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The Ossets live in the center of the Greater Caucasus Mountains on either 
side of the Darial Gorge. Some are Muslims and some are Christians. The 
Scientific Research on the Ossets indicates their kinship with Iranians and 
traces their lineage to the Scythians, the Sarmatians, the Alans, and the Asii, 
and eventually to the Osii. The Alans and the Asii, who date back to the last 
centuries BC, are the most recent ancestors of the Ossets, people whose 
presence in northern Iran made them important to Iranians. The present 
article studies a part of the Ossets’ ancestry, i.e. the Alans, the Assi, and the 
Osii. It scrutinizes the changes these names went through in the inscriptions 
and published Iranian works, including historical texts, prose, travelogues, 
and poetry written up to the Qajar era. The findings of this study indicate 
that the turning points of the lives of the ancestors of the Ossets and the 
changes in their names in Iranian sources show compliance with the results 
of historical research and archaeological and linguistic findings. 
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  :ها نیاکان اوست
 (منابع تاریخی ایرانی ۀبر پایها در مسیر تداوم و تحول؛  ها و اوس ها، آس آالن)

 1آبادمهدی حسینی تقیسید
 ، ایران.ی تاریخ ایران دورۀ اسالمی، دانشگاه تهرانآموخته دکتر دانش

   1/5/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛31/1/99: مقاله دریافت تاریخ 
 (302تا ص  13)از ص   

 چکیده
مسلمان و  شماری. هستند ساکن مرکز کوهستان بزرگ قفقاز در دو سوی گذرگاه داریالدر ها  اوست

ها حاکی از خویشاوندی آنان با  های علمی و خودآگاهی هویتی اوست . نتایج پژوهشاند مسیحی شماری
ها و  ها و سرانجام اوس سها و آ ها، آالن ای از سکاها، سرمت را در زنجیره ایرانیان است و تبار ایشان

گردد،  واپسین پیش از میالد بازمی های سدهآنها به  ۀها که پیشین ها و آس کند. آالن یها ترسیم م اوست
شمالی ایران، سرحدات شان در  یافتن که حضور شوند، مردمانی محسوب می  ها متأخرترین نیاکان اوست

نیاکان  ۀزنجیر بخشی ازحاضر به جستجوی  ۀدر مقالواجد اهمیتی درخور ساخت. آنها را برای ایرانیان 
ایران پیش  جا مانده از دوران ها و مکتوبات به کتیبهدر  ها و تحول این نام ها ها و آس ها، یعنی آالن اوست

به  نویسان و شاعران ایرانی نویسان، اندرزنامه نویسان، سفرنامه تاریخشده  چاپاز اسالم و همچنین آثار 
های حیات  های این پژوهش حاکی از تطابق بزنگاه شود. یافته پرداخته می قاجار ا دورۀتزبان فارسی 
های مختلف  تاریخی به زبان یها های ایشان در منابع ایرانی با نتایج پژوهش ها و تحول نام نیاکان اوست

 شناسی است.  شناسی و زبان و دستاوردهای باستان
 

 ، قفقازایران ها، ها، اوست ها، اوس ها، آس آالن کلیدی: های هواژ

 

 مقدمه
زبان اوستی نواده زبان آالنی گویشوران به یک زبان زنده سکایی هستند.  تنهاها  اوست

های  بسیاری از ویژگی اوستی .ها و همچنین زبان آسی میانه است باستان از تبار سرمت
 ده استپیشوندهای فعلی را حفظ کر های باستانی ایرانی، نظیر هشت حالت و زبان

(“Ossetic Language”, Encyclopedia Britanica). ها  ر ایرانی اوستتبا ۀدربار مینورسکی
حدودالعالم، ) «بودندهای امروزی  ان اوستشوند، نیاک نامیده می« آس»ایرانی که بعدها  های آالن»: نوشته است

 نویسد:  می اتفاق بارتولد همچنین به او (.090: 3132
نام از آس )به احتمال زیادی نام باستانی  این قوم های امروزی هستند که نیاکان اوست های قفقازی آالن»

منزله نیروهای نظامی در  روایت مسعودی به ( بهal-Arsiyyaاَرسیه ) ( و همچنین نام الAorsiآئورسی )
است، مردمی خواندند یعنی یاسی( گرفته شده  ها را بدان می ها آالن خدمت خزرها و همچنین نامی که روس

 .(Barthold and Minorsky, 1986) «اند ها بوده که از طایفه برادر آالن
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های آسیای مرکزی و ولگای  های وسیعی از استپ سرزمین ها روزگاری نیاکان اوست
ها در  و هزیمت آالن ها در پی هجوم هون .داشتند در اختیارمیانی تا اروپای شرقی را 
ا به دو بخش اروپایی و قفقازی تقسیم شدند. بخشی از نهآ ،اواخر قرن چهارم میالدی

همراه اقوامی از شرق اروپا به صفحات غربی رانده  ها به های اروپایی توسط هون آالن
شدند و همراه قبایل ویزگوت و واندال وارد گل و اسپانیا شدند و برخی نیز به شمال 

های کوهستان بزرگ  و کوهپایههای قفقاز بخشی از دشت قفقاز  افریقا راه یافتند. آالن
های رود کوبان، زلنچوک )در غرب( تا دره داریال )در شرق( را در  قفقاز از سرچشمه

 ,”Abaev & Baily, “Alans)اختیار گرفتند. آنها رو به زندگی دامداری و کشاورزی آوردند 

Encyclopedia Iranica) . نجام رسیده ها به ا تاریخ و زبان اوست بارۀدر پرشماریمطالعات
ف ئواسیلی ایوانویچ آبا محقق سرشناس اوستیایی است که در رأس آنها دستاوردهای

که در چهار جلد به  3شناسی زبان اوستی تاریخی ـ ریشه فرهنگ لغت از جمله قرار دارد.
ها  آالن ۀف دربارئآبا منتشر شده است. م3919تا  م3951های  زبان روسی در فاصله سال

 نویسد: می
در هستند، که  2ماساژتی( و روه شمالی )اسکیتی، سکایی، سرمتیها یک قبیله باستانی ایرانی از گ آالن»

در التینی  1«آالنویی». نام آنها در منابع یونانی اولیه میالدی به آنها اشاره شده است از قرون منابع مکتوب
 هایی نظیر با نام و استرابو آنها را 0ییایا قبایل وابسته را آسی آنهاآمده است. بطلمیوس « هاالنی»یا « آالنی»

و « آریا»نام آالن را مشتق از نام ایرانی کهن و ا. است یاد کرده 1و یازیگی 3یسیراک 6،آئورسی 5،رکسالنی
 Abaev & Baily, “Alans”, Encyclopedia)« ریشه با ایران است داند که هم می« آریان»

Iranica.) 

عموم ته تامرالن کامبولوف نیز از آثار علمی برای نوش ها در گذر تاریخ اوستکتاب 
سال  پنجاهشده است. در ایران نیز  و منتشر مخاطبان است که به زبان فارسی ترجمه

اثری  توسط دکتر محسن ابوالقاسمی به نگارش درآمد که زبان آسی ۀدربار پیش کتاب
مقاالت ارزشمندی را ها  اهلل رضا نیز در موضوع تاریخ اوست عنایت دکترماندگار است. 

ای از  که در آن تاریخچه «اوستیا»از جمله مقاله با عنوان  نوشته و یا ترجمه کرده است
مجید یکتایی  (.362-353: 3132) ها تاکنون ارائه داده است سرمتسکاها و  دورۀها از  اوست

زله من ها به آالن پیشینۀبه مختصری از  «تاریخی سرزمین داغستان ۀپیشین»در مقاله 

                                                           
1. Историко-этимологический словарь осетинского языка  

2. Scythian, Saka, Sarmatian, Massagete 

3. Alanoi 

4. Asiaoi 

5. Rhoxolanoi 

6. Aorsoi 

7. Sirakoi 

8. Iazyges 



 (یرانیا یخیتار منابع ۀیپا بر تحول؛ و تداوم ریمس در ها اوس و ها آس ها، آالن): ها اوست اکانین /28

چند نوشتار از  رقیه بهزادی در (.150-113: 3150) پرداخته است یهمسایگان اقوام داغستان
و بازتاب ها  به تاریخ و فرهنگ اوست« ها( ها )آس های کهن: آالن قوم»مقاله  جمله در

حبیب برجیان نیز در شماری از  (.010-039: 3161) پرداخته استآنها در ادب فارسی 
تاریخ  مطالعه به« زبان اروپای شرقی سیری در تاریخ اقوام ایرانی»مقاالتش از جمله 

 (.333-302: 3133) بر منابع غربی پرداخته است با تکیه عمدتاًها  نیاکان اوست
با ارائه تصویری « ها، ایرانیانی در قلب قفقاز اوستی»در مقاله  سیدمحمدعلی شریعتی

اجتماعی اوستیا، به مطالعه خاستگاه اجمالی از وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و 
 است کردهتأکید  های آنان با ایران و بر پیوستگی ها پرداخته نژادی و تاریخی اوست

داران ایران فرهنگی در  ها میراث اوست»در مقاله  زاده حامد کاظم (.303-360: 3110)
گزارشی  و ر دادهمورد تأکید قرامعرفی و را  یانها با ایران مشترک اوست های ریشه« قفقاز

ارائه  .شه3116در پاییز و زمستان  اش به اوستیای شمالی ماهه علمی نیز از سفر شش
رد  ۀالمقدور جامع دربار حتی پژوهشفقدان یک  در مجموع (.312-351: 3111) ه استددا

منابع  ارزنده کتاب چنانکه حتی در .آید به چشم میها در منابع ایرانی  پای نیاکان اوست
بازتاب قبایل  آنکه در  2آگوستی اَلِمانی نوشته 3ها؛ یک گردآوری انتقادی آالن ۀدربار
در منابع متنوع اعم از التینی، یونانی، التینی میانه، بیزانسی، عربی، ارمنی،  آالنی

ده است، بخش شلی، روسی، سریانی و چینی بررسی کاتاالنی، گرجی، عبری، ایرانی، مغو
 دورۀبرای نمونه از منابع ایرانی  .های چشمگیری دارد دانمربوط به منابع ایرانی فق

به شاهنامه، حدودالعالم، قابوسنامه، خمسه نظامی، دیوان خاقانی و برخی  اسالمی صرفاً
بررسی ادبیات  ضمنارنده نگ (.369-347 :2000) استشده مغول پرداخته  دورۀاز منابع 

گاه دولتی اوستیای شمالی و دانش استاداناز زبان روسی،  موضوعی این حوزه در
و آنها نیز تأیید کردند که ضمن  هباره سئوال کرد در ایننیز  1همچنین انستیتو آبائف

ها از منابع ایرانی بهره  ها در مطالعه تاریخ اوست ای اعم از اوستیایی آنکه محققان روسیه
ها در منابع  ستاند اما در زبان روسی پژوهشی دربرگیرنده مطالعه ردپای نیاکان او برده

بخش  که شده در پژوهش حاضر تالش رو از اینبه انجام نرسیده است.  ایرانیتاریخی 
منابع تاریخی ها در  نیاکان اوست ۀزنجیر در ها ها و سپس اوس ها و آس مربوط به آالن

به دو پرسش اصلی پاسخ داده شود: نخست اینکه آیا  و مورد مطالعه قرار گیرد ایرانی

                                                           
1. Sources on the Alans: A Critical Compilation 
2. Agusti Alemany 

3. North Ossetian Institute for Humanitarian and Social Research after V.I. Abaev of 

the Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (SOIGSI 

VSC RAS) 
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شده در  ها که اکنون به موضوعی پذیرفته ها و اوست ها به اوس ها و آس ی آالنتوالی تبار
قابل ردیابی و شناسایی است؟ و  منابع تاریخی ایرانیمجامع علمی تبدیل شده است، در 

وجود دارد؟ در این پژوهش  آثار مذکورها در  ها و آس میان آالن ارتباطیه چدیگر اینکه 
ای و  استفاده از منابع کتابخانه با توصیفی ولیلی ـ تحکوشش شده است که به روش 

الذکر  های فوق به پرسش شده تعیینایرانی در بازه زمانی  منابع تاریخیبررسی حداکثری 
و مکتوبات  ها کتیبه ،منابع تاریخی ایرانیپاسخ داده شود. گفتنی است که منظور از 

نویسان،  آثار تاریخ همچنین الم واز ایران پیش از اسشده  شناسایی و ترجمهمانده جا به
بان فارسی و همچنین منابع به ز نویسان و شاعران ایرانی نویسان، اندرزنامه سفرنامه
رغم  به شرفنامه منیریرو  از این .ایرانی است نویسندگانشده به زبان عربی توسط  نگاشته

طبری و  لملوکتاریخ الرسل و ا گنجد ولی اینکه به زبان فارسی است در این زمره نمی
در عربشاه  ابن فی مثالب تیمور عجایب المقدورو یا بیرونی  ناکتحدید نهایات االمیا 

 . گیرند زمره منابع مورد استفاده در این پژوهش قرار می
 مطالعهدر محدوده منابع مورد استفاده در این  بطوطه و یا ابن اثیر  ابنآثار  مقابلدر 

ها در  آالن قرارگیری دورۀرد مطالعه در این نوشتار از زمانی مو هبازگیرند.  قرار نمی
تلفظ گرجی نام آنها، قاجار و تثبیت  دورۀمعرض دید ایرانیان یعنی قرن اول میالدی تا 

نخستین رو منابع مورد مطالعه این پژوهش از  شود. از این را شامل می «اوست»یعنی 
تا یادکرد آغاز و ردشت ز ۀکعب ۀکتیبتنسر و  ۀنامدر  آالنسرزمین اشاره به 
گفتنی است در  یابد. سفر سوم به فرنگ ادامه می  در سفرنامه ها شاه از اوست ناصرالدین

هایی نظیر  از اسالم روایت پیشتاریخ اساطیری ایران و همچنین در متون دینی ایران 
: 3113کرد،  )دین آمده است و تور ملایرج، س ،شانبین پسر به تقسیم قلمروشیدون فر اقدام

شواهدی روشن دال بر بازتاب خویشاوندی نیاکان  ،دست هایی از این نمونه (.310-313
 : ها است ها یعنی سرمت ایرانیان و نیاکان کهن اوست

شده است. این نام با « سلم»و در فارسی  2در زبان پهلوی سَرماست که  3سَئیریما پسر دیگر فریدون»
ها یا اقوام منسوب به قوم  به معنی سرم کهدرآمده  1صورت سرمت به شرقی های ایرانی پسوند جمع زبان

« کنند های قفقاز زندگی می هایی هستند که در دو سوی کوه ها یا اوست است... بقایای این قوم آس سرم
  .(30وشی،  )فره

 
 
 

                                                           
1. Sairima 
2. Sarm 
3. Sarm-at 
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 غربی ایران مرزهای شمالدر  ها ها و آس آالن ظاهر شدن .1
ایبری پارسمان از گذرگاه میانی کوهستان بزرگ ها در جهت اتحاد با شاه  آالن م15 در

و در ماورای قفقاز پدیدار شدند و  هآالن یا داریال شهرت دارد گذشت قفقاز که به در
های  دو قرن پویایی ۀصورت نتیج بدین .شکست دادندنیروهای پارتی را در ارمنستان 

شرق  حات شمالز صفا یهای قبایل سرمتی آئورسی و سیراک ناشی از حضور و جابجایی
تا  دریای مازندرانهای مابین غرب  قفقاز و پهنهصفحات شمالی  سمت به مازندراندریای 

کننده در معادالت مرزهای  تعیینیک نیروی  ۀمنزل به ها رودخانه دُن با ظهور آالن
باکیخانوف (. 29-23: 3191)کامبولوف،  شد آشکارکوهستان بزرگ قفقاز  در غربی ایران شمال

از میالد  11بن سناطروک در سنه  اردشست شاه ارمنستان» نویسد: چامچیان مورخ ارمنی میاز  نقل به

با اهالی آالن و داغستان و کوهستان و بعضی ایوریان که در صحرای آالن یعنی مغان جمعیت نموده بودند جنگ 
 (.50-01: 3111)« کرده غالب آمد و ساتن نام پسر شاه آالن دستگیر گشت

از زیسته  در قرن پنجم میالدی می وزند مورخ ارمنی که احتماالًپاوستوس ب
برادرش خسرو شاه  رب [اقوام سکایی] ها سان پادشاه ماسکوت سانه ۀوتاز راهزنان تاخت

ها و دیگر  ها، هون ها، ماسکوت سپاه آالن»نویسد و در نهایت نیز از شکست  ارمنی می
ن پادشاه بزرگ را برای پادشاه ارمنی سا ر سانهس م116گوید و اینکه در  می« اقوام

ها به آرشاک شاه ارمنی  ها و آالن او همچنین به یاری رساندن هون (.53-01: 3111) آوردند
 (.311-313: 3111) کند اشاره می م161شاپور ساسانی در حوالی در نبرد با 

 در منابع ایرانی اسالم از ظهور پیش ۀدر دور ها ها و آس بازتاب آالن، آالن .8
باید خواند،  هیچ آفریده را که نه از اهل بیت ما باشد، شاه نمی»: به آالن اشاره شده استتنسر  ۀنام در

 (.50: 3150تنسر به گشنسپ،  ۀ)نام «جز آن جماعت را که اصحاب ثغورند: آالن و ناحیت مغرب و خوارزم و کابل
که  بان نواحی قفقاز و خزر استمرز  شک صاحب ثغر آالن، بی»قصود از نظر مینوی بر این است که م

شد  نتقل میم اوالد اوبه  طور استثنا او به رتبۀزر نشیند و م تختامتیاز داد، که بر  را این او کرد و ایجادخسرو اول 

مرزبانان  دربارۀسن  کریستن (.33: 3150تنسر به گشنسپ،  ۀ)نام «ندنامید السریر می ملوک ایشان را که
شان در پایتخت  شدند و برخی که آنها از بین نجبا انتخاب می دنویس ساسانی می ۀدر دور

قصر داشتند و از عالیم ویژه و افتخارات آنها دریافت تخت سیمین بود. در این بین 
رجحانی  (.16: 3133) نشستن بر تخت زرین برخوردار بود فرمانفرمای آالن خزر از مزیت

-200)حک:  شاپور یکم ۀدر کتیب است.ساسانی  ۀدر دور  حاکی از اهمیت باالی آالن که
ذکر ش جزو قلمرو «در فراز کوه قاف و االنان»شکل  به زردشت آالن ۀدر کعب م(230

در پایکولی نامی از آالن  م(102-291)حک:  نرسی ۀدر کتیب (.30: 3130)عریان،  شده است
)عریان،  ستشده ا برشمردهایران  پادشاه بخشی از اتباعها  نیامده است اما شاه ماسکیت

 در قرن سوم میالدی ت، این موبد متنفذزردش ۀکرتیر در کعب ۀدر کتیب (.326: 3130
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های وارد شده به مناطقی که  ها و جبران خسارت تشریح عملکردش در بازسازی آتشکده
را در ردیف  برد و آن در نام می شاپور اول به آنجا لشکر کشیده بود از آالن و آالنان

بخشی از انیران  منزلۀ ریه، شهر یونان، شهر ارمن و ورجان و بالسگان بهانطاکیه، شهر سو
 م:) فردوسی (.392: 3130)عریان،  کند ذیل فرمان شاه ایران و انیران است معرفی میکه 

در   ، یادکردهای او از آالنها اشاره کرده است آالن آالن و نیز چند بار به (.قه 036
 است که مرجیو هرجو « گر بزه دپادشاهی یزدگر»یت بخش تاریخی شاهنامه یکی در روا
الن از جمله شاه آ کمرانانو بسیاری از ح پدید آمدبعد از انتشار خبر مرگ یزدگرد 

اقدامات به دیگر فردوسی مربوط  ۀاشار (.632 :3112/3)د تخت ایران شدنو مدعی تاج
سفر وی از طریق دریا  روایت فردوسی بهمرزهای ایران و  سامان دادن بهبرای  انوشیروان

 که به صفحات داخلی ایران تجاوز ها تنبیه آالناش برای  به مرز آالن است و تصمیم
 آنها از سوی خسرو اول به بخششِ ،ها آالن پوزش و پشیمانیِ ایت بااند و در نه کرده می

های تاریخی از  که برخی منابع و پژوهش در شرایطی .(616: 3112/1) منتهی شده است
سن،  کریستن)کنند  ها حکایت می امات جنگی انوشیروان در قبال خزرها، آبخازها و آالناقد

تواند  می (616: 3112/1)فردوسی، ) کند میتأکید  ها اینکه فردوسی بر بخشش آالن (259: 3133
ها و  وجود قرابت را به شاید بتوان آنرفتاری که  ؛گذاری محسوب شود نشانگر نوعی تفاوت

 ۀدیگر اشار .ه استکه بعدها در زیر گردوغبار زمان پنهان شد سبت دادنپیوندهایی 
 ،در میدان نبرد است چوبینهماجرای رجزخوانی خسروپرویز و بهرام  فردوسی به آالن

گوید که تو با این  خواند و خسرو نیز می شاه می النآخسرو را برای تحقیر  ،آنجا که بهرام
دور برای  کند که پدرش هرمز دهی و یادآوری می میسوم تقلیل  مرا به یکتعبیر گوهر 

در  (.391-396 :3112/9) داده بود به وی شاه منصب آالن ،از گزند بهرام اش نته داشنگا
به  ،برای استحکام بخشیدن به مرزهای ایران خسروپرویز اتاز اقدام گزارش فردوسی

و  آالن ام دالور را بهنظ سواره نجا که خسروپرویز دوازده هزار. آآالن اشاره شده است
ها  های فردوسی از آالن روایت (.101-396: 3112/9) فرستاد «باختر درِ»تعبیر فردوسی  به

 انعکاسنیست بلکه  در قرن چهارم هجری ها در عصر فردوسی بازتابی از وضعیت آالن
ساسانی مبتنی بر منابعی  دورۀها در سپهر سیاسی و جغرافیایی ایران در  حضور آالن

م و اوایل سده ششم اواخر سده پنج ت که فردوسی به آنها دسترسی داشته است.اس
ها با  ساسانی با امپراطوری بیزانس سرگرم پیکار بود آالن که امپراطوری میالدی هنگامی

در  م:) ابوریحان بیرونی (.353: 3132رضا، آذربایجان و اران )آلبانیای قفقاز(، ) ایران متحد شدند
نیاکان سکونتگاه کهن  بهتغییرات مسیر جیحون طی قرون  در ذکر (.قه000 حوالی
های باستانشناسی و  دارد که با یافتهاشاره در صفحات شرقی دریای مازندران ها  اوست
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 اومان اشاره توأ. (3) همخوانی دارد تاریخی غیر ایرانی های و پژوهش های منابع گزارش
 : اهمیت زیادی دارد «ها آالن»و  «ها آس» به

آمده بود: بسته شد و آب و برای این بستر پس از مدتی همان پیش آمد که برای بستر اول پیش »
سوی چپ و سرزمین قوم بُجناک پیچید و در گذرگاهی افتاد به نام دره مَزدُبَست که در بیابان میان  به

شد که آنها نیز ویران های فراوان در مدتی دراز  آبادی سرزمین  ۀم و جرجان بود. در اینجا نیز مایخوارز
شان  دریای خزر کوچیدند، و قوم آس و آالن اینها هستند که زبان ۀشان به کران شدند و مردمان

  .(23: 3152)« ای از خوارزمی و بُجناکی است آمیخته
ها در مرزهای  ها و آس آالن حضور دربارۀها  ابوریحان از معدود گزارش ۀن اشارای
 استقرارها به  سها و آ ارجاعات به آالن عمدۀ ؛است ایرانی در منابع شرقی ایران شمال

مذکور  آنها در نواحی حضورط به وبکه مر غربی ایران اشاره دارد آنان در صفحات شمال
از  ها و آالن ها آس حیات ابوریحان ۀرو که در دور از آن .استمیالدی به بعد  از قرن اول

اند  زیسته میهای شمال قفقاز  اه و کوهپایههای دریای سی استپ های غربی ولگا تا کرانه
توجه است. کامبولوف  شایستهدر خوارزم حضور نیاکان ایشان  ۀسابقبه ابوریحان  ۀاشار
 نویسد:  های شرق دریای مازندران می ها در پهنه حضور آس ۀدربار

سرزمین هم وارد  نیروهای آسی به سیحون حمله کردند و وارد سرزمین سغد و بعد ق.م360حدود »
های استرابون و تروگ  آب در منابع باستانی از جمله در کتاب ها به منطقه هفت آس ۀباختر شدند. حمل

آسیای  زبان در های خویشاوند ایرانی با ملت را ها ارتباط فعالی آس دورۀای هم آمده است... در این  پمپه
های بسیاری از ارتباط  ها نمونه زی اوستدند. زبان امروکرآغاز  ،ای ایرانی غربیه به زبان متکلم ،داخلی

« زبان در آسیای مرکزی را حفظ کرده است ها در آن دوره با اقوام خویشاوند ایرانی ها و آالن آس
  .(21-23: 3191کامبولوف، )

ویژه  ، بهدارداهمیت  ها با زبان خوارزمی و آسها  زبان آالن قرابت اشاره ابوریحان به
(. 236: 3130)اذکایی، ست یرونی خود به زبان خوارزمی تسلط داشته اابوریحان برو که  از آن

(. 92-93: 3116)ارانسکی، او زبانی زنده بوده است  به نوشتۀ ابوریحان، زبان خوارزمی در دورۀ

های باختری، سغدی، سکایی ـ  میانه نظیر زبان ۀرزمی یک زبان ایرانی شرقی در دورخوا
های  زبان ۀدر کنار زبان یغنابی تنها بازماندآسی  انختنی و سکایی ـ سرمتی است و زب

  .شرقی است ایرانی شمال

 اسالم در منابع ایرانی ظهور پس از دورۀدر  ها نیاکان اوستبازتاب  .3
ها در قرن نهم میالدی  غازیان مسلمان سبب شد که آالنهای مکرر  زعم ریفیلد هجوم به

خاقان خزر  ۀشوند و در دورر آنها خراجگزا در عملدست به اتحاد با خزرها زده و 
-Rayfield, 2012: 63) موسوم به بنیامین در اتحادیه خزرها علیه بیزانس مشارکت جویند

های غازیان مسلمان به  و هجومها  به آالن بار چندینطبری در قرن سوم هجری  (.64
 (.0061، 0051: 3152/9 ؛2323: 3152/3؛ 3910: 3152/5)طبری،  کند اشاره میسرزمین آالن 
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شاهزاده روس  3از سویاتوسالو یکم های پیاپی شکستدر پی  م960 ۀخاقانات خزر در ده
 ,Petrukin) سرنگون شد م969-961در  )اِتیل( لدر نهایت با سقوط شهر آتِ ،یف کی

دهد اما این  حوقل از تاراج سمندر توسط سویاتوسالو خبر می چه ابناگر (.262-263 :2007
در راه ال قفقاز نکرد، او سرکرده روس اقدام به اشغال دائمی قلمرو خزرها در شم

آنها را به اطاعت وادارد. نبرد علیه  کوشید و ها حمله کرد یف به آالن بازگشت به کی
با  (.Christian, 1999: 298) یید شده استأها ت روس ۀولیا 2های اریخچهدر ت ها آالن

 ها عرصه برای روسکم در صفحات غربی قلمرو پیشین خزرها،   فروافتادن خزرها، دست
های قفقاز نیز  دست کوه ها به نواحی پایین آالن با مشترک زمینی های و هجوم بازتر شد

 م3011/.قه020در ها  ها و روس اتحاد بین آالن بهراجعمینورسکی  .صورت دادند
در  و غازیان مراکز اسالمی انتقامی که توسط امیرمنصوربن میمون در پاسخ به :نویسد می

و در  شکل گرفت خاک شروان از مهاجمان گرفته شده بود،ها به  روس ۀپاسخ به حمل
و در  سمت باب و ثغور آمده اتفاق به صد انتقام بازگشته و بهق ها به ها و آالن پی آن روس

 .(10: 3135) دنان شکست بسیار سنگینی خوردنکَرَخ از مسلمادر  م3011/.قه020
و  داند می قرن دهم میالدی در ترین قدرت قفقاز مرکزی حکمستها را م مینورسکی آالن

از معبر  م3065/اکتبر .قه053 ۀذیعقد و م3062/.قه050ها در  النکند که آ اشاره می
 حاکی از آن استها  این گزارش .(316-315: 3135) داریال گذشتند تا اران را ویران کنند

تا حمله مغول  ... متحمل شدندها، خزرها و اعراب و از هون ضرباتی که رغم به ها که آالن
 م:) خردادبه ابن پاییدند. یجنگ مؤثر منزله یک نیروی در منطقه قفقاز به کماکان تیمور و

و   ها در کنار سرزمین الک آالن و حدود سرزمین آالن ۀضمن اشاره به درواز (.قه100
معرب ماساژت یا  احتماالً) ، فِیَالن و شهر سمندر و صاحب سریر و مسقط تَبرسَران

که از  شمارد برمیشاه آالن را در زمره فرمانروایانی  ،(ی استماساگتا نام قومی سکای
شاهانی که اردشیر شاهین نامیده »اند. او ذیل عنوان  اردشیر لقب شاهی دریافت کرده

 (.33: 3130) برد مینام « شاه اللّان»از « اند شده
از  مأجوجو یأجوج برای بررسی سد سلّام ترجمان مأموریت در ماجرای خردادبه ابن

طَرخان و  شاه فِیَالنبا والی سریر، پادشان اللّان،  به دیدار سلّام ،سوی واثق خلیفه عباسی
سرزمین  (.قه100بعد از  م:)اصفهانی رُستِه  ابن (.300: 3130) کند میاشاره  پادشاه خزر

 ۀکند پادشاه آالن مسیحی است اما عمد خواند و عنوان می آالن را در اقلیم هفتم می
که شاه و  کند معرفی میها را چهار قبیله  ن بر دین نیاکان خویشند. آالنمردمان آال

                                                           
1. Sviatoslav I of Kiev 

2. Chronicles 
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های سر به  باب آالن که بر فراز کوه ۀخساس هستند. او با اشاره به قلعاشراف از قبیله دُ
ه و دیوارهای سازد که روزانه هزار مرد از این قلع فلک کشیده قرار دارد، خاطرنشان می

حدودالعالم کتاب  ۀناشناخت ۀموضوعی که نویسند (.330 :3165) کنند آن نگهبانی می
 ۀکند. او دربار ری به آن اشاره میچهارم هج ۀنیز در همان سد المغرب المشرق الی من

حدودالعالم من ) ها هستند نشین و گروهی ساکن دشت گروهی از آنان کوه: نویسد می ها آالن

ذکر ارمینیّه و ارّان ]و »ذیل  (.قه106 م:)اصطخری ابراهیم  (.090: 3132المشرق الی المغرب، 
از مغرب حدود ارمن و الّان، و ]از شمال[ الّان و  ...اما آنچ به این حدود پیوندد»نویسد:  می« آذربایگان[

 در (.قه135 م:) جیهانیبن احمد  ابوالقاسم (.351: 3161) «... استهای قبق و آنچ به این پیوندد کوه
 جانب مغرب حدود آن «و آذربایجان و آنچه بدان محیط است ذکر حدود ارمنیه و اران»
جیهانی، ) داند آالن می ای را نیز تا اندازه دود جزیره و شمال آناز ح یرا ارمن و آالن و چیز 

آالن و والیت سریر و  را آن جانب مغرب «ذکر دریای خزر و توابع آن»او در  (.319: 3116
 (.قه051 م:)گردیزی  (.353: 3116) کند میمعرفی  شهرهای خزر و بعضی بیابان غزان

ها و مرغزارها همی رود تا به الالن رسد، ملک  از سریر بیرون رود سه روز اندر کوه»نویسد:  آالن می ۀدربار

ها و  ند، و از سرحد او ده روز برود میان درختان و جویا پرست الالن ترساست و همه اهل مملکت او کافراند، بت
: 3161گردیزی، ) «...او بر سر کوهی نهاده استالالن گویند، و  ای رسد، که او را باب به قلعه های خرم، تا جای

هنگام ذکر کردن  بهقرن ششم هجری در اوایل مجمل التواریخ و القصص  ۀنویسند (.595
و پادشاه گویند « خاقان روس»ادشاه روس را گوید که پ اسامی شاهان مناطق مختلف می

همراه  آالن را به بندِاو بنای در(. 022-023: 3131مجمل التواریخ و القصص، )« هشا آالن»آالن را 
 (.53: 3131مجمل التواریخ و القصص، ) کیانی نسبت داده است پادشاه بلخ، به لُهراسب بندِدر

از سرزمین  ، در آستانه یورش مغوالن،.قه605دبن نجیب بکران )خراسانی( در محم
که در نهایت به ارس  نویسد میهای آالن  را کوهود کُر رمنبع کند و  آالن یاد می

والیت الّران را به الم نویسند و بی »: نویسد میتفاوت اران و آالن  ۀاو دربار (.50: 3102) پیوندد می

 (.69: 3102محمدبن نجیب بکران، ) «اما آن آالن ناحیتی دیگرست از حد کفار ،الم هم نویسند یعنی ارّان
الاّلن  ۀقلع»کند:  آالن اشاره می ۀ( به قلع.قه612 م:محمود قزوینی ) بن محمدبنزکریا

 الالن گویند... ای است در غایت حصانت به زمین الن بر قله کوهی که مشهور است به حصانت و آن قله را باب قلعه

ز ا رونویسیادبیات او حاکی از  (.192: 3133/2) «..را سندباد بن گشتاسف بن لهراسب. بناکرده آن
زمانی نگارش اثرش آالن دستخوش حمالت  دورۀاینکه در و با  پیشین استمنابع 

 .شود ویرانگر مغوالن شده بود اما بازتابی از آن در این گزارش دیده نمی
 شود. آورد که در ادامه به آن پرداخته می ها وارد  ول ضربه مهلکی به آالنحمله مغ

اما حمله آمده است،  ها به آالن مغوالنم دو هجو گزارشخ مغول منابع ایرانی تاریدر 
م( نبردی را 3210-3266م منگو تیمور )حک: 3233در  سومی نیز در کار بوده است.
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 کردند. آنها همراهی ها نیز لشکر مغول را  روس ها در شمال قفقاز آغاز کرد که علیه آالن
تصرف کردند ها، دیدیکوف )داداکوف( را  نظامی آالن استحکامات و قلعۀ م3231در 

(Vernadsky, 1953: 173.)  ها بار دیگر  م، مغول3233در »: دویسن میاین هجوم  دربارۀکامبولوف

د. بعد از این جنگ در ردنرا تصرف ک« باشکوه یاسی دیدیکوف شهر»روسی بنا بر منابع به آالنیا حمله کردند و 

گزارش  (.53: 3191) «شود ده نمیها دی های بزرگ ضد مغولی توسط آالن منابع، دیگر اثری از جنبش
ستن اتحاد شک الن برای درهممغو  ۀحیل از (.قه331 م:) همدانیاهلل  رشیدالدین فضل

بار  کشتار دهشتو  ترک میدان نبردها و  آالن ها به چاقبو خیانت قها  ها و آالن چاقبق
ین گزارش مربوط به ا (.510: 3131/3اهلل،  رشیدالدین فضل) شایان توجه است ها مغوالن از آالن

 ۀاست. در حمل .قه631به قفقاز در نخست مغوالن با فرماندهی جِبَه و سُوبِدَای  ۀحمل
در لشکرکشی دوم مغوالن به قفقاز ها وارد شد.  تری بر آالن مهلکمغوالن ضربات  دومِ
کشورگشایی و  ۀای برای توسع ن طراحی شد. برنامهقاآنگوم ۀقاآن به توصی اوگتای دورۀ

که  یت قدرت مغوالن در اردوی باتو از طریق لشکرکشی به بلغار و حدود آس و روستثب
اهلل،  رشیدالدین فضل) منتهی شد .قه616آغاز شد و به ویرانی شهر مَگَس در  .قه611از 

که مسعودی مَغَص  [آالن]پایتخت ایشان »نویسد:  مَگَس می دربارۀمینورسکی  .(600-669: 3131/3

هدف  جوینی (.315: 3135) «قفقاز بعدی )زاجیکائو فعلی( قرار داشت در همسایگی والدی خواند، ظاهراً می
را ایل ساختن کامل حدود بلغار و آس و روس در جوار مخیم باتو  لشکرکشی مذکور

ه شهزادگان ها ک حکایت جنگ»اهلل ذیل عنوان  رشیدالدین فضل (.300: 3113/3) خواند می
و بلغار و اوروس و مَگَس و االن و ماجار و پوالر و باشغر چاق بو لشکر مغول در دشت ق

 اهلل فضلرشیدالدین هم جوینی و هم  (.665: 3131/3)پردازد  به این لشکرکشی می« کردند
اهلل  کنند. رشیدالدین فضل در برابر مغوالن یاد می شورشیان ۀمنزل به« آالن»و « آس»از 
لشکری به والیت آس و حدود بلغار  دای را باامیر سوب .قه611نویسد که در  می

فرستادند و تا شهر کویک و دیگر والیات آن حدود برفتند و لشکر آنجا را شکسته و ایل 
اشاره « یر اُوکُولهقاچ»او به یکی از امیران قوم آس به نام  (.663: 3131/3) گردانیدند

در « پَچمان»یان به نام چاقبرا از قوم اُولیَرلیک از جماعت قاتفاق یکی از ام کند که به می
ر نهایت دستگیر پردازند و د ساحل چپ رود اِتیل )ولگا( به ایستادگی در برابر مغوالن می

زکی ولیدی  (.661-663: 3131/3اهلل،  رشیدالدین فضل)شوند  قاآن کشته مینگوو توسط شخص م
انان آن منطقه را تشکیل ها در کناره ولگا مسلم میالدی، آس 31تا  1های  بین قرن»نویسد:  طوغان می

نویسد که مغوالن بعد  می هجوم فوق ۀادام به جوینی راجع (.239 :3113/3)منصوری، «دادند می
 سوی شهر مَگَس گسیل شدند: ار و لشکر کشیدن به بالد روس، بهاز تسخیر شهر بلغ

 از میان گذر نبود نانک مار راکه خلق آن به عدد مور و ملخ بود و جوانب به غیاض و بیشه ملتف بود چ»
ابتدا از هر سویی در پهنای آنک سه چهار گردون بر  های آن بایستادند و به زادگان بر جانب اتفاق پادشاه به
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آن نهادند در مدت چند روز در آن شهر جز هم نام  ۀود راه ساختند و مجانیق بر بارمقابل یکدیگر روان ش
وهفتاد  های راست مردم باز کردند دویست شانیدند تا گوآن نگذاشتند و غنایم بسیار یافتند و فرمان رس

 (. 305 :3113/3جوینی، )« زادگان عزم مراجعت کردند هزار گوش در شمار آمد و از آنجا پادشاه

 و جلوس باتو به موضع او گفتنی است که جوینی پیش از آن در ذکر احوال جوجی
ور او بود از بقایای قفچاق چون قاآن ]اوگتای[ به تخت مملکت بنشست تمامت آن حدود را که مجا»نوشته بود: 

: 3113/3) «و آالن و آس و روس و بالد دیگر چون بلغار و مگس و غیر آن تمامت را مسلم و مستخلص کرد

در تصور جغرافیایی جوینی  کند که گویا چنین متبادر می ظاهر به این گزارش .(301
او در ذکر این این است که  جالبس ارتباط مشخصی با آالن نداشته است اما نکته گَمَ

شان در حدود بلغار به هم رسیدند و  شاهزادگان مغول و لشکرهای :نویسد لشکرکشی می
چون روس » :نویسد کند و می س میبه شهر بلغار و بالد روس و شهر مگاشاره به حمله آنها 

ین توان ب یک می به رو در یک تناظر یک از این (.305: 3113/3) «و قفچاق و آالن نیز نیست گشتند
اشاره « آس»اهلل به نام  جوینی و رشیدالدین فضل مگس و آالن ارتباطی منطقی یافت.

( در ذکر ماجرای جشن بر تخت نشستن اولجایتو .قه321 م:) شیرازی  وصاف کنند. می
به اتحادی که به این  ،[قاآن قوبیالی]قاآن  د خدابنده و رسیدن فرستادگانمحم

از مصر تا آمویه و از کرمان و سرحد »کند:  ده بود اشاره میمغول برقرار ش مناسبت بین خاندان

... سیستان تا باکویه و از آنجا تا آب اتیل و قفچاق و آالن و آس و روس و سقسین و بلغار و از طرف ماوراءالنهر و

در ذکر قلمرو پنج هزار در پنج هزار  او (.250-251: 3111آیتی، ) «قوافل به آمدوشد مشغول شدند
گرجستان و آس و روس »سال تصرف کردند  پنجاهکه چنگیز و خاندان وی در  فرسنگی

 (.291: 3111آیتی، )کند  فهرست میرا در زمره آن « تا کالر و باشقرد و مالصق فرنک
آالن و چرکس را در کنار هم و آس و روس را  (.قه350 م:) حمداهلل مستوفی قزوینی

پنجاه فرسنگ، به راه بغداد: دشت قبچاق چهارصدو طرف شمالی فاصله از مکه،»: آورد همراه هم می نیز به

حدود  ۀاو دربار (.300: 3196/2) «االن و چرکس سیصدوپنجاه فرسنگ، آس و روس چهارصد فرسنگ
حد شمال والیات آس و روس و مکس و چرکس و برطاس و دشت  زمین را... ایران»نویسد:  اقصای ایران می

الن آ ۀوی دربار (.353: 3196/2)مستوفی،  «ز خوانند ـ و االن و فرنگ است...را دشت قبچاق نی خزر ـ که آن
غایت  بن قباد ساسانی ساخت، هوایش بهفیروز»نویسد:  می «تقریر مساکن گرجستان و ابخاز»ذیل 

او (. 106 :3196/2)مستوفی،  «ریزد آید و در رود کر می دی مایل، و آبش از جبال البرز میسر خوب است و به
های آس و روس و بلغار و دیار قمر و سلنکا و  از کوه»نویسد:  می« دریای آتل»آس در ذیل  به راجع

در ذیل  وی (.990 :3196/2)مستوفی،  «شود هم جمع می خیزد و این والیت را سقی کرده به کیماک برمی
 او (.3051 :3196/2)مستوفی،  «آس و روس: از اقلیم هفتم است»نویسد:  می« الغربیه نصف»ممالک 

بر شمال، دشت خزر، و بر  ...»گوید:  دریای خزر یا دریای جیالن یا دریای جرجان می بهراجع

یکی از نکات  (.3021: 3196/2)مستوفی،  «غرب، االن و کوه لگزی و اران، و بر جنوب جیالن و مازندران
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 های مورخان و در کنار یکدیگر در گزارش« روس»و « آس»جالب قرارگیری 
های میدانی و پراکندگی جمعیت  تواند ناشی از گزارش جغرافیدانان ایرانی است که می

  .ها باشد های روس دست سکونتگاه ها از غرب ولگا تا کریمه در پایین ها در استپ آس
 های هآن اشار ،های مربوط به حمله مغوالن در منابع بعد از مغول حتی در روایت

حمله اول مغوالن به آالن دیده  دربارۀاهلل  دالدین فضلاثیر و رشی دقیق جوینی و ابن
ن ای هشود بلکه ب میمعنا نیست که دیگر به سرزمین آالن اشاره ن آن هالبته این بشود.  نمی

حضور  ی مهمای از نبرد که در صحنه منزله مردمی به ها النمعنا است که اشاره به آ
ای از  جغرافیایی مبهم یا خاطره های نشانیها به  شود و اشاره د متوقف میداشته باشن

 فهرستی مشتمل بر ؛آیند شود که در فهرستی از اسامی گوناگون می مردمی بدل می
ای بوده که از دشت  گسترهایرانی شامل  جغرافیدانافیایی که برای مورخ یا ساکنان جغر

فاقد  مدتاًجغرافیایی مبهم و ع ۀیک اشاراست؛   گرفته چاق تا دریای سیاه را در برمیبق
های  نشانیبه حمله مغوالن نیز کماکان راجع مورخان این دوره های قید زمان. در گزارش

 عام در شهر مگس.  کنند، نظیر قتل جغرافیایی اهمیت خود را کمابیش حفظ می
های مغوالن  لشکرکشی ۀدربار ظفرنامه( در .قه151 م:الدین علی یزدی ) شرف

و نامی از آالن  (339: 3116/3) «روس و چرکس و بلغار را تصرف کردباتو تمامی آس و »نویسد:  می
های  که به لشکرکشی ، هنگامینمتأخر تیموریا ۀآثار دور ازالصفا  در روضه .برد نمی

پس از جوجی باتو بر جای پدر نشست و »: شود رود از آس و آالن یاد می می مغوالن و تیمور اشاره

)میرخواند، « خوانند« سرای»را  دست آورد و شهری بنا نهاد که آن را به بقایای قبچاق و االن و آس و روس

ن به شمال لشکرکشی نخست و دوم مغوال یادی از (.قه901 م:) میرخواند .(160: 3131/5
نویسد:  جوجی می ۀ( دربار.قه902 م:دختری او خواندمیر ) ۀاما نو ،کند قفقاز و آالن نمی

 :3111/1) «بع را به وی تفویض فرمودس و روس و بلغار و تواآبچاق و آالن و لت خوارزم و دشت قچنگیزخان ایا»

قفقاز شمالی اشاره  ای از ماجرای لشکرکشی دوم مغوالن به و در ضمن به خالصه (30
 شباهت زیادی به گزارش جوینی دارد گزارش خواندمیر(. 35-30: 3111/1)خواندامیر،  کند می

هزار تلفات مردم مگس بوده  230صریح دارد به اینکه  ۀبا این تفاوت که خواندمیر اشار
مردم اشاره  راست های صرفاً به بریدن گوش با همین عدد جوینی که در شرایطی، است

 های به سنت جنگی مغوالن در بریدن گوشتری  اشاره صریح خواندمیر گویی کرده بود.
و « آالن»( نه از .قه103 م:الدین شامی ) نظام (.2) داردمقتوالن جهت شمارش راست 

براغان )براقن( و اقدام  ابزرگ تیمور ب نبردآورد و به گزارش  میان نمی نامی به« آس»نه 
 کند یادی از مردم البرز بسنده میجنگی او در البرزکوه و کشتن کوال و طاوس و جمع ز

 پس از او که نویسد حمله تیمور به مردم آس می ۀدربار یزدی (.361-362: 3913)شامی، 
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بوردی و براقن که  سمت کوه البرز آمده و به جنگ بوری روس و چرکس، به تهاجم به
مالحظه (. 505-500: 3116/3) فت و کشتار بزرگی از مردم آس کردحاکم قوم آس بود، ر

تر آالن بوده  در جغرافیایی که پیش «آس»تیموری به  ۀدور این منبع شود که در می
در ذکر رویدادهای بعد از  (.قه113م: ) رقندیعبدالرزاق سم شود. است اشاره می

 چاق و والیت چرکس و البرزکوهبه قواپسین نبرد تیمور و توقتمش و لشکرکشی تیمور ب
ضمن اشاره به نبرد امیرزاده امیرانشاه و محمد سلطان با سرداران بزرگ البرزکوه، کوله و 

 کند ای به نبرد با قوم آس نمی رهها، اشا با آوارها و قموق جزئیاتی از نبردها ارائهطاوس و 
(3111/3/2 :330-320).  

 ۀکامبولوف به دو حمل .نهایی را به آنها وارد کرد ۀضرب ها تیمور به آالن ۀحمل
 ورشیکند و از نابودی آالنیا در  یبه آالن اشاره م م3000و  م3195نیروهای تیمور در 

  اسطوره زایشهجومی که به گوید.  دوم و کاهش جمعیت آن به چند هزار نفر سخن می
های  منجر شد؛ زنی که برای نجات کودکان یتیم در میان ویرانه« ها مادر آالن»

 مأمنیبه  را و کودکان آالنی از شانزده تیره را جمع کرد و آنها گشت روستاهای آالن می
ه ها در سپا آالن (.63: 3191) ا احیا کردملت آالن ر با این کودکان در کوهستان برد و

اند. این گمانه مطرح است که این تنبیه سخت از سوی تیمور به  توقتمش حضور داشته
 ۀبارمیرخواند در ثر ایشان در جمع نیروهای توقتمش بوده باشد.مؤ تاوان حضور احتماالً

تیمور به دست راست ایل  ۀخان از مقابل تیمور و حمل رویدادهای پس از فرار توقتمش
در  او های گیری و قلعه ردی و براقن که حاکم قوم آس بودب بوریبه نبردش با جوجی 

او در  (.3032: 3131/6) کند اشاره می آن سامان سرداران ازکوال و طاوس و کشتن البرزکوه 
 نویسد توسط تیمور می «و مکس... و قوبان و االن باشگردو  مطیع ساختن... روس و چرکس»از  ادامه

 .(391: 3116/3 )یزدی، رشی که مشابه گزارش یزدی استگزا .(3031: 3131/6)میرخواند، 
به  اقدامات تیمور پس از پیروزی بر توقتمش در دشت قبچاق در گزارشخواندمیر 
اش به جانب روس و قتل و غارت او از قوم چرکس و فتوحاتش در البرزکوه و  لشکرکشی

کند.  آس نمیحاکم قوم  و یادی از (066-065: 3111/1) کند کشتن کوال و طاوس اشاره می
دها وجود دارد چنانکه واله اصفهانی در صفوی نیز از این نوع یادکر دورۀ در منابع

نویسد و از آالن  د میمشابه میرخوان را بازگشت تیمور از دشت قبچاقگزارش  .قه3031
ای به نبرد سپاه  خالف میرخواند اشارهمشابه خواندمیر و بر او (.239: 3139/6) برد نام می
بعد از این »کند:  کند و به این گزارش اکتفا می ها نمی ا حاکم قوم آس و کشتار آستیمور ب

فتوحات که خاطر خطیر از مهمات والیت روس و چرکس پرداخته آمد رایات ظفرشکوه به جانب البرزکوه پرچم 

نابع رونویسی م ۀدر نتیجپیداست که  (.231: 3139/6)واله اصفهانی، « گشایی گشود جهانگیری و قلعه
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 مرور زمان به ها شوند اما سیر رونویسی گزارش ها تکرار می برخی از گزارش ،از یکدیگر
در ادوار ها است.  از گزارش آنان تدریجی حذفحاکی از کاهش اهمیت آالن و آس و 

شود.  از طایفه اوس یاد می آرای عباسی تاریخ عالمنظیر  انصفوی عهدبعدی در منابع 
به گرجستان در ذیل لشکرکشی شاه عباس اول صفوی  (.قه3001 م:) منشی اسکندر
 و است (والیت ایمرتی)آچوق  توابع باشی ازکه برد  از والیت اوس نام می .قه3021

ضیق طریق و استحکام مکان و ارتفاع جبال متصله به البرزکوه که مرغ اوهام جز به بال خیال در هواى آن  به»
دشوارى نتواند پیمود مغرور گشته اطاعت والى نیز  نظر آن مسافت بعیده را به السیر طیران نتواند نمود و پیک سریع

بیک گرجى  سرکردگى بیکویردى اه شاه عباس بهدر نتیجه سپ .(136: 3112/2) «نماید نمی
ویژه در مسیرهای  های زیاد به آنان رفتند و با دشواریمالزم بیگلربیگى فارس به جنگ 

در جلد سوم  .(136: 3112/2منشی،  )اسکندره شدند های پر برف مواج دشوار و دره
در ایام سلطنت شاه عباس اول  م3631/.قه3022 در جریان حوادث سال التواریخ افضل

یاد شده است. مردمی که سرزمین آنها در فراز کوه البرز قرار داشته و « اوس»از مردم 
منشیان و از  یبیگ خوزانی اصفهان . فضلیدشوار بوده استبسیار تسلط بر آنها 

با کارگزاران صفوی در گرجستان در ارتباط بوده و در منطقه  ،انصفوی عهدمستوفیان 
کند و  یاد می( 1)« دیداو»و « اوس»ها با نام  حضور یافته بوده است. او از نیاکان اوست

های خصمانه  ثر از نگاهأدهد که البته مت جزئیاتی از زندگی و فرهنگ آنان را ارائه می
 (.3196)مرشدلو،  شایعات است عجین باها و  نسبت به اوس مرتبطش دافرا

در  (.قه3366پایان تألیف در ) آرای نادری عالم ،نادر در یکی از منابع اصلی دورۀ
« آالن»یا « آس»های نادر به قفقاز شمالی نامی از قوم  که در گزارش لشکرکشی شرایطی

از  احتماالً متأثرغرافیایی در نگرشی که اما چند بار در توصیف مرزهای ج ،وجود ندارد
، به اروس استمحمدکاظم مروی  از جمله منشیان او ودیدگاه تاریخی ـ جغرافیایی 

ناشی از نگرانی نادرشاه از پدید آمدن  ها اشاره یکی از این .شود )روس( و آالن اشاره می
اقدام  پی درمیرزا  رضاقلی فرزندش انسجامی بین ایالت ترکستان علیه نیروهای

 تعبیر مروی ، بهخان ابوالفیض در مواجهه باجیحون  عبور از درمیرزا  رضاقلی خودسرانۀ
ها  النقدرت آ ۀخاطرگزارشی که دال بر پایایی  (.601: 3160/2)مروی،  استستان پادشاه ترک

  در قرون بعدی است.
مثال در عنوان  برای شود. استفاده میدر منابع ایرانی « اوست»نام قاجار از  ۀدر دور

آمده  .شه3311شهریور /.قه3239الثانی  شاه به تاریخ جمادی یکی از فرامین فتحعلی
اسنادی از روابط ایران )«  سفیدان قباردی، چچنیه و اُسطی ها و ریش به خوانین و بیگ»است: 

، یعنی «اوس»  نام ۀشد گرجی شکلنگر رواج یافتن که نشا (330: 3132با منطقه قفقاز، 
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شاه  در سفر سوم ناصرالدین ها است. ها و آس اخالف آالن برایرانی در ادبیات ای «ستاو»
د: نویس ک مدرسه دخترانه میقفقاز و بازدید از ی والدی دیدار از گزارش در به فرنگ او

های همین  کنند از طایفه اوسطین هستند که در دره اینها که در مدرسه تحصیل می»
ها اینها  روس... قدر چهل پنجاه هزار خانوار و جمعیت هستند و بهنشینند  کوه قفقاز می

: 3131 ار، اج ق  ن ید رال اص ن) «هستیم (0) گویند ایرانی اند اما خودشان می را اوسطین نام گذارده

00.) 
 کهن پارسی ادبیات ها در نیاکان اوست .8

 دهم/هجریچهارم  قرون ۀویژه در اشعار شاعران ایرانی در فاصل در منابع ادبی ایران به
رالدین فخاست.  اشاره شده ها دفعات به آالن بهسیزدهم میالدی /هفتم هجریتا  یالدیم

بد به مو رفتن شاه»در ذیل عنوان  ویس و رامین ۀمنظومدر  (.قه006 م:اسعد گرگانی )
 کند: یاد می که گویا نماد استحکام بوده« یقفل آالن»از  «زابل و سپردن ویس به دایه

 یش را فرمود پَرچینسرای خو
 

 حصار آهنین و بند رویین 
 

 کلید رومی و قفل آالنی
 

 (202: 3165) ز پوالدش زده هندوستانی 
 

 

نیز در یکی از ابیات خویش در مدح ابوالخلیل جعفر از  (.قه065 م:)قطران تبریزی 
ی به گوید که وقت کند و در وصف اعتبار او می از آالن یاد می خاندان شدّادیان گنجه

 :کند اش می آالن نیز همراهی رود، شاه جنگ دشمن می
 جنگ عدو خبر دهند که چون او رود به

 

 (350: 3162) لشکرش اندر، شه االن و خزر بود به 
 

ها  ها یاد کرده است و آالن نیز در اشعار خویش از آالن( .قه595 م:خاقانی شروانی )
 ها را در جوار یکدیگر آورده است: و روس

 ز سوار شابران سوی خزر سپه کشیدچون 
 

 
 (060: 3112) روس و آالن نهند سر، خدمت پای شاه را 

 

 

 شرفنامهدر  ها نام برده است از جمله دفعات از آالن ( به.قه601 م:نظامی گنجوی )
در ماجراهای اسکندر و دشت قفچاق و اسکندر و روسیان به رویارویی اسکندر و سپاهی 

 : از جمله کند ها یاد می از آالن ارب کم هفت دست ،و برطاس و آالن روس و خزرمتشکل از 
 ستیزنده روسی ز آالن و ارگ

 

 (3090: 3136) شبیخون درآورده همچون تگرگ 
 

 ز برطاس و آالن و خزران گروه
 

 (3093: 3136) برانگیخت سیلی چو دریا و کوه 
 

 نام االنی سواری فرنجه به
 

 (3301: 3136) جامهنرها نموده به شمشیر و  
 

 دگر سو االنی و برطاس و روس
 

 (3331: 3136) برآشفته چون توسنان شموس 
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تهاجم مشترک  ۀنشانگر زنده بودن خاطر تواند می یخاقان مشابه های نظامی روایت
ها در  آالن ۀساالران ید تصویر جنگؤدر ضمن مو باشد  و شروان ارانها به  ها و روس آالن

شان  ها را به دالوری متصف کرده بود و در ماجرای تنبیه ردوسی نیز آالنف نگاه او است.
 سباب خسارت و پشیمانی خوانده بودشدن خرد و دالوری را انم توسط انوشیروان توأ

محدود به جنگاوری ایشان نیست و  ها صرفاً یادکرد نظامی از آالن .(616: 3113/1)فردوسی، 
ها که  به یکی از کاالهای تولیدی آالن« شاهپورمجلس بزم خسرو و بازآمدن »ذیل  او

 کند: نیز اشاره می ،داشتهکیفیتی شاهانه 
 گرداگرد خرگاه کیانی به

 

 (313: 3136)خاقانی،  فروهشته نمدهای االنی 
 

 پیدا شده استشده در پازیریک، نمدهای سکایی نیز  در میان اقالم اکتشاف
(Gimbutas, “Stone Age: European cultures”, Encyclopedia Britanica.)  در قابوسنامه
ش های بن اسکندر در توصیه ووس( عنصرالمعالی کیکا.قه035-050شده در فاصله  تألیف)

هندی، آالنی، رومی، ارمنی،  ذکر خصوصیات بردگان ترک، خرید برده بهبه به فرزند راجع
 گوید:  ن میبه بردگان آالنی سخ پردازد و با جزئیات راجع حبشی و نوبی می

شب دلیرتر از  از ترکان بردبارتر. اما االنی بهطبع ترکان و لیکن  اند به و سقالبی و روسی و االنی نزدیک»
تر، همچون ترک نفیس باشند. لیکن در ایشان  فعل رومی نزدیک تر، و اگرچه به اند و خداونددوست ترک

طبعی و  یبایی و کندکاری و سستشک گویی و بی فرمانی و نهان چند عیب هست، چون دزدی و بی
کار  فهم و آهسته طبع و مطبوع باشند و گرم خداوند دشمنی و گریزپایی. اما هنر ایشان آن باشد که نرم

 (. 91: 3115)« زبان و دلیر و راهبر و یادگیر و درست

ها را در کنار  و هرچند آالنآورد  ها می ترک ها را در ادامۀ ذکر آالن عنصرالمعالی
 ها ها و سقالب و نه روس ها آالن دربارۀآورد اما با جزییات  ها می ها و روس سقالب

پردازد. طیفی از مردمان که چینش  ها می ها و ارمنی ها به رومی و پس از آالنگوید  می
ها  ها با سقالب همتایی آالن .آنها در روایت ابوالمعالی مشابه چینش جغرافیایی آنان است

و اینکه  تناسب دانست ان بیتو را نمی ها دارند ه از منظر او به رومیقرابتی ک ها و و روس
تر و پرشمارتر از بردگان روس و سقالب بوده که این  پیداست حضور بردگان آالنی جدی

فرهنگی بیشتر آنان با ایران نزدیکی  تواند هم ناشی از قرابت جغرافیایی و هم  خود می
 .بوده باشد

  نتیجه .8
ساسانی  به اوایل دورۀ ایرانیها در منابع  آالن رد ازیادک ۀپیشین مشاهده شد که

 های و یا اشاره ران به منابع آن عهددر جغرافیای ای قرارگیری آنان بازتاب گردد و بازمی
آالن  دربارۀها  اسالمی گزارش در دورۀ .مربوط استساسانی عصر منابع اسالمی به 

است. البته در منابع مورد ای آن یک موجودیت معاصر بیشتر معطوف به جغرافی منزلۀ به
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به حمالت  تاریخ شروان و دربندها در کتاب  مینورسکی با محوریت دربندنامه استفادۀ
مغول در  دورۀ ها در عطف تاریخ آالن نیز اشاره شده است. نقطۀروان و شاران  به ها آالن

 های یورشی عطف بعدی یعن نقطۀ است و مشاهده شد که در بازتاب یافتهنی منابع ایرا
های جان  و یا آالن شوند ها جایگزین می ها در جغرافیای پیشین آالن آس ظاهراًتیمور، 

چند که هم هر ،شوند خوانده مینام خویشاوندان آس خویش  به ها در برده از آن هجوم به
 نویسان ی تاریخیجغرافیاتصور ، در نادر دورۀ در منابع تیموری و هم منابع ادوار بعدی تا

مردمی جنگاور در کنار دیگر اقوام صفحات شمالی ایران  منزلۀ ها به رد آالن انیایر
ها و  ارتباط میان آالن بارۀ. دریابد ها به آنها کمابیش ادامه می اشارهو  شود مشاهده می

مغول یعنی  ۀمشاهده شد که نام آس توسط مورخان دور ایرانی منابع تاریخیها در  آس
ها  همراه با روس ها عمدتاً آس نام آید و میان می اهلل به فضلجوینی و سپس رشیدالدین 

چینش اقوام ساکن  بهراجعهای میدانی  تواند ناشی از گزارش ، که این میدشو آورده می
. در منابع باشد کریمهولگا تا  های دریای سیاه و پهنه مابین در صفحات شمالی استپ

ها  چاقها و یا قب در کنار خزرها، چرکس ها در ادوار مختلف عمدتاً اسالمی آالن دورۀ
 چپ ساحلها در  آس مغوالن به یورشبه  اهلل رشیدالدین فضلند. ا فتهرگ ه قرار مورد اشار

 دربارۀ ی در دستها با برخی دیگر از گزارش یادکردکند و این  ولگا اشاره می
 رانی دورۀخوانی دارد. در منابع ایهم بطوطه ابنها نظیر گزارش  آس های سکونتگاه

از  که منظور کوهستان قفقاز است تیموری به شکست فرمانروای قوم آس در کوه البرز
ها توسط مغول، نام و یاد  شود که پیداست بعد از انهدام قدرت آالن تیمور اشاره می

هایی که خود در  ها جایگزین شده است. آس شان آس ایشان با خویشاوندان نزدیک
ولگا دستخوش  حاشیهکن بودند چه در کریمه و چه در هایی که در آن سا سرزمین

در گزارش ابوریحان  ابع ایرانیدر این بین در من شده بودند. حمالت ویرانگر مغوالن
گزارشی که چه  آیند، صراحت در کنار و مقارن یکدیگر می به ها و آس ها آالن بیرونی
برخوردار است.  ت چشمگیریچه زبان آنها از دق آنان و نیاکان سکونتگاه پیشینِ دربارۀ

قاجار که در واقع  دورۀ صفوی و اوستِ عهد تیموری به اوسِ دورۀ سیر تحول نام آسِ
در  وضوح ها است، به ها و در نهایت روس گرجی ها در سایۀ سیر قرارگیری نوادگان آالن

ها در  ها و آس توجه در بازتاب آالن یکی از نکات شایستۀ منابع ایرانی قابل ردیابی است.
ها در داخل جغرافیای ایران قرار  بعد از اسالم که آالن ویژه در دورۀ منابع ایرانی به

 ها و اند دقت نسبی این گزارش گنجیده می و یا پیرامون سرحدات ایران در و  نداشته
از همسایگان و  اند. هماهنگی آنها با سیر تحوالتی است که این مردم تجربه کرده

صورت مستقیم و غیرمستقیم  شان در منابع ایرانی به مالن انهدامتا عا مؤتلفان آنها
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ها و  های ابوریحان بیرونی و یا فردوسی بازتاب دارند و در این بین در گزارش انعکاس
 است.  مشاهدهخویشاوندی آنان با ایرانیان نیز قابل قراینی دال بر آن 

 ها نوشت پی
اند. در قرن  تسی نوشته آنها را ین ها بینیم که چینی ام آئورسی را میدر خوارزم از قرن دوم قبل از میالد اقو». 3

 جانب غرب نهادند یعنی همان راهی را پیش گرفتند که سابقاً حرکت درآمده رو به اقوام آئورس به میالدی سوم
را آالن  اناول قرن نخستین پیش از میالد نام آئورس محو شد و آن ۀ. بعد از نیمها گرفته بودند ها و سرمت سیت

اوست قفقاز که  ۀقبیل.. صورت درآمده است. این شمال ایران به ۀست که در لهجخواندند و این کلمه همان لفظ آریا
 (.32: 3133سن،  )کریستن« اند امروز باقی است از بقایای این طایفه است که در نواحی جنوب روسیه مانده

کردند  هایی برای شمارش جمع می را بریده و در توبره شان دست سربازان مغول گوش هر یک از کشتگان به. 2
(Nardo, 76.) 

 م توسط منگو تیمور ویران شد.3231است که در « دیدیکوف»ها  آالن این نام مرتبط با نام شهر و قلعۀ احتماالً. 1

ه گویش ها ب زبان آسی دو گویش عمده ایرونی )شرق اوستیا( و دیگوری )غرب اوستیا( دارد. اکثریت اوست. 0
شاه مشخص نیست که آیا منظور او نامِ  ناصرالدین ۀاشار بارۀنامند. در کنند و خود را ایرونی می ایرونی تلکم می

نین ها با توجه به تبار آسی ـ آالنی چ شاه این بوده که اوست ها بوده یا اینکه منظور ناصرالدین ایرونی اکثریت اوست
خوانند  ها خود را به آن می نامی که اوست شاه دربارۀ این است که ناصرالدینمحتمل  هویتی برای خود قائلند. گمانۀ

 مطلع شده بوده است.

 منابع
 .، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتحریر تاریخ وصاف ،3111 آیتی، عبدالحمد،

 ۀشدن تصحیحچانلو، از روی مت قره دکتر حسین ۀ، ترجمالمسالک و الممالک ،3130 خردادبه، ابن
 .دخویه، تهران، مترجم

 .امیرکبیر ،تهران ،چانلو ترجمه و تعلیق دکتر حسین قره ،النفیسه اعالق ،3165 رسته، ابن

 .دانشگاه تهران ،تهران ،احمد آرام ۀترجم ،تحدید نهایات االماکن ،3152 بیرونی،ابوریحان 
 .، طرح نو، تهرانابوریحان بیرونی؛ افکار و آرا ،3130 اذکائی، پرویز،

 .اشرف صادقی، تهران، سخن علی ۀ، ترجمهای ایرانی زبان ،3116 ارانسکی، یوسف م،
 .امیرکبیر ،ار، تهران ش اف  رج با اهتمام و تنظیم ای آرای عباسی، تاریخ عالم ،3112 اسکندر منشی،

 .وزارت امور خارجه ،تهران ،3132 ،قفقاز ۀاسنادی از روابط ایران با منطق
اهتمام  ششم هجری، بهفارسی قرن پنجم/ ۀترجم ،مسالک و ممالک ،3161 بن محمد، راهیماصطخری، اب

 .علمی و فرهنگی یرج افشار، تهران،ا
های ایران و  گلستان ارم؛ تاریخ شیروان و داغستان از آغاز تا جنگ ،3111 آقا، باکیخانوف، عباسقلی

 .ـ انتقادی، تهران، ققنوس ، متن علمیروس
، 33 ۀ، شمارشناخت ایران، «زبان اروپای شرقی سیری در تاریخ اقوام ایرانی» ،3133 برجیان، حبیب،

 .333-302صص 
 .ت گارون سارکسیان، تهران، نائیری، ترجمه، پیشگفتار و پانوشتاریخ ارمنیان ،3111 بوزند، پاوستوس،

  .010-039صص  ،60 ۀ، شمارچیستا، «ها( ها )آس های کهن: آالن قوم» ،3161 بهزادی، رقیه،
عالمه   ح ی ح ص ت  ه ، بتاریخ جهانگشای ،3113 بن بهاءالدین محمدبن محمد، جوینی، عالءالدین عطاملک

 .پدیده ،همت محمد رمضانی، تهران محمد قزوینی، به



 (یرانیا یخیتار منابع ۀیپا بر تحول؛ و تداوم ریمس در ها اوس و ها آس ها، آالن): ها اوست اکانین /111

ات بن عبدالسالم کاتب، با مقدمه و تعلیق علی ۀ، ترجمالعالم اشکال ،3161 بن احمد، جیهانی، ابوالقاسم
 .نشر تهران، شرکت به فیروز منصوری،

 ۀمـنورسکی، ترجـیقات میـتعلبا مقدمه بارتولد و  ،3132 ،المغرب المشرق الی حدودالعالم من
 .دانشگاه الزهرا ،شاه، تصحیح و حواشی مریم میراحمدی و غالمرضا ورهرام، تهرانمیرحسین

 ،حیح میرهاشم محدث، تهران)متن کامل(، تص القلوب ةهنز ،3196 بکر، بن ابی حمداهلل مستوفی، حمداهلل
 .سفیر اردهال

 .زوّار ،ضیاءالدین سجادی، تهرانکوشش  ، بهدیوان ،3112 الدین بدیل، خاقانی شروانی، افضل
الدین  جالل ۀ، مقدمالسیر فی اخبار تاریخ بشر تاریخ حبیب ،3111 الدین، بن همامالدین خواندامیر، غیاث

 .کتابخانه خیام ،همایی، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران
 د؛یام پسر باد آذر و فرخزاد پسر فرنبغ آذر نیشیپ کنندگان نیتدو ،3113 ،کرد، کتاب سوم دین

 .دا خ ده  گ ن ره ف ، ران ه ت،  ت ل ی ض ف  دون یر ف ۀترجم و ها ادداشتی ،یسیآوانو ،یراستاریو
محمد روشن ـ مصطفی موسوی،  هتصحیح و تحشی ، بهالتواریخ جامع ،3131 اهلل همدانی، رشیدالدین فضل

 .البرز ،تهران
-353صص ، 3 ۀدوم، شمار ۀ، دورمطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، «اوستیا» ،3132 ،اهلل رضا، عنایت

362. 
 .، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارآذربایجان و اران )آلبانیای قفقاز( ،3132 اهلل، رضا، عنایت

، ترجمه محمدمرادبن عبدالرحمان، تصحیح آثارالبالد و اخبارالعباد ،3133 بن قزوینی،زکریابن محمد
 .دانشگاه تهران ،دکتر سیدمحمد شاهمرادی، تهران

 -332اول، دفتر دوم،  ، جلدمطلع سعدین و مجمع بحرین ،3111 الدین عبدالرزاق، سمرقندی، کمال
 .انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم ،اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، تهران .ق.، بهه 103

تیمور گورکان معروف به ظفرنامه با تاریخ فتوحات امیر م،3913 الدین، شامی، عبدالواسع نظام
سسه ؤم ،اسلواکی( سعی و اهتمام و تصحیح فلکس تاور، پراگ )چک ، بهات و اضافاتی که...حاصطال
 .شرقیه

، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، «ب قفقازها، ایرانیانی در قل اوستی» ،3110 شریعتی، سیدمحمدعلی،
 .360-303صص ، 50 ۀشمار

 .اساطیرابوالقاسم پاینده، تهران،  ۀم، ترجتاریخ طبری ،3152 طبری، محمدبن جریر،
ان میراث فرهنگی م، تهران، سازهای ایرانی میانه پهلوی ـ پارتی راهنمای کتیبه ،3112 عریان، سعید،

ان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(، معاونت مبان و گویش؛ سازکشور )پژوهشگاه(، پژوهشکده ز
 .پژوهشی

، با تصحیح و مقدمه و حواشی دکتر امین نامهقابوس ،3115 بن اسکندر، کیکاوسعنصرالمعالی 
 .سینا عبدالمجید بدوی، تهران، کتابفروشی ابن

و ان لیس و منشی احمد یلتصحیح کاپیتان دب ، بهمثنوی ویس و رامینم، 3165فخرالدین اسعد گرگانی، 
 .کالج پریس ،علی، کلکته

؛  ی ان ت رس رد ل ژاد ف ن  ل ی اع م ط اس ، خو( ک س م  اپ چ  اس راس )ب  ی ردوس ف  ه ام ن اه ش ،3113 ، م اس ق وال ، اب ی ردوس ف
 .ر ش و ن  اپ چ  ت رک ، ش ران ای  ی ل م  ک ان ب ، ران ه دا، ت خ ر ده ب اک ی ل ع  ه دم ق م

 .دانشگاه تهران، تهران، ایرانویج ،3112 وشی، بهرام، فره



 1399/111 تابستان و بهار ،1 ۀشمار ،11 سال ،یشناس رانیا هایپژوهش

 .ققنوس ،، از روی نسخه محمد نخجوانی، تهراندیوان ،3162 قطران تبریزی،
ها: میراثداران ایران فرهنگی در قفقاز )بر پایه مطالعات میدانی سال  اوست» ،3111 ،زاده، حامد کاظم

 .312-351صص ، 11 ۀر، مطالعات ملی، شما«میالدی( 2001 – 2003
نویس و ویراستار  موسی عبداللهی، مقدمه ۀ، ترجمها در گذر تاریخ اوست ،3191 کامبولوف، تامرالن،

 .آباد، تهران، نگارستان اندیشه؛ بنیاد مطالعات قفقاز و انتشارات سِم روسیه علمی مهدی حسینی تقی
 .ی، تهران، رنگینشید یاسم، ترجمه رایران در زمان ساسانیان ،3133 سن، آرتور، نکریست

تصحیح و مقابله عبدالحی  ، بهتاریخ گردیزی ،3161 بن محمود، بن ضحاک گردیزی، ابوسعید عبدالحی
 .دنیای کتاب ،حبیبی، تهران

همت محمد  الشعرای بهار، به تصحیح ملک به ،3131 هجری، 520، تألیف سال التواریخ و القصص مجمل 
 نا. ، بیرمضانی، تهران

کوشش  به ،هجری 605شده در لیفأنامه؛ متن جغرافیایی ت جهان ،3102 نجیب بکران، محمدبن
 .سینا کتابخانه ابن ،محمدامین ریاحی، تهران

های قفقاز و مردمان پیرامون آن در منابع ایرانی  سیمای کوه»، سخنرانی با عنوان 3196 مرشدلو، جواد،
اندازهای  ـ قفقاز شمالی؛ تاریخ و چشمران ای»لمللی کاربردی  ا در کنفرانس بین« صفوی ۀدور

 .آذرماه 23شنبه  قفقاز، سه در دانشگاه دولتی اوستیای شمالی، والدی« همکاری
قدمه دکتر محمدامین ریاحی، تصحیح و با م ، بهآرای نادری عالم ،3160 مروی، محمدکاظم وزیر مرو،

 .کتابفروشی زوار ،تهران
 .هزار کرمان ، تهران،تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان بارۀمطالعاتی در ،3113 منصوری، فیروز،

 .، تهذیب و تلخیص عباس زریاب، تهران، علمیالصفا ضةرو، 3131میرخواند، محمدبن خاوندشاه، 
عبدالحسین  ۀمحسن خادم، ویراست ۀ، ترجمتاریخ شروان و دربند ،3135 مینورسکی، والدیمیر فدروویچ،

 .لمعارف اسالمیا ةآذرنگ، تهران، بنیاد دایر
  ش وش ک  ه ، ب ان ت س گ رن ف  وم ر س ف در س  اه ش  ن دی رال اص ن  اطرات خ ۀ ام روزن ،3131 ران، ای  اه ار، ش اج ق  ن دی رال اص ن

 .سازمان اسناد ملی ایران ، ران ه ا، ت ه ی اض ق  ه اطم و ف  ی وان رض  ل ی اع م داس م ح م
 و  وی ن ی م  ی ب ت ج م  ات ق ی ل ع ت  ده ردآورن ؛ گ وی ن ی م  ی ب ت ج م  ح ی ح ص ت ه ب ،3150 ،پ س ن ش گ  ه ر ب س ن ت ۀ ام ن

 .ی، تهران، خوارزمی وان رض  ل ی اع م داس م ح م
سال، یادگار و  با حواشی و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهنخمسه،  ،3136 ،نظامی گنجوی

 .مطبعه ارمغان ،طهرانارمغان وحید دستگردی، 
کوشش میرهاشم  ، بهبرین )تاریخ تیموریان و ترکمانان(خلد، 3139واله اصفهانی قزوینی، محمدیوسف، 

 .میراث مکتوب ،محدث، تهران
تیموریان از روی نسخی که  ۀظفرنامه؛ تاریخ عمومی مفصل ایران در دور ،3116 الدین علی، یزدی، شرف

 .امیرکبیر ،حیح و اهتمام محمد عباسی، تهرانصت ، بهدر عصر مصنف نوشته شده
، 3 ۀ، سال ششم، شمارهای تاریخی بررسی، «تاریخی سرزمین داغستان ۀپیشین» ،3150 ،یکتایی، مجید

 .150-113صص 
Barthold, W. and V. Minorsky, 1986, “Alān”. The Encyclopedia of Islam, 

New Edition, Volume I: A–B. Leiden and New York, BRILL. 



 (یرانیا یخیتار منابع ۀیپا بر تحول؛ و تداوم ریمس در ها اوس و ها آس ها، آالن): ها اوست اکانین /118

The Editors of Encyclopaedia Britannica, Encyclopedia Britanica, “Ossetic 
language”, available at: <https://www.britannica.com/topic/Ossetic-
language>, (accessed on: 10/14/2019). 

Gimbutas, M. Encyclopedia Britannica, “Stone Age: European cultures”, 
available at: <https://www.britannica.com/event/Stone-Age/European-
cultures>, (accessed on: 10/11/2019).   

Rayfield, D, 2012, Edge of Empires: A History of Georgia, London, 
Reaktion Books.  

Abaev, V. I. and H. W. Baily, “Alans”, Encyclopedia Iranica, I/8, pp. 801-
803, available at: http://www.iranicaonline.org/articles/alans-an-ancient-
iranian-tribe-of-the-northern-scythian-saka-sarmatian-massagete-group-
known-to-classical-writers-from (accessed on 17 Nov 2019).  

Alemany, A, 2000, Sources on the Alans: A Critical Compilation (Handbook 
of Oriental Studies, Section Eight, Central Asia, Volume Five), edited by 
Denis Sinor and Nicola Di Cosmo. Leiden, Brill. 

Nardo, D, 2010, Genghis Khan and the Mongol Empire, Greenhaven 
Publishing LLC.  

Petrukin, V, 2007, “Khazaria and Rus: An Examination of their Historical 
Relations”, In Golden, Peter B; Ben–Shammai, Haggai; Rona-Tas Andras 
(eds.). The World of the Khazars: New Perspectives, Handbook of Uralic 
Studies. 17, Brill, pp. 245-268. 

Christian, D, 1999, A History of Russia, Mongolia and Central Asia, 
Blackwell. 

Vernadsky, G, 1953, The Mongols and Russia, Yale University Press. 

https://www.britannica.com/topic/Ossetic-language
https://www.britannica.com/topic/Ossetic-language
https://www.britannica.com/event/Stone-Age/European-cultures
https://www.britannica.com/event/Stone-Age/European-cultures
http://www.iranicaonline.org/articles/alans-an-ancient-iranian-tribe-of-the-northern-scythian-saka-sarmatian-massagete-group-known-to-classical-writers-from
http://www.iranicaonline.org/articles/alans-an-ancient-iranian-tribe-of-the-northern-scythian-saka-sarmatian-massagete-group-known-to-classical-writers-from
http://www.iranicaonline.org/articles/alans-an-ancient-iranian-tribe-of-the-northern-scythian-saka-sarmatian-massagete-group-known-to-classical-writers-from

