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کشورهای آسيای  ،گروهی از دانشمندان روسيه
 و قفقاز ميانه

 
 
 

خاوران، ايران و 
 توران

 در سپيده دم تاريخ
 

(گزيده يی از تازه ترين مقاالت در 
باره خاستگاه و ميهن نخستين 

 ريايی هاآايروهندواروپايی ها، 
 هندی ها) و ايرانی ها، تورانی ها و(

ر و نيز نوشته هايی د انتورکی زبان
 باره کوشانی ها ويفتلی ها)

 
 

 با گزينش و گزارش:
 عزيز آريانفر
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 گستره پراگندگی زبان های هندواروپايی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست
 جلد يکم

 
 بخش نخست:
 ،آغاز سخن
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، عزيز پيشگفتار
.....................................آريانفر

 ..ص.......................................
، عزيز نکاتی پيرامون چند واژه

.....................................آريانفر
 ..............ص....

، عزيز در جستجوی خاستگاه نياکان آريايی
 ......ص..............................آريانفر

 
 بخش دوم: 

 برگرفته هايی از ويکی پيدا:
 هااز افسانه ها و کژانديشی ها و ژاژخايی 

 آريا و آريايینژاد برتر پيرامون افسانه 
 ،های اير، ائيريانا و ايران تا واقعيت 

برگرفته از ويکی ( آريا
......................................)پيديا

 .......ص.........................
ويکی  :از(برگرفته آريايی 

......................................)پيديا
 ..ص.........................

نژاد آريايی (برگرفته از ويکی 
پيديا)......................................

 .....................ص.
ته از ويکی فسکايی ها يا ساک ها (برگر

....................پيديا)..................
 ......ص.

 
 جلد دوم

 بخش سوم:
  ر):ترجمه ها (گزارنده: عزيز آريانف

پديده های قطبی، آريايی ها، اسکيت ها، سارمات 
  لوين -بوک گراد ها و...

و 
گرانتوفسکی..................................

............................................
 ...............ص.

ريايی های قديم، ميهن نخستين و مسيرهای آ 
  لوين -بوک گراد ،پراکندگی
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و 
سکی..................................گرانتوف

............................................
 .......ص.........
مهاجرت  وميهن نخستين  ی ها:رانيو اها  يیايآر

 های قديم به يیهندواروپا
، اسکندر ايسآاور یهادشت  

بايارف......................................
 ..ص.....................

فينی  ،يی هااروپاهای هندو شهيرميهن نخستين و 
 ها، رکوو تها و اگورها 

اسکندر 
بايارف......................................

............................................
 ...........ص. 

؟، اسکندر آريايی ها يا تورک ها
بايارف......................................

 .ص.................
توران، اسکندر 

.................................بايارف.....
............................................

 ص.
دی ها، دينلين ها و هونوها، اسکندر 

.....................بايارف.................
 .ص.............

نياکان دارندگان فرهنگ آرامگاه های تخته سنگی(
 تورکان)، اسکندر بايارف..ص. 

ی ها، کوشان يوئه شی ها (سارمات های خاوری:
 ، سابری ها، کنگيويی ها،

کروات ها و...)، اسکندر 
بايارف......................................

 ......ص...........................
تخارها،  اسکندر 

.................................يارف.....اب
..ص.........................................
. 
در  اننورد شاهنشاهی ارژن: نخستين دولت دشت 

 جنوب روسيه،
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داکتر مرسادولف و داکتر يوليا  
کانتور......................................

 ..............ص.........
برگرفته از  ريايی ها،آتيوری پيدايش قطبی   

 .........ص..وسيه و خاور،.......کتاب: ر
مهاجرت های بزرگ توده ها از خاور به ميانه های 

 آسيا: يوئه شی ها، سيونوها
(هونوها)، اوسون ها و دولت های آن ها در سده 

 سوم پيش از ميالد (بر پايه مدارک
تاريخی دودمان های شاهی چين)، اسکندر  

..............................قادربايف......
 ..ص.

هونوها (نياکان هون ها) و يوئه شی ها (نياکان  
 ......ص.......کيالشتورنی کوشانيان)،

دينلين ها، اکادميسين  لئو 
گوميليف.....................................

 ........ص. ...................
ايرانيزاسيون و تورکيزاسيون نواحی ميانی قفقاز 

 ...ص. .....شمالی، داکتر کوزنتسف.
 تا افسانه های »يیايرآپهنه های «از 
ی، گارنيک جانيآذربا

 ص. .............آساطوريان..
 یايدر آس  اکانينکشاکش بر سر  :نيگذشته نماد 
 ..ص. ....شنير ِالمان کتوريو ،يانهم
 

 جلد سوم
 م:چهاربخش  

 پيوست ها:
 :1پيوست شماره  

 الرها، سا ايرانيست پان ديد از آريا واژۀ
.ص...........................الدينی........... سيف
. 

 :2پيوست شماره 
انوش  ،رانيا اي ايپرش

راويد.......................................
 ...ص........................
 :3پيوست شماره

معضل قومي و ملي «پاسخی به مقاله توهين آميز 
 .....ص............در ايران......
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 :4يوست شماره پ
 استاد: روايت  به  ايران  فالت  به ها آريايی ورود
 رضی،  هاشم

 داريوش 
.........................کيانی..

 ...ص..........................................
 5پيوست شماره

آريايی،  اقوام خاستگاه
آشتيانی.....................................

 ........ص.................
 :6پيوست شماره 

 يیحيو  گانهيژاله آموزگار پهله يا پهلو، 
 ...........ص....ی................نواب اريماه

 

 م:پنجبخش 
 دنباله ها:

 :1دنباله شماره
گويشوران با ی يسفر به چهار دانگ سرزمين ها

 .ص ...زبان های تورکی (آريانفر)
 :2دنباله شماره

تا واقعيت تورکی زبانان، از افسانه نژاد تورک  
 .......ص......عزيز آريانفر.........

 سه:شماره  هدنبال
نگاهی به پيشينه تورکان باستان (تورکان 
آشينايی)،  ظهور و بر افتادن  خاقانات کبير 

 تورک (آريانفر)
 دنباله شماره چهار:

آسيای ميانه از استيالی اعراب تا سلطه روس ها 
گاه و پرورشگاه تاجيک (برگرفته از کتاب خاست

 ها، نوشته داکتر شيشف، ترجمه: عزيز آريانفر)
 دنباله شماره پنج:

 جغرافيای سياسی  تاريخی آسيای مرکزی (آريانفر)
 :دنباله شماره شش

نگاهی به ريشه های تباری، تاريخ ديرين و 
 باستانی (عزيز آربانفر)

نگاهی به ريشه های تباری، تاريخ ديرين و 
 ل ها  (عزيز آريانفر)باستانی مغو

 دنباله شماره هفت: 
 توران از افسانه تا واقعيت (عزيز آريانفر)



 

7 
 

 )1(هفت  
نگاهی به مرزهای ايران  و توران در سپيده دم 

 تاريخ (آريانفر)
 )2-(هفت 

مناسبات مرزي ايران و توران، به روايت شاهنامه  
 فردوسي (داکتر صفر عبدهللا)

 )3(هفت 
 ی)اتبهمن سرکارتوران (
 )4(هفت 

[برگرفته از کهکشان  تورک بودند ؟ انيتوران اآي
 انترنتی]

 : هشتدنباله شماره 
شماری از آثار دست اول علمی در باره ايران، 

 آسيای مرکزی وتوده های تورکی
زبان، دستاورد کار پژوهشگران پژوهشکده  

 ........ص.خاورشناسی سان پتربورگ روسيه
زندگينامه 

..............................گزارنده.......
 ........................ص.....................
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 بخش نخست
 آغاز سخن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيشگفتار
 

و  »آريايی«يی در جهان مانند هاشايد کمتر واژه 
مورد جر و بحث و » توران«و » ايران«و  »ترک«

اش قرار گرفته باشد. در اين ميان، مناقشه و کنک
بايد  ،ها برای پی بردن به واقعيت اين واژه

ابهام زاديی هايی صورت گيرد و از ال به الی 
، یافسانه ها و هنگامه سازی های سياسی و تبليغ

اکادميک بيرون  -مبتنی بر داده های علمی حقايقِ 
کشيده شود. در غير آن، به بيراهه و کژراهه 

 اهيم شد.کشانيده خو
 

 ذيربط دشواری کار در آن است که دايره مسايل
بسيار گسترده است و مربوط علوم گوناگونی از 

گرفته زبان شناسی و باستان شناسی و سکه شناسی 
 تبارشناسی و مردم شناسی و انسان شناسی و  تا

اقليم شناسی و يخچال  نسب شناسی (ژنيتيک) و
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د، که در ..... می گرد فرهنگ شناسی و شناسی و
هر مورد بايسته است تا کارشناسان همان بخش 
پاسخ بدهند. اين در حالی است که در باره 

 همنگریميان دانشمندان  ،موضوعاتبسياری از 
و آوندها و  هاوجود ندارد و هر يک ديدگاه 
 برداشت های خود شان را دارند.

 
از سوی ديگر، پس از سده نزدهم بدين سو، با 

ژی های ناسيوناليستی تندروانه پديدآيی ايدئولو
، پان ترکيسم ،طراز فاشيستی مانند پان آرياييسم

پشتونيسم، که از سوی صهيونيست  پان عربيسم و
های انگليسی، آلمانی ها، شوروی ها، پهلوی ها، 
پان ترکيست های ترکيه و آذربايجان و 
 اولتراناسيوناليست های پشتون در افغانستان

ی های سياسی مطرح شده و....برای بهره بردار
اند، کار بارها پيچيده تر گرديده است. به گونه 
يی که تشخيص حقيقت و واقعيت از دروغبافی ها و 

و و تميز راه از چاه تحريف ها و گمراه کردن ها 
 بيراهه ها و کژراهه ها بسيار دشوار است.          

 
به باور راسخ من، هنگامی که سخن از نژاد و 

ر و زبان و مذهب در ميان می آيد، تيره و تبا
سزاوار است در چهارچوبی به مسايل پرداخته شود 
که ارجگزاری به جايگاه باالی انسان چونانِ 
برتريِن جانداران، فراتر از همه چيزها قرار 

شاينده است تا با توجه به  ،گيرد. همين گونه
ارزش های واالی فرهنگی، ميهنی و ملی و آرمان 

انی و با ديدگسترده، بيزار از تنگ های بزرگ انس
 نگری های رايج به اين مساله بنگريم.

 
از سويی هم، برای دستيابی به تفاهم، همسويی، 
نزديکی، سازش و همديگرپذيری در راستای ملت 
سازی، در تراز سراسری ملی و  همگرايی گسترده 
در تراز منطقه يی؛ داشتن شناخت گسترده از توده 

ه و آشنايی با ويژگی های های باشنده منطق
تباری، زبانی، آيينی، زيستبومی و... تيره های 

ارزش  ،باشنده در سرزمين ما و کشورهای همسايه
بااليی دارد. برای مثال؛ مادامی که ما ندانيم 
که نياکان پشتون های خاوری باشنده پيرامون کوه 
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های سليمان، از جمله غلزاييان، از بازماندگان 
ند که از راه کوه ها و دره های ا يیها يفتلی

بدخشان به سرزمين های کنونی خود کوچيده اند و 
با تاجيک های باشنده شمال کشور و آسيای ميانه 

و زبان اند و همين  از يک تيره و تبار و نژاد
گونه نياکان پشتون های درانی از هرات به جنوب 
کوچيده و با پارسيان و ايرانيان غربی همخون، 

همتيره و همتبار اند؛ شايد در بسياری  همريشه و
 از زمينه ها به بيراهه برويم.   

 
با اين همه، با توجه به اين که از اواخر سده 
نزدهم و به ويژه پس از سده بيستم، با رواج 
يافتن ايدئولوژی های لگام گسيخته ناسيوناليستی 

ناسيوناليسم (مليت پرستی او فرازآيی اولتر
از کشورها به ويژه در کشور تندرو) در بسياری 

ما، از مسايل قومی و زبانی و مذهبی به سود 
محافل و حلقه های حاکم و حاميان خارجی شان سوء 
استفاده های ناشايست و ابزاری صورت گرفته است 
(و هنوز هم می گيرد)، بسياری از مسايل تحريف و 

باژگونه » آگاهانه«چيزهای زيادی کتمان يا به 
هرگاه از بازگويی حقايق و افشای گرديده اند؛ 

بسا از ناگفته ها خودداری هم ورزيم، جفای 
بزرگی در حق همبستگی ملی، برابری شهروندی، 

 دمکراسی و دادگری اجتماعی کرده ايم.
 

از ميانه های سده بيستم بدين سو، بازار نوشته 
های گمراه کننده در باره زبان پارسی دری، 

نيز اين که نام خاستگاه و پرورشگاه آن و 
سرزمين ما در در گذشته های دور چه بوده است و 

نابخردانه ارثيه بزرگ يگانه  ناروا و نيز تقسيم
و پر بار فرهنگی ميان کشورهای ايريانی 
(ايرانی) تبار تاجيکستان، افغانستان و ايران، 
زير تاثير داربست سياست های برنامه يی، 

نی که يا در آگاهانه و هم ناآگاهانه از سوی کسا
اکادميک نداشته  -زمينه مطالعات سامانمند علمی

اند و يا هم دچار آشفته انديشی بوده اند؛ گرم 
به بيراهه و  -بوده است و نتيجه هم از پيش روشن

 کژراهه بردن خوانندگان. 
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دشواری کار در اين است که از عهد پيدايی 
امپرياليسم بدين سو، مسايلی چون نژاد و تبار و 

ين و زبان با مسايل ابزاری سياسی و آي
 -ايدئولوژيک و جيوپوليتيک با هم آميخته اند

چيزی که سردرگمی های فراوانی را به بار آورده 
در است. به ويژه به مسايلی از اين دست، 

بزرگترين نبرد تاريخ؛ در آستانه جنگ جهانی 
دوم، به نيروی بزرگی دامن زده شد. دو اردوگاه 

ا به شدت با هم درگير بزرگترين در همه عرصه ه
جهالت تاريخ بودند که به مرگ ده ها ميليون 
انسان و ويرانی و نابودی نيمی از اروپا 
انجاميد. در عرصه ايدئولوژيک، از يک سو نازی 
ها و هيتلر با همه بوق و کرناها در دهل برتری 
جويی نژادی و ادعاهای بزرگ بينانه در باره 

می درنگاندند و از سوی » نژاد برتر آريايی«
ديگر صهيونيست های يهودی و ديگر اروپاييان که 
با هيتلر در همه جبهه ها از جمله جنگ روانی و 

غاتی درگير نبرد بودند، در برابر به رد يتبل
موضوع برتری جويی نژادی می پرداختند که 
دردمندانه در اين کار تا جايی جلو رفتند که 

ام آريايی شدند. اين بيخی منکر تيره هايی به ن
در حالی بود که هم شواهد زبان شناسی، هم شواهد 
باستانشناسی، هم متونی مانند اوستا، ريگويدا و 

هرين، النهم مدارک مکتوب تاريخی در چين، بين 
مدارک يهودان و اسطوره های روس ها و ارمنی ها 

افته های باستانشناسی در آسيای ميانه و يو نيز 
مه و همه حضور توده هايی ه ،ايران و هند

 سپيدپوست به نام آريايی ها را تاييد می کند. 
 

در اين حال، به همان پيمانه که نظريه نژاد 
برتر آريايی مردود است، به همان پيمانه 

غات افراطی صهيونيست ها بيرون از دايره يتبل
علمی است. چنانی که می دانيم، صهيونيسم، يک 

بزاری است. به سخن ايدئولوژی افراطی سياسی ا
تلری در يديگر، هم تبليغات بی پايه نازيسم ه

 زمينه مردود است و هم تبليغات صهيونيسم يهودی. 
 

غات نژادپرستانه آلمانی يچنانی که گفتيم، تبل
ها تنها يک رخ قضيه است. از آن سوی ديگر، 
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يی، انگليسی و...نيز بيکار امريکاصهيونيست های 
ز دانشمندان يهودی از ننشسته بودند. لشکری ا

پولياکف روسی که به عنوان مهاجر در پاريس بسر 
می برد تا ...... ده ها مقاله و کتاب در رد 
نظريه نژاد برتر آريايی و آلمانی نوشتند و در 
اين راه چنان جاده افراط را پيمودند و کار را 
به جايی رساندند که بيخی منکر موجوديت تيره 

شدند و بحث آريايی را از هايی به نام آريايی 
حتا اوستا را و ريشه بی پايه و افسانه خواندند 

نيز ساختگی شمردند و توپونيمی يی با قدمت 
 شکوهمند تاريخی مانند ايران را نيز منکر شدند!

 
دردمندانه، دامنه اين جدل، حتا پس از برافتادن 
نظام نازی ها هم پايان نيافت. در ميانه های 

هان در اوج عصر جهالت عصيبت های  سده بيستم که ج
اولتراناسيوناليستی به سر می برد، در آسيا، به 
ويژه در ايران و افغانستان هم حلقات حاکمه در 
پی بهره برداری ابزاری از ايدئولوژی ناسخته 
نازيسم و فاشيسم برآمدند. حتا پس از جنگ هم که 
ديگر نه آلمان نازی مانده بود و نه هيتلر، 

 مدت ها بر اين دهل درنگانده می شد. کماکان 
 

پسان ها چنين تبليغ شد که گويی که آريايی ها 
اصال در تاريخ وجود نداشتند و مساله آريايی 
گويی ساخته و پرداخته آلمان نازی و فاشيستی 
باشد!. روشن است به رغم بی پايه بودن و مردود 
نظريه نژاد برتر آريايی، تبليغات محافل 

يز از پشتوانه علمی برخوردار نبود صهيونيستی ن
و نيست. چه، آريايی ها به عنوان شاخه يی از 
نژاد سپيد پوست، در چه در تاريخ اسطوره يی و 

 چه  در تاريخ مکتوب حضور داشتند. 
 

ناگفته پيداست که ناروايی بهره برداری ابزاری 
به هيچ رو نمی تواند  ،هيتلر از مقوله آريايی

امل توده هايی باشد که بخش توجيه کننده نفی ک
بزرگی از تاريخ  جهان را ساخته اند. آری! 
اريايی ها به عنوان تيره های سپيدپوست حضور 
داشتند. از آن ها در آثار ايرانی، هندی، 
سومری، يهودی، در اسطوره های سالوی، در توپونيم 
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)، ايرلند اهايی چون ايران، ايرستان (اوستي
باستان شناسی ترديد  و... ياد شده است. آثار

سنگنبشته در  .ستهناپذيری دال بر حضور آن ها 
ها و يادمان های بسياری  کارکردهای آنان 

 دراين نام بارها و بارها بازتاب يافته است. 
کار رفته  به در معانی گوناگون متون کهن تاريخی

از اوستايی و ويدی گرفته تا پارسی و  .است
 يونانی، رومی، آشوری و... 

 
 هاشگفتی برانگيز اين که شماری از پان ترکيست 

تا هنوز هم از بهره برداری ابزاری از نوشته 
های بی سر و ته  صهيونيست های يهودی و مسيحی 

دست به نوشتن مقاالت  ،گاه به گاه ،دست نکشيده
بی پايه و مايه در باره آريايی ها می يازند که 

ايق بيشتر بار تبليغی و سياسی دارد و با حق
علمی اصال سر و کار ندارد. دردمندانه شماری از 

بدون  ،نويسندگان ما هم آگاهانه يا ناآگاهانه
بيخی منکر وجود آريايی  ،توجه به حقايق تاريخی

 ها اند.  
 

با مطرح نمودن مسايل  برای مثال، پان ترکيست ها
کوشيده اند گويا ثابت بسازند که چيزی  ،بی پايه

ندارد؟!!! و آن را با ريايی وجود آبه نام 
موضوع سوء استفاده ابزاری هيتلر از نژاد 
آريايی و اين که او اين نژاد را نژاد برتر می 
خواند،  خلط مبحث نموده اند که سراسر با 
مستندات علمی منافات دارد. يعنی به تکرار همان 
چيزهايی می پردازند که صهيونيست ها نوشته اند 

ل علمی ندارند. يکی و هيچ وجه مشترکی با مساي
 ،بحث های مردم شناسی، نژادشناسی، زبان شناسی

است و ديگر بحث بهره برداری  و... باستانشناسی
های ابزاری سياسی از مسايل نژادی، تباری، 
زبانی و.... اين درست است که هم صهيونيست ها و 

سوءاستفاده  ،»نژادآريايی«هم هيتلر از موضوع  
ين گونه از همين مساله های بسياری نمودند. هم

شاه ايران و داوود خان در افغانستان  ،آريايی
بهره برداری های فراوان نمودند. اما در عين 
حال بايد بدانيم که يهوديانی که مخالف هيتلر 
بودند، هم تا توانستند به تبليغات پوچ و 



 

14 
 

بيهوده يی در برابر  ژرمن ها و ديگر 
موجوديت  سپيدپوستان پرداختند و يکسره منکر

به نام آريايی شدند. اين در حالی است  تيره های
ه يی از نژادسپيد پوست بودند اخريايی ها  شآ که

که شامل دو گروه  بزرگ  ايرانی و تورانی می 
شدند. نام ايريا و توريا هم در اوستا و هم در  
ساير آثار آمده است. اگر  قبايلی به نام 

پنجاه  -آن ها ريايی ها وجود نداشتند، چرا نامآ
در  بار 36و در حدود  در اوستاو اندی بار 

 آمده است؟  ريگويدا
 

يک ايدئولوژی فاشيستی ابزاری هم پان ترکيسم 
جاسوس سرشناس سازمان  -است که از سوی وامبری

اطالعات انگليس که يک صهيونست بود، برای اغراض 
 و مقاصد خاصی به ميان آمد. 

 
يلی چون زبان، تبار، بهره برداری ابزاری از مسا

نژاد، فرهنگ و آيين تاريخچه ديرينه دارد. 
هنگامی که اسکندر ايران را گرفت، دستور داد تا 
تخت جمشيد را آتش بزنند و هر آن چه را که از 
تاريخ ايران باستان مانده بود، نابود کنند. 
اين بود که کتاب مقدس ايرانيان را که بر پوست 

سوختاندند. همين گونه،  نوشته شده بود، جانوران
هنگامی که ساسانيان روی کار آمدند، تا 
توانستند هر آن چه را که از اشکانيان مانده 

بر  عرب هابود، نابود کردند. هنگامی هم که 
ايران دست يافتند، همه آثار برجا مانده از 
ايرانيان را تا جايی که توان داشتند، نابودند 

چنين رفتارهايی  کردند. در مراحل بعدی هم شاهد
 هستيم. 

 
هند، در اثر کاوش های زبان  درانگليسی ها 

شناسی دريافتند که بسياری از واژه های هندی با 
واژه های اروپايی همريشه اند. برای مثال بگوان 
(خدا) ی هندی همان با بوگ روسی و کلمه هايی 

بغالن و در نامجاهای » بخ«و » بغ«و » بگ«چون 
...همانند است.   (بغدی) بخدیو  بغداد و بگرام

ی هندی، با مادر پارسی و مور پشتو و مات  -ما
 يا مامای روسی و مودر انگليسی يکی است و..... 
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همانندی های فراوانی در سنت  ،گذشته از اين ها

ها و باورها و برگزاری مراسم و نام های 
اروپاييان و ايرانيان و هنديان هست. (نگاه شود 

از  وری قطبی پيدايش آرياييان).به مقاله تي
خاستگاه زيستگاه و همين جا بود که به انديشه 

رسيدند. پسان ها مساله تبار و  باهمیزبانی 
نژاد مشترک مطرح شد. انگليسی ها کوشيدند از 
همتباری و همنژادی مردمان هند و اروپا برای 
استمرار استعمار هند بهره برداری ابزاری 

انی ها هم کوشيدند از عين نمايند. پسان ها آلم
چيز بهره برداری ابزاری نمايند و نظريه 

ستی نژاد برتر يا نژاد نورديک (شمالی) يفاش
 آريايی مطرح گرديد. 

 
در مقابل، يهودی ها که خود از شاخه ديگر نژاد 
سپيد پوست يعنی سامی ها بودند و نيز ديگر 
جنوبيان مانند فرانسوی ها و... که خود را 

ده می پنداشتند، آغاز به ترديد و تحقير ش
افسانه خواندن کامل بحث آريايی ها نمودند. 
يعنی به همان اندازه که مطرح ساختن نظريه نژاد 
برتر آريايی مردود است، به همان پيمانه ترديد 
کامل آن هم مبنای علمی ندارد. در ايران شماری 

که از سوی شوروی وقت پول می (از پان ترکيست ها 
د و کنون هم از سوی دولت های آذربايجان، گرفتن

حمايت و  امريکاترکيه، اسراييل، عربستان و 
، به لجن پراکنی و دروغ پردازی )تمويل می شوند

دست يازيدند و بيخی منکر وجود آريايی ها، و 
حتا ايران شدند و آن را جعلی و ساخته و 
پرداخته هيتلر قلمداد کردند. به هر رو، برخورد 

مساله از زهرپاشی های سياسی تفاوت  علمی با
دارد. اما در جهان ده ها کتاب و اثر متين علمی 
که مستند به داده های علمی است، وجود دارد. 

 بايد به همه چيز با قيد احتياط برخورد کرد.
 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که چرا 
صهيونيست ها و پان ترکيست ها با اين همه شور و 

ريايی ها و حتا آرد کامل موجوديت  شيفتگی به
توپونيمی با قدمت دست کم دو هزار ساله به نام 
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ايران می پردازند؟ در پاسخ بايد گفت که هر يک 
را دارند. واکنش پان ترکيست  شانانگيزه های خود

ها بيشتر جنبه سياسی دارد و در مخالفت با دولت 
های ايران در گذشته از سوی شوروی پيشين و کنون 
از سوی غرب، آذربايجان، ترکيه و اسراييل و نيز 
اعراب به عنوان يک پروژه تمويل می گردد و هدف 
دامن زدن به تنش های تباری و زبانی در ايران 

 را دنبال می کند. 
 

اما مخالفت سرسختانه يهودان، جنبه ديگری  ...و
دارد. برای پی بردن به اين انگيزه، گوشه يکی 

نشمند صهيونيست در زمينه را از نوشته های يک دا
 با اندکی ويرايش می آوريم: 

داکتر مالوری (ترجمه و تلخيص: سخا) می نگارد: 
کشف گروه زبانی هندواروپايی و رابطه اش با «

برخی زبان های آسيايی، اين پندار را که همه 
زبان های جهان منشاء عبری دارد، يک باره و 

 »برای هميشه از ميان برداشت.
 

سر نخ مخالفت های گسترده محافل صهيونيست  درست
را بايد در همين يک جمله بازيافت. در گذشته، 

دگی چنين می پنداشتند که النصهيونيست ها با ب
همه زبان های جهان خاستگاه عبری دارد و آن را 
چوناِن برتری و باالدستی بنی اسراييل بر ديگران 

برتر می پنداشتند و خود را در جايگاه بلند قوم 
قرار می دادند. مگر، دريافت های نوين علوم 
زبانشناسی چنين پنداری را از ريشه برانداخت. 
وانگهی که دانستند که ديگر هنگامه سازی های 

فيلسوف آلمانی  –شان جايی را نمی گيرد، اشتراوس
را » امريکاملت برتر  «تباری صهيونيست، فلسفه 

ولوژی يی ايدئ -ساخت» نژاد برتر آريايی«جانشين 
که کنون شالوده باوری جمهوريخواهان تندرو 

را می سازد و شمار بسياری از  امريکا
از  امريکاسياستمداران تندرو جمهوری خواه 

 شاگردان او به شمار می روند.    
 

ريايی ها بر خالف تبليغات گروهی آکه بحث  گفتيم
که از مسايل آگاهی ندارند، دستاورد هيتلر و 

. اين بحث از دوران استعمار نازی ها نيست
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انگليس در هند آغاز گرديده بود. من کتابی را 
خاستگاه و پرورشگاه «ترجمه نموده ام به نام 

کانون مطالعات و «که در تارنمای  »تاجيک ها
بازتاب ) www.arianfar.com(» پژوهش های افغانستان

در تاشکنت از سوی  1910يافته است. کتاب در سال 
هنگامی که  -روسی نگاشته شده استيک دانشمند 

هنوز  از نازيسم هيتلری خبری نبود. از اين رو، 
آنانی که می پندارند که اين نظريه را فاشيست 
های نازی ساخته و بافته اند، در اشتباه به سر 
می برند. نازی ها تنها از آن سوء استفاده 
ابزاری نمودند و مساله آريايی را در آغاز تنها 

نی و پسان تر تباری داشت، با دادن جنبه زبا
جنبه نژادی به آن، بار فاشيستی  بخشيدند. نه 

 اين که آن را ابداء نموده باشند.
 

به هر رو، در اين جا پيش از آن که به اصل بحث 
بپردازيم، ديدگاه های داکتر مالوری را پی می 

در براندازی نظريهء غيرقابل تقسيم « گيريم:
نها استثمارگران نقش بودن نژاد بشری نه ت

داشتند، بل که درين زمينه رول علم نيز برازنده 
بود. در پی کشف ادبيات غنی هندوستان و ايران 
از سوی غرب، دانشمندان اروپايی درصدد برآمدند 
که پل پای نياکان مشهور مستقل خود را در 
فراسوی باغ عدن يعنی آسيای ميانه، هندوستان و 

مان اين کار گذشته بود و ايران بيابند. اگرچه ز
جرمنيک در اوايل قرن  -هندواروپايی و هندو

نزدهم ابداع گرديده بود و ماکس مولرو ساير 
زبانشناسان، استفاده از آريايی را به مقصد 
تعريف و تشريح هندواروپايی توصيه می کردند. 
پيدايش سفسطهء عجيبی در عرصهء زبان، داليل 

د آريايی فراهم بيشتری برای ثبوت برتريی نژا
گرديد. با توجه به تحقيقات انجام شده پيرامون 

را به رويت ساختار اصلی  آن ها زبان های جهان،
کلمات به چند دستهء اصلی(يعنی 
انفلکتد،آگلوتيناتيف و اناليتيک) تقسيم کردند. 
اگرچه اين تقسيم بندی اساسا، تنها صبغهء نوع 

ی به اين تقسيمات را بسيار شناسی داشت، مگر
مفهوم مراحل مختلف رشد و تکامل زبانی تعبير می 

(آناليتيک) مانند زبان  کردند. زبان تک هجايی
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چينی را از نگاه درجه بندی در قاعده و زبان 
هندواروپايی را در رأس قرار دادند. گفته می شد 
که زبان های هندواروپايی يا آريايی از حيث رشد 

يده است. الکن، و تکامل به آخرين مرحلهء خويش رس
حتا اگر برتری جسمی و زبانی و فرهنگی را زير 
نام آريايی جمع کنند، باز هم به فقدان عنصر 

 » مهم و اساسی مواجه هستند...
 

بزرگترين فتنه يی را که پان ترکيسم آفريد، در 
عرصه فرهنگی بود. پان ترکيسم با جعل و تحريف  

اند.  تاريخ سردرگمی های بسياری را پديد آورده
هر جند در مجامع علمی جهان کسی حرف پان ترکيست 
ها را جدی نمی گيرد، با آن هم به گونه فزاينده 
يی همه روزه با نوشته های سراپا کذب و دروغ 
پان ترکيست ها بر می خوريم که برای گمراه 

 ساختن باشندگان کشورهای گوناگون نشر می کنند.     
 

پيدن به پان سچ دولت ترکيه داليل مختلفی برای
ترکيسم  دارد. برای نمونه با توجه به اين که 

ميليون کرد بود و باشد  سیدر ترکيه در حدود 
دارند، و از همه حقوق انسانی خود محروم هستند، 
برای خاموش ساختن صدای آن ها، ايشان را خالف 
همه واقعيت های تاريخی به نام ترک های کوهی 

ويت کردی آنان ياد می کردند و بيخی منکر ه
بودند. روشن است کسی در جهان چنين چيزی را نمی 
پذيرفت تا اين که در اثر مبارزات قهرمانانه 
توده های کرد، دولت ترکيه ناگزير گرديد زير 

ميليون انسان  سیفشار جامعه جهانی به هستی 
اعتراف نمايد. اما در يک سده گذشته دولت ترکيه 

ی شب و روز تاريخ با بوق و کرناهای کر کننده ي
را جعل کرد که در جهان توده هايی به نام 
آريايی وجو ندارد و آريايی ساخته و پرداخته 
اروپاييان و به ويژه هيتلر است. تا اين که 
مردم  ترکيه در اثر پديدآيی علوم  نوينی مانند 
ژنيتيک و ... دانستند که پيوندهای بسيار 

د و خود ناچيزی با تورک ها و مغولی ها دارن
 اروپاييدی و سپيد پوست اند نه زردپوست.   
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از سوی ديگر، برای پرده پوشی بر کشتار عام 
ارمنی ها،  جعل تاريخ و تحريف حقايق به پيمانه 
 -يی رسيد که بيخی منکر سرزمين تاريخی

جغرافيايی مانند ارمنستان شدند. اين در جالی 
يود که در همه نقشه های ديرين جغرافيايی 

زمين ارمنستان ديده می شود و شماری از تاريخ سر
نويسان قديم ارمن مانند موسی خورنی در همه 

 محافل علمی جهان نامی آشنا دارد.
با اين که در علم تاريخ بيخی روشن است که 
باشندگان قديمی توران همه توده های اروپاييدی 
و سپيدپوست بودند و تورک ها در اثر آميزش 

 هزاردپوستان در دوره يی از سپيدپوستان با زر
سال پيش از ميالد تا سده ششم ميالدی به ميان 
آمدند و درست در سده ششم ميالدی بود که پس از 
تشکيل دولت خاقانات ترک، به آسيای ميانه  
سرازير شدند، سخن از حضور ترک ها از هزاران 
سال پيش در اين سرزمين ها و حتا قفقاز و ايران 

 می زنند. 
 

تورکی در » نژاد«در حالی است زبان تورکی و اين 
اثر آميزش توده های سپيد پوست با زردپوستان 

سال پيش آغاز و در دوره سه هزار چينی از 
سال پيش از ميالد آغاز  دوصدهونوها در  حوالی 

به تشکل کرد. اما هونوها قسما زير سيطره چين 
رفتند و بقيه هم نابود شدند و از ميان رفتند. 

همين رو، حتا هونوها را هم تورک بشماريم، از 
 نمی توان سخن از هزاران سال به ميان آورد. 

 
آن چه که روشن است،اين است که هيچگونه سند و 
مدرکی در دست نيست که بتواند حضور توده های 
تورکی زبان را در آسيای مرکزی و پشته ايران  

 پيش تر از سده ششم ميالدی تثبيت کند. 
 

شهنامه فردوسی نگاهی بيفکنيم، می بينيم اگر به 
ک ها به آسيای ميانه سرازير رکه هنگامی که تو

شدند،  در شرق ايران يفتلی ها فرمان می راندند 
و در غرب ساسانيان. روشن است در آن هنگام نه  
کسی به زبان تورکی سخن می کفت و نه اقوامی به 

گر نام تورک در اين سرزمين شناخته شده بودند. ا
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نه چنين است، پس بايد حتا يک سند هم  که شده، 
ارائه کنند. اما واقعيت اين است که پان ترکيسم 

 تنها متکی بر شعار و فريب است و بس.
 

اکنون دولت ترکيه دست به ترفند ديگری زده است 
و با تلفيق پان ترکيسم و پان اسالميسم که آن هم 

است،  ساخته دست محافل فراماسونری و صهيونيستی
در صدد احيای امپراتوری ارتجاعی عثمانی برآمده 
است و در اين راستا باز هم فتنه های بزرگی به 
راه انداخته و کشورهای همسايه خود چچنستان، 
سوريه و عراق را به خاک و خون کشيده و تالش 
دارد تا شمال کشور ما را هم به تخته خيز صدور 

داند که پان ترکيسم به آسيای ميانه مبدل گر
 پروزه بسيار خطرناکی است.  

   
: نويسنده، از سال ها کتاب دست داشته...و اما 

بدين سو دست اندر کار مطالعه و پژوهش و کاوش 
در باره مفاهيمی چون آريايی و ايران و ترک 
بوده ام. در اين راستا، مقاالت و کتاب های 
بسياری را (بيشتر از منابع دست اول روسی) 

ر بسياری از  کنفرانس ها و نشست های مطالعه و د
اکادميک جامعه  -بين المللی در نهادهای علمی

کشورهای همسود اشتراک و با بسياری از 
در رشته های اين کشورها  دانشمندان طراز اول

آشنايی اسی، تاريخ و باستان شناسی و... نزبانش
همچنان توفيق داشته ام تا  به هم رسانده ام.

ايی را در مسايل تاريخی از اين مقاالت و کتاب ه
 زبان به پارسی دری ترجمه نمايم.

 
تازه ترين  -هسته کتاب دست داشته و بخش اصلی آن

مورد نظر است که  هنيمقاله های عامه فهم در زم
به قلم شماری از دانشمندان روسی و جامعه 

 ومسبخش و در کشورهای مستقل همسود نوشته شده 
از اين مقاالت را در  شماریاست. بازتاب يافته 

کانون مطالعات و پژوهش های «گذشته در تارنمای 
در دسترس شيفتگان تاريخ باستان » افغانستان

 گذاشته بودم. 
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کتاب کوشيده ايم برای  بخش نخستبه هر رو، در 
فتح باب و زمينه سازی برای طرح مسايل و راه 

نکاتی را به عنوان  ،اندازی بحث در بستری هموار
 قدمه خدمت پيش کش نماييم.م
 

مقاالتی را از ويکی پيدا هم به زبان بخش دوم در 
پارسی دری آورده ايم و هم برای مقايسه از روسی 

 ترجمه نموده ايم.
 

(پيوست ها) مقاله هايی را که  چهارم بخشدر 
شماری از پژوهشگران ايرانی در سال های اخير در 

. هدف از زمينه مورد بحث نوشته اند، آورده ايم
اين کار اين است که خواننده بتواند نوشته های 
پژوهشگران روسی را با آن چه که دانشمندان 

 ايرانی می نويسند، مقايسه کنند. 
 

در باره  نوشته را (دنباله ها) دو، پنجمبخش در 
آورده ام که مطالعه آن شايد خالی  ی زبانانتورک

 از لطف نباشد. 
 

در چند مورد برای  شايان يادآوری می دانم که
حه واين که خواننده بتوانند در باره مسايل مطر

ديدگاه های متفاوت را هم مطالعه نمايد، آن چه 
را که در زمينه در ويکی پيديا آمده است، آورده 
ايم. دليل اين کار، آن بوده است که ويکی پيديا 

برای منبع  ، آسان ترينکنون قابل دسترس ترين
 می باشد. همه 

 
  آوری چند نکته:ياد
در برخی از  ،ايدر مقاالت برگرفته از ويکی پيد -

از آوردن منابع خودداری کرده  ،موارد غير ضروری
ايم. زيرا خواننده در صورت لزوم، خود به آسانی 
می تواند، اين منابع را در ويکی پيديا ببيند. 
اين کار را به خاطر جلوگيری از پنديدگی بيش از 

 ه مقصد صرفه جويی نموده ايم. حد حجم کتاب و ب
 
، روان برای يک دست ساختن ،در برخی از موارد -

دست به ويرايش پارسی، و نيز بهبود متون  ساختن
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برخی از لغزش های آشکار اماليی و انشايی يازيده 
 ايم.

 
در جاهای ضروری، صورت امالهای انگليسی برخی  -

در . در اين حال، آورده ايماز واژه های مهم را 
برخی از موارد، شايد امالی انگليسی شماری از 

با آن چه که به زبان در داخل قوسين () واژه ها 
پارسی دری آمده است، همخوان نباشد. زيرا در 

واژه ها را به همان شکلی نوشته  ،همچو موارد
ايم که به زبان روسی تلفظ می شوند. به گونه 

ی به به زبان روس1»هونو«توده افسانه يی  :مثال
) نوشته می شود. در حالی که به хунну( شکل خونو

  Hsiung-nuو   Xiongnuزبان انگليسی، به دو شکل
نوشته می شود. در آثار ترجمه شده به زبان 
پارسی دری، از زبان های انگليسی، آلمانی، 

هيونگ «فرانسوی و روسی، اين واژه به اشکال 
» نوخو«و » سيونو« ،»کيسونگنو«، »سيونگو«، »نو

در اين اثر، در همه جا ما ما ا .آمده است
 نوشته ايم. » هونو«
 

 -تاريخ نويس پرآوازه چين باستان مثال ديگر:
 سئما تسياندر زبان روسی ) Sima Qian( سيما کيان

)Сыма Цянь (.ما  ،در چنين موارد خوانده می شود
سئما تسيان و در  -به پارسی دری نوشته ايم

انگليسی را   )Sima Qian(برابر آن در قوسين 
آن  با روشن است ،سئما تسيان -آورده ايم. يعنی

 Sima( -هآمد به انگليسی چه که در داخل قوسين
Qian(.همخوان نمی باشد ، 

 
ژوان ها  -) يا ژوانRouransهمچنين روران ها (

)Juan-Juans) ها را به روسی ژوژان ها (жужаны می (
نوشته » هاژوژان «گويند.  ما هم در همه جا 

 ايم.
 
تبصره و روشنی افکنی  ندر جا هايی که به نوشت -

بيشتر نياز افتاده است، يا در متن در داخل [ ] 
                                     

1 . Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: 
qʰoŋ na ).  
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توضيحاتی داده ايم. در  ها و يا هم در زيرنويس
گ. -با حرف  ،اين حال، همه توضيحات گزارنده

 شده است. نشانی
در کتاب، نقشه ها و تصويرهای بسياری آورده  -

که بسياری از آن ها رنگی اند. چون  شده است
کتاب به شکل سياه و سفيد چاپ شده است، برای 
ديدن نقشه ها و تصويرهای رنگی، اصل نسخه تايپ 

کانون مطالعات و «شده کتاب را در تارنمای 
گذاشته ايم. » پژوهش های افغانستان

www.arianfar.com 
 

 يان، از همه خوانندگان گرامی خواهشمنديمدر پا
ديدگاه ها، مالحظات و انتقادات خود را برای  تا

بهبود کتاب دست داشته به ايميل اين کمترين 
گسيل فرمايند تا در چاپ های آينده از آن بهره 

 Aziz.arianfar@gmail.com مند گرديم.
 

 ز و کامروا باشيد.بهرو
 ،عزيز آريانفر با مهر،

 2014فرانکفورت، بهار 
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 نکاتی پيرامون چند واژه:
 

 هندواروپايی:
، اصطالح چندان »هندواروپايی«از ديد من، واژه 

مناسب و رسايی نيست. رساتر و سزاوارتر آن است 
اير و هند و «و يا دست کم » اير و اروپايی«که 

روپايی) گفته شود. چون هندی ها پس از جدايی ا
 - از ايری ها، و يافتن استاتوس مستقل تباری

از هسته اصلی ايرواروپايی ها فرهنگی،  -زبانی
نقش بارزی در ريختيابی اتنوژنيز تجريد شده، 

اروآسيايی و خاورميانه يی و نيز شکلگيری 
تمدن و پی ريزی امپراتوری های  ،فرهنگ ،تاريخ
نداشته اند. در حالی که ايری ر اروآسيا دبزرگ 

ها (اعم از ايرانی و تورانی) ها، پيوسته نقش 
هسته يی و کليدی داشته اند. حال، کاربرد 

عد زبانی و چه در بعد هندواروپايی چه در ب 
سردرگمی پديد می آورد و درد سر می  ،تباری

آفريند. از اين رو، پيشنهاد من اين است که در 
به جای واژه هندواروپايی  ،ورت امکانآينده در ص

 کار گرفته شود.» ايرواروپايی«از واژه 
 

تنها در اين صورت است که همه چيز به جای خودش 
قرار می گيرد. کنون به گونه يی است که اير و 

در ذيل هند و هندی می و تورانی، همه ايرانی 
آيد. روشن است چنين چيزی سر درگمی هايی بسياری 

. حال اگر برعکس، هندی ذيل ايرانی می آفريند
قرار گيرد، می توان از بسياری از سردرگمی ها 

 .رهيد
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 آريايی:آريا و 

روشن است نژادی به نام نژاد برتر آريايی وجود 
مدارک، اسناد، شواهد و نداشته و ندارد. اما 

 گواه بر آن اند کهداده ها و يافته های علمی، 
در ازمنه های  سپيد پوست مهاجری کهتيره های 

از گستره ميان رودهای ولگا و دانيوب قديم، 
نخست به   ،ی کسپين و سياههايعنی شمال دريا
 قفقاز و سپس بهدامنه های شمالی آسيای ميانه و 
 پشته قفقاز و سرانجام بهجنوب آسيای ميانه و 
خود را ايريايی،  ؛آمدند هند ايران و نيمقاره

ريايی آنام  .دنداريايی، اريويی و ايری می خوان
بايد گفته،  2به گونه يی که دياکونفهم را 

 - منحصر به همين گروه از تيره های سپيدپوستان
و  مادها ،هندی ها، ايرانيان، اوِستی هايعنی 

  دانست. تورانيان
 

ريايی ها (ايريايی ها) را آهمين گونه، تاريخ 
 می توان هم به گفته پروفيسور گارنيک آساطوريان

الصه گردانيد که مردمانی بودند سپيد در اين خ
پوست، آمده از شمال خاوری و شمال باختری پشته 
ايران به درون پشته ايران و سپس هند که با 
سرازير شدن در اواخر هزاره سوم يا نيمه نخست 
هزاره دوم پيش از ميالد، تاثير شگرفی بر هر دو 
فالت بر جا گذاشتند، دولت های بزرگی را پی 

زبان و بافتار تباری منطقه را دگرگون  ريختند،
ساختند، آيين و سنت های خودشان و فرهنگ خود را 
در سرزمين های نو، نهادينه ساختند و سپس هم در 
ميان مردم بومی حل شدند و به تاريخ پيوستند. 
اما آثار بزرگی از خود به يادگار گذاشتند و 

 ريايی همپيوندآامروز ديگر چيزی به نام مردمان 
با سپيدپوستان اروپايی در اين گستره وجود 

 ندارد.
                                     

، ترجمه كريم كشاورز، »تاريخ ماد«ا. م. دياكونوف: .  2
، 9تا  5، سطرهاي 142، ص 1380ات علمي و فرهنگي، انتشار

 ).481-82ص  17تا  12و يادداشت هاي 
 اصل کتاب به زبان روسی:

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Ite
mid=74&person=222. 
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آن چه مربوط به روس ها می گردد، نيز شواهدی در 
دست است که آن ها نيز خود را در گذشته های دور 
ايری يا اريايی می خوانده اند. اما، با گذشت 
زمان اين نام بيخی به دست فراموشی سپرده شده و 

بتوانيم بخشی  ناپديد گرديده است. به فرض اگر
از تيره های سپيدپوست اروپايی را دارای 

ريايی بخوانيم، ديگر يکسان پنداشتن آخاستگاه 
درست  ی کنونیآن ها با ايرانيان و هندی ها

ايرانيان و هنديان کنونی را کما اين که نيست. 
با توجه به آميزش های فروان آن ها با نمی توان 

  ريايی خواند.آ ديگر ،ساير توده ها
 

  :عصر حجر
به گونه يی که می دانيم، از پديدآيی نوع انسان 

ميليون سال می گذرد که از اين  2.5نزديک به 
سال آن را عصر فلزات و سراسر آن را  5000جمله 

عصر حجر در بر می می گيرد. دانشمندان عصر حجر 
قبلی (پارينه اوليه يا را به دو دوره عصر حجر 
 2.5ليوليت) که از پا -سنگی يا ديرينه سنگی 

هزار سال پيش  ادامه  12-10ميليون سال پيش تا 
داشت و عصر حجر بعدی تقسيم نموده اند که عصر 
حجر بعدی به نوبه خود به سه دوره:  ميزوليت يا 

هزار سال پيش يعنی از  10-12ميان سنگی (که از 
سال پيش ادامه می  5000پايان عصر پاليوليت تا 

سال پيش  5000نوسنگی (که از يابد)،  نيوليت يا 
سال پيش از ميالد ادامه داشت)  3000از ميالد تا 

هزار سال  3-4و ائنيوليت (پس از نوسنگی) که از 
 پيش از ميالد داوم يافت) تقسيم می کنند.

 
همين گونه عصر فلزات به دو دوره: عصر برونز و 

هزار  سهعصر آهن تقسيم می شود. عصر برونز از 
ميالد آغاز می گردد و تا آغاز هزاره سال پيش از 

ايد. عصر آهن از ييکم پيش از ميالد ادامه می 
سده هفتم پيش از ميالد آغاز می گردد و تا به 

را در بر   2700امروز ادامه  دارد که اين گونه 
 می گيرد. 
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آسيای ميانه، آسيای مرکزی، اروآسيای 
 :ميانه بزرگ و...

که از سوی  هر جايی ،در نوشته دست داشته
به کار رفته است،  »آسيای ميانه«نگارنده واژه 

منظور از پنج کشور تاجيکستان، ازبيکستان، 
 ترکمنستان، قزاقستان و قرغيزستان است.

 
را  »آسيای مرکزی«هنگامی که واژه  ،همين گونه

به کار برده ايم، منظور ما از ساختار 
يی بوده است که افزون بر کشورهای  جيوپوليتيکی

مغولستان، افغانستان،  ،آسيای ميانهپنجگانه 
بخش غربی چين، تبت، شمال خاوری ايران، کشمير، 

 - روسيه، نواحی جنوب تايگا جنوبیبخش 
هاريانای  و، اوتار پرادش سايبرياجنگلزارهای 

پنجاب پاکستان  و ، هيماچال پرادش)Haryanaهند (
 را در بر می گيرد.

 
وره پيش از به گونه يی که می دانيم، در د

فروپاشی شوروی پيشين، گستره فرارود 
بنا به برخی از  3هر) و فرارودانالن(ماور

ياد » آسيای ميانه و قزاقستان«مالحظات، به نام 
می شد. مگر، جغرافی دان های باختری، بيشتر 

آسيای «آلمانی ها ترجيح می دادند آن را به نام 
ای آسي«بخوانند که گستره يی فراختر از » مرکزی
را در بر می گرفت. روشن است در پشت سر » ميانه

استراتيژی های قدرت های بزرگ  ،هر دو اصطالح
 اروپايی پنهان گرديده بود. 

 
برای سراسر گستره » آسيای مرکزی«امروزه، اصطالح 

-آسيای ميانه و قزاقستان (و به گونه غير رسمی
مناطق شمال افغانستان) اطالق می گردد. در 

                                     
بايد » فرارودان«و » فرارود«. گفتنی است که ميان  3

 - همه سرزمين های آن سوی رود آمو  -ارودفرق گذاشت. فر
همتاواژه همان ماورالنهر يا ورارود پيشين است که 
گستره ميان دو رود آمو و سير را در بر می گيرد. 

سرزمين های آن سوی رودخانه های آمو و سير  -فرارودان
(جيحون و سيحون) يعنی سرزمين های کنونی 

همان توران  قزاقستان،قرغيزستان و ترکستان خاوری يا
 باستان و دشت قبچاق است.
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آسيای مرکزی «يی ها اصطالح امريکانو استراتيژی 
مطرح گرديده است که افغانستان و پاکستان  »بزرگ

را هم در بر می گيرد که بيشتر يک اصطالح 
 تاريخی. -است تا جغرافيايی» جيوپوليتيکی«
 

سازمان همکاری «شريف خان بابايف، در کتاب 
آسيای مرکزی را  ،)6در مقدمه در صفحه(» شانگهای

پهناوری اطالق نموده است که حتا  بر گستره بس
 :بزرگتر از خاور ميانه می باشد

چهارچوب ارضی جهان غير عرب » خاورميانه«گستره «
و غير کنفوسيوس را در بر می گيرد. گستره 

بسيار گسترده تر از خاور ميانه » آسيای مرکزی«
 ».است

 
نخستين بار، آسيای مرکزی به عنوان يک منطقه 

سوی گيتاشناس (جغرافی دان) جداگانه جهان، از 
آسيای «در نوشته  همبولد الکساندر -نامدار
مطرح  4)1ج.1844، (برلين  «L, Asia Centrale»»مرکزی
 گرديد.

 
از ديدگاه گستره جغرافيايی بنا » آسيای مرکزی«

به تعريف پذيرفته شده در يونسکو، شامل 
مغولستان، بخش غربی چين، تبت، شمال خاوری 

ر، افغانستان، پاکستان، بخش خاوری ايران، کشمي
، سايبرياجنگلزارهای  -روسيه، نواحی جنوب تايگا

جمهوری های آسيای مرکزی [پيشين] شوروی، اوتار 
، هيماچال هند) Haryana( و هاريانایپرادش 

 پرادش، پنجاب و پاکستان می باشد.
 

تاريخدان و گيتاشناس  -ای. سنيسريف آ.
، مفهوم 1919در سال (جغرافيدان) برجسته روسی، 

 را وارد مدار علمی ساخت که شامل:» خاورميانه«
ترکستان روسی، خيوه، بخارا، تبت، کاشغر، 

                                     
آسيای «. الکسيووا، ان. ان، ايوانوا، ای. اس.،  4

 »ميانه يا آسيای مرکزی؟
 http://geo.1september. Ru/article.php? 
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پامير، افغانستان، پارس، بلوچستان و هند می 
  5گرديد.

 

آسيای مرکزی: نگاهی از بيرون، سياست « در کتاب
، که به سال »بين المللی از ديدگاه آسيای مرکزی

به چاپ » فريدريش ايبرت«نياد از سوی ب 2008
رسيده است، در مقدمه نوشته شده به قلم 

هماهنگ کننده اين  –پروفيسور داکتر ولف الپينس
» ترکستان باختری«با » آسيای مرکزی«بنياد، 

سرشار  ترکستان غربی«منطبق انگاشته شده است: 
از گذشته تاريخی، در کل آن منطقه يی که ما 

می ناميم، چندين » زیآسيای مرک«امروز آن را 
  6»بار موضوع آموزش مفصل قرار گرفته است.

 
به هر رو، هنگامی که سخن از آسيای مرکزی است،  

يک ساختار جيوپوليتيکی مد نظر است. يعنی 
همتای هم نمی » آسيای ميانه«و » آسيای مرکزی«

باشند. با توجه به همين مساله است که ترجيح می 
ستان، ازبيکستان، دهم برای پنج کشور تاجيک

ترکمنستان، قرغيزستان و قزاقستان از واژه 
که يک اصطالح جغرافيايی » آسيای ميانه«

تاريخی است، و چونان يک سازواره  -(گيتاشناختی)
از گستره اروآسيای ميانه بزرگ (دقيقا کشورهای 
فرا رودی يعنی پنج جمهوری) کار بگيرم تا آسيای 

ن پارسی زبان هم مرکزی. سفارش من به انديشمندا
همين است که برای اين پنج کشور به جای واژه 

 کار بگيرند.»آسيای ميانه«از » آسيای مرکزی«
 

پژوهشگر روسی، در مقاله يی  -ارتيوم اولونيان
پروژه جيوپوليتيک  -آسيای مرکزی بزرگ«زير نام 

روسيه «که در تارنمای » يا ابزار سياست خارجی؟
خش شده است، تبصره پ» در سياست های جهانشمول
 جالبی در زمينه دارد: 

 
» گستره های جغرافيايی«رو آوردن به نظريه های 

در نظام روابط بين الملل، منوط به چند عامل 
 است که مهمترين آن ها عبارت اند از:

                                     
 .  15، ص. 1921، »اوغانستان«. سنيسريف، آ. ای.،  5
 .19. ص. 6
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) لزوم تعريف پيکان سياست خارجی کشورهای 1 
 معين؛

) نياز سوبژکتيوی (ذهنی) به تعيين موقعيت 2
کشورهای جداگانه و يا گروه هايی از مکانی 

  کشورها در مقياس منطقه يی يا جهانی؛
) نياز به هماهنگ سازی تغيير مراکز توزيع 3

قدرت جهانی با نيازهای تحقق مشی سياست خارجی 
در متن امکانات موجود سياسی، نظامی، 
استراتيژيک و اقتصادی کشورهای مربوطه يا 

 متحدسازی آن ها.
 

سده بيستم،   90ت سال های دهه در نيمه نخس
 -دگرگونی پيکربندی (کانفيگوراسيون) های سياسی

جغرافيايی مناطق دارای اهميت اقتصادی و سياسی؛ 
ويژگی بارز نظام جهانی مناسبات پس از جنگ سرد،  

 گرديد.
 

فروپاشی شوروی و پديدآيی کشورهای نو مستقل در 
فی گستره برجا مانده از شوروی پيشين، تحول کي

يی را در شناخت بيرونی از مناطقی که زمانی در 
گستره آن شامل بودند، به ميان آورد که اين ديد 
نو، به نوبه خود، زمينه ساز پديدآيی مفاهيم و 

سياسی گرديد که ناشی  -نظريه های نو گستره يی
برخی از از تامين رويکردهای سياست خارجی 

ل طرح در قبال تغييرات رونما شده به شک کشورها
 های سامانمند و هنجارمند بودند.

 
ناگفته پيداست که آن چه که در باال گفتيم، به 
چنين گستره مهمی چون آسيای مرکزی ربط می گيرد. 
عامل شايان توجه در اين زمينه، تعبيرها و 
تفسيرها در باره نامگزاری اين گستره از ميانه 

 های سال های هفتاد سده بيستم است.   
 
آسيای «افتاده از ديدگاه تاريخی منطقه نام جا «

(همخوان با سنت های روسيه و » ميانه و قزاقستان
شوروی) در شوروی پيشين در دوره از سال های دهه 

سده بيستم، بنا  نودتا اوايل سال های دهه  30
به داليل معينی رايج بود. علت رواج يافتن چنين 

وری نامی آن بود که در دوره شوروی، برخی از جمه
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ها مانند قرغيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان و 
منطقه اقتصادی «ازبيکستان در گستره نام نهاد 

شامل بودند. در حالی که قزاقستان » آسيای ميانه
چونان يک گستره اقتصادی جداگانه ارزيابی می 

 گرديد.
 

به استقالل رسيدن اين جمهوری ها، زمينه گسترش 
غيير نام آن به يافتن منطقه آسيای ميانه و ت

آسيای مرکزی را فراهم گردانيد. در عمل، چنين 
نامگردانی يی در ديدار سران دولت های جامعه 

 صورت گرفت.  1993کشورهای مستقل همسود به سال 
 

دومين دليل نامگردانی اين بود که در چهارچوب 
يک پروژه روشنگرانه بين المللی، گستره بزرگی 

می شد که جمهوری  به نام آسيای مرکزی خوانده
های پنجگانه هم شامل آن می گرديدند. روشن است 
رهبران وقت شوروی در چنين رويکردی هيچ چيز 

 چندش آوری را نمی ديدند.  
 

جغرافيايی آسيای مرکزی در تفسير  -گستره فرهنگی
نسبتا گسترده يی که از سوی يونسکو در کتاب شش 

بود،  داده شده» تاريخ تمدن آسيای مرکزی«جلدی 
تعريف گرديده بود. تصميم در باره کار روی اين 
پروژه در نوزدهمين اجالس سازمان در نوامبر سال 

تدوين اين  .در نايروبی، گرفته شده بود 1976
آغاز شد. از ديد گستره  1981پروژه در سال 

گيتايی (جغرافيايی)، در نسخه يونسکو، آسيای 
اختر مرکزی در برگيرنده مغولستان، بخشی از ب

چين، تبت، شمال خاوری ايران، کشمير، 
افغانستان، پاکستان، بخش خاوری روسيه در جنوب 
تايگا (مناطق جنگلی)، جمهوری های شوروی آسيای 
ميانه، استان های اوتار پرادش، هاريانا و 
هيماچال پرادش هند و پنجاب، پاکستان می 

 »گرديد.
 
اوليانيان در بخش تبصره ها چنين خاطرنشان  

 ساخته است:
کنکاش بر سر تعريف جغرافيايی آسيای مرکزی، «

پيوسته با شور و پويايی در سراسر سه دهه 
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هم در  سده بيستم پايانی سده نزدهم و اوايل
نشريات علمی روسی و هم در خارجی  روان بوده 

 مانند: است. اين کار عوامل فزونشماری داشت،
های نفوذ خارجی در منطقه، و رقابت ميان قدرت 

اهميت  افزايش بزرگ بر سر تاثيرگذاری در آن
ترانسپورتی و منابع آسيای مرکزی از ديدگاه 

 نظامی و اقتصادی. 
 

جاندارترين بحث ها در زمينه، ميان جغرافی 
دانان روسی و آلمانی که در پايان سده نزدهم در 
اين علم در جهان پيشتاز بودند، در گرفته بود. 

که » جغرافيای جهان« مجموعه پرآوازه شش جلدی
در آلمان، با  1891برنامه چاپ آن سر از سال 
ويليام سيويرس  -ويرايش جغرافی دان نامدار

)Sievers.آغاز گرديده بود، به روسی ترجمه شد  ( 
 
ناميده » آسيا«يکی از مجلدهای چاپ دوم آن که  

می شد، به قلم خود سيرويس نوشته شده، در سال 
ه بود. اين اثر به سال در آلمان چاپ شد 1904
به زبان روسی نشر گرديد. همو همين چاپ در  1908

 - برگيرنده بحث بر سر تعريف آسيای مرکزی بود
جغرافی دان سرشناش روسی با او به  -کرسانف

 »مجادله برخاسته و به کنکاش پرداخته بود.
 

تورک، توده های تورکی زبان يا گويشوران 
 - یسايان-آلتايیزبان های تورکی (

ا، )، گوک تورک ها يا تورک يوت هبايکالی
 :ترک ها و زبان ترکی

و ترک ها ) Турк(» ترک«واژه  ،ر ادبيات روسید
)Турки ( به گونه مطلق در مورد باشندگان ترکی

» زبان ترکی«و واژه ) Турция(زبان کشور ترکيه 
)Турецкий язык (تنها برای زبان ترکی  ،همين گونه

می رود. اين در حالی است که به کار » استانبولی
 »ترکيه يی«ساير باشندگان کشور ترکيه را 

)Турцы ( می خوانند که درست هم است. زيرا نمی
را ترک يا ارمنی ها شود برای مثال کردها 

خواند. دولت ترکيه در يک قرن گذشته تالش های 
کردها را  ،فراوانی به خرج داد تا با جعل تاريخ
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فی نمايد، اما کسی در ترک های کوهستانی معر
 .جهان چنين چيزی را روشن است نمی پذيرد

 
-سايانی -برای ساير گويشوران زبان های آلتايی

 تورکیگروه گويشوران زبان های يا بايکالی 
)языки тюркской группы (تيورکها  از واژه تورک / 
 واژه توده های تورکی زبانيا و   (тюрки)ها
)тюркоязы́чные наро́ды ( و گاهی هم توده های گويشور

 наро́ды тю́ркской языко́войگروه زبانی تورکی (
гру́ппы (کار گرفته می شود. 

 
اصطالح  -نخستينگونه برای زبان های تورکی  همين

، برای پيشينيان تورکان، )прототюрки(پروتوتورکی
و برای تورکی  )пратюркиاصطالح پراتورکی ها (

ه ششم ميالدی دولت که در سد باستان زبانان
» يوت تورک«خاقانات تورک را پی ريختند، اصطالح 

کار برده می شود. بايد متوجه بود که تورکی 
زبانانی که دولت خاقانات بزرگ تورک را در سده 

 - ششم ميالدی برپا کردند، با پسوند مغولی يوت
» ر«تورکيوت خوانده می شدند و چون چينی ها حرف 

آن  .توکيو تلفظ می کردندنداند، آن را به شکل 
ها همچنين به نام گوک تورک ها هم ناميده شده 

 اند.
 

 روشن است که نژادی به نام تورک وجود ندارد.
همين گونه، اتنوس (تبار) واحد ترکی و زبان 

هر چه هست، توده ها  واحد ترکی هم وجود ندارد.
يعنی گويشوران زبان يا اقوام تورکی زبان است. 

همتبار نيستند. که باهم تورکی، های خانواده 
مختلط از  گونان، تورکی زبان ها اقوامی اند

زردپوستان چينی و منگولوييدهای با سپيدپوستان 
 تبتی. 

 
قديمی ترين  ،از اقوام تورکی زبان آسيای ميانه

ترکمان ها و به  آن ها قرغيزها اند. بقيه مانند
ازبيک ها و... همه اقوامی اند که بسيار  ويژه

وان پنداشته می شوند و بسياری از آنان پس از ج
يورش مغول ها در اثر آميزش توده های بومی 
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تاجيک ها با مغول های نيمه  -ايرانی تبار
سپيدپوست و نيمه زردپوست و نيمه تبتی به ميان 
آمدند. خود واژه ترکمان به معنای ترک نما يا 
ترک مانند است. يعنی کسانی که شبيه ترک ها 

 اند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در جستجوی خاستگاه نياکان آريايی
 
برای دريافت پاسخ های روشن به پرسش های  

رنگارنگ، و وارد شدن به بحث، بايسته می دانيم 
در آغاز، اندکی در باره موضوع ديگری بپردازيم: 

 آيا اصال چيزی به نام نژاد هست يا نه؟
 

روشن است از ديدگاه علم ژنيتيک، هيچ تفاوتی 
نيست. مگر، » نوع«ميان انسان ها به عنوان يک 

اتنولوژی، از ديد علومی چون اتنوگرافی، 
دموگرافی و انتروپولوژی... انسان ها را از روی 
نشانه های رنگ پوست و ريخت سيماهای شان، به 
چهار نژاد اصلی سپيد پوست، سياهپوست، سرخپوست 
 و زردپوست رده بندی می کنند که به نوبه خود از
روی نشانه های به خصوص تر، به تبار (اتنوس) 
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ها، اقوام، قبايل، طوايف و تيره ها رده بندی 
  7می شوند.

 
در جهان (راس) هر چه است، چيزی به نام نژاد 

پذيرفته شده است. حاال، يکی از اين نژادها هم 
نژاد سفيد پوست است. هستند کسانی که با ديدگاه 

خی منکر نژاد های اخالقی انسانگرايانه، بي
هستند. اما بايد گفت که چنين چيزی با واقعيت 
های علمی سازگاری ندارد. علومی چون اتنولوژی 
(تبارشناسی)، دموگرافی (مردم شناسی)، 
انتروپولوژی (انسان شناسی) و نيز زبان شناسی و 
باستان شناسی و... ناگزير اند، انسان ها را 

ها، قوم رده بندی نمايند و به نژاد ها، تبار
ها، قبيله ها و تيره ها و از اين گذشته به 
خاندان ها و ... تقسيم نمايند و برای تفکيک 

برای هر يک نام هايی  ،ايشان از يک ديگر
بگذارند. در غير آن، اصال نمی شود چيزی را 

 مطالعه کرد.
 

حال کسی بپذيرد يا نه، نوع انسان ها به چهار 
در جهان نژاد تقسيم می شود و چنين چيزی 

پذيرفته شده است. هر چند برخی هم انسان ها را 
به سه و گروهی هم به هفت نژاد تقسيم می نمايند 
برای مثال، سفيدپوستان را به سه زير گروه 

هندو آلپی (نورديک يا شمالی) و  ، مديترانه يی
ريايی (هندوايرانی) و همين آاروپايی از جمله 

م جدا می گونه نژاد دراويدی و سينهالی را ه
 نمايند.

 
فرهنگنامه ماير، نژاد سياه را به چند بخش 

خوی، مالنزی،   تقسيم کرده است: سياهپوست، خوی
در اين فرهنگنامه،  نگريتو، سياه استرالياييم.

نژاد زرد نيز به چند شاخه تقسيم شده است: 

                                     
آوری است که در نشان رسمی المپيا، نيز . شايان ياد 7

چهار حلقه به هم پيوسته نمادين به چهار رنگ آمده است 
زرد (قاره آسيا)، -که نشانگر همبستگی چهار نژاد بشری

سياه (قاره افريقا)، سرخ (قاره امريکا)، آبی (قاره 
آستراليا)  می باشد. حلقه پنجم هم نماد قاره سبز 

 (اروپا) است.
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مغول، چينی و هندوچين، جاپانی و کوريايی، 
ميکرونزی،  نزی، مائوری، تبتی، مااليی، پلی

 اسکيمو.
 

ی جنوبی نيز امريکادر اين فرهنگ، سرخپوستان 
 جزو زردپوستان به شمار رفته اند.

 
کنون بر پايه پژوهش های اخير زبان شناسی، 
نژادشناسی، تبارشناسی، باستانشاسی و... گروه 
مغولی را ديگر کسی از جمله نژاد زرد نمی 

شاخه  شمارد. نژاد زرد، کنون تنها در چينی ها و
های ديگر آن ها خالصه می شود. ديگر، ثابت شده 
است که مغولی ها آميزه يی اند از نژاد زرد و 
سپيد. آن چه مربوط به تورک ها می گردد، ثابت 
شده است که آن ها در اصل سپيدپوست و اروپاييد 
(دارای چهره های اروپايی) بوده اند و پسان ها 

 اند.     تا جايی با زردپوستان آميزش يافته
 

برای نمونه، قديمی ترين قوم تورکی زبان باشنده 
آسيای ميانه قرغيزها اند. کنون اسناد و مدارک 
و داده های فزونشماری در دست است که قرغيزها 
که خاستگاه شان مناطق عليای سرچشمه رود ينی سی 
است، در آغاز مردمانی بوده اند دارای موهای 

سپيد. روشن است  سرخ، چشمان آبی و سبز و جلد
پسان ها قزغيزها با توده های چينی و تبتی 

 آميزش يافته و منگولوييد (مغولی سيما) شدند.
 

به هر رو، تفصيل اين نکته ها را می گذاريم 
کوشيم، بر اساس داده می برای بخش های بعدی.  

بيشتر از آثار  -های علمی با ذکر ماخذ و منابع
تورکی زبان  به ويژه آثار دانشمندان -روسی

ت بسازيم که توده های ترکی بثا ،آسيای ميانه
 دارند. نژاد سپيدبکگروند و بيس (پايه)  ،زبان

 
سفيدپوستان را  ،بينش سنتی قرون وسطايیبر پايه 

يافئثی به سه زير گروه حامی، سامی و 
و همين گونه ند ردتقسيم می ک )هندواروپايی(

نمايند. نژاد دراويدی و سينهالی را هم جدا می 
از حام پسر  ،ی گويدچنان که تورات م ،حاميان
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شاخه بزرگی از سفيد  ،سامی هانوح می باشند. 
پوستان هستند که شامل کلدانی ها، آشوری ها، 

 .فينيقی ها، بنی اسرائيل و اعراب می شوند
 

مردمان هندواروپايی، در بر گيرنده ايرانی ها، 
ليايی ارمنی ها، يونانی ها، آلبانی  ها، ايتا

 » د.نها، ژرمن ها و سالوی ها می شو
 

البته، همه اين تقسيمات بيشتر جنبه قراردادی و 
تيوريک دارد، زيرا رنگ پوست و مو و شکل صورت 
و... بيشتر زير تاثير عوامل زيست بومی شکل می 

 گيرد. 
 

پرسشی که از دير باز بدين سو پيوسته مطرح بوده 
ريايی ااست، اين است آيا نژادی به نام 

، يا نه؟ واگر چنين نژادی وجود هست(آريايی) 
دارد، آيا اين نژاد، به گونه يی که نازی ها در 
زمان هيتلر ادعا داشتند، نژاد برتر است؟ و اگر 
است، اين برتری بر ديگر انسان ها در چه نهفته 

 است؟ 
 

پاسخی که علم به اين پرسش ها می دهد چنين است 
وجود ندارد. » ريايینژاد آ«که چيزی به نام 

انسان ها هم با يک ديگر برابر اند و هيچ نژادی 
بر نژاد ديگر برتری ندارد. با اين هم، در 

ريايی می آتاريخ مردمانی بوده اند که خود را 
خوانده اند. در اين باره گواهی های فراونی چه 
از ديد زبان شناسی، چه از باستانشناسی و ديگر 

اگر بپذيريم که در گذشته علوم در دست است. حال 
مردمانی به نام آريايی ها بوده اند، بی درنگ 

آيا آدم هايی که  پرسش ديگری مطرح می گردد که:
ريايی می دانسته اند، زمانی به گستره آخود را 

پشته ايران مهاجرت کرده بودند يا اصال مهاجرتی 
صورت نگرفته بود؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا 

 - فغانستان و ايران و هندباشندگان کنونی ا
اريايی (آريايی) و از بازماندگان همان مهاجران 

 اند يا خير؟ 
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را هم  امريکاآيا می شود سفيدپوستان اروپايی و 
آن ها چه اگر نه،  اريايی (آريايی) بخوانيم؟

 پيوندهايی با هندی ها و ايرانيان دارند؟ 
 

اگر، اصال مهاجرتی صورت نگرفته است، پس چگونه 
ضور انسان خردورز سپيدپوست را در پهنه اروپا ح

همين گونه، چگونه می شود  توجيه خواهيم کرد؟
 - شمار فراوان همريشگی های زبانی و فرهنگی

تمدنی و سنت های همانند ميان باشندگان هند و 
ايران و سالوی ها و اروپاييان شمالی را توضيح 

 داد؟ 
 

مونه در ريايی، برای نآ نام در باره مردمانی به
که در » ايريا فی دايهی هاوو«اوستا آمده است: 

می  سرزمين و مردم ايريا معنا -ايريا اين جا 
دهد. همچنين در سنگنبشته های داريوش بزرگ ِاريا 

خود به کار  نسب واژه يی است که او برای زبان و
برده است. در متون کهن يونانی هم نمونه های 

يت ايريا را به بسياری هست که ديرينه بودن هو
اثبات می رساند. هرودوت در باره مادها در کتاب 

ماد ها در «خود چنين نگاشته است: » تواريخ«
دمسيوس می ». قديم خود را اريوی می ناميدند

و ديودوروس » همۀ مغان اريون هستند«فرمايد که 
شکل نگارش و ». زرتشت اريانوی بود«می نويسد که 

های مختلف باستان و تلفظ واژۀ ايريا در زمانه 
اما مفهوم همه شان از  .پسا باستان فرق می کرد

 اين اصطالح يکی بود. 
 

که در عصر شاهنشاهی  8در سنگ نبشتۀ کعبۀ زرتشت
شاپور اول به دو لهجۀ پارسی (اشکانی و ساسانی) 

                                     
پيامبر ايرانی  (آريايی)، کسی بود که در  . زرتشت 8

 یبرخباره او حرف و حديث های بسياری گفته شده است. 
اند وجود زرتشت را  که نتوانسته ،يیاز دانشمندان اروپا
خوانده اند. برای  يی افسانه چهره باور کنند، او را 

 ١٩ درگذشتۀ - ١٨۴٩مارچ  ٢٨ دارمستتر (زاده نمونه،
بود آن بر  ،یشناس فرانسو مند باستان)، دانش١٨٩۴اکتبر 

 یزندگ یادهاروشن ساختن رخد یبرا یکه هرگونه تالش
زاد  یهمانند کوشش در راه روشن ساختن روزها زيزرتشت ن

است و  هودهيب گر،يد يی  افسانه تيومرگ هر شخص
بر افسانه  ینظر ژان ِکلنز، مبن ن،يبنابرا ».نافرجام
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و يونانی نگاشته شده بود، نام ايران به سه شکل 
 متفاوت آمده است. در بخش يونانی به جای
استفاده از اسم مکان، نام يک تبار (اتنوس) ذکر 
شده است: من شاه (ِدسپوت) مردم اريانون هستم. 
در پارسی اشکانی و ساسانی نام سرزمين ايرانی 

 ها آمده است. 
 

شهر و در پارسی  -اصطالح اريان ،در پارسی اشکانی
شهر نوشته شده است. بنا -ساسانی به گونۀ ِاران

ان و ايران مترادف هستند و بر اين، اريان، ِار
نبايد اريان و آريان را ساختۀ  روبه هيچ 

 اروپايی ها دانست.
 

در سنگ نبشته های نقش رستم و کعبۀ زرتشت که به 
دو گويش پارسی ميانه (اشکانی و ساسانی) و 
يونانی می باشد، اصطالح ِاران و اريان به کار 
رفته است است. به طور مثال در بخش پارسی 

کلمۀ اريان استفاده شده و در پارسی  ،نیاشکا
دو جمله را در زير می  ساسانی اصطالح ِاران. هر

 آوريم: 
ardašīr šāhān šāh ērān 

ardašīr šāhān šāh aryān 
 شاهن شاه ِاران -اردشير
 شاهن شاه اريان -اردشير

 

                                                                                                           
را  یکس یکه شگفت ستيپنداشتن زرتشت، سخن تازه ن

 . زديبرانگ
 
 ۀبرتلس (زاد چيادواردو یوگني ۀحال، به گفت نيبا ا 

و  ی)، خاورشناس روس١٩۵٧اکتبر  ۀدرگذشت - ١٨٩٠دسامبر 
 ،یمرکز یايملل آس اتيکارشناسان ادب نيتر از برجسته

زرتشت را  توان یاند که م بر آن یاوستاشناسان غرب شتريب
که در  یزرتشت را،يز فت؛ريپذ یخيتار يی  همچون چهره

است و هرگز  یفرد واقع کيشده است، کامالً  یمعرف اگاتاه
که پروفسور  او را منکر شد. چنان یوجود واقع توان ینم
باور بود که  نيبر ا ،یسياوستاشناس مشهور انگل لز،يم
 گونه چياست و در وجود او ه یخيتار تيشخص کيزرتشت «

 گ.-».داشت توان ینم یديترد
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از يک متن پيش از اسالم به نام را  جمله يی
در باره جنگ  نمايشنامه يی(» يادگار زريران«

 :می آوريم ،)ايران و توران و در شمال خراسان
 

 پورِست کو که هی توو؟
 .گوفت کو ِاِرم او هچ ِاران ِهم..
 

 زرير پرسيد که که هستی تو؟
 9گفت که ايرم و از [سرزمين] ايرانم

                                     
در کتاب دست داشته، در مقاله های گوناگون ده ها .  9

آوند در زمينه آورده شده است. در اين جا ما  تنها به 
 يادآوری چند نمونه بسنده می کنيم:

 شت،يمهر شت،ي نيکهن اوستا شامل: فرورد یبخش ها در«
 پنج شکل و ا دري/آررانيو . . . . نام ا شتيآبان 

 رانيا« رت اند از:عبا ها نام نيآمده است. ا بيترک
 یها نيسرزم« وئجه)، نهي ري/ائیوِئجه نهيري(ائ »جيو
 »یرانيا یخانم ها« )،نميٌ دخو نمي  ري(ائ »یرانيا

 یوي(خشو »یرانيا راندازيت«)، ِنمي وش يري(ائ
 »انيرانيا یها شهيجنگل ها/ب«و )نمي ريشوِتموائيا
، »نمي ريائ«، »هن ي ريائ« یواژه ها)». هي رزور  رهيائ(
ها به  همراه آن یبدون واژه ها »رهيائ«و » ويريائ«

 دارد. رانيو ا اياز نام آر سخن ،باور پژوهشگران
 

تابستان دو ماهه و زمستان ده ماهه که در اين گفتار، 
شود، و در بخشي از نامهء پهلوي مينوي  از آن ياد مي

 پيتاک کو پت«خرد نيز از آن چنين ياد شده است : 
ايرانويچ ده ماه دميستان او دو ماه هامين. او اندر 
هان دو ماهي تاپيستان ايچ (=نيز) دميک سرت، آپ سرت 

پيدا است که به «ترجمه : » او اورور (=گياه) سرت
ايرانويچ ده ماه زمستان و دو ماه تابستان (است)، و 
اندر آن دو ماِه تابستان نيز، زمين سرد، آب سرد، و 

 »ت.گياه سرد اس
 

بارهء آب سرد و  گفتار ونديداد و مينوي خرد، در...
زمين و گياه سرد چنين است که دو ماه در تابستان نيز 

جا يخزده بود، و آب و گياهان ويژهء آن  زمين آن
 ».سرزمين نيز يخزده بودند

 
در ونديداد، پس از بند ياد شده، يکايک از شهرهايي که 

گو که پايتختش  -2: شود  ساخته شده است، چنين ياد مي
بلخ زيبا با درفش افراشته است .  -4مرو  -3سغد است. 

هرات داراي  -6نسا، که ميان مرو و بلخ است.  -5. .
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اورواي پر سبزه (در  -8ِدکرت (کابل)  -7رودخانه 
ها در آسياي  سرزمين هيتيت -هريختي -10گرگان  -9قفقاز) 
 - 14چخِرم (جهرم)  -13ري  -12هتومنت (زابل)،  -11کوچک. 

کردستان و  -16هفت رود (بلوچستان)  -15وِرن (گيالن) 
 ...لرستان

 
ديگر يادکرد از ائيرين، با پاژنام (درخشان) در 
ونديداد، در بند سي و نه از فرگرد نوزدهم آمده است : 

 »ستايم. سرزمين درخشان آريا را مي«
 *** 

 تاست، از آنهاي اوس در مهريشت که يکي از کهنترين بخش
نگام فريدون در ه جا که کيش مهر، پيش از زرتشت و به
چنين آمده  13بند  4جهان آريايي روان گشت. در کردهء 

 است:
نخستين ايزد مينوي، که پيش از خورشيد فناناپذير تيز «

اسپ، بر فراز کوه هرا (البرز) برآيد، نخستين کسي که 
ان) آراسته از دم هاي زرين (=پرتوهاي مهر سپيده با زينت

جا (آن مهر) بسيار  فراز کوه زيبا سربرآورد، از آن
 »هاي آريايي را بنگرد. توانا همهء زيستگاه

 
زبان اوستايي ه هاي آريايي، در مهريشت ب واژهء زيستگاه

همين کرده، از  15آمده است. در بند » شي ين –ائيريو «
شده ياد » خونيرث بامي«کشور آريايي درخشان به گونهء 

برابر است با روشن، بخش دويم  است که بخش نخست آن خون
همان آريايي است و بخش سيوم آن بامي، » ِاير«آن 

و نيز در واژهء » باميان«درخشان است که در نام 
 داد = گاه روشنايي) روان است. بام-بامداد

 
 - هاي کهن که ستايش تيشتر  در تيريشت، يکي از يشت
، و برانگيزانندهء آبخيزهاي ستارهء سپاهبد خراسان

درياي فراخکرت (اقيانوس آرام) و راندن ابرها به هفت 
نيز چندبار از کشورهاي  ،کشور زمين، و بارش باران است

 .»آريايي ياد شده است
+++ 

يکم جلد  127 .در ص یسيانگلتاريخ نويس  -کسيسا یسر پرس
باره متن اوستا، در با تکيه بر  »رانيا خيتار«
به  ژهيو یدر داستان ها«می نگارد: » جوايو مانيراي«
اشاره شده است و  جوايو انميآر ۀمنزل از دست داد کي

جا شده به  از آن مهاجرتسرما مجبور به  ۀچون به واسط
) انايو مرژ انايسغد یونانيسغدا و مورو (در زبان 

 یخوانده م هيمرو حال یبخارا و دوم یرفته اند که اول
دشمن مجبور شدند سغد را  فيو طواملخ  ۀشود، به واسط

و بعدها بلخ  تيکشور بلند را یترک کنند و به باغد زين
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می نويسد:  ،پژوهشگر ايرانی -هادی معيری نژاد

دان نسل بشر از فرزن ،های عهد عتيق در روايت«
سپيد  -از سام .حضرت نوح گسترش يافته است

زرد  -تيره پوستان و از يافث -از حام ،پوستان
اين قديمی ترين طبقه  پوستان گسترش يافته اند.

بندی انواع بشر است که تا قرون جديد هم پايه 
 نژادی بوده است. تيوری هایبسياری از 

 
اساس  در سده نوزدهم، نژادهای جهان را بر

ای ظاهری به چهار دسته بزرگ سفيدپوست، ه ويژگی
کردند و  پوست بخش می سياهپوست، زردپوست و سرخ

پوست را جزئی از نژاد زردپوست به  برخی نژاد سرخ
آوردند. برخی از مردم شناسان نژاد  شمار می

                                                                                                           
 نياند و ا رفته ايسايبروند، از بلخ به ن ،شد دهينام

من  ۀديبه عق یدانسته اند ول یکي شاپوريمحل را با ن
ناسا با نسا که در مغرب عشق  يۀاشتباه است، چه ناح

  »دارد.بهتر مناسبت  ،آباد واقع است
+++ 

کلمان  فيتال »یرانيو تمدن ا رانيا«کتاب  28 .در ص 
 نيداستان چن نياباره در  ،یخاور شناس فرانسو -هوار

کوچ ها در اوستا که به  نيا ۀخاطر«نگاشته شده است: 
حفظ شده است.  ،ديگو یگمشده سخن م نيابهام از سرزم

 وئجه نام رنمياست که ائ یبهشت خاک ۀگون ن،يسرزم نيا
که  یمناطق یها در اثر سرد شدن آب و هوا يیايداشت. ار

خود رانده شدند و به  يۀکردند، از مساکن اول یم یزندگ
(مرو) آمدند. اما  اناي(بخارا و سمرقند)، مرگ انايسغد

دشمن نتوانستند  ليملخ و قبا ۀبه واسط زيجا ن در آن
تر به بلخ و سپس به  یو به مناطق جنوب اورنديدوام ب

 رانيجا در سراسر فالت ا از آن وشدند  ريان سرازخراس
  .»دنديپراگنده گرد

++++ 
 نيچن 19در بند  یدر سرود اندرا و اندراندر ريگويدا، 

 صيتشخ گريد کيرا از  »هيآر«و » داسه« نوشته شده است:
 .»ميرو یداده نظر کرده م

 یکه برا یآن فرد آسمان احت:  « 5بند  129در سرود 
تر که  یبه خدائ یبه اندرا خدائ شنويوآمد،  یهمراه
 یرا کمک م نيصاحب تخت و در سه جهان مردم آر ۀسازند

 .».بخشد یپرستنده سهمش را از قانون مقدس مه کند و ب
فکر  «انتشارات ،193، ص 1ج  ،یهاشم رض ۀترجم داد،(وندي

 ).تهران، 1376 يکم،چاپ  ،»روز
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استراليايی را نيز به عنوان چهارمين گروه (و 
پوستان پنجمين گروه) ذکر کرده  با احتساب سرخ

 دند.بو
 

های ظاهری مانند رنگ پوست،  امروزه ديگر ويژگی
سند  ،ريخت اندام، رنگ چشم و مو و جنس مو

معتبری برای بازشناسی نژادهای گوناگون نيست، 
های  گاه مرزهای قاطعی گروه به اين دليل که هيچ

کند.  نژادی پيش گفته را از يکديگر جدا نمی
ها،  افزون بر آن، به رغم برخی تفاوت

های بسياری ميان افراد بشر وجود دارد،  نندیهما
های نژادی طبقه بندی شده  و افراد هر يک از گروه

 در سده نوزدهم نيز ممکن است با يکديگر تفاوت
 های زيادی داشته باشند.

 
 :نژاد سفيد و سوتفاهم های نژادی

نژاد سفيدپوست (قفقازی) اصطالحی بود که در سده «
کاربرد داشت، و به نوزدهم و آغاز سده بيستم 

، افريقاشد که در اروپا، شمال  مردمی گفته می
کنند. باور بر اين بود  زندگی می ...خاورميانه و

 های قفقاز است. که منشاء اين نژادکوه
 

گونه  های ظاهری نژاد سفيد طبق آن نظر اين ويژگی
شد: اين مردم قامت متوسط تا بلند  توصيف می

د است، عمومًا دارای دارند. صورتشان نسبتًا بلن
باشند. رنگ پوستشان  پيشانی تخت و چانه کشيده می

 یي  از سفيد روشن در شمال اروپا تا سفيد قهوه
ايران متغير است. رنگ چشم آنان ممکن است  در

آبی، سبز يا تيره رنگ باشد. رنگ مو از بور تا 
مشکی متغير است و جنس آن معموًال صاف و موجدار 

 است.
 

نژاد  ،نژاد سفيدپوست در سده نوزدهمبندی  بخش
 سفيد را به چند زير گروه تقسيم کرد:

 نژاد نورديک
 یي نژاد مديترانه

 نژاد آلپی
نژاد نورديک يا نژاد ژرمنی نامی بود که 

بيستم ميالدی به نخست سده شناسان در نيمه  مردم
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ی از نژاد سفيد دادند. اين ديدگاه ي  شاخه
شود تا  دانسته میامروزه بيشتر ايدئولوژيکی 

 ،بندی نژادی باورمندان به اين دسته علمی.
مهاجران آريايی را نيای مشترک پدری نژاد 
نورديک شمرده و ديرينگی آن را به پيرامون چهار 
تا شش هزار سال پيش و جايگاهش را شمال اروپا 

 اند. محاسبه کرده
 

[پديد باوری نژادپرستانه  ،برپايه نژاد نورديک
شدند.  می  نژاد برتر شمرده ،ردم ژرمنمآمده که] 

اين نظريه در پايان سده نوزدهم و آغاز سده 
ی شمالی امريکابيستم در اروپای غربی و 

هواخواهانی داشت و مورد پشتيبانی آلمان نازی 
 نيز بود.

 
ی اصطالحی است که در سده نوزدهم ي نژاد مديترانه

 های و آغاز سده بيستم ميالدی، به يکی از زيرگروه
شد که در  اروپاييان و به مردمانی گفته می
کنند. از  پيرامون دريای مديترانه زندگی می

شناسان برای اين زيرگروه  هايی که مردم ويژگی
توان به قامت متوسط، چشم و  ذکر کرده بودند، می

سبزه)  اموی تيره رنگ، و پوست گندمگون (و حت
 ماننداشاره کرد. بيشتر مردم جنوب اروپا 

ال و جنوب ايتاليا و گنان، اسپانيا، پرتيو
، فالت ايران و افريقاسيسيل، فينيقيه و شمال 

 اند.  از اين نژاد به شمار آمده آسيای صغير
 

 به شمار می رودی بينابينی ينژاد آلپی هم گونه 
که در سوئيس، اتريش ، فرانسه و شمال ايتاليا 

 .دارند بودوباش
 

شناس   زيست -توماس هاکسلی ،در سده نوزدهم
انگليسی بر اين باور بود که مردم اروپا به دو 

، سفيدپوستان زرد Xanthocroiدسته زانتوکروئيد (
 موی و رنگين چشم) در شمال و مالنوکروئيد

)Melanochroiرويان سياه موی و سياه چشم)  ، سبزه
شوند. نيز بر اين باور بود که  در جنوب بخش می

ند و ا و اصيل زهپاکيدسته نخست، سفيدپوستان 
دسته دوم از آميزش نژادی سفيدپوستان با مغوالن 
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اند. برخی ديگر از  ها پديد آمده ستراليايیآو يا 
پردازان عقيده داشتند که مردم جنوب اروپا  نظريه

 اند. يی آميخته شدهافريقابا سياهپوستان 
 

در پايان سده نوزدهم اين پندار که مردم جنوب 
اند،  رسفيدپوست آميخته شدهاروپا با نژادهای غي

ی ي  بسيار نيرومند شد و پيامدهای منفی گسترده
را به دنبال داشت. در کشورهای آلمان، بريتانيا 

، نژادپرستان، که سفيدپوستان موبور و امريکاو 
ناميدند،  ) میMaster Raceرنگين چشم را نژاد آقا (

اقوام جنوب اروپا را در رديف غيرسفيدپوستان 
تر از سفيدپوستان بودند)  زعم آنان پست(که به 

به شمار آوردند و شايسته تحقير دانستند. نمونه 
اعتراض متحد  باهابود که  های نازی آن ديدگاه
شان بنيتو موسولينی، ديکتاتور  ايتاليايی
 رو به رو گرديد.فاشيست 

 
ژوزف سرگی ديدگاه خود را در  ،سده بيستم در

) بيان 1901ی(چاپ ي کتابش به نام نژاد مديترانه
 کرده و بر اين باور بوده است که نژاد مديترانه

دارد. نيز عقيده داشته که  افريقای ريشه در ي
از  افريقاها و سياهان  ها، نورديک یي  مديترانه

يک اصل و ريشه هستند که وی آن را 
) ناميده و عقيده داشته که Eurafricanيی(افريقااور

نژاد جهان و بازمانده  ی برتريني  نژاد مديترانه
های مصر، يونان، ايران، روم، کارتاژ و هند  تمدن

است. مطابق ديدگاه او، اقوام سامی مانند اعراب 
ها خويشاوند  ها و توتسی و اقوام حامی مانند حبشی

 ها هستند. یي  مديترانه
 

بندی اروپاييان به سه دسته  رود که بخش گمان می
 مسالهو پيش کشيدن  یي  آلپی، نورديک و مديترانه

ها با دو گروه ديگر ريشه  یي  تفاوت مديترانه
ی برای ادامه ي مذهبی داشته و تنها دستمايه

 ها ها و کاتوليک های مذهبی ميان پروتستان تنش
شمال و جنوب  باشنده(که بيشينه آنان به ترتيب 

 اروپا هستند) بوده باشد.
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لی درگيری ميان سه نژاد اص ،گذشته سده هایدر 
قفقازی، آسيايی و سياهپوست همواره وجود داشته 

های اجتماعی ناشی از  که گاه شامل محروميت
های تحت  خودستايی بوده و زمانی منجر به نسل کشی

است. نژاد پرستی احساس ترس  ها شده حمايت حکومت
جا از يک انسان تنها به ه يا نفرتی است نا ب
مطرح زمانی که رنگ پوست  ادليل نژاد وی. حت

عوامل ديگری چون زبان، مذهب، مليت،  ،نباشد
سال منجر به بروز  تحصيالت، جنسيت يا سن و

 گردد. تعصبات می
 

و انسان شناسان  تاريخ نويسانجامعه شناسان، 
معتقدند وقتی دو گروه با رنگ پوست و ظاهر 

گيرند و  فيزيکی متفاوت با هم در تماس قرار می
تبعيض نژادی با  ،دکنن بر سر يک موضوع رقابت می

کند. اما جوامعی که  شدت و خشونت بيشتری بروز می
از  ،عاری از هر گونه درگيری نژادی هستند
سوی ه پتانسيل همه شهروندان خود بهره برده و ب

 »بردارند. حذف اين تعصبات گام می
 

می دانيم که بر پايه داده های علمی، به گمان 
سياه  ،ردورزغالب، رنگ پوست انسان های نخستين خ

مايل به نصواری و گندمی بوده و رنگ موهای شان 
سياه بوده است، درست مانند باشندگان کنونی 

يی. پسان افريقااتيوپيا، نه مانند ديگر سياهان 
ها رنگ پوست (و نيز موی) انسان های کوچيده به 
قاره های ديگر، با گذشت زمان در اثر عوامل 

ن های نئاندرتال گوناگون از جمله آميزش با انسا
تغيير يافته و به رنگ سفيد مبدل گشته است. 

 تبت چين و همين گونه سفيدپوستانی که به سوی
شتافته اند، با گذشت زمان زرد پوست شده اند و 

کوچيده اند،  امريکاآنانی که پسان تر به قاره 
با گذشت زمان سرخ پوست شده اند. تغييرات در 

با گذشت زمان زير رخسارها، رنگ مو و چشم، نيز 
 تاثير عوامل زيستبومی صورت گرفته است. 

 
آن چه مربوط به ايريايی ها می گردد، بايد گفت 

تنها نام » ايری«که تثبيت اين که آيا در آغاز، 
عمومی گروهی از انسان های سپيدپوست بوده يا 
نام زبان آن ها و يا شايد هم نام سرزمينی که 
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ند؛ امريست بسيار همه آن ها در آن می زيسته ا
دشوار. تنها چيزی که می توان گفت، اين است که 

جايی به  -سرزمين نخستين سپيدپوستان ايريايی
نام ايرياناويجه بوده است که اندکی پسان تر به 
آن می پردازيم که از کجا گرفته شده است. سپس 
اين نام بر زبان و تيره اين گروه از 

يری ها، اری ها ا -سپيدپوستان اطالق گرديده است
يا ايرها. به سان اين که امروز هم کسانی نظر 
به خاستگاه شان شناسايی می شوند؛ مانند هراتی 
ها، کابلی ها، بخاری ها و... گروهی هم از روی 
زبان شان مانند پارسی زبان، پشتو زبان، اردو 

 زبان و...
 

با اين هم، بيشتر دانشمندان بر آن اند، که اين 
نبه زبانشناختی دارد. حال، هرگاه نام بيشتر ج

اين را هم بپذيريم، بايد اذهان نماييم، که 
زبان بدون انسان و انسان بدون گستره جغرافيايی 
نمی تواند وجود داشته باشد. پس به هر رو با 
گروه هايی از انسان ها و گستره معين جغرافيايی 

 سروکار پيدا می کنيم.
 

اليلی بحث در برخی ها دوست ندارند، بنا به د
ريايی ها را از محدوده زبانی بيرون آباره 

بکشند. با اين هم بايد پذيرفت که زبان بدون 
متکلم نمی تواند وجود داشته باشد. از اين رو 
در هر حال، سر و کار ما با گروه های انسانی 
معين می گردد که به زبان های مشخصی سخن می 

 گويند. 
 

ريايی آن نخستين)، ايريايی ها (نياکان ايرانيا
ها (نيکان هندی های نخستين)، ايری ها (نياکان 
اوستی های نخستين) و اريويی ها (نيکان مادهای 
نخستين)، تيره هايی از نژاد سفيدپوست 
اروآسيايی مهاجر به آسيای ميانه و قفقاز بوده 

دامنه -اند که از راه شمال خاوری پشته ايران
نه و نيز دامنه های باختری پامير و آسيای ميا

های شمالی قفقاز به گمان بسيار در اوايل هزاره 
دوم پيش از ميالد به شمال و شمال باختری پشته 
ايران و سپس هند آمده، و به داليل گوناگون، از 
جمله داشتن خاستگاه مشترک، همريشه بودن زبان و 
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فرهنگ شان؛ خود را ايريايی، اريويی، ايری و 
را که پسان ها به آن  اريايی و سرزمين هايی

مهاجرت کردند و جاگزين شدند، به نام های 
 ايريانام ويجه، ارياناورته و ايرستان خواندند. 

 
اين مردمان سپيد پوست، پس از آمدن به پشته 
ايران، با باشندگان سياهگون بومی اين سرزمين 
آميزش يافته، و با گذشت زمان در ميان آن ها حل 

ريايی بر آکاربرد  گرديدند. در اين حال،
باشندگان کنونی هند و ايران و يکی شمردن آن ها 
با برخی از تيره های سپيدپوست اروپايی زير نام 

ريايی، آن هم  به عنوان نژاد برتر، بيخی آنژاد 
 نادرست است. 

 
يی از امريکاالبته، سپيدپوستان اروپايی و 

يهوديان و روس ها، سپيدپوستان همنژاد شان (
فاوت هايی دارند. اما همچنين از اعراب) ت

سپيدپوستان هندی و ايرانی تفاوت هايی دارند که 
يکی پنداشتن آن ها درست نيست. همين گونه که 
انسان های زرد پوست و انسان های سرخپوست که 

و سپيد پوستان آميزه يی از نياکان شان 
کان خود ابوده اند، امروز ديگر از ني زردپوستان

تند. چنانی که انسان های امروزی بيخی متفاوت هس
يی با افريقاسفيدپوست  که خود از آميزش سياهان 

نئاندرتال های سپيد پوست پديد آمده اند، به 
يی خود يا نئاندرتال افريقاهيچ رو با نياکان 

 های سپيدپوست يکی پنداشته نمی شوند.
 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که خاستگاه 
يا اريايی ها که از شمال  نخستين ايريايی ها

خاوری پشته ايران (آسيای ميانه) و از قفقاز به 
شمال باختری پشته ايران آمدند، کجا بوده است؟  

سش های کليدی ردر کتاب دست داشته، به اين پ
 پاسخ داده شده است.

 
در ادبيات ما، در هزاره گذشته، چيزی به نام 

م بيخی ريايی ديده نشده است. دليل آن هآريا و آ
ايريانا با گذشت زمان به ايران مبدل  -روشن است

شده و تنها همين نام ايران بوده است که 
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ماندگار شده است. ايران در واقع جمع اير است. 
 يعنی اير+ ان (نشانه جمع).

 
در اواخر سده نزدهم  و سده بيستم، با توجه به 
اين که هندی ها و ايرانيان باختری، واژه اريا 

تلفظ می کنند، » آ«شکل آريا يا حرف را به 
» آريايی«و » آريا«مفاهيم ياد شده به شکل های 

رواج پيدا کرد. ورنه همان اريا، » آريانا«و 
اريايی و اريانا است. اما ما در اين نوشته، آن 

ريانا آريايی  و آريا و آ -آن رايجرا به شکل 
 به کار می بريم.

 
دن به مفهوم در اين جا بايسته است برای پی بر

نوع بشر يا انسان ايريايی يا اريايی، در باره 
 سخن بگوييم:

روشن است با مطرح شدن موضوع بشر يا انسان، 
ده فلسفی می يناخواسته وارد يک مبحث بسيار پيچ

گرديم که پرداختن به آن از حوصله نبشته دست 
داشته بيرون است. با آن هم، ناگزير اشاره يی  

 ) به آن می نمايم:Deskriptiveتوصيفی (
از دير باز دو ديدگاه در باه بشر يا انسان 

 مطرح بوده است: فرضيه آفرينش و نظريه پيدايش.
 

در اين جا، نخست فرضيه آفرينش را به بررسی می 
 گيريم و سپس به نظريه پيدايش می پردازيم:

باورمندان به آيين های آسمانی، بر آن اند که 
انسان نخست (حضرت  بر پايه کتاب های مقدس،

بابای آدم (ع) در سيمای موجود کامل خلق شده، 
مدتی با همسرش (بی بی حوا) در بهشت برين می 
زيسته و سپس به دليل نافرمانی از فردوس به 

گرديده است. در اين جا يک نکته » تبعيد«زمين 
شايان يادآوری است و آن اين که آدم هنگامی که 

کامل » انسان« به زمين فرود آمد، ديگر آن
نخستين که در بهشت می زيست، نبود. يعنی ناگهان 
از يک موجود کامل به يک موجودی که از نظر 
تکامل در پايين ترين درجه تکامل قرار داشت 
(بشر)، مبدل گرديد. اين آدم بايد از نگاه 
فلسفه تکامل، بار ديگر از نردبان معرفت باال 

 رگردد. تا دوباره به همان اصل خويش ب برود
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حرکت «تنها توجيه کننده اين طرز ديد، فلسفه 

مال صدرای شيرازی است که کنون يگانه » جوهری
فلسفه پذيرفته شده در ميان حکمای اسالمی است که 
به روشنی نشان می دهد که انسان چگونه می تواند 
از پايين ترين مدراج به باالترين مدارج فراز 

ی، اين فلسفه را آيد. برخی از انديشمندان اسالم
از نظر اهميت همتراز تيوری نسبيت انشتاين 

 ارزيابی می کنند.  
 

از حکمای اشراقی اسالمی  -شايد سروده ميرفندرسکی
 هم دال بر همين ديدگاه باشد که نوشته است:

صورتی  -چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستی
 در زير دارد آن چه در باالستی

بر رود باال  –ردبان معرفت صورت زيرين اگر با ن
 همان با اصل خود يکتاستی 

 
هر چند، ديدگاه های ميرفندرسکی با مالصدرا 
تفاوت های بنيادی دارند، اما با اين هم می شود 
گفت که هر دو هوادار بحث تکامل و باال رفتن از 

 نردبان معرفت بوده اند.
 

پيش از که به هر رو، در اسالم، باور بر اين است 
ان کنونی هم انسان های ديگری وجود داشته انس

اند.  برای مثال در يکی از سايت های انترنتی 
 می خوانيم: 

 از علی (ع) پرسيدند :«
يا علی،آيا قبل از آدم (ابوالبشر) انسانی  

 وجود داشته ؟
علی (ع) پاسخ داد : به خدا سوگند اگر اين سوال 

هم را تا روز قيامت هم از من بپرسند، پاسخ خوا
 داد آری !

 
 ،يا در روايتی ديگر آمده زمان آفرينش آدم (ع)

فرشتگانی از جمله ابليس به خداوند متعال عرض 
خداوندا بعد از اين همه اشتباه و «کرده اند که 

گناه و خطايی که اين انسان انجام داده، باز هم 
 »انسان خلق کردی؟
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از گفته های علی ابن ابی طالب و اين روايت بر 
آيد که پيش از انسان کنونی هم انسان ديگری می 

 بوده است. 
 

همچنين در سايت انترنتی قم در اين باره چنين 
 آمده است:

و ِاذ قال ربك للِمالئكِه «فرمايد:  خداوند متعال مي
ِاني جاعل فِي االرِض خليفًه قالوا أتجعل فيها من 

به خاطر ] «1.»[يفِسد فيها و يسِفك الدماء..
بياوريد هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان گفت: 

من در روي زمين جانشيني قرار خواهم داد، «
فرشتگان گفتند: پروردگارا! آيا كسي را در آن 

 » ريزي كند؟ قرار مي دهي كه فساد و خون
گردد كه  با توجه به آيه فوق، اين سؤال مطرح مي

رده و مطلع فرشتگان از كجا به اين معنا پي ب
شدند كه ذريه آدم (ع) در روي زمين فساد 

وجوهي بيان  ،كنند؟ در پاسخ به اين پرسش مي
 كنيم :  گرديده است كه بدان اشاره مي

» في االرض«  ـ فرشتگان اين مطلب را از كلمه 1
(در روي زمين) دريافته بودند. زيرا مي دانستند 

به شود و ماده  انسان از خاك و ماده آفريده مي
خاطر محدوديتي كه دارد، طبعًا مركز نزاع و 

مادي   كه جهان محدوده تزاحم است. چه اين
ها را اشباع كند،  طلب انسان تواند طبع زياده نمي

حتي اگر همه دنيا را به يك فرد بدهند، باز 
ممكن است ميسر نشود، اين وضع مخصوصًا در صورتي 
 كه توأم با احساس مسئوليت كافي نباشد، سبب

 ] 2شود.[ ريزي مي فساد و خون
ـ فرشتگان اين مطلب را از اقوام و موجودات  2

پيشين روي زمين كه در روايات نقل شده از امام 
عسكري (ع) و امام سجاد (ع) و بعضي از ائمه 

ها به وجود انسان هاي قبل از حضرت  ديگر و در آن
آدم اشاره شده است، دريافته بودند. چون 

دات قبل را ديده بودند كه فساد فرشتگان آن موجو
گويند: آيا باز  اند و لذا مي ريزي مي كرده و خون

 خواهي موجودي خلق كني كه فساد كند.  مي
 

مرحوم طبرسي در مجمع البيان اين قول را به 
فرمايد  دهد و در ذيل آن مي اكثر مفسران نسبت مي
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] 3: اين گفتار فرشتگان قياس شاهد و غائب است[
دن امري باطل است. يعني موجودات و قياس كر

هايي كه  اند به انسان پيشين كه سوء سابقه داشته
اند، قياس كردن،  هنوز پا به عرصه گيتي ننهاده

اين باطل است. و مرحوم عالمه طباطبايي (ره)، به 
ريزي و  دهد كه مالئكه مسأله خون اين مطلب پاسخ مي

الرض اني جاعل في ا«فساد را از كالم خداي تعالي 
كه در وجه اول بيان گرديد، فهميدند و » خليفه

اگر فهم مالئكه بر اين مبتني نكنيم، كالم مالئكه 
كه در دوران  شود. چون صرف اين قياسي مذموم مي

شود  قبل موجوداتي چنين و چنان كردند، دليل نمي
 ] 4كه موجودي ديگر نيز آن چنان باشد.[ بر اين

بر اين امر كه  ـ مالئكه از طريق لوح محفوظ 3
ريزي خواهند  اش در زمين فساد و خون آدم و ذريه

 ] 5كرد، اطالع يافتند.[
ـ خداوند به طور اجمال، قبالً آينده انسان را  4

ها  براي فرشتگان بيان فرموده بود و به صفت آن
پرداخته بود و به عبارت ديگر سبب علم فرشتگان 

م خبر آد  آن بود كه خداي تعالي به بعضي از خلق
داد كه من در زمين خليفتي خواهم كردن كه 
فرزندان او در زمين فساد و خون به غير 

 ] 6كنند.[
ـ اين مطلبي كه از فرشتگان در مورد ذريه آدم  5

بيان گرديده است از طريق گمان و ظن بوده است و 
ها داراي  كه خبر دهند كه انسان نه به عنوان آن

 ] 7چنين خود صفت هستند.[
 

نج وجه و قول را از مفسران براي پاسخ به پس پ
اين سؤال بيان نموديم و تذكر اين نكته هم 
ضروري است كه اين تفاسير چندان با هم منافاتي 

اين امور نسبت توجه   ندارند يعني ممكن است همه
] و اتفاقًا اين 8فرشتگان به اين مطلب شده باشد[

ها بيان داشتند و لذا  يك واقعيت بود كه آن
داوند هم در پاسخ هرگز آن را انكار نفرمود، خ

بلكه اشاره كرد كه در كنار اين واقعيت، 
انسان و مقام او   تري در باره هاي مهم واقعيت

  10.»وجود داردكه فرشتگان از آن آگاه نيستند
                                     

 .  رويکردها: 10
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 چه می گويد:» پيدايش«حال می بينيم که نظريه 
در آغاز، بسياری از دانشمندان بر آن  بودند که 

ع بشر به عنوان يک نوع، همزمان در سراسر نو
قاره ها در جاهايی که در آن جاها شرايط فراهم 

گذشت زمان، با بوده است، پيدا شده بودند. اما 
اين ديدگاه دستخوش تحول گرديد. کنون بسياری از 
پژوهشگران می پندارند که نوع بشر در يک جای 

شت به وجود آمده و سپس با گذ افريقاقاره  -معين
زمان در چند مرحله به  قاره های ديگر پخش 

 -. با اين هم، کشفيات اخير روس هاندگرديده ا
به نتايج شگفتی برانگيزی در اين  ،انسان دنيسف

زمينه دست يافته است که همه پنداشت های پيشين 
 رو می در زمنيه را با چالش بزرگی رو به

 گرداند.
 

                                                                                                           
 . 30  بقره، آيه  ] ـ سوره1[   

] ـ عالمه سيد محمد حسين طباطبايي (ره)، تفسير 2[
سيد محمد باقر موسوي همداني، (قم،   الميزان، ترجمه

. و نيز ناصر مكارم 219، ص 1علم) ج ارالانتشارات د
، ص 1، ج 1373كتب االسالميه، ارالشيرازي، تفسير نمونه، د

174 . 
مع ] ـ امين االسالم ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، مج3[

البيان في تفسير القرآن، (قم، منشورات مكتبه 
 . 74، ص 1ق) ج  1403المرعشي، 

] ـ عالمه سيد محمد حسين طباطبايي (ره)، تفسير 4[
الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، (قم، 

 . 226، ص 1علم) ج ارالانتشارات د
] ـ امين االسالم ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، تفسير 5[

احمد اميري شادمهري، (مشهد،   ع الجامع، ترجمهجوام
 . 61، ص 1) ج 1377آستان قدس رضوي، 

] ـ شيخ ابوالفتوح رازي، تفسير روح الجنات و روح 6[
 . 128، ص 1ق) ج  1382الجنان، (انتشارات اسالميه، 

] ـ امين االسالم طبرسي، مجمع البيان في تفسير 7[
، ص 1ق) ج  1403، القرآن، (قم، منشورات مكتبه المرعشي

74 . 
] ـ ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، (تهران، 8[
 .»174، ص 1) ج 1373كتب االسالميه، ارالد
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علم «ت: در ويکی پيديا در زمينه چنين آمده اس
نشان می دهد که  11،پالئونتولوژی (ديرين شناسی)

نوع انسان اوليه مربوط گروه پستانداران بوده، 
تا  1.5دوره نئوزوييک بعدی در  -در عهد پلستوسن

. داده های ديگر از »ميليون پيش پيدا شده است 2
اين هم پيشتر می روند. برای نمونه برخی از 

مو هو -ان اوليهانسديرين شناسان بر آن اند که 
در ميليون سال پيش  1.8تا  2.6نزديک به  هابيليس
دو نوع ديگر انسان  می زيست.پاليوليت اوايل 

 هومو رودولفنسيس و هومو ارکتوس -های قديمی 
 بوده اند.

 

تا جايی که علم ديرين شناسی و فسيل شناسی 
در  افريقاگواهی می دهد، بشر نخستين در قاره 

 د نيل به ميان آمده بود. جايی در امتداد رو
 

                                     
. خوشبختانه نويسنده (آريانفر)، هنگام تحصيل در  11

دانشکده زمين شناسی دانشگاه دولتی مسکو در رشته زمين 
شناسی تاريخی، چند سمستر درس پالئونتولوژی (ديرين 

ناسی)، پاليو بوتانيک، جيومورفولوژی، يخبندان ش
شناسی، پاليوجيوگرافی و... را زير نظر تنی چند از 
سرشناس ترين و بزرگترين دانشمندان اين علم فرا گرفته 
بودم. از اين رو،  تا جايی توان تشخيص سره از ناسره 

 را در اين زمينه دارم.
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رود نيل، يکی از درازترين رودهای جهان است که 
از کوه های واقع در ميان کشورهای زامبيا، 
تانزانيا، کنگو، اوگاندا و رواندا سرچشمه 
گرفته، با گذار از کشورهای سودان و مصر، به 
دريای ميانزمينی (مديترانه) می ريزد. يکی از 

از کوه های شمال اديسه بابای شاخه های اين رود 
کشور اتيوپی سرچشمه می گيرد که در نزديکی 

به گمان به نيل می ريزد. سودان پايتخت  –طومرخ
درست در دره های همين رود نخستين انسان غالب 

 پديد آمدند. ها 
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در اين جا بايست يادآور شد که نزديک به يک 
هزار سال پيش  500ميليون سال و شايد هم  

ين نياکان ما که به گمان غالب، در بخش های نخست
عليای حوضه رود نيل و دلتای نيل پديد آمده 
بودند، و سپس در امتداد راندمان آن به سوی 
دلتای نيل در مصر شتافته بودند، به دو دسته 

ماندگار شدند  افريقاتقسيم شدند: بخشی در قاره 
 و بخشی ديگر به اروآسيا سرازير گرديدند. 

 
دقيق ورود نخستين رمه ها يا گله های  تاريخ

انسانی به قاره اروآسيا را دشوار است تعيين 
کرد. اما اين انسان نماها، انسانگونان، انسان 

انسان نئاندرتال (نام  -وشان يا انسان سانان
جايی که  -اين انسان از دره نئاندر در آلمان

سنگواره آن يافت شده، گرفته شده است.) تقريبا 
هزار سال آزگار بر قاره آسيا فرمان می  500تا 

هزار سال  50 -45راندند که سپس در آسيا حدود 
پيش منقرض گرديدند. در قاره اروپا شايد تا 

هزار سال پيش هم آخرين بقايای آن ها زنده  هژده
 بودند. 

 
درتال ها، آدم های ديرين که به نام اپيش از نئ

يا انسان هومونيدها (انسان وشان، انسان نمايان 
سانان) ياد می شدند، در اروآسيا زندگی می 
کردند. ديرين شناسان، توانسته اند حضور اين 
گونه انسان های نخستين را در آسيای ميانه 

 تثيبت کنند. 
 

به هر رو، در زمينه در گذشته دو فرضيه بود: 
يکی اين که نوع انسان با توجه به فراهم آمدن 

نداران عالی، در زمينه برای نشو و نموی پستا
سراسر سياره بايد همزمان در جاهای مختلف پديد 

بسيار کم امکان آن می رود که  اما آمده باشند،
نشانه هايی از وجود انسان نئاندرتال در قاره 

در سرزمين هايی چون چين و ويتنام در  امريکا
 ازمنه های بسيار قديم پيدا شود. 

 
خست در يک فرضيه دومی اين است که نوع انسان، ن

جا پديد آمده، سپس به جاهای ديگر کوچيده باشد. 
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پيدا  افريقاسنگواره های انسان نخستين در قاره 
شده است. هر چند، شماری بر آن اند مهاجرت ها، 
در ابعاد خيلی کوچک بوده و به چند صدنفر محدود 
می شده است. البته، می توان گمان زد که چنين 

ين که در زمانه های مهاجرت هايی با توجه به ا
صدها هزار سال پيش، به کندی و  -بسيار قديم

آرامی، بسيار آهسته  و طبيعی صورت گرفته است، 
تا کنون موفق به رديابی آن نگرديده ايم. با 
اين هم، می شود گمان برد که انسان های نخستين 
با توجه به افزايش شمار، برای يافتن خوراک و 

 وچيده باشند. کاشانه، به جاهای بهتر ک
 

به هر رو، انسان نئاندرتال، انسانی بوده، فاقد 
خردورزی با پوست سپيد و موهای زرد و خرمايی و 
چشمان آبی و يا سبز، درست مانند اروپاييان 

 کنونی.
 

پيش از آن که به انسان نئاندرتال بپردازيم، می 
 گی هايی دارد:بينيم که انسان خردورز چه ويژ

 
چنين می  انسان خردورزباره در در ويکی پيدايا 

 خوانيم:
) يا به Homo sapiensانسان خردمند (نام علمی: «

انسان (يا بشر)، يک پستاندار دوپا  -زبان عامه
آمده  دست سانان است. مدارک به از خانواده انسان

های  دهنده آن است که انسان ای نشان ان از دی
 افريقاسال پيش از  ٢٠٠٠٠٠امروزی نزديک به 

) يکی از Pleistoceneسرچشمه گرفته اند. پليستوسن(
ميليون سال  ١٫٨شناسی است که از  دوره های زمين

 دهد. هزار سال پيش را پوشش می دهپيش تا 
 

انقراض گروه بزرگی از پستانداران و شمار زيادی 
های پرندگان از اواخر دور پليستوسن  از گونه
 سال پيش) آغاز شد و تا دور ١٠٠٠٠(حدود 

هولوسين ادامه يافت که شايد دليل آن پايان عصر 
است. نخستين انسان تکامل يافته  يخبندان بوده

 »(هوموساپينس)، در پليستوسن پديد آمد.
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گروهی هم اند که بيخی منکر چنين بايد گفت که 
مهاجرت هايی هستند. با اين حال، اين گروه به 
اين پرسش که اگر مهاجرت هايی صورت نگرفته 

د، پس چگونه در اروپا، آسيا، چين و سرزمين باش
، انسان های خردمند پيدا شده اند؟ پاسخی امريکا
حال، ما نمی خواهيم با اين گروه به  ندارند.

مناظره بيهوده بپردازيم. بل که می کوشيم آن چه 
را علم در تراز توسعه کنونی خود ارزانی می 

 دارد، به بررسی بگيريم.
 

اسی نشان می دهند که به يافته های ديرين شن
گمان بسيار، نخستين انسان هايی خردورز در 
سرزمين اتيوپيای کنونی پديد آمده بودند. سپس 
رمه ها و گله های کوچک انسانی به آهستگی به 

پراگنده شدند. به  افريقاساير جاها در سرزمين 
سياه مايل  -گمان غالب، رنگ پوست انسان نخستين

رنگ بوده است. درست مانند به نصواری يا سياه کم
باشندگان کنونی اتيوپی و ايرتريا. رنگ چشمان و 

 موهای آنان نيز همين گونه سياه بوده است.
 

يکی از مناسب ترين و بهترين جاهايی که می 
توانست در آغاز شمار بسيار آدم ها را جا  و 
پناه بدهد، مسير رود نيل و کرانه های باختری 

ای رود نيل بوده است که دريای احمر و خود دلت
آب فراوان و خاک پربار دارد. همانا، همين 
دلتای نيل را می توان چوناِن پرورشگاه و 
زيستگاه نخستين انساِن خردورز در آينده متمدن 

 پنداشت.
 

سپس، می توان گمان برد که گروه هايی از اين جا 
بعدتر در امتداد کرانه های مديترانه  به سوی 

ين هايی چون ليبيای کنونی، تونس غرب يعنی سرزم
کنونی و الجزاير و پسان ها به سرتا سر قاره 

پخش گرديده باشند. همين انسان ها، هسته  افريقا
 انسان ها سياهپوست کنونی را ساختند.

 
از راه جزيره  -همچنين گروه هايی به سوی خاور

به سرزمين های و شمال دريای احمر نمای سينا 
 -اييل، لبنان و سوريه کنونیخوش آب و هوای اسر
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يعنی در امتداد کرانه های خاوری دريای 
همين گونه مديترانه کوچيده باشند.  –ميانزمينی

گروهی توانسته اند از شمال دريای سرخ و آبنای 
باب المندب به اروآسيا راه يافته باشند. شايان 

آوری است که در آن هنگام تراز آب های ديا
پايين تر  چند ده متر ستاقيانوس می توانسته ا
  12از امروز بوده باشد.

 
جايگاه بعدی آن ها به گمان غالب، سرزمين شاداب 

هرين (ميانرودان) بوده است. النو پربار بين 
تصادفی هم نيست که پسان ها نخستين تمدن های 

پيش از ميالد  3500بشری همانا در همين جاها (در 
از ميالد پيش  3100در آشور، کلده و بابل و در 

 در مصر پديد آمدند).
 

به هر رو، می توان تا جايی با قاطعيت گفت که 
همانا دلتای رود نيل و سرزمين پربار ميانرودان 

هرين) دو گهواره بزرگ و پرورشگاه الن(بين 
 پهناور انسان های نخستين خردمند  بوده است. 

 
همين گونه، می توان گمان برد که گروه هايی از 

شمال   ميانرودان، اين جا به سویآدم ها از 
وچيده باشند و آذربايجان ک و کردستان خليج پارس

و آذربايجان  که درست در همين سرزمين کردستان 
بوده است که هسته نخستين انسان خردمند شکل 
گرفته و گسترش يافته است و تصادفی نيست که 

يا سرزمين انسان خيز » هوم لند«همين گستره را 
 .خوانده اند

                                     
مه يخ های .  محاسبات نشان می دهند که اگر ناگهان ه 12

متر  14قطبی آب شوند، تراز آب های  اقيانوس جهانی تا 
باال می آيد. اين گونه، اگر در گذشته نه چندان 
دور،کالهک های يخی سياره زمين دو برابر بزرگتر از 

متر پايين  14امروز بوده باشند، تراز آب اقيانوس ها 
تر از اکنون بوده است. و اگر همين گونه، گستره 

ی قطبی سه برابر گستره کنونی بوده باشند، يخسارها
متر پايين تر از تراز  28تراز آب های اقيانوس ها 

امروزی آن بوده است و هر گاه چهار برابر بزرگتر بوده 
متر و الخ... يعنی بايد بستر شمال خليج  42باشد، 

 پارس و دريای سرخ، زمين های قاره يی بوده باشند.
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در اين حال، می شود گمان برد که رنگ پوست 
انسان های خردورز که در آغاز، سياه مايل به 
نصواری بوده است، در آينده ها پس از گذشت ده 
ها هزار سال، نظر به پاره يی از شرايط از 
جمله، شرايط طبيعی محيطی قاره هايی که در آن 
بود و باش می نموده اند، و نيز آميزش با انسان 
های سپيدپوست نئاندرتال، دستخوش دگرگونی شده 

 باشد. 
 

برای مثال، در کرانه های خاوری مديترانه، بين 
و کردستان، پس از  ، شمال خليج پارسهرينالن

گذشت ده ها هزار سال در اثر آميزش با 
نئاندرتال های سپيدپوست، از سياه مايل به 
نصواری به رنگ گندمی مبدل شده باشد. آن گاه، 

س از چند ده هزار سال ديگر، در گستره جنوب پ
روسيه، اوکرايين و جنوب اروپا در اثر آميزش 
دوباره و سه باره با نئاندرتال های سپيدپوست و 
شمار ديگر عوامل رنگ سفيد به خود گرفته باشد. 
همين گونه، رنگ چشم ها هم از سياه به نصواری و 

سياه  از نصواری به سبز و آبی و رنگ موها هم از
 به بور و زرد تغيير يافته باشد.

 
روشن است عوامل گوناگونی می توانند بر تغيير  

از  -رنگ پوست و مو و چشمان تاثير داشته باشند
جمله، نور خورشيد که تابش شديد آن در مناطق 
گرم، و بر عکس، کمبود آن در جاهای سردسير می 
تواند بر رنگ جلد تاثير گذار باشد. آب و هوا و 
پيداوار و عناصر سازنده زمين و پوشش گياهی و 
نوع غذا نيز می تواند تاثيرات معين خود را 

 داشته باشد.  
 

به هر رو، می شود گمان برد که گروه هايی از 
به سوی و آذربايجان انسان ها شايد از کردستان 

يا ترکيه کنونی  اناتولیسرزمين سرسبز و پرآب 
ده و بخشی از شتافته و در سرتاسر آن  پخش ش

آنان از راه داردانل و بوسفور به سرزمين 
بالکان، بلغاريا و يونان رسيده باشند. بايد 
گفت که چون در آن هنگام، به دليل فرمانروای 
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عصر يخبندان، کوه های قفقاز و آرارات، ديوار 
ستبری بوده باشد در برابر رسيدن اين انسان ها 

منتفی دانست به آن سوی قفقاز. با اين هم نبايد 
که در آن هنگام، به دليل موجوديت يخسارهای 
بزرگ قطبی که پهنای آن به مناطق شمالی آلمان 
می رسيده است، تراز آب های اقيانوس ها و 

پايين تر از تراز کنونی بوده بسيار درياها 
 باشد. 

 
رسيدن آن ها از راه تنگناهای داردانل و  

 نمی شود. منتفی پنداشتههم بوسفور به بالکان 
 
 

 
 

 
به گونه يی که در تصوير ديده می شود، بخش های 
شمالی اروپا و همين گونه کانادا زير پوشش 
يخچالی بوده است. از سوی ديگر موجوديت يخچال 
ها در کوه های آلپ و قفقاز و نيز در پامير تا 

 .هندوکش آشکارا ديده می شود
  

ان همچنين بيخی محتمل است که گروه هايی از آن
و شمال خليج پارس  از راه کردستان و ميانرودان 

سرزمين ايران پخش شده و از آن جا به درون به 
خراسان و فرارودان و دامنه های آلتای کوچيده 
باشند. بايد همچنين متوجه بود که در آن زمان، 

متر پايين تر  28آب های خليج پارس نيز در حدود 
رودهايی چون بوده است و در بخش شمالی آن دلتای 

دلتای جزيره  –اروند، و رودهای دجله و فرات
ده ها کيلومتر پايين تر بوده  -نمای کنونی فاو

و جای بسيار مناسبی را برای بود و باش انسان 



 

62 
 

ها می ساخته است. پسان ها در اثر آب شدن يخ 
ها، روشن است تراز آب ها باال رفته و اين 

شن است سرزمين ها زير آب فرو رفته اند و رو
 باشندگان از آن جا کوچيده بودند. 

 
و اما چنين گمان برده می شود که گروه های 

گذشتن از کنار بزرگی از انسان های خردورز، با 
از راه دشت های  ارالدرياچه کرانه های جنوبی 

و سپس بعد از  سايبرياجنوب  به نخست قزاقستان
اوکرايين و  -گستره ولگابه سوی چند هزار سال 

 س اروپا شتافته باشند. سپ
 

به هر رو، در روند نخست مهاجرت، شماری از 
انسان ها در طی يک مقطع زمانی بسيار دراز که 
چند ده هزار سال را در بر می گرفت در برخی از 
بخش های قاره اروآسيا پخش شدند. آثار نخستين 
شهرها در پشته ايران تا سی هزار سال پيش می 

بود که اين انسان ها به رسد. اما بايد متوجه 
هيچ رو، انسان سفيد پوست نبوده اند. آن ها آدم 
هايی بوده اند با جلدهای سياه مايل به نصواری 

يا 13تورها -که می شود آن ها را سياهگون خواند
ديوها. تور همين اکنون در زبان پشتو به معنای 
سياه می باشد. تياره در زبان پشتو به معنای 

تار هم به همين  ،ه پارسی دریتاريکی است که ب
  مفهوم کاربرد دارد.  

 
به آسيای ميانه پسان ها انسان خردورز سياهگون 

 به سرزمينی واقع در ميان گستره -ره گشود
درست و دريای کسپين،  ارالهای بلخاش،  درياچه

يا سرزمين  بعدیجا بوده است که هسته در همين 

                                     
آدم های سياهچرده) را با ( –) tor( . برخی ها تورها 13

) يکی پنداشته و چنين نتيجه گيری کرده turanتورانيان (
اند که گويا تورانيان پيش از ايرانيان در پشته ايران 
بسر می برده اند! روشن است چنين برداشتی از ريشه 

) به معنای سياه است. tor» (تور«نادرست می باشد. زيرا 
کنون به همين معنا به چنان چه در زبان پشتو همين ا

تاريکی   -کار برده می شود. در زبان پشتو کلمه تياره
معنا می دهد. تار و تيره پارسی دری نيز ريشه در همين 

 تور دارد.  
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از اين تشکل انسان خردورز به وجود آمده است. 
جا، در مراحل بعدی می توان گمان برد که به سوی 

و گستره مغولستان شتافته باشند و  سايبرياجنوب 
هايی از ايشان ه گرو پس از گذشت چندين هزارسال

يعنی نخست، در اتوپيا، اروپا رفته باشند.  به
سپس در ميانرودان دجله و فرات و شمال خليج 

هم در آسيای  ، بعدو آذربايجان و کردستان پارس
و در فرجام  سايبرياميانه، پس از آن در جنوب 

، ستره ميان رودهای ولگاگهم به جنوب اروپا در 
کسپين و  هایدر شمال دريا دانيوبدنيپر و  دن،

 سياه کوچيده اند.  
 

نزديک به  -وجه يک نکته بودتدر اين جا بايد م
ده هزار سال پيش از ميالد، عصر آخرين يخبندان 

هزار سال پيش تر از آن، آغاز  صدريبا که تق
گرديده بود، پايان يافت و با گرم شدن سياره، 
يخسارهای قطبی و کوهی از جمله پامير که گستره 
بزرگی را در بر می گرفتند، آغاز به آب شدن و 

انسان  رفتناز اين رو، امکان 14پسروی نمودند.

                                     
. برای پی بردن بهتر به اين موضوع، نگاهی می  14

 اندازيم به عهدهای يخبندان در تاريخ نو زمين: 
ميليون  65مين در می بينيم که اوضاع اقليمی سياره ز

 سال اخير چگونه بوده است:
ميليون سال پيش آغاز  65عهد يخبندان سينوزوييک 

 گرديد.
ميليون سال پيش، پوشش يخساری انترکتيدا در نيمکره  34

 جنوبی پديد آمد.
ميليون سال پيش، اين کالهک کاهش يافت که نشان از  25

 گرم شدن سياره در آن شمرده می شود.
ال پيش، اين کالهک بار ديگر گسترش می يابد ميليون س 13

 که گواه بر سرد شده دو باره زمين می باشد.
ميليون سال پيش، دوره يخبندان پلئيستوسين  3نزديک به 

آغاز می گردد. در اين دوره چند بار به روی سياره 
پوشش های يخساری پديد می آيند و با گرم شدن، دوباره 

شته می شود که حدود صد ناپديد می گردند. چنين پندا
هزار سال پيش، عصر يخبدان نو آغاز گرديده، در حدود 

هزار سال پيش پايان يافت. آخرين دوره سرد، از  12.5 -13
هزار سال پيش  12.5 -13هزار سال پيش آغاز و تا  23حدود 

دوام يافت که پس از آن، زمين رو به گرمی نهاد و از 
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شمال اروپا، به به هزار سال پيش  بيستها در 
مال روسيه منتفی پنداشته می شود. مگر، ويژه ش

در جنوب روسيه، شمال باختری قزاقستان، حوضه 
رود ولگا، جنوب اوکرايين و جنوب اروپا و حتا 
برخی از جاهای مرکز اروپا بيخی ممکن بوده است. 
نفس حضور نئاندرتال ها گواه بر آن است که 

اروپا چندصد هزار سال پيش می در انسان ها 
که روشن است با سرد شدن سياره و  زيسته اند

پيشروی يخسارهای قطبی به سوی جنوب گرم تر قاره 

                                                                                                           
ه رو به گرم شدن بوده ده هزار سال پيش بدين سو، پيوست

 است. 
عصر کنونی، از ديد زمين شناسی به نام هالوسين ياد می 
شود که حدود ده هزار سال پيش آغاز گرديده است. اين 
دوره نسبتا گرم ارزيابی می گردد و در واقع، يک دوره 
ميانه بين دوره يخبندان سينوزوييک و يخبندان آينده 

 است. 
شمال گرين لند در نيمکره  کنون، پوشش های يخساری در

شمالی و در انترکتيدا (در نيمکره جنوبی) وجود دارد. 
در اين حال، در نيمکره شمالی پوشش يخی گرين لند تا 

درجه عرض البلد جنوبی (يعنی تا عرض البلد سانکت  60
درجه عرض  46-43پتر بورگ) و يخسارهای اقيانوسی تا 

کريما) و  البلد (يعنی تا عرض البلد جزيره نمای
درجه عرض البلد شمالی قرار  52-47يحبندان دايمی تا 

 دارد. 
 

در نيمکره جنوبی، بخش قاره يی انترکتيدا با پوش 
متر ضخامت است  2800-2500يخساری پوشيده است که دارای 

متر هم   4800(در برخی از نواحی خاوری انترکتيدا تا 
درصد  می رسد). در اين حال، يخچال های شلفی، تا ده

گستره قاره را در بر می گيرند که باالتر از تراز 
 اقيانوس جهانی قرار دارند. 

 
در دوره يخبندان سينوزوييک، نيرومندترين دوره، دوره 
يخبندان پلئيستوسين می باشد. در اين دوره، پايين 
آمدن درجه سرما به يخساری شدن اقيانوس يخبسته شمالی 

يانوس آرام انجاميد. در و مناطق شمالی انترکتيدا و اق
کيلومتر  1700-1500اين حال، مرزهای گستره يخی اقيانوس 

 بيشتر از مرزهای کنونی بود. 
 

» اليريود« و» درياس«آخرين عهد يخچالی، که به نام 
سال پيش از ميالد پايان  10000تا  13000ياد می شد، 

 يافت.  
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هزار سال پيش در آن جا می  18شتافته و تا 
 زيسته اند.

 
می توان گمان برد که انسان های خردورز سياهگون 

روسيه  سايبرياهزار سال پيش به جنوب  34 حوالی
ب حدود بيست هزار سال پيش به جنوو رسيده، 

هزار سال  18اوکرايين رسيده و شايد در حدود 
پيش به اروپای جنوبی رسيده و مدت درازی در 
همسايگی نئاندرتال ها در آخرين دوره پيش از 
انقراض کامل آن ها زيسته و با آنان بار دوم 

 آميزش يافته بودند.    
 

آن چه مربوط به پشته های ايران و هند می گردد، 
از آمدن سپيدپوستان ايرانی قراينی هست که پيش 

به پشته ايران، هم در ايران و هم در هند، دست 
زندگی  ی خردورزکم سی هزار سال پيش، انسان ها

داشتند و از آن ها آثاری بر جا مانده است. هيچ 
سند و مدرکی در دست نيست که آن ها زرد پوست يا 
سفيد پوست بوده باشند. هيچ اثری هم از مهاجرت 

اوليه کامال سياهپوست به پشته ايران  انسان های
هرين در دست نيست. زيرا، النو هند، از راه بين 

روشن است که رنگ پوست شان سياه مايل به نصواری 
شده باشد.  بوده که شايد با گذشت زمان گندمی

درست همين ها باشندگان بومی ايران و هند بوده 
هزاره سوم يا نيمه اواخر اند. پسان ها، در 

ت هزاره دوم پيش از ميالد، گروه هايی از نخس
سپيدپوستان به پشته های ايران و هند سرازير 
شده، سپس با باشندگان بومی آميزش يافته و در 

    15ميان آن ها حل شده اند.

                                     
ا و ساکنان سرزمين ايران پيش از مهاجرت آريايی ه«.  15

 نژاد آنان: 
کاس «در غرب سرزمين ايران مردمانی بودند موسوم به 

که نژاد آنان معلوم نيست. در مازندران کنونی » سو
تيوری ها زندگی می کردند. در جنوب غربی ايالمی ها 
زندگی می کردند که قبالً  نيز در هزاره های گذشته نام 

فارس  آنان آمده است. در جنوب ايران و کرانه های خليج
 و عمان از حبشی ها و سياهپوستان نام می بردند. 
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بيشتر پژوهشگران بر آن اند که نام باشندگان داخل فالت 
ايران در زمان بسيار قديم از نژادی شکيل نبوده و 
مردمانی زشت بودند و آريايی ها آن ها را ديو می 

 » . گفتند
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هر چه است، پژوهش های ديرين شناسی نشان می 
ل دهند که انسان اوليه سپيد پوست، که نئاندرتا

نام يافته است، در گستره يی از دامنه های کوه 
های پامير در خاور تا جنوب انگلستان پهن بوده 

 اند.
 

 نئاندرتال چيست؟
 Homoدر ويکی پيديا در باره انسان نئانِدرتال (

neanderthalensis16:)  می خوانيم 
 

 
 

Range of Homo neanderthalensis. 
Eastern and northern ranges may be extended to include 

Okladnikov in Altai and Mamotnaia in Ural 
 

گونه يی از سرده انسان بود که در اروپا و بخش «
هايی از غرب آسيا، آسيای مرکزی و شمال چين  

ها از  (آلتای) بود و باش داشتند. نخستين نشانه
هزار سال پيش  ٣۵٠های اوليه به حدود  نئاندرتال

                                     
 . با اندکی ويرايش و فشرده سازی. 16
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هزار سال پيش،  ١٣٠گردد.  یدر اروپا بر م
 ۵٠ها ظاهر شدند و در  های کامل نئاندرتال مشخصه

ها ديگر در آسيا ديده  هزار سال قبل نئاندرتال
 ٣٣نسل آن ها در اروپا تا  ،نشدند، با اين وجود

 ١۵هزار سال پيش منقرض نشده بود و شايد  ٢۴تا 
هزار سال پيش، يعنی پس از مهاجرت انسان امروزی 

های اوليه منقرض شده  پا، نسل اين انسانبه ارو
 باشد.

 
ها و انسان امروزی  ها ميان نئاندرتال برخی ژن

ها  مشترک است. اين به آن دليل است که نئاندرتال
به  آغازاکان انسان مدرن زمانی که ابتدا يو ن

به نقاط ديگر جهان کردند، با  افريقامهاجرت از 
 يک ديگر آميزش داشتند.

 
ها برای زندگی در آب و هوای سرد  تالبدن نئاندر

سازگاری يافته بود، به طور مثال؛ آن ها کاسه 
سر بزرگ داشتند، کوتاه قامت اما بسيار نيرومند 

هايی که مطلوب  بودند و دارای بينی بزرگی، ويژگی
ها اندازِه کاسِه  آب و هوای سرد هستند. طبق تخمين

مدرن های  بزرگتر از انسان شان سر آن ها و مغز
ها بدن  است، با اين وجود در اين بررسی بوده
های امروزی در  تر آن ها در مقايسه با انسان قوی

است. بطور ميانگين،  نظر گرفته نشده
متر، از  سانتی ١۶۵های مذکر دارای قد  نئاندرتال

نظر وزنی سنگين و به دليل فعاليت بدنی زياد 
های  اند. بلندی زن بندی قوی بوده دارای استخوان
 است. متر بوده سانتی ١۵٧تا  ١۵٣نئاندرتال بين 

 
در دو دهه اخير، باستان شناسان در باره 

هزار  ٢٠٠ها که بيش از  پسرعموهای ما، نئاندرتال
 18سال پيش در اروپا و آسيا ساکن بودند و حدود 

هزار سال قبل به طور اسرارآميزی ناپديد شدند، 
بخش اين  اند. مهمترين تحقيقات زيادی کرده 

تحقيقات، شامل بررسی شباهت سبک زندگی و 
ها با هوموساپين ها  رفتارهای اجتماعی نئاندرتال

های نخستين،  مانده از اين انسان است. اشيای باقی
های نمادين  به خصوص زيورات شان که کاربرد

ها بوده، اساسی ترين  داشته، نشانگر فرهنگ آن
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اش با  سهها و مقاي سند برای بررسی رفتار آن
های مدرن است. شماری از  رفتارهای انسان

گويند که پيش از حضور انسان های  پژوهشگران می
هزار سال پيش،  چهلمدرن در اروپا، حدود 

اند. اما برخی  ها مراسمی نمادين داشته نئاندرتال
گويند که آن ها در  از منتقدان اين نظريه هم می

چيزها را دوره کوتاه رقابت با ما بوده که اين 
ها  نئاندرتال ،اند. به هرحال از ما غنيمت گرفته

قرن پيش ناپديد شدند و رازهای زيادی  ٣٠٠حدود
از خود باقی گذاشتند. مهمترين راز البته نحوه 

، نتايج ٢٠٠٩نابودی آن هاست. در بهار سال 
يکی از مهمترين  شايدتحقيقاتی نشان داد که 
ه که ما ها اين بود داليل نابودی نئاندرتال

ايم! اما هنوز  ها) آن ها را خورده (هوموساپينس
 ..است. اين مساله به طور کامل رد يا اثبات نشده

 
) اکنون Homo sapiensانسان امروزی يا هوموساپين (

تنها فرمانروای زمين است اما هميشه اين طور 
های ديگری از  است. هزاران سال پيش، گونه نبوده

هايی از پوست  خفتان موجودات دوپای سخنگو که
کردند، روی زمين حاکم بودند.  جانوران به تن می

چند صدهزار سال پيشتر از ما يکی از اين 
موجودات در اروپا ظاهر و خيلی سريع در 
خاورميانه تا آسيای ميانه پراکنده شد. ما 
بقايای اين مردمان درشت هيکل و قوی بنيه را از 

و طی اين مدت،  ايم قرن نوزدهم شناخته ميانه های
ها به دست  آن در بارهبه تدريج دانش بيشتری 

  ...ايم آورده
 

کل سرزمين سردسير و يخبندان اروپا پر بود از 
که امروز تنها در بيابان های گرم و  جانورانی
ها،  ها، کرگدن وجود دارند: فيل افريقاسوزان 

های بزرگ گاوهای کوهاندار  ها، گله ها، زرافه گوزن
شی به عالوه جانوران شکارچی مانند شير، و خر وح

پلنگ، کفتار، خرس،گرگ و البته همين مردمان 
نخستين. آن ها در واقع جوامعی نسبتًا پيچيده 
داشتند و صدها هزار سال در بيشتر اورآسيا از 

 ۴۵٠٠٠زندگی به همين شکل لذت بردند؛ اما حدود 
سال  ٣٨٠٠٠سال پيش از آسيا ناپديد شدند. حدود 
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ها در اروپا نيز رو به افول  ، موقعيت آنپيش
های آن  سال پيش، آخرين جمعيت هزار 18گذاشت و 

ها برای هميشه ناپديد شدند. اين مردمان را به 
افتخار نخستين جايی که بقايای آن ها پيدا شد، 
يعنی دره نئاندر در آلمان، مردمان نئاندرتال 

 ناميم. اکنون ما در پی فهميدن راز انقراض می
 ها هستيم. نئاندرتال

 
تا امروز سه نظريه بسيار پرطرفدار در باره 

است. به جز اين  ها وجود داشته انقراض نئاندرتال
اند، مانند  سه نظريه، فرضياتی هم درکار بوده

ها در ميان  های خاص انسان شيوع بيماری
ها که آن ها را به سادگی از پا  نئاندرتال

دقيق قرار درآورد؛ که هنوز مورد بررسی 
توان از آن ها به عنوان  اند و نمی نگرفته

نام برد؛ دست کم تا زمانی که شواهدی » نظريه«
 ها پيدا نکنيم. برای آن

 
تغييرات شديد آب و هوايی در اروآسيا، آن طور 

های يخچالی و رسوبات  که شواهد آن در اليه
است، تقريبًا هم زمان با  های گياهان حفظ شده گرده

ها رخ دادند. در برخی از  ئاندرتالکم شدن ن
های شديد رخ دادند و برخی مناطق ديگر  مناطق سيل

پوشش جنگلی خود را از دست دادند و به بيابان 
ها و سبزه زار تبديل شدند. اين اتفاقات در 

سال رخ داد.  ١٠٠های کوتاه، يعنی کمتر از  دوره
ديدند دنيا  مردمان آن زمان قطعًا از اين که می

ترسيدند. با تغيير وضعيت  حال تغيير است، میدر 
زمين و آب و هوا، جانوران نيز دست خوش تغيير 
شدند. جانوران جنگلی مانند گوزن از ميان رفتند 

های علفزار جايشان را پر کردند. شکار  و ماموت
ماموت دشوارتر از گوزن است. بنا بر اين، غذا 

نياز  ها که خوردن ناگهان دشوار شد و نئاندرتال
بيشتری به غذا داشتند، در برابر اين تغييرات، 
بسيار آسيب پذيرتر بودند. با اين وجود، کشفيات 

ها چند هزارسال  دهد که نئاندرتال تازه نشان می
پس از اين تغييرات آب و هوايی هم در مناطقی که 

اند،   دست خوش تغيير شده بودند، زندگی کرده
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عيت آن ها در هزار سال پيش جم ٣٠هرچند حدود 
 هزار سال پيش شده بود. ۴۵مجموع بسيار کمتر از 

 
هزار  ۶٠هزار تا  ٨٠های امروزی از حدود  انسان

کردند.  افريقاسال پيش آغاز به خارج شدن از 
خاورميانه نخستين جايی بود که آن ها با 

ها برخورد کردند. مردمان هنرمند ظريف  نئاندرتال
با مردمانی زمخت و يی از آن پس افريقاو با هوش 

ها  بی هنر و پر زور مواجه بودند. ميان آن
 دهداد؛ گرچه همزيستی چند  های خونينی رخ می جنگ

دهد که هر دو طرف به  ها نشان می هزار ساله آن
کردند؛ مثالً شواهدی  نوعی گروه مقابل را تحمل می

ها به  ها و نئاندرتال وجود دارد که قبايل انسان
ها جابه جا  ها و تابستان انطور متناوب زمست

شدند و در بسياری از مناطق هم زمان زندگی  می
کردند. شواهد جديدتری هم وجود دارد که نشان  نمی
کردند و  ها را شکار می ها، نئاندرتال دهد انسان می
آمد چنين  ها هم بدشان نمی خوردند. نئاندرتال می

ها حتا در برخی جاها با هم  کاری کنند. آن
اند و افرادی دورگه ميان هر دو گروه  هآميخت

اند. احتماالً هر دو گروه از طرف مقابل،  پيدا شده
 17دزديدند. زنان را می

 
دهد که همه مردمان  های ژنتيک نشان می بررسی

امروزی، گرچه از نسل همان بشر سياهپوست 
يی هستند، اما ميزان اندکی ناخالصی به افريقا

ها نيز در خون  تالجامانده از آميزش با نئاندر

                                     
يک نکته بود و آن اين که انسان خردورز  . بايد متوجه 17

سياهگون در تصرف زنان نئاندرتال های سفيدپوست با 
بهره مندی از هوش و خرد خود شانس بيشتری داشته اند. 
از اين رو، می توان گفت که ربودن شمار بيشتری از 
زنان سفيد پوست شايد موجب آن گرديده باشد، که توليد 

کاهش يافته و همين امر هم  مثل در ميان نئاندرتال ها
در سرعت يافتن انقراض آن ها با منحل شدن شدن شان در 
ميان سياهگون ها نقش داشته بوده. اين گونه، با آميزش 
سياهان با سفيدپوستان، در آغاز نسل نوی از انسان های 
ميتيس يا دو رگه به ميان آمده که رنگ سفيد پوست، رنگ 

يا خرمايی موهای خود را آبی يا سبز چشمان و رنگ زرد 
مرهون نئاندرتال ها و هوش و خرد و قدهای بلند خود را 

 مرهون سياهوشان بوده اند.   
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هايی  ها فناوری خود دارند. به هر حال، انسان
های خود  ها لباس ها داشتند. آن بهتر از نئاندرتال

دوختند، بنا  هايی از جنس استخوان می را با سوزن
ها را گرمتر  های بهتری داشتند که آن بر اين لباس

داد. همين  کرد و نيازشان به غذا را کاهش می می
های  ن اوضاع فناوری، بخت بقای بچهبهينه بود

ها بسيار زودتر  کرد. انسان انسان هارا بيشتر می
 ی داشتند. ي  شدند و جمعيت فزاينده بالغ می

 
در  ها بيش از نئاندرتال ها انسان گذشته از آن،

ها مهارت داشتند،  جمع آوری گياهان و دانه
ها و زندگی در  يی آنافريقامهارتی که به تبار 

گشت. زنان و کودکان  و کمبود شکار باز میقحطی 
انسان به جای کمک در شکار حيوانات وحشی، به 

پرداختند، در حالی که  جمع آوری ميوه و دانه می
ها با تمام قوا روی شکار تمرکز  نئاندرتال

داشتند و کمتر به مواد غذايی گياهی توجه 
ها از شکار،  کردند. همين فراغت زنان انسان می

ها را هم باالتر برد. بنا  توليد مثلی آن توانايی
بر اين، شايد فرهنگ مردساالر نياکان ما، يکی از 
مهمترين داليل غلبه ما بر شرايط سخت زندگی در 
هزاران سال پيش بوده باشد. به عالوه دور ماندن 

ها داد تا  ها از شکار، فرصت بيشتری به آن زن
ری بتوانند شبکه غذايی پيچيده تر و متنوع ت

ها باعث برتری يافتن  ايجاد کنند. همه اين
 شد. ها می ها بر نئاندرتال انسان

 
کنون شواهد کافی برای اثبات نبرد ميان  تا

  است. نيزه کشف شده هوموسايپنس هاها و  نئاندرتال
يی که در سينه يک نئاندرتال رفته و موجب مرگش 
شده، ساخت دست انسان است. به عالوه هيکل درشت 

شد بتوانند به خوبی  ها مانع می درتالنئان
ها نيزه پرت کنند، همان طور که امروز هم  انسان

های الغر و  قهرمانان پرتاب نيزه، همان سياهپوست
يی هستند، نه مردان قوی هيکلی که افريقاکشيده 

ها  پس از چند هزارسال ظاهری همچون نئاندرتال
 اند. شواهد ديگری هم وجود دارد که پيدا کرده
ها را  ها گوشت نئاندرتال دهد انسان نشان می

اند؛ مثًال استخوان آرواره يک نئاندرتال  خورده می
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ها کشف  که در يکی از غارهای محل سکونت انسان
ها کله پاچه نئاندرتال  دهد انسان شده، نشان می
اند. حتا آثار گاز زدن و  خورده را با لذت می

ه خوبی کندن گوشت روی اين استخوان آرواره ب
ها هم کمابيش  مشهود است. البته خود نئاندرتال

کردند، اما اين رفتار  از همنوعان خود تغذيه می
 داد. ها رخ می ميان آن ها بسيار کمتر از انسان

 
هزار سال پيش به  ١٢٠تا  ١٨٠انسان امروزی حدود 

آغاز به گسترش در  افريقاوجود آمد و از شرق 
الغر و قد دراز با بقيه زمين کرد. يک سياهپوست 

توانايی خوب دويدن را در نظر بگيريد. بدن اين 
مرد سياهپوست موهای کمی دارد و پس از چند متر 

کند. صبر می کند تا خنک شود. او  دويدن عرق می
آيد که گاهی پيداکردن  از سرزمينی خشک و گرم می

ها  سايه هم دشوار بوده و گاهی ناچار است ساعت
ها در انتظار باران  يا ماه منتظر شکار بنشيند

وقت زيادی برای  ،به سر ببرد. بنا بر اين
انديشيدن دارد و اين توانايی اخير، يعنی 

کند که ابزارهای بهتری  انديشيدن به او کمک می
برای شکار بسازد و فکری به حال روزهای کم آبی 

شوند.  بکند. بنا بر اين، اختراعات او شروع می
اعات او ذخيره آب در پوست يکی از مهمترين اختر

تخم شتر مرغ و دفن آن زير خاک است. آن ها از 
دادند و  هزار سال پيش اين کار را انجام می ١٠٠

های پر از  برای اين که مالکيت خود نسبت به تخم
» نشانه گذاری«آب را ثابت کنند، روی آن ها را 

کردند. همين نشانه گذاری، چند هزار سال بعد  می
ها شايد به خاطر  تبديل شد. آن» نوشتن«به 

های طوالنی، به هنر هم روی آوردند  انتظار کشيدن
و آغاز به ساختن جواهر و تزئين بدن و لباس 

هزار سال پيش کردند. روی  ١٠٠هايشان از حدود 
کشيدند و از استخوان  ديوار غارها نقاشی می

نواختند. اين مردمان  ساختند و می جانوران نی می
 های امروزی هستند.  ، نياکان همه انسانسياهپوست

 
ها،  اما از چند صد هزار سال پيشتر از آن

موجوداتی با موهای قرمز و پوست روشن و چشمان 
کردند که هيچ مشکلی برای  آبی در اروپا زندگی می
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پيدا کردن آب و غذا نداشتند. اين موجودات همان 
ها در بهشتی پهناور و  ها بودند. آن نئاندرتال

کردند که هر چه نياز داشتند، به  غنی زندگی می
ها بسيار قوی تر و  های آن داد. بدن ها می آن

يی بود، اما افريقاهای الغر  زورمندتر از انسان
ها توسعه  يیافريقاآن ها به خوبی » فکر«شايد 

پيدا نکرده بود، چون بسياری به آن نياز 
 نداشتند! 

 
ت اين ابزارها ها خوب بود، ولی ظراف ابزارهای آن

ها بود. مردمان  بسيار کمتر از ابزارهای انسان
نئاندرتال زبان هم داشتند و از پوست 

دوختند و البته شيوه  شکارهايشان لباس و کفش می
آموختند اما طی  های بعدی می اين کار را به نسل

  های ساده، توسعه چند صدهزار سال، اين فناوری
ه اين دليل که بسيار اندک پيدا کرد. دقيقًا ب

های خود نداشتند،  به توسعه فناوری» نياز«ها  آن
کردند و برای يافتن آب، هيچ  چيزی را انبار نمی

ها هم  های قوی بنيه آن کشيدند. حتا بدن زحمتی نمی
يی، آسيب افريقاهای الغر  کمتر از سياهپوست

کرد. البته ميزان غذايی  های جدی پيدا می ديدگی
سبت به ما بسيار بيشتر بود. خوردند هم ن که می

کالری انرژی نياز داريم، در  ٢٢٠٠ما به روزی 
ها دست کم دو برابر اين  حالی که نئاندرتال

ميزان انرژی نياز داشتند. رشد سريع بدن و بلوغ 
دهد مردم نئاندرتال برای  جنسی ديررس نشان می
داشتند تا برای پدر و  شتابشکارچی شدن، بيشتر 

ها بر پايه  د چون نظام اجتماعی آنمادر شدن؛ شاي
های دو  است، نه خانواده های پدر ساالر بوده قبيله
 نفره. 

 
 18000ها مردمان ديگری بودند که  به هر حال آن

سال پيش منقرض شدند و هيچ کدام از نژادهای 
ها نيست. شايد درست  امروزی بشر بازمانده آن

ندانيم؛ آن ها » انسان«نباشد که آن ها را 
های دور ما بودند که آخرين نياکان  عموزاده

مشترکمان، حدود يک ميليون سال پيش از هم 
های جالب آن ها  جداشده بودند و بسياری از ويژگی

ها را شبيه خودمان  شود نئاندرتال که باعث می
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تصور کنيم، طی همين يک ميليون سال به صورت 
جداگانه در هر دو گونه پيدا شد. آن ها گونه 

 ی بودند و ما گونه ديگری هستيم.ديگر
 

تعداد ژنوم نئاندرتال ها سه ميليارد زوج و 
تقريبًا برابر ژنوم های انسان است که احتماالً ژن 
هايی از نئاندرتال ها با ژن های انسان يکسان 

شود که مقايسه ژنوم  است. چنين تصور می
نئاندرتال با ژنوم انسان منجر به افزايش فهم 

ئاندرتال ها و همچنين تکامل بشر و ما در مورد ن
 مغز او خواهد شد.

 
نوع  هفتادبيش از  DNAسوانته پابو، محقق 

جه رسيد ينئاندرتال را آزمايش کرده و به اين نت
کافی برای  DNAکه تنها يک نوع از آن دارای 

اوليه متعلق به يک  DNAاست.  نمونه برداری بوده
ان که در ساله يک استخوان ر ٣٨٠٠٠تکه استخوان 

در غار وينديجا کرواسی کشف شده، نشان  ١٩٨٠سال 
ها و انسان عصر  نئاندرتال DNA ٪۵٫٩٩دهد که  می

جديد مشترک است. اين باور وجود دارد که اين دو 
سال پيش سلف واحدی  ۵٠٠٠٠٠گونه حدودًا 

اند. برآورد و محاسبات مربوط به طبيعت  داشته
سال  ۵١۶٠٠٠نشان از آن دارد که اين دو گونه 

اند، اين در حالی است  پيش از همديگر منشعب شده
که آثار فسيلی زمان انشعاب و متفاوت شدن اين 

دهد.  سال پيش نسبت می ۴٠٠٠٠٠دو گونه را به 
 DNAدانشمندان اميدوارند با استفاده از سوابق 

از اين نظريه دفاع کنند که اين دو گونه با هم 
 اند. آميزش مشترک داشته

 
رد رابين از آزمايشگاه ملی لورانس برکلی ادوا

است که آزمايشی  در برکلی کاليفرنيا اظهار داشته
ها انجام شده،  روی ژنوم نئاندرتال چندی پيشکه 

 DNAانسان و  DNAحکايت از آن دارد که 
در  است. يکسان بوده ٪٩٫٩٩تا  ۵٫٩٩ها  نئاندرتال

يی در يک ژورنال   ، مقاله٢٠٠۶نوامبر سال 
» حوادث آکادمی علوم ملی«يی زير عنوان کاامري

منتشر شد که در آن گروهی از محققان از اين 
ها  ها و انسان دادند که نئاندرتال مساله خبر می
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اند. اريک ترينکاس از  با يک ديگر آميزش داشته
دانشگاه واشينگتن که يکی از نويسندگان اين 

هايی از  گونه« گويد: مقاله بود، چنين می
اران که بسيار با هم مرتبط هستند، پستاند

های بارور  کنند و بچه آزادانه با هم آميزش می
اين  »آورند. زيستا و جماعت نابينا به دنيا می

تحقيق مدعی حل و فصل مساله بحث برانگيز انقراض 
اين موجودات است که به باور محققان، جمعيت های 
انسانی و نئاندرتال از طريق توالد و تناسل 

اند. اريک ترينکاس  با هم ادغام شده جنسی
انقراض از طريق شيفتگی پديده رايجی «گويد:  می

 »است.
 

[به هر رو، نئاندرتال ها را انسان به معنای 
خاص کلمه، نمی شود گفت. اما سنگواره انسان 
راستين که در يکی از غارهای کوه کرومانيون 
فرانسه کشف شده است، انسان کرومانيون نام 

است.] کرومانيون ها يا آدميان گرفته 
کرومانيون، مردمانی بودند که در عصر 

زيستند. آن ها  سنگی زبرين در اروپا می پارينه
همزمان با پايان عصر  -حدود چهل هزار سال پيش

به اروپا مهاجرت کردند و  افريقااز  -يخبندان
 با آدميان نئاندرتال زيستگاه مشترک يافتند.

 
  ارسازی و فن شکار از همقارهها در ابز کرومانيون

های  های نئاندرتال خود برتر بودند و مهارت يی
رود  تری داشتند. گمان می زبانی و فرهنگ پيشرفته

ها هم ايشان  که مسبب اصلی نابودی نسل نئاندرتال
آدميان کرومانيون از نظر ظاهر و ريخت  اند. بوده

بسيار همانند مردم امروز بودند؛ از اين رو 
دهند آن ها را انسان  ندان ترجيح میدانشم

هر چه بود، انسان هايی  »امروزين اوليه بنامند.
کرومانيون ها، چند ده  -نياکان ما -از نوع ما

برخاستند و در پهنه  افريقاهزار سال پيش از 
 18اروآسيا تا شمال اروپا پهن شدند.

                                     
 :کشف اثرات انسان ناشناخته. « 18

ديرين شناسان اثرات انسان ناشناخته از نوع انسان های 
اوليه را در آلتای کشف کردند. دانشمندان با مطالعه 

معروف » دنيسوف«که در غار  ژن باقيمانده های انسانی
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درصد با  17پيدا شده، معلوم کردند که اين انسان تا 

درصد به نوع  4ژن انسان نئاندرتال مطابقت دارد و 
 ناشناخته انسان تعلق دارد.

 
نتيجه جنجال برانگيز باعث آن شد تا باستان شناسان  

در زمان حاضر، ». عميق تر حفر کنند«به قول معروف 
« اليه های باستانی تر از بخش هايی که تحقيقات در 

 يافت شده است، انجام می شود.» انسان غار دنيسوف
 
اين يگانه يافته جنجالی نتيجه تحقيقات نيست. کشف کد  
باقيمانده انسان های اوليه از غار » دی. ان. آ«
درصد ژن های مشابه در  6آلتای نشان داد که » دنيسوف«

يا وجود دارد. اين امر شرق آس –ساکنان کنونی جنوب 
باعث آن شد تا آکادميسين آناتولی ِدِرويانکو، رهبر 

را به نوع انسان معاصر » انسان دنيسوف«تحقيقات، 
مربوط کند. دانشمندان همچنين موفق شدند روند تقسيم 

هزار سال پيش رخ داده است را  60-70بندی بشريت که 
 روشن کنند.

 
اين باره می گويد:  ميخائيل شونکوف باستان شناس در 

بخشی از ساکنان آن به آلتای نقل مکان کردند که 
در آن جا به ثبت رسيده است و » انسان دنيسوف«بقايای 

شرق مهاجرت کرده است. در اراضی  –بخش ديگر به جنوب 
شرق آسيا و چين، در ژن های انسان  –ترانزيتی در جنوب 

از سوی يافت نشد. » دنيسوف ها«های حفاری شده اثرات 
 –درصد کشف شده در نزد ساکنان معاصر جنوب  6ديگر اين 

در شکلگيری » دنيسوف ها«شرق حکايت از آن می کند که 
سيمای معاصر انسان معاصر شرکت داشتند که نکته قابل 

 توجهی است.
 
افزون بر آن، باستان شناسان در زمان کارهای باستان  

ن نئاندرتال شناسی در غار مجاور، باقيمانده های انسا
ها می » دنيسوف«را کشف کردند که در همان دوران 

زيستند. پيشتر فرض می شد که نئاندرتال ها تا اين حد 
دور به شرق مهاجرت نکرده اند. اين ايده شکل گرفت که 
هر دو گروه انسان ها در شکلگيری انسان معاصر شرکت 
داشتند.  اين را می توان باصطالح توليد مثل در ميان 

آميختگی نژادها در اراضی خاص.  -منژادها ناميد ه
و » دنيسوف ها«آخرين کارهای ما نشاندهنده آن است که 

نئاندرتال هايی که در غار پيدا شدند، با هم در 
 ارتباط بودند. اين يک نتيجه فوق العاده جالب است.
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در اين حال، همين گونه می شود گمان زد که پسان 

شدن سياره، يا بنا به ساير  گرمها در اثر 
داليل، از جمله زياد شدن نفوس و کمبود مواد 
غذايی، روند وارونه و باژگونه صورت گرفته 
باشد. يعنی کوچيدن ها به سوی اروآسيای گرم و 

به سوی خاور و باختر معتدل و جنوب  -از آن جا
خاوری و جنوب بسيار گرم صورت گرفته باشد. هر 

دانشمندان بر آن اند که  چه است، کنون بيشتر
چنين مهاجرت هايی صورت گرفته و مهاجرت تيره 
های سپيد پوست به پشته ايران و پشته هند نيز 

در اين جا  در شمار همين گونه مهاجرت ها است.
می شود چنين گمان زد که انسان های باشنده 
اروآسيا، ديگر به هر دليلی که بوده، از جمله 

ی اروپايی، سپيد پوست آميزش با نئاندرتال ها
شده، رنگ موها و چشمان شان تغيير خورده، و از 

ی خود به هر رو، افريقانياکان سياه برخاسته از 
 متمايز بوده اند.

 
شتافته روسيه سپيدپوستانی که به سوی جنوب 

بودند، به دو بخش در دو سوی دريای کسپين تقسيم 
ه شده؛ گروهی در حدود هشت تا ده هزار سال پيش ب

هزار سال پيش به شمال  3.75قفقاز و سپس در حدود 
باختری ايران کنونی سرازير شدند که مادها از 
همان جمله بودند و گروهی، با دور زدن کسپين، 
به سوی آسيای ميانه شتافتند و در دره های 

در  دشت های آسيای  -شاداب آن مسکن گزين شدند
در  ميانه و دامنه های پامير و وادی فرغانه و

                                                                                                           
تقريبًا چنين شکلی را به خود می » بشريت«اينک تصوير  

تکامل انسان نوع معاصر وجود داشته گيرد: چهار دوره 
انسان افريقايی، نئاندرتال اور آسيا، دنيسوف  -است 

ساکن اراضی معاصر چين.  –های آلتای و انسان شرق 
از افريقا » انسان«تئوری سابق که گويای آن است که 

بوده است، ديگر تنها نظريه نيست. ايده آکادميسين 
ظهور انسان که با ِدِرويانکو در باره چندمرکزی بودن 

اطالعات ديرين شناسان و باستان شناسان روسيه تأييد 
شده است، قانع کننده تر می باشد. شايان ذکر است که 

پس از » دنيسوف ها«در دنيای علمی کشف باقيمانده های 
». (ذره خدا) در جای دوم قرار دارد» بوزون هيگز«کشف 

 ويرايش). با اندکی» افغانستان رو«(بر گرفته از سايت 
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 5تا  3اين سرزمين ها شايد هزاران سال (بين 
هزار سال) ماندگار شده باشند و باز هم، به علت 

هزار  دوسرد شدن هوا يا افزايش شمار، در حدود 
سال پيش از ميالد بخشی از آن ها از آن جا به 

به بلخ و هرات سرازير  -شمال خاوری پشته ايران
و هلمند  شده و از هرات، گروهی از راه قندهار

به سوی جنوب (هند) و گروه ديگر از راه سيستان 
پارس رفته باشند که  -به سوی باختر پشته ايران

پارس ها از آن جمله اند. در اين حال، 
سپيدپوستان تورانی که برخی ها آن ها را اريايی 
های تورانی می خوانند، نيز به دو گروه تقسيم 

ه شيوه شده، بخشی در پشته های آسيای ميانه ب
چادرداری و بيابانگردی پاييدند و شماری ديگر 
(از جمله ساک ها يا اسکيت ها) پسان ها به پشته 
ايران، سرزمين سرازير شده، باز هم گروهی در 
سيستان  و برخی ديگر جاها ماندگار و گروهی 

 19ديگر به هند و پارس رفتند.

                                     
. در اين جا ديدگاه متفاوتی را برای مقايسه می  19

 آوريم:
 :خيکوتاه به اعماق تار نگاه«

از علوم،   یها شرفتيبا پ سده بيستمدو دهه آخر در 
و  یميو ش کيزيف  ،یو باستان شناس یشناس نيجمله زم

انسان،  شيدايو پ خيدرک و دانش از تار  ره،يو غ کيژنت
د،  قبل از آن دانشمندان امکانات و دگرگون ش یبطور کل

با  شيهزار سال پ هفتادمحدود داشتند.  از حدود  ديد
با خروج  ینيکوچ نش  اها،يو کم شدن آب در ادوران سرم
از قاره افريقا آغاز  ) Homo sapiens( هياول نيهمو ساپ

تنگه هرمز   ران،يا یها از دو جا شد. سپس با ورود آن
وجود ه ب ینيکوچ نش زين رانير اد  ران،يا یو جنوب غرب

هزار سال،   سیتا  دهمدت  یط ديجد یآمد. در محل ها
گرد آورنده  یها شکارچ ن انسانياز ا یمتعدد ليقبا
 یبرا زيانسان و ن یو مطابق ذات گردش دند،يگرد ليتشک

از قاره ها رفتند و پراکنده  یگريد یغذا به بخش ها
وارد شدند،  در  انريا یکه از جنوب غرب یليشدند.  قبا

ها از کشور مصر و  تا قفقاز پخش شدند، آن رانيمرکز ا
هزار سال زمان  دهعبور کرده بودند، و مدت  نايس یصحرا

ها قبل  برسانند.  آن رانيبرده بود، تا خود را به ا
هزار  بيستمدت حدود  یمرحله کوچ،  ط نياز آمدن به ا

شده بودند،   یگندم اي ديسال، در شمال افريقا نسبتًا سف
 .بود یوپيکشور ات انهيا از مه آن تيالبته اصل
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ده  یجا خوش کردند، ط رانيکه در فالت ا يیسان هاان 

 اي يیايشدند،  و نطفه اقوام آر ديهزار سال کامًال سف
 یم یخيتار یگذاشته شد.  در دروغ ها یرانيدر واقع ا
پوست  ديدر اروپا سف نيکه همو ساپ  ند،يخواهند بگو

ها در مناطق زاگرس و قفقاز و البرز و  شده بود.  آن
 یليخ یآب و هوا ليداله آن کوه ها، ب انيسبز م یادشت ه

انسان  ،یعال یليخ هيو تغذ  ،یقشالق القييخوب و مناسب 
و  افتندي یشتريشدند،  عمر ب یباهوش و سالم و قو یها

و انتقال بهتر آن به  شتريمتعاقب آن انباشت تجربه ب
  ،یکل یو با جمع بند بيترت نيبعد بود.  بد یهانسل 

 یها ابانيکه در جنوب و ب یليو قبا ردماننسبت به م
 یبودند،  برتر یجنوب غرب يیايماالر یجلگه ها ايغرب 

که  یرانيزبان ا ،رانيکردند. در منطقه فالت ا دايپ
است، و به  يیاروپا یاز زبان ها یاديز یبخش ها هيپا

و  نيريشد. بخش ز ختهير نديگو یم يیدروغ هند و اروپا
بود، و در ادامه رشد و  یمرکز یوپيزبان از ات يیابتدا

 .افتي ديتکامل هر منطقه واژه ها و دستور زبان جد
 
که از باب المندب عبور کرده بودند،  در کشور  يیآن ها 

عربستان،  که آن زمان نمای  رهيو عمان در جز مني یها
 یهزار سال مانده،  و آثار ده سرسبز بود،  حدود یليخ

 ادگاريشرق عربستان  ابانيبرنده در ب یاز سنگ ها
از  شيهزار سال پ شصتگذاشتند،  سپس توانستند حدود 

ها  آن ند،يايب رانيعبور کنند و به ا مزتنگه هر
 یمرکز یوپيها هم از ات آن تيپوست بودند،  و اصلاهيس

سمت  هگروه ها در ادامه حرکت خود ب نيبود.  ا
 یرد پا ها شيهزار سال پ چهلهندوستان رفتند و حدود 
 نيا یعنيگذاشتند.  ادگاري ايخود را در شمال استرال

بودند،  فقط در  ستهها توان و منشعب شدگان آن ليقبا
هند عبور  انوسياق یمدت ده هزار سال از کناره ها

و  افهيق یو هندوستان نمونه ها نهيکنند،  و هنوز در گ
با انسان  ريها در گ شود. آن یم دهيها د آن یکيژنت

هزار سال  بيستشدند، که حدود  نيليهومو فلورس ینما ها
 رانسان نما را در غا گونه نيخانواده ا نيآخر شيپ
ما  یبرا يی سوخته یسوزاندند،  و استخوان ها نهيگ
 .گذاشتند ادگاري
 

قفقاز بودند،  در ادامه  یکه در کوهستان ها يیآن ها
با  شيهزار سال پ 40و مهاجرت،  توانستند حدود  حرکت

از  یموزه بوخارست، ردپا و آثار يیجمجمه مرد اروپا
 یبا انسان نماها ها نيبگذارند،  ا یجارخود ب

هزار  بيستشدند،  و حدود  ريندرتال در اروپا در گانئ
 یساحل یندارتال را در غارهااچند نئ نيآخر شيسال پ

 یکردند و کشتند، و استخوان ها ريغافل گ ايجنوب اسپان
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 نتيجه گيری:
ته آمدن سفيدپوستان ايريايی يا ايرانی به پش

پيش از  دومهزاره نيمه نخست ايران، تقريبا در 
ميالد امری است مسلم. يعنی گروهی از سفيدپوستان 
بوده اند که خود را به نام ايريايی می خوانده 
اند و به پشته ايران آمده بودند. در اين زمينه 

از جمله اتنونيم ها و  -شواهد و مدارک بسيار
ست و همچنين توپونيم و سنگنبشته هايی بسياری ا

ريايی های هندی که در آشواهدی در سروده های 
 آينده به آن ها خواهيم پرداخت. 

 
 :می توان چنين پنداشت که

نوع انسان، بنا به داده های گوناگون، بين  -
ميليون سال پيش از امروز پديد آمده، و  1.8 -2.5

در مناطق گسترده يی از افريقا و اروآسيا می 
 زيسته است. 

هزار  500ميليون تا  1گمان غالب، در حدود  به -
ان نسا وشان يا انسان سال پيش از امروز، انسان

در افريقا ظهور کردند و به دو دسته تقسيم 
و گروه  ندشدند. گروهی در افريقا ماندگار شد

و با گذشت زمان در  ندديگر به اروآسيا آمد
. ندسيمای انسان سفيدپوست نئاندرتال تبارز کرد

هزار سال در  500 -400 وع انسان ها در حدوداين ن
 بخش بزرگی از اروآسيا فرمانروايی می کردند.  

در آغاز هوموسايپنس (خردورز) های انسان  -
- پس از سفيد شدن  ،(پسان ها سياهچرده

در  –جايی در وادی رود نيل، نخست در کرومانيون)

                                                                                                           
 ليگذاشتند.  قبا ادگاريامروز  یها را برا آن

و زاگرس بودند، رشد نموده و  رانيکه در ا نيهموساپ
به مهاجرت به  آغازشده، و  انهيوارد دوران سنگ م

و پاکستان و  نستاناطراف کردند،  و به عراق و افغا
 شتند. آنجا گذارب یو... رفتند،  و آثار یامروز هيترک

 نيبودند را از ب رانيکه در جنوب شرق ا يیها انسان ها
باالتر رفتن  ليدله مهم ممکن است ب نيا ليبردند،  دال

در حدود  ليقبا یريتمدن شان بوده باشد. با وجود شکلگ
 یها ريدر مس کو دفاع از خاک و مل  ش،يهزار سال پ 50

ه امکان ادام اهايباال آمدن آب در زيمهاجرت،  و ن
از افريقا گرفته شد. سپس به دوران  نيمهاجرت هموساپ

 ...»ميديو تمدن رس ديسنگ جد
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هزار سال  200(حدود  ندبوداتوپی به وجود آمده 
هزار سال  100ا بر داده های ديگر، ، بنپيش
 ،)پيش
به از افريقا  ،با گذشت زمان، ها اين انسان - 

 جهرين) و شمال خليالنميانرودان (بين گستره 
 ندبودکوچيده و آذربايجان پارس و کردستان 

که در اين سرزمين هزار سال پيش)  70 – 50(حدود 
ها در اثر آميزش با نئاندرتال ها و تاثيرات 

همين . ندشدگندمی رنگ نيمه سپيدپوست  ،میاقلي
انسان ها در حدود چهل هزار سال پيش از امروز، 
نئاندرتال ها را در جزيره نمای عرب و پشته 
ايران و آسيای ميانه و آسيای صغير منقرض 

 ساختند. 
 ندشدو چين سپس راهی آسيای ميانه و هند  -

  (حدود چهل هزار سال پيش).
رفته بودند، از آن  ی ميانهاآسيآنانی که به  -

 34دود ح( کوچيدند سايبريابه سوی جنوب  جا،
که در آن جا شالوده توده های  هزار سال پيش)

 - (پروتو تورکويا شمالی نامنهاد بوريالی 
  .اروپاييدی) را تشکيل دادند-امرينيدی

هزار سال پيش (نظر به داده های  25 حدود  -
آغاز  سختی ن يخبندا ،)هزار سال پيش 23 -ديگر

ناگزير به رفتن به را گرديد که بوريالی ها 
. اين ساختگرمتر و باختری  جنوبی  سرزمين های

در گستره يی از دامنه ، ها بخشی از آنبود که 
های جنوبی کوه های اورال تا سرزمين های 

شتافتند و در آن جا تا  پيرامون درياچه بايکال
از نژاد با گروه هايی ، پيش  سيزده هزار سال
رخی از بکه و دورگه شدند  ندزرد آميزش يافت

 ند و ماندگار شدندپاييدهمين جا در  ايشان،
شاخه يی از  و رکان)ونياکان تپروتوتورک ها يا (
 ندی شمالی رهسپار گرديدامريکابه سوی ، ها آن

پوستان در عصر  سرخ .(نياکان سرخ پوستان)
ره يخبندان از آسيا و از تنگه برينگ وارد قا

امريکا شدند. در کرانه های کاليفرنيا جايمانده 
يی را يافته اند که بر پايه   های آتش روشن شده

سال پيش  ٢۵٠٠٠های باستان شناسی مربوط  داده
 .گردد می
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(در حدود بيست هزار  بوريالی هاشاخه ديگر   -
کوه های اورال و گستره ميان  سال پيش)، از

دنيپر و  -دن-گارودهای ولبه سوی گستره کارپات 
 )ی کسپين و سياههاشمال درياگستره ( دانيوب
هزار سال پيش، آخرين  18تا  در آن جا و ندشتافت

بازماندگان نئاندرتال ها را اسيميله و منقرض 
سپيد پوست انسان های نياکان هسته و  کردند

بود که درست در آن جا  اروپايی را تشکيل دادند.
 . ندبيخی سفيدپوست گرديد

هزار  8 -23بين که  از بوريالی ها شاخه ديگری -
 و در آن برگشته بودند  آسيای ميانه بهسال پيش 

به  ،بود وباش داشتند، نيز در هشت هزار سال پيش
شکسالی شديد در گستره قزاقستان و آسيای خدليل 
گستره ميان رودهای به به جنوب روسيه،  ،ميانه
کسپين  ایه(شمال دريا دانيوبو  دنيپر -دن-ولگا

 رهسپار شدند. »ويجه مايريانا«يعنی و سياه) 
شاخه يی از اين ايرو هندو اروپايی سرانجام  - 

از  ،هفت هزار سال پيشها (آريايی ها) در حدود 
به سوی آسيای ميانه و دامنه های جنوب اروپا 

 ند.شمالی قفقاز کوچيد
قفقاز و آسيای و در فرجام هم از دو مسير   -

ی پشته ايران و نيمقاره هند به سو ،ميانه
  سال پيش). 3750( حدود د.نسرازير شد

خاستگاه توده های خردورز نيمه  اين گونه، -
سپيدپوست (نياکان ايروهندو آرياييان) حوضه رود 

 نيل در قاره افريقا در اتوپی بوده است.
، در اروآسيا ايشاننخستين سرزمين بودوباش  - 

بوده  پارس ل خليجو شمادجله و فرات ميانرودان 
 است.

دومين سرزمين شان  (هوم لند) کردستان و  -
 آذربايجان کنونی ايران بوده است. 

 ومين سرزمين شان آسيای ميانه بوده است.س -
 بوده است. سايبرياسرزمين شان، جنوب چهارمين  -
سرزمين شان، گستره آسيای ميانه بوده پنجمين  -

  .است
- ميان رودهای ولگاسرزمين شان گستره  ششمين -
دنيپر و دانيوب يعنی شمال درياهای کسپين و  -دن

ويجه ياد می  مسياه بوده است که به نام ايريانا
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درست در همين جا بوده که آن ها به شده است. 
 گونه نهايی سپيدپوست شدند.

سرزمين توده هايی که خود را آريايی  هفتمين -
 می خوانده اند، باز هم آسيای ميانه

کشور ارابه سوارن ) («Hvanirat(» وانيراته(«
در ميان رودخانه های  بوده است که ) »)انبمهر
واقع بود (که » داتيا -وهوی«و » رهه«يا » راهه«

از کوه های افسانه يی (يا شايد هم واقعی؟) 
سرچشمه می گرفتند و ») هارا«يا » هره» («هرا«

) می ريختند) Vorukashبه دريای ميانی واروکاش (
 .دامنه های شمالی قفقاز  و نيز

فالت  -و سرانجام آخرين سرزمين آريايی ها -
و  سايبرياو نيز جنوب ايران و نيمقاره هند 

 بوده است.  مغولستان و ترکستان چينی 
 

باشيم که باريک بايد متوجه يک نکته يادداشت: 
، ی ايرانی، تورانی و هندیدر پهلوی آريايی ها

مان سپيد پوست از گستره گروه های ديگری از مرد
واحد ايروهندواروپايی به آسيای مرکزی آمده 

(به ويژه بودند که هر چند، بسيار با آريايی ها 
و با آن ها  ودندو خويشاوند بنزديک تورانی ها) 

زبان همانندی داشتند، تفاوت هايی هم با آنان 
خويشاوند از شاخه ديگر سپيدپوستان  داشتند و

در اين حال، زيستگاه  ی شوند.شمرده مآريايی ها 
(دينلينگ ها)  دينلين هااين توده ها از جمله 

آنسوی  گانسو و گستره پهناوری ميان ختن و -...و
 ابی تا و(در شرق قزاقستان)  ايرتيش هایرود

 سايبريامغولستان و سرزمين های  باختریگستره 
سايان تا کرانه های درياچه  –جنوبی از آلتای

و بودو باش نياکان تورک ها)  (گسترهبايکال 
ی نام بکه  شمال چين را در بر می گرفته است،

. و بيشتر زير نام آسيای مرکزی ياد شده است است
آسيای «و  »آسيای مرکزی« ،چون بيشتر مردم

از اين رو، آن را را يکی می پندارند،  »ميانه
ياد  »خاوران«ض به نام وفرمدر اين اثر به گونه 

 کرده ام. 
  
گستره ميان آلتای و سايان  ،گونه سنتی به

خاستگاه و زيستگاه تورک ها شمرده می شود. اما 
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در واقع، زيستگاه اصلی آن ها حوضه رود ارخون و 
سايان  -و آلتای است بوده گستره پيرامون بايکال

گستره ميان کوه های  زيستگاه متاخر شان است.
 درياچه بايکال تارود ينی سی  وآلتای و سايان 

در عهد  ،)بايکال-ابی تا اورخون –(از ايرتيش
  .بودزيستگاه توده های سپيدپوست باستان، 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش دوم
 برگرفته هايی از ويکی پيدا

 
(از افسانه ها و کژانديشی ها و 

 ژادژخايی ها



 

86 
 

پيرامون افسانه آريا و آريايی و تا 
 واقعيت های اير، ائيريانا و ايران)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برگرفته از ويکی پيديا
 

 آريا
 

 یکينخست ترجمه آن چه را که در وجا  ني... در ا
 یبه زبان روس يیايرآو  ايرآدر باره  ايديپ

آن چه ، سپس. ميينما یم شکشيآمده است، خدمت پ
را که به زبان پارسی دری در زمينه آمده است، 

 می آوريم:
  
 :ايرآ )یشناس شهي(ر یتمولوژيا
 ايرآ) ethnonim) (مي(اتنون ینام تبار شهير
*)a/āri̯a-ويار -آن يیهند و اروپا یماي) را در س 
)Ar-i-o -در زبان  نيهمچن اد،ي) که به گمان ز
) aire» (سرشناس ب،ينج ،یاشراف«باستان  یرلنديا
 - arjōstēr ميقد یاسکندناو ی، و در زبان ها»آزاده«
 یدهد، م یم معنا) »نيبزرگمردتر« ،»نيتر بينج(«
به عنوان  یچگاهي، البته، ه-arjōstērانند. کلمه کش

) به کار نرفته است. مگر در مي(اتنون ینام تبار
 یرانيمردمان هندو ا یزمان، در زبان ها نيع

 یدارا ،»بينج« ی) افزون بر داشتِن معنايیاي(ار
بوده  ی) آشکارا تبارconnotationمفهوم ( ايبار 

 ايها  یها (ازخودگ يیاياراست که در برابر 
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احاطه شده اند،  گانگانيب یها) که از سو یخود
 ايرآان  -باستان یرفته است. در هند یبه کار م

anā́rya ايريان ا -در اوستا anairya يیايريا ري(غ (
 .barbarian)) (ی(اجنب اي
 
- AR-ī-Oکلمه  *  یمنشا یبرا یگوناگون یها نسخه 

 جا افتاده در یاز  نسخه ها -است دهيارائه گرد
از  یسده نزدهم گرفته تا برخ کيمحافل اکادم
خانه  ،یکوچرو، کوچ یعني( »دنيکوچ«مشتقات فعل 

 یعني» (شخم زدن«فعل  اي)، و نيبه دوش، چادر نش
 دهقان). ندار،ي، زم»کشاورز«
 
 يیها دگاهي)، دThieme( مهيپاول ت 1938سال  در 

به  ستيني. بنویآ یرا ارائه داد که از سو
قرار  یانتقاد یشيمورد بازاند گسترده مانهيپ

مهماندار «را چوناِن  -ar-i̯-o*یتمولوژيگرفت. او، ا
 -را  ميهند قد ariو  *» مهمانواز، مهمانپرست اي

) به ی(خارج گانهچوناِن دشمن، بي –را  aríدوست و 
 یبه معنا -aryá- ←*ari̯aبا  هيفرض ناي ]1کار برد.[

 یبانيپشت) زباني(م» صاحب خانه«(بادار)، » آقا«
 مياتنون نيا یرانيبا نسخه ا مايشود که مستق یم

 یمطابقت م- аبه شکل کوتاه  »  ا«با تلفظ حرف 
کلمه  نيا یحال، نسخه هند باستان نيا در کند.

توان  یرا م -ā- (ā́rya( دهيکش» آ«با تلفظ حرف 
 هيعضو اتحاد« یعني - aryáکلمه  vriddhi formچوناِن  

مهمان «کرد که در آن،  ريتعب aryá-»خانه داران
کلمه،  نيا با کند. یتبارز م» متقابل ینواز
 ari̯aman(چون  یدنيو پرست یمفهوم مهم ربان نيچن

(aryaman باستان و  یهندairyaman وندي) پيیاوستا 
خدا،  ی، دوست»بودن يیايار« یدارد که به سادگ

 دهد. یمعنا م یو عروس یمهمان نواز
 

درست مانند » دشمن« زيو ن( Aríباستان  یهند کلمه
در  يیها ی)، به گمان غالب، همانند»گانهيب«

  ariو با ») دوست« ،»قيرف(« یتيزبان ه - araکلمه  
 نيا ی) دارد. برای) (مردانگ؟ی(ارام یارمن

 يی انهيمنبع خاور م ،ینيريکلمه، داکتر سم
 یبه معنا یاوگار arj′شود با:  سهي(مقا
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در نظر گرفته ) را »قيرف«) و »شاونديخو(«
 ]2است.[

 
)، با Illich Svitych( چيتيسو -چيليا ان،يم نيا در
کلمه با  یآن که خود مورفولوژ یبر رو هيتک

 -aندارد ( یسازگار يیساختار هند و اروپا
, و - He) منتظره*laryngealحنجره ( یبه جا ن،يآغاز

 ar-i̯-o* ويآر great-i.e)،  یمتوال sonantsحضور دو صوت 
با  سهي(با مقا یامس یاز زبان ها استکريرا 

» آزاده«، »)سرشناس(« ḥōrim یهودي نيريکلمه د
استنباط  کرد.  گريد یو ... ها») آزاد زاده(«
 ]3است.[» آزاد ساختن« یبه معنا  ḥ-r-r شهير
  

 در عهد باستان: ايواژه ار کاربرد
) اي/ اريی(ار -a/āri̯aدوران باستان اصطالح*  در
بوده  »يی لهيفراقب« مياتنون کيهم رفته  یرو

 یمعرف یرانيهند و ا یتوده ها انياست که در م
خود با هم احساس  انيکه م لياز قبا یکننده جمع

کرده اند،  یم یميمستق یتبار ونديو پ یشاونديخو
 بوده است.

 
 یگسترده در معنا مانهيبه پ نيواژه همچن نيا

 یعلم فقه الغه) به کار م -کيستينگوي(ل یزبان
ها و  یهند یزبان مادر -يیايرآرفته است. زبان 

شواهد  ان،يم نيها بوده است. در ا یرانيا
به زمان  ینام تبار اي مياتنون نيوجود ا یخيتار

که با گذشت  یرانيهند و ا یگانگي یپس از فروپاش
 وندياست؛ پ دهيگرد یتر م دهيچيسده ها، تنها پ

 ،یرانيا -یهند مياتنون یبرا ن،يبر ا بنا دارد.
گونه  نيهم یرامونيپ یسو، خروج توده ها کياز 
 ايرآ مياز گستره اتنون ،يیايرآخاستگاه  یدارا

در  شانيبا ا یشاونديخو یوندهايکه اذعان به پ
آغاز به رنگ باختن نموده بود،  گريجوامع د نيا

 و مياتنون نيا یجيتدر یفراموش -گريد یو از سو
 یها تيهوها و  یخودشناخت یراندن آن از سو

 ]4[ باشد. یمختص م ؛یبوم شتريب
  
 هند: در
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 :داهايو در
به عنوان  - āryaکاربرد  يیدايو اتيادب در

و  يیودا نييآ رويپ يیايرآ ليمشترک قبا مياتنون
کافر،  ن،يد ی(ملحد، ب anāryaآن، ميکه انتون

 یبوم -دشمنان dasyu-, dāsaمرتد)،  خدا،يب
)Aboriginesداسا  ،(- mleccha  اجنب)گانهيب ،ی (

 کاربرد دارد.است، 
 
) »کنهادين«، »پاکسرشت(« »بينج« یبه معنا ا،يرآ

دو باره زاده شده و بار  ی» وارنا« ايسه طائفه 
ها  یآمده (برهمن ها، کشتر ايبه دن گريد

Kshatriyasها   یشي، و واVaishyas را که در برابر ،(
 ايبه عنوان طائفه ها ) Sudras( سودراها

 یتبار، قرار داده م يیايرآ ريغ یها»اوارن«
به مفهوم  ا،يرآ. ديگردان یشدند، متحد م

 یعنيها ( یشيبه وا شتري، (خلق، مردم)، ب»توده«
 یها و  کشتر ی) در تقابل با برهمنیعاد یآدم ها

 .ديگرد یها اطالق م
 

سرود  34بار، در  36 ا،يرآ مياتنون دايگوير در
) در گوداي(ر دايوگيدر ر يیايرآآمده است. جهان 

رودخانه  یعني) Sapta Sindhavaḥگام نخست، هفترود (
بزرگ:  لهيو پنج قب رديگ یپنجاب را در بر م یها
، )Yadu( ادوي، )Druhyu( دروهويو، )Anu( آنو

 دهد. یرا پوشش م) Pūru( و پورو  Turvaśa تورواسا
 
 يیايرآپسان تر، مرکز هندو یداهاياعصار و در 

 -گردد یمنتقل م یکنون یانايه هارب -ها به خاور
برجسته ) Bhārata( بهاراته لهيکه در آن  قب يیجا
با  شتري، هرچه ب - āryaکلمه  ی] معنا5[ گردد. یم

] 6[ خورد، و مفهوم یم ونديپ يیدايو یفرقه مذهب
vratya »)یدارا یوهگر -گمراهان ايها ») مرتد 

 یکه از همه احکام و دستورها يیايرآخاستگاه 
 .ديآ یم ديکنند، پد ینم یروياها پود

 
 :یتيعهد سمر در

 اورتهيرآمفهوم  ت،يدر آثار متاخر سانسکر
)Āryāvarta -(  ها  يیايرآ نيها، سرزم يیايرآکشور
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 هيپا بر .ديآ یم ديپد ،قلب تمدن برهمنی –
تا کوه  ايمالياز ه اورتهيرآمانو،  فيتعر
رب غ یايشرق تا در یاي) و از درVindhya( ايندهيو

شمال هند از  رندهيدر برگ یعني] که 7[ پهن است،
 انيم یها نيسند تا بنگال و به خصوص سرزم یواد

 گنگا و جمنا است. یرودها
 
جهان  یمرز باختر دايگويدر عهد ر هرگاه، 
 لياز قبا یبرخ دينامشخص است و شا يیايرآ
) دايگوي(ر ادماني نيبرشمرده شده در ا يیايرآ

با  یکينزد یشاونديخو یهاونديبه گمان غالب پ
به  گري) دارند، حاال دانيراني(ا رانيباشندگان ا

شوند و  یآن ها شمرده نم هنانيعنوان هم م
 شوند.  ینم اندهخو يیايرآ
 
به  یدوره حماس یدر درازا - āryaواژه  کاربرد 

دو برتلد شده)  بينج یآن (هند یمفهوم تبار
 شتري. اگر چه مفهوم آن هر چه بابدي یادامه م
لغزد، از  یم یمذهب -یاخالق یجنبه ها یبه سو
در گام  ايرآو مهاباراتا گرفته، لقب  انايراما

 »ستهيشا« زگار،يپره اي» پارسا« ینخست به معنا
سزاوار بوده، به افراد گوناگون، بسته به  اي

 گردد. یشان اطالق م یزندگ وهيرفتار و ش
 
 :سميبود در 
 ی) به معناārya) (Ariya( واژه ،يیبودا اتيادب در
حتا » مقدس« اي کوسرشتيپاکسرشت، ن ،»بينج«
شود.  یبه کار برده م يیهندو اتياز ادب شتريب

 شتريب يیبودا نييآ یآموزش ها اي ميدر تعال
دارما و  شگاهياي(معبد، ن ariyassa dhammavinayoاز
 قتيحق رچها  -شود  ی) نام برده مVinaya اينايو

 چهار) «cattāri ariyasaccāni) ((مقدس بينج اي زهيپاک
هشتگانه  یرودها ريمس ،»يیايرآ قتي] حق8[
)ariyamagga») ( ها يیخود بودا ،»يیايرآراه - 

ariyapuggala - » و دشمنان آنان ،»يیايرآمردم -
anārya  ها. يیايرآ ريغ یعني 
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دارما  ايرآشود که  یاز متون گفته م یدر برخ 
)ārya dharma همگان موعظه  ی) برابودا یآموزه ها

 Devas وهايها، د یداس ان،ييايار یشده بود: برا
Dasyus)،( Gandharvas ...و اسوراها 

 
 :یرانيجهان ا در
 باستان: رانيعهد ا در
 اوستا: یاي: جغرافیاصل بند
 مانهيبه پ) - airya( ايرياوستا، نام ا در 

 اي یخودشناسخويشتن شناسی يا گسترده چوناِن 
 ادي)، ادمانياثر ( نيا نندگانيفرآ یتبار تيهو

از  -ی، (به معنا)airyanąm( انميريشده است. ا
ها)، (در باره  يیايريها، منسوب به ا يیايريا
 هاوا ارگيد ايري؟)، اErehshe یهشيائر کانيپ
)daiŋʹhāwō،( airyå ها يیايريا یکشورها«یابه معن« ،
]9[airyābyō pāδaēbyō یها نياز سرزم« یبه معنا 
 يیايريخانه ا ی(به معنا airyō.šayanәm ،»يیايريا

ها)،  يیايريها، بود و باش ا يیايريا یها، زندگ
 و...

 
 يیزه و افسانه انام پرآو ني... و همچن 
 airyanәm vaējō  جهيو انميريا اي جويو انميريا

با نام کوه  نيشود همچن سهي) (مقاجي(ائران و
airyō.xšuθa »چندان روشن چند هر ).يیايرآ یخشنود ،

از مردمان  یکه درست چه حلقات و محافل ستين
 یها شامل م يیايرآ رهي(باشندگان) را در دا

 انهيدر کاشانه، آش 14-13 شت،يساخته اند. مهر 
، شش کشور را شامل Airoshayanuها  يیويرآ هنيم اي
هندوکش،  یدر کوه ها Pourutuو   Ishkatuگرداند: یم

کنون هرات،  - aroyu) واي(هر وايرمور (مرو) و ا
Gava Sugden وانايخطه سغد، سغد دي(شا ( Hvairizem 

 دهيو برگز نيبهتر«شانزده  1وداتيدي. و)خوارزم(
 -آن نيشمارد که نخست یها را بر م»کشور نيتر
 نيحال، اوستا ا نياست. در ا جهيو انايريا

از  یخواند. برخ ینم يیايرآ مايکشورها را مستق
 فهرست شامل اند. نيدر ا زين یهند غرب مناطق
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مردم  ايدر اوستا پنج توده  گر،يد یسو از 
که  ی)، نام- airyaها ( يیايريشوند: ا یبرشمرده م

اند  دهينام یسازندگان اوستا، خود را به آن م
گ.] و -خوانده اند) یم يیايريخود را ا یعني[(
)که در برابر - tūirya] (10ها [ يیايتور اي ا،يتور
 ماهايريشود، سا یها به کار برده م يیايريا
)sairima-ها ( یني)، ساsāini -و داهو ها ،( )dåŋha -

شده [به  اديحال، هر چهار  توده  ني). در ا
توده  زيگ.] ن-ها یتوران ايها  يیايشمول تور

شوند.  ی) شمرده ميیايرآ یعنيزبان ( یرانيا یها
 يیارويرو نده،يدر آ ،يیافاده اوستا نياز هم

 یبر م رانها)، و تو يیايرآ نيسرزم یعني( رانيا
 .زديخ
 

 ،یپارس یباستان یها)  بهيسنگنبشته ها (کت در
 نهيدر سه قر - ariya) ی(نام تبارمياتنون

 شود: ی(کانتکست) به کار برده م
 وشيدار ینام زباِن نوشته ها  -يیايرآ       -
 باستان)، ی(پارس ستونيدر ب کمي
 - )ariya-čiça(يیايرآ هري)، تariya( یار       -

 (در نقش رستم) وشيدار یخاستگاه تبار
در نسخه  -ها يیايرآ زداي –اهورا مزدا        -
 .   ستونيب بهيکت یالميا
 
 یتوده ها ینام عموم زيباستان ن انيوناني یبرا 
]، 11[ در باره مادها -)ἄριοιروشن بود:  ( یرانيا
در باره ماگ ها  -)ἄρειον( يیايرآ رهيت

 ]  12[ آن ها. یاي(جادوگران) و رعا
 
 انايرآ یصفت ها نيهمچن یونانيمنابع  از 
*aryāna- يیاوستا یانايري(اairyana - يیايرآ) و  :

Αρειανοί – که زرتشت از  آن برخاسته  توده يی
(کشور  ]14) [ἡ'Αρειανή( اناريآ –] 13[ است.

مثال؛  ی) روشن است. برارانيا -ها يیايرآ
 رندهيدر برگ انايرآنام : «سدينو یاسترابون م

) انيها (بلخ یباکتر  زيپارس و ماد و ن زا یبخش
 بايگردد، چون آن ها تقر یدر شمال م انيو سغد

 ]15.[نديگو یتفاوت سخن م یزبان با اندک کيبه 
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 :انهيم رانيعهد ا در
رباطک که به  بهيدر کت ،یشاه کوشان -شکايکن

خود، زبان نوشته شده است،  يیايزبان باکتر
 ]16خواند.[ ی) مαριαο( يیايرآرا  بهيکت

 
جامعه  کيها چوناِن  يیايرآدر باره  تصورات
 زي) نی(دودمان اشکان یدر دوره پارت یتبار

 یها بهيکت یاشکان یموجود بود که در نسخه ها
 ار،يشود که در آن شهر یم دهيد ان،يساسان

 دشو یخوانده م) šāhān šāh aryān( يیايرآشاهنشاه 
)mlkyn mlkʾ ʾryʾnیشکانکه خود ا ی). هر چند اطالعات 

 ني)، خود را چنArshacides( دهايارشاک ايها 
 .ستيخوانده باشند، در دست ن

 
 :انهيم یزبان پارس در 
 epiteza - *arya- > *airya- > ērها با  يیايرآ مياتنون 

(ʾyr» (جمع آن  ابدي یتکامل م »ريا .ērān (ʾyrʾn (
به  ان،يم نيا در نجبا. نيسرزم ینعي) راني(ا

افزود  ینيد یمعان ،ی) تبارconnotations( یمعان
 رويپ«  weh dēnدر واقع، همتاواژه کلمه   ēr شده،
 anērدر برابر کلمه  ،»یزرتشت«، )»ماني(ا یخدا
 انيگردد. ساسان یم »یزرتشت ريغ«)، يیايار ري(غ
 ،يیاير) (اēr māzdēsn   )ʾyr mʾzdysnخود را  ه،ياول
حال،  نيا در ]17[ خواندند. یممزدا)  رويپ

) را ی(نام تبار مياتنون یاسيمفهوم س انيساسان
 یامپراتور« دهيبار ا نينخست یبرا ده،يکش شيپ
 ،)Aryānšahr  )ʾryʾnḥštr  :دنديکش شيرا پ »رانيا

 ی) پارسērānšahr  )ʾylʾnštr ،یاشکان اي یپارت
 یباستان (پادشاه یپارس - aryānām xšaθraو * انه،يم
 راني)، با خواندن خود به نام پادشاه اانيرانيا

  –ها  يیايرآ ريها و غ يیايرآ(پادشاه  رانيو ان
 انهيم مفهوم  پارسی

  šāhān-šāh Ērān ud Anērān (mlkʾn mlkʾ) ʾyrʾn w ʾnyrʾn 
 
  .βασιλεύς βασιλέων ἀριανων یباستان ونانيمفهوم  و
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ها  نيها، سرزم يیاي(مجموع ار Eran صطالحا 
و القاب نو  ني) به گونه گسترده در عناويیايرآ

)،  و در موعظه جاهاها (نام ميمقامات، در توپون
 در ]18شود.[ یبه کار برده م یاسيو س یمذهب یها
زبان،  یرانيجهان ا گريد یدوره، در انتها نيا

 ه،يجنوب و شمال روس یدر دشت ها (استپ ها)
 alān < Ancient(* ها الن -بانز یرانيا گريمردمان د

Iran. *aryāna - خواندند. درست  یم يیايرآ)  خود را
 ريغ یتوده ها یساسان انيرانيهمان گونه که ا

 ینم يیايرآها را  الناز جمله  یرانيا یزرتشت
 یباستان یها هم نام تبار النشمردند، خود 

 دانستند. یرا تنها مختص خود م يیايرآ
 
 مدرن: یها رفلکس 

و  رانيمعاصر ا یاز توده ها کي چيه گريد کنون
نامند و در تراز فرهنگ  ینم يیايرآهند، خود را 

با  یشاونديو خو يیايرآدر کل، بر خاستگاه  یسنت
مشترک  راثيبر شالوده م يیايهمه اقوام ار

بر جا  یاذعان ندارند. مشتقات ثانو يیايرآ
 بس ،یتبار یبه عنوان نام ها شهير نيمانده از ا

از مردمان هند و  یاريانگشت شمار اند و بس
 يی لهيبا قب یبوم یخود را با نام ها یرانيا

 خوانند. یخود م
 
 هند: در 
 یآموزه ها) ،»ميتعال(« یهند، کاربرد کتاب در

، »پارسا« یبه مفهوم مذهب -āryaکلمه  یتيسانسکر
هم   یاست و گاه دهيحفظ گرد» بازدارنده دارما«

نفوذ غرب به مفهوم  ريتاث ريکلمه ز نياز ا
مثال  یشود. برا یم یآن بهره بردار انهيگرايمل

 بود. شده سيتاس  - Samaj  ārya، جامعه  1875در سال 
 
از  »ايرآ« نيريد ميسرزنده اتنون یکاربر 
که باشندگان  يیجا -قضا، در جنوب هند شخندين

زبان) بود و  يیايآر ريغ یعنيزبان ( یديدراو
، کلمه  ayyaدر  -است دهيگردباش دارند، حفظ 

و احترام نسبت به  یچوناِن کلمه ارجگذار ايرآ
 شود. یبه کار برده م گرانيد
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 :یرانيجهان ا در 
 یپادشاه) «ērānšahr( رانشهريا یساسان مفهوم

-انيرانيکشور ا ان،يرانيا ني[سرزم »انييايرآ
: ی(به زبان پارس رانيگ.] در نام مدرن کشور ا

]ʔiɾɒn افتهيائران) ادامه ( یکيزبان تاج]) و به 
تنها  یکشور به گونه رسم یبرا رانياست. نام ا

به  امن نياز آن، ا شي] پ19شد.[ رفتهيپذ 1935در 
 -یگستره پهناور تبار یرسم ريعنوان نام غ

شد که  ی، به کار برده م»)بزرگ رانيا(« یفرهنگ
شاهنامه  ران،يا یدر گام نخست در حماسه مل

گسترده  مانهي) به پيیدهم ترسا(سده  یفردوس
 یها یارويکه به شرح رو يیجا -بود افتهيبازتاب 

 ن،ينش هيو توران کوچرو و باد نيشهرنش رانيا
  -tūirya یايو تور  - airya ايريچونان ادامه ا

 شود. یپرداخته م يیاوستا
 
 یخودپرداز اي یتيشناسه (نام هو ران،ينام ا از 

: رانيکشور ا ی)) باشندگان کنونی(خودشناس
])، گرفته شده است. آن چه مربوط ʔiˈɾɒni[ یرانيا

کلمه  نيگردد، ا ی) ميیاي(آر ])ʔɒrjɒ[  ايبه آر
 زاده شد. شيپ یاست، که درست چند یکلمه کتاب کي
 

 یالنبه شکل  یتي) هويیايار یعني( یالن رفلکس
 اتيها (اوِست ها) تنها در قصه ها و حکا یاوست

 - aryaمتوقعه * یکس گاهاست. رفل دهيحفظ گرد
 نياوست -ها یرونيا یتينام هو ايچونان شناسه 

که  يی]، به گونه 20[ ها) نیرايها، اريها (ا
پندارد،  ی(خاورشناس نامدار قزاق) م فيآبا
است ) Substrate( يی هيالسازه يی يا خاستگاه  یاراد

 ]21ها ندارد.[ يیايرآبا  یونديرو، پ چيو به ه
 
 :خاستگاه 
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مرتبط با مهاجرت مردمان هند  یباستان شناس یها نگفره

 یرانيو ا
 

به رنگ سرخ،  وفرهنگ اندرونفگستره شکل،  در
به رنگ  – یانيمرغ -يیايفرهنگ مسکون باکتر

 ليما يیبه رنگ پسته  - yaz یازي ،BAMCنارنجی
فرهنگ  ،به رنگ تمشکی –(سوات)  یبه سبز، گندهار

سفال  یاخربه رنگ بنفش، فرهنگ  -Hیگورستان
ره يت یبه رنگ آب-)یمس رهيذخ -Copper Hoard(یِگل
 روزهيبه رنگ ف -یفرهنگ سفال خاکستر ،یاسمني اي
  برجسته نشان داده شده است. رهيت يی
 

باستان و فرهنگ کهن  يیايرآ یزبان ها مطالعه
 يیايرآ) گواه بر آن اند که يیو ودا يی(اوستا

ه اند. در بود یدر آغاز توده واحد یباستان یها
 يیايآر یدو شاخه اصل يیحال، قدمت جدا نيا

 شي) به آغاز هزاره دوم پیرانيو ا يیايرآ ی(هند
پارا  تيگونه، موجود نيرسد. ا یم الدياز م

ريايی ها) آپيشينيان  -(به روسی praariها  يیايرآ
و  يیايرآهند و  یهمه توده ها اکاني(چوناِن ن

جدا شده  یها از شاخه یکيسو، و  کياز  ،یرانيا
 ی)، را مگريد یاز سو -يیاز جوامع هند و اروپا

  دوم و سوم یهزاره ها یزمان یتوان در چارچوب ها
 کرد. نييتع الدياز م شيپ
 
عنوان  ريها، که ز يیايرآ اکانين هنيم نييتع 

را به  يیايرآجوامع  یآن معموال گستره فروپاش
عات اطال یونددهيکنند، پ یدرک م نينخست یشاخه ها
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 یبا داده ها یخيتار یها يیايرآدر باره  هياول
 یرا در نظر م یو باستان شناس یزبان شناس

 تيدال بر موجو ميشواهد مستق نبودِ  ]22.[رديگ
پارا ( هياول ريايی هایآيا  ها يیايرآپيشينيان 

 کدستياز مناطق و  یدر برخ) praariها  يیايرآ
گران پژوهش نه،يدر زم ميمستق رينبودن شواهد غ

متناقض مهاجرت  یها هيگرداند نظر یم ريرا ناگز
آن ها  یتبار منشایو  خيماقبل تار یها يیايرآ

 ارائه دهند.
 

ها در افق  يیايآر دارشدنيپد یانداز کل چشم
 :یخيتار
)،  الدياز م شيسال پ 1600به  کي(نزد یتانيم در

از  شيسال پ 1500-1700پنجاب (حدود  -در گندهارا
 انيگ.] مادها و پارس-یها نيسرزم)، [در الديم

کيميری  )، سکاها والدياز م شيسال پ 900باستان (
دهد  ینشان م ،)الدياز م شيپ Cimmerians( )600ها (

 یها  رتمهاج یچونِان مبدا انهيم یايکه گستره آس
 ]23ها بوده است.[ يیايرآ
 
 شان،يا یو مهاجرت ها هياول یها يیايرآ با

 ی، مجتمع باستان شناسواندرونف معموال فرهنگ
يازی  و فرهنگ يی انهيمرغ -)ی(بلخ يیايباکتر

)Yazs( اندرونفودهند. فرهنگ گسترده  یرا ربط م 
با پرورش اسب  ،یهم رفته دامدار یرو یبه سنت ها

شود. با  یداده م ونديها پ يیايرآ یو ارابه ران
نفوذ فرهنگ استپ، مؤثر بر  یابيهم، رد نيا

(فرهنگ مسکون  انهيم یايآسفرهنگ مسکون جنوب 
) ی(مخفف آن به زبان روس یانيمرغ -يیايباکتر

)BMAKديدر مواع ،یغرب راني)، در هند و ا 
مناطق،  نيها به ا يیايرآمنطبق با مهاجرت 

فرهنگ  ريجا، برعکس، تاث ني. در استيدسترس ن
 یبه مشاهده م ،يی انهيمرغ -يیايمسکون باکتر

 رسد.
 

گ.] از -یريناقض، [کارگت نيگشودن گره ا یبرا
گلوله « ی(به آلمان )Kulturkugel( کلتورکوگل مدل

 یپنداشته م نيگردد. چن یم شنهادي) پ»یفرهنگ
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از شمال، از  يیايرآپروتو ليشود که رخنه قبا
مسکون  یبه گستره فرهنگ وگستره فرهنگ اندرونف

 یکه باشندگان بوم يیجا -يی انهيمرغ -يیايباکتر
 یها مورد همگون ساز يیايرآ یومغلوب از س

آغاز  ندهي) قرار گرفته بودند، در آونيالسيمي(اس
به  یجنوب خاور یبه سو یشرويو پ یابيبه گستره 

و  يیايرآ(هند و  یتانيبه م -یهند و جنوب باختر
موج  نيدوم ) نموده باشد.یتانيم یها يیايرآ

 رانيبه ا انيرانيبا گسترش ا ،يیگستره جو
 گريو د اهيس یايدر یشمال یو کرانه ها یباختر

 ]24گردد.[ یجاها مربوط م
 
 یايحفظ شده در گستره جنوب آس یرانيا یها زبان 
متفاوت از  ژهيسوبسترات وسازه يا نبوِد  انه،يم

و  یهند یو زبان ها یباختر یرانيا یزبان ها
 یگذارند. سوبسترات عموم یم شيرا به نما يیايرآ

 ،یرانيهندو ا یدر همه زبان ها افتهيشاخ و برگ 
 يیايرآاز  شيبه گمان غالب درست با فرهنگ پ

گردد.  یمرتبط م يی انهيمرغ -يیايباکتر ونمسک
 یاز نام ها یگذشته از آن، انتقال برخ

 به به هند یجنوب انهيم یايمنطقه آس يیايجغراف
 ،يیاوستا Harōiuuaرسد (نگاه شود به:  یمشاهده م

Saráyu - باستان،  یپارسHaraxᵛaitī -يی, اوستا، 
Harauvati- و  »اياراخوز«باستان،  یپارسSárasvatī - 

 .هند باستان و...)
  

 :يیايرآ یها زبان
 گوداير samhitas یسروده ها نيتر نيريد یها زبان
 نکهنتري –گات ها  -اوستا یبخش ها نيتر یميو قد
هند و  بيبه ترت یثبت شده شاخه ها ندگانينما
 شيدوم هزاره دوم پ مهي(ن یرانيو شاخه ا يیايرآ

توجه نه تنها در تراز  انيقرابت شا -)الدياز م
در  داص یعلم دگرگون ،ی(آواشناس یفونولوژ

 اي کوني) و ِلکسیشناس ختي(ر یزبان)، مورفولوژ
vocabulary در تراز   زي(واژگان)، بل ن

 یرا نشان م یشعر داريپا) phraseology( یفرازپرداز
 دهند.
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 uttānáhastanámasā РВشود:  سهيامق مثال، یبرا   
) اوستا nәmaŋhāustānazasta (Y. 28.1و ( یدي) و6.16.46

 ايو  »شيايبا دست دراز در هنگام ن«
 

hrdāˊ mánasā (РВ1.61.2و  یدي)  وzәrәdāčā manaŋhāčā (Y. 
 ».قلب و خرد«) اوستا 31.12

 
 ايزبان » پارا« تيگواه بر موجود ،یکينزد نيا

 یشعر یو سنت ها گانهي )mother tongue( یزبان مادر
حال،  نيها است. در ا يیايرآ اکانين یمشترک برا
 یرانيو ا یزبان به دو شاخه هند نيا ميزمان تقس

 الدياز م شيهزاره دوم پ ليتوان اوا یرا م
 ]25.[ودنم نيي) تعالدياز م شيسال پ 2000-1800(
 
 نيکه در ا ني(با توجه به ا ،یدرد یها زبان 
از اعصار باستان بر جا  یان ها کدام اثرزب

 کيچونانِ  ینمانده است)، در گذشته، به گونه سنت
. ديگرد یم یبررس يیايرآهندو یشاخه زبان ها ريز

 اکانيدهند که ن ینشان م رياخ یاما پژوهش ها
و  ندپارا ه« یزبان ها ميها  در عهد تقس یدرد
ا دو زبان جد نياز ا »یرانيپارا ا«و  »يیايرآ

از پارامترها،  یبرخ یاز رو یشده بودند. درد
 يیايرآهند و  یگروه زبان ها نبي یانيم تيموقع
 یدرد یرو، زبان ها نيرا داراست. از ا یرانيو ا

شاخه جداگانه از  کياست به عنوان  ستهيرا با
 ]26.[فتدر نظر گر یرانيهند و ا یزبان ها

 
مستقل  ،ی) نسبی(کرونولوژ یگاهشناس دگاهيد از

 یبه عهدها ديرا با ینورستان یشدن جد زبان ها
هند و  یخود زبان ها یتر نسبت به فروپاش نيريد
نسبت داد.  یو درد یرانيا ،)يیاي(هندوار یرانيا

را  یکهن نورستان یجدا شدن زبان ها ن،يبنا بر ا
وند پدر و يپ ايرشته  نيتر نيريشود چونان د یم

 ]27شمرد.[ يیايرآا )  زبان پارfiliation( یفرزند
 
 :نييو آ فرهنگ 

ها  ی(هند ميقد یها يیايرآ یو معنو یماد فرهنگ
 نيتر نيريد یها یگواه هيها) بر پا یرانيو ا

 - ها  يیايرآهند و  یآثار ادب ايها  ادماني
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 یبه گواه نياوستا، و همچن -انيرانيو ا داهايو
 یو هند یرانيدر باره مردمان ا یخيتار یها

 یداده ها ،یباستان شناس یده هاباستان، دا
مانند (مهابهاراتا،  یپسان یحماس یسروده ها

شاهنامه) و مطالعات تبارنگارانه  انا،يراما
و  یرانيا ی) مدرن مردمان باستانکي(اتنوگراف

 است. دهيگرد اءيو اح یبازپرداز ،یهند
 
 :یماد فرهنگ 
 نيچادرنش مهيمردم ن ،یخيتار یها يیايرآ اکانين

کوچرو بوده اند که در اقتصاد شان نقش  مهيو ن
گرفت و  یم یو رمه دار یرا دامدار يیبرجسته 
داشت. جانور  یبار فرع شتريشان ب یبرا یکشاورز

و   - goميقد گاو بود (به هندی –شان یخانگ یاصل
 عمنب ،یشالوده رفاه ماد -) - gaoدر اوستا 
 ني. همچنرويو سرچشمه ن يیغذا یفرآورده ها
، در اوستا - paśu ميقد یندان (در هندپرورش گوسف

pasu -ميقد ی، و بزها (در هند aja -  و در اوستا
aza -ميقد یخران (به هند زي) و ن khara -  و در

 ميقد یاشتران (به هند نيو همچن )xara-)[28[ اوستا
uṣṭra -  و در اوستاuštra-رواج  نشا اني) در م

 داشت.
 

 - ) - span، در اوستا - śvan ميقد یها (در هند سگ
پاسبانان و نگهداران خانه و کاشانه و نگهبانان 

و  ليها را با ب نيها زم يیايرآ رمه ها بودند.
 - yavaزدند و جو(در اوستا  یگاو آهن ها شخم م

  hopاز  يیها یدنيگونه نوش ني. همدنديکار ی)م
، در -sura ميقد یساختند (در هند یم ريبا ش

 ). - huraاوستا 
 

 یها، اسب بود (در هند يیايرآ یمتوان رز شالوده
)، که به ارابه سبک  -aspa، در اوستا Aśva  ميقد

و در  - ratha ميقد یشد (در هند یو تندرو بسته م
(در  ريشان هم ت ی). جنگ افزار اصل- raθaاوستا 

)، و گرز (در -išuو در اوستا   -iṣu ميقد یهند
 ) بود. - wazraو در اوستا - vajra  ميقد یهند
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  ميقد ی(در هند یبدو یاريها با آب يیايرآ 
yavyā -ميقد یو در پارس  yauviyā - کندن چاه هيجو ،(

) -cāt(, و در اوستا - cātvāla ميقد یها (در هند
و  - iṣṭakā ميقد یآجر (در هند اي، ساختن خشت 29][

، ذوب و استحصال مس و ساختن -ištiiaدر اوستا 
اوستا  در-ayas  ميقد ی(در هند یمصنوعات مس

ayaŋh -ميقد ی) و طال (در هندhiranya - یو در پارس 
گ.]) آشنا -زر اي هي[پسان ها زران - daraniya ميقد

 ،یآن ها بافندگ يیايپو گريد یبودند. عرصه ها
 بود. یشکزو پ ینجار

 
 :یاجتماع ساختار 

 یرا خانواده پدرساالر م يیايرآجامعه  شالوده
. (در ستنديز یساختمان جداگانه م کيساخت که در 

-خانواده ها نيسران ا) dam-).[30[ ميقد یهند
در - pati ميقد ی(در هند یاجتماع گرانيپدران، باز

اقتدار آن ها، مردم  ري) بودند که ز- paitiاوستا 
و  ان،ينزندا ران،ياس -خانواده، بردگان ی(اعضا

 انيشدند و چارپا یافراد وابسته) متحد م گريد
)که - pasu.wīraو در اوستا  - paśuvīra ميقد ی(در هند

  .شمار آن ها نشاندهنده ثروت خانواده ها بود
 یها متحد م رهيها به خاندان ها و ت خانواده

)، که - wīsو در اوستا  viś ميقد ی(در هند دنديگرد
 یپرداختند (در هند یم يیروستا یگروه یبه کارها

 ی). گروه ها-wәrәzanaدر اوستا  -vr̥janaميقد
دادند که اغلب با هم  یم ليرا تشک لياجوامع، قب
 یم مشکننده و متخاص یها یها هيدر اتحاد

 .وستنديپ
 
شده در جوامع  بتيسه طبقه جامعه، تث ساختار 

تنها در حال  ديباستان، شا یو هند یرانيکهن ا
طبقات در شاخه  یبرا یاصل نيبود و عناو یريشکلگ
 باشد. در راس یها متفاوت م يیايمختلف ار یها

 ميقد یجامعه کاهنان قرار داشتند (در هند
ātharvan- وhotar-, uśij-  و در اوستاāθrauuan-, zaotar-, 

usij -سخنوران  ژهيبه و انيم ني)، که از ا
و  -kavī- ،r̥ṣi ميقد ی) (در هندseers -اني(سخنسرا

 ،یو نخبگان اشراف ) - kauuī-, әrәšiدر اوستا 
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در اوستا  - kṣatra ميقد یقدرتمندان (در هند
xšaθra -ارابه سوار (در  -)، متشکل از رزمندگان
 زي) متما-raθaēštāو در اوستا   - ratheṣṭā ميقد یهند

بودند که  یعاد ايطبقه سوم، مردم ساده  بودند.
 از،يشامل شبانان (چوپان ها)، که در صورت ن

، در - senā ميقد ی(در هند یشبه نظام انيسپاه
(هم  وستهينگ، پج ند.ساخت ی) را م- haēnāاوستا 
 ريو هم با مردمان غ ،يیايرآ هيهمسا ليبا قبا

آن، به چنگ آوردن  زهيداد که انگ ی) رخ ميیايرآ
بود  ینو برا یها ني) و زمانيچارپا شتريشکار (ب

 یچوناِن فرم اصل ان،يچارپا دنيو باش و چر
 بود. یاجتماع یها يیايپو

 
 :یمعنو فرهنگ 
 :یرانيپارا هند و ا نييآ

 یها يیايکه در همه پو يی یفرهنگ معنو شالوده
  یرانيهند و ا نييبود. آ نينفوذ داشت، د يیايرآ
، در - yajñá ميقد ی(در هند یرسم قربان رامونيپ

جشن  یکه در روزها افتي ی)، شکل م- yasnaاوستا 
کاهنان به  یمهم، از سو یروزها گريدر د اي

 یدهنده انجام م یعوام قربان نهيسفارش و هز
 ی(در هند یحفظ نظم جهان ،یاز قربان هدف گرفت.

 ميقد یو در پارس -aša، در اوستا - ṛta ميقد
)a(rta- (و به طور  یهانيک یبود که در چرخه ها
 یکه برا ديگرد یم داريموفق جهان پد يیايپو یکل
 یرا به ارمغان م ینعم ماد شيها  افزا يیايآر

 آورد.
 
 یرا برا يیاکاهنان سروده ،یمراسم قربان در 

 یبرا يیايآنان هدا یخواندند و برا یم انيخدا
آوردند و آنان را به کمک  یقدرت شان م شيافزا

در  يیباال یخواندند. جا یفرا م يیايرآ یارتش ها
 ميقد یشد (در هند یحال، به آتش داده م نيا
]agni- [31 و در اوستاaɣni -در  ار یانجي) که نقش م

 یم یباز انيبه خدااز آدم ها  ايرساندن هدا
 کرد.
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 ايتوهم زا  یها یدنينوش ش،يايروند مراسم ن در
، در اوستا هوما - somaسوما  ميقد یمحرک (در هند

haoma -شد که باورمندان را به  یو پخش م هي)، ته
 یم یمذهب یآورد. کاهنان سروده ها یشور و وجد م

، در - mantraمنتره   ميقد یخواندند (در هند
 ريان تاثيخدا یني) که بر جهان آفر- mąθraاوستا 

مقدس  ینهان یرويگذاشتند و ن یبر جا م يیجادو
برهمن  ميقد ی(در هند زيپنهان شده در همه چ

brahman-  و در اوستاbrazman - ی) را بر م 
 .ختنديانگ

 
بداهه  نهيدر زم یمسابقات شگر،يسرا انيسخنسرا

انداختند و  یبه راه م یمذهب یسرودها يیسرا
از استعارات  شتر،يکردند. ب یم يیآرا صحنه

)metaphors( جستند،  یم یاري یمسابقات اسب دوان
 یها به مسابقات ارابه ران يیايرآکه در آن ها، 
دلپسند  یبه سرگرم -پرداختند ی) می(ارابه دوان
 شيداشت. مراسم سرا یمذهب تياهم نيخود، که همچن

ت همراه با نوازش آال یشيايگوناگون ن یآهنگ ها
 (به خصوص عود)، بود. یقيموس

 
 ميقد ی(از هند دندينام یم وهايرا د انيخدا
deva - در اوستا ،daēuua -يیهند و اروپا شهي) از ر 

*di̯u- »از  گريد یکي». درخشان« ،»دنيدرخشش، درخش
، در - asura ميقد ی(در هند  - asura*یاله یلقب ها

کردار،  زد،يا ی) به معنا- ahuraاوستا اهورا 
 یخيتار یها مپروردگار، بود. در نظا دگار،يرآف
مختلف  انيخدا )delimitation( یمرزبند ،يیايرآ ینيد

 یو اهوراها  مشاهده م وهايد -دو گروه نيدر ا
 جيگروه ها به تدر نياز ا یکيحال،  نيدر ا -شود

 باشد. یم )demonized(شدن  یمنيدر حال اهر
 
(در  ترايم -مانيپ یخدا -انييايرآ یاصل انيخدا 

 راي)، اند-Miθra، در اوستا -Mitra  ميقد یهند
) شروا  - iṇdraو در اوستا   -indra ميقد ی(در هند

و در  śarva  ميقد ی(مرتبط با رودرا، در هند
-Nāsatya ميقد ی(در هند اي)، ناسات- sauruuaاوستا 

 يیاسطوره  نيهمچن ) و... - Nåŋhaiθya، در اوستا  



 

104 
 

دوقلوها، «اخته شده بود در باره جد انسان، شن
، - Yama ميقد ی(در هند» Vivacvant واسوانتيپسر و

 ).ديجمش اي ماي - Yimaدر اوستا 
 

 ديپد يیايرآ انيکه از بستر اد يی یکنون مذاهب
 سم،ينيج سم،يآمده اند، عبارت اند از: هندو

هندوکش، و  یکافران و کاالش ها انياد سم،يبود
 .یزرتشت نييآ
 
در » ها يیايآر/ « »ايآر« یاواژه ه کاربرد 

 :ستميسده ب لياوا -سده نزدهم  لياوا
در سده  يیدر آثار پژوهشگران اروپا »ايرآ« کلمه

زبان  کيتيژن یگانگي تيبا تثب وندينزدهم (در پ
از اسطوره  یشمار يیشناسا ،يیهند و اروپا یها
و...)، به گونه لغزش  ،يیمشترک هند و اروپا یها
همه   یو خودشناس تيهو ايه چوناِن شناس یزيآم

 شهرت .ودشده ب رفتهيباستان پذ انييهندواروپا
که  ،یواژه در زمان آلمان ناز نيرا ا یخاص
آن، اغلب آن را  یها) دئولوگيپردازان (ا شهياند
بردند [(نژاد  یبه کار م یمفهوم نژاد کيدر 

 یگ.]، و حتا از نمادها-)يیايآر اي نيبرتر آر
دولت  یرا چونان نشان رسم شکسته بيصل -يیايرآ
بر آن  یناز یها دئولوگيا نمود. دايپ رفتند،يپذ

 ني(که آن ها را همچن» شمال یتوده ها«بودند که 
خواندند)، نژاد  ی) می(جرمن یآلمان یتوده ها«
] 32اند.[ نيراست انييايآر -زهيآل و پاک دهيا

 یها يیايرآ«موضوع  ستمياز اواخر سده ب
اقوام در  خچهيسبک تاردر  شتريب »یباستان

 یبررس سميو نئوفاش یعلم ريغ قاتيچهارچوب تحق
 ]33گردد.[ یم
 
 :ینژاد یها یوريت 

- نويآرتور دو گوب یاز سو يیاينژاد آر هينظر
که سه نژاد عمده  ديمطرح گرد یفرانسو سندهينو

) جدا اهيزرد و س د،يرنگ پوست (سف یرا بر مبنا
نژاد برتر  را ديحال، نژاد سف نينمود و در ا

 گاهيجا نيباالتر د،يخواند. او در درون نژاد سف
 هينظر ،داد. علم مدرن» ها يیايآر« یرا برا

 کند. یرد م یرعلميغ هيرا به عنوان نظر يیايآر
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توجه  انيمهم و شا اريموضوع بس ني: اگزارنده ادداشتي

 است:
ها،  یباکتر اي انيها، بلخ یدر آن  برهه، زبان سغد -1

داشته  یزبان بوده و تفاوت اندک کيماد ها و پارس ها 
 یزبان سخن م کيبه  رانيباشندگان پشته ا یعنياست. 

 گوناگون. یگفته اند با لهجه ها
 - ر آن برهه، در کشور کئرپاندمتوجه بود که د ديبا -2

و در هرات  انيکوشان -و کابلستان انيبلخ و سغد و بام
فرمان  انياشکان ايپارت ها  -و قندهار و پارس و ماد

، بلخ پارت هاگفت که خاستگاه  ديبا نيراندند. همچن یم
 بوده است. 

 
 یرا ب رانيهم، استرابون سراسر پشته ا نيبا ا  -3

دو واحد  ايگان آن در دو کشور توجه به آن که باشند
 انايرآ یاند، به نام عموم ستهيز یجداگانه م یاسيس

 خوانده است.
 

]16[  География, 15.8 
 ]17 [ Gherardo Gnoli. ĒR, ĒR MAZDĒSN 

]18[  G. Gnoli. IRANIAN IDENTITY ii. PRE-ISLAMIC PERIOD 
 

ما از آوان ورد  ني] . روشن است نام سرزم19[
 یپادشاه انيتا پا ن،يسرزم نيبه ا يیايريا دپوستانيسپ

و  انيشدادي) پيی(اسطوره  يیافسانه  یدودمان ها
بوده است.  »جهيو انايريا«اوستا  دييبه تا ان،يانيک

ها)، ماد شده است. در  یديسپس، در دوره مادها (م
 رييبه پارس تغ ان،يهخامنش رهدو يیفرمانروا یها انهيم
و سپس به  رانشهريبه ا انيو در دوره ساسان افتهي
 یدر آغاز، بخش ها انيونانيمبدل شده است.  رانيا
 »انايار«سراسر آن را  بايآن را و سپس تقر یانيم

در بخش شمال  ان،ياشکان ايخواندند. در دوره پارت ها 
 رپانديبه نام ک یدولت ران،يا نيسرزم یو خاور یخاور
 یان مفرم یبود که در آن دودمان کوشان دهيگرد ليتشک

 راندند.
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 یبرا رانيبه دست عرب ها، نام ا رانياز افتادن ا پس 

کار آمدن دولت  یرخت بربست. تنها با رو یخيدوصد سال ب
و  اني) مانند صفاریخاور رانيدر خراسان (ا یبوم یها

آن آغاز شد و در دوره  زيآهسته آهسته رستاخ ان،يطاهر
 گريو د دياطالق گرد  یبر گستره دولت سامان انيسامان

. در دوره ديگرد یآن اطالق نم یباختر هبر گستر
 یبر سرتاسر پشته اطالق م گرينام بار د نيا ان،يغزنو
 .ديگرد

 
بار  یاسيس ليبه دال ان،يخان ليدر دوره ا رانيا نام

و بر سرتاسر پشته اطالق  افتي يیکاربرد گسترده  گريد
 یکاربرد داشت. برا زين یبعد ی. در دوره هاديگرد

و نادر افشار. در بخش  انيصفوهای مثال، در دوره 
اين نام تا  دوره امير دوست محمد  ،خاوری پشته ايران

 خان رايج بوده است.
 
و نام کشور خود را  یرونيها، خود را ا ی] . اوست20[
 خوانند. یم رستانيا
 

]21 [  В. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского 
языка, Т. 1, стр. 576 

]22 [  Арии // БРЭ. Т.2. М.,2005. 
]23 [  Оранский И. М. Иранские языки. М., 1963, стр 33-37 
]24 [  Michael Witzel, The Home of the Aryans 
 ]25 [ Mallory, J.P. (1989), In Search of the Indo-Europeans: Language, 

Archaeology, and Myth, London: Thames & Hudson 
 ]26[. Коган, А. И. Дардские языки: Генетическая характеристика. 

М.: Восточная литература РАН, 2005. 
]27[  Эдельман Д. И. Нуристанские языки / Дардские 

 и нуристанские языки. Серия «Языки мира». М., стр. 99 
 
 یخِره ماکنون هم خر را  ني] . در زبان پشتو، هم28[

 گ.-.نديگو
اکنون دو واژه  نيهم ی] . جالب است که در زبان روس29[

 ،یفرورفتگ یبه معنا котловина نايکتالو  یبه نام ها
خندق  اي یگود رفتگ یبه معنا котлованگودال حوض نما و 

 وجود دارد.
اکنون هم ساختمان را دوم  نيهم ی] . به زبان روس30[
 .نديگو یم
- .نديگو یم) огонь(آتش را اگون  یروس] . در زبان 31[

 گ.
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]32 [  Widney, Joseph P. Race Life of the Aryan Peoples New York: Funk 
& Wagnalls. 1907 In Two Volumes: Volume One--The Old World Volume 
Two--The New World ISBN B000859S6O 
  

]33 [  Станислав Дмитриевский. Куда идут мастера фолк-хистори? 
 
 
 
 
 

 20آريايی
 
: باستانی ايرانی ،āˊryaريا -آ: سانسکريت( آريا 

: اوستايی ،ariyaارييا : باستانی پارسی ،aryaاريا 
 مهاجران به که است ] نامیairiia((] ،1ايرييا (

 به م. پ دوم هزاره طول در که زبان هندواروپايی
 داده ند،بود کرده کوچ هند قارهنيم و ايران فالت
 صورت به واژه اين جمع اضافی صورت. است شده
 .است ايران کشور نام منشای »آريانام«
 

 که شد می پنداشته چنين گذشته های دوره در
 و هندواروپايی زبان های همه نيای سکريتاسن

 اين به که است بوده اقوامی اصلی ميهن هندوستان
 آريايی نام رو، اين از. اند گفته می سخن زبان
 با بعدها. گرديد اطالق اقوام اين همه بر را

. شد متروک اصطالح اين نظريه، اين دانستن نادرست
 مدتی برای آلمان در اصطالح اين ،فاشيسم ظهور با

 به ژرمنی، اقوام بر آن اطالق با و گرديد معمول
 اصطالح اکنون. شد زده نژادپرستانه رنگ آن

 که ايرانی و هند اقوام برای تنها آريايی
 کار به خواندند، می نام اين به خود را خويشتن

 .رود می
 

 کلمه اين که شد مدعی پيکتت آدولف .م ١٨۵٨ در
 او. است ارتباط در ايرلند سرزمين نام با

 و اشراف طبقه از خواه ،»آزاده« ،aire همچنين
 و »اشراف طبقه« از aircach و عادی مردمان از خواه

 مربوط ريهآ اب را ايرلندی زبان در »رهبر«
                                     

 . با اندکی ويرايش.  20
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 آريايی واژه و کلمات اين ميان اما دانست،
 .ندارد وجود پيوندی

 
 شناسی: ريشه

 اوستا ونديداد يکم فرگرد در اوستايی، زبان در 
 گستره  (Airiianәm vaēǰō)وِئجو ائيرييانم صورت به

 ِمهريشت از سيزدهم يشت در و آمده آريايی ها
 ائيريو رتصو به) اوستا های يشت از يشت دهمين(

آريايی  خانمان های (Airyō šayana) شايانا 
 صورت به ميانه فارسی در. است آمده
 ايران صورت به نو فارسی در و  (Ērānshahr)شهر ِاران
 مسکن  (Āryāvarta)آرياورته  سانسکريت، در. است

 هند شمال در باستانی سرزمينی آريايی ها،
 .است بوده

 
 اوستا:

. است رفته کار به آريا مهکل جا شش اوستا، در
در  ،)١٠٫١۴ (يشت airyō. šayana ها آريايی جايگاه«

 شده شناخته آن ها تاچهار که نام شش بردارنده
 iškatәm pourutәmča mourum hārōyum gaomča suγδәm :است

xᵛāirizәmča “Iskata, Pouruta, Margu, Haraiva, Gava-Sugda, 
Hvārazm. ايران در) ٨٫۶ تيش( خشوثه ايريو کوه 

 yaθa tiγriš mainya-asǡ yim aŋhaṱ әrәxšō xšviwi.išuš :است شرقی
xšviwi.išvatәmō airyanąm airyō.xsuθaṱ hača garōiṱ xᵛ anvantәm 

avi gairīm" =  ِاِرخش  کماندار که تيزی نوک تير مثل 
 تندروترين تندرو، تير کرد، پرتاب) آرش(

. خونونت کوه به وثهخش ايريو کوه از ها، آريايی
 که) ١۵٫٣٢ يشت ،razurā رزورا،( جنگل

vīspe.aire.razuraya هئوسروو کوی که جايی شد، ناميده 
)Kavi Haosravō(، وايو )Vāyu (چهارم نام. کشت را 

: زرتشتی پهلوی ،airyanәm vaēǰō)وئيجو  ايريِنم
 در و شده برده کار به متون در بارها) ويچ ايران
 صورت به تورفانی پارتی و مانوی سغدی متون
 يونانی، در. است آمده  (ʾryʾn wyžn)ويجن اريان
 اريويی ها مادی که دارد می اظهار) ٧٫۶٢( هرودوت

(Arioi)  از يونانيان استفاده. شدند می ناميده Areia 
 هريوه هريوه، باستان، پارسی برای Aria التين
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 اعثب زياد احتمال به هريو ارمنی بلوچی،
 .بود سردرگمی

 
 تنها و نمی شود ديده گاهان در -ariya ريه  ای واژه
 شده ناميده متاخر اوستای نام با که هايی بخش در

 گاهان در. می شود ظاهر ها يشت در ويژه به است،
 که خوريم می بر) -airyaman( من  ری  ای به تنها
 در همچنين که است ودائی) ayamán( آريامان معادل
 در که aryәmā išyō ايشو رِيمه ای معروف دعای دایابت
 .می شود ديده است، شده طلب »مطلوب ِايريمن« آن

 
 مهاجران از گروهی زبان آغازين آريايی 

 از م. پ سوم هزاره حدود در که بود هندواروپايی
 آسيای های دشت در و شدند جدا خويش همنژادان

 دور ربسيا های گذشته در. افکندند رحل يانهم
 داکيه ها، بالت با هايی تماس ن هاازب آريايی

 .داشتند اوگری-فينو افوام و ها یي ميسيه-یي
 

 ويج: ايران
 airyana) وئيجه  ارين : اوستايی( ويج ايران
waējah)]،٩[ ويج ايران: ميانه پارسی (ērānwēz)، ]١٠[ 
 ]١١[ ،(airyana waējah) وئيجه آريانا: مانوی سغدی
 اساس بر ] ،١٢[ (ʾryʾnwyjn)ويجن آريان: پارتی
 خود خاستگاه باستان ايرانيان) ١ فرگرد( اوستا

 گستره« معنی به که ناميدند می ويج  ايريِنم را
 های چشمه آريايی، رودهای سرزمين« يا »آرياييان
 متون در بعدها واژه اين] ١٣.[است »آريايی
 به (ēr) .شد  (ērānwēz) ويج ايران به تبديل پهلوی
 بنا بر. است »اصيل و شريف آزاده،« یامعن

 در] ١۴.[است آريايی اقوام مسکن نخستين اوستا،
 برخی. دارد وجود نظر اختالف ايرانويج محل باره
 برخی. اند دانسته یه يرواسط صرفاً  سرزمين را آن
 آن جغرافيايی جايگاه برای پيشنهادهايی نيز

 بر خوارزم از پيشنهادی های محل. اند کرده ارائه
 تا ازبيکستان شمال در ارال درياچه ساحل

 افغانستان غرب مالش يا جنوب تا يا آذربايجان،
 را ايرانويج محل فِگلسانگ اخيراً . است گسترده
 سيحون رود شمال در سغد، باستانی سرزمين شمال
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 جايگاه ويتِسل، پژوهش پايه بر اما دانسته،
 .است بوده افغانستان مرکزی ارتفاعات ايرانويج

 
 بهترين: است آمده ۴و  ٣بند  ،١ ونديداد در

 اما. است ايرانويج آفريد، اورمزد که یي  ناحيه
 انواع و ماهه ده ديوآفريده زمستان آن پتياره

 حدی به ناحيه اين خوشی. است پر بی و پردار مار
 را ديگر های سرزمين اگر گويد می اورمزد که است
 جايی و رفتند می يجايرانو به مردم آفريد، نمی
 ايرانی اساطير در. نمی ماند باقی سکونت برای
 اقليم. شد بخش اقليم يا پاره هفت به زمين
 شش آن اندازه به که دارد نام خونيرس ميانی
 قرار خونيرس در ايرانويج. است ديگر اقليم
 را زيادی چيزهای ايرانويج در اورمزد. دارد
 ِايوداد گاو ه،داراج دائيتی، وه رودهای. آفريد

 و برزلا های کوه گيومرث، يکتا آفريده، يا
 در چينود ن هایاافس پل و راس و اوِسندام
 ماده و نر گاو دو جانورانی که نخستين. آنجاست
 آفريده ايرانويج در گياهان انواع همه و بودند
 به است خونيرس جای ترين امن ايرانويج. شدند
 سرور. است شده ختهسا آنجا در وِرجمکرد که طوری

. است جدبيش، ون يعنی مرگان، بی از يکی ايرانويج
 . کرد ظهور ايرانويج در زردشت

 
. است آذربايجان در ايرانويج متاخر، روايات طبق
 در. است ايرانويج اندازه به خورشيده گويند می

 ايرانيان آرمانشهر -ايرانويج ايرانی، باورهای
 چنين آرمانشهر اين مشخصات خرد، مينوی در. است
 را ايرانويج اورمزد که پيداست و«... است: آمده
 اش نيکی و آفريد بهتر روستاها و های جای ديگر از
 است سال سيصد آن جا در مردم زندگی که است اين
 و سال صد و پنجاه گوسفندان و گاوان زندگی و

 شيون و گويند نمی دروغ و دارند کم بيماری و درد
 مسلط کمتر آنان تن به آز ديو و کنند نمی مويه و

 و شوند می سير خورند می که نانی از مرد ده و است
 شود زاده فرزندی مردی و زنی از سال چهل هر به
 چون و است پوريوتِکشی دينشان و بهی قانونشان و

 گوبدشاه آنان) سرور( رد و پارسايند بميرند،
 .»است سروش شان پادشاه و سرور ايزادن از و است
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 کشور: هفت
به ( بخش هفت به جهان ها، آريايی پندار به

 و شد می ) تقسيم dvīpa-در سنسکريت ،kišvar :-پهلوی
 منطقه. بود گرفته فرا را آن پيرامون کوهی رشته

 آن در که ها آريايی جايگاه يعنی عالم، مسکونی
 نزد و) ايرانويچ( ويجه ايرينه ايرانيان نزد

 ميانی سرزمين در ت،داش نام ورته آريا هنديان
 بلند پس کوهی که بودند معتقد آنان. داشت قرار
 .دارد قرار سرزمين اين ميان در

 
 و انگيخت بارانی تيشتر مادی، آفرينش آغاز در
 قسمت هفت به زمين سپس. گرفت را زمين سراسر آب

 (xwaēniraøa) خونيرس کشور ميانی، بخشی. شد تقسيم
 سرزمين ،)انويژاير( ايرانويچ و است ميان در

 ميان از. دارد قرار خونيرس کشور در ايرانيان،
 به و بزرگتر همگی از خونيرس کشور، هفت اين

 کشور شرق در. است ديگر کشور شش برابر تنهايی
 شمال در ،(sawahī)سوه  کشور غرب در ،(arәzahī) ارزه 

 و (wouru.barštī) وروبرش و  (wouru.jarštī) وروجرش کشور دو
 ويددفش و  (fradadafšu) فرددفش کشور دو جنوب در

(widadafšu) يک هر حدود ،بندهشن طبق. آيند می پديد 
 که آن جا از: «است زير شرح به کشور هفت اين از

 برآيد، ِکه روز به تا برآيد ِمِهست روز به خورشيد
 ِکه روز به که جا آن از است، ارزه کشور شرق،
 است، نيمروز احيهن نشود ِکه روز به تا برآيد
 روز به که جا آن از. است ويددفش و فرددفش کشور
 کشور غرب، شود، در ِمِهست روز به تا شود در ِکه
 به تا برآيد مهست روز به که آن جا از. است سوه
 و وروبرشن کشور شمال، شود، در مهست روز

 و ارزه کشور بر برآيد خورشيد چون. است وروجِرشن
 چون. تابد خونيرس از نيمی و ددفشوي و فرددفش

 وروبرشن و سوه کشور بر شود، در تيرگ سوی آن به
 هنگامی تابد؛ خونيرس از ديگر نيمی و وروجرشن و
 سبب به زيرا است، شب آن جا است، روز اين جا که
 کشور به کشور از. شود پيدا شب که است تيرگ کوه
. رفت نشايد ورجاوندی و ايزدان اجازه به جز
 دريا خونيرس و ارزه ميان که گويد ينچن
 ]١٨.»[است
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  :مادها از پيش

 باستانی مشترک فرضی زبان نام به را ها آريايی 
 و دين زبان،. نامند می ايرانی و هند -آنان

 از پس های دوره در آنان جامعه اجتماعی ساختار
 ابتدا در اقوام اين که است آن از حاکی مهاجرت

 ديگر از ها آريايی شدن جدا. بودند واحدی قوم
 اروپايی و هند نيافته اسکان و دامدار قبايل
 ها قوم اين جمعی شدن پراکنده آغاز از پس بايد
. باشد داده رخ .م. پ چهارم هزاره دوم نيمه در

 هزاره فاصله در که اروپايی هندو اقوام مهاجرت
 زندگی روسيه جنوب استپ های در م. پ ٣ تا ۵
 به( ثروت جمعيت، افزايش سبب به شايد کردند، می

 و جنگی ارابه و گردونه اختراع ،)احشام ويژه
 با ها قوم اين. بود سواری برای اسپ از استفاده
 در .م. پ ٣ تا ۵ های هزاره از که کورگان فرهنگ

 مربوط داشت، گسترش سياه دريای شمال استپ های
 کردند حرکت مختلف جهات در ها هندواروپايی. اند
 هزاره طول در. گرفتند مسکن ايرلند تا هند از و
 يا ايرانی هندو گروه .م. پ ٢ هزاره اوايل تا ٣

 بود، آريايی هندو قوم از ای شاخه که آريايی
 استپ های حدوداً  يعنی مرکزی، آسيای در شايد
 و باستان بلخ و خوارزم سغد، در شرقی ايران
 خود مشترک زندگی به همچنان آن ها مجاور مناطق
 . داد می ادامه

 
 را هندوايرانی قوم بيشتر شوروی شناسان باستان

 فواندرونوفو فرهنگ با آن دورآن های کهنترين در
 يافت سايبريا جنوب و قزاقستان در آن آثار که
 ٢ هزاره به فرهنگ اين. کنند می مربوط است، شده
. است مربوط کورگان فرهنگ با و دارد تعلق .م. پ

. پ ٢٠٠٠ حدود در نيز ايرانيان و هند سرانجام
 های چراگاه با تازه های سرزمين جستجوی در .م

 سبب به شايد و بيتشر دام های و بهتر
 فصل استپ های ادواری طور به که هايی خشکسالی
 تهديد بود، آن ها مسکن که را آسيا-اروپا مشترک

 حرکتی با و شدند جدا هم از تدريج به کرد، می
 آسيای وپين کس دريای شرق سمت از پردامنه

 هر از شايد يا قفقاز، سوی از غرب از يا يانه،م
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 ايران فالت سوی به مشترکشان موطن از جهت دو
 و هند شدن پراکنده با زمان اين در. کردند حرکت

 سبب به نيز و گسترده یي منطقه در ايرانيان
 کم را روابط که آن ها ميان اقتصادی روابط سستی
 هندی و يرانیا زبان های ميان تفاوت کرد،

 زبان مختلف گويش از دو هر که باستان
 در و بودند گرفته سرچشمه آغازين هندواروپايی

 کامل ادغام برای آن ها مشترک تحول آريايی دروه
 ]١٩.[گرفت شدت تدريج به نبود، کافی دو آن

 
 اسکان های قوم هجوم و جايیه جاب ديگر مانند

 يشروپ کوچک های گروه ابتدا در شايد نيافته،
 های گروه. کردند می نفوذ تازه مناطق به آريايی
 اما شدند، می مستحيل بومی اقوام در بيشتر کوچک
 به یي دوره در بزرگتر های گروه پياپی رسيدن با

 يا بومی اقوام بر آنان تفوق و طوالنی نسبت
 زبانی و قومی عنصر ،آن ها با شان متحدشدن
 ها آريايی. يافت می برتری منطقه اين در آريايی

 خونريزی و جنگ با گاه و جويانهحصل گاه
 ]٢٠.[آوردند می چنگ به را تازه های سرزمين

 
 سراسر پسانتر که را ها آريايی از گروهی زبان

 زبان اعتبار به کردند، فتح را هند نيمقاره
 حدود در اين ها. نامند می هندوآريايی مشترکشان،

 سپس و کردند حرکت خود اصلی يهنم از م. پ ٢٠٠٠
 کرده، نفوذ افغانستان شمال به شرقی ايران از
 ١٧٠٠ ميان هندوکش های کوه از گذر با آن از پس
 و شدند وارد پنجاب منطقه به م. پ ١٣٠٠ تا

 جنوب سمت به کم کم و دادند شکست را بومی اقوام
 در ميخی خط به شده يافت های لوحه از. رفتند پيش

 زمان، همين در تقريباً  که آيد می بر صغير آسيای
 نسبتاً  های گروه م،. پ ١٧ سده حدود در يعنی
 آريايی سواران چابک و جنگاوران از کوچکی

 از ها آريايی ديگر از پيش) متقدم هندوآريايی(
 العبور صعب های کوه طريق از و گذشته ايران
 اين. بودند کرده نفوذ غربی آسيای به زاگرس
 نامند می يیهندوآريا پيش سبب بدين را ها آريايی

 هند، به ها هندوآريايی مهاجرت از پيش آن ها که
 نرفته هند سوی به اما بودند، شده جدا آن ها از
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 از گروه همان به زبانی نظر از اين ها. بودند
 و جنگاوران اين. داشتند تعلق آريايی قبايل
 نظامی و سياسی رهبری زودی به سواران چابک
 غربی آسيای در را کاسی و هوری غيرآريايی اقوام

 .گرفتند دسته ب
 

 پا .م. پ ١۴۵٠ حدود در که هم ميتانی امپراتوری
 شامل را هرينالن بين عليای بخش سراسر و گرفت
 دولت. يافت تشکيل ها آريايی رهبری با بود،

 ديرزمانی احت و کرد کسب بسياری قدرت ميتانی،
 به .م. پ ١٣٧٠ در اما داشت، تسلط هم آشور بر
 ميان از هيتی پادشاه ليومه،شوپيلو دست
 ]٢٢.[رفت

 
 آسيای در که بغازکوی در هيتی بايگانی اسناد در

 از العمارنه های نامه در نيز و شده يافت صغير
 جمله از آريايی خاص های نام برخی عليا مصر
 و »ارتشووره« ،»ارتمنيه« و »ارتتمه«
 یکتاب کوی باغاز در. می شود ديده »شوورداته«

 کيکولی شخصی که شده يافت هم سوارکاری در باره
 در. است کرده تاليف را آن ميتانی دولت از نام
 اعداد، و دوانی اسب مسابقه اصطالحات کتاب اين
 .دارند هندوآريايی پيش صورت همه

 
 پادشاه کورتيوزه، نامه پيمان ديگر، مهم سند

 در که است هيتی پادشاه شوپيلوليومه، و ميتانی
 نامه، پيمان اين در. است شده يافت نجاهما

 خدايان و ايندره ورونه،-ميتره به کورتيوزه
 اين نام. کنند می يا سوگند ناستيه، توامان
 زبان بودن آريايی هندو پيش بيانگر هم خدايان

 ميتانی، های آريايی هندو پيش. است اسناد اين
 تشکيل را کمتری درصد منطقه جمعيت نظر از چون
 حضور حاکم طبقات ميان در تنها و دادند می

 اقوام در زودی به ميتانی دولت سقوط با داشتند،
 زبانی و فرهنگی عميق تاثير و شدند مستحيل بومی

 .نگذاشتند جای بر صغير آسيای در درازمدتی
 

 که ايرانی قبايل ،ی پيشينها ندوآريایه از بعد
 فرضی مشترک زبان از خود خاص گويش به يک هر
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 خود اصلی يهنم از گفتند، می سخن استانب ايرانی
 سوی به پياپی های موج صورت به يانهم آسيای در
 .م. پ ١١٠٠ حدود در. شدند رهسپار ايران فالت

 ايران شرقی های سرزمين به اينان از گروه نخستين
 و هند پيش و ها آريايی و هند که رسيدند
 نظر به. بودند کرده گذر آن از پيشتر ها آريايی

 هزاره آخر در که ايرانی قبايل نخستين که رسد می
 کسانی ،شتافتند ايران غرب جهت در م. پ دوم

 ن هایازب غربی شاخه به آن ها زبان که بودند
 مادها، اجداد يعنی است، منسوب باستان ايرانی
 ]٢۵.[ها پارت سپس و ها پارس

 
 های سال آشوری امهالنس در بار نخستين برای
 از سوم شلمانزر دوره به قمتعل .م. پ ٨٣۶-٨٣۵
 و اروميه درياچه ميان پرسواش قلمرو به حمله
 جنوب در ها متی سرزمين به حمله و همدان دشت
 از امهالنس اين در. است رفته سخن آن شرقی
 مطالب. می شود ياد ديرتر کمی ها پارتی

 به ها پارس حرکت ادامه بيانگر بعدی های امهالنس
 در حرکت از مادها يستادنبازا و شرقی جنوب سمت

 ]٢۶.[است امروزی همدان منطقه
 

. پ ٧٢٢-٧٠۵ سل( دوم سارگن از یي  سنگنبشته در
 ديوکس همان شايد که ماد حکمران ديوکو، از) .م

 پيلسر تيگالت عهد در. است برده نام است، هرودوت
 در جايی بايد پارس سرزمين) .م. پ٧۵۴-٧٢٢( سوم

 ]٢٧.[تاس بوده زاگرس مرکزی منطقه
 

 متحد - مادها ،).م. پ ۶٩١( سناخريب عهد در
 بختياری های کوه نزديکی در جايگاهشان -ايالميان

 ايالم پادشاهی آشوربانيپال .م. پ ۶٣٩ در. بود
 شتافت اول کوروش جنگ به و برداشت ميان از را
 می حکم مليالن تل يعنی پرسواش و انشان بر که

 ها پارسی دوره ينا در که معناست بدان اين. راند
 آنان نام به بعدها که سرزمينی به تقريباً 
 ها جا به جايی اين سمت. بودند رسيده شد، خوانده

 جنوب به غربی شمال از ها پارسی حرکت گواه بر
 که باشد آن بر شاهدی بتوان شايد و است غربی
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 خزر، دريای غرب یوس از آنان نخستين مهاجرت سير
 ]٢٨.[است بوده زقفقا های گذرگاه از يعنی

 
 غربی شاخه ن هایازب به متکلم ايرانيان از پس

پارت  و پارس ها مادها، يعنی باستان، ايرانی
 آغاز را خود مهاجرت زبان، شرقی های ايرانی ها،

 ايالت ميان منطقه در اين ها از برخی. کردند
 و رخج باستان، بلخ ايالت و باستان مرو

 قبايل بيشتر اام بودند، يافته اسکان بلوچستان
 سکاها، از گروهی جمله از شرقی ايرانی

 و خوارزميان ،)ها ماساگت ها، الن ها، اسکيت(
 آسيای و اروپا شرقی جنوب منطقه در سغديان

 آن ها بازماندگان از برخی ماندند، باقی يانهم
 ها پاميری و ها يغنايی و قفقاز در ها اوستی مانند

 زبان های به یمرکز آسيای در هنوز تاجيکستان در
 .گويند می سخنخاوری  ايرانی

 
 اقتصاد: و جامعه
 ايران های سرزمين به که هنگامی ها آريايی فرهنگ

 اقوام مشترک زندگی دوره مانند رسيدند، هند و
 روستايی - شبانی مرحله در هنوز هندواروپايی،

 را اطالعات برخی ن هاازب اين واژگان بررسی. بود
 اينان. آورد می راهمف آنان زندگی در باره
 آشنايی هم کشاورزی با که بودند دامدارانی

آن  از و کاشتند می گندم و جو چون غالتی و داشتند
 گاوها زدن شخم برای آنان. کردند می تهيه آرد ها
 ،)بستن هم به( يوگ،: اوستايی( يوغ به را

 .بستند می) يوگا: سنسکريت
 

 .م. پ سوم هزاره حدود از اروپايی و هند اقوام
 دو گاری. شناختند می را طال و مس نقره، فلزات،

 فرهنگ در .م. پ سوم هزاره اوايل از کم دست چرخ
 نيست دست در دليلی اما بود، شده شناخته ورگانگ
 شده می استفاده آن ها کشيدن برای اسب از که
 می استفاده کار اين برای گاو ظاهراً . است
 تر پيش که گیجن گردونه از بردن بهره. اند کرده
 ايران در شد، می گرفته کار به هرينالن بين در

 جنگجويان برای جنگی گردونه و اسب. شد آغاز
 نيز بز و گوسفند خوک، گاو، سگ، اسب، جز. بود
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 مانند هم آريايی جامعه در اما بودند، شده اهلی
 بيشتری ارزش از گاو ،اروپايی و هند جوامع ديگر

 بر آريايی جامعه اقتصادی نظم. بود برخوردار
 گاو ويژه به دام، تملک يعنی شبانی، اقتصاد
 اهميت از حاکی نيز زبانی شواهد و بود متکی

 .است اروپايی و هند دوره در دامپروری
 

 مناسبات اساس و ثروت معيار گاو ها آريايی برای
 و شير غذا، کنند تامين گاو چون. بود ستد و داد
 گاو، پوست از. دبو نوشيدن برای شير های وردهآفر

 آن استخوان از چرمی، بندهای و انداز رو و لباس
 بر افزون. شد می تهيه سوخت آن سرگين از و ابزار

 زدا پلشت ای ماده عنوان به گاو ادرار اين ها،
 هنوز آريايی جامعه. گرفت می قرار استفاده مورد
 و ودا ريگ در و نبود آشنا پولی اقتصاد با

 پولی ستد و داد مناسبت به یي  اشاره هيچ اوستا
 ]٣٢.[نمی شود ديده

 
 اين در. بود سال ١۵ ها آريايی ميان در بلوغ سن
 جرگه به ندیبکمر بستن با بالغ افراد همه سن

 جامعه مانند جامعه اين در. آمدند می در بالغان
 خانواده اجتماعی واحد کوچکترين هندواروپايی

 که ار نسل چندين افراد که بود پدرساالر بزرگ
 هم به را آنان پدر، طريق از خونی ارتباط

 خانه. آوردند می گرد سقف يک زير در پيوست، می
 خانوار چندين. کرد می اداره را خانوار اين ساالر
 آمدند، می هم گرد ايل يک در که خويشاوند بزرگ
 سه به آريايی جامعه. آوردند می وجود به تيره يک

 طبقه نظام يراثم که نظام اين. شد می تقسيم طبقه
 روحانيون، بود، اروپايی و هند اجتماعی بندی

 آنان و جدا هم از را عادی مردمان و جنگجويان
 بندی طبقه ترتيب همين با مراتبی سلسله در را
 داشتند قرار نظام اين راس در روحانيون. کرد می
 جنگجويان طبقه از ظاهراً  که پادشاهان، و

 عادی مردمان و جنگجويان از شدند، می برگزيده
 برای آموزش. بود موروثی آنان مقام. بودند برتر
. شد می آغاز سالگی ٧ تا ۵ در روحانيت مقام کسب
 در ،همنیبر روحانيان ايرانی و هند دوره در

 آثورون يا آثرون نو اوستای در و زوتر گاهان
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 معين محل به آريايی روحانيان. است شده خوانده
 مراسم و نبودند ابستهو خاصی خدای خدمت يا

 و رتبه و مقام از نظر صرف را قربانی و پرستش
 هر برای ضرورت بنابر خدايان، از يک هر نقش
 جا به شد، می الزم که خدايان از کدام
 ]٣٣.[آوردند می

 
 ناميده زوتر آريايی روحانيون گروه مهمترين

 در که( مايع های فديه نثار آن ها کار. شدند می
) می شود ناميده زور يا زوهر اخرمت ايرانی سنت
 ناميده آتهرون ديگر گروهی. بود آتش و آب به
 با گروه اين نام که اند آن بر برخی. شدند می

 به رسيدگی آنان کار و است مربوط »آتش« کلمه
 روحانيون از ديگر گروه دو. است بوده آيينی آتش

 که داشتند وظايفی اوسيگ و کوی يعنی آريايی،
 . ستني مشخص

 
 رازهای حافظان و جادوگر شاعر، ظاهراً  نخست گروه

 پيشگو و شاعر ها کوی ،هند در. بودند جاودانگی
 از پيش دوره در ها، کوی ،شرقی ايران در. بودند
 سهمی به دنيوی قدرت در او، دوخ عهد در و زرتشت
 ساالرها يا ها پادشاه و بودند يافته دست بزرگ
 وی با زرتشت عهد در. رفتند می شمار به ها تيره
 از نشانی غربی ايران در. ورزيدند می دشمنی سخت
 کوی تن هشت از ها يشت در. نمی شود ديده ها کوی
 محلی فرمانروايان گمان بی که است شده برده نام

 ما اطالعات ها اوسيگ باره در. هستند واقعی سلسله
 که است آن بر لينکلن. است کمتر هم اين از

 در جنگجويان به رساندن ياری ااين ه خاص وظبقه
 به گاو، ويژه به بيشتر، غنايم آوردن دست به

 تقريباً . بود همسايگانشان به زدن شبيخون صورت
 اوسيک ها از ودا يگر در که مواردی بيشتر در
 با آن ها همراهی موضوع است، شده برده نام

 جنگ به غنيمت طلب در که است جنگجويانی
 معنی به هميشه تقريباً  ت،غنيم اين و. شتافتند می
 کلمه سنسکريت در که جا بدان تا است بوده گاو

gavist اين. رود می کار به جنگ معنای به گاو طلب 
 خشونتبار های آيين اجرای شکل به رساندن ياری
 و) هوم( هومه سکرآور نوشابه نوشيدن با همراه
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 جنگ برای جنگجوبرانگيختن  و خونين قربانی های
 شايد. شد می ناميده) خشم( ايشمه حالت، اين. بود
 کند، می ياد بدی به ها کوی از زرتشت آن که علت
 باشد جنگ تشنه جنگجويان با آنان همراهی همين
 از) ٢٠:۴۴( يسنا در بار يک تنها اوستا در زيرا
 و گرپن می شود گفته و است شده برده نام آنان
 نيز مخش. سپارند می خشم دست به را گاو اوسيک
 خواهی کشتار حس يافته شخصيت صورت همان

 ]٣۴.[بود جنگجويان
 

. بودند جنگجويان ،آريايی جامعه در گروه دومين
 به جوان جنگجوهای از هايی گروه اين ها ميان در
 سازمان »جوان مردان« معنی به لفظاً  مريه، نام

 نيست، روشن چندان آنان های فعاليت. بود يافته
 برای ها گروه اين در شدن فتهپذير ظاهراً  اما

 تشرف و رازآموزی مراسم مستلزم جوان داوطلبان
 هيواليی با آنان ،مراسم اين در. است بوده

 کوشيدند می جنگجويان اين. شدند می روبرو دروغين
 با و کننند پيدا مبارزه توان گوشت خوردن با

 حالت اين در. برسند خشم حالت به هوم نوشيدن
 پنداشتند می جانوری يعنی گرگ، متجس را خود جتهي
 ها استپ در دام های گله برای عاملی هر از بيش که
 بر را) گرگ( ِورکه نام حتی و دارد همراه به خطر
 ها گرگ اين که شد می پنداشته. کردند می اطالق خود
 تنها بلکه نيستند، بار زيان خودی جامعه برای
 هاآن  حمالت. رسانند می آزار بيگانه جوامع به

 موفقيت برای زيرا. داشت مقدس و آيينی جنبه
 همان که شد می اجرا خاص آيينی مراسم بايستی
 . بود ها اوسيگ عهده بر. شد گفته تر پيش که گونه

 
 از خاصی نوع و. شد می نثار هوم مراسم اين در

 همراه فراوان خشونت با ظاهراً  که قربانی، مراسم
 خدای تايشس در سرودهايی و شد می رابرگذ بود،
 يعنی اجتماعی، سوم گروه. شد می برخوانده جنگ

 و شبانی و ها دام از داری نگه عادی مردمان
 را صنعتگری و کار و کشت و ها چراگاه به رسيدگی

 موقعيت نظر از هم اين ها. داشتند عهده بر
 دو به نسبت مادی رفاه گاهن از هم و اجتماعی

 بعدها. شتددا قرار تری پايين تراز در ديگر گروه
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 وران پيشه ظاهراً  که هوئيتی نام به چهارمی گروه
 شد، اضافه گروه سه اين به گرفت، می بر در را
 سوم طبقه از هم وران پيشه آريايی دوره در اما

 چهارم گروه يیودا عهد در. به شمار می رفتند
 يعنی شد، اضافه قبلی گروه سه به که اجتماعی
 هندو غير نبوميا برگيرنده در تنها شودره
 .بودند محروم حقوق همه از که بود آريايی

 
 باستان: آريايی های دين و بينی جهان
 هفت و زرتشت گاهان چون اوستا تر کهن های بخش
 از متاخرتر یي  دوره به توانند نمی کهن هات

 زمان و باشند متعلق .م. پ ١ هزاره ابتدای
 .م. پ ٨٠٠تا١٣٠٠ ميان ودايی سرودهای گردآوری

 ت.اس
 

 در عبارات و کلمات کاربرد موارد از برخی در
 اين کند می ثابت که است چنان وداها و اوستا
 مانده ميراث به آريايی دوره از کاربرد نوع
 ]٣٧.[است

 
 جهانی نظم عنوان به) اشه( رته ها آريايی برای

 يکی نظم اين حفظ عامل نيز و حقيقت و راستی و
 و تضاد. رفت می شمار به دينی مهم مفاهيم از

 نقش بينی جهان اين در دروغ و رته ميان مخالفت
 .کرد میبازی  اساسی

 
 خود مشترک زندگی دوره هندواروپايی در اقوام
 هرودوت. پرستيدند می را طبيعت خدايان بيشتر
 برخی. نامد می زئوس پارسيان نزد را آسمان خدای
 که هستند آن بر نيبرگ، جمله از محققان از

 به. است نهاده اهورامزدا بر را نام اين هرودوت
 به که هرودوت، منظور جا اين در که رسد می نظر

 مذهب بلکه هخامنشيان رسمی دين نه بسيار احتمال
-آسمان« خدای همان کند، می بيان را مردم توده
 نام با که او نام سبب به و است »پدر

 را دو دارد،آن شباهت يونانی پدر-زئوس،آسمان
 هرودوت، گفته به ديگر، سوی از. ستا دانسته يکی

 می پدر معنی به پاپايوس، را آسمان خدای سکاها
 می زمين يا آپيا همسر را او و ناميدند
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 ترديد بی نيز سکايان پاپايوس. دانستند
 است اروپايی-هند دوره »پدر-آسمان« از بازمانده

 آن در وی. شود می ناميده ديائوس ودا ريگ در که
 با همراه) پدر-آسمان( پيتر-ئوسديا عنوان با جا

. شود می برشمرده) مادر-زمين( ماتر ِپرتهيوی
 است باخته رنگ بسيار ودا ريگ در خدا اين شخصيت

 آن ها راس در و متاخر خدايان نهايت در و
 را اسوره خدايان ديگر و او جنگ، خدای ايندره،

 خدای اين از اوستا در. کنند می خلع قدرت از
 در مورد يک در اما نيست، اثری »درپ-آسمان« کهن
 کار به »آسمان« معنی به ،dyaošکلمه  ها يشت
 چنين وجود از یي نشانه تواند می که است، رفته
 باستان ايران در دور بسيار های زمان در خدايی
 ]٣٩.[باشد

 
 يک به خدا اين که آيد می بر چنين ها مقايسه از

 مجمع رد به تدريج و يافته، استحاله عاطل خدای
 از باستان ايران دين و وداها در آريايی خدايان
. نمی شود فراموش اما است، افتاده پيشين منزلت

 وجوه از يکی عنوان به آسمان هنوز اوستا در
 ديگر و باد زمين، با همراه اسمن، نام با طبيعت
 های آريايی آسمان، جزه ب. شد می پرستش خدايان
 می را ماه و خورشيد آتش، آب، زمين، باستان

 ماه نام به مستقل خدايی وداها در. پرستيدند
 چندره بعد، به ودا اتهروه از اما ندارد، وجود
 خدای دو ها آريايی. شد می پرستش ماه عنوان به
 و واته، نام به يکی. پرستيدند می نيز را باد

 سخت شخصيتی با بود خدايی ويو. ويو ديگری
 حامی ايندره با همراه گاه وداها در که دوگانه
 وسطا، جهان در وی. شود می شمرده جنگجويان طبقه
 ايران در و داشت جای زمين و آسمان ميان يعنی
 دو به وی شخصيت ثنوی نظام تعميم دنبال به بعداً 
 بيان در نيز هرودوت. شد تقسيم پليد و نيک نيمه
 می و برد می نام خدايان همين از پارسيان مذهب
 کرده می قربانی آنان رایب پارسيان که گويد
 ]۴٠.[اند

 
 ها آريايی خدايان مهمترين از آب و آتش سومه،

 مهمترين ترديد بی اما. رفتند می شمار به



 

123 
 

 مجمع در آن ها اهميت که -ها آريايی خدايان
 خدايان و طبيعت خدايان از برتر آريايی خدايان
 انتزاعی های انديشه تجسم غالباً  - بود آيينی
 در تری جوان نسل که بودند يافته تشخص و الوهيت
: اوستايی( ميتره. به شمار می روند خدايان ميان

 اول رديف در نامش که) پيمان يعنی ميثره،
 ميتانی پادشاه کورتيوزه، نامه پيمان در خدايان

سده  هزاره نيمه در هيتی پادشاه شوپيلوليومه، و
 و پيمان ايزد. است آمده ورونه يا. م.پ دوم
 در. کند می بيان نامش که است مفهومی نهما تشخص
 در ميتره نام وداها در نيز و نامه پيمان اين

 ترکيب. شود می ذکر ورونه با یي دوگانه ترکيب
 در ميثه بگه و ها يشت در اهوره-ميثره دوگانه

 بازتاب تواند می نيز هخامنشی های نبشته سنگ
 نيز ميثره يار ورونه،. باشد کهن همبستگی اين
 سخن شايد انتزاعی، ای انديشه تشخص انگم بی

 باستان ايرانی در بايد نام اين. است بوده راست
 ايرانی سنت در اما شد، می منعکس ورونه صورت به
 جمله از بسياری. است نمانده اثری هيچ آن از
 همين با خدايی يا ورونه که اند آن بر زنر

 زوج احت يا ديگر، نامی با شايد اما کارکرد،
 اهوره نخستين و اصلی نمونه »ورونه-ميتره«

 جالب. است بوده زرتشتی دين بزگ خدای مزدا،
 يا ورونه همسران وداها در ها آب که است توجه

 اهورانی ها جاه ديگر و 38:3 يسن در و ورونانی
 بيانگر تواند می خود اين. اند شده ناميده
 ]۴١.[باشد ورونه و مزدا اهوره ميان ارتباط

 
 آريايی ورونه و ميتره نزديک همکاران از اريمن

 او اوستا در. بود ها آديتيه جمله از هند در و
 نماز در احت و رود می شمار به محبوب خدايان از

 شده ياد وی از يسن در ايشيو ايرِيما گاهی معروف
 هم با آريايی قبايل های بستگی نگهبان او. است
 اوداه در بهگه نام با خدايی. رفت می شمار به
 وجود در. رود می شمار به ها آديتيه جمله از

 21.است ترديد ايرانی سنت در نام اين با خدايی
                                     

(خدا) در زبان های ايرانی باستان در » بگ. « 21
نامجاهايی چون بگرام (در شمال کابل) و بگرامی (در 
جنوب کابل) ديده می شود. در پهلوی اين کلمه به شکل 
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 به سغدی اصطالح يک از تعبيری اساس بر هنينگ
 شده قائل نيز ايران در بگه نام به خدايی وجود
 می پيروی وی از گيمن دوشن چون کسانی. است

 به ديتز سوی از ويژه به نظريه اين اما کنند،
 و اوستا در بگه روی، هر به. است شده رد شدت

 عام معنای به هميشه باستان فارسی های کتيبه
 به برتر خدای به اطالق برای شايد گاه و »خدا«

 پيروزی و جنگ ايزد باره در نيز. است رفته کار
 و جنگ زديا. ندارد وجود توافق ها آريايی نزد

 و دارد نام) بهرام( ِوِرثرغنه ايران در پيروزی
 .رود می شمار به) مهر( ميثره نزديک همکاران از

 را جنگ خدای خصوصيات از بسياری خود ميثره
 بوده ثانوی کامالً  او برای نقش اين اما داراست،

 اين از. نيست وی کهن و اصيل خصوصيات از و است
 بوده پيروزی و جنگ خدای تواند نمی خود او رو،
 ]۴٢.[باشد

 
 است اژدهاکش ايندره جنگ زعبالمنا خدای هند در
 و مهم ديوهای از اوستا در ايندره او همتای که

 و بنونيست. به شمار می رود اشه متخاصم رقيب
 نتيجه اين به باره،ن اي در تحقيقی در رنو

 نام ِورثرگهنه آريايی پيروزی ايزد که رسيدند
 ايران در که اند آن بر دو اين. است داشته
 هند در اما شد، حفظ خدا ناي آريايی اصلی وضعيت
 آميخته هم در ايندره نام به پهلوانی و خدا اين
 خدای به وی خصوصيات جذب با ايندره نتيجه در و

 مدافع تيمه و بويس چون کسانی. شد تبديل جنگ
 يعنی آن، عکس به اعتقاد اگرچه. اند نظريه اين
 آريايی دوره در ايندره نام به جنگی ايزد وجود
 و لينکلن گيمن، دوشن چون سانیک سوی از نيز
 ]۴٣.[است شده پذيره نظريه اين برابر در موله

 

                                                                                                           
که در نامجاهای » بغ«در بخدی و نيز  –آمده است » بخ«

بغالن و بغداد بازتاب يافته است. در زبان روسی اين 
واژه به شکل بوگ همين اکنون هم کاربرد دارد.کلمه بيگ 
که در زبان های تورکی به شکل بيک (صاحب) (درست آن 

گرفته شده » بگ«بيگ است) کاربرد دارد، هم از همين 
ه را از سغديان وام گرفته است. تورکی زبانان اين واژ

 آريانفر. -اند. 
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 نيز ميتانی ها آريايی نزد در آن که به توجه با
 ذکر ها ناستيه و ميتره ورونه، کنار در ايندره

 خدای جا آن در دومزيل تعبير اساس بر و شود می
 و دارد بيشتری جذابيت اخير نظر است، جنگجويان

 يعنی ها، آريايی جنگ ايزد که پذيرفت نتوا می
 ودا ريگ خدای ترين فعال و مهمترين ايندره،

 مرتبه به وی تنزل با ايران در و است بوده
 به شکنی مقاومت يعنی وی، صفات از يکی ديوی،
 مشترک ايزدان ديگر از. است رسيده الوهيت مرتبه
 را آب خدای نپات، اپام توان می آريايی دوره
 ها آب در نهفته آتش نوعی را او برخی .برد نام
 دانسته زا باران ابر در آذرخش تجلی شايد و

 ]۴۴.[اند
 

 که کرد ياد ايزدی از توان می اين ها جز به
 می ناميده »مردانه کالم دارای« يا »بشری پيام«

 نام نيريوسنگهه اوستا در که ايزد اين. شود
 که توداهاس در شمشه نرام همتای ترديد بی دارد،

 دودی و بود مستقل خدايان از هم و اگنی لقب هم
 چربی و گوشت شده نثار های فديه و آتش از که را

 سوی به خوشبو، های چوب يا شده قربانی حيوان
 پيشگاه به آدميان رسان پيام شد، می روان آسمان
 ]۴۵.[پنداشتند می خدايان

 
 سورا اِردوی اوستا در که ها آب بانوی ايزد

 به رودی عنوان نامش شايد و دارد نام اناهيتا
 بانوی ايزد-رود معادل است، بوده هرهوتی اسم
 با محشور بانوی ايزد ارمتی،. است سرسوتی هندی
 اوستا در که نعمت و فراوانی بانوی ايزد و زمين
 از شود، می ناميده پورمدهی وداها در و پِرندی
 ]۴۶.[بودند آريايی مهم بانوان ايزد

 
 شروه سنسکريت ديوان؛ از  saurva :اوستايی( سروه

)śarva (وحشت خدای اصلی الگوی رودره، ديگر نام 
 بازمانده) بعد های دوره در شيوا/شيوه آفرين
 می شمار به هندوراوپايی دوره در kolvo مرگ االهه
 ]۴٧.[رفت
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 نام به آفريننده خدايی وجود به ها آريايی
 ،Øwōrәštar گاهانی غير اوستايی در( ثورشتر
 است، تشن ِگوش معادل وی نقش که) tvașțŗسنسکريت
 متعدد آثار در مزيل دو که چنان. بودند معتقد
 هند خدايان مجمع ساختار که است داده نشان خود
 و اوضاع بازتاب آريايی، نيز و اروپايی، و

. است بوده جوامع همان اجتماعی ساختار و احوال
 سه به جامعه افراد مانند هم خدايان رو، اين از

 دينيار خدايان نخست گروه: شدند می تقسيم گروه
 و جنگجو و رزميار خدايان دوم گروه شهريار، و

 و مادی رفاه و باروری خدايان سوم گروه شهريار،
 و ورونه و ميتره. گرفت می بر در را تندرستی

. بودند نخستين طبقه خدايان آنان همکاران نيز
 و قدرت خدای ورونه و حکمت، و لتعدا خدای ميتره
 طبقه خدايان همکارانش و ايندره. بود حکومت
 نيز اشوين وداها در که - دوناستيه و جنگجو
 می محسوب سوم طبقه خدايان - شوند می ناميده
 ها رنگ نمادين اختصاص با بندی تقسيم اين. شدند

 به سرخ روحانيون، يعنی نخست، طبقه به سفيد(
 يا سوم طبقه به کبود يا بیآ و جنگجويان،

 سيمقت اين تعميم. شد می بيان) عادی مردمان
سه  درمان برای احت که بود بدان جا تا بندی
 دعا چون معنوی طريق به روحانيون: داشتند پزشکی

 و جراحی با جنگجو طبقه رادفا آيينی، مراسم و
 را خود گياهی داروهای باب شبانان و کشاورزان

 ]۴٨.[کردند می مداوا
 

 گروه دو به آريايی خدايان نامعلوم يی دوره از
 و) فرمانروا سرور،=  اهوره اوستايی( اسوره
 ها اسوره. بودند شده تقسيم) درخشنده(= ديوه

 شب آسمان و زيرين جهان فرمانروای خدايان
 و جادويی نيرويی دارای خدايان اين. بودند

  = hūmāyāاوستايی: قس( مايا نام به اسرارآميز
 بودند) مزدا اهوره القاب از نيک، مايای دارای

 می اعمال هستی بر آن طريق از را خود قدرت و
پيمان  چون اخالقی امور و رته از پاسداری. کردند
 آنان وظايف حيطه در نظم و راستی سوگند، ها،
 اين راس در همکارانشان و ورونه و ميتره. بود
 رهاسو عنوان ودا ريگ در. داشتند قرار گروه
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 سردسته ايندره، حتی خدايان، همه بر تقريباً 
 ها ديوه ترين مند قدرت پسر اصل در که ها ِدوه
 و ميتره همکاران ديگر و اريمن ديائوس، بود،
 ودا ريگ دهم کتاب از اما. شود می اطالق ورونه

 کم کم و يابد می منفی معنايی کلمه اين بعد، به
 البته. شود می پليدی عناصر و ديوان خاص عنوان
 و بود منحصر کلمه معنای به تنها تغيير اين

 و اريمن ورونه، ميتره، چون کهن های اسوره
 ]۴٩.[شدند می پرستش خدايان چون کمابيش ديائوس

 
 يعنی زرتشتی، دين بزگ خدای نام اهوره ايران در

 ميثره لقب همچنين و مزدا، اهوره يا دانا اهوره
 قانون پيرو آناهيتا نيز. است نپات اپام و

 زمين، ايزد و ورثرغنه و شده ناميده اهورايی
 در گاهان در زرتشت. دارند لقب آفريده اهوره
. کند می ياد جمع صورت به اهوره از مورد چندين
 و عادی مردمان جنجگويان طبقه خدايان ها ديوه

 افراط آيين های و بودند روز و آسمان خدايان
 آنان برای نينخو های قربانی و بار خشونت و آميز
 عادی مردمان شايد و جنگجويان، ميان در بيشتر
 توجهی اخالقی امور به ها ديوه. است داشته گسترش

 نشان عالقه جنگاوری و جنگ به بيشتر و نداشتند
 داشت، قرار ديوها راس در که ايندره. دادند می
. می شود ظاهر رته محل عنوان به احت ودا ريگ در
 رفته کار به »خدا« کلی یامعن به ِدوه وداها در

 رزمجوی همکاران و ايندره صفت اغلب اما است،
 به ديو هم ايران در زمانی که است روشن. اوست
 ]۵٠.[است بوده »خدا« عام معنای

 
 کهن مفهوم به daēvāiščā mašyāišĉā عبارت گاهان در
 در اما. است رفته کاره ب »مردمان و خدايان با«

 بر او تاکيد احت شايد يا زرتشت اصالحات نتيجه
 کلمه اين داشت، جهت اين در قديم از که گرايشی
 نهايت در و کرد پيدا منفی معنايی اهوره برابر
 اين وداها در. رفت کار به ديوان به اطالق برای
 هر از و داشتند همزيستی هم با خدايان گروه دو
 اين ولی شد، می حاجت طلب هم موازات گروه دو

 ]۵١.[نبود آمی مسالمت وجه هيچ به همزيستی
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 اقتضای به و پرستيدند نمی شمايل و بت ها آريايی
 خود خدايان برای نيافته، اسکان زندگی شيوه

 بر آيينی مراسم که يی صفه. ساختند نمی پرستشگاه
 يافته تقديس و پاک شده صاف سطح شد، می برپا آن
 و خدايان به قربانی تقديم. بود آزاد فضای در

 دينی های مشغله مهمترين آتش و آب به فديه نثار
 اجرای که بودند آن بر آنان. است بوده ها آريايی
 و سالمت جامعه تمامی برای قربانی مراسم صحيح
 روحانيون تنها. آورد می همراه به رفاه
 و شاهان و دهند انجام را مراسم اين توانستند می

 بايد خود های قربانی تقديم برای جنگجويان
 اين ازای در. گرفتند می خدمت به را روحانيان

. پرداختند می روحانيون به پاداشی بايد کار
 و اسب و گاو يعنی اهلی، حيوانات تنها ها آريايی

. دانستند می کردن قربانی مناسب را گوسفند و بز
 در و بود تر مهم همه از اسب ميان، اين از

 گاو. شد می قربانی پادشاهان نشستن تخت به مراسم
. بود معمولی موارد برای قربانی حيوانی ترينمهم
 داشتند، کمتری ارزش که را گوسفند و بز گاه ولی

 . کردند می آن جايگزين
 

 بقيه مانند ها آريايی ميان در هم انسان قربانی
 قربانی هند در. بود مرسوم هندوآريايی اقوام
 ايران در. ناميدند می ِمِ◌دهه پوروشه را انسان
 شده گزارش انسان قربانی از دیموار هم باستان

 هرودوت که ضعيفی روايت اساس بر جمله از. است
 به پيری در خشايارشا همسر آمستريس، کند، می نقل

 جای زيرزمين در که خدايی برای سپاسگزاری عنوان
 زنده را اشراف خاندان های از بچه پسر ١۴ دارد،

 سپاه وقتی هرودوت، گزارش به نيز. کرد گور به
 استرومن به يونان به لشکرکشی هنگام در شاخشيار
 است، »راه نه« معنای به نامش که محلی در رسيد،

 شده زاده آن جا در که بچه دختر ٩ و پسر ٩
 که هرودوت گزارش اين. سپردند خاک به را بودند

 است، پارسيان رسم کردن، گور به زنده گويد می
 نکرد قربانی شايد همه، اين با. دارد ترديد جای

 ميان در خدايان ديگر و جنگ خدای برای انسان
 در زرتشتی دين رواج با. است بوده معمول سکاها
 موجودات به نرساندن آزار به اعتقاد و ايران
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 آيين اين ودايی بعد های دوره در) اهيمسه( زنده
 ]۵٢.[شد منسوخ

 
 آن ها پای زير حيوانات، کردن قربانی هنگام در
 تازه های سبزه آيين ریبرگزا محوطه پيرامون و
 و  (bahris:سنسکريت  harәsman:اوستايی( گستردند می

 ها سبزه اين از یي  دسته مراسم در حاضر روحانی
 دست در بود، گياهی جهان نماد ظاهراً  که را
 پختن گاه و حيوان کردن قربانی از پس. گرفت می

. چيدند می ها سبزه روی کرده، تکه تکه را آن گوشت،
 بود همراه خدايان ستايش و دعا با که سممرا اين
 ناميده) yajna :سنسکريت ،yasna :اوستايی( ينگه و
 اين هند در هم و ايران در هم بعدها،. شد می

 قربانی مراسم معنای به تنها اصل در که کلمه
 ]۵٣.[کرد پيدا نيز پرستش معنای بود،

 
. داشت مهمی نقش ها آريايی آيينی مراسم در سومه
 جای و نامند می هوم را آن زرتشتيان هامروز
 سومه نوشيدنی تهيه برای دوره آن در که گياهی

 يا سکرآور خواص قطعاً  آن عصاره و رفت می کار به
 کار به را ِاِفدرا گياه داشت، آفرين خلسه
 مسکن از مهاجرت از پس اصلی گياه ظاهراً . برند می

 و نبود آن ها دسترس در ديگر ها، آريايی نخستين
. کنند آن جايگزين ديگری گياهان تا شدند ناچار
 نيايش که خدايی هم و بود قربانی هم گياه اين
 را يگنه در شده قربانی حيوان از قسمتی و شد می
 ]۵۴.[کردند می تقديم او به

 
 افزا، توان درمانگر، سرمه که شد می پنداشته
 را آن. است ها گله نگهبان و سالی خشک دورکننده

 با کردن مخلوط از پس و سابند می هاونی در
 هم و روحانيون هم ،)شير آب،( ديگر چيزهای
 ]۵۵.[نوشند می آن از مراسم در حاضران

 
 ِنمه و منو انسان ها نخستين، آريايی دوره در

 مرد،« معنی به هندواروپايی در که منو. اند بوده
 مختلف فرد چند به ايرانی سنت در است »انسان
 اوستا در. است مبهم وی نخستين نقش و شده تبديل

 نام) منو نژاد از( چيثره منوش نام به فردی از
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 بندهش در اما. است ايرياوه پسر که شده برده
 در. اند شده شمرده منوچهر نسل از پارس موبدان

 اساس بر. است ِنمه برادر و ويوسونت پسر منو هند
 پا بر قربانی که است کسی نخستين او ودا، ريگ
 حتا و ها آريايی که نيست بعيد ارد،د می

 نخستين های نمونه از يکی را وی ها هندواروپايی
 ]۵۶.[اند دانسته می روحانيون نمونه پيش و انسان

 
 ييمه: اوستايی( ِنمه ديگر، نخستين انسان

 بعدی تغييرات. است ويوسونت پسر نيز) »جمشيد«
 از متفاوت شخصيت دو هندی و ايرانی سنت دو در
 و شاه نخستين او ايران در. است ساخته وی

 با که است مرگی بی طاليی دوران فرمانروای
 دست از را خود مقام نامعلوم گناهی ارتکاب

 آدميان از کس نخستين يمه هند، در اما. دهد می
 مردگان شاه رو، اين از و شد مرگ دستخوش که است
 در و است شکم هم و توامان معنی به او نام. گشت
 وی توامان خواهر از هندی و ايرانی سنت دو هر
 لينکلن. است شده برده نام) جميگ: پهلوی( يمی
 پيش و شاه نخستين يمه، که است عقيده اين بر

 نمونه پيش منو برادرش، دست به شاهان نمونه
 زاده جهان قربانی اين از و شد قربانی روحانيون

 یم هندواروپايی به متعلق را اسطوره اين او. شد
 های نمونه پيش از ديگر يکی همچنين وی. داند

 قهرمانان از که داند می تريته را انسان نخستين
 معنی به لفظاً  وی نام. بود آريايی عهد پرآوازه

 و اژدهاکش است قهرمانی هند در او. است »سومين«
. نوشد می و فشارد می را مقدس سومه که است کسی
. است شده یمتجل تن دو در شخصيت اين ايران در
 و شفابخش که) بعدی متون در اثرط( ثرينه يکی

 نيز را وی لينکلن. است مقدس هوم سازنده آماده
 ]۵٧.[داند می هندواروپايی دوره از قهرمانی

 
 مادها:

 متحد( مادها) م. پ ۶٩١( سناخريب عهد در
 بختياری های کوه نزديکی در جايگاهشان) ها ايالمی
 پادشاهی متحد يپالآشوربان م. پ ۶٣٩ در بود،
 اول کوروش جنگ به و برداشت ميان از را ايالم
 مليان تل يعنی پرسواش، و انشان بر که شتافت
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 دوره اين در که معناست بدين اين. راند می حکم
 نام به پسان ها که سرزمينی به تقريباً  ها پارسی
جابه  اين سمت. بودند رسيده شد، خوانده آنان
 به غربی شمال از ها پارسی تحرک از حاکی ها جايی
 باشد آن بر شاهدی بتواند شايد و است غربی جنوب
 دريای غرب سوی از آنان نخستين مهاجرت سير که

 .است بوده قفقاز های گذرگاه از يعنی خزر،
 

 هخامنشيان:
 نام اريه  از مختلف شکل سه به هخامنشی های کتيبه
 پارسی نسخه زبان عنوان به نخست،: اند برده

 عنوان به دوم بيستون، در داريوش کتيبه باستان
 برای سوم و شوش و رستم نقش در داريوش نامه نسب

 ]۶٣.[بيستون ايالمی نسخه در اهورامزدا تعريف
 

 که گويد می داريوش زياد احتمال به اول، حالت در
: است داشته arya اريه  زبان به را ديگری نسخه او
 شده نوشته ايیآري به ام نوشته که متن اين«

 نسخه  har-ri-ya-ma با مطابق aryā آن در که.» بود
 ]۶۴.[است ايالمی

 
 آن که از پس خشايارشا و داريوش دوم، حالت در
 پارسی پسر پارسی يک هخامنشی، يک را خود دو هر

 تخمه آريايی که دارند می اظهار کنند، می معرفی
 ]۶۵.[هستند آريايی

 
 چهارم بند با مطابق ايالمی متن در سوم، حالت در
می  معرفی چنين اهورامزدا باستان، فارسی متن
 ]۶۶.[»ها آريايی خدای (na-ap har- ri-ya-na-um) :شود 

 
 عنوان به خود برای را »آريايی« واژه داريوش
 من: «برد می کار به اجتماعی طبقه از یي  درجه
 پسر پارسی، هخامنشی، ويشتاسپه پسر ،(...)
 حوزه پس. »هستم آريايی يرهت از آريايی، پارسی،
 فراتر پا »پارس« حوزه از واژه اين معانی

 را ما مثل ديگر اقوام بايد نتيجه در و گذارد می
 بيستون کتيبه ايالمی روايت. شود شامل نيز

 سرانجام. نامد می »ها آريايی خدای« را اهورامزدا
 زبان برای را ariyā واژه کتيبه همان ٧٠ بند در
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 را آن آن که بدون برد، می کار به تانباس پارسی
 ]۶٧.[کند متمايز ايرانی ن هایازب ديگر از
 
 :بابلی های نبشته لگِ 

-ar-ú-ma اصطالح به هخامنشی عهد بابلی اسناد برخی
a-a به اشاره بومی نام اين. کنند می اشاره 

 -باستان پارسی( آريه يا آريا کشور باشندگان
harāiva، اوستايی-harōiva، المیاي- harrima، کتيبه 
. است )areia-يونانی ،a-ri-e-mu-هخامنشی بابلی

 آريويی يا ای آريه را آن ها يونانی نويسندگان
 هرات منطقه در پارت، شرق در هريئوه. خواندند می

. بود هخامنشيان های شهر از زمانی افغانستان،
 مادی شمشير به مسلح ها یي آريه گويد می هرودوت
 افزايد می وی. پوشيدند می بلخی جامه و بودند
 تشکيل ها سغدی و ها خوارزمی ها، پارتی ها، یي  آريه
. بودند پارس امپراتوری شهر شانزدهمين دهنده
 شمشير با جمشيد تخت برجسته نقوش در ها یي آريه
 .اند شده تصوير مادی

 
 ساسانيان:

  )ساسانيان( ايرانشهر: اصلی نوشتار
 :شناسی باستان های پژوهش

 بررسی و استخوان ها بازمانده مطالعه با
 جمجمه دارای را آنان مهاجر، اقوام های جمجمه
 اين از هايی نمونه. اند دانسته قصيرالراس يا گرد
 و »الف« دوران کاشان سبلک تپه در ها جمجمه نوع
 دوم هزاره به مربوط »د« دوران تپه، گوی و »ب«
 در تپه شاه و اروميه درياچه نزديکی در .م. پ
 اقوام. است شده يافت گرگان غرب کيلومتری ١٣

 در که بودند الراس مستطيل های جمجمه دارای بومی
 هزاره اواخر در احت و .م. پ سوم و چهارم هزاره
 در اين که تا بودند، اکثريت در ايران در دوم

 قصيرالراس های جمجمه های صاحب .م. پ اول هزاره
 ]۶٩.[شدند آن ها جايگزين

 
 :هخاستگا
آن  بر پيشين شوروی شناسان باستان از بسياری

 ،)ها آريايی( ها هندوايرانی خاستگاه که اند
 دريای شرق در واقع ،اندرونوفو فرهنگ به وابسته
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 اما است، بوده ارال درياچه پيرامون و کسپين
 را فرضيه اين توان نمی يقين طور به هنوز

 ]٧٠.[پذيرفت
 

 مهاجرت: های انگيزه
 در م ٢٠ سده دوم نيمه در که يیها حفاری با

 به گرفته، صورت پاکستان و افغانستان ايران،
 در مفرغ عصر از یي  پيچيده تمدن که رسد می نظر
 آثار بررسی. است داشته وجود ميانه آسيای جنوب
 با آن ها سهيمقا و مناطق اين باستانی های تپه

. است گسترده فرهنگی حوزه يک از حاکی يک ديگر،
 شمالی دره در تپه بوم به متعلق آثار مقايسه
 نوسنگی، مرحله پايانی دوران به مربوط اترک،
 جنوب آثار با خراسان استان شمال در آهن و مفرغ

 تپه قره جنوب در ايران، گز دره دشت ترکمنستان،
 دهکده غرب کيلومتری ۶ حدود در نمازگاه تپه و

 شرقی جنوب آثار داغ، کپت دامنه در کاهکا،
 با سيلک تپه و صحرا ناترکم منطقه ،کسپين دريای
 در نوسنگی دوران از اخير تمدن که حصار تپه

 پراکنده جنوبی تاجيکستان کوهستانی ناحيه تمامی
 وضوح به را مناطق اين فرهنگی ارتباط بود،
 نيز ک. پ ٣ هزاره خالل در تجارت. سازد می آشکار
 نزديک خاور فرهنگی ارتباط ايجاد در مهمی وسيله

 می شمار به هرينالن بين منطقه و آسيا جنوب و
 اين .م. پ ٢ هزاره اوايل در. است رفته

 سلسله يک آن پی در و شد گسسته ارتباطات
 ]٧١.[آمد پديد فرهنگی کلی تغييرات و ها مهاجرت

 
 چون بسياری های انگيزه ها، مهاجرت اين آغاز برای

 تغييرات بدوی، اقوام تهاجم جمعيت، افزايش
 تجارتی مسيرهای تغيير و محيطی زيست می،اقلي
 بيسبون، گفته به ديگر سوی از. است شده ياد

 در بايد را منطقه جمعيت کاهش و مهاجرت انگيزه
 آن نيز يانگ که کرد جستجو اجتماعی عوامل ميان
 با که است اين هلوپينا نظريه. پذيرد می را

 به شبيه محوطه در آن تراکم و جمعيت افزايش
 نمازگاه تپه چون آغازين شهرنشينی های هگا زيست
 الغ و تپه آلتين کشاورزی، و دامداری فرهنگ با
 در موجود ن هایاسازم ناکارآمدی و تپه
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 ساکنان ميان را برخوردهايی جامعه، خودگردانی
 از کوچکی بخشی سان، بدين. گرديد موجب آن ها
 ديگر بسياری و ماند باقی منطقه در ساکن جمعيت

 ]٧٢.[آوردند هجوم تازه های نميسرز به
 

 رنگ: خاکستری سفال
 یظروف. هستند سياه به متمايل سفال ها نوع اين
 خاصی جالی شده، ساخته گری کوزه چرخ با بيشتر که

  پيشرفته روش و اسلوب از آن ها ساخت در و دارند
. اند جسته بهره حرارت ميزان و ها کوره در یي

 سفال باره در .م ١٩۶٧ ،١٩۶۵ ،١٩۶٣ در يانگ
 دسته دو به را سفال نوع اين ايران خاکستری

 که داد احتمال و کرد تقسيم غربی و شرقی عمده
 و ايران غرب در I آهن عصر جديد خاکستری سفال
 برنز عصر رنگ خاکستری ایه سفال از سلدوز دره
 شاه و تپه تورنگ شامل گرگان، و حصار تپه قديم
 اقتباس اين وی گمان به. باشد گرفته منشا تپه
 به شرق از مردم واقعی حرکت دهند نشان تواند می
 ميان از سبب به ايران قالت شمال عرض در غرب
 سقوط و گرگان دشت در آن ها های زيستگاه رفتن

 تپه حفار دايسون،. باشد ترکستان در V نمازگاه
 به توجه با اروميه، جنوب کيلومتری ٨۵ در حسنلو
 سبک دو اين پيوستگی و V , IV دور معماری ارتباط
 و سنت اين ميان که داشت اعالم يکديگر با معماری
 به ايران غربی-شرقی شمال قديم برنز عصر معماری
 سان بدين و ندارد وجود ارتباطی حصار تپه ويژه

 عصر و ايران شرقی شمال يعنی غربی-شرقی ارتباط
 ]٧٣.[دانست مردود را ايران غرب آهن

 
 در م،. پ دوم رههزا آغاز در ،روی هر به
 با منقوش سفال فرهنگ ايران، غرب و هرينالن بين

. داد ادامه خود پيشرفت به بومی تغييرات
 خوان دين و VI حسنلو تپه ،III گودين تپه های فرهنگ
 داده نسبت ايران غرب در دوره اين به IV تپه
 شايد ،.م. پ هزاره دوم نيمه در اما اند، شده
 سفال فرهنگ بيشتر، تابش با سپس و کندی به نخست

 و غرب سراسر سياه به متمايل خاکستری و خاکستری
 شناسان باستان. گرفت فرا را ايران شرقی شمال

 مردم ورود شايد و بزرگ تازه فرهنگ يک پيدايش
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 را زاگرس ناحيه و ايران فالت داخل به جديدی
 سفال کشف محل آن که با. اند ندانسته منتفی

 به تا و شده دانسته ها کوهستان رنگ، خاکستری
 چندار و پشند قيطريه، گورستان های از نيز حال
 رامين پيشوای در اخيراً  نيز و تهران اطراف در
 و تازه های کاوش با. است شده يافت آثار اين

 فرودگاه احداث محل در پشاپويه، منطقه
 در خاکستری های سفاليه تهران، جنوب المللی بين
. است آمده دست به دوره همان معماری آثار کتار
 از برخی یآرا جديد، های حفاری اين با رو اين از

 سفال فرهنگ دارای مردم که شناسان باستان
 ظاهراً  و دامدار و نشين کوچ مردم از را خاکستری

 اند، کرده می قلمداد معماری به آشنايی بدون
 ]٧۴.[است گرفته قرار ترديد مورد

 
 خاکسپاری: سنت
 ار ها مرده خاکستری، سفال هنگفر گسترش از پيش
 سيلک در. کردند می دفن مسکونی های محل کف رزي در

 کف در) شکل جنينی( شده جمع صورت به جنازه الف،
 های آيينه مانند آرايش لوازم با همراه و اتاق
 دوم هزاره طی. شد می سپرده خاک به جواهر و مسی
 محوطه در شايان توجهی دگرگونی م. پ يکم و

 از حاکی خود نوبه به که داد رخ ايران یباستان
 ]٧۵.[است کهن قوم جای به جديد قومی حضور

 
 کرد، مشاهده ب سيلک در توان می را دگرگونی اين
 مهاجر اقوام نژادی تنوع به توجه با گورها شکل
 شامل گورها. است متفاوت مهاجرت بودن تدريجی و

 ايجاد زمين در که بوده شکل بيضی ای حفره
 گورهايی همچون آن ها، از برخی جدار. ندکرد می
 از حسنلو در و سنگ از شده، کشف لرستان در که
 و چپ يا راست پهلوی بر مرده. بود خشت و سنگ
 به. شد می دفن) شکل جنينی( شده جمع صورت به گاه
 آفتاب تابش سمت به مرده، صورت که رسد می نظر

 زينت را گورها محتويات. است شده برگردانيده
 آهن و مفرغ جنس از که پيکانی سپر، اسلحه، ت،آال

 های رنگ به مرده غذای برای ظروفی و شد می ساخته
 يا قرمز سياه، – خاکستری( رنگ يک يا مختلف
 با را گور روی. داد می تشکيل) رنگ کم خرمايی
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 روی بر و پوشانيدند می درختان های شاخه و کنده
 لواحا با و. انباشتند می خاک از یي توده آن

. ساختند می شيروانی صورت به و پخته گلی يا سنگی
 در توان می را آرامگاه ها نوع اين از هايی نمونه

 ديگر از. کرد مشاهده تهران قيطريه گورستان
. کرد ياد »گورگانی« نوع از توان می گورها انواع

 اسکلت های و انسان جسد بقايای گورها اين در
 شده کشف هم ارکن در آن به مربوط لوازم و اسب
 ]٧۶.[است

 
 گورستان و ميانه آسيای در قبيل اين از گورهايی
 محوطه و سيحون دلتای در اويگارک، و چنگيزخان
 تپه در و پالمير و مرکزی شان تيان باستانی
 به مربوط رسد می نظر به که است شده يافت حسنلو
 ]٧٧.[باشد ها کيمری و سکاها

 
 مهاجرت: مسيرهای

 رسد می نظر به ،شناسی باستان رکمدا به توجه با
 و تقسيم دسته دو به ها هندواروپايی نخست که

 به که هايی گروه. شدند شرقی جنوب و غرب رهسپار
 و گرفتند نام اروپايی قبايل رفتند، غرب سوی
 کردند، حرکت شرقی جنوب جهت در که هايی گروه

 ]٧٨.[شدند خواهنده آغازين هندوايرانی
 

 غرب سوی به بلخ از شرقی گروه همين از یي  دسته
 نفوذکسپين  دريای جنوب و ايران شمالی نواحی و

 لولويی، گوتی، های دولت زمان همين در و کردند
 فرمانروايی در را غرب منطقه هوری، نيز و کاسی

 ]٧٩.[داشتند
 

 سنت) .م. پسوم  هزاره( دامغان حصار تپه در
 در اما. داشت ادامه تغييری هيچ بدون سفالگری
 کاسته سابق گلی ظروف مقدار از جديد های زيستگاه

 رنگ خاکستری يا سياهرنگ ظروف را آن یجا و شده
 در الف سيلک به تهاجم در. گرفت سياه به متمايل
 آن شدن متروک باعث که نيز سوم عهد پايان
 و قرمز سفال و منسوخ منقوش سفال گرديد،
 سيلک، حفار گفته به. شد آن جايگزين خاکستری

 به توجه با و شده تحميل سيلک بر فرهنگ ينا
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 شوش در پيداشده ظروف با ظروف اين که شباهتی
 شناخت دارد، .م. پ سده چهارم اواخر به مربوط
 آمده دست به آثار در کندوکاو با را اقالم اين
 ]٨٠.[داند می ميسر ب سيلک تپه از

 
 صورت .م. پ هزاره در که مهاجرت هايی اثر بر

 که آمد پديد ايران در بسياری های یدگرگون گرفت،
. شد منجر بزرگی های امپراتوری تشکيل به بعدها
 مهم، واقعه يا همزمان ايرانی و هند اقوام حرکت
 از استفاده و آهن روزافزون کارگيری به يعنی
 ]٨١.[است بوده تندرو اسب

 
 غربی و شرقی دسته دو به را دوره اين های مهاجرت
 :کنند می تقسيم
 و سيحون رودخانه از گذشتن با که شرقی دسته
 سر پشت با و کردند حرکت جنوب سمت به جيحون
 شايد و گذشتند هندوکش های کوه از باختر گذاشتن

 .شدند ساکن ايران فالت و شرقی نواحی در
 

 فالت وارد قفقاز های کوه طريق از نيز غربی دسته
 آن مرکزی نواخی و غرب شمال در و شدند ايران
 در بار نخستين ها پارس و مادها از. يدندگز سکنا
. پ ٨۴۶ در و سوم شلمنصر به مربوط آشوری اسناد

 اين شودو می برده نام مدی و پرسوا عنوان با .م
 دولت هرينالن بين در ايالم دولت حنوب در هنگام
 وجود اورارتو دولت وان درياچه حوالی در و آشور
 اين شرفتپي هرگونه مانع خود نوبه به که داشت
 دنبال به. شد می غرب سمت به رسيده تازه اقوام

 شرقی ناحيه در سگرتی اقوام غربی، دسته استقرار
 اطراف در پرًثو قوم امروزی، تبريز نزديک تا تر
 در خراسان جنوب در هرييو قوم و خزر بندهای در

 عنوان با .م. پ ٨۴۶]٨٢.[شدند مستقر هرات ناحيه
 در هنگام اين شود و می دهبر نام مدی و پرسوا
 در و آشور دولت هرينالن بين در ايالم دولت حنوب
 که داشت وجود اورارتو دولت وان درياچه حوالی

 اقوام اين پيشرفت هرگونه مانع خود نوبه به
 استقرار دنبال به. شد می غرب سمت به رسيده تازه
 تا تر شرقی ناحيه در سگرتی اقوام غربی، دسته
 در اطراف در پرًثو قوم امروزی، تبريز نزديک



 

138 
 

 در خراسان جنوب در هرييو قوم و خزر بندهای
 ]٨٢.[شدند مستقر هرات ناحيه

 
 مادها:

 سوم پيلسر تيگلت های لشگرکشی و آشوری اسناد در
 که نيرومند مادهای کشور از) .م. پ ٧۴۵-٧٢٧ حک(
می  ياد داشت، ادامه) دماوند( بيکنی کوه تا
 تا اروميه درياچه شرقی نوبج در مادها. شود

 را مادها آثار. شدند مستقر همدان نزديکی
 گوناگون باستانی های تپه در مثال طور به توان می

 جنوب کيلومتری ١٢ در تپه، گودين: کرد بررسی
 در لرستان پشتکوه تپه باباجان کنگاور، شرقی
 در تپه نوشيجان ،.م. پ ٨ سده به مربوط های اليه

 آن سفال های که کردستان زريوه مراغه، نزديکی
 زندان خصوص به ايران، جنوب رد ٣ آهن دوره با

 و دارند ارتباط م. پ ٧ سده اول نيمه در سليمان
. کاشان ب سيبک و همدان هگمتانه های تپه همچنين
 در فقرگاه یي صخره های دخمه گور اين، بر افزون
 سرپل نزديک داوود دکان اروميه، درياچه جنوب
. است مادی اقوام به منسوب که قيزقاپان و ذهاب
 اهميت حائز سپاری خاک سنت آيينی مراسم نظر از
 ]٨٣.[است
 

 ها: پارس
 خاطر به که ريايیآ قوم و بزرگترين ترين معروف
 همچنين .هستند معروف بزرگ وکوروش فتوحات
 قوم اين نيز را کنونی ايران جمعيت اکثريت
 درياچه غربی بخش در اين ها .دهد می تشکيل
 و چگونگی باره در اگرچه. يافتند اسکان اروميه
 تا اروميه درياچه غرب از پارسيان حرکت مسير

 دارد، وجود بسياری مباحثات کنونی فارس سرزمين
 از پارسيان مهاجرت در باره شمار بی شواهد اما
 را ادعا اين امکان فارس به اروميه درياچه حدود
 ]٨۴.[سازد می فراهم

 
 درياچه غرب در پارسيان اقامت ،رشمنگي گفته به

 فشار اثر بر آنان مهاجرت و نپاييد ديری اروميه
 هر در. است گرفته صورت ها اورارتويی يا ها آشوری
 فارس ناحيه به که طريقی هر به ها پارس ،صورتی
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 در مسکون های سرزمين مردم با باشند، شده وارد
 ،مسير اين طی در و بودند مواجه خود حرکت مسير
 درهم مناطق اين بوميان با آن ها قوميت و فرهنگ
 سليمان دجمس شناسی باستان های کاوش. آميخت

 پارسی های دهکده ايجاد و) .م. پ ۵٠٠ به مربوط(
 گواه بر بيشتر قدمت قرن يک با شوش اطراف در

 مهاجرت مسير و اقوام اين فرهنگی اختالط
 ]٨۵.[است

 
 سوم هفرضي ،موجود مدارک به توجه با يانگ

. دهد می ارائه را پارسيان گروه سه  يا پرسواش
 و ايالم در دوم گروه غربی، شمال در اول گروه
 با استراناخ و. زيستند می فارس در گروه آخرين
 و پرسوا  شناسی باستان مدارک و شواد به توجه
 ايالم قديمی ايالت برای ديگری نام های را پرسوا
 کيلومتری ١۶ در زیامرو مليان تپه انشانف يعنی

 ها اسکيتی که رسد می نظر به. است دانسته مرودشت
 به ايرانی برده نام های گروه ديگر از ترردي

 نفوذ. باشند شده وارد ايران غرب و زاگرس منطقه
 اخالالتی باعث زاگرس و غربی شمال ناحيه در سکاها

 هر به. شد آشوری فرمانروايان سياسی نظم در
 ها آريايی مهاجرت اصلی جهات آشوری منابع روی،
 ذکر غرب به شرق جهت از را ايران غربی ناحيه به

 دوم هزاره اواخر در آن تاريخ شايد که اند کرده
 ]٨۶.[است بوده .م. پ
 

 نژادشناسی:برابر  در زبانشناسی
) صفت عنوان به( »آريايی« مفاهيم که واقعيت اين
 ژیايدئولو در) خاص اسم عنوان به( »ها آريايی« و

 »غيريهودی« با مترادف سوسياليستی عمالً  ناسيونال
 با گرفت، می قرار استفاده مورد »ها غيريهودی« و

 بی استفاده قطعاً  يهوديان، عام قتل به توجه
 مناطق در را ها واژه اين از سرسری و مالحظه
 با و بدنام نزديک و دور آينده در زبان آلمانی
 تا ها، ژهوا اين آن که حال. کرد روبرو مشکل
 نشده آن ها بدنامی موجب ها نازی که زمانی
 سر پشت را معانی تحول از طوالنی  تاريخچه بودند،
 چند تحولی سويی از آن مشخص وجه که داشتند
 روزافزون کاربردی موارد جهت در یي  مرحله
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 ديگر سوی از و بود آن ها تر متنوع و تر گسترده
 فزاينده شدن تر عاميانه موجب آن با همزمان و

 علمی بار و دفت روزافزون شدن کاسته و معانی
 ]٨٧.[شد آن ها معانی

 
 هندی واژه يا مفهوم ورود روند، اين سرآغاز
 هندواروپايی زبان به آريا ايرانی واژه يا اريه
 ن هایازب نامگذاری برای زودی به که بود

 استفاده مورد هندواروپايی مناطق در خويشاوند
 دوپرون آنکتيل. ه آبراهام ماا] ٨٨.[گرفت قرار

 به را واژه اين بار نخستين گويا که فرانسوی
 کردن مشخص صرفاً  آن از منظورش بود، برده کار

 :بود اقوام
 به موسوم قوم دو به) هرودوت( نويسنده اين
...  اولی کند، می اشاره »ها آرين« يا »ها آری«

 دومی مورد در و است بوده سغديان همسايه قوم
 با کلی طور به را مادها در گذشته: «ويسدن می
 هرودوت. »شناختند می »ها آری« يا »ها آرين« نام
 به کهن روزگاران در که آموزد می ما به سويی از

 می ايرانی، اقوام يعنی ها، آرين مادها،
 سيسيلی ديودوروس ديگر سويی از و اند؛ گفته
 گذار قانون نيکی، ايزد مريد زرتشت نويسد می

 اين از توانيم می چگونه پس. است بوده ها یآرياي
 مردی زرتشت همان زرتشت اين که نپذيريم ها ويژگی
 مردم و مادها گذار قانون و) اهورامزدا( اورمزد
 يا آريان ها،: آريانويی يونانی: آريايی( ايران
 ]٨٩.[است بوده) ها آری

 
 به را دوپرون آکتيل مقاله کلويکر فردريش يوهان
 نخستين برای ترتيب بدين و کرد هترجم آلمانی
 آلمانی مناطق ادبيات به »ها آريايی« واژه بار،
 نيز رن هه لودويگ هرمان آرنولت. يافت راه زبان
 جهت در مفهومی عنوان به »ها آريايی« واژه از

 يوهان. است کرده استفاده قوم يک کردن مشخص
 اين باال مولف سه به استناد با نيز روده گونليپ
 و. است برده کار به معنا همين به را مفهوم

 واژه اين نيز کرويتزر فردريش اين که سرانجام
 ]٩٠.[کرد استفاده
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 دستخوش اشلگ فون فردريش طريق از واژه اين
 گسترش ترين کننده تعيين حال عين در و نخستين
 نظريه شناختی زبان داليل به وی زيرا شد، معنا

 مطرح را نايرانيا با ژرمنی اقوام خويشاوندی
 :کرد
 نيز ديگری خويشاوند ها آريايی نام برای اما
می  مربوط ما خود به همه از بيش که دارد وجود
 با شک بی که است ari هند ريشه همان اين چون. شود

 اگر نکنيد تعجب... است شناختنی و زنده ها ژرمنی
 من برای پيش ها مدت از نظريه اين که کنم اضافه

 آن تائيد در که شده بديلت تاريخی حدس يک به
 دهند می نشان که شواهدی. ام يافته بسياری شواهد
 آسيا در نوز که زمانی ما ژرمنی نياکان

 شناخته آريايی نام با عمدتاً  آنجا در زيستند، می
 باور و افسانه آن صورت در که... شدند می

 اقوام ديگر عبارت به يا ها آلمانی که باستانی
 می ايرانيان و پارسيان وندخويشا را گت و ژرمن
 سرنخ و گيرد می خود به ديگری صورت يکباره داند،

 ]٩١.[کند می کسب معينی تاريخی مبنای و
 

 شناسی هندی رشته سوئدی استاد -السن کريستين
 از. گزارد فراتر پا نيز اشلگل از بن، دانشگاه

 خانواده اعضای ناميدن برای کرد پيشنهاد سويی
 روی هم رفته، زهامرو که ن هايیازب
 شوند، می ناميده »هندوژرمنی« يا »هندواروپايی«
 ديگر سوی از و شود، استفاده »آريايی« صفت از

 مشخص که را »ها آريايی« واژه که بود معتقد
 قوم« مجموعه به بايد است،) آريايی( قوم کننده
 :داد تسری »آغازين

 گوناگون های نام ن هاازب اين برای دانشمندان
 و »يافتيک« مانند يا همگی که اند کرده ابداع

 مثل يا و هستند غيرتاريخی »قفقازی«
 بودن ترکيبی دليل به آن ها تلفظ »هندوژرمنی«

 از که قومی مشترک نام که يیجا از... است دشوار
 در تصور غيرقابل های مسافت تا واحد مرکز يک

 زبان های شاخه که يافته گسترش چنان جهان سراسر
 کامل طور به را اروپا سراسر تقريباً  امروزه آن

 آن از را فرمانروايان زبان امريکا در پوشانده،
 هنوز نيز آسيا اش اصلی ميهن در و کرده خود
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 دارد اختيار در را ها سرزمين زيباترين از بخشی
 دوانده ريشه هم افريقا و سترالياآ در احت و

 مژده نيز را جديدی های جهانگشايی و است
 يافت ديگر اکنون نام اين که آن جا از... دهد می

 کنم می پيشنهاد من است، اثبات غيرقابل و نشدنی
 توسط که کنيم انتخاب اسمی همان آن ناميدن برای
 به راستی به قوم اين از زيادی طوايف و ها تيره
. بود گرفته قرار استفاده مورد و رفته کار

 نام، همين به را خود باستان ايرانيان و هنديان
 ميان در که نامی شناختند، می آريايی يعنی

 و باليدنی همچون نيز جنگاور های آلمانی
 ]٩٢.[است بوده مطرح افتخارآميز

 
 يک روی نتوانست ادامه در شناختی زبان دانش
 که حالی در. برسد توافق به مشترک زبانی قاعده
 اين آغاز از که السن مانند( نفری چند برداشت

 اعضای تمام زبان مفهوم، اين از) داشت را نظر
 آن ديگر  عده بود، هندوژرمنی ن هایازب خانواده

 را آن ديگر گروهی نيز و هندوايرانی مفهم را
 السن خود. کردند تلقی ايرانی مفهوم مترادف تنها
 جامع معنای به آريايی سفت کاربرد از بعدها هم
 مفهوم از عموماً  پس آن از و کرد نشينی عقب

 های انديشه تاثير اما. کرد می ادهاستف هندوژرمنی
 ريشه: «يافت ادامه همچنان معنا دو به او اوليه
 هايی نام و ها واژه از بسياری در را آريا لغوی
 و.» کنند اثبات و کشف ،دارند مشابه طنينی که

 قوم« يک وجود فرضيه به اعتقاد قالب در ثانياً 
 سطح در فرهنگی با هندوژرمنی يا آريايی »آغازين

 ]٩٣.[شخصيتی و ظاهری ويژه مشخصات و االب
 

 يا آريايی زبان دارای اقوام زودی به پس
 به ها سال آن شناسی زبان علم فرهنگ در هندوژرمنی

 است ذکر به الزم چند هر. شدند معرفی نژاد عنوان
 کشورهای به مربوط بيشتر رويداد اين که

 پژوهندگان گونه اين های پنداشت. بود غيرآلمانی
 که شاخصی فضايل و آريايی باستانی هشتب از

 متمايز ديگران از امروز تا را ها آريايی
 انجاميد آريايی اسطوره نوعی ايجاد به سازد، می
 به و بعدی های نظريه برای شد یي  شالوده که
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 از پس اما دهند گسترش را آن داد امکان ديگران
 های نظريه انواع ترين پريشان از انبوهی آن که
 در که را متمايزکننده يی معيارهای اختینژادشن

 ديدگان از داشتند، شناسی زبان در ريشه اصل
 آن ها و دادند قرار شعاع تحت نژادی شناسی زيست
 پژوهندگانی] ٩۴.[کردند پريشان و تيره نيز را
 اين در برابر دانستند خود وظيفه موللر چون

 در سخنرانی يک در موللر. خيزند پا به گرايش
 :گفت چنين استراسبورگ هدانشگا
 کنند می فراموش سادگی به را واقعيت اين بسياری

 ها سامی يا ها آريايی خانواده در باره ما اگر که
 ما بندی تقسيم و تمايز معيار گوييم، می سخن
 و سامی ن هایازب وجود. است زبانشناختی صرفاً 

 اگر است علمی غير اما. است مسلم امری آريايی
 جمجمه يا آريايی خون ريايی،آ نژاد از... 

 مبنای بر تا بکوشيم سپس و بگوييم سخن آريايی
 های بندی تقسيم شناختی، زبان معيارهای

 و تفاوت در چه هر... دهيم انجام نژادشناسانه
 و شناسی زبان يعنی رشته دو اين تفکيک

 که هنگامی... ايم گفته کم بگوييم نژادشناسی،
ن ازب و اقوام دیبن تقسيم متفاوت رشته دو اين
 رساندند سرانجام به هم از جدا و مستقالً  را ها
 هم با نتايج که است آن وقت) آنگاه تازه(

 توان نمی هم زمان آن در حتی اما. شوند سنجيده
 که طور همان گفت، سخن دوِلکوسفال زبان يک از
 معنا بی نيز آريايی جمجمه يک از گفتن سخن
 ]٩۵.[است

 
 آلمان شناسی زبان علمی فلمحا در سال ها آن در

 يعنی( اعم معنای به »آريايی« واژه از استفاده
 کل طور به تقريباً ) »هندوژرمنی« واژه با مترادف

 نژاد مفهوم از استفاده نيز و بود افتاد مد از
 انسان های پژوهش معيارهای اساس بر آريايی
 اما. بود روبرو مخالفت با هم سال ها آن شناختی
 آن »هندوايرانی« مفهوم به آريايی واژه کاربرد
 محبوبيت به توجه با ولی. داشت رواج همچنان
 به پانويسی با تذکر غالباً  واژه اين از استفاده

 تنها نظر مورد واژه دهند نشان تا افزودند می آن
 قبول قابل علمی مصارف برای خاص معنای اين به
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 که هنگامی سيوسياليسم، ناسيونال دوران در. است
 دارای يا آلمانی مفهوم به تنها نه آريايی هواژ
 يهودی غير مفهوم به احت بل که آلمانی، خون
 زيگرت برای مثال] ٩۶.[يافت محبوبيت و رواج
 :نوشت
 توان می هنوز آيا که نيست معلوم اصالً  البته
 نژادهای و آلمانی خون مفهوم به آريايی اصطالح

 نه يا کرد منسوخ و گذاشت کنار را خويشاوندی
 دقيق علوم پژوهشگران اين که لزوم بنابراين... 

 و ترکيبی واژه استثنای به خود های پژوهش در
 دو دادن قرار معادل نيز و هندواروپايی روشن
 از کلی طور به هندوايرانی و آريايی مفهوم
 اهميت بسيار بپوشند، چشم آرايی واژه کاربرد
 ]٩٧.[دارد

 
 چنين ووست يعنی زيگرت آموزگار مورد در اما
 وانمود ظاهر در آنچه خالف بر او که نمايد می
 افکار از بخشی توسط که نادرستی تعبير از کرد می
 مفهوم از سوسياليستی ناسيونال جمعی های رسانه و

 و ناراضی هم چندان شد، می تبليغ و نشر آريايی
 اسم به سمينارها از يکی نامگذاری. نبود نگران

 نه و( »آريايی شناسی بانز و شناسی فرهنگ سمينار«
 يا هندوايرانی زبان و فرهنگ در باره سمينار
 و تصورات که دهد می نشان خوبی به) آن مشابه
 هنگام ها سال آن در که مثبتی اما نادرست معنای
 تداعی ذهن در آريايی واژه خواندن و شنيدن

 اين] ٩٨.[گردد می تلقی مطلوب و شايسته شد، می
 مفهوم از ستدر تفادهاس نحوه مورد در امر

 سويی از او. کند می صدق نيز ها آريايی و آريايی
 و آريايی واژه دو ميان دقيق تمايز و تفکيک بر

 :ورزد می تاکيد هندوژرمنی
 کرد مشخص قاطعانه و قوياً  بايد چيز هر از پيش
 با را آريايی واژه توان نمی وجه هيچ به که

 عبارت به يعنی دانست، برابر هندوژرمنی واژه
 زبان به که را اقوامی مجموعه توان نمی ديگر
 فرهنگساز اقشار و کنند می تکلم هندوژرمنی های

 دارند، تعلق شمالی نژاد بيشتر به آن ها اجتماع
 .ناميد اسم اين به
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 آريايی ميان های همانندی به ديگر سوی از اما
 عمل و احساس در تفکر، شيوه در ها آلمانی و ها
 ميان موروثی خويشاوندی روابط به و فشرد می پای

 اين. کرد می اشاره ها آريايی و ها آلمانی
 از شان، نادرستی يا درستی از نظر صرف اظهارات،

 مفهوم روست برای که دهند می نشان سو يک
 موضوعی عنوان به) آريايی نيز و( هندوژرمنی

 و معنايی بار دارای واژه يک به شخصيتی، و ذاتی
 واژه همانند دقيقاً  ئولوژيک،ايد و فکری موضع
 آن نمايانگر ديگر سوی از و بود شده تبديل نژاد
 و »آريايی« صفت دو اين او ديد از که است
 به اما نيستند، يکسان مفهوم دو گرچه »آلمانی«
 و جداسازی از مهمتر شان نزديکی و پيوند حال هر

 .آن هاست ميان شناختی واژه دقيق تفکيک
 

 قاصله در نگاری باستان يختار ادبيات به اگر
 در بيندازيم، نگاهی ١٩٠٠ تا ١٨۵٠ های سال ميان

 رادشواری هايی  همان مفاهيم اين با برخورد
 دوره آن شناسی زبان دانش که کنيم می مشاهده

 مثال، عنوان به: بود روبرو آن ها با نيز
 او آثار مفسر و منتقد و) ١٨۵٧( بونزن فون کارل
 نظر اختالف رغم به) ١٨۵٨( تاشمي فون آلفرد يعنی
 گيری نتيجه وجود با و موضوعات از بسياری در
 و عجيب ما نظر به امروزه که یي تاريخی های
 به را واژه دو اين آن ها دوی هر رسند، می غريب
 برده کار به هندوايرانيان و هندوايرانی معنای
 مسلک هگلی دونکر مارکس مورد در نکته همين. اند
 مفصل پژوهش دونکر) ١٨٧٧-١٨٧۵(ندک می صدق نيز
 با را) شرقی( ايرانيان و ها هندی در باره خود

 آريايی« و» گنگ و سند ساحل های آريايی« عنوان
 اين که ضمن. است کرده معرفی »خاوری ايران های
 زبان دارای که مللی و اقوام ناميدن برای

 از اند، بوده اين جا در بحث مورد خويشاوند
 .است کرده استفاده ايیهندواروپ واژه

 
 نامبرده، در پژوهندگان خالف بر کورتيوس ارنست
 تاريخ در باره خود مقدماتی و عمومی های نوشته
 :است نوشته چنين يونان
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 قديمی تکميل به قادر شناسی زبان دانش سان بدين
 چنان تواند می و است بشر زندگی های دوره ترين

 ساير در که کند تدوين ملل و اقوام از تبارنامه
 زبان. است نمانده آن از اثری هيچ روايات
 های زبان از يکی طريق اين از هم يونانی

 عنوان به يونانی قوم و هندوژرمنی خويشاوند
 که شده، شناخته کهن آغازين قوم آن از یي شاخه
 باستانی نيای و داشته اسکان آسيا فالت در زمانی

 يتالیا يونانيان، ها، ايرانيان، سلت هنديان،
 .است بوده اسالوها و ها ِلت ها، ژرمن ها،
 

 منابع:
 از): ٢( باستان ايران تاريخ. شيرين بيانی،
. هخامنشيان پايان تا ايران به ها آريايی ورود
 کتب تدوين و مطالعه سازمان: تهران. هفتم چاپ
- ٩۶۴-٩٧٨  شابک. ١٣٩٠ ها، دانشگاه انسانی علوم
۴۵٩-۶٨-٩٨. 

. هخامنشی بابل در ايرانيان. ا محمد داندامايف،
 انتشارات: تهران. دهقی جعفری محمود ترجمه
 .٩-٩٨٢-٣١١-٩۶۴-٩٧٨  شابک. ١٣٩١ ققنوس،
 ترجمه. ايرانشهر ن هایاشهرست. تورج دريايی،
. ١٣٨٨ توس، انتشارات: تهران. جليليان شهرام
 .٢-٧٠١-٣١۵-٩۶۴-٩٧٨  شابک

 مرتضی ترجمه. ساسانی شاهنشاهی. تورج دريايی،
- ٨  شابک. ١٣٨٣ ققنوس، انتشارات: تهران. فر ثاقب
۴٣۶-٩-٣١١۶۴. 

. ساسانيان امپراتوری های ناگفته. تورج دريايی،
. بيرجندی فاضلی محمود حقانی، آهنگ ترجمه
- ۵٧٣٣-۶٠٠-٩٧٨  شابک. ١٣٩١ پارسه، کتاب: تهران

۵۵-۶. 
. ماد تاريخ. ميخائيلوويچ ايگور دياکونوف،

 علمی انتشارات شرکت: نتهرا. کشاورز کريم ترجمه
 .۵-١٠۶-۴۴۵-٩۶۴-٩٧٨  شابک. ١٣٨۶ فرهنگی، و

: تهران. ايرانی ن هایازب تاريخ. حسن بيدی، باغ رضايی
- ٩۶۴-٩٧٨  شابک. ١٣٨٨ اسالمی، بزرگ دائرةالمعارف مرکز
٧٠٢۵-٨۴-٣. 

 دانشنامه در. »ن هاازب آريايی،. «حسن بيدی، باغ رضايی
 اسالمی، بزرگ رةالمعارفدائ مرکز: تهران. ٢. ج. ايران
 .١-۵٩-٧٠٢۵-٩۶۴-٩٧٨  شابک. ۶٣۵-۶٣١. ١٣٨۶
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. ٢. ج. ايران دانشنامه در. »آريايی. «مريم سينايی،
- ۶١٩. ١٣٨۶ اسالمی، بزرگ دائرةالمعارف مرکز: تهران

 .١-۵٩-٧٠٢۵-٩۶۴-٩٧٨  شابک. ۶٢٧
 معتقدات در آن نقش و شير. «جهانگير مقامی، قائم

 آبان( ٣. خ ،)تهران( تاريخی یها بررسی. »ها آريائی
 .١٢/٢٩/٢٠١٣ در شده بازبينی). ١٣۴۵
. خلخالی نازيال ترجمه. هخامنشی های کتيبه. ير پی لکوک،
 .٩-١٣٣-٣٢١-٩۶۴  شابک. ١٣٨٩ ،»روز فرزان« نشر: تهران

. باستان ايران دين بر ای مقدمه. ويليام ماالندرا،
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 22آريايی نژاد
 زبان در/ ɛәrɪәnˈ/ تلفظ با Aryan( آريايی
 که ārya واژه از شده مشتق است یي کلمه) انگليسی

 در. می دهد نجيب  معنی سانسکريت زبان در
 عموما آريايی اخير سال های آکادميک های نوشته

 جاگزين اروپايی-هندو و ايرانی-هندو اصطالحات با
 . است شده
 

                                     
. در اين جا منايع  و ماخذ را نياورده ايم. در صورت  22

 آريانفر.-نياز می توانيد به ويکی پيديا مراجعه کنيد.
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 بود شناسی زبان  مفهومی فاصر آريايی شرق، در
-هندی و  ايرانی زبان های کردن مشخص برای

 نژاد ترکيب در غرب، در واژه همين اما آريايی،
ن ازب از  يکی به که که شد اطالق نژادی به آريايی

 اواخر در اما گفتند، می سخن اروپايی هندو های
 نژاد مفهوم بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن

 در نهايت در و شد رنگتر پر حاصطال اين پرستانه
 نمود نازی آلمان ايدئولوژی برتر نژاد قالب
 نورديک نژاد که بودند معتقد ها نازی. کرد پيدا

)Nordic race (اوليه  انسانی گله يک گونه ترين خالص 
) Proto-Indo-Europeans( آغازين- اروپايی-هندو به نام

 است.
 

  لغوی: ريشه
 از پيش ششم سده در بار نخستين برای آريا واژه 

 شده استفاده يکم داريوش بيستون کتيبه در ميالد
) آريايی( متن نگارش زبان به اشاره که است،
 . دارد

 
 به ārya سانسکريتی لغت از Aryan  انگليسی کلمه
 ودی خدای پرستندگان مفهوم در و نجيب معنای

به  Ariāna واژه البته. است شده مشتق ايندرا،
 شرقی قسمت– Ariānus التينی کلمه لمعاد عنوان

 زبان در  طوالنی مدتی برای -ايران امپراتوری
 واژه ارمنی زبان در است. شده استفاده  انگليسی

و  »شجاع« ترتيب به) այր ayr( و) արի ari( های
 بعضی نظر بنابر که می دهند،  معنی »انسان«

) Graeco-Aryan( آريايی-يونانی تئوری با محققان
 در. کند می تطبيق اروپايی-هندو مردمان منشأ

 با مطابقت در آريايی، کلمه یي  محاوره  انگليسی
می  اطالق افرادی به نازی، آلمان در واژه تحريف
 گونه اين. دارند آبی چشمان و بور موهای که شود
 و نزدهم سده اواخر در آريايی واژگان کاربرد از

 های تابک از مثالی. يافت گسترش بيستم سده اوايل
 جا را لغوی استعمال اين گونه که فروشی پر

) The Outline of History( »تاريخ از طرحی« انداختند،
  حالی در چگونه، داد توضيح ولز. است ولز نوشته

 در مصريان و سوری ها ها، بابلی با آشوری ها که
 را تمدن روش های« آريايی مردمان بودند، جنگ
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 آخر دست که بود نهبدين گو و ،»گرفتند می ياد
 . آوردند در سلطه زير را باستان جهان همه
 
 نژاد مکنالی راند  ،جهانی اتلس ١٩۴۴ ويرايش در

 بشری دهگانه های نژاد از  يکی به عنوان آريايی
به  »آريايی« کلمه از استفاده. می شود نمايانده

 »ايرانی-هندو« يا »اروپايی-هندو« مترادف عنوان
 .می شود شمرده نادرست روزیام سياسی محافل در
 

 : ايرانی های نوشته در آريايی واژه
 خالف بر ، ايرانی های نوشته در آريا واژه
 يک همواره باستان زمان از سانسکريتی، های نوشته

 همواره airya کلمه. است داشته »قومی« زمينه پس
 به anairya کلمه و ، ايرانی يا ايران  معنی به

 واژه جفت(اند  شده ستفادها  ايرانی غير  معنی
 ايران نام ،ترتيب بدين ). انيران-ايران متضاد

 ساسانيان زمان از »ها آريايی سرزمين«  معنی به
 در را airya/airyan اوستا. است رفته کار به مورد

 و سرزمين ها«  معنی به airyāfi مانند عبارت هايی
 يا آريا اصطالح. است کرده استفاده »ايران مردم
  سه در ايران قديمی های نوشته سنگ در ايیآري

 :اند رفته کار به متفاوت زمينه
 در بزرگ داريوش کتيبه که  زبانی به عنوان

 .است شده نوشته آن به بيستون
 خشايارشا و بزرگ داريوش قومی زمينه به عنوان

 .پرسپوليس و شوش رستم، نقش های نوشته در
 
 در يی،آريا مردم خدای مزدا، اهورا تعريف در

 کتيبه در مثال، بيستون برای کتيبه ايالمی نسخه
 توصيف چنين را خود خشايارشا و داريوش شوش
 و پری يک پسر  پارسی يک هخامنشی، يک« کنند، می
 داريوش چند هر. »آريايی نسل از آريايی، يک

 آن امروزی محققان ناميد، آريايی را خود زبان
 جد  که راچ  شناسند می باستان پارسی نام به را

  است. کنونی فارسی زبان
 

. کنند می تاييد را داريوش های گفته يونانی منابع
 با رابطه در خود تاريخی اشارات در هرودوت
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 قديم در را مادها اين همه« نويسد، می مادها
  ».ناميدند می آريايی

 
 يکجا ها پارس و مادها پارت ها، ارمنی، منابع در

 در ،)Strabo( ترابواس. شوند می ناميده آريايی
 ها، پارس مادها، بودن  يکی خود، جغرافی کتاب

  کند. می يادآوری را سغدی ها و ها باختری
 
 نوشته شاپور به دستور که یي زبانه  سه کتيبه در

. »هستم ها آريايی پادشاه من« است، آماده شده،
 آريايی اصطالح از استفاده اسالم از بعد دوره در
 تاريخنگار اصفهانی، حمزه تهنوش در را) ايران(

 که ها آريايی« ديد، وضوح به می توان دهم، قرن
 قرار ملک اين ن  ميا در ،شوند می ناميده نيز پارس
  »....دارند

 
 گذشته در که درد داللت نکته اين بر اين ها همه
 به را خود که مردمانی از بود توصيفی ايران نام
می  منتسب مشترک خدای و زبان با خاص قومی گروه

 کردند.
 

 التين: های نوشته در آريايی واژه
 امرتوری شرقی منطقه) Arianus( آريانوس کلمه

 ،١۶٠١ در. کرد می مشخص را آريانا، ايران،
 در را Arianes واژه) Philemon Holland( هلند فيلمون
 باشندگان مفهوم به  انگليسی به آريانوس ترجمه
 که بود باری نخستين اين. برد به کار آريانا
به کار می   انگليسی زبان در) Arian( آريايی واژه
 James Cowles( پريکارد کولس جيمز ١٨۴۴ در. رفت

Prichard (ناميد، آريايی را ايرانيان و ها هندی 
 آريا کلمه از خود آن ها که اشتباه فرض اين با

 .کنند می استفاده خودشان به اشاره برای
 

 اروپايی: زبان های در آريايی واژه
زبان   معنی به اروپايی السنه در آريايی واژه
 سخنگويان مفهوم در نهايت، و هندواروپايی، های
 نوزدهم، قرن در. است رفته به کار زبان ها اين
 در. آمد  می شمار به نژادی های  ويژگی از  يکی زبان

 نژاد هندواروپايی زبان های به سخنگويان نتيجه،
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 به سخنگويان از نحو بدين و گرفتند نام آريايی
 قرن اواخر در. شدند تفکيک سامی زبان های
 برتری« مبحث به آريايی نژاد مبحث نوزدهم،
 اين. شد وصل »)Nordic( اروپا شمال مردم نژادی
 برنامه بر شد ای نطفه »برتر نژاد« آل ايده

 حذف برای تالش به و نازی آلمان »سازی آريايی«
 دوم جهانی جنگ آغاز زا پس. شد  منتهی ها يهودی

 و نژادی های تئوری با» آريايی« کلمه تاکنون،
 .است گشته عجين نازی آلمان جنايات

 
 نوزدهم: قرن شناسی انسان و »آريايی«
 Meyers(  آلمانی کتاب چهارم ويرايش 

Konversationslexikon (ترکيب ١٨٩٠-١٨٨۵ سال های در 
 را) ها حامی و ها سامی ها، آريايی( قفقازی نژاد
 .است کرده مشخص سبز آبی رنگ های با

 
 نژاد« نوزدهم، سده شناسی انسان مباحث در

 تعريف »قفقازی نژاد« از یي  شاخه زير »آريايی
می  سخن هندواروپايی زبان های به که می شد
 زير سرزمين های در متاخر زمانه های در و زدند،
 نپال، هند، شرق هند، شمال: اند بوده ساکن
 ايران، اروپا، بنگالدش، ملداوی، کا،سريالن

 جنوب کبک، ،امريکا-انگلو تاجيکستان، ارمنستان،
 و آستراليا جنوبی، افريقای جنوبی، یامريکا

 آسيايی بخش و افغانستان، پاکستان، نيوزيلند،
 قرن اوايل و نوزدهم قرن در ترتيب، بدين. روسيه
 اوليه سخنگويان«  معنی به »آريايی« کلمه بيستم

 .بود »آن ها اعقاب و هندواروپايی ان هایزب
 

 که بودند کرده فرض شناسان زبان نوزدهم، قرن در
 آنگاه،. است آن برتری نشان زبان، يک باالی عمر
 زبان های قديمترين سانسکريت که فرض اين با

 کلمه که اشتباه فرض اين با و است، هندواروپايی
 ١٨٣٧ در است،  يکی ārya واژه با Eire' ايرلندی
 جا را فکر اين) Adolphe Pictet( پيکتت آدولف
 همه به تعميم قابل »آريايی« واژه که انداخت

 . است هندواروپايی زبان های
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 جوزف ١٨۵٠ دهه در زبانشناسی، بحث اين در پی
) Joseph Arthur de Gobineau) (1816-1882(گوبينو دو آرتور

 لماقب فرهنگ با» آريايی« که کرد فرض فرانسوی
 ايران در که او،. است  يکی اروپايی-هندو تاريخی

 دورانِ  در است، مشهور »گوبينو دو کنت« به
 معاصرِ ) (1870-1852( »فرانسه دومِ  امپراتوری«

 چند به ديپلمات عنوانِ  به گوبينو) «سوم ناپلئونِ 
 در هم را مدتی قضا از و کرد سفر خارجی کشورِ 
 خود، سياسیِ  فعاليتِ  همه مدتِ  در. گذراند ايران

 آريستوکراتيک رسمِ  و راه تا کرد می تالش گوبينو«
 فرانسه در را انقالب از پيش دورانِ  »نژاِدگیِ « و

 آورده پی در که يی جمهوری و انقالب و کند زنده
 . کند نفی را بود
 
 معروفش کتابِ  که بود هدف همين راستای در
) 1855-1853( »بشری نژادهای نابرابریِ  در جستاری«
 بيديس مايکل چنان که. درآورد نگارش رشته به را
 افکارِ : نژادپرستانه ايدئولوژیِ  پدرِ « کتابش در

 نامه در گويد، می »گوبينو کنت سياسیِ  و اجتماعی
 ،1856 در اوسِتن-پروِکش فون آنتون کنت به يی
 برای« را کتاب اين که کند می اعتراف گوبينو«

 يعنی آن اسلحه و دموکراسی از نفرتم تسکينِ 
 طرقِ  به آن در و ام، درآورده نگارش به انقالب
 از دموکراسی و انقالب که ام داده نشان مختلف
 . »شد خواهند ختم کجا به و شوند می آغاز کجا
 
 نژاد  سه وجود به معتقد ،افزون بر اين گوبينو،«

 چيز هر می پنداشت و بود، سياه و زرد سفيد،
 و می آيد پديد) miscegenation( حرامزادگی از ديگر
 اروپا شمال های آريايی او. است انگيز بر فساد
 نژادی خلوص که چرا آورد به شمار برتر نژاد را
 شرق و جنوب اهالی عکس، بر. بودند کرده حفظ را

 هند، ايران، ميانه، خاور افريقا، شمال اروپا،
 کمتر نژادی اختالط علت به  همگی ميانه آسيای و

 .بودند آل ايده
 
 و زبانشناسان شماری از ١٨٨٠ سال های دهه در

 در ها آريايی که کردند استدالل باستانشناسان
 پنکا کارل ١٨٨۶ در. گرفتند نشات اروپا از  جايی
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)Karl Penka (ها آريايی که کرد مطرح را ايده اين 
 هاکسلی هنری توماس و شدند ظاهر اسکانديناوی در
)Thomas Henry Huxley (موافقت او با شناس زيست 

 به اشاره برای را Xanthochroi کلمه کرده
 نژاد تئوری نمود. ابداع چهره سفيد های اروپايی
 »آريايی نژاد« کتاب چاپ از بعد ١٨٨٨ در نورديک
 مقبوليت  يیامريکا )Charles Morris( موريس چارلز
 Vacher de( لپوژ ده واشه. کرد پيدا بيشتری
Lapouge (ريايیآ کتاب در فرانسوی )L'Aryen(، 
 با می تواند نژادآريايی برتری کردکه استدالل
 سر، فرم ماند بيولوژيکی، های شاخص از استفاده

 . شود مشخص
 

 انهدام داشت؛ هدف دو نژادی ايده طرح از واشه
 کارگری اعتراضات از ممانعت و صنفی های اتحاديه

 و مختلف انواع در انسان ها که استدالل اين با
 مولر ماکس. اند شده خلق خاص وظايف امانج برای

)Max Müller(، ،يی  نويسنده نخستين به عنوان اغلب 
 در را آريايی ١٨۶١ سال در که می شود شناخته
 البته،. کرد  انگليسی زبان وارد نژادی مفهوم
 شناسی زبان مفاهيم کردن مخلوط خطر ها بعد مولر

 واقع، در مولر،. کرد گوشزد را شناسی انسان و
ديدگاه  تاثير زير نژادی شناسی انسان گسترش به
 بر که داد، می نشان واکنش گوبينو دو آرتور های

 تاکيد بشری نسل اروپايی-هندو شاخه وااليی
 .کرد می

 
 بريتانيا استعماری دولت هند، در ميان، اين در
 راستای در آريايی برتر نژاد ايده کشيدن پيش با
 تفسير. کرد می استفاده سؤ طبقاتی سيستم حفظ

 طبقه اساس بر را اجتماعی تفکيک نوعی ها  انگليسی
 و آريايی مثابه به اشرافی های کاست بندی
می  شامل »آريايی غير« رده در پايين های کاست
 ها برهمن با را ها  انگليسی برداشت اين. شد

 تضاد در هند، تاريخ آن که نتيجه .کرد می همتراز
 تفسير  باز گرايی ادنژ اساس بر گرائی،  ملی با
 ها آريايی مهاجرت نظريه ظهور برای را راه و شده
 . کرد هموار هند به
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 آن بر اعتقاد عموما نوزدهم، قرن های ميانه در
 روسيه غربی جنوب استپ های از ها آريايی که بود
 نوزدهم قرن اواخر در اما،. اند خاسته بر

 انآلم در را ها آريايی مبدأ جديدتری های تئوری
  اصلی مبلغ. دادند قرار اسکانديناوی يا باستان
) Gustaf Kossinna( کسيننا گستاف آلمان مبدأ نظريه

 قرن اوايل در او نظريه که بود، باستانشناس
 مقبول عامه ن  ميا و روشنفکری های محيط در بيستم
 افتاد.

 
 :)Occultism( رمزی فلسفه

 توسط که ،)Theosophical movement( تئوسفی جنبش 
 اوکلوت هنری و) Madame Blavatsky( بالواتسکی مادام

)Henry Olcott (از شد، ايجاد نوزدهم قرن آخر در 
 ،)Arya Samaj( سماج-آريا جنبش احتماال هند، فرهنگ
 که کرد استدالل بالواتسکی. بود گرفته الهام
 گرفته نشات یي ريشه های نژاد سری يک از بشريت
: کرد توصيف بدين سان ار آريايی نژاد او. است
 گفته که..  است، ريشه يک از...  آريايی نژاد«

 سال ٨۵٠٠٠٠ هم شايد پيش، سال ميليون 1.8 می شود
 آتالنتيس بزرگ قاره شدن غرق زمان در پيش،
 که کرد ادعا همچنين، او، ».است زيسته  می

 از که دارند وجود نيز آريايی-غير مردمانی
 . ترند پست ها آريايی

 
 مقايسه سامی فرهنگ با را آريايی فرهنگ اغلب او

 از یي  شاخه ها سامی که کند ثابت تا می کرد،
 پست  روحی نظر از زمان طی در که بودند ها آريايی
 برعالوه، او،. رفتند جلو مادی نظر از  ولی شدند
  حيوانی-نيمه فرهنگ مردم  بعضی که کرد بيان
 ادعا بالواتسکی مريدان اين، به رغم. دارند

 و نژادی های ايده به او افکار که کنند می
 برادری او هدف بل که نمی شود، مربوط فاشيستی
 در بالواتسکی که آن جاست مشکل. بود  جهانی
 روحی مشخصات با را  فيزيکی نژاد هايش نوشته
 با که می دهد مژده را روزی و کند می مخلوط
 حتصحي »طبيعت انحراف« »برتر نژاد« کردن سربلند
 حدود که کنند می ادعا ها تئوسفيست. شد خواهد
 ريشه از يمن سرزمين در ها جهود پيش سال ٣٠٠٠٠
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 سومالی به نخست آن ها،. شدند جدا آريايی نژاد
آن  موسی زمان تا و کرده مهاجرت مصر به بعد و
 .بودند ساکن جا

 
 عقايد از برخی) Guido von List( ليست فون گويدو

 نژاد و فاشيستی های دهاي با را بالواتسکی
 به نام فکری سيستم يک و کرده مخلوط پرستانه
 اين در. آورد وجود به) Ariosophy( آريوسوفی

 مردم از آلمان مردم که است آن بر اعتقاد سيستم
  نورديک نژاد و آلمان ها که چرا برترند. ديگر
 نشأت آريايی نژاد از که هستند گروهی آخرين
 منجر  انسانی های نژاد از ديدی چنين. اند گرفته

 شد. ها نازی ايدئولوژی به
 

 اروپايی:-هند و مهاجرت
 مختلف های سناريو اروپايی-هندو مهاجرت مدل های
 به اوليه اروپاييان-هندو تاريخ ماقبل مهاجرت
 از و هند نيمقاره غربی شمال در استقرار مناطق
 ادعای. کنند می بررسی را هند شمال به آن جا
 مالحظات در مبنا بيشتر اروپاييان ندوه مهاجرت
 مهاجرت مباحث همه. دارد قرار شناختی زبان

 برانگيز بحث اروپايی، امروزه، هندو نژاد تاريخی
 گسترده مهاجرت بر دال که  نشانه هايی. است

 است. نشده يافت اسکلت ها مطالعه در ،باشند
 

 گرائی: آريايی
 نازيسم:

 آريايی نژاد ریبرت مبنای بر نازيسم ايدئولوژی
 بر آريايی نژاد از ها نازی برداشت. است شده بنا
 Arthur de( گوبينو ده آرتور های نوشته اساس

Gobineau (چمبرلين استوارت هوستن و )Houston 
Stewart Chamberlain (باشد می. 

 
) Hans F. K. Günther( گونتر هانس نازی تئوريسين

 بندی طبقه هگر پنج به را اروپا در آريايی نژاد
 Dinaric(دينريک مديترانه يی، نورديک، نژاد: کرد
race(، ،گونتر نظر از. شرقی بالتيک و آلپی 

 مقام ترين باال گروه پنج اين ميان در ها نورديک
 پنج هر از  ترکيبی را آلمانی ها او داشتند. را
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 جنبه بودن تر برجسته از اما گرفت، نظر در گروه
 زير گونتر،. کرد اکيدت ها آلمانی در نورديک
 روانشناختی و  فيزيکی ظواهر حسب از را ها شاخه
 چشم، مو، رنگ باره در جزيياتی کرده، مشخص
 هيتلر آدولف. داد ارائه صورت ساختار و چهره،

 در ١٩٣٢ سال در او. گرفت الهام گونتر کتاب از
 دپارتمان در گونتر تدريس آغاز مراسم

  کرد. شرکت ينا دانشگاه باستانشناسی
 

 آشکارا آريايی برتر نژاد از هيتلر برداشت
 بيرون نژاد اين دايره از را سالوها اکثريت

 نژاد با شده مخلوط را آن ها که چرا گذشت، می
 مورد در البته،. دانست می شرقی های نژاد و جهود

 بازماندگان از می شد فکر که سالوها، از اقليتی
. داشت دوجو استثنا هستند،  آلمانی مهاجران
 آمده به دنيا برده جمعيتی« را سالوها هيتلر

 سالوها او ».دارند ارباب به نياز که پنداشت می
 و تنبل ذاتاً  که کرد خطاب »خرگوشی خانواده« را
 ها نازی تبليغات وزير گوبلز، جوزف. هستند نظم بی

به  سالوها از تا بود کرده ناگزير را ها رسانه
 از موجی مانند که، جانورانی نام ببرند عنوان
 بودند. آمده سايبريا توندرای از فضوالت،

 
 نازيسم: نئو
 ،١٩۴۵ سال در نازی آلمان نظامی شکست زمان از
 که اند داده آريايی نژاد از تعريفی ها نازی نئو

 بسياری می شود. شامل را غربی اروپای مردمهمه 
 خود حکومت يک برقراری به دنبال ها نازی نئو از

 امپريوم« که هستند، نازی آلمان الگوی طبق کامه
 که است آن بر انتظار. داشت دخواه نام »غربی
 چهار یي هسته خانه زراد ترکيب با حکومت اين
 در انقياد تحت را دنيا بتواند آريايی دولت
 گون،-پيشوا رهبر يک توسط ذکر مورد کشور .آورد
 می شود، شناخته) Vindex( ويندکس به عنوان که

 توسط مسکون های سرزمين همه و شد واهدخ اداره
 آريائيان تنها،. گيرد می بر در را آريائيان
 .»داشت خوهند را کشور اين کامل شهروندی
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 )سکايی ها يا ساک هااسکيت ها (
 

در ويکی پيديا در باره سکايی ها يا ساک ها 
 چنين آمده است:

تبار  نشين ايرانی دمان کوچسکاها دسته يی از مر«
های  بودند که محل زندگی آنان از شمال به دشت

، از جنوب به دريای خزر و درياچه سايبرياجنوب 
، از خاور به ترکستان چين و از باختر تا ارال

رسيد. سکاها مردمانی جنگجو بودند  رود دانوب می
های همسايه خود يورش  و گهگاه به سرزمين

مواره در تاريخ قديم ايران بردند. سکاها ه می
های هرودوت، بقراط،  کردند. در نوشته خودنمايی می

ارسطو، استرابون، و بطلميوس اطالعاتی در مورد 
 است. سکاها داده شده

  
در ناحيه سکانشين، در شرق، نفوذ چين در فرهنگ 
بدوی ناحيه غلبه داشت، و در مرکز، عناصر 

مغرب، عناصر خورد و در  بيشتر به چشم می  ايرانی
  ، به رغم اينهم اين يونانی آشکار بود. با

های بيگانه، فرهنگ بدوی در سراسر ناحيه  گرايش
غالب بود و در آلتای به صورت خام، و در ميان 
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روسيه جنوبی با پختگی بيشتری » سکاهای سلطنتی«
عصر خود چنان عامل   جلوه کرد. سکاها در زندگی

دوت بايسته دانست آمدند که هرو مهمی به شمار می
يک کتاب کامل از تاريخ بزرگ خود را به آنان 

 اختصاص دهد.
 

» سکائستان کوچک«استرابون منطقه دوبرويا را 
ناميد و حال آن که سراسر نواحی جلگه واقع در 

سکائستان «و شمال شرقی دريای سياه را   شمال
 نام گذاشت. » خاوری

 
دند و ش سکاها در زبان آشوری اشکوز ناميده می

ناميدند. آن  ها آنان را سکا می پارسيان و هندی
های هخامنشی نگاشته شده؛ سک  چنان که در کتيبه

يا سکا نامی است که در زبان پارسی باستان برای 
سکاهايی که از طرف آسيای ميانه با ايرانيان 

 است. سروکار داشتند، به کار رفته
 

ه سکا نبشته هخامنشی بيستون، از چهار دست سنگ
 است: ياد کرده

) Dahā (= Sakā paradraya)/Dahaeسکا پردرايه/داها (
 (سکاهای آن سوی دريا: کريمه، دانوب)

) Sakā tigraxaudā/Massagetaeها ( خوده/ماساژت سکا تيگره
 (سکاهای تيزخود، سکاهای ماورای سيردريا)

 Sakāها ( ورگه/اميرجيان سکا هئومه
haumavargā/Amyrgiansنوش، سکاهای  کاهای هوم) (س

 ماورای آمو)
) (سکاهای آن سوی Sakā para Sugudamسکا پر سوغودم (

 سغد)
 

سکيث اهای هرودوت موسوم به  ها در نوشته آن
هستند. اين نام از اين جهت به اين مردمان داده 

سکيث در زبان يونانی به معنای اشده بود که 
با خود  يی است و اين افراد هميشه پياله پياله

افزايد که سکاهای اروپايی  داشتند. هرودوت می
ناميدند. همين کلمه  ) میSecolotesخود را سکلتث(

) تبديل Scytheهای اروپايی به سيت ( در زبان
است. در زبان عربی هم تاريخدانان و  شده
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ها را  دانان دوران امپراتوری اسالمی آن جغرافی
 اند. ساک ناميده

 
ت که سکاها خود را چگونه به دقت آشکار نيس

ها  رود که اسم آن ناميدند، اما گمان قوی می می
است،  همان سک يا سکا يا چيزی نزديک به آن بوده

هايی که اقوام مختلف در نقاط مختلف  چرا که نام
دنيا برای اشاره به آنان به کار برده اند، 
همگی مشابه هستند. در فرهنگ شاهنامه، زير واژه 

هايی که داهيان  از مرز و بوم«است:  دهسگسار آم
 .در آن جای گرفتند

 
 خوانيم: ...و در باره داهيان زير کلمه سکزی می

داه گروهی بودند از آرين که در دشت «... 
خوارزم جای گرفتند و پس از آن در کنار جنوبی 
دريای خزر جايگير شدند. از... آنان مردم به 

اه را پراکنده ستوه آمدند. پادشاه ايران گروه د
ساخت. يک دسته از آنان را به زابلستان کوچانيد 
و آنان را سکزی خواندند... و دشت خوارزم 
داهستان ناميده شد که مخفف آن دهستان است و 
اکنون به دهستان معروف است و يک دسته از گروه 

 ».داه را در زمينی جای دادند در طبرستان...
 

ر که در نواحی توان گفت سنگس به اين ترتيب می
قرار دارد و امروزه به  کسپينجنوبی دريای 

شهر معروف است، جزئی از سگسار باستانی است  مهدی
ها از بازماندگان داهيان و با مردم  و سنگسری

سيستان (سجستان) و خوارزميان قديم از يک نژاد 
باشند و نيز نام سنگسر از نام همين قوم و  می

 است. واژه سگسار گرفته شده
 

 :شواهد ادبی
سکاها برای نخستين بار قرن هشتم پيش از ميالد  

 در مدارک تاريخی ظاهر شدند .
 

سکاها در آغاز همراه ديگر مردم هند و اروپايی 
زيستند و بعدها به نقاط ديگر  در يک جا می

مهاجرت کردند. مهاجرت اقوام سکايی در دوران 
ی های بزرگ هند و اروپايی انجام شد. بعض مهاجرت
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را ترک  سايبرياهای جنوب  از قبايل آريايی جلگه
های اورال و گروهی به  گفته، گروهی به طرف کوه

سمت سيردريا و آمودريا رفتند، آن ها پس از 
های تيانشان وارد سرزمين کاشغر  گذشتن از کوه

های  شده، از آن جا سراسر ترکستان شرقی و دره
سو را چار و توئن هوانگ را تا کان کوتچه و قره

 به تصرف درآوردند و با خاک چين همسايه شدند. 
  
که مربوط به سکاهاست، آغاز تاريخ  يیجا تا  

پيش از ميالد  ١٧٠٠آنان را شايد بتوان حدود 
دانست، و آن هنگامی است که نخستين طوايف هند و 

رسيدند. اين مهاجران از ينی   سئی اروپايی به ينی
ها  قاز رفتند. آنسئی به غرب آلتای و به سوی قف

اقتصاد ويژه خويش را به وجود آوردند، و برخی 
های حاصلخيز   صورت کشاورز در دره  از آن ها به

  سکونت اختيار کردند و گروهی ديگر به صورت
ها اقامت  دار، در دشت  شکارچی و بدويان گله

وارد، تا آن زمان،  گزيدند. اين مهاجران تازه
ز مس را به خوبی فرا گری و استفاده ا هنر ريخته

آن ها   گری های ريخته گرفته بودند. بعضی از کوره
هايی که  که در اعماق زمين فرو رفته با قالب

است.  برای ساختن داس به کار می رفت، کشف شده
  يی می  آنان ظروفی با رنگ متمايل به قهوه

  هندسی می  های ساختند و بر روی آن ها طرح
تان از ابزار و و کشيدند، و برای قطع درخ

 کردند.  تبرهای مفرغی استفاده می
  

پيش از ميالد  ٧٠٠-٧۵٠های آشوری مربوط به  کتيبه
اند. آن ها در آن زمان در  از سکاها ياد کرده

کردند و از تاثير  های آسيای ميانه زندگی می استپ
هرين بابل و آشور به دور بودند. الن های بين تمدن
تاثير تمدن برادران  زيرها تا حد زيادی  آن
ها قرار داشتند که  جانشين خود مادها و پارس يک

در نواحی جنوب آن ها در فالت ايران زندگی 
کردند. سکاها مانند قوم خويشاوند خود  می

گری که  های مزدايی و زردشتی سرمتيان از جنبش
ها را  سرانجام توانست اعتقادات مادها و پارس

 دگرگون کند، به دور بودند. 
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هرودوت در کتاب چهارم در مورد اين مردمان 
 نويسد: می
در مورد سکاها حکايت ديگری هست که به عقيده «

من بيشتر مورد اعتماد است. موافق اين حکايت 
سکاها ابتدا در آسيا مسکن داشتند، بعد 

ها آنان را بيرون رانده و از رود آراکس  ماساگت
ارد ها و گذشته به زمين کيمری 23(همان جيحون)

ها مشورت  شدند. چون عده سکاها زياد بود، کيمری
داشتند که برای  کردند که چه کنند. مردم عقيده

خاک خود را به خطر نيندازند، پادشاهان به عکس 
معتقد بودند که پايداری کنند. بين پادشاهان که 

[و کسانی دادند بجنگند تا کشته شوند  ترجيح می
شد و به دو  اختالفکه نمی خواستند بجنگند]، 

دسته تقسيم گشته با هم جنگيدند و همه کشته 
شدند. بعد مردم جسد آن ها را دفن و اراضی خود 

گرفتند. هنوز هم  را رها کره و سکاها آن ها را
های کيمری وجود دارد...  در مملکت سکاها قلعه

ها راه را گم  روشن است که سکاها در تعقيب کيمری
شدند، زيرا  کرده وارد آسيا و مملکت ماد

ها در طول دريا حرکت کردند و سکاها به  کيمری
اين روايت  »سمت قفقاز رفته و داخل ماد شدند.

 ها و بربرها خيلی شايع است. يونانی در ميان
 

هرودوت در انتهای اين گفتار از تهاجم سکاها به 
ايران در دوران هووخشتره مادی ياد کرده؛ در 

ت آشور را محاصره حالی که سپاه ماد نينوا پايتخ
 ،کرده بود. خبر تهاجم سکاها به آذربايجان

تا از  رددهووخشتر را ناچار کرد از نينوا بازگ
شکست مادها در جنگی که در  .کشور خود دفاع کند

نزديکی درياچه اروميه واقع شد، موجب شد سکاها 
به قدرت اول آسيا بدل شوند. از تاخت و تاز و 

ميا از کتب مذهبی های آنان در کتاب ار غارت
است. چند سال بعد هووخشتر  يهوديان نيز ياد شده

شان شد.  با کشتن رهبران آنان موفق به شکست
سکاها در روزگار مادها بارها به مرزهای ايران 

شدند و  ها گاه با آشور همپيمان می تاختند. آن

                                     
. در اين جا به اشتباه جيحون نوشته اند. منظور رود  23

 گ.-ارس است، نه آمو.
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جنگيدند.  زمانی به همراه مادها با آشوريان می
ور به مادها، خشتريته به دنبال حمله مجدد آش

برای پايان دادن به حمالت آشور با ماننا و 
سکاها پيمان دوستی بست و عمالً با آشور وارد جنگ 

ها (يکی ديگر از قبايل  شد. بعد از سکاها، کيمری
نشين شمال قفقاز) به منطقه شمال غرب بيابان 

ايران حمله کردند و در سر راه خود، دولت 
اچه اروميه و خاور اورارتو در باختر دري

 را نابود کردند.  اناتولی
 

ترين پادشاه ماد در ده سال اول  هووخشتره بزرگ
حکومتش موفق شد که رابطه خوبی با پروتوثيس 
پادشاه سکاها برقرار کند. هووخشتره ارتشش را 
به دو بخش پياده نظام مجهز به نيزه و سواره 
) نظام تيرانداز (شکلی که از سکاها آموخته بود

تقسيم کرد و دولت نيرومندی در ماد تشکيل داد. 
هووخشتره پس از انقياد سکاها در ماد، گروهی از 
سکاها را به غرب ماد کوچ داد و اين سرزمين را 
به نام آنان سکزی يا ساکز خواندند که اکنون به 

نويسد: سکاها در زمان  سقز معروف است. گيرشمن می
ز کردستان را ی اي اشغال ايران، سِقز، ناحيه

پايتخت خود قرار دادند. چنان که آثاری از 
ايشان در آن حوالی پيدا شده و گويند که کلمه 

 (سقز)، مشتق اسم سکا است.
 

های مرزی با  در اوايل دوران هخامنشيان درگيری
های  سکاها ادامه داشت. در يکی از همين درگيری

گذار هخامنشيان در نبردی  کورش بزرگ بنيان ،مرزی
ها در  با گروهی از سکاهای خاوری به نام ماساژت

پيش از ميالد کشته شد.  ۵٢٩منطقه خيوه به سال 
 ،ديگر پادشاه هخامنشی -بعدها داريوش بزرگ

برای تنبيه سکاها تا مرکز  .پ. م ۵١۴-۵١٢درسال 
اروپا و حدود مولداوی امروزی پيشروی کرد. 

کند که سکاها از راهکار کوچ  هرودوت نقل می
شينان استفاده نمودند و در عوض رويارويی و ن

جنگيدن با سپاه هخامنشی گريختند و سپاه داريوش 
های وحشی کشاندند.  را تا داخل اعماق سرزمين

هرچند لشکرکشی داريوش نتوانست سکاها را زير 
يوغ هخامنشيان درآورد. ولی آسيای غربی را برای 
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 سه قرن از حمالت چادر نشينان سکايی در امان
 نگاه داشت.

 
دوم پيش  سدهدر زمان اشکانيان و در حدود اواخر 

نشين در مرزهای شرقی  سکاهای کوچ ،از ميالد
اشکانيان پيشروی کردند و نواحی قندهار و 
سيستان امروزی را تسخير نمودند. سکاها از آن 
جا به کابل و پنجاب نيز نفوذ کردند. تسخير 

ن در واقع سيستان دائمی بود، چنانچه نام سيستا
به نام اين اقوام برمی گردد. آن ها در اين 
دوره مشکالت بزرگی برای اشکانيان آفريدند و 
اشکانيان را تا سراشيبی باژگونی پيش بردند. 

) در .. مپ١٢٨ح -١٣٧يا  ١٣٨چنانچه فرهاد دوم (ح
نبرد با سکاها کشته شد و جانشين او اردوان دوم 

با آنان به ) نيز در نبرد .پ. م ١٢٣ح -١٢٨(ح
طرز مرگباری زخمی گرديد. تنها در زمان مهرداد 

) که اشکانيان .پ. م ٨٧ -١٢٣دوم بود (ح
توانستند بر سکاها غلبه يابند و مهرداد دوم 

 » سکاهای سيستان تحت فرمان اشکانيان درآورد.
 
ها،  ماساگت ها، ی(سرمت يا اسکيت ها کاهاس«

يودند.   همه قبايل کوچرو يا نيمه کوچرو ها) الن
 یشمال یرانيا یباستان لياز قبا یگروه الن ها

به تاريخ نويسان  کيکالس یها بودند که در نوشته
 یونانيمعروف بودند. نامشان در زبان  »ان هالآ«

 ا) يAlani or Halaniی (هاالن اي یالن نيالت ،یوالن
 يی، رهوخوالنو)Asaioi( يیويها آسائ از آن یکي
)Rhoxolanoi(، یيآئورسو )Aorsoi(يیرکوي، س )Sirakoi 

 یها ثبت شده است. در زمان) Iazyges(زگسيو آ
و  کسپين یايدر شمال در ها یالنانبوه  ن،يآغاز
 مهيها کر . بعدها آنکردند یم یزندگ اهيس یايدر
 کردند. ريقفقاز را تسخ بخش چشمگيرو 

 
سخن  یشرق شيها هم به گو سکاها که آن شتريب
 یايول هزاره پ. م از آسا مهيدر ن گفتند، یم
حرکت کردند و در نقاط دوردست پراکنده  يانهم

ها را از  حضور آن یو روم یونانيشدند. مولفان 
 اهيس يیايدر یشمال یها تا کرانه يانهم یايآس
 بيمنابع، سکاها که ترک نيند. در اه اکرد ديتائ
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 دهيو سرمت نام تينداشتند، اسک یکدستي تباری
از  یبخش .پ. م هشتمو  هفتم یاه اند. در سده شده
 یشرق یقفقاز وارد نواح قياز طر يیسکا ليقبا
و  هيسور ن،يهرالن نيبه ب ها نيشدند. ا ايآس

مستقر  نيدر فلسط ارفتند و حت نيجنوب فلسط
 شدند.

 
نقل و انتقاالت را  نيا زين یو بابل یآشور منابع
از سکاها تا کرانه  یگري. گروه دکنند یم ديتائ

در برابر  ها نيرفتنه بود. هم شيول پچپ دان
 .پ. م ١٣٠بزرگ مقاومت کردند. در حدود  وشيدار

از سکاها را  یگروه یايدر آس ليقبا گريفشار د
 نانياز ا یجا را ترک کنند. بخش واداشت که آن

 ابنهيآد يیو سلسله سکا دنديرس نيهرالن نيبه ب
در رخج اسکان  گريد یگذاشتند و گروه اديرا بن

 کيجا به هندوستان وارد شدند و  و از آن ندديگز
کردند.  جاديگ، اما کم دوام اربز یورتامپرا
که تنها بخش  یامروز ستانيا در سه از آن یگروه
هندوستان بود، ساکن  يیاز قلمرو سکا یکوچک

 نيسرزم نيشدند. نام آنان تا به امروز در نام ا
نژاد به  يیايحفظ شده است. سکاها خود را آر

در  هيباستان ار یرانيو کلمه ا آوردند یم شمار
 انهيم یها که بازماندگان آنان در سده» الن«نام 

و شمال قفقاز بر خود  هيجنوب روس یها در جلگه
 شياز دو گو یکيکه نام  »رنيا «و  کردند یاطالق م

 افتهياست، بازتاب  یامروز یعمده زبان اوست
 ».است
 

پرورشگاه تاجيک خاستگاه و «داکتر شيشف در کتاب 
در زبان روسی مصدری است به نام می نويسد:  »ها
(مسافرت، سفر کردن) که از آن اسم » اسکيتاتسيه«

(مسافر، کسی که پيوسته » اسکيتاليتس«هايی چون 
» اسکيتانيا«از جايی به جايی می کوچد)، 

(مسافرت، سفر، مسافری)، ساخته شده است. افزون 
بر می آيد که در ، چنين »اسکيتاليتس«بر شکل 

(سفری) موجود » اسکيتتس« -گذشته شکل کوتاه آن
 بوده باشد.
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شوارتس می گويد که از همين رو، من برآنم که 
، چيزی ديگری جز کلمه »اسکيفيس«کلمه يونانی 
نبوده است و کلمه » اسکيتاليتس«يونانی شده 

اسکيف در گذشته به معنای توده خاصی نبوده، مگر 
اسکيف  ،برعکس توده های مسکونتنها کوچيان را 

اسکيت  ،(اسکيت) می خوانده اند. به باور شوارتس
هايی که الکساندر (اسکندر) با آن ها در 
ترکستان در آغاز در خجند و سپس در نزديکی 
بخارا سر وکار پيدا کرد، نياکان سالوی های 

 کنونی بوده اند به ويژه سالوی های خاوری.
 

و گروه اروپايی و آريان، اسکيت ها را به د
آسيايی تقسيم می کند. زير نام اسکيت های 
اروپايی، بايد آن هايی را شناخت که در کرانه 
های راست سير دريا می زيسته اند. آريان تنها 
در بخش سوم کتاب چهارم خود آنان را به گونه 

می نامد. او، زير  اروپايیمستقيم اسکيت های 
می شناسد که  نام اسکيت های آسيايی، آنانی را

به کرانه چپ سير دريا کوچيده بودند، ميان اين 
رودخانه و آمو، جايی که امروز قرغيزها و قيساق 
ها بود و باش دارند. اسکيت های باشنده جنوب 

 رود آمو را آريان ماساگيت ها می خواند.
 

روی هم رفته، گستره فرهنگ اندرونوفو را 
فرهنگ  زيستگاه سکايی های آسيايی می شمارند.

  )Андроновская культура: ی(به روس وفندرونوا
همانند مربوط به  یبوم یها یاز فرهنگ يی  مجموعه

 شيپ ١٠٠٠تا  ٢٣٠٠ رامونيعصر برنز بود که از پ
و باختر  يیايآس یها استپ غربی در منطقه الدياز م

فرهنگ نام خود را  نيوجود داشت. ا سايبريا
که در  تاس وفوندرونابه نام  يیدار روستاموا

 دهيخم یها با اسکلت– يیدر آن گورها یالديم ١٩١۴
به خاک سپرده  يیها شده که به همراه سفال خاک
-نتاشتايفرهنگ س ني. بدشد افتي -بودند شده

 .نديگو یپتروفکا هم م
 
برجسته  فرهنگ وابسته و چهار خردهفندرونوا

 شده  جنوب و خاور گسترده است که به سوی داشته
 بودند: 
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 یها در جنوب کوه ميآرکائ-پتروفکا-تاشتا نيس
 انيفرهنگ م نيا ،یاورال و شمال قزاقستان کنون

است  برپا بوده الدياز م شيپ ١۶٠٠تا  ٢٢٠٠ یها سال
 : است ريز یها بخش رندهيو دربرگ

که  نسکيابيدر استان چل نتاشتايس استحکامات
باز  الدياز م شيپ ١٨٠٠ رامونيدر آن به پ یزندگ

 گ.]-برگرفته از ويکی پيديا» / .رددگ یم
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آسيای ميانه، يافته يی از آرامگاه  –يک ساکی زرتشتی 

 آمودريا
بينی برجسته، چشمان بزرگ و ديش انبوه او ترديد در (

 گ.)-اروپاييدی بودن او بر جا نمی گذارد.
 

تورها، سايريماها و دهايی ها، قبايلی بودند که 
 ردند.از آيين زرتشت پيروی می ک

 

می بينيم که رنه گروسه در کتاب  اين جادر 
در باره سکايی ها (سيت » امپراتوری صحرانوردان«

، چنين می 73ها) چه نوشته است. او در ص. 
منطقه تاشکنت، فرغانه و کاشغر مسکن «نگارد: 

» سو«ملتی بود که چينيان آن ها را  به نام 
)Sseuتلفظ قديم آن) (Sseuk   (کرده ياد  بوده است

اند. پارس ها  و هندی ها آن ملت را به نام 
و يونانيان آن ها را به نام » چاکا«يا » شاکا«
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» سيت«) می شناخته اند. اين ملت همان Sakaiسکه (
های آسيايی می باشند که در آن جا سکونت 
ورزيدند. چنان که ديده شد، اين ملت، شاخه يی 
است از خانوداده عظيم سيت و سارمات يعنی 
خانوداه ايرانی صحرانوردی که در شمال غربی 
مرغزاران (استپ ها) می زيستند. پس از تفحص ها 
و تجسس هايی که لودرس به عمل آورد، می توان 

طبق اسناد خطی » چاکا«گفت که زبان آن ها زبان 
متعددی که به دست آمده، و از آغاز قرون وسطی 
است، زبانی است يا لهجه يی است از زبان 

  ».  انی شرقیاير«
 

رييس  -اکادميسن پروفيسور داکتر اوسکون عثمانف
تاريخ «انجمن تاريخ دانان قرغيزستان در کتاب 

که به سال » قرغيزستان: از آوان باستان تا کنون
در بيشکيک به چاپ رسيده و کنون به عنوان  2012

کتاب درسی رسمی تاييد شده از سوی وزارت آموزش 
ان در موسسات آموزش عالی و علوم جمهوری قرغيزست

زير عنوان  54آن کشور تدريس می شود، در ص. 
در سده «می نويسد: » ساک ها در تاريخ جهانی«

سوم پ. م. در گستره پهناور آسيای -های هشتم
ميانه و قزاقستان، قبايل فزونشمار کوچی می 

شته يی بزيستند که ايشان را در متون سنگ ن
آدم آزاد، مرد  -ساک ها (ساک -پارسی باستان

جنگی و دلير) می خواندند. کاتبان عهد عتيق، آن 
ها را به نام اسکيت ها و منابع باستانی هند به 

چينی ها ايشان را  ياد کرده اند.» تورها«نام 
 می ناميدند. ها» سئی«
 

پنجم پ. م. ساک های آسيای  -در سده های ششم
 ميانه، در دو گروه قبيله يی گرد آمدند:

خست، در بر گيرنده ماساگيت ها، ابی گروه ن -
ها، اپاسياکی ها، ديبيکی ها، داک ها، و قبايل 
ديگر بودند. اين اتحاديه را منابع باستانی 

و منابع »  تيگراخودا«پارسی، به نام ساک های 
می » اورتوکاريبات ها«به نام  -قديم يونانی

خواندند که به معنای دارندگان کاله های نوک تيز 
. ساک های شامل اين اتحاديه، در گستره می باشد
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بس پهناوری از دريای کسپين و رزبوی تا 
 تئينرتاو و ريزشگاه رود ايلی، به سر می بردند. 

 
جاگير اتحاديه دومی ساک ها، از شمال هند تا  -

دامنه های کوه های پامير و آلتای و دره فرغانه 
بود. پارس ها اين ساک ها را به نام هاوماورگا 

 گ.  -»خواندند. می
 
 

 

 
است  شده دهيکه به بند کش یسکونخا پادشاه سکاها در حال

کاله اش است  یپوشش و یها یژگي(از و ستونينبشته ب در سنگ
 )باشد یکه منسوب به سکاها م

ريش انبوه، چشمان بزرگ و بينی برجسته اش آشکارا 
 اروپاييدی بودن او را نشان می دهد.

 
 

ن های ايرانی خاروی تخاری يادداشتی در باره زبا
 و سکايی:

زبان «در ويکی پيديا در زمينه چنين آمده است: 
های ايرانی  سکايی ميانه، يا زبان ختنی از زبان

ميانه است که نام شکل ميانه برجای مانده از 
زبان سکايی باستان است. از زبان سکاهای ميانه 
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دو گويش به وسيله آثار برجای مانده شناخته 
د که بنابر منطقه کشف آثار آن ها که در ان شده

کيانگ چين است به دو گويش  ختن و تمشق در سين
اند. آثاری که  گذاری شده تمشقی و ختنی نيز نام

به گويش ختنی هستند، به الفبای براهمی نوشته 
باشند. از  شده و زير تاثير ادبيات بودايی می

 گويش تمشقی نيز آثاری به دست آمده که نگارش آن
گردد.  های پنجم تا دهم ميالدی باز می ها به سده

اين دو زبان در همان زمان به سود زبان ترکی 
نشينی نمودند اما همچنان در  اويغوری عقب

های ايرانی  های پامير، در غرب چين، گويش کوهستان
باشند که ممکن است با اين زبان پيوند  رايج می

شباهت های پشتو و وخی  دور داشته باشند. زبان
 دهند. زيادی با زبان سکايی ميانه نشان می

 
قبايل سکايی، در سرزمينی از حوضه رودخانه 

[در اين جا منظور از بلخ،  تاريم تا مرز بلخ
که سرزمين پهناوری بوده است. نه  کشور بلخ است

بردند و از اوايل  به سر می گ.]-شهر بلخ کنونی
گ و سده دوم پيش از ميالد به سوی باختر و زرن
 رخج و بعدًا به هندوستان شمال غربی کوچيدند.

 
زبان  ،در سده يازدهم ميالدی در نواحی کاشغر

مانده آن حاکی  های باقی کنچگ رايج بوده که واژه
 های سکايی است. از شباهت اين زبان به گويش

 
اند،  شناسان ذکر نموده به طوری که بعضی از زبان

ه تاريخی های پاميری امروزی ادام شايد زبان
های مختلف سکايی باشند. بررسی قياسی زبان  گويش

سکايی ختنی و گويش وخی امروزی، که از گروه 
های پاميری است، حاکی از شباهت تاريخی اين  زبان

يی   دهد که از سرچشمه دو زبان است و نشان می
 اند. نزديک به هم پيدا شده

 
 :ها برخی واژه
ب در کناره ها از زبان سکاهای مغر برخی واژه

 ]۴دريای سياه و جنوب روسيه:[
arvant  - تند و سريع 

 Aspa - اسب 
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atar -آذر 
carma - چرم 
Gausa - گوش 
Hapta - 24».هفت 

 
خصلت زبان تخاری ِکنتم به هر رو، می دانيم که 

)centum) است و خصلت زبان ايرانی ِستم (Satem .(
تفاوت ميان اين دو، تنها يک تفاوت لهجه است. 

واقع ما يک زبان ايرانی کهن داريم که  يعنی در
شامل گويش ها و زبان های گوناگون است. نه اين 
که يک زبان مجهول الهويه وجود داشته باشد که 
نام بخشی از آن ايرانی و بخش ديگر آن سکايی و 

 .تخاری و... باشد
 

زمانی که هرودوت با سکاهای غربی (باشنده 
او گفته  ) مصاحبه نمود، آن ها بهاوکرايين

» خاور«بودند که دست کم هزار سال است که از 
آمده اند و اکنون ديگر زبان برادران خاوری خود 
را نمی فهمند. همين طور، برخی تاريخ نويسان 
رومی هم خاستگاه سکاها را از مرو و گرگان و 

گستره زيست اشکانی ها (ترکمنستان -همان 
ک نقطه امروزی) بيان کرده اند. اين ها همه به ي

 .می رسند
 

» ابـر«همانند  Overانگليسی  و Uber واژه آلمانی
پهلوی همگی يک شکل و » اپـر«فارسی و در واقع 

 Upairi يک فرم هستند. اما آشکار است که از
اوستايی بسيار جوانتر هستند و در واقع صورت 
دگرگون شده آن هستند و نسبت به آن قدمتی 

که به معنای   Gaiti ندارند و يا واژه اوستايی
و... در  Gehe و Go است. اين هم به صورت» رفتن«

آمده است. شگفتی در اين جاست که در ترکی هم می 
 . اگر نيک بنگريم، زبان ترکی ,Gah/Gal گويند

آذربايجان در واقع، يک زبان ايرانی است با 
 اندکی واژه های تورکی. 

                                     
دری  . همانندی اين واژه ها با واژه های پارسی 24

 گ.–کنونی، شايان توجه است. 



 

173 
 

 
يند نمونه ديگر اين که آب را در ترکی می گو

انگليسی به معنی  Sea ، تشابه اين واژه با»سو«
جالب توجه است و در واقع اين ها همان » دريا«
را » کجا«هستند و يا برای نمونه در ترکی » جوی«

، حال جالب اين جاست که در »هارا«می گويند 
که امروز  Hwere را می گفتند» کجا«انگليسی کهن 

نمونه در  شده است. و يا برای  Where تبديل به
» مه«ترکی برای منفی کردن فعل به انتهای آن يک 

يعنی » مه-گل«اضافه می کنند. مثال می گويند 
در واقع از » مه«که اين » ميا«و در واقع » نيا«

است که فعل را منفی می کرده » ما«ريشه اوستايی 
ما «است. مثال در زبان پهلوی می گفته اند 

و.... اين پيشوند  يعنی مخواهی(نخواهی)» خواهی
» ما يعلمون«حتا به عربی هم وارد شده است. مثال 

 .»نمی دانند«يعنی 
 ....البته مثال ها بسيار است

 
در باره ايرانی بودن سکاها، رقابت تنگاتنگی 
ميان روس ها و انگليسی ها در سده نوزدهم بوده 
است. تامارا تالبوت رايس يکی از آن نويسندگان 

از او شارون ترنر نويسنده  است. اما مهم تر
سال پيش در يکی از آثار  130انگليسی است که 

خود ريشه ژرمن ها و بطور کلی اروپای شمالی را 
از سکاها معرفی نموده و گفته که اين ها قبايل 
گوناگون سکايی هستند که متمدن ترين قوم سکايی 

بوده اند. اين ها » گوت ها«باشنده آلمان همان 
و غير مستقيم به ايرانی بودن همگی مستقيم 

سکاها اشاره کرده اند. يعنی اگر نگفته اند 
ايرانی، گفته اند آريايی که باز همان معنای 

 .ايرانی را می دهد
 

اما علت شيفتگی انگليسی ها به تحقيق در باره 
سکاها همين است که آن ها خود را يکی از قبايل 

 - Saxon سونو يا همان (-سکايی غربی يعنی سک 
فرزند سکا) می دانند. حال بلخيان به خون ها می 

، سکاهای ختنی هم می گفته اند »هونو«گفته اند 
، و انگليسی های کهن و تخارها می گفته »هونو«

 ». سونو«اند 
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همان گونه که ديده می شود، اين يک اختالف لهجه 
بسيار ناچيز است، نه اختالف زبانی ريشه يی که 

بان های جداگانه بناميم. بخواهيم آن ها را ز
وقتی نقل قول تاريخ نويسان دوره اسالمی در باره 
بخارا می بينيم، شگفتی زده می شويم که می 
گويند زبان هيچ کدام از روستاهای بخارا يکی 
نيست. همين بدين معنا است که قبايل ايرانی 
آنچنان گوناگون و بيشمار بوده اند که زبان 

يه هم نبوده، چه رسد به مردمان يک ايالت شان شب
اين که با هم هزاران کيلومتر هم فاصله داشته 

 .باشند
 

تا جايی که روشن است، آخرين پژوهشگر و دانشمند 
برجسته ايرانشناس که بطور دقيق روی زبان سکاها 
کار می کرد باز هم يک انگليسی به نام پروفسور 
هارولد والتر بيلی است. او يک گنجينه پنج جلدی 

شر ساخت به نام دايره المعارف زبان سکايی منت
که يک جلد آن يک ديکشنری بسيار  Khotan-Saka ختنی

گسترده سکايی است و چهار جلد ديگر آن ادبيات 
 سکايی. 

 لينک آثار ايشان: 
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF
8&field-author=Harold%20Walter%20Bailey&search-
alias=books&sort=relevancerank 
 

هر «پروفسور بيلی جمله مشهوری دارد که می گويد 
انگليسی دانشجوی رشته ادبيات که می خواهد زبان 

کتيبه «مادری خويش را بهتر بشناسد، بايد از 
و البته ». آگاهی داشته باشد» های ايران باستان

شايد الزم به ذکر نباشد که نه تنها بيلی که 
 بيشتر ايرانشناسان بزرگ مانند يوزف ولسکی
(لهستانی) سکاها را ايرانی می دانند و روشن 
است غير از اين هم نبايد باشد مگر اين که قصد 

 و غرضی در کار باشد. 
 

سکای پروفسور -اين هم لينک دانلود ديکشنری ختن
 :بيلی
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http://asyanik.arredemo.org/274/dictionary-of-khotan-saka-pdf-
download 
 
اين هم يک واژه نامه چکيده تخاری که به خوبی 

 : ايرانی بودن اين زبان را نشان می دهد
http://indoeuro.bizland.com/project/glossary/toch.html 

 
پروفيسور ايوانف، فرهنگ کوچک واژه های سکايی 
را نيم قرن پيش از امروز در مسکو به چاپ 

ژه های اين زبان، رساند. نگاهی گذرا به وا
کمترين ترديدی در ايرانی بودن سکايی ها بر جا 

 نمی گذارد.
 
 :به ضماير تعريف در اين زبان دقت کنيد 

se (masc.), sá (fem.), te (neut.) - this (IE *so, *sá, *tod - this) 
 

در زبان انگليسی کهن هم اين ها دقيقا همين 
. و حتا بوده اند با اختالف بسيار بسيار اندک

با صورت اوستايی اش  (...,das, der) صورت ژرمنی آن ها
همخوانی بيشتری دارند. يعنی اين که ريشه همه 
اين ها با وجود اختالفات شان از يک جا بوده 

 .است
 

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey Amazon 
Search 

 
کوف يکی از نوشته های جالب در زمينه، مقاله ليل

مساله همتاواژه های «ل. آر. زير نام 
هندوايرانی در پديده های فرهنگی سکايی// 

، مواد سايبريا -تاريخی سکايی-يگانگی فرهنگی
نخستين کنفرانس سراسری باستان شناسی، کيميروا، 

 است. 120، ص. 1980
 

Лелеков Л.А. Проблема индоиранских аналогий к явлениям 
скифской культуры // Скифосибирское культурно-
историческое единство. Материалы I Всесоюзной 
археологической конференции. Кемерово, 1980. С. 120 
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در اين جا می بينيم که در ويکی پيديا در باره 
 نوشته اند:  هسکايی ها به زبان روسی چ

ی که به وناني شهيرنام تباری دارای  –يتکاس«
در هم  ،سده های ميانهدوران باستان و  نامردم

اطالق می  ايدر آسهم و ی خاوری اروپاگستره 
ی کشورنام را بر  نيباستان ا انيوناني. گرديد

اطالق می نمودند که در آن مردمانی به نام 
ی وناني (به  [1]بودوباش داشتند. )Scythiaاسکيتيا (

 - نيالتبه ، Σκυθία -، به يونانی نوΣκυθική-قديم
Scythia.( 

 
ها از آثار يت سکادر مورد  هياطالعات اول

 یها کاوش) و ...باستان (هرودوت و سندگانينو
از پهناوری  يیها نيدر سرزم یباستان شناس

جنوبی) در  سايبريا(در تووا تا  سفلیوب يدان
 . دست است

 
 یرانيا«گروه  شامل زير» سارماتی -يتیسکا«زبان 
 .ی می گرديدرانيا یان هاخانواده زب» خاوری

 
، توده ها از دوران مهاجرت بزرگسر ، ان هاپس

 یروم شرق در تقويم هایا يت هکاتنونيم اس
گستره در باشنده اقوام مختلف (بيزانتين) برای 

و » ريصغ اسکيتيای«، »اسکيتيای کبير« بزرگ
برای  شد. یم سارماتيای اروپايی به کار برده

ت های چهارم، گو-سده های سوم منابع مثال،
. و در ی را هم به نام اسکيت می خواندندآلمان

ی های سالومتاخر، اين تقويم ها،  شتريب یزمان ها
نيز الن های ها، و  گينيچِ ، پِ هاخزر خاوری،

خويشاوند با سکاهای ايرانی باستان را هم در 
 شمار اسکيت ها می آوردند. 

 
 منشای اتنونيم اسکيت:

 ، ريشه مار یوري، پس از )Abaevی آبايف (ليواس 
 پيوند داد skul-ta*) را به skutaاتنونيم اسکوتا (

کدامين واژه مهم «را وی  skul (*skol)*که در آن، 
مربوط به باشندگان پيش تر از ايرانيان جنوب 

 KT، ک. ت. ويتچاک (امامی پنداشت. » روسيه
Vitchak (اس. و. کوالندا و )SV Kullanda( يتسکنام ا 
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 Σκόλοτοιمی دهند: از يونانی قديمرا چنين توضيح 
< *skula-ta < *skuδa-ta < *skuda-ta  کمانداران«(يعنی« ،

 ).يتیسکا زبان در D > * L * قانونمند رييبا تغ
 

از پيش هفتم سده در  skuδa-ta*آن هم در حالی که 
 آغاز  انيونانيکه  یبوده است. زمان جيرا الديم

همين جا  از(و نمودند  يت هاسکابه تماس با 
در  برخاسته است).  Σκύθαιکلمه يونانی قديم 

ها  یورسآ برها يت سکهمان هنگام هم لشکرکشی ا
آغاز گرديد (و از همين جا کلمه آسوری اشکوزيا 

)Ašgūzaiا) ي Išgūzai  پديد آمد). مقارن با سده پنجم
 به هرودوتسفر يعنی در هنگام  پيش از ميالد،

ل مبدل گرديده بود:  )، حرف ب به اOlbiaاولبيا (
*δ > *l. 

 
 در پيوند با حماسه عهد باستان Scholiaاسکوليای 

 اشاره می کنند: ريز یشناس شهير به» اديليا«
خود را  هایمو )Laconiansچون لوکانی ها (] «2[

ها  آنبا پيروی از و  و دراز می گذارند، بلند
 يت هاسکا همه يونانيان هم مودراز اند.....اما

می کوتاه  کسانی اند که موهای خود رانخستين 
اوسکيتلين ها  به ناماز همين رو هم کردند، و 
 ») ياد می شوند. απεσκυθισμενοι(به يونانی

 
 :هايت سکاافسانه ها در مورد منشاء 

به گفته هرودوت خود را به نام  ،ايت هسکا
) می Σκόλοτοιاسکوالت ها (به يونانی قديم 

اين نام هرودوت  ،شيپ قرن  25 باي. تقرخواندند
 به کار برده بود: ريز نهيدر زمرا 
قوم شان، ها، يت سکا بنا به حکايات خود«  -

ه ميان بچنين و  از همه اقوام ديگر جوانتراند
 باير،کشور هنوز  نيا : نخستين باشندهاست آمده
 - او. پدر )Targitai(تارگيتای  به نامبود  یمرد

) Borysthenes( رود بورسيتنس دختر -مادرش زئوس و
چنين چيزی را به رغم تاکيد من  البته،( بود

تارگيتای که چنين تباری کنم)  یباور نمايشان، 
 ،)Lipoksaiبود: ليپوکسای (سه پسر  داشت، پدر
کوالکسای  -ين آن هاو جوانتر )Arpoksaiارپوکسای (
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)Kolaksai از ليپوکسای، قبايل سکايی به نام....(
) و katiarکاتايارها (-پوکسای)، از ارavhatاوهات (

)، و از کوالکسای که به پادشاهی Traspiتراسپی ها (
) پديد آمدند. paralatقبايل پاراالت ( -رسيده بود

همه قبايل زير يک نام واحد اسکوالت ها ياد می 
شوند. هلنی ها (يونانيان) آن ها را به نام 

(هرودوت، تاريخ، جلد » اسکيت ها ياد می  کنند.
 ).6-5، ص. ص. پنجم

 
اسکيت «جلد چهارم می نويسد:  7او در ص.   -

 - پادشاه نخستيناز زمان  ها می پندارند که
تا ) پيش از ميالد1512-1514 باي(تقرتارگاتای 
 سالبه سرزمين شان، يک هزار  وشيتهاجم دار

بسيار داشتند،  نيزمچون اسکيت ها آزگار گذشت. 
ه پسر خود س ميان یبه سه پادشاهکاالکسای آن را 

 نيدر شمال سرزم ی کهطقادر من...تقسيم کرد
نمی توان ديد و را  یزيچ هيچ، يت واقع استسکا

پرهای پرنده، نمی توان به آن جا  پروازخاطر به 
پر از در آن جا و هوا  نيزمبه راستی  هم و  رفت

و از همين رو نمی توان چيزی را پر و بال است، 
  »ديد.

 
 یخود و کشورها بارهدر  يت هاسکخود ا  -

 انيوناناما ي شمالی شان چنين می گويند. هيهمسا
 ، روايت ديگری دارندکنند یم یپونته زندگدر  که
 :)استتر  قيحافظه عم تنی بر ادعای داشتنبکه م(

 )Geryonهای گيريون (گاوبا پيش کردن نرهرکول، 
کشور هنوز  نيا(گيريون به معنای پياله خون) به 

ا اشغال يت هسکا کنون آن را( رسيد از سکنهتهی 
پونته يی ها به دور از . گيريونی ها ند)ه اکرد
)Pontus (نزديکی در انوسيدر اقيی  رهيدر جز 
 یم یزندگهای هرکول، ستون سوی  در آن ريدگ

می Erief   به نام یونانرا ي رهيجز نيکردند، (ا
  .خواندند)

 
 خورشيداز طلوع سر  ان،يوناني به گفته انوس،ياق
آن ، اما ن می يابداجري نيزمپيرامون سراسر ر د

از آن جا، ند. نثابت کها نمی توانند اين را 
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در آن جا د. ش کيتياسا نامنهادشور کهرکول وارد 
او با . گرديدبد و سرد  یآب و هوا سردچار

آرميد و در  به دور خود، پوست خوکپيچانيدن 
اسپ های رام نشدنی هرکول (که او ، اما رفت خواب

گونه به  يدن داده بود)،اجازه چره آن ها ب
[به پنداشت »... .ندشد ديناپد يیمعجزه آسا

 - يونانيان باستان، اسکيتی ها بازماندگان اسکيت
 گ.]-پسر هرکول اند.

 
از  شتريبکه من (ی هم هست داستان سوميک  -

قبايل  :ديگو یمکه  )دارم اعتمادبه آن همه 
 که ی. هنگامکردند یم یزندگ ايدر آسکوچی اسکيت 
راندند،  رونيها را به زور ب آنماساگيت ها 

 یها نيزمبه سر25،از ارسبا گذشتن  يت هاسکا
يت سککنون اکشور، در اين ( شدند واردکيميری ها 

در  اند. اما به گونه يی که می گويند، کنها سا
 کيبا نزد گذشته مربوط کيميری ها بوده است).

که  رداختندشور په ب ، کيميری هاهايت سکاشدن 
چه بايد دشمن فزونشمار  یروهايدر برابر ن

 اختالف نظر پيدا کردند. مشاوره،مجلس در بکنند؟ 
بر مواضع خود اگر چه هر دو طرف سرسختانه 

 پادشاهسرانجام پيشنهاد اما ند، بود ستادهيا
 26چيرگی يافت...

  

                                     
در زبان  - Araz:آراز و یجانيآذربا یارس(در ترک. « 25

نسبتًا پرآب و  يی ) نام رودخانهԱրաքս:آراکس، یارمن
 هيترک یدر آناتول یخروشان است که از منطقه آرپا چا

جلفا و  -نخجوان -هيسرچشمه گرفته، از مرز ترک
 یو جمهور رانيرز اارمنستان گذشته و پس از گذر از م

گشته و به رودخانه  جانيآذربا یوارد جمهور ،جانيآذربا
 .زدير یکورا م

 
عهدنامه  یدر پ یالديم ١٨١٣ارس در سال  رودخانه
شد و  دهيبرگز هيو روس رانيبه عنوان مرز ا یترکمنچا

جدا و به خاک  رانيرود از ا نيمناطق شمال ا سراسر
 (ويکی پيديا).» افزوده شد. هيروس

. چون تفصيل اين داستان در متن پارسی ذيل سکاها در  26
ويکی پيديا آمده و ما آن را پيشتر آورديم، از تکرار 

 گ.-آن در اين جا خودداری کرديم
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يت ها، دژها و سکا نيدر سرزمهم  ... و اکنون
جامانده است. همچنين گذرگاه های کيميری بر

منطقه يی به نام کيميری هست و نيز بسفر 
ا در يت هسککيميری. کيميری ها با گريز از دست ا

در آن اکنون که نمای را  گرفتند  رهيجز ا،يآس
 زين ني. اقرار دارد نوپيس یونانيشهرستان 

کيميری  بيها در تعقيت سکاکه  ستشناخته شده ا
. يورش بردندماد  نيسرزمبه و شدند گمراه ها، 

کرانه های پونته در امتداد  کيميری ها، پيوسته
پی آنان به سوی در  زنيها يت سکپيش می رفتند، ا

 ماد نيبه سرزم تا آن جايی شتافتند کهفقاز چپ ق
 ماد چرخيدند.به داخل کشور  اين بود که. رسيدند

آخری را هم هلنی ها و هم بربرها داستان  نيا
(هرودوت، تاريخ، جلد » د.(وحشيان) نقل می کنن

 )12، ص. 7
 

حکايت مربوط به هرکول، گواه بر قديمی تر بودن 
اسکيت ها نسبت به حکايتی است که خود شان در 
باره تارگاتای باز می گويند. در اين حال، بنا 
به اين روايت، اسکيت ها پيش از هرکول می زيسته 
اند که وی از کسی به نام تيوتار تيراندازی از 

 ان را فرا گرفت.  کم
 

 »اسکولوت ها«شناسان،  زباناز  یبرخ باوربه 
) است کمانداران(  -skuda-ta*یرانيا کلمه از یشکل
کنون در (می باشد  جمع نشانه  -taاين جا، در  که

 .معنا به کار می رود)در همان   -тæ-زبان اوستی
سارمات ها خود را به توجه است که  شايان
می خواندند و به گونه  Σαρμάται»  (Sauromatæ)»نام

همان به ) می پندارد، Harmattaيی که ی. هارماتا (
 .[3]ا استمعن

 
 چونانِ  اسکيتی، Lی قديم به رانيا d*تبديل شدن 

يی هم کلمات سکا گريد در يتی،سکا زبان یژگيو
 مثال:  رایبتاييد می گردد. 

 Παραλάται- ای (به قولمعن يی به لهينام قب 
حاکم  دودمان ، جلد چهارم تاريخ)6ص. در  هرودوت

 جاها آن را با بيان گريدکه او در ها يت سکا
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ΣκύÞαι βασιλητοι  ی هايت سکا« یعنيد، هدمی  حيتوض
(يعنی کسی  که در  ايرانی Paradāta * از  ؛ <»شاهی

چهارچوب قانون  در راس امور گماشته شده است) 
وا يعنی ی فرمانرافتخار(لقب  -paraδātaدر اوستايی 

 ی گماشته شده است)...رهبر کسی که در راس
 

 تاريخ پديدآيی:
با » فرضيه گورگانی«را هواداران  يتیسکافرهنگ 

فرهنگ اسکيتی  لتشک پويايی مطالعه می کنند.
از سوی جمهور محافل عملی شناخته شده باستانی 

  الدياز مپيش هفتم سده به را، باستان شناسان 
برخورد حال، دو  نيا رد] 4[ متعلق می دانند.

 :پديدآيی آن وجود دارد ريتفس یبرااصلی 
از اين رويکردها، که مبتنی بر  یکي طبق -
]  5[ می باشد، ودوتهر» نامنهاد سوم داستان«

 ه بودند. سکاها از شرق آمد
 
بر تواند  یم ني، که همچنگريد کرديرو -

دال  متکی باشد، داستان نوشته شده توسط هرودوت،
مقارن همان زمان دست کم ها يت سکاه کبر آن است 
 یزندگ اهيس یايدر یشمالکرانه های در چند سده 

فرهنگ ريسمان  نانيجانشمحيط از که  کردند یم
 8] [ 7] [6برخاسته بودند [27داران (طنابداران)

 ] [9 . [ 
 

 تشکيل دولت:
آغاز تاريخ (تا جايی پذيرفته شده از سوی مجامع 

زمان – الدياز م پيش هشتم علمی) اسکيت ها، سده
 یايدربه شمال ها يت سکا یاصل یروهايبازگشت ن

پيش از آن، سده ها کيميری ها بر که  جايی -اهيس
فرمان ) Homersآن (در برخی از منابع، هومری ها 

 .می راندند؛ شمرده می شود
 

                                     
نياکان  -. به گونه يی که می دانيم، ريسمانداران 27

ايرانيان باستان بوده اند که از ائيريانا ويجه به 
يده بودند. اين گونه، آسيای ميانه و پشته ايران کوچ

بر اساس اين ديدگاه، سکايی ها با ايرانيان همريشه 
 گ.-وهمتبار اند.
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در  هايت سکا ،اهيس یايدرشمال از کيميری ها را 
گرکشی اسکيت راندند. لش الدياز مپيش هفتم سده 
هم زمينه ساز کوچيدن کيميری  ريصغ یايآس ها به

سال های دهه در  ها از آن ديار گرديده بود.
به ها يت سکا ،الدياز مپيش هفتم  هفتاد سده
به و  سرازير شدند ني، فلسطهي، سورسرزمين ماد

فرمان «در آسيای مقدم يا صغير  گفته هرودوت
يی اشکوز کاس یپادشاهدر آن،  که يیجا - »راندند

)Ishkuz(،  .مقارن با اوايل اما را برپا داشتند
رانده شدند. آن جا از  الدياز مپيش ششم  سده

ی هم بر جا قفقاز شمالدر ها يت سکحضور اآثار 
 مانده است.

 
وب يدانميان جلگه  -يت ها سکا یاصل سرزمين 

به شمول بخش استپی جزيره نمای ن، د رود و  سفلی
. مرز بود اهيس یايدرشمال ور و مناطق مجا اميکر

 نيها به چنديت سکانامشخص است. کشورشان  یشمال
شدند. به گفته هرودوت، می  ميبزرگ تقس لهيقب
اسکيت هايی بودند  -یسلطنتی حاکم يا هايت سکا

که در حوضه  می زيستند و یشرق هيال یدر منتهکه 
بخش  زينرود دن با سارمات ها هم مرز بودند که 

ها  غرب آندر  ا را زير تصرف داشتند.ميکر یاستپ
 غرب شتريکردند، و ب یم یزندگکوچی های اسکيتی 

اسکيتی  رود دنيپر، چپکرانه ، در تر از آنان
 بودوباش داشتند. کشاورزهای 

 
، در حوضه )Dnieperدنيپر ( راستکرانه در 

 شهرستان یکي، در نزدیجنوب بوگایرودخانه 
) يا اسکيت kallipidy) کاليپيدی ها (Olbiaاولبيا (
 . کردند یم یزندگهای هلنی 

 
بسر می  )alazony( تر از آن ها، االزون ها شمال
تر اسکيت های پاهاری  شمالبيشتر و  بردند

)Pahari.(  ،بودن آن  هرودوت به کشاورزدر اين حال
يتی اشاره می سکديگر ا هلياز سه قبمتفاوت  ها

و ها کند و تاکيد می کند که هرگاه کاليپيد
يت سکا، گندم می کارند و نان می خورند االزون ها

 ]10[پاهاری گندم را برای فروش می کارند. یها
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 در کل خود را به گفته هرودوت، اسکيت ها
 ميتقس لهيو به چهار قب اسکولوت ها می خواندند

(نخستين)، اهوات ) paralat: پاراالت ها (شدندمی 
بسر  )Hipanis( )(در گستره عليای هيپانيسavhatها (

) و کاتيری ها Traspieمی بردند)، تراسپ ها (
)katiar.( 
 

با شاه آن ها ها به جنگ يت سکا یاسيانسجام س
 . کمک کرد الدياز مپيش  512اول در  وشيدار -پارس

د: ايدانفريس سه پادشاه بودن هايت سکدر راس ا
)Idanfirs(، ) اسکوپاسScopas (تاکساکيس  و
)Taksakis .( های پنجم و چهارم پيش از  هرزسدمدر

را  يتیسکديگر اشاهان )، Athey( شاهميالد، اتی 
 کامل را به دست گرفت...قدرت کنار زد و 

 
کردن سارمات ها از آواره با ا، يت هسکااما ...
ا مسکن ميتنها در کر اهيس یايدرکرانه  یها استپ

شايان گزارش ها، بخش  ی. بر اساس برخگزين نشدند
بسفر و ميان ا در منطقه يت هسکا از یتوجه

 به نام يیدر منطقه ) Dniesterدنيستر ( رودخانه
که در آن شهرستان  ،اسکيتيای کوچک جاگزين شدند

نامدار  سخنور جايی که زمانی  -قرار دارد توما
 ه بود.شد دي، تبع)Ovidاويد ( -روم
 
تا زمان  ريصغ اسکيتيایدر حضور اسکيت ها  

ه چهارم ميالدی، خاطرنشان سددر ها تهاجم هون 
ميان که در شمار توده هايی در ساخته می شود. 

 جنگ معروف دانيدر مها رهبر هون  -سپاهيان آتيال
هم  ا يت هسکبودند، از ا )Catalaunianکاتالونيا (

 ...دوش برده می نام
 

 اسکيت ها و سارمات ها:
های  ورشسده های ميانه در اثر يدر  يت هاسکا

 ها و ديگر، هون (مانند تخارها گريدکوچی های 
 ها، سارماتی ها و يفتلی ها) ناپديد شدند. رکوت

 تيموقع توده ها،پس از مهاجرت بزرگ سارمات ها 
و پس ند اروپا را از دست دادخاور غالب خود در 
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الن ها) در ميان ساير توده ها  به جز از( از آن
 حل گرديدند.

 
، تقريبا در الن ها (که از قبايل سارمات بودند)

که  ،ايجاد کردنددولت خود را  سده چهارم ميالدی
و عرب، خاوری) روم بيزانتينی (منابع  به گفته
است. بوده در منطقه قفقاز دولت  نيترنيرومند

در مبارزه  ینقش مهمسده دهم، الن ها از پيش 
ی می و اعراب باز یشرق یها ی، رومهاخزر ميان 

پشتيبانی می  کردند و بيشتر از بيزانتينی ها
و  هاخزر فيپس از تضع کردند. سر از سده دهم،

، که تا حمله آغاز می شود ايآالن، شکوفايی اعراب
 .دانجاممی طول  به زدهميس سدهمغوالن در 

 
مانند: ايوسافت، زمان ( همانبه گفته منابع 

 و...) Rubrukروبروک  د ومي، گ)Barbaroباربارو (
با  به پيکار الن های رانده شده به کوه ها،

 گارماند هاجاادامه دادند و در همان  تاتارها
لنگ در  موريتالنی در لشکرکشی های  . دولتشدند
و  فرزندان ی ها ازنابود شد. اوست چهاردهسده 

بازماندگان الن ها اند. همچنين ياس های باشنده 
اورگنچ لی «نيز. توده های نامنهاد  مجارستان

ن های گرگانجی) باشنده ) (الurgenchly olam» (اولم
يانه يی هم از بازماندگان الن ها شمرده م یايآس

 زندگی می کنند. نستاندر خاک ترکممی شوند که 
 

 ارثيه اسکيت ها:
ساخته ها و کاردستی های بسياری از اسکيت ها در 
اوکرايين و جنوب روسيه و قزاقستان يافت شده 

ی ااز رودخانه ها و مناطق اروپ یارينام بساست. 
 28سارماتی اند. -خاوری دارای خاستگاه اسکيتی

 
 توده های اسکيتی:

                                     
. در سده های نزدهم و بيستم، در گستره شوروی پيشين،  28

کاوش های باستان شناسيک فراوانی در سرزمين های اسکيت 
ها انجام گرفته بودکه ره آوردهای درخشانی داشتند. به 

ای پر از اشيای عتيقه اسکيتی در ويژه کشف گورگان ه
اوکرايين، جنوب روسيه، قزاقستان و ... در اين جا، از 

 گ.-مطالب مربوط به کاوش های باستان شناسيک می گذريم.



 

185 
 

 ميتقس یتوان به سه شاخه اصل یرا م يت هاسکا
 کرد:

که کوچروان ايرانی زبان  اسکيت های اروپايی -
بودند و در کرانه های دريای سياه در سده های 
چهارم تا سوم پيش از ميالد فرمان می راندند. 

ی در باره اسکيت های اطالعات بس گرانبهاي
اروپايی در آثار يونانيان باستان به ويژه در 
آثار هرودوت بر جا مانده است. اغلب زير نام 
اسکيت ها همانا اسکيت های اروپايی شناخته می 
شوند. به گفته هرودوت خود اسکيت ها خود را به 
نام اسکولوت ها می خوانده اند. پارس ها آن ها 

 ايی ها) ياد می کردند. را به نام ساک ها (سک
 

 ساک ها:
قبايل اسکيتی باشنده گستره آسيای  -ساک ها

ميانه بودند. توده های آسيايی به ويژه پارس ها 
آن ها را به نام ساک ها می خواندند. اما 
مولفان يونان باستان آن ها به نام اسکيت های 

] طرفه اين که پارس ها  [14آسيايی ياد می کردند.
ساک های باشنده «روپايی را به نام اسکيت های ا

 می خواندند. » آن سوی درياها
 

به دو  ساکی تباران ،ارسپ یخنگاريسنت تار مطابق
متفاوت از اسکيت  ند...شد یم ميعمده تقسگروه 

ها زير  ، ساکپارسيان بودند مستقل ازکه  ها،
آنان بودند و به گونه منظم به هواداری از  سلطه

اصلی  یروينو با اين حال،  ،پارس ها می جنگيدند
 .پارسی را می ساختندسواره نظام 

 
 سارمات ها:

خويشاوند با اسکيت  سارماتی يا ساوروماتی ليباق
و جلگه ولگا حوضه رود در جلگه  ها در آغاز

کردند. به  یم یزندگ دامنه های کوه های اورال
پيوند جوانان از  سارمات هاگفته هرودوت، 

 ی گک پديد آمدند.آمازون اسکيتی و دوشيزه های
]15[ 
 

سارمات ها به « دهد که یهرودوت گزارش مهمو 
آغاز ، اما از همان گويند یمها سخن  يیزبان سکا
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سر از سده چهارم ]. 16[»با يک گويش تحريف شده
جنگ يت ها کپيش از ميالد، ميان سارمات ها و اس

ضع غالب امو که به افتادن بسيار رخ می دهد یها
اسکيت ها به دست سارمات ها می  يیپادر بخش ارو

سارماتيا  ني، که در منابع کهن همچنانجامد
 .ندشد یم دهينام
 

از زبان سارمات ها، يگانه شکل حفظ شدهء زبان 
سارماتی، يعنی زبان اوستی ريشه می  -اسکيتی

گيرد. چنين پنداشته می شود که برخی از اسکيت 
ايرانی های اروپايی ياد شده در منابع باستانی، 

زبان نبودند. برای مثال، چنين گمان زده می شود 
 بالتی بودند، نه ايرانی. -که که نئورها

 
 اسکيت های آسيايی (سکايی ها):

 ،)Claudius Ptolemy( وسيبطلم وسيکلود گقته به
از آن سوی ميوتيدی  يیايآس سرزمين اسکيتيای

)Maeotis) (در بين روسيه و  آزوف یايدر
(ولگا)  وميراد ) ياRaرا ( دخانه) و رواوکرايين
به مغولستان، به سوی خاور تا  شود و یآغاز م

به تا  –)، در جنوباکيسرسرزمين ( نيتبت و چ
 یها نيبه سرزم تاشمال  درو هند و  ياناسغد

 .می يابدگسترش  دوردست ناشناخته
 

يی را چنين ايآس ، اسکيتيایدر جهت غرب به شرق
 آن سمتدر مت و س نيامی کردند که در  ميتقس

در اين حال با  ،) قرار می گرفتImaya( ايمايا
می مشخص  را مختلف یهاايمايا، رشته کوه  نام

، ايمالي، ه)Belurtagبيلورتاگ ( : اورال،کردند
 بيشتر تيان شان (در قزاقستان).

 
يی را می ايآسهای اسکيتيای رودخانه  ،گذشتگان
 - )Ochsاوکس ( و(ولگا)  Ra از به جز شناختند:

) (شايد رود Paropamisپاروپاميز ( –) ايردريس
اورال) و... را. در  -)(کنونDaikiدائيک (، ابی؟)

ی مبهمباره درياچه ارال، گذشتگان تنها تصورات 
ايکسرت  رودخانه به گفته استرابون، :داشتند

)Iaksart) (کسپين می ريخت. یايدربه )  ايآمو در 
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 يتی:سکا یفسانه هاا

 اتتشابه(متولوژی) اسکيت ها دارای اسطوره ها 
است که در  يیو هندواروپا یرانيافزونشمار 

پروفيسور و  باکوفير اکادميسيناز آثار شماری 
و شرک  الحادزمينه در ) DS Raevskiiرايفسکی (

)paganism نشان داده شده است. کار در زمينه از (
 سوی پژوهشگران معاصر پيگيرانه دنبال می شود.

 
 اسکيتيا،که هر منطقه  ه استاشاره کردهرودوت 

چکاد آن شاخه ها ، که در ) داشتAres( آرس محراب
 رينماد شمشکه  زمياز ههای بزرگی  يا پرخچه

 یاز اسام ی] هرودوت  فهرست20. [، قرار داشتبود
  ]21[ را آورده است: انيخدا نيا
  

ی)، وناني وره هایدر اسط ايهست( )Tabithaتابيتی(
) يا گايا، API)(زئوس)، اپی (Papayosپاپيوس(
 تيآفرود)Argimpasa)، ارگيمپاسا (Oytosirآپولو (

خدای دريا).  -(پسيدون Urania ،Fagimasad اياوران
افزون بر اين ها، او به هرکول و آرس اشاره می 

 کند. 
 

خدای کانون خانواده، از ، هخانواد خدای -تابيتی
يت سکدس امق یحامبرخوردار بود که  ارج ويژه يی

انون کسوگند خوردن به . شمرده می شدها 
 وگندس نيبزرگتر -خانگی ارشد یخدابه ، خانواده

به باور اسکيت خدا  به اين ني. سوگند دروغبود
 ري. تصوبيماری رييس خانواده می گرديدباعث ها 
با آرس، به گونه يی که هرودوت او را جنگ ( یخدا
 یريشمش، )می ناميد وناني رياساطاز روی  اسيق

چارپايان او به پيشگاه در سال  يک بار که بود
و را (به خصوص اسب)  ی می آوردندقربانرا به 

 .[22] ی راکي –نفر صدهر از  ،را رانياس
  

تاريخ افسانه يی و کرونولوژی (تقويم) اسکيت 
  ها:

 خيمربوط به تار گاهنامه ها (تقويم ها)ی
 سندگانياز نوآثار شماری ها، در يت سکا یباستان
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رقام درشت ا بهنه تنها  که شود یم افتيباستان 
بل که در بيشتر ، تقريبی معمول تکيه می زنند

که قرار می گيرند  گريکديدر تناقض با موارد 
ی باستان شناس یبا داده هاآن ها  ميمستق سهيمقا

  .سزاوار نيست
 

به گفته  کرد.هرودوت ارائه نخستين ديدگاه را 
] از 23[ ترين قوم اند. انجو –ها يت سکا ،یو

شان تا لشکرکشی  نخستين شاه -دوره تارگاتای
 به ان. ب]24[سپری شده بود. سال داريوش هزار

 وياگ) Sesostris( سيسوستريس ، فرعونهردودتاطالعات 
و بر آنان ] 25[ را منکوب نموده بود هايت سکا

 ] 26. [ فرمان می راندجنگ تروا تا دو نسل 
 

به سرزمين هرکول ت نمودن رفتِن ت با حکايهرودو
يتی سکاشاهان  اسکيت، -اواز پسر اسکيت ها که 

 داستانپسانتر ] 27[ به دنيا آمده بودند،
 ،يانونانتارگاتای را باز می گويد. به پنداشت ي

. يسته استزمی از جنگ تروا يک نسل پيشتر هرکول 
 تقريبا باها يت سکا پديدآيیبه ظاهر  ن،يبنابرا

آن جنگ و برابر است پيش از ميالد هم شانزد سده
رخ  الدياز م پيش زدهميس سده يان دربا مصرها 

 -درست در همين سده سيزدهم، اسکيتو  داده بود
 به دنيا آمده بود. پسر هرکول

 
) (که AI Ivanchikبه گونه يی که آ. ای. ايوانچيک (

به تفصيل اين مساله را بررسی کرده است)، اشاره 
يشه آرمانی قديمی تر نشان دادن می نمايد، اند

اسکيت ها و نيز توصيف پيروز نماياندن آن ها بر 
تاريخ نويس سده  -)Ephorusمصريان را ايفوری (

 نيا .[28]چهارم پيش از ميالد ارائه نموده بود
، نيجوان تر نههرودوت، سکاها متفاوت از  ،گونه
از کار برآمدند. ديالوگ مردم  نيتر یميقدبل 
را باستان در باره جهان ها يت سکاو ها  یمصر
 ]29[ ) مطرح می سازد.Justin( نيجاست

 
) می Zeus(زئوس)، اسکيت را پسر Diodorديودور (

سکيت تولد ااين گونه، تاريخ که  نه هرکول داند،
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فرزندان  می کشاند. تر يمقد یها هزمان را به
 ناپ ياد می شوند کهپال و  يت به نام هایسکا

نموده، شمار بسياری  ميتقسان خود را مي یپادشاه
] پس 30. [را زير فرمان خود در آوردند ليقبااز 
ی گک ها را باز می داستان آمازون اين ديودوراز 

 گويد.
 

) را Trogusتورگوس ( مقاله پومپهکه  ن،يجاست اثر
 ینشانه هافشرده تر ساخته بود، در بر دارنده 

بر ها  اسکيت یروزيپس از پ :است ريز گاهنامه يی
باجگذار  ايآس ،سال 1500در درازای ] 31[ انيمصر

 سال 1300 انيسپس آشور -] 32. [اسکيت ها گرديد
 -در پی آنان]، و 33[فرمان راندند ايآس بر

 انيپاچون  ،گونه ني]. ا34[سال  350مادها 
شاه  ها با روی کار آمدنمادفرمانروايی 

از  پيشششم  سده ميانه هایکوروش ( -يانارسپ
بر اسکيت ها  یروزي، پ) پيوند زده می شودالديم

 مپهواز ديد پ )Vezosis( عصر ويزوسيس انيمصر
صورت  الدياز م پيشسال  3700 والیح تورگوس، بايد

 ].35. [گرفته باشد
 

 انجوان بارهدر  ی رااستاند نيهمچن نيجاست
ی و اسکولوپيتی نيپلهای شاهی  دانخانبرومند 

)Skolopite( ی گک آمازون خاستگاهو  کشته شدن آنان
می توانند  رخدادها ني]. ا36[ ها می آورد.

جا داشته از جنگ تروا  پيشدو نسل طی  تقريبا
 - ) Panasagorلشکرکشی پاناساگور (، و باشند

 .نسل کپيش از ي –] 37آتن [بر  اسکيتی شاهزاده
 

کل با در ، یحيمس تاريخ نويس – )Orosاوروسی (
های  خيتارمی توانست ن نيجاستاثر استفاده از 

 ذکر شده از سوی او را بپذيرد. چون مغاير
 در باره توفان نوح بودکتاب مقدس  سالشماری

تقويم «است که در  شايان يادآوری] (38[
هيچ  ی،باستان خيتار بارهدر »  Eusebiusاوسيبيوس 

 وجود ندارد) .يت ها سکراجع به ا اطالعی
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ر اروپا و بها يت سکاسلطه  و یابيدستاوروسی، 
از  پيش سال 1500 پيش تر از  دورهرا به  ايآس
قبل از  3553 سال در مربوط می دانست که ناين
ها را مرتب نمود. جنگ او تسلسل  .افتد یم الديم

ها  يت سکا نينا بر -پادشاه آشور یروزيپ پيروزی 
می  ماز ر  سيسال قبل از تاس 1300پيشتر از او 

ويزوسيس  .[39])الدياز م پيشسال  2053( پنداشت
سال قبل  480 پيشتر ازها يت سکابا  )Vesozisمصری (
سال پيش از  1233( جنگيده بود مر  سياز تاس
 .] 40[  ميالد)

 
تاريخ مانند هرودوت، درست ،  Orosius،اين گونه
می  تروانبرد از  شيپ یاندکرا جنگ  وقوع اين

، نيجاست را مانند جنگ جهي، اما نتپندارد
 در. داستان می انگارد هايت سکپيروزی ا

 ی گک ها در اثرو آمازون یني، پل Skolopiteباره
Orosius  41[ همخوانی دارد نيبا جاست.[ 

 
 نام های شماری از اسکيت های سرشناس:

 افسانه يی:-آ
پسر هرکول از مادِر نيمه  -)Agathirsاگافريس (

 انسان نيمه مار 
 هاپادشاه همه اسکيت  -پسر هرکول -گيلون
 پادشاه افسانه يی همه اسکيت ها -اسکيت

پادشاه افسانه يی همه اسکيت ها و نيز  -پروميته
 نام خدای آتش

 پادشاه افسانه يی همه اسکيت ها -دردان
ملکه افسانه يی سارمات ها، مادربزرگ  -زرينا

همه پادشاهان سارماتی، که در شهر افسانه يی 
 روسکاناکا فرمان می راند.

افسانه يی سالوی ها، پدر سلووين و نيای  -اسکيت
 روس

پسر اسکيت، نيای افسانه يی سالوی ها،  -سلووين
 يکی از بنيادگذاران سلووينسک (نوگورود)

پسر اسکيت، نيای افسانه يی سالويی ها،  -روس
 برادر سلووين، بنيادگذار  سلووينسک (نوگورود) 
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گذشته از اين ها، باشندگان سرزمين افسانه يی 
ال (هيپربوری) را با اسکيت ها يکی می قطب شم

 پندارند. 
 
دودمان های اسکيتی و نمايندگان معروف آن ها  -ب

 بر اساس منابع آسوری:
پيشوای اسکيت ها تا سال  -)Ishpakayايشکاپای (-

 با وی رزميده بود Esarhaddon پيش از ميالد که  675
[48]. 

لی پادشاه اسکيت ها در حوا -)Partatuaپارتوتا (-
پيش از ميالد که در متون آسوری  650-675سال های 

 Madiaاز وی ياد شده است. هرودوت او را با پدر 
Protofit [49] يکی می پندارد. 

 
پ. دودمان های شاهان اسکيتی و نمايندگان 
 دودمان هايی که هرودوت از آن ها نام برده است:

شاه نيمه افسانه يی اسيکتی که برای  –اريانت -
 .[50] ين بار سرشماری نفوس را انجام دادنخست

شاه اسکيتی در نيمه دوم سده هفتم پيش از -مادی-
سال آزگار  28ميالد، پسر پروتوپی که از مادها 

 .[51]باج می ستاند
پادشاه اسکيت ها، که با شاه پارس  -ايدانفيرس-
پيش از ميالد  514/512داريوش در  حوالی  -ها

 جنگيده بود. 
يکی از پادشاهان، معاصر  -)Taksakisتاکساکيس(-

ايدانفيرس که در هنگام جنگ های اسکيت ها با 
) و Gelonsپارس ها بر سپاهيان گيلونی ها (

 .[53] ) فرمان می راندBudinsبودينی ها (
يکی از معاصران  - )Skopasisاسکوپايسس (-

ايدانفيرس، که در هنگام جنگ های اسکيت ها با 
ه های تکاور اسکيت ها و پارس ها فرماندهی دست

 سارمات ها را به دوش داشت. 
)، Skilشاه، پدر اسکيل( - )Ariapifارياپيف (-

 )Oric) و اوريک (Oktamasadاکتاماساد (
 

دودمان ها و سرشناسانی که از ساير منابع 
 شناخته شده اند:

 شايد برادر ايدانفيرس -مارساگيت-
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 هرودوت از او نامی نبرده است. -ارگوت-
نماينده فرضی دودمان اسکيتی در -سارماک-

بوسفور، که از روی يک سکه  که تاريخ آن در 
يت شده است، بپيش از ميالد تث 405-409حوالی 

 ..[55].شناخته شده است.
 

پادشاهی های اسکيتی در دوبرودج (اسکيتيای 
 پيش از ميالد): 70-330(در حوالی سال های  کوچک)

 ميالد،پيش از  270نزديکی  -کانيت-
 سده دوم پيش از ميالد، -هراسپ-
 سده دوم پيش از ميالد، -اکروسا-
 پيش از ميالد، 100نزديکی سال  -تانوس-
 سده يکم پيش از ميالد، -زری اکس-

.... 
 

 اسکيت ها در عهد باستان:
 یاصل لهيقب در عهد باستان چوناِن يکا يت هکاس

توده  کيعنوان  به ، واهيس یاباشنده شمال دري
ها به سر کاروان چادرها و که در  چرو دامدارکو

و گوشت  ريشمی بردند، شهرت داشتند و خوراک شان 
خود  زيخشونت آم یجنگهای رفتاربود و با  گاو

اپذيری شان شهره شکست نبنام بودند و آوازه 
به نمادی ها يت سکآفاق گشته بود. اين گونه، ا

مدل  ايو هم به الگوی خشونت  اي(و  تيبربراز 
ی نمايی) مبدل گرديده وحشمتمايل به  یرمانگراآ

 ].[61بودند
 

 :نتيجه گيری های دانشمندان علم ژنيتيک
بسياری از اسکلت های يافت شده اسکيت ها در 

 و آسيای ميانه حامل هاپلوگروه های سايبريا
R1a1به گونه يی که می دانيم، اين .[62] اند]

- ست.هاپلوها ويژه توده های ايروهندواروپايی ا
 گ.]
 

 اسکيت ها در سنت های قرون وسطايی:
گاهنامه نگاران روسی خاطر نشان ساخته اند که 

 يایاسکيت«توده های روسی را يونانيان به نام 
سال های «می خوانده اند. در داستان » کبير
 از اسکيت ها بارها نام برده شده است:» موقت
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، يمما گفت همان گونه که ،یسالوخلق که  ینگامه«
، آمدنديا يتسکاکردند، از  یم یوب زندگير داند

 وبي، و در داننامنهاد ی، بلغارهاهااز خزريعنی 
 نيسرزمدر ، و می نشستند (زندگی می کردند)

ند. دولئب ها در بوگو زندگی می بودمهاجر سالوها 
) volynyanولينيان ها (آن کنون در که کردند 

يتس ) و تيورUlichاولوچ ها ( وبودوباش دارند. 
در آن و  )Dniesterی دنيستر (کيدر نزد) Tivertsها (

جاگير داشتند. آن ها فزونشمار وب يدانسوی رود 
تا  دنيستر رودخانه آن ها در امتداد: بودند

ی شان تا ها ، شهرستانندنشستمی  ايدر کرانه های
ها  آن انيونانيو  گرديده است.فظ همين اکنون ح

 »می خواندند.» اسکيت کبير« را
 
در را  گورياو  تاخت انيوناني رب )Oleg( گلِ ا 
 نگيکيواو با خود شمار بسياری از  ماند. فييک

کريوچی ها  و )Tschudچودها ( ها و سالوها و
)Krivichy( و ) ميری هاMeyrueis (دريولی ها  و
)drevlyan(  وپوليان ها و سيويرليان ها   و 

 ادولب ه و کروات ها و) Vyatichiوياتيچی ها (
)Dulebs( تيورسی ها و )Tivertsy(  را که چونان

اند، به همراه گرفت. همه شناخته شده تولماچ ها 
ياد » اسکيت بزرگ«به نام  انيوناناين ها را ي

 »می کردند.
 

گاهنامه نويسان روسی سده هفدهم، توده های قرون 
ای کبير می يوسطايی دولت روس را ادامه اسکيت

گفته هايی در «اب: شمردند. (نگاه شود به کت
 »)باره سالوی ها و روس و شهر سلووينسک

 
 توده های اسکيتی باستان عبارت اند از:

)، Agathirs)،  اگافيرس ها (Borusciبوروسکی ها (
، اريماسپ ها neuritis (nerve) )، نئورهاGelo( گيلوها

)arimasp) فيساگيت ها ،(Thissagets ايرکس ها ،(
)iyrks) بودينی ها ،(Boudin ميالنخيلين ها ،(
)Melankhlens() گيت ها ،geta اواهات ها يا ،(

، کاتيارها يا ارپوکسی avhaty (Lipoksai)ليپوکسی ها
، Traspie (Arpoksai)، تراسپی ها katiary (Arpoksai)ها 
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 ، ايسيدون هاparalaty (koloksai, chipping)پراالت ها 
)Issedones) سارمات ها، تاوری ها ،(Tauris ،(

)، اندروفاگی ها Argippeansارگيپی ها (
)Androthags.ساک ها و ماساگيت ها ،( 
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از اسکيتا تا «ته هايی از کتاب: برگرف
و ها آريايی های قديم: افسانه   -هند

 29»تاريخ
پديده های قطبی، آريايی ها، اسکيت 

 ها، سارمات ها و...
 

 31و ادوين گرانتوفسکی 30لوين-بونگارد

                                     
. اين کتاب يکی از بهترين و وزين ترين کتاب هايی  29

است که تا کنون در باره آريايی ها، ايرانی ها و هندی 
ه است. نويسندگان کتاب از ها به رشته نگارش در آمد

بزرگترين و بنام ترين هندشناسان و ايران شناسان جهان 
اند. کتاب دست داشته بر پايه صدها کتاب و مقاله و 

اکادميک، آثار موزه ها و کتيبه های  -داده های علمی
باستانی هند و ايران و آسيای ميانه و روسيه و با به 

می در باره موضوع کارگيری از پيچيده ترين روش های عل
مورد نظر نگاشته شده است و به رغم آن که از چاپ آن 
بيش از سه دهه آزگار می گذرد، بی ترديد يکی از سنگين 

 ترين آثار در زمينه است.
 

در اين جا تنها برگردان بيست صفحه آغاز و بخش اخير 
 گ.-کتاب خدمت پيشکش گرديده است.

 
از هند شناسان و  لوين فقيد، -. اکادميسين بونگارد 30

در  2008خاورشناسان برجسته روسيه و جهان (درگذشته 
فرانسه) کارمند برجسته پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه 

انستيتوت » شعبه تاريخ آسيای جنوبی«علوم روسيه، رييس 
کشورهای آسيا و افريقای دانشگاه دولتی مسکو، رييس 

گاه دانش» مرکز پژوهش های هندشناسی و بوداشناسی«
مرکز پژوهش های مقايسه يی «دولتی مسکو، راهنمای علمی 
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پژوهشکده تاريخ پژوهشگاه علوم روسيه، » تمدن های کهن

و نيز صدر هيات » پيام تاريخ باستان«سر دبير مجله 
؛ مولف آثار »يادمان های مکتوب خاور زمين«تحرير مجله 

فراوان در باره تاريخ باستان هند و خاور زمين، عضو 
خاری اکادمی  های هنر، تاريخ و ادبيات کشورهای افت

 فرانسه، سويس و ايتاليا بود.
 

 -از اسکيتيا تا هند: آريايی های قديم«کتاب وزين 
که ايشان يکجا با داکتر ادوين » اسطوره ها و تاريخ

گرانتوفسکی نوشته بودند، شهکار بی نظيری در زمينه 
هشتاد هزار تاريخ باستان است که چند بار با جمعا در 

نسخه به چاپ رسيده است. ما در اين جا به ترجمه تنها 
چند مقاله از اين کتاب ارزشمند بسنده کرديم. 
اميدوارم در آينده بتوانم کل کتاب را ترجمه و به 

 گ.-دسترس شيفتگان تاريخ سرزمين ما بگذارم.
 

 رانيدانشمند ا -فقيد )Grantovskyگرانتوفسکی ( نيدو. ا 31
 از 1954ی االصل، به سال نالتو کيت شناس روسیشناس و اس
 1955سال و از مسکو فارغ  یدانشگاه دولت خيتاردانشکده 

پژوهشکده خاورشناسی در  1995در  عمر خود انيتا پا
 سييکرد. او ر یار مپژوهشگاه علوم روسيه در مسکو ک

 1969 اين پژوهشکده سر از» باستان خاور خيتار«شعبه 
 بود.
 

هندشناسی و ايران شناسی و اسکيت  زمينهدر آثار او 
 مکتوب،جامع منابع  ليو تحل هيتجزبارز نمونه شناسی، 

شناسی و مکان شناسی (انوماستيک) دانش نام 
 تبارو  یباستان شناس ،یزبان یداده ها ،(توپونيميک)

 . ی استنگار
 

(به  رانيا یاقوام باستان خيتخصص تارگرانتوفسکی م
. های آن ها بودو سکاها) و تمدن دها، پارس ها ويژه ما

و  یاکدهای  بهيکتپيگير مطالعه استوار بر او  قاتيتحق
 کيمختلف و منابع کالس یدوره ها یرانيمتون ا ی واورارت
و فرهنگ  یمردم نگار ،یباستان شناس یداده ها نيو همچن

 .عامه بود
 

رساله نخستين در  بود.از صد مقاله منتشر کرده  شياو ب
در  ايغرب آس یرانياقوام ا خيتار یه بررسب یخود، و

 الدياز منيمه دوم سده هشتم پيش  -ميانه های سده نهم
از  یسر کيکتاب و در  نيدر اگرانتوفسکی،  .پرداخت
يکم در آغاز هزاره  یرانيکه اقوام ا، ثابت ساخت مقاالت

ه بودند پراکنده شددر گستره پشته ايران  الدياز م پيش
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را  تيجمع تياکثرم سده هشتم پ. م. ديگر در نيمه دوو 

می ساختند. هر چند هم  رانيا یغربنواحی از  یاريدر بس
مان آشور، اورارت و  الم،يوابسته به ا یاسيبه لحاظ س

 .ندبود
 

او، که پس » انيهخامنشيان پيش از رانيو ا رانيا«کتاب 
و  انيرانيانيايی  هنيمبه مسايل  چاپ شد، شاز مرگ

پيش  یرانيهندواواحد جامعه  یروپاشفتاريخ آن ها از 
در اين  او. يافته استاختصاص  یهخامنش یاز امپراتور

مرسوم های  یگاهشماراثر، به بازنگری تقويم ها و 
ی را بازنگری ونانهای يسنت مادها پرداخته، منشای 

ها می پردازد  آن بيو معا ايمزا یابيارزبه و  نموده،
که ، شانينيشيپاز  یاز برخرا هرودوت  یوابستگ و

شامل او  تياروادر  یبه سادگمتناقض آن ها اطالعات 
  می دهد.نشان  ند،ساخته شده بود

 
 آثار:

Ранняя история иранских племен Передней Азии / Э. А. Грантовский; 
отв. ред. М. А. Дандамаев; Институт Востоковедения РАН. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Восточная литература, 2007. — 510 с.; 22 см. — 
Библиогр.: с. 435—458. — Указ.: с. 480—504. — 1000 экз. — ISBN 
978-5-02-036327-4 (первое издание — 1970. 
От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. — 2-е изд., доп. 
и испр. — М.: Мысль, 1983. (в соавт. с Г. М. Бонгард-Левиным, 1 изд. 
— 1974 .  
От Скифии до Индии: Древние арии: мифы и история. — Изд. 3-е. — 
СПб.: Алетейя, 2001. — 223 с. — 1300 экз. — ISBN 5-89329-430-0 (в 
соавт. с Г. М. Бонгард-Левиным. 
Иран и иранцы до Ахеменидов. М.: Вост. лит., 1998. 
 
Доклады и статьи: 
Индо-иранские касты у скифов. XXV МКВ. Доклады делегации 
СССР. М., 1960. 
Зороастризм // Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962. 
Иранские имена из Приурмийского района в IX—VIII вв. до н. э. // 
Древний мир. М., 1962. 
Из истории восточноиранских племён на границах Индии // Краткие 
сообщения института народов Азии, № 61. М., 1963. 
О распространении иранских племен на территории Ирана // История 
Иранского государства и культуры. М., 1971. 

2500- летие Иранского государства (Научные конференции, 
заседания, выставки в СССР) // Народы Азии и Африки. 1972. № 3. С. 
237—244 (в соавторстве с М. А. Дандамаевым. 
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 پديده های قطبی:

و با 32هرگاه با دقت با چکامه های حماسی هند
شنا تاريخ های دلچسپ روايات مقدس هندی ها آ

                                                                                                           
О восточноиранских племенах кушанского ареала // Центральная Азия 
в кушанскую эпоху. М., 1975. Т. 2. 
Видевдат. Земля / Пер. Э. А. Грантовского // Хрестоматия по истории 
Древнего Востока. Ч. 2. М., 1980. С. 68-71. 
Проблемы изучения общественного строя скифов // Вестник древней 
истории. 1980. № 4. 
Происхождение мидийского государства // Советское востоковедение: 
Проблемы и перспективы. М., 1988. 
К вопросу об «индоарийском» этноязыковом элементе в Северном 
Причерноморье в античную эпоху (в соавт. с Д. С. Раевским) // 
Симпозиум «Античная балканистика. Этногенез народов Балкан и 
Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археология. 2-4 
декабря 1980 г.». Предварительные материалы, тезисы докладов. М., 
1980. С. 14-16. 
Assyria: Kingdom of Assyria and its relations with Iran // Encyclopaedia 
Iranica. Vol. 2/8, L., 1987, p. 806—815 (в соавт. с М. А. 
Дандамаевым.( 
Послесловие к книге: Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / 
Пер. с англ. и прим. И. М. Стеблин-Каменского. Послесл. Э. А. 
Грантовского. М.: Вост. лит., 1988. С. 69-70. 
О хронологии пребывания киммерийцев и скифов в Передней Азии // 
Российская археология. 1994. № 3. С.23-48. 
Киммерийцы в Передней Азии (по поводу монографии: A. I. Ivantchik. 
Les Cimmerienns au proche-Orient. Fribourg, Suisse, Göttingen, 1993. 
Русское издание: А. И. Иванчик. Киммерийцы. Древневосточные 
цивилизации и степные кочевники в VIII—VII веках до н. э. М., 1996) 
(в соавт. с Д. С. Раевским и М. Н. Погребовой) // Вестник древней 
истории. 1997. № 4. С. 69-85. 
Государство на Древнем Востоке. Сборник статей. Ответственные 
редакторы Э. А. Грантовский, Т. В. Степугина / Ин-т востоковедения. 
— М.: Вост. лит., 2004. — 471 с. — ISBN 5-02-018348-2 
 

. منظور از مهابهاراتا و رامايانا است. اين  32
دايره المعارف تمام  -سترگ هند باستان» منظومه های«

عيار تاريخ و فرهنگ هند، غنی ترين منبع دانش در 
عرصه فلسفه، مذهب، اسطوره ها،حکمت، علم، اخالقيات و 

 سنت های توده های هندی است.
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شويم، با اطالعات بس دلپذير اما در نگاه نخست 
شگفتی برانگيز و باورنکردنی يی بر خواهيم 
خورد. در اين آثار، پديده هايی شرح داده شده 
اند که ويژه مناطق ارکتيکی اند و برای هند 
بيخی غير عادی و مختص نواحی آسيای جنوبی نمی 

ت مانند پنداشت ها در باره ستاره ثاب –باشند 
قطبی، در باره شب های سرد و درازی که شش ماه 
به درازا می کشند و روزهای درازی که نيم سال 

 آزگار طول می کشند. 
 

راويان عهد قديم و داستانسرايان در باره کشوری 
می سرودند که در آن آفتاب تنها سال يک بار 

جايی که شش ماه شب و شش ماه روز  -طلوع می  کند
 است. 

 
ان حماسه سرا، بارها از پرنده مقدس آواز خوان
)  نام می بردند که پيش از آن که Garudaگارودا (

) را hermitزاهد گوشه نشين ( بر سر بال های خود
که در جستجوی هفتصد اسپ سفيد ماهتابی بود، به 
همراه بياورد، به او در باره چهار کشور جهان 
 از جمله هم در باره کشوری که در شمال واقع است

(هفت خردمند) الهه » هفت ريشی«و در آن 
و سواتی (که پيوسته  )Arundhatiاروندهاتی (

پيرامون ستاره قطبی محکم شده در آسمان (دهروا) 
  چرخ می زنند)، بسر می برند؛ حکايت نموده بود.

 در اين جا: 
هفت ستاره بزرگ، پيکره سپهری  -هفت ريشی -

يه، خوشه، کوکبه، گردا constellation (صورت فلکی 
 برج، کانون ستاره يی) خرس بزرگ (دب اکبر)،

، پدران مقدس، axetilخردمندان،  -(ريشی ها -
 خدايانی که در آسمان بسر می برند)؛

پيکره سپهری يا کانون ستاره يی  -اروندهاتی -
 اي یخداوند کرس ،یالکرس ذاتيا   کاسيوپيا

 ،Cassiopeia: یسي(به انگل ايوپيکاس

                                                                                                           
داها، چهار پخش است: : وداها يا وييادداشت گزارنده

ريگ ودا، ساما ودا (نياش ها و مناجات)، ياجور ودا 
 گ.-(دعاهای دينی)، آتهارا ودا (سحر و افسون).
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وشن در پيکره سپهری گاوران ستاره ر -سواتی  -
)constellation Bootes يا پيکره سپهری (صورت فلکی (

 ).Perseusيا کانون ستاره يی) برساو وش (
 

ديدن اين ستارگان، بر فراز افق (در باالی سر) 
تنها در مناطق شمالی ممکن است. در مناطق شمالی 

دهای شمالی، آن هم لدرجه عرض الب 56-55تر از 
در جريان يک شب کانون های ستاره يی  در زمستان

يا پيکره های سپهری ياد شده بی آن که پشت افق 
بروند. گو اين که ستاره قطبی را می توان مرکز 

 آن  پنداشت. 
 

کسانی که در هند بوده اند، می دانند که تنها 
در نواحی شمال آن کشور، کانون ستاره يی دب 

افق ديد.  اکبر را می توان بسيار پايين بر فراز
در جنوب هند، اين پيکره سپهری اصال پشت افق 
پنهان می گردد و ديده نمی شود. در اين ميان، 
در متون مقدس کهن هند، بارها گفته می شود که 

». دب اکبِر خوشنما در باالی آسمان قرار دارد«
در جايی که در آن  -مطابق سروده های حماسی

قطبی را ستاره  -برهما دهروا -آفريدگار کبير
محکم نمود و در مرکز جهان و آسمان ها قرار 

چنين پديده يی، به گونه يی که روشن ». دارد
است، تنها ويژه نواحی شمالی قطبی (در قطب 
شمال، ستاره قطبی مستقيما در اوج ايستاده 

 است). 
 
در آن جا، در کشور افسانه يی شمال، جايی که «

می شود، بر فراز آسمان اين پيکره سپهری ديده 
زندگی می کنند که زادگان ) apsarascده اپسراس(

آبنماهای درخشانی  -رنگين کمان اند. اسپراس ها
اند و اين ده که زادگان رنگين کمان اند، با 
رنگ های دل آويز می توانند به گونه شاعرانه 

 ». درخشش شمالی باشند
 

آب های «آفرينندگان روايات هندی، در باره 
آب هايی که اشکال قشنگ به خود  در باره» دربند

، ياد آور می شوند. اين »گرفته و فرو نمی ريزند
ها شايد آب های يخبسته باشند. در مهاباراتا در 
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باره اين آب های يخبسته درست، هنگام شرح و وصف 
کشوری سخن به ميان می آيد که در آن آفتاب برای 

 شش ماه طلوع می کند.  
 

 ا:ميهن ارکتيکايی در ويداه
اين چنين آوندهای ادبيات هندی، شماری از 
دانشمندان را به آن نتيجه رساندند که ميهن 
نخستين هندی ها گويا در آن سوی مدار قطبی قرار 

بيشتر دقيق » ميهن«داشته بود. گاهی موقعيت اين 
در کرانه های دريای سرد  -تر معين می گرديد

 و...شماری از سر های بيش سايبرياسفيد يا در 
از حد پر شور، اين ميهن را حتا در خود مرکز 

 قطب شمال جا می دادند. 
 

پيدايش » تيوری قطبی«يکی از اصلی ترين بانيان 
رجل  -)،1920-1856هندی ها، بال گنگادهار تيالک (

، در بمبی، 1893سياسی سرشناس هند بود. به سال 
(صورت فلکی يا پيکره » اوريون«کتاب او به نام 

به چاپ رسيد و پس از ده سال، ») جبار«سپهری 
». ميهن ارکتيکی در ويداها« -مونوگرافی مفصل او

تاليک در بسياری از آثار خود، به فرهنگ هند، 
از جمله قديمی ترين مراحل تاريخ کشور پرداخت. 
او که مخالف سرسخت و دو آتشه سلطه انگليس در 
هند بود، و در برابر مواضع تاريخنگاری 

ليس (که به ارثيه فرهنگی هند به مستعمراتی انگ
ر می نگريست) می نوشت و می کوشيد يديده تحق

بومی بودن و خود ويژه بودن تمدن قديم هند را 
 اثبات نمايد. 

 
آثار تاليک و پيروان او، دارای اهميت بزرگی 
برای باروری و شکوفايی خودشناسی ملی خلق هند و 

، در بودند. همراه با آن وستانترقی علم در هند
آثار آن سال ها، شمار فراوان بزرگنمايی ها، بی 
دقتی ها، لغزش ها و مواضعی جا داشتند که کنون 

با دستاوردهای علوم معاصر بايسته است  رتودر پ
 از آن ها بگذريم. 

 
ميهن «کنون از زمان چاپ کتاب باليک زير نام ا

هشتاد سال آزگار گذشته » ارکتيکی در ويدا ها
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ين اکنون هم در ميان دانشمندان است. اما تا هم
هندی، تيوری خاستگاه ارکتيکايی هندی ها، 
مدافعان سرسخت و پيروان آتشينی  دارد. حتا در 
کنگره های جدی علمی، کنون هم بارها اظهاراتی 
شنيده می شود دال بر اين که نياکان هندی  ها 

 از گستره قطبی به اين سرزمين آمده بودند. 
 

اختن تيوری ارکتيکايی، بر تاليک با مطرح س
شماری از برداشت های دانشمندان علوم طبيعی 
معاصر خود (زمين شناسان، ديرين شناسان، 
اخترشناسان) مبنی بر اين که اوضاع  اقليمی و 
طبيعی پيکره های قاره ها در جريان اعصار مختلف 
تاريخ زمين دستخوش دگرديسی های بنيادی گرديده 

ق اين ديدگاه ها، در دوره اند، تکيه داشت. مطاب
های پيش از يخبندان و بين يخبندان ها، اقليم 
نواحی ارکتيکايی، گرم بود و مساعد برای نموی 
جهان ديگر گياهان و رستنی ها و جانوران، و نيز 
برای انسان و توسعه تمدن آن. در اين حال، 

تيوری  -تاليک از تيوری مد روز آن روزگار،
کايی در باره ميهن نخستين  پروفيسور اورين امري

 انسان در گستره ارکتيکا الهام  می گرفت. 
 

تاليک، از همين منظر، داده های ادبيات هندی 
قديم را تجزيه و تحليل می کرد. در گام نخست، 

قديمی ترين اثر مقدس هندی ها را. بر  -ويدا ها
اساس ويدادها، او می خواست ثابت بسازد که 

ره های پيش از يخبندان و نياکان هندی ها در دو
بين يخبندان ها، در نواحی ارکتيکايی بسر می 

هشت هزار سال پيش (او  -بردند و سپس تقريبا ده
هزار  10-8آخرين دوره يخبندان را همانا همين 

سال پيش تخمين می زد)، زير تاثير سرما، به سوی 
جنوب به راه افتادند. اين برداشت ها، بيش از 

 ام گرفته بودند. نيم قرن پيش انج
 

آيا کنون هم می توان بر چنين ديدگاه ها پا 
فشرد؟ آيا همين گونه، بايسته است به تيوری 
تاليک، کنون، هنگامی که علوم طبيعی و دقيق، 
مواد ديگری را در دست دارند، و تاريخ های 

 ديگری را مطرح می سازند، برخورد کرد؟ 
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ز سخن بر سر اين نيست که دوره های پيش ا

به کدام زمان مربوط  یيخبندان ميانيخبندان و 
اقليمی را در  اوضاعمی گرديدند، چگونه تغييرات 

اين يا آن جای کره زمين درک کرد؟ چگونه از 
ديدگاه دانش امروزی اطالعات هندی ها را در باره 
وضعيت و حرکت ستاره ها در سپيده دم تاريخ آن 

 ها ارزيابی کرد؟ 
 

اند که به آن ها هم علوم اين ها، پرسش هايی 
طبيعی و هم علوم دقيق پاسخ های گوناگون می 

برداشت هايی اند که به آن  -دهند. مهم ترين چيز
ها چنين علومی چون تاريخ، باستان شناسی، زبان 
شناسی مقايسه يی، اتنوگرافی تاريخی می 

د. البته، در اين جا هم چيزهايی بسياری دازنرپ
 رضی اند و متناقض.هنوز گنگ مانده اند، ف

 
به کمک حقايق علمی، می توان در باره عرصه های  

مشخص بودوباش آغازين نياکان هندی ها، در باره 
زمان های تشکل و مهاجرت آنان به گونه جدی به 
کنکاش پرداخت. اما بيخی روشن است که کنون سخن 
می تواند نه بر سر نواحی قطبی و نه چنين زمانه 

 نند دوره های يخبندان باشد. های بسيار دور ما
 

در روزگار ما، بسياری از آن داده ها و نيز 
آثار ويدايی و حماسی هند (که تاليک آن ها را 
چونان آوندهای مستقيم بودوباش هندی ها در 
ارکتيکا ارزيابی می کرد)، به گونه ديگری درک 

 می گردند.
 

 :افسانه و واقعيت
هندی چنين هر چه هست، در آثار ادبيات قديم  

ست که دشوار است آن ها را به گونه هاشاره هايی 
ديگری ارزيابی کنيم جز آن که بازتابی بوده 
باشند از پنداشت ها در باره مناطق ارکتيکايی. 
برای مثال، اطالعات ياد شده در باره شب  ها و 

 روزهای قطبی.
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به ويژه، چگونه می توان موجوديت اين تصورات را 
اسير نجومی و ديگر تاويل های نه تنها در تف

علمی که می توانستند به گونه مشروط چونانِ 
تراوش های فکری دانشمندان آن برهه و نيز در 
يادمان های بارها ديرين تر هندی باشند، درک 
کرد و توضيح داد. تنها به چند تا از اطالعات 
 - منابع هندی رو می آوريم: باهاسکارا آچاری

ی هند، در اثر نجومی خود دانشمند  قرون وسطاي
نيم سال روز و «نوشت که در نواحی قطب شمال، 
در اثر نجومی ». نيم سال ديگر، پيوسته شب است

اطالع داده » سيدهانتا -سوريا«-قديمی تر از اين
خدايان آفتاب را پس «می شود که در اين نواحی 

از يک طلوع در جريان نيم دوران دوره يی آن می 
 ».بينند

 
ای همانندی هم در ديگر آثار علمی و متون داده ه

مذهبی دوره های قديم و قرون وسطايی بازتاب 
 يافته است. 

 
جالب است که اين اطالعات به گونه مفصل در بخش 

[تحقيق مال اللهند] » هند«ويژه اثر بنيادی 
پور ورجاوند  –نوشته انديشمند کبير آسيای ميانه

رديده اند. ) بررسی گ1048-973بيرونی ( -خوارزم
بيرونی با شيفتگی و کنجکاوی به علوم مختلف  
دلچسبی می گرفت. از خامه او آثار بسياری 

در عرصه های رياضی، تاريخ،  -تراويده اند
جغرافی، کانی شناسی، فيزيک، اخترشناسی و...که 
آميزه يی از دستاوردهای معاصر او بودند. 
 بيرونی که در دامان سنت های اسالمی و تعاليم
همان وقت پرورش يافته و بار آمده بود، همراه 
با آن، دلچسبی فراوانی به فرهنگ های بيگانه 
نشان می داد. به ويژه به فرهنگ هند. بيرونی 
زبان سانسکرت را آموخت و پيگيرانه با بسياری 

فلسفی و علمی هند آشنا شد و با  -از آثار مذهبی
ند، دانايان سنت های فرهنگی ه -پانديت ها هندی

 به مناظره و گفت و شنود می پرداخت.
  

 –اثر دايره المعارفی بيرونی در باره هند 
تحقيق ماللهند در عمل دانشمندان خاور نزديک و 
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ميانه را با دستاوردهای برجسته تمدن هندی که 
پور بزرگ خوارزم به آن ارج عميق قائل بود، 

 آشنا ساخت.
 

انگير شناخت بيرونی، از منابع هندی شگفتی بر
اثر  -»برهما سيدهانتا«اند. او بارها از 

از  -برهماگوپتا (زيينده اوايل سده هفتم ميالدی
بزرگترين رياضی دانان هند قديم)،  نقل قول می 
کند. بيرونی گفته های اين دانشمند را در باره 
فرشتگانی می آورد که در جايی بسر می برند که 

 ماه است. گويا شش ماه روز و شب های شان هم شش 
 

بيرونی همچنين برش هايی از اثر  اخترشناس هند 
آريابهاتا (سده پنجم) را نيز نقل قول می  -قديم

پادشاهی فرشتگان  -کند که طبق آن، اين سرزمين
شمال تر از هرجای ». «در گستره سرد واقع است«

هم براهماگوپتا و هم آريابهاتا می ». زمين
ين الهام توانستند از تيوری کروی بودن زم

بگيرند و منطقه مورد نظر را که در آن روز و شب 
شش ماه طول می کشد، در ناحيه قطب شمال جا 

 بدهند. 
 

اما علمای هوادار انديشه مسطح بودن زمين هم در 
باره همان سرزمين های شمالی مطالبی می نوشتند. 
هر چه بود، هم اطالعات برهماگوپتا و هم 

ايی که ما می توانيم آريابهاتا در باره پديده ه
» روزهای قطبی«و » شب های قطبی«آن ها را 

بناميم، در گام نخست، چوناِن ره آورد پندارهای 
پا گرفته و ريشه دار در ادبيات هند در باره 
 کشوری واقع در شمال اقصاء، ارزيابی می گردند. 

 
تصادفی نيست که هر دو دانشمند، آن سرزمين را 

ياد می کنند و در متن » نسرزمين فرشتگا«به نام 
را »  گو اين که«يا » گويا«داوری های خود کلمه 

می افزايند. اين به گمان غالب، مفهوم سنتی يا 
نماد پذيرفته شده يی است که بيرونی به آن بذل 

 توجه نموده بود. 
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در باره انواع مختلف شباروز و در باره «در فصل 
در باره  ، او تصورات هندی ها را»روزها و شب ها

(که متشکل بر روزها و » شبانه روزهای انسانی«
» شباروزهای نياکان«شب های عادی اند)، در باره 

(شباروزهای خدايان) که يک » شباروزهای ديوها«و 
سال آزگار ادامه می يابد و متشکل است بر روزها 
و شب ها که هر کدام نيم سال خورشيدی به درازا 

تا و ديگر دانشمندان می کشند، می آورد. آريابها
نوشته » شبانروزهای خدايان« هندی هم در باره 

 اند. 
 

آچاری، با سخن گفتن از سرزمين  -بهاسکارا
جايی که نيم سال روز دوامدار و نيم « -شمالی

روزهای «است، چنين روزهايی را » سال شب دومدار
می نامد. او می گويد که در آن جا » خدايان

در جريان شش ماه می  موجودات مقدس آفتاب را
بينند، هنگامی که خورشيد در حوالی جو شمالی می 
چرخد، از اين رو، مسير خورشيد در اين دوره به  

راه «يعنی  -ياد می شود» اوتارايانا«نام 
 ».شمالی

 
در برخی از منابع هندی به عنوان همتاواژه 

(راه » ديوايانا«از واژه » اوتاررايانا«
شود. اين تصور به زمانه  خدايان) کار گرفته می

های بارها پيشتر تا عصر شکوفايی رياضيدانان و 
 اخترشناسان هندی سر می کشد.

 
افزون بر اين ها، اطالعات همانند را می توان در 

مجموعه  -ديرين ترين يادمان های ادبيات هند 
يافت که دست کم هزار » ريگويدا«سروده های مقدس 

بودند.  بايسته سال پيش از ميالد تدوين شده 
است، البته، که بار اين متون مذهبی را در نظر 

نيايش به  -گرفت. آن ها هدف بيخی مشخصی دارند
درگاه خدايان، ستايش از آنان و فراخواندن آنان 
به کمک برای دست آورن نعم معينی: دارايی، 
تندرستی، در امان ماندن از شر دشمنان. افزون 

پاره های سروده  بر اين ها، مفهوم بسياری از
های ريگويدا تا همين اکنون هم به کلی روشن 
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نشده اند. دانشمندان در درک بسياری از سروده 
 ها  در کل اختالف نظر دارند. 

 
و ما نمی توانيم با اطمينان تاييد نماييم که 
چه وقت در ريگويدا در باره پايان دوره تاريکی 

ن های (ديوانايا) يعنی زما» راه خدايان«و آغاز 
روشن سخن رانده می شود.  يا نزديک شدن يا فرا 

يا دميدن سپيده، مگر » راه های خدايان«رسيدن 
» راه خدايان«در اين جا سخن بر سر همانا آن 

است، هنگامی که خورشيد در جريان نيم سال غروب 
 نمی کند. 

 
اما عين مفاهيم، در ادبياتِ از نظر زمانی متاخر 

برهمنها،  -ده می شودتر نسبت يه ويدايی دي
ارانياکها، اوپانيشادها، که قدمت آن ها تا 
ميانه های هزاره يکم پيش از ميالد می رسد. در 
اين آثار، ما اطالعات بيشتر معين تری را می 

، »راه نياکان« -، شب»راه خدايان«اين  -يابيم: 
هنگامی که خورشيد به سوی شمال می چرخد، در جو «

در ميان خدايان، هنگامی  شمالی قرار می گيرد،
که به سوی جنوب می چرخد، و در جو جنوبی قرار 

» راه خدايان«؛ »در ميان نياکان -می گيرد
(اوتارايانا)، از » راه شمال«(ديويانا)، يا 

اعتدال بهاری آغاز می گردد.  و ديگر نشانه های  
که » يک روز خدايان است –سال«بيشتر مشخص تر: 

شب. اين که زير چنين متشکل است بر روز و 
تعريفی چه چيزی درک می شود؟ از قطعه زير ديده 

يک  -شب و روز خدايان» : «قوانين مانو«می شود 
سال به درازا می کشد که به دو بخش تقسيم می 

دوره حرکت خورشيد به سوی شمال است و  -شود: روز
 ».دوره حرکت خورشيد به سوی جنوب –شب 
 
 - ی از موازين اخالقیمجموعه ي -» قوانين مانو«

حقوقی بودند که در سده دوم پيش از ميالد، تدوين 
به گونه  -گرديده بودند. هدف از اين قوانين،

دقيق، انتظام بخشيدن به زندگانی خصوصی و 
اجتماعی هنديان بود. با اين هم، در اين اثر هم 

 اين گواهی دلچسب، مشاهده می شود.
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امه های حماسی اطالعات همانندی را همچنين در چک
می يابيم، اما در اين جا، اين اطالعات، بخش 
جدايی ناپذير داستان های افسانه يی در باره 
قهرمانان، حوادث و کشورها اند. اين هم يکی از 
حکايات در باره کشور افسانه يی در شمال 

خورشيد در آن به سوی تاريکی «دوردست، جايی که 
و غروب  می رود و از آن جا می برآيد. طلوع

خورشيد پرتوفشان، راندن تاريکی از سوی آن، 
شواليه های فرزانه که شب و روز برای شان برابر 

 ». با يک سال بود
در اين کشور، جايی که قهرمانان مهاباراتا بسر 
می بردند، می توان ديد که دب اکبر چگونه بر 

هفت ريشی (خردورز) («فراز بام آسمان می برآيد 
  33»)واسيشتهاربانی به رياست 

 
چگونه اين پيکره سپهری (صورت فلکی) همراه با 
ديگر کانون های ستاره يی پيرامون ستاره قطبی 
محکم شده در آسمان می چرخند. اين هم حکايت 
ديگری در باره همان کشور اسرارآميز: در اين 

و آب » نيم سال آفتاب زرافشان می برآيد«جا، 
را به خود می  های ايستاده، اشکال گوهرهای قشنگ

 ». گيرند
 

اين گونه، در برابر ما نه اطالعات تصادفی و 
پراکنده، بل که سنت محکم و پايای روايات و 
دايره معينی از پنداشت ها قرا دارند. اما نمی 
توان متوجه نشد که برای آفرينندگان متون مقدس، 
برای قصه پردازان حماسه ها در هند، اين تصورات 

پيشينه واقعی نبوده اند. اين  دارای پشتوانه و
تصورات در برابر ما به عنوان عناصر اسطوره 
برآمد می کنند و يا ديگر نمادهای افسانه يی و 

 سوژه ها مرتبط اند. 
 

نمادهای قطبی بيشتر در پيوند با حکايات در 
باره خدايان قهرمانان افسانه يی و جاودانگی 

 آنان آورده می شوند. 
                                     

ريشی، که به نام او  -خردمند کبير، -.  واسيشتها 33
هندی های قديم، يکی از ستاره های اصلی دب اکبر  را 

 ناميده بودند.
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مطرح می گردد: آيا اين  بی مهابا يک پرسش

زاييده و آفريده تخيالت » پنداشت های قطبی«
درست مانند خدايان  -مولفان آن نبوده اند

پرسناژ های افسانه يی و زندگی در آن سوی 
دياران ديگر؟ آيا محک ها و معيارهايی اند که 
اجازه بدهند در افسانه ها، مطالب راستين را از 

گفته می شود، از مطالب خيالی و آن چه را که 
 ممکنات تفکيک کرد؟

 
در اين جا، در برابر ما مساله جالب و پيچيده 
يی قرار دارد که با آن پژوهشگران چنين به کثرت 

مساله مناسبات افسانه ها و  -بر می خورند
 واقعيات، حکايات و حقايق. 

 
 آريايی ها:

پيش از آن که به محتوای اسطوره ها بپردازيم، 
فاکت های تاريخی رو بياوريم.  بايسته است به

علم ثابت ساخته است که در تشکل توده های کنونی 
هندی، نقش بزرگی را قبايلی که زمانی به هند 
آمده و خود را آريايی می خواندند، بازی نموده 
بودند.  اين قبايل، با پخش شدن در گستره شمالی 
هند، با باشندگان بومی آميزش يافتند و آنان را 

ه کردند. به زبان و لهجه همين آريايی ها اسيميل
بود که سروده های ويدايی، مهابهاراتا و 
رامايانا و شمار بسيار ديگر از آثار ادبيات 

 کهن هند تدوين يافتند. 
 

زبان ها و لهجه های اين قبايل آريايی، شالوده 
چنين زبان های معاصر هند، پاکستان، بنگله ديش 

ردو، بنگالی، و سريالنکا، مانند هندی، ا
سينگالی، مرهته يی، گجراتی، سيندهی و.... را 

 می سازند. 
 

اين زبان ها همره با زبان های ايرانی، شاخه 
هندوايرانی گروه زبان های هندواروپايی را می 

يکی از پرشاخ و برگ ترين  -سازند. اين گروه
خاندان های زبانی جهان است که زبان های سالوی، 

انی نوانی، و التويايی، يوژرمنی، رومنی، ليت
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باستان و شمار ديگر از زبان های زنده و مرده 
را در بر می گيرد. در اين زبان ها، همين اکنون 

 34هم همانندی های بسيار وجود دارد. 
 

روشن است اين زبان ها در اعصار قديم (هنگامی 
که قبايلی که به زبان های هندواروپايی سخن می 

فصل با يک ديگر زندگی می گفتند، در همسايگی بال
گروه  -کردند و به باور برخی از دانشمندان

يگانه قبايل دارای زبان واحد را می ساختند) از 
 اين هم بيشتر با هم نزديک بودند.

 
خويشاوندی نزديک زبان های هندواروپايی هنوز در 
نيمه نخست سده نزدهم هنگامی که مبانی رشته 

شناسی مقايسه يی زبان  –درخشان علم زبان شناسی

                                     
به بررسی همانندی . يکی از بهترين آثار تحليلی که  34

ها و وجوه اشتراک و افتراق زبان های گروه ايرانی و 
 - زبان های ايرانی و سالوی«سالوی پرداخته است، کتاب 

نوشته داکتر ائدلمان است که به سال » مناسبات تاريخی
از سوی پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم روسيه  2002

اپ رسيده به کمک بنگاه انتشارات ادبيات خاور به چ
 است:

Д. Эдельман, Иранские и славянские языки : Исторические отношения 
, M., 2002. 

ترجمه اين کتاب به زبان پارسی بسيار ضروری است. اما 
بهتر است يک زبان شناس آن را به پارسی دری برگرداند. 

اميدوارم کسی از زبان شناسان تاجيکستانی روزی اين  
انجام دهد. متن روسی کتاب را می توان کار ارزنده را 

 در انترنت خواند. 
https://www.google.de/#q=иранские+и+славянские+языки 

شايان يادآوری است که در پهلوی ارثيه عمومی 
هندواروپايی، در زبان و فرهنگ توده های سالوی و 
هندواورپايی، رشته کاملی چنين همانندی ها ديده می 

ای متقابل اين توده ها را در درازای شود که پيونده
اعصار مختلف بازتاب می دهند: دوره تماس های نياکان 

، دوره تماس »)عهد آريايی(«سالوی ها و هندوايرانی ها 
ها با ايرانيان در کل، و سر انجام، زمان تماس های 

النی. هر يک از  –سارماتی  -سالوی  ها با قبايل اسکيتی
زبانی بازتاب يافته اند: اين دوره ها، در مواد 

 - آريايی، همانندی های سالوی -تشابهات زبانی سالوی
ايرانی و سر انجام، موازی ها ميان زبان های سالويک و 

 گ.–سارماتی. -وارث لهجه های اسکيتی -اوستی
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هندواروپايی ريخته شد، به اثبات رسيده بود. 
اسلوب تدوين شده جدی علمی از سوی اين دبستان، 
امکان داد بسياری از قانونمندی ها در توسعه 
زبان های جداگانه در مراحل مختلف تاريخ آن ها 
و سيستم مناسبات متقابل نمايندگان خانواده 

ا يک ديگر ر ا بزرگ زبان های هندواروپايی ب
 -تثبيت نمود. با بهره گيری از روش مقايسه يی

تاريخی، دانشمندان برای مثال تثبيت نمودند که 
چگونه برخی از کلمه های در گذشته ناآشنا در 
شماری از زبان های مرده و يا کمتر ناشناخته، 

 تلفظ می شده اند. 
 

درستی اين نتيجه گيری های تيوريک (نظری)، 
نه غير مستقيم با کاوش های باستان بارها به گو

شناسی تاييد گرديدند که به علم، متون نو حاوی 
اين کلمه ها را اهدا کردند. متد مقايسه يی 
تاريخی امکان داد چنين زبان هايی مدت ها پيش 
نابود شده و فراموش شده چون زبان هيتی ها را 
کشف و درک کرد که در هزاره دوم پيش از ميالد، 

صغير رواج داشت و هيتی ها با آن با  در آسيای
فراعنه مصر به مبادله نامه ها و عقد سازشنامه 
ها می پرداختند و يا زبان تخاری ها را با متون 
آن که در ميان ماسه های آسيای ميانه  کشف 
شدند، يا زبان باکتريايی (باختری) که يادمان 
های آن تنها در سال های اخير کشف شدند و با آن 

ناطق جنوب خاوری آسيای ميانه و افغانستان در م
در عصر شاهنشاهی کوشانيان (که در آغاز عصر 
ميالدی، زمين های پهناوری را در هند و آسيای 

 ميانه زير فرمان داشتند) سخن گفته می شد. 
 

تاريخی  -نتيجه گيری های زبان شناسی مقايسه يی
در باره خويشاوندی و تناسبات زبان های توده 

هندواروپايی، يک رشته کامل مسايل تاريخ های 
بسيار قديم اين توده ها را، خاستگاه آن ها را، 

سياسی، جوامع و  -شيوه بودوباش، ساختار اجتماعی
فرهنگ شان را پيش کشيدند. جای مرکزی را در اين 
ميان، مساله جا و زمان بودوباش باهمی توده های 

 يرد. هندواروپايی، يعنی ميهن نخستين شان می گ
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بدون نتيجه گيری های کم و بيش معين در اين 
چه شمار  موضوع، حل نهايی چه مسايل ياد شده و

بسياری مسايل مهم علمی ناممکن است. نه تنها 
تاريخ دانان و زبان شناسان، بل نيز 
باستانشناسان (در گام نخست آنانی که دلچسب 
ترين يادمان های برخی از فرهنگ های کهن را در 

خاستگاه و زيستگاه بسياری از  –ه شوروی گستر
توده های هندواروپايی، تحقيق می کنند)، در 

 انتظار پاسخ به پرسش مطرح شده اند.
 

قبايل آريايی آمده به هند، از لحاظ زبانی و 
فرهنگی به ويژه به قبايل گروه ايرانی نزديک 
بودند. هم هندی ها و هم ايرانی ها در سپيده دم 

ميترا را  -ايزد را می پرستيدند تاريخ خود، يک
که نسبت به آدم ها مهربان بود و اينديرای 

 آذرخش افکن را که حامی رزمندگان دلير بود.
 

آن ها سرودهای مذهبی همانندی را  می خواندند. 
افسانه ها و اسطوره های همانندی را سينه به 
سينه  حفظ نموده بودند.  داستان های مشابهی را 

انان دوست داشتنی حماسی خود می در باره قهرم
شنيدند. در مراسم  و جشن ها، کاهنان شان سومای 

باده مقدس خدايان و جاودانگان را  –نشه آور 
تهيه می کردند. بهترين رزم آوران آن ها سوار 
بر ارابه های جنگی سبک، دشمنان را در نبردها 
در هم می کوبيدند  و در ايام صلح، جشن ها و 

 دمانی بر پا می داشتند. آيين های شا
 

ساختار اجتماعی اين قبايل به گونه شگفتی 
تقسيمات اجتماعی  -برانگيزی با هم مشابه بودند

به سرشناسان جنگی، کاهنان و... داشتن هنجارهای 
حقوقی همانند. هر يک از گروه های ياد شده، با 
رنگ معينی مشخص می شدند (کاهنان جامه های سپيد 

جامه های سرخ...)  -دهان نظامیداشتند و فرمان
هندی ها و ايرانيان، جهان را سه طبقه يی می 

آسمان، زمين و اليه ميان زمين  و  -پنداشتند
آسمان. متون مقدس ويدايی در ميان هندی ها و 

در ميان ايرانيان، از ديد  -متون مقدس اوستايی
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زبانی، نمادهای اسطوره يی و بسياری ديگر از 
 به هم نزديک اند.سوژه ها، بسيار 

 
هم قبايل هندی و هم قبايل ايرانی، خود را 
آريايی می خواندند و کشور خود را کشور آريايی 
ها می ناميدند. جا دارد يادآور شويم که تعميم 

در ادبيات » آريايی ها«و » آريا«دادن واژه 
روسی برای همه توده های هندواروپايی، بر 

يست. تنها شالوده و پشتوانه علمی استوار ن
کاربرد مستدل اين واژه ها برای تشخص قبايل و 

چنانی  -توده های هندوايرانی مدلل و موجه است
که آن ها در ادبيات علمی به همين نام ياد می 

 شوند. 
 

کلمه های آريايی و آريا به عنوان نام های 
خودی، به گونه معين تنها در زبان های 

ان ويداها و هندوايرانی ديده می شوند. آفرينندگ
سروده های حماسی هندی، تدوين کنندگان اوستا و 
مولفان سنگ نبشنه های کهن پارسی، خود را به 
همين نام آريايی می خواندند. نام های بسياری 
از قبايل و مناطق ايران و هند ريشه  در کلمه 
آريا دارند. بخش مرکزی هند، وادی مقدس کنگا در 

ريايی ها) خوانده عهد باستان آرياورته (کشور آ
می شد. نام ايران نيز برگرفته از همين آريا 

 است. 
 

همه مشترکات برشمرده، ميراث آن عهد کهنی اند، 
که نياکان قبايل هندی و ايرانی در کنار يک 
ديگر در حدود گستره واحدی می زيستند. اين 

مساله يی که در علم از سوی همه  –نتيجه گيری 
ته از واقعيات تاريخی پذيرفته شده است، برخاس

اند. اما اين که ميهن » وحدت هندو ايرانی«
مساله يی  -نخستين آريايی ها در کجا واقع بود، 

است که تا کنون حل نشده است و  جر و بحث های 
گرمی را برانگيخته است.  اين مساله به گونه 
بالفصل مرتبط است به مساله عمومی منشای نياکان 

در کل. اما حل اين مساله  توده های هندواروپايی
 هم هنوز می تواند صرف به صورت عمومی مطرح شود.  
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مقايسه داده های زبان های مختلف هندواروپايی 
 - امکان می دهند به اندازه معينی جهان گياهی

رستنی و جانوری، اوضاع اقليمی و لندشافت 
مناطقی که در آن نياکان توده های هندواروپايی 

دوره بودوباش مشترک شان، زندگی می توانستند در 
کنند، را احياء کرد. اين مواد و مدارک وادار 
می سازند هم مناطق همجوار با آن را و نيز 
نواحی گرم آسيای جنوبی و دريای ميانزمينی 

 (مديترانه ) را کنار گذاشت. 
 

بايسته است همين گونه، چنين مناطق گسترش توده 
از قبايل  –يخی های هندواروپايی را در دوره تار

سلت بريتانيا و..... گرفته تا آريايی های هند 
در نظر گرفت. اما با اين هم، اين گونه داده 
های زبان شناسی مقايسه يی و باستان شناسی 
اجازه نمی دهند دقيقا دريافت که ميهن نخستين 
هندواروپاييان در کجا واقع بوده است. اين ميهن 

ر بالکانات و هم را هم در اروپای مرکزی، هم د
در شمال دريای سياه، هم در استپ های جنوب 

در قزاقستان و آسيای  -روسيه و پيشتر در خاور
ميانه می جويند. هر کدام از اين تيوری ها، 
هواداران سرسخت خود را دارند با آوند های خود 

 شان و داليل خود شان. 
 

عهد يگانگی هندواروپايی سر به زمانه های بسيار 
می کشد. پسان تر، بعد از فروپاشی اين دور 

يگانگی، گروه های محتلف قبايل هندواروپايی در 
سرزمين های بس پهناوری پراکنده شدند و سر از 
نو، کنکاش هايی در باره آن صورت می گيرد که چه 
وقت و در چه سرزمين هايی، تشکل نياکان توده 
های آريايی جدا شده از وحدت هندواروپايی صورت 

 فته بود. گر
 

ميهن نخستين آريايی ها را همين گونه، در مناطق 
از مناطق سفالی رود  –بس گوناگونی جا می دهند 

دانيوب و اروپای خاوری گرفته تا آلتای  و 
 مرزهای هند. 
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تيوری خاستگاه آسيای ميانه يی آريايی ها به 
ويژه معروف است. هواداران فزونشمار اين تيوری 

و آسيای ميانه جای تشکل قبايل می پندارند که هم
آريايی، کانون تمدن آن ها  و فرهنگ معنوی شان 

 و حماسه های شان بود. 
 

در هندوستان حتا عقيده يی هست در باره آن که 
هند ديرين ترين منطقه بودوباش آريايی ها بوده 
است. اما چنين چيزی آشکارا با داده های علمی، 

ندو اروپايی که از جمله در باره گسترش قبايل ه
آريايی ها از  جمع آن ها برخاسته بودند، در  
تناقض است. ايران را هم نمی توان ميهن آريايی 
ها شمرد. در هزاره دوم پيش از ميالد، در گستره 
ايران کنونی، باشندگان دارای خاستگاه های 
تباری، بيخی ديگری بودوباش داشتند. تنها پسان 

مدند،که به زبان ها ها به اين جا قبايلی پديدآ
و لهجه های ايرانی سخن می گفتند و خود را 
آريايی می خواندند. و ليکن، اين که قبايل 
آريايی از کجا و از کدام راه ها به ايران آمده 

 بودند، تا کنون به پيمانه بسنده روشن نيست.
 

پارس ها،  -کنون، به گروه توده های ايرانی
ماری از توده تاجيک  ها، کردها، اوست ها و ش

های ديگر، تعلق دارند. اما در زمانه های قديم، 
گستره بودوباش قبايل ايرانی بارها پهناورتر از 
امروز بود. اين گستره، ساحه يی را از شمال 

 دريای سياه تا ترکستان خاوری در بر می گرفت. 
 

 اسکيت ها:
در بسياری از نواحی اوکرايين، قزاقستان، دشت 

ل و آلتای، می توان گورگان های اورا -های ولگا
قديمی را ديد که متعلق به اسکيت ها و قبايل 
خويشاوند با آن ها بودند. به ياری کاوش های 
گورگان های اسکيت ها، مواد بس ارزشمندی به دست 
آمده است که امکان می دهند در باره شيوه 
زندگانی، ساختار اجتماعی، پندارهای مذهبی، 

گان قديم اين سرزمين داوری فرهنگ و هنر باشند
 کرد. 
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در موزه های کشورهای مختلف، به ويژه در کاخ 
موزه ارميتاژ (در سانکت پتربورگ) و گنجينه 
زرين آن، يادمان های هنری به دست آمده از 
گورگان های اسکيتی نگهداری می شود. بسياری از 

» جانوری«آن ها به استيل يا سبک نامهناد 
ها يا تصاوير جانوران) ساخته (فيگورها يا هيکل 

شده اند. برخی از اين ساخته های جالب، 
ببينندگان را با هنروری و اوستادی آفرينندگان 
خود، برازندگی، زيبايی و پرداز خود در شگفتی 
اندر می سازند. دلچسبی به اين يادمان ها هم در 
ميان کارشناسان و هم در ميان  محافل گسترده 

رزش و بهای فراوان می دهند، کسانی که به هنر ا
بسيار است. مگر، تا کنون پاسخ نهايی به پرسش 
ها در باره خاستگاه ها و راه های تکامل و 

 منشای اوليه اين هنر ها داده نشده است. 
 

يادمان های سبک جانوری هنوز در سده های هژدهم 
نزدهم به پيمانه گسترده پس از بازيافت های –

گان های بزرگ اوکرايين و باستان شناسان در گور
قفقاز شمالی شناخته شده بودند. در جريان زمانی 
دراز، بسياری از دانشمندان می پنداشتند که اين 
يادمان ها برای اسکيت ها و رهبران شان از سوی 
استادان يونانی شهرهای کرانه های شمالی دريای 

 سياه و گاهی هم خود بومی ها تهيه می شدند.   
 

های نمونه های اين سبک به گستره  اما يافته
اوکرايين و شمال قفقاز محدود نمی شود. منطقه 
گسترش آن ها به دوردست ها در خاور تا آسيای 
ميانه، پامير، آلتای و سايان پهن می باشد. در 
آلتای به يمن يخبندان های دايمی، زير ديواره 
های سنگی بناهای گورگان ها نه تنها اشيای 

ز مصنوعات ساخته شده در سبک فلزی، بل ني
جانوری، تصاوير شگفتی برانگيز به روی اشيايی 
از چوب، چرم و پارچه ها و حتا به روی اجساد 

 خالکوبی شده رهبران حفظ گرديده اند. 
 

هر کشف تازه، چنين بر می آيد که پژوهشگران را 
به سوی رخنه و نفوذ به اسرار هنر اسکيتی می 
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ا در باره منشای آن، کشانند. مگر، ديدگاه ه
 متنوع  باقی مانده است. 

 
در نزديک زيويه در خاور شهر سقز  1947به سال 

در شمال باختری ايران، پس از توفان و بارش 
سنگين و وزش بادهای تند و روان شدن سيل، بخشی 
از يک تپه فرو ريخت. باشندگان بومی در فردای 

مين آن، در آن جا شمار فراوان اشيای زرين و سي
و ساخته هايی از عاج فيل را يافتند. اين بود 
که بازار کندوکاو های خود سرانه و خريد و فروش 
اشيای عتيقه در آن جا گرم شد. با اين  هم، 
موزه تهران موفق شد بخش شايان توجهی از اشيای 
به دست آمده را بخرد و گرد بياورد. اما شمار 

برای بسيار ديگر از اين اشيای بينظير هنری 
فروش به امريکا و اروپا برده شدند. به باور 
شماری از دانشمندان، اشيای يافت شده که به نام 

شهرت يافته است، در اصل مربوط به » گنجينه سقز«
آرامگاه يکی از پيشوايان برجسته بود که در 
اوخر سده هفتم پ.م. در اين جا به خاک سپرده 

ن سازنده شده بود. او کی بود؟ چه کسی را می توا
يادمان های هنری پيدا شده دانست؟ اين ها پرسش 
هايی بودند که در برابر پژوهشگران قرار گرفته 

 بودند.  
 

محل ياد شده در آن هنگام، در گستره پادشاهی 
همسايگان و حريفان آسوری های  -مانی قرار داشت

، آشکارا »گنجينه«مخوف. شمار بسياری از اشيای 
سوری ها گواهی می دهند. به پيوند آن ها با آ

گروه ديگری از اشياء با سنت های بومی ساخته 
شده بودند. اما شگفتی زدگی دانشمندان وقتی 
هويدا شد که چنين برآمد که بسياری از اشياء 

در   –دارای انالوگ های بيخی ديگری برآمدند 
جهان اسکيت  ها و برخی از آنان از روی سيمای 

ا و ويژگی های گورگان کلی خود تقريبا  نقاشی ه
های اسکيتی اوکرايين و قفقاز شمالی را تکرار 

 35می کنند. 
                                     

. برای مقايسه با آن چه که پژوهشگران ايرانی در  35
ينه را زمينه نوشته اند، برش هايی از چند نوشته در زم
 با اندک ويرايش  از کهکشان  انترنتی می آوريم: 
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د گردی بر م -مرکز استان کردستان  -کلمه سقز  شهري«
 به واژه سکا !  هب

در مورد وجه تسميه سقز گفته مي شود كه اين شهر با 
. نام ايزيرتا در نخستين اتحاد ماد، پايتخت مادها بود

ي براي خود شهر استحكاماتپيرامون سركردگان ماد در 
ساختند كه از آن جمله زيويه و قپالنتوي كنوني 
(آدامائيت) را مي توان نام برد. در اين زمان سارگن 

سرزمين ماد تاخت، مادها شكست  بهدوم پادشاه آشور 
ايزيرتا، زيويه و آدامائيت را ويران كرد.  خوردند و

پس از آن سكاها به تجديد بناي اين شهر پرداختند و 
 ه نام اسكيت (ساكز) به عنوان پايتخت خودسقز را ب
. نام امروز سقز را نام قوم سكه ـ سكا ـ برگزيدند

به يادگار مانده است و سكز همان ساكز  ،اسكيت ـ سكز
 »ت.اس
 ) iausanandaj.ac.ir تي: سامنبع( 
 باختری شمال یاز شهرها یکي) Seqiz: یِقز (به کردسَ«
سنندج و  یغرب ر شمالدر استان کردستان است که د رانيا

آن واقع است. از شمال به  یلومترکي١٩٨ در فاصله
(شهر بوکان)، از غرب به شهر بانه، از  یغرب جانيآذربا

و از شرق به تکاب  وان،يو مر وسرشي جنوب به منطقه
 شود.  یم یافشار منته

 
نخست پادشاه ماد، در ده سال  نيتر هووخشتره، بزرگ

 - اش را با پادشاه سکاها حکومتش موفق شد که رابطه
کند. هووخشتره  ليبه اتحاد متقابل تبد س،يپروتوث

و  زهيمجهز به ن نظام ادهيپ بخشارتشش را به دو 
بود)  که از سکاها آموخته ی(شکل راندازينظام ت سواره

داد. در  ليدر ماد تشک یرومنديکرد و دولت ن ميتقس
 ی، گروهسکاها در ماد اديروزگار هووخشتره، پس از انق

را  نيسرزم نياز سکاها را به غرب ماد کوچاندند و ا
ساکز خواندند که اکنون به سقز  اي ینام آنان سکز به

 »معروف است.
 
  :هيويز یدژ باستان«
متر در فاصله  140به ارتفاع  يی تپه یقلعه بررو نيا 

 هيو در حاش واندرهيد کيشهر سقز و نزد یلومتريک42
 یالديم 1947قرار دارد که در سال  هيوينام ز به يیروستا

اشراف پيرامون  طيبنا به مح نيکشف شد. ا یطور اتفاق به
 یدر قسمت يیها ستون یايکامل دارد و با توجه به بقا

گاه منطقه  مرکز حکومت و امن رسد یبه نظر م مانند وانيا
 است.  حاکم وقت بوده یبرا
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از روی منابع هر چند هم انگشت شمار مکتوب، مدت 
ها پيش روشن شده بود که اسکيت ها در سده هفتم 
پيش از ميالد، به آسيای صغير آمده بودند. نظر 
به حکايت هرودوت (در سده پنجم پ. م.) آن ها از 

از راه کرانه  -ه قفقاز به اين جا آمده بودندرا
های دريای کسپين. دولت های قديم خاور زمين، از 
همان آوان پديدآيی اسکيت ها، قدرت رزمی سواره 
نظام اسکيت ها را احساس کرده بودند. سواران 
اسکيتی به گونه ناگهانی به جاهای مختلف پديدار 

 -مصر از ايران و آسيای صغير تا مرزهای -شدند
) برای اسکيت Psamtikجايی که فرعون پاساميتيک (

                                                                                                           
طور  شته و بهتپه، که غالبًا در گذ نيا یها یاز حفار

به دست آمده که  یاديز یايبوده، اش صورت گرفته رمجازيغ
هم در  یاريو بس یداخل یها ها در موزه از آن یبعض

 اءيشوند؛ ازجمله اش یم یخارج از کشور نگهدار یها موزه
و  یوانيکه نقوش حاست آمده، قطعات عاج منقوش  دست به

 ژهيزش وها حک شده و از ار آن یرو یريصحنه شکار اساط
ها، نقش  دو نمونه از آن یبرخوردار است. از رو يی

و ساخته  ،يینما بزرگ ،یسنندج طراح دريبرجسته آب
 یها نمونه گرياز د یطال و سِر عقاب طالئ نبنداست. گرد شده
 یاديهستند که از ارزش ز هيويشده تپه ز کشف اءياش

  برخوردارند.
 

و بشقاب هاى رد، غالف هاى مفرغى وقتى روستاييان ك 
نقشدار كهنسال را از دل طبيعت پيدا مى كردند، هيچ 

ى گمشده از تبارى ينمى دانستند كه در واقع گنجينه 
ى را يافته و به تاريخ معرفى كرده اند؛ تا يافسانه 

رومان گيرشمن در كتاب  -جا كه باستان شناس نامى آن
ما معتقديم كه اين داستان سكاييان به «خود مى نويسد: 

وسيله كشف تصادفى كه اخيرًا توسط روستاييان در نزديك 
مجسم  ،شهر سقز، در جنوب درياچه اروميه به عمل آمده

ى از دل خاك روشنايى يسر برآوردن گنجينه » شده است.
كمرنگى بر ابهام انبوه افسانه هاى كهنسال پاشيد، 
افسانه هايى كه قهرمانانش جنگجويانى بودند كه ارمياى 

خوانده بودشان! » هالك كننده امت ها«رات نبى در تو
ى متعلق به همان قوم مشهور به ماساژت ها كه يگنجينه 

تنها شكست دهندگان كوروش بودند و كاسه سر پادشاه 
رزمنده را جام شراب خود ساختند؛ اردوهايى غارتگر از 

ى كه پيوسته يسواران جنگجوى آريايى، قوم پاره پاره 
امه به پا مى كردند، مى ريختند مى آفريدند و هنگ آشوب

 گ.-.»و مى پاشيدند و مى گريختند
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ها باج آورده بود. پادشاه آسوری ها اسرهادون 
asrhaddon اسرحدون) در پی اتحاد با  -(به عربی

اسکيت ها بود و می خواست دختر خود را به زنی 
پارتوت بدهد. مادها  و ديگر  -پادشاه اسکيتی

ت ها قرار قبايل غربی هم  در وابستگی از اسکي
 گرفتند. 

 
تسلط اسکيت ها بر آسيای صغير به روايت هرودوت، 

کياکسر  -آن گاه پايان يافت که پادشاه مادی
پ. م.) با فراخواندن سران اسکيت در  585-625(

 جشنی، خائنانه آنان را  سر به نيست کرد. 
 

دقيق روشن نيست که مرکز بودوباش اسکيت ها در 
ر آسيای صغير در کجا هنگام لشکرکشی های شان ب

قرار داشت. آيا در آن جا، کدامين کشور و دولت  
و پادشاهی هم داشتند يا نه؟ متون آسوری بر 
حضور اسکيت ها در کشور پادشاهی مانوی گواهی می 
دهند. از همين رو، دانشمندان اکثر می پندارند 
که گنجينه سقز، آرامگاه يکی از رهبران اسکيتی 

 بوده است. 
 
، آوند مهمی است به »گنجينه«ی اسکيتی از اشيا 

سود تيوری در باره ريشه های آسيای مقدمی هنر 
آن. مدافعان  پردازیپيکره  اسکيتی و سبک جانوری

اين تيوری می پندارند که مبانی سبک جانوری در 
دوره حضور اسکيت در آسيای مقدم از سوی آنان 
ه پذيرفته شده بود. سپس، بعد از بازگشت ايشان ب

جانوری اسکيتی در سراسر پيکره سازی ميهن، سبک 
 جهان کوچروان استپ های اروآسيا پخش گرديد.   

 
اما اين ديدگاه، به هيچ رو، ديدگاه پذيرفته 
شده از سوی جمهور دانشمندان نيست. هواداران 
انديشه ديگر، به موادی تکيه می زنند که در 

» یجهان اسکيت«هنگام کاوش ها در مناطق خاوری 
کشف گرديده اند. در اين جا، بسيار دور از 
قفقاز و کرانه های دريای سياه، يادمان های سبک 
جانوری شناخته شده اند و برخی از آنان، از 
گورگان های قزاقستان خاوری و تووا، از سوی 
دانشمندان يا قدمت سده های هفتم و يا حتا هشتم 
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در  پ. م. تثبيت گرديده اند (مانند گورگان ارژن
تووا). از اين رو، مخالفان فرضيه آسيای مقدمی 
تاکيد می ورزند که منشای سبک جانوری اسکيتی به 
گونه مدلل تعامل آن را با آسيای صغير توضيح می 
دهد. اين سبک، از بخش ها و گوشه های مختلف 
جهان اسکيت ها بدون بستگی از لشکرکشی اسکيت 

شت آنان های اروپايی به خاور نزديک و تا بازگ
به استپ های جنوبی روسيه، حضور داشت. مصنوعات 

چنين بر می آيد که به » گنجينه سقز«اسکيتی 
فرمايش و سفارش پيشوايان اسکيتی تهيه شده 
بودند و يا هم مطابق سنت های موجود هنر اسکيتی 
ساخته شده بودند. درست مانند اين  که پسا ن ها 

 اختند. بسياری از اشيا را برای اسکيت ها س
 

اما جرو بحث ها در اين جا پايان نمی يابند. در 
مقابل آوندهای آورده شده در باال، تاکيد می 
ورزند که قدمت گورگان های قزاقستان خاوری و 
تووا بس گمانه يی و تخمينی اند و در آسيای 
صغير، و به ويژه در غرب ايران،  اشيايی که با 

اند، به شکل قدمتِ سده های نهم و هشتم کشف شده 
همانند با ويژگی های سبک جانوری اسکيتی ساخته 

 شده اند. 
 

اين گونه، مساله در باره ريشه های هنر اسکيتی 
جانوری آن علی پردازی  پيکره در کل و سبک

الخصوص، در باره مناطق و منشای پديدآيی اوليه 
معما مانده اند.  همچونآن ها به پيمانه بسيار 

بک جانوری، تقريبا همزمان چنين می نمايد که س
در سراسر گستره پهناور جهان اسکيتی پديد آمده 
باشد. مگر در اين ساحات، هنوز يادمان های هنری 
يی که از روی آن بتوان به گونه مستقيم خصوصيات 
سبک جانوری را نتيجه گيری کرد، به دست نيامده 
است. شايد به اين سبک، در قديم ها موجود بود. 

ز اين دوره ها در اشيايی که از چرم اما پيش ا
يا چوب ساخته می شد و يا هم به روی پارچه ها 
نقاشی و کنده کاری می شد. اما دردمندانه، چنين 
ساخته هايی حفظ نمی شوند و از همين رو هم نمی 
توان آن ها را در گورستان های کهن بازيافت. و 
يا هم  به راستی،  پيدايش سبک جانوری را 
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است در گام نخست با حضور اسکيت ها در بايسته 
 آسيای مقدم مرتبط دانست؟

 
در هر صورت، اين يک فاکت است که در جنوب خاوری 

اوايل سده  -اروپا، سر از  اواخر سده های هفتم
ششم پ.م. اشيايی به سبک جانوری پديد می آيند. 
چنين ساخته هايی در گورگان های کرانه های 

 -ه کوبان يافت شده اندشمالی دريای سياه و حوم
همراه با اشيای کشف شده در آن جا که برای سبک 
آسيای مقدمی (اورارتی، آسوری، مانی و...) 
تيپيک اند. اين گورگان ها، چنين بر می آيد که 

روی آرامگاه های آن پيشوايان اسکيت ها که  رب
در گذشته به آسيای صغير لشکرکشی نموده  بودند، 

 برپا شده اند.
 

ت همين  قبايل جنوب خاوری اروپا و کرانه درس
های شمالی دريای سياه، خود را به نام اسکيت ها 
می خواندند (مردم آسيای صغير هم ايشان را به 
همين نام  می شناختند). پسان ها، يونانيان اين 
نام را بر ديگر قبايل استپ های اروآسيا که 
ی دارای شيوه زندگانی فرهنگ و اقتصاديات همانند

 بودند، تعميم دادند. 
 

اسکيت های باشنده کرانه های دريای سياه، 
اتحاديه های نيرومند سياسی را به ميان آوردند 

قرار »  قبيله شاهی«که در رهبری آن اسکيت های 
داشت. در اواخر سده ششم پ. م. داريوش يکم، 
پادشاه دولت نيرومند هخامنشی،  تالش های 

ور اسکيت ها به خرج نافرجامی را برای تسخير کش
 داد. 

 
به گزارش هرودوت،که بسياری از حکايات او در 
باره اسکيت ها بود، داريوش با حمله بر سپاهيان 
اسکيتی، ناگزير گرديد سرانجام با گريز از دست 
آنان، جان خود را نجات دهد و زخميان و بنه خود 

 را در ميدان کارزار رها کند و جا بگذارد. 
 

 ارمات ها، الن ها و اوست ها:اسکيت ها و س
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هنوز در سده نزدهم ميالدی کنکاش های داغی بر سر 
آن که اسکيت ها به کدام زبان سخن می گفتند، 
روان بودند. در پاسخ، گمانه زنی های بسيار 
مختلفی ارائه می شد. برای مثال، گفته می شد که 
اسکيت ها متعلق به توده های تورکی يا مغولی 

انی گذشت تا اين که روشن گرديد که اند. اندک زم
زبان اسکيت ها متعلق به  شاخه هندوايرانی 
خانواده زبان های هندواروپايی است. در آغاز، 
چنين نتيجه گيری يی بر مبنای آناليز برخی از 
نام های اسکيت ها انجام  شد که در آثار مولفان 
عهد عتيق آورده شده بود. دانشمندان تثبيت 

ن نام ها ايرانی هستند. چون از نمودند که اي
کلمه هايی ساخته شده اند که برای پژوهشگران از 

و...) » اوستا(«روی مکتوبات ايرانی قديم 
 شناخته شده اند. 

 
مرحله مهم در مطالعه زبان باشندگان قديمی  

اسکيت ها و  –جلگه های کرانه های دريای سياه 
 آناليز زبان –سارمات های خويشاوند با آنان

شناختی نام های کسان، بازتاب يافته در کتيبه 
های يونانيان در شهرهای هلنی شمال دريای سياه 
بود. اين سنگنبشته ها را که دارنده مواد بسيار 

نام شناسی) بودند،  onomasticsغنی انوماستيک (
دانشمندان روسی مانند اکادميسين و. و. التيشيف 

در پهلوی  به گونه مفصل پژوهش و معرفی نمودند.
نام های يونانی، در اين سنگنبشته ها، شمار 
فراوان نام های دارای خاستگاه های ديگر هم ياد 
آوری می گردد که متعلق به باشندگان بومی غير 

 نزدهمهلنی بودند. در ميان آن ها هنوز در سده 
شمار فراوان نام هايی بی چون و چرا و ترديد، 

ی را برای ايرانی ديده می شوند. خدمت بزرگ
-1913ميلر ( -تثبيت اين فاکت، دانشمند روسی

) انجام داد. او توانست همچنين نزديکی 1848
سارماتی را به يکی  –ويژه زبان قبايل اسکيتی 

زبان اوستی ثابت  –از زبان های معاصر ايرانی 
بسازد. ميلر، ارثيه علمی بزرگی را در پژوهش 

بر جا زبان فرهنگ فلکلور و حماسه مردم اوست 
 گذاشت. 
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مطالعه انوماستيک (ريشه يابی نام های کسان و 
سارماتی همچنين در سال های  -نامجاها) اسکيتی
ادامه يافت. شمار پيروزمندانه دهه های پسين 

نام هايی که به گونه موثق دارای ريشه های 
ايرانی اند، به پيمانه بسياری به يمن پژوهش 

 - ورشناس مجارفاسمير، خا -های دانشمند آلمانی
آبايف  -ايران شناس گرجی -هارماتی و پيش از همه

که معانی يک رشته کامل نام های اسکيتی نامفهوم 
در گذشته را کشف کرد،  افزايش يافتند. نتايج 

و در » زبان اسکيتی«پژوهش ها را او در کتاب 
ديگر آثارش در زمينه تاريخ، زبان و فرهنگ 

 اوستی تعميم بخشيد.
 

نام های کسان و قبايل، دانشمندان نام در کنار 
های کهن جغرافيايی در سرزمين های اسکيت ها را 
تجزيه و تحليل  کردند. تا عصر حاضر، چنين 

ن، دنيپر و دنيستر، دارای نام رودهايی چون د 
.  پيوند دارندهايی اند که با جهان قديم  اسکيت 

 -(پسان تر» دانو«ريشه اين نام ها به کلمه 
به معنای رودخانه سر می کشد که در  -»)دان«

ديگر زبان های ايرانی شناخته شده اند. هم در 
و هم در زبان معاصر اوستی » اوستايی«زبان 

 به معنای رودخانه و آب است).  -»دون(«
 

در ادبيات عهد عتيق، رود دن همواره به نام 
خوانده می شود. تاناييس، نيز با » تاناييس«

پيوند دارد. در شالوده نام (تان) » دان«کلمه 
معاصر رود دنيپر (که در روسی قديم به شکل 
دنئپر تلفظ و نوشته می شد)، همين گونه، شکل 

(دن پر) هست (که شکل يونانی » پر-دان«قديمی تر 
از کلمه ». رود خانه عميق« -آن داناپريس بود)

دان همين گونه، نام دنيستر (که در روسی قديم 
ی شد) ساخته شده است که تاريخ تلفظ م» دنستر«

نويسان بعدی عهد عتيق و بيزانتينی آن را به 
نوشته اند. نام رودخانه پروت » داناستريس« شکل 

که در باره آن هرودوت گزارش می دهد، که به 
خوانده می شود، با » پوراتا«زبان اسکيتی 

اوستی پيوند دارد که به معنای رودخانه » فورد«
اوستی معاصر، به » ف«. (حرف بزرگ يا دريا است
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» د«و حرف » پ«گونه قانونمند به حرف قديمی تر 
 سر می کشد). » ت«اوستی به حرف قديمی تر 

 
هرودوت از ديگر رودهای سرزمين اسکيتيا هم نام 
می برد (البته، نه همه آن ها اکنون نام های 
خود را حفظ نموده اند). برای مثال، نام 

يکی از شاخه های  -ديتسپانتيکاپا (شايد اينگو
» پانتی«رود دنيپر) که متشکل از کلمه های 

است. کلمه » ماهی«به معنای » کاپا«و ») راه(«
پانتی در بسياری از زبان های هندواروپايی وجود 

» کاپا«داشت. از جمله زبان های ايرانی و هندی. 
تنها در زبان های ايرانی (از جمله زبان اوستی) 

 ی خويشاند اند، ديده می شد. که با زبان اسکيت
 

در عهد قديم به گمان بسيار » راه ماهيان«نام 
به آبنای کيرچ هم اطالق می شده است که در کرانه 

تاسيس شده بود » پانتی کاپای«آن کالونی يونانی 
(اين شهر را باستان شناسان روسی به دقت مطالعه 
کرده اند).  هنوز در دوره اسکيتی، دريای ازوف 

نای کيرچ با داشتن ماهيان فراوان بنام و و آب
پرآوازه بودند. در اين باره، بارها در منابع 
عهد عتيق يادآوری می گردد. برای مثال، 

) در Demosthenes-يموسثينيسد -(در عربی ددئموسفئن
سخنرانی های خود بارها در باره کشتی هايی که 
بار شان ماهی های شور (نمک زده) بود، و از 

 کاپای می آمدند، حکايت می کرد. پانتی 
 

خود نام دريای سياه هم سر به عهد بسيار قديم 
پونت  -اسکيتی می کشد. نام عادی يونانی قديم آن

دريای مهمان «) يعنی Pontus Euxinusائوکسينی (
بود. در اين حال، نام » نواز يا مهمانپرور

) بود که به akseynosقديمی تر آن، اوکسينوس (
» گريزان از مهمان» («يزار از مهمانب«يونانی 

می شود. از همين رو بوده است ») مهمان ستيز«يا 
که شاعران يونانی پيندار، تراگيک، ائوريپيد 

می » پونت اکسينی«و.... دريای سياه را 
خواندند. اين  نام، از نام اخشيانا يا اخِشينا 

» ش«گرفته شده است. چون در زبان يونانی حرف 
تبديل شده است. » س«به » ش«ين رو، نيست، از ا
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اين کلمه در بسياری از زبان های ايرانی به 
تيره و «شمول اوستی ديده می شود که به معنای 

خاکستری (سياهوش) است. در اين جا  -، تيره»تار
بی ترديد، سخن بر سر يک هم آوايی يا همانندی 
ظاهری نيست، بل که بر سر پيوند مستقيم نام 

» اخشاينا«و کلمه ايرانی » ينوساکس«يونانی 
است. شناخته شده است که در عهد قديم در ايران، 

می 36»اخِشين«دريای سياه را به نام دريای 
ناميده اند که به نوبه خود از کلمه قديمی تر 

 اخشاينا گرفته شده بود.
  

اين و شمار بسياری ديگر از داده ها، ترديدی در 
ها و سارمات ها آن بر جا نمی گذارند که اسکيت 

متعلق به توده های ايرانی زبان بوده اند. 
دانشمندان افسانه ها و حکايات به يادگار مانده 
از نويسندگان عهد عتيق را، مورد عميق ترين 
تجزيه و تحليل ها قرار داده اند. در نتيجه، 
مشترکات بسيار زيادی در عرصه های مذهبی، 

ديگر توده اسطوره يی و حماسی ميان اسکيت ها و 
های هندوايرانی باشنده در هند، ايران و آسيای 
ميانه روشن گرديده است و اکنون هم در حماسه 

، سوژه ها و نهادهايی »نارت ها« -ملی اوست ها
که همخوانی مستقيمی با ادبيات قديم هند و 
ايران می يابند، حفظ گرديده است. در نارت ها 

تاب دهنده همچنين رد پای بسياری از مختصات باز
تصورات مذهبی و اسطوره يی و ويژگی های مشخص 
زيستار و عادات سنتی اسکيت ها به مشاهده می 

 رسد. 
 
با سير به اعماق سده ها، می بينيم که چه نقش  

مهمی را قبايل ايرانی زبان در تاريخ گستره 
جنوبی کشور شوروی بازی نموده بودند. در دوره 

ده های ميانی، در های بعدی عهد قديم و اوايل س
بيزانتين و اروپای غربی آن ها به نام الن ها 
معروف بودند (فراموش نشود که نام الن، درست 
 -مانند نام خودی اوست ها در اثر حماسی شان

                                     
شهری است در پارس که ياقوت حموی هم به  -. اخشين 36

 گ.–آن اشاره کرده است. 
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گ.] نيزاز کلمه های -[(آالن در شهنامه)» الون«
اريا و اريانا گرفته شده است که در لهجه های 

ی شود. در گاهنامه النی، الن تلفظ م -سارماتی
خوانده » ياس ها«های روسی، آن ها را به نام 

 اند. 
 
در عهد مهاجرت کبير توده ها،  در مرزهای عهد  

باستان و سده های ميانی، گروهی از قبايل النی 
به دور دست ها در غرب رخنه کردند. آن ها در 
گستره  فرانسه، اسپانيا، و شمال افريقا به جنگ 

ند. رخدادهای اين عهد، و اعصار ها پرداخته بود
بعدی الخ تا فتوحات مغول ها،  نقشه تباری جلگه 
های گستره اروآسيا را از ريشه دگرگون ساختند: 
قبايل و طوايف ايرانی زبان باشنده اين جا با 
قبايل و طوايف تورکی زبان مانند پيچينيگی ها، 
پولوفی ها،  ازبيک ها، ترکمان ها و قزاق ها 

 فتند. آميزش يا
 
در عهد باستان در اين استپ ها اساسا قبايل  

ايرانی زبان بسر می بردند.  در آن هنگام، 
سارمات ها و الن ها را هم زير نام عمومی اسکيت 
ها می خواندند. اما به گونه خاص چنانی که 
پيشتر هم گفتيم، گروه قبايل جنوب خاوری اروپا 

 ياد می شدند. » اسکيت«به نام 
 

 اسکيتيا: قطبی در آن سوی سرزمينشب های 
درست در باره اين قبايل اسکيتی که با جهان 
هلنی (يونانيان) تماس های تنگاتنگ داشتند، 
مفصل ترين اطالعات در ادبيات عهد باستان بر جا 
مانده است. ما از اين نبشته ها در باره جوانب 
مختلف زندگی اسکيت ها و فرهنگ شان آگاهی می 

ها سرودهای حماسی بسيار و پنداشت  يابيم. اسکيت
های پيچيده اسطوره يی و مذهبی داشتند. در اين 
باره می توان حتا از روی سطور کنده کنده و 
پراکنده جداگانه بازمانده از آثار مولفان عهد 

 عتيق، داوری کرد.
 

درست در ميان اين پاره های رنگ پريده حماسه 
رسيده  های اسکيتی که به گونه تصادفی به ما
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اند، ناگهان موازی هايی با حکايات هندی در 
می يابيم. برای مثال، » کشورهای قطبی«باره 

هرودوت می نويسد که به گزارش اسکيت ها و 
قبايلی که در پشت آنان در دوردست ها در شمال 

شش ماه در خواب «می زييند، آدم هايی هستند که 
ر اين عبارت کوتاه گواه بر آن است که د». اند

حکايات قبايل اسکيت، از مناطق شمالی يادآوری 
جايی که شب ها نيم سال ادامه می يافته  -می شود

است و به راستی هم در ادبيات عهد باستان در 
اين باره اطالعات مفصلی آمده است. در اين آثار، 
در باره کشوری سخن گفته می شود که در شمال 

ورفته در آن سوی مناطق فر -اسکيتيا قرار داشت
در ظلمت سهمگين و بسيار سرد و ترسناک که در 

شمال قرار » منجمد و يخزده«معرض وزش بادهای 
داشت. کشوری که در آن روز، نيم سال به درازا 
می کشد. در بامداد اين روز، باشندگان آن  کشت 
می کنند  و در نيم روز می دروند و شامگاهان 

 ميوه های درختان را  می چينند. 
 

جغرافی دان روم (سده يکم پ. م.)  -ی ميلیپومپ
(وصف االرض) (که مبتنی بر » شرح زمين«در کتاب 

بسياری از آثار قديمی تر بود)، در باره مناطقی 
در «سخن گفته بود که در آن ور کشور اسکيتيا 

در آن جا، خورشيد، همه »: «خوِد قطب قرار دارند
روزه مانند ما برآمد و نشست نمی کند. مگر، 
هنگامی که برای بار نخست در هنگام اعتدال 
بهاری برآمد، تنها در هنگام پاييز، غروب می 
کند. اين گونه، در آن جا شش ماه آزگار روز و 

 ». به همان اندازه پيهم شب می باشد
 

پلينی  -ببينيم که طبيعت شناس پرآوازه و نامدار
(سده يکم ميالدی) در باره کشورهای آن  سوی شمال 

 يا چه نوشته بود:اسکيت
در اين جا، نيم سال روشنی است ... خورشيد يک «

تابستانی، » آفتاب برآمد«بار در سال، در هنگام 
» آفتاب نشست«طلوع و يک بار هم در هنگام 

 ». زمستانی، غروب می کند
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بی مهابا تقريبا به گونه دقيق، برشی از فصل 
ی هندی در باره کشوری  که »قوانين مانو«نخست 

ر آن، سال متشکل از شب و روز است، به خاطر می د
حرکت  -حرکت آفتاب به سوی شمال و شب -روز«آيد: 

 ». آن به سوی جنوب است
 

داده های ادبيات کهن هندی در باره کشوری که در 
آن آفتاب تنها يک بار در سال می برآيد و نيم 
سال می درخشد، و پرتوفشانی می کند، و در نيمه 

کی شب بيداد می کند؛ به گونه دوم آن، تاري
برابری با آوردن گواهی ها در باره اسکيتيا،  

 همخوانی، همپوشانی و هماهنگی دارد.   
 

در اين جا، باز هم اين پرسش مطرح می گردد که 
پيشتر در پيوند با تصورات قطبی هندی های قديم 
به ميان آمده بود: آيا اين تصورات، استنتاجات، 

شت های ذهنی و بازيافت های تاويل ها و بردا
 تفکرات و انديشورزی های علمی نيستند؟ 

 
ما چنين انديشورزی هايی را برای مثال، در 
نوشته های پلينی می بينيم. اما درست مانند 
رياضيدانان و اخترشناسان هندی، تنها موجوديت 
اطالعات همانند قبلی را توضيح می دادند. 

ز داده های سنت دانشمندان عهد باستان يونان ني
های قديمی تر را طبق شناخت های جغرافی و نجومی 

 عصر خود، تعبير و تفسير می کردند.
 

با داوری از روی سخنان پلينی، می توان گفت که 
» قطبی«او از حکايات مختلف در باره پديده های 

و ارزيابی های مختلف آن آگاهی داشته است. چنين 
دان رومی (سده جغرافی  –چيزی با گزارش سولين 

سوم ميالدی) تاييد می گردد. مگر، او  -های دوم
با پيروی از ميلی و پلينی، عقايد متفاوتی را 

در کشور آن سوی «در اين مساله می آورد: 
اسکيتيا، در شمال دور دست، گو اين که دو آفتاب 
وجود داشته باشد. آفتاب غروب کننده و آفتاب 

 طلوع کننده.
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مگر، چنين چيزی در «می دهد: سولين چنين ادامه 
عقل نمی گنجد. ... می پندارندکه در آن جا 
محورهای جهانی و آخر راه کانون های ستاره يی 
(صورت های فلکی) قرار دارد. روشنايی شش ماهه و 
خورشيدی که تنها برای يک روز طلوع می کند. با 
آن که برخی ها می پندارند که در آن جا آفتاب 

و غروب نمی کند. مانند ما، بل همه روزه طلوع 
که در هنگام اعتدال بهاری می برآيد  و در  
پاييز غروب می کند. اين گونه، در جريان شش ماه 
 –پيوسته روز ادامه می يابد و در شش ماهه ديگر 

 پيوسته شب است. 
 

پلينی از ديدگاه آخری نيک آگاهی داشت. اما آن 
باره  را نادرست می پنداشت. با سخن گفتن در

، او می »شش ماه روشنايی است«کشوری که در آن 
اين زمان نه از اعتدال بهاری تا «پندارد که 

پاييز تقسيم می شود، بل که اين آدم های نادان  
خود پلينی ». اند که چنين ياوه سرايی می  کنند

به گونه يی که ديديم، ديدگاه ديگری در زمينه 
 داشت. 

 
بافی می کردند و نه نه دروغ» نادان ها«راستش، 

ياوه سرايی و ممکن است صرف با تکرار اطالعاتی 
که از کدام جايی به دست آورده بودند، نسبت به 
پلينی به حقيقت نزديک تر بودند. اما اکنون 
برای ما چيز ديگری مهم است: اين گونه پندارها، 
مدت ها پيش از عهد شکوفايی علوم رومی و هلنی 

باره آشکارا گزارش آورده وجود داشتند. در اين 
شده در باال از سوی هرودوت گواهی می دهند. عين 
چيز در باره هند هم ديده می شود: دانشمندان، 
سنت های کهن را با تالش به خاطر توضيح دادن آن 
ها تکرار  می کردند يا آگاهی های سنتی را به 

 عنوان برهان و حجت به کار می بردند. 
 

آچاری، اعتراف می -اسکاراگاهی آن ها مانند به
کردند که اطالعات متضاد در باره پديده های قطبی 
را نمی دانند و آماده بودند چنين پندارهايی را 

 از خيالبافی های    ابلهانه بدانند. 
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اين گونه، هم در جهان يونان باستان و هم در 
هند، پديدآيی اين گونه  سوژه ها را نمی توان 

واش های خيالی ناب انگاشت. زاييده و ره آورد تر
اما چگونه می توان منشای اين حکايات و روايات 
را توضيح داد؟ که آيا ابداعات تخيلی يا روايات 
بوده اند؟ آيا اين ها کدامين مبنای راستين 
داشته بودند يا نه؟ تالش می ورزيم پيگيری 
نماييم که در کدام پيوند در منابع  به ما 

ه پديده های ارکتيکی رسيده، روايات در بار
مناطق آن ور کشور اسکيتيا حکايت می شوند. با 
آن که کشور اسکيتيا بسيار دور از دايره قطبی 
واقع بود، اما هر چه بود، بارها نسبت به هند، 
نزديک تر به آن بود.  شايد در اين جا، آسان تر 
بتوان ريشه های اين روايات را بازيافت و منظره 

 فيای آن پرداز کرد. روشن تری از جغرا
 

 اقيانوس شيری:
...پلينی بارها در باره اقيانوس شمالی يا 
اسکيتی سخن می گفت که گاهی هم آن را به نام 
اقيانوس يخبسته می خواند. در شمال کوه های 

همچنين اقيانوس پهناور شمالی واقع است. » مئرو«
بيشتر اين اقيانوس، به نام اقيانوس سفيد يا 

 می شود.  شيری خوانده
 

خردمند کبير و قهرمان، سرکرده  -بهيشما
کاوراوها، با حکايت در باره کشوری در شمال به 

دامنه های شمالی کوه های «يودهيشهير می گويد: 
 ».کرانه دريای شيری را می سازد... 37مئرو،

                                     
مجموعه قصه ها در باره خدايان،  -.  در پوران ها 37

بارها در باره آن گزارش داده  -پادشاهان و قهرمانان
س کوه های مئرو، روز، شش می شود که برای باشندگان مقد

 - ، يک روز»مئرو«ماه دوام می يابد و شب نيم سال. در 
برابر با يک سال است. در اثر نجومی  -» روز خدايان«
گفته می شود که آفتاب، پس از طلوع » سيدهانتا-سوريا«

 باالی کوه مئرو نيم سال آزگار  ديده می شود. 
 

 - ئرو نيم سالدر م«آچاريا تاکيد می کرد که  -بهاسکارا
اين کوه  بزرگ، در شمال اقصی قرار ». پيوسته روز است

 دارد. 
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در همان کتاب مهابهاراتا، در باره اين دريای 
ه جزيره (آب حيات) در بار» امريتی«مخزن  -شيری 

) (شويتادويپا) در شمال sveozarسفيد سويوزار (
دريای شيری حکايت می شود. و قهرمان رامايانا 
در باره اقيانوس جاودان (واقع در دورترين نقطه 
شمال، در پهلوی چکادهای زرين که به آسمان کوه 

 های شمالی می رسيدند)، آگاهی داشت.
 

ديکی در باره گستره عظيم آبی در شمال، در نز
کوه های مئرو در آثار مختلف ادبيات مقدس و 
حماسی هند، سخن گفته می شود. قبايل 
هندوآريايی، با اسکان گزيدن در هند، روشن است 
ديگر در باره آن نمی دانستند که به راستی اين 
دريای عظيم شمالی در کجا می توانست واقع باشد. 
اما آن ها در باره موجوديت آن، حکايت می 

د، روايات کهن را در باره آن تکرار می کردن
کردند. خود قهرمانان مهابهاراتا، اين حکايات 
را متعلق به سوژه های اسرار آميز کهن می 
دانستند. با اين گمانه زنی که راوی اين حکايات 

ريشی های خردمند از زمانه های سده زرين  -
 يوگی) می باشند. -آفرينش جهان (کيرتا

 

                                                                                                           
دانشمندان هنديی که زمين را کروی می پنداشتند، مئرو 
را در قطب شمال جا می دادند. متون قديمی تر مئرو را 
رشته کوه هايی می پنداشتند که در سرتاسر شمال پهن 

و می درخشند، درست در آن کشوری که چکادهای مئر«است: 
آب های يخبسته اشکال بسيار زيبايی به  خود می 

در کشور «در مهابهاراتا حکايت می شود که ». گيرند
شمالی مئروی درخشان و با ابهت ايستاده است که بخش 
بيشتر آن را در بر می گيرد. و در آن برهما می زيست. 
در اين جا، اوراح همه موجودات می آيند. پراجاپاتی، 

انداران و مخلوقات..... مئروی بزرگ محل پاکيزه، همه ج
خوشايند و ستره يی است.  در اين جا هفت ريشی ربانی 
به رهبری واسيشتهو می برآيند و بار ديگر می روند. به 

 ».اين کشور فاضله واقع در چکادهای بلند مئرو نگاه کن
 

: برگرفته ها از ترجمه روسی مهابهاراتا (و. يادداشت
نووا و ب. ل. سميرنف) و ترجمه روسی ريگويدا ای. کليال

 (ت. ی. ئليزارينکوا) .
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يات و قصه های هندی، تالش می مبصران قديم حکا
ورزيدند تعيين نمايند اين اقيانوس شمالی در 
کجا می توانسته است واقع باشد. بيشتر آن را در 
آن سوی هيماليا جا می دادند. اما حماسه های 
هندی روايت ديگری دارند. در آن سوی هيماليا، 
رشته کوه های تبت، هندوکش و پامير... واقع 

ن ها گستره های ريگزاری آسيای است. و پشت سر آ
سرزمين هايی که آشکارا  -ميانه و آسيای مرکزی

نمی توانستند برای هندی ها تصورات در باره 
اقيانوس شمالی را بيافرينند. گذشته از اين ها، 
هندی ها از مدت ها پيش با باشندگان اين سرزمين 
ها مراودات بازرگانی و فرهنگی داشتند و در 

گاهی های مشخصی داشتند. حکايات باره آن ها آ
 - حماسی هند از چهار اقيانوس سخن می گويند

خاوری، جنوبی، باختری و شمالی. سه اقيانوس 
خاوری، باختری و جنوبی برای هنديان قديم 

خليج بنگال، اقيانوس هند و  -شناخته شده بودند
دريای عرب. اما در باره اقيانوس شمالی دوردست 

و ابهام آميز و افسانه يی  همه چيز اسرار آميز
 بود.

 
يکی از قهرمانان مهابهاراتا می -دورودهانا

آدم ها با کشتی، به سوی اقيانوس های «گويد: 
خاوری و جنوبی می روند. و همين گونه به سوی 
اقيانوس باختری. اما کسی به سوی اقيانوس شمالی 
نمی رود. زيرا برای هيچ کسی جز پرندگان دسترس 

سی به غير از پرندگان هيچگاهی به نيست. هيچ ک
 ».اقيانوس شمالی نمی روند

 
حکايات، قصه ها، روايات و افسانه های فزونشمار 
هندی در باره شمال دور دست و کوه های مئرو، 
وجود دارند. اما تقريبا در همه آن ها همواره 
می توان عين چيز (عين شالوده جغرافيايی)را 

که در شمال دور بازيافت: رشته کوه های مئرو 
دست سر به آسمان کشيده اند، و در آن سوی آن 

دريای شيری واقع است. در  -اقيانوس کبير شمالی
سرزمين های پيرامون کوه های مئرو، به گفته 
راويان هندی، پديده هايی ديده می شوند که ما 
 می توانيم آن ها را پديده های ارکتيکی بناميم.
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ندی ها به گونه اين همه، پندارهای حماسی ه

شگفتی برانگيزی سنت های اسکيتی را در باره 
کوه های  -سرزمين های شمالی به ياد می آوردند

بلند شمالی، اقيانوس شمالی در آن سوی آن، و شب 
های قطبی. در اين سنت ها به گونه يی که پيشتر 
هم گفتيم، پشتوانه و شالوده جغرافيايی واقعی 

ايی بلندی در شمال، يی ترصد می گردد: سرزمين ه
کوه های اورال در خاور آن، مناطق آن سوی قطبی، 

 اقيانوس يخبسته شمالی.  
 

 حکايات قديمی در خدمت علم:
هنوز در دوره اسکيتی از نواحی واقع در کرانه 
های شمالی دريای سياه و جهان هلنی اطالعاتی در 
باره کشورهايی به دست می رسيدند که در آن روز 

سال به درازا می کشند. [در اين جا و شب نيم 
گ.] آيا تصادفی است که -پرسشی مطرح می گردد که

در قديم ها و اوايل سده های ميانه، اطالعات در 
باره پديده های قطبی به کشورهای جنوبی از 
نواحی ميانی حومه رود ولگا و نواحی سفالی 

 پيرامون رود کام رخنه کرده بودند؟
 
ز قبايل دشت نورد هم چنين بر می آيد که ا 

اطالعات همانندی در جهان باستان پخش می 
گرديدند. همانا درست در همين نواحی، نزديک 
ترين همسايگی ها با قبايل زون های درختزاری 
شمال بر پا بود (در مناطق غربی تر، مرز استپ و 
درختزاران، بارها جنوب تر می گذرد). بس شايان 

جهان باستان، در توجه است برای مثال، که در 
باره دريای بالتيک تنها در مرزهای عصر جديد 
آگاهی يافتند.  آن چه مربوط می گردد به اطالعات 
در باره حوضه جريان سفلی رود ولگا و دامنه های 

 - کوه های اورال، يونانيان در سده های هفتم
 پنجم پ. م. در اين باره آگاهی يافته بودند). 

 
ن، هنوز در دوره وحدت اما بارها پيشتر از اي

آريايی، قبايل هندوايرانی از همسايگان شمالی 
خود در باره پديده های قطبی اطالعاتی به دست 
آورده بودند. جزييات ارکتيکی صرف بخشی از 
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سايکل شمالی متولوژی قديم آريايی را تشکيل می 
دادند. بسياری ديگری از سوژه های اين سايکل 

با پنداشت های   همچنين از نظر منشای خود
با تصورات واقعی نظام های گاهی هم افسانه يی و

توده های قديم نواحی  اسطوره يیکاسمولوژيک و 
درختزاری شمال، مربوط بودند. از اين رو، همه 
مبنا ها را در دست داريم تاييد نماييم که همه 
دايره تصورات شمالی بررسی شده از سوی ما، در 

می  ،ندوايرانیاذهان نياکان توده های ه
توانستند تنها در صورت داشتن تماس های مستقيم 
با آن قبايل شمالی که در نزديکی نواحی ارکتيکی 

 بسر می بردند، ريخت يافته باشند. 
 

چنين برداشتی استوار بر تجزيه و تحليل حکايات 
و روايات قديمی، اجازه می دهند به يک رشته 

سيم. در نتيجه گيری های دارای بار تاريخی بر
گام نخست، می توان  بسيار معين تر منظره مطلوب 
  - گستره بودوباش آريايی های قديم را ترسيم کرد

منهای ساحات هند، ايران، افغانستان، آسيای 
ميانه و به پيمانه برابری همين گونه، نواحی 

مناطقی که برخی  -دشت دانيوب و کوه های کارپات
در آن ها را  از دانشمندان ميهن نخستين آريايی

 جا می دهند. 
 

در فرجام، ساحات جلگه يی جنوب خاوری اروپا، 
، جنوب خاوری اروپا، سايبرياقزاقستان، 
جنوبی باقی  می ماند. اما  سايبرياقزاقستان و 

در اين فهرست  هم می توان ويرايش هايی را وارد 
 آورد.

 
عمومی » سايکل شمالی«شالوده دايمی و حتمی 

ی عظيمی است که از شرق به غرب کوه ها -آريايی
افتاده اند و در شمال گستره قبايل آريايی واقع 
اند. با داروی از روی سنت های عهد باستان، در 
سرزمين اسکيتيا تصوراتی وجود داشتند در باره 
آن که زمين، به سوی شمال مرتفع تر می گردد. 
باورهای همانندی هم در حماسه های کهن هندی 

کشور مرتفع، بلند،  -اند (شمال بازتاب يافته
متعالی و شکوهمند است). آن هم در حالی که اين 
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باورها (در سايکل عمومی سوژه يی) شامل کوه های 
مئرو می شود، درست مانند اسکيتيا درکوه های 

) (کوه هايی که همه Ripheanريپی يا ريفی (
رودخانه های سرزمين اسکيتيا از آن سرچشمه می 

تيجه، می توان فرض کرد که هنوز در گيرند). در ن
سيستم کوسمولوژيک آريايی قديم، تصوراتی در 
باره آن موجود بود که زمين به تدريج به سوی 

 شمال بلند می شود. 
 

چنين حدس و گمان هايی و ديگر انگيزه های همان 
سايکل شمالی، در سنت های هندی ها، ايرانيان و 

ای بزرگ زمين همه روده«اسکيتی ها ضبط شده اند: 
در ». از کوه های مقدس شمال جريان می يابند

جهان اسکيتی اين تصورات اسطوره يی نيز بر ديد 
اسکيت  ها  -واقعی جغرافيايی، تاثيرگذارده است 

می پنداشتند که رودخانه های کشور شان از کوه 
 های ريپی سرچشمه  می گيرند...

 
... سايکل شمالی متالوژی قديمی آريايی می 
بايستی در جايی ريخت يافته باشد که که در آن 
جا در ساحات پهناور از شمال به سوی جنوب 
رودخانه ها، جريان دارند اما عوارض محل به 

 ترتيب از جنوب به سوی شمال بلند تر می شوند. 
 

روشن است پرداز اوضاع جغرافيايی [از سوی 
گ.] نه با سرزمين های آسيای -نياکان آريايی ها

همخوانی دارد، نه با مناطق اروپايی و نه  ميانه
با قزاقستان و سرزمين های جنوب باختری  

. زيرا رودخانه های بزرگ آسيای ميانه سايبريا
از جنوب به شمال روان اند و در جنوب رشته کوه 
های تيان شان، پامير و هندوکش، اقيانوس و 
مناطقی با پديده های قطبی وجود ندارد. در 

يی واقع در گستره دانيوب، رودخانه مناطق اروپا
ها به سوی دريای بالتيک رهسپار می شوند و در 

، رود خانه های سايبرياقزاقستان و جنوب باختری 
ابی، ايرتيش، ايشيم و توبول در جهت مخالف 
مطلوب يعنی به سوی شمال جاری اند و سرچشمه های 
آن ها نه  در شمال، بل در جنوب و جنوب خاوری 

 ارند. قرار د
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از سراسر گستره پهناوری که دانشمندان در حدود  

آن ميهن نخسيتن آريايی را جا می دهند، اين 
از  -گونه تنها مناطق جنوب خاوری اروپا می ماند

دنيپر تا اورال. در سراسر اين گستره، ريليف 
زمين از جنوب به سوی شمال باال می رود. يعنی 

رودخانه هايی بلند شده می رود. آن چه مربوط به 
چون اورال، ولگا، دن و دنيپر می گردد، درست 
همين ها از شمال به جنوب جريان دارند و سرچشمه 
های اين رودها در شمال در ديدگاه باشندگان 
قديم در نواحی يی ناپديد می گردند که برای 

  آنان ناآشنا، ناشناخته و ناشناس بودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرانتوفسکی لوين و ادوين -بوگارد
  

آريايی های قديم، ميهن نخستين و 
 مسيرهای پراکندگی

 
نتيجه گيری های به دست آمده بر مبنای مدارک 

ريايی را بايسته است آاسطوره شناسی (متولوژی) 
با مواد ديگری که علم معاصر در باره تاريخ 
قديم توده های هند و ايرانی در دسترس دارد، 

جود در باره ميهن آزمود و با انديشه های مو
ريايی مقايسه کرد. آنخستين و مهاجرت های قبايل 

روشن است، اين کار، کاری است دشوار و چند بعدی 
که مستلزم روشنی اندازی بر شمار فراوان مسايل 
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بس گوناگون است که در علم پاسخ های نايکسان و 
چه بسا که متناقض داشته اند. مساله نامنهاد 

نده مسايل پيدايش و پخش شدن در بر گير» ريايیآ«
قبايل هند و ايرانی (اريايی) از زمان بريدن يا 
جداشدن شان از هسته وحدت قبيله يی هندواروپايی 
تا گسترش در کشورهايی که در آن ها در دوره 

 تاريخی به سر می برده اند، است. 
 

تدوين چنين چيزی، بر پايه پژوهش پيرامون مواد 
نتيجه گيری هايی می  مبتنی و تابع ،رنگارنگ

باشد که زبانشناسان (لنگويست ها)، 
باستانشناسان، تاريخدانان و.... به آن می 
رسند. در گام نخست، اين مدارک دارای بار 

در باره صنف بندی، همريشگی و  -زبانشناسيک اند
همرشتگی و خويشاوندی ژينيولوژيک، و گستره های 

زبان  هم با ديگر -ريايیآپيوندهای زبان های 
های هندواروپايی و هم ميان خود اين زبان ها؛ 
در باره تماس های زبان های هندواروپايی هم 
ميان خود؛ و هم با زبان های ساير خانواده های 

اوگوری)، سر از  -زبانی (به عنوان مثال؛ فنلندی
اعصار هندوايرانی، يا دراويدی و موندی که برای 

می باشند.  ريايی ها به هند، مختصآدوره آمدن 
اين ها داده هايی اند احيا شونده همچنين به 
ياری زبانشناسی در باره جهان جانداران و رستنی 
ها، شرايط طبيعی و اقليمی (که در آن ها 

ريايی ها می زيستند)، مواد آهندوايرانی ها و 
در باره نام های قديمی و حتا معاصر جغرافيايی 

های مقايسه  به ويژه در زمينه هايدرونومی. داده
زبانشناسيک در باره اقتصاد، زيست و  -يی تاريخی

ريايی، خصوصيات ساختارهای آفرهنگ قبايل 
اجتماعی و سياسی آن ها سر از عصر جدايی شان از 

 ديگر هندو اروپايی ها بسيار مهم اند. 
 

اطالعات در باره قبايل هندوايرانی در سپيده دم 
رزشمندی تاريخ نوشتاری (مکتوب) شان منابع ا

اند. البته، همچنين مواد باستانشناسی اهميت 
بزرگی دارند. هر چند در اين جا، درست مانند 
رشته های ديگر علوم، ديدگاه های دانشمندان 
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بيشتر نه تنها با هم همخوانی ندارند، بل نيز 
 از ريشه از يک ديگر متفاوت اند.

 
علم در باره اعصار «طی يک سده و نيم اخير،  

به شگوفايی » ا باستانی هندواروپايی هاقديم ي
رسيده و آگاهی های فراوانی انباشته شده است که 
به راستی مواد ارزشمندی اند. دانشمندان به 
نتيجه گيری های اصوال مهمی در باره فرهنگ توده 
های هندواروپايی دست يافته اند. پژوهش های 

» ميهن نخستين«فراوان بنيادی در باره 
، پيدايش و مهاجرت قبايل »ها هندواروپايی

گوناگون هندواروپايی و توده ها چاپ شده است. 
با اين هم، مساله عمومی گستره نخستين خاستگاه 

ريايی آو بنگاه و پخش هندواروپاييان، از جمله 
ها هنوز بسيار دور از حل خود اند. اين امر 
بيشتر به آن بر می گردد که به رغم حرفه يی 

ای مشخص، اين کارها بيشتر از يک بودن باالی کاره
برخوردهای يک جانبه  -نارسايی کلی رنج می برند

با کاربرد مواد و مدارک زبان شناسان، حتا 
بزرگترين شان در عرصه زبانشناسی هندواروپايی. 
هنگام حل مسايل پيدايش و پخش هندواروپايی ها و 

ريايی ها طبق معمول، به مواد باستانشناسی آ
رند، يا با برخی از جستارها به تماس نمی گي

نتيجه گيری های کلی باستان شاسان که با آرايه 
های زبانشناسيک خود آن ها همخوانی دارند، 

 بسنده می نمايند.  
 
منظره همانندی در ميان باستان شناسان هم به  

چشم می خورد: باستان شناسان با اتکاء به نتيجه 
از برخی از گيری های علم خود، در بهترين مورد، 

از تيوری های زبانشناسيک ياد می کنند. اما به 
بررسی فاکت هايی که در شالوده اين تيوری ها 

 قرار دارند، توجه نمی کنند. 
 

و بررسی  به هر رو، تنها، برخورد همه جانبه
آن تهداب (زيربنا)  ،مجموع داده های علوم مختلف

را می سازد که بر شالوده آن اکنون می توان 
مساله «را در باره  یجه گيری های مطمئننتي
خود مساله هم بودن عدی چند ب بنا کرد. » ريايیآ
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. باشد متدولوژيک مینيازمند همين گونه برخورد 
البته، نقش پيشگام در اين جا به داده های 

 - زبانشناسيک و داده های مقايسه يی تاريخی
زبانشناسيک داده می شود. درست زبانشناسان خود 

ويشاوندی نزديک زبان های هندواروپايی را فاکت خ
که در گستره های پهناوری از ايرلند تا هند 
حضور دارند، تثبيت نمودند. چيزی که مستلزم 

 توجهات و توضيحات علمی اين پديده بود. 
 

نتيجه گيری های زبان شناسان خود مساله پيدايش 
زبان های هندوايرانی و گويندگان به اين زبان 

مطرح ساختند. گذشته از آن، بدون  ها را نيز
مواد علم زبان شناسی تنها از روی داده های ناب 
تاريخی، باستانشناسيک، انتروپولوژيک و... 
قبايل شمال هندوستان و پشته ايران در نيمه 

زمان چيرگی و  -نخست هزاره يکم پيش از ميالد
 - برتری زبان های هندوايرانی وايرانی در آن جا

ندواروپاييان اروپايی، بل همچنين نه تنها با ه
روشن است ميان خود هم خويشاوند شناخته نمی 

 شدند. 
 

با تثبيت خويشاوندی قبايل هندوايرانی و درجه 
ريايی ها در کل، آنزديکی آنان در ميان گروه 

زبانشناسيک اجازه می  -مواد مقايسه يی تاريخی
دهند خطوط مشخص فرهنگ مادی و معنوی سيمای 

ريايی آ، زيست و ساختار اجتماعی قبايل اقتصادی
را مشخص گردانيد. همچنين قرار دادن برخی از 
اين واقعيات و تصورات در ترتب تقويمی 
(کرونولوژيک) سر از دوره وحدت هندواروپايی 

و » ريايیآعهد ناب «ريايی ها، سپس در آنياکان 
سر انجام در طی تاريخ بعدی آن ها تا پديدآيی 

ممکن پنداشته  ،يران و نيقاره هندشان در پشته ا
 می شود.     

 
دردمندانه، بيشترينه زبان شناسان با مستدل 
ساختن نتيجه گيری های خود در باره زمان و 

ريايی، معموال تفاوت های آمسيرهای پخش قبايل 
اقتصادی و اجتماعی موجود در اعصار مورد نظر را 
ن در گستره های سر راه قبايل هندوايرانی که آ
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در مسير شان به سوی هند و ايران » ناگزير«ها 
(آن هم » از آن ها بگذرند، در سنجش نمی گيرند

در آرايه های » ريايیآمهاجرت های «در حالی  که 
مختلف زبانشناسيک، دامنه سترگ زمانی را از 
هزاره چهارم تا اواخر هزاره دوم پيش از ميالد 

يی از در بر می گيرد). با اين هم، در گستره ها
جايی که ميهن هندواروپاييان را  -مناطق اروپا

جايی که بخشی از  –جا می دهند، تا ايران و هند
ريايی رخنه نمودند، فرهنگ های باستان آقبايل 

شناسی يی را کشف و مطالعه نموده اند که پژوهش 
 - آن ها اجازه می دهند توسعه روندهای اقتصادی

ندهای اقتصادی و ديگر رو -زيستی، اجتماعی
 فرهنگی را به گونه کامل تصور کرد.  -تاريخی

 
لکه های  -به روی نقشه باستان شناسی هر چه کمتر

کرونولوژيک ديده می شود،  -سفيد ساحوی و تقويمی
زيرا شمار بسيار يادمان های نو کشف شده است. 
داده ها در باره فرهنگ های ديگر معلوم و زمان 

 تر می گردد.    های آن ها گسترش می يابد و دقيق
 

ترديدی نيست که نقش باستان شناسان در تدوين 
به گونه تدريجی افزايش خواهد » ريايیآمساله «

يافت، مگر به گونه يی که پيشتر خاطرنشان 
 ساختيم، تنها در صورت پيونددهی مشخص مواد
 - باستانشناسيک، با نتيجه گيری های تاريخی

ردهای زبانشناسيک [است که می توان به دستاو
 گ.].-اميدبخش و مستدل علمی دل بست

 
در گستره های يادشده، کنون بسياری از فرهنگ 
های باستانشاسيک دوره انوليت و برونز روشن 
اند. اما به دشوار بتوان در ميان آن ها چنان 
فرهنگی را نام برد که از سوی دانشمندان با 
قبايل هندوايرانی ربط داده نشده باشد. به 

ل؛ چنين فرهنگ هايی همدوره که همزمان عنوان مثا
به هيچ رو نمی توانستند به قبايل هندوايرانی 

ريايی ها يک آپيوند داشته باشند، با فرهنگ های 
 چيز پنداشته می شوند.   
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موجوديت فرضيه های مختلف يا متضاد، در باره يک 
مساله بحث انگيز و جنجالی به خودی خود، روشن 

اما بخشی از اين فرضيه ها، است بيخی مجاز است. 
 - هرگاه نه اکثريت شان با ثبويته های تاريخی

زبانشناسيک همراه نيستند، که بتوانند توضيح 
دهند که چرا اين يا آن فرهنگ می بايستی يا می 
تواند با قبايل هندوايرانی به نحوی بخيه زده 

 شوند؟
 

ماقبل «با پيوند زدن برخی از فرهنگ های 
ايی ها، باستان شناسان بيشتر بر ريآبه » تاريخی

آن تمسک می جويند که در عهد تاريخی در همين 
گستره ها باشندگان گروه های زبانی هندوايرانی 
بود وباش داشته اند. مگر چنين رفتاری، هيچگاهی 
نمی تواند آوند جدی يی به شمار رود: هرگاه 
مقارن با اوايل عصر تاريخی، قبايل دارای زبان 

و ايرانی از ريزشگاه های پايينی رود های هندی 
در اوپا تا وادی رود گنگا و از (دانيوب) دونای 

تا دريای عرب پهن بودند؛ در  38مرزهای تايگا
دوره های پيش تر از آن، اين قبايل طبيعی است 
می توانستند تنها در بخشی از اين ساحه بزيند 
(در دوره های پيش تر، شايد در بيرون از گستره 

برای ثابت ساختن جايگاه زيست قديم تر آن). 
ريايی ها در مناطق گستره ياد شده، دانشمندان آ

بيشتر دست به دامان روش گذشته نگری يا 
 پسمنظرنگری (رئتروسپکتوی) می شوند:

پذيرفتن سنت های فرهنگی از زمانه های ديرين 
تر، هنگامی که در اين نواحی با حضور باشندگان 

نی تثبيت گرديده است، تا گروه های هند و ايرا
اعصار بس دورتر، لغايت تا انوليت و حتا پيشتر 
از آن، ترصد می گردد. به راستی، پذيرايی معين 

(به شمول نشانگرهای معين » فرهنگ ها«
اکثر به چشم می خورد. اما، اين ») تبارشناسيک

فاکت ها تنها نشان می دهند که چنين پذيرفتن می 
پديدآيی يک تبار نو و  توانست همچنين در صورت

زبانی  -حتا در صورت تعويض کامل تعلقيت تباری
 باشندگان حفظ گردد. 

                                     
 - . جنگلزارهای گسترده و بسيار پهناور شمال روسيه. 38

 گ.  
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با اين گونه روش های پس باستان شناسان  هرگاه

ريايی آومی بودن قبايل می کوشند بمنظرنگرانه، 
را در برخی از نواحی مدلل سازند، آن گاه برای 

حی، ريايی ها به ديگر نواآثابت ساختن پيشروی 
داده ها در باره پديدآيی يا گسترش خطوط نو 

پيرايش يا نقش  فرهنگ مادی را به کار می بندند:
و نگار کاری ظروف سيراميک، جنگ افزار و...مگر 
چنين پديده هايی، حتا اگر بر پديدآيی تبارهای 
نو و مهاجرت های نو هم داللت نمايند، می 

از توانستند در همان ساحات مدت ها قبل، پيش 
ريايی ها رخ بدهند و رخ هم می آرخنه يابی 

دادند. افزون بر آن، هيچ مبنايی در دست نيست 
که حتمی ويژگی های يادشده فرهنگ مادی را همانا 

ريايی متعلق بدانيم. مصنوعات آبه قبايل هندو
مشخص يا گسترش اشکال آن ها تنها آن گاه می 
ت توانند در نظر گرفته شوند که خود اين مصنوعا

برای ساحات مقتضی و اعصار را بتوان به گونه 
ريايی يا مستقيما با آموثق درست با قبايل 

تاثير آنان پيوند داد. مگر اين گونه داده ها 
را دانشمندان، هنوز متاسفانه بسيار به ندرت در 

 دسترس ندارند. 
 

(در  در نبوِد معيارهای موثق تر باستانشناسيک
له را به صورت عمومی ، سودمند است مساحال حاضر)

و کلی حل نماييم و دريافت ما در گام نخست چنين 
باشد که داده های فرهنگ باستان شناسی از ديد 
خصوصيات زيستی، اقتصادی، اجتماعی و.... خود، 

زبانشناسانه در باره  -به گواهی های تاريخی
ريايی يا گروه های جداگانه آن ها در آفرهنگ 

 دارد، يا نه؟  اعصار مورد نظر همخوانی
 

چنين مساله يی در سيمای کلی آن همين اکنون 
بيخی قابل حل است. با پيشگيری چنين روشی، 
البته، نمی توان با وثوق کامل فرهنگ مشخص 

ريايی ها يکی شمرد. آباستان شناسيک را درست با 
اما می توان به پيمانه شايان توجهی محدوده 

که دارندگان گسترش فرهنگ های باستان شناختی را 
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آن می توانستند قبايلی از گروه هندوايرانی 
 باشند، تنگ تر (مشخص تر) ساخت. 

 
که  دکه تاييد نماي به دست آريمهرگاه مبنايی 

قبايل هندوايرانی در اعصار معين در ساحات مشخص 
ويرايش های می توان حضور نداشته اند، آن گاه 

ری مهم گستره يی و کرونولوژيک را در نتيجه گي
ها (برداشت) های زبانشناسان در باره  اسکان 

 ريايی ها انجام داد. آمجدد (پراگندگی) 
 

ريايی آبررسی مساله در باره پيدايش و مهاجرت 
ها و گروه های جداگانه آن ها نمی تواند به 
تحقيق مواد در باره مناطق جداگانه و اعصار 
جداگانه محدود بماند و بايد داده ها در باره 

ريايی ها از آاز زمان جداشدن  -ه را در کلمسال
وحدت هندواروپايی تا رخنه آن ها به ايران و 

بار  ،هند را به سنجش بگيرد. به چنين برخوردی
 نيز تاکيد می ورزد. » ريايیآمساله «مجتمعی 

 
نخستين پرسش از مجموعه مسايل مرتبط با تاريخ 

محل موقعيت (لوکاليزاسيون) گستره  -ريايیآقديم 
وحدت هندواروپايی مقارن با زمان فروپاشی و 
پراگندگی آن می باشد. معموال چنين می پندارند 
که قبايل هندواروپايی در آن هنگام در گستره 
اروپا از بالکان تا مناطق شمالی يا شمال 
باختری دريای سياه و اروپای مرکزی بودوباش 
داشتند. (برخی از دانشمندان، به عنوان مثال، 

ت، ف. اشپيخت، و ديگران به اين گستره، گ. هير
نواحی شمالی تر تا کرانه های دريای بالتيک را 
شامل می سازند. مگر، چنين ديدگاه هايی کنون 
پيروان کمتری دارد). اين گستره، روی هم رفته، 

با  از ديدگاه طبيعی وزون ِلس (درختزار) است 
اقليمی معتدل و گوارا و دارای زمستان های دراز 

 نسبتا سرد.  و
 

پسان تر به باور برخی از پژوهشگران (به گونه 
مثال؛ ف. اشپيخت)، برخی از گروه های 

ريايی ها به آهندواورپايی ها و در گام نخست 
نواحی شرقی تر بيشتر دشتی واقع در شمال دريای 
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سياه، قفقاز و دريای کسپين کوچيدند (او. شردار 
واحی دشتی و پيروان او)، می پندارند که اين ن

در دوره های بسيار قديم در گستره گسترش نخستين 
 زبان ها و قبايل هندواروپايی شامل می شدند.  

 
ريايی آدر مناطق ياد شده جنوب خاوری اروپا،  

ها هنوز به حفظ پيوندها با ديگر گروه های 
هندواروپايی ادامه می دادند و سپس به گونه يی 

ارند، نياکان که بسياری از دانشمندان می پند
قبايل هند و ايرانی بيشتر به سوی خاور پيش 
رفتند: به آسيای ميانه، به نزديکی ايران و 
هند. مگر، کارشناسان زمان اين روند مهاجرتی را 

 به گونه های متفاوت گمان می زنند.
 

ريايی در آبه باور برخی از دانشمندان، قبايل 
سه  آسيای ميانه و نواحی پيرامون آن، هنوز در

هزار سال پيش از ميالد حضور داشتند (و. براند 
اشتاين، ای. ام. دياکونف، ائدماير، و. پيزانی 

ريايی ها از آحرکت  -و...) به باور ديگران
کرانه های شمالی دريای سياه به خاور به زمان 

نيمه نخست و  –سال پيش از ميالد  2000نزديک به 
مرتبط می  حتا ميانه های هزاره دوم پيش از ميالد

 گردد (ت. بارو، ف. اشپيخت و...). 
 

بيشترينه دانشمندان با داشتن ديدگاه های 
گ.] می -متفاوت در زمينه تعيين زمان [مهاجرت

پندارند که نياکان همه توده های هندوايرانی به 
خاور رفته، و هنوز تا پيش از تقسيم به شاخه 
های هند و ايرانی، در آسيای ميانه و نواحی 

امون آن بسر می بردند. مگر، همچنين ديدگاهی پير
ابراز گرديده است مبنی بر اين که اين جدايی 
هنوز در حدود اروپای جنوب خاوری آغاز گرديده 
بود. (آر. هاوشيلد) و سر انجام ديدگاهی هم هست 
در باره آن که قبايل هندوايرانی با آن که از 
جنوب خاوری اروپا به سوی خاور پخش گرديده 

ودند، هيچگاهی به گونه کامل گستره آن را ترک ب
ريايی به زندگی آنگفته، بودند؛ بخشی از قبايل 

در اين جا، لغايت تا عهد پديدآيی سکايی ها يا 
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اسکيت ها ادامه دادند (و. ای. آبايف، ای آ. 
 ). گرانتوفسکی

 
داده های معاصر هندواروپايی شناسی، سخن از 

مداری و اقتصاديات توسعه قديم تر زمينداری و دا
و سنت های زيستی مرتبط با آن، ترانسپورت ارابه 
يی، آشنايی با ذوب فلزات و.... و نيز پيشرفت 
چشمگير مناسبات اجتماعی در ميان نياکان 

 هندواروپايی ها بر زبان می آورند.
 

ريايی آدر قبايل هندواروپايی، به شمول نياکان 
فريق يا ها، ديگر روند ديفرنسينشن (تفکيک، ت

تفاضل) اجتماعی بسيار پيش رفته بود: در ميان 
آن ها مناسبات دارايی بس توسعه يافته و سنت 
های روشن موازين حقوقی موجود بود. در راس 
قبايل، پيشوايان و رهبران قرار داشتند که از 
امتيازات مهم قدرت برخوردار بودند. ديگر مدارج 

معه به در ميان اعضای متساوی الحقوق آزاد جا
مشاهده می رسيد (سرشناسان نظامی، کاهنان، سران 
 - جماعات...، گروه های ديگر باشندگان هم بودند

اعضای غير متساوی الحقوق، تابعان (بردگان)، 
برخی انواع ديگر پيشه وران حرفه يی هم پديدار 
شده بودند، مبادله اشياء و بازرگانی توسعه 

 يافته بود.  
 

جتماعی در نزد اين تصوير مناسبات ا
طی دهه های اخير به برکت » هندواروپايی ها«

کارهای ای. بنوينيست، ژ. ديوميزيل و بسياری 
ديگر از پژوهشگران، زبان شناسان، اسطوره 
شناسان (متولوژيست) ها و تاريخدانان به پيمانه 
 چشمگيری بيشتر واقعی تر و دقيق تر گرديده است. 

 
اخير به پيمانه کشفيات باستانشناسيک دهه های 

زيادی زمان پيدايش و گسترش اقتصاديات زمينداری 
 - دامداری (رمه داری) را در آن مناطق اروپا –

جايی که معموال ميهن نخستين اريايی ها را در آن 
جا می دهند، به زمانه های ديرين کشانيده است. 
اين مواد نو، متاسفانه نه همواره از سوی 
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به سنجش گرفته می  تاريخدانان و زبان شناسان
 شوند. 

 
با تعيين محل و جای ميهن هندواروپاييان (از 

رياييان) در اروپا، گاهی جامعه آنان را آجمله 
چوناِن جامعه به بارها بدوی تر نسبت به آن چه 
که در واقع بوده است، می نمايانند. با داوری 

زبانشناسيک و  -از روی داده های معاصر تاريخی
سعه يافته ساختارهای اجتماعی، ويژگی بيشتر تو

ريايی ها که به سوی آتنها برای آن بخشی از 
به سوی جنوب آسيای  -فرهنگ های ديرين خاور

ميانه، فالت ايران  و... حرکت نمودند، شناخته 
-می شود (چنين است ديدگاه ای. م. دياکونوف 

کارشناس سرشناس در زمينه تاريخ، فرهنگ  و زبان 
برعکس، به تاسی از تز تراز بس خاور قديم).  يا 

باالی مناسبات اقتصادی و اجتماعی 
هندواروپاييان، ميهن نخستين آن ها را در آسيای 

در نزديکی کانون های اصلی  -باختری جا می دهند
تمدن خاور باستان (تيوری در باره ميهن نخستين 
هندواروپاييان در اين منطقه از سوی زبان 

کريليدزه، و و.  ت. و. گام –شناسان بزرگ 
 ايوانف) تدوين گرديده است. 

 
اين ديدگاه، همچنين بر داده های زبانشناسيک در 
باره پيوندهای زبان های هندواروپايی با چنين 
زبان هايی چون سامی، کارتوبلی و... مستدل می 

به  ،گردد. مگر، نفس داشتن چنين پيوندهای زبانی
صر پيش از هيچ رو با محل موقعيت سنتی ميهنِ در ع

فروپاشی وحدت زبانی و قبيله يی هندواروپاييان 
 در تعارض نمی باشد.  

 
چنين پيوندهايی، به گونه يی که بارها از سوی 
هندواروپا شناسان (به گونه مثال؛ از سوی او. 
شرادر) خاطرنشان ساخته شده است، جستجوی 

ديرين تری را منتفی نمی شمارند. » خاستگاه«
زبانی يی به  -ه گروه های تباریبيخی مجاز است ک

اروپا رخنه نموده بودند که يکجا با قبايل بومی 
آينده و زبان » هندواروپايی های«در شکلگيری 

 -های آن ها پرداخته بودند. اما عمده ترين چيز
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داده ها در باره پيوندهای زبان های 
فينی و  -هندواروپايی با زبان های سامی، اوگرو

زبانی  سنخيتمانند  ديگر زبان ها درست
هندواروپايی جداگانه با اين زبان ها به خصوص 
در مقايسه با مجموعه پيوندهای بی ترديد سيستمی 

 ميان خود خانواده هندو اروپايی است.  
 

برخی از همانندی های ساختاری يا عناصر مشترک 
می توانسته اند به » گنجينه واژگانی«جداگانه 

عصر يگانگی پيش از  -زمان های قديم تر
هندواروپايی سر بکشند. هرگاه از فرضيه همريشگی 

گروه های زبانی » همخاندان بودن«و خويشاوندی 
گسترده در افريقای مرکزی تا شمال خاوری آسيا 

سوتيچ و ديگران) پيروی  -(کارهای و. م. ايليچ
نماييم، پيوندهای اين زبان ها بايد به زمانه 

يت بعدی (وبه های بسيارکهن، شايد به پاليول
شمال  -گونه يی که می پندارند از ديد ساحوی به

خاوری افريقا و آسيای قدامی) يعنی به دوره 
بسيار پيش چندين هزار سال از عهد هندواروپايی 
ربط بگيرند. روشن است که طی اين دوره بسيار 
دور و دراز (متمادی)، می توانسته است تماس 

واروپايی و زبان های هند» نياکان«هايی ميان 
 برخی ديگر از زبان ها برپا گردد.

 
برپايی اقتصاديات توليد کننده در اروپا (در 
آغاز در بالکان) که با همکاری و شايد هم نيز 
با رخنه گروهی از باشندگان از آسيای قدامی 
انجام شده باشد، تاثيرات همانندی نيز می 
توانستند در آينده داشته باشند. مگر در کل، در 

لکان، در مناطق همسايه کرانه های شمال دريای با
سياه و اروپای مرکزی ميان هزاره های چهارم، 
سوم و دوم پيش از ميالد، فرهنگ ها مستقالنه 
توسعه می يافتند. اين امر به پيشرفت های 
چشمگيری در زمينداری و دامداری (رمه داری)، 
فلزکاری و ديگر عرصه های توليد و در نتيجه هم 

در مناسبات اجتماعی انجاميد، با آن که در  چنين
اين جا، روشن است، به تراز باالی همچون تمدن 

 های کهن آسيای قدامی دست نيافتند. 
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در کل، فرهنگ های نخستين تاريخی خاور نزديک و 
ميانه، نظر به بسياری از نشانگرهای اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی، با فرهنگ های يادشده 

امع هندواروپايی که از روی داده اروپايی و جو
زبانشناسيک، بازسازی شده اند،  -های تاريخی

 مطابقت ندارند. 
 
جا دادن نياکان هندواروپايی ها در خاور  

ديگر به اين دليل شاينده نيست که ميهن  ،قدامی
نخستين آن ها بی ترديد منطقه واحد گسترده 

 تباری (اتنوژنيز و گلوتوژنيز) را -منشای زبانی
می ساخت. گذشته از آن، در مناطقی از نواحی 
شرقی آسيای صغير، سوريه و فلسطين تا غرب ايران 
(به شمول ماورای قفقاز، کوهستان های ارمنستان 

هرين) باشندگان النو طبعا ميانرودان يا بين 
بومی متعلق به گروه های زبانی غير هندواروپايی 

شخص بوده اند. چنين چيزی از روی گواهی های م
هزار سال  1تا  3منابع سنگنبشته يی (کتيبه يی) 

پيش از ميالد بسيار به خوبی آشکار است. همچنين 
نتايج پژوهش های معاصر در باره پيوندهای 

زبانشناسيک ديرينه گروه های غير  -تباری
هندواروپايی در حدود منطقه ياد شده در همين 

 باره گواهی می دهند:
ای هوريتی يا خوری و در باره پيوندهای زبان ه

-اورارتی با زبان های قفقاز خاوری (ناخی
در شمال خاوری  -داغستانی)، زبان خاتی اوليه

با زبان های شمال باختری قفقازی،  -آسيای صغير
با زبان های دراويدی اوليه (نقش بزرگی  -ايالمی

را در تدوين اين مسايل دياکونوف بازی کرده 
انی هندواروپايی است)، نمايندگان خانواده زب

» شاخه های«رخنه نموده به اين منطقه، متعلق به 
جداشده بوده، و در اين جا مدت ها پسان تر از 

 عهد هندواروپايی پديدار گرديده بودند. 
 

اصلی شناخته شده » هندواروپايی های«اين گونه، 
 - نظر به منابع دست داشته، در اين مناطق

جای باشندگان که -ايرانيان باختری و ارمنی ها 
قديمی را ديگر در دوره تاريخی می گيرند (متعلق 
به هندواروپايی ها و باشندگان قديم ترين 
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بوميان خاور پشته ايران، جنوب آسيای ميانه، 
وادی های ايران نبودند) و تنها در برخی از 
نواحی آسيای صغير شايد بسيار پيشتر، گروه های 

ش داشتند. جداگانه قبايل هندواروپايی بودوبا
مگر اين نواحی به گستره هندواروپايی اروپا هم 

    مرز بودند.
   

عهد ريختيابی، توسعه و فروپاشی هسته يگانه 
هندواروپايی بس دراز بوده است. به تدريج در 
ميان قبايلی که اين مجتمع را تشکيل می دادند، 
گروه هايی شکل می گرفتند که پيشينيان خانواده 

صلی تاريخی را می ساختند. در سرشناس زبانی ا
ريايی (هندوايرانی) نيز در آميان آن ها نياکان 

آن دوره حضور داشتند. آن ها هنوز به حفظ تماس 
هايی تنگاتنگ با قبايل هندواروپايی ادامه می 

 دادند. 
 

بر پايه داده های زبانشناسيک، دانشمندان می 
ريايی های آپندارند که تنگاتنگ ترين پيوندهای 

خستين با يونانيان نخستين و ارمنی های نخستين ن
(و. پورسيگ، و. گيورگيف، آر. بيروی، ت. 
اليزارينکو و...) بود و يا پيوندها با نياکان 
سالوی ها و بالتی ها (ک. تسايس، آ. کوئن،گ. 
هيرت، آ. مئی، گ. آرنتس، ت. بارو و...). اين 
پيوندهای زبانی، بی ترديد، تماس های راستين را 
بازتاب می دهند. هر چند، می توانند به دوره 
های مختلف تاريخی تعلق داشته باشند. اين چنين 

ريايی ها را آداده ها، امکان می دهند خاستگاه 
در خاور گستره هندواروپايی به گمان اغلب، در 
نواحی نزديک به شمال دريای سياه و قفقاز 
 دانست. در اين باره، ترصدات اصوال مهم در باره
تفاوت های اقتصادی و اکولوژيک تثبيت شده برای 

ريايی ها از يک سو، و اکثريت ديگر آ
 هندواروپايی ها از سوی ديگر، گواهی می دهند:
هرگاه داده های بخش بيشتر زبان های 

گواهی » درختزاری«هندواروپايی بر حفظ سنت های 
در ادامه اين سنت ها در » گسست«می دهند و نبوِد 

شرايط اعصار مشترک هندواروپايی، مقايسه با 
ريايی ها انحراف چشمگيری از چنين زمينه آ
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اکولوژيک (و در نتيجه اقتصادی) داشته اند. 
نتيجه گيری ها در باره شرايط گوناگون طبيعی و 
اقتصادی برای گروه های مختلف هندواروپايی که 

را در » تباين درختزار و دشت«به گفته شرادر 
بر زون تماس ها در مناطق نظر دارند، بايد 

شمالی دريای سياه نشاندهی نمايند. چون درست در 
آن جا مرز ميان گستره های درختزاری و دشتی می 

 گذشت.  
 

ريايی، ترمينولوژی مرتبط با آدر زبان های 
دامداری (رمه داری) دارای خاستگاه هندواروپايی 
به گونه گسترده ارائه گرديده است و همراه با 

ريايی و ديگر زبان های آده های زبان های آن، دا
هندواروپايی گواه بر تفاوت های چشمگير در سنت 

 های زمينداری اند. 
 

نبوِد آن واژه های زمينداری که برای زبان های 
هندواروپايی مشترک اند، در زبان های 
هندوايرانی را دانشمندان چونانِ آوند برای مدلل 

ا گو اين که ريايی هآساختن اين که نياکان 
گستره هندواروپايی را هنوز پيش از پديدآيی و 
يا توسعه گستره زمينداری، ترک گفته بودند، می 

 آورند. (و. گريگوريف، و. برانداشتاين و...).
 

فاکت های يادشده توجيه ديگری هم  يافته است: 
ريايی ها واژه های زمينداری را در هنگام  آ

دند، اما نياکان اسکان مجدد خود از دست داده بو
ريايی ها، هم به آهندواروپايی ها به شمول 

دامداری و هم به زمينداری می پرداختند (گ. 
هيرت، و. ويوست و...) به راستی هم، داده های 

باستانشناسانه نشان می دهند که  -تازه تاريخی
دامداری در مراحل اوليه اقتصاديات توليدی 

 . همراه با زمينداری توسعه يافته بود
 

ريايی، در آآن چه مربوط می گردد به زبان های 
اين زبان ها چنين کلمه هايی دارای خاستگاه 

 نشانه هاهندواروپايی چون نام هايی برخی از 
ريايی آ(مقايسه گردد برای مثال با: کلمه های 

)Xe Ttck, eua (Yava-,، ..... .و ... حفظ گرديدند 
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ريشه  ريايی ردپای زيستايی دارایآدر زبان 

مشترک هندواروپايی کشف گرديده است مانند: 
(به گونه ديگر، نسبت به بسياری » چکش«، »کشت«

از زبان های هندواروپايی، مگر سنخيت يافته با 
زبان های يونانی و ارمنی)، در اين زبان ها 
برخی ديگر از واژه های هندواروپايی مرتبط با 

پ. زمينداری (کارهای آ. مئی، ای. بنوينيست، 
 تيم، ت. بارو و...) کشف گرديده است. 

 
ريايی ها، بيشترينه آهر چه است، در مقايسه با 

ديگر زبان های هندواروپايی به راستی پيوندهای 
بيشتر تنگاتنگ تر در عرصه ترمينولوژی زمينداری 

ريايی ها آدارند. مگر، اين به آن معنا نيست که 
اری را با گذشت زمان، بيخی سنت های ديرين زميند

از دست داده بودند. افزون بر آن، ترمينولوژی 
ريايی هم برای هندی و هم برای ايرانی آويژه 

مشترک است که گواه بر توسعه زمينداری در ميان 
ريايی ها می باشد. مگر، نزد آن ها اهميت آخود 

خاصی را بی ترديد دامداری گرفته بود. 
ترمينولوژی فزونشمار پر شاخ و برگ سراسری 

ريايی که نشانگر توسعه باالی دامداری، شيوه ها آ
و روش های پيشيرد اقتصاديات دامداری، خصوصيات 
فرآورده های آن و.... اند، در اين باره گواهی 

 می دهد. 
 

زبانشناسيک بر  -بازسازی مقايسه يی تاريخی
مبنای مطالعه يادمان های ديرين ترين ادبيات 

د رمه ها، منبع هندوايرانی نشان می دهد که تعدا
اصلی ثروت، غنا و شکار در برخوردهای ميان 
قبيله يی بوده است. در اين حال، به چارپايان 

گاوها، غژگاوها، و... ارجحيت  -شاخدار بزرگ
داده می شد.  به ويژه بايسته است اهميت اسپ 

ريايی ها آداری را خاطرنشان ساخت که در ميان 
ات اسطوره يی توسعه گسترده يافته بود و در تصور
تباری بازتاب  –و سروده های شاعرانه آثار مذهبی

 گسترده يافته بود.
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پنداشت های کهن در علم، در باره بود و باش 
ريايی ها در فروپاشی هسته يگانه آنياکان 

هندواروپايی در مناطق شمال دريای سياه و 
قفقاز، با مواد نو به دست آمده باستانشناسيک 

ی دريای سياه و مناطق همسايه از کرانه های شمال
هزار سال پيش از ميالد سه ا چهار تآن که مربوط 

 است، سازگار ساخته می شود.  
 

دامداری در ميان دارندگان فرهنگ های 
(دخمه ، کاتاکومبی(گودالی يا حفريه يی)يامنايی

، پالتاوکينی و... اين گستره يی يا مغاره يی)
ين هم، نقش ويژه يی را بازی می کرد. با ا

دامداری دوشادوش زمينداری پيش برده می شد. 
پيشرفت چشمگير همين گونه در ديگر رشته های 
توليد از جمله ذوب فلزات و نيز در مناسبات 
اجتماعی به مشاهده می رسد. داده های نو باستان 
شناسان در باره اسپ داری و گسترش ديرين ترين 

ريای هزار سال پيش) در مناطق شمال د چهار(در 
سياه و نيز در ميان ديگر قبايل هندواروپايی؛ 
بس دلپذير اند که به گونه يی که روشن است، نقش 

ريايی ها و ديگر قبايل آبس بزرگی را در زندگی 
 هندواروپايی بازی می کردند.

 
بيشتر کوچيان  ،ريايی هاآدر باره در آثار علمی 
کوچروان،  –) nomads» (نومادها«را به نام 

می خوانند. اما اين تعريف محرز نيست.  عشاير؛
ريايی ها در سرزمين آنفس فاکت اسکان گسترده 

های پهناور هنوز بر اقتصاديات کوچروی و شيوه 
ريايی ها آزيست کوچروی داللت نمی کند. هندو 

ژرمن ها که همچنين در  و مانند سلت ها، سالوی ها
گستره های پهناور پراکنده شده بودند؛ اسپ ها و 

ارپايان شاخدار بزرگ را به عنوان ترانسپورت چ
به کار می بردند. اين کار هرچند، پويايی آن ها 
را باال می برد، اما آن ها را هنوز کوچرو 

شبانان (دامدارن)   ،ريايی هاآنساخته بود. 
زميندار بودند که در اسکان دراز مدت می زيستند 

 و يا شيوه زندگانی نيمه کوچرو داشتند. 
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زبان  -ی است که داده های مقايسه يی تاريخیگفتن
شناسانه در باره هندوايرانی ها تقريبا آن 
اقتصاديات و شيوه زيست را پرداز می نمايند که 
مواد باستان شناسی فرهنگ های دشتی هزاره های 
شوم و دوم پيش از ميالد (هر دو گروه داده ها 
نشان می دهند علی الخصوص که وزن مخصوص 

شاخدار بزرگ در ترکيب پاده ها، قبايل  چارپايان
هندوايرانی در دوره يادشده به پيمانه چشمگير 

بيشتر بود. » کوچروی«نسبت به عهد پسانتر  
همراه با آن، نمی توان اعتراف نکرد که 

زمينداری و شيوه زندگانی  -اقتصاديات چوپانی
ريايی به پراکندگی گسترده آن ها در آقبايل 

 اعدت می کردند. پهنه های وسيع مس
 

مقارن با اوايل عهد تاريخی، قبايل اين گروه 
ريايی) در گستره های پهناوری آتباری (قبايل 

پخش شده بودند: در کرانه های شمالی دريای 
سياه، دشت های اروآسيايی، در آسيای ميانه، در 

 ايران و شمال هندوستان .
 

ريايی و مراحل آغازين پراگندگی آدر عهد يگانگی 
بايل هندوايرانی، آن ها نمی توانستند در چنين ق

پهنه های گسترده يی پخش شده باشند. خود اين 
فرهنگی و  -گستره ها از ديد تيپ اقتصادی

اجتماعی خود يکسان نبوده اند. در اين جا، دو 
 زون بزرگ آشکارا جدا می شود:

 مناطق فرهنگ های دشت های شمالی تر
ينداری قديم خاور مناطق شامل در ترکيب گستره زم

نزديک و ميانه و در برگيرنده پشته ايران، جنوب 
 آسيای ميانه و شمال باختری هندوستان.    

  
در اين گستره، هنوز سر از آغاز هزاره های پنجم 
و چهارم پيش از ميالد فرهنگ های مسکونی و 
زمينداری گسترش يافتند، که تکامل درونی آن ها 

دآيی مراکز شهرهای به گونه قانونمند به پدي
نخستين در هزاره های چهارم و سوم انجاميده و 

در  هاراپسپس تمدن های شهری به گونه مثال تمدن 
وادی رود سند هنوز در سده های نخست هزاره دوم 

 پيش از ميالد در شگوفايی به سر می برد. 
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ريگ « -پسان تر در مناطق شمال باختری هندوستان

ستان، آسيای ميانه و و در گستره افغان» ويدا
پديد آمد. افق جغرافيايی » اوستا« -ايران خاوری

ديرين ترين اين يادمان های ادبی هندوآريايی ها 
و ايرانيان، به باور برخی از پژوهشگران گويا 

يايی ها آرنتيجه گيری در باره بود وباش قديم  
را در آسيای ميانه، در خاور ايران و يا حتا در 

 ند. هند تاييد می ک
 

باستان شناسان هم در بسا از موارد، با متعلق 
دانستن اين يا آن نشانگرهای فرهنگ های معين 

به 39باستان شناسيک (در گام نخست نوع سراميک)
ريايی را در خاور آقبايل هندوايرانی، قبايل 

ايران و مناطق همسايه آن در هزاره سوم و اوايل 
از آن جا  هزاره دوم پيش از ميالد و گاهی هم قبل

يند ها (نتيجه گيری) هايی آمی دهند و به بر
 همانندی می رسند.   

 
برای مثال، قبايل ايرانی را که از نگاه تاريخی 
در اوايل هزاره يکم پيش از ميالد در غرب ايران 
می زيسته اند، بيشتر با دارندگان فرهنگ 

رواج داشته در آن » خاکستری«نامهناد سراميک 
ستره يکی می پندارند. خاستگاه هنگام در اين گ

اين قبايل را از خاوری ترين بخش های ايران می 
پندارند و از همين رو بر آن اند که قبايل 
ايرانی از آن جا برخاسته اند. با توجه به آن 

گرگان) در  -که سراميک خاکستری (فرهنگ حصار
شمال خاوری ايران در سه هزار سال پيش از ميالد 

ايد هم پيش تر از آن، گمان می رواج داشت، و ش
برندکه در آن جا ايرانيان و يا گروه های ديگر 

                                     
 که بخش عمده یمواد (معموًال جامد). سفالينه ها:  39

گفته  کيباشد، سرام یرآليو غ یرفلزسازنده آن ها غي
)، یني(چ سالنپر ها، نهيتنها سفال نه فيتعر نيا .شود یم
و  مانيس ها، ندهيسا ،يی  سازه یرس محصوالت رگدازها،يد
 ،یکيسرام یبلکه شامل آهنرباها رد،يگ یرا در بر م شهيش

  هسته یها سوخت ها، کيسرام-شهيش ها، کيها، فروالکتر لعاب
 گ.– .شود یم زيو ... ن يی
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ريايی در همان دوره به سر می برده اند (ت. آ
 کايلير يانگ، ژ. دئيی، آر. گريشمن و...).

 
ريايی آهمچنان ديدگاهی هست در باره پيوندهای 

ها با فرهنگ سراميک های نقش و نگار شده 
ميانه و نواحی همسايه پشته (منقوش) جنوب آسيای 

مانازگ و...)  –ايران (فرهنگ های تيپ آناو 
ريايی ها آهواداران اين ديدگاه بر آن اند که 

از آن جا به ديگر نواحی ايران و در جهت هند به 
راه افتاده بودند (و. م. ماسون، ای. ان. 
خلوپين و...). هرگاه چنين باشد، پس بايسته است 

ريايی در مناطق جنوبی آايل اعتراف نمود که قب
آسيای ميانه و نواحی همسايه آن در پشته ايران 
در سه هزار سال پيش از ميالد و حتا پيش تر از 
آن حضور داشتند و در اين جا با فرهنگ های 

 زمينداری اوليه شهری مرتبط بودند.  -اسکانی
 

با اين هم، هواداران کانسپت ياد شده، بيشتر 
ريايی را در نواحی آروه های امکان بود و باش گ

در گستره دشت ها (استپ ها) ممکن  -شمالی تر هم
می شمارند. مگر، چنين توجيهاتی ناگزير پيوند 
بسيار قديم يا گروه های گوناگون بومی قبايل 

 - ريايی را با دو گستره بيخی مختلف تاريخیآ
فرهنگی فرض می نمايند. مگر حدس و گمان ها در 

های مختلف قبايل هندو ايرانی باره آن که گروه 
فرهنگی و اقتصادی  -در اوضاع مختلف تاريخی

زندگی می کردند، برای دوره يی که تشکل خصوصيات 
ريايی آن خطوط اجتماعی، اقتصادی آزبانی مشترک 

و فرهنگی که بی ترديد برای هند و ايرانی ها در 
ريايی، روان بود؛ هم مجاز آکل، يعنی عهد وحدت 

 نيست. 
 
ريايی های هندی و آهم نياکان  -»ندوايرانيانه«

هم نياکان قبايل گروه ايرانی، تيپ واحد 
اقتصادی و اجتماعی عميق و حتا پرشاخ و -فرهنگی

برگ و تشابه در زيست، اقتصاد، عادات، ساختار 
اجتماعی، فرهنگ، مذهب و... داشتند.  چنين چيزی 
 به پيمانه بسنده آشکار است و نيازی به استدالل
ويژه ندارد. در موجوديت هسته واحد هندوايرانی 
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فرهنگی  -چوناِن کمپلکس واقعی تباری») ريايیآ(«
که بر مبنای پيوندهای سريع و توسعه عمومی 
گستره معين و واحد، مناسبات اقتصادی فرهنگی 

 پديد آمده بود، نيز ترديدی نيست.  
 

ريايی ها آاز اين جا به نوبه خود بر می آيد که 
ظر پيدايش خود می توانستند تنها با يکی از از ن

وع از نظر سيمای الندو گستره همزمان مگر مختلف 
يا تمدن های  -اقتصادی -عمومی فرهنگی و اجتماعی

کهن زمينداری جنوب آسيای ميانه و پشته ايران و 
يا فرهنگ های دشتی (استپی) شمالی، پيوند داشته 

 باشند. 
 

ا در باره تثبيت بدون بستگی از نتيجه گيری ه
محل موقعيت خاستگاه يا ميهن نخستين 
هندواروپايی ها، در باره زمان جداشدن 
هندوايرانی ها از اين خاستگاه و مسيرهای 
پراکندگی آن ها داده های موثق و مطمئنی در دست 
است که بر بود و باش هندوايرانی ها در زون 
استپی شمالی گواهی می دهند. با داوری از روی 

اد منابع تاريخی و واژه شناسی يا علم الغت مو
عهد «) مقارن با اوايل onomastics -(اونوماستيک

سارماتی) -(هنوز تا دوره اسکيتی» تاريخی
باشندگان ايرانی زبان در شمال کرانه های دريای 
سياه حضور داشتند. اين اطالعات ما را به دست کم 

ی مقارن با اواخر عهد برونز، در نزديکی مرزها
هزاره های دوم و يکم پيش از ميالد، هنگامی که 
بخشی از قبايل ايرانی هنوز در استپ های 

 اروپايی بود و باش داشتند، رهنمونی می کنند. 
 

در باره دوره ديرين تر، داده های مقايسه يی 
ريايی آزبان شناسيک در باره پيوندهای زبان های 

ترک فزونشمار و منظم گستره يی (که زبان های مش
هندواروپايی نيستند) با شماری از زبان های 
هندواروپايی اروپا، در باره پيوندهای گستره يی 
زبان های ايرانی در کل (مگر، ديگر بدون 

و سر » زبان های اروپايی«هندواروپايی) با 
انجام، تنها برخی از زبان های ايرانی؛ گواهی 

 می دهند.  
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ی مواد زبان گويش های فزونشمار تثبيت شده از رو

» ميانی اروپايی«با زبان های » اوِستی«
(پيشينيان زبان های سلتی، التين، ژرمنی، 
بالتيکی و...) به ويژه شاخص اند که به گونه 

علی الخصوص به تماس ها در حوالی هزاره  ،معين
دوم پيش از ميالد گواهی می دهند (کارهای و. ای. 

ک به آبايف). اين داده ها به گونه کرونولوژي
می پيوندند که امکان » عصر تاريخی«گواهی های 

می دهند در باره حضور باشندگان ايرانی زبان در 
اروپای جنوب خاوری در اواخر هزاره دوم و اوايل 

در کل، هزاره يکم پيش از ميالد، سخن بگوييم. 
مواد زبان شناسيک يادشده نشان می دهند که 

اروپايی قبايل دارای شناسه هندو ايرانی، بخش 
گستره دشتی (زون استپی) را بيخی ترک نگفته 
بودند و به تدريج از آن جا در گروه های 

 جداگانه رفته بودند. 
 

گواهی ها در باره پيوندهای زبان های 
اوگوری نيز به –هندوايرانی با زبان های فلندی 

همين گونه نتيجه گيری می رسانند. در اين زبان 
ی با زبان های ها هم همانندی هايی بسيار

هندوايرانی از جمله همانندی های معين مشترک 
 ريايی و دارای بار ايرانی کشف شده است. آ
 

داده های آواشناسی (فونيتيک) تاريخی امکان می 
دهند با اطمينان و وثوق از تنه مشترک اين 
تعامالت، شاخه ها (گروه هايی) از واژه ها را 

نی گرفته شده جدا کرد که درست از زبان های ايرا
اند که در آن ها ديگر يک رشته دگرگونی های 

وضعيت مشترک «مختص صدايی قابل مقايسه با 
رخ داده است. تماس های ياد شده زبانی » ريايیآ

ريايی و سپس و عهد ايرانی به گمان غالب آمشترک 
در مرزهای زون درختزاری از حوضه رود ولگا تا 

، همه آوندها صورت گرفته بودند. اين گونه ارال
در دست است تاييد نماييم که در جريان دوره 

ريايی در دشت های اروپايی آمتمادی، قبايل هندو
و دشت های آسيای مجاور آن ها می زيستند. چون 

ريايی، آن ها آتا اعصار فروپاشی وحدت سراسری 
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اقتصادی می زيستند و  -در شرايط يکسان فرهنگی
عين در آن هنگام زبان های هندوايرانی به گونه م

در زون دشتی گسترش داشتند، از اين رو نتيجه 
گيری در باره بود و باش قبايل در اين اعصار 

 درست در همين نواحی ناگزير است. 
 

چنين نتيجه گيری يی با نتيجه گيری ها در باره 
ريايی تصورات اسطوره يی آسرچشمه های مشترک 

ژی متولو» سايکل شمالی«بيخی همخوانی دارد. 
ريايی گواه بر آن است که هندوايرانی ها آمشترک 

ريايی در نواحی دشتی جنوب آدر عهد وحدت مشترک 
خاوری اروپا تا حوضه رود ولگا و دامنه های کوه 
های اورال بود و باش داشتند. از اين جا، قبايل 
هندوايرانی به تدريج به سوی خاور و به سوی 

ده شدن در جنوب لغايت تا مرزهای هند با پراکن
گستره های پهناور قزاقستان و آسيای ميانه، 

گ.] و آسيای قدامی -شايد به ايران [باختری
گسترش يافتند. همچنين شايد از راه قفقاز رخنه 

 نموده باشند.
 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که مراحل 
ريايی را از آمختلف روند پراکنده شدن قبايل 

(استپی) آن » دشتی«ن خاستگاه و ميهن اصلی نخستي
 ها به کدام زمان می توان مربوط دانست؟

 
ديرين ترين يادمان های نوشتاری هندی ها و 

 - ريگ ويدا و اوستا -ايرانيان رسيده به ما
نيمه نخست هزاره يکم  -مربوط اواخر هزاره دوم

پيش از ميالد می باشند. با توجه به نزديکی بزرگ 
نی آن، ساختار زبانی اين دو متن، بنياد واژگا

دستوری آن ها، شيوه های شعرپردازی شان، سيمای 
سنتی آن و... پژوهشگران معموال آن ها را با 

مقارن با اوايل  -فروپاشی وحدت هندوايرانی
سال  2000هزاره دوم پيش از ميالد يا در حدود 

 سال مربوط می دانند..... 1500پيش تا 
 

 ديرين ترين گواهی ها در باره زبان های
هندوايرانی، گروهی از واژه ها، شمار فراوان 
نام ها (آدم ها و برخی از خدايان)، واژه های 
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فرهنگی (در گام نخست، مرتبط با اسپ  -اجتماعی
داری، و کارهای ارابه رانی) دارای خاستگاه 

ريايی، که در متون خاورميانه يی از ميانه های آ
 هزاره دوم پيش از ميالد ضبط گرديده اند، می

 باشند. 
 

به زبان کدامين گروه » گنجينه واژگانی«اين 
ريايی متعلق بود که در آسيای قدامی در حدود آ

ربع دوم هزاره دوم پيش از ميالد پديدار گرديده 
بود. (با داوری از روی داده های دست داشته، 
منابع مکتوب از آسيای قدامی از اعصار ديرين تر 

ها، پس از سده ريايی آرخدادهای مرتبط با رخنه 
اوايل سده هفتم پيش از ميالد صورت  -های هشتم
 گرفتند).

 
اين گنجينه از ديد کرونولوژيک وضعيت ديرين 
ترين را، نسبت به آن هايی که زبان ريگ ويدا 
ارائه می نمايد، بازتاب می دهد. پژوهشگران به 
گونه های مختلف جای ديالکت آريان (لهجه) آسيای 

عمومی زبان های هند و  قدامی را در سيستم
 ايرانی تعيين می نمايند. 

 
کنون، بخش بزرگ دانشمندان بر آن اند که اين 
لهجه به قبايلی متعلق بود که رشته های 

رياييان هندی آخويشاوندی نزديکی با نياکان 
داشتند (نه ايرانی). مگر، داليل وزنين تر برای 
چنين نتيجه گيری يی به گمان غالب در حقايق 

تاريخی که به نزديکی معين  -رای بار فرهنگیدا
ريايی های هندی آريايی های آسيای قدامی و آ

تاکيد دارند، خالصه می گردد. همين گونه، 
برشمردن خدايان بازتاب يافته در منابع (ميترا، 
ورنا، اينديرا، ناساتی) ويژه سنت های ديرين 

ورنا  -هندی است. (در حالی که خدای برتر ويدی
ت های ايرانی شناخته ناشده است). داده در سن

های موثق زبان شناسيک در باره متعلق دانستن 
ريايی آسيای قدامی به مرحله ناب توسعه آلهجه 
ريايی وجود ندارد. (برخی از کلمه های آهندو

شناخته شده در زبان های هندواريايی تنها نشانه 
های تفاوت های لهجه يی اند). از اين رو، می 
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مان زد که در برابر ما يکی از لهجه های توان گ
زبان هندو ايرانی در دوره نهايی موجوديت وحدت 

 ريايی قرار دارد.آزبانی 
 

ريايی را نيز می آمساله زمان فروپاشی وحدت 
توان در روشنی داده های باستان شناسيک بررسی 
کرد. اين امکان که مواد باستان شناسيک را با 

باش قبايل هندوايرانی  گستره هايی محتمل بود و
ريايی، با مدارک در باره آن آدر عهد مشترک 

خصوصيات اقتصادی آن ها و ساختار اجتماعی که در 
سنت های هندی و ايرانی بازتاب يافته اند، يعنی 

ريايی سر می کشند، مقايسه کرد. يکی از آبه عهد 
ارابه جنگی  -ريايیآمشترک هندو» واقعيات«اين 

آن در سنت های هندوايرانی اسپی است که با 
نهادهای گذاشته شده در شالوده بسياری از 

سياسی و اسطوره يی  -تصورات عمومی اجتماعی
شعری و... به گونه  -نمادهای زبان مذهبی
 تنگاتنگ پيوند دارند. 

 
برخی از دانشمندان می پندارند که از همه قبيله 

ريايی، تنها نياکان ويدايی ها و آن بخشی آهای 
که در نواحی تمدن های ») اوستايی(«ايرانيان  از

توسعه يافته جنوب آسيای ميانه و پشته ايران، 
پراکنده شده بودند، به تراز باالتر اجتماعی 
رسيده بودند. در اين حال، اين دانشمندان می 

رياييان پيشين ارابه را نمی آپندارند که 
شناختند (ارابه جنگی اسپدار، به باور آنان در 

ای قدامی يا در نواحی کوهی پيرامون آن آسي
اختراع گرديد) و با آن هنوز پس از رخنه به اين 
نواحی آشنا شدند. مگر، با آن که هواداران اين 
گونه باورها تاييد می نمايند که هنوز تا 
پديدآيی اريايی ها در آسيای قدامی، اسپ خانگی 
و ارابه (و پيش تر از آن ترانسپورت ارابه يی)، 

آن جا شناخته شده بود اين چنين طرح مساله  در
مدلل محق نيست: حتا در سپيده دم تاريخ 
دستاوردهای گوناگون اقتصادی و فنی پديد آمده 

جغرافيايی نسبتا به سرعت  –در يک ناحيه تاريخی
در مناطق همجوار پخش می گرديد، (هرگاه البته، 
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اقتصادی  -در آن جا زمينه ها و نياز اجتماعی
 د بود).موجو

 
شايد، ترانسپورت ارابه يی در اورپا و در دشت 
های اروآسيايی، زير تاثيرات آمده از آسيای 
قدامی گسترش يافتند. مگر، اين کار طی سده های 
متمادی پيش از اوايل هزاره دوم پيش از ميالد 
صورت گرفت، (در اين باره همچنين داده های 

ز مواد مقايسه يی علم هندواروپايی شناسی و ني
باستان شناسيک گواهی می دهند). کنون، نيک روشن 
است که مقارن با اواخر هزاره چهارم پيش از 
ميالد، هرگاه نه پيش تر از آن، ترانسپورت ارابه 

، در (دانيوب) يی در بالکان، در حوضه رود دونای
مناطق مقارن با شمال باختری و شمال دريای سياه 

کرانه های دريای کاربرد داشت. در نواحی دشتی 
سياه و باالتر از آن در خاور تا دشت های حوضه 

اورال کاربرد ترانسپورت ارابه يی با  -ولگا
سوم  -مواد باستان شناسيک برای هزاره های چهارم

پيش از ميالد به اثبات رسيده است (هنگام حفريات 
يادمان های فرهنگ يامنايی برای مثال بازمانده 

رابه های چوبی سيخدار کشف های چرخ های دستی و ا
گرديدند که چنين بر می آيد که توسط غژگاوها 

 کشيده می شدند). 
 

اسپ داری و اسپ پروری، با داوری از روی     
گواهی های باستانشناسيک در نواحی يادشده 
اروپايی مدت ها پيشتر نسبت به آسيای قدامی 
گسترش يافته بود. اين رشته، چنين بر می آيد به 

ن غالب کال برای نخستين بار در نواحی نزديک گما
جايی  -به شمال دريای سياه و نواحی همسايه آن
هزار  5-4که استخوان ها در روستاهايی با قدمت 

سال پيش از ميالد کشف گرديده اند، پديد آمد: در 
برخی از يادمان های کرانه های شمالی دريای 

از سياه متعلق به هزاره های چهارم و سوم پيش 
ميالد، در ميان استخوان های يافت شده چارپايان 
خانگی بيش از نيمی از آن ها مربوط اسپ ها 
بودند (مواد باستان شناسيک در باره گسترش 
ترانسپورت ارابه يی و اسپ داری در اين نواحی 
دنيای قديم در پيوند با مساله پيدايش 
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رياييان در سال های اخير به آهندواروپاييان و 
باستان -از سوی بانو ای. ای. کوزمينا تفصيل

 .   )شناس نامدار بررسی گرديده اند
 

در پهلوی توسعه ترانسپورت و اسپ داری در جاهای 
يادشده اروپا، شرايطی هم بود که به پديدار شدن 

ذوب فلزات (به پيمانه کافی  -ارابه های جنگی
توسعه يافته)، انواع جداگانه پيشه های حرفه 

 اجتماعی و... مساعدت می کرد.   يی، تفاضالت
 

در خاور ميانه کاربرد گسترده ارابه ها برای 
مقاصد جنگی و توسعه سريع اسپ داری تنها اندکی 
پيش از ميانه های هزاره دوم پيش از ميالد، آغاز 
گرديد. از اين زمان، در منابع نوشتاری آسيای 

نقش چشمگير دسته های جنگاوران و رزم  ،قدامی
رابه سوار بازتاب يافته است که گواه به آوران ا

تغيير ماهوی سيستم امور نظامی و فناوری جنگی 
 -اند. از روی منابع دست داشته هزاره های هشتم

اوايل هزاره هفتم پيش از ميالد می توان گفت که 
اين گونه تغييرات هنوز رخ  نداده  ،در آن برهه

ن، بودند و اسپ خانگی با آن که مقارن با آن زما
شناخته  شده بود، با آن هم اسپ داری نقش بارزی 
بازی نمی کرد (شايان يادآوری است که در 

هنگام يادآوری از انواع » قوانين هاموراپی«
گوناگون چارپايان، از اسپ بيخی ياد نمی شود، 
اما به عوض پسان تر در بابل در زمان کاسيتی ها 

 خوب معرفی می گردد). 
 

يج حفريات در گستره های با داوری از روی نتا
پهناور آسيای قدامی تا هندوستان، ديده می شود 
که از اسپ، در اقتصاد و امور جنگی، لغايت تا 

بيخی کار  ،سده های نخست هزاره دوم پيش از ميالد
 گرفته نمی شد و يا اهميت چندان ماهوی نداشت.

 
جهش ماهوی در توسعه اسپ داری در خاور نزديک با 

ود و باش شماری از قبايل در آن جا پديدآيی و ب
(از جمله در گام نخست نيز اريايی ها) و توده 
هايی که با آن ها تماس داشتند (مانند کاسی ها، 
گروه خوری ها و...) پيوند می گيرد. داده های 
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انکارناپذير در باره رخنه واژگان (لکسيکون) 
ريايی و ترمينولوژی ويژه مرتبط با اسپ داری آ

های بومی قديم توده های آسيای قدامی  در زبان
ريايی ها مهارت هايی در آنشان می دهند که 

گذشته ناآشنای اسپ داری، کاربرد ارابه رانی، 
پرورش اسپ ها و هنر اسپ داری را با خود آورده 

 بودند. 
 

از سوی ديگر، مواد معاصر باستان شناسی گواهی 
می دهند که گسترش اسپ پروری و ساختن افسار 
برای اسپ ها نزديک به ميانه های هزاره دوم در 
خاور ميانه با سنت های مقتضی که در برخی از 
مناطق اروپا رواج داشتند، پيوند داشتند. اما 
در اين جا برای ما نه نتيجه گيری در باره 

، بل نفس فاکت که ارابه اسپی پيشتر از »ارجحيت«
می آن، در همان هنگام در مناطق اروپايی به کار 

رفت، مهم است. درست در جاهايی که می شود آن ها 
ريايی در عهد آرا محل بودو باش قبايل هندو

 ريايی دانست. آمشترک 
 

نمی توان هم چنين ديدگاه يادشده در باره آن را 
اقتصادی  -پذيرفت که خصوصيات ساختار اجتماعی

» ويدا«احياء شده و بازآرايی شده بر پايه مواد 
و » ويدايی«برای توده های  تنها» اوستا«و 
به » اوستايی«مختص بودند. توده های » اوستايی«

ريايی ها متعلق بودند و يکجا با آشاخه ايرانی 
ديگر ايرانيان که در پی عهد هندوايرانی، عهد 
مشترک ايرانی را از سر گذرانيدند، در پهلوی 
دگرگونی های زبانی، هم چنين نوآوری های 

ايدئولوژيک،  -امی، اجتماعیگوناگون اقتصادی، نظ
مذهبی و.... را به همراه داشتند. خود اوستا، 
همين گونه سنت ها را که نسبت به سنت های مشترک 

 ريايی بيشتر متاخر اند، بازتاب می دهد. آ
 

از اين رو، ويژگی های دارای منشای مشترک (به 
شمول استيالی ارابه های جنگی) ترصد شده هنگام 

، بايستی »اوستا«و » ويدا«ی مقايسه داده ها
برای ايرانيان نيز در کل مختص بوده باشند و به 
راستی هم، عناصر همان ساختار اجتماعی و بازتاب 
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دهنده ايدئولوژی آن همچنين به گونه مستقيم در 
ديگر قبايل و توده های ايرانی زبان برای مثال، 
در قبايل شاخه اسکيتی که زمان درازی در دشت ها 

نمو می يافتند (داده های مولفان عهد  نشو و
عيتق، انوماستک (واژه شناسی) اسکيتی، سارماتی، 
زبان اوستی و حماسه نارتوی) در ميان ايرانيان 

 باختری؛ به مشاهده می رسد.  
 

در باره ايرانيان باختری (در پهلوی گزارش های 
مولفان عهد عتيق و سنگنبشته های پارسی قديم 

ند غنی انوماستکی (علم الغوی) هخامنشی) کنون ف
سنت های «و لکسيکونی (واژگانی) ايرانی از 

در دسترس است. برای مثال، متون ايالمی » فرعی
چندی پيش به چاپ رسيده از پرسپوليس بر پايه 
مواد گسترده تاييد نمودند که زبان پارسی قديم 

ايدئولوژيکی، اجتماعی،  -واژگان گوناگون مذهبی
ه در عهد هندو ايرانی و عهد نظامی و... (ک

مشترک ايرانی تثبيت گرديده بودند)، داشت. به 
ريايی در آاين همچنين گواهی های تازه سنت های 

باره کاربرد ارابه: داده های متمم در باره 
زندگانی خود نام آن، يا برای مثال، واژه 

(ارابه سوار يا کسی که بر سر » راتايشتار«
ی راننده ارابه) [شايد يعن - ارابه ايستاده است

 - »راننده(« -را (راه)+ تايش؟+ تار (دار)
گ.] (در اوستا، راننده های ارابه -»)راهدار«

ها، رايج ترين شاخه اعضای کاست نظامی 
 -اريستوکراسی بود. همتاواژه هندی آن

 - گاهی در برشمردن همان کاست -راتهئشتهار
معمولی تر به مشاهده » کشاتری»ورناها به جای 

ريايی آمی رسد) متعلق می باشد. ارابه با نام 
- سامارت-آن همچنين برای نياکان قبايل اسکيت

 اوِست، شناخته شده بود.  
 

اين گونه، ساختار اجتماعی بازسازی شده از روی 
داده های ويدا و اوستا، به شمول نقش سرشناسان 

دوره مشترک رزمجوی ارابه سوار، بايد مربوط به 
ن چه مربوط می گردد به پنداشت ريايی گردد. آآ

ها در باره پديدآيی اين ساختار صرف در ميان 
بخشی از قبايل اريايی در جنوب آسيای ميانه و 
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پشته ايران، بايد گفت که چنين پنداشت ها بر 
پايه ثبوتيه های مشخص استوار نيست، بل بر 
باورهای مبتنی است که اين تراز تاجايی باالی 

می توانست تنها در شرايط مناسبات اجتماعی، 
فرهنگ های گسترده زمينداری خاور به دست آيد. 
مگر، دقيقا فرهنگ های ديرين زمينداری نظر به 

فرهنگی خود نمی  -سيمای اجتماعی و اقتصادی
توانند به تيپ عمومی و خطوط جداگانه جامعه، 
اقتصاد و زيستايی قبايل هندو ايرانی مطابقت 

ست فرهنگ های دشتی هم داشته باشند. برعکس، در
زيستايی و هم از روی  -در بعد اقتصادی

نشاندهنده های اجتماعی، بيخی هم با ويژگی 
مشترک و هم با ويژگی های خصوصی اين جامعه 

همخوانی دارند. اين نتيجه گيری ها در » ريايیآ«
روشنی پژوهش های تازه باستانشناسيک بيشتر 

 آشکار می گردد. 
 

ان مثال، ارابه را می گيريم: بار ديگر، به عنو
مواد باستان شناسيکی که مقارن با سال های دهه 
شصت سده بيستم شناخته شدند (کارهای ک. ف. 
سميرنف) امکان دادند گمان زد که در حوضه رود 
ولگا و نواحی همسايه ارابه اسپ دار مقارن با 
ميانه های هزاره دوم پيش از ميالد و شايد هم 

ه کار می رفت. مواد باستان پيش تر از آن، ب
شناسيک کشف شده بعدی ثبوتيه های آشکاری را 
ارائه دادند در باره موجوديت ارابه ها در همان 
زمان در مناطق کرانه های شمالی دريای سياه تا 

اورال (نقاشی های ارابه های -دشت های حوضه ولگا
گاری دار و چرخدار در ظروف کمپلکس های زير 

 فون در گستره های ياد شده). آوار مانده  مد
 

دلچسپی ويژه يی را نتايج کاوش های گروه 
باستان  -باستانشناسی به رهبری و. ف. گينينگ

حفريات گورستان سين  -شناس شوروی بر می انگيزد
تشت در ماورای اورال جنوبی (در کنار منطقه 
مسکونی بزرگ عهد برونز، واقع در کرانه های رود 

 چلياب (چليابينسک).سين تشت در منطقه 
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اسباب و ابزارهای يافت شده در آن جا، اشيای 
مدفون در باره موجوديت کيش آتش پرستی، قربانی 
نمودن جانوران خانگی، در گام نخست اسپ ها و 
شاخداران بزرگ (گاوها، غژگاوها، آهوان ....) 
گواهی می دهند. (چنين خصوصيات تشريفات را و. 

وری و پراتيک کيش پرستی و. گينينگ با تصورات با
 هندوايرانی ها مقايسه می نمايد).

 
در گورستان مردان رزمنده، جنگ افزارهای فلزی 
(نيزه ها، تبرها، کاردها و....) و همچنين 
بقايای ارابه های برجامانده، کشف گرديده است. 
رد پای برجسته ارابه ها با تيرها، يادمان های 

يکی منطقه همانندی از نگاه فرهنگی در نزد
اورنبورگ (گورستان نوواکومان) و برخی  -اورسک

ديگر از نواحی همسايه کشف گرديده اند. قدمت 
اين مجتمعات به سده های هفدهم و شانزدهم پيش 

 از ميالد می رسد. 
 

موجوديت ارابه نه تنها به خودی خود مهم است، 
سرشناسان رزمی، پيشه وری  بل به معنای وجود

ی از رشته های آن از جمله ذوب پيشرفته (يا برخ
فلزات) است و به همين ترتيب، گواه بر حضور 
استادان حرفه يی پيشه ور می باشد. همه اين 
فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی از روی داده های 
سنت های هندوايرانی (ارابه جنگی، اشرافيت 
نظامی با رهبران قبايل از محيط آن، پيشه وران، 

سازندگان ارابه ها و ذوب از جمله نجاران، 
فلزات) و از روی مواد باستان شناسيک از زون 
های دشتی از کرانه های دريای سياه تا دامنه 

 های اورال تثبيت می گردند.   
 

بر  ،ماندگارهای حفر شدهيادمان ها و بسياری از 
نابرابری اجتماعی به ويژه بر جايگاه باالی 

لت می نمايند. گورستان ها در جامعه قبيله يی دال
ساخته های فلزی، ساخته های ريختگری، سندان های 
مدفون، کارگاه ها و... در باره حضور فلزکاران، 
گواهی می دهند. در باره حضور نجاران يا 
چرخسازان (استادان ارابه ساز)، خود نفس فاکت 

 ساختن ارابه سوار بر چرخ ها سخن می گويند. 
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وسعه اجتماعی را گواهی های برشمرده، آن تراز ت

ريايی آدر نظر دارند که بيخی با خصلت جامعه 
منطبق می باشد که از روی داده های مقايسه يی 
هندوايرانی احياء می گردد. در برخی از موارد، 
مواد باستان شناسی فرهنگ های دشتی، مستقيما بر 

اقتصادی که  -توسعه چنين پديده های اجتماعی
انی داللت می کنند؛ برای سنت های واحد هندواير

هم در  آشکارابازسازی می گردند. اين سنت ها 
ريايی ها و هم ايرانی آتصورات مشترک برای هندو

ها در باره ارابه جنگی که سوار بر آن می 
رفتند، و می جنگيدند، خدايان، پادشاهان و 

 جنگجويان سرشناس، بازتاب يافته است.
 

فاکت  هرگاه به خود اجازه بدهيم که اندکی از
های واقعی بازتاب يافته عقب نشينی نماييم، و 
به خيالپردازی های دلفريب دست بيازيم، آن گاه 

های ثروتمند با دو اسپ و عناصر افسار  آرامگاه
از حوضه رود ولگا يا گورهای جنگاوران ارابه 
سوار از گورستان سين دشت را می توان به 

لق های آن پيشوايان و قهرمانانی متع آرامگاه
دانست که پويايی های شان در بازگفته های حماسی 

 ريايی های هندوايرانی بازتاب يافته اند.آکهن 
 

خصوصيات برشمرده فرهنگ مادی و مناسبات اجتماعی 
به مشاهده رسيده از روی مواد باستان شناسيک از 
دشت های اروآسيايی و نواحی همسايه آن در غرب، 

صادی و اجتماعی توسعه پيگير اقت برآيندچوناِن 
تبارز می کنند. اين روندها، که مدت ها پيش تا 

تعامالت  باهزاره دوم ميالدی آغاز گرديده بودند، 
 ذات البينی باشندگان مناطق ياد شده رخ دادند.   

 
در دوره موجوديت بی چون و چرای (در اين جا) 

از دشت  -ارابه، تماس های پويای در گستره ها
فته تا حوضه رود دونای در های اروپای شرقی گر

جنوب بالکان (در اين باره فاکت های بس مختلف 
از جمله اشکال همانند پرزه ها (قطعات يدکی) 

    صورت می گرفت.افسار اسپ ها گواهی می دهند) 
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مواد باستان شناسيک را می توان با داده های 
زبان شناسيک که بر پيوندهای گستره يی ادامه 

ريايی ها آا زبان های نياکان يابنده لهجه ها ي
و برخی از ديگر قبايل هندواروپايی به شمول 
يونانيان تاييد دارند، مقايسه کرد. (ديگر پس 
از فروپاشی هسته واحد هندواروپايی). به اين 
گونه داده های زبان شناسيک و داده های مقايسه 

فرهنگی همچنان آن هايی تعلق دارند  -يی تاريخی
اسپ داری، استيالی ارابه و پرورش که با سنت های 

اسپ ها که با تصورات اسطوره يی و ايدئولوژيک 
اين قبايل خوب انطباق می يابند، مرتبط اند. 
اين گونه فاکت ها، آوندهای متممی اند به سود 

ريايی ها با آانديشه در باره ادامه تماس های 
تا نيمه نخست هزاره » هندواروپايياِن اروپايی«

ز ميالد. به هر رو، ترديدی نيست که دوم پيش ا
 –سنت های ارابه يی و نهادهای مربوطه اجتماعی

ريايی وجود آريايی ها در عهد مشترک آاقتصادی 
ريايی ها در اين عهد در زون دشتی آداشتند. چون 

بود و باش داشتند، زمان پديدآيی ارابه جنگی در 
ريايی ها انگيزه آآن جا برای آغاز مهاجرت 

terminns post quem     .می داد 
 

اين انديشه اجازه می دهد همچنين در باره زمانه 
های مطلق سخن گفت: گواهی در باره ارابه و 
اشکال قديمی مزمور (بخشی از مجموعه افسار) از 
مناطقی از اورال و ولگا تا بالکان می توانند 
باشد، حاال در حدود ربع دومی هزاره دوم پيش از 

چنين تعيين قدمت، با  مان می شوند.ميالد تعيين ز
زبان شناسيک در باره  -ديگر داده های تاريخی

ريايی (تقريبا نيمه نخست هزاره آفروپاشی وحدت 
دوم پيش از ميالد) بيخی مطابقت دارد. اين گونه 

ريايی زون دشتی را آمی توان گمان زد که قبايل 
اوايل ربع دوم هزاره دوم پيش از  -در ربع نخست

د هنوز ترک نگفته بودند و در نتيجه، هنوز ميال
نمی توانستند در جنوب آسيای ميانه، پشته ايران 

 و آسيای قدامی حضور داشته باشند. 
 

ريايی و آتوسعه اجتماعی و اقتصادی قبايل 
استيالی ارابه جنگی از سوی آنان، به پراکندگی 
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سريع قبايل هندوايرانی در بيرون از گستره 
ان مساعدت نمود. با مراحل پيشين ش» ميهن«

نخستين اين روند روشن است رخنه گروه های 
ريايی به شمال آسيای قدامی که منجر آجداگانه 

باشندگان بومی آن ديار «ريايی سازی آ«به 
ريايی های آ«نگرديد، ربط دارد. برعکس، خود 

با بوميان در گام نخست باشندگان » آسيای قدامی
به آنان برخی از  وريتی همگون شدند (هرچند،ه

اقتصادی خود را واگذار  -آموزه های فرهنگی
نمودند، از جمله آموزه های مرتبط با اسپ داری 
و امور ارابه رانی را) به تاسی از آن چه که 

را » رياييان آسيای قدامی يا صغيرآ«گفته شد، 
رياييان هند آبه دشوار بتوان به عنوان نياکان 

مشخصی دال بر حضور  شمرد. کما اين که هيچ گواهی
ريايی ها بر سر راه رسيدن از آسيای قدامی آهندو

به هندوستان کشف نشده است، چنانی که فاکت های 
در » آسيای قدامی«واقعی تاثير فرهنگی يا زبانی 

 ديرين ترين يادمان های مکتوب هند ديده نمی شود
 

ريايی های آسيای قدامی آدر کل، مساله پيدايش 
يی از ابهام مانده است. می  کماکان در هاله

توان گمان برد که اين ها گروه های جداگانه 
قبايل بوده اند که از شمال رخنه نموده بودند 
از راه قفقاز و دشت های اروپای خاوری. ديدگاه 

ريايی ها به آهای ديگری هم در اين زمينه اند: 
آسيای قدامی از خاور، با گذشتن از آسيای ميانه 

ه بودند. با اين هم، اين که و ايران رسيد
ريايی را در آپراکندگی و اسکان قبايل هندو

آسيای ميانه و در پشته ايران به کدام زمان،  
مساله يی است که مستلزم بررسی  -متعلق دانست

ويژه بدون وابستگی از تثبيت راه های حرکت 
ريايی ها درآسيای قدامی؛ می باشد. در پهلوی آ

بر پايه آن ها قبايل آوندهای آورده شده که 
ريايی می بايستی در زون دشتی شمالی، هنوز در آ

سده های نخستين هزاره دوم پيش از ميالد بود و 
باش داشته بودند، برای حل اين مساله، می توان 

 بر اساس داده های ديگری هم برخورد کرد. 
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مناطق پشته ايران در حدود گستره زمينداری 
با سر از هزاره ششم ديرين شامل می شدند. تقري

پيش از ميالد، اين مناطق شامل جنوب آسيای ميانه 
نامازگ). -(يادمان های نوع جيتون و سپس اناو

اما بر بخش های باقی مانده آسيای ميانه و سپس 
به سوی شمال در درازای چندين هزاره فرهنگ های 
شکارچيان، ماهيگيران و جمع کنندگان (هنوز در 

سوم پيش از ميالد، اين گونه هزاره های چهارم و 
فرهنگ ها تا نواحی درختزاری اورال و دامنه های 
خاوری و جنوبی آن پهن بودند) گسترده بودند. 
روشن است که از ديدگاه تراز توسعه، دارندگان 

ريايی آاين فرهنگ ها را به هيچ رو نمی توان با 
ها و يا حتا با نياکان ديرين تر هندو اروپايی 

دامداری  –ر به اقتصاد زمينداری شان که ديگ
اشتغال داشتند و با ذوب فلزات و.... خوب آشنا 

 بودند، منطبق دانست. 
 

در اين ميان، در آسيای ميانه فرهنگ های 
نئوليتی شکارچيان و گردآورندگان (مانند فرهنگ 

) تا ارالهای کيلتيميناری در کرانه های درياچه 
ود بودند. اواخر هزاره سوم پيش از ميالد موج

ريايی ها به اين ساحات آسيای ميانه آيعنی حرکت 
به سوی جنوب می توانست تنها در دوره های بعد 

 تر بگذرد.    
 

جنوب اقصای آسيای  -در خود گستره زمينداری
 - ميانه، پشته ايران، شمال باختری هندوستان

اوايل هزاره دوم پيش  –دوره ياد شده (هزاره سوم
 - آتيه فرهنگ های بومی مسکونیاز ميالد)، توسعه 

زمينداری ضبط گرديده است که به تمدن های شهری 
نخستين و شهری رشد يافته بود. روند نه تنها 

ی)، پشته ايران هاراپوادی رود سند را (تمدن 
(مونديگک، شهر سوخته، تپه يحيی و...)، بل نيز 
نواحی در شمال پهنای گستره زمينداری را (تپه 

گرگان در جنوب خاوری کرانه های حصار، يادمان 
نامارگ در جنوب  -کسپين، مناطق نشيمنی نوع اناو

 ترکمنستان) در بر گرفته بود.   
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فرهنگ های ياد شده، به ويژه دارای خطوط زير 
 اند:

اقتصاد توسعه يافته زمينداری، مبتنی بر آبياری 
 مصنوعی؛

بازرگانی گسترده که بسياری از مراکز اين گستره 
 ه هم پيوند می زد؛را ب

پيشه های چندين رشته يی به شمول توليدات کوزه 
 گری، توليد انبوه ظروف در حلقه کوزه 

مناطق نشيمنی پهناور و مراکز بزرگ نوع شهری،  
» نيايشگاهی«و » کاخی«اقتصادی -مجتمع های اداری

 (معبدها)؛ 
 پديدآيی خط.

 
از روی اين معيارها، يادمان های زون زمينداری 

ريايی (که در آن برهه آمی توانستند به قبايل ن
فرهنگی  -نماينده تيپ کامال ديگر اقتصادی

بودند)، تعلق داشته باشند. از سوی ديگر، 
سرنوشت های مشترک تاريخی، نزديکی شايان توجه 
فرهنگی نواحی جداگانه گستره زمينداری که می 

زبانی،  -تواند گواه بر خويشاوندی تباری
گ های مادی و روحی، به شمول خصوصيات فرهن
نوشته ها باشد، امکان می دهند اين بدائيه ها و 

زون را چوناِن گستره گسترش باشندگان قديمی غير 
ايرانی شمرد (چندی پيش، و. م. ماسون سخنرانی 
يی کرد و ديدگاه مستدل خويش را در باره متعلق 
بودن آن به گروه های زبانی ايالمی و هندی قديم 

ظر داشت مواد نو باستان شناسيک از جنوب با در ن
اين، همچنين مبنايی آسيای ميانه بيان داشت). 

را برای تدقيق تعيين زمان به دست ما می دهد: 
ريايی ها در سده های نخست هزاره دوم پيش از آ

رخنه » گستره زمينداری«ميالد هنوز به پهنه 
 ننموده بودند. 

 
يش از ميالد تقريبا سر از ربع دوم هزاره دوم پ

بسياری از مراکز قديم پرتو شهری و شهری در 
پشته ايران، جنوب آسيای ميانه، در هندوستان رو 
به افت و افول می نهند و بخشی از آنان يا کال 
بيخی نابود می شوند يا ميدان زيستاری مسکونی 
آنان کاهش می يابد؛ برخی از نواحی تهی از 
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دی عمومی باشند شده، بيابانی می شوند. نژن
 فرهنگ به مشاهده می رسد. 

 
چنين می نمايد که می توان اين فاکتورها را به 

ريايی در ساحات آگونه مستقيم با پديدآيی قبايل 
ياد شده ربط داد. بسياری از دانشمندان بر همين 
باور اند. مگر، مبنای مشخصی برای چنين نتيجه 
گيری وجود ندارد. غروب اين تمدن های زمينداری 
مستلزم توضيح ديگری است: در شالوده آن، به 

 گمان غالب، علل دارای بار دورنی قرار دارد.
 

افت و افول مراکز قديمی زمينداری، بارها پيشتر 
ريايی ها به اين جا آغاز آاز پديدآيی ممکنه 

گرديد و به تدريج در طی چندين سده رخ داد. 
 مراحل اين روند بر اساس نمونه مسکون شدن نواحی
مختلف و مراکز بزرگ مدت ها پيش تا متروک شدن 
کامل آن ها (به گونه مثال؛ در گرگان، در تورنگ 
تپه، بر اساس نتايج حفريات باستان شناس نامدار 

 فرانسوی ژ. دئيی) ترصد می گردد. 
 

نقش معينی را در روند رخ داده می توانستند 
تغيير اقليم، نابود شدن درختزارها و بی آب شدن 

کيدن) زمين، شوره زار شدن و فرسايش خاک (و (خش
به راستی هم، داده ها در باره تاثير چنين 
عوامل بر توسعه نواحی جداگانه پشته ايران و 
جنوب آسيای ميانه کشف گرديده است) بازی 
نمايند، با اين هم، در کل پديده های ياد شده 
بايستی در گام نخست علل و داليل مجموعی اقتصادی 

 اعی را توضيح دهند. و اجتم
 

در جريان چندين هزاره، در پشته ايران درست 
هرين يا ميانرودان و در النهمانند دو رود بين 

جنوب باختری ايران (ايالم) شمار مناطق نشيمنی 
افزايش يافت و مراکز جداگانه بزرگ و توسعه و 
شرايط گوارا و مساعد و مناسب برای توسعه تفاضل 

روابط داد و ستد فراهم  اجتماعی، پيشه وری،
گرديد. مگر، هرگاه در وادی های رودخانه يی 
بزرگ دورود و ايالم اشکال توسعه يافته کشاورزی 
رونما گرديدند، در پشته ايران مرز مرحله معين 
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شرايط طبيعی ديگر نمی توانستند با نيروهای 
مولد موجود در کشاورزی ترقی آتيه اجتماعی و 

ز زمينداری و پيرامون آن رشد باشندگان در مراک
را تامين نمايند. چنين چيزی ناگزير  به بحران 

 اقتصادی و اجتماعی انجاميد. 
 

تهی شدن و بيابانی شدن نواحی پيشين شگوفان 
زمينداری با استيالی گستره های نو و پديدار شدن 
مناطق نشيمنی زمينداری که سنت های ديرين را 

ی ترکمنستان، حفظ نموده بودند (در جنوب باختر
جنوب ازبيکستان و شمال افغانستان و...) همراهی 

 می شد. 
 

نظر به داده های باستان شناسيک،  به راستی هم،
دامدار: از  -پيشرفت چشمگير باشندگان زميندار

شمال خاوری ايران و جنوب باختری آسيای ميانه 
از بلوچستان تا وادی رود سند، از وادی سند در 

گجرات و ديکان) و... مشاهده  خاور و جنوب (تا
می رسد. برخوردهای هم رخ می دادند (رد پای اين 
نبردها در برخی از مناطق نشيمنی شمال خاوری 
ايران، در بلوچستان، وادی سند و...کشف شده 

 اند). 
 

مهاجرت، جنگ ها و ديگر عوامل اوضاع سياسی 
جديد، همچنين روابط سنتی بازرگانی را بر هم 

همين پيمانه نقش مهمی را در زندگی  زدند که به
ميان دو رود و رود سند » پيش از شهری«مراکز 

بازی می نمودند. مگر، همه اين روندهای مرتبط 
با بحران درونی تمدن های پيش از شهری و شهری، 

ريايی ها نبودند، با آن که آپيامد پديدار شدن 
البته، می توانستند تا جايی به گسترش قبايل 

در گستره های يادشده در زمان های بعدی ريايی آ
(پس از ربع نخست هزاره دوم پيش از ميالد) 
مساعدت نمايند. مگر، آيا کدامين معيارهای مشخص 
قانع کننده هستند که امکان بدهند در باره 
مراحل مشخص پراکندگی همانا  قبايل هندوايرانی 

 در گستره های يادشده سخن گفت؟
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هستند. مگر، برای اين آری! چنين معيارهايی 
ی عهد وحدت »ريايی هاآ«زمان، ديگر نه در باره 

هندوايرانی (که پيش از ميانه های هزاره دوم 
پيش از ميالد فروپاشيده بود)، بل در باره قبايل 
خاص گروه های هندوايرانی و ايرانی که حرکت شان 
نه همزمان و نه از عين راه ها صورت گرفته بود، 

 به ميان بيايد.  می تواند سخن 
 

منابع نوشتاری (مکتوب) آشکارا به برآمدن 
ريايی ها و ايرانيان به شمال هند، آسيای آهندو

ميانه، به پشته ايران در نيمه نخست هزاره يکم 
پيش از ميالد گواهی می دهند. مقارن اين زمان، 
اين قبايل و اقوام راه دشوار توسعه تاريخی را 

به تماس های تنگاتنگ  در شرايط نو با وارد شدن
رانيده بودند (پشت ذبا باشندگان بومی از سر گ

سر گذاشته بودند)، روندهای همه جانبه تاثيرات 
با سنت » ريايیآ«متقابل رخ می دادند؛ سنت های 

فرهنگی بومی آميزش پيچيده -های گوناگون تباری
ريايی و ايرانی آيی می يافتند. قبايل هندو

فراگرفتن بسياری از باشندگان بومی را (با 
دستاوردهای فرهنگ اقتصادی و ذوب فلزات از 

 آنان) اسيميله می نمودند.   
 

ريايی ها و هم ايرانی ها، آبا اين همه، هم هندو
به گونه يی که داده های ويدايی و اوستايی و 
مواد منابع نوشتاری در باره ايرانيان باختری 

خطوط  نشان می دهند، در اين دوره هم بسياری از
فرهنگی را نگه داشته  -ارثيه مشترک تباری

بودند. حفظ سرسختانهء (در جريان زمان مديد) 
خصوصيات فرهنگ اجتماعی، مناسبات خانوادگی و 
حقوقی، سنت های زيستاری، فرهنگ معنوی و مذهب، 

ريايی را در آوزن مخصوص قابل توجه ارثيه گذشته 
نظر دارد (که متشکل بود بر نه گروه های 
جداگانه پيشوايان و جنگاوران، بل کلکتيف های 
مستقل پويای قبيله يی) و نيز امکان می دهد 

و بومی » ريايیآ«تفاوت معينی را ميان باشندگان 
خاطرنشان شد. چنين تفاوت هايی را می توان 
همچنين در عصری ترصد کرد که هنگامی که نخستين 
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ريايی های آگواهی های منابع نوشتاری در باره 
 هندوايرانی پديدار می گردند.   

 
کهن ترين داده های بيگانه در باره قبايل 
ايرانی در باختر ايران مربوط می گردد به سده 
های نهم و هفتم پيش از ميالد، که متفاوت از 
ويدا و اوستا، تاريخ های دقيق را ارائه می 
دهند. سخن بر سر سنگ نبشته های شاهان آسوری و 

دست به لشکرکشی های اورارتی است که 
جهانگشايانه به خاک ايران يازيده بودند. اين 
منابع به رغم داشتن اطالعات يک جانبه تا جايی 
پيگيرانه در باره برخی از مناطق ايران در دوره 
مورد نظر اطالع می دهند. در اين آثار، نام های 
جغرافيايی و بسياری از نام های اشخاص دارای 

 ری می گردد. منشای ايرانی يادآو
 

داده های انوماستيک نقش بزرگ و گاهی تعيين 
کننده را هنگام حل مساله در باره مسيرها و 
زمان های رخنه قبايل ايرانی به قلمرو ايران 
 ربازی می نمايند. اين داده ها در مجموع، با

ديگر گواهی های متون سنگنبشته يی سده های نهم 
ره گسترش و امکان می دهند در با پ. م. و هفتم

وزن مخصوص باشندگان ايرانی زبان در مناطق 
مختلف جهان ايرانی در اين عهد، در باره تعامل 

ايرانی با باشندگان بومی، در باره » مهاجران«
تراز سياسی و توسعه اجتماعی ايرانيان و 

 و... داوری کرد...» بوميان«
 

مواد ياد شده اونوماستيکی بارها از سوی 
ار برده شده اند. مگر، اين کار پژوهشگران به ک

آن ها را به نتايج بس متفاوتی رهنمون شده است. 
 برای مثال؛ بيشتر گمان می زدند که تا سده هفتم

، عنصر ايرانی زبان در ميان باشندگان پ. م.
ايران باختری بس ناچيز بوده است و نام های 

تنها در پ. م. ايرانی سر از اواخر سده نهم 
اوری آن (در ماد) ضبط می گردند و نواحی بيشتر خ

آهسته  پ. م. شمار آنان از نيمه دوم سده هشتم
آهسته در باختر ماد افزايش می يابد و در عين 
زمان هنوز انگشت شمار اند. مطابق اين ديدگاه، 
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در ايران باختری باشندگان ايرانی زبان تنها پس 
از ايجاد دولت ماد چيرگی يافتند. مواد 

ون آسوری به گونه مقتضی چونان انوماستيک مت
گواهی های مستقيم پيشروی قبايل ايرانی از خاور 
به باختر ايران توجيه و تفسير می گرديدند. 
(ای. ماير، جورج کامرون، هيوبرگ، ای. علی اف، 
گ. آ. ميليکی شويلی، ای. م. دياکونوف و...می 
پندارند که قبايل ايرانی از سوی آسيای ميانه 

 دند).به ايران آم
 

شماری از دانشمندان می پنداشتند که انوماستيک 
) نزدهم ايرانی برای نخستين بار (هنوز در سده

درست در شمال باختری ايران بازتاب يافته است. 
مگر، به باور آنان، نام های غير ايرانی در آن 
جا چيرگی داشتند هم در همان زمان و هم پسان 

ن ايرانی تر، چون گروه های اندکشمار مهاجرا
زبان به سرعت به خاور و جنوب ايران پيش رفتند 
(گ. هيوزينگ، ف. کينگ، بر پايه ديدگاه آنان، 

کان قبايل ايران باختری از طريق قفقاز آمده اني
 بودند).

 
مگر کنون همه مبانی در دست است تاييد نماييم 
 ،که در سده های نهم و هشتم پيش از ميالد

ر به پيمانه گسترده باشندگان ايرانی زبان ديگ
و در  در گستره ايران باختری پهن شده بودند

برخی از نواحی آن اکثريت را می ساختند. 
(راستش، چنين ناحيه هايی با نواحی چيرگی 
باشندگان بومی قديمی متناوب بود). هم چنين 
شايان يادآوری است که نام های ايرانی مطمئنا 

وز در سده همچنين در شمال باختری اقصی ايران هن
نهم پيش از ميالد، از زمان پديدآيی نخستين 
اطالعات سنگ نبشته های آسوری و اورارتی در باره 
اين مناطق بازتاب يافته اند. اين گونه، مواد 
منابع آسوری، نمی توانند دال بر اسکان تدريجی 
قبايل ايرانی در خاور و باختر ايران در درازای 

م پيش از ميالد سده های نهم و اوايل سده هفت
 باشند. 
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با اين هم، صرف نظر از آن که  قبايل ايرانی از 
کدام جا آمده بودند، گسترش آنان در باختر 
ايران، نه پسان تر از سده های دهم و نهم پيش 
از ميالد آغاز گرديده بود. (داده های مقتضی 
منابع خط ميخی سده های نهم و هفتم پيش از ميالد 

 گرانتوفسکیکارهای ای. آ. به گونه مفصل در 
بررسی گرديده اند. همچنين با ديدگاه در باره 
گسترش وسيع باشندگان ايرانی زبان در ايران 
باختری ای. علی يف همنوا است که ترجيح می دهد 
بر تيوری رخنه ايرانيان باختری از طريق قفقاز 
پا بفشارد و نيز ای. م. دياکونوف که بر آن است 

 يای ميانه آمده بودند).که آن ها از آس
 

افزون بر منابع نوشتاری (مکتوب)، همچنين مواد 
قبايل ايران منشای باستان شناسيک به حل مساله 

باختری، به کار بسته می شوند. اما در اين جا 
نيز ديدگاه های دانشمندان از ريشه از هم تفاوت 
دارند. شماری از باستان شناسان بر آن اند که 

اختری از دشت های اروپايی از راه قبايل ايران ب
قفقاز به راه افتاده بودند (چنين ديدگاهی برای 
نخستين بار به گونه مفصل از سوی يکی از 
بزرگترين کارشناسان در زمينه باستان شناسی 

آر. گيرشمن استدالل گرديد و سپس از سوی  -ايران
شمار ديگری از کارشناسان در زمينه باستان 

 اورای قفقاز تدوين گرديد). شناسی ايران و م
 

ديگران به اين باور اند که قبايل ايرانی  از 
خاور به سوی باختر ايران پخش گرديدند. در اين 
اواخر ديدگاه (در گذشته ارائه شده و به تفصيل 
بررسی شده در سال های دهه شصت سده بيستم از 
سوی ت. کالير يانگ) در باره گسترش وسيع سراميک 

سر از سده های اخير هزاره دوم پيش » خاکستری«
از ميالد در ايران باختری در نتيجه مهاجرت 
نياکان قبايل ايران باختری از شمال خاوری 

 هواداران بيشتری يافته است. 
 

يا » خاکستری«در ادبيات باستان شناسی، سراميک 
کشف شده در » سياه«و يا هم » سياه -خاکستری«

احی پيرامون آن را مناطق مختلف پشته ايران و نو
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بيشتر همچنين با پخش نه تنها قبايل باختری 
ريايی آايران، بل نيز ديگر قبايل ايرانی و هندو

که به هزاره » خاکستری«پيوند می دهند. سراميک 
های سوم و دوم پيش از ميالد مرتبط دانسته می 

سده بيستم در شمال  30شود، در سال های دهه 
در روستاهای گرگان  خاوری ايران هنگام حفريات

(تورنگ شاه تپه) و در نزديکی دامغان (حصار) 
، »پيش از تاريخی«کشف گرديده بود. چون در عهد 

هندو اروپاييان هنوز در ايران به سر نمی بردند 
و در آن جا بيشتر سراميک نقاشی شده گسترش 
داشت؛ از اين رو، تعويض سراميک نقاشی شده در 

يک خاکستری ساده (يک شمال خاوری کشور به سرام
رنگ) بهانه يی برای برخی از پژوهشگران به دست 
داد تا پديدآيی اين نوع سراميک را به 

 هندواروپاييان يا هندوايرانيان نسبت بدهند.        
 

برای مدلل ساختن چنين نتيجه گيری يی بر مواد 
در برخی » خاکستری«در باره گسترش عناصر سراميک 

ه پسانتر، در عهد تاريخی جايی ک –از مناطق 
قبايل گروه های هند و ايرانی بود و باش 
داشتند، تکيه می زنند. برای مثال؛ در راهيابی 
اين سراميک به مناطق خاوری پشته ايران و در 

ريايی ها و يا همانا آمرزهای آن گواهی پيشروی 
 - نياکان هندواريايی ها را به خصوص به شمال

گرگان  -از نواحی حصار باختری پاکستان به آن جا
را می بينند (نواحی سوات، نظر به مواد نيمه 

اوايل هزاره يکم پيش از ميالد). -هزاره دوم
در مناطق نشيمنی » خاکستری«پديدآيی سراميک 

ترکمنستان جنوبی سر از  اواخر هزاره سوم پيش 
»  ظروف نقاشی شده«از ميالد هنوز در دوره چيرگی 

ا برخی از دانشمندان (عهد نامازگ چهارم)، ر
ريايی از آهمچنين چوناِن نشانه پيشروی قبايل 

حصار ارزيابی می -منطقه گسترش فرهنگ گرگان
نمايند.  بر اين مبنا، آن ها، می پندارند که 
مهاجران با باشندگان بومی دامنه های کوه های 
کوپت داغ اسيميله شده بودند. از جايی که آن ها 

به سوی جنوب آسيای  ديگر اريايی شده بودند،
 ميانه و شمال افغانستان پراکنده گرديدند. 
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در شمال باختری ايران و در نواحی همسايه آسيای 
قدامی، سراميک خاکستری به مقدار کم در يادمان 

ميانه های هزاره دوم پيش از ميالد  -های نخست
کشف گرديده است. و چنين چيزی با داده های 

ريايی ها در خاورميانه آمنابع نوشتاری در باره 
 است، مقايسه گرديده است. 

 
 ،سيزدهم پيش از ميالد –سر از سده های چهاردهم

بسياری از » انبوه«به گونه » سراميک خاکستری«
نواحی شمال باختری ايران را فرا می گيرد که 
چونانِ پيامد گسترش قبايل ايرانی از شمال خاوری 

 ايران در آن جا ارزيابی می گردد.  
 

هرگاه اين گونه، ديدگاه های ياد شده را انطباق 
دهيم يا مستقيم از برخی از آن ها پيروی 
نماييم، آن گاه چنين بر می آيد، که قبايل 
هندوايرانی در پشته ايران و يا بخش شمالی آن، 
دقيقا در شاهرگ بزرگی جريان می يابد که گلوگاه 
 باريک آن به گرگان و نواحی پيرامون آن محدود
می گرديد. با اين هم، به رغم خودنمايی آرايش 
ظاهری اين چنين ارزيابی ها، پذيرفتن آن ها (به 
خاطر داشتِن بار هم متضاد و متناقض، هم 
متدولوژيک و هم حقيقی آن ها) ممکن شمرده نمی 

 شود.   
 

با اين ارزيابی ها، خود داده ها در باره ديرين 
در شمال  »سراميک خاکستری«ترين کمپلکس های 

خاوری ايران، اوضاع و زمان پديدآيی آن همخوانی 
ندارند. با داوری از روی تعيين زمان بندی های 
معاصر و نتايج اوضاع جديد حفريات در تپه اصلی 

تورنگ (ژ. دئيی) می توان گفت که سراميک  -گرگان
خاکستری در اين نواحی در درازای سراسر هزاره 

از آن، موجود بود.  سوم پيش از ميالد حتا پيشتر
پس کشيدن زمان های سراميک خاکستری گرگان تا 
سده های اخير هزاره چهارم پيش از ميالد که از 
سوی برخی از باستان شناسان چوناِن آوند برای 

ريايی ها يا آ» قديمی تر انگاشتن«
در اين نواحی، به کار گرفته شده » هندواروپايی«

که پديدآيی است، تنها آشکار تر نشان می دهد 
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سراميک خاکستری به هيچ رو نمی تواند با 
هندوايرانيان مرتبط باشد. هندو ايرانيان حتا 
هرگاه ديرين ترين تاريخ ها از تاريخ های 

ريايی ها از ديگر آپيشنهادشده برای جدا شدن 
هندواروپاييان را پيگيری نماييم، نمی توانستند 

 مقارن آن زمان به گرگان رسيده باشند. 
 

اوايل هزاره دوم پيش -در اواخر هزاره های چهارم
از ميالد، حصار و گرگان با منطقه مسکونی پر 
نفوس بزرگ آن عهد، نمونه يی را در باره فرهنگ 

به دست می » شهرهای نخستين«زمينداری با خطوط 
دهد در حالی که برای قبايل هندوايرانی در دوره 

از  ريايی (نه پيش ترآپيش از فروپاشی وحدت 
اوايل هزاره دوم پيش از ميالد) به گونه يی که 

 فرهنگی داشتند.  -گفتيم، تيپ بيخی ديگر اقتصادی
 

سراميک خاکستری ساخته شده از گل کوزه يی، 
نمونه دارای کيفيت باالی پيشه وری حرفه يی بود. 
 -در اين ميان، مقارن با اواخر هزاره های چهارم

قيق تر (برای د  -اوايل هزاره سوم، اريايی ها
آن زمان)، نياکان آنان نمی توانستند ظروف 
ساخته شده از گل کوزه يی را با خود بياورند. 
چون آن را بسيار پسانتر هم نمی ساختند. (در 

ريايی های هند و آن آپايين در باره آن که 
ايرانيانی که در کشورهای جنوبی پديدار شدند، 

ند، درنگ چه وقت کوزه گری حرفه يی را فرا گرفت
می نماييم. مگر، اين سنت ها بی ترديد نه هندو 

 ايرانی و نه مشترک ايرانی بودند).
 

در حصار و » خاکستری«به هر رو، پديدآيی سراميک 
گرگان را نبايد با آمدن کدامين تبار نو ديگر 

تعويض سراميک منقوش به سراميک ساده  پيوند زد.
ادی خاکستری به تدريج در جريان سده های متم

بدون تغيير ديگر عناصر فرهنگ يا با تکامل 
پيگيرانه آن رخ  داده بود. نوآوری در سراميک 
در کنار تغيير استيل، سليقه های زيبايی 

ها  و ... می توانستند همچنين به » مد«شناسيک، 
داليل توليدی، فراهم شدن امکانات نو  و منافع 

 حرفه يی رخ داده باشند. 
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وم و دوم پيش از ميالد، سراميک برای هزاره های س

در مقادير بزرگ يا کمتر در نواحی » خاکستری«
مختلف پشته ايران و کشورهای همسايه بازتاب 
يافته است. باشندگان بخشی از اين نواحی در 

شان به » نوشتاری«اوايل تاريخ مکتوب 
هندوايرانيان تعلق نداشتند. در نواحی ديگر، 

روه هندوايرانی مقارن با آن زمان، قبايل گ
شناخته شده اند که به هر رو  مبنايی را در دست 
نمی دهد که زمان و جهت مهاجرت آن ها را در 

تثبيت » خاکستری«بستگی از پديدآيی سراميک 
 نمود. 

 
وضع با تيوری ياد شده در باره پيدايش ايرانيان 
باختری که در واقع شالوده همه کانسپت ها در 

ميک خاکستری اند، از همين ريايی سراآباره تعلق 
قرار است. تيوری ياد شده برخاسته از آن است که 
هنگامی که در سده نهم پيش از ميالد باشندگان 
ايرانی زبان  برای نخستين بار در منابع 
نوشتاری شمال باختری ايران بازتاب يافته اند، 
در آن جا سراميک خاکستری کاربرد داشته است که 

وم) آخری هزاره دوم پيش از ديگر در ثلث (يک س
ميالد گسترش وسيعی داشت. فرهنگ مادی اين دوره، 
به شمول سراميک خاکستری با شمال خاوری ايران 
مرتبط می گردد و از همين رو، گمانه می زنند که 
ايرانيان از آن جا به سوی جاهای ديگر به راه 

 افتاده بودند.    
 

تری را هرگاه حتا خاستگاه خاوری سراميک خاکس
بپذيريم، با آن هم، اين هرگز به معنای آمدن 
ايرانيان از شمال خاوری ايران نخواهد بود و 
تنها گواه بر گسترش اين فن و سنت های پيشه وری 
سراميکی از آن جا می باشد. گذشته از آن، 
خصوصيات همانند کمپلکس سراميک يا عناصر ديگر 

ی فرهنگ مادی در شمال باختری يا شمال خاور
ن که از آايران بيش از حد مشترک است برای 

پيوند مستقيم ژنيتيک آن ها سخن بگوييم. با آن 
هم، چنين گسستگی و ناپيوستگی کرونولوژيک ميان 

و اوايل عهد » حصار عصر سوم«اواخر فرهنگ 
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در شمال باختری ايران متناقض » سراميک خاکستری«
است. سراميک خاکستری در شمال باختری ايران 

نوز در نيمه نخست هزاره دوم پيش از ميالد رواج  ه
داشت. از اين رو، گسترش بيشتر آن در سده های 
پسين هزاره دوم را می توان با توسعه بومی صنعت 
سراميک در شمال باختری ايران توضيح داد. در 
اين جا، درست مانند ديگر مناطق، سراميک نقش و 

ناگون به نگار دار (منقوش)  زير تاثير عوامل گو
شمول منافع حرفه يی پيشه کوزه گری (سراميک 
خاکستری مربوط به يکی از انواع کيفی فرآورده 

 های آن می گرديد)، از رواج افتاده بود. 
 

بسياری از خصوصيات فرهنگ باستان شناسيک شمال 
اوايل  –باختری ايران سده های اخير هزاره دوم 

اسم هزاره يکم پيش از ميالد (ويژگی های مر
)، شيوه های ساختمانی و گور کردنخاکسپاری (

بنايی و... و نيز سنت های خود توليد سراميک) 
گرگان متفاوت اند  -از خصوصيات ويژه فرهنگ حصار

و ريشه های بومی دارند و يا هم همانندی هايی 
دارند با فرهنگ های نواحی همسايه جنوبی آسيای 

 قدامی، قفقاز جنوبی و... 
 

از سرچشمه های فرهنگ سراميک  بدون بستگی
خاکستری شمال باختری ايران، دارندگان آن به يک 

زبانی واحد تعلق داشتند. اين به  -گروه تباری
گونه بالفصل با داده های منابع ميخی اوايل 

زمان  -هزاره يکم پيش از ميالد تاييد می گردد
رواج گسترده سراميک خاکستری. در آن برهه، در 

ختری ايران هنوز گروه های تباری نواحی شمال با
يی به سر می بردند که ريشه قديمی بومی داشتند 

 وری ها و...).ه(از جمله لولوب ها، کوتی ها، 
 

درست به همين دليل، تثبيت فرهنگ سراميک 
خاکستری شمال باختری ايران را هم نبايد به 
گسترش يک تبار پيوند داد. آن هم تبار ايرانی. 

 - فرهنگی«جماعت مورد نظر هرگاه پديدآيی 
نتيجه آمدن قبايل ايرانی می بود، » سراميکی

بايد آن ها در شمال باختری ايران سر از گسترش 
يعنی نه پسانتر از (کمپلکس های سراميک خاکستری 
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چيرگی می  )هشتم پيش از ميالد-سده های نهم
داشتند. مواد متون ميخی امکان نمی دهند در 

ايرانی زبان در ان جا  باره پخش گسترده قبايل
پيش تر از سد های نهم و دهم پيش از ميالد سخن 

 گفت. 
 

اطالعات در باره اين قبايل سر از سده های نهم 
پيش از ميالد در منابع آسوری و اوراری پديد می 

که مربوط (آيند. اين در حالی است که همين متون 
، گواهی )به سده های نهم وهشتم پيش از ميالد اند

دهند که در بسياری از نواحی ايران باختری می 
زبانی بود و باش داشته  –گروه های قديمی تباری

 اند.
 

روند جاگزين شدن ايرانيان (که به اين سرزمين 
ها در سده های نهم و هشتم پيش از ميالد رخنه 
نموده بودند)، به جای باشندگان بومی، ديگر در 

هايی روشنی داده های منابع نوشتاری در سده 
هفتم و هشتم پيش از ميالد نمی توانست آغاز 
گرديده باشد. اطالعات دست داشته متون ميخی سده 

اوايل سده های يازدهم پيش از ميالد  -های هفتم
برای برخی از مناطق در غرب ايران نيز حاوی 
تنها داده هايی در باره گروه زبان قديمی اند. 

در شمال بنا بر اين، يادمان های باستانشناسيک 
باختری ايران سده های اخير هزاره دوم پيش از 
ميالد بايد در گام نخست بازگو کننده فرهنگ 

 باشندگان بومی باشند. 
 

 - پژوهش های حاوی داده های منابع مکتوب تاريخی
جغرافيايی و انوماستيکی اجازه می دهند همچنين 
 -نتيجه گيری های مهم دارای بار اجتماعی

گونه بالفصل متعلق به مساله اقتصادی (که به 
 مورد بررسی اند)، را انجام داد.  

 
هنگامی که در سده نهم پيش از ميالد اطالعات سنگ 
نبشته های آسوری و اوراری در باره شمال باختری 
ايران پديد آمدند، در برخی از نواحی آن تشکيالت 

موجود بودند. اين » شهری«دولتی نما با مراکز 
سياسی و مراکز اقتصادی (همه يا واحدهای نمايان 
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تقريبا همه در سده نهم، بيشتر در سده های هشتم 
و قسما در سده هفتم) متعلق به همو باشندگان 

همچنين » شهرها«بومی بودند. چون اين گونه 
مراکز اصلی توليدات پيشه وری و هم نوع محصوالت 
پيشه وری حرفه يی آن ها به شمول کوزه گری 

تی عمدتا با سنت های باشندگان بودند، می بايس
 بومی تعيين گردند.

 
با اين می توان تاييد نمود که سراميک خاکستری 
در ايران نه ره آورد هندواروپايی ها بود، بل 

که اين فن را (که پيش تر از آمدن ايرانيان 
همراه با بسا از خصوصيات ديگر فرهنگ مادی از 

حال، ، رايج بود. در عين )بوميان فرا گرفتند
ه های فرهنگ مادی نيز هستند که چنين نشاندِ 

گسترش آن ها به گونه بيشتر معين می تواند به 
قبايل ايرانی ربط داشته باشد. به گونه مثال؛ 
نقش آن ها در توسعه باغداری و روش های نو 
اسپداری. روشن است که در باره آن علی الخصوص 
 رخنه ترمينولوژی مربوطه ايرانی در زبان های
بومی آسيای قدامی از سده های نخستين هزاره يکم 
پيش از ميالد گواهی می دهد. از اين رو، عناصر 
فرهنگی متعلق به امور اسپ داری ......، 
سوارکاری، برخی از انواع جنگ افزار و... می 
توانند به حضور تبار ايرانی و تاثير آن نشان 

حصار -بدهند. درست همين چيزها در فرهنگ گرگان
 ديده نمی شدند.

 
قبايل ايرانی زبان، چنين بر می آيد که در ربع 

اوايل هزاره نخست پيش از ميالد  -اخير هزاره دوم
در ايران آغاز به پيشروی کردند. اين قبايل، در 
مراحل نخستين پراکندگی خود نواحی و وادی های 
جداگانه يی را استيال نموده بودند و يا در برخی 

جايی که وضع  -پهن شده بودنداز مناطق پهناور 
سياسی برقرار شده به آنان امکان می داد اسکان 

 يابند.  
 

، به گمان غالب، قسما مردمان بومی را ايری ها
زير فرمان خود درآوردند و آنان را اسيميله 
نمودند. نام های قبايل ايرانی که از آن ها در 
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منابع سده های نهم و هشتم پيش از ميالد ياد شده 
ست،  بيشتر از زبان باشندگان چنين جاهايی ا

منشاء می گيرند: معموال اين نام هايی 
فرمانروايان واحدهای سياسی کوچک و يا بسيار 
کوچک اند. بيگمان نمی توان در باره آن گفت که 
ايرانيان اليه فوقانی باشندگان را می ساختند. 
گويشوران زبان های ايرانی فرماندهان ساختارهای 

بودند مانند سربازان جويای نام و ثروت که رزمی 
به خدمت فرمانروايان بومی در آمدند و به تدريج 
قدرت را در اين يا آن گوشه ايران به دست 

ايرانی در آثار ف. کينگ، » مهاجران(«گرفتند. 
 جورج کاميرون و نيوبرگ چنين پرداز می گردند). 

 
پيشروی قبايل ايرانی در ايران دارای بار 

الگرانه نبود و با گرفتن قدرت در گستره های استي
پهناور همراهی نمی گرديد. برعکس، باشندگان 

اوايل سده  -ايرانی زبان بس پرشمار در سده نهم
هفتم پيش از ميالد بيشتر در بستگی از تشکيالت 
سياسی ايجاد شده از سوی باشندگان قديمی بومی 

) و هم در گستره ايران (مان، ايالم، ايليپ؟ و...
نيز در کشورهای همسايه (آسور، اورار و...) 

بومی، حاکميت سياسی  نگرفتنبودند. اين گونه، 
از سوی نمايندگان قبايل ايرانی، به 
ايرانيزاسيون زبانی و فرهنگی گستره های 

جايی که  -پهناوری انجاميد. تنها در آن مناطق
در قلمروهای چشمگير عنصر تباری ايرانی، باالدست 

بود، تشکيالت سياسی بزرگی را که در راس گرديده 
آن نمايندگان قبايل بزرگ ايرانی قرار داشتند، 

 به ميان آوردند (مانند پادشاهی مادها). 
 

زبانی  -عللی که زمينه گسترش وسيع عنصر تباری
ايرانی را فراهم آورد، هنوز هم به پيمانه 
بسنده روشن نگرديده است. مگر، به برخی از 

ان همين اکنون هم نشاندهی کرد (آن عوامل می تو
هم در حالی که اين عوامل به مساله گسترش 

 ريايی ها به هند هم پذيرا اند). آ
 

نخست، ايرانيزاسيون شماری از مناطق با توجه به 
کثرت باشندگان ايرانی زبان آمدگی نسبت به آن 
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چه که گمان زده می شد؛ رخ داده بود (آن هم در 
ان نه از گروه های جداگانه حالی که اين باشندگ

پيشوايان يا رزمندگان، بل که همانا از گروه 
های قبيله يی ناقل به شمول اليه های گوناگون 

 باشندگان متشکل بودند).
 

دو ديگر، اين که مقارن با زمان پديدآيی قبايل 
ايرانی در سرزمين ايران، اين قبايل، سنت های 

-ر فرهنگیبس توسعه يافته خود شان را در ساختا
 اجتماعی داشتند.  -اقتصادی و سياسی

 
سر انجام، ايرانيزاسيون باشندگان بومی در بخش 
های گوناگون ايران، می توانست به خود پراکندگی 
قبايل ايرانی که هنوز از ديدگاه زبان، فرهنگ، 
و ديگر سنت ها به يک ديگر بسيار نزديک بودند، 

نواحی در يک گستره پهناور مساعدت نمايد که 
مختلف آن با گوناگونی بيشتر تباری و زبانی 
مشخص می گرديدند. با اين هم، جدا از باورهای 
برخی از دانشمندان، درست نخواهد بود اتنوژنيز 
(منشای تباری) قبايل و توده های ايران باختری 
را به گسترش زبان ايرانی با حفظ ويژگی های 

يوند تباری عمده مختص برای باشندگان بومی، پ
 دهيم.

  
روندهای شکلگيری توده های ايرانی از ديدگاه   

خصلت و نتايج خود به پيمانه چشمگيری بيشتر 
پيچيده بوده است. ايرانيزاسيون برخی از ساحات، 
از ديد ظاهری در بسا از موارد بيشتراز روی 
گسترش گفتار ايرانی تثبيت می گردد که با 

از خصوصيات دگرگونی های ريشه يی  بسياری ديگر 
تباری همراهی می گرديد. اين همچنين ربط می 
گيرد به ساختار اجتماعی، نهادهای سياسی مذهب 

 و... 
 

مدت ها، پيش از آميزش عناصر بومی و عناصر آمده 
از بيرون، باشندگان بومی به پيمانه بسيار به 

که سرنوشت های گذشته (پيروی از سنت های خود 
، ادامه می )مودندتاريخی شان را تعيين می ن

 دادند.  
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از روی منابع دست داشته تاريخی سده های نخست 
هزاره يکم پيش از ميالد، آشکارا می توان تفاوت 
ها ميان باشندگان ايرانی زبان و گروه های 

ترصد نمود. برای مثال؛ را تباری بومی قديمی 
درست باشندگان بومی با داوری از روی داده های 

» شهری«های نهم و هشتم، مراکز متون آسوری سده 
با کاخ ها و نيايشگاه ها و توليدات مختلف پيشه 
وری و سنت های توسعه يافته زمينداری مسکون به 
شمول باغداری و انگورپروری (تاکداری) و... 
داشتند. ايرانيان در ايران باختری در اوايل 
هزاره يکم پيش از ميالد اسکان مجدد شان تا اين 

را فرا نگرفته بودند. » هنرها«ز اين هنگام، هنو
اين وضعيت را بايد هنگام بررسی مساله زمان 
گسترش قبايل ايرانی زبان در آسيای ميانه و در 

 خاور پشته ايران در سنجش داشت.
 

اطالعات در باره اين ساحات در منابع دارای 
تاريخ های دقيق، سر از سده ششم پيش از ميالد 

ن که مقارن با آن زمان و پديدار می گردند. با آ
قبل بر آن، می توان داده های اوستا را به عهد 
تدوين بخش های ديرين آن در قلمرو آسيای ميانه، 
افغانستان و ايران خاوری که ديگر در آن 
باشندگان ايرانی زبان، بود و باش داشتند، 
متعلق بدانيم. با اين هم، اوستا به اين پرسش 

به مناطق ياد شده آمده  که قبايل ايرانی چه وقت
بودند، پاسخ نمی دهد. از اين رو، برای حل آن، 

 از مواد باستان شناسيک کار می گيرند. 
 

 -به گونه يی که پيشتر گفتيم، در هزاره سوم
اوايل هزاره دوم پيش از ميالد در جنوب آسيای 
 - ميانه و پشته ايران، فرهنگ های مسکونی

د. پسان تر در زمينداری نوع شهری گسترش يافتن
نيمه نخست هزاره دوم پيش از ميالد در پهلوی افت 

و بيابانی شدن » شهری«شماری از مراکز قديم 
برخی از نواحی از سوی زمينداران استيالی مناطق 

در جنوب خاوری  -جديد آسيای ميانه رخ می دهد
در ميان يادمان  ترکمنستان و جنوب ازبيکستان.

نه پژوهش شده از سوی های اين زمان، مواد پيگيرا
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باستان شناس ازبيک در سپالی تپه (  -آ. عسکر اف
شايد سفالی تپه) از دلچسبی ويژه يی برخوردار 
است. از روی دوره بندی باستان شناسيک، يادمان 
های تحقيق شده متعلق به دوره گذار (انتقالی) 

ششم و به خود عهد نامازگ  -نامازگ سده های پنجم
ر برگيرنده زمانی تا اواخر سده ششم اند که د

هزاره دوم پيش از ميالد می باشد. کمپلکس های 
همانندی را در شمال افغانستان باستان شناسان 

و. ای. سرياندی (يادمان نوع دشلی) کشف  -شوروی
 نموده اند.

 
باشندگان همه اين نواحی با هم نزديکی فرهنگی و 
نيز چنين بر می آيد همچنين يگانگی تباری 

فرهنگی به -د. بسياری از خصوصيات اقتصادیدارن
پيروی از سنت های مراکز ديرين زمينداری مناطق 
غربی تر جنوب آسيای ميانه و شمال خاوری ايران 
ادامه می دهند که علی الخصوص در مهارت های 
پايدار زمينداری آبياری، فنون ساختمانی، توليد 
سراميک، تهيه ظروف گلی و کوزه گری پديدار می 
گردد و به کلی گمانه زنی ها در باره پيوندهای 
بالفصل باشندگان نواحی ياد شده با باشندگان 
قديم زميندار پشته ايران و جنوب آسيای ميانه 

ريايی آرا (که به گونه يی که خاطرنشان ساختيم، 
نبودند) در هزاره دوم پيش از ميالد مستدل می 

 نمايد. 
 

است با انديشه  ديگر حدا قل به همين دليل دشوار
ها و ديدگاه ها در باره آن موافقت کرد که 
يادمان های آسيای ميانه يی مانند نامازگ ششم و 
کمپلکس های نزديک به آن (از نظر فرهنگی) در 
شمال افغانستان آن زمان متعلق به قبايل 
هندوايرانی بوده باشند. آفرينندگان اين يادمان 

اده ها در های باستان شناسيک را در روشنی د
فرهنگی  -باره تکامل سنت های اقتصادی

ريايی ها و ايرانيان، سر از دوره مشترک آهندو
ريايی تا آغاز اعصار ويدايی و اوستايی هم نمی آ

 ريايی شمرد.آتوان 
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ريايی را چونان شبانان آهند و ايرانيان دوره 
قبايل رمه دار (دامدار)  -زميندار می پندارند

ينداری و .....بوده اند. که دست اندر کار زم
نوع اقتصاد نزديک به آنان از سوی ايرانيان در 
عهد مشترک ايرانی فرا گرفته شده بود که در سنت 

بازتاب يافته است. به پيمانه » اوستايی«های 
ريايی ها مقارن با  عهد آبسيار همچنين هندو

 ويدايی خصوصيات آن را حفظ نموده بودند. 
 

وضعيت «ا و ريگويدا با مقايسه داده های اوست
احيا شونده، خط تکاملی يی را » هندوايرانی

ترسيم می نمايند که بر روی آن بسياری از نشانه 
های تمدن پروتوشهری (شهرهای اوليه) از جمله 
سنت های ساختمان های کاخ های بلند يا معابد 

 (مانند کمپلکس های نوع داشلی) جا ندارند. 
 

گ.) و برخی ديگر  -پهسپالی تپه (شايد سفالی ت
از يادمان های زمينداری در جنوب ازبيکستان و 
ترکمنستان آن برهه، نظر به نشاندهنده های 
اقتصادی يا ديگر نشاندهنده ها چنين بر می آيد 
که همچنين نمی توانستند به قبايل دارای 
خاستگاه هندوايرانی تعلق داشته باشند. به 

سراميک  -کويژه، بيشترين مواد باستان شناسي
اند. ظروف آن عهد از منطقه مسکونی نوع نازماگ 
ششم سپالی تپه، داش لی و... اساسا از گل کوزه 
يی تهيه شده است. قبايل هندوايرانی نه تنها از 

ريايی (به گونه آاين گونه ظروف در عصر مشترک 
زبان شناسيک -يی که داده های مقايسه يی تاريخی

فتند، بل که به گواهی می دهند)، کار نمی گر
گونه يی که روشن است، زمان درازی پسان ها هم 

 آن را تهيه نمی کردند. 
 

از جمع قبايل ايرانی، با گذشت زمان تنها آن 
هايی آغاز به به کارگيری از ظروف کوزه يی 
کردند که در نواحی زمينداری آسيای ميانه و 
پشته ايران سکنی گزيده بودند. مگر، آنانی که 

در دشت های شمالی هنوز در هزاره يکم  به زندگی
پيش از ميالد ادامه می دادند، بيشتر (و ادامه 
می دادند به تهيه) ظروف اندود گچ و سمنت (يا 
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اين که هم چنين کوزه های وارداتی را به کار می 
بردند به گونه مثال اسکيت های ثروتمند از 
صراحی های گرانبهای يونانی آب می آشاميدند) را 

فاده می کردند. اما هنوز در آن برهه، ظروف است
ساخته شده از گل کوزه يی را، با آن که برای 
مقاصد روزمره به کار می بردند، از نظر منشای 

می شمرند که برای خدايان » بيگانه« -شان
پسنديده نبودند و از اين رو، برای مراسم آيينی 

به کار می » دستی«می بايستی ظروف ساخته شده 
که نياکان هم (» خودی«اين گونه، به ظروف رفت. 
، متفاوت از ظروف )آن  استفاده می کردنداز 

پنداشته » بيگانه«که (ساخته شده از گل کوزه يی 
 ، بيشتر ارج می گذاشتند.)می شد

 
هند شناس پر آوازه آلمانی، که به گونه  -و. راو

خاص در زمينه داده های متون ويدايی در باره 
گری پژوهش کرده است، به اين توليدات کوزه 

ريايی ها برای نخستين بار آنتيجه رسيده است که 
با گل کوزه گری تنها پس از آمدن شان، از 
باشندگان بومی هند آشنا شدند. اين گونه، نظر 
 - به يک رشته کامل خصوصيات فرهنگ مسکونی

زمينداری جنوب آسيای ميانه و مناطق همسايه 
اواخر هزاره دوم پيش  -پشته ايران ميان ربع دوم

از ميالد (عهد نامازگ ششم) با تيپ اقتصادی، 
اجتماعی  و فرهنگی که برای قبايل هندوايرانی 

 آن زمان بازآرايی می گردد، مطابقت ندارد.
 

در تاريخ آسيای ميانه » باستان شناسی«عهد بعدی 
و مناطق همجوار با آن در جنوب (نزديک به سده 

اشغالگری «ميالد)، عهد  هفتم پيش از -های دهم
بوده است. با پذيرفتن چنين نامی، » های وحشيانه

پژوهشگران می پنداشتند که يادمان های آن با 
در اين گستره مرتبط اند.  اما » وحشی«قبايل نو 

در اين اواخر، برخی از دانشمندان با تاکيد 
نمودن به جانشينی و پذيرفتن برخی از خصوصيات 

د از دوره های پيشين در رد فرهنگ مادی اين عه
چنين تعريفی بر می خيزند.  مگر چنين پذيرفتن 
ها و جانشينی ها بيخی می توانست هنگام تعويض 
تباری رخ دهد (چنانی چه،  چنين چيزی برای مثال 
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در ايران باختری هنگام سکنی گزينی قبايل 
ايرانی زبان رخ داد) و حفظ گردد. در عوض، به 

ه های مشخص سازنده گسست پيمانه شاينده داد
-آشکار با سنت های فرهنگ های پيشين نوع آناو

عهد «نامازگ بارزتر اند. در يادمان های 
علی الخصوص سراميک نو، » اشغالگرای وحشيانه

 اندود گچ و سمنت گسترش وسيع يافته بود. 
 

خود تفاوت ها در سيما و ريختيابی نقش و 
آن اندازه  نگارهای ظروف نه تنها و نه چندان به

به ويژه مختص اند که بازتاب پديده های مهم 
اقتصادی و اجتماعی در توليد کوزه يی. باشندگان 
قديمی زميندار، ظروف نقش و نگار دار نمی 
ساختند : لغايت تا اواخر هزاره دوم پيش از 
ميالد (و ديگر چند سده پيش تر از آن) در مناطق 

ک تهيه شده مسکونی محلی به پيمانه گسترده سرامي
از گل کوزه ساخت کوزه گران حرفه يی رواج داشت، 
که هم چنين گواه بر بر تقسيم توسعه يافته کار 

 و مبادالت است. 
 

سمنتی را  -برعکس، قبايل هندوايرانی ظروف گچی
به کار می بردند و ترکيب پيشه های جداشده از 
زمينداری بيشتر به فلزکاری و نجاری و ارابه 

بود. به گونه مثال، در ريگويدا در سازی محدود 
چرخ ارابه را «کسی که  -آمده است» نجار«باره 

مگر در باره کوزه گران در جامعه » تيز می کند
هندواريايی آن برهه داده هايی ديده نمی شود و 
چنين چيزی تصادفی نه بل قانونمند است که با 

که بيخی با » ريايیآ«چونی و چندی پيشه های 
ن شناسيک در باره توليد پيشه وری مواد باستا

 همخوانی دارند، مطابقت می کند. » دشتی«قبايل 
 

با داوری از روی اطالعات منابع نوشتاری در 
» عهد اشغالگری های وحشيانه«جاهای يادمان های 

پيداست است که در آن هنگام ديگر می بايستی 
باشندگان ايرانی زبان در آن جاها گسترش يافته 

آن عهد، در نتيجه، هم چنين سراميک  باشند. به
گچ و سمنتی اين يادمان ها تعلق داشته اند. اين 
فاکت همچنين ناگزير می سازد گمان زد که 
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ايرانيان در اين نواحی برای نخستين بار در 
آغاز به چيرگی » عهد اشغالگری های وحشيانه«

 - نموده بودند. در درازای عهد پيشتر از آن
مسکونی زمينداری در اشغال نامازگ ششم مناطق 

گروه های بومی يی بود که بيشتر در آن دوره 
استقالل تباری خود را حفظ نموده بودند، تنها 

عهد اشغالگری های «پسان تر، در مرحله ابتدايی 
(تقريبا مقارن با اوايل هزاره يکم » وحشيانه«

پيش از ميالد) در برخی از نواحی، اسيميالسيون 
ايرانی زبانان و ايجاد سوی  ازباشندگان بومی 

که برای آن طبيعی است می (تيپ نو تباری فرهنگی 
بايستی زمان رخنه گروه های قبايل ايرانی به آن 

 ، به پايان رسيدند.)جا، مقدم تر بوده باشد
 

مواد باستان شناسيک دست داشته امکان می دهند 
مراحل جداگانه اين روند را ترصد نمود. در 

گستره زمينداری در حدود آن حتا نوارهای شمالی 
در اواخر عهد مامازگ ششم سراميک دشتی به 
مشاهده می رسد. موجوديت آن، چنين بر می آيد که 
گواه بر پديدآيی باشندگان نو باشد. افزون 
برآن، در همين نواحی گورستان هايی کشف گرديده 
است که مربوط خود دشت نشينان اند و ظروفی 

 سمنتی.-ک گچیساخته شده از سرامي
 

با درنظر داشت آن فاکت که قبايل ايرانی قرار 
گرفته در منطقه گسترش فرهنگ های ديرين خاور، 
بسياری از خصوصيات فرهنگ مادی بومی را به سرعت 
فرا گرفتند، به دشوار بتوان در انتظار ثبوتيه 
های مستدل تر باستان شناسيک رخنه تبار نو بود. 

ين مواد باستان شناسيک پيشروی های مستند شده ا
را بايسته است تقريبا به ربع آخر هزاره دوم 

 - متعلق دانست (يا گسترده تر، به سده اخير
 اوايل هزاره سوم پيش از ميالد).  -هزاره دوم

 
آرامگاه های قبايل رمه دار (دامدار) و شبان 
پيشه جنوب شرقی آسيای ميانه کشف شده در نواحی 

ب. آ. ليتونسکی، آ. م.  جنوب تاجيکستان (کارهای
ماندلشتام) نيز به سده های اخير هزاره دوم پيش 
از ميالد متعلق اند. اين قبايل، ديگر متحمل 
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تاثير گذاری فرهنگی معين باشندگان زميندار 
گرديده و يا با آن ها در تماس های بازرگانی يا 

 ساير تماس ها بوده اند. 
 

فرهنگ  فرهنگ های قبايل شبان آسيای ميانه با
های نزديک با آن ها از نظر زبانی، در شمال 
باختری پاکستان کشف شده است. برخی از 
دانشمندان می پندارند که در اين خطوط مشترک 
خصوصيات ايدئولوژی، خاکسپاری و ديگر رسم و 

ريايی ويدايی بازتاب يافته اند. آرواج های خاص 
 مبنا برای اين چنين نمايه های مشخص تباری هنوز
به اندازه کافی بسنده نيست. مگر، داده های 

زبان شناسيک امکان اين  -بيشتر عمومی تر تاريخی
را که گورستان های ياد شده را نياکان گروه های 

يا ديگر گروه های اريايی برجا گذاشته » ويدايی«
 باشند، مجاز می شمارند.   

 
در هر صورت، پيشروی (مستندساخته شده با داده 

ن شناختی از نواحی مختلف آسيای های باستا
از شمال به جنوب، در » دشت نورد«ميانه) قبايل 

اوايل هزاره يکم پيش  -حدود نيمه دوم هزاره دوم
از ميالد، چنين برمی آيد که گسترش و پخش تدريجی 
گروه های مختلف هندوايرانی را (به شمول نياکان 
آن ايرانيان که در نيمه نخست هزاره يکم پيش از 

يالد در نواحی شرقی پشته ايران و در جنوب م
آسيای ميانه می زيستند) بازتاب می دهد. با آن 
چه که گفته شد، همچنين داده ها در باره زمان 

ريايی ها در شمال هندوستان و آپخش و گسترش هندو
فرهنگی آن ها در آن دوره  -در باره تيپ اقتصادی

 همخوانی دارند.
 

مساله «جنبه های مختلف به رغم، مطالعه درازمدت 
از سوی هندشناسان و کشفيات اخير » ريايیآ

باستان شناسان هندی و پاکستانی که برای درک 
فرهنگی يی که ميان  -روندهای صورت گرفته تاريخی

يکم پيش از ميالد در شمال -هزاره های سوم
هندوستان، رخ داده بودند، دارای اهميت بزرگ 

مهم تاريخ تباری اند؛ بسياری از مسايل اصوال 
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هند قديم آن عهد هنوز هم حل ناشده مانده اند و 
 نيازمند مطالعات و بررسی های بيشتر اند. 

 
شمار بزرگ يادمان های نوشتاری (از ريگويدا 
گرفته تا...) در دسترس هندشناسان قرار دارد که 
امکان می دهند خطوط و خصوصيات اصلی فرهنگ مادی 

را در دوره پراگندگی ريايی ها آو معنوی هند و
آن ها در قلمرو هند شمالی پرداز نمايند. اما 
انطباق دقيق اين داده ها با مواد باستان 
 شناسيک به پيمانه زيادی هنوز پرابلماتيک اند. 

 
تا کشف شهرهای دارنده فرهنگ هاراپ در وادی رود 
سند، بسياری از دانشمندان می پنداشتند که درست 

تين بار فرهنگ و تمدن وااليی ريايی ها برای نخسآ
را به هند آورده بودند. مگر، مطالعات سامانمند 
فرهنگ هاراپ پس از حفريات شگفتی برانگيز از 

آ. سهنی و آر. بنيرجی  -سوی باستان شناسان هندی
آشکارا تاييد نمودند که يادمان های تيپيک 
هاراپی بسيار دورتر از وادی رود سند در قلمرو 

نواحی بلوچستان در کرانه های  گسترده يی از
دريای عرب تا مناطق عليای رود گنگ و از کشمير 
و نواحی شمال خاوری افغانستان تا گجرات گسترش 

 داشتند. 
 

تمدن هاراپی مدت ها پيش تا پديدار شدن ممکنه 
ريايی ها در اين مناطق شگوفايی داشت و با آن آ

ه که کماکان تا کنون برخی از دانشمندان هندی ب
ريايی ها آارزيابی هند چونان ميهن نخستين هندو

ريايی آادامه می دهند، ديدگاه در باره ريشه 
تمدن هاراپی را نمی توان پذيرفت. اين ديدگاه 
مغاير همه داده های دست داشته تاريخی، باستان 
شناسيک زبان شناسيک، در باره فرهنگ هاراپ و 

کان ريايی در دوره ديرين اسآفرهنگ قبايل هندو
 آن ها در سرزمين شمال هندوستان است. 

 
ريايی و هاراپی، نوع های اصوال آفرهنگ های 

فرهنگی بودند:  -مختلف ارگانيسم های اجتماعی
هاراپ تمدن شهری بود همانند با تمدن های ديرين 

دوم پيش از -خاورميانه و نزديک هزاره های سوم
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ريايی در دوره آميالد، در حالی که جوامع هندو
سترش شان در هند در پلکان بسيار پايين تر گ

توسعه قرار داشتند. و عبارت بودند از نوع 
فرهنگی و از بسياری از  -متفاوت ديگری اقتصادی

از ديدگاه ها همانند بودند با ساختار اجتماعی 
 ».اوستا«قبايل ايرانی عهد 

 
با اطمينان می توان در باره تعلق  کنون

دراويدی ها  باشندگان فرهنگ هاراپی به
) سخن يا نياکان دراويدی ها »پروتودراويدی ها(«

گفت. بسياری از زبان شناسان نامدار (ت. بارو، 
دسياتفسکی و...)  -م. ائيتمو، و.س.  بوروبييف، 
زبانی هند قديم و  -بر مبنای مطالعه نقشه تباری

داده های زبانی زمانه های پسان تر، به اين 
 نتيجه رسيده اند. 

 
ن اواخر، شمار هر چه بيشتر هواداران را در اي

هم چنين ديدگاه در باره نزديکی زبان 
گ.] –پروتودراويدی ها ([پيشنهادشده از سوی 

اليم و...) با زبان  -دياکونوف، د. و. ماک
ايالمی به خود جلب می نمايد که نه تنها مهر 
تاييد بر نتيجه گيری در باره دراويدی زبان 

سند، و نيز نواحی همسايه بودن باشندگان وادی 
پشته ايران، می زند، بل هم چنين آوندهای 
بيشتری به سود ديدگاه در باره پيوندهای تمدن 
هاراپی با تمدن های ديرين خاور ميانه پديدار 
می گردند. حتا همين اکنون هم مردمان دراويدی 
زبان براهويی هنوز هم در نواحی جنوبی تر وادی 

انستان، خاور ايران) بود سند در (پاکستان، افغ
 و باش دارند.   

 
به پنداشت برخی از پژوهشگران، مناطق واقع در 
غرب و شمال باختری وادی سند، همچنان ميهن و 
خاستگاه نخستين ساير باشندگان دارويدی شمرده 
 می شوند. بر پايه محاسبات  گلوتوکرونولوژی

)glottochronology( مبحث مطالعه سير تکامل زبان) 
های مختلف يا تقويم شناسی سير تکاملی زبان های 
مختلف)، دراويدی شناسان فروپاشی جوامع دراويدی 
نخستين را به هزاره چهارم پيش از ميالد متعلق 
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می دانند. هنگامی که گسترش قبايل اين گروه به 
سوی جنوب و جنوب خاوری آغاز گرديد. جدا شدن 

رزهای نياکان براهوی ها به گونه مشروط در م
هزاره های چهارم و سوم پيش از ميالد و يا حتا 
پيش تر از آن تعيين تاريخ می شود؛ سپس از تنه 
اصلی هم چنين نياکان ديگر توده های معاصر 

 دراويدی جدا شدند. 
 

هرگاه اين فرض را بپذيريم، آن گاه، در وادی 
رود سند گروه های پروتودراويدی ها هنوز می 

هزاره سوم پيش از ميالد  بايستی در ميانه های
حضور می داشتند (اين با زمان بندی پذيرفته شده 
عام فرهنگ های ماقبل هاراپی و هاراپی قديم اين 

 منطقه) مطابقت دارد. 
 

دراويدی ها با رفتن بيشتر به سوی جنوب، مقارن 
با ميانه های ميانه های هزاره دوم پيش از ميالد 

اره در دکن در هند مرکزی و در اواخر اين هز
پديدار گرديدند.  (چنين نتيجه گيری يی با داده 
های معاصر در باره فرهنگ های هاراپی بعدی اين 
نواحی پيوند زده می شود). افزون بر آن، در 
نتيجه مطالعه سنگ نبشته های هاراپی با کاربرد 
برنامه های ويژه کامپيوتری از سوی يو. و. 

.. دانشمندان کنوروزف و ديگران؛ آ. پارپاال و.
دانشمند هندی؛ جدا از  -فنلندی؛ ای. مهاديوان

يک ديگر، به اين نتيجه رسيدند که زبان اين 
 روتودراويدی بوده است.پمتون 

 
يايی آراما نتيجه گيری در باره شالوده غير 

تمدن هاراپی به اين پرسش پاسخ نمی دهد که 
ريايی چه وقت و از چه راه هايی به هند آقبايل 
بودند. در پهلوی يادمان عهد شگوفايی آمده 

فرهنگ های پس از  -مراکز هاراپی، حفريات بعدها
هاراپی را نيز که در برخی از موارد از فرهنگ 

 تيپيک هاراپی متفاوت اند، بر مال ساختند.
 

باستان شناس بزرگ انگليسی  -تيوری م. اويلئرا
که می پندارد که تمدن هاراپی زير فشار شديد 

دی برافتاده بود، شهرت ويژه يی يافته قبايل وي
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است. او ديدگاه خود را با کشفيات چند گروه 
اسکلت ها در موهنجو دره (حفريات ای. مک کی) و  
داده های ريگويدا در باره برخوردها و نبردهای 

 ريايی ها با باشندگان بومی مستدل ساخت. آهندو
 

همچنين يادمان های مختلف دوره پس از هاراپی را 
ريايی ها ربط می دهند: فرهنگ های جهوکر، آبا 

جهانگير، (گورستان ن.) در وادی سند (آر. 
هلدرن، س. پيگوت، س. ک. ديک شيت و...)،  -هاينه

فرهنگ باناس در راجستان (د. پ. اگره وال) و 
حتا فرهنگ های ائنيوليتی هند مرکزی و دکن 

. مگر، اين گونه يک چيز را شمالی (سانکالی)
ها را نمی توان پذيرفت. آن ها مبتنی اند شمردن 

بر همانندی های انگشت شمار يا تصادفی عناصر 
جداگانه فرهنگ مادی (اشکال سراميک، اشيای فلزی 
و...) از هند هزاره دوم پيش از ميالد و نواحی 

 ايران، آسيا قدامی، تروی؟ و... -غربی تر
 

اما مهم ترين چيز اين است که اين گونه فرضيات 
مواد دست داشته منابع ويدايی در باره مرحله  با

ريايی ها در هند، داده های آقبلی حضور هندو
زبان شناسی تاريخی و همه مجموعه گواهی های 
باستان شناسی در تعارض اند. فرهنگ های هاراپی 
بعدی و پس از هاراپی وادی سند، راجستان و هند 
مرکزی را نمی توان در روشنی هم داده های 

ان شناسيک و نيز موقعيت جغرافيايی به باست
 قبايل ويدايی متعلق بدانيم.

 
آناليز کاربنی اليه های بعدی در شهرهای هاراپی 
وادی رود سند و فرهنگ های هاراپی بعدی اين 

شانزدهم پيش از  -ناحيه را در سده های هشتم
پيش از  1200-2000ميالد، فرهنگ باناس راجستان 

پيش  1100 – 1700 -رکزيراميالد و ائنوليت هند م
 از ميالد تعيين تاريخ می نمايد. 

 
آن چه مربوط می گردد به ريگ ويدا، بيشتر 
پژوهشگران می پندارند که در مرزهای هزاره های 

دهم  -دوم و يکم پيش از ميالد (سده های دوازدهم
پيش از ميالد) تدوين گرديده بود. گستره 
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گونه ديگر  جغرافيايی تدوين سرودهای ويدايی به
 30-20بوده است. هنوز در سال های دهه 

هندشناسان بر اساس داده های ريگويدا منطقه 
ريايی های عهد تشکل سرودها در يک آممکنه گسترش 

شمال خاوری پنجاب را ترسيم کردند.  -مجتمع واحد
به سود ديدگاه در باره تعلق داشتن ريگ ويدا به 

رافيايی که پنجاب، نام های گستره های آبی و جغ
در متن ديده می شوند، گواهی می دهند. پنجاب 

رود ». جغرافيای ريگ ويدا«عبارت است از مرکز 
سر آس واتی شمرده می شود. آفريشگران  -اصلی آن 

ريگ ويدا در باره سند و رود های پنجاب می 
 دانستند و آن را می شناختند. 

 
گ.] با نام رودهای -دلچسپ است که [در ريگويدا

گا و جمنا بسيار کم بر می خوريم (جمنا سه گن
تنها يک بار يادآوری می شود ، آن  –بار و گنگ 

ريايی های عهد آهم  پسان تر در مندال دهم. هندو
ريگ ويدا همياليا را بسيار خوب می شناختند. 
مگر، در باره توده های ويندهيا هنوز چيزی نمی 

 دانستند. 
 

هواداران  همين گونه، يکی از آوندهای اصلی
ديدگاه مبنی بر سرکوب مراکز هاراپی وادی رود 

ريايی ها هم رنگ باخته است. آسند از سوی 
يی گ. ف. ديلس با مطالعه مفصل امريکادانشمند 

استراتيگرافی (طبقات) مناطق مسکونی موهنجو دره 
به اين نتيجه رسيد که اسکلت هايی که در باره 

بودند،  آن ها ای. مک کی و ام. اوئلر نوشته
متعلق به اليه های مختلف اند و به اين ترتيب به 
دوره های گوناگون در زندگی شهر و نه تنها به 
اليه فوقانی به گونه يی که  قبال می پنداشتند و 

در تاريخ موهنجو » اکورد نهايی«اين گونه با 
 دره، ارتباط ندارند.    

 
ريايی ها آکنون ديگر ديدگاه م. اوئلر که هندو

در » فرهنگ گورستان ن.«چونان آفرينندگان را 
 مدلل جلوه می کند. ناهاراپ می پنداشت، نيز 
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باستان شناس پرآوازه هندی، چندی پيش  -سانکاليا
به گونه قانع کننده نشان داد که باشندگان 

از ديدگاه » فرهنگ گورستان ن.«مرتبط با 
مناسبات تباری و فرهنگی به پيمانه بسيار اندکی 

اپی ها فرق می شدند. اين گونه، هيچ کدام از هار
از فرهنگ های معروف پس از هاراپی حوضه رود سند 

ريايی آهند غربی و مرکزی را محق نيست با هند و
ريايی آها ربط داد، دست کم با قبايل هندو

 آفريننده ريگويدا.
 

گ.] -[پرسشی که مطرح می گردد، اين است که پس
ندوستان شمالی کدامين فرهنگ باستان شناسيک ه

ريايی ها آعهد پس از هاراپی را می توان به هندو
ربط داد؟ برای دادن پاسخ به اين پرسش، بايسته 
است در گام نخست بر داده های منابع ويدايی 
تکيه زد که امکان می دهند خطوط فرهنگ های مادی 

ريايی را که در عهد سرايش آو معنوی قبايل هندو
ی پنجاب و ساحات سرودهای ريگويدا در نواح

 همجوار آن بود و باش داشتند، احيا کرد. 
 

ب. لعل (با توجه  ب. -باستان شناس پرآوازه هندی
به دو شرط الزم که بايسته است در برابر فرهنگ 

چهارچوب های -باستان شناسيک مطرح کرد
کرونولوژيک (تقويمی) قابل انطباق با قبايل 

يی را  ريايی و گستره جغرافيايی)؛ ايدهآهندو
بيان داشت در باره پيوندهای قبايل ويدايی با 

اين ديدگاه ». فرهنگ سراميک خاکستری منقوش«
کنون هم يکی از پذيراترين ديدگاه ها به شمار 

 می رود.
 

فرهنگ «در مجموع، مواد باستان شناسيک مرتبط با 
می توانند با گواهی های » سراميک خاکستری منقوش

ريايی ها مطابقت آندونوشتاری قديمی در باره ه
نمايند: هرگاه مرحله نخست، که يادمان های آن 
بيشتر به پنجاب شرقی و هاريانا متعلق است، می 
تواند به گونه مشروط با عهد ريگويدا منطبق 
 –گردد؛ آن گاه مرحله دومی از نظر پهنا و گسترش

با داده های سروده های ويدايی دوره پس از 
برهمنی، ارانياک و  ريگويدايی (سامهيت بعدی،
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ميانه  -اوپانيشاد که متعلق اند به نيمه نخست
 های هزاره يکم پيش از ميالد) همخوانی دارند. 

 
ريايی آ، هندو»ريگويدا«با داوری از روی مواد 

ها هنوز در آن دوره در پيوند تنگاتنگ تعاملی 
ريايی آبا باشندگان بومی دارای منشای پيش از 

ر باره  برخوردهای بودند. در سروده ها د
و  آرياييان با قبايلی که سخنان زشت و ناروا

دشنام و ناسزا بر زبان می آورند و خدايان 
ريايی) را نيايش و ستايش آراستين (يعنی خدايان 

نمی کنند و رسم و رواج و مراسم شگفتی و پرستش 
 برانگيز دارند، ياد آوری می شود.   

 
ند روند تعامل داده های زبان شناسی اجازه می ده

 - ريايیآريايی ها را با تبارهای پيش از آهندو
پروتو موندها و پروتودراويدی ها (آثار ت. 
بارو، م. ائمئنو، ف. کيئپر، م. مايرهوفر، ی. 
گوندی) رصد کرد. در ريگويدا چند کلمه با ريشه 

آستروآسيايی) ديده می -آشکارا موندی (گسترده تر
ها و جانداران،  شود. آن ها به نام های رستنی

عرصه فرهنگ معنوی و مادی تعلق دارند. برای 
مثال؛ بر اساس ديدگاه گوندی بيخی امکان دارد 

در » بالباچه«که ريشه شناسی پروتوموندی کلمه 
. اين نام کاالی ويژه يی است وده باشدويدا ب ريگ

که به در مراسم گوناگون کار می رفت (در باره 
و » ويدا ياجور«، »يداو اتهاروا«آن هم چنين در 

 متون متاخرتر) اطالع داده می شود. 
 

به آن » ريگويدايی«آيين ها در زندگی قبايل 
پيمانه نقش مهمی را باز می نمودند که هيچ چيز 

ريايی برخی از آشگفتی برانگيزی در تعامل هندو
رستنی های بومی  (و نام های آن ها) که گويا 

اشد. به ويژه نيروی جادويی می بخشيدند، نمی ب
شخم زدن (اين  -»المگاالم«بايسته است از کلمه 

کلمه، به پنداشت زبان شناسان معروف دارای 
منشای موندی است) يادآوری نماييم. اين کلمه در 
ريگويدا يادآوری شده است و سپس بيشتر در متون 

به چشم می » اتهرواويدا«متاخر تر ويدايی سر از 
 خورد. 
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مهم اقتصادی از سوی  فراگرفتن اين واژه

فرهنگی  -ريايی ها از مواضع مشترک تاريخیآهندو
قابل توضيح است. قبايل ويدايی با پروتوموندی 

اصلی شان زمينداری بود) در دوره  پيشه ها (که
آغاز گذار هندواريايی به استيالی وادی ها 
رودخانه، در تماس بودند. از نظر باستان شناسی، 

که در وادی » سراميک زردمِس چادر و «با فرهنگ 
فرهنگ پروتوموندی رود گنگ گسترش يافته بود، 

ربط می گيرد. در برخی از مناطق مسکونی، اليه 
فرهنگ سراميک منقوش «اين فرهنگ، زير اليه 

 واقع است. » خاکستری
 

با اين هم، گستره نخستين تماس های ديرين قبايل 
با پروتوموندی ها بيخی روشن » ريگويدايی«

ديده است: سروده های ريگويدا به گونه يی که نگر
جايی  -پيشتر گفتيم، در پنجاب شرقی تشکل يافتند

فرهنگ چادرهای مسی يا «که هنوز مناطق مسکونی 
کشف نگرديده است، مگر » مس چادری و سراميک زرد

از » ريگويدا«بايسته است در نظر داشت که در 
ری جمنا و گنگا ياد آوری می شود (شايان يادآو

به باور برخی از پژوهشگران » گنگا«است که کلمه 
 دارای منشای آستروآسيايی است). 

 
افزون بر اين، پژوهش های نو باستان شناسيک در 
سوات نشان دادند که در اين ناحيه در هزاره دوم 
پيش از ميالد سراميک زرد پديدار می گردد که با 

همانند است و » فرهنگ چادرهای مسی«سراميک 
اطق مسکونی دارندگان اين فرهنگ در مناطق من

عليای رود گنگا کشف گرديده است. آفرينندگان 
اين فرهنگ ائنيوليتی (با آن که تنها در برخی 
از مواقع) به مناطق پنجاب و حتا به نواحی 
دورتر از آن رسيده بودند. (حرکت پروتو موندها 
از مناطق شرقی به سوی غرب و شمال، به سوی 

يای گنگا و جمنا در حفريات منطقه مناطق عل
ديده » فرهنگ چادرهای مسی و سراميک رزد«مسکونی 

 می شود).  
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می توان اين گونه گمان زد که فراگيری کلمه  
های زبان موندی از سوی قبايل ريگويدايی در 

ريايی با آدوره نخستين تماس های ميان هندو
در مناطق عليای گنگا وجمنا و  -پروتوموندی ها

ا حتا در نواحی جنوب شرقی پنجاب صورت گرفته ي
 بود. 

 
 بايسته است به ويژه همچنين در باره ديدگاه ف.

دانای بزرگ زبان های موندی يادآور  -ب. کئيپر
ريايی ها، منطقه آشويم: مقارن با زمان آمدن 

زبانی پروتومونوی تا وادی رود سند گسترش داشت. 
ا با قبايل ريايی هآگواهی تماس های قديمی هندو
حريف اصلی  -شامباری -گروه موندی می تواند نام

اينديرا در ريگويدا باشد. چنين می پندارند که 
است (م. مايرهوفر، ت. بارو و » موندی«اين نام 

 ف. ب. کئيپر).
 

، تاثير کمرنگ زيراليه »ريگويدا«درست مانند عهد 
يا سوبسترات موندی همچنين در دوره سمهيت و 

ی شود. برخی از کلمات دارای ريشه برهمن رصد م
به چشم می » ويدا اتهاروا«موندی همچنين در 

خورد. اين واژه ها به گويش روزمره و نام های 
که در مراسم » اودوم باره«رستنی ها متعلق اند: 

طلسم ها و  مذهبی کاربرد داشت (و هم چنين
اودوم باره  يادآوری می گردد). وردهايی از 

اوراح خبيثه را می راند. که گويا » باجه«
نوعی کتاب  -»اتهاروا ويدا«تصادفی نيست که در 

دسيسه ها و ساحری ها، که تنگاتنگ با توده های 
دارای مناسک جادويی مرتبط اند، کلمه ها و واژه 
های دارای بار مراسمی به مشاهده می رسند که 

 بازتاب دهنده زيراليه های موندی می باشند. 
 
و به ويژه برهمن ها و  »ويدا اتهاروا«

اوپانيشادها از نظر زمانی بارها جوانتر از 
ريگويدا اند و در مناطق شرقی تر هند تشکل 
يافته اند. شايد کلمه های پروتوموندی در اين 
متون ويدی در نتيجه تماس های قبايل ويدی با 
موندها (پروتوموندها) در دوره اسکان 

الی آن ها در ريايی ها در وادی گنگا و استيآهندو
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مناطق خاوری (به گمان غالب در مرحله نهايی 
يعنی تا سده های » فرهنگ سراميک خاکستری منقوش«

 پنجم پيش از ميالد) شامل ساخته شدند.   -ششم
 

کارشناس نامدار زبان های  –به باور گ. هاريسون 
هندوستان، در قديم ها زون بودوباش قبايل موندی 

ها در مناطق حومه  آن -بارها گسترده تر بود
هيماليا، در دره های گنگا و جمنا و هند مرکزی 
می زيستند. اين نتيجه گيری با داده های باستان 
شناسی در باره گستره ممکنه تماس های 

ريايی ها با پروتوموندی ها نه تنها در آهندو
دوره ويدی، بل نيز در عهدهای بعدی خوب پيوند 

دی ها در متون می خورد. بخش بزرگ تعامالت مون
سانسکريت اواخر هزاره يکم پيش از ميالد (يعنی 

فرهنگ سراميک براق يا «ديگر در دوره گسترش 
نه تنها در هند خاوری بل ») جالدار سياه شمالی

 نيز در هند مرکزی بازتاب يافته است. 
 

خصلت اين تعامالت برجسته است: هم در ازمنه های 
ت واژه های قبلی تر، سانسکريت معموال از باب

جداگانه اقتصادی و معيشتی نام های رستنی های 
بومی و جانداران (انتی لوپ، موش خرما، فوفل، 
نای، پنبه، ....) پربارتر می شد. اين داده های 
زبان شناسيک که دال بر فزايندگی تاثير زيراليه 
موندی بر سانسکرت در نيمه دوم هزاره يکم پيش 

اری سانسکريت که بر از ميالد است، با مواد نوشت
ريايی ها با قبايل بومی هند آمناسبات هندو

خاوری (درگام نخست، داده های ادبيات سوتر، 
شاستر و حماسه ها) گواه اند، بسيار خوب 

 همخوانی دارند.    
 

تاثير زيراليه يا سوبسترات دراويدی بر زبان های 
ريايی هندی بيشتر از اين سنگين بوده است. آ

ار بسياری در پيش رو دارند تا زون پژوهشگران ک
های مختلفی را از هم جدا نمايند و درجه اين 
تاثير را در دوره های مختلف سنجش نمايند. کنون 
گرايش موجود در نزد برخی از دانشمندان دراويدی 
شناس مبنی بر بزرگنمايی تراز تاثير گذاری زبان 
دراويدی بر سانسکرت مورد نقد دادگرانه يی قرار 
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ی گيرد: بسياری از کلمات که گاهی بی چون وچرا م
برگرفته شده از دراويدی از سوی زبان سانسکرت 
شمرده می شدند، کنون بر پايه مواد مقايسه يی 
هندواروپايی چنين پنداشته می شود که ريشه های 
ديگری دارند. با اين هم، ديگر در ريگويدا چند 

راويدی کلمه ديده می شود که می توان آن ها را د
(دسته هاون)، » اولوک هاال«پنداشت: مانند 

 (طاووس) و...» مايورا«گلدان، -» کوندا«
 

شمار اندک کلمه های دراويدی به عاريه گرفته 
شده از ريگويدا را منطقی است با خصلت اين متن 
مقدس توضيح داد که مولفان آن با دقت و جديت 
 تام مصوونيت و دست ناخوردگی آن را حفظ نموده

بودند و هم چنين مرحله نامنهاد پيش از هندی در 
ريايی ها را در سروده ها بازتاب داده آتاريخ 

بودند. با آن هم، کنون به ياری حفريات تازه 
فرهنگ «باستان شناسان هندی، پيوند بالفصل 

که به گونه مشروط با » سراميک خاکستری منقوش
ريايی ها متعلق پنداشته می شود، با آهندو
دگان قديمی تر هاراپی در پنجاب خاوری و باشن

هاريانا (حفريات ج. پ. جوشی) تثبيت گرديده 
ريايی ها با باشندگان آاست. تعامالت هندو

دراويدی زبان در اين دوره چنين بر می آيد که 
متداوم نبوده است و نخستين تماس ها به  
همگونسازی يا همسانسازی (اسيميالسيون) پويا 

 نينجاميده بود.
 

پيداست که شمار اندک کلمه های دراويدی در 
گرديده » استيال«عهدهای ساهيت و برهمن بعدی 

بخش بيشتر کلمه هايی که از زبان دراويدی  بود.
به عاريه گرفته شده است، در مرحله ابتدايی 
دوره کالسيک در سانسکريت پديدار گرديده است و 
برای نخستين بار در آثار پايننی (سده های 

ششم پيش از ميالد) پاتانجالی (سده دوم پيش -پنجم
از ميالد) در حماسه و در آثار سوتر.... بازتاب 
يافته اند. متون پالی گواه بر آن اند که روند 
عاريه گيری کلمه های دراويدی از سوی 

ريايی ها که بسيار سريع در دوره کدگذاری آهندو
دوم پيش  -نوشتارها به پالی (در سده های چهارم
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ميالد) جريان يافت مگر در ادبيات سانسکريت  از
بعدی شمار نوآوری های دراويدی يگر بسيار کم 

 است.
 

ت. بارو دادگرانه خاطرنشان ساخت که دوره 
تاثيرپذيری پويا از زبان های دراويدی مقارن با 
اوايل عهد ما (ميالد مسيح) پايان يافت. اين 

يکم  بدان معنا است که همانا در نيمه دوم هزاره
دراويدی  –ريايی آپيش از ميالد تماس های هندو

اتنگ بوده است. از ديد باستان شناسی، گبسيار تن
فرهنگ سراميک براق سياه «اين امر با عهد 

رايج نه تنها در وادی رود گنگا، بل نيز » شمالی
 در هند خاوری، باختری و مرکزی همخوانی دارد. 

 
سکريت نشان آشنايی با اليه اصلی دراويدی در سان

ريايی ها، درست مانند در دوره آمی دهد که هندو
بيشتر قبلی تر از دراويدی ها در گام نخست آن 
واژه ها را عاريه گرفته بودند که با فون 
(جانداران) و فلور (گياهان و رستنی ها) کمتر 
آشنا برای شان در سرزمين های تازه يی که به آن 

بار اقتصادی  آمده بودند و نيز واژه های دارای
 و معيشتی پيوند داشتند. 

 
ی. گوندا خاطرنشان ساخت که نام های برخی از 
رودخانه ها و کوه ها که در متون ويدايی و حتا 
متون بعدی تر ديده می شود، با آن که به شکل 
سانسکريتی شده آمده اند، از ديد منشايی خود 

 دراويدی اند و آستروآسيايی.
 

ريايی ها با دراويدی آهندو طبيعی است که تعامالت
ها، همين گونه هم با مومندی ها به پرغنا شدن 
زبانی سانسکريت نينجاميده، بل که در آن بازتاب 
می يافت که از باشندگان بومی برخی از عناصر 
فرهنگ مادی و معنوی آنان را فرا گرفتند. اين 
گونه، مواد زبان شناسيک اين امکان را می دهند 

ی زمانی تاثيرات زيراليه های بومی که چهارچوب ها
روندی را که  -را بر زبان سانسکريت پرداز کرد

 در توسعه خود چند مرحله را سپری کرد. 
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دراويدی و  -ريايیآدر تاريخ تماس های هندو
موندی بايسته است دوره های ويدی  -ريايیآهندو

قبلی و ويدی بعدی را و نيز عهد مرزهای 
که پايان عهد دراويدی  کرونولوژيک (تقويمی) را

بعدی و زمان تشکل سانسکريت کالسيک بودند را جدا 
 کرد. 

 
بيشترين تاثير سنت های بومی (نظر به داده های 
زبان شناسيک) از نظر کرنولوژيک مربوط به نيمه 
دوم هزاره يکم پيش از ميالد می گردد. دوره های 
قبلی و نيز دوره های پس از اين دوره با خصلت 

رها کمتر دارای شدت چنين تعامالتی يادآور به با
چنين چيزی می تواند به پيمانه کامل  می گردند.

پس از آن توضيح گردد که مکانيسم تعامالت فرهنگ 
ريايی هند شمالی آريايی و پيش از آهای هندو

بيشتر حجيم کشف گردد و به گونه عناصر غير 
ريايی آن مفصل تجزيه و تحليل گردد.  با اين آ

، حتا همين اکنون هم می توان برخی از همه
 تصورات کلی را بازگو کرد. 

 
در گام نخست، بايسته است بار ديگر ويژگی 

را چوناِن متنی پيوند خورده با کيشی » ريگويدا«
که در چهارچوب بسيار جدی فيکس شده به ميراث 
رسيده است و مورد استيفاهای آزاد و بيگانه از 

، خاطرنشان ساخت. اين اين کيس قرار نگرفته است
با آن که شايد هم  است. ويژگی يکی از سامهيت ها

نه به آن پيمانه به شکل برجسته مختص به همه 
ادبيات ويدايی بود (استثناء شايد تنها 

ويدای طلسم شده باشد، که « -» اتهارواويدا«
متفاوت از ديگر سه سامهيت که مرتبط با طلسم 

اند و جوانب  سوما اند، به طلسم خانگی عيار
مختلف زندگانی روزمره هندی های قديم را در بر 

 می گيرد). 
 

يگانه منابع مکتوب  -دوره قبلی، متون ويدی برای
(نوشتاری) است که در دسترس دانشمندان است. 
شايد بار فونکسيانالی اين منابع زير سايه 
چگونگی واقعی تماس های راستين ساختارهای تباری 

ها (مهاجران) يعنی  »آمدگی«و فرهنگی 
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را از ديد ما » بومی ها«با ی ها يرياآهندو
بيرون گذاشته باشد. کتاب های حماسی آثار استور 

سوترا)، متون دستوری و علمی  -هرميا –(خمدتا 
نيز آثار پالی و (در گام نخست در زمينه طبی) 

 بحث ديگری است.  ،بودايی
 

رای به رغم خصوصيات، هر کدام از اين ژانرها  دا
اند و در مقايسه » باز«بار به پيمانه چشمگير 

نه به آن پيمانه جدی ارتدکسال  ،با متون ويدی
اند و طيف گسترده يی پويايی های انسانی  را در 

 بر می گيرند. 
 

ادبيات بودايی از ديد سمت و سوی خود نسبت به 
مجمع های ويدايی و برهمنی بيشتر مردمی بودند. 

فاوت بودند. همين گونه  مخاطبان آن ها هم مت
بايسته است تقريبا عدم کامل تاثيرات زير اليه 
يا سوبسترات را در متون زبان های قديمی ايرانی 

که يادمان های آن روی  -رسيده به ما توضيح داد
هم  رفته بارها از نگاه حجم و مواد زبانی نسبت 

در کتاب مقدس  -به ادبيات ويدايی کمتر است 
ا و در سنگ نبشته های پارس اوست -ايرانيان

باستانی هخامنشی به پيمانه بسيار هم چنين از 
باوری و سنت های زبانی  -موازين معين آيينی

 پيروی می کردند. 
 

تنها واژه های  ،برای مثال ،در پارسی باستان
 -انگشت شمار عاريه گرفته شده از ديگر زبان ها

ن نوشته، متن (از زبا» ديپی«معلوم است. مانند 
ايالمی) و مشکا (مشک) قايق چرمی (از زبان های 
سامی). در اين ميان، پارس ها ديگر زمان درازی 
با باشندگان قديمی ايرانی و باشندگان آسيای 
قدامی در تماس بودند و از فرهنگ ديرين ايالمی 
تاثيرات فرهنگی بزرگی پذيرفته بودند و زمان 

 تند. زيادی در وابستگی سياسی ايالم قرار داش
 

هرگاه سروده های قديمی ايرانی غربی و ترانه 
های حماسی(که در باره موجوديت آن ها هم چنين 

به  )،داده های منابع عهد عتيق گواهی می دهند
ما می رسيدند، بی ترديد به پيمانه بسياری 
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همانند با سروده های اويستايی و ويدايی می 
» یديپ»بودند و نيز شايد چنين کلمه هايی چون 

را (اين کلمه در عهد هخامنشی از راه ايران به 
» ديپی«زبان های هندی راه  يافته و به شکل های 

 به کار می رفت) يادآور نمی شدند. » ليپی«و 
 

در توضيح ناهمگونی روند تعامالت (مناسبات 
 - متقابل) زبانی و در بعد گسترده تر تباری

 ريايی ها و باشندگان بومی، بهآفرهنگی هندو
دشوار شايد بتوان تنها به کمک ويژگی های 

 يادمان های ادبيات کهن هندی بسنده کرد. 
 

بر آنيم که با در نظرداشت اين وضع به راستی 
مهم، بايسته است به وضعيت مشخص و معين تاريخی 

ريايی ها و  آ(شامل تماس های نسبتا پيچيده هندو
ريايی که در  اعصار مختلف آتوده های غير 

وژيک با هم در تعامل بودند، و در ساحات کرونول
جايی که نقش زير اليه نمی توانست يکسان  –مختلف 

 - باشد و نيز در مراحل مختلف توسعه اجتماعی
ريايی) آسياسی و فرهنگی خود باشندگان هند و

 توجه نمود. 
 

ريايی ها در هند، در دوره آدر دوره پديدار شدن 
تالقی قبايل  ابتدايی گسترش شان در اين سرزمين،

ريگويدی با باشندگان بومی و بيگانگی آن ها از 
يک ديگر و خصومت ميان شان، يک امر طبيعی 

به تجريد و » مانع بی اعتمادی«پنداشته می شود. 
انزوا مساعدت می نمود  و هر گاه هم تماس هايی 
برپا می گرديد، اين تماس ها بيشتر در عرصه 

ادالت اقتصادی برخوردهای رزمی و يا در عرصه مب
رخ می دادند. چنين وضعی، چنين بر می آيد بيشتر 
در درازای دوره نسبتا درازی حفظ گرديد. هنگامی 
که اريايی ها با پيش رفتن در اعماق هند، 
سرزمين های نو را گرفتند و به تدريج  به شيوه 

 ديگری زندگانی رو آوردند. 
 

عه با گذشت زمان، ساختار اجتماعی و اقتصادی جام
ويدايی دگرگون گرديد (به ويژه هرگاه در نظر 

ريايی ها با قبايل بومی و آبگيريم که هندو
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طايفه های دارای ساختارهای مختلف اجتماعی بر 
می خوردند). دگرگونی های چشمگيری همچنين در 
فرهنگ هندواريايی پديد آمد و تماس های منظم 
 تری با باشندگان بومی برپا گرديد. در اين دوره

ريايی ها بسياری از آيين ها و کيش های آهندو
بومی را فراگرفتند و آموختند. جامعه فرهنگی 
مشترک هند به وجود آمد (هنوز تنها در گستره 
هند شمالی). در وادی گنگا نخستين سامانه های 
دولتی تشکيل گرديد. سيستم طبقه يی و طايفه يی 

هندويسم با  -بر شالوده ويدايسم، برهمنيسم
گرفتن از باورهای گروه های تباری مختلف بومی بر

ريخت يافت. مگر، حتا در همين دوره هم بيشترين 
ريايی ها و قبايل بومی، آتماس های تنگاتنگ هندو

- اين قبايل کماکان به حفظ ويژگی های تباری
با اين هم، در کل  فرهنگی خود ادامه دادند.

م تعامل فرهنگ ها که در اوضاع  دو زبانی بودن ه
رخ می دادند، در تماس های روزانه اليه های 
گسترده باشندگان بس محسوس بودند با آن که اين 
روند در متون رسيده به ما بازتاب بايسته نيافت 

 است. 
 

ريايی هندوستان متشکل بودند آباشندگان پيش از 
بر چند قبيله دراويدی و موندی. می توان به 

گان گروه های گونه مثال هم چنين در باره نمايند
برمه يی، (با آن که رد پاهای  -زبانی تبتی

ريايی هنوز آآشکار تاثيرات اين لهجه ها بر هندو
کشف نشده است)، يادآور شد. پژوهش های زبان 
شناسان و انسان شناسان (انتروپولوژيست ها) بر 

برمه  -موجوديت پيوندهای ديرين توده های تبتی
ر باره زمان يی، گواهی می دهند. مگر مساله د

پديدآيی آن ها در  هند بسيار پيچيده است و 
هنوز حل جامع نيافته است. با اين هم، به باور 
برخی از دانشمندان، هم چنين برخی از قبايل که 

از (در ويداها از آنان يادآوری گرديده است 
جمله قبايلی که بيشتر در نواحی دامنه های کوه 

، )باش داشتندهای هيماليا در خاور هند بود و 
 به اين گروه متعلق بودند. 
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بايسته است هم چنين خاطرنشان ساخت که تعامل 
ريايی با فرهنگ های آفرهنگ های بومی پيش از 

ريايی ها، روند غنامندسازی متقابل و آهندو
مبادله ارزش های فرهنگی بود که به باالروی 

های مختلف تباری سنتزی مساعدت  سازهفرهنگ مادی 
قرار بود بعدها صورت گيرد. بر اين  کرد که

روند، مواد باستان شناسيک گواه اند. مگر اين 
روند به ويژه روشن از روی داده های زبان 
شناسيک ترصد می گردد. با داوری از روی  گويش 

دراويدی، ديگر بسيار قبل (در عهد  زبان های 
ويدايی و در مرحله نخست دوره پس از ويدايی) در 

ريايی رخنه می آراويدی کلمه های هندوزبان های د
ريايی بر آنمايند که بازتاب دهنده تاثير هندو

تبار دراويدی زبان اند. (واژه های مرتبط با 
مبادی فناوری، از جمله برای نشان دادن 
ترانسپورت ارابه يی، ابزارهای فلزی و...). با 
اين هم، به رغم تاثير آشکار سوبسترات ها يا 

جداگانه، هنگام ارزيابی تاريخ زير اليه های 
تباری و فرهنگی هند شمالی در هزاره يکم پيش از 
ميالد،  در گام نخست بايسته است به تاسی از 

ريايی داوری آتوسعه سنت های خود باشندگان هندو
کرد.  و در اين جا مواد ادبيات ويدايی و 

») فرهنگ سراميک خاکستری منقوش(«باستان شناسی 
 می گيرد.  اهميت ويژه يی

 
از روی مواد ادبيات ويدايی می توان، علی 

ريايی ها را آالخصوص راه های اسکان قبايل هندو
چيزی  -در وادی گنگا در نزديکی کوهسال و ويده

فرهنگ سراميک «که با مراحل گسترش دارندگان 
خوب همخوانی دارد، تعيين نمود. » خاکستری منقوش

های بعدی،  با داوری از روی گواهی های سامهيت
برهمن و اوپانيشاد؛ قبايل ويدی يا ويدايی در 
سراسر وادی گنگا و پنجاب به تدريج گسترش 

اهميت قبلی خود را  ،يافتند و به پيمانه بسيار
و » شاتاپاتها«در تاريخ آيين قبايل (مولفان 

برهمن حتا اهمال آشکاری را نسبت به » آيتاريا«
 ت دادند. باشندگان غرب بيان می دارند) از دس
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داده های ادبيات ويدايی در باره سيمای اقتصادی 
ريايی هم چنين آفرهنگی و توسعه قبايل هندو –

در » فرهنگ سراميک خاکستری منقوش«بيخی با مواد 
دو مرحله يادآوری شده معيشتی آن قابل انطباق 

، »ريگويدا«ريايی های عهد آاند. درست مانند 
را نمی شناختند و دارندگان اين فرهنگ هنوز فلز 

از ابزارهای مسين کار می گرفتند. آن ها رمه 
در کلبه ها و زاغه های  و دار بودند و زميندار

گرد و نيمه گرد ساخته شده استوار بر ستون های 
نای و چوب و دارای بام يا چخت (سقف) کاه گلی 

نفر  10-7می زيستند. در اين کلبه های کوچک 
 زندگی می کردند.

 
ی ابزارهای ساده کشاورزی مانند چرخ و يافته ها

ترکيب غالت و حبوبات، گواه بر خصلت زمينداری 
اند که هنوز دارای آن اهميت در اقتصاد، چنانی 
که پسان ها گرديد، نبودند. در باره نقش 

يافته های شمار بسيار استخوان های  ،دامداری
گاوها، گوسفندان و بزها گواهی می دهند. اهميت 

ا در زندگی اين قبايل اسپ داشت که به چشمگيری ر
عنوان ترانسپورت به کار برده می شد. چرخ ها که 
به آن ها  گاوها و شايد اسپ ها (در هنگام 
حفريات ارابه های بازيچه و مدل های قرمز مايل 
به قهوه يی يافت شده) را می بستند، رواج بسيار 

 داشت.
 
 برخی از داده ها بر موجوديت کيش های آتش 

پرستی، اسپ داری و پرنده پروری نشان می دهند. 
سراميک ساخته شده از گِل کوزه گری به کار برده 
می شدند. مگر بخشی از ظروف به شکل دستی تهيه 
می شد. در آغاز سراميک منقوش نبود. سپس درصدی 
ظروف منقوش افزايش می يابد. (گفتنی است که اين 

د و پس از تغييرات، ناگهانی پديدار نگرديده بو
تعامالت دراز فرهنگی با قبايل بومی رخ داده 

 بودند). 
 

حفريات اجازه می دهند توسعه معين فرهنگ را در 
چهارچوب مرحله قبلی که به ويژه آشکارا در 
تغيير فنون ساختمانی بازتاب يافته است ترصد 
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کرد. خانه های گلی، جای کلبه های ساخته شده از 
و پس از آن، به  چوب های نای را می گيرند

کارگيری آجر يا خشت (اما نه خشت پخته مانند 
عهد هاراپ، بل که خشت خام) آغاز می گردد. اما 
ابعاد ساختمان ها اندک می ماند. بزرگترين 
ساختمان گلی يا خانه گلی (کشف شده تا کنون) 

اتاق کوچک و دهليز و شايد  سيزدهمتشکل است بر 
بوده باشد. طبيعی رهايشگاه پيشوای کدام قبيله 

است که در آن زمان، نمی تواند سخن بر سر 
جايی که بر پايه  -کدامين کاخ های بزرگ باشد

توضيحات و پردازهای آثار حماسی باستانی هندی، 
پرسوناژ  -پادشاهان و قهرمانان می زيستند

، که رخدادهای آن (يا شالوده آن »مهابهاراتا«
به نزديک به  ها) را بسياری از پژوهشگران متعلق

 سال پيش از ميالد می پندارند.  هزار
 

ره آورد خياالت  -اين توضيحات زيبا و رنگين
شاعرانه سرايشگران و سخنوران قديم است که 

هنگامی  -بازتاب دهنده واقعيات اعصار بعدتر اند
که ورزيون های حماسه های هند باستان رسيده به 

ان يهما تشکل يافتند. رهبران و سرشناسان سپا
دوم پيش  -ريايی در مرزهای هزاره های يکمآهندو

از ميالد (و حتا پسان تر از آن) در شرايط بسيار 
در عهد  خودنياکان دور  معيشتاوضاع  نزديک به

هنگامی که ديگر برخی از سوژه (» هندوايرانی«
های حماسی که بعدها در سرزمين هند تکامل 

زندگی  )،داخل شدند» مهابهاراتا«يافتند و در 
 .می کردند

 
در مرحله دوم » فرهنگ سراميک منقوش خاکستری

توسعه خود،  با ادامه دادن به سنت های ماقبل 
خود برخی از کيفيات خطوط نو را با گذار به 
کاربرد آهن (که ديگر برای مولفان متون بعدی 

 ويدايی آشنا بود) فرا می گيرد.
 

با گذار به کاربرد متون بعدی ويدايی (ديگر 
آشنا برای مولفان)، حرکت سريع در گستره های نو 
و مبدل پذير و مبدل ساختن گستره های درختزارها  
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به نواحی يی که برای زمينداری و دامداری مناسب 
 باشند، امکان پذير گرديد. 

 
فرهنگ «خطوط اقتصادی و معيشتی مرحله دوم 

بسيار به خوبی با داده » سراميک خاکستری منقوش
بعدی ويدايی (آخرين فرهنگی که مورد  های ادبيات

بررسی قرار گرفته است، به گونه يی که قبال 
گفتيم، اساسا در آن همان مناطقی کشف شده است 
که آثار ويدايی بعدی در آن شکل گرفته بودند) 

 منطبق می گردد. 
 

در مقايسه با دوره قبلی، زمينداری به تراز 
هم دارای بيشتر باالتر می رسد. با اين که هنوز 

بار محدود می باشد. در مناطق مسکونی اين دوره، 
در کنار جو، گندم، برنج هم (که در عهد بعدی 
ويدايی ديگر شناخته شده بود) به چشم می خورد. 

ياد می » اتهاراويدا«برنج برای نخستين بار در 
ريايی ها با برنج، به گمان غالب زير آشود. هندو

همراه با آن،  ند.تاثير باشندگان بومی آشنا شد
مواد هم باستان شناسيک و هم منابع نوشتاری بر 
اهميت بزرگ دامداری تاکيد می دارند. نقش ويژه 
اسپ داری کماکان برجسته می باشد. ترقی و 
پيشرفت نه معينی هم چنين در ساختمان به مشاهده 
می رسد. ساختمان های مستحکم تر و استوار تر 

کشتارگاه ها ساخته برپا می گردد. محراب ها و 
می شود (شايد زير تاثير نمايندگان هاراپ). از 
خشت (آجر) به پيمانه گستره کار گرفته می شود. 
مگر با داوری از روی مواد باستان شناسی، و 
گواهی های ادبيات ويدايی بعدی، خشت های پخته 
هنوز کاربرد نداشته است. اندازه های کوچک  و 

خصلت موقت معيشت تا  تيپ اين خشت ها بيشتر به
مسکونی  –اين که به سنت های ديرپای زمينداری 

نشان می دهند. در اين دوره ساختمان های بزرگ 
 نوع کاخ ها کشف نگرديده است. 

 
پيشه وری هنوز به رشته بندی باال نرسيده است. 
بازرگانی هم توسعه گسترده نيافته است. اوزان 

نه يی که در تثيبت شده برای ترازوها هنوز به گو
 هاراپ بوده است، ديده نمی شود).  
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ريايی به رغم توسعه تدريجی خود در آجامعه هندو

عهد ويدايی و تاثير سنت های باشندگان پيش از 
فرهنگ سراميک «ريايی، حتا در مرحله دوم آ

دارندگان آن به تراز شهرنشين » خاکستری منقوش
د شدن نرسيده بودند و تنها در اواخر دوره مور

نظر در باره مرحله آغازين شهرنشينی می توان 
شهر، منطقه  -سخن گفت (خود کلمه نگره (نگاره)

شهری، برای نخستين بار در اران ياک به مشاهده 
می رسد. به باور زبان شناسان، اين کلمه دارای 
منشای دراويدی است. نگاره يا نگره را می شود 

اخ، شهر، ک -نکر،  -» ناکار«با کلمه تاميلی 
ريايی ها آمعبد مقايسه نمود) تا اين زمان هندو

هنوز مجتمع های معبدی و يا کدامين ساختمان های 
 آيينی نداشتند. 

 
در مجموع داده ها در باره توسعه مديد اقتصادی 

فرهنگ سراميک خاکستری «و اجتماعی در  عهد 
آشکارا نشان می دهد که دارندگان آن در » منقوش

اه شيوه زندگی و تيپ عمومی آغاز اين عصر از نگ
فرهنگی به شدت هم از مردم فرهنگ  -اقتصادی

هاراپی و هم از فرهنگ های مسکون زمينداری 
ديرين پشته ايران و جنوب آسيای ميانه متفاوت 
بودند. بدون بستگی از مواد باستان شناسی در 
باره همان تفاوت کيفی هم چنان آثار ويدايی از 

 اهی می دهند.ريگويداگرفته تا... گو
 

يادمان های  -انطباق و مقايسه دو گروه منابع
هنوز آشکارا تر  -واژه شناسی و باستان شناسی

سياسی و  -نشان می دهند که نهادهای اجتماعی
ريايی های ويدايی در کدام شرايط آ باوریتصورات 

اقتصادی و فرهنگی تشکل يافتند. اين امر به 
يکی از  – مهم است» ريگويدا«ويژه برای عهد 

 - منابع اصلی که بر مبنای آن خصوصيات اجتماعی
سياسی سازمان ها و فرهنگ های نه تنها 
هندوايرانی ها را بل  که در کل هندواروپاييان 

 را بازسازی می کنند. 
الگو يا مدل بدين گونه احيا شده گسترش نخستين 

با مدارک در باره قبايل  ،ريايی در هندآقبايل 
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اوری و آسيای ميانه (بر پايه ريايی ايران خآ
داده های اوستايی کمرنگ تر از داده های 
ويدايی) و ايران باختری (بر پايه مدارک 
پراکنده، اما دارای با تاريخ های دقيق منابع 
بيگانه) قابل انطباق اند. برای هر يک از سه 
گروه يادشده قبايل هندوايرانی (ايرانی، آسيای 

همانندی پرداز می ميانه يی و هندی) منظره 
ريايی های ايران، هند و آسيای ميانه با آگردد: 

تکامل يافتن در اوضاع مختلف تاريخی، و با وارد 
 -تعامل شدن با ارگانيسم های مختلف تباری

فرهنگی، و با فراگرفتن عناصر اين يا آن فرهنگ 
مادی يا معنوی از باشندگان بومی؛ تيپ يکرنگ و 

فرهنگی را نگه  -دیهمانند اجتماعی و اقتصا
داشتند که ارثيه مشترک تکامل عهدهای پيشين آن 

. چنين چيزی امکان می دهد شمرده می شودها 
ويژگی های قبايل هند و ايرانی را مقارن با 
زمان گسترش شان در سرزمين های يادشده (در حول 

اوايل هزاره يکم  -و حوش نيمه دئوم هزاره دوم
 معين برجسته ساخت. پيش از ميالد) بيشتر مشخص و

 
مميزات عمومی اقتصاد، زيستار فرهنگ اجتماعی و 
نيز ايدئولوژی آن ها، به دوره بودوباش مشترک 

ريايی آنياکان ايرانيان آسيای ميانه و ايران و 
های هند؛ بيرون از گستره تمدن های مسکون 

در گستره دشتی شمالی (دست کم  -زمينداری ديرين
ره دوم پيش از ميالد) سر تا سده های نخستين هزا

ريايی [تورانی ها يا آمی زند. قبايل ديگر گروه 
 گ.] به زندگی در دشت ها ادامه دادند.-اسکيت ها

 
اسکيتی » بسته«پسان ها، در گستره دشتی، فرهنگ 

گ.] شکل گرفت. -چادرنشينی، دامداری و کوچروی[
قبايل ديگر هندوايرانی نقش بزرگی را در پی 

سترگ آسيای ميانه، ايران وهند  ريزی تمدن های
بازی نمودند. با اين هم، همه آن ها در ميراث 
فرهنگی خود، تا مدت ها خصوصيات شکل گرفته در 

در دوره آمدن شان در منطقه  –ريايی ها آعهد 
دشتی را، نگه داشتند. همچنين پنداشت های دارای 

اساطيری و نيز انگيزه  -خاستگاه يگانه آيينی
ه آن دوره تعلق دارند. همين گونه، های حماسی ب
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آن سوژه های اسکيتی، ايرانی و هندی که در کتاب 
دست داشته به بررسی گرفته شده اند، شالوده 

 مشترک دارند.       
 
 
 
 
 
 
 

 اسکندر بايارف  داکتر
 های شهيرميهن نخستين و 

و فينی ها و اگورها  ،يی هااروپاهندو
 40ها رکوت

                                     
. در کتاب دست داشته، هشت مقاله  از مقاله های  40

به زبان » دشت زويران«را  که در سايت  داکتر بايارف
روسی نشر شده است، ترجمه و آورده ايم. اصل مقاالت را 

 می توانيد به زبان روسی مطالعه فرماييد:
https://sites.google.com/site/destesaviran/system/app/pages/sitemap/hierarc
hy 

پژوهشگر  -داکتر اسکندر بايار (الکساندر بويارف)
تاريخ اسرار آميز «تاتاری، نويسنده کتاب پر ارزش 

، از دانشمندان نوانديش و پر تالشی اند که »تاتارستان
کوشيده اند با شالوده شکنی و هنجارشکنی، با ديد 

ی های تباری، زبانی و آيينی نوينی، بيرون از تنگ نگر
به تاريخ بنگرند. در سال های اخير، پس از آن که 
دانشمندان چينی و جاپانی شرح و تفسيرهای تازه يی بر 

جلدی تاريخ چين باستان (ائرشی سی شی) نوشتند  24کتاب 
و علم نسب شناسی (ژنيتيک) به شگوفايی رسيد و پژوهش 

انسانشناسيک و ده های تازه زبانشناسيک، سکه شناسيک، 
ها علم ديگر دامنه يافت، و دستاوردهای کاوش های 
باستانشاسيک در دسترس عامه مردم قرار گرفت، دست به 

ده ها مقاله » دشت زويران«کار شد و در تارنمای وزين 
 گرانسنگ نوشت. 

 
داکتر بايار، باری با وراندازی (مقايسه) هاپلوگروه 

  Qدرصدی هاپلو گروه های تاتارها و ايرانيان ديد که
(شاخصه تورکان) در ميان تاتارها تنها دو درصد و در 

(شاخصه  O ميان ايرانيان چهار درصد است. هاپلوگروه
چينی ها) در ميان تاتارها اصال ديده نمی شود. در حالی 
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  Cکه  در ميان ايرانيان دو درصد است. همين گونه هاپلو

ر ميان ايرانيان (مغولی) در ميان تاتارها دو درصد و د
(شاخصه اير و  R1aسه درصد است. برعکس، هاپلوی 

هندواروپاييان يا ايرانيان) در ميان تاتارها دو 
 برابر ايرانيان است. 

 
اين وراندازی (مقايسه) جالب، او را به اين انديشه وا 
داشت که تاتارها ايرانی تر از ايرانيان اند!. همين 

های ارزنده برای ريشه بود که دست به يک رشته پژوهش 
يابی هويت اصيل ايرانی تاتارها يازيد که نادرست تورک 
خوانده می شوند. او بر پايه تحليل های زبانشاسيک و 
فقه الغه دريافت که واژه تاتارستان متشکل بر سه 
سازواره تات+ ار+ استان است يعنی کشور مردمان تات. 

، »تارهاتاريخ اسرار آميز تا«او با چاپ کتاب وزين 
نسخه رسمی دولتی تاريخ تاتارها نوشته اسحاقف و 

 اسماعيلف را به چالش کشيد.
 

به معنای مرد است که در » ار«يا » آر«روشن است 
و در انگليسی به شکل سوم  Herrآلمانی هم به شکل آقا  
به کار می رود، چونان » ای«-شخص (ضمير مذکر مفرد)

توده ها بازتاب پسوند در نام های تباری بسياری از 
افته است: مانند چونگار (چونگ+ار) ها، بلغار (بلغ+ ي

ار) ها؛ افشار (افش+ ار) ها يا افشين ها از اصال از 
گستره تاجيکستان برخاسته بودند و النی (ارنی) بودند؛ 
(آو+ار) ها؛ اوگرها يا اوگار (اوگ+ ار) ها يا 

 مجارها؛ سابير (ساب+ی+ ار) ها و...    
 

چنين دريافت که به گفته محمود کاشغری، تاتارها او هم
در آغاز زبان ديگری داشته اند و در پهلوی تورکی به 
آن زبان سخن می گفته اند. داکتر بايار پس از پژوهش 
های دراز مدت توانست دريابد که آن زبان، از زبان های 

 ايرانی خاوری بوده است. 
 

داکتر بايار شايان يادآور آوری است که اين نه تنها 
تاتاری، بل که  شمار بسيار از دانشمندان باشقيری، 
قرغيزی و... اند که از راه پژوهش های علمی متوجه شده 
اند که خاستگاه ايرانی دارند و نادرست تورک خوانده 
می شوند. حاال حتا در ترکيه هم متوجه شده اند که 

ی درصد هاپلو 10-2باشندگان کشور ترکيه دارندگان تنها 
تورکی اند و چه از ديد تباری و چه از ديد فرهنگی 
بيشتر ايرانی اند تا تورکی. سخنرانی اخير اکادميسين 

از دانشمندان خبره ترکی که آشکارا  -ياسين اوکتای
چيزی به نام ترک وجود «اعالم  داشت که  در ترکيه 

، به خودی خود، گواه بر نکته های بسيار است. »ندارد
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 :»رکوت«يی  به نام  دهيپد
برج ها از  یکي انيونانيدر دوران باستان، 

را که  )يا کانون های ستاره يی یفلک ت هایصور(
 - )Arktosارکتوس ( ،دارد در آسمان یمهم گاهيجا
ی شگفتنام دادند.  )و دب اصغر (دب اکبر »خرس«

دب «که برج ا معلوم شد، پسان هکه  آور اين
» سخر«همين نام  بهتوده ها از  یاررا بسي» اکبر
 ترين آن ها بوميان دورکه ، اندشناخته می 

مگان هبس درازی مدت  ،تيواقع نيا ند.ا امريکايی
چنين . درک بودفرو برده  سر درگمی کرا در ي

هم و  انيوناني همچگونه که بود، دشوار  چيزی
امريکايی (دو توده بيخی از هم سرخپوستان 

با اين که از هم  ،بيگانه و دور افتاده و جدا)
کانون ، اين دور افتاده انداران کيلومتر هز

  را به يک نام بخوانند؟. ستاره يی
 
مربوط به  یها هيفرض تا همه ی نباشدازين ديشا

يی ها را که فهرست بس ندواروپاميهن نياکان ه
 طی یعلم درازی را در بر می گيرد، و در مراجع

اخير بارها آمده است، برشماريم. دو صد سال 
به که  ريخفرضيه ادو نها بر بسنده است تا ت

از سوی محافل علمی  نترنتيو ا یعلم ینوآوردليل 
به رسميت شناخته شده و پذيرفته شده اند، درنگ  

 .نماييم
 
) دارندگان گروه A. Klesovبه باور آ. کليسف ( 

) يا haplogroupپيوستگی يا هاپلوگروه (
) به هندواروپاييان  R1a-(دقيق تر  R1هاپلوتيپ

شگفتی برانگيز اين که به داليل  دارند. پيوند
 -نامعلومی دارندگان سازواره ديگر اين گروه

ناديده گرفته می شوند و آنان  R1b يعنی دارندگان
می » تورکی«بل که  ،را نه هندواروپايی

هندواروپايی ها يعنی نوع  نياخوانند؟!. 

                                                                                                           
نيدن سخنان داکتر اوکتای در يوتوب، به (برای ديدن و ش

 لينک زير برويد):   
AK Partili Yasin Aktay Türk Diye Bir Irk Yok 
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 R1 به عنوانکه  گريدنوع از R1b دارندگان 
هزار سال  25که حدود ا گرديد جد، شناخته می شود

 پديد آمد. سايبريادر جنوب  در جايی شيپ
 
 یبرا ، 41Pدارندگان هاپلوگروه -بزرگ آن ها پدر 

توده های  از و برخی و جنوب  بوميان امريکا
ها  آنيکی از که  مشترک است ،سايبريا جنوبی
 بهی و برخی ديگر اورالزبانی به خانواده  گرايش

 .يی دارنداآلت خانواده زبانی
 

 -42ظروا نيز ديدگاه همانندی داردن بانو آ.
 شهير اوگرهافينی ها و  يی واروپاتوده های «
می  ايآسی دارند که سر به گذشته مشترک یها

سرخپوستان نياکان زمان که آن در  ،زنند
 .»کردند یم یجا زندگ در آنامريکايی نيز 

 
 تا اندازه يیممکن است بانو نظروا  برداشت های

اگر  که سخن بر سر اين است بنمايد. بيو غر بيجع
و  يی هاهندواروپا در خويشاوندی نياکان

 يکر د بودوباش آن هاو امريکايی سرخپوستان 
 یشک )شجره نامهژنيولوژی ( DNA گستره از نظر

گی ساد به اين  اوگرهاباشد، مساله فينی ها و ن
 پيهاپلوت نخستين دارندگان DNA ر پايه. بستين

 Pهاپلوگروه نوع -»پدر« کي »فرزندان«  Rو Q های
 به نامرا  ايشان بايد آن، بر اساس اند که
» هندوآريايی -امرينيدی -پروتو: تورکی«مشترک 

 -خواند. [(منظور از امرينيدی، در اين جا
 گ.)] -بوميان امريکايی است.

 

                                     
سرزمين آن  انيبوم  اکنون  هم نهميتا است که  جالب.  41

 ی، براها و آنانی  که خاستگاه شان از آن جا است
) paragruppa P پاراگروه پی ( یاشکناز انيهوديمثال، 

 د.دارن
 

 - های فينی تيجمع یکيژنت یکينزد«، وانظر . آ. ف. 42
پايه انتروپوژنيز و ژرمن بر  ی، سالو)Finno Ugricاوگوری (

)anthropogenetics.( 
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که  به گونه يی P نوع پديدآيی ینيتخم خيتار
 زمانی، با پديدآيی از نظر د،يد ميخواهپسانتر 
جنوب در  اوگرهافينی ها و  دهالنفرهنگ ب
 شيهزار سال پ 34حدود  -پاليوليت بعدی سايبريا
 مطابقت می کند. سايبرياوب در جن

 
 N پيهاپلوتدارنده   اوگرهابيشتر فينی ها و 

ی نيچ( O پيبا هاپلوت یکياز لحاظ ژنت ،یعني، اند
 نزديک بهدور ( یدر گذشته ها قرابت دارند.) ها

ها با  آن بيست هزار سال پيش) -پانزده هزار
در جنوب  يیدر جا ،قلمرو مشترک کچينی ها در ي

در  اد،يبه احتمال زاما . می زيستند ايآسخاوری 
 استپ بهشمال،  به ستوسنيدوره پل يیمرحله نها

 .کوچيدند ا،يسآاور) Holarcticی هول آرکتيک (ها
ديگر  ند کهی، هنگامی آمدزماناز نظر ، يعنی

 - امرينيدی -پروتو تورکی«باری واحد جامعه 
 )protoTyurko- Amerinid- Indoeuropoid» (هندواروپاييدی

يافته پروتو  لتشکديگر جداگانه  یبه شاخه ها
 هزار سال پيش) 30-25نزديک به ، R1هندواروپايی (

نزديک به بيست  -Qامرينيدی (و  -پروتو تورکی و
       43يده بودند.هزار سال پيش) فروپاش

 
) اجداد N پيهاپلوت ن(حامال -ها آن ديشا

 سايبريا قاعمکوچيدن به ابه امرينيدی ها را 
نياکان  گانيو همسا خاوری وادار ساخته بودند
با اين برداشت ها، هندواروپايی ها گرديدند. 

نيز مغايرت  یزبان یو داده ها کيژنت یها افتهي
ميان Andreev(44( فه يندره پنداشت ن. اب ندارند.

                                     
توده های اورالی نما يا که  هستامکان  نيا.  43

فرهنگ  يیدر مراحل نها) به شمال uraloidاورالوييدی ها (
از نياکان که  گامیهن ،سيبيری جنوبديرينه سنگی بعدی 

سال و پنجصد هزار (شانزده    R1bهندواروپايی ها، نوع
(سيزده هزار سال پيش) جدا گرديدند؛    R1a) و شيپ

 کوچيده باشند.
يی هندواروپاهای زبان « )،Andreevه يف (اندر.  44

 1984.)، سان پتربورگ،علم» (ناوئکا« ، انتشارات»قديمی
ساده بود،  يک زبانبورئالی زبان به باور نويسنده، 

ی را می اساس ميمفاهداشت که  کلمه 230تنها در حدود 
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اوگری  -يی ديرين، فينیهندواروپا های زبان
زبان  یباستان ديرين و تورکی ديرين؛ در عهد

ر شناسی، نزديک ترين پيوندها ديده می شود.  ب
همه اين زبان ها را در زير  اندره يف اساس، نيا

، )macrofamilyخاندان (خانواده بزرگ يا  کنام ي
) boreal» (الیبورئ«زبان آن را که درآورد 

ر پايه داده های د. ب(شمالی) نام دا
سرزمينی بود  اين زبان هنيم شناسيک،زبان

 یها رد و تابستانس ی، با زمستان هایکوهستان
 و شيوهبزرگ،  یرودخانه ها فاقدگرم و خشک، 

باشندگان آن، بيخی ويژه بود. نظر به  انیزندگ
 یجامعه م نيا ی،باستان شناس یزمان اسيمق

 گاهبرشدر (ی سنگ نهيپار انيا پات تستوان
  به موجوديتش ادامه بدهد. و هولوسن) ستوسنيپل
 

نتوانست در بحث تعيين گستره  ه يفاندرراستش، 
يی ها از چنگ اروپاخاستگاه و ميهن نخستين هندو 

خود محور انديشه های اروپاسنتريک يا اروپايی 
ن فرهنگ های بورئالی را در و حامالرا برهاند 

ره پهناوری جا داد. او، نياکان هندواروپايی گست
 -ها را در کارپات و نياکان توده های فينی

ی رکوت نياکان توده های  اورال، واوگوری را در 
ی جا داد. با اين هم، مانعی نمی آلتارا در 

عوض به بينيم ديدگاه او را ويرايش کنيم و 
سايان را جاگزين سازيم.  -یآلتا ،اورال -کارپات

) نيز ميهن پدران Napolskikh( ه، و. ناپولسکيخ تاز
اوگرها را در دوره نوسنگی، همين جا،  -فينی ها

ی می سئخاور ينی و  یآلتا یشمال کوه ها یعني
  پندارد.

 

                                                                                                           
. دستور جمله ها در آن وجود نداشتاز  يی. بخش هارساند
نو،  ميمفاه انيبرای . بآن نيز بسيار ساده بود زبان

می شدند.  کلمات شناخته شدهروی هم گذاشتن  به متوسل
در آن زمان که جمله ها گواه بر آن اند  یبخش ها نبودِ 

 کيسازگار با تکن چيزی که  -ردندک یدرک نمرا » افعال«
سيماهای جانداران در . ی می باشدسنگ نهيپار ینقاش

نقاشی های آن ها از ديد زيبايی شناسی بسيار جالب اند 
 چيه بايتقر ها انسان اين در حالی است که تصاوير (

 ).ديده نمی شود



 

329 
 

پدران فينی ها و مشترک  یبا توجه به منشا
) (گويشوران Yukagirsاوگرها و يوکاگيری ها (

و اگيری) يوک -یاورالهای زبان قديمی انواده خ
در  يی،در جا ی،در دوره نوسنگحضور آن ها 
تا رانده شدن شان از  کال،يبا پيرامون درياچه

) يعنی glazkov» (گالزکوفی«سوی دارندگان فرهنگ 
می ، منچژوری از اين جا -)(Tungusتونگوزی ليقبا

 ه در گذشته آنک بيخی مدلل پنداشت توان به گونه
و کوه های  کاليبا اچهيدرهای ميان  نيزم در ها

 آلتای بسر می بردند.
 

ها، اما جنوب  کنار آنهمان جا، در در  روشن است
باختری تر، نياکان هندواروپايی ها جنوب  اتر ي

زيرا بنا به داده های  بسر می برده اند.
خانواده پيوندها را در  نيتر کينزدشناسيک، زبان

های بورئالی، پدران هندواروپاييان و زبان 
ی ها و اوگری ها داشتند. آشکار است، پدران فين

پدران تورکی ها و امرينيدی ها (بوميان 
 نيامقارن ) Qامريکايی) (دارندگان هاپلو تيپ 

پروتو  دورتر از فاصله  کيدر می بايستی زمان 
بودوباش داشته می  شرقهندواروپايی ها در 

 بودند.
  

پاسخ اين پرسش که جامعه است، پس  نياگر چن
و سته است واقع باشد؟ توان یمکجا  بوريالی در
مرتبط دانست؟ با آن را می توان  یچه فرهنگ

. به جامعه بوريالی، به گونه يی که ستنيدشوار 
 کتنها ي سايبريادر جنوب پيشتر نشاندهی شد، 

فرهنگ  -می تواند مطابقت داشته باشدفرهنگ 
گستره پيرامون و  يیآلتای قبلی سنگ نهيپار
می  یشمال ابورئالی يفرهنگ  (ما آن را کاليبا

که برای نياکان تورکی ها، نياکان )، خوانيم
امرينيديی ها (بوميان امريکايی) و نياکان 
هندواروپايی ها (که با هم پيوندهای خويشاوندی 

اوگری های  -خونی دارند) و پدران فينی ها
  آينده، مشترک بود.  

 
پديدآيی فرهنگ بوريالی (نظر به ايستگاه زمان 

و  ش،يهزار سال پ 34حدود  -)یآلتا ی صغير درس
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هزار سال يازده حدود  -آن  زمان پايان تکامل
 - بوده است (نظر به ايستگاه نوواسيليف شيپ

يعنی آغاز آن از نظر  ،Novoseleov- Tashtyk)تاشتک 
يل و اواميانه  یسنگ نهيپار انيبا پازمانی 

ديرينه سنگی بعدی و پايان آن با اواخر عهد 
آن و  سرشارآور  یبا جانوران شگفت( ستوسنيپل
  ی) مطابقت می کند. جهانسراسری شدن  مگر
 

 نزديک بهدوره، که  نيدر اچنين بر می آيد که 
در درون فرهنگ درازا کشيد، سال به هزار  23

ها رک نياکان هندواروپاييان، تو ی)شمالبورئالی(
امرينيدی ها (بوميان امريکايی) تشکل يافتند و 

 آنبه N پيهاپلوتيی، دارندگان ر مرحله نهاو د
گستره درون در از جمع آنان که پيوستند  ها

که مقارن آن  ،ی)شمالدارندگان فرهنگ بورئالی (
شماری از توده های بومی فروپاشيده  برهه به

 -توده های فينیستون فقرات بود، تير پشت يا 
 اوگری تشکل يافت. 

 
 نوادگانيولوژی شمه تسلسل تقسيم و ژن نييدر پا 

 ارائه می گردد:  Pهاپلو گروه پی 
 P   -  نياکان  -هزار سال پيش 34 -زمان پديدآيی

 مشترک تورکی ها، امرينيدی ها، هندواروپايی ها،
  R – هزار سال پيش (بنا به  34-20 –زمان پديدآيی

نياکان  -هزار سال پيش) 35-30 -داده های ديگر
 هندواروپايی ها 

R1  -  هزار سال،  30 – 25 -ديدآيیزمان پ
 پيشينيان هندواروپايی ها 

 - Qهزار سال پيش (بنا به داده  20 -زمان پديدآيی
نياکان تورکی ها  - هزار سال پيش 20-15 -های ديگر

 و امرينيدی ها (بوميان امريکايی)
 R2 - هزار سال پيش (در  35 -10 -زمان پديدآيی

 45آسيای ميانه، ايستگاه سمرقند)

                                     
، در نتيجه کوچروی . ايستگاه سمرقند، به گمان بسيار 45

بخش هايی از دارندگان فرهنگ بورئالی به جنوب، نزديک 
هزار سال پيش، ايجاد گرديد. مواد به دست آمده  20به 

از اچينسک (سيبيری جنوبی) نسبت به مواد به دست آمده 
بسيار نو تر اند و  -از سايت های سيم بورست و مالت
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R1b  - گول ها« -هزار سال 16.5 -زمان پديدآيی «
 سلت ها)(«

  R1a  - هزار سال پيش (بنا به  13 -زمان پديدآيی
 »اری ها« -هزار سال پيش) 15-10 -مدارک ديگر

به گونه يی که می بينيم، همه نوع ها در گستره 
فرهنگ بورئالی پديد آمده اند. چنين بر می آيد 

بر پايه  گمانه که (هر چند هم نه موثق،  بل که 
زنی)، برای آن ها در حدود فرهنگ بورئالی فرهنگ 

 های زير مطابقت می کند:  
پيشينيان  -فرهنگ کوکاريفو (آلتای جنوبی)

 هندواروپايی ها
 - فرهنگ مالت ها و بوريتی ها (پيرامون بايکال) 

 نياکان تورکی ها و امرينيدی ها 
ه اين فرهنگ، ب -فرهنگ افونتووا (در ينی سی) 

گمان غالب، فرهنگ گويشوران آينده زبان های 
اوگرها، اما از ديد  -پدربزرگان فينی ها

امرينيدی ها،  -ژنيتيکی، پيشينيان تورکی ها
بود. سيلکوپ ها و  Qيعنی دارندگان هالپو گروه 

 از نوادگان آن ها اند.  -کيت ها
 

برداشت اخير شايد شگفتی بر انگيز بنمايد، اما 
پسانتر خواهيم ديد، بيخی مدلل به گونه يی که 

 است.
 

گستره شمال از  بهيعنی ظاهرا،  جا، نهميدر 
 نحامالپيشينيان هندواروپايی ها در آينده 

شان  ستگاهيزکه   (uraloid)اورالوييدها N  پيهاپلوت
را در بر می گرفت، آنگارا  همچنين پيرامون
 ريمس زها از شرق ا آن ديشااسکان گزيدند. 

 است، تنها آن یهيبودند. بديموده راه پ یشمال
نياکان تورکی ها و ند وحدت ستتوان یها م

و را بشکنانند ) prototyurkoamerinds( امرينيدی ها
 به شمالکوچيدن  ها را وادار به رخپوستس نياکان

نفوس، از حد  شيبافزايش است که گردانند. روشن 

                                                                                                           
ريت می بو -وضعيت ميانی را در ميان سمرقند و مالت

گيرند که شايد بر تاريخ پديدآيی دارندگان هالپوگروه 
را آسيای ميانه، در هند و ترکستان خاوری روشنی  2-آر

 بيفگنند.
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و ها  یريهمواره به درگ ،کمبود منابعدر اوضاع 
 امد.نجی ام گراناز سوی دي یبرخ راندن

 
جد  -  (Yakutia) در ياکوت) dyuktay( ديوکتای فرهنگ

هزار سال پيش  14حدود  های امريکايی، درفرهنگ 
 داديرو نيامکان دارد که اپديد آمد. بيخی 

) پيوند uraloidsاورالوييدی ها ( با ظهور یخيتار
بعد، پدربزرگان  از آن زمان بهداشته باشد. 

پدربزرگان  گانيهمسا اوگری ها، -هافينی 
 يیهمگرا همين جا،از هندواروپاييان گرديدند. 

نوع دو ديرين ترين بخش های زبان های در  قيعم
جا  نيابيگانه ميان هم بر می خيزد.  اقيعمهای 

: اين توده ها از رشته مردان با روشن شود ديبا
از رشته زنان که  یدر حالهم قرابتی نداشتند. 

  .متفاوت باشدکار ند توا یم
 

می به شمال، پيداست که اورالوييدی ها با آمدن 
فرهنگ  رهياز دا انيبا شکارچ گونه يیبه بايستی 

و ها تجربه های بورئالی سازگار می شدند تا 
 یورافنعرصه را در آن ها ارزشمند  یدستاوردها

 ها به دست می آوردند و  فرا می گرفتند.
 
که در است  يیز نمونه هااآگنده و سرشار  خيتار 

بوميان اعتماد از راه رسيده، نخست  گانگانيآن ب
و دستاوردهای آنان را فرا  را به دست آورده اند

دل شان، ساده شر آموزگاران و سپس از گرفته اند 
 چرا آنرهايی بخشيده اند. درک اين که  خود را

دست به چنين رفتارهايی می يازيده اند،  ها
 .ستيندشوار 

 
به يک مردان همواره گفته هويداست که نگاه نا

که ، ن و حريفانباينه تنها به عنوان رقديگر، 
زنان نگاه آنان به که  یدر حال 46خصمانه است،

                                     
برخی . در دوران باستان، ستين داستان کل نياما ا.  46

می کردند و می  شکار را گريدآدم های  از آدم ها،
 -تينانسان های نخس ،يمدان یه مگونه ک . همانخوردند

کمبود مواد خوراکی  بودند (يعنی از اين راه، آدمخوار
و گول ها  يیکايمراو سرخپوستان  را جبران می کردند)

را سنت  نياگ.] -[و نيز برخی از قبايل افريقايی
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بانو  یداده هار پايه . ظاهرا، بمهرورزانه است
 –فينی ها  ها و يیاروپااز همين رو،  نظرووا،

 دارند. مشترک یها شهيراوگوری ها 
 

را  ی از تحول اوضاعگريتوان نسخه د یمن، راستش
)، uraloidsنياکان اورالوييدها (د. ررد کهم 

را  فناوری هازبان، آداب و رسوم، اسطوره ها، و 
هندواروپايی ها که از از آن پيمانه نه به 

  پيهاپلوت نحامال -ودخ یو بستگان شمال گانيهمسا
Qی ترديد مشترکات ، که بفرا گرفته بودند

يشينيان هندواروپايی ها داشتند. فراوانی با پ
تر بودوباش  شمالچون در همان جا، اما اندکی 

. (Afontovo)دارندگان فرهنگ افونتوفی  -داشتند
يا  Samoyedsساموييدی ها  -بازماندگان آنان

هنوز در آن  گريدتوده های و   (Selkups)سيلکوپ ها
خانواده  یزبان هابه کنند، اما  یم یمناطق زندگ

 ی آنان را ، که منشاسخن می گويند یاورال
 پيوند می دهند. اورالوييدی ها  بااشتباها 

 
 دهد که چرا یم حيتوض اين امراست،  نياگر چن

 نيا   Qحامالن هالپوگروه -پدربزرگان تورکی ها
سخن می  اوگری -بيگانه فينی زبانبه ها  نيزمسر

آن ها است که با زبان های  زبان خود نياگويند؟ 
 کينزدهندواروپايی خويشاند است و زمانی  نياکان

زبانی است ، اما ترين زبان برای آن ها بوده است
که آن را از تازه واردان اورالوييدی فراگرفته 

 پس از آمدن به اين جا، که تيره هايی  –بودند 
به تيره های مسلط  ايسآورشمال ادرختزارهای در 

 مبدل گرديدند.
 

فرهنگ  همانند اريبسکه  ی)شمالبورئالی (فرهنگ 
است (که  اروپابعدی  یسنگ نهيپارهای 

آن ها به گونه يی که روشن است،  گذاراندايبن
 ) يا کرومانيون هاneanthropinesنئوانتروپ ها (

                                                                                                           
 ن،ي. بنابراه بودنده داشتتا همين چندی پيش نگ بايتقر

تيره ست که افراد ينهيچ چيز شگفتی برانگيزی در آن 
پرهيز  گريکدي یکيدر نزداز زندگی  ، بيشترفمختلهای 

 کردند. می
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به طور  سرزمين ها نيدر ا اند)، شناخته شده 
 . از راه رسيده بود یناگهان

 
فرهنگ بورئالی از ديد تقويمی  ،اگرچه

ک) و نظر به مراحل تکاملی آن، با (کرونولوژي
و ديگر ) kostenov(فرهنگ شناخته شده کوستينوفی

به هيچ رو اما  فرهنگ های اروپايی مطابقت دارد،
 یاست، هر دو یهيبدبرخاسته از آن ها نمی باشد. 

اما  برخاسته از يک گستره سرزمينی اند.ها  آن
اين گستره در آن واقع بوده است، تا که  يیجا

 باور کليسف است. بهمانده ناشناخته کنون 
)Klesov(- ی ميانهايآسشايد در در جنوب،  يیجا 

در آن جا، چنين مجتمع يی از نشانه اما  باشد.
 دوجو يیاروپا یسنگ نهيفرهنگ پارها مانند 

 .داردن
 

با ی) شمالبورئالی (فرهنگ منشای مشترک 
 ینژادواحد نوع گويای  يی،اروپا انيشکارچ

يافته های . اما می باشد آن آفرينندگان
يک) بسيار اندک اند. انسان شناسانتروپولوژيک (

درهم شکسته مورد. آن هم، يکی از آن ها  دوتنها 
و ديگری از هم پاشيده است که نمی توان آن ها 

از يی قطعه  ،ها افتهياز  یکينمود.  یبازسازرا 
در  است که بينی کوتاهی دارد وجمجمه  يیبخش جلو

) (در Afontovaافونتووا ( ر کوهد رغا کي
ی مغولپيدا شده است و سيمای  )ارسکيکراسنو
 .ی تا کنون پيدا نشده استگريدنمونه های  دارد.

 
باشندگان دارای فرهنگ  یمغول باره سيمایدر 

ان زن بورئالی می توان از روی فيگورهای کوچک
 یمجسمه ها آن ها، متفاوت از داروی کرد.

 های مدل سازی شده اند و يی، دارای چهرهاروپا
 نياما، با ا .را به خاطر می آورند مغولتيپ 
يکسان آسان و  اريسهمه چيز به اين سادگی بحال، 

 .  ستين
 

 یو نوسنگ یانسنگيمدوره های  یباستان باشندگان
، در انياس -یو آلتا کاليباپيرامون درياچه 

خاوری ميل  سايبريامناطق  گريبا د سهيمقا
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ی چهره های اروپاييدی ها يا آشکاری به سو
 نيو در ا داشته اند )Caucasoid( قفقازی نماها

کمتر از باشندگان کنونی فرق می شدند.  ،رابطه
، نظر به تصويرهای نقاشی شده سرخپوستان باستان

به روی تخته های برجسته، دارای برخی از نشانه 
نوع  های اروپاييدی: بينی های بزرگ، بيشتر

با کرومانيون ها  مانندی هچشم ها، یقفقاز
  بودند.

 
: )Mongoloids -ی نماهامغولمنگولوييدها (و ...
مغولی نماهای  حددر  سطح چشم (اما نهبودن  صاف
 ميمستق هایگونه باال، مو ی)، استخوان هایواقع

 وجود دارد.هم هر چند مواج  د،يو سف اهيس
 
و   P، نشانه های اروپاييدی از نياکان نوعديشا

به ارث گرفته  سايبرياشرق  شانه ها درديگر ن
از روی يافته  یقطعداوری  ،نيبنابرا .شده باشد

و سيمای  انزنتنديس های  های انگشت شمار و
نوع  نيسازندگان آن دشوار است. امنگولوييدی 

همه باشندگان فرهنگ به  ستتوان یم ینژاد
  نداشته باشد. یطبر بورئالی

 
باشندگان روپا، ادرست مانند  اد،يبه احتمال ز

از ديدگاه  سايبريانوب بعدی ج یسنگ نهيپار
 انيدر م ا،ليتاي. در ابوده اندن نوهمگ ینژاد
آدم های دارای ، )CRO-Magnonانيون ها (مکرو

) Negroidسيماهای سياهپوست نما يا نيگروييد (
، در عين چيز حضور داشتند. )grimaldiyگريمالدی (

) Sunghiriگيری() و سونKostenkakhکاخ (ينکوست
و دو نوع  کرومانيون ها –صدق می کند) هي(روس
اکواتولایر ها يا به  آن ها را که ،را گريد ینژاد
مرتبط می  )Negroidسياهپوست نماها ( يی ها استوا
 47دانند.

                                     
از های کوستينکاخ » يیاستوا«. ستيدرست نچندان  ناي . 47
های سونگير به همان پيمانه فرق می شوند که » يیاستوا«

با  –ی کي.  )veddoidyعاصر از ويدويدی ها (م دپوستانيسف
و با چهره به شدت برفلد،  ،ینيبمقدمی  نوع آسيای

نسبتا سيمای کلفت و کوتاه، کم رو، با با چهره  -ریديگ
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 تاريخ نوادگان فرهنگ بورئالی:

است، روشن نخست می پردازيم به هندواروپايی ها: 
به پايان با  ی)شمالی (بورئالشدن فرهنگ  ديناپد

ربط داشته است. مرگ و مير  ستوسنيدوره پلرسيدن 
 را متوجه یشکارچگروهی جانوران، توده های 

 کي گله يی ساخت و در نتيجه دربزرگ  چارپايان
چنين بر می آيد که  دشوار قرار داد. تيموقع
ر حال جانوران دبه دنبال  ت در همان زمان،سدر

هندواروپايی ها و  انمهاجرت نياک ی،نيعقب نش
فينی ها و اوگرها به غرب آغاز گرديد. پيشينيان 

از راه لندشافت های  -فينی ها و اوگرها
برای شان و پيشينيان  آشنادرختزاری 

از راه دشت ها رهسپار  -هندواروپايی ها 
ايستگاه های آن ها برای ما و مسيرها 48گرديدند.

نوب شناخته شده است که در جروشن نيست. تنها 
در تيم های بزرگ به گونه گروهی  ها آن سايبريا
که  گله يی می پرداختندبزرگ  جانوران به شکار

داشت. چنين چيزی  شکار دهی باالیبه سازمان ازين
 یم ست عملی باشد.توان ینم یانسنگيم در دوره

غرب  یها استپدر گستره ها  آنگمان برد که توان 
ی پندارند چنين م. شده بودند پراکنده ايسآاور
هزار  5-6 نزديک به ،یانسنگيمعهد  انيدر پاکه 

 یاروپا یها در استپ هندواورپايی ها ش،يسال پ
 خاوری پديدار شدند.

 
 ،خودهای  یسخنران نياز آخر یکيدر  وانفياو. 

زمان جدايی زبان های هندواروپايی را از يک 
مرتبط  الدياز م پيش به هزاره هفتم »مادر«بدنه 

ی، مقارن با آن زمان، هنگامی که پس دانست. يعن
فرهنگ پيشينيان  ،ی)شمالاز فرهنگ بورئالی (

 ،کننده اقتصاد ديبا عناصر تول هندواروپايی

                                                                                                           
جنوب ويدويدی های معاصر  همانند با یزيچکه  ،یمنحن
 را به خاطر می آورد.هند 

 –فرهنگ بورئالی یباستانتيره های از  یبرخ . 48
به دنبال هم  – Qو   R1b1b1 دارندگان هاپلوگروه های

يکی  –تيره ها  نياز ايی های خود نشتافتند.  هليقب
ها خود را  ما آنبودند. ا افغانستان هایهزاره  هم، 
 دانند. یخان مغول م زيفرزندان چنگاز 
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گرديد که به  یفروپاشريخت يافت و سپس دستخوش 
 نيدر ا از آن انجاميد. اناتولیگروه جدا شدن 

در ه گونه يی که گمان می برند، ب اه ، آندوره
 یم یزندگ کسپين یايدر اختریکرانه های ب

 49.کردند
                                     

ی هندواروپايی اناتولی ها زبان هز جامع. نخست، ا 49
)Anatolians،هزار هفت حدود  ) جدا شدند که از نظر زمانی

و  یانسنگيم نيبدر اين هنگام،  بود. الديمپيش از سال 
(سامانه واژگانی) پايه زبان های  لکسيکون ینوسنگ

اين پايه ، اما بود يیهندواروپا یها زبان -يکآناتول
و اناتولی ها وامگيری بيشتری از زبان های ، بودوچک ک

) می کردند. همين گونه Hurrianی و هوری يا هورينی (اکد
وامواژه هايی از زبان سومری هم داشتند که بيشتر از 

د. پسان ها، همراه با فرا راه نوشتاری پذيرفته می ش
ه های کلمرانی و اسب پروری، برخی از  ارابهگيری 

در معرض نيز پذيرفته شدند. اما با اين هم،  يیايآر
 ذ واژگان هوری قرار داشت. نفو
 
: در ويکی پيديا در باره زبان هوری يادداشت گزارنده[

است که به  یقرارداد ینام یزبان هور«چنين آمده است: 
 انروداني) به مالدياز م شي(پ ٢٣٠٠که در - ها یرزبان هو

 -شدند دي) ناپدالدياز م شي(پ ١٠٠٠شدند و تا  اندر
در شمال  یتانيم یزبان پادشاه ی. هورشود یگفته م

زبان  نيکه خاستگاه ا شود یبود. انگاشته م انرودانيم
شمال عراق و جنوب  ،هيسوردر شمال  انيهور یها ستگاهيز

 .بوده باشد یکنون هيترک یشرق
 
است که همراه با زبان  یونديزبان پ کيزبان  نيا

. سازند یرا م يیهورواورارتو یخانواده زبان يیاورارتو
دارد  یاريبس یها خانواده وامواژه نياز ا یزبان ارمن

و  یزبان با هور نيا یرپايد یکه نشان از ارتباط زبان
ند باور نيپژوهشگران بر ا یدارد. برخ يیهورواورارتو

قفقاز  یشمال شرق یها با زبان يیهای نندهما یکه هور
 یها زبان را در خانواده زبان نيا نيدارد و بنابرا

 .دهند یجام یآالرود
 

 الدياز م شيپ ٢٠٠٠به  کيرا نزد یاکد یخيخط م های هور
 یهور یها . نوشتهرفتنديشان پذ نوشتن زبان یبرا

به  شيگرا نيهمچن های ند. هورا تاکنون اندک شده افتي
آن  یداشتند که تلفظ هور یسومر نيسود بردن از خط نماد
از زبان  یآگاه ،رو نيا . از ستيواژگان امروز آشکار ن

 .ستيهنوز کامل ن یهور
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و  تيتاکنون در خاتوشا، اوگار یبه زبان هور یها نوشته

 یها نامه نياز بلندتر یکياند.  شده افتي نووايشاپ
به  یتانيتا پادشاه م توشراتاست که  يی  عمارنه نامه

 نيآمنهوتپ سوم فرعون مصر باستان نوشته است. کهنتر
شده در  افتهي یهور یها در نوشته یقينشانه از موس

 »].است شده دهيد تياوگار
 
اسم ها مطابق دستور زبان  از نگاه دستور زبان، صرف 
 ف فعل.يصرجاها، تاز  یبرخدر ، ی می باشدوناني

روی هم وجود دارد.  کيتاليا یها زبان اانندی هايی بهم
 - یتيگرامر زبان ه ،کل دراما  رفته، اندک،

که ی ميقد حاتيتوضبه  ن،يبنابرا .ستين يیهندواروپا
و  افتد (از دست دادن یاتفاق مچنين چيزی چگونه 
دستور  -بايسته است، پنداشت نوی را افزود) وامگيری
و  کيسلتای روی زبان ه ازبه شکلی که ما آن را زبان، 

 یتيدر ه ی توانستمی می دانيم، رانيهندوا یزبان ها
 .موجود نباشد

 
 تکاملها در جهان، زبان  زيهمه چمانند که روشن است 
پيش می روند. همين  دهيچياز ساده به پ یعني، می يابند

بازتاب  از توسعهمعينی رحله هم م یتيهزبان در  گونه،
 می يابد.

 
 فند واژگانی ،)یفوقان یسنگ نهي(پار یلعهد بورئادر 

 لي. در اواجمله ها وجود نداشتاز  يیکوچک بود، بخش ها
زبان ، )یانسنگي(م قبلی پيشينيان هندواروپايی هادوره 

آغاز به که را  تيواقع نيا .می گرددتر  دهيچياحتماال پ
 یها یتوان در نقاش یم نموده بودند،ل افعشناسايی ا

در دوران شی ها تنها اين نقا. ديدروی تخته سنگ ها 
از پيش هزار سال  7-9حدود پديد آمده بودند. یانسنگيم
زبان  الديم پيش از 4-5 نزديک به هزاره های ،سپس .الديم

) شکل ی هاآناتولديگر، جدا از زبان ( هندواروپايی
چنين چيزی به گونه يی که می خود را گرفت.  يینها

ه از قفقاز سپيدپوست آمد گانيهمسا تاثير پندارند، زير
ها  يیندواروپاه نياکان دوره،  ني. احتماال در ارخ داد

 .کردند یم یزندگ کسپين یايدرکرانه های باختری در 
 
برخاسته از آن  ديخورش در نياش های خود، از های تيه

از توان  یم سيمای هيتی ها را ياد می کردند. ايدرور 
های تيپ ها  از آن یبرخ داوری کرد. یمصر ريتصاوروی 

 – ی قدامی رابه خاطر می آورند و برخی ديگرايآس
 ی ازکيدر که جالب توجه است، اروپاييدی ها را. 

 کديده می شود که از آن ي شده دهيتراش ها، سرريتصو



 

339 
 

و ها » سلت«ی تر از آن ها شمالنواحی در  
احتماال  شان، می زيستند. بستگان –ها » يیايآر«

منطقه  یزندگ یبرا R1a حامالن هاپلوگروه نوادگان
) را Donetsدونتسک (حوضه رود دن  –پريدنرود 

 -    R1b1b2دارندگان هاپلوگروه برگزيده بودند.
را. با اين هم، آن ها با  ولگاحوضه رود ه منطق

گمانه زنی  نيا بودند. کيدر تماس نزد يک ديگر
و اختالف ) ethnonimپايه جامع بودن نام تباری(ر ب

، اروپاييدی های هر دو 50ی استوار است.نژاد
ها  از آن یاما برخ) بودند. paleoevropeoidقديمی (

ط داد، ها رب يیايبا آررا  که پذيرفته شده است 
ها » سلت« پهن، و برخی ديگر از ايشان، یچهره ها

                                                                                                           
 های يیايمانند آر درست گيسوان سرازير اند.رشته از 

 .هند
 

.  فرهنگ های حوزه ماريوپل: فرهنگ های استوگوفی  50
 ،): نام های تباری گال (آل)Khvalynsلينی (خوا و ميانه

الن  ايآر و )aryamann( يا اريامن هرمانِارن)،  -هِلن (ِ
)All-Arبا هم همخوانی ) »ر«به  »ل« ی، انتقال صدا

، که از هم فرق می شوند ها شيگواز نظر ، اما دارند
چنين می  .ی آن ها باشدفرهنگدوگانگی نشان دهنده شايد 

ی انسنگيدر م شهير ،وپوليمار رهيدا فرهنگپندارند که 
) Vasilevkaگورستان واسيليفکا شماره سه (.داشته باشد

ی می نوسنگهای پسانی فرهنگ را نيای ) یانسنگي(م
اين گورستان که در  یکه کسان مييبگو ديباپندارند. 

شناختی) با هم  نوعاز ديد تيپولوژيک ( آرميده اند، 
اروپاييدی  -ر اين جاهمانند اند (هم در آن جا و هم د

شايان  ی، اما تفاوت هاندا paleoevropeoid)  -های قديم 
 .دارند یتوجه

 
 پهن چهره و نيز) بس بومی( باشندگان بيشتر قديمی تر

 های، با سر)ortognant (کوتاه چهره بودند، اورتوگناتی
 ، باتر رو کيبار -انوارده که تاز یبلند، در حال

prognathism  سياه چرده ( کارا چشمگيرآشآلوئوالر
با صورت  يی)استوا) يا دارای نشانه Negroidنيگروييدی ( 
به ها  آندر آينده . کيبار ینيو ب یمنحنهای بيشتر 

 یژگيوباشندگان قديمی دارای . جاهای ديگری کوچيدند
منتقل را از خود  هايیزي، اما چمشروط بومی بودند یها

 .نموده بودند
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دارای چهره های پهن » ها گولگال ها يا «و 
 »متوسط بودند.

 
دامدار و  ليها قبا آن ،)جا نيدر اجايی (در 

 9-7، که حدود قدامی بر خوردند يیايآسشبان 
 ايسآاور یها استپدر  ا پويايیب پيشهزار سال 
پنجم حدود سده شمال ر مسيدر آن ها،  پخش شدند.

احتمال  به، به اورال جنوبی (الديم پيش از
ی نوسنگ لياواهای منشاء فرهنگ  بسيار،

نشانه های با  )Bashkortostan( باشقيرتوستان
) و در پيوند دارند ها با آن یو دامدار یکشاورز

مسير خاور به حوضه رود تريم و شمال باختری چين 
 .ندديرس

  
تنها هندواروپايی ها، نه از  یاريبسنياکان 

ی، بل که چيزهايی و اقتصاد یآداب و رسوم فرهنگ
 ويژه، به  بسياری را از آنان فراگرفتند.

از جمله  در زبان کيخاور نزد ليقباوردهای ادست
 ).Ablautها ( کلمه فيتصردر زمينه 

 
به گفته . آن چه که پسانتر رخ  داد، روشن است

) نامدار ن شناسانساانتروپولوژست ( -آ. خوخلف
(آدم های دارای چهره » ميانچهرگان«يی، سامار

» پهن چهرگان يا پهن سيمايان«های کمتر پهن) بر 
(آدم های دارای چهره های پر بر و پهن) به 

نهايی دست يافتند. هر چه بود، درست در  یروزيپ
سوی به  اناتولی يی وايآر قبايل همين هنگام،

). الدياز م پيشجم پنهزاره  ی(انتها شتافتندغرب 
ی اروپا« غروب ی گرديد برایها آغاز آنيورش 
. آنو برپايی اروپای نو بر ويرانه های » قديم

حدود ( )Eulau( اوالوی فرهنگدارندگان  DNA آناليز
و   R1aگواه بر موجويت  ) الدياز مپيش سال  2600

  در ميان آن ها می باشد. R1bنبود کامل 
 

خاور  یهادشت در ، هنگام ينهم تقريبا در
که از نظر ی پديدار شدند ليقزاقستان، قبا

 دارندگان فرهنگ اندورنفی ها به کينزد یکيژنت
 انيرانياها شايد  نيا ن،يکالباور  هب .بودند

دارندگان ، ی پسان تر از آن هاچند بوده باشند.
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 . استپکوچيدند سايبرياجنوب  فرهنگ افانسيفی به
مايد که به گونه چنين می ن خاوری یاروپا یها

 گال ليقبانياکان  –ها » لتس«بالمنازع در دسترس 
(گول) و قبايل ايتاليک قرار گرفت. پس از گذشت 
چند هزاره، در ميانه های هزاره سوم پيش از 
ميالد، به  دنبال آريايی ها، گول ها و ايتالی 

 سرکوبها  آن51ها به سوی غرب رهسپار گرديدند.
و  ليتکم ی قديم رااروپا یکشاورزهای فرهنگ 

دوباره به شمال و  را به» ها يیايآر«نوادگان 
ها،  یآلماناز آن ها  در اروپا،دشت ها راندند. 

 یها در استپ و اسالوها، ،ی هاناوياسکاند
 کاتاکومب هادخمه يی ها يا  – ايسآاور
)catacombniks( آر)و ريسماندان يا  )يی هااي

چونان  رويدادها نيا زاده شدند. طنابداران
 گرديد.در سرنوشت اروپا چرخشی 

کامل گونه به اروپا زمان به بعد، اين از 
توان گفت که  یم ،ني. بنابراگرديد يیهندواروپا

 52ت.آن ها بوده اس یخيتار هنيم نيسوماروپا 
 یمن کيدرامات یدادهايرو نياست، ا یهيبد

 نييو پابازتاب نيابند در ذهن مردم  ستندتوان
در باره سده های  افسانه هاريق از طآمدن به ما 

 رسيده اند.اروپا  خيدر تار یو برنز زرين
 

پيشينيان پس از خروج :  فينی ها و اوگری ها
هندواروپاييان، پيشينيان تورک ها به جنوب 

                                     
ن ها نمی توانستند بروند. شماری . مانند هميشه همه آ 51

ماندگار گرديدند. بازماندگان آنان را می توان در 
باشقيرتستان، ترکمنستان، و در ميان اويغورها يافت. 
شايد آن ها برخاسته از توده های قديمی کوچی که به 
نام پاسيان ها ياد می شوند، باشند. پيچينيگی ها از 

 باشند.  بازماندگان سده های ميانه آنان می
 

. ميهن نخستين هندواروپاييان (اير و  52
هندواروپاييان)، باختر پشته ايران (ميانرودان و 
دلتای رودخانه های دجله، فرات و اروند در شمال خليج 
پارس و سپس هم هوملند دامنه های جنوبی قفقاز 
(آذربايجان، ارمنستان و کردستان ايران) ) بوده است 

دشت  -يای ميانه به ميهن بعدی که از آن جا از راه آس
- های پهناور اروآسيا در جنوب سيبيری کوچيده بودند. 

 گ.
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فينی ها و  و ی را گرفتندمرکز یايآسکوچيدند و 
و  اگورها گستره های درختزاران را گرفتند

سرزمين  –)Yukagirs(ی ها يوکاگير –ايشان بستگان 
 را. کاليباهای پيرامون 

 
بازماندگان انسان های ها  آن یکياز لحاظ ژنت 

 ستين ند.  شگفتی برانگيزا N و Q دارای هاپلوگروه
ات ها مشترک ، آنباهمی انیزندگ یکه در ط
 چهره های. احتماال بودندبه دست آورده فراوانی 

 نيدی هاامري -و تورک بازماندگان پروتو یمغول
)prototyurkoamerinds ( دارندگان هاپلوگروه)Q از (

چهره های اورپاييدی يا  ، و(uraloid)اوراليدی ها 
  (N)قفقازی نما در اوراليدی ها يعنی هاپلوگروه

) prototyurkoamerindپروتوتورک و امرينيدی ها ( از
 راثيمايشان زبان و آداب و رسوم بود. اما 

علی  رئالی(شمالی) بود.فرهنگ های بو یباستان
، که در آن نشيآفر الخصوص اسطوره يا افسانه 

چنين افسانه  (مرغابی) دارد. اردک را یاصلنقش 
فينی ها و ، ها يیتاتارها، آلتاهايی در ميان 

 . سته امريکايی انيو بوماوگری ها 
 

های در زبان  نمی توانست ی مشترکفرهنگ شالوده
، پيشينيان الفاتاختا همه ب شان بازتاب نيابد.

 هایزيچتورک ها و پيشينيان فينی ها و اوگرها 
زبانشناسان  ان هاکه پسنگه داشتند  ی رامشترک

های آن ها قرار داد. زبان را در برابر بن بست 
، اما نموده بودند خانواده متحد کي را زمانی در
. »از هم جدا و طبقه بندی نمودند«پسان ها 

 یخيتارتماس های  ،یگستره ي یاست، انزوا یهيبد
های زمانی زبان  ی،زندگشيوه و  گانيبا همسا

 را از هم جدا نمودند. کينزد
 

در پيشينيان فينی ها و اگورها،  بازماندگان
 سايبريادر سراسر  گرم ترين دوره)( یدوره نوسنگ

 یزبان هابه . و گرچه باختری پراکنده شدند
 نزديک به همی سخن می گفتند، دارای فرهنگ های

 Q و N ن هاپلوگروه های اما حامالهمانندی بودند. 
 جه،يدر نتو دور از هم زندگی می کردند. جدا 

فراتر از  ،نه چندان دور  )Samoyeds( ساموييدی ها
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 نحامال( ها نياکان شانکه در آن  يیمکان ها
ها بخش  آن نرفتند. کردند، یم یزندگ )Qپيهاپلوت
و بخش غربی  ی آن را اشغال کردندو غرب یشرقهای 

انسان های دارای  -آن به اوگرها  رسيد
 .Nهاپلوگروه 

 
روشن است کوچيدن و اسکان يافتن در جايی، به 

 چگونه آناين که است.  ن جای ديگرانگرفتمعنای 
 کديگر چونان ي ند؟دادمی انجام ا اين کار را ه

 سايبريا م،يقد یراز مانده است. از زمان ها
 قدامی یايآس ترانهيمد تيجمع ريتاث باختری زير
 استپفرهنگ بورئالی در که فرزندان  یبود. هنگام

می  سايبريا ) جنوبHolarcticهای هول ارکتيکی(
 انيچاورال شکاردر سرزمين های خاوری  ،زيستند

پيرامون  تيبه جمعهمانند  یکيژنت گاهاز نکه 
 بودند، به سر می بردند. خزر یايدر
 

 - ه های دوازدهمسد( یانسنگيمدوره در  زيچ عين
 ینوسنگ پيش از ميالد) و در دوره  XII – VIIIهشتم  

پيش از ميالد) تکرار  VII -V پنجم -سده های هفتم(
نوسنگی سيمای  دوره ظاهرا، همان مردم در گرديد.

را  کاليباپيرامون منطقه  تيجمع يی ترانهيمد
ديندوگرام  درا آشکارا نظروبانو ، که آوردند

)dendogrammنموده است.ثبت  ) خود 
 

انه مردهاپلوگروه های ، ه باشدهر چه که بود
استثنای به همسان با باشندگان آسيای صغير (

 ديده نمی شود، بايتقر سايبريا، در )Iپياپلوته
هاپلوگروه های زنانه آشکارا به چشم می اما 
 در آن هنگام تنهاچنين بر می آيد که  خورد.

يشينيان پيشينيان اوگری ها و فينی ها و پ
زمينه فناوری در  شرفتيهمراه با پ تورکان،

 ،ماکروليت (بزرگسنگی) و(ريزسنگی)  ليتکروي(م
زبان  نهيدر زمآن ها  یها ینوآوراز د ستنتوان

 .رنديبگوام هايی 
 
 ويژه، پيشينيان تورکان، شيوه التيام زخم به
ايالمودراويدی ) را از agglutination ونيناسيآگلوت(



 

344 
 

فرا گرفتند. هر چه بوده باشد، ) elamodravids( ها
 آشکار اند:ساده و  ،زبان شناسان یها افتهي
ی زبان های فينی ها و باستان (سينتکس) نحو«

] نحو یزبان یهاه دانشنام یکشنري[د اوگری ها
 یها یژگيو نيو ا ه استبود یرکوتزبان های نوع 

زبان های اوبی  کنون همين اتا را کهن 
 -ای  عليای  رود اوبی) (باشندگان سرزمين ه

ی نگه  داشته و ادمورت یمار یزبان ها اوگری و
 اند.

 
در ميان گويشوران دستور زبان  گونه نيا نبودِ 

 نيدهد که در ا ینشان م زبان های هندواروپايی،
نيوليت يا نوسنگی) گويندگانِ neolith  دوره (دوره

 های زبانبه اين زبان ها، با حامالن 
در يعنی در جايی ، ماس نداشتندايالمودراويدی ت

که در آن زبان  يیبه مکان ها کياروپا، نزدخاور 
 گرفتند، بسر می بردند. لقفقاز شکهای 

 
در آينده، فينی ها و اوگوری ها تقريبا در سه 

 د. آنبه سوی غرب شتافتن الدياز م هزار سال پيش
يمای منگولوييدی س ،هيروسخود به دشت های  اها ب
سخت   طيدر شرا یزندگ یها و مهارت ی نمامغوليا 

 ني. در آن زمان، زمندبه ارمغان آوردرا شمال 
ولوسوفی ها  اشغالدر  ساوک -ولگاهای ميانرودان 

)volosovs(-  و آسيای صغير فرزندان) ايباستان 
آدم هايی با چهره های بلند  -بود) یقفقاز شمال

(دراز رخ) با نشانه های آشکارا نمايان 
 اما با سازواره های اورالوييدی. اروپاييدی 

 
از سوی قبايل هندواروپايی  یبعد یهاهجوم 
دارندگان فرهنگ های  -ی مرکزیاروپا پيشتاز

، »ريسمانداران(«ريسمانی يا طنابی 
نياکان ( )fatyanovs( طنابداران): فاتيانوفی ها«

 و) abashevs( احتمالی تخاری ها)، اباشيفی ها
منظره تباری  ؛)انيراني(ا) srubniksها ( سروبنيکی

  Ugricاوگری  مردم  خيو تارتر ساخت  دهيچيپرا 
 را زير سايه  برد.
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ر پراکنده شدن تخاری ها و ايرانيان د«
سيمای  ستتوان یم ولگا درختزارهای حوضه رود

 دگرگون سازد که میرا خاوری  یاروپا تباری
، ی باشدزبان یرانياتخاری زبانی يا  اي ستتوان

 ديدند.رگ ینيخونگير نبردهای ها در هيمسااما ه
آن  قبايل دارای گرايش های تجاوزگرانه آمده از

) urbins t(تروبينی ها -يعنی سيام -اورالسوی 
 باره پويايی های شان در  که در )چودهااحتماال (

و  رهيت خاطره های  سايبرياو خاوری  یاروپا
 ربر س ، پا به کارزار نبردمانده استی برجا تار
 53شدند.، نارنجی آفتابآسمان کبود و  ريدر زجا 
 

و آباِشفی ها با آن ها سازش نمودند  است کهروشن 
 یهاگستره  سر  برپيکار  لشکرکشی های شان دردر 

در نتيجه، سروبنيکی ها و . مشارکت ورزيدندنفوذ 
به صالح خود دانستند تا  )fatyanovs( فاتيانوفی ها

به دشت ها  آن شوند.درگير ن مهاجم گانگانيب با
 جهينت های تهی از باشنده در آن هنگام کوچيدند.

آسيای در  یرانيبان از رويدادها پديدآيی نيا
 .ی گرديدمرکز یايآسقدامی، و زبان تخاری در 

 
، اوگرها گرداب حوادث نيدر اسر انجام، در 

ی ها به نوع آنپيروز ميدان به در آمدند. 
اروپايی ها را رجامانده از هندوبدرختزارهای 

                                     
چودها (  -تروبنی ها -. چنين بر می آيد که سيام 53

(Chud قدامی برخاسته از  یايآس یاقوام بوم -بوده اند
 خاوری. سيمای آنان همانند به مديترانه يی ها ترکستان

اين که  اي(و ازش يافتند اورالوييدی ها س اما با. دبو
ايشان ) و فرزندان ندديگنجان خود بيدر ترکآن ها را 

ی، از کيژنت کيت ها اند. اما از نظر-یريبيدر س
)  prototyurkoamerindsپروتوتورکوامريندی ها (  بازماندگان

 نه. دپوستيسفبه هيچ رو، اما اند. 
 

 های آدمروه گها زبان و آداب و رسوم  روشن است که آن
های مرجع آمده از دوردست های ناشناخته را فراگرفته 

 J  ند. هاپلوگروهبه غرب رفت کيت های اصيل. بودند
حضور آسيای قدامی در شمال باختری شرق اروپا، گواه بر 

 Peipsi چود اچهيدرمرکز آن  در (که   است در اروپاآن ها 
) به گونه Valdai( توپونيم (نام گيتايی) والدایاست) و 

 .است یآلتا ادآوريقا شگفتی برانگيزی يدق
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ولگا، و گرفتند و در آغاز درختزارهای حوضه رود 
عليا را ن د درختزارهای حوضه رود  –پس از آن 

کار، همگونسازی  نيا جهينت تسخير کردند.
اين گونه، بود. هندواروپايی های برجا پاييده 

بر شالوده تبارهای فروريخته و ازهم پاشيده 
 - گری هاايرانی، جامعه تباری نو او -تخاری

 .شکل گرفت فنلندی ها
 
ی ريباستان تاث های تيره يینام ر زبان ب رييتغ

نام ها، نام های ويژه يی  ني. اشتنگذا برجا 
 از آن یبرخ یها شهيربايسته باشد  دي. شابودند

 )ترانهيمدخاور دريای ميانزمينی (ها را در 
 .جستجو کرد

 
پرسشی مطرح می گردد مبنی بر اين که آيا نام 

اِنت  از) vyatichi–Jatic( ياتيچی-ی تباری ويتاچیها
)enet آن ها بالت های ( از یبرخ(که مرموز ) های 

(Balts بسر  دمورتودر ا گريدمسکو اند و برخی حومه
 ديشاره نگشوده است؟  اروپاخاور ) به می برند

به  ) باشند.fatyanovفاتيانفی ها ( ازاين ها 
 های وياتکا ، نام رودخانهاديز ارياحتمال بس

)Vyatka( ) ويتلوگاVetluga) وتياک ،(Votyak ( و
 واژه ايرانی) -(اود+ مورت/ مرت/ مرد،  دمورتوا
در  نام تباری نيا .بر جامانده است ها از آن زين

، و ديده می شودوداها  در يیايآرفهرست قبايل 
شی ئه يو -از نام تباری تخارهای راستين نيهمچن
گونه . و به ودش ازسازی می) ب yatii-(ياتی ها ها

ها از خزر اني، در ميی که شگفتی برانگيز نيست
 ).Utyak - Tat( اوتياک ها -تات -آن ياد می شود

 
زمين های به توده ها در مرحله آخر مهاجرت بزرگ 

 ،اروپا خاور یهای شده فنالند جادياقبايل تازه 
 - سده های ميانهو پس از آن در سارمات های کوچی 

 عويض، اما ت»اسکان يافتند) «Cumanا (کومان ه
. نام های خانوادگی شيريميتی ها زبان رخ نداد
کوربات ها (کورباتف)، اردات ها  54(شيريميتيف)،

                                     
کنون بزرگترين -) Sheremetevشيريميتيو ( -. به روسی 54

مجتمع فرودگاهی مسکو، مشتمل بر سه ترمينال، که در 
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ردوی ها فراوان و(ارداتف) و... که در ميان م
ديده می شود،کوروپن (اف)،در اودمورتی، کليبان 
(اف) در ميان روس ها و ... همه و همه ريشه در 

 در یکه زمانشان دارد  یرانيکهن اه های تير
مگر پسان  ،فرمان می راندند ايسآاور یها استپ
 ند.غرب رفت ها به

 
پيرامون کوه های  یها در جنگل ها از آن یبرخ

پنهان ) Mordovia( مردوفستان يا مردويا اورال و
آفرينندگان ها  محتمل است که آن اريشدند. بس
) ازانيرارنشين سرد( يی ارسنیافسانه پادشاهی 

 در مردوفستان ها و از آنبوده باشند 
)Mordovians(  ی کومجمهوری خودگردان و

به ارث مانده باشد. اين   R1bهاپلوگروه
در ميان  گانياز همسا یاريبسخون در هاپلوگروه 

سارماتی ها  فرزندان زينو و ترکمن ها  باشقيرها
 پذيرفت که ديبا ن،يبنابرافراوان ديده می شود. 

ی با زبانرا از نگاه که خود  ،ی خاوریهای فنلند
در  اوگرهای آن سوی اورال همريشه می پندارند،

 د.نندار ميمستقاصل با آن ها پيوند 
 

از بازماندگان  ها موارد، آن بيشتردر 
 زانيو به م ،ی هاراني، ا)fatyanovفاتيانوفی ها (

ها فرزندان  آن اني. در می ها اندکمتر اورال
.  Kuman)کومان ها (-هم ديده می شوند  ها رکوت

) و Kolkomanovنام های خانوداگی کولکومانف (
) از همين نام کومان ها Kumanyaevکومانيايف (

 گرفته شده است. 
 
 ها به جز همه آن بايتقر بزرگتر،نگاه در يک  

 پيهاپلوت از بالکانی های مديترانه يی، حامالن
 ی)شمالبورئالی ( ليفرزندان قبا -J و  E ،I های 
استثنای اورالوييدی های و به اند  سايبرياجنوب 

همه از تيره های دارای  -N دارای هاپلوگروه
 فرهنگ بورئالی اند.

                                                                                                           
گ (به پنداشت لئو گوميليف -منطقه شيريميتوا واقع است.

)Gumilev يکی از مردوی ها ،(Mordovia  است) [برگرفته از
 گ.].  -همان مرد ايرانی
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 تورک ها و پديده تورک:
خاوری، با جنوب  مسيردر پيشينيان تورکی ها، 

 و بر خوردند ی،منچور -)Tungus( تونگوزی ليقبا
منگولوييدی (مغولی  نمادهای. ندافتسيما ي رييتغ

خود  هم چيزهای اما نما) را از آن ها گرفتند. 
 بسياری به آن ها دادند.

 
و فرهنگ  خيمغوالن در تارها دانشمندان برای مدت 

به ، اما نقش پيشتازی قايل بودند یمرکز یايآس
 .هودهيببيخی  -گونه يی که پسان ها روشن گرديد

و  انيارچنوادگان شک نه به آن پيمانه از ها  آن
 انوسياق رانيگيماه از بازماندگان که گله داران

بودند و در آسيای مرکزی در جستجوی ماهيان  آرام
 و آواره  روزگار بسر می رساندند.  سرگردان

 
هزار سال  5تا  3در حدود  پيشينيان تورکی ها،

شمال در و  رود تاريم در حوضه، الدياز م پيش
که در می ی قداايبا اقوام آس، نيچباختری 

داغ،  تکپ های چراگاه در امتداد پشته  یجستجو
سکنی گزيده بودند، برخوردند. شان  نيت -ريپام

پيشينيان تورکی ها درست مانند هندواروپايی ها 
از آنان چيزهای بسيار سودمندی را فراگرفتند. 

 یها یژگيو و پروریامد یمهارت ها ويژه، به
 . آنان را یانيب
 

توده  -اروپايی هاهندور سال، هزا کيپس از درست 
در های همتيره و همتبار  پيشينيان تورکی ها 

ی، پديدار مرکز یايو آس سايبرياجنوب  یها استپ
ديدار، نقطه عطفی گرديد برای آنان  نيا شدند.
 یرکوتمدن تآينده  یزندگ یجنبه هابر همه  که 

اين ديدار  ت،ياهمگاه از نتاثيرگذار واقع شد. 
قرار داد و زير سايه حت الشعاع ت همه چيز را

داليلی نامعلومی در باره ارزش آن اما به  ،برد
 به گونه شرم آوری لب فرومی بندند. 

 
گله داران  -ييانتهاجم هندواروپا یقرباننخستين 

از  ید. برخاز کار برآمدن) ی(قفقاز آسيای قدامی
گار ماندن جا آدر ، اما کوچيدندها به شمال  آن
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ها  آنچنين بر می آيد که با . دندنشدند و نپايي
اسرار آميز و مرموز  دهيپد یمنشامی شود 

-Seimaچون سايمايی ها و توربينی ها ( سايبريا
Turbins را پيوند زد. اين پديده فرافرهنگی (

در کنار مردم ) است.  transcultural(ترانسکلتوری
، انهيخاورم يی ترانهيمددارای سيماهای 

فرزندان  ودوباش داشتند.هم ب اورالوييدی ها
 اديبه احتمال ز مديترانه يی های خاورميانه يی

اروپا باختری مرموز شمال مردم  –Chud چود  در
  .ندا
 

در را نفوذ  نيشتريب يی،هندواروپااز توده های 
و  )karasuks( کاراسوکی ها ،یرکوتمدن تشکلگيری 

 احتمالبه  -انيرانيا ايرانی ها داشتند. از جمع
 یايآس یها استپبه ها  آنتورانيان.  اديز

 سوارکاری و وشيوه زندگانی کوچروی  ،یمرکز
به  يگری سپاهيان و رزمجويان رانظام یدئولوژيا

 55ند.ارمغان آورد
  

دشمنان  تورانی ها، به گونه يی که روشن است،
 یاز صحنه هاسرشار اوستا  يان بوده اند.راناي

اين اره ب ها است. در آن انيم نيخون پيکارهای
که تورانيان در کجا می زيسته اند و سرزمين آن 

تنها ، اما هست ديدگاه نيچند ها کجا بوده است،
 می باشد:سزاوار توجه يکی از اين ديدگاه ها 

و سمرقند تاشکنت)  –خاور چاچ (شاشتوران در 

                                     
 ،) sayrima)، سايريمه (hyaunaخيانه ( ،اتور نا،يا. س 55

 اند. در اوستای برشمرده توران ليقبا -) daha داهه (
به  توران -در آينده –تورها از  ،انيسا – ساينااز 

 ميان آمد.
يی ، کلمه »مقدسبا بهار » چشمه مقدس« -)Argen ارژن (

 .یرانيهندو ا یاز زبان هااست 
احتماال (خيانی ها يا خيونی ها)   )hyauna (خيانه از 

توده های خونوها يا هونوها پديد آمدند [که در سده 
سده نخست ميالدی، امپراتوری بزرگ  -دوم پيش از ميالد

دشت نشينان را در ميانه های آسيا پی ريزی کردند و 
گ.] (خونوها -ها از ايشان برخاسته است. هوننام تباری 
زبان ويژگی با توجه به که ، Xiongnu)   -يا هونوها

 ی، آن را چونان سيونو تلفظ می کنند.نيچ
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 - (ختن خاوری ترکستان دريعنی ، بودواقع 
رزهای از همين جا بود که تورانيان در م .کاشغر)

يکم پيش از ميالد، آغاز به  -هزاره های دوم
 جهانگشايی نمودند.

 
 های ، د(دينلينگ) ها چنين بر می آيد که دينلين

فرمانروايان دشت های ( وهاونخهونوها يا و 
ميانه آسيا در سده دوم پيش از ميالد تا سده يکم 

از نوادگان تورانيان  56)نياکان هون ها -ميالدی
و مرموز  زيمتوده اسرار آباره  دربوده باشند. 

با اين هم نوشته شده است،  اریيدينلين مطالب بس
 نده اند.امکمتر شناخته شده دينلين ها هنوز 

، ی آن که ژرف بينديشندببسياری از پژوهشگران 
کشاورزی  -دامداری فرهنگدارندگان ها را با  آن

پيوند می دهند. روشن است چنين ) Tagar( تاگار
درست است، اما به احتمال  یحد برداشتی تا

 ارژن يا گورگان ی آنان قرغانفرهنگ هسته ،بيشتر
)Arzhan( سا)ها  آنپس است،  نياگر چن ) بود.اني

کوچرو در ميانه های  یامپراتورنخستين سازندگان 
ات ها مشترک آن ،یفرهنگ از نگاه د.نباش یمآسيا 

از  .خاوری داشتند ريپام بسياری با سکايی های
رمی خيزد که ب دگاهيدجا هويداست اين  نيا

از نگاه تباری نوادگان سکايی های  ارژن سازندگان
در آينده که بودند  ،کوچرو آمده از دوردست ها

) karasuksنوادگان کاراسوکی های (قدرت خود را بر 
 یسنت ها يتی وسکسيمای ا. تثبيت کردند مينوسی
در  افاناسيفیی ها یژگيو نيز وآن ها  کوچروی

 باشندگان مينوسی از همين جا است. انيم
 

تپه ارژن، خود را به سازندگان  ،اريبس گمانبه 
، چرا ی می خوانده اندو توران یانساي نام های

نطقه ی ممکاننام های تباری در نام های  نيکه ا
اما چه کسانی اتباع  بازتاب يافته اند. انيسا

که در مراسم  روشن شده است؟ کشور ارژن بودند
کسپاری شاهنشاه ارژنی ها نزديک ده هزار نفر خا
آمده  پادشاهان خود یبه رهبر لهيقب زدهيس از

                                     
56 . Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed 
IPA: qʰoŋ naː) 
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 یها کوچ آن انيدر ممی توان حدس زد که . بودند
و پيشينيان تورکی  يیايآرقبايل قديمی از  يیها

صد سال ها بوده اند. اردوی ارژن تقريبا پس از 
 - فرو پاشيد. برخی از آنان ماندگار شدند

زماندگان ايشان تيليوتی ها و تيلينگيتی ها با
اند. شمار ديگر، بنا به گزارش چينی ها به خاور 
شتافتند. بسيار احتمال می رود که نام تباری آن 
ها بوريات بوده باشد که يادآور بهارت آريايی 

 57است.
 
 کوچيدند. بهبا متحدان خود به جنوب  گراندي

دولت  بردر برا پيکارهای سخت. در نيچ یمرزها
، در آغاز پيروزی با آن ها  نيچ یپادشاههای 

را باختند. آن گاه، جنگ  بود، مگر در سرانجام
از دی ها و ديلی های  ینيمنابع چ شدند. پراکنده

می  امپسان تر از دينلين ها ن وسرخ و  ديسف
، )Ephtalits( بازماندگان آنان: يفتلی ها .برند
اوسون  ،هاورغياو ،58گ.]-ی ها [(پشتون ها)ابدال

                                     
. در ميان مغول ها واژه هايی هست چون باتئر  57

(بهادر)، بايار  و آرات (ميزبان). اين واژه ها بيخی 
ای آشنا برای ما در تاريخ روسيه مانند يادآور واژه ه
(رزمنده، جنگجو، سردار)، رات (ميزبان،  بويتور، بايار

مهماندار) اند. تنها بلغاری ها می توانستند چنين 
واژه هايی را در ميان باشندگان روس قديم آورده 

 باشند. 
 

.  شايان يادآوری است که به گونه سنتی چنين پذيرفته  58
ن های غلزايی با يفتلی ها (هپتاليان) شده است که پشتو

و پشتون های ابدالی با پارسيان (پارس: پرس، پرسو، 
که کلمه پشتو نيز از ريشه در همين پرسو (پرثو)  -پرثو

(پشتو+ن) شده است)؛ همريشه » ان«دارد و با نشانه جمع 
و همخاستگاه اند. در باره اين که کلمه ابدالی از 

بی) گرفته شده است يا از ابدال عبدالی (نام عبدال عر
(هپتاليت ها، ابداليت ها (يفتلی ها) ) هم تا کنون در 
ميان زبانشناسان جروبحث های فراوانی روان بوده است. 
روشن است در باره يفتلی ها هم ميان دانشمندان کنکاش 
های فراوانی هست. برای نمونه، گوميليف و شماری ديگر 

باشندگان بومی پامير و  از پژوهشگران، يفتلی ها را
بدخشان می پندارند. کاوش های باستانشاسی اخير، درست 

 گ.-همين ديدگاه را تاييد می کنند
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ی دی ، افرBeida)ی ها (بای دی ها (، د)Usuns( ها
، بلغارها، )Teleuts(تيليوی ها  59،ها (افريدی ها

های همپيوند با  )gurdzhary(گورجای  و ،هازغيقر
 شهيکه ر وهاونآن تيره های از خ ني، و همچنآنان
 60داشتند؛ اند.» يیايآر« یها
 
آن ) یکيژنتتر  قي(دق چينی ها از يگانگی تباری 

سخن می مختلف  یبه زبان ها ها به رغم اين که
زبان در چگونه اين که . ندآگاه بود گفتند،

ناشناخته است، اما ايشان تغيير روی داده بود، 

                                     
. افريدی های پشتوزبان کنون در گستره مرزی پاکستان  59

 گ. -و افغانستان در منطقه پشتون نشين زندگی می کنند.
 اتيلينی ه ،)Teleutsتيليوتی ها ( -ها آن مهه.  60
)Telengits(هایغوري، او )نوادگان )، پشتون ها (کوچی

  R1a يیايآربيشتر دارنده هاپلوگروه ) Ephtalites يفتلی ها
ی بلغارهابه ويژه شده است که بلغارها، روشن  اند.

را با سالوها ی آن ها منشاپسان ها (که  )Dulobدولوب (
ی برخاسته اند. غورياوتيره  ني) از اپيوند می زنند

به معنای باشندگان درختزارهای دره های  -يغور[او
کوهستانی، از تيره های اصيل سپيدپوست آريايی اند که 
در آينده به پيمانه های متفاوت يا زردپوستان چينی و 

گ.]. نام تباری -منگولوييدی های تبتی آميزش يافتند.
دولوب ها را بسيار به سادگی می توان رمزگشايی کرد: 

با  قايقولو، يعنی کوچی. عين چيز ددولو+ ب= تيره د
نام تباری ابدالی مصداق پيدا می کند: اب+ دالی (هف 

 يا هپ+ تالی).
 می گردد، )Teleuts( مربوط به تيليوتی هاکه  آن چه  

 تيلی+: سازه ريخت يافته استاز دو نام تباری شان 
. [شايد از جمع است نشانه  –) ut(اين جا،  ، که دريوت

» يوت«شده باشد. چون در زبان مغولی مغولی گرفته 
در ، یايزبان اوست . عين چيز  در گ.]-نشانه جمع است

 یبرا باره بازماندگان الن ها  مصداق پيدا می کند.
 آس+ يوت و برس+يوت.  :سهيمقا
 

پژوهشگر توده های کوچی ايرانی، نام  -ژ. وينويکف
  gurdzharتباری قرغيزها را با قبايل سکايی  گورجاری (

) ترکستان خاوری پيوند می زند که پسان ها به gurgarيا  
» قرغز«هند کوچيدند. با  مقايسه گورجار (گورگار)  با 

تحول » ز«به » ر«و » ق«به » گ«در می يابيم که صدای 
 چيزی که از ويژگی های زبان بلغاری است.-يافته است.



 

353 
 

 یاريبس ینمونه هاچنين چيزهايی در تاريخ 
 61.دارد

 
هندواروپاييان در سيمای  ايکه آ ستين روشن

 امرينيدی ها نوادگان و بازماندگان پروتوتورک و
)prototyurkoamerinds ( ،همريشگان خود را می ديدند

 نمی راندند.ها را  است که آن یهياما بد يا نه؟
 انيدر م(انتروپولوژيست ها) شناسان  انسان

فراوان برپايی پيوندهای موارد  یاشرافمحافل 
عين چيز را  .را خاطر نشان می سازند یشاونديخو

 های ليو تحل هيتجز .می کند دييتا DNA آزمايش
يی های ايموم) Mitochondrial analysis( یتوکندريم

نشاندهنده ، Ukok با پالتوی کيريپاز سايت
خويشاوندان قديمی هندواروپايی ها  -ساموييدی ها

 بود.
 

زده  یشگفت چنين چيزی همگان راچرا روشن نيست، 
 امکان آن را ،ه آسانیاگر چه ممکن بود، بساخت؟ 
 پي(هاپلوت ی نمامغول ت مانند ترکيبزد. درسحدس 

C(  از  ی، که برخهاو تاتار ها روسدر ترکيب
به روشنی چشم خود، (« هيروس کينتکارشناسان ژ
 ،نخستبرای بار  .ندکردن دايپ») خوشبختانه!
  Mongoloid admixture comprisingی نما مغولسازواره 
پيوندگاه در  یمرکز یايدر آسکوچی ها  در بافتار

(فرهنگ   یمرکز یايو آس يیهندواروپانگ های فره
 .گرديده بودظاهر های پيشينيان تورکی ها) 

 
توده ها، کوچيان بزرگ های مهاجرت  سال هایدر 
بعدی که پذيرفته شده است آن ها را  سارمات عصر

، اين سازواره  را دننامب سارماتی های خاوری 
به دشت های آسيا و اروپای خاوری به همراه 

                                     
، رای مثال. ببسيار است خيدر تار يینمونه ها. چنين  61
را پذيرفتند.  یفرانسوکه زبان  در فرانسهی ها ورمانن

دليل تفاوت . کردند آن را حفظ واژگاناز  اما شماری 
 در همين است. فرانسه ی از گويش اصلی نانورم شيگو
می پندارند، ميراث دار  (که یچوواش گونه در زبان نيهم

ی عين مساله رکوت ديگر زبان های و ها باشد)، هونزبان 
مه اين زبان ها، واژه هايی بسياری از زبان است. در ه

 .وام گرفته شده است یرانياهای 
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آمار نشان می دهد که از هر صد 62ند.آورد
 دورگهنفرکوچی، سه نفر آن ها  و ده تن ديگر که 

ه آنان سپس بی نما داشتند. مغولبودند، سيمای 
موج اول  ان افزود گرديدند: يعنی، کوچی های گريد
، کوچی های آميزش يافته با زبان یرانيا

ها فرزندان  آن .یمرکز یايآس آرياييان، قبايل
ی (ياد شده) بودند که آداب و تورانای تيره هآن 

کاکل به سر و  دنيوشمانند پ يیايآررسوم ديرين 
تيره های ديرين از ی نما را مغولسازواره های 

ی اروپاخود به دشت های با  پيشينيان تورک ها
نا حال، ب نيما، با اا .ندبه ارمغان آوردخاوری 

پيدايش نشانه های  يهدر روس گنگی ليدال یبرخبه 
پيوند  C پيحامل هاپلوت با مغوالنی نما را غولم

 خاور اروآسيا یها در استپمی زنند که کنون 
که در گذشته  فتگ دياما باديده می شود.  اريبس

 یمرکز یايآساز ساير توده های باشنده مغوالن 
 يی را درها تنها گوشه  آن هيچ تفاوتی نداشتند.

 یاه استپدر . ه بودندآن اشغال کرد یبخش شرق
آن که ديگر  یداخلاستپ های مغولستان، از جمله 

پيشينيان تورک ها بودوباش ، کنونی است نيچدر 
 ).Nو کمتر(   Qپيهاپلوت نحامال -داشتند

 
 ی راکه نقش غالبچيرگی يافتن هون ها در آينده، 

ه جويی آن و گستر ميان قبايل کوچی يافتند،در 
 ايرانقبايل کوچی ديرين  در محيطه سمت غرب ها ب

رک وبلغارها، آوارها و ت -و در پی آن هاباستان 
را از ريشه  ايسآاور یها استپتباری نقشه  ،ها

به  قادر ان،يمانند روم ها آن دگرگون گردانيد.
به دوره  کياما در  نوی گرديدند یايدن کي جاديا

 .به مقياس های تاريخیآور کوتاه  یشگفتگونه 
 

های در دشت  ها کنون، بازماندگان پيشينيان تورک
اما  آسيای مرکزی بسيار کمياب و اندکشمار اند.

در گستره (يانه م یايدر آسآن ها را توان  یم
در اروپا (در ميان )، چه ارالايدرپيرامون 

گ.]، اوکرايينی ها، مجاری -اشِکنازی ها [ی يهودی

                                     
. نوادگان و بازماندگان تيره های داهايی (ماساگيت  62

 ها) و سايريمی های يادشده در اوستا.



 

355 
 

کی ها و...) و در خاور اها، تاتارها، اسلو
و  رانها (در اينزديک در ميان نوادگان سلجوقی 

آن ها دوم  هنيم سرزمين ها، نيايافت. ) هيترک
زبان  پديدآيی ی،خيتار یدادهايرو نيبا ا .است
گستره غالب سده های ميانه، زبان که در  ،یرکوت

 : زبان ارتباطايسآاور های دشتپهناور 
ه بود، شدبازرگانی و  یپلماسي، دميانتباری

از  پيشکه ون ، چگفتيم بازرگانی. پيوند دارد
رونق يی تجارت قاره  يات بزرگ جغرافيايی،کشف
 ايسآاور پيشتاز را کوچيان، که در آن نقش داشت

 داشتند.
 

ها، سازه منگولوييدی را در  مغول تاخت و تازهای
اما  بافتار تباری باشندگان منطقه افزايش داد.

ی سده های ميانه بازتاب رکوکم در تمدن ت بسيار
در برابر يورش مغوالن  يافت. اين تمدن توانست

 بييستد.
 

است  ، آنداستان نيدر ا زيچ نيتر زيانگبر یشگفت
 پيهاپلوت نحامالنوادگان پيشينيان تورکان (که 
 ی معاصر،رکوتژنيولوژی توده های در )  Nو Q های

دهم)، و در  کي(کمتر از دارند  یکوچکبسيار بخش 
 . اگر قزاق هابيخی ديده نمی شودها  از آن یبرخ
ژن  نحامال -از آن ها  یمياز ن شيب ا بگيريم،ر

فرزندان ايشان، از  یکماند و شمار  یمغولهای 
ی) می مالتيره های دارای فرهنگ های بورئالی (ش

در ميان  ،یدر آلتااين در حالی است که  باشند.
 يیهندواروپا تيره های –و تاتارها  هازغيقر

 .بيشتر می باشند
 

باشقيری ها  و ینازشکِ ا  انيهودي ،مجموعه نيدر ا
در  ميان اشِکنازی ها،در استثناء نيستند. 

اندکی  ،Qن هاپلوگروه حامال ريبا سا سهيمقا
چيز  نيآور تر یو شگفت ديده می شود  Nهاپلوگروه
هم   *Pن هاپلوگروهها حامال آن انيدر ماين که 

بازماندگان تيره های  یبراهاپلوگروهی که  است،
ه نيايی شمرده می شود. با هاپلوگرو ،بورئالی

 چيرگی دارند. يیاروپاوهندهای  شهيراين هم، 
ز اکه  است تيواقع نياسيماهايی آن ها گواه بر 
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جا  در آناين که  اي(و برخاسته اند  اياعماق آس
به که  یزيچ:  نخستين )های درازی زيسته اندمدت 
يت چهره جذاب و ماسي یها یژگيو - می خوردچشم 

چيزی که  -است) gracile facial features( های مليح شان
ی و در کل اروپاييان نمی قفقاز دپوستانيسفويژه 
 باشد. 

 
بزرگ خش آن چه مربوط به باشقيری ها می گردد، ب

ييان هندواروپابازماندگان  –و چشمگيری از آنان
بنا به برخی که  ،یسلت تيره های به اصطالح اند.

می شوند.  داده رک ها نسبتبه توناشناخته داليل 
باشقيری ها در اواخر عهد  روشن است که نياکان

 یم یزندگدريا (سيحون) ريسحوضه رود در عتيق 
 نامداشتند و به  وپايیر. سيماهای اکردند

 نيها همچن آنياد می شدند.  )pasian( پاسيانی ها
 های گينيو پچها  النکنگويی خوانده می شدند. 

توده هايی اند  از همين تبار اند. باشقيری ها
تورکی زبان. مگر، به اين زبان با لهجه خاصی 

 مانند خارجيان سخن می گويند. 
 

 داکتر اسکندر بايارف
 

 ی ها:رانيو اها  يیايآر
 يیمهاجرت هند و اروپا وميهن نخستين 

 ايسآاور یهادشت  های قديم به
رنز و ب  ی)نوسنگ(در دوره های نئوليت (
 پيشين)

 
دشت  ليقبا الدياز م پيش V -IV در مرز سده های 

نخست . جنبش درآمدندبه خاوری  یاروپانورد 
ريايی ها) آغاز به فتح آاستوگ های ميانه (

 فرهنگآن ها ضربات  زير نو نمودند. یها نيسرزم
 بر )Eneolithicئوليتی (نپيشرفته ا اريبس های

افتادند و فرهنگ های تازه تری آغاز به 
دوران آرام به ، اين گونه ريختيابی کردند.

به گذشته پيوست.  زي. کار صلح آمديرس انيپا
 ريناپذ يیجدا یبه بخش ليو خشونت تبدتاراج ها 

  نو گرديد. یندگز
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ی، گذشته شکوهمند بالکانخاطره توده های در 

خشونت های تازه و زمان  ماند يیعصر طالچوناِن 
بر فراز . فاتحان فرا رسيد »ينمس«دوره نام زير 

های ند شهرستان نتواساکن شدند تا بتپه ها 
مانند آن ها  پيرامون شان را اداره کنند.

خوشگزرانی زندگی به و جشن ها در  کيالمپ انيخدا
آرميدن در کنار  شکار ويشتر ، که بسر می بردند

 ماهرويان بود. 
 

 ليقبا ،الدياز مپيش چهارم سده ها در  آناز پس 
 R1bه خونی گرو حاملباشنده ميانه های رود ولگا 
 نيدر اآن ها فرهنگ به حرکت آمدند. يادمان های 

ی آن فرهنگ های بومی به جا ند وشد ديمنطقه ناپد
 به داده های دانشمندان علما ن. بپديد آمدند

(از جمله آ. کوليسف)، بازماندگان  کيژنت
 هوالينی ها به سوی باختر شتافتند.

 
 در دشت  R1bپيهاپلوتانسان های دارنده ظهور 

باشنده آن مردم  يی رهيباعث مهاجرت زنج ،وبيدان
ها  یآلمان -يیاين آربه ويژه دارندگان ژ گرديد.

سالوها) به سمت شمال عقب  نياکان(و احتماال 
ها دوباره به استپ  گرانيد .کردند ینينش

ها، تخارها و توده  اناتولی ،پس از آن گريختند.
ر های ديگر به حرکت درآمدند. قبايلی که بر س

راه آن ها بودند، يا سرکوب گرديدند يا 
 گريختند. 

 
نياکان  -)repinرپين ها ( -از آن ها یبرخ

 ین زندگد  در گذشته در حوضه رود ،ها افاناسيفی
به تجاوزکار  گانيفشار همسا زيرکردند، اما  یم

 سايبرياجنوب ه سوم در و در هزارند رفت خاور
 .بودند اه يیايآربخش ديگر آن ها . پديدار شدند

(از بودند  ها از اروپا آن نظر به همه نشانه ها
اروپايی آن فرزندان گوت های ميانه، که  نوادگان

 و اسالوهاها  یناوياسکاند ،ی هاآلمان -ها
 بودند. به غرب گريزبه ناگزير )، اما بودند
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از  پيشسال  3300 - 3400 والیدر حاين گونه، 
 رهنگف خاوری، یاروپا یها در استپ الديم
 شمال) (novosvobodnenskayaبودنسکايا (وسوونو

ميخاييلوفسکايا ی ژنين قفقاز) و باختری
)nizhnemihaylovskaya پديد ) پريدن) (در حوضه رود

فرهنگ ( ادی ها نياکان ها  آن گاني. همساآمدند
 .بودند  )الدياز م پيشسال  3500 – 3700 -ماياکوپ

را  یمالقفقاز ش یها ها در آن زمان استپ آن
(تپه  )»قرغانی«گانی (گورآرامگاه های و اشغال 

 ليقباسنتی که در آينده آن را  .يی) ساختند
 یبه فرهنگ ها ليو تبد نگه داشتند یرانيا یاستپ
 .يی گرديدهند و اروپادشتی 

 
 -يامايی [(گودالیمردم فرهنگ را استپ  گستره

 گ.] اشغال کردند-گودال) -ياما به زبان روسی
)، که در الدياز م شيسال پ 3200 - 3800در (

پهن می  دانوب تا یاورال جنوب ها ازسال  نيبهتر
 نيفرهنگ رپشالوده زيستار آن ها  . در شدند
خوالينسکايا يا فرهنگ   ني، اما همچنبود یمحل

فرهنگ  در واقعاز آن که  )Khvalynskaya( خوالينی
ی آن ها اهرسيمای ظ. ودبرپين سر برآورده 

 یاستپ تيبه جمع ييد) همانندانما (اروپاروپايی 
نيز چهره و  دارای چهره های پهن یعني ،ی بودقبل

حامل شايد ، یکي. از لحاظ ژنتهای باريک بودند
 .دبودن  R1a و R1b های  پيهاپلوت

 
در  یزبان -تباری دهيچيپوضعيت  سلت ها تهاجم

مرکز « را نيز دگرگون ساخت. یمرکز یمنطقه اروپا
به  تيدر نها هندواروپايی یها زبان »گرانش

 به تيره های    اروپا نقل مکان کرد.يانه های م
تيره های نوی  ،وبيدشت دان يیاروپاقديمی هندو 

ها بازتاب در زبان وجود آن ها  افزود شدند که
 بيشتر انيونانيو  ی هاارمن یکي. خط ژنتيافتند

 يیايآر شهيرهای شان دارای ، و زبان »یسلت«
 و کاناتولي ک،يتاليا ک،يسلتای زبان هاست. 
از  زيها را متما که آن دارند مشترک چيزی تخاری

 يی می گرداند.ايآر یزبان ها
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در محدوده  هندواروپايی ها  »گرانشمرکز «
 درجه است. 40و  20 يیايمختصات جغراف

 
کانون نو اتنوژنيز يا در اروپا،  ،اين گونه

ميان می  هندواروپايی به )ethnogenyزايش تباری (
 را رقم می زند. از خيتار ندهيآ ري، که مسآيد

پهن سيما و نيمه پهن سيمای ديرين تازه واردان 
مديترانه يی ها يا  )paleoevropeoidov( اروپايی نما

 - منطقه بالکان )Mediterraneans(ميانزمينی ها 
فرهنگ ها و گونه های جديد نژادی تشکل کارپات 
جهات  یاريبساز که ها  از آن یکي63يافتند.

                                     
نام به  نيهمچناين فرهنگ را ( »های رزمیتبر«فرهنگ .  63

 دارندگان آن را بهطنابدار  و سراميک ريسماندار يا 
نام ريسمانی ها يا ريسمانداران (طنابداران) می 

می  و سالوها بالت ها ،ی هاآلماننامند) شناسه نياکان 
گذاشتن تبرهای رزمی در گورها  از سنتنام  ني. اباشد

انسان بر گرفته شده است. از ديد انتروپولوژی (
 انيمدر  بودند.ن نوهمگدارندگان اين فرهنگ،  ،ی)شناس

اهای ديرين (پاليو اروپاييدها)، اروپايی نم ها آن
شماليان (نورديک ها)، آسيامقدمی ها  و مديترانه يی 

آن ها در اوايل هزاره دوم پيش از  ها چيرگی داشتند.
ميالد به جنبش درآمدند. علل راه افتادن آن ها روشن 
نيست.  می توان گمان برد که ناشی از رفتارهای 

های آن ها به شکل تجاوزکارانه سلت ها بوده باشد. ردپا
به گونه آشکار در باشندگان آلمان و  R1bهاپلوگروه 

 اسکندناويا ديده می شود.
 

چنين بر می آيد که هندوآريايی ها (سندی ها) و ادی ها 
(دارندگان فرهنگ کاتاکومبی يا گورستان های دخمه يی) 
راه دارندگان فرهنگ ريسمانی را به سوی نوار دشتی 

تخارها  –ين خاطر برخی از آن هابسته بودند و به هم
اباشی ها و  -مسير شمالی را برگزيدند و قبايل ايرانی

آغاز به حرکت به سوی خاور از راه مصوون  –سروبنی ها 
 درختزاری  نمودند.   -دشتی

 
نخست اباشی ها به راه افتادند. در پی آنان، سروبنی 
ها ردپای شان را پی گرفتند. زيستگاه های  فزونشمار 
آنان از رود دنيپر تا توبال پهن بود و در برخی از جا 
ها به درودست ها تا اوک و ولگا می رسيد. سيمای اباشی 

. انسان شناسان ها و سروبنی ها ويژه خودشان بوده است
به  ،يی بخوانند ترانهيمدرا  اين سيمادارند  ليتما

سيمای اروپايی از  یتوجهگونه شايان ه بکه  ليدل نيا
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هر دو متفاوت می باشد.    )paleoevropeoidديرين(نماهای 

ی گونه يی ها یژگيها و آندر اما  ،بودند کيبارروی 
برجسته و نمايان ديده می شد.   اروپايی نماهای ديرين

ی عنحوضه رود کامی يت يصفات جمع اباشی ها خاور، در 
 اورالی نما را

 )uraloidويژگی های راستين   -سروبنی ها و ) گرفتند 
 را. مديترانه يی ها 

 
در موزه شهر الميتفسک تاتارستان، اسکلتی است که عمر 

سال پيش از ميالد تخمين زده می شود. چهره آن  2000آن 
باريک و به شدت نيمرخی (منحنی) است. اما چنين چهره 
يی برای مديترانه يی ها مختص نمی باشد. زاويه 

درجه   30 برآمدگی بينی آن نسبت به روی چهره (بيش از
است).  از نظر ظاهری، سروبنی ها به گودالی ها 
(يامايی ها) همخوانی ندارند. اما اسکيت ها را که در 

 تاريخ پرآوازه اند، به ياد می آورند. 
 

سروبنی ها، نژادی بودند مديترانه يی. در ترکيب قبايل 
سروبنی حوضه رود دنپر و ولگا، مهاجرانی از آسيای 

ده می شدند. منشای آنان را با قبايل مقدم (قفقاز؟) دي
کور و اراکی (ارسی؟ ) مربوط می دانند. سروبنی ها 
دارای چهره های باريک، بلند، دارای مدارهای بلند و 

در يک سخن، گونه  -ويژگی های ظريف سيما بودند
 (الغر) آسيای ميانه يی.   -يا باريک اندام » هاراتسيال«
 

گی ها بودند: چهره های اباشی ها هم دارای  همين ويژ
دراز و باريک و به شدت منحنی. در خاور آن ها صفات 
باشندگان حوضه کامی يعنی اورالی نماها را گرفتند. 
انسان اين نوع، از چهره صافی داشته است. بينی آن 
بزرگ نبود و چشمانش کوچک بود. (در کل، الغر اندام  و 

 ريز چهره). 
 

 یاروپاسروبنی ها در همسايگی تخارها، اباشی ها و 
اباشی ها تخاری  بود. نيخونخاوری آگنده از درگيری های 

دست سروبنی ها در  ازناگزير بودند ، اما ها را راندند
 یها استپاين بود که به اند  جستجوی پناهگاه باشند.

رهسپار شدند تا شامل دايره دشت نشينان  ولگا خاوری
)، االکولی ها و (Sintasht(سين دشتی ها  قزاقستانباختر 

 پتروفی ها) گردند.
 

ی: خيونی، دانی، ساريرمی توران ليفهرست قبا شايد
)sayrima(یني، سا، ) و داهیdah(  زير چتر نام اباشی ها

 یم در اين باره ميمستقشناخته شوند. به گونه غير 
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دارای چهره باريک (يی  ترانهيمدگونه  بههمانند 
 با آن بود، کساننه ي یبلند)، ول سر و و دراز
ی: باستان خاوری یروپاا تياز جمع یبخششامل 

يا کته کومبی (مغاره نشينان) دخمه نشينان 
)catacombs(  هنهای)انيراني)، ايی هاايوآرد 

) abasheاباشی ها () ها و srubniسروبنی ها ( -یغرب
 (تخارها) گرديدند.  -)fatyanov(و فاتيانفوی ها 

  
دشت ها در روند مهاجرت به شرق ها  يیايندوآره

و  )srubni( سروبنی ها  و (استپ ها) را برگزيدند
تخاری ها در . اباشی ها دشت ها و درختزارها را

دشت ها برای خود جا نيافتند و اين بود که به 
ختزارها شتافتند. چنين می سوی کمربند در

 اه مادها و پارس اکانين -پندارند که سروبنی ها
 بوده اند.

                                                                                                           
) يا نام های تباری ethnonymsاز روی اتنونيم ها ( توان

 اتياز جزئ یو برخ ) Daciansدکيانی ها ( وداه ها 
هون  یمنحنکاله های مانند تبارنگارانه (اتنوگرافيک) 

) را به ياد می Phrygianهای فريگی ها  ( که کالهها 
 آورد،  داوری کرد.

 
چنين بر می آيد که سروبنی ها به خاطر رهايی از شر 

هند و اسکانی  یخانه هااز  همسايگان پر شر و شور خود
 یايآس اي( انهيخاور م ها نخست به آن. ندرفت يیايآر
مردم اين از  یکوچکبخش  .کوچيدند ) و سپس به هنديانهم

منطقه  دربه زندگی در کرانه آسيايی بسفر  کيميريی 
. ندتامان) ادامه داد نمای رهيجز در()  Sindikaسنديکا (

عتيق يا تا اواخر دوران  ها بودند که ینديسها  نيا
 ،ها آناز پس  کردند. یم یزندگ جا نيباستان در ا

شان از نظر که نام  اه،يس یايدرسروبنی های کرانه های 
. کوچيدند به خاورميانه است، و پارس هامانند مادصدا 
های  یها، به عنوان سازندگان امپراتور آن تاربخدر 

 ها. ارسپمادها و  ی: امپراتورندجهان در آمد
 

هند به به شرق، لشکرکشی ها از  یکيدر  پارسيان،
) برای شان Sindhuسيندهو (سيندو)ی ( باکه  يی، جاندديرس

 هندوستانبرخوردند. آن ها از اين نام به آسانی  آشنا
را از  يیاوستا یها يیايآر که  يی را او کوه ه ساختند

در به همين گونه و  يی ها جدا می کرد،ايهند و آر
  »هندوکش« ند،ماند یهند باق نشين های حافظه کوه

 ).کش+از هندود. (ناميدن
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 دو که به )Fatyanovoفاتيانوفی( فرهنگ -در شمال
حوضه در  .ولگای عليا و باالنف فروپاشيدگروه 

به ميان  انهيم پريفرهنگ دن -پريدنپيرامون رود 
) يامنی ها (گودالی ها آميزش جهينت درکه  ،آمد

[شنور به زبان  –و ريسمانی ها (شنورويکی ها 
پديد  گ)]-سيم، طناب يا ريسمان را گويند -روسی

  .آمده بود
 
ی يا فرهنگ گورستان بکته کوم فرهنگ  - در جنوب 

 پالتاوی.  ) ويیاي(آر های دخمه يی
 

بنا به داليلی، يامه يی ها (گودالی ها) 
را  نتوانستند فشار ريسمانی ها (شنورويکی ها)

برتابند و همراه با آن ها تيپ قديمی 
انتروپولوژيک (انسان شناسانه) اروپايی نابود 

ريايی و ايرانی آگرديد و جای آن را قبايل هندو
 غربی گرفتند. 

 
د. رسينبا اين روندها به پايان  خيتارروشن است 

دارندگان  قزاقستان خاوریو  يانیم یهادشت در 
 )Fedorov(ودروفی ها فئ دقيق تر، اندرونوفوفرهنگ 

به  همانندجهات از  یاريبسپديد آمدند که از 
اروپايی  -قديمی گودالی (يامايی) بودند ليقبا

نخستين ها  آننماهای پهن سيما و سر دراز. 
کسانی نبودند که از اين جا سر بر می آوردند. 

پيش از اين ها در هزار سال  کدر درازای ي
افاناسيف  نگفرهقبايل دارای  جنوبی سايبريا

اسکان يافته بودند. برخی از آن ها پهن سيما 
) repinبودند و از لحاظ ژنيتيکی با رپنی ها (

پيوند داشتند (باشندگان دارای فرهنگ استوگی 
ميانی ائنيوليتی) و برخی ديگر دارای سيماهای 
نيمه پهن سيما که چهره های خوالی(نيکان گول ها 

ند. خاستگاه و سلت ها؟) را به خاطر می آورد
روشن تباری دارندگان فرهنگ فئودورفی چندان 

 ی وچشمان آبکه آن ها ست. شناخته شده است ني
بودند  يیايآر R1a و حامل ژن داشتند بور یموها

 شنياکسپد( هيات اعزامی علمی وادبر پايه م(
 فرانسه). ی)علم
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 رسکيبي، نووساگر چه آن ها در استپ های برناول 

 الدياز م پيشهفدهم  سدهدر و شرق قزاقستان 
از  پيشدوازدهم  پديدار شدند و در آن جا تا سده

 یقبل تيظاهر از جمعدر اما  ،می زيستند الديم
از  .نبودندشرق قزاقستان متفاوت  ینوسنگعصر 

 انانشب -دامداراناين  انی،زندگديد شيوه 
يل برهای رودخانه ها سخود  یزندگ برای، مسکون

 برگزيدند.
 

بخشی باعث شد که  يت منابعو محدود تيجمع افزايش
 - ی بکوچندغرب سايبريا به درختزارهایاز مردم 

فرهنگ کشتمندی و کشتکاری ها  آن از که يیجا
است که مانده  ادگاربه ي )andronoid( اندرونويدی

 بر خاسته بود. فرهنگ نامنهاد دشتیفرهنگ از 
 ».از دست رفته ردپاهای گمشده يا««
 

پس از  یجنوب شرق ليقباه می شود که چنين پنداشت
قبايلی که در . ندبه هند رفت يیاياقوام آر گريد

کوچروی (چادرنشينی و  یزندگ دشت ها ماندند،
 یظاهرا، به عنوان بخش دامداری) را برگزيدند.

شرق  یدر فتح اراض یرانيا ليقبا گرياز د
استپ  با راندن تخاری ها از آن جا بهترکستان 

از آن ها . اشتراک ورزيدند برياسايجنوب  یها
ی مرکز یايآس ليقبا رهيزمان، وارد داهمان 

 .گرديدند
 

 :آسيای ميانه و ترکستان خاوری
از ، )ethnogeneticاتنوژنيتيک ( افسانه پايه يکبر 
 انيرانيا ،يیايهند و آر وره های برجاماندهاسط

يی های ايو هندوآر ندا سورهافرزندان آباستان 
برادر بزرگتر  انيرانيا ديوها. دانفرزن ،باستان

 اما در اين حال دوست آن ها نيستند.، آن ها اند
هنگامی که ريگ  ،سده سيزدهم پيش از ميالددر 

 نيسرزمريايی ها آويدا  تدوين می گرديد،  هندو
سرزمين های  يیاوستا یها يیايپنجاب و آر یها

را جنوب آسيای ميانه و شمال افغانستان کنونی 
به  ميان آن ها یدشمن ديما شاا .ردنداشغال ک

 که یزمان ،دورهآن در  -سر بکشد قرن ها اعماق
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آن ها يکجا در گستره واحد ايرانی (در شمال 
 ان،يرانيا ه پنداشتبافغانستان) می زيستند. 

کشور ) («Hvanirat(» هوانيرات«آن ها  نخستين هنيم
های رودخانه  در ميان) »انبسوارن مهرارابه 

که واقع بود » داتيا -وهوی« و »هره«يا » راهه«
؟) یواقعشايد هم  اي( يیافسانه  یکوه هااز 

 سرچشمه می گرفتند و») هارا«يا » هره» («هرا«
 ) می ريختند.Vorukashی ميانی واروکاش (ايبه در

را  يیاوستای رودخانه ها و کوه هاروشن است محل 
 هم او ي( »راهه«يا » هره«می توان تعيين کرد. 

 -وهوی است و رود  ولگارود  –) »راس« -»رس«
پيشين  بستر در آن هنگام ازکه  ،هم آمو  داتيا
ه دريای کسپين يعنی دريای ) بUzboi(اوزبوی
 ) می ريخت.Vorukash(واروکاش

 
که سرچشمه ، ی استجهانهای نام کوه   -راه

از جمله   ،می باشد بزرگ و کوچک یرودخانه ها
رشته کوه  رود ديگر. دهافزون بر ولگا و آمو، هژ

که در شان،  نياو ت ريقفقاز و اورال و پامهای 
)  (ميهن Hvaniratپيرامون دشت های هوانيرات (

ايرانيان) سر برافراشته اند. به پندار 
در می توانسته است  هوانيرات، باستان ايرانيان

به داده  ر پايهباشد. بواقع بوده ها  آن انيم
 فرهنگ واريانت سترهاين گ –یشناس نباستا یها
جوامعی که چونانِ  -ستا اندرونوفو فرهنگ یغرب

 - زدهمنسده های پا پتروفی و آالکولی فرهنگ های 
 .استشناخته شده  )الدياز م شيپ زدهميس
 

آستانه  یها استپها  يیاي، هندوآردوره نيدر ا
کاتاکومبی يا فرهنگ (فرهنگ شمالی قفقاز 

 یها نيسرزم د.را گرفتن )،يیدخمه گورستان های 
به يانه م یايو آس سايبرياشرق قزاقستان، جنوب 

 نياکاندر قلمرو در اين هنگام  ادياحتمال ز
 ی ها (پسان ها نورستانی ها)فراک ی ها وردد 

ا به ه يیايآر انيدر م نيهمچنرا ها  بود. آن
يی  شباهت ها های شانزبان  راي، زشمار می آورند

 ا زبان های هم با زبان های ايرانی و هم ب
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شرق زبان  آريايی  -زبان آن ها يی دارد.ايآر
 64ی است.تانيميی  انهيم
 

کافری می  -یردد در شمار  کهيی را  ريايیآقبايل 
ميانه  یايدر جنوب آسبسيار پيش  پندارند،

 انيپازمانی در حوالی  -پديدار گرديده بودند
است که  یدوره زمان نيا .الدياز م شيهزاره سوم پ

ياد گرديده » انهيوحش گری هایاشغال«عصر  به نام
 . است

 
(شهری  یپروتوشهر یفرهنگ هاويرانی  اين عصر با

، ريختيابی کشورهای نو نامنهادو  یباستاننما) 
 یسنت هاها در آن که  )Margush( »مارگوش«مانند 

به  می شدند، دهيو در هم تن ختهيآم کهن و نو
دچار  ی همصفات نژاد ين گونه. همديرس انيپا

دگرديسی هايی گرديد. مانند فرهنگ گورستان های 
بومی با  یسنت هابيخی مطابق با  Sapalli.(65سپالی(

کاتاکومبی (گورستان -کاربرد سنت های پادبوينا؟
سنت های تازه وارد با  و با يی) دخمههای 

انسان  ینژادآرايش سيمای 66کاربرد فرهنگ آتش.
 یگاه ن هاهای به خاک سپرده شده در اين گورستا

است. اما بيشتر  ) یبز -یدشل( اندرونوفو
 67مديترانه خاوری می باشد.

                                     
. چنين بر می آيد که دردی ها و کافری ها نخستين  64

توده هايی بودند که به گستره افغانستان و هند ساکن 
شدند. اما با امواج تهاجمات بعدی بلعيده شدند. از پی 
آنان، قبايل دارای فرهنگ اندرونوفويی جوامعی که 

به چونان فئودرفی ها معروف هستند، (بهاراتی ها ؟) 
هند سرازير شدند و تنها از پی آن ها هندوآريايی هايی 

 که به نام سيندهو معروف اند، پديدار گرديدند.  
 . فرهنگ های بيشکينتی، وخشی، داشلی و... 65
. سنت های ساختن گورستان های ويژه پس از نبردها و  66

گورستان های دخمه يی در آينده در ميان کوچروان 
 خاوری چيرگی می يابد. ايرانی زبان ترکستان 

 
 چهره بسيار بلند (دراز رخ) و پهن کهبا  ینوع نژاد.  67

 ترانهيمد) hypermorphicچهره پنديده و تغيير شکل يافته (
دامداری  یها تيجمع، ويژه شود یم  دهيناميی خاوری هم 

 کستانيجنوب تاج بود که گورستان های تلخار قبلی در
 - saiسای ( -په های قره الماتت ) Bishkentبيشکنتی  (فرهنگ
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يی های پيدا شده ايموم، سايبرياجنوب در زمانی، 

پرسش های و  ندجهان علم را لرزاند در تاريم،
اما  فراوانی را در برابر پژوهشگران گذاشتند.

و  همه شکژن شناسی  DNA آناليز ياری، به کنون
 ليقبا رهيداتعلق آن ها به  تبسنترديدها 

در همان زمان  زدوده شده اند.) یراني(ا يیايآر
 -ها و دشت هااستپ  گرهگاهدر شمال، در 

 .ندظاهر شدقدامی  یايآس یها وپاندرختزارها چ
 اين گونه، در حوضه رودخانه اوبی و کوه های

، ی، ساموس)Krotovيی فرهنگ های کروتوفی (آلتا
اوکونفی  پديد  -ترين آن هاو درخشان قره کولی 

آمدند. چيز مشترکی که آن ها را به هم پيوند می 
 یايدر(سوبسترات) نژادی بستر دهد، سازه يا 

آن به  هيشباست که  ،يی (ميانزمينی) ترانهيمد
چه است که باشندگان اوليه تولخار از خود بر جا 

 گذاشته بودند.
 
نه به گونه مطلق اما تيپ پهن سيما،  کي نيا

 نوعدراز رو و بلند چهره بود که نام علمی آن، 
 خاوری ترانهيمد) hypermorphicنژادی دگرگونشده (

دارندگان آن  تيپ تباریو  خاستگاهاست. منطقه 
 - شماری آن را شناخته شده است. نا به گونه موثق
 او حت(قفقاز جنوبی) قفقاز  یقفقاز، ماورا

دارند (شمالی) می پنقفقاز  ی آستان مناطق استپ
دارای فرهنگ گورستان های جامعه آن را با و 

 .يی  مرتبط می دانند دخمه
 
شته وجود داديگر هم می تواند  حيتوض کياما  

 یمهاجرت اجبارشايد يک  نيا باشد دال بر اين که
گورستان . در ه استبودخاوری از مناطق ترکستان 

های آن جا نخست اين که کاسه های سر (جمجمه 

                                                                                                           
Karaelemat در حومه خاوری دريای کسپين و....از آن ان (

 نيچنبر جا مانده است. با دويدن به جلو، بايد گفت که 
(اوکونی   انيسا یآلتا یباستان اندامداررا  یوع نژادن

آن و ) ) داشتند (samustsyو ساموسايی ها   okunevtsy)ها (
 به ارث بردند. کيريپاز کوچروان را
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که خاستگاه  68ستااری پيدا شده های) اندکشم
جنوبی آن ها را نشان می دهد. دو ديگر، اين که 

 یفرهنگ مادداده های باستانشاسی به پديدار شدن 
سرزمين ها تاکيد می  نيدر ا اندرونوفو ليقبا

 همينبه  زينيی های تخاری ايموم يننخستورزند. 
ارتباط دارند. درست مانند گزارش های چينی  زمان

» وهای سرخ مويد«ديدارشدن اهريمن ها يا ها از پ
  در مرزهای شان.

 
گورستانی  جنوبی روسيه) سايبريا( در منطقه تووا

که ) Aymyrlyg( کشف شده است به نام آيمرليگ
انسان های  ینوع نژادمربوط عصر برونز است. 

 )Okunev( مدفون در آن مربوط فرهنگ اکونيفی
يی می باشد. مديترانه  )hypermorphic( اپومورفی

شايد ، و های آسيای قدامیآن در فرهنگ  یها شهير
 (قفقاز جنوبی) باشد. قفقازهم در ماورای 

 
 خود بدون زنانبه تقدير سرنوشت، ساموسايی ها  

چنين بر می آيد که آنان، همسران شان را . ندآمد
ها بخشيده بودند. آن ها  يیهند و اروپابه 

با  اما  مايند.نتوانستند با افاناسی ها سازش ن
 گرديدند.سرنوشت با آنان هم ها  اندرونوفو ظهور
را با سازواره های  اندرونوفونوع نژادی  ها  آن

 ميانزمينی (مديترانه يی) کامل گردانيدند. 
 
 
 
 
 

 

                                     
خاوری را قبايل دارای فرهنگ  ترکستان های استپ . 68

اوايل هزاره  -) (ربع دوم هزاره سومchemurchekچمورچک (
 ها در ظاهر آندوم پيش از ميالد) اشغال نموده بودند. 

 مديترانه يی بودند. 
 
- یساموسهای با فرهنگ آن ها را  یفرهنگ ماد یها یژگيو

 گانيهمسا) پيوند می دهد. Okunevskayaسايمی و اوکونی (
کاراسوکی ها   و ) afanasevtsyافاناسی ها ( -آن ها

)karasuktsy( رهنگ. نام فبودند ) چمورچکChemurchek از (
ی گرفته شده مغولآلتای  ینير بخش چگورستان چمورچک د

 است.
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 يارفاندر بکداکتر اس
 

 ؟آريايی ها يا تورک ها
 سارمات های خاوی:

 
تيره ی خاوری،  )Sarmatians ،Sauromatsسارمات ها (

تخاری ها و ( ی هاکوشانهای نام آشنايی اند: 
کنگويی ها  )،Yuehو  Tocharians  -يوئه شی ها

)kangyuys(، آسيانی ها )asians(،69الن ) هاAlans( و ،
 آن .کيريفرهنگ پاز کوچی دارنده تيجمعهم  ديشا

برخاسته بودند: دشت های  ايآس ژرفایها از 
 اماختن.  ورو کش یمرکز یايقزاقستان، آسخاوری 

 ايشان بوده باشد. هنيتواند م یماين دشت ها 
 

 یايآسفرزندان ها  ، آننظر به همه نشانه ها
 یايدرکرانه های و  یاورال جنوبدشت های  يانه،م

آن ها را که در گذشته  هايید. کشورنباش یخزر م
و ) Hvanirata( به نام هوانيرات انيرانيا یاوستا
. چنين بر می آيد ديمناهم ارييانه ويجه می  سپس
 ريايی هایآی به خويشاوندی آن ها با کس چيهکه 

های  يیايبا آر -ها آن قيو از طريی اوستا
از  ی، اما در برخيی ترديد نداشته باشدوداگير

ها  يیايآراز ريشه از ها  ، آنخودآداب و رسوم 
مه آن ه. کينزدها با گول  گر،ودند، ممتفاوت ب

و با  دهيسر بر راهای دشمنان خود  کشته ها
های اسب های گردن سرفرازی با سرهای بريده آنان 

رای قبايل ناشناخته بسنتی  ند.آراستمی خود را 
(مادها و پارس  یغرب انيرانيا زيو ن ،يیايآر

  ها).
 

يت سکا نيز (بل سارمات ها و ها آداب و رسوم سلت
 آن سوی رود در که  )يیايآسی در گذشته اه

) می زيستند، بسيار جالب Tanaisدن ( هرودخان
پيکارها و در آنان بسيار دلير بودند زنان  اند.

ها را  آن انيوناناز همين رو، يکه می رزميدند 
 می خواندند.» ها ی گکآمازون«

                                     
. شايان يادآوری است که نام  قاره آسيا از همين  69

 گ.-ت.آسيان ها گرفته شده اس
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 ی،وناني نويس خيرتا -یليسيس )Diodorusديودورس (

می نويسد:  آداب و رسوم سلت ها بارهدر 
های آنان ، سرناکشتن دشمن با کيرزمندگان سلت«

می خود  اناسبهای و در گردن می بريدند را 
ر سر ا به خانه، ببا آوردن آن هو  آويختند

 یها سرها . آنمی زدند خيمهای شان  زهادرو
در روغن سدر خورده خود را دشمنان شکست  دهيبر

آنان می باليدند  از ی... و برخندداشتمی نگه 
 احتهند. ها را حاضر نيستند به کسی بدسر نايکه 

 »هم بدهند...طال اگر به مقدار وزن های شان 
 

پيدايش سرمات ها (از جمله سرمات های در  شايد،
آداب از روی . هايی نهان باشد) رمز و رازخاروی

پيمانه که به برداشت کرد توان  یمايشان و رسوم 
 یم کيگال ليو قباها  يیايفرزندان آر برابری

يی آبا نيسرزمجايی که د و در نباش
 و ی هارانيو ا ند(ه ه استبودهندواروپاييان 

) )، (protoitaloceltsنياکان ايتاليک ها و سلت ها 
يی سارماتی ها و آبا نيسرزمدر همان جا  ديبا
 هم جست. ا های آنان رفرهنگ کهن  یها شهري
 

، یعلم کنکاش هاصددانشمندان طی اما چه ساده؟! 
ها  يیوپاهند و ار نيايی نيکه سرزم باره ايندر 

فرهنگ  ايفرهنگ (در کجا واقع شده است، کدامين 
ها  توان به آن یميک را ) باستان شناسهای

فرزندان  نيترسرشناس  -ها يیاياختصاص داد و آر
ه دکر یم یزندگ آن ها (هندواروپاييان) در کجا

 ، نتوانسته اند به اجماع دست بيابند.ندا
 
فرضيه  همه اين، اما در زمينه هست هيفرض نيندچ

اظهارات بکر؛  یکبر پايه ي. اند مورد اختالف
تنها برای ها  يیواروپانده در بارهدانش ما «

ساله بسنده م نيانکار هر گونه راه حل ساده ا
همه اين فرضيه ها را فهرست نمی ما خوب  ».است.

باستان شناسان، زبان شناسان و انسان کينم. 
 یازدر بازسيی  هبرجستبه ره آوردهای شناسان 
اما در يافته اند. دست هندوآرياييان گذشته 

نيايی ايشان به بن بست  هنيم زمينه کجايی
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نکته، محدوديت  نيهمدر ، ه اند. شايدبرخورد
 متبارز گرديده باشد.علوم  نياامکانات 

 
و از پويايی باز نمی  زند یما زمان در جا نما

 ینمعلم و اين پژوهشگر  نياآن چه را که  ايستد.
و آن پژوهشگر ديگر  گريدآن علم ، کشف کند تواند

نو ژنيتيک (علم علم ه ياری ب می کوشد دريابد.
االنساب يا نسب شناسی)، ژنيالوژيست ها (شجره 

رمز و راز   DNA شناسان) با انجام آناليزهای
راستش،  را پيشاروی ما می گذارند. »یکتاب زندگ«

 به اين پرسش ديشا ».نشاننام و «تا کنون بدون 
داده پاسخ به  یبه زود »؟است یچه کسکی، « که 
 .شود

 
به می افکنيم  ینگاهاين جا، در ... و اکنون 

هندوآروپايی ها  باستان خيتار نيايی و نيسرزم
دانشمند  -)A. Klesov. آ. کليسف (کيژنتديدگاه از 

ی منشاباره خود را در  سرشناس، ديدگاه
است.  هندواروپايی ها از منظر نوی ابراز داشته

، قاطعانه )M. Gumbitasم. گومبيتاس ( و، مانندا
 ی هندواروپاييان را بهمنشايی که ها هينظراز 

 .چشم می پوشد گره می زنند، اروپا
 
 يیهندواروپا ی نخستينها شهير ر م. گومبيتاساگ
های فرهنگ ميان دارندگان در  ی قديم راها

ولگا و استپ حوضه رود  -اورالکوه های  ینوسنگ
 )A. Klesov( آ. کليسف د،يد می سکدونت -پريدنای ه

به سر ، که قدمت آن آنان را خيتارنخستين مراحل 
جا  ايآساعماق  در، می کشد یسنگ نهيدوران پار

در گستره ( سايبرياتر، در جنوب  قيدق داد.
گستره  و اني، سایآلتادامنه های کوه های 

 .)...کاليباپيرامون درياچه 
  
 ؟ليدال

، که  haplogroup Rروه يا گروه پيوستگی نوعهاپلوگ
دارندگان آن، هندواروپاييان را پيوند با کليسف 

دارندگان  با یمشترک یها شهير یدارامی زند، 
کرد تا  شنهادياخاروف پاند. ای. ز Q هاپلوگروه

» پروتو تورک و امرينيدی«دارندگان ژن کيو را 
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)prototyurkoamerinds .نيبرجسته تر) بنامند 
، اما يی اندامريکاسرخپوستان بازماندگان آن ها 

در  اند. سايبرياجنوب برخاسته از ها در اصل  آن
اين جا،  (يا در نزديکی آن) تا همين اکنون، 

يی ها، توواخويشاوندان شان زندگی می کنند: 
 .کيت ها، ساموييدی ها ،ای هاتيبور
 

 در گذشته در ديمنطقا باآن ها همه ، که پيداست
، در در کنار هم زيسته باشند. به راستی هم يیجا
 ،کاليبادرياچه در منطقه  یسنگ نهيپار انيپا

 شرفتهيپ یفرهنگدارای  انيشکارچگروهی از 
 بودند که آن، بر آن نياز ا شيپپديدار شدند. 

، یرکوتسته اند نياکان توده های توان یها م
و ديگر توده های ) Samoyeds( ساموييدیو  یمغول

با توجه به باشند. با اين هم،  سايبريا باشنده
گمانه زنی درخشان پروفيسور  و کيژنت یداده ها

) (در اين باره نگاه شود Karimullinکريم اولين (
سته اند نياکان توان یماين ها )، نييپابه: 

تورکوامرينيدی ها بوده  ها ويی هندواروپا
 - امرينيدو -تورکو«باشند. منطقی تر نياکان 

ها  آنبنا به همه نشانه ها،  ».ايی هاهندواروپ
يانه و به م یاياز آسه بودند. شايد از غرب آمد

بوده اند  گمان بسيار دارای سيماهای اروپاييدی
ی را به همراه آورده صنعت سنگ مناسبخود با و 

خط توسعه فرهنگ سال  یسال ها یبرابودند. آن ها 
بنا به ما ا را رقم زدند. منطقه اين عصر حجر 

آن ها  در آينده از هم سرنوشت  ی،خيتار طيراش
هر گونه تماس با يک ديگر (ميان و  گرديد جدا

را  هايیزيچهم،  نيبا اخود را) از دست دادند. 
شان بود، نگه مشترک گر داشتن خاستگاه نشانکه 

 يیايو آرها  یونانعنوان نمونه، يبه داشتند. 
ين يی ديرآبا نياز سرزمرا  یمبهمه هايی خاطرها 
قرار  70(Hyperborea) ، دردر شمال يیدر جاکه ن، شا

 داشت، به ياد داشتند.
 

                                     
 . نگاه شود به يادداشت پيوست مقاله.  70
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 با ی های کليسفريگ جهينتبس دلپذير است که 
همخوانی پيدا می  71ی های آ. نظرواريگ جهينت

 DNAی دارای هاپلوگروه آلتاباشندگان « کنند:
چيزی که در باشندگان کنونی  -اند توکندلایريم

هم ديده می  يیامريکاستان سرخپواروپا و نيز 
 يیاروپا ،يياناست که آلتا امعندان ب ناي». شود
با هم  یکيژنت از نگاه يیامريکابوميان و ها 

چنين خويشاوندی يی را می توان و نزديک اند 
داشتن خاستگاه  -داد حيتوضبا يک دليل تنها 

باستان  آسيايی جامعه« کمشترک و ريشه داشتن در ي
». یسنگ نهيپار عهد در برياسايساکن در جنوب 

 ميها، آنز نيپروتئبانو نظروا از روی جايگاه 
 تيجمع 55 یکيفاصله ژنت  ی،خونهای ها و گروه 

که در ميان آن ها افزون  ی را محاسبه نمودانسان
توده های از يی، شماری اروپابر توده های 

پژوهش های کامل  دستاوردهای. يی هم بودندايآس
 خواند. نترنتياتوان در  یماو را 

 
مرکز از اين پژوهش ها بر می آيد که توده های 

ی : ادمورتیعني »)شجره نامه(«ژنيولوژيک درخت 
 یکوم ان،يرانياها،  يی، اوست)Nenesننی ها ( ،ها
ی لهستان ،ها روس ،ی هاوناني ی ها،چوواش ها،
 یها، آلمان یصرب ،ی هااسکاتلند ،ی هابلغار ،ها

 ،ی ها، مجارها ، چکها اتها، کرو یاوکرايينها، 
منشاء  یدارا ی هابالروس ی ها واستون ،ی هاسوئد
درخت شاخه يک  یوها بر ر آناند. همه  مشترک

کنون فرسنگ ها که  یدر حال اند. نشسته(شجره) 
يگانگی می تواند  نيا دور از هم زندگی می کنند.

در  یها بار آنهمه . شته باشددا حيتوض کي تنها 
 می زيسته اند. ايدر آس اريبسمان گبه کنار هم، 

 
توجه در اين جا بايسته است به يک نکته باريک 

، اما جدا از شاخهبه روی همين  يم:داشته باش
يی ها، ايتالي+ اها عرب اقوام های ياد شده، 

                                     
نزديکی ژنيتيک باشندگان فين و «. آ. ف. نظروا،  71

اوگری، سالوی و آلمانی بر پايه داده های 
 ».انتروپوژنيتيک
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 انيهوديو تاتارها +  Evenki(72ايوينکی ها (
 داگانهخوشه های جکه  نشسته اند ،یاشکناز

 يی ها را می سازند. اروپانامرتبط با 
 

 شيها کم و ب يیايتاليعرب ها و اموضوع اگر 
عصر مفرغ  در اهمهاجرت از روی (است روشن 

 یروم)، بستگ یامپراتورسال های و در (برنز) 
آن ها با ايوينکی ها که در آن سوی دنيا  کينزد

نيز خويشاوندی تاتارها با و زندگی می کنند، 
به پژوهش های  یاعتماد یبموجب  ینازشکِ ا  انيهودي

بل نيز ، اتعيشا بانو نظروا گرديد. نه تنها
 یايبا آسرا تاتارها ی، پيدايش دانشمندان تاتار

با مغوالن، که با  او حت گره می زنند یمرکز
 نداشتند. یارتباط ايقاره آس یبوم تيجمع
 

(بر پايه پنداشت های آ.    Rفشرده نوع خچهيتار
 : 73کليسف)

                                     
 -. ايونيکی ها مردمانی اند که به زبان های تونگوزو 72

منچوری سخن می گويند. اين زبان ها همه اعضای يک 
زبان های خويشاوند با هم خاندان بزرگ  خانواده مشترک

آلتايی در سيبيری (به شمول خاور دور)، مغولستان و 
منچوری در بر  -شمال چين اند. زبان های تونگوزی

گيرنده زبان های زير اند: منچوری، نانايی، نيگيدالی، 
اوروچی، اوروکسی، سولونی، اولچيف چژورچژينی (که 

رود)، ايوينيکی، اکنون يکزبان مرده به شمار می 
 ايوينی و...

 
The Tungusic languages /tʊŋˈɡuːsɨk/ (also known as Manchu-Tungus, 
Tungus) form a language family spoken in Eastern Siberia and Manchuria 
by Tungusic peoples. Many Tungusic languages are endangered, and the 
long-term future of the family is uncertain. Traditionally, linguists 
considered Tungusic to be part of the Altaic language family along with the 
Turkic and Mongolic language families; more recent proposals are that it 
belongs to Macro-Altaic, the latter including Japanese and Korean as well, 

or, on the other hand, that Altaic is not a genetic group, but a Sprachbund. 
 

خاستگاه سالوی ها و هندواروپاييان «. آ. کليسف،  73
کجاست؟ آناليز دی. ان. ای به اين پرسش، پاسخ می 

 »: دهد
http://www.novgorod.ru/read/information/history/clauses/ethnography/klyo
sov.  
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بودوباش دارندگان محل  ش،يسال پهزار 25حدود . 1
 ادشايان ي( سايبرياجنوب در  -هاپلوگروه آر.

هزار  23 خبندانيعصر آخرين که ی می دانيم آور
 انيپا هب شيهزار سال پ 13.5و  آغاز شيسال پ

 بود. )ديرس
 - R1a جدا شدن نوع -شيسال پهزار  20. در حدود 2

 یسو به(پيشينيان هندواروپاييان) و شتافتن آن 
سال  12000 -پديدارشدن در اروپااروپا. زمان 

 .خبنداندوره ياز يعنی پس  ش،يپ
پديدار شدن نوع -هزار سال پيش 16. نزديک به 3

R1b  (پيشينيان تورکان). دارندگان اين
 هاپلوگروه در آسيا ماندگار شده بودند.

 
 الدياز م هزار سال پيش 10نزديک به . 4

به  R1a نوع). انخبنديدوره بعد از  ،یانسنگي(م
مناطق اروپا  گريدآن،  ، و پس ازمی کوچد بالکان

هندواروپاييان دو ميهن  اين گونه، را می گيرد.
) در پارينه سنگی( ميقد یدر زمان هاداشتند: 

(در حدود  ینوسنگ -یانسنگيدر مو ، ندبود ايآس
 .کوچيدند)، به اروپا الدياز م ده هزار سال پيش

 
در  هايی پديد می آيند.ديدشک و تر ی است کهعيطب

اين جا، آوندهای کليسف را مبنی بر ميهن 
هندواروپاييان کنار می گذاريم و شواهد  سايبريا

 ديگری را که مويد  اين ديدگاه اند، می آوريم:
ی کيبستگان ژنت ،سايبريادر جنوب  ،نخست

از اين رو،   74امرينيدی ها زندگی می کنند.
 همخوانی داشته ر،های شان با يک ديگزبان بايد 

روشن است ) A. Karimullin( ولينا کريم باشد. استاد
، نداشت دو نيا تصوری در باره پيوندهای ژنيتيکی

ی ها و رکوتهای کلمات زبان ه همانندی اما ب

                                                                                                           
http://www.lulu.com/items/volume_67/8049000/8049755/2/print/8049755.
pdf 

منشای باشندگان بومی «. م. ديرينکو، ب. ماليارچوک،  74
منشای آسيای مرکزی «و نيز  ای.آ. زاخارف » امريکا

 ».نياکان نخستين امريکايی ها
http://www.evolbiol.ru/zaharov_indians.htm 
http://www.evolbiol.ru/index.html 
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اما  کرد. يی ها توجهامريکا گريو د هاايما
 قيدقهای در چارچوب روش هر چند  آوندهای او

توجه مدند، با اين هم از کار نبرآمتناسب  یزبان
هر چند، با و کردند را به خود جلب  یجامعه علم

. و ترديدها، مگر، به هر حال پذيرفته شدندشک 
ثابت و را برحق بودن ديدگاه های ا یاما زندگ

  ساخت.
 
و  )Amerindian( امرينيدی ها زبانهرگاه . مدو

ی را حفظ کرده دورپيوندهای  پيشينيان تورکی ها
های پيشينيان  زبانباره ر دپس  بودند،

هندواروپايی ها پيشينيان تورکی ها چه می توان 
 گفت؟

 
 زبان«کتاب ن. اندره يف زير نام  1986به سال 

از چاپ برآمد که » يیهند و اروپاهای پيشين کهن 
در آن، بر پايه آناليز وضعيت زبانی باستانی 
اين زبان ها به نتيجه شگفتی برانگيزی برای آن 

ت يافت: زبان های پيشين هندواروپايی، برهه دس
 نيازبان های خويشاوندی اند.  کييآلتای و اورال

و  R ،N حامالن هاپلوگروه های است که ابدان معن
Q  در کنار هم می  یسنگ نهيپارعهد در اواخر

که به يک زبان سخن می گفته اند  و زيسته اند
 نام ی)شمالزبان بورئالی ( ه يف آن را آندر
 75.داد

                                     
هند و های پيشين کهن  زبان«. ن. اندره يف،   75

(نائوکا)، سانکت پتربورگ، » علم«، انتشارات »يیاروپا
1984 . 

بيشتر درنگ نماييم. کتاب  نياسزاوار است تا روی 
وضعيت پيشين زبانی متاخر  قيبر حقااستوار  سنده،يون

 یبازسازياری  هها ب آن ليحلو ت هيو تجز هندواروپايی
سامانه واژگانی کهن زبانی » در حداکثر عمقرونی د
گواه بر همانندی که را بازآفرينی کرد  يیندواروپاه

 یاورالی زبان های واژگانسامانه  ابشگفتی برانگيز آن 
 بود.  کييو آلتا

 
زبان  به اين نتيجه رسيد که همه سندهياساس، نو نيبر ا

ارچوب يک زبان آبايی يگانه چهدر يادشده  یها
ی سنگ نهيدر دوران اواخر پار شهيری) که شمالبورئالی(

دارد، دوران توسعه بس دور و درازی را سپری نموده 
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ی زبان کهن بورئالی به پديدآيی زبان . فروپاشبودند
 نخستين انجاميد. کييآلتای واورال يی،هند و اروپاهای 

 
ه ها ساده. کلم اريبود؟ بسگونه زبانی چبورئالی  زبان
 یاساس ميمفاهساخته شده بودند و دو صامت  اي کاز ي

ذخيره  را بازتاب می دادند.  )ا(اسم اءيمربوط به اش
می کلمه  230کوچک بود و شامل بسيار  ی اين زبانواژگان

 »تئمه« یروسافتار واژه های در ب مثال، رایب .شد
)тьма(- تيومنی«ی، کيتار) «темный(- مانتو« ک،يتار «
)туман(-  ،ِمرک«مه) «мрак(-  (دلتنگی)، زاتمنيات
)затемнять(- م برجسته  -تصامت  تيره و تاريک شدن؛ حروف

 می باشند. عين صامت ها به زبان های ديگر، در کلمه ها
همان معنا را دارند. يعنی حضور  عين بار معانی با

برای نمونه در زبان های فنلندی و اوينکی  :دندار
)Evenki .( جمله ها در زبان کهن هندواروپايی  یبخش ها

و ريخت ساختار وجود نداشت. جمله ها به شکل کنونی آن 
) verb (action/ (فعل (عمل) (مورفولوژی) نداشتند.يعنی از 

) attributes (adjectives (- прилагательные( ( صفت ی هایژگيو و
زی هسته ري -سازیتنها نوع کلمه  .بودندنآگاه هنوز 

) به معنای «паровоз»» ( پاراوز«بود مانند کلمه 
   .لوکوموتيف

 
کهن بورئالی به گونه يی که زبان گستره پراکندگی 

از  شياست (بپهناور بوده  اريبسنويسنده می پندارد، 
، به پيمانه يی که به دشوار بتوان يگانگی حد گسترده

. یآلتا ) تاCarpathiansکارپات ( از -) آن را گمان برد
» ی هاآلتا«زمان با گذشت  که از آن ،هليبخش قبآن 

کوه به تا  ارال چهاياز درهايی  نيزمسر تشکل يافتند،
) قبلی(های  يیهند و اروپا .اورال را اشغال کردندهای 

با  ،را نيبه رود راتا  Dnieper دنيپر ازهايی  نيزمسر -
ی زبان شاخه اورال نحامالکارپات.  مرکزدر دست گرفتن 

و  پريدن نيبقرار گرفتند.يعنی  ها آنرئالی در ميان بو
 .اورال

 
پيشينيان که  يیجابنا به داده های زبانی، 

و بود، ها پر از تپه  ،کردند یم یزندگهندواروپايی ها 
سرد و  یبا زمستان ها ،بزرگ یاز رودخانه هاتهی 

ی استپ -یمناطق جنگل دهندهنشانکه گرم،  یتابستان ها
از  پيشسال هزار  6-11( یانسنگيره م. در دومی باشد

ها دگرگونی های  يیهندواروپانياکان ) در زبان الديم
کلمات و گنجينه واژگانی آن با . رخ داد یتوجهشايان 

. ی آراسته گرديدو کشاورز یپروردام ه های مرتبط باواژ
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گاو،  -نياکان  هندواروپاييان از چارپايان

 تند.را می شناخ گوسفند، بز و اسبغژگاو،
 

حدود  يیدر جارا مدرن اين زبان ها، سيمای کم و بيش 
در همان زمان هم . ندبه دست آورد شيسال پهزار  7-10

، يعنیفعل ( نخست: اسم و -جمله ها پديد آمدند یبخش ها
 . )ديگر از هم تفکيک می گرديدندموضوع و عمل 

 
در  هاغارروی صخره های  یها ینقاشرا  دگاهيد نيا

 ی تاييد می کنند.انسنگيم لياواه سنگی و پاريناواخر 
 کيدوره بدون حرکت در  نيدر اجانداران  ريهمه تصاو

و تنها در  (ساکن) به پرده کشيده شده اند. پاياژست 
روی صخره های  یها ینقاشميانسنگی توسعه يافته در عصر 
ها، آشکارا تحرک آغاز به خودنمايی می نمايد. غار

را از دست  یسنگ نهيدوران پار ويژه يیواقعگرا  ريصاوت
رای (ب يی يا ديناميسمايپودر عوض، ، اما می دهند

و جمع  اياسپان یانسنگيم های دوره جنگهای صحنه  ،مثال
 خيارکتاب ت-» اقتصاد نوع استاليی« بخشعسل در  یآور

 ...)تاتارها اسرار آميز
in the intro section "farm type appropriating" The Secret History of the 
Tartars  )...  

هزار  نزديک به هفتدوره ( ينر همرا به دست می آورد. د
زبان های  شاخه ،وانفيا ه پنداشت و.) بشيسال پ
 جدا گرديد. يیهندواروپا یزبان هاديگر از  يکآناتول

 
توان  یم ايدر آس نياکان هندواروپايی ها در باره حضور

 اني، در م R1 (M173)از روی هاپلوگروه تقسيم ناشده
داوری کرد. موجوديت حامالن  يیکايمراسرخپوستان 

 آشکارا گواه بر – Qهمسايگی در  R1هاپلوگروه
ها و امرينيدی ها و  رکوپروتو تخويشاوندی 

  يی ها است. هندواروپا
 

و  هيانوسياق در ترکيب توده های   R1 (M173)پديدآيی  
مهاجرت  ليبه دل اديبه احتمال زمی تواند  ايسترالآ

 -نياکان چينی ها فشار زير  نيغرب چهای باشندگان 
صورت گرفته باشد.  O ی) گروهوستگيپهاپلو (رسانه  نحامال

 –ها (يعنی در غرب چين)  نيسرزم نيادر در گذشته، 
 ترانهيمدسيمای  ی نما) دارایقفقازمردمان اروپاييدی (

کردند.  یم یزندگ R1 و K حامالن هاپلو گروه های  ،يی
 باشو اند.مرموز مردم  –ها  فرزندان آن

 
 برای ديدن نقشه هاپلوگروه آر. نگاه شود به:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroup_R_%28Y-DNA%29.PNG) 
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 بيشتر پيشينيان اورالی ها کيژنت ديدگاهما از ا
اند و از اين منظر، نه با   Nهاپلوگروه حامل

با تورکی ها و امرينيدی  ها و نه يیهندواروپا
حامالن هاپلوگروه های  -)tyurkoamerinds( ها

پيوندی ندارند. حامالن هاپلوگروه   Qو R خويشاوند
N )(جای از کسانی بوده اند که  -اورالوييدی ها

 آمده بودند.  سايبرياجنوب ديگری به 
 
نا به ب بود. نيجنوب چ نيسرزم -آن ها هنيم
 ش،يسال پهزار  15-20 نزديک به، یليدال

کوچيده  سايبريابه جنوب بازماندگان ايشان 
گستره نياکان در » گانگانيب«سرازير شدن . بودند

واروپايی ها و هند تورکی ها و امريندی ها
پردامنه يی در بر داشت. نياکان پيامدهای بس 

امرينيدی ها چنين بر می آيد که زير فشار تازه 
 یترک خانه هاناگزير  واردان ديگر اورالوييدی

دوردست ها به سوی خاور ها به  نآ .گرديدند خود
رنوشت انگهی سوکوچيدند  سايبرياو شمال خاوری 

پيشينيان 76برد. امريکاسرزمين را به ايشان 
ن به گمان بسيار، توانستند هندواروپاييا

پايداری نمايند و از پس فشار اورالوييدی ها 
برآيند و سر از اين زمان، چندين هزاره در 
همسايگی همديگر می زيستند. درست همين همسايگی 

ی و زبان یفرهنگ کينزدمی تواند پيوندهای 
پيشينيان هندواورپاييان و پيشينيان اورالوييدی 

  دهد.ب  حيتوضها را 
 

 شود که چرا یمقابل درک است، پس  نياگر چن
در واقع خويشاوندان که پيشينيان تورکی ها 

پيشينيان هندواروپاييان بودند، از ديد زبانی 

                                     
. شايان يادآوری است که در عصر يخبندان، گستره کالهک  76

يخی قطبی بسيار پهن بود و آالسکا با روسيه با آبنای 
) ی بزرگی با هم پيوست بود. نياکان بوميان يخی (يخنا

به سرزمين » يخنا«امريکايی درست با گذشتن از همين 
امريکا رفته بودند. عين چيز را می توان در باره 

 گ.-جاپان گفت.
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آن سرنوشت در ست داز آن ها متفاوت می باشند. 
  77اشيه کشانيد.ح برهه آنان را از متن به 

 
بر آن بود که ميهن نيايی  ه يف،اندر

 تر در قي، دقواقع بود در اروپاهندواروپاييان 
آن ها شرق دامنه های کارپات. به باور او، در 

، پيشينيان اورالتا دامنه های غربی کوه های 
ها را او  يیآلتا نياکان اورالی ها می زيستند.

هايی ميان دامنه های خاوری کوه های  نيزمدر سر
جا داد. او  یآلتا اورال و دامنه های کوه های

کت های محيط زيست بازسازی شده بر بر پايه فا
شالوده داده های زبانی، پيشينيان 
هندواروپاييان را در گستره اروپا جا داد. ميهن 

 یآب و هوادارای  ،یکوهستانآن ها، يک سرزمين 
بزرگ بود که  یرودخانه هاعاری از ، يی قاره

که ،داری بودگاوپروری و اسب پيشه باشندگان آن 
شايان يادآوری . ی داشتگانسنيمدر دوره  شهري

از جنوبی  سايبريای آب و هوا سرزمين و است که
تر از آن سرد تنها  تفاوت اندکی دارد. کارپات
 است.

 
 رجستهاز روی نقاشی های ب :مايا سرخپوستانوم. س

از نشانه  یبرخدارای  بازمانده از آن ها، ايشان
 یني. به اندبود )دپوستانيسفی اروپاييدی ها (ها

کاسه های چشم و  چهره های متناسبرگ، بزهای 
) و نيز CRO-Magnonبه کرومانيون ها ( ماننده

 پهن بودن آشکار روهای شان -سيماهای منگولوييدی
کشيدگی  منگولوييدی های راستين)،(اما کمتر از 

 دي. شاها گونه یاستخوان ها ها و برجستگی چشم

                                     
. يعنی در واقع، نياکان تورکی زبانان، بخشی از  77

نياکان سپيد پوست هندواروپاييان بوده اند که در اثر 
اورالوييدی های دارای خاستگاه چينی و  همسايگی با

آميزش با آنان، زبان اصلی شان که با زبان نياکان 
هندواروپايی ها، از يک ريشه بود، دستخوش دگرگونی 
گرديد. همين گونه از ديد تباری هم با پذيرفتن برخی 
از سازه های اورالوييدی، چهره های منگولوييدی پيدا 

ورکی ها همان نمودند. در يک سخن، نياکان ت
سپيدپوستانی اند که به پيمانه معينی با زردپوستان 

 گ. -چينی آميزش يافته بودند.
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به  زي، که نپيوندها با منگولوييدی ها ليدلبه 
راه يافته بودند. آن چه مربوط به  امريکااره ق

گونه چهره ها ناشی  نيااروپاييدی ها می گردد، 
تاثيرات آن ها که است Q  و R هاینوع از ارثيه 

توده های باشنده از  یبرخ سيمایدر  همچنين
يوکاگيری  ،Chukchiخاوری (چوکچه ها  سايبريا

 .شود ی) احساس م...و Yukagirsها
 

کهن  خيما ارائه تارديد از ن، بيشتر از اي
هندواروپاييان از سوی کليسف، سر در گم می شود. 

هندواروپاييان اند. در  - R1aبه باور وی، نوع 
ديگر هندواروپايی شمرده نمی شودند  R1bحالی که 

) آن attributionو از لحاظ ويژگی های شان، انتساب (
، دورهآن در  78ها به هندواروپاييان راحت نيست.

در می زيست، ( اروپاديگر در    R1aنوعکه  نگامیه
  R1b دارندگان هاپلوگروه) شيهزار سال پ دهحدود 
اورال، قفقاز و ميان  قتري. دقندبود ايدر آس

 .بود اصلی ايشان هنيکه م ،ی ميانهايآس
 

) گورگانیهای گورستان های تپه يی (فرهنگ 
 ، سامارا، وانهيم یولگاگستره (

) (و yamnaya) و يامن قديم (Khvalynskayaخوالينی(
گونه يی که شگفتی برانگيز نيست، فرهنگ به 

همه  – ))»تپه نخستين» («پيروايا کورگانايا«
ی رکوتاز نگاه تباری  است که R1bنوع فرهنگ 
ی ميانه ولگا ها در استپ جا، نهمي. در بودند

) گونه شيسال پ 6000 (نزديک به R1b1 دارندگان 
 همين شمايل بهو  را گرفتند R1b1b2يیاروپا یها

 ند.به اروپا آمد
 

ارزش دارد، روی برخی از آوندها که کليسف را بر 
 آن داشتند تا به اين پندار برسد، درنگ نماييم: 

از نوع  تر یميقد اريبس R1b نوع آسيايی - 
 .است يیروپاا

                                     
. بنا بر همين دليل، برخی از پژوهشگران ايشان را  78

 گ.-تورکی می خوانند.
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و  یرکوتتوده های  انير ماين هاپلوگروه د - 
 .ی فراوان ديده می شودقفقاز

و  از کار برآمدند يیايآس ی ها، باشندگاناسکب -
زبان اگلوتيناتيو يا  به اروپابودند که ها  آن

 ی ياونديزبان پ( )agglutinative( التصاقی 
 ی وقفقازهای زبان را که همانند 79ی)چسبانش

 80ی است، با خود به همراه  آوردند.رکوت

                                     
که  ستی ازبان یالتصاق اي یچسبانش ،یونديزبان پ. « 79
ی کار مچسباندن)  ایاز التصاق (به معنگسترده طور ه ب

 کيا به ه واژگان از چسباندن تکواژه شتري: بگيرند
از سوی بار نخستين عبارت  نياند. ا شدهساخته  گريد
ها  زبان یطبقه بندبرای  ١٨٣۶فون هامبولت در  لهلميو

زبان  کي. در ديگرد هارائ یواژشناس تک دگاهياز د
ی جداگانه، از دسته بند ها هي)، نمایالتصاق اي( یونديپ

 گ. -».شود یلغت افزوده م هيبه پا کيبه  کيمرتبط،  یها
 
جهان فراوان اند در زبان هاي آگلوتيناتيو (التصاقي) «

ولي اين امر، به اين معنا نيست که هر زبان ملتصقي، 
ي پوستان آستراليا يرکي باشد.  مثال زبان هاي قهوه وت
فريقا و زبان اسياهپوستان  (Swahili) و  (bantu)زبان بانتو و

و  هندمريکا و زبان هاي دراويديان ارخ پوستان هاي س
زبان براهويي در شرق ايران و زبان هاي قفقازي مانند 
چچني و الزي و گرجستاني و اورارتو و هورياني و زبان 
باسک در اسپانيا و زبان هندواروپايي تخاري و تا حدي 
 .زبان هندواروپايي آلماني همگي آگلوتيناتيو مي باشند

ركي همريشه نيستند و اصال ارتباطي با وت ولي با زبان
ندارند. همچنين در گروه زبان هاي آلتاييك (كه  ركيوت

مجموعه آن است) مي شود از زبان هاي  ركي زيروزبان ت
منچوري و ژاپني... نام برد كه آن ها هم آگلوتيناتيو 

ركي  نيستند.  همان طور كه زبان انگليسي وهستند ولي ت
مي باشند ولي در دو  (analytic) ليو عربي هر دو تحلي

به زباني قرار گرفته اند و منشا ديگري  مختلفخانواده 
 شمار نمی روند.

 
 ergative   به حالتي گفته مي شود كه در آن مفعول فعل

متعدي مي تواند بدون تغيير در معنا در نقش فاعل فعل 
كار گرفته شود. براي مثال در زبان انگليسي، ه الزم ب

به   The door opened و  I opened the door  در دو جمله open فعل
كه  ترتيب در قالب فاعلي و مفعولي آمده است بدون آن

 was با استفاده از قانون هاي دستوري و فعل كمكي ام
  .بخواهيم در آن تغييري ايجاد كنيم
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بايد گفت كه چيزي به نام اقوام التصاقي زبان  اما

ه چيزي به نام اقوام ارگاتيو ک گونه نداريم. همان
 - زبان نداريم. زبان ترکي براي نمونه يک زبان اسپليت

هاي سومري، کردي، تالشي،  ارگاتيو نيست (برخالف زبان
 لهجه هاي پارسي يزد و کرمان و فارس، پشتو). اما زبان

و هوريان و غيره همه زبان هاي  ارتوييهاي سومري و اور
گرفته از انترنت، نوشته (بر  .ارگاتيو هستند-اسپليت

 گ.-داکتر دوست زاده)
 

تا کنون به درستی روشن  ها زبان باسک. خاستگاه  80
ی و قفقاز نيچنيست. گاه آن را به خاندان زبانی بزرگ 

زبان های ، که شامل پيوند می دهند و می گنجانند
های  و زبان ینيچ ،یتبت ،یسئينی ، یقفقاز

آن را زبان تجريد شده  ، گاه هماست )Burushasiبوروشاسی(
التصاقی يا چسپانشی يا پيوندی  نوع

) می پندارند. به گمان غالب،  agglutinative(الگوليتيناتيو
سازندگان  - J حامالن هاپلوگروه زبان را از نيا آن ها

ی مديترانه منشا فرا گرفته بودند. »نيمادل«فرهنگ 
 خاوری آن ها ترديدی بر نمی انگيزد.

 
اروپا ها را ديرين ترين باشندگان باسک درازی، زمان 

های تازه نشان داد که آن ها  یاما بررسمی شناختند. 
  R1bن هاپلوگروهحامالنياکان ايشان، . ه اندمهاجر بود
به جزيزه نمای پرينيه  شسال پي 370± 3625  نزديک به

در مقياس تاريخی معنا که  ني. به ابودندوارد شده 
کليسف، آن ها از جانب  ه پندار. بیبه تازگبيخی 

قفقاز. بنا به داده  و شمال انهيمخاور راهقفقاز، از 
ها (گال ها) برخاسته از گول  های ديگر، نياکان ايشان،

 بوده اند. جنوب فرانسه
  

 انهيمراه خاوراز ها  باسک نياکان است که کليسف برآن 
 چون، هاپلوگروه   «گذر نموده بودند.   قايفراو شمال 

R1b1b2 ان عمری را  دارد که همين هم بايدر تونس تقر
 احتخاور ميانه دارند و  انيهودهاپلوگروه در ميان ي

 ».تر یميقد
 

يی قايفرپس بازماندگان اروپايی و ااست،  نياگر چن
غرب کوچيده  بايد همزمان به  R1bحامالن هاپلوگروه

بسيار به جا  نيکالبه گونه يی که تر،  قيدقباشند. 
 نياگر چن تی.مهاجريا موج  سيل کي، در استداشته  زيبا

پرسش مطرح می گردد که به کدام اتنوس  نيا باشد،
آنان را متعلق  توان یم (تبار) يا به کدام اتنوس ها 

  ؟دانست
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) در الديز مسده پيش ا 18 نزديک به( دورهن يا یدر ط
 سوار: کاسيت های ميتانی ( رزمندگان ارابه انهيمخاور

kassites mittaniyts (و ) هيکسوسی هاHyksos» (می » قهرمانانه
 تاختند.

 
) kassitsکاسيت ها  ( و ) mittaniyts( ميتانی ها که روشن است

دولت خود را در اند. ميتانی ها زمانی  از قفقازاصال  
برپا کرده و لبنان  هيسور یامروز هایکشورسرزمين های 

بابل  کاسيت ها روشن است که در شمال باره در بودند.
يورش و پس از  .زاگرس یدر رشته کوه ها -می زيسته اند

 16 سده ليدر اوا ابل،ها به ب یتيهانه رانگريوهای 
را به دست گرفتند. ميتانی قدرت در آن جا  پيش از ميالد،

اما پادشاهان  سخن می گفتند. ) Hurrianها به زبان هوری (
ان، داشتند و در کنار ديگر خداي يیايآرهای نام شان 
 يی ها را پرستش می کردند.ايآر یخدا
 
ی روشن نيست. تنها می زيچ چيه کاسيت ها باره زبان در

آنان، يادآور نام شاهان دانيم که نام های شماری از 
درست  ها آن اديو به احتمال ز يی ها اندايآر های

ی اند با سازواره های بافتاری هورمانند ميتانی ها، 
تا کنون در  تباری هيکسوسی هامنشای  .يیايآرتيره های 

توجه اما با  .راز مانده استپرده يی از ابهام و رمز و
ميتانی ها  -خود گانيهمسامانند ها  آنبه اين که 

 ها می پرداختند وپرورش اسب  و به، سوار بودندارابه 
 توان ی، مگرايش داشتند يیجو زهيست آفرينی وبه ماجرا

ن استپ ها بوده گمان برد که خاستگاه نخستين ايشا
با اين حال، به گونه فزاينده با عناصر اما باشد. 

ها قادر به دست گرفتن  آن بومی آميزش يافته بودند. 
در اين جا  دستنتواناما ن ند،قدرت در مصر بود

ايستادگی نمايند و بپايند و ماندگار شوند. اين بود 
فراتر از آن به بيابان و  ،یبيل به  ند.به غرب رفتکه 
 ی افريقا (صحرا).ها
 

کليسف داده های جالبی در باره منشای آسيای باسک ها 
باسک  ٪92نشان داده است که  رياخبررسی های «می آورد. 

شکيبايی و ( یالکتوز یدارها دارای ژن دارای پاي
 اند:   Т-13910بردباری)

(Enattah et al, 2007; Anagnostou et al, 2009)  که يا در باختر
ظاهر شده  (Anthony, 2007)سال پيش   4800-6600 پرتگال در

 12تا  5بود و يا در قفقاز و يا هم در شمال قفقاز بين 
 هزار سال پيش. 
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همين گونه ژن  نيا )جهشموتاسيون ( یتوجهشايان انواع 
 یکوه ها دامنه های خاوریدر  -شناخته شده است ايدر آس

 ینشان مبار ديگر  ني. ايانهم یايدر آس نيزاورال، و 
ترکيب فرزندان مهاجران در  های معاصر،دهد که باسک 

 5000-3600 در و فرانسه اياسپان اند و به  R1b1b2جنس 
بر افزون  کوچيده بودند. و قفقاز اياز آس شيسال پ

در اروپا نشان ايای مانده بق یباستان DNA هن، مطالعيا
ال س 7800-7000آن ها پيشتر از در  T-13910د که ژن هندمی 

 ».می شودمشاهده ن شيپ
 

هايی را در پيوند با زبان زيچبايسته است  جا نيدر ا
 دقيق تر روشن بسازيم:

از روی آن و مشعل راهنما باشد تواند  یمن. زبان نخست
 نمی توان در باره منشای يک توده داوری نمود. شهيهم

 رييشناخته شده است که تغاتنوس ها (تبارها)  خياز تار
اين بدان معنا است  .ءاستثنااست تا قاعده بيشتر  زيان

که زبانی که باسک های معاصر  بدان سخن می گويند، می 
  تواند زبان اصلی شان نباشد. 

 
باستان را به خانواده  یرکوزبان تی توان م ا. آيدوم

می ؟ زبان شناسان ی متعلق دانستقفقازهای زبان 
 خاوری وی قفقاز ميان زبان های یمشترک یاه هلمتوانندک
بر خويشاوندی اما  بيايند. باستان یرکوت یزبان ها

ی گويشوران زبان های قفقازی خاوری و گويشوران کيژنت
شناختن تنها  زبان های تورکی باستانی با به رسميت

ی) ميان اين توده ها شناختتيپولوژيک (گونه  پيوندهای
تماس ها و  پايیکه در روند بر (يعنی چنان پيوندهايی

ميان تبارهای همسايه پديد می آيند)؛ مهر  اتتباطار
 تاييد نمی گذارند.  

 
 هيهمساتنها با هم ها  آن سخن درست بگوييم، ،تر ساده

چيز در باره کيت ها هم  نيهم از آن. شتريببودند، نه 
به پژوهشگران را همه آن ها  یمنشا مصداق پيدا می کند.

سيمای و  یقفقاز زبان شان رايزبن بست رسانده بود. 
بحث وامگيری ما پيش روی  جا نياست. در اشان بومی 

تاز آسيای قدامی مطرح شيپدامداران فرهنگ و زبان از 
يم به آن باورمند باشيم، توان یکه م یزيتنها چ است.

 یها سفر خود را از استپها باسک  اين است که نياکان
تپه فرهنگ دارندگان و از نوادگان کردند آغاز  ايسآاور

 ) بودند.charioteersی ارابه داران (عني، ی)نغاريی (ق
 

شايان يادآوری است که فرهنگ ارابه سواری همپا با 
پراکندگی هندواروپاييان از دشت های نواحی اورال 

» چهار دانگ گيتی«جنوبی و کرانه های دريای سياه، به 
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خاور، در  ) پخش گرديد.Oecumeneدر دورترين نقاط جهان (

حک شده  یشان و آلتا نيات یاهکوه  یهاها در صخره  آن
شمال (بيابان  صحرادر  -نيمکره باختریدر اند. 

در  -ايو اسپان یناوياسکانددر جزيره نمای ، )قايفرا
يک سخن در همه جا رد پای خود را بر جای گذاشته اند. 

بسيار مد شده بود و همه ساخته  ،در آن دوره ،ارابه
 بود. های دست بشر را زير سايه برده

 
عصر در نقاشی های شان، هنرمندان ناگفته هويداست که 

 ني. ارا سواران دوران عصر -نو را بازتاب می دادند
گام در گ.] -[و نيز تانک هادوران باستان های » مرسدس«

از آن کار رزمندگان بالندگی بودند و  ینمادهانخست، 
اوج «در سوار ، رزمندگان ارابه دوره ني.در اندگرفت می
ها و  نيسرزم دورترين و بهبسر می بردند » امرانیک

 نيببه ميانرودان (. در جنوب ی ها رسيده بودندپادشاه
 تاختند. قايفرابه شمال جا  آناز و مصر، که  )نيالنهر

 
 -Tell)در مرز با مصر () Sintashtaسين تشت ( های جود سفالو

Nagila ، های با اسب ها  کسوسيهبه خاکسپاری سرشناسان
 یرانيهند و اارابه سواری واژگان نيز کاربرد و ن شا
سپاهيان مشارکت در باره د که نده یمامکان مصر  در
هندواروپايی) در يورش های هيکسوس ها سخن  اي( يیايآر

 گفت.
 
 نوع يیايها، با فرزندان آس که با آن هستامکان  نيا

R1b ) منشای گارومانت های(garomants  اسرارآميز و مرموز
 ) وديده می شوند بربرهاازماندگان ايشان در ميان که ب

پيوند داشته   ) های از آن هم مرموزترGuanchesگاونچو(
گاونچوها،  بربرها و )gene poolپول های ( ژنباشند. در 

شمرده می شود که دارای  E باالترين ژن، هاپلوگروه 
وجود  ی هم گريدژن های است. اما  يیقايفرامنشاء شمال 

 .دندار
 
ها گرفته  از عربکه شايد   J-ی غريی استايآسژن  یکي

ژن ديگر هم هست که ويژه باشندگان بومی  کياما  باشند.
هاپلوگروه  -ژن ني. ای دارد.شمالی آشکارا و منشا نيست

R1b  حامالن آن زمانی  ی،کياطالعات ژنت است که بنا به
 ها پيوند داشته اند. یبا سام یمادراز رشته 

 
ستند در حوضه توان یمحامالن اين ژن  نيا است، یهيبد

ر پايه . ببسر برند یاورال جنوبدر  ميانی رود ولگا
بربرها ی(انتروپولوژی) در ميان انسان شناس یداده ها

يک (انتروپولوژيک) ميانزمينی انسان شناس نوع های 
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دارندگان  ،های کليسفبرآوردبر سنجش ها و ا بن
از آغاز هزاره چهارم پيش از سر  R1b1b2 وگروههاپل

                                                                                                           
 گر، مبرای مديترانه يی ها نامتعارف (مديترانه يی)

همه . اگر ی ديده می شودمالشاروپايی نماهای به  کينزد
چنين به ذهن ناخودآگاه  داده ها را روی هم بگذاريم،

هيکسوس های  فرزندان  ندستتوان یها م که آن ديآ یم
 باشند. سوارارابه رزمندگان  - یخيتار
 

اين ارابه سواران رزمجو، به سان جهانگشايان ماجراجو 
به راه  نو یکشورها برای گشودن، و هنگامه ساز

بيابان ، سراسر را زير پا گذاشتند انهيمادند. خاورافت
و از خود  (صحرا) را زير و رو کردند قايفرابزرگ 

با نقوش  -روی صخره ها برجا گذاشتند رتصوير هايی ب
پيوندهای  در رابطه با )های شان.تپهقرغان (و ها ارابه 

ساختار از روی توان  یمآن ها با هندواروپاييان، 
يی را به خاطر ايآرجوامع سه طبقه ه طوارق، ک اجتماعی

 می آورد، داوری کرد.
 

منشای اسرارآميز و پر از رمز و رازی  گوانچی ها،
 سدهها، در  يیاياسپان ر پايه گزارش های بدارند. 
، باالبلندآدم های ) یقنار ري(جزا فيرنِ تِ در  ،پانزدهم

و سبز بودوباش  یآب انو چشم سرخ یپوست، با موها دپيس
ها  آندر سيمای د شتندا ليانسان شناسان تما. داشتند

 باشندگان ديرين یعني، ی انسان کرومانيونها یژگيو
 ني(در اواخر عصر حجر) همچن ی، که باررا ببينند اروپا

پسان ها انسان  مگر، بودوباش داشتند. قايفراشمال  در
در  ا. حتندشدآنان  نيگزيجايی  ترانهيژاد مدهای ن

سخن می  اا گوانچی هباسکيت ها  باره همانندی سيمای
 از آن یبرخ گفتند. با داروی از روی اين که در ميان

از  یهستند، و برخ R1a يیايسآورامالن هاپلوگروه اها ح
ی پيوند مصرفرهنگ های با  گوانچی ها فرهنگ یها یژگيو

 ی)، م...اهرام، و نساخت ،يی کردنايموم فناوری( دارند
کسوس ها را در بافتار آن ها هي مشارکت اتنوژنيز ميتوان

 گمان بزنيم.
 
حول و در  بايتقر فيدر تنرجالب است که گوانچی ها  

) شان degradationيژگی های انحطاط (وکه حجر ( رعصحوش 
از  کردند، اما یم ی) زندگبود کوچک یها تيمعمختص ج

که بر روی  ،داشتند  (petroglyphs)خود رسم الخط پتروگليپس
با ايشان  يیآشنا می کردند که گواه برصخره ها حکاکی 

ادعا است،  ني. اگر چنمی باشد شرفتهيپ یتمدن ها
همانندی چهره های گوانچی ها با اسکيت ها مدلل می 

  گردد.
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شاخه  کميالد به سوی غرب رهسپار شدنده بودند. ي
رفت  قايفرابه شمال  انهيمآن ها از راه خاوراز 
 اناتولی راهاز شاخه ديگر،  رسيد. رنهيپ بهو 
  .رسيد دانوبهای دشت  به

  
 نياروپا در دوره ب یعني، »ميهنکردن  داپي«

درگيری  او ب صورت گرفتيش از ميالد پ 1200و  2200
 - به همراه بود. هندواروپاييان نيخون های

به اروپا پيشتر که  R1aدارندگان هاپلوگروه 
خود » ميهن«ناگزير گرديدند از ، ه بودندآمد

 ،آلمانبه شمال ( به یبرخاين بود که  بکوچند.
به دشت )  يی هااي(آرگريد یبرخو )، یناوياسکاند

 ها کوچيدند.
 

کليسف بر علل مهاجرت های بزرگ و دراماتيک درنگ 
حرکت متناقض (ديناميک)  يیاياما پونمی نمايد. 

را  ارائه می  R1b و R1a متقابل حامالن نوع های
چنين بر می آيد که با درک ها،  از آن یبرخدهد. 

خاور کوچيدند به باختر از ضرورت مهاجرت، 
ر مسي -گريدبرخی که  یدر حال (آريايی ها).

 يیجابه جا یبه مکان هارا پيش گرفتند و  مخالف
 رهسپار گرديدند. ندهيآ
 

در اين جا اين پرسش مطرح می گردد، که مهاجران 
تازه وارد به اروپا با خود چه زبانی را از 
آسيا به همراه آوردند؟ کليسف به اين پرسش پاسخ 

و اين وضعيت  تورکی ها را.پروتوزبان  -می دهد 
 R1aمجدد اروپا از سوی حامالن نوع الخ تا اسکان 

يعنی هندواروپاييان از مسير اروپای خاوری پا 
بر جا مانده بود. [يعنی تا آمدن هندواروپاييان 
از خاور اروپا به اين جا، حامالن هاپلوگروه  

R1b -  پيشينيان تورکی ها و زبان شان فرمانفرما
منظره  ،يمنيب یکه مبه گونه يی  گ.].-بود.

از سوی کليسف متناقض پرداز می پا، واسکان ار
و زبان  یباستان شناسگردد که با اصول بنيادی 

در يک سخن سر در گم و و  همخوانی ندارد یشناس
 .رسد یبه نظر م مبهم
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ن و زبا دانانختاريکه  برانگيز است ديترد
 هبرا » کيسلت«ن ژن حامالبپذيرند که شناسان 

که  ی استچيزهای بسيار. متعلق بدانيمرک ها وت
 هم نزديک می سازند. بهها را  يیهندواروپا همه
. به را ها يیايو آر (گال ها) گول ها ژهيوبه 

 -لزيو، گول– ايآر نام های تباری عنوان مثال،
 يانونانهلنی ها (ي) اماني(آر هرمنولز و 

با هم  یزيانگ ی برشگفتبه گونه  ها . آن)باستان
 يی،ندواروپاههای مشترک  نييد. آنباش یمهمانند 

در ميان همه شان تثبيت شده  پيمانه برابریبه 
اين جا نمی توان از هيچ گونه وامگيری  و در اند

 رييتغ سخن بر زبان  راند. روشن است از ديگران
ها به سلت بازماندگان زبان و آداب و رسوم همه 

گی، شگفتی برانگيز و باورنکردی به نظر بار کي
 می آسد. 

 
ذرايی می افگنيم به آوندهای نگاهی نقدگونه گ

کليسف در باره ريشه های تورکی داندگان 
 : R1b هاپلوگروه

های تپه يی شناختن فرهنگ  تي، به رسمسو کي از
، (پريبيلی منطقه ولگا ی)ان(گورستان های قرغ

به گونه  »کيسلت«خوالی) چونان فرهنگ  ،يیسامارا
متعلق است، اما  یمنطق د،يد ميخواهپسانترکه  يی
در انستن اين فرهنگ ها به توده های تورکی د
برانگيز می باشد. زيرا  ديترد ،کنونی علوم عتوض
اتنوس ها   خيتار گواهیزبان، به  رييتغ

 .ء باشداستثنا(تبارها) قاعده است تا اين که 
 
در اين جا، تاريخ تباری توده ها را از فهرست  

 کليسف می آوريم:
 در توده های گوناگون) R1b(درصدی

 
 توده های کوچی :

 درصد 47 -باشقيری ها
 درصد 9-6 -تاتارها
 درصد 20-13مجارها: 
 درصد 37 -ترکمان ها
 درصد 6 –قزاق ها 
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 درصد 12 -چواش ها
 

 توده های زميندار:
 درصد  19 -خانتی ها
 درصد 16 -کومی ها
 درصد 13 -مردوی ها
 درصد 9 -اومروت ها
 درصد 5 -ماری ها
 درصد 5 -روس ها
 درصد 10  -هاازبيک 

 درصد 19-8 -اويغورها
 
حامالن هاپلوگروه  اديبه احتمال ز :ن هاارکموت

R1b  در ميان تورکمان ها از مردمان
شان تا که زبان اند  )kelteminartsکليتيميناری(

) Tchernetsovچرنيتسف ( است.مانده ناشناخته کنون 
آن است که زبان کليتيميناری ها از گروه   بر

گمان اما به بوده است.  Finno-Ugric اوگری -فينی
باستان  یو داده هاکليسف  هيدر پرتو فرض بسيار
گفت زبان آن ها چيزی همانند  توان یم ،یشناس

در باره اين  بوده باشد. يیهندواروپازبان های 
گفته اند، کنون  یمسخن  یه چه زبانکه آن ها ب

 و بيش باکم، می توان اما  نمی توان چيزی گفت.
پيوندهای شان با خواولينی ا توجه به ب نانياطم
به سته اند توان یکه مفرض کرد   )hvavlynts(ها 

های زبان های پيشينيان  شيگويکی از 
به زبان د يشا هندواروپايی ها سخن می بگويند.

زبان و آداب و آن ها در دوران باستان،  .کيسلت
 ،ی زبان را را پذيرفتندرانياکوچی های رسوم 
 ايرانيان آميزش يافتند و بيخی همگونا يعنی ب

ا نام های ماساگيت ها ها ب آن خيشدند. در تار
 Massagets يا ماساگوت ها (گوت های بزرگ) 

(Masguts) و نيز  و نيز به نام دهی ها يا داهی  ها
 ) وارد شده اند.dahiدهه ها (

 
پاری ها، پارن  -ايشان ندگانينما سرشناس ترين

با شکست دادن و درهم که  ها يا پارنی ها اند
 ی ها،کلوِ سِ  ،یدونقِ مِ  -یوناني یپادشاهکوبيدن 
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در خود شان را به ميان آوردند که  یمپراتورا
ها (اشکانيان) ثبت گرديده به عنوان پارت  خيتار

ها ن ی ها يا پهلواپهلوخود را  ها آن است. خود
 یکي -پاری ها يا پارنی ها و زبانمی خواندند 

چنين چيزی  .ی بودرانياخاوری مال شزبان های از 
بازماندگان  به گونه مکتوب تاييد شده است.

و  یآذرايشان را می توان در ميان ايرانيان 
و ترکمن  (باشندگان کشور ترکيه) ، ترک هایارمن
 81.افتيها 
 
نخست وزير ترکيه، به  -خانوادگی اردوغانام ن

اين نام  خودی خود، گويای چيزهای بسياری است.
) اشکانی گرفته شده Artakanارتکان (از 
 شماری از یزبان اشکان یاز واژه هابرخی 82است.
را به خاطر می آورند.  اوکرايين های معاصر شيگو
) گردآوری باج را сбор( »اسبور« مثال،رای ب

 می گويند. »  usbor« آانان اوسبور
 

 یرکوتبازماندگان اشکانيان در سده های ميانه 
حاکميت  -آن ها زبان رييتغ ليدلزبان شدند. 

فرمانروايان دارای زبان های گونه گون بر آنان 
زبان  ،ارنی بومی(پ زبان ايرانی: چند بوده است.

                                     
. بنا به برخی از داده ها، پارتی ها (اشکانی ها) در  81

 - اصل برخاسته از بلخ بوده اند که به پارت (نيسا
عشق آباد ( اشک آباد، ارشک  کيلومتری 15ناحيه يی در 

آباد) کنونی کوچيده بودند و در آن جا به پارتی ها 
شهرت يافتند. يکی از داليلی که چنين فرضی را تاييد می 
کند، زبان ايشان (پارسی ميانه) است که بسيار با گويش 
مردم بلخ نزديک بوده است و درست همين گويش پسان ها 

کانی قرار گرفت. با در شالوده زبان پارسی ميانه اش
اين هم حتا با پذيرفتن اين فرض، از خويشاندی ايشان 

دهه يی ها سخن گفته شده  -با برخی از تيره ها تورانی 
است. از ديد من، شايد بهترين گزينه آن باشد که گفته 
شود اشکانيان، بلخی های ايرانی تباری بوده اند که با 

 . گ-تورانيان خويشاوندی هايی داشته اند.
. چنين بر می آيد که ارتکان پسانتر به اردوگان و در  82

سرانجام هم به اردوغان تغيير يافته باشد. روشن است 
تغيير تلفظ د به ت و ک به گ و سپس هم به غ امری بس 

 گ. -رايج بوده است.
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خيونی  ،ی ها (پشتو)ابدالی، النی توده های ها
 ی تورکی.اوغوزو (بلغارها؟)) ها 
 

 خانتی ها و مجارها:
 یپادشاهسال های اوج شکوهندگی  دری دانيم که م

 یها از استپسکايی سرکش  ليقبا يان،نشهخام
  گريد کسپين) به یايدرجنوب (و  يانهم یايآس

همين گونه می دانيم  .سرزمين ها کوچيده بودند
توده نامدار را با سکايی ها سه که ريشه های 

 جنوب اورال،پيوند می زنند: سارماتی های 
(نياکان  )Sargats( یغرب سايبرياسارگات های 

. خاوری را ترکستان ئه شی هایيو ) وهامجار
بازماندگان سارگات ها،  -هرگاه از روی مجارها

جنگی  مردانکه تنها  داوری نماييم، چنين می شود
  دارندگان هاپلوگروه -کوچيده بودند سايبريا به

R1b1b2  و  J2 اين گونه،آن ها زنان شان را به .
قانون شايد مطابق 83خود به همراه نبرده بودند.

قدرت  زيرا ، .گ]-»)قانون جنگل[(« زور نامنهاد
باختری در دست آن ها  سايبريا بر گستره یبزرگ

افتاده  بود. آن ها در اين سرزمين ها همراه با 
هم می » سراهای شانحرمآراستن «، به باجگيری

پرداختند [و (دوشيزگان و بانوان دشت نشينان را 
گ.]. درست مانند همه -به همخوابگی می ربودند)

 چی ها در همه زمانه ها.کو
 

 یمبداگواه بر تواند  ینمآن ها  یزبان مجار
شان باشد. درست همان گونه )  Ugricاوگريکاوغری (

و انگلستان  هفرانسهای ن انورمکه زبان فرانسوی 
نمی تواند بر خاستگاه فرانسوی آنان داللت 
نمايد. انسان های دارای خاستگاه اسکنديناوی در 

ن فرانسه و در سيسيلی به زبان نورماندی به زبا
 ايتاليايی سخن می گويند.

                                     
. مردمان جهان باستان نيک می دانستند که بی مهری ها  83

ز، اهای دور و در و دشواری های توانفرسای راهپيمايی
آن هم در دشت ها و کوهساران را، تنها مردان تنومند و 
نيرومند می توانند برتابند. زنان و کودکان و مردان 
ناتوان دير يا زود از پا می افتادند. از اين رو، 
تنها سپاهيان جوان و سوارکاران تندپا دست به چنين 

 گ.-جهانپيمايی ها می يازيدند.
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(که خود را باشقورت می خوانند) در  باشقيرها

 (ناميا پيچينيگ ها ها  گنِ چِ پِ گذشته، درست مانند 
ها (که  النو   )pasiansباستانی پاسيان ها (

)، به از بازماندگان شان اند اهبالکار ی هاستاوِ 
يانه پيوند م یايآسيی کنگويی  لهيقب هياتحاد

در گذشته ها  آن نشانه ها،همه  داشتند. بنا به
ه اند که ردپای آن گفتمی سخن  یرانيبان ازبه 
آشکارا در زبان باشقيری ها ديده کنون همين اتا 

ی مهاجرت های بزرگ انيپا یدر سال ها می شود.
اوغوزها زبان شان  هون ها وتوده ها، زير تاثير 
ای شان منگولوييدی (مغولی تغيير يافت و چهره ه

 .قزاق ها نما) شد. اما به ميزان کمتری نسبت به
 

 یها الن و ای هبالکار -خويشاوندان باشقيری ها
، مدت ها پسان رباشنده گستره رودهای دن و دنيپ

نه تنها  تی هااوسِ  تر تورکی زبان گرديدند. اما
که در  بل ی خود را نگه داشتند،بان باستانز
را نيز  یقفقازبومی اقوام بسياری از خود  رهيدا

  .کشاندند
 

زير  )Kang-kü/Kangju( کنگوی ليقبا ونيکنفدراس
 یاستپ ها. باشقيرها به ختيفشار اغوزها فرو ر

گريختند و از آن جا بازماندگان جنوب اورال 
نياکان ميشرها  -)Burtases( اروپاييدی بورتاسی ها 

)Mishar(  .يک اردوی  در سيمایها  آنرا راندند
 واروپاييدی  دپوستانيسفآمدند که در آن مخلوط 

 منگولوييدی ها در کنار هم  ديده می شدند.
 

نام تباری (اتنونيم) باشقير، زاييده همان نام 
 ،)Yumat( ، يوماتالنهای آشنای ايرانی اند: 

 لهيقبBurdjan 84، بورجانYomutن ها ا(اويمات ترکم
، )Asparukh(  يی در ترکيب بلغارهای اسپاروخی

وجود  آوندی چيو ه ...قفقاز)، و  در کردها و
 همان بپنداريم. یرکوتنها تآن ها را ندارد که 

                                     
ر جان، تا همين اکنون هم در ميان بو -. اين نام 84

باشندگان افغانستان رواج  دارد. برای مثال، نام يکی 
 گ.-مالبورجان بود. -از فرماندهان پرآوزاه  طالبان



 

393 
 

ريشه اين نام وجود ندارد که  یليدل چيکه هگونه 
جستجو  کييآلتا یزبان هاهای تباری را در 

 نماييم.
 

) به bazhgurd اي Bashkurdباشکورد يا باژگرود (
 - غورهاياواتنونيم ديرين  یزيانگی برشگفتگونه 

اين که در ) را به ياد می آورد oyhord( اويخورد
 )مهيخيورت به معنای خانه ( -گورد -واژه، کورت

است. به زبان ايرانی همچنين به معنای کشور 
نيايی، ميهن، زادگاه، خاستگاه... بايد 
خاطرنشان بسازيم که همه زبان های تورکی سرشار 

 85گان زبان های ايرانی)از ايرانيسم ها (واژ
 اند. 

                                     
. در کل، بايد متوجه بود که تاثيرات فرهنگی (از  85

جمله زبانی) توده های ايرانی بر توده های تورکی زبان 
پنداشته می شده است.  ز آن است که تا کنونافرا تر 

 142دانشمند اويغوری در ص.  -برای نمونه، آبليت کمالف
کتابش (تاريخ عمومی اويغورستان) در باره تاثيرات 
سغديان بر فرهنگ و تمدن اويغورها چنين می نويسد: 

تغييرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زندگی «...
وقوع  اويغورها، زير تاثير و نفوذ بسيار سغدی ها به

 پيوست. 
 

تجمع سغدی ها در مغولستان، مدت ها پيش از برقراری 
حکمفرمايی سياسی اويغورها در آن جا،  وجود داشتند. 
سغدی ها نقش مهمی در حيات سياسی خاقان های ترک ايفا 
کردند. اما به خصوص، در زمان اويغورها بسيار مهم و 

ص. ، 1952قابل توجه شدند. (نگاه شود به پول بلنک، 
). تاثير سغدی ها عمال در همه عرصه های زندگی 317-336

جامعه اويغور مشاهده می شود. زير تاثير سغدی ها، 
تحوالت مهم و ارزنده يی در خاقان نشين اويغور در 
زمينه زمينداری، و زراعت و شهرسازی به وقوع پيوست که 
در اين باره آثار باستان شناسی دوران اويغورها گواهی 

د. گذشته از آن، در باره شرکت سغدی ها در ساخت می دهن
و بنای شهرهای اويغورها يک منبع کتبی نيز وجود دارد. 
در کتيبه مگون شينه اوسو در باره ساخت و بنای شهر 
اويغورها به دست سغدی ها و چينی ها، شهر بای بلبغ در 

) خبر داده می شود. در زمان 758ساحل رود سلنگی (حدود 
ن، سغدی ها دارای موقعيت برجسته يی در بوغيو خاقا

قرارگاه خاقان بودند. خاقان را تعداد کثيری مشاوران 
وزيری به –سغدی احاطه کرده بودند که نام يکی از آنان 
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يا باشقيری ها می  تاتارهاآن چه مربوط زبان 

با هم ها  آن«گردد، زبان شناسان می افزاييد که 
 تيوضع جا نياما در ا». تماس هايی داشته بودند

آن ها از طريق زبان  یباستانزبان  متفاوت است. 
ا  ب اديبه احتمال ز تورکی ره می گشايند.

   N1c پيهاپلوت نحامال ی زبان،رکوتباشقيری های 
 ربط دارند.C و
 

می گردد،  R1b1b1آن چه مربوط به هاپلوگروه 
(هزاره های مغول چهره افغانستان نيز همين 

در آن ها است که  ديبع هاپلوگروه  را دارند)،
کدامين رک ها و مغول ها وبه تهای دور، گذشته 

در پايين مفصل تر (پيوندی داشته بوده اند 
 تيره های دارای ژن . بازماندگان بخوانيد)

R1b1b2 ،R1a   ی اند.رانيبدون شک ا 
 

به باور دانشمندان باشقيری در ميان بازماندگان 
چيرگی ) Pontida(سارمات ها نشانه های پونتيدها 

با  دارد. آن ها دارای جلدهای قهوه يی اند،
نشانه های آشکارا برجسته اروپاييدی. از نگاه 

 الپانويدهای زرمات ها، به شدت اانژادی س
)lapanoids (سارمات  .ندبود مايزمت آستانه اورال

می  ها کنار آنها با اين که سده های آزگار در 
با ايشان آميزش نيافته بودند. در ، زيستند، 

ها  از آن یبرخعهد مهاجرت های بزرگ توده ها، 
 کوچيدند.کاما  به کرانه های آن سوی رود

 
 )Yelabug( در نزديکی شهر يالبوگان، در تاتارست

) کشف شده Turayevورستان آن ها (گورستان تورايفگ
است. هويداست که اين گورستان آرامگاه سپهداران 
بوده است. روی مزارهای آنان مطابق آيين های 

) ها برپا می گورگانديرين، تپه هايی خاکی (
جنگ افزارهای شان را می  -کردند و در درون گور

باشندگان بومی  انياز مايشان همسران شتند. گذا
، گورگانبود. از همين رو، آن ها را بيرون از 

                                                                                                           
حفظ شده » تسه فويو آن گوی«در  –اسم تشائو ميسو 

 گ.-».است
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و  ريسته شمشد .دنسپردمی خاک  به  گوشه يی به
است که شمشيرهای  شده نيتزئآن با نمادهايی غالف 

نگارين ايران ساسانی را به خاطر می آورد. در 
) نيز در گذشته، شمال افغانستانتخارستان (

 شمشيرها را همين گونه مرصع می ساختند. 
 

بيخی ، ) همين عصرگورگانیيی (تپه های  آرامگاه
 یانيمبخش های در غير مرسوم برای مردمان بومی، 

پديدار گرديده بود. مردگان به کامه عليای و 
خاک سپرده شده در اين گورستان ها، مانند 
سارمات ها  جمجمه های تغييرشکل يافته و 

ه سبک معمول رنگين ايران خاوری تزيينات ب
 داشتند.   

 
 ی های کومیپرم انتروپولوژیبه  ديباجا،  نيدر ا

ی شبه الپانوييدی ها یژگيوان آندر  توجه نماييم.
در کنار آن ها اما چيرگی دارد. ) sublapanoids( ها

 صيقابل تشخهای جنوبی، آدم هايی گروه در ميان 
ديده  کيپونت نژاداند که در آن ها ويژگی  های 

آدم هايی دارای اين چنين سيماها را در  می شود.
و  تارهاتا انيتوان در م ینها مآن سرزمين ها ت

 در ميان قبايل ايرانی يافت. باستانعهد در 
 

گونه رويدادها موجب رفتن  نيهمبه هر رو، 
) Mordovia(سارمات ها به درختزارهای مردوويا  

 دهد که یارش مگز گوميليف گرديده بودند. لئو
  Sheremetie(v( خاستگاه نياکان سردار شريميتيف

[که کنون مجتمع بزرگ سه فرودگاهی مسکو به نام 
مردوويا بوده است. در  ازگ.] -او ياد می شود

ميان مردوويايی ها می توان نام های خانوادگی 
يی را يافت که ريشه در نام های کهن ايرانی 

 از     Kurbatov؛  Bevka از Pivkin دارند. مانند:
Kurbat،  Ardatova  از  Ardath  و... 

 
ی، تاثيرات زبان های نيفهای خاوری در همه زبان 

ی ، کومیادمورتدر زبان های  -ايرانی، محسوس است
بيشتر از همه در زبان مردووی رد  ،ی. مگرمار و

پای زبان های ايرانی برجسته تر است. اتنونيم 
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 aurusa اوروسای ايرانی ) را با zrzyaزارزيا (
 (سفيد) آژيده می زنند.

 
از سبدی چه پرسشی به ميان می آيد که ايرانيان  

سته اند با خود به ارمغان توان یمها را ژن 
های  فرهنگان دارنده مردم یژن ها ديشا ؟بياورند

يسته است به آن ها ، که با) راگورگانیتپه يی (
انه يی ها مديتر که بل يی ها،نه تنها هندواروپا

آسيای قدامی  انتر دامدار قيدق را هم آژند زد.
نخستين کسانی بودند که ها  آنچون درست  ،را

 ساختن قرغان ها دستاورد سازندگی شان بود.
 

ا به گستره ه قپچاق سده های ميانه،، در پسان ها
ها داستان  . از آن) آمدندMordoviaا (يمردوو

 ايتالر اچهينام در ،برفی زهيدوشهايی در باره 
)Itlar ( گی کولکومانفخانوادنام های و 
)Kolkomanov( ، کومانايف)Kumanaev(  شايدو 

 -[نام خانوداگی سرگی يسينين )Yesenin( يسينين
. گ.] به يادگار مانده است-سخنور بزرگ روس

 سيمای اروپاييدی ويژه يی دارند.ها  قپچاق
 

نه تنها نقطه توده ها، مهاجرت بزرگ  های سال
در   نيز ، بلايسآاور های استپ خيدر تار یعطف

 کوچی ها رم و ارتش  يیاروي. روبوداروپا تاريخ 
غم به گونه و  سده ها ادامه داشت های و آلمان

نتوانست روم  ی. امپراتورديرس انيبه پا زيانگ
بودی برای از ميان آغاز  ني. اختيفرو ربيستد و 

يی  هترانيمد تمدنخود با داری که  بردهرفتن 
 (ميانزمينی) را نيز نابود کرد.

 
با مشارکت تازه کهن،  یايدنبه روی ويرانه های 

ان از راه رسيده از خاور، دنيای نوی آغاز وارد
 یکيکه تباری نوی  یگروه ها به ريختيابی کرد و

ند، به روی صحنه گيتی ها بودی ها سالو از آن
 نيايادمان ها در باره . پديدار گرديدند

در چنين واژه هايی چون ريتسار رخدادها 
خاتين  -ی، کاتينآلمانريتر  ،یلهستان )هيشوال(

و  کروات  ی، نام های تباری صرب،روس -یبالروس
 .بازتاب يافته اند الن ویفرانس امن
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با کوچی ها، پديدآيی دولت ها (يا ساختارهای 

در  :مختلف جهانگوشه های در دولتی) ی نو 
 رونهند، در د ،نهيام یايآس ،خاوریترکستان 

 آژند می خورد. و... روم یامپراتور یمرزها
 اروپای خاوری نيز از اين روندها به درو نماند.

پيدايش  ،اديبه احتمال ز ،سرازير شدن کوچيانبا 
) Arsaniaچنين ساختارهای دولتی مانند ارسانيا (

(در سردارنشين ريازان روسيه)، کويافيا (خاقان 
کنون اوکرايين) و  -يمنشين کيف در روسيه قد

 Antaibدولت سالوی (در نوگراد)، انتايب (آنت ها) 
(Antes)) دولوبا ،Duloba (Duleby در بلغارستان و ،

ميشچيريا  وی مولداودر  -ايبساراب هم ديشا
)Meshcheria يوند دارد) پ. 
 

 ا:بلغاره
خاستگاه تورکی بلغارها،  آوندبه عنوان کليسف، 

، که ها را گواه می آوردآن » کيسلت«هاپلوتيپ 
 در آن در ميان هاپلوگروه های آتالنتيکی يعنی

می  يیايآستنها هاپلوگروه ديرين ، يیاروپا
باشد. او اين تنها هاپلوگروه را با تورکی ها 

 آژيده می زند. 
 
شوم  ادآوريخواهم  یم ات،يبه جزئپرداختن بدون  
آغاز  مهاجرت خود را از بالکانتخاری ها  که

خاور اروپا (سرزمين های حوضه رود ، ندنمود
 . آنندديرس نيچ بهو  ولگا) را زير پا گذاشتند

و » بخشيدند«زبان خود را به باشندگان بومی ها 
که بود، به جای آن، زبان  یليدلخود به هر 

 ی را فرا گرفتند.رانيا
 

باستان، کوچی  یبان بلغارهادر پيوند با ز
ان دانشمندان در مي، کنونی یهای بلغارنياکان 

توجه به بر اختالف است. برخی، بلغاری ها را 
توده تاتارها به ديرين شان با  یها یشاونديخو

کال تنها هر چند حضور  ی آژند می زنند.رکوتهای 
بلغاری مدرن ی واژگانسه کلمه تورکی در بايگانی 

ها، بس هشدار دهنده است و آژيرها را به صدا در 
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از احتياط کار  می آورد تا در اين زمينه
 بگيريم.

  
ديگری به زبان در آغاز ها  آن اد،يبه احتمال ز

ارهای با توجه به نوشت ديو شا سخن می زده اند
البته،   .یرانيزبان ابه ، یباستانبرجامانده 

آن ها درست مانند بستر  Thracianيا سوبترات  بستر
ی شان جر و بحثی بر نمی انگيزد. بايد از سالو

در بلغارها مانند باشقيرها و  ياد نبرد که
(که ويژه R1a همراه با هاپلوگروه  ن هااترکم

 هندواورپاييان) است، شمار بسيار هاپلوگروه
R1b1b2  در ميان الگو نيز ديده می شود. عين
و... ديده  ها، چرکس ی، آذرهابالکار ،ی هااوست

ها پيشتر  یکوممردووی ها و  باره  در می شود.
 تيره های دارای ژن اندگان بازميم. (سخن گفت

R1b1b2 و R1a  ی تبار اند).رانيبدون شک ا 
 

است اين پرسش را  مطرح مناسب ، جا نيو در ا...
به ا بن ستند؟کنيم که سارماتی های خاوری که ه

بازماندگان تنها از آن ها ، نشانه هاهمه 
ی ژن فندها را  راز آن دي. شايی ها نيستندايآر

افشا نمايد. اين فند به آن  انيرانيتاتارها و ا
ا ژن بهمانند و از همه مهمتر پيمانه متنوع است 

ناخودآگاه که زمينداران اما  ،ی باختریايآسهای 
تباری  یگروه ها همهکه تاتارها  ديآ یبه ذهن م

و غرب  یباستان رانيارا اعم از  ايسآاور کوچی
 در خود گرد يکجا آورده اند. يیايآس
 

يانه ديده می م یايمردم آسن ميا عين منظره در
نه  ،هاهاپلوگروه های آن تنوع مجموعه شود. 
تباری ياد شده در باال کمتر،  یگروه ها از تنها 

بل که حتا بيشتر است و پيشی هم می گيرد. زيرا 
جنوب در خون آن ها، هاپلوگروه باشندگان 

مردمان نامنهاد  -وستان هم ديده می شودهند
 . )veddoids( يی نماوويد
 

باستان  یرکوتنوادگان نوع های عمدتا  -ها قزاق
نوع قابل مالحظه  بيبا ترکاما ) یمرکزآسيای (
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ی، به شمار رانياهای همگون شده (اسيميله شده) 
 می روند؛ هم در همين قطار می آيند.

 
 فيرد کيدر اتنوس های کوچی اروآسيايی را  اهگهر

يزه آمتاتارها  می گردد، که، آشکار آرايش دهيم
باستان،  رانيدم اگرهخوردگی مراز يی می باشند 

از  یبخش کوچک دارای سيماهای اروپاييدی با
 آن ها دراز  یبرخی. مرکزآسيای  یها یژگيو
 کههنگامی ، ه بودندبرداشت شدمرکزی  یايآس

توده ها فرمان از  یاريبسبر و نيرومند بودند 
تحت  ريتحقهای در سال می راندند. ديگران، 

 ها. هون فرمان
 

سده  لياوا، آميزه يی اند از باشندگان باشقيرها
به  تباریو  یاسيسچيرگی که هنگامی ، های ميانه

 شان اصلی، اما بخش افتاده بود دست هون ها
مرحله برش  -ها . قزاقماندند یرانياکماکان 

دوره، عناصر  نيا درتباری اند.   خيتاربعدی 
ی و مغول یرکوتنگولوييدی دارای خاستگاه های م

بر عناصر اروپاييدی چيرگی می يابند. آخرين 
ه پندار ب ان استپیمردمسيمای به هنگاف را 

و  پرداز کردند ها کيکالم، )Karzhavin(کراژاوين
به همين سيمای درآمد که همين استپ از آن، پس 

 اکنون دارد.
 
است،  یهي، بدمی گردد ها مغولآن چه مربوط به  
ره های اروپاييدی می دارای سازوا زيها ن آن

باشند. مگر، اين اين سازه ها زير سايه تيپ 
ی که شالوده ساختی ايشان مرکز یايآسمنگولوييدی 

  است، رفته است.
 

د. ردانوب ادامه داهای استپ تا دشت  کييموزا
موزاييک رنگارنگ، ارمغان ارژنگ  نياست، ا روشن
مشترک توده های باشنده اين  یکيژنت تاريخ

 هناور می باشد.سرزمين پ
 

 تاتارها (بدون ی)استخر ژنفند ژنی (ساختار 
سال  هزار ی گروه منتقل شده درعني، Nهاپلوگروه 

ی ها آشکارا از نگاه ژنيتيک متنوع راني) و اشيپ
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 2007سال  ها از ويکی پيديای (داده است. 
 برگرفته شده است).

 
 ، گروهR1a ،R1b ،I هاپلوتيپ های اروپايی گروه

(هاپلوگروه   J ،K. E ،G  -ايغرب آس يپ هایهاپلوت
و اندکی هم L  های تاتارها نشان داده نشده است)
 ،N) ،Q ،C هاپلوگروه های آسيای مرکزی  

(هاپلوگروه های آسيای مرکزی نشان داده نشده )
 است).

 
 عالمت(   *R2و  *F،R1 نوعحامالن هاپلوگروه های 

به مردم  مربوط اديو به احتمال زها قديمی اند) 
 خاوری می گردند. باستان ترکستان

 
توده ها، سرازيری قبايل در عصر مهاجرت بزرگ 

شدن  راندهقلمرو شمال هند، به ی به رانيا کوچی
به اعماق سرزمين پهناور  يیايفرزندان اقوام آر

، شاهد غرب هنددر  جه،يدر نت هند انجاميد.
يی هاپلوگروه ها هستيم. ايآر یکنواختي

بخش شمال در کنون  يی،ايآرتيره های ن بازماندگا
شمال  بخش  -یرانياتيره های کوچی و خاوری هند 

 باختری آن سرزمين بسر می برند.
 

در اند که   1R*شامل  R* R1هاپلوگروه های 
(بسيار) ديده  رانيپاکستان، هند، در ا ه،يترک

ال، گپاکستان، پرتدر  R2 *نيهمچن می شوند.
ی ها يافت می اوست و رهاتاتاو در ميان  اياسپان
) subclade( زيراليه يا دارای * R2هاپلوگروه شوند.

R2A است. و... نيچ ،رکزیم یاي، آسهند قارهنيم  
 
می ، روشن ی که کرديممرور کوتاهاز  ،گونه نيا

  تر قيدق(  R1bدارندگان هاپلوگروهکه  گردد
R1b12b( ، ادعا  ني. ایرکوت ی اند تا رانيابيشتر

ی را حفظ  الن که زبان ی هااوستهای ژن در استخر 
ها  الننموده اند، و بالکارها و نيز نوادگان 
می  دييأکه زبان خود را از دست داده اند، هم ت
کم  R1b12b گردد. در ميان آن ها حامالن هاپلوگروه

  نيستند.



 

401 
 

 
به گونه يی که ، می گردد R1b1b1بهآن چه مربوط 

به  ار نيستند.در پانوشت ها می بينيم، تورکی تب
پيشينيان  »قبايل گمشده«از  اد،ياحتمال ز
 يی ها اند.هندواروپا

 
 يادداشت:

 -هيپر بوريا (برگرفته از کلمه يونانی قديم
Ὑπερβορεία -  به معنای آن ور شمال، در آن سوی

در اسطوره های يونانی قديم و سنت های  -شمال،
برجامانده از آن، کشور افسانه يی شمال، 

توده های پاکيزه هايپربوری ها بوده زيستگاه 
 است.   

 

 
 

1595قاره شمالی قطبی در نقشه سال   
 

بايد گفت که کنون فرضيه پيدايش قطبی آريايی ها 
در محافل علمی هواداران جدی ندارد. برعکس، روز 
تا روز دايره هواداران فرضيه شکلگيری هسته 

 میآريايی توده هايی که پسان ها خود را  نخستينِ 
در دلتای رودهای دجله و فرات و اروند  خواندند،

در بخش شمالی بستر خليج پارس و پس از آن، 
هوملند دامنه های جنوبی قفقاز (در آذربايجان و 
کردستان)، فراخ تر می گردد. اگر فرض را بر اين 
بگيريم که نخستين انسان های هوموسايپنس در 

دو وپی پديدار شده بودند و از آن جا، در يات
يکی به سوی دلتای رود نيل مصر و گروه   -گروه

ديگر از راه شمال باب المندب به سوی يمن و 
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پشته ايران شتافته بودند، و باز هم اگر 
بپذيريم که در عهد يخبندان تراز آب اقيانوس 
جهانی پايين تر بوده است، شمال خليج پارس و 

و دامنه های هرين) النگستره ميانرودان (بين 
می تواند نخستين گهواره هسته ريزی قفقاز  جنوبی

آريايی ها باشد. درست از همين جا بود که 
ايالميان و آسوری ها برخاستند. از همين جا بود 
که انسان خردورز به سوی هند و هندوچين و نيز 

آسيای  -(در کل سايبرياآسيای ميانه و جنوب 
مرکزی) شتافت و آن سرزمين را به عنوان ميهن 

ود برگزيد و سپس هم از آن جا به سوی غرب دومی خ
رهسپار گرديد و گستره ميان رودهای ولگا و 

(شمال کسپين و دريای سياه) را باشگاه  دانيوب
گستره يی که ايرانيان قديم آن را  -خود ساخت

خوانده اند. و سرانجام هم » ايريانام ويجه«
 قفقاز، بازگشت آن ها از ايريانام ويجه به سوی

يانه، دامنه های شمالی و باختری پامير آسيای م
 گ.-و پشته ايران بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يارفاداکتر اسکندر ب
 توران

 رزمندگان«به به نام ريايی ها را آ ،وستاا
آن  ليقبا یها نامو  86ياد می کند» ارابه سوار

                                     
- يعنی [مردان -) Rataeshtar.  راتشتار يا راتائشتار ( 86

اشتار يا چرخ،  -راتا  . ارابه یبر رو هستادياگ.] 
القاب شناخته  گريارابه). دبر روی ( ستادهيا -استار
پان اس صاحبان« ها . آنمعلوم است از اوستاآن ها شده 

چراهگاه « ،»رمه های دارای گوسفندان پر چربوو تندپا 
 -  Ritter »يشارر«اند. » خوبهای واگن «و  »رپهناو های
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گ.]،  -ی ها [(ايری ها)را ها را می آورد: 
ريم ها ن ها، سادا خيانيان، ، ها يا توری هاتور

يا داهه  ه هاد ،ها نيسا )،sayrimيا سايريم ها (
 همه آن ،رانيا یباستان یافسانه ها ر پايه. بها

ريشه اند که به يما  کدارای يها 
 می رسند.  Yima(87(جمشيد)(

 

                                                                                                           
ی نيز از همين راتشتار آلمان و یلهستانهای  هيشوال

هم از » ميزبان« -یسالو »اتر« ديشا گرفته شده است.
 همين واژه برگرفته شده باشد.

: شايد واژه های راهدار و راهداری يادداشت گزارنده
 نيز ريشه در همين راتشتار داشته باشند.

 
) »ديجمش« مهيي: يیِنمه (اوستا گر،يد نينخست انسان. « 87
 یرانيدر دو سنت ا یبعد راتيياست. تغ وسونتيپسر و زين

 رانيساخته است. در ا یمتفاوت از و تيدو شخص یو هند
است  یمرگ یب يیدوران طال یشاه و فرمانروا نياو نخست

 ینامعلوم مقام خود را از دست م یکه با ارتکاب گناه
 دهد. 

 
است که دستخوش  انيکس از آدم نينخست مهي در هند،  اام

 یرو، شاه مردگان گشت. نام او به معن نيو از امرگ شد 
 یو هند یرانيتوامان و هم شکم است و در هر دو سنت ا

) نام برده شده گي: جمی(پهلو یمي  یاز خواهر توامان و
 شيشاه و پ نينخست مه،ي است که  آنبر  نکلنياست. ل
 ونينمونه روحان شيشاهان به دست برادرش، منو پ نمونه
 نيجهان زاده شد. او ا یقربان نياز اشد و  یقربان

 نيهمچن یداند. و یم يیاسطوره را متعلق به هندواروپا
 یم تهيانسان را تر نينخست ینمونه ها شياز پ گريد یکي

 یبود. نام و يیايداند که از قهرمانان پرآوازه عهد آر
است  یاست. او در هند قهرمان »نيسوم« ایلفظًا به معن

 یفشارد و م یکه سومه مقدس را ماست  یاژدهاکش و کس
 نوشد.

 
 یکيشده است.  یدر دو تن متجل تيشخص نيا رانيدر ا 

) که شفابخش و آماده سازنده ی(اثرط در متون بعد نهيثر
از دوره  یقهرمان زيرا ن یو نکلنيهوم مقدس است. ل

 گ.-برگرفته از انترنت -.»داند یم يیهندواروپا
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در گ.] -يکی از بازماندگان جمشيد88[فريدون،
 - ميان پسرانشخود را  یمرگ، پادشاهآستانه 

 ميتقس )Sayrim سيرم  اوستار د( لم تور و س  ايرج،
را که  در مرز چين توران سرزمين  ،. تورکرد

های آن سوی  نيسرزم یعني دست آورد. بهبود، 
سده های ميانه که در  را. سرزمين هايی انايسغد
) [(معرب آن Ispidzhabاسپيجاب ( به عنوان قبلی

 ) وhavgar، شاوگر (رابا، فده ، کنگگ.)]-اسفيجاب
متاخر اين ند. نام ه اشناخته شد )Sauranسوران (

 89شرقی است. ترکستانسرزمين ها 
 

مرزهای آن ، می گرددم ل س  جاگيرآن چه مربوط به 
به که چندان روشن نيست. تنها می توان گمان برد 

 جا، نياغربی رسيده بود. ترکستان  او دشت های
کردند:  یم یزندگساک ها  ،در دوران باستان

) و haumavargaی هوما وارگا (ها ساکسکايی ها يا 
و پيش از آن ها آريايی های » پارادريا«ساک های 
 اوستايی.

 
يعنی ساک هايی  ،ساک های هوما ورگا (هومانوش)

که افشره (شربت) گوارای هوما را تهيه می 
نمودند. ساک های پارادريا يعنی سکايی هايی که 

. کنند یم یزندگکسپين  یايدردر آن سوی 
 ها و ها را به عنوان ماساگت نآيونانيان 

پسان ها  -) يا سافرومات هاsauromatساورومات ها (
 .تنداخنش یم)  (Sarmatiansبعد سرمات ها

 

                                     
پادشاه  - رانيا ه يیوراسطسيماهای از  دونيفر.  88
و از  نيپسر آبت یشاهنامه فردوس ه گواهیکه  یشداديپ

کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر  یاريبود و با  ديتبار جمش
کرد. سپس خود  یشد و او را در کوه دماوند زندان رهيچ

جهان را  ی،خسروان انيدر پا دونيفر .پادشاه جهان گشت
را به  رانيا. او ديبخش رجيسه پسرش سلم، تور و ا به
را  رجيکردند و ا رنگيسلم و تور ن یول .داد رجيا

را  رانيا ،رخداد نياز ا یپس از آگاه دونيکشتند. فر
 گ.-ويکی پيديا. -داد. رجيبه منوچهر، نوه ا

 گ.-. کنون استان سينکيانگ چين. 89
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کنون نام های قبايلی که آموزه های زرتشت را 
، سايرم 90پذيرفته بودند، روشن است: توری ها

در تباری  ینام ها نها، سايان ها و ده ها. اي
پس از  کينزد گرديدند.ن ديناپد خيتارهای گرداب 

 یکوچ ليقباهای نام در ها  هزار سال آن کي
 .ندتکرار شد

 
) کوچروان دهی dahaدها ها دهه ها يا ده ها ( از 

ترکمنستان  -دِهستان  کشور نام و يا دهايی
سارمات ها  -)sayrim، از سايرم ()یکنون

)Sarmatians و نام کشورهای آسيايی و اروپايی (
)Sarmatia(،  مجارستان نيسرزمپديد آمده است که 

 را در بر می گيرد.
 

از نام خيان ها يا خيون ها شايد نام تباری خون 
 .ها يا خونوها (هونوها) گرفته شده باشد

  
از تورانی ها، نام يک منطقه نشيمنی به نام 
توران در سايان و نام سايان از کلمه ساين 

وپونيم های آريايی گرفته شده است.  در آن سو، ت
بس فراوان می باشد: چشمه ارژن (ارژان) و... از 

                                     
) براي نخستين Toj/Toz، پهلوي Turaتور (اوستايي . از  90

) ياد گرديده و به 143-13/4بار در اوستاي كهن (يشت
روان مؤمنان مزداپرست آن درود فرستاده شده است. از 

تنها و تنها در » توراني«و » تور«آن پس نيز نام 
روايات ايراني، و از طريق آن، در متون يوناني آشكار 

 شود.  و شناخته مي
 

...آن چه از تورانيان كهن بر جاي مانده است، شمار 
ن، كه تنها در متون زرتشتي و بسيار نام شخص و مكا

ايراني ياد گرديده، و همه ريشه و بار ايراني دارند 
(مانند: پشنگ، افراسياب، گرسيوز، اغريرث، گروي، 
كهرم، سپهرم، اندريمان، سرخه، شيده، فرنگيس، منيژه، 
ويسه، فرشيدورد، لهاك، هومان، پيران، بارمان، پيلسم، 

جاسپ، ويدرفش، گلباد، نستيهن، سيامك، شواسپ، ار
)، بيخی آشكار و مسلم است كه تورانيان …نامخواست و

(آريايي به معناي » ايراني»  عصر اوستايي، قوم/ قبيله
نيز خود واژه ايراني است و » تور«اند. نام  عام) بوده

يي   را دارد...عصر و گستره» نيرومند وخشمگين«معناي 
 گ.-. م.).پ13(آسياي ميانه سده -زيستند كه تورانيان مي



 

406 
 

» بهارت«که » بوريات«جمله اتنونيم (نام تباری) 
گ.] را به خاطر می آورد. اين نام تباری -[هندی
را که  »آرات«دوش ه خانه ب کوچروان و نام

 می باشد، ،ميزبان) - рать روسی (» رات« ادآوري
ها به ارمغان  يیايد و آراز هن شيها پ مدت یکس

 . ه استآورد
 

ناها چنين ابراز نظر شده دادر باره دان ها يا 
 ايسآاور از خانه به دوشان باختر ها  که آناست 
رودخانه های که در نام  يیکشورهاباشندگان  ،اند

ن يا دانا شنيده می شود. مانند داهای شان، نام 
بر  ن، دنيپر، دنيستر و دانيوب. چنينرودهای د 

می آيد که اين ها سروبنی ها و اباشيری ها بوده 
توده هايی که خاستگاه های شان ريشه در  -اند

 فرهنگ ميانه  های اروپا دارد. 
 

 -توران، از زمانی نام کشورهای دشتی (استپی)
جای بودوباش کوچرو ها گرديد که مرزهای خاوی آن 
به کشور چين رسيد و نام توراندخت (توران+ دخت) 

دوشيزه تورانی را آريايی ها يک نام  -نی دختريع
 افسانه يی ساختند. 

 
ها  يیايآر خويشاوندو  هيهمسا تورانی ها زمانی

پهنه  ،ها استپامتداد در پسان ها بودند، اما 
به شان  نياتو  ريپامها و دامنه های کوه های 

نه  چنين چيزی ليدل ديشاسوی خاور رهسپار شدند. 
بل ، به چراهگاه ها ازيو ننفوس  شيافزاچندان 
که  یهنگاميگری بوده باشد. يعنی نظام مالحظات
نوعی پويايی کار: به نوعی  مارکس،به گفته جنگ 

ممکن پيشه و تنها  شکوهنده، با پرستيژ و معتبر
راستين، مبدل می گردد؛ رزمجويی و مردان  یبرا

از  جنگاوری بر همه پيشه ها چيرگی می يابد.
در  انی کهجوان ن، بيشتراين رزمندگا صفوف
يا  انيمار«آن ها را با نام  انه،يمخاور
 می خواندند، جوان مزدور) اني(جنگجو 91»مريان
، طبقه رزمجويان مبدل گرديدندبرنز به عهد در 

                                     
مزدور، اجير، دست نشانده، هم پسان  -. واژه مارياِنت 91

 گ.-ها از همين ريشه ساخته شد
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به دست «) آن ها Tacitusبه گفته تاتسيت (که 
به چنگ خون  با ريختن توان را که می یزيچآوردن 

برای خود ننگ و  آورد، با عرقريزی و کار،
با  نيرو و توان اين ها». می شمردند يیرسوا

جنگ : ارابه، گرديد تيتقوجنگ افزارها اختراع 
- )ابزارهای ويژه نبردهای نزديک [(شمشير و خنجر

 ، زرهپوشگ.]-و رزم های دور [(تير و کمان)گ.] 
 .(برگستوان) و..

 
ان شگاميپچوناِن  ،رزمجويان و رزمندگانجامعه 

از دست را قدرت  بی درنگ ،ها فتشريپ اين
ناتوان ربودند. چنين پنداشته می کهن  تياشراف
- ها نه يی مگام را دخ نيانخست که  شود

 )يیايوآرد(هن) catacombniksکاتاکومبی ها (
، و را عرضه می کردند ، که قبال مزدورانبرداشتند

 گرفتن را برایتجربه به دست آورده کنون ديگر 
ره های شان به کار بستند. با همتي انيقدرت در م

قرار گرفتن در راس قبايل باشنده اورال جنوبی 
(سين دشتی ها)، آنان رهسپار [راه های 

در پهنه » قهرمانانه«گ.] گرديدند تا -ناشناخته
های دشت های بيکران اروآسيا بتازند و فرمان 

با جدا شدن و بريدن از ها  از آن یبرخبرانند. 
 .ند آمد نيچ یمرزها به ،ليقبا یبدنه اصل

صلح  شهيمختلف هم یفرهنگ ها و تمدن ها» ديدار«
 جهيمورد، نت ني. اما در ابوده استن زيآم

و » اسپ داری«ی ها با خوش ینيمتفاوت بود. چ
  92را پذيرفتند.» داری ارابه«
 

به گونه يی که » آموزگاران«است،  یهيو بد...
ده پنداشته می شود، سين تشتی (سين دشتی) ها بو

مقارن  .آمدند گرانيها د آن پسدر . اما باشند
 همانند نيچ یدر مرزهاوضع  ،عصر برنز انيبا پا

                                     
 »نسل اول« سوار ارابه. چنين بر می آيد که جنگاوران  92

ه شد رفتهيپذ »شان نيي« یپادشاهی های اشراف رهيبه دا
 ارابه سواران در »های بعدی نسل«شدن ظاهر  .بودند
اطالعات فزونشماری انجاميد.  یگ هابه جن ،نيچ یمرزها

 برباستان  نيچ) ی Symafa» (سيمافا«ی از رساله نظام
که از  ،روشنی می افگند نيتش چوقت ار یسازمان نظام

 شده بود.گرفته دشت نشينان وام 
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 قدرتغروب  روم در یکه امپراتورگرديد  یتيوضع
 به کوچروانگسترده  يورش قرار گرفته بود. در آن

را به ارمغان  یجنگ و تباه ،یورامپراتمرزهای 
را بس می  نيچ یپادشاه ، توان روين جيبسآورد. 

فرسود و به ته می کشاند. کار به جايی کشيده 
ساله را هم به خدمت  73بود که حتا پيرمردان 

 ی هانيچ نظامی فرا می خواندند. به گونه يی که
می دهند، مردم تنها پس از مرگ به  آسايش گزارش 

 یبرا ،تهاجمات نياز ا یکدست نارس می رسيدند. ي
از نگاه  نيچ هنديآ یکشنده و برا نيي یپادشاه

تاريخی مهم از کار برآمد. نزديک به سده 
 شئن سیاستان  یها در استپ چهاردهم پيش از ميالد

 93(يونگ يا جونگ) »ژون«يا » يون«قبايل کوچرو 
 سرازير گرديدند.

                                     
. قبايل جونگ يا يون (ژون)، دی ها و دينلين ها  93
)dinlingنياکان قبچاقی ها و بوماهای شمالی، توده ،( 

هايی بودند که چينی های باستانی آن ها را چونانِ 
اروپايی نماهای شمالی می خواندند (مردمانی با چشمان 
رنگين، موهای بور يا قهوه يی روشن). با اين هم، 
نويسندگان يوئه شی های بعدی (پروتوسغدی ها) و چينی 

، آن ها را از هم تفکيک می »هان«دوره امپراتوری 
فرق قايل بودند و چونان توده های کردند و ميان شان 

 جداگانه می پنداشتند.
 

 یپادشاه هایمرزکيلومتر دورتر از هزاران دينلين ها، 
 ی) زندگانيسا -ی(در منطقه آلتا زيرآسمانی چين انهيم
) از سوی Protokypchakنياکان قبچاقی ها (کردند.  یم

نويسندگان هانی چين از نظر زبانی چونان قبايل 
ايرانيان شمال خاوری!) و از ديد نژادی دينلينی (

(اروپايی نماهای شمالی واريانت اندرونوفويی!) اما نه 
مسکون، بل کوچرو، پرداز می گردند. (به سان تفاوتی که 
ميان کوچروان اسيکتی هردوت (کاتيارها) و اسکيت های 

 زميندار  وجود داشت) !
 

وژيک يون ها يا ژون ها و دی ها با باشندگان انتروپول
-)فرغانه -پرگانه يی/ پرگنه يی [(معرب آنو  یريپام

 چيه بايقرت) ها لي(د -ستان آن برهه غورياوگ.] 
از دی ها گروه  تنها دست سرنوشت دو . پيوندی نداشتند

 انگيک نيدر جنوب سرا در دوره هان های چينی بعدی 
ه های از شاخ یکافکنده بود. يون ها يا ژون ها  (ي
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از ربع نخست سده هشتم پيش  در) (pramadyarپارامادياری 

 ) آمده بودند.Junggarاز جونگار  ( الديم
 

دی ها که تخاری زبان بودند، نيز چند سده پسان تر از 
  راه جونگار پديدار گرديدند.

 
بيشتر  اندرونوفويی نوع ینژاددر ميان ژون ها از ديد 

مان در ميان دی ها هم ه که ی، در حالبودند
آميزش ويژه  کياما در ويی ها چيرگی داشتند، اندرونوف

 یصرفا فرض چنين چيزیر چند ه(اروپاييان خاوری با 
 است!) 

  
) همسايگان شمالی دينلين ها بودند. آن bomaبوماها (

ها از ديد ظاهری با دينلين ها همانند بودند، اما 
(بنا به داده های هانی های چينی) به زبان بيخی 

ماهايی هم  ومودی) سخن می گفتند. ب(زبان پراس -ديگری
پيوندی  چيهو  )می زيستند نيچ نزديکی در که (بودند 

 با آلتاييان شمالی نداشتند. 
 

اروپای شمالی  و ی باستانیرانيا کرکتر پژوهشگران جدی،
تثبيت شده ند نتوا یمدينلين ها و پروتوقبچاقی ها را 

لی، آن چه مربوط می گردد به بوماهای شما بپندارند.
ها را به  وجود ندارد که آن یليدل چي، هدی ها وژون ها 
قفقازی بپنداريم. اين سه گروه آشکار   يا ینيعنوان چ

 .اند )nostratiyنوستراتی (
 
پيش از  9-13سده های از  پيش )Karasukکاراسوک ( فرهنگ 

ميالد رايج بود. عوض آن، به گونه يی که روشن است، 
 .شد نيگزيجا )Tagarتاگار ( -فرهنگ دينلين

 
) kakrasukکاکراسوکی ها ( ازکيت ها در واقع، بخش هايی 

 شمال باختری هم  گانيهمسا ماها نيزبو .بودند
درست مانند تشتی  کاراسوکی ها  و هم تاگاری ها بودند.
 قرغيزها!) -ها (دينلين های هونويی يا خونويی شده

 
از  در عهد تشتی قبلی(سده ششم پيش از ميالد) شماری

)  taigaتايگايی ( -به ژرفای جنگلزارهای شمالی بومايی ها
و در آن جا با باشندگان قديمی تر آميزش  رانده شدند

  يافتند.
 

اسيروييدی  ) Uighuriaباشندگان بومی اويغورستان  (
)assiroidy با آن  يی اند. فرغانه -یريپام) نيستند، بل

ی زبانديد ز اروی هم رفته، اروپاييدی جنوبی اند. ، که
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از  یا به برخنها نامشخص است، اما بژون  یشامن
ربط  انيرانيا اتوانند ب یها م آنداده ها 

ينداری و کشاورزی مانع از آن زم. داشته باشند
پيشين خود  های» سرگرمی«از نشد که ژون ها 

 ینيچنويسان  خيتار (جنگاوری) دست بردارند.
» ها و گرگ هاببرقلب «ژون ها  کهمی دهندگزارش 

 پيهم درگير نبردها اند. ورا دارند 
 
 ائتالف هشت یرهبربه ها  سال جنگ، آن صدس از دوپ

تسيان  ،آوشو)،  باشو ( بومی : ين، قبيله بيشتر
)Qiang(، پو )PU(به گستره ن، ئپ ،لو ،ی، و

در يورش بردند. ) نييشانگ (شان يا  یپادشاه
نبرد بزرگ ارتش شکست خورد و امپراتور کشته شد. 

از  پيش 1027در  یامپراتورويرانه های  یبر رو
پی ريختند که   خود را یفاتحان پادشاه ،الديم

 نام گرفت. ژو چژو يا
 

به گونه ريشه يی  يی هاوژکه چچنين می پندارند 
 یو کم را دگرگون ساختند نيمردم چ یجهان درون

هم جهان بيرونی آن ها را.  به باور لئو 
و های انبوه  شير«ی ها نيچگوميليف، از آن ها 

هره بايد افزود که چ. های بلند پيدا کردند ینيب
 ی های دارای چهرهنيچدر ميان نسبتا برفلد های 

 است. ها از آن زينهای مسطح 
 

. تازه يی رخ داد پس از حمالت ژون ها، يورش های
 -  900 بر می آيد که در سال های از منابع مکتوب

 نيژو (چ یپادشاه یدر مرزها الدياز مپيش  800
) syanyunخيان يون يا سيان يون ( ليقبا ،باستان)
ها کوچرو  ، آن نشانه هاهمه به ا بن .ندظاهر شد

 94ند و به گمان غالب تورانی.بود

                                                                                                           
) باشند. درست پسان ها بود که Burushasiشايد بوروشاسی (

 - یهون سر انجام و، ها  یراني، اتخاری های زبانی
 ی ها به  اين جا آمدند. رکوت

. منابع چينی از ظاهر شدن دو قبيله بسيار به هم  94
خيون «و » سيان يون«يا » خيان يون«نزديک به نام های 

در مرزهای شمالی چين در کرانه های در اين هنگام » يون
جنوب خاوری بيابان گوبی سخن می راندند. در آينده از 
اثر آميزش اين دو قبيله با چينی ها، مردمی به  نام 
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 کيبه  الدياز م پيش 771در سال سيان يونی ها 

ژو  یامپراتور تختيپا پيروزی بزرگ دست يافتند.
سقوط کرد، و امپراتور کشته شد. وارث تاج و تخت 

 تختيپا او حت به دوردست های کشور چين گريخت
نه او و نه بازماندگانش ساخت، اما  نوی

دبدبه پيشين را باز توانستند شکوه و 
 بيافرينند. 

 
بسيار کم از  دوره نخست انيرانياشيوه زندگانی 

ها  آن داشت.تفاوت ها  شيوه زندگانی تورانی
در دشت ها در بودند و دامدار نه، بل که  کوچرو 
سرانجام و تکاپو بودند در چراهگاه ها  یجستجو
آن ها شدند. بر های رودخانه ها جايگزين  ليدر س
و تنها سرشناسان شان ارابه  دنديجنگمی  پياده

 تورانی ها، بنا به همه نشانه ها سوار بودند.
کوچرو بودند و در گذشته در گستره خاوری 

ريايی ها (ايرانی ها) زندگی می آبودوباش 
 کردند.

 
 یها شهير«کتاب  گانسندينوبه پنداشت 

ی: اطالعات فشرده در زبان قزاققديم  يیهندواروپا
، خليل »ريشه شناسيک-نی و تاريخیزبا-فلسفی

 2010 ی،آلمات سليمانف و الياس سليمانف،
http://www.twirpx.com/file/588360/  ]شود نگاه  نيهمچن

نام بلخاش از  اچهيدر صفحه)] نام نيا نييپا به
 95گرفته شده است.) Vorukash(يی وروکش اوستا

                                                                                                           
خونوها يا هونوها (نياکان هون های بعدی اروپايی) به 
ميان آمدند. بسياری از پژوهشگران بر آن اند که اين 

ايی بودند که در گذشته در ها از خيانی ها يا خيونی ه
گستره توران بودوباش داشتند و سپس به مرزهای جنوب 

 گ.  -خاوری گوبی آمدند.
 

. گروهی از پژوهشگران بر اين اند که نام درياچه  95
از بلخ گرفته شده است و بلخ فونوتيک سانسکريت  -بلخاش

و زبان تخاری است. درياچه بلخاش دامنه های شمالی کوه 
شان واقع است. دريای مقدس واروکش در اوستا  های تيان

ميهن نخستين و خاستگاه هندوآريايی ها  -(دريای کسپين)
 شمرده می شود.
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در زند/ اوستا  حرف ب بريده و المباديزيشن/ روتسيسم   

واروخ/ وارک (بارک/ برک) به جای بلخ ديده می شود. 
بروکش اين گونه، شايد نام بلخ و بلخاش از وروکش يا  

دريای کسپين گرفته شده است که با گذشت زمان  -(بلوکش)
به بلخ تبديل شده است. با اين هم، برای وجه تسميه 
بلخ واريانت های ديگری هم آمده است. برای نمونه، در 

 در باره بلخ چنين آمده است:» آريانا«دايره المعارف 
، از مردم بلهيكه و )در كتاب چهارم ودا (اتهرواودا

 یها ها سخن رفته است و در مهابهارات، داستان اه آنش
ياد شده و در ادبيات  شكل بهليكه هند، به یحماس

 آمده است.(بليکه يا بلهيکه)صورت بالهيكه  سانسكريت به
 

هم در فرگرد اول  بار، آن يك تنهادر اوستا  بلخ
 یها قطعه سرزمين ١٦جا كه از  ونديداد ذكر شده است؛ آن

ها،  كند. بلخ در فهرست اين سرزمين ىياد م یآرياي
يا بخدى ناميده شده است و در بند هفتم،  یصورت باخذ به

كشور  چهارمين« شود: فرگرد اول ونديداد چنين گفته مى
زيبا با درفش  یبا نزهت كه من اهورامزدا آفريدم باخذ

 ».برافراشته است
 

داريوش،  یها ويژه در كتيبهه قديم، ب یدر فارس بلخ
بكه « یآمده و در ايالم» باختريا«و » باختريش«ورت ص به
و » باختر« یو در آكاد» ايش یبيكتور«يا » ايش - یش -

و در » باكتريانا«و » باكتريا«، »بكترا« یدر يونان
، »وى -هان  «و در تاريخ » هيه - یه -با « یزبان چين

 یاين شهر كهن، در پهلو نام ناميده شده است. »تاهيا«
و » بهل باميك«يا » بهل«، »بخل«انه به شكل مي یو فارس
 آمده است.» بلخ«و  »یبلخ بام« یدر یدر فارس

 
 یموس یجغرافيا یيوزف ماركوارت، بر مبنا پروفسور
 نويسد: قرن پنجم ميالدى، مى یارمن تاريخ نويسخورنى، 

درخشنده) و  یمعنا (به» بهل باميك«نام به پهلوى:  اين«
» ماراباس«است. از زمان » بلخ بامى«نو:  یبه پارس

بهل پايتخت «، عبارت »باكتره«نام  یها برا ارمنى
» باخترش«كهن آن  یبردند. نام پارس كار مى را به» كوشنك

بود، كه همين اسم و يا نوع توسعه يافته آن، در نزد 
طور كه  وجود داشت، و همان یمدت مديد یغربايرانيان 
 »ها یباكتر« یها امآن، ن یحق از اشكال سريان نولدكه به

ها، متعلق به  را از كتاب قانون سرزمين» باكترى«و 
آغاز قرن سوم ميالدى، استنتاج كرده است، اين نام 

 یاشتقاق يافته باشد. شكل ايران یتواند از يونان نمى
= شتر  ی(شتر بكتر» بخترى«آن نيز به كلمه عربى: 

 ».گردد باخترى) باز مى
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دست  حق به كه بلخ به یو شهرتاز اين، آوازه  گذشته

دارد كه اغلب آثار كهن به آن  یآورده، چنان ديرينگ
كه گفته شد، در اوستا بلخ با  چنان اند. توجه داشته

اردو  -برافراشته (باخذيم سريرام  یها صفت زيبا و پرچم
آن  یدرفشام) ياد شده، كه نشانه مدنيت و دولتمدار

ياد شده، كه » يكبام«بلخ با صفت  یدر پهلو«است؛ و 
باشد؛ و  درخشان و باشكوه و زيبا و روشن مى یمعنا به
اوستا، كه از  ینسخه پهلو رقول ويليام جكسون، د به

» بخل باميك«دست آمده،  به یسمرقند در قرن هشتم ميالد
گويد كه در زند اوستا  ناميده شده است؛ و دارمستتر مى

 ت.درخشان اس یمعنا به» باميه«ريشه اين كلمه 
 

 ینيز برا سده های ميانهمسلمان  نگاران یجغراف بيشتر
در دنيا نظير ندارد، در  یكه بلخ از منظر زيباي اين

در كتاب البدأ و  یمطهر مقدس«بودند؛ چنان كه  یشگفت
بلخ «در مروج و الذهب آن را  یالتاريخ و مسعود

در احسن  یو البشار» بلخ گزين« یو دقيق» الحسناء
در فضايل بلخ  یبلخ اعظو و» البهيهبلخ «التقاسيم 

و شكوه و جالل  یو به زيباي» ناميده» بلخ غراء«
 گويد: مى یسيستان یاند. فرخ ستوده

 
از در نوشاد   -همره باد بهار» بلخ بامى« یا مرحبا

 يا ز باغ نوبهار  یرفت
خاصه اكنون كز   -خوشا آن نوبهار خرم نـوشاد بلخ یا

 دِر بلخ اندرون آمد بهار 
تا بهار   -بلخ را در چشم من قيمت نماند نوبهار

 گوزگانان پيش من بگشاد بار 
 

را  یبلخ صفت بام یو البيرونى، نيز برا یثعالب
... بلخ را « نويسد: اند؛ و صاحب فضايل بلخ مى آورده

 یاست و بعض ینام ملك ینام است و بام» بلخ بامى«
د در گوي یمقدس ».گويند بامى، نام دختر گشتاسب است

اند. شكوه و  ناميده» بلخ باشكوه«عجم آن را  یها كتاب
گفته ابن حوقل  بلخ شايد به آن دليل است كه به یزيباي
 یها زيبا با شكل و بو و رنگ یها جا انواع گل در آن

 ديگر نظير آن یاز جاها یروئيد كه در بسيار گوناگون مى
 ها نيست.

 
» البالد ام«و » االسالم قبة«و » فقاههارالد«حال،  هر به

 نيز از القاب ديگر بلخ هستند.
 

است كه در آن شراب كنند.  یكدوي یمعنا در لغت به بلخ
 گفته: یدر اين معنى سوزن
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 یريدرگگونه يی که روشن است، به  جا، نيدر ا
ی تورانتيره های و ها  يیايآری ميان نينخو یها

 پرشمارترين تيرهها،  . به گفته آنرخ داده بود

                                                                                                           
كه دوستيم دو   -يـاسمن و چكـريم فـرست امروز یبهـا

 شراب داد ايوار» بلخ«
 

 یها معان درخت بلوط را بلخ گويند. در قاموس یعرب در
اند كه بحث  واژه بلخ بيان داشته ینيز برا یديگر

ها مورد نظر ما نيست. منظور از واژه  درباره يك يك آن
خراسان  یاست مشهور از شهرها یجا نام شهر بلخ در اين

 بزرگ.
 

(بلخ) را  یبخد یونديداد آمده است كه شهر باستان در
بلعمى، كه تاريخ  یآفريده؛ اما ابوعل» اهورامزدا«

به فارسى  یقرن سوم هجر را در نيمه اول یطبر
باره بنا و وجه تسميه بلخ چنين نوشته  برگردانيده، در

بنهاد بدان نشان كه او را نموده  یرو گيومرث،« است:
جا رسيد كه امروز شهر بلخ است... آرزو  بودند تا آن
[بنا] كند، و مأواگاه خويش  یجا شهر كرد كه آن

 ».سازد... 
 

بلخ را پايتخت مملكت  خان اعتمادالسلطنه كه محمدحسن
باره وجه تسميه آن،  داند، در باختر يا باكتريانا مى

را عقيده  یجمع«پردازد:  اقوال مى یچنين به نقل بعض
مملكت ماد (عراق  یاين است كه چون باختر در شمال شرق

شمال  یيا باختو در لغت مادها معن یعجم) بوده و باخت
باختر شده است. داشته، از اين جهت آن مملكت موسوم به 

ديگر بر اين باور هستند كه بلخ در زبان بختو،  یبرخ
به  ها، در زبان افغان یگويند، يعن كه حاال پشتو مى

قلعه بوده. اگر اين گفته صحتى [داشته باشد]،  یمعن
بايد گفت چون پايتخت باختر قلعه داشته موسوم به اين 

 است. »اسم شده
 

 یفضايل بلخ نيز روايتباره وجه تسميه بلخ در كتاب  در
... و سيد امام اجل، عالم شهيد، « چنين آمده است:

در كتاب تاريخ بلخ آورده است كه  یابوالقاسم سمرقند
بوده است و برخ نصيب و بهره » برخ«بلخ در اول وضع 

بام، مكان مرتفع  یمنسوب به بام؛ و معن یباشد و بام
 یين انحاتـر بلخ از رفيع یمملكت و پادشاه یباشد. يعن

كوفـه بلخ را  یو علما يخاز مشا یملك اسـت. بعض
 یكه ابوحنيفه را مرجئ گفتند، به سبب آن مى» مرجياباد«

 گ.-»ناميدند مى
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از » دولت« -) ارشد قزاقzhuzجزء ( ژر يا
لغار، ب با  بازماندگان دولوهای قديم اندکه

ها (بلخارها؟) خويشاوند اند. و بالکار هالغارب 
نياکان  -)ی(ابدال يفتلی ليقبا ديبا ،نيابه (

را  96ها ترک ها و افغانها، بخشی از ن اترکم
 از نوادگان -آن ها ی هر دو نيز  افزود. يعنی،

 یقزاق یآواشناس ديدگاهاز   .تورانيان اند)
يی اوستا ،توران -دولت dulat و يیتور اوستا -دولو
 است.

 
 :)، سکايی هااه کاها (سيت کاس
، در اول پيش از ميالد -مرزهای هزاره های دوم در

، و کوچروی رواج داشتوع قتصاد نها ااستپ 
نشانه همه به ا ن. بی شکل می گرفتريعشااردوهای 

و يانه م یايآس یها استپآن ها  هني، مها
 خاوری بود.ترکستان 

 
، هشناخته شد یبوم ليقباخاستگاه همه ، جا نيا

يت ها منسوب سکابه پذيرفته شده است که معموال 
 يیااروپ دانسته شوند، می باشد: اسکيت های

 سکايی های آسيای ميانه،) و ايآسبرخاسته از (
 - ختن( نچيو کشور  خاوریقزاقستان، ترکستان 

 ).نيچ باختریشمال 
 

» سکايی های پارادريا«پارسيان ساک ها را به 
يت سک(ا 97يای کسپيندرسکايی های آن سوی  یعني
» سکايی های تيگراهودا«)، ساورومات ها و ها
)tigrahauda( - به  -ک تيزها يا کاله بلندهاکاله نو

                                     
. منظور از پشتون های غلزايی است که از بازماندگان  96

يفتلی ها شمرده می شوند. در اين حال، پشتون های 
ی ها يا ابدالی را هم گروهی از بازماندگان يفتل

اپتاليت ها می شمارند. هر چند، باور استواری هست که 
پشتون های درانی با پارس های ايرانی و پارسيوان های 
هراتی از يک ريشه و تبار اند. به گونه يی که ريچارد 

 - نلسون فرای نوشته است، پشتون در واقع، همان پارسو 
ه پرسو يا پرثو است که با گذشت زمان به پشتو مبدل شد

 پشتون. -و با حرف ن جمع بسته شده است
. در شمال افغانستان واژه پارادريا به به سرزمين  97

 گ.-های آن سوی رود آمو اطالق می گردد.
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سکايی های «بلند، و های کاله  دنيپوشخاطر 
) تقسيم می کردند. سکايی humavarga» (هاوماورگا

های هاوماورگی (هاوما نوش) با آن پرآوازه 
ريايی های اوستايی و ويدايی، آبودند که همانند 
 - ) ی هاوماhallucinogenic(توهمزا  نوشابه اهورايی

ساختند. [(واژه ورگ شايد همانند  افشره را می
(جوشاندن و پزيدن) باشد » واريت«با مصدر روسی 

 98و در اين جا به معنای چنگ زدن يا کبچه زدن
 99گ].-است. می شود گفت هاوماپز يا هاوماساز)

  
سنت (به گونه يی که از نقش و نگارهای  نيااز 
ها در  يیهندوسکا یپادشاهبر جامانده از فرش يک 

يين های مقدس ديده می شود) همين گونه باره آ
ترکستان خاوری و آسيای ميانه نيز  سکايی های

 پيروی می کردند. 
 

                                     
در افغانستان، آيين شور   -. کبچه زدن يا کفچه زدن 98

دادن سمنک (سمنو) با کفگيرهای چوبی از سوی دوشيزگان 
ورزو، همراه با جوان و بانوان در شب های پيش از ن
سمنک در جوش ما «خواندن ترانه ويژه و نواختن دف است: 

برای ». ديگران در خواب ما دفچه زنيم -کفچه زنيم
شنيدن ترانه سمنک با آواز بانو آزاده بسنده است در 

 گ . - Azada Samanak يوتوپ زده شود: 
 

داشت.  یها نقش مهم يیايآر ینييسومه در مراسم آ.  99
که  یاهيگ ینامند و جا یآن را هوم م انيتشتامروزه زر

رفت و  یسومه به کار م یدنينوش هيته یدر آن دوره برا
 اهيداشت، گ نيخلسه آفر ايعصاره آن خواص سکرآور 

پس از  یاصل اهيبرند. ظاهرًا گ یِاِفدرا را به کار م
 در دسترس آن گريها، د يیايآر نيمسکن نخست زمهاجرت ا

آن  نيگزيجا یگريد اهانيد تا گها نبود و ناچار شدن
 شيايکه ن يیبود و هم خدا یهم قربان اهيگ نيکنند. ا

را به او  گنهي شده در  یقربان وانياز ح یشد و قسمت یم
 کردند. یم ميتقد

 
مه درمانگر، توان افزا، دورکننده وشد که س یم پنداشته
 یم یو نگهبان گله ها است. آن را در هاون یخشک سال

(آب،  گريد یها زياز مخلوط کردن با چ ند و پسيسا
 یو هم حاضران در مراسم از آن م وني)، هم روحانريش

 گ.-برگرفته از ويکی پيديا» نوشند.
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 پولوسماک ايور ناتاليپروفسبانو به گفته 
)Polosmak( –  استاد تاريخ، اين سنت از آيين های

 آيين،است. همه شرکت کنندگان  انيزرتشت فرهنگی
خشن ر و موق آن ها چهره های پاهی بودند.س

پوش زرهدر هنگام انجام مراسم، سراپا  داشتند.
که در آن سوی نيايشگاه به سوار بر اسپ های شان 

زباله می کشيد و برافروخته بود، می  آتش مقدس
 گرانهشيژست ستا های شان را بادست  شتافتند و

به سوی آسمان باال می  مورد پرستش آتش) ني(در ا
يشوای مذهبی می پ )محرابجلو نيايشگاه (. بردند
) erbad /Arbat يک کاهن (ارباد يا اربات -ايستاد

که  پکه يا پنکه پوستی قارچ مانند در دست،ا ب
آتش را باد می زدند و سپس  ايی هاآن سک با

دريافت می  هاوما مقدس یدنينوشپيمانه هايی از 
داشتند که با سرکشيدن آن در خلسه و نشه فرو می 

و  یالهام اله ی گرفتنرفتند و آن را حالتی برا
اده بجذبه می پنداشتند. [(نوعی ميگساری و 

 .گ.]-پيمايی مذهبی)
 

همين گونه فرش ديگر هندی هم هست که در آن آيين 
های مقدس زرتشيان به تصوير کشيده شده است. اين 
فرش از تپه های شانيوهای خونويی (شاهان 
 -هونويی) نوين اوال (اواخر سده يکم پيش از ميالد

اوايل سده يکم ميالدی) در حفريات پولوسماک به 
 –مراسم قربانیصحنه دست آمده است. در اين فرش، 

يی که تن او دو پاره شده است،  یجنگجو کتصوير ي
اين تصوير، سپاهيان با در نشان داده شده است. 

پاپوش ها . ديده می شوند کوتاه و بلندجامه های 
 یکمه هااما چاست. کوتاه آن ها  یچکمه هاو 

دراز هم ديده می شود. درست مانند آن که در 
» سکايی ها ديتبعصحنه « يان هخامنشمهرهای 

 بازتاب يافته بود. 
 

چين (ختن) کشور  یها و استپخاوری در ترکستان 
ها کوچروان مه نشانه بنا به ه ،در آن دوره

ی شان، سيمای فرهنگسيمای که  چيرگی داشتند
اوری را به خاطر می خ ريپامهای  ساک فرهنگی
ساين،  -های تيره های آن هانام  ديشاآورد. 

توران، خيان (خيون) و زبان شان با داوری از 
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 - سکايی باشد -روی ماندگارهای نوشتاری، ختنی
ها در  از آننام های بس کهن ايرانی باستان. 

دو  شان مانده است: زبان شيسه گوخاوری ترکستان 
 .خاوردر  یکيدر غرب، گويش 

 
در  یترکستان شرق ليقبااين از  یکجنگاوران ي

(جنوب  قلمرو تووا نهم به-ها هشتم قرن مرز
گ [(شمال بزر یها اچهيو حوضه در روسيه)
 خيها تار آنتاختند.  مغولستانگ.] -باختری)
کوچروان  - 100ارژنهای  سازندگان تپه چونانِ 
- Uyuk( فرهنگ تر آن می بود که اين(درست  اويوک
Turano( به عنوان  حد اقلو  وانده می شد)خ

آن که قدرت  کوچرو یورتامپرانخستين سازندگان 
شان به  رامونيپتوده های از  یاريبسها از سوی 

توده های از جمله  101رسميت شناخته شده بود.
 .سايبرياجنوب 

                                     
 - )Argen  -، به انگليسی Arzhan -. ارژن (به آلمانی . 100

سايت باستانی يی است در جمهوری تووا در جنوب روسيه 
نزديکی شهر  (در مرزهای شمال باختری مغولستان)، در

 قزل در سرچشمه های رود ينی سی.
 
به نوشته دانشمندان روسی، ارژن، يک واژه ايرانی  

باستانی است به معنای چشمه مقدس يا بهار مقدس. همين 
دشت ارژن  و «اکنون هم جاهايی در شيراز و استان پارس 

هست که از سوی يونسکو به عنوان » جنگل های دشت ارژن
بت شده است. شايد واژه  ارژنگ يک پارک ملی ث

(نگارنامه) هم با ارژن بی ربط نباشد: ارژنگ نام کتاب 
مصوری است که توسط مانی، مدعی پيامبری در زمان 

 ساسانيان نگاشته شد.
 

در دوره  1-: تپه ارژن  2 -و ارژن 1-تپه های ارژن.  101
باستانشاس  -گريازنف -پيش از جنگ جهانی دوم از سوی

را چندی پيش  2-پيشين کشف شده بود. تپه ارژن  شوروی
باستان شناسان روسيه و آلمان گشودند. کشف  اين دو 
يادمان باستانی، در جهان علم چونان يک پديده شگفتی 

، گورستان  2-برانگيز ارزيابی گرديد. در تپه ارژن 
 افتزرين ي هنگفت اشيایبا مقدار  یدست نخورده شاه

ساخته شده  یهنررآورده های همه اين اشيا ف شد.
ی کوچروان سنت »جانوریسبک «باهنروری بسيار باال در 

سده های پنجم و ششم پيش از ميالد  به 2-ارژن قدمتاند. 
 .است  2-ديرين تر از ارژنسال  150-100 ، 1-و قدمت ارژن
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را آن ها  ی، و جاندرفتشماری از کاراسوکی ها  

 ز رویداوری اد. با نگرفت ها افاناسيفی نوادگان

                                                                                                           
 

در عهد که بر آن  است  )S. Klyashtornyاس. کلياشتورنی (
 -ی توده های کوچروورتدو امپرا یزمرک یايباستان در آس

وها (خونوها) هون یو امپراتور ی يوئه شی هاورتامپرا
و  معتبر لياز دال یبرخنا به . اما بايجاد گرديده بود

شمار اين امپراتوری ها که نمود توان استدالل  ی، ممدلل
 –آن  یامپراتورمی رسيده است که نخستين  به چندتا

سپس هم امپراتوری  بود. تورانامپراتوری افسانه يی 
هشتم -در مرز سده های نهم –تاسيس آن زمان ارژن که 

  2و  1گورگان های پادشاهی ارژن   پيش از ميالد بود.
عظمت خود را (با  شگاميپکاشفان ) یجنوب انيسادر (

ساخت و ساز ساختمان زيرزمينی و فراوانی گنجينه های  
ايی که در بناه طاليی خود) در شگفتی اندر ساختند.

زير فرمان  توده هایاز  یاريبسساختمان آن ها شمار 
  داشتند. شاهان دست

 
واقع  جا نيدر انيز که  1-تپه ارژن ساخت و ساز یبرا

زده شده بود. در  درخت نزديک به شش هزار ،شده است
کشور نمايندگان سيزده  مراسم خاکسپاری شاهنشاه،

روی هم  دند.حضور يافته بو با پادشاهان خود هيهمسا
 رفته گمان زده می شود که در مراسم نزديک به ده هزار

چنين بر می آيد که شاه قدرت  ورزيده بودند. نفر  شرکت
بسيار بزرگی داشت. قبايل حومه آلتای، فرورفتگی 
مينوسين، مغولستان باختری و قزاقستان خاوری از وی 
فرمان می بردند. او به سبک ايرانی، لقب شاه شاهان 

 اهنشاه) داشت. (ش
 

 شايداست، اما مانده ها ناشناخته  آن یواقعنام تباری 
های گيتايی) ی تا کنون حفظ ام از روی توپونيم ها (ن

و  های يک منطقه نشيمنینام  کنون( انيتوران و سا شده
آن ها  گمان برد که توانب)، در جمهوری تووا کوهيک 
 بوده اند.» سايان«و  »تور« ليقبا
 
راز ، دينلين مرموزتوده  ینيکه نام چهست  امکان نيا

ر د بگشايد. دينلين ها تورانيان را یباستاناتنونيم 
می  ،نيچ یپادشاه یبه دور از مرزهای، مرکز یايشمال آس

دينلين ها و چينی  زيستند و در آن جا فرمان می راندند.
 ها در آن زمان با هم بر نخورده بودند. اما شايد برخی

باره  دينلين ها به پادشاهی ميانه در  مبهم اطالعات 
 چينی ها می رسيده است.
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در شمار آفرينندگان فرهنگ ، های محل هانام 
 ديبودند. و شا ان و ساين تور ليقباارژن، 

بوريات نام  که از همين جا )Bharat( بهارت ها
 اتر ب قيدق ايها،  آن گرفته شده است. شايد با

باره اطالعات در  تپه های ارژن، فرزندان سازندگان
 102دينلين پيوند داشته باشد. مردم

 

 وها  افاناسيفی جاها نيا اشندگان باستانیب
که نخست زير فرمان ، بودند) okunevs( اوکونيف ها

 هيرکسورها سازندگان -سوار اشراف ارابه
)hereksur ( زير فرمان رزمجويان سوارکار از پس سو

 جمع ساک ها درآمده بودند.
 

و  با داوری از روی آرتيفاکت ها (مصنوعات هنری)
، دوال تيدر موقع ني(تدف یی خاکسپارسنت ها

پيوندها و رشته ها  )، آنخواباندن به پهلو و...
های خويشاوندی يی با باشندگان پيش از اسکيتی 

نيز پيوندهای  پيرامون حوضه دريای سياه 
 خاوری داشته اند. ريپام تنگاتنگی با سکايی های

 
ييدی) يا ااروپايی نما (اروپ ظاهرارژنی ها 

، اما مراسم ) داشتندCaucasoidقفقازی نما (
 يیسکا جوامع گريد خاکسپاری مردگان شان از

. بستگان خود را در ه استمتفاوت بود یريعشا
(در  می گذاشتند. خم یبا پاهاگورها به پهلو 

اما  ).می خوابانيدندپشت گذشته ها آن ها را به 
 ديرپا نبود. بازماندگان ارژنی ها شانپادشاهی 

 دي. شارا نگهدارند» یشاهپادشکوه «نتوانستند 
نهفته  قدرت بریارث راز چنين افتی در مکانيسم 

با توجه به ) yurtيورت (، که در آن بوده باشد
ميان فرزندان تقسيم می  ،یريعشا آداب و رسوم

 شد. 
 

                                     
 یبررس)  طی يک مقاله مفصل، L.Gumilev. لئو گوميليف ( 102

در باره مساله دينلين ها  انجام داده است.  يی گسترده
وشنی ر در ) zhunsساله مربوط به ژون ها (م جا نيدر ا

س. کلياشتورنی  -افکنی های تاريخدان سرشناش
)Klyashtorny.آورده شده است ( 
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تقسيم متحده به سه بخش هر چه بود، اردوی 
 ینيبه گزارش منابع چ اها بن از آن یبرخ گرديد.

خود  خويشاوندانبا ها و همه تماس رفته  خاوربه 
ی، اين ها نيمنابع چبر پايه  را از دست دادند.

[(در اصل  کاليبادينلين های پيرامون درياچه 
. گ.] بودند-يعنی درياچه ثروتمند)» بای کول«
بوده که نام تباری بوريات ها ها  آناز  د،يشا

 گريدگروه 103.هارات؟)مانده است. (از واژه ب
به  ه خودمتحد ليقبا یعني، ع خوديشان با اتباا

ی آن ها را به نام دی ها ني. چندرفت نيچ یمرزها
)Di دينيلين  به نام، مگر گاهی هم  ندشناخت) می

 يدند.جنگبار  نيها چند با آنياد می کردند که 
پيروزی ها را در  نيبزرگتردی ها و دينلينی ها 

در های ميانی چين  دشت نبردها با چينی ها بر سر
اما در  ند.به دست آورد الد،ياز م شيهفتم په سد

 یاز مرزها را باختند وجنگ  يی،مرحله نها
در اين هنگام بود  ديشادور شدند.  نيچ یپادشاه

ی را فرا گرفتند. رکوزبان ت ها از آن یبرخکه 
گ.] -در حالی که شمار ديگر ايشان [يفتلی ها

 104ند.نگه داشترا  رانيا زبان
                                     

که بودند   شرويپ يیايآر لياز قبا یکي -ها بهارات.  103
شايد اتنوژنيز يا منشای  در فتح هند شرکت کردند.

فئدودروفی سر  فرهنگ دارنده ليبه قبا آن ها  تباری
 یو شرق یمرکز یايآس یها استپدر که در گذشته بکشد، 

به افسانه نظر به سر می بردند.  شان نيقزاقستان و ت
پراکنده شد،  اردوی دينلينی هاکه  یهنگام ،ینيچ یاه

 ندرفت کاليباپيرامون منطقه  بهها به شرق  از آن یبرخ
هند تبار بورياتی از آميزش اين  د،ي. شاناپديد شدندو 
 ی ها با مغول ها پديد آمده باشد.رانيو ا

 هاغوريو او . بر پايه روايات چينی ها، يفتلی ها 104
غور يا گور، گر  -شندگان درختزارهای دره های کوهی[(با

يا غر در زبان های ايرانی و زبان روسی به معنای کوه 
 ی، اما به زبان هاگ.] همخاستگاه و همريشه بودند-است)

سخن می گفتند. [(يفتلی ها به زبان ايرانی مختلف 
نظر به شجره . گ.]-خاوری و اويغورها به زبان تورکی)

فرزندان  ،اصل و نسباويغورها از روی  ،ینيچنامه های 
يا  پسان ها به نام تيلی هاکه بودند  ،(Chidi) ی ها يا د

 ) شهرت يافتند.  Teleتيله ها (
 

ارائه دو نسخه منابع چينی   يفتلی ها منشاءاره در ب
فرمانروايان  بر پايه گزينه نخست، دودمان  می دهند:
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ها که در دشت های سرزمين آن گروه از ارژنی 

وارثان سازندگان ماندگار شده بودند،  یمادر
پس از يک سده يا  -قرغان های ارژنگورگان ها يا 

نيرومند خود  گانيهمسادست از  يک سده و نيم،
شايد از دست يويی چيژی ها يا . شکست خوردند

  ايآس گوشه نيدر ايوئه شی ها که در آن برهه 
ن سنت ساختر چه باشد، نيرومند شده بودند. ه

 نيدر ا کريپگورگان ها يا قرغان های پهن 
  150- 100، حدود  2-سرزمين از ميان رفت. ارژن 

يعنی  بود.ساخته شده  1-پسان تر از ارژن سال 
 ،یاما در آلتا. الدياز م شيسال پ 680-730حدود 

  .به شکوفايی رسيد کيريدر منطقه پاز
 

 رزندان فرهنگفدر سايان، سنت های خاکسپاری 
 ليتکمبا سازه های نوی  بل ،از ميان نرفت ارژنی
در ( جنوبی  سايبريادرست مانند  گرديد.
است.  سرخبا پوشش گورها از  یکيکه  ،)مينوسی

 .ی داردممتازگور،آشکارا جايگاه  نيآخر
 

                                                                                                           
ک تبار اند. بر يفتلی ها) با يوئه شی ها از ي( »ييده«

پايه گزينه دومی، يفتلی ها شاخه يی از قبايل 
ی بودند. اما در اين غورياويعنی  ، )gaogyuysگاوگووسی (

نه با زبان   ،ها زبان آنحال خاطر نشان می سازند که 
يعنی با  گاوگووسی ها و نه با زبان تورکی همانند نبود.

يک  زبان های توده های اويغوری و تورکی که به رغم
رشته تفاوت ها با هم نزديک بودند، يکی نبود. در 
رابطه با زبان اويغوری ها، آگاهان چينی اطالع می دهند 
که اين زبان تفاوت اندکی با زبان هونوها (خونوها) 

 داشت. 
 

يفتلی و  غورهاياوخويشاوندی  یعنيدوم، هرگاه گزينه 
ی گاه مناسبات خصمانه غيرعادی يفتل، آن ها را بپذيريم

يفتلی ها،  شود. یروشن می ها کوشان یاسيس راثيمها با 
يانه و بيرون راندن کيداری ها م یايس از فتح آسپ
)kidariنانيجانشخود را )، )  (يوئه شی های کوچک 

 چنين چيزی پيامد. ظاهرا، ندکردنبزرگ اعالم يان کوشان
که قدرت در منطقه  هنگامی، بودمدت  یطوالن یها یريدرگ
 .بود ی يوئه شی ريمتعلق به مردم عشازی رکم یايآس
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ا در متناوباويوکی  -دارنده فرهنگ تورانی ريعشا
 وهاونه ها و سپس  ئه شیترکيب امپراتوری يو

نگ با شايان يادآوری است که جبودند. شامل 
شيوه زيستاری کوچروی  بر یريتاث چيها هوهون

باره وان در چيزی که نمی ت -آنان به بار نياورد
 گفت. Pazyryks(105پازيريکی ها (

 
 ،سوم پيش از ميالد سده انياست که در پا روشن
و بر سر تسلط بر  انيسالشکرکشی هايی به  وهاهون

 سايبريانموده بودند که به اطاعت قبايل سايان 
های شمالی گروه بيرون راندن و ی از آنان جنوب
اين امر با يافته  .ديرس انيبه پاها  یئه شيو

مرز هزاره شده است. در  دييتا یباستان شناسهای 
 کيريفرهنگ پاز الدياز م شيسوم و دوم پ های
روندهای جهانشمول تعويض فرهنگ شد، اما  ديناپد
اويوک  -باشنده فرورفتگی توران ريعشارا  ها
)Uyuk -Turano (  ها  آنی کردند. ا لمس نمهالت يعنی

 بهپس سو سده های ميانه به خاطر آسوده با 
سيمای روز در  نيبه اتا و » کوچيدند«نو دوران 

) تبارز نمودند. دست سرنوشت Teleutsتيليوس ها (
چين های ميانه  دشترا به شمال  همتباران آن ها

توده ها مشارکت  در مهاجرت بزرگ افگند که 
 شهيرنشانه » دور -تور«پيشوند  ديشا ورزيدند.

آن ها باشد که به اتنونيم (نام ن تباری که یها
تباری) شان افزود می گردد. اين ها قبايل 

 گريد) و zebender)، زيبندر (haylanduryهايلندوری (
به ی باشند که در ميان هون های اروپاي ليقبا
 اند. شناخته شده  یخوب
 

همه آوندها گواه بر آن که قوم حاکم هونو 
تنها بر  سخن (خونو) نيز از تورانيان بوده اند.

سر همگون بودن تلفظ خونو (خون) و خيون يا خيان 
)hyaun نيست. بل نيز در عناصر آشکارا اسکيتی (
کهن  یهنر و فرهنگ مادکليت گستره ت که در اس
 وش کرده بود.ردم جا خم نيا

                                     
يک واژه ايرانی قديم است که از  پازيرک  -. پازيريک 105

به معنای کبير، عظيم گرفته شده است. شايد واژه 
 گ.-هم ريشه در همين پازيرک داشته باشد» بزرگ«
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 يارفاداکتر اسکندر ب
 

 106دی ها، دينلين ها و هونوها
 

 -دست استرابوه در طاليه عصر حاضر، پيک هايی ب
رسيد دال بر آن  یوناني )دان یجغرافگيتاشناس (

کوچی (آسيان ها يا اوسون ها های ) asiii(آسی که 
، )pasians( غير از اين ها اند)، پسيان ها

(ساکاراوکی ها ) s sakaroval( ساکاروال ها
)sakarauks( (تخارها، سرزمين و غير از اين ها اند 

 باختر را از هلنی ها گرفته اند.
 

با در اين گزارش، تاريخ نويسان باستان، 
خاطرنشان می  ،کوچرو ليقبا یها نامبرشمردن 

های همه قبايل  نامسازند که در اين فهرست 
ترين بزرگهای  نامتنها  بازتاب نيافته، بل که

آمده است که به خودی خود، گواه بر ابعاد ، شان
 بزرگ تهاجم می باشد. 

 
ها را  آنی ها نيز می شناختند که نيچتخارها را 

می » شی های بزرگئه يو«يا » يوشی ها-دا«به نام 
از  یمندنيرو هياتحادآن ها زمانی خواندند. 

که  ،ی را تشکيل می دادندمرکز یايآس ليقبا
ن را بيشتر به نام سارمات های خاوری می ايشا

ها در جنگ وونديدن از هشکست تخارها با  شناسند.
به  ینيبه عقب نش ناگزير ،یمرکز یايآس سر بر

 یايآس نيسرزمايشان از  ی. برخيدنددگر سمت غرب
د. تخارها که در جمع ايشان را اشغال کردنيانه م

های استپ ها جايگاه برجسته داشتند، کوشان 

                                     
106 . Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed 
IPA: qʰoŋ naː) 
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پاسيان ها 107را گرفتند.آمو رودبار  يان ميانیجر
سارمات های خاوری پيوند  اب که ا کنگلی هاب

 ارال یايو در ريسرود  »گرسنههای دشت «داشتند، 
  .را برای بودوباش برگزيدند

 
چنين پنداشته می شود که در آينده از اين 

و 108ها (ارن ها) النکنفدراسيون قبيله يی، نخست 
نه، پيچينيگی ها و باشقيری ها در سده های ميا

برخاستند. گمان می زنند که در گذشته چراگاه 
های آن ها در استان گانسوی چين واقع بود که در 
نام آن، اتنونيم (نام تباری) شان ترسب نموده 

 است. 
 

يا اوسون ها  )Asian( آن چه مربوط به آسيان ها
سارمات های  باپيوندی  چيها ه آن می گردد،

همراه و همپيمان جنگ  نيو در ا نداشتندخاوری 
يوئه شی ها  در برابر )Xiongnu( وهاهونبا 

جنگيدند. آن ها با راندن تخارها از چراگاه های 
را  سکايی ها و تخاری ها بخش ازآن شان،  نيات

و ماندگار شده  که به دنبال يوئه شی ها نشتافته
زندگی نمايند (و نيز  جابودند تا در اين 

)؛ ندبودرفته پيشتر که را ) sakaroval( ها ساکروال
 زير فرمان خود در آوردند.

 
و  یمرکز یايآس یها استپهونوها فرمانروايان 

 همهاست که  امعنآن به  ني. اندشد نيکشور چ
سارمات های  در گذشته فرمانبردارکه توده هايی 

خاوری (يوئه شی ها) بودند، ديگر زير سيطره 
 یچه کسانتوده ها  نيا هونوها قرار گرفتند.

 109؟بودند

                                     
در شمال  ائرش . کوشان ها، پس از پی ريزی دولت نو،107

آمو، در دره فرغانه را چوناِن نخستين پايتخت خود 
 گ. -برگزيدند.

ايرانی يا  -) در اصل ارن (از ايرalan. الن ( 108
اريايی) بوده است که با گذشت زمان به الن مبدل شده 

 گ. -آالن ها –است. در شاهنامه 
روفيسور داکتر کاردين کتاب جامعی . در اين اواخر پ 109

در باره هونوها (خونوها يا کسينوها) زير نام 
. از ديد من،  2001نوشته است، مسکو » شاهنشاهی هونو«
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و است،  دهيچيپ اريبس یمرکز یايآس منظره تباری

به طور کامل شناخته نشده  یباستانشناساز نگاه 
از  یدهد تا برخ یاجازه مهم  نياست، اما با ا

 ی ها را انجام دهيم:ريگ جهينت
آسيای مرکزی،  یبخش غربدر در دوران باستان، 

برخی از ( ش داشتندی بودوباو تبت قبايل اوگری
را در  شان نيات -گرانيدو ، انيسا -یآلتا آنان

بازماندگان ايالمی  در ميان آن ها، دست داشتند)
و در حوضه رود تاريم؟) (ها و دراويدی ها 
بوريالی کهن  یاز گروه هاتبارهای پراکنده يی 

 ها آن خاوردر دورتر . ی) بسر می بردندشمال(
کردند. قبايل  پيشينيان تورک ها زندگی می

منچوری زمين های کرانه های درياچه  -تونگوزی
) را در Priamureبايکال و نزديکی دريا (پيريموری 

  110دست  داشتند.

                                                                                                           
اين بهترين کتابی است که تا کنون در باره هونوها 

 گ. -نوشته شده است.
دارای شان  نيات خاوریو بخش  انيسا -یآلتا. بوميان  110

. چهره ندبودنگولوييدی آميخته م–يدی سيماهای اروپاي
ساموييدی ها، کيت . هموار و کوتاه بودنسبتا  های آنان

ها و شورتسی ها و ديگران از بازماندگان آنان اند. از 
و  Qو   N دارندگان  هاپلوگروه های  ها آن یکيژنتديد 

R1b1b1 ن هاپلوگروهها حامال . در جنوب آنبودند D یدگزن 
دقيق تر  ،نياکان جاپانی ها اد،يتمال زبه اح .ردندکی م

بازماندگان حامالن که از جاپانی ها  یکساننياکان 
 شمرده می شوند. D هاپلوگروه

 
منگولوييدی های دارای شمايل آسيای ها  شرق آنجانب در 

 دارای چهره های خيلی هاها  کردند. آن یم یزندگمرکزی 
ن غوالمدرست مانند . بودند پهن، اما گسترده و باال

 C ن هاپلو گروهها حامال آن یکي. از لحاظ ژنتکنونی
دارندگان گروه  شان شمار بسياری انياما در مبودند 

ها  آن ،یزبانديده می شد. از ديد  Q و  Nهای پيوستگی 
شمرده می شوند.  ینچورم-تيره های تونگوزیفرزندان 
به ايشان اما اجداد  جمع آنان  برخاسته اند.مغوالن از 

فرزندان مغول ها  .ندنداشتی ربطی باستانداران رمه 
د. از نباش یآرام م انوسياقکرانه های  رانيگيماه

در هنگام پسروی آب ها  ، آنان سال بدين سوهزار
می برداشت (ماهيان و...)  يیايدر یهادرياها، خوراکه 

ی به پر سود اريبسکار  یريگيماههنگام در آن  نمودند.
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 یمرکز یايآس یها استپ ،برنزدر عصر نوسنگی و 

آسيای گله داران  یبرا »موعودهای  نيسرزم«به 
سرزمين  نيا نخستين قبايلی که بهشد.  لبدم یغرب

 ترانهيمد آدم هايی دارای چهره های ند،ها آمد
حوضه  یها ها استپ آن بودند.) ی(قفقازيی 

 - ی هاتبت جا نيز او ا را اشغال، خاوریترکستان 
 ظاهرا، فرزندانجاپانی ها را راندند.  نياکان

ايالمی ها و دراويدی ها از سوی آن ها اسيميله 
 يیهندواروپا ليها قبا . پشت سرآنشده بودند

ه دارای سيمای پاليواروپاييدی بودند. آمدند ک
های اوگرها را  نيزم افاناسيفیدارندگان فرهنگ 

تازه  ماندگار شدند. يورش جا نيو در اگرفتند 
به آغاز  یبرخآن انجاميد که به  غرب شبانان از

ها  هنگفر آميزشنجر به مکه  ،کنند گرانيدراندن 
 توده ها گرديد.و 
 
اس اروپاييدی اما گونه، فرهنگ هايی در اس نيا

ی پديد مرکز یايدر غرب آسنه همانند با يک ديگر 
 کونوفیا و افاناسيفیفرهنگ های : آمدند؛ مانند

)Okunevs ( به که رد پای آن ها  ،سايبريادر جنوب
بر می گردد؛ فرهنگ  مغولستان یها استپ

حوضه عليای رود در ) samus-seim( سيمی-ساموسايی
چونگاريا؛ فرهنگ  رد ی؛ فرهنگ چيمورچيکیاوب

فرهنگ  و ختنکشور های استپ در  اندروفويی

                                                                                                           
به دست آوردن تورها ز آن، با . اما پس اشمار می رفت 
پراکنده آمور کرانه های ها، در  قيو قاو جال ها 

می  شکارنيز که  بل ،یريگيماه آن ها نه تنها به. شدند
 .پرداختند

 
 کاليبا اچهيدرپيرامون ها به  از آن ی، برخجا نياز ا

می کوشند ايشان  یبرخآن گونه که ها، نه  . آنکوچيدند
استپی بنمايانند، بودند، بل  یدگزن وهيشرا پيشاهنگان 

آماده شده از  را پسان ها به گونهنوع اقتصاد  نياکه 
اين شيوه و از آن زمان بودند گرفته يگان شان وام همسا

 بآدا می کنند و دنبال رييگونه تغ چيبدون ه زندگانی را
 انه ماندهمحافظه کارشان کماکان همان گونه و رسوم 

ها  است، اما آندگرگونی ها  ستخوشد یزندگجهان و است. 
 .کنند ینمتغيير 
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ی مرکزآسيای  خاوریحدود به که ظاهرا  کراسوکی
 111.بود دهيرس

 
فشار تازه نتوانستند  یمرکز یايآس يانومب

 کردند. ینيو عقب نشنمايند مهار را واردان 
 می بايستی به ليدال یبرخ نا بهکه باوگرها 

پيش از  ،پرداختندی می آلتا نياشغال سرزم
زمان، همين از  آماج سرکوب قرار گرفتند. ديگران
 آن ها پايان يافت. اما پيشينيان تورکی هانفوذ 
در موقعيت سودمند کردند،  یم یشرق زندگدر که 

 نوستيپاز ها صفوف خود را  . آنقرار گرفتند
اوگرهای شکست خورده که يکپارچگی تباری خود را 

و  ودند، اکمال کردنده باز دست دادباخته و 
خود از  یبرا سودمند را یزهاياز چ یاريبس

 خود وام گرفته است. شرفتهيپ یها هيهمسا
 
، اما را کشف می نمايد اهفرهنگ  یاستان شناسب 

تيپ های تباری سازندگان و آفرينندگان به ندرت 
باره اطالعات در  یدهد. برخ ینشان مآن ها را 

ی بازتاب نيچ یخيارمنابع تدر  یمرکز یايمردم آس
که در قلب توده هايی که  فتگ دي. بايافته است

 ینيچدر آغاز مورد توجه کردند،  یم یزندگ ايآس
شان  ديد تيررسکه در آن هايی هم بودند و نها 

، خودقرار می گرفتند، به خاطر کنجکاوی نسبت به 
ی ها، بل که به دليل نيچنه مديون مهربانی 

. اما فی مابين بودند هخصمانمناسبات و يگی همسا
توسعه جامعه و همپا با با گذشت زمان، 

به  آغاز هيهمسا یکشورها، مناسبات با ارتباطات
 رد.ک رييتغ
 

ژون  از ،نيچ باختریشمال توده های باشنده از 
نام می برند.  دينلين ها وها  ی، د) هاجونگ(

چشمان  -سازد یرا متحد موجه مشترکی که آن ها 

                                     
. اين فرهنگ ها نخستين فرهنگ هايی نبودند که در  111

اين سرزمين ها پديد آمده بودند. پيش از چيره شدن اين 
فرهنگ ها، در نزديکی های انگره آدم هايی ساکن شده 

 - بودند که دارای چهره های مديترانه يی بودند
که در تشکل آن همچنين آدم  سازندگان فرهنگ کيتويی،

 های دارای سيماهای منگولوييدی اشتراک  داشتند.
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ها  ینياما چ ر و خرمايی است.بو یو موها یآب
 یني: بآن ها را هم می ديدند گريد یها یژگيو

 یها یژگيويعنی ، فرورفتهو چشمان های بلند 
 نژادهای اروپايی آن ها را.

 
تباری چه ها از لحاظ  آنپاسخ به اين پرسش که 

 شايد دينلين ها مردمانی بودند، دشوار است.
، فیافاناسيدارندگان فرهنگ های  فرزندان

دست  يت ها (تورانيان) بودند.سکاو اکونيفی 
های چين کشانيد و از مرزسرنوشت آن ها را به 

کشانيده  نيچ خيتاربرگ های  همين رو بود که در
 یمرکز یايدر شمال آس اصلی ايشان. بخش شدند
وها و هونهای جنگ دوره کردند و در  یم یزندگ

 .ندمعروف شد ی نزد تقويم نويسان چينینيچ
 
دارند تا دينلين ها را تالش خی از پژوهشگران بر

(يعنی تخارهای مستعار)  کاراسوکی ها فرزندان
psevdotohar) کشاورزان نيو همچن) معرفی بدارند 

 معتبر  ر پايه ديدگاهاما ب .)Tagar( تاگاری
 يیايآسبخش  یاستپنوار «بازتاب يافته در کتاب [

از  دينلين ها»] سارماتی -يیسکا عصر در یشورو
اواخر سده سوم پيش از ميالد در گستره يی از 

رتيش (در ياوبی يا رود ا درياچه بايکال تا رود
و کوچرو  کردند یم یزندگخاور قزاقستان) 

 ها توان با آن تنها فرهنگی را که می   بودند.
 - تورانی ا(ي ارتباط داد، فرهنگ اويوکی

ها  آناست.  ما) فيتعر به  Turano- Uyukاويوکی
، اما اطالعات داشتند راشان شکوه خودبا خيتار

 بود. دهيرسن نيها به چ مربوط به آن
 

 ان،يسا-یآلتا یکوه ها انيها در م در شمال آن
 زارها است، بوماهااز درخت دهيپوشکه سراسر 

)boma( ، مانده  ناشناختهشان که زبان می زيستند
های زبان سخن از ناهمگونی  است. لئو گوميليف

دقيق تر خاکاس ها (ها زغيقربوماها و 
Khakass(112نيا چنين بر می آيد که، اما، می گويد 

                                     
. در گاهنامه های باستانی چينی از مردمانی به نام  112

خياگاس ها ياد شده است که بلندباال، دارای موهای بور 
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 یزمان انه،يماوايل سده های مربوط به اطالعات 
 یرکوتهونوهای  ريتاثزير  سايبريا بکه مردم جنو

 .باشدخاکاس نام گرفتند، و ند آمدزبان در
 

خود بوماها، خويش را بيکينی ها و آالکچينی ها 
زماندگان شان تاتار نام گرفتند. می خواندند. با

چنين گزارش می شودکه تاتارها در سده های ميانه 
به زبان تورکی سخن می گفته اند. اما با اين هم 

 زبان اصلی مادری خود را ياد داشتند. 
 

                                                                                                           
و چشمان شيشه يی آبی يا سبز و پوست سپيد بوده اند. 

ده باشد. کنون بو» خاکاس«شايد نام اصلی اين مردمان 
هم در ساختار فدراسيون روسيه منطقه يی به نام خاکاس 
در گستره عليای رود ينی سی (در استان آلتای 
کوهستانی) هست که در آن مردمان دارای وبژگی های 
اروپايی نژاد سفيد اما با چهره های منگولوييدی بود 
وباش دارند. اين ها در واقع، قرغيرهای اصيل اند. 

يشان زمانی از اين جا برخاستند و دولت نياکان ا
اويغورها را که جانشين خاقانات شرقی تورک شده بود، 
برانداختند و به منطقه هفترود (گستره کنونی 
قرغيزستان) شتافتند و با گرفتن ترکستان خاوری، دولت 
بزرگی را برپا نمودند. مگر دولت ايشان نتوانست ديرپا 

 باشد. 
 

سپيدپوست چگونه منگولوييد و  اين که اين توده های
تورکی زبان شدند، تاريخ درازی دارد. به گونه يی که 

نوشته است، » تاريخ خلق هونو«گوميليف در کتاب 
می » تسی گو«قرغيزها که چينی ها ايشان را به نام 

شناخته اند، در اثر آميزش دينلين ها با قبيله 
ن، ناشناخته  گيان گون به ميان آمدند. در غرب آنا

قبچاق ها زندگی می کردند که ايشان نيز شايد با 
دينلين ها خويشاوند بودند. به هر رو، قرغيزها در اثر 
آميزش با: هونوها، نياکان مغول ها (ژوژان ها يا 
روران ها)، تورکان آشينايی، اويغورها، چينی ها و 

(جونگ سرانجام هم تسلط چهار سده يی متاخر چونگارها 
بر گستره قرغيزستان عنی ژون ها) يا يونگ+آر+ها ي

کنونی منگولوييد و تورکی زبان شدند. يعنی سرزمين 
کنونی قرغيزستان که در گذشته متعلق به يوئه شی ها و 
اوسون ها بود، خاستگاه نخستين شان نه، بل که ميهن 
دومی آن ها می باشد. همين گونه، چهره های منگولوييدی 

تين شان هم همانند با شان، ثانوی است. شايد زبان نخس
 گ.         -زبان های پروتو ايرانی خاوی بوده باشد.
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از اين گزارش اصوال مبهم روشن نيست که چرا 
منشای بوماها (نياکان تاتارها) را 

ست در آن دوره مغول خوانده اند؟ روشن ا113مغولی

                                     
. در اين جا نويسنده دچار اشتباه بصری در خوانش  113

متن نوشته گوميليف به دليل مشابهت ظاهری دو کلمه 
همانند از ديدگاه نوشتاری شده است. در متن روسی 

آمده  (فزونشمار) многочисленныйمقاله گوميليف کلمه 
    монгольскийيارف به اشتباه آن راااست، اما آقای ب

 (مغولی) خوانده است.
 

...و اما بحث بر سر اين نيست. در گذشته، در يک دوره، 
به صورت عموم باشندگان کوچرو ميانه های آسيا را 
تاتار می خواندند. تات به زبان های مغولی و تورکی به 

به معنای مرد و نيز معنای بيگانه بوده است و آر هم 
مردم. اين گونه، تاتار يعنی مردم بيگانه. يعنی مغول 
ها همه بيگانان را تاتار می خواندند. اين بود که 

اصطالح تاتار در روسيه و چين و آسيای ميانه و ايران و  
جهان عرب عام گرديد. عين چيز را در باره واژه های 

از دستيابی  تورک و مغول هم  می توان گفت. عرب ها، پس
به آسيای ميانه، همه توده های کوچرو باشنده ماوراء 
النهر را به نام ترک ياد کردند. روشن است واژه مغول 
هم پيش از چنگيز خان موجود نبوده است. پس از سرازير 
شدن سپاهيان مغول به آسيای ميانه و فالت ايران، نام 

زی و مغول برای تقريبا همه باشندگان کوچرو آسيای مرک
ميانه عام شد. اين است که در بسياری از آثار سده 
بيستم، همه آن ها نادرست جزو نژاد زرد قلمداد شده 

 اند.   
 

پيدا است که اين اشتباه، در آثار بسياری پژوهشگران 
اروپايی نيز راه يافته است. برای نمونه، در کتاب 
امپراتوری صحرا نوردان رنه گروسه، بسياری از توده 

آسيايی مانند کوشانيان و يفتليان و ... نادرست  های
 مغول و تورک خوانده شده اند. 

 
درست پيدايش و بالندگی علم ژنيتيک (نسب شناسی) بود 
که بسياری از لغزش های پيشينيان را ويرايش کرد. به 

 Oگونه مثال، توده های زردپوست چينی دارای هاپلوهای 
 اند.  Cوهای نوع و توده های مغولی تبار دارای هاپل

 
طرفه اين که بسياری از دانشمندان بزرگ نيز مرتکب 
چنين لغزش های شده اند. برای نمونه، ن. يا. بيچورين 
(ياکنيف) چين شناس بزرگ (گزارنده برجسته آثار چين 

) و 1928» (يادداشت های مغولستان«باستان) در کتاب های 
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ها در قطار توده های کوچک و باالتر از آن، توده 
های زير ستم آسيايی هيچ برازندگی يی نداشتند. 
در آن زمان، هنگامی که توده های هژمون، با همه 

با هم می » جهان«نيرو پيگيرانه بر سر رهبری 
رزميدند و نيروهای شان را [در نبردهای 

ادند؛ توده های کوچک گ.] به هدر می د-فرسايشی
زير ستم با بردباری منتظر بودند که چه وقت 
خواهند توانست حريفان از پا افتاده را از صحنه 

 بيرون کنند.    
 

را می  گريد یتاتارها نسخه هادر باره منشای 
يی ايآر اي یرانياآن ها زبان  -نخست. آوريم
(آدم های » تات+ ار«نام تباری آن ها: . بود

به گونه  يگانگان) گواه بر همين است.بيگانه، ب
يان را به همين رانيايی که روشن است، تورکی ها 

، به هر »تات«همين از 114.نام می شناخته اند
تات+چوک) ( کيکه نام تاج هستاحتمال  نيحال، ا

تورکی زبانان به ياد داشتند  115ساخته شده باشد.
مند نيرو که تاجيک ها بازماندگان تخارهای زمانی

ها به وهوندست از شکست ديدن که پس از د بودن
 .داسکان گزين شدن کستانياجسرزمين کنونی ت

 
 یعني، ی می پنداردتيکتاتارها را  -ومديدگاه د

ها فرزندان  ، آنشداب ني. اگر چنیقفقاز
 یايآسبرخاسته از  یوسنگمديترانه يی های دوره ن

 در تضاد با دگاهيد نيد. اما انباش یم ريصغ
قهوه يی قرار می  و مو یچشم آب دينلين های

                                                                                                           
نهر در مجموعه منابع در باره اقوام باشنده ماورال«

) خود، نادرست اويغورها را مغولی 1953» (دوران قديم
 گ.-خوانده بود.

. تورکی زبانان، تات ها را تاتچکلر (تات+چيک+ لر)  114
- می خواندند که با گذشت زمان، تاچيک و تاجيک شده است

 گ.
نگاه » تاجيک«. در باره وجه تسيمه يا ريشه واژه  115

 شود به کتاب های:
  1378اريخ، ميرزا شکور زاده، تهران،تاجيکان در مسير ت

تاجيک ها در منابع تاريخی، پروفيسور لعلزاد، لندن، 
در تارنماهای انترنتی: لعلستان، خراسان زمين، 
خاوران، جاويدان، خورشيد، خواهان، فيروزکوه، آريايی 

 گ.-و...
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دارای  گيرد. هرگاه پذيريم که قفقازيان در آغاز
نبوده اند، کار دشوارتر می شود. کيت  ديسفپوست 

از ديد ژنيتيکی، بازماندگان تاتارها  معاصر های
آداب و رسوم و تنها  که لب شمرده نمی شوند،

  شان را حفظ نموده اند.زبان 
 

، هوستی ها (خوستی »بمنطقه غر«های  نيزمدر 
ان و مردم ليقبا ) زندگی می کردند. همه hustsها

ی چين را با همين غربباشنده همواری های شمال و 
 یوحش«نام عمومی می خواندند. زيرا خوستی ها 

ی ها، د -ها آن انيدر ممعنا می دهد.  »یغربهای 
 اي(آن ها بودند. همه  دينلين ها و ژون ها

 .ندبود قهوه يیو مو  یم آب) چشبسياری از ايشان
 
اطالعات مربوط به هميشه که کنجکاو  انيوناني

به ايشان می ، دستران باشنده سرزمين های دومردم
ان مردم آن سوها،که در  ه اندنوشترسيد؛ 
 ،)fokary( ، سيرها، فخارها)Issedones( ايسودونی

 و )aspakar( اويخردها (اويخوردها)، اسپه کارها
 نيکردند. از ا یم یزندگ) ottorokor( اوتوروکورها

فهرست می توان فکارها، اويخوردها، اوتوروکارها 
لئو گوميليف، سيرها را  116و سير را بازشناخت.

                                     
ساک های باشنده ميانه های سرزمين های  ،انيوناني.   116

 تند که چنين بر می آيد که بااسکيت ها را می شناخ
مطابقت می  نيچ تاريم در شمال باختری منطقه حوضه

ا (سرزمين کيريبه نام سآن ها اين کشور را  نمايد.
اين دانستند که  یم نياما همچن ،سيرها) ياد می نمودند
. پهن است نيچباختری شمال  سرزمين از کاشغر تا

ی مسير برپايپس از  سيری هابا يونانيان احتماال، 
بزرگ  شميا به جاده بزرگ ابرپسان هکه  ،بازرگانی منظم

 شهرت يافت، آشنا شده بودند.
 

بر سر تسلط بر گستره ها ودر جنگ با هون نيچبا پيروزی 
سرزمين های غربی آسيای مرکزی، مسير راه ابريشم گشوده 

 الدياز م شيپ شد. اين حادثه در حول و حوش سده يکم
های مردم استپ باره ا اطالعات در ، امه بوداتفاق افتاد

به سده يکم پيش از ميالد  تنها در ايسآاورخاوری 
به  مقارن با کوچيدن يوئه شی ها یعني رسيد. انيوناني

 يانه.م یايآس
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نام های تباری توده های کوچرو باشنده آن  انيوناني

ايسودون ها، تخارها و  سرزمين را بر می شمارند:
شايد اويغورها بوده باشند. منظور  اويخردها. اويخردها

از آن ها هرودوت از ايسودون ها مردمانی بود که پيشتر 
در مقابل ماساگست ها ياد کرده در جنوب اورال  يیجادر 

کردند،  یم یزندگرود تاريم  قبال در حوضه بود. تخارها
ی ار ما بخشا .ندرفتيانه م یايآسبه انتر اما پس
يوئه شی های کوچک  به نامرا  ها آنان ینيچکه ، تخارها

که  ،ی خود ماندگار شدندباستانميهن در می خواندند، 
چنين می نمايد که پيش از کوچيدن بخش اصلی تخارها به 
نام تخارستان ياد می شده است. در همين سرزمين 

اسپه « ناشناخته تخارستان است که يونانيان از مرمادن
) ياد می کنند. aspakarو   ottorokor و اوتوروکور (» کار

روشن است اسپه کار يک نام ايرانی است. اوتوروکور، 
 - ی را به ياد می آوردهونيا  یمعروف بلغارنام تباری 

 ) را.uturgurاوتورگور ( لهيقبشايد 
 
) را Bautisباوتيس ( و) Oyhardی اويخرد (رودها انيوناني

 تاريم رودخانه ها، احتماال، از آن یکي. ندشناختمی 
 یشاخه ها خاور راندمان دارد وبه باختر ، که از است
رود چرچن  – گريدرود . اند ارکنديآکسو و رودهای آن 

) Kunlunی کونلون يا  کونليان (ها که از کوه است 
باوت  یتبتتوده های  ستگاهيز يعنی از، می گيرد سرچشمه

) يک رود پرآب و مست و Tchertchenچرچن ( . در گذشتهها
 هایرود لوب نور می ريخت. اچهيبه درکه د وخروشان ب

 ند که همچنين از کوچکتر ا) Keriyaکيريا ( ختن و ارکند،ي
ها ناپديد می  ابانيو در ب جريان يافته، کونلون  کوه

 به رود تاريم می ريخته اند.اما در گذشته  ،گردند
 

: ترديدی نيست که آن چه را که يونيان يادداشت گزارنده
ناميده اند، نمی تواند » اويخرد«يا » رداويخو«باستان 

يعنی  -چيزی جز اويغور بوده باشد. اويغور (اوی+غور)
مردمان باشنده درختزارهای دره های کوهی. در اين حال، 

دانشمند اويغوری بر آن است که  -داکتر الماس تورگاتای
 - (اوی+خور يا خر+د) »اويخرد«يا » اويخورد«در واژه 

خورشيد است. در اين صورت اويخورها  خور يا خر همان
يعنی مردمان باشنده کوه هايی که از پشت آن خورشيد می 

 برآيد.
 

، کتاب تاريخ عمومی اويغورستان 1آبليت کمالف، در ص. 
(ترجمه ميترا همدانی، مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی، 

نخستين بار از منابع چينی در «) می نويسد: 1381تهران، 
) در سده هژدهم، Khueikhe» (خوئيخه«ها واژه باره اويغور



 

435 
 

اما به  می دانست.مرتبط ها  یبا دبه اشتباه 
شبه تخاريان يا  ها فرزندان ، آنادياحتمال ز

و باشندگان حوضه ) psevdotohar(تخاريان مستعار 
تاريم پيش از آمدن ايرانيان به اين جا رود 

 بوده اند.
 
 

 
نقشه پراکندگی قبايل ژون (برگرفته از کتاب 

 اثر لئو گوميليف)-تاريخ هونوها
 

 در اين جا:
گستره  -در باال سمت چپ در جنوب درياچه بلخاش

  (саки)   بودوباش ساک ها
 

در جنوب درياچه ايسيک کول (قيرغزستان  -زيرآن
  (тохары)   ستره بودوباش تخارهاگ -کنونی)

  گستره بودوباش يوئه شی ها -در باال در شمال
(юэчжи)  
  (усунь) گستره بودوباش اوسون ها -زير آن

  گستره بودوباش هونوها -با حروف بزرگ-در ميانه
    (хунну) 

گستره بودوباش دونهو ها  -در باال سمت راست
  (дунху) (نياکان مغول ها)

                                                                                                           
از طرف چين شناسان فرانسوی مانند ژ. دگينه، گوبيل، 
ژو ده مايا و ک. ده. ويسدلو به ميان آمد...نزديکترين 

- »....) مشخص شدهGaoche  -اجداد خوئيخه (قبايل گائوچه
 گ.
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گستره دولت های چينی:  -در راست در پايين
–، يان، دای، تسزين، و در چپ آن ها (цинь)تسين

 (ди)   گستره بودوباش بايماها و دی ها
 

در کوچی های )  zhunژون (جونگ ها يونگ ها يا 
پيش از ميالد پديدار چهاردهم سده در  نيچ یمرزها
ميانی جلگه ميان اما بارور  کيو نوار بار شدند
از  یکينام  ی را گرفتند.بوگان ببابو چين 
برای ما شناخته شده  )syanyun( سيان يون -ليقبا

ورزيده اند آن را تالش همانندی که به علت است 
آژند بزنند و آن را مربوط ) سيونوها( وهابا هون

 قبايل تورکی زبان بدانند.
 

بی آن که پيوند سيان يون ها را با هونوها 
به ی سازيم که منتفی بپنداريم، خاطرنشان م

پيوند داشته  انيرانيا اژون ها ب ادياحتمال ز
 یماز نزديک ها را  آن ینيچ تاريخنويسان اند.

شناختند و از همين رو هم ايشان را به نام 
ژون های کوهی  هایخنجرها می خواندند. » دی-ژون«

خنجرهای آنان به . گواه آشکار بر منشای شان است
ی اسکيت های گونه شگفتی برانگيزی خنجرها

م که يدان یمرا به خاطر می آورند.  پرآوازه
پولی اتنيک  طيمحاز ژو  یپادشاهفرمانروايان 

با بستگان و  (چندتباری) ژون ها برخاسته بودند
 یاسيسدشت نشين خود پيوندهای خويشاوندی و 

 ديرپا و استوار داشتند. 
 

از شاخه (اردوس ) loufan( و لووفان117بايان ليقبا
با ژون ها پيوند  )زرد هوان هی يا رود دروهای 

و  داشتند يیها آداب و رسوم سکا آن داشتند.
قرار  کيريفرهنگ پاززير تاثير  فرمانروايان شان

يادمان های  اردوس ها در . از آنداشتند
سوم پيش  -اواخر سده های جارمنخبگان  گورستانی

در سبک  اتیوريز از ميالد بر جا مانده است با
 نامنهاد اردوس. و برنز ک،يريپاز

 

                                     
. گروه هايی از بايانی ها همين اکنون هم در  117

 گ. -ش دارند. در منطقه بند بايان.افغانستان بودوبا
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 تنديس برنزی مرد دارای سيمای آشکارا اروپايی
 یتی (اکيناکی) در دست و جامه اسکيتبا شمشير اسکي

 
. لئو متناقض است زينها  »ید«باره اطالعات در 

دی ها در شمال  یميقد ستگاهيزگوميليف سخن از 
هزار ساله جنگ های و  ميانی چين یدشت ها

بر » مو اهيسچينی ها «با  »شير سرخ اهريمن های«
ی را می ليد–ديگر آنان او نام زبان می راند. 

از  آن را با تيلی ها پيوند می زند.که  ،آورد
 یدی و با) Chidi( چی دی نام ان او نام های گريد

 را ياد می کند. ديو سفهای سرخ  یديعنی 
ها و بازماندگان غورياو –چی دی ها  بازماندگان
ها)  پشتون(  Ephtalitsهپتاليت ها  -بای دی ها

ی دی افر افغانی لهيدر قب »ید«اند. نام تباری 
ظاهر  کيالشتورنی(افريدی) هم تکرار می شود. س. 

مربوط  دشت های ميانی چين را در شمالشدن آنان 
 سده هفتم پيش از ميالد می پندارد.  به
 

اتنونيم تيلی های قديم را توده های کنونی 
تيليوت ها و تيليسی ها حفظ  -ایباشنده آلت

نموده اند. در سپيده دم سده های ميانه اين نام 
در اتنونيم های توده های يفتلی، ابدالی و 
دوبالی بلغار ديده می شد. (اب+دالی، اف+ تالی، 
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به معنای سرزمين » اب«دولو+اب که در اين جا 
 118های کوچيان است).

                                     
ی، يفتلی و دولوبا از روی همه نشانه ابدال ليقبا.  118

خاوری  ترکستانزمانی در ها  آن ی اند.رانياهای 
از ايشان توپونيم (نامجا که  يیجا  -بودوباش داشتند
و سپس از آن  -استمانده  بر جا یابداليا نام گيتايی) 

افغانستان، کنونی  مينجا از راه آسيای ميانه به سرز
 .ندرفتی خاوری ترکمنستان و اروپا

 
سده همراه پس از پنج تقريبا  »یابدال«ن ارکمطايفه ت

 ريصغ یايفتح آس ند.رفت انهيمخاور با اغوزها به 
را با آنان مربوط  )کنونی هيترکسرزمين آناتولی يا (

ی نام هاان در آسيای صغير آنبازماندگان از  می دانند.
 اريبه احتمال بسجا مانده است.  بر یابدال ی خانوادگ

گ.] -[نام خانوادگی نويسنده ) Bayarبايار ( نام اد،يز
 با آن ها ارتباط می گيرد.

 
) که منشای تباری شان را Dulobی دولوب (از بلغارها

برخالف حقايق تاريخی تالش ورزيده اند به قبايل ژرمن 
 انده اند.بر جا م Duleb پيوند بزنند، دوليبی ها  

 
مرکز نه رد شده از سوی (اما  های گنگ اميپبر ا نب

ی های نيتاتارها و اوکرا)، (O. Balanovskyی بالنوفسکیعلم
 هم اند. بستگان  يد ژنيتيکیداز  منطقه لووف

 
ی و بدالآن چه مربوط می گردد به  هم آوايی کلمه های ا

و  یتاتارهای زبان  ا درآشکارچنين چيزی  ،هپتالی
ی برجسته می باشد. روشن است، می توان کلمه های ريباشق

 ايتيل و اديل را با هم مقايسه کرد.
 

 
(يک سکه يفتلی با فرتور پادشاه يفتلی (سيمای 

 اروپاييدی او با بينی برجسته آشکار است)
 

: چنان چه در گذشته چند بار هم ياد يادداشت گزارنده
ابدالی آور شديم، تا کنون بر سر وجه تسميه قبيله 
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پشتون در ميان دانشمندان کنکاش های فراوانی روان 
بوده است. گروهی بر آن اند که ابدال برگرفته از 
عبدال عربی است و عبدالی با گذشت زمان به شکل ابدالی 
تغيير شکل يافته که همانا همين ديدگاه بيشتر پذيرفته 
شده است. همچنين در اين که کلمه پشتو (جمع آن پشتون) 

رفته از همان پرسو و پرثو و پارسو و پرسوو است و برگ
پشتون های ابدالی با پارسيان از يک تيره و تبار اند، 

 کمتر کسی ترديد داشته است.   
 

از سوی ديگر، آن چه مربوط به يفتلی ها می گردد، در 
کل، چند ديدگاه از سوی دانشمندان ارائه گرديده است 

از يک تيره و تبار که گروهی ايشان را با کوشانيان 
دانسته اند و از بازماندگان يوئه شی ها خوانده اند. 

ن های تا وگروه ديگر ايشان را از بازماندگان اوس
اندازه يی آميخته با هونوها (هونوهای سفيد) شمرده 
اند و گروه ديگر از جمله لئو گوميليف آنان را از 
بوميان پامير و بدخشان خوانده اند که کاوش های 

ستان شناسی اخير، همانا همين ديدگاه سومی را تاييد با
 می نمايد. 

 
در اين جا، گنجايش ندارد که بيشتر از اين در باره 
منشای يفتليان يا هپتاليان که عرب ها ايشان را 

دولت يفتلی و «هياطله خوانده اند، بپردازيم. در کتاب 
نوشته شادروان داکتر » نقش آن در تاريخ آسيای مرکزی

» شاهنشاهی کيرپاند«روف عيسی محمدف و نيز کتاب مع
نوشته بانو پروفيسور غوزل محی الدين ووا، به تفصيل 
به اين مساله پرداخته شده است که هر دو کتاب اکنون 
زير ترجمه اند و اميدوارم بتوانم در آينده نزديک هر 
دو را پيشک حضور تان نمايم. با اين هم يادآوری چند 

 می پنداريم: نکته را بايسته
بسيار دشوار است کسی باور کند که در جهانگشايی های 
سلجوقيان در آسيای صغير همانا ابداليان پشتون در 
کنار ترکمان های اوغوز و افشارها (افشينی ها) 
پيشاهنگ بوده باشند. زيرا در آثار تاريخی فزونشمار 
دوره سلجوقی چه به زبان عربی و چه در پارسی دری و چه 

ساير زبان ها به چنين چيزی اشاره نشده است. اما در 
آن چه در اين پيوند در باره بازماندگان هپتاليان 
(يفتليان) آمده، ترديدی بر نمی انگيزد. يعنی اين 
يفتليان بوده اند که در کنار اوغوزها و افشاری ها در 
 فتح آسيای صغير دست داشته اند، نه پشتون های ابدالی.

 
ی توان گفت که طايفه ترکمان ابدالی، نه از همين رو، م

با پشتون های ابدالی، بل که با هپتاليان يا يفتليان 
پيوند دارند که در اثر آميزش با ترکمانان و يا زير 
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تاثير آنان زبان خود را از دست داده، ترکمان خوانده 
شده اند. از سوی ديگر، به همين پيمانه روشن است که 

زه يی اند از يفتليان و توده پشتون های غلزايی آمي
های بومی باشنده گستره ميان کابلستان و رود سند يعنی 
کوه های سليمان و دامنه های آن که زبان شان در آغاز 
مانند يفتليان بوده اما در اثر اميزش با پشتون های 

 ابدالی و زير تاثير آنان پشتو شده است.
ته می دانم در پيوند با گفته های نويسنده همچنين بايس

 يادآور شوم که :
نخست اين که پشتون ها در دوره فرمانروايی سلجوقيان 
در گستره کنونی افغانستان حضور نداشتند. از حضور 
پشتون ها (افغان ها) برای نخستين بار در دوره محمود 
غزنوی در جنوب کابل (منظور کابلستان است نه شهر 

ان ياد شده کابل) يعنی در همين گستره کوه های سليم
است. در دوره شاهرخ تيموری، زمين هايی به پشتون ها 
در مضافات قندهار داده شد. روشن است آن ها نمی 
توانسته اند در آن هنگام در هرات حضور داشته باشند. 
زيرا در تاريخ های تيموريان هرات و ساير منابع از 

سلجوقيان بر مناطق جنوب  آنان چيزی ياد نشده است.
نداشتند يعنی اصال  سيطره تا کرانه های رود سند هندوکش

 بر گستره پشتون ها تسلط نداشتند.
 

گذشته از اين ها، نام ابدالی چوناِن يک طايفه در ميان 
قبايل پشتون، بيشتر در اواخر صفويه برجسته شد که با 
نياکان احمدخان عبدالی ربط می گيرد. پيش از دوره 

ه نمی شود. دست کم بنده صفويه نام عبدالی در جايی ديد
 تا کنون در کدام منبعی با اين نام بر نخورده ام.

 
هرگاه بپذيريم که پشتون ها (ابدالی ها) از 
بازماندگان هپتاليان اند، چنين می شود که پيش از 
برافتادن يفتليان در تاريخ حضور نداشته اند. حال آن 

حنه که در موازييک پومپی، که در آن يونانيان باستان ص
نبرد داريوش و اسکندر را به نمايش کشيده اند، در 
کنار داريوش سواره نظام افغانی (پشتون) مجهز با جنگ 
افزارهای سنگين ديده می شوند. اين تصوير در کتاب 

نوشته داکتر محمود افشار و نيزکتاب » افغان نامه«
به زبان انگليسی آورده » تاريخ جنگ های افغانستان«

ه اين که پشتون های ابدالی پيش از شده است. نتيج
يفتليان در گستره ايران خاوری (در منطقه مستنگ در 
بلوچستان کنونی) حضور داشته اند و روشن است نمی توان 
آنان را بازمانده يفتليان دانست. شاخه ديگر پشتون ها 
يعنی غلزايی ها از بازماندگان يفتلی هستند که در اثر 

ن های ابدالی به ميان آمده آميزش يفتلی ها با پشتو
 اند. پسان ها غلزايی ها در دوره شاهنشاه محمود غزنوی
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يشاوند همه آن ها چنين بر می آيد که با هم خو
چيزی که چينی ها به آن اشاره نموده اند.  -اند

به باور چينی ها، اويغورها (که از تيره تيلی 
اند) و يفتلی ها بر رغم تفاوت زبان های شان 

 دارای منشای مشترک اند. 
 

آن چه مربوط به منشای تباری دی ها می گردد، می 
چنين بر می آيد شود گفت که چندان روشن نيست. 

 ليقبا در پيدايش خود با سو کيا از ه آنکه 
با  گر،يد یاز سو يانه وم یايآس نيکوچ نش يیسکا

باشندگان قديمی اين سرزمين ها (با آن که هم از 
جاهايی ديگری به اين جا آمده بودند)، پيوند 

در ميان آن ها امکان دارد که داشتند. بيخی 
بوده  اندرونوفويی» ارابه سواران«بازماندگان 

همين گونه چنين بر می آيد که موميايی  باشند.
های يافت شده در حوضه رود تاريم با آنان 
ارتباط يکراستی داشته باشند. همچنين آن ها با 
ژون ها پيوندهايی داشته بودند. از ديدگاه 

                                                                                                           
به پيمانه معينی با تورک  و پس از آن، در زمان بابر،

 ها آميز يافتند. 
 

در باره وجه تسيمه کلمه پشتون، در باال مطالبی 
نوشتيم. اما وجه تسيمه کلمه افغان تا کنون به درستی 

افغان، معرب ابگان باشد. ابگان روشن نيست. شايد 
(اب+گان) يعنی مردمان کوچی. شايان توجه است که در 

به » اب«ديده می شود. حال، اگر » اب«کلمه ابدالی هم 
معنای کوچی باشد، با پرسش ديگری رو به رو می شويم که 

يعنی چه؟ تنها چيزی که به ذهن می رسد، اين » دالی«پس 
نشده ديلی باشد. يعنی دی است که شايد دالی شکل دگرگو

ها. پس می توان چنين نتيجه گيری کرد که ابدالی يعنی 
دی های کوچی. دی ها هم همان دهايی های يا دهه يی های 
تورانی اند. شايد اين نام پس از آمدن توده های سکايی 
و ساير تورانی ها به گستره بودوباش پشتون ها پديد 

 آمده باشد.      
 

اين ها می توان گفت که در لشکرکشی  با توجه به همه
سرزمين  -های سلجوقيان بر آسيای صغير (آناتولی

امپراتوری روم شرقی بيزانس يا ترکيه کنونی) نه پشتون 
های ابدالی، بل که يفتلی های آميزش يافته با 

 گ. -ترکمانان، اشتراک داشته و پيشاهنگ بوده اند.
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 R1aژنيتيک، آن ها دارندگان هاپلوگروه آريايی 
 119بودند.

 
دی های کوچرو نه تنها استپ های استان کنونی 

همين گونه در راستای که  ، بلرا گرفتند انسوگ
. ظاهرا، در ندرفتپيش  چوانيجنوب در استان س

رو » شو -با«ها با مردم  آن چوان،يدر س جا نيا
به رو گرديدند و با آنان آميزش يافتند و پاره 

به  .ندرا وام گرفت ی آناناز عناصر فرهنگ يی
ه ک آيين روپوش گذاشتن بر آرامگاه ها را، ويژه
گورستان های  -گستره فرهنگ های کاتاکومبیدر 

دخمه يی (گورستان های بوما در ترکستان خاوری و 
شمسی در دامنه های شمالی کوه های تيان شان 

در سال های پس س، و ش يافته بودند) گسترو...
سترگ استپ  توده ها به مرزهای غربی  مهاجرت های ِ

 120ند.ديرس ايسآاورهای 
 
ژون، قبيله اوسون  لهيه شده قبو شناخت نيهمترم

 یها استپدر  )(آسيانی های تاريخ نويسان يونانی
بسر می بردند. به گفته لئو گانسو کنونی استان 

 آن گرانيد گوميليف آن ها از دينلين ها بودند.
يکی می  )issedons( ايسيدونی ها ها را با

پندارند. اوسون ها با يوئه شی ها می زيستند 

                                     
ر باره تيره . ژ. سيبيتف  داده هايی را می آورد د 119

که از بازماندگان ، )yugur Saryg يوگورها (  -های ساريگ
ی بسر مرکز یايآسها به شمار می روند و در اعماق  ید

ان شان چشممی برند که لئو گوميليف متوجه نمی شود که 
ديده نمی  زردبادامی نيست و در چهره های شان رنگ 

ی کيتاست. از لحاظ ژن شود. طايفه ابدالی از جمع آنان
 اما اند. مختلفيوگورها دارنده هاپلوگروه های  -ساريگ

R1a – غالب است هاپلوگروه آريايی شان، گروه. 
 ،رسم و رواج ها گريهمراه با درسم و رواج ها  نيا.  120

مانند کندن دخمه ها در گورستان ها و گذاشتن پوست ها، 
پاها و سرهای اسپان که در ميان سارمات های خاوری 

تاتارستان ت، در ميان آرامگاه های بلغارهای واج داشر
باشقيرستان  )turbaslinتورباسلين های ( و نه همه)البته، (

 ديده می شود.
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سيمای 121.ن ها ديرين تر بودنداما نسبت به آ
 آنان به سغدی های آسيای ميانه همانند بود:

نشانه . افسانه های بور شيردارای قدهای رسا، و 
يان باستان ها با روم جره نامه آنهای نسب يا ش

 .همانند است
 

در سرنوشت  و هم در آن جا جا نيدر اهم 
 (کالغ) نقش دارند. گرگ و زاغفرمانروايان ماده 

 خاور، که در وهاهون اب يیايجغرافيگی همسا
يوئه شی ها؛ برای زمان  کردند، و یم یزندگ
نقش و  اوسون ها را رقم زدسرنوشت  درازی
زی اب یرانيدر سرنوشت تمدن ا باری رامرگ
چنين بر می آيد که اوسون ها در کشاکش 122کرد.

                                     
. در اين جا بايد متوجه يک نکته باشيم. برخی از  121

پژوهشگران بر آن اند که اوسون ها آميزه يی بودند از 
يوئه شی ها و سکايی ها. می توان گمان برد که در 

غاز، در اين گستره تنها گروه هايی از سکايی ها آ
بودوباش داشته اند. سپس يوئه شی ها به سرزمين های 
شان سرازير شده، آنان را اسيميله کرده و اين گونه 
تبار نوی به نام اوسون پديد آمده است. چون، يوئه شی 
ها نيرومندتر و فزونشمار تر بوده اند، روشن است که 

 ان شان بودند.اوسون ها زير فرم
 

هر چه بوده، ميان اين دو تيره خويشاوند، دشمنی هايی 
بوده و پيوسته نبردهايی روان بوده که به کشته شدن 
پادشاه اوسون ها انجاميده است. در آينده، همين دشمنی 
موجب شده که اوسون ها با هونوها همدست شده، گليم 
 يوئه شی ها را برچينند. حتا، در سال های پايانی

فرمانروايی هونوها، چينی ها توانستند با بهره گيری 
از همين دشمنی، اوسون ها را با خود در نبرد در برابر 

قبايل بازماندگان  هونوهای شمالی که بيشتر متشکل بر 
يوئه شی بودند، همپيمان سازند و دولت هونويی را از 

 گ. -ريشه براندازند.
آريايی از  . به اين معنا که نخست، يوئه شی های 122

گستره پهناوری در ميانه های آسيا رانده شدند و در پی 
آن ها، دولت در آغاز خيونی (آريايی) هونوها هم بر 
افتاد. سپس قدرت در ميانه های آسيا به دست نياکان 
مغوالن (ژوژان ها يا ژون ژون ها) افتاد که به نوبه 
و خود اوسون ها را هم راندند. همه اين ها به سود چين 

به زيان ايران تمام شد. چون در فرجام چينی ها بر 
 سرزمين های توده های ايرانی زبان مسلط شدند. 
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با توجه به  ميان دو توده با هم رقيب همسايه،
 ا گرفتند.رها وونجانب ه اوضاع،

 
ديدن از دست يوئه شی های کست اوسون ها با ش

خود را ترک کردند و به  یها نيزم، رتجاوزکا
اوسون ها کشته ه اپادشنبرد، . در خاور گريختند

 -يوئه شی ها، مائودون اما بر خالف انتظار .شد
کشته پادشاه فرمانروای هونوها، با بازماندگان 
نه، هونوها و شده مهربانی فراوان کرد و اين گو

به همپيمانان در برابر  ،اندشمناوسون ها از 
 .ندشد لديوئه شی ها مب

 
وهای مرموز هونها (ژون ها)، شمال جونگ در 

ه گفته  ها، ب آن یها شهير بودوباش داشتند.
دينلين ها و ژون  ،ی هابا دگوميليف هيچ پيوندی 

ها ندارد. هرگاه از روی نام تباری هونوها 
بی چون و چرا پيوند آن ها با توده داوری کنيم، 

خيونی ها به خاطر می  -هايی ياد شده در اوستا
آيد. هونوها را دست سرنوشت به دورترين مرزهای 
استپ های اروآسيای کشاند و در آن جا بود که 

 پيکان تکامل آنان، سمت و سويی ديگری يافت.   
 

 اريه احتمال بسکه بزبان  یرانياسکايی های 
بودند، به ، R1aرندگان هاپلو گروه دا اد،يز

صوال ا ها آناتنوژنز  جا نياما در اخاور آمدند. 
 جيبه نتاپيمود و در سرانجام  ی را متفاوتراه 

آغاز، توده  ايرانی در  يی انجاميد. منتظره ريغ
به دست خود تمدن و زبان در ميان خود فروپاشيد 

                                                                                                           
با آمدن يوئه شی ها و در پی آن ها يفتليان به گستره 
ايران خاوری (افغانستان کنونی)، دولت های پارسی 
اشکانی و ساسانی که در جبهه گسترده يی با روم خاوری 

مگين بودند، از پشت سر مورد فشار درگير نبردهای سه
قرار گرفتند که اين برای تمدن غرب چونان هديه آسمانی 
بود. سر انجام، هم چنين شد که سرزمين های پهناور 

(و در ، سپس مغوالن دست تورکاننخست به ميانه آسيا 
به دست روس ها) افتاد و با واژگونی هم  پايان کار 

نی به دست اعراب دولت ساسانيان، گستره تمدن ايرا
بيابانگرد افتاد و همه اين ها زمينه را برای انحطاط 
تمدن ايرانی و چيرگی تمدن های چينی، عربی و اروپايی 

 گ.    -بر تمدن ايرانی فراهم گردانيد.
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 یرکوتخود را  نابود کرد و در راس تمدن تازه 
 Q دارندگان هاپلوگروه هایکه در آن 123رار گرفتق
 124برجسته داشتند.نقش   Nو
 

 دينلين ها، وهاهونگ.] -تورکی زبان بودن [(شدن)
گوميليف و ، که تيلی ها (نياکان اويغورها)و 

آثار  گريو د ايپديکيمقاالت وبرخی از  گاننويسند
برش  یبراشايد  بر آن پا می فشارند، ،یخيتار

درست تباری شان  خيتار یخيتار دورهمعينی از 
ها را  آن ی تباریمنشابه هيچ رو، باشد، اما 

چونان مشعل تواند  یدهد. زبان نمنمی  حيتوض
 پديده پيچيده اتنوژنزو خم  چيدر پراهنما 

بيشتر   خيزبان در تار رييتغشمرده شود. زيرا 
 استثناء.  قاعده است تا

 
نطقه نورمان ها، به عنوان مثال، پس از فتح م

 یروژازبان ن ،(فرانسه) یشناخته شده نورماند
 وی زبان شدند.فرانساز دست دادند و خود را 

جا توده های انگلستان، که در آن همان ها به 
وی را فرانس زندگی می کردند، زبان اوند شانشيخو

                                     
. منظور اين است که توده های ايرانی زبان مانند دی  123

ها، دينلين ها، ژون ها، يوئه شی ها و اوسون ها، از 
ی ميان خود به رقابت و مبارزه برخاستند و از سوی سوي

ديگر پيوسته با توده های زردپوست چينی و تبتی آميزش 
می يافتند و در سرانجام در اثر کشاکش های درونی 
(ميان يوئه شی ها و اوسون ها و پسان تر ميان يوئه شی 
ها و هونوهايی که ديگر در اثر آميزش با چينی ها  و 

شده بودند) همه از ميان رفتند و جای  دونهوها تورکی
خود را برای توده های نوپيدای پروتو مغولی و 
پروتوتورکی که آميزه يی از تورانيان آريايی ايرانی 

 گ. -زبان و چينی های زردپوست بودند، سپردند.
 یفوقانسوبسترات (بستر) و اليه ا توجه به نقش ب.  124

و باشندگان  یعمومکتله  ، منشاء(سوپراسترات) جامعه
باره در بررسی شود. جداگانه  ديآن با یاسيهسته س

از روی توان  یم ی هونوها،رانيتمدن ااصلی  عتيطب
 ،يی آناننوع سکای، جامه های بان چوواشايرانيسم های ز

 ) Phrygianهای فيريگی ها ( کاله ادآورکه ي، های شان کاله
.... وها  يیسکاشان به سان  مشيوه تعظي، می باشد

 داوری کرد.
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مدت های زياد به آن سخن می و  ندارمغان آوردبه 
می گويند ويان کنونی به زبانی سخن رانسگفتند. ف

سر می به جهان فرهنگ روم  آنهای  شهيرکه 
باره در کسی  چيهفاکت،  نيااز اما 125کشد.

آن ها نتيجه گيری نمی  ی االصل بودن روم خاستگاه
قف تاريخ نويسان موکند. اما در اين زمينه تنها 

گ.) -يک ششم زمين (منظور گستره شوروی پيشين است
ی زبان در صد وهشتاد درجه متناقض است که از رو

باره منشای تباری اين يا آن توده داوری می 
 126کنند.

 
برخی از  ،یبه علت عدم آگاهچنين بر می آيد که 

نمايند که استدالل نويسندگان می خواهند چنين 
گويی اين قبايل از همان آغاز تورکی زبان بوده 
باشند! و اين گونه، بی توجه به آوندهای 

 یعمد فيبه تحر ديگران، آگاهانه يا ناآگاهانه
ی حقايق دست می يازند و به عمد ريغ اي
 می پردازند.» کالهبرداری های تباری تاريخی«
 

را  ینيمنابع چدر اين رابطه، بايسته است گزارش 
نا ب يادآور شويم. تيلی ها اره پيوندهای در ب

                                     
قائل  زيتمااتنوژنيز،  نوعيسته است ميان دو با .  125
 :شد
آن (به  ن. حامالتباری استتک منشای تباری آريايی  ی،کي

 یگروه ها گريدبرخاسته از افراد جز از رشته زنان) با 
ها را به  آن همين گونه  و يی نيافتندهمگراتباری 

 نپذيرفتند.خود  طيمح
 

است که شکل فراتباری يا سوپر ی روماتنوژنيز ديگر، 
 تياهماز همان آغاز،  روميان ) دارد.superethnicاتنيک (

شالوده خط  نيانمی دادند و  منشا به خاستگاه و یاريبس
هايی از سوی روميان  تالشپا گرفت. البته، توسعه  گذار
بازماندگان  یم براودولت ربار تباری به دادن  یبرا

ه اين تالش ها در فرجام با هم، اما شان انجام شده بود
 شکست رو به رو گرديدند.

 
. به گمان غالب، نويسنده در اين جا آن پژوهشگرانی  126

را آماج خدنگ های سرزنش ساخته است که بی توجه به 
تورکی زبان شدن متاخر هونوها و برخی ديگر توده ها 
مانند اويغورها، قرغيزها و تاتارها، می کوشند آنان 

 گ. –ورکی زبان و تورکی تبار جا بزنند. را از ريشه ت
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با يوئه  )تيلی ها( هاغورياو ،منبع کيه گفته ب
ه منبع ديگر، شی ها خويشاوند اند. اما به گفت

در اين اما  همريشه با يفتلی های ايرانی زبان؛
که زبان تنها يادآور می شوند  ینيآگاهان چحال، 

. [يعنی متفاوت استيفتلی ها از زبان اويغورها 
اگر اويغورها را تورکی زبان بپنداريم، زبان 
-يفتلی های خويشاوند آن ها  غيرآن بوده است

 .گ.]
 

در (دانشمند اويغوری) ) Sabitov( به باور ثابتف
نا به داده های د. ان ای، ب غورهاياو انيم

يعنی آشکارا  ، هاپلوی اصلی است. R1aهاپلوگروه
ی ها کيتاج برخاسته از ريشه هندواروپايی که با

بازماندگان سکايی  -ها (پشتون ها) افغانکوهی، 
از  یبرخدر آينده، 127ها، گسست ناپذير می باشد.

غرب  یرانياقوام اتافتند و شغرب  اويغورها به
ها  آنرا زير فرمان خود درآوردند.  ايسآاور

بلغار بزرگ و شالوده تباری و  هيپابودند که 
 یروسآوازخوان سرزمين گذاشتد. را روس  دولت کيف

 چنانی که ازاما  ،ی بودنام بلغاردارای  انيبو

                                     
. به گونه يی که پيشتر هم گفتيم، سخن می تواند  127

تنها بر سر پشتون های غلزايی باشد که نويسنده آن ها 
را برخاسته از سکايی ها می داند، نه پشتون های 
ابدالی (درانی) که با پارس  ها همريشه و خويشاوند 

ی است که پشتون ها، در اند. با اين هم، شايان يادآور
کل، از روی داده های دی. ان. ای، پس از  نورستانی 
ها، ناب ترين و اصيل ترين توده های ايرانی اند. 

در ميان باشندگان ايران غربی (ايران   R1aهاپلو گروه 
در صد است. در حالی   30کنونی) به گونه ميانگين تنها 

و در ميان  درصد 60که در ميان نورستانی  ها بيش از 
پشتون ها (همراه با ديگر هاپلوهای رايج در ميان توده 

درصد می رسد. برای  50های ايروهندواروپايی) نزديک به 
مقايسه اين هاپلو در ميان تاجيک های باشنده همواری 

درصد  30ها، مانند ايرانی های غربی، به همان ميانگين 
اصيل  می رسد. اين گونه، پشتون ها از ايرانی ترين و

 گ.–ترين گروه ايرانی تبار اند. 
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به زبان ، های سروده شده وی بر می آيدآهنگ 
 128می خواند.آواز استان روسی ب

 
از  ها »تيلی«تله ها يا  یباستاننام تباری 

سالوی ها ره يافت و در  طيمحبه بلغارها  قيطر
بازآفرينی  )Duloba( ی دولوبی هااسالوسيمای 

). در اين باره پسانتر می پردازيم( گرديد
باره پيوندهای تنگاتنگ در  امپي ن،يبنابرا
و  هي، بدون پالفوف یها یاوکرايينو  تاتارها
روس آداب و رسوم چنانی که . يستن یخيتارشالوده 
 عهدبا  ها که یاوکرايينی و جنوبهای 

هماهنگی   خزرفرمانروايی خاقانات دشت نشين 
می  سندگانينوبرخی از  »انيبو« دارند. برای نام

کوشند ريشه های سالوی و يا چواشی جستجو نمايند 
 را ناديده می گيرند تيواقعو در اين حال اين 

 اريتاتارها در گذشته بساين نام در ميان که 
 .بود جيرا

 
از  یاري، مانند بسوهاهونيوئه شی ها،  با ظهور

و به  آنان رفتند زير فرمان ی،مرکز یايآس ليقبا
در يک «می دهند، ها گزارش  ینيکه چگونه يی 

به  ،ی هاامپراتور همهاما ». خانه بسر می بردند
ر چند هم نيرومند ه ،امپراتوری های کوچرو ژهيو

و سخت آسيب پذير اند. اين دولت شکننده  باشند،
ها مادامی که توده های زير فرمان، آن ها را 
سرنگون نکرده اند، به زندگی خود ادامه می 

وئه شی را يدهند. هنگامی که هونوها هستی دولت 
با چالش کشيدند، بسياری از قبايل از آنان رو 

 ی ها و دينلين ها. تافتند و جدا شدند. مانند د
 

 درازآغاز شد، و دشوار و پ. م.  206 به سالجنگ 
در دو، اگر نه . يوئه شی ها ناگزير به نبرد بود
اوسون ها  ها وو: در برابر هونبودند جبهه سهدر 
 جنوب وتسيان ها و سکايی ها در و خاور  در

 نياز دست دادن زمآن ها با  در شمال. دينلين ها

                                     
. شايان يادآوری است که زبان روسی باستان، با زبان  128

اوستايی بسيار نزديک و همريشه می باشد. هم از ديد 
 گ. -دستوری و هم از ديد واژگانی.
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، در بخش یآلتادامنه های و  يمرود تار حوضههای 
در سال  جا گرفتند و (سمی ريچيا) هفترود باختری

را از اين  یکاشغرسکايی های  ،الدياز مپيش  161
 ايماليهکتل های کهستانی  راه، که از جا راندند

ها  آنروابط . احتماال ندبه سمت جنوب به هند رفت
از روی همه  بوده. هاز آغاز پر آژنگ و نادوستان

گورگان  دگانسازنا کاشغر بهای  یساک شانه ها،ن
پيوندها و همريشگی های  ،ارژن129)قرغان(

و  خويشاوندی داشته بودند و از همين رو، پنهان
 وها ياری کرده بودند.هونبا آشکارا  اي
 

روشن است که نيروی هونوها به تنهايی برای شکست 
دادن کامل يوئه شی ها بسنده نبود. از همين رو، 

در راس (احتماال يی، اوسون ها را حله نهادر مر
در برابر  )آن سرزمين ها زبان یرانيا ليقبا

يوئه شی ها گسيل داشتند که پيوستن اوسون ها به 
کارزار، توازن قوا را به سود هونوها برگرداند 

                                     
يا قورغان (از تورکی) به معنای تپه در » قرغان. « 129

ای بسياری از توپونيم ها يا نامجا ها (نام ه
جغرافيايی يا گيتايی) منطقه بازتاب يافته است. مانند 
قرغان تپه در تاجيکستان و تاشقرغان (تپه سنگی) در 
استان سين کيانگ چين و هم در نزديکی مزار شريف 
(خلم). در اصل اين کلمه همان گورگان ايرانی است 

پسوند مکان؛ مانند  -آرامگاه و گان –(گور+گان). گور
آن  ادگذارشاپورگان است و بني شده وندگرگشبرغان که 

گاهی هم پسوند زمانی مانند  ی وساسان کميشاپور 
 مهرگان (موسم پاييز، مهر ماه) ). 

 
به هر رو، آرياييان باستان رسم داشتند که مرده های 
پادشاهان خود را در گورهای بزرگی به خاک می سپردند و 

ات و جنگ بر سر آن اتاق بزرگی می ساختند و در آن زيور
افزارها و ... وی را می گذاشتند و بر ديوارهای آن 
گليم های نمدی يا قالين هايی را  ميخ می زدند و بر 
سر آن پشته بزرگی از خاک بر می افراشتند. شايد برای 
اين که کسی به آسانی نتواند آن را بگشايد و به آن 
دستبرد بزند. به زبان روسی اين واژه کماکان به شکل 

گان به کار می رود. مگر، با توجه به اين که در کور
زبان کنونی پارسی دری به همين شکل قرغان (تورکی شده) 
جا افتاده است، ما هم آن را به همين شکل قرغان به 

 گ.-کار برده ايم
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و به واژگونی نهايی شاهنشاهی يوئه شی انجاميد. 
اين بود که شماری از يوئه شی ها زير سيطره 

و برخی ديگری از آن ها  وسون ها قرار گرفتندا
 شتريب وها شکست يافتند وهوناز  ،نبرد بزرگدر 

پيروزمندان (هونوها و اوسون  .ندبه سمت غرب رفت
زنان، ها)، غنايم بزرگی به دست آوردند: 

 –130چراگاه ها را. کيدارو چارپايان کودکان، 
ش دشمنانجان باخت و  نبردپادشاه يوئه شی ها در 

ه پيروزی را جشن گرفته بودند، از استخوان ک
ساختند. باده پيمايی شاديانه جام  کاسه سر او،
دودمان شاهی يوئه شی به داستان اين گونه، 

 ايآسمرکز پايان رسيد و هونوها، فرمانروايان 
و  چراگاه هاها، وتوافق با هونبر پايه  شدند.

باشندگان هفترود (شمال قرغيزستان و جنوب 
 که در آنهايی  نيبخش از زم ن)، يعنی آنقزاقستا

ساکن يوئه شی ها پس از ترک آسيای مرکزی در آن 
، به اوسون ها واگذار گرديد. نده بودشد

. در اين پاداش را داشتندارزش  دستاوردهای نو،
شان و استپ،  نيات یکوه هادر گرهگاه  جا، نيا

 قرار دارد. ايسآاورچراگاه های  نيبهتر
 
در برابر يوئه شی پس و س نيگ با چدر جن یروزيپ

 وی برای هونوها به ارمغان آورد شهرت بزرگها، 
چين همتراز هان  یبا امپراتوردولت هونوهوها را 

 نيرا در دست چآن ، سرنوشت عملاما در گردانيد. 
 ،یوو د -امپراتور هان به ابتکار. جنگ انداخت

يان را (که به رغم وحشبه شرم آور  یابستگوکه 
تاخت و  به يورش و ،یو برادر یدوستپيمان  بستن
و به تاراج بردن دارايی های  نيچ نيزمبر سرتاز 

 باشندگان آن ادامه می دادند)، بر نمی تابيد؛
 آغاز گرديد.

 

                                     
. نام اين پادشاه شايان توجه است که هم به کی  130

 - (کيانی) و هم دار (داريوش يا دارا) همانند است
کيدار (کی+ دار). شايد دودمان کيداری ها که به نام 
کوشانيان کوچک ياد می شوند و پس از برافتادن 
کوشانيان بزرگ روی کار آمدند، از بازماندگان دودمان 

 گ.-همين شاه نگونبخت بوده باشند.
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ژرفای سال به درازای چندين در  نيارتش چ چند
هست و بود کوچيان خانه  بيابان بورش آوردند و

چين ارتش بر  د.ها را به يغما بردن دوش استپ به
 تسيوبين و هو نيش یو -استعدادبا فرماندهان 

)Tsyuybin(131 فرمان می راندند. چنين می پندارند
که از جمع آن يوئه شی هايی بودند ها  آنکه 

(در اين باره نگاه توانسته بودند به چين بگريزند 
 شود به سايت:

http://east.philosophy.pu.ru/publications/kravtsova/kr_torch1.htm
 ) 

 
خود در جنگ با ارتش  یروزيپتسيوبين، نخستين  وه

او در  سالگی به دست آورد. هژده دررا ها وهون
، در پيش از ميالد 119و  121 سال های نيبدوره 
شکست  بزرگ،  نيچند بر آنان ،جنگ باختریتئاتر 

ها هزار نفر از  دهپی در پی را تحميل کرد و 

                                     
. نام های اين دو فرمانده به ترتيب، وی شين (ويسه  131

ذهن تداعی می کند.  ِگرد) و هو تسيوبين (هوشنگ) را در
خانواده يوئه شی  165در گاهنامه های چينی آمده است که 

پس از شکست در برابر هونوها، به تبت پناهگزين شده 
بودند که به گمان غالب، بيشتر شان از دودمان شاهی و 
سران لشکر و بزرگان دولت بودند. دربار چين شماری از 

نامی شان را  ايشان را پذيرفته و تنی چند از سرداران
در نبردها در برابر هونوها  به فرماندهی لشکر گماشته 
بود. همچنين دودومان شاهی چين با ايشان پيوندهای 
خويشاوندی بسته بود. چنين بر می آيد که اين دو از 
بازماندگان همان خانواده های يوئه شی ها بوده باشند. 
درست همين ها بودند که سخت ترين شکست ها را بر 

ونوها تحميل کردند. بايد به ديپلماسی زرنگانه و ه
هشيارانه چين آفرين گفت که چگونه توانسته بود قبايل 
کوچی استپ را در برابر يک  ديگر بيندازد و از دشمنی 
آنان به سود خود بهره برداری نمايد و يکی را به دست 
ديگری براندازد. چنان چه در آينده توانست اوسون ها 

هونوها که همپيمان ديرين شان بود،  را در برابر
 برانگيزد.

 
در شمال » ويسه ِگرد«شايان يادآوری است که روستای   

بلخ، نادرست سياهِگرد خوانده می شود که بايد به ويسه 
ِگرد ويرايش گردد. همان گونه که بندر ايراتان يا 

نادرست حيرتان و آجه کگ باميان نادرست حاجی  -آرياتان
 گ. -نادرست قندز خوانده می شود. -گک و کهندژ
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» شمايل زرين«جمله من کوچيان را اسير گرفت.
  Hyuchzhuyهيوچژوی -هونو شاهزادهرا که  مقدس

 ی می کرد، به چنگ آورد.قربانبرای آن 
 

خاوری که در در جبهه  نشي یوپيروزی های سردار 
آن  نيروهای اصلی هونوها متمرکز بودند، هر چند 

 نيدر او تلفاتش باال، با اين هم،  هم کمرنگ بود
 ،ت از جان گذشتهبه رغم مقاومهونوها  جا،

گسترده سواره نظام  نتوانستند در برابر يورش
و با و تاب بياورند  چينی ايستادگی نمايند

 یبوگبيابان به پشت شتابزدگی و سراسيمگی، 
 .شدند نهانگريختند و پ

 
ها، بر خالف گذشته، آنان را مورد پيگرد  ینيچ

با رديابی به دنبال شان به  وقرار دادند 
در  نيش یرد تن به تن، وو در نب بيابان تاختند

 ،زمان يندر همبرابر آن ها به پيروی دست يافت. 
 تسيوبين  سپاهيان سردار چژوکی هوخاور، در 

)Chjuki ( هونويی را نابود کرد و از هونوها
نفر اسير گرفت. هونوها تلفات سنگنی هزار  هفتاد

 یامدهايپ گريختند.شمال دادند و بيشتر به 
يک رويداد عادی از  شتريب ار،پيک نيا یاسيس

بود. نه متحدان و نه توده های باجگزار، با ترس 
» خانوداه«از انتقام هونوها، جرأت نمی کردند 
نياکان  -هونوها را ترک بگويند. تنها هوهوان ها

با آگاهی مطلوب،  تياز وضعبهره گيری با ن والمغ
ها  ینيچيافتن از چراگاه های بی صاحب، پيشنهاد 

 کوچيدند. یامپراتور یبه مرزهايرفتند و را پذ
اما  .مغول آغاز شد ليقباعروج  گونه، نيا

هنگام . در وها مهربانی کردسرنوشت به هون
لشکرکشی بعدی، ناگهان اميد و چشم و چراغ 

 24جوان در  تسيوی بين هو سپهدار -ی چينامپراتور
، مرگ اوگی درگذشت. چنين گفته می شود که سال

دی را سخت تکان داد. چنان که هر  -امپراتور وو
گونه اميد به پيروزی در برابر هونوها را از 

هونوها  يیشکست نها یبرا یزيبرنامه ردست داد و 
هرزه آن رانداشت  یاديز یها سالو  هم زدرا بر

 عمليات رزمی سرکوب هونوها را از سر بگيرد. تا
در نزديکی  در استان گانسورا قهرمان سردار 
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يی خاستگاه يوئه شی ها به خاک سرزمين آبا
سپردند. بر سر آرامگاه او [به رسم ايرانيان 

 ادآوري يی خاکی برافراشتند کهتپه  گ.] -باستان
از  یکبه يکه او  يیجابود،  تسليان کوه

دست يافته بود و در خود  یها یروزيپ نيبزرگتر
 آن جا درگذشته بود. 

 
هر چه  نيچ پيش از ميالد، 99به سال ها بعد،  مدت

ی آن ب بود عمليات رزمی را از سر گرفت. هونوها
 نيارتش چ یشمال فراتر از دسترسبه ، ندجنگکه ب

آن ها موفقيتی به  یدفاع یها کي. تاکتگريختند
تا نيروهای کمک کرد تنها . اوردنيارمغان به 

را در وضع اما مردم  رزمی شان را نگهدارند.
 .دشواری قرار دادند

 
کاهش يافت و در اثر تغييرات  گستره چراگاه ها

بر که های تندی باريدن گرفت باران اقليمی 
کوچروی تاثير منفی بر جا می گذاشت. اقتصاد 

انوان ب«که  ندهدمی گزارش  ینيچامه نويسان النس
بچه های شان را د ستنتوان یمهونويی از گرسنگی ن

به  سر در گم. جنگ »ندنتحمل کهای خود رحم  در
نه می توانست بجنگد و  نيارتش چآن انجاميد که 

ی دست يابد و اين گونه روزيپنه می توانست به 
پس از  بر می گشت. به خانههمواره دست خالی 

 یريجسورانه خواستار از سرگاين، شانيوی هونوها 
آن گستاخانه تقاضای فراتر از گرديد و صلح 
روشن بود . چيزها را کرد گريبرنج و د شم،يابر

بهايی به اين خواست های آن ها  نيمپراتور چکه ا
 د.دانمی 

 
کشانده شدن پای اوسون قطه عطف در جنگ پس از ن

نيرنگ  یپلماسيد گرانبها و ايایآمد. هدها پديد 
به برای چينيان پيروزی  ،سر انجام، بازانه

نخست  الديمپيش از  71به سال  .ارمغان آورد
اوسون ها به تحريک چينی ها بر هونوها تاختند. 

دينلين ها و دونهوها  ،ندهيس در سال آسپ
نياکان مغوالن) که از پيروزی -(دانهوانگ ها

اوسون ها به وجد آمده بودند، باز هم به تحريک 
های آهيخته بر کوچروان هونويی ريشمشچينی ها با 
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ن تاختند و آنان را در هم شکستند. پيروزمندا
آوردند: به دست  یاديزمالی و جانی  مايغن

 و زنان و فرزندان هونوها را. چارپايان 
 
 -شان گانيبا همساهونوها  »بزرگ يیارويرو«وره د

  58 سال تا -هان یو امپراتوراعم از کوچروان 
دشواری هايی که  درازا کشيد.به  الديم پيش از

به دو ها را  آنهونوها با آن رو به رو شدند، 
 یجنوبهونوهای د. کر ميتقس یو جنوب یشمالبخش 

 انمردمبه ) Huhanye( شانيو هوهانیی به رهبر
پيمان اتحاد  نيبا چجوی تبديل شدند و صلح

ی شانيو چژی به رهبر یشمالبستند. اما هونوهای 
 لقبی همانند شاهنشاه) -شی شی Chzhichzhiچژی (

 پذيرش يوغ چين بدهند. یپستحاضر نشدند تن به 
 –زير فرمان  لياز قبا یبخششانيو شی شی با 

 اوتسوزوها و اس ها)، دينلين هاها (خاکزغيقر
)utsze(  اما در  .ديجنگاوسون ها  باپيروزمندانه

سرانجام به دعوت کنگی ها يا کنگويی ها (که 
از  یکمشمار ا همسرش دختر پادشاه آنان بود)، ب

 یب یها یريدرگ يانه گريخت.م یايآسبه ن پاهياس
 هيدو همسا -ها اوسون ها و کنگويی انيم انيپا
به سود هونوها از کار  شمنبا هم دو  یميقد

 برآمد. 
 

با راه اندازی  ،نو یجاشی شی، با مستقر شدن در 
 گانيهمسايورش ها، آغاز به تاراج دارايی های 

اين  از آنان باج و ساو می ستاند.و نمود  خود
ستند از خوا یکه م یکساندر پيرامون او  بود که

ند. نمايند، گرد آمد انیزندگراه دزدی و تاراج 
نگرانی و  و منشای یبرخ دياماين گونه، او مايه 

گمنام و از  يک افسر چينی .شد گرانيد پريشانی
که در ی چينی حوضه رود تاريم پادشاه نظر افتاده

قرار هان  یامپراتور تيحماهنگام زير چتر  نيا
گرفته بود، با بهره گيری از اين وضع، در 

را از انديشه يورش بر شی شی افتاد. او ارتشی 
 یغرب پادشاهی های حوضه و نيچ یپادشاهسپاهيان 

طرح او رفت. ی شی شی شانيو جستجو گرد آورد و به
در بود، اما و بلندپروازانه طرح جسورانه  کي

 از کار برآمد. شی شی شانيو هيقابل توجفرجام 
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 دژی بزرگی که در کنار رودخانه ساخته بود،در 
در  اه بودکوت اما ،ديشددژ پناه برد. محاصره 

ش که بستگان، زنان و رزمندگان فرجام، شانيو،
 1500هونويی و کنگويی بودند، و شمار شان به 

 می رسيد، همه کشته شدند. نفر
 

اين هم، به رغم همه ناکامی ها و شکست ها، با 
خود دست  یها یجاه طلب وهای سرکش ازهون

بار ديگر ها  آن د،يدر آغاز عصر جدنکشيدند. 
يک اردوی نو گرد آمدند. آن و در د بلند کردنرس

 و استقالل از ن توان گذشتهپس از به دست آوردها 
که  هانی نيچميالدی پيهم به   48سال  ات  9سال 

، يورش می بودشيبی باژگونی سرادر هنگام در آن 
خانه جنگی و نبردهای پيوسته با اما بردند. 

و توان گذشته شکوه به آن انجاميد تا ها  هيهمسا
 48د را از دست بدهند. اين بود که به سال خو

ی و جنوب یهون به دو بخش شمالميالدی امپراتوری 
 فروپاشيد.

 
هونوهای جنوبی به وسال چين مبدل شدند. اما 
هونوهای شمالی از متصرفات آبايی خود به سوی  

ميالدی قبايل  155ل ساشمال باختری کوچيدند. به 
 اسيون دونهوها(از جمع کنفدر )Syanbi( سويان بی

 )Tyanshihay( ی تيان شی هایرهبر) به دانهوانگيا 
 یاياز آسرا سرکش  وهایهونسرانجام توانست 

 بيرون براند. یمرکز
 

 راه کتل ترباگاتایاز اين بود که هونوها 
)Tarbagatay ( به گونه يی که يک و به غرب گريختند

برای نجات زندگی،  ،ی نوشته استنيچتاريخ نويس 
يان و اشکبار، ميهن خود را ترک گرمان با چش

سمت غرب آنان مهاجرت دوم  گفتند. اين گونه،
 دسرگذشت بعدی آن ها روشن نيست. شايآغاز شد. 

از ها، و استپ از راه های کناره های درختزارها 
 یمجارها به گستره )Baraba( استپ های بارابا قيطر

 .ندآمدبر یغرب سايبرياباشنده 
 
انشناسيک (ديگ های آشپزی هونويی باست یها افتهي

ويی) نوع هون شمار فراوان نوک های پيکان هایو 
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گواه بر اين برداشت اند. اين که مجارها آنان 
وها هونرا در جمع خود پذيرفتند و يا اين که 

و فرمانبردار خود  را رامان آنتوانسته بودند 
آن ها با  بسازند، روشن نيست. هر چه بوده باشد،

 جا نير اسوی غرب رهسپار گرديدند. ده مجارها ب
(ارن ها، ايرونی  Alansهای آسيای ميانه يی  الن

 -اوست  ها و افشين ها)  -ها يا اريونی  ها
سال،  300شان گرديدند. پس از گذشت  یدشمنان اصل

دشمنان پس از راندن يوئه شی ها ، بار ديگر 
ميالدی رو در روی هم   371سال  خورده در سوگند
از  یبرخها جنگ را باختند.  النر گرفتند. قرا
اما شماری از ايشان ، ندها به سمت غرب رفت آن

. بعد از ندوستيپ» هاهون «ديگر  یورتمپرابه ا
با ها دوباره در جنگ  به هفتاد سال، آن کينزد
با هم رو به رو  )Catalaun( ی کاتاکالونها نيزم

 گرديدند.
 
ن ها، از هو انيمدر اردن  -کيگوت نويسخيرتا
 ،)alpidzur( آلپيدزور ،)honogur( هونوگور ليقبا

(شايد  )altsiagir( ، التسياگير)ultzinzur( اولتزينزور
ايشان سالوی های از که  )elchiagur( ايلچياگورها

 شهيربرخاسته اند) ياد می کند. ) Ulichi( اوليچی
از ها  آن ديشامی باشد. ها مبهم  آنتباری  یها

هم اما مشخص است که هون ها  اشند.وها بهونتيره 
قبايل ايرانی و هم قبايل غير ايرانی را پشت سر 
خود کشانده بودند. (چنين بر می آيد که در ميان 

ها)  چرکسنياکان ادئگی ها ( اين قبايل همچنين
قبايل می توان از  گرياز دحضور داشتند. 

، هارياب)، س(Akchurشايد (  akatsir اکاتسيرها
 .... نام برد.و بلغارها، 

 
درگذشت.  453سال  به رهبر هون ها -اليتآ

در . او نشدند راثيم نگهداریقادر به  فرزندانش
سرگرم رسيدگی به ها  از آن یکه برخهنگامی 

 خود بودند، یآلمان کشيدگی های شان با متحدان
از خاور از  )Savirs( ها و ساويرهابلغارها، خزر

را از  اليتآراه رسيدند. بلغارها فرزندان 
و  محروم ساختند» چشيدن مزه پاِدشاهی«
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ازماندگان هون ها را زير فرمان خود آوردند. ب
 خيتار صحنهاز  هون هانام  به بعد، ز آن زمانا

 .شد ديناپد
 

در همان زمان، يفتلی ها، خيونيت ها و يوئه شی 
 یها ز استپهای کوچک (تخارها يا کيداری ها) ا

ی هايی کوچ بازگشتدر ی رفتند. مرکز یايآس
و قانونمندی  الگو کي ،اياز اعماق آس باستانی

از  یمرکز یايها از آس آنمعين ديده می شود. 
همان راهی که آمده بودند، دوباره برگشتند. 
نخستين گروهی بازگشتند، سارمات های خاوری 

 يیسکا ليباها نوادگان ق پشت سر آنبودند. 
 یفرزندان ددر واپسين گروه  برآمدند. )وها(هون

هم پاييدند  یاما کسانها و دينلين ها برآمدند. 
ی زبان تورک [يوت] رکوتو ماندگار شدند. قبايل 

فرزندان همين هايی اند که پاييدند.  –و اوغوز 
آن ها در سده های ميانه به سوی غرب سرازير 

 شدند. 
 

ارواسيا عادات غرب های دشت اوغوزها  با خود به 
ی را به همراه بيو غر بيجعو رسم و رواج های 

آورردند که بار نخست در ميان هونوها ديده می 
شد. آن ها به آب نزديک نمی شدند. آب تنی نمی 

ه بکه  یزمان گرفتند و جامه های خود را تا
نمی شدند، نمی  ليتبدهای کهنه و پوسيده پارچه 

روشن است ديگران از اين عادات اما شستند. 
وی نکردند. قبايل ايشان پيروی و دنباله ر

خود را زير تاثير آن ها از دست زبان  ی،راناي
به  )kenkols( نافرمان ربازانسبه سان اما دادند. 

ادامه  خود  یبه آداب و رسوم باستان یبنديپا
 دادند. 

 
هر چه بود، سيمای استپ ها دگرگون شد. باشندگان 

اما  هر چند چهره های منگولوييدی پيدا نمودند،
کودکان ند. زيرا از منگولوييدی ها مغولی نشد

منگولوييدی و از اروپاييديی ها کودکان 
، ده هاس اروپاييدی به جهان می آمدند. با گذشت

ميان آن ها در اثر آميزش ها تا جايی تفاوت 
 .رفتيخی از ميان نب کمتر شد. اما
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 :يادداشت گزارنده

دانشمند اويغوری باشنده  -پروفيسور خواجه يف
منابع قديمی چينی در باره «کتاب  ارومچی در

قديمی گی » («ريشه های ديرين اتنونيم خلق تورکی
ختايی منبع لريدگی تورکی خلق لر عايد آيريم 

(به زبان اويغوری)، در باره ») اتنونيم لر
دينلين ها و دی ها و هونوها به نقل از کتاب 

، نوشته (ائرشی سی شی) جلدی چين باستان 24تاريخ 
ی دارد که گوشه هايی از آن را خدمت هايی جالب

 پيشکش می داريم:
- 1766» (شيا«دسته های استان شمالی پادشاهی «

) پيش از ميالد، بر قبايل توفنگ، گويفانگ و 2205
کويونگ که در مرزهای باختری و شمال باختری چين 
می زيستند، يورش بردند. (نگاه شود به: دوان 

گويفانگ در ). قبيله 124، ص. 1ليانچين، جلد 
)، پادشاهی شونگ 2205-1766پادشاهی شمالی شيا (

) عبارت است 1122-771) و پادشاهی چژو (1766-1122(
 )115از دينلينگ ها (نگاه شود به: همان جا، ص. 

 
ليوی سيمان می نويسد  -تاريخ نويس برجسته چينی

دينلين ها يا دينلينگ های قديمی را پسانتر «که 
خواندند. کنون » تيلی«يا » چی لی«به نام های 

». ما آن ها را به نام اويغور می شناسيم...
چينی ها، چی لی ها يا تيلی ها را به نام 

 هم می خوانند.» گاوچه«
 

کتاب تاريخ عمومی   52آبليت کمالف، در ص. 
اويغورستان (ترجمه ميترا همدانی، مرکز اسناد و 

) در باره گائوچه 1381تاريخ ديپلماسی، تهران، 
گائوچه (تلفظ ديگر «چنين می نويسد: 

گاری های «) که به زبان چينی Gaocziuyگائوتسزيوی
معنا می دهد، يکی از نام های مشترک بود » بلند

متشکل از  تعداد کثيری قبايل کوچ نشين. به 
(تاريخ دودمان وی)،  )Vey Shu( »وی شو«گواهی 

 ) ناميده می شدند.Dilyگائوچه ها در آغاز ديلی (
) می ناميدند و در Chileشمال آن ها را چيله ( در
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و دين لين  »گائوچه«) (در چين)، Sy Yaسی يا ( 
)Din lin.می خواندند (« 
 

در دوران خاقان «کتابش می نويسد:  54وی در ص. 
هشتم ميالدی)، جغرافی  -های ترک (سده های ششم

) می Teleدانان چينی، قبايل گائوچه را تله (
معرف فرم و شکل تحريف شده  ناميدند که تله،

کلمات معروف در عصر پيشين است. عين چيله که 
معرف گائوچه يی ها بودند، در ميان برخی ديگر 
ملت ها و توسط پژوهشگران بازسازی می شود به 

) (ا. ج. پول بلنک) يا Tigrit» (تيگريت«مثابه 
) (هاميلتون) که در زبان ترکی Tarrat» (تاگرات«

 معنی می دهد.  »گاری«باستانی 
 

همان شکل قديمی تر » تله«به باور ک. تسگلدی، 
دينلين در چينی باستانی و در روايت چين ميانه 

» تله«) است. اتحاديه کنفدراسيون Dily» (ديلی«
)Tele(  در منابع غربی به اوغوز مشهور است که

 »قبايل کثيری به آن پيوسته اند.
 

، اوغوزها از اين جا چنين بر می آيد که در اصل
که يک مجتمع قبيله يی در سيمای يک کنفدراسيون (

، سپيدپوست اروپاييدی يعنی دينلين )بزرگ بودند
بودند. تورکی زبان شدن آن ها متاخر است و شايد 
در دوره خاقانات تورک در اثر آميزش يافتن با 

 تورکی ها صورت گرفته باشد. 
 

...قبايلی که را چينی ها به نام دونهو می 
 ناسند، روس ها آنان را تونگوس می خوانند. ش
 

هونوها به دو بخش خاوری و باختری تقسيم می 
شدند. هونوهای باختری به نوبه خود، به دو شاخه 

تقسيم می شدند. دی ها به نوبه » دی«و » رونگ«
خود به سه شاخه تقسيم می شدند: چی دی (دی های 
 سرخ)، دی های بزرگ (ژونگ دی) و دی های سفيد

 (بای دی).
 
[بايد متوجه بود که دی ها در اين هنگام در  

گستره دولت هونو می زيستند. از همين رو هم 
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چينی ها ايشان را از جمع هونوها برشمرده اند. 
در غير آن، همان گونه که لئو گوميلف نوشته 

 گ.]-است، هونوها هيچ پيوندی با دی ها نداشتند
 

گ های غربی ، به رون»رونگ«همين گونه، قبيله 
(شی رونگ)، رونگ های کوهی (شان رونگ) و رونگ 

سيم می قهای باشنده درختزاران (لينگ رونگ) ت
شدند. (نگاه شود به: فرهنگ بزرگ هيروگليف های 

 ).»    2057، ص. 1987، 3چينی، جلد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يارفاداکتر اسکندر ب
 

دارندگان فرهنگ آرامگاه های تخته 
 یسنگ

 (نياکان تورکان) و بازماندگان شان
 
از  یمرکز یايآس، الديميک هزار سال پيش از  
 به دو منطقه ی)فرهنگ -گاه اتنوکلتوری (تبارین

 تقسيم می شد:
 ،یآلتادر استپ های  -آن باختریبخش در -1

 ،و گانسو خاوریغرب مغولستان، ترکستان  ان،يسا
واندن ی زبان بسر می بردند. با خرانياکوچروان 

اين قبايل به نام کوچروان ايرانی زبان، بايسته 
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از  یبرخ و قيد کنيم: حيتصراست تا يک موضوع را 
 - بودندافاناسيفی دارندگان فرهنگ ها  آن

اروپای  یها استپقديمی از مهاجران بازماندگان 
دارندگان  -برخی هم)، ها؟دردنياکان (خاوری 
ا يا سکايی ه –سومو گروه  فويینواندروفرهنگ 

 132.يا تورانی ها ی ميانهايآسهای  یساک
 

سارمات ها و ماساگيت ها آخرين گروه های مهاجر 
 ،بسياربه احتمال به اين سرزمين ها بودند. 

های آسيای مرکزی استپ بودند که به ها  آناين، 
و رسم و رواج  )کاتاکومبی(دفينه های دخمه يی 

به ارمغان های عجيب و غريب تغيير شکل سر را 
ه بودند که در سال ها مهاجرت های سترگ آورد

توده ها همراه باآن ها  دوباره به آسيای ميانه 
 و اروپا بر می گردد.

 
در  -یمرکز یايآسخاوری و های ميانی بخش در  -2

، )Transbaikalia( های آن سوی درياچه بايکال استپ
تبت و تا  یمغولستان، از جمله مغولستان داخل

وچروی بود و باش داشتند که به قبايل ک – یمنچور
اين  ياد می شوند. )»tilers«(نام تخته سنگی ها 

شان  یورهابر آن ها به خاطر شيوه ساختن گنام 
 تخته سنگی یگورهاسنت ساختن . گذاشته شده است

و در  سال پيش از ميالد پديد آمد 1100در حدود 
با ظهور دوم  پيش از ميالد  -مرز سده های سوم

  .) از ميان رفتXiongnuهونوها ( یامپراتور
 

                                     
. در متونی که از زبان فرانسوی به پارسی دری ترجمه  132

بر می خوريم. به گونه مثال، » سيت«شده است، با کلمه 
ترجمه شاد روان » امپراتوری صحرانوردان«در کتاب 

ميکده. بايد متوجه بود که سيت فرانسوی همان اسکيت 
 گ.-است
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 سرديس يک بانوی هونويی

 
 

 
آرامگاه های تخته سنگی در سرزمين های آن سوی 

 درياچه بايکال
 

بحث  دقيق تر،ست، نيها روشن  آن تباری یها شهري
ها  آن ادي. اما به احتمال زستا زيبرانگ

هيچ اما به بودند.  رکوتتوده های  پيشينيان
 . ها شمرد مغولن آن ها را نياکان نمی توا عنوان

 
ژنيتيک، آن ها دارندگان هاپلوگروه يا از نظر 

بودند که ، R1b1b1 و  Q،Nتيپ های پيوستگی 
به C  پيهاپلوت نحامال -هامغول نياکان  انترسپ

وامواژه های  امر نياند. بر وستيپآن ها 
آداب و و نزديکی  یمغول در زبان یرکوتفزونشمار 

 و تورکی زبان ها گواهی می دهد. مغول ها رسوم
در يی گوشه ها در  مغولنياکان در آن زمان، 

 ،ی بودوباش داشتندمرکز یايآسخاوری حومه جنوب 
هيچ پيوندی منطقه  یمردمان بوما بزيرا 

و  رانيگيماه بازماندگانها  آن نداشتند.
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، و بودند) Amur(آمور حوضه پيرامون  انيشکارچ
ناگزير به  ،سخت استپ طيزنده ماندن در شرا یبرا

 کوچروان شدند.آداب و رسوم  طيشرا پذيرفتن
 

های  یپادشاه یدر جنوب، در مرزهادر آينده، 
 ليقبانيز و  نياز چ، گريزيانی نيچ یباستان

، گروه هايی از جوامع بوريالی کوچکو پراکنده 
تخته سنگی «به  Nostratic)( (شمالی) و نوستراتيک

  پيوستند.   »ها
 

 يکانسان شناسی در باره سيمای داور
آرامگاه های فرهنگ (انتروپولوژيک) دارندگان 

آن  یگورهاون دشوار است، چبسيار  تخته سنگی 
چنين آرامگاه ها . باز شده و به تاراج رفته است

 تنها در سرزمين های آن سوی درياچه بايکال
)Transbaikalia(  ديده می شود. در اين آرامگاه ها

 شود. آن یم افتي ی)معمولی تيپيک (منگولوييدها
گونه باال، گسترده و صورت به  یها استخوان ها

زده و  رونيب یکم ینيب ن،ييشدت پهن نسبتا پا
وحشی های يافت  ريتصاوکه  دارند ليکوچک ما چشم

(تسی شی  هوانگ یش یچگورستان های از شده 
نوع  ،یبه طور کل -هواندی) را به خاطر می آورند

به ميراث برده شده از باشندگان  ،بومی ینژاد
 .اوليه راعصر برنز 

 
از روی داده رک ها وتمنشای تباری (اتنوژنيز) 

  ی:زبانهای 
ی رکوتپيشينيان زبان ترين ازمنه،  یاستانبدر 

ها، با زبان های دامنه های غربی کوه های اورال 
 یشاونديخو و زبان های پيشينيان هندواروپايی ها

جنوبی به اين  سايبرياگان باشند داشته بود.
يگان پيشينيان تورکی همسازبان سخن می گفتند. 

 و زبان ها، زمان درازی تونگوزی ها و منچوری ها
  Samoyeds)موييدی هاا(دقيق تر س قبايل اگوری

 ی بودوباش شاناي، که با توجه به جغرافبودند
 .ستيآور ن شگفتی

 
از آن،  ترشيپهم  ديو شا ،یر دوره نوسنگد
های  یو  سومر دراويدی ها با شينيان تورک هاپي
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 یها نوآور آنافسانه يی نزديک گرديدند و از 
توليدی وام  زبان، اقتصاد نوع نهيدر زمرا  يیها

باورهای از آداب و رسوم و  یبرخنيز و  ندگرفت
ی تنگر– یاز جمله نام خدا عالشان را آموختند، 

 133.را

                                     
ت روی يک نکته باريک تر از . در اين جا بايسته اس 133

مو درنگ نماييم: اگر به گفته های نويسنده دقيق شويم، 
جان سخن او اين است که در دوره نوسنگی و شايد هم 
پيشتر ازآن، پيشينيان تورکی ها با دراويدی ها و 
سومری ها نزديک گرديده باشند. يعنی از گستره آلتای 

ن کوچيده، در به بين النهرين و جنوب خاوری پشته ايرا
آن جا مدتی نامعلومی زيسته و از سومريان چيزهای 
بسياری را از جمله در زمينه زبان فرا گرفته و دوباره 

 واپس به سرزمين های آبايی خود برگشته باشند؟! 
 

روشن است چنين چيزی محرز نمی باشد. زيرا يافتن 
کدامين دليل موجه برای چنين رفت و برگشتی آن هم 

رکيلومتری، بسيار دشوار می باشد و از سوی چندين هزا
ديگر، ثابت ساختن چنين جهانپيمايی چند هزار کيلومتری 
ناممکن. ناگفته پيداست که بايد سخن بر سر کوچيدن و 
باز پس آمدن گروه های بزرگی از پيشينيان تورکی 
زبانان در ميان باشد. در غير آن، گروه های کوچک نمی 

 گونی های ژرف و فراگير باشند.توانسته اند منشای دگر
 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که چه انگيزه يی 
نويسنده را واداشته است تا چنين فرضيه سردرگمی را 
مطرح کند و برای توجيه تاثيرگذاری سومريان بر تورکی 
زبانان، آنان را به رفت و برگشت چند هزارکيلومتری از 

س وادار گرداند؟ مرکز آسيا به بين النهرين و واپ
آشفته گويی يی که نه تنها به پی بردن به سرشت مساله 
تاثيرگذاری سومريان بر تورکی زبانان کمک نمی کند، بل 
که هم خواننده را به کژراهه و بيراهه می کشاند. اين 
در حالی است که بارها  خردورزانه تر می باشد اگر 

راه با بپنداريم که برعکس، گروه هايی از سومريان هم
ساير توده ها به ميانه های آسيا کوچيده و در همسايگی 

 تورکی زبانان اسکان گزيده باشند.
 

پاسخ چنين است که چون ايشان از هواداران فرضيه 
پيدايش قطبی آرياييان اند و برآن که توده های 
سفيدپوست ايروهندو اروپايی همانا از گستره قطب شمال 

د و درست در همين جنوب به جنوب سيبيری کوچيده بودن
سيبيری بود که نياکان مشترک آريايی ها، تورک ها و 
سرخپوستان امريکای جنوبی می زيسته اند که پسان ها از 
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 –آهن  عصر ليعصر برنز و اوا در عهد نو، در

يا شايد هم  زيمسالمت آم به گونهرکان وتنياکان 
ها همسايگی و  يیبا هندواروپاغير مسالمت آميز 

همو، هونوها يا خونوهای  ی يافتند.ستيهمز
 لياز قباافسانه يی که به گمان غالب يکی 

خيانی ها (خيونی  -در اوستا ياد شده  یتوران
 ند. آورد خيخط مقدم تارها) بودند، آنان را به 

 
ستان مغولباشنده گستره پراکنده  ليقبا هونوها

 سارماتی های خاوری ،تبار بسيج ساختند کيدر را 
را شکست دادند و تقريبا  (يوئه شی ها)

اما عصر  رکزی گرديدند.م یايکل آس فرمانروايان
اوايل سده های ميانه  ،قبايل کوچرو يی راستينطال
از  يینهابه گونه  ی تيره آشينارک هاو. تبود

بر روی و قبايل کوچی ايرانی زبان جدا شدند 
 ويرانه های سرزمين های بر جا مانده از هونوها،

 نيااما  را ساختند. خودپهناور  یامپراتور
گ.] باژگون -[پس از دو سده یبه زود یامپراتور

سنت ها و و  یرکوزبان تسرنوشت به ، اما گرديد
 د.بخشي یمر طوالنآشينايی ها عآداب و رسوم 

 
نياکان تورک  یخيتار: اين که ديدار دراويدی ها

به  ،شرفتهيپ یفرهنگ ها و دراويدی های از نگاه

                                                                                                           
هم جدا شدند؛ روشن است برای شان راه ديگری نمی ماند 
جز اين که برای توجيه چگونگی تاثيرپذيری تورکی 

دراز رفت و زبانان از سومريان، آنان را به سفر دور و 
برگشتی چند هزار کيلومتری به بين النهرين و واپس 

 بفرستند!
 

شايان يادآوری است که پان ترکيست از اين هم پيشتر 
رفته و با پررويی ادعا کرده اند که گويا سومريان 

بوده اند که از آسيای مرکزی به بين » ترکتبارانی«
ی از النهرين کوچيده باشند!. در اين اواخر، گروه ديگر

پان ترکيست ها که نيک می دانند ثابت ساختن چنين ياوه 
هايی ناممکن است و پذيرفتن آن از سوی محافل علمی و 
اکادميک جهان امريست محال؛ افسانه نوی بافته و مدعی 
شده اند که اين سومريان بوده اند که از فرهنگ  و 
زبان تورک ها تاثير پذيرفته بودند و نه برعکس! به 

 گ.–روف تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.قول مع
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رخ داده بود، تا کنون  کجا در گونه موثق 
و حدس  ميتوان یم تنها. ستمانده اخته شنانا

 اد،يم . به احتمال زيزنب گمان هايی در زمينه 
 در استان، یدر ترکستان شرق يیدر جنوب : جا

از روی داده های زبانشناسيک  .و شئن سی گانسو
شيوه  ها از آنمی توان گفت که تورکی زبانان 

) را فرا agglutination ونيناسيآگلوتالتيام زخم (
انی چه کساين دراويدی ها اما  گرفته بودند.

ها  توان به آن یرا م یرهنگهستند؟ و چه نوع ف
شوار ؟ پاسخ دادن به اين پرسش بسيار دنسبت داد

خاوری از ديدگاه باستان شناسی يک  ترکستاناست. 
 است. » ديلکه سف«
 
 در آن جا بوده اند. های ترديدی نيست که درد 

توان در سطح  یها را م آثار ملموس از حضور آن
 : دها مانن شاخصاز روی چنين  يافت. یکيژنت

subclades haplogroup L 
 
 

 
 (وضعيت فعلی) L نقشه پراکندگی دارندگان هاپلوگروه 

 :  Lپيهاپلوتتراکم  شيافزا
هاراپ  فرهنگ بازماندگان -هند قارهنيمجنوب 

Daro)-Mohedzho (   Harappan 
افغانستان، پاکستان، گرهگاه هند: شمال نيمقاره 

از هند به  شميجاده ابر (بزرگراه نيهند و چ
 )خاوریترکستان 
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 ی)(منطقه اورومچخاوری ترکستان 
 

 انيماپلوگروه را می توان در دارندگان اين ه
و  Teleuts)  ی (تيلوتی ها آلتاباشندگان کنونی 

 و افتي) گرانيو د غورهاي(اوخاوری ترکستان 
حدود آلتای و ترکستان خاوری، در ميان  فراتر از

 انيهودي، ها ، پشتونها کاالش بوريشی ها،
 ان.مردم گريک ها و ديتاتارها، ازب ،یاشکناز

 
يی های ايموم ی،نيچ کيژنتان گفته کارشناسه ب

 ،سايبريااروپا،  خاور انبا مردمطارم (تاريم) 
پيوند داشته اند. منظور و هند  ريصغ یايآس

کارشناسان نسب شناس چينی، با سخن گفتن در باره 
آن اما ی ها، شايد دراويدی ها بوده باشد. نده

 چه که در پايان جمله خاطرنشان ساخته شده است،
 زمانآن  یخيتار یها تيواقعبه با توجه  ديبا

پيش رفتن در معنا که با  نيبه ا بازنگری شود.
 .زمان و مکان

 
 یايدر آس L پيهاپلوت ندر دوران باستان حامال

 یم یزندگ (آسيای قدامی) در ميهن خود ريصغ
(سه  يدعب است که فرهنگ البر اين کردند. باور 

و  به آن ها پيوند دارد) الدياز م سال پيشهزار 
 جا نيدر او سامی ها ها  یاز سومر پيشها  آن

 بسر می بردند.
 

 )elamodravidy(دراويدی ها يا ايالمو دراويدی ها 
نخستين  یکه براآن توده هايی بودند  انيدر م

در به ويژه  ،ی راانقالب نوسنگ یبار دستاوردها
و پيشه وری فرا  یدست عيصنا و یاريآب یکشاورز

منشای ديرين ترين اليه  گرفتند. با دراويدی ها
(غرب ترکمنستان) و Anau های زمينداری  فرهنگهای 

در هند (جايی که در آن چندی پسانتر پديدار 
شدند)، پيشرفته را که در زمان خود به پيمانه 

پيشتازتر   Mohedzho دارو -بسيار از فرهنگ موهيجو
آن ها  آن ،یه طور کلبود، پيوند می زنند. ب

را  یو نژاد تباری، یفرهنگ یها نهيزمبسترها و 
سيمای معاصر  یمدت طوالن رایکه بهموار کردند 
را تعيين هندوستان شمال  يیايتمدن هندوآر
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تاثير برجا  گريد یبر سرنوشت تمدن هانمودند و 
دوره باستان  ني، در ااديبه احتمال ز گذاشتند.

 الدياز م پيشهزاره حول و حوش هفت  –خود  خيتار
 یخيتار ريدر مس دراويدی هاجراناز م خشی ب –

به سمت  یاصل رياز مس ،مهاجرت به سوی خاور
شرقی آمده ترکستان  بهو منحرف شده  ،شمال

گله داران از سوی ها  آنبودند. مدت ها پسانتر، 
اروپايی هندواز سوی پس از آن و  قدامی یايآس

 . شدندهايی که به اين جا آمدند، اسيميله 
 

ه ظاهرا زبان های ايرانی شايان يادآوری است ک
باشندگان حوضه رود طارم (تاريم) آسيای ميانه و 
آسيای غربی زير تاثير زبان دردها دچار دگرگونی 
گرديده بود. واژه های زبان های دردی ها مانند 
زبان های روسی و هندی باز اند، يعنی دارای 
حروف صدادار اند. در اين مورد، می توان نمونه 

ان های کوشانی (از اثر بانو و. هايی را از زب
 ويرتوگرادوا) آورد:     

 
«οτηια ιώναγγο οασο οζοαστο ταδηια αριαο οσταδο» 

 
ی را کنار ونزبان گفتاری ايکه او  یو هنگام«...

 » گذاشت، او زبان آريايی را رايج ساخت.
 در اين جا:

 οασο  - به سانسکريت زبان، گفتار)-vas(. 
 

«рαονανο рαο βαζοδηο κοрανο» 
 

 شاه شاهان (شاهنشاه) بازوديو کوشان
را می دهد. » ش«آواز » p«که در اين جا حرف  

 ». يعنی شاهونانو شاو واسوديوا کوشانو
 

شاه يعنی پادشاه، و  –پيداست که در اين جا، شاو
 شاه کوشانی است. -) βαζηpκοبازوديو (بازئشکو
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 بوزی از -چنين بر می آيد که نام شاه آنت ها
به معنای  -همين گرفته شده است و پيشوند شکو

   134کوچک می باشد. 
 

همين گونه می توان نمونه يی از زبان خيونی ها 
 هم آورد:

 «Σριβαγο οζραβαδιγο σανανο βαγο χοαδηο»  
 

ارجمند (بزرگوار)،  )Ozrapadigo( اوزراپاديگو
، و راند را شکست داد ان، که دشمنخداوندگار

 از ازوروپات است (اوزراپاديگدخديو و شهريار 
)Azuropat(، اتروپات )Aturopat(  يعنی کسی که آتش

 کنونینام مقدس نگهدار و نگهبان او است). 
 یعني )Aturopatkan( از آتوروپاتکان جانيآذربا

 سرزمين آتروپاتکان گرفته شده است. 
 

ی قفقازيک زبان در اصل که  )Burish( زبان بوريشی
دردی  یزبان ها ريتاث شايد زير است، همين گونه،

اين زبان درست مانند . است افتهتغيير شکل ي
يعنی دارای باز يک زبان ، زبان افغانی (پشتو)

 محتمل است که آن اريبس حروف صدا دار گرديد. 
در ترکستان  ميقد یها در زماناين صفت را ها 

. ه باشندبرداشترود طارم)  حوضهدر (خاوری 
مديون دردی ها از ه تنها نيان کنونی، رانيا

بابت وامگيری برخی از واژه ها اند، بل که 
بسياری از ويژگی های سيمای خود را هم مرهون 

با آنان اند:  تا اندازه يی چهره های باريک 
در اين باره پسانتر (های شان را  ینينوک گرد ب

 شرح داده شده است).
 

 بيشتر نبوده، زيصلح آم شهيهمگزينی ها ن اسکا
از  یکي می انجاميده است. نيخون یها یريدرگ هب
 شيدوم هزاره دوم پ مهيدر نگونه پيکارها  نيا

احتماال  بود.رخ داده با ظهور تخاری ها  الدياز م

                                     
. جالب است که در زبان روسی نشانه تصغير برای  134

» اچکا«يا » شکا«کلمات دارای جنس مونث با پسوند 
مادرک،  -می آيد؛ مانند ماتوشکا») اوچکا«(گاهی هم 

 گ.   -و... مارينکا -دختر، مارينوچکا -ديوشکا
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 در آن هنگام، دردی ها، بوريش ها، ساموسی ها
(کيت های اصيل) از جاهايی که در آن زندگی می 

و . دردی ها خود رفتند یاز خانه ها -کردند
کوه  گريوه های ور ادهيپ یرهايمس بوريش ها از

رفتند و ساموسی ها مسير ديگری را  جنوبها به 
برگزيدند و در گستره  عليای رود اوبی پديدار 

  گرديدند. 
 
به روی آن شماری مهاجرت، که جريان های  یرهايمس

اسکان گزيدند، افزون بر مسيرهای هندوستان در 
ترکستان مسير شامل  يانه،م یايو آس کيخاور نزد

طريق کتل های راه از  نيآخر خاوری هم می گرديد.
کتل  آن نيمعروف ترمی گذشت که  ايماليههای کوه 

ی) نيچ گزارشگران »پل معلق(« )Khunjerab( خونجراب
شمال  بهو آغاز می گردد کاشغر  اين کتل از .است

از زمان  ريمس نيا کنونی می انجامد. پاکستان
روی آن، در گذشته ناخته شده است. از ش ميقد یها

 رين مسيهماز  می گذشت. شميجاده ابر یرهايمسها 
رانده شدن زير  خاوری پس ازترکستان های  ساک
ر يوشی های در حال عقب نشينی از دست هونوها فشا

(در وايل سده دوم پيش از ميالد) راه می پيموده 
[که استان سين  مدرن قره قرومبزرگراه  اند.
گ.] هم -نگ چين را به پاکستان پيوند می زند.کيا

 .باشدکشيده شده  ريمس نبايد روی همي
 
 و R1a »يیايآر«که حامالن هاپلوگروه است،  یهيبد

از اين جا نرفتند،  يیبه تنها J ژن خاور نزديک
بل که با تيره های اسيميله شده دارنده 

يکجا رفتند. پسانتر، در سال های  Lهاپلوگروه 
ای ِسترگ توده ها، سکايی ها از همين مهاجرت ه

جاها به هند شتافتند و در پی آن ها يوئه شی ها 
(سارمات های خاوری) در همين مسير به راه 
و افتادند و پس از پنجصد سال ديگر يفتلی ها. 

خود اما با  پديدار گرديدند،هند به ها  همه آن
های ژن خود  »يیايآر«ژن های اصيل از  ريبه غ

به را آن طرف خاوری  و ترکستان کيدخاور نز
 .ندارمغان آورد
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 ساختار هاپلوگروه توده های باشنده شمال هند: 
 :(97 نفر- Firasat 2007, n) بوريش ها
R1a - 27,8% 
 
 ●L - 16,7% 
 
J    -  8,2% 
 
 :(Firasat , n=44) کاالش ها
 
G -М201 - 18,2% 
 
Н1-М52 - 20,5% 
 
J2-М172 - 9,1% 
 
●L-М20 - 2,3% 
 
●L1с- M357(xPK3) - 22,7% 
 
R-M207 - 6,8% 
 
R1-М173 - 2,3% 
 
R1a1a-М17 - 18,2% 
 
 :Firasat. (2007) ,(پشتون ها) پتان ها 
 
 E1b1b1a -M78 = 2.1% 
 
F -M89(xG-M201, H1-M52, H2-Apt, I-M170, J-12f2, K-M9) = 
2.1% 
 
G -M201= 11.5% 
 
H1-M52= 4.2% 
 
J1-M267= 1.0% 
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J2-M172(xM92) = 5.2% 
 
T-M70 = 1.0% 
 
●L1a -M27= 5.2% 
 
●L1c -M357(xPK3) = 7.3% 
 
O2a1a-PK4= 4.2% 
 
O3-M122(xL1Y) = 1.0% 
 
Q -M242: 5.2% (5/96) 
 R-M207(xR1-M173, R2-M124) = 1.0% 
 
R1-M173(xR1a1a-M17) = 4.2% 
 
R1a1a-M17(xPK5) = 44.8% 
 
4. (n=99) –  همه توده های پاميری: 
 
E-M96 = 5.1% 
 
C-M130(xC3c-M48) = 1.0% 
F-M89(xI-M170, J2-M172, H1-M52, K-M9) = 16.2% 
 
J2-M172 = 6.1% 
 
●L-M20 = 10.1% 
 
P-M45(xQ1a1-M120, R2-M124, Q1a3a-M3, R1-M173) = 10.1% 
 
R2-M124 = 7.1% 
 
R1-M173(xR1a1a-M17) = 5.1% 
 
R1a1a-M17 = 39.4% 
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 ، هاپلوگروهپشتون هاه شايان يادآوری است که ب
Q )5.2  از جمله درصد) از طرق مختلف، از  5.96تا

ی رکوت ی ايل آشينااشراف یخانواده هاطريق 
انتقال يافته بود. در سده ششم ميالدی هپتاليان 
از تورک ها شکست خوردند و سرداری از آنان را 
چوناِن فرمانروای خود پذيرفتند. در اين حال، 

ای نام قبيله يی تورکی خود، اين فرمانروا به ج
را به عنوان لقب شاهی  )Hing( نام يفتلی هينگال

  135برگزيد.
 

از   Lبرای آگاهی: در زمينه گروه پيوستگی 
)Gentis:( 
در جنوب و شمال آسيا و نيز  -  L-M20هاپلوگروه  

 در خاور ميانه يافت می شود.
بيشتر در جنوب هند ديده می  - L1a-M27هاپلوگروه 

 درصد.  12در حدود  –شود 
 درصد،  8در حدود  –در بخش های خاوری هندوستان 

 درصد، 2تا  1از  -در مرکز و در شمال هند
 درصد، 9در حدود  -در جنوب پاکستان
 درصد، 5در حدود  -در ميان پشتون ها

 ، ٪3قطر، در حدود در 
  ٪3 - راندر شمال اي

 .٪2 - در امارات متحده عربی
 

 L1b-M317هاپلوگروه 
 درصد، 5 -در ميان بالکاری ها

 درصد، 4.5 -در شمال خاوری ايتاليا
 درصد، 3.4 -در ميان ابخازی ها

 نزديک به دو درصد، -در شمال ايران
 درصد، 2.3 -در خاور ترکيه

 درصد، 2-در جنوب پاکستان
 درصد، 1.2 -در ميان لزگين ها

                                     
باشد که در ترکستان . شايد سخن بر سر  يفتليانی  135

خاوری و سغد مانده بودند. چون يفتليان باشنده پشته 
ايران همه پس از کشته شدن گاتفر (غاتفر)، فغانيش را 
به پادشاهی برگزيدند و همه به شاهنشاه ساسانی بيعت 

 گ.   -نمودند.
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 درصد. 1نزديک به -در ميان اوستی ها
 
 

 : L1C-M357هاپلوگروه 
 –در پاکستان در ميان کاالش ها به پيمانه باال  

 درصد، 23در حدود 
 درصد، 12 -در ميان بوروش ها

 ٪7 - ها پشتوندر ميان  نيهمچن
 

 L1C –  ،2.5در حدود در شمال هند٪  
  ٪0.3تنها  -در جنوب هند

 
 و  L-M20 ه هایمنتفی نيست که دارندگان هاپلوگرو

L1C-M357  پيوند  یمرکز یايآسبا دراويدی های
 دردها که ديبداناست هرگاه جالب داشته بودند. 

خاوری به ارمغان ترکستان  چه سيمايی را به
با . يکدست  ممکن نيستپاسخ دادن ؟ آورده بوند

دارای  اين هم، يفتلی ها از روی همه نشانه ها
يعنی بينی های آسيای  يی ترانهيمدچهره های 

 دپوستانيفبا س سهياما در مقامقدمی بودند. 
قفقازی، بينی های شان نسبتا پست تر بود. 

 ی،نيچظروف  یبر رو husts هوستی ها    ريتصاو
های ها پشت ن آ اين نوع را نشان می دهد. کرهيپ

چشم های کاسه  و») واال(«خميده و بينی های بلند 
 فرورفته داشتند.

 
يفتلی  انيدر مآدم های دارای چهره های همانند 

ی شدند. چنين چهره هايی را می ها نيز ديده م
و توان همين اکنون در ميان تاتارهای معاصر 

ها  افتهي نيتر یميقدهم يافت.  یاشکناز انيهودي
 را در يامان های باستانی یدنژانوع  نياز ا
يافته  عصر برنز (Gonur Depe) گونور تپه انهيمرغ
 اند.
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مربوط تنديس يک سغدی. پيکره چينی يافت شده در سيان 
 عهد دودمان تان

 
 

 
تخاری های اصيل).  -سرديس های کوشانيان (يوئه شی ها

 آسيای ميانه در سده يکم ميالدی
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 در سمت چپ: آدم های مرغيان باستان
 از اوديان )Lahan ( لهان -در سمت راست: پادشاه يفتلی

) Oddiyan( 
آن  ) : نوک های بينی همهK. Angelovaيادداشت ک. آنجلوا (

ويژگی که  –است » گرد« ها مانند همه توده های ايرانی
بيخی  يیاروپاتوده های  گرياز دچهره های آنان را 

 می گرداند. زيمتما
 
 

 :)دپوستانپيس -آسيامقدمی ها (قفقازی ها
 يکباستان شناس ها، چه در بعدتماس  نياردپاهای 

از ال به الی زمانه ها  يکزبان شناسچه در بعد و 
به ما ها آداب و رسوم و زبان ه و در سيمای گذشت

 يیافسانه های  یها سومر از آن یبرخ رسيده اند.
 یدر زبان هاآشکارا آنان  راثيد. منباش یم
خود باره د، اما در وشمی مشاهده  یرکوت
است. سه  هشناخته شد یکمچيزهای »  يانسومر«

يک و يک فرهنگ باستان شناسفرهنگ (دو فرهنگ 
وک) ادعای بازی نمودن اين نقش را ی (کاراسفرض

 دارند.
 

 Kitoi يا kitoyt  ، فرهنگ کيتويیفرهنگديرين ترين 
که بنا به برخی از ( است کاليباپيرامون درياچه 

 وجود داشت و الدياز م شيپسال  5000-4300 داده ها
از  هزار سال جوان تر).بنا به داده های ديگر، 

يک ان شناسانسيا  روی داده های انتروپولوژيک
 اني) در مدرموف و ديگران، Hochman(هوخمان 

هم آدم هايی بودند دارای سيمای  کيتويی مردم
و هم آدم هايی دارای سيمای ، نگولوييدیم
آدم هايی بودند دارای  اه ني. ايی ترانهيمد
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چهره های باريک و پهن که ظاهرا مديترانه يی 
می را به خاطر ) protomorphic( های پروتومورفيک
 اديها به احتمال ز آن یکيژنتآوردند. ردپاهای 

 بر جامانده باشد. ) Evenk( ر اونيکی هاد
 
 

 
 ی کيوتیشويمرد ر کي ينمرمرحجمی  ريصوت

 .عليا ی. آنگاراکيوتی فرهنگ
وپولوژيست در ميان انبوهی از رانت -هوخمان
انسان های دارای چهره های  های جمجمه

چند انسان  )،Fofan(منگولوييدی گورستان فوفان 
 يی را نيز تشخيص داد. ترانهيمددارای سيمای 

 
و حضور شان در دوردست  ی قدامی آنانايآس یمنشا

باشد.  زيبرانگشگفتی  دينبااويکومن لبه ترين 
عصرهای ويژه يی  -یو نوسنگ یانسنگيمعصرهای 

. فرهنگ دپوستانيتسلط سفعصر در واقع -بودند
دره در  ميدسهای در اروپا، زبان  نيمادل

 کاليبامنطقه پيرامون  ،ايجغراف ني. در اامريکا
ی اما چه زبان قرار دارد.در مرکز جهان  بايتقر
 یمرکز یايآسستند با خود به توان یها م آنرا 

 پرسش، نيپاسخ به ا ديشا د؟ناوريبه ارمغان ب
ها  آن شهي. رها را پنهان نموده باشد زبان باسک
 .باشد یم زياسرار آم

 
ها  باسک ،کيژنتداده های  نيآخريه پابر 

های  نياز سرزمکه  دنباش یمها گول خويشاوندان 
 رهيبه جزايتاليا و جنوب خاوری فرانسه  یشمال

 و چنين بر می آيد که مهاجرت کردند یبريانمای 
از رشته ، اما شان را نابود کردندظاهرا، مردان 

دارای مردم اين زبان و آداب و رسوم  ،زنان
ها  آن دي. شای را پذيرفتندقفقاز خاستگاه
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 که ،بودند نيفرهنگ مادلبازماندگان دارندگان 
و جنوب  اياسپان هایغار یمعروف هنر یها یگالر

 را به ايشان مربوط می دانند.فرانسه 
 

 ،سايبرياجنوب  یباستان ینوسنگهای از فرهنگ 
(که  یجنوب سايبريا )tazmin(فرهنگ تازمينی 

سوم هزاره ( ز اقتصاد مولدانشانه هايی  دارای 
نامهناد کراسوکی و فرهنگ  است) )الدياز مپيش 

به تشخيص شده است)؛  یزبان(که از روی داده های 
 نزديک اند.) ی قدامیاي(آس یقفقازفرهنگ های 

 
برجامانده های فرهنگ تازمينی اندک ها و يادمان 

ی نيهرالن نيباند. اما نمادهای آن ها، آشکارا 
پيرامون  یها ها از استپ که آن نيادر  اند.
سيمای  آمده بودند، ترديدی نيست.خزر،  یايدر

 گونهفرهنگ ناشناخته است، اما به  نيا دارندگان
در اين باره است ( یي ترانهيمد م،يمستق ريغ

 .پسانتر خواهيم نوشت)
 
 

 
از منطقه  سايبريااز جنوب  ینوسنگعهد انسان  :چپ در

 )Minusinsk( مينوسينسک
رای چهره هم با ويژگی های اروپاييدی و هم ويژگی دا

سيمای بيضی و دراز قفقازی نما، بينی  -های منگولوييدی
 باريک، بيرونزدگی استخوان های گونه و روی.

 یاياتياز بور ) آدم منگولوييدیسهيمقادر راست: (برای 
 رونيباستخوان های برجسته و پهن،  ینيب با عصر برنز.

و  )palpebral( چشمان منگولوييدی شقاق بيرزده گونه و ا 
 .ها بخش دندان گیزد رونيب
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ينی سی مشترکات  کيت هایو های بوريشکی ها  بانز
 -ی هم ميان خود و هم با زبان های ناخیاريبس

ها،  همه آن ی دارند.و باسک یسومرداغستانی، 
. اند (قفقاز) ريصغ یاياز آسبرخاسته ظاهرا، 

 سيمای ريشکی هابو ما، جالب است که یبرا
که خود را تا کنون نگهداشته اند  يی ترانهيمد

و ) کي(خاور نزد یقفقازبرای همه تودهه های 
 خاوری مشترک است.ترکستان  انمردم

 
آن چه که مربوط به کيت های معاصر می گردد، -1

اما اند.  سايبرياجنوب يان ومبی ترديد بها  آن
آمده از کوچيان زبان و آداب و رسوم نياکان شان 

ميان از  خيدر تاررا که رد پای شان  کينزدخاور 
 است، فرا گرفته بودند.رفته 

 
بوريشکی ها بايد متوجه بود که  باره زبان رد

، اين زبان بسيار پيچيده است در فعل یمورفولوژ
قابل  لحاظ نيا ازاشکال مختلف، و  و آگنده از

و  یسئينی ، یباسک ،یسومرزبان های با  سهيمقا
و زبان  )Adyghe(اديگی -یبخاززبان های ا از یبرخ
در اين زبان  اعدادداغستانی. دستگاه  -یخان یها

 یبرخ است.» بيست هايی«درست مانند زبان باسکی 
 – gus مرد و گز - hir  ريه ی آن ماننداز واژه ها

 136ی اند.ترکواژه های  يادآور -دختر
 

های ينی سی و  با توجه به شباهت زباندرست 
، در زبان شناس -)Driem(ژ. وان دريم ، وشکیبور

همريشه بودن  را در مورديی  هيفرض 2001سال 
ی جامعه زبانچهارچوب گذشته در آنان در 

فرهنگ باستان  بااو، به باور ، که »کاراسوک«
ما ی کاراسوک منطبق می باشد، مطرح کرد. اشناس

اين که  ميفرض کندادگرانه خواهد بود هرگاه 
 نيسرزم بزرگتری ازگستره  در شته،گذدر زبان ها 
ی پهن بوده به ترکستان شرقتا  یغرب ترکستان

 اند.
 

                                     
. جالب اين است که به زبان آلمانی هم مردان را آقا  136

 گ. -دختر -در زبان ترکی   qezقزمی خوانند. ِ Heer  هر  –
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همراه با  به باور ژ وان دريم، بوريشکی ها
چنين چيزی که، در اصل،  دها به هند آمده بوندرد 

وامواژه های فزونشمار برگزفته از زبان های 
. در دردی در زبان بوروشکی را توضيح می دهد

می افزاييم که ادعا  نيادادگرانه بودن تاييد 
های ژن بوريشکی ها،  .ای .د. ان در ساختار

 کم نيست. ).r1aپي(هاپلوت يیايآر
 
از ديدگاه نژادی، کيت های معاصر اورالوييدی -2

اند. در حالی که کيت های اصيل مديرترانه يی 
. همراه با پهنو  ندبل های بسيارچهره بودند با 

 کيبارآدم هايی با چهره های شان  انيدر م ،آن
باشندگان ها از  آن ،یبه طور کل هم ديده می شد.

 قفقاز فرق نمی شدند.شمال کنونی 
 
 

 
 

) کيت های اصيل(ساموسايی های  یعدب تصوير چند  :چپدر 
) الدياز م پيشدوم ميانه های سده ( بیحوضه عليای رود ا 

 سيماها يی ترانهيمدآشکارا ويژگی های با 
در ميان کيت های . کيتی معاصر کتصوير ي – سترادر 

يی  ترانهيمدکنونی، گاهگاهی آدم های دارای چهره های 
بروز می نمايند. چهره اين آدم به چهره های ديگر کيت 

ی نوع نيبو (دراز)،  دهيکش یضيبهای صورت ها که دارای 
 جنوبی اند، نمی ماند.

 
 يکخاور نزدبرخاسته از  شايد در گذشته قبايل

(که کنون از ايشان تنها دولميان ها برجامانده 
 چيرگی داشتند. ايآسهم درهم در اروپا و  است)،
ييان پايان هندواروپا از سویها  تسلط آنبه اما 

 یاريبس داده شد. در اين حال، هندواروپايی ها
آنان را فرا گرفتند و برخی از  یاز دستاوردها
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ن آ ند.ويژگی های شان را از رشته زنان برداشت
 تباری خود را تيهو ،ا از دست دادن استقاللها ب

در ميان توده های و باختند و از دست دادند 
سترگ توده ها  ِ و در مهاجرايرانی حل گرديدند 

 ی که در آسيای ميانهلايقبآن شرکت کردند. 
و در سازش يافتند رک ها وت بودند، بامانده 

ای بنا به داده ه. ورزيدندشرکت شان فتوحات 
و  ژنيتيک، دودمان های حاکم ترک های عثمانی

هر دو خاستگاه  با آنان پيوند دارند.  انيموريت
 ی ميانه است.اياز  آس

 

 
 J2 نقشه پراکندگی دارندگان هاپلوگروه

 
در ها  يیهندواروپا ،پيش از ميالددر هزاره دوم 

نخستين  چيرگی يافتند. ايسآاورباختری  یها استپ
 سايبريا جنوبمی توان در  ردپاهای آن ها را

آفاناسفی).  فرهنگدارندگان ( يافت
ی شرقترکستان ر هزاره دوم، در هندواروپاييان د
ميانه های در پديدار شدند.  در مرزهای چين

دارندگان فرهنگ  ،الديمدوم پيش از  هزاره
 کاراسوکی بر استپ های آسيای مرکزی چيره شدند.

نا بر برخی ب است. زيها اسرار آم آن یها شهير
به زبان تخاری سخن می ها  آن از داده ها،

ی فرضفرهنگ  یفنآورو اما زبان و فرهنگ  گفتند.
دارای خاستگاه آسيای قدامی را  کاراسوکی

 داده های هنا ب. بندآموختفراگرفته بودند و 
ها  آن -)محتمل می باشد کمترکه ( گريد
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بودند. نفوذ آسيای قدامی  انچوپانبازماندگان 
آن ها برای بزرگ بود.  یزمانخاريان برآنان، ت 

نازک  یگر ختهيرهای  یورافن نياکان تورکان،
 نيو همچن یفرهنگبسياری از واژه های  ،یواريد

 اونی )absolutive( پساوندهای ابسولتيو (مطلقيه)
)une(  به  ها ديده می شود، یکه در زبان تبترا

 اين ايرانيان بودند کهاما  .ندارمغان آورد
بر پيشينيان تورکان بر جا را  ريتاث نيشتريب

 حوضه یها در استپتوده های ايرانی  گذاشتند.
 الدياز مهزاره يکم پيش در اواخر تاريم يا طارم 

-یآلتا یها استپ پديدار شدند و از آن جا به
ی رخنه شمال نيچهمواری مغولستان و  ان،يسا

 با خود سوارکاری، کيش جنگاوری و ها آن نموند.
 .نددبه ارمغان آوررا  یرزمندگآيين 

 
در ) hyaun(مانند قبيله خيائون ها از آن یبرخ

 ،ی ميانه بودايآسی توران لياز قبا یکيگذشته 
 یايآس یها استپآنان را به سرنوشت  دستاما 
ی آورد. در تاريخ بارها ديده شده است که مرکز

روشن . زبان برخی از توده ها تعويض گرديده است
وها (خونوها، سيونوها) در اين جا است هون

در آغاز شمار آن ها ظاهرا،  نيستند. ءاستثنا
ها ايشان  یروزيو پها اما جنگ  بزرگ نبوده است.

 خيرخط مقدم  تاپيشگامان و پيشتازان را به 
و  ندشکست داديوئه شی ها را ها . آنکشانيد

 ند.شد یمرکز یايآس یها استپفرمانروايان 
 
دارندگان فرهنگ تخته  خيدر تارنقطه عطف  کي نيا

آداب و رسوم آن ها  سنگی (تخته سنگيان) گرديد.
خود را از دست دادند و  یباستان يی لهيقب

و هونزبان  یرکوگسترده ت یامپراتورپديدآيی 
و  هياز تجزموازين خود را آغاز به ديکته نمود. 

از زبان نوهوها مانده  ر جاچند کلمه ب ليتحل
ر هم گفتار آنان ددر ود که چنين برداشت می ش

ی بارز بوده رانيو ا یرکوتگی کلمه های ديتن
است. در اين حال، القاب نظامی ايشان به زبان 
های ايرانی بوده است. اين ديدگاه که گفته می 

يوئه  راثيمشود که اين القاب می توانسته است 
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شی ها که هونوها زمانی زير فرمان آنان بوده 
 .رسد یبه نظر م زينگبحث برا اند، باشد؛

 
نامجاها (توپونيم ها يا  ،زير تاثير ايرانيان

نام های گيتايی) ترکستان خاوری تغيير شکل 
يی هندواروپا سر انجام آشکارا شکلو در دادند 

، ....پولولی نياتگرفتند. نام ايرانی ختن (ک
که در  یمغول بيله(ق )Hodyn(خودئن؟، خوتون 

 R1aروه پيوستگی ميان افراد آن دارندگان گ
دريا  -کونچی کونچه ها يا بيشتر می باشد) )،

)Concha Darya(  و بسياری از نامجاهای ديگر که در
به ما  و کنون ،ذکر شده است ميقد یزمان ها

 ست.ا دهيرس
 

اين توپونيم های آشکارا ايرانی، محله  انيمدر 
يکم پيش از هزاره  ینيچ نانيه خبرچوينسو (ک

در همان مناطق که د کرده اند)، از آن يا الديم
روان است، دلچسبی برانگيز  در آن رودخانه آکسو

تورکی » آب«همان بدون شک  -،»سو«. است
در تورکی زبانان  ميقد یدر زمان ها ديشا137است.

 نام انيونانزيرا ي، می زيسته اند شان نياغرب ت
 را ياد می کنند که برنشتام يیايجغراف یها
)Bernstamm (یرکوتنام های  م ها را چونانِ اين نا 

 گرفت که جهيتوان نت یرو م نيا .شناخته استمی 
گسترده يی قلمرو پيشينيان تورکان در گذشته در 

 یو مرزهاخاوری از ترکستان  -پهن بوده اند
 کاليباآن سوی و  انيبه ساخاوری تا  نيچشمالی 

 .ندشده امی  ميتقسبسياری  ليو به قبا
 

  Qن از روی .....هاپلوگروهدر اين باره می توا
 داوری کرد:

  
Q1a1 (M120, M265/N14) 

بيشتر در جنوب در ميان چينی ها، کوريايی ها، -
 دونگان ها، هزاره ها و تبتی ها ديده می شود.

                                     
.  يادداشت: بايد متوجه بود که سو از جو (جوی)  137

انگليسی به معنای دريا نيز  Seaپارسی گرفته شده است و 
 گ.–از  همين کلمه گرفته شده است. 
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Q1a2 (M25, M143)   
جنوبی و مرکزی ديده  سايبريادر ميان توده های -

 درصد و 90تا   Qمی شود. در ميان کيت ها تواتر 
 درصد می رسد.  65در ميان سلکوپی ها تا 

 
Q1a3*  

 در پاکستان، هند و تبت ديده می شود.-
  

Q1a3a (M3) 
يی است. اين هاپلوگروه امريکاويژه سرخپوستان -

درصد، در  38 –در ميان توجينی ها و تووينی ها
درصد، در ميان خاکاسی  26 –ميان باشندگان آلتای

 7نزديک به  -ها(قرغيزی های ينی سی) و سويوت 
درصد و در ميان  3 -درصد و در ميان ائوئن ها

 درصد است. 2نزديک به  -کولميک ها
   

Q1a3b (M322) 
 

 در ميان يهودان يمنی به مشاهده می رسد.
 

Q1b (M378)  
در شمال پاکستان در ميان گروه های تباری خزر  -
 - درصد و در ميان اويغورهای سين زيان چين 1.1 -

ثبت گرديده است. همين سازواره در ميان درصد  1.4
پنج درصد يهودان اشکنازی در اروپا تثبيت 

خزری می  -گرديده، و تقريبا دارای منشای تورکی
باشد. همين گونه در ميان کردهای مرکز ترکيه به 

در صد و در ميان چينی ها به ميزان  4.1 -پيمانه
درصد و در بين هانی های برخی از استان های  3

 درصد ديده می شود. 2به اندازه  چين
 

آلتای و سرزمين های پيرامون آن که به گونه 
سنتی خاستگاه اتنوس تورک پنداشته می شود، به 
گمان بسيار نه زيستگاه تورکی ها، بل که 
بودوباشگاه ساموييدهای از ديدگاه ژنيتيک 
همريشه آن ها بوده است. آن ها همچنين از 

يالی دارای هاپلوگروه بازماندگان فرهنگ های بور
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زبان  –اند اما به زبان ديگری  R1a1aو  Q, N های
 اوگری سخن می گفتند. 

 
  

 آن ها می گردد، ماندگانآن چه مربوط به باز
 اِسترگ توده همهاجرت سال های در بايد گفت که 

 Q(که بيشتر  Nو  Q دارندگان هاپلوگروه های
 ت به انه دسپرشوربسيار ) مورد نظر ما می باشد

 اما نه همه آنيازيده بودند. ه غرب ها بمهاجرت 
پيشينيان تورکی ها ربط داشتند. آن عده از ها 

ی زبان آلتای رانيا ايشان که همراه با کوچيان
با پازيريکی ها؛ به ساموييدی ها نزديک  -رفتند

 يیايموم DNA ليو تحل هياز تجز نياتر بودند. 
و  يیانم آلتا: شاهزاده خبر می آيد کيريپازهای 

ترکستان يوئه شی های  انيدر م ».سرخ یجنگجو«
ديده می  یمغولان دارای سيماهای مردم زينخاوری 

 آميزاسرار خيتار«شدند (تصاوير آن ها در کتاب 
منشای تباری آن ها اما  ،)ديده می شود تاتارها
 یساختار مدرن م هاپلوگروه . بر اساسستيمشخص ن
می توانستند دارندگان گمان برد که آن ها  تواند

اما بخش  باشند.  Q  ،O  ،P  ،F  ،R2هاپلوگروه های
بزرگ و اصلی دارندگان اين هاپلوگروه ها به سال 

ميالدی به غرب در ترکيب اردوی هون ها  155
مهاجرت نمودند. پس از گذشت تقريبا دو هزار 
سال، دانشمندان علم ژنيتيک رد پای آن ها را در 

وپای خاوری و ميانه پيدا ميان باشندگان ار
 نمودند. (نگاه شود به نقشه)
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 در اروپا   Qپراکندگی دارندگان هاپلوگروه

 
يش از هر جای ديگر، دارندگان اين هاپلوگروه ب
پس از آن در  ديده می شوند. اوکرايينر د

جا آن از دشت دانوب، که کشورهای واقع در 
 و شرق انگلستان یناوياسکاند شان تادنباله 

 ها با روابط هوندامه می يابد. ابسيار کمرنگ 
شناخته شده  یسالوها به خوبو نيز با ژرمن ها 

 ارزش ندارد روی آن درنگ نماييم. نياست، بنابرا
 
انگلستان، و  اين هاپلوگروه را بهاست،  یهيبد

ه ، نورمان ها به ارمغان آوردسلنديا به نيهمچن
 ناحيهدر  ی اين گروه پيوستگیباالتراکم . بودند

 هم گوت ها است. ايو ها  الن ادستاورد يتولوز 
 ايدر مورد اسپانعين چيز را می توانستيم 

و  انيهودگاه باشندگان اين کشور با يره، وييمگب
اين ، ليسيدر س ی ها پيوندهايی نمی داشتند.خزر

ی اوژير نورمان هاسته اند توان یمهاپلوگروه را 
) غلظت ناتولیا( هي. در ترکدناوريبه ارمغان ب

ی الن با نام يیدر روستا ی اين هاپلوگروهباال
 یمها  الناست،  یهيدديده می شود. ب افشار
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دوره جهانگشايی های در  جا نيدر استه اند توان
 - انيسلجوقخاستگاه تيره  آمده باشند. انيسلجوق

بسيار، آن ها احتمال به ، و ی استمرکز یايآس
بايد در نظر ا ، امبوده اند  Qدارای هاپلوگروه

داشت که شمار بسياری از کوچروان ايرانی زبان 
مهاجرت نموده به سمت غرب آسيای ميانه يی هم 

. از گرانيو د 139يانابدال138،ها: افشاربودند
از آن گرفته شده افشار که شايد  نيشاف تيره

 يی، جاياد می شود کستانيتاج باشد، در اسروشنه
 ت بااسمانده  رجاب یها کاخ ها آناز که 
های  الن انيدر منيز گرگ و ماده  هایريتصو

 ی.قفقاز
 

ی و يا هم  مرکز آسيای زها ا الننياکان 
 ند. آنه بودمهاجرت کرد ترکستان خاوری به غرب

ده نفر از صد هر که  را یمغول سيمای با خود ها
به نفر شان داشتند (يعنی ده درصد)، با خود 

نستند از اين ها نمی توا. البته، ندارمغان آورد
د ستنتوان یتر، م قيدق ی باشند.مغول تباریلحاظ 

شان می . بخش عمده يیستثناا شکلبه باشند، مگر، 
از  یو برخ  Q ، N بايستی دارندگان هاپلوگروه

بوده   . R2و  P  ،F باستانهای جنس بازماندگان 
 باشند.

 

                                     
. افشار (افشين+ار) ها در اصل ايرانی زبان بوده  138

ان اند، اما پسان ها زير تاثير ترکمانان سلجوقی زب
 گ.-خود را از دست دادند و تورکی زبان شدند.

. همان گونه که در گذشته يادآور شده بوديم،  139
ابداليان ترکمان، هپتاليان آميزش يافته با ترکمانان 

 گ.-يا ترکی زبان شده اند، نه ابدالی های پشتون
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 و در آسياينقشه پراکندگی دارندگان هاپلو گروه ک

ه ديده می شود، دارندگان اين (به گونه يی ک
هاپلوگروه در ترکيه، ايران، شمال افغانستان، 
ازبيکستان و ديگر جمهوری های آسيای ميانه به 

درصد بيشتر نمی باشند.  10 -2گونه ميانگين از  
 درصد اند.)  30-10در ترکمنستان از 

 
  Qدر اين نقشه، مناطق با تراکم باالی هاپلوگروه 

 ه و نمايان می باشد:بسيار خوب برجست
هون ها؛ آن ها  -ارالدر گستره پيرامون درياچه 

به اين جا از دست آوارها گريخته بودند و از 
 را به يادگار گذاشتند.» شهرک های مردابی«خود 

ساموييدی ها، بازماندگان  -در شمال اروآسيا
 تيره های بوريالی.

دارندگان هاپلوگروه  -در ايران و افغانستان
ه گونه يی که در باال گفتيم، در سده های کيو، ب

  140ميانه همراه با اردوی سلجوقيان پديد آمدند.
 
 
 
 
 
 

                                     
. آن چه مربوط به گستره افغانستان می گردد، می  140

يو را سپاهيان و همراهان توان گمان برد که هاپلوی ک
 گ. -غزها با خود آورده بودند. -شاهنشاه محمود غزنوی
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 يارفاداکتر اسکندر ب
 يوئه شی ها

کوشانی ها، کنگيويی  (سارمات های خاوری:
 ها، سابری ها، کروات ها و...)

 
سارمات های خاروی)، پس از (141ی هاشيو ئه 

ای قدامی کيميری ها لشکرکشی های ناکام آسي
)Cimmerians(اسکيت ها و ماساگت ها ، )Massagets( ،

از استپ های توران و کشور ختن، سر بر آوردند. 
هنگامی که اسکيت ها کشورهای آسيای قدامی را با 
يورش های شان زيرورو می کردند، ماساگت ها با 
مادها بر سر ايران خاوری (غرب افغانستان کنونی 

 نه) درگير نبرد بودند. و آسيای ميا
 

                                     
يوئه شی يا سارمات های خاوری، کنفدراسيونی بودند .  141

متشکل بر پنج قبيله باشنده استان سين کيانگ چين 
(ترکستان خاوری پيشين که در زمانه های قديم ختن (به 

ارترين شان کوشان نام شهر ختن) خوانده می شد) که نامد
ها بودند. در منابع چينی، نام اين کنفدراسيون قبيله 

، Yuechjyيی به اشکال گوناگون آمده است: يوئه چژی 
. (همچنين يوچی، Yuezhiو يوئه جی  Yueh-chihيوئه چی  

در منابع روسی به »). يو ئه جی-تا«و » يو ئه جی-دا«
به شکل شکل يوئچژی می نويسند. ما در همه جا آن را 

 گ.-آورده ايم) يوئه شی
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 گستره دولت ماد

 
نام های ملکه های ماساگت ها که به ما رسيده 
 است، عبارت اند از: زرينه، توميريس (تامارا)

)Tomiris( آماگا ،)amagat( . 
 

در سده ششم پيش از ميالد وضعيت دگرگون گرديد. 
پارس ها (ايرانيان غربی) در آغاز مادها، و سپس 

مه زميندار اريانا (ايرانی های هم قبايل ني
خاوری) و کوچروان آسيای ميانه را رام کردند و 
زير فرمان خود در آوردند. اين گونه، مرزهای 

 ارالشمالی شاهنشاهی پارسی تا کرانه های دريای 
 رسيد.
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 پيش از ميالد 490نقشه شاهنشاهی هخامنشی در 

  

 
 نندپارس ها سکايی ها را از آسيای ميانه می را

در تصوير، شاه پيروزمند پارس با نيزه در حال شکست 
دادن دشمنان خود می باشد. او به شيوه شاهان سامی 

خاور نزديک، دامن می پوشيده است. با گذشت زمان، در 
آينده همه شاهان همين گونه دامن می پوشند. در مرکز و 
پايين تصوير، ساک ها ديده می شوند. برخی از آن ها 

اند و برخی ديگر همچنان به پيکار ادامه می کشته شده 
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هند. آن ها کت های کوتاه می پوشيده اند با شلوارهای 
 تنگ و چکمه های بلند و شمشيرهای کوتاه  آکيناکس

)akinakes(  .و تير و کمان در دست دارند 
 

سکايی ها که تسليم اراده پارسيان شده بودند، 
هی پارس ناگزير گرديدند زير فرمان کشور شاهنشا

بروند و چونان فرمانبرداران و همپيمانان، 
باجگزار شوند. افزون بر اين، يک بار در سال در 
جشن نوروز (سال نو) با پيشکش ها به بارگاه شاه 

 شاهان به پارس بروند.
 
 

 
 

شهر پارس که يونانيان آن را پرسپوليس می 
ساختمان  -خواندند. در مرکز شهر، کاخ شاهنشاهی

رار داشت. کنون ويرانه های اين شهر و آپادانا ق
کاخ چوناِن يکی از يادمان های ديدنی جهان 
باستان، جهانگردان و باستان شناسان و 
کارشناسان خاور باستان را از سراسر جهان به 

 سوی خود می کشاند.
 



 

493 
 

 

 
 

ساک ها در حال آوردن هدايا به بارگاه شاه شاهان، به 
 کاخ پرسپوليس شهر پارس

 
از ماساگت های سرکش، ناگزير به کوچيدن به برخی 

فراتر از جلگه های آسيايی شدند. در همان هنگام 
و اسيدونی ها به سوی خاور شتافتند.  کيميری ها

بر جا ) Iset( کنون از آن ها در اورال نام اسيت
 مانده است.

 
يونانيان همه جا حاضر، دو شهرک به نام های 

ی در اورال اسيدون را می شناختند. يکی جاي
جنوبی و ديگر يِاسيدون نشيمنگاه سيری ها (که به 
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اشتباه تخارها ناميده می شوند) در ترکستان 
خاوری. به باور بسياری از پژوهشگران، ِاسيدون 

اند که شماری آن ها را (Usuns) ها همو اوسون ها 
به نام آسيان ها می شناسند. [نام قاره آسيا از 

است. آسيا يعنی  همين آسيان ها گرفته شده
 گ.] -سرزمين آسيانی ها

 
-برخی هم به عنوان آوند، از نزديکی نام های  

Asut  Iset  يادآور می شوند. (نام اوستيای کنونی
از همين گرفته شده است). به پنداشت تاولوگوا 

)A. Tuallagova ( النآسيان ها يا اوسون ها همان 
 های باستانی بودند.

 http://www.alanica.ru/article/2.htm 
  

چنين می پندارند که در اين زمان ماساگيت ها 
حاکميت خود را به بسياری از توده ها تحميل 

بر شکارچيان و ماهيگيران  -کرده بودند. در شمال
باختری، بر جلگه های ولگا و اورال  سايبريا
بر کوچروان  –بر سارمات ها در خاور –جنوبی

 ان. ساي-ترکستان خاوری و بر آلتای
 

 سايبريا )Sargatic( اين گونه، فرهنگ های سارگاتی
باختری، سارماتی اورال جنوبی و پازيريکی 

سايان ريخت يافتند. يوئه شی های -آلتايی جنوبی
شناخته شده در تاريخ را با همين فرهنگ 

سايان پيوند می دهند. -پازيريکی آلتای جنوبی
سيمای فرهنگ آنان، در بر دارنده ويژگی های 

 تمدن های خاور نزديک می باشد.
 

چنين بر می آيد که شمار جنگجويان ماساگيت های 
کوچرو بسيار نبوده است. کسانی از آنان که به 
شمال رفته بودند، به فرمانبرداری از قبايل 

غربی (شکارچيان و ماهيگيران) تن داده  سايبريا
بودند و به همين بسنده نموده بودند. با گذشت 

زبان اين قبايل و برخی از آداب و  زمان، آن ها
رسوم ايشان را پذيرفتند و با خويشاوندی با 
رهبران بومی از رشته زنان، خود باشندگان بومی 
گرديدند. يعنی سيمای نژادی اصلی و آغازين خود 

اما، سارمات ها و يوئه شی ها  را از دست دادند.
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راه و رفتار متفاوتی را پيش گرفتند. آن ها در 
هانگشايی های سترگ گام برداشتند. برخی از راه ج

ايشان اسکيت ها را شکست دادند و در هم کوبيدند 
و استپ های پربار  کرانه های دريای سياه را 
گرفتند. گروه ديگر شان، در نبردهای خونين 
قبايل باشنده آسيای مرکزی را زير فرمان خود 

 .درآوردند و فرمانروايان گوشه يی از آسيا شدند
 
از جنگ  تفاوت از اسکيت ها، سارمات های خارویم

افزارها و شيوه های های رزمی بيخی ديگری کار 
سواره  -می گرفتند. نيروی ضربتی ارتش آن ها

نظام سراپا مسلح بود. سواران زرهپوش سارماتی، 
تا دندان مسلح با نيزه و شمشيرهای آهيخته، 

 نبردهای تن به تن را بيشتر می پسنديدند. 
 

 klibanariن ها، آن ها سواره نظام طراز نوين پسا
)katafraktari نامنهاد را ساختند که مانند (

روم، پيکارها را با آرايش صفوف  هایرلژيون
سپاهيان پيش می بردند. اما اسکيت ها،  سواران 
تنها مجهز با جنگ افزارهای سبک بودند و با 
سواران نامنظم به نبرد می رفتند و ترجيح می 

د با تيرباران دشمن از فاصله های امن برای دادن
خود، يورش بردند. اسکيت ها در هنگام نبردهای 
 تن به تن، هنگامه و های و هوی برپا می کردند. 

 
تا کنون ناشناخته مانده است که نشيمنگاه اصلی 
يو ئه شی ها در کجا واقع بوده است؟ به باور 
برخی از پژوهشگران، در استپ های حوضه رود 
تاريم در ترکستان خاوری. سرزمينی از کوچ 

)Kucha ( تا تورفان را پس از هزار سال، تورک ها
[(چهار کشور » Tugriچهار کشور توگری«به نام 
گ.] می خواندند. خود تخارها (سارمات -تخاری؟)

ها) شايد کشور خود را به نام تخارستان می 
 خواندند.

 
اور به گزارش منابع چينی، کشور آن ها در خ 

تاريم واقع بوده است. روشن است که يکی از 
قبايل کوشانی، در آن هنگام به گانسو، ميان 

در حال  )Tsilyanshan( دانهوانگ و تسيليانشان
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کوچروی بوده اند. فرهنگ پر جنب و جوش کوه های 
ی ها پيوند شآلتای، معروف به پازيريک با يو ئه 

ی دارد. درست در همين جا، ظاهرا گورستان ها
سايت مدفون نخبگان  -نيايی آن ها واقع بوده است

که مانند سکاها به ) Bashadar( پازيريک و باشادار
 سايبرياآن ارج می گذاشتند. از آن ها در جنوب 

(تخار)  Tagarنام درياچه و جزيره تاگار يا تهار 
  بر جامانده است. 

 
 های شانيوئه شی ها، اجساد منجمد نخبگان مرده 

سرداران) را در تابوتی ساخته شده از  (شاهان و 
کنده (تنه) کاويده شده درختان کاج می گذاشتند 
و در درون گور بزرگی که پر از طال و گوهرهای 
ناب، نمد و هدايای قبايل وابسته بود، می 
گذاشتند. روی ديوارهای ساختمانی که برای گور، 

فرش های بافته شده گليمی و  برپا می داشتند،
ای آورده شده از خراسان را می قالين ه
مراسم خاکسپاری باشکوه و تشييع 142آويختند.

جنازه که برای شاهان يو ئه شی برگزار می شد، 
هدف به نمايش گذاشتن توانمندی و قدرت حاکميت 
 آنان را بر قبايل پيرامونی شان دنبال می کرد.

اين چنين اشيای مدفون، اجساد موميايی شده و 
موزه کاخ کنون در » يیعرشه «تابوت های 

(خلوتکده ايکاترينای دوم) در شهر » ارميتاژ«
 سانکت پتر بورگ روسيه نگهداری می شود.

 
گورستان های نيايی اشراف يوئه شی، در جاهای 
بسيار دشوار گذار قرار دارند. تا کنون چند تا 
از اين گونه گورستان ها را يافته اند. 

ازيريک است (تپه) پ گورگاننامدارترين آن ها، 
ايرانی گرفته شده » بزرگ« bazork(که شايد از 

باشد. چنين کلمه يی همين اکنون در زبان چوواشی 
کاربرد دارد). روی هم رفته، شمار چنين گورستان 
ها به بيش از چهل سايت می رسد. از جمله، شش 

                                     
شايان يادآوری است که در گستره شوروی پيشين تا  . 142

به امروز مردم قالين های گرانبها را به ديوارهای شان 
می آويزند. شايد چنين سنتی ريشه در رسم و رواج های 

 گ.-توده های باستانی داشته باشد.
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گورستان شاهی. کاوش های انجام شده در دوره پيش 
های شايانی داشتند. از جنگ جهانی دوم، دستاورد

های شاهی، شمار بسياری از اشيا و  گورگاندر 
مواد بسار ارزشمند و شگفتی برانگيز خوشبختانه 
بسيار خوب حفظ شده را، يافتند. هر چند در زمان 
های قديم بسياری از اين اشيا به تاراج رفته 
بودند، اما، با اين هم، کشف چنين آثاری به 

 ی برانگيز بود.خودی خود، يک حادثه شگفت
 
متون چينی گواه بر آن اندکه يو ئه شی ها با  

ها هم پيوندهايی داشته بودند. آن ها باری  الن
با هم زندگی می کردند.  در کوه های تسليان شان

به اين معنا که در همان جاهايی که يو ئه شی ها 
در آن به کوچروی می پرداختند. (نگاه شود به: 

 143)کسانی هستند؟ها چه  النت. گابويف، 
 

افسانه يی را که در ميان  )J. Voinikov( ژ. وينيکف
  Selkups) باختری (سيلکوپ ها و... سايبريامردم 

ها تا کنون سينه به سينه حفظ شده  الندر باره 
است، می آورد، که از آن می توان برداشت نمود 

، آلتای و سايبرياها زمانی در جنوب  النکه 
 - و خود را به نام  نارت ها تووا، می زيسته اند

بهادران (قهرمانان) می خواندند و در داستان 
می گفته  )Nartpak(های شان، خود را نارتپاک 

 اند.
پديده تغيير شکل مصنوعی «[ نگاه شود به:  

 »]جمجمه در ميان نياکان بلغارها. زايش و دانش
 

 او با تکيه به پژوهش های د. ام. مالوليتکا
)Maloletko(ام های تا کنون حفظ شده ايرانی ، ن

(اوستيايی) رودخانه ها و درياچه های آن سوی 
، تويدان )Chadon(، چادون )Ardant(اردانت 

)Toydan(کويدان ، )Kuydan(  که تا سده هژدهم)

                                     
143. Т. Габуев. Аланы, кто они?  
http://osetins.com/2007/10/09/alany-kto-oni.html ) 
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 - و درياچه های144کبادان (قبادان) خوانده می شد)
را در  )Asratan(145ساراتان، اورتان و اسرتان

 آورد. میبه خاطر آلتای 

                                     
. قبادان، قباديان بلخ را به خاطر می آورد. در شهر  144

مزار شريف همين اکنون گذری است به نام قباديان و 
خانواده هايی هم اند که تا همين اکنون نام خانوادگی 

 است. » قباديانی يا قبادی«شان 
ه اسرتان . بسيار جالب است که اين نام  ها، به ويژ 145

در نزديکی شهر مزار » حيرتان«و اورتان با نام بندر 
شريف استان بلخ بسيار نزديک اند. من تا کنون وجه 
تسميه حيرتان را در جايی نديده ام. اما هر گونه 
پيوند آن با حيرت عربی از ديد من مردود است که گويا 

پارسی دری جمع بسته شده و حيرتان شده باشد. » ان«با 
به » اير«ايد چيزی مانند ايرا+تان (برگرفته از ش

ايرانيان) يا ارياتان -معنای جای بودوباش ايری ها
(برگرفته از آريا، به معنای جای بودوباش آريايی ها) 
بوده باشد و شايد هم چيزی همانند همين اسرتان، 

که در همه » تان«ساراتان، اورتان و ... اين که پسوند 
است، چه معنا می دهد، نياز به اين واژه ها مشترک 

 پژوهش و کاوش بيشتر دارد. 
 

تاون به  -اگر نيک بنگريم، در زبان های اروپايی تان
» داون تان«مفهوم جا و مکان به کار می روند. مانند 

به زبان انگليسی، به معنای پايين شهر يا محله 
 فقيرنشين شهر.

 
، »نتا«در لغتنامه دهخدا چنين آمده است که پسوند 

 نشاندهنده زمان می باشد مانند تابستان، زمستان و...
 

در زبان روسی هم » زمه«در اين جا بايد متوجه بود که 
به معنای موسوم سرما است. يعنی زمه روسی و زم+ س 
+تان پارسی دری ريشه مشترک دارند که با افزود شدن س 
+تان، بعد زمانی پيدا نموده است. هر چند می شود با 

فتن آن به شکل ستان به آن بار مکانی داد و آن را پذير
چوناِن کشور سرما هم تعبير کرد. همين گونه تابستان را 
هم که از تاب (تابش خرشيد) +ستان ساخته شده است. اگر 
دقيق ديده شود، در اين دو کلمه تابستان و زمستان، با 

زمان، به مکان مبدل می شود. يعنی در همه جا » س«حرف 
ان (ستان، استان)، مکان را نشان می دهد. مانند س + ت

 ريگستان، گلستان، بوستان و...
 

جالب اين که در زبان روسی نيز کلمه هايی ديده می 
شوند مانند استانسيا (استان+پسوند سيا) به معنای 
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بايد افزود که پسان ها در آن سرزمين ها 

، می زيستند که نام تباری شان، شکل ديگر »آزها«
ها را به خاطر می آورد. » آس«ها يعنی  الن

هرگاه چنين باشد، پس بايد اذهان کرد که آن ها 
در سرزمين های پهناوری می زيسته اند: از 

 تسيالنشان چين تا به آلتای.
 

از تحمل شکست در جنگ در برابر  يوئه شی ها، پس
 -هونوها، به غرب کوچيدند. برخی از آن ها

و کوشان ها، استپ های سيردريا را  کنگيويی ها
به استپ های  146شايد سابری ها -گرفتند. ديگران

) و شمار سايبريا(جنوب باختری  Baraba بارابا
ديگر هم که نام های شان تا کنون ناشناخته 

وات ها) به استپ های مانده است (شايد کر
 پيرامون دريای سياه رفتند.

 

                                                                                                           
مانند » سيا«ايستگاه يا جای ايستادن وسايط. پسوند 

مکان دور فرانسوی است. از ا» سيون«انگليسی و » شن«
نمی باشد که اين چنين واژه ها شايد در آغاز، با 

پايان می يافته اند که پسان دان به تان مبدل » دان«
، به گونه يی که می دانيم، معنای ظرف »دان«شده اند. 

و محفظه و جای نگهداری چيزی می باشد: مانند جامه دان 
 گ.-(چمدان)، قلمدان، نمکدان و.... 

ند که کلمه سيبيری از همين نام . گروهی بر آن ا 146
سابری ها گرفته شده است. يعنی سرزمين سابری ها. روس 
ها آن را به شکل سيبير می نويسند، در زبان انگليسی 
به شکل سايبريا و در فرانسوی به شکل سيبری نوشته می 
شود. درست تر خواهد بود تا اگر به شکل سابريا يا 

يری، يک نام ايرانی سابری نوشته شود. اين گونه، سيب
 گ.-خاوری است.
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جنگجوی سوار و الهه مادر. فرش نمدين. پازيريک. سده 

اسب سوار سياهمو در ژاکت کوتاه  پنجم پيش از ميالد.
تزئين شده با پالک های زرين، و باالپوش سارماتی. نماد 

تيپيک برای قبايل ايرانی. در سکه های خوارزمی و 
ا محيط زيست کوچيان ايرانی مرتبط اند، يک کوشانی که ب

روی سکه معموال در بر دارنده  تصويری از شاه، و  روی 
» sparak«اسپارک  -ديگر آن، تصوير  سوار کار (به ايرانی

 . می باشد
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کوچيان ايران خاوری. در راست الهه مادر زير درخت 
ف نماد زندگی ( از کلکسيون پيتر کبير). محل کش -جهان

ناشناخته است، اما مدل موهای، جامه، زين، سازوبرگ 
آلتای کوهستانی می باشد. سيماهای  اسب همانند قبايل

مردم قابل توجه است. چهره مرد سمت راست بی ترديد 
قبايل آلتای کوهستانی، بسيار  اروپاييدی است و مانند

 .پهن. بينی زنان دارای تيپ جنوبی با برآمدگی محدب است
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سيما «نبرد جنگجويان کنگويی (از مقاله پوگاچنکوا، گ. 
 ».و نماد کنگويی ها در هنر سغديان

(http://kronk.narod.ru/library/pugachenkova) 
آسيای ميانه. جنگ چهار جفت از رزمجويان سوار و 

پياده. کسانی که در چپ اند، دشمنان خود در سمت راست 
 را شکست می دهند.
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 جنگجويان کوشانی

اسب ها را هم مطابق آداب و رسوم نظامی کوچروان شرق 
ايران زره پوشانده اند. جنگجويان يو ئه شی هم همين 

 گونه ملبس و مسلح اند.
 

 پيوست ها:
 )يو ئه شیيويچی (يوجی يا  در ويکی پيديا ذيل

 به زبان روسی چنين آمده است:
ه عنوان اتحاديه قبيله يی، که در منابع چينی ب«
شناخته شده، در اسناد باستان زير » يوايچژی-دا«

آمده اند. اين اتحاديه  »Tocharian«نام تخاری ها 
پيش از ميالد در نواحی خاوری  1-2در هزاره های 

، در همسايگی شمال باختری چين يانهآسيای م
باستان به ميان آمده بود. سرزمين نيايی يو ئه 

اويغور  -انگی ها منطقه خودگردان سين کيش
(ترکستان خاوری) شمرده می شود که در آن 
موميايی های تاريم به دست آمده است. نياکان يو 

ی ها را با دارندگان فرهنگ افاناسيف پيوند شئه 
 می زنند.

 
به گمان غالب، يوئه شی ها نمايندگان پيشتاز 
توده های هندواروپايی به سمت خاور بودند. به 

ندواروپايی است، احتماال هر حال، زبان تخاری، ه
ايرانی. به تعلق آن به خانواده هندواروپايی به 
طور غير مستقيم اجساد موميايی شده به دست آمده 
از حوضه رود تاريم و مناطق همسايه آن  که در 
بر دارنده  ويژگی های نمايندگان نژاد 

 هندواروپايی می باشند، گواهی می دهند.
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وازه چين باستان تاريخ نويس پرآ -سمه تسيان

گزارش می دهد که در سال های دهه هفتاد سده دوم 
پيش از ميالد، قبايل کوچی هونو يا خونوی 
همسايه، شکست خرد کننده يی بر يوئه شی ها 

در [کيدار] تحميل کردند. پيشوای يوئه شی ها 
نبرد، کشته شد. هونوها از کاسه سر او جامی 

ويژه از آن ساختند که رهبران شان در آيين های 
شراب می نوشيدند و به باده پيمايی و ميگساری 
می پرداختند (به عنوان مثال، هنگام بستن پيمان 

پس از  پيش از ميالد).  47صلح با چين در سال 
اين شکست، يوئه شی ها، ناگزير به رفتن به سمت 

به 147غرب گرديدند. آن ها از راه دره فرغانه
دن باکتريايی آسيای ميانه رفتند و با شکست دا

ها (باختريان)، بسياری از سرزمين های شمال آمو 
را گرفتند. در اين هنگام، جهانگرد نامدار 

چژان تسيان (ژانگ کيان) در آن جا حضور  -چينی
 داشت  که اطالعاتی در باره اين قبايل داده است.

 
ژانگ کيان گزارش می دهد که پارت در غرب گستره 

اختر) در جنوب آن يو ئه شی ها و باکتريا (ب
مرز ميان کشور يو ئه شی ها و دو 148واقع است.

رود  -پادشاهی ديگر (کشور اشکانيان  و باکتريا)
تا  صدآمو بود. در آن هنگام، ارتش يو ئه شی ها 

                                     
.  يک واژه  بسيار قديمی ايرانی که در اصل پرگنه  147

يا پرکنه (پرگانه) به معنای جای دور افتاده بوده است 
که معرب آن فرغانه می شود. اين واژه همين اکنون هم 
در زبان پشتو به شکل  د خلقو پرگنو (يعنی احاد مردم) 

 گ. -به کار می رود
ايان يادآوری است که تا آن هنگام، چينی ها از . ش 148

موجوديت کشورهايی چون ايران (پارس)، هند و روم آگاهی 
نداشتند. آن ها در آن  برهه می پنداشتند که چين تنها 
کشور بزرگ و متمدن جهان است که در پيرامون آن  توده 
های وحشی کوچرو بودوباش دارند. از اين رو، در واقع، 

کشف بزرگی در جغرافيا کرده بود که چشمان ژانگ کيان 
چينی ها را به روی جهان باز می کرد. او در گزارش خود 

» پوسی«کشور اشکانيان را به نام اسين خوانده بود. 
(پارسی) نامی است که پسان ها چينی ها ايرانيان را به 

 گ.-آن نام می خواندند.
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از اين رو، در  149هزار سپاهی سوار داشت. دوصد
اواخر سده دوم ميالدی تهديد جدی يی برای هر دو 

 دولت به شمار می رفت. 
 

آخرين يادآوری ها از يوئه شی ها در منابع چينی 
ميالدی می گردد (در تاريخ دودمان  25مربوط سال 

(خن) ). در آن هنگام، دولت يوئه شی » هان«بزرگ 
ها شامل پنج بخش بود که يکی از آن ها پادشاهی 

 بود. )Guyshuanکوشانی ها يا گويشانی ها (
 

پيش  176از مهاجرت يو ئه شی ها به آسيای ميانه 
ميالدی رخ داده بود. يو ئه  30از ميالد تا سال 
 –، به زبان يونانی)月氏, 月支شی ها (به چينی 

می » يادوها«که هندی ها آنان را » يات ها«
گفتند، يک توده ايران خاوری در آسيای ميانه 
بودند که به لهجه ايرانی خاوری گروه شمالی سخن 

  می گفته اند. 
 

را به دليل شباهت نزديک  همچنين گاهی آن ها
فرهنگی، سارمات های خاوری هم می نامند. در 
آغاز، آن ها چراگاه های حوضه رود تاريم (جايی 

اويغور  -را که کنون منطقه خودگردان سين کيانگ
را  چين خوانده می شود)، گانسو و احتماال تسليان

در اختيار داشتند. پس از آن (در سده دوم پيشاز 
از آن ها (کوشانی ها، يفتليان، و ميالد) بخشی 

...) به فرارود (ورز رود يا به گونه يی که عرب 
هر يعنی آن سوی رود آمو و النها می گفتند ماور

سير) و باکتريا (باختر) کوچيدند و سپس از آن 
جا به شمال هند، جايی که شاهنشاهی کوشان را پی 

 ريختند.
 

                                     
ه . با توجه به آن که در آن هنگام، همه مردان ب 149

گونه يی مشمول خدمت سربازی بوده اند، می توان گمان 
برد که نفوس يوئه شی ها به شش صد هزار نفر می رسيده 

هزار  300است. هرگاه نيمی از اين ها را زن فرض کنيم، 
مرد می ماند. حال، اگر نيمی از اين جمع را پيرمردان 
و کودکان  فرض کنيم، و آن ها را هم کنار بگذاريم، 

 گ.-هزار نفر مرد آماده پيکار می ماند. 150به نزديک 
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وميايی يوئه شی ها مردمان اروپاييدی بودند که م
های يافت شده در حوضه رود تاريم متعلق به آن 
ها می باشند. سن قديمی ترين اين موميايی ها به 

سال می رسد. گمان هايی است مبنی بر اين  4000
  )Yuezhi( که نخستين هيروگليف در کلمه يوئه جی

) به معنای ماه (مهتاب)، بل که 月» (يوئه«نه 
» ژوچژی«عنای بوده است. پس م» گوشت« - 肉» ژوو«

 می شود.» قبيله  گوشتخور«به زبان چينی 
 

سال پيش از  645نخستين اشاره به يوئه شی ها به 
گوان چژان  -ميالد باز می گردد. نويسنده چينی

) 管子(به چينی  Guantszy(زونگ گوان) در رساله 
禺氏به توصيف يک قبيله يوئه شی (به زبان چينی 

) در 牛氏نی (به چي) nyuchzhi( ) و يا نيوچژی
شمال غرب چين، که از کوه های نزديک گستره يوئه 
جی به گانسو نفريت يا سنگ يشم می آورند، می 
پردازد. صدور نفريت از حوضه رود تاريم به چين 

 را باستان شناسان بسيار خوب بررسی نموده اند.
 

در باره يوئه شی ها در اسناد تاريخی چين، به 
يادداشت های «د در ويژه در سده دوم پيش از ميال

سئما تسيان (سيما کيان) به تفصيل سخن » تاريخی
يوئه شی  آمده است که 123گفته شده است. در فصل 

ها در آغاز ميان تسيليان، کوه های تيان شان و 
، که مربوط به شرق »دانهوانگ زندگی می کردند

 حوضه رود تاريم  و شمال گانسو می گردد.
 

به روی سکه ها نشان  پرتره های پادشاهان آن ها
يوئه شی ها اروپاييدی بوده اند.  می دهند که

اما نوشته هايی مستقيمی در باره نام های 
فرمانروايان شان بر جا نمانده است و هيچ 
اعتمادی به دقيق بودن پرداز چهره های آن ها در 
پرتره ها نمی توان کرد. تنها نام های 

خود را بازماندگان ايشان بر جامانده است که 
می خواندند که به مرزهای  کوشان و اپتاليت

جنوبی آسيا يورش برده بودند. منابع چينی، يوئه 
» آدم سفيد با موهای دراز«ی ها را چوناِن ش

 پرداز نموده اند.
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بر پايه منابع چينی، هنگام فرمانروايی دودمان 
پادشاهی تسين شين هوانگ دی، پادشاهی يوئه شی 

بود. اما پيوسته با سيون ها ها در اوج شگوفايی 
(خونوها يا هونوها) که در گستره شمال خاوری 
سرزمين ايشان بودوباش داشتند، در دشمنی و 

 درگيری بسر می بردند. 
 

يو ئه شی ها با هونوها (خونوها) به مبادله 
اسيران و گروگانان می پرداختند. مودی 

شانيو  پسر بزرگ -)冒顿(به زبان چينی150شانيو
ی ها بسر می برد، شه در اسارت يو ئه تئومان ک

توانست با ربودن يک اسب از نزد آنان بگريزد. 
يوئه شی ها او را چونان گروگان نگه داشته 
بودند تا در صورت يورش هونوها بکشند. اما مودی 

ی ها، پدر خود را کشت  شبا گريختن از نزد يوئه 
و اعالم پادشاهی کرد  و شاهنشاهی بزرگ هونوها 

 ی ريخت. را پ

                                     
مودی شاه، بنيادگذار دولت پادشاهی  -. مودی شانيو 150

بزرگ هونوها. چنين پنداشته می شود که نام وی که در 
منابع چينی مودی آمده است، شايد در اصل مادون بوده 
باشد. مانند فريدون، ايدون و... ايرانی. اکادميسين 

ی را در کتاب تاجيکان  و رنه گروسه باباجان غفوراف و
 در کتاب امپراتوری صحرانوردان، ماودون خوانده اند.  

نيز چيزی جز شاه ايرانی بوده نمی تواند. -کلمه شانيو
هر چند اکادميسين گوميليف نوشته است که اين کلمه از  

پروتومغولی گرفته شده است که برجسته و  )sayanشايان (
نا می دهد. در اين حال، شايد وی نمايان و برازنده مع

در زبان پارسی همين اکنون هم » شايان«نمی دانست که 
به عين معنا به کار می رود. چون مغول ها هم توده يی 
اند مخلوط از سپدپوستان و زردپوستان، از امکان به 
دور نيست که اين کلمه را از ايرانی زبانان گرفته 

به مفهوم » شا« باشند. هر چه است، پيهم آيی کلمه
پادشاه چند بار به اشکال گوناگون، ترديدی در ايرانی 
بودن آن بر جا نمی گذارد. برای نمونه پدر سردار آشين 

نولو «که پيشوای قبيله خود بوده است، هم  –(آشينا) 
نام داشته است. در اين جا باز هم شاه به شکل » شاز

لو شاه. يعنی با اندکی تغيير آمده است. يعنی نو» شاز«
طرفه اين که شاز در پارسی باز هم به معنای برجسته، 
بی نظير، فوق العاده، برازنده و شايان... به کار می 

 گ.-رود.
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پيش از ميالد هونوها به رهبری  177در حوالی سال 

پسر شانيو مودی به سرزمين يو ئه شی ها در 
گانسو يورش آوردند. مودی با برنده شدن در جنگ، 

می فرستد و » هان«پيامی به بارگاه  امپراتوری 
در اين پيک به آگاهی دربار چين می رساند  که 

و از کاسه سر او پسرش شاه يوئه شی ها را کشته 
 جام شراب ساخته است.

 
بر پايه منابع چينی، پس از اين نبرد، بخش 
بزرگی از يوئه شی ها وابسته به هونوها شدند. 
چنين بر می آيد که همو آن ها نياکان پادشاهی 

آنان به جنوب از  بزرگ آينده شدند. شمار کمی از
کوچک نام  راه تبت گريختند.  آن ها يوئه شی های

 150تند. بر پايه گزارش دودمان هان، گرف
- خانواده [شايد وابستگان خاندان شاهی و اشراف
 گ.] نجات يافته بودند. سپس، گروه بزرگی از

رود تاريم و  يوئه شی ها توانستند از حوضه
گانسو به شمال باختری بگريزند و در آغاز به 
دره رود ايلی در شمال کوه های تيان شان، 

سکايی ها  -وانستند قبيله سایجايی که ت -بروند
يا ساک ها را شکست بدهند. قبيله سای به تدريج 
به کشمير رانده شدند و در آينده در آن جا  

 پادشاهی هند و سکايی را پی ريختند.
 

پيش از ميالد، قبيله اوسون ها  155پس از سال 
همراه با هونوها بر يو ئه شی ها يورش آوردند و 

تن به جنوب  نمودند. يوئه آنان را ناگزير به رف
شی ها از زمين های تمدن های مسکون در دوان 
(فرغانه) گذشتند و در کرانه های شمالی اوکس 
(آمو) در گستره فرارود (گستره ازبيکستان و 
تاجيکستان کنونی) در شمال گستره پادشاهی 

پيش از ميالد از  145باختری، که به سال  -يونانی
 ا برافتاد، مستقر شدند.اثر تاخت و تازهای آن ه

 
پيش از ميالد سفارت چين، به رهبری  126به سال 

چژان تسيان (ژانگ کيان) از کشور يو ئه شی 
بازديد و تالش ورزيد تا در برابر هونوها 
(خونوها يا سيونوها) با آنان همپيمان شود. با 
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اين که شهزاده يوئه شی پيشنهاد سازماندهی 
ن قادر به گردآوری اتحاد را رد کرد، ژانگ کيا

مقدار زيادی اطالعات در باره وضعيت در آسيای 
ميانه گرديد، که پسان ها در يادداشت های 

 سيما کيان بازتاب يافتند. (SHIJI) تاريخی شيتزی
 

ژانگ کيان يک سال آزگار در کشور يو ئه شی ها 
بسر برد. به گفته وی، يوئه شی ها سر زمين هايی 

کيلومتر) در  1500-1000ی (ل  3000-2000به فاصله 
و شمال آمو (اکسوس) را در   (Dayuan) غرب فرغانه

دست داشتند. همسايه جنوبی آن ها دولت داسيا 
Dasia  ) (باکتريا يا باختر) و انسیAnxi(   يا

 –پارت بود. همسايه شمالی آن ها کانتسزويو
 سغديانا بود.

  
يوئه شی ها، کوچی بودند و پيوسته از جايی به 

ای ديگر با رمه ها و گله های خود می کوچيدند ج
و آداب و رسوم شان به آداب و رسوم هونوها 

 200-100همانند بود. شمار سپاهيان شان سر به 
هر چند آن ها  .هزار کماندار خدنگ افکن می زد

در شمال رود آمو بسر می بردند، آشکارا با 
پادشاهی يونانوباختری که در جنوب آمو قرار 

پيوند داشتند. آن ها متشکل بر پنج قبيله داشت، 
اصلی بودند که در راس هر يک از اين قبايل، يک 
يغبو يا پيشوا قرار داشت که چينی ها آن ها را 

ياد می )休密) (به چينی Xiūmìبه نام سيومی (
 -کردند. در غرب واخان و زيباک در بدخشان

) يعنی کوشان ها، در 貴霜گويشان ها (به چينی
شوانمی ها (به  -همسايه آمو سرزمين های

) (به Xidunيعنی شغنانی ها، سيدون ها ()雙靡چينی
در  都密به چينیDūmì ، در بلخ و دومی )肸頓چينی 

 نزديکی ترمز می زيستند.
 

بنا به ديگر ارزيابی ها، قبايل در بخش شمالی 
تر بسر می برده اند. در آن سوی کوتل شهرستان 

تره سر از اورا تپه. در اين حال، در گس
تاجيکستان جنوبی کنونی، يوئه شی هايی که ديگر 
زميندار و مسکون شده بودند، زندگی می کردند و 
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خصوصيات فرهنگ يونانی را گرفته بودند و مانند 
تخارها در شمال دولت يونانوباختری بسر می 

 بردند.   
 

يش از ميالد يوئه شی ها (کوشانی ها) پ 124به سال
دند که در اين جنگ با پارت ها درگير نبرد ش

پادشاه اشکانی زخمی شد  -ارتاپان (اردوان) يکم
پس از آن، شايد زير فشار  و پسان هم درگذشت.

پسر اردوان، يوئه  -ميتريداد دوم (مهرداد دوم) 
به بلخ نقل  -شی ها (کوشانی ها) به جنوب

کوچيدند. می دانيم که پس از لشکرکشی  اسکندر 
د در اين جا تمدن پيش از ميال 330کبير در سال 

هلنی (ِسِلوکی، يونانو باختری) برای دو صد سال 
تاريخ  –استرابوديگر نافذ بود. در اين باره 

نويس يونانی گزارش می دهد، که اشاره می کند که 
سکاها و تخاری ها (تخاری های اصيل) همراه با 
آسيان ها، پاسيان ها و ساکاروال ها پادشاهی 

سده دوم پيش از ميالد يونان و باختری را در 
 واژگون کردند.

 
کوشانی ها که به سخن گفتن  -بخشی از يوئه شی ها

به لهجه های زبان های يوئه شی که با زبان های 
خوارزمی و سغدی خويشاوند بودند، ادامه می 

گيرا (از سال يکم -دادند؛ به رهبری پادشاه خود
ام ميالدی) به حدود باکتريا -ميالدی تا سال سی

ش آوردند و شاهنشاهی کوشانی را پی ريزی  يور
 نمودند.  

 
، آن ها بوديسم را کنيشکادر دوره پادشاهی 

چونان دين رسمی کشور خود پذيرفتند، که بعدها 
شالوده همبستگی دولت شان شد. در آينده هم 
هرچند، يفتلی ها کوشان ها را شکست دادند، اما 

می با اين هم، به آداب و رسوم کوشانی ادامه 
دادند. دولت يفتلی سر انجام در لشکرکشی های 
 تورک ها در آستانه جهانگشايی عرب ها نابود شد.

 
 ماخذ:

http://www.slavlibrary.ru/load/0-0-0-38-20 PDF 
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زبان شناس، در باره پنج واژه  -ب. الوفر
بازمانده از يوئه شی ها در متون دودمان هان 

به اين نتيجه (خن) پژوهش هايی را انجام داد و 
رسيد که اين کلمه ها متعلق به گروه زبان شمالی 
ايران بوده است. کلمه ششم يوئه شی را او با 
توجه به ويژگی های فونتيک باستانی زبان چينی 

احيا نمود و آن را با نام  sgwied-diچوناِن 
، يعنی سغد+ دی ورانداز  Sogdoiشناخته شده سغدی 

را چوناِن پسوند » دی«نمود. در اين جا، پيشوند 
جمع، با قياس از روی زبان های اوستی، سکايی، 
سغدی و يغنابی تفسير و تعبير نمود و تفاوت 
ميان اين گروه از زبان ها را از گروه زبان 
تخاری که نزديک به اروپای باختری و در نتيجه 
 دور از زبان های ايرانی است، خاطر نشان ساخت.  

 
«Bertold Laufer. The Language of the Jue-chi or Indo-Scythi-ans. 
Chicago, 1917, P. 14» 

 
نمناکی  Heterochronicity در مقاله لئون گوميليف

ب. الوفر «اروآسيا در دوران باستان نوشت که 
ثابت کرد که يوئه شی ها به زبان شمالی ايرانی 
سخن می گفته اند که به گروهی که زبان های 

هم در آن  Yaghnobi ی و يغنابیسکايی، سغدی، اوست
زبان  شامل بودند، متعلق بود و هيچ رابطه يی با

تخاری که با زبان های اروپايی پيوند دارد، 
 »نداشتند.

 فهرست منابع اصلی:
در باره پادشاهی کوشانی// دانشنامه (دايره 

، 16المعارف يا انسکلوپيدا)ی بزرگ روسی، جلد 
 ،2010مسکو، 

، مسکو، 1همان دانشنامه، جلد در باره ايرتام// 
2005 

، 12در باره کنيشکا// همان دانشنامه، جلد 
 ،2008مسکو، 

، مسکو، 2در باره باکترا// همان دانشنامه، جلد 
2005، 

، 2در باره باکتريا// همان دانشنامه، جلد 
 ،2005مسکو،
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، 19در باره ماساگت ها//همان دانشنامه، جلد 
 ،2008مسکو، 

، مسکو، 2همان دانشنامه، جلد  در باره ارژان//
2005، 

، مسکو، 12در باره کنگوی// همان دانشنامه، جلد 
2008، 

ا// همان دانشنامه، اندرونوفودر باره فرهنگ 
 ،2005، مسکو، 1جلد 

 迦腻色伽王与大月氏王系 ↑منابع چينی، 
 -8-11استرابو، جغرافی، 

 The Western Regions according to the Hou Hanshu, trans. John 
Hill Linguistic analysis of the connection between Yuezhi and 
Kushan Overview of Xiongnu history and their wars with the 
Yuezhi Craig Benjamin on Yuezhi migrations Kasim Abdullaev 
on Yuezhi migrations in Central Asia Lokesh Chandra on Yuezhi 
translators Yuezhi Sapadbizes coins Yuezhi Agesiles coins. 
 

در سده » سرزمين غربی«ل. بوروکووا، پادشاهی 
پيش از ميالد (ترکستان خاوری و آسيای   II-I های

، »)هان شو«ميانه بر اساس اطالعات شی تسزی و 
 2001مسکو، 

Л.Боровкова. Царства «западного края» во II—I веках до н. 
э.(Восточный Туркестан и Средняя Азия по сведениям из 
«Ши цзи» и «Хань шу»). М. 2001 
 
و. ويرتوگرادووا، نامه های ناشناخته در گستره 

 چند رسم الخطی باکتريای باستان
В.Вертоградова. Неизвестное письмо в многоалфавитном 
пространстве Древней Бактрии. 
 
در ويکی پيديا در باره اوسون ها چنين آمده 

 است:
ان در پايان سده دوم پيش ها و همسايگان ش ووسون«

 از ميالد:
  ، به معنای فرزندان کالغ)烏孫ووسون (به چينی: 

نشين بودند که در آغاز در شمال  مردمانی کوچ
زيستند ولی  ها می شی باختری چين و در کنار يوئه

پيش از ميالد به کرانه رود ايلی  ١٧۶در پيرامون 
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کوچيدند. آن ها پنج سده در آن جا زيستند. 
ها ياد  ين باری که در منابع چينی از ووسونواپس
گردد که چينيان  ميالدی بازمی ۴٣۶به سال  ،شود می

 اند. ی را به نزد ايشان فرستادهي  فرستاده
 

آن ها در آينده با ترکان درآميختند و در آينده 
شدند. امروزه از تبار ايشان  اوسون خوانده

ری زيند و به دو تيره دولت و سا هزار تن می٢۵٠
 شوند. اوسون يا اوسون زرد بخش می

 
شده نامی  شود که نام ووسون دگرگون انگاشته می

است و اگر چنين  مانندآسمان، اسمن يا اوسن بوده
ها که استرابون در  توان آن ها را اوسيان باشد می

کتابش از آن ها يادکرده يکی دانست. دور نيست 
چرا  باشد که نام ايشان در اصل همان آسمان بوده

های چينی از سرزمين ووسون به نام  که در متن
های بهشتی ياد  هايشان به نام اسب آسمان و از اسب

است. همچنين ووسون را که از روی هيروگليف  شده
 اند، تلفظ دقيقی نيست. کهن چينی خوانده

 
زيستند. سپس  ها می آنان در آغاز در کنار يوئه شی

ا به باختر امپراتوری هونو يا شيونگنو آنان ر
ها هم ووسونگان را به  راند. اين چنين يوئه شی

پس راندند که بر اثر اين درگيری شاه ووسونگ 
ناندومی هم جانش را از دست داد. فرزند خردسال 

رخ داد و گرگی  يی  او را رهاکردند. ولی معجزه
ها بدو خوراک دادند.  ماده بدو شير داد و کالغ

وها) او را به شانيو پادشاه هونوها (شيونگن
ده شد، شانيو النفرزندی پذيرفت. هنگامی که او ب

بدو فرماندهی باختر کشورش را داد و او به 
به ها ی ش چيان تاخت تا انتقام گيرد. يوئه يوئه

فرغانه گريختند و سرانجام در بلخ جاگيرشدند. 
ووسون هم که در تعقيب اينان بودند، سرانجام در 

زهای خود را گسترش دره ايلی جاگير شدند و مر
دادند و از هونو (شيونگنو) هم مستقل گشتند. 

اند که  هزار تن نوشته ۶٣٠شمار ايشان را 
هزارشان زرهپوش و رزمجو بودند و از اين رو ١٨٨

 شدند. می نيروی بزرگی در آسيای ميانه شمرده
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در آينده هنگامی که امپراتوری هان به نبرد با 
ها در برابر  ووسون شيونگنوها (هونوها) پرداخت،

فشار اين امپراتوری سر به دشمنی با شيونگنو 
برداشتند. اين همپيمانی با امپراتوری هان که 

های زناشويی سياسی هم انجاميد، برای  با پيمان
نشينی اين  ها گزينش خوبی بود. با عقب ووسون

ها هم از  امپراتوری از آسيای ميانه گزارش
نمايد که  شود. می میها کمتر ديده  سرنوشت ووسون

آن ها در سده پنجم پس از ميالد زير فشار دولت 
باشند. در  های پامير رفته ) به کوهناژوژروران (

ها بخشی از  سده ششم ميالدی، ميهن پيشين ووسون
های دولت گوک ترک (تورک يوت ها) گرديد.  سرزمين

 از اين پس نامی از ايشان در تاريخ نيست.
 

هايی  و بررسی استخوان اسان چينیشن ها باستان کاوش
است  ها باشد نشان داده نمايد از آن ووسون که می

اند. زنان  سان بوده سر و اروپايی که آن ها کوتاه
ووسون را در منابع دودمان هان باختری چنين وصف 

زشت با پوستی تيره و گودی چشمی «اند:  کرده
هايی  در منابع پسين چينی نيز با واژه». ژرف
کننده آن ها را دارای چشمانی آبی يا سبز خوار

با ريش يا مويی سرخ و مانند بوزينه وصف 
 اند. کرده

 
 ١١٠ها  دودمان هان که ميان سال  دختر يک شاهزاده

پيش از ميالد به نزد پادشاه ووسون که  ١٠۵تا 
، است فرستاده شده ،لقبش کونمو يا کونمی بوده

ادر می چنين از ايشان يادکرده که آن ها در چ
خوردند و شير ترش ماديان  زيستند و گوشت خام می

 نوشيدند. را می
 

آن ها در برخورد با همسايگانشان سياست خوبی 
داشتند. با چينيان همپيمان شدند و پيروزی 
بزرگی را بر هونوها يا شيونگنوها به دست 
آوردند. آن ها چينيان را به عنوان قدرت برتر 

 ها ماندند.پذيرفته بودند و پيرو آن 
 

در آغاز زبان آن ها را زبانی همريشه با 
انگاشتند و گواه ادعايشان را  های آلتايی می زبان
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دانستند.  وجود لقبی چون بيگ در نزد ايشان می
ولی درآينده ثابت شد که لقب بيگ از زبان سغدی 

يافته و ريشه  های آلتايی راه به زبان
ان پهلوی هندواروپايی دارد، همان گونه که در زب

بوگ،  -است [به روسی اين واژه به گونه بغ درآمده
به هندی بگوان (به روسی بگدان). همچنين در نام 

 گ.] -هايی چون بغداد و بگرام و بغالن
 
نمايد که آن ها يکی از اقوام ايرانی و نزديک  می

به سکاها بوده باشند. البته برخی نيز اين 
ا نيز مانند ه اند که ووسون نظريه را پيش کشيده

از  يی  نشينان ديگر آميزه بسياری از کوچ
های همپيمان از نژادهای گوناگون  قبيله
 »اند. بوده

 
يادداشت گزارنده: روشن است اوسون ها در آغاز [

با توجه به اين که از شاخه شرقی گروه نژادی 
هندواروپايی بوده اند، بايد به يکی از زبان 

باشند. تورکی  های ايرانی خاوری سخن می گفته
زبان شدن شان متاخر است. شماری از پژوهشگران 
تورکی زبان شدن را به دوره تسلط تورک يوت ها 

هشتم ميالدی -يا گوگ تورک ها در سده های ششم
پيوند می زنند. برخی ديگر (کسانی که معتقد به 
تورکی زبان بودند هونوها هستند)، چنين می 

هونوها، شماری پندارند که پس از فروپاشی دولت 
از ايشان به اوسون ها که همپيمان ديرين شان در 
برابر يوئه شی ها بودند، پيوستند و در نتيجه، 
از اثر آميزش هونوها و اوسون ها توده نوی پديد 
آمد به نام يويی بان ها که مانند هونوها به 

 زبان تورکی سخن می گفتند.
 

  24دشواری در اين است که هونوها متشکل بر 
قبيله گوناگون بودند. می توان چنين پنداشت که 
هونوهای خاوری بيشتر به زبان های پروتومغولی، 
هونوهای جنوبی به زبان آميخته با چينی، 
هونوهای شمال باختری به زبان های پروتوتورکی 
سخن می گفته اند و تنها هونوهای همسايه با يو 
 ئه شی ها و اوسون ها، زبان اصلی و پيشين خود

را که از گروه ايرانی خاوری يا يکی ديگر از 
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شاخه های هندواروپايی بوده است، حفظ نموده 
باشند. از اين رو، دشوار است پذيرفت که يويی 
بان ها تورکی زبان بوده باشند. چنين پنداشته 

هون گروه هايی از می شود که يويی بان ها همو 
 های سفيد بوده اند که زبان شان از تورکی زبان
ها متفاوت بوده است. اما پس از سيطره گوک تورک 
ها در سده ششم ميالدی، روشن است زبان بيشتر 

 اوسون ها تورکی شده بود.]     
 

در ويکی پيديا در باره اوسون ها به زبان روسی 
 چنين آمده است:

کوچرو هندواروپايی توده های - 烏孫اوسون ها « 
رکی (يا بنا به برخی ديگر از ارزيابی ها تو

زبان)، بوده اند که در دوران باستان در شمال 
سينکيانک کنونی می زيستند و سپس در عهد هون ها 
به گستره هفترود کوچيدند. تاريخ اوسون ها را 

 می توان سر از سده دوم پيش از ميالد رصد نمود.
 

به گزارش چينی ها، اوسون ها دارای قد ميانه، 
ونی ها دارای چشمان آبی و موهای بور بودند. اوس

سيمای بس متفاوتی از خارجيان سرزمين غربی 
بودند. کنون توده های تورکی زبان دارای چشمان 
آبی و ريش های خرمايی از بازماندگان آنان می 
باشند. تيپ نژادی آنان را انسان شناسان چونانِ 
اروپاييدی می پندارند. همين  گونه، می دانيم 

ی ها مخلوط شئه که اوسون ها با سکايی ها و يو
 بوده اند. اين را پاليوانتروپولوجيست ها

)paleoanthropologists (.تاييد می کنند 
 

برخی از جمجمه های به دست آمده در کاوش های 
باستان شناسيک، مربوط تيپ مديترانه يی و شماری 

فرغانه يی اند. با  -ديگر مربوط نژادهای پاميری
کشمار اند و اين حال، اين يافته ها بسيار اند

روشن است نمی شود از روی آن ها نتيجه گرفت که 
اين جمجمه ها مربوط اوسون های ناب بوده اند و 

ی شيا مربوط آن هايی که با سکايی ها و يو ئه 
ها مخلوط شده بودند. از همين رو، تثبيت نوع 

 نژادی اوسون ها بسيار دشوار است.
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داغی  در باره تعلق تباری اوسون ها جروبحث های
روان است. برخی از پژوهشگران چنين می پندارند 

 که آن ها دارای منشای تورکی بوده اند.
 

) L.Ηambis( و ال. هامبيس) P.Pelliot( پ. پيليو
ساری  داشتن منشای مشترک اوسون های باستان با

(در قرقيزستان)، ازبيک های اوشونيام  اوسون ها
ق را و اويشون ها و اوسون های جزء قديم قزا

تثبيت نمودند. بر اساس داده های سال های دهه 
 ساری تاوقوم در منطقه اوسون ها ، ساری1860

)Sarytaukum( شهرستان ويرنی )Verny(  زندگی می
خيمه (چادر) کوچ می  1200کردند که شمار شان به 

رسيد. گروه های کوچکی هم از ايشان در چيمکنت و 
يستند. بر اساس می ز) Aulieatin( شهرستان اولياتين

، تعداد آن ها به 1897سرشماری های کشاورزی سال 
 چادر می رسيد. 1700

 
در گستره قرغيزستان کنونی، بازماندگان اوسون 
ها در کرانه های درياچه ايسک کول زندگی می 
کنند. اوسون ها در آغاز در گستره استان گانسوی 
ختن در همسايگی يو ئه شی ها می زيسته اند. سپس 

دليل يرپايی پيوندهای خويشاوندی با آن ها  به
پيش از  160در سده دوم پيش از ميالد (به سال 

ميالد) به سرزمين های سکايی های تيگروخود به 
هفترود کوچيدند. در اوايل سده يکم ميالدی تنش 

 هايی ميان اوسون ها و هونوها پديد آمد. 
 
 630000در سده يکم پيش از ميالد، نفوس آن ها به  

نفر می رسيده است. سرزمين اصلی اوسون ها  در 
دره رود ايلی واقع بود و مرز باختری سرزمين 

رودخانه های، شو و تاالس شمرده  می شد که  -شان
همسايه می  Kang-kü/Kangjuدر آن جا با کنگيوها 

شدند. در شرق، آن ها با هونوها مرز مشترک 
 داشتند و در جنوب با فرغانه.

 
 -پيش از ميالد، شانيو مودی 170دهه  در سال های

رهبر هونوها اوسونی ها را شکست داد و ترکستان 
) Gunmo( خاوری را گرفت. پادشاه يا گونموی
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اوسون ها ناگزير شد به اردوگاه مودی برود و 
اقتدار او بر اوسون ها را به رسميت بشناسد. پس 

نقش مهمی را به عنوان بخشی  از اين، اوسون ها
های رزمی هون ها در سرکوب قبيله يو ئه از نيرو

 شی بازی نمودند.
 

[يادداشت گزارنده: شايان يادآوری است که اوسون 
ها و يوئه شی ها به رغم خويشاوندی، همچشمی ها 
و چالش های ديرينی هم شايد بر سر گستره نفوذ و 
چراگاه ها و ... داشتند. در برخی از منابع 

ن ها هونوها را به گفته شده که همانا همين اوسو
لشکرکشی و نبرد با يو ئه شی ها برانگيخته 

 بودند.]
 

هنگامی که دولت هونوها رو به فروپاشی گذاشت، 
چين با همه توان کوشيد تا پشتيبانی اوسون ها 

 - را در نبرد در برابر دشمن خونين خود
يعنی هونوها به دست  - فرمانروايان اوسون ها

د چين سفارتی نزد پيش از ميال 108بياورد. در 
اوسون ها فرستاد، اما اوسون ها خويشتنداری 
پيشه نمودند و از همپيمانی آشکار با چين سر 
باز زدند. با اين هم، شاه گونمو، شاهزاده خانم 
چينی را به عنوان همسر جوان خود پذيرفت (همسر 

 ارشد وی دختر فرمانروای هونوها بود). 
 

ها پيمان خود با پيش از ميالد اوسون  75در سال 
هونوها را برهم زدند. هونوها برای گوشمالی 
اوسون ها به نوبه خود دست به حمله تنبيهی در 
برابر آن ها زدند و بخشی از زمين های شان را 
گرفتند و شماری از ايشان را به عنوان اسير و 
گروگان با خود بردند. اما بيهوده. چون چنين 

ه همپيمانی بيشتر رفتارهايی تنها اوسون ها را ب
 با چينی ها برمی انگيخت.

 
به رغم دامنه يابی تنش های ديپلماتيک ميان 
هونوها و اوسون ها، وضع ميان هونوها و اوسون 
ها به گونه چشمگيری تغيير کرد. دولت هونوها که 
در آستانه باژگونی بود، دستخوش آشوب و درگيری 

 های درونی پيوسته يی بود. 
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پيش از ميالد دولت اوسون ها  50-71در سال های 
رهبری می کرد که توانست  )Unguymi( را اونگويمی

دولت را استحکام بخشد و به يک رشته پيروزی ها 
بر هونوها دست يابد و در نتيجه تقريبا سراسر  

 ترکستان خاوری را به دست بياورد.
 

تاريخ نويس چينی در  -سئما تسيان (سيما کيان)
ته هايی دارد. اوسون ها به باره اوسون ها نوش

زبان تورکی باستان سخن می گفتند. رهبر جامعه 
 شان، لقب  گونمو (بيگ بزرگ ) داشت.

 
[يادداشت گزارنده: برخی از پژوهشگران، همانا 
داشتن همين لقب بيگ را دال بر تورکی زبان بودن 
اوسون ها پنداشته اند. پژوهش های اخير نشان  

لقب را از سغديان  داده است که آن ها اين
همسايه تقليد نموده  بودند. در باال گفته شد که 
اين کلمه از بوگ يا بگ (بغ) هندی، روسی، 

 ايرانی گرفته شده است.]  
 

(در ) Chuguchen( چوگوچن -پايتخت دولت اوسون ها
قزل انگر، شهر دره سرخ در کرانه درياچه ايسيک 

ن سو در قرغيزستا -کول (روستای کنونی  قزل
 کنونی)) واقع بود. 

 
کشور اوسون ها به سه بخش تقسيم می شد: خاوری، 
 باختری و مرکزی: اوسون ها پيوسته با هونوها و

کنگوی ها بر سر چراگاه ها درگير نبرد بودند و 
با چين روابط گسترده ديپلماتيک و خانوادگی 
داشتند. جامعه اوسون ها از ديد تکامل در حدی 

شده بودند. برخی از اوسون بود که دارای دولت 
ها زميندار شده و در نشيمنيگاه های دايمی 
ساخته شده از  خشت و گل و سنگ بسر می بردند. 
يعنی از حالت کوچروی برآمده بودند. دامداری در 
زندگی اوسون ها نقش تعيين کننده يی داشته است 
و بيشتر به پرورش اسب و گوسفند می پرداختند. 

قبيله يی می  Tamga برچسب خود آن ها بر اسب های
 » زدند. يعنی تصويرهای کالغ ها را می کشيدند.
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 يارفاداکتر اسکندر ب
 

 تخارها
)Τοχάριοι( 
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 – )psevdotohary( تخارهای مستعارتر  قيدق تخارها،

يی اند در اصل از  و فراموش شده مردم اسرارآميز
از  یاريبس ميقد ی. اما در زمان هایمرکز یايآس

 و سيلونی ی هانيچ توده ها آنان را می شناختند:
 انيونانشان بودند و ي گانيهمساکه  )Ceylones( ها

که در هنگام سفرهای بازرگانی شان به خاورزمين، 
را با توجه به ها  آنبا آن ها برخورده بودند و 

) می خواندند، يعنی sserپيشه شان، سيرها (
شان را هم به همين  و کشور شميفروشندگان ابر

گ.]، -[(ابريشمستان) )Serika( سيريکا  -منوال
 . يعنی کشور ابريشم فروشان

 
در ميان  ايها در قلب آسيونانيان، سيربه گفته 

(تخار)،  fokar(151ر يا فکار (اتوده های فوک 
)، اوتوروکور oyhardاويخورد (اويغور) (

 د.و.....می زيستن ottorokor (uttigur( (اوتيگور)
 

سيرها از قديم ها توده های پيرامونی خود را با 
: سيماهای ديدنی خود به شگفتی وا می داشتند

 رسايی قامت های شان.و  بور ی، موهایچشمان آب
معاصر همه اين اطالعات در دوران اما تاريخدانان 
 و چونان اطالعاتگرفته  دهينادباره سيرها را 

ميانه  رتنها د به آن می نگريستند. خنده دار
ترجمه های ارزنده  های سده نزدهم بود که به يمن

ی االصل) چوواش) (پژوهشگر N. Bichurinن. بيچورين (
از آثار تاريخی چين باستان، جامعه علمی به 

اقوام اسرارآميزی  اطالعات بس گرانبهايی در باره
اوسون ، وها (هونوها)ونخ، يوشی ها ،ها ید -چون

های کوچرو باشنده ميانه و ديگر توده  )Usunsها (
 های آسيا دست يافتند.

 
، )hustsiهو استسی ( ها را به نام آنی ها نيچ
 به سيمایو  باختری می خواندند بربرهای یعني

 یني: بعادی آن ها اشاره می کردند ريغگيرا و 

                                     
 گ.-. يا شايد هم فرخار. 151
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يعنی  -پرموبدن های ، های رسابلند، قد یها
  توده های معاصر. يی مانند ها یژگيودارای 

 
نشای تباری سيرها تا اوايل سده بيستم که هيات م

ترکستان در  1906در سال علمی اعزامی روسيه 
خاوری نسخه های خطی کهن را نيافته بود، در 

 پنجاه سال های دهه درپرده های راز مانده بود. 
توانستند اين نسخه های خطی را  ستميب سده
باورنکردنی يی را برانگيختند.  رتيحند که خوانب
در دوران ز اين نسخه های خطی چنين برآمد که ا

، در قلب در آن گوشه دور افتاده جهانباستان 
 .نده اکرد یم یندگز يیهندواروپاان مردم ايآس

اين که نويسندگان اين نسخه ها خودشان زبان خود 
اما را به چه نامی می خواندند، روشن نبود. 

 يیساکا-یختن چونانِ  ،هااين نسخه از  یکيزبان 
زبان که  یشد، در حالو تثبيت ) شناخته یراني(ا

 بود.ناشناخته مانده  ، کماکاننآ گريدنسخه 
 

ا تکيه بر گاهنامه های هندی، بدانشمندان، 
گويشوران اين زبان ها را به نام تخاری ها 
خواندند (اما به گونه يی که پسان ها روشن 

اما هر چه بود، ) يک نام بيگانه اب گرديد،
 خياراين زبان ها، با همين نام وارد ت گويشوران
راز  کچونان ي نی شامنشا درازیزمان شدند. 

ايشان را چونانِ  نيکال ه بود تا اين که ل.ماند
) Balanovskaja( االنوفسکايافرهنگ بدارندگاِن 

شناسايی کرد (ل. کالين، گزينش فرهنگ باستان 
سه فرهنگ). آن ها  -شناسی برای تخارها در آسيا

 دارنده فرهنگ فاتيانووا ليقبايگر از د
)Fatyanovo ( معمول ريغ ینژادبا  داشتن سيمای  

 152مديترانه يی خاوری فرق می شدند.

                                     
ی (به راه افتادن) تخارها از گستره سرگردان خيتار. 152

نياکان آن ها از  یدر گذشته، برخآغاز نمی گردد.  ولگا
کشاورز  ليقبا رهيداو در کردند  یم یدر بالکان زندگ

با يورش هندواروپاييان وادار اما شامل بودند. باستان 
ها  آنبه ترک زمين های شان شدند. چنين بر می آيد که 

تباری شان را از دست دادند  یکپارچگي شدند وپراکنده 
در آن هنگام در  يیمردمان هند و اروپا رهيو وارد دا

دقيق (يادمان های آن ها  ديشا حال شکل يابی گرديدند.
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تر، يادمان هايی از پاره های برجا مانده از يک توده 

در نام های تباری و مکانی  )یباستانفروپاشيده 
بازتاب يافته باشد: ِاِنت ها (در آسيای  یباستان

ی ها يا ِوِنزی ها) (در زيت(ون ها تنِ وِ قدامی)، 
نه کرادر  یخيمنطقه تاردر ( واندی ها، )ايتاليا

واندال ها و ِوِندها (در لس در فرانسه)، تا انوسياق
اروپای مرکزی)، وياتچی ها (در اروپای خاوری)، وتياکی 
ها (در اودمردی) و ياتی ها (يوئه شی ها) در حوضه رود 

 تاريم و دهليز گانسوی. 
 

اوتياک (از ژکفر تخاری) و در  -نام تاتها خزردر ميان 
يده می شد. بنا همه نشانه ميان قزاق هانام اوتی بای د
 ستواليوميان  ی خاوری،اروپاها تخارها پيش از رفتن به 

ان شناسان، ببنا به مدارک زکردند.  یم یزندگ پريو دن
 ،ی هاآلمانها يا گال ها، گول  -در همسايگی آنان

 اناتولی ها می زيستند. ويان وناني
 

گزارش می دهد که وينيدی های  خيپدر تار -هرودوت
کردند، و پس  یم یزندگ ريصغ یايدر آس یبار، ايالتيا

داده از روی . کوچيدند ايتاليتروا به اباژگونی از 
سده اتفاق در  نيای می توان گفت که باستان شناس یها

 پيش از ميالد رخ داده بود. در همين گزارش  11-12های 
در را بر می شمارد که  شمال اروپاتوده های هرودوت، 

 ) هم ديده می شوند.enetِنت ها (اِ  ها آن انيم
 

 ) wendsپژوهشگران منشای ونيدی ها ( از یبرخبا آن ها 
اند، پيوند می زنند. » نام آشنا«را که در تاريخ 

ها می شناسند.  به نام روسرا  ، وينيدی ها های فنلند
وينيدی  پس از اسکان مجددچنين بر می آيد که اين نام 

يی  لهيفرهنگ قب در بافتار اروپا ها به خاور
 ) پديد آمد.Fatyanovoفاتيانوفو (

 
را چوناِن دارندگان ولگا رود  یانفاتيانوی های حوضه مي

می شناسند.   )Balanovsی جداگانه باالنفی (فرهنگ باستان
آن ها دارای سيمای متمايز برجسته ميانزمينی 

منشاء  روهای دراز و باريک که -(مديترانه يی) بودند
کارشناسان،  ساخته بود.  جيژوهشگران را گپ شان مدت ها

جنوب (  )Anauآسيای صغير و حتا منطقه آناو (
 یاحتمالخاستگاه بيشتر به عنوان ) را ترکمنستان
نشانه نه تنها را ها  نآ آن ها می پنداشتند.مهاجرت 

نزديک با هم ديگر از نشانه ها  یاريبسی، بل نژادهای 
نژادی،  نوع نيپا، ااروگستره خاوری . اما در می سازد
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آدم هايی  به گمان فروان از اورپای مرکزی آمده بودند.

 بودند.هم ها  یآلمانی در ميان نوع نژاداز اين 
 

در  آن ها در خاورحضور در باال گفتيم که ردپای 
، در نام های مکانی وياتکا اورالپيرامون کوه های 

)Vyatka) و ويتلوگا (Vetluga(   و نام تباری وتياک
)Votyakاود+مرد) بر جا  -)  (و نام تباری مرتبط با آن

 مانده  است.
 

مانده است. تا چندی ناشناخته وينيدی ها بيخی زبان 
پيش، از روی نام های مکانی، گمان می بردند که اين 

، اما به احتمال ه استبود یکيبالتزبان، يک زبان 
 به گونه به زبان تخاری سخن می گفته اند.ها آن ،بسيار

از روی وامواژه های توان  یمدر اين باره  م،يمستق ريغ
در شرق  ستتوان یکه م از زبان تخاری یفنلندفزونشمار 

ه ب ن،يبر ا جا داشته باشد، داوری کرد. افزون اروپا 
 باور کالين، بالت ها پسانتر پديد آمده بودند.

 
موردوی  تخارها در محيط زبان و فرهنگ ردپای  ديشا
)Mordovians(  .مردوی ها شمار بسيار  بر جا مانده است

و  نام های شان ترکيبی استکه (الهه) دارند زن  انيخدا
، مادر، زن -(آواساخته می شود  »آوا«افزودن با 
[شايان يادآوری است که در زبان پشتو، زنان ). بانو

» انا«يا » آنا«-سالمند را با نشانه تکريم و تمجيد 
و آنا. به زبان روسی نيز نام مانند ناز -ياد می کنند

پايان می يابد.گ.]  » اوا«با  –های خانوادگی زنان
سالمند و سالخورده را آتيا می  ردانموردوی ها، م

هر روشن است   مرد). پير مرد، پدر، -خوانند (آتا، آته
با  صوصبه خ ی همخوانی دارد.رکوت ليزبان قبا بادو 

، ساالر» (اتامان«لقب ( آپا، آتا -ها قپچاقزبان 
سردار، سپهدار)، در ميان قزاق ها (شبه نظاميان) روس 

و همين گونه زبان  همين کلمه گرفته شده است)از 
 باشقيری.

 
 یرکوتهای زبان  رب تخاری زبان بر تاثير زبان شناسان 

  ی تاکيد می ورزند.و تبت
 

دشت دارندگان فرهنگ فانيانوی به محيط باشندگان شمال 
ی (آدم های دارای چهره رو کيبار ینژادنوع ، هيروس یها

  R1b -های دراز) و گروه های پيوستگی (هاپلوگروهای)  
J2  ،J2  وE  ند. اين نوع انسان ها در به ارمغان آوردرا

باره در چنين چيزی آشکارا که بسيار اند بالکان 
 یم يی و نيايی شان سخنآبا نيسرزمنياکان تخارها و 



 

525 
 

 
دارندگان  الد،ياز مدوم پيش هزاره  ميانه هایدر 

) که از سوی balanovsفرهنگ باالنف (باالنوفی ها
 - نيکالرانده شده بودند (به پندار  انيرانيا

را ترک گفتند و ) منطقه ولگا وانتنها مردان ج
راهپيمايی  ريمسراه خاور را در پيش گرفتند. 

هر چه بود، از است، اما مانده ناشناخته آنان 
سر برآوردند و در آن جا  یمرکز یايآس یها استپ

 فرهنگپديدآيی . باستان شناسان پديدار شدند

                                                                                                           
به  J2 ن دارندگان هاپلوگروه. پسان ها بازماندگاديگو

را کوچيدند. بازماندگان ايشان ولگا گستره های عليای 
 روسيه يافت:در کنون  وانت یم

، ٪7-، سمولنسک. ٪7.5 -یولوگدادر استان های: 
 . ٪5 -نووگورود. 

 در ساير جاها هم ديده می شوند: نيهمچن
، ٪2.4  -اورلوفسک ،٪2.8 -ازاني، در ر٪4.9 -پنزادر  

  . ٪2.3 -نسکايبر
 (ز تاتارها اين جاها به گمان بسيار، ااما در 

 يان دشت نشين).رانيا
 

سال  هزاراز دو  اوکا-ولگافاتيانوی های ميانروردان 
در اين جا بسر می برند. يادمان های آنان  الديمپيش از 

ها  آن ه،يروسدر ولگای عليا بر جامانده است. به خاک 
 یژگيوخود با بودند که  کوچيدهاروپا  یاز مناطق مرکز

آسيای قدامی را به همراه آوردند و يی  ترانهيمد یها
شمال باشندگان  انير متا کنون دزمان  همان از که

 هويدا است. هيدشت روسهمواری 
 

باشندگان  -ها سامکه در ميان   E و  J2هاپلوگروه های
 جزيره نمای کولسک به مشاهده می رسند، معموال از نگاه

 دهيپد کيبه عنوان  تيواقع نيبر ا ديا تاکب ک،يژنت
ی بخش تيرضا حيتوضبرای آن ند نتوا ینم زيانگبر  یشگفت

باشد  ساده اين از شتريبآن  ليدل ديشاارائه نمايند. 
ها، که پيوندهای زناشويی  سامهای در سنت و همانا: 
ها،  سامدر گذشته، . يان مجاز می باشدخارجآزاد با 

خاوری را در اختيار داشتند. شمال های واقع در  نيزمسر
احتماال  بودوباش داشتند.شرق در  های فنلنددر حالی که 

ی، از سوی رهنگفاتيانوی های پيشرفته تر از نگاه ف
ارزيابی می معتبر آدم های گروه مرجع  آنان، چونانِ 

 ني. اشته باشدداديگری هم  حيتوضشايد اما  گرديدند.
توده اسراز  – چودها زاکه همچنين  یکينتژنشانه های 

 .آميز ديگر آسيای مقدم گرفته شده باشند
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کاراسوکی را درست با همين ها پيوند می زنند. 
يی نرفته بودند. با داوری از هاتن به آن هااما 

(و  روی وامواژه های برگفته از زبان تخاری
 ايشان، سين دشتی هابا  ؛)ی آنانفرهنگ ماد

بازماندگان ( فينی ها و اوگری ها ) وی هاراني(ا
به آن  -هم به آن سرزمين ها ؟)volosovsولوسف ها 

زبان شناسان چون  کران جهان رفته بودند.
از  یاريبستخاری  زبانزند که در خاطرنشان می سا

آشکارا دارای ريشه های هندواروپايی واژه ها 
 -فينی زباناند. در گام نخست، آن واژه های 

با آن ليکسيکون يا واژگان خود را  ، کهاوگری
می  یريگ جهينتمبنا،  ر اينب می دهند. یهمپوشان
تخارها، نه تنها با فينی ها و اوگرها  کهکنند 

دند، بل که يک سازواره يا اليه بو» همسايه«
اوگری هم داشتند. از ديگر زبان ها، آن  -فينی

ها وامواژه هايی از زبان های تبتی و ايرانی و 
 کمی هم از زبان آريايی گرفته بودند. 

 
 با آن که تخارها توده بس اندکشماری بودند،

 هايی بسيار گسترده و پهناوری را در نيزم
به تا  نيدند: از شمال چاشغال کرده بو خاورزمين

رود تريم. ردپای  مغولستان و حوضهباختری جنوب 
هفترود يا سمی  از ا،يآسهمه جاها در ر آن ها د

(در قرغيزستان و جنوب قزاقستان) گرفته تا  ريچی
به احتمال زياد،  ديده می شود. دور مرزهای خاور
و  یصاداقت ،یاسياز تسلط س یناشچنين چيزی 

 .استبوده  یمرکز یايآسگستره  رآنان ب یفرهنگ
عهد باستان) » های تک» («فناوری پيشرفته«ها  آن
، با ها آن بهکه چرخی را دو ارابه های  یعني

ها را  اسب داوری از روی نقاشی های برجامانده،
برنز بينظير  یگر ختهير ديتولنيز و می بستند 

و خوشه چينان  انيشکارچ را با خود به محيط 
  .ه همراه  آوردندآسيای مرکزی ب

 
شايان يادآوری است که نه تنها شکل های فرآورده 

های  وارهيد یگر ختهيروش ر های شان، بل نيز
 دهيپد نيا ليتيوم در نوع خود بينظير بود. نازک

 در اين که. بود ايسآاورخاوری شمال اسرار آميز 
 - برنز آسيای مرکزی، سامو متالورژی کاراسوکی
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چين دارای ريشه  انگيآن و یباختر سايبرياسيمين 
 چيه  ی،کس چيه اند، در نزد  یکيژنت های مشترک

 .وجود نداردو ترديدی  شک
 

 نيا یبرامتقاعدکننده يی  حيتوضروشن است، 
نمی توان داد. کاراسوکی ها اين فناوری  قتيحق

 یناگهانگونه اما به را در اروپا ياد نداشتند. 
نيز ها  ینيچآن را در آسيای مرکزی فراگرفتند. 

با اين فناوری آشنا نبودند. اما آن را از 
 ،اديبه احتمال ز کراسوکی ها فرا گرفتند.
بينظير  یتکنولوژ نياکراسوکی ها آفرينندگان 

از  توانسته بودند اما به طور کامل  ند.بودن
پس از  ،ديشا برتری های آن بهره گيری نمايند.

ه رسيدن به توده های آسيای قدامی که از نگا
تباری با سامويی ها و سيمينی ها نزديک بودند؛ 

 چنين فناوری يی را از آن ها فرا گرفته بودند.
 
 فيط نيکه در اتوده هايی روشن است.  زيچ کي

فرهنگی شامل بودند، در گذشته دارای خاستگاه 
های » سرنوشت«، اما ندناهمگون بودهای تباری 

شده  دهيتن شان سخت با هم گره خورده بود و درهم
 بود.

 
نخستين ، می پنداشتند که تخاريان نياز ا شيپ

ی ها را نيچکسانی از هندواروپاييان بودند که 
آشنا  ) و پرورش اسبیدو محورو  کيارابه (با 

را  چرخدار گاری هایها  ، آنبه راستی ساختند.
به ااز ار اديز اريبه احتمال بسو  می شناختند

ژه های زبان ها بهره می گرفتند. موجوديت واموا
تخاری در زبان چينی، گواه بر تماس های تخاری 
ها با چينی ها اند. تاثير زبان تخاری تا همين 

ی رانيو ا یرکوت ،یتبتهای زبان اکنون هم بر 
 یباستان شناستازه  یما داده هاا احساس می شود.

همچنين نشان می دهند که چينی ها ارابه سواری و 
فرا گرفته بودند.  انيرانيااسب پروری را از 

را  نيچ اويغور -انگيک نيسکنون منطقه خودگردان 
می سازند. چنين  یاندرونوفو فرهنگ شامل گستره

يی های به دست آمده از حوضه ايموم بر می آيد که
رود تاريم ربطی به تخارها نه، بل که با حامالن 



 

528 
 

ی دارند. زيرا تخاری ها در فوفرهنگ اندرونو
يش از ميالد به اين جا نيمه دوم هزاره دوم پ

 آمده بودند. 
 
 یليبه دالسده سيزدهم پيش از ميالد، تخارها در  

 سايبريابه جنوب  که تا هنوز روشن نشده است،
می گسترش  خود را ها قلمرو آن ديشاکوچيدند. 

 ی شانرانيا گانيهمسادادند و شايد هم از سوی 
های تاريم  و استپ راه دوره از  نيکه در ا
رانده می شتافتند،  نيچسوی به انسوی دهليز گ

 .نده بودشد
 

 سال 500 نزديک به سايبرياجنوب  تخاری ها در
در پی يورش توده های دشت و پس از آن  زيستند
اين که بيخی نابود شده . ندشد ديناپدنشين 

بودند يا از آن جا رانده شده بودند، چيزی روشن 
 نبردها بيشتر در همچودر پيروزمندان  ؟نيست
را  نانرا نابود می کردند ولی زمردان  موارد

 چنين رفتاری ینمونه هازنده می گذاشتند. 
باشندگان جزاير دريای مثال،  ید. براانشمار بي

 )Arawak( آواراکی مردانبه زندگی  بيکارائ
همين گونه  ی)،مرکزآمده ازآسيای  یتاتارها(

از همين  پايان دادند. اما زنان شان را نکشتند.
با يک  ،بائيکارکشف ها پس از  يیاياسپانرو، 
به زبان  : زنانرو به گرديدند دو زبانه تيجمع

سخن می  یبيکارائ به زبانو مردان اراواکی 
 گفتند.

 
دردناکی يافته سرنوشت قبيله حاکم تخاريان  ديشا

جان  بزرگی از ايشانبخش بودند. با اين هم، 
 برياساي) Tagarتگاری (فرهنگ  بردند. سالم به در

[شايد شکل تغيير  -تگار اچهينام در از(جنوبی 
 یها یژگيو، در بر دارنده )گ.]-يافته تخار

 ،شايد است. کاراسوکی واسکيتی ط لختمفرهنگ 
دارندگان فرهنگ  کهکرد درک چنين  اين را بتوان

در دايره فرهنگ  )اناز آن یبخش اکاراسوکی (ي
ن ا داد)، بیراني(ا سايانی -يی آلتايیسکاهای 
و  بودندبه آنان، داخل شده  از صفات خود یبرخ

 ه بودند. رفتبه جاهای ديگر  شان، گريدبخش های 
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کنونی  قزاقستانگروهی به ميانه های گستره 

 - آمدند که در اين جا شالوده فرهنگ بيگازی
را گذاشتند و برخی ) Begazy-Dandybay( داندی بای

وری خا ترکستانباختری و مغولستان  ديگر هم به
 شتافتند.

 
ی کوشان یرانيدر زبان ابه هر رو، هر چه بود، 

به ) یکوشانزبان  يا دقيق تر ،یباخترزبان ( ها
تخاری ها  یگفتار یها یژگيوباور زبان شناسان 

 - به گفته آبايف. آشکارا هويدا می باشد
توان در  یمخاورشناس برجسته قزاق، همين چيز را 

 .گفت یمورد زبان اوست
 

ايای انتروپولوژيکی دارندگان فرهنگ بق یبررس
نشان داد که  یجنوب سايبريا کاراسوکی (تخاری)

دند. بو )heterogeneous( ناهمگندارای منشای  ها آن
 سيماهای شان اروپايی اما با سازه های

شماری از آنان . ی بودنيچ ديشا نگولوييدی،م
 ميانه يی یايآس ميانروداننژاد گرايش به 

و شمار ديگر ، داشتند )يی هفرغان -یري(پام
 تيجمع-)okunes(آکونی  یها یژگيوآنان، دارای 

 ه ازک) Minusinsk( پيشين فرورفتگی ميسورينسک
مديترانه يی  )hypermorphic(محيط هايپرمورفيک 

 .بود افتهتشکل ي
 

بازآرايی انتروپومورفيک استخوان های آدم های 
انگر روسيه) نش سايبريايافت شده از تووا (جنوب 

به چهره اما های بلند  ینيبآن است که دارای 
های با چهره  سهيدر مقا مسطح توجهشايان طور 

نوع آکونی ها بوده اند. سازه های منگولوييدی 
ميان در  کيژنت، از روی داده های آرام انوسياق
و اندکی هم در ميان  ک هاي، ازبها معاصرزيقرق

 ر ميانچنين سازه هايی د. ديده می شودقزاق ها 
 .هم هستتاتارها 

 
رود  حوضهکاراسوکی ها (تخارها)  بازماندگان

بسر می بردند   الدياز مسده هشتم پيش تا  تاريم
و در بازرگانی بودند  ی وکشاورز ست اندرکاردو 
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کردند.  یم یزندگ ها و واحه ها شهرستان
در جهان شهره ساخته ها را  آن ،شميابربازرگانی 

ی ها ريها را س آن انيوناني ل،يدل نيبه هم بود.
 زيمسالمت آم یزندگخواندند. اما  یم يا سيرها
غم پيش به گونه سال  هزار کي بايتقرآن ها 

  .ديرس انيبه پا یزيانگ
 

در دوره مهاجرت های بزرگ توده ها، شهرها و 
 واحه های حوضه رود تاريم به ميدان کارزار 

قدرت های بزرگ وقت: چين و  نيخون یها یريدرگ
يافتن، يوئه شی شکست با  خونوها مبدل گرديد.

 یجا های سارماتوييدی، پيکان باختری مهاجرت،
پيکان خاوری را گرفت. تخاری ها در جمع خود 

ی خاوری را پذيرفتند و با تغيير زبان ها يیايآس
 و نام تباری از صحنه تاريخ ناپديد شدند.

 
 پی نوشت ها:

ن مقاله در : برای مقايسه با اييادداشت گزارنده
زير آن چه را که در ويکی پيديا در باره تخار 

 آمده است، می آوريم:
تخار نام قومی ساکن تخارستان بود که در سده «

سوم پيش از ميالد در نواحی کوچا و تورفان در 
شمال شرقی سرزمينی که بعدها ترکستان شرقی يا 

بردند. مردمی  ترکستان چين خوانده شد، به سر می
يرومند بودند و به يکی از زبان های قوی و ن

گفتند  وابسته به گروه زبانی هندواروپايی سخن می
که به زبان تخاری معروف است. هرچند اين زبان 

ترين زبان شناخته شده هند و اروپايی است،  شرقی
شناسی به شاخه غربی  اما از لحاظ تقسيمات زبان

 ) آن زبان تعلق دارد.Centumيا کنتوم (
 

های سده دوم پيش از ميالد تخارها بر  نهدر ميا
تر  اثر تهاجمات هونوها ناگزير به نواحی غربی

کوچ کردند. منابع چينی در شرح اين رويداد از 
اند که از  شی و اوسون نام برده دو قوم يوئه

برابر هونوها گريخته، و به نواحی فرغانه 
پ. م. از سيحون  ١۶٠اند و اندکی پس از  رانده

) گذشتند و به قلمرو دولت يونانیِ (سيردريا
 ١٣٠تا  ١۴٠باختر سرازير شدند. و ميان سال های 
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.م. دولت يونانی باختر را برانداختند.  ق
تخاروی «استرابون از مردمی چادرنشين به نام 

)Tokharoi «( ياد کرده است که در اين تهاجم شرکت
اند. با برافتادن دولت يونانی باختر، اين  داشته
بيابانگرد دولت کوشانيان را بنياد  قبايل

نهادند و پس از آن، تاريخ تخاريان و زيستگاه 
جديدشان، يعنی تخارستان با تاريخ اين دولت 

 درآميخت.
 

کهن و نام  ینيطخارستان نام سرزم ايتخارستان 
 ،یاسالم یها سده نيدر خراسان بزرگ در نخست یتيوال

 نحويج یجنوب یها واقع در امتداد کرانه
و وسطا بود که از خاور به  اي) علاي(آمودر

 حونيرود ج یجنوب یها بدخشان، از شمال به کرانه
هندوکش محدود  یها کوه و از جنوب به رشته

در مفهوم  یخياز ادوار تار یو در برخ است هبود
مرتفع وابسته به بلخ، واقع  نواحی همه یتر عيوس

و  ستا گرفته یرا در بر م حونرود جي در دو کرانه
 اب،يفار یها استان رندهيدر برگ گريد یبه عبارت

ندز، تخار و بدخشان در کجوزجان، بلخ، سمنگان، 
 نيدر نخست امن نياست. ا بوده یافغانستان امروز

باختر باستان  نياز سرزم یبر بخش یاسالم یها سده
 .است شده یبلخ اطالق م یخاور یدر نواح

 
است که  یمبرگرفته از نام مرد نيسرزم نيا نام

 يیاي. تخارها از اقوام آرشدند یتخار خوانده م
 یدر نواح الدياز م شسوم پي بودند که در سده

که بعدها  ینيسرزم یکوچا و تورفان در شمال شرق
خوانده شد، به سر  نيترکستان چ اي یترکستان شرق

 .بردند یم
 

از دو  اسالمی دوره يیايو جغراف یخيمنابع تار در
 گاهيو سفال بدون مشخص کردن جا ايتخارستاِن عل

که  يیفهرست شهرها هياست. بر پا شده ادي کيهر
برشمرده است،  ايتخارستان عل یابن خردادبه برا

 حونيج یبلخ و جنوب یشرق ینواح ايتخارستان عل
 آن ،یعقوبي است و از نوشته گرفته یرا در بر م

تخارستان  یدر شمار نواح انيجا که از بام
 ادي) نيتر کي(نزد »ايدن« اي) ني(اول »یاول«
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که تخارستان سفال در  داستيپ نيچن کند، یم
و  ايتخارستان عل یجنوب غرب ینواح رندهيبرگ
 است. بلخ بوده یجنوب

 
و دشت  یدو بخش کوهستان یتخارستان دارا نيسرزم
آن ترکان خلخ (خرلخ)  یها است و در دشت بوده
خارستان ت یشهرها نيتر مهم .کردند یم یزندگ
 ز،يخلم، سمنگان، بغالن، سکلکند، وروال یشهرها

عاصم، خشت و  یروب، سرا شت،يآرهن، راون، سکم
) که شهر بلخ قانلاندراب بود و شهر طالقان (تا

شهر و مرکز تخارستان  نيتر وسعت داشت، بزرگ
 .رفت یشمار م به

 
در شمال افغانستان به نام تخار  یتيوال امروزه

 نياز سرزم يیها است که بخش شده یگذار نام
 تي. والرديگ یرا در بر م یخيتخارستان تار

 ١٧تخار که مرکز آن شهر تالقان است،  ادينوبن
تالقان،  یدارد و شهرها(فرمانداری)  یولسوال

 نيتر اشکمش و فرخار مهم قلعه، ینگي آب،  چاه
 .ديآ یم رشما آن به یشهرها

 
 یالديا هفتم مپنجم ت یها تخارستان در قرن مردم

 یخيبودند. به استناد بر مآخذ تار نيچند د رويپ
گفت که  توان یم قيدق یشناس و مدارک باستان

 یزرتشت ميقد یها مردم تخارستان مثل دوره تياکثر
مستحکم  یليخ زين يیبودا نيد تيبودند. موقع

 انيبه دوران هفتال یوسط یايبود. در آس
قرار نداشت  بيمورد تعق يیبودا ني) دانيتاليه(

 یبانيپشت يیبودا نياز د یتاليحاکمان ه یو بعض
 . کردند یم
 

 یبعض یالديهفتم م سده ليششم و اوا سده انيدر پا
 يیبودا نيترک به د یحاکمان خاقانات غرب

هم در  انهيم یايو هم در جنوب آس وندنديپ یم
به ساختن  آغازافغانستان و شمال هندوستان 

 انييو از بودا ندينما یم يیبودا یمعبدها
 تختي. در قرن هفتم در پاکنند یم یبانيپشت

 زدر ترم ،يیبودا ريتخارستان، شهر بلخ، صدها د
 ريسه د انيدر قباد ر،يدر شومان دو د ر،يها د ده
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موجود بودند. از اطالعات به دست آمده بر  ...و 
انتشار  یليخ يیبودا نيکه در تخارستان د ديآ یم

 نيدر ا انهيم یايکه در آس یگريد نياست. د داشته
 کيبود. باز  هيمانو نيزمان رسوخ کرده بود، د

معتقد  یتخار یها بود. ترک ینصران نيد گر،يد نيد
 گ.-.»بودند ینصران نيبه د

 
در ذيل تخار در ويکی پيديا به زبان روسی در 

 باره تخارها  چنين آمده است:
زبان تخاری، به گمان بسيار، خاوری ترين شاخه «

زبان های هندواروپايی بوده است. گستره بودوباش 
تخاری ها در فرورفتگی تاريم (سينکيانگ و 
گانسو) شمرده می شود. از روی موميايی های 
برجامانده در تاريم می توان در باره سيماهای 

 شان داروی نمود.
 

) centum( زبان تخاری ها مربوط به گروه کنتوم
ه در اين گروه زبان های هندواروپايی می شود ک

زبان هايی چون سلتيا، ژرمنی و ايتاليک داخل 
اند. اما نه گروه زبان های هندوايرانی (گروه 

Satem  .(ساتيم 
 
زبان از  یکيبه عنوان ) Tocharian( تخاری بانز

رايج بوده است.  در همان منطقه يیهندواروپاهای 
زبان در باره اين  نخستين گواهی های ندچ هر

، غير مستقيم ، شواهده ششم می گرددسدمربوط به 
و عدم وجود  Bو  A یلهجه هاميان مانند تفاوت 

 ،منطقهزبان تخاری بيرون از  یمانده ها یباق
مناطق زبان در  نيااجازه می دهد بپنداريم که 

يکم پيش از ميالد هزاره  ردر اواخ نشيمنی تخارها
 موجود بوده است.

 
م پادشاهی هنگادر  ،ی هانيچ یبه داده هابنا 

يوئه  یپادشاه، )Shihuang( نيش تسين يا امپراتور
ی ها در اوج شگوفايی به سر می جشی ها يا يوئه 

سيونو ها (خونوها يا با پيوسته  برده است که
خاوری خود در درگيری  شمال همسايه -هونوها)

ی ها، تخارها شيوئه دولت بوده اند. در نزديکی 
مسالمت به گونه  )psevdotoharan( يا شبه تخارها
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ياری با آنان می زيسته همو   یستيهمزدر  زيآم
  اند.

 
از ديد علمی، تخاری ها را به دو گروه تقسيم می 

 نمايند:
شی  يوئهاز  یکه بخشراستين) ( تخاری های اصيل
 یشمالخاوری  یرانيا یلهجه ها ها بودند و به

خويشاوند بود)، سخن می گفته  زبان سکاها (که با
ا کوشانی ها به سوی جنوب شتافتند و در اند و ب

شمال افغانستان کنونی مستقر شدند و اين گستره 
 را تخارستان ناميدند.

 
) psevdotohars( شبه تخاری ها يا تخارهای مستعار 
چينی ها و شماری ديگر از هندواروپاييانی که  –

گ.]، آنان را ناآگاهانه و به -اقوام [هندی ها
ندند. اين ها کسانی بودند اشتباه تخاری می خوا

که با آن که به لهجه های زبان تخاری سخن می 
ها خويشاوندی نزديک  یگفتند، اما با يوئه ش

شتند و خود هيچگاهی خود را تخاری نمی نداتباری 
 خواندند.

  
[اين که آن ها خود، خويشتن را و زبان خود را 
به چه نامی می خوانده اند، تا کنون روشن نيست. 

چيزی که تثبيت شده است، شبه تخاری ها از  تنها
توده های هندواروپايی بوده اند و به يکی از 

 گ.]-زبان های هندواروپايی سخن می گفته اند.
 

 2010بررسی های ژنيتيک انجام شده در فبروری 
ضه حو یباستان اجساد برجامانده از باشندگان روی

 هيالرود تاريم در سين کيانگ، (از ديرين ترين 
از پيش سال  2000 با عمر نزديک بهگورستان 

را   R1a1a، هاپلوگروه يا گروه پيوستگی )الديم
- تثيبت نمود [که ويژه هندواروپاييان می باشد

 گ.].
 
منطقه  شتيدر مع ینقش مهم رود تاريم واحه حوضه«

 بازی  یغرب یو کشورها نيچميان و سازمان تجارت 
است. در ده ناهمگن بو اين واحه تيکرده است. جمع

می کردند.  یزندگ انيرانياخاور آن و اقصی غرب 
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 - يی قفقازی نماهندو اروپاتوده  -آن در مرکز
اين نام تباری را از اين رو در ». تخاری ها«

شان خود ها خود آنگرفته ايم که «» ميان گيومه 
 را به اين نام نمی خوانده اند. و ديگران به

رده اند. هندی آنان را به اين نام ياد کاشتباه 
تخاری ها را بر  -ها نام کوچروان ايرانی زبان

 آنان گذاشته بودند. 
 

Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim 
Basin as early as the early Bronze Age 
 

 نمونه خط تخاری
 

 
 

 توغرانبه باور برخی از پژوهشگران،  يادداشت:
] منسوب ی: تخاری) [توغرشي(تجرشيغر(تهران) و تو

(از توابع  بدخشان ـچِ يو منطقه سنگل تخاری هابه 
تنها شهر  زين یتخارها) در افغانستان امروز

 »طهران« ی(پارک شهر) هسته اصل همنام با سنگلـچ
 گريدر کنار د الدياز متخارها پيش است.  ميقد
ی بلخ، تمدن آمور انِ يرهمچون آمو یرانيا ليقبا
 د ايبن نيالنهر نيباستان) را در ب هيور(س

 نهادند. 
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153داکتر مرسادولف و داکتر يوليا کانتور
 

 
 154:شاهنشاهی ارژن

در جنوب  اننورد نخستين دولت دشت
 روسيه

 
 يادداشت گزارنده:

اگر، از پادشاهی های اسطوره يی تورانيان که در 
تفصيل سخن رفته است، شاهنامه از آنان به 

 يیاسطوره  یها یاز پادشاه اگر بگذريم، 
سخن  ليکه در شاهنامه از آنان به تفص انيتوران

از اسالم،  شيپ یخيدر عهد تار م،يرفته است، بگذر
 انيچند دولت کوچ ،یمرکز یايدر گستره آس

 رانده اند: یفرمان م نيچادرنش
 :الدياز م شيپ -آ

 یدييزبان اروپا یرانيا یها یارژن (توران دولت
 )دپوستيو سپ

                                     
دو مقاله جداگانه  ،. در واقع، مقاله دست داشته 153

است. من زمانی هر دو مقاله را فشرده ساخته، برای خود 
بايگانی نموده بودم. آن چه در اين جا می خوانيد، 

 گ.  -همان متن فشرده سازی شده است.
 -)Arzhen -، به انگليسیArzhan -نی. ارژن (به آلما 154

سايت باستانی يی است در جمهوری تووا در جنوب روسيه 
(در مرزهای شمال باختری مغولستان)، در نزديکی شهر 

 گ.-قزل در سرچشمه های رود ينی سی.
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 اي یمهتاب یها (شهبانو یش وئهي دولت
 یها ی) (تورانانيکوشان اکانين -انيمهبانو

 )انيز یرانيا
 زبان) یرانيا یها یاوسون ها (توران دولت
 یونيها (خ یاز توران يی زهيهونوها (آم دولت
ها و دونخوها (مغوالن  ینيزبان، چ یرانيا یها)
 ))نينخست

 :الديپس از م -ب
ها  یبا انيمغول ها) س اکاني(ن یپرتومغول دولت
 مهيو ن دپوستيسپ مهين یاز هونوها يی زهي(آم

بازمانده  یها یها، پروتو مغول ینيزردپوست، چ
 از دونخوها)

مغوالن) ژوژان ها  انينيشي(پ یپرامغول دولت
ها  یبا انيها، س ینياز هونوها، چ يی زهي(آم

 و...)
ها،  یاز توران یونيتورک (کنفدراس خاقانات دولت

 یها، تبتب ها، مغول ینيبازماندگان هونوها، چ
 و...) یژوژان یها

 یها (د یاز توران يی زهي(آم غورهاياو دولت
ها و بازماندگان  یمغول اکانين -ها ینيچ -ها)

 هونوها)
 نينليها (د یاز توران يی زهي(آم زهايقرغ دولت
ها و  یمغول اناکين-ها ینيچ -) یاکاسيخ یها
 )غورهاياو
 :یدروه اسالم لي. در اواپ
 در کاشغر انيدولت قره خان •

 مغول) یها یداني(ک انيقره ختا دولت
 
 

در گذشته، در يکی از مقاالت داکتر اسکندر 
نخستين  -دولت شاهنشاهی ارژن«بايارف در باره 

مطالبی را » دولت تورانی در ميانه های آسيا
آن را برای يادآوری، بار  خوانديم. اينک، فشرده

 ديگر می آوريم: 
هندو  یاز زبان هايی است کلمه  -)Argen(ارژن «
يک واژه ايرانی باستانی است دقيق تر ، یرانيا

به معنای چشمه مقدس يا بهار مقدس. همين اکنون 
دشت ارژن  و «هم جاهايی در شيراز و استان پارس 

سکو به هست که از سوی يون» جنگل های دشت ارژن
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عنوان يک پارک ملی ثبت شده است. شايد واژه  
ارژنگ (نگارنامه) هم با ارژن بی ربط نباشد: 
ارژنگ نام کتاب مصوری است که توسط مانی، مدعی 

 .هپيامبری در زمان ساسانيان نگاشته شد
 

و  های ، د... چنين بر می آيد که دينلين ها
يانه فرمانروايان دشت های م( وهاونهونوها يا خ

آسيا در سده دوم پيش از ميالد تا سده يکم 
از نوادگان تورانيان  )نياکان هون ها -ميالدی

و مرموز  زيمتوده اسرار آباره  دربوده باشند. 
با اين هم نوشته شده است،  دينلين مطالب بساری
 نده اند.امکمتر شناخته شده دينلين ها هنوز 

، شندی آن که ژرف بينديببسياری از پژوهشگران 
کشاورزی  -دامداری فرهنگدارندگان ها را با  آن

) پيوند می دهند. روشن است چنين Tagarتاگار (
درست است، اما به احتمال  یحدبرداشتی تا 

) اني(سای آنان گورگان ارژن فرهنگ هسته ،بيشتر
 بود.

 
نخستين ها سازندگان  آنپس است،  نياگر چن

 د.نباش یمکوچرو در ميانه های آسيا  یامپراتور
ات بسياری با ها مشترک آن ،یفرهنگ از نگاه

جا  نياز ا .خاوری داشتند ريپام سکايی های
 سازندگانرمی خيزد که ب دگاهيدهويداست اين 

از نگاه تباری نوادگان سکايی های کوچرو  ارژن
قدرت در آينده که بودند  ،آمده از دوردست ها

ت تثبي نوادگان کاراسوکی های مينوسیخود را بر 
 وآن ها  کوچروی یسنت ها يتی وسکسيمای ا. کردند
باشندگان  انيدر م ی افاناسيفیها یژگيو نيز

 مينوسی از همين جا است.
 

تپه ارژن، خود را به سازندگان  ،اريبس گمانبه 
، چرا ی می خوانده اندو توران سايانی نام های

نطقه ی ممکاننام های تباری در نام های  نيکه ا
اما چه کسانی اتباع  يافته اند.بازتاب  انيسا

که در مراسم  روشن شده است؟ کشور ارژن بودند
خاکسپاری شاهنشاه ارژنی ها نزديک ده هزار نفر 

آمده  پادشاهان خود یبه رهبر لهيقب زدهيس از
 یها کوچ آن انيدر ممی توان حدس زد که . بودند

و پيشينيان تورکی  يیايآرقبايل قديمی از  يیها
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صد سال د. اردوی ارژن تقريبا پس از ها بوده ان
 - فرو پاشيد. برخی از آنان ماندگار شدند

بازماندگان ايشان تيليوتی ها و تيلينگيتی ها 
اند. شمار ديگر، بنا به گزارش چينی ها به خاور 
شتافتند. بسيار احتمال می رود که نام تباری آن 
ها بوريات بوده باشد که يادآور بهارت آريايی 

 155است.
 
 کوچيدند. بهبا متحدان خود به جنوب  گرانيد

دولت  در برابر پيکارهای سخت. در نيچ یمرزها
، در آغاز پيروزی با آن ها  نيچ یپادشاههای 

را باختند. آن گاه، جنگ  بود، مگر در سرانجام
از دی ها و ديلی های  ینيمنابع چ شدند. پراکنده

می  امپسان تر از دينلين ها ن وسرخ و  ديسف
ی ها ، ابدالبازماندگان آنان: يفتلی ها .دبرن

ی ها ، داوسون ها ،هاغورياو ،گ.]-[(پشتون ها)
ی ها (افريدی ها، دی ، افرBeida)(بای دی ها (

 و ،هازغي، بلغارها، قر)Teleuts( تيليوی ها
، و های همپيوند با آنان) gurdzhary( یرگورجا
 یها شهيکه ر وهاونآن تيره های از خ نيهمچن

 .داشتند؛ اند» يیايآر«
 

 : 2 -و ارژن 1-تپه های ارژن
در دوره پيش از جنگ جهانی دوم از  1-تپه ارژن  

باستانشاس شوروی پيشين کشف شده  -گريازنف -سوی
را چندی پيش باستان شناسان  2-بود. تپه ارژن 

روسيه و آلمان گشودند. کشف اين دو يادمان 
شگفتی  باستانی، در جهان علم چونان يک پديده

، 2-برانگيز ارزيابی گرديد. در تپه ارژن 
 هنگفت اشيایبا مقدار  یدست نخورده شاهگورستان 
 یهنرهمه اين اشيا فرآورده های  شد. افتزرين ي

                                     
. در ميان مغول ها واژه هايی هست چون باتئر  155

 (بهادر)، بايار  و آرات (ميزبان). اين واژه ها بيخی
يادآور واژه های آشنا برای ما در تاريخ روسيه مانند 
بويتور، بايار(رزمنده، جنگجو، سردار)، رات (ميزبان، 
مهماندار) اند. تنها بلغاری ها می توانستند چنين 
واژه هايی را در ميان باشندگان روس قديم آورده 

 باشند.
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هنروری بسيار باال در اوستادی و  باساخته شده 
 2-ارژن قدمتی کوچروان اند. سنت »جانوریسبک «
و می رسد د سده های پنجم و ششم پيش از ميال به

  2- ديرين تر از ارژنسال  150-100 ، 1-قدمت ارژن
 .است
 

در که آن  است  بر )S. Klyashtorny( کلياشتورنیاس. 
ی توده ورتدو امپرا یمرکز یايباستان در آسعهد 

 یو امپراتور ی يوئه شی هاورتامپرا -های کوچرو
نا به . اما بوها (خونوها) ايجاد گرديده بودهون
توان استدالل  ی، مو مدلل معتبر ليدالاز  یبرخ

می  شمار اين امپراتوری ها به چندتاکه نمود 
امپراتوری  –آن  یامپراتوررسيده است که نخستين 

سپس هم امپراتوری ارژن  توران بود.افسانه يی 
هشتم -در مرز سده های نهم –تاسيس آن زمان که 

 1گورگان های پادشاهی ارژن   پيش از ميالد بود.
خود را  شگاميپکاشفان ) یجنوب انيسادر (  2 و
ساخت و ساز ساختمان زيرزمينی و  عظمتِ با (

در شگفتی اندر  )فراوانی گنجينه های  طاليی خود
بناهايی که در ساختمان آن ها شمار  ساختند.

 زير فرمان شاهان دست توده هایاز  یاريبس
  داشتند.

 
 جا نيدر انيز که  1-تپه ارژن ساخت و ساز یبرا

زده شده  درخت نزديک به شش هزار ،واقع شده است
چنين بر می آيد که شاه قدرت بسيار بزرگی  بود.

داشت. قبايل حومه آلتای، فرورفتگی مينوسين، 
مغولستان باختری و قزاقستان خاوری از وی فرمان 
می بردند. او به سبک ايرانی، لقب شاه شاهان 

 (شاهنشاه) داشت. 
 

است، مانده ها ناشناخته  آن یواقعنام تباری 
های گيتايی) ام از روی توپونيم ها (ن شايداما 

نام  کنون( انيتوران و سا ی تا کنون حفظ شده
در جمهوری  کوهيک و  های يک منطقه نشيمنی

و  »تور« ليقباآن ها  گمان برد که توانب)، تووا
 بوده اند. » سايان«
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يا ييدی) ااروپايی نما (اروپ ظاهرارژنی ها 
، اما مراسم ) داشتندCaucasoidقفقازی نما (

 يیسکا جوامع گريد خاکسپاری مردگان شان از
. بستگان خود را در ه استمتفاوت بودکوچرو 

(در  می گذاشتند. خم یبا پاهاگورها به پهلو 
اما  ).می خوابانيدندپشت گذشته ها آن ها را به 

 ديرپا نبود. بازماندگان ارژنی ها پادشاهی شان
 دي. شارا نگهدارند» یپادشاهشکوه «نتوانستند 

نهفته  قدرت بریارث راز چنين افتی در مکانيسم 
با توجه به ) yurtيورت (، که در آن بوده باشد

ميان فرزندان تقسيم می  ،یريعشا آداب و رسوم
 »شد.
 

بايد متوجه يک نکته بسيار مهم باشيم و آن اين 
 -ر علمیکه توران يک نام افسانه يی است و با

اکادميک ندارد. در واقع، توران نامی است که 
ايرانيان به سرزمين های آن سوی سيردريا 
(سيحون) داده بودند. بر پايه افسانه های 
ايرانيان، فريدون جهان را ميان سه فرزند خود 
تور، سلم و ايرج تقسيم نموده بود. ظاهرا ايران 
(سرزمينی ميان سه حوضه سند، بين النهرين و 
فرارودان) به ايرج و توران (ختن و کاشغر) به 
تور و گستره ميان هفترود و ايرتش و بلخاش و 
ارال و رود ولگا و کرانه های خاوری کسپين 
(گستره قرغيزستان و قزاقستان کنونی) به سلم 

پسانتر، همدستی ميان تور و سلم در  رسيده بود.
برابر ايرج، به معنای به هم پيوستن نمادين 

توران  -ين های ختن و آن سوی سير دريا استسرزم
يعنی در آغاز،سرزمين رسيده به  در برابر ايران.

سلم بی نام بوده است و پس از اتحاد تور و سلم، 
  هر دو سرزمين به نام واحد ياد شده است.  

 
آن چه مربوط به تورانيان يعنی باشندگان سرزمين 
تور و جاگير سلم می گردد، ايرانيان همه 

وچروان و چادرنشينان آسيای ميانه و مرکزی و ک
ترکستان خاوری (ختن و کاشغر) را در کل تورانی 
می خواندند. اما در واقع، در گستره آسيای 
ميانه و  آسيای مرکزی، با دو گروه توده های 
کوچی رو به رو هستيم: يکی سکايی های آريايی که 
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و با ايرانيان از يک ريشه و تيره و تبار بودند 
ها آريايی خويشاوند ديگری توده های سپيدپوست 

 و دينلين ها و...   ها  تخاریمانند 
   

به هر رو، در زير فشرده دو مقاله را در باره 
 دولت ارژن، می آوريم: -نخستين دولت تورانی

 
 داکتر ل. اس. مرسادولف

 
 يادر قلب آس) Arzhan-1( 1-گورگان ارژن 

 156ناسيک)اخترش و يیايجغراف ینبه ها(ج
و جيوديزيک  ،يکباستان شناسهای : پژوهش دهيکچ

د که نده ینشان م» 1-ارژن«اخترشناسيک گورگان 
 - يک باروی پيچيده يادبودینه تنها اين پايگاه 

 (مانداال) »مدل جهان« یکه نوع بل ،آرامگاهی
هم  یمرکز یايآس یباستانکوچرو  قبايل  (mandala)يی

 - الدياز م پيشتم هشسده بنا متعلق به  نياست. ا
سرنوشت ساز  اريبسهای دوره  نيتر ناز درخشا یکي

مردم کوچ  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسيس خيدر تار
به شمار می  ايسآاورهای استپ  یباستان نينش
 .رود
 

از  يکم پيشهزاره  در یمرکز یايآسکوچيان جهان 
 یايدر ر،يصغ یايآس یهمزمان با تمدن ها ،الديم
بايد ند وجود داشته است. و ه نيچ ترانه،يمد

ی باستان ینه تنها تمدن هافراموش نشود که 

                                     
156 . Arzhan-1 barrow in the Center of Asia 
(geopolitical and astronomical aspects) 
 
 L. S. Marsadolov 
Abstract: Archaeological, geodetic and astronomical researches of the 
Arzhan-1 barrow show that it is not only difficult sepulchral object, but 
also peculiar "world model" (mandala) of ancient nomads of the Central 
Asia. The monument dates from the 8th century BC - one of the brightest 
critical periods in a political, economic and cultural history of the ancient 
nomadic people of the Euroasian steppe. 
 
 Keywords: Arzhan-1, the Central Asia, geodetic, astronomical researches, 
world model. 
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مداران، استيس بل نيز تمدن های کوچی؛ ،مسکون
 ی، هنرمندان و رهبران مذهبورزانرزمندگان، خرد
و نشان) خود را داشته  نام یببرجسته (اما 

 بودند. 
 
 - گورگان در سايان نيبزرگتر -در تووا » 1-ارژن«

 کاز سوی ي 1974-1971 به سال های  آلتای است که
-مانای اچ.ی م. به رهبر یباستان شناس شنياکسپد
 MP( نفام. پ. گرياز و) MH Mannai-oolوول (

Gryaznov] (1[   گرديد.کاوش 
 

ی باستان شناس : گروه اعزامیتازه یپژوهش ها
 یبه رهبر دولتی157تاژيرماز سوی ا »یآلتا-سايان«

                                     
. کاخ موزه ارميتاژ (خلوتکده ايکاترينای دوم  157

امپراتوريس روسيه که پس از انقالب  -(کاترين دوم)
اکتبر به موزه تبديل شد)، نه تنها يک موزه، بل که يک 
کانون بزرگ علمی، پژوهشی و باستان شناسی و تاريخی هم 

پژوهشگران کار است که در آن شمار بسيار دانشمندان و 
 می کنند.

 
در ويکی پيديا در باره اين کاخ موزه آمده است که 

 ،واقع است هين پتربورگ روساساين کاخ موزه در شهر «
 شي(که البته همه همزمان نما یاثر هنر ونيليم ٣با 

جهان و از  یها موزه نياز بزرگتر یکو ي)، شوند یداده نم
و فرهنگ  خيتار یها و موزه یهنر یها یگالر نيتر یميقد

 در جهان است. یبشر
 

گذاشته  شيدر شش بنا به نما تاژيآرم ميعظ مجموعه
نام دارد و در گذشته  یکاخ زمستان ی،اصل یاست. بنا شده

 تاژياست. موزه آرم بوده هيروس یتزارها یرسم رهايشگاه
 زيدر آمستردام، لندن و الس وگاس ن یالملل نيب يیها شعبه

 رکه آثارشان نقاط قوت مجموعه هن یدارد. از هنرمندان
آنژ،  کليبه م توان یهستند، م تاژيغرب در موزه ارم

رامبراند، رودن،  ک،يروبنس، ون دا ،ینچيلئوناردو داو
 اشاره کرد. کاسويمونه، سزان، ون گوگ، گوگن و پ

 
دارد که از جمله  یموزه مجموعه آثار متعدد نيا البته

 ،یها و جواهر سلطنت  جامهها،  به نشان توان یها م آن
) و Fabergéاز جواهر ساخته فابرژه ( یمجموعه متنوع

 یباستان یموجود در جهان از طال ونيکلکس نيبزرگتر
 .گ-».اشاره کرد یغرب یايو آس یشرق یمتعلق به اروپا
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ست اندر کار کاوش و د 1987از سال سر  سنده،ينو
بوده است که در  1-پژوهش در باره گورگان ارژن

سه راستا به کار و پويايی پرداخته است: باستان 
 158شناسيک، جيوديزيک و اخترشناسيک.

 
-Turano) »یکتوران و اويو«در فرورفتگی ارژنی 

Uyukskaya)  های گورگانی  تپه »رهيزنج«حدود ده
ه هزار دوره یکوچ لايقبآرامگاه های سران  –بزرگ

اين بزرگترين  يکم پيش از ميالد قرار دارد. 
گورگانی در سايان و آلتای است.  یتپه هاساحه 

هفتم پيش از ميالد، گورگان  -در سده های هشتم
نواحی  در قبايل کوچی را بيشتر  رهبرانهای 
 .ندساختمی  یمرز
 

در  ،در قزاقستان) Chiliktinگورگان های چيليکتين (
و مغولستان  نيچ مرزدر  يی،جهان سکا اوریخجنوب 

در  - (Melgunov)گورگان ليتی يا ميلگونوفيی  و
دامنه های رود دنيپر در درختزاران، مرز استپ و 

همين گونه، گورگان کليرميس  .ندشده اساخته 
)Kelermes(  دامنه ، در ها و دشتها در مرز کوه

فرمانروايی کوچيان قفقاز، در دوره های شمالی 
 .و آسيای قدامی ساخته شده است ريصغ یايآس در

» اردوگاه های رزمی«دفينه های غنی در نواحی 
) و اناتولی) (در Gordionکيميری ها در گورديون (
) و حسنلو (در Ziwiyeاسکيت ها در زيويه (

ايران)؛ مقارن با اوج قدرت کوچيان در سده هفتم 
 پيش از ميالد، ساخته شده بودند.  

 
يی در آستانه ايسآاور تمرکز کوچروانکان م ،شايد

و  ريصغ یايآس بهقفقاز  قياز طر راهپيمايی ها
موقعيت داشته  ،کوبان حومهدر منطقه قدامی، 

جداگانه  یکوبان و بخش ها همانا، ميان. بود
پيوندهای از  یاريتواند بس یم انهيم یايآس

که هنگامی  ،یمدت طوالن کدر درازای ي یفرهنگ
و قدامی،  ريصغ یايآساز  جوجنگ يانکوچ »برآمد«

                                     
. در اين جا، از جنبه های جيوديزيک و اخترشناسيک  158

- ا است.مقاله می گذريم، چون بيرون از گستره پژوهش م
 گ.
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رصد شود: در نيمه نخست سده هفتم پيش از ميالد، 
فريگی ها  و ی هادي، لهامبارزه مادهنگام در 

)Phrygia(  چيليکت  -ی کليرميسآشوربا دولت
)Kelermes - Chilikty؛ در سده پنجم پيش از ميالد( - 

گورگان های ( ها ارسپ يان وونانهنگام نبردهای ي
 ) و...(Filippovkaفيليپکوا  – پازيريک -ت برادرهف
 

کازاک ها (شبه  پسانتر،منطقه،  ندر اي
پيوسته  ی نشيمنگاه يافتند کهکوباننظاميان)ی 

سربازگيری رزمجويان در  یبرايگاهی پا چونانِ 
،  شمرده در قفقاز و فراتر از آنآستانه نبردها 

 نيست که یتصادفمی شده است. اين انديشه نيز 
که هم در گورگان  »روز برابر است با يک اسب کي«

 کوبان گورگان های حومهدر هم تووا و ارژن در 
... تحقق مادی ، و Aul (Ulsky ،1898در آول اولی (

 يافته است. 
 

بزرگ  یهاگورگان از  يکباستان شناس يافته های
در  یفيو ک یکمگواه بر دگرگونی های سترگ  ارژن،

 -الدياز م هفتم پيش -سده های هشتم تووا در
 یجنبه ها همهدر  »منحصر به فرد ارژن دهيپد«

 یدر حوزه اجتماع :می باشند جامعهپويايی 
بازتاب يافته ، یاجتماع یساختارها ديشد زي(تما
و  توسطبزرگ، مگورگان های -خاکسپاریمراسم در 

در  ینيسرزم ی(گسترش مرزها استيکوچک)؛ در س
 افزايش نفوساد، در اقتص ،)گذشتهبا  سهيمقا
نوسازی يا نوشدن  ،کوچی اقتصادتراز باالی (

 ريتصو« جهان بينی)، تيجمعافزايش  ی،ماد فرهنگ
پديدآيی  ،ی آيينیميمراکز قدبسته شدن ( »جهان

تغيير ناگهانی ، یسنگ یها ساختن تنديس سنت های
 و... )خاکسپاری درگذشتگانمراسم 

 
های تند، اين چنين دگرديسی » آيیديدپ«روشن است 

نيازمند توضيحات همه جانبه و مدلل دانشمندان 
رشته های گوناگون است. ارزش يادآوری را دارد 
که مدت ها پيش از لشکرکشی های جهانگشايانه 
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تورک ها، 159،ها به دوردست ها، کيدانی هاغول م
هون ها که تا به رم رسيده بودند و...  -هونوها

. امکان دست به کشورگشايی هايی يازيده بودند
دارد چنين لشکرکشی هايی در ابعاد مختلف در 
زمانه های پيشتر هم رخ داده باشند. در اين 

کوچی مانند نخبگان  ندگانينماگورگان های  باره
، باشادار کيريپاز، اوال در مغولستان-نويين

)Bashadar،( ) توئکتاTuekta کيسيا ی،آلتا) در ،
ر ) دChilikty)، چيليکتا (Besshatyrبيس شاتير (

 دهيچيپ یخيتاريادمان های  نيقزاقستان، و همچن
 ارژن یروستا یکيدر نزدتر  یماندن اديتر و به 
 گواهی می دهند. در تووا

 
از  یکي -پ. م. هشتم سده به  1-گورگان ارژن 

 خيمهم در تار اريبسهای دوره  نيدرخشان تر
 نيمردم کوچ نش یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسيس

 تعلق دارد.  ايسآاوری هااستپ  یباستان
 

                                     
. بايد توجه کرد که سه واژه بسيار همانند به هم  159

 داريم:
که به نام کوشانيان کوچک هم ياد شده اند و  کيداری ها

دودمانی بودند که پس از برافتادن کوشانيان و پيش از 
روی کار آمدن يفتليان مدت کوتاهی در گستره خاوری 

 ايران فرمانروايی می کردند.
دراسيونی بودند متشکل از  قبايل که کنف کيانی ها 

 مغولی 
که به نام قره ختايان (کارا کيتايان) هم  کيدانی ها

ياد شده اند. کلمه قره در اين جا به معنای کبير  و 
معظم است. يعنی ختاييان کبير. کيدانی ها اتحاديه هشت 
قبيله مغولی بودند که در سده دوازدهم ميالدی به آسيای 

آوردند. از شگفتی های روزگار، يکی ميانه و چين يورش 
هم اين است که کنون روس ها کشور چين را کيتای، تاجيک 
ها (خيتای) و قزاق ها (قتای) می خوانند. در واقع، آن 
چه که کيتای خوانده می شود، نام دشمنان قرون وسطايی 
مغولی چين (کيدانی ها) بود که آن کشور را اشغال 

به نام کشور آسمانی يا  کردند.  پيش تر از آن، چين
امپراتوری ميانی خوانده می شد. همانا در دوره 
فرمانروايی قره ختايان که صد سال آزگار دوام داشت، 
کشور آسمانی را همسايگانش به نام کيتای يا خيتای می 
خواندند که همان نام تا به به امروز در ميان شان 

 گ.–مانده است. 
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 ونان،يدر  »سهياد«و  »اديليا«در اين هنگام، 
هند ايی در متون ود ن،يدر چ »حوالتکتاب ت«

کتاب ان انجيلی (امبريعصر پ نيا .آفريده شدند
زمان بود  نيدر اهمو است.  لياسرائ در ) مقدس
 ا،يسآاور يکباستان شناس یفرهنگ ها» سيمای«که 
 نياه دگرگون می گردند. يکسر قايفراو  کايامر

و طبيعی به  يیعمده آب و هوا راتييدوره با تغ
 . همراه بوده است

 
هرگاه پژوهش ها و کاوش های خواهد بود چه نيکو 

ونوميک رديرين اخترشناسيک يا پاليو است
)paleoastronomic (در گورگان  يیايجغراف قاتيو تحق

و  یخيمهم تاريادمان های  گريو دهای ارژن 
 انجام شود. تووا ینگفره
 

 به دست آمده ازمواد ديری نخواهد گذشت که 
شايسته و  گاهيجا ،در ارژنبزرگ  گورگان های

و  خيتار ی مشهوربناها بايسته يی در ميان ديگر
 ی بگيرد.فرهنگ جهان
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 کانتور ايولداکتر ي

 خاستگاه اسکيت ها -تووا
 است، نه اروپا ! تووا -ايت هسکا هنيم
 2-گورگان ارژن پرشور و شگفتی برانگيز یها یحفار

ی کوچی ها از باستان ه هاینيدفکشف ديرين ترين 
 پتربورگسان باستانشناسان سوی 
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تووا، » دره شاهان«يک در باستان شناس کاوش های

: ندارمغان آوردره آورد شگفتی آفرينی به 
سده های  يیسکاآرامگاه های  یدانشمندان پتربورگ

افته هفتم پ. م. را شناسايی کردند. اين ي -هشتم
مبنی بر اين که خاستگاه (ها پنداشت های پيشين 

سکايی ها کرانه های پيرامون دريای سياه بوده 
، را، از ريشه دگرگون می سازند. آرامگاه )است

ديرين تر از يادمان های باستانی ، های يافت شده
در باره کوچی های شناخته شده  نياز ا شيپ

 .اند اهيس یايدرپيرامون 
 

زمان هرودوت از سکاها  یمنشأباره در  کنکاش ها
ی ليقبا  يیايمنشاء آس ی، که تئورآغاز می گردد

در  را پيشنهاد کرده بود که آرامگاه های شان
 بود. کشف شده  اهيس یايدرکرانه های پيرامون 

 
ديدگاه با  نيابه  در درازای سده های متمادی،

ريشه های « هينظرچون  -می نگريستند  ديشک و ترد
اسکيت ها، نظريه مسلط بر انديشه های » یياروپا

اين  ميمستق ريغ دييتااکادميک بود. -محافل علمی
وپاييدی (نه منگولوييدی) رمان اساختنظريه هم، 

ه سکايی ها پنداشته می شد. شد افتي های هجمجم
منحصر که سبک  يی رافرهنگ سکا ه اصلی شناسهنشان

زيورات ساخته شده از استخوان های  به فرد
پندارند که  یمچنين ، نوران بود، می توانستندجا

لشکرکشی های از اسکيت ها پس از بازگشت دستاورد 
هفتم  يعنی نه پيشتر از سده(آسيای مقدم به شان 
مويد چنين پنداری هم، . بوده است )الدياز مقبل 

همان زمان شمرده می قدمت دارای  مکتوب  منابع 
 شد.
 
دراز پروژه رد ره آو -»ه های شاهینيدف« یررسب

 یو حفارها . کاوش بود و آلمان هيروسمدت علمی 
 یايآس یباستان شناس ها را هيات های اعزامی

پتربورگ  ايجاد شده در  چهارچوب شعبه( یمرکز
 راثيو م یفرهنگ پژوهشی ارثيه -پژوهشکده علمی

فدراسيون روسيه و  وزارت فرهنگ و علوم یعيطب
 يیايسآر) و گروه اوپژوهشگاه علوم روسيه



 

550 
 

. دادندانجام  نيبرل یباستان شناس پژوهشکده
ناحيه فرورفتگی  در ارژن یروستا یکيدر نزد استپ
) در يکی از شاخه Turano - Uyukskayaاويوک ( -توران

از   شمال تووا) های کوه های سايان باختری در
را شيفته خود ساخته  باستان شناسانمدت ها پيش، 

، »دره پادشاهان«، در جاهمانا در اين  بود.
عهد کوچيان قديمی  یهاگورگان  نيتربزرگ

 يی متمرکز گرديده اند.ايسآورا
 

سده  ليدر اوادر اين جا،  یعلم یکاوش ها ننخستي
سال  درانجام شدند. اما کاوش های بعدی  ستميب

های دهه هفتاد همان سده، به گونه غير منتظره 
 شگفتی برانگيز از کار برآمدند. يافته های

گريازنف،  ليخائيم -ینگراديلنسرشناس نشمند دا
بس دلچسپ بودند. مواد به دست آمده در روند 

در گورگان ارژن، اجازه دادند تا ها  یحفار
های درخشان کوچروان نخستين پر جوش فرهنگ  یمنشأ
از  شيپنخست هزاره  لياوادر  ايسآوش اورو خر

 را تدقيق نمود. الديم
 

 قاتيتحق یبرااز ، از همان آغ2-گورگان ارژن
 - بودرکيکی برگزيده شده  دليلبه  یباستان شناس

سال جاده در يک ساخت و ساز روند به شدت در چون 
های کنونی بود. کاوش  دهيد بيآس های دهه هفتاد

يادمان های دوره های مرزهای در تووا، که در آن 
کشف شده است،  ،الديمهفتم پيش از  -سده های هشتم

 درستی و وثوق پنداشت های ی،ناگهان گونهبه 
 را تاييد نمودند. هرودوت

 
به اصطالح  یها از روی نشانه يی،سکاطراز  ليقبا
جنگ  شناسايی می شوند:» يیسه گانه سکا«

اسب و، البته،  افزارها، افسار و تازيانه
ها در  افتهي. جانوریسبک مصنوعات هنری دارای 

د که در بر گيرنده چن، »پادشاهان نامنهاد دره«
مرزهای سده های  دارای قدمت دوره، گورگان اند

يعنی هنگامی که  اند، الدياز م هفتم پيش -هشتم
 ی)باستان شناس یداده ها(باز هم بر پايه سکاها 

 حضور نداشتند. اه،يس یايدرکرانه های در 
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در باستان  2-اشيای يافت شده در گورگان ارژن
جزاء ا ینمونه های جهانی بی نظير اند. همه شناس

به آن پيمانه در تراز بااليی از  يیسه گانه سکا
تصور  احتستيم توان ینمآغاز که در توسعه اند 
زهايی پيشتر از سده يچنين چکه يم کنآن را هم 

 ه باشند.شدساخته  الديششم قبل از م
 

و نيز » دفينه های شاهی« قيدق ليو تحل هيتجز
 اليه های زيرين جامعه گورستان آرامگاه های

بعد از نشان دادند که اين آرامگاه ها  يی،اسک
چنين  ساخته شده بودند. الدياز م پيشهفتم سده 

يی ايآس یرهنگ دامدارچيزی، پنداشت ها در باره ف
و توسعه هنر  شهيردر باره : را منقلب می گرداند

هنر نسبت به  اتوسعه حتديد تراز از که  ،يیسکا
 کيدر ن می توا، برتری داشت باستان ونانيمعاصر 
 یباستان یها افتهي. سخن گفتکامال متفاوت  زمينه

 یمرکز یاياز آس يیسکا ليد که قبانده ینشان م
 به کرانه های دريای سياه رفته بودند.

 
گزارش دستاوردهای حال، پس از نشر  نيبا ا

 ،قزلنخستين يافته های هيات اعزامی به ناحيه 
 یستيپوپولفرض های  ،پتربورگ انباستان شناسان س

يی های تووامبنی بر اين را که گويا  »یعلم«
از بازماندگان سکايی ها باشند؛ رد  -کنونی
های  جمجمه -یاصل آوندهایاز  یکي کردند.

به گروه و تعلق زبان آن ها  سکاها اروپاييدی
 ،یو به طور کل می باشد. یرانيا یزبان ها

حضور و  استدالل می کنند که نفس پژوهشگران
در يک گستره تمدن کهن  کندگان يدار بودوباش

که  تباری یکه گروه ها ستيمعنا ن ديگر، به اين
 نانيجانش«کرده اند،  ظهورپسان ها در آن جا 

 باشند.تمدن  نيادارندگان  »یکيژنت
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 ريايی هاآتيوری پيدايش قطبی 

(همريشگی، همخاستگاهی و خويشاوندی 
 160اسرارآميز روس ها و ايرانی ها)

 
و ايران( برگ های تاريخ اسطوره يی و روسيه 
 :موثق)

انديشه همريشگی و خويشاوندی اسرارآميز توده 
های اروآسيايی، نظريه (تيوری) های همخاستگاهی، 
فرضيه های پرداز دهنده همانندی راه های تکامل، 

همه اين  -عناصر فرهنگ و ويژگی های خصايل ملی
گاری عوامل، گاهی هم بدون بستگی از وثوق و ساز
به  ،با حقيقت تاريخی مسلط بر دوره معين زمانی

همان پيمانه که تاثيرات خود را بر جهان پذيری 
معاصران خود و در نتيجه بر همه روند تاريخ 
پسين و سرنوشت تمدن بر جا می گذارند، واقعی 

 پنداشته می شوند.
 

کشوری که در روند چندين سده  -»ايران«نام 
ست، از توپونيم همسايه جنوبی ما بوده ا

(از زبان پارسی ميانه) گرفته شده  »ايرانشهر«
است و به نوبه خود سرچشمه می گيرد از توپونيم 

که در زبان پارسی قديم » اريانام خشاسترا«
معنا می دهد. » کشور اريايی ها«(باستان) 

ريايی آنياکان توده های کنونی ايرانی را قبايل 
انه و فالت می خوانند که به قلمرو آسيای مي

ايران آمده و در يک هزار سال پيش از ميالد 
 ساختارهای مستقل دولتی را پی افگندند.

 

                                     
زير نظر: خاور  روسيه وبرگرفته از کتاب: .  160

پروفيسور داکتر ايوانف، پروفيسور داکترکريششيف، 
پروفيسور داکتر ميلنيچکو، داکتر بازيلنکو و پروفيسور 

استادان دانشکده کشورهای خاور دانشگاه دولتی سانکت 
 - . اين کتابپتربورگ، گزارنده به دری: عزيز آريانفر

ات از سوی بنگاه انتشار 2003به سال » روسيه و خاور«
، در کابل به چاپ رسيده است. مقاله دست داشته »ميوند«

تنها فصلی از اين کتاب است که با اندکی ويرايش در 
 گ.-اين جا آورده شده است.
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روشن است که توده های سالوی (پايه گذاران دولت 
ريايی ها می آروس) را نيز از شمار بازماندگان 

شمارند و پيش از آن که بر تاريخ مناسبات دولت 
يسته است های روسيه و ايران درنگ نماييم، با

نگاهی بيفگنيم به پيشينه تاريخی مشترک 
 متولوژيک (اسطوره يی) گذشته های افسانه گون.

 
 خاستگاه نخستينِ  چونانِ 161ارکتيکا (شمالگان)

 ريايی ها:آاساطيری شمالی 
دلچسپ ترين و مهمترين چيز در قرينه مورد نظر 

ريايی ها آ» ميهن قطبی«تيوری  ،از ديدگاه ما
علمی تا ميانه های سال های  است که در محافل

دهه بيست سده بيستم چيرگی داشت. با تکيه بر 
آگاهی های پراگنده فلکلوريک (که کم و بيش باز 
انديشی شده و تا عصر ما رسيده اند) و بر 
روايات و کتابگونه های مقدس مردمان گوناگون می 
توان به گونه زير افسانه يکدستی را در باره 

يايی ها و علل مهاجرت آنان رآخاستگاه نخستين 
را که هزاره های بسياری را در بر گرفت، سر از 

در ژرفای عهد باستان (سخن بر سر ده  نو يافت:
ها هزار سال است)، در اقيانوس يخبسته شمالی در 
نزديکی قطب شمال، قاره شگوفانی بود با آب و 
هوای گوارا (متشکل از سه جزيره بزرگ) که 

ريايی ها آکان نخستين اباشندگان آن ها ني
 بودند.

 
در مجموعه ديرينترين روايات روسی در باره 

بنا به روايات شفاهی سالوی ها و «آفرينش جهان 
ستاره يی «کتاب های مردمی(کتاب 

که متن  -(دفتر سرودهای ستاره يی)162»کوليادها

                                     
سرزمين های گسترده قاره يی  –. ارکتيکا (شمالگان) 161

مناطق قطب شمال را گويند. سرزمين های قاره يی مناطق 
ن) می گويند که قاره قطب جنوب را انترکتيکا ( جنوبگا

 گ.-يخبسته انترکتيدا در آن واقع است.
در روسيه قديم گروهی شب های سال نو و  –. کوليادها 162

ميالد مسيح جامه های رنگارنگ می پوشيدند و پشت خانه 
های مردم می رفتند و به باده پيمايی می پرداختند. 
درست مانند شب های رمضان در افغانستان و کشورهای 

ر (جوان ها و نو جوان ها با خواندن رمضانی و همجوا
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آن از سوی آ. ای. آسف (بوس کيرسين)، مسکو، 
يره به عنوان ؛ گرد آوری شده است) سه جز1996

» تواليی«خاستگاه نخستين شمالی شمرده می شود: 
» فواری« -(زرين) و اصلی» التاری«(آهنی)، 

(سفيد). در باره جزيره سفيد نوشته شده است: 
آن جزيره مقدس فواری حتا برای عقل هم دسترس «

ناپذير و زير تاثير حاکميت هيچ چيزی نمی باشد. 
نگ پوشانيده اين جزيره را باغ های بسيار قش

است. در آن جا گل های شب بو و گالب شگوفان اند 
جانوران عجيب در گشت  ،و در اين باغ های شگوفان

 -(ايری ايرييايیو گذار اند. در آن جا پرندگان 
 ). 67(ص. » می خوانند بهشت ويدايی سالوی)

 
» اری«به باور آ. ای. آسف گويا انتونيم 

نخستين روس  نيای -ايرا«ريايی ها) از نام آ(
») برزگر(«گرفته شده است و مفهوم شخم زن » ها

 )420(ص. 163را می رساند.

                                                                                                           
نواختن نقاره و دهل پشت خانه ها می روند، و از صاحب 

 خانه ها نان و شيرينی می گيرند.
 

چون اين ها ستاره هايی می ساختند و آن ها را بر سر 
چوب ها بر می افراشتند، از اين رو، آنان را به نام 

ره يی می خواندند. گروه ستاره يی يا گروه سرودهای ستا
هم به معنای ترانه و سرود و هم به » کولياد«کلمه 

معنای گروه ساز و آواز  و ترانه سرايان و هم به 
معنای رسم و رواج مربوط به همين شب های عيدی آمده 

 گ.-است
همچنان به معنای آزاده و نجيب است و جمع و » اير. « 163

آزادگان  –مردم آزاده –) Eran» (ايران«يا نسبت آن 
مر او را بد «است. فردوسی در باره فريدون چنين گويد: 

مر او را چه خوانند؟ ايران   -هوش و فرهنگ و رای
در اين جا ايران به معنای سرزمين مردم دارای ». خدای

 هوش و فرهنگ و خرد آمده است. 
دانشمند آلمانی، ايران را به معنای سرزمين  –گايگر

مان اصيل دانسته است نجيبان، پاکزادگان و مرد
)، ج. Easterتمدن ايرانيان خاوری(«(برگرفته از: کتاب 

).  در ابيات زير که منسوب به فرودوسی 70-64يکم، ص. 
است، ايران به معنای آزادگان و دهگانان به کار رفته 

نژادی پديد  -از ايران و از ترک و از تازيان«است : 
سخن  -تازی بود نه دهقان، نه ترک و نه -آيد اندر ميان

 گ.-»...ها به کردار بازی بود
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در پی يک فاجعه طبيعی، ارکتيکا همچون اتالنتيد 

ريايی ها ناگزير شدند به آزيرآب فرو رفت و 
اروآسيا کوچ کنند. پس از فرا رسيدن دوره 

زمينه سرازيری  ،يخبندان، دگرگون شدن اقليم
 از شمال به جنوب فراهم گردانيد.رياييان را آ

بر پايه کتاب ويليس که آن را شماری از 
پژوهشگران چونان کتابگونه مقدس کاهنان سالوی 
سده های هشتم و نهم می شناسند، و در بردارنده 
اطالعاتی در باره تاريخ باستان توده های 

» بهمن«ريايی ها در عهد پيشين آاروآسيايی است؛ 
انزدهم پيش از ميالد) به قاره (هزاره سيزدهم و پ

 ما (ارو آسيا) آمدند.
 

گفته ها در باره اين پيشامد در آثار حماسی 
بسيار از توده ها: در داستان های حماسی شمالی 
روسی در باره پيکار پهلونان بهادر با بت های 
بدکنش، در حماسه های آلمانی در باره رفتن 

جزيره فرمانروای جزيره سفيد و خدای آفتاب از 
شمالی و در حماسه ها و کتاب های قديم ايرانی و 
هندی حفظ گرديده است. همچنان پنداشت های ايده 
آليزه شده در باره خاستگاه نخستين و خصوصيات 
گيتاشناسيک (جغرافيايی) محل موقعيت و اقليمی 

 آن بر جا مانده است. 
 

همين گونه، در ويداها (کتاب های مقدس مذاهب 
») ويدوات«و در اوستای زردشت (بخش  ريايی)آهندو

ريايی های قديم در باره آن نگاشته آپنداشت های 
ستاره قطب در ميانه آسمان واقع «شده است که 

(چنانی که اين ستاره در شمال اقصا ديده » است
می شود). برج های فلکی يی که در ايران و هند 

خوانده » غروب ناپذير«پشت افق غروب می کنند، 
 - د. اکثر از کشور دور دستی ياد می شودشده ان

و 164جايی که شب و روز نيم سال به درازا می کشد
 مانند اين.

 

                                     
. درست مانند مناطق شمالگان که در آن شب ماه شب و  164

 شش ماه روز است.
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در روايت های سالوی نگاشته شده در کتاب  
در باره خاستگاه نخستين » سرودهای ستاره يی«
در آن زمينی که زير «رياييان گفته شده است: آ

نمی  کرشن است، آفتاب نيم سال غروب» فرمانروايی
». کند و هرگاه غروب کند، نيم سال فرو می خوابد

(در هند  ) (کرشن66(کتاب سرودهای ستاره يی، ص. 
خداوند «در روايات قديم سالوی به شکل  -کرشنا)

و » ويشنا«گ.] پسر -فرود آمده [از آسمان
معرفی گرديده اند) (کتاب سرودهای » زرين165مای؟«

 ).  424ستاره يی....، ص. 
   

 ،ريايی هاآپيدايش » تيوری قطبی«ن هوادارا
يادآوری از روندهای اقليمی بسيار در اوستا را 
بازتاب پيشامدهای به راستی رخ داده می 

يخبندان  -پنداشتند (زمستان و توفان در ويدودات
 سراسری جهانی و آب شدن برف ها در پی آن).

 
با سخن گفتن در باره خاستگاه نخستين شمالی 

دلفريب خواهد بود آگاهی ها در يان، بسيار اريآ
» سرزمين اسرار آميز سانيکف«اين باره را با 

پيوند داد که بسياری از پژوهشگران قطبی سده 
های بيستم و نزدهم را هيجان زده ساخته بود که 
در آن بقايای ارکتيدای قديم را (که به سر 
انجام مقارن با سده بيستم ناپديد گرديد)؛ می 

پژوهشگر نامبردار شمالگان  -کفديدند. ياکف ساني
سرگرم پژوهش  1811 -1800(ارکتيکا) در سال های 

او از  1811جزاير نووسيبيرسک بود. به سال 
موجوديت سرزمين ناشناخته يی در نزديکی جزاير 
نووسيبيرسک سخن گفت. اتوريته سانيکف چونان 

و آدم خردمند و 166نخستين کاشف زمين های نو
داد در آن متردد شد که  اجازه نمی ،پراگماتيک

او به راستی سرزمين نامريی يی را که در باره 
آن از پيش شواهدی در دست بود، و پژوهشگرانی 

                                     
 گ.-الهه ماهتاب باشد -»ماو«. شايد منظور از  165

جزيره استولبووی و به سال  1800. سانيکف به سال  166
جزيره فادييفسکی را کشف کرد. همچنان آبنای ميان  1805
ره های کاتيلنی و لياخفسکی به نام او مسمی گرديده جزي

 است. 
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ديگری نيز داشته بود، ديده باشد. اين سرزمين 
نيز به نام او ياد گرديد. مگر جستجوی پيگيرانه 
آن در آينده هرگز نتايج مثبت ندادند و در نيمه 

رسما اعالم گرديد که چنين نخست سده بيستم 
سرزمينی وجود ندارد. بنا به حدسيات و گمان های 

سرزمين اسرارآميز شايد زير آب دريا  ،کارشناسان
فرو رفته و ناپديد گرديده باشد، بی آن که اثری 

 از آن مانده باشد.
 

ماموريت دو ماهه گروه  2000در ماه اکتبر 
مسير  (هيات) اعزامی علمی ترانس ارکتيک که روی

والدی وستوک کار می کرد، به پايان  -ارخانگلسک
رسيد. دستاوردهای پژوهش های علمی که از سوی 
دانشمندان اجرا گرديد؛ همه مبناها را به دست 
می دادند در باره موجوديت سرزمين گسترده يی در 
زميانه های قديم با اقليم گرم واقع در 

 ارکتيکای خاوری، گمان زد.
 

رياييان را ناگزير ساخت به آکه يخبندان عظيم 
سرزمين شمال را 167»)ياريل» («يار«سرکردگی خدای 

ترک گويند و به اروآسيا کوچ کنند، بر پايه 
در هزاره های يازدهم و سيزدهم » ويليس«کتاب 

ريايی ها آپيش از ميالد به گرمايش تبديل گرديد. 
با آمدن به قاره اروآسيا، به واحدهای مختلف 

سيم گرديدند مگر در اين حال به قبيله يی تق
ياری مذهب واحد، يگانگی فرهنگی را که در گام 
 –نخست در همانندی جهان بينی مقوله های اخالقی

خويشاوندی و موازين حقوقی بيان می گرديد، حفظ 
 کردند. 

 
نو در هزاره های پنجم و ششم پيش از » سرمايش«

به ميالد، هنگامی که درختزارها (لس ها) در شمال 
تندرا (دشت ها و جنگلزارهای گسترده و سترگ) 

ريايی ها را ناگزير گردانيد آ ،مبدل گرديدند
(بر » ايين«پناهبری به سوی جنوب را در سرزمين 

هند و چين) که از درياچه  -پايه کتاب ويليس

                                     
خدای زمين، خدای همواری و پشته  –(ياريل) » يار. « 167

 گ.-خدای دريا) -»پيرون«ها (انتونيم
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بايکال تا دريای عرب پهنا داشت، ادامه دهند. 
تپ در اس -رياييان در سمی ريچی(هفت رود) قديمآ

(دشت) های اورال جنوبی از آلتای تا کسپين 
اسکان گزيدند. بر پايه کتاب ويليس، پيشوای 

 Blagomir(بالگومير ) Bogomir( بوگومير -ريايی هاآ
يا ييما (يما)ی Blagoi amir(168يا بالگوی امير 

                                     
خدا. همتاواژه بگ يا بخ  -) به روسیBog. بوگ ( 168

پارسی (در پهلوی بغ) که در نام های بگرام، بخدی و 
 - تاب يافته است. کلمه بيگشهرهای بغالن و بغداد باز

خداوندگار يا صاحب هم ريشه در همين بگ دارد. همچنين 
در زبان هندی بگوان به معنای خداوند کاربرد دارد. 
بيک تورکی هم از بيگ سغدی گرفته شده است که ريشه در 

 بگ دارد.
 
) در زبان روسی دارای معناهايی چون: جهان، mir» (مير«

ی (پسنديده، برين و نيکو) است صلح، مردم و همچنان عال
را می توان اين » بوگومير«و هميشه بار مثبت دارد. 

» بالگو«گونه خدايگان يا خداوندگار ترجمه کرد.  
)blago که نيز ريشه ايرانی دارد، در روسی به معنای (

 نعمت، آسايش (رفاه) و ... است.
 
به معنای شاهی آمده است که در » بالگو مير«در اين جا  

را به » بالگومير«راه رفاه و آسايش مردم کار می کند. 
يا امير آسايش » امير مهربان«زبان پارسی دری می توان 

خواه  و بهخواه و نيکخواه خواند. مگر به دشوار بتوان 
را که ريشه ايرانی دارد، همتای » مير«کلمه روسی 

که » مير«عربی شمر. هرچند در زبان پارسی گاهی » امير«
به جای آن به کار می رود (به گونه  ،مير استمخفف ا

ماه سوی آسمان آيد  -مثال؛ مير ماه است و بخارا آسمان
سر  -يکی مير بود اندران شهر اوی«همی) از رودکی، يا 

مير ابو احمد «و يا »  افزاز و با لشکر و با آبروی
». سر فراز گوهر و فخر بزرگان تبار -شهريار دادگر

پسر خوشحال خان ختک در رثای  -ریهمچنان اشرف خان هج
که به خوبی  -رفت آن مير روه شاه ختک«پدرش می گويد: 
 »).امير افغان بود

 
نگارنده به موردی که گواه بر عربی بودن ريشه کلمه 

به معنای شهريار و پيشوا و رهبر و سرکرده » امير«
از اين رو ميتوان گفت که امير  باشد، بر نخورده ام.

به روايت پارسی دری گرفته شده است. عربی از مير 
اساطيری آريايی ها، نخستين انسانی که آفريده شد، 
گيومرث (زنده ميرا) بودکه نخستين پادشاه بود. چنانچه 

به  -نخستين گيومرث آمد به شاهی«مسعود مروزی گويد: 
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پادشاه شبان (چوپان) سده زرين (جمشيد  -اوستا
ته می شاه ايرانی به روايت شاهنامه) يکی پنداش

 شود.
 

در اوستا آمده است که يما اسرار و رازهای تهيه 
را از ويواسوانت 169شربت مقدس سوما (هوما)

بوگومير اسرار تهيه  -آموخت. (در کتاب وليس
خميل «(نوشابه گوارا) را از خدای » سوريتس«

                                                                                                           
يا فردوسی گفته است: » گيتی در گرفتش پيش گاهی

پادشاهان گيومرث سر  -نخستين خديوی که لشکر گشود«
 ». بود
 

(ميرنده) پارسی » ميرا«روسی با همين » مير«شايد 
مرگ  و مير هم به شکل مرگ و هم به  -همريشه باشد. مرث

به » گيو«شکل مرگ و مير در زبان پارسی کاربرد دارد. 
در » ژيف«معنای زنده است و اين احتمال هم هست که 

و گرفته شده زبان روسی به معنای زنده نيز از همين گي
باشد. شايان يادآوری است که در قفقاز در ميان گرجی 
ها هنوز هم نام گيو به همين معنای زنده رايج است. 

به زبان روسی  به معنای مرگ است » سمرت«همچنان کلمه 
که شايد از ريشه مرث پارسی گرفته شده باشد. اگر 

خدای  -گيومرث را همان بوگومير بدانيم، ترجمه بوگومير
ميرا (ميرنده) يا همان زنده ميرا می شود. مگر، اثبات 
اين فرضيه نياز به پژوهش های کارشناسانه و بنيادی 
زبانشناسيک و ريشه شناسيک دارد که که نگارنده نمی 

 تواند در باره آن اظهار نظر کند.
  

کارشناسان روسی بر آن اند که مير از مهر (ميترا) 
بپنداريم، بوگومير به گرفته شده است. اگر اين چنين 

می شود. » خورس«معنای خدای مهر (خدای خورشيد) يا 
مگر، در آثار روسی به موردی که مير به معنای امير يا 

 گ.   -مهر يا خورشيد به کار رفته باشد، برنخورده ام
. در روزگار باستان دوشيزگان آريايی در جشن های  169

دلبری می  نوروزی به شادی و دست افشانی و پايکوبی و
گياه هوما يا هوياما «پرداختند و با نوشيدن افشره 

(سوما) شادکام و سرمست می شدند. هئوم  عصاره گياهی 
بوده که مستی عارفانه می بخشيده است. در زبان 

است. » سئومه«و در زبان ويدی » هئومه«اوستايی 
، نوشته روانشاد 20، ص.»نوروز خوش آيين«(برگرفته از: 

، 1999جاويد، رييس پيشين دانشگاه کابل،  داکتر احمد
 م.-»انجمن فرهنگ افغانستان« پاريس، 
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 - به دست آورد. يما170کواسگر خمار)(«کواسوری) 
در  بوگومير دارای چند رمه و پاده چارپايان

کشور سرسبز و پر برکت بود و بنا به روايات 
نزديک به » در آن سوی دريا در سرزمين خرم«سالوی 

هزار سال عمر کرد. بوگومير نخستين پادشاه 
به شمار می رود که بسياری از » کيميری«سرزمين 

مردمان اروپای شمالی و آسيايی سالوی ها و 
بر ها از نوادگان او به شمار می روند.  یايران

نيای سيوا، روس،  -پايه کتاب ويليس، بوگومير
دريوا، اسکريوا و پوليوا بود که از آنان شمالی 
ها، روس ها، دريوايی ها، کريويچی ها و پوليانی 

فرآويزهای  173و  23-22ها زاده شدند (ص. ص. 
 نوشته شده از سوی آ. ای. آسف).

 
ريايی ها در پنج (پنجاب يا پنج آبرای چندی، 

جايی که اوضاع طبيعی و  -ا گرفتندرود) ج
فراوانی چراگاه ها زمينه ساز توسعه زمينداری و 

ريايی ها منطقه پنج را در آدامپروری می گرديد. 
نتيجه يک زمينلرزه بسيار سهمگين که در باره آن 
به تفصيل در کتاب ويليس و نيز کتاب هندی 

سخن به ميان آمده است، ترک گفتند. » مهابهارتا«
ريايی ها يارون نام داشت (ارجون هندی آی پيشوا
ريای سالوی) که سه پسر او به سه نوع تقسيم ايا 

 171شدند و به سوی باختر و جنوب رفتند.
 
 ريايی ها در هند و پشته مرتفع ايران:آ

ريايی ها به شمال باختری هند و فالت آزمان آمدن 
دوره يی از سه هزار سال پيش از  ،مرتفع ايران
ده هشتم پيش از ميالد شمرده می شود. ميالد تا س

پسان تر ها آريايی ها به دو شاخه ايرانی و 
هندی تقسيم و با باشندگان بومی آميزش می 

در سده های نهم و  ،يابند. به گمان بسيار

                                     
. کواس نوشيدنی يی است گوارا که از گندم درست می  170

 شود. نوشيدنی آب گندم.
. در اساطير پارسی نيز چنانی که فردوسی در شاهنامه  171

آورده است، فريدون سه پسر به نام های سلم، ايرج و 
پس از تقسيم جهان به سه بخش، تورج به  تورج داشت که

شهرياری سرزمين های توران، ايرج به شهرياری سرزمين 
 های ايران و سلم به شهرياری سرزمين های باختر رسيد.
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کتاب های مقدس آريايی  ،دوازدهم پيش از ميالد
نگاشته می شود. نخستين » ويداها« -های هندی

می گردد و عهد توسعه مستقل  ساختار دولتی ايجاد
شاخه های جداگانه قبايل آريايی آغاز می گردد. 
 ،در اين حال يادواره ها در باره نياکان مشترک

زمان درازی حفظ می گردد. درست مانند بسياری از 
 اتنونيم ها و توپونيم ها.

 
همه انواع  ،بنا به ديرين ترين روايات روسی

ر می روند. چون نوع روسی به شما ،ريايی سالویآ
همه بازماندگان پری دريايی روسی و خدای دريا 
(پيرون) به نام روس ها ياد می شدند که نواده 

. مگر در ميان بود» دژيوگ«اريا پسر -آن ها 
پوليان، چک ها،  -انواع روس ها که به کيان

کوروات ها  و... تقسيم می شدند، نوعی ناب روس 
بود که فرزندان ها متشکل از آريايی های ايرانی 

بوگومير(يما) دوويان/ ادويين (ادوين)، ترويان، 
سامو، ساما (سمسون)، زارين/زرين(زار) و روس 

  172(رستم) بودند.
 

روس در بسياری از افسانه ها نزديک است به 
اسکيت، چون هر دو از ديدگاه پيدايش خود با 
اژدها پيوند دارند: روس (روستم= رستم) در 

(زال) شمرده می شود که نوه شاهنامه پسر زار 
» ياشر«دهاک (اژدها به زبان پارسی و  -اژی

(سوسمار) به زبان روسی) است. اسکيت در نزد 
يونانيان پسر هر اکليد (هرکول) و نيش شاهمار 
است. بنا به کتاب ويليس، روس از هفترود (سمی 
ريچيا) به قفقاز شمالی و دون (دن) رفت، روستم 

شاهنامه) نيز به سوی کوه (رستم بنا به روايت 
کوه مقدس التاری  -سفيد رفت (البروس= البرز

(زرين) در افسانه های سالوی) و دژ سفيد. دلچسپ 
است ياد آور گرديم که نامجاهای جنوبی روسيه و 

ن از سوی برخی از پژوهشگران روسی به زمين های د 
عنوان تقريبا کامال دارای خاستگاه ايرانی 

 شناخته شده است.
                                     

» ز«. زار= زال (پدر رستم). در زبان پارسی تبديل از 172
عام است. در آثار کالسيک پارسی، رستم به شکل » ل«به 

 گ.-روستم آمده است
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 سال نو در نزد ايرانيان  و سالوی ها قديم:  

با سخن گفتن از اشتراک ميراث فرهنگی سالوی ها و 
ايرانيان، برخی از ويژه گی های آيينی آشکارا 
همانند (مرتبط با جشن گيری تاريخ های اصلی 
گاهنامه يی) را به خاطر می آوريم. در ميان جشن 

م، ها و سنت های گاهنامه يی سالوی های قدي
گورکا)  173کرسنايا«برجسته ترين جای را جشن 

(سال » بيلويار«روز نخست  –»)تپه قشنگ(«
می گيرد که مطابقت دارد با روز اعتدال 174روشن)

ماه مارچ برگزار می  21بهاری که اکثر به روز 
گرديد. روشن است که در اين روز روس ها به 
طبيعت می رفتند، به پرندگان نان می دادند، 

د بود ارجگزاری به نياکان را برپا می مراسم يا
کردند، از فرجام کار آرياييان در خاستگاه 

از هفترود  ،نخستين شمالی شان ياد می کردند
 (هفت آب) و مانند آن.

 
در روسيه پراواسالو (ارتدکس) با اين سنت چنين  

و آزاد 175بر می آيد که سنت نان دادن به پرندگان
(فصح) و همچنان ساختن آن ها در هفته عيد پاک 

برگزيده ترين روز ياد بود نيکان  -»رادونيتسا«
در گذشته با بازديد حتمی از آرامگاه های 

م.] سه -وابستگان [و گل گذاری بر گورهای شان
» فومين«يک شنبه  -»آنتی پاسخا«شنبه پس از 

پيوند دارد. ارتدکس ها همچنان به جشن گيری 
 کرسنايا گورکا ادامه می دادند.

                                     
در زبان » کرسنی«يا » کرسنايا«. بايد گفت که کلمه  173

يکی رنگ سرخ و ديگری قشنگ و  -روسی دو معنا دارد
زيبا. در اين جا منظور از تپه قشنگ است. شايان 

کرسنايا «يادآوری است که اشتباه بزرگی در ترجمه کلمه 
مسکو رخ داده است. در واقع، ترجمه کرسنايا » پلوشاد
در اين جا ». ميدان سرخ«است نه » نگميدان قش« -پلوشد

». سرخ«است نه » قشنگ« -»کرسنايا«دقيقا منظور از 
 گ. -تازه سنگفرش های اين ميدان رنگ سياه دارند.

مارچ است که معموال روز  21 -. منظور از روز نوروز 174
 بسيار روشن و شب بسيار تاريک می باشد.

تگاه ها . مانند سنت ارزن دادن به کبوتران در زيار 175
در کشورهای افغانستان و ايران و... که کاری ثواب 

 پنداشته می شود. 
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نايا گورکا چونان نويد دهنده آمدن بهار با کرس

آفتاب دير انتظار قشنگ بود و زمان مناسبی برای 
عروسی ها و گردش ها به شمار می رفت و از هفته 

ادامه پيدا می کرد. در 176»يوريف«فومين تا روز 
کرسنايا گورکا، نشستن به خانه درخور سرزنش 
نکوهيده و ناپسند به شمار می رفت (با  اين 

گوم که برای پسر جوان عروس بد نصيب خواهد شد ش
 و برای دوشيزه نامزد خراب). 

 
در ايران، افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان،  

جشن  ،ازبيکستان و شمار ديگر کشورهای همسايه
نوروز به رغم داشتن خاستگاه آشکار پيش  -سال نو

رسما به روز اعتدال بهاری  -از اسالم آريايی خود
(فروردين) می » حمل«که خورشيد وارد برج هنگامی 

گردد، جشن گرفته می شود. در گذشته، زمان دقيق 
آغاز نوروز را اخترشناسان درباری استخراج می 
کردند و به موقع به فرمانروايان خود گزارش می 
دادند. تا دو هفته پيش از نوروز، ايرانيان 
دانه های گندم، جو، و يا عدس را برای آراستن و 

ينت خوان (سفره) سال نو در ميان ظرفی می ز
کارند. در ميان چاشنی های ديگر حتمی و خوراک 
های گوناگون بر سر سفره، شمع های روشن (به اين 

ند زباور که شمع ها بايد تا آخر پيش آيينه بسو
تا عمر صاحب خانه دراز گردد) و سينی يی با تخم 
ه های رنگ آميزی شده گذاشته می شود (آن چه ک

(عيد پاک) و يا روز جشن » پاسخا«سالوی ها در 
 می کنند).177(تثليث)» ترويسين«
 

به روز چهارشنبه آخر سال کهنه (چهارشنبه سوری) 
در خيابان ها آتشدان ها و اجاق ها را برپا می 
کنند و از سر آتش می پرند. با گشت و گذار ها 
با پوشيدن جامه های جنس مخالف و تا می توانند 

دا و هنگامه برپا می کنند به خانه ها می سر و ص

                                     
. در روسيه بسياری از اعياد مذهبی به نام پيشوايان  176

روز «، »تاتيانا«مذهبی مقدس ياد می گردد چون روز 
 و مانند آن.» يوريف

» خدای پسر«، »خدای پدر«. جشن ستايش و بزرگداری از  177
 گ.-نيايش به درگاه آن هاو » روح القدس«و 
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(درست مانند آن چه در  روند و مهمان می شوند
روسيه قديم در آستانه ميالد مسيح و ديگر جشن 
های مقدس می کردند). در  روز سيزدهم نوروز رسم 
است تا همگان به پيک نيک و گشت و گذار به 
بيرون شهر يا به دامان طبيعت بروند و شام دير 

خانه برگردند (سيزده بدر). دوشيزه هايی که به 
آرزومند شوهر کردن اند، در اين روز از سبزه 
های نورس جاروب می بافند، رخساره های خود را 

روز «با آب بهاری جوها می شويند و می خوانند: 
سيزدهم نزديک به در ايستاده ام و سال آينده در 

    178».نوزاد روی دست -خانه شوهر
 

رود و شادمانی همانندی به چهارشنبه آخر مراسم س
در آستانه نوروز (چهارشنبه سوری) در ايران در 
آستانه ماه روزه برگزار می گردد و از نگاه 

عيد پس از  -(کارنوال» ماسلينيتسا«تيپولوژی با 
ايام نخستين روزه) سالوی که در آستانه روزه 
بزرگ برگزار می گردد، همانند است. در ايران 

بارکندن؟)  -جشن به نام پرندگان؟ (از ارمنیاين 
ياد می شود. کنون اين سنت های ايرانی در نواحی 

شب «يا » برات«پارسی زبان افغانستان زير نام 
 حفظ گرديده است.  » برات

 
ريايی ها در آسيای قديم در هزاره آتاثيرات 

 نخست پيش از ميالد:
هرگاه به اطالعات موجود در کتاب ويليس باور 
کرد، می توان به اين نتيجه گيری رسيد که خون 

ساک ها، سرمان  ،آريايی (اسکيت ها –هندوايرانی
ن ها) در رگ های تقريبا همه لها، مادها، و ا

فرمانروايان آسيای قديم در ميانه های هزاره 
نخست پيش از ميالد روان بود. در سده های ميانه 

تاريخ نويسان عرب، سالوی ها را از 179،پيشين

                                     
سيزده بدر، سال ديگر، خانه «. در اصل چنين است:  178

در اين جا گزارنده روسی در ترجمه ». شوهر، بچه به بر
(به معنای بيرون شدن) دچار لغزش شده و آن » بدر«کلمه 

-(کنار دروازه) عوضی گرفته است.» نزديک به در«را با 
 گ.

طی) را به سه دوره: . سده های ميانه (قرون وس 179
 گ.-پيشين، ميانه و پسين رده بندی می کنند.
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بازماندگان مادها می شمردند. مادها و اسکيت ها 
که با يک ديگر دشمنی داشتند، با هم می 
رزميدند، پيمان ها می بستند؛ در آسيا در سده 
های ششم و هفتم پيش از ميالد فرمانروايی داشتند 

 کوروش(تا هنگامی که کيئر کبير 
بنيادگذار دودمان پارسی هخامنشی ها به 180کبير)
آخرين  -از ميالد در برابر نيای خودپيش  553سال 

استياگ برخروشيد. کوروش کبير خود  -پادشاه مادی
نيز می توان گفت در پيکار با وابستگان دور تر 

که او به  )ماساگيت ها(اسکيت  -قبايل ساک -خود
ملکه آن ها توميريد (توميريس) در برابر 
پيشنهاد صلح اش پاسخ رد داد، و پسرش 

 را به اسارت گرفت، کشته شد.گ.] -[اسپارگاپيس
کوروش کبير در نبرد  ،پيش از ميالد 530به سال 

به زمين افتاد و توميريد که دستور داده بود او 
سر بريده او را  ،را سر بزنند، بنا به روايات

ای «به درون مشک پر از خونی انداخت و گفت: 
کنون از آن سيراب  -تبهکار، تو خون می خواستی

 181»شو!
 

کوروش کبير، کامبيز دوم و برادر او پس از 
(که او را مادی خود به پادشاهی رسيدند باردی 

گماشته و يک افسونگر درباری (مغ يا 
گئومات/گوماتا) که به گونه شگفتی بر انگيزی با 
باردی(برديا) همچهره بود، می پنداشتند. با آن 
که او با رعايت همه خصوصيات مراسم، تاجپوشی 

ن پادشاه ساتراپ های همه استان کرد، و به عنوا

                                     
. طرفه اين است که بر پايه پژوهش های تازه، شماری  180

ذوالقرنين را که در قرآن هم از او نام گرفته شده 
يکی از  -است، کوروش کبير می شمارند. عالمه طباطبايی

ی کسانی است که در تفسير معروفش ذوالقرنين را کوروش م
 گ.-پندارد

توميريس مشکی را پر از خون کرد و از ميان اجساد . « 181
کشته شدگان پارسی جسد کوروش را يافت و سر او را در 

تو «اين مشک فرو برد و با لحنی سرزنش آميز چنين گفت: 
پسر مرا از من گرفتی، از من که هنوز زنده ام و بر تو 

يراب پيروز شدم. دستور داده ام که تو را با خون س
، دکتر »تاريخ ايران باستان«(برگرفته از ». کنند

 گ. -)».46، ص. 1378يان، فرمانفرماارديشير 



 

566 
 

داريوش  522به سال  .های امپراتوری شناخته شد)
سرکرده يکی از هفت تيره سرشناس پارسی به  -يکم

 182پادشاهی رسيد.
 

آخرين فرمانروای دولت هخامنشی که از اثر جنگ 
های پيهم و پيوسته با دولت های يونانی، شورش 

، ساتراپ ناتوان شده بود ،ها و دسايس درونی کاخ
) بود که به نام Codomonکودومان ( -ارمنستان

پيش از ميالد تاج پوشی  336داريوش سوم به سال 
او با شکست خوردن از الکساندر ماکدونی 183کرد.

(اسکندر مقدونی) در نبرد معروف در حوالی 
 - ) (دشت سرسبزی در نزديک نينوا(Gaugamelleگوگامل

 )(آرابال) پايتخت پيشين امپراتوری آشور آربيل
پيش از ميالد به آن سوی سير دريا  331به سال 

(سيحون) گريخت و به دست فرمانروای باکتريا و 
اسکيتی به نام بيس [يا  –سگديانا (سغدی ها)

گ.] (بوس لقب سلطنتی شهزادگان سالوی بنا به -بوس
کتاب ويليس) که جنگجويان او در سپاه داريوش 

پارس ها  سوم خدمت می کردند و به پيرورزی
روادار نبودند، (چون بر دستيابی استقالل در 
نتيجه فروپاشی امپراتوری هخامنشی سنجش 

پس از مرگ داريوش کودومان،  داشتند)؛ کشته شد.
به  -خواند شاه ايرانبيس (بوس) باکتريا خود را 

نام ارديشير چهارم که پسانترها به دست اسکندر 
به سال مقدونی در سگديانا به اسارت افتاد و 

                                     
. داريوش يکم پسر ويشتاسپ از تبار هخامنشيان (از  182

شاخه خاوری آن دودمان) پسر وای باختر (بلخ يا 
 گ.  -باکتريا)

 –، ديو دورسيسيلی و آريان او را »استرابون. « 183
ه عن القرون يآثار الباق«ونی(در داريوس، بير

(در تاريخ ارسل و  دارا بن دارا، طبری –») الخاليه
دارا بن دارا بن بهمن اسفنديار، حمزه  –») الملوک

دارا  -»)تاريخ سنی ملوک االرض و النبياء«اصفهانی (در 
داريوش  –») مختصر الدول«بن دارا بن بهمن، عبری (در 

ن دارا بن قباد و دارا ب -بن ارشک و ياقوت حموی
دارا پسر داراب خوانده اند.  –فردوسی (در شاهنامه) 

» ژوستن از قول دينون او را کودومان نوشته است
 گ.-).233(برگرفته از همان اثر، ص. 
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پس از شکنجه های خشونتبار در پايتخت قديم  329
 اکتابان (همدان) سر به نيست گرديد. –ماد
 

آريايی ها که به قبايل  ،با گذشت هزاره ها
گوناگون تقسيم گرديده بودند، مناسبات خود را 
به گونه های مختلف برپا می نمودند: مواردی بود 

ی می که با هم می جنگيدند و با يک ديگر دشمن
ورزيدند. در اين رابطه، بايسته است به ويژه در 

 - مجموع خصلت نسبتا صلح آميز مناسبات سالوی ها
ايران در  –ايرانی ها و در آتيه تماس های روسيه

درازای سراسر تاريخ مناسبات را برجسته ساخت. 
از بوته » ژست«در سده ششم اين مناسبات را که 

دشمن مشترک آزمون برآمده يی در برابر سيمای 
بود، و با احساس همبستگی برجسته گرديده بود، 

 می توان حتا برادرانه خواند. 
 

هنگامی که تيره های سالوی به قبايل مستقل جدا 
شدند، ميان آن ها خانه جنگی آغاز گرديد و دولت 
روسيه که ناتوان گرديده بود، آغاز به پرداخت 

ی ها باج به گوت ها و سپس به خزری ها نمود. خزر
که از باج به دست آورده ناخشنود بودند، به هر 
به گونه های مختلف بر روسی هايی که نزد سردار 
اسکوتن (که زير حاکميت خزری ها نرفته بود) می 
گريختند، ستم روا می داشتند و آن ها را می 

 کشتند.
 

کتاب ويليس در اين باره چنين گزارش می دهد: 
ايرونيان کمک بود، از  ايرونیو چون او «...

 -ها خوانده می شدند النخواست (اين گونه 
نياکان بخشی از اوسيت ها. يکی از دو ديالکت 

گ.] اوسيتين -(لهجه) اصلی در جمهوری [خود گردان
ياد می شود) و آن ها » ايرونی«امروزی به نام 

سوارانی فرستادند و (خزرها را) درهم کوبيدند. 
روسی ها زير  چنين حکايت می کنند که شماری از

تاثير خزر ماندند و برخی ديگر خود را تا شهر 
گ.] رساندند و در آن -کييف [پايتخت اوکرايين

ماندگار شدند. آن عده از روسی ها که نمی 
خواستند زير تاثير خزری ها باشند، به سوی 

 اسکوتن شتافتند.
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و اين گونه، دولت روس ساخت و ساز می يافت. 

ا باج نمی گرفتند و ايرونيان از قديم از م
همچنان به روس ها اجازه می دادند به شيوه 
زندگانی روسی زيست نمايند. مگر خزری ها روسی 
ها را که به کار وا می داشتند، از ما باج می 
ستانيدند و هم کودکان را می گرفتند و هم زنان 

(کتاب » را و بس شرير بودند و شرارت می آفريدند
 ). 110-109ويليس، ص. 

 
به ») ايرونی ها(«ها  النپسانتر ها روسی ها و 

گوت ها را درهم کوبيدند. خزری  ،سرداری اسکوتن
هايی که توسط يونانيان از شهر کييف بيرون 
رانده شدند، کوشيدند با اسکوتن پيمان اتحاد 
ببندند، مگر او با يادآوری ستم هايی که خزرها 

 بر روسيان روا داشته بودند، رد کرد.  
 

ساله در باره به جايی کاربرد مدارک سنت در م
های فلکوريک و حماسه های متولوژيک (اسطوره يی) 
در پژوهش های تاريخی متعلق به قديمی ها، به 

 - پنداشت ما عقيده ادبيات شناس سرشناس روس
- اکادميسين ان. ن. فسيليسکی [استوار بر اين که

در ميان حماسه اسطوره يی (اساطيری) و «م.] : 
ه تاريخی هيچ مرز محسوسی تصور نمی گردد: حماس

اختالف وجود ندارد، نه عينی، نه برای ذهنيت 
گ.] ذهنی برای ما وجود -توده يی، بل تنها [مرز
م.] زمان ايوان مخوف و -دارد که [به گونه مثال

عهدهای نزديکتر و آشناتر را ادامه می دهيم 
اساطيری بناميم؛ به گونه شگفتی بر انگيزی دقيق 

توجيه پذير اند. (فسيليفسکی. ا. ن.، دو  و
پيام «رساله نوشته شده در ورشو (لهستان)/ مجله 

 ).912، ص. 10، جلد1872، »اروپا
 

 ايرانی: -اساطيری و زبانی سالوی -اشتراک مذهبی
 - اساطيری و فرهنگی سالوی-همداشته های مذهبی

با داده های فزونشمار باستانشناسيک ، ايرانی
گردد که گواه بر تاثير چشمگير پشتيبانی می 

قبايل ايرانی بر قبايل سالوی اند. نزديکی 
مذهبی و ترمينولوژی مذهبی سالوی  الگویآشکارای 
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ها و ايرانيان را زبانشناسان معاصر پيش از همه 
چونان حفظ ميراث هند و اروپايی، و همين گونه «

توضيح می دهند و در اين حال » تکامل برابرانه
ايرانی افزون  -کنند که نزديکی سالوی نشاندهی می

اصال زبان «گ.] شاخص است که -بر اين [به دليل
های هندواروپايی در قاموس مذهبی اساسا از هم 

مسايل مناسبات » (زاليزنياک ا. ا. »جدا می شوند
مجله »)// ايرانی دوره باستان -زبانی سالوی

؛ 42-41، صص. 1962مسايل زبانشناسی سالوی، مسکو، 
چنان در آثار و. ای. آبايف، م. ن. بوگوليوف، هم

س. پ. ابنورسکی، و. ن. توپورف، او. ن. تورباچف 
و ا. ا. فرييمان و ديگران به پژوهش های 
ايتمولوژيک (ريشه شناسيک) ايرانيسم در زبان 

 روسی پرداخته شده است). 
 

همو اين نزديکی، با سازگاری و همخوانی منافع 
و ايرانيان گاهی منجر به جيوپوليتيک سالوی ها 

وع های بت پرستی از النالگو برداری نمايان رب 
پانتيون ها (آرامگاه ها)ی خودی ايرانی و 
شموليت آن ها به پانتيون ها (آرامگاه ها) ی 
روسی قديم گرديده است. برای نمونه دو تا از شش 
بتی که به دستور کنياز (سردار) والديمير در 

روی تپه يی بيرون از حياط نيمه دوم سده دهم بر 
برپا » سال های موقت«زندان (برپايه داستان 

واقعا ايرانی هستند. سخن بر سر «گرديده اند، 
گ.] و -[خورس= خوارس= خوارز= خوارزم)» خورس«

گ.] -سيمارگل [سيمارگل= سيمرگل= سيمرگ= سيمرغ)
است که والديمير ناگهانی آن ها را (بدون 

های روسی) در رده  سازگاری مقدماتی با سنت
ارجمندترين ارباب االنواع گنجانيد. دليل تصميم 
او، آرزومنديش مبنی بر بسيج قبايل ايرانی 
(نيرومند از ديدگاه نظامی) خوارزم به عنوان 
متحدان که در پايان سال های دهه هفتاد و آغاز 

را تسخير » ايتيل«سال های دهه هشتاد سده ...؟ 
خنثی کردند، حريفان و خزر را رام ساختند) و 

 باالقوه بود.
 

وع آفتاب (خورس از ديدگاه ريشه شناسی النرب 
و ») کشور خورشيدی(«پيوند دارد با نام خوارزم 
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سيمرغ  -سيمارگل (که آن را با پرنده افسانه يی
يا 184که زمان درازی آرم (نشان) رسمی ايرن بود،

سگ بالداری در فلس ماهی که بنا  -185»سئنمورف«
ت ايرانيان در زمين، در هوا و در به پنداش

فرمانروايی می کرد) يکی می پندارند)، از 186آب
سوی خوارزميان فراوان احترام می شد. به ويژه 
از سوی آنانی که به باختر می گريختند، با نجات 
خود از استيالی اعراب و اسالميزاسيون. بسياری از 
آنان در کييف ماواء گزيدند و اين گونه شامل 

آگاهانه خورس و سيمارگل از سوی سردار  ساختن
گام مهمی که در  ،والديمير در ترکيب خدايان روسی

راستای جدا ساختن گارنيزون ايرانی وسطی 
خوارزمی از خزرهای ترکی زبان و جوامع يهودی 
نيرومند از ديدگاه مذهبی و اقتصادی سنجيده شده 

(برگرفته از اثر توپوروف » بود، شمرده می شد.
، »تقدس و مقدسات در فرهنگ روحانی روسی« و. ن.
 187).518، ص. 1995، مسکو، 1جلد 

                                     
. در شاهنامه در باره آرم (نشان) رسمی ايران چنين  184

کشيده سرش سوی  -درفشی چو سيمرغ واال سپيد«آمده است: 
 گ.– »تابنده شيد

. سئن در اوستا (که در تفسير کلمه يشت ها آمده) به  185
معنای سيمرغ است که ظاهرا عقاب باشد. در سانسکرت نيز 

يعنی برتری » اوپائيرسئن«به معنای شاهين آمده است. 
کوه چنان بلندی که عقاب بلند پرواز به  -از پرش عقاب

 فراز آن نتواند رسيد. فردوسی اين تعريف را برای چنين
که  -يکی کوه بينی سر اندر سحاب«کوهی به کار برده : 
 گ.-»بر وی نپريد پر عقاب

 - سئنمورف -. م. ا. واسيلييف می پندارد که سائن 186
سيمرغ که به پيشينه ديرين آريايی برمی گردد، از همان 

يک پرنده بزرگ پيکر درنده بود  –آغاز شکل برونی آن 
پرستی سالوی های  (نگاه شود به: م.  ا. واسيلييف، آتش

 –خاوری در آستانه سرنگونی دولت روس: تعامل مذهبی
اساطيری  با جهان ايرانی: رفرم آتش پرستی سردار 

 .157، ص. 1999والديمير، مسکو، 
» بيگانه بودن«. به باور م. ا. واسيلييف، سخن بر سر 187

خورس و سيمارگل برای سنت های ديرين روسی پيش از 
در باره افزايش طبيعی ارج اين  پذيرش مسيحيت نه، بل

خدايان در آيين آتش پرستی سالوی های خاوری از راه 
استحاله ايرانی ها به سالوی ها در تراز خود آگاهی 

 ). 71تباری است. (واسييليف م.ا.، همان جا، ص.
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ايرانيسم «از ارثيه مشترک آريايی در زبان روسی 

- [(واژه های سالوی دارای ريشه ايرانی» های سالوی
م.] فراوانی حفظ گرديده است که ما در گفتگوهای 
خود از آن بهره می گيريم. بی آن که در باره 

آن ها بينديشيم و آن ها را » ايرانی«خاستگاه 
بغ،  - Bogاز ريشه روسی می پنداريم (چون: بوگ (

-neba» (نئبا«عقيده)، - vera» (ويرا«خدا)، 
» سويتوی«بهشت، مينو)، - ray( »رای«آسمان)، 

)swjetoi- ،(بالگوی«مقدس)«blagoi- ،رفاه، نعمت
نيايشگاه،  - khram» (خرام«آسايش، نيکويی)، 

کلمه، سخن)، - slovo» (سلووا«اه)، معبد، ستايشگ
 -zwizda» (زويزدا«پياله، جام)،  - chasha» (چاشا«

 -mogila» (موگيال«188تاريکی)،- tma» (تما«ستاره)، 
شرم، بی آبرويی)، - sram» (سرام«آرامگاه)، 

مسلح  -vorojit» (وروژيت«خواندن)، - chitat» (چيتات«
جنگ  -»اروژيا«ساختن) [و همين گونه کلمه 

فال بينی، گمانزنی)، -gdat» (گدات«گ.]، -فزارا
فرياد زدن، آوا کشيدن، داد  -vopit» (ووپيت«

انديشيدن، فکر کردن)  -dumat» (دومات«زدن)، 
- (مجلس شورا)» دوما«[...و از همين جا کلمه 

فراخواندن، کسی را نزد خود - zwat» (زوات«گ.]، 
  189خواندن) و...

                                     
به معنای تاريکی و » تورتم«. در زبان پشتو هم کلمه  188

ه : در بيت سياهی به کار برده می شود. برای نمون
جهل  -(تاريکی غم است» جهل تورتم دی -تاريکی غم دی«

 گ.  -تاريکی و سياهی است).
 

کوه) نيز از کلمه - gora») (گرا(«کلمه روسی گورا   189 .
پارسی گرفته شده است که همين اکنون » گر«فراموش شده 

کاربرد دارد. در قديم » غر«در زبان پشتو به شکل 
را به کار می » جبال«فيايی هنگامی که اصطالح جغرا

بردند، مراد از سرزمين غور و غرشتان (غرجستان) بود و 
») گرشاه(«های (شاهان) غور را نيز ملک الجبال » شار«

شار غرشستان اگر «می گفتند. چنانچه امير معزی گويد: 
». خاک آن بقعت کند چو زر مشت افشار -بايد نسيم همتش

استاد پيشين  –رپروفيسور داکتر مجاور احمد زيا
اکتبر  13دانشگاه کابل و کارشناس زبان پشتو به تاريخ 
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پشتو » غر«در لندن به من (گزارنده) گفت که ريشه  2001

 سانسکريت است. » گره«يا » گيری«از کلمه 
 

رييس  –همچنان در همين روز روانشاد استاد داکتر جاويد
 پيشين دانشگاه کابل و استاد زبان و ادبيات دانشکده

» ( موری«اه کابل گفتند که کلمه روسی گادبيات دانش
More - دريا) نيز برگرفته از پارسی است. ايشان فرمودند

يکی ديگر از کلمه های روسی که در شمال افغانستان 
که در ايران به آن ليوان  -stakan» (استکان«رايج است، 

و در افغانستان گيالس (شيشه) می گويند، در اصل از 
پارسی گرفته شده است. ايشان در اين رابطه  دوستکانی

، می 2001چاپ سوئدن، » اوستا«کتاب  10در فراويز ص. 
رودکی ساالر شعر پارسی، شهريار سيستان را «نويسند: 

به معنای شهريار ايرانيان خوانده است و » مه آزادگان«
اشاره به جام شراب (دوستکانی) می کند که بر ياد او و 

 »و می نوشيده اند.شادی (سالمتی) ا
 

يکی ديگر از واژه ها کلمه های پارسی رايج در روسی 
است که در اصل جامه دان بوده است. « چمدان«آمده است، 

طرفه اين که در ايران و شهرهای باختری افغانستان از 
چمدان تلفظ  –جمله هرات، جامه دان را به شکل روسی آن

ازگشته جامه می کنند که به گمان غالب واژه دو باره ب
 اين بار از روسيه است. -دان
 

اين گونه، شمار واژه ها و کلمه های پارسی رايج در 
روسی بسيار  است. به گونه مثال، در علم کانی شناسی 
(مينرالوژی) کانی معروف الماس (که در اصل از پارسی 

عربی به آن افزود گرديده » ال« گرفته شده و » ماس«
می گويند. يا عنصر شيميايی » الماز«است) را در روسی 

پارسی گرفته » زرگون«زرکونيوم که رنگ طاليی دارد، از 
می گويند و » بيريوزه«شده است. همچنان فيروزه را 

 »....ايزومرد«و زمرد را » الزوريت«الژورد (الجورد) را 
 

بايسته است يادآور گرديم که شمار واژه های روسی که 
اند، نيز کم نيز نيست.  به زبان پارسی دری راه يافته

(که در ايران به آن » پدنوس«برای نمونه کلمه روسی 
می گويند). در استان های شمالی افغانستان » سينی«
(اصطالح رايج در کابل) را که در ايران » بادنجان رومی«

می گويند، به شکل روسی آن » گوجه فرنگی«به آن 
را که  »چای بر«و » چايجوش«می گويند. يا » پامئدور«

می گويند، به شکل روسی آن » قوری«در ايران به آن 
نيز روسی است که » سماوار«می خوانند. » چاينيک«
 و کالسکه هم. »  خودجوش«
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م را ناگزير يخبندان عظيمی که آرياييان قدي
شمالی  گهربارگردانيده بود تا خاستگاه نخستين 

خود را ترک گويند، در اذهان نياکان ما به 
استواری، احساس سرما را به عنوان پديده يی 

منبع بدبختی و رنج ها و بيماری ها  ،ناميمون
روسی و 190سرما) - morozانداخته بود. موروز (

 (بيماری) خويشاوند اند و از کلمه» مرض«
که مفهوم سرمای عادی ودرجه 191»ميريز«اويستايی 

نهايی ناخشنودی را می رساند؛ ريشه گرفته اند. 
همو، به همين دليل در مرکز دوزخ به باور تدوين 

سرما و يخبندان [(منظور از » اويستا«کنندگان 
گ.] از -گ.] وجود دارد که [سوژه آن-است» برزخ«

ه شده به کار برد» کميدی الهی«سوی دانته در 
 است. 

 
جوان ها/پسران جوان)  - parni» (پارنی«کلمه روسی 
به کلمه  -پسر جوان می شود -» پارن«که مفرد آن 

) می رسد که هم به parn»(پارن«ايرانی باستان 
سنتی جنگجويان مجرد (بی  -معنای اليه اجتماعی

زن) و هم به معنای اتحاديه زيرزمينی جنگجويان 
 جوان می باشد. 

 
يکی از  –خوب) -»خاروشی/ « khoroshi» (یخوروش«

به گونه يی که (رايجترين کلمات در زبان روسی 
، به گونه )برخی از پژوهشگران می پندارند

                                                                                                           
 

بايسته است يادآور گردم که (به گفته استاد مجاور 
احمد زيار) انگور (رز) نيز از روسی به پارسی آمده 

توان گمان زد اگر همين باشد، می ». است (از وينوگراد
که ترانسفارماسيون و ترانسکريپسيون اين کلمه از روسی 

 - به پارسی شايد چنين رخ داده باشد: وينوگراد
انگور که بايد گفت در مناطق  -وينگراد، وينگر و انگر
بدخشان انگور همين اکنون هم  -شمال خاوری افغانستان

 گ. -به شکل انگر تلفظ می شود.
زمستان) نيز ريشه ايرانی  - zima» (مازي«. کلمه روسی  190

 گ.-گرفته شده است. zeyamaدارد  و از 
عربی ريشه » مرض«. از متن چنين بر می آيد که  191

-گرفته شده باشد.» ميريز« اويستايی داشته باشد و از 
 گ
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گ.] انسانگونه يی -[خدای -مستقيم با نام خورس
پيوند دارد. » خورس«(انتروپومورف) زرين سر 

خوروشی يعنی متعلق و منسوب به خورس [خدای 
 ». خورسی« -گ.]-خورشيد

 
) به معنای برين، واال، mirovoi» (ميرووی«کلمه 

شايسته، بسيار خوب، و درخور ستايش از طريق 
وع ديگر خورشيدی ايرانی النبه نام رب » مير«
گ.] می رسد. خورس و ميترا -[(مهر)» ميترا«

تقريبا دوگانه بودند و می توانستند جانشين يک 
 -ع خورشيدوالنکيش رب  -ديگر شوند. کيش آن ها

در آثار مردمی روسی در عهد مسيحيت حفظ گرديده 
 است. 

 
رد پای اين کيش ها و ساير کيش های ديگر ايرانی 

پردازی (شمايل، تمثال، » ايکون«حتا در سنت های
رخساره، سيما پردازی) يا ايکون نگاری روسی که 
به گونه جدی در هنر شمايل پردازی در دستور کار 

ا مانده است. برای مثال، می قرار می گيرد، برج
توان از نوارک های سرخرنگ که بيشتر در پاهای 

کبير گيورگی پوبيدانوسيتس 192»شهيد«اسپ 
(پيروزمند) ديده می شود (که در ايران زير نام 

معروف بودند و گواهی بودند بر » کوشتی«
برگزيدگی سوار از سوی خدا) و کمپوزيسيون شمايل 

ر مورد فلور و لورای ارخانگل اعجوبه د» معجزه«
که با تنديس ساختاری ميترا / خورس » شهيد

وع کوچک به سمت دست النهمخوانی دارد (با دو رب 
راست و چپ و دو اسپ سفيد وسياه با زين ها و 
افسار ها که در نزد ايرانيان قديم نماد 
ستارگان بامدادی و شامگاهی اند) و مانند آن، 

 نام برد.

                                     
. هر چند کلمه عربی شهيد در کشورهای اسالمی تنها  192

از آيين و و  برای کسانی اطالق می گردد که در راه دفاع
ارزش ها و سرزمين و نواميس کشته شده باشند و بيشتر 
بار مذهبی و تقدسی دارد، با آن هم در زبان پارسی 

» گيبل«کلمه ديگری که بتوان در برابر کلمه روسی 
نهاد؛  -که همچنين بار تقدسی دارد- ») پوگيبات(«

نداريم. از اين رو، ناگزير شهيد را در گئومه به شکل 
 گ.–آورده ايم. »شهيد«
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، به سيمارگل/ سئنمورف، آن چه مربوط می گردد

ارجگزاری به آن هنوز تا زمان درازی حتا پس از 
پذيرش رسمی آيين مسيح ادامه يافت. بيشتر تصوير 
آن در دستبندهای پهن سيمين که به باور سالوی ها 
چونان نگهدارنده از بدی و بدبختی بودند، 
فراوان ديده می شود. نزديکترين (شبيه ترين) 

ل ايرانی اين موجود شگفتی بر تصوير به اوريژينا
انگيز در رواق های کليسای شهزاده های روسی 
بوريس و گليپ در چيرنيگف (سده دوازدهم) حفظ 
گرديده است. روی هم رفته، در روسيه سيمارگل 
/سئنمور نه آن قدر نماد (پذيرفته شده در 
ايران) تسلط بر نيروهای قهار طبيعت که بيشتر 

يشين تر نماد (سمبول) به مفهوم کلی آريايی پ
 پرباری و فراوانی فرآورده های نو بوده است. 

 
ايرانی و  -مثال های تاثيرات چندين سده يی روسی

روسی به نقش و نگارهای هنرهای تزيينی،  -ايرانی
معماری، شمايل نگاری، محدود نمی گردد، بل نيز 
در معروف ترين انتروپونيم های روسی به چشم می 

» سال های موقت«ونه، در داستان خورد. برای نم
با  945در ميان نمايندگان روسی که در سال 

بيزانت عهدنامه امضاء کردند، نام های 
) و فرتون prasen)، پراسن (sfaindr» (اسفايندر«
)fartun ياد گرديده است که نام های آن ها به (

اطمينان با نام های ايرانی اسفنديار، رستم و 
 ی شود.  فريدون يکی شمرده م

 
سردار کبير يوری دولگوروکی [(بنيادگذار شهر 

گ.] مانند برخی ديگر از سردارهای روسی، -مسکو)
لقب دولگوروکی (دراز دست) را نه به خاطر خود 

به گونه يی که شماری از گاهنامه ( پرستی و آاليش
، به دست آورد؛ بل )نويسان به ما می گويند

نت های حفظ آشکارا زير تاثير بازمانده های س
شده عمومی آريايی که کاربرد اين لقب 

(دراز دست) به معنای پاسدار، ») دولگوروکی(«
شفا بخش، فريادرس، حامی و قهار) را برای 
رهبران قبايل، پادشاهان و ارباب االنواع سفارش 

 می کرد، گرفت.
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در هند، تقريبا همه خدايان محلی به شمول 

ن حماسی هندی ويشنيا، ميترا و ورنا و قهرمانا
را دارای دست شفابخش می شمردند. در ايران اين 
لقب تشريفاتی را نه تنها پادشاهان خاندان 

اين لقب 193هخامنشی، بل همچنان زرتشت نيز داشت.
در نزد برخی از سرداران شمال ايران در سده های 
دوازدهم و سيزدهم حفظ گرديده بود. باور به 

زمان درازی در  شفابخشی دست های پادشاه در روند
ايران (در عهد صفوی) چونان خرافات به پيمانه 
گسترده رواج يافته بود، چنان چه تا سده هژدهم 

در فرانسه تقريبا در همان زمان  نيز مانده بود.
باور عميقی به آن بود که شاه با لمس کردن 

»          توانايی درمان کودک از بيماری زردی را دارد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
پيش از ميالد)  465-424. برای نمونه، ارديشير يکم ( 193

پيش از ميالد)  468-465(جوان ترين پسر خشايارشاه يکم (
) می خواندند. طرفه artaxerxes longi manus» (دراز دست« را 

اين که لقب را به او يونانيان داده بودند، همان گونه 
ی را القابی داده که چهارتن ديگر از شاهان هخامنش

 بودند.  
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 194بايف داکتر اسکندر قادر
 

مهاجرت های بزرگ توده ها از خاور به 
 ميانه های آسيا:

يوئه شی ها، سيونو ها (هونوها)، اوسون ها 
 و دولت های آن ها در سده سوم پيش از ميالد
 (بر پايه مدارک تاريخی دودمان های شاهی چين)

 
 یمنچوری، که بخش خاوری آن از مرکز یايجهان آس

 ايسآاوراستپ کبير  - )Pannoniaتا پانونيا (
)Great Eurasian steppe ،از  شيپسده سوم در ) پهن بود
 تباری داشت.رنگارنگ سيمای آميخته  ،الديم
 
به  ايسآاورخاور در  یو فرهنگ یخيتار تيضعو

 -باشنده اين سرزمين ليا قباگونه تنگاتنگی ب
) ها، اوسون ها، کنتسزيويی (کنگويی ،يوئه شی ها
 )، دينلين ها، تسزيانکون هاdunhuدونهوها (

)tszyankuns(  ساک) (کرکيرها، قرغيزها؟)، سئه ها
که 195ها) و به ويژه سيونوها (هونوها يا خونوها)

                                     
. پژوهشگر ارشد (قزاق تبار) در پژوهشکده خاورشناسی  194

 پژوهشگاه علوم روسيه.
توده بسيار  -سيونوها) -هونوها (به چينی.  195
آميزی بودند در تاريخ باستان که در آثار چينی راسرا

به نام های گوناگونی ياد شده اند. مانند خونوها، 
 خوها (هوها) و...

باره خاستگاه، منشاء تباری و زبان آن ها در دست در 
کم يک سده و نيم گذشته ميان پژوهشگران کنکاش های 
فراوانی روان بوده است. برخی، آن ها را از 
بازماندگان همان خيون ها ياد شده در اوستا می دانند. 

از براي او كي «نوشته است:  نيدرگوش يشت اِوستا چن
(رود بلخ) » دائيتيا«ي آب گشتاسب بلند همت روبرو

ِوِيسپ ثئورو «پسر » اشت ائورونت«قرباني كرد كه من به 
اشتي (از تورانيان خيون) با خوِد سرتيز با سپِر سرتيز 
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 شتو با گردِن ستبر كه داراي هفت صد شتر است، در پ

در يك جنگ پيروزمند مقابل توانم » زئنياور خويذاهه«
كار در يك جنگ ه ب خيون نابشد. كه من به ارجاس

و » هماي«پيروزمند مقابل توانم شد، كه من دگر باره 
را از مملكت خيوني ها به خانه بر گردانم  »واريذكنا «

 »كه من ممالك خيون را بر افگنم.
 

 در ويکی پيديا در باره خيونيان چنين آمده است:
احتماالً ؛ Chionitae: ني(الت انيانيخ اي ها ونيخ اي ونانيخ«

 X’iiaona: يی؛ اوستاXyōn/Hyōn: یشده از پهلو برگرفته
[Hyaona]که در اواخر  تبار یرانياحتماًال ا يی فهي) طا

باختر و فرارود  یها نيروزگار باستان در سرزم
 (ماوراءالنهر) ظهور کردند.

 
 ژهيوه مبهم است، ب اريبس ها ونيخ یخاستگاه تبار یمعما

ی ، پهلو)X’iiaonaيی(اوستا یها نام به نام نيا که نيا
)Xyōn(نيا که نياست و ا کينزد اريبس وني، و هون/خ 

بودند.  يیايجغراف ۀهمان منطق باً يتقر ۀمردمان باشند
ه ب یشرق یها از امواج مهاجرت یکي ها ونيخ قت،يدر حق

 که نيروزگار باستان بودند. اما ا واخردر ا رانيا یسو
 بحث دارد. یجا بودند، یچه کسان قاً يها دق آن

 
 Hionoنام  ۀپس از مشاهد ،یشناس فرانسو باستان رشمن،يگ

 ها ونينام را به خ نيا یشرق یرانيا یها سکه یبر رو
 ĒPTLA گرياو عبارت د ن،ي. افزون بر ادهد ینسبت م

ĒIONO نخبگان  تيبر حاکم یها را سند سکه نيا یبر رو
 ديسف یها ها را با هون و آن داند یم ها ونيبر خ یهفتال

نه از نژاد  ها ونيباور است که خ نيداند، و برا یم یکي
 ترک بودند و نه از نژاد مغول.

 
شتاسب بودند. گ  یک  بياز جمله ارجاسب، رق ،انيتوران

 ادگاري و حماسه یکه در پهلو ونيدانو و خوئ یها لهيقب
اند که  بوده یتوران لهيگفته شده، دو قب ونيخ رانيزر

 گروه جنگ نيبا ا انيرانيا ،یانيشتاسب کگ یدر زمان ک
 یها مشهور و به جنگ اريکردند که بس یفراوان یها

 یان ی ها، ارجاسب، خ شتي. در باشد یمعروف م یمذهب
و  لهينام هم اسم قب نيخوانده شده و آشکار است که ا

نوزدهم  شتياست. به موجب  بوده لهيقب نيهم نام اسکان ا
 یها که در جنگ پهلوانانی مهه ،مذکور پهلوی و رساله

پهلوانان  ريو سا ريو زر اريو اسفند شتاسبيبا و یمذهب
اند.  خوانده شده یونيو هم نبرد بودند، خ بيرق یرانيا

 ونيخ یزردپوست شمال لياز قبا یبرخ یساسان اتيدر روا
 ینبردها ونانيبا خ یو پادشاهان ساسان شدند یم دهينام
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 یرومتاريخنويس  -نوسيلمارس انوسيداشتند. آم اريبس

و شاه آنان گرومباتس که  ونانياز خ ،یالدچهارم مي سده
  .کند یم اديبا شاپور دوم داشت،  يیها و جنگ نازعاتم
 
 ني)، نخستAmmianus Marcellinus( نوسيمارسل انوسيام
کرده. او مقام  ادي ها ونياست که از خ يی  سندهينو

را ثبت  ها ونيخ نينخست خيتار عيبود که وقا یارشد
شاپور دوم، امپراتور  يیکه با فرمانروا يی کرده، دوره

ميانه در  ها ونياست. خ م.) همعصر بوده ٣٠٩-٣٧٩( یساسان
مرو (واقع در کشور  یها ساکن دشت ساسانی دوره های

ها در جزء  اند. نام آن ) بودهیترکمنستان کنون
 دهيشاپور دوم آمده بودند، د یاريکه به  سپاهيانی

وفادار نماندند  رانيا یدر دوست فهيطا نياما ا شود یم
به خراسان بزرگ هجوم  چند باراز مرگ شاپور دوم  پس و

به شمار  راناي سرحدات دشمن عمده نيآوردند و در ا
 .رفتند یم
 
هستند که  یبعد یها»هون« اکاني، ن(هونوها) نوهاونگيه

 ونانيها را خ اوستا باشد، آن ريکه تفس ،یکتاب پهلو
 ائونايصفت ه اني. اما در خود کتاب مقدس زردشتسدينو یم
)Hyaona (نگاشته آمده است. یونيخ یعني« 
 

به هر رو، بيشتر پژوهشگران بر آن اند که همانا همين 
خيون ها، نياکان هونو ها بوده اند که از سرزمين های 
نيايی خود به سوی مرزهای جنوبی سيبيری و شمال چين در 

ه کنون ديوار بزرگ چين در آن جا برپا امتداد مرزی ک
است، شتافته بودند. در آن جا دو قبيله خيونی استقرار 
 –يافتند که پسان ها در اثر آميزش شان با چينی ها 
 تبار نوی به نام هونوها (خونوها، سيونوها) پديد آمد.

   
سال پيش از ميالد  1650چنين پنداشته می شود که حدود 

که  الدياز م شيسال پ هزار -ديگر(بنا به داده های 
 یبا بخش ینيچ انزردپوستشماری از  دقيق تر می نمايد)،

يوی ها  و هون) хяньюнь( ون هاي نياه -دپوستانياز سپ
)хуньюй (آوردند. انيو هونوها را به م افتندي زشيآم 

هيان يون ها و هون يوی ها در دشت های کناری جنوبی 
 ند. بيابان گوبی بود و باش داشت

 
در افسانه های چينی آمده است که شهزاده يا سرداری از 
دودمان نيمه افسانه يی سيا (سيه) با خانوار و پيروان 
و هواداران خود در برابر دربار برافروخت و به بيابان 
گريخت و در آن جا با شماری از  تيره های کوچرو و 
 دامدار  بيابانگرد و دشت نورد هيان يون ها و هون يوی
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ها آميزش يافت. اين ها را روشن است نمی توان هونو 
خواند. اما می توان نياکان هونوها يا پروتوهونو 
شمرد. نسل نوی که از آميزش چينی های زرد پوست و 
بيابانگردان سپيدپوست پديد آمد، هونو نام گرفت. در 
منابع چينی نام اين قوم سينهو يا سيونو آمده است. در 

 Hiung-nuو در آلمانی Hsiung-nuانگليسی 
 

بايد متوجه بود که هونوها را که می شود هون های قديم 
يا هون های آسيايی خواند، با خيونی های سپيدپوست 

عوضی نگرفت.  ايرانی و  هون های اروپايی -تورانی 
هونوها هر چند هم از بازماندگان خيونی ها بودند، با 

ن ميتيست توجه به آميزش با چينی ها و ساير بوميا
 (دورگه و چندرگه) از آن ها متفاوت گرديده بودند. 

 
بر سر اين که هونوها به چه زبانی سخن می گفته اند، 

زبان تا کنون  نيا از جرو بحث های فراوانی روان است.
که اصال رسم الخط  نيا اياست. چون  دهيبه ما نرس یزيچ

ه نوشتند که حفظ نشد یپوست م یهم به رو اينداشتند و 
 یاز واژه ها تا کنون جر و بحث ها یاست. در باره برخ

ترديدی نيست که زبان نخستين . تروان اس انيپا یب
هونوها همان زبان خيونی ايرانی خاوری بوده است که با 

 .  زبان اوستايی بسيار نزديک بوده
 

ديدگاه بيشتر رايج، هوادار تورکی زبان بودن هونوها 
اران چنين ديدگاهی، پيوند است. با اين هم، حتا هواد

زبان هونوها را با زبان های ايرانی خاوری منتفی نمی 
پندارند. ديدگاه ديگری که هست، زبان هونوها را مربوط 
به گروه  زبان های قديمی شرقی ايرانی می دانند که 
بسيار با زبان سکايی ها  يا ساک ها يا زبان باشندگان 

سی (پولی بلينک) سپيد پوست گستره سرچشمه رود ينی 
نزديک بوده است. شماری از دانشمندان به عنوان نمونه 
ب. آ. سريبريانيکف می پندارند که زبان های چواشی 
(بلغاری) ريشه در زبان هونوها دارند. زبان 
پروتوتورکی چوواشی يک زبان به ويژه کهن است و در بر 
دارنده بسيار از واژه های دارای ريشه و خاستگاه 

خشو (مادر  -داماد، هوناما -. مانند هوناشاهونويی
 تکثر است. -زن)، هونات

 
در اين جا يک چيز بسيار شايان اهميت است: بايد دقيق 
متوجه بود که در باره زبان هونوها در کدام دوره سخن 
گفته می شود؟ ترديدی نيست که در آغاز، زبان شان همان 

ده است. زبان خيونی بسيار نزديک به زبان اوستايی بو
اما در مراحل بعدی دگرگونی هايی در زبان شان رونما 
گرديد. بايد از ياد نبرد که هونوها کنفدراسيونی بوده 
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قبيله گوناگون. در اواخر پادشاهی  24اند شامل 

هونوها، کشور شان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسيم شده 
بود. در جنوب بيشتر متمايل به چين بودند و سرانجام 

ابعيت چين را پذيرفتند. اما در شمال وضع به گونه هم ت
ديگر شکل گرفت. آن چه مربوط به زبان جنوبی ها می 
گردد، ترديدی نيست که بيشتر به زبان های خانواده 
تورکی نزديک بوده است. برخی از واژه هايی که از زبان 
آن ها بر جا مانده است مانند اوزون (دراز) و اويون 

تايی دارند. اما به گونه يی که منابع (خرگوش) ريشه آل
چينی نوشته اند، زبان هونوهای شمالی بيشتر به زبان 

 تخاری نزديک بوده است.    
 
دو تيره ديگر تورانی، با  -ها یگونه ژون ها و د نيهم 

که از تبت  دييمنگولوهای  یتبتآميزش با چينی ها، 
 از یگريبا بخش دشرقی به مغولستان کوچيده بودند، 

 یعن(دون هوها) يو دونخوها  افتندي زشيآم هونوها
 آوردند.  ديپدرا مغول ها  اکانين
 

و  افتندي زشياز هونوها با دونخوها آم یپسان ها بخش
 یدوم اکانيدادند که از آنان ن ليرا تشکها ن وهوا

آمدند. از جمع  انيها به م یبا نياس یعنيمغول ها 
 یعدپيشينيان بکه ژوژان ها زاده شدند  -ها  یبا نياس

خاکاس ها (که در  ابگونه  نيونوها همهمغول ها شدند. 
پسان ها  -منايع چينی به نام خياگاس ها ياد شده اند)

 ی جنوبیايبريپوست سا دياقوام سپ گريو د زهايقرغ
  .افتندي زشيآم

 
 هونوها، پس از فروپاشی دولت شان، چهار گروه شدند: 

با چينی ها آميزش  گروه نخست که در جنوب بودند،-
 يافتند و از صحنه تاريخ ناپديد گرديدند.

گروه دومی که در شرق بودند، با توده های - 
 پروتومغولی آميختند و نيز همين گونه، ناپديد شدند. 

گروه سومی که در  شمال بودند، به چند بخش تقسيم  -
شدند که بخشی از آنان به سوی اورال و ولگا شتافتند و 

پيوستند و توده نو هون ها را به ميان  به اوگرها
 آوردند که آتيالی پرآوازه  از ميان شان برخاسته بود.

(ارن)  النپوست و  ديسپ یآن ها با سرمات ها گريد بخش
خزرها  بيکه به ترت افتندي زشيآم ايرانی دپوستيسپ یها

يعنی تاتارهای بعدی  .آوردند انيو بلغارها را به م
 کی اند و شالوده ايرانی دارند.دقيقا با بلغارها ي

 
گروه چهارمی که در شمال باختری بودند، به دو بخش  -

يويی بان  -تقسيم شدند: بخشی با اوسون ها يکجا شدند 
ها (که شماری آن ها را به نام هون های سفيد هم ياد 
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کرده اند و يفتلی ها را از بازماندگان ايشان می 

ها يا نياکان سغديان شناسند) و بخش ديگر، به يوئه شی 
 و کوشانيان پيوستند و در ميان آن ها ذوب شدند. 

 
آن چه مربوط به هون های سفيد می گردد، بايد گفت که 
شمار هونوهايی که به اوسون ها و يوئه شی ها پيوسته 
بودند، بسيار اندک بود. در حالی که نفوس اوسون ها و 

تخمين می  هزار نفر 600يوئه شی ها را هر يک بيشتر از 
ميليون نفر). شمار هونوها در کل  1.2زنند(جمعا بيش از 

هزار نفر تخمين زده می شود که از اين جمع، همان  360
گونه که گفتيم، هونوهای جنوبی به چينی ها، هونوهای 
شرقی به توده های پروتومغولی و بخش ديگر يعنی 
هونوهای شمالی به ساير قبايل خاوری و شمالی و به 

ها در اورال پيوسته بودند که در آينده هون ها را اوگر
ساختند. تنها گروه چهارمی که در شمال غربی می 
زيستند، به اوسون ها و يوئه شی ها پناه آوردند. تازه 
چنانی که در همين مقاله کمی پسان تر خواهيد ديد، 
هونوهای شمالی و غربی، بيشتر متشکل از بازماندگان 

 يوئه شی ها بودند. 
 

روشن است چنين تعدادی نمی توانستند بافتار تباری و 
زبانی اوسون ها و يوئه شی های غربی را به گونه 
بنيادی دگرگون بسازند. البته، پيش تر از اين هم 

هزار  40اوسونی ها در جنگی توانسته بودند، نزديک به 
تن از هونويی های شمالی بيشتر يوئه شی تبار را اسير 

ت در چنين موارد، مردان را می کشتند بگيرند. روشن اس
و دختران و زنان و کودکان شان را به بردگی و کنيزی 
می بردند. به هر رو، هر چند در چنين موارد، تا 
اندازه يی بافتاری تباری و زبانی دستخوش دگرگونی می 
شود، اما به گونه يی که تاريخ بارها نشان داده است، 

روزمندان. از همين رو هم بيشتر به سود تبار و زبان پي
بوده است که بيشتر پژوهشگران نوشته اند که هون های 
سفيد از ساير هون ها تفاوت داشته و زبان شان از گروه 

 ايرانی شرقی بوده است.      
 

به هر رو، به دليل اين که از هونوها هيچ اثر مکتوبی 
بر جا نمانده است و همه بر نوشته های چينی ها تکيه 

نند، رسيدن به نتيجه قطعی در زمينه بسيار دشوار می ز
 گ-می نمايد.
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 ليباباره قدر  ینيچمنابع  ات موثقنخستين اطالع
چهارم  -سده های هفتممتعلق به هونويی ها -پروتو

قلمرو پيش از ميالد می باشد. در آن هنگام، 
 یشاآنشکنونی استان  یبخش شمال ليقبا نيا یمرکز

وی  رودخانهدر حوضه بود.  اوردوس هم مرز با نيچ
  )Lunsyan( لونسيان در شمال شهرستان) Weihe( هی
 .کردند یم یزندگ  )lyuhun( يوهون هال
 

(شهرستان ) Beidi( »بای دی«در شمال آن ها در 
) syuyyan( ) قبيله سيوی يانTsinyanکنونی تسينيان 

 و سيويان )lyuhun( بودوباش داشت. ميان ليوهون
)syuyyan( در اندين )Andin ( و پين ليانPinlyan 

کنونی) )  Guyuan( و گون يون Pingliang(پينگ ليانگ 
 بسر می بردند. » نسل اوشی«
 

مواد پژوهش که در  ،یکشاورز از یدامدارجدا شدن 
گستره و  نيدر شمال چ یباستان شناس یها

 الد،ياز م پنجم پيش -سده های هفتممغولستان در 
کوچرو  ليبه ظهور قبامنجر  ترصد شده است،

 .گرديد جا نيدر ادشت نشين  شباندامدار و 
 یبرخگرد آمدن  در کوتاهمدت، نديفرا نياپيامد 
بود.  يی لهيقب يه هایدر اتحاد ليقبا نياز ا

ها در گزارش سرشار از  ،ن دورهاری ايمنابع نوشت
باره يورش های پيوسته و پيهم کوچروان دشت 
نشين، بر آبادی های پراکنده و روستاها و ديهه 

 زان چين است. کشاورهای 
 

مقارن با سده نها تاخت و تازها و شبخون ها، ت
 یبا استقرار هژمونچهارم پيش از ميالد 

سردارنشين تسين که توانست بخش بيشتر آبادی ها 
 های دودمان رو به افت چژو (ژو) را زيردوک  و

 بگرداند، کاهش می يابد.متحد چتر خود 
 

در اواخر سده چهارم پيش از ميالد، گردانندگان 
 - وتوپر اقوام ستگاهيز گستره )نيشکشور تسين (

(نياکان هونوها) را اشغال   )protosyunnus( سيونو
کوچيانی که در آن جا می زيستند،  زير و کردند 
به ناگزير کوچيدن  ،ینيچ یهاجنگ افزارفشار 

برای جلوگيری از تاخت و  باختری گرديدند. الشم
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تازهای کوچروان مرزی بر چين باستان، نخستين 
 »انگ چنگچ» (چئن -چان«  نيبزرگ چ واريدبخش 

 رياد شده د ليقباپس از چندی، ساخته شد. 
 ند.شو یظاهر م گوال -ائدزين و شان -تسليان

 
 خيپدر تار« -)Sima Qian انيک مايسسئما تسيان (

) Chi Chi  -(چی چی» تزی -شی« کتاب سندهي، نو»چين
با سخن ) »Historical Notes«ی خيتارهای  ادداشتي«(

قبايل سونيو (هونو)  گفتن در باره نياکان بالفصل
تلخ رويارويی دو فرهنگ بزرگ زمان  يت هایواقع
کشور امپراتوری چين کشاورز و  فرهنگ -خود

و فرهنگ ) settled agricultural China( زميندار
 و دامدار نينش چ(هونو)ی کو امپراتوری سيونو 

)nomadic Xiongnu Empire( را که روند تاريخ تباری- 
 یا را برايآس یشمالبخش  ethno-political history یاسيس

 سده تعيين کرد، مد نظر داشت. نيچند
 

 باشندگانمتفاوت بود.  یتا حدود تيدر واقع، وضع
های ميانه  هيو کوهپا یمرکز یايآس یجلگه ها

تکه تکه متشکل بر چندين قبيله پراکنده و  ،آسيا
 سده انيتا پا ی بودند.چند زبانچندپارچه و و 

 -در منطقه یاصل یاسيس یروين ،الديماز  پيشسوم 
 باستان ونانی يوئه شی (در زبان يورتامپرا
و نيز اتاکوری » ی هاآس« -نيدر الت »yatii« -ياتی
بود که گستره سرزمينی آن ها از  )attakoryها (

تا ) ی متاخرمنچورباختری (بخش  نيچشمال خاوری 
 خاوری پهن بود.ترکستان واحه های 

 
ره بودوباش يوئه شی ها را به گست ،انيک مايس

 -گونه تقريبی چونانِ دايره بودوباش قبايل سکايی
های ايرانی قديم يا ديگر  زباناسکيتی که به 

سخن می گفتند؛ چنين  يیهندواروپازبان های 
 آغاز مياندر يوئه شی ها «پرداز می نمايد: 

در ». کردند یم یزندگ شان -تسيليان دانهوانگ و
: می دهد حيوضه يوئه شی چنين تاين حال، در بار

دانهوانگ درآغاز، يوئه شی ها در گستره يی از «
بود و باش در غرب ... شان-تسيليان در شرق، و از

) Shachzhou( همين شاچژوی-دانهوانگ ».داشتند



 

585 
 

 باختری گانچژودر جنوب شان  -تسيالن وکنونی است 
)Ganzhou(   است.واقع 
 

 -تسيان«امانده از اين اطالعات در نوشتارهای برج
) يا Qian Han Shuهان شو ( -يا کيان» هان شو

 The early history of the (تاريخ اوليه امپراتوری هان) 
Han يوئه شی ها  ،که بر طبق آنگردآوری شده است

رشته  یامتداد خط الراس اصلهای واقع در  نيسرزم
جنوب سوژو و ) در Richthofenکوه های ريشت هوفن (

را زير فرمان ) Ganzhou( ی گانچژوبجنوب غر
 داشتند.

 
گستره بودوباش  ،هانامپراتوری اواخر عهد اسناد 

 انگ وژ را ميان  باستانيوئه شی های 
مناطق کنونی در  یعني، )Jiuquan(تسزيوبسيوان 

عالوه جا می دهد به   )Suzhou( سوژو و گانچژو
 ).Edzin( ائدزين گل  و  )Bulangir( بوالنگير

  
 نيتربق اطالعات چينی ها، يوئه شی ها نيرومندمطا

تسين  یامپراتورعهد در  نيچ یدر مرزها هياتحاد
های اسب  شان کشور) بودند که چينی ها از نيش(

تنومند و خوش پيکر به دست می آوردند. آن ها  
 شتريو ب رزم داشتندآماده جنگجوی  يکصد هزار

سيونوها از جمله  ه،يهمسا نيکوچ نش ليقبا
همسايه خاوری شان، در در وابستگی از  -)هاوونه(

آنان بسر می بردند. گاهنامه های چينی می 
زمانی يوئه شی ها بسيار نيرومند «نويسند که: 

بودند و به سيونوها (هونوها) به ديده تحقير می 
 ] 1».[نگريستند

 
، قبايل الدياز م پيشسوم مقارن با اواخر سده 

وها هم ها هون نآ انيدر مکه  ،ینيچ ريغ کوچی
از  ،ژائو -نيشمال چ یفشار پادشاه بودند، زير

کردند. در  ینيعقب نشبه شمال  ی اوردوسها استپ
بود  196،انمتووها به دست هونی زمان، رهبر نيا

                                     
. از گذشته های بسيار دور، قبايل کوچرو تورانی،  196

تومان ها،  -سپاهيان شان را در گروهان های ده نفری
يک گردان صد  -آرايش می دادند. از ده گروهان ده نفری
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، يک بانو از يوئه شی »ملکه« -ارشد ویکه همسر 
 تيواقع نيتوان با ا یمها بود. در اين باره 

ميان در » ئه شی«شهبانوی  هداوری کرد ک یجد
)  و يا Huyanخويان (هويان -دودمانی هونوائتالف 

 خوانده می شد. )Hayyanخيان (هايان 
 
) و يا خيان Huyan(خويان (هويان -واژه نيا

هوم مف نييدر تعی ميمستقی مواز ) )Hayyan(هايان 
) tszyuyyan» (تسزيوييان« -يوئه شی مقدس یاصل
، و می يابد )»یريراه ش«، »ديراه سف« »ديسف(«

که در ») شهبانو») («ائه شی» («ائه جی« اصطالح
دقيقی از  یکپی می شود، بازساز) ati» (اتی« قالب

 graphic( یکيگراف )راتييتغ( يکی از وارياسيون ها
variations (خويان يا  همان کلمه) خويان)
) Hayyan) و يا خيان/خايان (هايان Huyanهويان
- »[يو ئه شی 197»ه جیيوئ«به شکل ، که بعدها است

                                                                                                           
يک هنگ  -نفری و همين گونه از ده گردان صد نفری

يک سپاه ده هزار  -ی و از ده هنگ هزار نفریهزارنفر
نفری تشکيل می يافت. معموالتومان های ارشد در راس 
همين سپاه های ده هزار نفری قرار می گرفتند. چنين بر 
می آيد که تومان منصب لشکری رهبر هونوها بوده باشد 

 گ.     -تا نام وی.
 . شايان يادآوری است که کلمه يوئه شی را به زبان 197

) می نويسند. در زبان юэчжиروسی به شکل يوئه چژی (
چينی، به اشکال گوناگون آمده است؛ مانند: يوئه جی، 

يوئه جی و هم  -يوئه جی و تا-يوئه ژی، يوئه شی، دا
يوئه چی. روشن است در زبان های انگليسی، فرانسوی -تا

و آلمانی هم به پيروی از چينی ها آن را به اشکال 
اند. از ديد ما، برای جلوگيری از  گوناگون نوشته

سردرگمی بهتر است تنها به يک شکل نوشته شود. چون 
معنای دقيق اين کلمه، شهبانوی ماهتابی (يعنی ملکه 

به » شی«ماهبانو) است، و  -آمده از سرزمين ماهتابی ها
شهبانو بسيار نزديک است، از همين رو، آن را به شکل 

يادآوری است که هونوها آورده ايم. بايسته » يوئه شی«
پادشاه خود را به نام شانيو و شهبانوی خود را به نام 

ياد می کرده اند. منظور از سرزمين ماهتابی، » شی«
کشوری است که در ترکستان خاوری و شمال باختری 
مغولستان واقع بود و در آن پنج قبيله آريايی (ايرانی 

وشانی ها زبان) زندگی می کردند که نامدار ترين شان ک
 بودند.
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گ.] ثبت شده بود. به سخن ديگر، در جامعه 
- »)يوئه شی» [(«يوئه جی«هونوهای قديم، کلمه 

  198معنا می داد.» ملکه«يا » شهبانو«گ.] عيننا 
 
به نوشته ) Maodun( ماودون -)Touman( تومان رپس

 در نزد يوئه شی ها  ،همان نويسنده چينی
گ شده، با فريب ماودون ديگر بزر199بود.» گروگان«

                                                                                                           
 

شايد در آينده، پس از فروپاشی امپراتوری هونوها و 
پيوستن بخشی از آنان به يوئه شی ها و اوسون ها، آن 

  گ.   -ها را از همين رو، هون های سفيد خواندند.
. بايسته يادآوری است که در زبان های ايرانی خاوری  198

ه است؛ به معنای نکو و خوب به کار می رفت» هو«باستان 
مانند هوشنگ (نکوکار) و هومن و... همچنين امکان آن 

هزارگی که چونانِ » آجی«يا » آجه«می رود که کلمه 
به کار » نشانه تکريم و تعظيم به بانوان پير و کهنسال

(شهبانو) داشته » ئه جی«می رود، نيز ريشه در همين 
باميان که نادرست به » آجه گک«باشد. مانند کان آهن 

در » آ«معروف شده است. بايد گفت که » حاجی گک«شکل 
زبان چينی چوناِن نشانه احترام و تکريم و تعظيم به 
کار می رود. به گونه مثال، در اخير نام سردار آشين 
(سردار آسين يعنی سردار آسمانی) که آن را به شکل 
آشينا نوشته اند. به دور نيست که در کلمه هايی چون 

ر بزرگ) در زبان های ترکی، آجا ماد -آقا و آچا (آچه
(آجه)، آپا (آپه)، آبا (آبای) در گويش هزارگی پارسی 
دری و نيز  آنا و آکا (اکا) (مادر بزرگ و عمو) در 

» آ«، از همين نشانه احترام چينی »آ« -زبان پشتو و...
گرفته شده باشد. شايد هم برعکس، چينی ها در زمينه از 

 گ.–هونوها تقليد کرده باشند. 
گرفتن و گروگان گروگان . چنين بر می آيد که آيين  199

ميان کوچی های آن زمان مرسوم بوده باشد. در گذاشتن 
ی نيچروايت تنها از ياد برد که اين  ديبابا اين هم، ن

) در ميان avunculatنوزادبخشی (آونکوالت سنت  ها نيست. 
 ] نيز رواج داشت که مطابق آن،2اوسون های باستان [

يش می سپردند. زيرا چنين رمادان را به خاندان ادنوز
می پنداشتند که نوزاد مال آنان می باشد. چون دختر 
شان آن را به دنيا آورده است. سپس کودک را می 

به و  توانستند دو باره از خاندان مادريش خريده 
 ردانند.بازگ شخانواده پدر

: چون چنين رسمی در ميان ايرانی يادداشت گزارنده
بانان نيست، روشن است به دشوار بتوان چنين همتاواژه ز

يی در زبان پارسی دری برای آوانکوالت يافت. شايد 
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 ینوعدادن يوئه شی ها و گريز از نزد آنان، 
(کودتای دورن خانگی) را به راه  »یکاخ یکودتا«

همسر  -(نامادری خود) او زن پدر خودانداخت: 
وارث تاج و  وليعهد -واپسر يا شهبانو، و  ارشد

از رشته  خودناتنی برادر  یعني(شاهی و تخت 
تومان شانيو را  -خود پدر سرانجام هم )، و پدری
 200ش بود، کشت.بازگشتمخالف  یليبه دالکه 

                                                                                                           
گذاشتن نوزاد نزد برادر  -avuncularترجمه تحت اللفظی  

ماما (دايی) شده بتواند. هر چه است، ما در  -مادر 
 گ.–اين جا نوزادبخشی نوشته ايم. 

ردن شهزاده ماودون و . ماجرای در گروگانی بسر ب 200
بازگشت دراماتيک  او و کشتن پدر و نامادری و برادر 
ناتنی اش (شاه و شهبانو  وليعهد هونوها) را بسياری 
از پژوهشگران تاريخ هونوها از جمله اکادميسين 

با » تاريخ خلق هونو« -گوميليف در کتاب معروف خود
است تکيه بر منابع چينی آورده اند. فشرده ماجرا چنين 

که هونوها کنفدراسيون قبيله يی بودند زير فرمان 
يوئه شی ها).  -پادشاهان کشور ماهتابی (پسان ها

پادشاه ماهتابيان بنا بر مصلحت های سياسی، يکی از 
پادشاه هونوها  -شاهدخت ها را به همسری تومان شانيو

داده بود. تومان شانيو هم بنا بر مصلحت های سياسی، 
خت ماهتابی را شهبانوی کشور ساخته و همانا همين شاهد

 پسر وی را وليعهد رسمی اعالم داشته بود. 
 

در اين حال، تومان شانيو، برای حفظ روابط حسنه با 
دربار شاهنشاهی کشور ماهتابيان و به خاطر کسب اعتماد 

شاهنشاه و تضمين پادشاهی آينده برای نواده وی،  
اش را چونانِ  پسر ارشد خود از همسر نخستين -ماودون

 گروگان به دربار ماهتابيان فرستاده بود. 
 

اما، ماودون که خود را سزاوار تخت شاهی هونوها می 
پنداشت، با فريب دادن يوئه شی ها و ربودن يک اسب از 
نزد آنان گريخت و به اردوگاه پدری آمد. سپس با کشتن 
شهبانو، وليعهد و شاه، خود شانيو شد و سپاه بزرگی 

آورد و آغاز به جهانگشايی کرد و همه قبايل  فراهم
کوچرو را از خاکاس ها يا خياگاس ها (نياکان قرغيزها) 
گرفته تا دونخوها (نياکان مغول ها) و اوسون ها و... 

قبيله) را زير فرمان خود درآورد و اين   24  -(در کل
گونه، شاهنشاهی کوچی بزرگی را پی ريخت. سپس، بر يوئه 

با يورش غير منتظره پادشاه آنان را کشت  شی ها تاخت و
و سپاه آنان را به سختی شکست داد. اين بود که يوئه 
شی ها ناگزير به ترک ترکستان شرقی و همه متصرفات خود 
گرديدند و به سوی غرب و جنوب گريختند و در آن جا يکی 
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در  یسابقه روابط سنت یبسنت شکنی  نيادر باره 
چنين حکايت می کند  انيک مايسسيونوها، جامعه 

خاموش بودند و چاره يی جز که مردم  یدر حال«که 
ر در وجس دشمنان، و فرمانبرداری نداشتند اطاعت
د تا ماودون را که بر آن شدن ه،يهمسا یکشورها

های بستگانش بود، سرو راست سرگرم زدن چپ در 
پرداخت باج و و خواهان نمايند جنگ به  ديهدت

دونخوها (دون  نرايفس اين بود که خراج گردند.
ند که ماودون اظهار داشتهوها) از راه رسيدند و 

گله از اسب  نيبهتربه نشانه صلح با آن ها بايد 
رش را به آن ها بدهد.  زيباترين همس و وهاهون

می و  يدند و برآشفتندشورنزديکان ماودون 
را ی، سفيران گستاخخواستند تا به خاطر چنين 

 با لبخند وماودن جلو آنان را گرفت  بکشند. اما
 يک هيدوستان همسادارد که از ارزش  ايآ«گفت: 
 »؟را دريغ کنيم  زن کيا ياسب 

شان  داد هر چه می خواهند، برایدستور ...و 
 بدهيد.

 
 - dunhu(201يا  Donghu( قبايل کوچی دونهو

جنوب  هایها بودند. مرزوهون یشرق گانيهمسا

                                                                                                           
کوشانی ها، با شکست دادن يونان و  –از قبايل شان 

 وی را پی ريختند.باختری ها پادشاهی ن
 

اين در حالی بود که در زمان پدرش، هونوها در وضع بس 
دشواری به سر می بردند و از چهار سو در محاصره 
دشمنان نيرومند قرار داشتند: در جنوب چينی ها، در 
شرق دونخوها (نياکان مغول ها) در شمال خاکاس ها يا 
خياگاس ها (نياکان قرغيز ها که در آن هنگام در 

اوسون ها  -رچشمه رود ينی سی بسر می بردند) و در غربس
 گ.     -و يوئه شی ها.

. به گونه يی که پيشتر نوشتيم، نياکان هونوها  201
 ( ون هاي نياه -متشکل از دو قبيله خيونی يا خيانی

хяньюнь (و هون ) يوی هاхуньюй بودند. هونوها بيشتر (
وجود آمدند. از اثر آميزش چينی ها با هيان يون ها به 

دونهو ها از اثر آميزش هون يوی ها با قبيله تورانی 
ديگر به نام ژون ها پديد آمدند. چنين بر می آيد که 

می بود، مگر، به هر » ژونهو« -بايد نام قبيله نو
نوشته اند » دونهو«دليلی که بوده، منابع چينی آن ها 
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نمای کوريا  رهيبه جزخاوری متصرفات دون هوها 
و مناطق  ادونگيل همچنين در ها  آنمی رسيد. 

بارها  دونهوها، کردند. یم یزندگ نيشمال چ یمرز
پيمان ن باستا نيحاکم چبا دودمان های و بارها 

هايی می بستند، مگر، باز هم، همه بند و بست ها 
چينی ها از سر جنگ با را زير پا می گذاشتند و 

و ستيز پيش می آمدند و گهگاهی هم بر آنان به 
از  شيپ سده سومدر  پيروزی هايی دست می يافتند.

 یها در استپ یتوجهشايان  یرويندونهوها،  ،الديم
 تند.ی به شمار می رفمرکز یايآس
 

ها با هونوها مناسبات برابرانه و متساوی هودون
الحقوقی داشتند. گستره بودوباش آنان را نوار 

کسی  چيهسرحدی يی از هم جدا می ساخت که به 
دو دولت پاسداران تعلق نداشت. در دو سوی سرحد، 

به گزمه (گشتزنی) و پهره (پاسبانی) می 
پرداختند. مرزبانان دونهوها در خاور و 

از پيش  209زبانان هونوها در باختر. به سال مر
، ناگزير به عقب نيفشار چدونهوها زير  الد،يم

نشينی از نوار مرزی شدند و از همين رو، از 
 500( یل 1000عرض  ی بهنيزمند تا خواستهونوها 

در اين  انيک مايسرا به آنان بدهند.  )لومتريک
ان شمند -دونهوها«...: باره چنين گزارش می دهد 

و گستاخی بار ديگر از هونوها جسارت هونوها با 

                                                                                                           
و آن ها با همين نام وارد تاريخ شده اند. بايسته 

آوری است که ژون ها با دی ها دو قبيله همسايه ياد
بسيار نزديک خويشاوند بوده اند که چينی ها به دشوار 

 می توانسته اند آن ها را از هم ديگر تفکيک کنند.   
 

در سده سوم پيش از ميالد، قبايل سيان بی (نياکان مغول 
ها) از اتحاديه دونهو بيرون شدند. چينی ها دونهوها 

وحشيان خاوری می خواندند. دون هوها در را به نام 
پيش از ميالد به ميان  1100دوره دودمان چژو باستان در 
پيش از ميالد، هونوها،  150آمده بودند. پس از آن که در 

دونهوها را سرکوب کردند، از اثر آميزش هونوها با 
بخشی از دونهوها، قبيله نوی به نام هوهوان ها پديد 

سيان بی ها از آنان جدا شدند و در آمدند. اين بود که 
ميانه های سده چهارم ميالدی آن ها را استيال و اسيميله 

 گ.  –نمودند. 
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خواستند تا زمين های مرزی را به آنان واگذار 
 شوند. 

 
کارآزموده و درس آموخته  ،بزرگانريش سپيدان و 

هيچ اعتراضی نکردند و ، پيشين تجربه تلخاز 
ها بيابانی اند و يکسره  نيزماين « گفتند:

آن ها هيچکسی که در  ،الخیسنگمردابی و نمکسار و 
از اين رو،  ».و گوسفندی را به چرا نمی بردگاو 

ها را به  نيزم سپارش نمودند تا به ماودون
 دونهوها بدهد. اما ماودون خشمگين شد و آغاز به

کرد که از ترس نزديک بود بزرگان داد زدن بر سر 
آيا می  است. و اساس دولت هيپازمين، «بميرند : 

ی را که به هر کساو  »به کسی داد؟آن را توان 
 وی توصيه نموده بود تا زمين ها را واگذار شود،

سپس بر پشت زين نشست و سوار بر اسب  .يدسر بر
فرمان داد تا بی درنگ بر دشمن لشکرکشی نمايند 
و هر کسی را هم که تعلل بورزد و دير بيايد، سر 

را رزمندگان ی درنگ، ببزنند. اين گونه، او، 
دونهوها که انتظار هيچ چيزی گرد آورد و بر سر 
 ] 3را نداشتند، ريخت.[

 
فتوحات هونوها را آغاز اين گونه،  انيک مايس

و خشونت و  یگر لهيحماودون، با  شرح می دهد.
 همقبيله يی هايش را وادار به فرمانبرداری ستم، 

او  .شد یعالفرمانروای ، نموده و شرط ديق یب
به دوش  خود را، يشخوپايتخت متصرفات  تيريمد

خاوری و باختری گستره زير  یها نيو سرزم گرفت
بستگان  انياز م یفرماندارانفرمانش را به 

وها از هون یورتدوره امپراسپرد. خود نزديک 
 همين اعالم پادشاهی ماودون آغاز می شود. 

 
سپاهيان هميشه پيروزمند و شکست ناپذير ماودن 

ن را نديده بودند. در ميدا شانيو روی ناکامی
 - جنگجويان در سه صف آرايش می يافتند ،نبرد

مرکز و جناح های چپ و راست (قلب، ميمنه و 
نيک می دانستند. خود را  فهيوظميسره) که هر يک 

ينی برپا بود: به نظم و انضباط آهن -در سپاه
خاطر کوتاهی و سهل انگاری يک رزمنده، همه دسته 

ند. يدبر یم را (به شمول فرمانده وی) سر
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تا  شمالدر  زمان کوتاه کيدر ازان ماودون، سرب
در خاوری، ترکستان تا  باختردر  ،کاليبا اچهيدر

سر و در جنوب به ند ديرس ائويرودخانه لخاور تا 
 .نزديک شدند باستان نيچ نيزم
 

 سال درهای منابع چينی آمده است که گزارش در 
 ليقبا، او یرهبروها به هون ،الدياز مپيش  201

، )tsyuyshe( تسيويی شی ،)hunyuy( يوی ی هونشمال
را زير ) Zeil( تسايلی و )gekun( گيکون ،دينيلين

سال بعد به برداشتن در ، و فرمان خود درآوردند
 هان یامپراتور یشمال یدر مرزهاپوياتر  یگام ها

 .پرداختند
 

کم  واران چابک هونوها بر سربازانسی نظامبرتری 
سال  192 ه سالبچنان بزرگ بود که  ینيچتحرک 
دراز خود، بی نامه ماودون در  ،الدياز مپيش 
گائو  -بيوه هانملکه بلندپروازانه، از و پروا 

با اين کار، به گونه بسيار که  خواستگاری کرد
 به همسر یوفادار ینيچاهانت بار، سنت ديرين 

 نيدر ارا زير پا می گذاشت.  یپس از مرگ و حتا
که مطابق آيين های حال، ماودون چنين می پنداشت 

حاکم کشور ه دودمان ندينماکوچی ها، عروسی با 
مستلزم گنجاندن  ديبا خودی خود،به شده فتح 

 به گستره کشور فاتح باشد.و مردم آن  نيزم
 

نامه به آن پيمانه چندش آور و سبک نوشتن شيوه 
يارای ترجمه  انيک مايکه سبود  زيآم کيتحرو 

ه تا روز ما حفظ شداما نامه  نداشت. را متن آن 
ميان روابط تراز نشان دهنده آشکارا و 202است

                                     
. به گونه يی که ديده می شود، ماودون به ملکه بيوه  202

چين نامه مفصل خواستگاری نوشته بود. در اين جا چند 
 پرسش اصولی مطرح می گردد: 

 تند يا نه؟ آيا هونوها از خود رسم الخط داش
اگر داشتند، آيا به اين رسم الخط آثاری برجامانده 

 است يا نه؟
 نامه هايی که نوشته بودند، به کدام زبان بوده است؟

آيا اين نامه و يا ساير نامه يی که شانيوهای هونويی 
به دربار چين می فرستاده اند، کنون در بايگانی های 

 چينی هنوز هم موجود است يا نه؟.
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ماودون نوشته بود: . است باستان نيو چ وهاهون
های پر از استپ سرزمين در . من من تنها هستم«

هر تنهايی برای  .ه امبزرگ شد ها اسبگاوها و 
تواند  یچه م ، ما از آنکننده است ما خسته یدو

  »....هستيم محرومبه ما آرامش ببخشد، 
 

و پرآژنگ  نينامه، خشمگ نيا افتيپس از درملکه، 
کرد. در رد  اهانت آميز ماودون را شنهاديشد و پ

در اين حال، درگيری هونوها با مرزبانان چينی 
هان  یامپراتورباختری سراسر مرز شمال و شمال 

 نيچ نکشيد.جنگ بزرگ به  کارما، شت. اادامه دا

                                                                                                           
جا، نويسنده نوشته است که گويا نامه  در اين

خواستگاری ماودون تا کنون حفظ گرديده باشد. اما 
ننوشته است که اين نامه درکجا است؟، به چه زبانی و 
به کدام خطی نوشته شده بود؟ آيا چينی ها اصل نامه را 
در معرض ديد همگانی يا دست کم محافل پژوهشی گذاشته 

 اند يا نه؟
 

اشد. اما من، زياد باورم نمی آيد. شايد ای کاش چنين ب
نويسنده اشتباه کرده باشد. گمان غالب اين است که چون 
هونوها و ساير قبايل کوچی يا اين که اصال از خود رسم 
الخطی نداشته بودند و يا اين که نامه های شان را به 
روی پوست های بره ها می نوشته اند، به دليل فرسوده 

نين نامه های پوستی در درازمدت، شدن و نابود شدن چ
شايد چيزی از آنان بر جا نمانده باشد. اگر نامه 
مانده باشد، موضوع اين که هونوها به کدام زبان سخن 
می گفته اند، به گونه نهايی حل می شود. اما موضوع 
زبان و نوشتار هونوها کماکان رازهايی اند که تا کنون 

هرگز هم پاسخ درخور در پرده ابهام مانده اند و شايد 
 و بايسته نيابند.

 
به باور من، شايد نامه شانيو ماودون به زبان چينی و 
شايد هم به زبان هونويی با رسم الخط چينی نوشته شده 
بود. در آن هنگام در ميان هونوها شمار بسيار اسيران 
چينی بودند. حال، سخن بر سر نامه بسيار مفصل و دراز 

نين نامه يی تا کنون مانده باشد، است. اگر به راستی چ
پس اين همه جرو بحث ده ها دانشمند بزرگ در دست کم يک 
سده و نيم گذشته بر سر چه بوده است؟ گمان من اين است 
که از اين نامه تنها همان جمله يی به زبان چينی 
مانده است، که سيما کيان در نوشته خود آن را بازتاب 

خلق هونو نوشته است که  داده است. گوميليف در تاريخ
 گ.-به زبان هونوها تنها يک جمله مانده است.
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ناگزير گرديد ملکه  رو،. از اين بودجنگ نآماده 
خفت باری به دور از شان امپراتوری  یمه پاسخنا

 نيچ خيدر تارچنين نامه يی را که  ،چين بنويسد
ننوشته » يانوحش«هرگز هيچ فرمانروايی برای 

 ]4بودند. [
 

دست يازيدن به  ن،يو چ وهاهونميان توازن قدرت 
هر  چنين کاری را يک امر ناگزير ساخته بود.

می متکبرانه که باستان،  ی هاینيچی برا ،چند
قلب انسان و چهره «هونوها دارای  کهپنداشتند 

بزرگ ، چنين چيزی چوناِن »اند  یوحش جانوران
وها هون ،زمان نيامقارن  .بودآبروريزی  نيتر

يوئه شی ها را  یها نيزمتوانسته بودند همه 
به گستره ميان  بگيرند و آنان را به غرب

از پيش  177سال به  برانند. نگو دانهواتسيليان 
، ماودون شانيو برای تنبيه چينی ها به الديم

خاطر زيرپا گذاشتن خودسرانه و عمدی پيمان صلح 
امپراتوری هان، از سوی با بسته شده در آن برهه 
فرمان داد تا به خود  یغربآن ها؛ به جانشين 

لشکرکشی  ،هنوز هم قدرتمندسرزمين يوئه شی های 
يوئه شی ها را به  و،ره نظام هونسوانمايد. 

مناطق توانست مهم ترين  نيو همچنداد شکست سختی 
باختری را که در گذشته زير فرمان يوئه شی ها 

 بود، بگيرد.
 

ماودون در اين باره به امپراتور 
- به لطف [خداوند«گ.] هان نوشت: -[(امپراتريس؟)

و اسب گ.] آسمان، همه سپاهيان ما تندرست اند 
 يوئه شی ها راها  آنن سالم و تناور. های شا

 ريمشرام کردند. به شماری از آنان شنابود و 
آهيخته زده شد و شماری ديگر را زير فرمان 

 آوردند و (آرامش و حاکميت را) برقرار ساختند.
 

، اوسون، Loulan (Krorayna) لوالن (کرورايانه) 
) و بيست و شش Avgal(اوگال  Utszeاوتسزی 
 36همسايه با آن ها (در واقع، بايد  سردارنشين

يعنی همه سردار نشين های وقت ترکستان  -باشد
خاوری) شامل ارتش (هونو) شدند و يک خانواده  

 ]5(يعنی يک دولت) گرديدند. [
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 شيپ 165-174 بر يوئه شی ها ميان سال هایها وهون

 . سر از اينگونه نهايی پيروز شدند به الدياز م
 یريبه درگ يیاشاره هيچ ابع منديگر در زمان، 

وها و يوئه شی ها ديده هون ميان های رو در رو
 نمی شود. و اما آغاز به کوچيدن يوئه شی ها به

و  160سال های  دريانه م یايبه آسسپس و رود هفت
، به دليل يورش اوسون ها الديمپيش از سال  158

بر آنان بوده است. يوئه شی های رانده شده به 
مو سرزمين های گستره عليای آ ،يانهم یايغرب آس

 را گرفتند. ايردريسوادی های ميانی رود و 
 

ی ربغدولت  گذاراندايبندر آينده، ها يوئه شی 
 يا کنگويی ها  کنگ یپادشاه -)Kantszyuy( کنتسزوی
(Kangha) ،شناخته شده  الدياز مپيش  150از  (که

 تا الدياز م پيش 21 سال زاست و در ترکيب آن ا
کسپين و  ارال یايدر نيبهای  نيزم ميالدی 221

 یهند-ی مرکزیايآسنيز امپراتوری  وقرار داشت) 
چهارم ميالدی  -ی سده های يکمهانج قدرت( یکوشان

[و نيز  مودر کنار امپراتوری های هان و ر
 گ.]) گرديدند.-امپراتوری اشکانی

 
 یامپراتور یها شهيباره ر در »هو هان شو«در 

هنگامی که دودمان «فته شده است: چنين گ یکوشان
شد، وها برافتاد و واژگون هون يوئه شی به دست

 یايجنوب آس بهباختر،  و وناني به (گستره
.. سردارنشين فروپاشيد.پنج کوچيد و به  )يانهم

 guyshuan سال سردار گويشانیصد گذشت پس از 
) Kiotszyukyuکيوتسزيوکيو( ) شاهزادهی(کوشان

 ) چهار شاهزادهKudzula Kadfiz((کودجوال کدفيز) 
پادشاه و خود را نشين ديگر را تابع خود ساخت 

 دهينامگويشانی (کوشانی)  او یپادشاه. اعالم کرد
 ]6»[شد. یم
 

باره در تصور واحدی در علم همراه با آن، 
براندازی دولت يونان و باختری به دست  یچگونگ

ه گروهی می پندارند کدارد. نجود و يوئه شی ها
فشار يوئه شی ها زير  ،الدياز مپيش سال  164در 



 

596 
 

خود در  یبه ترک اراضوها ناگزير بزرگ هون
خاوری گرديدند.آن ها با آمدن به غرب،  ترکستان

و باختری ها يورش  وناني برفرغانه،  راهاز 
ی را برانداختند و پايتخت پادشاه نيو ا آوردند

 بنياد گذاشتند.ال آمو خود را در شم
 

را که  ها)ها (ساک ه ئها س در غرب، آنهمزمان، 
 یم یزندگدر آن سوی رود يکرست (سير يا سيحون) 

که سرکوب کردند ) ايردريدر شرق سيعنی کردند (
 سايبه مهاجرت به کاپناگزير ها  از آنبخشی 

 گريدبخش و گرديدند  )گ.]-[(پروان) (دره کابل
حوضه رود باستان ( یانايدرنگ نيدر سرزمآن ها 
زرنج) اسکان گزيدند که از همين رو،  -هلمند

-نام گرفت. [معرب آن سجستان نستايسسکستان يا 
 گ.]
  

 یباخترو  یوناني یپادشاهباژگونی  قيدق خيتار
که  ندباور داربرخی نشده است.  تا کنون تثبيت

 الدياز مپيش  138-140 های در سالواژگونی  نيا
 گر،يدمطابق گمانه زنی  بود.اتفاق افتاده 

 انيونانمدت درازی زير فرمان ي را که اخترب
از ترکستان آمده  گانگانيبنه  بود،باستان 
به احتماال ( يیهندواروپا یها که به زبانخاوری (

 ) سخن می گفتند)، بل کهباستان یرانيازبان های 
کرانه باستان ساکن در  یرانياقبايل بومی کوچی 

ی ليقبا يهاتحاد از یبخش(که و آمو  ايردريسهای 
 یم دهيها نام ماساگت ايبزرگ که يوئه شی های 

پسان ها و شمرده می شدند ساکنان خوارزم  و شدند
دادند)، آزاد ل يشککنگ ها را ت دولتاصلی هسته 

 ساختند.
 
 - يانهم یايآسدر ترکيب دولت يوئه شی در  ،کل در

 ،ی هاکوشان یورتامپرا پيشگامان يا پيشينيان
 -کنونی کستانين و تاجکستايدر قلمرو ازبمناطقی 

، (تاشکنت کنونی) سغد، چاچ( ی کنگويی هادشاهپا
کنونی که در واقع  فرغانه) و پرکنه (خوارزم

معرب پرکنه يا پرگنه است به معنای منطقه 
 گ.) شامل بودند.-دروافتاده
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گستره  -(سمی ريچيا هفتروديوئه شی ها در 
قرغيزستان و جنوب قزاقستان کنونی در دامنه های 

نيز در کنار اوسون ها و ساک ها حضور  تيان شان)
سده يکم پيش در  يوئه شی ها یگاه اصلداشتند. باش
خاوری بود که در آغاز، پيش ترکستان از ميالد، 
وها، به نام هون شان از آن، زير فشار از کوچيدن

مقارن اين زمان، ديگر، و تخارستان ياد می شد 
جيکستان با کوچيدن آن ها به گستره جنوبی تا

ر آن اطالق می بکنونی اين نام يعنی تخارستان 
  .گرديد

 
ه مردم اين دهند ک یگزارش م نباستا سندگانينو

خانه ها می ، زميندار و کشاورز بودند ،دولت
ند، باشندگان آن از نگاه تباری و زبانی ساخت

بودند و در کار بازرگانی  مانند ساکنان فرغانه
می نفر  ونيليم کي کشور به نيدر ا تيجمع .ماهر

کاالهای گوناگون با  یبازار«آن  یو شهر اصلرسيد 
 یروزياز پ یناشداشت. پيامدهای » و رنگارنگ

وها بر يوئه شی ها چنان بودند که به گونه  هون
 یايآس یاسيس ،تبارینه تنها نقشه ريشه يی 

 هندنيز  بل ،سرزمين های همسايه با آنو  یمرکز
  را هم تغيير دادند. 

 
 ی،مرکز یايآس رفتن يوئه شی ها از خاورس از پ

رکستان ها در توهونباختری متصرفات  هایمرز
برای مدت  ،نيچآن با  یجنوب شرق یمرزهاخاوری و 

گونه، ماودون،  نيا درازی با ثبات گرديدند.
 یاريبسمردمان و گسترده  یها نيسرزم یرمانرواف

دستاوردهای او می توانستند حتا از اين . گرديد
او آدم نيکوکار و اما بيابند. گسترش  هم بيشتر

مهربان نبود. کسانی که از دست او زنده مانده 
 ینوه هاگان و بازماندو کودکان بودند، برای 

های فرمانروای ستم از خودکامگی ها و خود 
 کبه ي وها. هونندگفتوها داستان ها می هون

 نيچهان  یامپراتور یبرا یواقعبار فاجعه کابوس 
جلو تاخت و تازهای کوچروها  ه بودند.شد ليتبد

نه سدهای  -را هيچ مانعی نمی توانست بگيرد
و  قيعمهای خندق از درختان بيد، نه بافته شده 

های خشتی (آجری) و سنگی واريدنه خاکريزها و 
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تا جنگجويان هونويی از راه می رسيدند،  .دژها
، مردم با برجا گذاشتن خانمان و دام و دد خود

و  گريختند تا در پشت ديوارهای ستبر دژهامی 
 ديو سربازان دستور اک شوند پنهانسنگرها 

 ،دورناز به پدافند دژها : داشته بودند افتيدر
از سر کنگره ها و ديواره ها بپردازند و به هيچ 

دژها با هونوها درگير  یوارهاياز د رو در بيرون
 نشوند و به پيگرد آن ها نپردازند.

 
در  یتلخهای جربه ی از گذشته ها تنيچسپهداران 

وها در آغاز، با هون :داشتندکوچی ها با پيکار 
با  بيشتری يورش می آوردند (کوچکنيروهای 

سواران چابک تيرانداز و اسب های تيزرفتار و 
بادپا) و با انجام مانورهای فريبنده، سپاهيان 

را با نيرنگ از پشت ديوارهای دژها يا  ینيچ
که  یجالب زيچ ايطعمه خود يا  بيعقبه تسنگر ها 

، به نزديکی محل استقرار شود شانسبب عطف توجه 
خود که پنهانی در کمين نشسته  یاصل یروهاين

بودند، می کشانيدند. وانگهی آنان را از چهار 
سو با نيروی بزرگی در چنبر محاصره می گرفتند و 
از دور تيرباران می کردند. کمتر کسی از چنين 

می توانست جان به سالمت به در برد. سپس  کارزاری
 همه در ميان بيابان ها ناپديد می گرديدند.

 
ن ساخت و يا »چانگ چنگ« -نيبزرگ چ واريد اتح

هزينه گزاف و  که باو گران  یماندن اديبه ساز 
ی بزرگ و رنج توانفرسا، خاص برای روينهنگفت، 

کوچروان برپا شده در برابر پاسداری از چين 
يهوده و بخود، دفاع از سازندگان رای ببود، 

 ناتوان از کار برآمد. 
 
نيروی به چين، با اذعان » امپراتوری آسمانی«

آنان را حاکمان  می ورزيد دل، تالش وهاهون شگرف
مادون شانيو برای  که یهنگامبه دست بياورد. 

 یسوارامپراتور هان، يک نفر اشتر، دو راس اسب 
در پاسخ،  اسب فرستاد؛ دو پاالن چهاربندو تناور 

يک  ،یدوز(تن پوش) زربلند و گشاد  يک دست جامه
با سگک  کاری شدهطاليک حلقه کمربند  ديهيم زرين،
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 شميابر بارده  و از استخوان کرگدنساخته شده 
 هديه گرفت.

 
 یون د ائويامپراتور ش ،الدياز م پيش 162به سال 

 ادی فرستامي، پ)Laoshan( الوشان -ماودونپسر  هب
ه رهبری ب ن،يچيعنی ( هان« :بود نيکه متن آن چن

 برابر شورکدو  چونانِ -هونو هان) ودودمان 
 تيبه رسمچنين ها وهونبرای اما اند. » هيهمسا

آن ايده با  ن،يچبرای  بود. هر چند،کم  ،شناختن
های ديگر در آن هنگام پا گرفته در اذهان 

مبنی کشور،   آن جامعهاليه های گسترده نخبگان و 
است و در پيرامون  مرکز جهان -نيچ« -بر اين که 

، چنين چيزی »ی زندگی می کنندوحشآن توده های 
 نهايت کرنش و بی آبرويی و افت بود.

 
پارچه، به  ،نانوها می خواستند از چين، ونه

لوکس را  یو کاالها یفلز ابزارهای شم،يخصوص ابر
، )اسب و گاوچارپايان (گوسفند، بز،  یدر ازا

و... به دست بياورند. آن ها با  پشم، پوست، چرم
 ليتحمها، و  ینيچ برشمردن خواست های خود به

خود، به ادامه بحران در مناسبات ميان دو  طيشرا
ان بود زپيوسته فروجنگ آتش . طرف دامن می زدند

له مرگ اباستان مس نيچرای ب وهاروابط با هون و
 ی.و زندگ

 
ژانگ  ،الدياز ميش پسال  139در  ت،يوضع نيدر ا

به غرب  سرشناس چينی، پلماتيو د جهانگرد -انيک
اسارت در سال ده پس از او . ی رفتمرکز یايآس
يانه م یايآس بهو توانست بگريزد ها وهون نزد
با اوسون هان  امپراتوریکه در آن  جايی -برود

کردند، در برابر  یم یدر هفترود زندگ ها که
، کنگوی. ن ببنددپيما کنتسزيويی ها ها ووهون
با يک به نوبه خود  ،ی اوسونی هاغرب هيهمسا

پيوند زناشويی دودمانی با هونوها پيمان بست. 
 یبراپادشاه کنگهی ها يا کنگوی ها دختر خود را 

 . گرفت رااو دختر شانيو داد و خود 
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زارش داد گ نيهمچنبا برگشت به چين،  انيژانگ ک
يوئه Yaksart(203يکسرت (  که در حوضه رود سير يا

                                     
. در باره رود آمو و رود سير در ويکی پيديا چنين  203

باستان:  یوناني(به  حونيج اي ايآمودرنوشته اند: 
Oxus/Ὄξοςباستان رود:  ینام پارس ◌ٔ شده یوناني -/اکسوس
 ».توخش اس

 یمعنا ارته، به خشهي  باستان:ی (پارس حونيس اي ايردرسي
: یوناني؛ خشرتي : یپهلو ؛یواقع ديمروار

Jaxartes/Ιαξάρτης/ اي حوني: سیعرب ؛(يکسرت)کسرِتسي 
است  انهيم یاياست که در آس یرود پرآب نيدوم ون،يزر گل

خوارزم  اچهيبه در ايبه آمو در وستنيکه بعد از پ
 یخش ترکنام دارد. ب ايآمودر گري. رود دزدير ی) مارال(
 یالديشانزدهم مدهم هجری  از سده شيتا پ ر،ينام، س نيا

 نيمرجع ا نياست؛ نخست نشده افتي یخيمنبع تار چيدر ه
 ی) است، که ابوالغازیسده (دهم هجر نينام در ا

خوارزم را  اچهيدر وه،يبهادرخان، تاريخ نويس و خان خ
 . دي) نامنگر سرخ یاي(در یزيِتن ريس
 

 یونانيبا نام  ايردريس ،یغرب یدر منابع اروپا
که  شود، یشناخته م کسرِتسي /Jaxartes/Ιαξάρτης اش یباستان

 وزفيطور که  (آن خشرتي  زبان پهلوی برگرفته از واژه
 Die Chronologic«در  ،یمارکوارت، خاورشناس نامدار آلمان

der alttiirkischen Inschriften «برگرفته از واژههکرد ادي ،( 
 یواقع ديمروار یمعنا ارته، به خشهي  یباستان پارسی
 »است.

 
شايان يادآوری است که کلمه يخشی در زبان های ازبيکی 
و قزاقی به معنای خوب و نيکو، از همين يخشه پارسی 

 گ.-باستان گرفته شده است.
 

 در انسکلوپيديا چنين آمده است:
.  است  وسي/ اكس اكسس ، خيدر تار  حونيج  نام  نيتر يريند«

 323  درگذشتهاسكندر (  یدر لشكركش  انيونانيبار   نينخست
  یها را در نوشته  آشنا شدند و آن  نام  ني) با ا .م  پ.
  از سده هفتم  كم دست  انيكردند. هند  حفظ  یو روم  یوناني
  ، ص1938 ، ماركوارتاند ( رود را ذكر كرده  نيا  نام  یالديم

به  ديرجوع کن  حونيج  ینيو الت  یوناني  نام  ی؛ برا31
 ). 231  ؛ اشپولر، صOxos  ليذ ، یپاول

 
  از وخش  اكسس شهي)، ر33  ، ص1938(  نوشته ماركوارت  به

  و آماسنده  ندهيرو  یمعنا  به  باستان  یدر فارس  كه  بوده
  ی. از سوبردند یم كار را به  آن زين  انيو خوارزم  است

  نيدر سرزم  حوني، ج آمده  دست  به آثار  بر اساس گر،يد
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  يیخدا  و نماد آن  داشت  نام  ) وخش (بلخ  كوشان یاصل
با   آب نهيماد  یخدا  وخشوا و در خوارزم  با نام  نهينر

با   است  یمرد كري، پ كوشان  مسكوكات  بود. نقش  وخش  نام
  یرود خدا اي اخداينشانه در  او (كه  چپ  ستدر د  یماه  كي

، 1938،  (ماركوارت  است  شده  نوشته OAXPOاو   ) و نام است
 652ـ ح 226(ح   انيدر دوره ساسان  حوني). ج41، 33  ص
  ، مأخوذ از نام ِوهروت اي) ِوهروذ، ِبهرود، بهروذ  یالديم
 ؛ 35  ، ص (همان شد یم  ، خوانده ـ آب  وخ  یرانيا
 

  ، ص1901به همو،  ديکن نگاه  حونيج گريد  یها نام  یبرا
،  ِگحون  صورت  به  حونيج  ). نام232ـ231  ؛ اشپولر، ص148

  كوش  نيو در سرزم  گرفته  سرچشمه  از عدن  كه  يی شاخه
و   ) آمده13ـ2:10 ، شيداي(سفر پ  ، در تورات است  یجار

(کسپين)   نيقزو  یايدر  به  كه  است  اكسس  همان شايد
  نيا  یهای ژگيتندرو (از و  یمعنا  به  حونيج  . لفظزدير یم

،  (هاكس  است  اكسس  همان  اند كه گفته  یو برخ  رود) است
  را معرب  حونيج  ، كه35  ، ص1938،  ماركوارت  ؛ قس ماده  ليذ

ـ   یكوئ  یها با نام  از آن  انيني). چ است  ذكر كرده  گحون
آمو ـ  زين) و 232  هو، پوـ تسو (اشپولر، ص ـوو  ،يیشو

  به  یدر مغول  نيمول اي  (موران  آموموران اي  نيمو ـ ل
) 213  سيو پانو 85  ، ص1  ج در،ي؛ برتشنا رود است  یمعنا

 اند.  كرده ادي
 

  افتاد و در منابع  از رواج  حوني، واژه ج مغوالن  با آمدن
(رجوع   كار رفت  به  هم ايآمودر ، یخيو تار  يیايجغراف

،  شهر بلخ  تياهم  به  ). با توجه ادامه مقالهبه  ديکن
  آن ، حونيبا رود ج  آن اديفاصله ز  در نظر گرفتن  بدون

به  دي(رجوع کن خواندند یم زين  رود بلخ اي  را بلخ آب
؛ 145ـ 144  ، ص ؛ سهراب183ص  ، ی؛ مسعود278  ص ، یعقوبي
*).  به بلخاب ديرجوع کن زين ؛ ماده  ليذ ، یحمو  اقوتي

  كه  كرده  ) اشاره61  (ص  البلدان ميدر تقو زيابوالفداء ن
  بينج  نوشته محمدبن  . به است  حونيرود ج  همان  رود بلخ

  حونيرا ج  رود بزرگ  ، مردم هفتم  در قرن  بكران
 ). 45  (ص دندينام یم
 

)، در اوراءالنهر(م  است  یجار  در آن  حونيج  كه  ینيسرزم
رود  ورز   یو در فارس اياكسان ترانس  نباستا  یوناني
 ، یعرب  زبان  به  یاسالم  . در منابعشد یم  رارود) خواندهف(

  شده  دهيماوراءالنهر * نام  حونيج  در شمال  واقع هيناح
  حونيج  یها در كرانه  كه  يیها ). دولت433  ، ص (لسترنج  است
شهور بودند م  اكسس  به  ميقد  در زمان ،وجود آمدند  به

 ، همانجا).اي(بولشا
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  سوم سده ، خرداذبه مانند ابن  یسانيانويدر آثار جغراف 

؛  سوم  سده(  هيفق )، ابن91  ؛ ص سوم  سده(  رسته )، ابن33  (ص
سده (  )، حدودالعالم22  ؛ ص چهارم سده(  ی)، مقدس324  ص

  یزي)، گرد287  ؛ ص چهارمسده (  ی)، اصطخر40  ، ص چهارم
  لي؛ ذ626  ی(متوف  یحمو  اقوتي) و 154  ؛ ص پنجم  دهس(
  ی، ول شده  ثبت  حونيرود، ج  ) نام» حونيج«و  »ثن يارثخشمِ «

را   آن  ) نام48  ؛ ص هفتم  (قرن  بكران  بينج  بن محمد
ابرو   نوشته حافظ  و به  است  ذكر كرده  خوارزم حونِ يج

و در   حونيج  یدر عرب  نآ  )، به169  ، ص1  ؛ ج833  ی(متوف
  قرار گرفتن  آن  لياند و دل  گفته  هيآمو  آب  نخراسا

  رسته . ابن ـ بخاراست  خراسان  بر سر راه  هيآمو روستای
  یسو  را به  آن ريو مس  تبت  یرا شهرها  حونيسرچشمه رود ج

از   (همانجا)، كه  است  باد صبا ذكر كرده  و در جهت  مشرق
؛ 93  ص ، ن(هما شود یم  طال استخراج ريمس  نيا  معادن

 ).181  ص ، یهانيج
 

 تسيشويل، نوشته »ايدر ريام کهن سن«در مقاله 
 «ها  و زبان اتي:  ادبهينشر)، اليل ،یعسگر(گزارنده: 

گ.در باره -»26شماره  - 1384تابستان  »نامه فرهنگستان
ل ، حاصل تحوĀmu ا،يدر آمو««سير دريا چنين آمده است: 

Āmul ،Āmuya و اکنون ترکمن آباد) است  ی(بعدها چارجو
رود بر سر راه  نيا یجنوب کرانهبوده است در  یکه شهر
 . انهيمسده های در  یمرکز یايبه آس نخراسا یبازرگان

 
که  یتر است. به طور دهيچيپ sīrجز  ا،يردريس بيدر ترک

بار در نام  نينخست sīrاشاره کرده، جز  یشتورنايکل
شده است. شرف  دهيد ايردريس یسفال ريدر مس يیه منطق
) در اثر 734-663عبدهللا ملقب به وصاف الحضره ( نيالد

اشاره کرده است. وصاف،  نام نيوصاف، به ا خيخود، تار
 یجوچ انيزياخالف چنگ یه، در باره جنگ داخل 706در حدود 

 کند: ینقل م نياطراف جند، چن رچ،يدر سم
و  دويو اوگده بر شاه پسر ق یغتااز دودمان چ یشاهان«

فرمان  ليپسر اردو تاختند. شاهان به غارت ا یبر توکتا
 خوانند،اردو  ريرا، که س نيزر یدادند. آنان اردو

 را بر باد دادند.  ینغيطراز و  نيبسوختند و سرزم
 
، نام silisبا  یرا در زبان ترک sīrو بارتولد  یوستي
کرده اند  سهيدم، مقامتق سندگانيدر آثار نو ايردريس

به آن  ،ینياثر پل ،یعيطب خيبار در تار نيکه نخست
را، که  Yaxarte) کسرتي( اکسارتيرود «اشاره شده است: 

خوانند، اسکندر و سپاه او در برابر  سيليسکاها س
 ). NH.VI, §49» () به کار بردندTanais( سيتانائ
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کوچيده اند،  جا نيابه  یبه تازگشی ها که 
گستره های خود را بر  سيطره، که زندگی می کنند
) Dasia( کشور داسيا از جمله پيرامون شان 

يوئه شی ها پس  ) پهن ساخته اند.باختر و ونان(ي
کشور  پادشاهاناز گرفتن گستره يونان و باختری، 

 گرديدند.  داسيا
 

، با اطالعات خبر نيا )سهيقاوراندازی (م
 تروگوس پوليتی استرابو و -باستان سندگانيون
)Trogus Politeya ( تا پژوهشگران به اين باعث شد

نه گستره )، Dasia( داسيا کشورانديشه بيفتند که 
ی، بل که گستره بودوباش باختر و وناندولت ي

 -ی، يعنی  تخاری هاباستان يیردم هندواروپام
آغاز مانند در متصرفات شان که ست ا »تخارستان«

ترکستان در و يوئه شی ها در تسليانشان خاوری 
ايشان شايد از  یبرخجا، آن از  خاوری بود و

 یايبه سمت غرب به آس همراه با يوئه شی ها
 يانه به راه  افتاده بودند.م
 

ی نيچ دستاورد جهانگردی و کشورپيمايی نخستين
 » به سوی باختر گشاينده راه«پيشگام و پيشاهنگ 

که در گرديد  دره فرغانهبه باستان  نيچلشکرکشی 
سده های يکم و در  ،ینيمنابع چبر پايه ، جا آن

 وان (فرغانه باستان)دولت د  دوم پيش از ميالد
کشور  کي را چونانِ وان د  ،انيژانگ ک قرار داشت.

دژها  وآبادی های مستحکم توصيف می با  یکشاورز
 از اسب ینژاد خاصن به پرورش کند. باشندگان دوا

ها می پرداختند که عرق شان رنگ سرخگون خونی 
به باستان ( نيچگاهنامه نويسان به گفته داشت. 

 گمان بسيار نياکان نسل اسب های بادپای آخال
)akhaltekins (خاطر به دست آوردن همين به  ،)کنونی

به ها  یدوانبا هان  یکه امپراتوراسب ها بود 
 104در  کشته شدن سفير چيناز پس . تجنگ پرداخ

                                                                                                           
 

] šir[ اي يیسکا -یدر ختن śiräبا  sїr ،یاشتورنيبه نظر کل
» šyr »اوستا( یدر سغد »کويخوب، ن- srīraباستان  ی، هند

śrīlá- ،(śrīrá- هيکه تنها بر پا يی هيفرض -مطابقت دارد 
 گ.-»استوار است... يیشباهت آوا
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 101 و 102 به سال های ،فرغانه در الدياز م پيش
لشکرکشی دوان پيش از ميالد، سپاهيان چينی به 

جنگجو (به اضافه هزار  60از  شيبنمودند و با 
  204سپاهيان رس رسانی يا لجستيکی) برآن تاختند.

 
با يورش توانسته  هان سپاهيان 102 هرگاه به سال

کنونی را ن زگِ ا در حومه » يو«ودند تنها شهر ب
 تختيتصرف پابگيرند، لشکرکشی دومی را با هدف 

خط ی ها در اين تهاجم، نيچانجام دادند.  دوان
پدافندی دوان را درهم کوبيدند  سنگرهای یرونيب

قادر به گرفتن کردند، مگر، با اين هم نابود و 
غانه نشدند. پرگانه يی ها يا فر ارگدژ استوار 

های  هيحمله همسايی ها (دوانی ها) از ترس 
به توافق  در زمينه صلح ی هانيچ ا، بکنگويی شان

اسب «راس چند ده ها  ینيچاين بود که . دنديرس
 یعادراس اسب و سه هزار » خوش پيکر و برين نژاد

به دست آوردند. فرمانروای پيشين را برکنار 
با اين  نموند و به جای وی پادشاه نوی گماشتند.

، آماج بازگشت به خانهدر راه هان  یروهاينهم، 

                                     
. دليل اين کار، آن بود که دشت نشينان کوچرو، به  204

ويژه هونوها، اسب های بسيار نيرومند و تندپا داشتند. 
نی ها از کوچک جثه و کند رو بودن اسب های برعکس، چي

شان رنج می بردند و در نبرد سواران، حريف هونوها 
نبودند. به ويژه اين که هونوها با دسته های سواران 
خدنگ افکن به روستاها و آبادی های چينی به سرعت يورش 
می بردند و با به يغما بردن آن، آذرخش آسا در دل 

ند. در اين حال، سواره نظام بيايان ها ناپديد می شد
چين از پيگرد آنان عاجز بودند و به فرض گير کردن آن 
ها، به دليل ناتوان بودن اسب های شان، باز هم کاری 
از پيش برده نمی توانستند. برای شکستن اين بن بست 
نظامی، تنها به دست آوردن اسب های دوانی می توانست 

از اين رو، اين ضعف ارتش چين را جبران نمايد. 
پيشاروی چين دو راه بود: يا اين که از راه گفتگو و 
بازرگانی، اين اسب ها به دست بياورد و يا اين که با 
لشکرکشی  و به کار گيری روش های سخت ابزاری. اين 
گونه، پس از ناکام شدن ديپلماسی، لشکرکشی به دوان 

 امری بود ناگزير.
 

ن اسپ های دوانی اين لشکرکشی که با هدف به دست آورد
افتادن  -بود، در آينده برآيند غير منتظره يی داشت

 گ.      -ختن به دست چين.



 

605 
 

 . ازان بومی قرار گرفتندمردمپيوسته  شبخون های
سوی ديگر، پس از رفتن چينی ها، دوانی ها شاه 

مقارن با . ندکشت خود رار تخت ب نيچدست نشانده 
آبادی های بسياری دره فرغانه  ، درزمان نيا

و مستحکم و هم هم آبادی های دژگونه  -ساخته شد
  ] unfortified(.]7( آبادی های غير مستحکم

 
به  انيژانگ ک تيماموری اصل...و اما دستاورد 

 یامپراتوردست آوردن همپيمان نيرومندی برای 
 تيا جمعبود ب در سيمای دولت اوسون ها هان

در آن ، که نفری 188.000 یو ارتش ینفر 630،000
ر سپاهی حرفه گارد دولتی اوسون مرکب از سی هزا

يی خدنگ افکن کماندار سواره و پياده شامل بود. 
سده در زور اين رزمندگان را هونوها هنگامی که 

 رب )Guymi( ی گويمیو -رهبر اوسون ها يکم ميالدی
 اسير گرفت، ديدند.هزار  چهل و ان تاخت آن
 

 400-300در دوره ماودون شانيو نزديک به  وهاهون
 140الوشان شانيو  -سرشپاهی و در دوره پسهزار 

هزار سپاهی داشتند. نيروهای اصلی هونوها در 
ه آرايش می يافت که آن سوار گروه های ده نفری

(تومه) می خواندند و فرمانده آن را » تئمه«را 
يعنی سرکرده گروه های ده  -(تومان)» تئمان«

 نفری.  
 

در وها هوننيروهای رزمی سازمان همين گونه، 
ده تايی (تومه ها) آرايش می  يا» یده« ستميس

يافت: گروه ده نفری، ده گروه ده نفری (صد 
نفری)، ده گروه صد نفری (هزار نفری) و ده گروه 

که همه  هزار نفری (يک لشکر ده هزار نفری)
داشتن جنگ افزار را در بالغ قادر به برمردان 

  آن به خدمت می گرفتند.
 
سپاه چهار وها که ارتش هون ميدان یم نيمچنه

سواره  داشت که هر سپاه متشکل از اسب های 
دارای يک رنگ مشخص بود (مانند سفيد، سياه، 
نسواری، خاکستری يا...). از اردوگاه شانيو، 

 یاطالعاتسواران گارد شاهی پاسبانی می کردند. 
وها در دست است هون پيشوای یگارد شخصباره در 
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؟ )lanchzhun( که سپاهيان آن را به نام لنچژون ها
 می خوانده اند.

 
به  نيارتش چپيش از ميالد،  200 ماودون، در سال

را در بيابان  )Gaodi( گاودی-امپراتوررهبری شخص 
در  و آن را به مدت هفت روزبه محاصره کشانيد 

چنبره گرفت. اما نتوانست به رغم برتری افراد، 
در اين نبرد به پيروزی دست يابد. دليل اين کار 

بوده باشدکه هونوها نبردهای تن به شايد در آن 
از  تن و جنگ نزديک را دوست نداشتند. آنان تنها

راه دور با تيرباران دشمنان به آنان يورش می 
آوردند و تنها هنگامی بر سر آنان می ريختند که 

خورده، آرايش جنگی خود را از دست شکست نيروهای 
ه عقب داده و هراسان و پراکنده و پريشان آغاز ب

می يافتند شانس  وهاسپس هون205ی می کردند.نينش
حمله ناگهانی به . به پيروزی سريع دست يابند

دشمن، تهی ساختن زمين دشمن از هر چيزی، رخنه 
به پشت جبهه آن، به دست آوردن تا جای ق يعم

در صورت بازگشت سريع  و امکان بيشتر غنايم
 یژياستراتدادن تلفات و ضايعات، امکان بدون 

 نيدر ا یاصل زهي. انگونوها بودهون ینظاماصلی 
 یها متيغنگونه تاخت و تازها، به دست آوردن 

طعمه که  يیجا«به گفته منابع چينی،  ی بود.جنگ
 ه وستيشايی را ببينند، هيچ رفتار و کردار 

 ]8». [را نمی شناسند عدالت
 
 اهدافبه خود، روند لشکرکشی های ها در وهون 

ی شان پيشاروی خود راهبردی يی که شانيوها
 یايآسکوچروان  -گذاشته بودند، دست يافتند

را زير فرمان خود  سايبرياو جنوب  یمرکز
طريق از  شميجاده بزرگ ابربر  ،درآوردند

 برو خاوری کنترل قايم کردند ترکستان 
را » یشاونديصلح و خو«هان معاهدات  یورتامپرا

                                     
. منابع ديگر گزارش می دهند که امپراتور در اين  205

جنگ به محضی که احساس کرد سپاهش در حال شکست است، به 
ماودن پيشنهاد گفتگوهای صلح کرد و توانست با زرنگی 

ز حلقه محاصره جان سالم به در او را فريب بدهد و ا
 گ.–برد. 
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 بهباستان  ياننيچبر پايه آن، که  تحميل کردند
 .دنپرداختهونوها باج می 

 
منابع در ، گرچه کوچی بودند شتريب وها،هون

اطالعاتی در باره زميندار بودن بارها و بارها 
برخی از تيره های آنان و موجوديت آبادی های 

و  مسکون در گستره بودوباش شان ديده می شود
مغولستان  یها استپدر  یباستان شناس یهاکاوش 

است رسانده باور  نيبه ا رادانشمندان  کنونی، 
 ]9.[ بود» شهرهاکشور «هونو،  یکه امپراتور

 
 - یاصل نظامبر  وها،هونساختار دولتی 

به دو جناح و مرکز کشور  ميتقس» دمکراتيک«
در ) خاوریچپ (اتحاديه جناح  استوار بود.

 -شان برگيرنده يوئه شی ها بود که اصل و نسب
 خايئان، )Huiyan( ) يا خويئانHuyanخويان (

)Hayyan (همانا  سرزمين شهبانو بود که ني. ابود
فرزند او بودن، شرط اصلی داشتن ادعا بر تاج و 

اردوگاه (پايگاه) احتماال  206تخت شانيو بود.
خاور بيابان بزرگ خينگان در وادی در  شهبانو
» يان شی«قرار داشت که به نام چور، رود 

)Yanchji( ) (ای شی، آتی؟)(Echzhy, Ati(  .ياد می شد
به سمت شرق کشور، چپ جناح  تيحال، صالح نيبا ا
  ی پهن می شد.شمال يایروک یها نينشسردارتا 
 

                                     
. چنين بر می آيد که طبق سنت، شهبانوی هونوها، 206

هميشه زنی از يوئه شی ها بوده است. می توان گمان برد 
که در آغاز، هنگامی که يوئه شی ها بر هونوها فرمان 
می راندند، عروسی با شاهدختی از دودمان يوئه شی، 

ن تاج و تخت وی و رشته پيوند برای شانيوی هونوها متضم
با دربار شاهنشاهی و نوعی مشروعيت در ميان مردم خودش 
به شمار می رفته است. اما، پسان ها که کار برعکس شد، 
يعنی هونوها بر يوئه شی ها چيرگی يافتند، شايد چنين 
سنتی به اين دليل ادامه يافت که به گونه يی بتواند، 

يوئه شی های برجامانده از سيطره هونوها را بر بقايای 
دولت بزرگ پيشين تامين نمايد. از سوی ديگر، يوئه شی 
ها از قديم ها، قوم برتر و اشرافی استپ ها شمرده می 
شدند و به خودی خود، اين که شانيوها از نسل شاهدخت 
های دودمان يوئه شی بودند، به آنان جايگاه بلندتری 

 گ.-ا می داد.در ميان توده های عادی کوچی استپ ه
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 ا(حتگسترش قدرت هونوها را  اتحاديه،راست جناح 
الی غرب، دست ها در  دورتا بالقوه)  تنها

سرزمين اوسون ها در بر می گرفت. اين بخش، زمين 
شان شان  –تسليان در های مرکزی پيشين يوئه شی ها

در امتداد  و گانژودر  -شان) در ژانگ  -(نان
، را نيز در بر می )Edzin-goal( گوالو-ائدزين

وها هونگرفت. يوئه شی، به تيول يا وسال های 
باستان  نيچزبان در را ها  آنمبدل شده بودند و 

زبان چينی (در ها می خواندند » خون«به عنوان 
در اين  وليل، تحا نيا اب »).وئن« -معاصر

ی گاهزيرا ، وگنگی بود شبح مانندمفهوم، چيزی 
 نيسرزم نيکه ا دتوانست تصور کن ینم احت شانيو

آن چه می رويد، چه  درها، چگونه جاهايی هستند، 
ی دارند، ، چه آداب و رسومکسانی در آن می زييند

  ]10و چه کسانی بر آنان فرمان می رانند؟. [
 

ا، مپژوهش موضوع ی بيشترين دلچسپی را برا
 ) خاوریچپ ( تباری در جناحله امسپرداختن به 

ا سياسی آن ب -پيوندهای تباریو اتحاديه هونوها 
پيش از  57سالدر رکزی بر می انگيزد. م یايغرب آس

 اوسی -اودوبه نام  -ميالد، برادر بزرگ شانيو
) که از مادر Huda-yasiو يا شايد هم   Hada-asi(شايد

يه های غير اشرافی پايينی جامعه) ديگری (از ال
 به جهان آمده بود، رهبر جناح چپ، گرديد.

 
» برخاسته از ميان مردم عادی«برادر شانيو که 

و نوار ن ورگعليای ا هيدر ناحبود، تقريبا 
 ليقبارهبری به نزديک به بيابان خنگان آغاز 

ونوها رو ه یورتامپراهنگام  نيدر ا خاوری نمود.
فروپاشی ر آستانه انقراض داشت و دو به واژگونی 

 55 سال رد آن که شانيو پس از  گرفته بود.قرار 
تابعيت امپراتوری چينی هان را  الدياز م پيش

پس از پيشگيری گرايش سياسی  یعني پذيرفت،
(بر پايه اسناد چينی)، بخشی » جنوبی«نامنهاد 

از هونوها نام هونوهای جنوبی را به خود 
باشنده  ليقباابل آن ها، گرفتند. اما در مق

جناح چپ که بيشتر از نگاه تباری از جمع يوئه 
شی ها بودند، حاضر نگرديدند، زير بار تابعيت 

 یشمال وهایهون چين بروند و از همين رو، به نام
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 اوسو، -خوانده می شدند. در اين حال، هودو
. [اين گونه، رداعالم کشانيو خودسرانه خود را 
بخش جنوبی زير نفوذ چين و  دولت هونوها به دو

 گ.]-تقسيم شد.» مستقل«شمالی 
 

خواند  )Chzhichzhi(به هر رو، او خود را چژی چژی 
بپذيريم، چيزی » شی شی«[اگر آن را به شکل 

گ.] داد و -شاه شاهان می شود -همانند شاهنشاه
دادن در غرب موفق به شکست  ندهيچند سال آ یطدر 
گرديد و  Wūsūn (烏孫گروه از اوسون ها (  نيچند

 Utszeهمچنين متصرفات مربوط به قبايل اوتسزی 
ی اوگالی روهاينرا گرفت و با  (Avgal)(اوگال) 

) tszyankunتوانست سپاهيان تسزيانکون ها (
 ، و در شمالرا در هم بکوبد Kerkyr )هاريکرک(

 بدهد.شکست را  دينلين ها
 

که مشتمل بر شش  )Jushi( فرمانروای تسزيوشی ها
قبيله مستقل کوچی بودند و متصرفات شان در سده 

از دانهوانگ «های نخستين ميالدی از غرب تا شرق 
پهن بود و مرکز دولت شان در واحه » تا اوسون

به  وابسته یاسيستورفان قرار داشت، از نگاه 
 هونوهای شمالی بودند.

 
فرمانروای هونوهای  -اوسی) -(اودو چژی چژی

ر پيوسته يی که از سوی شمالی، با توجه به فشا
 ینظام ديتهدهونوهای جنوبی متوجه وی بود و نيز 

در « -، در وضع بسيار دشوارهانسپاهيان چينی 
دعوت بهره گيری از و با » تنگنا قرار گرفت

 ، که دختر خودا يا کنگها)کنگکانتسزوی ( پادشاه
تنها  بابا همراهان خود ( را به وی داده بود،

و  ا،يردريسنه های ميانه کرا بهسه هزار نفر) 
 ی ميان کنگها، در منطقه مرز(Dulay) تاالسرود سپس 

 اوسون ها کوچيد. و کشور
 

ها به قول منابع که در آن سرزمين ها  نيا شايد،
و ) yantsay(يانتسای  ،)hesu( هئسو ليقباچينی، 
و در گذشته  زندگی می کردند) dayuan( دايوان

به خاطر «، نه بودند کنگها وابسته به پادشاه
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» باج يا جزيه«در منبع به نام که  »هيتغذ
خوانده شده است، در دسترس شانيوی هونوهای 
شمالی که مقارن با اين زمان دارای پايگاه 

در  اقتصادی خودش بوده باشد،  گذاشته شده بود.
ی همراهان وی، سه هزار نفرکاروان  از واقع،

ه دنفر زنده مان 1518 ،به تاالس هنگام ورود
و کارمندان  شهمسران، پسران و دختران-ندبود
  و نامدار دولتی. رجستهب
 

کنگهايی ها، بر آن سنجش داشت تا با  پادشاه
اوسون ها برابر فشار نيروی چژی چژی، در برابر 

پاسبانی از  یبرا«و از آن ايستادگی کند شرق  از
های او برباد دياما امکار بگيرد. » خود یمرزها

از کار برآمدند. چژی چژی طی دو  ههودرفتند و بي
کاخی ساخت دژ مانند که تاالس  سال، در کرانه رود

چشم را خيره می ساخت و هوش از سر می ربود. دژ، 
ميان ديوار کاخ و ر ال داشت که ددو یوارهايد

اين  ی ژرف کنده شده بود.خندقديوار بيرونی، 
به دست نيروهای  الدياز م پيش 36 سال ارگ، در
 از خود یبخش او حتها هان ها و اوسون 

سر به  نفر 1518کانتسزيويی ها نابود شد و همه 
  نيست شدند.

 
وابستگان خويش را با پذيرفتن خود و شی شی، 

به شرايط ناگوار و ناسازگار شاه کنگهايی ها 
با آن ها درگير او  ساخت.مرگ محکوم دست خود به 

خت انداتاالس شاهدخت را به آب  -همسر خودو شد 
 - که به همين خاطر، به نوشته منابع چينی

، پس از اشغال دژ از سوی »خود گماشته«شانيوی «
کنگهايی از رهبران  یکاز سوی ي ،نيروهای متحده
 زيغم انگ انيپابود  نچني ]11.[گردن زده شد
گستره در يعنی در غرب (وها هوننخستين حضور 

سرايت زبان سرنوشت چنين شد ) و يانهم یايآس
]. 12ها در کشورهای اوسون و کانتسزيوی [هونو
که خود  نيچ یباستان یورتامپرا -هان ،گونه ناي

هونوها را نداشت، موفق شد شکستن توانايی درهم 
و  نيچادر نشقبايل  گريددست  اين کار را به

اوسون ها، دينيلين  -یمرکز یايآس نينش کوچ مهين
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دونهوها، کنگويی ها و حتا خود  های ينی سی،
 بدهد.انجام وها هون
 
به آسيای ميانه، در » تهاجم هونوها«وج دوم م

ی سرازير می گردد که الديمسده يکم دهه  نيآخر
نخستين اطالعيه همراه است.  همچنين با کنگهاها

يوئی  دولتگزارش در  داديرو نياز ا
تاريخ دودمان های «که در دفتر ) Yueban(207بان

آمده  )Urpen( گ.] به نام اورپن-[چين» شمالی
است، بازتاب يافته است. در اين جا، گفته می 

پنجم  -شود که يوئی بان ها که در سده های چهارم
ميالدی در گستره آسيای ميانه می زيستند، در 
گذشته زير فرمان قبايل شانيوی شمالی هونو 

 بودند. 
 
های رزمی و سواره نظام زير فرمان ارابه «

هونوهای  سيان، به سرزمين داو -سپهدار هانی
 (Jinwei) يا تسزين وئی ميکهای کوه راه از  یشمال

رهسپار شدند.  کاتسزيوی غرببه و تاختند 
سپاهيانی که توان راهپيمايی نداشتند، در شمال 

) مستقر Tszyuyمنطقه کوچا (در قلمرو تسزيوی ها 
 گرديدند.

 
در گستره  (Yueban) يوئی بان منطقه در گذشته،

دو صد هزار  د و نزديک بهپهن بو یل هزار نيچند
باشنده داشت. باشندگان منطقه ليانچژو،  نفر

چنين برمی آيد که فرمانروای ايشان را به نام 
شاه می خواندند. رسم و رواج ها و زبان  -شانيو

نزديک  208آن ها با گاوچه ها (کوچا ها، تخارها)
 ] 13است.[

                                     
. پس از گريختن شی شی، قدرت در دولت هونوی شمالی  207

 گ. -به دست يوئی بان ها افتاده بود.
. اين يک نکته بسيار مهم است که نشان می دهد که  208

زبان بخش بزرگی از جمعيت هونوها به زبان تخاری نزديک 
قبيله  24بوده است. روشن است، جمعيت هونوها را که 

هزار نفر تخمين می زنند که از  360به  بودند، نزديک
هزار ديگر  160هزار نفر آن در هونوی شمالی و  200جمله 

در هونوی جنوبی می زيسته اند. باشندگان هونوی جنوبی 
که بيشتر به چينی ها نزديک بودند، از نگاه تباری و 
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هان  دربار یالديم ده يکمس 93-89 سال های در

 یشمالگستره در کرد تا الش سين بار تبرای واپ
می » خاور به سوی باختر«که از  شميبزرگ ابر راه

رفت، و در گذشته زير کنترل هونوهای شمالی بود، 
  سيطره خود را پهن نمايد. 

 
به هان،  یروهاين، تالش هايک رشته  جهيدر نت

دوا سيان، با پشتيبانی  -فرماندهی سپهبد درباری
در مناطق دور نوبی، توانستند نيروهای هونوهای ج

نواحی شمال بيابان خينگان به وادی های افتاده 
 - (شاخه های نونيم» تور«و » چور«رودهای 
جايی که اردوگاه  –Songhua -  Nonnm سونگاری)

شانيوی هونوهای شمالی قرار داشت، رخنه کنند. 
در روند جنگ، شانيو زخم برداشت و از اسب پايين 

چه بود توانست بگريزد و پنهان افتاد. مگر، هر 
] در اين حال، گزارش های آمده در عين 14شود.[ 

گاهنامه در باره اين که شانيو به کجا گريخته 
بود، مختلف اند. هر چند، هر دو از کشور کنگها 

است که  تيواقع نياما ا] 15ها نام می برند. [
 ايچند ده (که تنها » برهنه«ی زخمشانيوی 

، داشت اسکورت در  سوار زسربااز آن، ) شتريب
نمی توانست در زمان کوتاه، فاصله يی به اين 

يانه را م یايآستا  یاز منچور -یدگيچيپبزرگی و 
 بپيمايد و درنوردد.

 
بايسته يادآوری است که گستره دولت کنگها ها يا 

بزرگ  خينگان یشمالهای در دامنه کانتسزيويی ها 
اطالعات بسيار هم پهن بود. در گزارش های چينی، 

داده می شود. اما به منطقه اندکی در باره اين 
 د.نوجود داشتچنين اطالعاتی  هر رو،

 
مروری بر دوره «از دفتر  مانده یباقبرگ های 

 - دولت کانتسزيويی اند از وجود دو یحاک، »وئی
                                                                                                           

زبانی بسيار با چينی ها آميزش يافته بودند و زبان 
ولی و پروتوتورکی نزديک بود. در شان بيشتر به پروتومغ

حالی که اکثريت هونوها همان زبان نخستين ايرانی 
خاوری خود را که گفته منابع چينی به زبان تخاری 

 گ. -نزديک بود، نگه داشته بودند.
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خاوری در جنوب ديگری و  يکی در آسيای ميانه
يزها و ی (قرغسئگستره کئرکيرهای حوضه رود ينی 

در جنوب گستره دينلين  tszyankun)( تسزيانکون)
متصرفات تسزيانکون «های آن سوی درياچه بايکال: 

در شمال باختری گستره کانتسزيوی واقع است که 
د. يشمار سپاهيان رزمی آن به سی هزار تن می رس

بسيار است و اسب های ) sables( سمور در آن جا 
 در شمالها نيکويی دارند. متصرفات دينلين 

  ]16» [کانتسزيويی واقع است...
 

ت هونوها از قبيله دس ريز ليدر فهرست قبا
 لهيقبنام می برند که با  )tsyantsyuy( تسيانيوی
که در  ]17عين چيز شمرده می شود [ کانتسزيوی
يا Hal-Alat) (ala al- piebald horsesآالتاها (-کنار هاال

ند. در ميانه دارندگان اسپ های ابلق) ياد می شو
های سده نزدهم منبع همچنين از حضور قبيله 

در بيابان خينگان  -کانتسزيوی در کوه های زرين
 »آلتون کان«بزرگ که به زبان تورکی کهن 

)Altunkan ( آلتاخان«و به زبان مغولی« )Altahan( 
  209خوانده می شد، ياد می کند.

 
ی ايدردر آن سوی منطقه  نيا یدر شاهنامه فردوس

 210سياوش ربط داده می شود کنگبا  يی نورداال ينچ
دريای  یکيدر نزد سياوخش کنگگفته می شود که و 

(در شمار   کامالکه 211واقع است) Kimek( کيماک
) Yiming( کنونی ايمين شواهد با رودخانه ديگر 

                                     
. شايان يادآوری است که در باره وجه تسيمه خان،  209

اطالعات دقيقی در دست نيست. شماری بر آن اند که اين 
ه درست مانند خاقان از کلمه دهگان (دهقان، دهخان) کلم

خان به کسی  -ايرانی گرفته شده است. از سوی ديگر، کان
گفته می شود که دارنده زر است. شايد کلمه کان يا 
کانسار هم ريشه در همين داشته باشد. ترديدی نيست که 
اين کلمه از زبان های ايرانی خاوری به تورکی و مغولی 

 گ.   -است. راه يافته
. شايان يادآوری است که در مورد محل موقعيت کنگ  210

 گ-سياوش در ميان پژوهشگران اختالف نظر هست.
. در شاهنامه چند بار به کنگ سياوش و دريای کيماک  211

 اشاره شده است. به گونه مثال: 
 بر بگذرم ماکيک یايدره ب -سپه گسترم نيو ماچ نيچ همه
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خاورزمين نطقه کنگ در م ]18[همخوانی دارد). 
 بابيخی  که) ی مقايسه می شودارسپ با کنگ ده(

) آرگانارگون (  ريزشگاه روددر ) Kankati( کنکاتی
دوره قديم مغولستان قابل انطباق  کنگ يا و کن

 ]19است. [
 

با  ميبه طور مستق ها يا کنگهاهای خاوری کنگ
 - چئی-هئی -ینيبه زبان چکارا کنگلی ( لهيقب

تسزی، يعنی دارندگان ارابه های سياه، به زبان 
قره قانقلی ها که در ») [لئی -را گنگ-گا« -تبتی

گ.] ربطی -کنفدراسيون اوغوز شامل بودند
باره کارا در  یخيتار نخستين اطالعات212ندارند.

ميانه های سده در مشخص تنها به طور  کنگلی ها
چارچوب. به گفته همين و در نهم پديد می آيد 

کنگلی ها مردمان باستانی  ،پژوهشگراناز  یبرخ
 اند. 

 
[قانقلی] چونانِ » انگلیک «باری تنام  ،در واقع

 پولوفسی های ( پچاقرک قِ وت لايقباليه اشرافی 
polovtse ،خيتارکومان های  گاهنامه های کهن روسی 
در نتيجه  ،)یروم شرقبيزانتينی يا اروپا و های 

در  ايدر سير رود جابه جايی آن ها در کرانه های
 ليتما الد،ياز مپيش  دوم-های يکمهزاره  مرزهای

ساختن خود با سنت های  مرتبطرا به آن ها 
ژنيالوژی (نسب (شجره) شناسی) کانتسزيويی ها يا 

در  یطوالنهای مدت که از ، باستانی کنگويی های
نشان می  کردند، یم یزندگ ايدرکرانه های سير

                                     
يخ تباری و زبانی آسيای . اين نکته از ديد تار 212

ميانه بسيار مهم است. زيرا برخی از دانشمندان برنامه 
يی ازبيکستان و قزاقستان همانا با يکی پنداشتن 
آگاهانه اين دو، می کوشند با سوءاستفاده از همانندی 
دو قوم بيخی دور از هم، تاريخ دولت های تورکی زبان 

ی قلمداد در آسيای ميانه را پيش از سده ششم ميالد
نمايند. در حالی که بسياری از دانشمندان واقعگرای 

داکتر قادر  -تورکی زبان از جمله نويسنده همين مقاله
بايف (قزاق)، با پابندی به وجدان علمی، خالف ديدگاه 
های سياسی حاکم بر کشورهای شان، از بازگويی حقيقت 

- چشمپوشی ننموده اند که شايسته ارجگزاری فراوان است.
 .   گ
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ها  نيزماين سرخود را به دهد تا اين گونه، حق 
  213.توجيه نمايند

 
به  ،ینيچر متاخاست که منابع شايان يادآوری 

(تاريخ دودمان ) Yuan Shih( »شی -واني« ژه،يو
تدوين شده  چهاردهم )، که در سدهواني )ی(مغول
آن تداوم اشاره می کند به  ميبه طور مستقاست، 
آسيای مرکزی  باستانباشندگان  ميان کنگلی وکه 

 -  Kangly(کنگلی) Canley» کنلی«وجود داشته است: 
يده نام )Gaoche( گاوچئه هان همان است که در عهد

» ی بلند...هادستی کشور (دولت) چرخ  -می شد
]20[ 
 
به با آن که ، باره کنگلی درهمانندی را طالعات ا

 - 214نيالد ديرش ست،ينهم کامل  یاندازه کاف

                                     
به سخن ديگر، يعنی با گذاشتن  کارا کنگلی ها  .  213

(قره قانقلی ها) به جای کنگويی ها، خود را چونانِ 
باشندگان بومی و کهن اين سرزمين ها جا بزنند. چنين 
گرايشی در نوشته های شماری از دانشمندان دولتی 
ازبيکستان، از جمله اکادميسين عسکرف ديده می شود که 

ه تنها تاريخ خلق ازبيک را از چند سده به تالش دارد ن
هزار سال پيش بکشد، بل که همه آريايی ها از جمله  3.5

هخامنشی را تورک و به گونه خاص ازبيک جا  -پارس ها
بزند.! روشن است چنين چيزی در جمهوری های آسيای 
ميانه و قفقاز تازگی ندارد. هرگاه آذری ها دولت ماد 

پندارند و ترکمن ها دولت های  را دولت ترکان آذری می
اشکانيان و ساسانيان را دولت های نياکان ترکمانان 
قلمداد می کنند، پس چرا ازبيک ها چنين نکنند! اين 
است که ازبيک ها نه تنها شاهنشاهی های هخامنشی، 
کوشانی، کيداری و يفتلی را تورک و اوزبيک می شمارند، 

ان ازبيک ها می بل که همه آريايی ها را تورک و نياک
تو خود حديث مفصل بخوان از  -دانند!. به قول معروف

 گ.-اين مجمل!
 

. در ويکی پيديا در باره  رشيد الدين چنين آمده  214
 ۶۴٨هللا (زاده در حدود سال  فضل نيدالديرش«است: 

 ۶٩۶ ید ٢٨درگذشته  -در همدان یديخورش ۶٢٩/یقمر
و  نگار خيتار ،یاسي) رجل سیقمر ٧١٧ القعده ی/ذیديخورش

بود که کتاب جامع  یديآخر سده هفتم خورش یرانيپزشک ا
درآورد و در دوران وزارت  ريرا به رشته تحر خيالتوار

 ساخت. یديهمچون ربع رش یراوانف یخود بناها
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اوايل  -سده های سيزدهم یارستاريخ نويس پ
و اشاره ] ا21ميالدی ارائه کرده است. [ چهاردهم 

نخستين کسانی بودند که چرخ  ها کنگلیکند که  یم
ی آن ترکدستی بلند را اختراع کردند که به زبان 

 آن لهينام قب (قنقلی) می گويند و» قانقلی«را 
 ديرشهم از همين ريشه گرفته است. شايد ها 
 رمدارک د» شی -يوان«تدوين کنندگان و  نيالد

                                                                                                           
 

هللا از دامنه  فضل نيدالديرش اريبس یها یو آگاه دانش
به  یها سبب شده است تا کتاب و از فرهنگ یا گسترده

اطالع از دوران  یبرا مياز منابع مستق یکيوان عن
 ،یروزامب سيعصر مغول قلمداد گردد. مور یانيپا

در دوره  رانيا ی چهره نيتر او را برجسته نگار، خيتار
 .شمارد یمغول برم

 
 یابن عمادالدوله اب ريهللا الوز فضل نيدالديرش خواجه

 ۶۴٨در حدود سال  یهمدان یالدوله عل بن موفق ريالخ
 یهوديخانواده پزشک  کيدر همدان در  یديخورش ۶٢٩/یقمر

عطار  کي »یالدوله عل موفق«بزرگ او  یاي. نديمتولد گرد
 نيرالديبود و به همراه دانشمند بزرگ خواجه نص یهودي

بود و پس  انيلياسماع یدر دژ الموت مهمان اجبار یطوس
 .درآمد یهالکو به آنجا به خدمت و ورشياز 

 
 »دالدولهيرش«بودن نخست  یهودي ليبه دل که نيدالديرش

 نيدالديو پس از مسلمان شدن، نامش به رش شد یخوانده م
 نمود. شرفتيمغول پ لخانانيو در دستگاه ا افتي رييتغ

 
 دودمانمغول ( یرگيدر زمان چ یهللا همدان فضل نيدالديرش
اباقاخان،  ی. در زمان پادشاهکرد یم ی) زندگلخانانيا

به  یبود و در نزد او احترام و نفوذ پزشک مخصوص او
 زيخان ن خاتويدست آورد. در زمان ارغون خان و ک

 کرد. یرا سپر شرفتيپ یها گام
 

نگارش کتاب  یهللا همدان فضل نيدالديکار رش نيمهمتر
 یزبان فارس یخيتار یبود که از شاهکارها خيالتوار جامع

باره  کتاب در ني. اديآ یجهان به شمار م خيو تار
ترک و  ليقبا یها ها، باورها و فرهنگ اسطوره خ،يتار

 امبرياز آدم تا محمد پ امبرانيپ خيتار نيمغول و همچن
 ريو سا انيدوره ساسان انيتا پا رانيا خياسالم، تار

دوره کامل  نينخست خيالتوار جامع قتياقوام است. در حق
و  لياست که با استفاده از وسا ايآس یايو جغراف خيتار

 اريداده شده است که تا آن زمان در اخت بيترت یمنابع
 گ.-»قرار نگرفته بود. چکسيه
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گرفته باشند و به  منبع کياز باره کنگلی ها را 
هم است که اطالعات شان  باهم همخوانی همين دليل 

 دارند.
 

اتمولوژی يا ريشه شناسی (فقه  در علم... و اما 
چنين ابراز نظر شده است که کلمه کنگلی ، الغت)

 یم ريشه ندارد و زبان تورکیدر يا کانگلی 
آن به پيشگاه که مردم باشد کشور  کيتواند نام 
 یارورالهه ب«ها چوناِن ارابه ارابه  چرخ ها يا

پرستش به نيايش می پرداخته اند و آن را  »و آب
می کرده اند. از اين ديدگاه، پيوند احتمالی 

(در صورت موجوديت کانگئلئگ » کنگلی«کلمه 
kangylyg( کانتسزيوی خاوری  یباستان یبا نام ها

)Kanghadih، کنگ دی Kangdi یغربکانتسزيوی  اي) و - 
، گاوئچه 215»چهکو«-ا با تخارها حت و کنگها کنگ،

 مدلل می گردد.
 

کهن تباری اوسون  خيمسائل مربوط به تاراکنون 
در برابر «را بررسی می کنيم که استان های ب

را نسبت به پاسخ  یشتريبپژوهشگران پرسش های 
 کامل نسبتانسخه ». ه آن مطرح می کندممکن یها

يی اوسون ها در شجره نامه  -یخيتارروايت های 
حفظ گرديده است که در آن ) Ban Gu( گزارش بان گو

 .شود یموای اوسون ها به نام کونمو ياد رمانرف
 
يوئه شی  باهمراه  )Nandoumi( ناندومی –کونمو درپ

 و دانهوانگ های) تسيليان (کوه های بزرگ ميان
می زيست و فرمانروای دولت پادشاهی کوچکی بود. 

 ويی او را کشتند  حمله يوئه شی های بزرگ با
ا وههوناو نزد مردم های وی را گرفتند.  نيزم

کونمو سر او، گريختند و به آن ها پناه بردند. پ
بوتسوزو  -تازه  به جهان آمده بود. سرپرست او

او با گذاشتن  می گريخت.در آغوش نوزاد با شيهو 
 یجستجو ی در ميان سبزه ها، بهچمن یوزاد رون

ماده که  ديکه بازگشت، د یو هنگام خوراک رفت
سر بر ی و کالغی دهد م ريش را ی از پستانش اوگگر
در پرواز و گشتزنی است. با گوشت در منقار  او

                                     
 گ. -. شايد نام رود کوکچه از همين  کوچه گرفته باشد 215
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که نوزاد  افتدري (Butszyu-Shiho) بوتسوزو شيهو
موجود مقدس است و نشانه يی از الوهيت دارد. 

 ]22[.»سپرد هاوهوناين بود که او را به 
 
باره  است در )totemic myth( یاسطوره توتم پرست نيا

ميان عامل ت جهينتدر  یفرزند الهبه جهان آمدن 
جهان ) incarnation( . تجسمنييباال و پا -دو جهان 

 .نيا-گوشت توتم کيهانی است با الغک -باال
 
 Hieroglyphic( فيروگليه یسيرونو یشناس شهير

transcription etymology( »به گونه تحت » سون -او
است. نياکان » کالغ نواده« یبه معناالفظی 
) Andin( ی اوسون های هفترود در انديناحتمال

- مو«)، به نام نيچ -گانسو یبخش جنوب کنون،(
کالغ تيره «عنی ي )Mu-Tianjie Zhuan( تيانتسزی چوژان

 نيچ ريدر اساط ياد می شوند. )او شی ی(چ »سرخ
در حال  ديهمواره با خورشسرخ،  کالغ،باستان
پيوند  بامدادی، از آسمان ینماد چونانِ  -طلوع
هند  یاسطوره ها همانندی را درنقش  دارد.

 (سرخ) بازی می نمايد.» ارونا«باستان 
 
رگ برادر بز –)Aruna( باستانهند ارونای  
او  .بود )Garuda( گارودا عقاب -»پادشاه پرندگان«

مادرش بيرون پريد تا از موعد مقرر از شکم پيش 
در پرتو  ویبال و پر  و را بنگرد ديبرآمدن خورش

کالغ کيش بود.  سرخبه رنگ  ،دم دهيسپنور سرخ 
 قزل«( یآلتا سرخ در نام های تباری مردمان

و ) بازتاب دارد Shoria(قرغه؟) در شوری » کرگه
آتش برای مردمان، کالغ  يا،وتکايفرهنگ عامه در 
 .آورد یبه ارمغان مرا 
 

گوشت در منقار کالغ افسانه يی اوسونی ها، در 
در حال طلوع،  ديورشخ -شت نيای توتمی واقع گو

کودک در آبی سپيده دم است. اين گونه، در آسمان 
 ديخورش ماهيتحامل  کهن اوسونی ها چونانِ  اسطوره

 می کند. » برآمد«و آسمان 
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) incarnation( ماده گرگ در اسطوره، چونان تجسم
جهان پايين است. ماد ن -اژدها -خدای باروی

آب  ابگام نخست، عموال و در م ه يیرواسط یاژدها
به و  پيوند دارد ی،بارورپيش زمينه به عنوان 

کودک  ،اسطورهواريانت تورکی باستانی ، در راستی
پرتاب  مردابدر  رها می شود، بل که به چمننه 

. )و علف اهيگ پر از اچهيدردر  اي(و می گردد 
(اژدها) و  حال، همانندی رفتار ماده گرگ نيادر 
 که نيز دست اندر کار سير ساختنت، سرپرس -پدر

 ، جلب توجه می کند.کودک اند
 

  - ) Butszyu-Shihoبوتسوزيو شيهو ( -سرپرست نوزاد
 زانيو، به مدارد (...» شيهو«لقب يوئه شی 

را از همان دوره ودک ک ی کانتسزيويی)  و کمتر
 نوزادی روی دست خود می گيرد و می پرورد. 

 
در  شواهدته باشد بايس تيواقع نيادر ، شايد

 آوانکوالتيا » نوزادبخشی«باره موجوديت سنت 
)avunkulata(  نوزاد ، که در آنرا  در نظر گرفت

ی پنداشته می مادرقوم  يیهنوز به عنوان دارا
مربوط يوئه شی ها که  -مشخص مورد نيدر اشود و 

از دودمان تيره ماهتابی اند و نماد آن در مورد 
ی اژدها) می باشد. چنين ماده گرگ (به جا -مشخص
ما را به انديشه در باره موجوديت اداره  یريتفس

می کشاند. » ماهتابی -خورشيدی«باهمی دودمانی 
ی رک هاوامع توجدرست مانند آن چه که در 

اجازه پنداشت  ناي .بود گرانيو د ها، خزرباستان
سر انجام گزارش در باره زندگی دهد تا  یم
ميان «شی ها را  اوسون ها و يوئه» باهمی«

را درک کنيم. اوسون ها و » و دانهوانگ تسيليان
- دودمان ماهتابی–يوئه شی های دوره گانسوی 

نظارت زير  يی لهيقبتشکيالت  ايدولت  کآفتابی ي
يک پادشاه زن  احت ايو تابی شهبانو ماه تيره

 (سلطانه) است.
 

باره کشته شدن فرمانروای اوسونی ها در گزارش 
شکنجه  آزار و آن، و پس ازشی ها  به دست يوئه

 کينشان دهنده يوئه شی ها از سوی اوسونی ها 
ساالرانه مادرميان ضوابط  یمبارزه دردناک و طوالن
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 نياز ای می باشد. رو به رشد پدرساالرآيين و 
در برپايی نهاد نخستين دولت اوسونی منظر، 
ه را بايسته است همين گونه همزمان ب هفترود

ی بر مادر ساالری و ساالر پدر يینها یروزيعنوان پ
چيرگی يابی تيره آفتابيان بر تيره ماهتابيان 

 ارزيابی کرد.
 

 یايدر جوامع آس یتيوضع نياز چن يینمونه ها
 شکنجه خيتواند، به عنوان مثال، تار یم یمرکز

 خشونتبار و حتا نابودسازی نمايندگان فراتيری
)phratry ( دودمانی خاتونی اشيداها)ashide( 

» آسمانی زادگان«(اژدها)، از سوی فيراتيری 
- کوک تورک) [گوک تورک216»آسمان«آشينا (آشينا، 

 ميالدی 716 سال پس ازگ.] در خاقانات دوم تورک 

                                     
. بايسته يادآوری است که در زبان چينی نشانه 216

است. يعنی » آ« -بزرگداری و ستايش و تمجيد و توصيف 
 - است. آشينساخته شده » آشينا -از آشين» آ«با افزون 

سردار آسمانی يا پادشاه  –آسين (آس+ ين) يعنی آسمانی
 - که روشن است يک واژه ايرانی می باشد. آشينا -آسمانی

لقب، رهبر پنجصد خانواده بود متشکل از قبايل گوناگون 
که به گمان غالب، در منطقه تورفان به سر می بردند. 

قبيله  شاه نولو، پيشوای اين اتحاديه  -پدرش نولو شاز
يی بود. در ميانه های سده پنج ميالدی به دليل اين که 
از جانب قبايل رقيب زير فشار بودند، به گستره قبايل 
پروتومغولی ژوژان ها پناه بردند. در باره زبان شان 
اطالعی در دست نيست. شماری زبان آن را پروتومغولی يا 
 پروتوتورکی می دانند. اما با توجه به اين که آن ها

بيشتر از جمع هون های سفيد بوده اند، که در گستره 
دولت های کوشانی و سپس هم يفتلی می زيسته اند، شايد 

تخاری يا  -به يکی از زبان گروه ايرانی خاوری ختنی
پروتوسغدی سخن می گفته اند. ژوژان ها آن ها را در 
گستره دامنه های جنوبی کوه های آلتای جا دادند که به 

آهنگری اشتغال داشتند. آن ها در همين جا ذوب آهن و 
زبان آلتايی را از باشندگان بومی فرا گرفتند. پسان 
ها همين ها بودند که توانستند اتحاديه قبيله يی 
بزرگی را بسازند و ژوژان ها براندازند و دولت بزرگی 
را برپا نمايند که تورکيوت نام گرفت. چينی ها چون 

ا به نام توکيوها می ندارند، آن ها ر» ر«مخرج 
 خواندند. يوت يک پسوند پروتومغولی است.

   گ.–) 突厥، Tūjué / T'u-chüeh( »ويتو ک«
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در همانند از ديدگاه انگيزه مبارزه نيز و  23
ميانه های سده نهم شمرده در  غورياوخاقانات 

ه می گفتاز اسناد  یکباره آن در يکه در شود 
 هستيم. ما و بخشهای دغورياو ،ما«شود: 

با هم ، ما ها هستيم» اژدها« ی مرگ وغورهاياو
گ.] شده -[آشتی ناپذير ديو سف اهيدشمنان س

 »ايم.
 

 –خاقانی«ميان فراتوری ها مبارزه در 
بر سر » مادرساالرانه -خاتونی«و » پدرساالرانه

، بافت کماحدودمانی ئتالف درون ادر  حاکميت،
بازتاب می  در جامعه یجتماعو مبارزه ا یماعاجت

گروه  ،روهاين نياز ا کير يافت. چون، پشت سر ه
ممتاز خود در  تيموقعاز که  لياز قباهای معينی 

ند، کردمی دفاع  یاستپقدرت سلسله مراتب 
 217ايستاده بودند.

                                     
. همان گونه که می دانيم، پيش از به ميان آمدن  217

شاهنشاهی هونوها، بر استپ ها، دولت شاهنشاهی 
ماهتابيان يا يوئه شی ها فرمان می راند که روشن است 

اوسونی ها و ساير قبايل دشت نشين همه  هونوها و
فرمانبردار شان بودند. در گذشته، پاشاهان برای 
نگهداری دولت خود، حرمسراهايی می آراستند و در آن 
گلچينی از بانوان را از همه قبايل زير دست خود گرد 
می آوردند و اين گونه، با برپايی پيوندهای 

ز رشته دختران خويشاوندی، به گونه يی همه قبايل را ا
شان در ساختار قدرت مشارکت می دادند. به گونه يی که 
افتخار خويشاوندی با خاندان شاهی را پيدا می کردند. 
همين گونه، دختران خود را به زنی پادشاهان و يا 
شهزادگان کشورهای زير دست خود می دادند تا با رشته 
پيوندهای خانوادگی، قدرت خود را بيشتر استوار 

 انند.گرد
 

در مورد، مشخص مورد نظر، ماهتابيان با دادن شاهدخت 
ها به شاهان کشورهای زير دست، چنين سنتی را رايج 

شاه آينده، از شهبانوی  -ساخته بودند که همانا وليعهد
مهتابی باشد. در مورد ماودون، برعکس چنين شد که چون 
او، پسر ارشد شاه از زن نخستش بود، و روشن است خود 

جانشين تاج و تخت پدر می پنداشت و برعکس، پدرش می را 
خواست پسر  کوچکتر خود از زن ماهتابی (ماهبانو) را  
وليعهد بسازد، و از همين رو او را به دربار 
ماهتابيان به عنوان گروگان فرستاده بود، در برابر 
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اوسونی داشتن نسب کيهانی (آسمانی)، که  طورهاس

ی نوع ،فته شده استی باخيتار تيروادر سيمای يک 
ه کمک آن، وضعيت نو که باست  یريطااسپوشش 
 نينوشتن ا تباری جامعه اوسونی در هنگام -سياسی

شايد، . می گردد هيتوجی، اعالم و خياطالعات تار
همه جانبه جامع و  ياد شده، دارای بارمبارزه 

تباری  یبه جنبش ها ميبه طور مستقو  نبوده باشد
پيوندی  الدياز م شيپه دوم ميانه های سددر  یجمع

باستان  یبه هر حال، پژوهش هانداشته است. 
 نيبه ا، امکان نمی دهند در هفترود یشناس

 یدر فرهنگ ماددگرگونی بارزی  که ديرسبرداشت 
حال،  نيدر هم ]24[ .رخ داده باشدزمان  نيدر ا

از  یموفق شده اند برخ ینيباستان شناسان چ
باستان دمان های يادر تازه  را  یها یژگيو

عهد اوسون ها برجسته بسازند و آن ها را  یشناس
يی (سکايی) و يوئه  هئسهای شاخه «يت وجودم با
  ]25در بافتار اوسون ها پيوند بزنند.[» شی
 

 یو زبان باره ريشه های تباریدر ديدگاه چند 
 هست: باستاناوسونی ها 

ا آن ه) Klaproth( و کالپورت) Remusat( رميوزه آبل 
- گوتی (گاتی) می پنداشتند. گروم-وآريايیهندرا 
اوسون ها را  )G.E.Grumm Grzhimailoمايلو (يگرژ

گوتی  -اروپايیهندو -یرکوتدارای ريشه آميخته 
   می پنداشت.

 

                                                                                                           
پدر برآشفت و دست به کودتا زد و کار به جايی رسيد که 

از بن برانداخت. روشن است در اين  دولت ماهتابيان را
کار، او اين شانس را داشت تا از دشمنی اوسونی ها با 

 ماهتابيان بهره برداری بايسته يی بنمايد.
 

در مورد مشخص مورد نظر، سخن بر سر اين است که قبيله 
يوئه شی (ماهتابيان) پاسدار منافع خود از راه کيش 

اوسون ها و  مادرساالری و قبيله های ديگر، مانند
هونوها به رهبری ماودون، برعکس، مدافع پدرساالری 
بودند که کشاکش ميان اين دو گروه، سرانجام به سود 

 گ.       -پدرساالران پايان يافت.
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گرفته ) Degin( ديگين ازپژوهشگران، از شماری 
يوئه شی ها از سوی اوسون ها  کستپيک ش تا... ،

باره در  یباستان دهسنينورا با گزارش های 
تخاری شده بودند،  پادشاهانکه  آسيان ها
نموده و متمايل به يک چيز  )سهيمقاورانداز (

پنداشتن اوسونی ها و آسيانی ها گرديده بودند. 
با آن که به گونه يی که اومنياکف خاطر   26

همانندی از را جز  یمدرک چيه«نشان ساخته است 
نمی توان به » انآسي«و » اوسون«ظاهری واژه های 

 ».    سود اين ديدگاه ارائه کرد
 

به اين موضوع، به پيمانه معينی در آثار 
گ. ، )Zh.Sharpante( پژوهشگرانی چون ژ. شارپانته

، ی. )G.U.Veyli( گ. او. ويلی ،)g.Haloun( هالوان
و  )S.Althaym( س. آلتهايم، )Ya.Garmatta( گارمات

  ]27.ديگران نيز پرداخته شده است.[
 

) Bernshtam N Aآ. ن. برنشتام ( 1974سال به 
انديشه اوسونی بودن کوشانی ها را مطرح کرد. 

. اکنون، ای. پوليبيلئنک بر انديشه تخاری 28
 ].29زبان بودن اوسون ها پا می فشارد. [

 
يو. ا. زويف هم با پيروی از نو ا. اريستف و   

ک. سيراتوری، به انديشه تورکی زبان بودن 
. افزون ]30[ونی های باستان، متمايل است. اوس

 به باور آن ها، نام اوسون، در نام های ن،يبر ا
سرزمين های بازماندگان اوسون های باستانی 

ژوز (جز) های بزرگ يا کهن (که در سنت  -هفترود
 به نام اويسون ها ها قزاقتباری  -های نسبی

)Uysun (تباری قرغيزهای -و در سنت های نسبی 
يی تيره اويشان  لهيار قبمعاصر در سيمای ساخت

)uyshun.31[) متبارز گرديده؛ بازتاب يافته است[ 
 

» ناب«ی ها، اوسونی ها کوچيان نيچبه پنداشت 
را قلبه و ماله نمی  ها نيزم«ها  آنبودند. 

کردند و در آن چيزی نمی کاريدند [(کشت نمی 
ب و آ یدر جستجوچارپايان همراه با گ.]. -کردند)

شان با آداب و رسوم  سبزه می کوچيدند و اين
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ی و قالبعبارت  .]32[». وها همخوانی داشتهون
» سبزه می کوچيدندآب و  یدر جستجو« متحدالمآل

توده ها در اين سوی از  یاريبس فيتوص یبرا
چئن) به کار  -ديوار بزرگ چين (چانگ چنگ يا چان

» ناب«می رود. مگر، اين که اين قبايل کوچيان 
بان گو برای مثال،  بوده باشند، درست نيست.

شاهدخت چينی که  – Fyn زارش می دهد که بانو فئنگ
شاه اوسونی ها بود و در بارگاه او  -همسر کونمو
يی را در ميان گردانندگان اوسون ايهدامی زيست، 

 نيسرزمبودند، پخش کرد. » زميندار و مسکون«که 
يورت ها که در گذشته کشور  کنونی،مغولستان 

(چادرها يا خيمه ها)ی هونوهای باستانی شمرده 
باستان  کاوش های دامنه دارپس از می شد، 

» شهرهای باستانی کشور«ی، امروزه چوناِن شناس
 ]33[شناخته می شود. 

 
به  در باره کشور اوسون، خود گزارشگران چينی

و ») هاواريد(آبادی های احاطه شده با  » ی-چئن«
اند، » دارای شهرها و روستاها«آن که اوسون ها 

؛ اشاره »ان می پردازندکاشت درختبه «و نيز 
 اوسون ها دارای«نگاشته اند که  نموده اند و

تا چهار ان آن ها و ثروتمند ی بسيار انداسب ها
 ]34[». دارند پنج هزار اسب اي
 
» کيکالس«، اوسون ها نه کوچروان اديه احتمال زب
بودند، » کيکالس«اران و زميند کشاورزان«نه هم  و

بل که به شيوه نيمه کوچروی و نيمه زمينداری می 
 وهيو ش یکشاورز ابزيستند که در آن دامداری 

زندگی نيمه مسکون آميخته با دشت نوردی  انیزندگ
کنون به گونه  یباستان شناس شده بود. کاوش های

پيشبرد  یاصل ه است که شيوهنشان داد مدللی
به باستان يان اوسونی ها ی در مدامداراقتصاد 

 ی وهارالننصف چرا بردن رمه ها در مسيرهای 
در گستره های بيخی معين در مناطق و کوچروی 
 گر،يدسخن ه بوده است. بسال معين  یزمان ها

سامانمند به شدت  بلنامنظم،  کوچروی نه به گونه
دليل ويژه بودن شيوه  ديشا صورت می گرفته است.

 -ان همين بوده باشدزندگی اوسون های باست
» تسيون ليو«بودوباش در يورت ها يا چادرهای 
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)tsyunlu ،(»کلبه های نوع تسيونی« )Sünnu( ]35 [
) دارای چهارچوب ها يا  rounded shapeی نما (گرد

 یشاخه هااستخوان بندی های بافته شده از 
شاخه های بافته شده درختان بيد، . «ديبدرختان 

خانه های شان  بام وريايی،ديواره ها و چترهای ب
 ».را می پوشانيد

 
در قبيله يی يگان ها  -ینظامشمارش  شالوده
ی يا دهتايی ( ده ستميس اوسونی، هياتحاد

ی که بايسته است استاندارد هنشان-تومانی) بود 
شاه کونمو » ده پسر«آن را در گزارش ها در باره 

يا » پيشواعبارت (ده ين گونه هم بايتقر .ديد
در خاقانات نيمه تاريخی » يان دهگانهپيشوا

هنگام  )Eshtemi ايستيمی خاقان -تورکی غربی
ده «( »اوک -اون«توضيح خاقانات دهگانه بعدی تر 

که در همين سرزمين ها پسان تر (به ، »)پيکان
 ) ساخته شد، حضور دارد.  699-603سال های 

 
سامانه  راثقانات تورکی غربی، چوناِن ميخا

سازه سه «سازمان  کبه شکل ي ک،ياتدموکر -ینظام
در » راستجناح مرکز و  -چپجناح «يی ساخته شد: 

مرکز جناح و در هر پنج منطقه قبيله يی 
درست همين گونه، نياکان اوسونی . خاقانات

به سه بخش گ.] -[تورکيوت ها يا کوگ تورک ها
 نيدر ارا  یو نقش رهبر بودندشده  ميتقس

  می کرد. کونمو بازی-، پيشواهياتحاد
 

 همانند بسيار مناسب) trial( سه گانه ساختارهای
از نظر ظاهری و  های گروهی»شکار« جنگ و یبرا
با  یشاونديخو -ا اتحاديه سه سازه يیب هيشب

ازدواج های درون خانوادگی پسر عموها با 
ر دوران باستان د ]cross-cousin( ]36( دخترعموها

دی ها، رشته بسيار رواج داشت که در اين خويشاون
تيره های  های همپيوندی با ازدواج فرزندان

فرمانروايان که خودگردانی و خودمختاری آن ها 
را از راه چنين خويشاوندی ها تامين می کرد، 

بر شيرازه می يافت. مدت ها پسانتر از اين، 
امانه و س سه سازه يی از سازمان  یبياساس ترک

 decimal number( يا سه ده تايی یدهشمارش سه  یها
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system( ) گستره بخش دوم آن) در  - »تایصد«سه
 ینمادچوناِن  »تايیصد« -(جزء) ژورقزاقستان سه 

 تشکل يافت.  از همه مردم قزاق
 
 

اوسونی ها در نامه  یرهنگ مادويژگی های ف
شاهدخت چينی از  شکواييه يی و گاليه آميز

بستگانش که وی را به زنی پادشاه اوسونی ها 
شما مرا به «ودند، بازتاب يافته است: داده ب

زنی پادشاه اوسون ها داده ايد که به دور از 
کشور آسمانی (کشور بهشت گون چين) در آخر جهان 

 -ی)کرو مهيخ() Tsyunlu( تسيونلوزندگی می کند. 
که ديوارهای آن از چوب های بيد  خانه من است

ساخته شده است. خوراکم گوشت و نوشيدنی ام شير 
 ].37[» است. ترش
 

سخن گفتن در باره قلمرو تباری اوسونی ها از 
 اريسب ینيچ روی اطالعات در دست داشته منابع

. چون، نفوس گروه حاکم يا قبيله حاکم دشوار است
خود و  استمانده به طور کامل شناخته نشده 

دودمان،  عويضت جهينت درکه  ،یاسيس  هياتحاد
بود، از  نام سياسی اوسون را به خود گرفته

ديدگاه تباری متشکل از قبايل گوناگون بوده 
پيش از ميالد چنين بر می  73است. از گزارش سال 

آيد که گستره دولت اوسونی در خاور در برگيرنده 
مناطق تسزيان و ائشی بوده اشت. در باره تسزيان 
با اطمينان گفت که اين منطقه مربوط يوئه شی ها 

 کيان -م يوئه شیبوده است و نام آن هم يک نا
)Kayaan(   .به معنای سفيد 
 

نام چينی ائشی (اکسا) مطابق نوشته های 
 )Scythians Akassa ( اسکيت -بطليموس، منطقه اکسا

در خاور ) Kasiys( در آن سوی کوه های کاسياس
را به خاطر می آورد. به گفته  شان انيت

بطليموس، در آن سوی آن، در دامنه های کوه های 
 ، اسکيت های هاورانی يا خاورانی)Emod( ائدومی

)Hauran ( فرمانروای «می زيستند که با گستره
گاهنامه های چينی يک چيز می » خونی يا هونی

 باشد.
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، در ميانه های )hune tribe( قبيله يوئه شی خونی

سده دوم پيش از ميالد، به بخش های ميانی استان 
و ) Zhangye( کنونی گانشو در ناحيه های چژان ئی

 . ]38[کوچيده بودند. ) Jiuquan( تسزيويان
   
يوئه شی، اين زمين ها زير سيطره  ا شکستب

اساس،  نيو بر ا هونوها قرار گرفت  یامپراتور
 121يک منطقه هونويی شمرده می شد. به سال  رديگ
، باشندگان آن به گستره دولت چينی الدياز م پيش

يگر يک بود و باش شان دو محل پيوستند هان 
شمرده می شد. » متروک و تهی از سکنه«گستره 

پيش از ميالد،  120سفير دولت هان، در سال 
پادشاه اوسونی ها را مايل به کوچيدن به  -کونمو

 ]39[همين جا نموده بود. 
 

شرح روی از ، غربی اوسون ها در اسمرزهای سي
مربوط به دعوت شانيوی خودگماشته  هایداديرو

تاخت و و  کنگها-انتسزيوهونوی شمالی به ک
پيش چهل سال های دهه در تازهای او بر اوسون ها 

از  یکيگزارش شده است که در  ی می گردد.الدياز م
 -يورش ها بر اوسون ها، شی شی (شاه شاهان)

 تختيپا یکينزدتا  پادشاه دولت هونوی شمالی،
ان مردمرسيده بود و  )Chigu( شيگو -اوسون ها

ماری را هم به اسارت برده بسياری را کشته و ش
اوسونی ها  بود و رمه های شان را هم ربوده بود.

 یمرز غربمصمم به پيگرد او نشدند. اين گونه، 
به فاصله يک هزار لی، به يک سرزمين تهی  -ها آن

 نيدر اشايد، ]  40[از باشنده مبدل گرديد. 
نمی  دره تاالساوسون ها به  یمرز غرب ،زمان

همو در کرانه  تاالس دژی برپا  رسيد، چون شی شی
نموده بود که در نظر داشت از همان جا گستره 
اوسونی ها را بگيرد. از همين رو بود که اوسون 

هان در دولت چينی با يه اتحاد ها مصمم به بستن
 نينفوذ چچيزی که  -وهای شمالی شدندبرابر هون

خشم و و اوسون ها تقويت بخشيد در کشور را 
 ژهيه ودگان بومی را برانگيخت. بناخشنودی باشن

ه در آن ی پادشاه کنيدر امور جانشچين دخالت 
گروه های دارای گرايش های هونويی و چينی، بر 
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داشتند، به آتش تنش ها  تاج و تخت مناقشهسر 
 هيمه می انداخت.

 
اوسون به دو  دولتی، فروپاشی ريدرگ نيا جهينت
دها رويدا نيا بود.بزرگ و کوچک کونموی  –بخش
بودند. رخ داده  الدياز م شيپ 51-64سال های  نيب

سال های  -الدياز م پيش 14-45 سال های  اما
شگوفايی  اوج - )Tsylimi( پادشاهی کونمو تسيليمی

دولت اوسون شمرده می شود. چون، او تخت و تاج 
را با اقتدار در دست داشت و در متصرفاتش، 

پيوند فرمانفرما بود. » پايدارو صلح آرامش «
زناشويی او با شاهدختی از دودمان حاکم هان، 

  یاسيدر نقشه سدولت اوسون  تيمخود گواه بر اه
خاوری و ذينفع بودن اوسون ها در و  یمرکز یايآس

 همپيمانی با دولت هان می باشد.روابط 
 

شاهزاده نبود که  نيحاکم چاين تنها دودمان 
 ی را به زنی کونموی اوسون ها داده بود.خانم

شانيوهای  هونويی هم شاهدخت هايی را به همسری 
کونموهای اوسونی می دادند. در عين حال، دختر 

همسر  -(شهبانوی دی)) Dishi( کونمو به نام دی شی
 خاوری بود.ترکستان فرمانروای 

 
سده سوم ميالدی، به گونه مفصل، از چينی ها پيش 

  ]41[بر تاريخ اوسون ها روشنی می افگنند.
، گزارش هايی در الدياز م پيش 437ه سال هنوز، ب
از  ديده می شود. نيبه چاوسون ها  سفارتباره 

بسياری  یباستان شناس دوره اوسون ها يادمان های
پيکان  ی و گلی،گرد سفالبر جا مانده است: ظروف 
 ،هاري، شمش)arrowheads( های دارای نوک های آهنی

 یاز سنگ ها ها، گردنبندها، سنجاق هاخنجر
ها  نهي، آها، دستبندها گوشواره ،گرانبها

 و...همه و همه، گواه بر فرهنگ شکوهنده يی اند.
 
که نشان  ینيچ یاسيسواژه های  ليو تحل هيجزت

 انيدر م یاجتماع یمختلف سازمان هادهنده اشکال 
اند و در دفترهای تاريخ  یمرکز یايآسکوچيان 

خفظ گرديده اند، » تسزی-شی«دودمانی از دوره 
، تجزيه و )H.Echedi( بسيار جالب است. ايچيدی
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تحليل بسيار دقيقی از ترمينولوژی چينی، مربوط 
به مرحله پيش از تشکيل دولت تحول اجتماعی 

 ]42[ ست.انجام داده اکوچرو وامع ج
 

ترمينولوژی مقتضی که برای عهد  ليو تحل هيتجز
مورد بررسی به کار می رود، به دليل شکلگيری 

امپراتوری های کوچی در گستره آسيای دولت ها و 
به عنوان مرکزی، دلچسبی ويژه يی بر می انگيزد. 

اوسون ها و گاوچه  در موردبا سخن گفتن مثال، 
(کوچه ها، تخارها، يا کانتسزيوی  )gaoche( ها

کار  »دولت« يعنی» گو«از واژه  ینيمنابع چها)، 
 می گيرند؛ مانند:

 ،، يعنی دولت اوسونی»گو-اوسون« 
 ، ، يعنی دولت کوچی»گو-نيش« 
 يعنی دولت  گاوچه،» گو-گاوچه«
 

که گواه بر شکل گيری مناسبات دولتی در ميان آن 
 ها است.

 
های مهاجرت « ر عهددبايسته يادآوری است که 

به  قبايل کوچی يوئه شی، حمله ژهي، به و»بزرگ
وها و اوسون ها را به خاور رانده نوبه خود، هون

- ايجاد امپراتوری آسيای مرکزیزمينه  بودند،
 چهارم ميالدی -هندی کوشانی را در سده های يکم

 کرده بود. نييتع شياز پ
 

شاهنشاهی کوشانی، يکی از نيرومندترين کشورهای 
عهد باستان بود که تاثير شگرفی بر اوسون ها و 
کنگويی ها برجا گذاشته بود و اقليم سياسی و 

ه دولت های فرهنگی ديگری را غير از آن چه ک
ی به ميان مرکز یايآس یو پادشاهان هلن یهخامنش

سنت و آميزش  یستيهمزشالوده بر  آورده بودند،
 یايو آس یفرهنگ هندو  بومیو  یونانهای ي
ی، پديد آورده بود که به ويژه در پذيرفتن مرکز

آيين بودايی (که ميهن و خاستگاه آن، هند شمرده 
 بازتاب می يافت. می شود) چونانِ دين رسمی کشور، 

 
زود سنت  يوئه شی های در گذشته کوچرو، بسيار

پذيرفتند و  را زمينداری و کشاورزی فرهنگ های 
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شايستگی خود را در دولتداری ثابت ساختند. آن 
ها در سده يکم ميالدی در بلخ، جوی های آبرسانی 
و آبياری نو، واحه های دهگانی و شهرها ساختند. 

 گيرای -ايوس (به روسیهر -فرمانروای آن ها
)Giray (به انگليسی- Heraios برای خود سکه هايی (

خودش به شکل يک سوار  imageسيمگونی با تصوير 
مسلح با نوشتار يونانی ضرب زد که نمادی از سنت 
های استپ ها و دولتداری هلنی ها بود. هرايوس، 

 لقب داد.» کوشان«خود را 
   

عظيم دولت يجاد ابه  وسيهرا متصرفات شتريبرشد 
 بنيادگذار آن کدفيز يکمکه  ،ی انجاميدکوشان

)Kadfiz 1( (شاهنشاه) » شاه شاهان«عنوان که  بود
در  قبايل کوچی راکوچک  سردارنشينچهار داشت و 

 نيآخربلخ زير فرمان خود درآورد و  قلمرو
 را سرکوب نمود.  یهلندودمان های  ندگانينما

مرکز دولت يکم  عهد کدفيز درباختر (باکتريا) 
 عيوقا نيا .ن بودپايتخت آ -شهر بلخ کوشان و 

گونه تقريبی مربوط سده يکم ميالدی می گردد.  به
کدفيز دوم، سرزمين های شمال  -کدفيز يکم پسر

غربی هند را به سرزمين خود افزود و به هندويسم 
 - وايش گرايش يافت. در اين باره تصوير الهه

کدفيز دوم گواهی می های عهد  هندو در سکه یخدا
بود که  کنيشکا -یکوشان دهد. نامدارترين پادشاه

 در ثلث نخست سده دوم ميالدی می زيست.
 

 یاياز آس یدولت کوشاندر عهد کنيشکا، پايتخت 
(بلخ) به پوروشاپورا   از باختر-يانهم
)Purushapura( )کنيشکاشد. منتقل ) یامروز شاوريپ 

به ، اما است دهشناخته ش سميبود یبه عنوان حام
تنها دوره فرمانروايی او، نه  یسکه هاروی 
آيين های مختلف  انيکه خدا از بودا، بل یريتصاو
 ی هم ديده می شود.و زرتشت یونانمانند ي -ديگر

ميانه های سده چهارم کوشان در دولت  خورشيد
شاهنشاهی  گستره آن زير سيطرهو ميالدی غروب کرد 

 انياشکان یمپراتورا نيکه جانش ،پارسی ساسانی
يافت شدن صدها عدد سکه در گستره  .شده بود، رفت

آسيای ميانه کنونی گواه بر توسعه مناسبات پولی 
 در شاهنشاهی کوشانی است.
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را  سامانه کاملی ،کوشانیبزرگ و کوچک شهرهای 

 یرهايجاده ها و مس تشکيل می دادند که با
ه به گون پيما با هم پيوند می يافتند.کاروان 
می دهند، هنگامی که نشان  ینينابع چيی که م

 بازرگانی  ريمس ی ها بخش چشمگير درازترينکوشان
را کنترل می  شميجاده بزرگ ابر -یالملل نيب

روم و امپراتوری های با  یروابط تجارکردند، 
دارای اهميت بسياری بود. در اين حال، هان 

و  شميابر تدر تجاردالالن ه عنوان کوشانی ها که ب
 نيم و چر  فرآورده ها مياناز  گريد یاريبس

هنگفتی به دست می سود عمل می کردند،  باستان
 آوردند.

 
، که در بود دولت متمرکز کي یکوشان یمپراتورا

تقدس و الوهيت و ربانيت  پادشاهبه شخصيت آن 
قايل بودند. از همين رو، کيش ويژه دودمانی با 

ستگاه دولت دساخته شده بود. خاص نيايشگاه های 
 دارای شمارو  پرشاخ و برگ بود اريبس یکوشان

 یدوره کوشان .یادارو مدارج  از رتبه ها یاريبس
 یدر توسعه تمدن باستانچکاد و بلندترين ستيغ 

 یفرهنگ کوشان يانه شمرده می شود.م یايآس مسکون
 بومی طراز خاور یهافرهنگ از آميزه يی بود 

ی، هلنيرين فرهنگ شادی آفرينی دو  یباستان
که توسط  )gusty style(یو سبک توفان یهند ظرافت
  آورده شده بودند. ايآس یها از استپ ها یکوچ
 
در مواد يافت شده و به دست آمده در  ینر کوشانه

گور شده در اشراف آرامگاه های سرشناسان و 
گورستان های باستانی که در کاوش های باستان 

ار به خوبی ، بسيشده اند کشف یناسان شوروش
آثار بوديسم از روی نقش  کنون،. مشاهده می شود

 یگوشه و کنار امپراتور هر درکه  يیبودا
  ی، ديده می شد،  برجسته شده است. کوشان

 
در شمار يادمان های برجسته عهد کوشانی می توان 

تپه و  در قره يیبودامغاره يی صومعه از 
جنوب شهر ترمز در  یکيتپه در نزد اضيفنيايشگاه 

در ) sanctuary( مقدس بودايیمحراب يانه، م یايآس
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کوشانی در  اخک سرخ کوتل در شمال افغانستان،
باکتريای شمالی و... در ) Halchayane( خلچه يان
 ياد کرد. 

 
فرهنگ ا که پيوندهای تنگاتنگی ب، یفرهنگ کوشان

استپ  انمردمفرهنگ  ی ونيچ ،پارسی، یهندهای 
های باستانی تمدن  يیشکوفايی داشت، ايسآاور
ارزش  يانه را بازتاب می دهد.م یايآس یرانيا
توده ها ر چشمگيری ب ريتاث ی،کوشان یفرهنگ یاه

که ] 43[بر جا گذاشته بود  هيهمسا یکشورهاو 
 یايآسديگر منطقه مهم چنين تاثيری به ويژه در 

واحه ، که شامل ياناسغديا سغد  -يانه باستانیم
و  ودبارهای قشقه درياوادی های ربارور های 

 می گردد، مشاهده می شود. زرافشان
 

 و ونانيو  یلوکسِ دولت از  یسغد احتماال بخش
شهر ماراکنده  -آن تختيپادر باختر بود. 

)Marakanda( شهر به عنوان ی آن ها ويرانه، که
شناخته شده کنونی در حومه سمرقند  ابيافراس

 گريد یو سازه ها هاوارياست، باستان شناسان د
 . عهد را کشف نموده اند نيا دژگونه

 
، یسفالظروف به عنوان مثال، در  ،یدر فرهنگ سغد

و ديده می شود  ستانبا یوناني ینمونه ها ريتاث
 یکيباستان در  یونانهم به زبان ي يی بهيکت احت

است که سغد  نيفرض بر ا .از رگ ها ثبت شده است
کوچ  ليت قبايکماحزير  )بلخپيشتر از باختر (

که در ، اين متصرفات. حاکمان ه بودآمددر نينش
به ، ها حضور داشتند نيسرزماين در  آن هنگام

 یسکه ها ی،باختر ی ووناني هایسکه تقليد از 
به نوشته های روی اين سکه ها . می زدند ضرب

که 218ی)سام یباستانزبان ( ندبود یزبان آرام

                                     
از  شياست که ب یسام یها از زبان یعضو یزبان آرام.  218

 یزبان ادار ها، یآرام زبان سال قدمت دارد. ٣٠٠٠
بخش  یاست. زبان اصل کاهنان بوده او حت ها یامپراتور

و عزرا و زبان کتاب  ليدان یآسمان یها از کتاب يی  عمده
اند و امروزه  دانسته یسيرا زبان ع یتلمود است. آرام
است. امروزه  یکوچک متعدد یها تياقل یهنوز زبان مادر

هستند به زبان  یآشور اه آن شترياز جوامع که ب شماری
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. در ی اقتباس شده بودزبان سغد الفبای آن در
تاثيرات  یفرهنگ سغددر  ی،الديم ه های نخستسد

ارزش های فرهنگی کوشانی به مشاهده می رسد. 
همسايه  وابسته به یاسيسغد از لحاظ س ديشا

 ]44[نيرومند خود بود. 
 
د فوق، به طور خاص، جمع بندی موار ،گونه نيا

امکان دادند  ی،نيچ اطالعات مکتوب ليو تحل هيتجز
 و هم یخصوصارای بار دهم  ،یريگ جهيبه چند نت

توان اظهار  یم دارای بار عمومی دست بيابيم.
سده سوم پيش از ميالد، از يی داشت که در دوره 

و  پيوندهای تنگاتنگ تباری تا سده چهارم ميالدی،
 یاي(آس یمرکز یايآس بغر ميان باشندگان یفرهنگ

بالفصل  هيهمساسرزمين های ) و يانه و قزاقستانم
و شمال هند،  و افغانستان ،رانيا -جنوبی آن

 (در قلمرو ترکستان آن یبخش شرقباشنده مردم 
شرق  ی) و بخش شمالو... کنونی ، مغولستانخاوری

 نيه عنوان مثال، وجود چندب. ، موجود بودندايآس
رود ايلی  در دره ،يانهم یايآسدر  يوئه شی مرکز
ی هويدا می شمال نان شان و مغولستان داخل در

دو دست کم جود همين گونه و ارینوشت. منابع گردد
با نه تنها کنگ را که ميان هم  کشور با نام

ه لحاظ همچنين باحتماال پيوندهای تباری، بل 
 ی مرتبط بودند، ضبط می نمايند.اسيس
 

 ميبه طور مستقاجازه نمی دهند  یمنابع ماد
» سيونو«با کلمه را  »هون«اصطالح  پديدآيی

 تواند یمآن  یستانبا یصدا(هونو) ربط داد که 
و » Frun« وعن) protoforms( پروتوفرم های

داليل اما  را بازتاب دهد. )Hungnam( »هونگنام«
گمان زد که اين واژه برای د نده یمبه دست  یکاف

                                                                                                           
زبان اکنون در حال  ني. اگويند یم نو سخن  یآرام

 .به شمار می رود انقراض
 

 انياست و در م يیايافرو آس یها از خانواده زبان یآرام
به شمار  یشاخه سام ريخانواده از ز نيمتعدد ا یها زبان

شمال غرب  یسام یها از گروه زبان یقسمت ی. آراممی رود
 یمثل زبان عبر یکنعان یها شامل زبان نياست که همچن

 گ. -.ودش یم
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گرديده ثبت  بار نخست در اتنونيم های يوئه شی
 توان با حرکت یغرب را م دربود. پديدآيی آن 

در باره آن ، که ربهای چندباره يوئه شی در غ
گرديده است، پيوند شواهد و اسناد مکتوب حفظ 

 داد.
 
 - همزيستی باهمی توده های ايرانی یها شهري ديشا
دوران  ی کنونی، همانا بهمرکز یايسويژه آ یرکوت
برسند. چون يوئه شی ها » توده ها مهاجرت بزرگ«

باشندگان ، ی هاکوشان و کنتسزيويی ها و همچنين
 یباستان رانياتوده های  احتماال ،سغد و دوان

اسکيتی مربوط  -يیساکا لهيقب رهيه داند که ببود
مربوط حتماال اوسونی ها هم ا و هون ها ومی شدند 

ان در آن جمع که از219،يیآلتابه دايره قبايل 
 - ی و تونگوزیمغول ،یرکوتآينده، جوامع تباری 

 منچوری جدا شدند.
 

استحکام  سراسر اين دوره، عبارت است از عهد
 قبايل پراکنده و چند زبانی آسيای مرکزی در
تشکيالت نسبتا پايدار نوع دولتی از جمله همچنين 

اوسون -کنونی زستانيقزاقستان و قرق در گستره 
ها، و کنتسزيويی ها، که رد پای موجوديت شان به 
خوبی در يادمان های تباری توده های قزاق و 

 قرغيز حفظ گرديده است.  
 

توده  مهاجرت بزرگ«که به نام دوره  نيا تياهم
ی نفوذ منوط به آننه تنها شهرت يافته است، » ها
کانتسزيويی ها، اوسونی ها و به ويژه که  است

و  یمرکزآسيای  خيتاربر ها وهون يوئه شی ها و
هم به آن تاثيری است که که  بلخاوری داشتند، 
 ی برجا گذاشتند.جهان خيتار ندهيآآنان بر روند 

برخی از توده های در ظاهر نابود  یر چند اسامه
ها و بازماندگان مانند هونو ،شده فراموش شده و

هون ها، تا کنون مترادف با  -احتمالی آن ها
خشونت و و گی ختيام گسگل ،تيبربر ،يیجو زهيست
 بارگی پنداشته و نگاشته می شود.ستم

                                     
.  هيچ آوندی در دست نيست که اوسون ها را به دايره  219

قبايل آلتايی مربوط بدانيم. متاسفانه نويسنده در اين 
 گ. -باره هيچ سند و مدرکی ارائه نمی نمايد.
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، احتماال در راه غرب ها هون ی،الدسده پنجم مير د

با بسياری از توده های ديگر، که بر سر  ايسآاور
راه شان قرار داشتند، آميزش می يابند. آن ها 

 هاوهون -خود نياکانبا شکوه که تقريبا گذشته 
ظاهر  آورتر يادکمرا فراموش کرده بودند که 

جنگی  یهاآنان بودند، اما با اين هم، شايستگی 
 در برابر اروپای بودند،داده ناز دست آنان را 

 ضربه اليآتبا رهبری  وزده قرار گرفتند وحشت
تکيه گاه عهد  نيآخرو خردکننده يی بر  رانگريو

 ی زدند.روم غرب یامپراتور -باستان
 

ی الديم سده يکمدر يوئه شی ها هم که در گذشته 
در  یمرکز یايدر آسبه سيطره يونان باستان 

سيمای پادشاهی يونان و باختری پايان بخشيده 
 یجهانآستانه پی ريزی شاهنشاهی  دربودند، 

 -سده های يکمکه در  ها قرار داشتند یکوشان
چهارم ميالدی در جنوب غربی آسيای مرکزی (آسيای 

  ميانه) و شمال هند فرمان راند.
 

مختلف شيوه های به  یبزرگ باستان یها یامپراتور
برخی از  سپرده شدند. یبه فراموشنابود شدند و 

 نيشباستانی  ینيچهای  مانند دولت ،آن ها
از هم  تصادف در اثر يکو هان  (تسين)

های سنگين و  یماريپس از بهم  ايو  فروپاشيدند
مانند امپراتوری های هونوها و  -ديرپا درگذشتند

کوشانی ها. شمار ديگری از اين دولت ها مانند 
يوئه شی، دوان، کانتسزيويی و اوسون، به سان 

مانند حبابی  رويای مبهمی ناپديد شدند و 
 ترکيدند. 
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 پيوست:
 در باره کوشانی ها در ويکی پيديا چنين آمده است: 

 یالديم ۴٢١است که بهرام گور که از  نوشته یطبر
ها  بود، با ترک یپادشاه ساسان یالديم ۴٣٨تا 
دست ه ها ب هم از شکست ترک ی. فردوساست دهيجنگ

که در  یدر حال نياست و ا گفتهبهرام گور سخن 
 هيناح نيزمان بهرام گور هنوز ترکان به ا

ها  کدام ترک باره در نيبودند، بنابرا امدهين
 رفته است؟  خنس
 

مارکوارت نظر دارد که بهرام گور در واقع با 
 اي کردند یگمان م رانيدر ا .بود دهيجنگ انيانيخ
 انينو آمده و کوشان انيانيخ نيکه ب دانستند یم

نوع ارتباط وجود دارد. به قول  کي مياز قد
قسمت از خاک  کيبهرام گور در آن زمان  ،یطبر

وجود  انيملک کوشان اطهندوستان را که در آن نق
به مملکت خود ملحق کند.  خواست یداشت، م

خبر نيز وارداپت  شهيگيبه نام  یارمن دان خيتار
 انيانيدوم ناگهان به کشور خ زدگرديکه  دهد یم

. خالصه نديگو یهم م انيها را کوشان تاخت که آن
با هم ندارند،  یارتباط چيکه اصًال ه یدو مآخذ

 نياند و ا داده ونديان پيرا با کوشان انيانيخ
از  انيانيکه جدا کردن خ کند یامر ثابت م

 .دينشا انيکوشان
 

با  انيتاليه ،یو زرتشت یمآخذ زبان پهلو در
ها و  با ترک انيتاليه ،یو در مآخذ عرب انيانيخ

 ختهيآم انيبا کوشان انيتاليه ،یدر مآخذ ارمن
است که مطالعه در  یلياز دال یکي نياند و ا شده

 است. ساخته دشوارمنطقه را  نيا خيمورد تار
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بعد از مرگ گندفر، قندهار و پنجاب به دست  یکم
ها را  افتاد که آن  یچش وئهي فهيسلسله از طا کي

از  یکي ها یش وئهي. دانند یکا مس یرانياز نژاد ا
بودند،  ها یکوشان نان،ينش کوج يۀاتحاد ۀليپنج قب
 یرا متحد ساختند و امپراتور یش وئهي ليکه قبا
از ترکمنستان  قدرتکردند که در اوج  سيرا تاس

هند وسعت داشت.  یتا مناطق مرکز نيتا غرب چ
 تيو مرکز انيکوشان یرگ ورشي یاستراتژ
ها  آن شم،يدر امتداد جاده ابر شانيی فرمانروا

و روم  نيچ انيم یها نيرا قادر ساخت تا در سرزم
 آن سان، نيابرقدرت عصر باستان شوند. بد نيسوم

پس از  ،بودند نينش کوچ یقوم یها که زمان
 شهر دولت کيبه  ليتبد ،ینيو شهرنش ینيجانش کي

(Cosmopolitan) بودند متمول شده. 
 

 (وسيهرا یده کوشانحکمران خودخوان نينخست
(Heraiosکيم.) بود که در  ١-٣٠: يی؛ فرمانروا 

ه قرار داشت. اما ب یکوشان ۀليقب استير یقدم
 Kujula)( زيدست کوجوله کادفه قدرت ب یزود

Kadphisesم.) افتاد و او   ٣٠-٨٠: يی؛ فرمانروا
متفرق و  ليکوشان شد و قبا یشاهنشاه واقع

 ۀدر سد انيکوشان شدرف ريرا ز یش وئهي یجو زهيست
 .متحد ساخت یالدينخست م

 
، شاهنشاه مقتدر (Kanishka I) کمي کنيشکا يیطال ۀسک

 یکوشان
شاهنشاه با پوشک  ۀستاديا ريسکه: تصو یرو

 یها بر تن، بوت یني: باالپوش (پالتو) سنگیکوشان
بر  نيها) بلند به پا، و شلوار بلند و پرچ (چکمه

است و به دست  یربانکوچک ق زيم شيرو شيجانش. پ
 یها شعله شيها گرفته و از شانه یليطو ۀزيچپش ن

 .شوند یآتش ساطع م
(با  یونانيو خط  یسکه به زبان باختر یرو ۀنوشت

 ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ :(ش» Ϸ یاضافه شدن حرف کوشان
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ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝO؛ تلفظ: Shaonanoshao Kanishki 
Koshano» :  ،یکوشان یِ کنيشکاشاهنشاه 

که  ،یبه سبک ِهِلن ستادهيا یبودا ريصوسکه: ت پشت
و  نانياز نشان اطم نينماد یبا دست راستش ِژست

مودرا) را شکل داده، و با دست  اي(ابها تيامن
 .است را گرفته شيردا نيچپش چ
در ». بودا«  BODDO :یونانيپشت سکه به خط  ۀنوشت

 ».است شده ميترس  (tamgha) کنيشکاسمت راست نشان 
 ميموز: اين سکه که در ارندهيادداشت گز

موجود است، بزرگترين سندی می باشد   ايتانيبر
که هم آريايی بودن کوشانی ها و هم ايرانی زبان 

 » بودن شان را ثابت می سازد.
 

 زيکادف مهيو و زيکوشان کوجوله کادف پادشاهان
را  انيو تخار انيش  وئهيقلمرو  همه او نيجانش

 شياها به تصرف خوسک نياز سرزم یبا بخش بزرگ
پس از گرفتن باختر از  زيدرآوردند. کوجوله کادف

کوشان  يیقلمرو فرمانروا انيسکاها و هندوپارت
 نستانافغا یشرق گندهارا (در شمال نيرا به سرزم

(در  اليو شمال پاکستان) گستراند و شهر تاکس
مهم خود، و شهر  تختيغرب پاکستان) را پا شمال

 دهينام سايکاپ ريستان زبگرام (که در دوران با
بگرام) را  يیهوا گاهيپا یکيدر نزد شد، یم
 نيکه ا ديخود برگز یتابستان تختيعنوان پا به

 .بود زين یبازرگان ۀشهر مرکز عمد
 

و  یو چند مرکز مسکون تخت،يدو پا نيا از
 یزوده ب انيدر شمال، کوشان گريد یبازرگان
را  یوناني یبازرگانان شده، و الفبا نيفعالتر
خود را ضرب کردند که  یطالئ یها و سکه دنديبرگز

و  یشعارها ،یشاهنشاهان کوشان یها در آن چهره
از مسکوکات  رفتهيرپذيو تاث یوناني ینمادها

داد و ستد  یها برا سکه نيو از ا شد ینقش م یروم
 .شد یاستفاده م شميجاده ابر یها از کاروان

 
هندوکش از  زيکوجوله کادف ،یالديم ۴٨سال  در

  (Hermaeus)وسيعبور کرد و در دره کابل با ِهرما
آن منطقه متحد شد تا  یونانيپادشاه  نيواپس

) را در شمال هند شکست یسکاها (دولت هندوسکائ
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گذارد که  انيرا بن یداده و امپراتور
پس از او آنرا از رود گنگ  یبازماندگان کوشان

 .ددنيدر شمال وسعت بخش یگب یتا صحرا قدر شر
 

کشور به  نيا یالديم ١٢۵از سال  پس سر انجام،
 اتينام، که در ادب کنيشکاتعلق گرفت  یپادشاه
و  نابه کمال دارد و از مبلغ یشهرت يیبودا
شمار است. ه ب يیبودا انتيمؤمن د نامعتقد

امپراتور کوشان، که  نيسوم ،کنيشکا يیفرمانروا
 دوم ۀسد ميانه های/لياول تا اوا ۀاز اواخر سد

اداره  تختياز دو پا د،يانجام طوله ب یالديم
)، و شاوريپ ی: پوروشاپوره (شهر امروزشد یم

)، که سايدر بگرام (کاپ یتابستان تختيپا ۀمجموع
روم و  یامپراتورها یخوشگذران یهاکاخ با 

 .کرد یرقابت م نيدودمان هان در چ
 

(استان) تخار در شمال افغانستان از  تيوال
) نام خود ها یکه تخارها (کوشان باشد یم یمناطق

استان از  نياند و مردم ا را به او داده
شان  که زبان باشند یم ها یبازماندگان کوشان

 .نامند یم کيو خود را تاج یفارس
 

پس از  یشاهنشاه ساسان نيبابکان نخست رياردش
) و مرو و کنونی سگستان و ابرشهر (خراسان ريتسخ

 زين یشرق ینواح خوارزم و بلخ قدرت خود را بر
کابل و پنجاب)  بسط داد و پادشاهان کوشان (دره

 اي) و مکوران (تهو توران قزدار (در جنوب کوي
حضور او فرستادند، و او را ه ب یرانيمکران)، سف
برادر  کميشناختند. در زمان شاپور  یبه شاهنشاه

به حکومت کوشان گماشته شد و  روزياو شاهزاده پ
 ان داشت.لقب پادشاه بزرگ کوش

 
، (Kujula Kadphises) زي: کوجوله کادفیالديم ٨٠-٣٠

فرارود  قياز طر ،یکوشان یفرمانروا
گندهارا را فتح  ،ايهر)، شمال آمودرالن(ماوراء

ها را  و آن آورد، یم ورشي انيکرده، بر هندوپارت
 کابل رانده، و به انقراض آن ۀدر یسو از هند به
 .بخشد یها سرعت م
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، (Vima Kadphises)  زيکادف ماي: ویالديم ١٢٧-٨٠
را تا جنوب و  انيکوجوله، قلمرو کوشان نيجانش

 .گستراند یمرکز افغانستان م
 

، (Kanishka I) کمي یشکاي: کنیالديم ١۴٧-١٢٧
در  تختيپا دنيکوشان را با برگز یشاهنشاه

 ۀجامع بخشد، یو بگرام استحکام م شاوريپ
يا جهان  یشهر هانج(؛ Cosmopolitan) ی (تنيکاسموپول

ه سبب به دوران ب نيا رد،يگ ی) شکل مميهنی
و  شميآوردن ثروت کالن از راه تجارت جاده ابر دست

 يیشرق و غرب، دوران طالميان  یهنگتبادل فر
 ی. خلق آثار هنررود یشمار مه ب انهيم یايآس
 شکايکن یدر عهد شاهنشاه یو تبادل فرهنگ رينظ یب

 قي. تشورسد یج خود مم.) به او ٢٢۵تا  ١٠٠(ح.
(در شرق  يیبوداگرا یها نييبه آ انيکوشان

چون  يیها ارتگاهيو ز ها شگاهيايافغانستان در ن
که از  یآنان ني(در غرب، در ب یتشتهده) و زر
چون  يیها گاهيها هستند، در پا تبار پارس

 یها به سبک نگارگر آن دادن تيکوتل) و ارجح سرخ
موجب ظهور دوره برجسته  (Hellenistic) یوناني سميرئال

. بطور مثال، شود یم یو بارور از بروز هنر
 داشده از بو شناخته ميو ترس ها یگر سيتند نينخست

اول  ۀاز سد یکوشان ۀسک کيبصورت انسان در 
و تبادل  ی. شواهد هنردوستکند یظهور م یالديم

آباد)،  جالل یکيدر هده (در نزد انيکوشان یفرهنگ
بغالن در شمال افغانستان) و  تي(در والکوتل  سرخ

 یها گاهيپا گريبگرام (شمال کابل) و د
 .است شده افتيدر پاکستان و هند  یشناس باستان

 
در عهد  -: پارچه پارچه شدن یالديم ٢٢۵-١۴٠

م.)،  ١۴٠-١٨٣؛ Huvishka)( شکايهوو يیفرمانروا
در  انيساسان نهد؛ یرو به ضعف م انيحکومت کوشان

 ١٩١-٢٢۵؛ Vasudeva I) ( کميطنت واسوِدوا اواخر سل
در افغانستان را  انيکوشان یها نيم.) سرزم

 .رنديگ یم
 

بر  انيساسان یابيدست یاحتمال خي: تاریالديم ٢۴١
 یابرقدرت یکه زمان یکوشان یبگرام. امپراتور
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خرد و  یها و به دولت رود یم انيتوانگر بود از م
شاهان هندو  و کوشان انيساسان یکوشان ۀچندتک
 .شود یم ميتقس

 
کشور  یکه از جانب حدود شرق ديدوم الزم د شاپور

ها  که مداخالت آن انيخود را با کوشان فيتکل زين
در کار روم باشد، روشن  قيممکن بود مانع از توف

شد، چرا که  اري یبخت با و زين جا نيکند. در ا
 زيبار ن کيها را که  آن نيسرزم ان،يضعف کوشان

در  بود،شده  ميابل پدرش هرمز دوم، تسلدر مق
به قلمرو شاپور درآورد و کوشان  یالديم ٣٧۵سال 

 اطلهياز آن پس تا دوران بهرام دوم که ه
 التيا کي افتند،ي) در آن حدود غلبه اني(هفتال

و  يیسکا یها معروف به سکه یها گشت. سکه رانيا
دولت  یکه از طرف نواب سلطنت قسمت شرق یساسان

که تا  نستياز ا ی(خراسان) ضرب شده، حاک رانيا
فرمان  ريبزرگ در ز التيا نيزمان بهرام دوم ا

ملقب به  سلطنتی از شاهزادگان خانواده یکي
 است. کوشانشاه بوده

 
 ،یونانيو خط  یرباطک به زبان باختر ۀنوشت سنگ

 است. یامپراتور مقتدر کوشان ،کنيشکااز دوران 
ه رفته در آن ب ارکه نوشته زبان ب سنگ نيدر ا
 گاهيپا است. شده ادي (ariao) يیايزبان آر«نام 

 - مربوط به دوره کوشانيان یشناس باستانديگر 
 ) است. یالددوم مي سده(بغالن،  تيکوتل در وال سرخ

 
 یايبر آس کنيشکا يیدر عهد فرمانروا انيکوشان

 ۀگسترد یها تيفعال باو  راندند یفرمان م انهيم
 نيکردند و در ا یآور بزرگ جمع یثروت یبازرگان

 یگر سيکرده و تند دايپ اريدوره شهرها رونق بس
تحول  ینيکجانشيمعابد شکوفا شد.  یو بنا يیبودا
 وجود آورد. آن به نانينش کوچ نيا یدر زندگ یبزرگ

نداشتند، هر  یدر هنر و معمار یي  ها که تجربه
و با  دنديد یراهشان م ريرا که در مس یهنر
. کردند یاقتباس م ،ها تناسب داشت آن یها یژگيو
درخشان شد که از  یِ هنر بوم کي شيمنجر به زا نيا
با  یباختر-یوناني یِ غرب یها مفکوره یزيآم هم
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موثر  یژگياز و یريعبو ت یهند یشرق یها مفکوره
 .رفتيپذ یم ريتاث انهيم یايآس یايپرشور و پو

 
 کيوم کوشان و زادب یگندهارا قلب شاهنشاه ۀمنطق
 یمذهب یها یو مدارا با گوناگون یچندقوم ۀجامع

) یشيالج (سوق کيمطلوب استراتژ تيبود. موقع
 یتجار یها آن به راه ميمستق یگندهارا و دسترس

در  هايیآن با بندر ونديو پ شميجاده ابر ینيزم
 ینطوال خيمنطقه را در طول تار نيعرب، ا یايدر

 ان،يخامنشمتعدد چون ه یها يیآن آماج لشکرگشا
م.)،  .پ ٣٢٧/٢۶-٣٢۵/٢۴( یاسکندر مقدون

 یباختر یونانيشاهان  ان،يهند، سلوک یاهايمائور
سوم تا  یها آنان (سده یونانيو بازماندگان هندو

دوم تا  یها (سده انيم.)، سکاها و اشکان .پدوم 
 .م.) ساخت .پ کمي
 

که در غرب و  يیها نژادها، باورها و مهارت ادغام
 یو التقاط نيدستچ یبودند، فرهنگ فتهايشرق رشد 

 ۀدور یريتصو یآورد که بطور روشن در هنرها ديپد
ها)  (ِتم یها هيما . درونشود یم دهيد یکوشان

با نمادها و  یو روم یوناني ريبرگرفته از اساط
بودا  مين ترسيو نخست ختهيدرآم يیبودا یها ظرافت

 یها نگاره نيتر يیانسان و ابتدا کيدر شکل 
را  (Bodhisattva) چون بوداسف يیمهم بودا یها تيصشخ

 .خلق کرد انيدر عصر کوشان
 

 
  

 يیايموجود در(makara) ( ماکارا کي یبر رو ستادهيا یزن
بگرام  یشناس باستان گاهي، پا)هندو نييدر آ يی  افسانه
افغانستان  یمل ميموز ،یالديپروان، سده نخست م تيدر وال

 .در کابل
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ِگردآورندگان هنر نبودند، بلکه  اتنه انيکوشان
 انيبودند. کوشان زيهنر ن یو مشوقان اصل انيحام

تا  دادند یدستور م ،یدر سفارش دادن آثار هنر
ها و پوشاک آنان در کنار بودا و همراهان  چهره

 یسبک ديجد یخوداستوار نيقرار داده شوند. ا یو
آورد که در آن  دياز هنر گندهارا را پد رينظ یب

 رفتهيرپذيتاث یها هيو دورنما یو روم یوناني هنر
توسط هزاران  یوکاست بدون کم یهند یها از مفکوره

 يیدر حال گسترش بودا نييهنرمند مشغول خدمت آ
 .شد یکار برده مه ب
 

 یشاهنشاه کوشان کنيشکااز  ،يیبودا یها نوشته در
چون او  یگريد چکسيم.)، او که ه ١٠٠(حدود 

کرده،  تيرا حما يیبودا نييآ خواهش کين یبانيپشت
 .است شده ليتجل

 
 یدر فرهنگ کوشان یرانيا ی: وجود نمادهاکوتل سرخ

از  مانده یجارب یها رانهيدر و شترياز همه ب
کوتل، با پلکان  سرخ یزرتشت شگاهيايمجموعه ن

واقع شمال هندوکش در  شرفته،ي) پنهيز (راه
 دهين دبغال تيمرکز وال ،یشهر پِل خمر یکينزد
و  ١٩۵٢ یها سال نيکوتل ب سرخ یها . کاوششود یم

بدون  ،یزرتشت یخالص بوم نييآ یستيهمز ١٩۶۶
 نيرا در ا ،يیاز بوداگرا یريرپذيتاث چگونهيه

از هر  کنيشکا رسد ی. به نظر مداد یمنطقه نشان م
 سمييترايم یرانيا نييو آ يیبودا نييدو آ

در  نيشکاک سياز تند یاستقبال کرده است. قطعات
 یباستان سيشده که از آثار نف دايکوتل پ سرخ
 .روند یشمار م افغانستان در کابل به یمل ميموز

 
غرب کابل،  شمال یلومتريبگرام: در شصت ک ۀنيگنج

در محل  کار،يچار یشهر امروز یکيدر نزد
 تختيپا ر،يغوربند و دره پنجش وندگاهيپ

 يیبنا شد، در جا انيکوشان یشاهنشاه یتابستان
(که بعدها بگرام نام گرفت، و  ساينام کاپه ب

اشتباه  یبگرام امروز يیهوا گاهيبا پا دينبا
 ).شود
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در امتداد  یديگذرگاه کل ۀنقط کيکه در  بگرام
واقع بود،  انيکابل و بام نيب شميجاده ابر

 رانيو یتوسط کوروش بزرگ، شاهنشاه هخامنش یزمان
 وشيدار نشيتوسط جانش یشد، و بعد از مدت کوتاه

از  یشد، و بعدها توسط اسکندر مقدون ميبزرگ ترم
نام ه برپاشد و ب ینو بنا شده و در آن دژ

شد  یمسم (Alexandria of the Caucasus) قفقاز هيکندراس
 یبرا یدفاع گاهيپا کيشهر را به  نيکه ا

 یاصل ۀکرد. در اطراف جاد ليباختر تبد انيوناني
) بلند با ی(آجر یخشت واريدر بگرام، که توسط د

آن مستحکم شده  ۀدر چهار گوش يیبرج و باروها
ن شهر يواقع در ا یکوشان یبود، و قصر تابستان

 سينف یها واقع بودند. عاج يیها ها و دکان کارگاه
  شهيظروف ش ن،ياز چ (lacquer) یالک یها از هند، جعبه

 یگچ یها یکار از مصر و روم، برجسته یو برنز یي
و  شينما شمياز جاده ابر اءياش گريدو  ینيتزئ

کاالها  و احتماًال در صورت شدند یداد و ستد م
 یبردار یها کاپ آن یرو ازتا  شدند یم ینگهدار
 شود. 

 
 انيدست ساسانه (بگرام) ب سايافتادن کاپ غمبه ر

دو انبارخانه مملو از  ،یالديم ٢۴١در حدود سال 
از  یريجلوگ یکه برا شم،يجاده ابر یکاالها
آنها مهر و موم شده بودند، تا مدت  يیشناسا
در امان مانده  کاخ به هفده قرن در داخل  نزديک

 یالديم ١٩٣٠ ۀده یها در سال که نيبودند تا ا
از  کيکشف شدند. هر  یشناسان فرانسو توسط باستان

است بر  یگواه »بگرام ۀنيگنج« سيآثار نف نيا
ل وجود و احتما یدر عصر کوشان یرونق بازرگان

در  شميمشابه در امتداد جاده ابر یبازارها
 اتيکشف نيسرتاسر جهان متمدن آن دوران. ا

 یماهرانه و شهروند یها ساخت ما را با دست یفتگيش
 انيو بافرهنگ در عصر کوشان ختهيفره اريبس
 .کند یم ديتجد

 
 گاهيپا کيدر هده: هده که  يیمعابد بودا مجموعه
واقع در  يیبودا-ینانوي یشناس ) باستانۀ(ساح
(ده  یليگندهارا، در شش ما یباستان نيسرزم

آباد در شرق افغانستان  ) جنوب شهر جاللیلومتريک
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معابد و مجموعه  نياز بزرگتر یکياست، 
نخست  یها سده یدر جهان، ط يیبودا یها ارتگاهيز
 شيديکل تياست. هده با موقع بوده یالديسوم م ات

ر زائران و مبلغان سف یليدو هزار ما ريدر مس
ترجمه  یفعال برا یمرکز ن،ياز هند به چ يیبودا

و  يیبودا یها ) نوشتهیبردار (نسخه ريو تکث
 .شد یشمرده م یگر سيهنر تند نيهمچن

 
 يیبودا-یوناني یها کرهپي ٢٣٠٠٠از  شيب 

و  یمعمار ناتيرس و گچ، تزئ خاکشده از  ساخته
، کودکان، که مردان، زنان يیها سيو تند ها سيسرد
گوناگون، سالخوردگان، با حاالت و پوشاک  یوهايد

از هر گونه  ،یقابل تصور، از هر طبقه و مقام
 احت - داد یرا نشان م ايدن ۀاز هر گوش یي چهره
تمام  ینيبازآفر یاز آنچه که برا شتريب یها چهره

 یها در سلسله کاوش -ضرورت باشد  يیک شهر بوداي
 ١٩٧٠و  ١٩٣٠ یها دهه نيدر هده ب یشناس باستان

 یآمده از هده، عناصر دسته ب یها کرهيکشف شد. پ
 ی) را در سبکیوناني( یو ِهِلن يیاز فرهنگ بودا

 قيتلف یاز ِهِلن يیقابل شناسا رينظ یکامل و ب
 .کنند ی) مختنيدرآم (باهم

 
کارشناسان خود سبک متعلق به  ۀديعق اگرچه به 

 شيدوم و اول پ یها (متاخر) در سده نيواپس یِهِلن
آمده از هده  دسته ب یها کرهياست، اما پ الدياز م

و پس از  الدياول پس از م ۀاحتماًال متعلق به سد
 ،یعال تيفيکهن، ک خيآن هستند. با توجه به تار

 زيانگ رتيح تيفيو ک یظرافت کار، گوناگون
 »یي شهر کارخانه« کي ستيبا یهده م ها، کرهيپ

و  یونانيمندان بوده باشد که در آن هنر
 یها جنبه همهها، آشنا با  کارآموزان آن

ی طوره ب کردند، یو کار م یزندگ ،یِهِلن یگر سيتند
مهِد «دانشمند هده را  (John Boardman) جان بردمن که
» یونانيبه سبک هندو يیبودا نيآغاز یگر سيتند
است. ترانسفرانس (انتقال) قهرمانان  کرده ريعبت
 (بطور مثال از ِهراکِلس يیبه بودا یوناني

(Herakles)  ِکه در بوداسف  (Boddhisatva)   يیبودا 
 دهياست) بطور روشن در هده د الهام گرفته شده

 . شود یم
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 یها نسخه نيتر از کهن یکيهده  ن،يافزون بر ا

که  دهد، یم ئهرا ارا ايدر دن مانده یجارب يیبودا
 مانده، یاجرب یهند یها نسخه نيتر از کهن یکي شايد

که   (Sarvastivadin) وادايسروست ۀفرق نيمجموعه قوان
گندهارا  نيدر تمام سرزم یها گم بوده و زمان مدت
 نياز هند به چ يیبودا نييبوده و در نشر آ جيرا

 شايد که يیبودا یها نوشته نياست. ا کارساز بوده
 یاست، و در ط یالدينخست م ۀمتعلق به حدود سد

از هده غارت شده و به  یالديم ١٩٩٠ یها سال
پاکستان قاچاق شده، بر پوست درخت توس (غان) به 

ها در  نوشته نياند. ا نوشته شده یزبان گندهار
به همان  یا آن نوشته ی(که بر رو یدرون ظرف سفال

سر  انجامبود) کشف شدند و سر زبان برنوشته شده
در لندن و دانشگاه  ايتانيکتابخانه بر از

 نيا یآوردند. صاحب قانون اتليس واشنگتن در
 .ها هنوز مورد بحث است نوشته

 
 یدر هده در ط ها کرهيمجموعه پ هزار از شيب

کشف شدند و به  ١٩٧٠و  ١٩٣٠ یها دهه یها سال
در  مهيگ ميافغانستان در کابل و موز یمل ميموز
 يیبودا یها منتقل شدند. معابد و استوپه سيپار

اند که  شده ليبدآزاد ت یميصورت موزه هده ب
قرار دارند. در زمان  یامروزه در معرض خطر جد

از  یاديدر افغانستان، شمار ز یجنگ شورو
سرعت سر از  هده به غارت رفت و به یها کرهيپ

درآوردند.  قهيآثار عت یالملل نيب یبازارها
 ینبردها انيمعابد هده در جر نياز ا یاريبس

فغان که به ا یها کريو چ یسربازان شورو نيتانک ب
شدند. آنچه که ويران بودند  شده دهيمنطقه کش نيا

از افغانستان  یشورو یروهايپس از خروج ن
افغانستان  یداخل یها جنگ یدر ط ،بود مانده یجارب
به  ینابود مرزتا  یالديم ١٩٩١-٢٠٠١ یها سال نيب

 یکه زمانيی   افسانه گاهيپا نيرفتند. ا تاراج
  رانهيبه و نکيبود، ا یتاج جواهرنشان عصر کوشان

 گ.-».است شده ليتبد
 

 متن کتيبه:
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 کوکار،يبزرگ، ن بخش يیرها ،یکوشان ایشکيکن«
که فرا  زدان،ي شياين ۀستيدادگر، شا یفرمانروا

را به خواست نـنـه و به  یدست آورد پادشاه
 نينخست دياغازي. که بزدانيا گريخواست همه د

 کي کند یم. او صادر انيخدا یسال را به خشنود
زبان  به دارد یم انيو سپس ب یونانيفرمان به 

 ،»پوترا یپاتال« ،»کئوسان«، »تهکِ س «...يیايآر
شافر نوکونزوک/ «به  اشکيپادشاه کن...»چامپا«

به نام  یبزرگ شگاهياين دهد یفرمان م» ناقنزاق
بسازد و  زدانيا ی. . . برا نيدر سرزم زدانيا

جا،  نيدر برتر »ـهم « زدبانويا یها سيدر آن تند
، »آردوخش« ها، یخوش نندهيآفر» آرموز« یخدا
 »نکيو«و » مهشـان«، »مهر«، »نـرسه«، »سروشرد«

که  دهد یفرمان م نيو گذاشته شوند. همچن دهيتراش
 شگاهيايشاهان را بسازند و در ن نيا سيتند

بزرگ،  رپدر پد ،»زيشاه کوجوله کدف«بگذارند: 
 مهيشاه و«پدر بزرگ، » توکـت  مهيشـاه و«

باشد تا آن  ... »اشکيکن«پدر و خود  ،»زيکدف
 »باشند. اکشيشاه شاهان کن رسان یاري زدان،يا
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 هونوها
 و

 يوئه شی ها

                                     
.  پژوهشگر ارشد تاريخ (از جمهوری تاتارستان) در   220

پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه علوم روسيه، شعبه 
ر بورگ، مدير شعبه مطالعات آسيای ميانه و سانکت پت

جنوبی در پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم فدراسيون 
 روسيه 
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به گونه يی که می دانيم، [شمار بسياری از 
ر کارشناسان برجسته تاريخ خاور باستان و ساي

علم مربوطه، به مساله پيچيده و بحث برانگيز 
تخارها و يوئه شی ها پرداخته اند. در همين 
راستا برای نمونه می توان از] پروفيسور يو. 

در ] ) [نام برد کهRerikh  Yان. رايخ (رايش 
بارها به  بارها و شده خوداشده و نچاپ آثار 

مساله نامنهاد تخار (يوئه شی) يا  -اين مساله 
در  یباستان يیهند و اروپا راثيم ،به سخن ديگر

و پيچيده  نياز سخت تر یککه ي -ايآسقاره اعماق 
ی می مرکز یايآس یباستان خيتارترين مسايل 

 باشد، پرداخته است.
 
نيرومند  يی لهياتحاد قب، چوناِن »يوئه شی«

منابع در نام تنها  نبا اي ،یمرکز یايآس کوچيان
 یعيوقامنابعی که به شرح ياد می شده اند.  ینيچ

 ن،يچ ،یشمال دولت هایدر کنار استپ ها که در 
سوم پيش از ميالد رخ داده  -سده های دوم در

، زمانمقارن با اين اما بودند، می پرداختند. 
 داده« -بودند ايسآ یميقديوئه شی ها باشندگان 

ها در باره يوئه شی ها، اوسون ها و سئه ها 
در اعماق  ليقبا نيد که انده ینشان م(ساک ها) 

استان گانسو)  ه سوی خاور (يوئه شی ها تابآسيا 
در احتماال سده سوم پيش از ميالد،  ازپيش ها  مدت

هفتم پيش از ميالد، پيش رفته -سده های ششم
 ]80، ص. 3بودند. [

 
) گستره مشخص انيک مايسهر چند، سئما تسيان (

 دانهوانگ و« نيببود وباش يوئه شی ها را 
 ی در شمال نانی پانعني»  Tsilyanypanتسيليان يپان

)Nanypan ( می گانسو،  باختری استاندر جنوب
 بهگسترده تر های  ليو تحل هيتجزپندارد، 

ادعا کند اجازه دادند تا ) Enoki( انوکی زوئودک
ی ها شيوئه  یتنها مراکز اصل در اين گستره، که

 یبازرگان ريمسواقع بوده است که بر سر راه 
قرار داشته است. در واقع، باستان  يیايسترانس آ

واقعی رهبران يوئه شی و  در آن هنگام، قلمرو
از  یبخش بزرگچراگاه های قبايل آن ها 

 - شان نياتو  )Dzungaria( جونگاريامغولستان، 
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اوسون ها همسايه بودند و نيز  ها با که آن يیجا
حوضه رود تاريم و مناطق عليای هوان هی را در 

  بر می گرفت.
 

و کشور باره يوئه شی ها  درو گنگ مبهم اطالعات 
تاريخ نگاری  -آثار ادبی درهنوز  نيدر چآن ها 

ديده می شود. ) han( پيش از امپراتوری هان
 اندکی ی)سيرونوالبته، در ترانسکريپسيون (

يا Yushi) ها به اشکال يوشی ( فيروگليه با متفاوت
 ).Yuzhiيوژی (

 
 در رساله (،نام تباری يوئه شی اتنونيم يا 

پيش از ميالد  V-IV سده های )»Guantszy« گانتسزی
 شمي سنگکه در آن  ینام مردم و کشورچوناِن 

پسان (نفريت) استخراج می شود، ذکر گرديده است. 
 يوشی«توضيح دادند که متن،  ینيمفسران چها، 
Yushi –  ی بوده استشمال غرب یوحشنام مردمان.« 

 گريديک رساله در  Yuzhi ]. کشور316 ، ص.22[
 -  آسمان پسردر باره داستان «- ینيچ یباستان

که به روی بانس های  رساله هم ياد شده است. »مو
نوشته  الدياز مپيش   279) به سال بامبونای (

شاهزاده با  گور به تاراج رفته يکدر شده است، 
نوشته شده به روی بانس  خچهيتارگاهنامه يا  کي
) يه دست آمد. تاريخ نگارش اين گاهنامه مبوبا(

 ص.. 6[ تثبيت گرديده است. الدياز م پيش 299 سال
354-363[ 
 

پسر « -»مو«سفر  یبخش واقعمطابق  يوئه شی، کشور
پادشاه  يیمايراهپ ريمسبا  قايکه دق» آسمان
او به (مطابقت دارد وانگ - Wulin واولين -چژاو

)، حکومت می کردپيش از ميالد   299-325سال های 
از گريوه غرب به سوی پنج روز راه به فاصله 

در شمال  )Yanmenguan( (کتل) کنونی يانمينگوان
قرار دارد. نام اين  شرق رود زردبه سوی  ،یشانش

 ياد شده است.» کوه يشمه«کشور در پيوند با 
، )Yushi( ی: يوشینيچ ی)سيرونوترانسکريپسوين (

همه يک نام ) Yuezhi( يوئه جی و) Yuzhi( يوژی
 ].24[ بازتاب می دهند. تباری را 
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زبانی  -بعد ديگر، مساله يوئه شی، هويت تباری

دارندگان اين نام می باشد. پژوهشگران بزرگ 
ميانه آسيای باستان چون ناميو اگامی و کدزئو 
انوکی در پی هئلو به گونه قاطعانه يوئه شی ها 

سکايی  -فرهنگی اسکيتی -را با جامعه تباری
 ]232-227ص.  18؛  316،  ص. 22مربوط می دانند. [

 
ديدگاه رايج ديگر، يوئه شی ها را همان تخارهای 
ياد شده در منابع عهد باستان و منابع کهن هندی 

با متون  یبه طور جدمی پندارد. چنين هويتی 
 الد،يم يکم پيش ازهزاره  دوم مهينها و  انهيم

يوئه و  لل می شودخاوری مدکشف شده در ترکستان 
شی ها را با تخارهای حوضه رود تاريم پيوند می 

 یباستان یلهجه ها دهد که به زبان ها و
سخن می گفته ») ب«يی (تخاری و تخاری هندواروپا

 ]118-106، ص. 1967، 4و خط می نوشته اند. [
 

پيشروی تخارها به خاور و  مراحل یبازسازتجربه 
 تخاری پيشنهادو  ینيچ یزبانپيوندهای ممکنه 

به طور ) E.Pulliblenk( از سوی ای. پوليبلينک شده
يکی بودن يوئه شی ها با تخارها  هيفرض بنيادی

 ]160-154، 20؛ 39-9، ص. 19[ را تقويت می نمايد.
 

 -باره ريشه های تباریدر تر  یقطعداوری بيشتر 
در نتيجه  چنين بر می آيد که يوئه شی ها، یزبان
آثار در که  یمواد زبان آن ليو تحل هيتجز
 -يانه يی يوئه شی هام یايآسبازماندگان  یخيتار

بر جا مانده است،  ،کوشان یسازندگان امپراتور
 221باشد. يسرم
 

و سکه ) epigraphic( های مکتوب افتهبه يمن ي
ی، روشن شده است که افزون بر زبان های شناس

 ی،کوشاندر مکاتبات رسمی  ،تيو سانسکر یوناني
بدون شک با قلمرو باختر باستان ی که رانيا زبان

                                     
و... » سرخ کوتل«و » رباطک«. منظور از کتيبه های  221
 گ.-است



 

653 
 

ه شد یم دهينام »یباختر«است و بوده در ارتباط 
 ]313-312، ص. 9است؛ به کار می رفته است. [

 
پرسشی که از دير باز در ميان پژوهشگران مطرح 

يوئه  -ی هاکوشاناست، اين می باشد که نياکان 
 باخترتخارها، چه زبانی را با خود به  -شی ها

 به پنداشت ليوشيتس ؟ه ارمغان آورده بودندب
)V.A. Livshits( ، لهجه «سخن می تواند تنها بر سر

- مستقيما مرتبط با لهجه ختنی» یکوشان يیساکا
 .]48، ص. 8[سکايی ترکستان خاوری در ميان باشد 

 
پارنی ها در کوشان، مانند زبان  یزبان ساک

زه تااسيميالسيون (همگون شوی)  جهينتدر  ،پارت
شد  ديناپد یرانيااز سوی باشندگان بومی واردان 
و. و. ايوانف، تعلق تخاری  ،برعکس .[همانجا]

ی را با اشاره به کوشان-بودن اولی زبان تخاری
 .]20-19، ص. 5. [کند یرد نم گويش تخاری کوچی

همو ايوانف بود که فرضيه ، همراه با آن
  تباری اتحاديه قبيله يی يو ئه شی را یناهمگون

ه معينی در کنار تخارها، در  مرحل«که در آن 
، مطرح »قبايل خاوری ايرانی هم شامل بودند

  ]17، ص. 5ساخت. [
 

سده دوم پيش از ميالد،  که در نيتوجه به ابا 
همه يوئه شی ها ميانه آسيای را ترک نگفته 

 گانسو و ترکستاندر  ،ینيمنابع چمطابق ( بودند،
)، ماندگار شده بودند» کوچک«خاوری يوئه شی های 

کوچيدن همين بخش ايرانی «يوانف، درست فاکت ا
که خاوری اتحاديه قبيله يی يوئه شی ها را 

تخاری خوانده می شدند؛ به  گران،يد اهمراه ب
مجاز می شمارد. [همان  ،يانهم یايآسبه غرب، 

 .222جا]
 

                                     
. از گفته های ايوانف می توان چنين برداشت کرد که  222

نام عمومی همه اتباع کشور شاهنشاهی يوئه  -تخاری ها
شاخه ايرانی  -بوده و کوشانيان» تخارستان بزرگ« -شی

 گ. -خاوری کنفدراسيون کثيرالمله تخاری.



 

654 
 

يی يوئه  لهياتحاد قبسياسی -تز ناهمگونی تباری
يی پس از يافت شدن يک ره منتظ ريغ ی به گونهش

در ) ها نقش نگ) (س petroglyphرشته پتروگليف (
 یکه در صخره هاجايی مغولستان، باختری جنوب 

ايماگ گوبی  )Tsagangol( گانگولادره تس
نقاشی های صخره  انيدر م،  (Gobialtay Aimag)لتایآ

جا  tamgo تامگويی دهيچيپيی، کمپلکس نشانه های 
 ]73-69، ص. 2ييد گرديدند. [داده شده بود، تا

 
ی احتمال) پيوندهای B.I.Vaynbergای. واينبرگ ( ب.

تسانگولی را با ساير تامگاها tamgas  تامگاهای
بررسی نمود و يگانگی آن ها را چه از نظر پرداز 

خاص  اريگروه بس باچه همريشه بودن  و(نقاشی) 
با و نيز  اهيس یايو دريانه م یايآسهای اتاماگ
پادشاهان  یسکه ها یرواهای رسم شده به تاماگ

با تاماگاهای  نيخوارزم، سغد و بخارا، و همچن
پيش تر از  اتسارماتی نشان داد. [همان اثر] ح

دودمان های با هم که تثبيت گرديده بود ، ين هم
سده های دوم و   ، بخارا و خوارزمخويشاوند سغد

قبايل کوچی برخاسته  انيميکم پيش از ميالد از 
 یباختر و وناندادن دولت يدر شکست بودند که 

پيوندی  چيههمراه با آن، اما  مشارکت داشتند،
 .]154-146، ص. 1ی نداشتند. [کوشانبا دودمان 

 
يوئه شی های دربار يا خاندان  ها راواينبرگ آن 

همانا با همين 223) می خواند.Chzhaoچژاو (

                                     
. دودمان هايی که تاريخ چين آمده اند، قرار زير  223

 اند: 
 سه کشور و پنج امپراتور

 تسيه
 شان

ژائو يا چژوا (همزمان چژوای شرقی، سلطنت های با هم 
 درگير و دودمان تسين) 

 تار خانه جنگی ها) چو (دوره تيره و
 هان (هان غربی)، سين وان مان های شرقی 

  264-220سه شاهی دودمان های وی، شو و او 
 420-265 -تسزين

 دولت وحشی 16سون جنوبی، سون خاوری، و 
 501-479 -تسی
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ی، همه دودمان های نيمنابع چمطابق با  »دربار«
باکتريا شمال ايجاد شده از سوی يوئه شی ها در 

چنين بر می آيد که آن  ) پيوند دارند.باختر(
يوئه شی که تامگاهای شان در آلتای  ليقباشاخه 

گوبی و پسانتر در سغد، بخارا و خوارزم تثبيت 
. ی ها يکی نبودندکوشان یگروه جنوب شده است، با

ی خود، يوئه شی ها یکيژنتاز نظر پيوندهای 
دامنه های قزاقستان و شمالی به قبايل سرماتی 

لی وکه تاماگاهای همانند تساگانگ اورالباختری 
يکم پيش از ميالد  -شان با قدمت سده های سوم

تثبيت شده است، بيشتر نزديک بوده اند. (در 
شود نگاه ی ها شباره پيوندهای سارماتی يوئه 

 ]195-194، ص. 10[ به:
 

ل مغولستان گواه بر آن ونگسايت تاماگاهای تساگا
در  دست کممغولستان، باختری در جنوب است که 

در  ی،بوگآلتای بيابان مغولستان و گستره آلتای 
 از یگروه ،الدياز ميکم پيش هزاره  دوم مهين

]. 71، ص. 2ی اسکان يافته بودند. [رانياقبايل 
لی به وبنا بر اين، درست، تاماگاهای تساگانگ

 تعلق يوئه شی ها به فرهنگ گونه موثقی فرضيه

                                                                                                           
 588-557 -ليان
 618-581 -چئن
 618-581-سوی
 581-618 -تان

 959-907پنج دودمان و ده پادشاه 
 1279-960 -(شمالی و جنوبی)ليناو، سون 

 1368-1280يوان (مغول) 
 1644-1368مين 

 1911-1644تسين (منچوری) 
 جمهوری توده يی چين

 
به گونه يی که از تاريخ چين ديده می شود، ژائو يا 

) يکی از پادشاهی های شمالی چين 趙)(Zhào چژاو (به چينی
(چژانگو) که از » دوران سلطنت های با هم درگير«در 
پيش از ميالد فرمانروايی  222پيش از ميالد تا  403ل سا

دولتی بود  16می کردند، بود. پسان ها چژاو، يکی از 
که در سده چهارم چين شمالی ميان آن ها تقسيم شده 

 گ.–بود. 
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و باالتر از آن، پيوندهای » ی هاکيريپاز«
سارماتی (ايران خاوری) آن ها را که از سوی س. 

 پيشنهاد شده است، تاييد می کنند. رودنکوای. 
 

دان خان«و  ی قبايل يوئه شیاسيس -تباری ميتقس
در سده های دوم و يکم پيش از  »آن ها کمای حاه

بازتاب دهنده  ی،و جنوب یه شمالبه دو گروميالد، 
اتحاديه چندين قبيله يی يا مولتی  یفروپاش
يوئه شی (تخاری) (که پيش تر ) multitribal( تريبال

در گستره مغولستان امپراتوری باستانی کوچی را 
که در راس آن يک فرمانروا بود و همه سپاه 
صدهزارنفری جنگجويان سواره از وی فرمان می 

 نيسنگهای از شکست خته بودند)؛ پس بردند، پی ري
، ص. 23اواخر سده سوم پيش از ميالد است. [ ینظام

در باره  اين دوره تاريخ يوئه شی ها  ]119-120
 در گذشته« سد،ينو یم )انيک مايسسئمه تسيان (
با سيونوها  ونيرومند بودند  (يوئه شی ها)

 ]237، ص. 7» [بر می خوردند. ريتحق (هونوها) با
 

) از سيونوها يا خونوها( وهاهون ن،يبر ان افزو
ند که بود وابستهبه يوئه شی ها  یاسيلحاظ س

شانيوها  پسرانآنان را وادار می گردانيدند تا 
يوئه شی  گروگان به دربار(شاهان خود) را چونانِ 

، ماودون گروگانشهزاده  نيآخر بفرستند.
)Maodun (شکست  با شانيو شدن، نخستين بود که

 نيسرزمبه و را بر يوئه شی ها تحميل کرد ی نظام
 ش برد.رخاوری يوترکستان  آن ها به یمادرهای 

شانيوی « -ماودون وارث ،چند دههپس از اما تنها 
، فرمانروای )Laoshan( سيونی (شاه هونويی) الوشان

از استخوان کاسه سر او جام و را کشت  يوئه شی
 ]. 237، ص. 7[ »نيوشيدنی ساخت

 
سترگ بخش مهاجرت  ،الدياز م پيش 165 سال پس از
اين  .آغاز شد ی از يوئه شی ها به غرببزرگ

چين، هم مستقيم و هم غير  یخنگاريتارگونه، 
وها و يوئه هونمستقيم از پيشينه دراز نبردهای 

وها و روابط هون خيدوره در تاری ها، از دو ش
سده سوم پيش  انيتا پا ی ها، سخن می گويد.شيوئه 

آشکار  یبرتری ها بر هونوها ش، يوئه از ميالد
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داشتند و به آن ها به ديده  یو نظام یاسيس
تحقير می نگريستند. اما در مرزهای سده های سوم 
ودوم پيش از ميالد، اين برتری را از دست دادند. 

[25] 
 

نخستين تماس ها ميان يوئه شی ها و هونوها کی و 
ر داز هونوها  انيک ماي؟ سندممکن بوددر کجا 

 یپادشاهگستره ر تاخت و تازهای شان ببا  پيوند
ياد می  )الدياز مپيش  222-403در ((چزاو)  ژائو
استان  یژائو بخش جنوب یپادشاهگستره  کند.

زمين های واقع و  یاستان شانشخاوری بخش  ،یبئه
ی را در نانئه(هوان هی) و شمال رودخانه زرد در 

  .]124، ص. 14بر می گرفتند. [
 

که برای کوچروان باشنده  های شمال اردوسزمين 
بس پر ارزش بودند، زير  مغولستان یها ستپا

رويارويی  یبراکنترل پادشاهی ژائو قرار داشت. 
 جادياپادگان رزمی چند ، ها آنتاخت وتازهای با 

وها هون ،در شمالها ژائو یاصل فيحربود. شده 
 یلبودند. در ميانه های سده سوم پيش از ميالد، 

بر اين ژائو زبده ترين سپهدار پادشاهی  -نم
 یسال ها یبرااو . می راند فرمانپادگان ها 

باری و ايستاد و رزميد ها ودر برابر هون یاريبس
 ی داد. تنها بهنيشکست سنگحتا خود شانيو را هم 

بود که او را از خدمت  الدياز م پيش 244 سال
 ]260-259، ص. 13مرزبانی فراخواندند. [

 
گستره در هونوها از  ترشيپ شی ها، مدت هايوئه 

ی اردوس پديدار کيدر نزد ،غولستانسرزمين م
حضور شان را مدارک مختلف از  کهگرديده بودند 
به  ی تاييد می کنند.باستانشناسجمله شواهد 

نشان ) Emma Bunker( بانکرما ئا بانو کهگونه يی 
داده است، يافته های فزونشمار در ميانه های 

ن مغولستان دارای قدمت سده چهارم پيش از سرزمي
با  ینيزم ريزهای پناهگاه ميالد (از جمله، 

پيکار شکارچيان افسانه يی  یصحنه ها ريتصاو
با جانوران درنده)  یکيريپاز دارای سيمای بيخی

را، می توان تنها به يوئه شی ها مربوط دانست. 
 ]74-41؛ ص. 116-99، ص. 16[
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نه تنها در را  ینظامای پوي استيسيوئه شی ها 

» غنائم«از  یبرخپيش می بردند (که  یآلتا غرب
قبايل دارنده فرهنگ رهبران به دست آمده از 

که در  بلپازيريکی بر آن داللت می کنند)، 
 جا نيدر ا هم کهرگ استپ ست دوردست های خاوری

دارای سيمای بس متفاوت از خود [(توده  ليبا قبا
 ر خوردند. گ.] ب-های منگولوييدی)

 
وها هونپيوسته پرسشی مطرح بوده است که آيا 

 مواد انسان شناسانه منگولوييدی بوده اند؟
به دست آمده از گورستان های  (انتروپولوژيک)

اين منگولوييدی بودن مغولستان،  وها درهون
قيد  نيبا ا(داشتن چهره های مغولی نما) را 

يا  یريتصو چيه«گ.] -[با اين هماست که  رفتهيپذ
هيچ پردازی از سيمای نوهوها و دونهوها در دست 

 ]177، ص. 12-11[ 224».نيست
 

[آن چه مربوط به سيمای منگولوييدی دونهوها می 
گ] اما: اين قيد در باره -گردد، حرفی نيست.

ايکونوگرافيک يا  . موادستيدرست نهونوها چندان 
يی کامال قانع کننده ) iconographic( نگاشتی شمايل
تا زمينه های تصويری يی دهد  یاجازه م کههست 
ی کمر آويزه هایدر به سان لگام ها «را 

 بيابيم. » یکيريپاز افسارهای 
 

دی سپهدار -اوامپراتور  الدياز م پيشسال  121در 
را به ِسمت ) Tsyuybin Ho( نامی هو تسيوی بين

می که گماشت » نيرومندسواره نظام «رمانده ف
شان می ها در قلمرو خود  به سرکوب هونبايستی 

                                     
. ترديدی نيست که همان گونه که منابع چين باستان  224

نوشته اند، بيشتر تيره های کوچرو و دشت نورد، 
انی بوده اند بلند باال، با موهای خرمايی و سپيدپوست

زرد، چشمان آبی و سبز و بينی های بلند. روشن است 
خيونی ها هم در آغاز از اين قاعده مستثنی نبوده اند. 
با اين هم، ناگفته پيداست که در روند سده ها بودوباش 
در همسايگی توده های زردپوست و منگولوييدی، با آن ها 

وانی يافته و دگرگونی هايی بسياری در آميزش هايی فرا
 گ.   –سيماها و زبان شان پديد آمده بود. 
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موفق بود که، پيمانه  آنبه اقدامات هو  پرداخت.
 توانست، الدياز م پيش 117 در زودرسبه رغم مرگ 

به خصوص  و ها بدهد.به هون یريجبران ناپذشکست 
پيروزی وی بر هونوها در دامنه های کوه های 

شکوهنده » يوئه شی های کوچک«در سرزمين  ،تسليان
 .و چشمگير بود

 
 ) Tsyuybin Ho( و تسيوی بينآرامگاه هبر روی  

 ادآورهای خاکی يی ساختند (ريختند) که يتپه 
] به  روی 94، ص. 14می باشد. [ Qilian های  کوه

نقوش برجسته گذاشته شده بر گور او، سنگ مرمر 
از  يیو صحنه هاچند گروه از دشمنانش از يی 

در سال شده بود. و حجاری  یکنده کاروی،  یروزيپ
 تاکاچ زولتان -یشناس مجارستانانسان، 1936

)Takacs( بازديد  از سايت آرامگاه هو تسيوی بين
برداری  )نسخهکرد و از روی سنگ قبر کپی (

سواران «(اشتمپاژ) نمود. به ويژه تصويری که 
بسيار شايان توجه » می کنند ماليپا هونوها را 

   225است.

                                     
. شايان يادآوری است که نام اين سردار در کتاب  225

امپراتوری صحرانوردان رنه گروسه به زبان فرانسوی هو 
اين اثر، هونوها در در ) آمده است. Ho Kiu-pingکيوپينگ (

خوانده شده اند. در ص. ها » هيونگ نو«فرانسوی به نام 
در سال «اين کتاب، ماجرا چنين پرداز گرديده است:  82

موسوم به » وی تزينگ«پ.م. برادر زاده جنرال  121
هوکيوپينگ که قهرمانی جوان بود، به سرکردگی ده هزار 
سوار، هيونگ نوها را از منطقه کانسو که در گذشته در 

 راند. تصرف يوئه شی ها و اوسون ها بود، بيرون 
 

...دو قبيله بی اهميت تری که منسوب به هيونگ نو ها و 
» هون سی«مالک و فرمانروای اين سرزمين بودند، (قبيله 

مجاور » هيوچئو«و قبيله » هان چئو«مجاور اطراف 
را ترک نمودند و داخل  نخدمت پادشاه هو») لئانگ چئو«

خدمت امپراتور چين شدند و چينيان اين ها را مانند 
نشيمن دادند. در سال » نان شان«تلف خود در شمال موئ
پ. م. يک پايگاه مهم چينی با نفراتی بسيار در  120

پ.م. سردار چينی نامبرده  119اردوس تاسيس شد. در سال 
وای تزينگ و برادرزاده او هوکيوپينگ به عمليات زير  –

دست زدند و توفيق نصيب شان شد. جنرال از ناحيه 
در شمال شان سی و برادر زاده اش از  واقع» کوکوخوتو«



 

660 
 

 
شده (اشتمپاژ)  نسخه کپی برداشته، 1938سال به 

] به 277-275، ص.21[ در پکن ی ها و نقاشتاکاچ 
چاپ رسيدند. در اين حال، شکوه مواد 

 )iconographic( ايکونوگرافيک (شمايل نگاشتی)
 نيدر همماندند.  پژوهشگرانبيرون از دايره ديد 

معياری  اهميت یداراکارهای تاکاچ  جيحال، نتا
، فرصتيری از با بهره گو ما محکی) اند  ،یمرجع(

همانا از تصاوير در همين چهارچوب بهره برداری 
 می نماييم.

 
از  وهاهون) Iconographicايکونوگرافيک ( ريتصاو

به  کينزدتسيوی بين بيش از هر چيزی  آرامگاه هو
ی اند. [نگاه کيريپازی جامه های کمر آويزه های
 یها یژگيوهمان نشانه ها و  -]21-11شود به: 

گونه ها، برجسته  یاستخوان ها :منگولوييدی
                                                                                                           

کنونی واقع در شمال » سيوان هوی«نزديک » شانگ کو«
غربی پکن از بيابان گوبی عبور کردند، مغولستان خارجی 
کنونی را که مرکز امپراتوری هونوها بود، تصرف 

 نمودند.
 

آلبرت هرمان چنين می پندارد که وای تزينگ حتا تا 
نيز جلو رفته بوده است. او » اونگکين«مسير سفلی شط 

امپراتور هيونگ نو ها موسوم به يی چی سی را ناگهانی 
مورد حمله قرار داد و در موقعی که توفانی از شن و 
ماسه می وزيد، و از جنوب خاک و شن به رخسار هيونگ 

هزار  19نوها می پاشيد، وی را به گريز وادار ساخت. 
هرمان جوان تن از بدويان را کشت يا اسير نمود. ق

هوکيوپينگ، با اقدامی بسيار تهورآميز يک هزار 
کيلومتر داخل مغولستان خارجی شد و به نزديکی توالی 
عليا و اورخون رسيد. بيش از هشتاد تن از سران هونوها 
را اسير کرد. و بر فراز جبال هونو مراسم قربانی و 
صدقه را رسما برگزار نمود. اين سردار جوان کمی پس از 

پ. م. درگذشت. به روی گور اين جوان  117زگشت در سال با
) بنای بزرگی با Hien Yang» (هين يانگ«سوارکار در 

حجاری شگرفی و مجسمه سنگی عظيمی برپا نمودند که نشان 
می داد که اسبی يک تن بدوی را لگدکوب می کند. 

)، ترجمه Sse-ma Tsienسيما کيان (  (برگرفته از تاريخ
، آلربت هرمان، اتلس چين، 68کم، فصل شاوان، جلد ي

 ).17نقشه 
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 شيپهن، ر ی هاینيب ،پرگوشت ی، لب هاپست یشانيپ
 226راست و سفت.و موهای  دهيچسب
 
در دست است تا بپنداريم که  ليدالمه ه ،گونه نيا
افسار يافت شده در کاری شده طالهای تزيين شده سر
، آويزه های ضيافتی افسار اسب يکی از کيريپاز

های سراين سرها،   -استسران يوئه شی بوده 
وها به دست وی بوده ه خاک افتاده هونرزمندگان ب

شده  یطالکار های شان جام هایجمجمه از ، که است
. چنين چيزی گواه بر نبردهای خشن ساخته شده بود

هونوها و يوئه شی ها در سده های چهارم و سوم 
که مدت ، ها جنگ نياروند ر پيش از ميالد است. د

به سوی غرب را گرفته بود،  هاوش هونگسترها جلو 
 نيکوچ نش یورتامپرا ايدر درون آسيوئه شی ها 

 مايسخود را پی ريخته بودند که بنا به ارزيابی 
 ».به شگوفايی رسيده بود« انيک
 

ی (به خاک شها و سرداران يوئه  شاهزادهاين که 
 در سرزمين های دور دست سپرده شده در آلتای

                                     
پاييدی و.  روشن است همان گونه که ترديدی در ار 226

بودن چهرهای توده های کوچرو  باشنده مرزهای چين از 
جمله خيون ها در مراحل آغازين تعامل شدن با چينی ها 
نيست، همان گونه در منگولوييدی شدن چهره های هونوها 

 های اخير حضور شان در تاريخ نمی باشد.در دوره 
 

تنها بايسته است به يک نکته توجه شود: هونوها، 
قبيله گوناگون. از   24کنفدراسيونی بودند متشکل بر 

گرفته تا قبايل اروپاييدی که در  ی نماقبايل مغول
گستره پهناوری از مرزهای کوريا گرفته تا مرزهای 

پيدا و هويدا است  ترکستان خاوری پهن بودند. ناگفته
که هونوهای باشنده مناطق خاوری و جنوبی کشور پهناور 
هونو، در روند سده ها با زردپوستان و منگولوييدی ها 
آميزش يافته و سيمای نخستين خود را از دست داده 
بودند. در اين حال، هونوهای باشنده مناطق شمالی و 

و  باختری، که در همسايگی اوسون ها و يو ئه شی ها
خاکاس ها (نياکان قرغيز ها) و دينلين ها می زيستند، 
روشن است سيمای اصلی اروپاييدی و زبان خود را نگه 
داشته بودند. از اين رو، تنها از روی نقاشی های روی 
سنگ آرامگاه سپهبد چينی به دشوار بتوان در باره همه 
باشندگان کشوری که گستره آن به چند ميليون کيلومتر 

 گ.-ی رسيده است، داوری کرد. مربع م
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می جنگيدند،  قدرت سر برخاور) در استپ سترگ 
گواه بر گستره جويی آن ها بر ساير توده ها است 

، 14[ پيش شان سر فرو آورند.  ميتعظ مرستا به 
 کيريافسار پازهمين بوده است که ]، و 43ص. 

 یآلتادر ، گذشتن دو سدهاز پس . پديد آمده است
سر برآوردند که  بزرگ کبير نو استپ فرمانروايان

 - خودپيشين رهبران اربابان  های سرکاسه از 
 باده پيمايی و ميگساریجام های  ی ها شيوئه 

 ساختند. 
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يک سکه کوشانی مزين با تصوير شاه کوشان و تنديس سر 
 دا است.ييک سردار کوشانی. سيمای اروپاييدی هر دو هو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مساله دينلين ها
 227اکادميسين لئو گوميليف 

                                     
. مقاله دست داشته نوشته گوميليف، ِلئو (ِلف)  227

) از تورک شناسان برجسته روسيه، Lev Gumilevنيکاليويچ (
 1959نيم سده و اندی پيش از امروز در شماره نخست سال 
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پيشين به » پيک جامعه سراسری جغرافيايی شوروی«مجله 

اين که گوميليف دانشمندی چاپ رسيده  بود. با توجه به 
تاريخ «است بنام و شناخته شده در تراز جهانی، و کتاب 

وی اثری است منحصر به فرد، بايسته » تورکان باستان
دانستيم تا زندگينامه فشرده وی را در اين جا 

 بياوريم: 
 

سپتامبر مطابق  18( اکتبر لئو گوميليف به تاريخ يکم
روستای تسارسکوی سيلو در  1912 گاهنامه قديمی روسيه)

)Tsarskoye Selo( پا به گيتی  هيروس یامپراتور در کشور
 انکتسدر  )گیسال 79به عمر ( 1992جون  15 گذاشت و در 

 ديده از جهان فرو بست. ، (لنينگراد پيشين) پتربورگ
 

 انگذاريبن( (اتنولوژست) شناسگوميليف تاريخدان، تبار
شای تباری من (عاطفی) ی پاسيوناریپرشور تئور

)ethnogenesis( ( ،داننده و شناس، باستانشناس، خاور
يدان و ... بزرگ و نامداری جغرافی، ارسپزبان گزارنده 

 توواخمِ اآنا  -مادرش وگوميليف  یکالين -بود. پدرش
(احمدوا)، هر دو از سخنوران بنام و پرآوازه روس 

 گذاران بودند. بانوآنا احمدوا (تاتار تبار)، از بنياد
دبستان آکمه ئيسم (اوجگرايی) در شعر است. لئو نه 
ساله بود که پدرش به جرم ضد انقالب بودن، تيرباران 
 شد. پس از چندی مادرش شوهر ديگری گرفت و لئو را در

در  ) Slepnevoبانو سليپنيوا ( -شمادر بزرگ یکودک
بزرگ   Tver در استان تيور  )Bezhetskyبژتسکی ( شهرستان

در همين   1929تا  1917لئو از سال  ش داد.کرد و پرور
در همين جا  1929-1926شهرستان می زيست و در سال های 

به لنينگراد آمد و در  1930به دبستان می رفت. به سال 
يان، ادر ترکيب هيات علمی در س 1934-1930سال های 

پامير و جزيره نمای ِکريمه (ِقِرم) کار کرد. او در همين 
 پارسی و ترکی را فرا گرفت.  -وریجا زبان های خا

 
به دانش آموزی در دانشکده تاريخ  1934گوميليف سر از 

از  1935در سال دانشگاه لنينگراد پرداخت.  مگر، 
از زندان  یاز مدت پسشد، اما  ريو دستگرانده دانشگاه 

، دوباره 1938 چدر مارو شامل دانشگاه گرديد. سپس آزاد 
او را به  ان محکوم شد.و به پنج سال زند بازداشت

 21)  افکندند. گوميليف به تاريخ Norillagزندان نوريالگ (
 سراسراو در به بخش اردوگاهی زندان آمد.  1939سپتامبر 

ی ، معدنچ)حفارزمينکن ( خود به عنواندر بند بودن مدت 
و سپس کارمند شناس  نيزمکتابدار، ، نيسي، تکنکان مس

ار می کرد. حتا پس از اداره معدنی ک کيزيوفگروه جي



 

666 
 

                                                                                                           
پايان دوره زندان هم به عنوان کارمند بخش شيمی 

 کارگاه بسر می برد.بدون حق ترک  شگاهيآزما
 

گسيل گرديد جبهه خودش به درخواست  هب در دوره جنگ، او
و  وستيسرخ پ داوطلبانه به ارتش 1944سال  زييدر پاو 

انسک به کميته جنگی انقالبی تروخ 13 /1944/10 به تاريخ
)Turukhansk( احضار گرديد و سپس در  ارسکيکراسنو منطقه

جبهه بالروس در  لشکر  يیهواپدافند هنگ توپخانه بطريه 
 و در يورش به برلين شرکت ورزيد. دينگجيکم 

 
بار ديگر و از ارتش مرخص   1945سپتامبر بيست و پنجم 

آن را به پايان برد و  1946شامل دانشگاه گرديد و در  
 نگراديلناه شامل دوره آسپرانتوری در شعبه آن گ

 یعلوم شورو پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه (اکادمی)
 ستيحزب کمون یمرکز تهيکم فيصله پس از گرديد مگر

در پيوند با مطالب نشر شده در ) لشويکیبشاخه ( یشورو
 تاريخی » نگراديلن «و  (زوزدا)» ستاره«های    لهمج

ن ها نقدهايی بر نوشته های که در آ  1946.  14.08
به  ) بازتاب يافته بود؛توواخمِ احمدووا (اآنا   -مادرش

ناسازگاری او با رشته برگزيده به دليل نداشتن «بهانه 
از پژوهشکده رانده شد. با اين »  پشتوانه زبان شناسيک

 یخود برادکتری نامه  انيپا از  1948دسامبر  28هم در 
 خيتار«زمينه در  خيتار علوم ی دکتری دردرجه نامزد

و به عنوان کارمند  دفاع »رکونات تقاخامفصل  یاسيس
 اتنوگرافی (تبارنگاری) خلق های شورویدر موزه علمی 

  پذيرفته شد.
 

از سوی  و ريدوباره دستگ 1949نوامبر به تاريخ هفتم 
در که زندان محکوم گرديد به سال ده یبرا ژهيو هيات
در ) Sherubayeنوره ( -يروبایش در ژهيدر اردوگاه و آغاز
پس از آن  بسر برد و شهر قره گندای قزاقستان یکينزد
در ) Mezhdurechensk ميانرودان (مژدوريچينسک اردوگاهبه 

ماه . در سپری نمود انيسا یمروو، در کوه هايمنطقه ک
) Kamyshlag( مش الگک انيزندان گريهمراه با د 1953جون 
در شد.  پااليشگاه نفت برده ساختن یبرامنطقه اومسک به 

و  تبرئه یشواهد کافه دليل نبوِد ب 1956 ماه می  11
  1956،  14 یمرا در ماه اومسک  او. اعاده حيثيت گرديد

 ترک گفت و به لنينگراد آمد.
 

در کاخ موزه ارميتاژ (خلوتکده  1956سر از سال 
در سال ايکاترينای دوم) به عنوان کتابدار کار کرد. 

رکان و(ت خيتارزمينه خود در  یتز دکترا از 1961
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 از 1974و در سال  دفاع کرد )VI- VIII سده های -باستان

 اتنوژنيزس(زير نام  ايخود در جغرافديگر  یتز دکترا
Ethnogenesis  دفاع نمود. با  )بيواسفير (زيستکره زمينو

به وی از دادن دومين درجه دکتری  1976می  21اين هم در 
 ودداری ورزيدند.در جغرافيا خ

 
- که بازنشسته شد، در پژوهشکده علمی 1986گوميليف تا 

پژوهشی جغرافيا وابسته به دانشگاه دولتی لنينگراد 
به عنوان  1991(سانکت پتربورگ) کار می کرد. او به سال 

اکادميسين اکادمی علوم طبيعی روسيه برگزيده شد. و سر 
تربورگ ديده در سانکت پ 1992جوالی  15انجام به تاريخ 
 از جهان فروبست.
 آثار علمی مهم:

 1960هونو، مسکو، انتشارات ادبيات خاور، 
  Хунну.- М.: Изд. восточной литературы, 1960. 

 ص.  560در  -1967ترکان باستان، مسکو، انتشارت علم، 
Древние тюрки.- М.: Наука, 1967.- 560с.- М.: Айрис-пресс, 2008. 
- 560 с.- (Библиотека истории и культуры). 

 1992، »انديشه«روس قديم و دشت سترگ، مسکو، انتشارات 
Древняя Русь и Великая Степь.- М.: Мысль, 1992.- М.: Астрель,  
АСТ, 2004 

 .1996، »ديک-دی«تبت قديم، مسکو، انتشارات 
Древний Тибет.- М.: Ди-дик, 1996. 

 .1996، »يکدی د«کشف خزرستان، انتشارات 
Открытие Хазарии.- М.: Ди-дик, 1996 

. آ. 1997، »ديک -دی«تاريخ خلق هونو، مسکو، انتشارات 
 2004 -اس. ت. ليوسک

История народа хунну.- М.: Институт Ди-дик, 1997.- М.: АСТ,  
Люкс, 2004. 

اتنوژنيز بيواسفير زمين، انتشارات آ. اس. ت، استريل، 
2005 

Этногенез и биосфера Земли.- АСТ, Астрель, 2005.  
هزاران سال در پيرامون خزر، مسکو، انتشارات آ. اس.ت. 

2008 
Тысячелетие вокруг Каспия.- М.: АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2008 

هونو. پادشاهی سه گانه در چين. هونوها در چين،  
 ص. 624در  2008مسکو، 

Хунну. Троецарствие в Китае. Хунны в Китае. - М.: Айрис-пресс, 
 2008. - 624 с. - (Библиотека истории и культуры).  

 2008گ.] روس تا روسيه، مسکو، -از [دولت قديم
От Руси до России.- М.: Айрис-пресс, 2008.- 320 c 
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 يادداشت گزارنده:

بدون داشتن آگاهی تاريخ توده های باستانی 
دينلين ها، دی ها (دهايی ها)، خيانيان، 
سکاييان و...؛ پی بردن به منشاء و خاستگاه 
تباری توده های تورکی زبان باشنده آسيای مرکزی 
در کل و آسيای ميانه و قفقاز و جنوب روسيه علی 

 وص، امری است محال. الخص
 

پس از آن که اروپاييان (به ويژه 
فرانسويان،آلمانی ها، انگليسی ها و روس ها 
و...) با اسناد و مدارک تاريخ باستانی چين 
آشنا شدند، آغاز به پژوهش همه جانبه در باره 
توده های باشنده استپ های واقع در ميانه های 

بی (که غر سايبرياآسيا در شمال ديوار چين تا 
سرزمين مغولستان در قلب آن جا دارد)، نمودند و 
مقاالت و کتاب های بسياری نوشتند. در پهلوی اين 
ها، کاوش های باستان شناسيک روس ها در يک سده 

، سايبرياو نيم اخير در آسيای مرکزی و جنوب 
توسعه علوم زبانشناسيک، نسب شناسيک، سکه 

گر، زمينه شناسيک، تبارشناسيک و ده ها علم دي
را برای بررسی همه جانبه تاريخ توده های 

 باشنده اين سرزمين ها فراهم گردانيد.
 

با توجه به پيشرفت روزافزون علوم، بايسته است 
تا همواره ديدگاه های ارائه شده در گذشته از 
سوی دانشمندان بار ديگر به بررسی و ارزيابی 

ارد گرفته شده و پيوسته در آن ها ويرايش هايی و
آورده شود. مقاله زير تالشی است در همين راستا 
که نيم سده پيش از امروز انجام شده و روشن است 
کنون بار ديگر نياز به بازبينی آن ديده می 

 شود.    
 

به هر رو، اينک مقاله گوميليف را پيشکش می 
 داريم:

 
                                                                                                           

او با ترجمة آقای ايرج » کشف خزرستان«تنها کتاب 
در تهران » آگه« از سوی انتشارات 1382کابلی در سال 

 گ.-چاپ شده است.
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 مساله دينلين ها
گرژيمايلو در پرتو  -بازنگری فرضيه گروم

 نو تاريخی و باستان شناسی داده های
 

 طرح فرضيه:
) با Grum Grzhimailo(گرژيمايلو -پروفيسور گروم

باستان، به يک رشته برداشت  چين تاريخ مطالعه
های پاليو اتنوگرافيک (ديرين تبارنگاريک) دست 

 228يافت.
مو بور (مو قهوه يی) که چينی ها آن را  نژاد. 1

سپيده دم  در ياد کرده اند، dinlin به نام دينلين
ميانه در گستره پهناوری می  آسيای در تاريخ چين

 و بر شالوده يک رشته مشاهدات ادعا اين زيست.
 چينی، گاهنامه نگاران. است مبتنی فرضيه چند

دالی ها و دينلين  توده هايی به نام های داها،
 رود  هوان هی دره را می شناختند که در ها

دا،  ی آيد که(زرد) می زيسته اند. چنين بر م
دالی و دينلين، چند شکل تلفظ يک نام تباری 

روشن است اين ها مردمانی بودند غير  بوده است.
سياه «نام  به چينی های باستان خود را. چينی
می خواندند. در حالی که دينلين ها موبور » موها

 .بودند آبی چشم و
 

 ،(يا چی دی) »دی-چا« قبايل به نام اين از يکی
را می  تيپ آن ها. ای سرخ ياد می شده دی يعنی
چنين پرداز  پايه اطالعات دست داشته بر توان
: اند زير های دی های سرخ دارای ويژگی« کرد:

اندام های  بلند و رسا، بيشتر ،ميانه قد
رنگ،  جلدهای سفيد چهره های دراز، نيرومند،

 بينی های برجسته، بور، موهای های گلگون، گونه
های  چشم بيشتر عقابی و و راست،بيرون برآمده 

  229»رنگين...
 

 جويان شيوه زندگانی شان، آن ها را چونانِ ستيزه
فردگرا به بار آورده بود و همين امر موجب 

                                     
228.  Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 
Т. II. Л., 192 )  .38( ص. .  

 .35-34. همان جا، ص.  229
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نتوانند  هرگز گرديده شده بود تا دينلين ها
 کوچک جوامع در برای خود دولتی بسازند. آن ها

می  ماهيگيری و و به شکار کردند می زندگی
روزگار بسر  خود شمشيرهای با فروش ختند وپردا
سرداران چينی جنگجويان مزدور   بردند و به می

های مونوگامی  در ميان شان ازدواج می فرستادند.
)monogamy  ازدواج مرد با چند زن يا تعدد

آيين قهرمان پرستی  -زوجات) رواج داشت. دين شان
 و باستانی های سلت يادآور بسيار آن  ها. بود
شان يکی  زبان هستند. چنين می نمايد که من هاژر

 230از زبان های هندوچينی بوده باشد.
 
 باستانی قوم . دينلين ها در برگيرنده چهار2

 :مرکزی بودند آسيای
 قرغيزهای باشنده حوضه عليای رود ينی سی،-
 بايکال، کرانه های درياچه دينلين های- 
 هاز آن ها در کران تاريخ در که اوسون ها، -

پسان ها  لوب نور ياد شده است اما های درياچه
  شان رفتند.  تين شمال به -غرب سوی به
 231.»آلتای-گستره سايان در) boma( بوماها -و
(قهوه يی)  مو بور و چشم) سبز( قوم آبی چهار هر

همسايگان شان آميزش يافته  با بيش و کم بودند و
ود کيت های حوضه ر- )Ostiaks( بودند. اوستياک ها

 232ينی سی  هم  دينلينی تبار اند.
 
 با بيابان گوبی شمال در دينلين . ظهور قبايل3

آژند  ها چينی ها با دينلين هزاران ساله جنگ
زده می شود که دنيلين ها در فرجام آن را 

 پيش سوم هزاره در چين در دی از قبيله باختند.
چوناِن باشندگان بومی ياد شده  ميالد از
ار سال بخشی از دينلين ها طی سه هز233».است

هم با چينی  گريختند و برخی شدند، بخشی نابود
در سده  عهد پادشاهی چژو ها مخلوط شدند. در

دوازدهم پيش از ميالد بود که دينلين ها با چينی 

                                     
 . همان جا،  230
 5. همان جا، ص.  231
 38. همان جا، ص.  232
 14. همان جا، ص.  233
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بيشتر  در اين حال، قبايل چژويی ها آميختند.
آدم های دارای  حضور. ها بودند دی متشکل از

 باستان ش های انبوه در چينهای بلند و ري بينی
 234گواه بر همين است.

 
 به جنوب شکست خورده دينلين های از ديگری . بخش4

کردند  نشينی عقب يوننان و های سيکانا جنگل به
که در آن جا به قبايل جنگلی يی مبدل شدند. 

 چينی اين قبايل را به نام مان ها دانان جغرافی
)Manh(  که دارای ياد کرده اند. پولوهای سياه

 و های اروپاييدی اند، ويژگی از گسترده يی طيف
وونی  مايو، يائو، ،)tszelyan( نيز قبايل تسيليان

 )Moso( و موسوها  )pute( ئی ژن ها، پوتی ها ها،
 235از بازماندگان آنان اند.

 
مغول  تبتی ها، بازماندگان دينلين ها که با. 5

ها آميخته شدند، عبارت اند از  چينی و ها
و  )Amdo( در منطقه امدو) Tanguts( انگوت هات

 نشنيان جنگجويی اند و کوه که حومه گانچژو
قفقازيان همانند اند تا به مغوالن و  به بيشتر

 236به زبان تبتی سخن می گويند.
 
گروه  مردم به زبانی . دينلين ها که از نگاه6

فيزيکی  های هندوچين نزديک اند، از نگاه ويژگی
نزديک بودند که   موبور آن نژاد خود به روانی و

ايشان را از باشندگان  شناسان انسان از برخی
 237می شمارند. اوليه اروپا

 
 مبتنی بر مخاطره، آخری بس پر گيری اين نتيجه

که  است ممکن آيا«: است زير پايه استدالل
موجوديت دو نژاد دارای منشاهای مختلف اما 

های  برخوردار از نشانه های فيزيکی و ويژگی

                                     
 .16-15. همان جا، ص.  234
 33-28. همان جا، ص.  235
می خوانند. نام » هو -می«. خود شان خود را به نام   236

است. » دان سيان« -، نام چينی شان»مين يانگ«تبتی شان 
 ناميده می شوند. » تانگوت«به زبان های تورکی و مغولی 

 38. همان جا، ص.   237



 

672 
 

 روشن است که روانی همسان را مجاز بشمريم؟ 
  238»نه.
 

گيری آخری ناچار به  نتيجه اين تاييد برای
 شرايط به بسته در باره تغييرپذيری نژاد پنداشت
 در اين حال به اين و محيطی رو بياوريم، زيست
 بسيار تواند می تغييری چنين باشيم که باور

روند 239.سده سه تا دو در ظرف: سريع رخ بدهد
 همه اگر از صحنه تاريخ، دينلين ها شدن ناپديد

 آغاز در نتيجه گيری های باال را درست بپنداريم،
 رسيده بود. پايان به ميالد از پيش دوم هزاره

 
دينلين در آغاز واکنش منفی سختی را چه  فرضيه

به لحاظ نو بودن خود و چه به لحاظ کمبود 
 اين با .آوندهای بايسته در زمينه برانگيخت

چه داليل موافق و چه داليل مخالف آن زياد  حال،
سال آزگار گذشته  چهل زمان آن کنون، از نبودند.

 کنون ديگر مواد. است توجه قابل دوره که يک است
اين  مفاد از بسياری و شده است، بسياری انباشته

 فرضيه را می توان در بوته آزمون گذاشت.
 

 :فرضيه دينلين در بوته آزمايش
 نژادی لحاظ .دينلين ها مردمانی بودند به1

نيست که چنين  شبهه يی چينی ها. از متفاوت
هر چند با  دالی، و دی داشتند. مردمانی وجود
آوايی، به راستی نام های يک توده  تفاوت های 

 دی: بايسته است تدقيق شود حال، اين اند. با
 های کوهستان در باختری چين، شمال بوميان -ها

 و خاور گانسو در -يچوان بسر می بردندس شمال
 دی ها (دی بئی -شانسی. در اين حال، در گانسو

 240های شمالی) می زيستند.
 

                                     
 . 15. همان جا، ص.  238
 .34. همان جا، ص.  239

240 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших  
в Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953/ 

 13ص. .
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 جنوب در ها بخش اصلی دی بايد در نظر داشت که
سده ( هو-عصر او در به راستی،. کردند می زندگی

سردارنشين  سيچوان شمال در پنجم) -های چهارم
شاخه يی –باشندگان آن فرمان می راند که» دو-وو«

 دارد قبيله بوما بودند. بيخی احتمال -از دی ها
 يی از توده يی باری اين ها  شاخه يا تراشه که

 عصر آن هنوز در بخشی از فزونشمار بوده اند که
در ترکيب ) ميالد از (يک هزار سال پيش چژو

ها، چنين بر  دودمان چژوی چينی شامل بود. ديلی
خويشاوند و همرشته و  ها می آيد که با دی

» دی چی«شان  دوم همريشه بوده باشند زيرا نام
(دی های سرخ) بود. چی دی ها، مردمانی بودند 

اردوس  غرب در (استپی )Hexi( که در هيسی استپی،
 شايد هم در خاور آن) به کوچروی می پرداختند.  و
 

ديگر از اردوس و اين شان  تاريخی عصر در اما
چی دی ها (دی های  .بودند رفته ) Inshan(کوه اين

سرخ) چونانِ يک توده ناب برای ما ناشناخته اند. 
يک سازواره  ها چونانِ  با آن اين هم ما با

 شايد( ميان تيلی ها گام نخست در در پيشتاز
يعنی گروه  )وارياسيونی از نام تباری دی لی ها

هم  شايد و اويغورها بودند، شامل که يی قبيله
ژون دی ها يا  چوناِن  اوسون و مدر ميان مرد

 را نياکان تانگوت ها آن ها من دی که يونگ
)Tanguts (.می پندارم، بر می خوريم 
 
 :متاخر است نسبتا پديده -شمال آن ها در اسکان 

همتباران شان  از آن ها در سده سوم پيش از ميالد
 در رانده شدند و استپ به شدند و جدا سيچوان در

از ميالد به شمال جونگاريا سده چهارم پيش 
با اين هم، امکان  دارد که آن ها  241کوچيدند.

پيشتر از اين به شمال رخنه نموده باشند. کاوش 
های باستانشناسيک حضور عنصر چينی را در عصر 

در فرورفتگی مينوسين نشان می » کاراسوکی«
 242دهد.

                                     
 .214-213. هما جا، ص.  241

242 .  .Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951،  .ص
142.  
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بياييد ببينيم که علم ديرين انسان شناسی يا 

 باستان و) paleoanthropology( ژیپاليوانتروپولو
 شناسی مدرن به ما چه می گويند:

 در تاريخی دوره آغاز تا باستان ژرفای دوران از
 فرهنگ شناخته شده است:  سه آلتای -سايان

  ميالد)، از سال پيش 2000(پيش از  افاناسيفی-
 1200سال پيش از ميالد تا  2000ی (از ويفواندرون-

 سال پيش از ميالد)
 700پيش از ميالد تا سال  1200و کاراسوکی (از  -

  ميالدی).
 خاصی نژادی نوع به ها فرهنگ اين از کدام هر

 پيوند دارد.
 

 زده، بيرون افاناسفی ها دارای بينی های بلند
کاسه های چشم فررفته،  کمبر، نسبتا چهره های

نشانه ها  اين که همه های فراخ بودند پيشانی
 اروپاييان اند. به هاآن  گواه بر وابستگی

اروپاييان کنونی که دارای چهره  افاناسی ها از
لحاظ آن  از اين. های پهن تر اند، متفاوت بودند

های اوايل دوران  با انسان های دارای جمجمه ها
همانند هستند. يعنی  ديرينه سنگی باختر اروپا

  243آن. وسيع مفهوم با تيپ کرومانيون ها به
 

ها  افاناسيفی تاگار وارثانقبايل دارای فرهنگ 
که تا سده سوم پيش از ميالد زندگی می 244بودند

تا اندازه يی سازواره های  آن، از کردند که پس
 منگولوييدی پيدا کردند و فرهنگ تشتيکی

)Tashtyk (.حامالن در باره را به ميان آوردند 
انديشه بکری  )Kyzlasov( ها کزلتسئف فرهنگ اين

مربوط  اوگرهاا را به را ارائه کرد و آن ه
 سايبريادانست و باالتر از آن، همه اوگرهای 

باختری را باشندگان گستره ميان سيان و ينی سئی 

                                     
243  . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948. стр. 65 . 

 .128جا، ص. . همان  244
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انگاشت  و آنان را چوناِن بازماندگان دينلين 
  245های تاگاری شناسايی نمود.

 
را سميرنف بازآفرينی ) Kyzlasov( کزلتسئف فرضيه
ارد اين او هم  بايسته نمی پند اما 246نمود.

موضوع بحث انگيز را به گونه آوندمند ارائه 
ديدگاه نمی توان همنوا گرديد.  اين با بدارد.
پنداشت های خود را با تکيه  خواهد می کزلتسئف

استوار گرداند. ) Debets( بر ديدگاه های ِدِبتس
جمجمه های  که گويد می دبس قاطعانه اما

ها)  (دراز رخ) dolichocephalic( دوليخوسفاليک
جمجمه های  اوگرهای باشنده حوضه رود اوبی از

دارای شکل ويژه آسيايی  اروپاييان متفاوت اند و
نامجاها يا توپونيم های اوگری در  247می باشند.

است به دليل آمدن اوگرها  تر آسان خاکاسيا را
به آن جا توضيح داد تا برعکس. اين گونه، داليل 

را مردمان  فراوانی در دست داريم که دينلين ها
ويژه اروپايی يعنی از نژاد سپيدپوست بشماريم. 

 تاييد توده های اروپايی يکی بودن آن ها با اما
 اين« رسد که می به اين نتيجه نمی گردد. ِدِبس 

 عمومی بسيار قديمی تنه نيافته نوع تمايز نوع،
 نتيجه سومين سر انجام،248.»است اروپايی نژادی

 هنوز حجر، عصر ياناروپاي« گيری دبس مهم است،
 جنوبی در نوار يا کمربند پاليوليت در اوايل
بسر می ) ينی سئی تا سايبريااز (استپی 

های به گونه بيخی بنيادی  يافته اين249».بردند
مدلل شده از سوی دبس، مغاير فرضيه اسکان گزيدن 

 يعنی اند. سايبرياجنوب خاوری به  مهاجران
 ها. پنداشتن دينلين ها و دی یمخالف يک

 
                                     

245 . Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха / Автореф. канд. дисс. М., 1953. 
стр. 13.  
246 . Смирнов А.П. Некоторые спорные вопросы финно-угорской 
археологии // Сов. археол. 1957. No 3. Стр 23. 
247   . Дебец Г.Ф. О древней границе европеоидов и американоидов в 
южной Сибири // Сов. этногр. 1947. No 1. Стр. 71 

 67. همان جا، ص.  248
 و نيز: 68. همان جا ص.  249

Окладников А.П. История Якутской АССР. Т. 1. М.-Л., 1955. стр.56. 
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 - ی به دينلين هاويفودارندگان فرهنگ اندرون
با  اما نزديک اند، افاناسيفیدارندگان فرهنگ 

تشکل نوع فرعی  کانون های«يکی نيستند.  آنان 
و مينوسين  قزاقستان استپ های ،اندروفويی

)Minusin (  بود و در سرزمين  مينوسين
غربی شمرده می  واردان ها تازه اندرونوفويی

 250».شوند
 
گزينه  اندرونوفويیغرب، عناصر فرهنگ  در

مينوسينی آن را از سر می گذرانند و به همين 
در ميان اندروفی ها، قبچاقی  می گردد علت، ممکن

توده يی را که   -کيو شی ها را ديد -باستان های
 251بی ترديد دارای خاستگاه دينلينی بودند.

 
 بسيار باره قبچاقی ها شايد  در باستان، چين در
رام  قبايل ميان می دانستند. از آن ها در کم

 شده ياد 203-205 در سال های  شده از سوی هونوها
آلتای بسر می  قبچاقی ها در در آغاز 252.است

 مردمان با هنگامی که ،آن از پس بردند. اما
آميزش يافتند، توده يی  Kangly موی کنگلی سياه

س نوی به ميان آمد که در گاهنامه های ديرين رو
در تقويم های  و )Polovtsi( به نام پولوفتسی ها

ياد شده اند.  )Cumans( مجارها به نام کومان ها
پولوفتسی در زبان روسی قديم به معنای آدم های 

 اطالعات. کاهی به کار می رفت دارای موهای زرد

                                     
 70. همان جا، ص.  250

251 . Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. 
Т. II. Л., 192 .)  стр. 59-57. 

اين موضوع بسيار مهم است. بر خالف ديدگاه موجود، 
مغولی نه،  -قبچاقی ها در آغاز دارای خاستگاه تورکی

بل که دارای خاستگاه دينلينی يعنی نژاد سپيدپوست 
بوده اند. البته، پسان ها با تورک ها آميزش يافتند و 

 گ.-زير تاثير آن ها زبان شان تورکی شد.
252 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр. 50. 
том.1.  
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نشانه کومان ها  اين مسلمان و چينی نويسندگان
  253ی کنند.(داشتن موهای زرد کاهی) را تاييد م

 
نيست که قبچاقی های  دليلی هيچ اين گونه،
غربی نژاد دينلينی  را چوناِن نوع اندروفويی

ها  با توجه به اين که چينی ويژه نشماريم. به
اد ي 254ايرتش حوضه در از حضور دينلين های غربی

دينلين های خاوری  از را آن ها که 255کرده اند
خوبی تفکيک می  ديرآشنا برای شان به

ها  تثيبت نگرديده  دی آن ها با پيوند256ودند.نم
 اما اين که ايشان از آريايی های اروپايی است،

متفاوت بوده اند، ترديدی بر نمی  آسيايی و
 انگيزد.  

 
جمعيت عهد  گذشته، نژادی متفاوت از نوع

در واقع،  کاراسوکی مردمان بس مخلوطی بوده اند.
 اريکدر ميان آن ها سازواره های مردمان رو ب

 آسيايی نژاد خاور دور منگولوييدی برخاسته از
                                     

253   . Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский 
край.  
Т. II. Л., 192 .)  стр. 57.  

ا توده های تورکی : پولوفتسی ها يا پولوفی هيادداشت
زبانی بودند که در سده يازدهم در استپ های جنوبی می 
زيستند و دامدار و کوچرو بودند. از آوان  سده يازدهم 
تا سده سيزدهم پيوسته بر سرزمين های روس ها يورش می 
آوردند. سر انجام هم، از دست روس ها به گونه نهايی 

 گ. -شکست خوردند.
گی است در خاور قزاقستان. . رود ايرتش، رود بزر 254

شايان توجه است که نام اين رود (ايرتش) (اير+ تش) 
، همانا »اوستا«است. برداشت من اين است که در عهد 

همين رود مرز خاوری سرزمين ايرانيان بوده است. شايد 
هنگامی که ايری ها (آری ها) از ايريانام ويجا به سوی 

ادند. معنای تش جنوب آمدند، به اين رود نام ايرتش د
شايد همان آتش مقدس باشد. چنانچه همين اکنون در 
ايران هم جايی به نام تشکوه يعنی کوه آتشين به عين 

 گ.  -مفهوم است.
255  .Chavannes Ed. Le pays d'Occident d'apres Wei-lio // T'oung Pao. Ser.  
II. V. 6.1905. стр.  .560-561 .  
256 . .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский 
край.  
Т. II. Л., 192 .)  стр.  .50  
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 عصر در چين گونه نژادها در اين257داشت. وجود
 شناسی يافته بودند. باستان تشکل شائو يانگ
 در: شناسی را  تاييد می کند انسان های داده

اشيای همانند به  سايبريا جنوب زمان کاراسوک در
چيدن فاکت کو258چين ديده می شود. ساخته های شمال
کنون ديگر هيچ شک و ترديدی بر  آن ها از جنوب

مردمان  که است دلچسپ و مهم نمی انگيزد. اما
آميزه يی از مردمان  -يی آمده بودند شده مخلوط

کوتاه روی منگولوييدی جنوب و مردمان اروپاييدی 
بندی  طبقه شان در جايگاه خاستگاه و يی که

 259مردمان سپيدپوست مشخص نيست.
 

 است، منگولوييدی ساده به مساله نوعپی بردن 
 اروپاييدی آمده از  اما اين که عنصر مرموز

چين، چگونه مردمانی بوده اند، اين پنداشت را 
ها بوده باشند.  ها بايد دی مطرح می سازد که آن

ها  بحث يکی بودن دی بار ديگر به نتيجه، ما در
ها زادگاه  چينی. کشانده می شويم و دينلين ها

 sand country Shas »ريگی شاس کشور«ها را  دينلين
 باشد، چنين اگر260بيابان گوبی می پندارند. يعنی
چينی نه، بل که باشندگان  بوميان دينلين ها پس

آن چه مربوط به  مغولستان اند. های ديرين دشت
زير  ،دوره تاريخی ها می گردد، آن ها در ديلی
ها رانده شده بودند. يعنی،  استپ به فشار
 راستش، چينی 261نلين ها با دی ها يکی نيستند.دي
دی ها را به نام دينلين ها ياد می  اغلب ها

 .دی نمی خوانند هرگز دينلين ها را کنند. اما
 

يک کلمه دارای معانی بسيار  دينلين شايد کلمه
نيز دارای  و بوده )polysemous( (متعدد المعانی)

                                     
257 . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948 .  Стр.83.. 
258  .Киселев С.В. Древняя история южной Сибири. М., 1951. Стр. .

114-116  
259 . Lattimore Owen. Inner Asian Frontiers of China. New York, 1940. 
Стр.  .83  
260  . .Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский 
край. Т. II. Л., 192 .)  стр.  .11  

 11. همان جا، ص.  261
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. کلمه و اتنونيمی )appellative( اسمی کنيه اهميت
دارای بار  متن جمالت (کانتکست) دينلين در
 با همراه اما. بوده است) metaphor( استعاره يی

 دينلين دارای يک نوع تقارب نژادی دی اين،
 چه تقاربی؟ بودند. اما

 
 های مختلف در نوع موجوديت عنصر اروپاييدی

و در چين  مساله را چنين حل  سايبريانژادی در 
و دينلين ها توده های دارای خواهد کرد: دی ها 

بدنه نژادی اروپايی اند. مگر از شاخه های 
گوناگون همانند با هم. اما نه اين که يکی 

 باشند.    
 

 یبه درستگرژيمايلو بيخی دادگرانه و  -گروم
بسار دشوار است بگوييم «خاطرنشان می سازد که : 

جنوب در  یدر دوره نوسنگدراز سر که نژاد که 
با  یکيژنتکدامين پيوند ، سر می بردب سايبريا

يعنی دينلين ها (؟) (که به گونه يی  ید ليقبا
در گستره  ميقد ارياز زمان بس م،يدان یکه م

می زيستند)، داشته بود. شايد در حوضه رود زرد، 
سيمای آن بتوان نژادی را ديد که بازمانده های 
آن  تا عصر حاضر هم در خاور دور  آسيا حفظ 

اما بحث بر سر  Aino «.262 اينوها -اشندگرديده ب
ها همو همين نژاد دراز سر را  ینيچاين است که 

های  و کوهياد می کردند  به نام دينلين ها
  263دينلين می خواندند. ه نامسايان را ب

 
دينلين ها در ميانه های سده دوم ميالدی از صحنه 

ی د -تاريخ ناپديد شدند. اما ديلی ها يعنی چی
سده چهارم پا به صحنه  دری سرخ) ها (دی ها

های زغيقر که زدگمان بايد و تاريخ گذاشتند. 
يعنی دينلين  سايبريا انيبومينی سئی همانا با 

. جنوبآمده از  یها ها مربوط بودند نه با دی
 یجنوب کوه های دينلين ها که در شاخه جنوب

                                     
 . 43. همان جا، ص.  262

263   . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр. .
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وها آميزش ا هونب ،کوچروی می کردند انيسا
ی نيچرو هم تصادفی نيست که از  همين و يافتند 
می  باال ینيب وها را داشتنهونمميزه خصه ها مش
تا دستور داد  350در  نيمشی که  ی. هنگامشمردند

وها را تا آخرين فرد آن ها بکشند، هون همه
 264»کشته شدند. بلند ینيب ینياز چ یاريسب
 

دينلين های ساکن  یسرنوشت شاخه غربدر باره 
ور قزاقستان) اطالعات (در خا رتشياحوضه رود 

 یحوادث، م ريساز روی اما  روشنی در دست نيست.
بايد با اوگرها مخلوط ها  که آنگمان برد توان 

که ) Sabirs( ريابس انمردمآن ها با  شده باشند.
در سده پنجم در قفقاز رخنه نموده بودند، 

در آن جا سابيرها مدت ها دست  .همسايه بودند
گاه در و  بودند ريشمشاندر کار خريد و فروش 

ی) و گاه هم روم شرقبيزانتين (امپراتور خدمت 
شاهنشاه ايران و سر انجام هم در ميان  خدمتدر 

 شدند.حل  یاقوام قفقاز
 

توده های  نيمرموز تر...و اينک، می پردازيم به 
در دامنه  ماهابو .بوماهای شمالی -مو قهوه يی

بردند. ی بسر می آلتا-انيساکوه های  یشمال یها
 شاوان ترجمه از رویها،   آندر باره 

)Chavannes(  :نيکوچ نشبوماها «چنين می دانيم 
 دهيپوش یکوه ها انير مددهند  یم حيهستند، ترج

کاج و سرو  و ناجو (در کاجستان ها)  درختان زا
پان شان زمين ها را شخم می اس با، زندگی کنند

ی) (نيله يا چيت های شان کبودهمه اسب  زنند.
يعنی (بوما است  -شاننام کشور  ،رو ني، از ااند

 نيزم ،شمالدر  ی).تيچکشور اسپ های کبود يا 
با جنگ پيوسته درگير  پهن است. ايدرهای شان تا 

های چهره  اريکه بس( خاگاس ها (نياکان قرغيزها)
شان باهم همانند است، اما زبان های شان مختلف 

                                     
 و نيز: 15 .. همان جا ص 264

Малов С.Е. Отчет о путешествии к уйгурам и саларам // Изв. Русск, 
комитета для изучения Средней и Восточной Азии. Сер. II. No 1. 
СПб., 1912. Стр. 350. 
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اند. 265،)کنند یرا درک نم گريکدو از همين رو، ي
که آن را  از چوب ساخته شده استشان  یها خانه

 با پوست های کنده ها و شاخ و برگ های درختان
 ميکوچکتر تقس یها لهيبه قببوماها  انند.پوشمی 

  266»ندارند. ترکمش هبر و رمی شوند 
 

(بيچورين) با ترجمه شاوان Iakinf اياکينف ترجمه 
 -سپان شانرنگ ا«سر نمی خورد و تفاوت دارد: 

سواری نمی کنند و اسب کبود (نيله) است. بوماها 
 یم ینگهدار ريشدوشيدن  یراماديان ها را تنها ب

می  هزار نفر نمايند. شمار سپاهيان بوما به سی
و اين گونه، بوماها در مقياس ». «... رسد

توده يی بودند بزرگ. خوشبختانه، نام  سايبريا
ون چينی داريم: درست اين قوم را در ترانسکريپسي

از  olochzhe .«267و اولوچژه  Bice-Bike بيکی  -بيتسی
نام  کبوما تنها ي که چنين بر می آيد، جا نيا

با  سايبريايک چيز شمردن بوماهای و  است مستعار
که با  ژهيبه وبوماهای گانسويی مدلل نمی باشد. 

 وند. شمی نوشته هيروگيلف های گوناگون 
 

ی قوم باستانا بيکين ها (بها  ننام های تباری آ
در جامع التواريخ از آن ها  نيالد ديرشيی که 

ابوالغازی در  القچين ها (که وياد کرده است) 
های شان کبود همه اسب «باره شان نوشته است: 

») خانه های شان پر از طال  استو  (نيله)

                                     
. در اين جا بايد متوجه بود که خاکاس ها (نياکان  265
رغيزها) و بوماها (نياکان تاتارها) در آغاز، بايد ق

زبان های بسيار نزديکی داشته بودند. چون هر دو 
همريشه و همرشته بودند. اما پسان ها هنگامی که 
قرغيزها زير تاثير اوگرها و هونوها و سپس ديگر توده 
های آلتايی، زبان اصلی شان را از دست دادند و زبان 

را فرا گرفتند، روشن است ديگر  پيشينيان تورکی آنان
نمی توانسته اند زبان بوماهايی همتيره و تبار شان را 

 گ.      -بدانند. در يک سخن، چنين پديده يی متاخر است
266 . Chavannes Ed. Documents sur les T'ou-kiue (turcs) Occidentaux // 
Сб. Трудов Орхонской экспедиции. Т. VI. СПб., 1903. Стр.  .29  
267. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953  . стр.  .
350 
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القچين را  کشوراو محل موقعيت 268همخوانی دارد.
اين گونه، ما نمی  .دهد یدر آنگارا قرار م

توانيم بوماها را نه به ديلی ها و نه به 
 دينلين ها متعلق بدانيم. 

 
به انسان  ها القچينبرای يافتن گستره بودوباش 

رو  کاليبا(انتروپولوژی) پيرامون درياچه  یشناس
که شايد  ،یدوره نوسنگدر آن جا در  می آوريم:

ه آدم ها ب سه نوعبسيار به درازا کشيده بود، 
 مشاهده می رسيد:
، در جريان ميانی رود آنگارا -اسکيموييدی ها

سازواره های اروپاييدی ديده نمی در آن جايی که 
 شود.

جريان در ) Paleosiberian( های قديمی سايبريا  
  نايل رود و اآنگاررود  عليای

ی برخاسته آلتا-اروپاييدی ها که از گستره سايان
. گستره بودوباش ممزوج شده بودند انيبا بومو 
نواحی  به کاليبادر پيرامون درياچه  نوع اين

 ايو ه گک های استپی ريجزهمسايگی در (جنوب آن 
، )chernozem( زمين های دارای خاک سياه چرنيزيوم

منطقه مينوسين تا منطقه از  آن ها رهيزنجکه 
 269می يابد) محدود می باشد. امتداد )Kans( کانس

طقه کرسنويارسک می منظره همانندی را در من
ی، دقيق شمال موجوديت بوماهای ،گونه نيا بينيم.

می گردد.  دييتا بيکين ها و270ها القچينتر 
با دينلين ها در عين  ها آنتباری  یها تفاوت

 بهد. شگفتی زده سازما را  ديبان یشباهت نژاد
 بزرگی پهن اريبس زياد آن ها در گستره احتمال

 .کاليبادرياچه  تا یآلتاکوه های بودند: از 
 

آن چه مربوط به کيت ها می گردد، در اروپاييدی 
 و گزافه گويی شده است. ِدِبسغراق بودن آن ها ا

                                     
شجره «. نگاه شود به: ابوالغازی عبدهللا بهادرخان،  268

، ترجمه آنا دردی، انتشارات ايل آرمان، »التراکمه
 گ. -.1383تهران، 

269 . Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.-Л., 1948. Стр.  51-68 
. در متن روسی االچين آمده است. شايد اشتباه تايپی  270

بوده باشد. زيرا باالتر سخن از القچين ها در ميان 
 گ.-است.
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 يیايآس ی ينی سيئی بدنهنژاد ها را به نوع آن
می داند. او اين نوع را، يک نوع بسيار  مربوط

قديمی به شمار می آورد. مشاهدات فيزيوگونوميک 
 نک سفلی ايدر تانگوس (سيماپردازی) شخصی من

بيشتر کيت ها  را تاييد می کنند. مشخصه
 مرد ريپ کيتنها منگولوييدی از کار برآمدند. 

انند م او زيچ چياما ه داشت، یعقاب ینيب
کيت ها به ، یفرهنگييان نبود. از ديد اروپا

و  باختری) نزديکی داشتند سايبرياگروه اوگری (
ه های سازواره هايی از تراشها  آنهرگاه 

دينلينی هم داشته بودند، مبنای کافی در دست 
نمی دهند که آن ها را از بازماندگان دينلين ها 

 بشمريم.  
 

 .نيچبه جنوب سوی به می رويم 
گروه از  تيلی ها، اوسون ها و بای دی های مرموز

 تيلی يی لهيباره گروه قب در ی دی ها اند.استپ
وجود يی شبهه ، ها به آن تعلق دارندغوريکه او

های  ید یعني ید -نخستين آن چینام زيرا دارد، ن
به کوچروی ) Hexi( که در آغاز در هئسی سرخ  بود

 و )Khalkha( جا به خلخاآن از  می پرداختند و
گسترش يافتند. در يک فرتور بر جا  ونگارياج

پرده به  یغورياويک آدم  مانده از چين باستان،
 ی گوشتی،نيب با یمرد«ه شده است: ديکش  ريتصو

ريش  وپر پشت  انو ابرو ليسب ،بزرگ یچشم ها
 وا شيحال، رپشمالو. در اين  سراسرانبوه و بدنِ 

 271»ش سرازير است.نييلب پا ريز از
 

 کنون، بازماندگان تيلی ها تنها در نان شان
)Nanshan( ) (کوه نان)(بسر می برند. استان گانسو 
اره های رخسو  )سمياسترابچشمان بادامی (ها  آن

شان، خود را به نام سارئگ  خود. دنزرد ندار
شان  ینيچنام و می خوانند  )Saryg yugury( يوگور
سيفان است. يعنی تانگوت های زرد غربی که  -هوان

يک تاکيد دارد تا انسان شناسجنبه  رباين نام، 
 چنين چيزی وجود ندارد.چرا که  ی،زبان نزديکی

                                     
271 .  Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский 
край. Т. II. Л., 192 )  18( ص. .  
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را  هامانندی همين گونه همهم است که  اريبس
از  یبرخی ها با دينلين خواندن و تبتها  ینيچ

 جا نيدر ای خاطر نشان ساخته اند. د ليقبا
بيشتر سخن از همانندی ظاهری دی ها و دينلين ها 

(دينلين و  -است تا تشابه نام های تباری شان
هايی از زغيو قر هاغورياوزيرا چينی ها،  دی).
، هرگز با ک رابا هم نزدي زبان اظاهر و حتنظر 

 .نمی کردند هم خلط
 

اوسون ها را تا جايی که می شناسيم، آميزه يی 
بودند از سکايی ها و يوئه شی ها. چنين چيزی را 
 ديرين انسانشناسی

) تاييد می paleoanthropology(پاليوانتروپولوژی
دست آمده در  بههای از جمجمه  یبرخ272نمايد.

                                     
. چنين به نظر می رسد که اين ديدگاه با ديدگاه  272

تيلی «ارائه شده در چند سطر باالتر مبنی بر اين که 
ی دی ها گروه استپاز  ها، اوسون ها و بای دی های مرموز

 ، در تناقض قرار می گيرد.»اند.
 

با اين هم، شايد بتوان وجود چنين تناقضی را بيخی 
يريم که دی ها، دينلين ها طبيعی شمرد. چون هرگاه بپذ

و ديلی ها (تيلی ها) و سکايی ها و خيونيتی ها همه 
تورانی بودند، چنين تناقضی رفع می گردد. دشواری در 

اکادميک، بيشتر تنها  -اين است که از ديدگاه علمی
سکايی ها را تورانی می خوانند. در حالی که ايرانيان 

تورانی می باستان همه قبايل دشت نشين و کوچرو را 
خواندند. چنين بر می آيد که چينی ها هم چنين برخوردی 

 - داشته اند. برای نمونه:  سيمه تسيان (سيما کيان)
پيش از ميالد) در کتاب  145گاهنامه نويس چينی (متولد 

حکاياتی در باره «خود در فصل » يادداشت های تاريخی«
ند، ، نياکان اويغورها را دينلين می نامد. هرچ»هونوها

تقويم دودمان «پيش از ميالد) در کتاب  92-32بان گو، (
، نياکان همين اويغورها »رواياتی در باره هونوها -هان
 می نامد. » ديلی ها«را 
 

به گفته داکتر تورگون الماس، دانشمند اويغوری در 
) که از ديد بنده 2008(آلماآتی، » اويغورها«کتاب وزين 

تاب هايی است که در باره يکی از بهترين و جامع ترين ک
در واقع، دينلين و «تاريخ اويغورها نوشته شده است، 
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 یايدر عروند کاوش های باستانشناسيک، به نو
به نژاد يی و برخی ديگر آن ها  ترانهيمد
حال،  نيبا ايی تعلق دارند.  فرغانه -یريپام
نيست از روی که ممکن اندک اند  چنان ها افتهي

آن ها چنين انگاشت که آيا به راستی متعلق به 
ساک ها و يوئه  ااوسون های راستين بوده اند و ي

سون ها شی های آميزش يافته با ايشان؟ مساله او
به پديدآيی آثار گوناگونی در باره آن ها 

                                                                                                           
و » تور«، »تورا«ديلی، ترانسکريپسيون چينی کلمه های 

 است. » تورانی«
 

آن چه «...کتابش می نويسد:  11تورگون الماس، در ص. 
که سيمه تسيان زير نام دينلين و ديلی نوشته است، 

کان اويغورهايی خاوری بوده اند يعنی تورها، آن ها نيا
که در درازای چندين سده پيش از ميالد، در پيرامون 
درياچه بايکال می زيستند. چون سئمه تسيان و بان گو 
امکان آن را  نداشتند که چيزی در باره تورهای غربی 
(که در درازای چندين سده  از کرانه های رود ايرتش 

)، بنويسند؛ از  گرفته تا گستره  بايکال می زيستند
 »همين رو هم ننوشته اند.

 
در اين جا با بهره گيری از فرصت، به يادآوری يک نکته 
بسيار باريک و مهم می پردازيم: منظور از تورا با تور 
همانا تورانيان تورانی ها است نه باشندگان سيه چرده 
قديمی گستره ايران که آريايی ها يا ايرانيان 

يانم ويجه آنان را به نام ديو سپيدپوست آمده از اير
ها يا تورها می خواندند. در اين جا، تور به معنای 
سياه و تيره و تار است. چنانچه در زبان پشتو همين 

به  -اکنون هم تور به معنای سياه است و تياره و تورتم
معنای تاريکی و سياهی. در يک سخن، تار و تيره از 

 همان تور گرفته شده است. 
 

 پژوهشگران کوشيده اند با يکی پنداشتن تورها  برخی از
(toors) تورانی ها يا توری ها   (سيه چرده های بومی) و

(turs) چنين نتيجه بگيرند که گويا تورانيان پيش از ،
ايرانيان به پشته ايران آمده باشند! روشن است چنين 
چيزی از ريشه نادرست است. زيرا ايرانيان و تورانيان 

ی و تباری هيچ تفاوتی از هم ديگر نداشته از ديد نژاد
اند. ايرانيان همان اريايی هايی بودند که به پشته 
ايران آمدند و شهرنشين نشدند. اما تورانيان همنژاد و 
همريشه شان در سرزمين توران مانند و کماکان کوچی و 

 دامدار ماندند.گ. 
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اما تقريبا همه آن ها مربوط 273انجاميده است.
دوره تاريخی می گردد، هنگامی که اوسون ها تيان 

چيزی که برای ما  با اين همه،شان را گرفتند. 
و گستره  کنون دلچسب می باشد، منشای اوسون ها

ديمی زمين های ق«يعنی  -نخستين بودوباش آن ها
اين گستره را چژان تسيان 274است.» اوسونی

جهانگرد سده دوم پيش از ميالد ميان دونهوان و 
اين را شی تسزی با  تسيليان شان يادآور می شود.

تصريح اين نکته که در اواخر  سده سوم پيش از 
ميالد، اوسون ها از اين جا زير فشار يوئه شی ها 

ر، گريخته بودند، تاييد می نمايد. اين ام
ديدگاه اريستف را که می پنداشت اوسون ها بخشی 
از قرغيزهای ينی سئی اند که در يک سده و نيم 
پيش از ميالد از منگوليای ميانه به تيان شان 
آمده بودند، ؛ رد می نمايد. دليلی که او 

شرحی  -ها و اوسون ها را يکی می پنداشتزغيقر

                                     
273.  Аристов Н.А. Опыт выяснения состава киргиз-казахов Большой 
Орды и кара-киргизов // Живая старина. III-IV. 1894. 
Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей. СПб., 1896 .   451-450ص .  
Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951. Стр.  .96-100  
Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 
1948. Стр. 137. 
Kingsmill W. The intercourse of China with Eastern Turkestan and 
adjacent countries in the second century before Christy // The Journal of 
the R. Asiatic Soc. of Great Britain and Ireland. New serie. XIV. London. 
1882. Стр.  .70  
Shiratori К. Ueber den Wu-sum Stamm in Central Asien // Keleti Szeinie. 
III. 1902. 

زمين «اثرش می نويسد:   168 .صگرژيمايلو در -. گروم 274
واقع بود.  ) Khangaiهای قديمی اوسون ها در خانگای (

لغزش  ینيکه دانشمندان چباور کنم توانم  یمن نماما 
مرتکب گرديده ه اتفاق آرا فاحشی را آن هم ب  چنين

باشند. برعکس، يوئه شی ها که او آن ها را در اين 
جا می دهد، چنين بر می آيد که از جونگاريا منطقه 

با سردارنشين تسين تنها در ها  آنه باشند. زيرا آمد
چنين چيزی ست نيکه ممکن سده چهارم همسايه شده بودند 

 ا از زمانه های قديم در هئسیرخ می داد هرگاه آن ه
Hexi   ها در آن هنوز در سده هفتم پيش از  ینيچجايی که

 کرده بودند، زندگی می کردند.نفوذ ميالد 
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ز اظاهر اوسون ها «بود در باره نوع اوسون ها: 
ی سرزمين غرب بس متفاوت ها یخارج ريساظاهر 
های  شيو ر یبا چشمان آب ی کنونیها یرکوت بود.

از بازماندگان ، می مانند ها مونيم سرخ که به
 275.»ها هستند آن
 

 یشچژان کيان و حال، با توجه به اطالعات  نيبا ا
 -دادگرانه تر است اگر در سيمای اوسون ها ،تسزی

را  سايبرياا دينلين های ی ها را ببينيم تليد
 که دليلی برای پيمودن چنين راه پر خم و پيچ

، حال نيبا ا نداشتند.شان  نياتبرای رسيدن به 
در اين که اوسون ها دارای سيماهای اروپاييدی 
بودند، جای هيچ گونه شک و ترديدی نيست. زيرا 

ها را از بازماندگان  روس ینيچدانشمندان بعدی 
نند که به شمال شتافته اوسون هايی می دا

از اين رو، بايد چنين بپذيريم که در 276بودند.
چين باستان نوع اروپاييدی اوسون ها نزد کسی 

 277ترديدی بر نمی انگيخته است.
 

دی ها يعنی دی های سفيد. تا -...و سرانجام بای
پيش از ميالد، آن ها در هئسی يکجا با  636سال 

سال وان  دی های سرخ می زيستند، اما در همين
 278سردار چينی آنان را از آن جا راند. -گون
 

                                     
275 . Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  .
190 том-2. 
276 . Паркер Э.Г. Китай, его история, политика и торговля с 
древнейших времен до наших дней. СПб., 1903. Стр.  .224-225  

. اين نکته بسيار مهم است. زيرا برخی از کسانی که  277
يفتلی ها را از بازماندگان اوسون ها می پندارند، بر 

الی که اسناد تورکی بودن آنان پا می فشارند. در ح
بازمانده از چين باستان چنين چيزی را تاييد نمی کند. 
برعکس، آوندهای بسياری هست که اروپاييدی و ايرانی 

 گ.-زبان بودن اوسون را تاييد می کند.
278  .Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. Т. I-III. М.-Л., 1951-1953. Стр.  جلد

ص.  43، 1  
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در باره چی دی ها يا دی های سرخ، ما در دوره 
های بعدی مطالب بسياری را می بينيم. اما پرسشی 
که مطرح می گردد، اين  است که دی های سفيد 
(بای دی ها) چه شده بودند؟ به گونه يی که 

 ،ريپام یکوه هااز  شگفتی برانگيز نيست، آن ها
 سر برآوردند.هندوکش های و در دامنه اشکاشم  در

ها می » بادی«ها را به نام  آن جا نيدر ا
 یارسبه پنداشت باشندگان بومی پکه خوانند 

معنا می » هاباد وزش«، باشندگان سرزمين زبان
جا سر وکار  نيادر که  ستيبه گفتن ن یازيندهد. 

ی ما با برخورد معمول يکی پنداشتن کلمه ها
دارای همانندی ظاهری است. پايتخت شان بعدها 

گرديد و يفتلی ها از جمع آن ها » باديان«شهر 
هون «است که  ليدل نيبه همهم  ديشا می باشند و

ها  بادیظاهر  279.نده اشد دهينام »ديسفهای 
 ی: موهابيخی با نوع مفروض دی ها مطابقت می کند

 .و... یآب یچشم ها تناور بودن، بلوند،
 
ها  یديراف -شان یجنوب گانيهمسادی ها و با

 - شان گانيهمساها اند تا  سلتبيشتر يادآور 
يی مطرح می گردد،  هيفرض .ها کيافغان ها و تاج

مبنی بر اين که: همان گونه که چی دی ها به 
 ید -ی کردند، باینيعقب نشبه شمال باختری استپ 

 ینيبه کوه ها عقب نشباختری، ب ها به جنو
به درون  ه،يفرض نياودن درستی آزم یرابکردند. 

در می بينيم که در آن جا، و می نگريم  نيچ
موی چه جايگاهی داشته  عنصر سرخ ،دوران باستان

 یکه د ،)ونگژون (ي ليقبامناسبات آن با و  بود
از ميان شان برخاسته بودند؛  ديو سفهای سرخ 

بارزه هزار ساله چگونه بود. تز در باره م
يعنی  -»مو سرخاهريمن های «با  مو يان سياهنيچ
داده های علم اتنوگرافی در پرتو ها  ید

 می نمايد.متفاوت  اندکیمدرن  ی)نگار(تبار
 

که مبارزه می پندارد سو،  گرژيمايلو از يک-گروم
مهاجم سياه  گانگانيبو  یبوم یموهاسرخ  ميان

                                     
279 . Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV веке нашей эры // 
Вести, древн. ист. 1959. No 1. 
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ژو فرمانروايی دودمان چتنها در دوران مو، 
 می انگارد که گريد یز سوو ابيشتر حدت يافت 

ی ها که و د ی هانيچ ها آميزه يی بودند ازوژچ
در ها در مراحل بعدی  ینقش ددر اين حال، 

به  ینيشاهزادگان چهای خانگی جنگ اشتراک در 
 ان اين کشمکش ها خالصه می گرديد.شتازيعنوان پ

. در اين جا، يک نوع ناهمخوانی به نظر می رسد
وران تاز امپرا یاريه بسکند ک یسپس او اشاره م

 شيو ر یعقابدارای چهره هايی با نيمرخ  نيچ
پادشاهی سه «دوره در بودند. بسيار خوب، انبوه 

را دقيق همين گونه  از قهرمانان یاريبس» گانه
سون تسيوان ها،  از آن یکي توصيف می کردند که
لقب گرفته » یپسر چشم آب«سرخ ريش بود که 

که اين ها اشراف  اما بايد متوجه بود280بود.
نمی توانستند از اشراف بودند. در حالی که  ینچي

مبارزه يی  اگرجمع مردمان مقهور تشکل يابند. 
که  ميفرض کندر اين صورت  ديپس بادر ميان بود، 

يافته باشند. حال آن که دست پيروزی به ها  ید
 چنين نبود.  

 
همسايگی که گمان برد  ، می تواناديبه احتمال ز

زمينه آميزش آن ها را فراهم آورده  ده،تودو 
بور، بر موهای  اهيس هایمو بود که در نتيجه،

چشم های آبی و قد های پست بر  يیقهوه  یچشم ها
نوع بر قدهای بلند چيزگی يافت و با گذشت زمان 

 ینيچنوع به می بايستی جای خود را  ید
اين گونه، شايد نيازی و نگولوييدی سپرده باشد م

 گسترده نيفتاده باشد. گ جن کبه ي
 

 گرژيمايلو حق به جانب بود -در پرنسيپ گروماما 
ی های نيچ اروپاييدیاهر ظ حيتوض یو تالش برا

(سفيد پوست) آنان  سمينيآلببا تکيه به  باستان
زيرا در اين صورت، بايد شمار : نيست قابل دفاع

آدم های آلبينوس (زال ها يعنی آدم هايی با 
زياد بوده باشد و در عين از حد  شيبپوست سفيد) 

 ريش های انبوه. و  های بلند  ینيحال با ب
 

                                     
280 . Ло Гуань-чжун. Троецарствие. Т. 1. М., 1954. Стр.  .369.  
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نوشته های  ژهيبه و ،یغرب کيمنابع کالستا جايی 
و سر درگم کننده  جيله گامسبر اين  وسيبطلم

در  دو قوم مختلف را وسيبطلم281روشنی می افگنند.
 و اه نيدهد: س یم کنونی جا نيکشور چگستره 
سيرها بسر  ازدر گستره جنوبی تر ها  نيس سيرها.

در بود که  نايت -پايتخت شانو نام می برند 
 فاصله های بسيار دوری از بندر کاتيگاری

)Kattigary(  .واقع بود 
 

چنان ، هرگاه نگوييم خيالپردازانه وسينقشه بطلم
سرزمين های ياد  يیشناسايبی بود که دست کم قرت

 ايناما . دشوار می نمود اريبسشده از روی آن 
چيز ديگری . ستين مورد بررسی ما مهمموضوع برای 

ی چون و چرا اتباع ب ها» نيس« بسيار مهم است:
از سيری ها و  بودند نيشسين يا  ینيچ یامپراتور

پارت و  به شميبرکه دست اندر کار  صدور ا
 بودند، تفاوت داشتند. روم یامپراتور

 
ی گريبافت ددر  اه نيز سپيش تر ا از سيرها

پادشاه  – Evtidem اوتيدم « :يادآوری می شود
 الدياز مپيش سال  200حدود  یباختر یوناني

فاون ها يا قلمرو تا خود را در شرق  متصرفات
پس از آن، 282»و سيرها گسترش داد. (tsyan) سيان ها

کاروان  ريدر مس شميابربازرگانی که  یهنگام
 به فروشندگان» سيرها« مان به راه افتاد،بزرگ 

نه رودبار تاريم اطالق می شد،  در حوضه شميابر
 ها. ینيبه چ

 
که به سيرها مهم تر اشاره يی ديگر از اين هم  

ارزيابی می کند، مبتنی بر » پوچ«را آن تامپسون 
 گفته آن ونی می باشد که بهليس نرايداستان سف

اند که  چشمآبی و سرخ مو ، باالبلند -سيرهاها، 
بسر می  )ايمالکوه های هي(در  Emodom در امودوم
و  کند یرد مداستان را  نياهم  )Yuille(رند. ژول 

                                     
281 . Томсон Дж. История древней географии. М., 1953. Стр.  .439-

437 .  
282 . Чебоксаров Н.А. К вопросу о происхождении китайцев // Сов. 
этногр. 1947. No 1. Стр.  .253  
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اما بيخی  283ی می پندارد.باور نکردنآن را 
  Periplusمستعار (پيريپلوس انيچرا که آر .هودهيب
از راه هايی نام می برد که از )، ترهيار یايدر

جا به  و از آنکتريا باکشور سيرها به سوی 
 ،گونه نيا می رسند. هندايی های دريبندرگاه 

سيلونی ها در جايی با  که ستينشگفتی برانگيز 
به » ی هاريس« نيسرزم سيرها برخورده باشند.

شمال از  ن،يشمال چ تااز کاشغر  -تامسونپندار 
باوت  –ها یتبت یعني »باوت ها«گستره بودوباش 

 ها پهن بود. 
 

 م،يديکه در باال دبه گونه يی  ن،يسرزم نيادر 
ی ها بسر می بردند و از هيمن رو ما محق د

 يیاياز نظر جغرافخواهيم بود هرگاه آنان را چه 
با ) somatic signs( یجسمانچه از نظر نشانه های و 

که  مينيب یمسيری ها يکی بپنداريم. اين گونه، 
 یشترياطالعات ببا  گرژيمايلو -ی گرومها هينظر
توانست می گردند که روشن است خودش نمی  دييتا
 را به سنجش بگيرد.ها  آن
 

پرسشی مطرح می گردد مبنی بر اين  ،[با اين هم
گ.] آيا آدم های دارای سيماهای اروپايی در -که

؟ کتاب ی بسر می بردند يا نهآب رودسمت جنوب 
چونگ -وانلوگ ) The Three Kingdoms(» پادشاهیسه «

) را خاطرنشان rarities( ابيکم یقيمجموعه تلفهمه 
رخ و س یموهاچشم ها، هم  یآب ی سازد: هم رنگم

 هم ديگر نشانه های اروپاييدی را. 
 

 های )Man( مان فيتوصدر اين اثر، هنگام 
از برمه، باشنده سيکان و  ليقبا يعنی284یجنوب

در حالی 285چنين نشانه ها چيزی به چشم نمی خورد،
به ) Guofan( دولت فان ظاهر شاهزادهکه به 

 پرداخته می شود:پيمانه بايسته يی 

                                     
283  .Bell Charles. The religion of Tibet. Oxford, 1931 . Стр.  .200  

نه نام تباری، بل که » مان«. شايان يادآوری است که  284
وب نام همه مردمان باشنده درختزارها است که در جن

 گستره بودوباش چينی ها می زيستند. 
285 . Soothill W.E. China and West. London, 1925. 
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با مجهز ، برهنه اندمو و مانی پر همه رزمندگان«
. رهبر تبر و سپر ر،يکمان، شمش های دراز، زهين
 شاموکا به نام فان لهياز قبيی ها شاهزاده  آن
)Shamoka ( گلگون و سرخ  رنگ خوناست. چهره او به

 گرزجنگ افزارش  يش می درخشد.آب چشمان است و
خود دو کمان  ر کمربندداست و  یآهندار خار
 ».ترسناک استو يخته است. چهره او بس خشن آو
 

پرسش ديگری که مطرح می گردد، اين است که فان 
ها در کجا زندگی می کردند؟ بر پايه يکی از 

 ، امای زندگی می کردندشانشها، آن ها در اشاره 
بود.  چوانياز سسپاهيانش و خاستگاه شوماکا 

ا را به زبان چينی فان تانگوت های باشنده آن ج
می خواندند. يعنی، سيمای ظاهری توصيف شده در 
باال که بيخی با سيمای فرضی دی ها همخوانی 
دارد، مربوط تانگوتی های عادی بوده است. به 
راستی هم،  تانگوت ها از ديد تيپ به اروپاييدی 

 ها نزديک تر بودند تا منگولوييدی ها. 
 

ا به کولی ها (جت ها پرژيوالسکی دريافت که آن ه
عين مطلب را 286يا سگوين ها) همانند بوده اند.

تانگوت « هم تاييد می کنند:288و ابروچيف287کازلف
ها توده يی بودند که از آميزش دی ها و تسيان 

با اين هم، » ها (تبتی ها) پديد آمده بودند.
گرژيمايلو در  -مواد ارائه شده از سوی گروم

ر جنوب چين، به آن باره حضور عنصر اروپاييدی د
پيمانه گسترده و متنوع است که ناديده گرفتن و 
رد آن ممکن نمی باشد. به ويژه اروپاييدی بودن 
قبيله لولو بس آشکار است. اين در حالی است که 
اين قبيله به يکی از گويش های زبان تبتی سخن 
می گفته است و بيخی ممکن است که تانگوت به 

گرژيمايلو آن ها را از  -شمار رفته باشد. گروم
بازماندگان بوماهای سيچانی می شمارد. اما اگر 
چنين باشد، با گزارش لو گوان جونگ در تعارض 

                                     
286.   Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов. Т. 1. М., 1946 
. 
стр.  .221  
287. .Козлов П.К. Монголия и Кам. М., 1947. Стр.  223 . 
288 .Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. М., 1956 . 
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دو دولت دی های سيچوان -قرار نمی گيرد. زيرا وو
بود که در ميان آن قبيله پولو در سده ششم حضور 

 داشت. يعنی پس از عصر سه پادشاهی.    
 

(فلکلور) به ياری ما می  فرهنگ عامهدر اين جا 
رهبر  -)Geser( گئسير بارهرمان مشهور در  -شتابد

 بيگانگانی بر قبيله يورش می آورند :بدوی لهيقب
 کشته زينند. افراد گيسر نمی کنابود همه را و 

بنا  .دوشمی پنهان  ايیدر جخود و او می شوند 
زندگانی انوشه و  نيزم ري، او در زها به افسانه
است تا باز  يیو در انتظار لحظه فت جاودان يا

 گردد و جهان را پر از عدل و داد سازد. 
 
 توترو زمان شاه -ی ها زمان غيبت گئسير راتبت 
)Totoro( ،زمان  نيا289سده چهارم می دانند. یعني
 ی تانگوتپادشاهفشار توباها بر زمان  با
)Tangut(- گروه  ديشامطابقت دارد.  و بودا نيل

 نيبه جنوب چخورده  شکست تی هایهايی از تانگو
آنان فرزندان های سياه و لولو گريخته باشند 

جنوب  یتواند به مردم بوم ینم نياما ا باشند. 
ی نيهند و چ یجنگل ليو قبا هاويمامانند  نيچ

هم بخش  نيدر ا ،گونه ني. اربطی داشته باشد
هر چند هم   Grum Grzhimailoگرژيمايلو -گروم هيفرض

 د و مالحظه تاييد می گردد. با چند قي
 

همه آن چه که گفته آمديم، نام با  پيونددر 
ژون (يونگ يا جونگ) رخ می  زياسرار آمتباری 
شماری از پژوهشگران بی آن که متوجه  نمايد.

                                     
. شايد هم حتا اوايل سده چهارم. زيرا توتوری  289

 سال عمر کرده بود.  (نگاه شود به: 120نيانزيان 
Schiaginlweit E. Die Konige von Tibet. Munchen, 1860) 
(Дамдисурен Ц. Исторические корни Гэсериады. М., 1957 ) 

مان سردار پيشنهاد می کند که گئسير هکنون داميسورين 
گوسرا است که در سده نزدهم می زيست. اما بايد گفت که 
گذشته از ناهمخوانی نام ها، خاستگاه و زندگی نامه، 

هم رد  950اين پيشنهاد نظر به اشاره گاهنامه الداک تا 
می شود که در اين هنگام در الداک عليا بازماندگان 

 سردار گئسير زندگی می کردند.  
Francke А.Н. A History of Western Tibet. London, 1907. 
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 ،شوند انيک ماينادرست س ای نوشتاری يا قولخط
وها يکی هونها را با  ونگکردند تا يتالش 

در از يونگ ها  که مينيب یاما ما م بپندارند.
ی ها ياد می همراه با د منابعهمه  در ،همه جا

شود. اين گونه، می تواند درست باشد که اياکينف 
» دی -ژون«(بيچورين) آن ها را چونانِ توده واحد 

پنداشته بود. گذشته از اين ها، رواياتی هم اند 
دارای  ژون ها -دی ها و تسيون-دال بر آن که چی

کی بوده اند. چنين بر می آيد که خاستگاه مشتر
ژون ها و دی ها چنان کم از يک ديگر فرق می شده 
اند که چينی ها شماری از طوايف دی را ژون های 

 غربی می خواندند.  
 
 -سده سوم پيش از ميالد، ژون تا ،عهد باستانز ا
از  -می زيستند نيسراسر شمال چگستره در ها  ید
که  يی، جااين شانکوه های تا  290کوک نور اچهيدر
يعنی ، خواندند یمژون  -را به نام شانها  آن

. گروه کوه) -به زبان چينی -(شان یکوهژون های 
خود  مردم یاصلبدنه از اين ژون ها که  هايی از

دون  -خاوری مغوالنی از ، با بخشجدا مانده بودند
ها و گروه هايی هم با هونوها تونگ هوهوها يا 

يکی  یبرا يیرا، مبناکه، ظاه آميزش يافتند
 توده ياد شده به دست می دهد.دو پنداشتن 

 
در و ها  ینيبا چی کمترها به پيمانه نه  ژون

آميزش با ادغام شدند. در مورد ها  یتبتغرب با 
ی، يعنی خيتاربه يک توده ها  ، آنتبتی ها

پرده از راز  ،گونه نياتانگوت ها مبدل شدند. 
 :شود یمبرداشته  نيدر چ زياسرار آم دينژاد سف

از  شتريب اريدر دوران باستان بستانگوت ها 
(که به سان جزيره کوچکی در نزديکی اکنون 

 درياچه کوک نور بود و باش دارند) بودند.
 
 يیاروپا گاراننتاريخاظهارات مغاير  دگاهيد نيا

ژون  ،، مک گاورنويژهبه  يی می باشد.امريکاو 

                                     
 . در زبان چينی: 290
-کوه است. –» شان«درياچه و  -» نور«رودخانه،  –»هی« 

 گ. 
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با اين که  291هونو می پندارد. –ها و دی ها را
اتنوگرافيک آن ها،  یها یژگيواز ناهمخوانی 

هم به  )Lattimore( التيمور 292.شگفتی زده می باشد
پرداخته موضوع  نيو کامل ا قيدق ليو تحل هيتجز

ژون ها  که رديگ یم جهياو نتاست. طرفه اين که 
 یکوه مردمانکردند و  یم یزندگ نيدر چها  یو د

! يعنی به هيچ رو چادر نشين وبودند، نه کوچرو 
ی نمی زيچ چيهآن ها  نژاددر باره ، اما وهوننه 

 گويد.
 

مساله ژون را بيخی  )Cheboksarov( چيبوکسارف
 زيرا با اين کار هوده،ياما ب ناديده می گيرد.

مساله منشای تباری چينی ها که او خود  در یشکاف
مطرح نموده است، پديدار می گردد. گزارش جين شو 

) بس آشکارا نشان می دهد 97و (فصل ش -يا تسزين
ه  ژونی همسايه ليها در غرب با شش قبوهونکه 

 بوده اند و اين به خودی خود گواه بر آن است که
 بوده اند.  یمتفاوتاز هم  انها مردم آن
 
تفاوت  در تميز دادن انپژوهشگرحال، همه  نيا اب

چه در و  نيدر چها چه  ینيچها از  یدهای ژون 
 ،وهااز هونآن و نيز تفاوت آن ها از بيرون 

 از روندکه  یدر حالدچار درد سر بوده اند. 
شان معاصران رای تفاوت ب نيکه ا روشن است خيتار

 -در اين جا، فرضيه گروم. ه استآشکار بود
از زيرا  کند،ی حل مرا  موضوع گرژيمايلو بيخی

 ابيدر غ ،گريد یاز سوو  می باشد یهيسو، بد کي
(که روشن است  یعلم(انتروپولوژی)  یانسان شناس

وجود نداشت)، زير تاثير جمله باستان  نيدر چ
پردازی های کاتبان، ميرزايان وگاهنامه نويسان 

 نمی رود.
 

 :پس از چهل سال

                                     
گورن، پان ترکيست ها  -. از اين ديدگاه ناسخته ماک 291

به نوبه خود بهره برداری ها نموده، بسياری از توده 
 گ. -ها را تورک قلمداد نمودند.

292 . McGovern. The early empires of Central Asia. London, 1939. Стр.  .
87.  
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ه يکی بودن لاسگرژيمايلو م-هنگامی که گروماز 
، نمودمطرح را » يانشمال«نژادهای دينلين و 

ست که در اين زمان درازی گذشته است و روشن ا
از  یانسان شناسقبال ر دما های  دگاهيدمدت 

ريشه و به گونه قانونمند دگرگون گرديده است. 
پيشتر از همه، از ديد ما، مساله منشای نژادی 

rasogenez  بارها پيچيده تر از آن چه گرديده است
که پيشينيان ما در پنجاه سال پيش از امروز می 

نشانه ) convergence( يیهمگراپنداشتند. برای ما 
ی گروه هاروشن است. آن هم  در حالی که  ها

 genetically different( از نگاه ژنيتيکی مختلف تباری
ethnic groups (یها تيموقعدر تکامل ند نتوا می 

 مشابه نشانه ها را بدهند. باتيترکو مشابه 
(can produce similar situations similar combinations of feature). 

به گونه ديگری بررسی می را ما خود نشانه ها 
(به عنوان مثال،  یکيزيف طي: بسته به محنماييم

بلندی قد به خورد و نوش بستگی دارد و می تواند 
ها  چشمموها و رنگ در نوسان باشد. در حالی که 

ی است و می تواند تنها به گونه جهشی يا ارث
 یها یژگيو بد).تغيير يا )mutationally( موتاسيونی

توسعه مردم تراز و  یزندگ وهيبسته به ش یروان
نيرومند فردگرايی حس «ه عنوان مثال، ب .است

رای ببود،  دولتاز شکل گيری مانع دينلين ها که 
دولت ها باستان، که انواع مختلف  يياناروپا
ی پادشاه ،يی لهيقب هایاتحاد ،پوليس ها مانند
نيست.  ل اعمالب...ساخته بودند، قاو یوحش های
از هر  شتريبکه چنين بر می آيد که سلت ها،  احت

دارای  توده يی به دينلين ها همانند بودند،
بودند ) Druidic( ی دروييديکسايکل یاستبداددولت 
ها و  لاو گ را منکوب نموده اشراف سکوالرکه 
از ديد  را متحد گردانيدند. برعکس، ايتانيبر

شمال  ینيآلگونک ليقبادينلين ها  ی،زندگ شيوه
 بدوی پيش از اسالم و ايبری های اعراب ،امريکا

)Iberians (را به خاطر می  باستان یاياسپان
 ريشمشپيشه بودند،  جوجنگنيز ها  آن آورند.

به را بر نمی تابيدند و استبداد فروشی داشتند، 
اما می کوچيدند.  گريبه کشور د یاز کشور یراحت
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و  یسطحاين جا تنها  ها درروشن است که شباهت 
 .ظاهری اند

 
ييان اياست. آری نيز همين گونه کيزينوع ف
 چه ترکمان های دراز رخ (دوليخوسيفال -خاوری

dolichocephalic (براخی  و) چه سغدی های کوته رخ
اند و به هيچ رو و م اهي)، س brachycephalicsسيفال 

با دينلين ها همانند نيستند. هنگامی که دينلين 
 1056با روس های آريايی برخوردند، (به سال ها 

و  یشباهت سطحه رغم ب)، روس ها فيک یکيدر نزد
پديدآيی قبچاق ها را در سرزمين خود  ،یظاهر

حالی در ارزيابی کردند.  گانگانيبچوناِن آمدن 
های  یناوينه تنها اسکاندهنگام، همان که در 
نيز خودی  را موسياه یها یونانيکه  ، بلموبور

 .پنداشتند می
 

 هنگام کند که در یاشاره م یبه درست نيدارو
را فيزيوژنوميک يا علم  نقش عمده ،نژاد نييتع

تفاوت و 293بازی می نمايد.) physiognomy( الفراست
ها  يیايز آردينلين ها را ا که یفيظر یها

چنين بر می آيد که به آن  ،می گرداند زيمتما
شان عاصران محتا به خاطر که بودند بزرگ پيمانه 

را توده  )polovs( خطور هم نمی کرد که پولوفی ها
بايد چنين  بشمارند.ها  يیاروپا يی خويشاوند با

بور مو  هاینژادهای  باهتهمراه با شپنداشت که 
هايی بس عميقی هم تفاوت  يی،و اروپا يیايآس

ميان آن ها وجود داشتند که با توجه به آن ها 
  هم مخلوط کرد. نمی توان اين دو نژاد را با

 
در وجود داشت: دينلين ها دو نژاد  ،مناز ديد 
. در اين حال، برای نيچی ها در و د سايبريا

هر چند هم ، دينام دی ها را تانگوت ديبا وضوح
) Tangut dansyan( نام تباری دی و دانسيان تانگوت

. هر دو نژاد شباهت يک ديگر همپوشانی ندارند با
مبنايی را به دست که تند ی با هم داشاريبس یها

ها را به گونه  ید -چينی ها می دادند تا بای
ل دينلين بخوانند. هم تانگوت ها و هم گورايف

                                     
293 . Дарвин Чарльз. Соч. Т. V. М., 195. Стр.  .275-303  .  
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يا  کينورددينلين ها هر دو هم مربوط نژاد 
و های عربی  یسامشمالی اروپايی بودند، مانند 

به که  قا،يفرابزرگ  ی) صحرای هاطوارق (حام اي
 ديمتعلق به نژاد سف، بی ترديد ،ين گونههم

 اسکانديناوی آن.به نوع مربوط اما نه بودند، 
 

ديدگاه پيشنهادی را ديرين انسان شناسی 
 یم ديتائ) paleoanthropology(پاليوانتروپولوژی

 سايبرياوع نوع دراز رخ را ن )Debetz( کند. ِدِبس
 ی يعنی دينلينی پروتو اروپاييدیجنوب

)protoevropeoid( ، می  ،رومانيون هاک به کينزد
 -يان راشمال ها به  و شباهت آن پنداشت

به راستی   يا کانورگيشن می دانست.» يیهمگرا«
 یمبر نوع به دوران باستان  نياموجوديت ، هم

 یوحدت زبان یريزمان شکلگپيش تر از  -گردد
سوم پيش از ميالد).  هزارهميانه های ( يیايآر

وتاهرخ ها اروپاييدی ک به نوع دبس همراه با آن،
ی اشاره می مغولروی  کيبا نوع بارآميزش يافته 

 نياز چکاراسوکی  -شدهمخلوط نوع  نکند. اي
 سايبرياتقريبا در سده هفدهم پيش از ميالد به 

از راندن  نيچتاريخ زمان،  نيدر ا می کوچد.
سرنگون شده سيا به شمال سخن دودمان هواداران 

شون شاهزاده  الدياز م پيش 1764 می گويد. به سال
به گستره توده های و همراهانش  )Shun Wei( وی

 وهيشدر آن جا ماندگار شدند و  کوچرو گريختند و
را علم افسانه آنان را پذيرفتند. اين  انیزندگ

کند. در اين حال هم  یم دييتاهم  یباستان شناس
هر دو بر فرضيه  -افسانه و هم باستان شناسی
 زنند.  گروم گرژيمايلو مهر تاييد می

 
چنين بر می آيد که نوع کوتاه رخ های اروپاييدی 

نوع  به ارمغان آورده باشند. نيز چی ها ادرا 
نيز کوتاه سر اند.  294اوسون ها –ها یاز د یگريد
پس از  دينلين، هيفرض توان گفت که یم ،گونه نيا

از بوته آزمون گذشته و مورد  چهل سالگذشت 

                                     
می شمارد. » دی«. جالب است که گوميليف اوسون ها را  294

ديدگاه ديگر اين است که اوسون ها آميزه يی بودند از 
 گ.-سکايی ها و تخارها
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ويرايش ها و با  قرار گرفته است. هر چند، دييتا
کنون ديگر اين فرضيه به . مالحظات درخور توجه

  295نظريه يا تيوری مبدل گرديده است.
 

 - درد آور اين که عده يی با ديدگاه های گروم
گرژيمايلو از مواضع بس نامدلل و نابخردانه 
برخورد کردند و گاهی بيخی آن را مردود 

در لکه سپيد را بايد پر کرد.  نيا296شمردند.
 - کشفيات فزونشمار درخور ستايش گروم نايم

ی هم چهارچوب بندی و تدوين مساله کي گرژيمايلو،
قدردان او  ندگانيآ دينلين است که بسنده است تا

 باشند.
 

                                     
و » نظريه«، »فرضيه«ست که . شايان يادآوری ا 295
از هم تفاوت دارند. در علم پله ها و مدارجی » ديدگاه«

هست که به گونه سامانمند در سلسله مراتب قانونمند 
تصورات يا پندارها است.  -قرار دارند. نخستين پله

يعنی در آغاز از هر پديده يی يک تصور يا برداشت يا 
ان يک مقوله پندار مطرح می باشد. سپس فرضيه به عنو

تيوريک بر پايه حدس و گمان های مدون مطرح می گردد. 
يعنی حدس و گمان هايی در باره يک مساله يا موضوع زده 
می شود. آن گاه تجريه به عنوان مهم ترين رکن و هسته 
پژوهش های علمی مطرح می گردد. تا کدامين پديده از 

ر نگاه تجربی در بوته آزمون گذاشته نشود، وارد مدا
علمی پذيرفته نمی شود و در حد همان تصور و پندار و 

تدوين  -حدس و گمان و فرض می ماند. آخرين مرحله علمی
تيوری يا نظريه است. يک نظريه (تيوری) علمی مبتنی بر 
تصورات يا پنداشت هايی است که به شکل فرضيه عملی 
درآمده، به گونه تجريی به اثبات رسيده و به گونه 

اين  مای يک نظريه علمی مدون گرديده است.علمی در سي
 گونه، نظريات يعنی تيوری های علمی. 

 
ها را همتا با » ديدگاه«بسا ديده می شود که واژه 

به کار می برند که از ديد علمی کفر محض » نظريات«
را در همين مقوله به کار می » نظرات«است. شمار ديگر 

» نظره«جمع » تنظرا«گيرند که باز هم نادرست می باشد. 
يکی نمی » ديدگاه ها«(تيوری ها) و » نظريات«است و با 

(تيوری های » نظريات«با » ديدگاه ها«باشد. اين گونه، 
يک چيز نمی باشد که بايد در کاربرد » نظرات« و» علمی

 گ.-آن ها از دقت کار گرفته شود.
296  .Ярхо А.И. Алтае-саянские тюрки. Антропологический очерк. 
Хакасск, н.-и. инст. Абакан, 1947. 
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 :نتيجه گيری
گرژيمايلو مبنی  -ی يفيمويچ گرومگوريگر هيفرض
در  یمرکز یايآسيت مردم اروپاييدی در وجودم بر

 از ميالد از سوی علم  پيش دهمسده از  پيشدوره 
تاييد می گردد که  یشورو ی در گسترهباستان شناس

مربوط به قلمرو نو  یخيتار یدر داده هاهمچنين 
در قديمی  ديشده است. نژاد سف دييتانيز  نيچ
آدم های  بود.واقعا وجود داشته  یمرکز یايآس

 سايبرياباشنده جنوب ) dolichocephalic( دراز رخ
يا قصير الراس  دم های کوتاه رخ(دينلين ها) و آ

)brachycephalic (د یشمال نيچ)گريديک  با) ی ها 
ی اروپايی پيوند نژادتنه مرتبه دوم چونان 

 داشتند. 
 

دينلين ها پيوند مستقيمی با اروپايی ها 
نداشتند و شاخه يی [از نژاد سفيد پوست 

گ.] بودند که هنوز در دوره پاليوليت -اروپايی
 گی از آن جدا شده بودند.   يا ديرينه سن

 
در هزاره وارثان دينلين ها  -قرغيزهای ينی سئی

جنوب و سمت مغوالن از از سوی  ،الدياز م شيدوم پ
شدند. » اسيميله«شمال  سوی اوگرها از سوی از

 باستان در يان نيچبا  یتا حد ژون ها یوارثان د
 یتا حد آميزش يافتند و الدياز ميکم پيش  هزاره

شدند که قبايل  های خاوری اسيميله یتبت از سوی
 تانگوت را به ميان آوردند.مخلوط 

 
و اين ، وها پيوستندهون به یستپدينلين های ا

ی اروپاييدی ها یژگيوگونه به آنان برخی از 
انبوه و...  شيرهای بلند،  ینيببخشيدند مانند 

اوسون ها و تيلی ها از سوی  -یاستپهای  یو د
ده های نهم و دوازدهم ميالدی سدر  یمغول ليقبا

 غورياو درهم کوبيدن خاناتشدند (پس از اسيميله 
 ).840در 
 

تاريخ و منشای تباری توده های باشنده آسيای 
 -مرکزی را نمی توان بدون پژوهش های گروم

 گرژيمايلو دانست و به بيشتر توسعه داد. 
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 پروفيسور داکتر گارنيک آساطوريان 
 

 تا افسانه های  »يیايرآپهنه های «از 
 یجانيآذربا

 پيش درآمد:
 یها ادداشتي فشردهنسخه نوشته دست داشت،  
 هایناريميس یبرا یروسبه زبان 297سندهينو

در دانشکده  یرانيا تبارشناسی (اتنولوژی)
که در  است روانيا یدانشگاه دولت خاورشناسی
هايی از مضمون کنون دارای مبرميت بخش  برگيرنده

و   – یاسيس یندهايفرااز  یبرخ ليدلبه  ويژه 
شمار و  ران،يدر ا »یآذر تياقل«موضوع همانا، 

 )tyurkofonii» (تورکی زبانی زدگی«نفوس آن، مسايل 
کشور اين در  خواهی يیجدا گرايش های برانگيختن

 ريختيابی خيتار ،یمصنوع یهاسازی  تيو هو
مسائل  قفقاز،در جنوب تبارهای تورکی زبان 

، تات ها، ها کردها، بلوچ ها، گوران مربوط به
 ... است.عرب ها، و

 
روند بررسی دايره اصلی مسايل، همچنين به در 

يا ايزوتيريک) » یباطن(«عرصه های ناپيدای 
برداشت کارشناسيک موضوع، از جمله  نيمربوط به ا

                                     
 -)Garnik Asatryan(. استاد داکتر گاريک آساطوريان  297

مدير کرسی ايرانشناسی دانشکده خاورشناسی دانشگاه 
 یمذاهب و زبان هادولتی ايروان، کارشناس بزرگ مسايل 

 شيگو ؛یقيتطب یباستان؛ فرهنگ؛ زبان شناس انيرانيا
 نيجامعه چادرنش ؛یرانيا ینژاد شناس ؛یرانيا یشناس

 يی هيو توسعه ناح یاسينژاد س ؛یکردشناس ؛یرانيا
زبان ( یرانيا یزبان ها...استاد و  یريآمارگ ،نژاد

 شيگوسغدی و نيز ، ی)(اشکان یپارت ،یانيم یارسپ یها
 یکاشان شيگو ،یگبر ،ی، لریزاز ،ی: کردیرانيانو  یها
مه؛ مذاهب؛ فرهنگ عا ؛یفرهنگ خيتار ؛ینگار...،تبارو

 اند. ...و  یرانيا -یارمن ینژاد خچهيتار
  

شده  چاپ یمقاله پژوهش 130از  شتريکتاب و بايشان ده 
 ،یفرانسو ،یآلمان ،یسيانگل ،یارمن ،یروس یبه زبان ها

 گ.-ی دارند.و کرد یترک ،یفراس
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  -از تبارشناسی مردم شناسانه (اتنودموگرافی
etnodemografii (  درستی  سالهت، مدول دهياايران و

و تعاريف در  شناخته شدهکاربرد چنين واژه های 
» یتيچند ملکشور «معاصر؛ مانند  رانيا قبال 

....نيز ، و »تياقل«/ »اکثريت«، (کثيرالمله)
 پرداخته شده است.

 
خود که همان گونه  دوارميام گذشته از اين ها،

 سازه های از یبرخ احتمی پندارم، توانسته باشم 
ز تبارها (اتنوس ها)ی تثبيت شده را شماری ا

 کانتکستتر در  قينگاه دقنشان بدهم که با  
و توهم  گمراه کننده ميمفاهچيزی بيش از  رانيا

انگاشته نمی شوند.  یاز اشکال واقع ی، عارآور
 20ميليونی (شايد  30برای نمونه، موضوع اقليت 

ميليونی)  13ميليونی و شايد هم  18ميليونی يا 
جانی ها در ايران از کجا برخاسته و ريشه آذرباي

پيوندی چه  باشندگان آذری ايرانو گرفته است؟ 
يی کنونی قفقازماورای  یجمهوربه مردم 

اين جمهوری چندی که  ی، در صورتآذربايجان دارند
نام  جانيشده است و آذربا جاديا یه تازگپيش، ب

 انيدر م منتفی نيست که( ؟داده شده است
پديدآيی هنوز هم شاهدان  یقفقازر مندان معمسال
کشور به روی نقشه های جغرافيايی زنده  نيا

ز ا یبخشزبان و گفتار  یکينزد اي) آباشند
 -همسايه دولت  یزبان رسم اکشور ب کباشندگان ي

ملت « یکيژنت-یفرهنگ يگانگی تباری ونشانه 
 ؟! است؟»پارچه شده

 
بر يی که در برا »یارسپ تياکثر« ،سر انجامو ...

در  ها» تياقل«ديگر  و »یجانيآذربا« اقليت های 
قرار داده می شوند، در اوضاعی که در  رانيا

» تياکثر« یفانتومنام خود را به کسی  چيهايران 
 نمی خواند، چه کسانی اند؟

 
و دروغين تبليغی نادرست  یها شهياز کل یاريبس

نشانده شده اند، پرزه به ذهن مردم  جيبه تدرکه 
پروژه پياده سازی  یطرح کل یفن )اتيجزئها (

[بزرگ] اند که در بيرون از منطقه » جانيآذربا«
به هدف  دنيو رسطراحی و برنامه ريزی شده اند 
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مرزبندی های نو ناموجه و  رانياچندپارچه سازی 
 يیايدر سراسر منطقه آس یخيتار از ديدگاه 

 قدامی (جنوب باختری) را مد نظر دارند. 
 

که  گرياز مسائل د یاريو بسموضوع  نيابر 
، )gourmetsگوران ها ( ها، به کردها، بلوچهمچنين 

کسپين (خزر،  یايدر، باشندگان کرانه های اعراب
 ینيع شايد به گونه ربط می گيرند،  مازندران)

 رانيا تيجمع) voluntaristنه از راه تقسيم ارادی (
و  »تياکثر«و  »توده ها«، »تباری یگروه ها«به 

زمانی  جامع یبررساز راه تنها بل که ، »تياقل«
 یها تيواقع) diachronic survey (دياکرونيک) (

تبارشناسی مردمی (اتنودموگرافی) روشنايی 
 باشد.  پوشش داده شدهافگنده شده و 

 
مسائل  نيتربرم مکه ، نبشته دست داشته

به بررسی می را  رانيا ی (اتنولوژی)شناستبار
نگاه مانا داشتن اين چنين تالشی است که ه گيرد،

 ات مطروحه را مد نظر دارد.موضوعباره جامع در 
بعد در اثر دست داشته که بر آنم ، از اين منظر

 روششالوده های متدولوژيک (چارچوب  تدوين
پژوهش در باره  توده های باشنده  یبرا شناسانه)

 سودمند خواهد بود.کل در و منطقه  راناي
  

اين ر يل مورد بررسی دمسا یاسيسگرانباری 
گرديد که ناخواسته، تا اندازه يی باعث نبشته، 

از روش نگارش آزاد مطالب کار بگيريم که بيشتر 
 .ی می باشندسبک روزنامه نگارويژه نوشته های 

را برانگيخت تا به رغم پابند  سندهينو کار نيا
 - یعلم ليو تحل هيتجزماندن در چهارچوب 

ی دستگاه گستره علم گونه چشمگيربه  ،اکادميک
 ،موارد الزم یبه استثنا کار را کوچکتر ساخته،

تازه  ترين مآخذ به  جستارها و رويکردها  تنها
 .را رفرنس بدهد موضوعباره در 
  

 پس منظر تاريخی بررسی مساله:
کشور ايران کنونی، بخش باختری (غربی) اريانم 

ريايی (به بيان اوستا) يا آويجه يعنی گستره 
اصطالح نو تر عهد ساسانی را به کار  هرگاه
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تاريخ 298ايرانشهر را در بر می گيرد. -ببريم
پديدآيی و توسعه ايده ايران در ابعاد سياسی، 

زمانی آن به گونه مفصل در  -فرهنگی و گستره يی
پروفسور ژيراردو نولی  -اثر  استاد فقيد

 299.ايتاليايی به بررسی گرفته شده است
(Gherardo Gnoli, The Idea of Iran: An Essay on its Origin, Roma, 
1989 )  

 
سراسر گستره آسيای » پهنه«بخش خاوری اين  

ميانه کنونی و افغانستان لغايت تا هند را در 
بر می گيرد. خط جداگر ميان خاور و باختر جهان 
ايرانی، نوار بيابانی دشت کوير و دشت لوت است 

سمنان در که از دروازه های کسپين در نزديکی 
 شمال تا بلوچستان در جنوب پهن است.   

 

                                     
ِاريانم  -. مفهوم گستره آريايی، يا پهنه اريايی 298

نين بر می آيد که در عهد ايران ، چ(-aryānām waiǰ a*)ويجه 
باستان وجود داشته بود و به معنای زمين ها يا سرزمين 
های آريايی بود که باشندگان آن تيره های آريايی 
بودند. هر چه هست، اين واژه در ديرين ترين يادمان به 

ايريانم ) «airiianәm vaēǰ ahاوستا،  به شکل( -زبان ايرانی
ميانه به شکل ِايران ويج  و به زبان پارسی » ويجه

)Ērān-vēz.ديده می شود ( 
در دوره ساسانی، برای اين مفهوم، واژه  ايرانشهر  
)Ērān-šahr پديد آمد، که بر می گرديد به واژه ايران (

يعنی  aryānām xšaϑ ram*»     ِاريانم خشسترام«باستان 
پادشاهی (يا کشور) اريايی ها. هر چند، اين واژه در 

ی ديرين تر شواهد متنی ندارد (يعنی پيش از زمان ها
دوره ساسانيان کاربرد نداشته است). برای به دست 

 آوردن آگاهی های بيشتر نگاه شود به: 
E. Benveniste, “L’Ērān-vēž et l’origine légendaire des Iraniens”, BSOS, 
vol. VII/2 , 
 pp. 265-274; A. Christensen, Le premier chapitre du Vendidad et 
l’histoire primitive des tribus iraniennes, København, 1943, pp. 72-74).  

 
. برای مطالعه ترجمه پارسی دری بخش هايی از اين  299

 - زمينه های تاريخی«اثر ارزنده،  نگاه شود به: کتاب 
» جغرافيايی روندهای همگرايی در گستره ايرانستان

نمای کانون مطالعات و پژوهش های نوشته آريانفر در تار
  www.arianfar.cimافغانستان.
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در  رانياپشته  بهها  يیايورود آر آوان از
يانه م یايافغانستان و آسگ.]  -[گستره کنونی

نگاه  -الدياز م دوم پيشهزاره نخست  مهيناز (
همين نبشته) و ايرانی شدن  4-3شود به بندهای

)Iranization (نی های تا دگرگوو پهناور،  گستره نيا
عمدتا مربوط مردم شناسی) -اتنودموگرافيک (تباری

در  بايو گسترش اسالم، تقرها ترک گستره يابی به 
گوناگون، توده هايی  یدر زمان هاهمه اين گستره 

های زبان ساکن گرديدند که روی هم رفته به 
 پارت ،پارس ها -در باختر سخن می گفتند: یرانيا
خاور توده های و مادها، و در  (اشکانيان) ها

بلخيان يا باکتری ها  -اوستابرشمرده شده در 
)Bactrians،( ان،يسغد ) مرغيانی هاmargian( ،

آراخوزی ها و مختلف  ی، و گروه هايانخوارزم
 .گروه های گوناگون ساک ها

 
های زبان يادمان های نوشتاری چندی هم به 

 ديشا توده ها بر جا مانده اند. نيابيشترينه 
های اسرارآميز يفتليان که حتا در دوره هم توده 

و کنونی افغانستان های بعدی ساسانی در گستره 
دولتی برپا داشتند، ايرانی هند  باختریشمال 

 باشند. 
 

و آغاز  يکمهزاره  انيتنها در پاچشم انداز 
هنگامی به گونه چشمگير  ،یالديمهزاره دوم 

چشمگير  دگرگون گرديد که در نتيجه سرازير شدن
 اليه ها بر بستريانه، م یايآس به یرکونصر تع
)substrate (نارودنوست) ی  تباری ايرانی، اقوام (

 ،یرکوت یداشتن لهجه هاهايی پديد می آيند با 
ها،  کيازبکنون مثال،  بازماندگان شان برایکه 
 300....می باشند.و ها  ترکمن ،هازغيقر

                                     
. با شکست ساسانيان از اعراب، چينی ها به سوی  300

مرزهای ايران يورش آوردند. مگر با شکست ديدن از دست 
اعراب، عقب نشستند. اين گونه، از رخنه لگام گسيخته 
زردپوستان جلوگيری گرديد. مگر، درست در دوره 

بود که تورکی زبان ها مانند غزها، سلجوقی سامانيان 
ها و ... در ارتش سامانيان وظيفه نگهداری از مرزهای 
بيرونی شهرها را به دوش گرفتند و آهسته آهسته همه 
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خاوری  یها نيزبان سرزم یرانيااين گونه، گستره 
  ه،. امروزبه پيمانه چشمگيری کاهش يافت رانيا

گويندگان زبان های ايرانی در [سرزمين های 
ها  کيبه طور عمده افغان ها و تاجخاوری ايران] 

 انمردمها  کيتاجدر بافتار . به طور معمول، اند
آن ها را  ها کيتاجکه ( را ريپام نشينکوه
ان افغو می خوانند)، شامل می سارند   301γalčaگلچه

 یارسپ بل که همه باشندگان ،پشتون ها نه تنها

                                                                                                           
ارکان جنگی دولت را عهده دار شدند. و از آن جمله بود 

 پدر شاه محمود غزنوی.  -آلب تکين و سبکتگين
 

يل قره خانيان به رهبری دودمان سامانی به دست قبا
ايلک خان (صادوق/ صادق قره خان) به گونه مسالمت آميز 
بر افتاد و از همين هنگام سرازيری اقوام تورکی زبان 
به گستره خاوری ايران بيشتر شد.  با اين هم، تورکی 
زبان ها با باشندگان بومی آميزش پيدا نموده، با گذشت 

ند. تنها با يورش زمان با آن ها همگون (اسيميله) شد
مغول ها به رهبری چنگيزخان بود که در بخش های شمال 

 خاوری و شمالی ايران، تورکی زبانان چيرگی يافتند. 
 

در دوره امير تيمور کورگانی(تيمور لنگ) با کشتاری که 
او در ميان پارسی زبانان به راه انداخت، عنصر تورکی 

گی يافت. به زبان به گونه نهايی بر باشندگان بومی چير
گونه يی که تا سرکوب شيبانی خان ازبيک به دست شاه 
اسماعيل صفوی که از آذربايجان ايران بود، ادامه 
يافت. پس از آن، تا آمدن روس ها، تاجيک های پارسی 
زبان بيشتر بر عرصه های اقتصادی و فرهنگی آسيای 
ميانه دست باال داشتند. هر چند قدرت نظامی و سياسی به 

تورکی زبان ها بود. برای مثال، هشتاد درصد دست 
مهم ترين دولت آسيای ميانه  -باشندگان اميرنشين بخارا

 يی را همين تاجيک ها می ساختند. 
 

در اصل همه اقوام و تيره های باشنده آسيای ميانه 
سپيد پوست بودند که با آميزش يافتن با چينی ها، مغول 

يدا نمودند و زبان ها و تبتی ها چهره های منگولوييد پ
- مغولی و پارسی. -شان آميزه يی شد از سازه های ترکی

 گ.
 

يعنی  -به معنای کوه» گر«است . » گرچه«. درست آن  301
مردمان کوهنشين. کلمه گره (گوره) در زبان روسی نيز 

پشتو » غر«به معنای کوه است. غور و غوريان و نيز 
 گ. -ريشه در همين کلمه دارند.
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نگولوييد زبان افغانستان، از جمله گروه م
که بر خالف را ( هزاره (دارای چهره های مغولی)

اند) را  عهيشپيرو مذهب  ،یسن افغان های تياکثر
 در بر می گيرد.

 
باشندگان پامير، شيعه اسماعيلی اند. در کل، 

به شمول تاجيک ها،  همه باشندگان آسيای ميانه
بود در افغانستان  رياز مردم پام یبخشسنی اند. 

های گروه و باش دارند. در اين کشور همچنين 
ه کی برکوچک ايرانی زبان مانند ارومری ها (در 

 رستانيدر وز گوراميکاندر و برک در ناحيه لوگر 
بود ) خاوری کابل شمالی) و پشه يی ها (در جنوب

 و باش دارند.
 

ک يازب افزون بر اين،افغانستان  تباریقشه ندر 
ديگر کوچک  یها تيها، ترکمن ها، بلوچ ها و مل

در شمال شرق  ،نورستانهم ديده می شوند. در 
زبان های  به، مردمانی بسر می برند که کشور

 سخن می گويند.» یدرد«و   »یفراک«
 

ايران  -»گستره اريايی«گوشه غربی (باختری) 
گستره امروزی با کنون  ،رفته باختری، که روی هم

از ديدگاه  ،همخوانی دارد رانيا یاسالم یجمهور
در اين جا، سازه : ه استتر بود کپارچهي تباری

 چيرگی داشته است: سيما در دو های ايران باختری
ی يا اشکانپسانتر، (» ماد« -باختریشمال سازه 
 ).(Persic»پارسی« -باختریو جنوب  پارتی)

 
، بازماندگان بالفصل رانيمردم انه اکنون، بيشتري

 بومی، که در یهمه گروه ها همين دو سازه اند.
و در برخی از موارد در روستا دهکده و چند 

از  ادر فرجام ي بسر می برند،استان، سراسر يک 
 ايو  باختری ايران اندشمال  تباری یها هيآرا
 .باختری آناز جنوب هم 
 

ها  هيآرا نياوی هر د ی،الدينهم متا سده  بايتقر
 هنوز هم (شمال باختری و جنوب باختری) 

هم ، هر چند يکپارچگی خود را نگه داشته بودند
برخی از بخش های آن ها به گونه چشمگير با 
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. در هر آميزه يی ديده می شدند بافتارهای تباری
باره در  یاعتماد داده هايی درخورصورت، 
اين کتله های کوچکتر  یخه هاشا موجوديت

 يی زهيآم نيچن302(همجوش) در دست نيست.نگلومرا ک
ی م رانيدر ا کنونکه را  بومی یاز فرهنگ ها

منابع دست داشته زبان در بينيم، نمی توان 
 یعربمنابع ديرين اسالمی ( و یاشکان پارسی ميانه

 يافت.) یفارس اي
 

و نه در  کردها بارهدر نه  یاطالعاتهيچ گونه 
حال چه رسد به ها در دست است.  بلوچباره 

و سمنانی ها، گورانی ها، سيوانی ها، کاشانی ها 
 گواه بر موجوديت جوامعکه چند واژه ، ...راستش

ی راز -معين مردم اند، مانند راچی ها (پسان ها
ساکی ها (پسان ها سکزی ها) و اتراپاتيچ  ها)،

 که منی ديده می شوندار کيدر متون کالسها و..، 
 اين گونه، جا اند. مينباشندگان کدا به معنای

، Sakastanی)، سکستانی ها (رباشندگان ( غی هارا
 آتروپاتاکانی ها ) وستانيسباشندگان 

)Aturpatakana -  چنانی که  ).جانيآذرباباشندگان
می » فرومی«باشندگان رم را به زبان سغدی 

 خواندند. 
 

در  جغرافی دان عرب سده های ميانه، -استخری
عشيره يی به نام منوج (ان)  از  الممالکمسالک 

کردند. در  یم یکه در کرمان زندگ نام می برد
منوجان  نامهم جايی به هنوز جا، همان 

)Manudzhan یخاصآن به شاخه  باشندگانکه  ) است 
 .سخن می زنند یکرمانفارسی از 
 

روشن است چنين واژه هايی بار تباری ندارند [و 
داللت ضمنی به داشتن پيوند با کدام قوم خاصی 

 ،یدر متون پهلو »ردک « گونه، نيهم نمی نمايند].
گمان غالب، ، به ممن نشان داده اگونه يی که به 

                                     
سده نهم ميالدی کردها و پارت ها يا  . يعنی تا 302

اشکانيان و همين گونه پارس ها  يکپارچگی تباری خود 
را حفظ نموده بودند و هنوز به شاخه های کوچکتر تقسيم 

 نشده بوند. 
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 ی گروهی از مردم است کهاجتماعبه معنای موقعيت 
کوچرو، چادرنشين، ، دامدار، رمه دار، شبان(

پيوند  تا داشتن، بوده اند )»و... دوشه خانه ب
 303ن گروه ويژه.تباری به کدامي یوابستگو 
 
سده تا  درازیمدت به همين مفهوم رد کلمه ک  

 یدر نوشته هاآشکارا که  کاربرد داشت دوازدهم
افزون بر  بازتاب يافته است. یدانان عرب یجغراف
باشندگان پيرامون  یها شيدر گو» کرد« ،اين

، شبان چوپان« ایبه معنتا به امروز  کسپين،
. چنانچه همين گوسفندان و بزها) کار برد دارد

گله «) را به معنای galesh» (گِلش«مردم کلمه 
به کار می » چرانگاو« يا» پاده بان«، »دار

  304برند.
 

 )بهيکتسنگنوشته (بلوچ به  ايلنام قبرساندن 
نمونه ) akaufachiyaاکوفاچيا ( باستان یارسپ یها

بلوچ،  .است(ايتمولوژی) مردمی  یشناس شهيربارز 
) Balus» (بلوث«به شکل  یعرب يیايجغرافآثار در 

يی را نشان  لهيقب یوابستگآمده است که آشکارا 
تباری  يیبار معناين گونه هماين کلمه،  می دهد.
 به شکل کوچ و بلوچ)( 305یشاهنامه فردوسرا در 

                                     
303  . Garnik Asatrian, “Die Ethnogenese der Kurden und frühe kurdisch-
armenische Kontakte”, Iran and   the Caucasus, vol. 5, Brill Academic 
Publishers, 2001, pp. 41-75; G. Asatrian, Prolegomena to the Study of the 
Kurds”, Iran and the Caucasus, vol. 13.1 (2009), pp. 1-58 . 

نام  ethnonym) کنون، يک نام اتنونيمی (galesh.  گلش ( 304
 گيالنی ها  یقوم ريزيک گروه  -ی می باشداجتماع -تباری)

 ويژه  شيگو کوهستان ها بود و باش دارند، و بهدر که 
بيشتر دامدار اند، به اين نام  و ی سخن می زنندالنيگ

 یبهروز کالردکتری رساله شود به: (نگاه  ياد می شوند.
 یرانيدر بخش مطالعات ا 2012به سال  رودبارکی گيالنی که

در ساحه پژوهش های  روان،يادولتی دانشگاه 
زبانشناسيک) گلش ها انجام -اتنولينگويستيک (تباری

 يافته است. 
سرگذشت رستم با «در داستان  ،یر شاهنامه فردوس. د 305

 آمده است:» کک کوهزاد
داستان را ز  نيمر ا -گفت دهقان دانش پژوه نيچن 
 گروه نيشيپ
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kūč-U-balūč)  بر پشت می کشد. بازتاب ديرين تر (
شهرستان های « یبلوچ در رساله پهلوواژه 

مارکورت به  جوزف یخوانبازاساس بر  »ايرانشهر
) بس پرسش برانگيز می balōčānشکل جمع آن بلوچان (

 نمايد.
 

) kufichبار همانندی را همين گونه، کلمه کوفيچ (
کوبيث يا  -گ.] دارد (به عربی-[(شايد هم کوفی؟)

 لهيام قبن  - ) )Kuphisيا کوفيس ( Kubis)کوبيس (
کوفيچ  .استها ذکر شده  همراه با بلوچکه  گر،يد
)Kufich (ایبه معن ) پشتِ کوهی يا کوهنشين و هم 

کوفيچی kōfēč) .( (306انهيم یارسپاز است ( ی)کوه
)Kufichi(که همو بازماندگانرسد،  ی، به نظر م 

akaufachiya  یديمنشاء دراوشايد که هايی اند 
 داشته اند. 

 
الور) که نيز در  -(جمع آن به عربی» لر«واژه 

 نام ين گونه،هم ،شود یميده د یمنابع عرب
کدام تبار نام باشندگان يک محل است، نه 

نشان  307ینورسکيم، به گونه يی که »لر« .(اتنوس)
لور،  -بر می گردد به نام شهر ال داده است،

از  دانان عرب یجغراف که ،محلی در شمال خوزستان
آن نام می برند. به باور مينورسکی، لر، نام 

رور (به عربی الرور) است  -ندرومی شده پايتخت س
لولی  -در ادبيات کالسيک پارسی 308که نام کولی ها

 ،ها (لوليان) از آن گرفته شده است.  لر يا لور

                                                                                                           
 ديکوه بد سرکش یکي -زابل به سه روزه راه کيکه نزد 

 به ماه
هندوان راه  یدگر دشت ز -دشت خرگاه بوداو  یسو کيبه  

 بود
و کرد و  نيز افغان و الچ -کوچ ارينشسته درآن دشت بس 

 گ.-بلوچ
. در بدخشان ما هم جايی به  نام کوف است که  306

باشندگان آن به کوفی ها معروف اند. روشن نيست که آيا 
 هم به معنای پشت کوه است يا نه؟ » کوف«اين 

307  .V. Minorsky, “Les tsiganes lūlī et les lurs persans”, JA, 1931, pp. 
281-305. 

 سگون ها.  -جت ها، در اروپا -. در افغانستان 308
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 مشکياندشهر  چنين بر می آيد که در نزديکی 
 کنونی قرار داشت.

که در  ستيمعنا ن نيهمه، البته، به ا ناي
 کانونياد شده  زبانی ايران باختری،  رهيزنج

در  ديشاوجود نداشته است.  یشيگو یها تشکلهای 
 ) (سده های نخستينarshakid( بعدی ارشاکيدی دوره

از آن، تر  پيشنه  به هيچ رو، )، امایالديم
 ريتصوپرده پرداز چنين  پسان تر،که  گستره هايی
ايران غربی گرديدند، پديد  در یشيرنگارنگ گو

 آمدند.
 

) protodialektنه (شايد لهجه گوزمان،  همين مقارن
 پسان تر در شالوده گويش هايی چونکه هايی 

 شيگو گريد کردی، ايران مرکزی، سمنانی، بلوچی و
وجود و همريشه ريخته شدند،  ی خويشاوندها
در آن هنگام، اين پروتوديالکت ها  اما شتند.دا

به آسانی محسوس گستره يگانه  یگونه هاتنها 
باره و در  309آن.زبانی بوند، نه چيزی بيشتر از 

                                     
دهد تا به  یاجازه م یرانيمطالعات ا کنونی تيوضع.  309

که  بپردازيم يیايجغراف تقريبی آن گسترهخطوط  ترسيم
 ايرانی غربی که در پروتو ديالکت های مثال یدر آن برا

ی زندگی و بلوچ یکرد ،یارسزبان های پبه آينده 
حوزه ريختيابی  که جالب استبخشيدند، ريخت يافتند. 

در ی)، و بلوچ یکرد ،یارس(پ شيوسامانمند اين سه گ
آن هم در حالی که نظر به بازسازی  است. رانيمرکز ا

های فونيتيک آواپايه بر  یمکنزهای پيشنهادی د. ان. 
 ناستادر ، اِن پروتو ديالکت پارسی(آواشناسيک)، گويشگر

گويشگرِانی که پروتو  ،کنونی فارس بود و باش داشتند
خاوری ، در شمال و شمال ديالکت کردی سخن می گفتند

گويشگران پروتو ديالکت و زندگی می کردند  استان فارس
 منطقه بسر می بردند. نيهمخاوری در جنوب  یبلوچ

(D.N. Mackenzie, “The Origins of Kurdish”, TPhS 1961, pp. 68-86), 
 

را با شماری از  یمکنز هيفرضتوانستم ، من، در آينده
 داده های نو تحکيم ببخشم: 

(G.S. Asatrian, “Die Ethnogenese der Kurden und frühe kurdisch-
armenische Kontakte…”, pp. 47-48). 

 
ادی پيشنه »یبلوچ -یکرد -یارسپ« یزبانفرضيه رشد مثلت 
در يی کايمرا خاورشناس -)Gernot Windfuhrجرنوت ويندفور (



 

712 
 

يعنی  جداگانه تباری (اتنيکی) جوامعکدامين 
های تباری دارای  تيبا هوجوامع تشکل يافته، 

گستره حتا سخن هم نمی  نيا حدود  ، درخودشناسی
 تواند در ميان باشد.

 
از ورود پيش که  يیجا ،یجنوبکسپين منطقه شايد، 

ی اين زبان پيش از ايرانی سازی یعنيها،  يیايآر
ره، تيره های بومی مانند کادوسی ها گست
)Kaduses(، گيل ها، ) تاپيرهاtapirs( ، ديليمای
 - کاسپ ها (کسپ ها)، مارد ها (اماردها)، ها

گيالنی ها، مازندرانی ها ، ی هاتالش نياکان
(ِطبری ها) و ديلمی های قديم بود و باش داشتند، 

 تا جايی استثاء قرار گيرد.
 
 

تباری (اتنونيم) شان به شکل که نام  ،(lāh)الهی ها
، با Lahij (lāhīǰ)الهيجی  - )Iranicizedايرانی شده (

 ē/īč- -از زبان ايرانی ميانه اولی،  īǰ-پسوند
 – (Lāhīǰān)شده، و در نام های شهر الهيجان ليتشک

در جنوب گيالن و شهرستان الهيج در اران بازتاب 
يی ماقبل  لهيقب یگروه هايافته است، نيز به 

 کسپين تعلق می گيرند.  ینوار ساحل يرانیا
 

 خنگاريتار –(Anania Shirakatsi)شيراکاتسی آنانيا
در منطقه را  Ałahēč-k)اله ها/ الهيجی( کشوری ارمن

قره  یدر جمهور) (الچين) Kashataghکنونی کاشاتاغ (
 يادآور می گردد. یباغ کوهستان

  
ت خصوصيا سرزمينی،خاص  یها یژگيو به دليل ديشا

 ی،زندگو شيوه  و روش نوع راه ،يی لهيسازمان قب
 یژگيو ی؛رانپذيرش زبان اياز  حتا پسظاهرا، 

. گرديده باشدمنطقه حفظ اين مردم  تباری یها
 یفرهنگچيز را می توان در باره خودويژگی ن يهم

به اين جا اسالم  ا. حتباقدمت گفتمنطقه اين 

                                                                                                           
کافی   ، نيروی ثبوتیخراساندر  -رانياخاوری شمال 

  .شود ینم یبانيپشت یخيتار قيبا حقا ژه،يبه ونداشته، 
(G. Windfuhr, “Isoglosses: A Sketch on Persians and Parthians, Kurds  
and Medes”, Acta Iranica – 5, Leiden, 1975, pp. 457-472) 
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ورت، آمد. در هر ص رانيا نقاط رياز سا پسان تر
 چنين بر می آيد که تا سده بيستم، در اين جا

 ی وجود داشتند.باستانهای فرقه  روانيهنوز هم پ
در منطقه (غير دگماتيک)  یجزم ريغمحيط و فضای 

شمار و  ی هاديزی زمانکسپين،  یايدر یجنوب
 ارتدکس يی را که به اسالمفرقه هابسيار ديگر 

 یرژن(سنی) پيوند داشتند، پناه داده بود. ا
 ،یجنوب کسپينپرشور انباشته شده در منطقه  ميعظ

سده  ميانه های ر دکه را زاييد  هيآل بو دودمان
پس از دهم ميالدی، در عمل اندکی بيش از دو سده 

از  با گرفتن بغداد، – از سوی عرب ها رانيفتح ا
در مرکز حاکميت خود را  کشيدند وانتقام آن ها 
 برپا نمودند.خالفت 

 
 يا آتورپاتاکان ( جانيدر آذرباها مسافری  

(Aturpatakane، بودند ديلمی ها از زين. 
 

 از منطقه و ازها در همان دوره، امواج مهاجرت 
) به طور خاص، النيگ یکوهستانبلند منطقه ديلم (

يک را به خاور نزددر يک سخن، آسيای قدامی يا 
ديلمی ها  سان سيالبی زير گرفته و پوشانده بود. 

 یها از ارتش یاريمزدور در بس سپاهيان چونانِ 
هم  رد پای ديلمی ها. ندجهان اسالم خدمت کرده ا

و هم دموگرافی  )مکانتوپونومی (نام های ر د
قابل مشاهده (مردم شناسی، جمعيت شناسی) منطقه 

نام خودی ديمل ها) (ها مثال، زاز عنوان. به است
به گمان کنند،  یم یزندگ اناتولیدر  که اکنون

الب، از شاخه های ديرين سرکشيده از گستره غ
 پيرامون کسپين باشند.

 
ها (تاالش ها) که طالش  پيشينه تاريخی نيهمچن

 جاديا ،یرزمکارروايی های  ینمونه هاسرشار از 
مبارزه  جوشی حاد، همراه با گرمیدولت یتشکل ها

است؛ نيز می تواند چوناِن تصوير  و شور و شوق
 یايدرشندگان گستره جنوبی روشنی از تکاپوهای با
 کسپين ارزيابی گردد.

  
ويژگی معين باشندگان گستره پيرامون کسپين در 

های آن ها در راستای در تالش  رانيغرب ا
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ی شان نيز تبارز خود یادبهای سنت پديدآوری 
ترجمه نخستين ه شايان يادآوری است ک. نموده است

 ،یطبربه زبان های  ی،ارسپبا  گامقرآن همهای 
به آن سخن می  در مازندرانامروزه نيز که 

 گويند، صورت گرفته بود.
 

 - یطبرجايگاه گويش  نو ايرانی، یها شيگو انيدر م
در  ،استتثبيت شده قديمی  یادبآثار  که دارای

اين در حالی است  .است دوم یارسپواقع، پس از 
 ،یکرد گ.]-که در زبان های [ديگر ايرانی، مانند

 یهانخستين نمونه  ی،و بلوچگ.] -[(پشتو) یافغان
پديد شانزدهم و هفدهم سده های در تنها  یادب

از  یبرخ ه رغمحال، ب نبا اي310آمدند.
اين  کسپين، باشندگان گستره پيرامون خودزيستايی

کليت  ازی ريناپذيی همواره بخش جدامردم 
باشندگان ايران باختری به شمار بوده اند و 

سرزمينی ايران   گسترهاز بيرون هرگز خود را 
 نخوانده اند.

 
» پارسی رنسانس«است که  ناگفته پيدا و آشکار

آن  یکه تجل ران،ياباختر در  (رستاخيز پارسی)
علم و فرهنگ در  دگی چشمگيرالنشگوفايی و بدر 

سده های پانزدهم  و شانزدهم پديدار گرديده 
گ.] -های [خردورزانه استيسبرکت به همانا  بود،

                                     
. به گونه يی که ديده می شود، استاد گارنيک  310

ساطوريان نيز تاريخ پيدايی نخستين اثر مکتوب به زبان آ
هفدهم ميالدی می داند که با  -پشتو را سده های شانزدهم

حقايق علمی بيخی همخوانی دارد. تا جايی که از ديدگاه 
مکتوب به زبان پشتو  علمی ثابت شده است، نخستين اثر

می باشد که به قلم بايزيد انصاری، » خير البيان«
معروف به پير روشان نوشته شده است. پيش از وی، اثری 
به زبان پشتو در دست نيست. جالب اين است که بايزيد 
انصاری خود، نه پشتون، بل که برخاسته از يک عشيره 

می  کوچک خاور کابل بود. با توجه به همين واقعيت،
توان گفت که اصالت ساير آثار مکتوب به زبان پشتو، از 

(که از سوی دانشمندان » پته خزانه«جمله کتاب مجهول 
پروفيسور داکتر قلندر مومند در کتاب  -پشتون پاکستانی

و پروفيسور داکتر افريدی در » پته خزانه فی الميزان«
 - با آوندهای گران علمی» پته خزانه فی الحقيقت«کتاب 

 گ. -کادميک رد گرديده است)، زير سوال می رود.ا
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 ،رانياخاور در که  چيزیبود. ( ديلمی هيآل بو
 گره و پيوند می خورد) انيبا نام سامان

 
انسان انتروپولوژی يا  یبا توجه به پارامترها-3

مو پوست سر،  ،یکيژنت یها یژگيو ،(شکل سر یشناس
به  - انيرانيا بيشترينه)، و... چشمو برش 
باشندگان دارای سيمای  از یتعداد کم یاستثنا
گ.]  -) مانند [بخش هايی ازMongoloids( مغولی

نگروييد يا  هزار نيترکمن ها و هزاره ها، و چند
(در برخی از )   (Negroidسياهپوست چهره نماها 

قفقازی « نژاد ارس) متعلق بهپ جيخل یساحلنواحی 
نوع آلپی يا  ژه،يبه و يا قفقازی شکل اند» سيما

هر چند ، ) آن(Roundheadsِگرد سر يا ِگرد کله 
 - از همان نژاد  گريد رگروهيدو ز گانندينما
يی (ميانزمينی) نيز به  ترانهيمد یايو در یشمال

  چشم می خورند.
 

ارمنی نما  -یهر دو شکل از نوع آلپ ،در اين حال
) و ايرانی نما Armenoidيا ارمنی مانند (

)iranoid ( رانيمختلف اجاهای در پيمانه برابر به 
نوار و در ری باختشمال  نوع نخست در وعيشبا 

از گروه  ريبه غديده می شوند.  کرانه يی کسپين
ی سيما (هزاره ها و ترکمن مغولياد شده  یها یها
در  رانيکه در ا) Negroidنگروييدها ( و ها)

روندهای دموگرافيک  ايو  فرعی یندهايفرآ نتيجه
يک يا انسان شناس یها یژگيوبعدی پديد آمدند، 

تا  رانياپشته  ینباستاباشندگان  انسانشناختی
) زبانی آن  Iranization-ايرانی شوی (ايرانيزاسيون

 بود که کنون هست.همان ها، به گمان غالب، 
 

 گ.]-در عمل، سيما و نمای باشندگان ايران [بزرگ
 - یترکيورش های پس از  احته های پسين، در هزار

 یکشور براگوناگون نقاط آن ها در و تسلط  یمغول
ش دگرگونی های شايانی نگرديده سده، دستخو نيچند

  epicanthusآشکار هر صورت، موجوديتدر است. 
در  یمتعلق به نژاد مغول ی)اصل یها یژگيو(
  انيدر مجايی تا  ها و در ترکمن، تنها رانيا

 هزاره ها ديده می شود.
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 یها یژگيتنها در ورا می توان  راتييتغ یبرخ
ی س هاتماهايی که ناشی از بلوچ يک انسان شناس

گروه های و ) Brahuiبراهويی ها ( با تنگاتنگ
، اند، ارسپ جيخل نوار ساحلی )Negroid( نگروييد

هم می توان  گريد ینمونه هابه  رديابی کرد.
 اوغوز ليقبا ندگانيمثال، نما یاشاره کرد: برا

چشم افشار،  و (اينه لو يا عينه لو؟) اينالو
 مربوط به هايی اندکی کشيده و پهن دارند. آن چه 

بدون شک، (که  در استان فارسها  يیقشقاايل 
 نشانه های ی دارند) می گردد،ترک یها شهير

کمرنگ ديده می شود. با اين  اريبس ی نمامغول
 ره آوردکه نادری اند موارد  -ها نيا هم، همه

همپيوندی های دموگرافيک و  آميزش های ديرين
 رييرا تغکلی  ريتصو نيستند و به صورت عمومی،

 .نمی دهند
 
 نيا برشمرديم، آن چه که در باال پيوند بار د

هند و اروپايی  پس تاثير: که شود یمطرح م پرسش
ريختيابی ها) در  يیايآريا (ی ها رانيا -ها

و به  چگونه است رانيا باشندگان یرونيبسيمای 
نژاد متعلق کدام ه خود آن ها بتر،  یطور کل

از  رانياتيالی اس قيدق ختعيين تاري ؟بوده اند
. با می باشدممکن نا، روشن است ،سوی آريايی ها

و  يکشناسانباست پايه داده هایحال، بر  نيا
 نيکه اگفت  می توان با اطمينان ،یشواهد زبان

مهاجرت  در نتيجه سرازير شدن چند موج  داديرو
 الدياز مپيش هزاره دوم نخست  مهياحتماال ن سر از

 رخ داده بود. 
  

نخستين کوچيدن ها و راهپيمايی های دم  هديدر سپ
جا به چگونگی  نيا(در  در منطقهها  يیايآر

مسيرهای راه های رسيدن آن ها به گستره ايران  
آمده اند، نمی  جا نو اين که از کجا به اي
 ،ويژهفرهنگ ی با مردم پردايم)، در اين سرزمين،

های شايانی هم  شرفتيها پ از آن یکه برخ
 – گام نخستدر  کردند. یم یگزند داشتند،
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سنت دارای نوشتار و که  ،ها) ايالمی( انيالميا
 311ان ساله دولتداری بودند.هزار

 
 برشمرده کرانه های یبومباشندگان  در کنار

 لولوب ها -زاگرس یها هيدر کوهپا کسپين، یايدر
(lulub)312کوت ها)، کاسيت ها  ا(ي ها ، گوت

)Cassites نيدر شمال ب ، وخوزها -در خوزستان)؛ 
کردويی ها يا  ها،ی ورخ -(ميانرودان) نيهرالن

ی رتيو(ک يا )Kirti( )، کيرتی هاkarduhiکردوهی ها (
ی ها يا گورانی ها (نگاه شود به: فصل گور313،)ها

 زندگی می کردند. چهارم، بند سوم) و...

                                     
. روشن است، نخستين دولتی که در گستره ايران در  311

دوره تاريخی تشکيل گرديده بود، همو، دولت ايالمی ها 
بود. ايالمی ها، پيش از آمدن آريايی ها به پشته 
ايران، در گستره شمال باختری ايران کنونی می زيستند 

 دولتی داشتند.   و از خود ساختارهای
ی ميان لرهای کنونی و لولوب های کيژنت.  پيونددهی  312

باستانی (از روی تشابه يا هم آوايی اتنونيم ها) را 
 ،منسوخ های ديگر هيبه دسته نظر بی باکانهتوان می 

 .نسبت داد
و  ميقدخاورشناسی در  شايع اريس. تيوری تا جايی ب 313

در باه آماتور، ای و حلقه ه ر محافلد ريدلپذکنون بس 
بوده اجداد کردها  )  گويا  karduhiآن که کردوهی ها (

در نولدکه  تئودور باشند، به گونه بنيادی از سوی 
تئودر  نگاه شود به:(گرديد نزدهم رد  سدهاواخر 

 اشتبزرگد یمقاالت برانولدکه، کرديی و کردها، گزيده 
 ). 81-77، صص 1898 ن،ي، برل)Kiepertاز کيپرت (

(Th. Nöldeke, “Kardū und Kurden”, Festschrift für H. Kiepert, Berlin, 
1898,  pp. 77-81). 

 
هم به گونه  ها ، آنی هارتيوک آن چه مربوط می گردد به

  م،. نگاه شود به:نشان داد چندی پيشمن،  يی که
(G.S. Asatrian, “Prolegomena to the Study of the Kurds”, pp. 22-30) 

 
هر چند  ندارند. کردها پيوندی با چيهوی هم رفته، ر

کرد  يی لهينام قب شالوده در  ديشااتنونيم آن ها 
 هيثانو(پيوند به بيرون)  رفرنسيشن  جهينتچوناِن 
 (نگاه شود به: فصل چهارم، بند سوم) باشد.نهفته 

 از سوی آريايی ها نگاه شود به:  رانيادر باره استيالی 
باره کورش (در  ايران خاوری تا« اثر وزين دياکونف



 

718 
 

 
زبان  بودند.ن يیهند و اروپااين مردمان، 

متون خط انگيز ه شگفتی بردر بدنکه  ان،يالميا
نيز با آن نوشته  یهخامنش یاسناد دفتر(که  یخيم

و  يیشناساقابل است، رسيده به ما شده است)، 
اين زبان مانند زبان . يستندنرمزگشايی معين 

ی بستگان آشکار ،ی هااورارت -) Hurrianوری (ههای 
 یکيژنتپيوندهای  ی فرض نمودنبراها تالش  ندارد.
 یديدراو یها و زبانی الميازبان  گويشوران ميان

 314.بوده انديت نموفقتا کنون قرين 
  

مک (مکران)، باشندگان احتماال دراويدی ها، 
) ) بوده (machiya مچيا  (مردم کنونیبلوچستان 

ايشان شمرده می  نوادگاناز  براهويی ها، که اند
لکسم ها (نشانه ها)ی  قابل توجهشوند. طبقه 

تنها  -بان براهويیقديمی، در ز )ی(بلوچ ايرانی
 یديدراو باشندگانبازمانده از  )اثرريليکت (

  گواه بر پردامنه بودن –کرمان و بلوچستان 
می منطقه  نيدر ادراويدی  -یرانيا های تماس
 باشد.

 
که  ران،ياپشته  یمردمان باستان گريدهای زبان  

از نام  یبرخاز ، به جز ار نبوده اندنوشتدارای 
 گر،يد یها نوشته شده به زبانآثار آمده در  یها
ی (همريشگی، کيژنت یوابستگاز ديد  زين

 اي خته مانده اند. اين زبان هاناشنا همپيوندی)
با زبان های  اتجريد شده بوده اند، ي یزبان ها

 ی خويشاوندی داشته اند.الميا اي یورارتا -خورتی
 

 نيب -یرانيا تباری موزاييک رنگيناز  یبخش مهم
که  ،ی ها می سازندسامآرامی ها و ی را نيهرالن

نزديک دانش در خاور  رسانايیدر بزرگی نقش 

                                                                                                           
 ران،ياو فرهنگ دولت  خي)، تارطرح تازه مساله امکان

 .153-122، ص. 1971مسکو، 
 

. همين سان، احتمال پيوندهای همريشگی ميان زبان  314
اورارتی و زبان های شمال قفقاز از سوی  -های هوری

بيشترينه پژوهشگران بس با شک و ترديد نگريسته می 
 شود. 
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که زبان ( یکرده بودند. زبان آرام) بازی انهيم(
زبان  ،)ی نيز ناميده می شودآرام یامپراتور

 یهخامنششاهنشاهی در ی دفتری و کارپردازی اصل
انواع پسان ها، يکی از شاخه ها يا بود، و نيز 

عمده  یها زبانان سوری، در شمار زب -آن رياخ
  ی در آمد.شرق تيحيمس ینيد اتيادب

 
از  یبرخ ليبه دلها  گسترش زبان . بيشتر،4

 کاملعويض تی معين، چوناِن خيتارزمينه های 
کدامين محيط تباری پنداشته می شود.  گمان برده 

يا  پيشين، )زبان هایزبان (می شود که گويندگان 
و می کوچند  یگريدجای به  ايروند و  یمميان از 

(از راه رسيده)  گانهيعنصر ب درحالت  نيدر بهتر
تباری خويش،  یها یژگياز دست دادن زبان و وبا 

 جذب و هضم می گردند.
 

، از جمله هند یزبان ی، گسترش خانواده هاعملدر 
مسالمت  وهي، در دوران باستان به شيیو اروپا

بود. تاده تفاق افبيخی به شيوه  ديگر او  زيآم
به منظور باشندگان بومی ل امکسازی نابود ،نخست

  (Lebensraum)یزندگگستره نو  و روفتن» یپاکساز«
 ديبود. تبعغير معمول  یجوامع باستانبيخی برای 
داده است. می به ندرت رخ  زين بوميانو اخراج 

است. در  ديزمان جدهای  تيواقع -ها نياهمه 
 را تياز جمع یبخش ینيگزيجا ادوران باستان، حت

 تصور کرد. داليل موجه،توان بدون  ینم
 

تقريبا در دوران باستان  یزبانبستر  رييروند تغ
کوچ آمدگان (مهاجران)  چنين رخ می داده است:

جا می  یفرهنگ-تباریجامعه  کي هيدر حاشنخست 
و  یاقتصاد ،ینظامهای  یبرترگرفتند و به دليل 

فرآورده های صرف ممانند ( گريدباالدستی های  اي
) معموال از ...و تر نوعمت یمواد مغذ اي یلبن
مواضع  به دست آوردنو  پيوندهای خويشاوندی قيطر

در جامعه به را  قف نخبگانمو جيبه تدر برجسته،
زبان که ديگر چونانِ ها  زبان آن ند.آوردمی دست 

 معتبربه زبان باشکوه و ، شمرده می شدنخبگان 
قلمرو سراسر و به  گرديد (با پرستيژ) مبدل می
به شمول نواحی  ،»)بستر(«بود و باش تبار بومی 
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نداشتند، گسترش  ميمستقيی که با مهاجران تماس 
 دو زبانه بودن، سپس، پس از چند قرن .می يافت
در  حتمی چيرگی می يافت. بيگانه سرانجامزبان 

 ميان بوميانر يا بيخی دخود  گانگاني، بحال نيا
 کآن ها يبا  سهيدر مقايا ، گرديدند یحل م
 ريي. در واقع، تغو ناچيز می ماندندکوچک  تياقل

نمی افتاد. در عهد هرگز اتفاق  یتيکامل جمع
 اترييتغدر هنگام همواره  ی، مردم بومباستان
 .می ماندندغالب چونانِ عنصر  زبانی،عمده 

 
چنين بر می آيد که ايرانی سازی (ايرانيزاسيون) 

)Iranizationنيز همين گونه رخ داده  رانياشته ) پ
يی هند و اروپاباشد. افزون بر آن، نياکان 
، خود به انيبومايرانيان غربی، درست مانند 

دارای سيماهای اروپايی(قفقازی نما يا  نژاد
 نيبا ا ) متعلق بودند.Caucasoidقفقازی چهره 

 یها يیايآرشمار : ستيمهم ناين اصال حال، 
قدر  آن رانيفالت ا يانبوم با سهيدر مقا گانهيب
يک انسان شناس یکلچشم انداز ود که م بک

 زبان یرانيابومی ديگر  تيجمع(انتروپولوژيک) 
 دگرگون نمی گرديد.، در هر صورت شده

 
ی گريمانند شاخه ددرست  ،ايرانی انتازه وارد

جاگزين گرديدند، هند هند و ايرانی ها که در 
 يیايرا -همه خود را به يک نام می خواندند

)aryaی)، که به وفور در متون کهن در زبان ها 
رای (بی، در نام های قبايل ايرانی و هند یرانيا

خودگردان در اثر  315یاياوستسرزمين ، الن مثال،
در ده (که  های اشخاصنام در )، Nartحماسی نارت (

بنيادی پژوهشگرانی چون  قاتيتحق های اخير موضوع
)، M. Mayrhofer( رهوفر)، مايGershevichگيرشويچ (

و...  )Livshits و. آ. ليوشيتس (  و تياشم آر.
توپونمومی در و نيز ، ديگران قرار گرفته اند)

 به چشم می خورد.) ...و ،ها (نامجاها)
 

                                     
نيز زبان و خود را  ،»یرونيا«خود را » ها ستوا . 315
 نيسرزم یعني »رستانيا«خود را  نيو سرزم »یرونيا«
 .نامند یم »ها یرانيا« اي »رهايا«
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توپونوميک  یتشکل هاهای نمونه شناخته شده ترين 
: همو نام مکانی ايآرکلمه  با ی)مکان نام(
ريايی ها) آبنگاه  (خاستگاه يا» اريانم ويجه«

گرفته » راناي«)، نام کشور §1 ،(نگاه شود به
ژنيتف  جمع  حالت -) aryānām( »ايريانم«شده از 

 (کشور))، به معنای arya(حالت جنسی) کلمه ِاريا (
) (که -Shahr)  Eranمخفف ايرانشهرشکل  -يی ها ايرآ

تنها  ،کشوربه معنای » شهر«کنار گذاشتن با 
است) (نگاه شود به: زير نويس ايران آن مانده 

است (که نيز به  (Āryāvarta)رياورتهآ) و 3شماره 
ريايی ها بوده است که در شمال هند آمعنای کشور 

و بخشی از آن در سرزمين ميان رودهای جمنا و 
 گنگا موقعيت داشت).

 
، که در بر دارنده رانيمعاصر اهای جااز نام

می توان  ،داند و ريشه در اين کلمه دارن» ايرا«
 یکيدر نزد یکوچک یروستا -(ارزند)» هرزند« از

به ياد کرد که  ،یشرق جانيمرند در استان آذربا
» arya-zantu*« به کلمه ايرانی باستان من،باور 

) حل بود و باش(م یعني .گردد یم بر (اريا زنتو)
 نگاه شود به: ( ريايیآيی يا جمعيت ايرآ لايقب

 )4 بند فصل سوم،
 
 کيدر  یخيتار تيواقعيک  چونهم ،»يیايآرجامعه «

شته است. جای وجود دازمانی خاص، البته،  گستره
ريايی ها (خاستگاه نخستين آبود و باش نياکان 

بررسی به  ازياست که ن یموضوع خاص -ريايی ها)آ
مربوط به موضوع  مايمستق و مفصل دارد (که قيقد

ی يعن .)مورد ارزيابی نوشته دست داشته نمی گردد
 يیايرآ انی بوده اند که به زبانمردمبه راستی 
نياکان ايرانيان و هندی ) زبان یراني(هند و ا

به گمان غالب، (های کنونی سخن می گفته اند 
ی از قبايل کوچرو دامدار يا بزرگ ونيکنفدراس
پروتو « -بخش تقسيم شدند )، که به دورمه دار
و ، يا نياکان ايرانيان نخستين» ايرانيان

که هند را  (نياکان هندی ها)» وتو هندی هاپر«
 ند.کرد استيال
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ريايی (هندوايرانی ها) هم به همين خالصه آتاريخ 
 -یفرهنگنمای ها به طور کامل  آن -می گردد
خود و گسترده يی را دگرگون ساختند منطقه زبانی 

 شهيهمبرای و  شدندحل ميان باشندگان بومی در 
افزون ها  ، آناستشر .را ترک کردند خيتار صحنه
، ها ، اسطورهجهان بينیزبان، عناصر فرهنگ، بر 
خود  یاخالق یو هنجارها ،یساختار اجتماع ،آيين

در توسعه ارگانيک که را نيز به ارث گذاشتند 
ريختيافته در درازای » ايرانی -هندو«تمدن سترگ 

 .ه ها، بازتاب نمايانی يافته استها و هزار سده
 
داستان  -است یگريستان دن دااي، ا اين همب

 پرشور یندهايفراروند در پديد آمده دوباره 
 یزبان هابه که ريختيابی تباری توده هايی 

ريايی آند، از آيين های گفتمی سخن  يیايرآ
و ريايی می خواندند، آپيروی می کردند، خود را 

، هم می کردند و می باليدند به آن افتخار احت
 ،مفهوم کامل کلمه بهها ديگر  اما، در واقع، آن

ريايی ها در ماسک آنه، بل که ادامه » ريايیآ«
 بودند با فاکتورهای اتنوژنيتک» ريايیآپوشش «
)ethnogenetic استيالء  یها نيسرزم یاصل) باشندگان

  شده.
 

در باره همه توده هايی که  بايتقرهمين گفته ها 
سخن می گويند، صدق  يیهند و اروپابه زبان های 

از  -ی هاارمنزبان به عنوان مثال،  .می کند
يی است. ارمنی ها، از ديد هند و اروپاهای زبان 

 یباستان باشندگان فرزندان بازمانده از یکيژنت
 -اندو اورارتو ها،  های ورخ -ارمنهای کوهستان 
 یلکانبا ،اناتولیسازه های  از یبا برخشايد هم 

 قع،، در وای ها). ارمنی(احتماال اشکان یرانيو ا
 .دارند يیهند و اروپاتنها زبان 

 
، مانند ی)هند ārya آريا ی ورانيا arya( ايرانام 

نام های تباری (اتنونيم ها  از یاريبس
ethnonyms ی (ايتمولوژی) تثبيت شناس شهير) ها

» ريايیآمساله «ادبيات اگر چه شده ندارد. 
 »بينج«معانی يی چون  است.گسترده  اريبس
در دوره های  –واژه  نيبه ا »آزاد«) و سرشناس(
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(کانتونوماسيون) های  یآلودگ جهينتبعدی، در 
(اومونيم)  همنامسازه دو هم آميزی  اي یثانو

 داده شده است.
 
بدون توجه  ران،ياکنونی  . هرچه هست، باشندگان5

و  کنند، یم یزندگ بخش کشوردر کدام به آن که 
 ديگر گويش های ايرانی ايو  یارسپ اين که به

با  ،یترک یلهجه ها ايو  یعرب به سخن می گويند،
کهن باشندگان  نفرزندا ،به اتفاق بيقر تياکثر
 .دنباش یم رانياپشته 

 
عناصر آمده از بيرون در اين گستره يگانه 
تباری، به گونه يی که خاطرنشان ساخيتم، تنها 

ن های باشنده استان گرگان (گلستان) در اترکم
شمار شان به نزديک به يک جنوب خاوری کسپين (که 

ميليون نفر می رسد)، براهويی ها در استان 
بلوچستان (که دارای خاستگاه دراويدی  -سيستان

هزار نفر می رسد)، و  150به  ناند و شمار شا
نيز مندی ها يا سميت ها (به تعداد نزديک به 

هزار نفر در خوزستان)، هزاره ها در  بيست
سی زبان آمده از های پارچهره خراسان (مغولی 

هزار نفر می  250افغانستان که شمار شان به 
رسد)، عرب های خراسان که ديگر تقريبا با 
باشندگان بومی اسيميله شده اند و شمار شان به 

هزار نفر می رسد) و کولی ها يا غربتی ها  پنجاه
(سگون ها يا جت ها) در بخش های مختلف کشور که 

يالدی از هند به در اصل در اوايل هزاره دوم م
 1.5اين جا آمده اند و شمار شان به نزديک به 

ميليون نفر می رسد. و گرو قبايل تورک زبان 
قشقايی، افشار، شاهِسون، ايانلو، بهارلو، خلج 

   316ميليون نفر). 1.5(روی هم رفته، 

                                     
 ندگانينما -) 900،000(حدود  تورکی زبانان تياکثر.  316

، که، هر چند اند در استان فارسقشقايی  ونيکنفدراس
از  شيب نند، ز یمخن س یهنوز هم در خانه و به زبان ترک

، یاستثنا ه(ب زبان، پارسی شده اند ترک یگروه ها گريد
رو  یارسپبه زبان خلج ها که ديگر مدت هاست  د،يشا

در گرداب  شهيهمها  يیقشقاکه  است ). جالبآوردن اند
 ند.بوده اتاريخ ساز  ،رانيا یخيتاررخدادهای 
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به اين آمار می توان ارمنی ها را (که شمار شان 

ن (که نزديک به هزار نفر می رسد)، يهودا 150به 
هزار نفر اند)، گرجی ها (که شمار شان نزديک  15

به ده هزار نفر سر می زند)، و همچنين افغان ها 
(پتان ها) را نيز افزود که در خراسان نزديک به 

 صد هزار تن از ايشان بود و باش دارند. 
 

در نتيجه، می توان گفت که از مجموع باشندگان 
شمار کل آن ها  2006ايران غربی که به سال 

 6.4ميليون نفر می رسيد، تنها  70.5نزديک به 
گونه،  نيا 317درصد باشندگان غير بومی اند.

ايرانيان امروزی با باشندگان  ٪95 نزديک به
ها به  يیايآربومی پشته ايران (که پيش از آمدن 

و  ها شهدر آن ساکن بودند)، ري رانيفالت ا
 ليحال، به دل نيبا ای های تباری دارند. وستگيپ

                                                                                                           
در اجتماعی  یو زندگ استيدر س یريدرگ یامروز، درصد

 بايتقر ،در اين حالباال است.  اريبس ايل نيافرزندان 
ايرانی  استمدارانيهنرمندان و س ،دانشمندانهمه 

قشقايی، هواداران شاخه تندرو  طيمحبرخاسته از 
می  مثالاند. برای  رانيا یستيوناليناس یدئولوژيا

پژوهشگر  -شادروان پروفيسور مهيار نوابی ازتوان 
دانشگاه پيشين  سيير -یپهلو اتيادب برجسته گويش ها و

تاسيس شده در » يیايآسپژوهشکده «پيشين  ريو مد رازيش
تاريخ نويس نامدار  – اتيکاوه ب نيو همچن ،زمان شاه

 ه  قشقايی) و ....نام برد.ليقبرهبران از  یکي(پسر 
 

در جايی که  -یکشور مذهب کيدر که  ،شايان يادآوری است
خود نام  کودکان ود تا بر رسما به مردم توصيه می ش آن

گذاشتن نام های ناب ايرانی  ، وی بگذارندمسلمان های
روشنفکران کنون چندان رواج ندارد، بيشتر در ميان 

ی پا رانيا های ینامگذاربر سرسختانه  يی؛قشقا» ارثی«
هايی چون نام امروزی  انيرانيادر ميان . می فشارند

 ژه،يمن ژن،يب ار،يآرش، اسفند دون،يکاوه، فر ر،ياردش
آشکارا در ميان قشقايی  شتريب ....و تهمينه  د،يناه

 ها ديده می شود.
 

. برای به دست آوردن اطالعات مفصل تر نگاه شود به  317
بافت زندگی مردم ايران : «اثر مولف به زبان پارسی: 

گوناگونی قومی يا گوناگونی زبانی؟، فرهنگ مردم، 
 .26-10، صفحات 2011تهران، 
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 یعيطب طياز شرا یناش های دموگرافيک يیجاه ب جا
آب و  کمبودبه عنوان مثال،  - يیو آب و هوا

ی (ديمه يا باران یاريآب یهانبود سامانه 
به  یامروز یشيگوهای محدوده پيوند زدن ، -للمی)

با اين  .ستين ريامکان پذ مشخص تباری یگروه ها
 جاني، آذرباپينکس یايدرباشندگان پيرامون ، هم

(Aturpatakana) یخوزستان جنوبو  يا اتروپاتاکان - 
تحرک م ترکم ،آب فراوان گوارا و یبه لطف هوا

 یسازمان ها ميو احتماال ادامه مستق ه اندبود
 نيکه در دوران باستان در اتباری يی اند 

نامهناد  های عرب کردند. یم یزندگها  نيسرزم
) یقوم (سام از تبار يعنی عرباصال ، یخوزستان

 دربل که بازماندگان خوزها اند که  ،ندستين
ی از آن ها ياد هخامنش )یها بهيکتسنگنبشته ها (

 زبان شده اند عربشده است. آن ها پسان ها 
باشندگان باره  در نگاه شود به: فصل هفتم).(

، کسپين، پيشتر يادآور شديم یجنوب کرانه های
) يا aturpatakanباره آتروپاتاکانی ها (اما در 

 آذری ها بايد چند نکته را يادآور شويم: 
گستره يی است با تماميت ، در واقع، کنونی رانيا

که به ، یو تمدن یاسيس ،یفرهنگ-تباری کامل
 نياز ا یبخش چيه ها ريشه دارد. اعماق هزاره
کنند،  یم یآن زندگ یکه بر رو یتيکشور با جمع

به گونه  اي شده است وبا توسل به زور فتح ن
شده است. ن مهيضم به آن خيتارروند در  یمصنوع

به  نحصردر نوع خود م ،یعيساختار طب کي  نيا
 با ويژگی های تکرارناشدنی است که پيوسته فرد
و شور باز می آفريند که  به  یانرژدرون خود در 

چيره شدن بر سرنوشت  ويستاری پايدار زآن توان 
 می بخشد.

 
 پيوست:

ترکيست ها و پان ايرانيست ها  کشاکش ميان پان
در ايران پيشينه نزديک بر سر تاريخ آذربايجان 

ها و هم پان  تهم پان ترکيس. به يک سده يی دارد
در انترنت تارنماهای بسياری  ايرانيست ها

دارند. در پيوند با مقاله دست  داشته، در اين 
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جا فشرده يک مقاله پان  ايرانيست ها را از 
 :آوريممی 318»کان  و مغوالنتاريخ تر«سايت 

سرزمين البانی يا اران را امروزه جمهوری «
آذربايجان و اتروپاتکان يا آذربايجان را 

 - ذربايجان ايرانآآذربايجان ايران می نامند که 
جايگاه بودوباش اتحاديه يی از تيره های آريايی 
اورارتو و ماننا بوده است که بعدها قوم ماد به 

 –همه سنگ نبشته ها  دند.اين سرزمين وارد ش
آثار باستانی مانند آتشکده آذر گشنسب و حتا 
پژوهش های ژنتيک نشان از يگانگی و همريشه بودن 
مردم آذربايجان با ديگر اقوام ايرانی مانند 

 کردها و بلوچ ها دارد.، پارس ها
  

در واقع، سنگين ترين ضربه بر پيکر زبان آذری 
ن حمله مغول به های آريايی آذربايجان در زما

ايران وارد شد. چون آذربايجان به دليل داشتن 
چراگاه های فراوان، نخستين جايی بود که قبايل 
مغول در آن اسکان يافتند. پيتر گلدن می نويسد 

شان  روند ترکی شدن مردم آذربايجان که زبان
پهلوی ساسانی بود، در چند مرحله صورت گرفت. 

 يان بر می گردد.  چيرگی زبان ترکی به دوره صفو
 

مهاجرت بزرگ قبايل  ،...ريچارد فرای می نويسد
 اناتولیترک های اغوز نه تنها آذربايجان حتا 

را ترکی زبان کرد و کشوری به نام ترکيه عثمانی 
 پديد آمد. 

 
نام آذربايجان  ،بر پايه پژوهش های سيتوچوفسکی

نام يک سردار پارسی مربوط به سده  -از اتروپات
بر گرفته شده است که بعدها  .پ. مچهارم 

 اتروپاتکان تبديل به آذربايگان شد. 
 

با بهره گيری از  ،دولت های عثمانی و شوروی
زبان ترکی رايج در آذربايجان، جبهه پان ترکيسم 
را درست کردند و کوشيدند برای قوم آذری آريايی 

مغولی بسازند. هدف شوروی  -ايرانی، تباری ترکی
شمنی ميان ايران و شوروی پس از د، از اين کار

                                     
 آريانفر.-اندکی ويرايش و فشرده سازی . با 318
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خورشيدی بود تا ايران امتياز نفت را  1320سال 
کشور ترکيه هم کوشش کرد  به روس ها واگذار کند.

با همکاری انگليس و روسيه و با بهره گيری از 
نويسندگان سفارشی دارای دکترای افتخاری، 
انديشه پان ترکيسم را گسترش دهد که همه مناطق 

ايد از کشورهای خود جدا گشته و يک ترکی زبان ب
مغولی مانند جدشان چنگيز خان،  -امپراتوری ترکی

 پديد آورند.
 

ترک ها در اين راستا، در اوايل سده بيستم دو 
سال پيش  پنج هزارميليون ارمنی را که از 

باشنده اين سرزمين بودند، قتل عام کردند و حتا 
نابود گورستان های شان را هم با لودر ويران و 

کردند. ترک ها همچنين چند صد هزار نفر از مردم 
 کرد را قتل عام کردند. 

 
دسترسی به آب  ،هدف شوروی از طرح پان ترکيسم

های گرم خليج فارس بود. هدف پان ترکيسم اين 
است که همه جهان يا بايد ترک شوند. انديشه پان 
ترکيسم همانندی بسياری با انديشه نازيسم و 

تورگوت اوزال رييس جمهور پيشين  هيتلر دارد.
ترکيه استراتيژی خود را بر پايه حضور ترکيه در 
همگی عرصه های سياسی جهان از دريای ادرياتيک 
تا ديوار چين استوار کرد. انديشه های پان 

ارترلملی ديويد  -ترکيسم از سوی سه يهودی
ديويد ليون کوهن فرانسوی و وامبيری  ،انگليسی

احمد آقايف -انند ضياء گوک آلپمجار و ترکانی م
 و يوسف اکچو تدوين گرديد. 

 
دستگاه پان ترکسيم احزاب سياسی بسياری دارد 

که هدف آن » اتحاديه آذربايجان واحد«مانند 
جنبش «جدايی آذربايجان از ايران است. يا 

که کوشش آن در راه » دمکرات های ملی گرا
ک است. حزب ديگر خطرنا» جهان ترکی«يکپارچگی 

می باشد. بز قورد خاستگاه اصلی » بزقورد«آنان 
ترکان در مغولستان را نشان می دهد. گرگ 

هون ها و مغوالن  -خاکستری  به سوی اجداد ترک ها
زوزه می کشد. سوی زوزه کشيدن ترک نشاندهنده 
مهاجرت ترکان از مغولستان به سمت ايران و 
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اروپا می باشد. يعنی بايد مانند گرگ ايران را 
بدريم. امروزه با توجه به دشمنی اسراييل و 

با ايران، آن ها هم از دستگاه پان  امريکا
ترکيسم پشتيبانی مالی و سياسی می کنند. پان 

  هفت هزارترکيسم می کوشد يک تاريخ دروغين 
ساله برای ترک و مغول درست کند. به اين معنا 

سال پيش ده هزار مغول از و که گويا قبايل ترک 
ران ساکن بوده اند و ايران متعلق به در اي

 نه آريايی ها..... ،مغوالن و ترکان است
 
قدمت شهريگری و الفباء در ترکان حداکثر به  

سال می رسد و کتيبه ها در ترکستان و  1500
مغولستان يافت شده اند نه در آذربايجان يا 

 » ترکيه....
 

به » آذري«منبعي كه از زبان  ترين كهن: «يادداشت
، است ياد كرده» ايراني«هاي  عنوان يكي از زبان

ق) است كه گفته 142(كشته شده در: » ابن مقفع«
) نقل شده 22ابن نديم (ص » فهرست«وي در كتاب 

ابن مقفع، زبان آذربايجان،   است. به گفته
(الفهلوية) بوده كه منسوب است به پله » پهلوي«

و يعني سرزميني كه شامل ري و اصفهان  ،(فهله)
نهاوند و آذربايجان بوده است. همين  همدان و ماه
در: ياقوت  منقول» (حمزهي اصفهاني«گفته را 
) نيز نقل 112) و خوارزمي (ص 925، ص3حموي، ج

  اند. كرده
 
می ها به اشتباه  یاز آذر یبعض رانيا در

 که نيبه خاطر ا تنهاترک هستند  پندارند که
 نيچن یلو ی.زبانشان شباهت دارد با زبان ترک

 شهير يیدر بازگو شناس، رانيا دانشمندان .ستين
باور دارند  جان،يمردم آذربا نيريزبان د یخيتار

بازمانده و دگرگونشده  یآذر یکه زبان باستان
دارد که  يیايآر شهيزبان مادها است و ر

آن را  یاسالم سانينو یو جغراف دانان خيتار
زبان  اند. خوانده یو آذر ی)، فهلویراني(ایفارس
 هيشب انيبه زبان ماد رانيا یها یآذر کنونی
 ليبه مرور زمان خلوص خود را به دل یول .است

 .»است از دست داده یساله عثمان نيحکومت چند
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 .اداکتر کوزنتسف و. پروفيسور 
 

ايرانيزاسيون و تورکيزاسيون منطقه 
  319مرکزی قفقاز

                                     
) و Iranizationايرانيزاسيون ( ،و. ا. کوزنتسف.  319

، ، مسکوقفقاز یمرکز) منطقه Türkizationتورکيزاسيون (
ی دوره های پيش از خيتار و يادمان های آثار   / /،1997

خاوری در جنوب يت ها و دوره اسکيتی سکبودوباش ا
 یباستان شناسزمينه در ا هاروپا / / مواد و پژوهش 

 Munchaev RM با ويرايش : نگري، تدوشماره يکم ه،يروس
 .2006، »باستان شناسی روسيه«، پورتال VS Olkhovsky و 

Кузнецов В. А., Иранизация и тюркизация 
Центральнокавказского субрегиона, М., 1997, // Памятники 
предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы // 
Материалы и исследования по археологии России, № 1, Редактор: 
под ред. Мунчаева Р.М., Ольховского В.С. 

 
)، 1927پروفيسور داکتر والديمير کورنتسف (زاده 

بزرگترين الن (آالن) شناس جهان، داکتر علوم تاريخ  
و پرآوازه تاريخ و باستان شناسی، کارشناس بنام  

باستان قفقاز است. او بيش از چهار ده (در سال های 
) مدير شعبه تاريخ و باستان شناسی پژوهشکده 1965-2007

علوم انسانی و اجتماعی اوستيای شمالی بود. او در 
همين سال ها کاوش های فزونشمار باستان شناسيک را 
ه در قفقاز انجام داد که دستاوردهای بس ارزنده يی ب

همراه داشتند. کوزنتسف مولف آثار فزونشماری در 
باره تاريخ الن ها و در کل تاريخ و باستان شناسی 
قفقاز است که برخی از آثار او به زبان های 
انگليسی، فرانسه، ترکی و ساير زبان ها ترجمه شده 

اثر او در خارج از روسيه (از جمله  15اند. در کل 
 . دواثر در پاريس) چاپ شده است
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 يکشناس و باستان یخيتار یطوالن اتمطالعبه رغم 

منطقه  ی ترينو چند قوم نيتر دهيچيپدر باره 
 انباشت انبوه ،یقفقاز شمال -هيروس ونيفدراس

 تباری خيمثبت، تار یمنابع و توسعه علم
به پيمانه بايسته هنوز تا منطقه اين  (اتنيکی)

 مورد پژوهش قرار نگرفته است.
 

 زتباری توده های قفقا خيتار یعلمعينی درک 
مجموعه و سنتز  ليو تحل هيتجز شمالی بر پايه

 هيپاهم از لحاظ پشتوانه و  در کل، ،منابع
 یها هينظر یکنونتراز لحاظ از هم ، »یمنبع«

به هر که ( یاجتماع ازينهم به لحاظ و تباری 
 باال یبه اندازه کاف یقفقاز شمال طيحال، در شرا

 .است عقب مانده )است
 
از سوی  تدوين شدهجالب و تعميمدهی های  ها دهاي

 ،)Vinogradovوينوگرداف ( ،)Chechenovچچنف (
 ،)Kerefovکئرئفوف ( ،)Abramovaابرامووا (

باستان  گريو د) Kovalevskayaکووالفسکايا (
روی هم رفته، اما بيشتر به مسايل کلی  ،شناسان

جداگانه می پردازند. در اين حال، رساله های 
 و) Mizievهای ميزييف ( یريجهتگاز لحاظ  ناسخته

از سوی کامينسکی  Laypanov(320اليپانف (
)Kaminsky کوزنتسف ،()Kuznetzov( ؛ گاگلويف
)Gagloyev) چچنف،  مارکوفين ،(Markovin( 

                                                                                                           
 

  2010در » سيری در تاريخ باستان«آخرين شهکار او 
 -منتشر شد. او طی بيش از نيم سده زندگی علمی

اکادميک، صدها اثر (از جمله بيش از بيست کتاب)، 
چند ده کتابواره و شمار فراوان مقاله نوشت. از مهم 

 است.» اوچرک تاريخ الن ها«ترين آثار او 
اشته، در واقع يک : مقاله دست ديادداشت گزارنده

صفحه. با توجه  50کتابواره (رساله يا جزوه) است در 
به حجم باالی آن، از  ترجمه برخی از بندهايی که 
برای خوانندگان پارسی زبان از ديدگاه علمی دارای 

 گ. -اهميت اصولی و دلچسپ نيستند، صرف نظر کرديم.
320 .[Мизиев И. М., 1986; Лайпанов К. Т., Мизиев И. М., 1993] 
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 به باد انتقاد گرفته شده اند. سخت321و...
در  یشيستارزشمند و سزاوار و ا یجدکارهای 

قفقاز سده های ميانه  لياواتباری  خيتار یبررس
ی از سوی آ. و. گادلو و به تازگ نسبتا ،یشمال

  322و. ب. کوالفسکايا انجام شده است.
 

به سه زيرمنطقه تقسيم ، ی را معموالشمالقفقاز 
خاوری.  یشمالباختری، مرکزی و شمال می کنند: 

می  یقفقاز مرکز هيناحبه بررسی ما تنها  ريدر ز
 پردازيم.

 
 یعني ،یقفقاز مرکزتباری  خيتاری ت اصلاجه

ی بزرگ »البا«های  رودخانهايی ميان ه نيسرزم
)Bolshaya Laba ( اخاور در ارگون و  باختردر)ني 

و مفروض می مشروط  را ما به گونه مرزها
بستر يا  اتيخصوصشرح به  ندتوان ی)، ميمريپذ
و ) Caucasian ethnic substratumی (قفقاز تباری هيال ريز
 تورکباستان و  رانايبا جهان آن  دهيچيابط پور

دشت و شينان کوهن یروابط سنتبه  يعنیباستان، 
 عوامل ،روابطد. درست همين ننشينان مربوط گرد

کننده يی  نيينقش تعتبارزايی يی اند که  یطوالن
 ی هایشکل اوستتدر  یقفقاز مرکزرا در منطقه 

 يی ها بازی نمودند.و کاراچا ها، بالکارکنونی
 ی،منطقه قفقاز مرکزاز بيرون که در  یدر حال

و خانواده ) Adygheادئگی ( -یآبخاز یمردم بوم
 )Vainakh-Dagestaniداغستانی (-ی وايناخیزبانهای 

 حفظ گرديدند.
 

 یراه هابه کهن عهد  تباری یهاندودر اين جا، ر
 یباستانتباری  یندهايفرآجريان . ی رفتندگريد

و  ینه تنها با منافع اقتصاد ،منطقه نيدر ا
]، 1978الوروف، ل. ای.، ها تعيين شدند، [ مشوق

ی عيطب يیايجغراف طيمح یعمودبل نيز با ويژگی 
)vertical natural geographic environment.(  

                                     
321  .[Каминский В. Н., 1988, с. 272-281; Кузнецов В. А., 1987] 
с. 133-135; Гаглоев Д. С., 1987; Чеченов И. М., 1990, с. 144-153;  
Чеченов И. М., 1994, с. 10-12; Марковин В. И., 1994, с. 59, 60]  
322  .[Гадло А. В., 1979; Он же, 1994]، [Ковалевская В. Б., 1988] 
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به سه منطقه قفقاز  ميتقس شناسی،قفقاز در 

 پذيرفته شده است:
جلگه يی) آستانه قفقاز  -ی (دشتیاستپ منطقه -
)Ante steppe،( 
 يه يی)(کوهپايی  دامنهمنطقه هموار   -
 . کوهستانی قفقازو  -
 

روی که هر منطقه از  چنين پذيرفته شده است
 -تباری یندهايدر فرآ ) خودfunctions( توابع
، آستانه قفقاز های استپ ی جدا شده است:کيژنت

 هيروس یجنوباستپ های  هيحاشعبارت است از 
)southern Russian periphery .(یايدر یشمال یها استپ 
گفتنی بوده است (کوچی ها ه در دست ، همواراهيس

زمين های سياه در  ،دهمژه سدهبه است که تا 
استپ 323.)نام داشتند» خاراگازار«کالميکستان 

دشت «آستانه قفقاز در سده هژدهم هنوز به نام 
  324ياد می شد.» کومان

 
 یقفقازقبايل  گذر،دشوارستانی قفقاز کوهدر 
 ،یدامن و دشتهمواری های . بودوباش دارند یبوم

، در ستيز طيمحبيشتر مطلوب و مساعد از ديد 
آميزش ها و پيوندها ميان  گستره ،خيتار درازای

آميزش های . نوردان بوده است و دشتنشينان کوه
چنين به نظر می اما  ،مناطقهمه در ميانتباری 

ها روان در منطقه تماس دامنه رسد که بيشتر 
ه بت گام نخسدر  آن چه گفته شد،. بوده باشد

 .بر می گرددباستان  انيرانيا
 
 اسکيت ها. مرحله نخست ايرانيزاسيون: .1

قفقاز گستره در  يانرانيهندو اديرين ترين ظهور 
دائره در ی است که زيبحث برانگساله م -یشمال
های بسيار محتاطانه مطرح شده، قرار  هيفرض

مجازترين و محتمل ترين فرضيه در زمينه  دارند.
مطرح شده از سوی ادوين نسخه  از ديد ما، کنون

منشاء ) در باره EA Grantovskyگرانتوفسکی (

                                     
323 . [Эрдниев У. Э., 1970, с. 10] 
324  .[Pallas P. S., 1799, с. 172] 
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 Catacombدارندگان فرهنگ کاتاکومبی ( یرانيهندوا
culture هزاره يی) در  دخمه ) (فرهنگ گورستان های

 325می باشد. ، الدياز مدوم پيش 
 

 Cimmerians،(326ايرانی زبان بودن کيميری ها (
 ی،ر قفقاز مرکزآن ها دحضور  تيواقعدرست مانند 

 ن،ي. بنابرامدلل نشده است یبه اندازه کاف
درخور  قيحقارا از مسائل مورد عالقه  بررسی

ستانه در آتثبيت شده حضور اسکيت ها اعتماد 
 قفقاز شمالی آغاز می کنيم.

 
در را زبان  یرانيا يت هایسکها بودوباش ادت م

شمالی نمی قفقاز های و دامنه ها استپ 
های تالش  ليبه دل بيشتر، ند. کنون ديگرپذيرفت
باستان  کاوش های تازهو ) EI Krupnov(327کروپنف
پندار نادرست کنار گذاشته شده  نيا ،يکشناس

های آستانه قفقاز  استپاست. تثيبت شده است که 
)Ciscaucasia( ، کوبان، آستانه منطقه به شمول
سده هفتم از آغاز يت ها سر سکتشکل ا ستگاهيز

 328ه است.بودز ميالد پيش ا
 

اسکيت شناسان،  از یبرخه باور بگذشته از آن، 
) بازتاب Ishkuz» (اشکوز«ی اسرارآميز پادشاه

همين جا قرار  یآشور نوشتاریيافته در منابع 
 ريصغ یايآسيت ها به سوی سکجايی که ااز  -داشت

پس به اين جا ها يت کاس329دست به لشکرکشی زدند.
قدمی شان بازگشته لشکرکشی های آسيای ماز 

ی خيثر تارصد يادمان و ا از شيباکنون 330بودند.
مکان  43پنجم از  -اسکيتی مربوط سده های هفتم

 کهشناخته شده است  قفقازدر 331يی،ايجغراف

                                     
325  .[Грантовский Э. А., 1970, с. 21, 37-41, 358, 359, 370] 
326  .[Абаев В. И., 1965, с. 125] 
327  .[Крупнов Е. И., 1960] 
328  .[Мурзин В. Ю., 1990, с. 9, 16, 26, 69] 
329  .[Мурзин В. Ю., 1990, с. 47; Махортых С. В., 1991, с. 103] 
330  .[Петренко В. Г., 1983, с. 47, 48] 
331  .[Махортых С. В., 1991, с. 5] 
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های   آرايه یبرايک باستان شناساستواِر  شالوده
 به شمار می رود.  یخيارت
 
يادمان و  يتیسکناب ا یآثار باستان یقشه بردارن

چاپ شده در  ،يتیسکابا عناصر فرهنگ های بومی 
آثار  پيشروی ت فشردهارماف332خاص،تحقيق  کي
  یدر قفقاز مرکزيی در منطقه دامنه يت ها را سکا

ولنی آول و  -ها افتهي ني(مهم ترنشان می دهند 
 ا،کاباردين و بالکاري در) Nartanنارتان (

و 333ايستگاه نيکواليسفسکايا در اوستيای شمالی
 باختریقفقاز شمال پيشرو در اعماق کمتر  اريبس

  است. و داغستان
 

در وی شريپاسکيت ها با که چنين به نظر می رسد 
 ،یقفقاز مرکز یها هيدر کوهپاگسترده جبهه  کي

- ميوتو ليقباو منطقه بودوباش  داغستاناز 
گذر کرده   در غرب ) Meotic-protoadygsپروتوادئگی (

 بودند. 
 

ق دامنه اعمابه  يت هاسک) اprojectionسرازير شدن (
ی معدنهای  آب » (منرالنی يی ودی«شهر از ها 

Mineral Waters(- کوه های بيش ) تاوBeshtauشهر  ) تا
شود.  یم(پنجکوه) آغاز ) Pyatigorsk( گورسکيتيپ

در اين روند آن است.  ) باختریflankاين جناح (
جريان  و(Shelkovsky) ی ِشلکوفسکی روستا به خاور،

) می Terek(سفلی) رود تريک ( يا پستاب پايين آب
گستره ياد  پهنای . اين جناح خاوری آن است.رسد

  ميدر خط مستقخاور، به باختر از  يتیسکشده ا
 می رسد. لومتريک 280به 

 
درست ( »يتیسکسرازيری ا«شده  فير قلمرو تعرد

دارنده  یبوم ليقبا ،)یمنطقه کوهستانمانند 
در که کردند،  یم یزندگ )Kobanن (کوبا فرهنگ
يت ها تشکل يافته بودند سکپيش از آمدن ازمان 
از و 334سده دوازدهم پ. م.) -تقويمی پايينی(مرز 

                                     
332  .[Махортых С. В., 1991, с. 7, 9, рис. 1; 2] 
333 . [Махортых С. В., 1991, с. 116, 117] 
334  .[Крупнов Е. И., 1969, с. 16] 
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با  در کل وباستان ايران جهان  اب یکيژنتنگاه 
 ربطی نداشتند. علی الخصوصا يت هسکا
 
 یاز بناهابرداری نقشه  نيو کامل تر نيخرآ

 توجه شايان یهمپوشان335،کوبان فرهنگ یخيتار
در قفقاز  يتیسکهای کوبانی و افرهنگ گستره های 

هر دو چون يادمان های دهد.  ینشان م ی رامرکز
، اند مزمانهاساسا  در حدود يک گستره،فرهنگ 

 جهينتچنين  نيا تباری، یندهايفرآ یبازساز یبرا
 .استها دارای اهميت اصولی  یريگ
 

به منظره  ات،يئجز بارهبدون ورود به بحث در 
می تالش  ی می پردازيم وبه طور کلپرداز شده 

ی را درک و فرهنگمنشای تباری  یت کلاجهورزيم 
 نماييم.

 
زبانشناس  - )Abaevو. آبايف ( 1949 در سالهنوز 

ه گانيبروشن است، الن های «نوشت:  نامدار گرجی
 نيسرزمدر  و آمده به اين جا از دياران ديگر،

 اباندرآوردند، بياشغال به ز قفقا يی که درها
 تهی از آدميان را نيافته بودند. برعکس، با

ی و باشندگان ديرين اين سرزمين ميمردم قد
 زبانبايد چنين پنداشت که  برخورده بودند.

 یمردمان بوم گريدا زبان های بشايد ، آنان
 آوندی در دست خويشاوند بوده باشد.قفقاز 

پيش از  یبوم تيجمع نيکه انداريم بپنداريم 
کشته همه  اياوست ) وalaniaايرانی سرزمين النيا (

احتمال دارد  شتريب یلي. خبودندمرده  او يشده 
آميزش يافته و  تازه وارد انيرانيبا اان که آن

 ،پيوند خويشاوندی نيو ا مخلوط شده بودند
 336کنونی را ريخته بود. یاوستشالوده نوع تباری 

 
زارش خود در سال در گرا آبايف  ها دهياعين 

 چيه«گنجانيده بود. تنها افزوده بود که  1966
يی اوستدر باره ) ethnogenetic( اتنوژنيتيک هينظر
سارماتی  -يتیسکا ليقباشدن مخلوط  فاکت، که ها

                                     
335  .[Козенкова В. И., 1989, с. 253, карта 24] 
336  .[Абаев В. И., 1949, с. 78, 79] 
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گرفته ندر نظر  باشندگان بومی ديرين رابا 
 نظريه يی همخوان باتواند به عنوان  ی، نمباشد
 337.ودش رفتهيپذامروزی، دانش 

 
يادمان  باره انطباق گستره هایچه در باال در  نآ

قفقاز حدود در  یکوبان و فرهنگ يتیسکهای ا
دو فرهنگ  رخنه متقابل ایگفته شد، به معن یمرکز

در يک  مختلف یها شهيردارای  يکباستان شناس
تبار دارای خاستگاه دو  و همچنين آميزش ديگر

 گستره محدوده، ناي .مختلف با همديگر می باشد
، ظاهرا یقفقازبوميان و  يانرانيااختالط تباری 

 ديرين ترين محدوده در قفقاز شمالی می باشد.
اين گستره تماس های تباری درون منطقه يی است 

 کگويشوران يبزرگ  یتوده ها قينفوذ عم«که با 
مشخص می » گريزبان دگويشوران قلمرو در زبان 
 338گردد.

 
در  نطقه يی تباریدرون م پيوندها و آميزش های

پيامدهای پردامنه ژنيتيکی به  ی،مدت طوالنجريان 
 دسته جمعیمهاجرت  ،. در واقعهمراه داشته است

به گستره بودوباش گروه تباری  تباریگروه  کي
با با دوره مورد مطالعه)  پيوند(در   ،گريد

 فتوحات به همراه بوده است.
 

وی می توان پنداشت که استيالی کوبانی ها از س
چه باشد، . هر می باشدحتمل يت ها، بيشتر مکاس

خاطرنشان می سازد که مواد  وابراموم. پ. ا
 و يت هاسکباستانشناسيک به دست آمده از دوره ا

نظر « يی، هيکوهپا سارمات ها، از زون تماس های
نزديک تر  اريبسهای مربوطه شان،  فرهنگبه نوع 

ی که م 339»ها اند تا کوه هادشت  یخيبه آثار تار
تواند تسلط عناصر ايرانی زبان دشت نشين را در 

يتی بر پايه مواد سکامرحله اين جا هنوز در 
 باستانشناسيک تاييد نمايد. 

 

                                     
337 . [Абаев В. И., 1967, с. 18] 
338  .[Серебренников Б. А., 1956, с. 36] 
339  .[Абрамова М. П., 1984, с. 29] 
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بی  )VG Petrenkoو. گ. پترنکو ( -گراسکيت شناس دي
در وی شريپبا ، يت هاسکا«که  سدينو پرده تر می

ی را از اين جا راندند کوه ليقفقاز، قباآستانه 
، پترنکو، در همان زمان340.»قسما سرکوب نمودند و

به  موادکوبانی را در  نفوذ رو به رشد فرهنگ
) در Nartanدست آمده از آرامگاه اسکيتی نارتان (

پنجم پ. م.، تثبيت  -اواخر سده های ششممجتمع 
 به آميزش نه تنها گمان غالب،که به 341می کند
يی  نيز اختالط تباری قبايل زيراليه بلی، فرهنگ

)substratum باال اليه يی يا  ليو قبا) کوبانی
مرحله  نيدر ا) اسکيتی superstrateزبراليه يی (

گواهی می  يتیسکا-آغاز شده کوبانی پيوندهای
 دهد.

 
 یبرااسکيتی  -آميزش های درون منطقه يی کوبانی

ی که به مردم اوست ريشه و خاستگاه تباری درک
 ازبخشی  سيونايرانيزا با روند کيارگان گونه

 بسيار مهم است. یقفقاز شمالباشندگان بومی 
 

يتی، در سکا -آميزش های شرح داده شده کوبانی
پنجم پ. م.، مبنايی را به دست  -سده های هفتم

 باره نخستين و ديرين ترين مرحلهدر تا  می دهند
تباری و دور آغاز  -ايرانيزاسيون زبانیآغاز 

ر اين مرحله سخن شده روند اختالط تباری در اواخ
 گفت. 

 
اين ها  همه يیاياز لحاظ جغرافمهم آن است که 

يعنی به آن ، یمنطقه تماس دامنه قفقاز مرکز هب
گستره که در حدود آن در اعصار بعدی، 

و گهواره توده های  يافت ادامهايرانيزاسيون 
ی گرديد، بر می لنباشنده اوايل سده های ميانه ا

 گردد.
 

بخش  »استيالی«به  گريبار د کي تا،راس نيدر ا
يا از سوی اسکيتی کوبانشايان توجهی از  گستره 

در يت ها سکهر چند آرامگاه های گورگانی ا(ها 

                                     
340 . [Петренко В. Г., 1984, с. 71] 
341  .[Петренко В. Г., 1989, с. 220, 223] 
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) و شمال هم موجود است کوبانجنوب منطقه 
امر ممکن است نشان  نيا .توجه می کنيم داغستان

 فشرده یندهايفرآدر اين جا دهد که 
های تباری  ميزشآو ايرانيزاسيون روان نبودند 

ی ومق یگروه ها .ندبود يی هيحاشدارای بار 
 - )Vainakhابخازی و وايناخی( -)Adygheادئگی(

اختالط و  ياد شده مشمول در حدود قلمرو داغستانی
 تباری تيو هوبودند  هشدهمگونسازی (اسيميله) ن

 نموده بودند. خود را حفظ یباستانمستقل 
 

 تماسدر باره  ماهای  یريگ جهيو نتبرداشت ها 
 يتیسکا -کوبانی )intraregionalهای ميان منطقه يی (

در شود.  یمن  یقفقاز مرکز یمنطقه کوهستان شامل
تباری به گونه ديگری روان  یندهايفرآاين جا، 

بودند و در باره زون کوهستانی ما می توانيم 
تنها بر آميزش های حاشيه يی  استدالل  نماييم 

عناصر فرهنگ  -ی آن دما که برآيند (نتيجه)
اما 342ی می باشد.قفقاز مرکز های در دره يتیسکا

ما نمی توانيم در باره مجتمع. ، نه عناصردرست 
 ستانی سخن بگوييم.کوهيت ها در منطقه سکاسکان ا

 
 سارمات ها، مرحله دوم ايرانيزاسيون: .2

ی آميزش ها و پيوندهای ميان منطقه در مرحله بعد
خاوری خل قفقاز شمال در دا اسکيتی -يی کوبانی

حضور ساورومات ها يا سارمات ها آغاز به تثبيت 
فرهنگ سارماتی  یريشکلگناحيه  شدن می نمايد.
از قفقاز  تر شمالچهارم پ. م.  -سده های هفتم

  343خاوری واقع است.شمال 
 

 جهان هيحاشخاوری، قفقاز شمال  که است یهيبد
از ماهوی تفاوت در همين، . سارماتی شده بود

از  یبرخچنانی که کنون است که (يت ها سکا
تشکل  در شمال قفقاز344)پژوهشگران می پندارند

                                     
342 . [Техов Б. В., 1980, с. 72-81] 
343  .[Смирнов К. Ф., 1964, с. 191, рис. 84] 
344 . [Мурзин В. Ю., 1990, с. 16, 26, 47] 
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 معروف) سه گانهترياد (که در آن يافته بود 
  345بود.شکل گرفته سکيتی ا
 

گورگان هايی واقع در نزديکی روستای اچيکوالک 
)Achikulak) و باژيگان (Bazhigan(  جريان سفلی در

رود کومه، و گورگان های (پستاب يا پايين آب) 
)  (که در آن و. ای. Goytinگويتينی (

ی انجام باستان شناس یکاوش ها) Markovinمارکوين(
داده بود و دستاوردهای آن از سوی و. ای. 

شده  ريتفس) و ديگران Vinogradov VB( 346وينوگرادف
  از گورگان های سارماتی به شمار می روند. ،اند)

 
به گستره بودوباش سارمات با اشاره وينوگرادف  

آثار «: سدينو یم خاوری قفقازدر شمال ها 
آن سوی رود تريک  استپ یخيتار

يادمان همچون ) را می توان  Zaterechya(زاتيريچيا
ا بپيوند آن ها 347».های ناب سارماتی شمرد

به آشکار ی سارماتی دن-ولگايادمان های گروه 
 348نظر می رسد.

 
کوبانی  انيبا بوما آميزش های تباری سارمات ه

: عناصر بوده اند ثبات یمبهم و باز ديد من 
سده 349آرامگاه بومی لوگوفیدر ی سارماتی فرهنگ

 یها آميزش پنجم پ. م. با مکانيسم-های ششم
گورگان های که  یدر حال ،يی پيوند دارند هيحاش

ی ذ واقعنفو کوهستان، در دامنه) Goytinگويتينی (
اق سرزمين دارندگان گروه سارمات ها را در اعم

در  وشرقی فرهنگ کوبانی نشان می دهد  نسخه
منطقه يی را درون آميزش های  تيما واقع نتيجه
 داريم.

 
ها چندان  آميزش اين ،انه گفته باستان شناسب

 پردامنه (مانند آميزش های درون منطقه يی با 

                                     
345 . [Петренко В. Г., 1989, с. 228] 
346 . [Виноградов В. Б., 1972, с. 46-58] 
347. [Виноградов В. Б., 1972, с. 59] 
348   .[Максименко В. Е., 1983] 
349 . [Мунчаев P. M., 1963, с. 211] 
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، هم ني. با ای) نبودنددر قفقاز مرکزيت ها سکا
) را Nartی نارت (اوست ی حماسهآمازون یها زهيانگ

ی مرتبط در قفقاز شمال سارمات ها با اقامتکه من 
امکان می دهد خصلت به پيمانه 350دانسته ام،

يان را بومسارمات ها و  با ها تماسبسنده پويای 
 گمان زد.

 
مساله را اختصاصی مطالعه  نوينوگرادف که اي

لشکرکشی که پس از  ديرس جهينت نيبه ا کرده است،
يان بوميت ها، پيکان تعيين کننده تعامل سکای اه

کرانه های کسپين، شمال با سارمات های باشنده 
، بوده است منطقه ولگاباشندگان ا بيشتر روابط ب

و باشندگان جنوب کوه های اورال؛  باهم  یگاهو 
جهان « به حوزه نفوذدرآمدن آستانه قفقاز 

ش زمينه را تا اندازه يی [برای آميز» سارماتی
اسکان  تيموفقگ.] فراهم نمود و -های بيشتر

سده در  یدر قفقاز شمال نيرومند سارمات ها را
 351تعيين کرد. شياز پ های بعدی

 
در عهد سارماتی يعنی  به گفته بانو ابرامووا،

سده چهارم ميالدی نيز جريان -در سده سوم پ. م.
به لندشافت  روندهای تباری تابع بستگی آن ها

 ليقباکوه ها : در بودقفقاز  یمرکز خاصهای 
دارنده فرهنگ بعدی کوبانی به بودوباش ادامه می 

 یممشخص کهن پايدار  یکه با ثبات سنت هادادند 
ها، دامنه  های که در منطقه دشت یدر حال شوند.
ی سارماتی چيرگی داشتند و يا مبدا دارای ليقبا

با سارمات ها يا ديگر به شدت هم قبايلی که 
 .352 خلوط شده بودندايرانيان م

 
دشت های دامنه های کوه ها  پربار یاه هيناحدر 

کماکان نه تنها عناصر قديمی (اسکيتی) ايرانی 
نو رسيده  یگروه هايافته بودند، بل نيز تجمع 

باشندگان ايرانی زبان که از سوی شمال سرازير 
سارمات ها  که سر از سده سوم پ. م. به  -بودند

                                     
350 . [Кузнецов В. А., 1980а, с. 45-65] 
351 . [Виноградов В. Б., 1971, с. 182, 183] 
352  .[Абрамова М. П., 1989а, с. 272] 
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غرب و  به سوی  ولگا سوی از آن سترده پيمانه گ
های کرانه های شمالی دريای استپ به جنوب غرب، 

سياه و آستانه قفقاز آغاز به راه افتادن نموده 
 353بودند.

 
عهد سارماتی  یباستان شناس یها تيسا ابرامووا
 یم ميتقس یبه دو گروه محلهای کوه ها را دامنه 

 درخاوری و گروه باختری. گروه خاوری گروه  :کند
، (در آن سوی رود تريک)) Zatereche( اتيريچيیز
گروه ) موقعيت دارد و Terekتريک ( شرقدر  یعني

 Kabardino( اپيتی گوري -اباختری در کاباردي
Pyatigorye يادمان اصلی رود تريک. غرب) يعنی در 

) سده Khankalskayaآرامگاه خانکالی ( -خاوریگروه 
اما 354است. سده يکم ميالدی -چهارم پيش از ميالد

باشندگان بومی است که دستخوش  اين آرامگاه
 سارماتيزاسيون گرديده بودند.

 
آرامگاه های نژنی  –یگروه غرب یاصل يادمان های

و Dzhulatsky Nijni-(355ژوالتسکی (
گروه های در گورستان اند. Chegemsky(356چِگمسکی(

، ديده می شود یسنتگورستانی  خاوری، حفره های
هايی به  ینوآور باختری،روه که در گ یدر حال

به  357شکل بيشتر دخمه ها پديدار می گردد.
 حفظبه ارائه شده  قيحقا ،پنداشت بانو ابرامووا

ی در فراسوی رود تريک بوم تيجمع ناهم
) اشاره می کنند و هم اين Zatereche(زاتيريچيا 
هم در آن  ا، ويت هسکار زمان هم د که زاتيريچيا

بوده  امنو نسبتا  حاشيه يی یطيمح زمان، 
 358است.

 
بحث ديگری است. موجوديت  باختریگستره گروه 

که به باور  ديرين ترين دخمه ها در اين جا،

                                     
353  .[Смирнов К. Ф., 1984, с. 118-123]  
354  .[Виноградов В. Б., Петренко В. П., 1984, с. 15-36] 
355 . [Абрамова М. П., 1972] 
356 . [Керефов Б. М., 1985, с. 135-259] 
357  .[Абрамова М. П., 1989б, с. 8] 
358 . [Абрамова М. П., 1989, с. 15] 
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نخستين دخمه های  یاز نمونه ها یکي359ابرامووا
 گريد نيو همچن ،سده ميانه يی گرديدند یلنا

 بومی یدر فرهنگ مادی های سارماتی، نوآور
 که قلمروپنداريم دست دادند تا ببه مبنايی را 

) برای Kabardino-Pyatigorjeپيتيگوريا ( -اکاباردي
: ه استبودرخنه و تهاجمات سارمات ها بيشتر باز 

يکم پ. م.  -باختری در سده های سومقلمرو گروه «
ی زبان رانياکوچروان  استيالیدر معرض  شتريب

 ن،يبر ا افزون .»بودخاوری  نسبت به گستره
شده مخلوط قديمی  بومیدم مر ابرامووا موجوديت

 را (در مرز عصر ميالدی) در اين جا هايت سکابا 
سپس بعد از آن حضور و  مجاز می پندارد.

 360) راIranicizedباشندگان ايرانی شده (
 

 یفضاباره در برداشت ابرامووا با مايل هستم من 
 شتريب بودن دسترسقابل باز و چشم انداز 

 ريکه در ز نمپيتی گوريا موافقت ک -اکاباردي
 سده های ميانه ليدر اوا تيوضع هنگام بررسی 

 .خواهد شد دييتا
 
 ايرانيزايسيون و اتنوژنيتيک وندر شرفتيپ

کوهستانی در عهد  یاه دامنهباشندگان دشت های 
ترصد  یعمومسارماتی را، تنها می توان به شکل 

لکه «منابع و حضور کرد. دليل چنين چيزی، وضعيت 
ی می نقشه باستان شناس یوبر ر »ديسف یها

رسد که  اما کامال به وضوح به نظر می361باشد.
رای کوچروان ب بايهنوز هم تقر ستانیکوه منطقه

 استاتوسماند و  یم یباقناپذير دسترس دشت نورد 
قديمی گستره بوميان کوبانی بعدی را حفظ می 

ايرانيزاسيون، روابط  مرحله دوم نيدر انمايد. 
و سارمات ها در  ساورامات هاکوهستانی با  ليقبا

 ماند. یم یباق يی هيحاشهای تماس چهارچوب 
 

 در قلمرودرون منطقه يی  یهاآميزش ها و پيوند
 بعد در ورخ می دهد  پتی گوريا -اعمدتا کاباردي

                                     
359  .[Абрамова М. П., 1989б, с. 5] 
360  .[Абрамова М. П., 1989а, с. 276] 
361  .[Абрамова М. П., 1989а, с. 269, карта 25] 
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که در آن حفظ جايی کوبان، عليای غرب در حوضه 
) Siracesهسته تباری قبايل سارماتی سيراک ها (

- ی زوبوفسکوآثار باستان شناس و درممکن است 
) تمثيل Zubovskaya Vozdvizhenskoeوزدويژنسکووا (

گونه  نيابه  ابرامووا اگر چه362گرديده است.
 363لوکاليزاسيون سيرک ها اعتراض می کند.

 
 و وينوگرادوف می پندارند که ميانرودان رنوفيسم

سده های  در البای بزرگ کوبان و های رودخانه
 اتحاد قبيله يی سيراکی انونکدوم پ. م.  -سوم

 (برخالف ديدگاه وينوگرادف) باکه 364گرديده بود.
قديم آخاردی  رودخانه قانع کنندهشناسايی 

)Achard( ، ه گفته که در آن، بتاييد می گردد
 یم یزندگسيراکی ها با کوبانی ها  365استرابو،

 نيابا همه کارشناسان  با اين هم،366.کنند
به باور  ،ای مثالر. بموافق نيستندمالحظات 
کشيدن مرز ميان ميوت ها  Anfimov(367انفيمف (

)Meotians (و نفوذ  صائب نيست ابدر السيراک ها  و
نواحی خاوری آن سوی کوبان به سيراک ها 
سده سوم  بهنه  ديبا) را Zakubanye(زاکوبانيا 

اول پ.  -پ. م. ، بل مقارن اواخر سده های دوم
 - ای زوبوفسکوزمان گروه اصلی گورگان ه–م. 

،  مقارن  )Zubovsko-vozdvizhenski( وزدويژنسکی
 دانست.

 
خاور را در ابرامووا، مرکز اتحاديه سيراک 

 راست کوبان کرانهآزوف در  یايدرکرانه های 
 چهار صداز  شيب در آن، که سفلی جا می دهد

يکم پ. م. کشف گرديده  -آرامگاه سده های سوم

                                     
362 . [Кузнецов В. А., 1962, с. 70-72; Кузнецов В. А., 1967, с. 63-65; 
Виноградов В. Б., 1965, с. 117]  
363 . [Абрамова М. П., 1993, с. 2]  
364  .[Виноградов В. Б., 1965, с. 111-113; Смирнов К. Ф., 1952, с. 13, 
14] 
365 . [Страбон, 1964, с. 480] 
366 . [Каменецкий И. С., 1965, с. 99; Марченко И. И., 1984, с. 68, 69]  
367  .[Анфимов Н. В., 1975, с. 50] 
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ره اصولی را اما اين ويرايش ها منظ 368است.
آن سوی در سيراکی حضور گروه تغيير نمی دهند: 

و ترديدی بر نمی  شک کوبان (زاکوبانيا) خاوری
قفقاز  همسايگیدر واقع  منطقه نيو در اانگيزد 

سينکرتيک  فرهنگ تشکل، ما روند هم در غرب یمرکز
)syncretic cultureرا  توفيقيه) -به عربی -) (همتايی

 بومی) Meotianميوتين ( اصرعن بيترک ،يمنيببمی 
گ سارماتی و عناصر نبرگيرنده فرهکه در سارماتی و

فرهنگ بومی ميوتی می باشد که ديگر در سده پنجم 
به خصوص به وضوح پ. م. آشکار ديده می شود اما 

 369.شود یم دهيد يکم پ. م. -سده های سومدر 
 

چنين بر می آيد، محق خواهيم بود هر گاه در پشت 
ندها، آميزش های دورن منطقه يی  و سر اين رو

اختالط و خويشاوندی های تباری را ببينيم که در 
سراسر گستره دامنه های کوهی گروه غربی (به 
گفته ابرامووا) می بايستی آغاز پديده بس مهم 

بستر  کي یريگشکل -برای موضوع مورد بررسی ما
متشکل از زيراليه جامعه نو تباری را می  کپارچهي

که در برخی از مطالعات قفقازی، گذارد 
) همچون برآيند ethnic neoplasmsنوپديدآيی تباری (

فرهنگ «روندهای اسيميالسيون (همگونسازی)  و 
 ) نام گرفته است.acculturation»  (پذيری

 
 BMقديم، کئرئفوف ( یقفقاز شمالدر پيوند با 

Kerefov بر پايه  1978)، اين ايده را در سال
کرد. با سخن گفتن  شنهاديپ یشناس شواهد باستان

 بوميان در وی سارمات ها تعامل قوم در باره
 جهياو به نت ا،يبالکار -کاباردينو قلمرو

و ياد شده در باال  یاز اجزا یکهمگونسازی ي«
)، به new ethnic entitiesپديدآيی تبار از ريشه نو (

پيمانه چشمگير متفاوت از سارمات ها و بوميان، 
فرهنگ  یسنت هاو گيرنده پايدار ترين که وارث 

(بومی) و  بسترو مادی هم زير اليه يا  یمعنوهای 

                                     
368  .[Абрамова М. П., 1989б, с. 19] 
369 . [Каминский В. Н., 1987, с. 40] 
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هم اليه بااليی سوپراسترات (سارماتی) بودند؛ 
 370رسيد.

 
همگونسازی بر آن است که  اتنوژنيتيک مدرن یتئور
) (باال اليه يا assimilableتبار همگون کننده ( یبرا

سيميالسيون قرار تباری که تبار ديگری را مورد ا
  )transformation( ترانسفارماسيون -می دهد)

تبار  یبرا يا استحاله) است و تحول(دگرگونی، 
از  یکي«  -)assimilatingهمگون شونده  يا زير اليه (

از اين جا چنين بر می آيد که 371».تکامل یاجزا
گستره در در روند آميزش های دورن منطقه يی 

يتی، مهم ترين سکاان در زم یتماس قفقاز مرکز
) زير اليه قفقازی absorptionروند امتصاص يا جذب (

از سوی اليه بااليی ناهمگون ايرانی زبان و تشکل 
تبار نو در برگيرنده مجموع ويژگی های اليه 
بااليی و زير اليه، آغاز و در آينده به روی بستر 

اختالط  در موردپهن تری ادامه يافت. آن چه 
تکامل  گواه بر ه شد، بی ترديدتگفاتنوژنيتيک 

در مناطق  کنواختيدر زمان و نه  دهي، کشمدتبلند
عمق در باره . می باشدمنطقه تماس  یمختلف محل

منطقه يی و اختالط  درونپيامدهای آميزش های 
 ديبايتی نسکا ژهيبه و ه،يدر مراحل اول تباری
 کرد.اغراق 

 
ه است ک) بر آن S. Gagloytiيو. س. گاگلويتی (

بومی از سوی  ليقبا سازی تباریهمگون نديفرآ«
ايرانيان به پيمانه چشمگيری مقارن با پديدآيی 

 عصرالن ها در قفقاز شمالی، يعنی در آغاز 
يت هايی به گونه سکا ميالدی و در عهد تسلط

متکاثف اسکان يافته نه تنها در همواری های 
آستانه قفقاز، بل نيز در دره های کوهستانی، به 

)، definitions( فيتعار نيدر ا372يان رسيده بود.پا
ت ها، نه آن اوست تمايل پيوند دادن تشکل تباری

 ديده می شود. ايت هسکا قدر با الن ها که با
 

                                     
370 . [Керефов Б. М., 1978, с. 18; Он же, 1988, с. 101, 102] 
371 . [Бромлей Ю. В., 1983, с. 241] 
372  .[Гаглойти Ю, С., 1966, с. 242] 
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برای  .هم هست یتر نانهيواقع بهای  یابياما ارز
پذيرفتن با  )Makhortykhمثال، س. م. ماخورتئخ (

های  در دره يتیسکا یعناصر فرهنگ ماد حضور
 هيحاش های ديرپای آميزش دستاورد( یقفقاز مرکز

يت ها در سکاکه نقش سازد  یميی) خاطرنشان 
 »توجهشايان « یاقوام قفقازريختيابی و تشکل 

با دوره  سهيبه خصوص در مقابا اين هم بود، اما 
سده های و دوره های سارماتی  -یخيتار یبعد یها

 373بود. ميانه، بيخی کمرنگ
 

آمدن و انباشت شواهد، مدارک و حقايق تا به دست 
 من  گر واقعيت ها،نيانما یبه اندازه کاف نو و

و می  ،از همين گونه ديدگاه ها پيروی می کنم
روند  -دوم سارماتی ايرانيزاسيونکه فاز پذيرم 

که در ژرفتر از روندهايی بود و ، ممتد ايپو
و تجمع  ه بود. سرازيریآغاز شد يتیسکامرحله 

آستانه قفقاز، بنيه در ی زبان رانيا نو ليقبا
شرح فزاينده روندهای اتنوژنيتيک  )ليپتانس(

 ه در باال را تامين  می کرد.داده شد
 

ناظر و ما  مرحله سارماتی ايرانيزاسيون،در 
پيامدهای  از نظرمهم  اريبس دهيپد کيشاهد آغاز 

) تباری سينکريتيک neoplasmsشکلگيری نوزايی( -آن
  و به گفته و. پ. الکسييف هيم کهست يی)همتا(

سوم با گزينه ، )V. Bromleyيو. ب. بروملی (
کتله  یمهاجرت هااتنوژنيتيک پس از  یندهايفرآ
 374مطابقت می کند. و فتوحات يی
 
 الن ها. مرحله سوم ايرانيزاسيون: .3
 نه تنها یقفقاز مرکزايرانيزاسيون  مرحله نيا

» زاتبار«به خاطر اين که پوياترين مرحله و 
ترين مرحله بود، بل نيز به خاطر اين که آخرين 

در  -مهم بود اريبس مرحله ايرانيزاسيون هم بود،
مهاجرت «ميالدی و  375به سال  ها حمله هون جريان
در پی آن در سده پنجم ميالدی، » توده ها بزرگ
سارمات های  ليقبا( زبان یرانيا تيجمع انبوه

                                     
373 . [Махортых С. В., 1991, с. 111] 
374 . [Алексеев В. П., Бромлей Ю. В., 1968, с. 35] 
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 –اهيس ایی دريشمالمتاخر باشنده کرانه های 
) که پيوسته رالا یايمنطقه درو ولگا حوضه رود 

در درازای سده ها در آستانه قفقاز و منطقه 
 تماس کوهپايه ها بودوباش داشتند، کاهش يافت.

 
ساله سلطه  اندوره هزارهون ها، با حمله 

شان به  یاستپ ستگاهيزاين باستان در  انيرانيا
 نيگزيجا قبايل کوچی تورکی سيطره و ،پايان رسيد
 دشت پيوسته) invasionتهاجم ( . در عوض،آن گرديد
مرکزی، تهاجم قفقاز  ، بهزبان یرانيانشينان 

 یفرهنگ تباری یندهايبا فرآکه  آمدها رک وت
عامل  یروهاي، اما با ندر ارتباط بود همانندی
روی  آن پسانتر  ديگر که یعواق پيامدهایو ديگر 

 درنگ خواهيم کرد.
 

. بسيار دشوار است مرحله سومقويمی تتثبيت آغاز 
نخستين يادآوری ها در باره  اری در منابع نوشت

از سر به سده يکم ميالدی می قفقدر  الن ها
در باره از محققان  یاساس، برخ نيبر ا375کشد.

 به دشت شمال قفقاز در سارماتی الن لهيمهاجرت قب
می  یريگ جهين نتد  -ولگا یاز استپ ها سده يکم 

باورند که  نيبر ا گرانيکه د یر حالد376کنند.
گ.] شمال -های سده يکم [(سرازيری الن ها) موج

اتنونيم نو و ظهور قفقاز را در ننورديده بود 
ی تباری سارمات نامگذار رد اترييتغ ابالن ها 

دارای  ليکه همه قباهنگامی ، ها مرتبط بوده است
وب يبه دانتا رال ا یاياز دری سارماتی منشا

زير چتر و پوشش نام تباری عمومی  نييپا سفلی يا
اين نام، متضمن معنای  377قرار گرفتند.» الن ها«

جامع واژه الن ها به ويژه در مرحله نخستين 
است که با پولی اتنوستی » الن«اتنوژنيز تبار 

 ) مشخص می گردد.large multi-ethnicityبزرگ (
 

                                     
375 . [Гаглойти Ю. С., 1966, с. 52, 53; Ковалевская В. Б., 1984, с. 80;  
Кузнецов В. А., 1992, с. 5] 
376 . [Гаглойти Ю. С., 1966, с. 54-62] 
377 . [Гаглойти Ю. С., 1966, с. 67, 82, 86-89; Кузнецов В. А., 1992] 
с. 6; Гаглойти Ю. С., 1989, с. 85, 86; Ждановский A. M., 1985, с. 15] 
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که بود ق مح )S. Gagloytiگاگلويتی ( س. حال، نيبا ا
 در باره نخستين» الن«در پيوند با وجه تسميه 

در نام قبيله سارماتی » لنا« -نامپديدآيی اين 
(رکس +   roksalany (Rhoxolani) روکسولنی)-روکسالنی(يا

 سده دوم پ. م. درالن+ی يا روکس+ الن+ ی)  
    378.نوشت

 
 پديدآيیزمان زمان با  نيا ،یباستانشناساز ديد 

در قفقاز يی دخمه گاه های ديرين ترين آرام
به گفته ا. س.  ی مطابقت می کند کهمرکز

رخدادهای با  پيوندتواند در  یم379اسکريپکين
 اياوراس یها در استپ ليقبا تاخت و تازهای تند

 380سده دوم پ. م. قرار داده شود. در
 

برای دارندگان (اتنوس) مساله کاربرد واژه تبار 
از سده دوم پ. سر در شمال قفقاز يی دخمه فرهنگ 

ها در  مغولتاتارها و تا حمله  بايتقرو  م. 
يی افگنی روشنا ی، براسده هشتم 30سال های دهه 

برای  ژهي، و به ویقفقاز شمالتباری  خيربر تا
مهم  اريبسها  اوستاتنوژنيز  والن ها  خيتار
 است.

 
دور گفتمان  کدر نتيجه يله امس نيا پيراموندر  

برای . انبار گرديده است یلامک اتيادب ،و دراز
ها و  دگاهيد من در اين جا مقدور نيست تا همه

را در زمينه بازآفرينی نمايم. از اين بحث ها 
 یديکل تياهمدارای  یاساس یها دهيا رو، تنها به

را ما ين دانش امروزتراز در که امکان بازسازی 
 می دهند، بسنده می کنم.

 
اوايل سده  الن های دخمه يیمنشاء در پيوند با 
ه ست. بهنوز هم ديدگاه واحدی ني های ميانه،

گونه يی که در باال گفته شد، به باور بانو 
گروه آفريننده  هياولابرامووا، دخمه يی های 

 اب یکيژنت از ديد يادمان های سارماتی، یغرب

                                     
378. [Гаглойти Ю. С., 1966, с. 59; Он же, 1969, с. 82, 83] 
379 . [Скрипкин А. С., 1989, с. 87] 
380 . [Абрамова М. П., 1989б, с. 5; Габуев Т. А., 1986, с. 6] 
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 طتبرپيتی گوری م -کاباردیمختلط اسکيتی  تيجمع
ای سده يی ه دخمه هياول یاز نمونه ها و381،اند

 382ی شمرده می شوند.لنهای ميانه ا
 
دخمه يی های  نخستين نمونه ابرامووا ،زمانهم
يی مدفون در زير دخمه های گوری را  در لنا

چهارم کرانه های راست  -گورگان های سده های سوم
پستاب يا پايان آب (حوضه  و) Terekرود  تريک (

ستره گروه در گ يعنی، )Sunzhسفلی) رود سونژ (
 نيو همچن383،نديب یم ری يادمان های سارماتیخاو

رای بدخمه يی  یمراسم خاکسپار هک می پندارد
 آنهمچنين شمال قفقاز، از جمله  بومی ليقبا
از  هنوز پيش یقفقاز مرکزآستانه که در  يیها

سارماتی  به اين جا، می زيستند،  ورود اقوام
در يادمان ما (يعنی اسکيت ها؟ ا شناخته شده بود

و يی نيست دخمه  چيه یقفقاز شمال يتیسکهای ا
 ، بی پايه است).ليدل نينسخه به هم نيا
 

تاثير آرامگاه های مکان ابرامووا همچنين ا
عهد عتيق و گنجينه های خاکی  بسفر یاتاق

تنوع 384) را محتمل می پندارد.Meotianميوتينی (
از سوی زمان عين مختلف ارائه شده در  یهارويکرد

با تجربه، نشاندهنده و داننده محقق  کي
 شيدايپمساله  یسردرگم اابهام و حت ،یدگيچيپ

شکل خاص  کيبه عنوان يی دخمه آرامگاه های 
ساختمان های آرامگاهی است. در نوشته دست 

مساله به  نياپرداختن به  یبرا يیجا داشته،
پس يادآور می شويم که . تنها ستين دهيچيپراستی 

و بدون توجه 385يواء ل. گ. نيچامقالهانتشار از 
يی، تعلق اين دخمه گورستان های  منشایبه 

لن ی درست به اقفقاز مرکزگورستان ها در حدود 
گابويف، 386،ژدانفهای نو   شپژوه(با  ها

                                     
381 . [Абрамова М. П., 1989а, с. 276] 
382 . [Абрамова М. П., 1989а, с. 280] 
383 . [Абрамова М. П., 1989а, с. 280, 281] 
384 . [Анфимов Н. В., 1947, с. 148-157] 
385 . [Нечаева Л. Г., 1961, с. 151-159] 
386. [Ждановский A. M., 1985, с. 15, 16] 
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تاييد  388و ن. ی. برليزوف) 387کاوالفسکايا
 گرديده است. 

 
و. ب.  موضوع نيايی را در باره  ژهيمقاله و

ه اند که به وينوگرادف و ی. ب. بيريزين نوشت
 ی وسيع،معنابه که می دارند اظهار گونه مدلل 

ويژه توان تنها  يی را نمیدخمه مراسم خاکسپاری 
دشت نشين  سارمات های نقش الن ها پنداشت. اما 

های قفقاز دخمه  لتشکدر کل در زبان  یرانيا
توان  ینم را الدياز مهای اخير پيش  شمالی سده

 یم ه به نظر و حتا تعيين کنند انکار کرد 
 389.رسد
 

به گونه  من با آن دسته از دانشمندان که
) پديدآيی دخمه ها در قفقاز reasonableخردورزانه (

را نه در گستره کوهستانی، بل در گستره استپی 
 خاطر نشان می سازند و نيز با بانو کوالفسکايا

يی اوايل دخمه آرامگاه های به قرار دادن که 
 ) continuum( رهيزنجآن  درسده های ميانه درست 

 دوره از نياآن، ، که در زمانی -گستره يی
اری منابع نوشتروی از لوکاليزاسيون الن ها 

 تاکيد می ورزد، همنگر می باشم.
 

و  ،ی باشدتواند تصادف یمنها  انطباق نيا مجموع
ديدگاه ابراموو) ما را به آن  (بر خالف نيا
در يی مه دخمراسم خاکسپاری سازد که  یمتقاعد م

 یرانيا یاستپيا آيينی است  یقفقاز مرکز اوضاع
در ) یدر مراحل بعدويژه (به ی بيترکهم  ايو 

تباری نئوپالسم  رون منطقه يیدهای  نتيجه آميزش
اليه يی باال برآيند اختالط قبايل  همچونِ 

)superstrate (سوبستراتی).  بستر) و زيراليه يی يا
است. اری بع نوشتمناهمان الن های آمده در  ناي

 يی دخمههای خاکی گورستان در باره ما باالتر 
آستانه کوهی سر از ناحيه  در منطقه تماس واقع

                                     
387 . [Габуев Т. А., 1986, с. 17, 30; Ковалевская В. Б., 1984, с. 91, 
155] 
388 . [Берлизов В. Е., 1990, с. 5] 
389 . [Виноградов В. Б., Березин Я. Б., 1985, с. 45] 
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تا  در باختر ی قفقاز)معدنهای آب » (مين ود«
اين . مارگون در خاور سخن گفتيدره رودخانه 
 خاور به پيمانه بسيار ر دن ورگا گورستان ها در

دخمه يی اوايل  آرامگاه هایباشد.  یفشرده م
هزاره يکم  -تر رده(گست اعصار سده های ميانه

موجود اند. 391ی ترشرقهم و 390ی ترغرب هم  ميالدی)
 - از آرامگاه های بايتال ها ، به جز ما آنا

بيرون از سرزمين در ) Bajtal - Chapkanچپکان (
باستان  یها تيسا نيا قرار دارند.) alania( ايلنا

پيشرفته  یلنا-سارماتی های جداگانه گروه ،یشناس
در  ايداغستان کنار درو کوبان حوضه منطقه در 

 شوند. یمخلوط م انيبه شدت با بومهم  جا نيا
 

در اندکشمار بودن آرامگاه های خاکی دخمه يی 
يکم  هزاره در کوبانرود  سرچشمهباالآب يا حوضه 

الن ها به که در آن حضور  شايان توجه است پ. م.
می  مستند ،منابع مکتوبدر  گونه قابل اعتماد

در همان هنگام تا  ختيمرا برانگ فاکت نياباشد. 
انديشه يی را در باره اندکشمار بودن الن ها در 

 تيجمعکمرنگ آن بر  ريتاثعليا و کوبان  حوضه
 392ابراز نمايم. یبوم یها
 

های لن شالوده تباری اکه چنين بوده باشد ، شايد
گان فرهنگ مراسم باشنده کوبان عليا را نه دارند

مرکزی می ساخته اند، قفقاز يی دخمه خاکسپاری 
يی ها ربطی  به دخمه سارماتی که ديگر گروهبل 

ناحيه  نير اسارماتی د گروهنداشته بودند. چنين 
ها باشند که با گذشت زمان،  راکيسستند توان یم

برپا را منطقه وزدويژنسکی نوع گورگان های 
را  هيفرض نيا ،شيپ سه دهه از شيبمن  . دنمودن

ننموده رد  آن را یکستا کنون که  ،مطرح کردم
است. در شالوده الن های حوضه عليای کوبان می 
تواند هسته تباری سيراک های بعدی قرار گرفته 

 باشد...
                                     

390 . [Байтал-Чапкан — Минаева Т. М., 1956; ст. Старокорсунская 
— Каминский В. П., 1984, с. 11-27]  
391 . [Верхний Чирюрт, Паласасырт — Кузнецов В. А., 1961а, с. 
265-270; Гмыря Л. Б., 1986, с. 20-22] 
392 . [Кузнецов В. А., 1962, с. 70] 
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در حوضه ها لن احضور گسترده ...به هر رو، 

ايرانيزاسيون سوبسترات  کوبان و روندرود  يیباال
و ترديدی  در حال حاضر شک بومی، یبسترها ها يا

بر  بينديشيم کهمجاز است  را بر نمی انگيزد.
 نييتعسيراک بعدی،خصلت  ديرين تر شالوده هسته

ی تر النی بعد هيال یمحل اتنوژنيتيک نديفرآکننده 
ضه وحدر  ايرانيزاسيون جه،يدر نتتشکل يافت و 

 نيفت. اتحقق يارحله عليای رود کوبان در دو م
 .استمند کندوکاو و بررسی بيشتر نيازفرض 

 
 مينيب ی، مبا جمع بندی همه آن چه که گفته آمد

گورهای  در شرق ويی دخمه آرامگاه های خاکی که 
ر دوران پس از د النيا صخره يی در باختر سرزمين

منطقه تماس حدود ، نه تنها در ها حمله هون
 یدر دوره ها گونه يی که، به آستانه کوه ها

ی گسترش در منطقه کوهبل نيز  بود،پيشين 
يافتند. گسترش مراسم خاکسپاری در دخنه ها در 
کوهستان ها به ويژه در اوستيای شمالی سر از 
سده ششم ميالدی و پسانتر از آن آشکارا و برجسته 

  393می باشد. 
 

کشف آرامگاه دخمه يی از سوی و. خ. تمئنوف 
)Tmenov) و ا. گ. دزاتياتی (Dzattiaty (در سال 

يازدهم ميالدی) در -شايد مربوط سده های نهم( 1993
 در) Dargavsی دارگاوس (کوهنزديکی روستای مرتفع 

 - ای کابارديدر منطقه کوه) Tagauriaتگاوريا (
اين راستا در  يی ژهيو تياز اهم ايالکارب

خاکی مربوط تنها دو دخمه  اکنون، برخوردار است.
لما و در بئ دهم قابل اعتماد -سده های هشتم

و اين، احتماال با دامنه 394.شناخته شده است هوالم

                                     
393. [Чми, Балта, Гоуст, Тарский, г. Владикавказ, Верхний Ларс, 
Архон,  
Садон, Алагир, Кобань, Камунта и др.: Кузнецов В. А., 1962, с. 61;  
Кузнецов В. А., 1973, с. 62] 
394 . [Чеченов И. М., 1987, с. 105-123, рис. 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27;  
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35] 
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يابی کمتر پويايی الن ها در دره بالکاريا نسبت 
 395مطابقت می کند. ابه اوستي

 
 - چچن یتوان در کوه ها یمين منظره را مشابه هم

رود آسا ديد. محراق  به سمت خاور دره اينگوشتيا
ز يی، ادخمه پيشروی حامالن مراسم گورسپاری های 

 یايدر اوستها  کوه  آستانه یها دامنو دشت 
 واقع است. یشمال

 
انجام يافته بود،  شيپ که مدت هامشاهده،  نيا

) renovations ethnogeneticalاحيای اتنوژنيتيک ( یبرا
در  یمنطقه کوه ين بارنخستبرای مهم است.  اريسب
برای سرازيری سيل الن های  بخش قفقاز مرکزی نيا

و دشت ها و از گستره تماس  -ه کوهیباشنده آستان
) قابل intraregionalهای حاشيه يی درون منطقه يی (

 حوالی درگرديد. پس از اين، ديگر دسترس 
در دشت  ی اتنوژنيتيکندهايفرآ ی،شمال یايستاو

 بستر واحدی روان بودند.ها و کوه ها در 
 

آميزش های تباری قابل رديابی از نگاه 
 ناحيهدو ) Archaeologically traceableی (باستانشناس

ی بستر و دشتناحيه کوهی زير اليه يا  – یاصل
آن ها با دراز مدت  تعامل های، superstrate زبراليه 

ی ساز کپارچهيا ي ادغام، روند يک ديگر
)integration(، فرهنگ و  (اسيميالسيون) همگونسازی

 ايرانيزاسيون، در مرحله سوم) acculturationپذيری (
سترگ  تياهم ارای پيامدهای در بر دارندهد

که مهم است اين واقعيت  ژهي. به وندبود یخيتار
های  نه تنها دامنهتباری مرحله سنتز  نيدر ا

ستانی را در منطقه کوهبل نيز  ، آستانه کوه ها
و به موجوديت گروه های همگون تباری و ، بر گرفت

 .داد انيپافرهنگی در اين جا 
 

 سراسر گسترهدر ده الن تقريبا تبار تشکل يابن
) ريخت heterogeneous( نوناهمگبه گونه  النيا
دور افتاده ترين و دشوارگذار تنها در  يافت.
کوهی  یبوم یگروه ها ی،مناطق کوهستانترين 

                                     
395  .[Чеченов И. М., 1987, с. 118, 119] 
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عبارت بودند  قفقازی همچنان حفظ شده بودند که
قديم  ه گک هايی از رگه های باشندگانريجزاز 

)populations  relict (پس از دوره کوبانی مانده یباق 
 .)ايبالکار های مثال، در درهرای (ب
 
های مرتفع و دور  کوهستانباشنده در امع جو

کهن ترين کننده  رهيخهای نمونه  ،قفقازافتاده 
دور دست ترين زمانه ها در  سنت های حفظ شده

)deepest archaicگونه  ني: ا) را به دست می دهد
) سنت ها در diachronicکرونيک تداوم ديرپای (ديا

 داريحفظ پاصورت نها در درازای زمانه ها، ت
 .است ريامکان پذتبار 

 
در تباری اتفاق افتاده  قيتحوالت عماينک به 

ايرانيزاسيون می مرحله سوم در  یقفقاز مرکز
، دو گفته شدکه در باال گونه  همانپردازيم. 

مل تعا یرا برازمينه ، نه تنها نخستينمرحله 
 و اساس هيپانيز که  ، بلندهموار کرد شتريب یها

تباری تشکل  یساز کپارچههمگرايی و ي اختالط و
 ريختوارهو  سارماتی -يتیسکازبان  یرانياهای 

 تباری قفقازی زبان کوبانی راگذاشتند.  یها
 

های ياد شده، آميزش های آغاز نديفرآ سميمکان
 دومد در عه جه،ي. در نتمنطقه يی بوددرون شده 

هجوم ) backgroundدر پس زمينه (و (سارماتی) 
، تبارزايی شمال نو سارماتی ازمهاجران 

ها  تماس دامنهدر منطقه  )syncreticسينکريتيک (
 شکل می گيرد.

 
اليه باال و  (سوبسترات) سترزيراليه يا بسنتز 

اتنوژنيتيک می  روندآغاز منجر به (سوپراسترات) 
ل تبار النی قفقاز گردد که در فرجام به تشک

ی فرهنگ مادآن  ،در مرحله دوممرکزی می انجامد. 
 آن را بانو کوالفسکايا کهويژه ريخت می يابد 

می » سارماتی بعدی -فرهنگ کوبانی« به نام
 396خواند.

 

                                     
396 . [Ковалевская В. Б., 1988, с. 18] 
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بودن (يا  یدو زبان وضعيتهمان زمان، احتماال  در
به وجود آمد که با آميزش های (پيوندهای  شدن)

ی به مدت طوالنون منطقه يی در خويشاوندی) در
 397همراه بود.

 
قبايل بومی اغلب خصمانه با مناسبات شکل گرفته  
 )Nartدر حماسه اوستی نارت ( ی)کاج» (کادزی«

همان حکايات نارتی به  398بازتاب يافته است.
 اي »یبرون همسر«پيوندهای زناشويی به شکل 

ميان کاجی ها و نارت ها (سارمات » یونديبرون پ«
که از لحاظ نظری 399و الن ها) گواهی می دهند ها

همه  بود.ممکن  »دوزبانی«درست در همين دوره 
، باالدر مشخص شده عوامل تبارزايی (اتنوژنيز) 

و از  هم پابر جا بودند در مرحله سوم  بی ترديد
ايرانيزاسيون تداوم ی توان از مبيخی  ،نظر نيا

هم م اريکه بس سخن به ميان آوردمراحل همه در 
 .است
 

باره همگون ما در  ،دوم در هنگام بررسی مرحله
که در  ،سازی (اسيميالسيون) تباری سخن گفتيم

جانب  سارماتی روان بود. در دوران یقفقاز مرکز
همگون شونده يا زير اليه (بستر) جذب کننده و 

کوبانی های بعدی -سوبسترات -مورد نيدر اگيرنده 
تبار  بهبودند که آهسته آهسته به تدريج 

 تحول يافتند.لن (اتنوس) ا
 

خالف ديدگاه ی. س. که بربی ترديد به نظر می رسد 
مقارن با پديدآيی الن ها روند  ني، اگاگلويتی

سده های  لياوابه پايان نرسيده بود، بل در 
چون ، پردامنه تر می شدو شت ادامه دا ميانه

 ی نيز می گرديد. کوه ليباديگر دربرگيرنده ق
 

) از سوی قبايل بسترزيراليه ( ليقبا یهمگونساز
از زبان  یرانيازبراليه (سوپر استرات)  باال اليه

در نتيجه : سازی شده است مستندلحاظ زبانشناسی 

                                     
397  .[Материалы дискуссии..., 1956, с. 52, 71]  
398 . [Кузнецов В. А., 1980а, с. 78]  
399 . [Кузнецов В. А., 1980а, с 66-81] 
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(دوزبانه يی بودن) » بی لنگويسم«ی طوالن ورهد
به سوی النی شدن  جيبه تدر قبايل کوبانی بعدی

مل در معرض ايرانيزايسيون کاو سپس پيش می روند 
 - پيروزی زبان ايرانی400زبانی قرار می گيرند.

النی به معنای نه تنها برتری تعدادی، بل نيز 
 401نظامی عناصر ايرانی زبان بود. –سيطره سياسی 

پندار ويژه و. پ. الکسييف در باره نقش برتر 
زيراليه تنها بر مواد و مدارک جمجمه شناسی 

ه ) بدون در نظرداشتن دادcranialکرانيالوژيک (
 402های ديگر مبتنی است.

 
ی و همگرايی، تشکل ساز کپارچهيو  اختالط تباری
خطر  ،ی تثبيت شدهکل حدود ساحهدر  جامعه النی

های پی در پی، به استحکام و جنگ  یخارجپيوسته 
تباری يا خويشتن شناسی  تيهو یريشکلگ و
)consolidation and formation of ethnic identity ( چهارچوب در

 عيتوزدر ظاهر در که يی ( لهيقب ونينفدراسکل ک
) بازتاب Alansاتنيکون تعميم دهنده الن ها (

نام کشور به سپس  يافته بود)،  مساعدت کردند که
 منتقل گرديد.» النيا« -
 

 یمهاجرت هامتن و در ها ، پس از حمله هون الجرم
نام بزرگ های مهاجرت  گروهی در اين رابطه، که

قفقاز به  النی -نو سارماتیهای  توده گرفتند،
 لنان (د  وا ولگهای از استپ  شتريب(شايد  یمرکز
 tanaity Ammianusتانياتی اميانوس مارسيلينوس -ها

Marcellinus  ( ها هون پس از آن زمين های که
شبکه پديدآيی ظاهرا،  گرديد)، سرازير گرديدند.

يی دخمه های و گورستان  ی النیمتراکم شهرک ها
کنون می توان به دليل  ،کوهی طقه دامنهدر من را

اد. آن هم د حيتوض نوگسترده مهاجران  سرازيری
های آغاز سنت  هااز شهرک  یاريبسدر حالی که 

شده در دوره هون ها را ادامه می دهند. اين 

                                     
400 . [Абаев В. И., 1949, с. 79; Он же, 1967, с. 17, 18; Материалы 
дискуссии..., 1956, с. 57-59] 
401 . [Генинг В. Ф., 1970, с. 103, 108, 111, 113; Бромлей Ю. В., 1983, 
с. 280;] 
402 . [Алексеев В. П., 1974, с. 198] 
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فاکت ها مبنايی را به دست دادند که حتا از 
 - انفجار دموگرافيک در النيا در سده های ششم

بايسته است چنين فرض شود که 403ن گفت.دوازدهم سخ
مهاجرت نو النی، تکانه های تازه يی به روند 
ايرانيزاسيون در مرحله سوم داده، روند 

 اسيميالسيون را سرعت بخشيدند.  
 

به  يان قفقازی،ومبا اين هم، همگونسازی  ب
روند . در ستيها ن آن کلیرفتن ميان از معنای 

زير  ليقبا ی النی،تبارو تکامل نئوپالسم  شيدايپ
 ،شناخته شده استبه گونه يی که بستر  اليه يا

رد نه تنها بر چنين چيزی  ی داشتند.بزرگ یسهم
عناصر فزونشمار در زبان،  )بسترپای زيراليه (

 یدر فرهنگ باستان شناسدارای خاستگاه قفقازی 
مواد  نيز بل ،یفرهنگ یاز سنت ها یلن، حفظ برخا

 کنند و گواهی می دهند. يک داللت میانسان شناس
 

وام «آميزش انتروپولوژيک را ممکن نيست با 
تباری بر گروه  کتاثيرگذاری صرف ي ايو  »گرفتن

يو. ب.  و توضيح داد. و. پ. الکسييف  گروه ديگر
می کنند که الن های سده های  اشاره  بروملی
ها چنان بسيار فرق می شدند که  يیاز اوست ميانی

ميان واريانت های به تفاوت ها  آنميان اوت تف
نوع 404متفاوت نژاد اروپاييدی مطابقت می کرد.

(سوبستراتی)  یبسترانتروپولوژيکی زيراليه يی يا 
کوتاهرخ (براخی سيفال) که از لحاظ بيولوژيکی 
در تراز محيط بيوتيک قفقاز مرکزی با اوضاع 
اکولوژيک بيشتر سازگارپذيرتر از کار برآمد، 

   405چيرگی يافت.
 
وع انتروپولوژيک درازرخ دوليخوسيفال ويژه الن ن

در گورستان پيدا شده  های دارای منشای سارماتی
 یطيمح ستيز طيشرانتوانست  406يیدخمه های 

، و از دست دادن آن تابد را بر دگرگونشونده
تباری  یگروه ها یکيولوژيب یازگارس یعيطب جهينت

                                     
403 . [Ковалевская В. Б., 1988, с. 20; Кузнецов В. А., 1992, с. 146] 
404 .[Алексеев В. П., Бромлей Ю. В., 1968, с. 39] 
405 . [Алексеев В. П., 1971, с. 43-45] 
406 . [Ковалевская В. Б., 1988, с. 33;  همان , 1984, с. 171] 
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اليه (سوپر باال اگر  ،گونه نيا407متالقی بود.
چيره  یزبانعرصه زبان در  یرانيا ترات)اس

در  یقفقاز ) (سوب استرات)بسترزيراليه ( گرديد،
چنين که باال دست شد  یکيولوژيب یسازگارروند 

با بازيافت  ادعايی از لحاظ  باستان شناسيک
يی دخمه های در گورستان جمجمه های کوتاهرخ 

نشانه  نياچينش و چيدمان 408تثبيت گرديده است.
آغاز تفاضل دهنده تباری در های 

)ethnodifferentiating( یباستان شناس پايگاه کدر ي 
 تباری را یندهايفرآآن  از هر چيزی  بهتر ،بسته
در باره آن گفتيم  در باال که مامی دهد  شينما
 انجاميده بود.» سا «ی تبار النی ريبه شکلگکه 
 

و  يو. و. بروملی، بر پايه انبوهی از مواد
 دو تراز  يتوجودم دهيا ی،خيتاريی  سهيمقامدارک 

قومی را در جوامع طبقاتی اوليه مطرح ساخت. 
شايان يادآوری است که جامعه النی در نيمه دوم 

  409هزاره يکم ديگر يک جامعه طبقاتی اوليه بود.
 

در دائره  يافته شکل اقوام گستره يی –تراز نخست
 کوچک، چهارچوب گستره های در  يی لهيقب

تشکيل شده بر ، يی منطقه اقوام -دومتراز 
در  متاتريبال (فراقبيله يی) جوامعشالوده 

 410پهناور.مناطق -چهارچوب ساحات 
 

 تباری خيتار، برای دهيا نيکه ا بر آنممن 
قابل  بيخیاوايل سده های ميانه در  یقفقاز مرکز

هزار  چهارچوب النيا در نيمه دوماست. در  تطبيق
قوم دو باره حضور  می توانيم بيخی درما يکم 

 : گستره يی سخن بگوييم
(حوضه کوبان  يا سرچشمه باالآب در -باختری -1

» یارمن یايجغراف«نو در فهرست که ، کوبان عليا)
ديگورها از آن  -س هااتيگور يعنی  -سده هفتم 

                                     
407 . [Алексеев В. П., 1971, с. 45]  
408 . [Алексеев В. П., Беслекоева К. Х., 1963, с. 108, 113-121] 
409 . Кузнецов В. А., 1971, с. 239, 241] 
410 . [Бромлей Ю. В., 1983, с. 278] 
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، ص. 1983 -(از فهرست نو 411نام برده شده است.
30.( 

 -اکاباردي در قلمرو بيشتر -خاوری  -2
که  ،اينگوشتيا -چچن و یشمال یاي، اوستايبالکار

 لن ا) یراني(اا گروه خاوری ب یکيژنتاز لحاظ 
  412اند. بطمرتها 
 
النيا قبيله يی با تقسيم  -رده بندی تباری نيا

و نسخه ارائه شده از  یو شرق یغرببه دو بخش 
النيا همخوانی ساختار دوگانه سوی ما در باره 

سده ی ياد شده جدا کردن دو قوم گستره ي 413دارد.
سده  لياوا در درون النيا در ميانیاوليه های 

دو واحد به تقسيم مقتضی خلق اوست و  های ميانه
 ايرونی ها. و) Digorsتباری: ديگورها (

 
شالوده که بر  ميفرض کنهست امکان  نيا ،زمانهم
تباری اقوام و از لحاظ گستره يادشده دو  نيا

روان  يیطقه مناقوام  یريشکلگخويشاوند، روند 
در گذشته استحکام و تثبيت هويت و ما  بود.

خودشناسی مشترک تباری را يادآور شديم که در 
 اتنيکون الن بيان گرديده است. عيتوز
 

قفقاز ايرانيزاسيون  از مرحله سوم با سخن گفتن
برداشت بروملی  می توانيم با کل  در ،یمرکز

 پيامدهایاز  یکي«موافقت کنيم که گفته است: 
پديدآيی  ،انيتعامل مهاجران فاتح با بوم تيپيک
اليه باال زبان  -ويژه در جامعه نو تباری بيترک

 یکيزينوع ف(سوپراسترات) با چيرگی يافتن 
به سنجش گرفتن اين نکته  .»بود )بسترزيراليه (

انديشه  تا از دهد  یموارد اجازه ماز  یدر برخ
 انمهاجروهم آميز برتری يابی همواره تهای 

[(اغراق در چيرگی يافتن بی چون چرای مهاجران 
- در برابر بوميان در فرآيندهای آميزشی تباری)

                                     
411 . [Hudid al-Alam, 1937, Р. 335; Гаглойти Ю. С., 1966, с. 187, 188; 
Кузнецов В. А., 1962, с. 73] 
412 . [Кузнецов В. А., 1967, с. 55] 
413 . [Кузнецов В. А., 1988, с. 76, 77] 
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بومی «غراق در دام ا همزمان، بی آن که گ]
 414بيفتيم، رهيد.» گرايی

 
بررسی  سه مرحله رههميت اکردن به اثبات ی ازين

 یدرک علمبرای  یقفقاز مرکزشده ايرانيزاسيون 
سيمای اهرا، نيست. ظی مردم اوستاتنوژنيز 

 سدهدر آن ها  ینگارتبارفرهنگ  ،ها اوست یکيزيف
به گواهی ( ريخت می يابد يینهابه گونه چهاردهم 
دزيوگيس  درواقع واد فراوان از سردابه انبوه م

)Dzivgisدر آن کاوش هايی صورت  1982در سال  ) که
منتشر نشد)،  گرفت اما دردمندانه دستاوردهای آن

 قيعمبس  بل ،ها دامنو در دشت نه  گريد نياما ا
با ايرانيزاسيون  گريو درخ می دهد  در کوه ها

 ربطی ندارد. یزبان -تباری 
 

چندين سده يی ايرانيزاسيون قفقاز با يورش  روند
لنگ  موريو تها مغول  -تاتارها رانگريو های

تاتارها و از ورود پيش ها  اما مدتبرهم خورد. 
تورک های کوچی پديدار  ی،قفقاز مرکزبه مغوالن 

تورکيزاسيون را  یندهايفراند که سرآغاز ه بودشد
در  یاسيو ستباری  تيوضعگذاشتند. اين بود که 

 .پيچيده گرديد یجدگونه منطقه به 
 
 نخستين مرحله تورکيزاسيون قفقاز: -. تورک ها4

تا اندازه يی (با  يیايجغراف طيمحمی دانيم که 
غرافيايی خوانده می آن چه که جبر (دترمينيسم) ج

 خيتارشود)، با تاثير بر برخی از پديده ها، بر 
بايسته  . از اين منظر،گذارد یم ريجامعه تاث
ی توجه قفقاز شمال اصلیبه دو منطقه است تا 

منطقه آن سوی رود کوبان و منطقه آن سوی  -شود
 کوبان، رودمت چپ رود تريک. يعنی گستره کرانه س

يی  هيکوهپاهمواری های  و کرانه راست رود تريک
و (ميانرودان)  هرودخاندو  نياشده ميان  یروکش
 که گستره بيشترين–قفقاز  یکوه ها نخست رهيزنج

پيوندهای اتنوژنيتيک  نيترپويا آميزش ها و 
 است.

 

                                     
414 . [Бромлей Ю. В., 1983, с. 283]. 
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کوبان  رودهای کهشد توجه گی مساد اريبسمی توان 
کانفيگوراسيون ها يا  نقشهک به روی يتر و
: دارند) similar configuration( مانندهای ه یکربنديپ

جنوب از «جهت  در سرچشمه گاه هارود در هر دو 
ی شهرهای کي، اما در نزدروان اند» به شمال

خم  )Maisky( یسکيو ما  )Nevinnomyssk(  نيوينوميسک
هم  کوبان وهم رود که در آن و پيچ هايی است 

 meridional( یجهت نصف النهار رييتغ رود تريک
direction(  یعرضجهت در )direction latitudinal ( می
 دهند.

 
از نقطه پيچيدن و تا حوضه  تريک کوبان ورودهای 

سرزمين آن سوی کوبان و آن  به وضوحهای سفلی، 
 سوی تريک را از استپ های آستانه قفقاز 

Ciscaucasianرا  یعيطبگذر دشوار مرز و  جدا می کنند
 شهيهم تريک، بان ودر امتداد کومرز  می سارند.

از جهان کشاورزان  کوچروان دشتن نشين راجهان 
در زمين های آن سوی کوبان و آن سوی که زميندار 

 جدا می کرد.  می کردند، یزندگتريک 
 
بزرگ و  های  انيجرتريک،  کوبان وميان رودان ر د

منطقه  ی نيست و اينآبمايل به راندمان در عرض 
 ی تا جنوب خاوری بهکه پهنای آن از شمال باختر

می رسد،  استاوروپول پشته  قياز طر لومتريک 200
 از سوی دشت ها باز است.

 
، اين )جيومورفولوجیزمين ريخت شناسی (از ديد 

 )laccoliths(ناحيه، دارای ساختارهای لوکاليت های 
يچگونه که ه پيتی گوريا است یآتشفشان با منشای
ان گگانی در برابر تهاجم بيجد یعيموانع طب

به تريک  وبان وميانرودان ک ن،يبنابرا ندارد.
تاخت و تاز کوچروان دشت  می تواند مورد یراحت

هنوز، در گذشته، بانو  نشين قراز گيرد.
مهم وضعيت  نيامتوجه 415و و. ب. چچنف کوالفسکايا

بازتاب که در جريان روندهای بومی اتنوژنيتيک 
 يافته اند، گرديده بودند. 

 

                                     
415 . [Чеченов И. М., 1986, с. 7] 
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 در قلمرو جا،همين در درست که  ستين یتصادف
ديرين ترين ردپاهای  و تريک، کوبانميانرودان 

بسيار کمرنگ)  هنوزباستانشاسيک (هر چند هم 
 يی شدن می نمايند.شناساتورکان باستان آغاز به 

که رک وت یجنگجو يک یسنگ تنديسها  آن انيدر م
-two heart ختهاش آوي نهيس ما به رویقلب نسگک دو 

shaped buckles on the chest   به  شاز سر و دو نوار
 and two braids runningافتاده اند  آويزان پشتش  دراز

down from the head to the back .چنين 416شايان توجه است
غلب در ا، بود رک ها مدوت انيدر مچيزی که 

يی به تصوير کشيده ايرک آسوت انمردهای  تنديس
م مشاهده شده ی هو در قفقاز شمال417شده است.

 یکيزدن ردکه  تنديس را نيامن، 418.است
متعلق به سده های  ،يافت شده است گورسکيتيپ

 419نهم ميالدی می دانم.-هفتم
 

پيکره های تراش شده به شيوه جالب است که  اريبس
به  به مواد شيگرا) iconographicشمايل پردازی (

و دارد  انهيم یايو آس یمرکزآسيای  دست آمده از
 یکه از جلگه ها از سوی کوچی هايیاند تو یم
نموده به شمال قفقاز مهاجرت ميانه  یايآس

 بودند، جا گذاشته شده باشد. 
 

 تريک کوبان وبه ميانرودان رک ها واما مهاجرت ت
، تر سر از سده هشتم ترصد می شودضح اوبيشتر 
در پشته و قفقاز استپی  آستانه درکه  یهنگام

ها در سده های شهرک شبکه يی از  ،استاوروپول
 ، آغاز می شود که بهشود یمنهم ساخته  -هشتم

پيش از ی (که اکيما -یسالتوف اشکال کيسرامظروف 
طور به و  ديده نمی شد یدر قفقاز شمال اين،
 از جای  ديگری آورده  شده بود)، می دهد.واضح 

 

                                     
416  . [Кузнецов В. А., 1980б, с. 70, рис. 1, 1] 
417 . [Шер Я. А., 1966, табл. I, 3; табл. II, 9, табл. III, 16; и др. ] 
418 . [Ждановский A. M., 1977, с. 289-292; Навротский, 1995, с. 158, 
р. 1, 2] 
419 . [Кузнецов В. А., 1980б, с. 76] 
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 نشيمنگاه های دارای ،دشت های آستانه قفقازدر 
 بيشتر از سوی گادلو ماياکی-یسالتوف فرهنگ

)Gadlo(  است که شمار آن ها نزديک  بررسیکشف و
 دهکده های کشف شده نيبزرگتر420به پنجاه می رسد.

نزديکی روستاهای کنونی کنام شاخدار (به در 
 ،)Gofitskoeروسی روگاتايا بالکا)، گوفيتسکويی (

و  شهرهای بالگودارنايا، )Kitaevka( کيتايفکا
شمالی ترين 421واقع اند.) Zhukovsky( ژوکوفسکی

ايستگاه راه آهن  یکيدر نزد -اين نشيمنگاه ها
و ) Novoaleksandrovskaya( نووالکساندروفسکايا

و جنوبی ترين آن ها ، )Trunovskogo( ترونوفسکوفو
و  گورسکيتيپ کينزد) Beshtau( ی بيش تاوکوه هادر 

 سلوودسکيک یکيدر نزدها حلقه کوه در نزديکی 
 . قرار دارند

 
 - یخاوری، مرز نشيمنگاه های سالتوف در جنوب

 -کومه می گذشته استدر امتداد رودخانه  یاکيما
ی دارای روستاهاآن دهکده ها و راست کرانه در 

آغاز می گردد. در اين جا ديگر  یلنسيراميک ا
  422سالتوفی ديده نمی شود. اشکال

 
ی روستاها یماياک -یسالتوف کيسرامکمپلکس در 

) amphoraeبی شکل ( ارداريشقاز ظروف آستانه قف
آويزان  سر های ساخته شده از گل  گيو د يیه ميکر

ی سازگار اند، شامل ريعشا یزندگشونده که برای 
النی  ظروف معمولهيچ وجه مشترکی با  می شوند که
[(يعنی، پديدآيی اين ظروف را می توان ندارند. 

ه آغاز زمان آمدن گروه تباری نو تورکی بهمچون 
 گ.]-اين جا شمرد)

 
های ا. و. گادلو در پشته  یريگ جهيمشاهدات و نت
های متمم اجرا شده از سوی ن. کار بااستاوروپول 
نشيمنگاه را  78(که  423،)NA Ohonko( ا. اوخونکو

                                     
420 . [Гадло А. В., 1975, с. 75-77; Он же, 1980, с. 63-64; Он же, 1982, 
с. 19, 20] 
421.[Гадло А. В., 1980, с. 63]  
422 . [Kuznecov V. A., 1990, Р. 255-274]. [Гадло А. В., 1975, с. 75] 
423 . [Охонько Н. А., 1988, с. 259-291] 
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 کشف و بررسی کرده بود)، و و. ا. فومينکو
)Fomenko(های بيش تاو، مورد  کوه یکي، در نزد

 424.تاييد قرار گرفته اند
 

ی برشمرده که گادلو باستان شناسيادمان های 
نهم ميالدی تعيين -آن ها را سده های هشتمقدمت 

نموده است، آشکارا از لحاظ ژنيتيکی به يادمان 
 فرهنگ) zlivkin( ی واريانت زلوفکينیبلغارهای 

از  یو به خوبی نزديک اند اکيما -سالتوفو
 که ،خود متمايز اند یلنا معاصريادمان های 

فاکت سرازيری گروهی تبار (اتنوس) دشت نشين 
 به سوی  استاوروپول پشته  قياز طرتورک را 

 –تريک  -کوبانميانرودان  کزمربه جنوب، 
 پيتيگوريا مستند می سازد. 

 
 دستگيره هایس با ر های ساخته شده از گل  گيد
ی جالب جينتاکه نقشه برداری شده اند،  رونی،د

ها به وضوح در  آن گستره پخش: می دهند
اين ديگ ها 425است. نهفتهتريک  -کوبانميانرودان 
پراکنده گونه به حدود اين گستره، فراتر از 

در حوضه ميانی کوبان ، اگر چه پيدا می شوند
  426وفور انبوه آن ها انتظار می رود.

 
واريانت  که يادمان هایمهم است  اريبساين هم 

ز سوی که ا اک،يما -سالتوفوفرهنگ قفقاز شمالی 
تثبيت و نقشه برداری شده  )،Balint( چ. بالينت

آستانه قفقاز در ميانرودان در  گويیاند، 
به شکل يک خنجر فرورفته درست تريک  -کوبان
 427اند.

 
رک ها ومهاجرت ت نياهدف که  می شودتصور چنين 
سرسبز وخرم  دستيابی به چراگاه های  اساسا
در  رگذريزراه های و  ياالبروس آستانه نیتابستا

 ليتماشايد هم  بوده است و  اين چراگاه ها ريمس

                                     
424 . [Фоменко В. А., 1989, с. 108, 109] 
425 . [Kuznecov V. A., 1990, Р. 260, карта] 
426 .[Нарожный Е. И., 1993, с. 12-13] 
427  .[Balint Cs., 1990, S. 45, карта II] 
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 »شميابربزرگ جاده «به دست آوردن کنترل  یبرا
عليای کوبان از راه  از حوضه سده ششم که در

 )Podkumok( پودکوم درهبه ) Kumbashi( کومباشی
می  سلوودسکيکفرورفتگی و کومه) رود (حومه 
 428گذشت.

 
ای بانو در کيسلوودسک، بنا به داده ه

درصد  همه گورستان های دخمه  7، 54 کوالفسکايا،
ی الن هسته اصل جا نيی متمرکز است و درست در اي

و سوی باختر جا به آن از که ، ها قرار داشت
شايان يادآوری است که به باور  429رفتند. خاور 

ناحيه  -پيتيگوريا -اابرامووا، ناحيه کاباردي
ارماتی سده موقعيت گروه باختری يادمان های س

در همين جا وی تاثير 430سوم ميالدی است. -های دوم
به 431نيرومند اسکيت ها را خاطرنشان ساخته است.

گفته ابرامووا، درست همين جاها به خاطر 
دورافتادگی و دسترسی ناپذيری خود، نشيمنگاه 
های مناسبی برای کوچيدن مردم کشاورز از جاهای 

 432ده است.باز و بی دفاع نواحی استاوروپول بو
 

بانو ابرامووا در تازه ترين مونوگرافی خود می 
روند ايرانيزايسيون باشندگان گروه «نويسد: 

باختری در دوره اسکيتی، هنگامی که اسکيت ها در 
اين جا واحدهای بزرگی را ايجاد کردند و بر 
قبايل بومی حاکميت سياسی اعمال نمودند، 

  433».نيرومند تر از هر دوره يی بود
 
بگذار در (هست که امکان اين رسد  ینظر مه ب
تباری  یتداوم گروه ها، )انه ترين شکلاطحتم
 پيتيگوريا -اکاباردي در قلمرورا باستان  رانيا
)Kabardino-Pyatigorje ( يتی گمان سکاحداقل از دوره
مقارن با هزاره يکم پيش از ميالد به  که ،زد

                                     
428 .["Мисимианский путь" Менандра: Кузнецов, 1993, с. 23-47] 
429 . [Ковалевская В. Б., 1984, с. 155] 
430 . [Абрамова М. П., 1990, с. 44-51] 
431 . [Абрамова М. П., 1993, с. 22] 
432 .[Абрамова М. П., 1992, с. 28] 
433 . [Абрамова М. П., 1993, с. 106] 
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انجاميد. به » ها لناصلی اهسته « یريشکلگ
در  جا،همين در  داشت بانو کوالفسکايا و درستپن

رود  یو سرچشمه های قفقاز معدنهای منطقه آب 
 یآثار باستان شناسرد پای   جيکوبان، به تدر

تر می شود. نشيمنگاه های ها چند برابر رکوت
ماياکی، ديگ های  -فیدشتی با سراميک های سالتو

گلی و اجاق های سنگی ساخته شده از تخته سنگ 
 –ی عمودی، پديدار می گردند. بزرگترين آن ها ها

نهم ميالدی در  -نشيمنگاه مربوط سده های هشتم
 434گوری است.-کلتسوناحيه 

 
مانند : هسترکان واز حضور تهم  یگريد ینشانه ها
مربوط نيمه نخست سده هشتم در  ادبودبناهای ي

اشيای قديمی 435(موکرايا بالکا)،» کنام نمناک«
ی يافت شده در گورستان دخمه تورکی همانند اشيا

 - مربوط سده های هفتم» ديرکتورسکايا گورکا«يی 
 436هشتم ميالدی و...

 
ردپای » اوکازاتل«بانو کوالفسکايا در شهرک 

-یچادرهای کوچيان را با ظروف سراميک سالتوف
ماياکی و نشيمنگاه های ويران شده النی مربوط 

  437هشتم يافت.-سده های ششم
 

در تبار  یبلغار-یرکوعناصر تبی من، موضوع راهيا
مطرح  1962-1961 سال های  دررا  سلوودسکيمنطقه ک
داوری از روی با ( 1969سال  به438بودم.ساخته 

ی)، اين نلکرونولوژی آرامگاه های دخمه يی ا
ناپديد شدن گورهای «انديشه را پيشنهاد کردم که 

 پديدارشدن دوباره آن هاو يی در سده هشتم دخمه 
به رانده شدن الن ها از د نتوا یمهم، سده د در

 ريتاث در اين سده زير سلوودسکيکفرورفتگی حوضه 
که  بر آن بودم گواهی بدهد.رک وتنو  تيجمع
ها از ناحيه پيتيگوريا در نيمه  لنا »هسته«

                                     
434 . [Кузнецов В. А., 1961б, с. 218] 
435 . [Кузнецов В. А., 1985, с. 206-213] 
436 . [Абрамова М. П., 1982, с. 138, 148, 149] 
437 . [Ковалевская В. Б., 1981, с. 84, 85] 
438 . [Кузнецов В. А., 1961б, с. 214-216; Он же, 1962, с. 76, 88] 
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نخست سده هشتم می توانسته است به خزر بکوچد و 
ماياکی -یدر آن جا واريانت النی فرهنگ سالتوف

ندگی کند. در حالی که پيتيگوريا از سوی را نماي
بلغارها که پس از فروپاشی چهارم اردوی 

نيمه دوم سده هفتم، کوبرات در  »بزرگيای بلغار«
به اين جا سرازير شده بودند، اشغال گرديده 

بلغارها را از  رخنهبانو کوالفسکايا 439بود.
آستانه قفقاز به دامنه های کوه ها، در پيوند 

- ها در شمال قفقاز در سده های ششمرابا حضور آو
ا. و. گادلو، ی. ا. 440هفتم ميالدی می پندارد.

هم خاستگاه يادمان  فئودروفو گ. س.  فئودروف
کيسلوودسک را بلغاری می  -های تورکی پيتيگورسک

   441شمارند.
 

، مقاله  GE Afanasyevسر انجام گ. ای. افاناسييف 
مطرح ويژه يی در زمينه نگاشت و آوندهای خود 

شمار باشندگان  ،سلوودسکيکفرورفتگی  در«ساخت: 
 هشتم آن چنان بسيار بود -النی در سده های ششم

 سر بر یداخل یجنگ هامنجر به شهرک)، که  30(
دخمه گورهای «ها ميان دارندگان فرهنگ های  نيزم
دخمه يی ها  گرديد.» گورهای صخره سنگی«و » يی

به ن جا از ايکمک آوارها  هو ب شکست خوردند
تقريبا عين  442کوچيدند.ن د سرچشمه رود منطقه 

 - چيز را هر چند هم به شکل بسيار احتياط آميز
گ. ای. افاناسيف در مونوگراف های خود تاييد می 

اما در مقاله گ. ای. افاناسيف توضيح 443نمايد.
که منظور وی از دارندگان فرهنگ  می شودداده ن

يورش آورده  گورهای صخره سنگی که بر دخمه يی ها
 و بر آنان پيروز گرديده بودند، چيست؟ 

 
سده هشتم  ها در رکوتهاجم تچنين بر می آيد که 

نمی حدود م سلوودسکيک -پيتيگوريک حوضه تنها به
                                     

439 . [Кузнецов В. А., 1969, с. 298, 299] 
440. [Ковалевская В. Б., 1988, с. 30] 
441 . [Гадло А. В., 1975, с. 78; Он же, 1980, с. 64; Он же, 1982, с. 20; 
Он же, 1975, с. 74, 75; Он же, 1986, с. 20], [Федоров Я. А., Федоров 
Г. С., 1978, с. 72.] 
442 . [Афанасьев Г. Е., 1981, с. 62, 63] 
443  .[Афанасьев Г. Е., 1987, с. 148, 149; Он же, 1993, с. 151] 
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تريک تا  -کوبانبل که سراسر ميانرودان  ،شد
دژ در آن کرانه های راست رود کوبان را که 

های  نيرومند خماری (خومارينسکوی) مربوط سده
ی باستانتورکی  یطلسم یها بهيکت دهم با-هشتم

  444مستندسازی شده است، در بر می گرفت.
 
م که دژ و فرموله کرد نيتدو ، اين فرضيه رامن

های کنترل راه  ها برای خزر را )Khumarianخماری (
آن و در  ساخته بودند ) Klukhori( کتل کولخوری
تگاه  شايد هم اقامو  هابلغارها و  پادگان خزر

(شاه ) خزرها قرار داشت. اين  Tudunتودون 
رو به رو  حققاناعتراض م فرضيه تا کنون با 

 445نگرديده است.
 

خاور به کرانه در  یبلغار -یرکوهمزمان، گروه ت
که احتماال  رسيده بودند ) Baksan( رود باکسان چپ

در  خاوری گستره تهاجم تورک ها را می ساخت.مرز 
در نشيمنگاه های خرگاهی يا  رکانوحضور ت جا نيا

  )Zhanhoteko( خيمه گاهی در روستای  ژانخوتيکو
 IM( مستند سازی شده است که ای. م. چچنف

Chechenov ( نشيمنگاه های خيمه گاهی باآن را 
)encampments(   کوچروی های سنتی قبايل در محدوده

پايان آب يا پستاب ، تورک کرانه های دريای ازوف
قفقاز ا و آستانه ميکريره نمای رود دن، جز

 446ی مقايسه می کند.شمال
 

طقه دارای نيافت شده در اين م کيسرامظروف 
های گلی اند.  گيو دماياکی -اشکال سالتوفا

يازدهم  -يادمان را سده های دهم نياچچنف، قدمت 
نو موج «و از لحاظ تباری آن را با 447می داند
بررسی ا ب448گره می زند.» یبلغار ليقباسرازيری 

سرچشمه های  در )Turkization( مساله تورکيزاسيون

                                     
444 Биджиев Х. Х., 1983, с. 6]. [Кузнецов В. А., 1963, с. 298-305; 
Scerbak A. M., 1962, Р. 283-290; Байчоров С., 1974, с. 89-93] 
445 . [Кузнецов В. А., 1974, с. 92; Он же, 1992, с. 164] 
446  .[Чеченов И. М., 1987, с. 67] 
447 . [Чеченов И. М, 1987, с. 71]. 
448 . [Чеченов И. М., 1987, с. 75] 
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منظره  چچنف در کل، ،پيتيگوريا -کوبانرودهای 
 پذيرای دموگرافيک -و از ديد ما تاريخی یخيتار

وافق م ا آنتوان ب یم را پرداز می کند که 
 449ود.ب
 

 -یرکوت گستره تهاجم ،يمنيب یکه م به گونه يی
به  ق محدود بوددر شر یقفقاز مرکز ی دربلغار

به سرچشمه  –، در غرب )Baisan( دره رود بايسان
 رودچپ کرانه های ، در تر . غربهای رود کوبان

نهم -سده های هشتم یرکوت يادمان های کوبان، 
در که گمان برد توان  یشده است و من يیشناسا

بزرگ ) Laba( البای کوبان وميان رودهای منطقه 
 .ه بودندحفظ شدالنی  یميقدباشندگان 

 
 یکيکه در نماييم اشاره به جا خواهد بود هرگاه 

موفق   Shcherbak ا. م. شيرباک 450خماری، بهياز کت
 Pechenegian الفبای نامهناد پيچينيگی بر اساسشد 
به معنای ستون يا پايه؛  -)irk» (ايرک«مه های کل

به  -)sala» (سله«به معنای مرز،  -  mezha ميژا
برپا کردن؛ و  ،کردن نصبمعنای پوشاندن، 

تشخيص را 451به معنای رودخانه  (oguzug)اوگوزوگ
را به روی مرز  يعنی - بدهد و بازخوانی نمايد

اين مطلب را ا. م. شيرباک در (بکشد.  رودخانه

                                     
449 .[Чеченов И. М., 1987, с. 120, 121] 
450 . [Кузнецов В. А., 1963, с. 283, рис. 1] 

با توجه به اين که خانواده يادداشت گزارنده: .  451
زبان های تورکی، بسيار بزرگ و پر شاخ و برگ است، 
شايد اين  واژه ها در زبان پيچينيگی ها به همين 

تحريف  مفاهيم به کار می رفته اند. ايرک، شايد شکل
بوده باشد. در ترکی  يافته ارک يا ارگ ايرانی 

» شتون«استانبولی، ستون، مانند زبان پارسی دری، 
گفته می شود. در زبان » شوتون«ش) يا  –(با تلفظ س

ازبيکی، ايرک به همين معنای ستون يا پايه کاربرد 
می » سينير«  -دارد. در ترکی استانبولی، به مرز

نهر می  -مانند عربی نهير گويند. رودخانه را هم
تقريبا در همين » سله«گويند. در زبان ازبيکی، کلمه 

و » ميژا«مفهوم به کار می رود. اما دو واژه 
هم در تورکی استانبولی و هم در ازبيکی » اوگزوگ«

 گ.–ناشناخته اند.
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می توان چنين ). گفتگوی خصوصی به من بازگفت
نصف  انيجرکوبان در که رودنتيجه گيری کرد 

تورک ها و  بودوباش گستره ، مرز ميانآن یالنهار
 الن ها بوده است.

 
که خواهد شد  یقطع شتريبهنگامی  فرضيه ما

 نشين رکوتگستره  جاها)ی قديمی نامتوپونيم ها (
در  گردآوری، تجزيه و تحليل و بازشناسی شوند.

 یرکوت formation فارماسيون (ريختار)  ديباآن 
، نمونهبه عنوان  ،اکنون. گردد باستان آشکار

) در نزديکی Beshtau» (بيش تاو«ه کو نام
را می آوريم. اين نام ) Zheleznovodsk( ژليزنوودسک

 پ.گ. اکريتاس پنج کوه) را-تورکی  (بيش تاو
)Akritas (ی کوهی اطالق کرده استتاتارها به )يعنی 
جزيره شانزدهم از سده در کوچيده  ی)هابالکار به

ا برای م452به پيتی گوريا و کاباردا. اميکرنمای 
 »؟!ی کوهیتاتارها«چيزی به نام کوچيدن 

 ناشناخته است. اما بحث تنها بر سر اين  نيست. 
 

در بار نخستين  یبرا »بيش تاو«يی اينام جغراف
نيمه نخست سده چهاردهم هنگامی سر زبان ها 

 ی اردویکيازباردوگاه تابستانی خان که افتاد 
ابن بطوطه برپا شده بود.  در پيتی گورسک يیطال
اردو در بيش  چون453داده است. گزارشر اين باره د

تاو پاييده بود، يعنی در جايی که از خود نام 
داشت، بايد قدمت اين نام را به زمانه های 

يا  -ديرين تر از سده چهاردهم ميالدی پيش ببريم
 گروهی دوم مهاجرت  به مرحله نخستين يا مرحله

  454ها به اين ديار. رکوت
 

توان گفت  یمآمده در باال، با جمع بندی مطالب 
 - کوباننيمه نخست سده هشتم، ميانرودان که در 

به سوی استپ ها از ديدگاه و گشاده تريک (باز 
  یمهاجرت دسته جمعپذيرای ، ی)عيطب یايجغراف

دارندگان  –بلغارها به گمان بسيار، رکان،وت

                                     
452 . [Акритас П. Г., 1954, с. 214] 
453 . [Тизенгаузен В., 1884, с. 289]  
454  .[Федоров Я. А., Федоров Г. С., 1978, с. 80] 
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که با  ،یاکيما-یواريانت استپی سالتوف فرهنگ
 .استتنگاتنگ داشتند، بوده خزر پيوندهای خانات 

 
 کوبان گستره تهاجم تورک ها از کرانه راست رود

زمان اين  تا کرانه چپ رود باکسان پهن بود.
آغاز سده دهم  -مهاجرت، نيمه نخست سده هشتم

احتمال دارد که بيخی  تخمين زده می شود. 
اقدام  کي به اين ديار،ها  رکوو اسکان تکوچيدن 

بوده باشد که در پی از سوی خزرها  یاسيس
دستيابی به اهداف راهبردی خود (که در باال در 

 .باره آن يادآور شديم)، بودند
 

ديگر دارای بار بيخی علت  کشايد، اين مهاجرت ي
 ر،ي. به گفته ابن اثهم داشته بوده است یاسيس
اتراک (ترک ها) بر آالن (الن) «ميالدی،  722در «

ه چنين نوشته در اين زمينمن 455.»ها هجوم بردند
ها اطاعت خزرها زير بار لن ااز  یبخش«بودم که 

نرفتند که اين کار، اقدامات واکنشی خزرها را 
در اين گيرو دار، از جنوب قفقاز، 456»برانگيخت.

، 723عرب ها به ياری الن ها شتافتند. به سال 
لشکريان عرب به سرداری ثابت النهارانی [(شايد 

دلایر به سرزمين  گ.] از راه گردنه-النهرانی)
لوگ «رسيدند. اما در جايی به نام ) alania(النيا 
از خزرها شکست ») سبزه زارهای سنگی» («کامنی

ها به لن اجذب  یبراعرب ها تالش  457خوردند.
الن  با ناکامی رو به رو گرديد. متحدانعنوان 

خزرها شکست خوردند و [به گناه  با نبرددر ها 

                                     
455 . [Ибн-ал-Асир, 1940, с. 23] 
456 . [Кузнецов В. А., 1992, с. 156] 

ابن اثير که به نام » الکامل فی التاريخ«. کتاب  457
شهرت يافته است، از آثار بنام و » تاريخ ابن اثير«

از  یانتقاد-یچاپ علم نينخستماندگار او است. 
جلد  ١٢در  یالديم ١٨۵١-١٨٧۶ یها سال انيالکامل، م

تورنبرگ  وهانسيدست کارلوس ه جلد فهرست ب ٢با 
کتاب  نيا منتشر شد. دني) در لیسوئد ري(خاورشناس شه

ترجمه  یبه فارس یليرا ابوالقاسم حالت و عباس خل
محمود  دياز س زين یگرياند و ترجمه ناتمام د کرده

نتشارات اساطير، ، چاپ ا 370است،  عرضه شده یروحان
 گ.-تهران.
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شدند. اين بود که ات مجازگ.] -اتحاد با عرب ها
 سلوودسکيک-ی گورسکتها از منطقه پي لنا » هسته«

) Donets( دنتس وبه گستره سرچشمه های رودهای دن 
در مرز خطرناک شمال باختری خزرستان تبعيد 
گرديد که در آن جا الن ها زير فرمان خزرها به 

 ها می پرداختند.مرزاز پاسداری 
 

 کم و بيش خي، تاردندرست باشپنداشت ها  نياگر ا
 - ی پيتيگوريالنويرانی شهرک های ا قيدق

کيسلوودسک، کوچيدن الن ها از آن جا به سرچشمه 
س، پديدآيی فرهنگ نتن و د گاه های رودهای د 

جاگزين شدن  وی در اين ديار اکيام -یسالتوف
تريک را به دست  -کوبانميانرودان  در تورک ها

شتم (شايد سال های دهه بيست سده ه -می آوريم
 ميالدی).  724-725
 

نقش  ی،به قفقاز مرکزان رکومهاجرت تنخست مرحله 
 یقفقاز شمال یاسيو ستباری  خيدر تاررا  یبزرگ
 که سه پيامد بسيار مهم  داشت: کرد یباز
قفقاز روند اصلی تکاملی ايرانيزاسيون ، نخست
باالی شده در  فيتعرکه در مراحل  ،یمرکز

برهم  ی، ناگهانته بودايرانيزاسيون شکل گرف
تريک بيخی قطع  -بانکوميانرودان ، و در خورد

 گرديد.  
 

يی  هيحاشآميزش ها و خويشاوندی های ، آغاز دوم
 ،با باشندگان بومی رک هاوت رون منطقه يیو د

 ،جهيو در نت النی، بستريگر با زيراليه يا د
ها  لناو ها رک وتاختالط تباری  یهانديفرآآغاز 

گستره در  (تورکيزاسيون) الن ها زیو تورکی سا
آغاز   یعني ،آميزش های درون منطقه يی

و ی ها کاراچا اتنوژنيز وتورکيزاسيون 
 های کنونی.بالکار

 
 : پديدآيی جامعه نو تورکی، محيط تباریسوم
)ethnosphere(  الن ها را به دو بخش تقسيم کرد - 

 هياول یريشکلگباختری و خاوری و (در اوضاع 
 انتيحفاظت و صزمينه را برای  )يیمنطقه اقوام 

  )ethnodifferentiating( تفاضلی تباری روشن ینشانه ها
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و ايرونی ها که تا روزگار ) Digors( ديگوری ها
 د، فراهم ساخت.نده ماندنما ز

 
ارتباط ها ن يهمه ا ،يمنيب یکه م به گونه يی

 تودهسه  هياول خيو تار اتنوژنيز به یميمستق
ها و بالکار ،ها اوستيعنی  –یزقفقاز مرک
دارد. برای دو قوم  )Karachai( کاراچای ها

 مقارن با سده هشتم خودکه ( اخيرالذکر، الن ها
) شدند)، اين بار نقش metisدورگه (ميتس  به شدت

(سوبسترات) را در برابر زبراليه بستر زيراليه يا 
يا باال اليه (سوپر استرات) تورکی بازی نمودند. 

 دور تازه کيدر  بار ديگر خيتارگونه، اين 
 رک هاولن ها و تنو تباری ا یستيهمز -شد تکرار

 458آغاز گرديد.
 

تورکيزاسيون در  واختالط تباری روند باره ما در 
 نياتريک سخن گفتيم.  -کوبان ميانرودان حدود
به کوچيدن يکسره همه الن های ايرانی  نديفرآ

در ز آنان ا شیبخزبان به شمال نينجاميد، بل 
ها و آميزش ها ماندگار شدند. درست  تماسگستره 

 200دليل موجوديت النيسم های فزونشمار (تا 
همين  ،واژه) در زبان های بالکاری و کاراچايی

است که مبنايی را برای آبايف در دست دادند تا 
بالکارها و کاراچايی ها، توده های «بنويسد: 

 اليه النیقفقازی اند. آن ها بر بستر يا زير
ست، گمانه زنی و توهم ني کي نيا -ندشد ليتشک

. اين يک حقيقت تثبيت شده محکم ستينهم فرض 
همانندی های با آن چه گفتيم، 459»علمی است.

ی الکاری ها و باوستتبارنگاشتی (اتنوگرافيک) 
النی در سنت های  -ها و به ويژه عناصر سارماتی

می  دييتافرهنگ مادی بالکارها و کاراچايی ها 
آن نه يسته است بارا  قيحقا نيمه اه 460گردد.

 ، بل)borrowing( وامگيری جهينتيک  چنان به عنوان
ريختيابی يا تسجيل يک تشکل  جهيکه به عنوان نت

                                     
458  .[Гумилев Л. Н., 1988, с. 228-234; Цулая Г. В., 1993, с. 85] 
459 . [Абаев В. И., 1960, с. 133] 
460 . [Колоба Б. А., 1972, с. 20-30] [Батчаев В. М., 1986, с. 41-79] 
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بار  نيا -در نظر گرفتتباری  (فارماسيون) نو
 ی زبان.رکوت
 

ماياکی سده های -یسالتوف به فرهنگبر می گرديم 
فرضيه کاری يی را در باره  می کوشيمو  دهم-هشتم

پس از  ه دارندگان آن در سده دهم،سرنوشت ممکن
مطرح سازيم.  فرهنگو بی فروغ شدن خود انقراض 

 نيبه همشايد  .استانگيز بحث مبهم و  مساله
 بسيار کم به آن می پردازند. محققان  ،ليدل

 
خدمت ، که در الن های دارنده فرهنگ سالتوفی

يروی رزمی حرفه يی بزرگی زرها بودند، نخنظامی 
  را می ساختند. به گونه يی که د. ت. بريزوفتس 

Berezovtsسالتوفی  گورستان کي است، در زده نيتخم
يی به مشاهده رسيده  دخمهگور هزار  30تا 
نسخه باورند که  نيباستان شناسان بر ا461است.

سده  آغازدر ديگر  یاکيما -سالتوفی فرهنگالنی 
 462بود.نهم از ميان رفته 

 
 نسخهاز  یتر قيدق یگاهشمارس. آ. پليتنيوفا 

به دست می دهد: ميانه های سده فرهنگ النی اين 
تا ميانه های) سده دهم ( های نخستدهه  -هشتم

محدود اجازه  يکباستان شناس یرامگاهش463ميالدی.
منابع روی شناخته شده از  یدادهايدهد تا رو یم

که در باال  گونه هماننمود.  اری را ويرايشنوشت
سده  بيستمسال های دهه  درالن ها اشاره شد، 

تريک به گستره  -نکوباميانرودان  ازهشتم 
که زمان چيزی  -سکوچيده بودنددونت-ند رودهای 

ماياکی را دقيق تر می -سالتوفی ظهور فرهنگ
 ريتصو )MI Artamonov( سازد. م. ای. ارتامانف

لن ک اکشتار و سرکوب سيستماتياز  ی راکيدرامات
ی ها پرداز خزرهای باشنده وادی رود دن به دست 

 - سالتوفی کامل فرهنگ ینابودکه ، کرده است
 ماياکی را به دنبال داشته است. به گونه يی که

                                     
461 . [Плетнева С. А., 1967, с. 88] 
462  .[Плетнева С. А., 1967, с. 135, 143; Афанасьев Г. Е. , 1987, с. 155; 
Плетнева С. А., 1981, с. 64; Михеев В. К., 1985, с. 3; и др.] 
463  .[Плетнева С. А., 1981, с. 64] 
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اين فرهنگ نتوانستند هيچگونه مشخصه  یها یژگيو
س های باشنده دن که از دست اند و بتداومی بيا

 یگينيچيان پمتحد خزری ها نجات يافته بودند، به
Pechenegs 464برده بودند. خود پناه 

 
يوفا، گ. ای. نپليتس. ا.  ،ر واقعراستش، د

در آثار شان به علل  ،افاناسيف و و. ک. ميخييف
 نابودی اين فرهنگ نپرداخته اند. ميخييف

)Mikheev ( که در خانات سدينو یمچون و چرا بدون 
 خزر یدولت مرکزالن ها هم شامل بودند که « خزر

ن  د وادی رود به آن ها را از قفقاز شمالی 
او (با داوری از 465انتقال و اسکان داده  بود.

روی اظهارات محتاطانه اش)، علت نابودی فرهنگ 
ماياکی را ، در تهاجم پيچينيگی ها در  -سالتوفا

 سده نهم می بيند.  
 
 MI( مايلم در زمينه ديدگاه م. ای. ارتامانف من

Artamonov( فرهنگ دال بر اين که  ،مرا بپذير 
سند «ر اساس که، بی به علت جنگ یاکيما-سالتوفی

ی ها و الن ها در خزرميان  در سده دهم» جيکمبر
 خزری رخ داد، نابود گرديد. پادشاه آرون دوره 

 
 )AP Novoseltseva( به پنداشت آ. پ. نوواسيلتسيوفا

سال های دهه سی سده دهم رخ داده  ليجنگ در اوا
، با تاريخ خيتار نگفته نماند که اينا466بود.

تثبيت شده از لحاظ باستانشناسی نابودی بسياری 
از نشيمنگاه های سالتوفی حوالی ميانه های سده 

 یهودي یشهرک ها ازشماری همزمان ويرانی و دهم 
 ایميو کر یسالوهمسايه  یها نيدر سرزم نينش

 467مطابقت می نمايد. یخوب خاوری به
 
گواهی المسعودی و  یخيتار یها نهيا توجه به زمب

ها لن ا در باره نپذيرفتن آيين مسيحيت از سوی

                                     
464  .[Артамонов М. И., 1962, с. 357, 258] 
465 .[Михеев В. К., 1985, с. 99] 
466 . [Новосельцев А. П., 1990, с. 195, 196] 
467 . [Плетнева С. А., 1981, с. 64] .[Ляпушкин И. И., 1958, с. 148] 
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آن را در اثر خود آورده  468(که مينورسکی 932در 
سال  درمی توانسته است که جنگ می پندارم  است)،

                                     
468 . [Минорский В. Ф., 1963, с. 204] 

(به  ینورسکيم چيودورويف ريميوالد«يادداشت گزارنده: 
 بروری ف ۶) (متولد Владимир Фёдорович Минорский: یروس

 شناس ران) خاورشناس و اي١٩۶۶مارچ  ٢۵مرگ  – ١٨٧٧
 به خاطراد دانشگاه لندن، شناخته شده و است یروس

و  یو فرهنگ فارس ايجغراف ات،يادب خ،يدر تار شآثار
به  يیها ها و مقاله ها، رساله کتاب ینورسکيمی. کرد

 یو عرب یفارس ،یسيفرانسه، انگل ،یروس یها زبان
 اند از: عبارت یاز آثار و ینوشت. برخ

 نوادگان مادها کردها
 آن خيو تار نيد ران،يا

 رانيدر هنر ا يیايجغراف عوامل
 انيرانيا یمل حماسه
 شاهنامه ميقد مقدمه

 در قرن پانزدهم (به فرانسه) رانيا
 اهل حق فرقه

و  یوانيد یها در باب دستگاه یا الملوک، رساله تذکره
 هيدر عهد صفو یدولت یادار یها انيو بن ساتيتأس

 اتيگوران و ادب«در باب اصل و منشا  یمقاالت
 »نيو رام سيو« ؛»کوسيو اندرون یخاقان« ؛»یگوران

 )یسي(به انگل» قفقاز خيتار«در باب  یقاتيتحق
 رانياو در ا یرساله دوم ابودلف در باب سفرها ترجمه

 یهجر ٣٣٠و وصف بالد آن در حدود 
هللا بن روزبهان  فضل فيتال ینيام یآرا خالصه عالم ترجمه

 یسيبه انگل
 »ان و دربندشرو خيتار«بر  قاتيو تعل ترجمه

 جانيدر آذربا انيو بوزنط انيروم یها جنگ
 ونلويدر عهد آق قو یارض اصالحات
 »اسالم رةالمعارفيمتعدد در دا یها مقاله

/  یهجر ٢٨٣(حدود  یمسعود نيبن حس یعل« -المسعودی«
و  سينو خي) تاریالديم ٩۵٧/  یهجر ٣۴۶ – یالديم ٨٩۶

بود. نام  یو دانشمند و جهانگرد بغداد دان یجغراف
 ی)المسعود نيبن الحس ی( ابوالحسن عل یکامل و

 آثار معروف علمی :
 واالشراف هيالتنب، الذهب روجم

 سالف الدهور یالعلوم وماکان ف ذخائر
 سالف االعصار یمر ف یواالستذکار لما ف الرسائل

 اخبار االمم من العرب والعجم یف خيالتار
 نيالملک وسر العالم خزائن
 اربوالتج ايالقضا

 واالجتماع اسةيالس یف ةيالمدن احةيالس
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 - )Lakapin( ان الکاپينرومدر دوره  932-931 های
 رخ داده باشد. یامپراتور روم شرق

 
ی در باره آن سخن مسعودو » جيکمبرسند«ی که جنگ

بی چون و چرا از سوی شاه النيای  ،می گويند
قفقازی پيش برده می شد. در باره شرکت النی های 

و رک اجنگ مد دارنده فرهنگ سالتوفی در اين
در ادامه متن دارد. اما نوجود  یميمستقشواهد 

 انيکه در مآمده است به صراحت  »جيسند کمبر«
» هيسا«ی ها می رزميدند، زرکه با ختوده هايی 

ها هم بودند. دليلی هست که منظور » اس«ها يعنی 
های دارنده  یالن -»اس ها«کاتبان خزری از 

    469فرهنگ سالتوفی بوده است.
 
کنيم  دهد فرض یما اجازه مبه منبع گونه،  نيا
-931 سالجنگ در که آميز) حتاط بسيار االبته، (

 - وضه رود دن، الن های سالتوفی باشنده ح932
می توانسته اند به هواداری از » اس ها« -دنتس

الن های شمال قفقازی همريشه خود، برخاسته 
شکست  ها یباشند. در اين جنگ، هر دو گروه الن

های قفقازی از پذيرفتن آيين  ی. النخوردند
های  یی سر باز زدند و در پايان کار، النحيمس

) شدند که executionدارنده فرهنگ سالتوفی سرکوب (
سپس، در سال شرح آن را اراماتف نوشته است. 

 ندرا ترک کرد ، الن های سالتوفی خزرستان932-933
تنها بخش کوچکی از  .ندو به شمال قفقاز بازگشت

گروه تباری اس ها (ياس ها) در وادی رود دن تا 
  470سده دوازدهم ماندگار شدند.

 
در  بازگشت الن ها، پس از دوصد سال بودوباش

، سلوودسکيکگستره دولت خزر، به گستره فرورفتگی 
در با رستاخيز آيين های خاکسپاری درگذشتگان 

                                                                                                           
 اةيالح سر

 االوسط کتاب
 »الزمان اخبار

 گ.-برگرفته از ويکی پيديا. -
469  .[Артамонов М. И., 1962, с. 246; Кузнецов В. А., 1992, с. 168 и др. 
] 
470  .[Кирсанов А. Н., 1988, с. 67-71] 
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 -يی در سده های يازدهمدخمه آرامگاه های 
اما اين آرامگاه ها  471دوازدهم به همراه بود.

تا هنوز هم بسيار کم مطالعه شده اند و پيش از 
ل تر خواهد بود تا در زمينه نتيجه گيری های مدل

 نماييم.
 
های  لنا ن دوبارهگشتربباره ما در  هيرضف

با همه بی باکی يی که در ، سالتوفی به قفقاز
به خرج داده شده  1969سال  مطرح ساختن آن در

تا کنون با واکنش منفی پژوهشگران 472بود،
ما، از ديد  ،یخيتارقرينه در برنخورده است. 
 اريبس شيافزا در ینيعگونه  اين فرضيه به

 ايننيرومندشدن کشور الو شمگير نفوس الن ها چ
بارها و بارها  کهتاييد می گردد  سده دهم  در

 نيازی به و شده استاشاره به آن  اتيدر ادب
رزمديده و بزرگ يگان های بازگشت  .اثبات ندارد

 یسواره نظام به رهبربه خوبی مسلح تکاوران 
 chivalrous( و رزمندگان جوانمرد »اسی«طرخان های 

warriors (را  ايلنکشور ا یاسيسبنيه و رزمی  توان
ست چنين چيزی پيداو به گونه چشمگيری تقويت کرد 

 بازتاب نيابد.  در منابع نمی توانست 
 

 اينلاتقويت کشور  یمحرکه اصل یروي، نروشن است
و  یتوسعه اجتماعپايدار روند  در سده بيستم،

مساعد عوامل با اين هم،  .بودآن  یداخل یاقتصاد
بازگشت  بيرونی نيز تا جايی نقش خود را داشتند.

معينی  ريتاثتريک  -کوبانها به ميانرودان لن ا
روند : ی تباری نيز داشتمحل یهانديبر فرا

 یرانيمهاجران اتورکيزاسيون با سرازير شدن موج 
و  ،تر شد دهيچيپ) Saltovو (آمده از سالت بانز

ل خِ م که  يالنميان باختر و خاور ا یارضگسستگی 
دوباره  تباری بود،و  یاسيساستحکام  نديفرآ

به النی قادر ادشاهان و احياء گرديد. پ یبازساز
 ايلنگستره اخود در سراسر  یمل تياعمال حاکم

تورکيزاسيون طی دو صد سال  اما روند473گرديدند.

                                     
471 . [Кузнецов В. А., 1962, с. 27-29; Савенко С. Н., 1986, с. 75-92] 
472 . [Кузнецов В. А., 1969, с. 297] 
473 . [Кузнецов В. А., 1992, с. 169; Он же, 1988, с. 79-81] 
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که در رد فرض ک توان یو مپيش رفته بود  یليخ
تباری  یها نئوپالسمتريک،  -ميانرودان کوبان

 برند. جان سالم به درتوانستند  یرکوت
 
 مرحله دوم تورکيزاسيون: -تورک ها .5

مقارن با سده يازدهم که  ايلناتنوگرافی کشور ا
 خاوری کومان ها یاروپا یها استپدر که  یهنگام

)Cumans(  يا پولوی های تورکی زبان ظهور می
 هيروسهای  خيدر تار کنند، چنين پرداز می گردد.

سخن می  پولوفی هااز  1055بار در نخستين  یابر
که آن ها اندکی پيش تر از اين است،  روشن474رود.

نيمه نخست سده  در -ها ظاهر شده بودند در استپ
قفقاز های استپ  ، شايد بهها سپس آن يازدهم.

دشت «شامل  یبه زودکه  ،ی رخنه کرده بودندشمال
 سياپولوفت استپ ايو  قپچاقدشت – گرديد 475قپچاق

)Polovtsia(. 
 

                                     
474 . [Федоров Я. А., Федоров Г. С., 1978, с. 240] 

 فهيخزر که طا یايدر شمال در يی هيدشت و ناح . 475
 انيلجوق. سنديگو یترکان منسوب بدان را ترکان قبچاق

مشغول بودند. هنگام  یچران به گله هيناح نيدر آغاز در
و  یو خود جوج یدشت قبچاق به جوج ،زيممالک چنگ ميتقس

تاريخ قول ه . ببردند یبه سر م هيپسرش باتو در آن ناح
در دشت مزبور  یه ق. فرزندان جوج ٩٢٩تا سال  نويسان،
 ميکرده و دشت قبچاق را به دو قسمت تقس یحکمران

 یدره سفال نيب هيناح یعني یردند، دشت قبچاق شرقک
الغ طاغ (الغ تاغ) و کوچک طاغ (کوچک  یها و کوه حونيس

گوگ  ليتاغ) که محدود بود از مغرب به مساکن قبا
از شمال به مساکن ازبکان  اتوب عي(کبود) اردو، مط

از جنوب  ،یاز مشرق به خانات اولوس جغتا بانيش عيمط
 .یالکساروسک یها و کوهقزل قوم  گزاريبه ر

 
دن و رود  یکه رودها يی هيناح یعني ،یقبچاق غرب دشت

و محدود بود از مشرق به  سازد یرا مشروب م ولگا آن
 یاياز شمال به در رياورال از مغرب به رود دنپ یها کوه

 .اهيس یايخزر و از جنوب به در
 

بودند و ترکان  یترکان قنقل ی،از ترکان قبچاق یقوم
 - »بود. ی(مادر محمد خوارزمشاه) از ترکان قنقلخاتون 

 گ.-برگرفته از ويکی پيديا
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شمال تا  استيالی گستره استپ های آستانه قفقاز
از سوی پولوفی ها يا پولوفتسی ها  داغستان

در  دوازدهم -سده های يازدهمدر  (کومان ها)
و گ. س.  )Fedorovفئودروف (ء  ی. ا. رساله

از اين رو، در اين 476بررسی گرديده است. فئودروف
وم تورکيزاسيون مرحله د جا به آن نمی پردازيم.

پولوفی ها مرتبط می باشد. حمله  هبقفقاز مرکزی 
 (مرتبه) اين مرحله را شايد بتوان به دو فاز

فاز پيش از يورش اردوی زرين و فاز تقسيم کرد: 
 يورش اردوی زرين.

 
 فاز پيش از يورش اردوی زرين:

بررسی موشکافانه داده های باستان شناسی نشان 
در اعماق گستره تماس می دهند که پولوفی ها 

تريک و در برخی از جاها به  -ميانرودان کوبان
 کوه ها در ناحيه چراگاه های کوهستانی بيچيسن

)Bichesyn (.مرحله متفاوت از 477رخنه نموده بودند
سده های مرحله دوم (در  نخست  تورکيزاسيون،

 رودچپ کرانه در دوازدهم) تبار تورک -يازدهم
يعنی  کوبانآن سوی طقه نخاوری مدر بخش  -کوبان

 به ،)Laba( رود البا کوبان و ميان قلمرو  به
 ی باختری هم رخنه نموده بود.اينالمرکز 

 
 منقول تورکی ريغگسترده تنديس های کتله يی  پخش
)massive, non-transportable turkic statues() گيدمتفاوت از 

در آن سوی کوبان ) اشيای ديگر اي های گلی،
 بی چون و چرایاسکان مجدد  ایمعن بهخاوری، 

)indisputable resettlement ( ميانروداندر تورک ها 
دوازدهم  -سده های يازدهمدر  بزرگالبای  –کوبان

 TM( مينايوا مشاهدات برداشت در نيا می باشد.
Minayeva( آرامگاه های پولوفی «می گردد:  دييتا

هم يازد-ها در شهرک ويران شده النی سده های دهم
) واقع اند. مقارن با زمان ظهور Kubina(کوبينا 

پولوفی ها در اين جا، زندگی در آن پايان 
 ».يافت

 

                                     
476 . [Федоров Я. А., Федоров Г. С., 1978, с. 216-256] 
477 . [Биджиев Х. Х., 1987, с. 34-35] 
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 ی اوچکورکاشهرک ها از یزندگ در همان هنگام
)Uchkurka (و ادييوخ )Adijuh( ت. بس هم رخت بربست

در سده يازدهم نشيمنگاه های النی در نزديکی 
نووکوينسک  و )Elburgan( دهکده های البورگان

: سدينو یممينايوا  ،زمينه نيدر انابود شدند. 
را  یتيوضعکشف گورگان های پولوفی کوبانی، چنين 

توان در حمله  آن را می ليدلتوضيح می دهد. 
تهاجم پولوفی  - ها هيکوهپا یبه دشت هاکوچيان 

 .؛ ديدکشاور تيجمع یبرا خطرناکهای 
 

صور کرد. ت یحمله نظام اين هجمه را نبايد همچون
سر سبز  چراهگاه هایدر  کوچی ها کند اين پيشرفت

باشندگان کشاورز با سرازير شدن کوچروان، بود. 
 یبه پناهگاه های کوهستانجنوب  ویبه س جيربه تد

دشمن  یناگهان شيوراز  ی. اثری کردندنيعقب نش
 )Kubina( کوبينا و) Adijuh( در شهرک  های ادييوخ

را به گونه شهرک  نيا مردم، ديده نمی شود.
جا با آن را و گفته بودند ترک  زيمسالمت آم

 478نموده بودند. رهاهمه دارايی های خود گذاشتن 
 

مينايوا خاطرنشان می سازد که  ،یگريد اثردر 
روشنی اندکی موضوع  ی هنوز برباستان شناسمواد 

 یالن اوضاعی،چه  درو  یزمانمی اندازند که چه 
را ترک گفته وبان يک کها حوضه عليای گستره نزد

عقب ها کوه سوی خاور به ها به  آنبودند. آيا 
رک ها وتاين که از سوی  ايو نموده بودند  ینينش

نوشته های بانو مينايوا 479بودند.شده اسيميله 
به درستی سرشت اوضاع اتنوپوليتيک سده های 

دوازدهم اين منطقه را بازتاب می دهند.  -همدياز
 extensive( رفته هايی از آناز همين رو هم ما برگ

quotations (.را در اين جا آورديم 
 

با کاوش ها و  ،آورده  شده یها افتدرياعتبار 
ارخيز  بزرگدر شهرک  مدت من  یطوالنهای  یحفار
دوازدهم -مربوط سده های دهم) Arkhyz( پايين

                                     
478  .[Минаева Т. М., 1964, с. 189-191] 
479 . [Гадло А. В., 1986, с. 217-221] 
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 دره زيلينچوک بزرگدر 480می گردند. دييتا
)Zelenchuk( ديگر متروک  شهرک سده دوازدهم اينر د

تا سده  جا نيدر ا یهر چند زندگگرديده بود. 
 چهاردهم در جوش و خروش بود.  -های سيزدهم

 
آميزش های عميق درون  تيواقعبا  که ستين یشک

منطقه يی و اختالط تباری و اينتيگراسيون زير 
باال اليه يا و النی  (سوبسترات) بستر اليه يا

مبنای دو زبانی ی پولوفی بر رکوتسوپراسترات 
تشکل جامعه  نو تورکی سر و و  ی)دوزبانگبودن (

خاوری و  باختریطق ادر من جه،يدر نتکار داريم. 
ی تازه تباری تشکل کوبان نئوپالسم هارود  سرچشمه

 ني. ایکاراچا -بالکار مردمهسته  – می يابد
بازتاب منابع و اطالعات  انسخه در حال حاضر ب

 فرهنگاتنوژنيز و   بارهها در  آنيافته در 
هر  اين توده های کوهی تورکی مطابقت دارد. زايی

 بودن را ندارد.کامل  چند، ادعای
 
ها بالکاردر دست نيست که سوء تفاهم  یبرا یليدل

های شان يا خود  هيهمسارا مدرن و کاراچای های 
آن 481شان اس ها يا الن ها خوانده بوده باشند.

ايرانی زبان  النی تبار وکه ها در عين حالی 
بستر  زير اليه يا نيستند، با اين هم به روی

النی پديد آمده اند، و از همين رو هم به خود 
نام تباری النی گرفته اند. با اين که  با اين 

النی ايرانی زبان نشده اند. در اين جا  ،کار
سخن بر سر الن های از بن تورکی زبان نيست، بل 

 یها یگکه ويژکه بر سر جامعه نو تباری است 
ی را يکجا با هم جذب رکوتالنی و باال اليه بستر 

کاراچای  و ها مفهوم، بالکار نيدر ا کرده است.
 ند.قفقاز ا یمردم کوه نيجوانترها 
 

 تيجمعپرسشی مطرح می گردد مبنی بر اين که آيا 
گونه کوبان، آن  گستره سرچشمه های روداز النی 

گری کوچيده که مينايوا می انگارد، به جای دي
از  یبخشبود يا نه؟ در پاسخ می توان گفت که 

                                     
480 . [Кузнецов В. А., 1986, с. 246] 
481 . [Алборов Б. А., 1960, с. 108-112; Волкова Н. Г., 1973, с. 94] 
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دره به سته است توان یم ايبالکارآن، از گستره 
بکوچد و اما  یشمال یاياوست) Digorsky( ديگورسک

پاييدند و در خاک خود های باختری لن ا اصلیبخش 
از سوی تورک ها  جيو به تدر ماندگار شدند

 اسيميله گرديدند.
 

های نزديک کوه  های ايرانی زبان دربه حضور الن 
ی زيلينچوک یلنکوبان، سنگنبشته هاس ا

)Zelenchukskaya (که قدمت آن از سوی زگوستوی )L. 
Zgustoy( دوازدهم ميالدی تخمين -سده های يازدهم

زده  شده است، به گونه مطمئن گواهی می 
، کوبانعليای رود حوضه گستره  ،گونه نيا482دهد.

دستخوش  تورکيزاسيون، یه متوالدو مرحلدر نتيجه 
به جای الن  -دگرگونی های عظيم دموگرافيک گرديد

جوامع تباری نو تورکی پديد  تباران تشکل يافته،
تر خاوری  یهابخش در  ی همانندیندهايفرآ آمدند.

ردپای هر چند  می شوند.مشاهده هم  یقفقاز شمال
داوری های  دنتوان یها هنوز  کم است و م آن

 را برانگيزند. گوناگون
 
ی باستان شناس یهاباره يادمان در گذشته ما  

تورکی منطقه آب های معدنی قفقاز در مرحله نخست 
تورکيزاسيون آن که نه پسانتر از سده دوازدهم 
آغاز گرديده بود، آن هم در گستره پرجمعيت 

  سخن گفته بوديم. ،النی
 

ها رک وحمله ت آوندهايی در دست است بپنداريم که
منطقه آب های معدنی قفقاز، در فاز پيش از ر د

اردوی زرين  مرحله دوم تورکيزاسيون هم ادامه  
يافته بود.  بر چنين چيزی می توانند کاوش های 
 باستان شناسی انجام شده از سوی ا. پ. رونيخ

)AP Runich ( و ن. ن. ميخاييلوفا )N. Mikhailov (
 -در آرامگاه های دخمه يی سده های يازدهم

و در نزديکی » گور-کالتسو«دوازدهم منطقه 
 گواهی بدهند.  1959 ر سال کيسلوودسک د

 

                                     
482 . [Zgusta L., 1987, Р. 19] 
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تابوت خاکسپاری، موجوديت مراسم  یها یژگيز وا
گور  کف ريدر ز ینيدفتزيينات تو  یچوبهای 

 تيموقع ساخته شده از تخته های گذاشته شده به
که در يک مورد به است  )transverse position( یعرض
 آوردنده چيزی همانند زينه يا نردبان است. ياد

سازه يی النی، اين چنين دخمه های گورستان برای 
 483است. معمول ريغ یچوب یها
 

توان با نفوذ  یرا م یچوب یتابوت هاپديدآيی 
 ايلنا  یدر بخش غرب که سر از سده دهم  تيحيمس

موجوديت تخت . اما گسترش يافته بود، توضيح داد
 ايو  )solid( صلبی )boardwalks( وانهای چهارپايی ر

 انتقال ميت يا بيمار مشبکبرانکاردهای چوبی 
)funeral stretcher ( ترسايی آييندشوار است مربوط را 

 در کار بودند.  یگريد ليممکن است دال بداينم 
 

با مراسم  اين هاکه  کنيمرض مجاز می پنداريم ف
ر خاکسپاری پولوفی ها پيوند داشته بودند. ب

 SA( اساس طبقه بندی بانو س. ا. پليتنيوا
Pletneva(  اين چهارمين گروه گورستان های تورکی

از  یکياست که متعلق به پولوفی ها بوده است. 
تابوت ها اند که از تخته های –آن  یها یژگيو

 484جداگانه با برش عرضی ساخته می شدند.
 

جالب د، ما با ندرست باش گمانه زنی ها نياگر ا
(توحيد ارزش های) تباری  سنکريتيسم  دهيپد ترين

آميزش دوره می شويم که مواجه توده دو  یو فرهنگ
را از سر  و اختالط های دورن منطقه يی

ويژه اتنوژنيتيک  »گلدان«ته   ما درگذرانيدند. 
 مرحله نخست یخيتار نهيزم قرار می گيريم.
بل  ست،يدر تناقض ن طرح ما تورکيزاسيون  با

 آن هنخوانی دارد.س با برعک
 

ارائه شده محدود در باره حمله پولوفی  یداده ها
 دوازدهم در ناحيه  -ها در سده های يازدهم

 یها یحفارکاوش ها و با  ندتوان یم سلوودسکيک

                                     
483  . [Кузнецов В. А., 1962, с. 27-29, рис. 2, 4, 5] 
484 . [Плетнева С. А., 1958, с. 173, рис. 13, в, 8].  
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در  1982در سال ) SN Korenevsky( تازه کورنفسکی
 رود پودکومک در ساحل راست سلوودسکيک یکينزد
)Podkumkکامل تر شوند.) ) (حومه رود کوم 
 

به مواد  یبر رو یبه تازگ یمهم اريمشاهدات بس
 -يازدهم قرنيی دخمه دست آمده از آرامگاه النی 

 ی انجام گرفته است.شمال یايوستدوازدهم در ا
است که،  نيا جا نيما در ابرای  خاصدلچسپی 

 یکيذکر شده در نزديی مانند گورستان دخمه 
 دوباره درديگر  بار یرکوتردپاهای  سلوودسک،يک

در همزمان  النی که تيپيک  )necropolis( گورستان
 .شود یظاهر م ،رايج بوده است جاهای ديگر النيا

 
 ،ايلنادر هر دو منطقه چنين بر می آيد که 

تباری  (اينتيگراسيونی) ادغامهمانند  یندهايفرآ
در مواد  است که  نياجان مطلب در  روان بودند.

craniological جمجمه نوع اه زميسکی تيپ آرامگ
است، گرديده  ارائه یجنوب سايبريانتروپولوژيک ا

ی پولوفی در گورهابه گونه گسترده به خصوص که 
 ا. ب.-انسان شناس  های کولميکيا گسترش داشت.

رکت اشم یگواه«همچون   را تيواقع نيچنکو افش
پيدايش نژادی گروه زميسکويی الن در پولوفی ها 

به  ديبارا  قيحقا نياو  گيرد.به سنجش می  »ها
 485.طور کامل در نظر گرفت

 
در ادبيات از سوی ی. ا.  فاز اردوی زرين

ه ب486ل. ای. الورف مطالعه شده است.. فئودروف و
قبچاق ها  و الن ها 1222در  ر،يگفته ابن اث

حمله دوشادوش هم در برابر ، (متحدان ديرين)
گی ها و تاتارها به آستانه قفقاز ايستادمغول 

پس از که ، ت شکست خوردندبه نوب نيمتفقکردند. 
ها پنهان شدند  ها در مرداب از قپچاق یبخش ،آن

و بخشی ديگر به کوه های قفقاز پناه 
 یبالکار اتنوژنيز عطفی درکه نقطه چيزی 487بردند.

                                     
485 . [Шевченко А. В., 1986, с. 105-106] 
486 . [Федоров Я. А., Федоров Г. С., 1978, с. 257-290; Лавров Л. И., 
1969, с. 65-77; Он же, 1974, с. 10, и др. ] 
487 . [Тизенгаузен В., 1884, с. 25, 26] 
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شمرده می شود. راديکال  ی های مدرنو کاراچاها 
 .دتدوين کر الوروف تر از هر کسی اين کانسپت را

ا ب) VM Batchayev( و. ام. باتچايف ،هم نيبا ا
 کننده نييز نقش تعدادگرانه بودن ت دييتا

 در تورکيزاسيون بلغارها هن -پولوفی ها
می  دييتاهم آن را (که زبان شناسان  ايبالکار
ديدگاه در باره با به گونه خردورزانه  کنند)،

به همراه  1222 با حوادث روند  نيآغاز ااين که 
، موافقت نکرد و خاطرنشان ساخت: ه باشددبو
 ینسخه سنتسود به يی قانع کننده  ليدالکنون «

در دست  1222در ها  کوه رخنه پولوفی ها به 
 488».نداريم

 
گيری مايل است که  جهينتاين به  باتچايف خود

را نه پيشتر از سده  ايبالکار تورکيزاسيون
 یايلنا -تخته پرش اين روندو چهاردهم می داند. 

که از سوی  بودچهاردهم  -هموار سده های سيزدهم
 489اشغال گرديد. پس از حمله مغوالنپولوفی ها 

درست گروه آستانه قفقاز پولوفی های بيرونرانده 
زير فشار که  شده از استپ ها به آستانه کوه ها 

کابارده ها آواره شدند، هسته قوم بالکار را 
 ساختند.

 
 دررا  يینقش عمده  چهاردوی زرين روشن است که 

اتنوژنيز پولوفی ها در محيط تباری (اتنوسفير) 
در دست نداريم بپنداريم  یليدل 490بازی کردند.

بر پايه  .غير اين بوده باشد یقفقاز مرکز که در
که پنداشت کنون می توان  ،مواد باستان شناسيک

آغاز در در  يیطال اردویدوره  یرک هاوحمله ت
دامنه ها و  سپس در، و آستانهمنطقه تماس 

ستانی، واپسين و  منطقه کوه سرانجام هم در
ی تورکی بود که به گونه موجفيصله کننده ترين 

تبارزايی نو تورکی  شيدايو قاطع روند پنهايی 
ی به پايان قفقاز مرکز یکوه هازبان  را در 

 رساند.

                                     
488 . [Батчаев В. М., 1980, с. 80, 84] 
489 . [Батчаев В. М., 1980, с. 88] 
490 . [Федоров-Давыдов Г. А., 1966, с. 204 сл. ] 
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 ه است که:نوشت کتاب خود نير آخرلئو گوميليف د

در نه  تباری نو یه هامشاهدات، گرومطابق «
مناطق  یدر مرزها، بل کنواختهای ي سرزمين
تباری  یتماس هالندشافتی، و در نواحی  پيچيده

آميزش های که  یدر مناطق پديد می آيند. 
 491».پردامنه اجتناب ناپذير است

 
از  یدر بعضهر چند ارائه شده در باال، مواد 

 سر از نو مورد بازنگری قرار اتيقسمت ها و جزئ
برداشت  به طور کامل بابا اين هم  ،گرفته اند

با قرار  ،ی. قفقاز مرکزاند سازگارگوميليف  های
مرزهای زون های  لندشافتی از ديد در گرفتن 
 نيزم کيبه تا محکوم بود  خيدر طول تارتاريخی 

تباری مبدل   دهيچيفعل و انفعاالت پ نيتمر
ه ب گريبار د کي است تابايسته در فرجام 492گردد.
 یندهايفرآدر  یقفقاز مرکز ژهيوآشکارا نقش 

در ی توجه کرد. اين روندها محلاتنوژنيتيک 
تفاوت های ما ا .روان بودند یسراسر قفقاز شمال

ی به مشاهده می قفقاز مرکز  حدوددر که  ،یمحل
باز بودن ويژه ميانرودان  -رسد، عبارت اند از

 یجنوبتريک در شمال، به سوی جلگه های  -کوبان
قفقاز  یاسيس-تباری  معين تاريخ تيو تبع ه،يروس
مهم  یخيتار یدادهايرواز آن پديده ها و  یمرکز

 بودند. رخ داده ها جلگه  نيکه در ا
 
ها استپ پيوسته باشندگان به هجوم  اوضاع، ناي
ها در اين جا مساعدت  و تجمع آن یقفقاز مرکز به

 یندهايفرآروند و نتايج که چيزی ، می کرد
منظور .  می کرد نييتعاتنوژنيتک را در اين جا 

از پديده های ايرانيزاسيون و تورکيزاسيون با 
چنان نيرو وپويايی است که مثال آن نه در نواحی 
قفقاز باختری، نه در قفقاز خاوری به مشاهده 

 ميعظخودويژگی  و فينومن در همين، رسيده است.
 ها، اوستتشکل  ستگاهيز ی است که بهقفقاز مرکز

که  یشد، در حالها مبدل  یو کاراچا ها،بالکار
                                     

491  . [Гумилев Л. Н., 1990, с. 55] 
. اين برداشت نويسنده، باورمندی به نوعی دترمينسم  492

 گ.-(جبر) جغرافيايی را به نمايش می گذارد.
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سرزمين از  بيرونو تر آن  و شرقتر غرب نواحی 
اساسی اتنوسفير را کماکان ، هسته ايلنا یخيتار

داغستانی  -ابخازی و وايناخی-قبايل بومی ادئگو
تشکيل می دادند که تا روزگار ما همچون نمونه 

حفظ  )diachronic( دياکرونيک یخياز ثبات تارهای 
 گرديده اند.

 
ايرانيزاسيون و  نديدو فرابر آنم که 
چنان با هم  یدر قفقاز مرکزتورکيزاسيون 
به توان  یمرا نها  که آنند بط اتنگاتنگ مرت

به طور مستقل  گريکدي گونه تجريدی و جدا از
به رسميت 493به گفته و. م. ماسون،. بررسی کرد
 شيدايدر پهمگرايی و  یسنتز فرهنگشناختن 

(کلتوروژنيز) يک جهت دارای اولويت است  یفرهنگ
برای ما اتنوژنيز نيز يک جهت دارای اولويت  .

 مشابه می باشد.
 

زبانی قفقاز (برگرفته از ويکی  -نقشه تباری
 پيديا)

                                     
493 . [Массон В. М., 1995, с. 7]. 
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 :نيگذشته نماد
 اکانينسر [گورستان های]   کشاکش بر

 يانهم یايدر آس
 

 پيش درآمد:
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پردازی با اسطوره نو، بيشتر  یکشورها پديدآيی«
 ی، که در آن نقش اصلی به همراه می باشدمل یها

 .می کند یبازنياکان کبير از  هايی تيرا روا
و قزاقستان يانه م یايدر آسچنين بر می آيد که 

کبير برگزيده به عنوان نياکان را ها  يیايآر
 برای ترکمان ها، ،يیايآرچسپيدن به گذشته  اند.

پرستيژ شان  دييتا یک ها به معنايقزاق ها و ازب
به  وستنيپ یبرا ی، فرصت»یبومتوده های « چونانِ 
 آميزافتخار دستيابی به جايگاهاروپا و  ارثيه

 .استباخترزمين و مدرن جهان  یباستان خيدر تار
ده تمايل توده های تورکی در پشت پرحال،  نيبا ا

 زهيانگ يی،ايآر تيکردن هو دايپزبان مبنی بر 
که منجر به ظهور  ی پنهان استمتفاوت اريبس های

 .با يک ديگر گرديده است متضاد ،یمل یاسطوره ها
 

در مقاله دست داشته، نويسنده به عنوان يک 
تبارشناس (اتنولوجست)، به بازگشايی اين راز می 

در ميان نخبگان » افسانه آريايی«پردازد که چرا 
سياسی تورکی زبان چنين محبوب است و در واقعيت 
امر پيوندها ميان آريايی ها و تورکی ها چگونه 

  495»بوده است؟
 

++++++++ 
 منشایی در باره اتنوژنيز يا شورو نيدکتر  

توده ها سخن  دهيچيپ یريشکلگکه سخن از  تباری
که جوامع مختلف  بر زبان می آورد، اجازه می داد

جا داد و  کهننياکان  انيدر مگان را دنباش
 آژيده زد. 

 

                                     
از سوی   2009. مقاله دست داشته بار نخست در سال  495

پخش شده بود. اما  با همين نام» پوليت رو«تارنمای 
مجله  4بار دوم با اندکی تعيير، در شماره 

» آريايی ها يا تورک ها؟«کانسپتولوژی سياسی زير نام 
آراسته شد. نويسنده مقاله داکتر علوم » زيور پخش«به 

انتروپولوژی (انسان شناسی) و اتنوگرافی (تبارشناختی) 
گاه کارمند پژوهشکده انتروپولوژی و اتنوگرافی پژوهش -

علوم فدراسيون روسيه است. پيش درآمدی که در اين جا 
آمده است، از سوی گردانندگان پوليت. رو نوشته شده 

 گ.   -است.
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 یرکوتدرست همين دکترين برای انديشمندان و ...
کوچی » يیايآر ارثيه«به زبان، زمينه چسپيدن 

. را فراهم نمود عصر آهن ليدر اوا یرانياهای 
به  ليفرصت و تمادر پشت پرده اين حال،  نيبا ا

گوناگونی پنهان  یها زهيانگن، بهره برداری از آ
از  و متفاوت مختلف یها قرائتکه منجر به است 
 .گردد یم» يیايآر«جوهر 

 
آژنديابی  ،ک هاين ها، قزاق ها و ازباترکمبرای 
، در گام نخست ،ایبه معن يی،ايگذشته آربه 

و است  »یبوم توده های«شان چوناِن  تيوضع تاييد
دولت  نساخت به حق دنيبخش تيمشروع ،جهيدر نت

 نيایو  يیآبا نيسرزم«ی که در خاک های خودی
 شان شمرده می شود.» یباستان

 
همين گونه برای توده های » آريايی یشاونديخو«

در  یافتخارجايگاه شکوهنده و پر، تورکی زبان
ها را با  کند و آن یباستان فراهم م خيتار

می کند تا کمک همتراز می گرداند و  ها يیاروپا
(خودکمتربينی) رهايی يابند. منش ه حقارت از عقد
که برانگيزنده و  ،يی هاايآر و رزمنده جوستيزه 

دفاع رای بآمادگی و الهام بخش حس ميهن پرستی 
بيرونی است، نيز بس  شمناندر برابر دميهن از 

به  تياهمهمين گونه،  ارزشمند تلقی می گردد.
و  ها يیايآر یباال یاخالق یآل ها دهيبه اسزايی 

 .ايشان داده می شود »یمعنوپاکيزگی «
 

نوپای  یکشورها...و سرانجام هم، نياز مبرم 
 یبرا »مشترکنياکان « يانه به سيمایم یايآس

يی و منطقه گرا يیگرااستحکام ملی، زدايش قبيله 
(جدايی خواهی) که اين کشورها را با چالش های 

در اين قرينه، 496بزرگی رو به رو ساخته اند.

                                     
 . برای نمونه نگاه شود به: 496

وحدت ميان توده يی و ملی در «، جان ديلدين ن
 ؛111-102، ص. ص. 1989، آلماتی، »روانشناسی مردم شوروی

ا و تشکل خلق ترکمان در سده اوچرک منش« جيکی يف آ. 
 ،6-5، ص. 1991، عشق آباد، »های ميانه

مجله سخن »// قرغيزها: دست سرنوشت«، عبدالرزاق اف  
 ؛7، ص. 1993می  8قرغيزستان، شماره 
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چون سازندگان پيروزمند نهاد دولت، هما آريايی ه
اتوريته بااليی پيدا می کنند و نوادگان ايشان 
بايد راه نياکان را پيش گيرند تا با آنان 

 همتراز گردند. 
 
ترکمان، قزاق و  سندگانينودر ميان حال،  نيا اب

بازپردازی ر ازبيک و نيز رهبران سياسی شان، د
نياکان دور  به عنوان یباستان سيمای کوچی های

با  ،یدارد. برخنجود شان، هماهنگی و همنگری 
در  ،ی پيشينشوروهای اکادميک ز سنت پيروی ا

 یرانيابومی  ليقباآميزش  دهيچيروند پ باره
، و می نويسند تازه واردتورکی زبانان با زبان، 
 گريهمتراز با د »ها يیايآر« نه،يزم نيدر ا

 گريدشمار نياکان شان ارزيابی می گردند. 
 ميقدبسيار  یدر زمان ها اکنند که حت یاستدالل م

هم و زبان ها  یرانياهم  بومی، ليقبا انيدر م
 به ستايش گرانيبودند. دی زبان ها رکوت
(آريايی بودن) نياکان ») Aryanism» («آريانيسم«

را چونان اشغالگران رکان وتخود می پردازند و 
گروه (خونخوار) پرداز می کنند. نه به خون تش

اذهان به آريانيسم و آريايی بودن  ی باچهارم
نياکان، چنين وانمود می سازند که گويی آن ها 

 از  همان روز ازل تورکی زبان بوده باشند!  
 

تالش می ورزد  یگروه پنجم... و سرانجام هم، 
 یايدر آسزبان  یرکوتثابت بسازد که گروه های 

چی های کوکردند، و  یم یدر عصر برنز زندگ انهيم
زبان، پسانتر به اين سرزمين ها آمده  یرانيا

 .!بودند
 

گرايش به  ،سندگانياز نو یبرخافزون بر اين، 
سوی تصور ه ب» اختالط تباری«از مفهوم راندمان 

 somatic(سماتيک) (» یجسم« ايو  یزبان» پاکيزگی«
                                                                                                           

تريباليسم (قبيله گرايی) در ميان  سايه «، دونونبايف
اپريل  29، شماره »سخن قرغيزستان«مجله »// و روشنايی

 ؛ 6، ص. 1995
سده   90و  20، تريباليسم سال های دهه های کورمانف

بيستم: يک گام به پيش و دو گام به پس// مجله 
 .  1995اپريل   25رسپوبليکا، شماره 
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purityها و  آن انيممستقيم  یوستگيو پ ) نياکان
با دوره  جهش نيا ود.نوادگان شان ديده می ش

 یپس از فروپاشيانه م یايآس یکشورهاپديدآيی 
ی به مشاهده می رسد. گاهی نگاه نو به شورو

نياکان، چوناِن مبارزه با اروپاسنتريسم و 
ديدگاه های استعماری بر تاريخ توده های بومی 

در اين حال، در آثار برخی  497پنداشته می شود.
اسنتريسم با پان از نويسندگان بومی تورکی، اروپ
  498ايرانيسم درهم آميخته می شود.

 
گذشته از اين ها، هرگاه در دوره شوروی، پان 

ارزيابی » خيزش در برابر استعمار«ترکيسم چونان 
می گرديد، کنون ديگر، در جستجوی پناهگاه در 

که هويت و زيستار بومی را » جهانی شدن«برابر 
 499شوند. به چالش می کشاند، دست به دامان آن می

 
 یاعتماددرخور  اريمع هميشهبان است که ز پيدا

 یاريبس یو برا می باشدن برای تثبيت تعلق تباری
ی رانيا زبان هایگذار از پژوهشگران، روند از 

هيچ رو ايده وراثت (ارث به  به زبان های تورکی،
می سوال نبری، استمرار، تداوم و تسلسل) را زير 

                                     
 . برای مثال، نگاه شود به: 497
»// طرح ريختيابی ذهنيت تاريخی در جمهوری قزاقستان« 

، 1995جون  30، چاپ قزاقستان، شماره »پراودا«روزنامه 
 . 2-1ص 
(در » تاريخ قزاقستان از زمان باستان تا روزگار ما«

چهار جلد)، جلد يکم، قزاقستان از عهد ديرينه سنگی تا 
 ، 8، ص. 1996اواخر سده های ميانه، آلماتی، 

، قازان، »تاتارها، اتنوژنيز -تورک ها«.، ذکی يف م. ز
 به زبان تاتاری.  1998، »انسان«انتشارات 

498. А. Аскаров Арийская проблема: новые подходы и взгляды. 
Сборник История Узбекистана в археологических и письменных 
источниках. Ташкент-2005. 

مساله آريايی: رويکردها و ديدگاه های نو، «، عسکرف
مجموعه مقاالت، تاريخ ازبيکستان در منابع 

آ. اناربايف، ، با ويرايش »باستانشناسيک و آثار مکتوب
 .91-81، ص.  2005، تاشکنت، »فان«انتشارات 

. برای مثال، نگاه شود به مقاله: ديات اف. و  499
اولژاز سليمانف، در نشريه سنترال آسيان سروی، به 

 .121-101، ص. 1، شماره1984زبان انگليسی، 
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و فرهنگ  کوچروی یگزند وهيا شه یبرخبرای . برد
به تر از زبان مهم  نخست،مرتبط با آن در وهله 

ی، وراثت اريبس یرااما ب. رسد ینظر نم
در  نه،يزم نياست. در ا زيوسوسه انگ یکيولوژيب

 نياکان را با نوادگان، که ینژادواحد نوع  باره
خويشاوندی « اي)، و ها نا(ترکمپيوند می زند 

ای ظاهری) در روند (سيم یکيزينوع ف گاهره» خونی
ی هم توجهمتحمل دگرگونی های شايان هزاران سال 

در  .؛ سخن گفته می شود(قزاق ها)گرديده باشد 
هر صورت، چنين ايده يی در باره نياکان، به 
رستاخيز تيوری نژادی می انجامد که در چهارچوب 

 می آميزد.» فرهنگ«با » خون«آن، 
 
 :رکمنستانت
 درسال ها پيش،  ،ناترکمنقاش  -صالح يارانف 

چونانِ  بايتقرها را  يیايکه آرکوشيد  ،1980 دهه
او  به پرده بکشد. ن هااترکم یاصلنياکان 

 یبه عنوان سازندگان تمدن هارا ها  يیايآر
ود و با رو در رو گذاشتن آن ها با ستنخستين 

و مردود دانست را  سميرکوپان تها،  رکوت
 - يی هاايآر هم کوبيدن ناروایدرها را به اوغوز

متهم  »کشور جهان نيترباشندگان کهن «
پرتره «همو، از برس نقاشی او بود که 500.ردک

در سيمای يک دختر ترکمان با » دوشيزه آريايی
   501جامه سنتی پرداز گرديده بود.

 
دانشمندان ترکمان، در برخورد با پديده آريايی، 

گ.] -[نسبت به ديگر همسايگان تورکی زبان خود
برخورد کردند. تر و زيرکانه تر رانه خويشتندا

                                     
500. Павлов И. Ария -«Атлантида», затопленная временем? // 
Комсомолец Туркменистана. 1991. 8 февраля. С. 8. Ученые помещают 
Арию на юго-западе Туркменистана. 

/ ، غرق شده در زمان؟ی»يداآتالنت« -ايآر« .، ایپاولوف
(سازمان کمونيستی جوانان) کومسومولتس مجله / 

 دانشمندان ،8بروری، ص. فشماره هشتم  ،1991 ،ترکمنستان
جا می  ترکمنستان اختریبدر جنوب را  ايآر سرزمين
  دهند.

، »ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی«.، دميدف، س. م.  501
 .124، ص. 2002، »ناتاليس«مسکو، انتشارات 
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آن ها با اذعان به مشارکت معين آريايی های 
قديم در ريختيابی خلق ترکمان، مايل نبودند نقش 
آن ها را بزرگنمايی نمايند و از ستايش و 
باليدن به نژاد آريايی به دليل داشتن هراس از 

   502اين کار، پرهيز نمودند.
 

- ، مراد دوردی يف1980 سال های دهه در اواخر
 لمنامهيفسينماگر (و  سيمقاله نوتاريخدان، 

باره در پرآوازه يی را  )جزوهکتابواره ( نويس)،
او در آن هنگام، . کردن منتشر امنشاء مردم ترکم

 يی دهيچيپ ريتصوبا پيروی از نسخه سنتی شوروی، 
 پايه تعاملبر  خلق ترکمان، یرياز شکلگرا 

پرداز  یبوم گوناگون مهاجر وباشندگان 
ه، بود ک نيادر  کتابواره او، یژگيو503کرد.

 ی ترکمان، نقشع نژادنخست، دوردی يف، به نو
که بومی بودن  را داد ناجامعه ترکم بنيادگذار

زبان ها يا فرهنگ های هر «(آن را ثابت می ساخت 
توده مردم، اما  ،يابند رييتغ دننتوا یممردمی 
، همانا همان نيابد رييتغشان  ینوع نژاد هرگاه،

و، ديگر؛ نوشته او، از اين د504».توده می مانند
به يی  ژهيتوجه ورو، شايان توجه بود که وی 

 یرانيا یزبان هاکه به  ی بومی،باستاننياکان 
 سخن می گفتند، مبذول داشته بود.

 
فرجام، سه ديگر، او بر لغزش آميز و، در ...

ی مرتبط پنداشتن ترکمان ها به نادرستبودن و 
پافشاری نمود.  ،کوچروهاجهان به  ونه مطلق گ

 تمدنی، آفرينندگان باستانزيرا باشندگان بومی 
در اين گونه،  .ندبود ی و زمينداریکشاورز های

                                     
. دانشمندان ترکمان آريايی ها را  در جنوب باختری  502

 ترکمنستان جا می دهند.
مسايل اساسی اتنوژنيز خلق «.، دوردی يف، م. ب.  503

 . 1998، »دانشوران«، ، عشق آباد»ترکمان
504 . Дурдыев М.Б. Туркмены (поиски предков туркменского народа  
и его исторической прародины). Ашхабад: Харп, 1991. С. 15. 

مردم  ی نياکانن ها (جستجواترکم« -درودی يف، م. ب.
، عشق آباد، »آن) يیآباتاريخی  نين و سرزماترکم

 15 .، ص.1991 ،»هارپ«انتشارات 
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هم کوچروان و هم  -ن هااترکمنياکان  انيم
 زميندار جا يافتند.  رزانشاوک
 

، يی نداشت ژهيرزش وی برای دوردی يف ازبان تعلق
گ.] تورکيزاسيون -[تاريخی يتواقعاو به و 

(تورکی سازی) باشندگان اصلی و بومی ايرانی 
واهد در ش یمنابع اصلزبان؛ اصال بهايی نمی داد. 

فرهنگ عامه نه  ،اوها برای ن اترکم یمنشاباره 
 یو انسان شناس یباستان شناسی؛ بل و زبان شناس

می متقاعد را او بودند. اين آوندها،  یکيزيف
ی، که رانياباستانی خاوری  ليکه قباساختند 

می زيستند، شور ترکمنستان زمانی در گستره ک
مردم ) ethnogeneticalاتنوژنيتيک ( هسته« ی،ارب

در انديشه،  نيا ادند.د یم لين را تشکاترکم
 چاپ شده در افتهکتابواره بازنگری شده توسعه ي

ساختن اثبات به آغاز  دوردی يف ، که در آن1991سال
ها با ن اترکم یباستان ژه نياکانوي هایونديپ

نمود، کماکان پابرجا  505(اشکانيان) ها پارت
 مانده بود.

 
تاريخدان ترکمان، انديشه همانندی را  -جيکی يف

به شکل نرمتری ابراز داشت. وی می پنداشت که در 
ميان کوچی های اوايل عصر آهن، نه تنها قبايل 

می  ايرانی زبان، بل نيز قبايل تورکی زبان ديده
شدند. او خاطرنشان می ساخت که در اتنوژنيز خلق 
ترکمان، هم ايرانی زبانان و هم تورکی زبانان 
مشارکت داشته اند. روشن است چنين رويکری اجازه 
می داد تا پارت ها را در شمار نياکان ترکمانان 

    506شامل گردانيد.
 

معاون به ِسمت  1995سال  دوردی يف، هنگامی که به
مرمت آثار  ، نگهداری ومطالعه یه ملادار سيرئ
در گماشته شده بود،  ترکمنستان یو فرهنگ یخيتار

                                     
 ؛34-33. همان اثر، ص.  505

، عشق »ترکمان های جهان«و نيز: دوردی يف، قادرف ش.، 
 .7-6، ص. 1991،»هارپ«آباد، انتشارات 

اوچرک منشا و تشکل خلق ترکمان در « جيکی يف آ..  506
 .46-16، ص. 1991، عشق آباد، »سده های ميانه



 

806 
 

مجموعه به انتشار  »ترکمنستان آذرخش«روزنامه 
ارثيه از مقاالت اختصاص داده شده به  يی

اين حال، الهام بخش او در 507پرداخت. انياشکان
 برای نوشتن اين مقاالت، کاوش های چندين ساله

 نخستين -نساء ان در شهرک نيسا ياشناس باستان
از  شيپهرگاه، او ستان بود. يان بااشکان تختيپا
 مختلف (پارتيکسانی به همه نياکان  توجه ن،يا

، می نمود )و... ، اغوزهاها النيفتليان،  ها،
شاهنشاهی پارت و  خيتاردرست  کنون ديگر، برايش

به  دي، که بابود ناترکم خلق» زرينعصر «ی پارت
آخر، پادشاهی پارت 508کرد و باليد. تخارآن اف
بود که سده های » بزرگترين دولت عهد عتيق«ها، 

م رقابت می آزگار پيروزمندانه با شاهنشاهی ر 
» تاثير سترگی بر تکامل فرهنگ جهانی«کرد و 

گذاشته بود. دوردی يف، کشور پارت را چونانِ 
کشور کهن اوستايی و ميهن زرتشت می پنداشت. با 

ل، او ديگر از آريايی ها حتا يادی هم اين حا
ی اسياز نقش سنمی کرد. افزون بر اين، او، 

می  ديتاکاز همين رو ، بود آگاهنيک  اتنوژنيز
 قايدقرستاخيز، مردم بايد دوره در کرد که 

 يی و نيايی شان در کجاآبا نيسرزمبدانند که 
بستر تباری يی نشو و نمو واقع شده بود و بر چه 

 509نموده اند.
 

در نوشته های خود ماهرانه از حال، او در اين 
 نياکان باستانی خلق«کنار اين مساله که 

به چه زبانی سخن می گفته اند، می گذرد » ناترکم
و در اين باره لب فرو می بندد. اما در عوض، 

                                     
507  .  Дурдыев М.Б. Парфянская Ниса // Туркменская искра. 1995. 16 
января; 30 января; 6 марта; 13 марта; 24 апреля; 15 мая. 

مجله آذرخش ترکمنستان، »// نيسای پارتی«دوردی يف، 
مارچ،  13مارچ،  6جنوری،  30جنوری،  16، شماره های 1995

 مه. 15اپريل،  24
. شايان يادآوری است که در اين اواخر نوشته های بی  508

در باره شاهنشاهی های تورکی پارت ها و سر و ته يی 
ساسانيان در سايت های پان ترکيست های آذری ايرانی 

 گ.-نيز فراوان ديده می شود.
دوردی يف، نيسای پارتی// مجله آذرخش ترکمنستان، .  509

 .2جنوری، ص.  16، شماره های 1995
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دولت از پارتی ها  يیجدابحث به  يی ژهيتوجه و
، ايدمی نم استقاللدستيابی آنان به و  ها یکلوِ سِ 
» انياشکان یمل یآگاهباالروی «آن را با  وی که

برای خوانندگان  شن است،ور510آژيده می زند.
بسيار دشوار است چنين وراندازی (قرينه سازی) 

ی دستيابی همزمانرا تافته جدابافته يی از 
 ی، بازيابند.   از شوروبه استقالل  ستانترکمن

 
 یرخبها  برای هويت ترکمانسا ين تياهمباره در 

 هم نوشته اند. ناترکمتاريخنويسان از ديگر 
 یها شهير یدر جستجوهرگاه، دوردی يف، اما، 

ها، از تاکيد بر رشته های  ناترکمپاکيزه شجره 
 ه رغمبو  تورکی، دوری می گزيد و می پرهيخت

از پيونددهی آن به اوغوزها ، فلکوريک بومینسخه 
 - ازفيصفرمراد نبرعکس،  511بيخی سر باز می زد،

 های شهير، درست بر ترکمنستانپيشين جمهور  سيرئ
 ها تاکيد می ورزيد. ن اترکمدولتداری  یسلجوق

 
پژوهشکده  ،ازفينبنا به رهنمود ، 1998سال  به
 منحل گرديد و به جای آن،علوم پژوهشگاه  خيتار

 رانيوز نهيکابجنب در  خيتارپژوهشکده 
ده به آن وظيفه سپرکه پی ريزی گرديد ترکمنستان 

را » ناترکمخلق  خيتار«کتاب دو جلدی  دشده بو
در همان هنگام او در انديشه 512تدوين نمايد.

افتاد » روحنامه«معنوی  -تدوين ارشادنامه اخالقی
که می بايستی پيوستگی پايدار ترکمانان کنونی 

                                     
 . همان جا. 510
» فهرست سياه«در ، 2001سال  ليدر اوا. دوردی يف  511
 ناترکم ، سخنوران و تاريخنويسانسندگانينوتن از  زدهن

ی داده مل خيتارنادرستی به پوشش که گويی  ،افتاد
سوزانيدن به  های آنان محکومکتاب اين بود که  بودند.

،  )Demidov SMشود به:  دميدوف، اس. ام. ((نگاه  ند.شد
 .102، ص  2002ی، مسکو، شورو یپس از فروپاشترکمنستان 

Демидов С.М. Постсоветский Туркменистан. М.: Наталис, 2002. С.  
102.  
512 . Akbarzadeh Sh. National identity and political legitimacy in 
Turkmenistan // Nationalities papers. 1999. Vol. 27. № 2. P. 280-281;  
Демидов С.М. Указ. соч. С. 144-145. 
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با اين هم،  513را با نياکان شان احياء می نمود.
درک با  ،ناترکم )یها دئولوگياانديشه پردازان (

 خيتارال) ارتدوکسسنتی (که نسخه اين موضوع 
دارای قدمت بايسته و درخور  یخيعمق تاراز رک وت
تالش  ،و شايسته ارجگذاری برخوردار نيست دگیالنب

به گونه ديگری ويرايش و جبران  تا آن را ندکرد
درست از همين خاطر بود که آن ها به به  نمايند.

 آوردند.اليه های ديرين اتنوژنيز رو 
 

) Ovez Gundogdyevاويز (عوض) گوندوگدی يف (
به  1990دهه دوم  مهکه سر از ني -  (باستان شناس)

گماشته شده بود،  ازوفيجمهور ن سيرئِسمت مشاور 
به سپاه نياکان ترکمان ها، در ، دوردی يف انندم

و  سکاهااسکيت ها، مادها،  -کنار پارت ها
متفاوت از  ،حال نيبا ا افزود. را هم ها ماساگت

دوردی يف [که از پرداختن به مساله زبان نياکان 
 نه ايبآغاز ، گ.] -ترکمان ها طفره رفته بود

همه آن ها (يعنی پارت ها، که نموداستدالل 
 یرکوت) ها و ماساگت سکاهااسکيت ها، مادها، 

ها ن اترکم ه گفته او، ب ن،يبنابرا !زبان بودند
خود را  از ن زبااند و  یملآورنده يگانگی 

در  514ها به ارمغان آورده اند. هزارهگذرگاه 
دوردی يف » انسان شناسانه« کرديرو او،حال،  نيا

 یکيزينوع فميان  قيدقناسازگاری با توجه به را 
 515.نپذيرفت ،و زبان

 
سازه اصلی  -که زبان نيبا فرض اگوندوگدی يف، 

ست، انديشه های کهنه پان ترکيست های ا اتنوژنيز
 )توهماتفانتزی ها (از  یبرخ ترکيه را باکشور 

 ريو خود تفس »آراست«تازه برخی از معاصران 
ارائه داد  یعلم یها هيفرض نيآخرمستقالنه يی از 

را بر  طرح توسعه جهانورزيد اين گونه، و تالش 
                                     

مجله »// ير داربست روحنامهدر ز«. پير محمد اف،  513
 .  3، ص. 1999اگست  2، شماره »ترکمنستان بی طرف«

514 . Гундогдыев О.А. Прошлое туркмен. М.: Интерстамо, 1998. С. 57-
72. 

، مسکو، »گذشته ترکمان ها«گوندوگدی يف او.آ.، 
 .72-57، ص. 1998، »انترستامو« اتشارات 

 .20-17.  همان جا، ص.  515
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 516يسم بار ديگر احيا نمايد.پان ترک شالوده 
را احيا  عدالت«با اين شگرد، او  اين گونه،

راه تورکی زبانان را برای رسيدن به  و »کرد
کرد.  یاکسازتاريخ باستان بشريت هموار ساخت و پ

 دايپست توان یمال نعلم ارتدوکسراهی را که 
 نمايد.!

 
بر  هيتک یبه جانيازف، حال،  نيدر هم

 خود در پی ساختنتا  بر آن شد ،نوسان بومیختاري
 ،کار نيا هنده ملی برآيد. دستاورداسطوره شکو

ن ها اکه در آن ترکمگرديد » روحنامه« تابک
و پرداز شده اند » باستان چوناِن خلق دولت ساز

و  ی هاانيمرغشان از  یباستاندر ميان نياکان 
ماه  18 رد517های شهير نام برده می شود. پارت

روحنامه در بيستمين نشست مشترک ، 2001بروری ف
شورای دولتی موسپيدان ترکمنستان (شورای ملی يا 

 یبه زبان ترکمانی) و جنبش سراسر -»خلق مصلحتی«
مقدس  کتاب«چوناِن ») گالکينيش(«ملی رستاخيز 

ن هماقرار گرفت، و از  دييتامورد » روی ميز خلق
تا کنون در همه دبستان ها و دبيرستان های زمان 

 518بومی تدريس می شود.
 

به اوغوز خان،  فلکلوريک پردازنسخه هرگاه، 
 برای  ،ترکمان ها های ميانیعنوان پيشوای سده 

گوندوگدی يف خوشايند و پذيرا نبود، و وی 
نامدار رهبر  -شانيو مودی بااوغوزخان را 

 اريبسروحنامه از همين  ،يکی می انگاشت خونوها
اوغوز روحنامه، دوره زندگانی در 519.تاخت شترپي

                                     
 .56-7جا، ص.  . همان 516

517. Ниязов С. Рухнама. Ашхабад: Туркменская государственная 
издательская служба, 2002. 

، عشق آباد: انتشارات »روحنامه«نيازف، صفرمراد،  
 ، عشق آباد.2002خدمات دولتی ترکمنستان، 

 .80. دميدوف، اس. ام، ص. 518
نه در سپاهداران کبير سده های ميا«. گوندوگدی يف،  519

، »واياژ -پرس«، عشق آباد، انتشارات »تاريخ ترکمانان
 .12-8، ص. 1996
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 الدياز م پيشچهارم و سوم در مرزهای هزاره خان 
ها ن اترکماين شگرد،  قلمداد می گردد و با

- بوميان واقعی [سرزمين کنونی کشور ترکمنستان
سراسر ند به نتوا یو مزده می شوند  جا گ.]

ی ادعا بدو تاريخ  گذشته، سر از دوره حيات
 نمايند.

 
 در قزاقستان:

تورکی زبان «به  زين یپردازان قزاقانديشه 
 520 .شتاق اندم باستان ) قبايلTurkization» (ساختن
مهم رای آن ها از اين رو مانور ب نيااما 

به پنداشت ايشان، چنين چيزی  پنداشته می شود که
بتواند از تماميت  کند تا قزاقستان یکمک م
از  یبرخ هایخود در برابر ادعا یمرزها

 هيذ روسو انديشورزان بانفو استمدارانيس
در آستانه  پاسداری نمايد. از اين رو، هنوز

تنها  ه پردازان قزاقی، نهنظرياز  یبرخ ستقالل،ا
تورکی زبان بودن سکايی ها پا می فشردند، بل  رب

رتبط با آن م یاستان شناسنيز بر يادمان های ب
کنونی  یبه مرزها دنيبخش تيمشروعها، برای 

                                                                                                           
ترديدی نيست که اوغوز خان (نيای غزها)، يک شخصيت 
تاريخی بوده است. با اين هم، شماری از کاتبان و نيز 
پژوهشگران از او يک شخصيت نيمه افسانه يی ساخته اند. 

 گ.-
ن برخی از انديشه پيرامو«. قاضی بايف و همکاران،  520

روزنامه »// ها در باره بازنگری مرزهای جمهوری
 .2، ص.1990جون  30شماره  ودای قزاقستان،اپر

جنبه های تاريخی تشکل گستره «و نيز: رومانف يو. ای، 
ودای قزاقستان، شماره اروزنامه پر»// کنونی قزاقستان

 .3-1، ص. 1990اکتبر  4
 

است که در قزاقستان  : شايان يادآوریيادداشت گزارنده
در اين اواخر، گرايش فزاينده يی به جلوه داده خلق 
قزاق يه عنوان ميراث داران بزرگ توران کبير باستانی 
و همتباری ايرانيان و توران باستان ديده می شود. در 
اين حال، پژوهشگرانی که تالش دارند قزاق ها را 

تورکی  نوادگان تورانيان  و در اين حال، تورانيان را
 گ. -زبان جا بزنند، هم کم نيستند. 



 

811 
 

به  ليحال، تما نيبا ا521قزاقستان تکيه می زدند.
زبان نماياندن توده های کوچی در  یرکوزبان ت

های حاکميت سال  در  ندگانسينوميان برخی از 
پديد آمده بود. برای مثال، موسات  یشورودولت 

تاريخ نويس،  -)Musat Ahinzhanovآهين جانف (
قزاقستان خلق ه نمايد کاستدالل می خواست صرانه م

در اين  بود.شکل گرفته  یوميکسره از راه های ب
حال، او تکيه بر آن می زد که در گستره 

توسعه جامعه انسانی در قزاقستان همه مراحل 
درازای هشت هزار سال اخير به مشاهده می رسد. 

را چونان  سکاهااسکيت ها و خود، او در اثر 
به جستجوی نام  وی زبان پرداز نمود رکوت ليقبا

 ینيچگاهنامه های در را  قزاقتباری (اتنو نيم) 
آهن جانف ما ا522سده سوم پيش از ميالد می پراخت.

 رتاکيد ب ی: در دوران شوروشتی دامتفاوت زهيانگ
بومی گرايی (اوفتوختونيسم) به پژوهشگران تورکی 

به گناه  می کرد تا از متهم شدنکمک زبان 
و  سرزنشرهايی يابند و از  سميپان ترکخطرناک 

بر پايه اثر  یکرديروچنين  نکوهش نجات يابند.
 نوشته شده در اواخر) Tolstov( ی تولستوفسرگئ

نقش بومی گرايی که  یهنگام م،سينياستال دوره 
 523.استوار بود بزرگی باز می نمود، یاسيس

                                     
521  .Козыбаев М. и др. Реальность. О некоторых «идеях» пересмотра 
границ республики // Казахстанская правда. 1990. 30 июня. С. 2. 

از  یبرخ پيرامون تيواقع«، کاران. و هممکاظم بايف، 
ی مهورج یمرزها انديشه ها در باره بازانديشی«

(حقيقت  »قزاقستان پراودای «روزنامه  / /»قزاقستان
  . 2جون، ص.   30 شماره ،1990 قزاقستان)،

522.  Ахинжанов М.Б. Этногенез казахского народа // Ученые записки 
Казахстанского государственного университета. Серия истории. 1958. 
Т. 38. Вып. 4; он же. Происхождение и формирование казахского 
народа. Алма-Ата: КазГУ, 1971. 

  
قزاق /  آخين ژانف (آهن جانف) ، م. ب.، اتنوژنيز خلق 

سری  ،»قزاقستان یدانشگاه دولتيادداشت های علمی «/ 
 ، چاپ چهارم، 38، جلد 1958  . خيتار

 ،»قزاقستان خلق  یريو شکلگشاء من«و نيز:  آهن جانف، 
 .1971قزاقستان،  ی: دانشگاه دولتیتآلما

523  . Масанов Э.А. Очерк истории изучения казахского народа в 
СССР. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1966. С. 311-312. 
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، در همان باستان شناس قزاق -اسماعيلفروسالن 

 نيسرزمی، آغاز به جستجوی شوروهای حاکيمت سال 
در دوردست های خاور با  يت هاسکيی و نيايی اآبا

کشف نشانه های جغرافيايی دارای اهميت برای 
ی هايپربوری ها اير(د» يیايآر هنيم«
)Hyperboreans(  کوه های ريفی ها وRiphean  (....و

سپس او، پديدآيی اسکيت ها در گستره 524نمود.
شمالی دريای سياه را چونان آمدن قبايل سکايی 
از هفترود (شمال قرغيزستان و جنوب قزاقستان) 

آشکارا او  ،یشورو یپس از فروپاش525وانمود ساخت.
 تيجمع انيدر مکه [گويا] کرد استدالل  آغاز به

ی زبان هم رکوت یگروه ها يی،ساکا يتی وسکهای ا
  526ديده می شده اند.!

 

                                                                                                           
 

مطالعه خلق  خيتارنگاهی به «ماسانف، ای. آ.، 
 ، »علم«ی، انتشارات آلمات، »یشورودر  قزاقستان
 .312-311ص. ،  1966، شوروی قزاقستان

524. Исмагилов Р.Б. О некоторых тенденциях развития современной 
отечественной скифологии // Взаимодействие кочевых культур и 
древних цивилизаций / Под ред. В.М. Масона. Алма-Ата: Наука, 1989. 
С. 265-283. 

در يش ها گرااز  یبرخدر باره «اسماعيلف، آر. ب.، 
های تعامل فرهنگ »// اسکيت شناسی معاصر ميهنی توسعه

 ،سونام/ با ويرايش و. م.  کهن /  یمدن هاکوچی و ت
 .283-265 ص.ص.،  1989،»علم«ی، انتشارات آلمات

راه های بازرگانی اسکيت ها و «. اسماعيلف،  525
تعامل فرهنگ  » //يونانيان يا مسير مهاجرت سارمات ها؟

/ با ويرايش قاضی / مسير راه ابريشم بزرگهای کوچی در 
 .35-32صص.،  1991،»علم«ی، انتشارات آلمات بايف،

526. Исмагилов Р.Б. Таргитай, прародитель скифов // Маргулановские 
чтения / Под ред. В.Ф. Зайберта. Петропавловск: Лаборатория 
археологических исследований Петропавловского педагогического 
института, 1992. С. 87-89. 

 
نيای بزرگ  - Targitaiتارگيتای«اسماعيلف، آر. ب، 

) با Margulanov» (سخنرانی های مارگوالنفی«مجله  »//سکاها
باستان  یپژوهش ها)، آزمايشگاه Seibertويرايش زايبرت (

 .87-89. ص. 1992 ،پتروپاولوسکی انستيتوی آموزشی شناس
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در ميان ، یشورودوره در  احت گر،يد سخنبه 
ی و باستان شناسان قزاقشماری از تاريخدانان 

عصر  لياواگرايشی پديد آمده بود که کوچی های 
چيزی که  -را تورکی زبان وانمود نمايند آهن
را استحکام می  قزاقنديشه  بومی بودن خلق ا

چنين [ادعايی]، به هيچ رو، چيزی از اما بخشيد. 
نمی کاست. زيرا اين نسخه » يیايرارثيه آ«ارزش 

مادری  یزبان ها گويشورانگ]، -[(ترفند، شگرد)
(اسکيت ها، ساک ها)  » آريايی«ی را همانا رکوت

 گ.].-اعالم می داشت [(جا می زد)
 

(بومی گرايی » افتوختونيسم«نديشه امين همانا، ه
avtohtonizm) مقوله ) «ستون فقرات) به تير پشت

 یجمهوردر  یخيتار یآگاهدولتی ريختيابی 
 ميراث بری و تداومبر مبدل گرديد که » قزاقستان

 Andronovo اندرونوفو عصر برنز های فرهنگ ميمستق
های معاصر، تاکيد می ورزد. قزاق  سکايی ها تاو 
 روی هم رفته،ها فرهنگ  نيادارندگان همه بان ز
در کتاب  ،کرديرواز همين 527ی قلمداد می شد.رکوت

قزاقستان از دوران باستان تا  خيتار«چند جلدی 
های  دوم سال مهيدر ن آلماآتیکه در  »به امروز

 نيا اب528چاپ شده بود، پيروی شده بود. 1990 دهه
امل ک، همنگری قزاقپژوهشگران  انيحال، در م

(ارتدکسال)  یبه مفهوم سنت یندارد. برخوجود 
بومی گرايی ميانه روانه پابند مانده اند. آن 

                                     
527. Концепция становления исторического сознания в Республике 
Казахстан // Казахстанская правда. 1995. 30 июня. С. 1-2. 

 
»// قزاقستان یجمهوردر  یخيتار یآگاهمقوله ريختيابی «

جون، ص. ص.  30، شماره 1995روزنامه پراودای قزاقستان، 
1-2 . 

528 . История Казахстана. С древнейших времен до наших дней: В 4 т. 
Т. 1. Казахстан от эпохи палеолита до позднего средневековья. 
Алматы: Атамура, 1996. С. 13, 104. 

 
 ، »قزاقستان. از دوران باستان تا به امروز خيتار«
 یسنگ نهيقزاقستان از پار چهار جلد)، جلد يکم:   در(

» اتمورا«ی، انتشارات آلمات سده های ميانه،به اواخر 
)Atamura(،1996  ، 104 ص. ،13ص. 
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ها کماکان سکايی ها را مردمان ايرانی زبان می 
در آميزش قزاق ها  اکانين یاما منشا ،پندارند

تورکی زبان آمده از سرزمين  ليقباسکايی ها با 
می ل استدالهای ديگر می بينند و در اين حال 

ها با اين آميزش، دستخوش که فرهنگ و سنت نمايند
 دگرگونی های بسيار اندکی گرديده بود.

 
عامل  سندگان،ينو نياانديشه های  رويکردها و در

و در شکل  نقش چشمگيری بازی می نمايد ینژاد
 سايبريا ، نژادمورد ني(در ا »نژاد«خلق ،  یريگ

می  پنداشتهزبان و فرهنگ مهم تر از ) یجنوب
از هر چيز بهتر زيرا همو، نژاد است که . شود

ی گرايی را تقويت و تاييد می بوم دهياديگری، 
قاضی بايف، حتا  -تاريخدان سرشناس قزاق529کند.

» نوع عمومی اروآسيايی«قزاق ها را چوناِن 
قلمداد کرد و روشن است با اين کار، برای قزاق 

و را رزر» خلق مرکزی اروآسيا«ها جايگاه بلند 
  530نمود.

 
ی می شود که سندگانينو، در بر گيرنده گروه دوم
گستره  عصر آهن لياوابومی زبان مردم پرونده 

قزاقستان را هنوز باز می پندارند و بسته شده 
های زبان «ها،  به گفته آنارزيابی نمی کنند. 

ميالدی در  از مرزهای گاهنامه نو» تورکیپروتو
 531نموده بود.آغاز به گسترش منطقه 

                                     
529 . Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней). Учебное пособие. Изд. 3-е. Алматы: Казахстан, 2002. С. 
67-68, 72-83; 
 History of Kazakhstan. Essays. Almaty: Gylym, 1998. P. 45-49. 

 
(از دوران باستان  »قزاقستان خيتار«عبد[ال] حکيمف، 
 ی (درسنامه)، چاپ سوم،کتاب درس ،تا به امروز)

 ، 83-72، 68-67. ص 2002زاقستان، سال ق: یآلمات
. انديشه ريختيابی آگاهی تاريخی در جمهوری  530

جون  30قزاقستان// روزنامه پروادای قزاقستان، شماره 
.2-1، ص. 1995  

531.  История Казахстана с древнейших времен до наших дней / 
Под ред. М.К. Козыбаева. Алматы: Дэуiр, 1993. С. 50-51. 
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در اين چنين انديشه پردازی ها و يک دست ابهام 

اندکشمار منابع  هایريتفسنبودن تعبيرها و 
اجازه در زمينه، به برخی از پژوهشگران  ابيکمو
اردوگاه به اردوگاه  کياز آسانی به  تاد اد یم

 اوخر سال های دههدر  ،گونه نيابپيوندند. 
 کيباستان شناس قزاق، از  -کمال آکيشيف ،1980
برخاست » بومی گيرايی مبتذل«ت با مخالفدر سو، 

نتز مردم را چوناِن سقزاق خلق  یريو روند شکلگ
 - یرکوت گانهمردمان بيو  يیهندواروپابومی 

 يتوجودبر م ،گريد ی، اما از سوکرد ريتفس یمغول
» تباری بومی طيدر محتورکی پروتومولفه «چشمگير 

 احته درست به همين خاطر بود ک532تاکيد ورزيد.

                                                                                                           
 / روزگار ما قزاقستان از دوران باستان تا به  خيتار

 ی، انتشارات  آلمات با ويرايش م. ک. قاضی بايف، 
Deuir ،1993  ، .5-50ص. 

ين پژوهشگران، سرازير : شايد منظور ايادداشت گزارنده
شدن گروهی از بقايای خونوها پس از فروپاشی دولت شان 
در اواخر سده يکم ميالدی در بخش های شمال خاوری گستره 
قزاقستان کنونی بوده باشد. به گونه يی که شماری از 
پژوهشگران از جمله گوميليف می پندارد، خونوها، پس از 

گروه نخست که در  فروپاشی دولت شان، چهار گروه شدند:
جنوب بودند، با چينی ها آميزش يافتند و از صحنه 
تاريخ ناپديد گرديدند. گروه دومی  که در شرق بودند، 
با توده های پروتومغولی آميختند و نيز همين گونه، 
ناپديد شدند. آن هايی که در  شمال بودند، به سوی 

نو اورال و ولگا شتافتند و به اوگرها پيوستند و توده 
هون ها را به ميان آوردند که آتيالی پرآوازه  از ميان 
شان برخاسته بود. گروه چهارمی  که در باختر بودند، 
به دو بخش تقسيم شدند: بخشی با اوسون ها يکجا شدند و 
يويی بان ها را پديد آوردند و بخش ديگر، به يوئه شی 

 ها پيوستند و در ميان آن ها ذوب شدند. 
 

بسيار دشوار است با اين گروه از در اين حال، 
پژوهشگران قزاقی سازگار شد که می پندارند زبان های 
پروتوتورکی در اوايل هزاره يکم ميالدی به گستره کنونی 

چون هيچ سند و مدرکی برای  قزاقستان ره گشوده بود.
 گ.   -اثبات چنين ادعايی ندارند.

532 . Акишев К.А. Этнокультурная ситуация в древнем Казахстане // 
Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и 
Казахстана. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (20-23 ноября 
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سال آکيشيف که  ف،ينورسلطان نظربا ،رئيس جمهور
 یها شهير«مشاور او بود، يادآوری  سال یها

گ.] را که به -[خلق قزاق» تيمعنو یباستان
سر می ) Arkaim( ی سين تشت و ارکاييمها يیايآر«

 یريتفسقرائت و  نيچن533کشيدند، فراموش نمی کرد.
 قزاقستان یباستان در کتاب درس خياز تار

نخستين ، که در آن مراحل گنجانيده شده است
روح « :آمده است ريزاق به شرح زاتنوژنيز خلق ق

نوادگان روح با  وونتوده های از بيرون آمده خ
دو های جوشان  گيدر د یباستانييان ايآر

ی با هم می هون -ی نخستين خونويیامپراتور
امروز باستان  طرفه اين که هرگاه534».آميزد

ها)ی تپه قرغان ها (مطالعه  به یشناسان روس
بستر و چهارچوب در  یآلتادامنه های در  کيريپاز

 یبرا يتی می پردازند،سکا پژوهش های مسايل
چنين کاوش قزاق  نويسانخيرتاباستان شناسان و 

پنداشته  قزاقخلق  اتنوژنيز از یبخش مهمهايی 
 535می شود.

                                                                                                           
1988 года) / Под ред. Б.А. Литвинского и др. М.: АН СССР, 1988. С. 8-
9. 

 در قزاقستان یو فرهنگ تباری تيوضع«آکيشيف، ک. ا.، 
تباری توده  خيتارمجله مسايل اتنوژنيز و  / / »باستان
، تزهای سخنرانی های و قزاقستانيانه م یايآس های 

نوامبر  23-20( سراسری شورویکنفرانس ارائه  شده در 
و تيم   BA Litvinskiy با ويرايش ب. آ. ليتونسکی ) / 1988

 .9-8. ص. 1988علوم، پژوهشگاه  ی،شورومسکو،  همکاران:
533  .Назарбаев Н. В потоке истории. Алматы: Атамура, 1999. С. 79, 
273-274. 

 
، 1999، آلماتی، »در روند تاريخ«نظربايف، نورسلطان، 

 .274-273، ص. ص. 79ص. 
534  .Абдакимов А. Указ. соч. С. 45 

قزاقستان (از دوران باستان تا  خيتارعبد[ال] حکيمف، 
: یآلمات ی (درسنامه)، چاپ سوم،ب درسکتا ،به امروز)

 .45. ص 2002زاقستان، سال ق
535  .Самашев З.С., Базарбаева Г., Жумобекова Г., Сунгатай С. Berel - 
Берел (памятники-курганы Берела, Казахский Алтай). Алматы: Берел, 
2000. С. 52; Абдакимов А. Указ. соч. С. 76-77. 

)، بازاربايف، جمعه بيکف، سونگاتای Samashevساماشيف (
)Sungatay ،(»بيرل) «Berel تپه یخيتار)، (يادمان های 
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قزاق، آريايی  تاريخدان -همين گونه، آ. قادرف

را از نياکان قزاق ها به شمار می  ساک هاو ها 
آورد. در اثر او، همانا با آريايی ها و ساک ها 

گ.] هنگامی که -[خلق قزاق» مندشکوه گارانروز«
 پاهيانس به و دند،ينگپارسيان جبا پيروزمندانه 

مِکدونی پاسخ بايسته دادند، آژند زده می اسکندر 
  536شود.

 
ادرف نشاندهی می گونه يی که قو، اگر چه، به ...

ها مربوط نژاد اروپاييدی  و ساکريايی ها آکند، 
همانا ، ندگفتمی سخن  یرانيابودند و به زبان 

تکامل  یخط طوالن وی از همين آريايی ها و ساک ها
به پيوسته يی را آغاز می کند که در سرانجام 

 537های کنونی می انجامد.قزاق پديدآيی 

                                                                                                           
. ص. عبدال حکيمف ، و نيز )تیامآلآلتای)، Burel بيرل 

76-77. 
زمان های  در »استقالل یمبارزه برا«نسخه چنين  ن. اي 536

قزاقستان  خيتار یدرس یاز کتاب ها یاريبس باستانی در
 د.شو یم افتي

537. Кадыров А.Ш. Сакский воин - символ духа предков. Алматы: 
Казак энциклопедиясы, 1998. С. 5-26. 

 ،»نياکاناز روح  ینماد -يیساکا یجنگجو«، روفداق
قزاق،   entsiklopediyasy ی، دانشنامه (دايره المعارف)آلمات

 .26-5. ص. 1998
ا بسياری از : تا جايی که من خود بيادداشت گزارنده

دانشمندان قزاقی از نزديک کنکاش کرده ام، می شود گفت 
که بيشتر ايشان بر اصالت آريايی (تورانی) خود اذهان 
دارند و از ديد نژادی و تباری خود را بيشتر سپيدپوست 
يعنی آريايی می پندارند تا زردپوست. عين موضوع در 

ا باره قرغيزها هم صدق می کند. در اين حال، آن ه
سوبترات نژاد زرد را دومی (ثانوی) و ره آورد 
زردپوستان بيگانه می خوانند و زبان تورکی را هم زبان 
اکتسابی. اما در عين حال، هستند نيز  برخی که 
تورانيان باستان را گويشوران زبان های پروتوتورکی می 

 شمارند. 
 

در اين جا يک نکته شايان يادآوری است: چسپيدن به 
تورانی، برای قزاق ها و قرغيزی ها  -يايیاصالت آر

مشروعيت استاتوس صاحبان اصلی و بومی سرزمين های شان 
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، قزاقستانهای  مدرسه یدرس یکتاب هادر امروز 

برای مثال؛ در  يک نوع چندگانگی ديده می شود.
ی دانش آموزان کالس پنجم، براتاريخ  یکتاب درس

در قزاقستان  ،عصر برنز چنين آمده است که در
از ( یرانيهندواگويشوران زبان های  همزمان،
 کييآلتا یها گويشوران زبان) و يی هاايآرجمله، 

ها  ساکنامه، زندگی می کردند. در اين درس
اين در 538خوانده می شوند.» قزاق نياکان خلق «

                                                                                                           
را تضمين می کند. اما متضمن مشروعيت زبان رسمی دولتی 

 يا زبان ملی برای زبان های تورکی شان نمی باشد. 
 

خوب، هرگاه قزاقی ها و قرغيزی ها در اصل آريايی 
ان شان هم به زبان های ايرانی تورانی بوده اند و نياک

سخن می گفته اند، پس در اين صورت، بايد برای اعاده 
آبروی ملی تاريخی نياکان، زبان های تورکی تحميل شده 
از سوی مهاجمان بيگانه زدوده شود و همه بايست به 
زبان نياکان باز گردند. روشن است چنين چيزی مقدور و 

هترين راه گشودن گره خردورزانه و عملی نمی باشد. پس ب
کور اين تناقض در آن است که هر گونه که می شود، نشان  
داده شود که تورانيان باستان در عين آريايی بودن از 
ديدگاه نژادی و تباری، گويشوران زبان های پروتوتورکی 
بوده اند! روشن است چنين افسانه پردازی ها می تواند 

ه تازيانه سخت اکادميک جهان ب -از سوی محافل علمی
ترين نکوهش ها بسته شود. اما چنين چيزی برای حلقات 

 سياسی و محافل ايدئولوژيک بسيار کم اهميت دارد. 
 

حال، اگر در ترکيه، موجوديت تاريخی کشور ارمنستان با 
وصف پشته يی از آوندهای تاريخی، يکسره ناديده گرفته 

ه ميليون کرد، با ديد 30می شود و هويت نزديک به 
درايی انکار می شود و در آذربايجان سخن از تاريخ هفت 
يا هشت هزار ساله تورکان آذری! بر زبان آورده می شود 
و در ازبيکستان آريايی ها را تورکی زبان می دانند و 
تنديس ابن سينا را با سيمای ازبيکی بر می افرازند، و 
حتا جامی را هم می کوشند ازبيک جا بزنند؟! پس چه 

چرا در قزاقستان تنديس سکايی ها با سيماهای  باک؟
منگوليدی قزاقی ساخته نشود و تورانيان باستان، 

 گويشوران زبان های پروتوتورکی جا زده نشوند؟      
538 . Артыкбаев Ж.О., Сабданбекова А.А., Абиль Е.А. Рассказы по 
истории Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 58, 68, 93-94. 
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حالی است که در کتاب درسی (درسنامه) تاريخ 
برای دانش آموزان صنوف دهم، ساک ها گاه با 
آرياييان يکی پنداشته می شوند (در اين حال در 

و  539باره زبان آن ها هيچ چيزی گفته نمی شود)
عرفی می م» قبايل تورکی زبان«گاه هم چونان 

  540شوند.
 

 سندگانياز نو یبرخلگام گسيخته تر از همه، 
قزاق (که هيچگونه مسووليت اکادميکی  آماتور

د نده یاجازه م ندارند)، می تازند که به خود
ها را  هيفرض و گستاخانه ترين نيترمتهورانه 

به  کيمهندس مکان کارائه نمايند. برای مثال، ي
به ) Shahmurad Kuanganovنام شاهمراد کوانگانف (

هون های  -آرهون ها« توده هايی به نام اختراع
دست يافته است که گويی رسالت » آريايی

و  541را داشته بودند! تمدن بزرگپديدآرندگان 
گويا آن ها پيش از هون ها حضور داشته اند و 
آريايی بوده اند. اما در اين حال به زبان 
 تورکی سخن می گفته اند.! او بدون داشتن

آوندهای وزنين، شماری از اقوام شناخته شده 

                                                                                                           
، )Sabdanbekova AAسابدان بيکوا ( ،)Artykbaevارتئق بايف (

 ،»قزاقستان خيتارباره در  ها داستان« ای. آ. ليآب
 .94-93، 68، 58ص ،  Atamura  ، 2006 ی، انتشارات آلمات

539 . Толеубаев А.Т., Касымбаев Ж.К., Койгелдиев М.К.,., Далаева Т.Т. 
История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 26, 51-52. 

 
)، قاسم بايف، کوی گلدی يف Toleubaevتوليوبايف (

)Koygeldiev MK) کالی يوا ،(Калиева Е.Т دااليوا ،(
)Dalaeva ،(»مکتب«ی انتشارات آلمات ،»قزاقستان خيارت «
)Mektep ، ( 2006  ، 52-51، 26ص. 

540 . Жолдасбаев С. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 33, 
46-48. 

، آلماتی، انتشارات »تاريخ قزاقستان«ژولداس بايف س.، 
 .48-46، 33، ص. 2006، »مکتب«

541 .Куанганов Ш.Т. «Арий-гун» сквозь века и пространство: 
свидетельства, топонимы. Алматы: Бiлiм, 1999  .  

ن ها مسير زمادر » هون های آريايی«کوانگانف شاهمراد، 
: یآلماتو مکان ها: شواهد و نام های جغرافيايی،

 .1999 ،»ميليب«انتشارات 
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باستانی را به همين آرهون ها يا هون های 
 آريايی پيوند می زند.  

 
پان نديشه های از ا یاو برخ گر،يدسخن به 
بايسته می اما  ،بازآفرينی می کند سميترک

 يیايآر«شکوه پرنام پندارد برای نياکان ديرين، 
و  بيعج برکعجون مرا نگه دارد. اين گونه، م» ها
 یها یژگيودر بر گيرنده که ی پديد می آيد بيغر
می باشد. » يیايآر یتئور«هم و  سميپان ترک مه

 یآشت یدشمنميان شان در دو بينشی که در گذشته 
 فرمانفرما بود.   یريناپذ

 
سياست شناس قزاق  –)Undasynov( اونداسئنف اسکندر

: او (در از اين هم فرا تر می رود ،مسکوباشنده 
گذشته کارشناس تاريخ جنبش بين المللی کارگری)، 

کتاب ، مردم قزاق خياربا پيدا کردن دلچسبی به ت
 علمی عامه فهمی را می نويسد در باره نياکان

او  سده های ميانه.قزاق ها در دوران باستان و 
با سر دادن چند شعار بر ضد نژادپرستی و 

که در شالوده يی را  هيالشوونيسم، باستانی ترين 
-يی هابا هندواروپا قرار دارد، قزاقخلق 

 در اواخر عصر برنز اندرونفو سازندگان فرهنگ
می » ها يیايآر«آن ها ، که او پيوند می زند

خواند. اين گونه، در کتاب او، آريايی های 
، نياکان دور قزاق ها از آب بر می اندروفويی

 آيند. 
 

قزاقستان و  کند که یم ديتاکاسکندر اونداسئنف 
بوده است » يی هاايآر هنيم« -»مناطق مجاور آن«

استپ بزرگ  -یرانيهندواهمه توده های  هنيمو 
کنونی می  قزاقستان یها استپ –مرکز آن که است 
واژه آريا را وی چونان نامی می پندارد 542باشد.

                                     
542 . Ундасынов И.Н. История казахов и их предков. Часть 1. Наши 
предки. М.: Леном, 2002. С. 14, 26.  

، »نياکان شانو ها قزاق  خيتار«اونداسئنف اسکندر، 
ص ،   2002لينوم، بخش يکم، نياکان ما، مسکو، انتشارات

14 ،26 . 
تاب ک» يی های اندرونوفويیايآر«شرح فرهنگ وی در 

کوزمينا  نايال ی بانو وسپرآوزاه رباستان شناس 
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که تيره های تبار بزرگ آريايی، خود را به آن 
جای تبار  می خوانده اند. پسانتر، او به

(اتنوس) بزرگ از واژه  تبار کبير (سوپراتنوس) 
کار می گيرد. روشن است در اين جا رويکرد او 
 وامگيری از تيوری اتنوژنيز گوميليف می باشد.   

 
 ايسآاور یها استپبر  يیايآرقبايل او را سلطه 

اين حال، در به وجد می آورد.  عصر آهن ليدر اوا
را بی چون  اوسون ها واو سارمات ها، سکايی ها 

شامل می  قزاقستانو چرا در دايره نياکان خلق 
 یانقالب در امور نظام گرداند. با اين کار، او،
و  و...) زرهپوشيدن (ارابه، سواره نظام، 

با را  انييايآرلشکرکشی های جهانگشايانه 
ها  يیايآرآژيده می زند. وی ها  زاققنياکان 

ان مردمان گ.] را چون-[(نياکان قزاق ها)
می ستايد که در سيمای آنان،  »بزرگ«و  »توانا«

 نيبزرگتررسيده و » اوج قدرت«قبايل به 
   543شاهنشاهی ها را پی ريخته بودند.

 
که سر به  اسکندر اونداسئنف، ارث بری تباری را

 ،یاقتصاد تيپ با  می زند، عصر آهن لياوا
انی آژند می زند. در اين زندگ وهيو ش یفرهنگ
از دو هزار سال  شيبدر طی که  تيواقعاين حال، 

) و یرکوبه ت ی شرقیرانيااز زبان ( نيگذشته ا
 -از اروپاييدی به مخلوط اروپاييدی( یکيزيفتيپ 

مانند  يافته است، درست ريي) تغنگولوييدیم
ارزشی  برای ویقزاق،  سندگانياز نو گريد یاريبس

 ندارد.
 

تنها بايسته يادآوری است که اونداسئنف، نه 
برداشت های خود را بر شالوده تيوری تباری 

                                                                                                           
)Kuzmina(   .نگاه را راهنمای خود می سازد)به شود: EE 

Kuzmina »مسکو، »؟ه اندآمد يی ها از کجاايوآرهند ،
م فدراسيون انتشارات کالينا، وابسته به پژوهشگاه علو

 .1994روسيه،
Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М.: МГП «Калина» 
ВИНИТИ РАН, 1994. 
543 . Ундасынов И.Н. Указ. соч. С. 84. 

 .84همان جا، ص. 
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شوروی استوار ساخته بود، بل از آن هم پا فرا 
تر گذاشت: او، تعارضات تباری را تقريبا چيزی 

ارزيابی می » خيتارنيروی محرکه «همانند با 
 عطش کوچروان حيتوض یبرااو  ،گونه نيا 544نمايد.
 - عینو، به آوندهای اجتما یها نيسرزم ريبه تسخ

سرشت « سخن بر سر گويا :دوشمی متوسل بيولوژيک 
اتنوس ها يا ( یجوامع انسانطبيعی  یذات

درست مانند پاده ها و رمه های )، تبارها
پهن ساختن تالش که پيوسته در « ،است» چارپايان

بودوباش شان و رسيدن به  گستره مرزحد و  یب
گيتی، نسبت به  در سلسله مراتبپلکان  نيباالتر
 گر،سخن ديه ب545»ع همانند خود می باشند.جوام

 یروين ،یمخالفت با نژادپرستنويسنده با ابراز 
را در  یخيروند تار(سلسله جنبان)  همحرک

 ی جستجو می نمايد. نژاد -پارادايم تباری
 

اين که تاريخ نويسان جه به ی توببه هر رو، 
قزاق چه ارزيابی هايی در باره تاريخ پرداز می 

مساله نياکان خود ، قزاقدولتی ات مقام کنند، 
در تی آلمادستور آن ها در  ه. برا حل نموده اند

به يی  یمتر 30 ادبودي یستون سنگ ی،جمهور دانيم
 یدولت تيحاکماستقالل و افتخار به دست آوردن 

مانی است از ادي ی،. ستون سنگه استساخته شد
ی پلنگ برفی سکايی سوار بر جنگجو تنديس يک

(آدم » آلتين آدم«ن تنديس، سيمای اي .بالدار
زرين) نامدار يافته شده توسط باستان شناسان در 
دوره شوروی در قرغان ايسک را بازآفرينی می 

دگی النکند. [کنون، آلتين آدم، نماد و الگوی ب
با  546گ.] -و سرفرازی قزاق ها به شمار می رود

                                     
 117-116 .. همان جا، ص. 544

545 . Ундасынов И.Н. История казахов и их предков. Часть 2. Кимаки  
и кыпчаки. М.: Леном, 2003. С. 90. 

نياکان شان، بخش و ها قزاق  خيتاراسکندر اونداسئنف، 
 ، مسکو،»لينوم«، انتشارات ها و قپچاقدوم، کيماک ها 

 .90. ص ،  2003
. بايسته يادآوری است که پيکره اين سکايی درست  546

همانند آلتين آدم آگاهانه با چهره قزاقی (منگولوييد) 
که ازبيک ها در تاشکنت  پرداز شده است. همان گونه

 گ.-تنديس ابن سينا را با سيمای ازبيکی تراشيده اند.
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اين شگرد، به سکايی ها نقش برجسته نياکان 
ها داده می شود که با فداکاری های نخستين قزاق 

دليرانه و رادمردانه خود آغازگر راه پرافتخاری 
  547گرديدند که در فرجام به استقالل ملی انجاميد.

 
، هنگام جشن  2008در اوايل ماه جوالی سال 
پايتخت نو کشور،  -بزرگداشت دهسالگی شهرآستانه

در موزه رياست جمهوری برای مهمانان زيورات 
سکايی ها به نمايش گذاشته شد و در اين طاليی 

» قبايل ديرين تورکی«حال، سکايی ها چوناِن 
    548معرفی گرديدند.

 
به هر رو، در فرجام اين داستان تاريخی، پيروزی 
آغازين سکايی های کوچی بر پارسيان، با پی ريزی 

به پايان می رسد. آن چه که اين » دولت ملی«
را در بر می  سال آزگار! 2500روند تاريخی 

گيرد، چه باک؟ آخر، چنين چيزی پايمردی و 
هدفمندی نياکان را برجسته می سازد که سزاوار 

 ارجگزاری بی چون و چرايی می باشند.
 

نياکانی می گردند » صاحب«اين گونه، قزاق ها، 
که به راستی می توان به آن ها باليد و نازيد. 

ست، اين نياکان، چنين بر می آيد که در گام نخ
گ.] اند (که -باشندگان بومی [سرزمين قزاق ها

اين گونه، اصل بومی گرايی رعايت می گردد). دو 
ديگر، آن ها، باشندگان بسيار قديمی اين سرزمين 
اند و سه ديگر، اين که آفرينندگان دستاوردهای 

                                     
. همه اين افسانه پردازی ها را به شاگردان دبستان  547

ها سر از سال پنجم می آموزانند. برای مثال، نگاه شود 
 .69به کتاب درسی: اتريک بايف، ژ. او.، ص. 

 Артыкбаев Ж.О. и др. Указ. соч. С. 69 
. گزارنده در اين مراسم در جمع مهمانان ويژه حضور  548

داشتم. بسياری از سفيران کشورهای غربی که از تاريخ 
منطقه نيک آگاهی داشتند، از کنار قفسه های شيشه يی 
که در آن زيورات طاليی سکايی به روی گردن ها، سينه 
ها، سرها، دستان و گوش های آدمواره ها (آدمک های 

ايی دارای چهره های قزاقی آويخته شده پالستيکی) ی سک
بودند، با پوزخندهای معنا داری می گذشتند. چنين صحنه 

 گ.–يی به راستی به يک مضحکه همانند بود. 
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بسيار بزرگ فرهنگی اند و چهار ديگر، اين که 
ام هم پاسداران پيروزمند ميهن اند و سر انج

نوادگان نژاد انسان های اروپاييدی [(در عين 
حال تورکی زبان و دارای چهره های 

 گ.] .-منگولوييدی!)
 

همه اين ها، به قزاق ها اجازه  می دهند تا خود 
را با اروپاييان و باختر زمين پوينده، همگون 
نشان بدهند. اين در واقع، بازتفسير ارثيه 

شتاز توده های مشترک شوروی است که بر بار پي
تاکيد می » آسيای عقب مانده«شوروی نسبت به 

 ورزيد.
 

 :ازبيکستان
 نيکستان محبوب تريازبدر  ،یشورودوره در 

رشته  انيم قاتيتحقرويکرد، رويکرد استوار بر 
 ی مبنی بر بافتاردانشمندان شورو يی
به شمار می  جهانتوده های » سازواره يیچند«

سخن  کرديرو نياانه، يم یايآسرفت. در پيوند با 
گويشوران  ،یمردم بومدور و دراز آميزش روند از 

 دتازه وارقبايل با  یرانهای خاوری ايزبان 
 نيا جهينت .زبان، به ميان می آورد یرکوت

 لتشک ،یوروش سندگانينوبه پندار  ند،يفرا
 549ها نيز بود. کيک ها و تاجيازبنياکان 

 
اکان ازبيک ني انيدر ماين گونه، با اين ترفند، 

ماساگيت  ،ی هاعصر آهن (ساک لياواها، از قبايل 
جهان  نام برده می شد که مربوط) گرانيو دها 

روشن است، چنين  ی می شدند.رانياکوچروان 
پيوندی برای ازبيک ها اين زمينه دلفريب را 

                                     
549 .Аскаров А.А. Некоторые аспекты изучения этногенеза и 
этнической истории узбекского народа // Материалы к этнической 
истории населения Средней Азии / Под ред. В.П. Алексеева. Ташкент: 
ФАН, 1986. С. 7-10. 

 
 خيو تار اتنوژنيز مطالعه یاز جنبه ها یرخب«عسکرف، 

در باره تاريخ تباری / / مواد  »خلق ازبيک تباری
باشندگان آسيای ميانه، با ويرايش و. پ. الکسی يوا، 

 .10-7ص. ،  1986،»فان«تاشکنت، انتشارات 
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فراهم می گردايند که اين قبايل را در ريشه های 
کار، در  و با اين تباری نيايی خود بگنجانند

گام نخست، چهارچوب های زمانی قدمت خود را به 
و  ،گونه شايان توجهی به ژرفای تاريخ بکشانند

 نيا یفرهنگ یشرح دستاوردهابا دوم، گام در 
چونان دستاوردهای نياکان بالفصل شان،  ،ليقبا

خود را ميراث داران راستين اين فرهنگ ها 
  550بنمايانند. 

 

                                     
 یم سمينياستالدوره واخر ويژه اکه  کرد،يرو نيا.  550
 یکالين یها دهياپايه بر  ی تولستوفسرگئاز سوی ، يدردگ

شود به اثر: تولستوف، س. (نگاه بود. شده  یطراح مار
/ / يانه م یايآس یباستان خيتار یديکلپ.، پرسش های 

 .) 203-196. ص. 1، شماره 1938 ،باستان خيتارپيک مجله 
 (Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии // 

Вестник древней истории. 1938. № 1. С. 196-203). 
 

ياکوبوفسکی(  ، الکساندرجهانی دوم در آستانه جنگ
Jakubowski (منشای خلق یبرا یطرحرا با ساختن  روش نيا 

ی: : ا. ياکوبوفسکبه شود(نگاه به کار برد.  کيازب
 .UzFAN ،1941 ت، انتشاراتتاشکن ،کيازب اتنوژنيز خلق

 (Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. 
Ташкент: УзФАН, 1941).  

مردم ی اتنوژنيز سخه شورودر شالوده ن، هنگام هماناز 
ها  کيتاج«يانه اين انديشه گذاشته شده است که م یايآس

ی با هم یزندگگذشته تاريخی، در ی را های کنونک يو ازب
ی نيمشترک، و تا حد مع یو فرهنگ و زندگچندين سده يی 

نياکان و رشته های تباری مشترک به هم پيوند می زند. 
بلخ و سغد جستجو  یباستانباشندگان  انيرا در م آن ها

باستان ،  )Mongait ALمونگايت ( :بهشود (نگاه می کردند 
 272 .، ص..1955، مسکوشوروی، .M در یشناس

 (Монгайт А.Л. Археология в СССР. М.: АН СССР, 1955. С. 272). 
دشواری اين تز در آن است که متفاوت از يادداشت: 

تاجيک ها، ازبيک ها توده بسيار جوانی از ديد تاريخی 
به شمار می روند که پديدآيی آن ها در صحنه تاريخ، پس 

يای ميانه و پشته ايران از لشکرکشی چنگيز خان به آس
مربوط می گردد. در اين جا يک باريکی ديگر هم است و 
آن اين که ياکوبوفسکی شهروند کشور ازبيکستان بود و 
با توجه به حاکميت اتوريتار پليسی آن کشور، تصور می 
رود که زير تاثير باالييان چنين چيزی را نگاشته 

 گ.-باشد.
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را  يات جراحیعمل نيا ،ميدان یکه مبه گونه يی 
يا به شيوه : دادبه دو روش انجام شد  یم

با شامل  ،خويشتندارانه تر و احتياط آميز
در  یباستانزبان  یرانياگردانيدن قبايل کوچی 

 ميمستقشيوه بيشتر به  ايو  خود،نياکان  انيم
دوره در ی به آنان. رکوت تيهوبخشيدن  ا، بالخط
 -کيازبرجسته اتنوگراف (تبارنگار) ب ،یشورو
اليه يی دباره بافتار چندر شاه نيازف،  ميکر

ازبيک ها با شامل گردانيدن اليه های مختلف 
می ورزيد. او  ديتاکاتنوژنيتيک به آن، 
شالوده تباری اتنوژنيز «خاطرنشان می ساخت که 
 یايآسميانرودان  یباستان ازبيک ها را باشندگان

، انيغد، سماساگيت ها، ها یخوارزم (ساک يانه وم
که در آينده ، می ساختند) گرانيد خوارزميان و

ی زبان، آميزش يافته رکوت ليا تازه واردان قباب
 551»بودند.

 
 عصر آهن لياواشاه نيازوف در اين که باشندگان 

، گفتند یمهای ايرانی خاوری سخن زبان  به
پس از  یسال ها دراو ترديدی نداشت. راستش، 

 552ين پندار خود ماند.ی نيز  بر همشورو یفروپاش
 

مقاله ب. آ. احمدف، که مدعی گواهی دادن منابع 
مکتوب در باره نياکان ازبيک ها می باشد، می 
تواند چونان نمونه ديد متفاوتی در زمينه باشد. 
در اين مقاله هيچگونه بررسی جدی منابع نوشتاری 
ديده نمی شود. در عوض، نقل قول های پر هنگامه 

تانی يونانی، چينی، عربی، و يی از منابع باس
... سر هم چيده می شود که در باره کوچی های 

                                     
551. Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. 
Ташкент: ФАН, 1974. С. 9. 

شاه نيازف، ک. ش.، در باره تاريخ تباری خلق ازبيک، 
 .9، ص. 1947تاشکنت، انتشارات فان، 

. شاه نيازف، برخی از پرسش های نظری اتنوژنيز خلق  552
، شماره 1998ازبيک، // مجله علوم اجتماعی ازبيکستان، 

 .  33، ص. ، (به زبان ازبيکی)6
Шаниязов К.Ш  . Некоторые теоретические вопросы этногенеза 
узбекского народа // Общественные науки Узбекистана. 1998. № 6 
(узб. яз.). С. 33. 
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عصر باستان، عادات و رسوم ايشان سخن می گويند. 
باستان بدون چون و » تورانيان«در اين مقاله، 

جا زده می شوند و داستان پردازی از » تورک«چرا 
شرح سکايی ها و ماساگيت ها آغاز می گردد که 

ون کدامين حرف و حديث  ويژه، همين گونه بد
         553چونانِ نياکان دور ازبيک ها قلمداد می گردند.

 
رويزيونستی (بازنگری  کرديرو... و اما، 

خواهانه) يی که برای کوچروان باستانی، زبان  
تورکی می بخشيد، بيشتر از اين هم مستقيم الخط 

تورکی زبان «بود. يکی از نخستين کسانی که به 
پرداختند، عصر آهن  لياواکوچی های » ساختن

، به سال او تبارنگار ازبيک بود. -موتال ِارماتف
و  سکايی ها» يیايآر ريشه« دهيبه شدت ا 1968

تالش ورزيد ثابت بسازد ها را رد کرد و  تيماساگ
بيگانه بوده » یرانيون نژاد ابا خ«ها  آنکه 
 554اند.

 
داب و که آبرداشت، آن بود  نيااز او  یاصلآوند 
 نياکان خلق سکايی ها با آداب و رسوم رسوم 

می  دي. به طور خاص، او تاکهمسان بودند کيازب
باهوش، شجاع، دلير،  يی،مردم سکا«که ورزيد 

 ين صفات برجسته او را، و ا»بودند ريگيصادق و پ
متقاعد گردانيدند که به حل مساله ريشه های 

هيدن ِارماتف، با نکو 555تباری آن ها دست يابد!.
، در سيمای »)یاروپامحور(«اروپاسنتريسم 

، و سر دادن »یرانياگر اشغالگران استعمار«
 یباستان يانبومی های قهرمان شعارهايی در باره 

                                     
. احمدف ب، آ.، اهميت يادمان های نوشتاری در  553

مطالعه تاريخ ازبيک ها// مواد و مدارک در باره تاريخ 
ی ميانه/ با ويرايش و. الکسی يف، تاشکنت، تباری آسيا

 . 30-14، ص. 1986انتشارات فان، 
554 . Эрматов М. Этногенез и формирование узбекского народа. 
Ташкент: Узбекистан, 1968. С. 14-15. 

، تتاشکن ،»کيازب خلق لتشکاتنوژنيز و «ِارماتف، م. 
 .15-14. ص. 1968کستان، يازب

نگيز خواهد بود که اگر خواننده از اين . شگفتی برا 555
منطق بسيار نيرومند آقای ارماتف شاخ نکشد از اين 

 گ.–گونه درفشانی های علمی در شگفتی اندر نشود. 
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 یرکوتيانه، سخاورزانه به آن ها زبان م یايآس
 556می بخشد!.

 
ک يازب سندگانياز نو یاريبسهرگاه  گر،يدسخن ه ب

يک ها، برگرفته  ازبکه فرهنگ می کنند استدالل 
کوچروان ايرانی زبان می  یباستان راثيماز 
اين که  می پندارد چون و چرا یارماتوف ب ،باشد

پس از وی، در  .ی استرکوت راثيمفرهنگ مطلقا يک 
ميانه های سال های دهه هشتاد، از ايده تورکی 
زبان بودن اسکيت ها و سکايی ها د. آيت مرادف 

ر قره قلپاقی نيز دانشمند و شاع -(عيدمرادف)
  557پشتيبانی می نمايد.

 
به پيشواز چنين راندمان  ،یشورودوره در راستش، 

سال های  ليدر اوا احتهای تند نمی شتافتند. 
 یرياز شکلگکماکان ک يدانشمندان ازب 1990 دهه

با تازه  یرانيا ليقبااز آميزش ک يازبخلق 

                                     
 .49-48. همان جا، ص. ص.  556

قهرمانانه ارماتف، اين گونه، با ستايش از پيکارهای 
 و یوناناستعمارگران ي« بايانه م یايآس یباستانقبايل 

از ديدگاه های به شدت سياست زده  در واقع، »یرانيا
اما متفاوت از او، باشندگان ، تولستف پيروی می نمايد
 بومی را تورکی می سازد.

(Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии. С. 
184-186;  
он же. Древняя культура Узбекистана. Ташкент: УзФАН, 1943. С. 6-
18). 

نام های تباری تورک ها: قره «. عيد مرادف، د.،  557
قلپاق، کلوبوکی های سياه، چرکاس، باشقير، قرغز، 

، »اويغور، تورک، پيچينيگ، ساک، ماساگيت، اسکيت، نوقز
قزه قلپاقستان (جمهوری خودگردان در بافتار 

 .   198-183، ص. 1986ازبيکستان)، 
 - شادات آقای عيدمردافشايان يادآوری است که هرگاه ار

سخنور قره قلپاقی را جدی بگيريم، در اين صورت همه 
توده های اروپايی برخاسته از اسکيت ها از جمله روس 
ها، اوکرايينی ها، باشندگان اروپای خاوری و فشرده 
سخن، همه آن هايی که اسکيت ها را نياکان خود می 

ن بوده شمارند و... همه بايد در عهد باستان تورکی زبا
باشند.! اين که چگونه معجزه يی رخ داده بود که همه 
زبان نيايی خود را يکسره از دست دادند، رازی است که 

 گ.-تا کنون کسی نتوانسته است، آن را بداند.
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زير حال،  نيبا ا558ی سخن می گفتند.رکوواردان ت
تشديد يافته در  وکشاکش های ديرپا آشکار  رياثت

 سندگانينو ميان یشورو یپس از فروپاش یسال ها
 خيتارتباری  ريتفسپيوند با ک در يو ازب کيتاج

 کيزبکارشناسان انگاه سده های ميانه، باستان و 
 به نياکان دستخوش استحاله گرديد و دگرگون شد.

احمد اکادميسين  1990 سال های دههدوم  مهيدر ن
رک ها در وکه ت دکرمی استدالل ديگر  علی عسکرف
ظهور نموده کستان در اواخر عصر برنز يقلمرو ازب

 559بودند!
 

است سازندگان فرهنگ اندرونوفوی امروز او حاضر 
را تورکی زبان جا بزند. حال  اواخر عصر برنز،

او راستش،  .صر آهنع لياواچه رسد به کوچروان 
 یرانياها به  هر حال، آن  انيکه در م رديپذ یم

به سنت مسک ، اما با تان هم ديده می شدندزبان
ی او برا  »ييان باستانايآر« ،ینيچ یرياساط یها

(تورکی زبان) می شمارد!. در » تورک«چون و چرا 
ساير مسايل، او از تيوری ياد شده در باال مبنی 
بر سنتز (همبافتی و آميزش) فرهنگ ها پيروی می 

  560کند.

                                     
558 . История народов Узбекистана. Т. 2 / Под ред. А. Аскарова. 
Ташкент: ФАН, 1993. С. 6. 

تان، جلد دوم، / با ويرايش تاريخ خلق های ازبيکس
 .6، ص. 1993عسکرف، تاشکنت: انتشارات فان، 

559 . Аскаров А. История Узбекистана. Ташкент: Узбекистон, 1997.  
 ..98، ص. 1997ازبيکستان، تاشکنت، عسکرف، ا.، تاريخ 

560 . Аскаров А . Арийская проблема: новые подходы и взгляды // 
История Узбекистана в археологических и письменных источниках / 
Под ред. А.А. Анарбаева. Ташкент: ФАН, 2005. С. 81-91;  

 
 »ها دگاهيو د برخورد های نو : يیايآرساله م«عسکراف، 
و  یباستان شناسمنابع کستان در يازب خي/ / تار

ت، انتشارات تاشکن با ويرايش ا. ا. اناربايف،/ ارینوشت
FAN ، 2005 ،  91-81ص 

// يانهم یايآس یبومباشندگان  -ها رکوت«عسکرف، 
 اپريل، تارنمای انترنتی  5شماره  ،.2006، انايآر

 (www.ariana.su/?S=7.0604050101). 
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: اکادميسين احمد علی عسکرف، در يادداشت گزارنده

در » پاسخ به پان ايرانيست ها«مقاله يی زير نام 
به نقد ديدگاه های دانشمندان  ،»آريانا«تارنمای 

تاجيکستانی از جمله اکادميسين نعمت اف و به ويژه 
اکادميسين رحيم ماسف در زمينه تاريخ باستان پرداخته 
است و آنان را به بيماری باستانی گرايی به سان 

(نوشته » بيماری کودکی (کودکانه) چپروی در کمونيسم«
 لنين)  متهم ساخته است. 

 
ه او تالش به خرج داده است تا آريايی ها در اين مقال

را چونان طبقه اريستوکراتی جامعه کوچرو و اشغالگران 
سرزمين های نيايی تورکی زبانان پرداز نمايد و استدالل 
نمايد که آريايی ها نه کدام نژاد و يا هم تبار، بل 
که اليه اجتماعی اريستوکرات های دشت نشين بوده اند. 

شيده است تاريخ خلق ازبيک را تا چند همين گونه او، کو
هزار سال پيش برساند و همانا ازبيک ها را صاحبان 
اصلی سرزمين آسيای ميانه و ايرانی زبان ها اشغالگر 

 معرفی بدارد. 
 

در پاسخ به نوشته عسکرف، اکادميسين رحيم ماسف مقاله 
پاسخ به پان »زير نام » سنتر آسيا«هايی نوشت در سايت 

برای هيچ کسی مجاز نيست تا تاريخ ملی »: ترکيست ها
و نيز  .»هددباختصاص به خود و ديگران را تحريف 

ازبيک ها! دست از تحريف تاريخ آسيای ميانه برداريد. «
پنهان کردن واقعيت های تاريخی کاريست » «ديگر بس است!

  ».ناپسند
)www.centrasia.ru/newsA.php?st=1145219760(   و اين گونه، به

پاسخ عسکرف پرداخته، او را متهم به تحريف حقايق و 
جعل تاريخ و تاراج ارزش های ملی تاجيک ها نموده است. 
کسانی که به زبان روسی آشنايی دارند، می توانند اين 

 مقاله ها را در همين لينک ها بخوانند.
 

ست، ما کاری به پوليميک های سنتی ازبيک ها و روشن ا
: يیايآرساله م«تاجيک ها نداريم. اما در باره مقاله 

ی عسکرف، به قول معروف »ها دگاهيو دبرخورد های نو 
اگر خاموش بنشينيم، گناه است. من اين مقاله 
اکادميسين عسکرف را با چند اثر ديگر شان با دقت 

 - پروفسيور داکتر عسکرف خواندم. در اين که اکادميسين
دانشمند فرهيخته و بزرگی است و در مسايل باستان 
شناسی، زبان شناسی، تاريخ و فرهنگ از سرآمدان 
دانشمندان ازبيکستان و در کل آسيای ميانه، جايی هيچ 
شک و ترديدی نيست. اما با تاسف بايد گفت که ايشان يک 

يش و دولتی اند که به فرما» برنامه يی«دانشمند 
باالييان، تاريخ را نه آن گونه که هست، بل به گونه يی 
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» تورکی ساختن«يا » تورکی نماياندن«، به عسکرف
برای آن نياز دارد تا در برابر عصر برنز  فرهنگ

ايرانی زبان بودن قبايل باستانی  انديشه پررنگ
که پيوسته از سوی و قزاقستان، يانه م یايآس
ضد های تاجيکستانی در تبليغات  دئولوگيا

ی شان مورد بهره گيری قرار می گيرد، کستانيازب
تورک  کند که ی، به نوبه خود استدالل م. اوبيستد

 یايسدر آبدين سو سال  3500 ها که دست کم از
 می باشند.» یبومباشندگان « زينيانه م
 

                                                                                                           
که بايد باشد، در بستر ايدئولوژی حاکم بر کشورش 
نوشته است و می نويسد که به دشوار بتواند از سوی 

 محافل اکادميک جدی جهانی پذيرفته شود. 
 

مقاله مورد نظر، با کمال زرنگی و مهارت، با شيوه های 
های اکروباتيک با مانور بسيار  عوام فريبانه و روش

باال نوشته شده است که روشن است کسانی که در تاريخ 
منطقه وارد نيستند، نمی توانند به رازهای نهان آن پی 
ببرند. اما بسنده است اگر کسی کتاب تاريخ خلق 
هونوها، نوشته گوميليف را به دقت بخواند، آن گاه در 

به چشمان  می يابد که نويسنده با پاشيدن خاک
خوانندگان ناآگاه از تاريخ، آگاهانه به جعل تاريخ، 
تحريف آشکار حقايق و در يک سخن کالهبرداری علمی 
پرداخته است. او ماهرانه در ميان سده ها و هزاره ها 
بازی می کند و مدارک و شواهد يک سده و حتا گاهی يک 
هزاره تاريخی را در قرينه هزاره ديگر به کار می بندد 

با سرهم گذاشتن فاکت های رنگارنگ، با شعبده بازی  و
می کوشد در فرجام، آن چه را که قصد دارد، با ترفندها 

 و شگردها به کرسی بنشاند.
 

به هر رو، ارزش آن را ندارد تا نقد مفصل تحليلی يی 
بر اين مقاله نوشته شود و با داليل و شواهد انکار 

چه نحوه برخورد  ناپذير، چه روش و شيوه نگارش مقاله،
نويسنده آن با مسايل، چه نتيجه گيری ها ناسخته و 
ناروا و چه مواردی که وی کوشيده است، به نتيجه گيری 

سال  3500نادرست يعنی کشاندن قدمت تاريخ خلق ازبيک به 
پيش و ادعای نادرست بودوباش تورکی زبانان در گستره 

رونه جلوه آسيای ميانه پيش از سده ششم ميالدی و نيز وا
دادن مدارک منابع چينی با بهره گيری از پيچيده ترين 
بازی ها با واژه ها و مفاهيم و تحريف ماهرانه آن ها 

 گ.-به تازيانه نقد بيرحمانه بسته شود.
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پژوهشکده  دگاهيد نيا چنين بر می آيد که با
هم  کستانيازب یعلوم جمهورپژوهشگاه  خيارت

رکان وت«همنوا باشد که باورمند اند که 
اشغالگری های «از يانه پيش م یايدر آس »یباستان
 561.کردند یم یزندگ» يی هاايهندوآر

 
های در کتب  احت یها گاه دهياگونه  ني، اهامروز

رای مثال، گنجانده شده است. ب درسی دبستان ها
آموزگاران (اثر همين  یراهنمادر کتاب 

اکادميسين عسکرف)، سکايی ها و ماساگيت ها، 
در همين ه اند. شد یمعرف چونانِ نياکان ازبيک ها

آن ها قهرمانانه در باره پيکارهای  نيهمچناثر، 
مکدونی، و اسکندر  انيرانير برابر اد

ياد شده کتاب بی مهابا ، که داستانسرايی می شود
ارماتف را به ياد می آورد. آيين اوستايی 

جا زده می » نياکان ما«(زرتشتی) هم چونانِ آيين 
های گروه هم هفتم،  کالس یبرا یکتاب درس562شود.

ی به شمول رانيابومی دارای زبان های خاوری 
ی تازه رک هاوت سکايی ها و ماساگيت ها و هم

بر می  کيازبچوناِن نياکان خلق  را گانهيبوارد 
را سده های ک يازبتاريخ تشکل خلق اما شمارد. 

 563اوايل سده دوازدهم می پندارد. -نهم

                                     
561. Камолиддин Ш. О понятии этногенеза в «Этническом атласе 
Узбекистана» // Этнографическое обозрение. 2005. № 1. С. 53-54;  

باره مفهوم اتنوژنيز در  در«کمال الدين، ش. او.، 
آموزش های «مجله / / » »کستانيازبتباری لس تا«

 .54-53. ص 1شماره  ،2005 ،»اتنوگرافيک
Алимова Д.А., Арифханова З.Х., Аширов А.А., Назаров Р.Р. Еще раз о 
проблемах этнологии в Узбекистане // Этнографическое обозрение. 
2006. № 3. С. 112, 114-115. 

 نظروفعليموا د.ا.، عارف خانووا ز. خ.، اشيرف ا. ا.، 
 باره مساله اتنولوژی دردر  گريبار د« ر. ر.،

 ،2006سال  مجله آموزش اتنوگرافی،/ /  »کستانيازب
 .115-114، 112ص  ،3شماره 

562 . Аскаров А. История Узбекистана. С. 4-6, 85, 98, 107-115 
 .115-107، 98، 85، 6-4، ص. »تاريخ ازبيکستان«عسکرف، 

563. Мухамеджанов А., Усманов.К. История Узбекистана (IV-XVI вв.). 
Ташкент: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. С. 81-83. 
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م [آن ه» تصاحب نياکان آريايی«گرايش برای 

گ.] همين گونه در نوشته های روشن -تورکی زبان
انديشان در ديگر گوش و کنارهای اروآسيا ديده 
می شود. کار به جايی رسيده است که برخی از 

گ.] -های [تورکی زبان 565و بورياتی 564ياکوتی ها
می خواهند به هر گونه که شده، خود را به نژاد 

، سپيد برتر آريايی آژيده بزنند. در اين مورد
نقش اساسی را نه باستان شناسی، بل آوندهای علم 
ژنيتک بازی می نمايد. زيرا در نيمه دوم سال 

دانشمندان علم ژنيتيک روسيه  1980های دهه 
توانستند همانندی برخی از نشاندهنده ها ميان 

مغولی را کشف  -توده های هندواروپايی و تورکی
ی ها آرياي«نمايند و آن ها حتا اعالم نمودند که 

بايد شالوده سوبسترات ياکوتی تباران را تشکيل 
 .    566»داده باشند

                                                                                                           
تاريخ ازبيکستان در سده «محمد جانف آ.، عثمانف ک.، 

 ، تاشکنت، »نجمهای چهارم و پ
O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. С. 81-83 
564. Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и 
политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003. 

نبرد يادمان « )VA Shnirel'manشود به: شنير ِالمان (گاه ن
، »زقفقا اورای م در استيو سها  تيافسانه ها، هوها، 

 .  .2003مسکو، انتشارات اکادمی کتاب (کتابستان)، 
565. Шнирельман В.А. Второе пришествие арийского мифа // Восток. 
1998. № 1. С. 89-107. 

مجله »// بازگشت دوباره اسطوره آريايی«شنير ِالمان، 
 .107-89، ص.ص. 1، شماره 1998خاور، 

566 .Шнирельман В.А. Страсти по Аркаиму: арийская идея и 
национализм // Язык и этнический конфликт / Под ред. М.Б. Олкотт, 
И. Семенова. М.: Центр Карнеги, 2001. С. 58-85. (См. об этом также: 
Свешников А., Свешникова О. Здесь ли родился Заратустра? Или пути 
и последствия спасения одного археологического памятника // 
Неприкосновенный запас. 2008. № 1(57). - Примеч. ред.) 

 
 يیايآر دهيا:  )Arkaim( ی کهنه گرايیبراشيفتگی شور و 
با  / تباری یها یري/ / زبان و درگ يیگرا یو مل

مرکز م.،   سيمينوا ،)Olcott( ويرايش اولکوت ام.ب.
شود در نگاه  ني. (همچن85-58ص.  .2001مسکو،  ی،گئکارن

، )Sveshnikovهمين باره به اثر: سويشنيکف آ. (
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 :سميو پان ترک يیاياسطوره آرکشاکش ميان 

نه  ،شده در باال در پويايی های بررسی ،گونه نيا
ها  يیحرفه  ها، بل نيزتنها آماتور

شناسان، زبان تبار، باستان شناسان، تاريخدانان(
 حدتاست،  یهيبد .مشارکت دارند )و... شناسان
ی داخل یمالحظات علم برخاسته از نه تنها مشاجرات

ما  ،گفتمان مورد نظرسرشت درک  یو برا ،است
» نابعلم «نيز رک و وفراتر از جهان ت ديبا

 برآييم.
 

به  ورکی زبانت یاسينخبگان س کهروشن است 
استيناف طلبی (بازنگری خواهی) در پرونده 

 ليبه چند دلتاريخ،  در دادگاه» يیايآرنياکان «
 نياز دارند: 

تورکی » ی بودنبوم«چنين چيزی استاتوس نخست،
استوار می  یعلمزبانان را بر پايه آوندهای 

زياد  اريبس تيوضع ني. امی کند تيتقوسازد و 
بومی گرايی  ،یدوران شورواز ، چرا که استمهم 

گستره با تبارگرايی را و محکم  داريپابه گونه 
گردانی حق خودزد و به باشندگان  ) گره میخاک(

چونان د هد یو اجازه ممی بخشد  یاسيس -گستره يی
» خلق ممتاز و برگزيده و دارای نام و نشان«
)titular nation.برای حال،  نيبا ا ) به شمار بروند

ها در  نياکان شان سدهکه کوچروان پيشين، 
 اريند، بسه بودشرکت کردبس گوناگون  یمهاجرت ها

يک  رب تا حق خود مسکون استر از مردم تدشوار
 قيعم یها شهيررا با دستاويز ساختن  مشخص قلمرو
از اين رو، تنها اميدی که  ی مسجل بسازند.خيتار
يافتن جايی برای نياکان، در ميان  ،ماندمی 

اما  است. ايسآاور یها استپی باستانباشندگان 
 را  هيال نيااز زمانه های بسيار قديم دانشمندان 

 یمانزکه  ،يی ها پيوند می زنندهندواروپابا 
 ند.شد یم دهينام» آريايی ها«همچنين 

 
                                                                                                           

اين جا به زرتشت در آيا « )Sveshnikovaسويشنيکفوا  او. (
پيامدهای نجات و  های  راه«دنيا آمده بود؟ و يا: 

ی//  مجله انباشته شناسباستان  تيسا کنجات ياز  یناش
 حرير).(مالحضات هيات ت 57 شماره مصوون
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آوندها و گواهی های دانشمندان و پژوهشگران، 
بر می گردند  یفرضهمه به انبوهی از داوری های 

، ساخت و مدارک غير مستقيم بر شواهدکه استوار 
و مفروضات  پس منظرنگرانه یو سازه ها

 نيا ،و اگر چه امروز) اند certain assumptionsمعين(
نيرومندی تکيه می زند، و سنت بر  هيفرضچنين 

وزنين ترين فرضيه تصور می گردد، با اين هم 
(يعنی فرضيه يی  ماندمی  هيفرض کچونان يهنوز 

 انيدر م احتنکات جداگانه آن ، و بيش نمی باشد)
از  هايی را برمی انگيزد.بحث  جروآن  انيحام

گ.] در پی -و، [تورکی زبانان آسيای ميانهاين ر
 انيکه در م ميکننپس چرا فرض آن اند که 

 ،باستان نيکوچ نش مهيو ن نيکوچ نش باشندگان
های تورکی زبان نبوده باشند؟ روشن گروه کدامين 
چنين چيزی (يعنی يافتن گروه های ثبات است، ا

تورکی زبان در ميان توده های کوچ نشين ايرانی 
امری است محال و ناممکن.  هان باستان)زبان ج
  567آن هم ممکن نمی باشد. اما رد

                                     
. چنين بر می آيد که نويسنده مقاله بزرگترين آوند  567

را در اين زمينه نبوِد هر گونه آثار مکتوب می پندارد. 
زيرا توده های تورکی زبان الخ تا سده هشتم ميالدی که 
سغديان مهاجر برای شان رسم الخط ساختند (چيزی که 
 منجر به پديدآيی سنگ نوشته ارزشمند ارخون گرديد) از

خود نوشتار نداشتند. از اين رو، به زبان فلسفی و 
منطق کالمی  می شود گفت که نسبت وجود و عدم  آن 
(اثبات چنين چيزی) يکی است. يعنی نه می توان ثابت 
ساخت که تورکی زبانان پيش تر از سده ششم ميالدی در 
آسيای ميانه حضور داشته اند و نه می توان عدم 

ليل نبوِد آثار مکتوب رد کرد. حضورآنان را به همين د
با اين هم، نويسنده شايد متوجه نشده باشد که هيچ 
سخنی و اشاره يی از حضور توده های تورکی زبان پيش تر 
از سده ششم ميالدی در آسيای ميانه در هيچ اثر مکتوب 
ساير توده ها که از دير باز رسم الخط داشتند، به چشم 

حضور توده های ايرانی  نمی خورد. در حالی که در باره
زبان، انبوهی مدارک نوشتاری هست. برای نمونه، در 
سراسر بخش اسطوره يی شاهنامه فردوسی حتا يک نام 
دارای ريشه تورکی برای تورانيان نمی يابيم. نه در 

 توپونيم ها، نه  در اتنونيم ها.
 

در سنگ نبشته و يادمان های تاريخی جهان باستان هم 
ديده نمی شود. در حالی که در باره  نشانی از آنان
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از سر شناخته شده است که  یبه خوبافزون بر آن، 

سده های ميانه، تورکی سازی گسترده  لياوا
 یعنايرانی زبانان کوچی صورت گرفته بود. ي

رک ودر جهان ت يان پيشين به گونه سيلیرانيا
 ليدالهای کنونی،  یرکوت ن،ي. بنابراندختير

که وزنينی در دست دارند تا بر آن پا بفشارند 
يعنی (» ها يیايآر«نياکان شان  انيدر م

هم بوده  )یرانيا یباستان یزبان هاگويشوران 
 568اند.

 
در  »يیايآرهويت « اکتساب تيمحبوب دوم ليدل

يی  یخيو تار یفرهنگميان تورکی زبانان، ارزش 
داده  مفهوم آريايی به» دوران استعمار«که  ،است
شوونيستی و متعصب  یاستعمار اتيادب است.
را بهره مند از توانايی » ها يیايآر«يی اروپا
 اشتياق برای باال و شور و رزمی بسيار های

دولت  يیو توانا یاسياراده سجهانگشايی ها، 
 وری پرداز نمود است.و هنرسازندگی  یانرژسازی، 

                                                                                                           
ايرانيان انبوهی از شواهد داريم. اين گونه، نمی شود 
در اين جا با مولف سازگار بود که گويا نسبت وجود و 
عدم حضور تورکی زبانان در آسيای ميانه در دوران 
باستان يکی بوده باشد. يعنی در مورد نخست، می توان 

ثابت ساخت. مگر، در  گفت که حضور آنان را نمی توان
بخش ديگر، يعنی اين که عدم حضور شان را هم نمی توان 
ثابت ساخت، نمی توان با وی همنگر بود. به خودی خود، 
اين فاکت که هيچ گونه اشاره يی در باره حضور چنين 
توده هايی در آثار فزونشمار عهد باستان نشده است، 

 گ.-گواه آشکار بر عدم حضور شان می باشد.
. روشن است، کسی در باره نياکان مشترک تورکی  568

زبانان و ايرانی زبانان آسيای ميانه در قرون وسطی 
دعوايی ندارد. دشواری در اين جا است که به تاييد خود 
مولف، شماری از پژوهشگران تورکی زبان آسيای ميانه می 
کوشند برخالف حقايق تاريخی، حضور تورکی زبانان را در 

ها حتا ديرين تر از آرياييان نشان بدهند اين سرزمين 
و يا پا بفشارند که آريايی ها تورکی زبان بوده اند و 

در چند  -سخن از نياکان مشترک در دوره های بسيار کهن
هزار سال پيش بر زبان بياورند. در اين جا بايسته بود 

تا مولف متوجه چهارچوب زمانی بحث باشد که دردمندانه  
- هست، به آن توجه بايسته نداشته است به هر دليلی که

 گ.  
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ارزش دارد و  به چنين نياکانی می توان باليد
خود را به گونه يی به آنان آژند زد. شناخته 

ساختن دولت ملی، سرشار و که دوره شده است 
آگنده از دشواری های فزونشماری است که زدايش 

منِد به هم ازينپيروزمندانه اين دشواری ها 
 گونه يی کهاست. و به  یملفشردگی شيرازه 

درک از دير باز  یملنديشه پردازان و ا انرهبر
کرده اند، چنين وحدتی نياز به تکيه گاه و 

دارد که  یخياسطوره جذاب تارپشتيبانی 
 یاطفعکشش حالت سازنده و  ليتخبرانگيزنده 
پيروزی اراده به  ورنده جذبات ووجد آاحساسی به 

نماد و الگوی نياکان کبير،  ن،يبنابرا باشد.
های طيف  ستيوناليناس وفادار ارچوناِن ي شهيهم

 .نحله های رنگارنگ بوده استها و 
 

جهان  که بر، »يی هاايآر«نماد و الگوی ، سوم
افکنده و با هويت آن پيوند » لنگر«ی مدرن غرب

تمدن  ارا بخود دهد تا  یاجازه م خورده است،
» يیايآس«از نماد و الگوی و همگون ساخت مدرن 

يافته بود (نادار،  یمنفبار  یشورو در دورهکه 
. نامتمدن و...)، فاصله گرفتآلوده، بيمار، 

چنين چيزی اصال به آن مزاحمت توجه است که شايان 
بتوان  ييانايآرنمی کند که در ميان نوادگان 

کسانی دارای گرايش های غربی ستيزانه را هم 
آرمان  »ها يیايآر«يافت. آخر، نماد و الگوی 

(استيناف)  را به چالش بازنگری» تمدن« یانتزاع
در برابر  یضد غربتمايالت که  یالدر حمی کشاند. 
سوی که از  یاسياقدامات س ايو مشخص صفات بس 

است. بر می خيزد، هدف گرفته شده غرب مدرن 
 »ها يیايآر«از به چنين نمادی  ن،يبر اافزون 
 یداخلبرای بهره برداری و مصرف  شتريبدرست 

 نياز است.
 

 يیايآر«نماد يا الگوی  ارم،چه... و سرانجام، 
بهره مورد به گونه پراگماتيک هم تواند  یم »ها

برپايی پيوندهای  یبرايعنی : برداری قرار گيرد
ا حت اي(و  هيبا روسهم با غرب و بازرگانی هم 

 نيا یبرا چونان پشتوانه به کار رود. )رانيا هم
ها  پلماتيدولتمردان و د یاسيس یها یکار، لفاظ
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و  »کمشتر نياکان«با اشاره به داشتن تواند  یم
به که  تکيه بزند» مشترک یخيتار یها شهير« اي

 نکايشردر نزد  ،رود یانتظار مگونه يی که 
 احساس همپيوندی و خويشاوندی را بر می انگيزد.

 
داوری از روی نماِد آورده شده، تعامل ميان ا ب
سه  اتوان ب یرا م» تورک ها«و  »ها يیايآر«

 :مختلف نشان دادشيوه 
جا زد » يیايرآ«کان قديم را نياتوان  یم، نخست

قرار » اشغالگران تورک«و آنان را در برابر 
داد. در اين مورد، تاکيد بر فاکتور زبانی می 

چوناِن دارندگان » آرياييان«گردد. در اين حال، 
فرهنگ برتر و متعالی پرداز می گردند و 

درهم » وحشی های بيگانه«به عنوان » تورکان«
چنين  نيبزرگ. ا یمدن هات ندگان و ويرانگرانشکن

را می توان چيزی » یوحشتورکان «نماد و الگو از 
 پنداشت جانيدر آذربا» یآلبانتيوری «همانند به 

در انديشمندان (انتلکتوئل ها) از  یبرخکه 
در هر دو مورد،  569.با آن همنوا اندترکمنستان 

 تيجمع یو فرهنگ یاسيس راثيمو غصب به تملک  ليم
ه مشاهده می رسد و برای اين ب ی مسکونباستان

فاصله » ی هاوحش«کار بايسته است تا از نماد 
 گرفت و دوری جست.

 
ها را چونانِ مردمان تورکی  يیايتوان آر ی، مدوم

 ستيونيزيرواين رويکرد از سوی  زبان نماياند.
می تالش  (بازبينی خواهان) به کار می رود که ها

» يیايآر«شکوه و جالل به نياکان خود تا ورزند 
ی شان زبانرثيه اببخشند، آن هم بی آن که از 

چشم بپوشند. [يعنی آرياييان را تورکی زبان جا 
بزنند. مانند روشی که اکادميسين عسکرف در 

در ، افزون بر اين. گ]-تاشکنت پيش گرفته است
چنين رفتاری می توان پاسخی را به ادعاهايی 

د می به ريشه های آريايی خوکه همسايگانی ديد 
  می خوانند.» وحشی«د، و تورکان را النب
 

                                     
. شنيرالمان، نبرد يادمان ها، اسطوره ها، هويت و  569

اکادمی « سياست در قفقاز جنوبی، مسکو، انتشارات 
 .2003، »کتاب
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به همين رويکرد دومی، کشورهای  ،حال نير عد
قزاقستان و ازبيکستان  مولتی اتنيک (کثيرالمله)

 کتباری در ي یها تياقلادغام به دنبال  که
 یروس تي(قزاقستان، با اقلاند  جامعه همگون
گراييده  )آن یکيتاج تيکستان با اقليبزرگ و ازب

 اند.
 

 رکوت«رو در روی توان  یرا م» ييانايآر«، سوم
 ،، که در آنوارونه نهيزم کي، اما در گذاشت »ها

 شوند دهيکش ريبه تصوی »تورکان«نياکان چوناِن 
 يیايآر«پيوسته دست اندر کار دفع يورش های  که
چونانِ » يی هاايآر« جا، نير ابوده اند! د» ها

ثمارگران ، استعمارگران و استخشنمهاجمان 
نمايانده می شوند و چنين رويکردی را می توان 

ستيزانه يی که استعمار یدئولوژيادر شالوده 
بتواند جامعه را يکپارچه بسازد، گذاشت. در 

درست به همين رويکرد پناه آورده کستان يازب
 اند. 

 
 ی زبانرکوت سندگانيتنها نواين زمان، عين ر د

شده » ريايیآ«نيستند که شيفته و مفتون نماد 
در » يیايآرنياکان «اند. دامنه گرويدگی به 

محيط تورکی، به خاطره رويارويی با دو طرح ديگر 
يک  -سايه افکنده و پهن تر گرديده است» آريايی«

ا بی در روسيه که گريدطرح  و کستانيتاج طرح در
 جيترو یروس سندگانياز نوپويايی از سوی شماری 

 داده می شود. 
 

دشواری فراوان، به ايجاد کشوری با  کهها  کيتاج
 ی دست يافته بودند، شورو برای خود در بافتار

از دير باز، خود را فراموش شده و به حاشيه 
رانده شده و به عنوان توده يی که مورد بی مهری 

در دوره زيرا  می کنند. احساسقرار گرفته است، 
 1920سال خط کشی ها و مرزبندی های ملی 

کستان يازبترين زمين ها به ارورو ب نيترآباد
دهه  چندينکستان، يدر ازب570واگذار گرديده بود.

                                     
. روشن است، چنين کاری ريشه در راهبردهای درازمدت  570

روسيه و منافع عليای اين کشور داشته است تا در نظر 
حظات تباری و نژادی و آيينی و فرهنگی. برای گرفتن مال
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آزگار است که مشی تورکی زبان ساختن تاجيک ها 

                                                                                                           
روسيه روشن است مصوون ساختن مرزهای جنوبی آن نسبت به 
در نظرگرفتن ادعاهای تاجيک ها اولويت داشته است. روس 
ها نيک می دانستند که اسالم در ميان تاجيک ها نسبت به 
توده های تورکی زبان ريشه های بس درازی دارد و می 

ده برای آن کشور در  محور جنوب خطرآفرين تواند در آين
و دردسر ساز باشد. از همين رو، هنگام مرزبندی های 
سياسی، در وافع تاجيک ها را در يک منگنه جيوپوليتيکی 

ساختند و سرزمين های » زندانی«در بلنداهای پامير 
نيايی شان را از آنان گرفتند و از جمله  دره 

کشور ازبيکستان،  استراتيژيک فرغانه را ميان سه
قرغيزستان و تاجيکستان تقسيم نمودند تا اين گونه، 
خود را در برابر هر گونه خطری از اين ناحيه وقايه 

 کنند.
 

از سوی ديگر، می دانيم که روسيه از زمان پتر کبير، 
آغاز به جهانگشايی در راستای جنوب و رسيدن به آب های 

شن است، تنها گرم اقيانوس هند و خليچ پارس نمود. رو
مانع بزرگ بر سر راه رسيدن روسيه به اين هدف، 
موجوديت ايران بود. اين بود که روسيه، ايران را به 
گونه سنتی از ديد تاريخی بزرگترين حريف خود در 
کارزار جيوپوليتيکی و جيو استراتيژيکی در تئاتر 

جنوبی کشاکش های جهانی می پنداشت و می پندارد و  
کشور بر سر گستره قفقاز و آسيای ميانه  پيوسته با آن

درگير بوده است. در سراسر سده های نزدهم و بيستم هم  
از آن هراس داشته است که مبادا ايران با غرب همدست 
شده و در انديشه بازپسگيری سرزمين های از دست رفته 

 خود در قفقاز، آسيای ميانه و افغانستان برآيد. 
 

که روسيه به گونه سامانمند  از همين رو هم بوده است
در راستای تضعيف ايران و عنصر ايرانی و فرهنگ ايرانی 
در آسيای ميانه و ايران خاوری (افغانستان) گام 
برداشته است. کشيدن يک نوار تورکی زبان در کمربند 
جنوب (قرغيزی، ازبيکی، ترکمانی و آذری) در مرزهای 

ی روس، چونان شمالی ايران، به پنداشت استراتيژيست ها
سد بزرگی در برابر گستره جويی ايران و در واقع، 
کشورهای غربی در آسيای ميانه و قفقاز شمرده می شود. 
در چهارچوب همين سياست بوده است که روس ها در دو سده 
گذشته، به گونه سامانمند در پی نابودسازی و دست کم 

. کمرنگ سازی زبان پارسی دری در ازبيکستان بوده اند
همين گونه، تقويت اولتراناسيوناليسم پشتون و برچيدن 
گليم فرهنگ و زبان پارسی دری در افغانستان، از 

- برنامه هايی راهبردی روس ها در محور جنوب می باشد.
 گ.  
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ها تاجيک چه را که  و آنپيش گرفته شده است 
به  به شمار می برند، خود یخيتار راثيم چونانِ 

کنون از آنِ مردود شمردن، ناديده گرفتن و  یجا
 هامروز ن،يبنابرا دانيده اند.ها گرک يازب

، بل ها نيزمنه تنها از غصب  کيتاجانديشمندان 
يکی از سوی ازبيک تاج یفرهنگنيز تاراج ارثيه 

 ها خشمگين اند.
 

در » يايیروح آر« نيبا اوشند ک یمتاجيک ها 
برابر ازبيک ها بيستند و بر پيوند خويش با 

 تاکيد می ورزند و) اروپاييدی( »يیايآر«نژاد 
 ک ها،يخود و ازبستبری ميان  واربا اين کار، دي

ديگری می نژاد که تاجيک ها ايشان را متعلق به 
، 2000 دهه ليدر اوا پندارند، برپا نمايند.

که  کستانيتاجدولتی قامات را مروند  نياکيان 
چونان ايده ملی » آريايسم«در پی مبدل ساختن 

، 2006در سال تاجيک ها بودند، در دست گرفتند. 
» يیايآربا شکوه تمام، سال تمدن  کستانيتاجدر 

 یعل امامه باور رييس جمهور که برا جشن گرفتند 
 می بايستی به همپيمانی  ملت بينجامد.رحمان، 

 
، »نياکان فرهنگی«الگوی آريايی ها، چوناِن 

جايگاه استواری در کتاب هاسی درسی نو تاريخ 
ين کتاب چاپ شده در تاجيکستان يافته است. در ا

ها، تاجيک ها آريايی خوانده می شوند و با آن 
دولتداری تاجيک » عصر زرين« -که دوره سامانيان

ها شمرده می شود، در کتاب های درسی پيوسته، 
پيوند گسست ناپذير نياکان تاجيک ها با تمدن 
قديمی تر پارسی (مانند ساسانی و...) يادآوری 

تاجيک ها می شود. گذشته از اين ها، ريشه های 
در ميان سغديان باستان جستجو می شود. اين دولت 
باستانی، برای تاجيک های کنونی به آن پيمانه 

 1999مهم می باشد که با توجه به آن، به سال 
ناحيه لنين آباد پيشين (خجند) به سغد تغيير 

 نام داده شد. 
 

در  »يیايآر-سالوی تمدن« دهيا به نوبه خود،
برخوردار است. خاصی هم از محبويت  هيروس
به و تحسين  تمجيدبا  هيروس یها کاليراد
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يی های هندواروپا تازه علمی می نگرند و قاتيتحق
يکی می » ی هاسالو«و  »ها يیايآر«قديم را با 

 ایمعن چنين چيزی بهها  آن یبراپندارند. 
بخشيدن حق روس ها در استيالی گستره  تيمشروع

انسپت گستره ک نيکه امی باشد  ايسآسراسر اور
پهناور اروآسيا را ميهن نيايی اصلی شان معرفی 

سرآغاز کاوش ها در باره  ،در واقع571می نمايد.
را باستان » يیايآر -یسالو«نامنهاد  تمدن«

آثار کتگوری نوی از که  نسکيابيشناسان چل
در منطقه استپ اورال را عصر برنز  انهيم یخيتار
بسنده آن ها با  .کردند، نهادندکشف  یجنوب

اين شهرک را چونانِ ، شهرک آرکاييم کشفنکردن به 
کز مر -جهانترين شهر  یباستان چيزی نمانده 

فرهنگ  « ايسآاور که گويا به» يیايتمدن آر«
  572را هديه داده بود، معرفی کردند.» یواال
 

» نوآورانه یها دهيا«شهرک باستانی ارکاييم، 
که ت ديگری را هم مديون همين باستان شناسان اس

به زرتشت  امبريپجاها،  نيدر ابر اساس آن، 
 می پرداخت.موعظه دنيا آمد و يا دست کم به 

ين گونه، آن همباز هم مسوول سوم، که  دهيا
 يیايآربومی اند، يکی پنداشتن باستان شناسان 

 است ها روس بيترت نيو به ا سالوهانياکان با ها 
، با چنين نسخه پيچی رمانتيک از گذشته های دور.

پويايی از سوی رسانه های گروهی در ميان مردم 
پانزده سال اخير در  –تبليغ می گردد و در ده 

اوچرک های منطقه يی در باره تاريخ اورال رخنه 
 نموده و جا باز نموده است.  

 

                                     
. برای به دست آوردن آگاهی بيشتر در زمينه، نگاه  571

نبرد يادمان ها، اسطوره ها، «شود به: شنيرالمان، 
، مسکو، انتشارات »است در قفقاز جنوبیهويت و سي

 .2003، »اکادمی کتاب«
، اکاترينبورگ، »کشف ارکاييم«. بريل، يو. گ.،  572

 ، 2005آزانس ادبی اورال، 
شيفتگی و والگی «مفصل تر در اين باره: شنيريل مان: 

، ايده آريايی و ناسيوناليسم// منازعات »به ارکاييم
ت و سيميونف، مسکو، زبانی و تباری،/ با ويرايش الکو

 .85-58، ص. 2001مرکز کارنگی، 
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در استان چيليابينسک و باشقورتستان بازديد از 
شهرک باستانی ارکاييم در برنامه های سفرهای 

دبستان ها گنجانيده شده است. در کتاب  آموزشی
های شماری از نويسندگان، آريايی ها چونانِ 
جهانگشايان پيروزمند و به ارمغان آورندگان 
فرهنگ ها که دست به مهاجرت های دور و داراز 
يازيده بودند و نيز سازندگان تمدن های سترگ که 
فرهنگ  و تمدن خود را به سراسر اروآسيا از 

آورند،  » و هند سايبريانه تا خاور ميا«
   573نمايانده می شوند.

 
در عين زمان، روزنامه نگاران معنای آريايی را 
توضيح نمی دهند. اما از نوشته های آنان 
خواننده در می يابد که از پيوند زناشويی يک 
بانوی هندی و يک جوان روسی، بی چون و چرا 

با اين  574به جهان می آيد.» آريايی پاکنهاد«
هم، از مقاالت چاپ شده نمی توان دريافت که آيا 
اورال جنوبی زايشگاه و خاستگاه نوع بشر بوده 
است، پيدايشگاه نژاد سپيد پوست، يا تنها 
زادگاه توده های روسيه و يا  هم تنها  ميهن 

آفريدن چنين  575نيايی سالوی ها و تورکان.
سردرگمی ها و بردن خوانندگان به بيراهه و 

                                     
در راهپيمای ها با ارابه «. گريگوری يف س. آ.،  573

سواران آريايی/ اوچرک تاريخ اورال، با ويرايش ميننکو 
.  43-34، چاپ دوم، ص. 1996و همکاران، ايکاترينبورگ، 

برگرفته هايی از اين اثر در کتاب وزنين تری در باره 
 ال بازآفرينی گرديده است:تاريخ اور

تاريخ اورال از آوان عهد باستان تا اواخر سده «
، کتاب 1998با ويرايش ليچمان. ايکاترينبورگ، »/ نزدهم

 . 54-52يکم، ص. 
در باره ستايش از نياکان آريايی همچنين نگاه شود به: 

، 2005مجله اورال، »// رازهای نهان ارکاييم«پارفينف، 
 230-214، ص. 10شماره 

 و هم اثر در باال ياد شده آقای بريل.
در «. برای نمونه، نگاه شود به : پيسانف و.،  574

، 1997فبروری  11مجله کار، شماره »  // آستانه شگفتی
 .  6ص. 

ميراث  -رازهای پنهانی ارکاييم«. پوتينيخين و. پ.،  575
، 37، 15، ص. 2006، رستوف در کنار دن،»آريايی های قديم

42-43 . 
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رای ژورناليست ها، پشيزی ارزش کژراهه، ب
ندارد،. برای آن ها بسيار مهم است تا پيوسته 
خبرهای شگفتی برانگيز و رنگين و پرهنگامه پخش 
کنند و برای هر ذوق و ذايقه يی نوشته يی پيشکش 

 گ.]    -نمايند [(به قول معروف از هر چمن سمنی)
 

 یباستان شناسدستاوردهای درخشان! «روشن است، 
را بر می 576»جهان ترکی«واکنش تند منفی » یيايآر

زمينه را برای پررنگ شدن  انگيزد. چنين چيزی
 یگذشته باستان» تورکی سازی«يستی نسخه پان ترک

» تورکی زبان سازی«و نيز  ا،يسآاور یها استپ
نياکانی را که در اعصار برنز و آهن در اين 
استپ ها زندگی می کردند!، فراهم می گرداند. 

، ديگر نه آريايی، بل »نياکان«نه، اين اين گو
چنين ديدگاه هايی، از ». می نمايند«که تورکی 

سوی برخی از دانشمندان دارای خاستگاه تورکی 
                                     

شهکار تازه پان ترکيست های  -»جهان ترکی. « 576
اولتراناسيوناليست ترکيه است. در گذشته، پان ترکيسم 

تاکيد داشت. اما، » همسبتگی نژادی«نخست، بيشتر بر تز 
گذشت زمان بيهودگی دلبستگی به چنين رويکردی را ثابت 
ساخت. زيرا نژادی به نام ترک در جهان وجود ندارد. 

گرفت. » ترک تباران«را تز همبستگی  سپس، جای اين تز
باز هم ديده شد که چيزی به نام تبار واحد ترکی در 
جهان وجود ندارد. گويشوران زبان های تورکی، اقوام 
مختلفی اند با اتنوژنيزهای گوناگون که درآوردن همه 
آن ها زير يک چتر تباری بزرگ ناممکن است. وانگهی، 

ز هم چنين رويکری راهی تکيه بر زبان مشترک شد. اما با
به دهی نبرد، زيرا چيزی به نام زبان ترکی واحد وجود 
ندارد، بل که خاندان بزرگ زبان های تورکی هست که 
گويشوران يک زبان آن بدون ترجمان نمی توانند زبان 
ديگری را بفهمند. اين بود که انديشه پردازان پان 

تازه  ترکيسم، برای برونرفت از اين بن بست، اصطالح
 را به ميان آوردند.» جهان ترکی«
 

صرف نظر از همه چيز، همه اين ترفندها يک راهبرد را 
درآوردن همه گويشوران زبان های  -پيگيری می کنند

تورکی جهان زير چتر فرمان کشور ترکيه و از آن طريق 
(زير کنترل مثلث امريکا+ انگليس+ اسراييل) با ساختن 

زرگ. روشن است، در پشت چنين امپراتوری پهناور ترکيه ب
طرحی، محافل صهيونيستی جهانی پنهان اند و چنين پروژه 
يی را تمويل می کنند که هدف آن لرزان ساختن ثبات در 

 گ. -گستره سنتی نفوذ روسيه و نيز ايران می باشد.
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آغاز به  1980-1970هنوز در سال های دهه های 
پان » شگوفايی«چيزی که به  -زايش نمودند

تورکيسم در دهه های پس از فروپاشی شوروی 
   577انجاميد.

 
ی از بزرگترين مهره ها در اين گير ودار يک

[بخشيدن هويت و زبان تورکی برای نياکان 
زبان شناس تاتاری است. او،  –گ] ذکی يف-آريايی

تالش ورزيده بود نه  1970هنوز در سال های دهه 
تنها تورکی زبان بودن همه توده های کوچی اوايل 
عصر آهن (تخاری ها، اسکيت ها، سکايی ها، 

ها و...) را ثابت بسازد، بل که  النا، سارمات ه
تاريخ پيدايش زبان تورکی را به اواخر عهد 

 578هزار سال پيش) پس ببرد. 30-20ديرينه سنگی (
را » آريايی ها«از شهکارهای او، يکی هم اين که 

مبدل نمود، با اين پنداشت که با » تورکان«به 
چنين شگردی، نقش برازنده يی در مبارزه با 

   579ادی بازی می کند.تيوری نژ
 

                                     
برای به دست آوردن  آگاهی بيشتر در زمينه نگاه  . 577

، »ا و خاطره ها...نبرد يادمان ه«شود به: شنيرلمان، 
 .2006، »بشقاب پرنده های ناشاس«مسکو، انتشارات 

تاتارها: مسايل «. نگاه شود به: ذکی يف، م. ز.، 578
 . 31-24، ص. 1995، قازان، »تاريخ و زبان

، مسکو، انتشارات »منشای تورک ها و تاتارها«ذکی يف، 
 ،190-76، ص. 2003انسان، 

يف کمک کردند تا به مطرح ساختن اين ديدگاه ها به ذکی 
کرسی های بااليی دولتی برسد: رييس انستيتوت پداگوژی 

)؛ مدير انستيتوت زبان 1986-1967قازان (در سال های 
شناسی، ادبيات و تاريخ مرکز علمی قازان وابسته به 

-1986پژوهشگاه علوم شوروی و سپس روسيه (در سال های 
ژوهشگاه )، مدير انستيتوت زبان، ادبيات و هنر پ1996

). افزون 2000-1996علوم جمهوری تاتارستان (در سال های 
بر آن، او، نماينده مجلس، و سپس صدر شورای عالی 

) و 1990 -1980جمهوری شوروی تاتارستان (در سال های 
دبير اکادميک بخش علوم انسانی اکادمی علوم تاتارستان  

 بود.    2001-1992در 
، مسکو، »تاتارها منشای تورک ها و«. ذکی يف،  579

 .373-369، 188، 96-95، 54، ص. 2003انتشارات انسان، 
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باستان شناس ارشد باشقيری، نيز  -ن. آ. مجيدف
فرضيه يی را مطرح   1970هنوز در سال های دهه 

ساخت در باره پديدآيی تورک ها در ماورای جنوبی 
سپس، او، سر از اوايل  580در اوايل عهد برنز.

، تالش ورزيد تا به کوچروان 1990سال های دهه 
ساگيت ها)ی باشنده قديمی (سکايی ها و ما

قزاقستان، و آسيای ميانه هويت تورکی ببخشد و 
اين  581آن ها را تورکی زبان وانمود نمايد.

نسخه، به گونه منظم در آن فصل های کتاب درسی 
تاريخ باشقيرستان که او برای دانش آموزان 
دبستان ها نوشته است، ارائه گرديده است. شايان 

بخش  1991سال يادآوری است که هرگاه او، به 
اصلی قبايل سکايی و ماساگيتی را ايرانی زبان 
می خواند، و چنين گمان می زند که در ميان آن 
ها قبايل تورکی زبان هم ديده می شدند؛ در چاپ 
های بعدی اين کتابواره ها، ديگر همه سکايی ها 
و يا بخش چشمگير آن ها تورکی زبان شده 

ه مدارک  و اين در حالی است که هيچگون582بودند.
شواهد تازه يی که چنين بازتفسيری را مدلل 

 کنند، به چشم نمی خورند.
 

، آ. س. امان ژولف (امان 1970 -1960به سال های 
زبان شناس قزاق؛ تالش ورزيد برخی از  -گل اف)

تصاوير و اشيای به دست آمده از يک سايت 
را چونانِ  ايرتيشباستانی سکايی در حوضه رود 

                                     
، اوفا، انتشارات »رازهای اورال باستان«. مجيدف،  580
 ، 1973(کتاب باشقيرستان)، » باش.کنيگا«

تاريخ «. مجيدف ن. آ.، سلطانوا  آ. ن.،  581
، اوفا، »باشقورتوستان از عهد باستان تا سده پانزدهم

 .75-40، ص. 1994(کتاب)، » تاپکي«انتشارات 
-8. تاريخ باشقورتوستان، کتاب درسی برای کالس های  582

، / با ويرايش 1917، جلد يکم، از عهد باستان تا 9
 ، 21،  ص. 1991آکماناف، اوفا، انتشارات وزارت علوم، 

، 9-8تاريخ باشقورتوستان، کتاب درسی برای کالس های 
، / با ويرايش 1917جلد يکم، از عهد باستان تا 

 ، 13،  ص. 1996آکماناف، اوفا، انتشارات وزارت علوم، 
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شايان  583تورکی تفسير نمايد.» طلسمی«نوشته های 
يادآوری است که در همان هنگام، کارشناسان 
لنينگراد، نادرستی و ناسخته بودن تفسيرهای وی 

با اين هم، پسان ها،  584را بيان و رد نمودند.
درست بر پايه همين رمزگشايی های بحث برانگيز، 
آن گروه از نويسندگان تورکی استناد جستند که 

تا سکايی ها را تورکی زبان  می کوشيدند
   585بنمايانند.

                                     
شنگنبشته های طلسمی تورکی «. امان گل اف، آ. س.،  583

مجله خلق های آسيا »// باستان از حوضه رودخانه ارتيش
 ، 150، ص. 3، شماره 1965، »و افريقا

سنگ نبشته طلسم گونه به دست آمده از يک «امان گل اف، 
پيک «مجله » // استانی سکايی در حومه آلماتیسايت ب

، ص. 12، شماره 1971، »پژوهشگاه علوم قزاقستان شوروی
64-66. 

سنگ نبشته يا  «. گريازنف م. پ.، کلياشتورنی س. گ.،  584
، 3، شماره 1966مجله خلق های آسيا و افريقا، »// گوزن؟

 .133-131ص. 
ورکی ليويشيتس و. آ.، در باره منشای نوشتارهای ت

، 4، شماره 1978باستان طلسمی// مجله تورکولوژی شوروی، 
 85-84ص. 

، »هنر«، مسکو، انتشارات »قرغان ايسيک«آکيشيف ک.آ.، 
 ، 60-59، ص. 1978

موادی در باره تاريخ باستانی تورک «قزالسف ای. ل.،  
مجله »// ها: باستانی ترين گواهی ها در باره نوشتار

 .83-71، ص. 1، شماره1998، »باستان شناسی روسيه«
تاريخ «. مجيدف ن. آ.، سلطانوا  آ. ن.،  585

، اوفا، »باشقورتوستان از عهد باستان تا سده پانزدهم
 .68، ص. 1994(کتاب)، » کيتاپ«انتشارات 

، ص. 1996، آلماتی، »کائنات تورکی«برمن قلف م. ک.، 
53 ،219 

از ال به الی سده ها و گستره »: آری هون«کوانگانف، 
 9، ص. 1999، شواهد، نام های جغرافيايی، آلماتی، »ها

اين سوژه هر چند هم بسيار کمرنگ، در بسياری از 
درسنامه های تاريخ قزاقستان آمده است که با دستاويز 
ساختن اين رمزگشايی ها، گمان برده می شود که سکايی 
هايی که در نواحی خاوری و شمال خاوری می زيستند، 

 ای تورکی بوده اند. نگاه شود به:گويشوران زبان ه
تاريخ جمهوری «کاظم بای اولی آ.، ائبيل ای.، 

 . 28، ص. 1999، »فوليانت«، آستانه: انتشارات »قزاقستان
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... و اما، شگفتی برانگيز ترين و خارق العاده 

را، اولژاس  یرکوت اتنوژنيز نسخهترين 
 قزاق سخنور و رجل اجتماعی سرشناس -مانوفيسل

يی گذشته هند و اروپا او اصال به ارائه می دهد.
کاری ندارد. زيرا به چنين گذشته يی نياز 

ون گذشته باستانی تورک ها را او بارها ندارد. چ
برازنده تر و برتر و شکوهنده تر و واالتر از 

ه بگذشته باستانی هندواروپاييان می پندارد. 
 نيها در ب یسومرها پيش از  رکوتپنداشت او، 

سومريان فرهنگ و زبان می زيستند که بر  نيهرالن
آنان را با نگارش  ژه،يبه و تاثير گذاشتند.

مودند و به ايشان رسم الخط آموختند!. آشنا ن
ز امروز صاحب دولت ا شيسه هزار سال پها رک وت

جهان را آفريدند.  یالفبا نيتر یميو قدبودند 
همراه با نياکان رک ها وتافزون بر اين، 

شرکت  امريکاگشودن قاره در يیامريکاسرخپوستان 
ی در ديشک و تردگونه  چيهداشتند. سليمانف، 

او حال،  نيادر . نداردها يی سکاتورکی بودن 
و  یشناس تانباسنيازی به شواهد و مدارک  چيه

  586منابع مکتوب باستانی نمی بيند.
 

کالس  یقزاقستان برا خيتارباره در  یکتاب درسدر 
 هيقزاقستان و روس انيدر مرز مششم، آرکاييم 

                                                                                                           
تاريخ قزاقستان (از عهد باستان تا «عبدالحکيمف، 

، کتاب راهنمای درسی، چاپ سوم، آلماتی، »روزگار ما)
 . 94، ص. 2002

برای کالس دهم، بر همين مبنا همه در کتاب درسی تاريخ 
 اعالم می شوند. » تورکی زبان«سکايی ها 

، »تاريخ قزاقستان«نگاه شود به: ژول دس بايف س.، 
 . 84، 33، ص. 2006(مکتب)، » ِمکتپ«آلماتی، انتشارات 

تولی بايف آ.ت.، قاسم بايف ژ. ک.، کوی گلدی يف م. ک، 
اتی، انتشارات ، آلم»تاريخ قزاقستان«کالی يوا ای.ت.، 

 . 77، 68، ص. 2006مکتب، 
586 .Сулейменов О. Тюрки в доистории. О происхождении 
древнетюркских языков и письменностей. Алматы: Атамура, 2002. 

در  ،»خياز تار شيپدوره رک ها در وت«، او. مانوفيسل
 ،ها پتيو اسکر یرکوت یباستان یزبان هاباره منشای 

 .Atamura ،2002 » آتامورا«انتشارات  ی،آلمات
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خوانده می  587»یشهرستان باستان«قرار دارد و 
دهم کالس  یبراتاريخ  یدر کتاب درسشود. اما 

جا داده می کشور قزاقستان گستره در ديگر 
در ميان پژوهشگران تورکی تالش هايی به 588شود.

مشاهده می رسد تا باشندگان ارکاييم را تورکی 
 دست نياز اچندی پيش، کتابی 589زبان جا بزنند.

آن با ستايش  سندهينوبه چاپ رسيد. در قزاقستان 
 یو کمان، اهل ريت اختراعاز نياکان تورکان، 

اختراع سفال و  ،همه انواع چارپايانکردن 
انقالب در  ،یباستان هایشهرساختن  ،یمتالورژ
 یجهان انياد ی، معرف»اوستا«تدوين  ،رزمیامور 

را  دستاورد آنان  تيحيو باالتر از همه، مس
ا چليپای (صليب) تيپيک سلتی را حتخوانده است. 

) دانسته Tengrianبرگرفته از آيين تنگريانی (
 است.

 
اصرار بر همه اين ها به کنار، سليمانف، با 

هند  یساخت و ساز خانواده زبان هابودن  یمصنوع
رک ها و وثابت کند که ت می کوشد تا ،يیو اروپا

 ند.مشترک ا ینشادارای م) يی هااي(آرها  یرانيا
در اين حال، پا می فشارد که همانا اين اما 

 یفرهنگبر آريايی ها نفوذ ها بوده اند که رک وت
 سندهينودر فرجام، عکس. ر، نه بکرده اند اعمال

 شيسال پهزار  30-20ها رک وکه تعالم می دارد ا
مختلف  یها با نام ايسآمختلف اورگوشه های در 
بر فرهنگ و نيرومندی  ريأثتکردند و  یم یزندگ

                                     
587 .Садыков Т.С., Толеубаев А.Т., Халидуллин Г., Сарсекеев Б.С. 
История древнего Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 38. 

صادقف ت. س.، تولی بايف آ. ت.، خالدولين گ، سرسيکيف 
 ، ص.2006، آلماتی، »تاريخ قزاقستان باستان«ب. س.، 

38 . 
588 . Жолдасбаев С. Указ. соч. С. 66. 

 66ژودالس بايف، ص. 
 

589 . См., например: Куанганов Ш.Т. Указ. соч. С. 45-47. 
 47-45کوانگانف ش. ت.، ص. 
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بر جا  يیخانواده هند و اروپا یزبان ها
 590گذاشتند.

 
که اين کتاب [با اين همه آشفته  گفتنی است

منتشر شد. در » يک اثر علمی«گ.]، چونان -گويی
اين حال، هيچ يک از نهادهای علمی قزاقستان 
يارای آن را نداشت تا آن را از آدرس خود چاپ 
کند. بر کتاب هيچ تقريظ علمی يی هم نگاشته 
نشد. با اين هم، شماری از کارمندان دانشگاه 

فارش نامه يی برای چاپ آن ملی اروآسيايی س
نوشته بودند که خود گواه بر آن است که چنين 
ديدگاه هايی در ميان بخشی از نخبگان علمی قزاق 

 هوادارانی دارد.
 
در قزاقستان و نو  یظهور کشورها گر،يدسخن  به
اسطوره  نساختتمايل به همراه با  ،یمرکز یايآس
 تيروا -مهم ترين سازه آنکه  است خود یمل یها

بارها که گونه  است. همان در باره نياکان کبير
 یتيرواديده شده است، چنين مناطق جهان  گريددر 

، اما آراسته می شودآشنا  یاستعمار مطابق الگوی
» گزين«به توده داستان در آن اصلی  انقهرم یجا
توده  نيابومی داده می شود. ») برگزيده(«

که برگزيده رسالت دارد چنان تبارز نمايد 
پيشين را بشرماند، ادعاهای آنان » ستعمارگرانا«

[(متمدن ساختن » رسالت تمدنی«مبنی بر داشتن 
گ.] را بی ارزش جلوه دهد و -توده های وحشی)

ی و فرهنگ یاسيستوانمندی خود را در آفرينندگی 

                                     
590. Нарымбаева А.К. Аркаим - очаг мировой цивилизации, созданный 
прототюрками. Алматы, 2007 

تمدن جهانی، ساخته شده به کانون «نريمبايف آ. ک.، 
 .2007، آلماتی، »دست پيشينيان تورک ها

. 
در اين جا، يک پرسش بسيار جدی مطرح می گردد: هر گاه 
به راستی تورکی زبان ها، آفريينده نوشتار در جهان 
بوده اند، پس چرا تا زمان پديدآيی کتيبه ارخون که آن 

ييده شد، هم به يمن سغديان گريزی از دست بيگانگان، زا
در درازای هزاره ها نه خود هيچ اثر نوشتاری در باره 
خويش بر جا گذاشته اند و نه ديگران در باره موجوديت 
چنين توده ها (گويشوران زبان های تورکی)، حتا يک سخن 

 هم ننوشته اند؟
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 حق خود به توسعه مستقل جهيو در نتثابت بسازد 
 را توجيه نمايد.

 
يافتن  همچنين دگرديسی، نيتوجه ا نکته شايان

 يیايآر آن ها انيدر ماست که » آبرومند«نياکان 
دو  جا نياما در اهم به چشم می خورند. ها 

صدوهشتاد درجه رو در هم ديده می  یژياسترات
 شود:

و می دارد اعالم ها را نياکان خود  يیايآر یکي 
اين  آن ها برای خود می باشد. راثيغصب مدر پی 

ا بايستی به انجام رسالت خود در گونه، آريايی ه
نه به به هيچ رو، اما اين نقش ادامه بدهند. 

و باداران، بل که در سيمای  حانعنوان فات
اين آريايی ها در سيمای که  ننياکان خودی. اي
ی ادامه می دهند، چه باک! هژمونخودکامگان، به 

 نيا »بافندگان و پيچانندگان«چنين چيزی برای 
نو  یندگی ندارد. اين گونه، زاصال ارزشنسخه 
که در آن  ين را باز می يابدشيپ یخيتار الگوی
 یم تغيير می يابند و جا عوضقهرمانان تنها 

 .ندنک
 

را به عنوان  يیايآر راثي، مبرعکس، ديگرنسخه 
که با دستاوردهای نياکان خود  ارزشارثيه کم  کي

؛ ستين شان به هيچ رو هماورد و هموزن و همتراز
 نيدر ا رد می کند و اصال ناديده می گيرد.بيخی 

ها، بل کسانی که  يیايآرنه  قرينه (کانتکست)
آنان را چونان توده های  یاستعمارپيشين اسطوره 

(تورک ها)، نقش  ديکشمی  ريتصو شکست خورده به
عدالت «گونه،  نياتمدن سازان را بازی می کنند. 

ملی برای  یروهاين جيبسمورد نياز » یخيتار
 591ی اعاده می گردد.دولت خود ناختس

                                     
: شايان يادآوری می دانم که من يادداشت گزارنده.  591

ريخ، زبانشناسی، با بسياری از کارشناسان برجسته تا
باستان شناسی و... آسيای ميانه آشنايی نزديک و دوستی 
دارم و در بسياری از کنفرانس های بين المللی از 
نزديک با ايشان ديده و آثار بسياری از آن ها را 

خوانده ام. بی ترديد در ميان آن ها انديشمندان بزرگ  
د. اکادميک فراوان ان -و آگاهان فرهيخته مسايل علمی

ايشان نيک تاريخ منطقه و جهان را می دانند. اما بايد 
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 بخش چهارم
 پيوست ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1پيوست شماره 

                                                                                                           
متوجه بود که بسياری از آنان، دانشمندان دولتی و 

هستند که تاريخ را به دستور و فرمايش » برنامه يی«
نه به شکل آن چنان که هست و «باالييان به قول معروف 

، می »بود، بل به شکل آن چه که بايد باشد و می بود
ه اين که ناآگاهانه دست به جعل تاريخ و نگارند. ن

 تحريف حقايق می يازند. 
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 592الدينی سيف ساالر

 593ها ايرانيست پان ديد از آريا واژۀ
 

 و شناسی زبان و باستانی تاريخی، های داده بنا بر
 نژاد از مردمانی دور های گذشته در نژادشناسی،

[و  مازندارن دريای شمالی های مينسرز در سپيد
 با بعدها که کردند می زندگی گ.]-دريای سياه

 را خود زندگی  محدوده ديگر عوامل و جمعيت گسترش
 نشيمن نيز ديگری های سرزمين در و دادند گسترش
 در ايرانيان منظوم تاريخ بنابر. يافتند

 ميان را جهان ،ايرانی پادشاه فريدون شاهنامه،
 تقسيم ايرج و تور و سلم يعنی ودخ فرزند سه
 شايد نيز نمادين داستان و بندی تقسيم اين. کرد
 باستان جهان در ناآري های تيره گسترش از يادی
 آرياها زندگی نخستين محل مورد در. باشد بوده

 . است گرفته صورت بسياری جستارهای
 

  انگاره به قائل اروپايی کالسيک نژادشناسان
 به شمالی سرد های سرزمين از ها آريايی مهاجرت
 علم دانشمندان ولی. هستند اروپا و هند و ايران
 را مهاجرت فرضيه ايران در ويژه به امروزه تاريخ

 مستند دليل هيچ حال تا که گويند می و کنند می رد
 بودن قطعی مورد در اول  دسته سوی از محمکی و

 است، نشده ارائه ايران به ها آريايی مهاجرت
 ايران به ها آريان که دارند می بيان ومد دسته

 يی  منطقه در آغاز از بل که اند، نکرده مهاجرت
 در گسترشی تنها و کردند می زندگی ايران فالت از

 فالت شمال خاوری گوشه از تاريخ از يی  برهه
 گرفته صورت ايرانی های سرزمين ساير سوی به ايران
 يننماد داستان به نيز آن اثبات برای و است

 مسکون جهان فريدون که کنند می استناد شاهنامه
 به را غرب و کند می تقسيم دخو فرزند سه ميان را

 واگذار ايرج به را ايران و تور به را شرق سلم،
 مهاجرت  فرضيه رسد می نظر به امروزه. کند می

 تر مقبول نقاط ساير به ايران فالت از ها آريايی

                                     
 . روزنامه نگار آذری باشنده تبريز. 592
 گ.-. با اندکی ويرايش 593
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 از نامعلوم مکانی از مهاجرت فرضيه تا باشد
 .ناشناخته هايی راه

 
 ايران فرهنگ با آشنايی از پس تاريخنويسان غرب

 کهن نژادی مقوله با نامناسبی برخورد ،هند و
 و نادرست های نظريه کردن مطرح با و نمودند آريا
 به را بحث آريا نژاد چندوچون مورد در مضحک گاه

 آغاز را بيهوده جستارهای و کشاندند بيراهه
 آن با مبارزه برای کسانی ميان اين در .کردند

 شدند آن بر ناميدند، می نژادپرستی آن را که چه
. شوند منکر را ناآري نام به نژادی وجود اصوال تا
 و تاريخ و آريا نژاد از کسی هر آنان تصور  به

 و نژادپرست فردی بگويد، سخن آريايی تمدن
 بردن ميان از برای نتيجه در .است ستيز بيگانه
 از نژاد مقوله نخست بايستی ،نژادپرستی مقوله
 همديگر ملزوم و الزم دو اين که حالی در رود بين

 . نيستند
 

 به سخن آريا تمدن و نژاد از کس هر ندارد دليلی
 و شود چسبانده وی بر سياسی مارکی ،آورد می ميان
 پديده سياسی، مقوله يک با مبارزه برای يا

 هر به ولی. ببريم ميان از را فرهنگی و تاريخی
 خود حتا اين که کردن مطرح با افراد اين روی
 حتا و نو و اختراعی است یي واژه آريا  واژه
 نژاد نام به چيزی که بپذيرانند کردند تالش جعلی،
 اين از غافل. است نداشته وجود گذشته در آريا
 و نژادی معنای در بارها و بارها نام اين که
 کهن متون در مذهبی و زبانی معنای حتی و ملی

 تنها نيز متون اين و است رفته کار به تاريخی
 متون کل به طور و پارسی اوستايی، متون مختص

 يونانی، هندی، متون در بل که ،باشد نمی ايرانی
 آريا واژه ردپای به توان می... و آشوری رومی،
 ايران مردم ناميدن برای آن از که برخورد
 تواند می نيز مساله ينا البته و شد می استفاده
 اشکاالت کردن مطرح که کسانی برای باشد پاسخی
 جعلی را ايران تاريخی آثار همه اسرائيلی بنی
 فرض به ايرانی جاعالن که است بديهی نامند، می

 تنها ،ايران تاريخ از بخشی جعل برای تصميم
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 داشته رسی دست ايران تاريخی آثار بر توانستند می
 !!ديگر کشورهای نه باشند

 
 پای رد دادن نشان و ردگيری برای نوشتار اين
 اثبات و باستان تاريخی متون در آريا  واژه
 از یي  سياهه گرديده تالش و شده تنظيم آن اصالت
 .گردد ارائه تاريخی کهن متون در آريا نام

 
 :ايران نام  ريشه آريا، - ١

 شده ساخته بخش دو از ايران، گيتايی نامجای
 مکان پسوند نام، اين دوم بخش. ان+  اير :است
 خانواده هم زبان های و فارسی زبان در که است
 الهيجان، گيالن، مانند. رود می و رفته کاره ب آن

 واژه از نيز) اير( نخست بخش... و آلمان ژرمان،
 در آريا واژه خود .است شده گرفته آريا يا اريه

 می دهخوان) (آريو Aryo صورت به مادر هندواروپايی
 تلفظ) Eran( اران صورت به آغاز در ايران و شد
 ساسانی پهلویِ   ريشه از خود نيز ِاران و شد می
 هندواروپايی، زبان های در آريا. باشد می

 سکايی و باستان پارسی مادی، هندوايرانی،
 در اما. شود می خوانده گونه يک به کمابيش
 شناسی زبان قانون کاربرد خاطر به اوستايی

 به. شد می خوانده (airya) ائيريه صورت به سازی ونهمگ
 نيمه وجود خاطر به  /r/از  پيش /i/ يک که روش اين
 . شد می افزوده واژه به /r/ از پس /y/ مصوت

 
 در ،aryo-هندواروپايی در آريا ،ترتيب اين به

 در ، aria-سکايی و مادی در ،(aria) اريه -سانسکريت
 - اوستايی در و) يا ریآ(  ariya -باستان پارسی
 در ائيريه جمع صورت. شده می تلفظ (airya) ائيريه
 بوده آريانام/ ائيرياِنم صورت به نيز اوستايی

 زمان در ariya يعنی باستان پارسی شکل از. است
. آمده پديد (Ariyan) آريان پهلوانی  واژه اشکانی

 با ساسانی زمان در نيز آن  (airya) اوستايی شکل از
 عنايت اوستا به بيشتر ها ساسانی به اين که وجهت

 کرد توجه بايد. آيد می پديد  eran  واژه داشتند،
 ،برود پهلوی به اوستايی از يی  واژه اگر که
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 در /ya/ و شود می کشيده e به تبديل /ai/ مرکب  واکه
 قرشی). هللا امان گاه شود به:ن. (افتد می پايان

 
 که و کرده می تغيير Er به ساسانی پهلوی در airya پس

 حالت بر مزيد  ariyanam ◌ِ  دوم بخش An افزدون
 بايد. شد می ساخته eran باستان پارسی اضافی/ملکی
  ريشه از مستقيم صورت به IRAN نام که داشت توجه

 در که است نشده گرفته باستان پارسی يا اوستايی
 ايران، جای به ما کشور نام اکنون هم صورت اين

 ERAN پهلوی صورت از ايران بل که بود، می آريان
 واژه از نيز پهلوی صورت البته و است شده ساخته

 به توجه با و است گرفته ريشه ائيريه اوستايی
 است طبيعی بسيار ساسانيان مذهبی شديد ديدگاه

 ساير بر را اوستايی های ريشه و ها واژه که
 .دهند ترجيج پارسی های شاخه

 
 :باستانی زبان های در آريا خوانش - ٢

  ريشه از ،شود می خوانده آريا امروز که يی  واژه
 سانسکريت در واژه اين .باشد می aryo هندواروپايی

 آريه باستان پارسی در ،آريا يا آريه صورت به
(ariya) رويه به سکايی و مادی در و  aria در و بود می 

 آريامن اين بر افزون. شد می خوانده airya اوستايی
 که بود می ايزدان از يکی ها هندوايرانی ميان در

 البته. شد زناشويی سپس و نوازی مهمان ايزد نخست
 يی  رابطه آريا و ايران در /ir/ که پنداشت نبايد

 .دارد... و ايرلند اير با
 
 اوستا: در آريا - ٣

 در تنها آريا  گويهاز  گات ها در: ها گات) الف
 .است رفته سخن آريامن شکل به و مورد يک

 
 بارها جوان اوستای در: جوان اوستای) ب

 به کار رفته گوناگون معانی در... و اير/آريا
 بسياری های ترکيب در ها يشت در ويژه به. است
 ائيريانم«: مانند. يافت را »اير« بخش توان می

 فرآريائيان، معنی به (airyanem xuareno) »خورنو
 ريائيان)،آ کشورهای( »دنگهونام ائيريانام«

ariyapAoa  يثرمه« ترکيب نيز آرياپاد، معنی به 
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 آريايی های سرزمين يا مردم معنی به »ائيريانام
 بهترين معنی به هم (erexsha) آرش لقب. آمده

 .خورد می چشم به ها يشت در آريائيان تيرانداز
 

 به ارديبهشت امشاسپند نيز يشت ارديبهشت در
 و نژادان اژدها آريامن،/ائيريمن نماز  وسيله

 در. برد می ميان از هزار هزار را ديويسنان
 از و شده گفته ايرانويچ از سخن هم ونديداد

 .رفته سخن نيز بندِهش در سرزمين همين
 

 فرستاده درود ايران شکوه و فر به اشتاديشت در
 يعنی »خورنو نم ائيری نمو«: است آمده و شده
 ورنوخ نم ائيرينه« ايران،ِ◌◌  فر بر درود

  واژه همچنين. ستايم می را ايران فر »يزمئيد
 يا آريانشين معنی به اوستا در »ن  ی  ائيريوش«

 .است رفته به کار آرياييان نشستگاه
 

: است شده فرستاه درود چنين ٢١ بند هرمزديشت در
 آبان در و آرياويچ بر درود کيانی، فر به درود
 زرتشت بستود را او: است آمده چنين ١٠۴ بند يشت
 .آرياويچ در پاک

 
 وداها: در آريا - ۴

 هايی نوشته ترين قديمی و ترين کهن از يکی ودا ريگ
 ايندرا. خورد می چشم به آريا  واژه آن در که است
 نگهبان هندوان، نسک در که پيروزيست و خشم ايزد
 ميترای همان شود، می شناخته آريايی های تيره
 ندرااي نيز ديگر جاهای در. است اوستا

 نگهبان ايزد و آريايی کننده کوچ فرمانروايان
 که بود نامی هند. بود هند آريايی جامعه طبقات
 خود هندی عموزادگان به ايرانی  شاخه های آريايی
 آغاز از هندوها خود يعنی سندگويان اما دادند
 از برخی. ناميدند می »آرياورته« را خود سرزمين
 بخش دو از يی آميخته را آرياورته شناسان زبان

 آريائيان خانه و ميهن چم به آن را و اند دانسته
 نيز ديگر داوود). گروهی پور استاد( اند گرفته
 اند گرفته آريايی  پهنه و گستره یامعن به آن را

 ! آريائيان نه
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 را خود سرزمين ما هندی عموزادگان امروزه
 »تسنگ هيون. «گويند می بهارت يا هندوستان
 کرده سفره هند هفتم به  سده در که چينی جهانگرد

 او - هين را سرزمين اين خود سفرنامه در بود،
 نام بهترين نويسد، می پايان در و ناميده) هندو(

 برابر دشا آريا. است »آريادشا« کشور اين برای
 هند، کشفنگاه شود به: ( ورته آريا همان با است

 ).١ ج نهرو، لعل جواهر
 

 را خود اخالقی و مذهبی ایه باورداشت همه هنديان
 آمده سانسکريت متن يک در. ناميدند می »آريادهر«
اقليم  مرکز در سرزمين مهمترين آرياورته« که
 .وشيشت) يوگه( »جهان ناف و است هفتگانه های

 
 :هخامنشی های نبشته سنگ در آريا - ۵

 در ،هخامنشی های نبشته سنگ در بارها آريا  گويه
 رفته کار به زبانی و ذهبیم حتا و نژادی معانی
  .است

 
 اين گونه را خود داريوش ،شوش  نبشته سنگ در

 يک ويشتاسپ، پسر...  داريوش من: کند می معرفی
 تيره از آريايی، يک پارسی، يک هخامنشی،
 .آريايی

 
 را خود خشايارشاه پارسه در ديوان سنگنوشته در

 است بزرگ خدای... «: شناساند می اين گونه
 من. آفريد را زمين اين که دااهورامز

 پارسی، يک پسر پارسی، داريوش، پسر خشايارشاه،
 »...آريا تيره از آريايی،

 
 تيره و تبار معنای در آريا يادمان، دو اين در
 ندرت به آريا ،اين بر افزون. است رفته کار به
 .است شده استفاده نيز مذهبی و زبانی معنای در

 چهارم، ستون، ستونبي نبشته سنگ در نمونه برای
: گويد می چنين بزرگ داريوش واپسين، بند
 به من را نوشته سنگ اين اهورامزدا بخواست«

 روی بر اين بر عالوه و نوشتم آريايی خط و زبان
 ».شد نوشته هم چرم و گل از هايی لوح
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 در آريا ،بيستون نبشته سنگ ايالمی روايت در
 شاه داريوش و: است رفته کار به مذهبی معنی
 گويد: می
 ناپ است (اهورامزدا آريائيان خدای اهورامزدا 

 ).urmasda nap haranamهاريانام  
 
 ساسانی: های نبشته سنگ در آريا و ايران - ٦
 که يکم شاپور زبانه سه  نبشته سنگ در

 روايت در است، ساسانی ی کتيبه ها ارزشمندترين
 و »آريان« پهلوانيک روايت در ،»ايران« پارسيک

 و است شده ذکر »آريانوی« يونانی روايت در
 انيران، ترتيب به نيز آن ها متضاد های واژه

 .است آمده اناريانون اناريان،
 

 چنين را خويش خود،  زبانه سه  نبشته سنگ در نرسی
 هند، شاه نرسه، مزداپرست، ِ»اير: «کند می معرفی

 اين در...»  دريا ساحل و تورستان سيستان،
 صورت »اير« جای به پهلوانيک وايتر در کتيبه

. رفته به کار »آرين« يونانی روايت در و »ار«
 زريران يادگار و »تنسر نامه« در »اير« گويه
 پيشين). گاه شود به:ن( است شده استفاده نيز

 
 :رومی و يونانی متون در ايران و آريا - ٧
 فالت  گستره در ها آريا قومی حاکميت گسترش از پس

 ،بود برابر ماد امپراتوری تشکيل با که ايران
 نام همان با ها ملت ساير ميان در ايران، سرزمين

 استان يک تنها ماد اين که با و شد شناخته ماد
 به را جزء بيگانگان بود، ايران استان های از
 و ناميدند می ماد را ها ايرانی و دادند تعميم کل
 داری سررشته پارسی های هخامنشی اين که از پس حتا
 روی بر ماد نام گرفتند، دست در را ايرانِ◌ 

 جنگ های که جايی تا. ماند زمانی دير تا ايران
 و بزرگ داريوش دوره در يونان و ايران

جنگ  به يونانی تاريخ نويسان نزد در خشايارشاه
 . شد ثبت و داشت شهرت ِمدی های
 

 پارس واژه به را خود جای ماد نام اندک اندک
 ايران کل به جزء تعميم با نيز ربا اين و داد
 در. شد می خطاب پارس نام با بيگانگان نزد در
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 های صورت با را خود ميهن ايرانيان که حالی
 به پارس نام ليکن و. ناميدند می ايران مختلف
 سوی از بيستم سده تا عمومی نام يک عنوان

 و شد می خطاب ايران بزرگ کشور به غيرايرانيان
 رضاشاه زمان تا جهانی و المللی نبي متون  همه در

 از ايران جغرافيايی و سرزمينی  گسترده برای
 حال، اين با .گرديد می استفاده پارس واژه

 انچهنچ( مادها ارهب در خود تاريخ در هرودوت
: گويد می چنين) ايران سرزمين مردمان همه گفتيم

 .گفتند می آريايی را مادها قديم در
 

 بردرکا نشانگر هرودوت از معروف  جمله اين ...و
 گذشته از و باشد می غرب در آريا  واژه از ديگری
 باستانی و سرشناس تاريخ نويسان از يکی ،اين

 قدمت مويد نيز اين که داشت نام آريان ها يونانی
» آريانتاس« های نام .است غرب در آريا  گويه

(Ariantas) ،»آرياپئسيس«(Ariapethses)  آرياِمنس« و« 
 در آريا جزء که بودند يونانی نام های از نيز

 سوی از رسد می نظر به و رفته کار به آن ها
 ميان از زيرا. باشد شده برده غرب سوی به سکاها
 ايرانی هندی، تيره سه تنها هندواروپايی های ملت
 گواه هيچ و بودند ناميز آريا لقب به سکايی و

 های ملت به آريا لقب انتساب بر مبنی تاريخی
 نيز ها يونانی مورد در و است نشده يافت اروپايی

 از مختلف اقوام و کشورها فرهنگ انتقال به بايد
 اساس بر .داشت توجه سکايی نشين کوچ قبايل سوی
 انگليسی دانشنامه در که است انگاره همين

 نام«  ARYA :آمده ،ARYAN مدخل  ذيل »وبستر«
 از یجمع سپس و مولر ماکس وسيله به که است قومی

 اقوام ساير به هندوايرانيان از ديگر مولفان
 در eire با ARYA در AR ...شد داده تسری هندواروپايی

 نگاه شود به:( ».ندارد ارتباطی آيريش/  ايرلند
 قرشی). هللا امان

 
 اثر ،»روم امپراتوری سقوط و انحطاط« کتاب در

 برده نام آريانی مذاهب از گيبون، ادوارد سترگ
 نظر به و دارند قرار مسحيت با مصاف در که شده
 ميترايسم باستانی مذهب همان مذاهب اين رسد می

 جغرافيايی مرزهای  حوزه از دوره آن در که باشد
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 بيش مدت و بود رفته اروپا به و شده خارج ايران
 شمار به روم امپراتوری رسمی دين سده دو از
 کتابدار و جغرافيدان» اونس اراتش«. رفت می

 »آريانا« آن را نام که کتابی در مقدونی راسکند
 پادشاهی از بخشی ناميدن برای نام اين از نهاد
 بازجسته را خود استقالل تاريخ آن در که ايران
 همايونفر، دکتر :نش. (کرد استفاده بود،

 »).ايران -آرياها سرزمين«
 
 
 ناموران: و کسان نام در آريا - ٨

 باستان نيانايرا از بسياری نام در آريا واژه
 بزرگ پدر( آريارمنه: همچون. است رفته کار به

 و استانداران از تن چند آريافرنه نام ،)داريوش
 آريازات، آرياسپ، آريوبرزن،. هخامنشی سرداران

 ساتراپ( آرياونت آرياندس، آريامن، رتو، آريا
 در فرماندار( آريابازو ،)مصر در داريوش
 آرياشهر ،)شاهآريا( آرياخشتر آرياپات، ،)گرگان

 صلح و آرامش( آريارمنه ،)آريايی قلمرو(
 آريايی).

 
 نامزد نيز لوکیسِ  و هخامنشی سرداران از تن دو
 ياد تاريخ در نامشان و اند بوده آريان نام به
 از يکی. اند بوده سکايی دو هر و است شده

 فرمانده اسکندر با نبرد در که سغد باشندگان
 نديم که بلخ سرزمين از ديگری و بود سواران اسب

 »اير« جزء همه از مهمتر. بود سلوکی◌ِ  نيکاتور
 ها ايرانی پدر شاهنامه اساس بر که ايرج نام در
 وی به را ايران سرزمين فريدون و رود می شمار به

 های نام در آريا ردپای از ديگری نشان بخشيد،
 صورت به ايرج نام اوستا در. باشد می ايرانی کهن
) آريا( ائيريه واژه با و است مدهآ »وج ائيريه«
 .است ريشه هم ايرانويج و
 
 گيتايی: نامجاهای در آريا - ٩
 برای. خوريم می بر آريا  گويه به نيز نامجاها در

 ائيريانم«. شد می خوانده آريا که هرات نمونه
 در سرزمين اين اوستايی، است عبارتی نيز »وئجه

 سوم هزاره های پايانه در خوارزم  درياچه نيمروز
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 مازندارن تا بلخاش درياچه حدود از ميالد از پيش
 دوم هزاره آغاز در. بود نشين ناآري سرزمينی

 نيمروز به خوارزم درياچه شمال از ايرانی  شاخه
 اطالق وئجه ائيريانم ناحيه اين به و کوچيدند آن
 .شد می

 
 حدود به هندی  شاخه ،دوم هزاره آغاز در

 به به رو بازهم ايرانی شاخه و رفت افغانستان
 وادی ميان را یي  گسترده  پهنه و آمد نيمروز
 ناحيه اين به که پوشانيد هيرمند تا خوارزم

 .گويند) آرياييان کشورهای( »دخيونام ائيرنام«
 
 

 آشوری: های نبشته سنگ در آريا - ١٠
 هستند سنگی های نوشته ترين کهن آشوری های کتيبه

 از پيش سال دوصد. کنند می اشاره آريا نام به که
 سال لشکرکشی در دوم آرگن داريوش های نوشته سنگ
 برد می نام) Ari biاری بی ( سرزمين از .م .پ ٧١٣
 خاور( آفتاب آمده بر جای در آن ها که گويد می و

 های نوشته ساير در. کنند می زندگی) ايران/آشورِ◌ 
 نام اين اجزای و آريا به توان می نيز دوم سارگن
 .برخورد آن مشتقات و اير ونهمچ

 
 ها: يادداشت

 دکتر عطايی، اميد آبادی، غياث مراد رضا دکتر-1
 اساس بر که اند پژوهشگرانی از ،جنيدی فريدون
 فرضيه ،ايران تاريخی متون و شاهنامه های روايت
 انگاره مورد در اصوال 594.اند کرده رد را مهاجرت

                                     
. کاوش های باستان شناسان شوروی پيشين، آشکارا خط  594

 و ها عبری کتاب درسير مهاجرت ها را تعيين کرده اند. 
 .است شده دهمهاجرت دا واضح های نشانه اقوام ساير

 
 يافته تکامل شکل واژگان، و قواعد لحاظ از ها ويدا
 کهن های زبان شمار در که است بوده ها آريايی زبان
 در .رسد نمی آن گستره و وسعت به کدام هيچ آريايی قوم

 هفترود در را ما) سرسواتی( »او « که است آمده ويدا
يی آريا آمدن نشانه ويدا در گفتار اين ».کرد پراگنده
هفترود همان  .دهد می نشان هفترود را سرزمين ها در
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است که در گستره ميان قزاقستان  و » سمی ريچی«

 قرغيزستان واقع است.
 

از سوی ديگر، هرگاه مهاجرتی صورت نگرفته باشد، چگونه 
می توان همريشگی شمار بسيار از واژه ها در زبان های 

ين برخی از ايرانی و هندی و زبان های اروپايی و همچن
سنت های فرهنگی مشترک را ميان اروپاييان و ايروهندی 

 ها توضيح داد. 
 

...و آخرين آوند هم اين که اگر مهاجرتی صورت نگرفته 
و.   R1aبود، چگونه می توان موجوديت هاپلوگروه های

R1b1  را در ميان باشندگان پشته ايران از جمله پشتون
خاوری توجيه کرد؟  ها و نيز باشندگان هند و ترکستان

همين گونه، گسترش برخی از نمادهای فرهنگ اندرونوفوی 
از آسيای ميانه به پشته های ايران و هند بدون پاسخ 
می ماند. همه اين ها گواه بر مهاجرت توده های آريايی 

 به پشته ايران اند.
 

با بهره گيری از فرصت، می خواهم در اين جا ياد آور 
ته های آقای مراد غياث آبادی را شوم که بنده همه نوش
ايشان از مخالفان سرسخت مهاجرت با دقت خواندم. 

آرياييان از شمال به پشته ايران اند. آقای غياث 
آبادی در نوشته های شان آوندهای بسياری را در رد اين 
فرضيه آورده اند. ظاهرا سنگين ترين دليل ايشان اين 

عرض داشته است و کيلومتر  9است که در گذشته رود آمو 
اين گونه کسی نمی توانسته است از آن بگذرد! دو ديگر 

به اقيانوس يخبسته هم اين که در گذشته رود ولگا 
شمالی پيوند داشته است و باز هم روشن است که هر گونه 

 !آمد و شد از روی آن مردود می باشد.
 

روشن است، اين داليل را ايشان از منابع ديگری بر 
اما بايد گفت که چنين داليلی از ريشه بی  گرفته اند.

نويسنده يا عميق بنياد اند و برخاسته از عدم آشنايی 
در علم . تاريخی با دانش زمين شناسینويسندگان آن 

که به اين موضوع  رشته بسيار مهم است سهزمين شناسی 
زمين  زمين شناسی تاريخی و ،جيومورفولوجی –می پردازند

 تکتونيکی.  شناسی
 
نگامی که از رودخانه ها در گذشته سخن می گوييم، ه

بايد دقيق روشن شود که منظور ما از کدام دوره  مشخص 
زمين شناسی است. همچنين بايد مشخص دانست که در دوره 

ه زمين و منطقه مشخص راوضاع اقليمی سيا ،مورد نظر
مورد نظر ما چگونه بوده است. در غير آن، دچار سر 

 درگمی می شويم.  
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دارای سه  ،بستر هر رود خانه يی از سرچشمه تا ريزشگاه
 :سازه يا بخش است

ستر حوضه عليا که در مناطق بلند کوهستانی واقع ب -
را دارد. چون راندمان در اين بخش بسيار  Vاست و شکل 

تند است و جريان آب می تواند بستر را بسيار عميق گود 
ضه بسيار کم روشن است عرض رودخانه در اين حو ،بسازد
 است. 

را  Uعموال شکل حرف  م هکبستر حوضه ميانی رودخانه -
ند تر می شود و راندمان آب ک  ،در اين بخش دارد.

 رودخانه در پهنا گسترده تر.
که شکل دلتا مانند را دارد. چون بستر حوضه ريزشگاه -

هم سرعت آب ، ند می شودراندمان آب در اين جا بسيار ک 
معموال در از اين رو، ميزان می رسد. به  پايين ترين 

 اين حوضه، بستر عميق نمی باشد. اما پهنای آن بيشتر
در بيشتر موارد، رود خانه در اين بخش به می گردد. 

 چند شاخه کوچک و کم آب تقسيم می شود.
همچنين بايسته است متوجه باشيم که رژيم جريان آب در 

ی. از يک سو، رودخانه، مبحثی است مربوط علم هايدرولوج
پر آبی يا کم آبی رودخانه ها موضوع اقليمی و فصلی 

و درازای دوره است. يعنی ميزان آن در چهار فصل سال 
متغير است. در زمستان ها به پايين ترين های مختلف 

رود مست و ميزان و در بهار به باالترين ميزان می رسد. 
در  خروشانی که در اواخر بهار سيل آسا روان می باشد،

بيشتر در زمستان ها گويی به خواب عميق فرو می رود. 
موسم زمستان حوضه ريزشگاه کم آب شده، هم از پهنا و 

بسا ديده شده است که هم از ژرفای آن کاسته می شود. 
رودهای روزگاری بسيار پرآب، در برابر چشمان ما 

   خشکيده اند و به آجر مبدل شده اند. 
 

پهنای رود آمو ، تاريخی لوجیاز ديدگاه علم جيومورفو
ريزشگاه (دقيق تر دلتای واحه تنها در همين بخش 

کيلومتر می  9بوده است که در يک زمان به خوارزم) 
رسيده است. اما چيزی را که نويسنده مطلب نتوانسته 
است متوجه آن شود اين است که در کدان زمان؟ در کدام 

ن را از اين نبايد ايشا دوره مشخص زمين شناسی؟ البته،
منظر به باد نکوهش بگيريم. چون موضوع، يک موضوع 
تخصصی است و کسی که در زمين شناسی عميق وارد نباشد، 

 درک آن برايش دشوار است.
 

بر پايه داده های زمين شناسی تاريخی، يخچال شناسی و 
اقليم شناسی می توان گفت که سياره زمين در حدود ده 

شده بود. حدود هشت هزار سال هزار سال پيش به شدت گرم 
پيش گرمای بسيار سوزانی بر آسيای ميانه فرمانفرما 
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 از که ايران فالت به آريا نام به نژادی مهاجرت

                                                                                                           
شدکه به بيابانی شدن آن انجاميد. درست در همين دوره 
بود که يخچال های پامير آغاز به آب شدن نمود و آب 

در همين  هموسرازير شد.  ارالبسياری به سوی درياچه 
و در حوضه مست و خروشان  یدوره بود که آمو رود

 9ريزشگاه در بهار  و تابستان دارای پهنای نزديک به 
بارها بزرگتر از اکنون و  ارالکيلومتر بود و درياچه 

دريای کسپين پيوسته بود و می توان گفت که آمو به  هب
در هفت هزار سال پيش،  ،سپين می ريخت. پس از آنک

روشن است آمو  دوباره اقليم رو به سردی گذاشت و
  ه کم آب شد.دوبار

 
هزار سال  25پيشتر از آن، آخرين دوره يخبندان (بين 

هزار سال پيش) بر سياره حکمفرما بود.  12.5پيش تا 
در اين دوره، آمو يک رود کم آب و که ست ناگفته پيدا

 . ه استدر زمستان ها تقريبا بی آب بود
 

برای مهاجرت همواره گفت که آمو  می توانن از اين رو،
از روی داده های زمين  وده است عبور ناپذير.ها سدی ب

شناسی می توان گفت که آمو تنها در فاصله ميان هزاره 
های هشتم و پنجم پ. م. بسيار پرآب و در بهار و 
تابستان در حوضه های ميانی و ريزشی عبور ناپذير بوده 

 است.  
 

 همان آن چه در باره رود ولگا گفته شده است، تکرار
چون شمال اروپا در  ی دانان قديم است.اشتباه جغراف

گذشته نچندان درو زير پوشش يخبندان بوده است، چنين 
می پنداشتند که گويی ولگا از اقيانوس شمال سرچشمه می 

! حال، نه اين بوده که دريای و يا آن وصل است گيرد
و  کسپين در ده هزار سال پيش با گودال عميق

مالی پيوند داشته با اقيانوس يخبسته شناپذيری رعبو
است. اگر به تصوير مسير ولگا که از فضا برداشته شده 

 است، نگاه کنيم،
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Volga_river_f
rom_NASA_satellite.jpg/220px-Volga_river_from_NASA_satellite.jpg 

 
شود. بستر رود  کوچکترين اثری از چنين شياری ديده نمی

يک بستر عادی ولگا، بيخی مانند بسترهای ديگر رودها 
ساختار تکتونکی بخش اروپايی روسيه در دوره  است.

متحمل دگرگونی های چشمگير به هيچ رو  سينوزوييک
به گونه يی که کسپين را با اقيانوس  نگرديده بود.

 گ.–يخبسته شمالی پيوند دهد. 
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 که چرا. کرد شک بايد ،است شده مطرح ها غربی سوی
 شناسی باستان دليل هيچ و محکم و موثق منبع هيچ
 آن با را ها آريايی »مهاجرت«  انگاره بتواند که

 وجود کنند، می مطرح غربی خاورشناسان که کيفياتی
 ها آريان ها، غربی مهاجرت فرضيه اساس بر. ندارد

 اروپا سپس و ايران به پيش سال هزار چهار يا سه
 سرمای علت به نيز مهاجرت اين و اند کرده مهاجرت
 آسيای نواحی ويژه به را جهان که بود شديدی
 بخش در اوستا در .بود فراگرفته را ميانه

 هوايی و آب شديد تغيير چنين به نيز ونديداد
 آريائيان از بخشی مهاجرت سبب که است شده اشاره

 . شود می مشيدج رهبری به جنوب به
 
 سرمای سپس و توفان چنين نيز شناسان زمين نظر از

 اين زمان اما است. داده رخ گذشته در شديدی
 مهاجرت با شد برابر که جغرافيايی بزرگ تحول
 به ميانه آسيايی شمال آسيايی از ها آريان
 هزار سه يا چهار زمانی از دورتر بسی ايران،

. است غربی سانتاريخ نوي سوی از شده اعالم سال
 کهن تاريخ های به مراجعه با ديگر سوی از

 که بينيم می شاهنامه و اوستا جمله از ايرانی
 است بوده ديگری صورت به مهاجرت اين به اشاره

 فريدون توسط زمين تقسيم شکل به شاهنامه در که
 . است شده ذکر فرزندانش ميان

 
 هم اگر که شد جستار وارد مبدا اين از توان می

 فالت داخل در است، بوده کار در مهاجرتی
 صورت زمين ايران همان يا و ايران جغرافيايی

 فالت از ناحيه يک از مهاجرت يعنی و است گرفته
 و گوناگون های راه طريق از ديگر نواحی به ايران
 را ايرانی اقوام امروزه که آريايی مختلف اقوام
 .اند داده تشکيل

 
 و ايران نام ريخچهتا ساالر، الدينی، سيف -٢

  آذری) پرستان ميهن( آريا فرمان سايت وب  آريا،
 

 ها: سرچشمه
 استاد شناسی، ايران مقاالت مجموعه آناهيتا،  □

 داوود پور
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 تاريخ به نو نگرشی نامک، ايران قرشی، هللا امان  □
 ايران نام و

 هخامنشی های کتيبه آبادی، غياث رضامراد  □
 دانشگاه انتشارات ويچ، ايران وشی، فره بهرام  □

 تهران
 فارسی زبان تاريخی شناسی واج باقری، مهری  □
 ايرانی زبان های ارانسکی،. م  □
 پهلوی متن ايران، شهرستان های  □
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2پيوست شماره 
 
 
 

 انوش راويد
 595رانيا اي ايپرش

 
هزاره  یاز ابتدا ،آنچه که بطور قطع مشخص است

گفتند  یبزرگ م رانيبه ا انياروپائ ،یالديدوم م
را  اينام پرش یدر زمان رضا شاه پهلو یول ايپرش

 یم قاً يدادند.  و آنچه که دق رييتغ رانيبه ا
مردم  ،هزار سال گذشته خيدر طول تار ،ميدان

در  دموجو یخيآثار تار او حت نيشرق،  هند و چ
کردند  یاستفاده م رانينام ا نياز هم ،یشانگها

وضع  نيهمه کشور ها هم یه براگفتند.  البت یو م
 یها نيکه مردم سرزم ونانيحاکم بود،  مانند 

که  یرونيا اي یونيا ی(به معن ونانيشرق آن،  
که به غلط و  یهخامنش هيمهاجران دوران اول

                                     
 گ.-ه سازی. با اندکی ويرايش و فشرد 595
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کرده  اجرتمه نيايالم به آن سرزم نديگو یم یدشمن
خود  دند،ينام یم سيبودند) و مردم غرب گر

گفتند هلن،  که  یان مها به کشورش یوناني
از آن در خاطر داشتند. اگر دقت  یيافسانه 

چند  ايدو  یخيتار یاز کشور ها یاريبس ،ديکن
 یخيتار یمقاله به بررس نينام داشتند.  در ا

 .پردازم یم رانيو ا ايپرش ینام ها
 
 بزرگ کجاست؟ رانيا

 نيسه حوزه تمدن ب ،یعيطب یايجغرافگستره 
آن ها  انهيسند و در م هر والنماور ،نيهرالن

 یم رانيدور ا یتمدن قنات را از گذشته ها
خاص بنا  یو اقتصاد یانسان یايگفتند، که جغراف

 فهيها و طا لهيقب نيسرزم یعني رانيکردند.  ا
با خوب  گريکديکنار  خيمختلف که از بدو تار یها
 درا گذراندن زهايها ساختند،  و جنگ و ست بدو 

بر  یکل رينهادند که تأث بنا یو تمدن و فرهنگ
 عيوس نيسرزم نيا ديتمام جهان گذاشت.  انوش راو

شود،   یمربع م لومتريک ونيليم پنجرا که حدود 
 یقاره کهن م انيکه در م  د،يگو یبزرگ م رانيا

 سال کصدياز  ستيالياستعمار و امپر یدرخشد.  ول
و استعمار در  یساختگ یآن را با نام ها شيپ

و  انهيم یايو آس انه،يخاور م ديگو یم  ،یآور
.  خود شما قضاوت یجنوب یايو آس یغرب یايآس
دارد  خيتار یبه درازا یکه عمر ینام  د،يکن

 نيا یدشمنان ملت ها یاهاعاد اياست،   یواقع
بزرگ در دل خود،  راني. نام ابايز یايجغراف

و  یو پارس یو ماد یو ترک یو پارت یو تاز یدکر
 انهيدارد. اما نام خاور م رهيو غ رهيو غ یبلوچ
را  یجنوب یايو آس یغرب یايو آس انهيم یايو آس

 ريغ یاسيس یاستعمار ساخته تا بتواند مرز ها
و کشور عراق و  رانيدرست کنند،  و کشور ا یواقع

 .بنامدو قفقاز   کستانيکشور افغانستان و تاج
 
 :رانيا ینام ها   
 ج،يو ايآرآورته،  اورته،يآر ن،يريائ ه،يائر   
اران،  آران،   انه،يار  ژ،يو رانيا ج،يرانويا

  ...رانيپرس،  ا
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که در مرکز قاره کهن و ناف جهان قرار  رانيا
 جنگهيو ئ  نهيريائ  ،يیزبان اوستا دارد،  به 

Airyana Vaējangh    شد،  باشندگان با   یخوانده م
  Erech یزبان پهلو به  Eraj رجيمشهورند، ا رجينام ا

 يیشود،  که مخفف همان واژه اوستا  یوانده مخ
شود،   یتلفظ م  چيو یرد یو پارس یاست،  به پهلو

 رانيدهد.  واژه ا  یم یکه همان مرکز جهان معن
بوده،  و    Erānبه شکل اران انهيم  یدر پارس

 نيسرزم یعني انايآر یميقد یها  برگرفته از شکل
 ،يیاوستا یها در زبان  ايواژه آر .هاست  يیايآر

  ،یها به شکل  بيبه ترت تيباستان و سنسکر یپارس
به کار رفته   Arya هيآر  Ariya هيار  Airya  هيريا 

 یبه معن   Ariya  هيار ت،ياست. در زبان سنسکر
  ستهيمرِد شا یبه معن  Aryaka کهيسرور و مهتر و آر

زبان  به  يیايبزرگداشت و حرمت است،  و آر
 یو پارس یزبان پهلو به    Airyanaنيريائ ،يیاوستا

زبان   به رجيشود،  و ا  یخوانده م ريا یدر
آزاده و  یمعن  در واژه به رياست.  ا   Airyaیايآر

آزادگان است.  در  یمعن به  رانيجمع آن ا
 :ميخوان  یم دونيشاهنامه از پسر سوم فر

مر او را  - یمر او را که بد هوش و فرهنگ و را
  ی.خدا راني؟ اچه خوانند 

 
 یعني ريجمع ا یمعن جا به   نيدر ا رانيا

پادشاه آزادگان  یمعن  به یخدا رانيآزادگان، و ا
هند،  که در  انييايو آر انيرانياست. ا

 اريبس گريکديآنان به  یها  روزگاران کهن زبان
اند.   نام خوانده نيبود،  خود را به ا کينزد
ستم و شوش از نقش ر یها  بزرگ در نوشته وشيدار

شاه بزرگ،  وش،يمنم دار: «کند یم ادي نيخود، چن
 نيزبان، شاه ا  همه یها نيشاه شاهان، شاه سرزم

 ،یپارس ،یهخامنش شتاسبيبوم بزرگ پهناور، پسر و
از تيره ( يیاياز چهر آر ،يیايآر ،یپارس کيپسر 

 يی).ايآر
 
پدر  امنهيار Ariyāramna امنهيدر نام، ار هيار  

است، و  وشيپدر دار شتاسبيو شتاسب،يپدر وارشام 
 Airyna وئجه نهيريا  يیاوستا  در واژه هيريا
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Vaējangh  ديدر د جيو  رانيا  ج،يو  رانيا 
و مقدس  نيبهتر یهنوز هم به معنا ان،يزرتشت

 وخشوثهيريو جهان است،  و ا  رانيبخش ا نيتر 
Airyo Xshutha   انداز ريکه آرش ت یکوه وخشوثهيريا 

 یاز باال  ،یشداديدر زمان منوچهر پ رانيا ینام
  اوهي  رهيمشرق انداخت، و ا یبه سو یريآن ت

Airyāva   کار رفته  به   ا،يآر  کننده یاري  رج،يا
  .است
 

که به  یائيو اقوام آر گريد یدر مورد کشور ها
را نگاه  رانياروپا مهاجرت کردند،  و نام ا

=  رلنديام برد،  ارا ن رلنديتوان ا  یداشتند، م
و هم در آن   ان،ييايآر ني= سرزم رهايا نيسرزم

 ادگاري یعني يیترايجا است، که هنوز معابد م 
واژه  ني. اديآ  یخاک بدر م رياز ز دونيدوران فر

زبان ماست، به    شهير هم ،یرلنديرا در زبان ا
 یآزاده م یو به همان معن  Airech  و  Aire  لشک
که در خود  رلنديت نام کشور ا. بخش نخسمينيب 

واژه  نيشود از هم  یم دهينام  Aire  یرلنديزبان ا
 Er ريرفته به شکل ا  رفته هيريو ا هيار  .است

 درآمد. 
 
خود را   ،یساسان یپهلو یها  در نوشته انيرانيا

   Erān رانيخود را  ا هنينام و م نيبه ا
 یپهلو یها در نوشته  های راني.  ادندينام
 رانشتريا اي   Eranِاران ی، در ارمن انيار یاناشک

Erān shathr   شدند.    یم دهينام رانشهريا یدر فارس
 یکي  :داشت یدو معن ،یدر زبان پهلو رانيا
 . رانيا نيسرزم گريو د انيرانيا اي انييايآر
 

است، که در کتاب  انيار ،رانياز ا یگريد یشکل
 - یصفهانو شاهان، از حمزه ا امبرانيپ خيتار

بار از   کيآمده است.  او  چهارم  دانشمند سده
نام  انيار گريد انيهم فرس و به ب انيمملکت ار

هستند.  از  یپارس شانيکه ا ديگو یبرد، و م یم
جمع و  یرا در معن انيکه او ار داستيسخن پ نيا

کار برده ه ب هايی ايا آري انيرانيا یبه جا
شهر،   رانيا  یبه جا زيشهر ن انياست.  شکل ار

ابوالحسن   فيو االشراف، تأل هيدر کتاب التنب
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 دهيد زين چهارم  تاريخ نويس سده ،یمسعود یعل
 -که در واژه  ،یشده است. شثر= شهر در فارس

شثر آمده است، در آن زبان به  رانيا پهلوی
 یساسان یپهلو زباناست. در  نيسرزم یکنون یمعنا

= شهرستان در  شثرستان ،یامروز یشهر معن یبه جا
= کشور در شوريشد، و ک  یکار برده مه ب ،یفارس
بود،   نيبخش، از هفت بخش زم کي یبه معن  ،یفارس

خوانده شده است.  در زبان  مياقل یکه به تاز
کشور  ان،يرانيکشور ا رانشثر،يا  از واژه یپهلو
هم  رانيشد.  ا  یم افتهيخواسته و در انييايآر
 گاهيجا اي رينژاد ا ن، به محل آ منسوب به  نيچن 

به  زياکنون ن شده،  و هم   یگفته م انييايآر
 شود.    یهمان نسبت خوانده م

 
  :دينيرا بب  ابيخسرو، به افراس  یک امياز پ یبخش

خروشان ز  -خاک  و مرد لرزان به   زن رانيبه ا * 
 * پاک زداني شيتو پ

 انييايکشور آر یمعن به  رانيا تيب نيکه در ا  
 : اياست، 

کنام پلنگان  -شود  رانيکه و رانياست، ا  غيدر * 
 * شود رانيو ش 

  
همان  ايچهار پاره  نيدر ا ر،يابوالخ ديبوسعا

 : آورده است ريجمع ا یرا به معن رانيا  ،یرباع
که به  یآن -بهشت و نوبهار از توبرند  یسبز * 

 * از تو برند ادگاريخلد 
 رانيا -از تو برند  ونگار وختن، نقش نيدر چ * 

 * همه فال روزگار از تو برند
 

 ی:رانيا یها و فرهنگ ها تمدن   
بزرگ  رانيا یعيطب یايبه نقشه جغراف یا نگاهب

هر، سند و پنجاب النماور ن،يهرالن نيسه جلگه ب
سه  نيبشر در ا هياول یتمدن ها .مينيب یرا م

جلگه ها  نيپر آب در ا یجلگه شکل گرفت.  رود ها
 دينوپد ینيشهر نش هياول یتمدن ها .ان اندرو

 نيا اني. در مدش ليرودها تشک نيبشر در کنار ا
قرار دارد،  که رود  رانيسه جلگه فالت بزرگ ا

 یها ابانيو ب یتند کوهستان انيکم آب در جر یها
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 رانيفالت ا یبدون رود دارد.  کوهستان ها عيوس
 یگسن یها فهيپناه طا یبرا تيموقع نيمناسب تر

داده ام.   حيتوض  کين خيبود که در  تار
خود را به سه  یاه يیتوانا رانيباشندگان فالت ا

جلگه بزرگ و پر آب اطراف منتقل کردند و سه 
و  نيهرالن نيسومر در ب الديهزار پيش از م

در  يیهاراپا در سند و پنجاب و تمدن ها
 (نگاه شود به: وجود آوردنده هر را بالنماور

 ).»صر جهانمخت خيتار«
 
 ليدله ب -بزرگ رانيپر آب ا یجلگه ها یمدن هات

را موجب شدند،  که  یداريپا یآب فراوان کشاورز
 نحستين دولت ها و حکومت جاديدر ا یخود سهم نيا

شهرها را  یکرد. آب فراوان وابستگ جاديها را ا
 ازيوجود آمده نه ب یکم کرد، شهرها گريکده يب

با  زي،  و به جنگ و ستنداشتند یبه شهر باال دست
هم پرداختند که اثرات آن فرهنگ تا امروز هم 

 شهيو جنگ هم ديو تول یکشاورز نياست. ا دايپ
بودند،  تجارت  بيرونتکامل و کمک از  ازمندين

 یبا مناطق دور دست ثمره آن بود.  رودخانه ها
 یفرهنگ يیجلگه  زيو خاک حاصلخ انيپا یپر آب ب

را  يیجو فهقناعت و صر را بنا کرد، که مساله
 .نداشت

 
ه بزرگ ــ  ب رانيا یها ابانيتمدن قنات و ب

خاک کم  اينبودن و  زيکمبود آب و حاصلخ ليدل
و قناعت  يیفرهنگ صرفه جو شيدايبهره، باعث پ

خصلت آن فرهنگ روز مبادا  نيکه مهمتر  د،يگرد
و منحصر به فرهنگ مردم  نيمهمتر نياست، که ا

بودن قنات و زحمت  یطوالناست.   رانيخوب ا
ه آن،  و نوع کشت و زرع، روستاها را ب یگهدارن
شهرها  یوابستگ تيوابسته کرد که در نها گريکدي

در  زيمانع از جنگ و ست نيداشت.  ا یرا هم در پ
را  یجشن و شاد هيروح جهيتمدن قنات بود و در نت

بخش ها  نيبه همراه آورد. چهار فصل که در ا
 .در فرهنگ داشت يیسزاه ب ريثکامل بود،  تأ

 
با  -یشگيبزرگ در ارتباط هم رانيا یتمدن ها

نگرش در تمام  نيبودند و حاصل چند گريکدي
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ها  کردند،  فرهنگ یتبادل م یموضوعات را براحت
شدند و در  یها رد و بدل م ها و دانش و صنعت

داشت.  دو  انيجر یخوبه آن ها ب یزندگ تينها
ن ها ااز کارو شهيهم داروو  شميجاده معرف ابر

بود  یدو جاده ر نيا یشهر تالق نيمهمتر د،پر بو
دانش  جا نيها بود، در ا یکه محل اجتماع ناراض

 یگرفت و گسترش م یشکل م ديجد یو فلسفه ها
چند تمدن و فرهنگ جهان در  ،بيترت ني.  بدافتي
و در  ديبزرگ جمع گرد رانيبنام ا ايجغراف کي

 .وجود آوردنده را ب یرانيتمدن ا تينها
 

  ی:کنون رانيکشور ا   
عبارت از مجموع  راناي باز مفهوم واژه رياز د
) و یکنون رانيپارس (ا یعني رانيفالت ا ینواح

(آسيای یافغانستان و بلوچستان و ترکستان غرب
 بزرگ شامل همه رانيبوده است. ا ،ميانه کنونی)

به  یخياست،  که آنجا در دوران تار یيها  نسرزمي
شد، و فرهنگ   یسخن گفته م یرانيا یزبان ها

و مسلط بوده و تا به امروز  روزمنديپ یرانيا
در شرق با  ،یکنون رانياست.  کشور ا یباق

با  یافغانستان و پاکستان؛ در شمال شرق
خزر،  یايشمال با در یانيترکمنستان، در بخش م

و ارمنستان؛  جانيآذربا یبا جمهور یدر شمال غرب
و عراق؛ و سرانجام در جنوب با  هيرب با ترکدر غ

است.    هيعمان همسا یايو در فارس جيخل یها  آب
که  رانيمشتمل است بر افغانستان و ا رانيفالت ا
 ن،ي.  بنابر اروند یبزرگ به شمار م رانيجزو ا

نبوده،  بل  یاسيقلمرو س کيبزرگ، هرگز  رانيا
است،  يیافرهنگ، تمدن و زبان قوم آري که حوزه
و چه  ستنديز  یم یکنون رانيکه در ا یچه آنان

فرارود  ايدر افغانستان  که یکسان
 را،يشمال غرب هندوستان. ز ايهر) و الن (ماوراء

 کارنامه جهياز آن که نت شتريبزرگ، ب رانيا
، دانشمندان نباياد راثيکش باشد، م رشاهان شمشي

  .بوده است انيفرهنگ سخن، کي، در نعرااو ش
 

 :رانيا خيتار    
در  يیها  به تمدن رانيتمدن در ا یخيتار نهيشيپ

که در  رسد یو... م رفتيشهر سوخته، ج ،ايالم
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 یاسيس خيشروع تار ینوشته ام،  ول  »کين خيتار«
در زمان ماد  رانيا یآن از آغاز حکومت پادشاه

 یشاهنشاه نيو ماد، نخس الميا یاست.  شاهنشاه
 خيتار آغازبه عنوان است،  و لذا  بوده  رانيا

 .شود  یدر نظر گرفته م رانيا یشاهنشاه
 

 :از اسالم شيپ یها دودمان    
 پ. ۵٣٩ -سال پ. م.  ٣٢٠٠از  شي(ب  الم،يا *    

 ).م
پ. م.)  ۵۵٠ -ماد،  (آغاز سده هشتم پ. م.  *    
 گذار دايبن ران؛يدر ا ها يیايآر یپادشاه نينخست

 .رهپادشاه نامدار هووخشت اکو،يد
پ. م.)  ٣٣٠ -پ. م.  ۵۵٩(  ان،يهخامنش *    
 .ارشايو خشا کمي وشيکورش بزرگ، دار گذار دايبن

م.)  ٢٢۴ -پ. م.  330(   ان،ياشکان *    
 .کميو ارد  کميمهرداد   کم،ياشک  گذار دايبن

 گذار دايم.) بن ۶۵٢ -م.  ٢٢۴(  ان،يساسان *    
 شاپور دوم و کم،يبابکان، شاپور  رياردش
 .روانيانوش

 
 :پس از اسالم یها سلسله دودمان     

 گذار دايه. ق.) بن ٢۵٩ - ٢٠۶(  ان،يطاهر *    
 .نينيميذوال نيطاهر بن حس

 گذار دايه. ق.) بن ٢٨٧ - ٢۶١(  ان،يصفار *    
 .یصفار ثيبن ل عقوبي

 گذار دايه. ق.) بن ٣٨٩ - ٢۶١(  ان،يسامان *    
 .یسامان لياسماع

 گذار دايق.) بن ه. ۴۶٢ - ٣١۵(  ان،ياريز *    
 .ري؛ قابوس بن وشمگاريپسر ز جيمرداو

 گذار دايق.) بن ه. ۴۴٠ - ٣٢٠( ان،ييبو *    
 .؛ عضدالدولهیعمادالدوله عل

 گذار دايه.ق.) بن ۵۵۵ - ٣٨٨(  ان،يغزنو *    
 .یسلطان محمود غزنو

 گذار دايه.ق.) بن ۵١١ - ۴٢٩(  ان،يسلجوق *    
 .ملکشاه و سلطان سنجر ؛کيطغرل ب

 گذار دايه.ق.) بن ۶١٧ - ۴٧٠(  ان،يخوارزمشاه *    
 .غرجه؛ سلطان محمد نيانوشتک
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که به دروغ نوشته اند  یرانيا فيدوران طوا *    
 .)ق ه. ٧٣۶ - ۶۵۴مغول ( لخانانيا

که به دروغ نوشته اند  هياز صفو شيدوره پ  *    
 .)ق ه. ٩٠٣ - ٧٧١( انيموريت

شاه  گذار دايق.) بن ه. ١١٣۵ - ٩٠۶(  ان،يفوص *    
 .کميشاه عباس  کم،ي لياسماع

 گذار دايق.) بن ه. ١٢١٠ - ١١۴٨(  ان،يافشار *    
 .نادرشاه

 گذار دايق.) بن ه. ١٢٠٩ - ١١۶٣(  ان،يزند *    
 .زند مخانيکر

 گذار دايق.) بن ه. ١٣۴۵ - ١٢٠٩قاجار،  ( *    
 .شاه نيآقامحمدخان، ناصرالد

خ.)  ه. ١٣۵٧ -ه.خ.  ١٣٠۴ه.ق./  ١٣۴۵( یپهلو *    
 .رضا شاه گذار دايبن

تاکنون)  -ه.خ.  ١٣۵٧( یاسالم ینظام جمهور *    
 ی.نيامام خم گذار دايبن
 
 
 
 
 

 3پيوست شماره 
  

معضل «پاسخی به مقاله توهين آميز 
 596»قومي و ملي در ايران

 
مقاله زير در پاسخ به ادعاهاي بي بنيان و 

هين آميز و ضدايراني آقاي هوشنگ كاظمي اربط تو
دي ماه) شهروند  30(جمعه  1051(در شماره 

www.shahrvand.com  .نوشته شده است ( 
 

کامال محتواي  ،هاي مطرح شده در اين نوشتار بحث
تاريخی دارد و روي سخن آن با کسانی است که 
اخيرا به تاريخ رسمی و جهان پذيرفته ايران 

» رسمي«تازند.  علت اشاره به عنوان وقيحانه می 

                                     
596 .ww.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/pasokhbehh. 
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اين است که اگر آقای کاظمی اربط به مقاله ها و 
 ،دانشنامه های منتشر شده در غرب و روسيه و چين

نيز نگاهی بيافکند، چيزی ناسازگار با آراي 
داوود در آن ها  نويسندگانی چون کسروی يا پور

نخواهد يافت. برای نمونه، دکتر ريچارد فرای در 
شگاه هاروارد به همان چيزي اعتقاد دارد که دان

فرضي  یجناب کاظمی اربط آن را به پان آريايی ها
 نسبت می دهد.

 
با تكرار عنوان هايي چون پان آريايی در  

نوشتار آقاي اربط، نخست بايست ديد که معنی 
آريايی چيست. اين نويسنده مانند ديگر 

دن نويسندگان متأثر از پان ترکيسم، آريايی بو
قوم ماد و اقوام آسيای ميانه را در ادوار پيش 
از اسالم انکار می کند. بايست به اين نويسنده 
تذکر داد که دياکونوف (پژوهشگري كه آراي او به 
طور عجيبي مورد سوء استفاده پان ترك ها قرار 
گرفته است) خود نيز به آريايی بودن مادها 

ميخته تأكيد می کند و آنان را از قبيله های آ
آريايی و آسيانی می داند که عنصر آريايی در آن 

 غالب گشته است:  
 در بارهتنها مورد استعمال مجاز اصطالح آريايي «

اقوامي است كه در ازمنه باستاني خود، خويشتن 
را آريا مي ناميدند. هنديان و ايرانيان 
(پارسيان) و مادها و اسكيت ها و آالن ها و 

ياي ميانه خود را آريا مي اقوام ايراني زبان آس
 ». خواندند

، ترجمه كريم »تاريخ ماد«(ا. م. دياكونوف: 
، 142، ص 1380كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي، 

- 82ص  17تا  12، و يادداشت هاي 9تا  5سطرهاي 
481.( 

 
پيوند ايران و فارس نيز در متون کهن بارها 
گواهی گرديده است، چنان که حمزه اصفهانی می 

ويسد (تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه جعفر ن
آريان ): «2، ص 1367شعار، انتشارات اميرکبير، 

در ميان اين کشورها قرار  ،که همان فرس است
دارد و اين کشورهای شش گانه محيط بدان اند، 
زيرا جنوب شرقی زمين در دست چين، و شمال در 
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دست ترک، ميانه جنوب در دست هند، رو به روی آن 
عنی ميانه شمالی در دست روم و جنوب غربی در ي

دست سودان و مقابل آن يعنی شمال غربی در دست 
 ».بربر است

 
نويسنده ادعا می کند که زبان ترکی پيش از  دو) 

اسالم در آذربايجان رايج بوده است و نظر تمام 
تاريخنگاران غربی و شرقی خارج از ترکيه و 

 د رد می کند.  جمهوری آذربايجان را در اين مور
 

استدالل وی اين است که چگونه زبان يک اقليت 
تاتی در آذربايجان را می توان زبان رسمی آن 
منطقه دانست؟  بايست به اين نويسنده 
کانادانشين گفت که مگر چند درصد مردم کاناداي 
امروز به زبان بوميان اصلی کانادا سخن می 

زبان گويند، يا چند درصد مردم مصر كنوني به 
قبطي سخن می گويند؟ پس بر مبناي استدالل جناب 

فرانسوي زبان  –اربط بايد تصور كرد كه انگليسي
ها از آغاز تاريخ در سرزمين كانادا مقيم بودند 
و اعراب نيز بوميان اصلي مصر؟! اما با روشن 
شدن اين نکته که مادها داراي  فرهنگ و زبان 

ترکی پس  آريايي بودند، شکی نمی ماند که زبان
از اسالم بر آذربايجان استيالي يافته است.  
بهترين گواه اين حقيقت آن است که هيچ سندی از 
اين زبان از آذربايجان پيش از دوران ايلخانان 
يافته نشده است.  کسروی هم بر پايه اسناد 
تاريخي و نام های جغرافيايي، حتا نام خود 

ترکی در  آذربايجان، به اين نتيجه رسيد که زبان
آذربايجان يک زبان نوآمده است.  هرچند بررسی 
اين اقوال در يک مجال نمی گنجد، ناچار تنها به 
ذكر دو مورد از گواهي هاي برجسته تاريخي در 

 مورد زبان آذربايجان بسنده مي شود:
 

فأما الفهلوية «نويسد:  ابن نديم در الفهرست مي
هي  ن وفمنسوب إلى فهله اسم يقع على خمسة بلدا

أذربيجان  ماه نهاوند و همدان و أصفهان والري و
بها كان  أما الدرية فلغة مدن المدائن و و

هي منسوبة إلى حاضرة  يتكلم من بباب الملك و
 الغالب عليها من لغة أهل خراسان و الباب و
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أما الفارسية فتكلم  المشرق و اللغة أهل بلخ و
لغة  هي أشباههم و العلماء و بها الموابدة و

أهل فارس وأما الخوزية فبها كان يتكلم الملوك 
 اللذة و مواضع اللعب و األشراف في الخلوة و و

مع الحاشية وأما السريانية فكان يتكلم بها أهل 
المكاتبة في نوع من اللغة بالسرياني  السواد و

 » فارسي
 

(= اما فهلوي منسوب است به فهله كه نام نهاده 
صفهان و ري و همدان و شده است بر پنج شهر: ا

ماه نهاوند و آذربايجان. و دري لغت شهرهاي 
مداين است و درباريان پادشاه بدان زبان سخن 

گفتند و منسوب است به مردم دربار و لغت اهل  مي
خراسان و مشرق و لغت مردم بلخ بر آن زبان غالب 
است. اما فارسي كالمي است كه موبدان و علما و 

خن گويند و آن زبان مردم مانند ايشان بدان س
اهل فارس باشد. اما خوزي زباني است كه ملوك و 
اشراف در خلوت و مواضع لعب و لذت با نديمان و 

وگو كنند. اما سرياني آن است كه  حاشيت خود گفت
 مردم سواد بدان سخن رانند).

 
فالفرس «نويسد:  مسعودي در التنبيه و االشراف مي
لماهات وغيرها أمة حد بالدها الجبال من ا

وآذربيجان إلى ما يلي بالد أرمينية وأران 
والبيلقان إلى دربند وهو الباب واألبواب والري 
وطبرستن والمسقط والشابران وجرجان وابرشهر، 
وهي نيسابور، وهراة ومرو وغير ذلك من بالد 
خراسان وسجستان وكرمان وفارس واألهواز، وما 

الوقت وكل هذه اتصل بذلك من أرض األعاجم في هذا 
البالد كانت مملكة واحدة ملكها ملك واحد ولسآن 
ها واحد، إال أنهم كانوا يتباينون في شيء يسير 
من اللغات وذلك أن اللغة إنما تكون واحدة بأن 
تكون حروفها التي تكتب واحدة وتأليف حروفها 
تأليف واحد، وإن اختلفت بعد ذلك في سائر 

درية واآلذرية وغيرها األشياء األخر كالفهلوية وال
 ».من لغات الفرس

 
وشان ديار جبال مر(= پارسيان قومي بودند كه قل

بود از ماهات و غيره و آذربايجان تا مجاور 
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ارمنيه و اران و بيلقان تا دربند كه باب و 
ابواب است و ري و طبرستان و مسقط و شابران و 
گرگان و ابرشهر كه نيشابور است و هرات و مرو و 

هاي خراسان و سيستان و كرمان و فارس  واليت ديگر
و اهواز با ديگر سرزمين عجمان كه در وقت حاضر 

ها يك  اين واليت  ها پيوسته است، همه به اين واليت
اش يكي  اش يكي بود و زبان مملكت بود، پادشاه

بود، فقط در بعضي كلمات تفاوت داشتند، زيرا 
يكي  نويسند وقتي حروفي كه زبان را بدان مي

باشد، زبان يكي است وگر چه در چيزهاي ديگر 
تفاوت داشته باشد، چون پهلوي و دري و آذري و 

 ديگر زبان هاي پارسي).
 

شايان توجه است كه دياكونوف، پژوهشگر روس، در 
، ص 1985بخش مربوط به ماد تاريخ ايران كمبريج (

)، كه سي سال پس از كتاب تاريخ ماد او منتشر 42
مچنان و به تأكيد، به آريايي بودن شده است، ه

 مادها تصريح كرده است:
 

  
It is pretty certain that pastoral tribes with subsidiary agriculture 
who created the archeological Srubnya(Kurgan) and Andorovo 
cultures of steppes of Eastern Europe, Kazakhistan, and Soviet 
Central Asia in the 2nd millennium B.C. were the direct 
precursors of the Scythians and the Sacae, i.e. of the “Eastern” 
Iranians.  But this means that the division of the tribes speaking 
Indo-Iranian (Aryan), into Indo-Aryan and Iranians, must have 
antedates the creation of these two archeological cultures.  It also 
means that the ancestors of the speakers of Indo-Aryan and 
“Western” Iranian idioms(Median, Persian and Parthian) must 
have reached the south-western part of Central Asia and Easter 
Iran already earlier, by the end of the 3rd or the beginning of the 
2nd millennium B.C.  During the 2nd millennium a considerable 
part of the population of the Iranian Plateu must already have 
spoken Indo-Iranian languages, perhaps even Old Iranian 
languages. 

 
لم است كه قبايل دامدار داراي (= تا حدي مس

[اقتصاد] فرعي كشاورزي، كه فرهنگ هاي باستان 
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ي دشت هاي اندرونوفوشناختي سروبنيا (كورگان) و 
اروپاي شرقي، قزاقستان و آسياي ميانه شوروي 
[پيشين] را در هزاره دوم پ. م. پديد آوردند، 
پيشروان مستقيم اسكيث ها و سكاها، يعني 

دند. اما اين بدان معنا است ايرانيان شرقي بو
كه انشعاب قبايل هندوايراني (آريايي) زبان به 

بايد پيش از پيدايش  هندوآريايي و ايراني، مي
اين دو فرهنگ باستان شناختي رخ داده باشد. اين 
باز بدان معناست كه نياكان گويندگان زبان 
هندوآريايي و گويش هاي ايراني غربي (مادي، 

بايد زماني زودتر، در پايان  يپارسي و پارتي) م
م. به  م. يا آغاز هزاره دوم پ. هزاره سوم پ.

بخش جنوب غربي آسياي مركزي و ايران شرقي رسيده 
م. بخش عمده اي از . باشند. در طي هزاره دوم پ

جمعيت نجد ايران البد به زبان هاي هندوايراني، 
و شايد حتا به زبان هاي ايراني باستان، سخن مي 

 اند.)گفته 
 
  

)، تاريخ نويس يوناني، 15/8استرابو (جغرافيا 
دو هزار سال پيش (زماني كه هنوز نام ترك در 

 صحنه تاريخ به چشم نمي خورد) مي نويسد:
and the name of Ariana is further extended to a part of Persia and 
of Media, as also to the Bactrians and Sogdians on the north; for 
these speak approximately the same language, with but slight 
variations. 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/15B*
.html 

 
(= نام آريانا بيشتر به بخشي از پارس و ماد، و 
همچنين به بلخي ها و سغدي در شمال اطالق شده 

كمابيش به زباني واحد، اما است، چرا كه اينان 
 با اختالفاتي جزيي، سخن مي گويند).

 
 سال پيش می نويسد: 2450حدود  هرودوت

These Medes were called anciently by all people Arians 
 

(= همه مردم از ديرباز مادها را آريايي مي 
 خواندند).
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 http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh7060.htm 
 

 اربط مي نويسد: آقاي 
اكثر تاريخ نويسان پان آريائي ايران (پيرنيا «
پور داوود .... و زرينكوب) كه همگي  -كسروي -

از تاريخ نويسان دوران پهلوي هستند، در نوشته 
هاي تاريخي خود به يك قوم آريائي به نام ماد 
در منطقه آذربايجان و كردستان كنوني اشاره مي 

بان، فرهنگ و روش زندگي كنند، و همگي در مورد ز
اين قوم مفروض آريائي به طور فشرده اشاره مي 
كنند كه در اين موارد هنوز سند قابل مالحظه يی  

با اين كمبود سند، باز هم  .به دست نيامده
داستان هاي مفصلي در باره شاهان اين قوم 

 آريائي به چاپ مي رسانند. 
 

روس در تاريخ نويس و زبانشناس مشهور  -دياكونوف
خود كلمه ماد يا مادايي را » تاريخ ماد«كتاب 

كه در كتيبه هاي آشوري به آن اشاره شده، به 
ي از اقوام ساكن غرب ايران مي يمعني اتحاديه 

تا در مقابل  بودند داند كه با هم متحد شده
حمالت آشوريان به سرزمينشان مقاومت كنند. اين 

يي از تاريخ نويس ضمن اشاره به كمبود اسم ها
ريشه هندواروپائي در ميان افراد دستگير شده و 
مكان هاي تسخير شده توسط آشوريان، اقوام ساكن 
غرب ايران را در اين دوره از تاريخ (حدودا 
ششصد تا هفتصد سال پيش از ميالد) به شرح زير 

 - هوريان -كوتيان -اعالم مي كند: ايالميان
مگي از ماننائيان و آرورتائيان كه ه -لولوبيان 

نژاد آسيايي و زبانشان همريشه و نزديك به هم 
 »بوده است.

 
وجود قومي آريايي به نام ماد ساخته و پرداخته 

بل كه  ،تاريخ نويسان ايراني دوران پهلوي نيست
حقيقتي است مبتني بر اسناد و شواهد معتبر 
تاريخي و باستان شناختي كه عموم دانشمندان 

د دارند. حاكميت جهان به درستي آن ها اعتقا
مادهاي ايراني بر غرب ايران، و سپس پيوستن 
سكاهاي ايراني به آنان، به تدريج عناصر فرهنگي 
و زباني و قومي ايراني را بر اين منطقه به طور 



 

882 
 

كامل چيره ساخت. بنابراين، در ميانه های هزاره 
يکم پيش از ميالد ديگر عناصر زباني بومي در اين 

نبوده است و لذا تكاپوي  بخش از ايران برجاي
کسانی چون آقاي اربط براي انكار وجود مادها و 
ماهيت ايراني باشندگان غرب و شمال غرب ايران 

 (آذربايجان) راه به جايي نخواهد برد. 
 

ايگور دياكونوف نيز خود بدين نكته به روشني 
 تأكيد كرده است: 

از سده هفتم پيش از ميالد به بعد، به تقريب، «
ريشه واضح  ،نام هاي مادي كه به ما رسيده تمام

ايراني دارد ... اين داليل براي اثبات اين كه 
مشترك و همگاني  زبانزبان مادي (گروه ايراني) 

اتحاديه قبايل ماد بوده است، كافي به نظر مي 
). در سرزمين ماد، از سده نهم تا 144رسد (ص 

هفتم پيش از ميالد، چه از روي اصطالحات 
 زبانیيايي و چه اسامي خاص، پيشرفت عنصر جغراف

ايراني از مشرق به طرف غرب آشكارا مشهود مي 
). به موازات توسعه حدود سرزمين 145باشد (ص 

دايره  ،ماد در سده هاي هفتم و ششم پيش از ميالد
ايراني نيز وسيع تر گرديده  –انتشار زبان مادي 

شر است و يكي از عالمات آن همانا توسعه دامنه ن
 ). 148ايراني مي باشد (ص  –اسامي مادي 

 
زبان مادي ايراني ظاهرا زبان مشترك قبايل ماد 
بوده و ظهور اسكيت ها محتمال وضع زبان مذكور را 
بيش از پيش استوار ساخت، زيرا كه تقريبا بدون 
ترديد مي توان گفت كه اسكيت ها آن زبان را به 

مغان و آساني مي فهميده اند ... محتمال نفوذ 
كيش ايشان در سراسر خاك ماد در عين زمان بسط 

). 255يافت و زبان مغان زباني ايراني بود (ص 
زباني كه مردم عهد باستان مادي مي ناميدند به 
زبان هاي ايراني تعلق داشته و از اين رهگذر 
مانند زبان هايي بوده كه اقوام اسكان داده شده 

اي ميانه، كه و الاقل اكثر اقوام دشت نشين آسي
اكثريت قاطع اخالف شان اكنون به يكي از زبان 
هاي گروه تركي سخن مي گويند، بدون استثنا در 

). از ميانه 63عهد باستان بدان متكلم بودند (ص 
ها هزاره اول پيش از ميالد در بخش اعظم پهنه 
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زمين زبان هاي هندواروپايي (ايراني)  هاي ايران
كه متكلم به السنه  كسب برتري كردند و اقوامي

مزبور بودند بعدها فرهنگ بزرگ ايران را 
آفريدند ... دانش غرب در عصر حاضر، به درستي 
متوجه نفوذ ايشان در سرزمين ماد و حركت تدريجي 

 ).72-73شان از شرق به غرب گشت (
 

بنابراين، كامال روشن است كه باشندگان شمال غرب 
از زبان و ايران از هزاران سال پيش برخوردار 

فرهنگي ايراني بودند و لذا تكلم كنوني آنان به 
زبان تركي، هرگز به معناي داشتن تبار و هويتي 

 تركي نيست. 
 

 جناب كاظمي اربط می نويسد:
تاريخ نويس آذربايجاني  -آقاي رحيم رئيس نيا«

كه چند سال پيش به موقع مسافرت به ايران، در 
پيدا كردم، تبريز افتخار آشنايي با ايشان را 

آذربايجان در مسير تاريخ «در كتاب تاريخي 
به زمان معاويه بنيانگذار سلسله بني » ايران

اميه اشاره می کند كه گويي معاويه بعد از به 
قدرت رسيدن از وزيران خود در رابطه با مناطق 
تازه تسخير شده لشكر اسالم مي پرسد. در رابطه 

ايجان با آذربايجان پاسخ مي دهند كه آذرب
سرزمين تركان است. بر اساس اين روايت حضور 
تركان در آذربايجان به بيش از هزار و سيصد سال 

 »پيش مي رسد.
 

اما وي هيچ سندی برای اثبات ادعای خود معرفي 
سره  نمي كند؛ چرا كه ادعاي او بر داستاني يك

خيالي در تاريخ طبري مبتني است و از اين رو 
د. اما اصل روايت طبري جسارت عرضه آن  را ندار

نگاهي به  داستان خود را با نيم  كه اين نويسنده
، و گويي كه هيچ كس  آن ساخته و پرداخته

شان بردارد، به طبري  تواند پرده از نيرنگ نمي
گويد كه كه رائش بن قيس، شاه  اند، مي نسبت داده

  اي يمن، در زمان منوچهر، پادشاه اسطوره اسطوره
ذربايجان به تركاني كه آن را ي ايران، در آي

حمله برد و بسياري از آنان  ،تصرف كرده بودند
  را كشت و اسير گرفت (تاريخ طبري، ترجمه
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، 1352ابوالقاسم پاينده، بنياد فرهنگ ايران، 
ها و وقايع  شخصيت  ). جداي از اين كه همه293ص

ي هستند و اين روايت، ي  اين روايت طبري اسطوره
متأخر عربي   يك افسانه  كنندهدر اصل، بازگو 

است، در آن، از تركان نه به عنوان مردمان و 
اهالي آذربايجان، بل كه به عنوان تصرف كنندگان 

ي به جا مانده ي  آذربايجان (كه ممكن است خاطره
زبان و يهودي مذهب  یاز حمالت پياپي خزرهاي ترك

 به اران و آذربايجان باشد) سخن رفته است. 
 

به چنين روايت افسانه واري نمی تواند پس تمسك 
برای آقای کاظمی اربط مفيد و کارساز باشد. 
همچنين ابن مسکويه نيز اين روايت را در زمان 
منوچهر بازگو كرده و از هجوم ترکان به 
آذربايجان در زمان منوچهر و رائش (شاه اسطوره 

 ای يمن) سخن رانده است.  
 

که  در هيچ سند ذكر اين نکته دارای اهميت است 
ترکی نام آتورپاتکان نيامده است و اين نام 
ايراني هيچ گونه ارتباطي با زبان تركي ندارد. 

) تصريح می کند، نام 541چنان كه دياكونوف (ص 
Aturpat  به يوناني)Atropates اشتقاق و معناي (

حفظ شده توسط آتش «خدشه ايراني دارد:  صحيح و بي
ر کتيبه های پارتی و نام آترپاتکان د». مقدس

پهلوی ساسانی نيز به همين سان آمده است.  در 
مادها را  هرودوتحالي كه اسنادي کهن مانند 

آريايی خوانده اند و اسناد دوران اسالمی پيش از 
ترکی زبان شدن آذربايجان، آذربايجان را ايرانی 
زبان دانسته اند، حتا يك خط نوشته به زبان 

ا کاغذ از آذربايجان پيش ترکی بر پوست يا گل ي
 از عصر ايلخاني به دست نيامده است.

  
زبان پارسی دری (نو) و  در بارهنويسنده  سه)

باليدن و پرورش اين زمان در ادوار اسالمی سخن 
می گويد و می نويسد چرا اين زبان در دوران 
هخامنشيان و ساسانيان و.. پرورش نيافت و سندی 

نويسنده نمی داند که از اين زبان در دست نيست. 
پارسی دری زبان ايرانيان پيش از عصر اسالم 

 –بل که زبان ايرانيان اين دوره (اشكاني  ،نبود
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ساساني)، زبان پهلوي بود، كه اسناد بسياري از 
آن در دست است. در دوران هخامنشيان نيز زبان 
پارسی باستان در ايران متداول بود. اما براي 

ان پهلوی می توان به اين نشان دادن گستردگی زب
نکته اشاره کرد که اسنادی از مصر تا غرب چين 
بدين زبان يافت شده است. يک نمونه از متون 

ي است كه در ينوشته شده به زبان پهلوي، كتيبه 
شهر مشکين شهر آذربايجان يافته شده و برگردان 

 آن به فارسي كنوني، چنين است:
، شاه شاهان، ) شاپورپادشاهی( 27ماه مهر سال «

 –آن گاه که من ، نرسه ... گوبدان -پسر هرمزد
اين دژ را که فرخ ... پي نهاده بود، به نام 
ايزدان و فره شاه شاهان در هفت سال به پايان 

 رساندم.
 

اينک، شاهزاده، نجيب زاده، يا آزاده يي که 
بدين راه آيد و اين دژ را بپسندد، پس روان 

و که اين دژ را نمي نرسه .. را آفرين گويد. ت
 »پسندي، پس دژي بساز که از اين بهتر باشد!

 
اما در باره پارسی نو، هرچند پادشاهان ترک نيز 
زبان پارسی را در دربار خود رواج دادند، ولی 
اين امر به سبب لطف آنان نبود.  اما پرسشی كه 
در اين ميان پيش مي آيد آن است كه تركان تازه 

چرا ادبيات خودشان را  به تخت سلطنت برآمده
توليد نکردند؟ آيا آنان خودستيز بودند که به 
سوی ادبيات بيگانگان بروند؟ آيا هيچ قومی 
ادبيات خودش را از ادبيات ديگران پست تر می 
شمارد؟ پاسخ اين نيست که زبان ترکان حاکم بر 

 - دست کم تا چند سده –سرنوشت ايران و ايرانيان 
اوره يي تجاوز نمی کرده از حد يك زبان سطحي مح

است.  برای نمونه، ترکان غزنوی، که حتا يک اثر 
ترکی از خود نگذاشته اند، صاحب زبان و ادب و 
فرهنگی نبودند تا آن را در مناطق فرمانروايی 
خود به عنوان زبان اداری و ادبی به کار ببرند، 

زبان فارسي را به عنوان زبان رسمي،  ،بنابراين
 ي خود اختيار كردند.درباري، و ادب
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آقای هوشنگ کاظمی اربط مانند همه چهار)  
نويسندگان پان ترك ادعا می کنند که زبان سومری 
نسبت هايی به زبان ترکی دارد. اما اين ادعا را 

کامال  ،همان كتابي كه به دروغ بدان استناد جسته
 باطل مي كند:  

 
Kramer, Samuel, Noah 1963. The Sumerians. Chicago: University 
of Chicago Press: 
 
In vocabulary, grammer, and syntax, however, Sumerian still 
stands alone and seems to be unrelated to any other language, 
living or dead.” 
 

همچنان بر  ،واژگان، دستور، و نحو زبان سومري« 
ه نظر مي يگانگي [اين زبان] پاي مي فشارد و ب

رسد با ديگر زبان ها، زنده يا مرده، خويشاوندي 
 »ندارد.

 
يكي از كتاب هاي مشهوري كه در تدريس زبان 

 سومري از آن استفاده مي شود، اين كتاب است:
 

 John Hayes, "Sumerian"  2nd printing, 1999, Muenchen 
 

 در مقدمه اين کتاب می خوانيم:
 

Sumerian has the distinction of being the oldest attested language 
in the world. Spoken in the southern part of ancient 
Mesopotamia, the Iraq of today, its first texts date to about 3100 
BCE. Sumerian died out as a spoken language about 2000 BCE, 
but it was studied in the Mesopotamian school system as a 
language of high culture for almost  two thousand more years. A 
language-isolate, Sumerian has no obvious relatives.  
Typologically, Sumerian is quite different from the Semitic 
languages which followed it in Mesopotamia. It is  basically 
SOV, with core grammatical relationships marked by affixes  on 
the verb, and with adverbial relationships marked by 
postpositions  ,which are cross-referenced by prefixes on the 
verb. It is split  ergative; the perfect functions on an ergative 
basis, but the  imperfect on a nominative-accusative basis. 
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Because Sumerian is an isolate, and has been dead for thousands 
of  years, special problems arise in trying to elucidate its  
grammar. There are still major challenges in understanding its 
morphosyntax, and very little is known about Sumerian at the 
discourse  level. This volume will describe some of the major 
questions still to  be resolved. 
 

 ترجمه:
زبان سومري اين امتياز را دارد كه كهن ترين «

زباني است كه اسنادي از آن به جا مانده است. 
ف شده از اين زبان كه در نخستين متن هاي كش

هرين) باستان، الننواحي جنوبي ميانرودان (بين 
سال پيش از  3100عراق امروزي، رايج بوده، به 

ميالد مربوط مي شود. سومري، به عنوان زباني 
گفتاري، دو هزار سال پيش از ميالد متروك شد اما 
تقريبا تا دو هزار سال پس از آن هم اين زبان 

در مدرسه هاي » فرهنگ واال«به عنوان زبان 
ميانرودان تدريس مي شد. سومري زباني جدا است و 

ي نيست. از يبطور مشخص وابسته به هيچ خانواده 
ديدگاه گونه شناختي، زبان سومري با زبان سامي 
كه جايگزين آن در ميانرودان شد كامال فرق دارد. 

فاعل، «ساختار جمله در زبان سومري به صورت 
است. روابط دستوري در اين زبان با » مفعول، فعل

تعيين مي  ،هايي كه به فعل اضافه مي شوند» وند«
در جمله »  پي بست«صورت به گردد و قيدها نيز 

مي آيند. اين پي بست ها به وسيله پيشوندهاي 
متصل به فعل ارجاع داده مي شوند. همچنين روابط 
دستوري در اين زبان، ارگاتيو و گسسته است و از 

ين جهت، در ساختارهاي ارگاتيو بهترين بازدهي ا
مفعولي بازدهي  -را دارد و در ساختارهاي فاعلي

كمتري دارد.  چون سومري زباني تك خانواده يي 
است و نيز هزاران سال است كه از آن استفاده 
نمي شود، تعيين دستور اين زبان دشواري هاي 
ويژه يي را فرا روي پژوهشگران قرار مي دهد. 

نوز چالش هاي بزرگي در تشخيص ترتيب تكواژها ه
در اين زبان وجود دارد و شناخت ما از زبان 

 »سومري در سطح گفتمان بسيار اندك است.
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فرش پازيريک و هنر مينياتور  در بارهپنج)  
بايستي توجه داشت كه براي هنرهاي باستاني به 
سختي مي توان ريشه هاي قومي پيدا كرد. در مورد 

اشی شکی نيست که اين نوع هنر در ايران هنر نق
پيش از اسالم رايج بوده است.  يک نمونه آن کتاب 
ارژنگ مانی است که در ادبيات سخت مشهور است.  
نيز می توان به هنر پيکرنگاری ساسانی اشاره 

 کرد:
 
http://www.livius.org/a/iran/bishapur/bishapur_mosaic2_louvre.jp
g 
 
http://www.livius.org/a/iran/bishapur/bishapur_mosaic_tehran.JP
G 
 
صنعت مجسمه سازی و پيکرتراشي پس از برآمدن 
اسالم سيري نزولی پيدا کرد و بنابراين تا زمان 
تيموريان، اين صنعت در ايران به خاموشي 
گراييده بود.  اما در زمان تيموريان، نقاشان 

نياتور چينی بر ايرانيان اثر گذاشتند و هنر مي
 به وجود آمد.  

 
البته نمونه هايي از فرش دوران ساسانی از شهر 
قوميس نيز پيدا شده است.  اما اين که نمونه 
هاي زيادي از فرش از دوران باستان در هيچ نقطه 

به سبب پوسيده شدن فرش  ،جهان در دست نداريم
است.  ماندگاري فرش پازيريک نيز به علت محفوظ 

ي يست و از اين رو نمونه ماندن آن در يخ ا
استثنايی از اين هنر مي باشد.  تعلق فرش 
پازيريک به قومی خاص هنوز مشخص نيست ولی نظر 

بر آن است که اين فرش به  انبسياری از دانشمند
امروزی  انتعلق دارد. دانشمند Scythiansسكاها 

سكاها را ايرانی تبار می دانند، چنان که در 
ونوف آشكار بود و همچنين مطلب نقل شده از دياك

  Britannicaمی توان به دانشنامه های به روز شده 
 در اين مورد رجوع کرد.  Encartaو 

 
در مورد فرش در ايران باستان،  گزنفون در 

بدان كرده است. به جز  ه هايیکوروش نامه اشار
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فرش شاهانه بهارستان، اسنادی نيز به فرش های 
قه مندان براي كسب معمولی اشاره می کنند. عال

آگاهي بيش تر مي توانند به اين مقاله ارزنده 
 مراجعه نمايند:

 
http://www.iranica.com/articles/search/searchpdf.isc?ReqStrPDF
Path=/home1/iranica/articles/v4_articles/carpets/pre-
islamic_carpets&OptStrLogFile=/home/iranica/public_html/logs/
pdfdownload.html 

 
 1053آقای پرويز رجبی نيز توضيحاتی در شماره  

ند که ما نيز آن ه اشهروند در مورد اين فرش داد
 را ذکر می کنيم:

نخست اين که علت بقاي اين فرش دفن بودن آن در «
ي نمي يبرف و يخ است. وگرنه هيچ فرش و بافته 

تواند در زير خاک عمري پايدار داشته باشد. 
همين دليل است که از ايران باستان جز  درست به

يافته هاي پازيريک چيزي نمانده است. اال کفن 
هاي منقوش کشيشان و بلندپايگان مسيحي که در 
ايران درگذشته اند و در پوششي از کفن به غرب 
برده شده اند. باقي مانده هايي بسيار پوسيده 
از اين کفن ها در موزه غرب موجود است. نقش اين 

ها نقش هاي کامال شناخته شده ايراني است.  کفن
از گورهاي پازيريک نيز پارچه پشمي وارداتي از 
ايران به دست آمده است. نقش يکي از پارچه ها 
دژ کنگره دار ايراني محصور در مربع هاي کوچک 
است. درست همانند لباس نگهبانان شوش که در نقش 
ه آجرهاي رنگي و لعاب دار براي ما باقي ماند

 است.
 
آتنائيوس تاريخ نويس عصر آنتيک يونان گزارشي  

غافلگيرکننده از دوره اردشير هخامنشي دارد: 
روي تخت پتوهايي به رنگ ارغواني انداخته «

بودند که با مرغوب ترين پشم درست شده بود. در 
هر طرف تخت يک متکا بود و روي همه اين ها لحاف 

نوع ممکن هايي کشيده بودند که به ظريف ترين 
گلدوزي شده بودند. فرش هاي نرم ايراني فضاي 
مياني چادر را مي پوشاندند که نقش و نگارهايي 

 ».در حد اعالي زيبايي و ظرافت داشتند
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نمونه بسيار زيبايي از فرش دوره هخامنشي از 
گوري در پازيريک (در کوه هاي آلتاي جنوب 
روسيه) به دست آمده است که نقش هاي آن بدون 

رديد کامال هخامنشي هستند. بافت اين فرش از ت
همان تکنيکي برخوردار است که امروز در ايران 

متر  2متر پهنا و  8/1معمول است. اين فرش با 
درازا يک ميليون و دويست و پنجاه هزار گره 
دارد. نمدزين اسب هاي منقوش در اين فرش، درست 
همان نقش هايي را دارند که نمدزين نگاره اسب 
ها در تاالر صد ستون تخت جمشيد. با رديفي از 
شيرهاي در حال حرکت در حاشيه پيرامون. اين 
حاشيه در نگاره تخت نشيني داريوش در پلکان 

 »آپادانا هم به چشم مي خورد.
 

 آقای اربط می نويسد: شش)
حضور  ،ولي تاريخ نويسان پان آريائي ايران...«

را مصادف  و يا ورود تركان به منطقه آذربايجان
 »با زمان حكومت سلجوقيان مي دانند.

 
اما حقيقت آن است که همه تاريخ نويسان جهان 
ورود نخستين گروه هاي مهاجم ترک را به 
آذربايجان همزمان با دوران غزنوي و سلجوقي مي 
دانند. دوباره بر اين نکته تاکيد می شود که 
هيچ سندی در مورد زبان ترکی از آذربايجان پيش 

عصر ايلخاني وجود ندارد.  برای اين که نشان  از
داده شود آن چه جناب اربط نقل كرده، فقط عقيده 
تاريخ نويسان ايرانزمين نيست، از دانشنامه 

 بريتانيكا (زير واژه اغوز) نقل قول می کنيم:
 

These Turks came to form the bulk of the population there, and 
one Oguz tribal chief, Osman, founded the Ottoman dynasty 
(early 14th century) that would subsequently extend Turkish 
power throughout the eastern Mediterranean. The Oguz are the 
primary ancestors of the Turks of present-day Turkey. Little is 
known about the origins of the Turkic peoples, and much of their 
history even up to the time of the Mongol conquests in the 10th–
13th centuries is shrouded in obscurity. Chinese documents of the 
6th century AD refer to the empire of the T'u-chüeh as consisting 
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of two parts, the northern and western Turks. This empire 
submitted to the nominal suzerainty of the Chinese T'ang dynasty 
in the 7th century, but the northern Turks regained their 
independence in 682 and retained it until 744. The Orhon 
inscriptions, the oldest known Turkic records (8th century), refer 
to this empire and particularly to the confederation of Turkic 
tribes known as the Oguz; to the Uighur, who lived along the 
Selenga River (in present-day Mongolia); and to the Kyrgyz, who 
lived along the Yenisey River (in north-central Russia). When 
able to escape the domination of the T'ang dynasty, these northern 
Turkic groups fought each other for control of Mongolia from the 
8th to the 11th century, when the Oguz migrated westward into 
Iran and Afghanistan. In Iran the family of Oguz tribes known as 
Seljuqs created an empire that by the late 11th century stretched 
from the Amu Darya south to the Persian Gulf and from the Indus 
River west to the Mediterranean Sea. In 1071 the Seljuq sultan 
Alp-Arslan defeated the Byzantine Empire at the Battle of 
Manzikert and thereby opened the way for several million Oguz 
tribesmen to settle in Anatolia . 

 
(= در باره خاستگاه مردمان ترك آگاهي هاي 
اندكي موجود است، و بخش عمده يي از تاريخ آنان 

مغوالن در سده هاي  جهانگشايی هایحتا تا زمان 
ابهام است. اسناد چيني سده م. در پرده  13-10

کوئه، كه مركب از دو  -ششم م. به امپراتوري تو
بخش، تركان شمالي و تركان غربي بود، اشاره مي 
كنند. اين امپراتوري در سده هفتم به حاكميت 
صوري دودمان چيني تانگ گردن نهاد، اما تركان 

 744استقالل خود را بازيافتند و تا  682شمالي در 
  كتيبه هاي ارخون، كهن ترين نوشته حفظ كردند.

شناخته شده تركي (سده هشتم)، بدين امپراتوري و 
به ويژه به اتحاديه قبايل ترك معروف به اغوز؛ 
نيز به ايغورها، كه در امتداد رود سلنگا (اينك 
در مغولستان) مي زيستند؛ به قرقيزها، كه به 
موازات رود يني سئي (اينك در روسيه) مي زيستند 

 شاره دارد.ا
 

اين دسته هاي تركان شمالي، هنگامي كه موفق به 
رهايي از استيالي دودمان تانگ شدند، براي تسلط 
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بر مغولستان از سده هشتم تا يازدهم، آن گاه كه 
اغوزها به سوي غرب به ايران و افغانستان 
مهاجرت كردند، به نبرد با يك ديگر پرداختند. 

يل اغوز، معروف در ايران يكي از تيره هاي قبا
به سلجوقيان، در اواخر سده يازدهم امپراتوري 
يي را پديد آوردند كه از آمودريا تا خليج فارس 
در جنوب، و از رود سند تا درياي مديترانه در 

آلپ  -سلطان سلجوقي 1071غرب گسترده بود. در 
ارسالن امپراتور بيزانس را در نبرد منزيكرت 

اسكان چندين  شكست داد و در نتيجه آن راه
ايلياتي اغوز در آناتولي گشوده شد.  597ميليون

اين تركان به گونه توده يي از مردمان بدين 
سرزمين وارد شدند، و يكي از قبيله ساالران اغز، 
به نام عثمان، دودمان عثماني را بنيان نهاد 

) كه سپس نيروي تركان را در 14(اوايل سده 
غوزها نياكان سراسر مديترانه شرقي گسترش داد. ا

 اصلي تركان تركيه كنوني هستند)
 
شايد برای آقای اربط عجيب باشد، ولی  

سفارتخانه های جمهوری آذربايجان و ترکيه نيز 
همان سخناني را مي گويند كه وي به پان آريايي 

 هاي فرضي نسبت داده است:
 

http://www.kiffer.us/azeri_info/history_of_azerbaijan-emb.htm 
http://www.turkishembassy.org.pk/Tourism.php?res=High 

 
اما در باره توران، كه جناب اربط آن را  هفت) 

 به تركان نسبت داده است، بايد گفت كه: 
) عنوان قوم يا Toj/Toz، پهلوي Turaتور (اوستايي 

مجاور و گاه متخاصم با آرياييان خاص    قبيله
  سده يانهاي م(قوم زرتشت) در عصر اوستايي (آسي

پ. م.) بوده است كه از آن براي نخستين بار 13

                                     
. ميليون ها نفر اغراق آميز است. سخن می توان تنها  597

بر سر صدها هزار نفر باشد. تازه همراه با ترکمانان 
سلجوقی، شمار بسياری از باشندگان غير تورکی زبان فالت 

ل، شمار ايران به سرزمين آناتولی کوچيده بودند. در ک
تورکی زبانان نمی توانسته است بيش از چند ده هزار 

 آريانفر.-نفر باشد.
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) ياد گرديده و به 143-13/4در اوستاي كهن (يشت
روان مؤمنان مزداپرست آن درود فرستاده شده 

تنها » توراني«و » تور«است. از آن پس نيز نام 
در روايات ايراني، و از طريق آن، در متون 

با اين حال، و شود.  يوناني آشكار و شناخته مي
با وجود اين كه در هيچ يك از منابع تركي پيش 

نرفته و » توراني«و » تور«نامي از  ،از اسالم
ي براي آن ها ي  اساسًا چنين قوم يا قبيله
پردازان نژادپرست  ناشناخته بوده است، نظريه

تركيسم در سده بيستم، براي پر كردن خالء  پان
وسل شده، توران سازي مت هويتي خود، به اسطوره بي

را منشأ و خاستگاه تركان معرفي كردند و از 
وجود امپراتوري توران در عصر باستان دم زدند و 
از ضرورت احياي آن امپراتوري خيالي ترك از 

 مرزهاي عثماني تا چين سخن راندند! 
 

اما با توجه به آن چه از تورانيان كهن و حقيقي 
نام شخص و بر جاي مانده است، يعني شمار زيادي 

مكان، كه تنها در متون زرتشتي و ايراني ياد 
ريشه و معنايي ايراني دارند  همهگرديده، و 

(مانند: پشنگ، افراسياب، گرسيوز، اغريرث، 
گروي، كهرم، سپهرم، اندريمان، سرخه، شيده، 
فرنگيس، منيژه، ويسه، فرشيدورد، لهاك، هومان، 

سيامك، پيران، بارمان، پيلسم، گلباد، نستيهن، 
)، كامالً …شواسپ، ارجاسپ، ويدرفش، نامخواست و

آشكار و مسلم است كه تورانيان عصر اوستايي، 
(آريايي به معناي عام) » ايراني«ي ي  قوم/ قبيله

ي ايراني ي نيز خود واژه» تور«اند. نام  بوده
را دارد. از » نيرومند و خشمگين«است و معناي 

تورانيان  ي كهي  سوي ديگر، در عصر و گستره
پ. م.) هنوز پاي 13  سده  زيستند (آسياي ميانه مي

زباني به آسياي ميانه  ترك  هيچ قوم و قبيله
گشوده نشده بود و اين مردمان هنوز در مرزهاي 

 زيستند.  چين و مغولستان مي
 

در عصر اشكاني و ساساني، پس از آن كه ياد و 
و  ها پيوسته تورانيان كهن ديگر به اسطوره  خاطره

گزين شدن  ها جاي گرفته بود، با جاي در دل حماسه
ها در آسياي ميانه، و سپس در  هپتاليان و خيون
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در اين ناحيه، » تركان«عصر اسالمي با ساكن شدن 
ي  نام قوم/ قبيله فراموش شده و از ميان رفته

اين   ، به باشندگان جديد و نوآمده»توران«
ها، و  نها و هو منطقه، يعني هپتاليان و خيون

اطالق گشت و با آنان منطبق شد. » تركان«سرانجام 
از اين روست كه در متون عصر اسالمي، گاه از 
اصطالح تور و توران براي اشاره به تركان ساكن 

 شود.  هر استفاده ميالنآسياي ميانه و ماوراء
 

 در اين باره نگاه كنيد به: 
 قفقاز در بارهسخنراني كوتاهي : «برتلدوالديمير 

، ياد يار، دفتر اول، مؤسسه »و آسياي ميانه
 175، ص 1372مطالعات تحقيقات فرهنگي، 

، ترجمه »زمان و زادگاه زرتشت«گراردو نيولي:  
 149، ص1381سيدمنصور سيدسجادي، انتشارات آگه، 

 به بعد
، »پژوهشي در اساطير ايران«مهرداد بهار: 
 390، 181-2، ص 1376انتشارات آگه، 

، جلد دوم، انتشارات »اوستا«واه: جليل دوستخ 
 963-4، ص 1375مرواريد، 

، انتشارات »سرايي در ايران حماسه«هللا صفا:  ذبيح 
 به بعد 586، ص 1374فردوس، 

، جلد سوم، »تاريخ ايران باستان«حسن پيرنيا:  
 1994-5، ص 1378انتشارات افراسياب، 

  ، جلد يكم، ترجمه»تاريخ كيش زرتشت«مري بويس:  
 144، ص 1376زاده، انتشارات توس،  ايون صنعتيهم

، ترجمه »چكيده تاريخ كيش زرتشت«مري بويس: 
، 1377شاه،  زاده، انتشارات صفيعلي همايون صنعتي

 23-4ص 
، جلد »تاريخ مردم ايران«عبدالحسين زرينكوب: 

 17،40، ص 1373يكم، انتشارات اميركبير، 
رجمه ، ت»ميراث باستاني ايران«ريچارد فراي:  

، 1377نيا، انتشارات علمي و فرهنگي،  مسعود رجب
 67-8ص 
، »مزداپرستي در ايران قديم«آرتور كريستنسن:  

، ص 1376هللا صفا، انتشارات هيرمند،  ترجمه ذبيح
112 ،6-95 
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قسمت  -، جلد سوم»تاريخ ايران«احسان يارشاطر:  
حسن انوشه،   اول، پژوهش دانشگاه كمبريج، ترجمه

 519-20، ص 1380اميركبير، انتشارات 
، جلد چهارم، »شده هزاره هاي گم«پرويز رجبي:  

 54-55، ص 1381انتشارات توس، 
، انتشارات طرح »فردوسي«محمدامين رياحي خويي:  

 190، 47-51، ص 1375نو، 
، جلد پنجم، »فرهنگ فارسي«محمد معين:  

 399، ص 1380انتشارات اميركبير، 
 
- E. Yarshater, "Afrasiab": Encyclopaedia Iranica, vol. 2, 1987, 

p. 576 
 - C. E. Bosworth, "Central Asia IV. In the Islamic period up to 

the Mongos": Encyclopaedia Iranica, vol. 5, 1992, p. 169 
 

 (به نقل از:
http://prana.persianblog.com/1382_10_prana_archive.html) 

  
بط مانند تمام قومگرايان آمارهايی آقای ار هشت)

از جمعيت ايران می دهد که هيچ منبع و مرجع 
ي آن را تأييد نمي كند. يموثق و شناخته شده 

برای نمونه، تا کنون به جز دو آمار رسمی، هيچ 
آمار ديگري از تركيب گويشوران ايرانی گرفته 
نشده است. با اين حال آقای اربط خودش را 

 ترک (!) مي پندارد.» ونسی ميلي«سخنگوی 
 

آمارگيري بسيار مستندي در مورد  1370در سال 
جمعيت ايران انجام گرفته است كه شرح آن را در 

 مقاالت زير مي توان يافت:
 
http://khabarnameh.gooya.com/society/archives/010245.php 
http://asre-nou.net/1383/ordibehesht/20/m-mohsenian.html 

 
، هنگام صدور شناسنامه براي 1370رداد در م«

مادر در  ٥٥٨هزار و  ٤٩نوزادان، در باره زبان 
مطرح شد كه نتيجه حاكي از سهم  یتراز كشور سوال

درصدي زبان هاى غيرفارسي در ايران  8.53حضور 
بود. بر اساس نمونه گيري مذكور، توزيع سهم هر 
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٤٦يك از زبان ها (به درصد) به اين شرح بود:  ٢ 
٢٠فارسي؛ - ٨كردي؛  -١٠تركي آذربايجاني؛ - ٦ ٩ - 

٧لري؛  ٥گيلكي و شمالي؛  - ٢ ٢عربي ؛ - ٣ ٧  -
٠بلوچي؛  ٠تركمني؛ - ٦ ٠ارمني؛ و - ١ ساير - ٢
ها و زبان هاي همخانواده  پس اگر گويش». زبان ها

زبان هايي  با  فارسي را با آمار فوق جمع شود
وند، حدود خوانده مي ش» آريايي (ايراني)«كه 
 مي گيرند.   بر ايران را  در ٧۶٪

 
 عمومي بريتانيکا می خوانيم:  در دانشنامه

زبانی که در آن نيمی  ايران کشوری است چند«
زبان هستند و يک چهارم ديگر به زبان های  پارسی

هندوايرانی ديگر تکلم کنند. حدود يک پنجم 
 ».جمعيت ايران ترکزبان است

 
که داده  1335ر در سال بر اساس سرشماری  کشو

 زيرهای آن در کتاب : فرهنگ جغرافيای ايران 
نظارت سرتيپ رزم آرا تدوين گشت، جمعيت ايران 

ميليون نفر بود.  از اين  14حدود  1335در سال 
 2451061ميليون تعداد جمعيت مناطق ترکی زبان  14

و  877627ترکی -و تعداد مناطق دوزبانه فارسی
 187464کردی -ترکی-ان فارسیتعداد مناطق سه زب

بوده است. اگر  97491نفر و تعداد مناطق ترکمنی 
مناطق ترکمنی و  همهدست باال را بگيريم و 

 همهکردی را با -ترکی -ترکی و فارسی-فارسی
مناطق ترکی زبان بنا بر اطالعات اين کتاب جمع 

%  جمعيت ايران ترکی 24تا  23بندی کنيم، حدود 
 زبان می شوند. 

 
بنگريد به مقاله: نگاهی ديگر به داده های (

زبانی و مذهبی ايران معاصر، احسان هوشمند، 
 )1384، مهر 43فصلنامه گفتگو، شماره 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1929&Number=43
&Appendix=0 
 

سرشماري هايی نيز  1375همچنين دولت ايران در  
 در استان هاي كشور انجام داد:

http://www.statoids.com/uir.html 
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(هجری شمسی) 75مجموع کل جمعيت ايران در سال 

نفر بود. حال اين آمار را بررسی  60055488برابر 
 می کنيم :

درصد ترك  95استان هايی که با دقت باالتر از 
 زبان هستند عبارت اند از :

آذربايجان شرقی، زنجان، اردبيل و مجموع جمعيت 
ميليون نفر. اگر فرض  5.4است با  آن ها برابر 

درصد جمعيت آذربايجان غربی نيز  پنجاهکنيم 
ميليون نفر می  6.6تركی زبان هستند اين عدد به 

رسد (هرچند که نقشه ها بيشينه مردم آن جا را 
کردزبان معرفي مي كنند).  بنابراين آمار، 
ايرانيان تركی زباني که در مناطقی زندگی می 

ها زبان تركي تکلم می شود حدود کنند که درآن 
 درصد جمعيت کل کشور را در بر مي گيرند. 10.5
 

البته کسان ديگری هستند که آذربايجاني تبار می 
باشند ولی در محيط کار و جامعه آنان زبان ترکی 

تهران.  باشندهحاکم نيست؛ مثل آذريايجاني هاي 
آذربايجاني هاي تهران در آميزش با فرهنگ های 

کشور قرار گرفته اند، بسياری از آنان با تمام 
افرادی که از گوشه و کنار کشور در تهران جمع 

ازدواج کرده اند. بسياري از آنان حتا  ،شده اند
حال با همه  تكلم به تركي را نيز نمي دانند.

درصد جمعيت تهران را هم  30اگر  ،اين احوال
 ميليون. ۴ميليون  ١٢تركی زبان بدانيم يعني از 

معيت مناطق تركی زبان اطراف اراك و قزوين و ج
همدان و گيالن را هم اگر با مراجعه به آمار 
جمعيتي آن شهرها محاسبه شود، حداكثر حدود يك 

ميليون مي شود. كه جمع كل آنان مي شود:   
١١٫٣۶١٫٠٠٠ 

 درصد جمعيت كل كشور. 18.9يعني 
 
قای اربط در نوشته خود به فردی به نام نه) آ 

اما آگاه نيست که هيچ  ،يرار استناد می کندپورپ
كس در جهان علم ادعاهای موهوم پورپيرار را جدی 

 نگرفته است.
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پورپيرار، به ويژه در آثار جديد خود، پيوسته 
پيراهن عثمانی  ،مي كوشد از ماجرای خيالي پوريم

برای پوشاندن اهداف و نيات شوم خود بسازد. او 
يان برای انتقام کشی از طرفی ادعا دارد كه يهود

از اقوام ممتاز خاور ميانه با اجير نمودن 
عاملين هخامنشی به نسل کشی ايشان پرداخته اند 

سال سکوت در منطقه و  1200و پس از آن در پی 
برای از بين بردن هر گونه رد و نشانی از اين 

 دودمانجنايت بی سابقه، به تاريخ سازی و توليد 
انی پرداخته اند!!!!، و های مجعول اشکانی و ساس

از سوی ديگر، برای اثبات وقوع چنين حادثه 
هولناکی به تورات همان يهوديان جاعل و زيرکی 
استناد می کند که موفق به ايجاد دو سلسله قالبی 
با اين همه کتيبه،  سکه، بنا، و نقش و نگار 

 شده اند !!!
 

حال بايد پرسيد چگونه می توان پذيرفت و باور 
 –به ادعاي پورپيرار  -ه اين يهوديان داشت ک

سازنده: سلمان فارسي، زرتشت، مزدک، مانی، 
بابک، ابومسلم خراسانی و يعقوب ليث، پاسارگاد، 
شاهنامه، زبان پهلوی، زبان اوستايي، کتيبه، 
سکه، نقش رجب  و نقش رستم و تنگ چوگان و... با 
اين همه درايت و استعداد و وقت و هزينه يی که 

تصور پورپيرار) برای رسيدن به هدف شان به (به 
خرج داده اند، از حذف ماجرای پوريم از کتاب 
دينی خويش، كه به قول پورپيرار موجب رسوايي و 
نشانه خونخواري آنان است، غافل و ناتوان مانده 

شايد آنان هرگز گمان نمی برده اند كه  اند؟!!
ده فرد مسأله داري چون پورپيرار از پس دوازده س

اين چنين معجزه آسا به عهد عتيق رجوع و  ،سکوت
 راز آنان را فاش كند!

 
همچنين برای آگاهی جناب اربط بايد گفت كه 
تاكنون چندين كتاب در نقد ادعاهاي موهوم و 
ضدايراني پورپيرار در داخل كشور منتشر شده 

 است؛ برای نمونه:
دوازده سده شكوه (نقدي بر كتاب دوازده سده -

داريوش  -نوشته: امير نعمتي ليمايي  سكوت)،
 1383، »اميد مهر«احمدي، انتشارات 
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اعتبار باستان شناختي آريا و پارس، نوشته -
تقي عطايي و علي اكبر وحدتي، انتشارات د محم
 1382، »شيرازه«
 
 آقای اربط می نويسند: ده) 
 ،يكي ديگر از جعليات پان آريائيان ايران«

آريائيان است. بايد تخصيص جشن عيد نوروز به 
ي مانند ايران و يا نوروز يتوجه كرد كه اسم ها

فردوسي است.  -از ابداعات شاعر بلند آوازه پارس
نه كشوري به  ،زيرا تا پيش از تدوين شاهنامه

نام ايران در منطقه وجود داشته و نه مردم جشن 
فرا رسيدن بهار را نوروز مي خواندند. جشن و 

هار قدمتي طوالني در منطقه بزرگداشت فرا رسيدن ب
منطقه فرا رسيدن  مردمدارد. از زمان سومريان 
شود به تاريخ و  (نگاهبهار را جشن مي گرفتند. 
ضمنا در زمان .) S.N.Kفرهنگ سومريان توسط آقاي 

حكومت تركان سلجوقي بود كه به امر ملكشاه 
سلجوقي دانشمندان ايراني روز دقيق فرا رسيدن 

ايران را كه هنوز هم  خورشيدیامه النبهار و س
 » مورد استفاده ايرانيان است، به ثبت رساندند.

 
اما وی از اين حقيقت كامال ناآگاه است که سابقه 
كاربرد نام ايران بسيار کهن تر از عصر فردوسي 
است. پيش از فردوسي، رودكي نام ايران را بارها 
در اشعار خود به كار برده است. شايد جناب اربط 

 ر فردوسي را مقدم بر رودكي مي انگارد! عص
آن مه آزادگان و -شادي بو جعفر احمد بن محمد 

 مفخر ايران.. 
 

دست نثر پارسي، كه به  ترين نمونه در در كهن
شاهنامه ابومنصوري معروف است و تنها مقدمه آن 

هجري متعلق است، نام  346بر جاي مانده و به 
 ايران گواهي شده است: 

نصر عبدالرزاق ... نژادي بزرگ داشت امير ابوم«
و از تخم اسپهبدان ايران بود (سرچشمه  ،به گوهر

، ص 1382هاي فردوسي شناسي، محمد امين رياحي، 
شهر از رود آموي است تا رود مصر (ص  )؛ ايران140
)؛ او را كشواد از آن خواندندي كه از 142

ساالران ايران هيچ كس آن آيين نياورد كه او 
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)؛ پس هر دوان به طوس شدند با هزار 144 آورد (ص
 )».146و با تركان جنگ كردند (ص  مرد ايراني

 
ق) نيز در كتاب آثار  442-362ابوريحان بيروني (

) خود 1377داناسرشت،  الباقيه (ترجمه اكبر
اردشير بن بابك ... ملقب به «آورده است: 

گردآورنده، جامع، است چه، كشور ايران را به يك 
)؛ اسكندر هر چه از علوم 164د آورد (ص جا گر

مرغوب و صنايع بديع در ايران يافت همه را طعمه 
)؛ اوستا را در خزانه دارا 171آتش گردانيد (ص 

ي بود طالكاري شده يبن دارا پادشاه ايران نسخه 
 )».301(ص 
 

مهم تر از همه، سكه ها و كتيبه هاي ساساني اند 
مي آيند و در  كه اسنادي خدشه ناپذير به شمار

آن ها بارها نام ايران گواهي شده است. براي 
نمونه، بر سكه هاي اردشير پاپكان اين عبارت به 

 »اردشير، شاهنشاه ايران«چشم مي خورد: 
 Ardashi shahan shah eran 
http://www.grifterrec.com/coins/sasania/sas_rs/ard_I/i_sas_ardI_1
0_rs_o4.jpg  
http://www.classicalcoins.com/product526.html  

 
كرتير، روحاني برجسته عصر ساساني در سنگ نبشته 

آتش ها و مغان بسياري را در «خود آورده است: 
 ».امپراتوري ايران ... كامياب ساختم

http://www.sasanika.com/pdf/NAQSH.pdf  
 

 ،نيازي به گفتن نيست كه ترکی زبانان ترکيه
يرند و خود واژه نوروز به نوروز را جشن نمی گ

ي يپيش از زمان شاهنامه تعلق دارد و واژه 
فارسی است که به ترکی داخل شده است.  

نوروز را ترکان آسيای ميانه به  ،بنابراين
 احتمال قوی از ايرانيان سغدی گرفتند.

 
دانشمند نامدار ايراني در ، ابوريحان بيروني
» التنجيم التفهيم الوائل صناعت«كتاب پارسي خود 

نظير  گزارشي بسيار رسا و شيوا و حاوي نكاتي بي
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هاي ايرانيان، البته پيش از  و ارزشمند از جشن
 نويسد: شاهنامه فردوسي، عرضه داشته است. وي مي

 
نخستين روز است از فروردين ماه  -نوروز چيست؟«

اند؛ زيرا كه  و از اين جهت، روز نو نام كرده
ه از پس اوست از اين پيشاني سال نو است و آن چ

هاست.  پنج روز [= پنج روز اول فروردين] همه جشن
دارند؛ » نوروز بزرگ«و ششم فروردين ماه را 

هاي حشم و  زيرا كه خسروان بدان پنج روز حق
ها روا  گروهان و بزرگان بگزاردندي و حاجت

كردني، آن گاه بدين روز ششم خلوت كردندي 
ندر نوروز خاصگان را. و اعتقاد پارسيان ا

نخستين آن است كه اول روزي است از زمانه و 
 ».بدو، فلك آغازيد گشتن

 
ايرانيان باستان جشن هاي بسياري داشته اند كه 
هرکدام از آن ها در دين زردشتی مفهوم خاصی 
داشته و نمی توان مفهوم اين جشن ها را در تمدن 
ديگری يافت. به اين نکته نيز بايد اشاره كرد 

يام نيز در نوروزنامه خود به تفصيل از که عمر خ
جشن نوروز سخن گفته و آن را به شاهان باستاني 

 ايران نسبت داده است.
 

داريوش اول در «جناب اربط مي نويسد: يازده) 
ي در رابطه با ساختمان تخت جمشيد از يكتيبه 

صنعتگران ماننائي نيز در ميان ساير صنعت گران 
كه به دستور او در از اقوام ديگر نام مي برد 

 »!!!ساختن ساختمان تخت جمشيد شركت كرده اند
 

اما حقيقت آن است كه هيچ سنگ نبشته يي از عصر 
هخامنشي، و مشخصا از داريوش يكم و در تخت 
جمشيد، وجود ندارد كه در آن نامي از ماناها يا 

 ذكري از صنعت آن ها رفته باشد.
 

د فريب جعل و تحريف ساده لوحانه تاريخ به قص
دادن مشتي افراد منفعل و سر خورده، با اين پيش 
فرض كه تمام مردم جهان نادان و ناتوان از درك 
حقيقت اند، روش هميشگي همه نويسندگان تجزيه 

 طلب پان تركيست است.
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را » آسيانی«قای اربط زيرکانه اصطالح دوازده) آ

برای اقوامی که با هم ربطی ندارند يعنی ترکان، 
ن، اورارتوييان و چند قوم ديگر استفاده ايالميا

می کند و گويا می خواهد به خوانندگان وانمود 
کند که اين چند قوم از يک گروه زبانی هستند. 
اما زبان ايالمی هيچ پيوستگی و وابستگی برای 

اورارتوئی ندارد و اين -نمونه به زبان های هوری
 دو زبان هم هيچ وابستگی به ترکی ندارند.  برای

 اطالعات بيشتر بنگريد به دو مقاله زير:
 
در باره مردم قفقازي و رد نظر بطالن پان  -

 ترکيستان
بررسي نظرهاي پان ترکيست ها و پان عربيست ها -

 ايالميان در باره
 
افزون بر آن چه گفته شد، اشکاالت تاريخی بسيار  

ديگر نيز مي توان بر مقاله جناب اربط وارد 
آشكارا مباحث تاريخي را  ساخت، هرچند وي به

بهانه يي براي پرداختن به دغدغه هاي سياسي خود 
قرار داده است. اما آن چه روشن است، اين است 
كه با تحريف تاريخ ايران و كاستن از سابقه 
كاربرد نام ايران و آن را جعل فردوسی دانستن و 
تاريخ رسمی جهان را پان آريايی خواندن، نمی 

الت كنوني ايران را رفع نمود و توان چيزي از مشك
دگي الناين سرزمين كهن را به سوي پيشرفت و ب

 سوق داد.
 
 
 
 
 
 
 
 

 4پيوست شماره 
 

 کيانی داريوش
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  ايران  فالت  به ها آريايی ورود
 رضی  هاشم استاد: روايت  به

 
 ها: پارس و مادها
 تصويری ماد، تاريخ از خويش روايت در هرودوت
 و همبسته كامالً  حكومتی وجود از حاكی

) Deioces( ديوكس زمان از و ماد در يافته سازمان
 كند می معرفی ماد پادشاهی بنيادگذار را او كه -
 تأسيس شخصی، گارد تشكيل از و دارد می عرضه -

 و درباری تشريفات برقراری پادشاهی، كاخ و شهر
 گويد می سخن وی دست به ماد پراكنده قبايل اتحاد

 موجود های واقعيت با صويرت اين اما]. ١[
 وقتِ  متون كه نمود توجه بايد. ندارد همخوانی
 كه اين فرض با - را) Daiaukku( اوكو دی آشوری،
Deioces صرفاً  - بدانيم او بر منطبق را هرودوت 
 همدست و مانا سرزمين شهرهای از يكی حاكم

 قاطع، لشكركشی يك پی در كه داند می اورارتوها
 خنثا وی  شورشگرانه اقدامات و گرديد بازداشت

 خاندان با فرد اين ارتباط از همچنين]. ٢[شد
 منابع در) وييگ  ارشتی و اووخشتر( ماد پادشاهی

. نيست اثری) آشوری متون مانند( هرودوت از پيش
 »اوكو دی« اقدام كه كرد گمان چنين توان می تنها

 هرودوت روايت Deioces با او كه اين فرض به باز(
 با همدستی در و آشور قدرت ضد بر) باشد منطبق
 كرداری وی، از پس سال ها ده اورارتو، دولت

 شخصيت تعالی از پس و آمده شمار به قهرمانانه
 مادها، برای یي  اسطوره و ملی قهرمانی حد تا وی
 سلطنتی خاندان »دودمان  ـ   سر« مقام و نقش در
 . است گرفته جای و شده نهاده ماد

 
 و تمدنی نهادهای  باره در چه آن رسد می نظر به

 از پس و هرودوت( تاريخی متون در مادها حكومتی
 هخامنشيان به متعلق تصويری است، شده روايت) وی
 كه مادهايی قامت و تن به سپس كه باشد ها پارس و

 شده بازسازی و پوشانده بود، گذشته روزگارشان
 اسنادی كه - آشوری متون از چه آن]. ٣[ است
 آن آيد، بر می – هستند مادها دوران با اصرمع
. م .پ هفتم تا نهم  سده از مادها كه است
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 سبب كه بيابند پيشرفتی چنان بودند نتوانسته
 طوايف و قبايل يافتگی سازمان و اتحاد و همگرايی
 برتر فرمانروای و رهبر يك محور بر ماد  پراكنده

 ایه سرزمين كل پادشاه را وی بتوان كه - واحد و
 در را ديوكس هرودوت كه گونه آن ناميد؛ مادنشين

]. ۴[باشد شده - نمايد  می چنين ابتدا همان
 خود پرشمار های لشكركشی ضمن در آشور پادشاهان

 فراوانی شمار با همواره مادها، سكونت قلمرو به
) مختلف شهرهای مستقل حاكمان( »بومی شاهان« از

 بر حاكم احدو پادشاه يك نه و اند  بوده رو روبه
 ].۵[مادنشين های سرزمين كل

 
 زمانی مادها حكومتی و تمدنی ضعف ديگر، سوی از

 های حفاری بدانيم كه شود می آشكارتر
 های سرزمين در يافته انجام شناختی باستان
 نداده دست به را يی  عمده آثار چنان مادنشين

  ويژه نشان قاطعيت، با را آن ها بتوان كه است
 كاخ از ديگر، سخن به. دانست ماد تحكوم و تمدن
 مدعی هرودوت كه چنان( هگمتانه در ديوكس عظيم
 شهرها، از مادی، شاهان سلطنتی های كاخ از ،)است
 دولت يك كه چه آن هر و دولتی های بايگانی ها، دژ

 و باشد داشته بايد رفته پيش تمدن يك و توانا
  د،باش مادی متمركز دولت يك وجود  نشانه تواند می

 نيز امروزه. است نيامده دست به اثری تاكنون
 و كردستان در واقع یي صخره گورهای از بسياری

 داوود، دكان: مانند آذربايجان، و كرمانشاه
 داوود، كل قيزقاپان، فرهاد، و شيرين فخريكا،

 مادها دوران به گذشته در كه... و كيج و كورخ
 يا سلوكيان عصر به متعلق اينك بود، شده منسوب
 ].٦[شود می دانسته اشكانيان اوايل

 
 .پ هفتم سده به متعلق های اقامتگاه مجموعه اما
 ،»گودين« های تپه در هايی كاِوش پی در كه. م
 پيشين رو قلم در( »باباجان« و ،»جان نوشی«

 به تصريحی نيز] ٧[اند گرديده شناسايی) مادها
 كند؛ نمی مادی متمركز و واحد پادشاهی يك وجود
 متعلق مراكزی آن ها  همه رسد می نظر به كه اچر
 .پ ششم سده در كه اند بوده محلی فرمانروايان به
 تنزل عدوانی تصرف دچار و فقير هايی محل به. م
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 يا الگو تواند نمی امر اين البته و اند؛ كرده
 مادی مند قدرت و شكوفا دولت يك وجود یي نشانه

 آغاز در هك تحولی و توسعه اما. باشد عصر آن در
 واقع در شده، محلی مراكز گونه اين رشد باعث
 تقاضاهای و آشور های ستانی خراج  نتيجه و معلول

 توسعه اين حال، اين با. است بوده بازرگانی
 بستگی آشوريان تقاضاهای به كه رو آن از دقيقاً 
  سده اواخر در آشور امپراتوری فروپاشی با داشت،
 است معقول نتيجه در. رسيد پايان به. م .پ هفتم
 حد از هرگز عصر آن در مادها كه شود گيری نتيجه

 چون اند؛ نرفته فراتر یي قبيله سست كنفدراسيون
 يك  يافته سازمان منابع و اساسی های انگيزه فاقد

 ]. ٨[بودند بزرگ امپراتوری
 

 – Khshathrita( فرورتی زمان در كه است آن واقعيت
Fravarti] (ماد پادشاه دومين دوتهرو تاريخ در كه 
 جز چيزی ماد - فرضی - دولتِ ] شود می دانسته
 و ماد  قبيله يا شهر چند نظامی و سياسی اتحاد
 فرورتی آشور، پادشاه برای و نبود كيمری و مانا
 واقع( Karkashshi/ كركشی شهر شورشی  سركرده تنها
 چند متحدانش با كه بود) كنونی همدان نزديكی در
 غارت و تهديد زاگرس در را آشور هب وابسته شهر
 عليه را شهرها ديگر سران شوراندن قصد و كرد می

 از يكی ضمن در سرانجام و] ٩[داشت آشور دولت
 و شد كشته خود  بلندپروازانه و جسورانه نبردهای
 . گرديد پراكنده تماماً  نيروهايش

 
 امپراتوری سرنگونی در مادها  برجسته اقدام اما
 كه است كرده می بايسته) ها بابلی ههمرا به( آشور
 سپاهی تدارك برای درخوری منابع دارای ماد دولت
 نيز منابع اين و باشد يافته سازمان و توانا

 آباد شهرهای از ماد های ستانی خراج حاصل گمان بی
 بازرگانی دادوستدهای حاصل نيز و آن فرمان زير
 تجاری شاهراه بر آن نظارت و ميانه آسيای با
 سپاه ،حال اين با اما. است بوده بزرگ اسانخر
 داده نشان خود از درخشانی های توانايی كمتر ماد
 سرنگونی عمليات از آن دستاوردهای كه چنان است؛
 ديگر، سوی از و بود بابل از كمتر بسيار آشور
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 و] ١٠[ها پارت و كادوسيان با نيز ماد نبردهای
 .تاس بوده پيروزی كسب بدون پارس، و ليديه

 
 كه است مدعی خود تاريخ در هرودوت همچنين،
 را ها پارس بودند توانسته فرورتی زمان از مادها

 نبرد و] ١١[نمايند خود باجگزار و فرمانبردار
 اين عليه كورش خيزش حاصل نيز را ماد و پارس
 و روايت اين  پايه بر. كند می توصيف گری سلطه
 اين بر سخت پژوهشگران برخی ديگر،  اشاره چندين
 فرمان تحت ديرزمانی ها پارس كه اند افتاده گمان

 و الگوها از بسياری و بوده ماد دولت  سيطره و
 حتا و سياسی و تمدنی و فرهنگی های نهاد و ها روش

 . اند برگرفته و آموخته مادها از را خود معماری
 

 مستقلی شناختی باستان سند هيچ كه اين از جدای
 مادها فرضی  سلطه و نفوذ ناي به كه نيست دست در
 در چه آن اساس بر كه بل كند، تصريح ها پارس بر
 برخالف كنونی، صريح های دانسته شد، گفته باال

 و يونانی تاريخ نويسان ادعای و تصويرسازی
 یي  عمده بخش در ماد دولت كه دهد می نشان التينی،

 حد در و پراكنده و ضعيف دولتی خود، تاريخ از
 لحاظ به و - بومی و مادی قبايل از ای اتحاديه

 دار ريشه و پايدار نهادهای فاقد - ويژگی اين
 توان نمی بنابراين، است؛ بوده تمدنی و حكومتی
 ساختارهای شتاب، به كه –پارس دولت نمود تصور

 نهادينه و فراگرفته را ايالميان تمدنی و حكومتی
 نفوذ  چنبره در نخست نيز آن قلمرو و بود، ساخته

 - داشت قرار بابل و آشور و ايالم كشاكش و
 تمدنی و حكومتی الگوهای و سازوكارها و نهادها

 يا و برده،  ميراث و برگرفته مادها از را خود
 .باشد ماد دولت بردار فرمان و باجگزار

 
 ها: نوشت پی
 مازندرانی، وحيد ؛١٨١-٢ ص پيرنيا،: هرودت -]١[
 ٧٩-٨٠ ص
 ص زرينكوب، ؛٨۵ ص من،گيرش ؛١١۵ ص كمرون، -]٢[
 ١٧٦ ص پيرنيا، ؛٨٦
 ٩٣ ص بريان، -]٣[
 ٩۴ ص بريان، -]۴[
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 ص زرينكوب، ؛١٣٧-٨ص كمرون، ؛٩۴ ص بريان، -]۵[
٨٧-٩٠ 
 ٣٣٨ ص كخ، ؛١١٧-١٢٨ ص ،١٣٧۵ بويس، -]۶[
 ۵١-٧١ ص فيروزمندی، و سرفراز -]٧[
 ٣١-۴ ص كورت، -]٨[
 ١٣۵ ص كمرون، -]٩[
 ٢١۴ ص پيرنيا،: كتزياس -]١٠[
  ٨٠ ص مازندرانی، وحيد -]١١[
 
 

 ها: سرچشمه
 سايت ها، پارس و مادها داريوش، کيانی، □

 آذرگشنسب اينترنتی
 هخامنشيان، امپراتوری تاريخ پير، بريان، □

 ١٣٧٨ زرياب، انتشارات سمسار، مهدی  ترجمه
  ترجمه سوم، جلد زرتشت، كيش تاريخ مری، بويس، □

 ١٣٧۵ وس،ت انتشارات زاده، صنعتی همايون
 انتشارات باستان، ايران تاريخ حسن، پيرنيا، □

 ١٣٧٨ افراسياب،
 ايران، مردم تاريخ عبدالحسين، كوب، زرين □
 ١٣٧٣ اميركبير، انتشارات ،)اسالم از پيش ايران(
 مجموعه بهمن، فيروزمندی، و اكبر علی سرفراز، □

 تدوين تاريخی، دوران هنر و شناسی باستان دروس
 انتشارات سروقدی، محمدجعفر و محسنی حسين

 ١٣٧٣ هنر، دانشگاهی جهاد ـ مارليك
 پرويز ترجمه داريوش، زبان از هايدماری، كخ، □

 ١٣٧٦ كارنگ، انتشارات رجبی،
  ترجمه تاريخ، دم سپيده در ايران جرج، كمرون، □

 ١٣٦۵ فرهنگی، و علمی انتشارات انوشه، حسن
 ،فر ثاقب  ترجمه هخامنشيان، آملی، كورت، □

 ١٣٧٨ ققنوس، انتشارات
 اسالم، تا آغاز از ايران تاريخ رومن، گيرشمن، □

 ١٣٧٩ جامی، انتشارات بهفروزی، محمود ترجمه
 ،هرودوت تاريخ ،)مترجم( علی مازندرانی، وحيد □

 ١٣۵٠ كتاب، نشر و ترجمه بنگاه
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 5پيوست شماره 
 

 آشتيانی
 آريايی اقوام خاستگاه

 
 مختلفی ديدگاه های آرياها هخاستگا باره در

 شمال از را آن ها اصلی يهنم و است شده اظهار
 . اند زده حدس روسيه جنوب تا اروپا

 
 مهمترين مذهبی مقدس كتب و تورات كه قديم در

 نسل از را آرياها رفت، می شمار به اطالعات منبع
 نظر از. دانستند می نوح پسران از يافث يكی

 شدند هالك نوح توفان در زمين موجودات همه تورات
 در. ماندند باقی نوح كشتی باشندگان تنها و

 نسل از جهان باشندگان كنونی همه بايد صورت اين
 آمده وجود به يافث، و سام يعنی نوح پسران
 اروپا در نوزدهم سده اواخر تا نظر اين. باشند

 حتا داشت، زيادی پيروان مسيحی كشورهای و
 اطالق هرچند( كوشيدند می آن اثبات در دانشمندانی

 ). جاست نابه خوانان اسطوره اين به دانشمند
 

 قول به ميالدی ١٧٢۴ سال در انگليسی كامبرلند
 جيمز و كرد حساب را توفان دقيق تاريخ خودش

 زبان های ريشۀ كه شد مدعی او از پس پارسون
 به يافث كه است بوده ماجوج زبان هندواروپايی

 نوزدهم سده اواخر در حتا!! گفته می سخن آن
 برای فرانسوی رنان ارنست چون شهيری تاريخ نويس

آن  زبان های ريشۀ و جهان مردم اصلی موطن توجيه
 !گيرد می كمك تورات از ها
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 شناسی زبان مطالعات كه نوزدهم سده ميانه های از
 علمی های بررسی يافت، توسعه شناسی مردم و
. گرديد يكميتولوژ فرضيات اين جانشين تدريج به
 وار فهرست را تحقيقات اين از يی  فشرده زير در

 شويم: می متذکر
 سده اواخر آلمانی متفکر و محقق مولر، ماکس-

 .کرد بيان مرکزی آسيای را آرياها موطن نوزدهم
 مولر عصر هم انگليسی دانشمند تيلور، اسحق-

 .دانست فنالند را اروپايی نژاد خاستگاه
 از ديگر بسياری و فرانسوی ويل ژوبن اربوادو. د-

 را اقوام اين منشأ نوزدهم سده اواخر دانشمندان
  درياچه به متصل رود دو جيحون، و سيحون حوزه در

 سيردريا به اکنون که شرقی، روسيه در واقع ارال
 را آن ها ها يونانی و موسومند آمودريا و

 .اند زده حدس ناميدند، می اوکسوس و ژاکسارتس
 
 مشهور محقق و فيلسوف و عيدانطبي هاکسلی،-

 بين وسيعی محدوده نوزدهم سده اواخر انگليسی
 آريايی اقوام زادگاه را شمال دريای و ارال
 .دانست

 های بررسی با دوران همين در شرودرآلمانی اتو-
 آرياها سرزمين را روسيه جنوب های استپ ،دقيق
 .کرد معرفی

 جنوب نوزدهم سده پايان در گلدرن آلمانی هاينه-
 اقوام اين خاستگاه را خزر دريای شمال در روسيه

 .کرد پيشنهاد
 روسيه جنوب وانآ همين در آلمانی محقق مار، يت-
 .دانست مرجح را
 سال نحستين در آلمانی دانشمند هيرت پروفيسور-

 آرياييان موطن را مرکزی اروپای ،بيستم سده
 . نمود بيان

 جنوب جهمتو بيشتر نظريات بيستم سده اوايل در-
 .گرديد بالتيک نواحی تا روسيه شرقی

 شهير محقق و شناس باستان چايلد، گوردون-
 .کرد تأييد را روسيه جنوب انگليسی

 تمدن متخصص و آلمانی مشهور شناس شرق لومل، -
 قديم ادبيات و ودايی اصطالحات از ايران و هند

 اوليه اقامت محل که گيرد می نتيجه رمن هاژايندو
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 در بايد اوليه وداهای تدوين زمان در آرياها
 اثر آتش و حرارت و نور و بوده سرد يی  منطقه
 از او. باشد داشته مردم اين برای بخشی لذت

 جنوب امکان که رسد می نتيجه اين به خود پژوهش
 .است ديگر نقاط از بيش روسيه

 انگليسی مشهور دانشمند مولتون، پروفيسور -
 .دهد یم ترجيح را روسيه شرقی جنوب

 آلمانی معروف تاريخ نويس و محقق ماير، ادوارد-
 و سياه دريای شمال در را طوايف اين اوليه موطن
 درياچه سوی به آنجا از که داند می خزر دريای
 .اند يافته گسترش ارال

 انگليسی مشهور اوستاشناس ميلز، پروفيسور -
 افغانستان شمال و روسيه جنوب را آرياها منشأ
 .زند می حدس
 نيز انگليسی تاريخ نويس المستد، پروفيسور -

 .داند می مرجح را روسيه جنوب
 

 گرفت، باال نژادی تعصب موج آلمان در که هنگامی
 مقر را شمال و مرکزی اروپای آلمانی، محققان
 دقت به اگر ولی. کردند می معرفی آريايی اوليه
 سده اوايل و نوزدهم سده پژوهشگران نظريات
 و مرکزی روسيه به کنيم، بندی هطبق را بيستم
 . است شده توجه بيشتر جنوبی

 
 -  اسالمی محققان ،پيش سده ده حدود که است جالب

 بدون و اوستايی مدارک از استفاده با ايرانی
 منعکس نيز قرآن در که تورات اساطير به توجه

 تعيين خوارزم را آرياها موطن است، گرديده
دانشمندان  اين زا خوارزمی و بيرونی. اند نموده
 ستيننخ خلدون، ابن چون اسالمی دانشمندانی... اند

 ها افسانه گرفتن نظر در بدون که بودند محققانی
 و کرده آغاز را تاريخی تحقيق مذهبی، اساطير و
 وسطی قرون خرافات سد علمی روش از گيری بهره با
 سده در تدريج به اروپاييان آنچه شکستند؛ را

 .يافتند دست آن به نوزدهم
 

 بيشتر پژوهشگران نظر بيستم سده ميانه ها از
 .گرديد متوجه روسيه جنوب سوی به
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 ترين برجسته از يکی آلمانی شدر پروفيسور -
 شرقی جنوب را آريايی اقوام مبدأ شناسان، شرق

 .دهد می تشخيص افغانستان شمال و روسيه
 جنوب ،انگليسی تاريخ نويس سايکس، پرسی سر -

 .نمايد می يشنهادپ را روسيه
 شمال و روسيه جنوب ،اسميت انگليسی پروفيسور-

 .کند می تأييد را خزر دريای
 
 و سياه دريای شمال مکزيکی گيمپرای پروفيسور -

 .زند می حدس را ولگا) جنوبی( سفالی  منطقه
 شمال آلمانی فيلسوف و متفکر آلتهايم-

 سرزمين را ارال  درياچه اطراف و افغانستان
 .خواند می آريايی اقوام اوليه

 که است معتقد نيز سوئدی دانشمند نيبرگ، -
 روسيه جنوب و افغانستان شمال در ابتدا آرياها

 .اند زيسته می
 را آرياييان خاستگاه آلمانی دانشمند تيمه،-

 .زند می حدس اروپا شمال
 در را آرياها منشأ ،هندی دانشمند کومار،-

 سياه دريای شمال در گورگان قديم تمدن منطقه
 .داند می
 اين موطن را جنوبی ولگای ،انگليسی بويس مری -

 .کند می پيشنهاد اقوام
 جنوب آلمانی مشهور محقق وينکلر، پروفيسور -

 .دهد می ترجيح را قفقاز نواحی و روسيه
 آرياها نخستين سرزمين هلندی محقق گرن، ويدن -
. کند می توجيه ارال درياچه تا قفقاز از را

 و قفقاز منطق در ها الن و ها سارمات ها، اسکيت
 .ارال ناحيه در خوارزميان و ها ساک سفدانيان،

 
 تحقيقات باره اين در که] پيشين[ شوروی محققان
 تکميل را آن محلی های بررسی با و اند کرده جامعی
 و) مازندران( خزر دريای شرق و شمال اند، نموده

 اقوام نخستين موطن را ارال درياچه پيرامون
 از که رساله يی در. اند کرده پيشنهاد آريايی
 منطقه اين به شده، تهيه روسيه آکادمی جانب
 .است شده تکيه
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 آورده شد، کليه ديدگاه هايی که به توجه با
 ميان يی  منطقه در را آريايی طوايف منشأ توان می

 .دانست ارال درياچه تا سياه دريای شرقی شمال
 

 ها: آريايی مهاجرت
 ۴۵٠٠ حدود يا( .م .پ سال دوهزار حدود رياييانآ

 دورترين در کوچک های قبيله شکل به) پيش سال
 پامير فالت مغرب در و ايران فالت شرقی نقطه
 مشترکی رسوم و آداب و زبان اينان. زيستند می

 ايرانی و هندی اقوام باستان، دوران در. داشتند
) فتندگ می سخن هندوايرانی زبان های به که آنان(

 ها اشاره اين نمونه. ناميدند می آريايی را خود
 و هخامنشی های نبشته سنگ اوستا، در توان می را
 .ديد) ودا ريگ مانند( هندو کهن های متن

 
 ناچار قبايل اين اعضا، تعداد با افزايش بعدها،

 جنوب و غرب و شرق نواحی به و شدند مهاجرت به
 مهاجرت صلیا دليل. کردند کوچ خود اصلی سرزمين
 شدن دشوار رسد می نظر به اما نيست، مشخص آن ها
 داليل از ها، چراگاه کمبود و هوايی و آب شرايط

 يک ايران فالت به آريائيان مهاجرت. باشد آن
 صورت مختلفی های دوره در و بوده تدريجی مهاجرت
 سال ٧٠٠٠( نوسنگی دوران پايان در که است گرفته

 داشته ادامه. م .پ ۴٠٠٠ تا و شد آغاز.) م .پ
 از که هستند هايی سرزمين ساکن آرياييان. است

 امتداد اروپا تا هندوستان شرقی مرزهای دورترين
 اروپايی-هندو نژاد آنان به جهت همين به. دارد
 .شود می گفته

 
 شامل ،آمدند ايران به که هايی آريايی نخستين
 گوتيان و لولوبيان ،)ها کاشی ـ کانتوها( ها کاسی
 که کردند گذاری پايه را تمدنی ها سی کا. بودند
 سيلک تپه تمدن نامه ب را آن ما امروزه

 زاگرس در نيز گوتيان و لولوبيان. شناسيم می
 مادها آمدن با بعدها که گزيدند اقامت مرکزی
 به آريايی بزرگ گروه سه. شدند آن ها از بخشی
 سکنی ايران از قسمتی در يک هر و آمدند ايران
 در ها پارس ايران، غربی شمال در مادها: ندگزيد
. امروزی خراسان حدود در ها پارت و جنوبی قسمت
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 غرب نواحی در که آرياييان از دسته نخستين
. بود ماد قوم شد، حکومت تشکيل به موفق ايران
 شمال نواحی در ابتدا آريايی، ديگر قوم ها، پارس

 یسو به تدريج به سپس و شدند ساکن ايران غرب و
 را هخامنشيان شاهنشاهی ها پارس. کردند کوچ جنوب
 ابتدا آريايی، قوم ديگر ها، پارت. کردند پا بر
 آنان. زيستند می هرالنماور حدود شرقی نواحی در

 .شدند اشکانی شاهنشاهی تشکيل به موفق
 

 بودند آريايی اقوام از نيز سکاها و ها تورانی
. دندش وارد ايران سرزمين به شمال سوی از که
 اقوام ديگر از تر پايين تمدنی اقوام اين

 راه از که سکاها از يی دسته. داشتند آريايی
ابتدا در  يافتند، راه ايران داخل به قفقاز
 به بعدها اما. گرفتند جای زاگرس های کوه دامنه
 تمدنی کانون به را سرزمين آن و رفتند سکستان
 بيشتر. ساختند بدل) زابل سوخته شهر( بزرگ،
 سرزمين و سکا قوم در ميان شاهنامه، های افسانه
 شد خوانده سيستان بعدها و سکستان که ايشان
 .است افتاده اتفاق

 
 بزرگوار و شريف آزاده، معنای که آريا واژه
 شد می گفته هندواروپايی نژاد از قومی به ،دهد می
 از بخشی ايران، های سرزمين مردمان نياکان که

 اروپا از بخش هايی و انهندوست و ميانه آسيای
 که سرزمين دو اين تاريخی گستره البته. (هستند 

 آسيای هند، قارهنيم از بخش هايی برگيرنده در
 ).است امروزين کوچک آسيای و ميانه خاور ميانه،

 
 کهن های نوشته در که آرياييان خاستگاه در باره

 است شده برده نام ايرانويج نام به آن از اوستا
 :است شده طرح هديدگا چند

 
 در آرياييان که گويد می ها ديدگاه اين از يکی
 در و سايبريا جنوب در پيش سال هزار هشت حدود
 که مهاجرتی با که زيستند می ارال درياچه اطراف

 و افغانستان و هند به بخشی ،داشتند جنوب طرف به
 که اند کرده حرکت قفقاز های کوه طرف به نيز بخشی
 در و گذشتند ها کوه از ارسپ و ماد های قوم
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 بخش و گزيداند سکنی اروميه درياچه پيرامون
 ها ديدگاه ديگر. کردند حرکت اروپا سمت به ديگری

 خاستگاه را... و قفقاز آذرآبادگان؛ ؛اناتولی
 .داند می قوم اين نخست

 
 مکان و زمان قيد صورت به پهلوی زبان در وژ
 در. باشد می پايان و بيخ معنای به و دور می کار به

 وئجه ائيران ايرانيان اصلی سرزمين اوستا
 بر. است ويج ايران امروزی زبان به که باشد می

 ارائه ويج ايران از يسنا که هايی ويژگی اساس
 و دارد تابستان ماه دو سرزمين اين دهد، می

 توان نمی که بگوييم بايد. زمستان ماه ده تقريبا
 کرد، تعبير ويج ايران به را زمان آن ايران
 بايد احتماال پس است بن و بيخ معنای به ويج زيرا

اين  دوم و باشد بوده مدنظر ايران قسمت دورترين
 ايران آرمانی شهرهای که رود می احتمال اين که

 و اند نداشته وجود زمين روی واقع صورت به باستان
 و ورجمکرد ويج، ايران مانند شهرها اين گونه

 های داده بر بنا .دارد مثالی حالت... 
 بخش هايی با توان می را ويج ايران ،شناسی اقليم

 آن برخی« اما. داد تطبيق قفقاز و آذربايجان از
 آن از فراتر اندکی يا و هندوکش های کوه شمال را
 اطراف در و ارال درياچه حوالی روسيه، در

 شمال امتداد تا جيحون و سيحون های رودخانه
 ».ددانن می امروزی افغانستان خاوری

 
 جهانشاه را باره اين در ديدگاه ترين تازه

 قوم اين خاستگاه درخشانی. است کرده طرح درخشانی
 دوران در که داند می فارس خليج کنونی بستر را

 های آب آمدن باال از پس و بوده آب بی يخبندان
 و ايران فالت به تدريج به آرياييان آزاد دريای
 و اند کرده کوچ سطينفل تا ميانرودان های پهنه
. اند گذارده بنياد را ديارها آن آغازين های تمدن
 شمالی های پهنه ،ديدگاه همين پايه بر
 باشند بوده آرياييان خاستگاه اند توانسته نمی
 آن در زيست امکان يخبندان دوران سرد هوای زيرا
 .است  داده نمی را مناطق
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 و حوريان ايران، به ها آريايی ورود از پيش
 ورود با که داشتند حضور فالت اين در کاسيان
. است آمده آنان سر بر چه نيست معلوم ها آريايی

 به آرياييان ورود با که باورند اين بر یي عده
 در د.شدن کوچانده ديگری جای به آن ها ،ايران
 جايی به اگر که گفت توان می ديدگاه اين نقد

 بود معلوم مکان آن بايد اکنون شدند، کوچانده
. آمدند اينجا به آرياييان که گونه همان به

 آرياييان که است باور اين بر بعدی ديدگاه
 جای اين. کردند نابود را ايران اوليه باشندگان

 نابود ايران اوليه باشندگان  همه که دارد ترديد
 واردان تازه که است اين سوم ديدگاه. باشند شده
 از و افتندآميزش ي اوليه باشندگان با ايران به

 در همين، عکس بر. کردند استفاده آن ها تمدن
 هرگز هند به شده وارد آرياييان داد، روی هند
 قرار طبقه يک در هند بومی باشندگان با

 .هند جنوب به دادند کوچ را آنان نگرفتند،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6پيوست شماره
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 ینواب اريماه يیحيو  گانهيژاله آموزگار 
 

 هلوپهله يا پ
 

 رانيدر غرب ا عيوس ینيپهلو نام سرزم ايپهله 
 کنونیزاگرس  یشهرها و نواح شترياست که ب بوده

پهله در زمان  التي] ا١است.[  گرفته یرا فرا م
به  ،ینام نهاده شده و پهلو نيبه ا انيساسان

مردم، زبان و خط مربوط به پهله اشاره 
ها به  ] نام پهله بعد از ورود عرب٢.[کند یم
 رييتغ» کوهستان«و بعدها » جبال« به رانيا
به نام  یتر . پهله خود از مناطق کوچکاست افتهي
است مانند  شده یم ليتشک» مهرگان« اي» مهر«
 است. که منظور غرب لرستان بوده» مهرگان کدک«
 

و  انهيم ی، زبان فارساتي ، زبان و ادبیپهلو
 :آن اتيادب
برگرفته از صورت  منسوب به پهلو، و یواژة پهلو 
واژه در اصل به  نياست. ا ava parباستان  یرانيا

شده و منسوب به آن، در  یپارت اطالق م نيسرزم
بوده است  گيو پهلوان گي، پهلویمانو ینوشته ها

از نظر  ی). پهلو303ـ301، ص نگين(آندره آس و ه
، 1995است (الزار،  یزبان پارت یاشتقاق به معنا

به کار رفته است :  زين ميفاهم ني)، و در ا52ص 
منطقة  یلهجه ها یعني، رانيغرب ا یمحل یلهجه ها
به صورت  شتريمفهوم، ب نيپهله؛ در ا ايفهله 
به صورت  یآمده است که در متون عرب یفهلو
معروف بوده  اتيه است و جمع آن به فهلويفهلو

). 68، ص 1995؛ الزار، 11ش ، ص  1357، یاست (صادق
 یاز معان یي، هاله یاسالم نيستنخ یدر سده ها

 زيو باشکوه ، ن یو باستان یمانند اشراف گر،يد
توان  یاست که بازتاب آن را در شاهنامه م افتهي

در  ینو پهلوا یمالحظه کرد. در آنجا واژة پهلو
، ص 1995رود (الزار،  یبه کار م یگوناگون یمعان

 يیکلمه  ی): گاه61ـ47، ص  خ.1357؛ همو، 105ـ  89
توانا  ر،ي، شاهوار، دلیعال یاست به معنا یصفو

 یاست، و گاه یرانينام نژاد ا ی؛ گاهیو باستان
 یخط اينام زبان  نيآهنگ ؛ همچن ینام نوع زين
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 اي یمواقع پارت یخو بر یاست که معموًال پهلو
؛ 99، ص 1995مشتق از آن است (الزار،  یلهجه ها
بان ). اما آنچه اکنون از ز56ش ، ص 1357همو، 
 یغرب انةيم یزبان فارس ،شود یاراده م یپهلو
به  انيزردشت یخصوص زبان نوشته هاه و ب یجنوب

 است . انهيم یزبان فارس
 
،  انهيم یکه در آن زبان فارس یمأخذ نيتريميقد 

حظ  جا تيروا ،شده است دهي) نامی(فهلو یپهلو
، احتماالً ني) است. بنابر ا10، ص 3ج  ؛255 ی(متوف

زبان  یعني، انهيم ی) به فارسی(فهلو یلواطالق په
 یکه به زبان متداول دورة ساسان یزردشت یها متن

است که اصطالح  ینوشته شده است، از سده سوم هجر
) به کار يک(پارس یپارس ی) به جايک(پهلو یپهلو

 رفته است.
 
، منسوب به پارس است که از یفارس اي یپارس 

ه شده که به گرفت rsa ¦ Paباستان  یرانيصورت ا
شده است و منسوب به آن در  یفارس اطالق م نيسرزم

 یفارس یها بوده است. در متن انهيم یزبان فارس
 یزبان فارس دنينام یبرا گي)، پارسی(پهلو انهيم
در کتاب  ثالبه کار رفته است؛ به عنوان م انهيم

، 1ج  ا،ياشوِهشتان (آنکلسار دِ يِام اتِ يروا یپهلو
 ).31(جاماسپ آسانا، ص  دکيو ر ) و خسرو46ص 

 
، اصطالح یدوران اسالم نينخست یاما در سده ها 

 انهيم ینو که از فارس یفارس یرا برا یفارس
 یها به کار برده اند که در متن ،متحول شده بود

 1357، یآمده است (صادق هيبه صورت فارس یعرب
). در 14، ص یو تفضل گانهي؛ آموزگار 13، ص .ش
 ی(فارس گيالق آن به زبان پارس، اط جهينت
، موجب  یزبان متداول دورة ساسان یعني)، انهيم

در  انهيم یزبان فارس رو نيشد. از یابهام م
شد که از  دهينام ینو، پهلو یتقابل با فارس

 انهيم یپس از فارس انهيم یرانيای زبان ها انيم
 یزمان، زبان پارت نياز همه معروفتر بود. در ا

زبان زنده نبود تا  گري) ديکوان/ پهليک(پهلو
 موجب ابهام گردد.
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/  ی(پهلو گي/ پهلوان گي، پهلویدر دورة ساسان 
)، و انهيم ی(فارس گي) در تقابل با پارسیپارت

) در تقابل انهيم ی(فارس یپهلو یدر دوران اسالم
 نو) قرار دارد. ی(فارس یبا فارس

 
 یزبان فارس یرا برا ی، پهلویدانشمندان کنون 
 انةيم یفارس اي انهيم ی، و فارسیزردشت انةيم

نوشته  یرا برا یتورفان انهيم یفارس اي یمانو
 یبه کار م انهيم یبه زبان فارس انيمانو یها

را  یاشکان یبه پهلو یمانو یبرند و نوشته ها
نامند  یم یمانو یپارت اي یمانو یاشکان یپهلو
 یاصطالح فارس زين ی). گاه233، ص 2، بخش برگي(ن
به  یزردشت یها زبان متن یبرا یزردشت انةيم

 رود. یبه کار م انهيم یزبان فارس
 
 یجنوب یغرب انةيم یدر مفهوم فارس یزبان پهلو 

آن  یباستان است، و قلمرو اصل ی، دنبالة فارس
فارس بوده است. زمان آن از اواخر دورة  نيسرزم

شود و تا چند سدة اول دوران  یم آغاز یهخامنش
مراحل آن، اثر  ني. از نخستابدي یادامه م یاسالم
از آن در  انهنش نيتريمي. قدستيدر دست ن یمکتوب

و آغاز حکومت  یدورة هخامنش انيفاصلة پا
است که  یمحل یاز امرا یبرخ ی، سکه هاانيساسان

شده  دهينام frataraka/ fratakaraفرتکره  ايفرترکه 
 ).12 ش ، ص 1357،  ی؛ صادق17سدن، ص ياند (در

 
 یاز دورة ساسان یآثار مکتوب زبان پهلو نينخست 

 یتوان دسته بند یصورت م نياست و آن ها را به ا
 یها ) کتاب2؛  یپهلو یي بهي) آثار کت1کرد: 
) 5؛  ی) آثار مانو4؛ ی) زبور پهلو3؛ یپهلو

و  یعرب یها جمالت و لغات پراکنده در کتاب
 .یفارس

 
، که یز خط پهلوا يیسه گروه نخست به گونه ها 

است، نوشته شده اند. خط  یاز خط آرام برگرفته
 بهيدارد: الف) خط کت یمعموالً دو صورت اصل یپهلو

 لياوا یو سکه ها یساسان ی، که سنگنوشته هایي
خط  نيبدان نوشته شده اند. ا یدوران ساسان

 یم شتهنوزده حرف است و از راست به چپ نو یدارا
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شوند؛  یبه هم متصل نمالفبا حروف  نيشود. در ا
 یخط پهلو ايآن را اصطالحًا خط منفصل  ،رو نياز
، ص یو تفضل گانهينامند (آموزگار  یم يی بهيکت
45.( 

 
است مخصوص  ی، خطیکتاب ايشکسته  ايب) خط متصل  

، روسيپوست، پاپ یرو یها و نوشته ها نوشتن کتاب
خط از راست به  نيمتأخر. ا یها و سکه ها بهيکت

 یشود و در آن حروف به هم متصل م یته مچپ نوش
از آن  یکيمختلف است.  یگونه ها یشوند و دارا

شده  نوشتهبدان  یپهلو یها است که کتاب یها خط
 ]= آم [رم «آن را  یاسالم سندگانياند، و نو

خط  یعني) h â ¦ r â ¦ deb» (رهيهام دب« اي» رهيدب«
 یاند (همانجا؛ برا دهيهمگان نام ايمردم 

؛ .ش 1348، یبه صادق ديکن نگاه شتريب حاتيوضت
خط  نيا»). رهيدب« لي، ذکايرانيش؛ ا 1349همو، 
و  های ژگياست و و یچهارده حرف اصل یدارا

چند آواست؛  ندةيحرف نما کيدارد:  یابهامات
شود؛  یموجب ابهام م گريد کيحروف با  بيترک
شوند و گاه نوشته  یکوتاه گاه نوشته م یها مصوت
 ).59، ص یو تفضل گانهيشوند (آموزگار  ینم

 
 بهي(کت یمهم خط پهلو ینگارش یهای ژگياز و یکي 
 ) به کار بردن هزوارش است. هزوارشیو کتاب يی

 یهستند که به خط پهلو یاالصل یها کلمات آرام
آن ها به تلفظ  یشدند و معادل پهلو ینوشته م

 ).60آمد (همان، ص  یدرم
 
 یخيتار یامال ،یخط پهلو یهای ژگياز و گريد یکي 

 یصورت مکتوب کلمات، نشان دهندة تلفظ یعنياست؛ 
بار به آن  نيکه نخست یاست که آن کلمات هنگام

، نيخط نوشته شده اند، دارا بوده اند. بنابر ا
اختالف  گريکديصورت مکتوب و ملفوظ کلمات با 

 ).46دارند (همان، ص 
 
ط خ نياز هم یهم به گونة خاص یزبور پهلو 

بتوان آن را حدفاصل  دينگاشته شده است و شا
 یکتاب یو خط پهلو یي بهيکت یخط پهلو انيم

خط هم،  ني). در ا148، ص یدانست (ابوالقاسم
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، هزوارش و  یو کتاب یا بهيکت یمانند خط پهلو
 وجود دارد. یخيتار یامال

 
نوشته شده است  انيبه خط خاص مانو یآثار مانو 

از ابهامات خط  یاريت؛ بسروشن و خواناس یکه خط
در  زين یخيتار یرا ندارد، هزوارش و امال یپهلو
اقتباس شده که  یخط از خط تدِمر ني. استيآن ن

 یانيگرفته شده است و با خط سر یخود از خط آرام
 ).158 ـ153، 151دارد (همان، ص  یشاونديخو

 
جمالت و لغات  یعني، یگروه پنجم آثار پهلو 

، به خط یو فارس یعرب یاه پراکنده در کتاب
 است . یـ عرب یفارس

 
. یاز آثار بازمانده به زبان پهلو یاجمال یشرح 
سنگ ،  یآثار شامل نوشته ها بر رو ني) ا1
و چوب  یمتيق یها ، سنگروسيسفال، پاپ وار،يد

 تي، سنگنوشته ها از اهم انيم نياست. از ا
 برخوردارند. یشتريب
 
به زبان  یصلا یسنگنوشته ها ايها  بهيکت 

 یشاهان و بزرگان ساسان یها بهي، شامل کتیپهلو
 یدورة ساسان ليکه در اوا يیها بهياست. کت

 یونانيو  یبا ترجمة پارت بيشتر ،نوشته شده اند
دارند و  یتنها ترجمة پارت یهمراه اند؛ برخ

 حاتيتوض یزبانه اند (برا کياز آن ها  یبرخ
 ديکن نگاه ها و منابع مهم بهيکت بارة درکامل 

 ديکننگاه  زي؛ ن106ـ 83، ص خ. 1376، یتفضل :به
 ).1972 و،ينيژ :به

 
 ها عبارت اند از: بهيکت نيا نيمهمتر 
) به  یالديم 242ـ224اول ( رياردش بةيالف) دو کت 

در نقش رستم که  یونانيو  یو پارت یزبان پهلو
شامل نام  یو دوم ريشامل نام و نسب اردش یاول

 اورمزداست.
 
)، در یالديم 272ـ242شاپور اول ( یها بهيب) کت 

آباد فارس، در تنگ براق در  ینقش رستم، در حاج
 بهيکت نيآباد. ا یحاج یشمال غرب یلومتريصد ک
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 واريمعروف شاپور بر د بةيها دوزبانه اند. کت
است  یکعبة زردشت که سه زبانه است، نوشتة مفصل

 یها نااستخود  یکه در آن شاپور پس از معرف
 یبرد و سپس به شرح سه لشکرکش یکشور را نام م

 يیها نيپردازد و سرزم یم های روم یخود به سو
برد و از  ینام م ،را که به تصرف درآورده است

که به  یکه برپا داشته و موقوفات يیآتشکده ها
. از شاپور ديگو یسخن م ،آن ها اختصاص داده است

در  و کازرون شابوريدر ب زين يی بهياول کت
 دورااروپوس به دست آمده است .

 
موبدان  ر،ي/ کردريمنسوب به کرت بةيج) چهار کت 

، در سرمشهد، در جنوب یدوران ساسان ليموبد اوا
 ريکازرون ؛ در نقش رستم؛ در کعبة زردشت ، ز

 بهيکت نيسنگنوشتة بزرگ شاپور؛ و در نقش رجب. ا
به  یبه دست آمده و همگ ديها در شمال تخت جمش

به هم  باً ياست و مضمون آن ها تقر یزبان پهلو
ذکر القاب و  ر،يکرت یاست و مشتمل بر معرف هيشب

 یساسان االتياز ا یاوست. در آن ها فهرست نيعناو
دارد، و  تياهم یخيشود که از لحاظ تار یذکر م

 آمده است. ريکرت یسپس شرح سفر آسمان
 
 یلکوي) در پایالديم 302ـ293( ید) سنگنوشتة نرس 

عراق و شمال قصر  ةيماني) در جنوب سلیقلي(پا
 نياست. متن ا یو پارت یکه به زبان پهلو نيريش

 یمهم دورة ساسان یسنگنوشته که از سنگنوشته ها
و در آن  ديآ یبه شمار م یمهم یخياست، منبع تار

شده  ینرس دنيسکه موجب به قدرت ر يیدادهاياز رو
 یاريرا  یسراه نر نيکه در ا یاست، و نام کسان

 گردد. یذکر م ،کرده اند
 
، از انيمعروف ساسان ري، وزیمهر نرس بةيه) کت 

دوم  زدگردي) تا یالديم 421ـ399اول ( زدگرديزمان 
فارس به دست آمده  روزآبادي) در فیالديم 457ـ439(

 یپل یبنا ادبوديسنگ  ینوشته بر رو نياست. ا
 منسوب به بةيکت نيآخر یخياست و از لحاظ تار

 است. یساسان انيفرمانروا
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را از هرمز،  يیها بهيکت ها، نيبر ا افزون
شاپوِر سگان شاه، سلوک، شاپور دوم و سوم و... 

توان  یدوره م نيا يی بهيآثار کت انيدر م
 یمتأخر یها بهيسنگنوشته ها، کت نيجز ا برشمرد.

به بعد، در دست است که  یالدياز سده ششم م زين
 یها بهيکت ايها،  آرامگاهشامل گورنبشته ها، 

است که  يیها بهيکت ايو  یادگاريبنا و  ادبودي
دسته سنگنوشته  نيموضوع آن ها هبه و وقف است. ا

 ینوشته شده اند. آثار یکتاب یها به خط پهلو
ها و  نهيسفال یبر رو يی بهيکت یبه خط پهلو زين

و  ها روسيها و پاپ پوست یبر رو یبه خط کتاب
و  گانهينوشته شده اند (آموزگار  فلزها و مهرها

 زين یساسان یسکه ها ی). بر رو26ـ24، ص یتفضل
سکه ها تا زمان  نيشود. خط ا یم دهيد یخط پهلو

از  واست  يی بهيکت ی، خط پهلوروانيخسرو انوش
شود (همان ،  یم کينزد یآن به بعد، به خط کتاب

 ).27ـ26ص 
 
که  يیها . رساله ها و متنیپهلو یها ) کتاب2 

 یدر سده ها شتريب ،در دست است یبه زبان پهلو
سوم و  ی(خصوصًا سده ها یدورة اسالم نينخست

آثار براساس  نيشده اند. همة ا نيچهارم) تدو
 یو شفاه یو کتب یو ادب ینيد یها و سنت اتيروا

 ).27است (همان، ص  یدر دوران ساسان انيزرتشت
 
ه ها؛ متون عبارت اند از: الف) واژه نام نيا 

اوستا؛ ج) دانشنامه  یرهايب) ترجمه ها و تفس
؛ ه) متون یو کالم ی؛ د) متون فلسفیپهلو یها

؛ و) اندرزنامه ها؛ يیشگويبر الهام و پ یمبتن
و  خيو تار یحماس یها ز) مناظرات؛ ح) متن

؛  یوقو حق ینيد نيقوان یط) رساله ها ا؛يجغراف
 ).44ـ27(همان ، ص  یميکوچک تعل ی) رساله های
 
شود  یاشاره م تنهاآثار  نيمقاله به ا نيدر ا 

، یبه تفضل نگاه شود به:کامل  حاتيتوض ی(برا
؛ همان، ترجمة 1956 ا،ي؛ تاواد295ـ113، ص خ. 1376
 ):خ. 1348، یفارس
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است که  ميفرهنگ اوئ یکي. از واژه نامه ها 1 
آن ها  یبا برابر پهلو يیاوستا یدر آن واژه ها

که شامل  گيفرهنگ پهلو یگريد ذکر شده است؛ و
 آن هاست . یها با برابر پهلو هزوارش

 
، یاوستا به پهلو یرهاي. ترجمه ها و تفس2 

مدون مکتوب  یاساس اوستا هستند که بر یمتون
اوستا به  ريشده اند. ترجمه و تفس ميتنظ یساسان
. زند همة اوستا در دست نديگو یرا زند م یپهلو

ها و گاهان ،  سنيزند تنها . امروزه ستين
 یو بعض رنگستانين وداد،يدي/ وداديوند سپرد،يو

 مانده است. یباق ها شتي یاز بخش ها
 
توان به کتاب  یم ینيد ی. از دانشنامه ها3 
اشاره کرد که در اصل نه کتاب را شامل  نکرديد
از کتاب  یشده است. کتاب اول و دوم و بخش یم

اب به منزلة کت نيرفته است. ا انيسوم آن از م
 یاست. کتاب بندهش * به معنا یدانشنامة زرتشت

 شش و یاست، با س یاصل نشيآفر اي نشيآغاز آفر
، که جدال اورمزد و نشيآفر یفصل در اسطوره ها

 یم انيرا ب انيرانيا وره يیاسط خيو تار منياهر
و  یرياساط یايبارة جغراف در یکند و مطالب

شود.  یم دهيموجودات گوناگون و نجوم در آن د
 ی، نامه هاینيزادسپرم، دادستان د یها دهيگز

 یاز جمله دانشنامه ها یپهلو اتيمنوچهر و روا
 هستند. ینيد
 
، به کتاب ِشکند یو کالم یمتون فلسف اني. از م4 

 یگزارش گمان شکن، م یوزار، به معنا گيگمان
پازند است و  ريتحر تنهاتوان اشاره کرد که 

 یاست و در دو قسمت اصل یباق آن تيترجمة سنسکر
و عمده شامل شانزده بخش است. در قسمت نخست، به 

 یپردازد و در بخش ها یم یزردشت دياثبات عقا
را رد  گريد یها نيدارد، د یبعد، که جنبة جدل

در  یکتاب، از سالح استدالل منطق نيکند. در ا یم
استفاده شده است. دو  گريد یها نيمبارزه با د

 از زمره کتاب زين شيو گجسته ابال یستکتاب چم ک 
 اند. یو کالم یفلسف یها
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، يیشگويبر الهام و پ یمتون مبتن اني. از م5 
) رازنامهينامه (ار داو رافيتوان به اردادو یم

 رافيبه نام و ینمردياشاره کرد که شرح معراج د
بهشت و  یراه یآسمان ی) است که در سفررازي(و

در بازگشت مشاهدات خود شود و  یدوزخ و برزخ م
، جاماسب نامه، سني کند. زنِد وهمن  یم انيرا ب

، و آمدن شاه بهرام ورجاوند از یجاماسب ادگاري
 اند. يیشگويالهام و پ یها زمرة کتاب

 
توان به کتاب  یاندرزنامه ها م اني. از م6 
 مقدمه و شصت و کيخرد اشاره کرد که شامل  ینويم

آمده و  یاريبس یآن اندرزهادو پرسش است، و در 
، نکرديشده است. کتاب ششم د شياز خرد ستا

بزرگمهر،  ادگاريآذرباد مهر سپندان،  یاندرزها
 ااز زمرة اندرزنامه ه شانيوتکيو اندرز پور

 هستند.
 
وجود  یپهلو یها کتاب انيدر م زين ی. مناظرات7 

و آخت که  انيفر وشتيدارد، از آن جمله رسالة 
، انيفر وشتيآخت جادوگر و  انياست م یيمناظره 

سه پرسش آخت پاسخ  و یبه س انيفر وشتيکه در آن 
است منظوم  يی، مناظره گيدهد. درخت آسور یم
 ديفوا کرنخل و بز که در آن هر کدام به ذ انيم
بوده  یرساله در اصل پارت نيپردازند. ا یم شيخو

 صورت يیهای در آن دستکار یاست و در دورة ساسان
 برگردانده شده است. یگرفته و به پهلو

 
از کتاب  ميتوان یم یحماس یها . از متن8 
در اصل  زيرساله ن ني. ا مينام ببر ريزر ادگاري

 یو به شعر بوده است و صورت کنون یبه زبان پارت
است . در  یساسان یو پهلو یاز پارت يی زهيآن آم

 پس از ونانيبا خ انيرانيا یاثر، از جنگ ها نيا
 یها یو از دالور یزردشت نيگشتاسب به د دنيگرو
 رود. یسخن م بستور و ريزر

 
کارنامة  يیايو جغراف یخيتار یها از متن 

در خور ذکر  رانيا ین هاابابکان و شهرست رياردش
 است.
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 ی، میو حقوق ینيد نيقوان یها کتاب اني. در م9 
نام برد که در آن از  ستينشا ستيتوان از شا
ها و اعمال و  ثواب زيتاوان آن ها و نگناهان و 

به  یاريسخن رفته و مطالب بس ینيد یها نييآ
 نياختصاص داده شده است. در ا ريو تطه یناپاک

و  اناشوهشت دِ يِام اتِ يتوان به روا ی، منهيزم
 اشاره کرد. زيهزاردادستان ن انِ يماد 

 
در دست است که  زين یگريکوچک د ی. رساله ها10 
شده  نيمطالب مختلف به زبان ساده تدو بارة در

 روز خرداد که در نياند؛ مانند رسالة ماه فرورد
است که در روز خرداد (روز ششم) از  یبارة حوادث
رخ خواهد داد. رسالة  ايرخ داده  نيماه فرورد

آمدن  یاست که در آن چگونگ یگزارش شطرنج کتاب
 در زمان خسرو رانيشطرنج از هندوستان به ا یباز
 انيرانياختراع نرد به دست ا زيو ن روانيانوش
 یهای و برجستگ های شده است. رسالة شگفت تيروا
و رساله سوِر سخن از زمرة  دگي، خسرو ورستانيس
 کوچک اند. یرساله ها نيا
 
در دست است و  یبه زبان پهلو یاشعار نسبتًا کم 

 يیهای و دستکار فيدچار تحر ،مانده یآنچه باق
، کتاب درخت یپهلو یها متن انيز مشده است. ا

منظوم  یاز اندرزها یبخش ر،يزر ادگاريو  گيآسور
 يی هيتک اي یشعرها ضرب نيشوند. وزن ا یمحسوب م

 ).40، ص یو تفضل گانهياست (آموزگار 
 
مانده به  یکه جزو آثار باق ی) زبور پهلو3 

از متن زبور  یشود، بخش یشمرده م یزبان پهلو
 نيترجمه شده است. ا یبه پهلو یانياست که از سر
آثار تورفان به دست آورده اند.  انيمتن را در م

 یالديسده هشتم م لياوا ايکتابت آن به سده هفتم 
 نيا شتريبر قدمت ب یزبان نيقرا یتعلق دارد، ول
و  یدستور یهای ژگيو یکند. برخ یترجمه داللت م

 گريشود، با د یم دهياثر د نيکه در ا یواژگان
دارد  يیها تفاوت یزردشت یپهلو یها متن

، ص یو تفضل گانهي؛ آموزگار 148، ص ی(ابوالقاسم
41.( 
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)، ی(پهلو انهيم یبه زبان فارس ی. آثار مانو4 
 یهجر زدهمياست که در اواخر سده س یجزو آثار

از واحة تورفان در ترکستان  ستمي/ آغاز سده بخ.
 و یآثار را مان نيبه دست آمده است . ا نيچ
به بعد نوشته اند.  یالدياو از سده سوم م روانيپ
 یپارت ینوشته ها هم، مانند نوشته ها نيا

ه موارد ب ی، قطعه قطعه اند و جز در برخیمانو
 کيقطعه ها به کدام  نيتوان گفت که ا ینم نيقي

 او تعلق دارند. روانيپ اي یمان یها از کتاب
 
، به احتماًال آثار خود را، جز شاپورگان  یمان 

آثار در  نينوشته است؛ و ا یشرق یزبان آرام
زبان ها  گريو د یو پارت یاو به پهلو اتيزمان ح

 ترجمه شده اند.
 
به دست  یبه زبان آرام یاز آثار مانو کي چيه 
؛ آموزگار 151، ص یاست. (ابوالقاسم امدهين
آثار مشتمل  ني). ا42، ص خ.1375، یو تفضل گانهي

 ی؛ تفضل599ـ 598، ص ميندبر هفت کتاب است (ابن 
 ).343ـ335، ص خ.1376، 

 
 ndag ¦ i z ¦ i n:  انهيم یزنده (به فارس ليالف) انج 

¦ Ewangelyo  فصل بوده است . بخش  22) که شامل
و  انهيم یفارس یکتاب به زبان ها نياز ا يیها
 در دست است . یسغد

 
 n ¦ ndaga ¦ i:  انهيم یزندگان (به فارس نةيب) گنج 

z ¦ i n ¦ Niya کتاب در  نياز ا ی). اثراءي، ِسفر االح
 .ستيدست ن

 
آن  یرانيرسائل. نام ا یبه معنا ايج ) فرقماط 

 .ميرا در دست ندار
 
،  n ¦ ga ¦ Ra:  انهيم ید) رازها (به فارس 

 .ستياز آن در دست ن یيقطعه  چيِسفراالسرار). ه
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ِسفر ،  n ¦ Kawa:  انهيم یها (به فارس ه) غول 
 یکتاب، به زبان ها نياز ا یالجباِبره ). قطعات

 در دست است. یو سغد انهيم یفارس
 
،  n ¦ Diba:  انهيم یو) نامه ها (به فارس 

 یاست که مان يیالرساالت). عبارت از نامه ها
و  انهيم یاز آن به فارس ینوشته است و قطعات

 در دست است. یسغد
 
از آن در  یتز) زبور. مجموعة دعاهاست و قطعا 

 دست است .
 

به نام  یکتاب مصور یمان ها، نيبر اافزون 
) داشته ...: ارژنگ ، ارتنگ و یاردهنگ (در فارس

پنداشته،  یگونه که م را آن یاست که در آن هست
اما  ستياثر در دست ن نيکرده است . خود ا ريتصو

بر آن  یکه به زبان پارت یرياز تفس یقطعات
 یگر مانيمانده است. کتاب د یبر جا ،نوشته اند

 یآن را به زبان فارس یشاپورگان است که مان
نوشته است.  یشاپور اول ساسان یبرا انهيم

جهان،  انيو پا نشيبارة آفر از آن، در یقطعات
 در دست است .

 
از او جمع کرده بودند  یاتيروا یشاگردان مان 

) آن با عنوان ميقد ی(مصر یقبط ريکه تحر
خطابه ها، در دست است.  یبه معنا، ايِکفاال
از  است. یرانيا یاز آن به زبان ها یقطعات

 یفارس یبه زبان ها یآثار زين یمان روانيپ
 مانده است. یبر جا انهيم
 
در  ی) لغات و جمالت پراکنده به زبان پهلو5 

نگاه مانده است ( یبر جا یو فارس یعرب یها کتاب
 ).349ـ 337، ص 1974، یبه تفضل شود به:

 
جزو  یزبان پهلو ی:زبان پهلو یدستور یهای ژگيو 

، و یرانيا یزبان ها انةيدورة م یزبان ها
زبان  نيباستان است. تحول ا یدنباله زبان فارس

جالب است.  اريبس انهياز دورة باستان به دورة م
 دهيتحول هم در آواها و هم در صرف ونحو د نيا



 

928 
 

)، يیتاباستان (همانند اوس یشود. در فارس یم
 یگوناگون صرف م یها در حالت رياسم و صفت و ضم

آخر  رييکلمات در جمله با تغ نيشد و نقش ا
 یم نيمع یفيتصر یکلمات و اضافه شدن شناسه ها

، ی. اسم و صفت، سه جنس مذکر و مؤنث و خنثديگرد
و جمع داشته اند. در  هيو سه شمار مفرد و تثن

در زبان  و ،انهيتحول از دورة باستان به دورة م
رفته و شمار کلمات  انيجنس از م زي، تمایپهلو

 یفياست. حالت تصر افتهي ليبه مفرد و جمع تقل
باستان هفت و در  ی(در فارس رياسم و صفت و ضم

 یرفاعليو غ یاوستا هشت) نخست به دو حالت فاعل
 کاهش) یمانو انةيم یفارس ةياول یها (در متن

از  زيحالت ن دو نيا انيم زيو سپس تما افتهي
رفته است. صفت و موصوف و عدد و معدود،  انيم

ندارد.  یمطابقت چگونهيبرعکس دورة باستان، ه
 اريو بس افتهيکامالً تحول  زينی فعل یها دستگاه

متعدد دورة  یها ساده شده است، و ماده فعل
  افتهي ليتقل یباستان به دو ماده مضارع و ماض

اه شود به: نگ یدستور حاتيبارة توض است (در
، ص ی؛ ابوالقاسم284ـ 275.، ص2، بخش برگين

 ).85ـ 63، ص یو تفضل گانهي؛ آموزگار 183ـ165
 
 منابع: 
، زبان یو احمد تفضل گانهيژاله آموزگار  -

 ؛خ.1375و دستور آن، تهران  اتي: ادب یپهلو
رضا  ، کتاب الفهرست، ترجمة محمدميابن ند -

 ؛ خ.1346تجدد، تهران 
، تهران یزبان فارس خي، تاریلقاسممحسن ابوا-

 ؛ خ.1373
 ی: فارسیپهلو اتيزبان و ادب ا،يتاواد ريجهانگ-
، تهران ینجم آباد نيالد فيس جمة، ترانهيم

 ؛خ.1348
از  شيپ رانيا اتيادب خي، تاریاحمد تفضل -

- ؛خ.1376، تهران گانهياسالم، چاپ ژاله آموزگار 
پ حسن ، چانييو التب انيعمروبن بحر جاحظ، الب

 ؛ 1351/1932، قاهره یسندوب
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، »انهيم یرانيا یزبان ها«سدن، يمارک ج. در-
، 9، سال یخيتار یها یبررس ،یترجمة احمد تفضل

 )؛ 1353(بهمن و اسفند  6 خ.
، تهران یزبان فارس ني، تکویاشرف صادق یعل-

، »باستان انيرانيبارة خطوط ا در«؛ همو، خ.1357
؛ 1047ـ1037)، ص 1348(اسفند  10، ش 19سخن، دورة 

، »باستان انيرانيبر مقالة خطوط ا ليذ«همو، 
 ؛ 142ـ140)، ص 1349ر ي(ت 2 خ.، 20سخن، دورة 

، »در شاهنامه ی، پهلوانیپهلو«الزار،  لبريژ-
 ري(ت 5، ش مرغي، سگانهيترجمة ژاله آموزگار 

 )؛ 1357
 

 F. C. Andreas and W. B. Henning, "Mitteliranische Manichaica, 
II", Sitzungsberichte der Preuss. Akad. der Wissenschaften, Phil.-
hist. klasse (1933); Behramgore T. Anklesaria, ed., Rivهyat- i ª 
Hءm i ª t- i ª Asavahistهn , vol. 1: Pahlavi text , Bombay 1962; 
Encyclopaedia Iranica , s.v. "Dab ¦ â re" (by Ahmad Tafaz z ol ¦ â 
); Philippe Gignoux, Glossaire des inscriptions pehlevies et 
parthes , London 1972; J.M. Jamasp - Asana, The Pahlav i ¦ texts , 
Bombay 1913; Gilbert Lazard, La formation de la langue persane 
, Paris 1995; Henrik Samuel Nyberg, A manual of Pahlavi , pt. 2, 
Wiesbaden 1974; A. Tafazzoli, "Some Middle Persian quotations 
in classical Arabic and Persian texts", in Mإmorial Jean de 
Menasce , ed. Ph.Gignoux and A. Tafazzoli, Louvain and Tehran 
1974; J.C. Tavadia, Die mittelpersische Sprache und Literature 
der Zarathustrier , Leipzig 1956. 
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 بخش پنجم
 دنباله ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1دنباله شماره 
 

سفر به چهار دانگ سرزمين های 
 گويشوران زبان های تورکی

 
ناگفته پيداست که تاريخ پيوسته در يک گستره 
گيتايی (جيوگرافی يا جغرافی) سير می کند و 
روشن است بدون شناخت خوب از جغرافيا، يعنی 
سرزمين هايی که در آن ها توده هايی بود و باش 
داشته و منشای رويدادهايی گرديده اند، نمی 
توان به کنه تحوالت تاريخی پی برد. به مصداق 

 ». شنيدن کی بود مانند ديدن«قول معروف 
 

نکته ديگری که با اين مساله پيوند ناگسستنی 
آشنايی خوب با اين توده ها و دست کم دارد، 

مدتی بود وباش با آنان و آشنايی ژرف با فرهنگ 
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و تمدن ايشان و رفتار وکردار و کنش و پندار 
 شان است.  

 
ه خاستگاه و باشگاه توده هايی بآن چه مربوط 

 بايکالی-سايانی -زبان های گروه آلتايیگويشور 
ه اين گستره پهناوری است ک -يا تورکی می گردد

 توده ها در آن بودوباش دارند. 
 
 

 
 -پراکندگی توده هايی که به گروه زبان های آلتايی

 (تورکی) سخن می گويند بايکالی-سايانی
 

می بينيم که  ،ا به نقشه باالربا يک نگاه گذ
در  بايکالی-سايانی -گروه زبان های آلتايی

گستره بسيار پهناوری از اروپای خاوری تا شمال 
روسيه بود و باش دارند. حال پرسشی مطرح اقصای 

می گردد که آيا ممکن است کسی بتواند به همه 
گوشه های اين سرزمين پهناور که شايد درازی آن 
به ده هزار کيلومتر برسد، برود و آن را در 

و از نزديک اين سرزمين را ببيند و با  دنورد
باشندگان آن همسخن و همراز شود و با آنان يک 

 گی کند و....جا زند
 

شايد دست تقدير و سرنوشت چنين شانسی را به 
بنده داد تا از انگشت شمار کسانی باشم که 
هرگاه نه سراسر اين پهنه، دست کم بخش بزرگ آن 
را درنوردم و سال ها با باشندگان آن يک جا 

سال اخير  35زندگی کنم.  بنده در طول حد اقل 
ی با يها اين خوشبختی را داشتم که در سرزمين

باشندگان تورکی زبان بزييم، با بسياری از آن 
ها آشنايی و دوستی نزديک برپا کنم و کاوش های 



 

932 
 

بسياری هم در زمينه شناخت آن ها و مطالعه 
 تاريخ شان انجام بدهم. 

 
روشن است کسانی که در شمال کشور (برای مثال در 
مزارشريف) زندگی می کنند، خواهی نخواهی بارها 

، ميمنه، سرپل، (شاپورگان) رغانبای شاز شهره
سمنگان، خلم، کندز و... بازديد می کنند و با 
شمار بسياری از توده های ترکی زبان مانند 
ازبيک ها، ترکمن ها، قزاق ها، قرغيز ها و...سر 
می خورند، با آنان دوستی و داد و ستد می کنند، 
جمله ها و واژه هايی را از زبان های زيبای 

را می گيرند، غذاهای خوشمزه مانند تورکی ف
و نان  (خامه) قابلی ازبيکی و ترکمنی، قيماق

تنوری و ... را با اشتياق تناول می کنند و از 
دن موسيقی شان لذت می برند. خوب، اين را هم يشن

بايد به حساب شانس و تصادف بگذارم که من در 
 مزار شريف پا به گيتی گذاشتم.      

 
ين راستا را می توانم تحصيل در شانس ديگر در ا

 1979دانشگاه مسکو بپندارم. درست در سپتامبر 
بود که برای تحصيالت عالی از کابل به سوی مسکو 
 ،پرواز کردم. پس از يک ساعت و نيم پرواز

هواپيمای ما در فردوگاه تاشکنت به زمين نشست. 
من از آوان کودکی دوست داشتم هميشه در هواپيما 

ه بنشينم و از باال زمين را تماشا نزديک دريچ
کنم و به دقت ببينم. اين بار هم همين گونه شد. 
به ويژه برايم بسيار جالب بود که برای نخستين 
بار رودآمو را می ديديم.  پس از توقف کوتاه در 
تاشکنت، هواپيمای ما به سوی مسکو به راه 
افتاد. از بخت نيک، هوا بسيار پاک و صاف بود و 

مين ها به خوبی ديده می شد. پس از مدتی همه ز
درياچه بزرگی ديده شد. آب آن آبی رنگ و 
چشمنواز بود و کرانه چپ آن ديده نمی شد. (من 
در سيت دست چپ نشسته بودم). اين درياچه، 

 بود.  ارالدرياچه 
 

با دويدن جلو رخدادها می خواهم با اندوه 
که هنگامی  2012ست سال ويادآور شوم که ماه اگ

از بيشکيک به فرانکفورت بر می گشتم، هواپيمای 
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ما از سر همين درياچه گذشت و به جای آن آب 
تنها دو حوض آب ايستاده بر جا مانده  -پهناور

بود که بسيار به خوبی می شد کرانه های راست و 
چپ (بيابان های قره قوم و قزل قوم) و حدود باال 

ه به آن و پايين آن را ديد و رود کم آبی را ک
    598می ريخت (سير دريا يا سيحون).

 
به هر رو، در دوره تحصيل در مسکو، مدت چند ماه 
با يک محصل تاتار، يک سال با يک محصل چچنی و 
يک سال ديگر با يک محصل مغولستانی و يک سال هم 
با يک محصل آذربايجانی در خوابگاه (ليليه) هم 

يار خوب اتاق بودم. از اين رو، اين اقوام را بس
می شناسم. همين گونه چند استاد آذری هم 

 داشتيم.
 

سه بار با قطار به  1982و  981، 1980به سال های 
رفته، از شهرهای ا ميرکمنطقه جزيره نمای 

فيروپل، افپاتوريا، يالتا، فيودوسيا، آبنای مسي
کريچ، دريای آزف، سواستوپل، کاخ و موزيم 

                                     
 ايبزرگ دن اچهياز چهار در یکيدر گذشته  ارال. « 598

اما از  .مربع وسعت داشت لومتريهزار ک ۶٨بود که 
 یرودخانه ها ريانحراف مس یکه دولت شورو ١٩۶٠دهه

نظور قوم (به م قره بيابانبه  ايردريو س ايآمودر
رفته رفته آب رفت  اچهيدر ني) را آغاز کرد، ایکشاورز

 ارالو  یشمال ارالکوچک  اچهيبه دو در ١٩٨٧و در سال 
مساحت  ٪٢۵مساحت آن به  ٢٠٠۴شد. در سال  ميتقس یجنوب
برابر شد. دو  پنج آب آن یو درصد شور دهيرس یاصل
 - اچهيدر چهار به ٢٠٠٧در سال  یو جنوب یشمال اچهيدر
در شرق و غرب  اچهيدو در ،یشمال ارال اچهيدر یکي

 یايرد نيکوچک ب اچهيدر کيو  نيشيپ یجنوب اچهيدر
درصد  ده در مجموع یشدند که همگ ميتقس یو جنوب یشمال

 ريتصاو ٢٠٠٩را داشتند. در سال  اچهيدر یمساحت اصل
 یجنوب اچهيو در یشرق اچهينشان داد که در يی ماهواره
تر  کوچک اريبس زين یغرب اچهيخشک شده و در یکل هم به

 ٢٠٠٨در سال  زين ارال اچهياست. حداکثر عمق در شده
 است.  شده یريگ متر اندازه ۴٢ دودح

 يیها یهم گرفتار آلودگ اچهيدر نيا مانده یکوچک باق بخش
 ،يیايميش یکودها ،ینظام یها شيآزما یزهايدورر رينظ

درصد  نيمچنو ه یصنعت یها پروژه یها ها، و پسمانده کش آفت
مشکل  نيتر بزرگ بوم ستيز یاست. آلودگ باال شده ارينمک بس

 (بر گرفته از ويکی پيديا). است. یپهنه آب نيا
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 اميرکای پايتخت تاتاره -روستای باغچه سرای
ديدن نمودم و سه بار، هر بار دو ماه در آن جا 
بسر برده و سراسر اين جزيره نما را می شود گفت 

 پيمودم.و پياده  خودرو با
 

 1992و  1991پس از آن، دو بار ديگر در سال های 
پايتخت کريما و  -فيروپلمبا هواپيما به شهر سي

 يالتا و باغچه سرای رفتم.
 

ون چندين بار به ازبيکستان، تا کن 1980از سال 
قزاقستان، قزغيزستان و تاجيکستان رفته ام. به 

(ارياتان  از راه زمينی بندر هيرتان 1982سال 
و ترمز به تاشکنت رفتم و دو روز  يا ايراتان)

 در ترمز و يک هفته در تاشکنت ماندگار شدم. 
 

از ترمز تا دوشنبه با قطار رفتم.  1983به سال 
امتداد رود سرخان دريا کشيده شده راه آهن  در 

است و از شهر تاريخی حصار می گذرد. سپس با 
 هواپيما از دوشنبه به مسکو  پرواز کردم.

 
مدت سه ماه در قزاقستان پراتيک  1983در سال 

داشتيم. در ماه جون از مسکو با هوپيما به شهر 
قره غنده پرواز کردم. تقريبا منطقه يی به 

ر از قره غنده تا به درياچه کيلومت هزاردرازی 
و پياده  خودروبلخاش را وجب به وجب با 

پيموديم. از شهرهای قرقره لينسک، قره گيلی 
و... بارها گذشتم. همين گونه باری از قره غنده 
به سوی رود ايرتيش به شهرهای آساو و پولودار 
سفری دو روزه داشتم. از آن جا با راه آهن تا 

در منطقه کوهستانی آلتای  شهر اوست کاميناگورسک
غربی در نزديکی مرز چين رفتيم و نزديک به يک 
هفته در آن پاييديم.  در همين سفر بود که در 

 يک يکشنبه در درياچه زايسان شنا کرديم. 
 

سه بار به منطقه آلتای سفر کردم.  ،در آينده
اما ديگر به آلتای روسيه. بار نخست به سال 

و به شهر برناول رفتم. با هواپيما از مسک 1992
پس از پاييدن دو روزه در اين شهر، سفری کاری 
به شهر باالگوويشينسک در کنار درياچه استپنوی 
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داشتم که به آن جا رفتم. پس از آن به برناول 
تفريخی يه  یبرگشتم. از برناول برای يک روز سفر

مرکز استان آلتای  -شهر  گورنا آلتايسک
يادآوری می دانم که در کوهستانی نمودم. شايان 

آن سال ها در شرکت مشورتی آلمانی متسن کار می 
کردم و يک رشته پروژه  ها در شهرهای گوناگون  

 روسيه داشتيم. 
 
ای هی داشتم به شهرهاسفر 1994 -1992های  سال در

. وسيهکوزنتسک رو نوانواسيبيرسک  ،کيميروا
در شمال خاوری آلتای کوهستانی واقع نواکوزنتسک 

است و در آن بزرگترين کارخانه های ذوب آهن 
جهان واقع اند. باز هم بخت يارم بود که 

برای  1994توانستم در يکی از روزهای تابستانی 
بازديد از شهر شيريگيش يا تاشتاگول در شمال 

 خاوری آلتای کوهستانی بروم. 
 

سفری داشتم به شهر ايکاترينبورگ.  1993به سال 
ای کوه های اورال واقع اين شهر در دامنه ه

گرديده است و از شهرهای صنعتی روسيه به شمار 
می رود. در همين سفر بازديد کوتاه داشتم از 

 پايتخت جمهوری باشقرستان. -شهر اوفا
 

در همين سال، دست سرنوشت مرا به سفری بسيار 
شگفتی برانگيزی کشانيد. از مسکو با هواپيما 

نزديکی جاپان.  سفری کردم به جزيره ساخالين در
هواپيمای ما بامداد به پرواز درآمد. تا دو 
ساعت به دليل ابری بودن هوا، چيزی ديده نمی 

ر و نژنی يشد. به هرحال از فراز شهرهای والديم
چند  ،نوگراد گذشت. البته من در سال هال تحصيل

بار به اين شهرها رفته بودم. خوشبختانه با 
پرواز، ما بر برآمدن خورشيدو گذشتن دو ساعت 

فراز پايتخت تاتارستان رسيديم و با گذشتن از 
اوفه، قرغان،  -تاتارستان بر فراز باشقيرستان

اومسک، ... توقفی در شهر کرسنويارسک کرديم و 
به سوی شهر يوژناسالخالين به پرواز درآمديم. 
هواپيما از فراز جمهوری بورياتسک گذشت و به 

ی شد و تا آبنای آمورسک رسيد. پس از آن هوا ابر
 تامارسک چيزی ديده نمی شد. 
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پس از چند روز، از يوژناساخالينسک با هواپيما 

م. سپس از والدی نمودبه شهر والدی واستوک پرواز 
وستوک به سوی مسکو پرواز  کردم. هواپيمای ما 

و از فراز شهرهای خاربين و  شدآسمان چين  داخل
رد آسمان وا های لر در نزديکی مغولستان گذشت و

اک روسيه خدوباره وارد  مغولستان شد و سپس
هواپيما دچار  ،. در نزديکی جمهوری بورياتگرديد

نقض فنی شد و خلبان اعالم کرد که ناگزير به 
فرود اضطراری به شهر اوالن اودی است. اوالن 

مرکز اين جمهوری است که در کرانه جنوبی  -اودی
ع است. در درياچه بايکال در شمال مغولستان واق

 -جنوب اين شهر، منطقه درخان و شهر اوالن باتور
 پايتخت مغولستان واقع گرديده است. 

 
پس از يک روز توقف در اين شهر دلگير، که در 

در آن هنگام تقريبا هيچ چيزی يافت نمی شد  ،آن
ه مردم مغولستان همانند بو مردم آن بسيار 

می بودند و از زبان روسی بسيار غليظ شان هم ن
چيزی فهميد، بامداد روز ديگر باز  یسانآشد به 

هم به سوی مسکو به پرواز درآمديم. هواپيما از 
جمهوری آسمان فراز درياچه بايکال گذشت و وارد 

شد که پايتخت آن شهر قزل است و پس از  اتوو
انی به شهر استان آلتای کوهستفراز عبور از 

 ری فرود آمد.    نوواسيبيرسک برای سوختگي
    

... و اما باز هم آسيا ميانه. در اوايل سال 
برای يک مسافرت کاری به تاشکنت آمدم.   1992

سپس از آن جا با هواپيما به دوشنبه رفتم. 
دردمندانه  اوضاع در آن هنگام در دوشنبه بسيار 
خراب بود. با اين هم توانستم يک هفته در اين 

بار  شهر بمانم و دوباره به تاشکنت بيايم. اين
بخت يارم بود که توانستم از شهر زيبای سمرقند 

همه  ابازديد کنم. اما دردمندانه نتوانستم ب
 عالقه به بخارا بروم.

 
به تاشکنت آمدم و برای  1993بار ديگر به سال  

انجام ماموريت کاری از تاشکنت به سوی بيشکيک 
رهسپار شدم. در  قرغيزستان نخست به  خودروبا 
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ل و کوو سپس به منطقه قره بيشکيک آمدم. 
ول رفتم. سفر بسيار کپيرامون درياچه ايسک 

جالبی بود. پيمودن راه اسفالتی ميان تاشکنت و 
بيشکيک خالی از لطف نيست. نخستين شهر بزرگ سر 
راه چمکنت است. سپس شهر تاريخی تراز می رسد. 
تراز يکی از شهرهای تاريخی آسيای ميانه است که 

يتخت توران اسطوره يی بوده به گونه سنتی پا
است. همين شهر زمانی از سوی اسماعيل سامانی 
گرفته شد و به گستره سامانيان درآمد. در دوره 
قره خانيان، همين تراز پايتخت نخستين دولت قره 
خانی بود. زمانی رودکی در وصف آن چنين سروده 

 بود:
دل به بخارا و  -روی به محراب نهادن چه سود

 بتان تراز
از تو پذيرد، نپذيرد  -ايزد ما وسوسه عاشقی

 نماز.  
 

بيشکيک در منطقه  -بزرگراه تاشکنت ،به هر رو
اوی تال دو شاخه می شود که يکی آن به سوی شهر 
تاريخی چو و از آن جا به سوی آلماآتی 
(سيبستان) پايتخت قزاقستان و شاخه ديگر آن به 

هر پايتخت قرغيزستان می رود. به  -سوی بيشکيک
به سوی  ،رو، پس از دو روز پاييدن در بيشکيک

ل واقع کوکه در خاور درياچه ايسيک  کولشهر قره 
است، به راه افتادم. پس از گذشت از شهرهای 
توماق و بالقچی و پيمودن سراسر مرزهای جنوبی 

ول از جمله شهرهای بوکونبايف و کدرياچه ايسک 
پس از رسيدم و  کولقزل سو سر انجام به شهر قره 

دوبار اين با از راه  ،دو روز پاييدن در آن
شمال درياچه به سوی بيشکيک رهسپار شدم. 

چولگون  -بزرگترين شهر کرانه های شمالی درياچه
آتا نام دارد که برای صرف نان در آن پايين 

برای  ،شديم. پس از يک شب اقامت در بيشکيک
استراحت در رهايشگاه اورورا دوباره به کرانه 

بی درياچه رفتم. اين استراحتگاه در زمان جنو
اگفته نشوروی پيشين ويژه رهبران حزبی بود. 

نماند که آب اين درياچه از پاکترين آب های 
 جهان است. 
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 خودرودوباره با  ،به هر رو، بامداد روز ديگر
به سوی تاشکنت به راه افتادم. ناگفته نماند که 

ر شده و مهاج کابلدر آن هنگام خانواده ما از 
در تاشکنت در محله آيبيک بودوباش داشتند. اين 
بار موتر از مسير ديگری به راه  افتاد. نخست 
از بالقچی به سوی اعماق خاک قرغيزستان رهسپار 

(قچقارکا) شديم. پس از چندی به شهر کوچکورکا 
رسيديم. از اين شهر يک راه به سوی جنوب به چين 

رسد. راه ديگر می رود که يکراست به کاشغر می 
به سوی دره معروف فرغانه است. و ما درست به 
همين راه رهسپار شديم. پس از پيمودن راه دور و 

به  ،طی ميدان دراز و به قول معروف هی ميدان و
درياچه معروف توقتوگل رسيديم که در آن بند برق 
و ذخيره آبی بزرگی ساخته اند. سپس به سوی جالل 

ن شهر در جنوب کشور به آباد رفتيم که بزرگتري
شمار می رود. از جالل آباد وارد ازبيکستان شديم 
و با گذشت از شهرک خان آباد که در آن پايگاه 
هوايی بزرگی واقع است و آخرين نقطه مرزی ميان 
قرغيرستان  و ازبيکستان به شمار می رود، به 

 سوی انديجان روان شديم.  
 

شهر اوش می از انديجان يک راه به سوی جنوب به 
شهر دوشنبه می  -انجامد که سپس به  تاجيکستان

رسد. خوب، اما ما در مسير تاشکنت راهی شديم و 
در سر راه  از نزديکی شهرهای نمنگان و فرغانه 
گذشتيم و به خوقند رسيديم. آن گاه از پلی که 
بر فراز رود سيردريا ساخته شده است، گذشتيم و 

هنگران) و آلمالق با عبور از شهرهای انگرين (آ
 و توی تپه به تاشکنت رسيديم.   

 
به هر رو، هر چه بود،  باز هم دست تقدير مرا 

ال به قزاقستان و قزغيزستان کشيد. اين بار در س
در اين دو کشور  به عنوان سفير 2009 -2006های 

کار کردم. روشن است در اين سال ها بارها در 
تی با آلماآ -کيلومتری آستانه 1300مسير  

 -هواپيما و قطار و نيز در مسير آستانه
فرانکفورت با هواپيما سفر کردم. همين گونه چند 
بار از آلماآتی به بيشکيک با موتر در رفت و 

 آمد بودم.
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تقريبا با همه دولتمردان و  ،در اين سال ها

رجال بنام قزاقستان، ازبيکستان، قرغيزستان و 
استادان و تاجيکستان و همين گونه بزرگترين 

پرفيسورها و رييسان انستيتوت های پژوهشی اين 
کشورها آشنايی پيدا نمودم و در بسياری از 
سيمينارها، کنفرانس ها و نشست های شان  اشتراک 
ورزيدم. کتاب های بسياری را هم خواندم. همه 

به بينش و دانشم در باره  ،اين سفرها و مطالعات
. در جريان باشندگان اين سرزمين ها می افزود

کار به عنوان سفير، از نزديک با بسياری از 
سفيران و هيات های رسمی کشورهای ازبيکستان، 
قزغيزستان، ترکمنستان،آذربايجان، ترکيه 
و...دوستی و آشنايی نزديک  و رفت و آمد داشتم 
و شب ها و روزهای بسياری را با آنان گذارانيدم 
 و روشن است پيوسته با شمار بسياری از
دولتمردان و نيز مردم عادی قزاقستان و 
قرغيزستان و نيز بسياری از کارشناسان خارجی که 
با اين کشورها سر و کار دارند، از جمله شمار 

رک وبسيار کارشناسان خاورشناس و اسالم شناس و ت
   .شناس سر و کار پيدا کردم

 
اگر از چند سفر ديگر هم ياد نکنم، شايد اين 

ند و آن اين که چند بار با نوشته ناقص بنما
هواپيما از آلماآتی به دوشنبه و سه بار از 
دوشنبه به فرانکفورت و واپس پرواز نموده ام که 
سراسر گستره قرغيرستان و بخش بزرگی از گستره 
قزاقستان از جمله بيابان های معروف قره قوم و 

و دريای کسپين و  ارالقزل قوم و پهنای دريچه 
ذربايجان و گرجستان) را در قفقاز (گستره آ

 دايره ديد قرار می دهد.
 

آن چه مربوط به قفقاز می گردد، تا کنون دو بار 
در فرودگاه باکو ترانزيت نشسته ام و هر دو بار 
از راه باکو به سوی مسکو پرواز نموده ام که بر 
سر راه از فراز داغستان و چچنستان و جمهوری 

 د می گذرد.   لگاگراوقلمقستان و آستراخان و 
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ناگفته نماند که همين گونه با بسياری از 
دانشمندان و استادان آذری ايرانی و ازبيکستانی 

 - 2003هم آشنايی  و دوستی دارم. در سال های 
همه ساله سه، چهار بار به تهران، مشهد،   2006

اصفهان و شيراز و شمال  سفرهايی می نمودم و در 
ت ها در باره آسيای بسياری از کنفرانس ها و نشس

ميانه و قفقاز اشتراک می ورزيدم. روشن است هر 
باری که به تهران پرواز می کرديم، حسب سنت 
ديرين از هواپيما به دقت سراسر مسير را ترصد 
می کردم. به ويژه هرگاه پرواز از فراز مناطق 

 - بادغيس -ميمنه -شبرغان -مزارشريف -شمالی کشور
 بود.  تهران می  -مشهد -هرات

 
به همين ترتيب، در اين سال ها و پس از آن، با 
انجام سفرهای پی در پی به استانبول و آنکارا 
با بسياری از دانشمندان کشور ترکيه نيز آشنايی 
پيدا نمودم و چند بار در کنفرانس ها و 
سيمينارهای شان اشتراک ورزيدم. باری هم از 

ه استانبول تا آنکارا با بوس رفتم و دوبار
برگشتم. در سفرهايی چند باره از کابل به 
فرانکفورت و برعکس، بارها از فراز کشورهای 
ترکمنستان، آذربايجان، گرجستان، ترکيه، 
بلغاريا و... می گذشتم و هر باری که هوا روشن 
می بود، با دقت سراسر مسير را ترصد می کردم. 
باری هم هواپيمای ما برای سوختگيری در شهر 

 مرکز کردستان ترکيه فرود آمده بود. -ارزروم
 

قرار بود برای اشتراک در يک  2011به سال 
کنفرانس به ارومچی بروم. ويزا هم گرفتم اما 
دردمندانه بنا به داليلی نتوانستم بروم. البته، 
بسيار اميدوار هستم به اين کار موفق شوم. 
بازديد از کاشغر و تورفان و ارومچی از آرزوهای 

ت. حال اگر اين آرزويم در کنار سفر ديرينم اس
به باکو و عشق آباد و تبريز  برآورده شود، 
ماموريت بزرگ آشنايی با سراسر پهنای سرزمين 

رکی زبان تقريبا کامل خواهد وهای با باشندگان ت
 شد. 
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اين گونه، شايد من از انگشت شمار کسانی باشم 
که تقريبا سراسر گستره پهناور چند هزار 

ی را که در آن باشندگان تورکی زبان به کيلومتر
سر می برند، پيموده باشم. البته اگر زندگی 

به باشد، شايد اين روند، ادامه پيدا نمايد.  
 ».قول معروف، هنوز اندر خم يک کوچه ايم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2دنباله شماره 

 
 از افسانه نژاد تورک؟!

تا واقعيت تورکی زبانان (گويشوران 
تورکی) يا توده های تورکی  زبان های

 زبان
 

افسانه ريشه های يهودی تورک ها و 
تورک بودن بابای آدم؟!!  و از نسل 

 ياجوج و ماجوج بودن تورک ها :
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روشن است گذشته همه اقوام و مردمان جهان در 
سپيده دم تاريخ از اسطوره و افسانه آغاز می 
گردد. از همين رو، می کوشيم پيش از آن که به 

تباری و گذشته تاريخی مردمان  -شه يابی نژادیري
تورکی زبان و بررسی روندهای تکامل تاريخی آن 
ها بپردازيم، به افسانه هايی که در باره آن ها 
 چه ديگران و چه خود شان بافته اند؛ بپردازيم. 

 
شايان يادآوری می دانم که در اين جا بيشتر از 

يزستان از تاريخ قرغ«کتاب بسيار ارزنده و وزين 
نوشته اکادميسين » ديرين ترين زمانه ها تا کنون

پروفيسور داکتر اوسکون عثمانف نقل قول هايی می 
کنيم و سپس آن ها را با ساير منابع می 

 آزماييم:
کتابش به نقل از  85-84داکتر عثمانف در ص.ص. 

(تاريخ » قرغز ايلی نين تاريخی«کتاب چند جلدی 
 ايل قرغيز) می نويسد: 

تاريخ نويس قبايل  -599»تاريخ رشيدی«در کتاب «
ميرزا محمد حيدر (سده شانزدهم  –مغول دوغالت

مجموع «ميالدی) [پسر خاله بابر] و نيز در 
نوشته سيف الدين اخسيکندی (سده » االتواريخ

که » نسب نامه«شانزدهم ميالدی) و همچنين در اثر 
در سده نزدهم در هنگام امارت خدايار خان نوشته 

ده است، اطالعاتی در باره نياکان قرغيزها ش
بازتاب يافته است که استوار بر داده ها و 
روايات فزونشمار شجره شناسی (ژنيولوژی) اند 
(همه اين آثار در فند نسخ خطی اکادمی ملی 

 قرغيزستان نگهداری می شوند). 
 

                                     
، اثر ميرزا محمد حيدر دوغالت از »تاريخ رشيدى. « 599

منابع بسيار ارزشمندى است كه حوادث مغوالن تركستان و 
ند، جغتائيان، ظهيرالدين محمد بابر و دودمان او در ه

خان ازبيك را در بر  شاه اسماعيل و جنگ او با شيبك
االسالم  گيرد. در اين اثر شرح مبسوطى از قتل شيخ مى

الدين احمد تفتازانى، به فرمان شاه  موالنا سيف -هرات
اسماعيل صفوی نوشته شده كه در منابع ديگر يافت 

 شود. نمى
 تاريخ رشيدی، حيدر ميرزا دوغالت، محمد، محقق: غفاری

 .١٣٨٣ فرد، عباسقلی، ناشر: ميراث مکتوب، تهران، 
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در اين آثار در باره بازماندگان آدم تا نوح 
شده است. تنها سخن بر سر پيامبر چيزی يادآوری ن

سام، يافئث و حام است که پس  -بازماندگان نوح
از  –از توفان شجره نامه آن ها تا اوغوزخان 

نسل تورک آتا آورده می شود و اطالع داده می شود 
که از اوغوز خان از زن نخستش، شش پسر مانده 
بود: قون خان، آی خان، ژلديزخان، توو خان و 

ز آنان هم به نوبه خود چهار دنيس خان. هر يک ا
پسر داشتند: قرغز خان، سلر، ايمار و 
االيونتاری. افزون بر اين، اوغوز خان پسران و 

 دختران بسياری از زن جوانش داشت. 
 

در فصل شجره مردم قرغيز » نسب نامه«در کتاب 
روايت می شود که ميهن قديم قزغيزها در کرانه 

و  600بودهای رود ساالنکار و انکارامانور 

                                     
بسياری از توده های تورکی، ميهن نخستين همه تورک .  600

 ها و مغوالن را سرزمين افسانه يی می خوانند   
شماری از ». ائرگونی خون«يا » ائرگنی کون»به نام 

 -تانو«پژوهشگران معاصر تورکی زبان هم جايی به نام 
هوريان خای) در جمهوری تووای  -و(تان» اوريان خای

روسيه را خاستگاه مغوالن و تورکان می پندارند. برخی 
ديگر، منچوری را و عده يی هم بورياتيای غربی را 

 سرزمين نيايی مغوان و تورکان می شمارند. 
 

در افسانه ها، ائرگنی خون، همچون ميدان فرورفته يی 
سو کوه های پرداز می گردد که پيرامون آن را از چهار 

سر به آسمان کشيده فراگرفته است. در روايات 
رشيدالدين هم از اين سرزمين ياد شده است. نام 
رودخانه ارگون (با رود ارخون در مغولستان يکی گرفته 
نشود!) در منچوری هم از همين واژه گرفته شده است. 
ائرگينه به زبان تورکی به معنای کوه گردنه دار، 

پر پيچ و خم است. در يک سخن، همان  گريوه دار، کج و
گونه که در باره ميهن نخستين آرياييان جر و بحث های 
فراوان روان است، در باره ميهن نخستين تورکان و 

 مغوالن هم کنکاش های بسياری روان است.
 

در اين جا يک نکته بسيار جالب ديگر هم شايان يادآوری 
يريل (اريل يا است. می دانيم که در افسانه های روسی، 

خدای خورشيد شمرده می  –ائريل) (ار+يل يا ائر+يل)
هرمز يا  -شود. همان گونه که خدای خرشيد ايرانی

هورمزد (ارمز) است. در زبان مغولی، خورمزد (خرمزد 
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چنگيزخان و قرغيزها از نياکان مشترک به دنيا 
آمدند و چنگيزخان نوه اوغوزخان بود و پسر 

 تووخان.  
 
در باره » از نوح پيامبر تا قرغز خان«در فصل  

پيامبر نوح (ع) از «نياکان قرغزها آمده است: 
از او تورک خان و سپس ايلژی  601او يافئث (ع)

                                                                                                           
تنگری) به معنای خدای خورشيد به کار می رود.  همين 

ت کوه هايی اس -خورال) -گونه، معنای کوه اورال (هورال
که از پشت آن آفتاب می برآيد. در اين جا کلمه هور 
(خور)، همان خورشيد ايرانی است و هورال (خورال)، 
خراسان ايرانی را تداعی می کند. يعنی سرزمين طلوع 

خور از زبان های  -خورشيد. ترديدی نيست که کلمه هور
ايرانی شرقی قديم از طريق آيين شامانيسم يا آسمان 

های تورکی و مغولی راه يافته اند. در پرستی به زبان 
زبان مغولی باستان، اور يا هور (برگرفته از ار، ائر، 
اير) همه خورشيد و گاهی هم آتش و روشنايی معنا می 
دهند. اين گونه، می توان گمان برد اورال نامی است با 

پشتو (آتش) هم » اور«ريشه ايرانی. نمی دانم، شايد 
 گ.–و خور (خر) داشته باشند.  ريشه در همين هور (هر)

 
. روشن نيست که مولف نسب نامه بر چه مبنايی نوشته  601

است که تورک خان يکی از پسران يافئث بوده است. تا 
جايی که از تاريخ روشن است، يافئث پسری به اين نام 

 نداشته است.
 

 در ويکی پيديا  آمده است:
تيق به ، به معنی وسعت) در عهد عיפתيافئث (عبری:«

عنوان يکی از پسران نوح ناميده شده است. در ميان 
ترين پسر نوح معروف گشته ولی  مردم او به عنوان جوان

دانند. او و همسرش  برخی متون او را پسر ارشد نوح می
از کسانی بودند که سوار کشتی نوح شده و نجات يافتند. 
يافئث هفت پسر داشت که يونان، ماجوج، مدای، توبال، 

های ساحلی  راس، گومر و مشه نام گرفتند و در سرزمينتي
دريای مديترانه واقع در اروپا و آسيای صغير پراکنده 

 شدند.
 

[به گونه يی که ديده می شود، در ميان پسران يافئث 
نام تورک خان ديده نمی شود. اما ممکن است تورک خان 
پسر يا از نوادگان يکی از پسران يافئث خوانده شده 

 .   باشد]
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در قرآن در دو سوره از ياجوج و ماجوج سخن به ميان «

، و ديگر بار ٩٨تا  ٩٣است، اول در سوره کهف آيات  آمده
. آيـات قـرآن بـه خوبی گواهی ٩۶در سوره انبياء آيه

دهند که اين دو نام متعلق به دو قبيله وحشی  می
است، که مزاحمت شديدی برای همسايگان خود  خونخوار بوده

 اند. تهداش
 

در تورات در کتاب حزقيل فصل سی و هشتم و فصل سی و 
نهم، و در کتاب رؤيای يـوحنا فصل بيستم، از آن ها به 

است، که معرب آن ياجوج و  عنوان ياگوگ و ماگوگ ياد شده
باشد. بـه گـفـتـه مفسر قرآن عالمه طباطبايی  ماجوج می

مـی های تورات استفاده  در الميزان، از مجموع گفته
های  شـود کـه ماجوج يا ياجوج و ماجوج، گروه يا گروه

ترين نقطه شمال آسيا زندگی  بزرگی بودند که در دوردست
داشتند مردمی جنگجو و غارتگر بودند. بـعـضـی بر آن 
اند که ايـن دو کـلمـه عـبـری اسـت، ولی در اصل از 

است و در زبان يونانی  زبان يونانی به عبری منتقل شده
گ و ماگاگ تلفظ مـی شـده، کـه در سـاير لغات گا

 است. اروپـايی نـيـز بـه هميـن صورت انتقال يافته
 

اينان فرزندان «در اصحاح دهم از سفر تکوين تورات: 
دودمان نوح اند: سام و حام و يافئث که پس از توفان 
برای هر يک فرزندانی شد، فرزندان يافئث عبارت بودند 

مادای و باوان و نوبال و ماشک و  از جومر و ماجوج و
 ».نبراس

 
خطاب سخن رب «در کتاب حزقيال اصحاح سی و هشتم آمده: 

گفت: ای فرزند آدم روی خود متوجه جوج  به من شد که می
سرزمين ماجوج رئيس روش ماشک و نوبال، کن، و نبوت خود 
را اعالم بدار و بگو آقا و سيد و رب اين چنين گفته: 

وش ماشک و نوبال، عليه تو برخاستم، تو ای جوج رئيس ر
کنم، و تو  هايی در دو فک تو می را برمی گردانم و دهنه

سازم،  و همه لشکرت را چه پياده و چه سواره بيرون می
در حالی که همه آنان فاخرترين لباس بر تن داشته 

شان شمشيرها  باشند، و جماعتی سترگ و با سپر باشند همه
فارس و کوش و فوط با ايشان باشد  به دست داشته باشند،

که همه با سپر و کالهخود باشند، و جومر و همه لشکرش و 
های  خانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشکرش شعبه

به همين جهت ای پسر «گويد:  می». کثيری با تو باشند
آدم بايد ادعای پيامبری کنی و به جوج بگويی سيد رب 

عب اسرائيل در حالی که در امروز در نزديکی سکنای ش
دانی و از محلت از باالی  امن هستند چنين گفته: آيا نمی

 ».آيی شمال می
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در اصحاح سی و نهم داستان پيشين را دنبال نموده 

و تو ای پسر آدم برای جوج ادعای پيغمبری کن «گويد:  می
ای  و بگو سيد رب اين چنين گفته: اينک من عليه همراه

ماشک و نوبال و اردک و اقودک، و تو  جوج ای رئيس روش
های اسرائيل  برم، و به کوه را از باالهای شمال باال می

آورم، و کمانت را از دست چپت و تيرهايت را از دست  می
های اسرائيل بيفتی، و همه  زنم، که بر کوه راستت می

خواهی  لشکريان و شعوبی که با تو هستند بيفتند، آيا می
از هر نوع و وحشی های بيابان شوی؟  خوراک مرغان کاشر

بر روی زمين بيفتی؟ چون من به سخن سيد رب سخن گفتم، 
فرستم،  و آتشی بر ماجوج و بر ساکنان در جزائر ايمن می

 ».دانند منم رب... آنگاه است که می
 

فرشته يی «گويد:  در خواب يوحنا در اصحاح بيستم می
ست کليد دوزخ و شد و با او ا ديدم که از آسمان نازل می

گيرد اژدهای  سلسله و زنجير بزرگی بر دست دارد، پس می
زنده قديمی را که همان ابليس و اهريمن باشد، و او را 

اندازد و درب  کند، و به دوزخش می هزار سال زنجير می
کند، تا ديگر امت های  دوزخ را به رويش بسته قفل می

سال البته  بعدی را گمراه نکند، و پس از همه شدن هزار
آنگاه ». بايد آزاد شود، و مدت اندکی رها گردد

پس وقتی هزار سال به پايان رسيد، اهريمن از «گويد:  می
شود، تا امت ها را که در  زندانش آزاد گشته بيرون می

چهار گوشه زمين اند جوج و ماجوج همه را برای جنگ جمع 
 کند در حالی که عددشان مانند ريگ دريا باشد، پس بر

پهنای گيتی سوار شوند و لشکرگاه قديسين را احاطه 
کنند و نيز مدينه محبوبه را محاصره نمايند، آنگاه 

شان را  آتشی از ناحيه خدا از آسمان نازل شود و همه
کرد، در درياچه آتش  بخورد، و ابليس هم که گمراهشان می

و کبريت بيفتد، و با وحشی و پيغمبر دروغگو بباشد، و 
از اين ». ب و روز عذاب شود تا ابد اال بدينبه زودی ش

ياجوج و «و » ماجوج«قسمت که نقل شده، بر می آيد که 
اند، و در  امتی و يا امت هائی سترگ بوده» ماجوج
های باالی شمال آسيا از آبادی های آن روز زمين  قسمت

اند، و مردمانی جنگجو و سرشناس به جنگ و  زيسته می
 »اند. تاراج بوده

 
شن است از نوشته های باال می توان تا جايی گمان [رو

برد که تورک آتا از فرزندان با نوادگان ماجوج بوده 
باشد. اما باز هم اشاره روشنی در زمينه داده نمی 
شود. اما ممکن است نسب نامه بر اساس تاريخ يعقوبی 
چنين چيزی را مدلل کرده باشد که به پيمانه بس روشن 

 گ.-.]در زمينه می نويسد
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تاريخ يعقوبی از تاريخ هايی است که تاريخ را از «

آفرينش نخستين انسان آغاز می کند. اين داستان به 
از جمله تاريخ  –نحوی ديگر در کتب دينی و تاريخی 
 طبری نيز به اختالف اندکی آمده است. 

 
داستان آفرينش انسان نخستين و سپس پيدايش نژادها    

ستان های هيجان انگيزی بوده و ملل و زبان ها از دا
است که تاريخ نويسان همواره تاريخ را از همان جا 
آغاز می کنند. اين بار به سراغ تاريخ يعقوبی از احمد 
ابن واضح ابی يعقوب می رويم. در نظر او نيز همچون 
ديگر تاريخ نويسان اسالمی، ترکان از اوالد حضرت نوح 

ام و يافئث. هستند و نوح سه فرزند دارد: حام، س
نوح زمين را در ميان فرزندان خويش «يعقوبی می نويسد: 

بخش نمود. وسط زمين و حرم و اطراف آن را به سام داد، 
زمين مغرب را به حام واگذاشت و يافئث در ميان خاور و 
باختر فرود آمد. همو آورده است که قرآن در سوره 

رای ، خداوند ملل طغيانگر را ب97تا   95انبيا آيات 
 ادب کردنشان به ترکان سپرده است.

 
داستان ادامه می يابد تا اين که مردم در بابل گرد    

 –زمان فالغ  –می آيند. زبان همه آدميان تا آن زمان 
سريانی بود. آن ها به يک ديگر گفتند بايد کاخی 
بسازيم که پايين آن زمين و باالی آن آسمان باشد و چون 

د گفتند آن را دژی بسازيم که ساختن آن را آغاز کردن
ما را از توفان نگهداری کند. پس خدا دژ آن ها را 

زبان در ميان آن ها پديد آورد و از  72ويران ساخت و 
 16زبان در فرزندان سام،  19فرقه شدند که  72همان جا 

زبان در فرزندان يافئث پديد  37زبان در اوالد حام و 
د نزد فالغ آمدند و آمد و چون اين پراکندگی را ديدن

او گفت شما را با اين پراکندگی زبان ها يک زمين جای 
نمی دهد. گفتند زمين را در ميان ما بخش نما. فالغ 
زمين را بر آن ها قسمت نمود: چين و هند و سند و ترک 
و خزر و تبت و بلغر و ديلم و توابع زمين خراسان نصيب 

آنان جمشاذ فرزندان يافئث ابن نوح گرديد که پادشاه 
بود. و زمين باختر و ماورای فرات تا نقطه باختری 
قسمت اوالد حام. و حجاز و يمن و باقی زمين از آن 

 »فرزندان سام شد.
 

کتاب آمده، با آن چه  18اين داستان نيز که در صفحه 
 » ذکر شد، منافاتی دارد. 14در صفحه 

ه ،ترجم1احمد ابن واضح ابی يعقوب، تاريخ يعقوبی، جلد 
 .14، ص 1378: دکتر ابراهيم آيتی، تهران، 
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 - کوخان و از اوخان (الچی خان) و از او ديلو
منگول  -االنچه خان و از او -قويوق خان و از او

توو خان و از  -اوغوز خان و از او -خان و از او
 ».او قرغز خان

 
به هر رو، به گونه يی که ديده می شود، در 
بسياری از کتاب های قديمی چنين افاده شده است 
که تورک خان از بازماندگان نوح پيامبر بوده 

 است. 
 

.و اما چگونه بابای آدم تورک بوده است؟ ...
پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است. اگر از درخت 

تورک بوده  -چون تورک آتا -(شجره) باال برويم
است، روشن است پدرش نيز تورک بوده است و همين 
گونه پدر بزرگش (نوح) تا بابای آدم همين سلسله 

ورک ادامه می يابد. پس روشن است بابای آدم هم ت
 بوده است.!!!!!

 
طرفه اين که چندی پيش يکی از پان ترکيست ها 

 ادعا کرد که حضرت محمد هم تورک بوده است.!!
خوب از اين ها که بگذريم، چنين افسانه ها در 
ميان همه اقوام بسيار است. مانند افسانه يهودی 
بودن پشتون ها و.... که هيچ کدام پايه علمی 

ه ها را بايد در ديدگاه ندارند. ريشه اين افسان
های ابزاری صهيونيست های يهودی جستجو کرد. در 
گذشته، صهيونيست ها با بالندگی چنين می 
پنداشتند که همه انسان ها دارای ريشه اسراييلی 
و همه زبان های جهان خاستگاه عبری دارد و آن 
را چوناِن برتری و باالدستی بنی اسراييل بر 

خود را در جايگاه بلند ديگران می پنداشتند و 
قوم برتر قرار می دادند. اين بود که چنين 
افسانه ها را شايع ساختند که همه انسان ها از 
نسل يهود اند و همه زبان ها ريشه در عبری 
دارند. روشن است توده های تورکی زبان از اين 

 قاعده مستثی نبودند.
 

 کنون می پردازيم به افسانه ديگری از اين دست:
بسياری از افسانه های اقوام تورکی زبان  در

آمده است که آنان از تبار جانورانی چون گرگ و 
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آهو و... بوده اند. به گونه مثال، داکتر 
کتابش شماری از افسانه   85 -84عثمانف در ص.ص. 

هايی را که در باره برخی از  تيره های تورکی 
 زبان آمده است، بازتاب داده است:

قبيله قرغيزی بوگو می پندارند  نمايندگان«....
که آن ها از نسل يک ماده آهوی بسيار زيبا اند. 
....قبيله باگش نياکان خود را از نسل يک گوزن 
وحشی سياه می پندارند. همچنين قبايلی اند که 

 خودرا از نسل يک پلنگ وحشی سفيد می شمارند. 
 

... و اما معروف ترين افسانه در باره ريشه 
افسانه زاده شدن تورک ها از يک گرک تورک ها، 

ماده است. اين افسانه در ميان تورک های قديم 
چنان ريشه داشته است که حتا در بافته های 
باستان شناسی ديده می شود. سخن بر سر تنديس يک 
گرگ است که زير شکم آن کودکی دست و پا بريده 

 ديده می شود. 
 

را در  همين گونه، داکتر عثمانف افسانه ديگری
 کتابش در باره چنگيز خان آورده است: 141ص. 

مطابق يک افسانه، جده تيمورچين (چنگيز «...
گوا (گوزن  -خان بزرگ) در نسل نهم الن -خان

قشنگ) پنج فرزند خود را از شوهر مغول به دنيا 
آورد. پس از مرگ وی، سه پسرش را از يک آدم 
ج موبور يا موخرمايی که شب ها همراه با اموا

نور مهتاب از آسمان به زمين فرود می آمد، 
زاييد. ... و از همين رو، رنگ موهای تيموچن 
(چنگيزخان) و بازماندگانش خرمايی مايل به سرخی 

 »و چشمانش آبی بود.
 

ناگفته پيداست که اين تنها افسانه های قديمی 
نيستند که در درازای سده ها آدم ها را به 

د تر از اين استفاده کژراهه برده اند. بارها ب
جويی های ابزاری از مفاهيم زبان و تبار و نژاد 

 و ...از سوی سياسيون است. 
 

 توده های تورکی زبان باشنده آسيای ميانه: 
کتابش در باره توده  83-82داکتر عثمانف، در ص. 

های تورکی زبان باشنده آسيای ميانه زير عنوان 
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ن می چني» قرغيزهای قديم و خاقانات تورک«
 نويسد:

: سئما تسيان نخستين يادآوری از تبار قرغيز«
تاريخ نويس چين باستان، در  -پ. م. ) 86-145(
(سده يکم پ. » (يادداشت های تاريخی» شی تسزی«

پ. م. شانيو  201م.)، گزارش می دهد که به سال 
فرمانروای هونوها، آهنگ کشودن سرزمين  -مودی

ری خود را های همسايگان شمالی و شمال باخت
نمود.  او، در اين لشکرکشی، شماری از قبايل 

از جمله:  -سرکش را زير فرمان خود درآورد
گيانگون (هيان هون) ها، يا تسزيان گون ها، 

 - دينلين ها، سنيلی ها، کيويشی ها (قبچاق ها
-نياکان قبچاق ها -عثمانف) [بهتر است گفته شود

ته اند گ.] و....را. دانشمندان آشکارا ثابت ساخ
که چينی ها، قرغيزهای نخستين را به نام گيان 
گون ها يا تسزيان گون ها يعنی مردمان آهنين 
(با توجه به سر وکار داشتن شان با آهن و مس و 
ساير فلزات) می خوانده اند (گئی گون، تسی گو، 
کی گو، چی گو و....) [ در اين جا، گو، به 

 گ.] -معنای دولت است
 

شدن نام قرغيز در ميان کوچروان با توجه به پخش 
سده های ميانه (از رود ينی سی تا کوه های 

مانند » قرغيز«اورال) می توان چنين انگاشت که 
به معنای دلير و نترس بوده است. در اين » تورک«

پيوند، شايد بتوان گمان زد که بسياری از قبايل 
 کوچی می کوشيده اند خود را قرغيز بخوانند. 

 
همه کوچروان » اسکندر نامه«در  -وینظامی گنج

می خواند. مدت ها پس » قرغيز«باشنده آسيا را 
سخنسرای نامدار  روس  -از وی، الکساندر پوشکين

همه توده های باشنده  602»دختر سروان«در چکامه 

                                     
 ی) رمانКапитанская дочка: یدختر سروان (به روس.  602
روس است که  سندهينو نياز الکساندر پوشک یخيتار

 »کيساورمن« یدر مجله ادب ١٨٣۶بار در سال  نينخست
افسر  کيرمان در قالب خاطرات  نيمنتشر شد. ا

و با  چينام پتر آندرو به هيروس یزاده امپراتور اشراف
 .است اول شخص نوشته شده ديد هيزاو
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است که  يی نامه یو زندگ کيرمانت یداستان ،سروان دختر

در دوران سلطنت  ١٧٧٣-۴ یها در متن شورش پوگاچف در سال
در آن دوران در  نيدارد. پوشک انيدوم جر نيملکه کاتر

ار در شهر سن پترزبورگ مغشول به ک یخزانه اسناد دولت
 ريداستان را به رشته تحر نيمناسبت ا نيبود و به هم

نسبت به  یمنف یداستان نظر نيهرچند در ا یو .رددر آو
 نياما در ع ،دارد اميق نيخشونت و کشتار و چپاول ا

را به  یدهقان اميق نيرهبر ا -پوگاچف انيمليحال 
 ريبه تصو زيبرانگ نيو تحس يیاستثنا یتيعنوان شخص

 ]١است.[ دهيکش
 

سال بعد از  کي یاست. و نياثر پوشک نيسروان آخر دختر
دوئل جان  کيو در  یسالگ ٣٨سن  به ،داستان نيانتشار ا

قهرمان داستان دختر  -چيپتر آندرو که نيباخت. جالب ا
خود به دوئل  یعشق بيبا رق نيهمچون پوشک زيسروان ن

 .زند یدست م
 

سروان روس معتقد است که دختر  یمنتقد ادب -یسکيبلن
 سندگانيرا بر نسل نو ريتاث نيشترياست که ب یداستان

 يینمايس لميف نيگذاشته است. چند یبر جا یروس ستيرئال
آهنگساز  -يیداستان ساخته شده و سزار کو نيبر اساس ا

نگارش متن  ینام ساخته و برا نيبه هم يیروس هم اپرا
 است. اقتباس کرده استاند نيآن از ا

 
ناتل  زيتوسط پرو یکيکتاب  نيز اا یترجمه فارس دو

 موجود است. انيگريرو واياز ش یگريو د یخانلر
 :داستان فشرده

اشراف  یجوان ،چيدختر سروان در مورد پتر آندرو داستان
 یاست. او به سن سرباز یالديهجدهم م سدهزاده در اواخر 

است و پدرش بر خالف نظر مادرش او را به خدمت  دهيرس
کند تا  یاز روابط خود استفاده مفرستد و  ینظام م

دورافتاده در شرق رود ولگا و  يیپسرش را به منطقه 
قزاقستان اعزام کنند. در راه مرد کزک  یاه کنار دشت

 کينزد دژیدر  چي. پتر آندروشود یاو م یناشناس راهنما
 ايعاشق مار ی. وشود یبه شهر ارنبورگ مشغول خدمت م

که به  یبعد کزک ی. چندشود یدختر سروان محل خدمتش م
پوگاچف  انيملي یعني ،او شده بود یراهنما یطور اتفاق
ور  ها حمله آن دژکرده و به  اميق هيسحکومت رودر برابر 

. پوگاچف رديگ یاو قرار م یرودررو چيو پتر آندرو شود یم
 بود، دهيبه او بخش وجيکه پتر آندر ینيبه پاس پوست

 نيبا ا .کند یم تيماح یجان او را نجات داده و از و
که به سپاه پوگاچف  نمی پذيرد چيآندروپتر  ،حال
از  تيحما یابر چيآندروپتر  ،گريد سوی. از وندديبپ

از  ديرا با یحوادث دور از ذهن ،دختر مورد عالقه خود
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 - خاور تا اورال را قرغيز می نامد. کارامزين
تاريخ دولت «تاريخ نگار کبير روس، در کتاب وزين

اسکيت ها که «چنين نگاشته است:  2در ص. » روسی
به نام های مختلف خوانده می شوند، زندگی 
چادرنشينی و کوچروی داشته اند. مانند قرغيزها 

 ».   يا کلميک ها و بيشتر آزادی دوست بودند...
 

اتنونيم ها يا نام های تباری تورکی مانند 
، »تاتار«، »اويغور«، »اوزبيک«، »ترکمان«
 ... مدت ها پسانتر پديد آمدند. و» باشقير«
 
شامل » کنگلی ها«، در گروه تباری »ترکمان ها«

می شوند. نخستين يادآوری ها از ترکمان ها سر 
از سده هشتم ميالدی مشاهده می شود. برخی از 

و » تورکو«پژوهشگران اتنونيم ترکمان را به 
مربوط می دانند. روشن است که ترکمان » ترکو«

يازدهم  -در سده های نهم -غوزهاهای معاصر، او
ميالدی، در گستره پهناور ترکمنستان کنونی و 

 » سرزمين های همسايه با آن، کوچيده بودند.
 

همين کتاب در باره ترکمان ها  104او در ص. 
مطابق روايات و افسانه ها در «چنين نوشته است: 

باره اوغوز خاقان، زمين های پيرامون درياچه 
ه تاالس [(يعنی گستره سرزمين ايسيک کول و در
گ.)]، ميهن نيايی اوغوزها -کنونی قرغيزستان

بود. با پيروزی قرلق ها بر اوغوزها، و افتادن 
 766شهرهای سوياب و تراز به دست آن ها، در 

ميالدی، بخش بزرگی از اوغوزها گستره هفترود را 
ترک گفتند و به سوی کرانه های درياچه ارال 

جا دولت خود شان را پی کوچيدند و در آن 
 »ريختند.

 
، چونان خلق مستقل، ميان عهد »ازبيک ها«

اوايل سده سيزدهم -پادشاهی قره خانيان (سده دهم
                                                                                                           

 شترياز همه ب یعشق یبيرق نيب نيسر بگذراند و در ا
 شود... یاو دردسر ساز م یبرا

 ان،يگريرو وايدختر سروان، ش ،نالکساندر پوشکي-1
(برگرفته از » مترجم ادداشتي، ١٣۶٣ الد،يانتشارات م
 گ. -ويکی پيديا)
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 -ميالدی) و تيموری ها (در نيمه دوم سده چهارهم
سده پانزدهم ميالدی) تشکل يافتند. قبايل کوچی 
سرزمين های خاوری اردوی زرين را در سده های 

 - انزدهم ميالدی به نام خان شانش–پانزدهم 
ناميدند. قبايل کوچی يی » ازبيک«اوزبيک خان، 

که هسته سپاهيان شيبانی خان را می ساختند، 
قدرت را از دست آخرين بازماندگان تيموريان 

 603گرفتند.
 

از بازماندگان قبچاق ها اند. در روس قزاق ها، 
قديم، قبچاق ها را پولوفتسی ها (پولوفی ها) می 

واندند. به دليل رنگ سرخ و زرد کاهی موها و خ
ريش های شان. دشوار خواهد بود، درک کرد که 
چگونه، پولوفی ها به تبار (اتنوس) قزاق متحول 

قبايل  -شدند؟ اگر ريشه ديگر ژنيولوژيک قزاق ها
 » مغولی کاريئتی را در سنجش نگيريم.

 
در ويکی پيديا در باره ترک ها چنين آمده 

 604است:
های  لر) گروه ها (به ترکی: تؤرک يا تورکها  ترک

اند که در آسيای شمالی، مرکزی و  قومی اورآسيايی
غربی چين  جنوبی، شمال سايبرياغربی، مغولستان، 

اند و به  هايی از اروپای شرقی ساکن و بخش
گويند  های ترکی سخن می هايی از خانواده زبان زبان

ها مشاهده  نو اشتراکات تاريخی و فرهنگی ميان آ
ها در کشورهايی همچون مغولستان،  زبان شود. ترک می

چين، روسيه، قرقيزستان، قزاقستان، ازبيکستان، 
ترکمنستان، تاجيکستان، افغانستان، ايران، 

                                     
. شايان ياد آوری است که پس از شيبانيان، در آسيای  603

ميانه ملک الطوايفی آمد و مدتی هشترخانيان فرمان می 
راندند. پس از افتادن اين سامان به دست نادر افشار، 

نيمه ازبيک منغيتی افتاد  -مان نيمه عربقدرت به دود
که تا رويکار آمدن دولت شوروی در اميرنشين بخارا که 
هشتاد درصد باشندگان آن را تاجيک ها می ساختند، 

يک خان  –فرمان می راندند. همزمان با آن در خيوه 
يک خان نشين ازبيک حاکم  -نشين ترکمان و در خوقند

اق و قرغيز مستقل بودند. کما اين که خان های قز
 گ.-بودند.

 
 آريانفر. -. با اندکی ويرايش و فشرده سازی 604
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آذربايجان، عراق، ترکيه، قبرس، يونان، سکونت 
 دارند. 

 
های آسيای کوچک  زبان گستره مهاجرت کنونی ترکی

رهای اروپای مرکزی (آلمان، بيشتر به سوی کشو
اتريش، سوئيس، فرانسه، انگليس)، امريکا و 
آستراليا بوده، جوامع قابل توجهی را در اين 

اند. آن ها از لحاظ تاريخی و  کشورها تشکيل داده
ها، مردمی ايلی که در قرن ششم  ترک زبانی با گوک

يک امپراتوری در گستره مغولستان و مرزهای 
ای سياه را بنيان نهادند، شمالی چين تا دري

اند. مردمان ترک، جز چند استثنا مانند  مرتبط
بخش اروپايی ترکيه و منطقه ولگا در آسيا زندگی 

ترين پيوند تاريخی آنان، جدا از  کنند. مهم می
تاريخ و زبان، اين است که جز ياقوتستان و 

اند. مردمان ترک  ، همگی مسلمانسايبرياچوواش در 
دو گروه اصلی غربی و شرقی تقسيم  را می توان به

کرد. گروه غربی شامل مردم ترک جنوب غرب اروپا 
و جنوب غرب آسيا ساکن ترکيه و شمال غرب ايران 
هستند. گروه شرقی شامل مردم ترک آسيای مرکزی، 
قزاقستان، و منطقه خودمختار اويغور در 
سينکيانگ چين هستند. مردمان ترک تنوع قومی 

 عظيمی دارند.
 

خاستگاه اصلی مردمان ترکی زبان، آسيای مرکزی 
است که به تدريج در غرب آسيا، خاورميانه، 
آسيای کوچک و اروپای شرقی پراکنده شده اند. در 

های بزرگی از مردم  ها، بخش جريان اين مهاجرت
زبان  هندواروپايی نواحی جديد نيز به مرور ترک

که  دهد ای در ترکيه نشان می ان شدند. بررسی دی
مردم ترکيه نوادگان مردم مختلف باشنده اناتولی 
مانند يونانی، ارمنی، قفقازی (آسيانی) و کرد 

اند  زبان شده های معاصر ترکی  باشند که در سده می
سان، بهره  و از لحاظ ژن، از نژاد زردپوست مغول

اند. در مورد ترکی زبانان  بسيار کمی برده
ت که از لحاظ آذربايجانی نيز اين قضيه صادق اس

 ژن به سان مردم ايرانی و قفقازی هستند.  
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بسياری از اقوام، زبان ترکی را بر اثر ارتباط 
زبانان فرا گرفته اند. ازاين  و آميزش با ترکی

به » ترکان«و » های ترک خلق«رو، اصطالحاتی چون 
مفهوم قوم ترک نيستند و نام ترک نيز تنها جنبه 

می که امروزه ترک نام زبانی دارد. از ميان اقوا
برده در زير در  اند، بسياری از اقوام نام  گرفته

تاريخ قديم هيچگاه خود و قوم خود را ترک 
ناميدند. در مورد بخشی از اين اقوام ساکن  نمی

آسيای ميانه تنها پس از وارد شدن نظريه 
ترکيسم توسط آرمينيوس وامبری يهودی و  پان

بريتانيا به منطقه فرستاده پنهانی وزارت خارجه 
رفته برای اين اقوام نيز رواج  اين نام رفته

 يافت. اين اقوام عبارتند از:
ها،  ها، قزاق باشقيرها، تاتارها، ناگايباک 

بالکار، -چای ها، نوقای، کرائيم، قره قالپاق قره
ها، اغوزهای واردشده  کوميک، کريم چاق، آلتايی

ها،  داغ هها، قر به آذربايجان، قاجارها، شاهسون
ها، گاگوز،  ها، افشارها، خلج پاپاخ، قشقايی قره

ها،  ها، توينی، توفاالرها، شورها، خاکاس اورومچی
ها، اويغورها، ساالرها،  تاتارهای چوليم، ازبيک
ها و  ها، دولگان ها، ياکوت اويغورهای ساری، چوواش

... 
  

 تاريخ:
مردمان ترکی اول بار در پيرامون اتحاديه 

و يا هيونگ نو (هونو) (معاصر دودمان شيونگن
اند. آن ها ممکن است به  چينی هان) ظاهر شده

مردمان شيونگنو(هونو)، دينگلينگ (دينلين) و 
، مردم »وی«تيله مرتبط باشند. بنا بر کتاب 

(دی های سرخ) که با چين » چی دی«تيله بازمانده 
کردند، بودند. قبايل  در بهار و پاييز رقابت می

ها يحتمل پيش از  ظير خزران و پشنگترک، ن
امپراتوری گوک ترک يا مغولستان در قرن ششم سال 

اند. آن ها اشراف و  ها به طور ايلی می زيسته
گله دارانی بودند که در جستجوی ثروت و چراگاه 

 های جديد بودند. 
 

نخستين اشاره به ترکان در متنی چينی است که به 
در طول جاده  تجارت ابريشم ترکان با سغديان
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کند. نخستين استفاده ضبط شده  ابريشم اشاره می
به عنوان نامی سياسی ارجاعی در » ترک«از واژه 

شود.  قرن ششم است در چينی مدرن توجو تلفظ می
خاندان آشينا از لی جين به خانات روران 
(ژوژان) مهاجرت کردند و تقاضا کردند از آن ها 

آنان درآيند. حفاظت شده به عضويت در اتحاديه 
اين قبيله به آهنگری شهره بودند. به آنان در 
نزديکی يک معدن کوهستانی زمينی داده شد که 

 突厥شبيه کالهخود بود، به اين دليل آنان نام 
) را گرفتند. يک قرن بعد، قدرت آنان tūjuéيا (

به حدی رسيد که خانات روران را فتح کردند و 
 امپراتوری گوک را بنياد نهادند.

 
 های تورکی: زبان
های تورکی به دو دسته کلی شرقی و غربی  زبان

های تورکی  های شرقی زبان شود. زيرمجموعه تقسيم می
اند قزاقی، قرقيزی و ازبيکی و زير  عبارت
های غربی زبان تورکی نيز شامل ترکی  مجموعه

استانبولی، ترکمنی و تورکی آذربايجانی 
 605شوند. می

 
ی به شش دسته جزيی تقسيم های تورک همچنين، زبان

 شود. می
 خانواده چوواش (اغور يا بلغار)

 خانواده شمال غربی (قبچاق)
 خانواده جنوب غربی (اغوز)

 خانواده جنوب شرقی (اويغور)

                                     
به  یرکوتهای زبان . در يک تقسيم بندی ديگر، گروه  605

، قپچاقشده است (اوغوز، آرغو،  ميتقس یاصل ۀشش شاخ
در اين ميان، به غير از زبان ). قرلوقاوغور،  ،یريبيس

ن های اوغوز زبان ترکمان های سلجوقی (ترکما -اوغوز
مهاجرت کرده به ترکيه و قفقاز)، ديگر زبان ها در 

 زيرگروه زبان های تورکی خاوری شناخته می شوند. 
 انببر ز یتداوم -ترکی غربی -امروز ۀشناخته شد یرکوت

 ،یعثمان ،یآناتول یها اوغوز است و خود به گونه
 .گردد یم ميتقس یو آذر یقفقاز ،یبالکان

از  یکي یآذر اما ،ی نيستترک زبان زبان آذری عين
تورکی است. غربی  یرکوزبان ت ۀخانواد یها رمجموعهيز

 .گ-.نديگو یسخن م شيگو نيبه ا شتريب یرانيا زبانان
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 )سايبرياخانواده شمال شرقی (
 خانواده خلجی (آرگو)

 
های شرقی زبان ترکی عبارتند از  زيرمجموعه

ازبيکی و زير اويغوری، قزاقی، قرقيزی و 
های غربی زبان ترکی نيز شامل ترکی  مجموعه

 استانبولی، ترکمنی، ترکی آذربايجانی و خلجی.
 

های ترکی به همراه زبان های مغولی،  زبان
تونگوزی و برخی موارد کوريايی و جاپانی، جزء 

 روند. های آلتايی به شمار می زبان
 

 تبار، نفوس و پراکندگی تورکی زبانان:
پراکندکی سرزمينی اقوام تورکی زبان  در باره

پيشتر به تفصيل نوشتيم. کنون می بينيم که در 
 ويکی پيديا در باره نفوس تورکان چه نوشته اند:

زبان آسيای کوچک و اناتولی  به مردم ترکی «
ها يا ترکان  » عثمانی«، »رومی« -پيشتر در ايران

شد که پس از فروپاشی حکومت  عثمانی اطالق می
نی، اين اصطالح کنار گذاشته شد. سرزمين عثما

های عثمانی مکانی در آسيای مرکزی  مادری ترک
باشد. سلجوقيان مردمی ترکمان  نزديک آلتای می

تبار از طوايف آسيای مرکزی بودند، به سال 
ميالدی وارد ايران شدند و نخستين حکومت 1037

اسالمی خود را بنا نهادند. سلجوقيان به تدريج 
يی از شرق و مرکز امپراتوری بيزانس روم ها قسمت

را به تصرف خود در آوردند. و مسلمانان 
هايی از امپراتوری روم را تسخيرکردند و  قسمت

قونيه را به عنوان مرکز بر گزيدند.  ايلخانان 
ها  های اناتولی گروهی کوچک از ترک و بيگلربيگی

شدند. پس از  بودند که توسط بيگلر فرماندهی می
مغوالن و افتادن اناتولی به دست آنان، حمله 

حاکميت سلطان رومی سلجوقی به پايان رسيد و 
 های مختلف بيگلربيگی تقسيم شد. اناتولی به بخش

 
محل زندگی          زبان   اقوام ترکی

 جمعيت
ترکيه، قبرس، آلمان، بلغارستان،     ترک        

 ۵٨٣١۵٠٠٠       يونان
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آذربايجانی     ايران، آذربايجان، روسيه، 
 ٣٠،٢۵۶،٠٠٠   گرجستان، ترکيه     

ازبيکستان، افغانستان، تاجيکستان،     ازبيک
 ٢٨،۵۵١،٠٠٠   ترکمنستان

                  چين، قرقيزستان، قزاقستان    اويغور
١۴،٧۴٣،٠٠٠ 

، ازبيکستان، قزاقستان، روسيه، چين    قزاق
 ١۴،٣٩٩،٠٠٠   مغولستان  

روسيه، ترکيه، اوکرايين، ازبيکستان،     اورالی
 ١١،٨١٠،٠٠٠   قزاقستان 

          ترکمنستان، ايران، افغانستان، عراق    ترکمان
٧،٨٩۴،٠٠٠ 

قرقيز     قرقيزستان، چين، قزاقستان، 
 ۴۴۴۵٠٠٠              تاجيکستان

                         روسيه، مغولستانچين،    آلتايی
٣٧۶٠٠٠ 

 
 »ميليون نفر 150تقريبا 
: آمارها مربوط زمان نگارش مقاله است و يادداشت

 روشن است که کنون اندکی تغيير يافته اند. 
 

 بافتار تباری توده هايی تورکی زبان:
متفاوت با آن چه که در گذشته تاريخ نويسان در 

برجسته مغوالن در اتنوژنيز توده های  باره نقش
تورکی زبان می نوشتند، کنون علم ژنيتيک ثابت 
ساخته است که مغوالن تنها در ترکيب تباری قزاق 
های خاوری نقش بزرگ داشته اند. در ترکيب ساير 
توده ها (ازبيک ها، اويغورها، ترکمان ها، 
قزغيزها، تاتارها، و...) سهم تباری مغوالن در 

(شاخصه  Cن است. باالترين مقدار هاپلوی نوسا
مغوالن) پس از قزاق های خاوری، در ميان ازبيک 

درصد و  44های باشنده شمال افغانستان در حدود 
درصد  33در ميان هزاره های افغانستان در حدود 

 تثبيت گرديده است. 
 

همين گونه، دستاوردهای تازه علم ژنيتيک ثابت 
يی را که تا چندی پيش گردانيده است که توده ها

ترک می پنداشتند، حامل درصدی بسيار ناچيز 
هاپلوگروه کيو (شاخصه ترکان اند). از اين رو، 
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نمی توان در حال حاضر کسی را به استثنای برخی 
از توده های باشنده شمال اقصی روسيه و سرخ 
پوستان امريکا، ترکتبار خواند. اين است که 

زبانی دارد تا تباری کنون واژه تورک بيشتر بار 
 يا نژادی.   

 
اين در حالی است که هاپلوی کيو (مشخصه تورکان) 

درصد و در  3.3در ميان هزاره های افغانستان 
ميان ازبيک های افغانستان تقريبا هيچ ديده نمی 
شود. يعنی بر خالف شايع، ازبيک های باشنده 
افغانستان هيچ پيوندی با ترک ها ندارند. طرفه 

ه اين هاپلو در ميان پشتون های افغانستان اين ک
درصد (ميراث دوره سلطان محمود غزنوی) و در  18

درصد می باشد. اين   5.7ميان تاجيک های کشور 
گونه، از ديد تبارشناسی ازبيک ها را اصال نمی 
توان ترک خواند. ازبيک ها آميزه يی اند از 
م مغوالن و تاجيک های بومی آسيای ميانه. بخش اعظ

 - هاپلوهای ايرانی (اروپايی -هاپلوهای ازبيک ها
خاورميانه يی) است. يعنی ازبيک ها از  -قفقازی

نگاه تباری بيش از آن که ترک باشند، ايرانی 
هستند.  همين گونه، هزاره را هم نمی توان ترک 
خواند. زيرا بخش اعظم هاپلوهای آن ها از گروه 

 خاورميانه يی است.    –تباری ايرانی
 
درجه بررسی دقيق هاپلوگروه يا گروه پيوستگی «

(ويژه ترک ها) در حال حاضر نشان   Q(گروه ريشه)
می دهد که اين هاپلو در بسياری از مردمان 
آسيايی به پيمانه بسيار کم وجود دارد. بيشترين 
مقدار آن در ميان باشندگان شمال و جنوب امريکا 

 100-90 ديده می شود، که در برخی قبايل بومی به
نيز درصد بااليی  سايبريادرصد می رسد. باشندگان 

Q   دارند. به عنوان مثال، در ميان کيت ها به
می  ٪ 65ها به  Selkups، و در ميان سيلکوپ  ٪ 90

رسد. همين گونه در ميان باشندگان آلتای و تووا 
 »می رسد. ٪ 17به حدود 

 
تنها دو درصد و در  -اين هاپلو در ميان قرغيزها

درصد  14ميان ازبيک های باشنده تاشکنت در حدود 
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ده درصد  -تثبيت گرديده است. در ميان ترکمانان
(بيشترين مقدار آن در ميان ترکمانان خوارزم 

درصد می رسد). در صدی  30تثبت شده است که به 
آن در شمال پاکستان پنج درصد و در شمال ايران 

ندگان ده درصد است. از همين رو ترک خواندن باش
تورکی زبان ايران هم دارای پشتوانه علمی نمی 

 باشد. 
 

اويغورهای باشده استان سينکيانک دارای هفت 
درصد از اين هاپلو اند. درصدی اين هاپلو در 

درصد می رسد (بيشترين  6-3برخی از مناطق ترکيه 
مقدار آن در ترکيه در ميان افشاری ها ديده شده 

اين گونه، بر خالف  است که به ده درصد می رسد).
تصور پيشين، ترکيه کشوری است که در آن از 

 ديدگاه تباری توده يی به نام ترک وجود ندارد.
 
قرغيزها را هم نمی توان اصال ترک خواند. زيرا  

قرغيزها در اصل دينلينی يعنی سپيدپوست موبور و 
چشم آبی  بوده اند که پسان ها با اوگرها 

اويغورها، اعراب،  (اوغر)، هونوها، مغوالن،
تاجيک ها، تبتی ها، چينی ها و سر انجام با 

 جونگارها آميزش يافته اند. 
 

در حالی که برعکس پنداشت های پيشين که سهم 
سازواره مغولی و تورکی را در ميان تاتارها و 
باشقيرها بسيار بزرگ جلوه می داد، کنون روشن 

ان شده است که چنين سهمی بسيار اندک است. در مي
دو برابر  R1aاين دو قوم، مقدار هاپلوی 

 ميانگين ايرانيان است.
 

در ترکيه هم اصال قومی به نام ترک بود و باش 
از طريق  ٢٠٠١يک مطالعه ژنتيکی در سال «ندارد. 

ای در ترکيه نشان داده  ان های دی بررسی هاپلوگروه
ها،  که ترکيه يی ها و کردها در کنار ارمنی

های  ها و ديگر گروه ان و لبنانیايرانيان، يهودي
باشنده کرانه های مديترانه (چه در خاور و چه 
در باختر) احتماًال از يک نيای مشترک 

يی از شارش ژنی در پی يورش   برخوردارند. نشانه
پيش از ميالد هم مشاهده  ١٢٠٠ها در  هندواروپايی
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گيری شده که اگر هم  نشده، پس اين گونه نتيجه
هم صورت گرفته باشد، جمعيت  چنين مهاجرتی

ها  های بومی، همچون هيتی مهاجران نسبت به گروه
(از اقوام هندواروپايی اناتولی و خويشاوند 

ها (از اقوام قفقازی اناتولی و  ليديان) و هوری
قبل از  ٢٠٠٠ها)، که پيش از  خويشاوند اورارتويی

اند، ناچيز  کرده ميالد هم در منطقه زندگی می
در نتيجه اقوام امروزين ترکيه يی،  است. بوده

ها   کرد و ارمنی ممکن است از دل همين گروه
برآمده باشند. مطالعه ژنتيکی ديگری هم در سال 

نشان داده که ترکيه يی های اناتولی با  ٢٠٠٣
های  وجود خويشاوندی زبانی (در خانواده زبان

ها، ارتباط  آلتايی) و همسايگی تاريخی با مغول
صی با آنان ندارند. به طوری که ميزان ژنتيکی خا

ها با سه  ها و آلمانی اختالف ژنتيکی ترکيه يی 
 است. گروه اصلی مغول به يک اندازه بوده

 
 ۵٢٣بر روی  ٢٠٠٣در مطالعه ديگری در سال  

کروموزوم ايگرگ (که تنها نسب پدری را نشان 
 ۵۴شهر مختلف ترکيه  ٩٠دهد) از باشندگان  می

ها  اوت شناسايی شده که اکثريت آنهاپلوتايپ متف
ها و  های رايج در اروپايی ) از هاپلوتايپ٪٩۴٫١(

های  يی است. هاپلوتايپ  مردمان همسايه خاورميانه
، ٪٣٫۴مرتبط با اهالی آسيای ميانه با تنها 

در اقليت هستند.  ٪١ها  و افريقايی ٪١٫۵ها  هندی
 ها در ميان ترکيه يی ها تنوع چشمگير هاپلوتايپ

گواهی بر نقش مهم اناتولی هم به عنوان يک 
کننده و هم به عنوان يک منبع در جريان  دريافت

شارش ژنی ميان مناطق مختلف است. برآوردهای 
زبانان  متفاوتی در مورد سهم ژنتيکی مهاجرت ترکی

است.  آسيای ميانه به منطقه اناتولی صورت گرفته
يگرک، بر اساس يکی از مطالعات بر روی کروموزم ا

اين سهم حدود ده درصد و بر اساس يکی ديگر بر 
ای و کروموزوم ايگرگ حدود  ان روی ميتوکندری دی

درصد است. هرچند احتماًال شارش ژنی بين  ٣٠
های  اناتولی و آسيای ميانه چندين بار در دوره

است، اما نامعلوم بودن  پيش از تاريخ صورت گرفته
ها مشکل  ورهها و تعداد اين د شمار اين جمعيت

بزرگی برای تعيين سهم ژنتيکی مهاجرت ترکان 
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ميالدی به اناتولی است. بر  ١١اوغوز در سده 
اساس برخی از مطالعات تعيين ميزان 

-O٣و  C-RPS4Yهای مخصوص آسيا مانند  هاپلوگروه
Mبهترين روش برای تعيين ابعاد اين مهاجرت  ١٢٢

اين  و سهم ژنی آن در جمعيت کنونی اناتولی است.
های ژنتيکی در يکی از مطالعات، تنها در  توالی

که در  درصد اهالی ترکيه ديده شده در حالی ١٫۵
 ٪١٨قوم آسيای ميانه  ١٣يکی از مطالعات بر روی 

قوم آسيای ميانه  ۴٩و در مطالعه ديگری بر روی 
رسد افزايش قابل  اند. به نظر می شيوع داشته ٪٣٣

برنز که جمعيت آن مالحظه جمعيت اناتولی در عصر 
ميليون نفر  ١٢را در دوران امپراتوری روم به 

رسانده بود، موجب کاهش تأثير مهاجرت سلجوقيان 
 زبانان آسيای ميانه شده باشد. و ديگر ترکی

 
تباران ترکيه، از اقوام ترکان  بخشی از ترکی 

سلجوقی غز هستند. ترکان سلجوقی به رهبری طغرل 
هجری  ۴٢٩در سال بيگ پس از شکست غزنويان 

ماهتابی شهر نيشابور را پايتخت خود قرار 
شهر ری را مرکز حکومت خود  ۴٣٣دادند، در سال 

کردند، سپس اصفهان را مقر اصلی حاکميت خود 
قرار داده، همدان را نيز پايتخت تابستانی خود 

ارسالن در جنگ  کردند. سلجوقيان سپس به رهبری آلپ
مپراتور بيزانس، مالزگرد با رومانوس چهارم ا

اناتولی را به تصرف خود در آوردند و سرزمين 
آسيای صغير تا قونيه جز امپراتوری سلجوقی 
گرديد. ترکان سلجوقی که از آسيای ميانه به فالت 
ايران وارد شده، شهرهای ايران را فتح کرده در 
شهر ری حاکميت خود را تثبيت کرده بودند، در 

ساکن شدند و با  اين مکان ها و در آذربايجان
فراهم آوردن لشکريان زياد از آذربايجان، 
اناتولی را فتح و در اين منطقه مسقر شده پس از 
غلبه بر امپراتوری بيزانس (روم شرقی)، اين 
منطقه را بر امپراتوری خود افزودند و از زمان 
حاکميت فرزندان عثمان (نام يکی از حاکمان ترک 

ا در آن جا بنا اناتولی) امپراتوری عثمانی ر
(برگرفته از ويکی پيديا با اندکی » نهادند.
 ويرايش).
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 گستره دولت سلجوقی

 
همين گونه، بسياری ديگر از اقوام آسيای ميانه 
و جنوب روسيه که در گذشته يا تورک و يا هم 
مغول پنداشته می شدند، وضعيت همانندی دارند. 

ه در بار نيچ خيپدر تاربرای مثال، چنانی که 
شان سرخ و  یموها ، قرغيزها،ها نوشته استقرغيز

) بوده و ی( به رنگ سبز و آب يی شهيچشمان شان ش
 مونيبه م هيخوانده و شب ديسپ یوهايآنان را د

 یکتاب ها (نگاه شود به کرده است.  فيتوص
 . )نهيدر زم نيچوريب
 

 ی(خاکاس) م اگاسيها آن را خ ینيکه چ قرغزاصال 
پوست با  ديسپ یها نينليد زشيخواندند، از آم
 انيها به م ونگن ويبه نام گ يیقوم ناشناخته 

 ونيبا هونوها و سپس هم با س ندهيمدند و در آآ
ن آو  افتندي زشيآم يیتا اندازه  یمغول یها یبا

هم  انيداخل شدند و در پا غورهايگاه در دولت او
توانستند دولت آنان را بر اندازند و از 

 یس ینيرود  یايکه در بخش عل شان یخاستگاه اصل
 -)ايچير یشوند و به هفت رود (سم نييبود، پا

و  یکنون یآلماآت -شان انيت یها یکينزد یعني
. پسان ها آن ها با نديايب یکنون زستانيقرغ
هم باجونگار ها که  ريها و در اخ یها، تبت ینيچ

 زشيتسلط داشتند، آم شانيچند صد سال بر ا
 اکانيبا ن یخيب گريد ینونو روشن است ک افتندي

شده اند.  دييشان متفاوت هستند و منگولو یاصل
 ،نوشته است ینيچ سانوياما همان گونه که سما ت

 بوده اند.  دپوستيدر اصل سپ
 

 زشياند مختلط که از آم یترکمان ها هم قوم
ها و  تيونيان، و خيزبان ها با خوارزم یتورک
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د و پسان آمده ان انيها به م کيپارس ها و تاج
از آنان  یشمار ،خان زيچنگ ورشيها پس از 

شده اند. در اصل اوغوزها هم مانند  دييمنگولو
بوده اند که با گذشت زمان  دپوشتيقبچاق ها سپ

سوبسترات  يیبا هونوها تا اندازه  زشيدر اثر آم
 اند.  رفتهينژاد زرد را پذ

 
در  زيگردد، آن ها ن یچه مربوط به تاتارها م نآ

به پيمانه بوده اند و پسان ها  دپوستيسپآغاز 
 یاند. در سده ها افتهي زشيبا مغول ها آممعينی 

با روس ها  زشيآن ها در اثر آم شتريب ر،ياخ
از  یاثر نيداده اند که کمتر افهيق رييچنان تغ

شود. حتا  ینم دهيد شانيدر ا یمغول یها افهيق
از دست  یخيب زيزبان خود را ن ،شانياز ا یاريبس

 ريداده اند. اگر هم نگه داشته اند، چنان ز
شود گفت  یقرار گرفته اند که م یزبان روس ريتاث
است. با  یدرصد زبان شان روس هفتادبه  کينزد
که هم زبان و هم نسب  يیهستند تاتارها ،هم نيا

 یحفظ نموده اند. تاتارها يیشان را تا اندازه 
در  یبعد یاست. اما تاتار جداگانهبحث  یباستان

اند. و همان گونه  شهير کيواقع با بلغارها از 
 یهونوها زشيبلغار ها خود از اثر آم م،يکه گفت

 آمدند.  انيبه م دپوستيسپ یبا سارمات ها یايآس
 

 : آيين اقوام ترک
 در ويکی پيدا در زمينه چنين می خوانيم:

ترکان خود را تسليم اسالم کردند که اين از «
است. ترک های گرويده به مشخصه های اسالم ترکی 

اسالم هويت مليشان را چنان غرق در اسالم کرده 
بودند که عرب ها و ايرانيان هرگز چنان نکرده 
بودند. دليل اين کار، بخشی به خاطر نيرومندی 
اين آيين در هنگام مواجهه آن ها با آن در 
سرحدات اسالم و کفر، بخشی به اين دليل بود که 

م، آنان را فورًا درگير جنگ گرويدن آنان به اسال
مقدس با خويشاوندان کافر شان کرد... تمدن ها، 
حکومت ها، اديان و ادبيات ترکی پيش از اسالم، 
(جز اندکی شعر مردمی و اسطوره شجره نامه يی) 
زدوده و فراموش شدند. حتا خود نام ترک برای 
ترک ها و نيز غربی ها مترادف با مسلمان شد. 
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ايمان شان به اسالم، با هيچ  ترک ها در جديت
مردم ديگری برابر نيستند. زين رو عجيب نيست که 
سنی با حمايت سلسله های ترک احيا شد و گسترش 

 يافت.
 

 شامانيزم دين ترکان قديم:
شايد شامانيزم يکی از دين های اوليه بشر باشد  

که در ريشه متکی بر سحر و جادوست. همان طور که 
ندارد، تاريخ ظهور آن نيز بانی و کتاب مقدسی 

معلوم نيست. منشاء شامانيزم را به دوران 
دهند. با توجه به اين که  مادرساالری نسبت می

مردان ياقوت ها جبه (خرقه، لباس خاص مراسم 
مذهبی) برای مراسم ندارند، انتاريس (دون، نوعی 
لباس زنانه دراز) زنانه می پوشند. يکی از 

های درازی دارند، نيز  داليلی که شامان ها لباس
 همين امر است. 

 
 باورها و نيايش ها :

طبق باور شامانيستی، دنيا از سه بخش آسمان، 
روی زمين و زير زمين تشکيل شده است. در باور 

يا عالم باال يا » دنيای روشنايی«ترکان آلتای 
همان آسمان را تانری (تنگری) اولگن و روح های 

کنند. روی زمين و يا  پاک مربوط به وی اداره می
در سيطره انسان هاست. دنيای زير » دنيای ميانه«

را نيز تانری ارليک و روح » دنيای پست«زمين يا 
کنند. شامان هايی  های شر مرتبط با وی اداره می

که با روح های پاک در ارتباط بوده و اعمال نيک 
انجام می دهند را آق شامان (شامان سفيد) و آن 

وح های شر گفتگو کرده و در خدمت هايی که با ر
ارليک هستند را قره شامان(شامان سياه) 

 نامند. می
  

دين ترکان قديمی نيز شامانيزم بود. اين 
شامانيزم مراحل ابتدايی شامانيزم در بين ياقوت 
ها و آلتايی ها را پشت سر نهاده و رشد يافته 
است. باورها و اعتقادات آن هايی که با شکار و 

کردند،  ی اوليه در محيطی کوچک زندگی میکشاورز
با ملت هايی که از ديوار چين تا بيزانس را در 

اند يکی  سلطه داشته و امپراتوری ها بنا نهاده
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نمانده است. آن گونه که از منابع چينی بر 
های شامانيزم آسيای ميانه عبارت از  آيد، پايه می

آيين گؤک تانری (خدای آسمان)، خورشيد، آب، 
ران و اجاق (آتش) است. در اين راستا، در پد

ريشه باور شامانيستی ملل آسيا، وحدت، برابری و 
هماهنگی انسان و طبيعت جای دارد. جهان، انسان، 
حيوان و دنيای گياهان و رستنی ها همچون يک کل 

شود. دنيا و آسمان، آفريدن را  در نظر گرفته می
ن که دهند. به دليل اي با همکاری هم انجام می

اند، مقدس شمرده  اين ها آفرينندگان همه موجودات
شوند. بدين دليل، احترام و تقديس آب، آسمان  می

و زمين، باور خلق های کوچ نشين و شامانيست 
آسيايی را تشکيل داده است. رفتار تقديسگرانه 

نشين در دامنه و يا قله کوه، در ساحل  يک کوچ
ن هايی که نهر يا درياچه، در کنار راه يا ستو

بستند، نشانی از بازگشت همه  اسب بدان ها می
 زندگی به شعوری هماهنگ با طبيعت است. 

 
نهايت  باور ديگر شامانيستی، اعتقاد به تداوم بی

نسل انسان است. يک شامانيست خود را ادامه حيات 
داند و بدان ها ارج  پدر، پدربزرگ و نياکانش می

اين، همين  گذارد (آيين پدران). توام با می
بيند که  انسان آينده خود را در نسل های بعدی می

چنين حالتی معنای اصلی وجود وی است. افزون بر 
آن، وظيفه اين انسان، تزريق خوبی ها و پاکی 
های جامعه به کودکان و فرزندان خود و آماده 

 »کردن آن ها برای زندگی است.
 

 پيشينه واژه ترک: 
در مقابل تاجيک » رکت«های تاريخی،  در نوشته«

است. نام ترک نخستين بار  (غير عرب و ترک) آمده
های چينی ديده  در قرن ششم ميالدی در نوشته

شود. در همان قرن ترکان دولتی نيرومند تأسيس  می
کردند که از مغولستان و سرحد شمالی چين تا 

است. مؤسس حکومت مزبور  دريای سياه امتداد داشته
نامند، در  می» ئومانت«که چينيان او را 

م. درگذشت و  ۵۵٢های ترکی بومن، در سال  کتيبه
(در تاريخ طبری: سنجبوخاقان) » ايستمی«برادرش 

م.  ۵٧۶که در مغرب فتوحاتی کرده، ظاهرًا تا سال 
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است. اين دو برادر، گويا از آغاز مستقل  زيسته
کردند. چينيان از دولت  از يکديگر حکومت می

اتوری ترکان شمال و مشرق ياد مزبور به نام امپر
م. تحت نفوذ سلسله چينی  ۵٨١اند. در سال  کرده

اين دو امپراتوری بطور قطع از يک ديگر » سويی«
جدا شدند و بعدها هر دو تابع سلسله چينی 

م.) گرديدند. در حدود سال  ٩٠٧ – ۶١٨» (تانگ«
م. ترکان شمال موفق شدند استقالل خود را به  ۶٨٢

 دست آورند.
 

از ميانه سده ششم ميالدی برپايه » ترک«اصطالح 
ها در مناطق شمال چين و  اتحاديه گوگ ترک

های غربی آن ايجاد شد و بر اقوام  بيابان
زيرگروه اين اتحاديه گذاشته شد و از اين پس 

ها که هر کدام  اقوام جداسر و مستقل اين اتحاديه
برای خود نام ويژه خود را داشت، ترک ناميده 

 »ند.شد
 

 : در تاريخ ايران
های ترک که در ايران بعد از اسالم حکومت  سلسله

 کردند، عبارتند از:
قره  -ميالدی) [(همزمان با آن ٩٧٧-١١٧۶غزنويان (

 خانيان در فرارودان)]
 اواخر قرن ششم) –. ق.  ه ۴٢٩سلجوقيان (

 خوارزمشاهيان
 ايلخانان
 تيموريان

 آق قويونلوها
 قراقويونلوها

 نافشاريا
 قاجاريه

 
 

در دائرةالمعارف اسالم در باره طوايف نه گانه 
اغوز، چنين آمده: ظاهرًا قوم بزرگی که در سده 
ششم همه قبايل ساکن چين تا دريای سياه را به 
صورت امپراتوری واحدی از صحرانشينان درآورد، 

های سده  است. در نوشته بدين نام خوانده شده
ه نام تغز اوغز هشتم، اورخون هم از اين قوم ب
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است. بنابراين به نه قبيله  (نه اوغز) ياد شده
اغوز، اويرات، آرالد، جالير، تاتار، قنقرات، 

شدند. در آينده  قيات، کرائيت و مغول تقسيم می
گذاری جزء بر کل،  همه اين مردمان را بنابر نام

نخست تاتار و سپس مغول ناميدند. اين قبايل 
دشاهان چين شمالی باجگزار و فرمانبردار پا

 » بودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 دنباله شماره سه
 

 عزيز آريانفر
 

نگاهی به پيشينه تورکان باستان 
(تورکان آشينايی)،  ظهور و بر افتادن  

 خاقانات کبير تورک
   

تورک های آشينايی که خاقانات کبير تورک را در 
سده ششم ميالدی پی ريختند و توانستند برای مدت 

به دو سده بر گستره پهناوری در اروآسيا  نزديک
فرمان برانند، تاثير شگرفی بر بافتار تباری و 
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زبانی توده های باشنده اين گستره پهناور بر جا 
 گذاشتند. 

  
در زبان های پارسی دری  و عربی منابع فراوانی 
در باره تورکان در دوره اسالمی هست. مگر در 

مردمان  باره تاريخ ديرين و باستانی اين
دردمندانه اطالعات بسيار اندکی در دسترس است و 
می شود گفت که در زمينه تقريبا در تاريکی و بی 
اطالعی بسر می بريم. از همين رو هم  است که سر 

 درگمی های بسياری رخ می دهد. 
 

مساله خاستگاه  نژادی و ريختيابی تباری تورکان 
يز باستان يکی از جنجالی ترين و بحث بر انگ

ترين مسايل تاريخ بوده است که در اين جا به آن 
شيوه کار باز هم چنين است که  می پردازيم.

مطالبی را که در ويکی پيديا به زبان روسی در 
باره تورک ها  آمده است، به پارسی دری ترجمه و 
در کنار آن ديدگاه های شماری از دانشمندان 

د که بزرگ تورک شناس جهان را با برداشت های خو
دستاورد مطالعات سه  دهه يی ام می باشد، می 

 آورم.
 

بايد توجه داشت که اصطالح زبان تورکی يک اصطالح 
عاميانه است. نام دقيق علمی خانواده زبان های 

آلتايی)  -تورکی (خانواده زبان های بايکالی
است. يعنی يک زبان واحد تورکی وجود ندارد. 

تورکی نداريم.  همان گونه که اتنوس (تبار) واحد
از سويی، نژادی به نام تورک وجود ندارد. امروز 
ما تنها توده های تورکی زبان داريم که شامل ده 
ها اتنوس يا تبار مستقل می گردند که هر يک 
تاريخ خود را دارند. مانند قزاق ها، ازبيک ها، 
 ترکمان ها، قرغيزها، تاتار ها، اويغورها و... 

 
م که در سده ششم ميالدی به خاقانات بزرگ تورک ه

رهبری ايل آشينا به ميان آمد، کنفدراسيونی بود 
متشکل بر دوازده قبيله گوناگون که تنها زبان 
آلتايی (که بنا به نياز دولت شاهنشاهی تورک 
چونان زبان اسپرانتوی عهد باستان در استپ کبير 
به ميان آورده شد)، آنان را با هم پيوند می 
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ل دارای خاستگاه های گوناگون داد. اين قباي
ايرواروپايی، پارامغولی و هونويی (پاراتورکی) 
بودند و همين گونه گويشوران زبان های گوناگون 
(از ايرانی خاوری (ساکايی ختنی) گرفته تا 
پروتومغولی (سيان بی يی و ژوژانی) و 

 پروتوتورکی (هونويی)) بودند. 
 

است در برای پی بردن به تاريخ تورکان، روشن 
گام  نخست بايد با تورکان پيش از تاريخ آشنا 

 شويم:     
 

 پروتو تورک ها  يا پيشينيان تورکان باستان:
روشن است اصطالح تورک يا ترک پيشينه يی بيش از 
سده ششم ميالدی ندارد. اما توده هايی را که در 
اثر آميزش پروتو اروپاييدی های سپيد پوست با 

سيزده هزار سال پيش به  چينی های زردپوست در
ميان آمده بودند، می توان به گونه مفروض 
پروتوتورک (پيشينيان تورک ها) و زبان  شان را 

 هم پروتو تورکی خواند. 
 

نخستين توده هايی که می شود آنان را به گونه 
مفروض تورکی خواند، دارندگان فرهنگ گورستان 
 های تخته سنگی اند. در حدود سيزده هزار سال
پيش از امروز در گستره پيرامون درياچه بايکال 

سايان، توده های  -و دامنه های جنوبی التای
پروتو اروپاييديی دارای هاپلوها يا گروه های 

با توده های زردپوست آمده از چين  Pپيوستگی
آميزش يافتند. در نتيجه انسان های دورگه يی 
 پديد آمدند. روشن است زبان اين ها هم آميزه يی
بود از زبان پروتواروپايی و چينی ديرين. 
نماينده های اين گونه آدم ها را امروز می توان 
در ميان باشندگان شمال اقصی روسيه و شمال 
خاوری اين کشور و نيز در ميان بوميان امريکا 

 Nو  Qيافت. اين ها دارای هاپلوهای نوع 
هستند. بخش بيشتر اين ها با گذشتن از فراز يخ 

سوی قاره امريکا کوچيدند و توده های ها به 
بومی امريکا را ساختند. پسان ها با وارد شدن 
سپيدپوستان اروپايی به امريکا، اسپانيايی ها، 
پرتگالی ها و انگليسی ها و.... نسل اين ها در 
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اثر کشتارهای گروهی رو به انقراض گذاشت و 
نابود شد و اکنون تنها بوميان امريکايی از 

ن آنان به شمار می روند. ساير بازماندگا
باشندگان قاره امريکا در اثر آميزش سپيدپوستان 
مهاجر با سرخ پوستان بومی يه ميان آمده اند. 
سرخ پوست شدن آن ها هم متاخر است و ناشی از 
شرايط اقليمی قاره امريکا. شايان توجه است که 
در زبان بوميان هم واژه های دارای ريشه 

پروتواروپاييدی را می توان  پروتوتورکی و هم
 يافت.

 
به هر رو، اين ها در تشکل توده های پسين تورکی 
و نيز زبان های تورکی نقش بسيار کمرنگی داشته 
اند. روشن است هيچ سند و مدرکی از حضور اين 
توده ها در گستره آسيای مرکزی، آسيای ميانه و 
پشته ايران در دست نيست. از اين رو، حضور توده 

ی تورکی در اين سرزمين ها پيش از سده ششم ها
منتفی است و کسی نمی تواند آن را ثابت سازد. 
زيرا نه اثری از گورهای تخته سنگی است، نه 
اسکلت هايی که بتوان از روی آن با بهره گيری 
از روش های نوين علومی چون انسان شناسی 
(انتروپولوژی، اتنولوژی يا انتروپومورفی) و يا 

ژنتيک تاريخی، پيوستگی آن ها را با  هم علم
پروتوتورک ها ثابت ساخت و نه کدام اثر مکتوب و 
سنگنبشته از آن ها بر جامانده است و  نه ذکری 

 از ايشان در منابع مکتوب ديرين در دست است . 
 

 23داستان پديدآيی اين توده چنين است که حدود 
هزار سال پيش سرما و يخبندان بزرگی آغاز 

د. اين بود که نياکان اروپاييدی ها که در گردي
آن برهه در جنوب سايبريا می زيستند، ناگزير 

سايان  -شدند به دامنه های جنوبی کوه های آلتای
تا گستره پيرامون درياچه بايکال بکوچند. بخش 
بزرگتر آنان در بيست هزار سال پيش به سوی جنوب 
ه (به گستره  قزاقستان) و جنوب غرب يعنی گستر
 -ميان کارپات پهنه های غربی رودهای ولگا

هزار سال پيش در آن  18دانيوب کوچيدند که تا 
جا آخرين بازمانده های نئاندرتال ها را 

 اسيميله و نابود کردند.
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از داده های زمين شناسی تاريخی می دانيم که در 
حدود ده هزار سال پيش از امروز آخرين عصر 

و ارتباط قاره  يخبندان رو به پايان گذاشت
امريکا با اروآسيا قطع شد. حدود هشت هزار سال 
پيش هم گرمای سختی آسيای مرکزی را فرا گرفت و 
اين سرزمين بزرگ را تهی از باشنده ساخت. 
باشندگان بخش غربی آن به سوی کرانه های غربی 
 - رود ولگا کوچيدند و باشندگان گستره خاوری آن

ان تورکان) هم به مغولستان شمال خاوری (پيشيني
سوی شمال اقصی و شمال خاوری روسيه به امتداد 
جريان رودخانه ها رهسپار شدند (که تا کنون 

 همان جا زندگی دارند).    
 

دانشمندان از روی کاوش های باستان شناسيک، 
زبان شناسيک، انتروپولوژيک، نسب شناسيک 
(ژنيتکی) تاريخی، ريشه شناسيک (ايتمولوژيک) و 

وانسته اند موجوديت اين ها را در گستره ....ت
پهناوری از شمال و شمال خاوری روسيه و قاره 

 امريکا تثبيت  نمايند. 
 

 پاراتورک ها (نياکان تورکان يا هونوها):
می توان هونوها را به گونه مشروط و مفروض به 
عنوان پاراتورک ها (نياکان تورکان) شمرد. 

ای تورانی هونوها در واقع بخشی از خيونی ه
بودند که در اثر آميزش با زردپوستان به ميان 

 در اين جا بايد متوجه چند نکته باشيم:آمدند. 
بيشتر دانشمندان اروپايی نتوانسته اند ميان سه 
واژه (خيون ها، هونوها و هون ها) تفکيک قايل 
شوند. در نتيجه گمراهی هايی را سبب شده اند. 

تفسير  -تاب پهلویقومی بودند تورانی. ک  »خيون«
نويسد. اما در خود  می خيوناناوستا، آن ها را 

 هيائونااوستا، صفت  –کتاب مقدس زردشتيان 
)Hyaona يعنی خيونی نگاشته آمده است. هونوها (

(هيونگنوها) که در منابع چينی نام اين قوم 
 Hsiung-nuسينهو يا سيونو آمده است. در انگليسی 

 .Hiung-nuو در آلمانی
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شتر پژوهشگران بر آن اند که همانا همين خيون بي
ها، نياکان هونوها بوده اند که از سرزمين های 
نيايی خود به سوی مرزهای جنوبی سايبريا و شمال 
چين در امتداد مرزی که کنون ديوار بزرگ چين در 
آن جا برپا است، شتافته بودند. در آن جا دو 

در اثر  قبيله خيونی استقرار يافتند که پسان ها
تبار نوی به نام  –آميزش شان با چينی ها 

 هونوها (خونوها، سيونوها) پديد آمد.
 

برخی از دانشمندان اروپايی، هونوها را برای 
خوانده اند. » هون های آسيايی«آسانی کار خود 

اما روشن است با اين کار دردسرهای ديگری را 
دشواری در اين است که پس از تسلط آفريده اند. 

قوم  24بی هونوها بر سرزمين های گسترده، همه يا
زير فرمان آن ها برای چند سده هونويی خوانده 

که سر » باشندگان کشور هونوها«يعنی  -می شدند
درگمی های بسياری را پديد می آورد. روشن است 

» هونوستان«اگر کشور شان را به گونه فرضی 
بخوانيم، در آن صورت می توان ساير اقوام 

ه اين کشور را هونويی نه بل که باشند
با توجه به همين سر ». هونوستانی بخوانيم«

درگمی بوده است که شماری از پژوهشگران، برای 
رهايی بابی از اين کالوه سر درگم، برای توصيف 
برخی از توده های زير فرمان هونوها که دارای 
خاستگاه اروپاييدی تورانی بودند، و به زبان 

ری سخن می گفتند، واژه موهوم های ايرانی خاو
هون های سفيد!!! (در واقع هونوهای سفيد) را به 
کار بستند که درست نمی باشد. زيرا چيزی به نام 
هون های سفيد يا حتا هونوهای سفيد وجود نداشته 

من «است. اين تنها يک اصطالح به گفته ايرانی ها 
 است.  » در آوردی

 
هون های سپيد در واقع، اقوامی که به نام ها 

خوانده شده اند، در اصل هونويی نه بل که توده 
های تورانی زير فرمان هونوها بودند که متشکل 
از بازماندگان يوئه شی ها يا نياکان کوشانيان، 
دی ها يا نياکان يفتليان و اويغورها، سيرها، 
دينلين ها، اوسونی ها و ..... بودند. روشن است 

يی ختنی بود. از اين زبان اين ها هم زبان سکا
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هم بی پايه » هون های ايرانی؟؟؟«رو، اصطالح 
است. چگونه می شود تورانيانی را که  برای چندی 
زير دست دولت هونوها بودند، هون ها آن هم 

 ايرانی!!! خواند؟
 

با آغاز فرمانروايی سيان بای ها و ژوژان ها يا 
روران ها (نياکان مغول ها)، ديگر چتر سياسی 

ها ها هم مدت ها از سر شان پس شده بود. از هونو
همين رو، هونويی خواندن آن ها درست نيست. حال 
چه رسد به هون خواندن شان . زيرا در پهلوی 
ساير داليل، گستره بودوباش هونوها جنوب باختری 
مغولستان و شمال خاوری چين بود و شمار شان هم 

در هزار نفر بيش نبود و  260در اوج اقتدار از 
گستره گانسو و تورفان و ختن و کاشغر (جايی که 
دی ها و اوسون ها و سيرها می زيستند) اصال حضور 

 نداشتند. تنها سايه و تاثير سياسی داشتند. 
 

پس از باژگون شدن دولت هونوها، آن ها چهار بخش 
شدند. بخشی که در جنوب بودند، يا چينی ها 

دند، به مخلوط شدند. بخشی که در شمال غربی بو
سوی اروپا آمدند و بر سر راه با اورها (اورالی 
ها) و اوگرها و ديگر توده ها آميزش يافتند و 
توده نو هون های اروپايی را به ميان آوردند که 
آتيال از ميان شان برخاست.  بخشی که در شرق 
بودند، با بازماندگان دونخوها يا دونهوها 

ونوهای آميزش يافتند و تنها دودمان شاهی ه
شمالی نزد اوسون ها گريختند که پسان ها در اين 

 جا نابود شدند. 
  

تا  اين جا ديديم که خيون ها نياکان هونوها 
بودند و هونوها نياکان هون های اروپايی. اما 
اين سه توده از هم از ديد تباری و زبانی تفاوت 
داشتند. زيرا خيون ها تورانی يا سکايی بودند و 

سکايی ختنی. در حالی که هونوها در  زبان شان هم
اثر آميزش با چينی ها پاراتورکی شده بودند و 
زبان هونوها هم پارا تورکی بود. روشن است هون 
ها بيخی به عنوان يک توده نو تبارز کردند و در 

 باره زبان شان هم منابع فراوان اروپايی هست. 
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اما اصل مطلب در باره يفتليان است که نادرست 
خوانده اند. » هون های سپيد«ها را از جمع  آن

در باره يفتليان دو ديدگاه هست: يکی اين که آن 
يا دی های سپيد » بای دی ها«ها برخاسته از 

يا » داهه ها«اند. در اوستا از دی ها به نام 
چی « -دهايی ها ياد شده است. شاخه ديگر قوم دی

يا دی های سرخ است که اويغورها از » دی ها
زماندگان شان به شمار می روند. آن ها در با

نيمه دوم هزاره يکم پيش از ميالد در مرزهای چين 
می زيستند. اما پسان ها در نيمه نخست هزاره 
يکم ميالدی زير فشار چينی ها و .... گريختند. 
شماری از دانشمندان می پندارند که بای دی ها 
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د نخست به سينکيانک و ار آن جا به بدخشان آمدن
   606و به پامير مسکن گزيدند. 

                                     
. در اين ميان وجه تسميه بدخشان بسيار جالب می  606

(بای دی شان) » بايديشان«باشد. شايد بدخشان در آغاز 
» شان«. در اين جا بوده باشد. يعنی کوهستان بای دی ها

به معنای کوه است که از زبان چينی گرفته شده است. 
شايد اين واژه را بای دی ها هنگام بودو باش در 
مرزهای شمالی چين از آنان عاريه گرفته باشند. به 
گفته گوميليف همين اکنون هم در بدخشان در پامير 
مردمی زندگی می کنند که خود را بادی می خوانند. به 

ن عوام يعنی کسانی که در منطقه وزش بادها زندگی زبا
کی کنند. (به راستی هم در آن سامان پيوسته بادهای 
تندی می وزد). اما روشن است که اين تنها يک همانندی 
ظاهری دو واژه بای دی و بادی است. طبق اين فرضيه، 

 بدخشان يعنی کشور کوهستانی بای دی ها.    
 

ت که بدخشان را را کشور اما ديدگاه ديگری هم اس
استاد زبانشناسی  -خيونيت ها می خواند. جيالنی داوری

در دانشگاه هايدلبرگ آلمان در مقالتی نوشته است که 
 الخنانو   alxannoالخان  -خيوينت ها را به زبان باختری«

alxannano له خانه ٲ -و به سانسکريت ميانهalakhāna  می
توانمند و «به معنی  انبدخشناميدند.از همين رو نام 

 »پادخشان«نيرومند است که از طريق واژه باختری 

padaxšano  از واژه باستانی*pāti-xšāna-  ،مشتق شده است
جايی که پادشاهان، توانا بر تخت نشسته و فرمانروايی 

 ».می کردند.
که همان  pātiدر اين جا دو نکته شايان توجه است: يکی 

» پاتی«از سوی ديگر، همانندی يا تخت شاهی است. » پاد«
» بادی« -»پاتی«بسيار جالب است. اگر به جای » بادی«و 

را بگذاريم، در آن صورت با مفهوم  » بای دی«يا  
 شاهان نيرومند بای دی ها رو به رو می شويم.

 
آناليز سکه های شاهان يفتلی نشان می دهند که خود 

ديگر، ايشان  خود را خيون می خوانده اند. به سخن 
سياسی  -يفتلی ها يکی از گروه های تباری

(اتنوپوليتيک) خيونيت ها بوده اند. مقايسه منابع 
گوناگون نشان می دهد که چنين گروه هايی حد اقل دو تا 

کرمير «(خيون های سپيد) و » سپيت خيون«بوده اند: 
 (خيون های سرخ). » خيون
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بر سر اين که هونوها به چه زبانی سخن می گفته 
اند، در ميان دانشمندان ريشه شناس 
(ايتمولوژيست ها) جر و بحث های فراوانی روان 
بوده است. بيشترين دانشمندان در اين که زبان 
نخستين نياکان آن ها تورانی يعنی ايرانی خاوری 

است، ترديدی ندارند. اما  (سکايی ختنی) بوده
روشن است که پس آميزش با چينی ها زبان شان به  
زبانی که آن را پاراتورکی (زبان نياکان تورکان 

 باستان) می خوانند، تغيير يافته است. 
  

دشواری در اين است که  از هونوها آثار مکتوب 
بر جا نمانده است. همه داوری ها هم از روی چند 

شاهان آنان در آثار چينی برجا  نامی است که از
ماده است. باز هم مشکل در اين است که تا چه 
اندازه اين نام ها  با نام های راستين آن ها 
مطابقت داشته است. گذشته از اين ها از هونوها 
چند جمله از نامه يکی از شانيوهای هونويی 
عنوانی امپراتور چين بر جا مانده است. 

د با  ريشه  يابی اين دانشمندان  کوشيده ان
واژه ها نوعيت زبان هونوها را تعيين نمايند. 
باز هم در اين جا  با دشواری هايی بر می 
خوريم. برای نمونه، در زبان هونويی خرگوش را 
قويان می گفتند. در اين جا شايد بتوان گفت که 
چون در زبان های کنونی تورکی هم خرگوش را 

هونوها هم تورکی قويان می گويند، بايد زبان 
بوده باشد. اما به  گونه يی که پسان ها  ديده 
شد، قويان از کيهان ايرانی يعنی آسمان گرفته 

                                                                                                           
يکی از  به گونه يی که کيالشتورنی نوشته است، خيون ها

گروه های قديمی کوچيان ايرانی زبان بودند در دشت ها 
و دامنه های نوار جنوبی آسيای مرکزی بسر می بردند. 

کتاب خود در باره يفتلی ها نوشته   115گريشمن در ص. 
نام تيره دودمان حاکم بوده است و  -است که يفتلی

خيونيت (به شکل خيون) نامی بوده است که مردم خود را 
آن می خوانده اند و اتحاديه يی بودند از قبايل با 

 »ايرانی که با کوشانيان خويشاوندی داشتند.
به » خيتل«در باره منشای نام يفتل به قول کيالشتورنی 
» خيون تل«معنای شاه خيونی ها است (که شايد در آغاز 

بوده باشد).  همچنين توپونيم (نام  جغرافيايی منطقه 
 تل و يفتل شده است. خيتل) که پسان ها هي
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شده است و ريشه ايرانی خاوری دارد. شايد 
هونوها خرگوش را موجود مقدس آسمانی (کيهانی) 
می پنداشته اند. تازه اين تورک ها بودند که 

ه بودند، نه قايان را از هونوها عاريه گرفت
برعکس. پروفيسور اسحاقف و پروفيسور اسماعيلف 

 در زمينه از قول داکتر زويف چنين می نويسند: 
بنا به برخی از ورسيون ها (نسخه ها)،  «

منشای خود را از تيره    Katunفراکسيون کاتون 
gineok Rat ) تيره مهتاب) يوئه شی می دانند که

د. همانا در دارای خاستگاه هند و آريايی بودن
 بزرگ  راه شيرینزد يوئه شی ها يکی از خدايان 

درخت زندگی)  بود (جريان سفيد،   Kuyan کئييان
بود، که با مهتاب پيوند داشت. تصادفی نيست که 

با  koyan/Kuyan تورکی قوويان/ قويان omonicواژه  
 نماد کييان پيوند دارد.

 (Zuev 2002: 75). 
 

می گردد، از روی داشته آن چه مربوط به هونوها 
های تاريخی می توان گفت که گستره بود و باش 
آنان هم مناطق جنوب خاوری مغولستان و شمال 
خاوری چين بوده است و نمی توان از حضور آنان 
در گستره تورکستان شرقی، غرب مغولستان و 
قزاقستان و باالتر از آن آسيای ميانه و پشته 

 ايران سخن به ميان آورد.
 
روفسور داکتر اسحاقف و پروفسور داکتر پ

سياسی تاتار  -تاريخ تباری«اسماعيلف در کتاب 
می  2007کازان، » شانزدهم) -ها (در سده های سوم

 نويسند:
 
و اتنوژنيز پروتوتورکی  Glottogonic گلوتوژنيز«

گستره پهناوری از آسيای مرکزی و جنوب سايبريا 
اری را زير پوشش می گرفت. در شکلگيری تب

فرهنگی(اتنوکلتوری) و انسان شناسی 
(انتروپولوژيک) و به پيمانه بسيار ويژگی های 

اختالط  زبانی اين مردمان، نقش عمده را آميزش و
گروه های منگولوييدی (مغولی سيما)،  تدريجی
مغولی با گروه های ايرانی اروپاييدی  -تورکی

(اروپايی سيما) و نيز هندو اروپايی ها و 
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 - بسترها يا زيراليه های اوگری همچنين با
، سامويدها و جمعيت کت زبان بازی Finno-Ugricفينی

 )2011-207ص. ص.  1981کردند. (نوفگورودوا، 
روند اين تعامل که در درازای دوره درازی ادامه 
داشت، شايد از عصر حجر آغاز گرديده باشد 

، 1992، سو شپ 1969، باسکاکف 1980(چبوکسارف، 
  )1998اويسزو 

 
 -سياسی و تباری -در نتيجه روندهای تباری

 - فرهنگی قبايل تورکی چندين اتحاديه تباری
سياسی را تشکيل دادند (هونويی، اتحاديه سيان 

 بی ها، توباها و ...)   
 

اسحاقف و اسماعيلف در ادامه از قول داکتر زويف 
 می نگارند:

وضعيت تباری در استپ های اورآسيا در هزاره «
نيمه نخست هزاره يکم ميالدی  -ش از ميالديکم  پي

را می توان همچون همزيستی و اختالط تدريجی 
اقوام کوچرو و چادر نشين ايرانی زبان و تورکی 
زبان  دارای فرهنگ های مختلف باستانشناسيک 
توصيف کرد.  اما سر از سده های نخست عصر 

استپ های  Turkizationميالدی، فرآيند تورکزاسيون 
مرکزی به يک پديده سراسری مبدل می گردد.  آسيای

زبانی  -از همين رو هم است که سيمای تباری
مردمان باشنده اين گستره دگرگون می شود. 

)Zuev ،2002: 44.«( 
 
تاريخ تباری سوبسترات يا بستر پاراتورکی از «

 سنتز يا آميزش دو گروه باشندگان مشخص شده است: 
در باختر رود گروه [اروپاييدی] تشکل يافته 

ولگا، در هزاره های سوم و دوم پيش از ميالد در 
روند مهاجرت های چند سده يی در جهات شرقی و 
جنوبی، جمعيت غالب منطقه ولگا و قزاقستان، 
آلتايی و دره ينی سئی  ظاهر شده پسان ها در 
استپ های شرق ينی سئی  و گروه هايی که منشای 

  درون  آسيايی دارند.
 

امل و با آهم آميزی دو گروه باشندگان تاريخ تع
دو نيم  -[اروپاييدی و آسيايی] در درازای دو
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هزار سال ديرين روندی که در جريان آن استحکام 
تباری عملی گرديد و جوامع تباری تورکی زبان 
شکل يافت. همانا از جمع اين قبايل نزديک به هم 
در هزاره دوم ميالدی توده های معاصر تورکی 

 و گستره های همسايه جدا گرديدند.روسيه 
 

[بر افتادن شاهنشاهی يوئه شی ها به دست هونوها 
و راندن آن ها (از گانسو، حوضه رود تاريم، 
تورفان، ختن،کاشغر و هفترود) به آسيای ميانه، 
به معنای آغاز عصر فرمانروايی توده های تورکی 
زبان و مغولی بر استپ های اروآسيا بود که روند 

 رار آنان را در اين پهنه فراهم نمود.  استق
 

با برافتادن هونوها در اثر دسايس چين، زمينه 
برای عروج نياکان مغول ها در گستره توران 
خاوری (مغولستان) فراهم گرديد. برآمدن تورکان 
آشينايی و در آينده اويغورها و قرغيزها هر چند 
توانست، برای چندی بار ديگر زمينه را برای 

نروايی توده های تورکی زبان (که آميزه يی فرما
بودند از تورانيان ايرانی زبان و مغول ها و 

 چينی ها)، هموار گردانيد، اما ديرپا نبود. 
 

سر انجام هم  برافتادن دولت اوسون ها به دست 
ژوژان ها و کوچيدن آن ها از ترکستان خاوری به 
هفترود به معنای پايان فرمانروايی تورانيان 

 رانی زبان در گستره توران خاوری بود.اي
 

در پايان کار هم،  برافتادن سامانيان به معنای 
پايان فرمانروايی توده های ايرانی زبان بر 

 گستره توران غربی (قزاقستان و هفترود) بود. 
 

در آخرين پرده، بر افتادن امارت بخارا، و 
پايان  افتادن آن به دست روس ها به معنای

توده های ايرانی زبان بر ميانرودان  فرمانروايی
ورز رود و تثبيت فرمانروايی نهايی تورکی 
زبانان  بر آسيای ميانه با پشتيبانی روس ها 

 گ.]    -بود.
 

 تورک های باستان (تورکيوت ها):
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کنفدراسيون قبايلی که خاقانات تورک را پی 
ريختند، مشتمل بر دوازده قبيله بودند که در آن 

نقش پيشتاز و برجسته را بازی می آشينايی ها 
کردند. در اين حال، بازماندگان هونوها، 
بازماندگان ژوژان ها، اوسون ها، بازماندگان 
يوئه شی ها (تخاريان و کيداريان)، بازماندگان 
سيرها، کنگويی ها، چشی ها، شايد گروه هايی از 
تبتی ها و ديگر قبايل به ويژه تيله ها (دی ها) 

يغورها و تاتارها و خاگاس ها يا نياکان او
(نياکان قرغيزها) هم در کنفدراسيون اشتراک 
داشتند. يعنی تيره خاصی به نام تورک وجود 
نداشت. تورکيوت ها نامی بود که ژوژان ها بر 
آشينايی ها گذاشتند. در اين حال، مساله اصلی 
اين است که ايل آشينا از ديد تباری به کدام يک 

 ده در آن برهه تعلق داشت؟     از اقوام شناخته ش
 

دشواری در اين است که در زمينه هيچ گونه سند 
مکتوب (منهای گزارش های گاهنامه های چينی) در 
دست نيست. آن هم اين گاهنامه ها اطالعات ضد و 
نقيضی را در باره خاستگاه آشينايی ها ارائه می 
کنند. تنها چيزی که می تواند در زمينه به ما 

ايد، ريشه شناسی چند واژه و نام کمک نم
–بازمانده از پادشاهان آنان به ويژه 

نولوشاد و آشينا و نيز  -بنيادگذاران دودومان
مسقط الرس يا محل بودوباش نخستين آن ها، 
افسانه های تاريخی و کارگيری از روش های 
پيچيده علوم گوناگون است. درست تجزيه و تحليل 

وره ها و تعيين دقيق واژگان، پژوهش پيرامون اسط
خاستگاه آن ها می تواند در زمينه به ما کمک 
نمايد.  می توان گمان زد که آن ها در جايی در 
نزديکی دامنه های جنوبی آلتای در شمال باختری 
چين زندگی می کرده اند و از آن جا به آلتای 

 کوچيده بودند. اما کجا؟        
 

و تباری ايل به هر رو، در باره خاستگاه نژادی 
ايل هسته يی تورکان باستان، زبان  -آشينا

در ميان  -نخستين شان و زيستگاه نخستين شان
دانشمندان تفاوت های بنيادی وجود دارد. برای 
مثال گروهی آنان را مغولی تبار و مغولی زبان و 
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اوسونی تبار) و  -گروه ديگر تورانی (سکايی
نويی) می ايرانی زبان و برخی  هم پاراتورکی (هو

شمارند. داده های پسين علمی به سود ديدگاه 
تورانی تبار بودن و ايرانی زبان بودن آنان از 

 کار برآمده اند. 
 

ايل آشينا در آغاز قبيله يی بودند متشکل بر 
خانوار از اقوام و تيره های گوناگون که پس  500

از افتادن دولت هونوهای جنوبی به دست چينی ها 
و يا شرق تورفان و   Zhelai Zhaiر در شمال چين د

يا هم در جاهايی ديگری گه پسانتر يادآور 
 خواهيم شد، بسر می بردند. 

 
دانشمند  -به پنداشت پروفيسور ديميتری واسيليف

 - در حوالی سده های چهارم«تورک شناس روسی، 
پنجم ميالدی در ميان قبايل هونوهای بعدی در 

مردمانی می استان تورفان در ترکستان شرقی، 
زيستند که به گمان غالب به زبان پاراتورکی سخن 
می گفتند. (شايان يادآوری است که در اين هنگام 
در تورفان در آغاز کوشانيان و سپس هم يفتلی ها 
حاکم بودند). منظور از پاراتورکی هم همان زبان 
بازمانده از هونوها است که آميزه يی بود از 

 ی ميانه.ايرانی شرقی ديرين و چين
 

بر پايه افسانه های رايج در ميان تورک ها، 
قبايل مخاصم هونو به اين ها يورش می برند و 
همه را می کشند. تنها يک کودک که دست ها و 
پاهايش را بريده اند، به گونه معجزه آسايی 
زنده می ماند. يک ماده گرگ خاکستری اين کودک 

و او  را می بيند و با خود به مغاره اش می برد
را پرورش می دهد و بزرگ می کند و از او ده پسر 
(به روايت ديگر چهار پسر يا شش پسر) به دنيا 

 .می آورد
 

به گفته، داکتر  -پسر ارشد اين ماده گرگ
بنيادگذار دودمان قديم  -عثمانف، نولو شاد

تورکی آشينا گرديد. به گونه يی که پروفيسور 
» ای ميانهترک های آسي«برتلد در کتاب تاريخ 

نوشته است، کلمه شاد از شاه ايرانی گرفته شده 
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است و تورک های قديم اين لقب را برای سران 
(برای نمونه نام  قبايل خود به کار می بردند.

نوه ايستيمی خاقان سوشا بود. لقب شاهان هونويی 
 هم شانيو بود).

 
پسان ها اين ها با دخترانی از يکی از قبايل 

وند زناشويی می بندند و اين بومی تورفانی پي
گونه قبيله آشينا به دنيا می آيد. رهبر ايشان 
آشين يا آشينا است. آشين يک کلمه ايرانی شرقی 
است. گوميليف اين کلمه را مغولی می پندارد که 
از شونوچيونو گرفته شده است و می نويسد که 

چينی  -آشين (شينو) گرگ معنا می دهد و پشوند آ
تکريم و تعظيم است) که در حوالی  است که نشانه

ميالدی قبيله خود را که در معرض تهديد  460
دشمنان قرار داشت، با خود به شمال مغولستان به 
 کوه های آلتای به گستره دولت ژوژان ها می برد. 

 
پسان ها (در حدود صد سال بعد) اين قبيله با 
متحد ساختن ساير قبايل زير ستم، در برابر 

می شورند و دولت آنان را بر اندازند. ژوژان ها 
درست در همين هنگام (سده ششم ميالدی) است که 
برای نخستين بار کلمه تورک شنيده می شود که 

 607».شايد به معنای اتحاديه قبايل باشد

                                     
در ويکی پيديا يه زبان پارسی در باره ترک آمده .  607

 است:
پورگشتال طايفۀ ترک بايد همان -به پنداشت هامر«...

باشد که در تأليفات هرودوت به صورت تارِژتااوس 
(ترگيتاوس) و در تورات به صورت توقارمه (توغارمه) 

خانات است. خاندان آشينا از لی جين به  نوشته شده
 »روران مهاجرت کردند.

 
هرودوت، در آن جا که نام های طوايف ساکن در «...

سرزمين مملکت سيتی را می برد، می گويد: يکی از آن 
، »پمپونيوس ماال«می باشد؛ و » ايرک«طوايف، موسوم به 

از علمای جغرافی رمن که در سال چهل وسه ميالدی کتابی 
صحيح نموده گويد: در جغرافيا تاليف کرده، ايرک را ت

است؛ و اهل فن، اين تصرف را » ترکواوترک«صحيح آن 
 خط سوم) 104(ص.». تصديق و تحسين کرده اند
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گوميليف روايت ديگری از اين افسانه دارد. او 

در ميان قبايل شکست خورده از دست «می نگارد که 
هنگام سرکوب شمال چين از سوی آن ها توبايی ها 

پنجصد خانوار آشينايی حضور داشتند. اين ها از 
طوايف مختلف متشکل بودند که در باختر شن سی می 
زيستند که در سده چهارم از سوی هونوها و سيان 
بای ها (نياکان مغوالن) اشغال شده بود. آشينا 

موگانيو اطاعت می کرد که  -از سردار هونو
وای خئی سی (منطقه يی در غرب اوردوس فرمانر

ميان گستره هوان هی و نانی شان) بود. هنگامی 
توبايی ها بر هونوها پيروز  439که به سال 

اتصال » وی«شدند، و خئی سی را به امپراتوری 

                                                                                                           
در مآخذ ايرانی نام توران با ترکان  و در مآخذ زبان 
پهلوی و زرتشتی، هيتاليان با خيانيان و در مآخذ 

ها و در مآخذ ارمنی، هيتاليان  عربی، هيتاليان با ترک
اند و اين يکی از داليلی است  وشانيان آميخته شدهبا ک

که مطالعه در مورد تاريخ اين منطقه را مشکل 
 است. ساخته

 
، کلمة ترک را مشتق از فعل تورمک به 1879وامبری در 

دانسته » به وجود آمدن«و » توليد مثل کردن «معنای 
ش 1344). دورفر در 143، ص 2، بخش 12است (د. ا. ترک ، ج 

، کلمة ترک را که در سنگنبشته های اورخون آمده 1965/ 
معنا کرده و مولر » خلق وابسته به دولت و تبعه«بود 

و در » قدرت«و » نيرو«کلمة ترک را در صورت اسم بودن 
معنا کرده » قدرتمند«و » نيرومند«صورت صفت واقع شدن 

است. اين نظر را برخی محققان نيز، از جمله تامسن، 
دورفر و بازن پذيرفته اند (د. ا. ترک،  کالوسون، نمت،

 .)295، ص 1همانجا؛ آوجی اوغلو، ج 
 
در سنگنبشته های اورخون کلمة توروک معموًال با کلمة  

بدون (قبايل، خلق، مردم) همراه بوده و به صورت توروک 
بدون (مردم ترک) آمده است (تکين، سنگنبشتة کول تگين، 

، روية جنوبی ، 27، 25، 22، 11ـ10، 6روية شرقی، بندهای 
، سنگنبشتة بيلگه 6، روية شمالی، بند 8ـ 6بندهای 

، 33، 30، 22ـ21، 19، 10، 7قاغان، روية شرقی، بندهای 
) که اين نام بيشتر 8، 6ـ 5، روية شمالی، بندهای 38

جنبة سياسی داشته است. از مطالب مذکور در اين 
ون تنها سنگنبشته ها چنين برداشت می شود که ترک بد

 »شامل بخشی از ترکی زبانان دشت می شده است.
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خانوار نزد ژوژان  500دادند، سردار آشينا با 
ها گريخت و در دامنه جنوبی کوه های آلتايی 

استخراج آهن برای ژوژان ها می  ساکن شد و به
 - پرداخت. در آن هنگام زبان بين القومی رايج

زبان های سيان بای ها و مغولی قديم بود. اين 
زبان بازار، ديپلماسی و فرماندهی بود. آشينا 

 ».به شمال گوبی آمد 439با همين زبان در 
 

به گونه يی که ديده می شود، قبيله آشينا از 
ی متشکل بود و زبان شان هم به تيره های گوناگون

قول گوميليف پروتومغولی بود. برعکس، واسيليف 
خاستگاه آنان را تورفان شرقی و زبان شان را 
پاراتورکی يا هونويی می خواند. دشواری در اين 
است که در زمينه داده های موثق در دست نيست. 
همه چيز بر اساس حدس وگمان است. در منابع 

در زمينه اطالعات ضد و نقيض  گوناگون چينی هم
 بيان گرديده است.

 
داکتر اسحاقف و داکتر اسماعيلف از قول 

 کلياشتورنی می نويسند:
افسانه ها منشاء تورک ها را با ترکستان شرقی «

هونوهای بعدی پيوند می زنند: گاهنامه  و قبايل
 به طور مستقيم می نويسد:» ژو شو«تاريخی چينی 

(تورک ها) قبيله خاصی    Tutszyueتوتسزويی ها «
از هونوها اند. نام طايفه يی آن ها آشينا است. 
مطابق اين افسانه، آن ها با پنهان شدن از ترس 
دشمنان خود  که جنگجويان زخمی را کشته بودند، 
به ياری ماده گرگی به کوه های  شمال تورفان 

 »(ترکستان خاوری) گريختند.
 ) 106-103 :1964 (کلياشتورنی

 
از ديد من، با توجه به اين که در همه جا نام 
رهبران آشينايی به گونه يی با نام شاه پيوند 
دارد، و نام پدر آشينا هم نولو شاد بوده است، 
می شود گفت که احتمال تورفانی بودن ايل آشينا 

در زبان چينی نشانه » آ«بيشتر می رود. پسوند 
از  ارجگزاری و بزرگداری است. شايد اين پسوند

زبان ايرانی خاروی به زبان چينی راه يافته 
باشد و  شايدهم  برعکس از چينی به زبان های 
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توده های باشنده شمال چين. اکنون اين پسوند در 
آنا، ننا  -واژه هايی چون آبا، آپا (مادر بزرگ)

مادر، بابا (پاپا)، ماما (مادر)، ماما  -(ننه)
ا (مادر عمو)، آج -(دايی)، کاکا (اکا به پشتو

 بزرگ در هزاره يی) و... 
 

آ به معنای شاه بزرگ و ارجمند و  +شين +شايد آ
بزرگوار و يا هم چيزی مانند شاهنشاه و خان 

را به معنای » شين«خانان بوده باشد. حتا اگر 
آبی هم بپنداريم، چنانی که شماری از دانشمندان 
از جمله اکادميسين اسحاقف و اکادميسين 

شمندان تاريخ نويس تاتاری در دان -اسماعيلف
قازان)  2007کتاب تاريخ تباری سياسی تاتارها (

هم بر آن تاکيد دارند، آشينا يعنی سردار 
آسمانی. پادشاهی که از سوی آسمان فرستاده شده 
است. باز هم می بينيم که شين به معنای آبی و 
تيره ريشه ايرانی دارد. چنانی که همين اکنون 

يقا به همين معنا به کار می در زبان پشتو دق
 رود. 

 
حال اگر آن ها در تورفان بود و باش داشتند، می 
شود نتيجه گرفت که تقريبا سه قرن در ترکستان 
خاوری زيسته باشند و روشن است زبان شان بيشتر 
با زبان های رايج در اين جا که با زبان کوشانی 
ها و يفتلی ها (از گروه زبان های ايرانی شرقی 

سکايی ختنی) نزديک تر بوده است.  -ديمق
يی هم که در اين جا می زيستند، در اصل »هونوها«

هونويی نه بل که توده های زير فرمان هونوها 
بودند که متشکل از اوسون ها، يوئه شی ها يا 
نياکان کوشانيان، يفتليان و... بودند و روشن 
است زبان حاکم هم در اين جا زبان کوشانی ها 

تخاری) و زبان يفتلی ها يعنی سکايی ختنی (زبان 
 بود. 

تازه پس از برافتادن دولت هونوها و آغاز 
فرمانروايی سيان بای ها و ژوژان ها، ديگر چتر 
سياسی هونوها ها مدت ها از سر شان پس شده بود. 
از همين رو، هونويی خواندن آن ها درست نيست. 

وهای هون«از همين رو هم شايد واسيليف آن ها را 
 خوانده است. يعنی بازماندگان هونوها. » بعدی
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دشواری در اين است که پس از تسلط يابی هونوها 

قوم زير فرمان   24بر سرزمين های گسترده، همه 
 -آن ها برای چند سده هونويی خوانده می شدند

يعنی باشندگان کشور هونوها که سر درگمی های 
ر کشور بسياری را پديد می آورد. روشن است اگ

بخوانيم، در » هونوستان«شان را به گونه فرضی 
آن صورت می توان ساير اقوام باشنده اين کشور 

با توجه ». هونوستانی بخوانيم«را هونويی نه بل 
به همين سر درگمی بوده است که شماری از 
پژوهشگران، برای رهايی يابی از اين کالوه سر 

فرمان  درگم، برای توصيف برخی از توده های زير
هونوها که دارای خاستگاه اروپاييدی تورانی 
بودند، و به زبان های ايرانی خاوری سخن می 
گفتند، واژه موهوم هون های سفيد!!!! (در واقع 

را به » هون های ايرانی«هونوهای سفيد)  و حتا 
 کار بستند که درست نمی باشد. 

 
به هر رو، از ديد من، شايد در آغاز چيزی 

يوت که  +يوت بوده باشد. يعنی تور همانند تور
حرف صدادار ک در ميان دو حرف بی صدا در آن 
پسانتر افزود شده باشد. و اين گونه تورکيوت 

مغولی باستان » يوت«شده باشد و سپس هم دو باره 
حذف گرديده باشد و تنها تورک مانده باشد. 
شايان يادآوری است که اويغوری ها همين اکنون 

توريان می گويند. تورفان شايد از  هم تورفان را
تولوفان چينی گرفته شده باشد که  ورسيون چينی 
توريان است. اين گونه، امکان آن می رود که ايل 
آشينا با توجه به تورفانی بودن يا توريانی 
بودن خود، از سوی ژوژان ها توريوت خوانده شده 

 باشند.
 

بان به هر حال، چه زبان آن ها به مغولی قديم (ز
سيان بی ها) نزديک بوده باشد يا با زبان پارا 
تورکی (زبان هونوها) و يا هم با زبان های 
ايرانی شرقی، آن ها به گستره دولت پارا مغولی 
ژوژان رفتند و در دامنه های جنوبی آلتای مسکن 

 گزين شدند.
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آن ها به گمان غالب از سوی دولت ژوژان ها 
وند يوت يک پسوند تورکيوت خوانده شدند. زيرا پس

پارامغولی است و چينی ها هم آن ها را توکيوها 
خواندند. زبان چينی حرف ر ندارد. يعنی در آغاز 
نه خودشان خود را تورک می خواندند و نه ديگران 
آنان را به اين نام ياد می کردند. از اين رو، 

 اصطالح تورک متاخر است.
 

وه آنا لئو گوميليف (ن پروفيسور داکتربه گفته 
واژه تورک  –سخنور نامدار تاتاری) -احمدووا

کنون صرف بار زبانی دارد. طرفه اين که واژه 
تورک در آغاز هم تنها بار زبانی داشته است. 

رييس  -اکادميسن پروفيسور داکتر اوسکون عثمانف
تاريخ «انجمن تاريخ دانان قرغيزستان در کتاب 

ه چاپ در بيشکيک ب 2012که به سال » قرغيزستان
رسيده و کنون به عنوان کتاب درسی رسمی تاييد 
شده از سوی وزارت آموزش و علوم جمهوری 
قرغيزستان در موسسات آموزش عالی آن کشور تدريس 

واژه تورک در «می شود، در زمينه می نويسد: 
آغاز، شايد بار زبانی و اجتماعی داشته بود، تا 
تباری. چون در آغاز، تنها نمايندگان 

توکراسی نظامی را به اين نام می خواندند. اريس
اما با گذشت زمان، نه تنها برای طايفه يی که 
در راس اريستوکراسی نظامی قرار داشت، بل که 
برای همه اقوام زير سلطه آن ها تعميم پيدا 

 »کرد.
 

هر چه بود، در اين جا بود که يکی از نواده های 
را بومان، دولت بزرگ خاقانات تورکی  -آشينا

تاسيس کرد. باز هم بايد متوجه بود که خاقانات 
نامی است که پسان ها به اين دولت داده شده 

نشانه جمع عربی است و در آن » ات«است. چه، 
هنگام يعنی در سده ششم ميالدی اعراب چه که حتا 
بسياری از ايرانيان هم تورک ها را نمی شناختند 

قانات و ممکن نبود که خود شان دولت خود را خا
خوانده باشند. چه نمی توانستند کلمه خاقان را 
با ات عربی جمع ببندند. هر چه بود، دولتی به 
ميان آمد که در راس آن خاقان بود. خاقان هم از 

 ايرانی گرفته شده است.  -خان -دهگان (دهقان)
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،  ن. يا. بيچورين  LN Gumilyovل. ن. گوميليف «

Y Bichurin ، و. و. گريگوريفVV Grigoryev .ان. آ ،
 Grumگرژيمايلو-، گرومNA Aristovاريستوف 

Grzhimailo .ک. آ. اينوسترانتسيف، س. ای ،
و شمار   MI Artamonovرودينکو، می. ای. ارتامانف

ديگری از دانشمندان دبستان تاريخ روسيه، ضمن 
پرداختن به مساله کوچی شناسی (مطالعه توده های 

ايه سوابق و منابع کوچرو و چادرنشينان) بر پ
مکتوب منحصر به فرد حفظ شده تا به امروز در 

تاريخ های دودمان های  -تورک های باستان باره 
، وی شو، Tanshuچينی و گاهنامه های تان شو 

Weishuسويی شو ،Suishu  رومی  -و تاريخ های يونانی
(بيزانتينی يا روم شرقی) شرقی و منابع نوشته 

رسی و به اين نتيجه شده ارمنی، عربی و پا
که  Ashinaرسيدند که نمايندگان دودمان آشينا 

 رهبری خانات بزرگ تورک را در دست داشتند،
گ.] -دارای خاستگاه مغولی [و زبان پروتومغولی

 بوده اند.
 

، س. H. B. Haussigپژوهشگران ديگری همچون هاوسيگ 
، آ. ان. برنشتام Klyashtorny SGگ. کلياشتورنی 

Bernshtam زويف ،Yu.A.Zuev ساوينف ،DG Savinov ،
تاش، ريچارد -، ار. ان. روناSP Gushchinگوشچين

و ديگران   Mahpirovنلسن فرای، فيندالی، ماخپيرف
کوشيده اند فرضيه خاستگاه ساکايی و 

آشينا را مطرح نمايند ») دی +ساک -اوسونی(سغدی
 :و به سود اين نسخه آوندهای زير را می آورند

را بايسته است در » آشينا«ی نام تباری ريشه ها
تيره يی   antroponimii نامکسان يا انتروپونيمی

و   Haussig اوسونی جوييد. هاوسيگ  -ساکايی
چنين می پندارند که پيوند  Klyashtorny کلياشتورنی 

ميان  نام تيره آشينا و نام پارسی باستانی 
سيک می تواند   برآيند ريشه شنا ahşaẽna اهشاينه 

 608(ايتمولوژی) رضايت بخشی به دست بدهد.

                                     
 -می گردد، اين واژه» شاه«آن چه مربوط به واژه .  608
خشايثيه)  "xšāyaɵiya"در کتيبه های پارسی باستان (» شاه«
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حتا اگر خود را به سوژه تورکستان خاوری محدود 

  xs'yn'k (-әhšēnē) بسازيم،  فرم مطلوب مورد نظر در
می آيد. به » آبی، نيلگون تيره«سغدی به معنای 

 -  āşşeiņa (-āşşena) ساکايی (برهمايی)-زبان ختنی
 -ahş-> āşş توسعه کشيده همچون -ā-است، که » آبی«

آبی،  - āśna-  A پديد آمده است. در زبان تخاری 
تيره و تاريک معنا می دهد  (که از زبان های 

 ساکايی و يا سغدی گرفته شده است). -ختنی
 

 ~ āşşeiņa>درست ريشه شناسی يا ايتمولوژی ساکايی 
āşşena  (رنگ آسمان) از ديد » آبی«با معنای

ايی (سيمانتيکی) رسا و آوايی (فونوتيکی) و معن
کامل است. اين ديدگاه  همچنان در کتيبه های 
باستانی طلسمی تورکان هم به گونه مکتوب تاييد  

 .می گردد
 

، در روايت Orkhonدر سنگنبشته های بزرگ ارخون 
در باره نخستين خاقان ها، مردمی که شاهنشاهی 

 kök نو را پی ريخته بودند، به نام کوک تورک 
türkانده شده اند. صرف نظر از تعابير و خو

در اين واژه، » کوک«تفاسير فزونشمار کلمه 
همخوانی ايده آل آن را از ديد سيمانتيک 

                                                                                                           
نوشته شده است. اين واژه پر بسامد در متون پارسی 
باستان گويا بر خالف قواعد آوايی پارسی باستان بوده و 

 xšāyaɵiya شکل واژه را مادی دانسته اند.  دليل چيست؟  آن
در اين واژه  ti̭ بوده هست. -kšāi̭ati̭a* در زبان آريايی آغازين

بوده و اين شکل در  ɵi̭ در تحول به ايرانی آغازين به شکل
زبان های اوستايی و مادی باقی مانده. اما در پارسی 

تحول  ši̭ زين بهايرانی آغا ti̭ باستان بر اساس شواهد اين
پيدا کرده است. شاهد اين تحول را می توانيم صفت 

تلقی کنيم. اين » حقيقت«به معنای  -hašiya پارسی باستان
و در اوستايی به  -satyá واژه در زبان سنسکريت به شکل

 هستند. مالحظه می کنيد که در اين واژه تحول  -haiɵya شکل
ti̭ آريايی آغازين به ɵi̭ اوستايی و ši̭   ًپارسی باستان کامال

پس اگر بخواهيم واژه شاه را بر اساس  قابل مشاهده است.
 قواعد نگارشی پارسی باستان بنويسيم، بايد به جای

xšāyaɵiya مندرج در کتيبه ها، واژه xšāyašiya  را بنويسيم.« 
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(معنايی) با مفهوم نام آشينا  خاطر نشان می 
 سازيم.

 
» کوک«و واژه » آشينا«رديابی صريح و روشن نام 

گواه بر آن  است که معنای اصلی و نخستين و 
جی آن در آغاز از دست نرفته بود، که منشای خار

بيخی با فرهنگ پولی اتنيکی (چند تباری) شکل 
يافته در خاقانات نخستين تورک همخوانی و 

در L. Bazin سازگاری داشت. مگر به گفته ل. بازين
محيط سياسی و فرهنگی دوران برپايی اردوی 

بيلگی خاقان ديگر بار پيشين خود   Otyuk اتيوکی 
 داده و رنگ  قوميتی يافته بود. را از دست

 
خاور شناس ديگر نيز بر  – Yu.A.Zuev يو. آ. زويف

اوسونی آشينا تاکيد می ورزد:   -خاستگاه ساکی
او به ويژه به همانندی افسانه ها در باره 

اوسون ها و آشينا توجه می کند.  –منشای ساک ها
را برجسته می » اوسونی آشينا«برای نمونه او 

 سازد.
 
هنامه محل موقعيت قديم سرزمين اوسونيا گا .1

و  Tsilyan (کشور اوسون ها) را ميان تسليان
 دانهوانگ (دون هوان) تعيين می نمايد.

آشينايی ها در غرب سی های يا شيهان در -.ب. 1
يعنی درست در همان  Shara نورا  -منطقه شارا

منطقه که اوسون ها در آن بود و باش داشتند، در 
 ها بسر می بردند.  سرزمين اوسون

 
سردار نشين کوچکی بودند که در  اوسون ها .2

 مرزهای غربی هونو ها زندگی می کردند. 
در تمام نسخه های افسانه، سرزمين  -.ب.2 

آشيناها شاخه جداگانه يی از دريای غربی در غرب 
 .کشور هونوها می باشد

 
يوئه شی  -. اوسون ها از دست قبيله همسايه خود3

ده بودند و در سر زمين آن ها تنها ها نابود ش
 يک شاهزاده نوزاد زنده مانده بود. 
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آشيناها هم از دست همسايه های خود   -.ب.3 
نابود شده بودند و تنها يک کودک از نبرد جان 

 سالم به در برده بود.
 
گرگ و کالغ  ماده -. توتم های نيايی اوسون ها4

را  سياه، برای کمک به کودک آمده بودند که او
 از مرگ نجات دادند.

. افسانه آشينايی ها می گويد که يک ماده گرگ 4 
به ياری و کمک شتافته بود. در روايت از کالغ 
ياد نمی شود، اما اين شکاف (لکه سفيد) را 

پر می کند که  tamgas فهرستی درازی از تاماگ ها 
کالغ سياه -آشينايی   tamgدر آن  نشان می دهند

 آورده شده است.
 
. در افسانه اوسونی ها پسر به خاور به 5

اردوگاه شانيوی هونوها برده شده بود و در آن 
جا آموزش و پرورش يافته بود و بزرگ شده بود. 

گ.] -در روايت اوسونی اين پسر يک روح [آسمانی
 بوده است.

ماده گرگ و پسر بچه  –نياکان آشينا  -.ب.5 
به   ربودند که روح آن ها را به خاور شارا نو

 مغولستان داخلی می برد.
 
. با گذشت چند سال، ميان يوئه شی ها و اوسون 6

ها بار ديگر جنگ  در می گيرد که اين بار به 
 609شکست يوئه شی ها می انجامد.

. در افسانه آشينايی ها چنين آمده است که 6
سردار مخاصم با آگاهی يافتن از اين  که پسر 

شکرکشی می کند هنوز  هم زنده است، بار ديگر ل
تا آشينا را بکشد و همراه با  او توتم قبيله 

 را هم  نابود کند. مگر موفق نمی شود.

                                     
شايان يادآوری است که اوسون ها در آغاز زير  . 609

نياکان  -يا تخاريانتسلط يوئه شی ها (ماهبانويان 
کوشانيان) بودند و از دست جور و ستم های بی پايان 
آنان با هونوها که در موقعيت همانندی قرار داشتند، 
با آن ها همدست شدند و شاهنشاهی ماهبانوبان را بر 

پادشاه آن ها را کشتند و سرزمين  -انداختند، کيدار
 گ.-های شان را در گانسو و تورفان و ختن گرفتند. 
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. اوسون ها به شمال باختری زيستگاه نخستين 7

به هفترود (گستره تيان شان و  -خود می کوچند
 درياچه ايسيک کول).

آشينا همه مسير همانندی را می پيمايد.  -.ب.7
 هی لو در تاالس قرار  داشت. -اردوگاه آشينا 

 
اوسون  بر پايه همين افسانه ها، قبيله . 8

توانمند می شود و قلمرو خود را گسترش می دهد.  
 نخستين سردارد اوسونی پدر ده پسر می شود.

 شمار کودکان آشينا هم به ده تن می رسد. -.ب.8 
اما در اين جا نسخه  ده پسر به گونه مصنوعی به 

ت ده قبيله (اون اوک) خانات تورک واقعيت موجودي
 .غربی گره خورده است

 
زويف چنين می پندارد که اوسون ها پيوندهای 
خانوادگی يی با قبيله حاکم آشينا در خانات 

 نخست تورک داشتند.
 

و د. گ. Bernshtam همين گونه، آ. ان. برن شتام 
و شمار ديگر خاورشناسان بر   Savinovساوينف 

اوسونی  آشيناها تاکيد می  -خاستگاه ساکايی
ورزند. آن ها اشاره می کنند که با تاييد سوئی 

هوهای مختلط «شو  نياکان آشينا از کدامين تيره 
(هوهای همچوش) بوده اند. برنشتام در » يا مخلوط

 بيچورين » مجموعه اطالعات«پيشگفتاری که بر 
Bichurin  دانشمندی که شمار فراوان آثار چينی)

گ.) به -به زبان روسی ترجمه کرده بودباستان را 
» هو«خاطرنشان ساخته بود که واژه چينی 1950 سال 

وحشی يا بربر معنا می دهد که اين چينی ها –
نبودند که آن را با نام تورک يکی می پنداشتند 
و شناسايی می کردند. با اين حال، به تاييد 
برنشتام، چينی ها به ويژه در مناطق ترکستان 

آسيای ميانه طبق معمول (به استثنای  خاوری و
نه قبايل تورک، بل » هو«چند مورد)، زير نام 

 مردمان زميندار بيشتر سغديانا را می شناختند.
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 - شادروان پروفيسور داکتر س. گ. کلياشتورنی
(يکی از بزرگترين تورک شناسان و مغول شناسان 
جهان)، که پيرامون افسانه ها در باره تيره 

هش کرده بود، با وراندازی (مقايسه) آشينا پژو
شو «شواهد تاريخی گاهنمانه های تاريخی دودمانی 

چين با اين افسانه ها خاطر نشان ساخت که » سوئی
اين افسانه ها دارای شالوده و پشتوانه واقعی 
اند که ارزش هيستوريوگرافيک (تاريخنگاری) آن 
کنون بی ترديد به نظر می رسد و پيشنهاد کرد 

را به دو دوره Tÿrk خ ديرين قبايل تورک تاري
 :متوالی تقسيم کرد

 – gansuyso-gaochaگاوچه يی -/ دوره گانسويی1
هنگامی که [هسته] نياکان تورکان آشينايی از 
جمع قبايل شبان و بومی ايرانی زبان در گستره 
ترکستان خاوری تشکيل شدند (در سده سوم ميالدی 

 ميالدی).  460تا 
ايی، هنگامی که ديگر اتنوس (گروه / دوره آلت2

قومی تورک) به خاک آلتای مغولستان مهاجرت  کرد 
 سال ميالدی). 460-552(
 

چنين چيزی اجازه می دهد  نتيجه گيری کرد که 
از  Pinlyanو پين ليان   Hexi ايل آشينا در هيسی

تيره های گوناگون هند و اروپايی (دقيق تر 
 –يخت يافته بودندگ.) ر-تورانی های ايرانی زبان

تباری که منابع چينی آن را  (هوهای همجوش يا 
 مختلط) خوانده اند. 

 
آشينا (از  ايلدر اين گستره، در دوره  شکلگيری 

) [که ايل به دامنه  460 سده سوم ميالدی تا سال
گ.]، باشندگان -های جنوبی کوه های آلتای کوچيد

ی هندو اروپايی دارای زبان های ايرانی و تخار
) آشينايی ethnogenysدر ريختيابی تباری (اتنوژنيز

ها برتری داشتند. از گواهی منابع چينی همچنين 
بر می آيد که در شکليابی ايل آشينا همچنين 

 تيره های هونويی مشارکت داشته اند.
 

پس از سرکوب و شکست و برافتادن دولت تسزيوی ها 
 tszyuyts   در هی سیHexiوچان  ، آشينايی ها به گا 
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Gaochang  زير فرمان ژوژان  460گريختند و پس از
ها افتادند و به دامنه های جنوبی آلتای جاگزين 
شدند. در اين جا (که کان های آهن سرشار دارد)، 
آشينايی ها پيشه وران  و صنعتگرانی شدند، که 

 به ذوب آهن (متالورژی) و آهنگری می پرداختند.
 

می پندارد،     Savinovبه گونه يی که ساوينف
آشينايی ها در ميهن نو خود با قبايل بومی 
دارای بستر فرهنگی پروتوتورکی بر خوردند. چنين 
بر می آيد که مقارن با اين زمان، بتوان نخستين 
فرآيندهای فرهنگ پذيری را مرتبط دانست که 

فرهنگی تورکی  -سرآغاز ايجاد مجموعه تاريخی
 باستان را  گذاشتند.

دآوری است که بر سر اين که در اين [شايان يا
هنگام در گستره شمال باختری مغولستان در دامنه 
های جنوبی آلتای چه توده هايی می زيستند، 
اوسونی، بازماندگان يوئه شی ها و... قبايل 
دارای زبان های ايرانی خاوری يا گويشوران زبان 
های پروتوتورکی، ديدگاه واحدی نيست. از سوی 

به ياد داشت که در طی چندين سده پس  ديگر، بايد
اواخر سده يکم سر از از بر افتادن هونوها 

ميالدی تا ميانه های سده ششم ميالدی زبان های 
پارامغولی سيان بی ها و ژوژان ها، زبان رسمی و 
رايج بوده است. اين گونه می توان برداشت کرد 
که زبان تورکی بايد يک زبان چند کانونی و سنتز 

جوش بوده باشد که بنا به نيازهای دولت و هم
زبانی که برای همه دوازده  -خاقانی ساخته شد

قبيله باشنده گستره اين دولت قابل فهم باشد. 
زبان تورکی را  -از همين رو هم  است که واسيليف

اسپرانتوی عهد باستان در پهنه استپ ها خوانده 
 است. 

 
زه يی از سوی ديگر، تبار يا اتنوس تورک هم آمي

بوده است از سازواره های تباری گوناگون که در 
اثر آميزش انسان های دارای خاستگاه های نژادی 
و تباری گوناگون به ميان آمده است. اما بايد 
به ياد داشت که در شالوده اين اتنوس نژاد 

ساکايی) و در  -سپيدپوست ايرواروپايی (تورانی
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ينايی، شالوده زبان تورکی چه هونويی و چه  آش
 گ. ]-زبان های ايرانی خاوری قرار دارد). 

 
آشينايی ها با آغاز تکاپوهای پويای نظامی و 
سياسی، اقوام گوناگون تورکی را در پيرامون خود 

پذيرفته   Tÿrkمتحد ساختند. نام دولت تازه پا هم
شد که کالهخود معنا می دهد (از روی ويژگی های 

که شکل  جغرافيايی  کوه های آلتای (زرين)
کالهخود آهنين را دارند). همين گونه، جمعيت 
دولت هم تورک ها نام گرفتند. [شايان يادآوری 
است که گروهی از دانشمندان بر آن اند که تورک 
نيرومند معنا می دهد. شايد با توجه به آن که 
يکی از معانی تور  هم نيرومند بوده است. گروه 

تيرک خيمه يا ديگر بر آن اند که تورک يه معنای 
 تارک خيمه يعنی سقف خيمه می باشد. 

دارد » تور«بنده بر آنم که کلمه تورک ريشه در 
و از توريان (تورفان) گرفته شده است. در يک 
سخن، در زمينه اختالف نظرها فراوان اند. همان 
گونه در باره خاستگاه نخستين آشينايی ها هم 

جای ايرو اختالفات فروان است. مانند ائيريانم وي
 گ. ]-اروپاييان

 
چين شناس شناخته شده  – SP Gushchinس. پ. گوشچين 

هم در باره منشاء دقيق آشينا، پژوهش هايی 
انجام داده است. او اشاره می کند که از افسانه 
در باره منشاء آشينايی ها می دانيم که نياکان 

ها (تورک ها) از دودمان حاکم  tukyue توکيويی
شمال گستره هونوها  برخاسته  باشنده -»سو«

بودند. نام قبايل سکاها در زبان چينی همچون 
،  است که با ايما يا هيروگليف 索 诃 سوخئی 

منطبق می باشد. برای  索 國 دودمان حاکم سو«
تدقيق و آزمودن درستی اين گمانه، می توان به 
فرهنگ واژه های چينی مراجعه کرد، که در آن 

 ساک 索وگليف سوخئیخوانش گويش ايما يا هير
«saak» .تعبير و تفسير می شود 

 
همچنين، در پايگاه های فونيتيکی (آوايی) چينی، 

ساک / ساک، در  索 = sāk/sâk ايما يا هيروگليف
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خوانش کهن آن نيز يادآوری و نشان داده شده 
دودمان ناشناخته و «است. برآيند سخن هم اين که 

ی ها که همچون نياکان آشيناي» سو«نامفهوم 
سرزمين «آورده شده است، در سيمای مفهوم روشن 

مبدل می شود که در جايی در شمال » ساک ها
سرزمين هونوها واقع است... يعنی در سرزمين 
هايی که در آن گورگان ها (قرغان ها) يا 
گورستان های تپه يی پازيريک و پشته کوه های 

 قرار دارد.Ukok هموار 
 

باستان شناسی، که به به باور ساوينف، هيچ سايت 
طور کامل با توضيحات شرح داده شده از سوی 

مطابقت داشته باشد و سازگار   Bichurinبيچروين
باشد؛ نه در جنوب سايبريا و نه در آسيای مرکزی 
تا کنون شناخته نشده است. هر چند، بسياری از 
عناصر آن در زمان های قديمی تورکی به چشم می 

چنين چيزی می تواند چند  ساوينف، خورد. به گفته
explanations :توضيح داشته باشد 

در گستره آسيای   tukyue). گورهای توکيويی ها1 
مرکزی و جنوب سايبريا تا کنون کشف نگرديده 

 اند.
 ) منبع دارای بار تلفيقی (کومپلياتيفی2 

compilation است که در آن در يک شرح واحد از (
د (سوگواری) چرخه مراسم خاکسپاری و يادبو

 .اطالعاتی از زمان های مختلف به چشم می خورد
). مراسم خاکسپاری توکيويی ها در آن شکلی که 3

در منابع مکتوب ثبت شده است، پسان ترها بر 
اساس اجزای مختلف حاضر در برخی از سايت های 
باستان شناسی جنوب سايبری دوره تورکی قديم شکل 

 .گرفته است
 

مردگان در  cremationسوزاندن  مسلم است که مراسم
و محافل بسيار محدود و  محيط خاقان های تورکی

کوچک اليه باريک خاقانات حاکم پذيرفته شده بود. 
بود که » ايل سرداران آشينايی«يعنی تنها ويژه 

امکان پذير است دارای منشای هند و اروپايی 
بوده باشد. [می دانيم که سوزاندن مرده ها از 

کهن تا همين اکنون در ميان برخی از  زمانه های 
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باشندگان سرزمين هند رواج  دارد که شايد ريشه 
 گ.] -ايروهند واروپايی داشته باشد.

 
در نتيجه همين آيين مرده سوزی که شرح آن در 

آمده است و ويژه بخش بسيار   Tanshu تان شو
باريکی از باالييان (اشراف) توکيويی بوده است، 

می توان چنين پنداشت که ديدگاه   به احتمال زياد
ساوين دال بر اين که گورستان های توکيوها در 
گستره آسيای مرکزی و جنوب سايبريا تا کنون کشف 

 نشده اند، درست بوده است. 
 
زويف خاطرنشان می سازد که موجوديت کالغ همچون 
توتم قبيله يی  اوسون های باستانی ترديدی بر 

ايات اوسونی نياکان نمی انگيزد. بر پايه رو
زادگان اوسونی ها کالغ و گرگ بوده اند. اين 
فاکت در تاماگ های اوسون ها بازتاب يافته است 

 که  به روی آن کالغ رسم شده است. 
 

شماری از پژوهندگان خاطرنشان ساخته اند که 
آشينا در زبان  عربی به شکل شانئی بازتاب 

 610يافته است.
 

خاقانات شرقی تورک از آشينايی ها در دوره دوم 
نوشتار باستانی طلسمی خود کار می گرفتند که  
بر شالوده آن، نوشتار سغدی نيز  تاثير داشته 

از نوشتار سغدی در سنگ های يادمان گورها  .بود
با ستايش از  فداکاری های قهرمانانه اعضای ايل 
حاکم خاقان کار گرفته می شد. برای نمونه، 

که   Bugut نگی يادبود بوگاتکتيبه اصلی در ستون س
به افتخار يکی از حاکمان خانات اول تورک 

 گذاشته شده بود،  با خط  سغدی نوشته شده است.
 
سغدی بر بنای تاريخی گور inscription نوشتار  

در کوه   Jolen جنگجوی تورک باستان در يادمان 

                                     
(برگرفته از کتاب: زويف، تاريخ تباری اوسون ها، .  610

پژوهشگاه علوم قزاقستان، آثار پژوهشکده تاريخ، 
باستان شناسی و اتنوگرافی (تبارنگاری)، جلد هشتم از 

 .)1960انتشارات پژوهشگاه علوم  قزاقستان. آلماآتی 
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های آلتای کشف شده است. نوشتار طلسمی در ميان 
کوچرو تورک در اوايل سده های  مردم تيره های

 ميانی نخستين به پيمانه گسترده پخش شده بود.
 

بازرگانان و کاتبان سغدی همان نقشی را در 
پويايی های سياسی، فرهنگی و بازرگانی و 
اقتصادی خاقانات های تورک بازی می کردند که 
بازرگانان و کاتبان اويغوری در پويايی های 

ی و اقتصادی  امپراتوری سياسی، فرهنگی، بازرگان
ها و خانات مغولی. آن ها، به عنوان مثال، گاهی 
وظايف ديپلماتيک و جاسوسی يی را که 
فرمانروايان تورک به آن ها می سپردند، انجام 
می دادند و رهبری سفارت ها را به دربارهای 
شاهان ايران که بازرگانی ابريشم را کنترل می 

 کردند، به دوش می گرفتند.
 

بلغان سغدی(کاهنان مانوی، نصرانی يا بوزانی م
Manichaeans بودايی ها و نسطوری ها ،Nestorians که (

با کاروان های تجاری در امتداد جاده ابريشم 
سفر می کردند، و به پخش آيين های مانويت، 
مسيحيت (نسطوری) و بوديسم در ميان کوچروان می 

 پرداختند.  
 

 کان باستان:يا سيمای ظاهری تور فنوتيپ
تورکان باستان دارای سيماهای منگولوييدی 
بودند. گواه چنين چيزی، لوح های يادبود گورهای 
خان های تورکی و منابع تاريخی است مانند 
گاهنامه های چينی، منابع مکتوب بيزانس و 

به گمان غالب آن ها چنين سيماهايی را در .ارمنی
ها،  اثر آميزش نياکان شان با چينی ها، تبتی

هونوها و سيان بی ها و خود شان با ژوژان ها و 
 ... به دست آورده بودند. 

 
 :تجزيه و تحليل منابع مکتوب

در باره   Tanshuدر گاهنامه های چينی تان شو  
منشای آشيناها چنين گفته می شود: در ميان 

هنگام   tobas قبايل شکست خورده از دست توبايی ها
اين  .آشينايی بودند وارفتح شمال چين، پنجصد خان

از آميزش تيره های «که » پنجصد خانوار«
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پديد آمده بودند،  در بخش غربی شئن » گوناگون
سی زندگی می کردند که در سده چهارم چينی ها آن 
 را از دست  هونوها و سيان بی ها گرفته بودند.

موگان که  –آشينايی ها از سردار هونويی
نطقه واقع در غرب  فرماندار منطقه خئيسی بود (م

، ميان پيچی از رودخانه هوان هی يا Ordosاوردوس 
) ) فرمان می بردند. (Nanshan رود زرد و نان شان 

هونوها را   tobaتوبايی ها  439هنگامی که در 
وی  را ضميمه امپراتوری Hexiشکست دادند و هی سی 

سردار آشينا با پنجصد خانوار نزد «ساختند، 
د و در جنوب کوه های آلتای ژوژان ها گريختن

جاگزين شدند و به استخراج آهن برای ژواژن ها 
 »   پرداختند.

 
متن در باره منشاء همه توده های  تورکی باستان 
نه، بل که تنها در باره قبيله حاکم حکايت 
دارد. در اين نسخه در باره منشاء تورک های 

 باستانی هيچ چيز افسانه يی نيست.
 

جامعه کوچک بود، متشکل از  آشينا رهبر يک
 رزمجويان،که در هيچ يک از سردارنشين های متعدد

سيان بی يی و هونويی نتوانسته بودند، جان سالم 
به در ببرند. چنين واحد های نظامی کوچک که نمی 
توان آن را دولت ناميد، به طور مداوم در دوران 

پنجم به وجود  -آشوب ها و شورش های سده های سوم
دند و ناپديد می شدند.  بی آن که  از  می آم

 خود رد پايی بر جا بگذارند.
 

کيوها می -چينی ها اتباع خان های آشينايی را تو
ناميدند. اين واژه به گونه موفقيت آميز توسط 

 رمزگشايی» يوت+تورک«چوناِن   P. Pelliot پيليو
گرديده است. يعنی تورکی ها. اما نه با با يک 

بل که مغولی. در زبان تورکی  پسوند جمع تورکی
باستان همه واژه های سياسی با نشانه های مغولی 
جمع بسته می شده اند. چنين چيزی مبنايی را به 
دست می دهد انديشيد که اين نشانه ها به محيط 
زبان تورکی از بيرون به ارمغان آورده شده 

 بودند و يا ره بافته بودند.
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ومند و محکم است. به معنای نير» تورک«خود کلمه 
، اين نام يک نام جامع Kononovبه پنداشت  کونونف

است که پسان ها به نام اتحاديه قبيله يی تباری 
 مبدل شد. 

 
زبان نخستين اصلی اين اتحاديه مقارن با سده 
پنجم هنگامی که به عرصه کارزار تاريخ برآمدند، 
هر چه که بوده باشد، زبان ميان قبيله يی سيان 

لی باستانی برای همه اعضای کنفدراسيون بی مغو
ميان قبيله يی قابل فهم و آشنا بود. اين زبان 
دستورها، ديپلماسی، بازار و رسمی بود. با اين 

به حومه شمالی بيابان گوبی  439در   Ashina زبان
 کوچيد.

 
اين پرسش که به کدام پيمانه محق خواهيم  بود 

 هرگاه خان های آشينايی را توتيميست 
totemist بخوانيم، در تراز کنونی دانش ما نمی

تواند حل و فصل شود، اما روشن است که به نام 
های سده ششم ارزش بزرگی داشت.  گرگ برای تورک

چنين بر می آيد که نويسندگان چينی مفهوم 
را با تکيه » خاقانات گرگان«و » خاقانات تورک«

بر ديدگاه خود خان های تورکی مترادف می 
تند. تصادفی نيست که شاهبانوی سيان بی در پنداش

خان نظر به «خان می گويد:   Shabolioباره شوهرش
؛ و در دستورالعمل »رفتار و کردار خود گرگ است

تورک ها گفته شده است که در صورت حمله به تورک 
بايد چه تدبيرهايی روی دست گرفته و عملی «ها 

يورش بايد کوچيان را راند و به  گرگان «شود : 
سر گرگ طاليی همواره بر روی درفش های ».  برد

تورکان نقاشی می شد و سر انجام در دو افسانه 
در باره منشاء تورک ها جای نخست به ماده گرگ 

 .داده شده است.
 

در هر دو افسانهء تا جايی از هم متفاوت، هيچ 
اشاره يی به رويداد تاريخی کوچيدن اردوی آشينا 

بنابراين، بايسته است چنين  از گانسو نشده است.
پنداشت که هر دو افسانه در آلتای بافته شده 
باشند و شايد آگاهانه برای توجيه داشتن حق 
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موقعيت منحصر به فرد آشينايی های مهاجر ساخته 
 .و پرداخته شده باشند

 
افسانه نخست از اين رو کنجکاويی بر انگيز است 

نوها در شاخه های از دودمان هو«که از موجوديت 
دولت آتيال آگاهی  -»سرزمين غرب در باخترزمين

دارد. اين شاخه به طور کامل به دست همسايگان 
بريده شده بود و تنها يک پسر جان سالم به در 
برده بود که نه ساله  بود و دشمنان دست ها و 
پاهايش را بريده بودند و خود او را به مرداب 

ی از او انداخته بودند. در آن جا  ماده گرگ
باردار می شود. پسر را هر چه بوده، می کشند 
اما  ماده گرگ موفق به گريز به آلتای می شود  
در آن جا ده پسر می زايد. با گذشت زمان تيره 
بزرگتر می شود و پس از چند نسل کسی به نام 
ارسالن شاد  (در رونويسی های چينی آسيان شی) با 

را زير  می بر آيد و خود ايماق خود از غار
 ». فرمان خان ژوژان در آورد

 
 اين گونه، مطابق اين افسانه، تورکان آلتايی

tukyu (Turcuts)  از هون های غربی می آيند، اما نه
به طور مستقيم، بل به طرز مرموز، با ميانجيگری 
ماده گرگ، و هرگاه در نظر بگيريم که هون های 

، 545نابود شدند و تورک ها در  468غربی در حدود 
به عنوان يک توده ظهور نمودند، تنها می توان 
تنها از سرعت تکثر آن ها و  تعويض نسل شان 

 611!تکان خورد
                                     

از تاريخ می دانيم که هون های معروف غربی يا .  611
ازماندگان هونوهای شمالی بودند که پس از اروپايی از ب

فروپاشی شاهنشاهی هونونو ها به دست ائتالف چينی ها و 
سيان بی ها به سوی شمال باختری گريختند و با توده 
های ديگری چون اورها، اوگرها و ... آميزش يافتند و 
توده نو هون ها را ساختند و سپس به رهبری آتيال سيل 

ختند. طرفه اين که هون ها هم کله  آسا به سوی اروپا تا
های مرده گرگان را بر سر پرچم های شان بر می داشتند. 
يعنی گرگ پيش از آشينايی ها برای توده های دشت نورد 
و بيابانگر کوچرو نماد مقدسی بوده است. همان گونه که 
سيمرغ برای ايرانيان و کالغ سياه برای اوسون ها مقدس 

، آشينايی ها نمی توانستند در بوده اند.  از ديد من
باره هون ها چيزی بدانند و روشن است هيچ پيوندی هم 
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افسانه دومی تورک ها را برخاسته از تيره بومی 

مگر باز هم زاده ماده گرگ می پندارد. همه » سو«
به دليل حماقت «اعضای تيره سو بر طبق افسانه، 

که اين حماقت چه بوده،  کشته می شوند (اين» خود
توضيح داده نمی شود)، تنها چهار نوه ماده گرگ 
جان سالم به در می برند. فرزند نخست او به يک 

 »تسيگو«قو مبدل می شود، فرزند دومش به نام 
Tsigu ميان رودهای ابو و گيان جاگزين می شود و

(چوی) در  Chusi چهارمی هم بر روی رودخانه چوسی 
 جنوب آلتای.

 
توضيح  می دهد که    Aristovاين افسانه را اريستف

سوی افسانه يی را با تيره سوی کوماندی 
قبيله  باشنده آلتای شمالی در  -   Kumandinsها

منطبق می سازد. او نوه  Bieگستره حوضه رود بئی 
قبيله قوهای کی کيژی و نوه دوم  را  اول را با

ی سئی با قرغيزهايی که ميان آباکان (ابو) و ين
کيم) می زييد، آژند می زند. نوه پس  -(گيان
آسياشنی افسانه نخستين  است. در اين جا  -ارشد

 هر دو با هم  منطبق می شوند و يکی اند.    
 

به باور اريستف، کوهپايه ها و دامنه های جنوبی 
کوه های آلتای واقع در مغولستان کنونی، جايی 

ه بودند، که گريزيان آشينايی به آن پناه آورد
باشگاه  قبايل گويشور زبان های  تورکی بود.  
درست در همين جا بود که اتباع مغولی زبان 
شاهزاده آشينا با آنان آميزش يافتند و به نام  

 ياد شدند.Turcuts ها يا تورک يوت ها » تورک«
 

سال چند بار  1500معنای واژه  تورک در طی 
ه يی که تغيبر يافته است. در سده پنجم به گون

ديديم، نام  اردويی بود که در پيرامون شهزاده  

                                                                                                           
با آنان نداشته اند. از اين رو، بايد چنين پنداشت که 
گرگ  در دوره هونوها بايد يک موجود مقدس و مورد 
ستايش و تکريم و تمجيد توده های کوچرو بوده باشد. از 

تياليی و هم آشينايی همين رو هم است که هم هون های آ
 گ.-ها به آن به ديد يک موجود مقدس می نگريسته اند
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آشينا گرد آمده بود و در سده های ششم و هشتم 
به يک توده نه چندان بزرگ مبدل شد که ديگر به 

اما توده های باشنده زبان  تورکی سخن می گفت.  
سرزمين های همسايه آشينايی ها، که با همان 

ک ناميده نمی زبان سخن می گفتند، هيچگاهی تور
شدند. اعراب، همه عشاير کوچی آسيای ميانه و 
مرکزی را صرف نظر از اين که به چه زبانی سخن 

 612.می گفتند، تورک می ناميدند
 

رشيد الدين همدانی تورک ها و مغول ها را از 
روی تفاوت های زبانی از هم تفکيک می داد. کنون 

جه مطلقا بار زبانی دارد. بدون تو -»تورک«واژه 
به اتنوگرافی (تبارنگاری) و حتا مبدا و منشاء، 
زيرا  برخی از توده های تورکی زبان، اين زبان 
را هنگام برقراری تماس ها و ارتباط با 

 همسايگان خود از آنان فرا گرفته بودند. 
 

از آن چه که در باال آورده شد، روشن می گردد که 
خود و  پديدآيی توده يی که » تورکی زبانی«ظهور 
يا تورکيوت می خواندند (دقيق تر » تورک«را 

آنان را تورکيوت می خوانند)، پديده های از 
ريشه از هم متفاوتی اند. يعنی توده های کنونی 
تورکی زبان (مانند قزاق ها، قرغيزها، تاتارها، 

تورکيوت  باشقيرها، آذربايجانی ها و ديگران) و
ی بيخی باشنده خانات تورک توده ها های باستانی

متفاوتی هستند که با يک ديگر  هيچ ربطی 
 ندارند.

 
زبان هايی که اکنون به نام تورکی ياد می شوند، 
در ژرفای دوران باستان شکل يافتند. اين در 

سده پنجم  حالی است که توده تورکيوت در پايان
 - در اثر آميزش تباری در اوضاع لندشافت استپی

ه های آن پديد درختزاری ويژه آلتايی و  کوهپاي

                                     
درست همين اشتباه اعراب در آينده سردرگمی های .  612

فراوانی آفريد که تا به  امروز منشای گمراهی ها و سر 
درگمی ها گر ديده است.  به پيروی از عرب ها شماری از 

ان اروپايی نويسندگان پارسی زبان و پسان ها پژوهشگر
هم آغاز به تورکی خواندن همه قبايل کوچرو باشنده 

 گ.-آسيای ميانه  و آسيای مرکزی نمودند
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آمد. تورکيوت ها توده يی بودند  بس کامپوزيت و 
دارای بافتار پيچيده. پنجصد خانوار آشينايی در 

و در دامنه های جنوبی  سده پنجم از اردوس آمدند
آلتای جايگزين شدند  که در آن باشندگان تورکی 

 زبان زندگی می کردند.
 

 هر دو جزء تباری (آشينايی  و آلتايی) با هم
آميزش يافتند، اما تفاوت ميان شان تا حدودی تا 
سده هفتم رديابی می گردد. مانند تقسيم ميان 
کاست های سياه و سفيد و به ارث رسيدن مشهود 

و منع عروسی دوشيزگان » اشراف«کرسی های برای 
 .با مردان جوان از ميان مردم» نجيب«
 

ميالدی دولت  552از تاريخ می دانيم که به سال 
نياکان مغول ها در آسيای مرکزی بر  -ان هاژوژ

افتاد و دولت ديگری که پسان ها خافانات بزرگ 
(بر  745تورک نام گرفت، جانشين آن شد که تا 

) بر گستره پهناوری در 760اساس منابع ديگر 
اين  603ميانه های آسيا فرمان می راند. به سال 

امپراتوری پهناور به دو بخش خاوری و باختری 
، خاقانات غربی زير ضربات 658پاشيد. به سال فرو

سهمگين نيروهای مشترک چينی و خاقانات خاوری بر 
 افتاد. 

 
گستره آسيای   (658-603)خاقانات غربیدر ترکيب 

ميانه، استپ های پهناور قزاقستان کنونی و 
ترکستان خاوری شامل بود. خاقانات خاوری شامل 

جنوب گستره مغولستان کنونی، شمال چين و 
 سايبريا می گرديد.

 
سر انجام، دولت خاقات خاوری در اثر ترفندهای 

(به گزارش منابع  698چين بر افتاد اما در سال 
رهبر اتحاديه قبيله  - Uchelik )، اوچئليک 678ديگر 

دولت نو تورکی را پی ريخت که  Turgeshيی تورگش 
 766. اين دولت هم تا خاقانات تورگش نام گرفت

) دوام آورد اما 745گزارش منابع ديگر (بر پايه 
به زودی از پهنه گيتی ناپديد شد. بقايای 
خاقانات غربی هم با سرازير شدن اعراب از پا 
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افتاده و سر انجام به دست اسماعيل سامانی 
 نابود گرديد. 

 
 -در آينده با روی کار آمدن دولت قره خانيان
به بازماندگان تورکان بار ديگر در آسيای ميانه 

قدرت رسيدند. همزمان با قره خانيان، تورکان غز 
در خراسان در غزنه شاهنشاهی ديگری را پی 
ريختند که پسان ها به دست غوری های پارسی زبان 
بر افتاد. پس از قره خانيان، نوبت ترکمانان 
سلجوقی و خوارزمشاهی رسيد. تا اين که با عروج 
ر دوباره مغوالن به رهبری چنگيز خان همه ب

افتادند. هر چند عثمانی ها که از تيره 
سلجوقيان بودند، توانستند امپراتوری بيزانس يا 
روم شرقی را بگيرند و تا جنگ جهانی اول در آن 

 سرزمين فرمان رانند.  
 

در توران خاوری (مغولستان) و ترکستان خاوری هم 
پس از بر افتادن خاقانات تورگش، قدرت نخست به 

پس قرغيزها رسيد. اما چينی ها دست اويغورها و س
توانستند دولت های آن ها را يکی پی ديگری بر 
اندازند. سر انجام هم بار ديگر مغوالن در دوره 
های قره ختايان (کيانيان) و دوره چنگيز خان به 
فرمانروايی رسيدند و دوره اردوها و ايل خانيان 

در ترکستان خاوری هم پس از چندی  613فرا رسيد.

                                     
در آسيای ميانه و ايران پس از ايل خانيان  نوبت .  613

به تيمور کورگانی رسيد و دودمان تيموريان به  قدرت 
رسيدند که امپراتوری پهناوری را تشکيل دادند. اما پس 

 ميان رفتند.از چندی از 
 

پس از تيموريان، در آسيا چهار دولت تورکی زبان روی 
خان های ازبيک به رهبری  -کار بود:  در آسيای ميانه

دودمان  -صفويان، در هند  -شيبانی خان، در ايران
 - بابری و در سرزمين بيزانس يا روم شرقی پيشين

عثمانيان. اما صفويان توانستند شيبانيان را 
س از آن در آسيای ميانه خان های کوچک براندازند و پ

بومی روی کار آمدند که تا افتادن آسيای ميانه به دست 
روس ها در سه واحد سياسی بسر می بردند: امارت بخارا، 
خان نشين خيوه و خان نشين خوقند. در اين هنگام 
قرغيزها زير فرمان جونگارها بودند و قزاق ها خان های 

 .   کوچک خود شان را داشتند
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ا که از بازماندگان مغول ها بودند، جونگاره
 برای چهار سده پی در پی فرمان راندند.   

 
اين بود داستان فرمانروايی توده های تورکی 
زبان بر گستره پهناوری در ميانه های آسيا که 

 تاريخ بسيار جالب و شگفتی بر انگيز دارد. 
 

در اين جا به بررسی چگونگی پديدآيی و برافتادن 
 رک می پردازيم: خاقانات تو

به گونه يی که منابع گوناگون نوشته اند، به 
 460يا   439گمان غالب سردار آشينا به سال 

ميالدی با اعضای ايل خود که شمار شان به پنجصد 
خانوار می رسيد، از کرانه های غربی بيابان 
گوبی به سوی شمال گوبی گذشته، به دامنه های 

ن ها قرار می آلتای می آيد و زير فرمان ژوژا
گيرد و در آن به استخراج و گداختن آهن و 

پس از گذشت يک  آهنگری برای ژوان ها می پردازد.
سده، يکی از بازماندگان آشينا به نام بومئن با 
مشاهده کاهش و سستی اقتدار ژوژان ها و آشوب 
های قبايل زير دست در برابر ستمگری های آنان، 

ا، در انديشه از جمله قبايل سيرشمار تيله ه
تقويت نيروی رزمی خود گرديده، دسته های 
نيرومندی را از سواران خدنگ افکن و مجهز با 

 جنگ افزارهای پوالدين می آرايد. 
 

                                                                                                           
 

در سده هژدهم دولت صفوی ايران به دست پشتون ها بر 
افتاد اما نادر افشار که از ترکمانان افشاری بود، 
توانست پشتون ها را سرکوب کند و شاهنشاهی بزرگی را 
برپا دارد و خان های پشتون، بابريان هند و خان های 
آسيای ميانه را زير فرمان خود بياورد. اما خوش 

دولت مستعجل بود. پس از او قدرت در ايران  درخشيد اما 
خاوری (خراسان) به دودمان درانی پشتون رسيد و در 
ايران غربی قاجاريان به قدرت رسيدند. تا اين که در 

قدرت به دست رضا خان افتاد و گليم هزار  1921کودتای 
ساله فرمانروايی تورکی زبانان در ايران از هم پيچيده 

د به دست انگليسی ها افتاد، شد. در فرجام هم هن
مغولستان و آسيای ميانه را روس ها  گرفتند و ترکستان 

 خاوری هم به دست دولت چين افتاد.  
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دی که فرصت  -وين -امپراتوری غربی وی چين
طلبانه در کمين بر انداختن ژوژان ها می باشد، 
به گونه منظم به برانگيختن قبايل زير دست آن 

ی پردازد. درست در همين هنگام است که ها م
متوجه فرازآيی قدرت بومئن می گردد و به سال 

سفيری را برای برپايی مناسبات دوستانه با  545
آشينايی ها نزد او می فرستد. چون امپراتور وی 

گئا خون در اتحاد با ژوژان ها و تاگان  -شرقی
وی غربی را تنگ کرده يود، او  -ها وضع رقيبش

بومئن  –ر سيمای پيشوای آشينايی ها نيز د
 همپيمان می جست. 

 
بومئن هم در پاسخ، پنهانی به پايتخت وی غربی 
سفيری را گسيل می دارد. هر چند امپراتور وی 
غربی پيوسته بومئن را به تاختن بر ژوژان ها بر 
می انگيخت، او نيک می دانست که با نيروی اندک 

د. از قضا در توان تاختن بر ژوژان ها را ندار
سپاه بی نظم تيله ها (تيليوت ها) به  550سال 

قصد جنگ با ژوژان ها می برآيند. بومئن بر آن 
ها می تازد و می تواند بر سر راه، آنان را زير 

 » فرمان خود بياورد.
 

سپس او موفق می شود ژوژان ها را شکست بدهد و 
خود فرمانروای استپ های پهناور توران خاوری 

تان) گردد و امپراتوری بزرگی را پی (مغولس
بريزد که در آينده خاقانات تورک نام می گيرد. 
خاقانات تورک در دوره اوج قدرت قلمرو پهناوری 
داشت: از منچوری در خاور تا کرانه های شمالی 
دريای سياه در باختر، از سر چشمه رود ينی سئی 
در آلتای کوهستانی روسيه در شمال تا سرچشمه 

مو در جنوب. اين شاهنشاهی بزرگ پسان ها های آ
به دو بخش خاوری و باختری   (630-603)در سال های

 از هم فروپاشيد. 
 

خاقانات تورک خاوری پس از چندی از سوی 
امپراتوری تان درهم کوبيده  شد و نابود گرديد، 
اما ديری نگذشت که رستاخيز خاقانات دوم تورک 

ه رهبری قبيله ) از سوی تورک ها ب745-687در (
آشينا آغاز گرديد که باز هم زير ضربات چينی ها 
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و شورش های قبايل زير فرمان شان بر افتاد. 
)Klayashtorni 1995 ،1995a.( 
 

تورک ها، با بازگويی  -سازندگان اين دولت خود 
چگونگی پديدآيی توده و دولت خود در تاريخ رسمی 

ی لوحه يی بازتاب يافته در خطوط کتيبه يی بر رو
برادر  Kyulteginسنگ گوری که به افتخار کيول تگين

، ساخته شده بود، در باره 732کوچک خاقان در 
 آغاز تاريخ خود  نوشته اند. 

 
برادر کوچک تر  -خاقانات غربی به رهبری ايستيمی

بومئن خاقان، موفق می شود، گستره قزاقستان، 
 آسيای ميانه، قفقاز و کرانه های غربی رود ولگا

سر انجام هم اين خاقانات با  تا کريچ را بگيرد.
سرازير شدن اعراب به آسيای ميانه و در پی آن 

 عروج سامانيان باژگون شود و بر می افتد. 
 

تورکان آشينايی در مقارن با ميانه های سده 
پنجم بخشی از اتحاديه قبيله تيله را که پسان 

 Ogurها از ترکيب آن قبايل اوغوز و اوگر 
مدند، زير فرمان خود درآوردند. اتحاديه نو برآ

متشکل از دوازده قبيله، زير نام  دولت  تورک 
 ياد گرديد. 614ايل

   
شايان يادآوری است که در آغاز تنها ايل 
اندکشمار آشينا که رهبری کنفدراسيون ائتالف ضد 
ژوژانی را به دوش داشتند، تورک خوانده می 

بايل زير شدند. اين نام پسانتر شامل همه ق
 فرمان آشينايان گرديد.  

 

                                     
. در اين جا بايسته است توجه کرد که اگر بسيار  614

» تورک ايل«دقيق شويم، شايد بتوانيم در پشت پرده نام 
ممکن را در يابيم. » تورک«راز وجه تسميه اسرار آميز 

» ايل توری«بوده باشد يعنی » تور ايل«است در آغاز 
(باز هم با توجه به خاستگاه تورفانی آن ها) اما می 

به گونه  طبيعی برای » ک«توانسته است حرف صدا دار 
جا » ا«و » ر«آسان سازی تلفظ در ميان دو حرف بی صدای 

ايل و سپس هم از تورک ايل، تنها  +ک +گرفته باشد. تور
 آن مانده باشد.  تورک
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 تاريخ فشرده خاقانات تورک: 
 سوياب  –پايتخت 

 تورکی باستان -زبان
 شامانيسم، تنگريسم، بوديسم -مذاهب
 ميليون کيلومتر مربع 13 -گستره
 ميليون نفر 13 -نفوس

 تورکيوت ها (تورک ها) -ايل حاکم
 قبايل زير فرمان يا همپيمان:

 نوشی بی ها (در هفترود)اوسون ها، دولوها، 
 اويغورها (در تورکستان خاوری)

   تيله ها (در آلتای)
 سغدی ها (در آسيای ميانه)

 
 شجره نامه دودمان آشينا:

 - (شاخه ارشد) Bumynبومئن  -بنيادگذار دودمان -
阿史那 土门 

 ايستيمی (شاخه جوان) -
 Yabguنمايندگان ايل به کرسی های بااليی يغبو  

[روشن است آن ها اين  لقب را  گماشته می شدند.
نخستين کسی    گ.]-از يفتليان عاريه گرفته بودند

تئگين  -وارث تاج و تخت -که پس از خاقان بود
tegin  (سر کرده سوی) شاد و سپس سوی باشی ،

suybashi   ايل تی بر ، Elteber .سرکرده قبايل تابع 
   

 شاخه خاوری:
 انی رسيد.به خاق 551که سر از  552-542-بومئن 

آشينا تومئن آمده است که  -در برخی از منابع 
فرمانده  لشکر  -لقب نظامی وی بوده است. تومان

 ده هزار نفری 
- 554-553خاقان در سال های  –قره ايسيک خان 

乙息记 
کوشو خاقان در سال های  -موکان  (موغان) خاقان

554-572 
و نيز  佗缽可汗-توبا خاقان يا توبو خاقان

 -و همچنين تاپو خان ارسالن 佗鉢阿史那توپئکی خان
 581-572خاقان در سال های 

 581خاقان در سال  -ارماک 
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 587-581خاقان در سال های  -باگا ايش بره خان
-587خاقان در سال های  -يغبو باگا خان -چولئگ

588 
 599-588خاقان در سال های  -اولوغ-يون
 603-599خاقان  -تورک -چورين -قره
 

 شاخه غربی:
يغبوی بخش غربی خاقانات تورک  -ی خانايستيم

554-576  
يغبو در سال  -تورک -چورين (تردوش خان)  -قره
 599-576های 

 604-599يغبو در سال های  –نيلی خان 
 خاقان های خاقانات غربی تورک:

 -603خاقان در سال های بويروق خان،  -نيلی خان
604 

(به گونه يی که ديده می شود، نيلی خان در سال 
به جای بغبو يا فرماندار خود را خاقان  604

 خواند.)
 604خاقان در  -تئگين -باسئل

 612-604خاقان در سال های  –تامان خان 
 618 -612خاقان در سال های  -شی گوی خان

 630 -618خاقان در  -تون يغبو خان
 631-630خاقان در  -کيوليوگ سيبير خان

 633-631خاقان در سال های  –يغبوخان  –سی 
 634-633خاقان در سال های  –نيشو دولو خان 

خاقان در سال های  -شاد خان -توليس -ائشبره
634-639 

 657-653خاقان در سال های  –خالئگ ائش بره خان 
 679-676خاقان  در سال های  -آشينا دوچژی خان

 704 -693خاقان  –شاد  -آشينا خوشيلو
 خاقان های خاقانات غربی تورک از نوشی بی:

خاقان از  –خان  -ايربيس -شاد -کيوليوگ –يل ا
 640-639نوشی بی 

خان= خاقان از  -شاد ايربيس -کيولويگ –ايل 
 640-639نوشی بی 

خاقان از نوشی بی  -يغبو خان –ايربيس ائش بره 
640-641 
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 650-642از نوشی بی  –شی گوی خان  -ايربيس
خاقان از نوشی بی   -يغبو خان –خالئگ ائشبره 

650-657 
 667-657خاقان از نوشی بی  -شاد–آشينا بوژئن 
 704-679خاقان از نوشی بی  -شاد -آشينا خوشی لو

- 679خاقان از نو شی بی  –شاد  –آشينا خوشی لو 
704 

 خاقان های خاقانات غربی تورک از دولو:
خاقان از دولوها  -دولوخان -ايبريس –يوکوک 

638-653 
- 653از دولو خاقان  –يغبو خان  –خالئگ ائشبره 

657 
 662-657شاد خاقان از دولو  -آشينا ميشئی
 693-679شاد خاقان از دولو  -آشينا يونکين
 704-693شاد خاقان از دولو  -آشينا خوشئلو

 
 نمايندگان جداگانه :

نيای خاقان های قرلق برخاسته از  -آشينا چی بی
 شاخه خاوری آشينايی

لقب  يغبو قرلق ها که -بيلگی کيول قادر خان
 خاقان را پذيرفته بود.

آخرين  -خاقان باسمئل، که اوزميش –سئدی ايشی
 خاقان دومين خاقانات تورک را اعدام کرده بود.
 - خوارزمشاه محمد (آخرين پادشاه دولت خوارزم)

 قره خانيان.  -از بازماندگان خاقان های غربی 
 

خاقانات تورک در دوره بزرگترين گسترش خود 
قلمرو چين (منچوری)،  (پايان سده ششم)

مغولستان، آلتای، ترکستان شرقی، ترکستان غربی 
(آسيای ميانه)، قزاقستان و قفقاز شمالی را 
کنترل می کرد. افزون بر اين، ساسانيان، دولت 
های چينی ژوی شمالی و چی شمالی باجگزار 

خاقانات تورک  576خاقانات بودند. سر از سال  
فقاز شمالی و کريما از روم شرقی يا بيزانتين، ق

 را جدا ساخت.
 

پس از بر افتادن اوسون ها به دست ژوژان ها، «
گستره هفترود مبدل به کارزار پيوسته جنگ ها و 



 

1013 
 

درگيری ها گرديده بود. در اين جا نيروهای برتر 
و چيرگی يافته ژوژان ها، اوسون ها را ناگزير 
به کوچيدن از دشت ها به دامنه های کوه های تين 

 نمودند. شان
 

بازماندگان ماهبانويان (يوئه شی ها)  تالش 
در سرزمين های آزاد شده جاگير شوند. ورزيدند 

 419-418اما پس از جنگ با ژوژان ها در سال های  
گ.] وادار به -[به رهبری تسی داال (کيدارا)

کوچيدن به آسيای ميانه شدند،  [و در آن جا شهر 
-ال می نمايندباال را در نزديکی های قرشی اشغ

گ.] که در آن جا با يفتليان و پارس ها بر 
خوردند. سرچشمه های رودهای شو و تاالس را 
کنگرها گرفتند که توانستند جلو پيشروی ژوژان 

 615»ها را به سوی بگيرند.
 
هفترود و گستره خاوری قزاقستان مرز غربی 
دورافتاده دولت ژوژان ها بود. از همين رو هم 

اين مناطق نمی کردند. مگر درست   توجه چندانی به
در همين جا در دامنه های جنوبی آلتای بود که 
نيرويی آغاز به شکلگيری نمود که توانايی 

 ايستادگی در برابر ژوژان ها را داشت. 
 

) که Teleutsقبايل فزونشمار تيله (تيله يوت ها 
 در اراضی شمال خاوری هفترود (سمی ريچيا) 

Semirechye ه رود ايتريش و در گستره در سرچشم
آينده زندگی می کردند، در  Dzungaria جونگاريای 

دولت  482شوريدند و در  برابر ژوژان ها 
کوتاهمدت خود را بر پا داشتند که پس از چندی 

دوباره وابسته به ژوژان ها  516بر افتاد و در 
گرديد. درست در همين هنگام بود که دست سرنوشت 

نا را که تقدير بود نقش ويژه تيره اندکشمار آشي
يی را در تاريخ اورآسيا بازی نمايد، روی صحنه 
کشيد. همانا  اتباع آشينا  را پسان تر به نام 

 تورک خواندند.
 

                                     
برگرفته از آريان تا سامانيان، کتاب سوم، نوشته .  615

 ا. ع. رحمان،  با اندکی فشرده سازی و ويرايش.
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، در آغاز  تورک يک A. Kononovبه پنداشت کونونف  
واژه سياسی به معنای اعضای خانواده اشرافی 
م  استپی بود، که متشکل از افراد تيره حاک

بودند و تنها پسان ها نام همه  قبيله آشينا
قبايل، زيردست خاقان تورک شد. کلمه تورک به 
معنای استوار و نيرومند است. شماری از 
پژوهشگران چنين می پندارند که تورک به معنای 
يکجا و با هم است.  از همين رو است که تا همين 
اکنون، بسياری از توده های تورکی زبان  کلمه 

رک را به معنای اصلی آن (يکجا  و با هم) به تو
 کار می برند.

 
پيشتر نوشتيم که در زبان مغولی ايل آشينا را 
تورکيوت می خواندند که در اين جا يوت يک پسوند 
 مغولی است و چينی ها هم آن ها را توکيوها 

突厥 ،Tūjué / T'u-chüeh)  (  .می خواندند 
 

له بار ديگر ، قبايل تي545در سال «به هر رو، 
در برابر ژوژان ها سر به شورش برداشتند. 
[آشينايی ها با بهره گيری از اين شورش 
توانستند با تيله ها همپيمان شوند و رهبری 
اتحاديه قبايل شورشی را به  دوش بگيرند. سپس 

سرکرده آشينايی ها  –بر ژوژان ها تاختند. بومئن
- شد.به عنوان فرمانده نيروهای شورشی برگزيده 

، با پادشاهی چينی وی غربی [که 551گ.] او در
گ.] همپيمان شد و با شکست -دشمن ژوژان ها بود

ايل «دادن آن ها خود فرمانروای استپ ها شد و 
 لقب گرفت.» خان
 

تاج و تخت به پسرش  552پس از مرگ بومئن در 
رسيد، که قره  ايسيک خان (ايسيک خان بزرگ) لقب 

ردکننده يی بر ژوژان ها گرفت. او توانست شکست خ
تحميل کند و آنان را بيخی بر اندازد. خاقان 

به گونه مرموزی در می گذرد و  نو، پس از پيروزی
خاقان می  Mukan دولت به پسرش موغان يا موکان

ژوژان ها بار ديگر شکست  553رسد. در سال 
خوردند، و تورک ها فرمانروای همه استپ ها در 

 .دندشرق آلتای مغولستانی ش
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تورک ها آغاز به لشکرکشی به سمت  554در سال 

 Istemiغرب نمودند. رهبری جنگ به دوش ايستيمی 
برادر کوچکتر بومئن خاقان بود. اوسون  -خاقان

ضعيف شده  ها که در اثر يورش های ژوژان ها
بودند، در برابر تورک ها مقاومت نکردند و به 

درياچه سپاهيان ايستيمی به کرانه های  555سال 
 ارال رسيدند.

 
با اين حال، اورها [(قبايلی که در شمال 
قزاقستان و دامنه های جنوبی کوه های اورال می 
زيستند و کوه های اورال درست نام همين قبايل 

گ.] و يفتلی ها، که در جنوب خاوری -را دارد).
دريای کسپين زندگی می کردند، دست به مقاومت 

ها يازيدند و تنها  سرسختانه يی در برابر تورک
سرکوب شدند. تورک ها به سوی رود ولگا  558در 

شتافتند، اما از آن نگذشتند. اين گونه، در مدت 
کوتاهی امپراتوری پهناور کوچيان پی ريخته شد 
 که گستره يی از رود ولگا تا به کوه های خنگان

Khingan  در ميانه های مغولستان را زير پوشش
 گرفته بود.

 
خاقانات تورک وارد سامانه و چرخه  560در سال 

جهانی روابط اقتصادی و ديپلماتيک با روم 
شرقی(بيزانس)، ايران و چين می شود. پيکان اصلی 
و مهم ترين موتور سياست جهانی در آن هنگام 
کنترل بر جاده بزرگ ابريشم بود که از مسير آن 

 کاروان های انواع کاال در آمد  شد بود.
 ( Schefer ،1981 ؛Radkevich 1990 ؛Lubo-Lesnichenko 

1994) 
 

تورک ها با ايران در برابر   563-561در سال های 
، سپاهيان 564يفتلی ها پيمان بستند. به سال 

تخارستان  خسرو انوشيروان منطقه استراتيژيک مهم
در نبرد نخشب  565در  را از يفتليان گرفتند.

و سغد تورک ها در برابر  يفتليان پيروز شدند 
در نزديکی بخارا  567ضميمه خاقانات شد. به سال 

نيروهای اصلی يفتليان از سوی تورکان در هم 
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کوبيده شدند و شکست يافتند. پس از فتح آسيای 
ميانه، خاقانات آغاز به کنترل بخش شايان توجهی 

 از جاده ابريشم کرد.
 

تورک ها و سغديان زير فرمان شان در روابط 
با بيزانس ذينفع بودند، اما  بازرگانی مستقيم

ايران مانع چنين روابطی بود. در اين راستا، به 
ايستيمی خاقان سفارتی به رهبری مانياه  568سال 

Maniah  - به کنستانتينوپل  بازرگان سغدی
در نتيجه گفتگوها با (قسطنطنيه) گسيل می دارد. 

سازشنامه های  دوم ياستين -امپراتور بيزانس
مان نظامی در برابر ايران به بازرگانی و پي

امضاء رسيد. پس از بستن اين پيمان اتحاد، 
ايران ناگزير شد متعهد به پرداخت باج به 
خاقانات به مقدار چهل هزار دينار زرين در سال 

 گردد و مانع تجارت خاقانات با بيزانتين نشود.
 

، ايران و روم شرقی در برابر تورک ها 575به سال
 576اسخ به اين، به سال متحد شدند. در پ

يکی  –Cimmerian Bosporusسپاهيان تورک بسفر سيميری 
از وسال های بيزانتين را سرکوب نمودند و مارش 
پيروزمندانه يی بر کريما و قفقاز غربی نمودند. 
به يمن اين دستاوردهای بزرگ، خاقانات آغاز به 
کنترل سراسر بخش های مهم جاده بزرگ ابريشم 

رای سرشناسان تورک سود سرشاری را از نمود که ب
 بازرگانی  کاروانی تضمين می نمود.

 
خاقانات خاوری تورک  577-576مقارن با ميانه های 

دولت چينی چی شمالی را در هم کوبيد. دولت چينی 
ژوی شمالی هم ساالنه به خاقانات تورک صد  -ديگر

هزار قطعه پارچه ابريشم را به عنوان باج می 
 .پرداخت

 
فروپاشی خاقانات به خاقانات شرقی و غربی در 

 ميالدی: 600حوالی سال 
پس از چندی آغاز  خاقانات بزرگ و نيرومند تورک

 581پس از مرگ توبو خان به سال  به لرزيدن نمود.
خاقانات رو به ضعف گذاشت. بيشتر در اثر خانه 
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جنگی ها، تشديد تضادهای اجتماعی، يورش چين به 
، 603کشورهای همسايه. به سال مرزها و جنگ با 

امپراتوری تورک به دو بخش غربی و شرقی از هم  
 فروپاشيد.

 
ايستيمی خاقان  بود که  -رهبر خاقانات غربی

لقب داشت.    İstәmi Bәhadurايستيمی بهادر يغبو
[ترديدی نيست که لقب يغبو را بر وی سغدی ها 
گذاشته بودند. چون در گذشته يفتلی ها 

 – 552گ.] -ان خود را يغبو می خواندند.فرمانرواي
 576. او در آستانه فروپاشی خاقانات به سال 576

ايويلئق  -نام پدرشرخت از جهان بر بسته بود. 
تورک و تان خان  -خاقان بود. پسرانش قره چورين

تورک سنف). او همچنين به نام  -خان (به يونانی
سيلزيول (سلجيبول) يا ديزاول هم شهرت  داشت. 
در منابع عربی سينجيبو آمده است. در منابع 
ايرانی به نام خاقان چين آمده است. در آثار 
چينی از او به نام های شی ديانمی يا شی ديمی و 
يا هم سئی ديمی، موخيدو شيخو ياد شده است. او 
 - برای بر انداختن يفتليان، با خسرو انوشيروان

ه او شاهنشاه ايران همپيمان شد و دختر خود را ب
داد. اين گونه، او پدر بزرگ مادری هرمز چهارم 

 و نيای خسرو پرويز دوم می باشد.   
 

نخستين لشکرکشی های  558 – 554او به سال های 
با  565 -560خود را آغاز کرد. به سال های  

يفتليان جنگيد و بر آنان پيروز شد. به سال های 
ل با ايرانيان جنگيد. همين گونه به سا 571 -568
 بار ديگر با ايرانيان در کرتيل جنگيد.  575
 

ايستيمی برادر کوچکتر و همکار بومئن خاقان بود 
ژوژان ها رزميد. ده تن از  که با او در جنگ با

رهبران قبيله يی اوگری باشنده شمال آلتای زير 
فرمان او بودند (به گمان غالب، شورها، 

... از  و  Chelkansو چيلکان هاKumandins کوماندها 
بازماندگان اين قبايل هستند)، که چنين بر می 

(نه تورکی)  نام او را  Ugric آيد منشای اوگری
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[يعنی ايستيمی شايد لقبی بوده  .توضيح می دهد
 گ.]-که اوگرها به او داده بودند.

 
پس از آن که بومئن لقب خاقان (ايل خان) را در 

شت پذيرفت، ايستيمی را به کرسی يغبويی گما 552
 که نفر دوم در دولت شمرده می شد. 

 
، پس از آن که تورک ها ژوژان ها 554يا  553در 

 را شکست  دادند، سفارت ايران به پايتخت
خاقانات تورک غربی آمد که بستن پيمان نظامی در 
برابر يفتليان را که دشمن ايران و متحد پيشين 

 خاقانات ژوژان بودند، در سنجش داشتند.
 

ها چشم انداز بستن پيمان با ايران برای تورک 
بس دلپذير يود. زيرا برای آنان اين فرصت را به 
دست  می داد تا در آسيای ميانه مستقر شوند و 
کنترل جاده بزرگ ابريشم را در دست بگيرند. 
سازشنامه در آينده با پپوند عروسی خسرو 

با دختر ايستيمی مهر و موم شد.  انوشيروان يکم
يستيمی ناگهان پدرزن شاهنشاه [اين گونه، ا

ايران و پس از چندی پدربزرگ شاهنشاه هرمزد 
 گ.]-چهارم شد

 
ايستيمی به دستور موکان (موغان) خاقان [که پس 

قره ايسيک خان  -از درگذشت بومئن خاقان و پسرش
به خاقانی رسيده بود]، به رهبری يک ارتش بزرگ 

با به غرب تاخت. او بی آن که  554در بهار سال 
 555کدام مقاومت جدی يی رو به رو گردد،  به 

به درياچه ارال رسيد. او بر سر راه اوسون  سال
، دولو ها و تيز ختن، خان nushibiها، نوشی بی ها 

های هفترود و خوارزم را که زير سيطره  يفتليان 
بودند، زير فرمان خود آورد. يفتلی ها به دليل 

- نی با ايراندرگير بودن در جنگ در هند و [دشم
گ.] قادر به پاسخگويی و نشان دادن واکنش در 

 .برابر اين يورش نبودند
 
ايستيمی با آگاهی از اين که خسرو انوشيروان 
يکم همپيمانش، درگير نبرد با بيزانس بود، خطر 
نکرد به تنهايی با يفتليان بجنگد. او در اين 
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ابرها را زير  556هنگام متوجه شمال شد و در 
ود در آورد. ولی با  مقاومت خيونی ها، فرمان خ

آوارها، اوگرها و شايد هم بخشی از ژوژان ها که 
به آن ها پيوسته بودند، رو به رو گرديد. جنگ 

به درازا کشيد، مادامی که  558با آن ها تا 
تورکان توانستند بقايای قبايل شکست خورده را 
به آن سوی اورال برانند (در آن جا گريزيان در 

شناخته شدند). تورکان  Avars ده به نام آوارهاآين
با نزديک شدن به کرانه های رود ولگا، از آن 
نگذشتند و از راه برگشتند. در اين هنگام (در 

)، ايران با امپراتوری بيزانس آتش بس 557سال 
نموده، آماده بود همراه  با تورکان جنگ در 

 برابر يفتلی ها را آغاز نمايد.
 

 :565-560يان در سال های نبرد با يفتل
پيش از پرداختن به اين نبرد بسيار خونبار ولی 
دلچسپ از ديد تاريخی، جا دارد تا به گونه 
فشرده در باره  اوضاع سياسی و اقتصادی جهان در 

 آن برهه پرداخته شود:
در آن هنگام، در خاور جهان در سرزمين پهناور 

اشت. آسيا، شاهنشاهی پهناور چين باستان قرار د
چين کشوری بود پر نفوس و آباد و متمدن. 
باشندگان چين در آن هنگام شناخت چندانی از 
ديگر کشورها  نداشتند. تنها همين را می 
دانستند که در شمال کشور شان توده هايی زندگی 
می کنند که آن ها را زير نام عمومی هوها يا 

 وحشيان می شناختند.
   

سغدها  –ميانه  تنها از زبان باشندگان آسيای
چيزهايی را در باره ايران  شنيده بودند و می 
دانستند که در غرب کشور شان، شاهنشاهی بزرگ 
ديگری با تمدن کهن و دولت نيرومند قرار دارد. 
در جنوب آسيا هم هندوستان دارای دولت  و تمدن 
زمينداری و فرهنگ پيشرفته بود. در اروپا هم 

و روم غربی از  دولت های روم شرقی (بيزانس)
 دولت های نيرومند به شمار می رفتند.  

 
در اين هنگام، در دشت های پهناور توران خاوری 
(مغولستان) ژوژان ها که از مردمان پارامغولی 
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(نياکان مغول ها) اند، فرمان می راندند. آن ها 
هم با چينی ها و هم با توده های زير فرمان خود 

 .      پيوسته در جنگ و ستيز بودند
 

در خاور ايران ساسانی  هم دولت  يفتلی ها  
فرمان می راند که با ساسانيان همواره در نبرد 
و ستيز و دشمنی بودند. يفتلی ها در جنوب بخشی 
از سرزمين هند را زير فرمان داشتند مگر با 
فرمانروايان هندی همواره درگير نبرد و دشمنی 

 بودند.  
 

سرزمين های ختن، اوضاع در ترکستان خاوری (
کاشگر يا کاشغر (کوه کاش)، تورفان يا توريان و 
گانسو) هم بسيار پر تنش و پيچيده بود. در اين 
سرزمين از پنچ هزار سال پيش از امروز، توده 
های تورانی يا ساکايی بسر می بردند که 
اروپاييدی و سپيدپوست بودند. در شمار اين توده 

ها، سيرها،  ها  می توان از خيونی ها، دی
نياکان کوشانيان)، اوسون  -ماهبانويان (تخاريان
 ها و. ... نام برد. 

 
پس از برافتادن يوئه شی ها يا ماهبانويان، در 
اين جا بيشتر اوسون ها که همپيمان هونوها 
بودند، زندگی می کردند. اما پس از برافتادن 
هونوها و روی کار آمدن سيان بی ها و در پی آن 

، سيطره اوسون ها بر اين سرزمين ها ژوژان ها
لرزان شد. سر انجام  هم ژوژان ها توانستند 
اوسون ها را از اين جا به سوی هفترود 
(قرغيزستان کنونی و جنوب قزاقستان کنونی) 

 برانند.
 

در دوره کوشانيان و کيداريان بخش هايی از اين 
سرزمين زير فرمان آن ها  بود. در دوره 

موفق می شوند در اين جا فرمان يفتليان، آن ها 
 برانند.

 
در اين هنگام اوضاع در گستره غربی دولت ژوژان 
ها بسيار پيچيده  بود.  از يک سو قبايل تيله 
پيوسته در برابر ژوژان ها در شورش بودند و از 
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سوی ديگر، توده تازه نفس و نوپای آشينايی ها 
که حدود يک سده پيش از اين از شمال چين (شايد 
از خاور تورفان يا شمال غرب و يا هم جنوب 
گانسو) به دامنه های جنوبی آلتای کوچيده بودند 
و زير فرمان ژوژان ها درآمده بودند، به عنوان 
يک نيروی جدی تبار نموده و حاکميت ژوژان ها را 

 به چالش کشيده بودند.
 

از ديد اقتصادی، بزرگترين منبع درآمد باشندگان 
ميان چين و ايران  و بيزانس  منطقه، بازرگانی

بود که بيشتر از مسير راه  ابريشم از دوره 
کوشانيان بدين سو روان بود. روشن بود بر سر 
داشتن انحصار و در دست داشتن بازرگانی پر 
درآمد ابريشم ميان توده هايی که در مسير اين  
راه کاروان رو بودوباش داشتند، پيوسته رقابت و 

در اين ميان بازرگانان سغدی  درگيری روان بود.
از راه اين بازرگانی پردرآمد، پول های کالنی به 
جيب می زدند. يفتليان هم که بازرگانان سغدی 
زير فرمان شان بود، از يک سو ماليه های کالنی 
از سغديان دريافت می داشتند و از سو ديگر تالش 
می ورزيدند تا خود بازرگانی کاالهای چينی را در 

 اشته باشند.دست د
   

بيزانس هم با به دست آوردن ابريشم چينی، آن را 
در دستگاه های ريسندگی خود به پارچه مبدل 
ساخته و در سرتا اروپا و خاورميانه به بهای 
گزافی می فروخت و از اين راه  درآمد سرشاری 

 داشت.  
 

يفتليان و سغدی ها هم در مسير چين با دشواری 
دند. شبيخونيان ژوژانی و های فراوانی سردچار بو

رهزنان قبايل جنگجوی باشنده مسير راه  ابريشم 
پيوسته بر کاروان های بازرگانی يورش می برند، 
و دار و ندار بازرگانان را به  تاراج می 

 616بردند. 
                                     

. در اين جا می خواستم شرح نبردهای يفتليان و  616
تورک ها از کتاب تاريخ  تورکان باستان گوميليف ترجمه 
 نمايم، اما با توجه به اين که خوشبختانه ترجمه بخش

از آريان تا «های مربوط به اين ماجرا در کتاب سوم 
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با روی کار آمدن خسر انوشيروان، او به منظور «

کساد نمودن دستگاه های بافندگی و ريسندگی 
هم زدن انحصار اقتصادی حريف، از  بيزانس و بر

سويی به گونه مصنوعی بهای ابريشم را در 
بازارهای داخلی خود باال می برد تا از 
بازرگانان رومی در ازای خريد آن زر بيشتری به 
دست بياورد و از سوی ديگر، کاروان های ابريشم 
بازرگانان چينی، سغدی و باختری قلمرو يفتليان 

شکی و هم از راه دريايی از را که هم از راه خ
خاک ايران می گذشتند، به زور نگه داشته و بخشی 
از کاالهای آن ها را به بهای ارزان و ناچيز می 
خريد و سپس خود آن را به های گزافی به روميان 
می فروخت. اين بود که همه دست اندرکاران اين 
بازرگانی پر سود، در انديشه پايان بخشيدن به 

ار ساسانيان برآمدند و در پی آن  سياست ناگو
بودند تا به انحصار ايرانيان در زمينه اگر نه 

 پايان، دست کم کاهش دهند.   
   

در اين ميان، يفتليان به رغم در دست داشتن 
سرزمين های ترکستان خاوری، در پهنه های آلتای 
با رقيب توانايی سر خوردند که کوچيان باشنده 

. سخن بر سر ايل تازه به دامنه های آلتای بودند
دوران رسيده آشينا است که در وادی ها و واحه 
های راه های کاروانگرد چين و حوزه تاريم و 
تورفان و بالساغون و تراز تاخت و تاز و يغماگری 
نموده، به کاروان های ابريشم يفتليان شبيخون 
می زدند. هر چند در عهد خوشنواز (اخشونور) وی 

آن ها پرداخته و ايشان را تا بارها به پيگرد 
کناره های پايان رود سير و درياچه بلخش و بخش 
شمالی خوارزم پس زده بود، مگر باز هم به تاخت 

 و تازهای خود ادامه می دادند.  
 

از  460در اين هنگام ژوژان ها در حوالی سال 
دست چينی ها شکست هايی ديده و به سوی غرب به 

                                                                                                           
، نوشته ا. ع رحمان آمده است،  برای آسانی »سامانيان

کار، گوشه هايی از آن را از آن کتاب برداشت نموديم و 
 گ. -با اندکی ويرايش و فشرده سازی پيشکش می کنيم
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دی تورفان و سپس در راه افتادند. نخست در وا
 ختن به  يغماگری و تاراج می پرداختند. 

 
در باال گفتيم که يفتلی ها در اين هنگام بر 
وادی تورفان، حوضه رود تاريم و ختن فرمان می 

ميان يفتليان و  470راندند. اين بود که در سال 
ژوژان ها نبرد در می گيرد و يفتليان موفق می 

هند و آنان را به شوند ژوژان ها را شکست  بد
کناره های دور تيان شان بيفکندند. در اين جا 
باقيمانده های ژوژان ها با قبيله های تيلی 
(تيليوت ها) آميزش يافته، با نام خانيگری 
گاگيوی اتحادی را سازمان می دهند و بيشتر به 
ميانجيگری در داد و ستد ابريشم و تاراج کاروان 

 های سوداگران می پردازند.
 
خوشنواز، پس از شکست دادن  -ادشاه يفتليانپ

خانگيری گاگيوی را   496پيروز ساسانی، در سال 
به سختی شکست می دهد و فرماندار دست نشانده 

ميواتا را به سروری آنان می گمارد. يفتلی  -خود
قراشر را گرفته، با امپراتوری  497ها در سال

 چين مناسبات مصلحت آميز پيش گرفتند و تا جايی
کاروان های ابريشم سوداگران چينی و سغدی  و 
باختری را از تاخت و تاز  و تاراجگری ايمن 

و  520-516ساختند. در همين دوره، در سال های 
چند بار هيات هايی را به چين فرستادند.   526

در کل، شمار هيات های يفتليان به چين در سال 
 به سيزده هيات می رسيد.   531 -507های 

 
مين گير ودار، چينی ها متوجه باالروی توان در ه

نظامی تورکيوت ها يا آشينايی ها شده، به سال 
دی برای  -از سوی امپراتور غربی ويی، وين 545

پيشوای   -برپايی مناسبات دوستانه نزد بومئن
 تورکيوت ها می آيند.

 
[شايان يادآوری است که در اين هنگام، 

رقيب وی غربی امپراتوری وی شرقی گئا خون که  
بود، با ژوژون ها و تاگان ها همپيمان بودند. 
می توان گمان برد که وی های غربی از بستن 
پيمان با تورکيوت ها در انديشه براندای ژوژان 



 

1024 
 

ها (متحدان وی شرقی) بوده اند. اما روشن بود، 
بومئن نمی توانست با نيروی اندکش بر ژوژان ها  

 بتازد.
 

آسمانی يی برای بومئن در اين هنگام مائده 
تيليوت های غربی  که از   550گ.] در سال -رسيد.

فشار و اسارت  ژوژان ها به تنگ رسيده بودند، 
در برابر آن ها شوريده، به سوی خلخ به راه  
افتادند. در نيمه راه، از درهای مضافات گوبی 
آلتايی لشکر سواره زرهپوش  و نيزه دار تورک ها 

ها تاختند و سپاه بی سر و  يک باره بر تيليوت
پای آنان را فرمانبردار خود کردند. بومئن از 
جمع طايفه سيرشمار تيليوت ها دسته های منظم 
جنگاروان را آموزش داد و با نيروی بزرگی برای 

 جنگ با ژوژان ها بهانه می جست. 
 

خان ژوژان ها  -او آگاهانه از دختر انخون
ان، اين پيوند خواستگاری کرد. از روی رسم کوچي

جايگاه او را با جايگاه خان  ژوژان ها  برابر 
پيشوای ژوژان ها از اين  -می کرد. انخون

آهن «خواستگاری گستاخانه رنجيده و می گويد که 
گداز بيچاره من هوای خواستگاری شاهدخت را 

و اين گونه بومئن را به باد ناسزا و ». دارد!
 ناروا می گيرد. 

 
ا که به آن نياز داشت و می بومئن بهانه يی ر

جست، ديگر در دست داشت. او پيک رسان  ژوژان را 
می کشد و مناسبات خود را با دودمان وی غربی 

 -چنلی 551چين استوار تر می گرداند. به سال 
شاهدخت اين دودمان را به زنی می گيرد و با اين 
کار آبرو و اعتبار خود را در ميان توده های 

به ژوژان ها  552برد. او به سال کوچرو باال می 
 -يورش می برد و آن ها  را شکست می دهد. انخون
 شرمنده از اين باخت، دست به خودکشی می زند. 

 
[به هر رو، همان گونه که در گذشته گفتيم، 
خاقانات شرقی تورک پس از يک صد سال با دسيسه 
ها و توطئه های چينی ها از هم فرومی پاشد. 

اب تاريخ تورکان باستان  به گوميليف در کت
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تفصيل شرح اين ماجرا را باز می گويد. اما برای 
ما سرنوشت خاقانات غربی از اهيمت بيشتری 

 برخوردار می باشد. 
 

ايستيمی در آينده ارتش بزرگی را آراست. در 
منابع شمار جنگاروان او را تا صد هزار گزارش 
 داده اند. اما روشن است که مانند همه موارد
همانند در اين جا گزافه گويی جا دارد. زيرا در 
اوضاع و احوال آن روزگار، لشکرکشی با سپاه 
صدهزار نفری آن هم با پييمودن هزاران کيلومتر 
راه در بيابان های بی آب و گياه و گاه در 
گرمای توانفرسا و گاه هم در زمستان های سرد، 

ان کار آسانی نبوده است. منابع ديگر شمار سپاهي
تورکان را در نبرد با بهرام چوبينه تا سيصد و 
حتا چهار صد هزار نفر گزارش داده اند که 
بزرگمايی آشکار است. به گونه يی که گوميليف 
دادگرانه نشاندهی کرده، شمار سپاهيان تورکان 

سی  -در اين نبرد نمی توانسته است بيش از بيست
جمع هزار نفر باشد. تازه بايد نيمی از آنان از 

 سغديان همپيمان تورکان بوده باشند. 
 

منابع چينی شمار کل سپاهيان خاقانات تورک را 
صد هزار گزارش داده اند که درست تر می نمايد. 
هرگاه چنين باشد، بايد شمار سپاهيان ايستيمی 

چهل هزار نفر برآورد کرد که  -را در حدود سی
 شايد از اين جمع سی هزار آن در لشکر کشی او به

 سوی آسيای ميانه حضور داشته بودند.
(Савинов 1984; Худяков 1986: 137-169; Кляшторный, 
Савинов 1994: 95-102). 

 
اين گونه، برآورد گوميليف که شمار کل سپاهيان 

سی  -تورک در نبرد با بهرام چوبينه را بيست
هزار نفر می پندارد، به حقيقت نزديک تر است. 

شايد شمار سپاهيان او در اگر چنين بپنداريم، 
آغاز نبرد با يفتليان در حدود همان سی هزار 

 گ.]-نفر بوده باشد.
 

در شاهنامه فردوسی شرح نبرد تورک ها با 
 يفتليان چنين آمده است: 
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خاقان چين (منظور خاقان تورک ها است)، از «  
آن سوی چاچ (تاشکنت کنونی) به گولزريون (رود 

ن به سرزمين يفتليان را سير) رسيده، يارای تاخت
نداشت. از اين رو به گمان غالب در اثر مشوره 

شاهنشاه   -سغديان همپيمانش با خسرو انوشيروان 
ايران از در دوستی پيش آمده، ده شتر پر بار را 
با تکاوران تيزپا و ديبای چين و ديگر هدايای 
آراسته با سروری مردی خردمند  و جهان گشته به 

 فرستاد:دربار ايران  
 سپهدار  با لشکر و گنج و تاج 

 با گولزريون بود از آن سوی چاچ
 خردمند خاقان بدان روزگار
 همی دوستی جست با شهريار
 به آغاز آن آشنايی نخست

 همی از رد و موبدان رای جست  
 يکی هديه آراست پس بی شمار
 همه يادگار  از در شهريار
 ز اسپان چينی و ديبای چين

 ج و ز تيغ و نگينز تخت و ز تا
 ز دينار چينی ز بهر نثار

 به گنجور فرمود تا سی هزار
 بياورد و با هديه ها يار کرد
 ده اشتر ز گنج و درم  بار کرد

 سخنگوی  مردی بجست از مهان
 خردمند و گشته به گرد  جهان
 بفرمود تا پيش او شد  دبير
 ز خاقان چين نامه بر حرير
 نبشتند بر سان ارژنگ چين

 شاه با صد هزار آفرينسوی 
 

پادشاه يفتليان، که از  -گاتفر (غاتفر)
پيوندهای دوستی دشمنانش نيک آگاه بود، فرمان 
تاراج کاروان تورک ها و سر زدن و کشتار سفيران 
و راهداران تورک را که از راه خاک وی به سال 

رهسپار دربار شاهنشاه ايران بودند، داد.  560
کاروان جان سالم به  حسب تصادف، سواری از اين

در برده، از چنگ  سپاهيان يفتلی رهيده و می 
تواند خود را نزد  خاقان تورک برساند و ماجرا 

 را برايش بازگويد:
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 چو آگاه شد از کار، خاقان چين
 وز آن هديه های شاه ايرانزمين

 ز لشکر جهانديدگان را بخواند 
 سخن سر به سر پيش ايشان براند

 ان غاتفرچنين گفت با سرکش
 که ما را بد آمد ز اختر به سر
 اگر شاه  ايران و خاقان چين 
 بسازند و از دل کنند آفرين

 هراس است از اين دوستی بهر ما
 به دو روی ويران شود شهر ما

 ببايد يکی تاختن ساختن
 جهان از فرستاده پرداختن

 
خاقان تورک  -تاريخ نويس رومی -به گفته مينندر

گهانی شاه يفتليان آگاه می از اين سوء قصد نا
شود، از تعقيب اورهای کوچی دست می کشد و چنين 

اورها پرنده نيستند که به «اظهار می نمايد: 
آسمان پريده از دم شمشير تورک ها برهند، ماهی 
نيستند که به دريا غوطه زده، در  عمق آن  پناه 
برند. آن ها  در روی زمين آواره و سرسام شده 

ين که جنگ با يفتليان را به پايان می گردند. هم
بريم، به اورها حمله می برم. آن ها از چنگ من 

 ».نمی رهند
 
تاريخ طبری  نيز در باره اتحاد خاقان تورک و «

خسرو انوشيروان و بر اثر اين اتفاق حربی و 
خويشی شکست خوردن پادشاهی هياطله چنين می 

زو و چون مملکت به انوشيروان شد، آر«...نويسد: 
آمدش که به بلخ شود و ملک هياطله را بکشد. آن 
که فيروز را کشته بود. و تخارستان و غرجستان 
بگشايد و زمين بلخ با زمين ترک  نزديک بود. و 
ميان خاقان و انوشيروان دوستی بود. نخست کس به 
خاقان فرستاد و دختر او را به  زنی خواست و 

و با  بسياز خزينه کرد تا دخترش را بياورد.
خاقان عهد کرد پس از آن يک سا ل نامه نوشت.  و 
از او سپاه خواست برای کار ملک هياطله. خاقان 
سپاه  بسيار از ترکستان بفرستاد سوی بلخ و 
انوشيروان سپاه بکشيد و به بلخ شد. و از يک 
سوی ترک اندر آمد و سپاه هياطله را در ميان 
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ه های او گرفتند. و ملک هياطله را بکشت و خواست
همه غارت کرد .و پادشاهيش غارت کرد. (ابو محمد 

 ).5، ص. 1بلعمی، تاريخ طبری، جلد
 

سازشنامه جنگ مشترک در  560اين گونه، در سال 
برابر يفتليان بسته شد. در اين هنگام،  دست 

تارمن، ميخيره کوله و  -نشانده يفتليان در  هند
برد وارثانش با امپراتوری گوپت های هند چند ن

سنگين را پشت سر گذشتانده بودند و  نمی 
خواستند نفوذ خود را در پنجاب رايگان از دست 

 بدهند.
 

برای  562گذشته از اين،  انوشيروان در سال 
پنجاه سال با امپراتور روم پيمان صلح بست و 
دست های خود را برای گرفتن سرزمين های خاوری 

به شهر سفارتی  555رها کرد. همين گونه به سال 
چنئان چين يعنی پايتخت  امپراتوری وی غربی 
فرستاد. اين گونه هم امپرتور روم، هم خاقان 
تورک و هم امپراتور چين با خسرو انوشيروان 

 پيمان های صلح داشتند. 
 

ايستيمی خاقان از آمادگی سپاه خسرو در برابر 
غاتفر الهام گرفته، به گفته فردوسی همه سپاهش 

گرد آورده » و ختن و قاجارباشیاز چين «را از 
 نخست به چاچ و سپس به گلزريون حمله می آورد:

 چو آگاهی آمد به خاقان چين
 دلش گشت پر درد و سر پر ز کين

 سپه را به قاجارباشی براند
 ز چين و ختن نامداری نماند

 ز خويشان ارجاسب  و افراسياب
 نپرداخت يک تن به آرام خواب

 برفتند يکسر ز گلزريون
 همه دل پر از خشم و سر پر ز خون

 سپهدار خاقان چين فنج بود
 همی به آسمان پر زد از آب و دود

 ز جوش سواران به چاچ اندرون
 چو گل شد  به رنگ آب گلزريون
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بر پايه اطالعات شاهنامه فردوسی، پادشاه 
يفتليان از قصد خاقان آگاه شده، از بلخ و 

ويسه گرد  شکنان و آمو و زمی و ختالن و ترمز و
لشکر فراوان گرد آورده، عزم  بخارا می کند. در 
اين اوضاع که  لشکر خاقان و يفتليان آماده 
نبرد اند، خسرو  انوشيروان عاقبت محاربه دو 
رقيب توانا و خشم زده را نگران  می شود. خاقان 
انتظار رسيدن سپاه انوشيروان نگشته، سوی بخارا 

ان در اين فرصت رهسپار می شود. خسرو  انوشيرو
مناسب به ضبط استان های پيشين قسمت شرقی قلمرو 
ساسانيان رو آورده، به  عقبگاه لشکر يفتليان 
نخستين ضربه را می زند که در اين باره تاريخ 

 مينندر گزارش داده است. -نويس رمی
 

از روی اين اخبار، پادشاه يفتليان می خواسته 
رد. مگر است که به لشکر تورک  نخست يورش بب

يکی از درباريانش او را باز داشته،  -کوتلف
يک سگ در خانه خود از ده سگ «تلقين می کند که 

اين مشاور پادشاه » بيرونی جسور تر است.
يفتليان هنگام فرا رسيدن فرصت مناسب به نزد 
خاقان تورک گريخته، همه اسرار سپاه غاتفر را 
 به آن ها می گشايد. دير تر کوتلف به دربار
خسرو انوشيروان رفته، به صف مقربان شاهنشاه 

 پذيرفته می شود. 
      

با شکست  سپاهيان خسرو انوشيروان 562در سال 
گرفتند. در پی آن،  دادن يفتليان تخارستان را

تورکان نيز بر آنان ضربه زدند و چاچ (تاشکنت 
کنونی) را گرفتند. ايستيمی با گذر از رود 

گرفت. نيروهای اصلی سمرقند را نيز  چيرچيک،
يفتليان که در بخارا متمرکز گرديده بودند، نمی 
خواستند در دشت ها بجنگند. از همين رو، به سوی 
کوه ها عقب نشينی کردند. سر انجام، ميان تورک 
ها و يفتليان نبرد سخت و خونينی در می گيرد. 

 565و شايد هم  563يا  562اين نبرد به سال های 
 اوج گرفته بود. 

 فردوسی اين نبرد را چنين پرداز می کند:
 بخارا پر از گرز و کوپال بود

 که لشکرگه شاه هيطال بود
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 بشد غاتفر با سپاِه چو کوه
 ز هيطال گرد آوريده گروه

 به جنگ اندر آمد ز هر سو سپاه
 ز تنگی ببستند بر باد راه
 کشانی و سغدی شدند انجمن

 پر از آبِ رخ، کودک و مرد و زن
 ود چون کار آن رزمگاهکه ب

 که را تابد آن گردش خور و ماه
 به يک هفته آن لشکر رزمجوی

 به روی اندر آورده بودند روی
 به هر جای بر توده يی کشته بود

 ز خون خاک و سنگ ارغوان گشته بود
 به هشتم سوی غاتفر گشت گرد
 سيه شد جهان چون شب الژورد
 شکست اندر آمد به هيطاليان

 نش تا ساليان  شکستی که بست
 

موافق تصوير فردوسی، سپاه پيشگرد خاقان پس از 
تاخت و تاز و کشتارهای خونين در چاچ از رود 
ترک (چرچيق) گذشته، در ميمرغ (مضافاتی در 
کناره های شمال سمرقند) با نيروی لشکر اصلی می 
پيوندد. يفتليان که در آستانه  بخارا لشکر 

وان سوار تورک ها آراسته بودند، از فزونی جنگار
و نبرد در همواری  پهناور حذر کرده، در پيشگاه 
تپه های نسف (قرشی) اردو زدند. نبرد سرنوشت 
ساز در نزديکی قرشی (کارشی) رخ داد و هشت روز 

ايستيمی به  آزگار به درازا کشيد و با پيروزی
 پايان رسيد. 

 
بر اثر اين جنگ سهگين سپاه غاتفر شکست خورده، 

کوه ها عقب نشستند. غاتفر گويا نمی به سمت 
خواست به شکستش تن در دهد و قصد جمع آوری لشکر 
و دوباره جنگيدن را داشت که برخی از بزرگان  و 
سرکرده های سپاه مشورت آراسته از او دست کشيدن 
از ادامه جنگ، سازش با خسرو انوشيروان و زير 
اطاعت دولت نيرومند ساسانيان آمدن هياطله را 

يشنهاد می نمايند. شايد غاتفر گردنکش اين پ
مسووليت را نمی پذيرد. از همين رو او را از 
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تخت  برکنار و به جايش فغانش نام چغانی، مردی 
 را از تخمه خشنواز به پادشاهی می نشانند:

 نداريم ما تاو خاقان چين
 گذر کرد بايد به ايرانزمين

 گر ايدون که فرمان برد غاتفر
 مان کسری کمرببندد به فر

 سپارد بدو شهر هيطال را
 فرامش کند گرز و کوپال را

 و گر نه خود از تخمه خوشنواز
 گزينيم جنگاوری سر فراز

 که او شاد باشد به نوشين روان
 بدو دولت پير گردد جوان

 نهادست بر قيصران باژ و ساو
 ندارند با او کسی توش و تاو
 ز هيطاليان کودک و مرد و زن

 بر شدند انجمن بدين يک سخن
 چغانی، گوی بود فرخنژاد

 جوان و جهانجو و با بخش و داد
 خردمند و نامش فغانيش بود

 که با گنج و با لشکر و خويش بود
 بزرگان هيطال و مردان کين

 به شاهی بر او خواندند آفرين
 

فغانيش پس از اين شکست، با هدايای مناسب و 
فيان پاداش های شاهانه همراه با يک دسته اشر

بانفوذ يفتلی به حضور خسرو انوشيروان آمده، 
اظهار اطاعت نمود و ميل به ساسانيان پيوستن 

 قلمرو خويش را بيان  داشت. 
 

ايستيمی که در جنگ با يفتليان نيروی اصلی خود 
را باخته بود، از تيز و تند ساختن وضعيت 
خودداری نموده، غنيمت های جنگی مناسبی را 

حضور خسرو انوشيروان می فرستد همراه  دخترش به 
 و خودش به سوی قاجار باشی حرکت می کند. 

 
اين گونه، پس از شکست دولت يفتليان، قلمرو 
آسيای ميانه بين امپراتوری ساسانيان و خاقان 
تورک تقسيم شده، خسرو انوشيروان سند، بست، 
ارخوسيا، زابلستان، تخارستان، دردستان و 
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ازپس گرفت و خاقان کابلستان و چغانيان را ب
تورک ساحل راست آمو و وادی زرافشان و سير دريا 

 ».را تصاحب  نمود
 

در آغاز، سغدی ها که زير سلطه يفتلی ها بودند 
و از وضعيت بازرگانی ابريشم ناخشنود، به گونه 
طبيعی با تورکان همپيمان شدند. اين در حالی 
بود که يفتلی ها با ژوژان ها همپيمان 

ک بودند.  درست همين سغدی ها بودند استراتيژي
که زمينه خويشاوندی تورک ها و ايرانيان را 
فراهم ساختند و طرح همپيمانی آنان را در برابر 
يفتلی ها ريختند. در نبرد در برابر ساسانيان 
هم سغدی ها همپيمان تورک ها بودند. در شاهنامه 
فردوسی، از حضور پيل ها در سپاه تورکان سخن به 

ن می آيد. روشن است اين پيل ها تنها می ميا
توانستند از هندوستان که بخش هايی از آن در آن 
هنگام زير فرمان يفتلی ها بود، آورده شده 
باشند و ديگر مربوط سغديان می شده اند. روشن 

 است تورکان خود پيل نداشتند.
 

همين گونه از شاهنامه می دانيم که نبرد ميان 
ی از خونبار ترين نبردها در تورکان و يفليان يک

تاريخ آسيای ميانه  بوده است که با شکست کامل 
سپاه يفتليان و کشته شدن شاه آنان گاتفر پايان 
يافته بود. در اين نبرد، بسياری از تورکان هم 

تورکان در برابر يفتليان  کشته شدند. هر چند،
با ساسانيان همپيمان شده بودند. اما صلح و 

ير نپاييد و منافع اقتصادی و سازش چندان د
تجاری اين دو دولت ابرقدرت در ماواری راه بزرگ 

 ابريشم با هم برخوردند.      
 

 : 571—568جنگ تورکان و ايران
از بازيگران اصلی در بازرگانی آسيايی  -سغديان

بودند. به گفته برتلد، سغدی ها را نظر به 
نه مهارتی که در بازرگانی داشتند، و همين گو

» فينيقی های آسيای مرکزی«فرهنگ شان می توان 
 خواند.  
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توده يی بودند که در گستره سغديانا  -سغديان
از بخارا تا خجند)  -(واقع در وادی رود زرافشان

آن ها به زبان سغدی از شاخه بودو باش داشتند. 
خاوری زبان های ايرانی که با زبان باختری 

زدند (زبان  همريشه و خويشاوند بود، سخن می
کنون يغنابی ها برخاسته از سغدی است). نوشتار 
آنان بر شالوده الفبای آرامی استوار بود. زمان 
درازی زبان سغدی زبان بين المللی در گستره 
پهناوری از دريای کسپين تا به تبت بود. رسم 
الخط آن مبنايی برای رسم الخط زبان های 

يادآوری اويغوری، مغولی و منچوری شد. شايان 
است که همو سغديان بودند که تورکان خط و نوشتن 
آموختند. سنگنبشته معروف ارخون هم به دست 

 سغديان نوشته شده است. 
 
 - غدی ها ميان دو شاهنشاهی کبير عهد باستانس

ايران و چين دست اندر کار بازرگانی و داللی 
ژانگ کيان (چژان تسيان)،  -بودند. جهانگرد چينی

 :از سغد، نوشتبا بازديد 
لی (نزديک به   2000کانتسزيوی (سغد) به فاصله «

 -  Davanکيلومتر) شمال غربی وادی دوان 1000
فرغانه کنونی قرار دارد. مردم آن به شيوه  
کوچروی و چادرنشينی زندگی می کنند. آداب و 
رسوم شان، سنت های يوئه شی ها (مهبانويان) را 

کماندار آن ها  . شمار سپاهيان به ياد می آورد
به هشتاد و يا نود هزار می رسد. اين کشور کوچک 
با دوان هم مرز بوده، استقالل يوئه شی ها 

 (تخاريان) را به رسميت می شناسند.
 

 lingua francaزبان سغدی به عنوان يک زبان ميانجی 
در گستره پهناوری در مسير جاده ابريشم کاربرد 

برخی از واژه داشت و رد پای خود را در سيمای 
ها در زبان پارسی و شماری از زبان های تورکی 

 بر جا مانده است.
 
به هر رو، آن چه مربوط می گردد به روابط ميان  

تورکان  و سغدی ها، آنان را منافع مشترک 
بازرگانی و اقتصادی با هم پيوند می داد. می 
بينيم که چرا منافع اين دو توده همسايه در آن 
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ره خورده بود. از تاريخ روشن است برهه با هم گ
که چينی ها به منظور جلوگيری از تاخت و تاز 
تورکان بر قلمرو شان، به آنان باج و خراج 

 بزرگی می پرداختند. 
 
خاقان تورک که صدها هزار پاره متاع ابريشم را «

رايگان از چين به دست می آورد، در آن  ذينفع 
سغدی  –شانبود تا از امکانات تاجران زير دست 

ها بيشتر بهره برداری نمايد. گذشته از اين ها 
سغدی ها صادر کنندگان بزرگ سنگ های گرانبها 
بودند و مطابق سالنامه های چينی، ختن سرچشمه 
مهم سنگ يشم به شمار می رفت. افزون بر اين، 
سغديان در و ديگر سنگ های گرانبها را نيز از 

و سنگ های چين می آوردند. گذشته از ابريشم 
گرانبها، دارو و استخوان (عاج) فيل و ابزارهای 
نقره يی و طاليی، بردگان و اسيران، اسپ های 
تيزتک و جنگ افزار را هم خريد و فروش می 
کردند. رامشگران و رقاصان از شهرهای سمرقند، 
بخارا، کوچه و مضافات ديگر غرب در دربار چين 

رفته از: مشتريان و گرويدکان بسيار داشت.(برگ
 ريچارد نلسون فرای، کتاب ميراث آسيای مرکزی).   

 
تورک ها می کوشيدند امکان يابند از طريق 
بازرگانان سغدی باج و خراجی را که از سوی دولت 
های پادشاهی چين به آن ها پرداخت می شود، به 
فروش برساند. در آن هنگام چينی ها به  قبايل 

پرداختند که به کوچرو تنها به خاطر آن باج می 
قلمرو شان يورش نبرند. خريد  وفروش ابريشم سود 
سرشاری برای بازرگانان سغدی و پارسی،  خاقان 

 های تورک [غربی] و شاهان ايران می رساند.
(برای به دست آوردن آگاهی بيشتر در باره  

 1981بازرگانی در اين مسير نگاه شود به: شيفر:
 )Lubo-Lesnichenko :1994 ليسچنکو -و لوبو

 
اين گونه، دست يافتن به تجارت بين المللی «

نفوذ سوداگران سغدی را افزوده، ديرتر خاقان 
تورک ها را واداشت تا از ميانجيگری و امکانات 
فراون آن ها را در داد و ستد بازرگانی خود 
استفاده نمايد. از جايی که تورک های جهانگشا 
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ر کشورهای به نازکی های خريد و فروش ابريشم د
غرب چندان آشنا نبودند، خاقان ايستيمی يکی از 

مانياه را به عنوان سرور  -اشراف با نفوذ سغدی
هيات سفارتش به دربار خسرو انوشيروان می 

 فرستد.
 

هدف از اين سفر، با مدد خسرو انوشيروان به راه 
ماندن رفت و آمد منظم کاروان های ابريشم منطقه 

روم  بود.  زيرا راه چين و سغد به ايران و 
تاجران به روم از سرزمين ايران می گذشت و در 
سغد و چين ابريشم فراوان انباشت شده به گشادن 
موانع صنعی کارمندان ايرانی نياز داشت. هم روم 
و هم خاقان که يکی به فروش و ديگری به خريد 
ابريشم مرغوب نياز داشتند، در گشودن اين گره 

 »        ند.فروبسته درمانده بود
 

هر چه بود، سغدی ها مرهون تورکان بودند که 
ايشان را هم از شر تاخت و تازها و يغماگری های 
ژوژان ها و هم سربازگيری های پايان ناپذير 
يفتليان در جنگ های هند و ايران رهايی بخشيده 
بودند. از سوی ديگر، آنان در به دست آوردن 

ی بازرگانی شان ابريشم و تامين امنيت کاروان ها
در امتداد راه ابريشم به توان رزمی تورکان 
نياز داشتند. زيرا ديگر بدون همکاری تورکان، 
آمد و شد امن کاروان ها در مسير راه  ابريشم 

 به خاطر رهزنی های آنان ناممکن بود.
  

از همين رو  هم  بود که با توجه به منافع 
ند و مشترک اقتصادی، به پيشواز تورکان شتافت

همپيمان آنان شدند. مگر، آرزومندی آنان برای 
توسعه تجارت با اروپا با مخالفت ايرانيان که 
مانع ورود بی رويه کاالهای آسيايی [به ويژه  
ابريشم] به بيزانس بودند،  برخورد. ايران نمی 

امپراتوری بيزانس  -خواست تا حريف توانمندش
های درآمد سرشاری از بازرگانی ابريشم و کاال

 چينی به دست آورد.
 

از اين رو، سغديان در پی آن شدند تا از راه 
ديپلماسی گره فروبسته کار را بگشايند. سغديان 
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ايستيمی خاقان را متقاعد به گسيل نمايندگان به 
به دربار ايران گردانيدند.  Maniah رهبری مانياه

انوشيروان همه بار ابريشمی را که  اما خسرو
همراه آورده بودند، خريد  و   آنان با خود به

برای نمايش قدرت همه را در برابر ديدگان آنان 
آتش زد و سوختاند و اين گونه به آنان روشن 
ساخت که ترانزيت کاال از راه ايران به بيزانس 
به سود او نيست. چنين گمان زده می شود که شايد 

مشاور يفتلی خود دست  -خسرو بنا به مشوره کاتلف
 شگردی زده باشد. به چنين 

 
وانگهی ايستيمی خاقان سفارت دومی را اين بار 
متشکل از تورک ها به دربار ايران  گسل داشت که 
نيز ناموفق از کار برآمد. به گونه يی که  بانو 

  204 -202داکتر  پيگوليفسکايا  ن. و. در ص. ص. 
و نيز گوميليف در » بيزانس بر سر راه هند«کتاب 

نوشته » تاريخ تورکان باستان«اب کت 51-50ص. ص. 
اند، در راه بازگشت بيشتر اعضای هيات در اثر 
بيماری نامعلومی و يا هم خوردن زهر نابود شده، 
تنها سه يا چهار نفر به دربار خاقان رسيده 
بودند.  اين بود که ايستيمی به بهانه مرگ 
فرستادگانش در ايران (شايد به مشوره سغديان) 

جنگ با ايرانيان گرفت. او  تصميم به آغاز
ايرانيان را متهم به مسموم ساختن سفيران کرد. 

آغاز  568ايستيمی پيش از اين که جنگ را در 
نمايد، با امپراتوری بيزانس پيمان بازرگانی و 
نظامی بست. او در گذشته نيز  سفارت هايی را در 

به آن ديار گسيل داشته بود   563و  562سال های  
ام هدف ايستيمی جلوگيری از همپيمان (در آن هنگ

 شدن بيزاس با آورا ها بود).
 

به گونه يی که داکتر اسحاقف و داکتر اسماعيلف 
وانگهی تورکان با پويايی آغاز به «نوشته اند، 

جستجوی راه های مستقيم به سوی بيزانس نمودند، 
که به نوبه خود، به شدت مايل به ائتالف سياسی 

ر ايرانيان بود. روشن است با تورک ها در براب
چنين راهی تنها با گذشتن از رود ولگا و دور 

به گونه يی که » زدن قفقاز ممکن بود.
پيگوليفسکايا ن. و. نوشته است، او مانياه سغدی 



 

1037 
 

را به رياست هياتی رهسپار روم می سازد. سفارت 
به پنداشت او از راه خشکی  از مرز خوارزم، 

های قفقاز گذشته، با  ماورای دريای کسپين و کوه
دشواری فراوان به کنستانتينوپل می رسد. 
امپراتور يوستين دوم از مانياه به گرمی 

با وی سازشنامه  568پذيرايی نموده، به سال 
بازرگانی می بندد. پس از بستن اين سازشنامه 
سفيران رومی به رياست زيمرخ همراه با مانياه 

 ردد. به حضور خاقان  ايستيمی روانه می گ
 

به گونه يی که برنشتام و گوميليف نوشته اند،  
در اين هنگام دربار خاقان در دامنه های تيان 

 شان (شايد در جنوب قزاقستان) قرار داشت. 
 

زيمارخ که خاقان تورک را در لشکرکشی 
پيروزمندانه وی در برابر ايرانيان همراهی 
نموده بود، از توانمندی و شکوه خاقان تورک به 

فتی اندر شده بود. او شرح بسيار جالبی از شگ
سفر خود در همراهی خاقان و سپس باز ديد خود از 
اردوگاه وی در دامنه های تيان شان نوشته است 

 )   52-1967:42و گوميليف  61: 1947(برنشتام، 
 

هنگامی که هيات بيزانس به اردوگاه خاقان می 
رسد، متوجه می شود که وی در يک چادر بزرگ 

ندگی می کند. سفير بيزانس متوجه می شود که ز
خاقان هنگام پذيرايی هيات در خيمه خود بی پروا 

 سرگرم ساختن زين اسپ خود است.
 

خاقان برای نمايش قدرت خود، سفير را بامدادان 
درست در هنگام برآمدن خورشيد به تپه يی می برد 
و از فراز آن  بازتاب پرتو خورشيد را بر نيزه 

ان خود که در زير تپه آرايش يافته اند، های سور
نشان می دهد که پهنه دشت را نورانی ساخته اند. 
سفير در اين نمايش قدرت، از فزونی شمار 

 رزمجويان خاقان در شگفتی اندر می شود.     
  

اين گونه، مناسبات سرد و خشنونت آميز خسرو 
انوشيروان با هيات سفارت تورک سر انجام رابطه 
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دوستان آن ها را از ميان برده، زمينه  حسنه و
 را برای جنگ های آينده فراهم می گرداند.  

 
، تورک ها از ولگا گذشته وارد 567هنوز در سال 

قفقاز شده بودند. انگيزه اين حرکت، پيگرد 
آوارها و تالش برای هموار ساختن و گشودن مسير 
بازرگانی تازه شمال به بيزانس، با دور زدن و 

پس از اين، ايستيمی  .ذاشتن ايران بودکنار گ
خاقان آغاز به اقدامات نظامی در فراتر از ولگا  

قفقاز شمالی را فتح کرد و به   571کرد و به سال
تنگه کرچ برآمد، آلن ها، نياکان بلغارها و 
ديگر مردمان دامنه های شمالی  قفقاز را زير 
فرمان خود درآورد و با اين کار، راه خود را 

حوضه رود  رسيدن به بيزانس از طريق خوارزم برای
 .و قفقاز پاک و هموار ساخت ولگا

 
شرح اين نبردها  در ويکی پيديا به زبان پارسی 

 دری چنين آمده است:
ايستيمی در سر راه اوتيگورها و  568به سال «

خزرها را زير فرمان خود درآورد (خزرها در 
داختند نبردهای قفقاز به هواداری از تورک ها پر

که همين کار منجر به باالدست تر شدن آنان نسبت 
به ديگر باشندگان گرديد.) و به مرزهای  شمالی 

 .ايران در نزديکی دربند آمد
 

تورک ها از خسرو انوشيروان خواستار پرداخت باج 
شدند.  اما پاسخ رد دريافت داشتند. استحکامات 
ن به تازگی نوسازی شده در دربند برای دشت نشينا

شکست ناپذير بود. ايرانيان باور داشتند که 
تورک نخواهند توانست از اين سنگرها بگذرند. هر 
چه بود، ايستيمی ناگزير گرديد راه بازگشت پيش 
گيرد و بر سر راه سرزمين الن ها را که 
همپيمانان پيشين آوراها بودند، گرفت. به سال 

 ايستيمی به سغد بازگشت.   569
 

ران تورک تالش ورزيدند امپراتور سفي 570در سال 
ياستين دوم را برای راه اندازی حمله  -بيزانس

به ايران از غرب بر انگيزند، اما او تعلل نشان 
آغاز  572داد و کند پيش رفت (جنگ تنها در سال 
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شد). ايستيمی که امکان و توانايی جنگ به 
تنهايی در برابر ايران را نداشت، و با توجه به 

رانيان از همان آغاز خواهان جنگ با اين که اي
او نبودند، تن به امضای پيمان صلح با خسرو 
انوشيروان داد.  بر اساس سازشنامه مرزی ميان 
ايران و خاقانات تورک، آمو مرز دو کشور شد و 
ايران متعهد شد به تورکان ساالنه چهل هزار 

 دينار زرين بپردازد.  
 

 : 575درگيری با ايران در کارتلی در 
 571خاقانات تورک به رغم بستن پيمان صلح سال 

دشمن ايران ماند و پيوسته در پی برانگيختن 
بيزانس به جنگ با ايران بود. مقارن با اين 
زمان، تورک ها به گونه نهايی در قفقاز مواضع 
خود را تحکيم نموده بودند و با راندن آوارها 

نه پس از درگيری ها در حومه رود دانوب، در کرا
های خاوری دريای سياه همسايه بيزانس شده 

 بودند.
 
يکی از مناطقی که منافع ايران و بيزانس همواره 
با هم در تقابل بود،  قفقاز بود. يکی از 

کارتلی، که در گذشته استان  -متصرفات گرجستان 
 Guaram ايران بود، در سيمای گوارام باگراتيونی

Bagratuni – 575يد.  در دست نشانده بيزانس گرد ،
سربازان تورک به گوارام کمک کردند تا استقالل 
خود را از ايران به دست آورد و بر تخت 

 »بنشيند.
 

نظامی در  -در اين هنگام دو اردوگاه سياسی
 قفقاز در برابر هم آرايش يافته بودند:

اتحاد چهارگانه امپراتوری چين، خاقانات   -1
 .غربی تورک، خزران و بيزانس

گانه ايران، آوارها و خاقانات شرقی  اد سهاتح -2
 ترک 

 
دليل آرايش اين اردوگاه ها چنين بود که روابط 
ميان خاقانات شرقی تورک و دولت چين بسيار تيره 
بود و پيوسته با هم در جنگ و ستيز بودند. در 
عين حال، چينی ها وخاقانات غربی تورک در 
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از بازرگانی ابريشم با بيزانس ذينفع بودند. 
اين رو روابط ميان خاقانات شرقی و غربی با 
توجه به  دشمنی خاقانات شرقی  و دوستی خاقانات 

 غربی با چين خراب  بود.
 

منافع خزرها هم ايجاب می کرد که برای رهايی از 
گزند ايرانيان مخاصم، با بيزانس و تورکان 
همپيمان شوند. از سوی ديگر،  خاقانات شرقی 

ی همپيمان ايران (هر چند هم تورک به گونه طبيع
از راه دور) شده بود، به مصداق اين که دشمن 
دشمنت، دوستت است. يعنی چون اين دولت هم با 
چين و هم با خاقانات غربی دشمنی می ورزيد، 
روشن است بايد با ايران نرد دوستی می باخت. 
موقف آوارها هم پيشر توضيح داده شد. چون آن  

می ورزيدند، روشن است بايد ها با تورکان دشمنی 
با ايران از در دوستی پيش می آمدند. از سوی 
ديگر، آن ها در قفقاز هم خزرها را حريفان خود 

 می پنداشتند.       
 
 :سقوط دژ دربند«

استحکامات دربند ديوار سنگی بسيار بلندی بود 
که در زمان خسرو انوشيروان ساخته شد. طول آن 

تان تا کرانه دريای خزر چهل کيلومتر و از کوهس
امتداد داشت و خط دفاعی بسيار مستحکمی در 

اين ديوار  .برابر سواران مهاجم به شمار می آمد
های بسيار بزرگ ساخته شده بود،  که از تخته سنگ

برج بر فراز  ٣٠هژده تا بيست متر بلندی داشت. 
اين ديوار ساخته شده بود. ديوار سه دروازه 

وازه آن به دريا گشوده آهنی داشت که يک در
[برگرفته از ويکی پيديا به زبان پارسی  .»شد می

 دری]
 

تماس ها  ميان تورک ها و رومی های شرقی بيش از 
پيش افزايش يافت. در جريان ده سال پس از ورود 

دو کشور به مبادله سفارت ها  Maniahمانياه 
پرداختند، که هر کدام با گروهی از بازرگانان 

؛ 36-33: 1967شدند. (گوميليف: همراهی می 
؛ کلياشتورنی: 23-20:  1994کلياشتورنی، ساوينف:

1995:61( 
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يغبو خاقان در برابر  –پيروزی های نظامی تون 

ساسانيان هر چند هم در منابع بيزانس با ستايش 
های اغراق آميز پرداز گرديده است، چشمگير بود 

ی ). خاقان با انجام تعهدات قرارداد 627-628(
خود در برابر بيزانس، رهبری راهپيمايی نيروهای 
خود به سوی ايران و يورش به قفقاز جنوبی را به 
دوش گرفت. او با شکست دادن ايرانيان در قفقاز 
جنوبی، زير ديوارهای تفليس با امپراتور 
هراکليس ديدار کرد، که تاج خود را بر سر او 

به   گذاشته، و قول داد تا دختر خود ايودوکی را
 او بدهد.

 
ميالدی خاقانات غربی تورک، برای  ۶٢۶در سال 

حمايت از بيزانس به سوی ايران حمله برد. در 
های غرب ايران،  اين هنگام جنگ سختی در جبهه

تورکان  .مبان خسرو پرويز و هراکليوس روان بود
اين بار توانستند با فرماندهی خان بزرگ تون 

ی در پی خويش جبغو خان، ضمن حمالت مداوم و پ
های  خطوط دفاعی دربند را شکسته و به سوی جلگه

 قفقاز سرازير شوند.
 

 :تسخير اران، قفقاز و گرجستان
نمود،  پس از سقوط دژ دربند که گذرناپذير می

تورکان توانستند اران (آلبانی قفقاز) را تصرف 
کنند. در پی اران نوبت به گرجستان يا سرزمين 

خزران شهر تفليس (پايتخت ايبری رسيد. تورکان و 
گرجستان) را که از مراکز عمده بازرگانی به 

رفت، محاصره کردند. ديری نپائيد که  شمار می
سپاه هراکليوس امپراتور روم شرقی هم به اردوی 
تورکان و خزران پيوست. در پای ديوار تفليس 
ديدار سران سه سپاه با شکوه فراوان برگزار شد. 

ايرانی شهر تفليس، با در اين حمله پادگان 
دالوری در برابر مهاجمان ايستادگی کرد. 
هراکليوس با چهل هزار تن از سپاهيان روم، پای 

ماند ولی تون جبغو خان به علت  ديوار شهر تفليس 
طوالنی شدن مدت محاصره، فرزند خود بوری شاد را 
به فرماندهی تورکان گمارده و خود بازگشت. اين 
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رازا انجاميد. سرانجام محاصره دو ماه به د
 مهاجمان ناگزير تفليس را رها کردند.

 
بر می گرديم به  داستان ايستيمی خاقان.  او به 

قره  -در می گذرد. به جای او پسرش 576سال 
چورين با لقب تردوش خان به پادشاهی می رسد. در 
دوره او روابط ميان ايران و روم بار ديگر 

سر انوشيروان هم  پرتنش می گردد. در اين ميان خ
ديده از جهان فرو می بندد و به  579به سال 

) 590تا  579جايش هرمزد چهارم (دوره پادشاهی از 
 نوه ايستيمی خاقان به پادشاهی می رسد.  

 
نبرد بهرام چوبينه  با تورکان و شکست آنان در 

 حومه هرات: 
شکوه و عظمت شاهنشاهی ساسانيان پس از بر «

يان کمرنگ شده دوران افت و افتادن دولت يفتل
باژگونی آن فرا می رسد. در اين هنگام سپاهيان 

از طريق آذربايجان و  -تورک از راه قفقاز شمالی
ارمنستان به خاک ايران سرازير شده، امنيت دولت 
را تهديد می کردند. از سوی شرق سرور ديگر تورک 

ساوخ خاقان) پسر خرد قره چورين  -ها ساوشا (ينگ
(مامای) هرمزد آماده جنگ شده فرصت  و دايی

مناسب حمله آوردن را نگران بودند. او با لشکر 
بزرگ (به گفته فردوسی با چهار صد هزار سپاه!!! 
و هزار و دو صد پيل جنگی!!!) [ارقاِم آشکارا بی 
اساس و گزافه] از سمت هرات پيش آمد و سپاه 
هفتاد هزاری مرزبانان ايران رو به گريز نهاده، 

راسان، تالقان، باختر (بلخ) و هرات را به دست خ
 سرنوشت سپردند.

 
دو امير  -گذشته از اين ها، عباس و عمرو نام

باديه گرد عرب از بيابان های عربستان و 
امپراتوری روم نيز از سمت نصيبين و مرتيراپال 
به ايران در افتاده حال هرمز چهارم را تباه 

ش طبری وضعيت نمودند. در عين حال، موافق گزار
درونی امپراتوری نيز از خوی بد و کينخواهی 
هرمزد که بيش از سيزده هزار از اشراف و 
توانگران را به کشتن داده بود، تيز وتند گشته، 
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گريز گريز و پنهان شدن و نوميدی در کشور باال 
 617» می گرفت

 
در چنين اوضاع و احوال که  دشمنان پيرامون 

کشور واهمه و نافرمانی  ايران پيچيده بودند، در
سر زد. لشکر مرزی ايران تار و مار شد. 
مرزبانان رو به گريز آوردند. موبدان ازپند 

 دادن ماندند و هرمزد آشفته و سرگشته شد.
 

چون ده سال از پادشاهی او «....به  قول طبری، 
بگذشت، ملکان از هر سوی به پادشاهی او اندر 

ند و کارها و آمدند و لشکرهای او همه بگريخت
پادشاهی او را بگرفتند. از سوی ترک، مِلک ترک 

خال (دايی يا مامای) هرمز.  -بيامد. پسر خاقان
نام وی شاباشاه. و خاقان مرده بود و ملک به 
شابا رسيده بود. از جيحون بگذشت و به  بلخ 
آمد. و از سوی مغرب ملکه روم بيامد با صد هزار 

بايگان و ارمينيا ملک و شام  بگرفت. از سوی آذر
خزران بيامد با سپاه بسيار و آن حد بگرفت. و 
از سوی باديه از دو جانب عرب بيرون آمدند...و 
هرمز به مداين اندر بماند و از هر سوی گرد وی 
اندر گرفتند و کار بر وی سخت شد و موبد موبدان 
و سرهنگان را بخواست و گفت چه تدبيری می کنيد؟ 

می کردند و موبد موبدان خاموش هر کسی تدبيری 
تو نيز تدبيری بکن «همی بود. و هرمز او را گفت 

و مرا به رای و تدبير معاونت کن که حديث و 
ايها المک، از «نظير پيران مبارک باشد. گفت: 

همه دشمنان تو را دشمن تر، ترک اند. اين 
ديگران نه دشمن اند. اين ملک روم حق خويش می 

خويش طلب همی کند که   خواهد و پادشاهی
نوشيروان از وی بستانيده بود. آن شهرها از آن 
پادشاه عجم نبوده است و آن مردمان ترسايند. آن 
شهرها بدو باز ده و با وی صلح کن، تا از تو 
باز گردد. و اما عرب باديه مردمان ضعيف و 
درويش اند و اندر باديه قحط بود، از آن جا 

                                     
برگرفته از آريان تا سامانيان، کتاب سوم، به  . 617

، ص. ص. 1محمد بلعمی، تاريخ طبری، ج. قول ابوعلمی 
587-590. 
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خواسته فرست که ايشان  آمدند. ايشان را طعام و
باز گردند. و باديه را دوست تر دارند از 
شهرها. و اما اين مردمان که از خزران آمده 
اند، بدن آمده اند که چيزی بربايند. نامه کن 
به عمال ارمينيا و آذربايگان تا ايشان را از 
آن جا برمانند و با ايشان جنگ کنند که ايشان 

ند، جنگ نکنند. و از بيم آن خواست ها که دار
خود جنگ تورک بساز که هيچ دشمن بدتر از ترک  
نيست. يا خود برو و يا سپاه بفرست با سپهساالری 

[تاريخ ». بلند و مبارز، تا با وی کارزار کند
 ]                     589-587، ص.ص. 1طبری، ج.

 
... به هر رو، در برابر هرمزد لشکر انبوه 

ز دشت هری تا مرورود تاخت ساوشا قرار داشت که ا
سپه  -و تاز می کردند (ز دشت هری تا لب مرو رود

 فردوسی). -آگنده چون تار و پود
 

سپس از ميان سران سپاه بهرام چوبين که مرزبان 
 –ری و نگهبان ملک جبال و جرجان و طبرستان 

به باال دراز و «مردی بود  به گفته تاريخ طبری 
رده و ابروان به تن خشک و به گونه سيه چ

که او را هرمز با خوشحالی استقبال » پيوسته
 گرفت:

 جهاندار بهرام را پيش خواند
 به تخت از بر نامداران نشاند

 با ساوشاه«بپرسيد از آن پس که 
 »کنم آشتی، يا فرستم سپاه؟
 چنين داد پاسخ بدو جنگجوی

 که با ساوشاه آشتی نيست روی
 اگر جنگ را خواهد آراستن

 آشتی خواستن هزيمت بود
 و ديگر که  بدخواه گردد دلير
 چو بيند که کام تو آيد به زير

 گهی رزم چون بزم پيش اوری«
 »به فرمانبری ماند ان  داوری

 
هر چه بود، هرمز، بهرام چوبينه را سپه ساالر 

از «لشکر نمود و موافق اخبار فردوسی و طبری 
ميان کل لشکر سوار زرهپوش و برگستوان دار 
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هزار مرد برگزيد. مردانی مبارز و جنگی  دوازده
». که نه پير و نه جوان، ميانه، مقدار چهل سال

چون اين خبر را به هرمز رسانيدند،  در تعجب شد 
آن دشمن که تو به جنگ می روی، سيصد «و گفت: 

هزار مرد دارد. تو با دوازده هزار مرد چگونه 
بهرام گفت: ای ملک، از بسياری » پيش وی شوی؟

ز گرانی نباشد و کمترين سپاه چهار هزار مرد جو
سپس او از ». است و بيشترين با دوازده هزار مرد

رستم و اسفنديار رويين تن يادآور شد که با 
 دوازده هزار سپاه بر دشمنان پيروز گشتند.

 
هرمزد باز پرسيد که چرا به جای جوانان خونگرم 
و شمشيرزن، چهل ساله ها را پسنديدی؟ بهرام 

بينه پاسخ داد که جوانان به چيز فريفته می چو
شوند، صبر و طاقت و بردباری کمتر دارند و اگر 
در جنگ پيروز شوند، از شادی خود را گم می کنند 
و اگر کسی آسيبی ببيند، به دشمن پشت می 
نمايند. ولی چهل ساله ها جهانديده و آموزدکار 
هستند، مردانگی بيشتر دارند و از بهر زن و 

هرمزد  .واده شان جان شان را دريغ نمی دارندخان
از گفتار و سپهداری بهرام شاد گشته، در گنج ها 
و انبارهای اسلحه را به رويش گشاد و گله های 

 تکاوران بادپای را به اختيارش گذاشت. 
 

هم طبری و هم فردوسی خبر می دهند که هرمزد با 
 با مکر«کمی سپاه هراد برزين نام سرهنگش را که 

، به سوی ساوشاه فرستاد  »و دستان و فريب بود
تا که او را با هديه های مناسب، الف و گزاف و 
خبرهای راست و دروغ دربار شاه اندرمان ساخته 

ملک عجم با تو صلح خواهد کردن و «بگويد که 
رسول خواهد فرستادن و خراج خواهد پذيرفتن و 
اين هراد برزين برفت و شاباشاه (ساوشاه) را 
بفريفت بدين بهانه يک سال او را به بلخ همی 
داشت، تا هرمز سپاه راست کرد و بهرام چوبينه 
را بفرستاد. و بهرام به بلخ شد نه با راه 
راست. و ليکن از اهواز به تلسين و از آن جا  
به کوهستان بيرون آمد و به هرات شد و از آن جا 
به گيالن شد و از حدود بيرون آمد، تا سپاه 

 ». باشاه آگاه نشودشا
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هراد برزين از لشگرگاه خاقان گريخت و به حضور 
بهرام چوبينه آمد که در يک منزلی بلخ سپاه 
آراسته بود و پشت سپاهش از شهرستان هرات تکيه 
می کرد. خاقان ترک برای فهميدن اصل واقعه، 
امير خراسان را که تحت اطاعت او بود، به سوی 

شته، عزم جنگ داشتن و لشکر بهرام فرستاده بازگ
دوازده هزار بودن سپاه چوبينه را به خاقان 

ديگر روز شاباشاه «رسانيد. او در تعجب شد و 
اگر تو به  «اميری به سوی بهرام فرستاد و گفت: 

اطاعت من آيی، من ملک عجم به تو دهم و تو را 
 ».خليفه خويش کنم به زمين  عجم

 
هاد و وعده فرستاده های ساوشاه بعد چندين پيشن

ها  وگفت و گذارها نتوانستند بهرام چوبينه را 
به خاقان ترک مايل کنند. ساوشاه که به  قول 
طبری دو صد پيل جنگی و سيصد شير مردمخوار 
داشت، امر نمود که پيالن و شيران را در پيش صف 

و ملک ترک چهل هزار مرد «لشکر جای دهند. 
ل هزار برگزيد ... در تخت زرين نشست و آن چه

مرد را گرد خويش بداشت و دويست و شصت هزار مرد 
 ]596[طبری، ص. ». ديگر به جنگ بهرام فرستاد

 
فردوسی آرايش دو سپاه را در حومه هرات در دره 
يی که از سه سو  با کوه ها احاطه  شده است، 

 چنين اوستادانه به تصوير کشيده است:
 نگه کرد از آن رزمگه ساوشاه 

 از و آن دستگاهبا آرايش و س
 هری از پس پشت بهرام ديد

 همه جای خود تنگ و ناکام ديد
 بدان تنگی صف بر کشيد

 هوا نيلگون شد زمين ناپديد
 سپه بود بر ميمنه چل هزار

 سواران ژوبين زن و نيزه دار
 ابر مسيره چل هزار دگر

 چه نيزه گذار و چه خنجرگذر
 همان چل هزار از دليران مرد

 پای کرد پس پشت لشکرش بر
 ز لشکر بسی نيزه بيکار بود
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 بدان تنگی اندر گرفتار بود
 چو ديوار پيالن به پيش سپاه 
 فراز آوريدند و بستند راه
 پس اندر غمی شد دل ساوشاه
 که تنگ آيدش جايگه سپاه

 
سر انجام جنگ آغاز يافت و سپاه بهرام کمان ها 
را زه کرده، چشم و خرطوم های پيالن را نشانه 

تير می انداختند. به قول طبری، پيالن و  گرفته،
شيران از درد تير و گلوله های سوزان نفت 
خشمگين و بی طاقت شده، رو به پشت می گشتند. 

بهرام نفاتان را بفرمود تا آتش اندر پيالن و «
شيران زدند. ايشان روی بازپس نهادند و خود به 
لشکرگاه خود اندر افکندند خروشان و مقدار سی 

مرد را به پای بکشتند و به پهلو و به روی هزار 
چون آتش همی سوختند. بهرام چون ديد که تعبيه 
ترکان بشکست و لشکر از جای بجنبيد، خود با 
سپاه حمله کردند و ترکان روی به هزيمت نهادند. 
و خويشتن به شابا شاه افکندند. ملک ترک چون 
حال ديد، اسپ خواست که بر نشيند.... و از تخت 

ويش بر پای خاست. پس بهرام اندر رسيد و او را خ
با تاج و تخت ديد، دانست که ملک است. تير بر 
کمان نهاد و بر سينه  شابا شاه زد و از پشتش 
بيرون شد و ملک از تخت بيفتاد و سيصد هزار مرد 

سپاه ترک هزيمت شدند و بازپس گشتند. بهرام  –
ی از پس ايشان همی شد و همی کشت و اسير هم

 ]   597[تاريخ طبری، ص. ». گرفت
 

، »تاريخ ترکان باستان«به پنداشت گوميليف در 
سپاهيان تيرانداز پارس، زه کمان را ترنگ 
کشيده، تير پيکان را نه به روی سينه بل که به 
بيخ گوش رسانيده نشانه می گرفتند. تير افکنده 
آن ها تا فاصله هفتصد متر پرواز کرده، پيکان 

تابديده شان حتا جوشن های فلزين را های آب و 
می شکافت. وی از روی تدقيق های توپوگرافيک و 
بررسی موضع نبرد به اين نتيجه می رسد که دره 
رزمگاه که از شمال با زنجيره کوه از جنوب با 
امان کوه احاطه شده است، از سمت شرق با هريرود 
پيوسته به دره براران رفته می رسد. اين دره از 
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دا تقريبا  هشت کيلومتر درازی و تا دامنه ابت
زنجير کوه دوازده کيلومنر پهنا دارد که تا رفت 
تنگ شده هرگز اين دره سيصد هزار سپاه را نمی 
گنجاند. از اين لحاظ ساوشاه هنگام آغاز نبرد 
شايد بيش از بيست هزار سپاه سوار را سفر بر 
 نکرده باشد. زيرا رزمگاه با همه بر و پهنا از
اين بيشتر سپاه سواره را با پيالن پيشتاز 

 »گنجانده نمی تواند.
 

به هر رو، پس از شکست و کشته شدن ساوشاه، باقی 
لشکرش رو به گريز نهادند. بهرام يک ماه در بلخ 
مانده، غنايم ترکان را به سپاه خويش تقسيم کرد 
و حق شاهنشاه را بی کم و کاست فرستاد. در اين 

پايتخت  -پرموده در خلخ –اوشاهميان پسر بزرگ س
ترکان به تخت نشسته  لشکر گرد آورد و به سمت 
بلخ به کينخواهی پدر آمد. پرموده به لشگرگاه 
بهرام شبيخون زده، آن ها را در باغی هنگام  
بزم و نشست محاصره کرد. بهرام از محاصره 
رهيده، در جنگ های شديد بعدی لشکر پرموده را 

خاقان نو ترک ها گريخته،  -ه، شکست  داد. پرمود
در دژ استواری پناه جست. بهرام دژ را محاصره 
کرد و پرموده ناچار زينهار خواست. هرمزد به  
پرموده خاقان که پسر دايی اش می شد، زينهار 
نامه فرستاد. بهرام پيام را گرفته روز ديگر 

پسر ملک ترک را با شش هزار اسير از بزرگان «
فرستاد. به دست سرهنگی نام او ترکان پيش هرمز 

مردانشاه با دو هزار و پانصد مرد و هر چه 
يافته بود از غنيمت و از زر و سيم و گوهرها و 
تخت زرين و و تاج و متاع های ديگر و سالح ها و 
فرش ها  بفرستاد. ...و چون  اين پسر ملک ترک 
به مداين رسيد، هرمز بر نشست و پيش وی بيرون 

قرابت که پسر خالش بود...پس هرمز  آمد از حرمتی
که با وی بود، همه را به سرای های نيکو فرود 
آورد و اجری بر ايشان براند و چهل روز 
بداشتشان تا ماندگی سفر از ايشان بشد و بسيار 
لطف و نيکويی کرد و با وی عهد و ميثاق بست و 

». باز صلح کرد و ملک ترکستان بدو باز داد
 ).         599-598(طبری، ص. 
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به هر رو، هرمز پرموده را با هديه های خسروانه 
به توران گسيالند و تخت پيشين خاقانی را برايش 
باز گرداند. پرموده مطابق سالنامه چينی سويشو 
وصايت ساسانيان را اعتراف نموده، با نام نيلی 

 603خاقان بر تخت نشست و تا دم مرگش يعنی سال 
نی نمود. سرحد قلمرو در قلمرو سابقش حکمرا

ايران و دولت خاقانی ترک، اساسا دو ساحل رود 
 آمو گرديد.   

 
 –به گفته شادروان اکادميسين باباجان غفور اف

رييس پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه علوم شوروی 
پيشين در کتاب تاجيکان، پايتخت  خافانات غربی 
در شهر سيابی وادی چو (شهرستان سابق اقبيشيم) 

 قسمت شمال شرقی واليت سغد واقع بود. در
 

سياست دولتداری ترک ها اساسا به نظام 
خراجِستانی و گرد آوردن لشکر از مضافات زير دست 
هنگام جنگ و يورش ها  تکيه کرده، در اصل اکثر 
سالله سابق حاکمان و ملکداران محلی را نگاه می 
داشتند. از اين لحاظ در واليت های بزرگ آسيای 

تخارستان، ختالن، سغد، استروشن، فرغانه،  –هميان
چاچ (تاشکنت کنونی)، خوارزم و ...صدها حاکمان 
محلی و ملکداران خرد و بزرگ پديد آمدند که هر 
کدام خود را مستقل پنداشته به  نظام دولتی و 

 سياسی اطاعت نمی کردند. 
 

سيوئن  -موافق اطالعات سياح و واقعه نگار چينی
) عرض تخارستان 645-639ال های تسزن (تقريبا س

نسبت به طولش سه برابر زياد بوده، به بيست و 
هفت ملک تقسيم می شود و باشندگانش اساسا 
يفتليان می باشند. هر چند اين ملک ها از روی 
اطالعات ماخذ چينی رسما از خاقان ترک اطاعت می 
کردند، هر کدام حاکم و پادشاهی جداگانه و نفوذ 

ه و سپاه افزون داشته است. برای و اقتدار خاص
 - مثال، يکی از ملک های پر اقتدار تخارستان
 -ختالن بوده، پادشاهی آن شباال (طبق اطالعات طبری

اسبال)، در يک  وقت پنجاه هزار لشکر  تهيه 
کرده  می توانست. (مثل حاکمان ملک هايی مانند 

 شومان، قباديان، شغنان و وخان). 
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رگترين واحد سياسی و اداری تخارستان در اصل بز

قلمرو ورز رود به شمار می رفت که حاکمان ملک 
های جداگانه آن عمال دارای نظام خاص اداری و 
کشورداری و حتا دولتداری جداگانه بودند. مثال 

تيشی يکچشمه عنوان  –پادشاه چغانيان 
را داشته در عين حال خود را يغبوی » چغانخودات«

خارستان با پادشاه و ملک و تخارستان می شمرد. ت
حاکمان سيرشمارش مملکت متمرکز و واحد اداری 
نظامی به شمار می رفت. به عبارت ديگر،  
تخارستان اتحاد دولت های قريب مستقل را تشکيل 
می داد که حتا هم به کشورهای همسايه و هم به 

 ». کشورهای دور هيات سفارت می فرستاد
 

و پادشاهان مستقل و بيهوده نيست که اين حاکمان 
نيمه مستقل از پراکندگی سياسی و ناتوانی ترکان 
در تاسيس دولت نيرومند و متمرکز استفاده کرده، 
با عنوان و لقب های مختلف منسوب کشور خود 
ملکداری می کردند. سروران مضافات سغد، سمرقند 

بخارا خودات؛  -عنوان اخشيد؛ بخارا -و فرغانه
بدخشان، غور، کابل و  چغانخودات؛ -چغانيان
مرزبان؛  -افشين؛ مرو -شاه؛ استروشن -خوارزم

[يعقوب اف، ». ختالن و باميان عنوان شير داشتند
     618]  305، ص. 1ب. تاجيکان، ج. 

 
 برافتادن و فروپاشی خاقانات:

پيشتر نوشتيم که ايل آشينا که خاستگاه، تبار و 
 زبان شان يکی از بحث برانگيز ترين مسايل در

ميالدی توانست با همپيمان   552تاريخ است، در 
شدن با قبايل باشنده آلتای به ويژه تيله ها، 
دولت ژوژان ها را براندازد و شاهنشاهی بزرگی 
را پی بريزد که در آينده خاقانات تورک نام 
گرفت. خود ايل حاکم هم تورکيوت (تورک) نام 
 گرفت و توانست به زودی  رهبری کنفدراسيونی از
قبايل گوناگون را در پهنه آسيای مرکزی به دوش 
بگيرد که عبارت بودند از تيله ها،  اوسون ها، 

                                     
. برگرفته از کتاب از آريان تا سامانيان، جلد سوم،  618

 نوشته ا. ع. رحمان
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دولوها، نوشی بی ها (در هفترود)، اويغورها (در 
تورکستان خاوری)، سغدی ها (در آسيای ميانه) 
و... همچنين نوشتيم که در آينده نام تورک شامل 

 ديد.   بيشتر قبايل زير فرمان آشينايی ها گر
 

امپراتوری پهناور  603به سال نوشتيم که همچنين 
خاقانات به دو بخش خاوری و باختری فروپاشيد. 

، خاقانات غربی زير ضربات سهمگين 658به سال 
نيروهای مشترک چينی و خاقانات خاوری بر افتاد. 
پيش تر از آن، دولت خاقات خاوری هم در اثر 

ود و زير بر افتاده ب 630ترفندهای چين در 
(به گزارش  698فرمان آن شده بود. اما در سال 

رهبر اتحاديه  - Uchelik )، اوچئليک 678منابع ديگر 
دولت نو تورکی را پی  Turgeshقبيله يی تورگش  

. اين دولت هم ريخت که خاقانات تورگش نام گرفت
) دوام 745(بر پايه گزارش منابع ديگر  766تا 

گيتی ناپديد شد.  آورد. اما به زودی از پهنه
بقايای خاقانات غربی هم با سرازير شدن اعراب 
از پا افتاده و سر انجام به دست اسماعيل 

 سامانی نابود گرديد. 
 

چگونگی برافتادن و فروپاشی اين شاهنشاهی 
پهناور، رشته يی است که سر درازی دارد. فشرده 
داستان چنين است که با گذشت زمان، خاقانات 

آغاز به از دست دادن قدرت و توان  آهسته آهسته
خاقانات غربی  634نظامی خود نمود. مقارن با 

متصرفات خود را در غرب سيردريا از دست داد و 
دولت وارد يک دوره بحران ديرپا گرديد. دليل 
اصلی آن مبارزه بر سر قدرت ميان سرشناسان 

 اتحاديه های مختلف  قبيله يی بود.
 

يکی از شاهزادگان تورک  -قبايل دولو 638در سال 
را که نزد ايشان فرستاده بودند، خاقان اعالم 
کردند. پس از يک جنگ سخت و خونين که ميان 

درگرفت، خاقانات  nushibiقبايل دولو و نوشی بی 
به دو بخش فروپاشيد. جنگ درون قبيله يی در 
خاقات هفده سال آزگار به درازا کشيد تا هنگامی 

يورش  657هفترود در سال که سربازان چينی به 
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را در هم » ده نيزه«آورده جنگاوران شبه نظامی 
کوبيدند و سراسر تورکستان خاوری را زير فرمان 

 خود در آوردند.
 )Klyashtorny 1995: 63-64 ( 
 

، تورک 630پس از سرکوب خاقانات شرقی تورک در 
 - های خاوری از سوی  امپراتور دودمان تانگ

جا داده شدند   Ordosر اوردوس د Taizongتايتسزو  
و تبديل به يکی از اياالت فدرال امپراتوری  
شدند. بخشی از اشراف تورکی هم وارد خدمات 
امپراتوری چين شدند. اما برای توده های اصلی 
کوچروان، که به اجبار وادار به اسکان در نواحی 
مشخص شده بودند، شرايط زندگی دشوار و ناگوار 

ين دليل هم بود که سر به شورش شده بود. به هم
های فزونشماری برداشتند که رهبری آن ها به دست 

-Malyavkin 1984: 138نوادگان خاقان ها بود. ( 
155.(619 
  

چنين شورشی را قوتلوغ چوره  681-679در سال های 
برپا کرد. او موفق شد اکثريت تورک ها را به 
سوی خود بکشاند و سپاهيان چينی را يک رشته 

او در راس يک ارتش کوچک   687کست ها بدهد. در ش
اما جنگديده و سخت سر، تاخت و تازهايی را در 
استپ های مغولستان  انجام  داد و قبايل تيله 

 به رهبری اويغورها را زير فرمان خود در آورد.
 

خاقانات دوم تورک  -اين گونه دولت جديد تورک ها
 Qutlughپديد آمد. و به افتخار آن،  قوتلوغ 
 Ilterishچوره با پذيرفتن لقب ايل تئريش خاقان   

بنيادگذار دودمان نوی گرديد. در چهارچوب 

                                     
دليل اين آشوب ها آن بود که توده های کوچرو و . 619

دامدار چادرنشين بيشتر در زندگی در دشت ها و دامنه 
ها با پاده ها و رمه های خود عادت کرده بودند و 
زندگی در روستاها و شهرها را برای خود زندان می 
پنداشتند. همين گونه نمی توانستند به  کار و بار 
سنتی خود که شبانی بود، بپردازند. کارهای پيشه وری 
شهری هم سازگار طبع شان نبود. اين بود که برای رهايی 

 گ.  -از بند زندگی شهری، سر به آشوب و شورش برداشتند.
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اتحاديه نو ساختار سنتی دولت تورکی احيا 
 گرديد.

(Klyashtorny 1995a 269-284: 151-152 Gumilev 1967.) 
 

 Kapaganاوج شگوفايی دولت نو در عهد کاپاگان 
نگامی که تورک ها )، بود، ه716-692خاقان (

تقريبا سراسر گستره آسيای مرکزی را گرفتند. با 
اين حال، در هنگام حمله به آسيای ميانه 
سپاهيان تورک از  اعراب شکست خوردند. به دنبال 
آن خيزش های قبايل تحت انقياد و دشمنی های 
داخلی آغاز گرديد که با کشته شدن کاپاگان به 

زاده اش بيلگی  پس از او، برادرپايان رسيد. 
کيول -خان را به خاقانی برداشتند او و برادرش 

تگين توانستند مدتی در دشت ها فرمان برانند و 
امپراتور چين را وادار به پرداخت باج و ساو در 

نمودند. اما در دوره بازماندگان شان  727سال 
، Turgeshesشکست های تازه و شورش تورگش ها 

 Karlukو قرلوق ها  Basmilsاويغورها، و باسمئل ها 
دولت تورک ها را با باژگونی و فروپاشی رو به 

خاقانات دوم تورک هم  بر  745رو ساخت  و در 
افتاد. اين بود که در گستره پهناوری از استپ 
بزرگ دوره نوی از فرمانروايی دولت های تورکی 

 آغاز گرديد.
 (Gumilev ،1967: 285-327. Klyashtorny 1995a: 153-154.) 

، اعراب به فرمانروايی ساسانيان در پارس 651در 
ورز رود سرازير  پايان دادند، و پس از آن به

شدند و زمين های سغدی آن سوی آمو دريا را   
خواندند. سغديان مدت  Mā warā 'l-nahrماوراالنهر 

ها در برابر عرب ها ايستادگی کردند، اما در 
 - ر خراساناز سوی رزمندگان امي 722فرجام در 

آن ها با فريب  .شکسته شدند Harashi امير سعيد آل
 - و نيرنگ توانستند آخرين فرمانروای سغدی

جايی که او  -را از دژ مغ  Devashtichديواشتيچ   
با بقايای ارتش خود پناه گزيده و از آن جا با 
سرسختی مقاومت می کرد، بيرون بکشند. پس از آن، 

ابر فاتحان عرب آغاز در منطقه خيزش هايی در بر
 ).729-728گرديد (به ويژه در سال های 
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هر چه بود، دولت های تورکی با گذشت زمان از 
ميان رفتتند. مگر تاثير بسيار بزرگی بر گستره 
آسيای ميانه، قفقاز، جنوب روسيه، ايران و روم 
شرقی بر جا گذاشتند. به ويژه زبان تورکی در 

 گستره پهناوری پخش گرديد.
 
ميالدی اويغورها  744ر چند در آينده، به سال ه

يا اويخورها که توده يی بودند برخاسته از 
تورانی ها (دی ها)، توانستند دولت بزرگ 
خاقانات اويغور را در گستره مغولستان تشکيل 

ميالدی دوام آورد و سپس به دست  840بدهند که تا 
قرغيزها که از خاستگاه شان از دامنه های شمالی 

تای از سرچشمه رود ينی سی سرازير شده بودند، آل
بر افتاد. اويغورها با گذشت زمان زير تاثير 
تبتی ها، مغوالن چينی ها رفتند و با آميزش با 
 آن ها به عنوان تبار بيخی نوی تبارز نمودند.  

  
همين گونه قرغيزها (که آميزه يی بودند از 

)، دينلين های اروپاييدی و هوهون های زردپوست
پس از آن که مدتی دولت بزرگی را تشکيل دادند، 
سر انجام به هفترود کوچيدند و در اين جا مدتی 
زير سلطه چينی ها و چهار سده آزگار هم زير 
سلطه ژونگارهای مغول قرار گرفتند و با آنان 

 آميزش يافتند.
 

بر  1125تا  907سر انجام هم خاقانات کيدانی از 
 اند. گستره مغولستان فرمان ر

 
در آسيای ميانه، تورکان با گذشت زمان در 
نبردهای قبيله يی درونی خود پيچيده و در 
آستانه يورش اعراب بسيار ناتوان شده بودند و 
شيرازه دولت های شان رو به شاريدگی و از هم 
گسيختگی گذاشته و به چند خان نشين کوچک تقسيم 
شده بودند. شمار بسياری از آنان هم با 

گان بومی ايرانی زبان آميزش پيدا کرده و باشند
 دو رگه شده بودند.

 
در اين جا، پرداختن به تاريخ آسيای ميانه در 
دوره ميان بر افتادن خاقانات تورک و سيطره 
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يابی عرب ها و در پی آن، روی کار آمدن 
سامانيان و چگونگی بر افتادن دولت آنان به دست 

ا اين هم، قره خانيان، گنجايش ندارد. مگر، ب
بايسته دانستيم آن چه را که داکتر عثمانف در 

تاريخ «اين زمينه به گونه فشرده در کتاب 
آورده است، بياوريم. او در ص. ص. » قرغيزستان

 کتابش در زمينه چنين نگاشته است:  106 -105
در ميانه های سده نهم، آسيای ميانه و آسيای «

ادهای مرکزی در کل، به کارزار مهم ترين رويد
سياسی مبدل گرديد که تاثير شگرفی بر سرنوشت 
توده های منطقه از جمله قرلق ها بر جا گذاشت. 
مبارزات خستگی ناپذير باشندگان آسيای ميانه در 
برابر اشغالگران عرب، زمينه مساعدی را برای به 
قدرت رسيدن دودمان سامانی فراهم آورد. درست در 

سال نبردهای  همين هنگام بود که پس از بيست
پيگير، قرغيز های باشنده ينی سی توانستند به 

خاقانات اويغور را که جانشين خاقانات  840سال 
تورک شده بود، براندازند و بر گستره پهناوری 
مسلط شوند. تنها گروه کوچکی از اويغورها 
توانستند در تورفان و در ناحيه گانچژو دو دولت 

 کوچک مستقل را تشکيل بدهند. 
 

در اين حال، خاقان قرغيزها، قرارگاه خود را به 
اتوکئن منتقل نساخت، با آن که اتوکئن از زمان 
هونوها در درازای هزار سال پايتخت فرمانروايان 
کوچيان به شمار می رفت. اين بدان معنا بود 
خاقان ادعای رهبری حتا نمايشی دشتستان ها را 

 - نداشت. از اين وضعيت، بيلگی قل قادر خان
يغبوی قرلق ها فرونگذاشت برای باال بردن پرستيژ 
دولت خود بهره گيری نکند. در همين سال، بيلگی 
قل خان لقب خاقان يافت و با اين کار آشکارا 
مدعی  فرمانروايی توده های کوچرو منطقه گرديد. 
همراه با اين، روشن است چنين چيزی به معنای 

ای مرکزی فرمانبرداری همه توده های تورکی آسي
از قرلق ها نبود. زيرا نيروی واقعی و در نتيجه 
حاکميت در آن زمان در دست قرغيزهای ينی سی 

 بود.
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نوح ابن اسد  -در همين زمان، فرمانروای سمرقند
اعالم جهاد » کافر«سامانی، در برابر تورک های 

کرد. [روشن است در هنگام هنوز شمار بسياری از 
گ.] او شهر -ودندتورک ها اسالم نياورده ب

اسفيجاب را در نزديکی چمکنت (تراز) کنونی، 
  893گرفت و آن جا را قرارگاه خود ساخت. به سال 

اسماعيل ابن احمد سامانی، دست به لشکرکشی بر 
قرلق ها زد و شهر تراز را به محاصره کشيد. 
خاقان اوگولچاق قادر خان توانست مدت درازی در 

ما سر انجام ناگزير محاصره ايستادگی نمايد، ا
گرديد شهر را واگذار کند. در نتيجه، سراسر 
تاالس و بخشی از وادی چو تا شهر ِمرکه به دست 
سامانيان افتاد که به آنان اجازه داد تا به دو 
هدف مهم دست يابند:  يکی اين که منطقه را به 

مبدل » بيخدايان«مرکز گسترش اسالم در ميان 
کان نقره در ناحيه نمايند و دوم اين که به 

 شلجی (در سرچشمه گاه رود تاالس) دست يابند.
 

قادر خان، ناگزير گرديد بگريزد و پايتخت خود 
را به کاشغر بياورد و با راه اندازی کارزار 
پويای رزمی، جلو پيشروی بيشتر سامانيان را به 
سوی خاور بگيرد. هر چه بود، صد سال آزگار، 

هفترود و ترکستان تاو، -ميان قرلق های تينور
خاوری، روند گرد آمدن پيرامون دودمان قره 
خانيان روان بود که در فرجام توانست نيروی 
بزرگی را گرد بياورد و سازمان دهد تا هم 
سامانيان را براندازد و هم سراسر آسيای ميانه 

 »را بگيرد.
 

در اين جا نگاهی کوتاهی می افگنيم به نوشته 
اره قره خانيان. اما پيش های داکتر عثمانف در ب

از آن شايان يادآوری می دانيم که لشکرکشی 
اسماعيل سامانی به تراز و وادی چو، برای 
سرنوشت آينده منطقه پيامدهای بس دراماتيکی به 
همراه داشت. او پس از تصرف تراز، با خود ده 
هزار (به روايت ديگر پانزده هزار) برده و کنيز 

ده های جوان را به خدمت اسير به همراه آورد. بر
نظامی گماشت و دوشيزه های جوان را به عنوان 
کنيزان ميان سران لشکری و کشوری تقسيم کرد. از 
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همين جا بود که اصطالح غالمان تورک پيدا شد. در 
آينده همين ها به کرسی های بلند لشکری و کشوری 
رسيدند و از سوی ديگر زمينه برای آميزش بيشتر 

باشندگان بومی فراهم آمد. روشن است تورک ها با 
پس از گذشت صد سال، نسل نوی پديد آمده بود که 
ديگر ميتيس (دو رگه) بودند يعنی آميزه يی از 
تورکان و تاجيکان. پسان ها هنگامی که قره 
خانيان بر سامانيان تاختند، ديگر چونان 
بيگانگان شمرده نمی شدند. چون هم مسلمان شده 

باشندگان کشور سامانی پيوندهای بودند و هم با 
عميق خويشاوندی داشتند. رو آوردن قره خانيان 
به اسالم هم انگيزه های مختلف سياسی و اقتصادی 

 داشت. 
 

به هر رو، بار ديگر رشته سخن را به دست داکتر 
 عثمانف می سپاريم: 

سده های دهم و دوازدهم ميالدی، عصر شکوفايی «
قره خانی در گستره  اقتصادی و فرهنگی خاقانات

تاو بود. قرغيزهای سده های ميان، واژه -تئنير
را چونان کبير، بزرگ، نيرومند، توانا، » قره«

قهرمان،  ناترس، دلير و...به کار می بردند. 
يعنی خان کبير،  -»قره خان«اين گونه، 

 فرمانروای کبير.
 

قره خانيان (مسلمان) با اويغور ها (بودايی) 
ذيری داشتند. می دانيم که در دشمنی آشتی ناپ

دولت قره خانی، جايگاه شامخی را تيره های 
تورکی چيگيل و يغمه قرلقی داشتند. خاقان ها 

 برخاسته از همين تيره بودند. 
 

تاريخ نويس سده های ميانه، می  -جمال قرشی
نويسد که نيای صادوق (صادق) عبدالکريم قره خان 

ها بود. اين  خاقان قرلق -بيلی قل قادر خان –
اطالعات مبنايی به دست می دهد بپنداريم که 
دودمان قره خانی ريشه های قرلقی داشتند. روشن 
است که صادق قره خان در آستانه مرگ خود اسالم 

موسی اسالم را آيين رسمی دولت خود  -آورد و پسرش
اعالم داشت. منابع تاريخی گزارش می دهند که به 

ار از گروه ها و تيره دو صد هزار خانو 960سال 
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تاو به  -های گوناگون تورک های باشنده تئنير
اسالم رو آورده بودند. در ميان ايشان شمار 

- قرغيزهای باشنده دامنه های تئنير –فراوانی هم
تاو، پامير، کرانه های درياچه ايسيک کول و 

 وادی رود تاالس بودند. 
 

 هر چه بود، بنيادگذار دودمان قره خانی ها، با
پهن ساختن گستره زير فرمان خود، سرزمين های 

تاو  -پهناوری را در ترکستان خاوری، تئنير
مرکزی، هفترود و فرغانه گرفت. در شمال خاوری، 
مرزهای دولت او تا کرانه های جنوبی درياچه های 
بلخاش، ايسيک کول، االکول تا چوگوچکا می 

شهر بالساغون بود (که کنون  -رسيدند. پايتخت وی
از آن شهرک ويرانه بورانا در حومه توقماق بر 

 جا مانده است). پايتخت دومی او، اوزگن بود. 
 

انحطاط دودمان سامانی، که بر آسيای ميانه و 
خوارزم فرمان  می راندند، به عروج قره خانيان 

هارون بوغره خان از  990مساعدت کرد. به سال 
بالساغون برآمد و بدون برخوردن با کدامين 

قاومتی شهرهای تراز و اسفيجاب را گرفت. دو م
پايتخت سامانيان را  -سال بعد، توانست بخارا

بگيرد. با اين هم ناگزير گرديد عقب نشينی 
نمايد و سپاهيان خود را به کرانه های فراسوی 

 سير دريا ببرد.    
 

مقارن با اين زمان، ديگر کار سامانيان پايان 
  996می شد. به سال  ) شمردهfait accompliيافته (

نصر بن علی خان به ماورالنهر حمله کرد.  
نوح دوم سامانی، سردار لشکر  -فرمانروای سمرقند

پدر محمود  -ِسبک تگين (فرزند آلب تگين -خود
غزنوی) را در برابر قره خانيان گسيل داست. ِسبک 
تگين که از تيره برسکن ايسيک کول بود، حاضر 

ود بجنگد. اين بود که به نشد تا با همتباران خ
جای جنگ، با آنان بر سر تقسيم گستره دولت 
سامانی به گفتگو پرداخت. بر پايه سازشنامه يی 
که ميان آن ها عقد شد، بخش های شمالی استپ های 
کاتاوان به قره خانيان و سرزمين های جنوب رود 
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دقيق تر خراسان و افغانستان، به سبک تگين  -آمو
 رسيد.

 
ن، شهر غزنه را پايتخت دولت خود اعالم سبک تگي

داشت. از همين رو بود که دودمان او به غزنوی 
ها يا غزنويان شهرت يافت. از متصرفات پهناور 
دولت سامانی تنها ساحه کوچکی در وادی رود 
زرافشان بر جا ماند که در واقع حايلی بود ميان 

 متصرفات قره خانيان و غزنويان. 
 
ا وضعيت بس دشوار و سهمگين هم با اين همه، حت  

نتوانست سامانيان را وادار سازد تا سر در 
گريبان فرو برند و در پی چاره کار برآيند و به 
کشاکش های درونی خود که درست در همين هنگام  
بسيار دامنه يافته بود، پايان بخشند. به سال 

يکی از گروه های متخاصم، امير منصور  999
را بر انداختند و او را کور ) 999-997سامانی (

کردند. قره خانيان بر آن شدند تا از اين 
رويداد برای نابودی نهايی دشمنان خود، بهره 

  999جويند. اين بود که به تاريخ يکم اکتبر سال 
ايلک نصر بن علی به بهانه انتقام امير سامانی، 
بخارا را گرفت و آخرين امير سامانی را به 

مين او را به قلمرو خود ملحق زندان افکند و سرز
گردانيد و سپس با گذاشتن پادگان هايی در بخارا 
و سمرقند، پيروزمندانه به اوزگن بازگشت. اين 

 گونه قره خانيان با غزنويان هم مرز شدند. 
 

و  1006سپاهيان قره خانی دو بار در سال های 
تالش کردند تا خراسان را که زير فرمان  1008

گيرند. اين بود که به آن سوی غزنويان بود، ب
رود آمو لشکر کشيدند. مگر،  هر دو بار از دست 

فرزند و جانشين ِسبک تگين به سختی شکست  -محمود
 خوردند.  

 
فرمانروايان بومی قره خانيان، از همان آوان 
قدرت يابی، پيرامون دو شاخه دودمان خود گرد 
آمده بودند: بازماندگان حسن بوغره خان و 

اندگان علی ابن سليمان. در آغاز، وزن بازم
سياسی دودمان علی که سرزمين هايی از کاشغر تا 
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کرانه های رود آمو را در دست داشتند، بيشتر 
بود اما با گذشت زمان، در سال های چهلم سده 
 يازدهم، موقف علی ابراهيم ابن نصر قوی تر شد. 

 
هر چه بود، دولت قره خانيان در واقع از دو 

خاقانات شرقی  - ات جداگانه ساخته شده بودخاقان
و خاقانات غربی که حاکمان هر بخش القاب و 
پايتخت های خود شان را داشتند. مرکز خاقانات 

کاشغر) بود.  -در آغاز بالساغون (پسانتر -شرقی
در آغاز، اوزگن   -پايتخت خاقانات غربی هم

سمرقند)... در سر انجام، دولت قره  -(پسانتر
ر اوايل سده دوازدهم ميالدی به دست خانيان د

 » سلجوقيان بر افتاد.
 

بايد گفت که اسکان قبايل چادرنشين و کوچرو در 
خاور پشته ايران بيخی مسالمت آميز و به شکل 
پناهگزين بوده است. اين قبايل در دوره 
سامانيان در دشت های پيرامون شهرها بودو باش 

ری و گاهی داشتند و بيشتر به رمه داری و دامدا
هم به فروش برده و کنيز از جمع قبايل ديگر 
مخاصم خود شان اشتغال داشتند و پسانترها به 
عنوان غالمان وظيفه پاسداری از مرزهای شهرها را 

 در دولت سامانيان به دوش گرفتند. 
 
در دوره اسماعيل سامانی شمار بزرگی از تورک  

راز ها در شهر تراز به سر می بردند. استيالی ت
(چمکنت) به دست اسماعيل سامانی موجب شد تا ده 
تا پانزده هزار اسير و برده  و کنيز تورک را 
با خود به سمرقند و بخارا بياورد. اسماعيل 
سامانی غالمان تورک را در سپاه خود به خدمت 
گرفت و از نيروی فيزيکی آنان برای پاسداری و 

روشن پاسبانی از گستره دولت خود بهره می جست. 
است برده ها و کنيزها با گذشت زمان با توده 
های بومی تاجيک (و نيز اعراب) آميزش يافتند و 

 پس از چندی نسل دو رگه يی را به ميان آوردند.
 
پسان ها آن ها آهسته، آهسته با درايت و کفايت  

و شايستگی خود، به کرسی های بزرگ نظامی و 
ِسبک تگين  لشکری دست يافتند. از جمله البتگين و
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 - بيشتر درخشيدند. فرزند رشيد اين سردار نامی
محمود غزنوی در غزنه يا غزنين شاهنشاهی بزرگی 
را پی ريخت. پسان ها دولت سامانی از سوی تورک 
های قره خانی برافتاد. دولت غزنوی هم به دست 

 غوريان پارسی زبان ايرانی درهم کوبيده شد. 
 
تورک ها بسيار زود مهم ترين موضوع اين است که  

با تاجيک ها يا پارسی زبانان آميزش يافتند، 
آيين آن ها يا اسالم را پذيرفتند و فرهنگ آن ها 
را فرا گرفتند. به گونه يی که در بسا از موارد 
از خود پارسی زبانان هم بيشتر به فرهنگ ايرانی 
شيفتگی و دلچسپی نشان می دادند. برای مثال، 

ردآوری شمار بسيار سخنوران شاهنشاه محمود با گ
در دربار خود نقش برجسته يی در شگوفايی و 

 بالندگی فرهنگ و زبان پارسی دری بازی نمود. 
 
حتا برافتادن دولت سامانی به دست قره خانيان  

هم بيخی مسالمت آميز و در اثر يک کودتای سفيد 
بود. روحانيون دولت سامانی با توجه به مسلمان 

از صدور جهاد در برابر آنان  شدن قره خانيان
ابا ورزيدند. آن ها به قره خانيان و سامانيان 
به يک چشم می ديدند و چون قره خانيان بيشتر 
منافع شان را تامين می کردند، آنان را بر شاه 
خود ترجيح دادند. قره خانيان که در برابر 

اعالم جهاد نموده » کافر«اويغورهای بودايی 
سدار اسالم می خواندند، در بودند و خود را پا

نظر روحانيون سامانی بارها از شاهان بيخدای 
سامانی که در دربارها سرگرم خوشگزرانی و باده 
نوشی و ميگساری و بوس و کنار با زيبارويان 

 بودند، برتر بودند.
 
اين گونه، آميزش تورک ها و پارسی زبانان يا  

د که ايرانيان در اواخر دوره  سامانی به حدی بو
تقريبا تفاوت ميان آن ها از ميان رفته بود. در 
دوره خوارزمشاهيان اين آميزش به باالترين تراز 
رسيده بود. اين گونه، تورک ها بيخی در ميان 

 باشندگان بومی اسيميله شدند. 
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در آينده بخشی از تورکان با تاجيک ها و پشتون 
ها و بخش ديگر شان با پارس ها آميزش يافتند و 

ين گونه با گذشت زمان تقريبا از صحنه تاريخ ا
ناپديد شدند. با اين هم، ترکمان ها که آميزه 

بودند، و عرب ها يی از تورکان و پارس ها 
توانستند مدت ها در سيمای دولت های سلجوقی و 
خوارزمی و پسانتر صفوی و قاجار ... بر ايران و 
 روم شرقی (بيزانتين) يا عثمانی فرمان برانند. 

   
سلجوقيان توانستند امپراتوری روم شرقی يا 
بيزانس را بگيرند و امپراتوری عثمانی را اساس 
بگذارند. اما اين ها را  ديگر نمی توان تورک 
خواند، زيرا با گذشت زمان، با توده های بومی 
چنان آميزش يافتند و فرهنگ آنان را پذيرفتند 

ی يی که غير از اشتراک نسبی زبانی، کمتر همانند
 با تورکان نخستين داشتند.  

 
سلجوقيان پيش از رفتن به سرزمين آناتولی، سده 
ها در گستره ايران زيسته و با باشندگان آن 
آميزش يافته بودند. پسان ها آن ها با کردهای 
ايرانی تبار، ارمنی ها، سالوی ها و سامی ها و 
ديگر اقوام آميزش يافتند. به گونه يی که کنون 

شوار است از تبار ناب تورکی سخن گفت. بسيار د
هنگامی که سلجوقيان بيزانس را گرفتند، شمار 
نفوس آن به دوازده ميليون نفر می رسيد. در 
حالی که شمار سپاهيان سلجوقيان از چند ده هزار 
نفر بيش نبود که تازه بخش بزرگ آن متشکل از 
يفتليان و پارس ها و ديگر توده های زير سلطه 

روشن است اين ها قطره يی بودند در بودند. 
برابر دريا که با گذشت زمان در ميان آن آب 

 شدند.
 

آخرين بازماندگان تورک های غزنوی که سپاهيان 
محمود غزنوی بودند، هم در جنگ با غوريان نابود 
شدند. اما آنانی که توانسته بودند، جان به 
سالمت ببرند، به سرزمين های پشتون های غلزايی 

فتليان باشنده جنوب هندوکش که در اثر آميزش (ي
با دراويدی ها و پشتون های درانی پشتو زبان 
شده بودند) پناه بردند و در آن جا با آنان 
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آميزش يافتند. از همين رو هم است که در خون 
پشتون های غلزايی تا بيست درصد هاپلوهای نوع 

 کيو ويژه تورکان ديده می شود. 
 

که  شايد برخی از آنان با  می شود گمان برد
تاجيک های باشنده غزنی هم آميزش يافته باشند. 
پسان ها در اثر آميزش اين ها با مغول ها، 
هاپلوهای تورکی نوع کيو و برخی از واژگان 

هزاره انتقال يافته  -تورکی به زبان توده آينده
باشد. اما درصدی هاپلوهای کيو درميان برخی از 

رصد و در برخی ديگر اصال ديده د 3.5هزاره ها تا 
نمی شود. شمار واژگان تورکی هم در زبان هزاره 
ها بسيار نيست. هر چند برخی از پژوهشگران 
هزاره به اشتباه شماری از واژه های دارای ريشه 
اوستايی را به تورکی نسبت داده اند و به 
برداشت نادرستی رسيده اندکه گويا هزاره ها 

ما کمترين سند و مدرکی برای تورک بوده باشند. ا
تاييد اين ادعاها نمی توانند ارائه کنند. اصوال 
از ديد علمی نمی توان از روی زبان، خاستگاه 
تباری کسی را تعيين کرد. شباهت ظاهری هزاره ها 

 با توده های منگولوييدی بحث جداگانه يی است. 
 

در آينده، مغوالن بر فالت ايران چيره شدند و بخش 
ی از سپاهيان چنگيز خان در اين ديار برای بزرگ

هميشه ماندگار شدند. آن ها نيز آيين اسالم را 
پذيرفتند و فرهنگ ايرانی را فراگرفتند و با 
گذشت زمان در ميان بوميان ذوب شدند. با اين 
هم، گروه های کوچکی از آن ها به شکل قبيله ها 
در دشت ها و دوره ها و دامنه های کوه ها به 

ا و کوچروی می پرداختند. اين گونه، ترک ها چر
يا تورک ها با گذشت زمان با پارسی زبانان يا 
ايرانيان، اعراب، چينی ها، و مغوالن اسيميله 

 شدند. 
 
از اين رو، ديگر از قبايل تورک نماند. هر چند  

آن ها تاثير شگرفی از خود در آسيای ميانه بر 
دی زبان خود جا ماندند. بسياری از قبايل تا حدو

را هم حفظ کردند. اما اصطالح ترک تبار (اتنوس 
ترک) يک اصطالح بيخی نادرست و بی پايه و غير 
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علمی است. در جهان کنونی ديگر چيزی به نام 
تورک تبار وجود ندارد. همان گونه که ديگر چيزی 

 به نام آريايی تبار وجود ندارد. 
 

يان به سر انجام هم با برافتادن دولت خوارزمشاه
دست مغوالن صفحه تازه يی در تاريخ آسيای ميانه 
گشوده شد اما با اين هم تورکان به رغم رفتن از 
صحنه تاريخی توانستند، تاثير نيرومندی بر زبان 
و بافتار تباری توده های باشنده گستره پهناوری 

 بر جا بگذارند. 
 

امروز به گفته همه دانشمندان بزرگ تورک شناس، 
ک مطلقا بار زبانی دارد نه تباری. از واژه تور

نگاه علم ژنيتيک، تورکان با خود هاپلوی کيو را 
به آسيای ميانه و اناتولی و پشته ايران به 
همراه آوردند. امروز در بيشتر دارندگان اين 
هاپلوها باشندگان خوارزم اند که تا  سی درصد 
هاپلوهای تورکی دارند. در ميان ازبيک های 

درصد ديده می  14شکنت اين هاپلوها تا باشنده تا
شود. ساير ازبيک ها از اين هاپلوها اصال 
ندارند. ازبيک ها آميزه يی اند از مغوالن و 
تاجيک ها. شايان يادآوری است که اگر نه دو 
سوم، دست کم نيمی از کسانی که به زبان ازبيکی 
سخن می گويند، تاجيک هايی اند که زبان خود را 

ه اند. به گونه يی که پروفيسور از دست داد
الکساندر کنيازيف نوشته است در امارت بخارا 
هشتاد درصد باشندگان تاجيک بودند. سياست دولت 
شوروی در راستای پارسی زدايی در آسيای ميانه 
موجب گرديد که شمار بسياری از پارسی زبانان در 
چهارچوب برنامه ريشه کن کردن بيسوادی، زبان 

 را از دست بدهند. مادری خود 
 

اما زبان تورکی تاثير بزرگی بر توده های 
باشنده آسيا بر جا گذاشته است. امروز زبان 
شمار بسياری از اقوام گوناگون از گروه زبان 

 های بايکالی آلتايی است.  
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در اين جا بايسته می دانم سخنان پروفيسور 
داکتر لئون گوميليف را در باره تورک ها 

 بياورم:
تورک های قديم به رغم نقش عظيم شان در تاريخ «

بشريت، بسيار کمشمار و اندک بودند. در  متن 
تاريخ جهانی، تاريخ تورک ها توده های قديمی و 
دولت ايجاد شده از سوی آن ها به اين پرسش خالصه 
می شود: چرا تورک ها پديد آمدند و چرا از ميان 

ده ها به رفتند و نام خود را برای بسياری از تو
ميراث گذاشتند. توده هايی که هرگز از 

 ».بازماندگان آن ها به شمار نمی روند
 

به گونه يی که از نوشته گوميليف بر می آيد، 
تورک ها توده يی بودند که زمانی پديد آمدند و 
سپس از ميان رفتند (يعنی در ميان ساير توده ها 

درست مانند آريايی ها که از شمال  -ذوب شدند
مدند و در ميان باشندگان بومی سياهچرده پشته آ

ايران ذوب شدند و در اين حال تاثير بزرگی بر 
سرنوشت اين پشته بر جا گذاشتند. به گونه يی که 
کنون ديگر چيزی به نام آريايی نداريم. عين چيز 
در باره تورک ها صدق می کند. آمدند و رفتند. 

همان اما تاثير بزرگی بر جا گذاشتند و کنون 
ايری ها)  –گونه که نام آريايی ها (ايريايی ها

بر بسياری از توپونيم ها و اتنونيم های 
باشندگان ايران مانده است، عين چيز در باره 

پروفيسور تورک ها هم  صدق می کند.  به گفته 
واژه تورک کنون صرف بار  –لئو گوميليف داکتر

 زبانی دارد.
 

يراليه های از ز) DG Savinovد. گ. ساوينف (
در تشکل مجموعه فرهنگی تورکی » هونی«و » سکايی«

داشته «[باستان سخن می گويد. او می نويسد که 
گ.] زيراليه های سکايی و هونی، به تدريج با -های

مدرنيزه شدن و با نفوذ متقابل در يکديگر، به 
داشته های مشترک فرهنگ بسياری از گروه های 

، مبدل می شدند.  باشندگان خانات باستانی تورک
ايده تداوم فرهنگ باستانی کوچروان نيز در آثار 

 هنری و سازه های آيينی بازتاب يافته اند.
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از ميانه های سده ششم ميالدی، منطقه راندمان 
ميانی رودهای سيردريا و چو، ترکستان نام 
گرفتند. در شالوده اين نامجا (توپونيم)، 

کوچ نشين و  نام مشترک قبيله يی مردمان -»تور«
نيمه کوچ نشين باستانی آسيای مرکزی، گذاشته 
شده است. نوع کوچی دولت در روند  چند سده، شکل 
غالب سازمان قدرت در دشت های آسيايی بوده است. 
دولت های کوچی، با جايگزين شدن يکديگر، در 

هزاره يکم پيش از ميالد  اورآسيا از ميانه های
 .تا سده هفدهم وجود داشته اند

 
 
قبايل تورکی  هشتم ميالدی، -سده های پنجم در

بلغار، که به اروپا آمده بودند، شماری  -کوچرو
دولت ها را پی ريختند، که از جمع آن ها، ديرپا 
ترين شان  بلغاريای دانيوب در بالکان و 
بلغاريای ولگايی در حوضه رودهای ولگا و کاما 

  .بود
 

تره قفقاز ميالدی، در گس 969-650در سال های  
شمالی، منطقه حوضه رود ولگا و کرانه های شمال 
خاوری دريای سياه، خاقانات خزر فرمان می راند. 

، اين دولت را سردار 960در سال های دهه 
شاهزاده دولت روسی  -)Svyatoslavسوياتوسالو (

) که در Pechenegsکييف، در هم کوبيد. ِپچِِنگی ها (
ی ها رانده شده خزراز سوی  نيمه دوم سده نهم

بودند، در کرانه های شمال دريای سياه جا 
گرفتند و تهديداتی را متوجه امپراتوری بيزانس 

، 1019و دولت روسيه قديم  گردانيدند. اما در 
 .ياروسالو شکست خوردند -از شاهزاده کبير

 
در سده يازدهم، پولوی ها يا پولوفتسی ها 

)Polovtsi ( های روسيه، جايگزين پچنگی ها در استپ
می گردند که در سده سيزدهم به دست مغول ها و 
تاتارها درهم کوبيده می شوند و به انقياد آنان 

اردوی  -در می آيند. بخش باختری امپراتوری مغول
 .زرين، عمدتا دولتی گرديد با جمعيت تورکی
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شانزدهم ميالدی، قلمرو زير  -در سده های پانزدهم
ه چند خان نشين فرمان مغول ها و تاتارها ب

مستقل فرو می پاشد، که بر شالوده آن ها، شماری 
 از توده های تورکی زبان مدرن تشکل می يابد.  

 
تيمور لنگ در اواخر سده چهاردهم ميالدی در 
آسيای ميانه امپراتوری خود را بنياد می گذارد، 

ميالدی به سرعت از هم فرومی  1405که با مرگش در 
 پاشد.

 
در گستره ميانرودان  های ميانی، در اوايل سده

آسيای ميانه، باشندگان تورکی زبان مسکون و 
نيمه کوچرو شکل گرفتند که با سغدی ها، خوارزمی 
ها و باکتريايی های ايرانی زبان در تماس های 
تنگاتنگ بودند. روندهای پويای تعامل و 

 - تاثيرگذاری متقابل، به پديدآيی همزيستی تورکی
  . ايرانی انجاميد

 
هزاره يکم ميالدی، گروه های  هنوز در ميانه های

جداگانه تورکی آغاز به رخنه در قفقاز جنوبی 
نمودند. نفوذ تورکان به قلمرو آسيای صغير 
(قفقاز جنوبی، آذربايجان و اناتولی) در ميانه 
های سده يازدهم ميالدی آغاز شده بود (در دوره 

 يورش سلجوقيان با ويرانی وسلجوقيان). 
نابودسازی بسياری از شهرهای جنوب قفقاز به 
همراه بود. در سده های يازدهم و چهاردهم 
ميالدی، باشندگان مناطق خاوری قفقاز جنوبی، به 
دليل تاخت و تازهای تورک های اوغوز و تاتارها 
و مغوالن، تورکی زبان شدند. در نتيجه فتوحات 
تورکان عثمانی در سده های سيزدهم و شانزدهم، 
در مناطق گسترده يی در اروپا، آسيا و افريقا، 
امپراتوری بزرگ عثمانی به ميان آمد.  اما اين 
دولت بزرگ سر از سده هفدهم رو به انحطاط 
گذاشت. عثمانيان، با استيالی اکثريت باشندگان 
بومی، خود به اقليت تباری در آسيای صغير مبدل 

 گرديدند.
 

ی، در آغاز هژدهم ميالد -در سده های شانزدهم
دولت روس، و پس از آن (پس از اصالحات پيتر 
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کبير)، امپراتوری روسيه، بيشتر سرزمين های در 
گذشته زير فرمان اردوی زرين را، که در آن ها 
دولت های تورکی حاکم بودند (خان نشين های 
قازان، آستاراخان، سايبيريا، کريما و اردوی 

 ) ) گرفتند. Nogaiنوگای (
 

ز سده  نزدهم، روسيه شماری از خانات سر از آغا
آذربايجانی شرق قفقاز جنوبی را گرفت. همزمان 
با آن، چين خان نشين جونگار را که در پی جنگ 
های سخت با قزاق ها، از پا درآمده بود؛ تصرف 
می نمايد. پس از الحاق سرزمين های آسيای ميانه 
و خانات قزاق و خوقند به روسيه، امپراتوری 

و خان نشين خيوه، تنها کشورهای تورکی  عثمانی
در جهان بودند. پس از  چندی خان نشين خيوه هم 
به دست روس ها افتاد. در پايان جنگ جهانی يکم 
امپراتوری عثمانی هم از پا افتاد و باژگون  
شد. عثمانی ها که از تيره سلجوقيان بودند، 
توانسته بودند امپراتوری بيزانس يا روم شرقی 

يرند و تا جنگ جهانی اول در آن سرزمين را بگ
 فرمان برانند.  

   
در توران خاوری (مغولستان) و ترکستان خاوری هم 
پس از بر افتادن خاقانات تورگش، قدرت نخست به 
دست اويغورها و سپس قرغيزها رسيد. اما چينی ها 
توانستند دولت های آن ها را يکی پی ديگری بر 

ديگر مغوالن در دوره  اندازند. سر انجام هم بار
های قره ختايان (کيانيان) و دوره چنگيز خان به 
فرمانروايی رسيدند و دوره اردوها و ايل خانيان 
فرا رسيد. در ترکستان خاوری هم پس از چندی 
جونگارها که از بازماندگان مغول ها بودند، 

 برای چهار سده پی در پی فرمان راندند.   
 

پس از ايل خانيان   در آسيای ميانه و ايران
نوبت به تيمور کورگانی رسيد و دودمان تيموريان 
به قدرت رسيدند که امپراتوری پهناوری را تشکيل 

 دادند. اما پس از چندی از ميان رفتند.
 

پس از تيموريان، در آسيا چهار دولت تورکی زبان 
خان های ازبيک  -روی کار بود:  در آسيای ميانه
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صفويان، در   -در ايران به رهبری شيبانی خان،
دودمان بابری و در سرزمين بيزانس يا روم  -هند

عثمانيان. اما صفويان توانستند  -شرقی پيشين
شيبانيان را براندازند و پس از آن در آسيای 
ميانه خان های کوچک بومی روی کار آمدند که تا 
افتادن آسيای ميانه به دست روس ها در سه واحد 

د: امارت بخارا، خان نشين سياسی بسر می بردن
خيوه و خان نشين خوقند. در اين هنگام قرغيزها 
زير فرمان جونگارها بودند و قزاق ها خان های 

 کوچک خود شان را داشتند.   
 

در سده هژدهم دولت صفوی ايران به دست پشتون ها 
بر افتاد اما نادر افشار که از ترکمانان 

رکوب کند و افشاری بود، توانست پشتون ها را س
شاهنشاهی بزرگی را برپا دارد و خان های پشتون، 
بابريان هند و خان های آسيای ميانه را زير 
فرمان خود بياورد. اما خوش درخشيد اما دولت 
مستعجل بود. پس از او قدرت در ايران خاوری 
(خراسان) به دودمان درانی پشتون رسيد و در 

تا اين  ايران غربی قاجاريان به قدرت رسيدند.
قدرت به دست رضا خان افتاد  1921که در کودتای 

و گليم هزار ساله فرمانروايی تورکی زبانان در 
ايران از هم پيچيده شد. در فرجام هم هند به 
دست انگليسی ها افتاد، مغولستان و آسيای ميانه 
را روس ها  گرفتند و ترکستان خاوری هم به دست 

 دولت چين افتاد.  
  

کار آمدن دولت شوروی، اين دولت  پس از روی
امارت تاجيک نشين بخارا، خان نشين ازبيک نشين 
خوقند و خان نشين ترکمان نشين خيوه را از ميان 
برد. و به جای آن جمهوری های آسيای ميانه را 
به ميان آورد که بيشتر بنا به مالحظات 
جيوپوليتيکی به ميان آورده  شدند. شوروی ها 

ز  تصادم منافع دو دولت بزرگ، برای جلوگيری ا
ميان کشور شوروی و چين حايلی را به نام 
مغلوستان به ميان آوردند. همين گونه در 
قزاقستان نيز توده های تورکی زبان (قزاق ها) 
را روی کار آوردند. شوروی ها همين گونه برای 
اين که ميان شوروی و ايران حايل هايی داشته 
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ان ازبيکستان، باشند، کشورهای تورکی زب
ترکمنستان و آذربايجان را ساختند.  در اين 
حال، با پارسی زدايی و ايرانی زدايی، عنصر 
ايرانی تبار و پارسی زبان را بيخی در گستره 

 آسيای ميانه به جايگاه دوم راندند.   
 

اين بود داستان فرمانروايی توده های تورکی 
که  زبان بر گستره پهناوری در ميانه های آسيا
 تاريخ بسيار جالب و شگفتی بر انگيز دارد. 

 
بايد گفت که اسکان قبايل چادرنشين و کوچرو در 
خاور پشته ايران بيخی مسالمت آميز و به شکل 
پناهگزين بوده است. اين قبايل در دوره 
سامانيان در دشت های پيرامون شهرها بودو باش 
داشتند و بيشتر به رمه داری و دامداری و گاهی 
هم به فروش برده و کنيز از جمع قبايل ديگر 
مخاصم خود شان اشتغال داشتند و پسانترها به 
عنوان غالمان وظيفه پاسداری از مرزهای شهرها را 

 در دولت سامانيان به دوش گرفتند. 
 
در دوره اسماعيل سامانی شمار بزرگی از تورک  

ها در شهر تراز به سر می بردند. استيالی تراز 
) به دست اسماعيل سامانی موجب شد تا ده (چمکنت

تا پانزده هزار اسير و برده  و کنيز تورک را 
با خود به سمرقند و بخارا بياورد. اسماعيل 
سامانی غالمان تورک را در سپاه خود به خدمت 
گرفت و از نيروی فيزيکی آنان برای پاسداری و 
پاسبانی از گستره دولت خود بهره می جست. روشن 

رده ها و کنيزها با گذشت زمان با توده است ب
های بومی تاجيک (و نيز اعراب) آميزش يافتند و 

 پس از چندی نسل دو رگه يی را به ميان آوردند.
 
پسان ها آن ها آهسته، آهسته با درايت و کفايت  

و شايستگی خود، به کرسی های بزرگ نظامی و 
 لشکری دست يافتند. از جمله البتگين و ِسبگتگين
 - بيشتر درخشيدند. فرزند رشيد اين سردار نامی

محمود غزنوی در غزنه يا غزنين شاهنشاهی بزرگی 
را پی ريخت. پسان ها دولت سامانی از سوی تورک 
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های قره خانی برافتاد. دولت غزنوی هم به دست 
 غوريان پارسی زبان ايرانی درهم کوبيده شد. 

 
ار زود مهم ترين موضوع اين است که تورک ها بسي 

با تاجيک ها يا پارسی زبانان آميزش يافتند، 
آيين آن ها يا اسالم را پذيرفتند و فرهنگ آن ها 
را فرا گرفتند. به گونه يی که در بسا از موارد 
از خود پارسی زبانان هم بيشتر به فرهنگ ايرانی 
شيفتگی و دلچسپی نشان می دادند. برای مثال، 

صد سخنور در  شاهنشاه محمود با گردآوری چهار
دربار خود نقش برجسته يی در شگوفايی و بالندگی 

 فرهنگ و زبان پارسی دری بازی نمود. 
 
حتا برافتادن دولت سامانی به دست قره خانيان  

هم بيخی مسالمت آميز و در اثر يک کودتای سفيد 
بود. روحانيون دولت سامانی با توجه به مسلمان 

برابر آنان  شدن قره خانيان از صدور جهاد در
ابا ورزيدند. آن ها به قره خانيان و سامانيان 
به يک چشم می ديدند و چون قره خانيان بيشتر 
منافع شان را تامين می کردند، آنان را بر شاه 
خود ترجيح دادند. قره خانيان که در برابر 

اعالم جهاد نموده » کافر«اويغورهای بودايی 
اندند، در بودند و خود را پاسدار اسالم می خو

نظر روحانيون سامانی بارها از شاهان بيخدای 
سامانی که در دربارها سرگرم خوشگزرانی و باده 
نوشی و ميگساری و بوس و کنار با زيبارويان 

 بودند، برتر بودند.
 
اين گونه، آميزش تورک ها و پارسی زبانان يا  

ايرانيان که با يورش ايستيمی آغاز شده بود، در 
سامانی به حدی بود که تقريبا  اواخر دوره 

تفاوت ميان آن ها از ميان رفته بود. در دوره 
خوارزمشاهيان اين آميزش به باالترين تراز رسيده 
بود. اين گونه، تورک ها بيخی در ميان باشندگان 

 بومی اسيميله شدند. 
 

در آينده بخشی از تورکان با تاجيک ها و پشتون 
آميزش يافتند و  ها و بخش ديگر شان با پارس ها

اين گونه با گذشت زمان تقريبا از صحنه تاريخ 
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ناپديد شدند. با اين هم، ترکمان ها که آميزه 
بودند، و عرب ها يی از تورکان و پارس ها 

توانستند مدت ها در سيمای دولت های سلجوقی و 
خوارزمی و پسانتر صفوی و قاجار ... بر ايران و 

 نی فرمان برانند. روم شرقی (بيزانتين) يا عثما
   

سلجوقيان توانستند امپراتوری روم شرقی يا 
بيزانس را بگيرند و امپراتوری عثمانی را اساس 
بگذارند. اما اين ها را  ديگر نمی توان تورک 
خواند، زيرا با گذشت زمان، با توده های بومی 
چنان آميزش يافتند و فرهنگ آنان را پذيرفتند 

بانی، کمتر همانندی يی که غير از اشتراک نسبی ز
 با تورکان نخستين داشتند.  

 
سلجوقيان پيش از رفتن به سرزمين آناتولی، سده 
ها در گستره ايران زيسته و با باشندگان آن 
آميزش يافته بودند. پسان ها آن ها با کردهای 
ايرانی تبار، ارمنی ها، سالوی ها و سامی ها و 

ی که کنون ديگر اقوام آميزش يافتند. به گونه ي
بسيار دشوار است از تبار ناب تورکی سخن گفت. 
هنگامی که سلجوقيان بيزانس را گرفتند، شمار 
نفوس آن به دوازده ميليون نفر می رسيد. در 
حالی که شمار سپاهيان سلجوقيان از چند ده هزار 
نفر بيش نبود که تازه بخش بزرگ آن متشکل از 

زير سلطه  يفتليان و پارس ها و ديگر توده های
بودند. روشن است اين ها قطره يی بودند در 
برابر دريا که با گذشت زمان در ميان آن آب 

 شدند.
 

آخرين بازماندگان تورک های غزنوی که سپاهيان 
محمود غزنوی بودند، هم در جنگ با غوريان نابود 
شدند. اما آنانی که توانسته بودند، جان به 

تون های غلزايی سالمت ببرند، به سرزمين های پش
(يفتليان گريخته به جنوب هندوکش که در اثر 
آميزش با دراويدی ها و پشتون های درانی پشتو 
زبان شده بودند) پناه بردند و در آن جا با 
آنان آميزش يافتند. از همين رو هم است که در 
خون پشتون های غلزايی تا بيست درصد هاپلوهای 

د. می شود گمان نوع کيو ويژه تورکان ديده می شو
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برد که  شايد برخی از آنان با تاجيک های 
 باشنده غزنی هم آميزش يافته باشند. 

 
پسان ها  در اثر آميزش اين ها با مغول ها، 
هاپلوهای تورکی نوع کيو و برخی از واژگان 

هزاره انتقال يافته  -تورکی به زبان توده آينده
از  باشد. اما درصدی هاپلوهای کيو درميان برخی

درصد و در برخی ديگر اصال ديده  3.5هزاره ها تا 
نمی شود. شمار واژگان تورکی هم در زبان هزاره 
ها بسيار نيست. هر چند برخی از پژوهشگران 
هزاره به اشتباه شماری از واژه های دارای ريشه 
اوستايی را به تورکی نسبت داده اند و به 

ها برداشت نادرستی رسيده اندکه گويا هزاره 
تورک بوده باشند. اما کمترين سند و مدرکی برای 
تاييد اين ادعاها نمی توانند ارائه کنند. اصوال 
از ديد علمی نمی توان از روی زبان، خاستگاه 
تباری کسی را تعيين کرد. شباهت ظاهری هزاره ها 

 با توده های منگولوييدی بحث جداگانه يی است. 
 

چيره شدند و بخش  در آينده، مغوالن بر فالت ايران
بزرگی از سپاهيان چنگيز خان در اين ديار برای 
هميشه ماندگار شدند. آن ها نيز آيين اسالم را 
پذيرفتند و فرهنگ ايرانی را فراگرفتند و با 
گذشت زمان در ميان بوميان ذوب شدند. با اين 
هم، گروه های کوچکی از آن ها به شکل قبيله ها 

امنه های کوه ها به در دشت ها و دوره ها و د
چرا و کوچروی اين گونه، ترک ها يا تورک ها با 
گذشت زمان با پارسی زبانان يا ايرانيان، 

 اعراب، چينی ها، و مغوالن اسيميله شدند. 
 
از اين رو، ديگر از قبايل تورک نماند. هر چند  

آن ها تاثير شگرفی از خود در آسيای ميانه بر 
ل تا حدودی زبان خود جا ماندند. بسياری از قباي

را هم حفظ کردند. اما اصطالح ترک تبار (اتنوس 
ترک) يک اصطالح بيخی نادرست و بی پايه و غير 
علمی است. در جهان کنونی ديگر چيزی به نام 
تورک تبار وجود ندارد. همان گونه که ديگر چيزی 

 به نام آريايی تبار وجود ندارد. 
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وارزمشاهيان به سر انجام هم با برافتادن دولت خ
دست مغوالن صفحه تازه يی در تاريخ آسيای ميانه 
گشوده شد اما با اين هم تورکان به رغم رفتن از 
صحنه تاريخی توانستند، تاثير نيرومندی بر زبان 
و بافتار تباری توده های باشنده گستره پهناوری 

 بر جا بگذارند. 
 

امروز به گفته همه دانشمندان بزرگ تورک شناس، 
 واژه تورک مطلقا بار زبانی دارد نه تباری. 

 
از نگاه علم ژنيتيک، تورکان با خود هاپلوی کيو 
را به آسيای ميانه و اناتولی و پشته ايران به 
همراه آوردند. امروز در بيشتر دارندگان اين 
هاپلوها باشندگان خوارزم اند که تا  سی درصد 
 هاپلوهای تورکی دارند. در ميان ازبيک های

درصد ديده می  14باشنده تاشکنت اين هاپلوها تا 
شود. ساير ازبيک ها از اين هاپلوها اصال 
ندارند. ازبيک ها آميزه يی اند از مغوالن و 
تاجيک ها. شايان يادآوری است که اگر نه دو 
سوم، دست کم نيمی از کسانی که به زبان ازبيکی 
سخن می گويند، تاجيک هايی اند که زبان خود را 
از دست داده اند. به گونه يی که پروفيسور 
الکساندر کنيازيف نوشته است در امارت بخارا 
هشتاد درصد باشندگان تاجيک بودند. سياست دولت 
شوروی در راستای پارسی زدايی در آسيای ميانه 
موجب گرديد که شمار بسياری از پارسی زبانان در 
چهارچوب برنامه ريشه کن کردن بيسوادی زبان 

 ادری خود را از دست بدهند. م
 

در ميان باشندگان ترکيه هاپلوهای کيو تا دو 
درصد، باشندگان شمال  1درصد، باشندگان قفقاز 

درصد و تاتارها  5.6درصد، تاجيک ها تا  4ايران 
 درصد است.  2تا 
 

اما زبان تورکی تاثير بزرگی بر توده های 
باشنده آسيا بر جا گذاشته است. امروز زبان 

مار بسياری از اقوام گوناگون از گروه زبان ش
 های بايکالی آلتايی است.  
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در اين جا بايسته می دانم سخنان پروفيسور 
داکتر لئون گوميليف را در باره تورک ها 

 بياورم:
تورک های قديم به رغم نقش عظيم شان در تاريخ «

بشريت، بسيار کمشمار و اندک بودند. در  متن 
ريخ تورک ها توده های قديمی و تاريخ جهانی، تا

دولت ايجاد شده از سوی آن ها به اين پرسش خالصه 
می شود: چرا تورک ها پديد آمدند و چرا از ميان 
رفتند و نام خود را برای بسياری از توده ها به 
ميراث گذاشتند. توده هايی که هرگز از 

 ».بازماندگان آن ها به شمار نمی روند
 

وشته گوميليف بر می آيد، به گونه يی که از ن
تورک ها توده يی بودند که زمانی پديد آمدند و 
سپس از ميان رفتند (يعنی در ميان ساير توده ها 

درست مانند آريايی ها که از شمال  -ذوب شدند
آمدند و در ميان باشندگان بومی سياهچرده پشته 
ايران ذوب شدند و در اين حال تاثير بزرگی بر 

ه بر جا گذاشتند. به گونه يی که سرنوشت اين پشت
کنون ديگر چيزی به نام آريايی نداريم. عين چيز 
در باره تورک ها صدق می کند. آمدند و رفتند. 
اما تاثير بزرگی بر جا گذاشتند و کنون همان 

ايری ها)  –گونه که نام آريايی ها (ايريايی ها
بر بسياری از توپونيم ها و اتنونيم های 

ن مانده است، عين چيز در باره باشندگان ايرا
پروفيسور تورک ها هم  صدق می کند.  به گفته 

واژه تورک کنون صرف بار  –لئو گوميليف داکتر
 زبانی دارد.

 
از زيراليه های ) DG Savinovد. گ. ساوينف (

در تشکل مجموعه فرهنگی تورکی » هونی«و » سکايی«
داشته «[باستان سخن می گويد. او می نويسد که 

گ.] زيراليه های سکايی و هونی، به تدريج با -ایه
مدرنيزه شدن و با نفوذ متقابل در يکديگر، به 
داشته های مشترک فرهنگ بسياری از گروه های 
باشندگان خانات باستانی تورک، مبدل می شدند.  
ايده تداوم فرهنگ باستانی کوچروان نيز در آثار 

 .هنری و سازه های آيينی بازتاب يافته اند
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از ميانه های سده ششم ميالدی، منطقه راندمان 
ميانی رودهای سيردريا و چو، ترکستان نام 
گرفتند. در شالوده اين نامجا (توپونيم)، 

نام مشترک قبيله يی مردمان کوچ نشين و  -»تور«
نيمه کوچ نشين باستانی آسيای مرکزی، گذاشته 
شده است. نوع کوچی دولت در روند  چند سده، شکل 

الب سازمان قدرت در دشت های آسيايی بوده است. غ
دولت های کوچی، با جايگزين شدن يکديگر، در 

هزاره يکم پيش از ميالد  اورآسيا از ميانه های
 .تا سده هفدهم وجود داشته اند

 
قبايل تورکی  هشتم ميالدی، -سده های پنجم در

بلغار، که به اروپا آمده بودند، شماری  -کوچرو
پی ريختند، که از جمع آن ها، ديرپا دولت ها را 

ترين شان  بلغاريای دانيوب در بالکان و 
بلغاريای ولگايی در حوضه رودهای ولگا و کاما 

  .بود
 

ميالدی، در گستره قفقاز  969-650در سال های  
شمالی، منطقه حوضه رود ولگا و کرانه های شمال 
خاوری دريای سياه، خاقانات خزر فرمان می راند. 

، اين دولت را سردار 960سال های دهه  در
شاهزاده دولت روسی  -)Svyatoslavسوياتوسالو (

) که در Pechenegsکييف، در هم کوبيد. ِپچِِنگی ها (
خزری ها رانده شده از سوی  نيمه دوم سده نهم

بودند، در کرانه های شمال دريای سياه جا 
گرفتند و تهديداتی را متوجه امپراتوری بيزانس 

، 1019ولت روسيه قديم  گردانيدند. اما در و د
 .ياروسالو شکست خوردند -از شاهزاده کبير

 
در سده يازدهم، پولوی ها يا پولوفتسی ها 

)Polovtsi ( ،جايگزين پچنگی ها در استپ های روسيه
می گردند که در سده سيزدهم به دست مغول ها و 
تاتارها درهم کوبيده می شوند و به انقياد آنان 

اردوی  -می آيند. بخش باختری امپراتوری مغول در
 .زرين، عمدتا دولتی گرديد با جمعيت تورکی
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شانزدهم ميالدی، قلمرو زير  -در سده های پانزدهم
فرمان مغول ها و تاتارها به چند خان نشين 
مستقل فرو می پاشد، که بر شالوده آن ها، شماری 

   از توده های تورکی زبان مدرن تشکل می يابد.
 

تيمور لنگ در اواخر سده چهاردهم ميالدی در 
آسيای ميانه امپراتوری خود را بنياد می گذارد، 

ميالدی به سرعت از هم فرومی  1405که با مرگش در 
 پاشد.

 
در گستره ميانرودان  در اوايل سده های ميانی،

آسيای ميانه، باشندگان تورکی زبان مسکون و 
غدی ها، خوارزمی نيمه کوچرو شکل گرفتند که با س

ها و باکتريايی های ايرانی زبان در تماس های 
تنگاتنگ بودند. روندهای پويای تعامل و 

 - تاثيرگذاری متقابل، به پديدآيی همزيستی تورکی
  ايرانی انجاميد. 

 
هزاره يکم ميالدی، گروه های  هنوز در ميانه های

جداگانه تورکی آغاز به رخنه در قفقاز جنوبی 
فوذ تورکان به قلمرو آسيای صغير نمودند. ن

(قفقاز جنوبی، آذربايجان و اناتولی) در ميانه 
های سده يازدهم ميالدی آغاز شده بود (در دوره 

يورش سلجوقيان با ويرانی و سلجوقيان). 
نابودسازی بسياری از شهرهای جنوب قفقاز به 
همراه بود. در سده های يازدهم و چهاردهم 

طق خاوری قفقاز جنوبی، به ميالدی، باشندگان منا
دليل تاخت و تازهای تورک های اوغوز و تاتارها 
و مغوالن، تورکی زبان شدند. در نتيجه فتوحات 
تورکان عثمانی در سده های سيزدهم و شانزدهم، 
در مناطق گسترده يی در اروپا، آسيا و افريقا، 
امپراتوری بزرگ عثمانی به ميان آمد.  اما اين 

از سده هفدهم رو به انحطاط دولت بزرگ سر 
گذاشت. عثمانيان، با استيالی اکثريت باشندگان 
بومی، خود به اکثريت تباری در آسيای صغير مبدل 

 گرديدند.
 

هژدهم ميالدی، در آغاز  -در سده های شانزدهم
دولت روس، و پس از آن (پس از اصالحات پيتر 
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کبير)، امپراتوری روسيه، بيشتر سرزمين های در 
ه زير فرمان اردوی زرين را، که در آن ها گذشت

دولت های تورکی حاکم بودند (خان نشين های 
قازان، آستاراخان، سايبيريا، کريمه و اردوی 

 ) ) گرفتند. Nogaiنوگای (
 

سر از آغاز سده  نزدهم، روسيه شماری از خانات 
آذربايجانی شرق قفقاز جنوبی را گرفت. همزمان 

نگار را که در پی جنگ با آن، چين خان نشين جو
های سخت با قزاق ها، از پا درآمده بود؛ تصرف 
می نمايد. پس از الحاق سرزمين های آسيای ميانه 
و خانات قزاق و خوقند به روسيه، امپراتوری 
عثمانی و خان نشين خيوه، تنها کشورهای تورکی 

 در جهان بودند.
 

عثمانی ها که از تيره سلجوقيان بودند، 
مپراتوری بيزانس يا روم شرقی را توانستند ا

بگيرند و تا جنگ جهانی اول در آن سرزمين فرمان 
 رانند.  

   
در توران خاوری (مغولستان) و ترکستان خاوری هم 
پس از بر افتادن خاقانات تورگش، قدرت نخست به 
دست اويغورها و سپس قرغيزها رسيد. اما چينی ها 

يگری بر توانستند دولت های آن ها را يکی پی د
اندازند. سر انجام هم بار ديگر مغوالن در دوره 
های قره ختايان (کيانيان) و دوره چنگيز خان به 
فرمانروايی رسيدند و دوره اردوها و ايل خانيان 
فرا رسيد. در ترکستان خاوری هم پس از چندی 
جونگارها که از بازماندگان مغول ها بودند، 

 ندند.   برای چهار سده پی در پی فرمان را
 

در آسيای ميانه و ايران پس از ايل خانيان  
نوبت به تيمور کورگانی رسيد و دودمان تيموريان 
به قدرت رسيدند که امپراتوری پهناوری را تشکيل 

 دادند. اما پس از چندی از ميان رفتند.
 

پس از تيموريان، در آسيا چهار دولت تورکی زبان 
ن های ازبيک خا -روی کار بود:  در آسيای ميانه

صفويان، در   -به رهبری شيبانی خان، در ايران



 

1079 
 

دودمان بابری و در سرزمين بيزانس يا روم  -هند
عثمانيان. اما صفويان توانستند  -شرقی پيشين

شيبانيان را براندازند و پس از آن در آسيای 
ميانه خان های کوچک بومی روی کار آمدند که تا 

ها در سه واحد  افتادن آسيای ميانه به دست روس
سياسی بسر می بردند: امارت بخارا، خان نشين 
خيوه و خان نشين خوقند. در اين هنگام قرغيزها 
زير فرمان جونگارها بودند و قزاق ها خان های 

 کوچک خود شان را داشتند.   
 

در سده هژدهم دولت صفوی ايران به دست پشتون ها 
بر افتاد اما نادر افشار که از ترکمانان 
افشاری بود، توانست پشتون ها را سرکوب کند و 
شاهنشاهی بزرگی را برپا دارد و خان های پشتون، 
بابريان هند و خان های آسيای ميانه را زير 
فرمان خود بياورد. اما خوش درخشيد اما دولت 
مستعجل بود. پس از او قدرت در ايران خاوری 
(خراسان) به دودمان درانی پشتون رسيد و در 

ان غربی قاجاريان به قدرت رسيدند. تا اين اير
قدرت به دست رضا خان افتاد  1921که در کودتای 

و گليم هزار ساله فرمانروايی تورکی زبانان در 
ايران از هم پيچيده شد. در فرجام هم هند به 
دست انگليسی ها افتاد، مغولستان و آسيای ميانه 

ست را روس ها  گرفتند و ترکستان خاوری هم به د
 دولت چين افتاد.  

  
پس از روی کار آمدن دولت شوروی، اين دولت 
امارت تاجيک نشين بخارا، خان نشين ازبيک نشين 
خوقند و خان نشين ترکمان نشين خيوه را از ميان 
برد. و به جای آن جمهوری های آسيای ميانه را 
به ميان آورد که بيشتر بنا به مالحظات 

ه  شدند. شوروی ها جيوپوليتيکی به ميان آورد
برای جلوگيری از  تصادم منافع دو دولت بزرگ، 
ميان کشور شوروی و چين حايلی را به نام 
مغلوستان به ميان آوردند. همين گونه در 
قزاقستان نيز توده های تورکی زبان (قزاق ها) 
را روی کار آوردند. شوروی ها همين گونه برای 

يی داشته اين که ميان شوروی و ايران حايل ها
باشند، کشورهای تورکی زبان ازبيکستان، 
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ترکمنستان و آذربايجان را ساختند.  در اين 
حال، با پارسی زدايی و ايرانی زدايی، عنصر 
ايرانی تبار و پارسی زبان را بيخی در گستره 

 آسيای ميانه به جايگاه دوم راندند.   
 

سر از آغاز سده  نزدهم، روسيه شماری از خانات 
ايجانی شرق قفقاز جنوبی را گرفت. همزمان آذرب

با آن، چين خان نشين جونگار را که در پی جنگ 
های سخت با قزاق ها، از پا درآمده بود؛ تصرف 
می نمايد. پس از الحاق سرزمين های آسيای ميانه 
و خانات قزاق و خوقند به روسيه، امپراتوری 
عثمانی و خان نشين خيوه، تنها کشورهای تورکی 

 جهان بودند. در
 

در پايان بايسته می دانم يادآور شوم که يکی از 
دشواری های بزرگ در مطالعات تاريخ توده های 
تورکی زبان، نبود خط در ميان آن ها بوده است. 
نخستين اثر مکتوب توده های تورکی زبان، کتيبه 
ارخون است که به يمن مهاجرت سغدی ها در سده 

انات شرقی تورک تدوين ششم ميالدی به گسترده خاق
 يافته است:

های موجود از  ترين نمونه کتيبه اورخون قديمی«
ها با آن چه  زبان ترکی باستان است. اين کتيبه

شود در دو بنای  امروزه الفبای اورخون ناميده می
تاريخی واقع در دشت اورخون در مغولستان امروزی 

ميالدی به احترام دو  ٧٣۵تا  ٧٣٢های  ميان سال
ترک يعنی کول تيگين و برادرش بيلگه  اهزاده گوکش

خاقان يک سياستمدار و يک فرمانده نظامی نگاشته 
اند. سه يادبود کوچکتر نيز در اطراف اين  شده

ها نيز کشف شده است.از ميان سنگ  سنگ نبشته
نوشته های دشت اورخون مهمترين ان کتيبه کول 

ينتسف ها توسط نيکوالی يادر تگين است. اين کتيبه
ميالدی کشف شد و توسط واژه شناس  ١٨٨٩در سال 

رمز گشايی  ١٨٩٣دانمارکی ويلهلم توماسن در سال 
ها بسيار به بناهای تاريخی  شد. اين سنگ نبشته

ترکان در طی دوره دودمان تانگ  که از دوران گوک
 »در چين به جای مانده است شباهت دارد.
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تورکی اين بود داستان فرمانروايی توده های 
زبان بر گستره پهناوری در ميانه های آسيا که 

 تاريخ بسيار جالب و شگفتی بر انگيز دارد. 
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 دنباله شماره چهار  
 
 

 عزيز آريانفر
 

سلطه آسيای ميانه از استيالی اعراب تا 
 روس ها

(برگرفته از کتاب خاستگاه و پرورشگاه تاجيک 
 :620ها، نوشته داکتر شيشف)

در اوائل سده هفتم ميالدی، چينی ها سر از نو 
بار ديگر حوضه تاريم را گرفتند، و همه قبايل 
ترکی خاوری را به بردگی گرفتند. توکيوها را هم 
در هم شکستند و بار ديگر نه تنها سغد را 

ل حتا سرزمين های واقع در پايين تر از گرفتند ب
ميالدی  660-656آن را در ميان رودها. به سال 
گ.] در خجند -سردار آلن ها [نياکان اوستی ها

                                     
با اندکی فشرده سازی و زيز آريانفر، ترجمه ع . 620

 ويرايش.
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زير وسالی چينی ها درآمد. مگر در اين هنگام، 
چين در مرزهای غربی اش نه تنها با ترک ها، بل 
نيز ناگزير بود با پارس ها سر وکار داشته باشد 

توانمندی آن ها در هنگام فرمانروايی خسرو  که
ترين مدارج رسيده باال ميالدی) به 579-531يکم (

بود. خسرو همراه با ترک ها، دولت يفتليان را 
پارس البته، بر تاجيک ها  سايه قدرتنابود کرد. 

باشندگان سغد و سرزمين های همسايه با آن نيز 
 .بود پهن گرديده

  
آيين زرتشتی به آيين  در اين هنگام، در پارس
ساير مذاهب و . کاهنان دولتی مبدل گرديده بود

، مورد پيگرد هم دارندگان انديشه های الحادی
و اهميت روحانيون باال گرفته  قرار می گرفتند

بود. با اين هم، هر يک از توده های شکست خورده 
زبان، آيين و سنت های خود و قوانين و در بسی 

را نگه داشته  خود را نيز از موارد رهبران ملی
، بر همه اداره سراسری فرمان می هر چندبودند. 
 راند. 

 
در دورن دولت، خسرو نظم را با تکيه بر عناصر 

برپا داشته محافظه کار (درباريان و روحانيون) 
. اما در اين زمان، دولت پارس از درون بود

 پوسيده شده بود و آغاز به فروپاشی نموده بود. 
 

ن پادشاهی خسرو يکم در مکه نوزادی پا به در زما
در بود برای ميليون ها انسان ق گيتی نهاد که م 

برای همه جنبه های زندگانی شان قانون وضع 
نمايد و در روند يک هزاره مسيحيت را بر سر 
تسلط بر جهان به چالش فرا بخواند. محمد در 

 پا به گيتی گذاشت.   571اپريل 
 

رزمين های شمالی سرازير يورش قبايلی که از س
گرديده بودند، به تجريد باکتريا از مراکز تمدن 
وقت مساعدت می نمود. دشت های پهناور و باز 
شمال و شمال غربی که مناطق يکسرت و آمو را 
محدود می گردانيد، بيشتر از همه خطر بزرگ يورش 
توده های کوچرو را در بر داشت چون اين مناطق 
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ی شده بودند و شهرهای به وجه احسن کارساز
 آبادانی داشتند. 

 
 ،از همان آوان تاريخ ،اردوهای قبايل تاراجگر

پيوسته بر کولونی هايی که پيشرفته بودند، يورش 
می آوردند و منتظر آن بودند تا به سرزمين های 
يورش ببرند  که می توانستند به آن ها طعمه 

به هر پيمانه يی که يورش ها  نظامی غنی بدهند.
رديدند، به همان پيمانه ترکيب تکرار می گ

دگان اين مناطق تغيير می يافتند، چون نشبا
قبايل مهاجم در بسياری از جاها، زمين های 
باشندگان پيشين را می گرفتند که آن ها را  يا 
اين که بيخی نابود  و ريشه کن می کردند و يا 
اين که به سوی وادی ها و دره های بلند کوه ها 

 دند.می ران
 

ميالدی فرغانه و  638در اين هنگام به سال 
سرزمين های همسايه با آن، ناگزير گرديدند در 
باره بستن پيمان دفاعی با خواهش به چين رو 

چون عرب ها به پارس يورش آورده بودند  .بياورند
و ترس و وحشت را در سرزمين های همسايه 

اين  653به سال  گردانيده بودند. فرمانفرما
هش تکرار گرديد. مگر چينی ها که خود غرق در خوا

درگيری های درونی خود بودند، کمک عملی يی 
نکردند و از همين لحظه تاثير آن ها در غرب 
آغاز به پايين آمدن نمود و عروج اعراب آغاز 

 گرديد. 
 

فاتحان عرب تنها در پی به دست آوردن  در آغاز،
ايشان  بودند و افتخار [پخش] مذهب برای» غنايم«

موارد دوستی شخصی  اهميت بسيار اندکی داشت.
ميان شواليه های سلحشور عرب و جنگاوران بومی 

بر  ،هم ديده می شد. آرمان های جوانمردانه
فاتحان که آرزومند بودند جنگجويان خود را 
روحيه ببخشند، نيز بی تاثير نماندند. قتيبه 

ناميد. نفوذ نيرومند » دهقانان عرب«آنان را 
ه شدن ترب ها در اين سرزمين، تنها با گماشع

به عنوان والی  705قتيبه بنی مسلم به سال 
خراسان، آغاز گرديد. با اين هم، در دوره 
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فرمانروايی او، عرب ها تنها توانسته بودند در 
 . يابندبخش های جنوبی اين سرزمين سلطه 

 
در سرزمين های زير سلطه، واليان عرب گمارده می 

اين هم، اين واليان تنها فرماندهان شدند. با 
نظامی بودند و ستانندگان ماليات؛ و در کنار 

مديريتی  با اختياراتآنان، دودمان های بومی 
به زيستايی خود ادامه می  ند کهاشته شده بودمگ

دادند. با اين همه، باشندگان بومی حتا در همين 
اوضاع هم نمی توانستند به خودکامگی عرب ها بی 

بنگرند و کماکان چشم انتظار به اميد  تفاوت
ميالدی و  731ياری چين داشتند. سمرقند به سال 

 ميالدی هنوز باجگزار چين بودند. 754فرغانه به 
 

پرسشی که مطرح می گرديد، اين است که زندگی 
نشانگر  سياسی عرب ها در فرارود چگونه بود؟

اصلی و عمده اين زندگی سياسی را بايسته است با 
ميت اشرافيت زميندار (دهقانان نامنهاد) که حاک

يعنی اتحاد  محرابدر پارس هم در اتحاد تخت و 
اقتدار حاکميت شاهی و کاهنان پرنفوذ بازتاب می 

درباريان  -يافت، باز شناخت. مالکان بومی
هم بودند. حتا نيرومند ترين ايشان  نخستين

همانند اتباع خويش به نام دهقانان ياد می 
  621شدند.

 
 -در منابع عربی، بارها از گاردهای شخصی مالکان

سخن به ميان می آيد. مگر، از » چاکران«از 

                                     
» گ«است. چون عرب ها حرف » دهگان«. پارسی اين کلمه  621

می نوشتند. دهگان به معنای » دهقان«ندارند، آن را 
است. پس از » دهدار« -زميندار، فئودال، خان و صاحب ده

به » اشراف ايرانی«رهيابی اسالم، چندی اين کلمه چوناِن 
نيم عرب کاربرد داشت. معنای کنونی آن معنای انتو

گ.]؛ -[(کشتگر، کشتکار، کشتمند،  بزرگر، برزگر و)
پسان ها رواج پيدا کرد. پس از آن که دودمان های ترکی 
زبان در فرارودان و خراسان، جای سامانيان را گرفتند، 
اشراف زميندار ايرانی جايگاه پيشين خود را از دست 

 داند. 
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» شاهان«.... در باره دربار 622بازگويی نرشخی
بخارا بر می آيد که اين گاردها تنها پاسبانان 

متشکل از نمايندگان جوان  -تشريفاتی بوده اند
اشرافيت که به نوبت اين خدمت را در دربار 

 اهان و سرداران خود انجام می داده اند.ش
 

چنين ساختار سياسی، نمی توانسته است سخن بر  با
سر مذهب دولتی به مفهوم جدی کلمه در ميان بوده 
باشد. با آن که در اين جا هم مانند پارس، آيين 

زرتشتی بود. هر چند، در ميان  -اليه های حاکم
ود و باشندگان آيين بودايی (بوديسم) هم رايج ب

همين گونه کيش های دوآليستی و حتا مسيحيت. 
هنوز هم در اين هنگام باشندگان بومی بسياری از 

پشته، تپه) های آرامگاه ها را به دژ، قرغان (
نام مغان يعنی کاهنان آتش پرست مسمی می 

 ساختند.
 

پشته) های حفاری شده، به گونه دژ، در قرغان (
ت شده اند با يی که روشن است، گورهای کوچکی ياف

استخوان های مردگان. ابعاد کوچک اين گورها 
نشان می دهند که در آن ها تنها استخوان های 
مردگان را گذاشته شده بودند. استخوان ها 
نپوسيده اند. معموال جدا کردن و بريدن گوشت ها 
از اسکلت مردگان نا محتمل پنداشته می شود. با 

گواهی می به وقوع چنين امری  623اين هم، طبری
 624دهد.

 

                                     
تاريخ نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر؛ ه: . نگاه شود ب 622

، ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القبادی، بخارا
 گ.-.٧٧تهران، سنائی، بی تا، ص 

، تاريخ طبریطبری، محمد بن جرير؛ . نگاه شود به:   623
ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات بنياد و 

 گ.-.۴٧١، ص ١٢، ج ١٣۵۴فرهنگ ايران 
 

جلد يکم کتاب  361ا جان غفور اف در ص. . باب 624
به گونه يی «در اين باره چنين نوشته است: » تاجيکان«

) نوشته است اين رسم 1909که اينوسترانسيف ک. آ. (در 
حتمی نبود و تنها در موارد خاص به اجراء گذاشته می 

 شد.
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 - فرمانروای وقت بخارا (بخارا خدات  379به سال 
بخارا خدا) به دست دو دهگان دشمن با وی کشته 

می افزايد:  ،شد. طبری با بازگويی اين رويداد
از بدن او گوشت ها را بريدند و استخوان هايش «

  625».را به بخارا بردند
 

عی تسان در باره سمرقند تنها منب -روايات سيوان
اند که سخن از مبارزه ميان آيين های زرتشتی و 
بودايی به زبان می آورند. با اين هم، به گفته 
همين راهب در باره موفقيت پويايی های شخص وی 
نشان می دهند که اين مبارزه شديد نبوده است. 
تا جايی که روشن است، کاهنان در امر مبارزه با 

موده بودند. استيالگران عرب هيچ نقشی را بازی نن
داده هايی هم در دست نداريم که به اين پرسش 
پاسخ بگوييم که آيا در ميان خود اشرف، مانند 

 پارس اليه ها و مدارجی هم بوده است يا نه؟
 

طبری در برخی از جا ها برای شواليه های آسيای 
ميانه از واژه هايی کار می گيرد که برای 

پارسی به  برجسته ساختن اليه های بااليی اشراف
کار می رفته است. مگر در عين زمان، به گونه يی 
که روشن است، کلمه دهقان به پيمانه همسانی 
برای تشخص کشاورزان عادی و سرداران پر نفوذ به 
کار برده می شده است. به همين مفهوم اين واژه 

 کنون هم به کار می رود.
 

جايگاه ويژه يی را چنين بر می آيد که اشراف 
ندر کار مسايل مالی داشته بودند، يعنی دست ا

بازرگانان که به يمن بازرگانی کاروانی با چين 
و ديگر کشورها توانگر شده بودند. در پهلوی 
حکايت طبری در باره راندن اين بازرگانان از 
سوی سغديان، حکايت نرشخی در باره بازرگانان 
بخاری نشان می دهد که آنان دارای جايدادهای 

يی بوده اند و در کاخ ها زندگی می کرده گستره 
اند و از ديدگاه وضعيت خود بسيار کم از 

 دهقانان (اشراف) متفاوت بوده اند.

                                     
سخنی چند در باره فرهنگ آريايی در «. برتلد و. و.،  625

 .43، شماره 1896، »پيک ترکستان«جله ، م»آسيای ميانه
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شايان يادآوری است که ما در اين جا با دارايان 
اندکشماری سر وکار داريم که منافع شان با 
منافع اشراف همگون بوده است، نه با اليه 

شمار به گونه دوره صنعتی بسيار  –بازرگانی
اسالمی. در باره آشتی ناپذيری ميان دهقانان 
(زمينداران) و بازرگانان هيچ اطالعی در دست 
نيست. در اين سرزمين، به گونه  يی که طبری باز 
می گويد، رسم و رواج ها و سنت های سغدی به 

همه ساله در سمرقند  ويژه گسترش داشته است.
و صراحی باده  ميزی آراسته و روی آن پيمانه

برای دالورترين سلحشور سغد گذاشته می شد.  
هرگاه کس ديگری به پيمانه دست می زد، و او با 
اين کار مرد سلحشور را به دوئل فرا می خواند. 
هر که حريف خود را می کشت، او را چونانِ 
دالورترين قهرمان کشور تا پيدا شدن مدعی ديگر 

 می شناختند.
 

شدن به فرارودان، ناگزير عرب ها با سرازير 
گرديدند با شمار بسيار متصرفات خورد و بزرگ سر 
و کار پيدا نمايند که ميان آن ها نبردهای 
پيوسته يی روان بود و دارای اليه های جنگجو و 
دالور مگر بيخی بی سر و سامان بودند. در چنين 
اوضاعی، نتيجه مبارزه نمی توانست ترديد 

سه با کشاکش های بومی، برانگيز باشد. در مقاي
کشاکش ها ميان خود عرب ها و حتا دشمنی ميان 
قبايل شمالی و جنوبی عربی نمی توانستند اهميت 

 داشته باشند.
 

پيروزی اعراب به ياری خود باشندگان  ،تا جايی
قانون معروف عمر که بر  626بومی به دست آمده بود

اساس آن تنها مومنان حق داشتند سالح حمل 
در آسيای ميانه کاربردی نداشت. قتيبه نمايند، 

و ديگر فاتحان عرب در لشکرکشی های خود از 
باشندگان يک جا در برابر باشندگان ديگر جاها 

 بهره می گرفتند.

                                     
که به دليل دشمنی و همچشمی با يک ديگر، برای زدن .  626

 گ.-دشمنان شان، با اعراب همدست می شدند
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دليل کند بودن فتوحات تا جايی اين بود که خود 
عرب ها زمان درازی به گرفتن غنايم و باج و 

ی کلی خراج بسنده می کردند و در پی استيال
سرزمين ها نبودند و از سوی ديگر موانع طبيعی 

 هم در اين امر نقش داشتند.
 

به رغم جنگجويی های درخشان و توانمندی رزمی 
عرب ها، اوضاع طبيعی ميهن شان نمی توانست بر 
آنان تاثير گذار نباشد. هرگاه آنان در لشکرکشی 
های بيابانی و دشتی تقريبا با دشواری يی بر 

دند، در نبردهای کوهی بسيار با دشواری نمی خور
عادت می کردند و بسيار ناکامانه عمل می کردند 
حتا در چنين کتل هايی که برای سپاهيان امروزی 

سرداران  ،هيچگونه دشواری ندارد. به گفته طبری
بومی در اين هنگام همه ساله در يکی از شهرها 
در همسايگی خوارزم گرد هم می آمدند و به يک 

گر وعده می سپردند تا به همه دعوا های خود دي
را از راه های مسالمت آميز و سازش ها رسيدگی 
کنند و دست به اقدامات جنگی نيازند و همه با 

 هم با عرب ها به مبارزه بپردازند. 
 

اين که به چه پيمانه اين وعده ها تحقق پيدا می 
کردند، از روی آن که ناگزير می گرديدند همه 

کنند و از تاريخ تازه ن عهدها را ساله اي
فتوحات قتيبه ديده می شود. قتيبه برای دستيابی 
به اهدافش، از هيچ ابزاری دريغ نمی کرد. او 
درجاهايی که شجاعت و دليری بسنده از کار نمی 
برآمد، با نيرنگ بازی و شيادی و پيمانشکنی 
متصرفات اعراب را در ماوراالنهر  تحکيم  می 

پيمانه بااليی از همچشمی ها و دشمنی بخشيد و به 
 ها در ميان باشندگان بومی بهره می جست.

 
هنگام لشکرکشی به سمرقند،  712به سال 

بخاراييان و خوارزميان از ته دل به هواداری از 
قتيبه جنگيدند، به گونه يی که اخشيد گوريک به 
سپهدار عرب گوشزد کرد که او تنها به ياری 

بر آنان  ،دشمنانش» ندانبرادران و خويشاو«
 پيروز گرديد.
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) با مستقر ساختن پادگان های 715-705قتيبه (

 کاملبه استيالی  ،عربی در مناطق عمده مسکونی
 به گونهاين سرزمين آغاز کرد. با اين هم، 

نهايی ماوراالنهر تنها در عهد دودمان عباسيان 
که در نيمه سده هشتم برجای امويان نشستند، 

. قتيبه در بخارا، سمرقند و برخی يدتسخير گرد
ديگر از جاها مسجدهايی ساخت و باشندگان بخارا 
را وادار گردانيد تا نيمی از خانه های شهرستان 
را برای اعراب واگذار گردند. بر پايه يک 
روايت، سمرقنديان می بايستی بيخی شهر خود را 
که به دست اعراب افتاده بود، ترک می گفتند. 

که قتيبه برای توجيه اين کار، آياتی طرفه اين 
از قرآن را برخواند و داستان بربادی و تباهی 

   627(هالکت) قوم هود و ثمود را آوند آورد.
 

قتيبه با سپاهيان خود تا خجند و  713به سال 
در فرغانه که در کرانه راست رود  ژررلشحتا تا 

سير در شمال باختری نمنگان دارد، رسيد. او در 
 از مناطق در فرغانه واليان عربی گماشت.بسياری 
در گرهگاه راه ها واقع است و نقش بی که خجند 

چون و چرا يی در سرنوشت های توده ها هنگام 
استيالی آسيای ميانه از سوی اعراب داشت. اين 
شهر يکی از شهرهای بزرگ ماوراالنهر با دژ 
(حصار) بزرگ، شهرستان و رباط بود. در دژ 

و در شهرستان مسجد جامع داشت. در  (حصار) زندان
کاخ شاهی واقع بود. شهر  -رباط در ميانه ميدان

و بوستان  ها به انگورستان (تاکزارها)، و باغ
های خود می باليد. باشندگان پيرامون شهر نمی 

د و نتوانستند نيازهای شهريان را برآورده ساز
از اين رو، گندم برای شهر بايد از فرغانه و 

 آورده می شد. اوسروشنه

                                     
هود  61. به گمان بسيار، شايد قتيبه آياتی از سوره  627

و داستان حضرت صالح را برای ترساندن باشندگان سمرقند 
نموده باشد که هرگاه برخوانده باشد و آنان را تهديد 

خانه های شان را که اعراب پيروزمند به غنيمت گرفته 
بودند، به آنان ندهند؛ دچار عذاب سهمگين خواهند شد و 
با رويداهايی چون زمينلرزه و صاعقه، مانند هود و 

 گ.-ثمود به هالکت خواهند رسيد.
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دون از طريق  -راه اصلی از خجند به کتل تريک

اوزگند از بخش جنوبی فرغانه  -نقطه آخری فرغانه
از طريق شهرها زير می گذشت: کِند (کند بادام)، 

(که هر يک از  سوخ، ريشتان، زنده رفش وکوبه
 ديگری به اندازه يک روز (منزل) مسافه داشت).

 
ها در سده نهم به گونه به رغم آن که فرغانه تن

نهايی به دست مسلمانان افتاد، در دور و بر 
انديجان اماکن مقدسه اسالمی ساخته شده بود. 
خجند از سوی شمال از يورش های ترک ها با مانع 
دوگانه يی مصوون بود: رود سير نزديک ترين مانع 
به سوی خجند بود. وادی چرچيک از سوی شمال با 

ی سايليک تا کرانه های سير ديواری که از کوه ها
دريا ساخته شده بود؛ در امان بود. بقايای اين 
ديوار تا کنون به شکل يک خاکريز بر جا مانده 
اند که بوميان همانند خاکريز بخارا آن را به 

  628نام کمپير دوال (ديوار) می خوانند.
 

آن چه مربوط می گردد به راه از بينکنت 
ا، تا همين امروز به خجند، در اين ج629(تاشکنت)

هم راه های کوهستانی نسبت به راه هايی که کنون 

                                     
، در »تاجيکان در مسير تاريخ«کتاب   250. در ص.  628

تاجيک ها و تاجيکستان تا حمله «سيدی، مقاله مهدی 
نرشخی در تاريخ بخارا «در اين باره آمده است: » مغول

چگونگی بنای ديوار مشهور گرداگرد بخارا نيز که به 
يعنی پيرزن شهرت داشته، نوشته » کمپيرک«کمپرک يا 

 گ.–». است
 

شهری در کرانه  -. بينيکنت، بيناکنت يا بانوکيت 629
زديکی جايی که رود ايالکا به آن می راست سيردريا در ن

ريزد، يعنی انگرين (آهنگران کنونی). نگاه شود به: و. 
، (ص. »کارهايی در باره جغرافيای تاريخی«و. برتلد، 

273( 
 

شايان يادآوری است که در مسير رود آهنگران، در سمت 
راست شهر آهنگران، شهرکی به نام انگرين هم هست که در 

گل باغ، اپارتاک و چيگيرستان قرار نزديکی روستاهای 
 دارد. شهر آلماليک در جنوب آهنگران قرار دارد. 
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از راه دشت ها کشيده شده اند، اهميت بزرگی 
دارند. در تاريخ از دو راه ياد می گردد: يک 
راه از بينکنت تا چشمه سيمين (نقره فام) که در 

کنونی واقع است از طريق  630مقابل روستای ابليک
ند می رفته است که در آن دون به خج –کتل کِندر 

هنگام منطقه تحکيم يافته يی در نزديکی زنجيره 
يی کوهستانی بوده است به سوی خجيستان از طريق 
سمگار (سمگر). اين راه بسيار مهم بود، زيرا در 
نزديکی خجند کان های نمکين بزرگ (نمکسارها يا 
نمکزارها) قرار داشتند که نيازهای شهرهای شاش، 

ر مناطق را برآورده می ساختند (سنگ خجند و ديگ
نمک به گونه يی که روشن است، کنون هم در کوه 

 های نزديک به سمگر برداشت می گردد).  
 

در مسير رود سير دريا  ،دومين راه به سوی پايين
رود آهنگران به آن و به کرانه راست  گاهتا ريزش

رود می رفت و از آن جا به سوی شمال امتداد می 
 يافت.

 
راه ميان خجند و سمرقند به گستره منطقه 
اوسروشنه مربوط می گرديد. در باره اين منطقه 
پيشتر يادآور ی نموديم. کنون تنها می افزاييم 

سروشنه کمتر توسعه يافته وکه زندگانی شهری در ا
بود. منطقه کمتر از ديگر جاها زير تاثير فرهنگ 
ر عرب رفته بود و از همين رو می بايستی ساختا

کهن آريايی اشرافی خود را برای مدت بيشتری نگه 
داشته باشد. در منطقه مواد برای ساختن جنگ 
افزارهای آهنين استحصال می شد که در فرغانه 
ساخته می شد و حتا به جاهای دوری چون بغداد 
برده می شد. در کوه ها طال، نقره، گوگرد و 

 نوشادر استخراج می شد.
  

                                     
.  بايد توجه داشت که از آن زمان تا کنون بسياری  630

از نام های جغرافيايی چند بار تغيير يافته اند. برای 
مثال در دوره شوروی شهر خجند را لينن آباد نامگذاری 

شی شوروی دوباره به نام نموده بودند که پس از فروپا
تاريخی آن تغيير کرد. از همين رو،  شايد در نقشه ها 
شماری از اماکن، به نام هايی که در متن آمده است، 

 گ.–ديده نشوند. 
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نديان ناگزير گرديدند در هنوز در سده هشتم خج
خيزش های باشندگان در برابر تسلط اعراب که 
ديگر از مقاومت ترک ها در برابر عرب ها محروم 
شده بودند، شرکت ورزند. اين گونه، به سال های 

سغدی ها که در برابر عرب ها دست به  721-722
شورش يازديده بودند، همانا دهقانان و 

 را ترک دادند.  بازرگانان پولدار ميهن خود
 

پادشاه فرغانه به آنان وعده سپرد تا زمين هايی 
را در ناحيه اسفره برای شان واگذار نمايد مگر 
پيمان شکنانه به آن ها خيانت ورزيد و آنان را 
در برابر عرب ها تنها گذاشت. گريزيانی که در 
خجند به محاصره عرب ها افتاده بودند، ناگزير 

پردند بدهی های خود را از تسليم شدند، و تعهد س
پس از واگذاری شهر، عرب  بابت خراج بپردازند.

ها با بهانه گيری به پيمان پشت پا زدند و سغدی 
ها را ناجوانمردانه و ستمگرانه کشتند. با همين 
گونه پيمان شکنی، آن ها همه دژها و آبادی ها 
را در وادی های زرافشان و رود قشقه دريا 

 طره خود را پهن نمودند.گرفتند و بيخی سي
 

عرب ها بار ديگر به ماوراالنهر  724به سال 
لشکرکشی نمودند و تا فرغانه پيش رفتند، مگر در 
راه بازگشت از سوی ترک ها درهم کوبيده شدند و 
با ديدن زيان های سنگين باز گشتند. ترک ها در 
آن هنگام ميان عرب ها و چينی ها آغاز به جا به 

 631رييس قبيله تيورگيش -دند. سولوجايی نموده بو
                                     

. قبيله يی که زير فرمان خان های ترک های غربی بود  631
و در ترکيب پنج ايماق دولو شامل می گرديد و پس از 

ای ترکی غربی، جای آن ها را سقوط حاکميت ها خان ه
قبيله تيورگش ها گرفت. منشای آلتايی آن ها همچنين با 
موجوديت در حال حاضر تاتارهای طايفه های تيورگش و 

 کيرگيش تاييد می گردد.
 

از  ،بايد متوجه بود که پنج ايماق های ترک يادداشت:
چهار ايماق های ايرانی تبار باشنده افغانستان کنونی 

يکی از بزرگترين ترک  -رند. اکادميسين برتلدتفاوت دا
(نام » جغرافيای تاريخ ايران«شناسان جهان در کتاب 

جغرافيايی ايران)، ترجمه  -سيمای تاريخی -روسی آن
آقای همايون صنعتی زاده  بارها بر ايرانی بودن چهار 
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ترک با گرفتن سراسر بخش غربی آسيای ميانه دولت 
نيرومندی را بنياد گذاشت که بر پايه منابع 

و بر پايه منابع چينی تا سال  737عربی تا سال 
دوام کرد. سولو با در دست گرفتن سراسر بخش  738

غربی آسيای ميانه، نمی توانست بدون مبارزه 
ر را به عرب ها واگذار نمايد. هرگاه ماوراالنه

» بوستان امير المومنين«عرب ها به سغد چوناِن 
نگاه می کردند، برای ترک ها نيز داشتن منطقه 

سولو طی  غنی و بارور اهميت به سزايی داشت.
سراسر دوره پادشاهی خود، از دهقانان شورشی در 
برابر عرب ها پشتيبانی می کرد و به عرب ها 

                                                                                                           
ايماق های افغانستان تاکيد کرده است. به گونه مثال 

از ميان ساکنان غور، اقوام «می نويسد:   91در ص. 
بيابانگردی پيدا شدند که هر چند در اصل ايرانی و 

« ايماق«ايرانی زبان بودند، اما با اسم عام ترکی 
(تلفظ درست اويماق= طايفه يا قبيله، يعنی چهار 

 طايفه) نام گرفتند. 
اين بيابانگردان هم از نظر هم از نظر آداب و رسوم و 

با ساکنان يکجانشين مناطق  ،گويشهم از ديدگاه زبان و 
که پارسيوان (درست آن پارسی زبان است)،  -کشاورزی

تفاوت های فاحش دارند. اويماق ها به  -خوانده می شوند
گروه های مختلف تقسيم می شوند: جمشيدی ها، تيمنی ها، 

 »فيروزکوهی ها،تايموری ها.
 

به گونه يی که ديده می شود، خواندن چهار طايفه دشت 
نشين و چادرنشين گستره ميان هرات و غور و فراه به 
نام چهار اويماق (چهار طايفه) موجب گرديده که شماری 
پژوهشگران شتابزده آنان را مغولی تبار بخوانند. در 
حالی که دست کم به گونه يی راولينسون نوشته است 

سيستانی ها نمونه ناب ترين آريايی ها می باشند و «
های هرات شايد تنها نماينده نخستين  همراه با جمشيدی

آريايی های ايرانی هستند که بهتر از ديگران خصوصيات 
 »نژادی و زبانی دوره هخامنشيان را حفظ کرده اند.

 
در هر دو «بارتلد در باره فيروزکوهی ها می نويسد: 

 ،سوی رشته کوه های تيربند ترکستان و در دره هريرود
. وجه تسميه آنان از نام فيروزکوهی ها زندگی می کنند

پايتخت قرون وسطايی غور گرفته نشده، بل که مربوط است 
به اسم منطقه مستحکم کوهستانی فيروز کوه ايران که در 
حواشی مازندران قرار دارد. اين قلعه مستحکم را تيمور 

گشود و تمامی سپاهيان مستقر در آن جا را  1404در سال 
 گ.  -» به هرات منتقل کرد.
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ن هايی رساند که به او القابی چون چنان زيا
 ، فيل و غژگاو داده بودند.»ابو مزاحم«
 

از خودکامگی و اخاذی عرب ها و واليان آن ها در 
گام نخست مردمان عادی زيان می ديدند. گاهی 

يان با منافع مذهب که امنافع خزانه و قدرت دار
فتوحات در راه آن صورت می گرفت، با هم بر می 

جا نيز درست مانند همه جاهای خوردند. اين 
ديگر، دولت اعراب مساله اين که آيا از بوميانی 
که اسالم آورده اند، خراج گرفت يا نه؛ مشکل 

 بزرگی به بار آورده بود. 
 

در پی دعوت  728والی خراسان، به سال  -هتراس
باشندگان ماوراالنهر به اسالم گرديد. به سمرقند 

رديد: يک عرب و يک دو نفر مبلغ (مسيونر) گسيل گ
پارسی. در اين حال، والی به آنان وعده داد که 
از کسانی که تازه به اسالم رو بياورند، ماليات 
گرفته نخواهد شد. دستاوردهای موعظه ها فراتر 
از همه انتظارات از کار برآمدند و ناخشنودی و 
ناخرسندی برابری را هم در ميان خزانه  داران و 

ن بر انگيخت. دهقانان در حفظ هم در ميان دهقانا
ساختار اشرافی (اريستوکراسی) ذينفع بودند و از 
همين رو، نمی توانستند در قبال گسترش آيين نو 
که در اين هنگام هنوز بار دمکراتيک خود را از 

 ند. ندست نداده بود، بی تفاوت بما
 

توان مسلمانان در حراج «خود هتراس دريافت که 
ز ماليات تنها نومسلمانانی و دستور داد ا» است

را معاف بدارند که ختنه را بپذيرند، مقررات 
اسالمی را به جا بياورند و بتوانند قرآن 
بخوانند. به او پاسخ دادند که باشندگان بومی 
به راستی اسالم را پذيرفته اند و آغاز به ساختن 
نيايشگاه ها (مسجدها) نموده اند و اين گونه، 

کسی نمانده است که از وی  همه عرب شده اند و
ماليات گرفته شود. وانگهی تصميم گرفته شد : 

ماليات را از کسانی بستانند که از آنان در «
 ». گذشته گرفته می شد
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در پی اين فرمان، خيزش سراسری رخ داد. همه سغد 
در برابر عرب ها به پا خاستند و ترک ها را به 

ن بومی کمک فرا خواندند. طرفه اين که باشندگا
به پيروی از پارسيان بيشتر به پذيرش آموزه های 

چون آن ها با مبارزه از 632شيعيان متمايل بودند
حق ملی و بازماندگان او، با اين کار در 
اپوزيسيون حاکميت عرب که پارسيان آنان را دوست 

 نداشتند، ايستاده بودند.
 

ميالدی) از طريق  747ابومسلم [خراسانی] (حدود 
تلفيق ميان اسالم و باورهای باشندگان التقاط و 

بومی، به ويژه آموزه های در باره تناسخ 
(باززايی)، دهقانان و دهنشينان را به سوی خود 
کشانيد. او پس از پيروزی بر بازماندگان 

ناگزير گرديد مساعی تازه يی را برای  ،امويان
آن به خرج بدهد که فرمانبرداری همه اين توده 

و هم با اعراب و هم با جنبش های ها را نگهدارد 
 توده يی پارسيان به مبارزه بپردازد. 

 
در نيشاپور از جمع آتش پرستان، بيخ افريد [(به 
گفته عوفی بخارايی، ميخ افريد)، بنا به منابع 
ديگر به آفريد]، اصالحگر مذهبی به پا خاست که 
آرزومند احيای آموزه های زرتشت به شکل ناب آن 

شدت بر روحانيون رسمی پارسی می  بود و به
تازيد. مغان به ابومسلم شکواييه بردند که کسی 
پيدا شده است که هم آيين آنان و هم آيين 

و ابومسلم به  633ابومسلم را به چالش می کشاند

                                     
. در آن برهه، بيشترينه باشندگان ايران کنونی سنی  632

 بودند.
آفريديان به  آفريد، فرزند ماه فرودين بود. به به.  633

عنوان نخستين شورشيان ايرانی ضد عرب و ضد اسالم 
اند، که در ناحيه ميان نيشابور و هرات  شناخته شده

آغاز به تکاپو کردند. مردم بسياری به او گرويدند و 
ال گرفت. موبدان زردتشتی با او مخالفت کردند و کارش با

شکايت نزد ابومسلم بردند و گفتند وی نه مسلمان است و 
نه زرتشتی و موجب اخالل هر دو آيين است. عبدهللا، شعبه 

های بادغيس بگرفت و نزد ابومسلم برد و  او را در کوه
او را کشتند. نويسندگان تا اوايل قرن پنجم هجری به 

 گ.-اند. آفريد اشاره کرده وانان بهوجود پير
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پشتيبانی مغان برخاست و با سرکوب جنبش به 
عنوان يکی از پوياترين نمايندگان عباسی ها در 

سود علويان که عباسيان به  سرکوب خيزش ها به
 تدريج جای آنان را می گرفتند، مشارکت ورزيد.

 
به گونه يی که روشن است، جنبش شيعی در آغاز 

ارشادات پيامبر و به پيروری از تنها به خاطر 
به راه افتاده بود. مگر  هواداری از خاندان وی

در اين حال، از مدعی مشخصی نام برده نمی شد. 
علويان  ،ان طبيعی پيامبرهر چند، جانشين

بازماندگان علی ابن ابی طالب) شمرده  -(امامان
 می شدند.

 
عرب ها در برابر  751-750در بخارا به سال های 

شريک بن  -. رهبر جنبشخيزش زدندبه دست عباسيان 
آل محمد  هما ب««اعالم داشت که  634شيخ المهدی
غير حق   ايم که خون ها بريزيم و به بيعت نکرده

شريک به هواداری از علويان خيزشی ». ل کنيمعم
را به راه انداخت. نمايندگان دولت عرب در 

به هواداری از او برخاستند.  ،بخارا و خوارزم
به ويژه باشندگان شهر بخارا استوار پشت سر او 
ايستادند. خيزش با خشنونت بسيار درهم کوبيده و 
ه فروخوابانيده شد. شهر آتش زده شد. چنانی چه س

شبانه روز پيهم می سوخت. سپس در سمرقند بقيه 
 شورشيان را در هم شکستند.

 
همزمان با ناآرامی های درونی، ماوراالنهر با 
خطر بزرگی از سوی دشمن بيرونی رو به رو بود. 

چينی ها بار ديگر در فرغانه و شاش  748به سال 

                                     
ه.  133. قيام شريک بن شيخ مهری در تابستان ( 634

  ماهتابی) آغاز شد. نرشخی در بارهء چند و چون مذهب
شيعه   وی مردی مبارز بود و مذهب«نويسد که:  شريک می

فرزندان   داشتی و مردمان را دعوت کردی به خالفت
نيز بر اين   گرديزی »اميرالمؤمنين علی رضی اہلل عنه.

به آل «مساله تأکيد کرده و نوشته که وی مردم را 
يعقوبی و طبری بر اين بسنده » کرد. ابوطالب دعوت می

ما با آل «  اند که وی بر ابومسلم اعتراض آورد که کرده
غير حق   ايم که خون ها بريزيم و به محمد بيعت نکرده

 ».عمل کنيم.
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سپهدار  -[(تاشکنت)] پديدار شدند. زياد بن صالح
تازگی ها خيزش شريک را درهم کوبيده  ابومسلم که

سپاهيان چينی را به  751بود، در ماه جوالی 
چژی در هم شکست. اين  -سيان -فرماندهی گانو

. چون سرنوشت ساز بودنبرد در تاريخ ترکستان 
که کدام يک از دو فرهنگ چينی يا  تعيين کرد

 مسلمانی به سرزمين فرارود چيره گردد.
 

ر دشمنان خارجی و داخلی اين گونه، ابومسلم ب
خود چيره گرديد. با اين هم، محبوبيت عظيم او 
در ميان باشندگان بومی خراسان که برای آنان او 
نه تنها نماينده حاکميت دولتی، بل نيز آموزگار 

بود، در ميان عباسيان نگرانی هايی را هم باوری 
بر پايه [  755ابومسلم به سال  بر انگيخت.
هجری خورشيدی برابر با  137 سال ،منابع ديگر

] به دربار خليفه [المنصور] فراخوانده شد و 557
خائنانه و ناجوانمردانه با خشونت سر به نيست 

 شد.
 

پس از اين، هواداران ابومسلم به دشمنی عباسيان 
برخاستند. رهبران شمار بسياری از جنبش های 

به گونه يی پويايی 635شيعی از پارس و ماورالنهر
 636را با نام ابومسلم پيوند زده بودند. های خود

                                     
مسلم خود شيعه نبود، روشن . با  توجه به اين که ابو 635

است نمی توان همه جنبش های خالفت ستيز در فرارود و 
 خراسان را چونان جنبش های شيعی به شمار آورد.

 
مانند جنبش سنباديان، جنبش راونديان، جنبش  . 636

جامگان  اسحاقيان، جنبش استادسيسيان، جنبش سرخ
 دينان، سرخ علمان، جنبش مهريان و... خرم

 
های مهم اجتماعی مذهبی پس از  دينان از جنبشجنبش خرم

اسالم در ايران و آغازگر جنبش جاويدان پور شهرک اواخر 
) بود که بعدها بابک ٢٠١-١٩٢( ماهتابیقرن دوم هجری 

معروف به خرمدين رهبری آن را به دست گرفت  -پور مرداس
 ٨١۶برابر با  ماهتابیهجری  ٢٢٣-٢٠١سال،  ٢٢و بيش از 

ی در ناحيه آذربايجان و جبال که بعدها ميالد ٨٣٨ -
کردستان خوانده شد، و مناطق مرکزی ايران در برابر 
اشغالگران عرب و خلفای اسالم رزميد، ولی سر انجام، 
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رنگ مميزه خيزشگران (روشن است تنها در جنبش 
های آشکار) رنگ سپيد جامه ها و درفش های شان 
بود و از  همين رو خيزشگرانی که به همين خاطر 
به پا برخاسته بودند، کسانی که زمانی درفش 

را چنان باشکوه بر دوش می کشيدند، نام 637سياه 
امگان را به خود گرفتند (به عربی سپيد ج

  638الموبيده).
                                                                                                           

را دربند کرد  معتصم خليفه عباسی با تزوير و نيرنگ او
 گ.-.و به طرز ترسناکی کشت

 
گر .  عباسيان به بهانه خونخواهی امام حسين و دي 637

اعضای اهل بيت، جامه های سياه به بر می کردند و درفش 
های سياه بر می افراشتند. مگر اصل هدف ايشان گرفتن 
خالفت از امويان بود. چه، پس از آن که به قدرت دست 
يافتند، پيوندهای خويشاوندی با بازماندگان خاندان 
امام علی را به فراموشی سپردند و خود به سرسخت ترين 

آنان مبدل شدند. مگر با اين هم، هميشه جامه  دشمنان
های سياه می پوشيدند تا خود را سوگواران هميشگی 
خاندان نبوت و امامت نشان دهند و در واقع اين نمادی 

 بود برای کسب مشروعيت خالفت ايشان.
 

جامگان به رهبری ابومسلم خراسانی يکی از  جنبش سياه
يافته در چهارچوب  نهای مسلحانه و سازما نخستين مقاومت

اسالم و در واقع عليه اسالم در همان سده نخست و دوم 
هجری بود. سياه جامگان يا ابومسلميان نخست جنبشی را 
در برابر ظلم و زور کارداران خلفای اموی در ايران 
سازماندهی کردند و سپس هنگامی که ابومسلم شهرت يافت 

ستند که خالفت جامگان سراسری شد، آنان توان و نهضت سياه
را از خاندان امويان به عباسيان منتقل کنند. نقطه 

 آغاز اين جنبش شهر انبار بوده است.
 

به هر رو، در آينده سنتی بر جا ماند که پيروان و 
دوستداران امام حسين در روز سالگرد شهادت وی در دشت 
کربال  جامه های سياه پوشيده و درفش های سياه بر دوش 

بازماندگان شان، لنگی های سياه  -سيدان می کشيدند و
به سر می بستند که اين سنت تا به امروز رواج دارد. 

 گ.–در کل، رنگ سياه نماد سوگواری و مرگ است. 
 

هجری، برابر با  ١٣٧پس از کشته شدن ابومسلم در .  638
های رنگارنگی به خونخواهی از او  ميالدی، جنبش ٧۵٧

از سرهنگان سپاه او به  سازماندهی شدند. از جمله يکی
نام حکيم هاشم مقنع معروف به نقابدار که بنا به گفته 
ابو جعفر نرشخی در تاريخ بخارا، مدتی نيز وزير 
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طبری آغاز جنبش شيعی را در خراسان هنوز در 

) می پندارد. 720-717دوره فرمانروايی عمر دوم (
حارث بن سوريج پرچم سياه را  734مگر تنها در 

به خاطر کتاب خدا و ارشادات پيامبر او بر 
افراشت. او وعده سپرد سازشنامه هايی را که 
اعراب با پيروان ساير کيش ها بسته بودند، 
رعايت نمايد، از مسلمانان ماليات  نگيرند و 

 کسی را آزرده نسازند. 
 

نخستين فرمانروايان دودمان عباسی، درست مانند 
فرمانروايان غير مذهبی بودند و آشکارا  ،امويان

از علوم يونانی و از آموزه های خردورزانه 
. تفاوت اصلی ميان حمايت می کردند 639معتزله

بيشتر تمايالت دولتی ايشان  ،امويان و عباسيان
 بود. امويان در گام نخست رهبران اعراب بودند.

 يی برپادر حالی که عباسيان می خواستند دولتی 
و  640نمايند که در آن مناطقی با باشندگان پارسی
برای  عربی با حقوق برابر بتوانند بزييند.

دولتی ساسانيان الگوی عباسيان ساختار سامانه 
پسنديده يی بود که از ديد عرب ها نمونه برتر 
خردمندی دولتی به شمار می رفت. (جاگيز به سال 

گفته بود که پارس های ساسانی در هنر  869
مديريت دولتی برتر از همه توده ها بودند. 

                                                                                                           
عبدالجبار ازدی، والی خراسان بوده، پايه جنبش مذهبی 
را نهاد که پيروان آن، همانند پيروان مانی در دين 

امگان شهرت پوشيدند و به سپيد ج زرتشت، لباس سفيد می
يافتند. به قولی جامه سپيد نشانه مخالفت با عباسيان 
بود که جامه سياه بر تن داشتند. حکيم هاشم مقنع برای 
جذب و گرويدن همه پيروان ابومسلم به جنبشش، بشارت 

 گ.-است. داد که روح ابومسلم در وجود خودش حلول کرده می
 

 2نگاه شود به: پيوست شماره .  639
شندگان ايرانی. عنصر ايرانی در دربار . يعنی با 640

) که مادرش پارسی 833-813عباسيان در دوره خالفت منصور (
تبار بود، و در خراسان بزرگ شده و آموزش ديده بود، 
به ويژه نيرومند بود. مامون نيز به يمن ياری نظامی 
خراسانيان پس از شکست خوردن و کشته شدن برادرش به 

 قدرت رسيد.
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چنانی که چينی ها در پيشه وری و صنايع، 
 ی).اورگيونانيان در علوم و ترک ها در جن

 
ساختمان دولتی مسلمانان در عهد عباسيان آغاز 
به شکلگيری نمود که چهارچوب کلی آن تا همين 
امروز بر جا مانده است. مقصد سياست عباسيان 

متساوی الحقوق  ختنکه آرزومند به رسميت شنا(
در آن خالصه می نبودند)،  بودن توده های منکوب

[عرب و گرديد که عناصر ميانه رو هر دو ملت 
ايرانی] را به سوی خود بکشانند و به ياری آنان 
هم خيزش های مردمی را سرکوب نمايند و هم جنبش 
های ضد اسالمی باشندگان آريايی به خاطر باورهای 

فرو بنشانند. بايد چنان را اصيل خود شان 
ساختاری را ايجاد می نمودند که همه بخش های 

دمند نظم نو متشکله باشندگان برای خود حمايت سو
عباسيان با پذيره شدن در کل  را می يافتند.

سامانه مديريت ديوانساالری (بوروکراتيک) پارسی 
زير داربست پوشش خود اسالم را تحت شرايطی 
گرفتند، مگر روحانيون را زير حاکميت مدنی 

 درآوردند. 
 

چون حاکميت عباسيان شالوده ملی نداشت، برای 
گانگان، بيشتر از حفظ آن گاردی متشکل از بي
شهروندان عبارت  بردگان ترک خدمت می کردند.

بودند از توده هايی که مکلف بودند به دولت پول 
وظايف واليان مناطق، به ويژه والی  .ندزپرداب

، هم خراسان که کماکان ماوراالنهر تابع آن بود
 . گردآوری ماليات بود

 
بار ديگر، درست همانند دوره ساسانيان، پسر 

س دولت در راس منطقه گماشته شد که دليل آن ريي
جايی که مبارزه با  -همو اهميت خراسان بود

دشمنان خارجی و داخلی دشواری بزرگی را به 
همراه داشت. وظيفه واليان، تحکيم ساختار دولتی 
با روحيه سنت های ساسانيک، متحد ساختن همه 
هواداران نظم و آرامش، رام ساختن عناصر ناآرام 

کش و جنگ با تيول ها و متحدان شکست ناپذير و سر
 و دشت نورد و چادر نشين آنان بود.
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باشندگان اين سرزمين از حاکميت مسلمانان و 
برقراری کامل امنيت خارجی و داخلی آن تنها 
هنگامی اطاعت کامل کردند که در راس سرزمين به 
جای واليان تعويضی، فرمانفرمايان ارثی از 

بومی (طاهريان) که با شرايط اريستوکرات های 
بومی خوب آشنا و برخوردار از اعتماد باشندگان 

بيگمان، روشن است که اين  بودند، گماشته شدند.
فرمانفرمايان بيشتر به خاطر منافع خالفت برای 
منافع خود عمل می کردند و از همين رو وابستگی 

 آنان به خلفا بيشتر اسمی بود. 
 

روی کار آمدن دودمان  واليان عباسی که پيش از
طاهريان در خراسان فرمان می راندند، می بايستی 
زنجيره پيوسته يی از خيزش ها و شورش ها را هم 
از سوی عرب ها و هم از سوی پارسيان سرکوب می 
کردند. پس از فرونشاندن خيزش، شريک می بايستی 
رشته کاملی از شورش های عرب های شيعه را در 

 دانيدند. بخارا خاموش می گر
 

آن چه مربوط می گردد به سپيد پيرهنان (سپيد 
جامگان) يعنی پارتی ابومسلم، پويايی های آنان 
هيچگاهی آرام نگرفت (اين فرقه تا سده دوازدهم 
در تکاپو بود)، با آن که هر چند هم بسيار کم 
در جوش و خروش های آشکار پديدار می گرديدند. 

 ها ودر شهردر باره وجود آيين سپيدجامگان 
روستاهای ماوراالنهر که سنت های شان نزديک به 
سنت های زنديق ها (دوآليست ها) بود، مقدسی نيز 
سخن می گويد. بيش از هر جايی، سپيدجامگان در 
 ميان روستاييان و دهنشينان ايالک ديده می شدند. 

 
ياد آور  806در باره شورش رفيع بن ليث به سال 

يع از چه راه هايی می شويم. روشن نيست رف
توانست باشندگان بومی را به سوی خود بکشاند، 
والی سمرقند را بکشد و اين شهر را بگيرد. 
باشندگان نسف خود فرمانفرمای شاش را با ترک 

. افزون بر اين، ندفرستاد رفيعهای وی نزد 
اوغوز، -باشندگان فرغانه، خجند، توقز -يعقوبی

ان رفيع می خواند هواداررا کرلوک ها و تبتی ها 
دسته های کمکی گسيل داشتند. شورش  اوکه به 
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پس از اين که تورک ها به سال  810تنها به سال 
او را ترک گفتند، سرکوب گرديد و رفيع به  809

 مامون تسليم شد.
 

بايسته است خاطر نشان شويم که تدبير ديگر 
واليان عرب که بيگمان دارای اهميت بزرگی در 

صادی سرزمين فرارود بود همو رواج زندگانی اقت
دادن سکه های پول خرد از فلزات با عيار پايين 
بود. به گفته نرشخی در بخارا ، بخار خدات خان 

نمود.   641آغاز به ضرب زدن سکه های سيمين (درهم)
) از 634-632سکه ها در دوره فرمانروايی ابوبکر (

ز (دوران) افتادند. درهم ها ا 642سوی او به چلند
سيم ناب ضرب زده می شدند که به روی آن بخار 
 خداِت دييهم بر سر (تاجدار) بازتاب يافته بود.
مقارن با اواخر سده هشتم اين سکه ها از چلند 
(دوران) بر افتادند و جای خود را به سکه های 

 خوارزمی گذاشتند.
 

بخاراييان ناحشنود و آرزده از اين کار، به 
ند. با اين خواهش که برای طريف بن عطاء رو آورد

آنان سکه های سيمين را به همان شکلی ضرب بزنند 
که  درهم های بخار خدات را ضرب می زدند. مگر 
چنان سکه هايی را که تنها برای برآورده ساختن 
نيازهای بومی به کار روند و  در بيرون از 
منطقه چلند نداشته باشند. چون نقره در آن 

د، و بن عطاء بنا به توافق هنگام بسيار گران بو
آغاز به ضرب زدن سکه ها از  ،با نمايندگان شهر

سيم، زر، قلع، جست  -آلياژ (همبسته) شش فلز
 (روی)، آهن و مس نمود.  

 
سکه ها با تصاوير قبلی ضرب زده شدند مگر با 

نام » طريفی«نام طريف و از همين رو، سکه های 
ين سکه درهم های طريفی يگانه و نخست گرفتند.

های اين نوع نبودند. افزون بر درهم های 
                                     

) آمده است. روشن است که Digremديگريم ( . در متن 641
ی آشوری »ما -دراگ«ی يونانی »دراخما«درهم ريشه در 

 گ.-دارد.
اصطالحی است که در بازار  -. چلند يا چلش، چليدن 642

 گ.-افغانستان به کار می رود.
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تاريخ نويسان و گيتاشناسان (جغرافی  ،خوارزم
دانان) سه نوع درهم های پايين عيار را تفکيک 
می نمايند که در ماوراالنهر به شکل ماليات 

درهم های محمدی،  -(عوارض) پرداخت می گرديدند
 موسابايی و طريفی.

 
 - ات ها در شاش (چاچاين در حالی بود که مالي

تاشکت کنونی)، ايالک و هوفيسيت با درهم های 
موسابايی پرداخت می گرديد. روی همه اين سکه ها 
تصاويری بازتاب يافته بودند که بسيار از نوع 
عادی سکه های مسلمانی فرق داشتند. همين گونه، 
روی اين سکه ها نوشته های ناخوان و گنگی کنده 

 کاری شده بود.
 

های نوميزناتيک (سکه شناسيک) روشن ساخته  داده
اند که در سغديانا در سده های پنجم و ششم آغاز 
به ضرب زدن درهم ها در ارجگذاری به سنت های 
ساسانيان نموده بودند. هرگاه نشاندهی های 
تقويمی (کرونولوژيک) نرشخی در پيوند با ضرب 
زدن سکه ها در بخارا درست باشند، آن گاه  بخار 

داتی ها شايد نوع سکه را از همسايگان سغدی خ
خود نمادبرداری نموده باشند. نه اين که به 
گونه مستقيم از ساسانيان (در غير آن، آنان به 
گونه يی که به زودی پس از آن عرب ها کردند، 
درهم های خسرو دوم را چونان نمونه می 

 پذيرفتند.).
 

ی که بس دلچسپ است که در اواخر سده هشتم هنگام
در ماوراالنهر هنوز مدت ها درهم ها و فلس ها 
نوع کوفی ضرب زده می شدند، نيازمندی باشندگان 
به سکه های خرد را ناگزير گرديدند از راه ضرب 
زدن درهم های نمونه های کهن با تصاوير آتش 

 پرستان برآورده سازند. 
 

واپسين اقدام رزمی بزرگ عرب ها در آسيای ميانه 
در باره آن تا ما رسيده است،   که اطالعات

بوده است بر منطقه  823-822لشکرکشی سال های 
اوسروشنه که از جزاک تقريبا تا خجند گسترش 

 دارد. 
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جايی که  -در شمال خاوری عرب ها تا تاالس رسيدند

سپاهيان چينی را در هم کوبيدند.  751به سال 
سپس عرب ها از وادی اين رودخانه و از منطقه 

اب (چمکنت و حومه آن) عقب نشستند و اما اسفيج
در دشت کاالس که اسيفيجاب را از شاش (تاشکنت) 
جدا می کند، ديواری را برای دفاع از يورش های 
کوچيان برپا نمودند. اين ديوار از سر دريا تا 
کوه سايليک درازی دارد. بقايای اين ديوار تا 

 همين اکنون در دشت ها ديده می شوند. 
 

در مناطق شمالی ماوراالنهر که تنها در  در کل،
سده نهم از اعراب متابعت می کردند، عنصر عربی 
بيخی پيوند نيافت و خطوط برجسته فرهنگ آريايی 
در آن بيشتر حفظ گرديده بود.  منطقه اوسروشنه 
از همين مناطق بود. در آن زمانی که ناقالن عرب 
 به همه ديگر مناطق ره پيدا نموده بودند، در
اوسروشنه ديده نمی شدند چون باشندگان آن عرب 
ها را برای بود و باش در سرزمين خود ره نمی 
دادند. اين گونه، اوسروشنه شايسته توجه ويژه 
در هنگام بررسی بقايای فرهنگ ديرين است. محل 

که عرب ها آن را  را موقعيت پايتخت اوسروشنه
يا پنجه کنت) می  پنجکنت بنجيکنت (پنجيکنت،

اميدند، با سخنان زير جغرافی دان عرب تعيين ن
از ثبات (سودات) دو فرسخ (برابر « می کردند: 

ورست) راه است در همواری ها و سپس پنج   7-6با 
فرسخ در بستر رودخانه که در نزديکی شهر روان 
است. در هر سوی راه ها کوه ها واقع اند از 

روی  از ».دهکده ها د روستاها پوشانيده شده است
بسيار محتمل است که  ،اين تشريحات و توضيحات

بقايای پايتخت اوسروشنه را بايسته است ويرانه 
های دلچسپ در نزديکی های روستای شهرستان (در 

 ورستی در جنوب باختری اوراتپه) شناخت. 25حدود 
 

دگرديسی های مهم هنگامی رخ دادند که سامانيان 
به عنوان که زير فرمان والی خراسان بودند، 

فرمانفرمايان ماوراالنهر گماشته شدند. در اين 
عهد ماوراالنهر به گونه نهايی تابع حاکميت 
مسلمانان زير حمايت دولت بغداد گرديد. به سال 
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خدات پارسی که مسلمان  گرديده  -نوه سامان 875
بود، از نزد خليفه معتمد حکمی را داير بر 

ت آورد. فرمانفرمايی سراسر ماوراالنهر به دس
مقارن با اين عصر، همچنين نفوذ و تاثير ترک ها 
در اداره داخلی ماوراالنهر افزايش می يابد. 
هنوز در دوره معتصم، گارد ترکی که در بافتار 
آن باشندگان سغد، فرغانه، اوسروشنه و شاش شامل 
بودند، چونان يکی از تکيه گاه های تخت گرديده 

 643بود.
 

يی حاکميت مسلمانان در اين وضعيت به تحکيم نها
فرارود مساعدت نمود. باشندگان اين سرزمين [از  

گ.] چونان مسلمان مهربان به -سوی دستگاه خالفت
رسميت شناخته شدند و خود آغاز به مشارکت در 

ترک  –مبارزه در راه اسالم با همسايگان خود 
 نمودند.

 
با اين هم، سامانيان با توجه به خاستگاه 

نظر به وضع خود به عنوان اشرافی خود و 
نمايندگان رسمی دولت عربی، نمی توانستند چونان 
ممثالن تمايالت ملی و دمکراتيک همانند ابومسلم و 

ها  يعنی واعظان شيعی تبارز » دای«ديگر 
) 907-892به ويژه اسماعيل بن احمد ( 644نمايند.

                                     
. مولف در اين جا اشتباه نموده است. گارد ترکی در  643

 - متشکل از ترک ها بود) ، 842-833هنگام خالفت معتصم (
اسيران رزمی و بردگان و جدا از ديگر سپاهيان که 
متشکل از ايرانيان متصرفات ماوراالنهر (از اوسروشنه، 
فرغانه، بخارا، ختالن و...) به سر می بردند. اين 
سپاهيان ايرانی، زير فرماندهی افشين (خيضر اين 

خاطر کاووس)، پسر حاکم اوسروشنه بودند که پسان ها به 
تالش سازماندهی خيزش های سراسری ايرانی در برابر خالفت 

 در سياهچاله سر به نيست شد.
ه. خ.،  1369، تهران، 13(نگاه شود: تاريخ طبری، جلد 

 ). 5930-5804ص. 
. اين برداشت، نادرست و لغزش آميز است. سامانيان  644

نه تنها از گرايش های ملی توده ها حمايت می کردند، 
به اين کار مساعدت هم می کردند. در هنگام بل نيز 

فرمانروايی سامانيان، زبان پارسی، زبان رسمی گرديد: 
شاعران بزرگ پارسی زبان ظهور کردند. رستاخيز حماسه 
سرايی ملی دست داد و قرآن به زبان پارسی دری برگردان 
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کار بسياری را در زمينه دولت سازی ماوراالنهر 
رايی روشنگرايانه انجام داد. در روحيه مطلق گ

دودمان بومی اوسروشنه سرنگون گرديد  893به سال 
و اين منطقه به متصرفات دولت سامانی ضم گرديد. 
به اين عهد ساختمان دولتی ماوراالنهر تشکل 
کامل می يابد و اطالعات مفصلی در باره زندگانی 
اقتصادی باشندگان در دست است. در راس دولت، 

مستقل قرار داشت که تنها در برابر  فرمانروايی
 ،خدا مسوول شناخته می شد. تاريخ نويسان پارسی

لقبی  -سامانيان را امير المومنين می خواندند
 که برای خلفا داده می شد.

 
بنا به ايده آل های پارسيک، فرمانروا در گام 

غمگساری  دلسوز نخست می بايستی کدخدای خوب و
انديشه رفاه و برای دولت خود باشد و در 

آبادانی آن: از کندن جويبارها و کاريزها يا 
اردها (قنات ها)ی زير زمينی گرفته تا ساختن پل 
ها بر سر رودهای بزرگ تا رفاه و عمران دهکده 
ها و روستاها و حمايت از کشاورزی، ساختن 
زيرزمينی های راه های نو، در باره آراستگی 

و قشنگ و  شهرها و ساختن ساختمان های بلند
سازماندهی کارها در راه های بزرگ و مانند 

 آن...
 

بخش بزرگ نقش شاه البته، در گزينش افراد بود 
که به آنان می توانست بخش های جداگانه مديريت 
را بسپارد. ارگان های مديريتی سازمان سياسی 
خاور مسلمان در کل به دو کتگوری بزرگ تقسيم می 

و ديوان (دفتر) که شوند: درگاه (دربار، کاخ) 
 خط فاصل هميشه از ميان اين دو می گذرد.

 
تا عهد سامانيان ما هيچ اطالعی در باره  

موجوديت گارد خاص فرمانروا (که متشکل از 
بردگان خريده شده که بيشتر شان ترک تبار 

                                                                                                           
شايان يادآوری است که اين نخستين ترجمه قرآن به (شد. 

. تمايالت مستقل شدن از بغداد )ده استيک زبان ديگر بو
بزرگترين سخنور اين عهد که  –در سروده های رودکی 

پايتخت  -بخارا پايتخت سامانيان را باالتر از بغداد
 خالفت می پنداشت، بازتاب يافته است.
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بودند، مانند دربار عباسيان) در دولت های 
يل خاوری اسالمی در دست نداريم. در دربار اسماع

و جانشينان وی ما چنين گاردی را می بينيم با 
در »] سپاهيان گارد»  [«آدم های درگاه«آن که 

اين عهد دارای چنين اهميتی که در آينده پيدا 
 نمودند، نگرديده بودند.

 
کرسی های بلندپايه لشکری نه تنها به فرمانده 

سرشناس  تيره هایگارد، بل نيز به نمايندگان 
افزون بر  ،د. در بافتار سپاهبومی سپرده می ش

ترک ها، دهقانان [پارسی زبانان اشرافی] نيز 
شامل بودند. روی همرفته، بخش بيشتر باشندگان 
ماوراالنهر در آن هنگام هنوز سالح حمل نمی 

 کردند.
 

اين گونه، اهميت و قدرت فرمانداران بومی در 
شماری از مناطق بر افتاد و در ترکيب 

راسر سرزمين فراوردان قدرت ماوراالنهر و بر س
نامحدود درگاه و ديوان و نظام مديريت 
يوروکراتيک تحکيم يافت. خود مبارزه با 
زمينداران بزرگ خردورزانه پيش برده می شد. در 
بيشترينه موارد ملکيت های فئودالی از راه خريد 

 صنعتی می افتاد.  -به دست اليه های باززرگانی
 

ش خاوری خان نشين در عهد سامانيان تنها بخ
کنونی بخارا (منطقه خوتل و چغانيان)، خوارزم، 
و متصرفات ترک ها در اسفيجاب در ظاهر وابسته 

دولت مرکزی مگر زير حاکميت دودمان های بومی به 
پايتخت اين منطقه  -مانده بودند. در شهر تومکيت
» يک دهقان مقتدر« -به گفته جغرافی دان عرب

ا از حق ضرب زدن سکه فرمان می راند که حت
  645برخوردار بود.

                                     
. نه تنها در سده بيستم، بل نيز در سده يازدهم  645

ستان)، باشندگان اسفيجاب (سايرم کنونی در جنوب قزاق
طراز و باالساگون در پهلوی ترکی، به سخن زدن به زبان 
سغدی ادامه می دادند. (نگاه شود به: و. برتلد، کليات 

). لقب فرمانفرمای 467آثار، جلد دوم، بخش دوم، ص. 
دهقان به گمان غالب به خاستگاه ايرانی او  -اسفيجاب

 تاکيد می دارد. 
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وضع مردم در عهد سامانيان تا جايی به دليل 
حکمفرمايی صلح و توسعه چشمگير صنعت و بازرگانی 

پارچه (تکه) های نقره يی  -خوب بود. از سمرقند
(سيمگوک) [(شايد سيمگون يا سيمين)] و آبدان 

، دستمال ، جام های پر نقش و نگارهای بزرگ مسين
، رکاب ها، ساخته های دستی، کمربندها و...؛ ها

سورت های خوب ابريشم و جامه های  –از جزاک
پارچه های ترکستانی، از  -ابريشمين؛ از بناکيت

زين های بلند از چرم اسپ، دستمال ها و  –شاش
دستپاک ها، چرم های آورده شده از زمين های ترک 
ها و پوست های دباغی شده يا آش داده شده)، 

الپوش های بارانی، قالينچه های نمازخوانی با
(جای نماز)، سرشانه اندازها و شانه های مو، 
گندم، پيازهای شيرين، سوزن های مرغوب، کاغذ 
پنبه يی که به زمين های ترک ها فرستاده می شد، 

ديگرجاها می  بهقيچی ها و...را برای فروش 
 .بردند

 
مين همچنين پارچه هايی که به سرز ،از سمرقند 

ترک ها برده می شد و پارچه های سرخ که به نام 
ململ جيل ياد می شد، پارچه های نقاشی شده و 
رنگ آميزی شده، مقادير بزرگ ابريشم و پارچه 
های ابريشمين، چهارمغز (گردو)؛ از فزغانه و 

برده های ترک، پارچه های سفيد، جنگ  -اسفيجاب
شد. ابزارها، شمشيرها، مس، آهن و... برده می 

اين گونه، ما می بينيم که هزار سال پيش در اين 
ند، وسرزمين همين چيزهايی که امروز ساخته می ش

 ساخته می شدند.
 

صنايع بی ترديد، زير تاثير چين توسعه می يافت. 
فاتحان عرب در ماوراالنهر شمار فراوان محصوالت 

ن ها البته می بايستی آچينی را يافتند که فروش 
ع بومی کاهش می يافت. هنر پيشه يتوسعه صنا با

وران چينی چنان تاثيری بر مسلمانان برجا 
گذاشته بود که عرب ها چنانی که بر می آيد، همه 
ظروف مصنوعی يی را که در ماوراالنهر می 

گ.] می -[يعنی ساخت چين» ظروف چينی«ساختند، 
 خواندند.
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از فرآورده های ماوراالنهر معروف ترين شان در 

لمان پارچه های ابريشمين و پنبه يی دره جهان مس
های زرافشان و مصنوعات فلزی فرغانه به ويژه 

 اسلحه بودند که حتا در بغداد بازار داشتند.
 

به توسعه صنايع فلزی در فرغانه بی ترديد کان 
های زغالسنگ منطقه اسفرين (کوه های سنگ سياه 
درگيرنده مانند زغال که خاکستر آن برای 

جامه ها به کار می رفت) مساعدت می سفيدسازی 
 کرد.

 
کاغذ سمرقندی دارای اهميت بزرگی در تاريخ 
فرهنگ چونان کهن ترين نمونه کاغذ که به ما 

بنا به نبشته های  معلوم است، می باشد.
مسلمانان، سمرقنديان تهيه کاغذ را از نزد 
صنعتکاران و صنعتگران چينی که از سوی زياد بن 

به اسارت گرفته شده بودند،  750صالح به سال 
آموختند. با اين هم، بر پايه پژوهش های 
پروفيسور کاراباچيک، سمرقنديان می توانسته اند 
از چينيان تنها ايده تهيه کاغذ را به عاريه 
بگيرند و مستقالنه شيوه تهيه آن را از پارچه 
های پنبه يی بيابند، چون در چين کاغذ اليافی 

پديدار گرديده بود. مقارن  940تنها سر از سال 
با اواخر سده دهم کاغذ سمرقندی در کشورهای 
اسالمی هنوز توانسته بود بيخی کاغذهای درختی و 
پوستی (ساخته شده از پوست جانوران) را از 

 ميدان به در کند.
 

اهميت بزرگی را همواره بازرگانی با کوچ نشينان 
داشت که از نزد آنان شمار بزرگ چارپايان 

و باربر و هم چرم، پشم و برده ها را » وشتدهگ«
به دست می آوردند. داد و ستد با توده های شهر 
نشين و دهنشين به همين پبمانه برای کوچيان الزم 
بود که اين گونه، از نزد آنان وسايل دوخت جامه 
و پخت نان را به دست می آوردند. کوچروان و 

را به خود پاده ها و رمه های خود  ،چادرنشينان
چراگاه ها به مرزهای روستاهای همسايه می 

بی آن که منتظر کاروان ها در دشت ها  .بردند
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باشند. سر انجام، به توسعه صنايع و بازرگانی 
 عدم پرداخت ها و عوارض سنگين مساعدت کردند.
بايسته است نشاندهی کرد که سامانيان به پرداخت 

و به حقوق (معاش) به جنگاوران بسنده می کردند 
 آنان زمين نمی دادند.

 
دودمان سامانی به ياری سازماندهی دولت که در 
باال يادآور گرديديم، توانستند نزديک به يک سده 
آزگار در ماوراالنهر به قدرت بمانند. در دوره 
سامانيان جنبش های شيعی در ماوراالنهر تقويت 
يافتند. به ويژه در سال اخير پادشاهی نصر دوم 

  646).934بن احمد (
 

جايی که يکی از مهم  –تبليغات شيعی در خراسان
گ.] قرار -ترين اماکن مقدس شيعيان [(مشهد)

چگاهی پايان نمی پذيرفت و بازماندگان يداشت، ه
خاندان علی از مدت ها از نفوذ بسيار بزرگی در 
ميان مردم برخوردار بودند. ابزارهای تبليغات 

ايل سده دهم در او647شيعی با تشکيل خالفت فاطميان
هجری به پيمانه چشمگيری تقويت يافتند. مبلغان 
فاطمی به خراسان ره يافته و حسين بن علی مروزی 
را که محمد بن احمد نخشبی از پيروان او بود، 

 به کيش خود کشاندند.
 

نخشبی با عمل نمودن به وصايای آموزگار خود، 
 - پويايی های خود را در ماوراالنهر پهن ساخت

نسف  –در آغاز در شهر زادگاه خود  جايی که
(قرشی کنونی) و پسان ها در پايتخت موفقيت هايی 
داشت. او موفق گرديد چندين تن از شواليه ها را 
 - به مذهب خود بکشاند که در ميان آنان آی تاش

دبير خاص،  -حاجب بزرگ، ابوبکر بن ابو .....
رييس بخاری، مستوفی و  -عارض ابومنصور چغانی

 ديده می شدند.648ملک حاکم ايالک حسين

                                     
پادشاهی نصر دوم  .  جنبش مذهبی اپوزيسيونی در دوره 646

 )   اسماعيلی بود.943-914اين احمد سامانی (
 3 نگاه شود به پيوست شماره . 647
. در دوره سامانيان حاکم ايالک، رييس دهقانان بومی  648

که در تونکيت در کرانه انگرين بود و باش داشت، قدرت 
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شيعه گری نمی توانست از  »بدعت«گرايش امير به 

سوی روحانيون [سنی] تاييد گردد. از اين رو، آن 
به نمايندگان گارد  -ها به متحدان طبيعی خود

ردند. اين گرايش به آن انجاميد که وترکی رو آ
امير ناگزير گرديد از تاج و تخت به سود پسر 

 به جایدست بکشد. نوح اعالم داشت که نوح  -خود
کافر، بايسته است کافران  یلشکرکشی بر ترک ها

را در کشور خود نابود سازيم و دارايی آنان از 
خزانه که به امير بدعت کار می ريزد، گرفته 

 به دست مومنان بيفتد. دتا.... باي
 

در  گ.]-(شيعيان اسماعيلی)[کشتار بدعت کاران 
از نخشبی و  -سان آغاز گرديدوراالنهر و خراما

پيروان سرشناس او گرفته تا ... در اين حال، 
همراه بدعت  تاتدبيرهايی روی دست گرفته شد 

گران (به خاطر دشمنی های شخصی) مومنان کشته 
نشوند. از همان به بعد، شيعيان در ماوراالنهر 
تنها چونان پيروان يک کيش زيرزمينی می 

 ند.توانستند وجود داشته باش
 

در  عهد سامانيان نفوذ ترکان در فراورد گسترش 
يافت. ترک ها که از سوی مغوالن رانده شده 
بودند، زمين هايی پيرامون ماوراالنهر را 
همانند حلقه يی به تصرف خود درآوردند. اين است 
که ميان ترکان و باشندگان ماوراالنهر مراودات 

بلغان بس پويايی برقرار می گردد. بازرگانان و م
به دشت ها راه يافتند و همراه با آنان آيين 

 اسالم نيز.
 

برخی از فرماندهان نظامی از جمله بردگان ترک 
در دوره سامانيان از نفوذ بسياری برخوردار 
بودند. برخی از اردوهای اوغوزها (ترکمن ها) 
بنا به داليلی گنگی زمين های خود را ترک گفته 

ماوراالنهر بخشی از بودند، با موافقت حکومت در 
زمين هايی را به دست آوردند که تنها برای 

د هچادرنشينان مساعد بود. در ازای اين کار، تع
                                                                                                           

سياسی نداشت مگر در ميان مردم نفوذ بسيار داشت، به 
 می خواند. » دهقان مقتدر« او را گونه يی که مقدسی 
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سپردند از مرزها در برابر هر گونه يورش های 
 احتمالی پاسداری کنند.

 
شاخه ديگر ترکمن ها زير فرماندهی سلجوق از هم 
 قبيله يی های خود در ريزشگاه های سير دريا جدا
شدند. سلجوق اسالم آورد و ملکيت های مسلمانان 
را که در مخاصمت آميز ترين مناسبات با نوادگان 

را  649سامان قرار داشتند، آزاد ساخت. سلجوقيان
سامانيان پذيرفتند و در حومه نور (کنون نور 

 آتا در شمال خاوری بخارا) اسکان دادند.
 

تن خ ،ايلک های کرلک (قرلق) ،در سده نهم ميالدی
و کاشغر را گرفتند و آغاز به تهديد ماوراالنهر 

ايلک نصر بر آن   999نمودند و سر انجام به سال 
شد که آخرين بقايای حاکميت سامانيان را در 
ماوراالنهر از ميان بردارد. به گفته يکی از 

بر آن معاصران و شاهدان رويدادها سامانيان 
بر که مقاومت نوميدانه يی را در برا شدند تا

دشمنان نشان بدهند. به دستور حکومت خطيبان 
می مردم را متقاعد می بايستی مساجد بخارا 

گردانيدند تا برای دفاع از دودمان فرمانروای 
خود سالح بردارند. در آن هنگام، بخاراييان درست 
مانند ديگر باشندگان ماوراالنهر تنها در صورتی 

ن می سالح در دست می گرفتند که هرگاه سامانيا
توانستند جنبش ملی يی را به سود خود سازمان می 

در اين صورت، ايستادگی مردم می توانست  دادند.
دشواری های جدی يی را برای قره خانيان 
بيافريند. هر چند هم به دشوار می توانست جلو 
واژگونی دودمان سامانی را بگيرد. هر چه بود، 
موعظه های خطيبان هيچگونه تاثيری بر جا 

 گذاشتند. ن
 

سامانيان به شمول خود اسماعيليان هيچگاهی در 
پی آن نبودند تا اعتماد توده های مردمی را جلب 
کنند و آنان را به تکيه گاه تخت خود مبدل 
گردانند. پيگرد جنبش های شيعی که بی ترديد 

بر اين امر  دارای بار دمکراتيک بودند، گواه

                                     
 گ.- 4. نگاه شود به پيوست شماره  649
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ان در . ما می بينيم که آموزه های شيعياند
هنگام فرمانروايی آخرين نمايندگان دودومان 
سامانی در ماوراالنهر پيروان پنهانی يی داشت 

 از جمله پدر و برادر ابن سينای سرشناس. 
 

روحانيون سنی نيز نه هوادار دودمان سامانی، بل 
که متمايل به دشمنان آنان بودند. باشندگان که 

فقيهانی به موعظه های خطيبان باور نداشتند، به 
 - آوردند که خود از آنان پيروی می کردندمی رو 

يعنی به نمايندگان روحانيت سنتی غير رسمی که 
همواره بر مردم نفوذ بيشتری نسبت به خطيبان و 

 امامان گماشته شده از سوی دولت داشتند. 
 

به گونه يی که هميشه در چنين موارد پيش می 
به اسالم  آيد، کوچيان خرافاتی که درست چندی پيش
 ،»بافرهنگ«رو آورده بودند، نسبت به حکومت 

مذهب و روحانيت  آتشينپيروان سختکوش و 
. مردم بنا به مشورت پيشوايان مذهبی رآمدندب

که وقتی کشمکش بر سر ماديات و  فيصله کردندخود 
رفاه دنيوی باشد، بر مسلمانان فرض نيست خود را 

 650قربانی چنين چيزی بسازند.

                                     
 تاجيکان کتاب 338 -536. بابا جان غفور اف  در ص.  650

 در اين باره چنين نوشته است: 
هيچ يک از کوشش های نوح دوم در مورد بسيج نيروهای «

نظامی کشور در برابر تعرض قراخانی ها نتيجه نبخشيد. 
ان قراخانی بر اثر روابط تجاری با شهرها از بس که ترک

و مناطق کشاورزی ماوراالنهر به دين اسالم معتقد 
گرديده بودند، بسيج ساختن اهالی در برابر حمله ايشان 
تحت شعار غزوات امکان پذير نبود. سرداران بزرگ نظامی 
از حمايه نوح دوم خودداری نمودند. ابوعلی بن 

م خراسان به طور مخفی با ابوالحسن سيمجوری، قائم مقا
بغراخان قراخانی سازش نموده، لشکر خراسان را برای 
دفاع ماوراالنهر گسيل نداشت. لشکری که تحت فرماندهی 
فايق به مقابل بغراخان اعزام گرديده بود، بر اثر 
خيانت فايق شکست خورد و فايق به اتفاق بغراخان به 

شکر قراخانی جانب بخارا حرکت کرد. بدين گونه بود که ل
به مقاومتی رو به رو نيامده، با سهولت بخارا، پايتخت 
دولت سامانی را ضبط نمود. نوح دوم ناچار شد به آمل 

 بگريزد.
  



 

1119 
 

                                                                                                           
مرگ نا به هنگام بغرا خان اوضاع را تغيير داد. لشکر 

خود برگشت.  بيابان هایقراخانی با غنيمت زياد به 
سامانيان را به ميالدی نا استواری دولت  992حادثه سال 

طور بارز نشان داد. ابو علی سيمجوری در خراسان و 
 فايق در بلخ عليه نوح دوم قيام نمودند. 

 
پس از آن که نوح دوم بار ديگر به بخارا برگشت، ديگر 
به اميد نيروهای خود نمانده، جهت طلب کمک به سبک 

حاکم غزنه رو آورد... سبک تگين با لشکر بيست  -تگين
ی از رود آمو عبور نموده، دفعتا به شهر سبز هزار نفر

(کيش)، سپس نخشب (قرشی) وارد شد و از آن جا همراه با 
نوح بر عليه ابو علی و فايق حرکت کرد. پس از چند 
محاربه، لشکر ابوعلی درهم کوبيده شده، و آنان به 
گرگان گريختند. نوح دوم در عوض خدمت مزبور، به سبک 

داد. محمود، پسر سبک » و الدوله ناصر الدين«تگين لقب 
تگين  را که در نبردها عليه عصيان گران خدمات شايسته 
نشان داده بود، نيز مفتخر به لقب سيف الدوله شد و 

 ابوعلی سيمجوری حاکم خراسان منصوب گرديد. 
 

ميالدی حاکمان واليات جداگانه  996-995طی سال های 
راخانی بار سامانی بار ديگر قيام کردند و ترکان ق

ديگر در فکر اشغال خاک دولت سامانی افتادند. نوح دوم 
شيان پيروز گشت و ربا کمک سبک تگين ديگر باره بر شو

از تعرض قراخانيان به بخارا جلوگيری کرد. ولی با 
وجود اين، واليات شمال و شرقی دولت سامانيان واقع در 
 حوزه رود سيردريا را از دست داد. پس از اين تاثير

غزنويان در ماوراالنهر باال گرفت و به اندازه يی رسيد 
 که نوح دوم عمال از استقالل در امور حکومت محروم گشت. 

 
ميالدی نوح دوم و سبک تگين درگذشتند. منصور بن  997در 

ال زير تاثير محمود م) کا999-997نوح، پسر نوح دوم (
حاکمان نيشابور، با  –غزنوی بود. بکتوزون و فايق 

راخانيان سازش کرده بودند. آنان که از مناسبت ق
، بر بودند صميمانه منصور بن نوح و محمود ترسيده
ميالدی از  999چشمان منصور ميل کشيدند و او در سال 

 دنيا رفت. 
 

برادر منصور با اصرار بکتوزون  -عبدالملک دوم بن نوح
و فايق به تخت نشست. محمود غزنوی با بهانه ستاندن 

منصور، با لشکری به پايتخت سامانيان حرکت کرد انتقام 
و امير سامانيان را مجبور ساخت که حکومت صفحات شمال 
افغانستان کنونی را تحت اداره او سپارد. چندی بعد، 
محمود صاحب تمام خراسان گرديد. تنها ماوراالنهر تحت 
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م داشت که به بخارا می رود. مردم ايلئک اعال

[سردار] فاتح  را با سردی استقبال نمودند. 
بيک توزون و  -فرماندهان نيروهای مسلح بخاری

ائنال تگين به پای خود به اردوگاه سردار فاتح 
به روز  آمدند مگر دستگير و بازداشت شدند.

اِيلئک بی آن که با مقاومتی  998اکتبر  23دوشنبه 
بخارا را گرفت و به خزانه دربار بربخورد، 

سامانيان دست يافت. عبدالمالک و ديگر اعضای 
دودمان شاهی به سوی چيزگئيد رهسپار شدند (به 

                                                                                                           
فرمان عبدالمالک بن نوح سامانی ماند. ولی چندی نگذشت 

ميالدی در اثر ضربه جديد قراخانيان  999که در سال 
ماوراالنهر، آخرين تکيه گاه سامانيان نيز سرنگون 
افتاد. نصر ايالک خان، خان قراخانيان شهر بخارا، 
پايتخت دولت سامانيان را فتح کرده، عبدالمالک و ديگر 

 نمايندگان خاندان سلطنتی را به حبس گرفت. 
 

ل البسی را از نسخه و. ر. روزين که بار نخست حکايت هال
يی خطی پيدا کرده، به دسترس عموم گذاشت. در اين مورد 
مختصرا ولی خيلی واضح بيان داشته است که شاهد واقعه 

وقتی که لشکر خان سر درآورد، من در «چنين می آورد: 
بخارا بودم. آن وقت خطيبان سامانی به منبرهای 

ی کردند مسجدهای جامع برآمده، مردن را به جهاد دعوت م
 و از نام سامانيان می گفتند: 

آخر شما می دانيد که ما چطور به شما مناسبت خوب «
داشتيم و چطور با نرمی معامله می کرديم. اکنون که 
دشمن به ما تهديد می کند، شما را الزم  است که به ما 
ياری کنيد و بای ما بجنگيد. برای به ما مدد رساندن و 

 » ا برکت بخواهيد.پشتيبانی کردن ما از خد
 

قسمت زياد اهالی بخارا، مثل (عموما) ساکنان 
ماوراالنهر با خود سالح داشتند. مردم اين را شنيده، 
به نزد آن هايی که فقه می خواندند، رفتند و خواهش 
کردند که در باب جنگ کردن يا نکردن به آن ها فتوی 

اگر «دهند. ليکن آنان جنگيدن را منع کرده، گفتند: 
انيان (با سامانيان) در راه دين و مذهب نزاع می خ

گيدن صواب می بود. چون حاال نداشتند، بر ضد آن ها ج
بين آن ها در تالش نعمت دنيا زد وخورد به عمل آمده 
است، خود را نابود کردن و سر به نيست دادن مسلمانان 
گناه است. طريق زندگی اين مردم (يعنی خانيان) خيلی 

آن ها بی نقص است. (بنا براين) بهتر خوب و اعتقاد 
 ». است (از هر گونه مداخله) خود داری کرد
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ايلئک با گماشتن واليانی در سمرقند و  ،فرغانه)
 بخارا نيز به دنبال شان به آن صوب شتافت. 

 
اين گونه، در پرتو بی تفاوتی سراسری مردم، 

. به دشوار ه سامانی واژگون گرديددودمان برجست
را  یدر آن هنگام کسی اهميت رويداد تاريخی بزرگ

که به فرمانروايی عنصر بومی آريايی [ايرانی] 
 پايان می بخشيد، درک می کرد.

 
با افتادن ماوراالنهر به دست قره خانيان، 
کارها راه نا به هنجاری و نا به سامانی را پيش 

زمينداری و  .گون گرديدگرفت. ساختار دولتی دگر
صنايع آغاز به رکود گذاشت. خان ها به شيوه 
زيستار کوچ نشينی ادامه می دادند. شمس الملک 
تنها زمستان ها را با سپاهيان خود در حومه 
بخارا به سر می برد، در اين حال، جدا مراقب 
بود تا جنگاوران در چادرهای خود بزييند و فضا 

 نسازند.را برای شهريان را تنگ 
 

پس از غروب آفتاب، هيچ سپاهی يی نمی توانست در 
گرد و بر شهر گردش نمايد. قره خانيان به رغم 
داشتن شيوه زيستار کوچروی، اين مکلفيت شاهان 
را انجام می دادند که در شهرها بناهای آباد و 
بلند و قشنگ و آراسته بسازند و راهسازی 

 نمايند.
 

فرمانروای يگانه  چونهمنگاه پارسيان به شاه 
دولت و کشور نيز برای چادرنشينان، که در نظر 
ايشان شاهنشاهی ملکيت همه عشيره خان شمرده می 

بيگانه بود. نظام ويژه و کشاکش های درون  ،شد
عشيره يی در دولت قره خانيان گسترش داشت. به 

سيستم شهرک های لشکری(که برای  ،همين پيمانه
ن و يا دست کم پرداخت سپاهيان در ازای مواجب شا

بخشی از آن به شکل سهميه های زمينی داده می 
 شد)؛ برای باشندگان بومی زيانبار بود. 

 
اين سيستم تنها پس از  ،در بخش خاوری جهان اسالم

سيطره يابی ترک ها گسترش يافت. دادن زمين به 
جای مواجب به لشکريان کار عادی يی بود، مگر 
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هقان سرواژ (دهقان اين پديده به تثبيت حق د
به صاحبان  651برده) نمی انجاميد. نظام الملک

زمين های سهميه يی (زمين هايی که به جای مواجب 
به لشکريان داده می شد)، خاطرنشان می ساخت که 

داده می شود که تنها از  به آنان امکان
باشندگان مبلغ معينی را بگيرند و افزون بر آن، 

زنان و فرزندان  هيچ حقی بر جايداد، دارايی،
به سامانی برخاسته از نظام  از نا مردم ندارند.

 ،ويژه و شايد نيز سيستم زمين های سهميه يی
 روشن است بيشتر اليه زميندار زيانمند می گرديد. 

 
که در اوايل حاکميت دودمان نو، اهميت  شايد

باال رفته باشد. پديدآيی سکه هايی » دهقانان«
لکی، گواه بر همين امر مزين به سيمای دهقان اي

است. مگر در روايات در باره فتوحات مغوالن با 
هيچ گزارشی در باره اهميت و نقش اين اليه در 
ماوراالنهر بر نمی خوريم. در حالی که در 
خراسان کماکان از کشتمندانی ياد می شود که در 
کاخ های خاندانی خود بود و باش داشتند و در 

خود دهنشينان را برای  چهارچوب سنت های هميشگی
کارهای محاصره گرد می آوردند و مغوالن به آنان 

 دستورهای بايسته می فرستادند. 
 

افت اليه زميندار در ماوراالنهر، شايد ناشی از 
پايين آمدن شديد بهای زمين بوده باشد که نرشخی 
در باره آن سخن گفته است. در عصر او، زمينی را 

فت آن چهار هزار درهم که در عهد سامانيان يک ج
می ارزيد، کسی رايگان هم نمی گرفت و هرگاه 
خريداری هم پيدا می شد، با آن هم، زمين کماکان 
به دليل خشونت و زشتکرداری حاکمان و برخورد 
نامهربانانه با اتباع، کماکان دست ناخورده می 

 ماند. 
 

در دوره مئليک خان همه آسيای ميانه مسلمان 
بودند. مگر در اين هنگام در  تابع يک شهريار

مرزهای خاوری جهان اسالم، مردمی نزديک می شدند 
                                     

. بايد متوجه بود که اين نظام الملک لقب رسمی  651
دولتی بوده است و اين غير از خواجه نظام الملک 

  .5نگاه شود به پيوست شماره سرشناس است. 
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که برای نخستين بار مسلمانان ماوراالنهر را 
وادار گردانيدند که حاکميت کافران بر خود را 
بپذيرند. قره ختايان يا قره ختاييان (قره 

ترک ها) يا ترک های  -کيتان ها، قره کيدان ها
کيدانيان) که مغولستان را در  قره کيدانی (قره

 دست داشتند، حوضه رودبار تاريم را گرفتند.
 

 - در ربع دوم سده دوازدهم ميالدی، ايلوی داشی
سردار کيدانی گريخته از سرزمين کيدانی چين 
شمالی که در اين هنگام آن را چژور چژينی ها 
گرفته بودند، با سازماندهی لشکری متشکل از 

رک های قبايل گوناگون، گريزيان کيدانی و ت
اويغورهای تيان شان خاوری را که به زندگانی 
شهرنشينی و دهنشينی رو آورده، زمين های حومه 

ميالدی از دست  1028تيان شان را هنوز در حوالی 
 داده بودند، زير فرمان خود درآورد.

 
داشی با فزونی يابی شمار سپاهيان،  -ارتش ايلوی

ترک ها در به دست  همپا با پيروزی های بيشتر
آوردن متصرفات جنگی جذاب، تيان شان غربی و 
ماوراالنهر را (با درهم شکستن سپاهيان محمود 

 )  گرفت.1137خان در نزديکی خجند به سال 
 

ماوراالنهر در اين هنگام درگير نبردهای 
درونگروهی و خانه جنگی های سهمگين بود. 

ها می کوشيد بر همه اين سرزمين  652خوارزمشاه
هژمونی خود را پهن سازد و در اين امر از ياری 
قره ختايان که در وابستگی وسالی (باجگزاری) 
آنان قرار داشت، بهره مند بود. روشن است 
خوارزمشاه [مسلمان] نمی توانست زير وسالی قره 
ختايان کافر بماند و برای حفظ آبروی خود می 
. بايست نقش آزاديبخش مسلمانان را بازی می کرد

چون در اين هنگام، در اوايل سده سيزدهم يکی از 
گسترده ترين جنبش ها در تاريخ اسالم به راه 
افتاده بود که سراسر ترکستان خاوری، هفترود 
(سمی ريچی)، منطقه کولجين و ماوراالنهر را فرا 

 گرفته بود.

                                     
  6. نگاه شود به: پيوست شماره 652
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دولت قره ختايان که مرکز شان در وادی روبار چو 

ساگون قرار داشت، تا جايی که پايتخت باال -بود
(هنگامی که واپسين گورخان قره کيدانی  1211سال 

کوچلوک خان نايمان  که از سوی  -به دست دامادش
مغوالن از سرزمين خود رانده شده و نزد کيدانيان 
پناهگزين گرديده بود، به اسارت گرفته شد)؛ 

 ادامه يافت.
 

کوچلوک بی آن که دست به کدامين لشکرکشی 
به ترکستان خاوری بيازد، سه يا چهار فاتحانه 

 1213تا  1211سال پی در پی (مقارن با سال های 
) هنگام برداشت گندم به اين سرزمين 1214يا 

 يورش برد و آن را بر باد داد.
 

محمد خوارزمشاه نيز در اين هنگام دسته يی را 
به همان منطقه گسيل داشت. شبيخون ها و يورش 

صد خود رسيدند که های کوچلوک بيخی به مق
باشندگان را ناگزير گردانيد تابعيت خود را 

 نسبت به او ابراز بدارند. 
 

با داوری از روی رفتارهای خوارزمشاه در ديگر 
جاها می توان گمان زد که حضور همزمان دسته های 
سپاهيان کوچلوک و محمد خوارزمشاه به اتخاذ 
 چنين تصميمی از سوی باشندگان تنها مساعدت می
کردند. به همين پيمانه کم، خوارزمشاه می 
توانست جلو ستم خشنی را  بگيرد که پس از 
پيروزی کوچلوک، اسالم در ترکستان خاوری متحمل 
گرديد. محمد خوارزمشاه نه تنها به همباوران و 
همکشيان کاشغری و ختنی خود کمک نکرد، بل حتا 
نتوانست مناطق هم آيين شمالی ماوراالنهر خود 

در برابر کوچلوک دفاع کند. به گفته ابن را 
تابستان ها را از  1218اثير، سلطان دست کم تا 

ترس يورش های کوچلوک بر ماوراالنهر در سمرقند 
می گذرانيد. سر انجام، باشندگان ايسفيجاب، 
شاش، فرغانه و کاسانه دستور دريافت داشتند به 
جنوب غرب بکوچند که پس از آن، اين مناطق  از 

س افتادن به دست کوچلوک، تهی از باشنده تر
 گرديدند. 
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در رابطه با ايسفيجاب و شاش اطالعات ابن اثير 
بيخی از سوی ياقوت حموی تاييد می گردد که عين 
علت اين تدبير را باز می گويد: چون خوارزمشاه 
توان نگه داشتن مناطق زير سلطه خود را نداشت، 

 آن ها را تهی از سکنه ساخت. 
 
ی هم رفته، در آستانه تهاجم مغوالن، حاکميت رو

دولتی در متصرفات خوارزمشاه به شدت لرزان 
گرديده بود. محمد خوازمشاه که به گارد ترکی 
خود نياز داشت، بيخی می بايست همه تالش خود را 
به خرج می داد تا با آن در صلح و تفاهم به سر 
برد. سپاهيان اجير [ترک] يگانه نيروی رزمی 

ارزمشاه را می ساختند. او به توده های مردم خو
در سده دوازدهم هنوز به پبمانه بسياری بيش از 
پيش به ديد نيروی کار می نگريست که آن را می 

 بايستی در فرمانبرداری کامل نگه می داشت. 
  

لطيفه جالبی را در باره سلطان  653کاتب سمرقندی
ان دفاع از توانگر« -سنجر می آورد که گفته بود

                                     
نويسنده تاجيک سده  -ی سمرقندی. محمد ظهيری ظاهر 653

هفتم که از خامه او آخرين نسخه کتاب کهن 
تروايده است. او  همچنين دو کتاب در » سندبادنامه«

اعراض الرياسه فی «باره آداب مديريت دولت به نام های 
اغراض السياسه فی اعراض الرياسه] [«االغراض السيايه 

يسنده  و در باره پادشاهان از عهد جمشيد تا خود نو
(نگاه شود به : » سميع الظهير فی جميع الظهير«

، دوشنبه، » حکيم سندباد«پسگفتار عزيز قلف در کتاب 
 ). 1971، »عرفان«انتشارات 

 در ويکی پيديا در ياره او چنين می خوانيم:
کاتب  -ظهيرالدين بهاءالدين محمدبن علی بن محمد ظهری«

زرگ ايران و از ظهيری سمرقندی، از مترسالن و کاتبان ب
وزيران خاندان خانيه يا آل افراسياب بود. مدتی صاحب 
ديوان رکن الدوله قلج طمغاج خان بن مسعود بن حسين از 
پادشاهان اين سلسله بود. عوفی او را با لقب 

وزرا و «الصدراالجل ياد کرده و اسم او را در باب 
آورده است. لقب او را در تذکره ها ظهيرالدين » صدور

رده اند اما او خود، به تصريح، بهاءالدين ذکر کرده آو
، »اغراض السياسه فی اعراض الرياسه«است. از آثار او: 

ماهتابی نوشته است؛  ۵۵٢در آداب سلطنت، که پس از 
از ديگر آثار او ». سميع الظهير فی جميع الظهير«
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در برابر ايذا و توهين ضعفا نسبت به دفاع از 
ضعفا در برابر ظلم و ستم و جور اقويا اوالتر 
است. چون توهين ضعفا از طرف اقويا ظلم است و 
حال آن که توهين به اقويا از طرف ضعفا هم ظلم 

 ». است و هم رسوايی و بدنامی و ننک
 

همين گونه از سنجر نقل قول نموده که اگر عوم 
ناس از اطاعت سر پيچی کنند، اختالل کاملی رخ ال

خواهد داد. مهتران کارهای کهتران را يه دست 
خواهند گرفت و مهتران نمی توانند کارهای 
کهتران را انجام دهند. يعنی مردم عادی خواهان 

دم های سرشناس خواهند گرديد و آزندگی به شيوه 
 کسی برای انجام کار که قسمت آدم های عادی است،

 نمی ماند.
 

به هر رو، هر چه بود، سپاهيان اجير [ترک] 
يگانه تکيه گاه تاج و تخت بودند و شاه از سوی 
خود می بايستی به آنان نسبت به عناصر مدنی 

 ت قايل می شد. ياولو
 

سيستم سهميه های نظامی (دادن زمين به لشکريان 
به عوض مواجب) که در دوره سلجوقيان نهادينه 

موجوديت خود ادامه می داد. در يک شده بود، به 
سخن، ساختار سياسی شرقی که از سوی عباسيان به 
ميان آمده بود، و در دوره طاهريان و سامانيان 
بيشتر به تکامل رسيده بود، ديگر با فروپاشی 
کامل رو به رو بود. مردم که از سوی محمد 
خوارزمشاه از زير يوغ کافران نجات يافته 

آزاد سازنندگان خود به پا بودند، در برابر 

                                                                                                           
به نثر مزين به فارسی ادبی است » سندبادنامه«نگارش 

م قلج طمغاج خان نوشته است. اين کتاب که آن را به نا
از داستان های معروفی است که ظاهرًا از هند به ايران 
آمده و در زمان ساسانيان به پهلوی ترجمه شده و رودکی 
آن را به نظم آورده است. تهذيب ديگری از اين کتاب به 
زبان پارسی، به وسيله شمس الدين محمد بن علی بن محمد 

اواخر قرن ششم ماهتابی انجام گرفته دقايقی مروزی در 
 گ.-»است.
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خاسته بودند و تنها با روان شدن سيل خون سرکوب 
 گرديدند و آرام ساخته شدند. 

 
سر انجام مبارزه ميان دولتی چنين لرزان و 
ناتوان و نيروهای تازه نفس چادرنشينان کوچرو 
که در اين هنگام زير فرمان يکی از بانبوغ ترين 

گيز خان] متحد ی همه اعصار [چنمسازمانگران رز
 گرديده بودند، از پيش روشن بود. 

 
بافتار تباری باشندگان ماورالنهر در آستانه 
سرازيری مغوالن به پيمانه چشمگيری دگرگون 
گرديده بود. در باره گوناگونی بافتار تباری می 
توانيم به گونه تقريبی بر پايه ترکيب ارتش 

 داوری کنيم. 
 

مهم ترين شهر  -خوارزمشاه به پدافند سمرقند
ماوراالنهر، اهميت ويژه يی قايل بود. روشن است 
که در اين جا بخش بزرگتر سپاهيان وی مستقر 
بودند. به گونه يی که جنيدی نوشته است، در 

سپاهی به سر می  110000پادگان سمرقند نزديک به 
تن  50000تن ترک و  60000بردند که از آنان 

ر سپاهيان تنها به گفته نسفی شما تاجيک بودند.
به چهل هزار نفر می رسيد. ابن اثير تعداد رزم 

نفر نوشته است. جوزجانی همه را   50000آوران را 
به شمول ترک ها، تاجيکان، کوهستانی ها [تاجيک 

 می نويسد. 60000های گلچه يا گرچه] و قرلق ها 
 

در شمار چادرنشينان کوچرو که در  ،عرب ادريسی
و باش داشتند، همچمين از پيرامون فرغانه بود 

 هم نام می برد. 654قبچاقيان (خبفتچاق)  و بلغار
اين گونه، ديده می شود که باشندگان بومی 
ماوراالنهر در آستانه تهاجم مغوالن به پبمانه 

 655چشمگيری ترکی شده بودند.
                                     

نياکان تاتارهای کنونی در آن هنگام  -. بلغارها 654
درست مانند امروز در حومه رود ولگا بود و باش 

 داشتند.
 

. باال بودن شمار ترک ها نسبت به تاجيک ها در  655
نيروهای مسلح خوارزمشاهيان به هيچ رو نمی تواند 
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تهاجم مغوالن به شدت بر ماوراالنهر هم در بعد 

در  بدتر شدن رفاه اقتصادی باشندگان و هم
 بافتار تبارشناسيک باشندگان بومی تاثير گذاشت.

 
می  1219آغاز محاصره سمرقند را ماه سپتامبر 

دانند. بی ترديد مغوالن چنگيز خان در تراز 
بسيار پايين فرهنگی قرار داشتند حتا در مقايسه 
با هم قبيله يی های خود کئرايت ها و نايمان 

ن، هنوز ها. از همين رو، پس از متحد شدن مغوال
تا استيالی سرزمين های بافرهنگ لزوم الگوبرداری 

 بسياری از مردمان مغلوب پديد آمد.
 

نخستين نمايندگان فرهنگی در دربار چنگيز خان 
بازرگانان مسلمان بودند. امور دفتری و ديوانی 
در دولت چنگيز خان پس از منکوب ساختن نايمان 

غور که ) پديد آمد. تاشاتون اوي1206ها (به سال 
کرسی مهر داری خان مايمان در دست وی بود، همين 
وظيفه را در دربار چنگيز خان پيش می برد. 
افزون بر اين، به او سپرده شده بود تا فرزندان 
خان را سواد اويغوری و نوشتار بياموزد. اين 
گونه، نخستين آموزگار مغوالن و نخستين کارمندان 

                                                                                                           
باشندگان ماورالنهر را در اين بافتار تباری راستين 

برهه بازتاب دهد. نخست اين که گستره اصلی و پايتخت 
دولت خوارزمشانيان بيرون از ماوراالنهر قرار داشت. 

اين که ماوراالنهر (آن هم نه به گونه کامل)  ،دو ديگر
از سوی محمد خوارزمشاه تنها چند سال پيش از تهاجم 

 مغوالن گرفته شده بود. 
 

اين که بنا به سنتی که در دوره خلفای  ،رسه ديگ
مامون و معتصم آغاز گرديده بود، و سپس در  –عباسی

سرتاسر سرزمين های نيمه وابسته به خالفت رواج يافته 
بود، در ارتش خوارزمشاه نيروی اصلی متشکل از عناصر 
بيگانه بودند و در اين مورد مشخص باشندگان دشت قبچاق 

گل.... متعلق به مادر پرتوان و به ويژه قبايل کاني
 ترکان خاتون.  -سلطان

نه تنها پس از تهاجم مغوالن، بل نيز تا تهاجم ازبيکان 
شيبانی در سده شانزدهم، اکثريت مطلق باشندگان 

ايرانيان (تاجيک ها) بوده اند که به  -ماوراالنهر
 زبان پارسی سخن می گفتند.
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اويغورها ديوانی و دفتری شاهنشاهی مغولی، 
بودند.  در آينده کارمندان اويغوری همراه با 
فاتحان مغولی به کشورهای بافرهنگ هم به چين و 
هم به کشورهای مسلمان آمدند و موفقانه با 
بوميان که بارها نسبت به ايشان کارآزموده تر و 

 آگاه تر بودند به رقابت برخاستند.
 

شهر  -نخستين شهری که در ماوراالنهر آماج گرديد
نور بود. شهر اشغال گرديد. به خواست سوبود 
باشندگان شهر را ترک گفتند و باخود تنها 
چيزهای حياتی و وسايل زمينداری و چارپايان خود 
را گرفتند. پس از اين، خانه های ايشان از سوی 

چنگيز  1220مغوالن به تاراج رفت. در ماه فبروری 
. خان به نزديک بخارا رسيد. شهر گرفته شد

باشندگان ناگزير گرديدند که همه زرادخانه و 
ذخاير علوفه دژ را که برای سپاهيان سلطان تهيه 
نموده بودند، به مغوالن بسپارند. شهر، پس از 
تاراج از سوی يورشگران، آتش زده شد. تنها مسجد 
جامع و چند کاخ که از خشت (آجر) پخته ساخته 

 شده بود، پا بر جا ماندند. 
 

در سر راه سمرقند از بخارا، با خود مغوالن، 
اسيران بسياری را به همراه می بردند. بر پايه 

نگونبخت سرنوشت اين اسيران  ،اطالعات ابن اثير
بس سهمگين بود. آن ها می بايستی پای پياده پشت 
سر سواران مغول راه می پيمودند. هر که را که 
از راه باز می ماند و از پا در می آمد، می 

. افزون بر شهريان اسير، در ميان انبوه کشتند
مردم، بی ترديد شمار بسياری از دهنشينان هم 
بودند. مغوالن در همه سرزمين هايی که می 
خواستند، آن را بگيرند، برای محاصره، کشاورزان 

 روستاهای پيرامون را به کار وا می داشتند. 
 

مغوالن به سمرقند رسيدند. سپاهيان  ،در ماه مارچ
سلطان [(خوارزمشاه)] به مغوالن پيشنهاد  ترک

چيزی که برای نخستين بار از سوی  -خدمت کردند
آن ها پذيرفته شد.  شهر تسليم شد. دژ جنگی با 
يورش گرفته شد. پاسداران آن را کشتند. مغوالن، 
سپاهيان ترک سلطان را که در آغاز به  خدمت شان 
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تند درآمده بودند، در يک همواری به محاصره گرف
 و همه را با همه فرماندهان شان کشتند. 

 
 30000آن چه مربوط می گردد به بقيه باشندگان، 

شاوندان خود دادند. يصنعتگر را به پسران و خو
چنگيز خان برای محاصره شهرها به همين شمار نفر 
نياز داشت. بقيه را گذاشتند تا به شهر 

دينار   200000برگردند. در اين حال، از آنان  
فديه رستگاری گرفته شد. پس از آن، چند بار 
باشندگان را از شهر بيرون راندند. اين گونه، 

 شهر تقريبا تهی از سکنه شد. 
 

وانگهی رون (نوبت) بيناکنت (نزديکی سرچشمه رود 
آهنگران) رسيد. مغول ها سپاهيان پادگان شهر را 
کشتند و از باشندگان صنعتکاران، پيشه وران و 

ی کارهای محاصره شهرها با خود جوانان برا
گرفتند. از آن جا به سوی خجند رهسپار گرديدند. 
محاصره خجند يکی از دلچسپ ترين صحنه های تاريخ 

تيمور مالک  -نظامی است. فرمانده پادگان خجند
نتوانست در شهر پايداری نمايد و با يک هزار 
رزمجو در يکی جزيره های شسر دريا پنهان گرديد. 

گمان برد که او بايستی در جزيره واقع  می توان
به فاصله يک ورست پايين تر از خجند گريخته 
بود. سر انجام، تيمور مالک هر چه بود، ناگزير 
گرديد جزيره را ترک گويد. شايد ذخاير شهين 
خانه و جنگ افزار او به ته کشيده بود. شبهنگام 
او دسته های خود را سوار کشتی ها کرد و زير 

شعل ها به سوی پايين رودخانه راند. در پرتو م
نزديکی خجند، هر چه بود، همه بنه و زرادخانه و 
همه همراهان خود را از دست داد و خود را به 

 تنهايی به خوارزم رساند. 
 

در باره رفتارهای مغوالن، تاريخ اشغال خوارزم 
هم حکاياتی دارد. هنگام گرفتن شهر، باشندگان 

دشت بردند. اعالم گرديد که را بيرون از آن، به 
صنعتگران از ديگران جدا شوند. شماری اطاعت 
کردند و برخی هم هنروری خود را پنهان کردند. 
با اين سنجش که مغوالن مانند ديگر شهرها 
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صنعتگران را با خود به همراه خواهند برد و به 
 ديگران اجازه خواهند داد در ميهن شان بمانند. 

 
دی می نويسد، شمار صنعتگران به گونه يی که جني

هزار نفر می زد که آنان را به سرزمين  صدسر به 
های خاوری بردند تا شمار بسياری از باشندگان 
را آموزش دهند و کودکان خرد سال و زنان جوان 
را به اسارت گرفتند. بقيه باشندگان را کشتند 

نفر را کشته   24به گونه يی که هر سپاهی مغول 
 بود. 

 
اال در باره تهی شدن روستاها و پايين آمدن در ب

بهای زمين ها در هنگام خانه جنگی ها در 
ماوراالنهر در آستانه حمله مغول ياد آوری 
کرديم. در هنگام يورش مغول ها شهرها ويران 
گرديدند و صنعتگری نابود شد و همراه با شهرها 
شمار بسياری از باشندگان بومی ماوراالنهر سر 

 دند. به نيست ش
 
سرزمين های هر دو سوی کوه های تيان شان و  

 جغتای رسيد.  -ماوراالنهر به پسر دوم چنگيز خان
 

فراموش نبايد کرد که مغول ها چادرنشين و کوچرو 
بودند. هنگام اشغال ماوراالنهر آن ها می 
بايستی به زمين های اشغالی می کوچيدند، به 

اگاه های جايی که چر –ويژه در دامنه های کوه ها
سرسبز پهناور داشت و جويباران و چشمه ساران 

 سرشار از آب در جوش و خروش بودند.
 

مانند حاال، اين کوچيان می بايستی گياهان و 
رستنی های خشکيده بته زاران را با خود می 
بردند. روشن است در اين حال، زمين برهنه و 
سوخته دامنه های کوه ها نمی توانست در برابر 

ای بهاری و تابستانی، بيستد. همه اين ها، سيل ه
بی درنگ، به کاهش گستره چراگاه های سرسبز و 
بند شدن بسياری از کاريزها [با الی و گل و سنگ 
آورده شده با سيالب ها]  انجاميد. اين گونه، 

 رفته، رفته طبيعت خود محل تغيير می کرد. 
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بافتار تباری نزديک ترين همسايگان ماوراالنهر 
 ر اين هنگام، چنين بود:د
از رودخانه تاالس تا سير دريا چادرنشينان  

کانگل ها (که کنون ديگر طايفه اردوی بزرگ را 
می ساختند) و قرلق ها بود و باش داشتند. تيان 
شان غربی را قرغيزها گرفته بودند و به عنوان 

قره قرغيزها [(قزاق ها)]. در اواخر  -بوميان
ن ديگر به کرانه راست سير دستگاه خا 1223جنوری 

دريا قرار داشت. مغول ها ديگر با انجام کار 
ويرانگرانه خود، برگشته بودند. ديگر حاکميت 
آنان بر ماورالنهر را هيچ کسی به چالش نمی 

 کشانيد. 
 

با آن که جغتای از ارتش پدر، شمار اندک ترک 
مغولی نشده  پرههايی را گرفته بود که آن هم 

نيروهای رزمی او متشکل  ،همين رو و از(بودند 
 )؛از سپاهيان قبايل زير فرمان ترکی او بودند

با اين هم، قدرت جغتای ها مادامی مستحکم بود 
که ترسی که فاتحان بر مردم مستولی نموده 
بودند، نپريده بود و مادامی که طوائف و قبايل 
ترک به شيوه زندگانی عشيره يی ادامه می دادند، 

نيروی خود پی نمی بردند. به ويژه  و به بزرگی
به يمن کشاکش ها ميان چنگيزيان بر سر قدرت و 
زمين و همچشمی ها ميان شان، کار کسانی به گونه 
طبيعی باال گرفت که توانسته بودند نيرومند ترين 

آگاه شدن و  طوائف ترک را به سوی خود بکشانند.
پی بردن طوائف ترک به نيروی خود، با تمايل 

ی آنان به استقالل، ناگزير می بايستی به طبيع
 فروپاشی اولوس جغتای انجاميد.

 
جغتايی ها  ،ديگر در نيمه دوم سده چهاردهم 

ماوراالنهر را از دست داند. و اين سرزمين به 
ورالن (مشهور به تيمور کورگانی يا تيمور متي

لنگ) که توانسته بود پيرامون خود ترک های بومی 
سيد. چنانی که روشن است، را گرد بياورد، ر

تيمور شهر سمرقند را چونان مقر خود برگزيد. 
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تيمور از قبيله مغولی ترکی شده برخاسته بود. 
656 

 
هنگامی که تيمور هنوز کودکی بيش نبود، پادشاهی 
جغتايان فرو پاشيد. در ماوراالنهر سر از سال 

قدرت به اميران ترک تعلق داشت و خان های  1346
انده آنان، اسما فرمان می راندند. مغولی دست نش

به ويژه بر باشندگان سرزمين های همسايه آن 
 1370اپريل  10بسيار سخت می گذشت. به تاريخ 

تيمور سوگند وفاداری همه فرماندهان ماوراالنهر 
را پذيرفت. او سال های نخست فرمانروايی خود را 
به برپايی نظم در کشور و امنيت مرزهای آن 

 پرداخت. 
 

در سمرقند بناهای بسيار بزرگ و پرشکوه ساخته 
 –شد. تيمور بيشتر در انديشه شگوفايی ميهن خود 
 –ماورراالنهر و زيبايی و پاکيزگی پايتخت خود

سمرقند بود.  او در سمرقند نمايندگان همه رشته 
های هنری و علوم را گرد آورد. تنها در سال های 

ی باالبری پسين فرمانروايی اش تدبيرهايی را برا
رفاه ديگر مناطق کشور بيشتر سرزمين های بيگانه 

 روی دست گرفت. 
 

او همچنين متوجه بهبود مديريت مدنی نيز بود که 
بر آن، موارد فزونشمار به سزا رساندن کارمندان 
بلندپايه به دليل رشوه ستانی ها و باجگيری ها 
در سمرقند، هرات، شيراز و تبريز گواهی می دهد. 

به روحانيون و زاهدان در ظاهر احترام می تيمور 
گذاشت در ادره دارايی ها و کارهای روحانيون 
دخالت نمی کرد و اجازه گسترش بدعت را (با منع 

                                     
اوراالنهر قبيله مغولی تباری که به م -. برالس ها 656

(قشقه دريا) از هفترود (سمی ريچ در جنوب خاوری 
و مقارن با به  1266قزاقستان) آمده بودند و پس از 

فراز آمدن تيمور به پيمانه چشمگيری ترکی شده بودند. 
اين روند در قشقه دريا شتابنده تر بود و برای آن که 
برالس ها به ترکيب قبايل ترک شامل شوند، نزديک به يک 

تيمور: ه ادامه يافت. (نگاه شود به: ياکوبفسکی، سد
کاخ «، آلماآتی، انتشارات فرمانروای اروآسيا

 ). 91، ص. 2003، »کوچروان
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آموزه های فلسفی و منطقی) نمی داد. او به 
رعايت موازين مذهبی از سوی رعايای خود بذل 
توجه می کرد مگر خود پابندی چندانی به مذهب 

در آستانه مرگ، هنگامی که بيماری سختی نداشت و 
دامنگيرش شده بود، دستور داد دارايی های 

 پيرهايش را بازپس بگيرند.
 

ساختار اداره مدنی و نظامی تقريبا به گونه 
د که در بوقوانين چنگيز خان  بر پايهمطلق 

نتيجه آن روحانيون بلند پايه تيمور را مسلمان 
ين چنگيزی را مومن نمی پنداشتند چون او قوان

 باالتر از سنت های مذهبی می انگاشت. 
 
قبايل آغاز به  ،بی درنگ پس از درگذشت تيمور 

بازستاندن متصرفات از دست رفته خود نمودند. 
قدرت تيموريان سست گرديد. چون شمار حريفان شان 
بسيار بزرگ بود. کشور به چند بخش کوچک 

ن واپسي -هنگامی که سه پسر محمود فروپاشيد.
فرمانروای تيموری ماوراالنهر بر سر بقايای 
شاهنشاهی با هم می جنگيدند، نيروی نو سر بر 
داشت، که طومار همه متصرفات کوچک را در 
ماوراالنهر در هم پيچيد و پس از يک دوره 
انارشی حاکميت نيرومندی را برپا نمود. اين 

 1503نيروی تازه نفس ازبيک ها بودند که به سال 
دهی شيبان خان (شيبک خان، شيبانی ها) به فرمان

 تيموريان را بيرون راندند.
 

در آغاز، برای تفکيک قبايل بخش خاوری اولوس 
جوچی ها از جغتايان، ايشان را ازبيک می 
خواندند. پيش از ازبيک خان که ميان سال های 

فرمان می راند، اين نام در جايی ديده   1312-1342
يد انگاشت که اين نام نمی شود و از همين رو، با

خاستگاه خود را از نام همين فرمانراوا گرفته 
در دوره اين پادشاه که سی سال آزگار  است.

فرمان راند، مردم حسب عادت اتباع او را ازبيک 
ها می خواندند، همين گونه اين نام در ميان 
اتباع چادرنشين کوچرو مسلمان او تثبيت گرديده 

 بود. 
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پانزدهم هنگامی که بخش هايی  در نيمه دوم سده 
از طوائف ترک که به ابوالخير خان و بازماندگان 
او وفادار مانده بودند، نام آزادگان يا 

] را گ.-)درست آن قزاخ -کزاک [(قزاق -رستگاران
 به خود گرفتند. 

 
بخش ديگری از همين طوائف نام ازبيک را حفظ 
نمودند. اين نام برای پيروان و هواداران 

نيان هنگامی که آن ها گستره اولوس جوچی ها شيبا
را که به ماوراالنهر در ترکيب دسته های شيبان 
خان و بازماندگان وی کوچيده بودند [از ديگر 
حريفان] پاکسازی کردند، هم محفوظ ماند. ازبيک 
های ماوراالنهر اين گونه، از بخيه خوردن پاره 

شان هايی از همان قبايل ترکی که توده های اصلی 
به ترکيب قرغيزها و قزاقی ها داخل شده بودند، 
بافته شده اند. با اين هم؛ در ترکيب ازبيک ها 
نقش بس پيشتازی را تا جايی حتا از ديدگاه کلی 
هم بازماندگان مغول های بومی و قبايل ترکی 

جوچی را تشکيل می دادند و » هنگ«شمال خاوری که 
ر کل اليه در خدمت خان ها به سر می بردند، و د

 خادمان چنگيزی را می ساختند، بازی نمودند. 
 
باالتر از اين، البته، قبايل بومی ترک که تا  

اين هنگام در خدمت تيموريان بودند و بی درنگ 
به خدمت شيبانيان پيروزمند در ماوراالنهر 
درآمدند، نيز در بافتار ازبيک ها شامل 

 گرديدند.
 

رغانه و تاشکنت ازبيک ها ديگر در ماوراالنهر ف
باشندگان فزونشمار ترکی شهرنشين و دهنشين و يا 
هم ترکی شده يی را يافتند که شمار ايشان در 
نتيجه مسکون شدن خود ازبيک ها و آميزش آنان با 
باشندگان بومی رو به افزونی داشت (در ميان شبه 
نظاميان شيبانيان نام های توده هايی چون: 

 - غور، کونگرات، سالورمجار، اويشون، تاتار، اوي
کاتاک، ديورمن، باماليک، آتاجی، کيات، نايمان 

 657و... ديده می شد).

                                     
 . 159-147.  نگاه شود به: اريتسف، ص.  657
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ازبيک ها زمين های ميان رودهای دوگانه 
(سيردريا و آمو دريا) را مانند همه پيشينيان 
خود تصرف کردند. و در مسير بالی رودخانه ها 
آغاز به  با گرفتن سمرقند و سر انجام هم 

 روی نمودند. فرغانه پيش
 
در جريان سراسر سده شانزدهم شيبانی ها بر  

ماوراالنهر فرمان می راندند. آن ها خوارزم 
(خيوه) را به يک دودمان ويژه از خان ها که 
همچنين برخاسته از شيبانبان بودند، سپردند و 

 از خراسان در برابر صفويان عقب نشينی کردند.
 

هشترخانيان  سپس دودمان جنيدی (جانايدی ها) يا
(استراخانيانيان) که خويشاوند شيبانيان (از 
ريشته زن) بودند، بر همان منطقه که به تدريج 
فراخنای آن رو به کاهش داشت، در جريان سده های 

 هفتم و هشتم فرمانروايی کردند.
 

سر انجام، منغيت ها، خويشاوندان شيبانيان (از 
رشته زن) خان نشين بخارا را (که ديگر به 
پيمانه چشمگيری در نتيجه تشکيل خان نشين 
خوقند، تشکيل متصرفات مستقل در تاشکنت، 
اوراتپه، خجند و ديگرجاها، و در نتيجه پديدآيی 
درانيان در افغانستان، گستره آن کاهش يافته 

 بود)، گرفتند. 
 

چينی ها بار ديگر فرغانه را تا  1758به سال 
ها در تاشکنت پس از کشتار وحشتناک کالميک 

چينی ها در اين جا زمان  658جونگار گرفتند.

                                     
. پس از فروپاشی امپراتوری صفوی و به ويژه پس از  658

کشته شدن نادر افشار و چندپارچه شدن کشور پهناور او، 
ن استراتيژيک قوا در خاورميانه برهم خورد. اين تواز

کار راه را برای تاخت و تاز کشورهای همسايه به گستره 
ايران فراهم گردانيد. يورش چينی ها به خان نشين های 
آسيای ميانه که باجگزار ايران شمرده می شدند، در 
همين بستر (با بهره گيری از خالی قدرت پديد آمده) 

 بوده است.
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 - ستانه واژگونی امپراتوری صفوی، اسماعيل ايوریدر آ

سفير ارمنی تبار يهوری روسيه در دربار صفوی که اوضاع 
ايران را آشفته و نا به هنجار و زمينه را برای 
لشکرکشی پتر کبير به شمال ايران (قفقاز) مساعد می 

خان افغان های  -ديد، در اصفهان با ميرويس هوتکی
ر و وی را به راه اندازی شورش قندهار در اصفهان ديدا

در پشت جبهه ايران در قندهار بر انگيخت تا راه برای 
لشکرکشی روسيه به ايران هموار تر و آسان تر گردد. 
ناخشودی باشندگان قندهار از رفتارهای زشت و ناشايست 
لشکريان پادگان قندهار به فرماندهی وختانگ گرگانيدزه 

ه گرگين) زمينه را از شهزاده کاختی گرجی (معروف ب –
پيش برای اين کار فراهم می کرد. گذشته از آن، ميرويس 
سفری به حج نمود و فتوای روحانيون سنی آن کشور را 

 مبنی بر قيام در برابر شيعيان به دست آورد. 
 

پس از شورش قندهار و کشته شدن گرگين و سرکوب لشکريان 
به قندهار او، صفوی ها دو بار ديگر اقدام به لشکرکشی 

نمودند، مگر بيهوده، چون آشفتگی دربار، همچشمی 
سرداران و بسی نارسايی های ديگر، شکست چنين اقداماتی 

می داد. اين گونه، سپاهيان ايرانی » نويد«را از پيش 
مابود و شکست خوردند و به شدت تضعيف گرديدند. پس از 
درگذشت ميرويس، پسر او محمود به اصفهان لشکر کشيد و 
پايتخت صفويان را گرفت و خود پادشاه ايران شد. مگر 

 پسر عمويش کشته شد و اشرف پادشاه شد. -به دست اشرف
 

در دوره اشرف، ترک های عثمانی با بهره گيری از نا به 
هنجاری ايران، به اصفهان لشکر کشيدند، مگر ارتش شصت 
هزار نفری شان از لشکر دوازده هزار نفری اشرف در 

فهان شکست خورد. از سوی ديگر، پيتر کبير در نزديکی اص
به قفقاز لشکر کشيد. خان نشين های آسيای ميانه  1722

 هم کوس خودگردانی زدند.
 

هر چه بود، فروپاشی ايران و از هم گسيختگی آن تا 
ظهور نادر افشار ادامه يافت.  نادر، اشرف را سرنگون، 

و روس ها سرزمين های از دست رفته ايران را از ترک ها 
پس گرفت. ايران خاوری (خراسان، زابلستان و کابلستان) 
و هند را تصرف و بر پايه عهدنامه شليمار رود سند را 
چونان مرز سياسی و طبيعی ميان هند و ايران تثبيت 
کرد. آسيای ميانه را منکوب و شاهنشاهی پهناوری را 
برپا کرد که مرزهای طبيعی آن با مرزهای سياسی اش 

انی داشت. مگر با کشته شدن نادر، پسرش شاهرخ و همخو
سردارانش مانند نور  محمد خان عليزايی، آزاد خان 
غلزايی افغان، احمد خان ابدالی، کريم خان زند و 
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درازی نپاييدند و قدرت بازماندگان شيبانيان 
بار ديگر احياء گرديد و تا زمانی که [خان نشين 
ها] ی بخارا، خيوه و خوقند به دست روس ها 

 نيفتاد، پا بر جا ماند.
 

ازبيک ها با آمدن به ماوراالنهر در کل زمان 
شيوه زندگانی چادرنشينی و  درازی به گونه مطلق

شبانی و رمه داری را پيش می بردند. در شهرها 
تنها بيک ها که واليت های جداگانه را رهبری می 
کردند، افسران بلندپايه نظامی و ديگر کسان 
وابسته به اليه های حاکم زندگی می کردند. 
ديگران، همه با رمه ها و پاده های خود در 

ودند و جای بود باش خود جاهای گوناگون آواره ب
را در بستگی از چنين تصادفاتی چون جنگ، به 

 ويژه کشاکش های درونی تغيير می دادند. 
 

با گذشت زمان، به محض اين که رستنی های بته 
زار ها و سبزه زارهای دامنه های کوه ها در 
نتيجه برخورد بی رويه از سوی باشندگان کوچرو 

ين نوار سرسبز آغاز به نابود شدن نمودند، ا
آغاز به خشکيدن نمود و دامنه چراگاه های فراخ 
پيشين اين سرزمين آغاز به کوچکتر شدن نمود. 
شمار باشندگان هم در نتيجه رشد طبيعی و هم در 
نتيجه سرازير شدن ازبيک ها و نيز تاجيک ها از 

 قره تگين و حصار افزايش يافت.
 

را کاهش گستره چراگاه ها سرانجام ازبيک ها 
وادار گردانيد تا به زمينداری و کشت و کار رو 
بياورند که کار قابل انجامی هم بود. چون در آن 
هنگام تقريبا همه زمين هايی که به باشندگان 

                                                                                                           
ديگران نتوانستند زبان مشترک بيابند. اين بود که 

 شاهنشاهی بزرگ  به چند بخش پارچه شد.
 

های مرگبار خود در آينده، فروپاشی ايران بزرگ پيامد
را به نمايش گذاشت. روس ها از شمال سرازير شدند و با 
بهره گيری از ضعف ايران، قفقاز و آسيای ميانه را 
گرفتند. انگليسی ها هم با ترفغندهای رنگارنگ، بخش 
های خاوری آن را گرفتند و کشور تازه يی را به نام 

ست ايجاد نمودند. ترکستان خاوری هم به د» افغانستان«
 گ. -چينی ها افتاد. 
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تاجيک تعلق داشتند(به استثنای زمين های سهميه 
يی لشکريان)، به تصرف طوائف و ايل های فاتحان 

ک ها با رو ازبيک قرار گرفته بود. بخشی از ازبي
آوردن به زمينداری، آهسته آهسته، از شيوه 
زندگانی چادرنشينی به دهنشينی و شهرنشينی 

 درآمدند. 
 

ازبيک ها با بود و باش در اوضاع از ريشه 
متفاوت (با شيوه پيشين چادرنشينی شان) 
زمينداری و باغداری به گونه بس طبيعی می 

اده بايستی به شيوه و طرز زندگانی موجود و آم
 يی رو می آوردند. 

 
آن ها چنين هم کردند و در کل، کيش تاجيک های  

بومی را که هرگاه نه در درازای هزاره ها، دست 
کم در درازای سده ها ريخت يافته بودند، 
پذيرفتند. آن ها از تاجيک ها نه تنها شيوه ها 
و ابزارهای زمينداری و بل نيز ارشی تکتور خانه 

واع گوناگون توليد را همراه های خود، ظروف و ان
 با ابزار و شيو های همان توليدات فراگرفتند. 

 
اين گونه، ازبيک ها با فراگرفتن همه اين ها به 
شکل کامال آماده به شاگردان گوش به فرمان تاجيک 
های مغلوب خود مبدل گرديدند. بر همين مبنا، 
ازبيک هايی که ديگر زميندار شده بودند، ناچار 

ک ها با گرفتن اين يا آن ابزار يا اين از تاجي
با آن سامان و آالت که در زبان خود برای آن ها 

نام های تاجيکی آن ها را فرا  ،نام نداشتند
گرفتند. چون چنين چيزهايی در زندگانی پيشين 
چادرنشينی و کوچروی آن ها وجود نداشت. اين بود 
که ازبيک ها اين ابزارها را با نام های تاجيکی 

ن يعنی به زبان پارسی فرا گرفتند. اين گونه، آ
به زبان ازبيک ها شمار فراوان واژه های پارسی 
و همراه با آن، آيين اسالم با ادبيات آن وارد 
گرديد که به همين پيمانه واژه های عربی داخل 
گرديد. اين گونه همراه با دگرگونی شديد شيوه 

 . زندگانی، زبان ازبيک ها نيز دگرگون گرديد
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چنين است نقش فرهنگی باشندگان بومی اين سرزمين 
 659تاجيک ها. –ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دنباله شماره پنج

 
 جغرافيای سياسی  تاريخی آسيای مرکزی

 

 
 

 نقشه آسيای مرکزی در سده هفتم پيش از ميالد

                                     
 .19-16. ناليوکين، تاريخ خان نشين خوقند، ص.  659
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 شرح نقشه:
گستره فرهنگ شيويری  -در شمال -در باال: 

)Шиверская культура،( 
 Тагарскаяگستره فرهنگ تاگاری ( -ختریدر شمال با

культура( 
گستره فرهنگ گورهای تخته سنگی (ويژه  -در  وسط

 (культура плиточных могил)  نياکان تورکان باستان)
 )хуннуگستره دولت هونوها ( -زير آن در وسط

گستره بودوباش يوئه  -در سمت  چپ گستره هونوها
 )юэчжиشی ها (

)، چی усуньبودوباش اوسون ها (گستره  -در زير آن
 )байди) و بای دی ها (чидиدی ها (
 )тохарыگستره بودوباش تخارها ( -در غرب
) (مغول дунхуگستره بودوباش دونهوها ( -در شرق

 های نخستين)
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پيش از ميالد بر  135نقشه آسيای ميانه در سال 
 پايه داده های چژان سيان

 شرح نقشه:
) در وسط که با خط хунну( گستره دولت هونوها
 درشت نوشته شده است.

گستره امپراتوری  -در زير آن، در جنوب خاوری
 )империя ханьهان (

 - در گستره ميان دولت هونو و امپراتوری چين
 )кианمنطقه بودوباش کيان ها (

 )диگستره بودوباش دی ها ( -در ير آن
گستره بودو باش کنگويی ها  -در غرب دولت هونو

)кангюй) اوسون ها ،(усунь ،(فرغانه) دوان ،(
 )дарды) و منطقه دردی ها (бадиبادی (
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پيش از  61تا  71نقشه دولت هونوها در سال های 
 ميالد

 شرح نقشه: 
گستره دولت هونوها -در وسط، با خط درشت 

)хунну،( 
 )،империя ханьامپراتوری هان ( -در جنوب خاوری 
ودوباش سيان بی ها گستره ب -در جنوب خاوری 
)сяньби،(پيشينيان مغول ها) ( 

گستره بودوباش دينلين ها  -در شمال باختری
)динлины( 

) хагасыگستره بودوباش خاگاس ها ( –در زير آن 
 (قرغيزرها)

 
 
 
 

 
 

 پيش از ميالد 30نقشه آسيای ميانه در سال 
 شرح نقشه:

 )،xiongnoگستره دولت هونوها ( -در وسط
گستره بودوباش تونگوزها  -شمال در باال در

)tungus،( 
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گستره بودوباش دينلين ها  -در زير آن به سمت چپ
)dinglings( 

 - در سمت چپ دينلين ها -در شمال باختری
 )ugrsگسترهبودوباش اوغرها (

 )kangchuگستره بودوباش کنگويی ها ( –در غرب 
 )usunsگستره بودوباش اوسون ها ( -زير آن
 دوان (فرغانه) گستره -زير آن

 –افغانستان کنونی  در گستره -در جنوب باختری
 )da yue zhiگستره دولت يوئه شی (کوشانی ها) (

 سرزمين سکايی ها ، -در زير آن در گستره هند
 )،Hanگستره امپراتوری هان ( -در جنوب خاوری

گستره بودوباش  -در مرزهای خاوری دولت هونوها
 نيان مغوالن) ) (پيشيxianbeiسيان بای ها (

  
 
 

 
 

 گستره دولت هونوها در اوج قدرت
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نقشه دولت سيان بای (نياکان مغوالن) پس از 
 فروريری دولت هونوها

 شرح نقشه:
گستره دولت سيان بای ها با خط درشت  -در وسط

)сяньби( 
گستره بودوباش هونوهای شمالی که پس  -در شمال

 )،хунну( -از شکست، رو به گريز گذاشته بودند
 )империя ханگستره امپراتوری هان ( -در جنوب

 )Кяныدر غرب آن گستره بودوباش کيانی ها (
 -در ميان دولت سيان بای ها و امپراتوری هان

گستره بودوباش هونوهای جنوبی که به چين پيوسته 
 بودند،
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گستره بودوباش دينلين ها  -در شمال باختری
)динлины،( 

) که юебаньيوئی بان ها (گستره بودوباش  -در غرب
در اثر آميزش هونوها و اوسون ها به ميان آمده 
بودند و به نام هون های سفيد هم خوانده می 

 شدند.
 
 
 
 

 
 ) و يفتلی ها.жужаньگستره دولت ژوژان ها (

در اين  هنگام، هونوها به گستره شمالی درياچه 
) و اوغرها варارال گريخته، و با  وارها (

)Угрыايه شده بودند. پسان ها در اثر ) همس
آميزش اين دو توده، هون های پرآوازه به رهبری 
 آتيال پديد آمدند، که اروپا را زير و رو کردند.

گستره  -در شمال باختری گستره دولت ژوژان
) در دامنه های тюркютبودوباش تورکيوت ها (

جنوبی کوه های آلتای ديده می شود. در اين 
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ر گستره ميان حوضه رود ينی سی هنگام، قرغيزها د
 و درياچه بايکال می زيستند. 

 
 

 
 گستره دولت يفتلی ها

 
 
 
 

 
های  نقشه خاقانات ژوژان يا دولت روران بين سال

 ميالدی. ۵۵٢تا  ٣٣٠
 
 
 
 
 

 
 ميالدی. ۵٧٢تا  ۵۵٢های  خاقانات تورک بين سال
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منطقه حکمرانی خاقانات غربی ترک و خاقانات 
(خطوط کم رنگ) در ابتدا قرن ششم و  شرقی ترک

گسترش منطقه مورد نفوذ، در پايان قرن ششم 
 ميالدی (خطوط پر رنگتر).

 
(به گونه يی که ديده می شود، در پايان سده ششم 
ميالدی ترک ها نخست بر گستره يی برابر با گستره 
کنونی قزاقستان و سپس تقريبا بر سرتا سر آسيای 

 د.ميانه تسلط يافته بودن
 
 

 
 گستره خاقانات غربی تورک
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 نقشه ديگری از دولت تورک يوت ها

 
 شرح نقشه:

 )тюркютگستره دولت تورکيوت با خط درشت (
گستره بودوباش قرغيزها در کرانه های  -در شمال

 )،кыргизыباختری درياچه بايکال (
گستره بودوباش دولوها در کرانه های جنوبی 

 )،дулуدرياچه بلخاش (
ره بودوباش خزرها در شمال باختری درياچه گست

 )хазарыکسپين (
 )бульгарыگستره بودوباش بلغارها ( -باالتر از آن

 گستره دولت سوی (چين) -در جنوب خاوری
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 نقشه آسيا در آغاز فتوحات اسالمی
 شرح نقشه:
 )،алэкчиныگستره بودوباش االکچين ها ( -در شمال

 кыргызскийرغيز (گستره خاقانات ق -در زير آن
каганат،( 

گستره بودوباش سالوی ها  -در شمال باختری
)славяне،( 

 )،хазарский каганатدر زير آن گستره خاقانات خزر (
 )،болгарыگستره بودوباش بلغارها ( -در غرب آن
گستره دولت خاقانات خاوری تورک  -در وسط

)тюрский каганат( 
) و кыпчакиها ( گستره بودوباش قبچاق -در غرب آن
 )،  карлукыقرلق ها (

در گستره ميان کرانه های جنوبی درياچه بلخاش 
قلمرو خاقانات  -تا گستره ايسک کول (هفترود)

 )،тюргешский каганатتورگش (
زيستگاه  -در کرانه های خاوری درياچه ارال

 )،туркменыترکمان ها (
 )халафатگستره خالفت اسالمی ( -در جنوب باختری
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 گستره دولت های اويغوری
 

 شرح نقشه: 
 )،уйгурияگستره دولت اويغور ( -در وسط

 )،китайگستره دولت چين ( -در جنوب خاوری
گيتره بودوباش کيدانی ها  -در شمال خاوری

)кидан،( 
زيستگاه قرغيزها  -در شمال قلمرو اويغورها

)киргиз،( 
 )،карлукگستره قرلق ها ( -در غرب آن

زمين های قبچاق ها  -ستره قرلق هادر شمال گ
)кыпчак،( 

 )،гузыقلمرو غز ها ( -در آسيای ميانه
در گستره ميان کرانه های شمالی درياچه ارال و 

 )،печинегиسرزمين پيچينيگی ها ( -دريای کسپين
 قلمرو خالفت. -در جنوب باختری
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 نقشه شاهنشاهی ساسانيان

 

 
 

 نقشه دولت سامانی
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دانشمند قرغيزستانی، در مقاله  -داکتر سوينبايف
عوامل بيرونی و سناريوهای توسعه اروآسيای «

توسعه کشورهای آسيای «چاپ شده در کتاب  »مرکزی
روابط  دانشگاه ،»مرکزی: دورنماها و مخاطرات

بين الملل آسيای مرکزی، دومين کنفرانس 
؛  189 - 182، ص. ص. 2011ساليانه، توک ماک، 

جدول بسيار جالبی را زير نام تاريخ جغرافيای 
منطقه آسيای مرکزی آورده است که آن را در اين 

 جا می آوريم:  

 

 

 

 

 تاريخ جغرافيايی منطقه آسيای ميانه

 

دهه  سده ها بازيگران خارجی
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  ها
 

سده 
چهارم 

پيش از
 ميالد

1     
 ايران، (رنگ سرخ)

 تهاجم اسکندر مِقدونی (رنگ سياه) 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده سوم
پيش از

 ميالد

 ايران    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده دوم

از پيش
 ميالد

 ايران    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده يکم
پيش از

 ميالد
 

ايران، چين (رنگ نارنجی)    
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سده يکم 

 ايران، چين    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده دوم 

     
 ايران، چين

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده سوم 

     
     ايران، چين

    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده 

 چهارم 

     
     ايران، چين
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سده 
 پنجم 

 

     
     ايران، چين

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

سده ششم 

     
 ايران، چين

 رکی زبانوقبايل ت
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده 

 فتم ه

 چين، اعراب    
 رکی زبانوقبايل ت

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

سده 

 چين، اعراب    
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     هشتم 
    
    
    
    
    
    

 
 

سده نهم 

     
 ايران

کرلوک (قرلوق) ها، خاندان قره
 خانيان
 زهاقرغي

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

سده دهم 

 ايران    
 کرلوک ها (قرلوق ها)

 خاندان قره خانيان، قرغيزها
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده 

 يازدهم

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    

سده       
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 ايران     دوازدهم
    
    
    
    
    
    
    
    

سده 
 سيزدهم

 مغول ها    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

سده 
 چهاردهم

 مغول ها    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
سده 

 پانزدهم

خالی سياسی، جونگارها، قرغيزها،    
 ازبيک های کوچی
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سده 
 شانزدهم

     
 ايران، ازبيک های کوچی

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

17 в.     ايران، جونگارها
    
    
    
    
    
    
    
    
    

18 в.     ايران، جونگارها، روسيه
    
    
    
    
    
    
    
    
    

19 в.     روسيه، چين، انگليس
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20 в.     روسيه 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

21 в.     خالی سياسی، امريکا، روسيه
    
    
    
    
    

 
 

اين جدول بر اساس آخرين پژوهش های تاريخی، 
و اسناد و مدارک زبانشناسيک، باستانشناسيک 

بايگانی های چين، آسيای ميانه و روسيه و ده ها 
اثر وزين علمی از کشورهای مختلف جهان با زبان 
های گوناگون با کاربرد آخرين شيوه ها و روش 
های مدرن تهيه و ترتيب گرديده است و بسيار به 

 ساله منطقه را نشان می دهد.  2500سادگی تاريخ 
 

می شود، در منطقه آسيای به گونه يی که ديده 
ميانه و توران (قزاقستان و شمال قرغيزستان)، 

سال، جونگارها يا   990 -سال، چين 1810 -ايران
 270 -سال، روس ها  300 -چينی )zhungarژونگارها (

سال، سيطره و اياالت متحده امريکا در  ده سال 
 .اخير نفوذ داشته اند
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 شش دنباله شماره
 ز آربانفرعزي

 
نگاهی به ريشه های تباری، تاريخ 

 ديرين و باستانی
 مغول ها 

 
 
 
 

 
 

پراکندگی کنونی مغول و مرزهای امپراتوری مغول 
 (به رنگ سرخ)
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در اين نوشته تکيه اصلی بر روشنی افکنی بر 
ريشه های تباری، تاريخ ديرين و باستانی مغول 

غوالن و است. با اين هم، با توجه به اين که م ها
تورکان به رغم داشتن خاستگاه های جداگانه و يک 
رشته تفاوت های محسوس، توده هايی بسيار با هم 
نزديکی شمرده می شوند، ناگزير بايد در باره 
پيشينه و ريشه های ديرين تورکان هم جا جايی 

 اشاره شود.   
 

مغول ها يکی از اسرار آميزترين توده های جهان 
زرگی در تاريخ اروآسيا بازی اند. آن ها نقش ب

کردند. پديدآيی مغوالن در سپهر سياسی آسيا 
ناگهان گروه هايی از مردمان  -آذرخش آسا بود

دشت نورد و چادرنشين ناشناخته از ميانه های 
آسيا برخاستند و توانستند بزرگ ترين امپراتوری 
های  آسيايی مانند چين و ايران و عرب و حتا 

د و مدت ها بر گستره بزرگی روسيه را براندازن
 فرمان برانند.  

 
در زبان های پارسی دری و عربی منابع فراوانی 
در باره مغول ها در دوره اسالمی هست. مگر در 
باره تاريخ ديرين و باستانی اين مردمان 
دردمندانه اطالعات بسيار اندکی در دسترس است و 
 می شود گفت که در زمينه تقريبا در تاريکی و بی
اطالعی بسر می بريم. از همين رو هم  است که  سر 
درگمی های بسياری رخ می دهد. برای مثال، 
شماری، گاهی مغول ها را از نژاد زرد و يا هم 
تورکی تبار يا تورکی زبان می خوانند که درست 
نيست و يا هم برعکس تورک ها را از نژاد زرد و 
همريشه مغول ها می خوانند که باز هم درست 

 نيست. 
 

هميشه يک پرسش بسيار جالب مطرح بوده است: مغول 
ها از تورک ها چه تفاوت دارند؟ آيا آن ها توده 
واحدی اند يا اين توده های متفاوتی اند؟ پاسخ 
چنين است که تورک ها (بازماندگان تورانيان) 
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توده هايی بودند دارای خاستگاه اروپايی که به 
ن چينی و مغول ها پيمانه های معينی با زردپوستا

آميزش يافته بودند. آن ها دارای هاپلو گروه 
های نوع کيو اند و زبان شان دارای ريشه های 
شناخته شده است. در حالی که مغول ها توده هايی 
اند دارای خاستگاه آسيايی که ريشه های شان تا 
کنون شناخته ناشده مانده است. روشن است آن ها 

ايی با توده های دارای هم به نوبه خود آميزش ه
خاستگاه اروپاييدی داشته بودند. برعکس تورکان، 
خاستگاه زبانی مغوالن تا کنون ناشناخته مانده 

 است. 
 

تورکان با سرازير شدن به گستره قزاقستان و 
سال بيخی  1500آسيای ميانه، با گذشت نزديک به 

در ميان توده های بومی ذوب شدند و کنون ديگری 
نی به نام تورک نمانده است. اما در اتنوس معي

عين حال تاثير شگرفی بر زبان توده های آسيای 
ميانه، قفقاز و پشته ايران بر جا گذاشتند. حال 
آن که مغول ها بيشتر تاثير تباری داشته اند. 
چنين پنداشته می شود که مغول های آمده به 
گستره قزاقستان و آسيای ميانه به دليل آسان تر 

بان تورکی، آن را پذيرفته و زبان خود را بودن ز
از دست  دادند. اما با اين هم، شمار فراوان 
واژه های دارای ريشه مغولی در زبان های تورکی 

 و حتا پارسی دری و روسی ديده می شود. 
 

در واقع، خاستگاه نخستين پيشينيان مغول ها 
(پروتو مغوالن) به درستی روشن نيست. داده های 

يک نشان می دهند که نژاد زردپوست يا علم ژنيت
همين  می باشند. o چينی ها دارای هاپلوهای نوع
و بازماندگان شان  گونه می دانيم که دونهوها

مغول ها دارای هاپلوهای نوع سی اند. يعنی از 
 چينی ها تفاوت دارند. 

 
اگر چنين بپنداريم که آنان از بازماندگان 

که خود آميزه  -نپيشينيان تورک ها (پروتو تورکا
يی بودند از نياکان سپيدپوستان اروپاييدی و 
زردپوستان چينی که سيزده هزار سال پيش در 

سايان تا  -دامنه های جنوبی کوه های آلتای
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گستره بايکال پديد آمدند و به سوی قاره امريکا 
شتافتند و هسته سرخ پوستان بومی را ساختند و 

اقصی و شمال گروه هايی از آنان به سوی شمال 
خاوری روسيه در مسير راندمان رودها شتافتند و 
تا همين اکنون در آن جا بسر می برند)، بوده 
باشند، باز هم با اين بن بست می خوريم که 

 Nو  Qپروتوتورک ها دارای هاپلوهای نوع 
 بودند.   

 
گمان ديگر چنين است که دونهوها آدم هايی بودند 

فالت تبت می زيسته اند که زمانی در جايی در پشت 
و با راه پيمايی چندين سده يی خود را تا 
مرزهای کوريا رسانده و در آن جا با گروه هايی 
از زردپوستان چينی و پروتو تورکان (پيشينيان 
تورکان) و پسان ها پاراتورکان (هونوها) آميزش 

 يافته باشند. 
   

اين ها همه حدس و گمان اند. شايد داده های نسب 
اسی (ژنيتيک) و انتروپولوژی و اتنولوژی و شن

باستان شناسی در آينده بتوانند روشنی بيشتری 
 بر گذشته پيشينيان و نياکان مغوالن بيندازند. 

 
آن چه که روشن است، اين است که مغوالن آميزه يی 
اند از توده های پروتو مغولی ها (پيشينيان 

مغول دونهوها)، پارا مغولی يا نياکان  -مغول ها
ها (سيان بی ها، ژوژان ها و...)، چينی ها و 

نياکان تورکان) و  -پاراتورکی ها (هونوها
تورکان باستان (تورکيوت ها يا توکيوها) که در 
آينده باز هم با هم آميزش هايی داشته اند. با 
اين هم، هر کدام تاريخ مستقل تکاملی خود را 

ت دارند که نبايد ناديده گرفته شود. روشن اس
مغول ها در آينده با توده های ديگری چون 
بازماندگان يوئه شی ها (تخاريان يا 
مهبانويان)، اوسون ها، بوم ها (نياکان 
تاتارها)، خياگاس ها (نياکان قرغيزها)، دی ها 
(نياکان اويغورها)، سغدی ها و.... هم آميزش 
هايی داشته بودند. در يک سخن، توده يی بوده 

 سنتزی.  اند چند کانونی و
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آشنايی با تاريخ ديرين و باستانی مغول ها برای 
ما بسيار مهم است. زيرا مغول ها در ريختيابی 
تباری بسياری از توده های باشنده آسيای مرکزی 
و ميانه مانند قزاق ها و ازبيک ها و همين گونه 
هزاره های کشور ما نقش داشتند و تاثير شگرفی 

يای مرکزی و ميانه و در شکلگيری تاريخ گستره آس
پشته ايران و حتا بخش هايی بزرگی از روسيه و 

 چين بر جا گذاشته اند.
 

پژوهش ها نشان می دهد که باشندگان خاوری کشور 
قزاقستان تقريبا همه مغولی تبار اند (دارای 
هاپلوهای نوع سی) که بيشتر در اثر آميزش مغوالن 

ان با اوسونی ها و ديگرتوده های بومی به مي
آمده اند. اما قبچاق های باشنده شمال (که 
بيشتر زيراليه بومی اروپاييدی دارند) و نيز 
قزاق های باشنده جنوب (که بيشتر زيراليه بومی 

تورانی دارند) بافتار تباری متفاوت  -ايرانی
 تری دارند.  

  
داده های تاريخی گواه بر آن اند که ازبيک ها 

بسترات) بومی تاجيک آميزه يی اند از زيراليه (سو
و سوپرسترات يا باالاليه مغولی که ميزان 

 44هاپلوهای نوع سی مغولی در خون آن ها تا 
درصد تثبيت گرديده است. برعکس شايع، ازبيک ها 
پيوندهای بسيار اندکی با تورکان داشته اند و 
از همين رو نمی شود آن ها تورک تبار خواند. آن 

ر خون ازبيک ها ها تنها تورکی زبان اند. د
هاپلوهای ويژه تورکی نوع کيو بسيار اندک است و 
تقريبا ديده نمی شود. تنها در ميان باشندگان 

 درصد تثبيت شده است. 14تاشکنت در حدود 
 

همين گونه داده های تاريخی و پژوهش های نسب 
شناسيک (ژنيتيک) نشان می دهند که هزاره های ما 

تاجيک و مهاجران نيز آميزه يی اند از بوميان 
مغولی که ميزان هاپلوهای نوع سی مغولی در خوان 

درصد می رسد. هاپلوهای نوع کيو  33هزاره ها تا 
ويژه تورکان در ميان هزاره ها تقريبا ديده  
نمی شود. تنها در خون برخی از هزاره های 

درصد تثبيت شده است  3.5باشنده غزنی به ميزان 
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ازماندگان سپاهيان که شايد در آثر آميزش با ب
 غزنويان بوده باشد.

 
ويژه تورکان در  -طرفه اين که هاپلوهای نوع کيو

درصد ديده می  20خون پشتون های غلزايی در حدود 
شود که بی چون و چرا ناشی از آميزش بازماندگان 

 غزنويان با توده های بومی می باشد. 
 

البته، اتنوسی به نام مغول درست پس از چنگيز 
بود که پا به عرصه گيتی گذاشت. چنين خان 

پذيرفته شده است که چنگيز خان اين نام را به 
کنفدراسيون قبايلی داده بود که در هنگام اعالم 
پادشاهی زير فرمانش درآمده بودند. اما بايد 
دانست که نام مغول مدت ها پيش از چنگيز خان 
وجود داشت و گستره شمالی، جنوبی و غربی 

ميهن نخستين مغول ها نبود، بل که  مغولستان هم
زيستگاه توده های تورانی بود که بيشتر به نام 
های دينلين ها و دی ها و ژون ها و خيون ها و 
....ياد می شدند و به زبان های ايرانی شرقی 
نزديک به اوستا يا پروتو اوستايی سخن می 
گفتند. از همين رو می توان آن را به گونه 

خواند. مغول ها تنها در » وریتوران خا«مشروط 
خاور و شمال خاوری گستره مغولستان حضور 

 داشتند.
 
اين سرزمين (گستره مغولستان) پيش از اين که  

به دست هونوها و سپس پيشينيان و نياکان مغول 
ها بيفتد، زير فرمان امپراتوری های تورانی 
بسياری مانند ارژن ها، يوئه شی ها يا تخاريان 

ن يا نياکان کوشانيان) و اوسون ها (مهبانويا
بود که همه سپيد پوست و اروپاييدی و ايرانی 
زبان بودند. تورکی زبان شدن خيونی ها و تحول 
آن ها به هونوها هم متاخر است. در واقع، زبان 
پرتوتورکی و پارا تورکی در اثر آميزش زبان های 
ايرانی خاوری و چينی و پروتومغولی به ميان آمد 

لوده آن زبان ايرانی شرقی می باشد. تنها و شا
پس از برافتادن دولت هونوها بود که پيشينيان و 
نياکان مغول ها بر گستره کنونی مغولستان حاکم 

 شدند.
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پيشينيان مغول ها (دونهوها) توده يی اند بسيار 
قديمی که خاستگاه شان کرانه های اقيانوس آرام 

و به نام  در نزديکی های کوريا شمرده می شود
ماهيگيران شهرت داشتند. در افسانه ها خاستگاه 
نخستين مغوالن سرزمين افسانه يی به نام ارگنه 

اوريان خای) آمده است  -کون (ارغنه خون) (تانو
که از چهار سو با کوه های بلند احاطه شده بود. 
در باره محل موقعيت آن مانند ايريانم ويجای 

ميان اقوام  آريايی ها جر و بحث های داغی
مختلفی که مغول خوانده می شوند، روان است که 
تا کنون به نتيجه قطعی نرسيده است. شماری از 
دانشمندان بر آن پا می فشارند که ارگنه کون 
گمشده در جمهوری تووای روسيه واقع بوده است. 
روشن است که زمانی رشيد الدين در جامع 

ی خوانده التواريخ هم خاستگاه مغوالن را سرزمين
بود که از چهار سو يا کوه های بلند احاطه شده 

 بود.
 

گروهی از توده های باهم  -به هر رو، مغول ها 
خويشاوندی اند که به زبان مغولی سخن می گويند 
و دارای تاريخ و فرهنگ مشخصی می باشند. اين ها 
در شمال چين، کشور کنونی مغولستان و مناطق 

يا و بورياتيا، منطقه جمهوری های کالميک -روسيه
ايرکوتسک، منطقه ترانس بايکال بسر می برند و 
شمار شان در کل به ده ميليون نفر می رشد که شش 
ميليون آن در چين و يک ميليون آن در روسيه و 
 تنها سه ميليون آن در مغولستان زندگی می کنند. 

  
در بافتار توده های مغولی گروه های تباری 

مانند خاالخ ها (بورگوت ها، بسياری شامل اند 
ها، تبانگوت ها)،  بوالغات ها، سونگول ها، سرتول

اويرات ها (قلمق ها، دربيت ها، خوشوت ها، خويت 
ها، بايات (بيات؟) ها، تورگوت ها، سرت قلمق 
ها، زاخچين ها و خوتون ها)، مغول های جنوبی 

آروخورينی  (چاخارها، خورچين ها، خاراچنی ها،
ا، جاليت ها (جاليرها؟)، اوگاها، ها، تومئت ه

اوگاناری ها، بارين ها، چيپ چينی ها، موميان 
گات ها، نايکان ها، ائوخانی ها، اونيوت ها، 
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خوخيتی ها، اورات ها، گورلوسی ها،  -درويئن
اردويی ها، خونگريتی ها، ژاروتی ها، ازومچينی 

 ها، خئشيتی نی ها، و خوچيتی ها ).
 
هم از روی نشانه های  شماری از اقوام ديگر 

زبانی مربوط مغول ها پنداشته می شوند مانند 
 منکورها، داوری ها، دونسيان ها، باوان ها و...

اريگی ها هم هر چند مغولی شمرده می  -سوگو 
 شوند اما به زبان تبتی سخن می گويند. 

 
احتماال ميهن نخستين قبايل مغول ميان رودخانه 

وده است جايی که در ، بOnonهای ارغون و اونون 
سده هشتم آن ها از آن جا به سه رود (حوضه 

 Kerulenو کوريلون  Tuul، تول Ononرودهای اونون 
 کوچيدند.

 
نخستين هسته مغول ها قبيله يی بوده است به  

نام دونهوها که از کرانه های اقيانوس آرام 
بودند و تنه و بدنه اصلی مغول های آينده را 

دولتی داشتند و با هونوها ساختند و از خود 
همسايه بودند. دونهوها همسايگان خاوری و شمال 
خاوری نوهوها (نياکان تورکان) بودند که پيوشته 
با آن ها در رويارويی بودند و سر انجام هم به 
سختی از دست آنان  شکست ديدند. دونهوها 
(پيشينيان مغول ها) از سوی هونوها در دوره 

ند و در اثر آميزش دونهوها مودی شانيو منقاد شد
و برخی از گروه های هونويی، قبيله نوی يه ميان 

را تشکيل  乌桓 يا 烏桓آمدن که پسان ها اوهون ها 
 .Wū huánدادند. 

 
نياکان دومی مغول ها يعنی سيان بای ها از جمع 

 - دونهوها به ميان آمدند. از جمع سيان بای ها 
ل ها ژوژان ها زاده شدند که نياکان بعدی مغو

شدند. هونوها همين گونه با خاگاس ها (نياکان 
قرغيزها) و ديگر اقوام سپيد پوست سايبريای 
جنوبی آميزش يافتند. اين گونه، سيان بی ها  از 
آميزه يی از بازماندگان دونهوها و توده های 
نيمه سپيد پوست و نيمه زردپوست هونويی، چينی و  

 ... پديد آمدند.
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نياکان مغوالن) ژوژان ها دولت پارامغولی ( 

(کنفدراسيونی بود متشکل بر بازماندگان سيان بی 
ها و هونوهايی که پس از فروپاشی دولت هونويی 
به سيان بای ها پيوسته بودند. ژوژان ها همسايه 
يفتلی ها بودند و با آن مناسبات نيکی داشتند. 
چون هر دو با تهديدهای فزاينده ايل آشينايی 

 ورک ها رو به رو بودند. (در آينده ) ت
 
اين گونه، مغول ها تاريخ تباری بسيار پيچيده  

يی دارند. با توجه به همين هم است که ديگر 
ايشان را زردپوست نه، بل که توده مختلط می 
خواندند. مبنايی در دست نداريم که توده های 
مغولی را تورکی يا تورکی تبار بخوانيم. تورک 

علمی ندارد. هر چند، خواندن مغول ها پايه 
مغوالن و تورکان در درازای تاريخ مناسبات بسيار 
پيچيده خود، با هم آميزش هايی داشته اتد که هم 
بر بافتار تباری و هم ريختيابی زبانی شان 

 تاثيرات چشمگير داشته است. 
 
مغول ها توده يی بودند بسيار اندکشمار. از  

د ده همين رو هم است که امروز تنها در حدو
ميليون نفر مغول بر جا مانده است. اما آن ها 
در تشکل توده های ديگری چون آوارها، قزاق ها، 

 قرغيزها، ازبيک ها و هزاره ها سهم دارند. 
 
در قرن سيزدهم ميالدی چين به تدريج به تصرف «

امپراتوری مغول درآمد. قوبالی قاآن امپراتور 
ن نهاد و دودمان يوان را بنيا ١٢٧١مغول در سال 

هشت سال بعد سونگ را منقرض کرد. نيمی از جمعيت 
چين در يورش مغوالن نابود شدند. جمعيت چين پيش 

ميليون نفر رسيده بود اما  ١٢٠از حمله مغول به 
ميليون نفر کاهش يافته  ۶٠بيست سال بعد به 

 ١٣۶٨بود. دهقانی به نام جو يونجانگ در سال 
و دودمان مينگ  امپراتوری مغوالن را برانداخته

 »را بنيان نهاد.
 
در گذشته تاتارها را هم از جمع قبايل مغولی  

می شمردند. اما اکنون ديگر ثابت شده است که 
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تاتارها تنها در کنفدراسيون سياسی يا مغول ها 
همپيمان بودند و در اصل از قبايل دينلين اند 
که سپيد پوست و دارای زبانی ايرانی شرقی بوده 

دی ها همريشه اند. پژوهش های ژنيتيک  اند و با
درصد  60نشان می دهند که در خون تاتارها تا 

هاپلوهای نوع آر و تنها دودرصد هاپلوهای کيوی 
تورکی و مقدار بسيار اندک هاپلوهای مغولی نوع 
سی ديده می شود. از همين رو هم است که داکتر 
اسکندر بايارف در کتاب تاريخ اسرار آميز 

با تکيه به مدارک زبان شناسی و تاتارها 
تبارشناسی و نسب شناسی ثابت ساخته است که 
تاتارها مغولی و يا چينی تبار زردپوست نه، بل 
دارای خاستگاه ايرانی شرقی سپيدپوست و 
اروپاييدی اند که نادرست تورکی و زردپوست 

 شمرده می شده اند. 
 
در گذشته روس ها همه قبايل بيابانگرد و چادر  
شين را تاتار می خواندند. همين گونه اعراب و ن

پيروی از آنان پارسی زبانان و اروپايی ها همه 
دشت نوردان و چادرنشينان آسيای ميانه را به 
نام تورک ياد می کردند. اين شگرد موجب گرديد 
که در آينده گمراهی های بسياری پديد آيد. برای 

روس  نمونه چنين پنداشته می شد که بايد در خون
ها در اثر آميزش با تاتارهای مغول!!! شمار 
فراوان هاپلوهای نوع سی ويژه مغوالن وجود داشته 
باشد. پژوهش های نسب شناسی نشان می دهند که 
چنين هاپلوهايی در خون روس ها اصال ديده نمی 
شود. از سوی ديگر همين گونه شمار بسياری از 

شدند.  توده های آسيايی هم نادرست تورک خوانده
مانند قرغيزها (خياکاس ها)، اويغورها، اوغوزها 

 و قبچاق ها .... 
 
تورک خواندن همه توده های آسيايی از سوی  

اعراب، تاتار خواندن اين توده ها از سوی روس 
ها و همين گونه ترجمه های ناقص آثار چين 
باستان از سوی اروپايی ها موجب گرديد که شمار 

به بيراهه بروند. برای بسياری از دانشمندان 
مثال بدون داشتن کدام آوندی کوشانيان و يفتلی 

 های تورانی را تورک بخوانند.
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امروز دانشمندان چينی، جاپانی، مغولستانی و  

روسی بر پايه کاوش های باستانشاسی، زبان 
شناسی، اتنوگرافيک و نسب شناسی بسياری از گوشه 

ران خاوری) های تاريک تاريخ گستره مغولستان (تو
 را روشن ساخته اند. 

 
ما در اين جا، به گونه فشرده آن چه را در ويکی 
پيديا در بازه مغول ها، مغولستان و توده های 

و پارا مغولی (نياکان (پیشینیان مغول ھا) پروتومغولی 
مغول ها) به زبان روسی آمده است، به پارسی دری 

و  برگردان می کنيم و در جاهای الزم تبصره ها
ديدگاه های خود و شمار ديگری از کارشناسان را 

   :از ساير کتاب ها و مقاالت هم می آوريم
 

مغول شناس  -به پنداشت داکتر ب. يا. والديميرتسف
روسی، شايد نام تبار مغول از واژه مغولی 

پژوهشگران از شماری «گرفته شده باشد. » منگود«
، (Munkuev) تاريخ مغول ها مانند داکتر مونکويف 
 یبرا »مغول«خاطرنشان ساخته  اند که نام تباری 

» نگات ويشو چ« ینيبار در منابع چنخستين 
يا  تانگ تاريخ ديرين دودمان( (تسزيو تان شو)

ميالدی در سيمای  945در ديده می شود که » تان
)   shivey(مغول های شی وی » وی-او، شی-نئم«

(سين  »تنگ نيشو ش« نيز در و تدوين يافته است
 های ، در سال»تان] دودمان[نو  خيارت«(تان شو) 

- نئم لهيقب» (وا بو-نئم«سيمای ) در 1045-1060
 وا) به چشم می خورد.

  
 سده داوزدهم ینيچو  منابع مختلف کيدانی در

منگولی  ،کو -نام منگهمچنين  ليقبا نيابرای 
menguli ،  منگوتسزهاmangutszys و منگو گو Mangu go 

 »می رود.به کار 
 

روشن است مغول ها تاريخ بسيار پيچيده يی دارند 
که سر به هزاران سال می زند. پيشينيان مغوالن و 
نياکان شان پيش از اين که به سرزمين مغولستان 
بيايند، در کرانه های شمال خاوری اقيانوس آرام 
در نزديکی های مرزهای کوريا و گستره پهناور 
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ين و مرزهای خاوری ميان مرزهای شمال خاوری چ
مغولستان زندگی می کردند. در واقع، مغولستان 

 سرزمين نيايی نه بل سرزمين دومی آن ها است. 
 

 نخستين دولت پيشينيان مغول ها: -دولت دونهوها
در گاهنامه های چين باستان از توده يی به نام 
دونهوها يا دونخوها ياد شده است که به گونه 

اين که شمرده می شوند. سنتی پيشينان مغول ها 
خاستگاه نژادی و تباری دونهوها کجاست و چيست؟ 
اطالعات دقيقی در دست نيست. حدس و گمان ها اين 
است که پيشينيان دونهوها در آغاز از جايی از 
پشت فالت مرتفع تبت تا به نزديکی های جزيره 
نمای کوريا راه پيموده بودند. روشن است در طول 

اند با گروه هايی از زردپوستان راه می توانسته 
چينی آميزش هايی يافته باشند. منتفی نيست که 
با رسيدن به نزديکی های کوريا با توده های 
پروتوتورکی که در آثر آميزش پيشينيان 
اروپاييدی ها و زردپوستان چينی به ميان آمده 
بودند، هم مرز شده و با آن ها آميزش يافته 

شود گمان زد که آن ها باشند. سر انجام هم می 
در آينده با نياکان جاپانی ها و کوريايی ها 

 آميزش يافته باشند.
 

همچنان منتفی پنداشته نمی شود که خود از 
بازماندگان پروتوتورک ها باشند که در آينده با 
تيره های ديگر زرد پوست چينی و نيز نياکان 
کوريايی ها و جاپانی ها آميزش يافته باشند. 

ين باشد، بايد با سرخپوستان امريکايی و اگر چن
توده های باشنده شمال اقصی و خاور دور روسيه 

 همريشه و خويشاوند باشند.
 
به چينی  ،東 胡دونهو يا دونخو (به چينی سنتی«

کلمه  یواقع ی، به معنا)Dōnghúپينئين:  ،东 胡کهن
که  يی بود لهيقب هياتحادنام  -»یشرق يانوحش«

سال  1100حدود در ، اوليهی ژو دوره دودماندر 
دودمان و در دوران  ظهور نموده بود الدياز مپيش 
 ديناپد الدياز مپيش سال  150نزديک به هان 

خوردند.  شکستاز دست هونوها که هنگامی  -ندشد
 ميانه های مغولستاندر دونهوها هزاران سال پيش 
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کردند. در  یم یزندگغربی  انگيلونگجيو ه
نام های لستان مغوگيتايی  یهاجانام
 فراوان اند. یانگيلونگجيه
 

شی «) می نگارد که در 1985داکتر ائردنيف (
(يادداشت های تاريخی يا يادداشت های » تسزی

پيش  90 -145 (نزديک انيک مايستاريخنويس) اثر 
داده گزارش از بودوباش سه گروه مردم ، از ميالد)
 می شود:

 وها) (دونهو هاتونگ هو، هيونگنوها يا هونوها
 يکم  در هزاره ايآس ای ها که در بخش خاوری -دون
  »می زيستند. الدياز م پيش 

 
نخستين شاهنشاهی  -دولت شاهنشاهی سيان بی ها

 نياکان مغول ها:
 که یهنگامبه گفته داکتر ميتيريف «

پيش از ميالد دونهوها   174 تا冒頓單于  234مائودون
بردن  پناهرا شکست داد، بازماندگان دونهوها با 

 در آن جا پنهان شدند. Uhuan های اوهوان کوه به 
 

[برخی از منابع چنين می پندارند که آن ها به 
گريخته بودند که در  Liaodong خاور لياودون 

همسايگی با اوهون ها بسر می بردند. همين منابع 
گزارش می دهند که فرمانروای اتحاديه سيان بی 

 ها کسی به نام داژئن بوده است.] 
 
نوی پيدا نام درست در همين جا بود که آن ها «

. سيان بی ها  Sianbiيا  Xianbei -سيان بی ها -کردند
که شاخه يی از دونهوها به شمار می رفتند، نام 

 ی، که در آن زندگخود را از کوه های سيا بی شان
 - ، گرفته بودند. (شان به زبان چينیکردند یم

 کوه)
 

، به زبان 鮮卑 چينی سيان بی ها به زبان سنتی 
نوشته  Xiānbēiو به زبان پين يئن  鲜卑چينی کهن  

می شدند. [به گونه سنتی همين دونهوها را 
پيشينيان مغول ها (پروتو مغول ها) می شمارند. 
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نياکان نخستين مغول ها (پارا منگول ها) عبات 
 اند  از:

يوئه بان ها، و سيان بی ها (موژان ها و 
ن ها (روران يا  ژوژان توبگاچی ها) ژوان ژوا

 ها)،  
 نياکان نزديک تر مغول ها عبارت اند از:

کيدانی ها (قزه ختايان)، تاتاب ها، توفاها، 
تويوييخون ها، تسيفوها، اوخوان ها، خی ها و 

 شيوئی ها.] 
 

 سده های چهارم و سوم پيش از ميالد در خاور در
روند  در نزديکی های مرزهای شمالی چين ايآس

ا اين روند ب توده ها روان بود.بزرگ مهاجرت 
، سيان بی ها) سيونو (نان یجنوبوهای حرکت هون

 ی ها (تسيزی ها)ج ،ها (تسيان ها) انگيک ،ی هاد
از شمال  جيکه به تدرديگر آغاز گرديد  ليو قبا

 های شمالی چين رهسپار بودند.  دشت سوی به
 

هونوها هنوز در سده سوم  که پس ازسيان بی ها 
 قبيله يی هياتحاد ز ميالد بزرگترينپيش ا

اين شدند. می  ميتقس هيبودند.، به چند اتحاد
يی بودند  هياتحاددونهوها نظر زبان،  گونه از

  در آن پروتومغول ها يا پيشينيان مغول ها که
protomongols  در اکثريت بودند. 

 
اين که خود سيان بی ها خويشتن را به چه نامی 

نيست. در برخی منابع ديگر  می خوانده اند، روشن
، سيروی «Sirbi»چينی از آن ها به نام سيربی ها 

 ياد شده است. Sarbi»و نيز ساربی ها  «Sirvi» ها 
 

ميالدی ائتالفی از نيروهای چينی، سيان  93به سال 
بی ها، دينلين ها و چيشيسی ها (باشندگان واحه 

  Ikh Bayan بايان -تورفان) هونوها را در نبرد ايخ
 -بايان به زبان چينی سنتی -در هم کوبيدند. ايخ

稽落山之戰به زبان چينی کهن ،- 稽落山之战  و به
(تسزلوشان چژی  jìluòshān zhī zhànزبان پين يئن 

 چژان) .
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تيان شی  -پيشوای سيان بی ها 155... و به سال 
هواهی، هونوهای شمالی را (به ياری چين و 

وپاشی هونوهای جنوبی) در هم کوبيد که به فر
اتنوس هونو به چهار شاخه انجاميد. يکی از اين 
شاخه ها در ميان  سيان بی های پيروزمند ذوب 
گرديد. بخش ديگری که همپيمان چينی ها بودند 
يعنی هونوهای جنوبی، به چين مهاجرت نمود. سومی 
در جنگل های کوهستانی و دره های تارباگاتای و 

روه چهارمی حوضه ايئرتيش سياه ماندگار شدند. گ
با جنگ ها به سوی غرب عقب نشستند و مقارن با 

به کرانه های رود ولگا و دن رسيدند. در  158
جغرافی  -باره رسيدن آن ها ديونيسی پيريئگيت

دان عهد عتيق گزارش داده بود. آن ها با اوگرها 
و ديگر توده ها آميزش يافتند و هون ها را 

ع آنان  تشکيل دادند که آتيالی معروف از جم
 برخاست.   

 
ميالدی سيان بی ها همراه با هونوها  45به سال 

دار و ندار لياودون ها را به تاراج بردند. 
فرمانروای منطقه آن را ها را شکست  -تسزی يون
 داد.   

 
سيان بی ها برايی نخستين بار  49به سال 

سفيرانی به چين گسيل داشتند. سرکرده اين 
ها وعده سپرد تا به  بيانهی به چينی –سفيران

هواداری از آن ها در برابر هونوها بجنگد. اين 
بود که او به هونوها يورش برد و دو هزار تن از 
آنان را کشت. چينی ها برای سيان بی ها به خاطر 

 سر هر يک از هونوهای شمالی پاداش پرداختند.
 

سرکردگان   54به گفته داکتر چوخوف، به سال 
و  Yuychoupen های يويچووپئن سيان بی ها به نام 

به دربار امپراتور چين رفتند و از  Mantuمان تو
ه عنوان اتباع بکردند تا آنان را درخواست وی 

و  »ناو«القاب ها  . امپراتور به آنچين بپذيرند
 Banhe برای بانهی وني یج 58داد. به سال » گوو«

های اينچژيبئن Uhuan يوان  حمله بهبه خاطر 
Inchzhiben  که با شبيخون های خود مرزهای چين را
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گرفته بودند، پاداش پرداخت. دشمنان را کشتند و 
اين گونه شمار فراوانی از سيان بی ها به عنوان 

  Liaodongپاداش آغاز به کوچيدن به لياودون
و سيوچژوو  Qingzhou نمودند. در تسينچژوو 

ميليون؟ چوخون (نزديک به  270(سيوژو) به آن ها 
 تن نقره؟) پرداخت نمودند.ده 
 

ميالدی سيان بی ها با آرامی از  93تا سال 
 93مرزهای چين پاسبانی می کردند. در همين سال 

بود که آغاز به گرفتن زمين های هونوها نمودند. 
صد هزار خانواده هونو نام خود را به سيان بی 

سيان بی ها بر  97تغيير دادند. به سال
 لياودن يورش بردند. رد  Feyzhusyanفئيژوسيان

ه خاطر سهل انگاری ب (تسزی سئن) سن یجدار فرمان
آن ها بر يو بی پين  101برکنار گرديد. به سال

Yubeypin يورش بردند و در يوی يان Yuyan شکست
سرکرده يانچزی يان ، 110 خوردند. به سال

Yanchzhiyan  مهرآمد، و  امپراتور چين به دربار 
به کرد.  افتيسه اسب در باگی و ارابه يی شاهزاد

 دستور داده شد تا دور تر  در نزديکی های او 
Uhuan نينچن   رد Ninchen زندگی کند و بر بازرگانی

از انی را و گروگانبا سيان بی ها نظارت کند 
تن از سرشناسان تيره های سيان بی نگه  120

 دارد.
 

بر اوليويسيان در  115سيان بی ها به سال 
ند اما نتوانستند به پيروزی دست لياودون تاخت

يابند، زيرا ارتش چين با پويايی با آنان 
 Lyansyuسرکرده ليانسيو، 117برخورد نمود. به سال 

 پرداخت اما اوهان ها Lyaosiبه تاراج لواوسی 
Uhuan   ش را کشتند. نفر 1300دادند و  را شکستوی

ده هزار سيان بی بر  118 سال در
 و ديگر شهرها يورش بردند و  Daytszyunدايتسزيون
سپاهيان خود دولت هان رساندند.  یبزرگزيان های 

در  گسيل داشت. Shangu به شانگوشمال  سویبه را 
به  مگر تاختندTszyuyyunguan بر  سيان بی ها زمستان
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 ی ها بيست هزارنيکردند. چ ینينش قبسرعت ع
 ديگر را به سوی مرز فرستادند. سرباز

 
 - ما حمله به هنگام ن بی هاسيا ،119 سال در
دن  -ويیهوناز سوی سرکرده  )چنگ نيهسسای ( -چئن

خدنگ افکن و  3000با (دئن تسزون) زونگ 
، 120 سال شکست خوردند. در وهاهونهمپيمانان 

(اولن) و  اولنگ سرکرده های
را  دن زونگ  Tsichzhitszyanتسيچژيتسزيان

  يانتسيچژيتسز 121 فرمانبردار خود ساخت. به سال
Tsichzhitszyan - افتيدر ه رغم، بسرکرده سيان بی ها 

سر به  ،پاداش ها از سوی امپراتور چينو  القاب
ن ئچتاخت.   Tszyuyyunشورش برداشت و برتسزيوييون

و  شکست خورد Yunchzhunيونچژوان  فرماندار -اني
  به محاصره  درآمد. خو چانگپادگان 

 
يا گينگ کوی  گئن - Hunnish سرکرده های هونيشی 

Kui  و پان سئن (فرماندار منطقه يوچژویYuchzheu (
، Guanyanبرای آزادسازی چان با سپاه از گوانيان 

ا و ببرآمدند  Chzhotszyunليان و چژوتسزيون 
سواره، سيان بی ها را دو ستون  تقسيم شدن به

راندند. با اين هم اين کار کمک زيادی به روند 
ر سيان بی ها گاه در جنگ نکرد: چندين ده هزا

اين جا و گاه در آن جا به مرزها يورش می 
 آوردند.

 
 Yanmenميالدی سيان بی ها بر يان من  122 در سال

، 123در و تايونان تاختند.  Dingxiang  و دين سيان
Tsichzhitszyan   ده هزار سرباز بر دونلين يا با
 هونوهایحمله کردند و با   Donglingدونگ لينگ

(ديگر همپيمان و زير فرمان چينی ها)  جنوبی
 رزمندگاننزديک به يک هزار تن از شدند.  ريدرگ

 به سال .کشته شدند  yutszyanzhichzho يوتسزيانزيچژو 
 شاهزادهآن ها بر گاول حمله کردند و  ،124

  126 کشته شد. درtszitszyan هونويی تسزيتسزيان
Tsichzhitszyan   بر دايتسزيان Daytszyunورش برد و ي

 چائو کشته شد.  یل  -فرماندار
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) ده هزار وگچانگ سرکرده چژان گو (، 127در 
رزمنده را برای شبيخون زدن بر سيان بی ها 

دو اما  ،ی کردندنيعقب نش. سيان بی ها فرستاد
 ستاز د هزار دستگاه ارابه و دارايی های خود را

آن گاه شش هزار سيان بی بر لياودون  .ندداد
Liaodong   تاختند. سرکرده اوهوان هاUhuan -  گئن

حمله  اندشمن ربيی با همپيمانی سيان بی ها 
تقريبا و  ندکشتتن از آنان را  چند صد و کردند

همه دارايی های به تاراج رفته خود را 
 30000 حدود 129-128 سال های دربرگردانيدند. 

 را در لياودون نيچسيان بی تابعيت  خانواده
Liaodong با اين هم تاخت و تازها را . ندفتگر

سيان بی يی به دست  130 پايانی نبود تا اين که
 . ندشدنشکسته  ويی در همچند هزار هون

 
هشتصد تن ديگر از   Uhuanاوهوان ها   مستانزدر 

سيان بی ها را کشتند. سرکرده اوهوانی ها به 
به خاطر دليری مفتخر به   Fusoguanنام فوسوگوان
  Chzhusou گرديد. چژويوو ونيشاهزاده دريافت لقب 
بار ديگر بر  Houdoguya هوودوگويا  و شاهزاده

در ازای آن القاب و و سيان بی تاختند  کوچروان
دريافت داشتند. سيان بی ها در  شميابرمقاديری 

پاسخ با دست يازيدن به شبيخون هايی بر دشمن 
تاختند و گئن يی هم با آنان در ميدان رزم 

  جنگيد. 
 

 ژا چژوو،  فوچژون  -سرکرده هونويی، 133به سال 
Fuchzhun گودوهو  وGuduhou   را با نيروهای خود

آن ها در برابر برای جنگيدن با سيان بی ها 
 يافتند و بهشکست گسيل داشت. سيان بی ها 

  زييشد. پاده دازرين مهر و موم   Fuchzhunفوچژون
ند. يورش آوردMachen سيان بی ها  بر ماچن 

فرماندار دايگيونی ناموفق با آنان جنگيد. سر 
يورش های سيان  Tsichzhitszyanانجام،  با درگذشت 

 بی ها هم آهسته آهسته کمرنگ شد. 
 

ی نگامميالدی ه دومسيان بی ها در ميانه های سده 
 -شان که رهبربه يک تهديد راستين مبدل شدند 
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حد و وانست آن ها را متت Tanshihuay تان شی هوای
 يکپارچه بسازد. او با نشستن به کرسی پيشوايی

در Danhan ی دان هان در کوه هابرای خود کاخی 
 کاخ اين  .ساخت  Chzhocheu چژوچيو رودخانهنزديکی 

مقر فرماندهی او شد. سپاهيان سيان بی نزد او 
می آندند. او دينلين ها، پويوها و اوسون ها را 

 لومتريک 7000 گستره بهدر هم کوبيد. دولت او 
سپاهی بر  4000-3000 او با 156پهن بود. به سال 

 حمالتبر  158 سال حمله کرد. در Yunchzhun يونچژون
با همدستی وان هزمستان، ژانگ  در خود افزود.

 سال درتن از سيان بی ها را کشتند.  200 وهاهون
 163سال  بهتاراج شد.   Yanmen يان مئن 159

 166 غما رفت. به سالبه ي Liaodongلياودون 
ی چين رخ  حمله در سراسر مرز شمالهمزمان نه بار 

 .داد
 

پيشوای  -  Tanshihuayuتان شی هوای  امپراتور به
سيان بی ها پيشنهاد کرد که [حاضر است در ازای 

گ.] به -دست برداشتن از يورش ها بر مرزهای چين
به دخت را هم و شاهاعطاء نمايد » ون«او لقب 

بدهد. اما پيشوا پاسخ اين پيشنهاد را ی اش همسر
 نيزمبا انجام يک رشته يورش های ديگر داد. او 

سه  ايماق (بخش) تقسيم کرد:  خود را به  یها
ی که بر هر يک، يکی از و غرب ی، مرکزخاوری

 را گماشت. بزرگان 
 

 و Bingzhou، بينگژوو Yuchzhouيويچژوو  168به سال 
Liangzhou تاراج گرديد. به  از سوی سيان بی ها

 سيا يويی و سيوچژوتوگی Beidi در بای دی  174سال 
Syuchzhotuge  سيان بای  ها را شکست  دادند. يويی

 176در  به عنوان سرکرده اوهوانی ها گماشته شد.
سه  177تاختند. در  Yuchzhouسيان بی ها  بر 

حمله ديگر رخ  داد. سيا يويی پيشنهاد کرد جنگ 
سيان بی بکشانند.  اما امپراتور را به دشت های 

 نپذيرفت.
 

 ساله خود چهار سده يی خيتار طیهان  یامپراتور
 : در شمال بابجنگد در سه جبههناگزير بود 
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 در جنوب باو  تبت  ليقبابا غرب در ، هونوها
 هانی جنوب(مان نام عمومی همسايگان   manمان ها 
وها بر هون یکه امپراتور ی). هنگامها بود

 یشمال های مرزتوانستند به دست آورد، زی پيرو
 .ندنرا بشک

 
از کرسی ، Tangut سرکرده تانگوت ها  -اني انيت

اعاده حيثيت گرديد  خواستار کنار گذاشته شد. او
او  و بر آن شد تا جنگ را دوباره از سر بگيرد. 

يکی از سران نزديک به دربار رو  -به وانگ فو
را به او تا  خواست ید -نيهان ل ازکه  آورد 

ی فرا جنگ یشورا سرداری سيان بی ها بگمارد.
که چگونه  فته شد:رگ ميکه در آن تصم خوانده شد

 .پيش گرفت در شمالرا  يیها استيس
 
 یحاکی را ارئه کرد که گزارش ،مشاور -ونگي انيک

با سيان بی ها در دشت ها جنگ ناصائب بودن از 
(با  ايیی پويدفاعسامانه داد می  حيترجبود. او 

چشمکزن و سواره نظام های هشدار دهنده چراغ 
 ی ايجاد گردد.سبک) در سراسر مرز شمال

 
 177 در سال واو را نپذيرفت  شنهاديامپراتور پ

 اني انيت ،سيا يويی از هاوليودر ماه سپتامبر 
چانگ -ها  Hunnishو سرکرده هونيش  Yunchzhue از
هر   Yanmenشانيوهای جنوب از يان مئن  با نگيم

سيان بی  سواره نظام در برابرده هزار  کدام با
  ها گسيل شدند.

 
پيشوای سيان بی ها  -  Tanshihuayتان شی هوای

او به . بدهد شکستتوانست سيا يويی را بی درنگ 
هر گونه که می توانند داد  تورسربازان دس هيبق

بر چينی ها ضربه بزنند. در اين نبرد دو سوم 
رديد. امپراتور هم سرداران ارتش چين نابود گ

 رد Lyaosi لواوسی 179در  داد. ل مقاميتنزخود را 
 .شدند غارتاز سوی سيان بی ها  Tszyutszyuan 178 سال
 

سال چهل سالگی در  سن به  Tanshihuayتان شی هوای
ميالدی فروپاشيد.  235 او درو دولت  درگذشت 181
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 Tanshihuay  در آغاز پسرش تان شی هوای هيليان
Helyan  از ، يکی حمله کي یدر طفرمانروا شد که
ين انداخت و او پوالدتيری به او  ینيچ دارانکمان

ر ب  Tsyanman تسيان مئن  پسرشاو، پس از  را کشت.
وی  پس از .دنديجنگ کويتوتاج و تخت با  سر

سيان بی ها  خيرپادشاه شد. تا  Budugenبودوگين
 انده است.پس از اين ديگر تقريبا ناشناخته م

 
سيان بی ها، دولت دولت  بالفصل نخستينوارثان 

و  muzhunهايی بودند که از سوی قبايل موژون 
 دولت پی ريخته شدند. همچنين  Tabgaches تابگاچی
ساخته از سوی موژون ها  312در که  Toyon تويون

 ، سيان بی يی شمرده می شود.شد
 

 فرمانروايان سيان بی ها:
 (181—155)تيان شی هوايی   

 (?-181)هوليان 
 تسيانمان يا تسين مان (کئنمان) (235-?)

 
خردسال،  Tsyanman در دوره پادشاهی تسيان مان

 يا کويت سرپرست تخت پادشاهی  Kuytu کويتو  شيعمو
او تسيان مان بزرگ شد، ميان  که یشد. هنگام

کشور و  بر سر تخت و دييهم دعوا درگرفت  Kuytو
قدرت به   Kuytد. پس از مرگ ش ميبه دو بخش تقس

از که رسيد  )(Butygyn  步 度 根 ش بوتيگونبرادر
در دوران (تساو تساو) کائو کائو امپراتور 

 کرد. یبانيپشت پادشاهی های سه گانه
 

 زبان سيان بی ها:
باره ساختار  در موثقو مشخص  یداده ها

ی و ساختار نحو یواج فونولوژيک (آواشناسی) 
 بيترک باره  رسيان بی ها، د زبان (سينتاکسی) 

آن در دست  یکيمورفولوژ یهای بند دسته تيو ماه
 نيست.

 
زبان سيان بی ها به گونه  ساختار کلماتدر 

 affixal و، مورفيم های ريشه يی برجستهآشکارا و 
دهد به  یکه اجازه م ،ه ها ديده می شودتکواژ
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اين زبان دارای خاستگاه نوع که رسيد  جهينت نيا
شی يا التصاقی بوده است که گواه بر ريشه انچسب
يی آن می باشد. اين زبان از ديد واژگانی، آلتا

همخوانی های که نزديک به زبان مغولی ميانه بود 
(سيمانتيکی) بر آن گواهی می  يیو معنامادی 

  affixation واژه سازی در اين زبان یاصلشيوه . دهد
 يیه هانمون چنين چيزی را می توان از روی د. بو
و سيان بی ثابت  انهيم یزبان مغول قيحقا سهيمقا

 ساخت.
 

می توان  ینيچمکتوب متون با داوری از روی 
پس از فتح سيان بی ها  در زبانبرداشت کرد که 

ه شديی پی ريخته  یغن اريبس اتيادب ،نيشمال چ
 ميان رفت.ور کامل از که پسان ها به ط، بود
 

(شايد دوازده  در سوی شو نام های دوازده کتاب
 :داستان) به زبان سيان بی ها آورده  شده است

》翻真語》一卷﹙王延撰﹚, 《國語》十五卷, 《國語》十卷, 
《鮮卑語》五卷, 
《國語物名》四卷﹙後魏侯伏侯可悉陵撰﹚, 
《國語真歌》十卷, 
《國語雜物》名三卷﹙侯伏侯可悉陵撰﹚, 
《國語十八》傳一卷, 《國語御歌》十一卷, 《鮮卑語》十卷, 
《國語號令》四卷, 《國語雜文》十五卷, 
《鮮卑號令》一卷﹙周武帝撰﹚, 《雜號令》一卷 

 
 بازماندگان سيان بی ها:

ها به شمار می  مغوليکی از نياکان سيان بی 
 دهد ینشان مآشکارا   Craniological روند. داده های 
  ethnogenesisريختيابی تباری در که سيان بی ها

شی وی  تي. جمعداشته اندشرکت  یمغولتوده های 
 به گمان بسيار دارایارغون دشت های   Shiveyيی
انه سده های مي یها مغول های سيان بی اند. شهير

 »گستره  تباری شی وی برون آمده اند.
 

ميالدی برافتاد اما با  93دولت هونوها در سال 
آن هم بقايای آن  تا سده دوم ميالدی دوام کرد. 
از همين رو هم دانشمندان مغولی دولت هونوها را 
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هم در شمار دولت های پروتو مغولی می آورند که 
زو از ديد سياسی درست است. زيرا به هر رو ج

 تاريخ اين سرزمين می آيد. 
 

تا  93دولت پروتو مغولی سيان بی ها (از سال 
 534 -386ميالدی)، دولت وی شمالی (از  234سال 

)،  555 -330ميالدی)، دولت خاقانات ژوژان (از 
) و دولت خانی قره 1125-907دولت کيدانی ها (از 

 ) تا سده هشتم دوام داشت. 1218-1125ختايان (
 

امپراتوری های ديرين بيابانی «های  در کتاب
جلد سوم، » تاريخ جهان قديم«و  »اروآسيا

جستارهايی از نوشته های داکتر کيالشتورنی آورده 
 شده است : 

در که ) پ. م. 87- 145( انيک مايس -»ینيهرودوت چ«
 هياول یداستان ها«خود » یخيتار یها ادداشتي«

نموده را گردآوری  نيچ یشماليگان همساباره در 
پراکنده يی را اطالعات بود، در باره آن ها تنها 

تقريبا سر از سده های هفتم تا  گزارش می دهد.
را به  مغولستانششم پ. م. او کوچروان باشنده 

پسان ها به  و  ها يا ژون ها می خواند» ژو«نام 
 ها  (که هر دو به معنای وحشيان است).» هو«نام 

 
و  یجنوب منچور مغولستان،داخلی  یها ر استپد

شان ژون ها  Khingan های بيايان خينگان بزرگاسپرز
(ژون های کوهی) و دونهوها يا وحشيان خاوری 

 یدر زندگ ی پيوستهشمال ليقبا کردند. یم یزندگ
گاه   نقش داشتند.باستان  نيچ های دولت یاسيس

 و وستنيپبا  با آنان پيکار می کردند و گاه هم 
های با هم  درگير، از   یپادشاه ها باائتالف 

 دريافت می داشتند. اشپادان آن
 

از گسترده يی قلمرو در  ی تخته سنگیفرهنگ گورها
(دقيق تر شمال شمال  گرفته تا کاليترانس با

از استپ  یپوشش بخشخاوری) تبت پهن بود. با 
 یو مرکزخاوری  ،یدرونسراسر بخش های  ی ومنچور

های  کوه یغربهای دامنه و رخنه تا  مغولستان
 خنگان.  [در يک سخن، نيمه شرقی مغولستان]
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نوع ديگری از فرهنگ  مرز گستره ،جا نيااز 
گورگان ها (قرغان : آغاز می گردد سکاهافرهنگ 

 نيگزيجايا گورهايی تپه يی  ها يا تپه ها)
 مانند گورستان ،ی می گرددسنگگورهای تخته 

منطقه  ني. اشده در آلتای کشف کيريمعروف پاز
 را شرق قزاقستان يی و، تووا، آلتارب مغولستانغ

 .دهد یپوشش م
 

ويژه توده هايی  -می دانيم که گورهای تخته سنگی
از ديد انتروپولوژيک دارای چهره های 
منگولوييدی باشنده شمال قديمی سايبيری و 
گورستان های تپه يی يا گورگانی ويژه  مردمان 

 اروپاييدی بوده است. 
 

و دوم پ. م. جای گورهای تخته  در سده های سوم
سنگی و گورگان های اسکيتی تپه يی را گورهای 
نوع ديگری می گيرند که آشکارا گواه بر 
فرارسيدن عصر نو آهن می باشد که جای ابزارهای 

 برونزی را در گورها می گيرد. 
 

اطالعات منابع مکتوب بر حاال با بهره گيری از 
 جهيست نتا یمنطق ،ینقشه باستان شناس یرو
های تخته سنگی می توانسته است که گور ميريبگ

دونهو [و نيز  و ونگي ليفرهنگ قبا متعلق به
 .تونگوز] بوده باشند

 
يی سده های پنجم تا سوم پ. تپه فرهنگ گورهای 

 - م. گستره باختری مغولستان و منطقه سايان
آلتای ويژه اسکيت های خاوری (ساکايی ها)، 

 ان) و اوسون ها بود.قبايل يوئه شی (تخاري
 

دارندگان فرهنگ پازيريک، اندرونوو و ديگر 
(ويژه توده  R1aاسکيت ها همه دارای هاپلوهای

های اروپاييدی) بودند که می تواند خويشاوندی 
هونوها (سيونوها) را با يوئه شی ها و اوسون ها 

 660تاييد نمايد. 

                                     
[اين گونه، اين فرضيه که نياکان هونوها در اصل .  660

خيونی بوده اند، و پسان ها با چينی ها آميزش يافته 



 

1185 
 

 
خاک مغولستان اواخر سده دوم در در  ،گونه ناي

ه کوچی جداگانه سيان ريعش پنجاهاز  شيب کنونی
با نام ها  همه آنروشن است نه  بی می زيستند.

باره اما در آمده اند.  خيتارهای خود شان در 
 ینيچ سندگانينو ی در نزداطالعات شان نيبزرگتر
اوهون ها  شامل ريعشا نياگرديده است. حفظ 
Uhuan،  سيان بی هاSyanbig توفا ،tsifu شی ويی ،
Shiwei کوموسی ، kumosi کيدانی، تويوهون ،tuyuyhun ،

 و توبا می شوند.  muzhunژوژان ها، موژون ها 
 

 ها، به جز همه آن ،منابع متعددبر پايه گواهی 
های سيان بی ها اند  شاخهاز   Shiveiاز شويئی ها 

  که برخاسته از تيره دونهو می باشند. 
 

در چين  تيره توبا (توباگچی ها) را دودمان سوی
(که پس از چينی ساختن، نام يوان را در سال های 

پ. م. به خود گرفتند)،  اساس گذاشتند.  535 -386
آثاری اند که مغولی زبان بودن توباها را تاييد 

 می کنند مانند:
-Лувсандэндэв А. Сяньбийский язык 
http://www.philology.ru/linguistics4/luvsandendev-97... 
(Полностью есть также в русскоязычной википедии в разделе 
сяньбийский язык) 
-Лигети Л. Табгачский язык — диалект сяньбийского // 
Народы Азии и Африки. М., 1969, № 1. 

 
 

 خاقانات ژوژان:
ژوژان ها يا روران ها، دودمانی بودند که 

اخه جانشين سيان بی ها شدند. ژوژان ها يکی از ش
ژوژان، به «های سيان بی ها  به شمار می روند. 

                                                                                                           
بودند، تاييد می گردد. از سوی ديگر، ثابت می گردد که 

تگاه توده های تورانی يا سکايی همه دارای خاس
اروپاييدی، پوست سفيد، چشمان شيشه يی سبز يا آبی و 
موهای سرخ و بور و زرد، ريش انيوه و اندمگان بلندباال 
بوده اند که به زبان های ايرانی شرقی سخن می گفته 

 اند. ]
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، به زبان چينی سنتی ژوژان »نيرون« -زبان مغولی
- 柔然به گونه مخفف ژوو ژوو  -، به چينی کهن

芮芮 ژوان ژوان  -و ديگر  زبان های چينی蠕蠕   و
به زبان های  蝚蠕 و  茹茹  -مخفف آن ژو ژو

و همچنين  Róurán ،Ruòruoروران  -پينيئانی
Chuòchuo  ...و 

تان تان  که شايد تاتارها را به اين نام می 
    - خوانده اند اما بسيار کم کاربرد داشته است

檀檀 
[شايد در آغاز، چينی ها تفاوت چندانی ميان 
ژوژوان ها و تاتارها قايل نبوده اند و شايد هم 
آن ها در يک کنفدراسيون سياسی با هم همپيمان 

می شود که اين ها بوده اند. هر چه است، ديده 
به نام های گوناگون ياد می شده  اند مانند: 
ژوژان ها، ژوان ژوان ها، ژوژوان ها، چوچوها، 

 ژوژو ها، روران ها، روروها،   و....  
 
دولت ژوژان ها يک دولت مغولی عهد باستان بود  

که در دشت های شمال چين در دوره ميان ناپديد 
نه تاريخ و عروج شدن هونوها در سده چهارم از صح

خاقانات تورک در سده ششم ميالدی، بر گستره 
پهناوری در سرزمين کنونی مغولستان و شمال چين 

 فرمان می راندند.]
 
ژوژان ها شامانی مذهب بودند. تاريخ نويس «

درباری دودمان وی شمالی  گزارش می دهد که  
شاخه يی از سيان بی ها  -قبيله حاکم [ژوژان] 

 اند.
 

آوارها که در ميانه که ی هست دال بر اين ديدگاه
نموده اروپا مهاجرت  یها استپ به  های سده ششم

بودند. در ژوژان  ونياز کنفدراس یبخشبودند، 
بار در نخستين  یبرافرمانروای ژوژان  ، 402
خاقان را برای عنوان نشين  استپ انمردم انيم

 661»خود برگزيد.

                                     
[از ديد ريشه شناسی، خاقان در واقع برگرفته از .  661

نی خان است که ريشه آن در دهگان (دهقان) می باشد يع
دهدار، صاحب ده، بر وزن بايگان، شايگان، خدايگان، 
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يده می شود، يکی از نام هايی که در آثار چينی د

تان تان است  که شايد تاتارها را به اين نام 
    -می خوانده اند اما بسيار کم کاربرد داشته است

檀檀 
 

روشن است که در دوره هونوها، تاتارها يکی از 
ايماق ها (بخش ها)ی دولت هونويی به شمار می 

  662رفته اند.
  

در هيروگليف های معاصر زبان چينی به » تاتار«
نوشته و خوانده می شود. هيروگليف » تاندا«شکل 

 نوشته می شود.  tartar به شکل تارتار» تانتان«
به  باورند که نام مغوالن نيبر اتاريخ نويسان 

تاتار نام خاان از  ها تاتارها (تارتار) عنوان
[يعنی » بر گرفته شده است. )429-414(ژوژان ها 

ده پادشاهی که نام وی تارتار بو –خاان  -از لقب
 گ.]-است.

 
با و تاتار (مغول)،  خاانتار ردو نام، تا نيا

 ن،ي. بنابراندشده ا بتثهيروگليف های همانندی 
مغول ها به  خاقانات ژوژان بود کهزمان سر از 

مغول و يا تاتارها و  غوالن، تاتارهانام های م
 ياد شده اند. ها
 

                                                                                                           
رايگان و...  به گمان من، اين واژه بايد در آغاز يا 
خان خانان بوده يا خدايگان که در ميان توده های 
ايرانی زبان شرقی رواج  داشته است. پيش از ژوژان ها 
اين لقب در ميان پروتوتورک ها و پروتومغولی ها ديده 

از همين رو می توان گمان برد که ژوژان ها نمی شود. 
در اثر همسايگی با سغديان  و يفتليان اين لقب را از 

 آنان گرفته باشند.] 
 

[ايماق در زبان پارسی دری بيشتر به مفهوم تيره .  662
يا طائفه به کار می رود،  و يک واژه تورکی شمرده می 

به شود که درست نيست. در اصل، در زبان مغولی قديمی 
 گ.]-معنای بخش يا قسمت است.

 



 

1188 
 

ناگفته پيداست که خاستگاه تباری مغول ها و 
تواند يکی باشد. زيرا تاتارها از  تاتارها نمی

بازماندگان بوماها اند که شاخه يی از دينلين 
های اروپاييدی سفيد پوست بوده اند. از همين 
رو، چنين پنداشته می شود که نام يکی از 

در اثر همانندی » تارتار« -فرمانروايان مغولی
يکی گرفته شده باشد و کاتبان » تاتار«ظاهری با 

يسان چينی آن را يکی پنداشته و گاهنامه نو
تاتار  -باشند. در نتيجه با واژه سردرگم مغول

 رو به رو هستيم. 
 

شايان يادآوری است که روس ها هم مدت ها 
تاتارها و مغول ها را به عنوان يک توده واحد 
می شمردند و طرفه اين که همه باشندگان دشت های 

ند. آسيايی را بدون تفکيک با همين نام می خواند
در ادبيات پارسی تورک و تاتار مترادف می آمده 

 اند. 
 

آن چه به واقعيت نزديک تر می نمايد، اين است 
که تاتارها همپيمانان سياسی ژوژان ها (مغوالن) 
بوده اند. تا اين که با آنان در يک کنفدراسيون 
تباری باشند. روشن است، بی چون و چرا 

ته اند. زيرا پيوندهايی خويشاوندی يی با هم داش
نمی شود، سده ها در کنار هم زيست و همپيمان هم 

  663بود و هيچگونه رشته خويشاوندی نداشت.
 
در تاريخ دودمان وی اطالعاتی هست دال بر آن «  

که ژوان ژوان از بازماندگان هونوها بود که نام 
 بود.  Yuytszyulyuy خانوادگيش يويتسزيولوی

 
از آشينايی هايی  ورک ها [(منظور، ت552 به سال

است که با همپيمان شدن با ساير قبايل کوچرو، 
کنفدراسيون قبيله يی گسترده يی را تشکيل دادند 

                                     
برای روشن ساختن پيوندهای آنان مثال ديگری می .  663

زنيم: پشتون ها و بلوچ ها دو توده جداگانه اند با 
تاريخ های مستقل که سده ها در کنار هم  زيسته اند و 
روشن است خويشاوندی هايی هم با هم دارند. با اين هم، 

د می باشند. عين مطلب را هر يک دارای استقالل تباری خو
 گ.]     –بايد در ميان تاتارها و مغوالن هم در نظر گرفت. 
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و دولت بزرگ خاقانات تورک را پی ريختند. آن ها 
در برابر فرمانروايان ژوژانی خود برآشفتند و 

 ژوژان راارتش شوريدند و آنان را برانداختند)] 
به ) ناگزير آناژنآناگوی ( خاقان و ندشکست داد

 گرديد. یخودکش
 

تسی يا به شمال پس از آن، بخشی از سران ژوژانی 
را   Tefuگريختند. سرداران باقی مانده تيفو  یچ

سال بعد، او  کيکمتر از به خاقانی برداشتند. 
يوتسزيولوی  کشته شد.کيدانی ها  در نبرد با

برگشت  یچ تسی يا از Denchzhu Yuytszyulyuyدئنچژو 
 شاهزادهبه دست سرعت  هاعالم شد، اما ب و خاقان

 يوتسزيولوی دئنچژو پسرکشته شد.  Afuti افوتی
Denchzhu Yuytszyulyuy   بی درنگ  از  خاقان شد و

ترس تورکی هايی که بر ژوان ژوان ها می تاختند، 
 664».به تسی (چی) گريخت

                                     
. [در اين جا جالب است به مناسبات پيچيده نياکان  664

 –تورکان و مغوالن اشاره کرد. در آغاز، شانيو مائودون
پادشاه هونوها که به گونه مشروط و مفروض از نياکان 

نهوهای همسايه که تورک ها شمرده می شود، بر دو
پيشينيان مغوالن شمرده می شوند، يورش برد و آنان را 
به سختی شکست داد. بخشی از آنان را اسيميله کرد (در 
آينده اوهون ها) و ديگران را وادار به ترک زمين های 
آبايی شان و گريز کرد. در اين مرحله نبرد، برد با 

ا که نياکان تورکان بود. سپس ديديم که سيان بی ه
نياکان مغول ها شمرده می شوند، به ياری چينی ها و 
ديگر همپيمانان، هونوهای شمالی را شکست دادند و زير 
سيطره خود درآورند. در پی آن، ژوژان ها از دست 
آشينايی های زير فرمان خودشان که روزگاری به آنان 

 پناه داده بودند، شکست خوردند. 
  

ره پهناور دشت های مرکزی در آينده، بارها قدرت در گست
آسيا ميان مغول ها و تورکان به گونه متناوب دست به 
دست می شد. کيداری ها و قره ختايان و ژونگارهای 
مغولی و چنگيز خان از يک اردوگاه، و اويغورها، 

 قرغيزها و... از اردوگاه ديگر. 
 

سر انجام، هم گستره توران خاوری (به تعريف ما) به 
زرگ آسيايی و اروپايی (چين و روسيه)  دست دو غول ب

 افتاد. 
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را برکنار و   Kantiکانتی  انگيامپراتور گائو «
 Anagu اناگو يا اناگای (پسر Anlochen لو چئن  ان

را به عنوان خاقان ژوژان ها گماشت. ) خاقان
کرد (در  یم یزندگ Maichuan مايچون درانلو چئن 

 دربار نهيهز با) و یشانشدر  shuozhou یکينزد
 .زندگی می کرد ینيچ
 

د و يشور نيدولت چ در براير Anlochen 554 سال در
در آن جا ناگزير گرديد در و . اگريختبه استپ 

پس چندی و برابر سپاهيان تورک و تسی برزمد 
 Shuzi شوتسزی  دن -شپسرکشته شد. پس از وی، 

گستره دولت به بقايای ژوژان ها هم شد. خاقان 
که دانستند  ینمباختری گريختند. در حالی که  یو

ها بر آن رک وند. تها ارک وتوی ها همپيمان 
 مادامی که زنده هستند، ژوژان هاکه بودند 
فرستاده هايی را به دربار  اند. آن هاخطرناک 

فرمانروای  دقيق ترامپراتور (گسيل داشتند.  یو

                                                                                                           
به گونه يی که ديده می شود، در آغاز تورانی ها 
(سکاييان) اروپاييدی سپيدپوست فرمانروای بی چون و 
چرای دشت ها بودند.  شاهنشاهی های ارژن و تخار و 

 دولت های اوسون و خيون و.... در دست آنان بود. 
 

يون های تورانی با چينی ها هونوها که در اثر آميزش خ
به وجود آمده بودند، تبار دورگه و دو زبانی يی بودند 
که می شود به گونه مفروض آنان را به نام نياکان 
تورکان خواند. آن ها دولت نبرومند و پهناور تورانی 
ماهبانويان يا تخاريان را بر انداختند. اما خود به 

س مدتی مغول ها دست چينی ها و مغول ها برافتادند. سپ
و ساير توده های تورکی مانند آشينايی ها (تورکيوت ها 
يا توکيوها يا تورگش ها،  اويغورها (بازماندگان دی 
ها) و قرغيز ها (يازماندگان دينلين ها) و... بر 

 بيابان و دشت های پهناور فرمان راندند.   
 

اما در فرجام يکی پی ديگری صحنه تاريخ را ترک گفتند 
رمانروايی دشت ها و بيايان ها به دست چينی ها و و ف

 روس ها افتاد].
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دستور  Yuwenی يوی وئن تایبالفعل امپراتور
 ژوژان ها را صادر کرد. بازداشت

 
مرد ژوژانی را دست و  3000نزديک به  555 سالدر 

که  ی اندختندنچانگ اپا بسته زير دروازه شرقی 
 انرکوحال، ت نيبا ا ان همه را سر بريدند.رکوت

و  نان(به گونه يی که در همه جا رسم بود) ز
ردگی بو  کودکان را نکشتند و آنان را به کنيزی

ژوژان، بخشی از  دولتبر افتادن . پس از بردند
در قلمرو  گريو بخش د ندرفتشرق به ژوژان ها 

 گار شدند.ماند کنونی غولستانم
 

ها،  کنترل آن یرک براوت فرمانروايان 
 نمايندگان سرسپرده خود را از جمع تورکان

 ليسلطه قبا يکم، هزاره انياما در پا گماشتند.
و  ديرس انيبه پا یمرکز یايآس یها رک در استپوت

چنين  آغاز گرديد. مغول ليقبا بار ديگر عروج
پديدارشدن گورستان های شاهانه   چيزی را آشکارا

لی که به شيوه شاهان قديمی شان ساخته شده مغو
 بود، تاييد می کند. 

 
در  کاليمغولستان و با یاه مغول در استپ ليقبا 

 .کردند یم یزندگسده های ششم و نهم ميالدی  قرن
 

 فرمانداران و خاقان های ژوژان:
 تسزيوبلويیاست که لقبی   ژوان ژوان

Tszyuyluhuey ، ان بر ی کوچروبه رهبربا رسيدن به
 خود نهاد.  چيزی مانند شاهنشاه يا خان خانان.

، اما تلفظ می شد zhouzhanآغاز مانند ژوژان در 
تزو -یشوی شمالی امپراتور  ان تر از سوی پس
 رييتغ  zhuanzhuan به ژوان ژوان ) 423-452(
 .»افتي
 

در اين جا فهرستی از فرمانداران و خاقان های 
اهنامه های چينی مغولی را بر اساس داده های گ

می آوريم. چنين بر می آيد که آن ها افزون بر 
نام های اصلی، نام های مذهبی و القاب شاهی 
داشته بودند. روشن است نام های مغولی شان و 
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نام هايی که چينی ها آنان را با آن ياد می 
 کرده اند،  از هم متفاوت بوده است.  

 
 در سده چهارم:«

   (郁久閭木骨閭 Yùjiǔlǘ Mùgǔlǘ) يويتسزيولوی موگولوی 
 郁久閭車鹿會 Yùjiǔlǘ) چاروگوی يوتسزيولوی چئلوهويی

Chēlùhuì)   
   (郁久閭吐奴傀 Yùjiǔlǘ Tǔnúgūi) يوتسزيولوی تونوگوی 

 郁久閭跋提)    باتو / بوتای يوتسزيولوی باتی
Yùjiǔlǘ Bátí)  

  (郁久閭地粟袁 Yùjiǔlǘ Dìsùyuán)يوتسزيولوی ديسوويان 
 郁久閭匹侯跋)    بيوتوبات يوتسزيولوی پيهوويا 

Yùjiǔlǘ Pǐhóubá)   
 (郁久閭縵紇提 Yùjiǔlǘ Màngētí) يوتسزيولوی مانگئتی 
 (郁久閭曷多汗 Yùjiǔlǘ Héduōhàn) يوتسزيولوی خئدوخان 

 ميالدی؟   394
[(شايان توجه است که او لقب خان داشته است.) 
چنين پنداشته می شود که او چنين لقبی را به 

رفته تقليد از سغدی ها يا يفتلی های همسايه گ
 باشد.]

 (丘豆伐可汗)تيودوفا خان 
 

 در سده پنجم: 
 郁久閭社崙 Yùjiǔlǘ)يوتسزيولوی شئی لون ژارون 

Shèlún)  402-410   
[جالب است که او لقب شئی (شاه) داشته بود. می 
دانيم که هونوها پادشاهان خود را به به نام 
شانيو ياد می کردند و شهبانو را به نام شی. 

ه پدر سردار تورک ها همچنين شناخته شده است ک
) و پدرش هم نولوشاد نام داشته آ+آشينا (آشين
 ])د+ شا+آ) و (نولو + شين +است. شايد (آ

 
 (藹苦蓋可汗) آی کوگای خان 

-410  (郁久閭斛律 Yùjiǔlǘ Húlǜ) يوتسزيولوی هوليوی 
414   

   (牟汗紇升蓋可汗)مووخان هی شين گای خان
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 郁久閭大檀)تاتار يوتسزيولوی داتان (تارتار)
Yùjiǔlǘ Dàtán) 414- 429   

[به گونه يی که  ديده می شود، اين پادشا 
تارتار نام داشته است يا لقب او تارتار بوده 

ندارند، او را داتان » ر«است. چون چينی ها حرف 
خوانده اند. شايد همانندی ظاهری تارتار و 
تاتار که چينی ها هر دو را به يک شکل داتان می 

آينده مغول ها نوشته اند، موجب شده باشد که در 
 و تاتارها عين چيز پنداشته شوند و شهرت يابند.

جالب است که او هم لقب خان و هم لقب شين(شاه؟) 
 داشته بود.]

 
     (敕連可汗) چيليان خان انگودئی
   429-444  (郁久閭吳提 Yùjiǔlǘ Wútí) يوتسزيوليوی اوتی

   (處可汗) چو خان توگوچين يوتسزيولوی 
 郁久閭吐賀真 Yùjiǔlǘ)يوتسزيوليوی توهئژئن

Tǔhèzhēn)444-464   
   (受羅部真可汗) شاو لوبوچ جان خان ايژين 

[باز هم شايان  توجه است که اين پادشاه لقی 
و نيز جان خان (جهان خان؟) داشته است. » شاو«

چنين بر می آيد که اين ها همه با تقليد از 
تاثير سغدی ها و يفتلی های همسايه چنين القابی 

 را به کار می برده اند. ]
-464  (郁久閭予成 Yùjiǔlǘ Yúchéng)   يتسزيوليی يوئچن يو

485 
 64—484 (永康 Yǒngkāng) يون کانگ (خان) 
       (伏名敦可汗) فوميددون خان 

- 485 (郁久閭豆崙 Yùjiǔlǘ Dòulún) يوتسزيوليوی دولون 
492 

 太平 Tàipíng) ((485—491تايپين 
 (侯其伏代庫者可汗) هووتسيفودايکوشی خان 
- 492 (郁久閭那蓋 Yùjiǔlǘ Nàgài) ناگای يويتسزيولوی 

506 
 492—505  (太安 Tàiān)تايان 

 (佗汗可汗)توخان خان 
 
 در سده ششم: 
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(郁久閭伏圖 Yùjiǔlǘ Fútú)بوگد يوتسزيويلويی فوتو 
  506-508 

 506—507 (始平 Shǐpíng)شی پين 
 (豆羅伏跋豆伐可汗) دوولوفوبادوفا خان 

(郁久閭醜奴 Yùjiǔlǘ Chǒunú) چونو يوتسزيويلی چونو 
  508-520   

 508—520  (建昌 Jiànchāng)تسزيان چان 
   (敕連頭兵豆伐可汗) چيليانتوو بيدو اوفا خان 

- 520(郁久閭阿那瓌 Yùjiǔlǘ Ānàgūi) انگای يوتسزيوليوی 
552   

 (彌偶可社句可汗) ميووکئشگوو خان 
 郁久閭婆羅門 Yùjiǔlǘ) برهمن يوتسزيويلويی پولومئن

Póluómén)521-524 
 郁久閭鐵伐 Yùjiǔlǘ) تی بئد يوتسزيويلويی تئفا 

Tiěfá) 552- 553 
   (郁久閭登注 Yùjiǔlǘ Dēngzhù)ويی دئن شو  يوتسزيويل

553   
     553  (郁久閭康提 Yùjiǔlǘ Kāngtí)يوتسزيويلويی کانتی 

 郁久閭菴羅辰)   امرژين يوتسزيويلويی انلوچين
Yùjiǔlǘ Ānluóchén)  553-554   

 郁久閭鄧叔子 Yùjiǔlǘ) يوتسزيويلويی دئن شوتسزی 
Dèng Shūzǐ)  555   

 
مغول پيش زمينه تاريخی تشکيل شاهنشاهی پهناور 
 ها پس از برافتادن شاهنشاهی خاوری تورکان:

ی خابول اشراف سده دوازدهم، تيره ر. د..«
يا  Borjiginخان، بورجيگين  Qabul(قابول؟) 

Borzhigin   نام گرفت و نام مغول را تنها پس از
آن پذيرفت که چند تيره  و قبيله همسايه را زير 

يالت تشک 1130فرمان خود در آورد و اين گونه در 
سياسی قبيله يی (اولوس) واحدی را به وجود 
آورد. درست به همين اولوس نام منگول به ياد 
نام پر افتخار کدامين توده يا تيره قديمی و 

 ».     پرتوان  داده شد
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های سه رود  مغولدر سده دوازدهم تشکيالت دولتی 
به نام اولوس هاماگ منگول (همه منگول ها) 

اولوس هم  يافت. نخستين خان شکل) »همه مغوالن«(
بر پايه  بود که Qabul قابول يا خابول خان

قبيله  27» مغوالناسرار آميز  روايات پنهانی«
را که  )»های اصيلمغول (  Nirunمغول های نيرون
 -تيره هياد را  شرويپ تي، موقعدر ميان آنان

 و تايجيوت ها   Borjiginبورجيگين ها 
Tayichi'utاخت.داشتند، متحد س  

 
ها، قبايل ديگر مغولی  مغول نياافرون بر 
هم بودند که ) نمغوالدر کل «( darlekin دارليکين 

نمی   Hamagهاماگ يا هماگ مغوالن هياتحاد شامل
چادرنشين و  ی زبانمغولشدند و همين گونه قبايل 

گستره  -سه رود مجاور پهنه هایدر  که کوچرو
  می بردند.بسر  رودهای اونون، کيرولئن و تول 

 
[به گونه  يی که گفتيم، بسياری از پژوهشگران 

ارگنئه کون را در  –خاستگاه افسانه يی مغوالن 
 همين گستره می پندارند.]  

 
 :مغول(شاهنشاهی)  یورتامپرا

خان  زيچنگ یبه رهبرمغوالن  زدهم،در سده سي
بزرگترين او  بازماندگانو دو نسل از (تموچن) 
در اين حال،   را ساختند. همه اعصار یامپراتور

جای خود لغو شد و ها مغول  يی لهيقب یبند ميتقس
اردوها (با توجه به و   Tumen تومان ها هبرا 

 جاهای استقرار سپاهيان داد).
 

که  ،یمغول ليقبانام تباری آن عده از  جهينتدر 
 یبازپيش از تشکيل امپراتوری  در عصر ینقش مهم
در ) (saldzhiutيوت هاسلج مثالرای (ب بودندکرده 

، و پس ی حفظ گرديدورتوهله اول در حومه امپرا
از  یتعدادآن ها  عالوه بر یورتامپرا یاز فروپاش

ی به نظامتعلق بر اساس  نام های تباری ديگر نو
 (به عنوان مثال اين يا آن ارردو پديد آمد

شايان بخش و...)    kubdutکوبدوت، sharayd شارايد
  Borjiginبه بورجيگين هاخود را ا هاز مغول  یتوجه
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خويشاوندان او پيوند خان و زيچنگبازماندگان  -
 می زنند.

 
  Kublai خان زينوه چنگ زدهم،يقرن س انيدر پا
 در پکن و پايتختبا  واني دودمانخان قوبالی 
Shangdu مخالفان در بر  پيروزیپس از  کرد. سيتاس

از قلمرو  یاشراف مغول او بخش بزرگ انيم
 را تسخير کرد.مغولستان مدرن 

 
 یداخل یها یريدرگاز اثر مغوالن،  1368در سال 

 نياز چ Yuanzhang   یروهايناز سوی اشراف مغول، 
دودمان ، که پکن را تصرف و رانده شدند به شمال

 .را اعالم کردند نگيم
 

 :کوچکهای خان دوره غولستان در م
تان قلمرو مغولس تا هفدهم چهاردهمهای  سدهدر  

 مغولو Oirat اويرات ها   خان و زيفرزندان چنگرا 
 های غربی ميان خود تقسيم کردند که به تدريج

را در سده   Dzhungar خان نشين  نيرومند ژونگار
 نزدهم ايجاد کردند. –های هفتم 

 
 ی برگزار شد پان مغولکنگره  نيآخر 1640در سال 

ات هم اوير Khalkha هم خلخا مغول ها  در آن  که
 ها  (از جمله کالميک ها) حضور  داشتند.

 
گالدان  -اوبرات ها رهبر 1690-1670های  در سال

 Dzhungaria که در جونگار، Galdan Boshogtu بوشوگتو   
داشته بود، توانست اعالم خان  خود را 

مسير در را ها  از شهرستانپيروزمندانه شماری 
 زير فرمان خود بياورد و شم،يجاده ابر

به  یر مغولستان مرکززارهای پيروزمندی را دکار
به دنبال هم  یزيشاهزادگان چنگراه بيندازد. 

منچورها رو آوردند.  - خودبه همپيمانان کمک 
هم با اين شرط به آن ها کمک نمودند  منچورها 
 ی منچور را بپذيرند.امپراتور که تابعيت

 
ميالدی در گستره مغولستان اويغورها  744به سال 
يخورها که توده يی بودند برخاسته از يا او
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تورانی ها (دی ها) توانستنتد دولت خاقانات 
ميالدی  840اويغور را پی ريزی نمايند  که تا 

 دوام آورد. 
 

بر  1125تا  907سر انجام هم خاقانات کيدانی از 
 گستره مغولستان فرمان راند.  

 
خود و  یمغولهای توده های  نيسرزمسده هفدهم ر د

 یوابستگدر مختلف به پيمانه های  توده هااين 
 نگيچ یورتدر امپرا در آمدند. هيو روس نيچاز 

 یو خارج یداخلباشنده مغولستان مغوالن (تسين) 
و فرصت  ی برخوردار بودندحقوق مختلفوضعيت  از

گرديد که باعث  را از دست دادند ارتباطات آزاد
 يی پيدا کنند.جداگانه های  تيهو تا
 
 

 
 
 

 ره بودوباش دونهوها (پيشينيان مغول ها)گست
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مطرح » گزنده يی«از دير ياز پرسش بسيار 
بوده است: مرزهای ايران و توران افسانه يی 

اريخ در تاريخ اسطوره يی و در سپيده دم ت
مکتوب کجا بوده است؟ در گذشته هميشه کوشيده 
شده تا بر پايه اطالعات اوستا، شاهنامه 
فردوسی و آثار نوشته شده به زبان پارسی دری 
در دوره  پس از اسالمی به اين پرسش به سادگی 
پاسخ داده شود. پاسخ دريافتی هم چنين بوده 
است که توران يعنی سرزمين های آن سوی رود 

! و اين گونه تنها يه تعيين مرزهای آمو!!
رود آمو بسنده شده و از کنار  -جنوبی توران

اين پرسش که مرزهای شمالی و خاوری توران در 
 کجا بوده است؟ گذشته اند. 

 
در اين جا می کوشيم حدود مرزهای توران را 
به ياری دستاوردهای علوم نوين مشخص بسازيم 

 و پرداز کنيم:
حضور  های علوم نوينمی دانيم که داده 

پروتواروپاييدی ها (پيشينيان اروپاييدی ها) 
را که حامالن گروه های پيوستگی خونی يا 

هزار سال پيش از  34بودند، در   Pهاپلوهای
امروز در گستره پهناوری از دامنه های شمالی 

سايان تا گستره درياچه بايکال  –آلتای 
 تثبيت می کند.

 
جغرافيای تاريخی وی همچنين از داده های علم 

يخبندان شناسی روشن است که در حدود بيست و 
پنج هزار سال (بنا به داده های ديگر بيست و 
سه هزار سال) سال پيش از امروز، يخبندان 
شديدی آغاز شد که باشندگان اين گستره 
ناگزير به کوچيدن به پهناهای گرمتر جنوب 
شدند. بسياری از آنان به دامنه های جنوبی 

سايان تا گستره جنوبی  -کوه های آلتای
درياچه بايکال کوچيدند. بيست هزار سال پيش 
ازامروز، دارندگان گروه های پيوستگی خونی 

از پيکره اصلی توده هايی  R1aيا هاپلوهای  
که پيشينيان سپيدپوستان اروپاييدی خوانده 
می شوند، جدا شدند و به سوی حنوب باختری 

های کارپات و رودهای  يعنی گستره ميان کوه
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ولگا و دانيوب به راه افتادند. آن ها در 
درازای دو هزار سال، انسان های نئاندرتال 
را بيخی از گستره اروپا منقرض ساختند و در 
درازای نزديک به سيزده هزار سال هسته نژاد 

 سپيدپوست اروپاييدی را تشکيل دادند. 
 

نه همين گونه روشن است که آنانی که به دام
سايان تا گستره  -های جنوبی کوه های آلتای

جنوبی درياچه بايکال کوچيده بودند، سيزده 
هزار سال پيش با زردپوستان آمده از جنوب 
آميزش يافته، توده نوی را تشکيل دادند که 
می شود آن ها را پروتوتورک خواند. بخش بزرگ 
آن ها با گذشتن از راه سر يخ ها به سوی 

چيدند که سرخپوستان بومی قاره امريکا کو
 کنونی از بازماندگان شان به شمار می روند.

   
هشت هزار سال پيش در آسيای مرکزی گرمای سخت 
و توانفرسای آغاز گرديد که يک هزار سال 
آزگار دوام يافت و سرتاسر اين گستره پهناور 
را به به بيابان های خشک و بی آب مبدل 

به سوی زمين گردانيد. روشن است باشنگان آن 
 های سرد شمالی  شتافتند.

 
گروه هايی از پروتوتورکان که در جنوب 

سايان و پيرامون بابکال زندگی می  -آلتای
کردند، نيز دو باره به دامنه های شمالی 
آمده و از آن جا از مسير رودخانه های شمال 
روسيه به سوی شمال اقصا و شمال خاوری روسيه 

ون در آن جا می رهسپار گرديدند که تا کن
 زييند.

 
کنون چنين تثبيت شده است که پس از سرازير 
شدن توده های سپيدپوست اروپاييدی از 
ايريانام ويجای نخستين (گستره ميان رودهای 
ولگا و دانيوب)  به سوی خاور و جنوب که از 
شش هزار سال پيش آغاز گرديد (دقيق تر سر از 

) و تا ميانه دوم هزاره چهارم پيش از ميالد
چهار هزار سال پيش از امروز ادامه داشت، 

به نام آريايی ها بخشی از آنان که خود را 
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(اييريايی ها يا ايری ها) می خواندند، با 
پاييدن در گستره قزاقستان و آسيای ميانه 
(در گستره خوارزم، مرو، سغد، هفترورد، در 

در گستره ميانرودان آمو  -دامنه های پامير 
ستان سين کيانگ چين فرهنگی را پی و سير) و ا

ريختند که به نام فرهنگ اندرونوفو ياد می 
شود. دارندگان اين فرهنگ، سرزمين خود را به 

کشور ارابه ) («Hvanirat(» هوانيرات(«نام 
در ميان  می خواندند که ») )سوارن مهربان

 - وهوی«و » رهه«يا » راهه«رودخانه های 
های افسانه يی  واقع بود (که از کوه» داتيا

يا » هره» («هرا«(يا شايد هم واقعی؟) 
سرچشمه می گرفتند و به دريای ميانی ») هارا«

 ) (کسپين) می ريختند. Vorukashواروکش (
 

اين ها با گذشت زمان در حوالی سه هزار و 
پنجصد سال پيش از امروز به فرهنگ زمينداری 
و کشاورزی رو آوردند و در واقع نيمه 

نيمه کوچرو بودند. هر چه بود، در  زميندار و
آينده تا سه هزار سال پيش از امروز، آنان 
بيخی به شيوه زمينداری و اسکان رو آوردند. 
در چند دهه اخير باستان شناسان ده ها سايت 
شهری و پروتو شهری در اين سرزمين ها يافته 
اند که گواه بر موجوديت تمدن های کشاورزی 

ه در اين جاها می دست کم چهار هزار سال
 باشد.  

 
سال  4000اين گونه، توده های ايرانی در حدود 

پيش از امروز از سرزمين های آن سوی رود سير 
سال پيش از  3750وارد آسيای ميانه و در حدود 

امروز وارد شمال افغانستان کنونی شدند و با 
توده های بومی که مسکون و زميندار و با 

دارای جلدها سيه فام فرهنگ پيشرفته بودند و 
 -(سيه چهره يا سيه چهره يا سيه چرده (تورها

تور به معنای سياه و تاريک))، آميزش 
يافتند. در آينده گروه هايی از اين ها به 
سوی هند و غرب پشته ايران شتافتند و با 

 توده های بومی آميزش يافتند.
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گروه های ديگری از توده هايی که از ايريانم 
ی خاور و جنوب به راه افتاده ويجا به سو

بودند، به سوی سايبريای جنوبی و ميانه های  
آسيا رهسپار شدند. از پنج هزار سال پيش از 
امروز، گروه هايی از آنان در گستره مرزهای 
جنوبی سايبريا تا کرانه های درياچه بايکال 

برگرفته شده از دو » بای کول«[در اصل 
بای به معنای  -سازواره ايرانی شرقی ديرين

غنی مانند بايگانی وکول (قول) به معنای 
درياچه] شتافتند. گروه های ديگر شان از راه 
قزاقستان، به سوی سرزمين های شمال و شمال 
غرب چين (استان های سينکيانگ، تورفان، 
گانسو و...) تا سراسر مرزهای شمالی چين و 
نيز نوار شمالی مغولستان در دامنه های 

سايان تا گستره جنوبی  -های آلتای جنوبی کوه
  3650درياچه بايکال رهسپار شدند و در حدود 

سال پيش از امروز در امتداد نواری  3000تا 
که ديوار بزرگ چين روی آن ساخته شده بود، 
روياروی توده های زردپوست چينی جاگزين 

 شدند. 
 

در گاهنامه های چين باستان سخن از نبردهای 
اهمريمنان سرخ مو و شيشه »ا چند هزارساله ب

(دارای چشم های سبزو  آبی) آمده » يی چشم
است. اين ها آدم هايی بودند تنومند با ريش 
های انبوه سرخ، پوست سپيد و اسپان بلندباال 

 و .... 
 

گذشته از اطالعات ارزشمند گاهنامه های چين 
باستان، داده های علوم نوين مانند باستان 

(ايتومولوژی)، فقه الغت  شناسی، ريشه شناسی
(لنگوستيک)، نسب شناسی (ژنيتيک)، فرهنگ 
شناسی  و... حضور توده های اروپاييدی را در 
گستره پهناور ياد شده تاييد می کنند. گذشته 
از اين ها، منابع يونان باستان، منابع تبتی 
و هندی نيز حضور توده های اروپاييدی مانند 

 می کنند.  سيرها را در اين مناطق تاييد
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می توان چنين پذيرفت که اروپاييدی ها با 
سرازير شدن به ميانه های آسيا، در آغاز تا 

سال پيش)  3750چهار هزار سال پيش (دقيق تر 
شيوه زندگانی همانندی داشتند. پس از آن، به 
دوسته تقسيم شدند. يکی از گروه ها که در 
دشت های خاوری ميانه های آسيا پراکنده شده 

ودند و به شيوه زندگانی نياکان شان که ب
کوچروی و باديه پيمايی بود، ادامه می داند، 
در آينده تورها يا توريايی ها يا تورانی ها 
نام يافتند. اين ها در آن سوی خاور هفترود، 

چنانچه  -در سرزمين تورفان [در اصل توريان
اويغوری ها تا همين اکنون آن را به نام 

نند و چينی ها تولوفان] و توريان ياد می ک
در گستره مغولستان تا مرزهای شمالی چين 
پراکنده شدند. بايد متوجه بود که مغولستان 
يک نام متاخر است و در آغاز کشور توده های 
اروپاييدی تورانی بوده است. از همين رو هم  
آن را به گونه مفروض به نام  خاوران يا 

ينده آن ها ياد می کنيم. در آ» توران خاوری«
از سه هزار و پنجصد تا سه هزار سال پيش از 
امروز شيوه بودوباش اقتصادی دامداری و رمه 

 داری و چادرنشينی را ايجاد کردند. 
 

در اين جا يک پرسش اساسی مطرح می گردد، مرز 
ميان توده های زميندار (ايرانی) و چادرنشين 
و کوچرو (تورانی) در سه هزار و پنجصد سال 

 از امروز  از کجا می گذشته است؟ پيش 
 

برای يافتن اين پاسخ بسنده است تا باستان 
شناسان سايت های کشف شده مربوط به تمدن های 
کشاورزی و زمينداری را در گستره قزاقستان، 
استان سينکيانگ و آسيای ميانه به روی  نقشه 
های شان پياده کنند. ديگر کار  تمام است. 

هايی هست.  با اين هم  روشن است چنين نقشه
می توان فرض کرد که چنين مرزی می توانسته 
است رود ايرتش در خاور قزاقستان و حد ميان 

 سين کيانگ و تورفان باشد. 
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خوب اکنون اگر بپذيريم که مرز اوليه ميان 
گستره بود و باش توده های زميندار (ايران) 
و توده های دامدار و چادرنشين (توران) روشن 

باشد، پرسش ديگری مطرح می گردد که پس  شده
مرزهای خاوری، شمالی و جنوبی توران (توران 

 خاوری يا نخستين) از کجا می گذشته است؟   
 

اگر مرز ميان گستره بودوباش خيونی ها 
 -(نياکان هونوها) با دونهوها (دونخوها

پيشينيان مغوالن) را در شرق مغولستان 
های جنوب  بگيريم، و همين گونه، سرزمين

خاوری بايکال را قلمرو بازماندگان 
پروتوتورکان (پيشينيان تورکان، دارندگان 
فرهنگ گورهای تخته سنگی) بپنداريم؛ گستره 
جنوب بايکال، سرزمين شمال خاوری بودوباش 

 تورانيان می شود. 
 

مرزهای شمالی توران خاوری هم همان دامنه 
ره سايان تا گست -های شمالی کوه های آلتای

غربی بايکال می گردد. مرزهای جنوبی آن هم 
بيخی روشن اند. درست در امتداد ديوار بزرگ 

 چين تا ترکستان شرقی.
 
اين گونه می توان سرزمين پهناور توران  

افسانه يی را در چهار هزار سال پيش به گونه 
 نهايی مدار بندی و مرز بندی کرد. 

  
در  می توان به گونه فرضی چنين پذيرفت که

آغاز، مرز ميان ايران و توران، رود ايرتش 
آتش) در خاور قزاقستان و حد تورفان با +(اير

 ترکستان خاوری بوده باشد. 
 

روشن است در آينده، اين مرز با سرازير شدن 
توده های تورانی در سه هزار و پنجصد سال تا 
سه هزار سال پيش از امروز با گسترش يافتن 

دامداری و رمه داری  شيوه زندگانی اقتصادی
تا مرز سير يا سيحون به سود تورانيان رسيد. 
در اين جا می توان گستره تورفان و مغولستان 
و سرزمين های شمالی چين را به گونه فرضی 
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توران خاوری (خاوران) و سرزمين های سين 
کيانگ، قرغيزستان و قزاقستان تا مرز سير 

ان تور«(گلزريون يا جيحون) را همين گونه 
 خواند. » غربی

 
درست نبردهای بی پايان ايرانيان و  

تورانيان در واقع غربی هم سر از همين تاريخ 
آغاز می شود که تا سپيده دم تاريخ مکتوب 
(پايان يافتن دوره های دودمان های پيشدادی 
و کيانی) ادامه می يايد. اگر تاريخ آمدن 

سال پيش از  3750آريايی ها به پشته ايران را 
امروز بگيريم، می شود گفت که تا دوره مادها 
و هخامنشيان نزديک به يک هزار سال را دوره 
های پيشدادی و کيانی اسپه در بر می گرفته 
است که در سراسر اين دوره، نبردهای 
ايرانيان و تورانيان غربی  ادامه داشته است 
و علت اصلی آن هم نبرد بر سر زمين بوده است 

پی نگه داشتن زمين های خود که ايرانيان در 
برای کشاورزی و تورانيان غربی در پی 
دستيابی به چراگاه های پر بار بوده اند. 
شايد هم تصادفی نباشد که  ايرانيان خود را 
دهگان (دهقان) می خوانده اند. طرفه اين که 

پادشاه افسانه يی تورانيان  -عمر افراسياب
 را هم هزار سال می پنداشته اند. 

 
ی دانيم که مفهوم توران در آينده آهسته م

آهسته رنگ باخت و سر انجام هم از ميان رفت. 
چينی ها توده های تورانی را يکی پی ديگری 
نابود کردند و دولت هونوها را هم 
برانداختند و توران خاوری به دست نياکان 
مغوالن (سيان بی ها و ژوژان ها) افتاد. سپس 

به ميان آمد، بخش  هنگامی که خاقانات  تورک
خاوری آن به زودی با ترفندهای چينيان از 
ميان رفت اما خاقان غربی تورک توانست با 
همپيمان شدن يا ساسانيان، دولت يفتلی را 
براندازد و سغد و ميانرودان را بگيرد و مرز 
رسمی سياسی ميان ايران و توران (که پس از 
اين آهسته، آهسته ترکستان نام می گيرد و 
عرب ها آن را به نام ماوراالنهر می خواندند 
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و پس از سده بيستم به نام آسيای ميانه 
مشهور شد)، رود آمو قرار داده شد. از همين 
رو، به استثنای دوره سامانيان که در آن مرز 
ميان ايران و توران دوباره رود سير گرديد، 
در دوره پس از محمود غزنوی و سراسر دوره 

نای دوره های کوتاه همين آمو اسالمی به استث
 مرز ايران و توران شمرده می شد.

 
در اين حال، هر چند، پس از سرازير شدن 
مغوالن، نام توران بيخی از ميان رفت، اما 
نام ترکستان کماکان بر سرزمين های آن سوی 
رود آمو پا بر جا مانده بود که روس ها آن 
ا را ترکستان جنوبی می خواندند. پسان ها حت

گستره شمال افغانستان هم ترکستان نام گرفت 
که روس ها آن را به نام ترکستان جنوبی و 
افغانی ها به نام ترکستان افغانی می 
خواندند. سرانجام اين نام هم در اوايل سده 

 بيستم بيخی متروک شد.   
 

در اين حال، استان سينکيانگ به نام ترکستان 
 ديد.خاوری يا ترکستان چينی ياد می گر

 
خوب، حاال اگر کار تعيين مرزهای جنوبی توران 
پس از دوره اسالمی روشن است، پرسش ديگری 
مطرح می کردد دال بر اين که پس مرزهای  

 شمالی آن در  کجا بوده است؟ 
 

می دانيم که پس از افتادن سرزمين های يوئه 
نياکان کوشانيان) و در  -شی ها (ماهبانويان

ت چينی ها (در اواخر پی آن، هونوها به دس
سده های پسين پيش از ميالد) و افتادن سرزمين 
توران شرقی (مغولستان) به دست سيان بای ها 
و روران ها يا ژوژان ها (نياکان مغوالن) و 
سپس افتادن گستره خاقات های تورک، اويغور و 
قرغيز به دست مغوالن (پس از چنگيزخان)، 

سان ها (پ» توران خاوری«مفهوم توران در 
مغولستان) بيخی از ميان می رود و به گستره 
سينکيانگ، قزاقستان و قرغيزستان کنونی 
انتقال می يابد. از همين رو هم است که قزاق 
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ها و قرغيزها دوست دارند سرزمين خود را 
 توران باستانی بخوانند.  

 
با توجه به همين هم می توان گفت که مرزهای 

مرز ميان مغولستان شمالی توران خاوری، همان 
دامنه های جنوبی کوه های  -و سايبريای جنوبی

 سايان و بايکال بوده است. -آلتای
 
مرزهای شمالی توران غربی را هم بايد در  

مرزهای شمالی گستره اندرونوا  جستجو کرد. 
 - اين گونه مرزهای کنونی قزاقستان و روسيه

جايی که گستره توده های زميندار از توده 
وچرو جدا می شد، به گونه تقريبی های ک

 مرزهای شمالی توران غربی بوده است. 
 

 توران کجاست؟
به گونه تيوريک می توان گفت که از آوان 
سرازير شدن توده های اروپاييدی از ايريانم 
ويجا به ميانه های آسيا از پنج هزار و 
پنجصد سال پيش، تا چهار هزار سال پيش از 

تن بخشی از اين توده امروز، يعنی اسکان ياف
ها، مرز مشخصی ميان گستره بودوباش توده های 

 اروپاييدی نبوده است. 
 

سال پيش از  3750سپس، در حدود چهار هزار تا  
امروز، بخشی از توده های اروپاييدی آغاز به 

در  -زميندار شدن و زندگی اسکانی نمودند
گستره يی از غرب تورفان و سينکيانگ و 

انرودان دجله و فرات و سند. ايرتيش تا مي
اين توده ها خود را آريايی و ايرانی می 
خواندند. از همين رو می توان  مرزهای 
نخستين گستره بود و باش ايرانيان و 
تورانيان را همين رود ايرتش و تورفان 

 بخوانيم.
     

توده هايی که در آن سوی ايرتيش و تورفان به 
نشينی رو شيوه کوچرووی و دامداری و چادر

سال پيش از  3750تورانيان، تا   -آورده بودند
امروز، در گستره يی که می شود آن را توران 
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نخستين خواند، جا گرفته بودند. سر از اين 
تاريخ توده های چادرنشين تا ظهور مادها و 
هخامنشيان سرزمين هايی تا سير را گرفتند. 
از همين رو، می توان گفت که سرزمين توران 

اين به بعد، تا سير گسترش پيدا کرد. از 
دوره هزار ساله نبردهای ايرانيان و 

پيش از  1750تورانيان هم درست بين سال های 
 پيش از ميالد رخ داده بود. 700ميالد تا 

پس از افتادن سرزمين های هونوها به دست  
چينی ها و پيشينيان مغول ها (سيان بی ها و 

دوران عصر ژوژان ها) يعنی در مرز آغاز 
ميالدی و دوره پيش از ميالد، سرزمين های آن 
سوی تورفان و سينکيانگ که در آن  در درازای 
سده های متمادی توده های تورانی از جمله 
يوئه شی ها، و اوسون ها و... فرمان می 
راندند، را ديگر نمی شود توران خواند. 
سرزمين های اين سوی تورفان و ايرتش را هم 

کرد. مرز غربی توران ران غربی ياد می شود تو
غربی هم رود آمو و دريای ارال و دريای 

 کسپين بوده است.    

اين بود فشرده يی از چگونگی شکلگيری مرزهای 
 ايران و توران در دوره های گوناگون تاريخ . 

بايد خاطرنشان ساخت که تورانی ها يا سکايی 
و ها، بنا به همه  داده های علمی اروپاييدی 

ايرانی زبان بودند. يعنی نبايد با تورکان 
يکی پنداشته شوند. يکی دانستن تورانی ها 
وتورک ها از ديد علمی درست نيست. از سوی 
ديگر، تورک ها، تورانيانی بودند که به 
پيمانه های معين با زردپوستان چينی و مغول 
ها آميزش يافته و زبان شان متحمل دگر ديسی 

. در يک سخن، تورانی ها و دگرگونی شده بود
تورک نبودند، اما تورک ها دارای خاستگاه 
تورانی بودند. همين گونه بايد دانست که 
امروز توده های بسياری گويشوران زبان های 
تورکی اند. اما از ديد نژادی و تباری تورک 
خواندن اين ها  درست نيست. برای نمونه، 

و  زبان بسياری  باشندگان قفقاز مانند چچن
داغستانی ها و... از گروه زبان های تورکی 
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به شمار می رود. اما از ديد نژادی و تباری 
آشکارا مربوط شاخه قفقازی اروپاييدی ها  

 اند.      

 
در اين جا چند نوشته ديگر در باره توران را 

 برای وراندازی (مقايسه) می آوريم: 
 

 توراندر ويکی پيديا به زبان روسی در باره 
 ن می خوانيم (ترجمه آريانفر):چني
برای نخستين » تور«نام تباری (اتنونيم) «

ديده می شود که به دو صورت » اوستا«بار در 
 ثبت شده است:

 «tūiriiānąm»توريانم  -کهنتر (نخستين) آن -1
و  «Airiiānąm» در کنار اتنونيم ائيريانم  

 و «Sairimanąm»سايريمانم     -سايرم ها
و تور      «tūra»تورا  -تاخر) آنپسانتر (م -2

«tūr» 
   

تور  بود که پسان ها  -درست همين شکل متاخر
 +در شالوده نامجا (توپونيم) توران [(تور

گذاشته شد که در اسطوره های کهن  ان)]
ايرانی و ادبيات مذهبی و اسناد تاريخی 
پارسی ميانه و نيز در آثار سده های ميانه 

همين گونه ادبيات پارسی، عربی و اسالمی و 
گيتاشناسيک آسيای ميانه يادآوری می  -تاريخی
 ]5شود. [

 
سال پيش از امروز، بخشی از قبايل  سه هزار

ايرانی زبان دشت نورد و چادرنشين را در 
هنگام شکلگيری شيوه زندگانی اقتصادی 
چادرنشينی و کوچروی و دامداری شبانی 

)pasturing (ه به عنوان نمايندگان  اين گون
پويايی اقتصادی (در آن هنگام بيخی نو) نام  

 دادند.
 

...و نخستين کسانی که برادران کوچرو خود را 
(که خود شان خويشتن را به نام ساک ها می 
خواندند) تورانی ناميدند، باشندگان زميندار 
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ايران خاوری گستره قزاقستان و گستره جنوب 
باختری سايبريا  بودند که انقالب اقتصادی 

دامداری آن عده از  -ادرنشينی و شبانیچ
همتباران و هم تيره گی های خودشان را (ساک 
ها را) در سده های نخست هزاره يکم پيش از 

 ]6ميالد، نپذيرفته بودند. [
 

در زمانه های پسان تر،  ساک ها، ماساگيت 
و  ها،  کوشانی ها، اشکانی ها، يفتلی ها
می ديگر مردمان ايران خاوری را تورانی 

خواندند. توران عمال سراسر آسيای ميانه را 
در بر می گرفت، جايی که اين توده ها در آن 
زندگی می کردند. در ادبيات پارسی، بر 
رويارويی چندين سده يی ايران و توران به 

 پيمانه گسترده روشنی افگنده شده است. 
 

 تاريخچه:
حماسه ايران، جهان ايرانی را به دو بخش 

يشتر با فالت يا پشته ايران ايران (که ب
شناخته می شود) و توران (گستره شمال 
آمودريا  که تقريبا با آسيای مرکزی کنونی 

 مطابقت دارد،) تقسيم می کند. 
سرزمين پادشاهی های جهان است،  –ايران حماسی

، که همو Kayumarsکه نخستين آن را کيومرث 
 - پرسوناژ افسانه يی زردشتی نخستين آدم

 شمرده می شود، پی ريخت. Gayumartرت  گيوم
 

فريدون  -بر پايه افسانه ها، شاه ايرانی
)Faridun  [7] [8]  جهان را ميان سه پسرش تقسيم (

سرزمين های  Salmسلم  -کرد. به پسر ارشدش
چين)،  -غربی (مطابق روايات ديگر، خاور دور

ايران و به پسر  -به جوانترين پسرش ايرج
سرزمين های  –] 9ن تور [سرزمي -دومش تورج

 شمالی رسيد که توران نام گرفت. 
 

تور و سلم (که از تقسيم ميراث پدر ناخشنود 
بودند و از اين که فريدون بهترين بخش کشورش 
را به ايرج داده بود، به برادر کوچک شان 

گ.) او را با مهمانی به -رشک می بردند
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توران، خايينانه کشتند. فريدون با آگاهی 
از مرگ فرزند دوست داشتنی اش، تور را  يابی

نبخشيد و دستور داد تا شيار بزرگی در مرز 
ميان ايران و توران بکنند، که يه رودخانه 

 .آمو تبديل شد
 

شاهنامه  -در بنام ترين نسخه حماسی ايران
نوادگان تور اند و چونانِ  -فردوسی، تورانيان

دشمنان آشتی ناپدير هميشگی پادشاهان ايران 
 ].10ه تصوير کشيده شده اند  [ب
 

 نياکان ايرانيان و تورانيان، –آرياييان کهن
کشور خود را اريانئم ويجا (خاستگاه آريايی 

می خواندند. اين نام از  «Aryānem Vaējah» ها) 
نامی که همه  هندوايرانيان باستان خود را 
با آن می خواندند، گرفته شده است و يا صفت 

، و يا هم حالت اضافه است» کشور آريايی«
 Airyānem»که در اوستا »سرزمين آرياييان«

dahyunam»  »ياد 11» [سرزمين های آريايی ها [
 شده است.

 
 پيش از ميالد 327-550در دوران هخامنشيان (

  «Aryānam Dahyunam»مفهوم سرزمين های آرياييان
  «Aryānem Xšaθram»  » کشورهای آرياييان«به 

 Aryānem» ايرانی باستانتبديل شد. نام 
Xšaθram»   همين گونه به پادشاهی ارشکيدها 
Arshakids  )250    ميالدی)  224پيش از ميالد تا

داده شده بود که به زبان پهلوی اريانشار/ 
 ناميده می شد. «Aryānšaθr / Aryānšahr»اريانشهر  

 
 پ. م.) ِارانشهر 651-224نام دولت ساسانی (

«Erānšahr» لوی ايرانشهربه په«'yr'nštr»   از
اوستايی  «Airyānem Xšaθram» ايريانم خشسترام 

در زبان پارسی  »ai «گرفته شده است. ديفتونگ 
 ]12تبديل می شود. [»  е«ميانه به 
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به دولت » ايران«از زمان هخامنشی ها  نام 
های توده های غرب ايران که  امپراتوری های 

 ، اختصاص يافت.نيرومند متمرکز را پی ريختند
 

از  –توران -سرزمين توده های خاوری ايرانی
ديد سياسی به چند کشور جداگانه مانند سغد، 
باکتريا (باختر)، خوارزم، و همچنين بين 
قبايل دشت نشين ايرانی زبان مانند ساک ها، 

، يوئه شی ها (نياکان Sarmatianسارمات ها  
سيم و... تق  Massagetکوشانيان)، ماساگيت ها 

شده بود که قلمرو روسيه در کرانه های دريای 
سياه، در گستره رود ولگا، کوه های اورال، 
گستره دولت های کنونی قزاقستان، قرقيزستان 
و استان سين کيانگ و اويغور چين را در بر 

 می گرفت.
 
ساک ها، کوشان ها و ديگر فاتحان،  ان هاپس

آغاز به تعيميم دادن نام توران بر سغد، 
وارزم و باختر و سراسر ميانرودان آمو و خ

سير (سيحون يا گلزريون) . مرز فرضی ميان 
ايران و توران در زمان های قديم در آغاز 
رود سير دريا، و در زمان های اخير رود آمو 

 .بود
 

زبان باشندگان سغد، باختر و خوارزم در اصل 
]  و 13از زبان های شمال خاوری ايرانی بود [

سيتی کنونی خويشاوندی نزديک با زبان او
داشت. ما می دانيم که زرتشت با زبان مادری 
خود با سغديان و باختريان سخن می گفت که به 

ياد  Avestian گونه مشروط به نام زبان اوستايی
کهن ترين بخش  -»گات ها«، که در [14] می شد.  

اوستا ثبت  شده است و به همين دليل «کتاب 
 اميده می شود.هم، زبان اوستايی ن

 
زبان اوستايی از نظر تيپولوژی خود يک زبان 
ايرانی شمال خاوری بود و زبان های سغدی و 
باختری که در يادمان های مکتوب به ما رسيده 
اند، نيز چوناِن زبان های ايرانی خاوری 
شناخته می شوند. زبان سغدی از زيرگروه زبان 
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از  و زبان باختری» شمالی«های ايرانی خاوری 
» جنوبی«زيرگروه زبان های ايرانی خاوری 

]15. [ 
 

پيش از اين، ديدگاه هايی بودند مبنی بر اين 
که گويا زبان اوستايی، زبان غربی ديرين 
باشد. اما امروز اين گونه باورها رد شده 
اند و پذيرفتنی نيستند.  تفاوت ها ميان 
زبان های ايرانی خاوری و زبان های ايرانی 

 - ی توان با مقايسه زبان پارسیغربی را م
تاجيکی (ايرانی غربی) و زبان های پاميری 

 ]15(ايرانی شرقی) ديد. [
 

ميالدی دودمان نو يفتلی برخاسته از  IV در سده
] جايگزين کوشان ها شدند. در 16بدخشان [

آن ها در برابر شاهنشاهی  VI ميانه های سده
 ساسانی، که آن ها را از غرب تهديد می کرد،

و در برابر خانات ترک، که بر توران  از سوی 
شرق يورش آورده بود، سرسختانه ايستادگی می 

تورک ها با   563-561کردند. به سال های 
ايران ساسانی در برابر يفتليان پيمان صلح 

، سپاهيان شاهنشاه خسرو 564بستند. به سال 
انوشيروان منطقه استراتيژيک مهم تخارستان 

در نبرد نخشب تورک  565. در را اشغال کردند
ها پيروز شدند و سغد ضميمه قلمرو خاقانات 

در نزديکی بخارا بزرگترين  567شد. در سال 
جنگ در تاريخ منطقه ميان سپاهيان يفتلی و 

 اردوی تورکان در گرفت.
  
نبرد هشت روز آزگار به درازا کشيد و خونين 
ترين جنگ در تاريخ آسيای ميانه بود. اين 

د با شکست کامل يفتليان به پايان رسيد نبر
]. پسان ها، زمين های توران را ايران 17[

ساسانی و خاقانات غربی تورک ميان هم  تقسيم 
کردند. سر از اين لحظه روند بودوباش قبايل 

 تورک در خاک توران آغاز می شود. 
 



 

1215 
 

ارثيه ژنتيکی و زبان شناسيک تورانيان 
  ای  يغنابيانباستان در تاجيکستان در سيماه

yagnobs    و پاميريان و نيز در  نامجاها بر
جا مانده است. به گونه مثال، نام منطقه 

در شاهنامه به  Shugnan کنونی شغنان يا شغنان
آمده است که  Shaknan شکنان -شکل کهن تر آن

معنا می دهد. با داوری از » کشور ساک ها«
ی ختالن ، شغنان تاريخی در پهلو»شاهنامه«روی 

Huttalan  وشگيرد ،Vashgird شومان، چغانيان و ،
ترمز بخشی از پادشاهی افراسياب يعنی توران 

 .] 18بودند [
 

نام تباری ساک ها همچنين در نام اشکاشم (که 
خود اشکاشمی ها آن را  شکوشم می خوانند) در 

 بدخشان بازتاب يافته است.
   
مجای ، ناPahalinaبه باور بانو پاخالينا 

اشکاشم دارای خاستگاه هندوآريايی است و 
 sakā-kšam*-برگرفته از از واژه هندوآريايی 

بخش نخست آن را می توان يا می باشد که 
همچون نام کشوری که در آن قبيله ساک ها 
زندگی می کردند تعبير (از ساکای اوستای 

که هم نام کشور و هم نام  -  sakāميانه،  
ون نام قبيله ساکا، و مردم بود) و يا همچ

بخش دوم آن را می توان با واژه سانسکريتی 
*kšm-   کشور«، »زمين«همخوان پنداشت که «

معنا می دهد و از مشتقات کنونی آن در زبان 
 می باشد. »زمين« -  kšama هندوآريايی کنونی 

به گمان «-sakā-kšam*» کسم -اين گونه ساکا 
نا می دهد. اغلب، کشور ساک ها (اسکيت ها) مع

]19[. 
 

دشت ها و بيابان های  اوستايی هرگاه در دوره
پيرامون ميانرودان آمو و سير را توران می 
خواندند، در سده های ميانه تا آغاز سده 

سير، يعنی سغد -بيستم خود ميانرودان آمو
تاريخی را هم توران می گفتند که بيشتر با 
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] 20نام ماوراالنهر شناخته شده است. [
 گ.]-رود يا فرا رود[ورز

 
بنيادگذار  –همين گونه، برای مثال، تيمور

دودمان و  امپراتوری تيموری، که پايتخت آن 
در سمرقند بود، خود را در سنگنوشته يا 

که به زبان  Karsakpay کتيبه قره ساکاپای 
می » سلطان توران«چغتايی نوشته شده است، 

در خواند، که به وضوح موجوديت اين  نام را 
ترمينولوژی سياسی سده چهاردهم ميالدی نشان 

 ].21می دهد [
 

همين گونه، شناخته شده است که اميران بخارا 
هم خود را به عنوان   Mangytاز دودمان منغيت 

می ناميدند. » فرمانروای ترکستان و توران«
) در برخی 1826-1800برای مثال، امير حيدر (

پادشاه «و » حاکم توران«از نامه ها، خود را 
 ]22ناميده بود. [»  زمين-ترکستان و توران

  
فرهنگ توضيحی زبان پارسی که  -فرهنگ آنندراج

در هند تدوين  پادشاه از سوی محمد 1888به سال 
شده است، گستره توران را به شرح زير آورده 

 است:
و توران غير ترکستان بوده ... چون «...

اعراب بر آن واليت مستولی شدند، به 
 اوراءالنهر موسم شد...م
 

ماوراءالنهر واليتی است، شرق آن فرغانه و 
غرب آن خوارزم و شمال آن تاشکند و جنوب آن 

 ]23» [بلخ و سمرقند و معظم بالد توران است.
  1224. ص 1جلد  فرهنگ آنند راج، 

 
 توران و تورک ها:  

، آسيای مرکزی را »ديدگاه تورکی«هواداران 
حماسی  -افسانه يی با توپونيم (نامجای)

توران می شناسند و با توجه به نزديکی آوايی 
و نام ») تورک«يا  » ترک(«نام تباری 

، سرزمين توران را يکی از »توران«جغرافيايی 
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سرزمين های آبايی تورکان در آسيای مرکزی می 
 پندارند.

 
اين پنداشت های افسانه يی چنان در محيط 

ديترانه جا تورکی ها از آلتايی تا دريای م
افتاده است که حتا نام خبرگزاری کنونی 
جمهوری تورکی زبان آذربايجان واقع در 

 .]10است! [» توران«قفقاز، 
 

مطابق داده های علمی، مخالفان ايران که در 
توران زندگی می کردند، اعم از زمينداران و 
چادرنشينان کوچرو، خود دارای خاستگاه 

اما    [25][24][8][7].ايرانی بودند نه تورکی
سخنور پارسی، مفاهيم تورک و توران  -فردوسی

 ]4را يکی می پنداشت. [
  
رويارويی ديرين » پان تورکيسم«هواداران  

(به لحاظ تاريخی بسيار کهنتر) جهان ايرانی 
با جهان تورانی را جاگزين رويارويی ظاهری 

تورکی، با رويا رو گذاشتن  -کنونی ايرانی
که ايشان آن ها را » پايیايران (هند و ارو

در مرزهای سده های ميانی پسين و ايران 
کنونی قرار می دهند)، با توران (آسيای 
مرکزی) که گويا باشندگان آن در گذشته 
باستانی مطلقا تورکان بوده باشند، می 

 سازند.
  
اين جا به جايی نا به هنجار مفاهيم تورک و  

ی توران که به گونه جدی مغاير دانش علم
پيچيده  است، همچنان در متعلق دانستن برخی 
از شخصيت های برجسته فرهنگی مانند ابن 
سينا، خوارزمی، بيرونی و ديگر نمايندگان 

ايرانی و نيز آثار باستانی -تمدن اسالمی
فرهنگ مادی آسيای مرکزی به يک گستره افسانه 

سده های ميانی » تورکی -تورانی«يی فرهنگی 
 ] 10ابد. [پيشين، ادامه می ي

 
با اين حال، بر پايه داده های علمی اخير، 

مرزهای سرزمين يا کشور » شاهنامه فردوسی«در 
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تورانی ها آشکارا نشان داده شده است که می 
گ.] سرزمين توران -گويد تور [از پدرش فريدون

 تا مرز چين را گرفت. 
 

به سه بخش  -نهفته چو بيرون کشيد از نهان
 کرد آفريدون جهان

سيم دشت  -يکی روم خاور دگر ترک و چين 
 گردان و ايران زمين

همه روم و  -نخستين به سلم اندرون بنگريد 
 خاور مر او را سزيد

مر او را  -از ايشان چو نوبت به ايرج رسيد 
 پدر شاه ايران گزيد

   
اين گونه برداشت، بهانه يی در دست می دهد  

 سراسر گستره استپی –که پنداشت که توران 
قزاقستان و به همين ترتيب سراسر منطقه يی 
است که در آن در سده های ميانی قبايل تورک 

 ]10مسکون بودند. [
 

برای همين هم بوده است که قره خانيان برای 
مشروعيت بخشيدن به حاکميت خويش بر توران، 

شاه افسانه  -نسب دودمان خود را به افراسياب
آل «يی توران آژند می زدند، و به نام 

ياد می شدند. آن ها خود افراسياب » افراسايب
ار  -آلپ -را هم قهرمان افسانه های تورکی

 ]26تونگا جا می زدند. [
 

در جغرافيای تاريخ خيالی جهان » توران«نام 
 در باره کانن

 Geography fictional universe of stories about Conan 
ن (که شبيخونيا» توران«پديدار می گردد. بخش 

تورانی از آن گرفته شده است)، از  
به  -  Homeworld استراتيژی به زمان واقعی 

 .توران اشاره دارد
 -نام برادر بزرگ سلطان صالح الدين ايوبی

 فرمانروای کرد، هم تورانشاه بود.
 

ماوراالنهر در واقع ترجمه تحت الفظ عربی واژه 
 پهلوی فرارود (بنا به منابع  ديگر ورز رود)
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«Farārōd»  بوده است. در زبان پارسی کهن«*pāra-» - 
رود می باشد.  «-rautah» کرانه آن سو، آن ور و 

واژه  «Farārōd»همتاواژه سغدی واژه پارسی ميانه 
«Pāryāp»  است که در اين جا«*pāra-» + «p»  به معنای

آب می شود. يعنی کرانه  آن ور رودخانه. [پار 
 «Pāryāp»ر هيمن آب، فاراب و فارياب همه ريشه د

 دارند.]
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، در باره دايره المعارف بزرگ  اسالمیدر  

 توران چنين آمده است: 
و جنوب قزاقستان يانه م یايآس یها دشت«...

قراقوم و بيابان از  یرا که شامل بخش بزرگ
 ني. ظاهرًا انده اديقوم است، توران نام قزل
داغ، در غرب به  در جنوب به کوپت نيسرزم
در شمال شرق به قزاقستان، در  ن،يکسپ یايدر

دشت  ر،يو پام شان انيت یها جنوب شرق به کوه
 یها و دشت یليا رود کوهستانی محدوده ،یچو

[رضا،  .است شده یم یبلخاش منته اچهياطراف در
دائرةالمعارف بزرگ  ،»سميپانتوران«هللا،  تيناع

. ش، تهران، ص ١٣٨٣، چاپ اول: ١٣جلد  ،یاسالم
 ]۵۶٢-۵۵۶ .ص
 
 
 

 )2-(هفت 
مناسبات مرزي ايران و توران، به 

 روايت شاهنامه  فردوسي:
آن چه مربوط می گردد به مرزهای خاوری و 
شمال خاوری ايران بزرگ، در اين زمينه يکی 

داکتر صفر  الت را پروفيسوراز بهترين مقا
رييس دفتر مطالعات ايرانشناسي  -عبدهللا

پژوهشکده خاورشناسي پژوهشگاه علوم قزاقستان 
مناسبات نوشته است. او در زمينه در مقاله 

مرزي ايران و توران، به روايت شاهنامه  
در کتاب مجموعه  2008به سال  کهفردوسي (
که از سوی موزه » رحمت نامه«مقاالت 

انتروپولوژی و اتنوگرافی پتر کبير پژوهشگاه 
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علوم روسيه در سانکت پتربورگ به چاپ رسيده 
   است)، می نگارد:

(در اين جا متن را با اندکی فشرده سازی و 
 ويرايش آورده ايم):

موضوعي كه در اين جا بررسي مي شود، «
مرزهاي تاريخي ايران و توران به روايت «

رسي اين موضوع از است. بر »شاهنامه فردوسي
آن رو مهم است كه هم اكنون شماری از اقوام 
باديه نشين كه با گذشت زمان در مرزهاي 
ايران تاريخي ساكن شده اند، خود را توراني 
و سرزمين هايي را كه در آن جاي گرفته اند، 
توران مي پندارند و حتا شك ندارند كه مراد 

آن  .از سرزمين توران، سرزمين تركان مي باشد
ها گهگاهي در اظهارات غير علمي خود حدود 
توران را چنان ترسيم مي كنند كه به روايتي، 
تقريبا سرزمين هايي را كه امروز توركی 
زبانان در آن به سر مي برند، در بر مي 

  گيرد.
زندگي و مهاجرت نژاد آريا بر اساس «نگاه شود به: (

ر، ، فريدون جنيدي، بنياد نيشابو»روايات ايراني
 ).١٧٢، ص ١٣۵٨تهران، 

اين كه تورانيان، طبق منابع تاريخي و 
اساطيري ايران باستان از فرزندان تور و از 
دوده فريدوِن ايراني بوده اند و هيچ نسبتي 
با نژاد زرد ندارند، بر آگاهان روشن است. 
فريدون، تور را به بخش خاوری ايران ويچ 

نامد مي » آزاده خوي«گسيل مي كند و زنش را 
و چنان كه معلوم است، آزاده همان آريايي 

 .است
(استاد فريدون جنيدي آورده است مفهوم و معناي 

آزادگي است، شايد به علت اين كه اينان تنها » اير«
مردمان آن هنگام بوده اند كه با زراعت و گله داري 
روزگار مي گذرانيده اند و چپاول و غارت و آتش 

دي از آداب و رسومشان سوزي و گروگان گيري و دز
   )١٧٨نبوده است، همان، ص 

از شاهنامه چنين بر مي آيد: ايرانياني كه 
به سوي شرق رفته اند، زنان اريايي را نيز 
با خود برده اند و پس از قرن ها امكان 
آميزش ايشان با زنان زرد پوست فراهم آمده 
است؛ و اين سرگذشت را در داستان مادر سياوش 
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ي توان دريافت. هنگامي كه و كيكاووس م
كاووس، از نژاد دختر مي پرسد، در پاسخ می 

  شنود:
 

  بگفتا كه از مام، خاتوني ام
  ز سوي پدر آفريدوني ام 
 

و روشن تر از اين نمي توان گفت كه تورانيان 
آريايي نژاد، اندك اندك با اقوام زرد پوست 
آميخته اند. از بيت هايي كه در شاهنامه 

» توران زمين«مي توان دريافت كه  آمده است،
در شرق ايران و در همسايگي چين بوده است، 
كه پس از چندين هزار سال، تركان در آن 

  سرزمين راه يافته و در آن جاي گزيده اند.
 

نقشه جغرافيايي شاهنامه   »نامھ شھرستان ھاي ایران«در كتاب 
، حسين شهيدي مازندراني، بنياد نيشابور، فردوسي

. اين كتاب با همكاري فرهنگي و فني استاد ١٣٧١
فريدون جنيدي و موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي 
سحاب فراهم آمده است، نخستين گام در بررسي نام 
هاي سرزمين ها و نيز نگاره جهاني شاهنامه و 
چگونگي ايران در ميان جای آن است، و مواد بسيار 

دگان مهم جغرافياي تاريخي را در اختيار پژوهن
 .گذاشته است

 
، حسين شهيدي نقشه جغرافيايي شاهنامه فردوسي

. اين كتاب با ١٣٧١مازندراني، بنياد نيشابور، 
همكاري فرهنگي و فني استاد فريدون جنيدي و موسسه 
جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب فراهم آمده است، 
نخستين گام در بررسي نام هاي سرزمين ها و نيز 

مه و چگونگي ايران در ميان جای نگاره جهاني شاهنا
آن است، و مواد بسيار مهم جغرافياي تاريخي را در 

 .اختيار پژوهندگان گذاشته است
كه به زبان پهلوي بر جاي مانده است، نخستين 
شهری كه در خراسان و ايران از آن ياد شده، 
سمرقند است كه بخارا، تاجكند و سپيجاب 

د شده و همه (اسفجاب) نيز در نزديكي آن بنيا
نام » سغد«اين شهرها بر روي هم سرزمين 

داشته اند. استاد جنيدي پس از آوردن متن 
پس «پهلوي و ترجمه فارسي اين متن مي نويسد: 

چگونه ممكن است كه اين شهرهاي ايراني كه 
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هنوز كهنه ترين نمونه هاي زبان هاي ايراني 
را در خود نگاه داشته اند، و همگان با آيين 

هنگ ايراني مي زيند، بخشي از كشور و فر
 ».توران به شمار آيند

بنگريد به سخن آغازين فريدون جنيدي در كتاب  (
، مرزهاي ايران و توران بر بنياد شاهنامه فردوسي

تاليف حسين شهيدي مازندراني، بنياد نيشابور، 
 ).1376تهران، 

 
در تاييد اين نظر داليل فراواني وجود دارد 

در اين فرصت اندك ناممكن است، كه ذكر آن ها 
ولي شاهنامه كه مورد نظر ماست، شهادت مي 
دهد كه ورارود (سرزمين ميان دو رود سيحون و 

وجه جزيي از سرزمين توران  جيحون) به هيچ
نبوده بل كه همواره بخشي از ايران بوده 
است. در يكي از تازش هاي تورانيان سرانجام 

ايشان مي جزيي از سرزمين ايران به دست 
افتد. سياووش، سردار ايراني با آنان مي 
جنگد و با شكست تورانيان، آنان پس مي 
نشينند. تورانيان چون ادامه نبرد با ايران 
را ممكن نمي بينند، پيشنهاد آشتي مي دهند. 
سياووش از آن ها مي خواهد كه شهرهاي ايراني 
را به ايرانيان واگذار نموده و به مرزهاي 

طقه توران باز گردند. از اين رو خود در من
 به قول شاهنامه: 

 
  بخارا و سغد و سمرقند و چاچ

  سپيجاب و ان كشوري تخت و عاج 
   تهي كرد و شد با سپه سوي گنگ 
 بهانه نجست و فريب و درنگ 
 
افراسياب شهرهاي ايراني را كه چندي با ستم  

جنگ از ايران جدا ساخته بود، بر جاي نهاد و 
سپاه توران به سوي گنگ دژ رهسپار خود با 

شد. از سرگذشت حزن انگيز سياووش پيداست كه 
كيكاووس آشتي پسرش با افراسياب را نمي 
پذيرد و سياووش برپايه پيمان خود كه با 
تورانيان بسته بود، رزم با آنان را ادامه 
نمي دهد، گروگان ها را آزاد مي كند و به 

داستان است توران پناه مي برد. هم در اين 
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كه پيران ويسه، وزير افراسياب در شهر 
قيجقار باشي كه سِر مرز ايران و توران بوده 

  .است، به پيشواز وي مي آيد
 
بنا به گواهی شاهنامه و نامه هاي باستان،  

مرز ايران با توران از آن سوي رود سيحون 
(سير دريا) بوده و ختن و كاشغر نيز از 

ي رفته اند. نكته شهرهاي ايران به شمار م
جالب توجه اين است كه چون سخن از لشكركشي 
هاي تورانيان به ايران مي رود، بارها از 
گذشتن از آمودريا (جيحون) ياد مي شود و اين 
نكته خواننده را به اين گمان مي برد كه آيا 
شهرهاي ورارود (سرزمين هاي ميان سيردريا و 

ه آنان آمودريا) از آِن تورانيان بوده است ك
براي رسيدن به خاك ايران بايستي از جيحون 

 بگذرند؟ 
 

ولي پيش از آن كه به اين پرسش پاسخ گوييم، 
به تكرار بر آريايي بودن تورانيان تاكيد مي 

در » توران«نمايم؛ هرچند در شاهنامه واژه 
است كه » تركان«بسياري موارد، مرادف 

برگرفته از حوادث روزگار شاعر است. باز هم 
مي بينيم كه شاهنامه بر يكي بودن ايرانيان 
و تورانيان تاكيد مي كند. وقتي افراسياب 
خوابي هول انگيز مي بيند و خوابگزاران خواب 
او را چنين تعبير مي كنند كه بايستي با 
ايرانيان آشتي كند وگر نه تخت و بخت كشورش 
را بر باد خواهد داد، او گرسيوز را براي 

و سياووش مي فرستد. يكي  آشتي به نزد رستم
از پيشنهادهاي افراسياب براي پيمان بستن با 

  :سياووش چنين است
  زمين تا لب رود جيحون مراست

  به سغديم وين پادشاهي جداست 
  همان است كز تور و سلم دلير 
  زبر شد جهان آن كجا بود زير 
  از ايرج كه بر بي گنه كشته شد 
  ز مغز بزرگان، خرد گشته شد 
  ز توران به ايران جدايي نبود 
  كه با جنگ و كين آشنايي نبود 
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در اين جا سخن از يكي بودن نژاد و ريشه 
آرياييان و تورانيان پيش از تقسيم شدن 
ايران به سه بخش است. مي توان بر اين گمان 
بود كه اين پيوند چندان نيز دچار گسستگي 
ه نشده بود؛ چنان كه در اوستا مي بينيم، ب

فروهر زنان و مردان توراني نيز درود 
  فرستاده شده است.

؛ يشت 143، بند 31(بنگريد به فروردين يشت، كرده  
 ).108، ص 2ها، گزارش پور داوود، ج 

با نگرش به نام هاي تورانيان كه در اوستا 
آمده است، آريايی بودن آن ها به نيكي روشن 

كه مي شود. بسياري از تاريخ نويسان بر آنند 
سكاييان خود را آريايي يا ايراني مي 
دانستند، همين تورانيان بوده اند. در باره 
همبستگي ايران و توران در شاهنامه شواهد 
فراواني مي توان يافت و صدها مثال مي توان 
پيدا كرد كه در حقيقت ريشه نژادي تورانيان 

 .را مي نماياند
 
بازگرديم به توضيح اين مطلب كه چرا بعضي  

گمان كرده اند رود آموي مرز ايران و توران 
بوده است. به باور نگارنده در اين نكته 
حقيقتي نهان است. كتاب هاي باستاني و منابع 

رود آموي در دوران هاي  تاريخي برآنند كه
گذشته از ميان چارجوي و طاهريه به سوي چپ 
گذر مي كرده و به درياي مازندران (کسپين) 

رانيان براي يورش به مي ريخته است. تو
يا ريگزار » بيابان«ايران، بايستي از راه 

خوانده مي شود، » قراقوم«خوارزم كه امروز 
مي گذشتند تا به آمو دريا برسند. تورانيان 
براي آن كه بتوانند از اين بيابان بگذرند، 
يورش دوم خود را در بهار انجام مي داده اند 

راب است و كه هم بياباِن خشك از آب باران سي
هم جاي به جاي، آبگيرها و آبدان ها، 
يورشگران را تشنه كام نگذارند و هم آن كه 
سبزه و گياه براي اسب و ستورانشان فراوان 
باشد؛ چنان كه وقتي پشنگ از نخستين فرمان 
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خود براي يورش به ايران سخن مي گويد، زمان 
  آن را چنين تصوير مي كند:

 
  ودچو از دامن ابر چين كم ش

  بيابان سراسر پر از نم شود 
  چراگاه اسبان شود كوه و دشت 
  گياهان ز يال يالن برگذشت 
  دل شاد بر سبزه و گل بريد 
  سپه را همه سوي آمل بريد 
  دهستان و گرگان همه زير نعل 
  بكوبيد، وز خون كنيد آب، لعل 
 
فريدون جنيدي در معناي اين مفهوم مي نويسد  

يابان در اين جا بيابان که منظور از ب
خوارزم است و چنان كه پيداست، گذرگاهي كه 
تورانيان از راه آن رود جيحون مي گذشتند، 
نزديك است به داهستان يا دهستان كه در 

  نزديكي درياي مازندران واقع است.
 

در دوره هاي بعد نيز و در منابع گوناگون، 
به راه پيمودن تركان از راه بيابان به سوي 

محقق  -يران اشاره شده است. برتولد اشپولرا
تاريخ «كتاب  190بزرگ آلماني نيز در ص. 

، ترجمه جواد »ايران در قرون نخستين اسالمي
فالطوری كه بي گمان يكي از بهترين پژوهش هاي 
عصر ما در باره  تاريخ ايران آن روزگار 
است، نه تنها فراز و فرود چيرگي تازيان بر 

وشكافانه به رشته تحرير ايران زمين را م
كشيده است، بل كه از آغاز سرازير شدن تركان 
به مرزهاي ايران زمين نيز اشاره ها دارد. 

به موجب مهاجرت هاي قومي كه «او مي نويسد: 
در قرن هشتم ميالدي اتفاق افتاد، قرلوق هاي 
ترك (به فارسي: خلخ؛ به تبتي: گرلك) به طرف 

بي درياچه  هفترود (يتي سو) در بخش جنو
) و بخشي از كرانه  جنوبي (Balchaschبلخاش

پيشروي كردند و در قرن   (Tarim) درياچه  تريم
 ».دهم، بخش اعظم شان به دين اسالم گرويدند
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همين پژوهنده آورده است كه رود جيحون و   
فالت اوست يورت (ميان درياچه آرال و درياي 

به کسپين) مدت ها مرزي بود كه ترك ها تنها 
عنوان اسير جنگي يا به عنوان گروه سربازان 
و صاحب منصبان از آن مي گذشتند؛ چنان كه 
سبكتگين، پدر محمود غزنوي نيز با همين 

  عنوان توانست از آن بگذرد.
 

تاريخ گواهي مي دهد كه در اثر يورش هاي 
فراوان، نفوذ تركان در ورارود و سرزمين 

ناميده مي اران (كه امروز جمهوري آذربايجان 
شود) و در بعضي از مناطق ديگر كه از سرزمين 
هاي ايران بوده است، افزون شده است؛ به حدي 
كه اين تركاِن ايراني تبار دست به انكار 
هويت ايراني خويش زدند. در درازاي اين 
تاريخ چند هزار ساله با دگرگوني هايي كه در 
ميان سرزمين هاي ايرانيان و تورانيانِ 

پديد مي آمد، طبيعي است كه مرزهاي همنژاد 
اين كشورها مرزهاي پايدار و هميشگي نبوده 

 باشند. 
 

پس از چيرگي تازيان و استقرار اسالم بسياري 
از تورانيان، ترك زبان شدند و بخش مهمي از 
ايران زمين را نيز به تصرف خود درآورده اند 
كه در اين باره پژوهش هاي بسيار شده است. 

ستاد كرسي تاريخ دانشگاه منچستر، ا -باسورث
از آغاز نفوذ اسالم در ايران «مي نويسد: 

زمين، بخش هايي در شمال درياي سياه و 
شهرهاي ايراني خوارزم، ماوراء النهر و 

 ».فرغانه به دست تركان كوچ نشين افتاد
 

ظهور ترك  –گريد به مقاله باسورث: هجوم بربران(بن
  - 20 جهان اسالم، ص. ص.   :ها در جهان اسالم در كتاب

 .)1980، مسکو .1150 – 950 .و  33
به نظر نگارنده، باسورث در اين زمينه 
اشتباه مي كند؛ چرا كه سرزمين هاي ايراني 

م. 999كه او از آن ها نام مي برد تا سال 
سه قرن پس از اسالم نيز به دست  -يعني تا دو 

تركان نيفتاده بود و خاندان هاي ايراني 
يان، صفاريان و سامانيان بر آنان طاهر
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فرمانروايي مي كردند. تنها پس از فروپاشي 
دولت سامانيان بود كه نفوذ تركان در فرارود 
رو به فزوني نهاد. گفته محقق تواناي 

پس از تسخير «نويسد،  آلماني، اشپولر كه مي
ماوراء النهر از سوي مسلمانان، تركان به 

ني و اسالمي راه طور قطعي به حوزه فرهنگ ايرا
، درست است، ولي مهاجرت تركان به »يافتند

ورارود كه او از آن ياد مي كند، در فاصله 
سده هاي دهم تا دوازدهم ميالدي موجب ويراني 
فرهنگي اين نواحي نشد، و حيات معنوي در اين 
جا همچنان به دست ايرانياني بود كه تا 
 چيرگي يافتن مغوالن، تقريبا به طور مستمر،

 .تحت تسلط تركان بوده اند
 

پروفسور باثورث به درستي يادآور مي شود كه 
وضع منطقه در سده هاي پيش، در شاهنامه 

 فردوسي منصفانه منعكس شده است. 
 

يكي از محققاني كه با نظر انتقادي و از 
ديدگاه تاريخي، شاهنامه را بررسي كرده، 

 تاداويش كاوالسكي 
Kowalski: les turos dans le Sah–name // “ Roozenik orientalistycny ”. 

ol.15. 1939 – 1949.  P. 84 – 99 
 

است كه ثابت نموده است، تورانياِن دورانِ 
حماسه هاي پهلواني را به هيچ وجه نمي توان 
با تركان يكي دانست؛ هرچند كه در زمان 
فردوسي، تورانيان تقريبا در حال ترك شدن 

در واقع » توران« بودند. مراد فردوسي از
مردم كوچ نشين هند و اروپايي (آريايي) دشت 
هاي اورآسيا از سكاييان تا هپتاليان بودند. 
اين كوچ نشينان آريايي در سده هاي نخستين 
اسالمي نيروي مقتدري به شمار مي آمدند. آن 
ها به فرمانروايان سغد و ورارود 
(ماوراءالنهر) در دفاع عليه حمله اعراب به 

ري قتيبه ياري رساندند، از اين رو، چنان رهب
كه كاوالسكي مي نويسد، ترك شناسي كه در 
شاهنامه فردوسي از فرهنگ باستاني ترك ها 

 .معلوماتي بجويد، نوميد خواهد شد
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به نظر نگارنده، در سده هاي آغازين اسالمي، 
نفوذ زردپوستان به فرارود آغاز و سپس افزون 

به اين منطقه در  شده است. وارد شدن تركان
آغاز به صورت مسالمت آميز بوده است: 
ايرانيان غالمان ترك خريداري مي كرده اند و 
بعد ها به صورت سپاهي در ارتش به خدمت مي 

 گرفته اند. 
 

پروفسور باسورث اشاره كرده است كه ورود 
مسالمت آميز تركان به منطقه سبب شده است تا 

رند كه تركان برخي از محققان ترك چنين بپندا
از همه سو وارد شده و ديگر در آن منطقه غير 
تركي نمانده است. از اين رو تالش كرده اند 
كه نه تنها دانشمندان بزرگ و فيلسوفاني چون 
فارابي، بيروني، و ابن سينا را ترك اعالم 
كنند بل كه ابو مسلم خراساني و ديگر 
سرداران ايراني را نيز چنين بپندارند؛ چنان 

 يرن مليكف،آه ك
I. Melikoff    ،Abu Muslim, le “ port – hache ” du  Khorassan dans 
la tradition epique turco – iranienne. Paris, 1962.  

 
با كمال احساس و انگيزه ملت گرايي، ابو 
مسلم خراساني را قهرمان ملي ترك ها دانسته 

ولي اين ادعاها در زمره كوشش هاي  .است
دانه براي وارونه نماياندن تاريخ به نابخر

  شمار مي آيد.
 
با بررسي مطالب شاهنامه به خوبي مي توان  

دريافت كه توراِن تاريخي، سرزميني است كه 
بيشتر آن در قزاقستاِن كنوني و از پايان آب 
سيحون و جيحون و بيابان قراقوم آغاز مي شده 
و تا مازندران و کرانه های رود ولگا و بخشي 
از مرزهاي چين و مغولستان و سرزمين بلغارها 
مي رسيده است؛ كه در آن تورانياِن آريايي 

 نژاد به سر مي بردند. 
 

در عصر هاي بعدي، اغلب اين سرزمين ها به 
مغول درآمده.  –تصرف اقوام ترك و سپس ترك 
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بي جهت نيست كه فردوسي توسي در برابر نفوذ 
به ايران  تركان و هجوم هاي پي در پي ايشان

زمين واكنش نشان داده و شاهنامه او به 
نحوي، پاسخ در برابر مشكالت و رنج و 
آزارهايي بوده است كه ايرانيان از ايشان 
ديده اند. از اين رو در شاهنامه اگر 
تورانيان را گهگاه ترك خوانده است، منظور 
او همان تركاِن معاصر اويند؛ تركاني كه پس 

، فرمانروايي بر ايران از فروپاشي سامانيان
 را به دست گرفتند. 

 
بررسي مفصل اين موضوع از حوصله اين مقاله 
بيرون است و هدف ما توجه دادن خوانندگان به 
اين مساله است كه امروزه بر اثر ترك گرايي 
هاي برخي از محققان ناآگاه، فرارود 
(ماوراءالنهر) را كه جزيي از خراسان بوده و 

بان فارسي در آن شكل گرفته هويت ايراني و ز
 »است، توران مي انگارند.

 
مناسبات مرزي ايران و صفر عبدهللا، نگاه شود به : 

مجموعه مقاالت توران، به روايت شاهنامه  فردوسي، 
، چاپ موزه انتروپولوژی و اتنوگرافی »رحمت نامه«

پتر کبير، پژوهشگاه علوم روسيه، بخش سانکت 
 .2008پتربورگ، 

 
 

 )3(هفت 
 
 

 یبهمن سرکارات
 توران

و  یحماس اتيدر روا ینيتوران، نام سرزم
ساخت و  .رانيا یدر شمال شرق یداستان خيتار

 بر انهيم یرانينام ظاهرًا به دورة ا نيشکل ا
اسم   به    an-¦  گردد و با افزودن پسوند یم
ساخته شده است . گونة کهنتر تور به  »تور«

به کار رفته است  يیدر متون اوستا ra- ¦tu صورت
، بارتولومه (ستون  یشناس شهي. از لحاظ ر

 یدر کرد r ¦tu را با لغت ra- ¦tu يی) واژة اوستا656
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 سهيمقا» ، سرکش و نافرمانیوحش« یبه معنا
) 81، ص 1، جزوة 1(ج  هوفر ريکرده و ما

 یبه معنا -ؤtur يیرا با واژة ودا آنارتباط 
محتمل )  -tav شةي(مأخوذ از ر »رومندي، ن یقو«

 . دانسته است
 
 irya- ¦tu نام به صورت نيا یدر اوستا صفت نسب 

قوم  نيکه ا ینيبه کار رفته و سرزم یتوران
 ) iryanam ¦tu ` dahyunamدر آن ساکن بوده اند، 

شده است (رجوع  دهي) نام یتوران یها نيسرزم
 ). در بخش143، بند  شتي نيبه فرورد ديکن
از مؤمنانِ  یکينام   ra- ¦tuموجود اوستا ،  یها
،  شتي نيبه فرورد دي(رجوع کن سنايمزد نيد

 یا لهيقب اينام قوم  زي) و ن123، 113 یبندها
اسب ، دارندة اسب  زيت) su.aspa- ¦a است که با صفت

 شتيبه ارد  ديتندرو) وصف شده اند ( رجوع کن
 ).55، بند 

 
دشمنان  های ، توران يیدر متون اوستا 
شده اند.  یمعرف سنايمزد نيو د نايرانيا

 ليو بزرگ قبا های توران تيشخص نيمقتدرتر
است که    rasyan- ÉFra  : يی(اوستا ابيتور، افراس

به دست آوردن فر  یاو برا جةينت یب یها کوشش
) 64ـ 56 ی، بندها شتي اديدر اوستا (زام یشاه

 یهای بنابر گواه .شده است وبازگ ليبه تفص
 ليها و قبا رهيمتشکل از ت های اوستا، توران

 رةيگوناگون بوده اند که از آن جمله است ت
که از لحاظ فقه اللغه  ( nav- ¦da : يیدانو (اوستا

) در یمنيموجودات اهر) nu- ¦da- احتماًال با واژة
در  رهيت نيباستان ارتباط دارد. از ا یهند

 ی) ــ ضمن عبارت38ـ 37 ی(بندها شتي نيفرورد
پاکان به پاس  یفروهرها شيايو ن شيدر ستا

در )  vi- ¦ta §Xsی (خاندان خشتاو تيو حما یاري
شده است  اديــ   nu- ¦da دانو انيجنگ با توران
) سه تن از 73ـ72 ی(بندها شتيو در آبان 

درخواست  ديناه زدبانوياز ا یرانيا رانيدل
 رةياز ت یتوران النِ ي را بر  نکنند که آنا یم

 .کند روزيدانو پ
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 یبر دشمن يیدر متون اوستا که نيبا ا 

 سنايمزد نيو د یرانيبا آزادگان ا انيتوران
از قطعات اوستا  يیشده ، گزارش پاره  ديتأک
 انيتوران انياست که در م نياز ا یحاک

وجود داشته  سنايمزد نيمعتقد به د یمردمان
)، 143(بند شتي نيکه در فرورد اند، چنان

 یها نيسرزمپاک  مردان و زنان یفروهرها
 (-Airya) یرانيمردمان ا یهمراه فروهرها یتوران
شده اند. از مؤمنان  شيستا ها نيسرزم گريو د

،   na- ¦Frya  انهي، مخصوصًا از خانداِن فریتوران
) و هم 12، بند46 سني( یگاهان یهم در اوستا

، 13 شتي؛ 81، بند5 شتيمتأخر ( یاوستا در
 ست . شده ا ادي یکي) به ن130بند

نام معروف  نيسه تن به ا انيدر سنت زردشت
گشتاسب  یکه در دربار ک یتوران انةياند: فر

 انيفر وشتيزردشت درآمد؛  شيبود و سپس به ک
 یاريکه به    na ¦ta Frya §is ¦Yo : يی(اوستا
 یها ها) پرسش آب یزدبانوي(ا ديناه سور ياِردو

و بر او را پاسخ گفت  ( -Axtya) دشوار اختِ جادو
 ta §i.us ¦ m.yahma §As )؛ و82، بند 5 شتيشد ( رهيچ

) آمده است 120(بند  شتي نيکه نامش در فرورد
) و مطابق گزارش بندهش (ص 111، ص  یولي(ن

از جاودانان و سرور رود ناوتاگ  یکي) 197
است و در    g ¦wta ¦na ¦  d ¦ro : انهيم ی(فارس

شده  حيصر) ت2، بند 89(پرسش  کينيداستان د
 . بوده است انهيکه از خاندان فر

 
ـ  54 ی(بندها شتيدر آبان  یتيمطابق روا 

 ري، با فرزندان دلیرانيا لي)، توس، 58
:  ی، فارس saka- ¦Vae : يیخاندان وئسک (اوستا

شاهنامه  تيبه روا ابي، سپهساالر افراسسهيو
  ( suka ¦ro  a §xs. )به نام خشثروسوک یدر گذرگاه(

 يیکند. عده  یدر گنگِ بلنِد مقدس نبرد م واقع
 ميرمستقيرا اشاره غ تيروا نياز محققان، ا

در اوستا  انيو محل اقامت توران گاهيبه جا
 -ha يیِ دانسته و تصور کرده اند که محل اوستا
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ÉKa را سمرقند  انينيدر بخارا (؟) بوده و چ
گفته اند (د. اسالم ، چاپ اول  یم   Khangکنگ 
منسوب به  یاده ). در رسالة جغرافم لي، ذ
 ( tur ) به نام تور یا هي، از ناح ی' خورن یموس

 از آن انيشده است که خوارزم اديدر خوارزم 
 یبه دست م Xolozmik به نام يیجا سنگ گرانبها

 آورده اند. 
 

)، با توجه 157، 155، 141، ص 1901مارکوارت (
 انيگزارش ، تصور کرده است که توران نيبه ا

 حونيج یمذکور در اوستا، در بخش سفال
آرال (بحر خوارزم  اچةيدر کي) و نزداي(آمودر

 اني، تورانجهي) اقامت داشته اند و در نت
 یوناني سندگانيهمان قوم ماساگت هستند که نو

) 253(ص  برگيشناخته اند. ن یآنان را م زين
ها را کامالً  و ماساگت انيتوران قياحتمال تطب

کند که هرگاه  یم یادآورياند و د یمحقق نم
نژاد بوده  یرانيا زين انيتوران که ميريبپذ

ها  ها با ماساگت بودن آن یکياند، احتمال 
توان  یم کنيتواند کامًال درست باشد؛ ل ینم

در همان  زين انياحتمال داد که توران
ها  برده اند که ماساگت یبه سر م ینيسرزم

 برگين دةيقجا بوده اند. به ع آن یسکنة بوم
 یشرق یها تياسک ندةينما های (همانجا) توران

 بوده اند.
همانند  ز،ي) ن708، ص 2هرتسفلد (ج  

، قوم یخورن یمارکوارت، بر اساس قول موس
داند.  یرا مردمان خوارزم م -tura يیاوستا
 یاظهار م شتريب ناني) با اطم56ـ23(ص  فيآبا

و دانو و  انهيفر یتوران یها رهيکند که ت
بودند و  یتياسک ليقبا انيهمة توران ناً يقي
 ايالب بةيدر کت انوسيامر را هم واژة فل نيا

 یم دييتأ  k = ¦na ¦Frya ) ry'n'k  یو هم واژة سغد
دانو هم بر  یتينام اسک ،گريد یکند. از سو

کند ــ مانند  یخاص داللت م یقوم اي رهيت
 ها معروف به داندارو، مأخوذ از سرمت لةيقب

ra- ¦nu-da ¦da * را  نهآنان که رودخا« یبه معنا
است  يیــ و هم نام رودخانه » دردست دارند
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ی وناني( ستري، دنپريدن، دن یکه با گونه ها
 یشدن سهيمقا ( nu- ¦Frazda : يی، اوستا »سيتان«

(همانجا) معتقد  في، آبانيگذشته از ا .است
بوده و با خاندان  یتياست که زردشت، اسک

 بر داشته است. بنا یشاونديخو انهيفر یانتور
از  دينبا انيو توران انيراني، نبرد انيا

 یمختلف تلق ليقبا ايمردمان  نينوع جنگ ب
 کياز  رهيدو ت انيجنگ م نيکه ا شود، بل

 - را ها تيبعدها اسک انيبوده و زردشت لهيقب
کرده و با  یبه جنگ و غارت خو شتريکه ب
ه اند ــ دشمنان بود گانهيزردشت ب ميتعال
 .شمار آورده اند بهخود 

 
 یرا نادرست م في) نظر آبا114(ص  یولين 

مذکور  یتوران یداند. به گمان او اگر اسام
احتمال  ايداشته باشند  یرانيدر اوستا اصل ا

ها وجود داشته باشد، ضرورتًا  بودن آن یرانيا
، با احتمال اندک، خود یو حت ها تياسک

از قوم  ريغ یليقبا ندةينما های توران
و  نويو سائ ميريسئ لياند و ذکر قبا یرانيا

  ¦ -،  Sairima-  ،inu ¦Sa : يی(اوستا یداهه / داها
h ¦Da ) در  انيو توران انيرانيدر کنار ا

گذارد. از  یبه جا نم یدي، تردشتي نيفرورد
و منابع  یرانيسنن ا عيدر جم گريد یسو
ان تمدن خاص باستان، زردشت از سازندگ یخيتار
چه  که در آن یشود، در حال یقلمداد م رانيا

به  یحي، اشارة صرميشناس یم ها تياسک نياز د
(ص  یولين دةي. به عقستياو ن ميزردشت و تعال

ــ که خوارزم  زيمارکوارت ن ةي) نظر118ـ 117
 یدانسته است ــ نم انيرا محل اقامت توران

 یرگيد یها نيسرزم رايتواند معتبر باشد، ز
وجود دارد که نامشان با  یشرق رانيدر ا زين

اوستا مرتبط است، از جمله نام  انينام توران
/  هي/ تاپور ونهيتور یـ بلخ یوناني التيا

ـ  یونانيقلمرو  یغرب یکه در حوال هيتاپوروئ
قرار داشت. مطابق نظر  روديدر غرب هر یبلخ

 )ma  Touri( ثمهي) نام تور294ـ293(ص  ميآلتها
 * iryava- ¦tu باستان و یدر فارس * ryava- ¦tu اصلاز 
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 a- ª-u و پسوند irya- ¦tu يیدر اوستا (از لغت اوستا
 مشتق شده است . )  
 

 ی)، چون اغلب اسام116(ص  یولين دةيبه عق
در اوستا به   -tura راجع به مردمان يیايجغراف

 ستانيهامون در س اچةيدر یبا حوال یقيطر
 هيدر ناح انياحتماًال توران ابد،ي یارتباط م

اند که از کابلستان تا  هاقامت داشت يی
امتداد داشته است .  ستانيزابلستان و س

نظر  دييدر تأ یگريد ی) گواه118(ص  یولين
به  يی هيخود آورده و آن احتمال ارتباط ناح

: طوران)  یعرب يیاينام توران (در کتب جغراف
(ص  یفرا ردچاير شتريپ .است ra- ¦tu با مردمان

توران در  ةيکرده بود که ناح یادآوري) 43
 یپارت تيدر روا  twgrn و یبلوچستان کنون

پس از  یها بزرگ شاپور (متعلق به سال بةيکت
از حرکت و  ی)، احتماًال بازتابیالديم 265

 یچند که برخ جنوب است. هر یبه سو -tura مهاجرت
کرده  یدو را باهم نف نياز محققان نسبت ا

، 708، ص 2هرتسفلد، ج  به ديد (رجوع کنان
 یها ارتباط آن نيکه ب ستين دي)، بع7 سينوپا

 ).، همانجا یباشد (فرا
 
)، 91ـ90، ص 1شاهنامه (ج  تيبنا به روا 

 ميفرزندان خود تقس انيجهان را م دونيفر
کرد: روم را به سلم ، توران را به تور و 

ه داد و تور را تورانشا رجيرا به ا رانيا
ترکان و  ني. در شاهنامه، توران سرزمدندينام
 رانيآن را از ا حونياست که رود ج انينيچ

و خاقان  انينياز چ نامهکند. در شاه یجدا م
شده،  ادي یبه عنوان متحدان شاهان توران نيچ

مردمان  نيآنان را جانش یاحتماًال فردوس
که در  (مذکور در اوستا ) کرده، چنان نويسائ

 قيتطب های نيبا چ نويقوم سائ زيبندهش ن
، 554، ص 2داده شده است (زند اوستا، ج 

 .)313 سيپانو
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(کتاب هشتم ، ص  نکرتيکه در د یمطابق گزارش 
 از نسک یکيشود که در  ی) آمده ، معلوم م240
 ميگمشدة اوستا معروف به چهردادنسک، تقس یها

 و توچ ( Sarm) سه پسرش، سرم انيم دونيقلمرو فر
( §c ¦Tu ) چيريو ا (§c ¦re ¦E )  ذکر شده بوده است (قس

 نيا شيداي؛ در بارة زمان پ211بندهش، ص 
، 112ـ111سن ، ص  ستنيکر به ديافسانه رجوع کن

افسانه با مشابه آن در  نيا سةيمقا یبرا
 ).116ـ115، ص یوليبه ن ديسکاها رجوع کن انيم
 

 c ¦tu§ (همانجا) به صورت نکرتينام تور در د
به  یاسالم یخيشکل در متون تار نيو هم آمده
 ستطوج، طوس، توز و توج ضبط شده ا یها صورت

واژه ها؛  نيهم لي(ابن خرداذبه، فهرست، ذ
، ص 1895). مارکوارت (102، ص یرونيب حانيابور

 یم tauric (< -tura)§ را مشتق از c ¦to§ ) واژة666
رجوع  زي؛ ن109سن (ص  ستنيکر دةيداند. به عق

 مشتق است از c ¦tu§ (به د. اسالم ، همانجا ديکن
§tur + c ی، تورانیاز اصل توران« یبه معنا 

 .»نژاد
 
مسلمان، اعم از عرب و  سندگانيدر کتب نو 
به اطالق توران  یمخصوص ليو ترک، تما یرانيا

 انيم نيسرزم یعنيماوراءالنهر،  نيبه سرزم
شود. مطابق قول  ی، مشاهده محونيو س حونيج

مجاور  نيسرزم انيراني) ا111(ص  یمخوارز
نامند. به گفتة  یرا مرز توران م حونيج
)، توران کشور  ادهم لي(ذ یحمو اقوتي

 دونيکه فر  ماوراءالنهر است و پس از آن
 نيکرد، ترکان سرزم ميجهان را به سه بخش تقس

خود، توج ،  یفرمانروا نيخود را به نام نخست
به نام  یاز ده نيهمچن اقوتي. دنديتوران نام

کرده است. مطابق  اديحران  یکيتوران در نزد
 نيمرز ب حوني)، س126ـ125(ص  یقول دمشق

/  انيهفتال نيسرزم یعنيماوراءالنهر، 
ترکستان  ني(توالن = توران) و سرزم اطلهيه

دهد. رود ولگا، نهر  یم لي(فرغانه )، را تشک
 ميقد انيفرمانروا یها توران و محل اردوگاه
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قپچاق) خوانده  نيشيپ نيخوان یعنين (تورا
 ).شده است ( د. اسالم ، همانجا

 
، یمنابع دورة اسالم گريدر شاهنامه و د 

را گرفتند  انيرانيدشمنان بزرگ ا یترکان جا
اطالق شد. ترکان  شانيبه ا انيو نام توران

را  انيمربوط به توران اتياخبار و روا زين
که در  دانستند؛ چنان شيباستان خو خيتار
لغات  واني، معروف به دیفرهنگ ترک نيمتريقد

بزرگ و  یاي، ن»)تعاز« لي، ذ یالترک (کاشغر
تنکاالب ار،  یعني انهيم یايپهلوان ترکان آس

 یدانسته شده است. بر مبنا یکي ابيبا افراس
 انيخان لکي/ ا اني، سلسلة قراخانیتفکر نيچن

 ها در بودند و مدت یکه از نژاد ترک چِِگل
کاشغر و بالساغون و ختن و ماوراءالنهر حکومت 

، یولي(ن دندينام ابيفراسکردند، خود را آل ا
 ). 119ص 
 

ترکان  انيتفکر در م نيتداوم و استمرار ا
سدة چهاردهم /آغاز سدة  ليسبب شد که از اوا

و به  سميپان توران شةياند هيدر ترک ستميب
 ستيک. پان ترردي* قوت بگ سميتبع آن پان ترک

ترکان  یباستان گاهيرا جا انهيم یايآس ها،
 انيبا توران ترکانبودن  یکيبر  دند،ينام

مقدم  یايآس اريکردند و اقوام بس یپافشار
، انييايهور ها،ی سومر ها،ی الماي رينظ
اورارتوها و  ها،ی تانيم ها،ی ، کاسانيگوت

 نيمادها را از اقوام ترک دانستند. بد
 یاينه تنها آس ستيک، مورخان پان تربيترت
از جهان، از جمله  یکه بخش بزرگ ، بلیمرکز

. دنديتوران نام نيرا سرزم ورارتو،منطقة ا
، منکر وجود يه يیترکتاريخدان کمال،  یعل

ارمنستان شده و نوشته  نيو سرزم یقوم ارمن
در شرق شبه  الدياز م شياست که تا سدة ششم پ

ته و وجود نداش یارمن کي احت یولتآنا رةيجز
اورارتو  ی، ترکان دولت توراننيسرزم نيدر ا

آورده بوده اند (به نقل رضا، ص  ديرا پد
84.( 
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[بر آگاهان پوشيده نيست که چنين اظهاراتی 
در راستای توجيه سياست های دولت ترکيه در 
رد جيونوسايد (کشتار دسته جمعی) ارمنی ها 
در روند جنگ جهانی يکم نوشته شده است که به 

و زخمی شدن و آوراه شدن اجباری نزديک کشته 
به دو ميليون باشنده دولت عثمانی انجاميد و 
پايه علمی ندارد. موجوديت کشور ارمنستان چه 
در نقشه های جغرافيايی و چه در آثار مکتوب 
چنان روشن است که هر گونه جر و بحث در 
زمينه را بيهوده می سازد.  هر چند در گذشته 

شتار ارمنيان را بيخی دولت های ترکيه ک
انکار می کردند، اکنون که ديگر نمی توانند 

بر حقايق تاريخی پرده بيفگنند، ناگزير به  
اعتراف گرديده اند. اما پا می فشارند که 
تنها نزديک سيصد هزار ارمنی کشته شده بودند 
و سخن گفتن از دو ميليون نفر بزرگنمايی 

 آريانفر]     -است
 
است که وطن  ی) مدع272 گوکالپ (ص اءيض 

که  است و نه ترکستان، بل هيترکان نه ترک
 . توران است یکشور بزرگ و جاودان

 
 منابع: 
ثار ´، االیرونيب حانيابن خرداذبه؛ ابور 

، چاپ ادوارد ةيعن القرون الخال ةالباقي
 سي، دستنویراني؛ بندهش ا1923 گيپزيزاخاو، ال

جاماسپ  خسرويو ک ینواب اري، چاپ ماه 2ت د 
، ی؛ محمدبن احمد خوارزم1978 رازياسا، ش

، وجميخد نيالعلوم، از حس حيترجمة مفات
 يیها ، در بخشکينيش؛ داتستان د 1362تهران 
 یهای ، نامککيني، داتستاندیپهلو اتياز روا

،  7د  سيزاتسپرم، دستنو یها دهيمنوچهر و گز
جاماسپ اسا،  خسرويو ک ینواب اريچاپ ماه

، کتاب یطالب دمشق ی؛ محمدبن ابش 1355 رازيش
 روتيعجائب البرو البحر ، ب ینخبة الدهر ف

کتاب  مةي: بخش دوم از ن نکرتيد ؛1988/ 1408
الف،  10د  سيکتاب نهم، دستنو انيهفتم تا پا
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جاماسپ اسا،  خسرويو ک ینواب اريچاپ ماه
 اہلل رضا، تيش ؛ عنا 1355 رازيش
 
فقاز )، ق یايو اران ( آلبان جانيآذربا 

، شاهنامة یش؛ ابوالقاسم فردوس 1360تهران 
 ؛ محمود1963، چاپ برتلس، مسکو 1، ج یفردوس
 رهايها و ضم ها و صفت ، نام یکاشغر نيبن حس

لغات الترک، ترجمه و  وانيد یو پسوندها
، تهران یاقيس ريدب يیالفبا بيو ترت ميتنظ
سن، مزدا  ستنيامانوئل کر تورش؛ آر 1375
اہلل صفا،  حي، چاپ ذبميقد رانيدر ا یپرست

 ؛ یحمو اقوتيش ؛  1376تهران 
 

 Abayev, "Skifskiy bit i reforma Zoroastra", Archiv Orient ln 
, vol.24 (1956); Altheim, Weltgeschichte Asiens im 
griechischen Zeitalter , vol. 1, Halle 1947; Christian 
Bartholomae, Altiranisches Wخrterbuch , Strasbourg 1904, 
repr., Berlin 1961; EI 1 , s.v. "Tu ¦ra ¦n" (by V. Minorsky); 
Richard Frye, The heritage of Persia , London 1976; G. 
Gnoli, Zoroaster's time and homeland , Naples 1980; Ziya 
¦Gخkalp, Ittihadi Terakki ve me írutiyet tarihi , Istanbul 1974; 
E. Herzfeld, Zoroaster and his world , NewYork 1974; J. 
Marquart, "Beitrجge zur Geschichte und Sage von Era ¦n", 
ZDMG , 49 (1895); idem, E ¦ra ¦ns §ah, Berlin 1901; Manfred 
Mayrhofer, Iranisches Personennamenbuch , vol.1: Die 
altiranischen Namen , Vienna 1979; H. S. Nyberg, Die 
Religionen des alten Iran , Osnabrدck 1966; Le Zend-Avesta 
, tr. James Darmesteter, Paris: Libbairie d'Amإrique et 
d'Orient, 1960. 
 
 
 
 

 )4(هفت 

 تورک بودند ؟ انيتوران اآي
 [برگرفته از کهکشان انترنتی]
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 یگفت که فردوس دياب انيباره توران در«... 

در  داده است. قرار یروزگار خود را مالک داور
 ليها که از قبا قبچاق غزان و یروزگار فردوس

 یماورا النهر سکن در، زبان بودند یتورک
عهد  تورکان در زياز آن ن شيپ داشتند.
 نيبه ا یالديسده ششم م دوم مهين و انيساسان
سغد تبار  یرانيمردم ا و افتنديراه  نيسرزم

 چون جز از را تابع خود کردند. خوارزم و
 دشت در ،یزبان عهد سامان یپارس یها نيسرزم
 افتهيرواج  زين یزبان تورک انهيم یايآسی ها
تورکان  و پنداشت که توران نيچن یفردوس. بود
 توانی به سهولت م نژادند. کي و رهيت کياز 

 .افتيرا در یفردوس گمان نيا یراز چگونگ
 يیبر اسطوره  بنا ،ديدانی ه مطور ک همان

 و رجيا یها پسر به نام سه دونيفر ،یرانيا
 يیفرمانروا ريز نيکه سرزم تور داشت، سلم و

 یفردوس سه فرزند بخش کرد. نيا انيم را شيخو
فرزند  سه انيجهان را م دونيمعتقد است که فر

 :نوشت نيباره چن نيدر ا یو .خود بخش کرد
به سه بخش -نهان  از ديکش رونينهفته چو ب 

 جهان دونيکرد آفر
دشت  مي س -نيچ ترک و روم خاور دگر یکي 

 نيزم رانيا گردان و
 همه روم و - ديبه سلم اندرون بنگر نينخست 

 ديرا سز خاور مر او
 مر او  -  ديرس رجينوبت به ا چو شانيا از 

 ديگز رانيشاه ا را پدر
 
با  یرانياسطوره ا نيا انيم يیرابطه  چيه 
بر نوشته  بنا وجود ندارد. ینيچ یسطوره هاا

 انييايکه شاه آر دونيفر ینيد و يیاسطوره 
 انيرا م شيخو يیفرمانروا ريز نيسرزم بود،

 سه فرزند سلم و نيا. بخش کرد سه فرزند خود
نام سلم در نوشته  شده اند. دهينام رجيتور ا

ی طبر. است آمده »مسر« باستان به صورت یها
 سرم را به صورت دونيرزند فرف نينام ا زين

 و دونيفر ملک یها بخش از کيهر. آورده است
و ها به نام شاهان  بخش نياقوام ساکن ا زين
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 سرمان، )رجيا-تور-(سرمشيخو انيفرمانروا
 در »سرم« کشور شدند. دهينام رانيا توران،
 نياقوام ا است. آمده »می ر سئ« اوستا
 اند.شده  شناخته »سرمت« خيتار در نيسرزم

 »یسرمتا«به صورت  ینيزبان الت نام سرمت در
 و زبانيرانيا یها مردم سرمت است. آمده

 یبر نوشته ها بنا نژاد بودند و یرانيا
 از شيپ عهد باستان از سده سوم تاريخ نويسان

 یرود دانوب سکنپيرامون  یها دشت در الديم
از  شيپ سده نينخست ها در سرمت داشتند.

 یشمال سواحلرا از  ها تيکاس-انييسکا ،الديم
 رفته خود در ،رفته و عقب راندند اهيس یايدر
 یقوم گروه نيا از .دنديگز یسکن یاراض نيا
تاريخ  داشتند که آنان را وجود زين گريد

قوم  نيا .نامندی م یشرق»یها سرمت«نويسان 
 .ارتباط بودند در با مردم خوارزم

 
 نيابه  مورد نام تور توجه خوانندگان را در 

 و یدر فصل س که نام تور مداری نکته معطوف م
 و »توچ«از فقره هشتم بندهشن به صورت  کمي

 .شده است ذکر »رچيا« به صورت رجينام ا
 
آورده »طوج«صورت ه ب نام تور را زين یطبر 

باستان به سهولت  ینوشته ها مطالعه از است.
نه از نژاد  انيکه توران افتيدر توانی م
 انيم تورکان. رهيت از نه و بودند انينيچ

 زين ینيچ و یتورک یها نام و یتوران یها نام
،که بدان اشاره  ستيموجود ن یشباهت چيه

 .خواهم کرد
 
 یها نيتورکان به سرزم یالدياز سده ششم م 

سده چهارم  از و افتنديراه  انهيم یايآس
دست  نيدرآن سرزم يیها دولت سيبه تاس یهجر

تورکان در  از بزرگی آن دولت یپ زدند .در
نکته  نيهم. آمد ديپد یغرب و انهيم یايآس

 رامونيپنويسان  خيری تاسبب شد که برخ
 يابرايتورکان که اقوام آن از جنوب س نيسرزم

کوچ کرده  انهيم یايآس به یآلتا یو نواح
 - انيتوران ايپندارند که توران  نيچن بودند،
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روزگار خود را مالک  نانيا اند. تورک بوده
 قبچاق غز و ليچون قبا دادند و قرار یاورد
 یاه دشت در و دنديگز یماوراالنهر سکن در
 بنا بر و افتيرواج  یزبان تورک انهيم یايآس

 دانياز م را یرانيا«نوشته استاد بارتولد 
 ايکه گو دآمديپد یگمان نيچن» بدر کرد

 یپندار در برخ نيا تورک بوده اند. انيتوران
انعکاس  زين یاسالمنويسان ی تارخ از نوشته ها
  داشته است.

 
 نيچن بوده اند که از یضمن کسان در یول

خطا  نقطه نظر مذکور را دور ماندند و یگمان
سده چهارم  نخست مهيکه در ن یمسعود .دندينام
 حيصر يینکته اشاره  نيبه ا ،ستيزی م یهجر

نوشت:  نيچن یو. دارد که در خور توجه است
تورک بود و آن خطا  اريبه د ابيمولد افراس«

کرده و او  خيتار ريغ و خيتار که مؤلفان کتب
جا آمده  نياز هم تورک پنداشته اند، را
 ».است

 
 که تا دآي یبرم نيچن ینوشته مسعود از 

 -آمده است پندار در نوشته ها نيروزگار او ا
کهن  یها نوشته گريد شاهنامه و اوستا و در

 پسر تور، رپس شم، پسر پسر پشنگ، ابيافراس
توجه  ،ابينام افراس گذشته از ون است . ديفر

مختلف  ینواح یها نام و انيبه نام توران
بودن قوم مذکور  يیايآر ديتوران مؤ نيسرزم
به صورت  ابياوستا نام افراس در است.

 در بندهش و اکيفراس یدر پهلو و نيفرنگرس
برادر  اوستا نام دو در آمده است. اينفراس
  kersavazdaوکرسوزد aghraeratha غرئرتا ،ابيافراس

ذکر  وزيو گرس رثياغر یفارس ینوشته ها در و
 هستند.  يیايآر یها از نام دو شده است که هر

 
 یتوران یها به نام نباستا ینوشته ها در
 گوپت شاه، اسپ)، ارجاسب (ارجت چون یگريد

 هومان،، )اني(فر رانيپ (وئسک)، سهيو پشنگ،
 بر... و راز (گراز) و س،يگفرن لسم،يپ سان،

 هستند و يیايآری ها که همه از نام ميخوری م
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 و یتورک یها نام با زبان و يیرابطه  چيه
 .ندارند ینيچ
 
که جنگاوران  يیها نيسرزم یها باره نام در 
چند نام  داشته اند، کاريتوران پ و رانيا

 و رانيکارزار ا دانيم .کندی جلب نظر م
که  آمده، »روسوکخشت«اوستا  توران در

 )ريمحل کنگ دژ (کنک د یباال است بر یگذرگاه
بدان اشاره شده  زين شاهنامه معروف که در

 ايوشهر و سوک همان س یخشتر به معنا است.
 یسو (چون سو سو زدن ستارگان،يی روشنا و نور

 یها شيوگو یزبان پارس است که در چشم) چراغ،
 اوشيسکنگ دژ را به  یبنا است. یآن هنوز باق

 در داده اند. نسبت نيتوران زم در -اوخشيس -
نهم فقره دهم بندهشن محل کنگ دژ  و ستيفصل ب

در  فراخ کرت و یايدورتر از در چند فرسنگ
خرد محل کنگ  نوگيم 14 و 13 یفقره ها 62فصل 

 ذکر شده است. چيو رانيا مرز در زيد
 
از خاک  هيناح نيکه ا رسدی نظر مه ب نيچن

 ورجاوند بوده است. انيرانيد انز در توران
 رامونيمهم پ ارياست بس يینکته  زين نيا

 یوستي .انيتوران و انيرانيا یهمنژاد
 نيچن مذکور هيمورد ناح خاورشناس مشهور در

محل که  نيا رسدی نظر مه ب« نوشته است:
اند  شناختهی م عنوان کنگ ريز در زين انينيچ
 نيزم یبهشت رو يیگونه  انيرانيا دياز د و

 انيرانياز ا یگروه لهيوس، به شدی محسوب م
 )حوني(س ايدر ريشمال س در وسط خاک توران در

در ابان  زينام فراخ کرت ن ». شده بود برپا
 .فقره چهارم آمده است شتي
 
و  ستين ديترد ینکته جا کيدر  ،رير تقده به 
 يیايجغرافی ها که همه نام ستا نين اآ

 ،بوم و سان آن مرزتوران همانند نامک نيسرزم
 توانی توران به جرات م باره در است. يیايآر

ها  و سرمت انيرانيهمانند ا انيگفت که توران
 ام. .یا بوده اند. يیايآر اقوام از
 انآن نيسرزم و يیسکا اقوام تور را اکونوفيد
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 نيسرزم«سخن  گريده ب و »یشرق رانيا«را 
 .است دانسته »انهيم یايآس انييسکا

 
 از دانشمندان قوم تور را با یاريبس 

- فياستاد آبا دانسته اند. یکي انييسکا
 انينام فر رامونيضمن بحث پ ی،اوست دانشمند

 است، بوده مرو کينزد يی هيکه ناح انهيفر اي
 نيچن دانسته و يیقوم تور را همان قوم سکا

 انهيفر نوشته اوستا، بر بنا« نوشته است:
 انييسکاشود  بهتر گفته ايمتعلق به قوم تور 

 نياز ا يیها نام گريد نام و نيا وجود بود.
 در »روشن است مفهوم و انييسکا انيم گونه در

 یتوران یها از خاندان یکينام  انياوستا فر
 80 یفقره ها ،20 کردهء شتيآبان  در هست. زين
 (خاندان) از شتيواي« آمده است که نيچن 81 و
 یها برا موجشکن رنگ رهيدرجز ها انيفر

ده  و  گاو هزار ،اسب صد ،ديناه سورياردو
 ».کردی گوسپند قربان هزار

 
به  یتوران انيفر 12قطعه  46 سنايها  درگات 

از  یبعض عنوان نام شخص آمده است.
 ابيافراس سپاهبد سهيو رانيخاورشناسان نام پ

 نام را نيا یطبر اند. دانسته انيفر را
 یطبر ضمن در است. آورده »سغانيپسر و رانيف«

 دهينام ومرثيرا نواده ک اکيفر به نام یشخص
 رايز .باشد انيهمان نام فر نيچه بسا ا است.
 مشابه حرف »ک« حرف یتاز ميکتابت قد خط و در
 .شدی نوشته م »ن«
 
 توانی سهولت مه ب مطالب ارائه شده از
نام خاندان  زين نام شخص و انيکه فر افتيدر
سم و سنت را ر نيمشابه ا است. بوده نيسرزم و

که نام  افتي توانی فراوان م انييايدر آر
. گذارندی را بر اشخاص م نيسرزم اي و قوم
 نام و در کشور ما رواج دارد ماس نيا هنوز
 گونه بر نياز ا و النيگ توران، ،رانيا یها

 رودی م اريبس اشخاص نهاده شده است.گمان
دو  توران که هر و رانيا انيم یريوجود درگ

مربوط به  اند، بوده رهيت کي ژاد ون کي از
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 ینيصحرانش و یابانگرديب یکيله باشد.امس دو
را  نيشهرنش کشاورز و انيرانيا که انيتوران
 و دادندی م حمله قرار مورد گاهيب وگاه 

 رايز بوده است. ینيد یدر باورها اختالف گريد
 ،داستيپ ما یرياساط یها که از داستان چنان

راه  یاقوام تورانزرتشت به درون  نييآ
 یرانيمردم ا از که خود فياستاد آبا .افتين

 در قفقاز است، یشمال یاياوست هيتبار ناح
 یو .داندی م یرانيا رای سرمت و يیاقوام سکا

 یها داستان فولکلور، ضمن اشاره به زبان،
 نيچن یمردم اوستی نيد یباورها وی رياساط

ای ه داستان فولکلور، زبان، در« نوشته است :
 یاثر چيه یاوست ینيد یباورها و اسطوره يی
هرودوت  که چنان .ستين  مشهود یگر یاز زرتشت

 نييآ مؤلفان باستان آورده اند، گريد و
 نيا .افتين راهيی زرتشت به درون اقوام سکا

نظر  اظهار نيچن دهدی امکان م به ما زين
 یاقوام تنها یسرمت ويی که اقوام سکا ميکن
زرتشت به  نييبودند که آ یانريا یها رهيت از

 .»افتين راه شان نيسرزم
 

 و انيدانستن توران یکيضمن  فياستاد آبا
خاص  یها نام یشناس واژه قياز طر انييسکا
 رساندکه ینکته را به اثبات م نيا ،یرانيا

 ضمن اشاره به رسم و یو .است اريبس توجه درخور
 به ،ینژاد و یقوم یها نام سنت استفاده از

 و یرانيا اقوام در »ايآر« راک ناماشت
 وحدت ديدارد که مؤ یاشارت-يیسکا- یتوران

 هاست. آن یمنشا قوم
 

 نينکته مذکور چن رامونيپ در فيپروفسور آبا
است که  ینکته ضرور نيای ورآادي:«نوشت 

نام  شهيکه با ر سانک یها نام از یاريبس
 وبرزن،يار ارمنه،يرا(چون  است همراه» ايآر«
 تياپيآر يیسکا یها نام و ،ar yaratارتيآر

aryapit، افرنيآر aryafarn   يیها از زمره نام 
 رايز اند. مربوط یقوم یها هستند که با نام

سنت  است. ینژاد و یقوم واژه »ايآر« شهير
 یبرا ینژاد وی قوم یها استفاده از نام
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 یها نام در زين امروز تااشخاص  ینامگذار
 ».است متداول و جيرا یرانيا
 
داوود  پور استاد نام تور، رامونيپ ما در 

 و ريدل ،تيسانسکر واژه تور را مطابق واژه
 زين یفارس یفرهنگ ها دانسته که در پهلوان
 یلهجه ها در یول .است آمده یمعن نيبه هم

مرادف  »تور«واژه  یکرد وی تالش ،یلکيگ
  د. روی م کاره ب سرکش وی وحش وانه،يد
 

چون « است که دهيعق نيا رب استاد پورداود
 بعدها از اند، بوده انيرانيدشمن ا انيتوران

 »اراده کرده اند یوحش و وانهيکلمه د نيا
 

را  انيتوران مارکوارت،ی دانشمند آلمان
 و نينژاد دانسته که چادرنش یرانيا یمردم

 انيرانيا تمدن از ثيح از و ابانگرديب
به  همواره کشاورز پست تر بودند و و نيشهرنش

ی م غماي و به غارت و زدند دستبرد انيرانيا
اقوام  انيرانيا ،رو نيا از .پرداختند
 .دنديرا تور نام یوحش نيچادرنش

 
تور به عنوان  نيسرزم در اوستا بارها از

 در سخن رفته است. دونيفر از ملک یبخش
 یاز فروهر 144 و 143 یفقره ها شتي نيفرورد
 توران ران،يا یزنان پاکدامن کشورها و مردان

 و مردان یفروهرها زين و (سرمت) ميئريس و
 یها به نام گريد شورک دو نيزنان پاکد

پنج  از گذشته.شده است ادي یداه و ینيسائ
 نيفرورد را در یگرينام کشور د کشور مزبور،

از  شتي نيفرورد 145فقره  در .مينيبی نم شتي
 و کجاي»همه ممالک«زنان  مردان و یفروهرها
 فقره در یول رفته است. کر نام سخنبدون ذ

 ران،يسه کشور ا تنها از شتي نيفرورد 143
بوده  انييايآر یاصل نيسرزم که سرمت و توران
 شده است. ادي ،است
 و رانيا که شودی استنباط م نيچن جا نيا از

بودند که  یا ژهيمقام و یسرمت دارا توران و
 نيفرورد 143 فقرهه ک نيا است. یحاصل همنژاد
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 مردانی (فروهرها گذردی نظر دوستان م از شتي
 یفروهرها .ميستائ یم را رانيممالک ا نيپاکد

 .ميستائی م را رانيا کممال نيزنان پاکد
 یممالک توران را م نيمردان پاکد یفروهرها

ممالک توران  نيپاکد زنانی فروهرها .ميستائ
 ممالک نيمردان پاکد یفروهرها .ميستائ یرا م

زنان  یفروهرها .ميستائ یم را »سرمت« رميسئ
که  چنان، )ميستائی را م رميممالک سئ نيپاکد

 شتي نيفرورد 143فقره  دوستان توجه دارند در
 کجايسرمت  توران و و رانيا سه کشور تنها از

 یفروهرها شيستاه ب 144فقره . شده است ادي
ه ب »یداه« و »ینيسائ« یزنان کشورها و مردان
ه ب زين 145فقره خته است.جداگانه پردا یصورت
همه  نيزنان پاکد مردان و یفروهرها شيستا
 .است افتهياختصاص  ورهاکش

 
وجود  يیها شيتوران تشو و رانيمرز ا راموني 

 نيسرزم ی،وناني نگار یجغراف وسيبطلم دارد.
 یاريبس خوارزم دانسته است. هيناح را »تور«

 مرز را »حونيج« ايآمودر از محققان حدود
 انيرانيا یخوارزم توران گفته اند. و رانيا

 نآ دانسته و »صاحب النهر« حونيرا مالک رودج
 در است. خواندهرا مرز توران  حونيرود ج یسو

توران  و رانيمرز ا رامونيپ یرانيا رياساط
 ريکمانگ نام آرش وجود دارد که با یداستان

  مربوط است.
 

 و رانيمرز ا فرغانه را یرونيب حانيابور
 را رود مرز مذکور یطبر است. دانسته توران

 نيچن زيود نودا پور استاد بلخ نوشته است.
مملکت  اي چيرانويتوران به ا نيسرزم« :نوشته

به  تا حونيج طرف مشرق از بود. متصلخوارزم 
 زين یقرون وسط ونيآرال که نزد جغراف اچهيدر
 یو. »امتداد داشته است، خوارزم بوده اچهيدر

 هر انيتوران و انيرانيا« :در ادامه نوشته
سلسله نسب پادشاهان  و .دودمانند کياز  دو

 گريد است . وستهيپ یشداديپ دونيتوران به فر
 ینانآچه  اننامداران تور هيکل یاسام که نيا

همه  ،شده ادي خيدر کتب تار که در شاهنامه و
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 ها معلوم است. نآ یلفظ یمعن است و يیايار
وجه  چيبه ه روزه،ام که علم اشتقاق یطوره ب
ها  نام نيبودن دارندگان ا يیايدر ار یشک
 .گذاردی نم یباق

 
نکته اشاره  نيبه ا زياستاد بارتولد ن 

اوستا  در نام توران« نوشته است: یو. دارد
 انيکه توران رسدی نظر مه ب نيچن .مده استآ

که از فرهنگ  بودند انيياياز ار يیشاخه 
و گروه د انيم برخوردار شدند. یکمتر

از  وجود داشت. یدشمن انيتوران و انيرانيا
 انهيم یايسآکه تورکان به  یالديسده ششم م

نام سبب شد که  دو نيا شباهت افتند،يراه 
 یکينام توران را با نام تورکان  یبعض

دو  نيا انيم يیکه رابطه  نآحال  بدانند.
 ».نام موجود نبود

 
 یسهولت مه از مجموع مطالب ارائه شده ب 

 و با تورکان انيکه توران افتيدر توان
 نينه سرزم نداشتند. یگونه قرابت چيه انينيچ

 .شان نژاد و نه رهينه ت بود و یکي شان
 
 

نشان از  يیمانده از زبان سکا یبرجا یها واژه
 زبان دارد: نيبودن ا یرانيا

arvant: عيتند و سر 
aspa: اسب 
atar: آذر 

carma: چرم 
gausa: گوش 
hapta: .هفت 

 
 یرانيا لهيقب کيتور (در اوستا) نام ...
تور آمده است.  زين یدر شاهنامه فردوس .است

 ست،يتوران خاک تور است. مربوط به ترک ن
و  باشد یم ميقد ارياشتباه بس نيهرچند  که ا

 نيباشند که منسوب به چن ليما یعثمان یها ترک
از   دسته کيباشند، تور در واقع  یميقوم قد

تر  تمدن پست ثيکه از ح اند  انيرانيا
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 لهيقب نياز ا ديرا با انياند. اشکان بوده
از  انيدانست. چطور ممکن است که توران

 یکه اسام یباشند، در صورت یمغول یها ترک
 .است يیايها آر آن
 
 منابع: 

 یطبر خيتار ،یطبر
 یرانيا یها نام یشناس واژه ف،يباآ
 ها  شتيگزارش  ورداود،پ

ها،  : اوستا، گات 1377 ميهابرا پور داوود،
 91-90ص  ر،يانتشارات اساط

 تورکان و رانيا رضا، تيعنا
 الذهب مروج ،یمسعود

 یشاهنامه فردوس
 »خيالتوار جامع فضل هللا، نيدالديشر
 
 

در ويکی پيديا به زبان پارسی دری در باره 
 665:چنين آمده است  توران

ب تورانيان، از جمله ارجاسب، رقيب کی گشتاس«
های دانو و خوئيون که در پهلوی و  بودند. قبيله

حماسه يادگار زريران خيون گفته شده، دو قبيله 
اند که ايرانيان در زمان کی گشتاسب  تورانی بوده

کيانی، با اين گروه جنگ های فراوانی کردند که 
باشد.  بسيار مشهور و به جنگ های مذهبی معروف می

خوانده شده و آشکار در يشت ها، ارجاسب، خی انی 
است که اين نام هم اسم قبيله و هم نام اسکان 

است. به موجب يشت نوزدهم و اين  اين قبيله بوده
رساله پهلوی، همه پهلوانانی که در جنگ های 
مذهبی با ويشتاسب و اسفنديار و زرير و ساير 
پهلوانان ايرانی رقيب و هم نبرد بودند، خيونی 

يات ساسانی برخی از اند. در روا خوانده شده
شدند و  قبايل زردپوست شمالی خيون ناميده می

پادشاهان ساسانی با خيونان نبردهای بسيار 
داشتند. آميانوس مارسلينوس تاريخ نويس رومی که 

زيست، از خيونان و شاه  در سده چهارم ميالدی می

                                     
 . با اندکی ويرايش و فشرده سازی. 665
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آنان گرومباتس که منازعات و جنگ هايی با شاپور 
 .کند دوم داشت، ياد می

 
)، Ammianus Marcellinusاميانوس مارسلينوس (

نگار يونانی سدۀ چهارم ميالدی، نخستين  تاريخ
ها ياد کرده. او  يی است که از خيون  نويسنده

ها  مقام ارشدی بود که وقايع تاريخ نخستين خيون
يی که با فرمانروايی شاپور   را ثبت کرده، دوره

عصر  مم.) ه ٣٠٩-٣٧٩دوم، امپراتور ساسانی (
ها در اواسط دوره ساسانی باشنده  است. خيون بوده
های مرو (واقع در کشور ترکمنستان کنونی)  دشت
اند. نام آن ها در جزء سپاهيانی که به  بوده

شود. اما  ياری شاپور دوم آمده بودند، ديده می
اين طايفه در دوستی ايران وفادار نماندند و 

اسان بزرگ بعد از مرگ شاپور دوم پيوسته به خر
هجوم آوردند و در اين سرحدات، دشمن عمده ايران 

 رفتند. به شمار می
 

های بعدی »هون«هيونگ نوها يا هونوها، نياکان 
هستند که در کتاب پهلوی، که تفسير اوستا باشد، 

نويسد. اما در خود کتاب  آن ها را خيونان می
) يعنی خيونی Hyaonaمقدس زردشتيان صفت هيائونا (

 »آمده است. نگاشته
 

به باور بيشترينه دانشمندان، در دروه تاريخ 
ورز  –اسطوره يی در منطقه پهناور آسيای ميانه 

آريايی های  -رود پيشين (سغد و مرو و خوارزم)
ايرانی و در توران (قزاقستان و قرغيزستان و 

آريايی  -کاشغر يا سينکيانک کنونی) و مغولستان
  های تورانی، بودوباش داشتند.

 
مرز ميان ايران و توران هم بيشتر همانا رود  

سير دريا بود. با اين هم، در دوره های نبردهای 
تورانی ها و ايرانی ها، با پيش تاختن تورانی 

رود آمو مرز دو سرزمين می شد. وانگهی  -ها
ايرانيان با نبردهای سنگين و خونين تورانيان 

 را دوباره به عقب می راندند.
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آريايی های ايرانی (اير+ان+ی) و تفاوت ميان 
تورانی (تور+ان+ی) تنها در شيوه زندگانی و 
آيين ايشان بود. در آغاز، شايد هر دو قبيله 
دارای ارزش های باوری واحد بودند، اما پسان ها 
ايرانی ها با پذيرفتن آيين زردشتی، راه ديگری 

 را پيش گرفتند. 
 

و مناطق  ايرانی ها با وارد شدن به آسيای ميانه
شمال افغانستان کنونی، با باشندگان بومی آن 
آميزش يافته، شيوه زمينداری و کشاورزی و 
زندگانی شهرنشينی را از بوميان فراگرفته و اين 
گونه ديگر از همريشگان تورانی کوچرو و 
چادرنشين دامدار شان متفاوت شده بودند. با اين 

م در هم، زبان شان بسيار به هم نزديک و شايد ه
آغاز يکی بود. نام های شان هم بسيار به هم 
 نزديک است. نام های تورانی ها همه آريايی است.  

 
) پسر فريدون Tuzhتور/تورج (در فارسی ميانه «

های باستانی ايران است. در شاهنامه  در افسانه
 است. ها شاخته شده وی با ترک

 
هرچند از نظر فرهنگی هيچ ارتباطی ميان 

ها وجود  شاهنامه و فرهنگ باستانی ترکتورانيان 
ندارد. در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم 
ميالدی ارتباط تورانيان با اقوام اورال و 
آلتائيک زبان مطرح شد ولی هم اکنون اين نظريه 

 »منسوخ و رد شده است.
 
» تورک (ترک)«و » تور«شباهت صوری ميان دو نام «

است. همين  سبب شده پندارها و گمراهی هايی را
م.  ٢٠و ١٩ه. ماهتابی/ ١۴و ١٣های  تصورات در سده

تحريف ها و دشواری هايی را پديد آورد؛ به ويژه 
هايی خيالی با  آن که در برخی از مآخذ محدوده

نام های توران و ترکستان در آسيای مرکزی پديد 
آمد که از ديدگاه جغرافيايی و تاريخی به اثبات 

سده ششم ميالدی که ترکان به  اند. از نرسيده
» تور«آسيای مرکزی راه يافتند، شباهت نام های 

سبب شد که برخی نام توران و ترکان را » تورک«و 
يی ميان اين دو   يکی بدانند؛ حال آن که رابطه
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نام وجود ندارد. بعدها صورتی جغرافيايی را 
برای سرزمين توران مشخص کردند که جز تصور و 

است. در اين مشخصه جغرافيايی دشت  پندار نبوده
های آسيای مرکزی و جنوب قزاقستان را که شامل 

قوم است،  بخش بزرگی از بيابان های قراقوم و قزل
توران ناميدند. ظاهرًا اين سرزمين در جنوب به 

داغ، در غرب به دريای کسپين، در شمال شرق  کوپت
شان  به قزاقستان، در جنوب شرق به کوه های تيان

پامير، دشت چوی، محدوده کوهستانی رود ايلی و  و
 است. شده دشت های پبرامون درياچه بلخاش منتهی می

 
نام ترکستان نيز همين حال را داشت و از سوی  

فاتحان عرب بر اراضی وسيعی از آسيای مرکزی 
نهاده شد. اين اراضی بخش بزرگی از سرزمين های 

جنوب تابع امپراتوری روسيه (ترکستان روس)، 
کيانگ (اويغور= ترکستان چين) و  قزاقستان، سين

 است.  شده شمال افغانستان را شامل می
 
تر  برتلد تورانيان را شاخه يی با فرهنگ نازل 

از قوم آريايی دانسته، و يادآور شده که ميان 
است.  دو قوم آريان و توران دشمنی وجود داشته
تسلط هنگامی که در سده ششم ميالدی ترکستان به 

ترکان درآمد، اين دو واژه با يکديگر درآميختند 
و نام توران بر ترکان اطالق شد، حال آن که از 
آغاز رابطه يی ميان اين دو نام موجود نبود. 
تشويش های مندرج در آثار مؤلفان در باره مرز 
ايران و توران سبب بروز ابهام گرديده، و موجب 

ن را ترک است که برخی مؤلفان تورانيا آن شده
بنامند. گروهی از مؤلفان نيز حدود آمودريا 

اند.  (جيحون) را مرز ايران و توران نوشته
دانسته، و آن » النهر صاحب«خوارزمی ايرانيان را 

است. بيرونی مرز  سوی رود را مرز توران خوانده
ايران و توران را در جايی ميان فرغانه و 

رک نبودن است. مسعودی در باره ت تخارستان دانسته
تورانيان، به خطای برخی از مؤلفان اشاره کرده، 

مولد افراسياب به ديار ترک بود «است که  و نوشته
و آن خطا که مؤلفان کتب تاريخ و غيرتاريخ 

اند، از همين جا  کرده، و او را ترک پنداشته
 ».است آمده
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در شاهنامه و ديگر منابع دوره اسالمی، ترکان « 

يرانيان را گرفتند و نام جای دشمنان بزرگ ا
تورانيان به ايشان اطالق شد. ترکان نيز اخبار و 
روايات مربوط به تورانيان را تاريخ باستان 
خويش دانستند؛ چنان که در قديمترين فرهنگ 
ترکی، معروف به ديوان لغات الترک، نيای بزرگ و 
پهلوان ترکان آسيای ميانه يعنی تنکاالب ار، با 

است. بر مبنای چنين  دانسته شده افراسياب يکی
تفکری، دودمان قراخانيان / ايلک خانيان که از 
نژاد ترک چِِگلی بودند و مدت ها در کاشغر و 
بالساغون و ختن و ماوراءالنهر حکومت کردند، خود 
را آل افراسياب ناميدند. تداوم و استمرار اين 
تفکر در ميان ترکان سبب شد که از اوايل سده 

هم /آغاز سدة بيستم در ترکيه انديشه پان چهارد
تورانيسم و به تبع آن پان ترکيسم قوت بگيرد. 
پان ترکيست ها، آسيای ميانه را جايگاه باستانی 
ترکان ناميدند، بر يکی بودن ترکان با تورانيان 
پافشاری کردند و اقوام بسيار آسيای مقدم چون 

کاسی ايالمی ها، سومری ها، هورياييان، گوتيان، 
ها، ميتانی ها، اورارتوها و مادها را از اقوام 
ترک دانستند. اين گونه، تاريخ نويسان پان 
ترکيست نه تنها آسيای مرکزی، بل که بخش بزرگی 
از جهان، از جمله منطقة اورارتو، را سرزمين 
توران ناميدند. علی کمال، تاريخدان ترکيه يی، 

ن شده و منکر وجود قوم ارمنی و سرزمين ارمنستا
است که تا سدة ششم پيش از ميالد در خاور  نوشته

جزيره نمای اناتولی حتا يک ارمنی وجود نداشته 
و در اين سرزمين، ترکان دولت تورانی اورارتو 

اند!. ضياء گوک آلپ مدعی  را پديد آورده بوده
است و نه ترکستان،  است که وطن ترکان نه ترکيه

 »ان است.بل که کشور بزرگ و جاودانی تور

 
. در شود یبه مردم توران گفته م انيتوران« 

توران يانه م یايآس یها نيبه سرزم انهيم یفارس
جنوب  ی. خاک توران محدود بود از سوشد یگفته م

شمال به مملکت خوارزم و  یبه تخارستان و از سو
از جانب مغرب به خراسان و از مشرق به 

 سدينو یمارکوارت م یمغولستان. دانشمند آلمان
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نژاد بودند و فرق آنان با  یائيان آريتوران
 جيبه تدر انيرانيبود که ا نيدر ا انيرانيا

 پرداختند یو زراعت م یشده و به کشاورز نيشهرنش
 نيو چادرنش نورد ابانيب انيکه توران حال آن

از  یاست که تعداد یدر حال نيبودند. ا
. دانندی را اجداد ترکان م انيدانشمندان توران

در  زيو توران جنگ و ست انيرانيا نيمواره به
خاطر تفاوت در وضع چادر ه بتنها بود نه  انيجر
 انيرانيکه بعدها که ا و ساکن بودن بل ینينش
و  نهيآتش ک شياز پ شيب رفتند،يزرتشت را پذ نيد

 یخود باق ميقد نيکه به د انياختالف با توران
 »...ديور گرد مانده بودند، شعله

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 توران خاوری که پسا ن ها مغولستان نام گرفت
 

گستره سرزمين توران يا اسکيتيا  -در پايين
 در دوره اشکانيان 
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 شتدنباله شماره ه
 
 
 
 

شماری از آثار دست اول علمی در باره 
ايران، آسيای مرکزی وتوده های تورکی 

زبان، دستاورد کار پژوهشگران 
ربورگ پژوهشکده خاورشناسی سان پت

 روسيه
 

و  یترک ،یدر یپارس یبه زبان ها دردمندانه،
منابع دست اول و موثق  ،يیاروپا یحتا زبان ها

در زمان  یتورکايرانی و  یدر باره توده ها
و  هيترک یباستان بس اندک است. منابع کشورها

اصال مورد اعتماد  یاسيس ليبه دال جانيآذربا
دوره  گونه آثار نوشته شده در ني. همستندين
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کننده اند. منابع  گمراههم  رانيرضاشاه در ا
 یدهه ها یته شده در افغانستان در سال هاشنو

 یارزش علم نيهم کمتر ستم،يشصت و هفتاد سده ب
فراوان خوانده  اطياحت ديقبا  ديندارند و با

در سال های اخير بازار جعل و تحريف  .شوند
 تاريخ  و تاريخسازی در کشورهای آسيای ميانه

 هم گرم است.
  

چون  يیدانشنامه ها یدر حال حاضر، منابع اصل
 رهيو دا کانايالروس فرانسه، امر کا،يتانيبر

هم دانشنامه  يیروس و تا جا ريالمعارف کب
 یچاپ شده از سو یو دانشنامه ها کايرانيا
  می باشد. رانيا رالمعارفيدا اديبن

 
تورک خاورشناسی از جمله نهاد  نياما بزرگتر 

چون و چرا  یجهان، ب یو مغول شناس یاسشن
سان پتربورگ است که در  یپژوهشکده خاورشناس

به شمار  کياکادم اريجهان علم چونان محک و مع
سال گذشته  ستيدر ب ینهاد علم نيرود. ا یم
کاوش  هيبر پا یعلم یاز دوصد اثر گرانبها شيب
 ،ی، زبان شناسینژادشناس ،یباستان شناس یها
ايرام، فقه الغت و ... در باره  ،یشناس شهير

آسيای ميانه، تبت، استان سينکيانک چين، 
 یتورک یه هادتومغولستان و جنوب سايبريا و 

چاپ کرده اند که قفقاز و جنوب روسيه زبان 
 مقاله و ستيو از جمله ب دهيبنده همه را د

از آن  یشمار کهکتاب ارزشمند را خوانده ام 
  .رمآو ینوشته م انيها را در پا

بس ارزشمند اند. اما در باره  ینيمنابع چ 
 دياز د يیايو دشتنورد آس ابانگرديب یتوده ها

بزرگ  یو خصومت نگاشته شده اند. کاست یدشمن
زبان  ژهيبه و ینيزبان چ یمنابع دشوار نيا

نادرست موجب  یآن است و ترجمه ها یباستان
از دانشمندان را  یارياست تا شمار بس دهيگرد

رو تا کنون در  ني. از همکشاندب یاهبه گمر
يازگزاری (تجديد اروپا چند بار اقدام به 

شده است. خوشبختانه به  ینيچ ) منابعترجمه
 یاز سو يیکوين اريبس یترجمه ها یزبان روس

و ديگر  تبار) یغوري(دانشمند او نيچوريب
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در دست  ینياز آثار چ دانندگان زبان چينی،
بعد فاصله سرشار  ليبه دل یونانياست. آثار 
پس از  یبو عر یباشد. آثار پارس یاز لغزش م
 یاريپراکنده بوده، اطالعات بس ارياسالم هم بس

 یترکان باستان به دست م خيدر باره تار یاندک
در گذشته چندان مورد توجه  یدهند. آثار تبت

آن آغاز  یقرار نداشت. تنها تازه کار منظم رو
 .شده است
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 زندگی نامه
 

 
 

ه. خ.)  1338( 1959عزيز آريانفر در اکتبر سال 
در شهر مزارشريف پا به گيتی نهاد. آموزش های 

را در شهر زادگاهش فرا گرفت. به سال نخستين 
آموزشگاه فنی تخنيکم نفت و گاز مزارشريف  1987

 را به پايان رسانيد.
 

شامل دانشکده زمين شناسی  1979آريانفر به سال 
 1985دانشگاه دولتی مسکو شد. در تابستان 

 دانشگاه را به درجه ماستری پايان برد.
 

پرست سر 1986تا ماه می  1985از ماه اگوست 
مديريت روابط فرهنگی و ارتباط خارجه کميته 
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دولتی(وزارت) طبع و نشر افغانستان بود. او در 
همين سال به عضويت انجمن نويسندگان افغانستان 

 پذيرفته شد. 
 

در بنگاه  1989تا ماه فبروری  1986از ماه جون 
مسکو » پروگرس«و » رادوگاه«، »مير«های نشراتی 

کار کرد و در ويرايش بيش  به عنوان سر ويراستار
از بيست اثر در زمينه های تاريخ، اقتصاد، 
گيتاشناسی، فلسفه، مسايل سياسی و علوم طبيعی و 
فنی سهم گرفت. در همين سال ها بود که به مسايل 
اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از شرکت های 

 خصوصی افغانی همکار شد. 
 

لمان در شهر فرانکفورت آ 1989او به سال 
به  1990تا پايان 1989پناهگزين شد. از سال 

دو  1991آموزش زبان آلمانی پرداخت و به سال 
در  1992باره به روسيه برگشت و تا پايان 

انستيتوت اقتصاد جهانی وابسته به اکادمی علوم 
اقتصاد «روی رساله دکترا در زمينه  سايبريا

 بازار آزاد  در اوضاع معاصر و نقش آن در آينده
آسيای ميانه و افغانستان در پيوند با بهره 

از خاستگاه های نفت و گاز در جمهوری  برداری
های  تازه به استقالل رسيده و گرايش های نوين 

زير نظر پروفيسور فريدمان کار کرد  »اقتصادی
مگر شوربختانه نتوانست به دليل دگرگون شدن 
اوضاع سياسی در آسيای ميانه آن را به پايان 

 . برد
 

مدت چهار سال در  1995تا پايان  1992از اواخر 
يک شرکت مشورتی آلمانی در فرانکفورت کار کرد و 

،  منجمنت و در شماری از سيمينارهای اقتصادی
در باره شوروی پيشين اشتراک  ادميستراسيون

ورزيد. همچنان در کار چند پروژه بازسازی و 
 نوسازی در روسيه سهم گرفت. 

 
به اين سو، سرگرم پژوهش در  1996آريانفر از 

زمينه تاريخ ديپلماسی افغانستان، ايران، آسيای 
ميانه و روسيه است. او تا کنون سيزده اثر در 
زمينه تاريخ افغانستان، چهار اثر در باره 
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تاريخ ايران، سه اثر در زمينه ادبيات و دو اثر 
در  بيست و دو اثردر زمينه زمين شناسی(جمعا 

 ترجمه و چاپ نموده است. صفحه)  6750
 

او همچنان در سال های دهه هشاد سده بيستم در 
چند پروژه تدوين فرهنگ روسی به دری از جمله 
فرهنگ واژه های فنی روسی به دری سهم گرفته 

 است. 
 

اثر را در سيمای  دهاز اين ها، وی  گذشته
صفحه تاليف  6500در نزديک به » مجموعه مقاالت«

صفحه  3600اثر ديگر را  در  نموده است و هفت
 گرد آوری و نشر نموده است.

 
در  2006تا ماه اکتبر  2003آريانفر از ماه جون 

سمت رييس مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت امور 
خارجه کار کرده است. طی اين مدت، وی انستيتوت 
ديپلوماسی وزارت خارجه را بازسازی و نوسازی و 

ا پی ريزی نمود. در مرکز مطالعات استراتيژيک ر
همين مدت، او ده اثر را در زمينه مسايل سياسی 
ويرايش و چاپ نمود و مجله يی را به نام 

در دوازده » فصلنامه مطالعات استراتيژيک«
 صفحه به چاپ رسانيد.  1500شماره، در 

 
در همين سال ها، پروژه های تحقيقی يی زير نظر 

تامين  نقش کشورهای منطقه در« او به نام های
نقش «، »امنيت، ثبات و بازسازی افغانستان

کشورهای اروپايی در تامين امنيت، ثبات و 
نقش افغانستان در «و » بازسازی در افغانستان

به کمک » سازمان های همکاری اقتصادی منطقه يی
جمهوری فدرال آلمان پيش » هانس زايدل«بنياد

برده شد که در چهارچوب اين پروژه ها، ده ها 
اکادميک در مرکز  -ينار و کنفرانس علمیسيم

 مطالعات استراتيژيک وزارت امور خارجه با
اشتراک دانشمندان داخلی و خارجی سازماندهی و 

ات درسی يی در سبرگزار گرديد. او همين گونه، جل
انستيتوت ديپلماسی وزارت خارجه برای ديپلمات 

 های جوان داشته است.
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به  2006اه اپريل همچنان در همين چهارچوب، در م
ابتکار او کنفرانس بين المللی يی در تاالر 
کنفرانس های بين المللی وزارت امور خارجه با 
اشتراک دانشمندان پانزده کشور منطقه برگزار 

 گرديد. 
     

آريانفر تا کنون سخنرانی های بسياری در زمينه 
های مسايل افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو، 

و کيميرووا (در روسيه)، تاشکنت نوواسيبيرسک 
بشکيک  دوشنبه (تاجيکستان)، (در ازبيکستان)،

(در قرقيزستان)، آستانه و آلماآتی (قزاقستان) 
در فرانکفورت » خانه فرهنگ روسيه«و همچنان در 

(جمهوری فدرال آلمان)، استانبول و آنکارا 
(ترکيه) و نيز لندن (در انگلستان) و برکلی(در 

د نموده و در بسياری از کنفرانس ) ايراامريکا
های ملی و بين المللی به ويژه در ايران، 

ترکيه،  آلمان،قزاقستان، ازبيکستان، قرغيزستان،
امارات متحده و روسيه به نمايندگی از 
افغانستان اشتراک و سخنرانی نموده و رياست 
بسياری از هيات های علمی و رسمی کشور را به 

 عهده داشته است. 
 

 نفر به هيچ حزب و گروه سياسی پيوند ندارد. آريا
 

به سمت سفير کبير و نماينده  2009تا  2006وی از 
 فوق العاده ج. ا. ا. در قزاقستان کار می کرد.

 
در  پژوهشکده خاور شناسی فر  2006در سال 

هنگستان علوم جمهوری قزاقستان در شهر آلماآتی 
ثبت نام و زير نظر بانو پروفيسور داکتر 

رييس پژوهشکده آغاز به  -رواريد ابو سعيدووام
افغانستان در «کار روی رساله دکترا زير نام 

پهنه سياست های جهانی در سده های نزدهم و 
 نمود (که نافرجام ماند).  » بيستم

 
وی هم اکنون زير نظر پروفيسور داکتر سيف هللا 

در پژوهشکده  یسرگرم کار روی رساله دکتر صفرف،
 هبردی رياست جمهوری تاجيکستان است. مطالعات را
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 آثار
 ترجمه ها:

، گروهی از دانشمندان زمين شناسی برای همه
در  1980، مسکو، ،»مير«روسی، بنگاه انتشارات 

 صفحه 250
، گروهی از دانشمندان خاستگاه های نفت و گاز

 صفحه 345، در 1984، مسکو، »مير«روسی، انتشارات 
کودکان و نوجوانان)، ، (برای آسمان پر ستاره

، (رنگين »رادوگا«يفريم لويتان، بنگاه انتشارات
 صفحه 200، در 1985کمان)، مسکو، 
(داستانی برای نوجوانان)، مسکو،  مرغزار پاک،

 150، در 1986(رنگين کمان)، » رادوگا«انتشارات 
 صفحه

فرمانده  -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان
بعدها معاون وزير  ارتش سرخ در افغانستان و

دفاع روسيه و کنون استاندار مسکو، چاپ دفتر 
وزارت امور خارجه  مطالعات سياسی و بين المللی

 صفحه 232، در 1996ايران، تهران، 
ارتشبد  افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروی،

مشاور ارشد نظامی داکتر نجيب، و  -محمود قارييف
وسيه،کلن، بعدها رييس اکادمی علوم نظامی ر

 صفحه 208، در 1997
(در دو جلد)، الکساندر  توفان در افغانستان

 صفحه 737، در 1998لياخفسکی، فرانکفورت، 
، نوشته گروهی از افغانستان مسايل جنگ و صلح

دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی 
فرهنگستان علوم روسيه، زير نظر پروفيسور 

  232، در 1378، ، تهران»نشرانديشه«داويدف، چاپ 
 صفحه

جنگ در افغانستان، نوشته گروهی از استادان 
دانشسرای تاريخ نظامی روسيه، زير نظر پيکف، 

 صفحه 343، در 2000، پيشاور، »ميوند«انتشارات 
خاور و باختر، (مجموعه مقاالت ادبی)، نوشته 
گروهی از دانشمندان روسی از دانشسرای 

، انتشارات خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه
 صفحه 135، در 2000پيشاور، » ميوند«

، نوشته در پشت پرده های جنگ افغانستان
مشاور ارشد نظامی رييس  -الکساندر مايوروف
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، دهلی نو، »پامير«جمهور ببرک کارمل، انتشارات 
 صفحه 233، در 2001

شوروی ها و همسايه های جنوبی شان:ايران و 
) نوشته 193 9-1917(در سال های  افغانستان

پروفيسور ميخاييل ولودارسکی، انتشارات 
 صفحه256، در 2001، دهلی نو، »پامير«
و. پالستون، و  افغانستان در منگنه جيوپوليتيک، 

، 2001، پيشاور، »ميوند«. اندريانف،  انتشارات 
 صفحه 160در
تجاوز بی آزرمانه؛ (پيرامون تجاوز شوروی  -14

تر موسی بر ايران و بخارا)، پروفيسور دک
استاد بازنشسته تاريخ در دانشکده  -پارسيدس

کشورهای آسيا و افريقا وابسته به دانشگاه 
 290، در 2000، پيشاور، »ميوند«مسکو، انتشارت 

 صفحه 
روسيه و خاور، نوشته گروهی از دانشمندان  -15

روسی از دانشکده مطالعات آسيايی دانشگاه سان 
، در 2003،  ، کابل»ميوند«پتربورگ، انتشارات 

 صفحه 187
، »تذکر االنقالب«ناگفته هايی در باره کتاب  -16

نوشته مال فيض محمد کاتب هزاره، انتشارات 
 صفحه 117، در 2006، کابل، »ميوند«
رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی  -17 

افغانستان، نوشته گروهی از دانشمندان روسی، 
 فحهص 240.، در 2010، کلن، »کاوه«انتشارات 

نبرد افغانی استالين (سياست قدرت های   -18
بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون)، نوشته 

استاد دانشگاه  -پروفيسور داکتر يوری تيخانف
 800، در  2012، کلن، »کاوه«ليپيتسک، انتشارات 

 صفحه
دولت و اپوزيسيون در افغانستان، داکتر  -19

در  2012، کلن، »کاوه«والديمير بويکو، انتشارات 
 صفحه 350

مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل،  -20
، آماده 1959داکتر مراد بابا خواجه يف، مسکو، 

 صفحه. 200چاپ در 
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خاستگاه و پرورشگاه تاجيک ها، داکتر  -21  
، آماده چاپ در 2006الکساندر شيشف، الماآتی، 

 صفحه. 200
يخ، ارخاوران، ايران و توران در سپيده دم ت -22

 .ص. آماده چاپ 1000گروهی از دانشمندان روسی، 
 

 صفحه  6750بيست و دو اثر در 
 

 : نوشته ها
، »ميوند«گزيده داستان های کوتاه، انتشارات  -1

 صفحه  256، در 2006کابل، 
افغانستان به کجا می رود؟ (مجموعه سخنرانی  -2

 520، در  2003)، کابل، امريکاها در اروپا و 
 صفحه

غانستان بر سر دو راهی، مجموعه سخنرانی اف -3
 صفحه 173، در  2005ها، کابل، ، 

افغانستان در چنبر گردباد سهمگين تاريخ،   -4
 صفحه  182، در 2006مجموعه سخنرانی ها، کابل،  

ابرهای آشفته و سياه بر فراز آسمان افغانستان، 
، 2010مجموعه سخنرانی ها، انتشارات کاوه، کلن، 

 حهصف 386در 
سياهچاله ناشناخته جيوپوليتيک در  -افغانستان 

(ناتو  کهکشان ناپيدای سياست های جهانی
، مجموعه سخنرانی ها، درگورستان ابر قدرت ها)

 صفحه350زير چاپ در 
روندهای همگرايی در گستره متاجيوپوليتيکی 
اروآسيای ميانه بزرگ و گستره ايرانستان، آماده 

 صفحه 500چاپ در 
پيدای افغانستان در پهنه سياست های جايگاه نا

 صفحه 500جهانی،آماده چاپ در 
لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و ديپلماسی 
افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ کشور) جلد نخست 

 صفحه، آماده چاپ 300در 
و » ديورند«نگاه توصيفی  به: پرونده مختومه  

ل رئا«از منظر »  پشتونستان«مساله نامنهاد 
 ص.، آماده چاپ 400، در »پوليتيک
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 صفحه 3500بيش از به ده اثر در
 

 آثار گردآوری و تدوين شده:  
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و 

، 2006بازسازی افغانستان(مجموعه مقاالت)، کابل، 
 صفحه 410در 

افغانستان و جهان(مجموعه مقاالت اطالعاتی)، 
 صفحه 600، در 2005کابل، 
گزيده  نزديک می شود،» پايان خط»: «ديورند

، کلن، »کاوه«انتشارات  مقاالت گرد آوری شده،
 صفحه 320، در 2009

  
 صفحه1130سه اثر در 

 
 کتاب ها و کتابواره های آگاهی بخش انترنتی:

آذرخشی در سپهر  شبستان، گزيده مقاالت گرد -1
  2006آوری شده از شبکه های انترنتی،  

فرا راه آيندگان، گزيده مقاالت گرد چراغی   -2
   2008آوری شده از شبکه های انترنتی، 

کتابواره آگاهی بخش انترنتی، ديدگاه ها و  -3
 250پخش شده از کهکشان انترنتی، در  برداشت ها،

 .2013صفحه، انتشارات کاوه، کلن، 
 

 صفحه 2500سه اثر در بيش از 
 
 

 ويرايش آثار:
از ز ده هزار صفحه، سی عنوان کتاب در بيش ا

در بنگاه های پروگرس، مير و جمله بيست اثر 
رادوگا در مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات 
مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت خارجه 

 افغانستان در کابل 
 
 

 اهتمام در چاپ آثار:
اثر  دو اهتمام در چاپ پنج عنوان کتاب، از جمله

ه اثر مهم در صفحه، و س 300به زبان انگليسی در 
 تاريخ ديپلماسی کشور:
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کشور شاهی افغانستان و اياالت متحده، ليون و  -1
ليال پوالدا، ترجمه استاد داکتر پنجشيری، کابل، 

 صفحه  375، در 2005
تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد نخست،  -2

لودويک آدمک، ترجمه استاد زهما، انتشارات 
 هصفح 284، در 2005پاييز،پاريس، 

تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد دوم،  -3
لودويک آدمک، ترجمه استاد صاحب زاده، انتشارات 

 صفحه 410، در 2005پاييز، پاريس، 
 

  صفحه 1300پنج اثر در 
 

 نگارش و ويرايش  مقاالت در  مجالت: 
چاپ دوازده شماره مجله( فصلنامه مطالعات 

 استراتيژيک)
 
 صفحه  1500در   
 

 ت در نشريات پريوديک مختلف:چاپ مقاال
از جمله در افغانستان در  شهرهای کابل و 
مزارشريف،  ايران، روسيه، قزاقستان، 

 ، انگلستان و آلمان.امريکاقرغيزستان، 
 صفحه 500در 

 
صفحه  27000 جمعا هشتاد و پنج اثر در نزديک به

آماده چاپ  و سه  7اثر چاپ شده،   75(از جمله 
 نترنت و ده ها مقاله)اثر پخش شده در ا

 
 آثار زير کار:

از سينکيانگ تا خراسان: تاريخ مهاجران آسيای 
 ميانه، داکتر کمال عبدهللا يف، زير ترجمه

سير تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در 
 افغانستان، داکتر ويکتور کارگون، زير ترجمه

پديدآيی پاکستان و مساله پشتون، داکتر 
 پانيچکين، زير ترجمه

ت تجاوز بريتانيا در افغانستان، داکتر شکس
 خالفين، زير ترجمه
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دولت کيرپاند (پادشاهی دودمان کوشانی)، داکتر 
 زير ترجمه دوشنبه، گوزل محی الدينوا،

صادق هدايت: سوشيانسی که پس از مرگ به دنيا 
 آمد، پروفيسور دانيال کميسارف، زير ترجمه
 بازی بزرگ، الکساندر لياخفسکی، زير ترجمه

حزب دمکراتيک خلق بر اريکه قدرت، داکتر 
امين و  -سيلينکين، در دو جلد، دوره های تره کی

 کارمل، زير ترجمه
لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و ديپلماسی 
افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ کشور) جلد دوم، 

 در دست نگارش  
لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و ديپلماسی 

ان (نگاه ديگر به تاريخ کشور) جلد سوم، افغانست
 در دست نگارش  

دولت يفتلی و نقش آن در تاريخ آسيای مرکزی، 
 300در   2012عيسی محمدف، دوشنبه، معروف داکتر 

 زير ترجمه ،صفحه
تاريخ امارت بخار (نيمه دوم سده هشتم و ميانه 

، 2005های سده نزدهم ميالدی)، اسماعيلوا، خجند، 
 ه، زير ترجمهصفح 295در 

صفحه که قسما در تارنمای کانون  4000جمعا 
 مطالعات و پژوهش های افغانستان پخش شده است.

 هزار صفحه. 31مجموع نوشته ها: 
 
 

صفحه  27000آثار آقای آريانفر از نگاه حجم کار (
صفحه)  31000صفحه زير کار، جمعا  4000نشر شده و 

در تراز  در افغانستان ريکورد به شمار می رود و
گستره زبان پارسی دری از اين نگاه ايشان را می 
توان با بزرگانی چون داکتر باستانی پاريزی 

 مقايسه نمود. 
 
  
 
 
 
 
 
 


