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 ھا شناسی و زبان کاسی نام

  یزدان صفایی: نویسنده

 Kossaioiیاد شده است و ھمین نام به شکل کوسایوئی )Kassi(» ھا کاسی«ھای آشوری، از آنان با نام  در نوشته

یونانی کاسیتیریس   ی کلمه] ٢. [اند نامیده Kussiھا را کوسی  ھا آن ایالمی] ١. [سط استرابون یاد شده استتو

Kassitoros ای است که از آن قلع به  که در واقع کانه] ٣. [آید ی کاسیان می به معنی قلع فلزی است که از ناحیه

به  Kar – kassiکاسی  –بود که در آشوری کار  Akessaiaھا اکسایا  نام ھمدان پیش از عھد ماد] ۴. [آید دست می

مفھوم  Kas- piپی  –یا کاس  Kas – siسی  –در ھر حال ممکن است که اصطالح کاس . معنی شھر کاسیان است

ھای  از قوم کاسی، به نام] ۵. [ی قوم واحد، در میان اقوام بسیار زاگرس داشته باشد نژادی وسیعتری از تسمیه

سی،  –کوسی، کوس : ھای دیگر این واژه عبارتند از گونه. ، اوکسیان و ھوزی یا خوزی یاد شده استِھسی، اوکسی

سی، کاسکان، کوسه، گواسان،  –شو، کوشین، کوسان، کاسو، کاسیت، َکشو، کاسیوس، کوسای، کیس  –کاش 

  ]۶[سی و غیره  –کوش، کاسپی، آکسیان، آکس 

ید نام شھرھای قزوین و کاشان و ھمچنین نام دریای کاسپین از نام این قوم آ ھا بر می آنچنان که از روی ظاھر واژه

ی  در واژه» پ«چرا که حرف ] ٨[ی کاسی است  نام کاسپین صورت جمع واژه] ٧. [باستانی گرفته شده است

  ]٩. [ی جمع بوده و از زبان ایالمی به زبان کاسی رسیده است نشانه» کاسپی«

  

پادشاھی  –کاشو، خدا ] ١٠. [ی نام قوم مذکور گردیده است بدون شک موجب تسمیه ،Kashshuخدای بومی، کاشو 

  ]١١. [اند دانسته ھا خود را از تبار آن می بوده است که کاسی

» شن«به عالوه » کاش«که از دو بخش ] ١٢. [نامیدند Kashshenبعد از استقرار در لرستان، سرزمین خویش را کاشن 

خانه «ھای ایرانی به معنی خانه است و روی ھم معنی  نام این قوم و بخش دوم در زبانتشکیل یافته و بخش نخست 

ی کوشن به معنی  در زبان آذربایجانی که پیش از رواج زبان کنونی در آن دیار رایج بوده، واژه] ١٣. [دھد می» ھا کاسی

ای در شمال استان خوزستان  ناحیه] ١۴. [صحرای ھمسایه یا صحرایی دیگر است که با مرزی مشخص شده باشد

  ]١۵. [وجود دارد» کاشن«امروزی به 

گاه اتباکان لر بوده و ھمچنین نام  ای به نام گریت یا کریت وجود دارد که سکونت در مرکز استان لرستان امروزی، منطقه

نام ] ١۶. [آورد یاد میرا به » َکر«یا » کار«و شھر کنونی کرند در استان کرمانشاه، نام خدای کاسِی  Karی َکر  طایفه

 Kussa، و ھمچنین نام روستای کوسه»ھرو«ھای شرقی دره  ای به ھمین نام در زمین و قلعه» کاسیو«دھستان 

  .ھا است یادآور کاسی] ١٩[ھای کوشک و کوشکی  و نام] ١٨[واقع در مرکز لرستان  kashkanو رود کشکان ]١٧]

شناس  دکتر ژورژکنتنو دانشمند و باستان. شود تان افغانستان دیده مینام قوم کاسپین در نواحی چیترال ھند و کافرس

  ]٢٠. [گوید در نزدیک رود جیحون سخن می» آریا کاشن«از محلی به نام 

چنان که برخی پژوھشگران از ] ٢١[ھا، نزدیکی داشته است،  توان گفت که به زبان ایالمی ھا می ی زبان کاسی درباره

از این زبان تنھا چند واژه و عبارت در متون اکدی در نوزی به ] ٢٢. [اند نام برده» کاسپی –المی ای«یک زبان واحد به نام 

یونانی  Boreasآس  که با بوره Buriasبوریاس : برای نمونه، نام چند خدا به این زبان باقی مانده است. دست آمده است

، شیپاک Kashshuچند نام دیگر مانند کششو . ھندی نزدیکی دارد Shuriayhکه با شوریاه  Shuriyashو شوریاش 
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Shpak ھاربه ،Harbe شومالیا ،Shumalia شوقامونا ،Shuqamuna ٢٣. [شود نیز دیده می[  

ھا در بابل،  ی سلطنتی کوتاه باقی مانده است که با توجه به مدت زمان فرمانروایی آن ھا حدود دویست کتیبه از کاسی

  ]٢۴. [رسد کوتاه به نظر می

ھا با نام خدایان ھند و اروپایی و یا آریایی تشابه داشته است، زبان آنان  ھا غیر سامی بوده، نام خدایان آن ن کاسیزبا

  ]٢۵. [ھمانندی دارد) ھند و اروپایی(با زبان اقوام آریایی 

و اروپایی و  چنین واژگان ھند ھای ھوری نیز قرار داشته و ھم زبان کاسی زبانی مستقل بوده، البته در نفوذ زبان

ھای اصلی ساده  این زبان ترکیبی از واژه] ٢۶. [ھا مشترک است ھا و میتانی ھای ھند و ایرانی زیادی میان کاسی نام

ی اّکدی در  واژه و نام خاص که با ترجمه ۵٠از این زبان حدود ] ٢٧[و شاید از دور منسوب به زبان ایالمی بوده باشد 

چنین مقداری اسامی خاص که در اسناد تجاری و اقتصادی بابل و  است و ھم متون لغوی آشوری و بابلی محفوظ

  ]٢٨. [ی دوم پیش از میالد باقی مانده، در دست داریم ھای شاھان مربوط به ھزاره کتیبه

ایالمی که به معنای  Moro» مورو«و  MiZir» زیر می«ھا به معنی زمین بوده و با واژه  در زبان کاسی» میری جاس«واژه 

شود، برای نمونه  ھایی دیده می ھا نیز خویشاوندی ھا با گوتی از سویی میان زبان کاسی. زمین است، سنجیده شده

ی زبان  ویژه» ِاش«و  Ush» اوش«ی زبان کاسی با پسوند  ویژه Ash» َاش«و  Sh» ش«شود که پسوند  گفته می

  ]٢٩. [ھا قابل سنجش است گوتی

Miriyas جاش  ری می =Muruzi ریشه  ی، ھمکاسMuru زمین(مرج -مقایسه شود با مرز. ایالمی به معنی زمین(  

Gida کاسی =Kute خدا، آلمانی : فرانروا، فارسی کھن: ایالمیGott انگلیسی ،Godشاید (خوتای -خدا: ، فارسی

  )نام یکی از قھرمانان اساطیری: سومری Enkidای  در کلمه Kiduی  ی کلمه ریشه ھم

Burna اپرنایو: ورنا، اوستایی: برنا، براھویی :خوزی= کاسی.  

  .کنایه از آسمان -رنگ آسمان–، کبود Koکو: ، لری و کردیKik: ایالمی= Digigi: کاسی

  .خور-ھور: خور، فارسی: ، اوستاییSuryah: سانسکریت= خورشید Surijas: کاسی

  .بوران: بوران، آذری: بورآ، فارسی: یونانی= باد شمالی: بوریاش: کاسی

ی  ھیمالیا نام کوھستان مرتفع و معروف، مقایسه شود با ریشه: ھندی= ھا و جبال ی کوه الھه: شیمالیت- مالیاشو

ھمان ریشه، بوگاش نام یکی از خدایان مقایسه شود با بغ فارسی باستان      ، سردسیر از)فارسی(زیما روسی، ھیما 

  .و بغ اوستایی و بغ پھلوی

. شوند در متون کھن فارسی و اوستایی مانندگی دارد ایالمی و کاسی دیده میکه در » شین«و » آش«پسوندھای 

ھا، خدایان جنگ ھندی  داریاوئوش، ماروتاش ایزد جنگ کاسی یادآور نام ماروتا- کورش مقایسه شود با کورش-اونتاش

  ]٣٠. [باشند یرانی میا) نام ماه(تیر  -تیرداد–تیر و خدای ایالمی قابل مقایسه با بغ تیر : دورخدای کاسی. ھستند

  پانویس

  .۵۵ایران از آغاز تا اسالم، رویه -١

  .٩ھنر ایران، رویه-٢

  .۵۵ایران از آغاز تا اسالم، رویه -٣

  .١١٢نشین شمال غربی فالت ایران، رویه  تاریخ اقوام کوه-۴

  .۵۵ایران از آغاز تا اسالم، رویه -۵

  .٨٨لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -۶
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  .٨٩گ، رویه ایران بزر-٧

  .٩٣لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -٨

  .٩۴لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -٩

  .۵۵ایران از آغاز تا اسالم، رویه -١٠

  .٩٠لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -١١

  .۵لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -١٢

  .دیدگاه نگارنده-١٣

  .۶۵ھای ایرانی، رویه زندگی و مھاجرت آریاییان بر پایه گفتار-١۴

  .۶لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -١۵

  .٣٣-٢۵لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -١۶

  .٣٣-٣٢لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -١٧

  .۴٩لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -١٨

  .٨٩لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -١٩

  .٩١لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -٢٠

  .٨٣لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -٢١

  .٩۴لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -٢٢

  .١۴٩ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم-٢٣

  .١۵٠ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم-٢۴

  .٩٧؛ لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه ٢٠٩تاریخ تمدن و فرھنگ ایران، رویه -٢۵

  .٢٠۵جامعه بزرگ شرق، رویه -٢۶

  .٢٢٢تاریخ بین النھرین، رویه -٢٧

  .١٢٠تاریخ ماد، رویه -٢٨

  .١٧٣لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه -٢٩

  .١٠٢-١٠١نیاکان سومری ما، رویه -٣٠

  نامه کتاب

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

  .نشر بلخ: زندگی و مھاجرت آریاییان بر پایه گفتارھای ایرانی، تھران. ١٣٨٩. جنیدی، فریدون

  .نگاه: تھران. ی ھوشنگ صدیقی ترجمه. نشین شمال غربی ایران تاریخ اقوام کوه. ١٣٨۶چارلز برنی، مارشال النگ، 

  .پیام: ی کریم کشاورز، تھران تاریخ ماد، ترجمه. ١٣۵٧. دیاکونوف، ایگور

  انتشارات ُدر: تاریخ تمدن و فرھنگ ایران، تھران. ١٣٨١. عظیمرضایی، عبدال

  .نشر آبی: ی عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، تھران تاریخ بین النھرین، ترجمه. ١٣۶٩. رو، ژورژ

  .تھران بنیاد نیشابور: نیاکان سومری ما، تھران. ١٣۶۵. سجادیه، محمدعلی

  انتشارات افالک: د سھرابی، خرم آبادلرستان و تاریخ قوم کاسیت، محم. ١٣٧۶. سھرابی، محمد

  .انتشارات اطالعات: ایران بزرگ، تھران. ١٣٨۴. فرد، امید عطایی
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  .دانشگاه شھید بھشتی: ی دکتر بھروز حبیبی، تھران ھنر ایران، ترجمه١٣٧٧. گدار، اندره

  . ه و نشر کتاببنگاه ترجم: ی محمد معین، تھران ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه. ١٣۵۵. گیرشمن، رومن

  


