
  تی هاکوسا
  

   
  

  
  

  
يک مردمان قديم ايرانی اسپ سوار چادر نشين ) يونانی] (2[يا اسکوت ها ]  1[اسکوتی ها 

درسرتاسر دوران کالسيک قديم مسلط  گله دار بودند که دربيابان های اطراف بحيرۀـ کسپين
  . بوده و بحيث اسکوتی شناخته ميشدند

  

  
 

م .اين تصوير، وسعت تخمينی  عهد باستان وسطی ايرانی زبان های شرقی را در قرن اول ق
  رنگ نارنجی نشان ميدهدرا ب

  
، برای تسلط بر اسکوت ها بدين ساحه ] 3[در باستان اخير، خويشان نزديک شان سرمتی ها

  .آمدند
مؤرخ يونانی  تاريخ های بسياری از معلومات های باقی مانده راجع به اسکوت ها، از

قبرهای  ،از آرخيولوژی از طال کاری های قشنگ شان که ازتپه )  440. حدود(  هرودوتوس
  .اوکراين و جنوب روسيه کشف شده است، بدست می آيد



نام اسکوتی برای تشخيص مردمان متنوع که مشابه اسکوتی ها ديده ميشدند ، يا برای کسا 
نيکه درهمه جا های اين ساحۀ وسيع، دربرگيرندۀ اوکراين، جنوب روسيه و آسيای مرکزی 

ها اال عهد باستان وسطی بحيث اسکوتی کنونی زندگی ميکردند، بکار برده شده  است، آن
  . شناخته ميشدند

  
  
  
  

  تاريخ و آرخيولوژی
  

  )م.ق 700اال (منشع و ماقبل تاريخ 
  

اسکوتی  علما عموما زبان اسکوتی هارادر جملۀ  زبان شرقی ايرانی تقسيم بندی ميکنند؛ و
 1000گ از حدو هارا بحيث شاخۀ از مردمان قديم ايرانی که درمناطق دشتی شمال ايران بزر

  .م پخش بودند، ميدانند.ق
قرار نظر . تاريخ هرودوت منابع کتبی بسيار مهمی درارتباط به اسکوت های قديم ارائه ميکند

اسکوت  ارائه ميکند، اما قرار ظواهر از ، هرودوت يک شکل عموما درستی] 4[ُسليميرسکی 
" سکا"اسکوت ها را  قديم قرار نظر هرودوت، ايرانی های. کمتر ميدانست های بخش شرقی
قبيلۀ عمده شان، اسکوت های سلطنتی، سرزمين وسيع ). 64هرودوت بخش ( خطاب ميکردند 

و ) 20هرودوت بخش چهارم ( تحت تصرف خودرا بطور کل بحيث يک ملت اداره ميکرد 
يک بحث اساسی راجع به ] 6[ُاسوالد ِسمرينی . خطاب ميکردند] 5[آنها خورا اسکولوتوی 

  .لغت اسکوت، در کار خود وقف ميکند] 7[ولوجی اتيم
  .اسکودرا ـ سوگدی ـ اسکوتی ها  ـ سکا :چهار نام اتنيکی قديم ايران 

) تير انداز( ، يک لغت ِاندو ـ اروپائی قديم برای کماندار ] 8[لغت های وابسته، ازاسکوزا 
  .مشتق شده است، لذا اشکوزی ايرانی مساوی کماندار ميباشد

  :اما هرودوت اينطور خبر داد. ظاهر شد  8برای اول در َسند تاريخی قرن  اسکوتی ها
اينجا قصۀ ديگری است که حاال در ين رابطه قرارميگرد که من به آن بيشتر مائلم اعتقاد کنم "

آن اينکه مهاجرت اسکوتی ها در آسيا موجود بود وبا مساجتی ها جنگ . تا به ديگران شان 
] 9[ناجور روبرو شدند، ازاينرو خانه های خودرا رها کرده، از اراکس  کردند، اما با کاميابی

  ".شدند] 10[عبور وداخل سرزمين ِسمرها 
همرا با ) قديم ايرانی] 12[ــــ اسپاکيا ] 11[برهبری اشپاکی ( م، اسکوتی ها .ق 676حدود 

ها بنام  اين گروپ اول دراسناد ساالنۀ آشوری. به آشوری ها حمله کرند] 13[منائن ها 
، امپراطور آشوری ] 15[طبق برداشت کوتاه از کتيبه ِاسارهدان . ظاهر شد I] 14[اشکوزی 

و آشوری ] 16[اسکوتی ها در متن های بابيلونی  ياد آوری بعدی از. اين اتحادرا شکست داد
هردو منابع قديم فارسی ويونانی از ايشان در زمان دورۀ . در رابطه با ماد ها آمده است

و در ] 17[منشی ها اشاره کرده اند ،  منابع يونانی  موقعيت شانرا در دشت های بين دنيپر هخا
  .ميدانستند] 18[يای ُدن 

  
  .)م 300م اال .ق 600( عهد قديم کالسيک 

  
او سيمری هارا بحيث قبيلۀ معين . هرودوت اولين خصوصيت مشرح اسکوتی هارا ارائه کرد

  .سکوتی ها از شمال بحيرۀ سيا بيرون رانده شدنداولی طبقه بندی ميکند که توسط ا



  ] 20[، کتياروی ] 19[هرودوت همچنان بيان ميکند که اسکوتی ها مشتمل از اوکاتا 
در همه کار های خود .  بودند" اسکوتی های سلطنتی "يا ] 22[، و پاراالتای ] 21[تراسپی ها 

های زراعت پيشه در شمال اسکوتی های عادی در جنوب و اسکوتی  هرودوت مخصوصا بين
  ).نقل قول الزم دارد( فرق گذاشته است 

اسکوتی ها حمله کرد،  قرار ادعا، بعد از  م زمانيکه داريوش بزرگ فارس، به.ق 512در 
اسکوتی های کوچی  هرودوت بيان ميکند اينکه. عبور ازدانيوب در داخل خاک آنها رخنه کرد
يق گذاشتن حرکت شان در سرتاسر مملکت بدون در فرسوده کردن تشکل ارتش فارس، از طر

  .طبق نظر هرودوت، داريوش با اين روش اال ولگا پيشرفت. کدام برخورد، موفق بودند
زمانيک هرودوت تاريخش را . م اسکوتی ها واضحا ثروتمند بودند.ق 3اال  5در جريان قرن 

از اسکوتی بزرگتر که  مينوشت، يونانی ها اقليت اسکوتی در رومانيا وبلغاريای کنونی را
روز سواری از دريای دنيوب گذ شته از سرتاسردشت های شرق  20بطرف شرق برای 

اين ُدن که بعدا بحيث . اوکراين کنونی اال پائين حوضۀ ُدن وسعت داشت، فرق قائل بودند
اسکوتی ها . شناخته شد، بحيث مسير مهم تجارتی  در وقت خود خدمت ميکرد] 23[تانايس 
ثروت خودرا از طريق کنترل تجارت غالم از شمال به يونان از طريق  بندرهای  ظاهرا 

و ] 26[، سيمری، ُبسپورس ] 25[، کرسونسوس ] 24[مستعمرۀ بحيره سياه يونان، اوليوی 
آنها همچنان حبوبات زرع و گندم، رمه وپنير به يونان . بدست می آوردند] 27[گورگيپی 

  .کشتی ميکردند
، قبائل اسکوتی را که بين ]28[خبر ميدهد که اتيز شاه ) م  24م ـ .ق 63 حدود( استرابو 

تصرفاتش . زير قدرت خود متحد ساخت و دانيوب زندگی ميکردند،] 29[دلدلزار های مااوتی 
که )  م .ق 336ـ  359حکومت ( بطرف غرب، اورا در مناقشه با فليب دوم از مسيدون 

اتيز در جنگ فوت . م زد، کشانيد.ق 339ها در  بالخره دست بعمل نظامی برضد اسکوتی
ديده شد که اسکوتی هارا از بالکان بيجا کردند، ] 30[ِکلت ها . کرد، وامپراطوری او پاشان شد

در حاليکه در جنوب روسيه قبيلۀ هم خويش شان، سرمتی ها را بتدريج تحت تسلط خود در 
  .آوردند

، اسکوتی های کريمی دولت شاهی )هزاره م  اولين دهۀ از اولين( در زمان حساب استرابو
و ] 31[اسکيلوروس شاه . جديد ی که از پائين دنيپر اال کريما امتداد داشت ايجاد کرده بود

برای کنترل سواحل کريمی ، ) م.ق 63ـ  120] ( 33[با ميتريدات بزرگ ] 32[پالکوس شاه 
،  ]34[خت، نياپل اسکوتی پايت. بشمول کرسوِنسوس و بوسپروس سيمری اقدام بجنگ کردند

، .آنرا در اواسط قرن سوم م] 36[گوتس . قرار داشت] 35[در کنارشهر مدرن سيمفروپول 
  .خراب کرد

  

 ] 37[ سکا
  

اسکوتی  اندو ـ . آسيائی ها، مخصوصا فارس ها ، اسکوتی هارا در آسيا بحيث سکا ميشناختند
ا را بنام ديگری خطاب وبحيث هرودوتوس آنه. داشتند] 38[ها در جنوب آسيا نام شکا 
  .اسکوتی ها تشريح کرد

سکای يا اسکوت ها پوشيده در پطلون بودند، و برسر شان کالهائيکه بر يک نقطه بلند 
آنها کمان ها و خنجر های مملکت خودرا با خود داشته، درپهلوی آن تبر . ميرسيد، داشتند

اسکوتی ها بودند، ) غربی]  (39[ن درحقيقت آنها درامرگيا.  جنگی يا تبرزين حمل ميکردند
  .ازان به بعد بتمام اسکوتی ها نام سکائی دادند.اما فارس ها آنهارا سکائی خطاب کردند

  



  
 

با کاله ] ( 41[شاه سکا تيگراشودا ] 40[چهرۀ بزرگ نشانداده شده دراين تصوير، اسُکنخا 
  ) سکائی، يکی از گروپ های قبيلۀ اسکوتی ها

   از سنگ نبشتۀ بهيستون: تشريح 
  
  اندو ـ سيتی ها 
  

شناخته شده بحيث اندو ـ اسکوتی ، به باختر،  م، يک گروپ ازقبائل اسکوتی ،.در قرن دوم ق
م قبائل .ق 125ـ  175اين مهاجرت ها در . ، مهاجرت کردند] 42[گديانا و ارا کوزيا سو

چينائی ( که اصال در شرق تاريم باسين پيش از آنکه  قبائل هون ها ) چينائی يوچی ( کوشان 
تحت . اندو ـ اسکوتی های آسيای مرکزی را بيجا کنند، زندگی ميکردند] ") 43[شيانگنو 

م اقامت .ق 85، آنها بالخره در پنجاب و کشمير کنونی در حدود ] 44[وس رهبری شاه خود ما
 35حکومت حدود ] ( 45[جائيکه آنها دولت شاهی اندو ـ يونای را توسط آزس دوم . کردند

کوشان دباره در قرن اول به هند تجاوز کرد اما حکمران اندوـ اسکوتی . تبديل کردند) م.ق 12ـ
  . مقاومت کرد 5ی اال قرن در بعضی ساحه های هند مرکز

  

  
  

  ].46[درعقب آن نماد بودائی تری رتنا ).م.ق 12ـ  35س .ر( سکه نقره ای آزس پادشاه 
  

مخصوصا ( توجه اسکوتی ـ هلنيستی هنوز باالی شهر های هلنيستی و وجابجائی های کريميا 
استاد کاران يونانی ازمستعمرۀ شمال بحيرۀ سياه .لت شاهی بوسپوران متمرکز بوددر دو

  .تزئينات خارق العادۀ طالئی به سبک اسکوتی ها ساختند



  
  .)م 600اال  300( باستان بعدی 

  
در باستان بعدی ملت اتنيکی اسکوتی به مجهوليت رشد کرد و و بيرونی ها هرگونه افرادی که 

اسکوتی ها بشمار  بحيث ين را ميساختند، بدون در نظر داشت زبان شان،نفوذ جلگه های کسپ
، يک فرستادۀ بيزاتين به رژيم اتيال، تکرارا بازماندگان بعدی ] 47[چنانچه پريسکوس . آوردند
  .گويا شاه اسکوتی ها بود]  48[در رژيم اتيال،  ادکون . نسبت داد " اسکوتی ها "را به 
قرن دوم از بسياری ساحه های سرحدی روم بيجا کردند، ودر  سرمت هارا در] 49[گوتها 

اوائل عهد وسطی قديم، مهاجرت تورکی دياِلکت ايران شرقی را حاشيه بندی کرده و زبان 
  .سکا را بخود گرفتند

  
  آرخيولوژی

  
ترتيب يافته از نمونه های ساده اال ] ( 50[بقايای آرخيولوژيکی اسکوتی ، قبر های ُکرگان 

،  تجهيزات اسپ، واستايل "اسکوتی  سه گانۀ"های کارشدۀ سلطنتی شامل سالحای ُکرگان 
، طال، ابريشم، و قربانی حيوان را شامل ميسازد، در اين جاها )اسکوتی هنر حيوانات وحشی

هم چنان قربانی مشکوک انسانها، تخنيک موميائی کردن و يخ دائمی در نگه داری نسبی 
برعالوۀ آر خيولوژی اسکوتی ، بقايای شهر های شمال . ه استبعضی باقی مانده ها کمک کرد
  .بحيره سياه راميتوان تجربه کرد

 900تقريبا حدود ] 52[و ديگران در تووا ] 51[اموال ـ قبری فوق العادۀ اسکوتی ارضحان 
يک قبر کشف شده در ولگای پائين ، تاريخ مشابه را ميدهد، و . م تاريخ گزاری شده است.ق

مربوط منطقۀ شرق، آخردورۀ اسکوتی های اروپائی را تاريخ ]  53[بر های استبلو يکی از ق
  .م تاريخ گزاری کرده اند.ق 8قرن 

 

  
  

  ] 55[، نزديک کرچ ] 54[گنج کل ـ ُابا 
 

  .اسکوتی های قديم را مشخص کنند آرخيولوجيست ها ميتوانند سه دورۀ بقايای آرخيولوژی
  م .ق 7ن اال وسط قر 9از : اسکوتی دورۀ پيش از عهد اسکوتی و ابتدای عهد

  
  م.ق  6اال  7ازقرن : اسکوتی دورۀ اولی عهد



  
  م .ق 4اال  5ازقرن : اسکوتی دورۀ کالسيک عهد

  
: ثبت ميکند م، آرخيولوژی يک تقسيم بدو ساحه های  رهائشی معين.ق 2م اال .ق 8از قرن 

ۀ درآسيای مرکزی، وجوان آنرا در ساحۀ شمال بحير] 56[قديمی آنرا در ساحۀ سيان ـ التای 
  .سيا، در شرق اروپا ميداند

  
  رگانُک
  

، بقايای بسيار با ارزش آرخيولوژی در رابطه )متر 20بعضا باالتر از ( تپه های قبری بزرگ 
آنها اوکراين و بيابان های جنوب روسيه را در امتداد زنجيره . با اسکوتی ها را ارائه ميکنند

قطه گزاری کرده است، از اينها  های بزرگ چندين کيلومتری ازتيغه ها و آبريز هارا ن
] "( 57[کرهان . "اسکوتی آموخته اند آرخيولوجست های بسيار در بارۀ زندگی وهنر

  .وهمين قسم مفهوم روسی کرگان ، از لغت تورکی بمعنی قلعه مشتق شده است) اوکرائينی؟
  

  
 

، در کرسنودر ] 58[در ِکرکمس. م.ق 7يک بازوار تخت يک پادشاه اسکوتی، قرن 
  ، سن پطرسبورگ روسيه] 60[در نمايش موزيم هرميتاژ. يافت شده 1905در ] 59[کرای

 
   ]61[ تمگا ها

  
نشان ( قبائل و فرقه های اسکوتی به عقب خود نشانه های اتنولوژی مهمی را بحيث تمگا ها 

، يک ضرورت برای اجتماعات رمه )برای شناخت دارائی های شخصی] 62[های داغی 
  .داری با ساحه های علوفه مشترک، بجا گذاشته اند

ای ثبت شده باقی نمانده، اجازۀ تمگا هاحرکت ها ومربوطات فاميلی را در جاهائيکه نوشته ه
  .دباره سازی ميدهد

( در پهلوی شناسائی کردن دارائی، تمگاها سهمگيری اعضای فرقه را در عمل های جمعی 
نشانه گزاری ميکردند، و بحيث سمبول ) قرارداد ها،مراسم دينی، برادری،کاربرد های عمومی

سال بدون تغير در  2000ا برای اشکال تمگ. های اتوريتی در ضرب سکه ها خدمت ميکردند
بين خويشاوندان گروپ های اتنيکی شان باقی ماند، اما بعد از سقوط فرقۀ مشهور، فرقۀ 

  .ديگری تمگاهای اورا بخود ميگرفت



م، منشع .ق 6استعمال وسيع تمگاها از غرب تورکستان و منگوليا، نه دير تر از شروع قرن 
های قدرت مند و برای شاهان بوسپورس دانشمندان را تجربۀ تمگاها برای اکثر فرقه .ميگيرد

به : و روابط شانرا با مناطقی که از آنجا پدران شان] 63[اجازه ميدهد که دقيقا گنيا لوجی 
  . ، باختر، سوگديانا مهاجرت کرده اند، پيدا کنند] 64[اروپا، خراسان، کانگ ـ کو 

  
   ]65[ کلتور پازيريک

  
ی عهد اول برونز که توسط آرخيولوجيست های مدرن تثبيت اسکوت بعضی از قبرستان های

مربوط جمهوری التای ، جنوب ] 66[شده است، ُکرگان ها ی پازوريک در منطقۀ اوالگان 
آرخيولوجست ها کلتور . ميسازد در کوهای التای جنوب سائبريا را شامل] 67[نووسيبرسک 

و  1925عداد زياد  کوچک آن، بين پنج تپه قبری بزرگ و ت: پازيريک را از اين يافته ها
بيرون  بازشد،] 68[توسط آرخيولوجيست روسی سرگی رودنکو  1947که يکی آن در  1949

تپه های قبری حجله های مخفی شده توسط ُکنده های چوب الرج  که توسط ستون . آورده اند
  .های از قاده سنک وسنگ های ديگر پوشيده شده است

  .م در ساحۀ که به سکائی مربوط بود شکوفان بود.ق 3و  7ی کلتور پازيريک بين قرن ها
قبر های معمولی پازيريک تنها اشيای کارآمد عمومی را بخود داشت، اما در بين يکی ديگراز 

کشف  . گنج ها، آرخيولوجست ها قالين مشهور پازيريک، قديم ترين قالين پشمی شرقی را يافتند
م .ق 5عرادۀ جنازه بود که بطورعالی محفوظ از قرن جالب ديگر، يک گاری سه متر بلند چار

  .باقی مانده است
گرچه بعضی از دانشمندان جستجوکردند که کوچی های پازيريک را با گروپ های اتنيکی 
  .محلی التای در رابطه قرار دهند، رودنکو تشريحات کلتوری را درحکم ذيل جمع بندی کرد

ر نفوس التای باال ، که در عقب خود ستون های همه آنچه که در اين زمان در بارۀ کلتو"
به ما معلوم است، به ما اجازه ميدهد که آين هارا بدورۀ  سنگی بزرگی بجا گذاشته است،

اين توسط تاريخ گزاری . م نسبت دهيم.ق 5مخصوصا به گروپ پازيريک قرن  اسکوتی و
  ".راديوکاربن پشتی بانی شده است

  
   ]69[حفريات بلسک 

  
  

، يک شهر وسيع باداشتن ساحه )اوکراين] (70[ری اخير در بلسک نزديک پولتوا کنده کا
اين بطور اتفاقی از طرف يک . بزرگتر از ساحۀ هر شهری دردنيای زمان خود را ظاهر کرد

، پايتخت  در ] 72[به جای ِگلونوس  ،] 71[تيم آرخيولوجست ها به رهبری بوريس شرمکو 
 40ديوار های کنترولی و ساحۀ وسيعی از . شناخته شد اسکوتی ها نظر قرار گرفته شدۀ

موقعيت او در کنار شمالی بيابان . کيلومتر مربع، ازآنچه هرودوتوس بيان کرده تجاوزکرد
يافته . اوکراين، اجازه ميداد که کنترل استراتيژی تجارت شمال ـ جنوب را بدست داشته باشند

کاردستی و کوزه پزی های يونانی که به  م و وارکشاب های.ق 4و  5های مربوط قرن های 
  مقدار کافی موجود است، اينرا تصديق ميکند

  
   ]73[ گنج طال تپه

  



  
  

  شاهان با اژدها، طال تپه
  

نزديک شبرغان، مشتمل ) باختر سابق( در طال تپه در شمال افغانستان  1968يک محل در 
م .قبرهای از پنج زن و يک مرد با ثروت جواهری عظيم پيدا شد که دارای تاريخ قرن اول ق

گرچه اين قبر ها دارای . اسکوتی باشد وده وبطور عموم گمان برده شد که متعلق به قبائلب
چندين هزار توته های نفيس زيورات بود که معموال از اشتراک طال، فيروزه، الجورد ساخته 

  .شده است
  
  

  
  



  تاج شاهی، طال تپه
  

کلتور هلنيستی و تاثيرات . گرچه يک درجه بلند ازتلفيق کلتوری در يافته ها رخنه کرده است
] 75[تا با نمايش اتينا ] 74[از امورينی ( های انسان  هنری در بسياری از شکل ها و نمايش
موجوديت امپراطوری سيلوسيد پادشاهی يونان باختری ) حلقه زده و نوشته شده نام به يونانی

م ارائه ميکند، ودوام موجوديت پادشاهی اندو ـ يونان در شمال .ق 140در همين ساحه تا حدود 
ين غنای تاثيرهای کلتوری در ساحۀ باختردرآنزمان ا. غرب شبه قارۀ هند اال شروع دورۀ ما

  .را تصديق ميکند
  

  ها تاثيرات اسکوتی
  

  چين
  

چين با کوچی ) پايتخت مرکزی( تاثيرات قديم آسيای مرکزی بتعقيب تماس های ميتروپوليتان
) يک نوع سنگ] (76[ياده . در چين قابل درک است م.ق 8وساحه های مرزغربی از قرن 

 چينی ها هنر حيوانی ديزاين. شروع به تقليد از ديزاين دشت نشين ها کردند تراش های چينی
، مشخصا قاب چارگوشی ) نمايش حيوانات در حال جنگ در قفس(دشت نشين ها اسکوتی

خلق ] 77[وسليقه خودرا در ياده واستيتايت . را بخود گرفتند کمربند ساخته شده از طال وبرنز
  .کردند

، در جنوب چين، ] 78[ها در ينان  اسکوتیرف يوچی، ممکن بعضی بتعقيب رانده شدن از ط
از ينان، صحنه های ] 79[حفاری های هنر ماقبل التاريخ تمدن ديان . مهاجرت کرده باشند

  .ازشکار سوار کاران قفقازی با لباس های آسيای مرکزی را برمال ساخته است
  

  



  
ای استتايت و ياده قاب های در استايل اسکوتی هنر حيوانی دشت ها،  ساخته شده از سنگ ه

  م موزيم انگليس.ق 3مربوط به قرن 
  

  شمال شرق آسيا
  
نمونه های هنری مختلف . اسکوتی  در جا های دور در کوريا وجاپان شناسيائی شده است نفوذ

، گفته ميشود از ديزاين اسکوتی ] 80[کوريائی، از قبيل تاج های شاهی از دولت شاهی سيال 
ر تماس با اين سرزمين آورد شده است، ميتواند در دورۀ کوفون تاج های مشابه، که د. باشد

  .جاپان پيدا شود] 81[
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