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 ھا ھا و سرمت وضعیت زن میان سکا

  یزدان صفایی: نویسنده

زبان  از اقوام ایرانی  دوستهدو ) ١۵-١٢: ب ١٣٨٩نک به صفایی (ھا  و سرمت) ١۴-٨: آ ١٣٨٩نک به صفایی (سکاھا 

  .ی اینان ھدف نگارِش این مقاله بوده است اند که بررسی وضعیت اجتماعی زنان در جامعه شمالی بوده

  

ھا و  قرابت میان سکا.) ٢٧تا  ٢۵: ١٣٧۴سولیمیریسکی (ھا بود  ھا شبیه سکا ی زندگی و اقتصاد سرمت شیوه

ھا معلوم  ھای اجتماعی و سیاسی آن یث لباس، سالح و سازمانھای مشترک، از ح ھا، یا توجه به جنبه سرمت

ھا روابط  دھد، سرمت کند، اختالفات میان این دو گروه است که نشان می آنچه بیشتر جلب توجه می. گردد می

ھا، در جایی در آسیای مرکزی تکامل یافتند و سپس به  ھا به طور مستقل از سکا ھا نداشتند و سرمت منظمی با سکا

  .)۶٩: ١٣٧۴سولیمیریسکی . (نوان فاتح به جنوب روسیه آمدند و آداب و عادات مشخصی با خود آوردندع

بردند و دوش به دوش مردان خود  زنان سرمتی نسبت به زنان سکایی در وضعیت اجتماعی بھتری به سر می

  )۴٨: ١٣٨٧گروسه . (اینگونه نبود ھا ھا وجود داشت ولی در میان سکا تبار از َنَسب مادر در میان سرمت. جنگیدند می

ھا را  ھا که ھرودوت آن به ویژه در میان طوایف سورومات. موقعیت زنان در میان طوایف سرمتی بسیار جالب توجه است

ی مردان بر تن داشتند، با شوھرانشان  رفتند، و در حالی که جامه زنان سوار بر اسب به شکار می. توصیف کرده است

ھا معموًال دلیلی به  شمار نسبتًا فراوان گورھای زنان مسّلح، به ویژه گورھای سورومات. جستند در جنگ شرکت می

  .ھا متکی بر نظام مادرساالری بوده است رود که نظام اجتماعی باستانی پیش از سورومات- شمار می

دار سنگی یا  ای پایهھ مذبح. ھیپوکراتس بر این باور است که زنان سرمتی نه تنھا جنگجو، بلکه کاھنه بودند

ھای گروه  ھای برجسته، معموًال در کاالھای داخل گورھای زنان در گورستان ھای مسطح مدور سنگی با لبه بشقاب

تر در  ھا در گورھای مشابھی اندکی دور چنین از این گونه مذبح ھا یافت شده، ھم ی سورومات اورال جنوبی در دوره

اند به عنوان یکی از  ھا را با سبک جانوری سکایی آراسته این اشیاء که غالبًا آن. قزاقستان مرکزی به دست آمده است

  )٣۴: ١٣٧۴سولیمیریسکی . (رود ھای زنان کاھنه به شمار می نشانه

ھا ھنگامی که به جنوب شرقی اروپا نفوذ کردند، سوارکاران ماھری شده بودند، آنان روش زندگی بدوی را  سرمت

ھا، به نوعی  دھد بعضی از آن مدارک موجود نشان می. د را صرف شکار و چوپانی کردندپیش گرفتند و اوقات خو

به . ھا مورد بررسی قرار گرفته است ھای سرمت کشاورزی ابتدایی، اشتغال ورزیدند ولی تاکنون تعداد کمی از اقامتگاه

ی انتقالی شد و طی آن، رؤسای  ی مرفه به وجود آمد، این طایفه وارد یک مرحله ھمان نسبت که طبقه   تدریج به

  )٧٠: ١٣٨۶بھزادی . (طوایف جای زنان را به عنوان فرمانروا گرفتند و سرانجام پادشاھانی بر امور مسلط شدند

ھا  دانستند ولی بیشتر احتمال دارد که مقصود آن ھا می ھا را وابسته به سکا ھای مربوط به آمازون یونانیان اگر چه قصه

در  Zemoavchala» زموآوچاال«در این مورد، کشف تصادفی گوری متعلق به زنگی جنگاور در . شدھا بوده با سرمتی

این زن را در وضعی خمیده . حدود سیزده فرسنگی تفلیس، توسط گروھی از کارگران کشاورز، بسیار جالب توجه است

ھی با ویژگی سکایی در روسیه یافت تاکنون گورھای مشاب. ھایش را در کنارش قرار داده بودند به خاک سپرده و سالح

ی این گور به چاپ رساند و قدمت آن گور را به قرن سوم پیش از  مطالبی درباره Nikoradze» نیکورادزه«نشده است و 

داند، بیشتر احتمال دارد که این گور غیر  ای نمی ی ویژه رساند، ولی اگر چه او، آن گور را مربوط به ھیچ طایفه میالد می

رایس . (ھا کشته شده باشد شاید این زن در مبارزه با سکا. ی سرمتی تعلق داشته باشد ه یک زن جنگندهعادی ب
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١٣٨٨ :۴۶-۴٧(  

چنین باید از لوازم  آویختند و ھم ھا را به زین می ھایی نام برد که آن ھای گورھای زنان سرمتی باید از دستاس از ویژگی

ھا،  آالت برای معابد و گوشواره بندھای مفرغین و گاھی زرین، زینت دست مانند: آالت شخصی یاد کنیم آرایش و زینت

  )۴٧: ١٣٧۴سولیمیریسکی . (دوختند، یا آویز و تعویذ صفحات کوچک تزیینی به صورت جانور، که آن را به لباس می

ری زنان سکایی در خوریم و آن، سکون و عدِم جنگاو ای برمی ھا، به نکته ھا با سرمت زندگی اجتماعی سکا با مقایسه

تر از  گرا اند و در واقع، تجمل شاید که زنان سرمتی، بیشتر به امور تزیینی عالقه داشته. برابر زنان سرمتی است

  .ھمتایان سکایی خود بوده باشند

دون از پازیریک قبای بزرگی به دست آمده که مخروطی شکل و ب. ھای مردان بود تر از جامه ھای زنان پازیریک مزین جامه

اند و در  این لباس را از نمد درست کرده. آستین است، ولی جاھایی برای بیرون آمدن دست در آن تعبیه شده است

ھایی  جامه. اند دوزی نھاده ای با تکه ھایی تو در تو و پیچیده ی آن خز گذاشته و در سراسر سطح آن عمًال طرح حاشیه

ھیچ پوشش سری برای زنان . بندی چسبیده ھای دراز و سینه با آستینپوشیدند بلند و تنگ بود  که ھمراه این قبا می

  .) ١٠٨: ١٣٨۶بھزادی . (ی متصل به آن در پازیریک به دست نیامده، جز نقابی دراز و کالھی پشمی با گیسی بافته

  نامه کتاب

  .طھوری: تھران. ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران قوم. ١٣٨۶. بھزادی، رقیه

  .طھوری: تھران. ی رقیه بھزادی ترجمه. ھا سکا. ١٣٨٨. مارا تالبوترایس، تا

  .ترا نشر می: تھران. ی رقیه بھزادی ترجمه. ھا سارمات. ١٣٧۴. سولیمیریسکی، تادئوتس

. ١٣٨٩، آبان ١۶ی پیاپی  سال دوم، شماره. ی الکترونیکی امردادنامه ، ماھنامه»ھا سکا«. آ ١٣٨٩. صفایی، یزدان

  .١۴ا ت ٨ھای  رویه

. ١٣٨٩، دی ١٨ی پیاپی  سال دوم، شماره. ی الکترونیکی امردادنامه ، ماھنامه»ھا سرمت«. ب ١٣٨٩. صفایی، یزدان

  .١۵تا  ١٢ھای  رویه

  .علمی و فرھنگی: ی عبدالحسین میکده، تھران ترجمه. امپراطوری صحرانوردان. ١٣٨٧. گروسه، رومن

  


