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عشاير ايرانى زبان در اوراسيا
وسطاى  قرون  تاريخ  و  باستان شناسى  بخش  همت  به 
مؤسسة  همكارى  با  و  بارسلون  خودمختار  دانشگاه 
«كنفرانس  (مسكو)  روسيه  علوم  آكادمى  مردم شناسى 
در  زبان  ايرانى  عشاير  االن:  سرمت،  سكا،  بين المللى 
2007م  مة  دهم  تا  هفتم  از  بارسلون»  اوراسيا،  دشتهاى 
خودمختار  ايالت  مركز  بارسلون،  شهر  شد.  برگزار 
كاتالونيا در شمار شرقى اسپانيا، ميزبان كنفرانس بود. در 
طى چهار روز برگزارى كنفرانس بيش از پنجاه سخنران 
آلمان،  لهستان،  اواكريين،  اسپانيا،  روسيه،  كشورهاى  از 
و  آمريكا  استراليا،  ايتاليا،  فرانسه،  انگلستان،  بلژيك، 
قزاقستان مقاله خواندند. زبان گفتارها انگليسى بود، مگر 
چند مقاله كه به فرانسه ايراد شد. مقاالت در مجموعه اى 
به ضميمة مجلة Faventia ارگان بخش باستان شناسى و 

تاريخ قرون وسطاى دانشگاه به چاپ خواهد رسيد.
امتياز كنفرانس در جامعيت آن بود. تاريخ و فرهنگ و 
هنر اقوام ايرانى زبان شمالى دهها سال است كه موضوع 
برگزارى  ولى  گرفته،  قرار  اروپا  در  متعدد  نشستهاى 
كنفرانسى كه سرگذشت آنان را از هزارة پيش از ميالد تا 
حملة مغول دربرگيرد، بى سابقه است. تنوع در موضوع 
گفتارها نيز قابل توجه بود و براى شركت كنندگان مختلف 
در رشته هاى باستان شناسى و تاريخ تا زبان شناسى و از 
مردم شناسى تا تاريخ هنر فرصتى فراهم آمد تا از احوال 
سرزمينى كه از مرز چين در شرق تا دانوب در غرب دامن 
گسترده بينشى فراگير به دست آرند. در اين پهنة وسيع از 

آسياى شمالى و اروپاى خاورى مردمان ايرانى زبان سكا 
و  هخامنشى  و  ماد  حكومت  با  همزمان  االن،  و  سرمت  و 
اشكانى و سامانى در فالت ايران، بيش از هزار سال فرمان 
راندند، تا آنكه مهاجران آلتايى از خاور و اسالو از شمال 

به تدريج ايشان را مغلوب و در خود مستهلك كردند.
جلسات پانزده گانة كنفرانس موضوعهاى گوناگون را 
اوكرايينى  و  روس  باستان شناسان  داد.  قرار  بحث  مورد 
نتايج حفاريهاى اخير را به سمع رساندند و در پرتو اين 
كوچهاى  و  جغرافيايى  منشأ  بحث انگيز  موضوع  يافته ها 
چند  گرفت.  قرار  بازبينى  مورد  سكايى  طوايف  آغازين 
تن از سخنرانان رده بندى آثار يافته شده و تغيير آنها را 
موضوع گفتار قرار دادند. هنر جانورنما كه خود فصلى 
از تاريخ هنر و اسباب شهرت عالمگير اقوام ايرانى زبان 
شمالى  است با آثار هخامنشى و يونانى مطابقه شد. داد و 
ستدهاى شبانكارگان سكايى با مهاجرنشينان يونانى پُنُطس 
و تأثير آن در تشكل فرهنگ سكاييه ــ اوكرايين امروز 
ــ موضوع جلسه اى بود. جلسه اى ديگر به حضور قبايل 
سرمت در شمال درياى سياه اختصاص داشت و ارتباط 
ايرانيان دشتهاى شمالى با آسياى مركزى و خاور نزديك 
هر كدام در جلسه اى مطرح شد. پژوهشهاى سكه شناسان 
و شمايل شناسان بر مهاجرت هاى مكرر ايرانيان شمالى به 
نو  پرتوى  سيستان (سكستان)  و  هند  و  خوارزم  و  سغد 
افكند. مسائل ديرين راجع به شرقى ترين گروههاى سكايى 
در حفاريهاى اخير و در منابع نويافتة چينى پاسخهاى نو 
يافت. اسب و اثرات آن در گذران زندگى و فرهنگ و 
هنر كوچ نشينان در چندين مقاله مطرح شد. چندين جلسه 
نيز به بررسى عصر االنى اختصاص يافت و از آن جمله 
متدولوژى بررسى تاريخ االن، حضور ايشان در اروپا و 
سرانجام  و  شمالى  قفقاز  به  االن  قلمرو  تحديد  آفريقا، 
پايان پادشاهى االن در تاخت و تازهاى مغول مورد بحث 
قرار گرفت. نيز تفاسيرى تازه از حماسه هاى نارت كه در 
نزد آسهاى قفقاز زنده است به عمل آمد. در بسيارى از 
جلسات، كه ترتيبى تاريخى داشت، زبان شناسى زبانهاى 
با  گاه  آرا  تبادل  و  داشت  برجسته  سهمى  شرقى  ايرانى 

انتقادهاى تند همراه مى شد.1
به  شود  رجوع  كنفرانس  مقاالت  خالصة  و  جلسات  از  اطالع  براى   .1

پايگاه اينترنتى: 
http//:seneca.uab.cat/antiguitat/SCYTHIANS/CONGRESS.htm
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موضوع كنفرانس ايجاب مى كرد كه بيشتر سخنرانان 
از فدراسيون روسيه باشند. تنها شركت كنندة ايرانى، بجز 
اين نگارنده، خانم فاطمة سودآور از لندن بودند كه اگرچه 
بحثها  در  داشتند،  حضور  كنفرانس  در  آزاد  صورت  به 
فعاالنه شركت مى كردند. گفتار من با عنوان «نگرش به 
سوى شمال از بام بلند ايران: ديدگاهى ايرانى از ايرانيان 
مرغزاران اوراسيا» ناظر بر دو مقوله بود: نخست حضور 
و تأثير ايرانيان شمالى در تمدن فالت ايران و دسته بندى 
و تشخيص وجوه مميزة هجومها و جنگلها و مهاجرتهاى 
نيمة  تا  و  مى شود  آغاز  ايران  تاريخ  طلوع  از  كه  انبوهى 
عداوت  جمله  آن  از  مى يابد؛  ادامه  ساسانى  شاهنشاهى 
سقوط  به  كه  ماد  دولت  با  سكاها  و  كيمريان  اتحاد  و 
آشور منجر شد، جنگهاى سكا و ماساگت با هخامنشيان، 
مهاجرت طوايف پرنى به پارت كه به استيالى اشكانيان 
جنوب،  به  سكاها  پياپى  مهاجرت  موجهاى  انجاميد، 
معارضة خيون و االن با ساسانيان. بخش دوم گفتار ناظر 
بود بر پژواكى كه اين وقايع تاريخ ساز در تكوين تاريخ 
خداينامه  تدوين  تا  آن  اوستايى  هستة  از  ايران  حماسى 
اوستا  كيانيان  از  تاريخى  ايرانيان  تعابير  است.  داشته 
با  تاريخى  مكرر  تجارب  اثر  در  تورانيان،  با  دشمنى  و 
ايرانى زبانان چادرنشين دشتهاى شمالى به تدريج پرداخته 
شد و به گسترش فضاى جغرافيايى حماسة ملى انجاميد. 
ايرج  و  تور  و  سلم  ميان  فريدون  قلمرو  تقسيم  داستان 
اگرچه نام بازيگران خود را اوستا گرفته ولى بنمايه در 
رويارويى هاى ايرانيان تاريخى با سكاها در شرق و قبايل 
سرمت (جمع سرم يا سلم در زبانهاى ايرانى شرقى) در 
غرب دارد. زال و رستم و رخش نيز نه همان ريشه اى 

سگزى دارند بلكه كردارشان هم سكايى ا ست.
مطرح  پرسش  اين  خوانندگان  براى  است  ممكن 
شده باشد كه چرا محل برگزارى كنفرانسى در موضوع 
نه  و  باشد  اسپانيا  بايد  اوراسيا  دشتهاى  ايران زبانان 
و  خاورشناسى  در  سابقه اى  از  كه  اروپا  كشورهاى  آن 
كه  شرقى  اروپاى  حتى  نه  و  برخوردارند  ايران شناسى 
را  پاسخ  بود؟  كنفرانس  در  شركت كنندگان  اكثر  موطن 
 (Agusti Alemany) بايد اول در شخص آگوستى الماين
را  ايران شناسى  تحصيالت  وى  يافت.  كنفرانس  رئيس 
نزديك ده سال پيش به پايان رساند و رسالة دكترى اش 
شد.  چاپ  بريل  انتشارات  توسط  به  االن»  «منابع  نام  با 

اين كتاب در حدود ششصد متن كوتاه و بلند از دويست 
نويسنده را در زبانهاى التينى و يونانى و عربى و ارمنى 
و كاتاالن و گرجى و عبرى و ايرانى و مغولى و روسى 
است  آن  در  اهميتش  و  دارد  دربر  چينى  و  سريانى  و 
ايرانى  فراموش شدة  قوم  اين  تاريخ  در  پژوهش  به  كه 
حيات تازه مى بخشد.1 به مناسبت انتشار اين كتاب دولت 
اسپانيا از آگوستى الماين تقدير به عمل آورد، به او مدال 
افتخار، جايزة نقدى قابل توجه، رتبة دانشگاهى، و شش 
ماه فرصت مطالعاتى براى برگزارى كنفرانس اعطا كرد. 
كنفرانس  برگزارى  از  منظورى  چه  اسپانيا  اينكه  در  اما 
و  اسپانيا  اينكه  يكى  مى آيد.  ذهن  به  مطلب  دو  داشت، 
كنفرانس  در  را  خود  تاريخ  از  گوشه اى  كاتالونيا  خاصه 

مى جستند. 
شبه  غربى  اروپاى  در  االن  طوايف  پيشرويهاى 
جزيرة ايبرى را نيز درنورديد و ايشان با همدستى اقوام 
ژرمنى مديدى بر اسپانيا چيره بودند. ديگر اينكه اسپانيا 
سالهاست كه از پيلة خودبينى و درون گردى سابق درآمده 
نشانى  و  نام  جستجوى  در  جهانى  تمدن  جامعة  در  و 
درخور خويشتن است. اين نهضت به ويژه در كاتالونيا 
و مركزش بارسلون نمايان است. پس از مرگ ديكتاتور 
به  و  رسيد  خودمختارى  به  ايالت  اين  فرانكو،  معروف، 
زبان كاتاالن كه شعبه اى از زبانهاى التينى  است رسميت  
تازه  اعتبارى  بارسلون   1996 المپيك  برگزارى  بخشيد. 

براى اين شهر به ارمغان آورد.
انضباطى  و  دقت  و  كاتالونيا  خيره كنندة  پيشرفتهاى 
در  رفت،  كار  به  كنفرانس  اجراى  و  سازماندهى  در  كه 
حقيقت دو روى يك سكه است. مسافت ميان فرودگاه 
از  ــ  شهر  شمال  كيلومترى  بيست  در  ــ  دانشگاه  و 
طريق شبكة گستردة مترو و قطار كه پهنة شهر و حومه 
آسانى  به  راهنما  نقشه هاى  كمك  به  مى دهد،  پوشش  را 
طى شد. دانشگاه  را در فضايى دلباز و سرسبز و مجهز 
به كلية وسايل مدرن يافتيم. تمامى جلسات كنفرانس و 
پذيرايى ها بالتأخير از روى برنامه اجرا شد. عصر يكى 
از روزها ما را دسته جمعى به ديدار هستة تاريخى شهر 
بردند. معمارى امروز با تاريخ هماهنگى چشم نواز داشت 
و آثار تاريخى به دست اهل فن زبردستانه بازسازى شده 
Sources on the Alans: A Critical Compilation, Leiden, 2000 .1. نقد 

نگارنده بر اين كتاب در دورة امسال JAOS درج خواهد شد.
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بود. خيابانها از سياح موج مى زد، ولى يك بار هم پليس 
نديدم. اثرى از آلودگى هوا و اتومبيل  كهنه و بناى متروك، 
و البته ارزانى، به نظر نرسيد. كمتر پيش آمد كه در جايى 
جراثقال و ابزار ساخت و ساز در افق باز خودنمايى نكند. 
عمومى  داشت.  بالندگى  و  سازندگى  به  رو  همه چيز 
و  ــ  خوش برخورد  و  خوش سيما  و  خوش پوش  اهالى 
سه  دو  كردار  از  كاردانى  و  كوشش  درجة  كوشا.  البد 
دانشجويى كه امور كنفرانس را مى چرخاندند آشكار بود. 
والدى  شهر  از  داشت،  نام  زرينه  دستياران  اين  از  يكى 
روسيه  فدراسيون  در  ايرستان  جمهورى  پايتخت  قفقاز، 

بود و دورة دكترى تاريخ را در بارسلون مى گذراند.
بجز زرينه، دوازده تن از ايرستان (يازده آس و يك 
موضوعات  در  و  داشند  حضور  كنفرانس  در  روس) 
دولت  را  گروه  اين  سفر  هزينة  خواندند.  مقاله  مختلف 
ايرستان به عهده گرفته بود، زيرا براى آسها اين كنفرانس 
رويدادى بزرگ به شمار مى آمد: اول بار بود كه تاريخ و 
فرهنگ و زبانشان در يك مجمع معتبر بين المللى در بيرون 
مطالعه  مورد  همه جانبه  ايرستان  جمهورى  مرزهاى  از 
قرار مى گرفت. هيأتى سه نفره از خبرنگاران آس، گروه را 

همراهى مى كرد. بنده نيز به مصاحبة تلويزيونى فراخوانده 
پرتالطم  و  طوالنى  تاريخ  جذبه هاى  از  ساعتى  و  شدم 
اقوام ايران زبان شمالى و هم سابقة آشنايى دورادور خود 
گردهمايى به  اين  اينكه در  ايرستان سخن گفتم و از  با 
ديدار گروه پرشمارى از دانشمندان آس كامياب شده ام، 
اظهار مسرت كردم. از حرفهايى كه طى اين مصاحبه زدم 
بودم خبرنگاران كم كم دريافتند ايران كشورى عرب زبان 
 ،(Iron :و جمع آن) نيست و مشابهت لفظ ايران با اير
نامى كه آسها خود را بدان مى خوانند، نه از روى تصادف 
بلكه در مشتركات ديرين قومى و زبانى سرچشمه دارد. 
ميزان اطالع ديگر شركت كنندگان آس نيز از ايران امروز 
اندك بود، چندانكه يكى از زبان شناسان كه با پژوهشهاى 
زنده ياد احمد تفضلى در زمينة زبان پهلوى آشنا بود او را 
ايتاليايى مى پنداشت. از اين نظر، اين كنفرانس عالوه بر 
فوايد علمى آن فرصتى مغتنم براى برقرارى پيوند ميان 
ما شد. كنفرانس با قرائت پيام رئيس جمهورى ايرستان 
و اعالم تشكيل انجمنى بين المللى براى مطالعه تاريخ و 

فرهنگ اين جمهورى به پايان رسيد.
حبيب برجيان


