
  

  

  

  

  

  اوستيها، ايرانياني در قلب قفقاز

  

  محمدعلي شريعتي سيد

  آباد عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفمربي و 

  

  

 بر اين . قفقاز استةهدف از اين تحقيق شناخت جايگاه و اهميت نژاد و تمدن ايراني در منطق

 از اين رهگذر تا كنيم بررسي ميرا  يكي از نژادهاي خالص بر جاي مانده از اخالف ايراني ،اساس

  .  قفقاز پي ببريم مردم ايرانيان وميان به پيوندهاي 

جغرافيايي، وضعيت  ضمن شناخت اجمالي ايم تا بر اين اساس، اوستيا مورد بررسي قرار داده  

و مشتركات ساكنان آن با ايرانيان آشنا هاي نژادي   ريشهافرهنگي، سياسي و اجتماعي اين منطقه ب

. ي اين قوم استخ بيشترين تأكيد ما در اين تحقيق بر خاستگاه نژادي و تاريدليل،به همين . مشوي

 از همچنين.  شوداستفاده توصيفي و تاريخي ،اي از روش كتابخانهاست  سعي شده بر اين اساس،

 به دورنماي داريماين مقاله نظري اجمالي  در . گرددمنابع مختلف داخلي و خارجي استفاده

در  نياكان ما اند و با زيسته ي كه در دشتهاي گستردة قفقاز مييخي بعضي از اقوام ايراني و آرياتاري

شايد بعد از . اند بديهي است هر يك از اين اقوام بر تمدن يكديگر تأثير متقابل داشته .اند تماس بوده

  .اند ها بهره برده آن، مادها و پارسها از نتايج آن تالقي

 بازماندگان آن  از كهه استدگي مطلب، در اين مقاله به قومي پرداخته شدبا توجه به گستر  

 از آن تاريخ  نشان قفقازو سكونت در و هم اكنون با هويت نژادي مستقل شوند ميتمدن محسوب 
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 كه گردد،   برميبه سكاها، سرمتها و آالنهانژاد آنها  ،ي بودهي نياكان اوستيها آريا.دارد و تمدن باستاني

   و پارس ماد، پارتاقوام  و با  زبان بوده  شمالي گروه ايرانيةي و متعلق به شعبياد هند و اروپااز نژ

  .اند پيوستگي نزديكي داشته

اين قوم . اي از زبان ايراني است عمل آمده مشخص شد كه زبان آنها شاخه طبق بررسيهاي به  

اميد است اين مقاله . اند شده  محسوب ميااليام در ايران مطرح بوده و از اقوام مهم ايراني از قديم

  .بتواند گامي هرچند كوچك در جهت شناساندن تاريخ و تمدن باستاني ايران بردارد

 قفقاز با ويژگيهاي جغرافيايي خود، سبب پيدايش اقوام گوناگوني شده است، كه از ةمنطق  

  . اند  منطقه را پديد آوردهشماري، تاريخ  حوادث بيو درزمانهاي دور تاكنون، در كنار هم زيسته 

، ترين نمونة انسان شناسي حكايت از اين امر دارد كه قديم كاوشهاي جديد باستان  

حتي اين احتمال داده .  استزيسته  قفقاز ميةقريب به دو ميليون سال قبل در منطق، هومواركتوس

در صورت   كرده باشد، از قفقاز آغاز که،١فريقانه از آشود كه انسان اوليه مهاجرت خود را  مي

 ،چرا كه با بررسيهاي صورت گرفته. تر خواهد شد  پيوند ايران و قفقاز مستحكميه،اثبات اين نظر

فارس  هاي زاگرس تا خليج اين مسئله اثبات شده كه در سرتاسر شمال ايران و همچنين از دامنه

 قدمت يك  ازان نشانشرقي اير دست آمده در شمال هانسان اوليه سكونت داشته است و آثار ب

 به احتمال زياد از قفقاز به ، انسان اوليهبنابر فرضيه مذكور ٢. انسان در اين سرزمين داردةميليون سال

طلبد و نياز به كاوشها  اي ديگر مي  مقاله خود به تنهايي اثبات اين مسئله.ايران مهاجرت كرده است

  . تري دارد و تحقيقات باستاني وسيع

. قيقتي كه در مورد قفقاز وجود دارد قدمت و تنوع نژادي و قومي آن است ح،هر حال به   

كرده   قبيله در اين منطقه زندگي ميهفتاد هزار سال قبل حدود دوشود در   گفته مي،كه طوري هب

اقوام  که -٤ منطقه اين ساله در١٧٠٠ي با قدمتي ي تمدن و فرهنگ ايراني و آريا، در اين ميان٣.است

حضوری  -اند زيسته  ميآن در ٨ آالنها و٧، ماساژتها٦ها ، سارمات٥ چون سكاهاتمدني صاحب ايراني

  .چشمگير داشته است
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به اين صورت که هخامنشيان . حضور ايرانيان در قفقاز از قرن ششم قبل از ميالد بوده است  

مستمر  خويش درآوردند و از آن زمان تا ظهور اسالم رقابتی ةمناطقی چون گرجستان را زير سلط

  ٩.بين ايران و روم بر سر تسلط بر منطقه وجود داشته است

 و  به پيروی از ايرانيان اسالم آوردند، بسياري از ساكنان قفقازم٦٤٢با ورود اسالم به ايران در   

مأمور  - سراقه بن عمر-حاكم شيروان -كه شهريار طوري  به. استقبال كردندمسلماناز سپاهيان 

  ١٠.متحد شد و با مسلمانان عليه تركهاي خزر ی پذيرفت را به گرم-فتح منطقه

 تركهاي سلجوقي به منطقه لشكركشي كردند و ملكشاه، تعداد زيادي از تركان را ق٤٥٤در   

 بساط آنها برچيده ن مغوالة راندند و با حملحکومت داغستان ساكن كرد، كه تا دو قرن ةدر منطق

 در داغستان حكومتي تشكيل داد ،سب به ايرانيان بود كه منت،شاه  مغول، منوچهرةپس از حمل. شد

 حکومتدنبال آن شاهد ه  ب.و شماخي واقع در شيروان را مركز حكومت خود قرار داد

 در قسمتهايي از قفقاز ق٩٤٢شدند و تا  تبار محسوب مي اي ايراني شيروانشاهيان هستيم كه سلسله

  ١١.حكم راندند

 آخرين شاه  و نابخردی از جوانيبا سوء استفاده هماسب صفويت شاه ،با ظهور صفويه  

 ايران ، به اين ترتيب١٢. سربازانش را به شيروان اعزام كرد و دولت آنها را برانداخت،شيروانشاهيان

 منطقه بين عثماني و ايران  ميالديدر قرن شانزدهم. حاکم شدطور مستقيم بر منطقه  بار ديگر به

 ايرانيان از ميان ةتدريج منطقه را فتح كردند و سلطه وسها ب ر هجده ميالدیتقسيم شد و از قرن

  . رفت

 كه نژاد، تمدن و فرهنگ است روشن كردن اين مطلب ،هدف از ذكر اين تاريخ مختصر  

  ما را در نزديكي به مردم اين منطقه ياريآنها شناخت که دارد قفقاز عميق در اي سابقهايراني 

ع، در اين مقاله مختصراً به اوستيها، يكي از اقوام ايراني و با توجه به گستردگی موضو. دهد مي

  .پردازيم مانده از آن تمدن عظيم، می آريايي باقی
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  يا اوستيةوجه تسم

 و نامهاي روسي آنها ١٤»ديگورون« و ١٣»ايرون«ند از ا با دقت در نامهاي محلي اين قوم كه عبارت

توان  هاي قوميت ايراني را در آنها مي  نشانه،١٥ريند از آستيني، ديگوري، ايروني و ايا كه عبارت

كه  كار رفته است، چنان هدر اين اسامي همان است كه در لفظ ايران نيز ب» اير«يافت، چرا كه جزء 

بوده كه اين نام در زبان » ايرستان«خود نهاده بودند  شود نامي كه بوميان اين سرزمين بر گفته مي

  ١٦. اروپايي به اوستيا تغيير يافته استروسي و به تبع آن در زبانهاي

  

  هاي جغرافيايي اوستيا ويژگي

.  سلسله جبال قفقاز قرار داردةاي است كوهستاني كه در قلب قفقاز و در دامن  منطقه١٧اوستيا

 همسايگان ١٨.است نفر هفتصد هزار كيلومتر مربع و كل جمعيت آن در حدود ١١٩٠٠مساحت آن 

الكار، چچن و اينگوش در جمهوري فدراتيو روسيه و جمهوري گرجستان آن داغستان، كاباردينو ب

  : ند ازا اكنون به دو جمهوري خودمختار تقسيم شده كه عبارت اين منطقه هم. است

 شمالي ةغربي روسيه و بر دامن ، كه در جنوب١٩ جمهوري اوستياي شمالي يا آليناي شمالي-١

صورت  ه اين جمهوري ب٢٠.مرز است ا گرجستان هم جنوب بازكوههاي قفقاز قرار دارد و  رشته

 كيلومتر مربع و پايتخت آن شهر اوردژ هشت هزار تابع روسيه است و مساحت آن ،خودمختار

 و جمعيت آن در دارد شهرك هفت شهر و شش اين جمهوري ٢١.استنيكيدزه يا والدي قفقاز 

م اوست و بقيه از روسها، اينقوشها،  درصد اهالي از مرد٧١.  نفر بوده است٦١٢٠٠٠ بالغ بر م١٩٨٥

  ٢٢.هستندارامنه و ديگر مليتها 

 از نظر كشاورزي ،عالوه هب. استمنابع اصلي اين جمهوري شامل ذخاير سرب و روي   

 غالت، نيشكر، انواع ميوه و سبزيها و محصوالت لبني از توليدات اصلي آن .دارد مستعدی موقعيت

معدن، الوار، بافندگي، صنايع  ل استخراج سرب و روي،صنايع مهم آن شام. شوند محسوب مي

سازي، تراكتورسازي، صنايع توليد ادوات برقي، مواد شيميايي و  غذايي، صنايع توليد فلز، ماشين

  ٢٣.استسازي  شيشه
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هاي مختلفي چون   دانشجو دارد كه در رشتههفت هزاردانشگاه اوستياي شمالي در حدود   

شناسي، اقتصاد و حقوق مشغول به تحصيل  شناسي، تاريخ، زبان ستفيزيك، رياضيات، شيمي، زي

  ٢٤.هستند

، كوههاي قفقاز و در شمال تفليس اين جمهوري بر روي شيبهاي جنوبي رشته:  اوستياي جنوبي-٢

از شمال با جمهوري خودمختار اوستياي شمالي هم مرز و تحت  و ٢٥ قرار دارد،مركز گرجستان

اين .  است٢٦ كيلومتر مربع و پايتخت آن تيسخنوالي٣٩٠٠ آن مساحت. است گرجستان ةسلط

 نفر بوده است كه ٩٩٠٠٠  بالغ برم١٩٨٥ و جمعيت آن در داردايالت يك شهر و چهار شهرك 

 هستنداند و بقيه اينگوشها، گرجيها، روسها، ارمنيها و يونانيها  را اوستها تشكيل داده  درصد آن٢/٦٦

  ٢٧.سكونت دارند مليت در آن چهلو در مجموع 

سازي، الوار، توليد مصالح ساختماني، صنايع غذايي و  صنايع آن شامل صنعت معدن، ماشين  

ذرت است و  و گندم، جو، آن غالت ترين محصوالت كشاورزي مهم. استديگر صنايع سبك 

  ٢٨.دامداري نيز در آن رواج دارد

  

  زبان، نژاد و مذهب

آالنها و سكاهايي هستند كه در قرون وسطي به قفقاز مهاجرت مردم اوستيا از نژاد ايراني و اخالف 

 زبانشان به گروه ايراني از ٣١.است ٣٠ يافثي-هاي ايراني اي از ريشه نژاد اوستيها آميزه ٢٩.كردند

  ٣٢. زبانهاي هند و اروپايي تعلق دارد و جانشين زبان باستاني قبايل آالني استةخانواد

 كه ،٣٣ندا مذهب يحي ارتدوكس و تعداد كمي از آنها مسلمانان سنيها مسياز نظر مذهبي اكثر اوست

  ٣٤.كنند  شمالي زندگي ميتياياكثراً در اوس

  

   يران با اياوستي ا زبان-قرابتهاي نژادي خاستگاه قومي، تاريخي و

رسد و از لحاظ نژادي از بازماندگان  قدمت و خاستگاه مردم اوست به چندين سده قبل از ميالد مي

سدة چهارم تا (ها  ، سارمات) هشتم و هفتم پيش از ميالدةسد (٣٥م ايراني قفقاز يعني سكاهااقوا

  ٣٦.هستند) سدة اول ميالدي(ها  و آالن) يكم پيش از ميالد
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هاي دوم و  ها در ميان يونانيان و روميان براي نشان دادن طوايف ايراني كه در سده سارمات  

  ٣٧.اند تا دانوب و اروپاي غربي پيش رفتند مطرح بودهسوم پيش از ميالد از شرق به غرب و 

 شمالي گروه ايراني زبان ساكن در آسيا بوده و با مادها، پارسها و ةاين قوم متعلق به شعب  

در  ٣٨.ند و زبانشان وابسته به زبان اوستايي بوده استا پارتها از نظر نژادي پيوستگي نزديكي داشته

 سلم يكي از  به صورت و در اساطير ايراني٣٩رم و سلمسورت ص متون كهن اسالمي از آنها به

 :  از اين قرار استاين وجه تسميه داستان وپسران فريدون 

فريدون سر دودمان كيانيان سرزمين زير فرمان خويش را ميان سه فرزندش ايرج، سلم و تور «

نام فرمانروايان آنها  بهتقسيم كرد و هر يك از بخشهاي ملك فريدون و نيز اقوام ساكن اين بخشها 

  ٤٠.ذكر شده است

 saurmat يا sarmat قوم سلم را همان طوايف معروف ، غالب خاورشناسان،بر اين اساس  

 ياد ٤٢ها تحت عنوان سئيريم  در اوستا نيز از سرمت٤١.اند ي داشتهياي ايراني و آريا دانند كه ريشه مي

  :  چنين آمده١٤٣شده و در فروردين يشت بند 

ستاييم، فروهرهاي زنان پاكدين ممالك ايران را  وهرهاي مردان پاكدين ممالك ايران را ميفر«

ستاييم، فروهرهاي زنان پاكدين ممالك توران را   فروهرهاي ممالك توران را مي.ستاييم مي

ستاييم، فروهرهاي زنان پاكدين ممالك  ستاييم، فروهرهاي مردان پاكدين ممالك سئيريم را مي مي

  ٤٣.»ستاييم م را ميسئيري

 با شاه اوس ، فرمانرواي سرمت،كه خواهر فرنوازاست همچنين در مآخذ گرجي آمده   

گيرد باعث اتحاد در قفقاز  كند و اين ازدواج كه در سدة سوم پيش از ميالد صورت مي ازدواج مي

  .  خاستگاه ايراني سرمتهاستدهندة  نام فرنواز نامي است ايراني و نشان٤٤.شود مي

براساس مطالب گفته شده بسياري از محققان معتقدند كه اقوام ايراني، سكايي و سرمت از   

باره   در اين،كه خود از مردم اوستياي شمالي است،  پروفسور آبايف٤٥.اند يك ريشه و نژاد بوده

به هاي ايراني بودند كه آيين زرتشت  اقوام سكايي و سرمتي تنها اقوامي از تيره «:نويسد چنين مي

، كند كه منشأ اقوام ايراني، توراني شناسي اثبات مي  وي از ديدگاه زبان.»سرزمينشان راه نيافت

 ٤٦.سكايي و سرمت يكي است
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 در  آنهاشود ها از آسياي مركزي به حركت در آمدند و بر سكاها غلبه كردند، گفته مي سرمت  

 بعضي از منابع آمده كه پارتها  و حتي در٤٧اند شده تر از سكاها محسوب مي نژاد ايراني خالص

شناسي از گورهاي سرمتها مربوط به  در كاوشهاي باستان. اند شده اي از سرمتها محسوب مي شعبه

 وجود ارتباط آنها با ايرانيان كامالً مشخص ، پيش از ميالدسوم، چهارم، پنجم و ششمهاي  سده

  ٤٨.است

و از لحاظ  ٤٩ولگا امتداد داشته استشرقي درياچة آرال تا رود  سرزمين سرمتها از شمال  

اي كه امروزه در جنوب روسيه   پس از فتح اوراسياي غربي بر منطقه.اداري بسيار با كفايت بودند

  ٥٠.واقع است تسلط سياسي كامل خود را برقرار كردند

شود  كه گفته مي طوري  بهداشتند،توان گفت كه فرهنگ و تمدن بااليي  از نظر فرهنگي مي  

 قومي مخرب ، در لشكركشيها٥١.ندبر كشاورزي در صنعت و تجارت نيز مهارت داشت  عالوه

اي از فاتحان ايراني محسوب   بلكه موج تازه٥٢. شهرها را نداشتندكردنقصد نابود ، محسوب نشده

  . شدند، كه قصد گسترش فرهنگ ايراني را داشتند مي

شود زنان نه تنها   گفته مي.پرستيدند  میرااز نظر ديني همانند ايرانيان مظاهر طبيعت و آتش   

كه دشمني را در   و تا زمانيکردند میاز نظر اجتماعي منزوي نبودند بلكه حتي در جنگها شركت 

  ٥٣.توانستند ازدواج كنند كشتند نمي جنگ نمي

ترين آنها  شدند كه مهم سارماتها هرگز قومي همگون نبودند و از طوايف مختلفي تشكيل مي  

 و آالنها كه نيرومندترين آنها ٥٨، آنتاها٥٧، آتورسها٥٦، سيراكها٥٥، روكسوالنها٥٤يازيگها: ند ازا عبارت

 ،تدريج سارماتها نام خود را به طوايف خويشاوندي هشود ب گفته مي ٥٩.شدند محسوب مي

نواحي  اول ميالدي از ة كه از سد٦١ از اقوام ايراني سارماتي بودند،آالنها ٦٠.بخصوص آالنها دادند

  ٦٢. قفقاز كوچ كردندتر یشمالي درياي مازندران به مناطق جنوب

از سدة دوم ميالدي در  شوند  ميتلقی ،٦٣ كه در بسياري از منابع غربي از نياكان آسها،آالنها  

شناسان از   بسياري از باستان٦٤.شدند جنوب روسيه و غرب آسيا نيرويي عمده محسوب مي

  .دهند  اقوام ايراني قرار مية و آنها را در زمر دادهها خبريكساني آسها، آالنها و پارت
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شود اين مسئله را تأييد  مي ٦٥»هان «ةمحققان در بررسي منابع كهن چيني كه مربوط به دور  

ها  س  - آن، ياد شده كه منابع غربي٦٦ها  س- چرا كه در اين منابع از پارتها تحت عنوان آن،اند كرده

 اشكانيان ة برخي از دانشمندان آالنها را با سلسل،اند و بر اين اساس ي دانستهرا با آسها و آالنها يك

شناسي پارتي در مناطقي واقع در شرق درياي خزر و   كشف بقاياي باستان٦٧.اند مربوط دانسته

  ٦٨.تواند مؤيد اين مطلب باشد  مي- است كه اژدها بوده -يكساني پرچم هر دو گروه

نام  پارتيان چنين مشهور است كه آنان قومي جنگجو و بيابانگرد به دربارة ،غير از اين به  

غربي تاختند و پس از ورود به فالت   بودند كه از آسياي مركزي به تركستان جنوب٦٩»ها پارن«

وجود آوردند و خود را ه  دولتي مستقل ب، را از كار برانداختند٧٠ايران، استاندار سلوكي استان پارتيا

  ٧١. آنان در قفقاز و آسياي مركزي و در كنار آالنها داردة سكونت اولي از كه نشان ناميدند»پارتي«

زبان، موجب  نژاد و ايراني ميان اقوام ايراني  اتحاد قومي پديد آمده در،در سدة دوم ميالدي  

ولي . وري قدرتمندي را ايجاد كردندت و آالنها امپرا٧٢ در مركز و شمال قفقاز شدمهمظهور دولتي 

دولت سرمدها و در رأس آنها آالنها  -هونها يا تاتارها -، كشورگشايي مردم آسيايي ديگرم٣٧٢در 

 آميانوس مارسلينوس .را دستخوش سقوط و انقراض و ضربات سختي به تمدن آنها وارد كرد

هونها از سرزمين آالنها گذشتند، بسياري «: دهد دربارة حملة هونها به سرزمين آالنها چنين شرح مي

 كشتند و مورد نهب و غارت قرار دارند و متعاقب آن در سرزمينهاي پرمحصول وسيعي، به را

  ٧٣.»غارت و چپاول دست زدند

 يك شاخه به اروپا وارد شدند و :به دو شعبه تقسيم كردتوان  مياين حمالت مردم آالن را   

   . چهارم ميالدي به همراه هونها در جنگهاي اروپا شركت كردندةدر سراسر سد

 از دانوب گذشت و در ، كه شمار افراد آن نسبتاً زياد بود،، اين گروه از آالنهام٣٧٧  سالدر  

، فرانسه امروزي، ٧٤ به گالم٤٠٦ بالكان كه به روميها تعلق داشت به تاخت و تاز پرداخت و در

ا را گرفتند  طرف وانداله٧٧ و واندال٧٦ پس از آن آالنها در جنگ بين اقوام آالني فرانك٧٥.حمله كرد

لها به نامهاي ا با دو بخش از واند،دنبال آنه  ب.كه همين امر موجب حفظ واندالها از نابودي شد

  . متحد شدند٧٩ و اسدينگ٧٨سيلينگ
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 -٨١ و سرانجام با كشته شدن آداك٨٠فريقا حمله كردندآ به همراه آنان به اسپانيا و م٤٢٩در   

تدريج موجوديت  هپانيا، پس از چهل سال كشورگشايي، ب در جنگ با روميان در اس-پادشاه آالنها

وجود بيش از سي نام از . مستقل آالنها پايان يافت و در واندالها و مردم بومي فرانسه ادغام شدند

داشته    در فرانسهانسو نشان از قدرت و نفوذ آن نامهاي فرانسوي مربوط به آالنها و شهر آلن

  ٨٢.است

گرجستان  - به بخشهاي غربي ايبريام٤٠٩ و در ٨٣ستپها باقي ماندند در ا، ديگر آالنهاةشاخ  

دست آمده از جوانشير در سدة يازده ميالدي گروههاي  حمله بردند، بنابر اطالعات به -كنوني

 .اوس به دشت كر و دژهاي آن حمله كردند و عدة زيادي از اهالي آنجا را به اسارت گرفتند -آالن

وري ت آالنها با ايران در برابر امپرا، سدة ششم ميالدييلة پنجم و اوادنبال آن در اواخر سده ب

بيزانس متحد شدند و به سرزمين كلخيد حمله بردند و اراضي متصرفي خود را در گرجستان به 

  ٨٤.دولت ايران واگذار كردند

 آنها براي مدت كوتاهي زير نفوذ تركان قرار ، سدة ششم ميالديهفتاددر اواخر سالهاي   

گيرند و پس از آن با نيرو گرفتن دولت خاقانات خزر نام آالن از صفحات منابع و مآخذ ناپديد  يم

وري ت امپرا،تدريج تا سدة سيزدهم ميالدي بار ديگر اتحاد قومي آالنها شكل گرفتهه ب ٨٥.شود مي

اين ريان تاتار و مغول، كولي در سدة سيزدهم با هجوم لش. دهند  آنها تشكيل ميراقدرتمندي 

قوبالي ( به دستور امپراتور مغول .نداتحاد فرو ريخت و برخي از اقوام آالني به ارتش مغول پيوست

رسيد و در جنگها   نفر ميده هزار تشكيل شد كه تعداد آنها به م١٢٧٢ در ٨٦گارد جاسين) قاآن

 ٨٧.حضوري فعال داشتند

د و بسياري از آنها به شذف  رفته رفته نام آالنها از منابع تاريخي ح، مغولةپس از حمل  

 شمالي و ياي و در محل كنوني جمهوريهاي اوستکردندنواحي كوهستاني شمال قفقاز مهاجرت 

 ميالدي تشكيل پانزدهماز اواخر سدة  ٨٨.به خود گرفتند» اوست« و به مرور نام شدندجنوبي ساكن 

 تحت حكومت شانزدهم  در قرنکه ٨٩شود نام اوستيا آغاز مي  ايراني بهةقومي جديد با ريش

دنبال آن كاباردها و در نتيجه ه  درآمدند و ب- خانهاي كريمه بودندةنشاند كه خود دست -كاباردها

  ٩٠.نداوستيا تحت حمايت و نفوذ روسيه قرار گرفت
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 اوستياي شمالي به تصرف روسها در آمد و بخشي از مردم اين سرزمين تابعيت م١٧٧٤در   

وهي ديگر از شمال به دشتهاي جنوبي مهاجرت كردند كه سرزمين آنها  گر.روسها را گردن نهادند

  ٩١.عنوان اوستياي جنوبي شناخته شد  بهم١٨٠١در 

  

  قرابتهاي فرهنگي و زباني اوستيا با ايران

اند ولي  ن ساكن در قفقاز بودهيها و ايرانيايكه كه ذكر شد، آالنها اجداد اوستها از آريا طوري همان

اين در زبان و وجود  با ٩٢.تشان امروزه فرهنگ آنها شبيه مردم قفقاز اس  ايرانيهاي رغم ريشه به

 پيوند عميق اين دو با يكديگر دهندة شود كه نشان  مشاهده ميييادبيات فارسي و اوستايي قرابتها

هايي از آن  كار رفته است كه به گوشه ه در متون ادب فارسي نام اين سرزمين و آالن بسيار ب.است

  : دربارة آالنها و سرزمينشان چنين آمده استحدود العالمدر  :كنيم اشاره مي

مشرق و جنوب وي سرير است و مغرب وي روم است و شمال وي درياي كزر و به خاك خزر «

و مردمي است و اين ناحيتي است اندر شكستگيها و كوهها و جايي با نعمت و ملكشان ترساست 

ند و گروهي دشتي، و لشكر ملك اينجا به شهر خيالن ا پرست و مردمان وي گروهي كوهي بت

  ٩٣.»باشد و بندر كاسك و شهر در آالن از اين ناحيت است

كند و قطران تبريزي دربارة آالن چنين   آالن را واليتي از ايران و تركستان ياد مي، منيريةشرفنام

  :گويد مي

  بود به لشكرش اندر شه آالن و خزر  او رود به حرب عدوخبر دهند كه چون 

  : اين قوم آورده استبارةخاقاني در

  خدمت پاي شاه را روس و آالن نهند سر  چون ز سوار شابران سوي خزر سپه كشيد

  :گويد و همچنين مي

  علي الروس در روس و آالن نمايد    تف تيغ هنديش هندوستاني

  يــاي آالنــه نمدهــرو هشتـــف    يـاه كيانـرد خرگــبه گرداگ

  :گويد و در نهايت استاد طوس، فردوسي چنين مي

  شد آن پادشاهي همه تاخته    هـان و غز گشت پرداختـــآالن
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  به ايرانيان گفت آالنان و هند    انــبخواند و بسي پندها دادش

  كشيدند لشگر به دشت نبرد    شد از بيم شمشير ما چون پرند

  ٩٤ردـت كـشـس پـا پـان و دريـآالن        

 يكي از نقاط اشتراك اين قوم با ايران به غير از نژاد، زبان آنهاست كه ،كه گفته شد چنان  

 زبان آالنها كه يكي از زبانهاي قبايل ايراني، ةمتعلق به گروه زبانهاي ايراني است كه از توسع

وري در آن جاي  ديگ و ايرونيةدم كه دو گويش ع،٩٥وجود آمده است هسكايي و سرمتي است ب

تدريج گويش ديگوري  هولي باست شده  گويش در زبان ادبي استفاده مي  در گذشته از هر دو.دارد

  ٩٦.جاي خود را به گويش ايروني داد

 موجود به زبان اوستي لوحة زلنچوك است كه در قرن دهم به خط يوناني ةترين نوشت قديمي  

.  استفاده از خط يوناني منسوخ شده است،ز اين تاريخ ظاهراً بعد ا.و به زبان آالن نوشته شده است

 است و مبلغان گرجي و رومي هجدهمورد ديگر از زبان مكتوب آنها وجود دارد كه متعلق به قرن 

براساس خط سيريلي الفباي خاصي براي زبان  ٩٧شگرن  در اواسط قرن نوزدهم.اند نوشتهآن را 

شد كه هيچ همتايي در زبان روسي  داهايي مياوستيايي ابداع كرد كه شامل حروفي براي ص

  ٩٨.ها قرار گرفتي اوستة همة به بعد مورد استفادم١٩٥٤ از ونداشت 

  

   اوستياةوضعيت امروز

اوستيا به دو بخش شمالي در روسيه و جنوبي در ، گونه كه در صفحات قبل اشاره شد همان

 دربارة علت .ش در منطقه شده استتن ساز بحران و شود كه اين مسئله زمينه گرجستان تقسيم مي

توان به سياست روسها در منطقه اشاره كرد كه در حقيقت چيزي جز سياست  بندي مي اين تقسيم

  . نبود»تفرقه بينداز و حكومت كن«معروف 

 مليتها را سياسي كرد و به ة كند، مسئل تبديلاي دائمي استالين براي اينكه سركوب را به پديده  

در حقيقت، داشتن سرزمين براي هر مليت و قوميت و سياسي شدن اين . دادآن بعد سرزميني 

استالين سعي كرد كه تنشها و تضادهاي قومي . اي براي كسب موقعيت و قدرت شد پديده وسيله
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 ة غير روس گسترش دهد تا همیبنديهاي نابرابر قدرت بين جمهوريها را در چارچوب تقسيم

  ٩٩.تنشها متوجه حكومت مركزي نباشد

 استالين با قرار دادن بخش جنوبي اوستيا در . ملموس اين حركت در اوستيا اتفاق افتادةنمون  

 ةاوستينهاي جنوبي با توجه به روحي. م زند هخواست يكدستي قوي گرجيها را به گرجستان مي

رغم مجاز بودن به استفاده از زبان خود در مطبوعات محلي و تحصيل آن در مقطع  گرجيها به

شدند و اين در حالي بود كه در   دوم محسوب مية شهروند درج،ي، در مقايسه با گرجيهايداابت

 جمهوري خودمختار با اختيارات بيشتر بوده و اقتصاد و ،اوستياي شمالي شكل حكومت محلي

 هزاربه دنبال آن در اينگوش نيز ما شاهد واگذاري  ١٠٠.داشته استنسبتاً باالتري سطح فرهنگ 

 شمالي بعد از تبعيد آنها هستيم كه اين مسئله نيز يايز اراضي اين سرزمين به اهالي اوستكيلومتر ا

  ١٠١.ساز اختالفاتي ديگر در منطقه شد زمينه

ها و عاليق   موج انديشه،دنبال آن فروپاشي اتحاد شورويه باچف و بربا روي كار آمدن گو  

 در امان نماند و فشار آنرفت كه اوستيا هم از  قفقاز را فرا گة منطق،ثباتي شديد طلبانه و بي تجزيه

 زمامداران كرملين بعد از راگوشها كه اراضي آنها ن اي. شكل گرفت١٠٢زيادي در جهت تغيير مرزها

 در اوستياي ،دنبال آنه گيري اراضي خود شدند و ب  خواهان بازپسكردندتبعيد به اوستيها واگذار 

  .ف آغاز شدشمالي اختالفات و درگيريها بين دو طر

 اوستيهاي گرجستان از .در اوستياي جنوبي نيز اين تنش به شكل شديدتري خود را نشان داد  

 در اواخر ١٠٣. خواهان اتحاد با اوستياي شمالي شدند ولي استالين حاضر به معامله نشد١٩٢٠ ةده

يها براي هاي اوستيها و حركتهاي ناسيوناليستي گرج توجهي گرجستان به خواسته  بيهشتاد ةده

استقالل از روسيه از يك طرف و بدبيني اوستيها و گرجيها به همديگر و نارضايتي اقتصادي 

 روسها هم براي فشار ، در اين ميان١٠٤.اوستيها از طرف ديگر باعث وقوع بحران در منطقه شد

. ع شد شرو١٩٨٨ -١٩٨٩ منازعه از ، و به اين ترتيب١٠٥امن زدنددات فآوردن به گرجيها به اختال

در نهايت در . اوستي به اوستياي شمالي گريختندصدهزار د و شپايتخت اوستيايي جنوبي محاصره 

 بين روسيه و گرجستان اوضاع بهبود يافت و ١٠٦ داگوميسة براساس موافقتنامم١٩٩٢ژوئن 

  . نيروهاي حافظ صلح روسيه در منطقه مستقر شدند
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پا تالشهايي را براي ايجاد صلح شروع نموده در سالهاي اخير سازمان امنيت و همكاري ارو  

   .انداز بحران در منطقه وجود دارد است ولي چشم

  

  ها نوشت پي
  . مشهور كنونينظر. ۱
  .۲۳ -۲۵، ص ۱۳۸۰، سال دوم، بهار  مطالعات مليةفصلنامزمين،  فر، ميزگرد فرهنگ و تمدن مشرق رفيع. ۲
، سال  مطالعات آسياي مركزي و قفقازة فصلنام،»فقاز جمعيتي ق- تحوالت قومي«امير احمدي، بهرام، . ۳

  .۸۱، ص ۷۴، بهار ۹ ةچهارم، دورة دوم، شمار
 چاپ و انتشار وزارت امور خارجه، ةمؤسستهران، ، قومهاي كهن در آسياي مركزي و قفقاز  رقيه،بهزادي،. ۴

  . شانزدهچاپ اول، پيشگفتار، ص
5. Scythians. 
6. Sarmatians. 
7. Massagetae. 
8. Alans. 

روابط سياسي هخامنشيان با كشورهاي «  رقيه،بهزادي،:  مراجعه شودذيلبراي اطالع بيشتر به مقاالت . ۹
، تابستان اول ة، سال دوم، شمارمطالعات سياسي مركزي و قفقاز ة، فصلنام»همجوار شرقي در آسياي مركزي

  ؛۱۳۷۲
  .  چهارمة، سال اول، شمارزي و قفقاز مطالعات آسياي مركةمجل، »گرجستان«، اهللا رضا، عنايت

 كارشناسي ارشد، اسفند ةنام ، پايانطلبي در قفقاز شمالي هاي تجزيه زمينه  سيد محمدعلي،شريعتي،. ۱۰
  .۶۸، ص ۱۳۷۴
 ولي، تهران، وزارت امورخارجه،   وهابة، ترجمقفقاز و سياست امپراتوري عثماني  جمال،، گوگچه. ۱۱

  .۱۱شريعتي، همان، ص سيد محمدعلي  ؛۲۶ -۲۷، ص ۱۳۷۳ چاپ و انتشارات، ةمؤسس
  .۱۲شريعتي، همان، ص سيد محمدعلي  ؛۲۷ همان، ص جمال، ،گوگچه. ۱۲

13. Iron. 
14. Digoron. 

  . ۲۲۱، همان، ص اقوام مسلمان اتحاد شورويآكينز، شيرين  ؛۱۵۱ اوستيا، همان، ص ،اهللا عنايت ،رضا. ۱۵
،  مطالعات آسياي مركزي و قفقازةمجل، »يخي جنگهاي كنوني در قفقازهاي تار ريشه«  حبيب،برجيان،. ۱۶
  . ۱۰۱، ص ۷۹، تابستان ۳۰ ةشمار

17. Ossetia. 
فر، معاونت فرهنگي آستان قدس   علي خزاعية، ترجماقوام مسلمان اتحاد شوروي  شيرين،اكينز،. ۱۸

، سال دوم، عات آسياي مركزي و قفقاز مطالةفصلنام، »اوستيا«،  رضااهللا  عنايت؛۲۲۳، ص ۱۳۶۶رضوي، اسفند 
  .۱۵۸ - ۱۵۹، ص ۷۲، تابستان يك ةشمار

19. North ossetia, North Alania. 
20. http://www. Osetia. Com/index. Html, http/www/osetia. Com/ translations. html. 

 ؛۱۵۳ -۱۵۴، ص ۱۳۶۶المللي، تهران،  لعات سياسي و بين، دفتر مطا»فدراسيون روسيه«الهه، كوالئي، . ۲۱
 آسياي مركزي و ةفصلنام، »ساز اختالفاتي ديگر در قفقاز اوستيها زمينه« زرگر، و افشينمجيدي، محمدرضا 

  .۲۱۸ -۲۱۹، ص ۱۳۸۲، پاييز ۴۳ ة، شمارقفقاز
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، ۱۳۷۲، تابستان ۱ ةال دوم، شمار، س مطالعات آسياي مركزي و قفقازةفصلنام، »اوستيا« ،اهللا عنايت ،رضا. ۲۲
  . ۱۵۹ص 
  . ۲۲۳همان، ص شيرين، آكينز، . ۲۳
  .۱۵۹همان، ص ، اهللا ، عنايترضا. ۲۴

25. http:/www. osstia. Com/ index. html 
26. Tskhinvali. 

  :؛ نيزنك۲۲۵آكينز، همان، ص شيرين ، ۱۵۹ همان، ص ،اهللا عنايترضا، . ۲۷
http:/www.osstia.com/index.html و http://www. osstia. cjb. net/Http://ossetia. cjb. net/ 

  . ۲۲۴همان، شيرين، آكينز، . ۲۸
المللي به درگيرهاي قومي در گرجستان و بسترهاي امنيتي  نگرش سازمانهاي بين«آنجا پاريدزه، ، .نزال، . ۲۹

  . ۲۶۱، ص ۱۳۷۵، پاييز ۱۵ ةمارش،  مطالعات آسياي مركزيةفصلنام، »در قفقاز
۳۰ .Japheth  اساس برخي نظرات پدر همه مردمان هند و اروپايي است كه در اكثر  كه بر) ع(فرزند نوح

  . مذاهب به آن اشاره و مورد ستايش قرار گرفته است
31. Http://www 8. brinkster. Com/vko 11/ossetia/Page 3 htm 
32. Http://www 8. Brindster. Com. Page 3.  

  Http://ossetia. cjb.net :؛ و نيز نك۲۳۱همان، شيرين، آكينز، . ٣٣

، ترجمة عباس آگاهي، چاپ اول، تهران، نشر فخر ملتها يا پايان امپراتوري شوروي، ، هلن كارردانكوس. ۳۴
  . ۱۲۷، ص ۱۳۷۰فرهنگ اسالمي، 

ها متمركز خواهد بود، توضيح  با توجه به اينكه بحث اصلي ما در اين تحقيق بر روي سارماتها و آالن. ۳۵
نژاد هستند كه در  سكاها از اقوام آريايي: شود مختصري در مورد سكاها خدمت خوانندگان عزيز داده مي

اي آرال و از ايران با  وسيعي كه شامل تركستان چين تا دريةزمان هخامنشيان و پيش از آن در منطق
 قديم بر روي دانان  و از اين رود تا رود عظيم دانوب منتشر بودند، جغرافي(Don)هايي تا رود دن  فاصله

 را نهادند و (sace) يا ساس (sake)سكاهايي كه از طرف آسياي وسطي با ايران سر و كار داشتند نام ساك 
شود در  ناميده شدند، گفته مي) scythاسكوت (ند اسكيت مردماني از آنها كه در اروپاي شرقي سكني داشت

تاخت و تاز ه  سكاها از جبال قفقاز عبور كردند و در آذربايجان و شمال ايران ب.م . قهفتاداوايل قرن 
گويد تاخت  هردوت مي. پرداختند و هوخشتره پادشاه ماد را شكست دادند و تا درياي مديترانه به پيش رفتند

 (Madyes) سال طول كشيد و عاقبت هوخشتره پادشاه يا سردار آنان را موسوم به مادي ييس ۲۸و تاز آنان 
و تمام سران سكايي را با حيله كشت و بعد از آن با سكاها جنگيد و آنها را شكست داد، كوروش بزرگ پس 

شدن كوروش را اي از آنان را مطيع خود كرد، بعضي كشته  از تخريب بابل به جنگ با سكاها پرداخت و عده
 به آن ۴ بند ،پنجم بيستون، ستون ةدانند و داريوش از سكاها انتقام گرفت كه در كتيب در جنگ با سكاها مي

  . ايران را تشكيل داد» ايالت پانزدهم«اشاره شده است و از آن به بعد كشور سكاها 
  :براي اطالع بيشتر مراجعه شود به

  .۱۳۷۱ة رقيه بهزادي، انتشارات يزدان، تهران، ترجم، سكاها تاماراتالبوت، ،رايس) الف
الملل، تهران،  ، دفتر مطالعات سياسي و بينقومهاي كهن در آسياي مركزي و فالت ايرانبهزادي، رقيه، ) ب

  . ۱۳۷۳چاپ اول، 
  .۷۷۴ -۷۷۵ص  ، جلد پنجم، ۱۳۷۱فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، تهران، معين، محمد، ) ج
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الملل، تهران،  ، دفتر مطالعات سياسي و بينقومهاي كهن در آسياي مركزي و فالت ايران ،، رقيهبهزادي. ۳۶
  . ۱۹۱، ص ۱۳۷۳چاپ اول، 

  .۱۱۲ همان، ص .۳۷
  .۱۱۲، ۱۰۴ -۱۰۵ ص  همان، .۳۸
، ص ۱۳۵۲ جرير، تاريخ الرسل و الملوك، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جلد اول، تهران، محمد بنطبري، . ۳۹
۱۵۳.  
 لدوشي، چاپ سوم، ج نظر دكتر بهرام فره جزوي از نامة مينوي اوستا، گزارش استاد پورداود، زير» يسنا«. ۴۰
  . ۵۹، ص ۱۳۵۶، تهران، اول
  . ۷۹۰، ص ۵، جلد ۱۳۷۱، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، تهران، معين، محمد. ۴۱

42. Sairim 
، ۱۳۵۶، تهران، جلد دوموشي، چاپ سوم،  ره گزارش استاد پورداوود، به كوشش دكتر بهرام ف،ها يشت. ۴۳
  .۱۰۸ص 

44. Leonti, Morvele, Zhizn Kartliiskikh tsarei, Izvlechenie Svdenii ob abkhazakh, 
narobakh Severnogo Kavkaza I Dagestana, M., 1979, str. 30 and Kovalevskaya, Kavkas 
I Alany, Veka I narody, Moscow, 1984, str. 76. 

باشد كه بسياري از محققان قوم تور را  كشور توران متعلق به تور مي» ايريچ«ايران، يعني كشور ايرج . ۴۵
به نقل از يسنا، همان،  (اند شناخته شده» سرمت«نام  دانند و اقوام سرزمين سرم در تاريخ باستان به سكايي مي

  . )۵۹ص 
 ةاهللا رضا، مجل  عنايتة، ترجممهاي خاص ايرانيشناسي نا شرمي در پيرامون واژه، .، وآبايفاي . ۴۶

  . ۲۴، ص ۳ ة، شمار۱۲، سال بررسيهاي تاريخي
  . ۱۱۳، همان، ص اقوام كهن در آسياي مركزي و فالت ايران  رقيه،بهزادي،. ۴۷
  .۴۱همان، ص . ۴۸
  . ۷۹۰فرهنگ فارسي، همان، ص  ،معين، محمد. ۴۹
  .۱۱۱، همان، ص ، رقيهبهزادي. ۵۰
  .۱۱۸ص همان، . ۵۱
  .۱۱۶ -۱۲۴همان، ص . ۵۲
  .۱۱۷همان، ص . ۵۳

54. Yaziges. 
55. Roxolani. 
56. Siraces. 
57. Aorsi.  
58. Antae.  

  . ۱۰۵، همان، ص قومهاي كهن در آسياي مركزي و فالت ايران ، رقيه،بهزادي. ۵۹
  .۱۱۱همان، ص . ۶۰
  .۱۸۸همان، ص . ۶۱
  . ۱۵۲، همان، ص  رضااهللا  عنايت؛۳۸همان، ص . ۶۲

63. Asis. 
  .۱۸۷ -۱۸۸ص   همان، -قومهاي كهن در آسياي مركزي و فالت ايران، ، رقيهبهزادي. ۶۴

65. Han. 
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66. An-si. 
  .۳۷، ص همان. ۶۷
  .همان. ۶۸

69. Parn.  
70. Parthia.  

  .۴۰، ص همان. ۷۱
72. Plinii, Estestvennaya istoriya, VI. 15. 
73. Ibid ., XXXI, 1,3. 
74. Gaul. 

  . ۱۹۰، همان، ص  كهن در آسياي مركزي و قفقازقومهاي، ، رقيهبهزادي. ۷۵
76. Franks. 

٧٧ .wandales    گال را مورد حمله قرار دادند و سپس به اسپانيا و  م۴۰۶، يكي از قبايل قديمي ژرمني، كه در 

  . فريقا هجوم بردندآ

78. Silling.  
79. Asding. 

  www. gogle-com-assetia, page 1 of 2 :مراجعه شود به سايت. ٨٠

81. Addac. 
  :؛ نيز نك۱۸۹ -۱۹۰بهزادي، همان، ص رقيه ، ۱۵۵ اوستيا، همان، ص ،اهللا عنايترضا، . ۸۲

http:/www.ossetia. com/index.html; and, Kovalevskaya V.B., Kavkaz I Alany, Vekan I narody, 
1984, str. 107. 
83. http:/www. ossetia. cgb. Net/Http://ossetia.  
84. Kovalevsakaya, V.B., Kavkaz I Alany, Veka I narody, Moscow 1984, str. 134 

  .۱۵۷  ص، همان،اهللا عنايترضا، . ۸۵
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