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 ھا گوتی

  

  یزدان صفایی: نویسنده

رفته  دوم و سوم پیش از میالد به کار میی گوتی فقط در ھزاره  واژه] ١. [اند یاد کرده» قوتی«ھا با نام  آشوریان از گوتی

تر این اصطالح به اقوام گوناگونی که در شمال و شرق  شده و سپس است و به یک گروه قومی مشخصی گفته می

در ھزاره نخست . شده است کردند، گفته شده است و گستره جغرافیایی مشخصی را شامل نمی بابل زندگی می

ھا  ھای سارگون دوم، ماد نامیدند و فقط گاھی در کتیبه می» گوتی«مردم ماننا و ماد را پیش از میالد، ھمه اورارتوییان 

  ]٢. [اند از گوتیان مشخص شده

  

  خاستگاه

آثاری به زبان . ای بود که منابع کتبی به آن اشاراتی دارند بخشی از خاک ماد در ھزارٔه سوم پیش از میالد، جزو منطقه

ھا ماد  ھای غربی زاگروس و در آنجایی که بعد ھا آمده که، در کوھپایه در آن سومری وھوریانی در دست است که

و گوتیان ودیگر اقوامی که با عیالمیان قرابت داشتند،  Lullubians، لولوبیان Hurriansغربی تشکیل شد، قبایل ھوریان 

  ]۴. [تاز گستردگی قلمرو پادشاھان گوتی، آگاھی چندانی در دست نیس] ٣. [کردند زندگی می

ھمان ھزارٔه سوم و دوم پیش از میالد در شرق و شمال غربی منطقٔه سکونت     گوتی نام مردمانی بوده است که در

ھا، در شمال، شمال غربی و  ھمچنین محل سکونت آن] ۵. [اند زیسته می) در منطقٔه آذربایجان و کردستان(ھا  لولوبی

  ]۶. [ھا، ذکر شده است شمل شرقی لولوبی

ھا بودند، لولوبیان در نقاط  ای که از ارومیه تا بخش علیای رود دیاله ادامه داشت، لولوبی وگوتی سراسرناحیهمردم 

  ]٧. [غربی وگوتیان در نواحی شرقی سکونت داشتند

در شمال آشور یکی » جودی داغ«ھا را با جبال  در ادبیات کھن، عقیدٔه شایعی وجود داشت که سرزمین آن

  ]٨. [نامیدند می» گوتی«رٔه اول پیش از میالد، ھمٔه اورارتورییان و مردم ماّنا و ماد را در ھزا. دانست می

کند که شامل ھمٔه ساکنان زاگروس بوده است، فقط  منابع آشوری، گاھی این نام را بر بخشی پھناور اطالق می

  ] ٩. [اند تاز گشتهمتمایز و مم» گوتیان«ھای سارگون دوم، مادھای ایرانی زبان، از  گاھی در کتیبه

  تاریخ

در آثار بازمانده از ھزارٔه اول پیش ] ١٠. [سال بر بین النھرین فرمان راندند ١٢۵پادشاه،  ٢١یا  ٢٠ھا در مجموع، با  گوتی
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ھا در دست نیست، زیرا منابع آشوری آن روزگار، بنا بر رسم متداول از  ای از موجودیت مستقل گوتی از میالد، نشانه

. آورد برد، و از افراد و مردمی که به قبایلی منسوب ھستند، ذکری به میان نمی چک سیاسی نام میواحدھای کو

]١١[  

. خورد اند، به چشم می ای جغرافیایی که دبیران بعد از ساراگن دربارٔه گسترٔه امپراتوری او نوشته نام گوتیوم در رساله

سین پادشاه اکد، که در آن روزگاران  –مان سلطنت نارام ھا در سدٔه بیست و سوم پیش از میالد، در ز گوتی] ١٢[

ھای زاگروس و ارمنستان و جبال توروس در آسیای کھین زیر فرمان داشت، در صحنٔه  سراسر بین النھرین را تا کوه پایه

 –ی اکدی، نارام بنا بر روایات تاریخ. عیالم و احتماًال بخشی از سوریه را نیز در اختیار داشتند. شوند تاریخ پدیدار می

ھا از پای در  ھا شد و در ضمن پیکار با آن سین پادشاه اکد ظاھرًا در اواخر دوران سلطنت خود، ناگزیر به جنگ با گوتی

ھا، پس از  ، پادشاه گوتیEnridavazirزند که انریدواوزیر  شناس دانمارکی، حدس می سومر Jakobsonیاکوبسون . آمد

، شھر مقدس سومریان را به تصرف Nippurدر بخش جنوبی بین النھرین نفوذ کند و نیپور  سین توانست –غلبه بر نارام 

ترین دلیل  شاید بتوان مھم] ١٣. [کردند، بر پا سازد ای را که کاتبان اکدی برای او تحریر می در آورد، و در آنجا کتیبه

اکد که بیشتر از داوطلبان بودند، سالحشان ھا دانست، لشگریان  ھا را در برتری سالحی آن ھا بر اکدی پیروزی گوتی

ھا، ضمن حمله به  رسد که سران گوتی به نظر می. بسیار بدوی و شامل کالھخود از مس، و کمان و تبرزین بوده است

. ھا متحد شده بودند ھا با لولوبی در این نبرد گوتی] ١۴. [اکد، توانسته بودند که اتحاد بزرگی از قبایل را فراھم آورند

]١۵[  

سین، وضع را به سود خویش بھبود بخشید و به ھر  –فرزند نارام  sharkalisharri» شارکالی شاری«با وجود این، 

. ، پیشوای گوتیان را اسیر ساختSarlagabتقدیر، اراضی خاص خود، یعنی بین النھرین را را، حفظ نمود و سارالگاب 

ھا برای نبرد با بابیان را  انگیزه گوتی] ١٧. [ّکد حکومت کردنداین قوم حدود یک صد سال بر مناطق تحت تسلط ا[ ١۶[

ھای اینشوشیناک،  ھا و پیروزی و پیشرفت] ١٨[ھای دولتھای میان رودان در ھزارٔه سوم پیش از میالد  توان در فشار می

  ]١٩. [شاه ایالمی بر اکد دانست

پادشاھان . ایجاد شد Urنان به رھبری سلسله جدید اور ھا بر بابل، به تدریج نھضتی برای اخراج آ از اواخر تسلط گوتی

ھا در پایان سدٔه بیستم  رو به ضعف رغتن گوتی] ٢٠[جنگجوی بابل به حمله پرداختند و قدرت آنان را در ھم شکستند 

ھا نیز  و احتماًال در آنجا با لولوبی. ھا و برگشتشان به کوھھای کردستان و آذربایجان شد پس از میالد باعث شکست آن

  ]٢١. [دچار درگیری شده باشند

نشیان بربر گوتی از سمت شمال غربی منقرض شد، و از سال  سلسله سارگونی به وسیلٔه کوه. م. ق ٢٢٣٠در سال 

ھا بالخره  ھا و سومری اکدی. …ھا در آمدند ھم سومر و اکد تحت سلطه گوتی. م. ق ٢١٢٠ت حدود . م. ق ٢٢٣٠

که  در واقع منجی و رھانندٔه اکد و نیز سومر یک نفر اکدی نبوده، بل] ٢٢. [طردشان کردندھا را بیرون رانده و  گوتی

م حکومت . ق ٢١٢٠-٢١١٣از اھالی اوروک بود که حدود » Utukegalگال  اوتوکه«این شخص . سومری بوده است

  ] ٢٣. [کرده است می

  زبان

ھا منحصرًا به عیالمی  دھد که زبان آن که نشان میمدارک کم و بیش موثقی دربارٔه زبان این اقوام در دست است 

دانیم و  دربارٔه زبان ایشان بسیار اندک می] ٢۵. [و خویشاوند آن، اما متمایز از آن بوده است] ٢۴. [مربوط بوده است

  ]٢۶. [تنھا حدود بیست نام گوتی در متون پادشاھان سومر به ما رسیده است
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ھوریاییان نزدیکی داشته است، به ویژه ساختار آوایی اسامی شناخته شدٔه گوتی مؤید  ای به زبان زبان گوتیان تا اندازه

  ] ٢٧. [این نکته است

  پانویس

  .١٩٢ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رقیه بھزادی، رویه  قوم -١

  .١٠۴-١٠٣تاریخ ماد، رویه  -٢

  .١٩١ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٣

  .۴۶ایران از آغاز تا اسالم،، رویه  -۴

  .٢۵اطلس تاریخ ایران، رویه  -۵

  .۶۶پادشاھی ماد، رویه  -۶

  .١٩١ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٧

  .١٩٢و  ١٩١ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٨

  .١٩٢ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٩

  .١٠٧تاریخ و تمدن بین النھرین، جلد اول، رویه  -١٠

  .١٩١ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران،، رویه  قوم -١١

  .٢۶ایران در سپیده دم تاریخ، رویه  -١٢

  .١٩٢ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران،، رویه  قوم -١٣

  .١٩٢ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران،، رویه  قوم -١۴

  ۴١و  ۴٠ایران از آغاز تا اسالم، رویه  -١۵

  .١٩٢ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران،، رویه  قوم -١۶

  .٢٩٣تا ٢٩١ھای  ھا، رویه تاریکی ھزاره -١٧

  .٣٩و  ٣٨ایران از آغاز تا اسالم، رویه  -١٨

  .۴٠ایران از آغاز تا اسالم، رویه  -١٩

  .۴۵-۴۴ایران از آغاز تا اسالم، رویه  -٢٠

  .٩٧پادشاھی ماد، رویه  -٢١

  .٨٣بی، رویه  تاریخ تمدن، توین -٢٢

  .١٠٢بی، رویه  تاریخ تمدن، توین -٢٣

  .١٩١ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رقیه بھزادی، رویه  قوم -٢۴

  .٣٠ایران در سپیده دم تاریخ، رویه  -٢۵

  .٩۶پادشاھی ماد، رویه  -٢۶

  . ٩٧پادشاھی ماد، رویه  -٢٧
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