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 چکیده

 «پارویر فرزند اساکی»یعین  پارویر اساکریوردی ،تنی پادشاه ارمینمنشأ  انم نس  

یک حقیقت  عنوانِ بهو  ست که در مطالعات ارمین اب قوم ساک پیونده خوردههاسال

ان ست و نشرد  این فرضیه ا دنبالِ حارض به نگارنده در مقاهل  است. تلق ی شدهاناکرانپذیر 

یت ن پارآ ن را ابید در زاب ریشه   و خواهد داد که این انم هیچ ارتباطی اب ساکها ندارد

 . ساغ کرد
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 درآ مد

ساکانز و فرزند شاهزاده آ   گذار سلسهل  ( بنیانق. م. 630حدود  د.) یپارویر اساکیورد

-705بود. نویس ندگان کهن ارمین اساکیورد )اس پااک( را معارص پادشاه س ناخریب ) اساکیورد

خان بر این ابورند که اساکیورد اب دانند که به ارمنس تان پناهنده شد. مور  ( میم. ق. 681

آ سارخادون، س پاه آ ساکانز  بر اساس کتیبه   د شد.پادشاه اورارتو علیه آ شور متح   ،روسای دوم

نا و اورارتو اب آ شور ن پادشاهی ما مهراهِ ق. م. به 673ی )اساکیورد( در سال به رهربی اس پااک

حد شد و اب دخرت آ سارخادون ا در هامن سال پرسش پارویر اب پادشاه آ شور مت  ام   ،جنگید

گری توسط پارویر ای اب میاجنی احامتالً  –نا نزی اب آ شور ن ازدواج کرد. بعدها پادشاهی اورارتو و ما

ای  هرچِ هِ برقرار کردند. پس از مرگ پارویر، پرسش که در منابع ارمین از او اب انم  رابطه –او

 وارث اتج و ختت شد. ،شوداید می راچیاهِ 

هاست سالمعروف است  «یپاریویر فرزند اساک»یعین  1یدپاریویر اساکیوربه که  پارویرانم      

 ویل (.Russell 1987: 30 .ای منونه، نکـ )بر  استکه در مطالعات ارمین اب قوم ساک پیونده خورده

 . آ ن را ابید در زابن پاریت ساغ کرد ریشه  ها ندارد و ساکطی اب ابت ر اهیچ  این انم

 ءجز است. تشکیل شده ُوردی+ اساکیای مرک ب است که از دو جزِء اساکیوردی واژه     

در  ، چهزی در زابن ارمینن ء نست. جز است «فرزند» معینِ شفاف و به اکمالً م این واژه دو 

. است« اجلث هو عظمی پیکرغولبزرگ، » معینِ به ،در ارمین معارص چهدوران الکس یک و 

اکر به ska ،skay ،hskay هایِ صورتبهکه ا ر این لکمه  ش نایسکه گفمت در ارمینچنان

و  قامت بلند سبِب و بر این ابورند که بهدانند مش تق می -Sakaمس تقمی از  طورِ به ،رودمی

 .استاکر رفتهبه« پیکرغول»معناِی ن ارمین بهعظمی ساکها این واژه در زاب جثه  

 (Προτοθύης)یوانین:  Partatua ساکهاسکرده  انم اب  معوماً نزی را  پارویردانشمندان انم      

ضبط   Protothyesشلکِ به نزی آ ن را و هرودوت آ مدههای آ شوری نوش تهکه در س نگ

 ها قابل اثبات نیست.یک از این فرضیه، ویل هیچدانندبرابر می است،هکرد

                                                                        
1 Paroyr Skayordi  
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اش تقایق پیش نهاد کرد: اگر به صفت عایل توان چننی وجهمی پارویر برای واژه       

uparaoδištō ایراین ابس تان 126بند  در( همریشت*uparaudišta-  «رشدایفته )»توج ه 

ا ر توان صفت تفضییل آ ن می (،Gershevitch 1967: 276 نکـ . ،ابرهاین)برای تفصیل در کنمی

 این واژه از طریق پاریت که توان درایفتگاه میابزسازی کرد، آ ن -uparauda*صورِت به

ل ایفته Paroyrارمین  به واژه  « برزو، بلندابال» uparōδ* میانه   یس است )قس. فارحتو 

(. در واقع انم پارویر در xoyrمین ار « < خودالکه» -xaoδa؛ اوس تایی -xaudaابس تان 

 است.« بلندقد»معیِن ارمین به

 پاریتِ شلک اتب ابزاز را مه  لکمهتوانمی این ما می ؛در اساکیوردی skay ه  اکنون بپردازمی به واژ      

ریت در پا که ( مش تق بدانمیuskāt* :)حالت ازی در حالت ماکین  uskai*ایراین ابس تان  واژه  

بلند، »  ask(h)؛ پش تو «بلند»  /skā/شود )قس. سغدیدیده می  /sky/askē’شلکِ بهمانوی 

  skā kay*ای«( یَک » kay)  skē kay*در ارمین، ابتدا به uskai* واژه   بدین ترتیب «.مرتفع، ابال

 است.هبدل شد« پیکرغولقهرمان تنومند، »عین یع  skayبهر اثر هاپلولوژی ل ایفته و سپس بحتو  
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Abstract 

This article refutes the pervasive hypothesis that the collocation Paroyr 

Skayordi represents the name of a Scyth (Assyrian Partatua, Greek 

Προτοθύης) who is supposedly ‘son (ordi) of a Saka (skay)’, whereby 

skay ‘giant’ is taken from Saka- ‘Scyth’. 
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