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 کیمری ھا

  یزدان صفایی: نویسنده

  شناسی کیمری ھا خاستگاه و نام

کیمریان، قومی جنگجو و ساکن در جنوب روسیه از اواخر سده ی ھفتم از قفقاز عبور کرده و وارد آسیای غربی شده 

ھرودت و برخی از نویسندگان باستانی نیز آنان را از ] ١.[بودند و بر ضد اربابان اورارتویی خود سر به شورش برداشتند

فھماند که استپ روسیه واقع در شمال دریای سیاه در تصرف قوم  تالگرن، نیز می] ٢[دانند ساکنان جنوب روسیه می

در منابع آشوری از . گوید که آنان از طریق بالکان و داردانل به آسیای کھین رفتند استرابون می] ٣[کیمری بوده است

که در تورات از  پسر یافث،» Gomerگومر «یاد شده است، و نام آن ھا را نیز با » Gimirraiگیمیریایی «آنان به عنوان 

ھا را   در اسناد آشوری و یونانی، کیمری) ٣-٢آیه  -١٠سفر پیدایش، باب (دانند  آنھا نام برده شده است، یکسان می

در واقع این دو قوم کامًال به ھم مربوط بوده و غالبًا به یک زبان سخن ] ۴.[اند گاھی با اقوام سکاھا یکی دانسته 

  ]۵.[گفتند می

  

مرزھای جھان، در اوقیانوس «به جایی رسید در  Odysseusگوید که کشتی اودیسه  می) ١-١٣، XI(ه ھومر در اودیس

ھا  ھرگز خورشید درخشان با پرتو خود بر آن . ھا، که میان مه و ابر فرو رفته است، در آنجا قرار دارد  شھر کیمری. ژرف

که از آسمان به سوی  آید و به ھنگامی تاره باال میکه از آسمان پر س چنین است به ھنگامی ھم). نمینگرد(تابد  نمی

ھای   با توجه به سروده] ۶[».گسترد ھای خود را بر روی مردم بدبخت می انگیز، بال  کند، و شب غم شرق حرکت می

ی آن سوی جھان، و در کنار رود  ھا، بایستی جایی در باختر دور، یا شمال غربی، در حاشیه  ھومر، جایگاه کیمری 

ھا را   داد و مدخل جھان تاریکی بود و از این رو، کیمری انوس مانندی باشد که مرزھای جھان ھومری را تشکیل میاقی

  ]٧.[توان مرزبانان بشری دانست می

ی کریمه به   ھا ھنوز در نام شبه جزیره  زیستند و نام آن این قوم در پیرامون دریای آزوف در شمال دریای سیاه می

  ]٨.[خورد چشم می

  ھا در تاریخ کیمری 

ھا  گاه سکاھا گردید و آنان جای کیمری  ھا بود، سکونت  ھای شمال دریای سیاه که در تصرف کیمری مرغزارھا و دشت 

ی   ھا از پایان سده کیمری ] ١٠.[ھا به مجارستان و برخی دیگر به تراکیه کوچ کردند  بخشی از کیمری] ٩[را گرفتند

پیش رفتند و به بخشی از این سرزمین، که بر اثر منازعات با ) ارمنستان(مرزھای وان ھشتم پیش از میالد، به سوی

اورارتو ] ١١.[مخلوط شدند) وان(شروقین دوم ضعیف شده بود، در اواخر آن سده، حمله بردند و احتماًال با مردم 

ک دسته از آنان در طول ی: کیمریان به دو بخش تقسیم شدند . نخستین مملکتی بود که متحمل آسیب کیمریان شد

ی              قرار گرفتند، در صورتی که عمده» Kshatritaخشثریته «ی ارومیه حرکت کردند و اندکی بعد جزو متحدان        دریاچه 

نتیجه به سر حد شمالی آشور، به پیشرفت به سمت مغربی، در جھت آسیای صغیر  سواران آنان، پس از ھجوم بی

مجبور » tiuspaتیوسپا «ھا تحت فرمان        پیش از میالد، در اثر پیشرفت سکاھا، کیمری  ۶۶٠در حدود ] ١٢.[ادامه دادند

رو شدند تا این که   به کرد، رو شدند به آسیای کھین یورش ببرند و با پایداری دولت لیدی که از آشور کمک دریافت می
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] ١٣.[ارند و سراسر شرق آسیای کھین را به تصرف درآورندپیش از میالد توانستند دولت لیدی را از میان برد ۶۵٢در 

پیش از  ۶٣٧ی آشور و پیشرفت سکاھا در حدود              یورش دوباره ] ١۴.[ھا به پادشاھی فریژیان نیز پایان دادند            کیمری

که برای ھمیشه کیمیریایی باقی ماند،  ھا را در ھم شکست و حکومت آنھا را بر بخشی از کاپادوکیا،            میالد، کیمری

  ]١۵.[شد نامیده می» Gimirگیمیر «ھا،        کاپادوکیا ھمیشه از سوی ارمنی. کاھش داد

آمده بودند و نیز از » ھای دوردست  از سرزمین«ھای خود از پیروزی بر کیمریاِن توشپا که          اسرحدون در سالنامه 

  ]١۶.[، نوشته است)اسکیت(شکست نیروھای ایشپاکی آشگوزا 

  ھا      ھنر کیمری 

تالگرن دانشمند فنالندی ] ١٧.[ھا است        ھای لرستان منسوب به کیمری          گوید که مفرغ ایدت پرادا از قول گیرشمن می

ھای        د که گنجینهشو دھد و یادآور می ھا نسبت می     ی دنیپر و کوبان را به کیمری      نیز اشیای یافت شده در ناحیه 

ھای مفرغین      و داس» Chtetkovoچتکوو «ی       پیش از میالد، گنجینه ١١٠٠-١٣٠٠، متعلق به »Borodinoبورودینو «

ھای        و داس  ١١٠٠مربوط به سال » Nicolaievنیکوالیف «ی مفرغین      کوره  پیش از میالد و نیزه ١١٠٠ – ١۴٠٠متعلق به 

پیش از میالد و تمامی اشیایی که در دانوب سفال و در کوبان به  ١٢٠٠مربوط به » Abramavkaاموفکا آبر«مفرغین 

، متعلق »Straomishatovskayaاستارومیشاتوواسکایا «ی   دست آمده، شامل قطعاتی از طال و گاوھای سیمین ناحیه

  ]١٨.[شود پیش از میالد، ھنر آنان محسوب می ١٠٠٠-١٢٠٠ی مفرغ متعلق به         پیش از میالد، و کوبان دوره ١٣٠٠به 

ی جنوبی به فرھنگ و تمدن ماورای قفقازی مربوط است و آثار یافت شده در گنجه        تمامی ھنر و صنعت کیمری روسیه 

. ھاست            سازی کیمری ی تالش نیز گسترش داشته مربوط به صنعت مفرغ     ھای جانوری که تا ناحیه       و قراباغ، با صورت

  ]١٩.[ی ھشتم پیش از میالد ادامه داشته است     پیش از میالد آغاز شده و حداکثر تا سده  ١٢۵٠یا  ١۴٠٠این ھنر از 

» کرچ«ی        جزیره ، که شھری باستانی در ساحل جنوبی شبه »Cimmercumکیمیریکوم «ھایی که در شھر   در کاوش

      انبار و ظروف مختلف و سالح متر، و ھمچنین مخازن گندم و آب ٢/۵اعی به ضخامت است، صورت گرفت، دیوارھایی دف

. جا به دست آمد ھای مربوط به دوران باستان، در آن      ھایی در گورھا کشف گردید، و نیز بقایای عصر مفرغ، در زیر الیه 

متعلق به » کرچ«ی تامان، و دیگری نزدیک        جزیره  ه ی ھفتم پیش از میالد، یکی مکشوف در شب         دو گور مربوط به سده

ی سالح       این فرضیه به وسیله. ھا مخلوط شده بودند         مردم بومی، یعنی اشراف بومی کیمری است که با سیندی

کمربند که نقش دو شیر شود که در گور اول به دست آمده است، به ویژه تبرزین مفرغی و قالب  ای تأیید می      ھای ویژه     

ی ششم پیش از       ھم تبرزین و ھم قالب کمربند، با اشیایی که خاص گورھای سکایی در سده . شوند در آن دیده می

ھای یافت شده در کاپادوکیا            اندازد که روی سر دیرک  ھایی می  قالب کمربند ما را به یاد شکل. میالد بوده، فرق دارد

در یک تصویر، یک تندیس کوچک مفرغی، که سواری را در حال تاختن . ھا بوده است          یگر اقامت کیمری است که محل د

ی آرمیتاژ پتروگراد وجود دارد که آنھا            ی زرین، کمان، نیزه و تبرزینی در موزه      شانه. دھد، و تیردانی ھمراه دارد نشان می

  ]٢٠.[دانند ھا می       را متعلق به کیمری

جای » گالیسی«پیش از میالد است، و در  ٧۵٠تا  ٩٠٠ھای   که مربوط به سال» Mihal Kovaمیحالکووا «ی            گنجینه 

بسیاری با   آید که دارای تاج زرین ناموری است که نزدیکی ھا به شمار می           ی تمدن کیمری       داشته، آخرین مرحله 

که در جنوب » Podgortsaپود گورتسا «ی                        در گنجینه. در اتریش دارد» Hallstattienتاتین  ھالس«ت صنعت قفقاز و صنع

» Koblevoکوبلوو «ی             دار مفرغی ناحیه     تبرھای ماسوره . شود است نیز نفوذ صنایع قفقاز بسیار دیده می» کیف«شھر 

ی ھشتم پیش از میالد در           داشت، در حدود سده » دو َدم«ھایی که نوک                  و نیزه »Odessaاودسا «در مشرق شھر 
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 –بوردی «ی                   ھا در رومانیا نیز رواج یافت و در ناحیه              صنعت مفرغ کیمری. شد ی جنوبی فراوان یافت می              روسیه 

وارد شده و » واالشی«در » Vartopuوارتوپو «و در » مولداوی«در » Muresمورس «و در » Bordi-Herastrauھراستراو 

  ]٢١.[ھا مدت زیادی در عصر مفرغ ماندند            کیمری. به مجارستان رسید و مفرغ مجارستانی را تحت تأثیر خود قرار داد

دھد که این ھنر در اوکراین مانند یک ھنر   تریش بدست آمده نشان میا» ھالشتات«ھا که در شھر           ھای کیمری        مفرغ

                مفرغ] ٢٢.[و صنعت روستایی و برزگری دوام داشته و در دوران سکاھا و یونانیان نیز استوارتر و پایدارتر شده است

  ]٢٣.[ھاست        ھای لرستان از آثار کیمری       ھای کوبان و بخشی از مفرغ

  ھا            زبان کیمری 

نام مشھورترین . اقل، حکام و فرمانروایان ایرانی داشتند دانند، و یا ال ھا را تراکیایی یا ایرانی می         معموًال زبان کیمری 

نامد  می» Lygdamisلوگدامیس «، که ھرودوت آن را »Tugdammeتوگدامه »، »Teuspaتئوسپا «فرمانروایان آنھا مانند 

چشمگیر » تھماسپ«یا » توس«با » تئوسپا«ھمانندی ] ٢۴.[، ایرانی بود» Sandakhsatraسانداخشترا «فرزندش و 

  ]٢۶.[ھا یکسان بود      ھا غالبًا با زبان سکایی         زبان کیمری] ٢۵.[است

  ھا           نژاد کیمری 

» بردع«مانند گرفتاری افراسیاب در (اند            ودار شدهبا نگرش به این چیستان که گاھی تورانیان در شمال غربی ایران نم

و » تروا«ھای   چنین نام ھم.شد  خوانده می) tauri(ھای کیمری به نام توری              شویم که یکی از قوم یادآور می) قفقاز

           ھا بودند که شاید بعدھا در افسانه           یمرینیز قوم دیگری از ک) sindians(ھا          سیندی. را نباید از نظر دور داشت» تراکیه«

ھا بسیار ھمانند با ھنر              ھای کیمری              برخی از یادمان. ھای ھندوستان اشتباه گردیدند                  ی آلسکاندر مقدونی با سندی

  ]٢٧. [نامدار لرستان است

االصل میداند که ھمراه سکاھا به آسیای صغیر، سوریه و فلسطین پیشروی       ایرانیکیمریان را از اقوام » گیرشمن«

  ]٢٨.[کردند

نام رود ] ٢٩[ھا ھستند                ھا ادعا شده است که لرھای امروزی ایران در واقع ھمان کیمری          ی اصل و نسب کیمری              درباره

  ]٣٠.[ھا دارد             ھا یا سیمری              ربی لرستان امروزی اشاره به نام کیمریواقع در غرب و جنوب غ» سیمره«

  پانویس

  ٢٧۴٫و  ٢٧٣قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه -١

  ١٨١٫قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه -٢

  ٢٩٫امپراطوری صحرانوردان، رویه -٣

  ١٨١٫آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه قوم ھای کھن در -۴

  ٢۴٢٫و  ٢۴١آذربایجان در سیر تاریخ ایران، رویه -۵

  ١٨١٫قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه -۶

  ١٨١٫قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه -٧

  ١٨٢قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران،رویه -٨

  ٣٢٫انوردان، رویه امپراطوری صحر-٩
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  ٣٧امپراطوری صحرانوردان، رویه -١٠

  ١٨۵٫و  ١٨۴قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه -١١

  ٩٨٫-٩٧ایران از آغاز تا اسالم، ، رویه -١٢

  ١٨۵٫و  ١٨۴قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه -١٣

  ٩٨٫ایران از آغاز تا اسالم، رویه -١۴

  ١٨۵٫و  ١٨۴ای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه قوم ھ-١۵

  ۵۴٫اورارتو، رویه -١۶

  ١٠٨ھنر ایران باستان، رویه -١٧

  ٣٠٫و ٢٩رویه ھا . امپراطوری صحرانوردان-١٨

  ٣٠امپراطوری صحرانوردان،رویه -١٩

  ١٨٨٫قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه -٢٠

  ٣٢٫ویه امپراطوری صحرانوردان، ر-٢١

  ۴١٫-۴٠امپراطوری صحرانوردان، رویه -٢٢

  ۴٢٫امپراطوری صحرانوردان، رویه -٢٣

  ١٨٣٫قوم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه -٢۴

  ٩٣٫ایران بزرگ، رویه -٢۵

  ٩٧ایران از آغاز تا اسالم، رویه -٢۶

  ٩٣٫ایران بزرگ، رویه -٢٧

  ٩٧٫ایران از آغاز تا اسالم، رویه -٢٨

  ٢٧۵٫وم ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه ق-٢٩

  ۴۶٫لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -٣٠

  نامه کتاب

  .ی محمد معین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب                   ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه١٣۵۵٫رومن گیرشمن، -١

  .ایران بزرگ، انتشارات اطالعات ١٣٨۴٫فرد، امید عطایی-٢

  .ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، انتشارات طھوری                   قوم ١٣٨۶٫رقیه بھزادی،-٣

  .امپراطوری صحرانوردان، ترجمه ی عبدالحسین میکده، انتشارات علمی و فرھنگی ١٣٨٧٫رنه گروسه، -۴

  .فرھنگ ایران، اورارتو، بنیاد ١٣۴٨ی عنایت اهللا رضا،         پیوتروفسکی، ترجم ه.ب.ب-۵

  .لرستان و تاریخ قوم کاسیت، انتشارات افالک ١٣٧۶٫محمد سھرابی، -۶

  .ی یوسف مجیدزاده، انتشارات دانشگاه تھران¬                 ھنر ایران باستان، ترجمه ١٣۵٧٫ایدات پرادا،  -٧

  .رات مبناانتشا. آذربایجان در سیر تاریخ ایران، از آغاز تا اسالم ١٣٧٨٫رحیم رییس نیا، -٨

  


