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  تيوری قطبی پيدايش آريايی ھا

  )ھمريشگی، ھمخاستگاھی و خويشاوندی اسرارآميز روس ھا و ايرانی ھا(

  

    

      عزيز آريانفر

  

  دراين اواخر مقا2ت جالبی در مورد نژاد آريائی خوانديم، اينک مقاله محققانه ديگری[  

  ]،سيستانی.آريائی ھا با روسھا ی و زبانی به ارتباط  پيوند، نژاد

   

  روسيه و خاور:برگرفته از کتاب

  پروفيسور داکتر ايوانف، پروفيسور داکترکريششيف، پروفيسور داکتر ميلنيچکو: ظرزير ن

  استادان دانشکده کشورھای خاور دانشگاه دولتی سانکت پتربورگ

]1[عزيز آريانفر: گزارنده به دری
  

  

  [2]يرانروسيه و ا
  )برگ ھای تاريخ اسطوره يی و موثق( 

  

ھای ھمخاستگاھی، فرضيه ) تيوری(انديشه ھمريشگی و خويشاوندی اسرارآميز توده ھای اروآسيايی، نظريه 
 ھمه اين عوامل، گاھی ھم بدون - ، عناصر فرھنگ و ويژگی ھای خصايل ملیھای پرداز دھنده ھمانندی راه ھای تکامل

بستگی از وثوق و سازگاری با حقيقت تاريخی مسلط بر دوره معين زمان به ھمان پيمانه که تاثيرات خود را بر جھان 
  .ی پنداشته می شوندپذيری معاصران خود و در نتيجه بر ھمه روند تاريخ پسين و سرنوشت تمدن بر جا می گذارند، واقع

از زبان  (»ايرانشھر« کشوری که در روند چندين سده ھمسايه جنوبی ما بوده است، از توپونيم -»ايران«نام 
که در زبان پارسی قديم » آريانام خشاسترا«گرفته شده است و به نوبه خود سرچشمه می گيرد از توپونيم ) پارسی ميانه

نياکان توده ھای کنونی ايرانی را قبايل آريايی می خوانند که به قلمرو آسيای .  دھدمعنا می» کشور آريايی ھا«) باستان(
   .ميانه و ف�ت ايران آمده و در يک ھزار سال پيش از مي�د ساختارھای مستقل دولتی را پی افگندند
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ا می شمارند و را نيز از شمار بازماندگان آريايی ھ) پايه گذاران دولت روسی(روشن است که توده ھای س�وی 
پيش از آن که بر تاريخ مناسبات دولت ھای روسيه و ايران درنگ نماييم، بايسته است نگاھی بيفگنيم به پيشينه تاريخی 

  .گذشته ھای افسانه گون) اسطوره يی(مشترک متولوژيک 

   

  :چونان خاستگاه نخستين اساطيری شمالی آريايی ھا ]3[)شمالگان(ارکتيکا

آريايی ھا است که در محافل علمی » ميھن قطبی«دلچسپ ترين و مھمترين چيز در قرينه مورد نظر از ديدگاه ما 
که کم و بيش باز (با تکيه بر آگاھی ھای پراگنده فلکلوريک . تا ميانه ھای سال ھای دھه بيست سده بيستم چيرگی داشت

و بر روايات و کتابگونه ھای مقدس مردمان گوناگون می توان به گونه زير افسانه ) انديشی شده و تا عصر ما رسيده اند
يکدستی را در باره خاستگاه نخستين آريايی ھا و علل مھاجرت آنان را که ھزاره ھای بسياری را در بر گرفت، سر از 

  :نو يافت

، در اقيانوس يخبسته شمالی در نزديکی قطب شمال، )سخن بر سر ده ھا ھزار سال است(ن در ژرفای عھد باستا
  .که باشندگان آن ھا نيکان نخستين آريايی ھا بودند) متشکل از سه جزيره بزرگ(قاره شگوفانی بود با آب و ھوای گوارا 

اھی س�وی ھا و کتاب ھای بنا به روايات شف«در مجموعه ديرينترين روايات روسی در باره آفرينش جھان 
، )بوس کيرسين(آسف . ای.  که متن آن از سوی آ-)دفتر سرودھای ستاره يی (]4[»ستاره يی کوليادھا«کتاب (مردمی

، )آھنی(» توvيی«: خاستگاه نخستين شمالی شمرده می شودسه جزيره به عنوان ) ؛ گرد آوری شده است1996مسکو، 
آن جزيره مقدس فواری حتا برای «: در باره جزيره سفيد نوشته شده است). سفيد(» فواری «-و اصلی) زرين(» التاری«

. ستاين جزيره را باغ ھای بسيار قشنگ پوشانيده ا. عقل ھم دسترس ناپذير و زير تاثير حاکميت ھيچ چيزی نمی باشد
در آن . در آن جا گل ھای شب بو و گ�ب شگوفان اند و در اين باغ ھای شگوفان جانوران عجيب در گشت و گذار اند 

  ). 67. ص(» می خوانند) بھشت ويدايی س�وی-ايری(ايرييايیجا پرندگان 

گرفته شده است و »  نيای نخستين روس ھا-آريا«از نام ) آريايی ھا(» آری«انتونيم آسف گويا . ای. به باور آ
  )420. ص (]5[.را می رساند) »برزگر«(مفھوم شخم زن 

در پی يک فاجعه طبيعی، ارکتيکا ھمچون ات�نتيد زيرآب فرو رفت و آريايی ھا ناگزير شدند به اروآسيا کوچ 
 فرا رسيدن دوره يخبندان، دگرگونی شدن اقليم زمينه سرازيری آرياييان را از شمال به جنوب فراھم پس از. کنند

  .گردانيد

بر پايه کتاب ويليس که آن را شماری از پژوھشگران چونان کتابگونه مقدس کاھنان س�وی سده ھای ھشتم و نھم 
» بھمن«ده ھای اروآسيايی است؛ آريايی ھا در عھد پيشين می شناسند، و در بردارنده اط�عاتی در باره تاريخ باستان تو

   .آمدند) ارو آسيا(به قاره ما ) ھزاره سيزدھم و پانزدھم پيش از مي�د(

در داستان ھای حماسی شمالی روسی در باره : گفته ھا در باره اين پيشامد در آثار حماسی بسيار از توده ھا
ر حماسه ھای آلمانی در باره رفتن فرمانروای جزيره سفيد و خدای آفتاب از پيکار پھلونان بھادر با بت ھای بدکنش، د

ھمچنان پنداشت ھای ايده آليزه شده در . جزيره شمالی و در حماسه ھا و کتاب ھای قديم ايرانی و ھندی حفظ گرديده است
  . جا مانده استمحل موقعيت و اقليمی آن بر ) جغرافيايی(باره خاستگاه نخستين و خصوصيات گيتاشناسيک 

پنداشت ) »ويدوات«بخش (و در اوستای زردشت ) کتاب ھای مقدس مذاھب ھند و آريايی(ھمين گونه، در ويداھا 
چنانی که اين ستاره (» ستاره قطب در ميانه آسمان واقع است«ھای آريای يی ھای قديم در باره آن نگاشته شده است که 

» غروب ناپذير« و ھند پشت افق غروب می کنند،  ی يی که در ايرانبرج ھای فلک). در شمال اقصا ديده می شود
  .و مانند اين ]6[ جايی که شب و روز نيم سال به درازا می کشد-اکثر از کشور دور دستی ياد می شود. خوانده شده اند

در باره خاستگاه نخستين آرياييان گفته شده » سرودھای ستاره يی«ايت ھای س�وی نگاشته شده در کتاب در رو  
کرشن است، آفتاب نيم سال غروب نمی کند و ھرگاه غروب کند، نيم سال » در آن زمينی که زير فرمانروايی«: است

 در روايات قديم س�وی به شکل -)ادر ھند کرشن(کرشن) (66. کتاب سرودھای ستاره يی، ص. (»فرو می خوابد
، ....کتاب سرودھای ستاره يی) (معرفی گرديده اند»  زرين]7[مای؟«و » ويشنا«پسر .] گ- از آسمان[خداوند فرود آمده «

   ). 424. ص
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يدايش آريايی ھا يادآوری از روندھای اقليمی بسيار در اوستا را بازتاب پيشامدھای به پ» تيوری قطبی«ھواداران 
  ). يخبندان سراسری جھانی و آب شدن برف ھادر پی آن-زمستان و توفان در ويدودات(راستی رخ داده می پنداشتند 

  

آگاھی ھا در اين باره را با با سخن گفتن در باره خاستگاه نخستين شمالی آرياييان، بسيار دلفريب خواھد بود 
 ھای بيستم و نزدھم را ھيجان زده پيوند داد که بسياری از پژوھشگران قطبی سده» سرزمين اسرار آميز سانيکف«

ياکف . ؛ می ديدند)که به سر انجام مقارن با سده بيستم ناپديد گرديد(ساخته بود که در آن بقايای ارکتيدای قديم را 
.  سرگرم پژوھش جزاير نووسيبيرسک بود1811 -1800در سال ھای ) ارکتيکا(دار شمالگان  پژوھشگر نامبر- سانيکف
اتوريته سانيکف .  او از موجوديت سرزمين ناشناخته يی در نزديکی جزاير نووسيبيرسک سخن گفت1811به سال 

 و آدم خردمند و پراگماتيک اجازه نمی داد در آن متردد شد که او به راستی ]8[چونان نخستين کاشف زمين ھای نو
. سرزمين نامريی يی را که در باره آن از پيش شواھدی در دست بود، و پژوھشگرانی ديگری نيز داشته بود، ديده باشد

يگيرانه آن در آينده ھرگز نتايج مثبت ندادند و در نيمه نخست سده مگر جستجوی پ. اين سرزمين نيز به نام او ياد گرديد
بنا به حدسيات و گمان ھای کارشناسان سرزمين اسرارآميز . بيستم رسما اع�م گرديد که چنين سرزمينی وجود ندارد

  .شايد زير آب دريا فرو رفته و ناپديد گرديده باشد، بی آن که اثری از آن مانده باشد

 - اعزامی علمی ترانس ارکتيک که روی مسير ارخانگلسک) ھيات( ماموريت دو ماھه گروه 2000ر در ماه اکتب
دستاوردھای پژوھش ھای علمی که از سوی دانشمندان اجرا گرديد؛ ھمه . وvدی وستوک کار می کرد، به پايان رسيد

 قديم با اقليم گرم که در ارکتيکای مبناھا را به دست می دادند در باره موجوديت سرزمين گسترده يی در زميانه ھای
  .خاوری واقع بود، گمان زد

 سرزمين شمال را ترک ]9[) »ياريل«(» يار«يخبندان عظيم که آرياييان را ناگزير ساخت به سرکردگی خدای 
در ھزاره ھای يازدھم و سيزدھم پيش از مي�د به گرمايش تبديل » ويليس«کوچ کنند، بر پايه کتاب گويند و به اروآسيا 

آريايی ھا با آمدن به قاره اروآسيا، به واحدھای مختلف قبيله يی تقسيم گرديدند مگر در اين حال به ياری مذھب . گرديد
 خويشاوندی و موازين حقوقی –ی مقوله ھای اخ�قیواحد، يگانگی فرھنگی را که در گام نخست در ھمانندی جھان بين

  . بيان می گرديد، حفظ کردند

دشت (در شمال به تندرا ) لس ھا(سرمايش نو در ھزاره ھای پنجم و ششم پيش از مي�د ھنگامی که درختزارھا 
جنوب را در سرزمين مبدل گرديدند آريايی ھا را ناگزير گردانيد پناھبری به سوی ) ھا و جنگلزارھای گسترده و سترگ

آرياييان در سمی . که از درياچه بايکال تا دريای عرب پھنا داشت، ادامه دھند)  ھند و چين-بر پايه کتاب ويليس(» ايين«
بر پايه کتاب ويليس، . ھای اورال جنوبی از آلتای تا کسپين اسکان گزيدند) دشت( در استپ -قديم) ھفت رود(ريچی

 -ی اوستا)يما(يا ييما ]10[)Blagoi amir يا ب�گوی امير Blagomirب�گومير  (Bogomir  بوگومير- پيشوای آريايی ھا
  .يکی پنداشته می شود) جمشيد شاه ايراين به روايت شاھنامه(سده زرين ) چوپان(پادشاه شبان 

در . (را از ويواسوانت آموخت]11[)ھوما(تا آمده است که يما اسرار و رازھای تھيه شربت مقدس سوما در اوس
به ]12[)کواسگر خمار«) (خميل کواسوری«را از خدای ) نوشابه گوارا(» سوريتس« بوگومير اسرار تھيه - کتاب وليس
 بوگومير دارای چند رمه و پاده چارپايان در کشور سرسبز و پر برکت بود و بنا به روايات اس�وی -يما. دست آورد

به » کيميری«بوگومير نخستين پادشاه سرزمين .  عمر کردنزديک به ھزار سال» در آن سوی دريا در سرزمين خرم«
بر . شمار می رود که بسياری از مردمان اروپای شمالی و آسيايی س�وی ھا و ايران ھا از نوادگان او به شمار می روند

 دريوايی ھا، پايه کتاب ويليس، بوگومير نيای سيوا، روس، دريوا، اسکريوا و پوليوا بود که از آنان شمالی ھا، روس ھا،
  ).آسف. ای.  فرآويزھای نوشته شده از سوی آ173 و 23-22. ص. ص(کريويچی ھا و پوليانی ھا زاده شدند 

 جايی که اوضاع طبيعی و فراوانی چراگاه ھا -جا گرفتند) پنجاب يا پنج رود(برای چندی، آريايی ھا در پنج 
 ھا منطقه پنج را در نتيجه يک زمينلرزه بسيار سھمگين که آريايی. زمينه ساز توسعه زمينداری و دامپروری می گرديد

پيشوای . سخن به ميان آمده است، ترک گفتند» مھابھارتا«در باره آن به تفصيل در کتاب ويليس و نيز کتاب ھندی 
ر و که سه پسر او به سه نوع تقسيم شدند و به سوی باخت) ارجون ھندی يا آريای س�وی(آريايی ھا يارون نام داشت 

]13[.جنوب رفتند
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  آريايی ھا در ھند و فOت مرتفع ايران

زمان آمدن آريايی ھا به شمال باختری ھند و ف�ت مرتفع ايران دوره يی از سه ھزار سال پيش از مي�د تا سده 
پسان تر ھا آريايی ھا به دو شاخه ايرانی و ھندی تقسيم و با باشندگان بومی آميزش . د شمرده می شودھشتم پيش از مي�

 -به گمان بسيار در سده ھای نھم و دوازدھم پيش از مي�د کتاب ھای مقدس آريايی ھای ھندی. بومی آميزش می يابند
و عھد توسعه مستقل شاخه ھای جداگانه قبايل آريايی نخستين ساختار دولتی ايجاد می گردد . نگاشته می شود» ويداھا«

درست مانند بسياری از . در اين حال يادواره ھا در باره نياکان مشترک زمان درازی حفظ می گردد. آغاز می گردد
  .اتنونيم ھا و توپونيم ھا

ن ھمه بازماندگان چو. بنا به ديرين ترين روايات روسی ھمه انواع آريايی س�وی نوع روسی به شمار می روند
مگر در . بود» دژيوگ«آريا پسر -به نام روس ھا ياد می شدند که نواده آن ھا ) پيرون(پری دريايی روسی و خدای دريا 
تقسيم می شدند، نوعی ناب روس ھا متشکل از ...  و   پوليان، چک ھا، کوروات ھا-ميان انواع روس ھا که به کيان

، )سمسون(، ترويان، سامو، ساما )ادوين(ادويين / دوويان) يما(ن بوگوميرآريايی ھای ايرانی بود که فرزندا
   ]14[.بودند) رستم(و روس ) زار(زرين/زارين

: اه پيدايش خود با اژدھا پيوند دارندروس در بسياری از افسانه ھا نزديک است به اسکيت، چون ھر دو از ديدگ
اژدھا به زبان پارسی و ( دھاک -شمرده می شود که نوه اژی) زال(در شاھنامه پسر زار ) رستم= روستم(روس 

بنا به . و نيش شاھمار است) ھرکول(اسکيت در نزد يونانيان پسر ھر اکليد . است) به زبان روسی) سوسمار(» ياشر«
نيز ) رستم بنا به روايت شاھنامه(رفت، روستم ) دن(به قفقاز شمالی و دون ) سمی ريچيا(رود کتاب ويليس روس از ھفت

دلچسپ است ياد . و دژ سفيد) در افسانه ھای س�وی) زرين( کوه مقدس التاری -البرز= البروس(به سوی کوه سفيد رفت 
ھشگران روسی به عنوان تقريبا کام� آور گرديم که توپونيميک جنوی روسيه و زمين ھای دن از سوی برخی از پژو

  .دارای خاستگاه ايرانی شناخته شده است

   

   :  و سOوی ھا قديم سال نو در نزد ايرانيان

با سخن گفتن در باره اشتراک ميراث فرھنگی س�وی ھا و ايرانيان برخی از ويژه گی ھای آيينی را که آشکارا 
در ميان . به خاطر می آوريم) شن گيری تاريخ ھای اصلی گاھنامه يیمرتبط با ج(با ھمانندی خود به چشم می خورد 

 –)»تپه قشنگ«) ( گورکا]15[کرسنايا«جشن ھا و سنت ھای گاھنامه يی س�وی ھای قديم برجسته ترين جای را جشن 
 ماه مارچ 21می گيرد که مطابقت دارد با روز اعتدال بھاری که اکثر به روز ]16[)سال روشن(» يلويارب«روز نخست 

 می دادند، مراسم ياد بود روشن است که در اين روز روس ھا به طبيعت می رفتند، به پرندگان نان. برگزار می گرديد
ارجگزاری به نياکان را برپا می کردند، از فرجام کار آرياييان در خاستگاه نخستين شمالی شان ياد می کردند از ھفترود 

  .و مانند آن) ھفت آب(

و آزاد ساختن آن ]17[با اين سنت چنين بر می آيد که سنت نان دادن به پرندگان) ارتدکس(در روسيه پراواس�و   
 برگزيده ترين روز ياد بود نيکان در گذشته با بازديد حتمی از -»رادونيتسا«و ھمچنان ) فصح(ھا در ھفته عيد پاک 

پيوند » فومين« يک شنبه - »آنتی پاسخا«سه شنبه پس از .] [م-و گل گذاری بر گورھای شان[آرامگاه ھای وابستگان 
  .ارتدکس ھا ھمچنان به جشن گيری کرسنايا گورکا ادامه می دادند. دارد

کرسنايا گورکا چونان نويد دھنده آمدن بھار با آفتاب دير انتظار قشنگ بود و زمان مناسبی برای عروسی ھا و 
در کرسنايا گورکا نشستن به خانه . ادامه پيدا می کرد]18[»يوريف«گردش ھا به شمار می رفت و از ھفته فومين تا روز 
 اين شگوم که برای پسر جوان عروس بد نصيب خواھد شد و   با(درخور سرزنش نکوھيده و ناپسند به شمار می رفت 

  ). ببرای دوشيزه نامزد خرا

 نوروز - در ايران، افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان، ازبيکستان و شمار ديگر کشورھای ھمسايه جشن سال نو  
 رسما به روز اعتدال بھاری ھنگامی که خورشيد وارد برج - به رغم داشتن خاستگاه آشکار پيش از اس�م آريايی خود

ته، زمان دقيق آغاز نوروز را اخترشناسان درباری در گذش. می گردد، جشن گرفته می شود) فروردين(» حمل«
تا دو ھفته پيش از نوروز، ايرانيان دانه ھای گندم، . استخراج می کردند و به موقع به فرمانروايان خود گزارش می دادند
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 در ميان چاشنی ھای ديگر. سال نو در ميان ظرفی می کارند) سفره(جو، و يا عدس را برای آراستن و زينت خوان 
به اين باور که شمع ھا بايد تا آخر پيش آيينه بسورند تا (حتمی و خوراک ھای گوناگون بر سر سفره، شمع ھای روشن 

آن چه که س�وی ھا در (و سينی يی با تخم ھای رنگ آميزی شده گذاشته می شود ) عمر صاحب خانه دراز گردد
   ). می کنند]19[)تثليث(» ترويسين« و يا روز جشن ) عيد پاک(» پاسخا«

در خيابان ھا آتشدان ھا و اجاق ھا را برپا می کنند و از سر ) چھارشنبه سوری(به روز چھارشنبه آخر سال کھنه 
و تا می توانند سر و صدا و ھنگامه برپا می کنند به با گشت و گذار ھا با پوشيدن جامه ھای جنس مخالف . آتش می پرند

درست مانند آن چه در روسيه قديم در آستانه مي�د مسيح و ديگر جشن ھای مقدس (خانه ھا می روند و مھمان می شوند
 روز سيزدھم نوروز رسم است تا ھمگان به پيک نيک و گشت و گذار به بيرون شھر يا به دامان   در). می کردند

دوشيزه ھايی که آرزومند شوھر کردن اند، در اين روز از سبزه ). ّسيزده بّدر( بروند و شام دير به خانه برگردند طبيعت
روز سيزدھم نزديک «: ھای نورس جاروب می بافند، رخساره ھای خود را با آب بھاری جوھا می شويند و می خوانند

     ]20[.»ی دست نوزاد رو- به در ايستاده ام و سال آينده در خانه شوھر

در ايران در آستانه ماه ) چھارشنبه سوری(مراسم سرود و شادمانی ھمانندی به چھارشنبه آخر در آستانه نوروز 
س�وی که در )  عيد پس از ايام نخستين روزه-ارنوالک(» ماسلينيتسا«روزه برگزار می گردد و از نگاه تيپولوژی با 

ياد می )  بارکندن؟-از ارمنی(در ايران اين جشن به نام پرندگان؟ . آستانه روزه بزرگ برگزار می گردد، ھمانند است
     .حفظ گرديده است» شب برات«يا » برات«کنون اين سنت ھای ايرانی در نواحی پارسی زبان افغانستان زير نام . شود

   

   تاثيرات آريايی ھا در آسيای قديم در ھزاره نخست پيش از ميOد
 –ھرگاه به اط�عات موجود در کتاب ويليس باور کرد، می توان به اين نتيجه گيری رسيد که خون ھند و ايرانی

يم در ميانه ھای در رگ ھای تقريبا ھمه فرمانروايان آسيای قد) ساک ھا، سرمان ھا، مادھا، وان ھا) اسکيت ھا(آريايی 
 تاريخ نويسان عرب، س�وی ھا را از بازماندگان ]21[پيشين  در سده ھای ميانه . ھزاره نخست پيش از مي�د روان بود

منی داشتند، با ھم می رزميدند، پيمان ھا می بستند؛ در آسيا در مادھا و اسکيف ھا که با يک ديگر دش. مادھا می شمردند
بنيادگذار دودمان ]22[)کبير(سده ھای ششم و ھفتم پيش از مي�د فرمانروايی داشتند تا ھنگامی که کيئر کبير يا کوروش 

کوروش .  استياگ برخروشيد- آخرين پادشاه مادی- پيش از مي�د در برابر نيای خود553سی ھخامنشی ھا به سال پار
 اسکيت ماساگيت ھا که او به ملکه آن ھا -  قبايل ساک-کبير خود نيز می توان گفت در پيکار با وابستگان دور تر خود

را به اسارت گرفت، کشته .] گ- اسپارگاپيس[اد، و پسرش در برابر پيشنھاد صلح اش پاسخ رد د) توميريس(توميريد 
  .شد

 پيش از مي�د کوروش کبير در نبرد به زمين افتاد و توميريد که دستور داده بود او را سر بزنند، بنا 530به سال 
از آن  کنون -ای تبھکار، تو خون می خواستی«: به روايات سر بريده او را به درون مشک پر از خونی انداخت و گفت

   ]23[»!سيراب شو

که او را مادی خود گماشته و يک افسونگر ( کبير کامبيز دوم و برادر او باردی - پس از پادشاھی پسر کوروش
با آن که او را . ھمچھره بود، می پنداشتند) برديا(زی با باردیکه به گونه شگفتی بر انگي) گوماتا/مغ يا گئومات(درباری 

با رعايت ھمه خصوصيات مراسم، تاجپوشی کرد، و به عنوان پادشاه ساتراپ ھای ھمه استان ھای امپراتوری شناخته 
  ]24[. سرکرده يکی از ھفت تيره سرشناس پارسی به پادشاھی رسيد- داريوش يکم522به سال ) شد

آخرين فرمانروای دولت ھخامنشی که از اثر جنگ ھای پيھم و پيوسته با دولت ھای يونانی، شورش ھا و دسايس 
 پيش 336ه سال بود که به نام داريوش سوم ب) Codomon( کودومان - درونی کاخ ناتوان شده بود، ساتراپ ارمنستان

   ]25[.از مي�د تاج پوشی کرد

 در نبرد معروف در حوالی گوگامل) اسکندر مقدونی(او با شکست خوردن از الکساندر ماکدونی 
Gaugamelle)) (پيشين امپراتوری آشور آربيل  پايتخت-دشت سرسبزی در نزديک نينوا )پيش از 331به سال ) آراب� 

 اسکيتی به نام بيس –)سغدی ھا(گريخت و به دست فرمانروای باکتريا و سگديانا ) سيحون(مي�د به آن سوی سير دريا 
خدمت که جنگجويان او در سپاه داريوش سوم ) بوس لقب سلطنتی شھزادگان س�وی بنا به کتاب ويليس.] (گ- يا بوس[
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چون بر دستيابی استق�ل در نتيجه فروپاشی امپراتوری ھخامنشی (می کردند و به پيرورزی پارس ھا روادار نبودند، 
   .؛ کشته شد)سنجش داشتند

 به نام ارديشير چھارم که پسانترھا - خواندشاه ايرانباکتريا خود را ) بوس(پس از مرگ داريوش کودومان، بيس 
 – پس از شکنجه ھای خشونتبار در پايتخت قديم ماد329ر سگديانا به اسارت افتاد و به سال به دست اسکندر مقدونی د

  .اعدام گرديد) ھمدان(اکتابان 

با گذشت ھزاره ھا آريايی ھا که به قبايل گوناگون تقسيم گرديده بودند، مناسبات خود را به گونه ھای مختلف برپا 
در اين رابطه، بايسته است به ويژه در . ند و با يک ديگر دشمنی می ورزيدندمواردی بود که با ھم می جنگيد: می نمودند

 ايران در درازای سراسر – ايرانی ھا و در آتيه تماس ھای روسيه-مجموع خصلت نسبتا صلح آميز مناسبات س�وی ھا
ه يی در برابر سيمای از بوته آزمون برآمد» ژست«در سده ششم اين مناسبات را که . تاريخ مناسبات را برجسته ساخت

  . دشمن مشترک بود، و با احساس ھمبستگی برجسته گرديده بود، می توان حتا برادرانه خواند

ھنگامی که تيره ھای س�وی به قبايل مستقل جدا شدند، ميان آن ھا خانه جنگی آغاز گرديد و دولت روسيه که 
خزری ھا که از باج به دست آورده . زری ھا نمودضعف گرديده بود، آغاز به پرداخت باج به گوت ھا و سپس به خ

که زير حاکميت خزری ھا نرفته (ناخشنود بودند، به ھر به گونه ھای مختلف بر روسی ھايی که نزد سردار اسکوتن 
  .می گريختند، ستم روا می داشتند و آن ھا را می کشتند) بود

اين گونه ( بود، از ايرونيان کمک خواست ايرونیو چون او ...«: کتاب ويليس در اين باره چنين گزارش می دھد
.] گ-خود گردان[اصلی در جمھوری ) لھجه(يکی از دو ديالکت .  نياکان بخشی از اوسيتين ھا- آلن ھا خوانده می شدند

چنين قصه می . درھم کوبيدند) خزرھا را(و آن ھا سوارانی فرستادند و ) ياد می شود» ايرونی«اوسيتين امروزی به نام 
.] گ-پايتخت اوکرايين[نند که شماری از روسی ھا زير تاثير خزر باقی ماندند و برخی ديگر خود را تا شھر کييف ک

آن عده از روسی ھا که نمی خواستند زير تاثير خزری ھا باشند، به سوی اسکوتن . رساندند و در آن ماندگار شدند
  .شتافتند

رونيان از قديم از ما باج نمی گرفتند و ھمچنان به روس ھا اي. و اين گونه، دولت روس ساخت و ساز می يافت
مگر خزری ھا روسی ھا را که به کار وا می داشتند، از ما باج . اجازه می دادند به شيوه زندگانی روسی زيست نمايند

. يس، صکتاب ويل(» می ستانيدند و ھم کودکان را می گرفتند و ھم زنان را و بس شرير بودند و شرارت می آفريدند
خزری ھايی . به سرداری اسکوتن گوت ھا را درھم کوبيدند) »ايرونی ھا«(پسانتر ھا روسی ھا و آلن ھا ). 109-110

که توسط يونانيان از شھر کييف بيرون رانده شدند، کوشيدند با اسکوتن پيمان اتحاد ببندند، مگر او با يادآوری ستم ھايی 
      . رد کردکه خزرھا بر روسيان روا داشته بودند،

در ) اسطوره يی(در مساله در باره به جايی کاربرد مدارک سنت ھای فلکوريک و حماسه ھای متولوژيک 
فسيليسکی . ن.  اکاديسين ان-پژوھش ھای تاريخی متعلق به قديمی ھا، به پنداشت ما عقيده ادبيات شناس سرشناس روس

و حماسه تاريخی ھيچ مرز محسوسی تصور نمی ) اساطيری(در ميان حماسه اسطوره يی «.] : م- استوار بر اين که[
به گونه [ذھنی برای ما وجود دارد که .] گ- مرز[اخت�ف وجود ندارد، نه عينی، نه برای ذھنيت توده يی، بل تنھا : گردد
ر انگيزی زمان ايوان مخوف و عھدھای نزديکتر و آشناتر را ادامه می دھيم اساطيری بناميم؛ به گونه شگفتی ب.] م- مثال

، 10، جلد1872، »پيام اروپا«مجله )/ لھستان(، دو رساله نوشته شده در ورشو .ن.ا. فسيليفسکی. (دقيق و توجيه پذير اند
  ).912. ص

  : ايرانی-  اساطيری و زبانی سOوی- اشتراک مذھبی

پشتيبانی می  ايرانی با داده ھای فزونشمار باستانشناسيک - اساطيری و فرھنگی س�وی-ھمداشته ھای مذھبی
نزديکی آشکارای مدل مذھبی و ترمينولوژی مذھبی . گردد که گواه بر تاثير چشمگير قبايل ايرانی بر قبايل س�وی اند

چونان حفظ ميراث ھند و اروپايی، و ھمين گونه تکامل «س�وی ھا و ايرانيان را زبانشناسان معاصر پيش از ھمه 
.] گ-به دليل[ ايرانی افزون بر اين -نشاندھی می کنند که نزديکی س�ویتوضيح می دھند و در اين حال » برابرانه

مسايل » .ا. زاليزنياک ا(« شاخص است که اص� زبان ھای ھند و اروپايی در قاموس مذھبی اساسا از ھم جدا می شوند
؛ 42-41. ، صص1962مجله مسايل زبانشناسی س�وی، مسکو، )// » ايرانی دوره باستان-مناسبات زبانی س�وی
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فرييمان و . ا. تورباچف و ا. ن. توپورف، او. ن. ابنورسکی، و. پ. بوگوليوف، س. ن. آبايف، م. ای. ھمچنان در آثار و
  ). ايرانيسم در زبان روسی پرداخته شده است) ريشه شناسيک(ديگران به پژوھش ھای ايتمولوژيک 

 س�وی ھا و ايرانيان گاھی منجر به الگو برداری ھمو اين نزديکی، با سازگاری و ھمخوانی منافع جيوپوليتيک
) آرامگاه ھا(ی خودی ايرانی و شموليت آن ھا به پانتيون ھا )آرامگاه ھا(نمايان رب النوع ھای بت پرستی از پانتيون ھا 

ده دھم بر وvديمير در نيمه دوم س) سردار(برای نمونه دو تا از شش بتی که به دستور کنياز . ی روسی قديم گرديده است
سخن بر سر . واقعا ايرانی ھستند«برپا گرديده اند، » سال ھای موقت«برپايه داستان (روی تپه يی بيرون از حياط زندان 

.] گ- )سيمرغ= سيمرگ= سيمرگل= سيمارگل[و سيمارگل .] گ-)خوارزم= خوارز= خوارس= خورس[» خورس«
در رده ارجمندترين ارباب اvنواع ) اتی با سنت ھای روسیبدون سازگاری مقدم(است که وvديمير ناگھانی آن ھا را 

  . گنجانيد

خوارزم به عنوان متحدان که ) نيرومند از ديدگاه نظامی(دليل تصميم او آرزومندی او مبنی بر بسيج قبايل ايرانی 
تاد و آغاز سال ھای که در پايان سال ھای دھه ھف(در پايان سال ھای دھه ھفتاد و آغاز سال ھای دھه ھشتاد سده بيستم 

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

که (و سيمارگل ) »کشور خورشيدی«(خورس از ديدگاه ريشه شناسی پيوند دارد با نام خوارزم (رب النوع آفتاب 
]27[»سئنمورف« يا ]26[رسمی ايرن بود،) نشان ( سيمرغ که زمان درازی آرم- آن را با پرنده افسانه يی

 سگ بالداری -
، از سوی )يکی می پندارند) فرمانروايی می کرد ]28[در فلس ماھی که بنا به پنداشت ايرانيان در زمين، در ھوا و در آب

    .خوارزميان فراوان احترام می شد

بسياری از . انی که به باختر می گريختند، با نجات خود از استي�ی اعراب و اس�ميزاسيونبه ويژه از سوی آن
آنان در کييف ماواء گزيدند و اين گونه شامل ساختن آگاھانه خورس و سيمارگل از سوی سردار وvديمير در ترکيب 

می از خزرھای ترک زبان و خدايان روسی گامی مھمی که در راستای جدا ساختن گارنيزون ايرانی وسطی خوارز
ـ . ن. برگرفته از اثر توپوروف و(» .جوامع يھودی نيرومند از ديدگاه مذھبی و اقتصادی سنجيده شده بود، شمرده می شد

]29[).518. ، ص1995، مسکو، 1، جلد »تقدس و مقدسات در فرھنگ روحانی روسی
  

.] م-واژه ھای س�وی دارای ريشه ايرانی[(» ايرانيسم ھای س�وی«از ارثيه مشترک آريايی در زبان روسی 
آن ھا » ايرانی«بی آن که در باره خاستگاه . فراوانی حفظ گرديده است که ما در گفتگوھای خود از آن بھره می گيريم

- neba(» نئبا«، )عقيده-vera(» ويرا«، ) بغ، خدا-Bog(بوگ : چون(ه روسی می پنداريم بينديشيم و آن ھا را از ريش

رفاه، نعمت، آسايش، -blagoi(»ب�گوی«، )مقدس-swjetoi(» سويتوی«، ) بھشت، مينو- ray(» رای«، )آسمان
 پياله، - chasha(» چاشا«، )کلمه، سخن- slovo(» سلووا«، ) نيايشگاه، معبد، ستايشگاه- khram(» خرام«، )نيکويی

- sram(» سرام«، ) آرامگاه- mogila(» موگي�«]30[،)تاريکی-  tma(» تما«، ) ستاره-zwizda(» زويزدا«، )جام
 - »اروژيا«و ھمين گونه کلمه ) [ مسلح ساختن-vorojit(» وروژيت«، )خواندن- chitat(» چيتات«، )شرم، بی آبرويی

، ) فرياد زدن، آوا کشيدن، داد زدن- vopit(» ووپيت«، )فال بينی، گمانزنی-gdat(» گدات«، .]گ- جنگ افزار
-zwat(» زوات«، .]گ-)مجلس شورا(» دوما«و از ھمين جا کلمه ) [... انديشيدن، فکر کردن- dumat(» دومات«

 يخبندان عظيمی که آرياييان قديم را ناگزير گردانيده بود تا خاستگاه ]31[...و) خود خواندنفراخواندن، کسی را نزد 
 عنوان پديده يی نخستين پر برکت شمالی خود را ترک گويند، در اذھان نياکان ما به استواری، احساس سرما را به

) بيماری(» مرض«روسی و ]32[) سرما- moroz(موروز . ناميمون منبع بدبختی و رنج ھا و بيماری ھا انداخته بود
 که مفھوم سرمای عادی ودرجه نھايی ناخشنودی را می رساند؛ ريشه ]33[»ميريز«خويشاوند اند و از کلمه اويستايی 

  . گرفته اند

» برزخ«منظور از [(سرما و يخبندان » اويستا«ھمو، به ھمين دليل در مرکز دوزخ به باور تدوين کنندگان 
  . به کار برده شده است» کميدی الھی«از سوی دانته در .] گ-سوژه آن[ه وجود دارد ک.] گ- است

 به کلمه - پسر جوان می شود-» پارن«که مفرد آن ) پسران جوان/ جوان ھا-parni(» پارنی«کلمه روسی 
عنای و ھم به م) بی زن( سنتی جنگجويان مجرد -می رسد که ھم به معنای vيه اجتماعی) parn(»پارن«ايرانی باستان 

  . اتحاديه زيرزمينی جنگجويان جوان می باشد
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 يکی از رايجترين کلمات در زبان روسی به گونه يی که –) خوب- »یشخارو« / khoroshi(» خوروشی«
  زرين سر ) انتروپومورف(انسانگونه يی .] گ- خدای [-برخی از پژوھشگران می پندارند، به گونه مستقيم با نام خورس

   . »خورسی «- .]گ-خدای خورشيد[وروشی يعنی متعلق و منسوب به خورس خ. پيوند دارد» خورس«

به » مير«به معنای برين، واv، شايسته، بسيار خوب، و درخور ستايش از طريق ) mirovoi(» ميرووی«کلمه 
وانستند خورس و ميترا تقريبا دوگانه بودند و می ت. می رسد.] گ- )مھر[(» ميترا«نام رب النوع ديگر خورشيدی ايرانی 

 در آثار مردمی روسی در عھد مسيحيت حفظ گرديده -  کيش رب النوع خورشيد- کيش آن ھا. جانشين يک ديگر شوند
  . است

شمايل، تمثال، رخساره، (پردازی » ايکون«رد پای اين کيش ھا و ساير کيش ھای ديگر ايرانی حتا در سنت ھای
در ھنر شمايل پردازی در دستور کار قرار می گيردف برجا يا ايکون نگاری روسی که به گونه جدی ) سيما پردازی

کبير گيورگی ]34[»شھيد«برای مثال، می توان از نوارک ھای سرخرنگ که بيشتر در پاھای اسپ . مانده است
معروف بودند و گواھی بودند بر برگزيدگی » کوشتی«که در ايران زير نام (ده می شود دي) پيروزمند(پوبيدانوسيتس 

که با تنديس » ارخانگل اعجوبه در مورد فلور و لورای شھيد» معجزه«و کمپوزيسيون شمايل ) سوار از سوی خدا
اسپ سفيد وسياه با با دو رب النوع کوچک به سمت دست راست و چپ و دو (خورس ھمخوانی دارد / ساختاری ميترا 

   .و مانند آن، نام برد) زين ھا و افسار ھا که در نزد ايرانيان قديم نماد ستارگان بامدادی و شامگاھی اند

سئنمورف، ارجگزاری به آن ھنوز تا زمان درازی حتا پس از پذيرش / آن چه مربوط می گردد، به سيمارگل
ستبندھای پھن سيمين که به باور س�وی ھا چونان نگھدارنده از بدی بيشتر تصوير آن در د. رسمی آيين مسيح ادامه يافت

تصوير به اوريژينال ايرانی اين موجود شگفتی بر انگيز ) شبيه ترين(نزديکترين . و بدبختی بودند، فراوان ديده می شود
روی ھم . ستحفظ گرديده ا) سده دوازدھم(در رواق ھای کليسای شھزاده ھای روسی بوريس و گليپ در چيرنيگف 

تسلط بر نيروھای قھار طبيعت که بيشتر به ) پذيرفته شده در ايران(سئنمور به آن قدر نماد /رفته، در روسيه سيمارگل 
  . پرباری و فراوانی فرآورده ھای نو بوده است) سمبول(مفھوم کلی آريايی پيشين تر نماد 

سی به نقش و نگارھای ھنرھای تزيينی، معماری،  رو- ايرانی و ايرانی-مثال ھای تاثيرات چندين سده يی روسی
برای نمونه، در . شمايل نگاری، محدود نمی گردد، بل نيز در معروف ترين انتروپونيم ھای روسی به چشم می خورد

 با بيزانت عھدنامه امضاء کردند، نام ھای 945در ميان نمايندگان روسی که در سال » سال ھای موقت«داستان 
ياد گرديده است که نام ھای آن ھا به اطمينان با نام ھای ) fartun(و فرتون ) prasen(، پراسن )sfaindr(» اسفايندر«

    .ايرانی اسفنديار، رستم و فريدون يکی شمرده می شود

مانند برخی ديگر از سردار ھای روسی، لقب .] گ-)بنيادگذار شھر مسکو[(سردار کبير يوری دولگوروکی 
 را نه به خاطر خود پرستی و آvيش، به گونه يی که شماری از گاھنامه نويسان به ما می )دراز دست(دولگوروکی 

گويند، به دست آورد؛ بل آشکارا زير تاثير بازمانده ھای سنت ھای حفظ شده عمومی آريايی که کاربرد اين لقب 
 برای رھبران قبايل، پادشاھان را) به معنای پاسدار، شفا بخش، فريادرس، حامی و قھار) دراز دست) (»دولگوروکی«(

  .و ارباب اvنواع سفارش می کرد، گرفت

در ھند، تقريبا ھمه خدايان محلی به شمول ويشنيا، ميترا و ورنا و قھرمانان حماسی ھندی را دارای دست 
نيز در ايران اين لقب تشريفاتی را نه تنھا پادشاھان خاندان ھخامنشی، بل ھمچنان زرتشت . شفابخش می شمردند

باور به .  اين لقب در نزد برخی از سرداران شمال ايران در سده ھای دوازدھم و سيزدھم حفظ گرديده بود]35[.داشت
 چونان خرافات به پيمانه گسترده رواج )در عھد صفوی(شفابخشی دست ھای پادشاه در روند زمان درازی در ايران 

  .يافته بود، چنان چه تا سده ھژدھم نيز مانده بود

در فرانسه تقريبا در ھمان زمان باور عميقی به آن بود که شاه با لمس کردن توانايی درمان کودک از بيماری 
      . زردی را دارد

______________________________ 
]1[

، در کابل به چاپ »ميوند« از سوی بنگاه انتشارات 2003ترجمه عزيز آريانفر، به سال » روسيه و خاور «-اين کتاب.  
   .گ- شده استمقاله دست داشته تنھا فصلی از اين کتاب است که اندکی ويرايش در اين جا آورده . رسيده است
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  . استاد دانشکده کشورھای خاور دانشگاه دولتی سانکت پتربورگ-نوشته داکتر بازيلنکو.  ]2[
]3[

سرزمين ھای قاره يی مناطق قطب .  سرزمين ھای گسترده قاره يی مناطق قطب شمال را گويند–) شمالگان( ارکتيکا. 
  .گ-.می گويند که قاره يخبسته انترکتيدا در آن واقع است) جنوبگان( جنوب را انترکتيکا 

]4[
 در روسيه قديم گروھی شب ھای سال نو و مي�د مسيح جامه ھای رنگارنگ می پوشيدند و پشت خانه ھای –کوليادھا.  

جوان ھا و نو (درست مانند شب ھای رمضان در افغانستان و کشورھای ھمجوار . مردم می رفتند و به باده پيمايی می پرداختند
  .ا خواندن رمضانی و نواختن نقاره و دھل پشت خانه ھا می روند، و صاحب خانه ھا نان و شيرينی می گيرندجوان ھاب

چون اين ھا ستاره ھايی می ساختند و آن ھا را بر سر چوب ھا بر می افراشتند، از اين رو، آنان را به نام گروه ستاره يی 
 و ترانه سرايان   ھم به معنای ترانه و سرود و ھم به معنای گروه ساز و آواز» کلمه کولياد. يا گروه سرودھای ستاره يی می خواندند

  .گ-و ھم به معنای رسم و رواج مربوط به ھمين شب ھای عيدی آمده است
]5[

.  آزادگان است–مردم آزاده   –) Eran(» ايران«و نجيب است و جمع و يا نسبت آن ھمچنان به معنای آزاده » اير«.  
در اين جا ايران . »مر او را چه خوانند؟ ايران خدای   -مر او را بد ھوش و فرھنگ و رای«: فردوسی در باره فريدون چنين گويد

  . به معنای سرزمين مردم دارای ھوش و فرھنگ و خرد آمده است

کتاب : برگرفته از.(ند آلمانی، ايران را به معنای سرزمين نجيبان، پاکزادگان و مردمان اصيل دانسته است دانشم–گايگر
در ابيات زير که منسوب به فرودوسی است، ايران به معنای آزادگان و  ) 70-64. يکم، ص. ، ج)Easter(تمدن ايرانيان خاوری«

 سخن -  نه دھقان، نه ترک و نه تازی بود- نژاذی پديد آيد اندر ميان- از تازياناز ايران و از ترک و «: دھگانان به کار رفته است 
  .گ-...»ھا به کردار بازی بود

]6[
  .درست مانند مناطق شمالگان که در آن شب ماه شب و شش ماه روز است.  

]7[
  .گ-  الھه ماھتاب باشد- »ماو«شايد منظور از .  

]8[
ھمچنان آبنای ميان جزيره .  جزيره فادييفسکی را کشف کرد1805وی و به سال  جزيره استولبو1800سانيکف به سال .  

  . ھای کاتيلنی و لياخفسکی به نام او مسمی گرديده است
]9[

  .گ-) خدای دريا-»پيرون«انتونيم(ه ھا  خدای زمين، خدای ھمواری و پشت–) ياريل(» يار«.  
]10[

پارسی است که در نام ھای بخدی و دو شھر بغ�ن و » بغ«يا » بخ«ھمتا با(به روسی به معنای خدا ) Bog(بوگ .  
پسنديده، (جھان، صلح، مردم و ھمچنان عالی : در زبان روسی دارای معناھايی چون) mir(» مير«و ) بازتاب يافته است بغداد 

» ب�گو «  .را می توان اين گونه خدايگان يا خداوندگار ترجمه کرد» بوگومير«. است و ھميشه بار مثبت دارد) برين و نيکو
)blago (که نيز ريشه ايرانی دارد، در روسی به معنای نعمت، آسايش) است... و ) رفاه.  

را به زبان » ب�گوی امير«. به معنای شاھی آمده است که در راه رفاه و آسايش مردم کار می کند» ب�گو مير«در اين جا   
را » مير«مگر به دشوار بتوان کلمه روسی .  و بھخواه و نيکخواه خواند يا امير آسايش خواه» امير مھربان«پارسی دری می توان 

آن ھم در قرينه يی (پارسی گرفته شده باشد » مير«عربی شمرد، مگر اين که امير عربی از » امير«رانی دارد، ھمتای که ريشه اي
به گونه (که مخفف امير است که به جای آن به کار می رود » مير«؟ ھرچند در زبان پارسی گاھی )که نويسنده به کار برده است

 سر افزاز و با لشکر -يکی مير بود اندران شھر اوی«از رودکی، يا ) وی آسمان آيد ھمی ماه س-مثال؛ مير ماه است و بخارا آسمان
 پسر خوشحال -ھمچنان اشرف خان ھجری. » سر فراز گوھر و فخر بزرگان تبار-مير ابو احمد شھريار دادگر« و يا   »و با آبروی

  ).» امير افغان بود که به خوبی- رفت آن مير روه شاه ختک«: خان ختک در رثای پدرش می گويد

به معنای شھريار و پيشوا و رھبر و سرکرده » امير«با آن ھم، نگارنده به موردی که گواه بر پارسی بودن ريشه کلمه 
بودکه نخستين ) زنده ميرا(ھر چند به روايت اساطيری آريايی ھا، نخستين انسانی که آفريده شد، گيومرث (باشد، بر نخورده ام 

: يا فردوسی گفته است»  به گيتی در گرفتش پيش گاھی-نخستين گيومرث آمد به شاھی«: چه مسعود مروزی گويدچنان. پادشاه بود
  . » سر پادشاھان گيومرث بود-نخستين خديوی که لشکر گشود«

 و مير ھم به شکل مرگ و   مرگ-مرث. پارسی گرفته شده باشد) ميرنده(» ميرا«روسی از ھمين » مير«به ھر رو، شايد 
در زبان » ژيف«به معنای زنده است و اين احتمال ھم ھست که » گيو«.  به شکل مرگ و مير در زبان پارسی کاربرد داردھم

شايان يادآوری است که در قفقاز در ميان گرجی ھا ھنوز ھم نام گيو به . روسی به معنای زنده نيز از ھمين گيو گرفته شده باشد
 به معنای مرگ است که شايد از ريشه مرث پارسی گرفته   به زبان روسی» سمرت«لمه ھمچنان ک. ھمين معنای زنده رايج است

مگر، اثبات اين . يا ھمان زنده ميرا می شود) ميرنده( خدای ميرا -اگر گيومرث را ھمان بوگومير بدانيم، ترجمه بوگومير. شده باشد
شناسيک دارد که که نگارنده نمی تواند در باره آن اظھار فرضيه نياز به پژوھش ھای کارشناسانه و بنيادی زبانشناسيک و ريشه 

  .نظر کند
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اگر اين چنين بپنداريم، بوگومير به معنای خدای مھر . گرفته شده است) ميترا(کارشناسان روسی بر آن اند که مير از مھر 
مھر يا خورشيد به کار رفته باشد، مگر، در آثار روسی به موردی که مير به معنای امير يا . می شود» خورس«يا ) خدای خورشيد(

      .برنخورده ام
]11[

در روزگار باستان دوشيزگان آريايی در جشن ھای نوروزی به شادی و رقص و دلبری می پرداختند و با نوشيدن .  
در .  عصاره گياھی بوده که مستی عارفانه می بخشيده است ھئوم. شادکام و سرمست می شدند) سوما(يا ھوياما گياه ھوما «افشره 

، نوشته روانشاد داکتر احمد 20.، ص»نوروز خوش آيين«: برگرفته از. (است» سئومه« و در زبان ويدی  »ھئومه«زبان اوستايی 
  .م-» انجمن فرھنگ افغانستان«، پاريس، 1999جاويد، رييس پيشين دانشگاه کابل، 

]12[
  .نوشيدنی آب گندم. کواس نوشيدنی يی است گوارا که از گندم درست می شود.  

در اساطير پارسی نيز چنانی که فردوسی در شاھنامه آورده است، فريدون سه پسر به نام ھای سلم، ايرج و تورج .  ]13[
داشت که پس از تقسيم جھان به سه بخش، تورج به شھرياری سرزمين ھای توران، ايرج به شھرياری سرزمين ھای ايران و سلم 

  . باختر رسيدبه شھرياری سرزمين ھای
]14[

در آثار ک�سيک پارسی، رستم به شکل . عام است» ل«به » ز«در زبان پارسی تبديل از). پدر رستم(زال= زار.  
  .گ-روستم آمده است

]15[
.  يکی رنگ سرخ و ديگری قشنگ و زيبا-در زبان روسی دو معنا دارد» کرسنی«يا » کرسنايا«بايد گفت که کلمه .  

سکو رخ داده م» کرسنايا پلوشاد«شايان يادآوری است که اشتباه بزرگی در ترجمه کلمه . در اين جا منظور از تپه قشنگ است
» قشنگ «-»کرسنايا«در اين جا دقيقا منظور از . »ميدان سرخ«است نه » ميدان قشنگ «-در واقع، ترجمه کرسنايا پلوشد. است

  . گ-.تازه سنگفرش ھای اين ميدان رنگ سياه دارند. »سرخ«است نه 
]16[

  . مارچ است که معموv روز بسيار روشن و شب بسيار تاريک می باشد21 - منظور از روز نوروز.  
]17[

که کاری ثواب پنداشته می ... فغانستان و ايران ومانند سنت ارزن دادن به کبوتران در زيارتگاه ھا در کشورھای ا.  
  . شود

]18[
و » روز يوريف«، »تاتيانا«در روسيه بسياری از اعياد مذھبی به نام پيشوايان مذھبی مقدس ياد می گردد چون روز .  

  .نمانند آ
]19[

  .گ-و نيايش به درگاه آن ھا» روح القدس«و » خدای پسر«، »خدای پدر«جشن ستايش و بزرگداری از .  
ّسيزده بدر، سال ديگر، خانه شوھر، بچه به بر«: در اصل چنين است.  ]20[ در اين جا گزارنده روسی در ترجمه کلمه . »ّ

ّبدر«   .گ- .عوضی گرفته است) کنار دروازه(» نزديک به در«دچار لغزش شده و آن را با ) به معنای بيرون شدن(» ّ
  .گ- .پيشين، ميانه و پسين رده بندی می کنند: را به سه دوره) قرون وسطی(سده ھای ميانه .  ]21[
]22[

لب اين است که بر پايه پژوھش ھای تازه، ذوالقرنين که در قرآن از او نام گرفته شده است، يکی از نکته ھای جا.  
  . يکی از کسانی است که در تفسير معروفش ذوالقرنين را کوروش می پندارد- ع�مه طباطبايی. ھمين کوروش کبير است

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

دستور . تو پسر مرا از من گرفتی، از من که ھنوز زنده ام و بر تو پيروز شدم«: مشک فرو برد و با لحنی سرزنش آميز چنين گفت
  . گ- .»)46. ، ص1378، دکتر ارديشير خداداديان، »تاريخ ايران باستان«برگرفته از . (» با خون سيراب کنندداده ام که تو را

  .  گ-)بلخ يا باکتريا(پسر وای باختر ) ناز شاخه خاوری آن دودما(داريوش يکم پسر ويشتاسپ از تبار ھخامنشيان .  ]24[
]25[

 دارا بن –) ،»آثار الباقبه عن القرون الخاليه«در ( داريوس، بيرونی–، ديو دورسيسيلی و آريان او را »استرابون«.  
تاريخ سنی ملوک اvرض و «در ( دارا بن دارا بن بھمن اسفنديار، حمزه اصفھانی –) »خ ارسل و الملوکدر تاري(دارا، طبری

 دارا بن دارا بن قباد و - داريوش بن ارشک و ياقوت حموی–) »مختصر الدول«در ( دارا بن دارا بن بھمن، عبری -)»النبياء
 برگرفته از ھمان اثر، 0» ن از قول دينون او را کودومان نوشته استژوست.  دارا پسر داراب خوانده اند–) در شاھنامه(فردوسی 

  .گ-).233. ص
]26[

ه سرش سوی  کشيد- درفشی چو سيمرغ واv سپيد«: رسمی ايران چنين آمده است) نشان(در شاھنامه در باره آرم .  
  .گ–» تابنده شيد
]27[

در سانسکرت نيز به . به معنای سيمرغ است که ظاھرا عقاب باشد) که در تفسير کلمه يسشت ھا آمده(سئن در اوستا .  
.  کوه چنان بلندی که عقاب بلند پرواز به فراز آن نتواند رسيد-يعنی برتری از پرش عقاب»اوپائيرسئن«. معنای شاھين آمده است

  .گ-» که بر وی نپريد پر عقاب- يکی کوه بينی سر اندر سحاب«: فردوسی اين تعريف را برای چنين کوھی به کار برده 
]28[

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

  واسيلييف، آتش پرستی س�وی ھای خاوری در آستانه سرنگونی . ا. م: نگاه شود به( يک پرنده بزرگ پيکر درنده بود –برونی آن 
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  .157. ، ص1999رفرم آتش پرستی سردار وvديمير، مسکو، : با جھان ايرانی  اساطيری –مل مذھبیتعا: دولت روس
]29[

يرين روسی پيش از پذيرش خورس و سيمارگل برای سنت ھای د» بيگانه بودن«واسيلييف، سخن بر سر. ا. به باور م.  
مسيحيت نه، بل در باره افزايش طبيعی ارج اين خدايان در آيين آتش پرستی س�وی ھای خاوری از راه استحاله ايرانی ھا به 

  ). 71.، ھمان جا، ص.ا.واسييليف م. (س�وی ھا در تراز خود آگاھی تباری است
تاريکی غم «در بيت : برای نمونه . به معنای تاريکی و سياھی به کار برده می شود» تورتم«در زبان پشتو ھم کلمه .  ]30[

     .گ-). جھل تاريکی و سياھی است-تاريکی غم است(»  جھل تورتم دی-دی

پارسی گرفته شده است که ھمين اکنون در » گر«يز از کلمه فراموش شده ن) کوه-  gora) (»گرا«(کلمه روسی گورا    [31] .
را به کار می بردند، مراد از سرزمين » جبال«در قديم ھنگامی که اصط�ح جغرافيايی . کاربرد دارد» غر«زبان پشتو به شکل 

: چنانچه امير معزی گويد.  گفتندمی) »گرشاه«(غور را نيز ملک الجبال ) شاھان(ھای »شار«بود و ) غرجستان(غور و غرشتان 
 استاد پيشين –پروفيسور داکتر مجاور احمد زيار. » خاک آن بقعت کند چو زر مشت افشار-شار غرشستان اگر بايد نسيم ھمتش«

پشتو از کلمه » غر«گفت که ريشه ) گزارنده( در لندن به من 2001 اکتبر 13دانشگاه کابل و کارشناس زبان پشتو به تاريخ 
  . سانسکريت است» گره«يا » یگير«

 رييس پيشين دانشگاه کابل و استاد زبان و ادبيات دانشکده ادبيات –ھمچنان در ھمين روز روانشاد استاد داکتر جاويد  
ايشان فرمودند يکی ديگر از کلمه ھای . نيز برگرفته از پارسی است) دريا- More( » موری«دانگشاه کابل گفتند که کلمه روسی 

می گويند، ) شيشه( که در ايران به آن ليوان و در افغانستان گي�س - stakan(» استکان« در شمال افغانستان رايج است، روسی که
، می 2001چاپ سوئدن، » اوستا« کتاب 10. ايشان در اين رابطه در فراويز ص. در اصل از دوستکانی پارسی گرفته شده است

به معنای شھريار ايرانيان خوانده است و اشاره به جام » مه آزادگان«يستان را رودکی ساvر شعر پارسی شھريار س«: نويسند
  ».او می نوشيده اند) س�متی(می کند که بر ياد او و شادی ) دوستکانی(شراب 

طرفه . است که در اصل جامه دان بوده است« چمدان«يکی ديگر از واژه ھا کلمه ھای پارسی رايج در روسی آمده است، 
 چمدان تلفظ می کنند که به گمان –ر ايران و شھرھای باختری افغانستان از جمله ھرات، جامه دان را به شکل روسی آناين که د

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

) مينرالوژی(ناسی به گونه مثال، در علم کانی ش.  است  اين گونه، شمار واژه ھا و کلمه ھای پارسی رايج در روسی بسيار
» الماز«را در روسی ) عربی به آن افزود گرديده است» ال« گرفته شده و » ماس«که در اصل از پارسی (کانی معروف الماس 

ھمچنان فيروزه را . پارسی گرفته شده است» زرگون«يا عنصر شيميايی زرکونيوم که رنگ ط�يی دارد، از . می گويند
  ....»ايزومرد«و زمرد را » vزوريت«را ) vجورد( می گويند و vژورد» بيريوزه«

برای نمونه کلمه . بايسته است يادآور گرديم که شمار واژه ھای روسی که به زبان پارسی راه يافته اند، نيز کم نيز نيست
�ح رايج در اصط(» بادنجان رومی«در استان ھای شمالی افغانستان ). می گويند» سينی«که در ايران به آن (» پدنوس«روسی 

را » چای بر«و » چايجوش«يا . می گويند» پامئدور«می گويند، به شکل روسی آن » گوجه فرنگی«را که در ايران به آن  ) کابل
  .  و کالسکه ھم نيز روسی است» سماوار«. می خوانند» چاينيک«می گويند، به شکل روسی آن » قوری«که در ايران به آن 

از (نيز از روسی به پارسی آمده است) رز(انگور ) به گفته استاد مجاور احمد زيار (بايسته است يادآور گردم که
اگر ھمين باشد، می توان گمان زد که ترانسفارماسيون و ترانسکريپسيون اين کلمه از روسی به پارسی شايد چنين رخ . »وينوگراد
ُ وينگراد، وينگر و انگر-وينوگراد: داده باشد ُ ُ بدخشان انگور به شکل انگر - در مناطق شمال خاوری افغانستان انگور که بايد گفت- ُ

  . گ- .تلفظ می شود
]32[

  .گ- .گرفته شده استzeyama و از   نيز ريشه ايرانی دارد)  زمستان- zima(» زيما«کلمه روسی .  
]33[

  گ-.گرفته شده باشد» ميريز« عربی ريشه اويستايی داشته باشد و از » مرض«از متن چنين بر می آيد که .  
]34[

ھر چند کلمه عربی شھيد در کشورھای اس�می تنھا برای کسانی اط�ق می گردد که در راه دفاع از آيين و و ارزش .  
ھا و سرزمين و نواميس کشته شده باشند و بيشتر بار مذھبی و تقدسی دارد، با آن ھم در زبان پارسی کلمه ديگری که بتوان در 

از اين رو، ناگزير شھيد را در گئومه به شکل .  نھاد؛ ندايم-که ھمچنين بار تقدسی دارد-) »پوگيبات«(» بلگي«برابر کلمه روسی 
  .گ–.آورده ايم» شھيد«

]35[
را )  پيش از مي�د468-465(جوان ترين پسر خشايارشاه يکم ) ( د پيش از مي�465-424(برای نمونه، ارديشير يکم .  

طرفه اين که لقب را به او يونانيان داده بودند، ھمان گونه که چھارتن . می خواندند) artaxerxes longi manus(» دراز دست« 
  )http://www.ariaye.com/dari7/tarikh/arianfar2.html (:منبع. ديگر از شاھان ھخامنشی را القابی داده بودند


