
  

  

  

  

  

  نقش عناصر ايراني با دولت اورارتو

  ) پيش از ميالد7 -13هاي  سده(

  

  اهللا رضا عنايت

  

  
 نيست، بلكه نقش عناصر ايراني در ارتباط با ١وظيفة نويسنده در اين مختصر شرح تاريخ اورارتو

اورارتو براي انجام بهتر اين وظيفه، ناگزير به مطالبي بسيار كوتاه دربارة دولت . دولت مذكور است
  . تر گردد شود تا موضوع اصلي روشن اشاره مي
 از طريق متن آشوري )Uruatri( يا اوروآتري )Urartu(ترين آگاهي از سرزمين اورارتو  قديم  

  اول) سلمنصر(در كتيبة شلمنصر . دست آمده است نيمة نخست سدة سيزده پيش از ميالد به
)Salamanasar( شاه آشور )( اشاره به شكست كوتيان ضمن) م.پ١٢٦١ -١٢٨٠Kuti( از مرز 

از متن كتيبة آشوري . ياد شده است) در تركية كنوني( وان ةشرقي درياچ اورارتو در جنوب
شرقي  توان چنين نتيجه گرفت كه دولت اورارتو در سرزمين كوهستاني جنوب و جنوب مي

ز اتحاد چند قبيله تشكيل مسير علياي رود زاب كبير واقع و ا) غرب درياچة اروميه(درياچة وان 
از اينجا .  متأسفانه حدود مرز شمالي اورارتو در كتيبة شلمنصر اول مشخص نشده است٢.شده بود

ميليكيشويلي ضمن . توان دريافت كه شاه آشور تنها به مناطق جنوبي اورارتو دست يافته بود مي
اميده و چنين اظهار نظر كرده ن» اوروآتري«پذيرش وجود اتحاد قبايل در سرزمين اورارتو، آن را 
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 در ٣.است كه اراضي دولت مذكور در منطقة مسير عليا يا وسطاي رود زاب واقع بوده است
 فرزند شلمنصر اول، اتحاد )Tukulti-Ninurti( نينورتي اول -اي بر ستون كاخ توكولتي كتيبه

نام در كتيبة شلمنصر اول نيز اين .  ذكر شده است)Nairi(قبايلي كه از آن ياد كرديم با نام نائيري 
  هاي فرمانروايان اورارتو، ازجمله سردور شردوري  اين نامي است كه بعدها در كتيبه٤.آمده است

)Sardur-Sharduri( فرزند ارگيشتي )Argishti(با اين وصف، در .  از آن سخن رفته است
سرزمين موردنظر اورارتو دست آمده،  هاي آشوري با خط ميخي به ترين مأخذي كه از كتيبه قديم

 ٤٣ از پيروزي بر )Ziggurat( در كتيبة يكي از پرستشگاههاي آشوري ٥.ناميده شده است
 شاه )Tiglatpalasar( اما در كتيبة تيگلت پيلسر اول ٦.فرمانرواي سرزمين نائيري ياد شده است

هراً اتحاد قبايل  ظا٧. فرمانرواي سرزمين نائيري سخن رفته است٢٣از ) م.پ١٠٩٠ -١١١٦(آشور 
 در ٨.ناميدند مي» درياي نائيري«نائيري در جنوب درياچة وان واقع بوده است كه آشوريان آن را 

 ٩.كتيبة تيگلت پيلسر اول آمده است كه لشكريان آشور، تا مالزگرد از سرزمين نائيري پيش تاختند
.  آمده است)Urartinash(يناش  و اورارت)Urartina(صورت اورارتينا  در اين كتيبه نام اورارتو به

  ١٠.پيوتروفسكي قرائت اورارتيناش را نادرست ناميده است
ويژه ارمنستان و  بيشتر محققان اروپايي در بررسي تاريخ، زبان و فرهنگ اورارتو، قفقاز به  

اند، چه در اراضي اين دو جمهوري و نيز كشور تركيه كاوشهاي  گرجستان را مورد توجه قرار داده
هاي قابل  اند به آگاهي دي صورت گرفته است و بر پاية اين كاوشها دانشمندان توانستهمتعد

متأسفانه در ايران كاوشهاي اندكي وجود داشته كه نتوانسته است دانشمندان و . توجهي دست يابند
اي  م در گوشه.حال آنكه اورارتها حتي در سدة سيزده پ. تري سوق دهد محققان را به مسير دقيق

در شرق كوههاي سهند و . اند زيسته فالت ايران در فاصلة كوههاي سهند و درياچة وان مياز 
كاسها را گروهي . وجود كاسها اشاره شده است  غربي درياي كاسپي بهةدر حاشي) النسو(سبالن 

اينان پس از  ١١.اند كه نشاني از وجوه منشاء آريايي آنان است از محققان، هند و اروپايي ناميده
گروهي از كرانة درياي كاسپي راه خوارزم را در . ورود به گيالن به دو يا سه شاخه بخش شدند

هنگامي . پيش گرفتند، گروهي ديگر تا كوههاي زاگرس پيش رفتند و به دشت اكد سرازير شدند
م به بابل لشگر كشيد، . شانزدهم پة پادشاه هيتي در پايان سد)Mursilis(كه مورسيليس اول 
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هند و (اي از وجود عنصر آريايي   اين ماجرا نيز نشانه١٢.او را در اين كار ياري كردندكاسها 
  .در ايران، حتي در نيمة نخست هزارة دوم پيش از ميالد است) اروپايي
نظر دارند كه ورود آرياييان به فالت ايران در هزارة  گروهي از محققان بر اين نكته اتفاق   

حال آنكه پيش از آن، دانشمندان . غرب آسيا نيز صورت پذيرفته استدوم پيش از ميالد از طريق 
ترديد نيست كه در سدة . دانستند ورود عناصر آريايي را تنها از شرق و حدود آسياي مركزي مي

م در قفقاز و طالش در حوضة درياچة اروميه فرهنگ نسبتاً همگوني شكل گرفت .چهاردهم پ
  ١٣. امر استدست آمده حاكي از اين كه آثار به
نظر دارند كه لشكركشي اورارتها به شمال رود ارس، در پايان  ق  محققان بر اين نكته اتفا  
گروهي از محققان . م دست كم چهار قرن پس از تأسيس دولت اورارتو آغاز گرديد. نهم پةسد
ستان به شناسي نيز بيشتر با تكيه به اسناد آشوري و زبانهاي اقوام ساكن ارمنستان و گرج زبان

. اند اظهارنظرهايي دربارة زبان اورارتويي و از اين رهگذر شناخت هويت قومي اورارتها پرداخته
افسوس كه هنوز بررسي زبانهاي اقوام محدودة كوههاي سهند و سبالن چندان مورد عنايت قرار 

. اند اشتهكم و بيش وجود د) ده ميالدي(حال آنكه اين زبانها از سدة چهارم هجري . نگرفته است
به نوشتة اوسياه (كوه  ابن حوقل، كه اواسط سدة مذكور به آذربايجان سفر كرد، ضمن اشاره به سياه

كنند و من اين را  اند زبان تكلم مي مردم آنجا به سيصد و «: نويسد مي)  قراداغ كنوني-كويه
اي به يك  م كه هر قريهپذيرفتم تا آنكه كوه سبالن واقع در اردبيل را كه قراي متعدد دارد ديد نمي

  ١٤.»گفتند زبان خاص جز زبانهاي فارسي و آذري سخن مي
ها روتونيان كه دربارة نامهاي اورارتويي و نامهاي ساكنان اراضي همجوار  نيكالي واسيليويچ  

نويسد كه اثر او مكمل تحقيقات متقدمان و  و قبايل نزديك به آن تحقيق كرده است، مي
ت و در اثر او نامهاي موجود در سرزمينها و كشورهاي همساية اورارتو پژوهندگان اروپايي اس

گيري و مقابلة نامهاي اورارتويي و ديگر   وي ضمن اشاره به بهره١٥.مورد توجه قرار گرفته است
نامها، بيشتر به مأخذ آشوري، هيتي، ارمني و گرجي توجه داشته و به نامهاي رايج در جنوب رود 

حال آنكه در مأخذ آشوري از اقدامهاي روسا . بذول نداشته استارس چندان عنايتي م
(Ursa=Rusa)هاي شهر اولهه   فرمانرواي اورارتو در آباد كردن بيابان(Ulha) در شمال غرب 
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گروهي از محققان ازجمله . درياچة اروميه و بدل شدن آن به سرزميني شكوفا سخن رفته است
 نهم پيش از ميالد، نخستين بار به ةد كه اورارتها تا اواخر سدان آكادميسين پيوترفسكي بر اين عقيده

هاي شمالي رود ارس چندان  با اين وصف، فرمانروايي آنان بر كرانه. جنوب قفقاز لشكر كشيدند
منظور تحكيم سلطة خويش بر جنوب قفقاز به ايجاد مراكزي اداري در  رو، به ازاين. پايدار نبود

 (Ishpuin) و پدرش ايشپوئن (Menua) هنگام پادشاهي مشترك منوئه به. اراضي اشغالي پرداختند
سوي شمال و  م لشكريان اورارتو از رود ارس گذشتند و به.در پايان سدة نه و آغاز سدة هشت پ

منوئه .  ايروان پيش تاختند و برخي از بخشهاي اين سرزمين را به زير فرمان خويش آوردندةجلگ
اي كه اكنون به تاش بورون  احل شمالي رود ارس، نزديك قصبهبراي حفظ نواحي مسخّر در س

معروف است مركزي اداري تأسيس كرد و آن را منوئه هينيلي ) پوزة سنگي= داش بورون(
(menuahinili)حال آنكه شهر ديگري در دامنة كوه آرارات در كرانة جنوبي درياچة وان ۱۶. ناميد 

 ۱۷.است كتاب خود از وجود دو شهر با همين نام ياد كردههاروتونيان در . با همين نام وجود داشت
، تختگاه اورارتو به كرانة شمالي رود ارس )Argishti(چندي بعد در زمان پادشاهي ارگيشتي 

 در ١٨. نام گرفت(Argishtihinili)انتقال يافت و دژ استواري در آن ساخته شد و ارگيشتي هينيلي 
م مسير حركت . اواخر سدة نهم و اوايل سدة هشتم پمتن مربوط به لشكركشي اورارتها در

سوي جنوب و   تختگاه اورارتو به(Tushpa)سپاهيان اورارتو از مناطق كوهستاني حدود توشپا 
اواخر سدة .  اروميه و در جهت شمال به سوي قفقاز مشخص شده استةاراضي ساحلي درياچ

اورارتها به صورتي قاطع . سعت يافتم نيروي دولت اورارتو فزوني گرفت و اراضي آن و.نهم پ
اي به دو زبان آشوري  در نوشته. اراضي ميان درياچة وان و درياچة اروميه را به تصرف درآوردند

 كشف كرد، معلوم شد كه شهر موساسير ١٨٢٩ در (F. E. Schutz)و اورارتويي كه شولتس 
(Musâsir) كه نام اورارتويي آن در متن، آرديني (Ardini)است در تصرف نيروهاي اورارتو  آمده 

 ياد شده است كه در متن (Barshua) در كتيبة اورارتويي از تابع شدن سرزمين بارشوآ ١٩.بود
 (Maishta) و شهر مئيشتا (Manna) در جنوب سرزمين ماننا (Parsua)صورت پارسوآ  آشوري به

 اروميه ة كه به جنوب درياچها به شمار لشكري در يكي از نوشته. در آذربايجان ايران آمده است
م اورارتها بر سواحل . پ٩ ةرسد كه در اواخر سد نظر مي  چنين به٢٠.رفته بود، اشاره شده است



 

  

487   ) پيش از ميالد7 - 13هاي  سده( نقش عناصر ايراني با دولت اورارتو

همين امر نيز موجب بروز اختالف شديد ميان دو دولت آشور . اطراف درياچة اروميه دست يافتند
  .و اورارتو شد

. ها، مادها و سرزمين پارسوآ سخن رفته استهاي شلمانسر سوم شاه آشور از ماننا در سالنامه  
م و نام ماد در بيست و چهارمين سال . پ٨٤٤نام پارسوآ در شانزدهمين سال پادشاهي وي 

هاي مكتوب به اين دو قوم ايراني  ترين اشاره م آمده است كه ظاهراً از قديم. پ٨٣٦سلطنت او 
ر حركت لشكريان آشور تحت  در سي و يكمين سال پادشاهي شلمانسر سوم به مسي٢١.است

 اشاره شده و آمده است كه آنان ضمن عبور از سواحل )Daian-ashur( آشور -فرماندهي دايان
 طبق فهرست ٢٢.، پارسوا و رود زاب سفال گذشتند(Gilzan)درياچة اروميه از اراضي گيلزان 

نظر  به. ا ياد شده استعنوان يكي از نواحي مانن  به(Surikash)موجود در موزة لوور، از سوريكاش 
 حدود (Panzish)ترين دژ مانناها، پانزيش  بزرگ. رسد سوريكاش دژي مرزي بوده است مي

صورت مئيشتا در جنوب  هاي اورارتويي به  بود كه در نوشته(Messi)دويست كيلومتري مسي 
ضي براي مشخص كردن ارا. و مرز پارسوآ واقع بوده است) شرقي سردشت كنوني جنوب(ماننا 

هاي  در اين كتيبه مرز ماننا كنار صخره. ماننا، كتيبة منوئه فرمانرواي اورارتو واجد اهميت است
.  اروميه مشخص شده استةنزديك مياندوآب حدود ساحل غربي درياچ) داش تپه(تاش تپه 
نمايد كه سرزمين ماننا شامل منطقة وسيعي بوده كه به نزديكي سواحل شرقي درياچة  چنين مي

ماننا در غرب با اراضي دولت اورارتو در . شده است شرقي آن محدود مي يه و اراضي جنوباروم
طول كرانة شرقي درياچة اروميه و در جنوب با سرزمين پارسوآ در كنار سرچشمة رود دياله 

  .مرز بوده است هم
سوي قفقاز و پس از حضور  ممكن است پرسش شود كه آيا اورارتها پس از حركت به  

در حمايت از آشور با عناصر آريايي آشنا شدند يا ) سكاهاي غربي= اسكيت(ان اسكيت جنگجوي
   ايراني آشنا بودند؟-اينكه پيش از آن با عناصر آريايي

هايي با خط ميخي در دست است كه بروشني از نيروي اقوام  هاي اندكي از كتيبه آگاهي  
در سالنامة . ي مقدم حكايت دارندم در آسيا.آريايي كميري و سكايي در پايان سدة هشتم پ
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اسرحدون، شاه آشور، از سه دشمن آشور كيمريان در غرب، مانناها در شمال و مادها در جنوب و 
  ٢٣. اروميه ياد شده استة درياچيجنوب غرب

در اطراف درياچة اروميه سخن ) Gimerraا گيمير(هاي آشوري از ظهور كميريان  در كتيبه  
رو، نام  از اين. اند دس، عهد عتيق گاه نام اقوام با نامهاي خاص مرتبط شدهدر كتاب مق. رفته است
= ساك« نام )Marr (ر آكادميسين ما٢٤. ارائه شده است)Gumer(صورت گومر  ا بهگيميركيمرا و 

 نفوذ كيمريان به آسياي مقدم، به احتمال پس از ٢٥.را مرادف نام اسكيت دانسته است» سكا
رسد كيمريان در  نظر مي به. رتو از آشور و ضعف آن دولت بوده استشكست لشكريان اورا

هاي آشوري،  در سالنامه. كاپادوكيه و سرزمين مانناها در جنوب درياچة اروميه مستقر شده بودند
آمده، ) ايشگوزا(صورت اشگوزا  كه نامشان به) سكاهاي غربي(ها  جز كيمريان به وجود اسكيث

تدريج در اراضي ماننا  اند كه كيمريان ظرف يكصد سال به ي مؤيد آناسناد آشور. سخن رفته است
بنابه نوشتة هرودت از جانب راست كوههاي قفقاز ) ها اسكيث(ولي سكاهاي غربي . مستقر شدند

ها پس از  اسكيت. مادها در پيكار با آنان شكست يافتند. سرازير شدند و تا سرزمين ماد پيش رفتند
   ٢٦.تصرف درآوردند و تا مصر پيش تاختند  را بهاين پيروزي آسياي صغير

اواخر سدة (پيوتروفسكي بر اين عقيده بود كه دولت اورارتو در عهد روسا فرزند سردور   
ها كه از طريق كوههاي قفقاز به سرزمين آن دولت راه  با كيمريان و اسكيث) هشتم پيش از ميالد

 اندكي به وجود بارشوآ ةپاية اسناد آشوري، اشارگرچه پيوتروفسكي بر . يافته بودند، پيوند داشت
در جنوب درياچة اروميه دارد، ولي رابطة اورارتو با اقوام آريايي را در جريان گذر ) پارسوآ(

در . شمارد ها مرتبط مي  لشكريان اورارتو از رود ارس به قفقاز و برخورد با كيمريان و اسكيت
 معرفي )Sakā(، كميريان با نام سكا )بيستون(بهيستون نبشتة  نسخة پارسي باستان و عيالمي سنگ

 محققان آغاز سدة چهاردهم يا ٢٧.اند، ولي در متن اكدي نام مذكور كيمريان آمده است شده
. اند اند كه از قبايل ايراني بوده م را آخرين مهاجرت بزرگ سكاها و كيمريان دانسته.سيزدهم پ

رب ايران در ميان سكاها مستحيل شدند و سپس اين هر ظاهراً كيمريان پس از رسيدن به شمال غ
  ٢٨.دو در زمان هوخشتره شاه ماد شكست يافتند
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اند كه پيش از كيمريان و سكاهاي غربي، اقوام ايراني در اراضي  گروهي از محققان برآن  
باره اظهارنظر كرده  گونتوفسكي يكي از محققاني است كه در اين. غرب ايران حضور داشتند

 جا دارد اندكي به وجود قوم ايراني )Grantovskii( نظر گرانتوفسكي ة ولي پيش از ارائاست،
در كتيبة شلمنصر سوم شاه آشور در منطقة نمرود كنوني . اشاره شود) پارسوآش= پارسوآ(بارشوآ 

بنابر كتيبة مذكور، شاه آشور پس از . از استحكامات شهرهاي سرزمين پارسوآ سخن رفته است
در .  قصبة آن را ويران كرد٢٥٠ شد و )Namrui(هاي پارسوآ، عازم اراضي نمرويي تصرف شهر

م فرمانروايان نواحي . پ٧١٤ لشكركشي سارگون دوم در ةفهرست موزة لوور پاريس، دربار
. مختلف، ازجمله ماد و نمرويي در پارسوآش نزد شاه آشور رفتند و هدايايي به وي تقديم كردند

  ٢٩. كردجستجو  در حلوان، شمال غرب كرمانشاه ت كه محل نمرويي را بايدهاروتونيان معتقد اس

. آيد كه لشكريان او از پارسوآ گذشتند از كتيبة شمشي اَداد پنجم شاه آشور چنين برمي  
در قراقوندوز كنوني واقع در شرق درياچة وان، ) شاهان اورارتو(هاي ايشپوئين و منوئه  كتيبه

بنابر كتيبة ارگيشتي اول در ناحية . آ با دولت اورارتو به پيكار دست زدحاكي از آن است كه پارسو
 رودهاي ةدر جنوب درياچة اروميه در محدودة سرچشم) پارسوآ(خورخور، سرزمين بارشوآ 
شرقي با بيت باروآ،  ، در جنوب)بوستو(پارسوآ در شمال با بوشتو . زاب صغير و دياله بوده است

  ٣٠.مرز بوده است هم   شرق با ماد و قزل بوندا ميان دوسرزمين ماد و مانناغربي با بابل، در در جنوب
هاي نهم و هشتم پيش از ميالد، مدتها قبل از هجوم  گرانتوفسكي مدعي است كه در سده  

 سكايي و تأسيس دولت ماد، اقوام ايراني به مقياسي بسيار گسترده در غرب -نيروهاي كيمري
م صورتي شاخص و روشن داشت و . اين جايگزيني در سدة هشتم پويژه به. ايران سكني داشتند

 نهم ةدست آمده از سد آگاهيهاي به. عناصر ايراني در اراضي وسيعي از غرب ايران مستقر بودند
كردند و اكثريت   زبان زندگي مي م حاكي از آن است كه در اكثر نواحي ايران، گروههاي ايراني.پ

هاي نهم و  اين نكته را از نامهاي ايراني برجا مانده از سده. دادند مردم آن سرزمين را تشكيل مي
اي كه  گونه اين نامها شامل نامهاي كسان و جايها هستند، به. توان دريافت سهولت مي م به.هشتم پ

بنابه نوشتة گرانتوفسكي اغلب اين . گذارند در ايراني بودنشان، جايي براي ابراز ترديد باقي نمي
شود كه در گوشة شمال غرب ايران و اراضي مجاور آن در حاشية درياي كاسپي،  نظر عرضه مي
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از متون . اين نظر دليل كافي ندارد. اند عناصر غيرايراني بيش از عناصر ايراني همچنان باقي بوده
. آيد كه اكثريت در آن نواحي با مردم بومي بوده است دست نمي اي به گاه چنين نتيجه آشوري هيچ
آيد كه در نواحي غربي نزديك درياچة اروميه، مردمي ايراني  ون آشوري چنين برمي متبرعكس از

زبان  بنابر مأخذ يوناني عهد باستان، مردم آن سامان ايراني. به مقياسي بس گسترده سكني داشتند
م پس از سقوط دولتهاي .مأخذ موجود حاكي از آن است كه عناصر ايراني در سدة هفتم پ. بودند

  ٣١.و كردستان مستقر شدند) اتورپاتكان(رارتو، در اراضي شرق مادخرد آشور و او
دانستند و  در گذشته گروهي از محققان كردها را از بقاياي اقوام بومي سرزمين كردستان مي  

توان  اكنون با قاطعيت مي. بر آن بودند كه بعدها زبان ايراني در ميان مردم آن سرزمين رواج يافت
حال جا دارد اسالف كردان . اند زبان بوده دانست؛ زيرا مردم كردستان خود ايرانياين نظر را مردود 

م . پ٩ -٨هاي   كنيم كه به احتمال زياد مربوط به سدهجستجورا در ميان اقوام ايراني كردستان 
  ٣٢.است
بر اينكه مردم ساكن حاشية درياي كاسپي غيرايراني  در گذشته نظري وجود داشت مبني  
شد كه در ساية كوههاي بلند مردم اين سامان تا مدتي دراز مشخصات قومي  گفته مي. اند بوده

هاي  شد زبان مردم اين نواحي تا سده گفته مي. اين نظر نيز تأييد نشده است. خود را حفظ كردند
هاي كهني كه برجا مانده معلوم شده است كه  از نامها و واژه. نخستين ميالدي غيرايراني بوده است

معلوم شده است در اين . گونه ترديدي نيست ي نيستند، ولي در ايراني بودن آنها جاي هيچفارس
بودند كه به ) گيلها(، كادوسها، ِگلها )هااَمرد(ْدها  مراينان . اند نواحي نيز اقوام ايراني سكني داشته

ددي وجود در اطراف درياي كاسپي، زبانها و گويشهاي متع. گفتند گويش ايراني خاصي سخن مي
دليل و حتي  اين نظر كه گويا زبان ايراني در ادوار متأخر به سرزمين آنان رسوخ كرده، بي. داشت

ناميده ) گيل(بنابه نوشتة مؤلفان باستان، كادوسها همان قومي هستند كه بعدها ِگل . نادرست است
چنين . ها استهمة نامهاي كادوسان مؤيد ايراني بودن آن. نامهاي كادوسان مشخص است. شدند
 نخست پيش از ميالد از طريق طالش و نواحي اطراف آن ةنمايد كه اقوام ايراني در اوايل هزار مي

ويژه از  باره، به  آگاهيهاي موثقي در اين. به بخش غربي كرانة جنوبي درياي كاسپي نفوذ كردند
م و قطعاً از .هاي نهم و هشتم پ جاي ترديد نيست كه در سده. توان يافت مآخذ آشوري مي
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م در غرب ايران و بعضي كشورهاي همجوار آسياي مقدم، گروههاي كثيري .اواخر سدة هشتم پ
  ٣٣.كردند زبان زندگي مي از مردم ايراني

م و به ديگر سخن پيش از هجوم نيروهاي .هاي نهم و هشتم پ زبان طي سده مردم ايراني  
هاي  سده. در غرب ايران سكني داشتند اسكيثي و تأسيس دولت ماد، به مقياسي وسيع -كيمري

 اروميه، ارمنستان و اراضي شمال غرب ةم در اراضي غرب ماد، اطراف درياچ.نهم و هشتم پ
م گروه كثيري از .در سدة نهم پ. زبان حضور داشتند عراق، گروههاي وسيعي از مردم ايراني

هايي  آگاهي. كردند زندگي ميبه صورتي گسترده ) سليمانية كنوني(زبان در زاموآ  عناصر ايراني
تر،  م گروههاي ايراني در نواحي غربي.بر اينكه در نيمة نخست سدة نهم پ وجود دارد مبني

آيد كه در  از فهرستهاي موجود چنين برمي. ازجمله در مسير علياي رود فرات سكني گزيده بودند
اسناد اورارتويي سالهاي . تندزيس زبان در اطراف درياچة اروميه مي م گروههاي ايراني. پ٨٢٠سال 
هاي ايراني  م مؤيد وجود گروه. پ٨٤٣م دربارة پارسوآ و نيز اسناد مربوط به سال . پ٨٨٠ -٨٨١

  .در مناطق ياد شده است
مؤيد وجود ) Ashurnazirpal) (م. پ٨٥٩ -٨٨٣(اسناد مربوط به دوران آشور نصيرپال دوم   

نظر  به. مرتبط نبودند) اسكيثي(ها با عناصر سكايي اين گروه. گروههاي ايراني در سليمانيه است
 نفوذ اقوام ايراني به اراضي كردستان مربوط به سدة ٣٥(Vilchevskii) و ويلچفسكي ٣٤مينورسكي
زبان  حال آنكه اسالف اقوام ايراني. م پس از حملة آشور به سرزمين اورارتو بوده است.هفتم پ

ها را مردگرانتوفسكي . اراضي كردستان مستقر بودندم در .هاي نهم و هشتم پ كرد، حدود سده
اجداد ايراني كردها دانسته و بر اين نظر بوده است كه آنها در غرب درياچة اروميه در اراضي ميان 

غربي درياچة وان، كنار اراضي ارمنستان و آشور  دو درياچة اروميه و وان در جنوب و جنوب
  ٣٦.م واقع بود.رارتو در سدة نهم و هشتم پدر غرب آنها سرزمين او. مستقر بودند

توان  تأثير فرهنگي عناصر ايراني بر اقوام و گروههاي قومي اطراف مشخص است، نمي  
م باز هم عناصر .مدعي شد كه نفوذ عنصر ايراني يكباره از ميان رفت؛ زيرا بعدها در سدة هفتم پ

  .ايراني در آن اراضي ديده شدند
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م نقش عنصر ايراني در اين مناطق فزوني گرفت و گروههاي .پدر نيمة دوم سدة هشتم   
متعاقب آن گروههايي از كردان به اراضي . زبان در اراضي ميان آشور و اورارتو مستقر شدند  ايراني

در غرب ايران و اراضي نزديك به آن و نيز در . ارمنستان و سرزمينهاي همجوار آن كوچ كردند
م .هاي نهم و هشتم پ ويژه در سده  گروههاي ايراني زبان بهبعضي نواحي آسياي مقدم، شمار

كار گرفتن زبان ايراني  ها مستلزم به رو، ظهور ملت ماد و هجوم كيمريان و اسكيث از اين. بسيار بود
با توجه به اهميت موضوع، . به منظور ايجاد رابطه ميان قبايل در اراضي وسيع اين منطقه بود

اينكه سران . م عناصر ايراني نيروي فايق در اين مناطق بودند.و هشتم پهاي نهم  گمان در سده بي
در . قبايل و فرمانروايان نواحي موردنظر نامهاي ايراني داشتند، دليلي بر اين مدعا است

هاي سارگون  ويژه در رويدادنامه هاي سدة نهم و نيمة دوم سدة هشتم پيش از ميالد، به رويدادنامه
ها به  در اين رويدادنامه. روشني بيشتري از اين مقوله سخن رفته استدوم، شاه آشور، با 

م در آنجا استقرار داشتند، اشاره شده .گستردگي نفوذ مردم ايراني در اراضي كه از سدة نهم پ
 ٨٨٠ -٨٨١ در سالهاي (Zamua)ها به صورتي منجز مربوط به اهالي زاموآ  يكي از آگاهي. است
اين . م در آنجا مستقر بودند. گروههاي ايراني، حدود سدة دهم پرسد نظر مي به. م است.پ

 -٨٨٩( نينورتي دوم - و توكولتي(Adadnirari)) م. پ٨٩١ -٩١١(مطلب در كتيبة ادادنيراري دوم 
آيد كه پيش از آن نيز   از مطالب ارائه شده چنين برمي٣٧. آمده است(Tukulti-Ninurti)) م. پ٨٨٤

  .اند ي موردنظر مستقر بودهگروههاي ايراني در نواح
م .ها و تحقيقات دربارة نامهاي ايراني در اسناد و مدارك برجا مانده از سدة نهم پ بررسي  

ويژه دوران فرمانروايي آشور نصيرپال دوم در  حاكي از آن است كه آشوريان در سدة مذكور، به
م تا زمان .از سدة نهم پ. رو شدند زبان روبه سليمانية كنوني، با گروههاي قومي ايراني( زاموآ ةناحي

زبان به مقياسي وسيع  فرمانروايي آشور بانيپال در اراضي غرب سرزمين ماد، گروههاي ايراني
مستقر بودند و بدون وابستگي به مادها و در فاصلة بسيار زيادي از آنها در حيات خود ادامه 

ي كاسپي، بلكه در سرزمينهاي دورتر، غربي و كرانة دريا تنها در گوشة شمال اينان نه. دادند مي
 نامها  بعضي. سكني داشتند) النهرين بين(ازجمله در كردستان عراق و تركيه و حوالي ميان رودان 
 'Patush)ا رعنوان نمونه پاتوش آ به. ازجمله نامهاي جغرافيايي، حاكي از ايراني بودن آنها است
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arra) در نزديكي بيكيني (Bikini)) تواند با نام پاتيشخوار  مي) دماوند(Patishkhvar) اوايل 
صورت پذشخوارگر درآمده است مقايسه  هاي ميانه در شمال كوههاي دماوند كه بعدها به سده
  ٣٨.شود

 متعلق به دوران (Tarumakisi) و تاروماكيسي (Tarui-Tarwi)ديگر از اين نامها، تارويي   
اه مستحكم يا دژ دوگانة استواري در تبريز بود اين ناحيه دو جايگ. سارگون دوم شاه آشور است

 آمده و حاكي از ايراني (Tavrezh) و تاورژ (Tarvezh)كه در متون كهن ارمني به صورتهاي تاروژ 
، تارويي را شهر و دژي در گوشة نامهاي اورارتويي   هاروتونيان در كتاب٣٩.بودن آن است

  ٤٠. دانسته است(Sangibutu)تو  اروميه در همسايگي سانگي برةشرقي درياچ شمال
نظري وجود دارد مبني بر اينكه ساكنان حاشية درياي كاسپي تا مدتي دراز شامل عناصر   

. غيرايراني بوده است و گويا وجود كوههاي بلند آنان را از تجاوز بيگانگان مصون داشته است
نبودن زبان مردم اين سامان با بنابه نوشتة او يكي . داند گرانتوفسكي اين نظر را قابل اعتماد نمي

متأسفانه پيروان اين نظر به زبان مردم حاشية . زبان فارسي موجب بروز چنين تصوري شده است
راست است كه زبان مردم اين سامان فارسي نبوده، ولي . درياي كاسپي توجه كافي مبذول نداشتند

مهاي مردم اين نواحي در روزگاران نامهاي جغرافيايي و نا. گمان از زبانهاي ايراني بوده است بي
اين نامها اهل تحقيق را در مشخص كردن قوميت مردم حاشية . كهن، مؤيد ايراني بودن آنها است

توان  هاي حاشية درياي كاسپي را مي عنوان نمونه، انارياك به. بخشند درياي كاسپي ياري مي
چنين استنباطي را تأييد ) غيرآريايي= نه آريايي(چه نام آن آرياك به احتمال . غيرآريايي ناميد

، )هااَمرد(ها مردها،  چه بسا اين نام را عناصر آريايي به آنان داده باشند، ولي دربارة پارس. كند مي
گمان به يكي از زبانهاي ايراني  گيلها بي. توان چنين نظري ابراز داشت نمي) گيلها(كادوسها، ِگلها 

.  درياي كاسپي نيز زبانهاي ايراني متعددي رايج بوده و هستدر ديگر حواشي. كردند  ميگفتگو
مؤلفان باستان به . اند اي براي اثبات فرضية خود ارائه نكرده كننده مخالفان اين نظر تاكنون دليل قانع

نامهاي اين سرزمين و مردم آن نيز ازجمله نامهاي . اند و كادوسها اشاره كرده) گيلها(وجود ِگلها 
دست آمده در حاشية درياي كاسپي متعلق به هزارة  شناسي، اشياي به از ديدگاه باستان. ايراني است

هاي هزارة يكم پيش از ميالد، همانند آثاري است كه در حفريات غرب ايران  دوم و نخستين سده
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غربي درياي كاسپي، هيچ  اشياي مكشوفه در حاشية جنوب. دست آمده است از همان دوره به
رسد اقوام ايراني در هزارة نخست پيش از  نظر مي به. گذارد اني بودن آنها باقي نمياي در اير شبهه

  ٤١.ميالد، از طريق طالش به اراضي همجوار روي آورده باشند
آيد كه آيين مزدايي در غرب ايران رواج داشته  م چنين برمي.از متون آشوري سدة هشتم پ  
اين . اند شوند كه از نام مزدا پديد آمده ديده ميهاي آشوري، نامهايي  در شماري از كتيبه. است

در مآخذ آشوري اين نام به صورتهاي . اند نامها در نواحي غربِي نزديك به سرزمين ماد رايج بوده
مشابه اين نام را .  آمده است)Mazdabigna( و مزدابيگنا )Mazdaya(، مزدايا )Mazdaka(مزداكا 

  نام مزادياي غرب ايران را با بغايا )Justi(يوستي . ينيمب  مي)Bagābigna(صورت بغابيگنا  به
)Bagāya( و ميثراياي )Mithraya(شايد نام ماسداياشناي . داند  عهد هخامنشي يكي مي 
)Masdayashna(٤٢. مندرج در سند ايالمي را بتوان با نام مزديسناي اوستا همگون دانست  

  و آراگوي) كُر(ندگاه دو رود كورا  گرجستان در محل پيو)Metskheti(شهر متسختاي   
)Aragvi(از اين شهر را دو دژ به نامهاي هرموزيكا .  واقع بود)Harmozika( و آرمازتزيخه  
)Armaz-Tzikhe(اهورامزدا را بر خود دارند= اين هر دو دژ نام هرمزد. كردند  محافظت مي.  

 محدودة آسياي مقدم، عمدتاً اند كه پيشرفت اقوام ايراني در بعضي محققان بر اين عقيده  
در آغاز، اقوام ايراني قدرت حاكم را در اختيار نداشتند، . گرانه نداشت طلبانه و اشغال جنبة توسعه

هاي استقرار  كم در نخستين سده اين نظر دست. بلكه وابستة دولتهاي محلي و گاه تابع اينان بودند
ت را در رابطة اقوام ايراني با دولتهاي آشور، ما اين حاال. نمايد گروههاي قومي ايراني درست مي

كنيم، چه در آغاز پارسها تابع  اورارتو، ماننا، ايالم و بعدها حتي با دولت ايراني ماد مشاهده مي
مادها نيز پيش . م و عهد پادشاهي آستياگ ادامه داشت.اين وضع تا سدة ششم پ. دولت ماد بودند

با اين وصف، نفوذ .  و اورارتو همين وضع را داشتنداز كسب قدرت در ارتباط با دولت آشور
اسناد مربوط به مناطق . زبان و فرهنگ و آداب و سنن ايراني بر غالبان و اقوام حاكم اندك نبود

مرزي ميان آشور و اورارتو، حاكي از نفوذ زبان، فرهنگ و دين ايراني در آن نواحي طي سالهاي 
در اين .  شكوفايي اورارتو و نيرومندي آشور استم و به ديگر سخن دوران. پ٧١٤پيش از 

قبايل . اند اند كه وابسته دولتهاي آشور و اورارتو بوده دوره، گروههاي قومي كوچك وجود داشته



 

  

495   ) پيش از ميالد7 - 13هاي  سده( نقش عناصر ايراني با دولت اورارتو

بهره  م روانة ايالم شده بودند، تا مدتي از داشتن نقش عمده در منطقه بي.پارسي كه در سدة نهم پ
و فرزندش چيش ) هخامنش(م در روزگار هخامن . هفتم پاواخر سدة هشتم و اوايل سدة. بودند
 و سپس كوروش اول نياي كوروش بزرگ، پارسها وابسته به تابع دولت ايالم )Chishpish(پيش 

تا سدة . بعدها با اتحاد مادها و پارسها نقش عنصر ايراني رو به فزوني نهاد. و سپس آشور بودند
پس از سقوط دولت آشور نقش . شدند وب ميم پارسها هنوز گروهي وابسته محس.هفتم پ

پارسها راه اعتال پيمود و ابتدا به تأسيس دولت محلي بالنسبه نيرومند و سپس در عهد كوروش 
  .بزرگ ضمن اتحاد با دولت ماد به تشكيل دولتي بزرگ منتهي شد
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