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 تيوری قطبی پيدايش آريايی ها

مهريشگی، مهخاستگاهی و خويشاوندی اسرارآميز روس ها (
 )و ايرانی ها

 
 :برگرفته از کتاب
 روسيه و خاور

کريششيف، پروفيسور داکرتايوانف، پروفيسور داکرت : زير نظر
 ميلنيچکوپروفيسور داکرت 

 رگاستادان دانشکده کشورهای خاور دانشگاه دولتی سانکت پرتبو
 1عزيز آريانفر: گزارنده به دری

 
 2روسيه و ايران

 )و موثق طوره يیبرگ های تاريخ اس( 
انديشه مهريشگی و خويشاوندی اسرارآميز توده های 

های مهخاستگاهی، فرضيه ) تيوری(اروآسيايی، نظريه 
مهانندی راه های تکامل، عناصر دهنده پرداز های 

ن عوامل، گاهی مهه اي -فرهنگ و ويژگی های خصايل ملی
هم بدون بستگی از وثوق و سازگاری با حقيقت تاريخی 
مسلط بر دوره معين زمان به مهان پيمانه که تاثيرات 
خود را بر جهان پذيری معاصران خود و در نتيجه بر 
مهه روند تاريخ پسين و سرنوشت متدن بر جا می گذارند، 

 .واقعی پنداشته می شوند
 

ر روند چندين سده مهسايه کشوری که د -»ايران«نام 
از ( »ايرانشهر«جنوبی ما بوده است، از توپونيم 

گرفته شده است و به نوبه خود ) زبان پارسی ميانه
که در » آريانام خشاسرتا«سرچشمه می گيرد از توپونيم 

معنا » کشور آريايی ها«) باستان(زبان پارسی قديم 
ل نياکان توده های کنونی ايرانی را قباي .می دهد

آريايی می خوانند که به قلمرو آسيای ميانه و فالت 
ايران آمده و در يک هزار سال پيش از ميالد 

 .ساختارهای مستقل دولتی را پی افگندند

                                                 
، به سال ترمجه عزيز آريانفر» روسيه و خاور« -اين کتاب . 1

رسيده  پدر کابل به چا ،»ميوند«بنگاه انتشارات از سوی  2003
ی از اين کتاب است که اندکی مقاله دست داشته تنها فصل .است

   .گ-ويرايش در اين جا آورده شده است
استاد دانشکده کشورهای خاور  -نوشته داکرت بازيلنکو.  2

 .دانشگاه دولتی سانکت پرتبورگ
. 
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پايه گذاران دولت (توده های سالوی  روشن است که

را نيز از مشار بازماندگان آريايی ها می ) روسی
ت دولت های و پيش از آن که بر تاريخ مناسبا مشارند

بايسته است نگاهی  روسيه و ايران درنگ مناييم،
اسطوره (بيفگنيم به پيشينه تاريخی مشرتک متولوژيک 

 .گذشته های افسانه گون) يی
 

چونان خاستگاه خنستين اساطيری مشالی 3)مشالگان(ارکتيکا
 :آريايی ها

دلچسپ ترين و مهمرتين چيز در قرينه مورد نظر از 
است که در حمافل  آريايی ها» طبیقميهن «ديدگاه ما 

علمی تا ميانه های سال های دهه بيست سده بيستم 
با تکيه بر آگاهی های پراگنده . چيرگی داشت

که کم و بيش باز انديشی شده و تا عصر ما (فلکلوريک 
مقدس  و بر روايات و کتابگونه های) رسيده اند

ی می توان به گونه زير افسانه يکدست گوناگونمردمان 
را در باره خاستگاه خنستين آريايی ها و علل مهاجرت 

را که هزاره های بسياری را در بر گرفت، سر از  نآنا
 :نو يافت

 
سخن بر سر ده ها هزار سال (در ژرفای عهد باستان 

 ،، در اقيانوس يخبسته مشالی در نزديکی قطب مشال)است
متشکل از سه (وارا قاره شگوفانی بود با آب و هوای گ

که باشندگان آن ها نيکان خنستين آريايی ) زيره بزرگج
 .ها بودند

 
در جمموعه ديرينرتين روايات روسی در باره آفرينش 

بنا به روايات شفاهی سالوی ها و کتاب های «جهان 
دفرت سرودهای ( 4»کوليادها ستاره يی«تاب ک(مردمی

                                                 
سرزمين های گسرتده قاره يی مناطق قطب مشال را  –) مشالگان( ارکتيکا . 3

) جنوبگان( را انرتکتيکا سرزمين های قاره يی مناطق قطب جنوب . گويند
 .گ-.می گويند که قاره يخبسته انرتکتيدا در آن واقع است

در روسيه قديم گروهی شب های سال نو و ميالد  –کوليادها.  4
مسيح جامه های رنگارنگ می پوشيدند و پشت خانه های مردم می 

درست مانند شب های . رفتند و به باده پيمايی می پرداختند 
جوان ها و نو جوان ( انستان و کشورهای مهجوار رمضان در افغ

و نواخنت نقاره و دهل پشت خانه ها می  هابا خواندن رمضانی
 .روند، و صاحب خانه ها نان و شيرينی می گيرند
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بوس ( آسف. ای .که منت آن از سوی آ -)ستاره يی
سه جزيره ) ؛ گرد آوری شده است1996، ، مسکو)کيرسين

» تواليی«: به عنوان خاستگاه خنستين مشالی مشرده می شود
). سفيد(» فواری« -و اصلی )زرين(» التاری«، )آهنی(

آن جزيره مقدس «: در باره جزيره سفيد نوشته شده است
فواری حتا برای عقل هم دسرتس ناپذير و زير تاثير 

را باغ های اين جزيره . يزی منی باشدچحاکميت هيچ 
در آن جا گل های شب بو و . بسيار قشنگ پوشانيده است

گالب شگوفان اند و در اين باغ های شگوفان جانوران 
در آن جا پرندگان .  اند ارذعجيب در گشت و گ

. ص(»می خوانند )هبشت ويدايی سالوی -ايری(ايرييايی
67 .( 
 

آريايی (» آری«انتونيم آسف گويا . ای. به باور آ
گرفته شده » نيای خنستين روس ها -آريا«از نام ) ها

. ص( 5.را می رساند) »برزگر«(مفهوم شخم زن  است و
420( 
 

در پی يک فاجعه طبيعی، ارکتيکا مهچون اتالنتيد زير 
ريايی ها ناگزير شدند به اروآسيا آآب فرو رفت و 

دگرگونی  ،پس از فرا رسيدن دوره يخبندان. کوچ کنند
قليم زمينه سرازيری آرياييان را از مشال به شدن ا

 .جنوب فراهم گردانيد
                                                                                                                                                             

چون اين ها ستاره هايی می ساختند  و آن ها را بر سر چوب 
ها بر می افراشتند، از اين رو، آنان را به نام گروه ستاره 

هم » کلمه کولياد. يا گروه سرودهای ستاره يی می خواندند يی
به معنای ترانه و سرود و هم به معنای گروه ساز و آواز  و 
ترانه سرايان و هم به معنای رسم و رواج مربوط به مهين شب 

 .گ-های عيدی آمده است
به معنای آزاده و جنيب است و مجع و يا نسبت آن مهچنان » اير«.  5
فردوسی در . آزادگان است –مردم آزاده  –) Eran(» ايران«

  -او را بد هوش و فرهنگ و رای مر«: فريدون چنين گويد باره
در اين جا ايران به  .»مر او را چه خوانند؟ ايران خدای

 . معنای سرزمين مردم دارای هوش و فرهنگ و خرد آمده است
 ن،باين جنيايران را به معنای سرزم ،دانشمند آملانی –گايگر

کتاب : برگرفته از.(پاکزادگان و مردمان اصيل دانسته است
در ابيات )  70-64. يکم، ص. ، ج)Easter(ايرانيان خاوریمتدن «

زير که منسوب به فرودوسی است، ايران به معنای آزادگان و 
از ايران و از ترک و از «: دهگانان به کار رفته است 

دهقان، نه ترک و نه  نه -نژاذی پديد آيد اندر ميان -تازيان
 .گ-...»سخن ها به کردار بازی بود -تازی بود
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بر پايه کتاب ويليس که آن را مشاری از پژوهشگران 
چونان کتابگونه مقدس کاهنان سالوی سده های هشتم و 

و در بردارنده اطالعاتی در باره  ،هنم می شناسند
تاريخ باستان توده های اروآسيايی است؛ آريايی ها 

نزدهم پيش هزاره سيزدهم و پا(» هبمن«د پيشين در عه
 .آمدند) ارو آسيا(به قاره ما ) از ميالد

 
گفته ها در باره اين پيشامد در آثار محاسی بسيار از 

در داستان های محاسی مشالی روسی در باره : توده ها
پيکار هپلونان هبادر با بت های بدکنش، در محاسه های 

روای جزيره سفيد و خدای آملانی در باره رفنت فرمان
آفتاب از جزيره مشالی و در محاسه ها و کتاب های قديم 

مهچنان پنداشت های . ايرانی و هندی حفظ گرديده است
ايده آليزه شده در باره خاستگاه خنستين و خصوصيات 

حمل موقعيت و اقليمی آن بر ) جغرافيايی(گيتاشناسيک 
 . جا مانده است

 
کتاب های مقدس مذاهب هند و (مهين گونه، در ويداها 

پنداشت ) »ويدوات«خبش (و در اوستای زردشت ) آريايی
ای يی های قديم در باره آن نگاشته شده است يرآهای 
چنانی که (» ستاره قطب در ميانه آمسان واقع است«که 

برج های فلکی ). ه می شودداين ستاره در مشال اقصا دي
می کنند،  يی که در ايران  و هند پشت افق غروب

اکثر از کشور دور . خوانده شده اند» غروب ناپذير«
جايی که شب و روز نيم سال به  -دستی ياد می شود

 .و مانند اين 6درازا می کشد
 
سرودهای «در روايت های سالوی نگاشته شده در کتاب  

در باره خاستگاه خنستين آرياييان گفته » ستاره يی
 شننکر» مانروايیدر آن زمينی که زير فر«: شده است

ند، کآفتاب نيم سال غروب منی کند و هرگاه غروب  ،است
 ،کتاب سرودهای ستاره يی. (»نيم سال فرو می خوابد

در روايات قديم سالوی  -)در هند کرشنا(کرنش) (66. ص
پسر .] گ-مسانآاز [خداوند فرود آمده «به شکل 

کتاب () معرفی گرديده اند» زرين 7مای؟«و » ويشنا«
   ).424. ، ص....های ستاره يیسرود

                                                 
 .درست مانند مناطق مشالگان که در آن شب ماه شب و شش ماه روز است.  6
 .گ-اهله ماهتاب باشد -»ماو«شايد منظور از .  7
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ريايی ها يادآوری آپيدايش » تيوری قطبی«هواداران 

از روندهای اقليمی بسيار در اوستا را بازتاب 
زمستان و (پيشامدهای به راستی رخ داده می پنداشتند 

يخبندان سراسری جهانی و آب شدن  -توفان در ويدودات
 ).برف هادر پی آن

 
خاستگاه خنستين مشالی آرياييان،  با سخن گفنت در باره

بسيار دلفريب خواهد بود آگاهی ها در اين باره را 
پيوند داد که » سرزمين اسرار آميز سانيکف«با 

بسياری از پژوهشگران قطبی سده های بيستم و نزدهم 
بود که در آن بقايای ارکتيدای را هيجان زده ساخته 

ستم ناپديد که به سر اجنام مقارن با سده بي(قديم را 
پژوهشگر نامربدار  -ياکف سانيکف. ؛ می ديدند)گرديد
سرگرم پژوهش  1811 -1800در سال های ) ارکتيکا( مشالگان

او از موجوديت  1811به سال . سيبيرسک بودور نويجزا
سرزمين ناشناخته يی در نزديکی جزاير نووسيبيرسک 

کاشف زمين  اتوريته سانيکف چونان خنستين. سخن گفت
ی داد در و آدم خردمند و پراگماتيک اجازه من 8نوهای 

را که يی ی يسرزمين نامرراستی آن مرتدد شد که او به 
در باره آن از پيش شواهدی در دست بود، و 

اين . پژوهشگرانی ديگری نيز داشته بود، ديده باشد
مگر جستجوی . به نام او ياد گرديدسرزمين نيز 

مثبت ندادند و در  پيگيرانه آن در آينده هرگز نتايج
نيمه خنست سده بيستم رمسا اعالم گرديد که چنين 

بنا به حدسيات و گمان های . سرزمينی وجود ندارد
ارآميز شايد زير آب دريا فرو رکارشناسان سرزمين اس

بی آن که اثری از آن باشد، رفته و ناپديد گرديده 
 .مانده باشد

 
) هيات(ماموريت دو ماهه گروه  2000در ماه اکترب 

 -اعزامی علمی ترانس ارکتيک که روی مسير ارخانگلسک
دستاوردهای . والدی وستوک کار می کرد، به پايان رسيد

پژوهش های علمی که از سوی دانشمندان اجرا گرديد؛ 
مهه مبناها را به دست می دادند در باره موجوديت 

                                                 
جزيره  1805جزيره استولبووی و به سال  1800سانيکف به سال .  8

چنان آبنای ميان جزيره های مه. فادييفسکی را کشف کرد
 . کاتيلنی و لياخفسکی به نام او مسمی گرديده است
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سرزمين گسرتده يی در زميانه های قديم با اقليم گرم 
 .يکای خاوری واقع بود، گمان زدکه در ارکت

 
يخبندان عظيم که آرياييان را ناگزير ساخت به 

سرزمين مشال را ترک  9) »ياريل«( » يار«سرکردگی خدای 
بر پايه کتاب  ،گويند و به اروآسيا کوچ کنند

در هزاره های يازدهم و سيزدهم پيش از ميالد  »سيويل«
ن به قاره آريايی ها با آمد. به گرمايش تبديل گرديد

به واحدهای خمتلف قبيله يی تقسيم گرديدند  ،اروآسيا
مگر در اين حال به ياری مذهب واحد، يگانگی فرهنگی 
را که در گام خنست در مهانندی جهان بينی مقوله های 

خويشاوندی و موازين حقوقی بيان می گرديد،  –اخالقی
 . حفظ کردند

 
ز ميالد و ششم پيش ا مسرمايش نو در هزاره های پنج

دشت (در مشال به تندرا ) لس ها(هنگامی که درختزارها 
مبدل گرديدند آريايی  )ها و جنگلزارهای گسرتده و سرتگ

ها را ناگزير گردانيد پناهربی به سوی جنوب را در 
که ) هند و چين -بر پايه کتاب ويليس( »ايين«سرزمين 

از درياچه بايکال تا دريای عرب هپنا داشت، ادامه 
در استپ  -قديم) هفت رود(آرياييان در مسی ريچی. دهند

از آلتای تا کسپين اسکان  های اورال جنوبی) دشت(
پيشوای آريايی ها  ،ويليسبر پايه کتاب . گزيدند
يا بالگوی امير  Blagomirبالگومير ( Bogomir بوگومير

Blagoi amir (10 يا ييما)پادشاه شبان  -ی اوستا)يما

                                                 
خدای زمين، خدای مهواری و پشته ها  –) ياريل( » يار«.  9
 .گ-)خدای دريا -»پيرون« انتونيم(

پارسی است که در » مهتا با بخ(به روسی به معنای خدا ) Bog(بوگ .  10
» مير«و ) بازتاب يافته است  اددو شهر بغالن و بغد خبدی و نام های

)mir (جهان، صلح، مردم و مهچنان : در زبان روسی دارای معناهايی چون
» بوگومير«. و مهيشه بار مثبت دارد است) پسنديده، برين و نيکو(عالی 

) blago(» بالگو«.  را می توان اين گونه خدايگان يا خداوندگار ترمجه کرد
و ) رفاه(سايش آروسی به معنای نعمت، که نيز ريشه ايرانی دارد، در 

 .است... 
 
رفاه و راه به معنای شاهی آمده است که در » بالگو مير«در اين جا  

ارسی دری می توان پرا به زبان » يالگوی امير«. آسايش مردم کار می کند
مگر . يا امير آسايش خواه  و هبخواه و نيکخواه خواند» امير مهربان«

را که ريشه ايرانی دارد، مهتای » مير«ه روسی دشوار بتوان کلمبه 
پارسی گرفته شده  »مير«عربی مشرد، مگر اين که امير عربی از » امير«

؟ هرچند در )آن هم در قرينه يی که نويسنده به کار برده است(باشد 
به جای آن به کار می رود  که که خمفف امير است» مير«زبان پارسی گاهی 
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يد شاه ايراين به روايت مجش(سده زرين ) چوپان(
 .يکی پنداشته می شود) شاهنامه

 
در اوستا آمده است که يما اسرار و رازهای هتيه شربت 

در کتاب ( .را از ويواسوانت آموخت11)هوما(مقدس سوما 
) نوشابه گوارا(» سوريتس«بوگومير اسرار هتيه  -وليس

به دست 12)کواسگر مخار«) (مخيل کواسوری«را از خدای 
                                                                                                                                                             

از ) ماه سوی آمسان آيد مهی -نمساآه است و خبارا به گونه مثال؛ مير ما(
سر افزاز و با لشکر و با  -يکی مير بود اندران شهر اوی«رودکی، يا 

سر فراز گوهر و فخر  -مير ابو امحد شهريار دادگر«و يا »  آبروی
پسر خوشحال خان ختک در رثای  -مهچنان اشرف خان هجری. »بزرگان تبار

که به خوبی امير افغان  -ير روه شاه ختکرفت آن م«: پدرش می گويد
 .)»بود
 

نگارنده به موردی که گواه بر پارسی بودن ريشه کلمه  ،با آن هم
به معنای شهريار و پيشوا و رهرب و سرکرده باشد، بر خنورده ام  »امير«
هر چند به روايت اساطيری آريايی ها، خنستين انسانی که آفريده شد، (

چنانچه مسعود مروزی . دکه خنستين پادشاه بودبو) زنده ميرا(گيومرث 
يا » به گيتی در گرفتش پيش گاهی -خنستين گيومرث آمد به شاهی«: گويد

سر پادشاهان گيومرث  -خنستين خديوی که لشکر گشود«: فردوسی گفته است
 . »بود
 

پارسی گرفته شده ) ميرنده(» ميرا«روسی از مهين » مير«به هر رو، شايد 
رگ  و مير هم به شکل مرگ و هم به شکل مرگ و مير در م -مرث. باشد

به معنای زنده است و اين احتمال هم » گيو«. زبان پارسی کاربرد دارد
روسی به معنای زنده نيز از مهين گيو گرفته شده در زبان » ژيف«هست که 

شايان يادآوری است که در قفقاز در ميان گرجی ها هنوز هم نام . باشد
به زبان روسی  » مسرت«مهچنان کلمه . عنای زنده رايج استگيو به مهين م

اگر  .به معنای مرگ است که شايد از ريشه مرث پارسی گرفته شده باشد
) ميرنده(خدای ميرا  -گيومرث را مهان بوگومير بدانيم، ترمجه بوگومير

اثبات اين فرضيه نياز به پژوهش های  ،مگر. يا مهان زنده ميرا می شود
که نگارنده ريشه شناسيک دارد که و و بنيادی زبانشناسيک  کارشناسانه

 .منی تواند در باره آن اظهار نظر کند
  

.. گرفته شده است) ميرتا(کارشناسان روسی بر آن اند که مير از مهر 
يا ) خدای آفتاب(بوگومير به معنای خدای مهر اين چنين بپنداريم،  اگر
موردی که مير به معنای امير مگر، در آثار روسی به . می شود» خورس«

    .يا مهر يا خورشيد به کار رفته باشد، برخنورده ام
در روزگار باستان دوشيزگان آريايی در جشن های نوروزی .  11

به شادی و رقص و دلربی می پرداختند و با نوشيدن افشره 
. شادکام و سرمست می شدند) سوما(گياه هوما يا هوياما «

در . وده که مستی عارفانه می خبشيده استهئوم  عصاره گياهی ب
. است» سئومه«و در زبان ويدی »  هئومه«زبان اوستايی 

، نوشته روانشاد داکرت 20.، ص»نوروز خوش آيين«: برگرفته از(
اجنمن « ، پاريس، 1999امحد جاويد، رييس پيشين دانشگاه کابل، 

 .م-»فرهنگ افغانستان
 .از گندم درست می شودکواس نوشيدنی يی است گوارا که .  12

 .نوشيدنی آب گندم
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پاده چارپايان رمه و بوگومير دارای چند  -ماي. آورد
در کشور سرسبز و پر برکت بود و بنا به روايات 

نزديک به » در آن سوی دريا در سرزمين خرم «اسالوی 
بوگومير خنستين پادشاه سرزمين . هزار سال عمر کرد

به مشار می رود که بسياری از مردمان » کيميری«
و ايران ها از اروپای مشالی و آسيايی سالوی ها 

بر پايه کتاب ويليس . نوادگان او به مشار می روند
يوا لبوگومير نيای سيوا، روس، دريوا، اسکريوا و پو

بود که از آنان مشالی ها، روس ها، دريوايی ها، 
و  23-22. ص .ص( کريويچی ها و پوليانی ها زاده شدند

 ).آسف. ای .فرآويزهای نوشته شده از سوی آ 173
 

) پنجاب يا پنج رود(آريايی ها در پنج ی، برای چند
جايی که اوضاع طبيعی و فراوانی چراگاه  -.جا گرفتند

. ها زمينه ساز توسعه زمينداری و دامپروری می گرديد
اريايی ها منطقه پنج را در نتيجه يک زمينلرزه 
بسيار سهمگين که در باره آن به تفصيل در کتاب 

سخن به ميان » امهاهبارت«ويليس و نيز کتاب هندی 
پيشوای آريايی ها يارون نام . آمده است، ترک گفتند

که سه پسر او به ) ارجون هندی يا آريای سالوی(داشت 
 13.سه نوع تقسيم شدند و به سوی باخرت و جنوب رفتند

 
 در هند و فالت مرتفع ايرانآريايی ها 

زمان آمدن آريايی ها به مشال باخرتی هند و فالت مرتفع 
وره يی از سه هزار سال پيش از ميالد تا سده د ايران

پسان تر ها آريايی . هشتم پيش از ميالد مشرده می شود
تقسيم و با باشندگان به دو شاخه ايرانی و هندی ها 

به گمان بسيار در . بومی آميزش بومی آميزش می يابند
سده های هنم و دوازدهم پيش از ميالد کتاب های مقدس 

خنستين . نگاشته می شود» ويداها« -آريايی های هندی
ساختار دولتی ايجاد می گردد و عهد توسعه مستقل 

در . شاخه های جداگانه قبايل آريايی آغاز می گردد
اين حال يادواره ها در باره نياکان مشرتک زمان 

                                                 
در اساطير پارسی نيز چنانی که فردوسی در شاهنامه آورده .  13

فريدون سه پسر به نام های سلم، ايرج و تورج داشت که  ،است
تورج به شهرياری سرزمين های پس از تقسيم جهان به سه خبش، 

توران، ايرج به شهرياری سرزمين های ايران و سلم به 
 .رياری سرزمين های باخرت رسيدشه
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درست مانند بسياری از اتنونيم . درازی حفظ می گردد
 .ها و توپونيم ها

 
ت روسی مهه انواع آريايی بنا به ديرين ترين روايا

چون مهه بازماندگان . سالوی نوع روسی به مشار می روند
به نام روس ) پيرون(پری دريايی روسی و خدای دريا 

» دژيوگ«ريا پسر آ-ها ياد می شدند که نواده آن ها 
 -مگر در ميان انواع روس ها که به کيان. بود

، تقسيم می شدند... پوليان، چک ها، کوروات ها  و
نوعی ناب روس ها متشکل از آريايی های ايرانی بود 

، )ادوين(ادويين / دوويان) يما(که فرزندان بوگومير
و روس ) زار(زرين/، زارين)مسسون( ساماترويان، سامو، 

  14.بودند) رستم(
 

روس در بسياری از افسانه ها نزديک است به اسکيت، 
 چون هر دو از ديدگاه پيدايش خود با اژدها پيوند

پسر زار  شاهنامهدر ) رستم =روستم(روس : دارند
اژدها به (دهاک  -مشرده می شود که نوه اژی) زال(

. است) به زبان روسی) سومسار(» ياشر«زبان پارسی و 
و نيش ) هرکول(اسکيت در نزد يونانيان پسر هر اکليد 

مسی (بنا به کتاب ويليس روس از هفرتود . شامهار است
رستم (رفت، روستم ) دن(لی و دون به قفقاز مشا) ريچيا

نيز به سوی کوه سفيد رفت ) بنا به روايت شاهنامه
در افسانه ) زرين(کوه مقدس التاری  -الربز= الربوس(

دلچسپ است ياد آور گرديم که . و دژ سفيد) های سالوی
توپونيميک جنوی روسيه و زمين های دن از سوی برخی 

کامال دارای از پژوهشگران روسی به عنوان تقريبا 
 .خاستگاه ايرانی شناخته شده است

 
   :سال نو در نزد ايرانيان  و سالوی ها قديم

با سخن گفنت در باره اشرتاک ميراث فرهنگی سالوی ها و 
ايرانيان برخی از ويژه گی های آيينی را که آشکارا 

مرتبط با جشن گيری ( با مهانندی خود به چشم می خورد
در . آوريمبه خاطر می ) ه يیتاريخ های اصلی گاهنام

ميان جشن ها و سنت های گاهنامه يی سالوی های قديم 

                                                 
» به ل» در زبان پارسی تبديل از ز). پدر رستم( زال= زار.  14

در آثار کالسيک پارسی رستم به شکل روستم آمده . عام است
 .گ-است
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تپه «) (گورکا 15کرسنايا«برجسته ترين جای را جشن 
می گيرد که 16)سال روشن(» بيلويار«روز خنست  –)»قشنگ

 21مطابقت دارد با روز اعتدال هباری که اکثر به روز 
ه در اين روز روشن است ک. برگزار می گرديد چماه مار

به پرندگان نان می  ،روس ها به طبيعت می رفتند
مراسم ياد بود ارجگزاری به نياکان را برپا  ،دادند

در خاستگاه خنستين  از فرجام کار آرياييان ،می کردند
و مانند ) هفت آب(مشالی شان ياد می کردند از هفرتود 

 .آن
 
ر با اين سنت چنين ب) ارتدکس(در روسيه پراواسالو  

زاد ساخنت آن آو 17می آيد که سنت نان دادن به پرندگان
 -»رادونيتسا«و مهچنان ) فصح(عيد پاک ها در هفته 

با برگزيده ترين روز ياد بود نيکان در گذشته 
اری ذگ و گل[از آرامگاه های وابستگان بازديد حتمی 

 -»آنتی پاسخا«سه شنبه پس از .] [م-بر گورهای شان
ارتدکس ها مهچنان به . ند داردپيو» فومين«يک شنبه 

 .جشن گيری کرسنايا گورکا ادامه می دادند
 

آمدن هبار با آفتاب کرسنايا گورکا چونان نويد دهنده 
دير انتظار قشنگ بود و زمان مناسبی برای عروسی ها 
و گردش ها به مشار می رفت و از هفته فومين تا روز 

کا نشسنت در کرسنايا گور. ادامه پيدا می کرد18»يوريف«
به خانه درخور سرزنش نکوهيده و ناپسند به مشار می 

شگوم که برای پسر جوان عروس بد نصيب با  اين (رفت 
 ). خواهد شد و برای دوشيزه نامزد خراب

 
 ،آذربايجان ،تاجيکستان ،افغانستان ،در ايران 

 -ازبيکستان و مشار ديگر کشورهای مهسايه جشن سال نو

                                                 
در زبان روسی دو معنا  »کرسنی«يا  »کرسنايا«بايد گفت که کلمه .  15

ا منظور از تپه در اين ج. يکی رنگ سرخ و ديگری قشنگ و زيبا -دارد
رخ » کرسنايا پلوشاد«کلمه  يک اشتباه بزرگی که در ترمجه . قشنگ است

در اين جا ). است» ميدان سرخ( -مسکو» ميدان قشنگ«داده است، ترمجه 
ميدان «است نه  »ميدان قشنگ« -»کرسنايا پلوشاد«دقيقا منظور از 

 . تازه سنگفرش های اين ميدان رنگ سياه دارند. »سرخ
مارچ است که معموال روز بسيار روشن و شب  21 -نظور از روز نوروزم.  16

 .بسيار تاريک می باشد
مانند سنت ارزن دادن به کبوتران در زيارتگاه ها در کشورهای .  17

  .که کاری ثواب پنداشته می شود ...و افغانستان و ايران
س از اعياد مذهبی به نام پيشوايان مذهبی مقد در روسيه بسياری.  18

 .و مانند آن» روز يوريف«، »تاتيانا«چون روز  ياد می گردد
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از اسالم  پيش استگاه آشکارخ نوروز به رغم داشنت
رمسا به روز اعتدال هباری هنگامی که  -آريايی خود

می گردد، جشن  )فروردين(» محل«خورشيد وارد برج 
نوروز را در گذشته، زمان دقيق آغاز . گرفته می شود

اخرتشناسان درباری استخراج می کردند و به موقع به 
پيش  تا دو هفته. فرمانروايان خود گزارش می دادند

ايرانيان دانه های گندم، جو، و يا عدس  ،از نوروز
سال نو در ميان ) سفره(را برای آراسنت و زينت خوان 

در ميان چاشنی های ديگر حتمی و . ظرفی می کارند
به (مشع های روشن  ،خوراک های گوناگون بر سر سفره

اين باور که مشع ها بايد تا آخر پيش آيينه بسورند 
و سينی يی با ختم های ) ه دراز گرددتا عمر صاحب خان

آن چه که سالوی ها در (رنگ آميزی شده گذاشته می شود 
» ترويسين« و يا روز جشن ) عيد پاک(» پاسخا«
 ).می کنند 19)تثليث(
 

در ) چهارشنبه سوری(به روز چهارشنبه آخر سال کهنه 
خيابان ها آتشدان ها و اجاق ها را برپا می کنند و 

با گشت و گذار ها با پوشيدن . رنداز سر آتش می پ
 جامه های جنس خمالف و تا می توانند سر و صدا و
هنگامه برپا می کنند به خانه ها می روند و مهمان 

درست مانند آن چه در روسيه قديم در آستانه (می شوند
در  روز ). ميالد مسيح و ديگر جشن های مقدس می کردند

پيک نيک و گشت و سيزدهم نوروز رسم است تا مهگان به 
گذار به بيرون شهر يا به دامان طبيعت بروند و شام 

دوشيزه هايی که ). رّدسيزده ّب( دير به خانه برگردند
در اين روز از سبزه های  ،آرزومند شوهر کردن اند

می بافند، رخساره های خود را با آب نورس جاروب 
روز سيزدهم «: هباری جوها می شويند و می خوانند

 -به در ايستاده ام و سال آينده در خانه شوهرنزديک 
    20.»روی دستنوزاد 

 
مراسم سرود و شادمانی مهانندی به چهارشنبه آخر در 

در ايران در آستانه ) چهارشنبه سوری(آستانه نوروز 

                                                 
» روح القدس«و » خدای پسر«، »خدای پدر«جشن ستايش و بزرگداری از .  19

 .گ-و نيايش به درگاه آن ها
. »سيزده ّبّدر، سال ديگر، خانه شوهر، بچه به بر«: در اصل چنين است.  20

) به معنای بيرون شدن(» ّدرّب«در اين جا گزارنده روسی در ترمجه کلمه 
عوضی گرفته ) کنار دروازه(» نزديک به در«دچار لغزش شده و آن را با 

 .گ-.است
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برگزار می گردد و از نگاه تيپولوژی با  هماه روز
عيد پس از ايام خنستين  -کارنوال(» ماسلينيتسا«

سالوی که در آستانه روزه بزرگ برگزار می  )روزه
در ايران اين جشن به نام . گردد، مهانند است

کنون . ياد می شود) بارکندن؟ -از ارمنی(پرندگان؟ 
اين سنت های ايرانی در نواحی پارسی زبان افغانستان 

 .  حفظ گرديده است» شب برات«يا » برات«زير نام 
 

در هزاره خنست پيش  تاثيرات آريايی ها در آسيای قديم
 از ميالد

هرگاه به اطالعات موجود در کتاب ويليس باور کرد، می 
 –توان به اين نتيجه گيری رسيد که خون هند و ايرانی

ساک ها، سرمان ها، مادها، وان ) اسکيت ها(آريايی 
فرمانروايان آسيای قديم در رگ های تقريبا مهه ) ها

در . د روان بوددر ميانه های هزاره خنست پيش از ميال
سالوی ها  ،تاريخ نويسان عرب 21پيشين  سده های ميانه

مادها و اسکيف . را از بازماندگان مادها می مشردند
 ،با هم می رزميدند ،ا يک ديگر دمشنی داشتندکه بها 

در آسيا در سده های ششم و هفتم  ؛پيمان ها می بستند
يئر کپيش از ميالد فرمانروايی داشتند تا هنگامی که 

بنيادگذار دودمان پارسی 22)کبير(کوروش کبير يا 
پيش از ميالد در برابر نيای  553هخامنشی ها به سال 

کوروش . استياگ برخروشيد -آخرين پادشاه مادی -خود
کبير خود نيز می توان گفت در پيکار با وابستگان 

اسکيت ماساگيت ها که او به  -قبايل ساک -دور تر خود
در برابر پيشنهاد  )توميريس(د ملکه آن ها توميري

را به .] گ-اسپارگاپيس[صلح اش پاسخ رد داد، و پسرش 
 .اسارت گرفت، کشته شد

 
پيش از ميالد کوروش کبير در نربد به زمين  530به سال 

افتاد و توميريد که دستور داده بود او را سر 
بزنند، بنا به روايات سر بريده او را به درون مشک 

                                                 
پيشين، ميانه و پسين : را به سه دوره) قرون وسطی(سده های ميانه .  21

 .گ-.رده بندی می کنند
يکی از نکته های جالب اين است که بر پايه پژوهش های تازه، .  22

در قرآن از او نام گرفته شده است، مهين کوروش کبير  ذوالقرنين که
يکی از کسانی است که در تفسير معروفش  -عالمه طباطبايی .است

 .ذوالقرنين را کوروش می پندارد
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تو خون می  ،ای تبهکار«: اخت و گفتپر از خونی اند
 23»!کنون از آن سيراب شو -خواستی

 
کبير کامبيز دوم و برادر  -پس از پادشاهی پسر کوروش

که او را مادی خود گماشته و يک افسونگر (او باردی 
بر که به گونه شگفتی ) گوماتا/مغ يا گئومات(درباری 

. دمهچهره بود، می پنداشتن) برديا(انگيزی با باردی
با آن که او را با رعايت مهه خصوصيات مراسم، 
تاجپوشی کرد، و به عنوان پادشاه ساتراپ های مهه 

داريوش  522به سال ) استان های امپراتوری شناخته شد
سرکرده يکی از هفت تيره سرشناس پارسی به  -يکم

 24.پادشاهی رسيد
 

آخرين فرمانروای دولت هخامنشی که از اثر جنگ های 
يوسته با دولت های يونانی، شورش ها و پيهم و پ

 -دسايس درونی کاخ ناتوان شده بود، ساتراپ ارمنستان
سال بود که به نام داريوش سوم به ) Codomon(کودومان 

  25.پيش از ميالد تاج پوشی کرد 336
 

اسکندر (از الکساندر ماکدونی خوردن  او با شکست
) (Gaugamelleدر نربد معروف در حوالی گوگامل) مقدونی

پايتخت پيشين  -دشت سرسبزی در نزديک نينوا(
پيش از  331به سال ) آرابال(امپراتوری آشور آربيل 

گريخت و به دست ) سيحون(ميالد به آن سوی سير دريا 
اسکيتی به  –)سغدی ها(فرمانروای باکرتيا و سگديانا 

بوس لقب سلطنتی شهزادگان ( .]گ-يا بوس[نام بيس 
                                                 

توميريس مشکی را پر از خون کرد و از ميان اجساد کشته «.  23
شدگان پارسی جسد کوروش را يافت و سر او را در اين مشک فرو 

تو پسر مرا از من «: ا حلنی سرزنش آميز چنين گفتبرد و ب
دستور . گرفتی، از من که هنوز زنده ام و بر تو پيروز شدم

تاريخ «برگرفته از . (»داده ام که تو را با خون سيراب کنند
 .گ -.»)46. ، ص1378، دکرت ارديشير خداداديان، »ايران باستان

از شاخه (ان داريوش يکم پسر ويشتاسپ از تبار هخامنشي.  24
 . گ -)بلخ يا باکرتيا(پسر وای باخرت ) خاوری آن دودمان

در (داريوس، بيرونی –دورسيسيلی و آريان او را  ديو ،»اسرتابون«.  25
در تاريخ (دارا بن دارا، طربی –) ،»آثار الباقبه عن القرون اخلاليه«

در (محزه اصفهانی  ،دارا بن دارا بن هبمن اسفنديار –) »ارسل و امللوک
در (دارا بن دارا بن هبمن، عربی  -)»تاريخ سنی ملوک االرض و النبياء«
دارا بن دارا بن قباد  -داريوش بن ارشک و ياقوت محوی –) »خمتصر الدول«

ژوسنت از قول . دارا پسر داراب خوانده اند –) در شاهنامه(و فردوسی 
 .گ-).233. برگرفته از مهان اثر، ص 0» دينون او را کودومان نوشته است
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او در سپاه که جنگجويان ) ويليس سالوی بنا به کتاب
خدمت می کردند و به پيرورزی پارس ها  داريوش سوم

استقالل در نتيجه چون بر دستيابی (روادار نبودند، 
 .؛ کشته شد)فروپاشی امپراتوری هخامنشی سنجش داشتند

 
باکرتيا خود ) بوس(کودومان، بيس  پس از مرگ داريوش

ر چهارم که به نام ارديشي -خواند شاه ايرانرا 
پسانرتها به دست اسکندر مقدونی در سگديانا به اسارت 

پس از شکنجه های خشونتبار در  329افتاد و به سال 
 .اعدام گرديد) مهدان(اکتابان  –پايتخت قديم ماد

 
هزاره ها آريايی ها که به قبايل گوناگون با گذشت 

تقسيم گرديده بودند، مناسبات خود را به گونه های 
مواردی بود که با هم می : رپا می منودندخمتلف ب

در اين . جنگيدند و با يک ديگر دمشنی می ورزيدند
رابطه، بايسته است به ويژه در جمموع خصلت نسبتا صلح 

متاس ايرانی ها و در آتيه  -آميز مناسبات سالوی ها
در درازای سراسر تاريخ مناسبات ايران  –های روسيه

اين مناسبات را که در سده ششم . را برجسته ساخت
از بوته آزمون برآمده يی در برابر سيمای دمشن » ژست«

مشرتک بود، و با احساس مهبستگی برجسته گرديده بود، 
 . می توان حتا برادرانه خواند

 
هنگامی که تيره های سالوی به قبايل مستقل جدا شدند، 

ا خانه جنگی آغاز گرديد و دولت روسيه که هميان آن 
بود، آغاز به پرداخت باج به گوت ها و ضعف گرديده 

خزری ها که از باج به دست . به خزری ها منودسپس 
آورده ناخشنود بودند، به هر به گونه های خمتلف بر 

که زير حاکميت (روسی هايی که نزد سردار اسکوتن 
می گريختند، ستم روا می داشتند ) خزری ها نرفته بود

 .و آن ها را می کشتند
 

و ...«: در اين باره چنين گزارش می دهد کتاب ويليس
اين (بود، از ايرونيان کمک خواست  ايرونیچون او 

نياکان خبشی از  -گونه آلن ها خوانده می شدند
اصلی در مجهوری ) هلجه(يکی از دو ديالکت . اوسيتين ها

» ايرونی«اوسيتين امروزی به نام .] گ-خود گردان[
خزرها (ادند و و آن ها سوارانی فرست )ياد می شود

چنين قصه می کنند که مشاری از . درهم کوبيدند) را



 15

روسی ها زير تاثير خزر باقی ماندند و برخی ديگر 
رساندند .] گ-پايتخت اوکرايين[خود را تا شهر کييف 

ها که منی آن عده از روسی . و در آن ماندگار شدند
خواستند زير تاثير خزری ها باشند، به سوی اسکوتن 

 .شتافتند
 

. و اين گونه، دولت روس ساخت و ساز می يافت
ايرونيان از قديم از ما باج منی گرفتند و مهچنان به 
روس ها اجازه می دادند به شيوه زندگانی روسی زيست 

مگر خزری ها روسی ها را که به کار وا می . منايند
داشتند، از ما باج می ستانيدند و هم کودکان را می 

و بس شرير بودند و شرارت می  گرفتند و هم زنان را
پسانرت ها روسی  .)110-109. کتاب ويليس، ص(» آفريدند

اسکوتن گوت به سرداری ) »ايرونی ها«(ها و آلن ها 
خزری هايی که توسط يونانيان . ها را درهم کوبيدند

از شهر کييف بيرون رانده شدند، کوشيدند با اسکوتن 
ی ستم هايی که مگر او با يادآور ،پيمان احتاد ببندند

   .خزرها بر روسيان روا داشته بودند، رد کرد
 

در مساله در باره به جايی کاربرد مدارک سنت های 
در پژوهش / یه ياسطر(فلکوريک و محاسه های متولوژيک 

های تاريخی متعلق به قديمی ها، به پنداشت ما عقيده 
فسيليسکی . ن. اکاديسين ان -شناس سرشناس روسادبيات 

در ميان محاسه اسطوره يی «.] : م-ار بر اين کهاستو[
و محاسه تاريخی هيچ مرز حمسوسی تصور منی ) اساطيری(

اختالف وجود ندارد، نه عينی، نه برای ذهنيت : گردد
ذهنی برای ما وجود دارد .] گ-مرز[توده يی، بل تنها 

زمان ايوان خموف و عهدهای .] م-به گونه مثال[که 
ادامه می دهيم اساطيری بناميم؛ نزديکرت و آشناتر را 

. به گونه شگفتی بر انگيزی دقيق و توجيه پذير اند
، دو رساله نوشته شده در ورشو .ن.ا. فسيليفسکی(
 ).912. ، ص10، جلد1872، »پيام اروپا«جمله )/ هلستان(

 :ايرانی -اساطيری و زبانی سالوی -اشرتاک مذهبی
ايرانی  -ویاساطيری و فرهنگی سال-های مذهبی همهداشت

با داده های فزونشمار باستانشناسيک پشتيبانی می 
چشمگير قبايل ايرانی بر  گردد که گواه بر تاثير

نزديکی آشکارای مدل مذهبی و . قبايل سالوی اند
را ترمينولوژی مذهبی سالوی ها و ايرانيان 

چونان حفظ ميراث هند «زبانشناسان معاصر پيش از مهه 
توضيح می  »ه تکامل برابرانهو اروپايی، و مهين گون
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دهند و در اين حال نشاندهی می کنند که نزديکی 
شاخص است .] گ-به دليل[ايرانی افزون بر اين  -سالوی

که اصال زبان های هند و اروپايی در قاموس مذهبی 
مسايل » .ا. زاليزنياک ا( «اساسا از هم جدا می شوند

جمله // )»ايرانی دوره باستان -مناسبات زبانی سالوی
؛ مهچنان 42-41. ، صص1962مسايل زبانشناسی سالوی، مسکو، 

. پ .بوگوليوف، س. ن .آبايف، م .ای .در آثار و
. ا .تورباچف و ا .ن .توپورف، او .ن .ابنورسکی، و

ريشه (ديگران به پژوهش های ايتمولوژيک رييمان و ف
 ). ايرانيسم در زبان روسی پرداخته شده است) شناسيک

 
با سازگاری و مهخوانی منافع ، ين نزديکیمهو ا

 ا و ايرانيان گاهی منجر به الگوجيوپوليتيک سالوی ه
برداری منايان رب النوع های بت پرستی از پانتيون ها 

ی خودی ايرانی و مشوليت آن ها به )آرامگاه ها(
. ی روسی قديم گرديده است) آرامگاه ها(پانتيون ها 

کنياز که به دستور برای منونه دو تا از شش بتی 
والديمير در نيمه دوم سده دهم بر روی تپه ) سردار(

سال های «برپايه داستان (اط زندان ييی بيرون از ح
سخن . واقعا ايرانی هستند«برپا گرديده اند، » موقت

و  .]گ-)خوارزم= خوارز =خوارس= خورس[» خورس«بر سر 
 است .]گ-)سيمرغ= سيمرگ= سيمرگل =سيمارگل[سيمارگل 

بدون سازگاری (ن ها را آکه والديمير ناگهانی 
در رده ارمجندترين ارباب ) مقدماتی با سنت های روسی

 . االنواع گنجانيد
  

دليل تصميم او آرزومندی او مبنی بر بسيج قبايل 
خوارزم به عنوان ) نيرومند از ديدگاه نظامی(ايرانی 
که در پايان سال های دهه هفتاد و آغاز  0متحدان 

که در پايان سال های (های دهه هشتاد سده بيستم  سال
دهه هفتاد و آغاز سال های دهه هشتاد سده بيستم 

و خنثی ) را تسخير و خزر را رام ساختند» ايتيل«
 .کردن حريفان باالقوه بود

 
خورس از ديدگاه ريشه شناسی پيوند (رب النوع آفتاب 

و سيمارگل ) »خورشيدیکشور «(دارد با نام خوارزم 
سيمرغ که زمان  -پرنده افسانه يیکه آن را با (
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 -27»فسئنمور« يا 26رمسی ايرن بود،) نشان(درازی آرم 
که بنا به پنداشت ايرانيان  سگ بالداری در فلس ماهی

يکی ) فرمانروايی می کرد 28در زمين، در هوا و در آب
، از سوی خوارزميان فراوان احرتام می )می پندارند

 .  شد
 

ی آنانی که به باخرت می گريختند، با به ويژه از سو
بسياری از . جنات خود از استيالی اعراب و اسالميزاسيون

آنان در کييف ماواء گزيدند و اين گونه شامل ساخنت 
آگاهانه خورس و سيمارگل از سوی سردار والديمير در 
ترکيب خدايان روسی گامی مهمی که در راستای جدا 

وارزمی از خزرهای ترک خ وسطی یساخنت گارنيزون ايران
زبان و جوامع يهودی نيرومند از ديدگاه مذهبی و 

برگرفته از (» .اقتصادی سنجيده شده بود، مشرده می شد
ـ تقدس و مقدسات در فرهنگ . ن .اثر توپوروف و

 29.)518. ، ص1995، مسکو، 1جلد  ،»روحانی روسی
 

ايرانيسم های «روسی از ارثيه مشرتک آريايی در زبان 
.] م-واژه های سالوی دارای ريشه ايرانی[(» یسالو

                                                 
رمسی ايران چنين آمده ) نشان(رم آدر شاهنامه در باره .  26

کشيده سرش سوی تابنده شيد  -درفشی چو سيمرغ واال سپيد«: است
 .گ–

به ) که در تفسير کلمه يسشت ها آمده(سئن در اوستا .  27
در سانسکرت نيز به . معنای سيمرغ است که ظاهرا عقاب باشد

يعنی برتری از پرش »اوپائيرسئن«. معنای شاهين آمده است
کوه چنان بلندی که عقاب بلند پرواز به فراز آن  -عقاب

فردوسی اين تعريف را برای چنين کوهی به کار . نتواند رسيد
که بر وی نپريد پر  -يکی کوه بينی سر اندر سحاب«: برده 
 .گ-»عقاب

سيمرغ که  -سئنمورف -واسيلييف می پندارد که سائن. ا. م.  28
 برونیپيشينه ديرين آريايی برمی گردد، از مهان آغاز شکل به 

. ا .م: نگاه شود به(درنده بود بزرگ پيکر يک پرنده  –ن آ
آتش پرستی سالوی های خاوری در آستانه سرنگونی  ،واسيلييف
تش آرفرم : با جهان ايرانی اساطيری  –تعامل مذهبی: دولت روس

 .157. ص، 1999مسکو،  ،پرستی سردار والديمير
خورس » بيگانه بودن«سخن بر سر ،واسيلييف. ا .به باور م . 29

و سيمارگل برای سنت های ديرين روسی پيش از پذيرش مسيحيت 
اين خدايان در آيين آتش  ارجطبيعی  افزايشنه ، بل در باره 

پرستی سالوی های خاوری از راه استحاله ايرانی ها به سالوی 
، مهان جا، .ا.واسييليف م. (تها در تراز خود آگاهی تباری اس

 ). 71.ص
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فراوانی حفظ گرديده است که ما در گفتگوهای خود از 
بی آن که در باره خاستگاه . آن هبره می گيريم

آن ها بينديشيم و آن ها را از ريشه روسی » ايرانی«
-vera(» ويرا«، )بغ، خدا -Bog(بوگ : چون(می پنداريم 

هبشت،  -ray(» رای«، )نآمسا-neba(» نئبا«، )عقيده
رفاه، -blagoi(، بالگوی )مقدس-swjetoi(» سويتوی«، )مينو

نيايشگاه،  -khram(» خرام«، )، نيکويینعمت، آسايش
» چاشا«، )کلمه، سخن-slovo(» سلووا«، )معبد، ستايشگاه

)chasha- (» زويزدا«، )پياله، جامzwizda- ستاره( ،
، )آرامگاه -mogila(» موگيال«30،)تاريکی- tma(» متا«
-chitat(» چيتات«، )بی آبرويی ،شرم- sram(» سرام«

و مهين گونه [ )مسلح ساخنت -vorojit(» وروژيت«، )خواندن
فال -gdat(» گدات«، .]گ-جنگ افزار -ياکلمه اروژ

فرياد زدن، آوا  -vopit(» ووپيت«، )بينی، گمانزنی
انديشيدن، فکر  -dumat(» دومات« ،)ن، داد زدندکشي
-)جملس شورا(» دوما«و از مهين جا کلمه ) [...نکرد
، کسی را نزد خود فراخواندن-zwat(» زوات«، .]گ

که آرياييان قديم را  يخبندان عظيمی 31...و) خواندن

                                                 
به معنای تاريکی و سياهی » تورمت«در زبان پشتو هم کلمه .  30

 -تاريکی غم دی«در بيت : برای منونه . به کار برده می شود
-).جهل تاريکی و سياهی است -تاريکی غم است(» جهل تورمت دی

 .  گ
. 

لمه فراموش نيز از ک) کوه- gora( )»گرا«(کلمه روسی گورا   31
پارسی گرفته شده است که مهين اکنون در زبان پشتو « گر«شده 

در قديم هنگامی که اصطالح . کاربرد دارد» غر«به شکل 
را به کار می بردند، مراد از سرزمين غور » جبال«جغرافيايی 
غور را نيز ) شاهان( های»شار«بود و ) غرجستان(و غرشتان 

: چنانچه امير معزی گويد .می گفتند) »گرشاه«(ملک اجلبال 
خاک آن بقعت کند چو زر  -شار غرشستان اگر بايد نسيم مهتش«

استاد پيشين  –پروفيسور داکرت جماور امحد زيار. «مشت افشار
 2001اکترب  13دانشگاه کابل و کارشناس زبان پشتو به تاريخ 

پشتو از کلمه » غر«گفت که ريشه ) گزارنده(در لندن به من 
  .سانسکريت است» گره«يا » گيری«
 

رييس پيشين  –مهچنان در مهين روز روانشاد استاد داکرت جاويد
دانشگاه کابل و استاد زبان و ادبيات دانشکده ادبيات 

نيز ) دريا- More( » موری«دانگشاه کابل گفتند که کلمه روسی 
ايشان فرمودند يکی ديگر از کلمه . برگرفته از پارسی است

 -stakan(» استکان«ل افغانستان رايج است، های روسی که در مشا
می ) شيشه(که در ايران به آن ليوان و در افغانستان گيالس 
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ناگزير گردانيده بود تا خاستگاه خنستين پر برکت 
مشالی خود را ترک گويند، در اذهان نياکان ما به 

وان پديده يی ناميمون استواری، احساس سرما را به عن
 .منبع بدخبتی و رنج ها و بيماری ها انداخته بود

                                                                                                                                                             
ايشان در . گويند، در اصل از دوستکانی پارسی گرفته شده است

، 2001چاپ سوئدن، » اوستا«کتاب  10. اين رابطه در فراويز ص
مه «ا رودکی ساالر شعر پارسی شهريار سيستان ر«: می نويسند

و اشاره به  به معنای شهريار ايرانيان خوانده است» آزادگان
) سالمتی(می کند که بر ياد او و شادی ) دوستکانی(جام شراب 

 ».او می نوشيده اند
 

يکی ديگر از واژه ها کلمه های پارسی رايج در روسی آمده 
طرفه اين . است که در اصل جامه دان بوده است« مچدان«است، 

ن و شهرهای باخرتی افغانستان از مجله هرات جامه که در ايرا
مچدان تلفظ می کنند که به گمان  –دان را به شکل روسی آن 

اين بار از روسيه  -غالب واژه دو باره بازگشته جامه دان
 .است
 

اين گونه، مشار واژه ها و کلمه های پارسی رايج در روسی 
) مينرالوژی(در علم کانی شناسی  ،به گونه مثال. بسيار  است

« گرفته شده و » ماس«که در اصل از پارسی (کانی معروف املاس 
می » املاز«را در روسی ) عربی به آن افزود گرديده است» ال

يا عنصر شيميايی زرکونيوم که رنگ طاليی دارد، از . گويند
» بيريوزه«مهچنان فيروزه را . پارسی گرفته شده است »زرگون«

و زمرد را » الزوريت«را ) وردالج( می گويند و الژورد
 ....»ايزومرد«
 

که به زبان بايسته است يادآور گرديم که مشار واژه های روسی 
برای منونه کلمه . پارسی راه يافته اند، نيز کم نيز نيست

در . )می گويند »سينی«که در ايران به آن (» پدنوس«روسی 
رايج در اصطالح ( »بادجنان رومی«استان های مشالی افغانستان 

می گويند، به » گوجه فرنگی«را که در ايران به آن   )کابل
» چای بر«و » چايجوش«يا . می گويند» پامئدور«شکل روسی آن 

می گويند، به شکل روسی آن » قوری«را که در ايران به آن 
 . نيز روسی است  و کالسکه هم» مساوار«. می خوانند» چاينيک«
 

) ه گفته استاد جماور امحد زيارب(بايسته است يادآور گردم که 
. »از وينوگراد(نيز از روسی به پارسی آمده است) رز(انگور 

اگر مهين باشد، می توان گمان زد که ترانسفارماسيون و 
ترانسکريپسيون اين کلمه از روسی به پارسی شايد چنين رخ 

انگور که  -گر و انُگرگراد، ويُنويُن -وينوگراد: داده باشد
بدخشان انگور به  -مناطق مشال خاوری افغانستان بايد گفت در

 . گ-.شکل انُگر تلفظ می شود
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) بيماری(» مرض«روسی و  32)سرما -moroz(موروز 
که  33»ميريز«خويشاوند اند و از کلمه اويستايی 

مفهوم سرمای عادی ودرجه هنايی ناخشنودی را می 
 . رساند؛ ريشه گرفته اند

 
باور تدوين  مهو، به مهين دليل در مرکز دوزخ به

منظور از [(سرما و يخبندان » اويستا«کنندگان 
از سوی .] گ-سوژه آن[وجود دارد که .] گ-است» برزخ«

 . به کار برده شده است» کميدی اهلی«دانته در 
 

که ) پسران جوان/جوان ها -parni(» پارنی«کلمه روسی 
به کلمه ايرانی  -پسر جوان می شود -» پارن«مفرد آن 
می رسد که هم به معنای اليه ) parn(»رنپا«باستان 
و هم به معنای ) بی زن(سنتی جنگجويان جمرد  -اجتماعی
  .زيرزمينی جنگجويان جوان می باشداحتاديه 

 
يکی از رايجرتين  –)خوب -»خاروشی«/  khoroshi(» خوروشی«

کلمات در زبان روسی به گونه يی که برخی از 
قيم با نام پژوهشگران می پندارند، به گونه مست

زرين ) انرتوپومورف(انسانگونه يی .] گ-خدای[ -خورس
خوروشی يعنی متعلق و منسوب . پيوند دارد» خورس«سر 

 . »خورسی« -.]گ-خدای خورشيد[به خورس 
 

به معنای برين، واال، ) mirovoi(» ميرووی«کلمه 
» مير«شايسته، بسيار خوب، و درخور ستايش از طريق 

» ميرتا«خورشيدی ايرانی  به نام رب النوع ديگر
خورس و ميرتا تقريبا دوگانه . می رسد.] گ-)مهر[(

کيش آن . بودند و می توانستند جانشين يک ديگر شوند
در آثار مردمی روسی در  -کيش رب النوع خورشيد -ها

 . عهد مسيحيت حفظ گرديده است
 

رد پای اين کيش ها و ساير کيش های ديگر ايرانی حتا 
مشايل، متثال، رخساره، (پردازی » کوناي«در سنت های
يا ايکون نگاری روسی که به گونه جدی ) سيما پردازی

در هنر مشايل پردازی در دستور کار قرار می گيردف 
                                                 

نيز ريشه ايرانی دارد  ) زمستان -zima(» زيما«کلمه روسی .  32
 .گ-.گرفته شده استzeyamaو از 

عربی ريشه اويستايی » مرض«از منت چنين بر می آيد که .  33
 گ-.گرفته شده باشد» ميريز« داشته باشد و از 
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برای مثال، می توان از نوارک های . برجا مانده است
گيورگی  کبير34»شهيد«سرخرنگ که بيشرت در پاهای اسپ 

که در ايران (ی شود ديده م) پيروزمند(پوبيدانوسيتس 
و گواهی بودند بر معروف بودند » کوشتی«زير نام 

و کمپوزيسيون مشايل ) برگزيدگی سوار از سوی خدا
ارخانگل اعجوبه در مورد فلور و لورای » معجزه«

خورس مهخوانی / که با تنديس ساختاری ميرتا » شهيد
با دو رب النوع کوچک به مست دست راست و چپ و (دارد 

سفيد وسياه با زين ها و افسار ها که در نزد دو اسپ 
) ايرانيان قديم مناد ستارگان بامدادی و شامگاهی اند

 .و مانند آنف نام برد
 

سئنمور، / آن چه مربوط می گردد، به سيمارگل
ارجگزاری به آن هنوز تا زمان درازی حتا پس از 

بيشرت تصوير آن در . پذيرش رمسی آيين مسيح ادامه يافت
های هپن سيمين که به باور سالوی ها چونان دستبند

نگهدارنده از بدی و بدخبتی بودند، فراوان ديده می 
تصوير به اوريژينال ) شبيه ترين(نزديدکرتين . شود

ايرانی اين موجود شگفتی بر انگيز در رواق های 
کليسای شهزاده های روسی بوريس و گليپ در چيرنيگف 

در روی هم رفته، . حفظ گرديده است) سده دوازدهم(
پذيرفته شده (سئنمور به آن قدر مناد /روسيه سيمارگل 

تسلط بر نيروهای قهار طبيعت که بيشرت به ) در ايران
پرباری و ) مسبول(مفهوم کلی آريايی پيشين تر مناد 

 . فرآورده های نو بوده استفراوانی 
 

و  ايرانی -مثال های تاثيرات چندين سده يی روسی
به نقش و نگارهای هنرهای تزيينی، روسی  -ايرانی

معماری، مشايل نگاری، حمدود منی گردد، بل نيز در 
. معروف ترين انرتوپونيم های روسی به چشم می خورد

در ميان » سال های موقت«برای منونه، در داستان 
با بيزانت عهدنامه  945منايندگان روسی که در سال 

، پراسن )sfaindr(» اسفايندر«امضاء کردند، نام های 
                                                 

هر چند کلمه عربی شهيد در کشورهای اسالمی تنها برای .  34
کسانی اطالق می گردد که در راه دفاع از آيين و و ارزش ها و 
سرزمين و نواميس کشته شده باشند و بيشرت بار مذهبی و تقدسی 
دارد، با آن هم در زبان پارسی کلمه ديگری که بتوان در 

که مهچنين بار تقدسی -) »پوگيبات«(» گيبل«برابر کلمه روسی 
از اين رو، ناگزير شهيد را به شکل . ندايم ؛هناد -دارد

 .گ–.آورده ايم» شهيد«
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)prasen ( و فرتون)fartun ( ياد گرديده است که نام های
آن ها به اطمينان با نام های ايرانی اسفنديار، 

   .رستم و فريدون يکی مشرده می شود
 

) بنيادگذار شهر مسکو(سردار کبير يوری دولگوروکی 
مانند برخی ديگر از سردار های روسی لقب دولگوروکی 

ه خاطر خود پرستی و آاليش، به را نه ب )دراز دست(
يی که مشاری از گاهنامه نويسان به ما می گونه 

بل آشکارا زير تاثير بازمانده گويند، به دست آورد؛ 
های سنت های حفظ شده عمومی آريايی که کاربرد اين 

به معنای پاسدار، ) دراز دست( )»دولگوروکی«(لقب 
ربان را برای ره) شفا خبش، فريادرس، حامی و قهار

می کرد، قبايل، پادشاهان و ارباب االنواع سفارش 
 .گرفت

 
در هند تقريبا مهه خدايان حملی به مشول ويشنيا، ميرتا 

را دارای دست شفاخبش و ورنا و قهرمانان محاسی هندی 
در ايران اين لقب تشريفاتی را نه تنها . می مشردند

پادشاهان خاندان هخامنشی، بل مهچنان زرتشت نيز 
اين لقب در نزد برخی از سرداران مشال ايران  35.داشت

باور . در سده های دوازدهم و سيزدهم حفظ گرديده بود
به شفاخبشی دست های پادشاه در روند زمان درازی در 

چونان خرافات به پيمانه گسرتده ) در عهد صفوی(ايران 
رواج يافته بود، چنان چه تا سده هژدهم نيز مانده 

 .بود
 

قريبا در مهان زمان باور عميقی به آن در فرانسه ت
بود که شاه با ملس کردن توانايی درمان کودک از 

           . بيماری زردی ررا دارد

                                                 
جوان ( ) پيش از ميالد 465-424(برای منونه، ارديشير يکم .  35

دراز « را ) پيش از ميالد 468-465(ترين پسر خشايارشاه يکم 
ن که لقب را طرفه اي. می خواندند) artaxerxes longi manus(» دست

به او يونانيان داده بودندف مهان گونه که چهارتن ديگر از 
  . شاهان هخامنشی را القابی داده بودند


