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وجه اش تقاق انم نس تنی پادشاه ارمین :پارویر ِاساکیُوردی


مارتنی شوارتز

چکیده
منشأ انم نس تنی پادشاه ارمین ،پارویر اساکریوردی یعین «پارویر فرزند اساکی»
سالهاست که در مطالعات ارمین اب قوم ساک پیونده خورده و بهعنو ِان یک حقیقت
اناکرانپذیر تلقی شدهاست .نگارنده در مقاهل حارض بهدنبالِ رد این فرضیه است و نشان
خواهد داد که این انم هیچ ارتباطی اب ساکها ندارد و ریشه آن را ابید در زابن پاریت
ساغ کرد.

واژههای لکیدی :پارویر اساکیوردی ،ریشهش نایس ارمین ،زابن پاریت
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درآمد
پارویر اساکیوردی (د .حدود  630ق .م ).بنیانگذار سلسهل آساکانز و فرزند شاهزاده
اساکیورد بود .نویس ندگان کهن ارمین اساکیورد (اس پااک) را معارص پادشاه س ناخریب (-705
 681ق .م ).میدانند که به ارمنس تان پناهنده شد .مورخان بر این ابورند که اساکیورد اب
روسای دوم ،پادشاه اورارتو علیه آشور متحد شد .بر اساس کتیبه آسارخادون ،س پاه آساکانز
به رهربی اس پااکی (اساکیورد) در سال  673ق .م .بهمهرا ِه پادشاهی ماننا و اورارتو اب آشور
جنگید ،اما در هامن سال پرسش پارویر اب پادشاه آشور متحد شد و اب دخرت آسارخادون
ازدواج کرد .بعدها پادشاهی اورارتو و ماننا نزی اب آشور – احامت ًال توسط پارویر ای اب میاجنیگری
او– رابطه برقرار کردند .پس از مرگ پارویر ،پرسش که در منابع ارمین از او اب انم ِهر ِچه ای
ِهراچیا اید میشود ،وارث اتج و ختت شد.
انم پارویر که به پاریویر اساکیوردی 1یعین «پاریویر فرزند اساکی» معروف است سالهاست
که در مطالعات ارمین اب قوم ساک پیونده خوردهاست (برای منونه ،نکـ  .)Russell 1987: 30 .ویل
این انم هیچ ارتباطی اب ساکها ندارد و ریشه آن را ابید در زابن پاریت ساغ کرد.
اساکیوردی واژهای مرکب است که از دو جز ِء اساکیُ +وردی تشکیل شدهاست .جزء
معین «فرزند» است .جزء نست نزی در زابن ارمین ،چه در
دوم این واژه اکم ًال شفاف و به ِ
معین «بزرگ ،غولپیکر و عظمیاجلثه» است.
دوران الکس یک و چه در ارمین معارص ،به ِ
چنانکه گفمت در ارمینش نایس این لکمه را که بهصورتهایِ  hskay ،skay ،skaبهاکر
سبب قامت بلند و
طور مس تقمی از  Saka-مش تق میدانند و بر این ابورند که به ِ
میرود ،به ِ
جثه عظمی ساکها این واژه در زابن ارمین بهمعنایِ «غولپیکر» بهاکر رفتهاست.
دانشمندان انم پارویر را نزی معوم ًا اب انم سکرده ساکها ( Partatuaیوانین)Προτοθύης :
که در س نگنوش تههای آشوری آمده و هرودوت نزی آن را بهشلکِ  Protothyesضبط
کردهاست ،برابر میدانند ،ویل هیچیک از این فرضیهها قابل اثبات نیست.
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برای واژه پارویر میتوان چننی وجهاش تقایق پیش نهاد کرد :اگر به صفت عایل
 uparaoδištōدر بند  126همریشت (ایراین ابس تان « *uparaudišta-رشدایفته») توجه
کنمی (برای تفصیل دراینابره ،نکـ  ،)Gershevitch 1967: 276 .میتوان صفت تفضییل آن را
به ِ
صورت  *uparauda-ابزسازی کرد ،آنگاه میتوان درایفت که این واژه از طریق پاریت
میانه « *uparōδبرزو ،بلندابال» به واژه ارمین  Paroyrحتول ایفتهاست (قس .فاریس
ابس تان xauda-؛ اوس تایی « xaoδa-الکهخود» > ارمین  .)xoyrدر واقع انم پارویر در
معین «بلندقد» است.
ارمین به ِ
پاریت
اکنون بپردازمی به واژه  skayدر اساکیوردی؛ ما میتوانمی این لکمه را مه از ابزاتب شلک ِ
واژه ایراین ابس تان  *uskaiدر حالت ماکین (حالت ازی )*uskāt :مش تق بدانمی که در پاریت
مانوی بهشلکِ  ’sky/askē/دیده میشود (قس .سغدی « /skā/بلند»؛ پش تو « (h)askبلند،
مرتفع ،ابال» .بدین ترتیب واژه  *uskaiدر ارمین ،ابتدا به َ « kay( *skē kayیک») ای *skā kay
حتول ایفته و سپس بر اثر هاپلولوژی به  skayیععین «قهرمان تنومند ،غولپیکر» بدل شدهاست.
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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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