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در لرستان امروز هاي بر جا مانده از قوم كاسيبررسي برخي نام    

 محمد ميرزايي رشنو

شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد رشته باستان  

Kasit_rashnoo@yahoo.com 

09362923510 

 

 چكيده

مناطق مركزي زاگرس نسبت به ديگر نقاط كشور ايران از لحاظ حفظ اصالت زباني در  استان لرستان و در كل

باشد كه توانسته است، فرهنگ و ادبيات بومي خود را تا موقعيت برتري قرار دارد و جزء چند استان محدودي مي

ي رايج در اين استان هاگويش نگه دارد. براي مثال در ميانحد امكان از عهد باستان تا به امروز دست نخورده 

هاي گذشته و حتي عصر آهن (اوج هايي وجود داشته كه ريشه در زمانلغات و نام آبادي و بختياري)(لكي، خرم

شوند كه نشاندهنده استفاده از اين لغات مفرغ سازي در لرستان) دارد. اين لغات در اوستاي زرتشت نيز ديده مي

ها و القاب امروزه مورد استفاده فراواني دارند، ولي هنوز تحقيق ه اين نامدر ايران باستان بوده است. جالب اينك

 جامعي در اين باره صورت نگرفته است.

اين مقاله سعي دارد تا چند مورد از اين اسامي را شناسايي و بررسي كرده، و رابطه امروزي آن با گذشته را 

 نمايان كند. 

 

 

، ادبيات بوميهاواژگان كليدي: كاسيان، لرستان، نام  
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 مقدمه

 

هاي معتبر دنيا به اين اشياي  شان در سراسر دنيا معروف هستند و موزه سازي قوم كاسيت به خاطر هنر مفرغ 

را  و اين شهر بزرگ و باستاني آن زمان  سا ل بر بابل حكومت كرد 576قوم اند. اين  مفرغي كاسيان مزين شده

ت كاسيان را از بابل دست دولت ايالم كه توانس  مگر به ،نخوردند  كاسيان شكست به زير سلطه خويش درآورد.

كاسيان پس از اين باعث شد كه كاسيان به موطن اصلي خود يعني (( لرستان)) بازگردند .  و بيرون براند

ين بيكار ننشستند و توانستند هنر مفرغ سازي را به اوج خود برسانند به طوري كه النهربازگشت از بابل و بين

هنر ايران باستان يعني هنر مفرغ سازي  «گويد كه رومن گيرشمن باستانشناس معروف در مورد آنها چنين مي

هاي لرستان . او بر اين عقيده بود كه اوج هنر ايرانيان باستان در هنر برنز)76: 1386(گيرشمن، » لرستان

ها  كاسيت ).42: 1390(گيرشمن،  داند را كيمريان ميلرستان اشياي مفرغي  گان سازنده گيرشمنالبته  ،باشد مي

هاي پس از خود نيز تاثيرات به سزايي گذاشتند از جمله اينكه در طرز كوچك نمودن تصاوير، آنان  بر حكومت

تاثيرات فرهنگي قوم كاسي تا به امروز در ميان مردمان  اند.پيشواي هنرمندان جانور نگار عهد هخامنشي بوده

 زاگرس و ديگر نقاط فالت ايران به جا مانده است. 

ايي كه امروزه در ميان مردمان لرستان رايج است همان لباسي است  به عقيده محمد سهرابي لباس شال و ستره

از شمال به شهر  قبل از فتح بابل، حوضه استقراري كاسيان .)216: 1376(سهرابي،  اند پوشيده كه كاسيان مي

آثاري كه از پلدختر، از غرب به شهر مهران و از شرق تا نهاوند گسترش داشته است. كرمانشاه و از جنوب تا 

ايي توسط عوامل داخلي و خارجي به  كاسيان بر جاي مانده اكثرا اشياي مفرغي هستند كه به طور وحشيانه

اسان معروفي اند. البته باستان شن شناسي به دست آمده باستان علميهاي حفاريو كمتر از طريق  ،اند سرقت رفته

اند.و ... نيز مطالعاتي را در نقاط باستاني لرستان انجام داده واندنبرگ لويي ،چون آقايان اشميت  
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 روش تحقيق:

 

آوري مختلف در رابطه با موضوع مورد نظر را جمع ايي نظراتدر اين تحقيق ابتدا با استفاده از منابع كتابخانه

كند. داليل گفته شده بر اساس مستندات موجود در منابع اينترنتي و تر را بيان ميگفته درستكرده و سپس 

باشد. ايي ميكتابخانه  

 

 پيشينه تحقيق:

توضيحات زيادي داده، اما در مورد موضوع مورد نظر آقاي محمد سهرابي در كتاب لرستان و تاريخ قوم كاسيت 

 به طور جداگانه و كافي تحقيقي صورت نگرفته است.

 

:واژگان مشترك بين امروز و زمان كاسيان در لرستان  

 

:: واژه كاسي1  

 الف) مفهوم واژه كاسي: 

گيرشمن معتقد است كه واژه  سهرابي به نقل ازتوان امروزه به طور دقيق مشخص كرد.  مفهوم اين واژه را نمي

به نظر او اين واژه ( كاسي تيروس) يك واژه يوناني است و به  .كاشو) نام خداي بوميان قديم لرستان بوده است(

.  )89-90: 1376(سهرابي،  آوردندها ميمعناي فلز (قلع)  و آن را از سرزمين كاسي   

فراتر از قوم واحد سي يا كاسپي شامل نژادي وسيع بوده است كه  -به هر حال ممكن است كه اصطالح كاس

-مي به همه اقوام مسكون در كوههاي زاگرس اطالق   معروف كاسي بوده باشد و اين نام روزگاري به طور عام

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

اند و از آنان به نام اقوام آسياني در ها به ايران در نواحي مذكور به سر بردهكه در دوره پيش از ورود آريايي ،شده

 تاريخ ياد شده است.

ها توسط استرابون ياد شده به منزله ميراثي است از سكنه بسيار قديم ناحيه زاگرس انكه بعدنام كاسيان چن

 مياني و غرب و جنوب غربي ايران.

نويسد كه واژه كاسي به شكل كوسايويي بوده و در زمان اسكندر يونانيان به راولينسون ميسهرابي به نقل از 

اي قوم شو نام خداي قبيله -ن به يقين كاشو مساوي است با كاشكردند. به احتمال قريمردم لرستان اطالق مي

باشد، اي در لرستان امروزي به نام كاسيو مينكته جالب توجه وجود دهستان و منطقه .(همان) مذكور بوده است

 اين دهستان در اراضي شرقي دره هرو قرار دارد. 

 

 ب) مقايسه واژه كاسي و كاسپي:

 

گردد كه اين دو واژه با هم تفاوت چنداني ندارند برخي از دانشمندان به روشني معلوم مي هايها و نوشتهاز گفته

نويسد اگر بنا هرتسفلد ميسهرابي اين بار به نقل از است. آن  جزء اينكه واژه كاسي مفرد و كلمه كاسپين جمع

(همان:  از واژه كاسپين نيستتر اي شايستهها داده شود هيچ كلمهرياييآباشد اسمي به سكنه ايران پيش از 

(خزر) است. تر از همه بحر كاسپينتوانيم در بسياري از نقاط ايران بيابيم و روشن. ريشه اين كلمه را مي)93  

(آر ي بي) يا (آر ي پي) كه يك بار در متن آشوري در  نويسد: اصطالحدياكونوف به نقل از و. ا.ي علي اف مي

 »پ «+ پسوند عيالمي (آري) آريا (مادهاي دور دست) به كار رفته است، از ريشه مورد بخشي از مردم ماد شرقي

گردد كه . بنا بر اين شواهد معلوم مي)101: 1357(دياكونف،  باشد(جمع) مي هاتشكيل شده و به معناي آريا

نشمندان حرف پ در واژه كاسپي نشانه جمع بوده و از زبان عيالمي به زبان كاسي رسيده است. برخي از دا

كاسيان و عيالميان را خويشاوند يكديگر دانسته اند. اگر اين موضوع را بپذيريم مي توان تصور كرد كه زبان 

ي با زبان كاسي قرابت داشته است.عيالم  
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اند. اين زبان گويش متداول اقوام كاسپي سخن رانده -برخي از پژوهشگران از يك زبان واحد به نام عيالمي

و بعدا مادها و پارس ها در داخل اقوام  ان به ويژه كوههاي زاگرس بودهاكن در سرزمين ايرباستاني قبايل س

سپي را گرفته است.كا -زبان آريايي جاي زبان عيالمياند و مذكور جاي گرفته  

 

هاي مختلف واژه كاسي:ج) صورت  

و زبان اشوري به صورت كاشو  واژه كاسي در اسناد و منابع تاريخي به اشكال گوناگون نوشته شده است در متون

هاي هسي ، اوكسي، اوكسيان و هوزي يا خوزي ياد شده است يا كاشي نوشته شده است . از قوم كاسي به نام

شو، كوشين، كوسان، كاسو، كاسيت، كشو،  -سي ، كاش -.اشكال ديگر اين واژه عبارتند از كوسي ، كوس

).88-89: 1376(سهرابي،  و غيره سي -اكسيان، اكسسي، كاسكان، كوسه، كاسپي، -كاسيوس، كوساي، كيس  

). 3: 1378بوده است (رضايي،   نام قديمي شهر كنوني همدان پيش از ورود مادها در دوره اقوام كاسي اكسيان  

-رود واژهدان يوناني از كاسيان به نام كوسايوئي ياد كرده است . احتمال مياسترابون جغرافيسهرابي به نقل از 

هاي ، كوشك ، كوشكي ، كوسه ، كاسيو كه بر اماكن جغرافيايي يا طوايف در لرستان اطالق نامه مروز بهاي كه ا

مرحوم شيخ محمد مردوخ معتقد است او اين بار به نقل از د. نشود بازمانده و يادگار اقوام معروف كاسيان باشمي

). 89: 1376(سهرابي،  خوذ از واژه كاسي هستنداينها مأ هاي امروزي كاك، كاكا، كاكاوند، كاكه و مانندكه واژه  

از نام كاسكان يا كاسيان يا كشو  باشد،مياز رودهاي مركزي لرستان برخي معتقدند كه نام رود كشكان كه 

گرفته شده است . امروزه نام كاسپين يعني نام قديمي درياي خزر و شهر قزوين شكل ديگري از واژه كاسي است 

 بنا به روايات تاريخي در اواسط هزاره  نام شهر كنوني كاشان ماخوذ از همين واژه باشد . احتمال مي رود كه

سوم در شمال خوزستان امروز يا جنوب لرستان محلي به نام كاشن وجود داشته است . شايد اين مكان بعدها 

. (همان)هاي اسالمي شده باشد تبديل به شهر اللور باستاني در دوره  

(رضايي،  آمده است  كاسيان بدست تند يعني همان فلزي كه از ناحيهگفقلع (كاسي تيروس) مي يونانيان به فلز

1378 :3.(  
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رشن يا رشنو: -2  

، در گذشته نام باشدمي هاي لر نشين همجواراين نام كه امروزه نام يك طايفه بزرگ در لرستان و ديگر استان

د است كه او خداي عدالت و داوري بوده، او در ادامه گيرشمن در مورد خداي رشن معتقيك خدا بوده است. 

نكته قابل توجه آن است ). 45-46: 1390داند (گيرشمن، رشن، اشي و سروش را داوري كننده روح مردگان مي

كه مردم طايفه رشنو به دو نوع زبان لكي و لري تكلم دارند. در واقع رشنوهاي شهرستان سلسله لك زبانند اما 

گريوه لر زبانند و در صورتي كه از يك طايف و نژاد هستند. اين ويژگي استثنايي استان لرستان و رشنوهاي باال

دانند، يكي از باشد كه برخالف گفته برخي از عوام، كه ريشه مردمان لك زبان و لر زبان را يكي نميقوم لر مي

شمار يكي بودن آنها است. داليل بي  

اشه يا اشي: -3  

هاي اوستا اشي گيرشمن با توجه به گفتهشود. هاي استان ديده ميدر ميان پيرزن هاست كه امروزاشه بانو نامي 

هاي لرستان يك زن را داند (همان). برخي از سرسنجاقرا خواهر سروش دانسته و او را الهه باروري و بارداري مي

. خانم يكتافر معتقد )3و  2 ،1كل (ش شوددهند و يا صورت تمام رخ يك زن ديده مييمان نشان ميادر حال ز

هايشان نقش الهه اشي (خداي باروري) را كه نماد زايش بوده را زنان براي زايمان بهتر و باروري گله« است كه 

دادند و آن را بر روي ديوار كار سفارش ميبه منظور برآورده شدن حاجاتشان به صورت نذري به استاد مفرغ

ها يا او در ادامه سرهاي انساني كه بر روي صفحات مدور آينه). 6تا: (يكتافر، بي» ند زدها ميمعابد و زيارتگاه

هاي اين الهه را داند. او همچنين نشانهها تجسم يافته را نماد الهه مادر و مظهر آباداني و باروري ميسرسنجاق

باشد.را خواهر سروش ميهاي اوستا معتقد است كه او شير يا بزهاي كوهي دانسته و با توجه به گفته  
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 نتيجه گيري

 

باشد:نتايج تحقيق حاضر به شرح زير مي  

نگيزترين آثار اشياء مفرغي كاسيان شاهكارهاي عصر آهن فالت ايران هستند و اين قوم با فرهنگ، شگفت ا -1

اند.ايرانيان را ايجاد كرده هنري  

، از نام قوم هستند اسامي به جا مانده مانند كاسپين، كشكان، كوسه، كاشان و...كه هركدام نام مكاني  -2  

د.نباشاند و مربوط به اين دوره از تاريخ ايران ميكاسي گرفته شده  

مردم امروزي عشاير لرستان دارد.  طرز لباس پوشيدن كاسيان شباهت زيادي با شال و ستره  -3  

شود، جمع كلمه كاسي است. ين كه امروزه بر درياي خزر ناميده ميكلمه كاسپ  -4  

رشنو كه امروزه يكي از طوايف بزرگ لرستان است، در زمان كاسيان در اين ناحيه نام خداي عدالت و داوري  -5

 بوده است.

يك الهه بوده و  اشه بانو كه امروزه در بين زنان لرستان يك اسم براي ناميدن آنهاست، در زمان كاسيان نام -6

كرده، به طوري كه نقش او ها را داشته و همچنين كار زايش براي بانوان را راحت ميها و رمهوظيفه افزايش گله

شود. هاي مفرغي لرستان ديده ميبر روي بسياري از سرسنجاق  
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م، تهران، علمي و فرهنگي،چاپ در دوران ماد و هخامنشي، ترجمه عيسي بهناهنر ايران  _________-7

1390سوم،  

1382، چاپ اول، جلد اول، انتشارات آرونتهران، ، تاريخ پنج هزار ساله ايران،  صديق ،زادهصفي -8  

 

  

 

 

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1شكل  2شكل 

 
 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

