
  

  

  

  

  

   مادامپراتوري ةگيالن در دور

  

  اجارگاهدكتر حسن كهنسال و

  ت علمي دانشگاه گيالنئعضو هي

  

  

  مقدمه

اقوام بومي گيالن در زمان مهاجرت . كردند يها بومياني در فالت ايران زندگي مييقبل از آريا
ناطق مختلف شناسي در م دستاوردهاي باستان. بودند يها و دوران حكومت مادها، كادوسيها يآريا

اي اگر چه جوان در  دهد كه بوميان اين منطقه داراي فرهنگ و تمدن قابل مالحظه گيالن نشان مي
ي پارسي و مادي با يروابط اقوام مهاجر آريا. مقايسه با ساير تمدنهاي بومي فالت ايران بودند

. اند نشدهناچار  آنها آميز بوده است و آنان به پيروي از جنگهاي طوالني با بوميان فالت ايران صلح
ي را براي اقوام يوري ماد در همسايگي گيالن از لحاظ سياسي و اقتصادي نگرانيهاتتشكيل امپرا

 خوبي ةدهند كه كادوسيها رابط اسناد و مدارك تاريخي گواهي مي. وجود آورد هبومي اين منطقه ب
 ةوريان فرصت و توان مقابلمنازعات مداوم مادها با دشمنان خارجي و آش. اند با مادها نداشته

اقوام بومي گيالن در اين دوره عالوه بر داشتن . با اقوام بومي مخالف از آنها گرفترا همزمان 
با قيام كوروش دوم، . ي حفظ كنندياستقالل سياسي توانستند هويت خود را نيز در مقابل اقوام آريا

وري ماد و تشكيل ت اضمحالل امپراةمين و زنداقوام بومي گيالن به حمايت از او و پارسها پرداخت
  .نددوجود آور هوري هخامنشي را بتامپرا



 

  

883   وري مادتگيالن در دورة امپرا
  

كشفيات حفاريهاي . كردند يها بومياني در فالت ايران زندگي مييقبل از مهاجرت آريا  
چراغعلي تپه (شناسي در مناطق گوناگون گيالن نظير تالش، مارليك  هاي باستان غيرعلمي و يافته

ان و اشكورات رودسر از وجود تمدنهاي بومي اما جوان در اين مرز و بوم ، املش، ديلم)رودبار
 ةيها و رابطيدر اينجا به بررسي اقوام بومي ساكن گيالن در زمان مهاجرت آريا. كند حكايت مي

  .شود وري ماد پرداخته ميتيها در ايران يعني امپرايآنها با اولين حكومت آريا
  

  يها به فالت ايران يمهاجرت آريا

صورتهاي گوناگون ه  آريا بةمفهوم واژ. شوند  وسيعي از نژاد سفيد محسوب ميةيها شعبيآريا
نام سرزمين . استهايي از آن  نمونه ١هنواز و آزاد روايت شده است، معناي اصيل و نجيب، مهمان

اد  در امتدييها، استپهاييرسد مسكن اصلي آريا نظر مي هب. ايران از اين واژه برگرفته شده است
رودهاي جيحون و سيحون بوده  شمال درياي سياه و درياي خزر در جنوب روسيه تا تركستان و

اوستا نام مملكت اصلي آنها را . اقدام به مهاجرت نمودند ٢آنان به داليل مسائل اقتصادي. است
هوا ناگهان . استداشته  حاصلخيز ي خوش و سرزمينهاييكند كه آب و هواي  ذكر مي٣ايران واج

ي خود را از آنجا تأمين نمايند شروع ييد و چون آنان نتوانستند احتياجات غذاي به سردي گرارو
 كه بعدها موسوم به ،طرف اروپا و گروه ديگره ي بي برخي از اقوام آريا٤.به مهاجرت نمودند

تاريخ جدا شدن گروه ايراني و هندي از .  به جانب ايران و هند گسيل شدند،هندوايراني شدند
 سال قبل از ميالد ١٢٠٠يهاي هندي در ييها معلوم نيست ولي مشخص است كه آرياير آرياساي

اند و نامهاي ايراني نيز در اسناد و مدارك قرن هفدهم قبل از ميالد در  تصرف داشتهدر پنجاب را 
يها به ايران در حدود ي آغاز مهاجرت آريا، از ديدگاه برخي٥.آسياي صغير و سوريه ديده شده است

پژوهشهاي . دو هزار سال قبل از ميالد شروع شد و تا قرن ششم قبل از ميالد ادامه داشته است
  .اند  وارد فالت ايران شده٦ دوم پيش از ميالدةيها در هزاريدهد كه بخشي از آريا اخير نشان مي

  
  يهايبوميان گيالن در هنگام مهاجرت آريا
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، سرزميني با مراتع و در آن ساكن شدندست  نخةمقارن اوايل هزاراقوام بومي  كه اي نواحي
هاي اسب و دامهاي آنها نوعي سرزمين  يها و گلهيدشتهاي حاصلخيز بوده است كه براي آريا

 سكونت بوميان در ٧.توانست ارزش زيادي براي آنها داشته باشد شد و مي موعود محسوب مي
يها يت ايران در هنگام مهاجرت آريابوميان فال. رسيد سرزمينهاي فالت ايران به قرنهاي متمادي مي

نامند و در   مي٩كيسي  يا٨سو كه يونانيان آنها را كوسيان در غرب مردماني موسوم به كاس
 و در مازندران ١١و كاسها١٠ گيالن كادوسيانةغربي ايران عيالميها، در شمال و منطق جنوب
 برخي از متون ١٤.كردند  زندگي مي يا ماردها١٣ و در ميان كادوسيان و تپوريها آماردها١٢تپوريها

هاي ماد و هخامنشي يا پيش از آن در گيالن  تاريخي از اقوام چندي كه همزمان با تشكيل سلسله
مستقل و به دور از حاكميت مركزي  صورت نيمه  هبرند كه ب اند نيز نام مي و مازندران اقامت داشته

، ١٦ به استناد آريستو فانوس،جغرافيدان يوناني مورخ و ١٥استرابون. دادند به زندگي خود ادامه مي
 جنوبي درياي خزر را از شرق به غرب هيركانيان، امردان، آن ةاقوام و قبايل ساكن در كران

در فهرست ذكر شده . كند ، كادوسيان، آلبانيان، كاسپيان و لوتيان ذكر مي)يهايغير آريا(آرياكائيان 
 در .نظير تپوريها كه اجداد طبريها و مازندرانيها هستند، شود برده نمياسمي از چند قوم باستاني 

كردند كه منشاء تمدنهاي باستاني غرب مازندران  همسايگي غربي تپوريها اقوام چندي زندگي مي
  توان آلبانيان، كادوسيان، امردها، گلها يا گالن، و شرق گيالن مربوط به آنهاست كه از آنها مي

هاي فرعي ديگري كه در ادوار باستاني  در متون قديمي از اقوام و تيره. ردكاسپيان و كاسپيها را نام ب
 و ١٨، دكوزنيوها١٧اند نيز نام برده شده است كه اناريها  گيالن و مازندران ساكن بودهةدر منطق
 آنان تا اين زمان ةگونه اطالعات مستندي دربار  كه متأسفانه هيچ٢٠گردد  را شامل مي١٩دربيكها

  .وجود ندارد
وري ماد براساس نام قوم ت امپراةيها و دوريسرزمين بوميان گيالن در زمان مهاجرت آريا  

سرزمين كادوسيه از جانب شرق به درياي خزر و از غرب به . شد  ناميده مي»كادوسيه«ساكن 
 ٢١.شد ه اناريان و از جنوب به سرزمين آماردها محدود ميب مركزي ةسرزمين ماد و در ناحي

متهاي طبيعي و فراهم بودن شرايط مساعد معيشتي در البرز شرقي و شمالي سبب شد فراواني نع
. و در آنجا سكونت ورزندكنند كه گروههاي دامدار و چادرنشين كادوسي به اين ناحيه مهاجرت 
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هاي پوشيده از جنگلهاي انبوه در بستر زمان به مركز اجتماعي و سياسي و مقر  كوهها و دره
صفحات غربي كادوسيه پيش از توجه و حضور . دش كادوسي مبدل عمليات نظامي قوم

 جنگلها، ،مراتع  در آنجا.  كادوسيها قرار بگيردةتوانست مورد استفاد جمعيتهاي مهاجر در آنجا مي
 ،علت كمي شمار بوميانه شكارگاهها و ديگر نعمتهاي طبيعي سرشار زيادي وجود داشت كه ب

  . گرفت و مدعي تملك نيز وجود نداشت يبرداري قرار نم چندان مورد بهره
دور بودند و اين امر باعث ه  دوم قبل از ميالد از حمالت آشوريها بةكادوسيها تا پايان هزار  

 اصلي سكونت و مركز سياسي خود ةد كه آنها براي رفع نيازهاي معيشتي خود آزادانه از محدودش
هاي غربي سفيدرود تا  ت كادوسيها از كناره حكومت و سكونةمنطق. بدون نگراني پا فراتر بگذارند

بخشي وسيع از دشت نيسايه را  كورا و ارس گسترده بود و از جانب غرب طارم، خلخال و
 كه از اقوام ،توان چنين استنباط كرد كه در زمان ظهور كادوسيها  براساس منابع مي٢٢.گرفت دربرمي

اي   يا اينكه طايفه٢٣ل يا گيل مطرح نبوده است نامي از گ،اند شناخته شده پيرامون درياي خزر بوده
  .وري ساساني جايگزين كادوسيها و آماردها شدندت و در زمان امپراندقابل اهميت نبود

 ايراني و برانگيخته شدن ةميالد و ظهور اقوام مادي در جامع  اول قبل ازةبا آغاز هزار  
ير عيالم، پرسيد، اورارتو و سكاها در دولتهاي رقيبي چون آشور و ديگر گروههاي پيرامون ماد نظ

اين نواحي و آغاز كشمكشهاي بزرگ، محدوديتها و مشكالتي تازه دامنگير كادوسيها شد و آنان را 
  ٢٤.واداشت كه بيشتر به جانب شرق و البرز شرقي متمركز شدند

 ة هزارتوان استنباط كرد كه در اواخر شناسي و اسناد تاريخي مي هاي باستان براساس يافته  
اول قبل از ميالد اقوام بومي سواحل جنوبي درياي خزر حاضر به تابعيت از ة دوم و اوايل هزار

  .اند نشدهقدرتمندان و ابرقدرتهاي دنياي باستان 
  

  مادها و اقوام بومي گيالن

گيالن و برخي از سرزمينهاي ساحل جنوبي درياي خزر داراي تمدن عظيم و درخشان سه هزار 
مناطق مختلف گيالن اين امر را  شناسي و حفاريهاي غيرعلمي در هاي باستان  يافته٢٥.هستندساله 

دهد كه آنها به يك دوره  در مناطق مذكور نشان ميآمده دست  ه آثار بةمقايس. كند خوبي ثابت مي هب
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اند  بوده ساكن اي هاي شمالي و باختري البرز اقوام بومي پيشرفته اينكه در دامنهنيز اند و  تعلق داشته
و تا رسيدن به مرز تمدن مارليك مراحل بود سوي كمال پيش رفته  هاند كه ب داشتهكه تمدني 

  .اند مختلفي را پيموده
 ةميالد و حداقل اوايل هزار يها به فالت ايران بايد در اوايل قرن نهم قبل ازيورود آريا  

شود كه در قرن  مشخص ميهاي آشوري  براساس كتيبه. نخست قبل از ميالد صورت گرفته باشد
غربي و حتي در قسمتي از  جنوب ي هنوز در غرب ويهاي آريا نهم و هشتم قبل از ميالد طايفه

اند و بين كوه و دشت آن نواحي در  نواحي مركزي فالت ايران در حال كوچ و حركت بوده
  ٢٦.اند برده سر مي هحالت ييالق و قشالق ب

اسناد و مدارك . بودند  مادها و پارسها ،ت ايران مستقر شدند كه در فال،ييترين اقوام آريا مهم  
هاي جنگجو و دامدار مادي و پارسي با بوميان   قبيلهةطور كلي رابط هدهد كه ب تاريخي نشان مي

. اند جويانه بوده است و مجبور به جنگهاي طوالني با آنها نشده آميز و صلح فالت ايران مسالمت
 ديرينه چون آشوريان را در برابر خود داشتند و براي مقابله با آنها، اقوام بوميان فالت ايران دشمني

رسد در گيالن  نظر مي هب. ي را در پيرامون روستاها براي پاسداري از خود اقامت دادنديآريا
ر اثر تصادم و برخورد با ب اول قبل از ميالد ةكنندگان تمدن مارليك در رودبار در اوايل هزار خلق

 كه ،سران بومي روستاهاي ايران. زوال رفته باشند ، رو به٢٧غربي و بخصوص آشوريهاتمدنهاي 
 و بسياري از آنها را براي ندي را مالحظه كردند، پذيراي آنان شديشجاعت و دالوري اسواران آريا

عنوان نيروي  هاين دامداران داراي اسبهاي خوب و سگهاي پاسبان ب. نگهباني به مزدوري گرفتند
. عهده گرفتند تدريج نظم و سامان امنيتي و لشكري روستاها را به ه، ابتدا نگهباني روستاها و بنظامي

 و از طريق ازدواج با ند بومي نفوذ يافتةل شدند كه در درون جامعمبدآنان بعدها به افرادي توانمند 
تدريج  هب  ونددست آورد هدختران بزرگان روستاها، قدرت اقتصادي و زمينهاي كشاورزي را ب

.  زبان و آداب و رسوم مذهبي مهاجران نيرومند را پذيرفتند،بوميان. جانشين سران بومي شدند
ويژه بغدخت مادر قرار  ه فالت ايران باي تحت تأثير رسوم و عقايد بومياِن ي نيز تا اندازهياقوام آريا

ي در ايران گشت و تدريج موجب استهالك قوم بوم هآميختگي دو قوم ايراني و بومي ب. گرفتند
پرور را   گله-آميختگي معيشت روستايي و كشاورزي بوميان، يك زندگي اجتماعي و كشاورزي
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 بعد از استهالك تمدن بومي ٢٨.شدوجود آورد كه موجب ترقي سريع اقتصادي و مالي جامعه  هب
  ٢٩.درا در فالت ايران مستقر كنن ي توانستند تمدن مخصوص خوديدر طي قرنها، اقوام آريا

بايستي در اواخر قرن هشتم و در آغاز قرن هفتم به  ي مييرسد مهاجرت اقوام آريا نظر مي هب  
وري ماد در تمادها در ميان آنها اولين قومي بودند كه موفق به تشكيل امپرا. پايان راه رسيده باشد

 -٧٠٨( اش  زمامداريدر مدت نام داشت كه ٣٠وكساولين پادشاه ماد دي.  شدندم. ق٧٠٨سال 
 و پرداخت باج و تابعيت از آشوريها، سياست داخلي و ٣١ مادةبا اتحاد ميان قبايل ششگان) م.ق٦٥٥

و ) م.ق٦٣٣ -٦٥٥ (٣٢در زمان جانشينان او، فرورتيش. وري ماد را ثبات بخشيدتخارجي امپرا
زمان مادها اين د و در شتابعيت از آشوريها دستخوش مخاطره ) م.ق٥٨٥ -٦٣٣ (٣٣هوخشتره

 مردم از ٣٤. بر آشوريان غلبه يابندسر منظم و با همكاري حاكم بابل نبوپليتوانستند با ايجاد قشون
رضايت چنداني نداشتند و زماني كه كوروش دوم ) م.ق٥٥٠ -٥٨٥( ٣٥توويگوخآخرين شاه ماد، اي

  .شدندعليه آخرين شاه ماد قيام نمود آنان به رهبر پارسيها ملحق 
را مدياي   داريوش اول ماد آمده است و استرابون آنةو در كتيب) ري (ماد كه در اوستا رگه  

شرقي به  ران و از مغرب به ارمنستان و از جنوبانامد از شمال به  بزرگ و مدياي آتروپاتن مي
وري ماد شامل قسمتي از آسياي ت بنابراين حدود امپرا٣٦.شد پارس و از شرق به آريانا محدود مي

ذربايجان، كردستان، عراق عجم، ري، دامغان، اصفهان، فارس، خراسان، بلخ ور، آشصغير و تمام آ
  .گرفت را دربرنمي كه سرزمين گيالن ٣٧شد و قسمتي از خوزستان و مازندران مي

ظهور .  گيالن بودندةمنطق  درياي خزر درةوري ماد از بوميان كنارتكادوسيان در هنگام امپرا  
وجود  ههايي را براي اقوام بومي اين منطقه ب از ميالد نگرانيدولت ماد در ابتداي قرن هشتم قبل 

توانست خالي از پيامدهاي  گيري دولتي نيرومند چون ماد در همسايگي كادوسيان نمي شكل. آورد
نامطلوب باشد، حتي اگر اين قدرت جديد در ابتداي امر سوداي كشورگشايي يا تجاوز به 

گيري دولتي برتر در منطقه براي  طور كلي نفس شكل ه ب.داشت تر خود را نمي هاي كوچك همسايه
محدوديتهاي . كرد آمد و نيز براي آنها محدوديتهايي را ايجاد مي شمار مي هكادوسيها تهديدي ب

هاي اختالف بين كادوسيها و مادها را   زمينه٣٨ايجاد شده براي دامها و چابكسواران كادوسي
  كه بتوانند وضعيت خود را دراي نداشتند چندان توان نظامياگرچه در ابتدا مادها . وجود آورد هب
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مقابل كادوسيها مشخص نمايند اما بدون ترديد به دور از حزم و دورانديشي و خالف مصالح آتي 
دولت ماد بود كه در حين انديشيدن به دشمنان خارجي نظير آشور و تحقق آرزوهاي ملي، با 

.  و نيروهاي خود را به سمت آنان روانه كنندزند راه اندا و جنگي داخلي بهوندكادوسيان درگير ش
اند و به استقالل آنها احترام  رسد كه مادها با كادوسيها چندان درگير نشده نظر مي ه ب،بر اين اساس

 بر استقالل اقوام بومي ،هاي مورخان قديم گفته. نگريستند و به آنان همچون يك ملت مستقل مي
 درياي خزر هرگز سر ةكند كه كادوسيهاي كنار كتزياس اشاره مي. كند د ميتأكيگيالن در اين دوره 

 هويت خود را در داشتند، كادوسيان عالوه بر اينكه قدرت و استقالل ٣٩.به اطاعت مادها ننهادند
  ٤٠.حفظ كنندتوانستند مقابل مادها 

در . مده استصورتهاي گوناگون آه موارد مخالفت كادوسيها با مادها در منابع تاريخي ب  
شود كه  ها و موافقت روايتهاي كتزياس و هرودوت استنباط مي كه براساس گفته، ٤١زمان آرته يس

مورخان منشأ اين . بايد يكي از امراي محلي مادها باشد جنگي ميان كادوسيها و مادها پيش آمد
ته بود در دربار ماد او مردي شجاع و دالور بود كه توانس. دانند مي ٤٢نام پارسد هواقعه را فردي ب

 كه منابع تاريخي علت آن را توضيح ،دليل رنجش حاصل شده از دربار ماده بعدها ب. نفوذ پيدا كند
 نشان داد كهانتخاب كادوسيه پارسد با . اند، با سه هزار پياده و هزار سوار نزد كادوسيها رفت نداده
 كادوسيه، پارسد خواهرش را به عقد با استقرار در. نيستكادوسيان و مادها بين  ي مناسبةرابط

او مردم . شدبا گذشت زمان او بيشتر مورد توجه كادوسيها واقع . ن اين قوم درآوردايكي از متنفذ
با غلبه بر قشون شاه ماد، مردم كادوسي، پارسد را شاه . كرد ي را عليه مادها تحريك ميسكادو

 كرداو جانشين خود را مجبور . شد  حمله ميدر زمامداري او همواره به قلمرو ماد. ندكردانتخاب 
 كادوسيها را نسبت به مادها زنده نگه دارد و لعنت و ةكه سوگند ياد كند كه همواره آتش كين

  ٤٣.نژادان و كادوسيهايي كه از در صلح با مادها درآيند نفرين فرستاد به هم
ادي بود از طرف كه ازجمله سرداران م كند كه كوروش دوم هنگامي كتزياس اشاره مي  

رسد ضمن  نظر مي ه و ب٤٤ سفارت نزد كادوسيها رفته بودبهاگ يتوويگو يا آستشپدربزرگ خود اي
 قرار ٤٥نام اويبار ههمين مأموريت بود كه در سرزمين كادوسيه تحت تأثير تحريكات شخصي ب

 ةن در دوردر پايان بايد گفت كه اقوام بومي گيال .گرفت و طرح قيام عليه دولت ماد را ريخت



 

  

889   وري مادتگيالن در دورة امپرا
  

 و در كنار آن توانستند هويت خود را در مقابل آنان حفظ داشتندوري ماد استقالل سياسي تامپرا
  .كنند
  

  ها وشتن يپ
  .۱۷ ص،۱۳۷۶ انتشارات اصالت تنشير، ،، تهران)يها و مادهايآريا( تاريخ ايران باستان  اردشير،خداداديان،. ۱
  .۹۹همان، ص . ۲

3. Aerâna Vaej. 
  .۱۵۶، ص ۱۳۷۰، جلد اول، تهران، دنياي كتاب، چاپ پنجم، ايران باستان  حسن،ا، پيرني.۴
  .۲۲ همان، ص  اردشير، خداداديان،.۵
  .۱۸ ص ، همان.۶
، ص ۱۳۷۵  ، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم،) باستاني ايرانةگذشت(روزگاران ايران   عبدالحسين،كوب،  زرين.۷

۳۲.  
8. Kussiyân. 
9. Kissi. 
10. Kadusyân. 

  .۵۴، ص ۱۳۷۵ كريم كشاورز، تهران، انتشارات پيام، ة، ترجمتاريخ ماد، .م. ا دياكونوف، .۱۱
12. Tapuriyân. 
13. Amârdes. 

  .۱۵۷ص   ن، جلد اول،هما پيرنيا، .۱۴
15. Strabon. 
16. Aristofanos. 
17. Anariens. 
18. Docovsinos. 
19. Derbiks. 

  .۵۱۹، ص ۱۳۷۴ران ايران به سرپرستي ابراهيم اصالح عرباني، جلد اول، تهران، ، گروه پژوهشگكتاب گيالن .۲۰
  .۴۳، ص ۱۳۷۸روز،  ، تهران، انتشارات فكرتاريخ كادوسها  علي، عبدلي،.۲۱
  .۱۰۸ -۱۱۰ ص ، عبدلي، همان.۲۲
  .۴۸ ص ، همان.۲۳
  .۱۱۰ ص ، همان.۲۴
 -۲۶، ص ۱۳۵۰ بختيار، تهران، انتشارات شوراي مركزي،  گودرز اسعدة، ترجمماديها و پارسهاويليام،  كاليكان، .۲۵
۲۵.  
  .۳۲كوب، همان، ص   زرين.۲۶
  .۴۶، ص ۱۳۴۰ -۱۳۴۱، تهران، دانشگاه تهران، گزارش مقدماتي حفريات مارليك اله،  عزت نگهبان،.۲۷
  .۳۰ ، ص۱۳۶۸، انتشارات دانشگاه تهران، ايرانويج  بهرام،وشي،  فره.۲۸
  .۶۹، ص ۱۳۶۴ محمد معين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ة، ترجمان از آغاز تا اسالماير  رمن، گيرشمن،.۲۹

30. Déjocés/ Diokes. 
31. Hérodote, I, CL. 
32. Phraorte/ Fravartish. 
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33. Cyaxar/ Huvakhshatra. 
34. Cf. Hérodote, I, CII, CIII sq. 
35. Astyage/ Ixtuvigu. 

 انتشارات اشرفي، ،، تهران)تاريخ اقوام و پادشاهان پيش از اسالم(ران در عهد باستان اي  محمدجواد، مشكور،.۳۶
  .۱۱ ، ص۱۳۷۶

  .۷۴ ص ، پيرنيا، همان.۳۷
  .۱۱۴  ص، عبدلي، همان.۳۸
، نيز ۴۵، ص ۱۳۷۳ محمد مقدم، تهران، انتشارات اميركبير، ة، ترجمتاريخ شاهنشاهي هخامنشي، .ت.  ا امستد،.۳۹
  Cf., Ctesias, Persica, iv-vi, Epit, 30-31 :نك
  .۸۴، ص ۱۳۶۶ انتشارات اميركبير، چاپ اول، ،، تهرانتاريخ مردم ايران قبل از اسالمكوب،   زرين.۴۰

41. Arties. 
42. Parsode. 

  . از حكايت كتزياس۳۲ -۳۴ نقل از ديودور سيسلي، كتاب دوم، بند ؛۲۱۲ -۲۱۳، جلد اول، ص همان پيرنيا، .۴۳
44. Uiobär. 

  .۲۸۷، ص همان دياكونوف، .۴۵


