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  :يادداشت مترجم

 يا سرزمين سكاهاي باختري از لشكركشي داريوش بزرگ 1»سكاييه«هرودوت در دفتر چهارم كتاب خود در شرح 

روي .) م.د. پ�١٢يا (م .د. پ��١اين رخداد در سال . كند او از سكاها ياد مي» شكست«هخامنشي به اين سرزمين و 

زيرا اين . بليغات ضدهخامنشي يونانيان در كتاب هرودوت باشدبخشي از ت» شكست«رسد اين  به نظر مي. داده است

در . هاي هخامنشيان در غرب و اروپا»شكست« و ديگر 2ماراتن» شكست«سرآغاز و پيش درآمدي است براي » شكست«

ن تري به خود گرفته است بسياري از تاريخدانا اي و جدي دوران معاصر كه بازخواني و پژوهش تاريخ باستان شكل حرفه

اند بي آن كه زحمت پژوهش بيشتر در آن  را به عنوان حقيقتي مسلم تكرار كرده» شكست«اروپايي همچنان داستان اين 

 3براي نمونه پلوتارخ كه اهل تبس. هاي هرودوت جاي پرسش و بازجست دارد حال آن كه بيشتر گفته. را به خود بدهند

ه سود مردم آتن و به زيان ديگر شهرهاي يوناني مطلب نوشته بود باور داشت كه هرودوت بيشتر جاهاي كتاب خود ب

دانيم كه سرزمين سكاها بخشي از شاهنشاهي  شناسي مي شناسي و زبان هاي باستان ي يافته بر پايهامروزه . است

اي ي گور خود از سرزمين سكاه نبشته هاي خود در پارسه و نيز در سنگ نبشته هخامنشيان بوده است و داريوش در سنگ

هاي خشيارشا و اردشير يكم  نبشته در سنگ. هاي شاهنشاهي هخامنشيان ياد كرده است باختري به عنوان يكي از استان

 4.نيز همچنان اين نام آمده است

 ، استاد تاريخ و زبان يوناني در دانشسراي ترينيتي دوبلين               5  ِ   ِ  اي است كه جان ب گن ل ب ري آيد مقاله اي كه در زير مي ترجمه

  :مشخصات كتابشناسي اين مقاله چنين است. منتشر كرده است.  م١٨٩٧ در سال

 

The European Expedition of Darius 

Author: J. B. Bury 

Source: The Classical Review, Vol. 11, No. 6 (Jul., 1897), pp. 277-282 

  

 
1  Scythia  هي، تراك)ارمنستان( است مانند ارمنه رفته ي به كار ميجا  ساختن نامي براني و التيوناني كهن و ي در زبان پارس»هيـ/ـه«پسوند 
  ).آشور (هي، سور)وناني در يا منطقه(

  .» ماراتنيخي نبرد تاريها تيواقع«:  استنيعنوان آن چن.  منتشر خواهد شديام كه به زود  نوشتهيگري دي  نبرد ماراتن مقالهي درباره  2
3  Thebes  
  :ريبه كتاب ز. ك.  نمونه نيبرا  4

Oswald Szemerényi, Four Old Iranian Ethnic Names: Scythian - Skudra - Sogdian - Saka. Vienna, 1980 
5  John Bagnell Bury١٨اكتبر :  زاده  . م١٩٢٧ژوئن : درگذشته.  م١
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هاي تاريخي از  ينيم كه در كتابب  سال پيش نوشته شده اما هنوز هم مي�١١يعني .  م١٨٩٧اين مقاله در سال 

و » ي پريان افسانه«از اين جريان با عنوان ي خود چندين بار  در مقالهجان بري . شود داريوش صحبت مي» شكست«

                             ِ              ي تاريخ دارند ديگر اين داستان  پي نخود سياه  افرادي كه كمترين اعتبار را در زمينه«: گويد كند و مي ياد مي» افسانه«

پافشاري اگر نخواهد بود گزافه اما . گيرند                                                        رودهاي ناشناخته در آن سوي رود د ن را با تاريخ اشتباه نميرفتن در ساحل 

 ».بيهوده و ابلهانه استاش  داستان به همين صورت كنونين پذيرفتن ايكنيم كه 

اي با عنوان  اي چهل و شش صفحه مقاله.  خ١١٣. /  م١٩٨٢ياد استاد عليرضا شاپور شهبازي نيز در سال  زنده

ي داريوش بزرگ و سكاهاي باختري دارد كه به اين موضوع هم  ي رابطه درباره» داريوش در سكاييه و سكاها در پارسه«

  :مشخصات كتابشناسي اين مقاله چنين است.  پرداخته است

 

Darius in Scythia and Scythians in Persepolis, 

Author: A. Sh. Shahbazi 

Publication: AMI (Archäologische Mitteilungen aus Iran), N.F. 15, 1982, pp. 189-235. 

 

.  خ�١٣٧./  م�١٩٩ژرژ به سال . ي ديگري كه به موضوع لشكركشي داريوش به سكاييه پرداخته است نگاشته پ مقاله

 :است با مشخصات زير

Darius in Scythia: The Formation of Herodotus' Sources and the Nature of Darius' Campaign 

Author: P Georges 

Publication: American Journal Of Ancient History, 12, no. 2, (1995): 97-147 

  :ي اين ترجمه درباره

ي سكاهاي باختري از زبان  درباره) . م٢٠١٠. ( خ١٣٨٨بهمن سال هاي كتابي است كه در  اين مقاله يكي از پيوست) ١

كتاب مشخصات . ام و به زودي به دست انتشارات گل آفتاب مشهد منتشر خواهد شد سي برگرداندهانگليسي به پار

 :چنين استانگليسي 

The Scythians, 700-300 BC, E. V. Cernenko, Osprey Publishing, 1983 

 :ي پارسي ترجمه

انتشارات گل . يوسف اميري:  پارسيچرننكو، برگردان به. و .اي   پيش از ميالد، نوشته٣٠٠ تا ٧٠٠: سكاهاي باختري

 .آفتاب مشهد
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 : ي زير آمده است ي اين كتاب در صفحه آگاهي بيشتر درباره

http://asvaran.blogspot.com/2010/01/blog-post_21.html 

 

به ها براي برگردان آن. جان بري در متن اين مقاله هر جا نقل قولي از هرودوت كرده است به خط و زبان يوناني است )٢

ام كه متن يوناني و انگليسي كتاب هرودوت را به صورت برخط فراهم كرده و   سود جسته1»پرسيوس«ي  از پروژه يپارس

هاي جان بري به  و پانويسند ها همه از مترجم ا پانويس. وجو در آن را به هر دو زبان فراهم كرده است امكان جست

  .ند مترجم اهاي افزودهدر متن هم []) يعني (هاي درون قالب  نوشته .اند نوشت در پايان مقاله آورده شده صورت پي

  

  يوسف اميري

(yusef.amiri@gmail.com) 

  ٢٠١١ اكتبر - ١٣٩٠ آبان 

 :نوشت پي

از دكتر كريستوفر توپلين، استاد تاريخ باستان در دانشگاه ليورپول  يا  صفحه٣٢اي  پس از پايان اين ترجمه، مقاله

هاي مربوط به اين گسيلش را  ي پژوهش  در آن توپلين هم اين موضوع را جاي پژوهش دانسته و همه يافتم كه،انگلستان

 . هايي هم مطرح كرده است بررسيده است و پرسش

Christopher Tuplin, “Revisiting Dareios’ Scythian Expedition”, (p. 281-312) in Achaemenid Impact 

in the Black Sea: Communication of Powers. Edited by Jens Nieling and Ellen Rehm, Aarhus 

University Press, 2010  

 :اند ي پژوهش توپلين آثار زير به گسيلش داريوش به سكاييه پرداخته بر پايه

 نام اثر سال   نويسنده

Bury, John 1897 European Expedition of Darius 

Minns, E. H. 1913 Scythians and Greeks, 116-7 

Rostovtzeff, M.I.  1922 Iranians and Greeks in Southern Russia, 84-5,  

Schnitzle, H. J. 1972 Der Sakenfeldzug Dareios's Des Grosses, in R. Stiehl 
& G. Lehmann: Antike und Universalgeschichte. 
Festschrift H. E. Stier 

Gallotta, B 1980 Dario e l'occidente prima delle guerre persiane 

Parlato, S 1981 La considetta campagna scitica di Dario, AION, 41, 
213-250 

 
:  استني آن چنينشان.  پژوهشگران استي به صورت برخط برايخي مهم تاريها ردن متن است كه هدف آن فراهم كيا  پروژهوسيپرس  1

http://www.perseus.tufts.edu/hopper  
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Shahbazi, A. S. 1982 Darius in Scythia and Scythians in Persepolis, AMI 15, 
189-235 

Chernenko, E. V.  1984 Pochod Darija v Skifiju (War of Darius and Scythians) 

Georges, P. 1987 Darius in Scythia, the Formation of Herodotus' 
Sources and the Nature of the Darius' Campaign, 
American Journal of Ancient History, 12, 97-147 

Gardiner-Garden, J. R 1987 Dareios' Scythian Expedition and Its Aftermath, Klio 
69, 326-350 

Fol A. & N. G. L. Hammond 1988 Persia in Europe, apart from Greece. Cambridge 
Ancient History IV 

Archibald, Z. H. 1998 The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus 
Unmasked, 79-88 

Briant, Pierre 2002 From Cyrus to Alexander, 141-4 

Tritle, L 2006 Warfare in Herodotus, The Cambridge Companion to 
Herodotus 
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    ي اروپاي شرقي و رودهاي مهم آن نقشه
  

  
  ي بوگ رودخانه
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  ارو��ی داری�ش�� ���
  ري    ِل ب   ِگن      جان ب 
   ١٨٩٧سال 

  
  
آساني مين سكاهاي باختري به  داريوش در سرزلشيگسمانند داستان وجود دارد كه اثر هرودوت در به ندرت بخشي ) ١

هاي تاريخي براي افسانه اين قدر  نباشد كه يافتن پايهدر اين كتاب و شايد هيچ بخش ديگري . آيدزير نفد منفي از پا در

نهفته است كه هرودوت، در اينجا هم مانند ديگر  در اين واقعيت ،تنها بخت ما براي دستيابي به حقيقت. مشكل باشد

او كار هاي   كه يكي از فريبندگياي هنري هاي گوناگوني سر هم كرده است و با آن بي  را از خاستگاهجاها، حكايت خود

ي معمول هرودوت است و به همين  اين شيوه. كاري خود را پنهان كند است، اين زحمت را به خودش نداده كه وصله

 اين      ًعموما كنيم  كار ميهاي تاريخي  هزميندر  وقتي .داردنقد تاريخي جاي فراواني براي اثر او هاي  برخي بخش ،خاطر

من باور دارم، . افشا كندبرايمان را داستان راز اصلي و اين ناسازگاري امكان هست كه يك ناسازگاري را كشف كنيم 

  . به ما ياري خواهد كردكاربرد اين شيوه  هخامنشيان به آن سوي رود دانوب هم لشيگسي  درباره

 و با ياري چهار                                                  a                  متن بخش لشكركشي داريوش به سكاييه را مورد واكاوي م فصلي قرار داده است 1به تازگي آقاي ماكان

در طي اين مقاله من .  بسيار سودمند، دركي را كه هرودوت از سكاييه داشته به تصوير كشيده استاي سهيمقاي  نقشه

 – هاي او به وارسيرا خواهم مديون بودن خود   مي به اين كار آقاي ماكان ارجاع خواهم داد اما در همين آغاز مقالهرهابا

  . بيان كنم- ام  كه هميشه آنها را سودمند يافته

  

، يچ يك از آنانشود كه ه كند و گفته مي هاي آنجا را فرمانبردار خود مي ي قوم گذرد و همه  مي2»تراكيه«داريوش از ) ٢

رسد و   به ناوگان يوناني خود مي4»ايستر«يوش در كنار رود سپس دار. اد، هيچ مقاومتي از خود نشان ند3»تاها ِگ «به جز 

 6گروت. شود دهانه تقسيم مي» پنج« بوده كه رودخانه به 5»سگاالت«د و نزديك ي اين رو در گردنهمحل رسيدن گويا 

 
وي روي كتاب . تاريخدان ايرلندي است كه در آن زمان استاد دانشگاه آكسفورد بود) Reginald Walter Macan( منظور رجينالد والتر ماكان  1

  .درگذشت.  م١٩�١زاده شد و در سال .  م١٨�٧ماكان در سال . كار كردتاريخ هرودوت خيلي 
2  Thrace در اصل Thrakiaهاي يوناني كه امروز بخشي از بلغارستان است  بخشي از سرزمين .  
3  Getae 
4  Ister به رود دانوب داده بودندانيوناني كه ينام .  
5  Galatz ي مولداوكي و نزد در كنار رود دانوبي امروزي در رومانيشهر  
  . م١٨٧١ژوئن : مرگ.  م�١٧٩نوامبر : زاده. تاريخدان انگليسي است) George Grote( منظور جورج گروت  6
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را به سكاييه دانيم كه داريوش ارتش خود  مي. روايت به رواني و روشني جريان دارد«گويد كه تا اين نقطه از داستان،  مي

از رود دانوب و بازگشت او از رود دانوب او ي آنچه كه ميان گذشتن  اما درباره.                                    ب رد و با رسوايي و شكست سنگين بازگشت

ست كه بتوانيم فرض كنيم واقعيتي نيحتا چيزي هم . كنيم كه به واقعيت نزديك باشد هيچ چيزي پيدا نمياتفاق افتاده 

دهد كه   وي ادامه ميb».ناپذير است اي توضيح  عم     اش م  همه. ي آن ساخته شده باشد بر پايهميز     غلو آي  بوده كه اين افسانه

به : توجه اند كنند و به همه چيز بي هاي پريان سير مي رد كه گويا در سرزمين ب  قشون داريوش را چنان راه مي«هرودوت 

به دست سكاهايي كه ويراني روستاها به ، ي راه  و توشههارنياز به كشتزابه هاي بزرگ در ميان راه،  رودخانهبه ها و  فاصله

كند سازماندهي سريع و  اي كه اين داستان به طور ضمني بيان مي ترين معجزه كوچك. »و غيره، نشيني اند در حال عقب

 كسي مانند شاهكاري كه تنها در امپراتوري: ي گسترده است هاي سكايي در اين ناحيه ي اين همه قبيله االنه         همكاري فع 

  .آتيال يا چنگيز شدني است

  

 پي نخود سياه رفتن در ساحل رودهاي                            ِتاريخ دارند ديگر اين داستان ي  زمينه را در افرادي كه كمترين اعتبار) ٣

ن ايپذيرفتن پافشاري كنيم كه اگر نخواهد بود گزافه اما . گيرند                                                 ناشناخته در آن سوي رود د ن را با تاريخ اشتباه نمي

فايده خواهد بود كه  بي. گمان است ]ي بر پايه[كل داستان زيرا . بيهوده و ابلهانه استاش  كنونيهمين صورت به  داستان

 ،ر نرسيد   ِنيپ                   ِ يا اگرچه به رود د ؛ پيش رفت1ر   ِنيپ              ِ اما تا رود د ،                     به رود د ن نزديك نشد                  ًاگرچه داريوش يقينا  :پيشنهاد كنيم

ي   همهc. رسيده است3ر    ِنيست                 ِ دست كم به رود د ،نرفتهگ ورود بتا يا اگر .  باشد توقفي كرده2گواما شايد در ساحل رود ب

اما جداي از اين، سگالش و . كافي استبا آنها مخالفت دلبخواه بودن براي اين گونه پيشنهادها دلبخواه محض اند و همين 

ش به سوي شرق به هيچ شكلي فرض راهپيمايي ارت: كند ميمعنا  بيي اين پيشنهادها را  ي عمومي همها مالحظه

هاي  باز كردن جادهاز اين عمليات داريوش  پيشنهاد كرده است هدف 4 آن طور كه كورتيوس، براي نمونه.مجاز نيست

را ارتش زميني  ياييناوگان دردارد كه  الزم ميفرضي زيرا چنين .  بوده است]درياي سياه[بازرگاني در كنار ساحل 

هاي اصلي هرودوت به روشني بيان شده باشد  ي خاستگاه ها يك واقعيت باشد كه در همه و اگر تنباشدكرده همراهي 

 
1  Dnieperرود دور«اين نام در زبان ايراني سرمتي به معناي .  رودي در اروپاي شرقي «)Dānu apara (و » آب«بخش نخست به معناي . است

   .يكي است»   ب ر«و »    ز ب ر«و »  َ  ا ب ر«بخش دوم با 
2  Bugگذرد يم) بالروس (دي سفي هي و روسني كه از لهستان و اوكراي نام امروزي رود.  
3  Dniesterآب نزديك«اين نام هم در زبان ايراني سرمتي به معناي .  رودي در اروپاي شرقي «)Dānu nazdya (بخش نخست به معناي . است

  .يكي است» نزديك«و » نزد«آب است و بخش دوم با 
  ) م ١٨٩درگذشته (نگار آلماني است  تاريخ) Ernst Curtius(منظور ارنست كورتيوس   4
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بايد به ياد داشت كه همكاري ارتش زميني و . تر نرفت ناوگان هخامنشيان از رود ايستر آن طرفهمين است كه 

ه اين اصل به دقت در بينيم ك مي. هاي هخامنشيان در غرب بود هاي تغييرناپذير جنگ ناوگان دريايي يكي از اصل

  . و لشكركشي خشيارشا رعايت شد1ردونيه   م لشيگس

  

 لشيگسي  شود، ديدمان درباره  سكاهاي باختري از اين نمايش كنار گذاشته مي2»ي جشن بهاره«پس از آن كه ) �

آن       ً تقريبا  ش  كه داريوdكردن تراكيه بودمطيع  لشيگسدستاورد بزرگ اين . شود اروپايي داريوش به تمامي دگرگون مي

تراكيه فتح . در تاريخ هرودوت، تراكيه تنها گذرگاهي براي سكاييه است.  آن را به پايان رساند3»ه   واز  گه ب «را انجام داد و 

اي بيش  سكاييه افسانهفتح شود كه طرح  وقتي روشن مياما . سكاييه استفتح كاري جنبي است در كنار كار اصلي كه 

؛  نه سكاييهتراكيه بودفتح هدف داريوش بنابراين بايد نتيجه گرفت كه . يابد مياي  اهميت ويژهتراكيه فتح نيست، شاهكار 

، و در واقع چيزي كه از اين نبرد با سكاها ،سكاييه باشدفتح اي براي             ً      تراكيه صرفا  مقدمهفتح جاي آن كه به  هم چنين

توانيم اضافه كنيم كه هرودوت  هم چنين مي. است رخ دادهتراكيه فتح از اتفاقي است كه پس ماند،  داستان برجا مي

سازي  مطيعگويي به حد افسانه رسانده تا بتواند دستاورد داريوش در  كارهاي داريوش در آن سوي رود دانوب را با گزافه

ه جلوه داد» پيروزي آسان«اي را به صورت  هاي جنگجوي تراكيه هرودوت مطيع شدن قبيله. تراكيه را ناچيز نشان دهد

درنگ به بردگي  سرسختانه ايستادگي كردند اما بي «، آنانهمه تسليم شدند به جز گتاها كه جنگجوترين بودند. است

» درنگ بي«در دانيم پشت اين جمله چه قدر اطالعات نهفته است و شايد بتوانيم  نمي]. ٩٣ بند �دفتر [» كشيده شدند

داند  تاب است كه آن بخش از تاريخ را كه نمي آوري بي هراسر  هرودوت به طو.بودن اين تسليم شدن گتاها شك كنيم

  . داند شان خيلي مي هايي برسد كه درباره رها كند و به افسانه

شود آن است كه برخالف آنچه در  ي نبرد سكاها گرفته مي ي جانبي و مهم ديگري كه از فروپاشي افسانه يك نتيجه

  آنانايي ترابري نيروهاي زميني به آن سوي رود دانوب نبوده است بلكه هدف هدف از ناوگان دري،ي هرودوت آمده افسانه

  .سازي تراكيه بوده است پيشتيباني ارتش زميني براي مطيع

  

 
 . نقش داشتوناني به ارشاي بزرگ و خشوشي در زمان داراني هخامنشيها يدر لشكركش  بود ووشي داماد دارهيمردون Mardonius در يوناني  1

داستان  بودن هيپا ي زبان است و منظورش بي آلمانياستفاده كرده كه نام جشن بهاره در كشورها» Walpurgis-nacht« از اصطالح سندهينو  2
  . با سكاها استوشيجنگ دار

  Megabazus در يوناني  3
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 يي تاريخ شيوهبه كارگيري . البته اشتباه خواهد بود اگر نتيجه بگيريم كه داريوش هرگز از رود دانوب نگذشته است) �

 چندان  e.دهد كه با يقين نتيجه بگيريم كه داريوش چنين كرده است  به ما امكان مي،دهاي موجو دادهبراي واكاوي 

كارهاي ي  بر پايه پيشنهاد كرده است، داستان خود را 1ماند كه هرودوت، همان گونه كه اسقف ثيرلوال شكي باقي نمي

زماني وسوسه شدند كه شاهنشاه ان اين فرمانده .نوشته استي يوناني روي رود دانوب  هاي سه طبقه فرماندهان كشتي

 حفظ ]سنت[=راداد           َ به صورت ت 2س       ِميلتياد ي  رها كنند و اين داستان در خانوادهيك چرخش ناگهاني هخامنشي را در 

س به صورت يوناني                                 ِ واقعيت تحريف شده است تا ميلتياد ،راداد                         َتوان ثابت كرد كه در اين ت  در واقع مي. شده بوده است

عنايت شاهنشاه هخامنشي همچنان به  ،س در آن زمان                        ِتوان ثابت كرد كه ميلتياد  مي. ش داده شود نماييپرست ميهن

چنان او را خواسته است  3ي فياليد ، خانوادهس                   ِزمان دادگاه ميلتياد كه در توان به آساني پذيرفت  مي . داشته استچشم

 برخالف آنها را گفته            ًو شايد كامال (رده و نگفته بود كارهايي را كرده و چيزهايي را گفته كه هرگز نكانگار دهد كه نشان 

 يك حكايت تاريخي ،                       ِ در جريان دادگاه ميلتياد سخاندان اين است كه تصور كنيم خيلي سخت   اما )بود و انجام داده بود

به دشواري  ،داشت نميوجود ي گذر از رود دانوب  درباره اي اگر هيچ واقعيت تاريخي. را به تمامي از خودشان ساخته باشد

شند كه در آن داريوش اختراع كرده بارا دانوبي -را   َي ت لشيگسخود ذهن س و دوستانش در        ِميلتياد توان تصور كرد كه  مي

هاي تاريخي قديمي و  تغيير دادن واقعيت. بود ي نبوغ آنان مي  نشانهيين كارچن . روبرو شده باشد]فاجعه[=با بداختري 

  . چارچوب يك چيز ديگر    ِ خود                           ِ موجود يك چيز است و اختراع        ِ چارچوب هاي جديد در يك افزودن واقعيت

جريان گذر داريوش از ها در اين داستان هستند كه  اما برخي واقعيت. به تنهايي چندان بسنده نباشدباال شايد استدالل 

يقين داريم كه داريوش به . دكن  ماجراجو اين نتيجه را تاييد مي4                     ِي داريوش با هيستيائوس  رابطه. كنند ميدانوب را تاييد 

و اين خدمت . كرد ين بزرگي حس مي                              ِ اروپايي كرده بود نسبت به او د لشيگسخاطر خدمتي كه هيستيائوس در 

بود كه داريوش براي آن به  -بزرگ كمك و اعتماد به شاه  يعني - باالتر و بيشتر از خدمت معمول هيستيائوس 

. ي اين ماجراجو بود اي اساسي در كاروبار آينده نقطهداريوش به هيستيائوس عنايت اين . داد فرمانروايان يوناني پاداش مي

و اگر گفته شود كه . دشواما شايد شك كنيم كه اتفاق دانوب اختراع شده بود تا عنايت شاه بزرگ به هيستيائوس توجيه 

 
  . م�١٨٧ يجوال: درگذشته.  م١٧٩٧ هيژانو: زاده.  استConnop Thirlwall منظور  1
2  Miltiadesييمادگرا« متهم به وشي با داري به خاطر همكاريو .تن نيز حضور داشت از افسران يوناني كه در نبرد مارا«) Medism(  و محاكمه

  . شناخته شدگناهيشد اما ب
3  Philaidsاد سيلتي نام خاندان م ِ   

4  Histaeus فرمانرواي شهر ميلتوس )Miletus( ارتش ينوناي يروهاي نائوسيستي با سكاها، هوشي هرودوت در داستان نبرد داري به نوشته 
  . بمانند و او را رها نكنندوشي كه منتظر داركند ي مقي را تشووشيدار
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كردند پس استفاده  ينظور ديگر مبراينقش يونانيان در جريان گذر داريوش از رود دانوب خاندان فياليد از چون 

توان استدالل كرد كه روايت خاندان   تاريخي بوده است، هم چنان مييدادويرگذر از دانوب توان نتيجه گرفت كه  مي

كه در آن هيستيائوس  - به سادگي از اهالي ميلتوس وام گرفته شده  –نقش اصلي را دارد س                  ِ كه در آن ميلتياد -فياليد 

توانيم  اما خوشبختانه ما در جايگاهي قرار داريم كه مي. ندا و سپس تغييرهاي كوچكي در آن داده - نقش اصلي را داشته

س يا هيستيائوس                       ِكه هيچ ربطي به ميلتياد بخشي در هرودوت .  دانوب تاريخي است             ِي كاري داستان  ثابت كنيم پايه

 هم )مربوط به سكاهايعني دفتر (چهارم  همان دفتر  و حتا در،كه هيچ ربطي به جغرافياي سكاييه نداردجايي در و  ،ندارد

 و 3، و لمنوس2 و المپونيوم1سازي آنتاندروس مطيعدر داستان  ، عاديينيست، به طور تصادفي و به عنوان موضوع

كردند كه در زمان نبرد با سكاها از خدمت  آنان برخي را متهم مي«: گويد چنين مي به دست هخامنشيان 4ايمبروس

» كردند كه ارتش داريوش را در زمان بازگشت آن از سكاييه غارت كردند وي برتافتند و برخي را هم متهم ميداريوش ر

پس اكنون . اي است كه ما نياز داريم همان مدرك تاييدكنندهارزشمند ي  اين اشاره).  تا پايان بند٢٧ بند �دفتر (

ز رود دانوب گذر كرد و ناوگان را پشت سر خود گذاشت تا بر داريوش ا) ١: توانيم سه واقعيت را قطعي در نظر بگيريم مي

در ميان فرماندهان يوناني اختالف نظر بود كه آيا بايد ) ٣. ارتباط داريوش با ديگران قطع شد )٢. راه بازگشت پل بزنند

  . وفايي كردند  برخي نيروهاي كمكي به داريوش بي، و اگرچه پل نشكسته بود.داريوش را در چرخشي ناگهاني رها كنند

  

است، بايد در نظر بگيريم كه دست زده دانوبي -را        َعمليات ت به داريوش به نوعي ثابت كرديم ها  حال كه با اين مقدمه) 

نبايد تالش كنيم كه در . كند يا نه ي هدف، ماهيت يا شرايط اين عمليات آشكار مي آيا هرودوت هيچ واقعيتي را درباره

پذير است و كدام بخش  لي است به دنبال آن باشيم كه ثابت كنيم كدام بخش امكان        نه و تخي حكايتي كه به تمامي افسا

بايد به دنبال آن باشيم كه آيا در درون . استفايده  بيآن هم انجام براي اين شيوه غلط است و تالش . ناپذير است امكان

كه خاستگاه آن با معلوم شود با باقي داستان اش  ناسازگار بودنمتفاوت و اين داستان چيزي نهفته است كه به خاطر 

 كه كليد حل ي بگوييمنوميدبايد با اگر چنين چيزي وجود نداشته باشد، . لي داستان متفاوت است   تخي هاي  دادهديگر 

  . اين معما براي هميشه گم شده است

  

 
1  Antandros 
2  Lamponium 
3  Lemnos 
4  Imbros 



 11/ ي ري اموسفيبرگردان  / يجان بر / وشي داريي اروپالشيگس

اشاره به دژهايي كه :  متمايز استاز باقي داستانكه وجود دارد اين داستان پريان جريان  در يي قابل توجه اشاره) ٧

اي از  اين موضوع از باقي داستان متمايز است زيرا هرودوت به طور ويژه.  ساختند1»س ر او ُا «هخامنشيان بر كنار رود 

  اين جمله f.ي اين هشت دژ تا زمان زندگي خود او همچنان پابرجا است گويد كه بازمانده او مي. كند حقيقت آن دفاع مي

من . ا است كه هرودوت اطالعات خود را از كسي گرفته كه ادعا كرده از وجود دژهاي هخامنشيان آگاهي داردبدان معن

اهميت آن در اين است كه . س بگذرم ر او                           ُي مربوط به دژهاي كنار رود ا  توانم مانند آقاي ماكان به سادگي از جمله نمي

 را 2هاي كنار درياي سياه كسي بوده كه منطقهاين نكته ه خاستگاشايد . هرودوت براي اين نكته خاستگاه ديگري دارد

مطمئن شده بود كه قطع به طور ) به باور خودش(اما در هر حال، هرودوت . نباشداين طور شناخته و شايد هم  مي

 و ما بايد اين موضوع را به عنوان مدركي در نظر. شدند ديده ميخودش هنوز در زمان هاي دژهاي هخامنشيان  ويرانه

توان با آن كار كرد و  شايد اين مدرك باطل باشد اما مدركي است كه مي: اند وجود داشتهواقعا بگيريم كه اين دژها 

اين كه در خيلي عجيب است . ارزش يا غيرعملي كنار گذاشت توان به سادگي آن را به عنوان مدركي بي بنابراين نمي

خاستگاه آن از و وجود خارجي دارد و درك آن ساده است كه تي تنها واقعي –باشد خواه دروغ راست  خواه –داستان 

در فراسوي اند يعني  ترين منطقه به اين داستان توصيف شده نامربوطدر يعني اين دژها، ، هاي ديگر متفاوت است بخش

 3»لبيا ُا «شهر اي كه يك كلمه هم از  افسانهدر  .كه معلوم نيست كجا قرار دارداي  هاي سكاييه بر ساحل رودخانه كرانه

بسيار غيرطبيعي .                         آن سوي رود د ن قرار دارندرود كوچكي  كه در ساحل ده شدههايي خبر دا  از ساختمان،گفته نشده

  .رفت بود اگر خلوص نيت هرودوت زير سوال نمي مي

  

: ريختند  مي4»ي مائوتيك درياچه« چهار رود بزرگ به .را با دقت بررسي كنيماطالعات جغرافيايي اين داستان بايد ) ٨

تنها در اين مرحله است كه هرودوت اين . ]١٢٣  بند�دفتر  [7»سورگيس«، و 6»اناييست«، »س ر او ُا «، 5»لوكوس«

ي اين  بارهترين اطالعي در ، كوچك]يي امروز[روسيهجنوب در توصيف جغرافياي وي  .كند بيان ميرا عجيب اطالعات 

ما هيچ ] �از كتاب  [�٨ و �٧و نيز بندهاي  ٢١و  ٢٠بندهاي يه، يعني در آغاز توصيف سكايدر . كند  رو نميها رودخانه

 
1  Oaros  
2  Euxine 
3  Olbia شهر مهم سكاييه   
4  Maeotic Lakeشود امروزه درياي آزوف گفته مي.  درياچه اي در جنوب اوكراين و بخشي از درياي سياه  
5  Lycus 
6  Tanaisهمان رود د ن امروزي                      
7  Syrgis  
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در آن بندها .  برده نشده استس ر او                              ُ، هيچ نامي از رودهاي لوكوس و ا يمبين در كتاب نمينامي از اين چهار رودخانه 

 او از رود �٧ر واقع در بند د. ريزد                                          كند و تنها رود د ن است كه به درياي آزوف مي هرودوت خود را به واقعيت محدود مي

                          هاي د ن است و به طور طبيعي  اما اين رود يكي از شاخه. برد كه به روشني همان رود سورگيس است  نام مي1»هورگيس«

ي شگفت، در كنار   عجيب است كه وقتي در جريان اين افسانه.يكي دانست امروزي 2»تس   ِدون «توان آن را با رود  مي

ي  ن بايد به سرازير شدن دو رودخانه همزماهم پابرجا بودندهرودوت كه در روزگار يستيم ا  ميهاي دژهايي ويرانه

 4»سال« و 3»مانيتس«توان آنها را با رودهاي امروزي  به زحمت ميزيرا . ي مائوتيك هم توجه كنيم ناشناخته به درياچه

   .يكي دانست

هاي   ويرانه را ساختند واين دژهاهخامنشيان واقعا . دهد ي معما را به دست ما م   ِ حل                     ِ همين ناسازگاري كليد      ًدقيقا اما 

               ي رود د ن ساخته   اما، نيازي به گفتن نيست كه، اين دژها در منطقه.شدند هم ديده ميديوارهاي آنها در روزگار هرودوت 

اند و   شدهي رود دانوب به انتهاي ديگر سكاييه منتقل در اين افسانه، دژهاي هخامنشيان از منطقه. نشده بودند

. شرق آندر نه بود  5داكيهدر غرب سكاييه يا به عبارت ديگر در س  ر او      ُ رود ا .اند ها هم منتقل شده همراه آنها رودخانه

افسانه ضروري بوده است كه اين دژها اين جذاب كردن براي  g.بودندس         س و آرار                  اي كه رودهاي تئار  همان منطقهدر 

س  ر او   ُي ا  رودخانهدر كنار اين دژها        ّ         چون مسل م بود كه اما . اه و لشكرش بدانجا رسيدنداي باشند كه شاهنش دورترين نقطه

  . به آن سوي سكاييه رانده شدند] هرودوت[=گو  ي چوب جادوي قصه رودخانه با اشارههم دژها و هم بنابراين قرار داشتند 

  

 محدود 6»پروث«ي  هاي غرب رودخانه وش به منطقهدانوبي داري-را            َيك، عمليات ت : ايم ي مهم گرفته تاكنون دو نتيجه) ٩

 ،از اين عملياتبخشي ؛ دو، )كرد به سوي شرق پيش رفته بود ناوگان دريايي هم او را همراه ميداريوش زيرا اگر (شود  مي

يوش تر توصيف كنم يا هدف دار پيش از اين كه بكوشم اين صحنه را دقيق. اي بوده است ساختن دژهايي بر كنار رودخانه

] امروزي[هاي روماني  ي رودخانه درباره �دفتر از  �٨ي توصيفي كه هرودوت در بند  را از اين عمليات كشف كنم، درباره

ريزند  به رود دانوب ميدر سمت سكاها يعني سمت راست اند كه  پنج رودخانه برشمرده شده. ارائه كرده است حرفي دارم

 
1  Hyrgis  
2  Donetz 
3  Manytz  
4  Sal  
5  Dacia يا منطقه . شداديخوانده شدند و در باال هم از آنان » گتاها« و كتاب هرودوت يوناني است كه ساكنان آن در يني سرزمي نام رومهيداك 

   استي و صربستان امروزني از بلغارستان و اوكراييها                 و مولد وا و بخشي رومانيكه شامل كشورها
6  Pruthو مولد وا مي و رومانني كه از اوكراي شرقي در اروپايا  رودخانه            گذرد ي  
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) � 5اريسناپ) � 4آراروس) *٣ 3 تيارانتوس)٢ 2 يا پورتوس1پوراتا) ١: رت اند ازنام آنها عبا. ندكن تر مي و آن را بزرگ

توصيف  �دفتر در  ١٠١تا  ٩٩ي چهارگوشي كه هرودوت در بندهاي  ها را روي نقشه آقاي ماكان اين رودخانه. 6وسس  ِرد  ُا 

                            ِهد و در نتيجه، در تمام مسير د  رود دانوب سمت غربي چهارگوش را تشكيل مي،در آن نقشه. استنشان داده كرده است 

اين  وقتي ،به نظر من. پيچد ي خود به سوي شرق مي  خود از شمال به جنوب جريان دارد تا اين كه در دهانه   ِدست  پايين

نوشته اين طرح چهارگوش را در ذهن نداشته است بلكه مسير رود  ها را مي توصيف رودخانه] هرودوت[=نگار  جغرافي

به صورتي ) »ي رود ايستر به سوي جنوب شرقي است دهانه«: توصيف كرده است ٩٩همان طور كه در بند (را دانوب 

 وگرنه مشكل خواهد بود كه بفهميم منظورش چه بوده وقتي .استتصور كرده است كه به مسير حقيقي آن نزديك 

حال ] �٨ بند �دفتر [ جريان دارند »كمي به سوي غرب«و تيارانتوس » شرقبه سوي «) پروث(گويد كه رود پوراتا  مي

آقاي . دهد را توضيح نمينكته ي آقاي ماكان اين  نقشه. مسير رود ايستر به سوي جنوب استبود گفته پيشتر كه آن 

 يي جغرافياي سكاييه به طرح هرودوت نيروي تخيل خود را دربارهاست كه كرده ثابت در واكاوي خود بارها ماكان 

فكر كرده كه رود ايستر كنم كه در بافتار اين بخش، هرودوت  بنابراين من فرض مي.  نكرده استمنسجم و واقعي محدود

 يكي بودن رود پوراتا با پروث آشكار ،ي آن ميان پنج شاخهدر .  از غرب به شرق جريان دارد،شمال به جنوباز به جاي 

گرچه در و ا hدآور  را به ذهن مي7»ث  ِسر «رنگ رود د اين نام بي. شويم ي رود تيارانتوس با مشكل روبرو مي درباره. است

اريس و س، ناپ                ي ديگر يعني آرار  گويد كه سه رودخانه ادامه ميهرودوت در  اما ،است دوم ، رود اين رودهرودوت      ِترتيب 

ي  يسه در اين صورت بايد مقا.]�٨-٢بند  �دفتر  [»در ميان اين دو«(وس در ميان تيارانتوس و پروث قرار دارند س  ِرد  ُا 

اما از آنجا .  يا نهر ديگري در غرب آن بگرديم8»چه   ِآرگ «ث با تيارانتوس را رها كنيم و بايد به دنبال اين رودخانه در   ِسر 

تواند چيزي به جز   نمي10»آلوتا«د و از آنجا كه رود ر مقايسه ك9»آرجيش«سوس را با رود   ِرد  ُا شود  خيال كنيم ميكه 

 
1  Porata آمدهيوناني نام با خط ني ايسيدر متن انگل   
2  Pyrotos آمدهيوناني نام با خط ني ايسيدر متن انگل   
3  Tiarontos آمدهيوناني نام با خط ني ايسيدر متن انگل   
4  Ararosآمدهيوناني نام با خط ني ايسيدر متن انگل . استي خوانش حدسي ستاره در كنار نام به معنا   
5  Naparis آمدهيوناني نام با خط ني ايسيدر متن انگل   
6  Ordessos آمدهيوناني نام با خط ني ايسيدر متن انگل   
7  Sereth  
8  Argéche  
9  Arjish  

10  Aluta كه نام آن به شكل يامروزي  در رومانيا رودخانه و نام شهرستان Oltدرآمده است  .  
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ث            ِس با رود سر                         باشد و ناپاريس يا آرار 2»ه ِد  ِو «برد، رود تيارانتوس بايد رود  جا نام مي باشد كه هرودوت در اين1»ماريس«

او درست باشد و توضيح به دست داده ها  رودخانهكه هرودوت از بيشتر احتمال دارد كه ترتيب اولي . متناظر خواهد شد

= تيارانتوس ) ٢پروث = پوراتا ) ١: يم خواهيم داشتاگر رودها را با ترتيب اول در نظر بگير. اشتباه باشد) »ميان اين دو«(

 تيارانتوس و شناسايي رودهايگونه اين . آرجيش= سوس   ِرد  ُا ) � 4ايالومنيتس= ناپاريس ) � 3بوزئو=  آراروس )٣ث   ِسر 

گر آنها ا. ي كتابش به كار رفته است ي آقاي ماكان از تراكيه و سكاييه در جلد ضميمه سوس در روي نقشه  ِرد            ُناپاريس و ا 

   .خواهد بودبوزئو رود رود آراروس با ي منطقي بعدي يكي بودن  نتيجه ،را بپذيريم

اما رود ماريس كه با رود : كنند هاي بومي سكاييه هستند كه آن را پر آب مي اينها رودخانه«: دهد سپس هرودوت ادامه مي

 6سورود ماريس با مار. ]�٩ بند �دفتر [ »ان داردجريبه سوي سكاييه  5ها آميزد از سرزمين آگاثورسوس ايستر به هم مي

. است) »لت ُا «(دهد كه اين رود آلوتا  نگاهي به نقشه نشان مي. ريزد  مي7»ثئيس«اين رود نه به ايستر بلكه به . يكي نيست

به  كه نبورگن جريان دارد پيش از آن       ِهاي زيب  كردند و اين رود در دوردست  زندگي مي8نبورگن         ِها در زيب  وسآگاثورس

   i.ديزو به رود دانوب بربرسد  9»اواالكي«

  

اي  نمايشي خصمانهخواست  يرا تنها ميد زيشكر ك دانوب لشيوش به آن سويه داركرده است كشنهاد يوال پلريث) ١٠

 آنان را ،شاه بزرگخودش به عنوان و براي نشان دادن قدرت بهراساند دانوبي را - را                              َبدهد و هدفش آن بود كه سكاهاي ت 

  .دهد يح نمياز ساختن دژها را توضداريوش را هدف ي است زيافكه ناين نظريا .به شگفتي بياندازد

تشاف كاداريوش ه هدف ك فتح نبود بلي برايار تالشكن يه اك آن است يياك سلشيگس هدف از ي گر دربارهي دي هينظر

توان تصور  يه مكماند  يمجا  يك تنها ،ث پروي  رودخانه           ِحال، در غرب . وس داشتيورتكه ك است يدين ديا. بوده است

در تنها جايي كه . سترينار رود اك در 10آناپلوسبه نام است جايي در آنجا اكتشاف كند و آن خواسته  يوش ميرد دارك

توان فرض  و مي ،ن زحمت را داشته باشدي بوده و هم ارزش ايهم عمل باشد و اكتشاف در آنجا  رود پروث    ِ شرق    ِيكي نزد

 
1  Maris آمدهيوناني نام با خط ني ايسيدر متن انگل   
2  Vedeي در روماني نام رود  
3  Buzeo  
4  Jalomnitza  
5  Agathyrsi  
6  Maros  
7  Theiss  
8  Siebenbürgen ايلوانيترانسي نام آلمان) Transylvania (يرومانشمال  است در يا كه منطقه  
9  Walachiaي در جنوب رومانيا  منطقه  

10  Anaplûs  
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 ين رودهايتر  از بزرگيكيستر يرود ا. اه استي سياينار درك در 1»پلوسيپر«شهر هن داريوش هم رسيده باشد، كرد به ذ

را ) دانوب(ايستر ر يرده است مسك هوس يه پادشاه هخامنشكرد كتوان تصور  ي م.ل در شمال بوديجهان و مانند رود ن

دارد وجود كمترين احتمال رسد  يدر واقع به نظر م. ندكشف ك آن را ي ه سرچشمهكده يرش رسكد به فيا شايند كدنبال 

را يز.  ما ناسازگار استيخي تاريها ه با دادهين نظرياگذشته از آن، اما . گرفته باشدش يدر پرا چنين تالشي وش يه دارك

و سپس كرد ده  رودخانه استفاير روك لشي ترابريناوگان براداريوش از .  به نام آناپلوس وجود نداشتييدر آن زمان جا

. ردك ارتش رود دانوب را دنبال ن،نيرد و بنابراك ني همراهينيناوگان با ارتش زم.  ماندير باقكمنتظر بازگشت لشناوگان 

 ي هين، نظريافزون بر ا.  استيادي بنيها  از دادهيكيه ارتش رفته بود ك ي خود ماند در حاليه ناوگان بر جاكت ين واقعيا

   .دهد يح نميدژها را توض نساختموضوع  ،تشافكا

ا را ي ترانسلوانيها وهكخواسته وش يه داركرد كتوان ادعا  يم. تواند فتح باشد يوش مي دار  ِلش يگس ي سوم براي زهيانگ

 دانوب و يان رودهايبا مردم مو تبار بودند  ه همكيا با مردم تراكيمردم واال.  بكند خوديي اروپاي قلمروي شماليمرزها

 يتفاوتهم  با يتسالگوناگون  يها درهدر  يونانيه مردم كطور  همان ،داشتندن يتفاوتظر نژادي و زباني از ن 2»هائموس«

] امروزي[ي كه به مرزهاي مولداوي وهستانكو ساخته شده  يه دژهاكرد كتوان ادعا  ين صورت مي در ا،پس. داشتندن

داريم ن يقي   ًبا يه تقركن اعتراض يجدا از ا.  جديد باشدي يكديگر به عنوان مرز شمالي كننده كاملتوانستند  ميپيوست  مي

اگر داريوش  ،مينك است اشاره يافك ، استدانسته يد خود مي استان جد ِي رود دانوب را به عنوان مرز شمالداريوش 

ا كي خود اقدام به فتح وااليياي ناوگان دريارك هميبهرگز كند، بهاي ترانسيلوانيا را مرز شمالي خود  خواست كوه مي

 ي دروازه«تا در آن زمان  هم ي دانوب داشت و رودخانه ي به نام آناپلوس وجود مييجابايستي گر، يبه عبارت د. ردك ينم

  ! به نام آناپلوس وجود نداشتيي اما جا.دبو يمشده شف ك 3»نيآهن

  

 فتح، نه يت؟ نه برااسگشته  مي يزي دانوب به دنبال چه چيدر آن سوداريوش وش چه بوده است؟ يپس هدف دار) ١١

به جز . ن باشندك مميها نهي گزي تشاف و فتح همهكرسد ترساندن و ا ياما به نظر م.  ترساندني و نه برا،تشافك ايبرا

ات ين عمليه چنكند كرا وادار پادشاه بزرگي تواند  ي ميگري دي زهي چه انگياوكنجك، و ياست نظامي، سيخواه افزون

 
1  Periplûs  
2  Haemusي بالكان داده بودند هاي منطقه  نامي كه يونانيان به كوه .  
3  Iron Gateسدي بر رود دانوب در شمال روماني امروزي و در نزديكي جنوب روسيه  
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 :ستي ني ممكن زهين انگيتر فيه ضعكماند  ي ميگر باقي دي زهي انگيكرد؟ يش گيها در پ  ناشناختهي را به سوكيخطرنا

  . بودطالبه دنبال وش يدار

نترل كه كوش آن بود يهدف دار. ح داديرا توضموجود  يخي تاريها  دادهي توان با آن همه يه مك است يا هين تنها فرضيا

 به ي مهمي هرودوت اشاره.  رانبورگن ِب ي زي طاليها معدن: ردي گها را به دست ن آگاثورسوسي سرزمي طاليها معدن

ب ي عجيارهاكآنان  اما ،ه بودكي آنان مانند مردم ترايها  رسمي  همهيلك اگرچه به طور :ديگو يو م ندك يها م آگاثورسوس

ها  آگاثورسوس«. شدند يز ميگران متماي از دي و تجمليي طاليورهايدن زيخاص خود داشتند و با عادت پوش يبيو غر

ها در همان  آگاثورسوس). �١٠ بند �دفتر (»  دارنديي طاليورهايدن زيژه عالقه به پوشين مردم اند و به ويتر بندهيز

.  شد امپراتوران رومي خزانهنصيب  ين راه ثروت فراواني از ا،افته بودند و در دوران بعدي طال دست يها زمان به رگه

 ي به سو1»بوئزو «ي ر رودخانهيگاالتس، او در مس يكيبا گذار از دانوب در نزد. روشن است يافكوش به حد ي داري نقشه

 يگذارد تا رو ينجا مي را در اياو پادگان. نبورگن شود ِب ي وارد ز        «2   گذرگاه ب دزا«ه از راه كن هدف يند با اك يت مكباال حر

نار رود بوئزو كه ساختن آنها در ك حفظ شود يي راه دژهانند و قرار است ارتباط آنان با رود دانوب ازكار ك طال يها معدن

 يا جسورانهكار  يوس آگاثورسيها ان تپهي در مي هخامنشيارك معدن] ونتگاهكس[=م ينشبرپايي . شود يدرنگ آغاز م يب

ن طرح ي ا–د دا يانجام مبود  يندر مقدونكاساگر ه كمهارت همان با  – شد ي از آغاز با مهارت اجرا ملشيگساما اگر . بود

هم .  سال خود را نگه دارنديها توانستند سال يگانه ميان بي سپاه،ي استوار سنگيدر دژها.  نبوديرعمليچ وجه غيبه ه

توانست باعث شود  يم 3هاي جديدتر به شيوه ييگرا  به همراه تجمليارك  معدني افتهي بهبود يها وهيشچنين، 

در ا يلواني ترانسي طاليها ت معدنياهم. نندكان خود موافقت ي در ميقپرست با حضور مردم شر  تجمليها آگاثورسوس

ه، پس از فتح آن به دست كيدا. را داشته استدادن ن تالش ارزش انجام يه اكدهد  ينشان مهاي پس از اين رويداد  زمان

روم نخواهند آنجا را راتوران ه امپكن بود ي اي عمده برايها زهي از انگيكي طال كش يو ب.  شد4»الدورادو «يان به نوعيروم

  j.كنندرها 

  

 
1  Buezo  
2   Bozda Pass  
هاي ايراني از همان  فرش. زيرا هخامنشيان در دنياي باستان به زندگي تجملي مشهور بودند. گرايي به سبك هخامنشيان است منظور تجمل  3

  )Athenaeus. ك.ن. (هاي ايرانيان در زمان هخامنشيان است شود از ساخته ي تجمل بوده است و چيزي كه امروزه كاناپه گفته مي زمان نشانه

4  Eldoradoييطال «ي به معنايياي اسپانيا  واژه«) El Dorado ( ي پس از كشف قاره.  بوديي در آن طالزي كه همه چيا  افسانهينام شهرو 
  . نام خوانده شدندني در آنجا به اي فراواني شهرهاكايامر
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ه ارتباط كم يدان ي تنها م.ميدان ي ما نم، افتاديه چه اتفاقكن يا. ت شديري مديان به بدين تالش هخامنشياما ا) ١٢

. نندك رها ي ناگهانيوش را در چرخشيه داركافتند ين فرصت را يان ايونانيده شد و يبا دانوب برداريوش و سپاهش 

خود از گذر به آن سوي دانوب به هدف رسيدن اما در . مكا ياد ي خواه با تلفات ز، موفق شد به رود دانوب بازگرددوشيدار

رده كا را آن قدر بزرگ يلواني به ترانسيشكركه لشك يزيآم خ از داستان افسانهيدن تاريشكرون ي بيتالش برا. ام ماندكنا

 يي مورد جزيكاما . ديآ يهوده ميشتر گفتم، به نظر بيه پك همان گونه ل شده،ي            رود د ن تبدي به آن سويشكركه به لشك

موفق » اهاكس«ه ك يزمان. يخيتارواقعي  ي  دادهيك باشد خواه يت ارتباط دارد خواه تصادفي با واقعيه به روشنكهست 

ت ي موقعيافكاند و به قدر  ده بوكريه آن قدر زك است ي قطع   ًامال ك،                      k   وش با رود دانوب را بب رندير ارتباط داريشوند مس يم

ن يبنابرا. ان را تنها بگذارنديه هخامنشكنند كت را نشان دهند و آنان را وادار يان واقعيونانيه به كند ا هافته بوديرا در

  .  استيخي تار     ًاساسا   lوشيردن داركها به رها  يوني ايك تحرياها براك و س1»سيوپاسكاس« تالش ي واقعه

س    وار        ُن رود ا يو بنابراد نساختبر ساحل رود بوئزو دژهاي خود را ان يهخامنشيابيم كه  درميخ، ي تاريازن بازسي اي هيبر پا

ف ي ما از توصياوكواافزون بر اين، .  همان رود بوئزو است–داند  يم] يامروز[ آزوف ياينار درك آن را يه هرودوت جاك -

.  باشديكيدر كتاب هرودوت س            با رود آرار امروزي رود بوئزو ايد رسد كه ش به اين نتيجه مي رود دانوب ينيي پايها شاخه

چ ي خود، هي، به خوديين شناسايفرض چنرسد كه  به نظر مي.  هستنديكيس    وار      ُس و ا       ه آرار كشود  ين معلوم ميبنابرا

 يبراتند دليلي يكي هسا پوراتا و پورتوس يس يس و سورگي هورگيها ناماين كه در كتاب هرودوت .  ندارديانيا زيسود 

ث          ِس همان سر           ه رود آرار كنم ك را هم رد انكامن يتوانم ا ي اما نم.                ُ                 شود كه آرار س و ا وارس هم يكي باشند نمين يااثبات 

در آن . ه ِد  ِو = ارانتوس يش، تيآرج= سوس   ِرد     ُا، ا ستيالومني= س يه ناپاركجه گرفت ينتپس بنابراين شايد بتوان  .است

 آن بوده ينارك نهر ،س نبوده               س اگر همان آرار       ، اوار يبه هر رو. رود يرون مين شمارش بيز ا بوئزو اكوچكصورت، نهر 

  . است

  

 ييها زهيه به عنوان انگيياك وجود طال در سي  دربارهييها گران به گزارشي، و د2 نيبوهريش از ويوس، و پيورتك) ١٣

ه نشان كآن بود مقاله ن ي هدف ا.را انجام دهد يظام نلشيگسداريوش اين سبب شده د يه شاكاند  ردهك اشاره يبازرگان

ه ك بل، وجود طالي دربارهغيرقطعي  يها گزارشاند  آن طور كه آنها گفته بوده است؛ و نه ي داريوش زهيدهد طال تنها انگ

 
1  Scopasis  داستانني از شاهان سكاها در ايكينام   
  .) م١٨٣١درگذشته (ي نوزدهم  نگار آلماني سده تاريخ) Barthold Georg Niebuhr(بوهر بارتولد گئورگ ني  2
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ش يتالش پداريوش  يياك سلشيگسه كرسد  يو به نظر م.  شناخته شدهي  منطقهيكوجود طال در ي  قطعي دربارهدانش 

 شش صد سال پس از ي امپراتور روميكه قرار بود ك ياركدادن  انجام ي براي هخامنشيبه دست پادشاهبود  ياز موعد

  .1هكي فتح داي بود براين تالشياو .  موفق به انجام آن شوديو

  

 :نوشت پي

تفاده شده به دست هرودوت را هاي اس ي بازسازي نقشه  درباره2ز    ِماير . ل.ي آقاي ج ي روشنگرانه خورم كه مقاله افسوس مي

اي به  او نور تازه. رفت نخوانده بودم تا زماني كه اين مقاله براي تايپ مي) ١٨٩دسامبر » ي جغرافي مجله«در (

  .گذارد ي من تاثيري نمي هاي او روي نظريه گيري اما نتيجه. نگاري هرودوت تابانده است نقشه

  

 
  . م ١٠ منظور فتح داكيه به دست تراژان امپراتور روم است در سال  1
2  J. L. Myres ر زي مانتونيمنظور جان ل ِ ) John Linton Myres (١٨ ي  است زادهييايتانيشناس بر باستان  . م��١٩درگذشته .  م٩
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 ها نوشت پي

 
a  در جلد دوم كتاب ماكان به نام »  در اروپاوشي داري لشكركشري و مسها زهي انگخ،يتار«: ٣ ي مهي و ضم»هيي سكايايجغراف«: ٢ ي مهيضم

Herodotus   
  
b  ١٩١ و ١٩٠ ي  صفحه�جلد  باستان، جورج گروت، وناني خيتار  
  
c  كه توراس ني انيي تعيبرا )Tyras ( ي اشاره.  استروني از كتاب هرودوت بي هست كه به كلي مدركميي بگودي شاستر،ي دنايدرست است 

 ني اي بازساز بود بهاني هخامنشلشي حد گسستري كه دنني است، و استري رود پروث و دناني گتاها ماباني باره كه بنيدر ا) Strabo(استرابون 
 خاستگاه آنها از هرودوت مستقل        ً كه اصال ميچه بوده است؟ از كجا بدان) Ephorus افوروس اي(اما خاستگاه سخن استرابون . كند ي كمك مانيجر

 ي هيبر پا كه ني باشد نه اشهي حاصل نقد و اندي به كلاي ي تا حدديشا« واقعه ني مالحظه كرده است كه اي ماكان به درستيبوده است؟ آقا
 پانزده ييماي به راهپاي ،مي كنيكار باره نيدر ا) Ctesias (اسي كتسي  با اشارهميتوان ي نمنيهمچن). �٧ص (»  باشد بازماندهي ترادادايخاطره 

  .مي كني اعتمادچي ه،ي باختري و سكاهااني هخامنشانيم روزه و رد و بدل كردن كمان
  
d  استهي فتح تراكنيمنظورش همسخن گفته است » سكاها« در برابر اهاي دري آن سويلشيگساز ها  نبشته در سنگ وشي داري وقتشك يب  .
٨ و ٩.  صRecords of the Past.  ك.ن  
  
e  دانكر «. باشد نيچن ماكان ي نظر آقارسد يبه نظر م)Duncker (هرودوت  داستان ي كلتيمحكوممانع از است تا  دهيكوش ي از هر دانشورشيب

اما در همان صفحه با شك ). �٧ص . همان (»كند يراهم مف را يخي تاري  انبارهكي...  موارد نيا.  شود رود دانوبي آن سويدادهايرو ي درباره
 ي  از تنگهوشي از گذار دارزي       غلو آمي  از نسخهيگري دزي اصال از رود دانوب گذر كرده باشد، اگر گذار از رودخانه چوشياگر دار«: ديگو ي منيچن

  . ستيمتقاعدكننده نچندان  دانكر ي استداللريمس. » باشد   ُ ب سف ر
  
f   به نظر من اين عبارت » .كه ويرانه هايش در زمان زندگي خود من هم پا بر جا است«:  آمده استني چن�١٢ بند �در كتاب هرودوت دفتر

اما بدين . بي آن كه چنين چيزي را بيان كندبدان معنا نيست كه هردودت خواسته به طور ضمني بگويد كند كه خودش آنها را ديده است 
  . ها وجود داشتند»ويرانه«مضون هم هست كه وي دليل خاصي دارد كه باور كند اين 

  
g  نام لوكوس رسد يبه نظر م )Lykos (سي رودخانه، مانند هوپاكورنيا.  نابجا باشدكي مائوتي در منطقه) Hypakyris( گر س ،  ّ    )Gerros( و ،
 ييايجغراف ي  وارد شدن به منطقهميري بگيكي  ُ                      ا ورار س را با رود ولگا مياگر بخواه. كنند ي نمداي پيحيهم چنان توض) Pantikapes (كاپسيپانت

 var، به شكل Hunnic (يوجو در زبان هون  جستي براي احتمالنيكمتر»  ُ     ا راروس« نام يشناس شهي ريبه نظر من، برا.  تازه استيها تازه و مشكل
 را Iordanes نيقي به توان ي نممي كه اكنون داريبا اطالعات .وجود ندارد)  رودخانهي به معناwor، به شكل Lesghian (يو لزگ) ناي جريبه معنا

  . مي هرودوت استفاده كنري تصويبرا
  
h  در كتاب ام دهيرا د» سرث« نام ي شكل امروزرمخاطر دا كه من به يادكردي نيتر يميقد De Administrando Imperio) ي  ادارهي درباره 

:  بوده است) Bonn(     ب ن راستهي و١٧١ بند ٣٨فصل ) Constantine VII Porphyrogennetos( هفتم ني كنستانتي نوشته) يامپراتور
καλούµενος Σέρετος ]ن يبه خط التkalaomenos Seretos[صورت ه در همان صفحه پروث ب  Βροΰτος ]ن يبه خط التBroutos[ آمده  

  .است
  
i   زنوپول)Xenopol (من هم باور دارم كه درست است .  را دارددگاهي دنيا)Hist. de Roumains de la Dacie Trajane, i. p. 11 .(نياما با ا 

 سيار م رودي را با آذوغه به باالييها قي كه تراژان قاديگو يم) ١٣ بند ٣ فصل ٧دفتر ( كه استرابون ديگو ياو م.  كرده استي اشتباه جالبكيكار 
  .فرستاد
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j  ك.ن .Jung, Die Römer und Romanen, p. 44  
  
k   چنين كاري  طي بلكه در آن شرا-» . باشددهي به عمد ارتباط خود را با دانوب بروشي كه داررسد يبه نظر نامتحمل م«. �٨. ماكان، همان ص

  ».اند دهي سكاها آن را برنيو بنابرا شده باشد دهي ارتباط برني كه ارسد يبه نظر محتمل م «- ناممكن بوده است 
  
l   ١٣بند است يا هي تراك»اسكوپاس«نام  .دانسته شود يا هيتراك- هيداكنامي  دي باسي اسكوپاسيعني بزرگ سكاها سيينام ر.  و پس از آن
 به زين) Idan-thyrsus(ثورسوس -داني و ادهد، ي نام نشان مني بودند همان گونه كه ايا هي داكيها قوم ثورسوس- آگا). C.I.A., 3, 2496. ك.ن(

نام . ك.ن (. ندارديراني ايژگي        ً  هم لزوما  و) Taxakis (سي تاكساكيعنيحتا نام رهبر سوم . يرانينه ا) ي آگاثورسوسدالب( است يا هي داكيروشن
Ρωνάκης] نيبه خط الت :Ronakis [يا هيتراك(  

  


