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چررالش رانی آغررازی همررواره از موضرروعات پر مطالعرره در مررورد مردمرران هنرردواروپایی آغررازی و هنرردوای  
طررور ، همررینننررامرروطن اولیررة آة لئشناسرری خرراور نزدیررک و آسرریای مرکررزی برروده اسررت. مسرر  در باسررتان

هررای گرفتنررد از موضرروعاتی برروده اسررت کرره دانشررمندان نظر   مسرریرهایی کرره برررای مهرراجرت در پرریش   
رة هرردف ایررن مقالرره بررسرری نظریررات دانشررمندان مختلررف دربررا    .انرردمتفرراوتی دربررارة آن مطرررح کرررده 

هررای هلیرره تررا هنگررام ورود برره ایررران بررر پایررة داد   هررا از سرررزمین اوّسرررزمین اصررلی و زمرران مهرراجرت آن 
 ةی مررا از کتررب و مقرراالتی هسررتند کرره درزمینرر    اطالعررات مورداسررتفاده  ةعمررد شررناختی اسررت. باسررتان
اسررت. عررالوه بررر ایررن   شرردهشناسرری اروپررای شرررقی، آسرریای مرکررزی، ایررران و افغانسررتان نوشررته    باسررتان

روپاییان ایررم. بررر اسرراس ایررن پررژوهش هنرردواشناسرران در ایررن زمینرره داشررتهاشرراراتی هررم برره مطالعررات زبرران
کردنررد، سررپس  پررونتی زنرردگی مرری  –هررای کاسررپی  پررنجم و چهررارم پ.م در اسررتپ  ةآغررازی در هررزار 

سرروم شررروع برره مهرراجرت برره سررمت شررر  و غرررب یعنرری آسرریای    ةهنرردوایرانیان در حرردود اواخررر هررزار
ی دوم پ.م هنرردوایرانیان آغررازی از آسرریای   مرکررزی و اروپررا کردنررد و سرررانجام در نیمرره دوم هررزاره     
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 مممقدّ. 9
 است بهقان و دانشمندان بودهعالقه محقّ از دیرباز مورد ن،موضوع هندواروپاییان آغازی     

مردمان  شناسی اینهای زیادی درزمینة زبانشناسی و باستانهمین دلیل پژوهش
وسیلة این زمینه از قرن نوزدهم میالدی و بهلیه درهای اوّاست. پژوهشگرفتهانجام

های موجود در با بررسی ریشة زبانکردند این زبانشناسان تال  می زبانشناسان آغاز شد،
حوزة جغرافیایی اروپای شرقی، آسیای مرکزی، آناتولی، ایران و هند بتوانند زوایای 

شناسان نیز در اوایل قرن بیستم اه آنان را روشن سازند. در همین راستا باستانتاریک خاستگ
و اطالعات بسیار  های خود را آغاز کردند این مطالعات تا به امروز ادامه داشتهپژوهش

اما تحقیق در این زمینه گاهی در  ااستدر اختیار ما قرار داده موردارزشمندی را در این 
ها هرکدام ها و آلمانطور مثال روسبه ااستکشورهای غربی بوده راستای اهداف سیاسی

این  .خاستگاه این اقوام را با گ شتة تاریخی خود ارتباط دهندنوعی در تال  بودند تا به
 شده گاه با سوگیری همراه باشد. های انجامموضوع باعث شده که پژوهش

 لمئبیان مسشرح و  .9-9
برانگیر اقوام هندواروپایی و هندوایرانی از موضوعات مناقشهخاستگاه ومسیر مهاجرت     

شناسی آسیای مرکزی و شمال دریای خزر بوده و همیشه در کانون پژوهش ها در باستان
های منتسب به این اقوام در مناطق شمالی دریای ا همچنین شناخت فرهنگاستقرار داشته

ت فرهنگی آنها نیز در این حوزه اهمیّهای خزر و حوزه بالکان و مقایسه و تطبیق داده
هندواروپایی و  های متفاوتی برای اقوامخاستگاه ،قانهای قبل محقّفراوانی دارد. از دهه
طور مسیرهای اندا همینکردهودالیل مختلف برای مهاجرت آنان بیان هندوایرانی معرفی

از به مطالعه و مهاجرت و شرایح اجتماعی و اقتصادی آنها نیز موضوعی بوده که نی
شناسی و های باستانهای بیشتر دارد. در این بیان برآنیم تا با مطالعه و بررسی دادهبررسی

 دست آوریم.  هآنها و مسیرهای مهاجرتشان ب نخستینزبانشناسی شناخت بیشتری از موطن 
 پژوهش ةپیشین. 9-0
کمپانی هند شرقی در  هایشروع مطالعات هندواروپایی همزمان بود با شروع فعالیت    

در این زمان زبانشناسان ازجمله ویلیام جونز،  در اواخر قرن هجده میالدی، انگلستان و هلند
هایی میان قاضی محکمه عالی کلکته از راه مقایسه ریشة افعال و قواعد دستوری به شباهت

 وپاپی پی بردندهای ارهای سنسکریت با یونانی و التین و خویشاوندی این زبان با زبانزبان
(Lehmann,1967:2-7) .ماکس مولر 1861در سال ازآن پسMuller, 1888:116 )) ،

موطن  ،شناسی و نژادشناسیدر حوزة زبان 1888با انجام تحقیقات جدی در سال 
در این میان  ای از آسیای مرکزی تعیین کرد.هندواروپاییان را در زمین کشف نشده

با ت کید بر  1916در سال و ندیشه تحول فرهنگی بود سخت پایبند ا ،گوردون چایلد
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 اعالم کردهای زیستی آریاییان، خاستگاه هندواروپاییان را در اروپای دانوبی یا میانه برتری
 جنیدی در این زمینه نویسد:. (1587)موسوی، 

بوده  ب خورده و در اصل یکیآبشخور آنکه گفتند زبان مردمان هندواروپایی از یک آپس از      
اوستایی و  ،فارسی دری ،پژوهش در زبانهای پهلوی .ن زبان هندواروپایی نام نهادندآبه ، است

فارسی باستان شروع شد و دانستد که زبانهای ایرانی و هندی بسیار نزدیکتر از هندواروپایی است و 
  (15: 1574 ٬)جنیدی .ها از ریشه واحدی برخوردارندتمام این

که  ( نام برد1987توان از رنفرو )ها دربارة خاستگاه هندواروپاییان میاز آخرین دیدگاه   
مدعی شد خاستگاه هندواروپاییان آغازی در هزاره ششم و هفتم پ.م در آناتولی قرار 

(ا اما Renfrew, 1987)اندداشته است سپس ازآنجا به اروپا و مناطق دیگر مهاجرت کرده
 Kuzmina, 2007و کوزمینا) (Anthony, D,2007)، آنتونی(Mallory,1989) مالوری

پونتی در هزارة چهارم و پنجم پ.م  –های کاسپی ها را جایی در استپ( خاستگاه اولیة آن
دانند که در اواخر هزارة سوم شروع به مهاجرت به سمت اروپا و آسیای مرکزی کردند. می

 ,Ivanov, V)و ایوانف (Gamkrelidze, t. v)شناسانی مانند گامکرلیدزهطور باستانهمین

ها پایة کارشان را دهند. آنی قفقاز قرار میمنطقه ها را درلیة آن، سرزمین اوّ (1995,1984
های سامی، قفقازی جنوبی و خوری در هندواروپایی هایی فرضی از زبانواژهبر وجود وام

 اند.ها قرار دادهو برعکس آن از هندواروپایی در این زبان
 پژوهش میّتو اهضرورت  .9-3
پونتی  –های کاسپی شناختی در استپهای باستانبرآنیم تا با بررسی داده پژوهشدر این   

طور اشاراتی به ها در ایران، شمال افغانستان وهند و همینو آسیای مرکزی و پیگیری آن
تر برای شناخت بهها را مشخد نماییم. شناسی، خاستگاه و مسیر مهاجرت آنمطالعات زبان

این اقوام را  ةلیهندواروپاییان آغازی و هندوایرانیان آغازی الزم است که ابتدا خاستگاه اوّ
در چه  ،استاولیة هندواروپاییان کجا بودهشناسایی کنیم و متوجه شویم که سرزمین 

ها از چه ساختار اجتماعی و اقتصادی برخوردار و جامعة آن اندهکردای زندگی میدوره
تری از هویت آنان دست پیدا کنیم در اینجا زمان و توانیم به درک بهتر و روشنتا ب ؟بوده

پردازیم. شناخت باشد که در ادامه به آن میمکان مهاجرت بسیار حائز اهمیت می
برای شناخت خاستگاه و سرزمین اولیة شناختی مرتبح با این اقوام نیز های باستانفرهنگ
ها، شیوه زندگی، شناختی مرتبح با آنهای باستانکه دادهل ا نیاز است  اضروری است آنها

ت زندگی معیشت، تدفین ومانند آن را نیز مورد شناسایی قرار دهیم. پس از درک وضعیّ
های بعد به هندوایرانیان ها، در هزارهن آغازی و پیگیری مسیر مهاجرت آنهندواروپاییا

شود که این اقوام نیز از ازی سعی میمانند هندواروپاییان آغرسیم که در اینجا بهمی
 ها را بررسی نماییم.شناختی مرتبح با آنهای باستانمنظرهای مختلف معرفی شود و فرهنگ
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 و بررسی بيث .0
 هندواروپايیان آغازی  .0-9
های آغازی از موضوعاتی بوده که نظرات مختلفی را هندواروپایی ةخاستگاه اولی  

باره اندا و در خالل دو سده اخیر نظرات مختلفی دراینح کردهدانشمندان در مورد آن مطر
ریزی فرضیه موطن اقوام هندواروپایی انگیزة پایه کدام اثبات نشده است.شده که هیچمطرح

تحوالتی که منتهی به  اآغازی را باید در تحوالت تاریخی اروپای قرن نوزدهم جست
 (. 1587ت ملل کنونی غرب شد )موسوی، جستجوی هویّ

 بر پایه شواهد زبانشناسی، 1891در (Schrader) ازآن برای اولین بار اتو شرادرپس 
جنوب روسیه از اروپای شرقی تا آسیای میانه را خاستگاه اقوام هندواروپایی آغازی »

تحقیقات رافائل پامپلی در مورد هندواروپاییان  ،(Schrader,1890:441-4) «کردمعرفی
، به دنبال جستجوی موطن اصلی 1994و ترکمنستان و النا کوزمینا در آن 1918آغازی در 

های دانوب تا اورال و دامنه -کارپات  –ای از حوزه بالکان هندواروپاییان آغازی، منطقه
پ.م  4311 - 1311عنوان مناطقی که جوامع هندواروپایی آغازی از شرقی قزاقستان را به

اما رنفرو نظریة عجیبی را مطرح  ا(Karlovsky,2002)کردند کردند را معرفیزندگی می
سرزمین اصلی که  اعتقاد داشتکه اصالی در بین دانشمندان پ یرفته نشد. او  کرد

 ,Renfrew) استپ.م بوده 6311 – 7311ها هندواروپاییان در آناتولی و زمان زندگی آن

هزاره چهارم پ.م را تاریخ هزاره پنجم و  ،شناسانی مانند مالوری و میرباستان .(1987
دریای سیاه  تا های دریای مازندرانها را استپدهند اما موطن اصلی آنپیشنهاد می

چند هزار  شانشناسانی مانند گامکرلیدزه و ایوانف معتقدند که موطن آغازیدانند. زبانمی
رابرت  .(1.) تصویر شمارة (Karlovsky,2002)است سال بعد در حوالی قفقاز بوده

 :گویدمی( (Robbert S. p. Beekesسبیک
رسد میهن هندواروپاییان باید جایی در مرکز قلمروی باشد که امروزه در آن به نظر می   

اوگری بیشتر  –های هندواروپایی و فنالندی که به همانندی بین زباناند و هنگامییافتهگستر 
. تواند جایی در اروپای شرقی باشدرسیم که این میهن میبیشتر به این نتیجه می ،توجه کنیم
 (1589:91)بیکس،

ای از باستان شناشان ازجمله گیمبوتاس، آنتونی، کوزمینا و مالوری مناطق بین اما عده    
داند. هندواروپایی آغازی می ةلیرا موطن اوّ (Ural)اورال و (Dnieper)رود دنیپر

(Anthony,1991)ر  را در میان دانشمندان ای که تاکنون بیشترین پ یاما نظریه ا
شده و پس از وی مالوری و طرح (Gimbutas)از سوی ماریو گیمبوتاس ،استداشته

اند. این نظریه سرزمین اصلی هندواروپاییان آغازی را آنتونی نیز از آن دفاع کرده
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ویژه به داندهای جنوب روسیه و اکراین و شمال دریای خزر و دریای سیاه میاستپ
 (.1)تصویر شمارة  .(Anthony,2007:83)که بین رود دنیپر و ولگا قرار دارد ای منطقه

 

 
(Mallory, 1991) خاستگاه هندواروپاییان از دیدگاه دانشمندان مختلف : 1تصویر شماره 

ها برای شناختن بهتر هندواروپاییان آغازی باید دو فرهنگ آن ةپس از بررسی موطن اولی
های پنجم که به ترتیب زمانی هزاره(Yamnaya و یامنایا)) Sredny stog)سردنی استوگ

 گیرند معرفی نماییم.و چهارم پ.م را دربرمی
 سردنی استوگ  .0-0

آیدا بنابراین حساب میاستوگ نیای نمودهای غربی فرهنگ یامنایا بهفرهنگ سردنی
ی خود م هندواروپایی آغازی باشد. این فرهنگ در سرحدات غربممکن است نمود متقدّ

های پ.م بین رودخانه دنیپر و دن در استپ 4311 - 5311شده است و از خوبی شناختهبه
 (.1)تصویر شمارة  .(Anthony,1991)اکراین جریان داشت 
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 (Mallory, 1991)استوگ : فرهنگ سردنی1تصویر شمارة 

، دورة اجتماعی افزایش یافت هایبرهمکنشها در طی دورة سردنی استوگ در استپ    
استوگ آغاز انطبا  اقتصادی با محوریت اسب بود که درنهایت به فرهنگ فرهنگ سردنی

های دورتر استپ پس از دورة آندرونف منتهی شدا اما استفاده اصولی از قسمت
 –های پونتی دار در استپیعنی زمانی که وسایل نقلیه چرخ ااستوگ آغاز شدسردنی

. در این دوره برای اولین بار آثار ریز ساییدگی روی (Anthony,1991)کاسپی ظاهر شد 
شده دندان آسیای کوچک یک اسب نر جوان ناشی از استفاده لگام مشاهده

شناختی درباره اصطالحات مربوط مدارک زبان (.Anthony and Brown,1991است)
زین با ر هندواروپایی آغاحاکی از آن است که سخنگویان مت خّ ،داربه وسایل نقلیه چرخ
 5511دار آشنا بودند. این امر این احتمال را که پراکنش پیش از حدود وسایل نقلیه چرخ

دهد که شواهد مبتنی بر های ما را به منطقة سو  میو پژوهش سازدمنتفی می ،داده .م رخ
یعنی جنوب لهستان حوزه کارپات و  ابار پیدا شدنددار اولکارگیری وسایل نقلیه چرخبه

در این دوره تدفین  .(Anthony,1991)کاسپی در دورة یامنایا  –های پونتی استپ
اقتصاد  .طور استفاده از پوست اسبهمین اکنیمهمراه با اسب مشاهده می را مردگان

ها بر مبنای پرور  گاو، دامداری، کشاورزی، شکار، ماهیگیری، گوسفند، معیشتی آن
کردند. شواهد ابزار مسی نیز استفاده می عالوه این مردمان ازبه اخوک و سگ بود

شناسی ذکرشده حاکی از آن است که سخنگویان به زبان هندواروپایی آغازی ازنظر باستان
ی قدیم را بر جای استوگ و فرهنگ یامنایاوعه سردنیهمان کسانی هستند که مجم

 اند.گ اشته
 



/مطالعات ایرانی مجلّة  

 

175 

 يامنايا .0-3
که از جنوب تا رود اورال  گرفت شکلاستوگ، فرهنگ یامنایا بعد از سردنی    

 .م است. مردمان این فرهنگ از  5611 – 1111بود و مربوط به حدود یافتهگستر 
کردند و گورها با کردند، مردگان خود را در گودال خاک میابزارهای مسی استفاده می

که مردم  یامنایا بود ةاولین بار در دور(. 91 :1589شد )بیکس،ای از خاک پوشانده میپشته
ای مهم در فهاین فرهنگ مؤلّ .در مرغزارهای اوراسیا به شکل گسترده پراکنده شدند

در این زمان  .(Anthony,1991)ای بود انگاشت گیمبوتاس موسوم به فرهنگ گورتپه
دار در اروپا ظاهر شدند. گویا فرهنگ یامنایا آخرین همچنین نخستین وسایل نقلیه چرخ

ازاین دهد. هرچند پیشهای هندواروپایی را نشان میدن زبانمرحله از یکپارچه بو
(. )تصویر شمارة 91: 1589بود )بیکس،های گویشی مهمی در این زبان پدید آمدهتفاوت

5.) 
یامنایا مردمان هندواروپایی آغازی به شرایطی ازلحا  اجتماعی و اقتصادی دورة     

کند. دانشمندان نظرات ة جابجایی میها را آمادرسیدند که این شرایح اجتماعی آن
کوزمینا معتقد است انگیزة اصلی  .دهندعلل مهاجرت ارائه می در موردمتفاوتی را 
های آغازین به کاهش منابع غ ایی محلی به دلیل نامساعد های عظیم هندواروپاییمهاجرت

وهوا و جستجوی آگاهانه به دنبال اراضی حاصلخیز بود شدن آب
(kuzmina,2007:450)ترین او مهم .استاما فورتسان علل دیگری را در نظر گرفته ا

سواری و اختراع چرخ در عواملی را که باعث پراکنش و گستر  هندواروپاییان شد، اسب
با نظری که آنتونی در مورد اهلی شدن اسب  .(Fortson,2004:46)داند ها میمیان آن
ها پررنگ گیری مهاجرتو ارابه در شکلرسد که نقش اسب نظر میبه ،کندمطرح می

 است.بوده
ای که توان با اطمینان خاطر چنین گفت که جامعهبندی مدارک گاهنگاری میبا جمع    

پ.م یکدست و منسجم بوده  5511کردند تا حدود به زبان هندواروپایی آغازین تکلم می
شدند، این امر حداکثر تا  های زبانی مجزا و مستقل تقسیمازآن به گروهاما اندکی پس

پ.م نخستین  1111تا  5511بین  ةاست. در فاصلپ.م تحقق پیداکرده 1411 - 1111
هاجرت م. (Anthony,1991)داده است های هندواروپایی رخپراکنش عمده و تمایز زبان
درخالل  .زمان کوتاهاست نه یک مدتگرفتهدوهزارساله انجام هندواروپاییان در یک دورة

ی مهاجرت کردند که یک شاخه از ن دوره اقوام مختلفی به سمت اروپا و آسیای مرکزای
ها آخرین اقوامی اسالوی –های آغازی و بالتی درواقع هندوایرانی .ها هندوایرانی بودندآن

هایی مشترکی را بین واژهبودند که از هندواروپاییان آغازین جدا شدند به همین دلیل وام
ابتدا به معرفی  ه،مقال ةدر ادام .(Anthony, 2007: 100)کنیمهده میاین دو زبان مشا
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اند ها و مسیرهای ناهمگون مهاجرتی که داشتههای آناقوام هندوایرانی آغازی و شاخه
 هایی که معرف هندوایرانی آغازی هستند اشاراتی داریم.پردازیم، سپس به فرهنگمی
  

 
 .(kuriaci, 2007,): فرهنگ یامنایا 5تصویر شمارة 

 هندوايرانی آغازی  .0-8
اند که پس از جدایی ای از اقوام هندواروپایی آغازی بودههندوایرانیان آغازی شاخه    

هندواروپایی آغازی در آغاز هزارة دوم پ.م و پیش از آنکه سرانجام در نیمة دوم هزارة 
به نام دادند که کیل میدوم در سرزمین ایران و هند ساکن شوند، مدتی قوم واحدی را تش

دامداران  ،شوند. هندوایرانیان آغازیآغازی شناخته می هندوایرانی یا هندوایرانی
 دادند و تاهایی مانند گاو، گوسفند، بز و اسب را پرور  میصحراگردی بودند که دام

از چند  ها بر پرور  گاو بود کهپرداختندا اما پایة اقتصاد آنای به کشاورزی نیز میاندازه
 .(Malandra,1983:6) جهت برای هندوایرانیان آغازی اهمیت داشت

با توجه به اینکه از میان  باید بیان کرد کههای آغازی دربارة خاستگاه هندوایرانی    
اسالوی بیشترین همانندی را با هندوایرانی آغازی  –های هندواروپایی آغازی، بالتی زبان

ها ها از سرزمینی که نخستین اسناد این زباناسالوی –ینکه بالتی دهد و با توجه به انشان می
اند، خاستگاه آغازی ایرانیان را باید جایی در نزدیکی آمده است، جابجا نشدهدستبه

ها جستجو کرد و جدایی اقوام هندوایرانی آغازی از هم و اسالوی –سرزمین اصلی بالتی 
ها به ایران و هند و در همان پیش از مهاجرت آن ،ها به ایرانی و هندوآریاییانشعاب آن

ها در آسیای است. نخست هندوآریاییگرفتههای اوراسیا و آسیای مرکزی انجاماستپ
ها در آسیای ها در پی آنمرکزی ساکن شدند و ازآنجا به هند مهاجرت کردند و ایرانی

های دهد چرا زبانمرکزی ساکن شدند و سپس به ایران مهاجرت کردند. این نشان می
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های های بسیاری از دراویدی و زبانهمچنین واژه اای از ودایی نداردواژهایرانی هیچ وام
   .(Burrow,1973)بینیم های ایرانی نمیشود که در زبانبومی هند در ودایی دیده می

بیان شده که از آریاویج و  14و15یشت بندهای دیدگاه دیگری نیز در اوستا، مهر
، برد)مرادبیگی، عبداهللهای پیرامون آن به عنوان نخستین منزلگاه آریاییان نام میزمینسر

در جستجوی خاستگاه آریاییان »:به درستی بیان دارند ز( نی39: 1581، درخشانی ا1579
 ،مل است اندازهای سغد، خوارزم، بلخ و نیز پهنه شمالی آن قابل تآسیای میانه یعنی چشم

و مهاجرتی از مناطق  «استنی از قوم غیر آریایی پیدا نشدهئها ردپای مطمجازیرا در این
در این پژوهش  بخش آخر این فرضیه دیگر صورت نگرفته است که دالیل زیادی برای رد

های مشترک میان زبان آریاییان و دیگر اقوام مطرح گردیده است از جمله وجود وامواژه
شناختی آنها از های باستانفرهنگی و فرهنگگیری سنتهای شده و همچنین پیمنشعب

جدایی  ةشمال دریای سیاه به سمت جنوب و تا آسیای مرکزی گواه این قضیه است.  دربار
توان تاریخ این انشقا  را تعیین کردا اما با توجه به اینکه طورقطع نمیبه ،هندوایرانیان از هم

ها ویژه هیتیبا طوایف مجاور خویش بههای هندی تقریبای هجده قرن قبل از میالد آریایی
ی دوم پ.م در سرزمین اصلی توان این رویداد را در و اوایل هزارهاند، میرابطه داشته
 .(Kuzmina,2007:456)تعیین کرد 

از هندوایرانی آغازی شاخه سومی نیز منشعب شده است که به نام اقوام داردی یا    
قاره هند، بین امروزه در شمال غربی شبه  ها و داردهاشوند. نورستانینورستانی شناخته می

کنند های قره قوم در شر  زندگی میهای هندوکش در غرب و کوهکوه
(Kuzmina,2007:308)سمت  های آسیای مرکزی بهها از استپ. البته مهاجرت هندوایرانی

حله نخست به سده گرفته است. مرتدریج و در چند مرحله انجامباره بلکه بهجنوب، نه یک
رود زرافشان  ةها را در درهایی از حضور هندوایرانیگردد و نشانههفدهم پ.م برمی

ای از بردندا اما نشانهتوان دید. این گروه تعدادشان زیاد نبود اما اسب و ارابه به کار میمی
ی سده تر و درة رود سند در دست نیست. موج دوم مهاجرت درها به مناطق جنوبینفوذ آن

داده است و مربوط به اقوام هندوآریایی است که با گ شتن از افغانستان و پ.م رخ 16-14
اند. موج سوم های هندوکش به درة سند رسیده و تمدن بومی هاراپا را از میان بردهکوه

گرفته است پ.م انجام 15-19مهاجرت مربوط به شاخة ایرانی هندوایرانیان است و در سده 
(Ibid,435-6) .است، هرچند گرفتهمهاجرت ایرانیان از سمت شمال شرقی انجام

ای مانند هجوم اقوام ایرانی سکایی در سده هفتم پ.م از سمت غرب های پراکندهمهاجرت
شناسی مانند گستر  سفال ا اما دالیل باستانگرفتهنجاما دریای خزر و از منطقه قفقاز

نند پارتی، بلخی، سغدی رکز بیشتر اقوام ایرانی ماخاکستری از منطقه گرگان به زاگرس، تم
دهد این مهاجرت از سمت شر  دریای خزر نشان می ،در شر  دریای خزر و خوارزمی
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های دینی ایرانیان است ترین متناست. از سوی دیگر گاهان که کهنگرفتهانجام
شناختی نیز باستان دهندة جغرافیای آسیای مرکزی و شر  ایران باستان است و ازنظربازتاب

توان گفت دهدا و درنتیجه میفرهنگ اواخر عصر برنز و اوایل عصر آهن را نشان می
ایرانیان از سمت شمال شرقی دریای خزر و در ربع آخر هزاره دوم پ.م به ایران مهاجرت 

 .(Mallory,1989,49-35)اند کرده
گیری مرکزی باعث شکلهای آسیای شک آمدن هندوایرانیان آغازی در استپبی    

 بود که فرهنگ آندرونفشناختی جدید و متفاوت از پیش شدههای باستانفرهنگ
((Andronovهایی در شمال طور به وجود آمدن فرهنگهاست. همینترین آناز مهم

ای از باشد. عدهافغانستان و جنوب ترکمنستان موضوع دیگری است که حائز اهمیت می
 –های بلخی ( عقیده دارند که مجموعه فرهنگ19991 -1999ریانیدی)دانشمندان مانند سا

اند و ، همان هندوایرانیانی هستند که از آسیای مرکزی به این منطقه آمده(BMAC)مروی 
هایی از شمال افغانستان، شر  ایران، پاکستان و هند سکنی گزیدند. در این بخش در قسمت

شناختی بپردازیم تا مشخد شود که آیا نیای تانقصد داریم به بررسی این دو فرهنگ باس
رسد؟ یعنی درواقع بدانیم که این اقوام مروی به یامنایا می –های آندرونف و بلخی فرهنگ

هند و ایرانی هستند یا اینکه اقوام بومی همین مناطق بودند که دچار تغییرات فرهنگی 
 اند.شده

 آندرونف .0-7
دار غرب های شیبکیلومترمربع از زمین 5111ر حدود های فرهنگ آندرونف دمحوطه   

شان و پامیر گا در شمال، ناحیة کوهستانی تیانسی در شر ، ناحیة تایهای اورال تا ینیکوه

های آسیای مرکزی در جنوب گسترده شده. کوزمینا تاریخ اقوام های و بیابانتا واحه

ساختار اقتصادی  .(Kuzmina,2007:3)داند پ.م می 1111 - 911آندرونف را حدود 

نشینی داری استوار بود و به این دلیل شیوة زندگی نیمه کوچاقوام آندرونف بر پایة گله

هایی از این فرهنگ را داشتند که در آن اسب و گردونه نقش مهمی داشت. همچنین نشانه

سراغ گرفت  های گوناگون اوستا و وداهاجای مانده یعنی بخشتوان در متون تاریخی بهمی

(Elizarenkova an Toporov, 1995:489-490.) 
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 (Kuzmina,2007).: فرهنگ آندرونف 4تصویر شمارة 

داری، نبود توان به حضور شتر، اسب، گلههای کلی فرهنگ آندرونف میاز ویژگی    
های نیمه صورت سازههای گسترده بهخوک، کاربرد گردونه، تکامل لگام اسب، سکونتگاه

ای به همراه قربانی و در برخی موارد تدفین اسب و های پشتهزمینی و مسطح، تدفینزیر
داشتن اسب چنان در . دوست(Kuzmina,2007:159)ها اشاره کرد گردونه در مقبره

است در اوستا از اسب سخن فراوان رفته ٬رگ وریشه ایرانیان دوید که هنوز هم چنین است
(. بر اساس 39: 1574 ،ورد)جنیدیآوب را هم ردیف میاسبان خ و داریو  نیز مردان و

کردن جسد سوزی و دفنشواهد تاریخی آیین تدفین در میان هندوایرانیان به دو رو  مرده
های تپه مانند برفراز قبر و گاهی حصاری از بود که در رو  دفن کردن گورها را با ساخته

ی انواع کوزمینا بر مبنا .(Kuzmina,2007:139)پوشاندند دیوار سنگی در اطراف آن می
ها، عدم وجود خوک، وجود شتر، گاو، اسب، پسالیا )قطعات سفال و تکنولوژی ساخت آن

ی اسب کار شدة اغلب از جنس استخوان و یا عاج که در قسمت میانی یا انتهایی دهنهینئتز
.م بحث پ 911 – 1111ی شد( و ارابه، از رواج فرهنگ آندرونف در دورهگ اشته می

عنوان موطن کند. وی از شواهد قومی تاریخی برای پشتیبانی از ایدة جنوب اورال بهمی
ودا و کند و عقیده دارد که متون هندوایرانی از قبیل ریگها استفاده میاصلی هندوایرانی

ودا به عدم استفاده از چرخ برای دهند. در ریگفرهنگ آندرونوف را بازتاب می ،اوستا
های فرهنگ آندرونف نیز دست سازند و این گواه این فال اشاره شده و همه سفالتولید س

ترین محققانی است که ها هندوایرانی هستند. کوزمینا یکی از مهماست که سازندگان آن
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معتقد است که مردمان آندرونف هندوایرانی بوده و نمودی هستند از یک فرهنگ واحد با 
 .(Karlovsky,2002)ای های منطقهتفاوت

 (BMAC)مروی  -ی بلخی مجموعم .0-6
باشد که مروی می –ی بلخی های مهم منتسب به هندوایرانیان مجموعهیکی از فرهنگ     

میالدی  1971ی های افغانستان در اواخر دههتوسح ویکتور ساریانیدی در طول کاو 
های باستانی مروی شامل محوطه –ی بلخی . مجموعه(Karlovsky, 1999) شد کشف
های سیای مرکزی و قسمتشده در نواحی مرو، شمال افغانستان و جنوب شرقی آشناخته
 ااول پ.م هستند ةآمودریاست که مربوط به هزارة سوم تا نیمه اول هزار دستپایین

در شو ، شهداد و تپه یحیی برای  پیر آمیههمچنین مدارک فراونی از این تمدن را 
دوم پ.م که  ةشناختی برآمده در هزارکرد. تنها فرهنگ باستانآوری نخستین بار جمع

مروی استا اما قابل پیوند  –ی بلخی مستقیمای ایران و هند را تحت ت ثیر قرارداد مجموعه
یافته در فالت ایران نیست شناختی بعد از هزارة دوم و اول پ.م توسعههای باستانبافرهنگ

(Karlovsky,2002) (.3.) تصویر شمارة 
مثالی  ادانشمندان در مورد گاهنگاری این مجموعه کمی باهم متفاوت است هاینظر     

به  BVIی وارداتی از طبقه یهای تپه یحیی که اشیالمبرگ کارلوفسکی بر اساس کاو 

دهد مروی ارائه می –شروع فرهنگ بلخی  برایم را سو ةتاریخ اواخر هزار ،دست آمد

(Karlovsky,2002) .های خود بر اساس کاو  ةشدگ اری انجاماریخهیبرت ت

مروی مربوط به اواخر هزارة سوم و ربع اول هزارة دوم  –را برای بلخی   (Gonur)نورگو

ی دوم پ.م برای این ا اما ساریانیدی مدافع تاریخ اواخر هزاره(Hibert,1994)داند می

 –ی بلخی د که مجموعهابتدا مطرح کر (1990). ساریانیدی (Sarianidi,1990)مجموعة 

های ، اعتقادات و آیینب شر  ایران است و بر مبنای اشیامروی نتیجة یک مهاجرت از جنو

زرتشتی، این فرهنگ را منتسب به هندوایرانیان دانستا اما چند سال بعد نظریه خود را تغییر 

لیایی در های سوری آناتوبلخی بعد از مهاجرت از سرزمین –داد و گفت که مردمان مروی 

 کند.این سرزمین ساکن شدند. وی این مهاجرت را از دو مسیر ردیابی می

(Sarianidi,1999).ساریانیدی آمیه برخالف (Amiet, 1977)(توزیTosi,m, 

 ماسن ،(Francfort, h-p, 1989 فرانکفورت ) ،) (Biscion, r, 1973( بیشنه1983



/مطالعات ایرانی مجلّة  

 

179 

(Masson, v.m, 1971)های ر مفرغ آسیای مرکزی ریشهو کارلوفسکی معتقدند که عص

 .(Hibert and Karlovsky,1992)کامالی بومی دارد. 

 
 .(Bryant,2001)مروی  -ی بلخی : مجموعه6تصویرشمارة

بلخی  ةگستر  مجموع ةتر در حوزدر رابطه بانفوذ فرهنگ آندرونف به مناطق جنوبی    
های فرهنگ آندرونف از الگرفته است. باوجوداینکه سفمروی نیز مطالعاتی انجام –

اند ، کاللی، تایپ، گو نور و ت خیر بای پیدا شده11و  1های توگولوگ ها در محوطهاستپ
مروی مخالفت  –فرهنگ آندرونف بر بلخی  ةشدت با هرگونه ت ثیر عمدولی ساریانیدی به

 –شواهد زیادی از برهمکنش بین اقوام بلخی  اما ،(Sarianidi,1998 b:42)کند می
تواند ما را به این نتیجه برساند که ساریانیدی در مورد مروی و آندرونف وجود دارد که می

است.آمیه پس از بررسی مهرهای بلخی حضور مواد مروی اشتباه کرده –منشاء بلخی 
های ایران نتیجه پراکنش هنرمندان آسیای مرکزی در فالت را در محوطه BMACفرهنگ 

. پیانکف (Vinogradova,1994:46). (Amiet,1986:190-198) داندایران می
، فرهنگ آندرونف را مرتبح با بلخی مروی یعنی جوامع (1999)و کوزمینا  (1999)

. در (Karlovsky, 2002)دانند. ی دوم قبل از میالد میکشاورز آسیای مرکزی در هزاره
رودان، شو  و در هند، میان BMACسالهای اخیر فرانکفورت شواهدی از حضور فرهنگ 

 جنوب غرب ایران به دست آورده است. 
شناختی هم ازلحا  را دارای نخستین مدارک باستان BMAC کارلوفسکی هم   

داند و گاهنگارانه و هم ازنظر تاریخی برای آغاز زبان هندوایرانی در فالت ایران می



 181 ...و خاستگاه ان،یرانیهندوا ان،ییهندواروپا/ 

. اینکه چه (Hibert and Karlovsky,1992)گوید درواقع خاستگاه این زبان است می
مروی شد کامالی روشن نیست. شاید خشکسالی،  –عللی باعث از بین رفتن فرهنگ بلخی 

معتقدند که به دلیل خشک شدن  (1984)شاید هم حمالت همسایگان. کوزمینا و لپن 
ها وسیلة قبایل آندرونف از سمت استپدلتای رودخانة مرغاب ممکن است تهاجمی به

است. به دالیلی که هنوز ناشناخته است در شده BMACین رفتن داده باشد که سبب از برخ
 Kuzmina, and)اند شدهها متروکی دوم  .م بسیاری از محوطهاواسح هزاره

Lapin,1984.)  
از مرزهای ها خارج شود که آناجرت ایرانیان مشخد میبا بررسی خاستگاه و مسیر مه   

، جنوب ترکمنستان و شمال افغانستان های شمال شر  ایرانامروزی ایران در قسمت
بودند. بر اساس شواهد موجود ورود هندوایرانیان را به سرزمین ایران سکونت گزیده

شناسانی همچون یانگ، امروزی باید از مسیر شمال شر  دانست. مسیری که باستان
مبنی بر  های قبلی مقاله دالیلی راگیرشمن و استروناخ، هم به آن اعتقاد داشتند. در بخش

ها در درواقع مهاجرت اقوام ایرانی و سکونت تدریجی آن .اثبات این نظریه ذکر کردیم
 Iآهن   ةزمان با دورگرفته است در این دوره که همی دوم پ.م انجامایران در اواخر هزاره

های شمال شر ، غرب و مرکز ایران شاهد یک گسست فرهنگی در فرهنگ ،باشدمی
سپاری اسب را که از مقارن همین دوره گستر  خاک .(Young,1967)هستیم 
در برخی مناطق ایران  ،های فرهنگ اقوام هندوایرانی و هندواروپایی آغازی هستندویژگی

بینیم نیز می I، دینخواه تپه، باباجان تپه لرستان و گیان IVویژه در مارلیک، حسنلو به
(Kuzmina, 2007: 372-378).  

 ةمانند فرضی ازنظرات گیرشمن هاییمطلب را مدنظر داشت که قسمت البته باید این  
 دیدة ها، موضوعی است که در حال حاضر بهکردن سفال خاکستری به ایرانیمنسوب

 شود.تردید به آن نگریسته می
 
 گیرینتیجم .3
رفت توان نتیجه گمیشناسی و بررسی نظریات مختلف دانشمندان های باستانبر پایة داده     

پونتی یعنی مناطق بین  –های کاسپی که خاستگاه اولیة هندواروپاییان آغازی در استپ
ها در هزارة است. آنبین دو رود دنیپر و اورال بوده منطقةویژه دریای خزر و دریای سیاه، به

های ها را در فرهنگکردند و آثار حضور آنق زندگی میپنجم و چهارم پ.م در این مناط
توان مشاهده کرد. سرانجام در هزارة چهارم اواخر هزاره سوم و وگ و یامنایا میاستسردنی

ها به سمت اروپا و آسیای مرکزی آغاز شد. این مهاجرت نه همزمان بلکه در مهاجرت آن
گرفته است. دالیلی که برای علت این جابجایی یا طی یک دورة حدودای دوهزارساله انجام
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اختراع چرخ و ارابه که این امکان  -1: گونه خالصه کرداین توانمی ،شدهمطرحمهاجرت 
رسیدن جامعه به سطحی از پیشرفت  -1را برای جابجایی به مناطق دورتر فراهم آورد. 

کاهش منابع  -5اجتماعی و اقتصادی که آمادگی مهاجرت را به  به وجود آورده بود. 
   .جدید غ ایی و جستجو به دنبال اراضی

 –وایرانیان آغازی یکی از اقوام هندواروپایی آغازی بودند که همراه با بالتی هند         
که از هندواروپاییان جدا شدند. پ.م آخرین اقوامی بودند  1111 - 1811ها حدود اسالوی

های های آسیای مرکزی ساکن شدند که نشانهها سپس در هزارة دوم پ.م در استپنآ
توان دید. شواهدی که از ارتباط مردمان فرهنگ می ها را در فرهنگ آندرونفحضور آن

یعنی شمال افغانستان تا جنوب ترکمنستان،  اآمدهدستتر بهآندرونف با مناطق جنوبی
تواند دلیلی باشد می ،باشدمروی می –های بلخی مناطقی که تحت نفوذ مجموعة فرهنگ

گیری این فرهنگ و به دست شکل طور زماناقوام نیز هندوایرانی هستند. همینبر اینکه این 
 آمدن شواهدی از این فرهنگ در مناطقی از ایران خصوصای جنوب شرقی ایران، هند و

 .نماید تواند این نظررا ت ییدمیپاکستان 
های ها به ایرانی و هندی در همان استپام هندوایرانی از هم و انشعاب آنجدایی اقو  

وآریاییان در آسیای مرکزی ساکن شدند و ازآنجا به هند گرفته بود. ابتدا هنداوراسیا انجام
ها شروع به مهاجرت کردند. از هندوایرانی آغازی موج سومی هم رفتند سپس ایرانی

هند ساکن  ةقار منشعب شدند به نام اقوام داردی یا نورستانی که امروزه در شمال غربی شبه
هایی از حضور ه است که ابتدا نشانههستند. زمان مهاجرت هندوایرانیان به این صورت بود

پ.م  14-11 ةبینیم، سپس در سدرود زرافشان می ةپ.م در در 17ها را در سده هندوایرانی
سند  ةباشند که در درها میگروهی شروع به مهاجرت کردند که مربوط به هندوآریایی

رفته است که از گپ.م انجام 15ی ساکن شدند و در آخر هم مهاجرت اقوام ایرانی در سده
 سمت شمال شرقی وارد ایران شدند.   
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