
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 معاونت پژوهشی و فناوری
 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 

شناختی حضور اقوام سکایی بررسی تاریخی و باستان

شناختی گورستان های باستاندر ایران براساس یافته

 شهرآباد مشگینخرم
 

 طرح: انمجری

 رضا رضالو

 یحیی آیرملو
 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی –شناسی گروه باستان
 

این طرح با تصویب و حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجر 

 شده است.

 1396 - ماهدی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ

 

 فهرست مطالب

 فحهص                                                                          عنوان                                                                 

 فصل اول: کلیات تحقیق

 2 .......................................................................................................................... مسأله انیب -1-1

 4 ..................................................................................................................... تحقیق سواالت -1-2

 4 ....................................................................................................................پژوهش اتیفرض -1-3

 4 .........................................................................................................................اجرا از هدف -1-4

 5 ........................................................................................... طرح انجام ضرورت و توجیهي داليل - 1-5

 5 .................................................................................................................. پژوهش ینهیشیپ -1-6

 34 ....................................................................................................................... ييسکا اقوام -2-1

 36 ...................................................................................................... يخيتار منابع در سکاها -2-1-1

 36 ................................................................................................................ يوناني منابع -2-1-1-1

 38 ............................................................................................................... یآشور منابع -2-1-1-2

 41 ................................................................................................................. يبابل منابع -2-1-1-3

 43 .................................................................................... ایاوراس در ييسکا يشناختباستان مواد -2-1-2

 45 ............................................................................................................ مغولستان غرب -2-1-2-1

 45 .................................................................................................................. تووا ةیناح -2-1-2-2

 46 ................................................................................................................ یآلتا یةناح -2-1-2-3

 46 ............................................................................................................. یمرکز یایآس -2-1-2-4

 47 .................................................................................................... (5 ۀشمار ۀحوز) رانيا -2-1-2-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... قفقاز جنوب -2-1-2-6

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... قفقاز شمال -2-1-2-7

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... نيالنهرنیب -2-1-2-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. ریصغ یایآس -2-1-2-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... مهيکر ةمنطق -2-1-2-10

 .Error! Bookmark not defined ....................................... اروپا شرقجنوب و نياوکرا جنوب -2-1-2-11

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... مصر -2-1-2-12

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... وناني -2-1-2-13

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یمرکز یوپاار -2-1-2-14

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... ترانهيمد غرب -2-1-2-15



 ب

 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ يغرب یاروپا -2-1-2-16

 .Error! Bookmark not defined ......................... هانیتدف نيا در اسب تیاهم و ييسکا یهانیتدف -2-1-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................. آبادخرم گورستان یقرارگیر موقعیت -3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................. نشهریمشگ آبادخرم گورستان ييسکا یهاکورگان -3-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. 22 شماره کورگان -3-2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................. 22 شماره گور در شده داده قرار یايهدا -3-2-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... 20 شماره گور -3-2-2

 .Error! Bookmark not defined .................................. 20 شماره گور از آمده دست به یايهدا -3-2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... 21 شماره گور -3-2-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... 21 شماره گور یايهدا -3-2-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... 26 شماره گور -3-2-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... یریگجهینت -4-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ مآخذ و منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت

 

 فهرست تصاویر

 فحهص                                                عنوان تصویر                                                                    
 44 ......................................................................... ييسکا اقوام فرهنگ نفوذ و گسترش حوزه -1 ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ......................... رانيا غربشمال در مطالعه مورد محوطه تیموقع -2ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............ شهرنیمشگ آّبادخرم گورستان در ييسکا یکورگانها تیموقع -3ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................................... 22 شماره گور اول سطح -4ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ................................................... 22 شماره گور دوم سطح -5ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .......................................... کاوش اتمام از بعد 22 شماره گور -6ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .............. 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -7ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .............. 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -8ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .............. 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -9ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............ 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -10ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............ 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -11ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............ 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -12ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............ 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -13ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............ 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -14ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............ 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -15ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............ 22 شماره گور از آمده بدست ينیتدف یايهدا از ييهانمونه -16ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................................ 20 شماره کورگان یهانیتدف -17ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................... 20 شماره گور از آمده بدست یايهدا -18ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................... 20 شماره گور از آمده بدست یايهدا -19ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................... 20 شماره گور از آمده بدست یايهدا -20ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................... 20 شماره گور از آمده بدست یايهدا -21ريتصو

 .Error! Bookmark not defined .................................... 20 شماره گور از آمده بدست یايهدا -22ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. 21 شماره گور -23ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................. 21 شماره گور از آمده بدست يسفال ظروف -24ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ..................... 21 شماره گور از آمده بدست يسفال ظروف قطعات -25ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ...................................... 26 شماره گور یرو يسطح ساختار -26ريتصو

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. 26 شماره گور -27ريتصو

 



 ث

 

 چکیده

 ختلفي ازماحي ، در نواز جمله عوامل انساني و زيست محیطي به داليل مختلف ،از حدود اوايل هزاره اول ق.م.

سوی  ها، اقوام سکايي بههای قومي شدت گرفت و در پي همین حرکتآسیای مرکزی و جنوب سیبری حرکت

ام قوعقیب اتو در  دهد که اين اقوام به دنبالغرب هجوم آوردند. منابع تاريخي از جمله تاريخ هرودوت نشان مي

شرقي و  ناتوليغرب ايران، آديگری از همین ريشه يعني کیمريان به سوی جنوب قفقاز و از آنجا به سوی شمال

يخي را تار ارشاتگزشناختي، ها مدارک و اکتشافات باستانالنهرين وارد شدند. در اين حوزههايي از بینقسمت

جوم و هرا از  کنار گزارشات تاريخي، تصوير بهتریشناختي در تائید کرده و موجب شده تا اين مدراک باستان

 غرب ايران ارائه دهد. حضور اقوام سکايي در غرب آسیا و از جمله شمال

ستاني حوطه گورهای باستاني ايران است. اين مشهر يکي از منحصر به فردترين سايتآباد مشگینگورستان خرم

اين گورستان مربوط  IIIهای عصر آهن ما قرار داده است. يافته در اختیار IIIو  IIاطالعات ارزشمندی از عصر آهن 

ت بدس ناختيشمادی باستان هایيافتهدر اين پژوهش سعي شده تا براساس شواهد و شود. به اقوام سکايي مي

-ر شمالد ن اقوامو منابع تاريخي چگونگي حضور اياستان اردبیل  شهر آباد مشگینآمده از حفاری گورستان خرم

اوش قرار گرفت ککورگان بزرگ سکايي مورد  3در اين گورستان  غرب آسیا مورد مطالعه قرار گیرد. غرب ايران و

ز ، جزئي ار کدامههای باشکوه انساني و حیواني، هدايای تدفیني بسیاری بدست آمد که از آنها عالوه بر تدفین

راسیا های اویشتر خود را در بسیاری از بخشآيند که پهای فرهنگي و هنری اقوام سکايي به شمار ميشاخصه

 اند.نشان داده

 ب.يي، تدفین اسهای سکاکورگانشهر، آباد مشگینگورستان خرم، اقوام سکايي، غرب ايرانشمال :کلیدیواژگان
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 لهبیان مسأ -1-1

ت، ي بوده اسهای تاريخبحث گویپاسخبخشي شناختي به طور رضايتدر زمینه سکاشناسي، مطالعات باستان

-باستان ارکردولي اين موضوع برای مناطق مختلف سکايي به طور چشمگیری متفاوت است. به عنوان مثال، اين ک

نوب یاه، جسی ی شمال درياسیبری يا ناحیه تووا، منطقه آلتای، شمال قفقاز، ناحیهشناسي در مناطق جنوب 

ب ايران و غرش بوده، ولي در جنوب قفقاز، شمالشرق اروپا و جنوب اکراين رضايت بخدريای آزوف يا جنوب

 شود هنوزياد مي شناسي سکايي از آنها با عنوان غرب آسیاالنهرين که در ادبیات باستانآناتولي شرقي و بین

ثاری آاطق فقط اين من شناسي ارائه دهند. ازشناسان نتوانستند آثار قابل توجهي به دنیای تاريخ و باستانباستان

کايي سنوع  از قیقاًدبا اينکه  اني بدست آمده است؛ در برخي موارد، اين آثار،های باستمرتبط با سکاها از محوطه

ا را به وان آنهتهای سکايي، نميهای فرهنگ سکايي از جمله تدفینير ويژگي، ولي به خاطر عدم وجود ساهستند

 طور قابل اطمیناني به خود سکاها نسبت داد.

اندک،  شود، با گذشت زمانيای وارد ميهنگامي که قومي به عنوان مهاجر يا مهاجم به سرزمین بیگانه

دهد. با اينکه شايد اقوام مهاجر يا مهاجم چنین هدفي را فرهنگ خود را به عنوان عاملي مؤثر در آن گسترش مي

انکارناپذير و روابط فرهنگي، خود به عنوان عاملي محرک به چنین فرآيندهايي سرعت  تأثراتو  ریتأثدنبال نکنند، 

ت شوند و معادالبخشد. آنان به هر عنوان، در پي تسلط بر منابع انساني و طبیعي به مناطق بیگانه وارد ميمي

 یهسازند و بعد از تثبیت حضور خود، تعمدًا به اشاعفرهنگي، سیاسي و اجتماعي مناطق فتح شده را دگرگون مي

پذيرد. آيند. در اين بین، بر اثر تعامالت فرهنگي، هنر اين اقوام مهاجر يا مهاجم نیز تأثیراتي ميفرهنگ خود برمي

بوده است و پیامد چنین کشمکشي، ايجاد فرهنگي همگون در در غالب موارد همراه با جنگ  تأثراتو  ریتأثاين 

تر باشد، گسترۀ فرهنگ غالب اش گستردهها بیشتر تداوم داشته و دامنهشود. هر چه اين جنگای وسیع ميگستره

های ايجاد کنندۀ آيد. شاخصشمار ميبیشتر خواهد بود؛ در اين روند، قدرت نیروی مهاجم، عاملي اصلي به 

کنند؛ به عبارت ديگر، ويژگي فرهنگي يک قوم در در اين پهنه در غالب موارد مشترک و مشابه عمل مي همگوني
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 ایپهنه دهد. نحوۀ گسترش فرهنگ اقوام سکايي درهايي مشابه را نشان ميهم، شاخصه دو نقطة جغرافیايي دور از

 است.کرده  پیروی سازوکاری چنین تقريباً از کوتاه، مدتي و در وسیع

ال و ی، شماقوام سکايي در آغاز هزارۀ اول پ.م در حرکت خود به سوی غرب، بیشتر مناطق آسیای مرکز

دريای  ووالي مصر النهرين و حايران، شرق آناتولي، بین غربشمالشرق اروپا، جنوب قفقاز، شمال دريای سیاه، 

-ن تدفینايي چوهاطق به جا گذاشتند؛ ويژگيهای فرهنگي خود را در اين منمديترانه را در نورديدند و شاخصه

سر اين در سرا توانهای خاص تزئین اشیای زينتي و سبک ويژۀ ابزار جنگي آنها را ميفرد، شیوههای منحصربه

طق، از ين مناهای حاکم در اپهنة وسیع جغرافیايي مشاهده کرد. مسیر حرکت و چگونگي برخورد آنها با قدرت

 اساسبر( و Herodotus, IV: paragraph.2انا و آشور، در منابع تاريخي توصیف شده است )جمله اورارتو، ماد، م

 يي از اينهاند و بخشايران وارد شد غربشمال توان فهمید که آنها برای مدت کوتاهي نیز بهها ميهمین گزارش

به اثبات  حضوری راشناختي ما چنین های باستانکه پژوهش طورهمانمنطقه را تحت تسلط خود گرفتند؛ 

 رسانده است.

ر نشده وزه کاغرب ايران، تاکنون هیچ پژوهشي راجع به حضور اقوام سکايي در اين حدر حوزه شرقي شمال

ری از که بسیا شهر آثار قابل توجهي از اقوام سکايي را ارائه نمودآباد مشگینکاوش در گورستان خرماست. 

-نني باستای و میداابا استفاده از مطالعات کتابخانهداد. در اين پژوهش های فرهنگي اين اقوام را نشان شاخصه

-يژگيومترين غرب ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. يکي از مهشناختي حضور اقوام سکايي در شمال

یای يي در آساهای سکآباد، قابل قیاس بودن آنها با بسیاری از آثار سکايي ساير محوطههای محوطه خرمهای يافته

ه اول ايل هزارهای سیاسي اوتوان بسیاری از برهمکنشو شمال و جنوب قفقاز است. با اين مقايسات ميمرکزی 

 ق.م را ترسیم نمود.
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 سواالت تحقیق -1-2

 زير انجام داد: هایپرسشپژوهش راجع به اين موضوع را مي توان در قالب 

 توان تبیین نمود؟با چه معیارهايي ميايران را  غربشمال حضور سکاها درالف( 

تصوير  و غرب آسیا را به غربشمال شناسي چگونه حضور اقوام سکايي درگزارشات تاريخي و مدارک باستان (ب

 اند؟کشیده

 کرد؟ ايران را به چه صورت مي توان تحلیل غربشمال های آثار نوع سکايي غرب آسیا وويژگي (ج

 فرضیات پژوهش -1-3

 در اين باب مي توان مطرح نمود به اين شکل مي توان ارائه داد: فرضیاتي را که

یشتر باست که  های مختص اين اقواميکي از مهمترين داليل برای حضور سکاها در يک منطقه وجود تدفینالف( 

 ه است.ايران بدست آمد غربشمال به صورت تدفین اسب ديده مي شود، که اين شاخصه در غرب آسیا و

ي در باب ات تاريخها و آثار نوع سکايي، گزارششناختي از جمله تدفینمدارک و اکتشافات باستانمطالعه  (ب

 کنند.اين موضوع را تأئید مي

يران اهای به هیچ وجه به واسطه پیدا شدن تنها چند شي نوع سکايي مانند آنچه که در برخي از محوطه (ج

مود ا تلقي ندر آنج داد و آنها را دلیلي بر حضور سکاهاشود، نمي توان آنها را به خود سکاها نسبت ديده مي

های طهز محوبلکه بايد چندين شاخصه نوع سکايي در کنار يکديگر پیدا شوند، اين ويژگي فقط در برخي ا

 شود.ديده مي غربشمال غرب آسیا و

 هدف از اجرا -1-4

 شناختي.باستان ان براساس مدارک تاريخي واير غربشمال تبیین حضور سکاها درالف( 

 .هاحوزه قوام در ايناايران و استان اردبیل و ارتباط آنها با حضور اين  غربشمال معرفي آثار نوع سکاييب( 
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 دالیل توجیهی و ضرورت انجام طرح - 1-5

ايران  غربالشم و الزم به ذکر است که تاکنون در مورد فرهنگ سکايي و آثار مربوط به اين اقوام در ايران

دی متما هایهیچ پژوهشي صورت نگرفته است. اين پژوهش در نوع خود اولین تحقیق در اين مورد است. سال

نون به و تاک غرب ايران به مباحثه پرداخته انداست که پژوهشگران بر سر حضور و عدم حضور سکاها در شمال

ت کاها بدسه خود سبشناختي ايران آثار قابل استناد ای نرسیدند. هنوز از هیچ محوطه باستاننتیجه قانع کننده

ثاری آد چنین شهر يعني گورستان خرم آباغرب ايران تنها در يک محوطه در دشت مشگیننیامده است. در شمال

 بدست آمده است.

 ی پژوهشپیشینه -1-6

ته بود؛ ولي در چند تا يک دهه پیش تقريباً هیچ پژوهش جامعي در مود قبايل سکايي در ايران انجام نگرف

ای تحت عنوان مناسبي برای مطالعات سکاشناسي صورت پذيرفته است. در مقاله یسال اخیر، پیش زمینه

(، به طور کلي 1385خانیکي، )فیروزمندی و لباف« های تدفینساختار اجتماعي جوامع سکايي با نگرش به شیوه»

-)فیروزمندی و نیکديگری  یهقرار گرفته است؛ در مقال های تدفین اقوام سکايي در آسیای مرکزی مدنظرشیوه

(، صرفًا به انواع تدفین اين اقوام اشاره شده است. در پژوهش جديد ديگری آئین تدفین اسب در 1387گفتار، 

شناختي مورد توجه قرار گرفته است )رضالو و آيرملو، شناختي و جامعهمیان اقوام سکايي با رويکردی اسطوره

شناختي در پژوهش غرب ايران براساس منابع تاريخي و باستانهمچنین حضور تاريخي آنها در شمال(. 1393

(. در مورد اقوام سکايي چندين اثر مهم ديگر نیز وجود دارد که به 1394ديگری بحث شده است )رضالو و آيرملو، 

نوشتة تامارا تالبوت رايس و « سکاها»ب توان به کتاها ميترين ايناند. از مهمصورت ترجمه يا تألیف ارائه شده

( به فارسي ترجمه 1390و  1388نوشتة سولیمیرسکي اشاره کرد که هر دو توسط خانم بهزادی )« هاسارمات»

و « النهرين و هالل حاصلخیزهای کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بینقوم»های اند. همچنین در اين زمینه کتابشده

( آثار شاخصي به 1386و  1384، هر دو به تألیف خانم بهزادی )«ی مرکزی و فالت ايرانهای کهن در آسیاقوم»
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( از 1346)بهنام، « های مکشوف در پازيريک(، گنجینه1368)بهزادی، « هنر سکايي»مقاله  آيند.شمار مي

 های قديمي راجع به هنر اقوام سکايي است.پژوهش
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 اقوام سکایی -2-1

از  ل کیمريانه دنبابی اول ق.م. به داليل مختلف و داستان سکاها از اين قرار است که آنها در اوايل هزاره

هتر برکت يا حی خود يعني نواحي جنوب سیبری و ناحیه تووا به سوی شرق رهسپار شدند. اين نوع اولیهمسکن 

ها از شرق سواحل کند آن(. با اينکه هرودوت اشاره مي2، بند4بگويیم هجوم، از گزارشات هرودت آشکار است )جلد

شکالت نسته متواالعبور است و ميعبدريای سیاه به سوی پايین سرازير شدند، ولي اين مسیر نزديک بسیار ص

مجبور  ه آنهاکرسد تر به نظر ميويژه و عجیب و غريبي را به تمام مردم مهاجر عرضه کند. اين موضوع طبیعي

شان دهد که ناسته تا وت خوبودند با عبور از داريال، نیمه راهي در امتداد قفقاز، به سوی ماورای قفقاز بیايند. هرود

ری در سیر ديگمگويد که اينها از توانستند کیمريان را گم کرده باشند و ميعقیب کننده ميچگونه سکاهای ت

اهي به د. با نگاز باشهای قفقالیه شرقي رشته کوهنزديک دريای کاسپین آمدند. اين راه بايد مسیر دربند در منتهي

ای ده که برزم بوارد شده باشند پس الشود که اگر آنها از اين مسیر وموقعیت استراتژيکي اين گذرگاه روشن مي

بیل و دشت ارد ه مهمتر ازايران و از هم غربشمال النهرين، حتماً بايد ازورود به آسیای صغیر و از آنجا به بین

ا اينکه م ست ولياشدند و چنین نیز بوده است چون آثاری از آنها در اين حوزه بر جای مانده مشگین شهر رد مي

د به ه بتواننريم کاهیم از حضور اين اقوام با اطمینان سخن به میان آوريم نیاز به مدارکي دادر يک محوطه بخو

  ی روشني پاسخ دهند و هر يک دلیلي برای درستي ديگری به حساب آيد.مستندات تاريخي به شیوه

 ,Curtis) ،1های متعددی داشته است. در زبان فارسي باستان ساکانام اين قوم در نزد ملل مختلف تلفظ

؛ در زبان چیني،  3؛ در آشوری، ايشکوزای(Gershevitch, 1985: 253) 2ها؛ در زبان يوناني، اسکوت(2005 :13

 (. Bailey, 2009: 67)ثبت شده است  5و در نزد هنديان چاکا 4سای

مربوط به های های کتیبة بیستون و نیز حجاریسند حضور سکاها در تاريخ ايران باستان حجاری نيترمهم

اقوام سکايي در زمرۀ آخرين قبايل  (.Gershevitch, 1985: 819-23)است  دیجمش آورندگان در تختصف هديه

                                           
1 - Saka 
2 - skuthai 
3 - Ishkuza 
4 - Sai 
5 - Chaka 
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-آريايي بودند که پس از مهاجرت ساير اقوام هند و اروپايي در پايان قرن هشتم پ.م از سرزمین اصلي خود )جلگه

و جنوب سیبری امروز و شمال دريای کاسپین و های جنوب روسیه( بیرون آمدند و در شمال آسیای مرکزی 

های پهناور اين ناحیة بسیار وسیع پراکنده شدند. آنها در مهاجرت های قفقاز در دشتحدود غربي آن تا پشت کوه

های ديگر به سه شاخة اصلي تقسیم شدند؛ سیر مهاجرِت يک تیره از آنها به طرف غرِب دريای خود به سرزمین

، به معني سکاهای فراسوی دريا )دريای 1«ساکا پرادريا»اورال بود. اين شاخة سکايي را ايرانیان  هایکاسپین و کوه

. به گفتة هرودوت (Farrokh, 2007: 23)اند اسکوت( شهرت يافته) 2نامیدند و در نزد يونانیان به سايسسیاه( مي

و  3ها؛ دومین گروه، ماساژت(33Herodotus, 2009 :)سال بر آسیای غربي حکومت راندند  28به مدت  اينها

زيستند ای بین آمودريا، سیردريا و شمال خوارزم مينیرومندترين قوم وابسته به سکاها بودند. آنها در ناحیه

(؛ سومین گروه، سکاهايي هستند که به داخل فالت ايران مهاجرت کردند و با طوايف 205-201 :1386)بهزادی، 

بود که در منابع يوناني   4آوارگاهومپس با آنها درآمیختند. يکي از اين طوايف، ساکاماد و پارس همسايه شدند و س

  (.Dandamaev, 1989: 139) ياد شده است 5از آن با عنوان آمیريانس

گری ين سلطهگذاری صريح اولو اينکه تاريخکند، سال ذکر مي 28هرودوت تسلط سکاها را بر غرب آسیا 

یوتروويچ پپ.م؛  590( برای پايان اين دوره، تاريخ Rostovtzeff, 1925: 82روستوتوزف ) است. دشواربسیار 

(Piotrowicz, 1929: 56 با يک فاصله، قبل از اينکه آنها به زور در سال )ج شوند، تاريخ پ.م از آسیا خار 590

پ.م و  625( Ghirshman, 1964: 98پ.م؛ گیرشمن ) 648يا  652( Adontz, 1946: 305پ.م؛ آدونز ) 617

 کنند.پ.م را پیشنهاد مي 516( Konig, 1934: 36کونیگ )

 

 

                                           
1 - Saka Paradraya 
2 - Scythe 
3 - Massagetaes 
4 - Saka haumavarga 
5 - Amyrgaeans 
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 در منابع تاریخیسکاها  -2-1-1

 منابع یونانی -2-1-1-1

در منابع يوناني داستان سکاها با مردمان ديگری که تقريبًا از همان نوع بودند بهم پیوسته است، يعني 

تعداد اندکي از آنها که در کريمه پناهنده شده بودند، بقیه توسط  های هرودوت به جزکیمريان، که بر طبق گفته

سکاها از استپهای جنوب روسیه رانده شده بودند. کیمرياني که از قفقاز به سوی آسیای غربي عبور کردند توسط 

ازير کند که آنها از شرق سواحل دريای سیاه به سوی پايین سرسکاها دنبال شدند. با اينکه هرودوت اشاره مي

توانسته مشکالت ويژه و عجیب و غريبي را به تمام شدند، ولي اين مسیر نزديک بسیار صعب العبور است و مي

، نیمه راهي 1رسد که آنها مجبور بودند با عبور از داريالتر به نظر ميمردم مهاجر عرضه کند. اين موضوع طبیعي

نويسد که سکاها با تعقیب (. هرودوت ميHerodotos IV: 2در امتداد قفقاز، به سوی ماورای قفقاز بیايند )

ای به برخورد يا تماس بیشتر بین اين دو کیمريان به سوی آسیای غربي کشیده شده بودند اما وی هیچ اشاره

 » :کند شامل ذکر مي در کتاب چهارم بند ششمنام قبايل و طوايفي از سکاها را که هرودوت مردم نکرده است. 

لیپوکسانیس،  »: ند ازااست که اسامي سران اين قبايل عبارت «آئوخاتها، کاتیارها، تراسپیها ، پاراالتها و اسکولوتها

هستند. هرودوت در بند « ارباب و سرور»معنای ه ی ايراني و باتي با ريشهمکلکه   «اپروکسانیس و کوالکسانیس

 وی اين اقوام را از غرب به شرق بر کند.ذکر مي سکايیه را کتاب چهارم خود نام اسامي اقوام ساکن سرزمین 17

برد و برخي از ترتیب اقوام دورتر در سمت شرق را نام ميه شمارد يعني ابتدا اقوام غرب و نزديکتر به يونان و بمي

کالي »و  «آالزونها »نها همان رسوم سکايي را دارند از آن جمله آکند که بسیاری از نان را ذکر ميآويژگیهای 

(. Herodotos IV: 18) کید هرودوت از نژاد سکايي نیستند آدمخوارها هستندأدر اين بین قومي که به ت. «پیدها

هرگز   چادرنشیني که سکاهای بیابانگرد و پس از نام بردن از سکاهای کشاورز در سمت شرق بهوی همچنین 

ه که ب کندنیز به سکاهای پادشاهي، اشاره مي 20بند . در (Herodotos IV: 19) کندکنند اشاره ميکشاورزی نمي

دانند. هرودت ن سکاها هستند که سکاهای ديگر را بردگان خود ميين و دلیرتريتعدادتر ی هرودوت پرگفته

 او از اين گروه به عنوان، سکايي باشند گروهاين ساکن بودند، از  دهد، ماساژتها که اطراف رود جیحوناحتمال مي

                                           
1 - Darial 
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ترين توصیف هرودوت از سکاها مربوط به آيین اما جالب(. Herodotos IV: 20) بردنیرومند و جنگاور نام ميقومي 

 شناختي قابل قیاس است. ویهای باستانتدفین آنهاست که در برخي موارد مايه حیرت و در بسیاری موارد با داده

های پادشاهان آنها )سکاها( آرامگاه»دهد: مي مراسم تدفین سکاها را چنین شرح ،در بخشي از کتاب چهارم خود

پادشاه، سکاها گوری وسیع به شکل چهارگوش در زمین حفر  واقع است. پس از مرگ« گرهي»در سرزمین 

و پس از عبور از میان  دادهای قرار در داخل ارابهپادشاه را شد، جسد مومیايي شده  کنند. هنگامي که گور آمادهمي

. در ..دهندقرار مي ، درون قبر و بر روی تختيرا جان پادشاهو در آنجا پیکر بي کنندهمراهي مي« گرهي» تاقبايل، 

کشته شده است و نیز ساقي، آشپز،  فضای باز اطراف جسد پادشاه، يکي از همسران وی، که با خفه کردن،

پس از  ...شوندو به خاک سپرده ميطاليي پادشاه، به همراه ا رسان، تعدادی اسب و جامهایمیرآخور، نوکر، پیام

آنها بايد از نژاد سکايي باشند، به همراه پانزده رأس از  گيگذشت يک سال، پانزده تن از نزديکان پادشاه، که هم

پانزده جسد مرد جوان نیز بر  عالوه بر اين شونددفن مي به همراه شاهزين و يراق  و بازيباترين اسبها خفه شده، 

 (.Herodotus 1949: 316-375) «شودرار داده ميروی جسد اسبها ق

کسي که ظاهراً ارباب مهاجمان اولیه بود  2، پسر پراتوتیس1امپراطوری سکاها در آسیا، اول بار بوسیله ماديس

هايشان در حال محاصره نینوا بودند، ماديس آنها را تاسیس گشت در اين گزارش هنگامي که مادها پس از پیروزی

کند گويا سکاها پس از تصرف کند. براساس آنچه که هرودوت عنوان ميسلطنت آنها را سرنگون ميشکست داده و 

پادشاه مصر، با رشوه و التماس با آنها مالقات کرده و آنها  ،3تمام آسیا به سوی مصر پیشرفت کردند. پیسامتوکوس

در  4یني کردند، در نتیجه از شهر آسکالونکند که به جلوتر پیشرفت نکنند. از آنجائیکه آنها عقب نشرا متقاعد مي

-عبور کردند. بسیاری از آنها بدون هیچ تعرضي به راه خود ادامه دادند ولي تعداد اندکي از آوارگان الهه 5فیلیستیا

های هرودوت، آفروديت بر آنها و های قديمي وقف شده به معبد آفروديت اورانوس را غارت کردند. براساس گفته

گويند کساني که اين کسالت را دارند آن را به اين دلیل )تعرض به بیماری زنانه فرستاد. سکاها مي نسل آنها يک

                                           
1 - Madys 
2 - Protothyes 
3 - Psammetichus 
4 - Ascalon 
5 - Philistia 
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  (.Herodotos IV: 67/7نامند )مي 2يا مردانِ زن 1معبد آفروديت( دارند. سکاها اين چنین افرادی را مردانِ ناتوان

ويران گشته بود و خشم و گستاخي  ،کشور در طول سلطه سکاها، تمام بخشهایکند هرودوت همچنین اظهار مي

کردند اما همچنان تحمیلها و ميآوری ها مستولي يافته بود. آنها به طور منظم باج و خراج جمعآنها بر اين قسمت

آنها تدارک ديد، آنها را  اندر نهايت هووخشتره ضیافتي برای تعدادی از بزرگ ه است.غارتهای ويژه مردم ادامه داشت

د. پس از آن مادها سلطنت خود را بازيافتند و آشوريان را تحت تسلط نمومست کرده و بسیاری از آنها را قتل عام 

خود در آوردند. اين محاصره دوم نینوا بود پس از اولین بار که بوسیله سکاها به عنوان متحدان آشور تحريک شده 

بعد از اين فاجعه، سکاها به سرزمین خودشان بازگشتند. زماني که به موطن خود  (.Herodotos I: 103بودند )

ای که نگهبانان گاوها بوده های کور شدهرسیدند ارتش بزرگي را در مقابل خويش ديدند. اين ارتش از فرزندان برده

که علت اين امر را شنیده بود. اين مردان جوان هنگامي  تشکیل شدهو همسرانشان را به عنوان فاسق گرفته بودند 

طرف  اينبودند در برابر بازگشت سکاها برای جنگ آماده شده و خندقي بسیار عريض و بزرگ در عرض کريمه از 

سکاها برای بار دوم زنان و  ،نشدند سکاهاحفر کرده بودند. هنگامي که آنها موفق به مغلوب ساختن  ی درياتا آنسو

ت کرد در نتیجه خود را أاين عمل آنها را آزرده و بي جر ،زير شالق خود گرفتندفرزندان آنها را به نشانه بردگي 

 .(Herodotos IV: 1-4) تسلیم سکاها کردند

 منابع آشوری -2-1-1-2

کنند، بربرياني معرفي مي 5يا ايشگوزای 4و آشگوزای 3اسناد آشوری کیمريان و سکاها را با عناوين گیمیرای

امپراطوری باستاني اورارتويي نفوذ کرده بودند.  اولین اشاره به گیمیريا يا کیمريها در زمان که از شمال به داخل 

(. پسرش سناخريب به عنوان جانشین و والي مرزهای پ.م 725-721دهد )سلطنت سارگن دوم آشوری روی مي

( گزارش Pfeiffer 1935: 11; Adontz 1946: 112پ.م ) 707کرد در سال شمالي که در ارمنستان فعالیت مي

 :Luckenbill 1927کرده که پادشاه، روسای اوراتويي به دست کیمريها شکست سنگیني را متحمل شده است )

                                           
1 - men Enarees 
2 - Men-Women 
3 - Gimirrai 
4 - Ashguzai 
5 - Ishguzai 
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توانستد به ماورای قفقاز يعني سرحدات اند آنها لزومًا مي(. اگر کیمريان از طريق عبور از داريال آمده137-9

پ.م( از کیمريان در منابع آشوری چیز زيادی  704-681يب )اورارتويي رسیده باشند. برای سلطنت خود سناخر

(، کیمريان در چهارمین سال اين سلطنت پ.م 680-669شود. در زمان پادشاه بعدی، آسارهادون )شنیده نمي

( اشاراتي به میان آمده است. Luckenbill 1927: 516-546اند و همچنین برای اولین بار از سکاها )ذکر شده

در غرب، نزديک کلیکیه به همراه  2را در سرزمین هوبوشنا 1کند که پادشا کیمريان، تئوشپادعا ميآسارهادون ا

، به عنوان 3، سکاها تحت رهبری پادشاهشان ايشپاکيشرقشمال تمامي نیروهايش منحدم کرده است. همچنین در

(. اين موضوع بايد به اين معني Luckenbill 1927: 533اند )هدايت کننده يک شورش ناموفق در مانايي ذکر شده

باشد که سکاها به صورت يک گروه جنگجو از طريق مسیر دربند در آذربايجان و با اجبار به سوی جنوب وارد 

-اند. آنها پیش از اين به صورت عشاير در شرايط نسبتًا خوب با شخم زني محلي به امرار و معاش زندگي ميشده

بود کسي که بسیار قوی بوده و آشکارا توسط آسارهادون به عنوان يک  4رتاتوواپرداختند. پادشاه ديگر سکايي با

متحد واقعي در برابر اورارتو، مانا و کیمريان نام برده شده است. آسارهادون با درخواست بارتاتووا برای ازدواج با 

، پسر خدا چنین (. او از خدای شمشAdontz 1946: 131; Klauber 1931: 16يکي از دخترانش آشفته گشت )

پرسد: اگر بارتاتووا دختر مرا بگیرد، آيا از دوستي واقعي سخن خواهد گفت؟ و سوگند آسارهادون پادشاه آشور مي

را نگه خواهد داشت؟ و آيا تمام آنچه را که انجام خواهد داد برای آساهادوس پادشاه آشور نیک خواهد بود؟ 

(Klauber 1931: 22و بعدها، خشتريته پادش )کند چه اقدامي انجام خواهد فرمانروايي مي 5اه مادی که در کرکسي

(. اول اينکه، مادها چندين بار در اين درخواستها به عنوان متحد ماناها و کیمريها Klauber 1931: 2-11داد؟ )

(. Klauber 1931: 38شوند، دوم اينکه شايد کساني بودند که مسیر شرقي مانا به مديا را گرفته بودند )ديده مي

اين دشمنان به سرحدات آسارهادون نسبت به فلسطینیها و مصريها و ديگر کساني که وی با هدف امپراطوری، آنها 

                                           
1 - Teushpa 

2 - Hubushna 

3 - Ishpakai 
4 - Bartatua 
5 - Karkassi 
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پ.م( آخرين پادشاه آشوری برای فرمانروايي بر  669-626را مطیع ساخته بود خیلي نزديکتر بودند. آشوربانیپال )

ند فعالیت اصلي او حتي در مدت کم اواخر حکومتش در جنوب اين امپراطوری با تمام قدرت و موفقیت بود، هر چ

، پادشاه محلي را 1بود، ولي ما برخي گزارشات را از عملیاتهای وی در شمال نیز داريم. وی در مانا اقتدار آهشری

(. درکلیکیه قلمرو آشوريان Luckenbil 1927: 786, 851-3که برای کمک به سکاها تکیه کرده بود ويران نمود )

، از طرف فريگیه مورد تهديد قرار گرفته بود، دوگدامه کسي بود که گورديون 2بوسیله پادشاه کیمريان، دوگدامه

در گزارشات  4را گرفته و آن را به آتش کشیده بود. دوگدامه به روشني با لیگدامیس 3پايتخت میتا يا میداس

پ.م. به سوی جنوب به کلیکیه رفت  652سارد در (. دوگدامه پس از غلبه بر Strabo I: 3.21يوناني همسان است )

و در آنجا به شادی و سرور آشوربانیپال پیوست، او بوسیله يک بیماری با استفراغ خون و قانقاريای )نرسیدن خون 

(. مردم دوگدامه توسط Campbell and Mallowan 1933: 9644به يک عضو بدن( اعضای تناسلي از دنیا رفت )

نامیده شدند: ساکا نامي بوده که در دورانهای بعد، ايرانیان برای سکاها و  5نوان ساکا اوگود اومکيآشوربانیپال با ع

دهد، که يک معني مي« و مردان گوتیوم»تمام چادرنشینان خويشاوندان آنها به کار بردند و احتمااًل اوگود اومکي 

دهند که ين است. منابع آشوری نشان مياصطالح جغرافیايي برای مردم گوناگون کوهستانهای شرق بین النهر

سکاها در منطقه مانايي پايگاههايي داشتند که از آنجا حمالت خود را به جهات مختلف گسترش داده بودند. پس 

پ.م مادها به همراه نبوپلسر  613و  614از مرگ آشوربانیپال فشار آريايیها در آشور به شدت افزايش يافت. در 

تصرف آشور و نینوا به زانو در آوردند. اين حوادث و بسیاری از اقدامات کوچک نبوپلسر بعد از بابلي آشوريان را با 

(. در طول اين دوره Gadd 1923; Luckenbill 1927: 1116-8سقوط نینوا، موضوعاتي از شرح وقايع بابلي هستند )

دند معلوم نیست که اقوام سکايي در حال زماني که مادها عمدتاً با عملیاتهای نهايي پیوسته آشور را اشغال کرده بو

توانستند در غارت استانهای غربي امپراطوری آشوری دور از مادها، دشواری اند. اما آنها ميانجام چه کاری بوده

                                           
1 - Ahsheri 
2 - Dugdamme 
3 - Mita or Midas 
4 - Lygdamis 
5 - Saka Ugutumki 
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اندکي داشته باشند که هنوز بوسیله امپراطوری بابل نو تصرف نشده بود. اين دوران برای سکاها روزگار فرصت بود 

 هوخشتره آنها را مقهور کند و در نهايت آنها را به سوی شمال از اين طرف به آن طرف قفقاز براند. قبل از اينکه

 منابع بابلی -2-1-1-3

متون نوشتاری آخری نسبت به دو منبع تاريخي ديگر که به آنها اشاره کرديم برای بحث کردن بسیار اندک 

که شکل آن در عصر حاضر  1اند. تورات يویا و حزقیال آمدههستند. اين مطالب در تورات و کتب پیامبراني چون ارم

رسد آن بايد در قرن هشتم يا هفتم پیش از میالد نوشته شده باشد، يک لیست از ای است که به نظر ميبه گونه

، 2ای که زبان عبری داشتند، دارد که  همیشه در شمال يعني گومرمردمان مسکون در شمال در کناره منطقه

جای گرفته بودند. گومر به صورت آشوری گیمريا يا کیمريان  8و تیراس 7، مشیچ6، توبال5، جاوان4مادای ،3ماجوج

شود؛ ماجوج حتي پس از بحثهای بسیار هنوز نامشخص است، مادای به صورت مادها نمايش داده نشان داده مي

کشور  10رق آناتولي است؛ موشکيدر ش 9شود؛ جاوان همان يونان است؛ توبال قلمرو سلطنتي فلزکار تابالمي

بودند؛ جای  11های يوناني به صورت موسچيپادشاهي فريگیه در آناتولي مرکزی است با مردمي که اکثراً در نوشته

 Dhorme، آشگوزای آشوری و سکاهای ما هستند )12از حدود گومر، آشکناز ترتیراس نیز نامعلوم است. پايین

1932; Brandenstein 1954از اين نامها به گروهي از مردماني که از آناتولي غربي تا نزديک ارمنستان  (. بسیاری

و کشور اورارتويي  13کنند. ضمناً در کتاب ارمیای نبي کشور مانايي به صورت مین نيگسترده شده بودند اشاره مي

تر از توانند قديمينامه به هم مرتبط هستند نميشوند. گومر و آشکناز که در شجرهديده مي 14به صورت آرارات

                                           
1 - Io 
2 - Gomer 
3 - Magog 
4 - Madai 
5 - Javan 
6 - Tubal 
7 - Meshech 
8 - Tiras 
9 - Tabal 
10 - Mushki 
11 - Moschi 
12 - Ashkenaz 
13 - Minni 
14 - Ararat 
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تاخت و تازهای کیمريان و سکاها باشند. ويژگي مهاجمان شمالي و مردماني که به همراه آنها حرکت کردند به 

رسد بايد بعد از پايان امپراطوری آشور ( که به نظر ميI: 3ffروشني در متون ارمیای نبي نشان داده شده است )

تاسیس گشته بود نوشته شده باشند، چونکه در طول تاسیس تحت امپراطوری جديد که بوسیله نبوپلسر 

امپراطوری بابل نو، نبوت ارمیای نبي شروع شده بود. به برخي از اينها که نشاني از مهاجمان شمالي دارند اشاره 

 بیني؟ و من پاسخ دادم، من آشوبيو برای بار دوم کالمي از سوی پروردگار آمد، به من گفت تو چه مي»کنیم: مي

بینم که سمت آن از شمال است. سپس خداوند به من فرمود: اينک بايد در شمال، چهارمین زيان در تمام را مي

ساکنان روی زمین شکسته شود. خداوند فرمود من تمام خاندانهای پادشاهي شمال را فرا خواهم خواند و آنها بايد 

(، 22 :6دگر بار )«. های بیت المقدس بنشاندازهپیوسته بیايند و هرکس تاج و تخت شاهي خود را در ورودی درو

آيند. آنها کمان و نیزه در دست دارند، آنها بي خداوند چنین گفته، نگاه کن، مردمي از سوی سرزمین شمال مي»

رحم هستند و هیچ شفقتي ندارند: صدايشان مانند خروش دريا است و آنها بر اسبهايي سوار هستند که به صف 

. آوازه ما شنیدني است ولي دستانمان مانند موم ناتوان است. نه جلو برو و وارد میدان شو و نه در اندآراسته شده

دختر مردم من، خودت را با ای راه قدم بزن، چونکه شمشیر دشمن و ترس و وحشت در هر طرف وجود دارد.

ترين ماتم باشد، در مقابل اين ای ببند و در خاکستر خودت را بغلتان، و برای هر پسر ماتمي بساز که بدپارچه

ی نه چندان دور که بوسیله ارمیای نبي دوباره به ياد آورده شده، اين گذشته «.درنگ به سوی ما بیاغارتگر، بي

 تواند دوباره تکرار گردد. ترسید که آن ميمانند يک واقعیت بود. او مي

گويد که بايد در مقابل خدا در ته است. او مي( در زمان امپراطوری بابل نو به موعظه پرداخ38حزقیال نیز )

و من به سوی تو باز خواهم گشت و قالبهايي »مورد سرزمین مجوج، شاهزاده مهم مشیچ و توبال، پیشگوئي کند. 

هايت خواهم گذاشت، و من، تو و همه ارتش، اسبان و اسب سوارهايت را به جلو خواهم رساند، همه آنها بر گیره

-ق و برقدار، جمعیتي بزرگ با قالب و سپر، همه آنها شمشیر به دست... همه آنها با سپر و کالهملبس به لباس زر

در بیشترين بخشهای زمین و تمام گروهش، و حتي بسیاری از  1خود، گومر و تمام گروهش، اهل بیت توگارما

                                           
1 - Togarmah 
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شوند، آنها توسط هالک ميالمقدس به جلو خواهم رساند. متجاوزگران همه در کوههای بیت«  مردم همراه تو را

و  1دهد که گاگشوند کسي که آنها را به جلو فراخوانده است. حزقیال با يک پیشگويي ادامه ميخدا نابود مي

گروهش بايد در بیت المقدس دفن شوند. گاگ بايد نمايانگر سکاها و متحدانش باشد اما انتخاب اين نام به روشني 

نشده است. در باور يهودی، مسیحي و مسلمان، حزقیال در اين متون و به طور رضايت بخشي توضیح داده 

ای از سنت طوالني مکاشفات را قرار داده است. اين میراثي از اين کوچگران مهاجم است که در نوع خود مجموعه

 گرفتند هرگز دردر آسیای غربي اولین است. اگرچه هیچ کدام از حمالتي که از سوی استپهای شمالي صورت مي

قفقاز در طول دوره پارسیان و امپراطوريهای بعدی اتفاق نیفتاد ولي بینش و الهامات پیامبران که مبني بر تجربه 

بود از چیزی بودند که از روی عقل و منطق ممکن بود دوباره اتفاق بیفتند. متحدان زيادی از مردمان شمال 

آشکوزا نامیده شده بودند، احتمال دارد گاگ تر شدند که آنها به صورت نامفهومبوسیله سکاها رهبری مي

ی امپراطوری سکاهای توسعه يافته از هالیس در منطقه میاني آناطولي تا کاسپین، و از ماورای قفقاز تا محدوده

آشوريان، در سرزمینهايي که از آنجا آنها حمالتي را به سوی سوريه و فلسطین تا مرزهای مصر انجام دادند باشد، 

المقدس نکردند چون بیم و هراس داشتند. آنها نه تنها با هدايای فرعون پیسامیتکوس به حمله به بیت اما مبادرت

های دلتا نیز متوقف (، بلکه آنها بواسطه باتالقHerodotos I: 105گويد )متوقف شده بودند، همچنانکه هرودوت مي

 (. Justin II, 3.8.13شده بودند )

 کایی در اوراسیاشناختی سمواد باستان -2-1-2

حاظ . به لشود، مواد فرهنگي خاصي است که مختص آنهاستاصوالً آنچه به اقوام سکايي نسبت داده مي

های طهغلب محوای که در اای در آيین تدفین سکايي داشته است؛ به گونههای تدفیني، اسب جايگاه ويژهداده

 باستاني سکايي، اين موضوع قابل مشاهده است.

پر و دوپر مفرغین و آهني که در اغلب های سههای تدفیني نیز وجود اشیايي چون سرپیکاندادهبه لحاظ 

توجه اسب که در وسط خود سه سوراخ برای  های جالبموارد با يک خار به صورت معکوس همراه است، دهنه

                                           
1 - Gog 
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های شود، بستختم مياند و در اغلب موارد يک سر آنها به حیواني چون اسب، عقاب و قوچ عبور طناب داشته

ها و ساير های ويژه برای تزئین اشیا که به سبک جانوری معروف است، دشنهمفرغین و آهني برای دهنه، سبک

دهندۀ هنر و فرهنگ اقوام سکايي در اوراسیاست. در تمامي مناطقي که در اين ای خاص، نشانابزار جنگي به گونه

ها را مشاهده کرد و وجود چنین اشیايي مالکي سیاری از اين ويژگيتوان بپژوهش بدان پرداخته شده است، مي

برای تعیین و تبیین حوزۀ نفوذ و گسترش فرهنگ و تعامالت فرهنگي اقوام سکايي در مناطق مختلف جغرافیايي 

 شود.در اوراسیاست. در اينجا اين مناطق از شرق به غرب بررسي مي

 

 اقوام سکاييحوزه گسترش و نفوذ فرهنگ  -1تصوير 
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 غرب مغولستان -2-1-2-1

فرهنگ اقوام  ترين حوزۀ نفوذ(، شرقي1، حوزۀ شمارۀ1ي مغولستان )تصويرغربشمال های غربي وقسمت

 ی، ناحیةای آلتاهواسطة کوهشود، منطقة وسیعي است که بهای که امروز مغولستان شناخته ميسکايي است. ناحیه

 نيترمهماز  . يکيتووا و مناطق ماورای بايکال محصور شده و به لحاظ فرهنگي و تاريخي شبیه به اين مناطق است

 1500ا ت 600ین های آن ارتفاعي بای که حتي استپهای کشور مغولستان، ارتفاع زياد آن است؛ به گونهويژگي

 (. Murzayev, 1952: 57متر باالتر از سطح دريا دارند )

هايي )گور= آرامگاه( متعلق به اقوام سکايي شناسايي شده است. از اين منطقه در غرب مغولستان کورگان

-دست آمده است، به نمونهدست آمده و اشیای مربوط به زين و يراقي که از اينجا بههای نوع سکايي به سرپیکان

متعلق به  1کامني(. در اين حوزه، فرهنگ اولیني :328Volkov, 1967های شمال دريای سیاه شباهت دارد )

شناختي آن شبیه به موادی است که در ناحیة تووا، نشینان اولیه است که بسیاری از مواد باستانفرهنگ کوچ

 (.Kubarev, 1979: 35-46دست آمده است )  آلتای و ناحیة قفقاز به

رب مغولستان است که از چهار الية متمايز سنگي های سکايي در غيکي از کورگان 2کورگان )گور( بیرام

ساخته شده است که با خاک پوشانده شده و شالودۀ آن را تیرهای چوبي تشکیل داده است که به صورت شعاعي 

 (.Yusupov, 1986: 55-69از محیط دايره به سمت مرکز تعبیه شده است ) 

 ناحیة تووا -2-1-2-2

های بلند سايان، از غرب به فرهنگ پازيريک و ناحیة آلتای کوه فرهنگ سکايي اين منطقه از شمال به

مغولستان محدود  غربشمال شود و از جنوب، حدود آن به طور دقیق نامشخص است و در نهايت بهمحدود مي

اند. در اين های سکايي اين ناحیه در نزديکي رودها ساخته شده(. اغلبِ کورگان2، ناحیة شمارۀ 1شود )تصويرمي

ترين گور سکايي است گور سکايي شناسايي و کاوش شده است. گور تپة ارجان در ناحیة تووا، با شکوه 43احیه ن

اسب به همراه زين و يراق کامل در آنجا  160که به صورت ساختمان سنگي با هفتاد اتاق پیراموني بود. حدود 

                                           
1 - olenniye kamni 
2 - Beiram 
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های گورهايي با اتاق 1در گورستان آمورلیک .اندگذاری شدهدفن شده بود که به تاريخ قرن نهم يا هشتم، تاريخ

های (. کورگانMurphy, 2000: 280-279دست آمده است )های چوبي از سکاها بهزيرزمیني چهارگوش با ديواره

کورگاني که در اين ناحیه کاوش  43اند. از اين از ديگر قبور مهم سکايي اين ناحیه 3تيو شورماک 2تيآرگلیک

 (. Gryaznov, 1980: 50دست آمده است ) شي نوع سکايي بهاند، هزاران شده

 ناحیة آلتای -2-1-2-3

ها با ارتفاعي بیش از چهار به ناحیة تووا پیوسته است. اين کوه شرقشمال های آلتای از قسمت شرق وکوه

اين ناحیه، تعداد های (. در استپ3، ناحیة شمارۀ1آيند )تصويرهزار متر، بلندترين نقطه در سیبری به حساب مي

کورگان سکايي کاوش و بررسي شده که قبور پازيريک بیش از همه معروف شده است. در پازيريک در گور تپة  39

اجساد مومیايي نیز شناسايي  نهاياهای هرودت است. در تر، آثار يک ارابه به دست آمده که تأيیدکنندۀ گفتهبزرگ

، 25و کورتو  4کويومهای اين ناحیه، از جمله اوستیاری از کورگان(. در بسRudenko, 1970: 47-54شده است. )

يکي  (.Molodin and Petrin, 1985: 96دست آمده است )های اسب نیز به های انساني، تدفیندر کنار تدفین

های کاج و جدارۀ آن ديگر از گورهای سکايي منطقة آلتای از کاتاندا کشف شده است که در آن سقف گور با تیرک

(. از قبور سکايي اين ناحیه آالت و ادوات مربوط به Minns, 2003: 106-7با پوست درختان غان پوشانده شده بود )

 .دست آمده است ور بههای نوع سکايي به وفزين و يراق اسب، از جمله دهنه

 مرکزیآسیای  -2-1-2-4

-اين بخش از بحث مربوط به چهار ناحیه در آسیای مرکزی است؛ قزاقستان، ناحیة سیردريا و آمودريا. کوه

اوستا نخستین منبع تاريخي  (.4ۀ شمار ة، منطق1)تصويرگیرند شان و درۀ فرغانه در اين مطالعه جای ميهای تین

در باب اين موضوع از  (56-55) 17روی آسیای مرکزی گزارش داده است. يشت است که دربارۀ وجود اقوام کوچ

                                           
1 - Aimyrlig 
2 - Arglykty 
3 - Shurmak-Tei 
4 - Ust-Kuyum 
5 - Kurtu II 
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داند که اطراف آبايف اين اقوام را سکاهايي مي (.Geldner, 1884: 37-38)برد نام مي 1اقوامي به نام داناوا توراس

دربارۀ اولین حوزه در اينجا، يعني مرکز و غرب  (.Abayev, 1956: 43-45)رودخانة سیردريا را اشغال کرده بودند 

کورگان متعلق به اقوام سکايي را بررسي کرده است  15تا  10شناختي حدود قزاقستان، مطالعات باستان

(Vishnevskaya, 1990: 123 .)است. در قبور تاسموال زنان را با  2مربوط به قبور تاسموال ترين اين گورهامعروف

کردند، ولي برای مردان هیچ ساختار سنگي تشريفات خاصي در داخل يک طاقچه در داخل قبر سنگي دفن مي

. در شرق قزاقستان هفت کورگان سکايي کاوش شده است که قبور درۀ (Akishev, 1963: 113)کردند ايجاد نمي

-متر متغیر بوده و ارتفاعشان به هشت متر مي 100تا  20تر هستند. ابعاد اين قبور از همه معروفاز  3چیلیکتا

در جنوب  5و درۀ آالکول 4های سکايي درۀ ايرتیشکورگان (.Akhindjanov, et al, 1987: 223-9)رسیده است 

سکايي کاوش شده است. از بین  سیبری از ديگر موارد قابل ذکر هستند. در حوزۀ سیردريا و آمودريا شش کورگان

دست آمده است تر از بقیه هستند و از آنها اشیای نوع سکايي بسیاری به مهم و تاگیسکن 6های اويگاراآنها کورگان

(Yablonsky, 1995: 226-229 .)دست شان حدود ده و در درۀ فرغانا نیز شش کورگان سکايي به های تیندر کوه

 (.Zadneprovsky, 1992: 151-162)آمده است 

 (5ایران )حوزۀ شمارۀ  -2-1-2-5

. بوده است اين عمل های تدفیني و آئینهای مربوط بههای اين اقوام مهاجم، دادهترين دادهمهمترين و جالب

های ه شاهزادههای باشکوی جغرافیايي که سکاها در آنجا حضور داشتند بدون استثا تدفیندر سراسر پهنه

وعه نگری يد مجمدتدفین اسب بدست آمده است. در مطالعه آثار سکايي در غرب آسیا بايد يک آنها همراه با 

ه ک محوطيهای توانیم به واسطه يک شي سکايي پیدا شده در بین اليهداشته باشیم. به هیچ وجه نمي

 ايي که در سکوع نباستاني، آن محوطه را به سکاها نسبت دهیم. به عنوان مثال سرپیکانهای سه پر و دو پر 

                                           
1 - Danava-Turas 
2 - Tasmola 
3 - Chilikta 
4 - Irtysh 
5 - Alakul 
6 - Uigarak 
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