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 شغنان ی تسمیه وجه:  موضوع

 "امامت جاهد" نازنین:  تتبع و نگارش

 ۱۴۰۱  حمل اول :تاریخ

 ۲۰۲۲مارچ  ۲۰

 : چکیده

 وجه ،بر میگردد  میالد  از پیش هشغا  سغد  به آ  باسغاا  تاریخ که شغناان  زبا  و شغناا  قوم
 وان افر های واکاوی و تکاپو ماد  نیاز امروزی تلفظ مفهوم به شغناان  زبا  و شغناا  ۀتسغمی
 آنرا تاریک سغاحات  از قسغما  نمودم سغی  وا افر زحمات  و زیاد  تالش با .طلبد  م  را

 مهیا عزیزا   و مادا  عالقه برای یافاه دست  ماابع ازطریق را بهار شااخت  های را  و روشن
 .سازم

 .شناا  تسمیۀ وجه ،زبا  قوم، شناا ، :ها واژه کلید

 : تحقیق ۀپیشین

 ارتباط شناا  ۀتسمی وجه به آ  نخست  بخش که باساا  شناا  تاریخ پامیرزاد  نظر خوش .1
 مباای بر و اند  برد  اسافاد  ها افسانه و اساطیر از انجام یافاه تحقیقات  در ایشا  که میگیرد 

 .اند  گرفاه قیاس مادرشیرین میا  به (نهن ږخی) را شناا  مفروضات 

 و هویت  عاوا  تحت ( زاد  پامیر نظر خوش دکار با نوروزعل  مااظر ) ثابا  نوروزعل . 2
 که اسغت  داد  اخاصغا   شغناا  ۀتسغمی وجه به را خویش ی مقاله دوم قسغمت  هویا  بحرا 
 نایجه باالخر  که بود  اسغاوار تلفظغلظت  طرز و الفبا تنییر مابای بر نیز شغا  گیری نایجه
 .نمایاد  م  مطرح رویا  خوب  وجای شکرساا  را شناا  میدهاد  بدست  ایکه

 : مقدمه

کاا ، ناا ، شغقال ، شغنال ، شغک ناا ، شغک  در  بدخشغا والیت  های ولسغوال  از یک   ۈږنخک  شغغ
 تسغمیۀ وجه مورد  در. اسغت  کرد  راسغرری طوالن  و کهن بسغیار تاریخ که اسغت  افنانسغاا 
 اکهازی. طلبد  م  را بیشغار واکاوی ه  هاوز تا که اند  زد  ل ق بزرگوارا  از خیل  شغناا 
 سغاحات گذشغاه  به نسغبت  فرهاگ  اجاماع ، سغیاسغ ، گوناگو  عوامل و علل باابر فیل  شغناا 
 اثر در و میگذارد  محققین پیشغروی زیادی های دشغواری اسغت  داد  ازدسغت  را بخود  مربوط
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 بر آنچه که الزم اسغت مشغخن نشغد  اسغت و داشغاه های پهوهاد  گا   شغناا  تسغمیۀ وجه  کاف  ماابع نبود 
 .است  گرفاه قرار بررس  مورد  ی  افسانه های وداساا  اساطیر ،ها گمانه مباای

ا  ،درواز تاگشغیو به شغماالا  که امروزی شغناا  از محدود  سغاحۀ نظرداشغت  در با تحقیقات   شغرقا
ا ،  دریا آمو به ا  و راغ کوهسغاا  به غربا  میشغود  مااه  اشغکاشغ  ولسغوال  ارا غد  کدۀ  به جاوبا

 یک موجودیت  از سغیاحا  های یاداشغت  و تاریخ  ماابع به توجه با اما .اسغت  گرفاه صغورت 
 با دریا آمو سغاحات  های درحومه مخالف اقوام موجودیت  و وسغیع جنرافیای دارای شغناا 
 و ز  یک خا  عال  میر از بخارا در .اسغت  تحقیق این توجه مورد  مافاوت  های گویش
 هجری 1315 درسغاۀ که اسغت  خا راسغکاد  مذکور پسغر اسغ  که ماند  یادگار به پسغر یک

 ملک به بیگ سغلیما  شغا  ابن خا  عال  میر ولد  خا  اسغکادر بخارا از م 1896 مطابق
 سغاگ) گزید  اسغاقامت  اسغت  شغناا  مایلقۀ محال از یک  که شغاخدر  ملک در و آمد  شغناا 

 ساحۀ که آید  م  بر مابع ازین (.1367 سال.  93.       گیر  جها   فرهاگ   موسسه ،  بدخشا   تاریخ مراد،
 آ  اداری مرکز که شغناا . اسغت  باسغاا  شغناا  خطۀ شغامل ه   رشغاخد  و غوخار از  وسغیی
  (20    – هما ) .شود  م  نیز غاد  درۀ شامل و خاروغ در

 یها  شغناان  و شغناا  اصغیل و دلچسغت  میلومات  که کرد  ادعا نمیاوا  مابع این به توجه با
 وجه یافان و تحقیق سغاحۀ که کرد  ادعا میاوا  اما میده  بازتاب  کل  بصغورت  را باسغاا 
 هسغای  آشغاا آ  به امروز که  شغناا .کرد  جسغاجو را  امروزی شغناا  از فراتر شغناا  تسغمیۀ
 دریافت  به میکا  سغی  جهت  بدین .اسغت  وسغیع شغناا  تاوماد  درخت  آ از کوچک  شغاخۀ یک
 شغد  اسغت  مسغم  نام این به شغناا  چگونه و اند  بود  کسغان  چه که دیار آ  گزیاا  سغکاا
 .برردازم

 آ  قلمرو مربوط اقوام و شغناا  تسغمیۀ وجه باب  در که نیسغت  سغخا  یگانه حاضغر نوشغاۀ
 عالیقدر وجااب  پامیرزاد  نظر خوش دکار آقای چو  بزرگا  آ  از پیش بلکه ،میشغود  نگاشغاه

 بخش مهمارین .اند  پرداخاه شغغناا  تسغغمیۀ وجه به بیش و ک  دیگرا  و ثابا  نوروزعل 
"  نام تحت  پامیرزاد  نظر خوش آقای دکارای ستیز شغناا  تسغمیۀ وجه خصغو   در تحقیق
 سغیمای سغایت  طریق واز رسغید  چاپ  به تاجکسغاا  علوم اکادم  در "باسغاا  شغناا  تاریخ
 .است  دریافت  قابل شناا 

 نمود  گردآوری سغما  چمن هر ازدر واقع  ومیلومات  ماابع انبو  آوری جمع با پامیرزاد  قایآ
 گویابه نظر یاشغا    و اسغت  شغد  گزارش نیز اوسغاا در که ها خیو  یا خیاآنه باام قوم  از
 برخ  بهو میکاد  آغاز را سغخن رشغاۀ اسغت  شغناا  یافاۀ تنییر شغکل ها خیو  یا خیاآنه این
 برداشغت  و بیاش با را ها افسغانه از چادی جسغاه، کتمسغ  شغفاه های   قول نقل و اسغاطیر از

 مرکب  خوږنا " :میرسغاند  مازل چاین به را خود   انجام سغر و م  بادد  نقد  غزیرتی خویش
 "خږ" میباشد  واضح شناان  زبا  در جز هر دو یا م که است  "نا " و "خږ" کلمه دو از
 هکلم از عبارت "  نا "  ها برخ  ادعای به و اسغت " شغیرین" بیما  زبا  درین "خهږ" یا
 میا  این گرچه. میآید  شغیرین نا  میا  به نا ږخو صغورت  در که اسغت  نا  فارسغ  ی
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 یک از را کلمه یک میا  که نمیشغود  زیرا. رسغاند  نم  را دقیق مفهموم اما اسغت  درسغت 
 در نام این میا  دقیقارین لذا. نمود  ترکیب  دیگری زبا  از را دیگر کلمه میا  و زبا 
 "شغیرین " میا  به "خهږ" که طوری اسغت  شغناان  زبا  خود  در ترکیب  کلمه دو هر میا 
 که میباشد  مادر میا  به شناان  زبا  در "نهن" برذیری  "نهن" لهجه تنییر اندک با "نا " و

 مورد  در نام این تسغغمیه وجه و .آید  م  "عزیز مادر" یا "مادرشغغیرین" کلمه دو میا 
 احارام که بود  خواهد  وطن مادر به گذاشغان حرمت  اسغت  شغناا  آ  دیگر شغکل که نا خوږ
 تاریخ نظر  خوش  پامیرزاد،) .اند  گذاشغاه شغیرین مادر یا عزیز مادر را خویش زادگا  یا وطن به

 (12    1998 سال دوشابه .باساا  شناا 

 ږشغکل تنییر یافاه "خی   شغناا  را که  ادعای ایشغا  صغد  نمیاوا  پامیرزاد  آقای گیری نایجه ازین

 شغرین مادر مفهوم بیاوا  را موثق  مابع کدام ایشغا  زیرا .اسغت دریافت  شغرین مادریا   نهن"
 نم  بدسغت  میکاد  بازگو را "نهن" یا مادر لهجه تنییر اندک با نا  و شغیرین "خوږ" که
 و اند  نشغاند  کرسغ  به را خویش های گما  و حدس اند  کرد  که کاری یگانه تاها د،اده

   در حالیکه   عزیز و شغیرین بین تفاوت  از نظر صغر . اند  رسغانید  نایجه به گویا را مطلب 
 ه  عزیز که بگیری  فرض  اگر ول  اسغت  آسغما  تا زمین ه  عزیز و شغیرین بین تفاوت 
 .شیرین مادر ییا  "نو خوږ" که رسید  نایجه به نمیاوا  ه  باز میدهد  را شیرین میا 

 که نوشغاار ط  نیز ثابا  عل  نوروز آقای ،مادر و "نهن" میا  به نا  نرذیرفان قسغمت  در
 تسغمیۀ وجه بر میداند  (پامیرزاد  نظر خوش دکار با ثابا  نوروزعل  مااظرۀ) را اش عاوا 
 نم  لهجه تنییر اندک با را  نا ما :که دارند  اسادالل چاین ایشا  که هماواست  من با شناا 
 بر ادعا این  بازه . دارد  وجود  اگر لفظ اوزه ایاجا در که نیست  ه  پذیرفاا  و ، پذیری 
  ۈ و  واژ  از و میشود  ساخاه قیل ، فیل از لهجه تنیر با و. است  احامال و فرضیه اساس
 دیگر مثال ها صد  و میشود  ساخاه بید  زرد  "وهن"یا ،است  نو  قافیه و وز   ه که( پش )

 سغغایت   2012 سغغال  شغغناا   تسغغمیه  وجه ، کابل  تربیه و  تیلی  دانشغغگا  ادبیات   و  زبا   لیسغغانسغغه  نوروزعل  ،  ثابا )

 این به چیست؟ روشا  باشد  "نهن" نا  که باشد  قرار اگر که کا  عالو  باید   .(  شناا   سیمای
 حاصغل( سغر  مادر) یبرذیر مادر لهجه تنییر اندک با را" ا " و سغر  را(روش) باید  تیبیر
 .است  کاذب  ادعا این و میشود 

 پیشغرفاه تاجای  و اسغت  داد  بخرچ فروان  تالش ه  ثابا  عل  نوروز آقای که گفت  باید 
 نظر خوش دکار جااب  بابه میا  شغیرین   "خوږ" کلمۀ تا خویش تحقیق درین نیز ایشغا  .اسغت 

 از قسغمت  .میکااد  رتیبی  شغرین و زیبا میا  به را "خوږ" بزرگوار دو هر و هماواسغت 
 های زبا  جمله از پشغاو و شغناان  های زبا : که ایاسغت  ثاتب  نوروزعل  جااب  نظریات 
 بطور را زیادی های واژ  که باشغاد  م  اروپای  -هادو های زبا  تیر  از شغرق  ایران 
 این از که وغیر  گوش،=  غغغغغۈږ=  غغغغغوږ علف، = واښ=  واښه: ماناد . دارند  مشارک
ږ» و (پشاو) «خوږ» واژ  از مشارک بطور میا ،  اسافاد  میا  عین به ه ( شناان ) « خغغغغک
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 میاای به « ژب  خوږ » پشغاو زبا  در. باشغد  م  « شغیرین » دو هر میاای. شغوند  م 
 واال خوږ » ،« شیرین وطن » میاای به « وطن خوږ  » ،«سخن شیرین زبا ، خوش »
 ،  نوروزعل  ،  ثابا ) .اسغت ( حلویات  ها، شغیریا : جمع اسغ ) « خواږ  » ،(فروش شغیریا ) «

 ( شناا  سیمای سایت  12    2012 سال بدخشا  آبا فیض  ، شناا  تسمیه وجه ، دوم بخش

 در ول  میرسغاد، نظر به موافق "خوږ" ۀتسغمی وجه قسغمت  در گواربزر دو هر ایاجا تا
 موضوع و میکاد  مطرح ها واژ  تقلیب  با  را مفصغل توضغیح خیل  ثابا  جااب  "نا " قسغمت 
( نو  )  نویسغه با دنبه، و پابه، شغابه، های، واژ :" که نماید  م  بادی جمع ایاگونه را خود 
 تنییر/ m م/  دولب  آوای به /، n  /  خیشغوم  آوای تلفظ، در ول  شغوند، م  نوشغاه
 ،(شغمب  شغناان  در و)  شغمبه بصغورت، شغد  ذکر های واژ  صغورت  این در و اسغت  داد 
 شغغناان  زبا  در موجود  نام سغغه این به اسغغاااد  با .اند  نمود  شغغکل تنیر دمبه، و پمبه،
ږ » واژ  که شود  م  گرفاه نایجه ،(څېاڅ خهغغغږ و در ، خهغغغږ خغغغږنغغغۈ ،)  با برابر « خغغغک

 برابر را « ۈ  »( پسغوند ) واژک و بود  پارسغ   مقبول و شغکر، شغیرین، » های واژ 
 م  اساخراج را( َشکغّرساا ) واژ  دو این ترکیب  از و نمود ، فرض  ،« سغغغاا  » پسوند  با
 رویا  زیبا دیگر، طر  از .است  پارس  زبا  در « خغغغغغږنغغغغغۈ  » نام با میادل که کای 
 شغناا  مردم و اند  بود  بدخشغا  در عام و خا   زد  زبا  کاو  تا باسغاا  زما  از شغناا 
 م  توصیف « خغهږ و خغیږ، » صفت  با را صورت  خوب  و مقبول دخارا  و پسرا  ه 
 به لذا .(15   .  هما )نیسغت  مااسغبت  ب  شغناا  تسغمیه وجه مورد  در ه  صغفت  این و. کااد 
 ثاب  نوروزعل  جااب  نظر به و(  نهن -یږخ) ییا  شغناا  پامیزاد  نظر خوش جااب  نظر
  (.شکرساا ) ییا  شناا 

 نظر به مطمئن ه  ایشا مورد بررس  قرار دهی  میلوم میگردد که    را بزرگوار دو این یۀنظراگر  اما
 دو هر دیگر طر  از.هاسغت  گمانه و ها فرضغیه مباای بر شغا  اسغادالل و رسغاد  نم 

. بس  و اند  کرد  الفبای  تلفظ و ها واژ  تنییر به میطو  را شغا  فرضغیات  تمام بزرگوار
 تسمیۀ وجه یافان مسیر در حرکت  بزرگوار دو این نظریات   به توجه با که است  ذکر قابل
 با میسغازد  فراه  نیز دیگرا  برای را را  و میشغود  تر سغهل دیگری کس هر برای شغناا 

 که نهای  نایجۀ ول و از بذل توجۀ شغا  سغراسغمادم   اسغت  قدر قابل شغا  هریک زحمت  وجودیکه
 قرار تائید  ورد م آنرا صغد  نمیاوا  بود  مفروضغات  مابای بر جائ  تا دهاد  م  بدسغت  ایشغا 
 .باشد  هاازیا بیشار چیزی شناا  تسمیۀ وجه که دارد   امکا  و داد 

 :تاریخ بستر در شغنان تحول و سیر

 بدخشغا ) بدخشغانات  در سغاکن اقوام سغایر با را مامایز و ماشغابه وجه چادین ها، شغناان 
 انارو اتاوگراف ، وجو  .دارند ( چین بدخشغا  و پاکسغاا ، بدخشغا  تاجیکسغاا ، بدخشغا  افنانسغاا ،
 را مذهب  و زبا ، فرهاگ، چو  دیگر های مؤلفه و اقاصغادی، و اجاماع  وضغع پولوژی،
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 با ها شغناان  تمایز و تشغابه وجو  ها، مؤلفه این گرفان نظر در با که برد  نام توا  م 
 وجه ، دوم  بخش  عل   نوروز ،  ثابا .) گردد  م  مشغغخن  ماطقه در سغغاکن و همجوار اقوام سغغایر

 ( شناا  سیمای سایت  شناا  تسمیه

 وجو  ئ آریا اقوام که بگوی  گردید  ایشغا  صغدا ه  ان میاو ثابا  جااب  اسغادالل از کمک با
 شد  ذکر کشور چاد  ازین فراتر ه  هاوز را بحث  داماۀ و دارند  را تاید  ه  در و شارکم

مخالف زندگ  کرد  در بالد  میالد  از قبلسد  هشا    تا سغابق های آریای  اقوام به را پا و م  برم  

 را آنها نام که هسغای  روبرو قوم  با ها نوشغاه سغاگ و باسغاا  تاریخ در .میکا  درازاند 
. میگردد  بر میالد  از پیش سغال 800 از آنها تاریخ  قدامت  که ناماد  م  سغکاها و سغکا
 از ها سکا. میکردند  گردش همیشه و اند  نبود  ساکن اقوام تاریخ  های باابرگزارش قوم این
  دوم و اول های گرو  که اسغت  گرو  چهار آنها مهمارین و اند  بود  آریائ  اقوام ی جمله
 بید  و اند  بود  کاشغنر در آنها چهارم و سغوم گرو  و اند  کوچید  اروپا و روسغیه تا آ 
سکاااا  اواام  رریای  باار ا    ).اند  رسغید  اسغت  فیل  تاجکسغاا  جمهوری که سغند  ماطقه تا آ  از

 (باریخ ایران ااسبان

 و جنرافیای  لحاظ به بید، به میالد  از پیش سغوم هزار  از ییا  مفرغ عصغر از سغکاها
 و چین غرب  و ترکسغاا  شغر  های سغرزمین از میانه آسغیای از وسغیی  گسغار  در اقلیم 
 قزاقسغاا  در سغیردریا و آمودریا های کاار  تا گرفاه آلاای  و شغا  تین کوهسغاان  نواح 
 سغید .  چاووشغ ) شغدند  پراکاد  سغیا  دریای سغواحل تا و خزر دریای شغمال و شغر  تا و کاون 

 (.71    96 تاریخ سکا قوم یاب  ریشه. شااخا  باساا  محمد 

 باام ینهاد  آریای  مردما  پامیر حومۀ سغاحات  بر و دور مردما  که اسغت  برین قرار اگر
 تسغمیۀ وجه دریافت  نۀبها بهگشغت، باید  قوم  چاین دنبال پس باشغاد  کرد  زندگ  ها سغکا

 موضغوعات  گر بیا  هر کدام شغا  که  سغر زدم را زیادی اکادمیک و علم  مقاالت  شغناا ،
          نام تحت مقالۀ  یک آ  جملۀ از اما کرد  خواه  رجوع آ  به جاجای  که هسغااد  بکر و تاز 

 توجه مورد  رودی باای حمیرا و جیفری سغیاوش داکار اثر (شغهاامه در سغکای  قوم جایگا  )
 .میباشد  تحقیق این خا   ارزیاب  و ،تحلیل

 دریا آمو و چین ، سند  حومه های در ها سکا موجودیت  بر ها نوشاه سایر ماناد  مقاله این
 گفاۀ به و است  پرداخاه حوز  این سکا  رسوم و آداب  فرهاگ بر بیشار و میگذارد  صحه
 از و شغدند  مایا ن تاریخ در میالد  از پیش هشغا  سغدۀ در بار اولین برای سغکایا مقاله این

 و هاد  جز سغغکاها که اند  موافق پهوهشغغکرا  که بودند  اروپای  و هاد  اد نه های شغغاخه
 ه  به مرتبط لهجۀ و گویش چادین به سغکای  اقوام. هسغااد  ایران  نهاد  از احاالا  و اروپای 
 زمسغاا   45  شغمار  اورمزد   نامه  فصغل.   شغاهاامه در  سغکای   قوم  چایگه.  سغیاوش دکار ،  جیفری.) میکردند  تکل 

 – اند  شغد  شغااخاه مرکزی آکسغیا در سغکاها عمد  گرو  سغه کل  طور به.  (5     1397
 سوی آ  سکاهای) پرادریه ایسکای .3سند  سوی آ  سکاهای سکاسوگدم. 2، خود  سغکاتیگر .1
 (6    هما )(دریا

https://www.youtube.com/watch?v=EqGOSSR1Zv4
https://www.youtube.com/watch?v=EqGOSSR1Zv4


 

 شغنان سیمایاداره نشرات                                           6               "امامت جاهد" نازنین

 

 و محالت  در باسغاا  زما  از ها سغکای  که میرسغی  نایجه این به ماابعبابر عطف توجه به این 
 باق  ی  شغبه و شغک هیچ آ  در و اند  کرد  زندگ  دریا آمو ماورای   و پامیر های  حومه
و افارا  فرهاگ ،   اشغاراک موضغوع،وجو  به مرتبط دیگر ماابع مابع،و ازین اسغافاد  با لذا نیسغت 

 . یمیگیر بررس  به امروز های شناان  با را باساا  سکاهای زندگ کلاور و

 :سکاها آیین و مذهب

 م  فروا  احارام گانشغا  مرد  گورهای به خود  های زیارتگا  و پرسغاشغگا  جای به سغکایا
 خیل  اگر (7     هما .)کااد  نثار ها گور این حفظ برای را جانشغا  بودند  حاضغر و گذاشغااد 
 پرسغا  مرد  مسغئله انحا از نحوی به شغناان  بین در ه  هاوز شغود  توجه مان این به دقیق

 محلۀ به است  که ی  هزیاه و عاوا  هر به را ها جااز  دارند  دوست  ایاکه اول بابرجاست 
 روز در .میروند  شغا  گا  گذشغاه قبرهای به غذا باتهیه عیدین در .دهاد  اقالان خود  زادگا 
 زرگب تا خورد  از ماوف  شخن   خانوادۀ اعضایتمام  ،یک  از اعضای خانواد     فوت  از بید  سوم
 و غیر  و قبر باالی افروخان آتش میروند  ماوف  مقبر  به صغاد  صغبح رسغید  از پیش
 .ذالک

 الهه وسغاا تابا  دربار  را دیا  مراسغ  بزرگارین و پرسغایدند  م  را ی یطب عااصغر سغکاها
 پا بر را آتش به خورد  سغوگاد  مراسغم  در و میداشغااد  پا بر بود  آتش مظهر که بزرگ
 از وبرخ  اسغت  زند  شغناا  مردم بین در آتش به خورد  سغوگاد  و آتش ضغوعمو. میکردند 
 با بازی نداد  اجاز )،(االوپرک) :ماناد  دارد  وجود  هاوز تا  آتش  شغمرد  مقدس های نشغانه
 و(قربا  عید  ایامدر  کاهدا  تا گرفاه نشغیمن خانۀ از درواز  تمام در پلاه کرد  روشغن)،(آتش
 بید  که باشغد  ود نیاکا  شغناان  ها   زما  های رسغ  از ممکن که ( راروشغن چراغ) میشغود  حا 
 (روشغن  چراغ) اسغماعیلیا  بین در زیرا. باشغد  گرفاه قرار خسغرو ناصغر پیر تائید  مورد  ها
 .اند  کرد  زندگ  آ  در سغکاها که اسغت  وابسغاه محالت  به تاها و نیسغت  کل  اصغل یک
و بوسغید  دیکدا  )آتش(  در هاگام  (هومۮ  خیرند )،(ۮهوم اد څیا اکدے) ماناد  آتش باالی خورد  سغوگاد 

 . رسومات مروج در شناا  را مشاهد  میکای سفر یک  دیگری ازین 

 تیویذ  تاثیر و جادوگری و سغحر به و بودند  خرافات  نهایت   ب  بدوی اقوام همه ماناد  سغکاها
 بیضغ  ماناد  درخاا  الیا  از های دسغاه وسغیله به آنها غیبگویا   داشغااد، اعاقاد  طلسغ  و

 ه  هاوز شغناا  مردم که راسغا  به .(12    -هما ).کردند  م  پیشغگوی  را آیاد  طوایف
 دارند  فزیک  زخم  که مریضغا  برای حا  که میرسغاد  نظر به شغایق تیویذات  در چاا 
 گوی  پیش  ،هوا و آب  گوی  پیش ، ی تاعزا گرفاه ومارت از تیویذات  این. میکااد  تجویز تیویذ 
 ، محافل سغایر و خوشغ  های مراسغ  در خلیفه نزد  نحس سغاعت  سغال،دید  گرم  و سغردی
 بازوی بر مردم کثریت ا ه  هاوز که هیگل هفت  داشغان  حسغاب، و عیدین مییاد  پرسغید 
 و رنگ زما  و باگزشغت  ممکن  مسغائل این که شغد  بایدیادآور مارد دید اسکت   دارند  خویش
 میمول خیل  شغناانیا  بین در،  مااطق سغایر با توجه امابا اسغت  گرفاه بخود  را اسغالم  بوی
 برای حا .باشغد  ها سغکای  ماند  بجا میراث  و اجدادی رسغ  هما  تاثیرات  حامن که اسغت 
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ا  و میکااد  وعرج تیویذات  به ه  حیوانات    ه  بز یا و گاو برشغا  که  میشغوید  ماوجه بیضغا
 .نمایاد  م  بادی فال ه  حیوا  شد  گ  صورت  در و میباشد  ویزا طومارآ یک

 شغهر در که واقع در و میکاد  شغگفت  اظهار سغکاها میا  در پرسغشغاگا  فقدا  از هیرودت 
ا  را آ  که چیزی یا پرسغاشغگا  هیچ سغکای  های  هاوز تا دانسغت   دیا مراسغ  به باوا  قطیا
 یاد  و هیرودت  گفاۀ به اگر  (10     شغهاامه در  سغکای   جایگا   سغیاوش دکار ،  جیفری.)اسغت  نشغد  کشغف
 کهن تاریخ که ها شغناان  به نیز را موضغوع این میاوا  شغود  دقت  نیز جیفری آقای آوری
 نواح  از یک هیچ در  پرساشگاه یا آثار کدام هاوز تا که زد  پیوند  دارند  تاریخ جبین در

 برای را اسالم از پیش اقوام زندگ  از حکایت  که خورد  نم  چش  به آ  ماورای و شناا 
 یزیاد  تاریخ  بجاماند  آثار و ها کد  آتش انواع مااطق سغایر در حالیکه در.نماید  بازگو ما

 . دارد  وجود 

 :سکاها تدفین مراسم

 جساد ا امیا نخست  . میگرفت  انجام وقار و هیبت  درکمال ه  و بود   اپرزحم تدفین مراس 
 و نهاد  م  ارابه به را جسغد . شغد  م  آماد  چیز همه بید  میدوخااد  آنرا سغرس و ل خا را

 زبا  با و میکرد  حرکت  جسغد  دنبال به کاا  زاری خود  موی برید  از پس طایفه اعضغای
 (12    هما ).میزدند  زخ  شا 

 سغبک و زیاا  اشغیا  تزئین شغیو  ها سغکای  فرد  به ماحصغر ها گ  ویه  از دیگری یک 
 فرهاگ  نفود   حوز   رضا ،  رضالو.)کرد  مشاهد  شا  گا  مرد  با میاوا  را آنها جاگ  ابزار یه و

 (17    1397 سکای  اقوام فرهاگ  تیمالت  و

 برخ  شغد  پیدا لذا اسغت  آمد  ها سغکای  به نسغبت  طلب م عین نیز دیگری ماابع درچادین 
 افراد  توسغط که مقبر  های کاری کاد . نیسغت  جهت  ب  ها شغناان  قبور در عایقه آثار از

 در گا  زیارت  و ها قبر میا  از قیما  وسغایل بیضغ  یافان و گرفاه صغورت  جو اسغافاد 
 .اند  داشغاه را رسغ  این سغابق های شغناان  که میسغازد  روشغن را موضغوع شغناا  ولسغوال 
 عزاداری هاگام و نکردند  کوتاه  کرد  قربان  از سغکاها " دیگری موضغوع یک همچاا 
 (هسااد   سکاها چه کسان ).کردند  م  کوتا  را خود  موهای و کردند  م  خو  را خود 

 کرد  خو  تاها دارند  خود  فرهاگ در زما  دیر از ها شغناان  که دیگری فرهاگ ه  این
 کرد  خو  یبجا ول  ندارد  وجود   باشد  بود  شخن  بد  کرد  خو  از مراد  الباه که    خود 
 ذبح این.شغغود  خو بید از هرفوت   باید  که اسغغت  مروج حیوانات  ذبح عزاداری در، خود  بد 

حا   و اسغالم  فر  سغایر و هاسغت  شغناان  رسغ  تاها درعزاداری کرد  خو  و حیوانات 

 هاوز تا ریش و موها کرد  کوتا  .ندارد  وجود  اند  بود  دور سغکاها قلمرو از که اسغماعیل 
 داری  که اسغت  میلوم ازین .میگوهی  ( تیښغت  بۈ )مراسغ  آنرا که دارد  وجود  اداریعز در
 تا هاوز تیقیب میکای . مانرا اجدادی رس  هما 

https://www.nkj.ru/archive/articles/23225
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 :سکاها طرزپوشش

 .بود  شغد  دفن گور در یافاه تزیین صغورت  به و خود  زیورآالت  تمام با سغکای  شغاهزاد 
 ماناد  قیما  سغاگهای و مفرغ  طالی ، جاسغهای در تزییا  های مهر  تزییا ، های دکمه
 تزییا  های حلقه بودند، لباس روی بر پرچ قابل که مفرغ  تزییا  های پالک عقیق،
ا  که مفرغ   که تزییا  های پولک است، بود  زاد  بزرگ این انگشاا  بر مشخصا

 (319    هما .)است  شد  دریافت  میرفااد  کار به لباس آراسان برای

 ای پرجاذبه جادوی  قدرت  دارای طال داشغااد  اعاقاد  و ند  ا بود  طالدوسغت  بسغیار سغکاها
 جواهرآالت، قالب  در طالی  وسغایل انواع سغاخت  و زرگری امر در دلیل همین به اسغت،
 فصغلاامه.  اکبر  عل   سغامخانیای،) .داشغااد  مهارت  تزییا ، جاگ  وابزارآالت  رزم  لباسغهای ظرو ،

 (99 بهار 113    شااخا  اسطور  و عرفان  ادبیات 

 را آ  پرتجمل اثاثیه با باواناد  که نداشغااد  ماقول  غیر مسغکن و ثابت  محل  چو  سغکاها
 که تابلوها نقاشغ  و ها سغاگ تخاه روی حکاک  صغایت  و سغازی مجسغمه ناگزیر بیارایاد 
 .یابد  م  دوام ناشغااخاه و بیگانه قبایل این نزد  باشغد  م  مماازی و خا   هار جملگ 
 و خود  برای ابزاری و ادوات  و شغد  م  زرگری و لباس زیبای  ماوجه ها آ  تجمل تمام

 اسغب، باد  سغیاه کمرباد، قفل ، قزل اسغب، دهاه گیر ، :اشغیا  قبیل این .سغاخااد  م  اسغبشغا 
 و چوب  بلاد  های میله ارابه، زیات  برای قطیات  اسغب، دهاه ی باد،حلقه شغمشغیر حلقه
 » اوال نوین « داد  نشغا  و هارنمای  برای مخصغوصغا های قال  مثل قال  و فرش وسغایل
 هار حسغن دکار درخشغ ) اسغت  رفاه م  کار به آنها بزرگواری عالی  نمایاند  و ظریفه صغاایع

 . (6     هما ) .)تیز نوک کالی با (تیزخود  سغکاهای همچاا  و (1393 سغال  79     سغکای  اقوام
 کال  گواه  به نیز تیزخود  سغغکاهای قبیلة میا  در حا  ظاهراا  که اسغغت  توجه جالب 

 از گونه دو اَپَدانه، سغکاهای تیزخود  کال  و بیسغاو  در آنا  باد  در فرمانروای اسغکونخه،
 ، افگاد ). اسغت  سغر پاییا  قسغمت  محافظ فاقد  آ  نخسغاین که میخورد  چشغ  به سغرپوش این

 (1398 سال  9    خ یتار علوم های پهوهش ، اشکان  های سکه نخساین دز سرپوش خاساگا  ، احسا 

 های سغکای  به نیز را امروزی یها شغناان  نسغل میاوا  سغکای  پوشغش طرز به توجه با
 از گلدار های لباس تهیه طرز ه  هاوز شغناان  فرهاگ در زیرا گر  نمود. میالد  از پیش
 سغاخان در. اسغت  مروج رنگه های پلک با نیز ایزارباد  وحا و کال    جانکت  تا گرفاه جراب 
 از درخشغغ  آقای که چاانچه. کرد  میاوانی     مشغغاهد  وفور به نیز آ  تزئین و اسغغب  اسغغباب 

 ماناد  میخورد  چشغ  به وافر خیل  ه  هار اینمیکاد، آوری یاد  سغکاها بین در چوب  زئاات ت
 شناان  یها خانه بین در کهای چوب  تیرک ه  و( دو چاږ) چوب  های گهوار ،صادو  ئینتز

 .برد  نام میاوا را(چکیږیجبۈ)میدهد  ارتباط ه  با را ساو  دو که دارد  وجود 

 این که میدهاد  نسغب  ه  تیز نوک کال  به را سغکاها که میشغوم ماوجه جا از بسغیار در
 را تیز نوک کال  آ    هاشغناان که اسغت  مروج   هاشغناان بین در نیز پوشغش طرز گونه
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 تاق  وۮ ) :ماناد  .برند  م  اسغافاد  آ  از نیز گیری انداز  واحد  برای حا  و میگویاد  تاق 
 (لشک

 : سکاها خون خوردن

 و میرردازد، آنها  خورد   خو  شغرح به سغکاها، توصغیف ضغمن خود  تاریخ در هرودوت 
 خو  میکشد، را موجودی زندگ  در بار نخساین برای که سکای  هر که میکاد  بیا  چاین
 آیین این. بازنمود  میاوا  نیز را خورد  خو  این موضغوع همین بر باا .میاوشغد  را او
 و کرد  رسغغو  آنها بازماندگا  های افسغغانه و داسغغاانها در که دانسغغت  سغغکاها قوم کهن

 های  افسغغانه در  اسغغاطیری  های مایه  بن  بررسغغ  ، شغغهزاد   و  نهاگ ،  بور)  اسغغت  شغغد  گر جلو  ایاگونه

 (.99 سال 125-93    سیساان 

 چاد  تا  و دارد  وجود  شغناان  بین رد  نیز کهن رسغ  این میداناد  بخوب  عزیزا  که چاانچه
 بیاد  ممکن. خوردند می ونمودند  پخاه را خو  خانواد  برخ  که بودم ماوجه ه  پیش سغغال
 خو  زناد  م  را چاجشک که باری اولین میروند  گاجشک شکار به کسانیکه که باشید  داشاه
 غولک دساه در آنرا خو  از قسمت  و گردد  باز شا  شکار گویا که مکاد  م  کم  را او

 .مالاد  م  خویش

 :سکاها خانه و مسکن

 پیوسغاه که سغکای  مردا  و اسغت  بود  آنها دائم  خانة مازلة به سغکاها سغرپوشغید  هایاّرابه
 کلّ  بطور. گشغااد م  باز آنها در اقامت  برای هاگام شغب  تاخااد،م  سغو آ  و سغو این به

 و بودند  گو بذله و تابل و فربه آنها. گذشغت م  خوشغ  به نسغبةا  سغکای  افراد  روزانة زندگ 
 شغهر   صغفت  دو این به  یونانیا   میا  در و کردند م  افراط نوشغ  باد  و شغکمبارگ  در
 بسااد م  دوسا  و برادری پیما  ظر ، یک از نوشید  با میگساری، مراس  در سکاها. بودند 
 . پرداخااد م  تفریح به عود  شبیه زه  سازهای نواخان و رقصید  و خواند  با و

 سغغاگ  مامایغغز الیغغه   چهغغار از کغغه اسغغت  منولسغغاا  غغغرب  در سغغکای  کورگانهغغای از یکغغ  
 تشغغکیل چوبغغ  تیرهغغای را آ  شغغالود   و شغغد  پوشغغاند  ک خغغا بغغا کغغه اسغغت  شغغد  سغغاخاه
. اسغغت  شغغد  تیبیغغه مرکغغز سغغمت  به دایغغر  محیغغط از شغغیاع  صغغورت  به کغغه اسغغت  داد 
 (72    1397 سکای  اقوام فرهاگ  تیمالت  و فرهاگ نفود  حوز  رضا ، رضالو)

 ودرعین گوی  بذله و موسغیق  آالت  نواخان و ید رقصغ  که میشغود  نظریه این به توجه به
 عین در و پذیرفت  اجدادی میراث  ی بگونه نیز را ها گسغاری م  به مردم عالیق زما 
 برخ  حا  و به تیبیری امروزی }خانه سغکای    پامیری های خانه که میشغود  شغاید  زیاد  زما 
 ه  رسغ  این حالیکه در اسغت  داد  نقشغه زردشغت  را ها }سغکای  امیریپ ی خانه میگویاد 
 مفرغ  ابزار سغاخت  اهال  اصغل  شغنل . اسغت  میالد  از پیش هشغت سغدۀ   سغکاهای به مربوط

 و ها گودال در صغایاگرا . بود  دامداری و کشغاورزی همچاین و سغفالگری بافادگ ، آها ، و
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 م  زندگ  سغاگ  های خانه در اشغرا  کردند، م  زندگ  دار سغاو  زمیا  های سغاخاما 
  (هسااد   سکاها چه کسان ).کردند 

 که شغکل  نهمی به را ها شغناان  خانۀ که شغدم ماوجه ماابع از دیگر جای یک در من
 اسغت  خانه داخل در که دیکدا  از و اند  کرد  عمارا میالد  از پیش سغد  هشغت  سغکاها اسغت 
 و دادم دسغت  از را مابع آ  توجه عدم اثر بر زیاد  تاسغف با که اسغت  رفاه سغخن نیز
 .که در کدام یک از ماابع به آ  سرخوردم نیامد  خاطرم به دیگر

 :سکاها زبان

 برجای میانه شغکل نام که اسغت  میانه ایران  زبانهای از خاا  زبا  یا میانه، سغکای  زبا 
 برجای آثار وسیله به گویش دو میانه سکاهای زبا  از .است  باساا  سکای  زبا  از ماند 
 سغیاکیانگ در تمشغق و خان در که ها آ  آثار کشغف ماطقه باابر که اند  شغد  شغااخاه ماند 
 خاا  گویش به که آثاری .شغدهاند  نامگذاری نیز خاا  و تمشغق  گویش دو به اسغت  چین

 تمشغق  گویش از .میباشغاد  بودای  ادبیات  تاثیر زیر و شغد  نوشغاه براهم  الفبای به هسغااد،
 .میگردد  باز میالدی ده  تا پاج  های سغد  به ها آ  نگارش که آمد  دسغت  به آثاری نیز
 همچاا  اما نمودند  شغیا  عقبن اوینوری ترک  زبا  سغود  به زما  هما  در زبا  دو این
 این با اسغت  ممکن که میباشغاد  رایج ایران  گویشغهای چین، غرب  در پامیر، کوهسغاانهای  در
 میانه سغکای  زبا  با زیادی شغباهت  وخ  و پشغاو زبانهای .باشغاد  داشغاه دور پیوند  زبا 
     1393  جوزا 4  زمین  خراسغا   تارنمای(   ها سغاک  یا ها  سغکای )  ها اسغکیت   عزیز،  آریانفر) .میدهاد  نشغا 

15.) 

 زبا  از واژگان  مجموعه ورود  با که بود  آریانها زبا  هما  اشغغکان  وی  پهلو زبا 
 کم  که بود  سغاسغان  پارسغیا  دورا  تا و گشغت  تولید  پارتیا  زبان  فرهاگ به سغکای 
 (.1390  12    ایرا  فالت  در ها آریا  ها آرایای  احمد ، علیاق ) .کرد  تنییر

 مکشغوفه سغکای  اسغااد  .کردند  م  تکلّ  ه  به مرتبط لهجة و گویش چادین به سغکای  اقوام
 ویهۀ تمایزات  دلیل به و اسغت  توجه قابل زبا  این آثار دیگر به نسغبت  خان ناحیة از

ا  زبان ،  نشکر :بهران .فارسک   اان باریخ ، مهری، ااوری،).دارد  شغهرت  خاا  -سغکای  نام به اصغطالحا

 (75 ص .وطره

عزیزا  بیشغغار از همه واقف اند که  و نیسغغت  نیازی به تحلیل و بررسغغ   زبان  تفاوت های   درقسغغمت  

 زبا  هما  شغغناان  زبا  که هویداسغغت  ازینباشغغاد  گا  حومۀ آمو دریا به چادین زبا  تکل  میکاد اما 
 .است  سکائ 

 میراث  را امروزی شغناان  که ماند  نم  باق  شغک  تشغابهات  چاین به توجه اب ترتیب  بدین
 سغکاهای زندا فر  هما  اصغیل شغناان  که میکا  گیری نایجه چاین من و نخوانی  سغکاها دار
 ؟هسااد  ها ک  سکاها که بود  آ  دنبال باید  است  چاین اگر پس هسااد  میالد  از قبل

https://www.nkj.ru/archive/articles/23225
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 پیاله میا  به سغکیث  یونان ، زبا  در. هسغااد  مشغهور سغکیث  به،هرودوت  هاینوشغاهسغکاهادر
 اه سغغغاااا که گردید ذکر ااال در چنانچه  یرا اسغغغت باجه مارد امرا  اای شغغغغنان  فرانگ در ام پیاله ] اسغغت،

 چین  یا پیاله یک اادهخان اعضغغای  یا  فات  مان در ام امرا  اا شغغغنان  ، اسغغبند وایل احبرام خاد گان مرده

 دوشبه هپیال افرادی را هاآ  هایونان  ایارو، از[ نندمیشغغغاا وار ااالی ا ارند م  مقاره اه خاد اا را
. نامیدند م  (Secolotes) سغکلاث  را خود  اروپای  سغکاهای که افزاید م  هرودوت . نامیدند م 
 و کوروش روزگار در .اسغغت شغغد  تبدیل سغغیت  به اروپای  هایزبا  در (Scythe)کلمه همین

 دریای شغغغمال  هایکرانه تا گرفاه انهمی آسغغغیای از جاوب ، روسغغغیه سغغغرتاسغغغر داریوش،
 نام که بودند ( پارسغ  مادی، بلخ ، سغندی،) تبارایران  هایقبیله مسغکن ،سغیا  دریای و کاسغرین

 جاوب  در که هاقبیله این. ماند  جا به دیرگاه  تا( ایرا  از شغد  مشغاق) اال  مشغارکشغا 
 میا  به ska باسغاا  فارسغ  ریشغه از) سغکاها هاپارسغ  وسغیله   به زیسغااد،م  امروزی، روسغیه

 یونان  به) هااسغکیت  را هامردم این ها،یونان  که حال  در شغدند م  خواند  قدرتماد  نیروماد،»
scythai)  ) نیرومادی » میا  به سغکاها، که اسغت  میاقد  ه  میرفخرای  مهشغید  .نامیدند م» 

 باسغاان  ریشغه از مشغاق را، (saka) سغکا فارسغ  واژ  بیدی باغ رضغای  حال  در اسغت،
sak*، و دانسغاه [یدادم معن  رفبن ام شغنان   اان اه " سه" ااژه] گردید « گشغان، رفان،» میا  به 
  (ویکیریدیا: سکاها).داند م  «دوشبهخانه و سرگردا » را سکاها

 ساکا باساا  فارس  زبا  در. است  داشاه مایددی های تلفظ مخالف ملل نزد  سکای  اقوام نام
(Curtis )ها اسکوت  یونان  زبا  در (Gershevitsh )زبا  در ، ایشکوزای ، آشوری در 

 فرهاگ  تیامالت  و فرهن نفوذ  حوز ). اسغت  شغد  ثبت  چاکا هادیا  نزد  در و ، سغای چیا 
 (.71    سکای  اوقام

 چاین (73   ) در ها سغغکا ی بار  در صغغحرانوردا  راتوریامر کااب  در گروسغغه رنه
 نام به را ها آ  چیایا  که بود  ملا  مسغکن کاشغنر و فرغانه ، تاشغکات  ماطقه:"  میاگارد 
 آ  ها هادی و ها پارس. اند  یاکرد (  اسغت  بود   Sseuk آ  قدی  تلفظ)( Ssesu)سغو
 .اند  شااخاه م ( Sakia) سکه نام به را آنها یونانیا   و" چاکا" یا"  شاکا"  باام را ملت 

 که اسغغت  پهااور و وسغغیع شغغناا  یک تحقیق ازین ماظور که شغغدم یادآور سغغخن آغازدر
 درسغت  را سغکاها به مربوط ها واژ  اگر  آخر در و کردم واضغح آنرا وسغیت  موجودیت 
 اند  نامید  ه  ایشغکوزای مباا ها آشغوری که " جکا -شغکا -سغکا"در کای  یاب  ریشغه و تحلیل
 بود  سغکاهاقلمرو  مربوط آمو طر  دریااشغکاشغ  دو  کلمه وسغیع میا  به که کرد  اقاباس اشغکاشغ 
 اسغت  بود  ها سغکاهای  قلمرو جز که اسغاکیاول چین، سغیاگیانگ که نیسغت  جهت  ب  .اسغت 
پرداخان به وجه تسغمیۀ شغناا  اسغت لذا از  بررسغ  تحقیق این مقصغد  ایاکه اما باشغاد  نداشغاه پیوندی

 شغاکا ها پارس را[  سغکای ] سغکا که اسغت  آمد  ماابع در ایاکه سغایر تسغمیه ها جلوگیری میکا .
 یا شغغک ] شغغاکها پارس تلفظ با سغغکاها مفهوم هما میاوا    دقیق کردند  لفظت چاکا یا و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7#%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88
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 که آید  م  دقیق اسغت  پارس قدی  آثار مهمارین که شغهاامۀ فردوسغ   تیبیر وبهکرد  مفهوم[ک چ
 :گوید  م 

 مام مهره یک چا نمادی ا یککککشان   -    امر دریای که چندان رسبم دید سپا

 کاله دگرگان جاشن رگانهککککککککدگ     -   سپاه ااری ا شان  ا کککککککان کش

 .میسراید  چاین (175) بیت  در فردوس  (14) بخش کشان  داساا  کاموس در همچاا  و
  سند ا ااری ا رام  ا چغان  -  اند ا سقالب ا شان  ا کشان 

 یا شغکا پارس ها  را( سغکا اهل سغکای ")سغکا" مابع قول به زبا  پارس شغاعر  ماظومهین  در
 است  پارس شکاهما  تلفظ دقیق ( شکا )میکااد  میلوم میگردد که  تلفظ ها شکای 

 خصغاین  هما  خود 177و 176درابیات  175 ابیات  ادامۀ در شغاعر که اسغت  این توجه جالب 
 : است  ذکر باال در که میدهد  بازتاب  را سکاها به مربوط

 کاله دگرگان جاشن انهکککککککدگرگ       سیاه ا ا رد سرخ شده ان کککککککجه

 ای باشه نا ا رئین اککککککککن درفش        ای گاشه ار اه رگانککککدگ  اان  

 که اسغت  گرآ  نمایا  بیدی ابیات  خواند " شغکا "نمیشغود  را شغکاها که باشغد  برین فرض  اگر
 شغکا اسغت  ها پارس تلفظ به سغکا هما  ماظورش و قرارداد  خطاب  مورد  را( شغکا ) شغاعر
 .رفت  سخن آ  از باال در چیزیکه میزند  سخن آنها کال  و ،لباس آئین زبا ، تفاوت  از که

 جوی  تمسک فرضیات  بر ثقه مطالب  همه این با نمیخواه  و است  واضح خیل  مطلب  هرچاد 
 آنرا نمیخواهد  دل در ذها  خطور میکاد   شغناان  زبا  در که فکری جرقۀ یک به توجه با ول 
با توجه به ماابع فو  یونانیا  سغکا ها خود را "سغکه "میخواندند و  .اسغت  سغکه واژ  آ  که  نکا  بازگو

 اسغت  صغفت  شغناان  زبا  در ول  اسغت  اسغکااس هما  فارسغ  زبا  درسغکه  کهاسغت  درسغت این  
که با آدم که که ب  آدم و هویت  و عزت  صغاحب  آبرو با و شغخصغیت  با فرد  ییا  سغغ  سغغ
 . خاندا  و عزت  فاقد 

 واسغت  (شغناان    -شغکاان )شغکای  – سغکای  زبا  آ  باسغاان  مفهوم به شغناان  زبا  نایجه در
 باگویش تلفظ غلظت  و ایام مرور به که است   شکا یا سکا خود  باساان  مفهوم به شناا  خود 
 ما زبا  حالیکه در .اسغت  شغد  مبدل نا ږوبرای شغناان  ها خو  شغناا برای فارس ها   گوناگو  های
 .است  سکا ما قومیت  و سکای 
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 ( 1393سال   79)درخش  دکبر حسن انر اواام ساای  ص   10
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 (  99سال  125-93) اار ، نهنگ ا شه اده ، اررس  ان مایه اای اساطیری در افسانه اای سیسبان  ص   12
 ( 72ص  1397)رضالا ، رضا حا ه نفاد فرانگ ا بعمالت فرانگ  اواام ساای    13
 ساااا چه کسان  اسبند  14

  ( 15ص   1393جا ا  4)رریانفر ع ی ، اسایت اا) ساای  اا یا ساک اا ( بارنمای خراسان  مین   15

  ( 1390   12)علینق  ،احمد ررایای  اا رریان اا در فالت ایران ص    16
 (75ص  .وطره نشر :بهران .فارس   اان باریخ ، مهری، )ااوری،  17
 ایایپیدیا  ساا اا  18
  ( 71)حا ه نفاذ فران ا بعامالت فرانگ  ااوام ساای  ص    19

 ( 73ی صحراناردان ص )گراسه، رنه امپرابار  20

 175-176-177(اایات 14داسبان کاشان  اخش )  کاماس ، فرداس  ، شهنامه  21

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EqGOSSR1Zv4
ttps://top-electrician.ru/fa/appliances/zhilishche-drevnih-skifov-skify-aborigeny-territorii-rossii-vneshnii/
ttps://top-electrician.ru/fa/appliances/zhilishche-drevnih-skifov-skify-aborigeny-territorii-rossii-vneshnii/
1.%09https:/fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7#%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88

