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 سیتی ها
 

 

 بنیـاد فـرهـنگـی کـهـزاد                                             زادـلی کهـد عـمـاح
 

ران روی صحنۀ تاریخ یکی از شاخه های قبایل هند و اروپائی که مدت ها بعدتر از دیگ

یاد می شود و  «سیتی»، معموالً به نام آمده و پسانتر از سائر شعب معروف شده است

پاره اقوامی مربوط به خود دارد که در شرق و غرب با اسمای مختلف معروف شده اند. 

، چون اقوام سیتی مجموعاً شاخه ئی از خانوادۀ بزرگ هند و اروپائی را تشکیل می داد

بین حوزۀ علیای اکسوس و سیر دریا با سائر شاخه ها  «ایریاناویجه»اولیه در مهد 

وشعب یکجا می زیست. قرائن اکثراً به این داللت می کند که زمانیکه مهاجرت امواج 

و بطرف جنوب جانب حوزه بزرگ هند و اروپائی بطرف غرب جانب خاک های اروپا 

اقوام سیتی در مهد اولیه جابجا ماندند. یعنی سغدیان و باختر شروع شد،  ،سر دریا و آمو

را اشغال نمودند شاخه التین، سلت، جرمنی و اسالو وغیره در ین فرصت خاکهای اروپا 

ه و قرار نامی که در قدیم و شاخۀ جنوبی به باختر مستقر شده کتله باختری را تشکیل داد

شدند و از آریانا  معروف «آریا»به نام  ،خذ ادبی و دینی خویش به خود دادندترین مأ

 مسکن بزرگ آنها به خاک های هند و فارس منتشر گردیدند.

 

"در : (1)موضوع مهاجرت اقوام سیتی را چنین ترسیم می کند «رونه گروسه»موسیو 

زمان مهاجرت های بزرگ هند و اروپائی بعضی قبائل آریائی که یکطرف با سیتی های 

 ،)کتلۀ باختری( ارتباط و خویشاوندی داشتند اروپا و جانب دیگر با قبائل هند و ایرانی

جلگه های جنوب روسیه را ترک داده چیزی بطرف کوه های اورال پراگنده شده و 

وارد عالقه « تیان شان»قسمتی هم بطرف سردریا رفته، بعد از عبور کوه های 

و « قره چار»، «کوتچه»شدند و از آنجا تمام ترکستان شرقی، وادی های  «کاشغر»

 .متصرف شدند و با خاک چین تصاد م پیدا کردند"« ان سوک»را تا « ئن هوانگتو»

 

تی با سائر اقوام یاین نظریه را با چیزی تحریفی چنین می توان تصریح کرد که شاخه س

هند و اوروپائی در اراضی بین حوزۀ علیای سردریا و اکسوس یکجا می زیست. 

هم بخاک های سر موج موج پشت  ، شاخه ئیزمانیکه مهاجرت های بزرگ شروع شد

نام نهاد و  «آریا»اروپا منتشر شد و شاخه ئی بطرف جنوب باختر فرود آمد و بر خود 

 قبائل سیتی عجالتاً جابجا ماندند. 
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آنها مسکن خویش  ،بعد از جنبش های سائر شعب هند و اروپائی که جای نسبتاً فراخ شد

امنه های دو طرفه کوهای تیان شان و را کالن کرده و بجانب شرق حوزه سر دریا د

یعنی ترکستان شرقی را اشغال نمودند و بجانب غرب اراضی شمال  ،عالقه سنگیانگ

های اورال پیش رفتند و بخاک های ه بحیرۀ خزر و بحیره سیاه را اشغال کرده تا کو

 معروف شد. «سیتیا»شان  اروپائی شرقی تماس حاصل نمودند و جنوب روسیه بنام

 

درین عالقۀ وسیعی که شرح یافت دنبالۀ آخرین جنبش های قبائل  «سیتی»ار اقوام انتش

قوم سوارکار و بادیه نشینی بار  ،هند و اروپائی است. ایشان با تاثیر محیط وسیع علفزار

آمدند و زمانیکه کتلۀ اروپائی های باختر در شمال هندوکش مرکز مدنی و اولین نظام 

بمیان آورده بود و بعد از آن تا زمانه های نسبتاً تازه تری که  سلطنتی و تهذیب آریائی را

حتی در زمانیکه مادها و  ،آشوری ها در بین النهرین و غرب فارس سلطنت داشتند

پارسی ها هر کدام بنوبۀ خود از سلطۀ اشوری رهائی یافته و به تشکیل حکومت هائی 

و زندگانی بادیه نشینی بودند و اقوام سیتی مشغول گشت و گذار و یغماگری  ،پرداختند

 دارای مراکز ثابت و شهرهای بزرگ نشده بودند. 

 

وجود اقوام بادیه نشین سیتی و آوازۀ یغما گری های آنها از منابع ادبی و مذهبی آریا 

های کتلۀ باختری و از ماخذ آشوری و آمادی و پارسوا و یونانی بصورت مستقیم و غیر 

معذالک از  ،از ایشان نام نمیبرد «سیت»تا اگر چه بصورت لوم می شود. اوسمستقیم مع

یعنی سالله  «بخدی»خالل متن اوستا و از شرح اقدامات جنگی اولین پادشاهان بزرگ 

قابل قوم بادیه نشینی که آنها )پیشدادی( واضح معلوم می شود که ایشان در م «پاراداتا»

و « کوانی»، «پاراداتا». پادشاهان ساللۀ یبات می گرفتنددائماً ترت ،اصالً آریائی بودند هم

با نیروی مادی و معنوی قرن های متوالی تهذیب آریائی باختری را از تهاجمات  «اسپه»

آنها حفظ کردند و این رویه را تمام حکمفرمایان باختری و پادشاهان بزرگ آریانا تا 

قسم در نقاط  همینجزو مرام خود قرار داده بودند.  «هلیوکلس»و « یوتیدما»زمان 

هر کدام در نقاطی که از جانب  پارسوا، مادی، اشوری، یونانی - سیاغربی آریانا و آ

دی را تعقیب کردند و هان هوشمند بخرویۀ پادشا ،سیتی مصادف بودندشمال با امواج 

در منطقه علف زار جنوب روسیه و شمال آمو و بحیرۀ خزر و  «سیتی ها»بدین منوال 

 ندند.بحیرۀ سیاه باقی ما

 

صحبت می کند و  «سیت ها»ق م از  057-077ار اول در حوالی منابع تاریخی یونانی ب

سیمریها  »منابع آشوری آن را تکمیل می نماید. این تذکار اول راجع به این است که جای 

Cimmeriens» ین امر  اشغال کردند. از «سیت ها»در علفزار روسیۀ جنوبی،  را

ت ها اول در جنوب روسیه نبوده بلکه قراریکه ذکر شده از واضح معلوم می شود که سی

و جای سیمری ها را  بستهئی بطرف غرب رخت برحوزۀ علیای سر دریا و آمو شاخه 
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. تقریباً ازین تاریخ به بعد سیت ها داخل صحنه تاریخی می شوند و مللی (2)اشغال نمودند

از  11 هفقر ،4هرودوت وقتیکه در کتاب  از آنها اسم می برند. ،که با آنها تماس داشتند

کند، علت بیجا شدن های آنها را مهاجرت سیت ها بطرف شمال اروپا صحبت می 

و « ایسدون»شمال یا شمال شرق از جانب اقوام شارهائی می داند که از طرف ف

ری های مذکور که در اثر ورود مبر آنها وارد شده بود. سی «Arimaspesاریماسپس »

« Thraceتراس »و چیزی هم از راه « هنگری»چیزی بطرف  ،یجا شده بودندسیت ها ب

ند. شاخه ئی از سیتی ها دنبال ایشان راه آسیای صغیر را در دوارد آسیای صغیر گردی

قفقاز از راه پیش گرفتند ولی قرار اشارۀ هرودوت راه را گم کردند و بعد از عبور 

ون آشوری ها هم با ق م(. چ 077-077 ا آشوریها تماس حاص کردند )حوالیب« دربند»

گرفته و  سا یا شاهان کوچک سیتی و قبائل آنها کار، از رؤدشمنی داشتند «سیمریها»

قوم اخیر الذکر استعمال کردند و  «سیمریها»بر علیه « کاپادوسیا»ایشان را در سرحدات 

سال بعد یکی  گردانیدند. تقریباً ده مقهور و معدوم« Pontپونت »در  816را در حوالی 

آشوری ها را بر  ،می خواند« Madyesمادیس »را  وااز شاهان سیت که هرودوت 

 ،«Cyaxareسیاگزار »حمله برد و « مدیا»هاجم مادها کمک کرد و آخر برخود علیه ت

های قفقاز به روسیه جنوبی عقب نشاند. درین جا و درین ه آن ها را عقب کو ،شاه مادی

ی برای مدنیت های جنوب آسیا و غرب سیت ها مجدداً خطر هفتاد سال وقت مدت تقریباً 

جای آشوری ها و بابلی ها و امادی ها را  «پارسوا»فراهم کردند. زمانیکه قبیلۀ اروپا 

ؤسس سلطنت فارس بر م «سیروس»، خطر سیت ها محسوس می شد. ازین رو گرفت

شکر کشید و ل ،یعنی سیت های شرقی که در حوالی خیوه بودند ،«مساجت ها»علیه 

همین قسم داریوش در حوالی  .ق م( 525ببعضی نظریه ها بدست آنها کشته شد. حوالی )

( بر علیه سیت های اروپا لشکر کشید ولی کامیابی حاصل نتوانست. بعد 512-514)

ازین یک سلسله گیر و دارها و جنگ های متعدد سیتی ها طوریکه منظور شان بود از 

اشغال  «ونتپ»و « تراس»، عالقۀ سرحدات چین ،«کان سو»ئی که از منطقۀ طوالنی 

 بطرف جنوب آنقدرها نفوذ نتوانستند و تقریباً سه قرن دیگر جابجا ماندند.  ،کرده بودند

 

همه شاخه ئی از  «سیتی»یم، درین شبهه ئی نیست که اقوام قراریکه پیشتر شرح داد

یائی باختر جز این کتله هم بشمار عناصر آریائی بودند و از لحاظ قرابت زیاد با کتلۀ آر

می رفتند. تنها این قدر بود که ایشان به حیات بادیه نشینی و یغما گری خو گرفتند و از 

ده و می درین باب اشاره کر «رونه گروسه»باختر بیرون ماندند چنانچه تاثیر تهذیب 

 ندند.ئیزم تاریخی و رفورم زوراتستری بی نصیب ماگوید که ایشان از آئین مزدا

 

 ،«Hiong-nouهیونگ نوها »از طرف شرق یا تاثیر زندگانی مناطق علفزار و تصادم 

و مغل ها در عرف و عادات و سبک زندگانی و البسۀ تمام اقوام  «Tou Kiueتوکیو »

خین ت ظاهری بود که چندی قبل بعضی مؤرسیتی بال استثنا تاثیر بخشیده و همین تاثیرا
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ولی تیپ نژادی و  .به اشتباه افگنده بود و نژاد آنها ون[]خ در موضوع اصلیت عرق را

صل و بود آنها جزئی شبهه ئی زبان حقایق مسلمه را بمیان آورد و امروز هیچ کس در ا

مخصوصاً حیات مشترک  ،د. از روی لباس سیت ها با یفتل ها شباهتی داشتندندار

که رکاب اولیه یعنی رکابی  سوارکاری یکنوع شلوار و موزه به آنها داده بود. می گویند

 از اختراعات سیت ها است. ،که از تسمه ساخته شده بود

 

ق م  057-077، بین به این ترتیب قسمتی از سیتی ها که بجانب غرب آسیا رسیده بودند

 اشکوزی»و منابع آشوری ایشان را به نام  را از جنوب روسیه کشیدند «سیمریها»

Ashkuzai » سکوتوا »آنها را یاد کرده، یونانی هاSakuthoi» خوانده اند. در کتیبه 

أخذ چینی از ایشان ذکر شده اند و م «Sakaساکا »های داریوش اول هخامنشی به اسم 

 و اشکال دیگر اسم برده اند. «Saiسی »بصورت 

 

ورونیژ »و « Kaul-obeقل اوبه » «یونان و سیتی»قراریکه از روی تصاویر 

Varonej »ش دار بوده و مانند روی هم رفته اشخاص ری« اتی هسی» ،معلوم می شود

های ه کال ،دیده می شوند «پرسه پولیس»ا شاخۀ دیگر شان که در صحنه های اسکائی ه

شدید علفزارهای شمال در  ]باد[ گوش پتک، نوک تیزی به سر می کردند تا از شمال

دند که مرکب از امان باشند. ایشان یعنی ساک ها و سیتی ها همه لباس فراخی می پوشی

ر است، اپیراهن و شلوار فراخ بود. اسپ که حیوان مخصوص جلگه های وسیع علفز

 رفیق دائمی آنها بود و از تیر و کمان خویش جدائی نداشتند.

 

)امپراطوری علف زار( خود  «ستپ امپیر د»کتاب  18یکه رونه گروسه در صفحۀ قرار

نداشتند و اگر هم داشتند شهرهای  این کمان داران اسپ سوار شهر ،تعبیر می کند

متحرکی بود مرکب از کراچی ها که زن و دارائی های خود را در آن انداخته و از یکجا 

بجای دیگر نقل می دادند. ثروت ایشان  بیشتر عبارت از لوازم سوار کاری و بعضی 

ۀ در جنوب عالقم. زیورات و قالی بود و به این ترتیب از قرن هفت تا قرن سوم ق.

اول عقرب، مجله آریانا، / وسیعی که از تیان شان تا اورال انبساط دارد، زندگانی داشتند.

 بنیاد فرهنگی کهزاد/  ،2712 میکابل//نشر مجدد 1122  ،17شمارۀ 
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