
  

  

  

  دوم و داریوش یکم هخامنشی سکاها در زمان کورش
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١  

  

  چکیده 

نشینی بودند که در محدوده جغرافیایی وسیعی بین مرزهای چین تا  بیابانگرد و کوچ سکاها اقوام 

رود دانوب پراکنده بودند. حضور سکاها در مرزهای شرقی و شمال شرقی شاهنشاهی هخامنشی 

های ایجاد شده از سوی آنها قدرمسلم موجب اتخاذ سیاست خصمانه و لشکرکشی  و ناامنی

 ۵۲۹براساس منابع یونانی مرگ کورش در سال که   چنان نگرد شده بود. نسبت به این اقوام بیابا

در نقش برجسته چنین   هم. ای از اقوام سکایی) بوده است  ها (شاخه  م در جنگ با ماساگت.پ

بیستون نیز آخرین اسیر اسکونخه پادشاه سکایی است که داریوش پس از آن که لشکر سکاها را 

اش در هم شکست، صحنه این پیروزی به این   ومین سال پادشاهیپ.م برابر با س ۵۱۹در سال 

 سکاها هیعل وشیداری جنگ اتیعمل ازهمچنین  در کتاب چهارم خود دتوهرنگاره اضافه شد. 

 در سکاها کردن دنبال از سپاهشی خستگ لیدل بهداریوش یکم ی نینش عقب و م.پ ۵۱۲ در

این پژوهش در پی آن است تا به ارزیابی  .دهد یم گزارش ،های شمال دریای سیاه  استپ سرتاسر

حضور سکاها در دوران دو تن از شاهنشاهان هخامنشی (کورش دوم و داریوش یکم) بپردازد و 

اند؟ این پژوهش  روشن نماید که آیا این اقوام در زمان این دو شاه تحت انقیاد این شاهنشاهی بوده

های خود  امنشی توانسته بودند با لشکرکشیبراین فرضیه استوار است که کورش و داریوش هخ

نوش و تیزخود) را تحت انقیاد خود درآورند و دسته غربی   دسته شرقی سکاها (سکاهای هوم

  اند. رغم لشکرکشی داریوش به سرزمین آنها، هیچگاه مطیع شاهنشاهی نبوده سکاها علی

ها،  ت، ماساگتنوش، سکاهای تیزخود، هرود هخامنشیان، سکاهای هوم ها: کلیدواژه

  .اسکونخه، بیستون
                                                      

  alipour.az@ut.ac.ir ،ز دانشگاه تهرانتاریخ ایران باستان ا ارشدکارشناس  *
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  سکاها در آسیا پیش از هخامنشیان 

ها و   سکاها در پی خشک شدن استپ ٢و همچنین دیودور سیسیلی ١کتاب هرودت براساس

سیردریای ( های شرق رودخانه آراکس  ها، از استپ  ترشان، ماساگت  های وحشی فشار همسایه

٣به سمت غرب پیشروی کردند) امروز
اورال در منطقه ـ  های ولگا  چندین موج از جلگهو در  

در باقیمانده جمعیت کیمریان جذب شدند و در نهایت در سده  ،دریای سیاه مهاجرت کرده

پیش از میالد، آنها تهدید بزرگی برای  سده هفتمدر  ٤.هشتم پیش از میالد به آسیا رسیدند

رحدون کوشید تا با ااس ای که  به گونه ٦؛آمدند  به حساب می ٥اورارتو و همچنین برای آشوریان

 ۶۷۳ورارتو و مادها درادر همین راستا و با هدف ایجاد اتحاد و اتفاق علیه و  ٧آنان متحد شود

توآ
َ
در پایان قرن . ، پادشاه سکایی درآورد٨(پروتوتیس) پیش از میالد، دختر خود را به ازدواج پرت

و سپس اورارتو در قرن ) .مپ ۶۰۵-۶۰۹(ور هفتم پیش از میالد همزمان با سقوط سلطنت آش

گیری و رشد قدرت مادها   سکاها، با مسئله شکل) پ.م ۵۹۰و  ۵۸۵بین (ششم پیش از میالد 

برطبق هرودت، تاخت و تاز سکاها به آسیا توسط مادیس، پسر پروتوتیس، . مواجه شدند

                                                      
 . ۱۱، ص۴، ج۱۳۶۳ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، هردوت، تواریخ، . ١

یران و شرق نزدیک در کتابخانه تاریخی، ترجمه و حواشی از حمید بیکس شورکایی، دیودور سیسیلی، ا. ٢

  .۳۷- ۴۳، صص ۲، ج ۱۳۸۴جامی، اسماعیل سنگاری، تهران: انتشارات 

 ،»ماد« ،م. دیاکونفدر قرن هفتم پ.م از ساحل خزر برای رسیدن به داخل ایران استفاده کردند.  این اقوام .٣

  . ۷۰، ص ۲، ج ۱۳۸۷ترجمه تیمور قادری، تاریخ کمبریج، تهران: مهتاب، 

4. A.I, Melyukova, “The Scythians and Sarmatians”, Cambridge history of Inner 

Asia, 1994, 98; M. I, Artamonov, “On the Question of the Origin of the 

Scythians”, 1950, 23; B.N, Grakov, Skify (The Scythians), Moscow: 1971, 5.  

5. R, Grousset, “L’empire des steppes, Attila, Gengis-khan, Tamerlan”, UN 

document produiten version numérique par Pierre Palpant, Éditioncomplétée le 15 

décembre 2006, 38. 

6. A. Ivantchik, “The Scythian ‘rule over Asia’: the classical tradition and 

the historical reality”, Ancient Greeks west and east, 1999, 4. 

ها نایتترجمۀ ع ، اورارتو،پیوتروفسکیب. ب،  .٧
ّ
  . ۵۵، ۱۳۴۸، بنیاد فرهنگ ایران، تهران: رضا لل

8. Parthatua. 
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پس از . سیا ایجاد کردندآنها مادها را شکست دادند و حکمرانی خودشان را در آ. شد رهبری می

سال بر آسیا حکومت کردند؛ تا اینکه کیاکسار پادشاه مادها رؤسای آنها را به یک  ۲۸آن سکاها 

  ١.مهمانی فراخواند، همه را مست کرد و به قتل رساند

  جایگاه ساتراپی سکاها

ای میانه تا ای وسیع از آسی  ی فارسی باستان و منابع یونانی سکاها در گسترهها براساس کتیبه 

زیستند: سکاهای تیزخود   سواحل دریای سیاه در همسایگی مرزهای شاهنشاهی هخامنشی می

نوش در شمال و شمال شرق و سکاهای آن سوی دریا، در غرب، واقع در دریای  و سکاهای هوم

غییر تواند ت  شناسی قومی می  روی سکاها و جابجایی آنها، این مکان  سیاه. با توجه به زندگی کوچ

ها و   کند. سرزمین سکاها به صراحت جزو ایاالت شاهنشاهی هخامنشی بوده است. ساتراپ

گستره جغرافیایی حکومت هخامنشیان متناسب با تحوالت سیاسی در فراز و فرود موقعیت 

دادند هم در متون فارسی   اسامی اقوامی که شاهنشاهی هخامنشی را تشکیل میسیاسی بودند. 

های متعددی از اقوام   ها شامل فهرست  کتیبه. ی هرودت آمده استها نوشته باستان و هم در

 بند (= DNa)، کتیبه داریوش در نقش رستم ۶ ندب (= DB) بیستونداریوش در کتیبه  :است

 (= DSm)، کتیبه داریوش در کاخ آپادانای شوش ۳ بند (= DSe) ، کتیبه داریوش در شوش۲

 XPh) ، کتیبه خشایارشا در تخت جمشید۴ بند ( = DSaa)، کتیبه داریوش در شوش ۲ بند

 ای توان اسامی  بر این فهرست می ؛( = A 2 Pa) تخت جمشید کتیبه اردشیر دوم در ،۳ بند ( =

  اند.   روایت شده  ( = DSf , DSz)اضافه کرد که در اول دو کتیبه داریوش در شوش هم را

طور قطع از جمله منابع مهم  هاند، دو دسته از آنها ب  یی که برای ما باقیماندهها   از میان کتیبه 

کرده، که نام   شاهنشاه بر آنها حکومت می هایی که  : یکی فهرست نام سرزمینشوند  محسوب می

شوند و دسته دیگر الواح ایالمی باروی   های شاهی دیده می  ها در تعدادی از کتیبه  این سرزمین

 به سکاهایی که در دوران داریوش در تخت یی متعددها  اشارهکه در آنها تخت جمشید 

  .، شده استاند کرده جمشید کار می

سرزمین و اقوام تابعه در  ۲۳دهد که عالوه بر   های مختلف هخامنشی نشان می بررسی کتیبه

های هند، لیبی و حبشه که بعدها   قلمرو هخامنشیان مطابق با کتیبه بیستون و همچنین سرزمین

                                                      
 . ۱- ۱۲ صص ،۱؛ ج ۱۰۳- ۱۰۶صص ، ۱ج  همان، هردوت، .١
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ها موقعیت ثابتی نداشتند و   گزار پارسیان شدند، مابقی سرزمین  فتح و یا خراج توسط داریوش

شدند. به گفته   های گوناگون نامیده می  ها به شکل  حتی برخی از آنها مانند سکاها و ایونی

ثَرَپه)  ١هرودت
َ

داریوش شاهنشاهی را براساس تقسیمات اقوام کشور به بیست استان (ِخش

اداری مالیات ثابتی تعیین کرد. براساس این فهرست، سکاها به  این نواحِی  تقسیم کرد و برای

بندی هرتسفلد، یک   ها جزو پانزدهمین استان بودند. والزر نیز براساس تقسیم  همراه کاسپین

استان چهاردهم متعلق به  آنآورد که براساس   شده مالیاتی از داریوش می زیفهرست بازسا

  ٢.باشد  ود میسکاهای هوم نوش و تیزخ

  سکاها در زمان کورش دوم

طبق درباره وضعیت سکاها در زمان شاهنشاهی کورش دوم ما با نبود منابع کافی مواجه هستیم. 

. به دانیم که کورش دو لشکرکشی به شرق داشته است  آنچه هرودت برای ما نقل کرده است، می

یر شد؛ زیرا از ناحیه بابل و مصر و پ.م ناگزیر به ترک آسیای صغ ۵۴۶کورش در بهار  ٣گفته وی

کرد. متاسفانه از ترتیب زمانی و شرایط لشکرکشی   بلخ و از طرف سکاها خطر تهدیدش می

کورش به آسیای مرکزی چندان اطالعی در دست نداریم و اسناد موجود امکان مشخص کردن 

ورد انقیاد سکاها در دهد. درم  های هخامنشیان به آسیای مرکزی را نمی  ترتیب زمانی لشکرکشی

برابر کورش، بریان معتقد است اشاره به خطر سکاها و سرزمین بلخ در نوشته هرودت در میان 

دهد که اقوام آسیای مرکزی پس از تصرف   کرد، حداقل نشان می  خطرهایی که کورش را تهدید می

  ٤اکباتان به طور صوری و برحسب مقتضیات به اطاعت کورش گردن نهاده بودند.

                                                      
 .۹۰- ۹۴، صص۳همان، ج  .١

 . ۷۷، ص ۱۳۸۸والزر، نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه دورا اسمودا خوبنظر. تهران: پازینه، گرلد،  .٢

 . ۱۵۳، ص ۱ج همان، هردوت، . ٣

؛ براساس ۶۰ص ، ۱۳۸۱ناهید فروغان، تهران: فرزان روز،  امپراتوری هخامنشی، ترجمهپی یر، بریان، . ٤ 

کورش پس از شکست دادن آستیاگ، هیرکانی و پارت را در آنسوی دریای خزر از آن خود کرد که گزنفون 

 رفتند.البته به آسانی هم صورت گرفت و آنها خودخواسته رهبری کورش را پذی

Xenophon, Cyropaedia, W.M. Miller (Trans), Cambridge: Harvard University Press, 

1914, IV, 1-2.  

این اولین لشکرکشی کورش به شرق بود و بعید به نظر می رسد که کورش در این لشکرکشی سعی داشته تا در ادامه 
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بلخ را به شاهنشاهی افزود و مرو و  کورش با قوای نظامی خود متوجه مشرق گردید.

 ،خواست از آرامش این نواحی و دستبرد سکاها مطمئن باشد  سغدیان را تصرف کرد و چون می

در جهت شمال تا سیردریا راند. در آنجا قدرت در دست پادشاه سکایی بود از سکاهای شرقی 

های سخت که میان آنها و کورش واقع شد، باالخره سپاه  از جنگ نوش) بود که پس (هوم

 ١.هخامنشی پیروز و پادشاهی سکاهای شرقی مجبور شد با کورش پیمان اتحاد منعقد کند

پادشاه سکاها مجبور بود برای ساتراپی بلخ سرباز بفرستد و در مواقع جنگ  این پیمانبراساس 

این پیروزی باعث شد تا قوای اضافی استپ با  ٢.بگذاردی کمکی در اختیار این ساتراپی ها دسته

در نتیجه دیگر سببی برای حمله از سوی ایشان  و پرداخت حقوق و خدمت سربازی سرگرم شده

  به مرزهای ایران باقی نماند. 

بوده که در  ٣گوید، آخرین نبرد کورش با اقوام ماساگت  هرودت در پایان کتاب اول خود می 

گوید که کورش به پیروی   او می ٤.کردند  کند، زندگی می  که خورشید طلوع میشرق و در جایی 

ای از   کند. پس از طی مسافتی عده  از پیشنهاد کرزوس پادشاه سابق لیدیه از آراکس عبور می

پسر ملکه قوم هم در میان اسیرها بود که خودکشی  .کند  را در نبردی کشته و اسیر می ها ماساگت

نبرد نهایی کورش و بخش بزرگی از سپاه هخامنشی، در آن سوی رود آراکس به کند. در   می

                                                                                                                             
ق نظیر بلخ، سغد و اسکیتیا (سرزمین سکاها) حمله برد. های دیگری در شر  اقدامات خود در این مرحله علیه سرزمین

  . ۴۸۱، ص ۲، ج ۱۳۸۷، تهران: مهتاب، تاریخ کمبریج، ترجمه تیمور قادری، »کورش بزرگ«مالوان،  ماکس،

بنیاد  :زاده، تهران  عتینص های زیر فرمان هخامنشیان، ترجمه همایون  سرزمین: جغرافیای استرابواسترابو،  .١

دهد:   استرابو داستان این لشکرکشی را اینگونه شرح می. ۵- ۸، ۱۱، ۱۳۸۲تر محمود افشار، موقوفات دک

اند کورش به جنگ سکاها رفت و در جنگ شکست خورد و گریخت. اما   براساس آنچا که دیگران گفته«

تا آنجا  سکاها که درپی او بودند به منابع شراب و لوازمات خوشگذرانی که همراه کورش بود دست یافتند و

توانستند خوردند و نوشیدند و مست شدند، در این هنگام کورش به آنها حمله کرده و بسیاری از آنها را   که می

 همه آنها را نابود کرد
ً
  ». از پای درآورد و تقریبا

   .۵۴، ۱۳۶۸ثالث،  :ترجمه دکتر داود منشی زاده، تهران ، داریوش یکم، پادشاه پارسی،یونگ، پیتر یولیوس .٢

کردند،   داری زندگی می  ها بخشی از طوایف گوناگون و متعدد سکایی بودند و در شکل چادرنشینی و گله  . ماساگت٣

روزبه کوفتند.   مانند بسیاری دیگر از قبایل سکایی با ییالق و قشالق، نواحی وسیعی را به لگد سم اسبان خویش می

  . ۳۳۹، ص ۱۳۸۰، تهران: توس، شهریاری، ارج نامه »کورش و سکاها در هرودوت«کوب،  زرین

  . ۲۰۱، ص ۱ج همان، هردوت،  .٤
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ها در نبرد با کورش   گوید ماساگت  آنگونه که استرابو می ١.رسند  ها به قتل می  دست ماساگت

٢.دلیری و جسارت خود را نشان دادند
 ؛داند  ها می دیودور سیسیلی اما جنگ کورش را با آمازون 

ها اشاره شده بود،   شود که با توجه به اینکه در منابع به ملکه ماساگت  آنجا ناشی میاین اشتباه از 

دانسته است، که گروهی از زنان جنگجو  ها   دیودور به اشتباه ریاست یک زن را مربوط به آمازون

  داند.  بودند. او مرگ کورش را در جنگی علیه سکاها می

از پادشاهان قدرتمندتر بود، پس از اعزام کورش پادشاه پارسیان که در زمان خود «

ها شکست خورده، به اسارت در آمد و توسط ملکه این  سپاهی گران علیه اسکیت

سرزمین مصلوب گردید. مردم آمازون که در شجاعت زبانزد همگان بودند، از آنجا 

کردند، بلکه  های همسایه می هایی به سرزمین تنها یورش شکل گرفتند. این ملت نه

  ٣»ی قسمت اعظم اروپا و آسیا را به اطاعت خویش درآوردند.حت

باشد.   در این میان آنچه نظر بسیاری از مورخان را به خود جلب کرده است، مکان این درگیری می 

ها را حوالی آمودریا و در حدود بلخ   سن و وایسباخ محل اسکان ماساگت  ای مانند کریستن  عده

٤اند.  دانسته
ها را ساکن جنوب شرقی دریاچه آرال و از جمله سکاهای مناطق   گروسه ماساگت 

ها را در اطراف رود آمودریا   تالبوت رایس نیز سکونتگاه ماساگت ٥خوارزم به شمار آورده است.

  ٧تواند همان رود ولگا باشد.  دیاکونف معتقد است که آراکِس هرودت می ٦داند.  می

داند و معتقد است   لغوی و لفظی معادل با آرس می کوب آراکِس هرودت را در معنای  زرین 

تواند سکاهای ساکن قفقاز و اران باشد. کورش قبل از آنکه نقشه   ها می  که منظور از ماساگت

عملی سازد، صالح را در آن دید که خاطر  ـ که هرگز موفق به انجام آن نشد ـحمله به مصر را 

برای پیشگیری از اقدام احتمالی سکاها، به سرکوب خود را از پشت سر آسوده سازد. بنابراین 

                                                      
  .۲۰۷ - ۲۱۴همان، صص. ١

  . ۱۱، ۸، ۶صص همان، استرابو،  .٢

  .۱۶۳- ۱۶۲صص همان، سیسیلی،. ٣

  .۳۳۶ص  همان، کوب،  زرین. ٤

  . ۳۷، ص۱۳۶۵گروسه، امپراطوری صحرانوردان، ترجمه عبدالحسین میکده، تهران: علمی و فرهنگی رنه، . ٥

  . ۳۶،ص ۱۳۸۸رایس، سکاها، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: طهوری، تامارا، تالبوت  .٦

  . ۲۲۸،ص ۱۳۵۷دیاکونوف، ا، ام، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران: پیام، . ٧
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آنها پرداخت. اما در این صورت نیز، بیشتر این احتمال پذیرفتنی است که این سکاها را ساکنان 

های آسیای مرکزی. زیرا سکاهای ساکن در قفقاز از دیرباز و   نواحی قفقاز و اّران بدانیم، تا دشت

 اتحاد آنها با امپراطوری رو به زوال  اند  خطرساز بوده   حداقل از دوران مادها، برای ایران
ً
و ظاهرا

 ١آشور، در ضمن حمله به قلمرو مادها یک چند توانسته بود مانع از نابودی قطعی آشور شود.

نشین در  حداقل بخشی از منطقه سکایی ٢همچنین ایشان معتقدند که براساس نگاره بیستون

های هخامنشی به   اریوش اّول و قبل از آن، جزیی از سرزمینشرق ایران از آغاز فرمانروایی د

رفته و تا قبل از شورش اسکونخه، سرزمین سکاها حتی از دیگر والیات قلمرو   شمار می

این مسئله، قبول وقوع درگیری عظیم و  ٣ هخامنشی از آرامش بیشتری برخوردار بوده است.

  ٤.دهد  ه شدت مورد تردید قرار میخونین میان سکاهای شرقی با کورش هخامنشی را ب

رسد با توجه به نظراتی که به آنها اشاره شد و همچنین با توجه به دالیلی که   به نظر می 

دارد، پذیرفتنی است که آخرین نبرد کورش نه در شمال شرقی، که  اش  کوب در باب نظریه  زرین

  در نواحی شمال غربی روی داده باشد. 

یوش   یکم سکاها در زمان دار

براساس کتیبه دوره داریوش یکم در بررسی حضور سکاها در زمان هخامنشیان بسیار مهم است. 

نشین در شرق ایران از آغاز فرمانروایی داریوش اّول و قبل از آن،   بیستون حداقل بخشی از منطقه سکایی

ته بیستون به نبش  رفته است و داریوش در بخش اصلی سنگ  جزئی از والیات هخامنشی به شمار می

در این زمان ما با دو  .کنند  داند که از او تبعیت می  صراحت سرزمین سکاها را جزو والیاتی می

لشکرکشی داریوش به سرزمین سکاها مواجه هستیم. اّولین لشکرکشی در برابر سکاهای تیزخود 

  . ٥وی دریا بوده استهای زیادی به همراه داشته، به سکاهای آنس  باشد و دومین لشکرکشی که بحث  می

                                                      
  . ۳۴۰صهمان، کوب،   زرین .١

  . ۶ستون اّول، بند  .٢

مان کورش دوم ایجاد شده بود. کتسیاس، خالصه تاریخ نوش از ز به گفته کتسیاس اتحاد با سکاهای هوم. ٣

  . ۳۸، بند۱۳۸۰کتسیاس از کورش تا اردشیر، ترجمه کامیاب خلیلی، تهران، کارنگ، 

  . ۳۴۲ص همان، کوب،   زرین .٤

  .۳۴۱ص  همان، کوب،  زرین. ٥
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اّولین لشکرکشی داریوش به سرزمین سکاها در سال سوم سلطنت داریوش است که به 

شورش اسکونخه رهبر سکاهای تیزخود، مربوط است. هرودت در کتاب چهارم خود 

 خود به   داند و می  سکاها را پس از تصرف بابل می   لشکرکشی به سرزمین
ً
گوید داریوش رأسا

های کتیبه   که بعدها به دیگر بخش - . ستون پنجم نقش برجسته بیستون ١بردسکاها حمله 

کند و از آن پس این   به دستگیری و اسارت رهبر سکاها اسکونخه اشاره می - افزوده شده است

های شاهنشاهی بودند و سرزمین سکاها حتی از دیگر   گروه از سکاهای شرقی جزو سرزمین

  . ٢رامش نسبی بیشتری برخوردار بوده استوالیات قلمرو هخامنشیان از آ

پ.م را صرف ۵۱۴داریوش سال گویند   آنگونه که منابع میدر مورد دومین لشکرکشی 

ی کنونی کرد. شاهنشاه، آریارمنه،   تدارک مفّصلی برای لشکرکشی علیه سکاهای جنوب روسیه

داریوش  ٣ات الزم کرد.ساتراپ کاپادوکیا، را مأمور تجسس مسلحانه برای دست یافتن به اطالع

پ.م از شوش به سوی آسیای صغیر به راه افتاد و تا بسفور پیش تاخت. داریوش در ۵۱۳در سال 

ها پایداری   ی بلغارستان کنونی گت  در منطقه هیچ جایی از تراکیا با مقاومت روبه رو نشد.

  .٤کردند که البته سپاه هخامنشی این پایداری را به سرعت در هم شکست

ها در   پارسیبا سه روز در ابتدا  سرزمین اصلی سکاها پس از حمله داریوش سکاها در 

و دومین مرحله بستوه آوردن و به دام انداختن ) گریز(مرحله دانوب برخورد کردند، در اّولین 

در  .١خسته کنندخودشان که داریوش را درون سرزمین با این هدف  ٥را اجرا کردندپارسیان 

                                                      
  . ۱، ص ۴ج همان، هردوت، . ١

  .۳۴۲ص  همان، کوب،  زرین. ٢

دهد به   داریوش به آریارمنه، خشثرپاون کاپادوکیا فرمان می« گوید:  ریوش اینگونه میدا دالیلکتسیاس درباره  .٣

کشتی پنجاه پاروزنه به آنجا  ۳۰سرزمین سکاها نفوذ کند و مردان و زنانش را به اسیری درآورد. خشثروپان با 

کار ناشایستی به امر برادرش  ، مارساگتس را که به علتسکاهاگیرد. او حتی برادر پادشاه   رود و اسیرانی می  می

شود و نامه دشنام آمیزی برای   کشد. اسکوتاربس، شاه سکاها، خشمگین می  در زنجیر بوده، به بند می

  ».دهد  دارد که داریوش به همان سبک به او پاسخ می  داریوش ارسال می

  .۹۳، ص ۴ج  همان، . هرودت،٤

یرسوس، داریوش را در ماندن یا جنگیدن با سکاها به چالش گوید که پاسخ پادشاه سکاها ایدانت هرودت می. ٥

دهم، متفاوت از  من کسی نیستم که از تو فرار کنم. زیرا کاری که من اکنون انجام می« کشاند. پاسخ این بود:

سرعت با  خواهم به خواهم به تو بگویم که چرا من نمی دهم نیست. من می کاری که در زمان صلح انجام می
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جنگ و گریزهای خود داریوش را عاجز کردند. به توصیه گبریاس شاه تصمیم  نهایت سکاها با

. این عقب نشینی داریوش در سنت ادبی یونان به ٢نشینی گرفت و از دانوب گذشت  به عقب

براساس سوگنامه پارسیان آیسخولوس لشکرکشی داریوش به عنوان شکست تلقی شده است. 

 .٣در یونان آن زمان پذیرفته شده بوده است سرزمین سکاها ناموفق بوده و این شکست

تردید به اعتبار شاه بزرگ حداقل در ابتدا زیان وارد   نشینی سپاهیان پارسی از اسکوتیا بی  عقب

. اما براساس ٤کند  شهرهای یونانی ثابت می  های دولت  کرده است، که این موضوع را شورش

که زمین و آب می کند  تقاضای –سکاها  پادشاه –از ایدانتیرسوسداریوش  ٥روایات هرودت

فرستد و این   برای داریوش می تیرو  قورباغه، موش، پرندهای شامل   در پاسخ پادشاه سکاها هدیه

  قلمرو و منابع خودشان را به شاه بزرگ هدیه کردند. آنها  توان بدین معنی در نظر گرفت که  را می

های شاهنشاهی در   راتی در فهرست سرزمینها است که تغیی  همچنین پس از این لشکرکشی

های   چنانکه پس از پیروزی. آید  های مختلف این دوره از پادشاهی داریوش پدید می  نگاره

ها   داخلی، نام هند و ایونی  یها صغیر و پس از سرکوب شورش یداریوش در هند و آسیا

  .٦ها به میان آمده است  بهاز اقوام پیشین در کتی  ی(یونانیان) و سکاها افزون بر تعداد

                                                                                                                             
زیرا ما نه شهری داریم و نه کشت و کاری در میان ما هست. برای کدام ما بترسیم ـ که آنها اسیر یا  تو بجنگم؛

نابود بشوند ـ ما برای جنگ با تو خیلی سریعتر هستیم؛ زیرا ما هیچکدام از اینها را نداریم. اما اگر تو جنگیدن 

پدران ماست. آنها را پیدا کن و سعی کن که  خواهی باید بیایی و با ما به آرامی بجنگی، آنجا گورهای را می

» آنها را خراب کنی. اگر ما بخواهیم با تو بجنگیم تو می خواهی چه چیزی را به دست بیاوری، قبرها را!!

  . ۱۲۷همان، 

1. Christopher, Tuplin, “Revisiting DareiosSchythian Expedition ", Achaemenid 

impact in the Black sea communication of powers, edited by Jans Nieling and 

Ellen Rehm, New York: Aarhus university press, 2010 289.  

  . ۲۱۸ص  همان، بریان، .٢

3. Tuplin, 284.  

  . ۲۲۱ص همان، بریان،  .٤

  . ۱۲۶، ص ۴ج  همان، هردوت، .٥

  . ۳۱، ص ۱۳۸۸، ۵/۶۱تاریخ ایران، شماره  مجله، »هخامنشی های ساتراپجایگاه «پور، محمدتقی،   ایمان .٦
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  نتیجه

شمالی قلمرو هخامنشی   یوسیعی از مرزها  یها  مختلفی از سکاها در بخش  یها  وجود گروه

شمال   یها  خزر و رودخانه دانوب در استپ  یسغددرشمال شرقی تا غرب دریا  یسو (از آن

تا هخامنشیان  سیاه) و نیز خوی جنگجویی ایشان در مرزهای هخامنشی موجب شد  یدریا

  یها  ای در برابر ایشان به کار گیرند. هخامنشیان موفق شده بودند گروه  سیاست خصمانه

شدند، مطیع خود   مختلف خوانده می  یها  به نام  یمرکز  یمختلفی از این اقوام را که در آسیا

هی بودند کورش موفق شد سکاهای هوم نوش که در مناطق شرقی قلمرو شاهنشاکنند. با اینکه 

های متعدد، مطیع خود کند، اما جان خویش را در جنگ با سکاهای تیزخود   را در جریان جنگ

غربی ایران از دست داد. در دوره داریوش و براساس نقش برجسته   در ناحیه قفقاز و شمال

ساتراپی  ۲۳ها به     بیستون که در اوایل پادشاهی داریوش نقش شده است، تعداد ساتراپی

شدند. داریوش توانست   ها محسوب می  رسیده است که سکاها نیز جزء این ساتراپی  می

سکاهای شرقی ساکن در حوضه رود سیردریا و دریاچه آرال را مطیع و امنیت مرزهای شرقی را 

دوباره تأمین کند. وی پس از اطمینان از امنیت مرزهای شرقی به سرزمین سکاهای آن سوی 

و مراتع سواحل شمالی دریای سیاه هجوم آورد. این اقدام داریوش اگرچه  ها  دریا واقع در دشت

موجب پیروزی قطعی وی نشد، اما پیامدهایی را به همراه داشت و او توانست با تصرف تراکیه و 

مقدونیه، مرزهای غربی قلمرو خود را تا حوضه رود دانوب گسترش دهد و ارتباط تجاری و 

  دریای سیاه را با دولت شهرهای یونانی قطع کند. نظامی اقوام ساکن در کرانه 
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