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های ايران باستان ی ارتش  دربارههای يوسف اميری پژوهش  

THURSDAY, JANUARY 21, 2010  

  سکاهای باختری

 ١٣٨٨ بهمن ماه ١

 

 معرفی کتاب -١

 

 

 
 ماه به پایان ی آن را در ماه گذشته و ویرایش آن را در این ترین کتابی که ترجمه تازه

 ،)E.V. Cernenko(چرننکو . وی.ی ای نوشته» سکاهای باختری«رساندم کتاب 

به دست انتشارات .  خ١٣۶٢./  م١٩٨٣ی روس، است که در سال  خاروشناس برجسته

  .منتشر شود.  خ١٣٨٩اميدوارم این ترجمه در تابستان .  منتشر شده استاسپری

 

 محتوای کتاب -٢

 

 

(این همبستگی . های قومی ایرانی هستند  گروهسکاها یکی از بزرگترین

confederation (سکاها نخست در آسيای . شد  تشکيل میهای فراوانی خود از قوم

 به سوی غرب کوچيدند و در شرق کردند اما به تدریج گروهی از آنان ميانه زندگی می

 به دو گروه بزرگ تقسيم به خاطر پراکندگی جغرافيایی سکاها را. اروپا ساکن شدند

گروه دوم را در .  اروپاییسکاهای خاوری یا آسيایی و سکاهای باختری یا: کنند می

(ان   انگليسی سيتیخواندند که در فرانسه اسکيث و در می) Skyth(یونانی اسکوت 

Scythian (ِشِمرنی ی اسوالد اصل این نامه به نوشته. شوند خوانده می )Oswald 

Szemerényi(های   واژهاست که با» اسکودر«ی معاصر،  شناس برجسته ، زبانshoot  به

 معنای تير و ی سکا نيز به دانيم که واژه می. معنای شليک و پرتاب همریشه است

 آنان داده و این نام به خاطر سرعت و چيرگی آنان در سواری و شليک به. پرتاب است

  .ام ی این موضوع نوشته در پيشگفتار مترجم، به تفصيل درباره. شده بود

 درباره

 

کنم  هایی را معرفی می در این وبالگ کتاب

 تاریخ ایران ترجمه و منتشر ی که درباره

 هایی که در دست ترجمه ام و نيز کتاب کرده

 .دارم

 

 yusef.amiri AT: نشانی تماس با نگارنده

gmail.com 

های ترجمه شده کتاب  

دکتر کاوه فرخ -اسواران ساسانی   

  
 

 

دکتر نيکوالس سکوندا -ارتش هخامنشيان   
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های   سالحو سپس به) دفاعی(در ابتدا به زره و ابزارهای پدافندی : اما محتوای کتاب

 پس از آن به ساختار ارتش سکاها. آفندی سکاهای باختری پرداخته شده است

رسيم و داستان جنگ داریوش بزرگ هخامنشی با سکاهای باختری بررسی  می

ها   نيز به دوران افول سکاهای باختری و جایگزین شدن آنان با سرمتدر پایان. شود می

ها و تصویرهایی از آثار باستانی به جا مانده از   است از عکسکتاب پر. رسيم می

 .  شور زندگی و جنبش و تحرک استسکاهای باختری که پر از

 

ها که گروه دیگری از  ی سرمت  دربارهکتاب بعدی که در دست ترجمه دارم کتابی است

 در واقع همان سلم در سرمت. سکاها هستند و جایگزین سکاهای باختری شدند

. شاهنامه است

  AM 6:47در ساعت  یوسف اميریی  نوشته

  :نظر 1

Post a Comment  

Subscribe to: Post Comments (Atom)  

Home Older Post 

  ...said اميری پریان

  جناب اميریدرود
 

  باستاناز اینکه به کار برگردان پژوهش ها درباره تاریخ و فرهنگ ایران
.هستيد بسيار سپاسگذارم و برای شما آرزوی پيروزی و بهنودی دارم  

  کنم که کتاب های برگردان شده به دست شما در ایران بهآرزو می
 . دوستاران ایران از آن ها بهره مند شومدوستاران بيشتر معرفی شده و

  پارسی درباره سکه هایضمنا من در حال نوشتن جستاری به زبان
  دربرگيرندهفرمانروان پارس هستم که در آن بسياری از بحث ها که

 بررسی زبان پارسی ميانه، دگرگونی الگوهای پارس ها از هخامنشيان
  ساسانيان و بررسی اسطوره های ایرانی در پيوند با این دوره البته باتا

  سکه های پارس ها بوده و پس از پایان آن یک نسخه از آنمحور بررسی
 . فرستادرا برای شما خواهم

 
 سپاس فراوان از شما

  اميری پریان

Thursday, February 11, 2010 10:28:00 AM PST  

  
 

 

پيتر -اشکانيان و ساسانيان : دشمنان روم  

 ویلکاکس

  
 

 

چرننکو. وی.دکتر ای -سکاهای باختری   
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  آسمانه ایران کهن - اميری پریان
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