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 ةدر دور یي هخامنشها جایگاه سیاسی ساتراپ یبررس
  *ها هداریوش بزرگ با تکیه بر کتیب

 1پور محمد تقی ایمان

 چکیده
پس از فتح . دبوهخامنشی  پادشاهی گیري آغازگر شکل پیش از میالد، 559 در سال ،آخرین پادشاه ماد ،آستیاگ پیروزي کورش بزرگ بر
 ،از شرق تا رود سند حکومت هاي شرقی از جمله هند در زمان داریوش بزرگ، مرزهاي این رزمیناز س برخیتصرف  مصر توسط کمبوجیه و

. امتداد یافت ارسپ دریايهاي جنوبی  و از جنوب تا حاشیه )آرال(ۀ خوارزم از غرب تا دریاي مدیترانه و رود نیل در مصر، از شمال تا دریاچ
هاي  سرزمین فتحهر چند که پس از . تقسیم کرد گوناگونی) ها پاون خشتره(هاي  را به ساتراپی آن گسترده، قلمرو بهتر این ةداریوش براي ادار

اي در مرزهاي جغرافیایی  تا پایان شاهنشاهی هخامنشی تغییرات عمده )م.پ 517و  518هاي  حدود سال(حبشه توسط داریوش  هند، لیبی و
هاي این دوره  گونه که در فهرست کتیبه ها و جایگاه سیاسی آنها آن د این ساتراپایجاد نشد، اما تعدا قلمرو هخامنشیانو تعداد ملل تحت 

پارسیان از دیرباز مورد توجه و  قلمروها و فهرست ملل و اقوام تحت  تعداد ساتراپ. دتغییرات مکرر و دگرگونی شدن است، دچار دهشمنعکس 
از  برخیجایگاه سیاسی و علل  اما موقعیت و ،است انجام شده زمینهادي در این زی هاي پژوهش اندیشمندان تاریخ ایران باستان بوده و ۀمطالع

 بر پایۀ روش تحقیق تاریخی ضمن این مقاله .است مورد توجه جدي قرار نگرفته ها، این ساتراپ ها در ترتیب و تعداد جایی هتغییرات و جاب
به  و با دیگر منابع و از آن میان منابع یونانی، هم آنها با ۀریوش و مقایسهاي دا کتیبه از آن میانهخامنشیان،  ةهاي دور استناد به کتیبه

هخامنشی که  ةهاي دور معرفی کتیبه. پردازد می به عنوان مسألۀ تحقیق پادشاهاین  ةهاي هخامنشی در دور پبررسی جایگاه سیاسی ساترا
ها در هریک از  اپساتر و جایگاه تعداد استناد به آنها، بررسیو  است شده بیان قلمرو این پادشاهیهاي تحت  هاي سرزمین در آنها نام

  .مواردي است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است ها پجایگاه سیاسی ساترا تغییر از تحوالت در برخیعلل ي مورد بررسی و ها کتیبه
  .هاي هخامنشی هاي هخامنشی، ساتراپ داریوش بزرگ، کتیبه :واژگان کلیدي

A Study of the Political position of Achaemenid Satrapies 
during the Reign of Darius the Great, based on Inscriptions 

Mohammad-Taghi Imanpour2 

Abstract 
The victory of Cyrus the Great over Astyags, the last Median king in 559 BC, led to the formation of 
Achaemenid kingdom. The conquest of some Eastern lands during the reign of Darius the Great and 
Egypt by Cambyses, helped the expanision of the Persian Empire from Sand River in the East to 
Mediterranean Sea and the Nile River in the West, and from Areal Sea in the North to the Persian 
Sea’s southern shores in the South. To administrate this vast empire Darius divided the Persian 
Empire to various Satrapies. Although after the conquest of India, Libya and Ethiopia by Darius the 
Great (in 517-518 BC) to the end of Persian Dynasty, no change took place in Persian boundaries, 
we witness a frequent change in The number of these Satrapies in the list of inscriptions. The 
number of Satrapies and the list of nations and the ethnical groups who have been ruled by 
Persians have been studied by scholars of Iranian Ancient history, but the political position of these 
Satrapies and their place in the Achaemenid inscriptions list as well as the reasons behinsd the 
changes in numbers of Satrapies has not been studied yet. However, by using historical research 
methods (based on Darius the Great's inscriptions) and comparing them with other sources such as 
those of Greeks, this paper attempts to examine the political position of Achaemenids satrapies as 
the main research question. To answer this question, first, the inscriptions (in which the name of 
Satrapies has been listed) will be introduced and second, based on those lists, we will investigate 
the number and the place of each Satrapy and also examine the grounds of political change in the 
position of Satrapies during the Persian Empire. 
Keywords: Darius the Great, Achaemenid Inscriptions, Achaemenid Satrapies. 
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  مقدمه
در طی دورة پادشاهی این دودمان،  هخامنشیان گسترة جغرافیایی حکومت 3هاي ساتراپ

هاي مختلف  کتیبه بررسی .سیاسی بودندموقعیت متناسب با تحوالت سیاسی در فراز و فرود 
مطابق  قلمرو هخامنشیانسرزمین و اقوام تحت  23عالوه بر  که دهد هخامنشیان نشان می

 لیبی و حبشه که بعدها توسط داریوش فتح و هند، هاي سرزمین همچنین و بیستون ۀکتیب با
مانند  موقعیت ثابتی نداشتند و حتی برخی از آنهاها  گزار پارسیان شدند، مابقی سرزمین یا خراج

عمده در  لیتحو این امر، به معنی. نددش نامیده می هاي گوناگون، شکل هها ب سکاها و ایونی
 تابعها و یا ملل  چند که تعداد ساتراپ هر ،به دیگر سخن؛ نیست قلمرو هخامنشی مرزهاي

هاي این دوره از زمان داریوش و پس از وي تا حدودي متفاوت ذکر  نوشته پارسیان در سنگ
بران  هاي اورنگ هنگار سنگ یا مانندساتراپی و  31 تانبشتۀ خشایارشا  سنگ گاه ماننداند و  شده

نام  قوم 30تعداد اقوام تا  پرسپولیسرستم و  منشی در نقشمقابر شاهان هخا در تخت شاهی
قلمرو در ها و اقوام  تطبیقی این سرزمین ۀاما بررسی تحوالت سیاسی و مقایس اند، شدهبرده 

اي نکرد و  از زمان مرگ داریوش بزرگ، تغییر عمده آنهاتعداد  دهد که هخامنشیان نشان می
ها تغییراتی  اگر در تعداد ساتراپ با این همه. در همان محدوده باقی ماند قلمروگسترة 

امنیتی و دگرگونی در موقعیت و جایگاه سیاسی  -شود ناشی از تحوالت سیاسی مشاهده می
تا پس از است  در این مقاله تالش شده .است قلمرو هخامنشیانهاي  از اقوام و ساتراپی برخی

با اشاره ا در دورة کورش و کمبوجیه، ه ارائۀ بحثی مختصر دربارة زمینۀ تاریخی فتح سرزمین
داریوش  يها نگاره سنگ هاي هخامنشی، خصوصاً در کتیبه و اقوام ها سرزمیناین به فهرست 

جایگاه و موقعیت سیاسی بر پایۀ روش تحقیق تاریخی، منابع  دیگرو مقایسۀ آنها با 
از آنجا که مسألۀ  .مورد بررسی قرار گیرد این شاه هخامنشی ةهاي هخامنشی در دور ساتراپ

ها است، در ادامۀ مقاله  اصلی در این تحقیق فراز و فرود جایگاه سیاسی برخی از ساتراپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گوید پارسیان تقسیمات کشوري خود را  که می) 82کتاب سوم، بند ( به نقل از هردوت  در این مقاله آگاهانه و .3

جاي  ، لذا در این مقاله بهرسی استپا »پاون خشتره«تر نسبت به  یک اصطالح جاافتادهنیز آن نامیدند و امروزه  می »ساتراپ«
همچنین با توجه به . است شدهاستفاده » ساتراپ«براي تقسیمات کشوري هخامنشیان از عنوان » شهرب«و یا  »پاون خشتره«

داریوش ‘پرسپولیس مانند  هاي اغلب از عنوان کتیبهجمشید  هاي داریوش در تخت کتیبه در نوشتن اختصارات برايکه  این
نام التین آن  »،جمشید تخت«جاي ه همه جا باین مقاله نیز در  از این رو، است، استفاده شده ’)DPe(پرسپولیس 

 ،از همکاري علی اکبر شهابادي داند نگارنده الزم می .به کار رفته است ،پایتخت هخامنشیان در معناي» پرسپولیس«
  .دسپاسگزاري کن، جدولرسیم ت ها و استخراج دادهدر  ،ایران باستان کارشناس ارشد تاریخ
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در  ها و اقوام این سرزمیناز تغییرات در جایگاه سیاسی و اداري  دالیل برخی تالش شده تا
  .تحلیل شود ة مذکوردور

  
  ها و اقوام در گسترة حکومتی هخامنشیان سرزمین

آخرین پادشاه ماد و  ،آستیاگس اش بر پیروزي 4،)م.پ 559(پارس  کورش بزرگ درایی فرمانرو
و لیدیه ، اورارتوو در پی آن پیشروي درآسیاي صغیر و فتح سرزمین  5سرزمینآن فتح 

هایی  اي وسیع از اقوام و سرزمین سرآغاز پادشاهی جهانی هخامنشیان در گستره 6کاپادوکیه
ها خودخواسته رهبري وي  هیرکانی« از آن پس. رار گرفتندبود که تحت قلمرو آنان ق

در جهت  را به قلمرو خود افزود، سغد و مرو، بلخ در شمال شرقی، يو 7».را پذیرفتند) کورش(
را براي  8)نام کورپلیسه شهرهاي دفاعی ب(و چندین دژ  پیش رفتشمال تا سیردریا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : نک ،و چگونگی برآمدن این دودمان به پادشاهی خاندان کورش براي آگاهی دربارة .4

Herodotus, The history of Herodotus, D. Grene (trans.) (Chicago and London: 1987), 
book I. 107, 1-2; I. 125, 3; Amelie Kuhrt, The Persian Empire: A Corpus of Sources from 
the Achaemenid (London: Routledge, 2007) p.55-58; Maria Brosius, The Persian Empire 
from Cyrus II to Artaxerxes I, LACTOR 16 (London: London Association of Classical 
Teachers, 2000), p.5-6. ; Pierre Briant, From Cyrus to Alexander: A History of the 
Persian Empire, translated into English by Peter T. Daniels, Winona Lake (Indianna and 
Eisenbrauns: 2002), p.31-35.  

؛ همچنین براي ,p.9 Brosius, The Persian Empireبه نقل از  1-4، سطرهاي IIگاهنامه نبونید، ستون . 5
  :آگاهی بیشتر، نک

Herodotus, book  I 123-128; Kuhrt, p. 56-58; M. A. Dandamaev, A Political History 
of Achaemenid Empire, Translated into English by W. J. Vogelsang (Leiden, New York: 
E. J. Brill,1989), p.14-19.  

  :است هاي چندي بررسی شده در پژوهشها و علل نبرد کورش و آستیاگس  مادها و پارس ۀرابط
Imanpour, M. T “The Medes and Persians: Were the Persians ever Ruled by the 

Medes?” Nāme-ye Irān-e Bāstān (The International Journal of Ancient Iranian Studies), 2 
(2), (2002-2003), p. 61-81; M. T Imanpour, The land of Parsa, The first Persian 
homeland, The doctoral dissertation submitted to University of Manchester (1998), p. 
191-201. 

-Briant, p.35 ؛Kuhrt, p.60-68: صغیر، نک يپیرامون فتح آسیا گوناگوننظریات  و بعامن براي آگاهی دربارة. 6
38  

7. Xenophon, Cyropaedia, W. M. Miller (trans.), 2 Vols. (Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University press, 1914- 1925), IV. 1-2. 

پارسی  در زبان(Kuruškaθa)  به معنی شهر کورش ،یونانی (Cyreschata)کورستا  یاCyropolis) (کورپلیس . 8
 .استباستان 
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از  و 10)م.پ 539بهار ( دررا نیز فتح ک کوروش بابل 9.خود بنا نهادقلمرو نگهداري مرزهاي 
هاي  بابل نیز یکی از ساتراپ ،)ر غرب فراتهاي واقع د سرزمین( هم پیوستن بابل و ابرنهر به

  .مرز ایران به مصر رسید و 11هخامنشیان شد پادشاهیمهم 
عهده داشت،  ربابل را ب یفرمانروای پدرش،کمبوجیه دوم فرزند کورش که در زمان حیات 

به مصر لشکر  ،اقدام پس از ایجاد آرامش در قلمروهاي شرقی نخستیندر  و 12دش اون جانشی
 سوم را شکست داد) پسامتیخوس(کشید و واپسین فرعون خاندان بیست و ششم، پسامتیک 

ششم ) پاون خشتره(نیقیه در ساتراپی یاز آن پس با قبرس و فنیز مصر سان،  بدین). م.پ 525(
در زمان کمبوجیه  نیز ها گونه سرزمین مصر و سرزمین سکا بدین 13.هخامنشی ادغام شد قلمرو

ماربر  کمبوجیه و  از پس. افزوده گردید ،هاي پیشین که توسط کورش فتح شده بود ساتراپ شُ
هاي جدیدي بر این شمار افزوده  گسترش یافت و سرزمین ها قلمرو ساتراپ ،یوشارد در دورة

 ها ساتراپتعداد  ،است ایل پادشاهی داریوش نوشته شدهبیستون که در او ۀکتیببر اساس . شد
  .رسید سرزمین می 23به 

، )DSm( ،)DSe(، شوش )DPe( ،)DPh(در پرسپولیس ،هاي بعدي خود در کتیبهداریوش 
سرزمینی که در  23عالوه بر  )DNa( ،)DNe(رستم   در نقش ،)DSab(و مصر) DZ(کانال سوئز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. Dandamaev, p.30-38; Edwin M. Yamauchi, Persia and the Bible (Michigan: Baker 

Book House, 1990) p. 84; Richard. N. Frye, The Heritage of Persia, Second Edition 
(California: Mazda publishers, 1993), p.94; Briant, p.38-40. 

پیشا تاریخ، عیالمیان، هخامنشیان، سلوکیان،پارتیان، (ایران باستان   کایلر یانگ، و دیگران، :براي آگاهی بیشتر، نک
جوانه  :تهران( هخامنشیان ۀدنیاي ناشناختاریوش احمدي، ؛ د40ص ، )1385 مولی، :تهران(یعقوب آژند  ۀترجم  ،)ساسانیان

 . 60، ص)1386 توس،
 ۀون پیرامون آن مانند گزارش استوانۀ کورش، گاهنامگروایات گونابررسی چگونگی فتح بابل و براي آگاهی دربارة . 10
  :و هردوت، نک، بروسوس کتاب عزرا ،تورات، نبونید

Dandamaev, p. 64; Briant, p. 40-44; Kuhrt, p. 70-8; Brosius, The Persian Empire, 
p.9.  

11. Briant, p. 44-49; G. Cardascia, “Babylon,”  Encyclopadia Iranica, E. Yarshater 
(ed.), Vol.3 (Colombia: 1989), p.325  

12. Kuhrt, p. 106-107; Briant, p. 49-50; Dandamaev, p. 70-71;  
  . 181ص  ،)1386 ققنوس،: تهران( فر مرتضی ثاقب ۀ، ترجمکورش بزرگ ژرار ایسرائل،

13. Kuhrt, p. 110-132; Briant, p. 50-60; Dandamaev, p. 70-83; J. M. Cook, “The Rise 
of the Achaemenids and Establishment of their Empire,” The Cambridge History of Iran, 
I. Gershevitch (ed.), Vol 2 (Cambridge: 1985),  p. 200-291; E. Bresiani, “The Persian 
Occupation of Egypt,” The Cambridge History of Iran, I. Gershevitch (ed.), Vol 2 
(Cambridge: 1985), p. 503; J. B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern Texts: Relating to 
Old Testment, third edition (New Jersy: 1969), p. 316; Brosius, The Persian Empire,  p. 
14. 
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و اقوام جدیدي مانند اسگرته  ها سرزمین برخیاز  ،ندفتح شده بوده زمان کورش و کمبوجی
)Asagarta( هند ،)Hinduš( اسکودرا ،)Skudrā(لیبی ،)Putāyā( حبشه ،)Kušiyā( کرکا ،
)Karkā ( ها  هایی مانند سکاها و ایونی گروه نیز ازو)که این  رود گمان می. برد نام می )یونانیان

یونانیان  /ها و ایونی) Sakā(ي پیشین یعنی سکاها ها اي از سرزمین زیرمجموعه دو مورد آخر
)Yaunā( رستم داریوش در نقش ۀنوشت مانند سنگ ها، نوشته در برخی ار سنگ 14.شندبوده با ،

ساتراپ  30به  ،است با احتساب سرزمین پارس که در اینجا نام برده نشده ها، این ساتراپ تعداد
نیز از دو گروه دیگر ) XPh(در پرسپولیس  )daivā(دیوان  ۀخشایارشا نیز در کتیب. رسد می

ی پساترا 31تعداد آنها به  برد که جمعاً نام می )Ākaufaciyā(آکوفچیا  و )Dahā(ها  یعنی داهه
  15.رسد می

 
  داریوش بزرگهاي  پارسیان در کتیبه قلمروهاي  فهرست سرزمین

به اقوام قلمرو نخستین سندي است که در آن کورش  ۀاستوانبر اساس آنچه بیان شد، 
وي پس از غلبه بر حریفان قدرتمند خود در ماد، لیدیه و بابل و  .استهخامنشیان اشاره شده 

و به  دبودن در قلمرو حکومتی اوکه  یهای ف خود به سرزمینومعر ۀپس از فتح بابل در استوان
  :گوید اشاره کرده و چنین می ند،پرداخت میباج  نایپارس

دریاي مدیترانه تا = [هان، از دریاي زبرین تا دریاي زیرین مام شاهان از سراسر جت
کنند، شاهان آمورو، که در  زندگی می] نواحی دور دست[، کسانی که در ]دریاي پارس

ایشان براي من خراج سنگینی آوردند و در بابل به پاهایم  ۀکنند، هم چادر زندگی می
، ]Zamban[، زمبان ]Ešnunna[آشور و شوش، از اکد، اشونا ) نینوا( از. بوسه زدند

مراکز مقدس واقع در  ،]Gutim[ تا سرزمین گوتیوم ]Der[در  ، و]Meturnu[میتورنو 
  16.سوي دجله، که معابدشان دیر زمانی متروك شده بودند آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۀرمجموعزیرسد  که به نظر می اند شدهنام برده ) یونانیان(ها  سه گروه از سکاها و یا ایونی ،ها از این کتیبه برخیدر . 14
 :است ها در پژوهش زیر ارائه شده سرزمینفهرست این . هاي پیشین بودند سرزمین

 J. M Cook, The Persian Empire (London, Melbourn and Toronto: J. M. Dent and 
sons, 1983), p. 58-59. 

زبان و ادبیات ایران هره زرشناس، ز: است خشایارشا در این آثار معرفی و بررسی شده )daivā(معروف دیوان  ۀکتیب. 15
هنر و  ۀمجل  »،دیوان«خشایارشا، به نام  ۀنبشت سنگ«، ؛ علی سامی19، ص )1385، دفتر پژوهشهاي فرهنگی :انتهر( باستان
 ششم رة، شماجمشید شرح مصور تخت؛ علیرضا شاهپور شهبازي، 18 -29، ص )1356خردادماه ( 176 ، ش15، س مردم

 .76- 78، ص )1355، موسسۀ تحقیقات هخامنشی: شیراز(
  Brosius, The Persian Empire, p.11:به نقل از ) 29- 32، بندهايCB ( رشاستوانۀ کو .16
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صورت ه ب پادشاهیگزار و حدود مرزهاي  به تعدادي از اقوام باج هاستواناین هرچند که در 
هاي  بعدها در کتیبه تابع، چنان که و اقوام ها فهرست سرزمیناما است،  دهشکلی اشاره 
پس از استوانۀ کورش . است نیامده در این سند شد، بیانشاهان هخامنشی  دیگرداریوش و 

 قلمرو هخامنشیانهاي تحت  ترین سندي که در آن به تفکیک از تمامی اقوام و سرزمین مهم
سرزمین نام  23ستون است که در آن داریوش از داریوش در بی ۀنبشت نام برده شده، سنگ

از آن جایی که این کتیبه در اوایل پادشاهی داریوش و پیش از فتوحات جدید نوشته . برد می
این  ةپادشاهی کمبوجیه به گستر ةکه سرزمین مصر و سکاها در دور شده و با توجه به این

سرزمین مذکور در  21دیگر ، سکاهامصر و قلمرو رسد که جز  شد، به نظر می هافزود پادشاهی
فهرست  17.ها درآمدند پارس قلمرواحتمال از زمان کورش تحت  ، بهبیستون ۀکتیب

هاي داخلی و در اویل  پس از سرکوب شورش وهاي مذکور در کتیبۀ بیستون  سرزمین
/ هووج(یالم ا، )Pārsa /پارسه(پارس : عبارت بودند از که فرمانروایی داریوش نوشته شد

hÛvja( بابل ،)بابیروش /Bābiruš(آشور ، )اثورا/ Aθurā(، عربستان )بایهار/ Arabāya(مصر ، 
، )Sparda/ َاسپرد(، لیدیه )Tyaiy:drayahyā/ یا دریه یی تی(، دریانشینان )Mudrāya /مدریا(

ینه(، ارمنستان )Māda /ماد(، ماد )Yauna/ یئونه( یونانیان /ها ایونی ارم/ Armina(ادوکیه ، کاپ
توکه کت( پ /Katpatuka( پارت ،)و رنک( سیستان /، زرنگ)Parθava/ پرثَ ز /Zranka( هرات ،
)یو زمی(، خوارزم )Haraiva /هرَ اوار/ Uvārazmiy( بلخ ،)باختریش /Baxtriš( سغد ،)ود وگُ س/ 

Suguda(قندهار /، گنداره)گندار /Gandāra(، سکاها )سکا/ Sakā(گاو  صد/گوش ، ثته
)وش ثَت تیش(رخج  /، آرکوزیا)θataguš /گُ رَووه/ Harauvatiš( مکران ،)کهم /Maka.(18  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي مذکور  سرزمین 21 پارسیان افزود شد و مابقی قلمرو ةپادشاهی کمبوجیه به گستر ةسرزمین مصر و سکاها در دور .17

داود  ۀ، ترجمشاه پارسی داریوش یکمپادیولیوس یونگ،  پیتر. درآمد در قلمرو آناناز زمان کورش  به احتمالدر کتیبۀ بیستون 
  Dandamaev, p. 70-80 ؛189 ص. 1386 الث،ث: تهرانزاده،  منشی

18 .)DB نکمحتواي کتیبۀ بیستون براي آگاهی دربارة ).14-17، سطرهاي6، بند1، ستون ،: 
R. G. Kent, Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon, Second edition (New 

Have,Connecticut: American Oriental Society, 1953), I. 6: 14-17; R. N. Sharp, The 
Insciption In Old Persian Cuneiform Of The Hchaemenian Empire (Shiraz: Shiraz 
University publishers, 1975), DB. ; Chul-Hyun Bae, Comparative studies of king 
Darius's Bisitun Inscription, A Ph.d Thesis Submited to Harvard University (2001); 

موسسۀ  :شیراز( هاي هخامنشی پژوهش» ،)بیستون(نبشتۀ داریوش بزرگ در بغستان  سنگ« ،علیرضا شاپور شهبازي
  ).1380، دفتر پژوهشهاي فرهنگی :تهران( هاي ایران باستان کتیبه  محمد تقی راشد محصل،؛ )1354هخامنشی،  تحقیقات

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  /  ها داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه ةهاي هخامنشی در دور اه سیاسی ساتراپبررسی جایگ                                                     

 

29

ریگی قانونی از سوي هخامنشیان به داریوش  سرزمین مذکور همچون مرده بیست و سه
هایی  شورش فرو نشاندن را بیشتر صرف پادشاهی، وقت خود آغازین وي در دو سال 19.رسید

یالم و اهاي مرکزي یعنی پارس، ماد،  خصوص سرزمین به، اهیپادشکرد که بخش عظیمی از 
ها بود که فرصت یافت از یک  وي تنها پس از سرکوب این شورش 20.بود هگرفت بر بابل را در

او پس از  21.هاي جدید بپردازد به فتح سرزمین سو به سازماندهی کشور و از سوي دیگر
از آن به عنوان  برخیاسکونخا، که  ،لشکرکشی علیه سکاهاي تیزخود و اسارت رهبر آنها

ظاهر در به  22اند، به عنوان متصرفات جدید یاد کرده برخی دیگرها و  شورش مقابله با ۀادام
هاي وسیعی را در سواحل غربی  به جانب شرق شتافت و سرزمین پیش از میالد، 518سال 

از . هاي هخامشی افزود  پبه تصرف خود درآورد و بر تعداد ساترا) هند /هیدوش(رودخانه سند 
هاي بعدي داریوش  در بسیاري از کتیبه )Hiduš /Hidauv(سند  /نام سرزمین هند این پس

در از آن میان است  23شود؛ دیده می ،است هاي تابعه اشاره شده که در آنها به فهرست سرزمین
  .هخامنشی دیگر شاهان هاي کتیبه نیز شوش و ،در پرسپولیس، مصر اوهاي   هکتیب

هاي مصر  پس از بازگشت از سفر جنگی به شرق و پس از آگاهی از تداوم ناآرامی داریوش
وي طی این سفر موفق . مصر رفت سوين سال به اهنوز ادامه داشت در اواخر هم که ظاهراً

مهم، لیبی و حبشه را نیز  يها  پعنوان یکی از ساتراه شد ضمن تثبیت موقعیت مصر ب
فرمان تکمیل ساخت بود که داریوش در خالل همین سفر  24.ن کندپارسیا پادشاهیگزار  باج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظر با  دورا اسمودا خوبه ۀ، ترجمجمشید هاي تخت بر حجاري بنا نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی ، گرُلد والزر .19

 .37، ص)1388، پازینه :تهران( همکاري علیرضا شاپور شهبازي
20. Kent, DB, p.123-131 

 :هاي پیرامون ادعاهاي داریوش، نک بحث براي آگاهی دربارة
Yamauchi, p. 145-148; A. R. Burn, Persia and the Greeks (New York: St. Martin’s, 

1962), p. 96-103. 
  Kent, DB :، نکانجام اصالحات و ایجاد سازمان و نظم جدید دراقدامات داریوش  براي آگاهی دربارة. 21

Kuhrt, p. 185-193; M. A. Dandamaev and Vladimir G. Lukonin, The Culture and 
Social Institutions of Ancient Iran, Philip L. Kohl (ed.) (Cambridge: 1989), p. 90-238. 

22. Dandamaev, p. 136-140; Cook, “The Rise of the Achaemenid”, p. 58-59. 
23. Maria Brosius, The Persians: An Introduction (London and NewYork: Routledge, 

2006), p. 20-22; Dandamaev, p. 145-152; Kent, Dpe.; Yamauchi, p. 160-161; Cook, The 
Persian Empire, p. 59. 

حضور  ةن دربارگوو نظریات گونا ستا هاي مصر که داریوش در کتیبۀ بیستون به آن اشاره کرده رامیآناپیرامون . 24
  :نک ،داریوش در مصر

Dandamaev, p. 141-146 ; Kent, p. 163; G. G. Cameron, “Darius, Egypt and the land 
beyond the Sea”, Journal of Near Eastern Studies, no.2 (1943), p. 309-311; A. T. 
Olmstead, History of Persian Empire (Chicago: 1948), p. 142. 
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، طرحی که در حکومت نکوس، پادشاه )م.پ 517(اي را از رود نیل به دریاي سرخ داد  آبراهه
داریوش پس از پایان کار آبراهه،  25.بود ، آغاز شده اما کامل نشده)م.پ 610-595( مصر

هایی  هاي آنها با یکدیگر تفاوت م که متندوازده سنگ قائ کم دستهمچنین دستور داد 
فارسی  هاي زبانداشت، در چهار محل در طول مسیر آبراهه بر پا کردند و روي آنها به 

 ها و سرزمینحفر کانال، و فهرست  ةهیروگلیف مصري دربارخط یالمی، اکدي و اباستان، 
  26.کنندگزار پارسیان مطالبی را ثبت  باجاقوام 

هاي  ی از آن در کاوشیها که قسمت) DZ(سوئز  ۀصري ترعم ۀنوشت در سه سنگ
تابع شاهنشاهی هخامنشی ضبط  سرزمیندست آمده، نام بیست و چهار ه هاي نیل ب کرانه
هاي  شود نام سرزمین خوانده می سرزمیناست ولی از آن میان فقط اسم بیست و یک  شده

، به این فهرست افزوده پارسیان اهپادشگزار  به عنوان خراج) Kūšiyā(و حبشه ) Puātyā(لیبی 
اي جهت نگهداري در هلیوپولیس  دستور داد که از وي مجسمههمچنین داریوش . شده است

در  ).DSab( شدهاي تحت سلطه نقر  هاي آن نیز فهرست کشوري ساخته شود که روي پایه
کشورهاي  عنوانه هاي پیشین نام سرزمین لیبی و حبشه ب نبشته نیز در کنار کشور این سنگ

 نام این دو سرزمین ،هاي این دوره کتیبه دیگرگزار پارسیان نقر شد و پس از آن نیز در  باج
  27.است تکرار شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25  . Brosius, The Persian Empire, p. 47.  

 ش، 4 ، ش)1351مهر و آبان ( هاي تاریخی بررسی ۀمجل ،»د باستانروابط ایران و مصر در عه«عالءالدین آذري،  .26
 .129-168ص ،41مسلسل 

مهر ( ، ش مخصوصهاي تاریخی بررسی ۀمجل، »سوئز ۀهاي هخامنشی در ترع نبشته سنگ«مقامی،  قائم جهانگیر
 Dandamaev, p. 141-14؛ 381-363 ص  ،34-33، شماره ي )1350

  : داریوش، نک ۀو مجسم )DZ(هاي کانال سوئز کتیبه ةبیشتر دربار براي آگاهی .27
Allan B. Lioyd, “Darius in Egypt: Suez and Hibis”, Persion Responses: Political and 

Cultural Interaction with (in) the Achaemenid Empire, Edited by Christopher Tuplin 
(Classical press of Wales: 2007), p. 99-107; John Curtis and Shahrokh Razmjo, “The 
Palaces”, Forgoten Persian Empire: The world of Ancient Persia, edited by John Curtis 
and Nigel Tallis (London: British Museum, 2005), p. 99; Sh. Razmmjou, “Traces of paint 
on the statue of Darius”, Arta (2002– 2003) ,(www.achamenet.com); Dandamaev, p. 
144; Brosius, The Persian Empire, p. 44, 47-48; Brosius, The Persians, p. 22; Yamauchi, 
p. 151-152. 

: تهران(علیرضا شاپور شهبازي  ۀ، ترجمهاي هخامنشی پژوهش ،»توصیف و تفسیر تندیس داریوش« ستروناخ،ا دیوید
 ).1354، یتحقیقات هخامنش ۀموسس
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که گاه براي ایجاد  یوش پس از بازگشت از مصر عملیات نظامی در آسیاي صغیر راارد
ریاي سیاه سوي د آن ییامنیت بیشتر و جلوگیري از نفوذ اقوام بدوي مانند سکاهاي اروپا

در  وي .سوي دریا به متصرفات پیشین بیفزاید هاي جدیدي را در دریا و آن موفق شد سرزمین
هاي  مقابله با شورش به م.پ 499در سال  به فتح آن نواحی پرداخت و م.پ 513سال 
پس از  28.طول کشید )م.پ494تا ( حدود پنج سال مشغول شد کههاي آسیاي صغیر  ایونی

پارسیان  پادشاهی قلمروهاي کشورهاي تحت  در فهرست است که تغییراتیها  این لشکرکشی
 فتوحپس از انجام  چنان که. آمد پدید میپادشاهی داریوش از دوره  هاي مختلف این کتیبه در
ها  ایونیهند و نام هاي داخلی،  در هند و آسیاي صغیر و پس از سرکوب شورش وشیراد
هاي  یایون: ها به میان آمد، مانند در کتیبه ي از اقوام پیشینو سکاها افزون بر تعداد )یونانیان(

هاي  سرزمینو  )Yaunā tyaiy drayahyā(هاي دریا ایونی ،)Yaunā tyaiy uškahyā(خشکی 
؛ )DPe(داریوش در پرسپولیس  ۀدر کتیب )dahyāva tyaiy paradraya(سوي دریا  آن

 Yaunā tyaiy(سوي دریا  اي آنه ، ایونی)Yaunā tyaiy drayahyā(هاي دریا  ایونی

paradraya( و اسکودراها )اهالی تراکیه ()Skudra( داریوش در شوش  ۀدر کتیب)DS e(نام  ؛
 Sakā (، سکاهاي تیزخود)Sakā Haumavargā( نوش سه گروه از سکاها یعنی سکاهاي هوم

Tigraxaudā(سوي دریا  ، سکاهاي آن)Sakā tyaiy paradraya(  و کارکا)Karka(  در
  DNa( ،)DNe(.29(رستم  هاي داریوش در نقش نبشته سنگ
ساکن در  ونانیانه یدنبال ناکامی داریوش و خشایارشا در جنگ علی رسد که به نظر می به

 دیگرهاي بیشتر در اواخر پادشاهی داریوش و  عدم امکان تصرف سرزمین و آتن و اسپارت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي  سوي دریاي سیاه و سرکوب شورش عملیات نظامی داریوش علیه سکاهاي اروپا در آن دربارةبراي آگاهی  .28
 : غیر، نکصها در آسیاي  ایونی

 Dandamaev, p. 145-167; Brosius, The Persians, p. 20-23; Cook, The Persian 
Empire, p. 57-68; Kuhrt, p. 181-237; Briant, p. 139-156 ; Yamauchi, p. 160-161. 

از دو  ،نوشته شده است) یونانیان(ها  هاي ایونی احتمال پس از سرکوب شورشبه که  Dse) (شوش  ۀداریوش در کتیب
 سوي دریا آن) یونانیان(هاي  و ایونی) Yaunā tyaiy drayahyā(در دریا ) یونانیان(هاي  ایونی :برد ها نام می گروه از ایونی

(Yaunā tyaiy paradraya) ياز آن برا سها نیز رفت و پ سوي آب ونانیان حتی به آنه یاحتمال داریوش براي تنبی؛ به 
 .واجه شدمونان گرفت که با ناکامی ه یتر علی تنبیه بیشتر آنها تصمیم به حمله وسیع

تراس را تحت  فت و مقدونیه وداندامایف معتقد است داریوش پس از فتح سرزمین هند به جانب آسیاي صغیر شتا. 29
برخی از  از دیگر سو،). Dandamaev, p. 151( هاي خود آورده است عنوان ساتراپی اسکودرا در فهرست سرزمین

  :دکردن دانند که در مقدونیه و تراس زندگی می را به عنوان گروهی از سکاها می) Skudra(ها  اسکدراپژوهشگران، 
O. Szemerenyi, Four Iranian Ethnic names: Scythian-Skudra-Sogdian-Saka (Vienna: 

1980). 
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ار تغییر و تحول اساسی نشد و تا دچ پادشاهی هخامنشیقلمرو  ةمحدود ،شاهان هخامنشی
از تغییرات در تعداد، ترتیب و  برخیو  بدون تغییر باقی ماند هخامنشیان تقریباً ةپایان دور

اي از قلمرو  هاي جدید یا از دست رفتن بخش عمده ها به معنی تصرف سرزمین پعنوان ساترا
امنیتی و اداري  -سیاسی هاي مقطعی، تحوالت ناشی از شورش تواند پارسیان نیست، بلکه می

  .اي از این تحوالت اشاره خواهد شد به پاره ادامهباشد که در 
  
  هاي تابع هاي داریوش در بررسی فهرست سرزمین کتیبه
پارسیان ذکر  ۀهاي تحت سلط که در آنها نام سرزمین هخامنشیان ةهاي موجود از دور کتیبه
هاي قلمرو پادشاهی  سی سرزمینکنندة فهرست، ترتیب و جایگاه سیا ، بیاناست شده

داریوش در  هاي هکتیب :ها اشاره کرد توان به این کتیبه از آن میان می. هخامنشیان است
 مصر ،)DZ( کانال سوئز ،)DSm( ،)DSe(شوش  ،)DPh( و )DPe( ، پرسپولیس)DB( بیستون

)DSab( رستم  نقش و)DNa( ،)DNe(،30 خشایارشا در پرسپولیس ۀکتیب )Xph (ۀبو کتی 
 تابع هخامنشیان وها و فهرست اقوام  این کتیبهدربارة . )A2Pa( اردشیر دوم در پرسپولیس

  :قابل توجه استچند نکته ها  جایگاه این اقوام در فهرست ردیف و
 با ها سرزمینهاي  از نظر ترتیب و چگونگی اعالم نام )DPe(و ) DB( ،)DSm(ۀ سه کتیب .1
 پادشاهیهاي مرکزي  آغاز از ساتراپی در این سه کتیبه در :رندها یک تفاوت عمده دا کتیبه دیگر

کشورها تقریباً در جهت حرکت  دیگرترتیب  سپسشود و  نام برده می )پارس و ایالم(
 جوار تا دریاي مدیترانه هاي غربی هم ایاالت و ساتراپ نخستشود؛  هاي ساعت آورده می عقربه

که در  در حالی 31.هاي شرقی شاهنشاهی سرزمین رو دیگگاه ایاالت شمالی و سپس پرثو  آن و
بر خالف ، هاي مرکزي چون پارس، ماد و ایالم هاي این دوره پس از ذکر سرزمین کتیبه دیگر

. شوند هاي غربی معرفی می هاي شرقی و سپس سرزمین هاي ساعت ابتدا سرزمین حرکت عقربه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استفاده  (DNa) ۀنبشت تنها از سنگ ،پساز این ) DNe( و )DNa( هاي نبشته با توجه به شباهت و یکسانی سنگ .30

 .خواهد شد
هاي مرکزي نام برده  پهاي بعدي همیشه از ماد در کنار پارسه و ایالم به عنوان ساترا که در کتیبه به رغم این .31

 ۀبراي آگاهی پیرامون رابط. ها هنوز مورد غضب داریوش هستند مادي زمان نگارش این سه کتیبه ظاهراً شود، اما در می
 :نک آنها،داریوش با مادها و علل غضب دایوش نسبت به 

 Dandamaev, p. 95; G. B. Gray, “The Fundation and Extention of the Persian 
Empire,” Cambridge Ancient History, Vol. 4 (Cambridge: Cambridge press, 1969), p. 
174.  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  /  ها داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه ةهاي هخامنشی در دور اه سیاسی ساتراپبررسی جایگ                                                     

 

33

ماد به ترتیب در ردیف دهم، نهم و ین سه کتیبه آورده شدن نام سرزمین ابل توجه در اق ۀنکت
پارس و در ردیف  هاي این دوره نام سرزمین ماد پس از که در بقیه کتیبه سوم است، در حالی

 ،در آنها قلمروهاي تحت  هاي زیاد این سه کتیبه و ترتیب سرزمین با توجه به شباهت. دوم است
پس از  به ترتیب و )DPe(یس پرسپول و) DSm(داریوش در شوش  هاي هرسد که کتیب نظر میه ب

دنبال فتح هند و آغاز کارهاي عمرانی در پرسپولیس و شوش ه ب و )DB( در بیستوناو  ۀکتیب
ه با توجه به عدم ذکر نام سرزمین لیبی و حبشه در این سه کتیبه ببنابراین  32.نوشته شده باشند

گر سخن در زمان نوشتن به دی. اند نوشته شدهرسد که پیش از رفتن داریوش به مصر  نظر می
  .گذار پارسه نشده بودند لیبی و حبشه هنوز باج هاي ها سرزمین این کتیبه

و ) DNa( رستم و نقش )DSe(شوش  داریوش در هاي کتیبهمیان دیگر شباهت  ۀنکت .2
)DNe( خشایارشا  ۀو کتیب)Xhp (هاي داریوش در هکتیبکه از آنجا . در پرسپولیس است 

خشایارشا نیز در  ۀهاي اوست و کتیب هنبشت آخرین سنگ وجز، )DNe(و ) DNa(رستم  نقش
توان حدس زد که  یم ،است رستم داریوش نوشته شده نقش ۀزمان پادشاهی او و پس از کتیب

رستم، پیش از  داریوش در نقش ۀدلیل شباهت بسیار با کتیبه ب )DSe( شوش داریوش ۀکتیب
با  سو از دیگر. اند نوشته شده) DPe(و ) DZ(، )DSab(ي ها رستم و پس از کتیبه نقش ۀکتیب

نوش، سکاهاي تیزخود،  هاي مختلف سکاها مانند سکاهاي هوم هتوجه به آورده شدن نام گرو
سوي دریا  آن) یونانیان(هاي  ، ایونی)Yaunā tyaiy drayahyā(در دریا ) یونانیان(هاي  ایونی یا
)Yaunā tyaiy paradraya(،  اسکودرا)(و کارکا ) تراکیهKarkā( ًسرکوب  از پس که ظاهرا

سوي دریاي سیاه نوشته  سیاي صغیر و لشکرکشی داریوش به آنآها در  هاي ایونی شورش
ها  م و به دنبال سرکوب این شورش.پ 494پس از  )DSe(شوش  ۀاحتمال کتیببه اند،  شده

هاي  حتی ایونی) انییون( هاي مختلف ایونی هگرو در این زمانکه  خصوصاً 33نوشته شده باشد،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )شوش و پرسپولیس( یک از این دو مکان که آیا کار در کدام آغاز کارهاي عمرانی در کشور و این دربارةبراي آگاهی  .32
  :آغاز شد، نک

M. T. Imanpour, “The construction of Apadana of Perspolis and Susa: which one was 
built first?” Proceedings of the First National Congres on Iranian Studies , 17 -20 June 
2002  (Tehran: 2004), p. 1-9. 

33. Cook, The Persian Empire, p. 58  
ۀ دار و کتیب هاي لعاب روي آجر DSmمهم داریوش در شوش یعنی کتیبه  ۀقابل توجه تفاوت عمده بین دو کتیب ۀنکت

DSe  کشورها به احتمال زیاد پس  فهرستکه اولی به دلیل شباهت نزدیک با کتیبۀ بیستون از نظر است روي آجرهاي گلی
داریوش در  ۀو دومی بر عکس به دلیل شباهت بسیار با کتیب DPeاز کتیبۀ بیستون و پیش از کتیبه داریوش در پرسپولیس 

 . نوشته شده است DPe ۀرستم و پس از کتیب نقش ۀداریوش یعنی کتیب ۀاز آخرین کتیبرستم پیش  نقش
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قلمروي هخامنشی افزوده هاي غرب  سوي دریا و سرزمین کارکا به فهرست سرزمین آن
   34.شدند
 ۀدر فاصل )DSab(داریوش  ۀمجسم ۀو کتیب )Dz(کانال سوئز  ۀکتیب هک رود گمان می .3

 ،پس از فتح سرزمین هند و سرزمین سکاهاگفته،  پیشهاي  زمانی بین دو گروه از کتیبه
نوشته  ،و پس از فتح سرزمین لیبی و حبشه )م.پ 517( زمان با حضور داریوش در مصر مه

هاي یادبود یا پی  کتیبه(هاي زرین و سیمین داریوش  رسد که کتیبه نظر میه ب. شده باشند
نیز در همین هنگام و پس از فتح لیبی و حبشه و پیش از لشکرکشی ) DPhبناي پرسپولیس 

هاي آسیاي صغیر  هاي بزرگ ایونی یا شورش )م.پ 513(سوي دریا  آنداریوش علیه سکاهاي 
  35.در نگاشته شده باشد )م.پ 499(

ها براي بررسی جایگاه، ترتیب و تحوالت  با توجه به آنچه بیان شد، سه گروه از این کتیبه
ها  ها و از آن میان ماد، ایالم، سند، مکران، لیبی، حبشه، سکاها و ایونی سیاسی ساتراپ

  :گیرد ، در دورة داریوش مورد تأمل قرار می)یونانیان(
  ،)DSm(شوش  و )DPe( ، پرسپولیس)DB( داریوش در بیستون نخست ۀسه کتیب -
 و )DZ( کانال سوئز ، کتیبۀ)Dph(ادبود بناي پرسپولیس یالواح زرین و سیمین  کتیبۀ -
  )DSab( مصردر داریوش  ۀمجسم ۀکتیب

 ).DNe(و  )DNa( هاي نقش رستم بهو کتی )DSe(شوشهاي  کتیبه -
  

  تابعهاي  جایگاه سرزمین در ترتیب ودورة داریوش انعکاس تحوالت سیاسی 
داریوش  نخست ۀدر سه کتیب قلمرو هخامنشیانترتیب ذکر کشورهاي  تعداد و بررسی فهرست،

ه هاي لیبی و حبش ، که در آنها از سرزمین)DSm(شوش  و )DPe( ، پرسپولیس)DB( در بیستون
اند، دو نکته برجسته  احتمال پیش از عزیمت داریوش به مصر نگاشته شده به است و ذکري نشده

در این سه کتیبه پس از ذکر  ،که در باال اشاره شدگونه  هماننماید؛ نخست  را میو قابل توجه 
ي ها سرزمین و آنگاه ازهاي غربی  از سرزمین به ترتیبهاي مرکزي یعنی پارس و ایالم  پساترا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واز مردم آسیاي صغیر آورده شده است و طبق ادعاي هردوت جز... و ها ها، میالن ها، لیسیه در کنار ایونی نام کارکاها .34

: تهران( 1، ج تاریخ ایران باستان ،)رالدولهمشی(حسن پیرنیا ؛  Herodotus, III. 90.مالیاتی بودند هاي استان نخستین
  .697ص  ،)1311 مجلس، مطبعۀ

داده شده است، احمد شاهنشاهی داریوش شرح  ةبه اختصار گستر تنها این متن هاي دیگر در بر خالف فهرست .35
  .27، ص )1378سخن، : تهران( تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، تفضلی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  /  ها داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه ةهاي هخامنشی در دور اه سیاسی ساتراپبررسی جایگ                                                     

 

35

هاي بعدي که در جایگاه دوم پس از  نام ماد بر خالف کتیبه دوم این که. شود می نام بردهشرقی 
 ازو در ردیف نهم  )DB(بیستون  ۀکتیب ازدر ردیف دهم  سه کتیبهدر  ،است پارس آورده شده

  .است ذکر شده )DPe(پرسپولیس  ۀکتیب ازو ردیف سوم  )DSm(شوش  ۀکتیب
در زمان کورش و کمبوجیه  ،ها اقوام آریایی و از بستگان قومی پارس از مادها به عنوان یکی

از جایگاه ممتازي در دربار و در امور کشوري و لشکري برخوردار  شاهان هخامنشی دیگرو 
، جایگاه سیاسی این قوم داریوش ةدور هی ازمقطع کوتا ها در اما با توجه به این کتیبه بودند،

توجهی  پادشاهی و کم ۀهاي غربی در دوران اولی وش به سرزمینداری ۀتوج .دچار دگرگونی شد
 ها یا غفلت نویسندگان این کتیبه انگاري و ناشی از سهل این مسئله نباید ،به مادها در این مرحله

و سیاست قلمرو وي  نگرش داریوش نسبت به اقوام شرقی و غربی ةکنند ، بلکه منعکسباشد
   36.استمادها در اوایل پادشاهی وي و هاي غربی  سرزمیننسبت به  اوخاص 

هاي غربی پس از نام  یعنی آورده شدن نام سرزمین نخست،در مورد  رود که گمان می
 ، پرسپولیس)DB( بیستون در داریوش ۀساعت در سه کتیب ۀپارس و ایالم و در جهت عقرب

)DPe( شوش  و)DSm(ساعت  ۀها در جهت خالف عقرب  پ، و بر عکس آورده شدن نام ساترا
باید ناشی از برخی تغییرات در سیاست و نگرش داریوش  ها، در دیگر کتیبه و از شرق به غرب

یونگ علت . باشد ههاي غربی بود هاي شرقی در مقایسه با سرزمین نسبت به اهمیت سرزمین
به دلیل حضور اقوام  آن را بیشتر نژادي و اهمیتی که داریوش براي قومیت آریایی قائل بود و

رسد  اما به نظر می 37.رسد داند که تا حدودي درست به نظر می ایی در شرق کشور میآری
شوش  ۀعالوه بر آن، وجود منابع ساختمانی در شرق کشور که طبق ادعاي داریوش در کتیب

 38هاي شرقی آورده شد، کار گرفته شده در کاخ شوش از سرزمینه بخش زیادي از مصالح ب
م که پنج سال طول .پ 499هاي آسیاي صغیر در سال  رششو درپی خصوصاً هاي پی شورش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36. Imanpour, The Land of Parsa, p. 191-214; Xenophone, VIII, 3: 10, 34; Herodotus, 

I. 156; Frye, p. 85.  
داریوش در ضمن عملیات سازندگی خود در غرب کند که  یونگ در همین رابطه اشاره می .115-116صیونگ، . 37

تري  اتکاء نژادي و قومی عریضند، یک سطح بود که بر این والیات دست یافته ها پارس گروه اندکی ازمتوجه شده بود که 
ژاد را حتی از ن خون و ملل هم از این نظر بود که شاه مردان هم. الزم دارند، تا در دنیاي کهنۀ نجباي یونانی، غرق نشوند

یی رستم به آریا ها مانند کتیبۀ نقش داریوش در برخی از کتیبه .ددا نجباي یونانی، دائماً بیشتر در ردیف همراهان خود قرار می
  .,DNa Kent: بودن خود اشاره دارد، نک

... و طال از. چوب یکا از گنداره و کرمان آورده شد«اشاره شده است که  (DSf)در کتیبۀ پی بناي داریوش در شوش . 38
... عاجی که و... اي که از خوارزم آورده شد، از سغدیانه آورده شدند؛ فیروزه...  و سنگ الجورد و عقیق...  آورده شد،) بلخ(باختر 

 ) (kent, DSf »آورده شد) رخج(از آراخوزیا 
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شاید عدم اعتماد به نجباي یونانی و کاهش  داریوش بر عناصر شرقی و ۀو تکی 39کشید،
بابل که در زمان حضور کورش و حضور  خصوصاً ،النهرین جایگاه تجاري و اقتصادي بین

واند در تغییر نگرش داریوش ت کمبوجیه در آنجا از جایگاه ممتازي برخوردار بود، همگی می
  40.ثیر داشته باشدأهاي غربی ت نسبت به سرزمین

هاي دهم، نهم و سوم در سه  در رابطه با موضوع دوم یعنی آوردن نام مادها در ردیف
 داریوشها ي  بر خالف دیگر کتیبه ،)DSm(شوش  و )DPe( ، پرسپولیس)DB( بیستون ۀکتیب
عالوه  دتوان است، می وم و پس از سرزمین پارس آمدهنام سرزمین ماد همیشه در ردیف د که
متعدد  ناشی از عوامل، ويیل روي کار آمدن اهاي پیاپی در سرزمین ماد در او ثیر شورشأبر ت

  41.اي داشته باشند احتمال در چنین تصمیمی نقش عمدهبه که  ي باشددیگر
 دربارةد، بحث جدیدي ش ۀنوزدهم که مطالعات هخامنشی وارد مرحل سدةاواسط  از 

/  اند گئوماته ادعاهاي داریوش در کتیبۀ بیستون که وي و شش تن از همراهانش موفق شده
دوباره بردیا را که با نیرنگ پادشاهی هخامنشیان را غصب کرده بود به قتل برسانند و 

ي از بسیار. شناسان قرار گرفت نند، مورد توجه بسیاري از ایرانابه پارسیان برگرد پادشاهی راً
العمل مادها علیه  این اندیشمندان با قبول ادعاهاي داریوش، کودتاي گئوماته را عکس

دانستند که در این  ها در مقابل از دست رفتن حاکمیت مادها در زمان کورش کبیر می پارس
و پیش از  اش پادشاهیدر اوایل  آنهااز  وينفرت علیه مادها و  اقدام داریوش علت صورت

به عنوان  )DB( ردیف دهم کتیبۀ بیستونشان  ر قرار دادن نام این قوم و سرزمیندتثبیت امور 
پرسپولیس  ۀو ردیف سوم در کتیب )DSm( ششو ۀهم در کتیبندر ردیف نخستین کتیبۀ او و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39. Dandamaev, p. 153-176.  

  :کمبوجیه، نک ةپارس در دور بابلی در انآگاهی از اهمیت اقتصادي و حضور کارگران و متخصص براي .40
Wouter O. Henkelman and Kristin Kleber, “Babylonian Workers in the Persian 

Heartland: Palace Building at Matannan during the region of Cambyses,” Persion 
Responses: Political and Cultural Interaction with (in) the Achaemenid Empire, Edited 
by Christopher Tuplin (Classical press of Wales: 2007), p. 163-176; Dandamaev, p. 70; 
Briant, p. 484-487.  

هاي مرکزي و نزدیک به مرکز  هاي متعددي خصوصاً در سرزمین هرچند که به دنبال روي کار آمدن داریوش شورش .41
ها در ماد از شدت بیشتري برخوردار  رسد این شورش حکومت مانند سرزمین پارس، ایالم، بابل و ماد اتفاق افتاد، اما به نظر می

، 11، بند1ستون ،DB( در نساي ماد )Paišiyāhuvada( گئوماته در پیشیاهووادا شورشتوان از  بود که به عنوان مثال می
، )65- 66 ، سطرهاي12، بند2ستون ،DB( در سرزمین ماد) Kuduruš( در کودروش )Fravarti( ، شورش فرورتی)36سطر

نتَخمه شورش چیس )Čiçantaxma (دانست  می خود را از خاندان هوخشتره که)DBاسگرتهدر ) 82د، بن14، ستون 
)Asgarta(نام برد ،.  
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)DPe( ًادعاهاي داریوش در کتیبۀ رخی از هرچند که ب 42.بل درك و توجیه استاق کامال
کید داریوش بر مادي نامیدن أ، اما تاست تأمل قرار گرفته مورد تردید وبیستون هم اکنون 

و آوردن نام  آنها توسط شاه سرکوب ،هاي مکرر مادها علیه داریوش شورش ،بردیا /گئوماته
هاي قبلی و  ارتباط با زمینه تواند بی نمی ،ها پساترا فهرستمیانی  هاي نسبتاً مادها در ردیف

  43.بوده باشد پادشاهیدر اوایل داریوش با مادها  ۀغیردوستان ۀرابط
از پارسیان و از  با آنکه احتمال داریوش و اجداد او به دهد که شواهد تاریخی نشان می

روزگار  اي در دربارِ در مقایسه با مادها از جایگاه ممتاز و شایسته، اما بودند شاهی هاي هخانواد
نب مادر مادي و از جانب پدر کورش از جا از دیگر سو، 44.برخوردار نبودند کمبوجیه و کورش

پدربزرگ رودرروي  مجبور شد ها کورش بنا به ادعاي بسیاري از گزارش هرچند 45.پارسی بود
شکست مادها از کورش در این جنگ به اما  46داد،را شکست  و اوگیرد  قرار ،استیاگس خود،

ی مشروع در درون یجا هجایی دو خاندان تلقی نشد بلکه این واقعه به عنوان یک جاب همعنی جاب
در نتیجه در دوران فرمانروایی کورش مادها از جایگاه ممتازي در  .مادي تلقی گردید ةخانواد

مازاریس مقام مهم  شود افرادي چون هارپاگوس و ند و حتی گفته میشدحکومت برخوردار 
 ۀها جب کورش دستور داد که پارس همچنین. دست آوردنده فرماندهی سپاه هخامنشی را ب

رسد با  به نظر می 47.شد هاي مادي برگزار می هاي دینی نیز توسط مغ ادي بپوشند و جشنم
به عنوان یک هخامنشی که خود را شاید  هاي داریوش و طلبی ها و جاه توجه به توانمندي

در فرماندهی  تر مادها در دربار و دید و از حضور پررنگ فرمانروایی می ۀبیش از دیگران شایست
 ۀبرد، ابتدا سعی کرد با همراهی تعدادي از اشراف پارسی حکومت را از شاخ سپاه رنج می

بردیا با مادها سعی کرد تا  /اصلی آن یعنی فرزندان کورش برباید و با پیوند دادن گئوماته مغ
اما به تدریج پس از فروکش کردن  48.حدودي به حضور پررنگ مادها در دربار پایان دهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .Dandamaev, p. 95 :، نکبارة این موضوعدر ... نظریات نیبرگ، پراشک، گري ها و پژوهش براي آگاهی از. 42

43. Briant, p. 97-106. 
از  و برد سر میه ها ب در جنگ علیه ماساژتاو کند که حتی در زمان پادشاهی کورش و هنگامی که  هردوت نقل می .44

برود به فارس او  کنترلبه پدرش دستور داد براي  طریق خواب متوجه تصمیم داریوش به شورش در فارس شد،
)Herodotus, I. 209-210.( 

45. Herodotus, I. 107-108; Xenophone, I. 2.1; Dandamaev, p. 10-11. 
 .Brosius, The Persian Empire, p. 9: به نقل از 1-4، سطرهاي IIنبونید، ستون  ۀگاهنام .46
 :Imanpour, The land of Parsa, p. 209-210; Herdotous, I. 156.; Xenopene, VIII: کن .47

3. 10, 34 
48. Kent, DB.  
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از جایگاه  اریوش و عدم احساس خطر از جانب مادها، آنها مجدداًها و تثبیت قدرت د خصومت
  .ممتاز پیشین در دربار برخوردار شدند
یل روي کار آمدن داریوش نوشته اکتیبۀ بیستون که در او با توجه به آن چه مطرح شد، در

ه بشوش که به دلیل شباهت بسیار با کتیبۀ بیستون  ۀدر کتیب نام مادها در ردیف دهم و ،شد
پرسپولیس به جایگاه سوم و پس  ۀدر ردیف نهم و در کتیب ،است احتمال پس از آن نوشته شده

ها نام مادها همیشه در ردیف دوم و پس از  در تمامی کتیبه از آن پس .دشاز ایالم آورده 
یکی از اشراف مادي در کنار یک نیز جمشید  حتی در نقوش تخت ،دشها آورده  پارس
ترتیب آورده شدن نام مادها در این سه کتیبه  ،به دیگر سخن 49.تصویر شدپارسی  زادة اشراف

تغییر این نگرش  آنگاهو  حکومتنوع نگاه داریوش به مادها در اوایل  ةکنند به خوبی منعکس
  .حفظ جایگاه ماد در دولت است رت همکاري ووها و ضر پس از رویایی با واقعیت

هخامنشی جایگاه ایالم در فهرست  ةاي دوره در تمامی کتیبهدیگر قابل توجه  ۀنکت
در زمانی که نام مادها در ردیف دوم قرار  ۀدر سه کتیب. است  قلمرو هخامنشیانهاي  سرزمین

زمانی که رابطۀ مادها . است آمدهردیف  این نام سرزمین ایالم پس از نام پارس درنگرفته بود، 
 ها از ردیف دوم به در کتیبه ایگاه ایالمجدر نزد داریوش جایگاه گذشتۀ خود را باز یافتند، 

اقتصادي و سیاسی ایالمیان در دربار ، این مسئله با حضور فرهنگی .تغییر یافتردیف سوم 
  50.مدیریت مالی و اداري پرسپولیس قابل تطبیق است در پادشاهان هخامنشی خصوصاً

 ۀدر سه کتیب زنی ها سرزمین هاي ماد و ایالم، جایگاه سیاسی دیگر به مانند سرزمین
هاي زرین  کتیبه و نیز ،)DSm(شوش  و )DPe( ، پرسپولیس)DB( بیستون در نخست داریوش

داریوش پس از ایجاد آرامش در  .شایان توجه است) Dph(  پرسپولیس يپی بنادر و سیمین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةت داریوش در جهت کسب قدرت و ادعاهاي او در وابستگی به خاندان سلطنت و خانوادااقدام دربارة براي آگاهی .4٩

ادبیات ة دانشکد ۀمجل ۀضمیم ،مطالعات تاریخی ۀفصلنام» ،داریوش ۀمکان جغرافیایی پارس« ،پور محمدتقی ایمان :کورش نک
 .5-10ص، 5- 6ش ، 1383و علوم انسانی مشهد 

50. Josef Wiesehifer, Ancient Persia from 550 BC to 650 AD, Translated by Azizeh 
Azodi (London, New York: I. B. Tauris, 1996), p. 66-103.  

و با استناد به استوانۀ کورش که اجداد خود را به عنوان با توجه به حضور طوالنی مدت پارسیان در سرزمین انشان 
همگی در هر حال . است ایالمی مطرح کرده در سخرانی خود در لندن کورش را یکدانیل پاتز  فرمانروایان انشان معرفی کرده،

   :استهخامشیان  ةدر دور ایالم در فرهنگ و سیاست پارسیان وحضور پررنگ سیاسی و فرهنگی  دهندة نشان
Daniel T. Potts, “Cyrus the Great and Kingdom of Anshan,” Birth of the Persian 

Empire, (Idea of Iran series),Vesta Sarkhosh Curtis and Sarah Stewart (eds), Vol 1 
(London and New York: I.B Tauris and Co Ltd, 2005), p. 7-29. 
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کرد و تا سند پیش رفت و  یاقدام به شرق لشکرکش نخستیندر  م.پ 519کشور و از سال 
نام سند از این رو،. به قلمرو خود افزودسند را  ۀهاي جانب شرق رودخان رزمینس کم دست/ 

  .شد افزوده هاي داریوش در کتیبهنام برده شده  ها به فهرست سرزمین نیز هیدوش
عملیات  ،پیش از عزیمت به مصر پس از لشکرکشی به سند وداریوش  که دور میگمان 
 51.پیروزهایی را دربرداشت نیز پی گرفت که ظاهراًدر جزایر یونانی آسیاي صغیر  نظامی را

هاي  و ایونی )Skudra( ، نام اسکودرا)Hiduš( دوشیه /زیرا عالوه بر افزوده شدن نام هند
این نام . افزوده شد) Dsm( شوش داریوش ۀدر کتیبنیز  )Yaunā takabarā(سپردار ) یونانیان(

ما تفاوت دیگر این کتیبه با کتیبۀ بیستون عدم ا 52.بود در کتیبۀ بیستون به میان نیامدهقبالً 
در آن  )tyaiy:drayahyā( )مدیترانه؟(ذکر نام سرزمین سکاها، مکران و مردم ساکنان دریاها 

 ي غربیها پجدید در ساختار ساترا هاي سازماندهیبرخی از  ناشیتواند  است که مورد آخر می
رسد  به نظر میاما . اند ي دیگر ادغام شدهها و عدم ضرورت تکرار جزایري باشد که در ساتراپ

وجود آمدن مشکالتی در ه بتواند به دلیل  میعدم حضور نام سکاها و مکران در این کتیبه که 
آسیاي  زمانی حضور داریوش در ۀدر فاصل هاي جنوبی خلیج فارس رابطه با سکاها و سرزمین

 )Asagarta( اسگرتهمکران و  ،م سکاهااین مشکل دیري نپایید و نا اما ظاهراً .صغیر بوده باشد
فوق و  ۀاحتمال پس از دو کتیببه  این کتیبه. درج شد) DPe(داریوش در پرسپولیس  ۀدر کتیب

 به خط پارسی باستان پیش از عزیمت داریوش به مصر بر دیوار جنوبی بناي پرسپولیس و
که نام این  ست؛ در حالیآورده شدن نام اسگرته ا قابل توجه در این کتیبه ۀنکت 53.نوشته شد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
51. Cook, The Persian Empire, p. 59.  
52. Kent, Dsm.  
53. Kent, DB.  

 در زمان هخامنشیان ایران مرتضی احتشام،: پرسپولیس و زمان نگارش آن، نک ۀبیبراي آگاهی بیشتر پیرامون کت
یوش به اروپا گفتگویی به میان آمده، نه از که نه از لشکرکشی دار با توجه به این. 170ص، )1355، چاپخانۀ زر: تهران(

را قبل از وقوع  کتیبه، احتشام زمان نگارش است انتصاب مگابیزوس و اوتانس، سرداران ایرانی، به حکومت تسالیا سخنی رفته
از  ،فوق ۀزیرا در هیچ یک از سه کتیب. رسد منطقی به نظر نمیالبته  داند که م می.پ 509و  516هاي  بین سال این حادثه،
گزار  م باج.پ 517احتمال پس از حضور داریوش در مصر در به نامی از سرزمین لیبی و حبشه که  ،پرسپولیس ۀجمله کتیب

در  لیبی و حبشه بردن هاي مختلف ایونی و عدم نام هبا توجه به ذکر سرزمین هند و گرو از این رو،. نیامده است ،پارسیان شدند
 هر ،شوش )DSm(دار  هاي لعاب آجرداریوش بر  ۀو کتیب )DPe( دیوار جنوبی پرسپولیس ۀه کتیبرسد ک به نظر می این کتیبه،

در هنگام آغاز کارهاي  هاي غرب رود سند و بخشی از جزایر دریاي سیاه و دو پس از کتیبۀ بیستون و پس از فتح سرزمین
زمان آغاز آن را که والزر  نظر .ه مصر نوشته شدندپیش از رفتن ب و )که پیش از این اشاره شد( عمرانی در شوش و پرسپولیس

 ).41والزر، ص (رسد  تر به نظر می منطقی کند ذکر می 520پس از 
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جز کتیبۀ پرسپولیس به صورت یک سرزمین و ه هاي داریوش ب سرزمین در هیچ یک از کتیبه
 که در نواحی هرسد که اسگرت با توجه به شواهد موجود به نظر می. است ساتراپی مستقل نیامده

س از سرزمین در هنگام نوشتن کتیبۀ پرسپولی ،مرکزي و در جانب غربی قلمرو ماد قرار داشت
است، در حالی که پیش و پس از  عنوان یک ساتراپی جداگانه از آن نام برده شده هماد جدا و ب

  .آمد حساب میه آن به عنوان بخشی از ساتراپی ماد ب
خمهیک شورشی به نام  از ها، در بخش سرکوب شورش داریوش در کتیبۀ بیستون و نتَ چیس 

)Čiçantaxma( وي در ادامه . اربیال بر دار شد پس از دستگیري در ند کهک اد میه یگرت در اسه
توان ادعا کرد که  لذا با توجه به شواهد باال می 54.است »این کردة من در ماد«کند که  اشاره می

بخشی از قلمرو ساتراپی  )DSm(و کتیبۀ شوش ) DB(اسگرته در زمان نوشتن کتیبۀ بیستون 
ت، اما در زمان نوشتن کتیبۀ پرسپولیس از آن جدا و به ماد بود که در جانب غربی آن قرار داش
در سرزمین ماد ادغام شد و دیگر در  شد اما بعدها مجدداً صورت ساتراپی مستقل از ماد اداره می

  55.است اي این دوره ذکري از آن به میان نیامدهه یک از کتیبه هیچ
) یونانیان(هاي ؛ یعنی ایونی)نیانیونا(ها  در کتیبۀ داریوش در پرسپولیس از دو گروه از ایونی

 Yaunā( در دریا) یونانیان(هاي  ایونی ،)Yaunā tyaiy uškahyā( )خشکی؟(سرزمین اصلی

tyaiy drayahyā( سوي دریا  هاي آن و سرزمین)dahyāva tyaiy paradraya( گوید  سخن می
اندهی و تثبیت دنبال حضور داریوش در آسیاي صغیر و سامه احتمال این کتیبه نیز ببه که 

پیش از عزیمت او  و نشین آسیاي صغیر و دریاي سیاه، خصوصاً مجدد شهرها و جزایر یونانی
مناطق (هاي ایونی  سرزمینبه دیگر سخن، از آنجایی که  56.است هبه مصر نوشته شد

و در کتیبۀ  درآمدشاهنشاهی هخامنشی در قلمرو از زمان کورش  آسیاي صغیر) نشین یونانی
رسد  است، لذا به نظر می از آنها نام برده شده) یونان(ها  سرزمین ایونی کلی نها با نامبیستون ت
 استمربوط به زمانی  بندي گویا این تقسیم. ندتقسیم شدهاي مختلف  به گروه هابعد که آنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
54. Kent, DB. II. 

، علم در ایران و شرق باستان »،گذاري کتیبۀ بیستون تاریخ« وئبل،پارنو  :باره این مقاله نیز قابل تأمل است در این. 55
 . 396ص  ،)1384، قطره: تهران(ده زا ترجمۀ همایون صنعتی

تی نام امالی پداریوش از بیست ساترا ةدر دور تی هخامنشان خصوصاًارامون سیستم مالییت در هنگام بحث پوهرود .56
وي . دادند مالیاتی را تشکیل می پهایی از سوریه، سه ساترا ن دریاها تا بخشابرد که تمامی شهرهاي آسیاي صغیر و ساکن می

 .Herodotus, III.90-94: دبر نام می را ها ها یک گروه از ایونیدر آن تن
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 ر و داردانلسفُب ۀعبور ارتش پارسیان از دو تنگو که به دنبال حضور داریوش در آسیاي صغیر 
  57.دنفتح کنها را  سوي این آب در آن نشین جزایر یونانی شدند برخی از موفق
، در احتمال پیش از عزیمت داریوش به مصر نوشته شدندبه پس از این سه کتیبه که  

ترتیب نوشتن و جایگاه  ، وها زایش تعداد ساتراپیفا در موقعیت و تغییرات ها، برخی دیگر کتیبه
نام سرزمین و اقوام مادي پس از نام  ،هاي این دوره کتیبه دیگردر  اوالً. رخ دادها  ساتراپ

عنوان ه است و در جایی هم که ضرورتی به آوردن نام پارس ب سرزمین پارس آورده شده
 58.است آورده شده فهرستاست، نام ماد در اول  نبوده در آغاز فهرست خاستگاه اصلی پارسیان

پارس  قلمرو،هاي مرکزي  پس از ذکر سرزمینپیشین،  هاي کتیبه و بر خالف پس از آن ثانیاً
در جهت خالف عقربۀ ساعت نام هاي شرقی و سپس  ابتدا نام سرزمین ،ماد و ایالم

بدان گونه که پیش از این اشاره دوي این اتفاق  که هراست  شدههاي غربی آورده  سرزمین
جایگاه  ت به اهمیت وهاي داریوش نسب تغییرات در سیاست برخیتواند ناشی از  می شد،

  . پارسیان باشد قلمروسیاسی اقوام 
 هاي پیشین نسبت به کتیبه نیز ها در افزایش تعداد ساتراپمذکور، تغییرات  گذشته از

یکی از این تغییرات، افزوده شدن نام دو سرزمین لیبی و حبشه به فهرست . پدید آمد تغییراتی
داریوش به مصر و براي اولین بار در  دنبال عزیمته که ب استهاي هخامنشی  ساتراپ
که به نظر  59شدنداو در مصر ظاهر  ۀهاي مجسم پایه ۀکتیب هاي کانال سوئز و در کتیبه
رستم  و نقش )DSe(داریوش در شوش  هاي هپیشین و قبل از کتیب ۀرسد پس از سه کتیب می

)DNa(  و)DNe( ند و مکران در پایان نام ه ،ها این کتیبه دردو نکتۀ مهم  .نوشته شده باشند
 و) Gandāra() قندهار؟( عدم ذکر نام گنداره هاي غربی و این دو فهرست و در میان سرزمین

رسد که این تفاوت،  به نظر می نخستدر مورد  60.ها در میان اقوام تحت سلطه است ایونی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .117ص ، )1386، فرزان روز: تهران(نازیال خلخالی  ۀترجم هاي هخامنشی، کتیبهپیر لوکوك،  .57
 به میان آمده است، اما از آنجا کههاي متصرفی و یا پرداخت خراج  سرزمین فهرستها سخن از  از کتیبه برخیدر  .58
 فهرست آعازی نام مادها در یها در چنین کتیبه ؛نیامده است به میانان آنمعاف بودند، نامی از  پرداخت خراجپارسیان از چون 

  .Kent, Dse, DNa, Xhe. است بیان شده
  :داریوش، نک ۀهاي کانال سوئز و مجسم پیرامون عزیمت داریوش به مصر و همچنین کتیبه .59

 Dandamaev, p. 141-146; Cameron, p. 309-311; Kent, p. 163; Olmstead, p. 142f.;  
Brosius, The Persian Empire, p. 44, 47-48; Brosius, The Persians, p. 22; Lioyd, p. 99-
107; Curtis and Razmjo, p. 99;  Rzmmjou, 1-2. ; Yamauchi, p. 151-152. 

  :فهرست این اقوام، نک آگاهی از براي .60
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ن آن و یا نویسندگا ۀدلیل غفلت و مسامحه ب احتمال باید یابه یعنی آوردن نام هند و مکران 
هاي  تصویر اقوام این کشورها بر پایه و ها نامضرورت حفظ تناسب در چگونگی تنظیم 

 سو، از دیگر 61.بود طرف داریوش میه در حالی که باید صورتهاي این اقوام بباشد؛ مجسمه 
شرقی قلمرو، هاي  از ناآرامی و یا تحول خاصی در میان سرزمین یدر این زمان هیچ گزارش

در ) قندهار(عدم ذکر نام گنداره از این رو . است دست نیامده به) قندهار(گنداره  ۀطقمن اًخصوص
تواند ناشی از غفلت نویسندگان آنها و یا همان ضرورت حفظ تناسب بوده  میها،  این کتیبه

سکاهاي ساکن مرداب و (سکاها  ها و نام بردن از دو گروه از اما عدم ذکر نام ایونی 62.باشد
 تواند به دلیل اهمیت این اقوام و نقش آنها در تحوالت سیاسی می )ها ن دشتسکاهاي ساک

  63.مرزها در این زمان باشد
رغم کلی بودن محتواي آن به حدود قلمرو و ه هاي داریوش که ب یکی دیگر از کتیبه

ترین قلمرو پارسیان در آن نام برده  از حبشه به عنوان جنوبی اشاره دارد و پادشاهی مرزهاي
آن  که دراست ادبود بناي پرسپولیس در ی )Dph(الواح زرین و سیمین است  است، کتیبۀ هشد

ها داریوش ادعا  در این کتیبه 64.است شاهنشاهی داریوش شرح داده شده ةبه اختصار گستر
 ، از آن جا تا به حبشه، از سند، از]ند] سوي سغد از سکاهایی که آن«کند که شهریاري او  می

                                                                                                               
M. Roaf, “The Subject People on the Base of the Statue of Darius,” CDAFI 4 (1974), 

p. 73-160 
رو هستیم که در اختیار  با ترتیبی مبهم و سرسري روبه کتیبهنماید که در این  چنان می) 46-47ص (به گفته والزر . 61
 ةدور(تاریخ ایران  »،کالسیک هخامنشی معماري و پیکرتراشی«، ادیت پوراداهمچنین، . تراش نهاده شده بود سنگ

هاید ؛ 78، ص )1385، جامی :تهران( 2 فر، ج مرتضی ثاقب ۀکمبریج، ویراستار ایلیا گرشویچ، ترجم ۀاز مجموع ،)هخامنشیان
 توین بی،آرنولد : همچنین مقایسه کنید با. 188، ص )1386، ارنگک: تهران(، ترجمۀ پرویز رجبی از زبان داریوش  ماري کخ،

، ص )1379، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران(زاده  همایون صنعتی ۀ، ترجمجغرافیایی اداري شاهنشاهی هخامنشیان
14 . 

هاي اوستایی آن و همچنین موقعیت  ها با نام هاي شرقی، تطبیق برخی از این مکان موقعیت جغرافیایی سرزمین. 62
  :گرفته است هاي زیر مورد بررسی قرار گنداره در پژوهش

 Frantz Grenet, “An Archaeologistal Approach to Avestan Geography,” Birth of the 
Persian Empire, (Idea of Iran series), Vesta Sarkhosh Curtis and Sarah Stewart (eds), Vol 
1 (London and New York: I.B Tauris and Co Ltd, 2005), p. 30-52. 

 W. J. Vogelsang, The Rise and Irganisation of the Achaemenid Empire: The Eastern 
Iranian Evidence (Leiden, New York, Koln: E. J. Brill, 1992), p. 112-115, 194-195. 

 Cook, Theداند  م در آسیاي صغیر می.پ 499هاي  ها را مرتبط با شورش کوك علت عدم ذکر نام ایونی .63
Persian Empire, p. 58)( . نوشته م .پ 517حدود و به احتمال در که این کتیبه در زمان حضور داریوش در مصر از آنجا

 .رسد منطقی به نظر نمی این گمان شده است،
    .84و 27، ص تفضلی .64
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ترین  شمالی دبود،یا بر اساس ادعاي داریوش در این کتیبۀ 65.امتداد داشت »،اردآن جا تا به س
ترین مرز  جنوبی و سوي سغد سکاهاي آن سرزمین در این زمان قلمرو وي،محدودة جغرافیایی 

به ) لیدیه(قابل توجه در این نوشته نام بردن از سارد  ۀاما نکت. است آن سرزمین حبشه بوده
در صورتی . است ترین محدودة جغرافیایی، یعنی هند قطه در برابر شرقیترین ن عنوان غربی
 که به احتمال بسیار زیاد )Dpe(هاي پیشین از جمله کتیبۀ داریوش در پرسپولیس  که در کتیبه

هاي  ساکن در خشکی و ایونی) یونانیان(هاي  از ایونی ،است پیش از این کتیبه نوشته شده
در ( به عنوان اقوام غربی) tyaiy paradraya(سوي دریا  مردم آنساکن در دریا و ) یونانیان(

رسد معرفی لیدیه به عنوان  در هر حال به نظر می. شود نام برده می) جانب غرب لیدیه
پس از بازگشت داریوش از مصر  ،ترین قلمرو شهریاري داریوش در الواح زرین و سیمین غربی

در  پارسیان، خصوصاً پادشاهیهایی از  فتن بخشتواند به مفهوم از دست ر نمی، )م.پ 517(
نوشته  که این الواح براي آشنایی آیندگان با توجه به اینبلکه . زمان داریوش بوده باشد

است که از  داریوش ترجیح دادها توجه به شهرت و اهمیت لیدیه، به احتمال و ب شد می
کنان این منطقه از اهمیت بیشتر آشناتري براي این منظور که نسبت به جزایر و س سرزمین نام
) یونانیان( ها به دیگر سخن آوردن نام لیدیه به جاي نام ایونی 66.استفاده کند ،برخوردار بود

هاي این منطقه  بیانگر اهمیت سیاسی لیدیه در آسیاي صغیر در مقایسه با سایر ملل و سرزمین
  .است

 )DSe( شوشهاي  داریوش کتیبه هاي گروه سوم از کتیبهچنان که پیش از این اشاره شد، 
 با و قلمرو ويبه دلیل شباهت فهرست کشورهاي که هستند  )DNe(و  )DNa( و نقش رستم

نوشته  داریوشاحتمال در اواخر پادشاهی به  ،)Xph(خشایارشا در پرسپولیس  ۀکتیب فهرست
  67.اند، شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
65 .Kent, Dph1381، متس :تهران( 1 ، جهاي باستانی ایران ناراهنماي زب، )1381چاپ دوم (محسن ابوالقاسمی،  ؛( ،

 .80-81ص 
نشین آسیاي صغیر اتفاق افتاد که پنج سال به  هاي یونانی اي در سرزمین هاي گسترده م شورش.پ 499هر چند که از . 66

ها از قلمرو پادشاهی پارسیان نیست که داریوش بخواهد این مسئله را در این  درازا کشید، اما این به معنی جدایی این سرزمین
ها در آسیاي  براي آگاهی دربارة این شورش. اند د و حتی هیچ یک از منابع یونانی نیز به این مهم اشاره نکردهالواح منظور کن
 ؛47، صوالزر: صغیر، نک

Dandamaeav, p. 153-147; Briant, p.141-146; Yamauchi, p. 161-172.  
شود، سال مرگ داریوش  الی که بدان مربوط میدیرترین س. توان تعیین کرد رستم را نمی هاي نقش تاریخ دقیق کتیبه .67

 گوید پدر و مادر شاه به هنگام بازدید چند سال زودتر از آن آماده شده بود زیرا کتزیاس میظاهراً اما آرامگاه . است. م.پ 487
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در او کتیبۀ  بهکه بسیار شبیه ) DSe(روایت فارسی باستان کتیبۀ داریوش در شوش 
سطر دارد که در آن پس  52 ،احتمال در همان ایام نوشته شدهبه و  است) DNa(رستم  نقش

هاي  کند و سپس نام سرزمین ، داریوش خود را معرفی می)1 بند(از ستایش اهورامزدا 
 ، آنگاه روش فرمانروایی و برخی از کارهاي نمایان خود را)3 بند(شمارد  گزار خود را برمی خراج

خواهد تا او و خاندانش و آن چه فرمان نوشتن  و در پایان از اهورامزدا می) 4بند (دهد  شرح می
فتوحات و سیاست «اش  به لحاظ ساختار دو مضمونه که این متن 68.است، بپاید آن را داده

 )DNa( رستم یعنی آرامگاه داریوش در نقش ۀنوشت با سنگ ،است نامیده شده» داریوش
دوم داریوش در  ۀالبته کتیب. هر دو متن کامالً یکسان است ۀارد و مقدمنزدیکی کامل د

اولی که عالوه بر  ۀبا کتیب ،اند دو در کنار آرامگاه داریوش نقر شده که هر )DNe(رستم  نقش
 ؛یک تفاوت عمده دارد ،پردازد هاي خود نیز می به توضیح سیاست ابع،هاي اقوام ت ذکر نام

کنند و  پردازد که تخت پادشاهی را حمل می به معرفی پیکرهایی می در واقع تنهام دو ۀکتیب
 سرزمین خود ةیک نمایند ها که هر بر باالي سر این پیکر 69.اند معروف شده »بران اورنگ«به 

مرد را نشان می  14بران در دو ردیف که هر یک  اورنگ. است هاي آنها نقر شده هستند نام
در دو سمت چپ و  30و  29پیکرهاي افزون بر این تعداد،  ؛اند دهد بر باالي هم تصویر شده
بران  هاي این اورنگ نام. دان اورنگ، در بردن آن شریک شده ۀراست با نهادن دست بر پای

 70.است آمده آرامگاه داریوشۀ نبشت اي هستند که نام آنها در فهرست سنگ همان اسامی دقیقاً
کند و  ها اشاره می نیز به پیکره )DNa(ۀ م کتیببند چهار 40تا 45سطرهاي  در البته داریوش

ها را  پیکره ،اگر فکر کنی چند بود آن کشورهایی که داریوش شاه داشت«کند که  ادعا می
 ةآنگاه خواهی دانست، آنگاه به تو روشن خواهد شد که نیز. برند را می) اورنگ(    ببین که تخت

                                                                                                               
ان ایرانی، به انتصاب مگابیزوس و اوتانس، سرداربا توجه به  از طرفی). 54، صوالزر( اي جان باختند آن در اثر حادثه از

م قرار .پ 485- 516توان تاریخ تحریر آن را بین  می ،حوادث گفتگو رفته است آننبشته از  در این سنگکه حکومت تسالیا 
 .170- 171، ص احتشام: ، نکداد

68. Kent, DNa, DNe; Ralph Norman Sharp, The Insciption In Old Persian Cuneiform 
Of The Hchaemenian Empire (Shiraz: Shiraz University publishers, 1975), DNa.  

  .35؛ راشد محصل، ص 26تفضلی، ص: مقایسه کنید با 
، )1357، موسسۀ تحقیقات هخامنشی: شیراز(هشتم  ة، شماررستم در فارس شرح مصور نقش علیرضا شاهپور شهبازي،. 69

 :؛ مقایسه کنید با 46ص 
J. Curtis, Ancient Persia, second edition (London: British Museum, 2000), p. 47; 

Kent, DNa; Sharp, p. 84; Brosius, The Persian Empire, p. 44. 
70. Kent, DNa, DNe.  
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شن خواهد شد که مرد پارسی خیلی دور از ها رفته، آنگاه بر تو رو مرد پارسی تا دوردست
  71».است پارس جنگ کرده

خشایارشا و  هاي هو کتیب داریوش ۀها در سه کتیب بندي جغرافیایی نام سرزمین گروه 
از  در آغازدر آنها . کانال سوئز و مصر است ۀمیانی یعنی کتیب ةهاي دور شبیه کتیبه ،اردشیر

الم نام برده شده و سپس در جهت عکس عقربۀ هاي مرکزي یعنی پارس ماد و ای سرزمین
در اینجا . است هاي غربی فهرست شده پس از آن سرزمین هاي شرقی و ساعت ابتدا سرزمین

اول داریوش که  ۀسه کتیب ؛ جز دراست نیز پس از پارس نام مادها و سپس ایالم ذکر شده
خی و تجربیات مدیریتی و هاي تاری این مسأله با واقعیت. ایالم در جایگاه دوم قرار داشت

حضور پررنگ آنها در دربار هخامنشیان منطبق  جنوب شرقی ایران و در سوابق فرهنگی آنها
  .است

هاي  تفاوت نیز ها پااز ساتر برخی دیگردر جایگاه و موقعیت گذشته از جایگاه ماد و ایالم، 
در میان کشورهاي  طبق معمول )DSe( ها در کتیبۀ شوش نام مکرانی که چنانشود؛  دیده می

در  و فهرسترستم در انتهاي  هاي نقش در کتیبه اما ،است شرق و در ردیف یازدهم ذکر شده
کتیبۀ داریوش در  ، مانندها این کتیبه ۀدر هم همچنین. است میان کشورهاي غربی آمده

و  )Yaunā tyaiy drayahyā(در دریا ) یونانیانِ(ي ها از دو گروه از ایونی ،)DSe( شوش
ولی در  است، شدهنام برده  )Yaunā tyaiy paradraya( سوي دریا آن) یونانیانِ( يها ایونی
صورت ه ب) یونانیان(ها  از ایونییک بار  )DNe(و ) DNa(رستم  داریوش در نقش هاي هکتیب

در  اوهم در کتیبۀ  که قبالً )Yaunā takabarā( سپردار) یونانیانِ(هاي  یک بار هم ایونی عام و
  .است سخن به میان آمده بود، از آنها تحت همین عنوان نام برده شده) DSm( شوش

به این است که  دهندة سوي دریا در کتیبۀ شوش نشان آن) یونانیان(هاي  ذکر نام ایونی
 494 تا 499هاي  پس از سال وهاي آسیاي صغیر  احتمال این کتیبه پس از سرکوب شورش

 72.نشین پیش رود از جزایر یونانی رخیسوي ب فق شد تا آنکه داریوش مو باشد انجام شدهم .پ
هاي آسیاي صغیر  رستم یا پیش از سرکوب شورش هاي نقش در حالی که ممکن است کتیبه

تکمیل  اقتدار خود را ها آن سرزمین که داریوش هنوز بر باشند نوشته شده 73)م.پ 512-513(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؛50-52 ص ؛ والزر،48-56، ص ؛ شهبازي269-270، ص لوکوك. 71

Kent, DNa; Sharp, p. 84; Brosius, The Persian Empire, p. 44. 
72. Briant, p. 156-161.  
73. Cook, The Persian Empire, p. 59 
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س از پشاید  گفته است؛ و یاریا سخن سوي د سکاهاي آن از ها در همین کتیبه و نکرده بود
سوي دریا دست  بر یونانیان آن حاکمیتداریوش از ادعاي  رناکامی در جنگ ماراتن که دیگ

والزر اشاره که  چنان .ها را داشت سوي دریا ، اما هنوز ادعاي حکومت بر سکاهاي آنکشیده بود
  74.اند نوشته شده شدر اواخر پادشاهی داریو  ها این کتیبهاحتمال  ست، بها کرده

آورده شدن نام  ،هاي گروه اول و دوم ها با کتیبه ترین تفاوت این مجموعه از کتیبه مهم
 نوش سکاهاي هوم و) Sakā Tigraxaudā(هاي تیزخود  هاي جدیدي از سکاها یعنی سکا هگرو

)Sakā Haumavargā (در کتیبۀ شوش )DSe( ،سوي دریا  سکاهاي آن)tyaiy paradraya 

Sakā( نام سرزمین جدید بنام کارکا  رستم و هاي نقش در کتیبه)Karkā( در  در آسیاي صغیر
ز ا) DZ(کانال سوئز  ۀداریوش در کتیب که قبالً با توجه به این 75.ها است تمامی این کتیبه

 پی بناي پرسپولیس در الواح زرین و سیمین ۀسکاهاي ساکن باطالق و خشکی و در کتیب
)DPh( هاي مختلفی از  هگرو که اوالً شود مشخص می ،است سوي سغد نام برده از سکاهاي آن

هاي وسیعی از مرزهاي شمالی قلمرو  در بخشبدوي وجود داشتند که  سکاهاي نیمه
تا غرب دریاي خزر و رودخانه دانوب در شمال شرقی  سوي سغد در هخامنشی، از آن

هاي  گروه رسیان موفق شده بودندپا کردند و می گیدزن هاي شمال دریاي سیاه، داشت استپ
گزار  ع و باجیمطشدند،  هاي مختلف خوانده می مختلفی از آنها را که در آسیاي مرکزي به نام

کند، موفق شد گروهی از  ادعا می رستم نقش ۀکتیب آن گونه که درداریوش  ثانیاً 76.خود کنند
لی دریاي سیاه حضور هاي شما پاست دررا که ) سکاهاي اروپایی(سوي دریا  سکاهاي آن

پس از مرگ وي و  که البته این امر دیري نپایید وتحت انقیاد خود درآورد  براي مدتی داشتند،
دست  هاي این دوره به در کتیبه سوي دریا در زمان خشایارشا دیگر نامی از سکاهاي آن

هاي خشایارشا و اردشیر  هنوش در کتیب تنها به دو گروه سکاهاي تیزخود و هوم است و نیامده
 ۀنشان ،ها از فهرست را »سوي دریا سکاهاي آن«یونگه ناپدیدشدن  از این رو،. شود اشاره می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .170-171، ص احتشام؛ 54ص  والزر، .74
در کنار  تی در زمان داریوش از کارکاهااهاي مالی در معرفی تقسیم کشور به حوزه) 90کتاب سوم، بند (هردوت  .75
ی که به دلیل اهمیت ظاهراً .گوید لیاتی سخن میما ةحوزنخستین در آسیاي صغیر به عنوان .... ها ها، میالن ها، لیسیه ایونی

 .در این دوره از آن به عنوان یک سرزمین جداگانه نام برده شده استداشت، 
  :اي مختلف سکاها، نکه گروه دربارةبراي آگاهی  .76

Dandamaev, p. 136-140; Cook, The Persian Empire, p.58-59; 
Brosius, The Persians, p.20-22; Dandamaev, p. 145-152; Kent, Dpe; Yamauchi, p. 

160-161.  
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شاهنشاهی در چند سال پیش از نوشتن این کتیبه  ۀخارج شدن سکاهاي اروپایی از اتحادی
   77.داند می

هاي شرقی  رزمیندهد که س نشان می ،هاي داریوش هگروه سوم از کتیب ۀمجموع تأمل در
از جایگاه سیاسی  وي ةهاي مرکزي یعنی پارس، ماد و ایالم در دور پس از ساتراپ همچنان

ها در  افزایش تعداد ساتراپ ی هرچند تغییرات جزئی درفاز طر. ندبود تري برخوردار مهم
در  یقلمرو پادشاه ۀشود، اما این به معنی توسع دیده میدورة وي ها در اواخر  فهرست ساتراپی

بندي اداري و یا باالکشیدن  از تغییرات در سیستم تقسیم برخیاین دوره نیست، بلکه بیانگر 
 ،که به ادعاي هردوت چنان. خاص است ةدر یک دور ها یا سرزمین اقوام گروهی از موقعیت
هاي پیشین از آن نامی  مالیاتی آسیاي صغیر بود و در کتیبه ةحوز اقوام و وجز )Karkā(کارکا 

 و اهمیت یافتن موقعیت سیاسی و امنیتی آن، احتمال به دالیل سیاسیبه است، اما  ده نشدهبر
 78.است شدهاخیر نام برده  ۀدر سه کتیب ،جداگانه از آن پبه عنوان یک ساترا

روي لوحی از  نیز از این نظر اهمیت دارد که) DSaa(بابلی داریوش در شوش  ۀکتیب 
هایی که مواد تزئینات کاخ  سرزمینبه  در این کتیبه. است سنگ آهک در شوش کنده شده

را بیان  ها سرزمین در سه مورد نام قدیم آن . است اند، اشاره شده تأمین کرده را شوش
امنشیان خهاي ه از ساتراپ یشخب ها ۀ این سرزمینهر س .اورارتو، کیمري و قادیه :است کرده

نخستین بار نام اورارتو در  79.است استفاده کرده ااحتمال از نام قدیم آنهبه بودند که دبیر بابلی 
هاي  کوهستانی ارمنستان واقع در آسیاي صغیر و در کوه ۀدر ناحی دیده شده کهاسناد آشوري 
کیمري هم اغلب در  قوم 80.است آرارات آمده ا نامدر تورات ب قرار داشته ووان ۀ جنوبی دریاچ

ها نیز در  سرزمین مکرانی 81.ستا انسته شدهاسناد آشوري و یونانی با اقوام سکاها یکی د
  .است کتیبه، قادیه خوانده شده

ها را در دورة او  هاي داریوش که جایگاه، ترتیب و موقعیت سیاسی ساتراپ افزون بر کتیبه
و آکوفکیا ) Dahā(داهه قوم جدیداز دو ) Xph( در کتیبۀ پرسپولیس خشایارشادهند،  نشان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,Herdotus, IV, 89, 91-93 : دهد ی به دست میسوي دریا گزارش جنگ داریوش با سکاهاي آن ازهردوت  .77

97-98, 102, 130-138  
78. Herodotus, III. 90 ;   697پیرنیا، ص 

  .294، صلوکوك :دربارة اهمیت این کتیبه، نک. 79
 ؛31، ص)1386، طهوري: تهران( هاي کهن در آسیاي مرکزي و فالت ایران قومبهزادي،   یهرق .80
 .داند آنان را از نخستین ساکنان جنوب روسیه می )13- 11کتاب چهارم، (، هرودت ؛51همان، ص  .81
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)Ākaufaciyā( ی به میانهاي پیشین از آنها نام که در هیچ یک از کتیبه است شدهه نام برد 
که در مشرق دریاي خزر جاي  آمدند اي از قوم سکایی به شمار می ها تیره داهه 82.است نیامده
اقوام  اسکاها ی ۀهخامنشیان یا زیرمجموع تابعاحتمال در تمامی این مدت  به آنان 83.داشتند

ه دلیل تحوالت و یا تغییرات جدید در سیستم اداري و بایارشا پارتی بودند، اما از زمان خش
اکوفچیا نیز صدق  ةهمین ادعا دربار 84.است دیوانی، از آنها به صورت جداگانه نام برده شده

 ۀها و در منطق پارس تابع اکوفچیایی یکی از اقوامی بودند که قبالً زیرا ظاهراً. کند می
ها را از قوم  طوري که داهه بندي جدید همان در تقسیمخشایارشا  ونشین کرمان بودند  کوه

کوهستانی بشاگرد  ۀساکن در منطق هاي ییسکایی و یا پارتی جدا و مستقل کرد، وي آکوفچیا
  85.جدید سامان داد ایالتیرا نیز از ایالت مکران جدا کرد و به صورت 

  
  گیري نتیجه
ها و  ت، جایگاه و ترتیب نام سرزمینکنندة فهرس اگرچه از یک نگاه بیان هاي داریوش کتیبه

ها را در فراز و  اقوام تابع قلمرو حکومتی وي هستند، اما از نگاه دیگر تحوالت سیاسی ساتراپ
جایی  تعداد، تغییرات، ترتیب و جابه. کنند فرود موقعیت سیاسی آنها در دورة داریوش بازگو می

یکدیگر بر  با آنها فهرست مقایسهها و  توان بر پایۀ محتواي کتیبه ها را می ساتراپ مرتبۀ
 ، بابلی و دیگر شواهد،منابع یونانی هایشان با انطباق داده وها  شدن کتیبه حسب زمان نگاشته

هاي ارزشمندي را پیرامون فتوح، گسترة  ها آگاهی بدین سان، این کتیبه. بررسی کرد
دونۀ تحوالت سیاسی کشور، جغرافیایی، جایگاه و موقعیت سیاسی هر یک از این اقوام در گر
هاي وي نسبت به اقوام تابع  به ویژه دوران فرمانروایی داریوش و چگونگی برخورد و سیاست

  .گذارد قلمرو هخامنشیان، در اختیار می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82. Kent, Xpe. 
، مبانی تاریخ پارتیانکالوس شیپمان، ؛ 21ص ،)1380 هیرمند، :تهران(نیا  مسعود رجب ۀ، ترجماشکانیانکالج،  مالکوم .83

 .25ص ،)1384، فرزان روز: تهران( هوشنگ صادقی ۀترجم
 .59ص  ؛ والزر،25شیپمان، ص  .84
؛ الزم به 377، ص)1387، توس :تهران( 3 ، جهاي گمشده از خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان هزارهپرویز رجبی، . 85

و  Kaufaو در فارسی باستان  Kaofaدر اوستا نام این قوم را شناسی  اظ ریشهه لحب بیدي رضایی باغ حسنتوضیح است که 
، حسن رضایی ترجمه کرد» کوهیان«یا » نشینان کوه«آکوفچیا را باید و در نتیجه به معنی کوه است میداند که  Kōfدر پارتی 

  .33، ص )1385ققنوس، : تهران( )پهلوي اشکانی(راهنماي زبان پارتی بیدي،  باغ
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هاي داریوش و مقایسۀ آنها با هم دربارة جایگاه  مقالۀ حاضر در طی بررسی محتواي کتیبه
هاي غربی در اوایل پادشاهی  یافته نائل آمد که ساتراپها به این  و موقعیت سیاسی ساتراپ
هاي شرقی از اهمیت بیشتري بر خوردار بودند در حالی که پس از  داریوش نسبت به ساتراپ

هاي  از دیگر سو، روابط داریوش با مادها در نخستین سال. مدتی این تناسب برعکس شد
دان که باید دوستانه نبود؛ زیرا در هاي مرکزي چن اش در مقایسه با دیگر ساتراپ پادشاهی

هاي آغازین دورة داریوش همواره مادها در فهرست نام اقوام و  دورة هخامنشیان به جز سال
 ، پرسپولیس)DB( داریوش در بیستون نخست ۀسه کتیبها جایگاه دوم را داشتند، اما  ساتراپ

)DPe( شوش  و)DSm(، نام مادها در  ويیل روي کار آمدن ادر اودهد که  نشان می
ها نام مادها همیشه در  در تمامی کتیبه را دارد اما از آن پسنهم  سوم و ،دهم هاي ردیف

و از جایگاه سیاسی ممتازي در دربار و دولت او  دشها آورده  ردیف دوم و پس از پارس
در هاي قلمرو مادها  بردیا و شورش/ توانسته با مسألۀ گئوماته  برخوردار شدند؛ این امر می

یعنی زمانی (ها هم به جز یک مقطع کوتاه که در جایگاه دوم قرار داشتند،  ایالمی. ارتباط باشد
ها و مادها در جایگاه سوم  ، همیشه پس از پارس)مهري داریوش بودند که هنوز مادها مورد بی

  .قرار داشتند
هاي مختلف این دوره، همچنین  هاي هخامنشی در کتیبه ها ساتراپ بررسی نام

ساتراپ شروع و در  23به تعداد  )DB(دهد که شمار آنها با کتیبۀ بیستون نشان می
ساتراپ  30تا ) DNe(و  )DNa( و نقش رستم )DSe(هاي دیگر وي در شوش کتیبه

ساتراپ  31به ) Xph( خشایارشا در پرسپولیسیابد و در کتیبۀ دیوان  افزایش می
مه حال به مفهوم گسترش قلمرو و فتوح ها در ه این افزایش در تعداد ساتراپ. رسد می

جدید نیست، بلکه در موارد بسیاري ناشی از تغییرات در سازماندهی و تقسیمات جدید 
چنان که بسیاري از این تغییرات و تقسیمات جدید . امنیتی و یا مالیاتی است - سیاسی

که به » کارکا«هاي آسیاي صغیر مانند تشکیل ساتراپ جدیدي به نام  در میان ساتراپ
نام برده  داریوش اخیر ۀدر سه کتیب ،مالیاتی آسیاي صغیر بود ةحوز وجز ،ادعاي هردوت

  .است شده
 

  کتابنامه
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ش مسلسل . 4 ش .هاي تاریخی بررسی ۀمجل ».روابط ایران و مصر در عهد باستان« .آذري، عالءالدین
  .129 -168ص . 1351مهر و آبان  .41

  .1381، سمت: تهران. 1 ج. هاي باستانی ایران ناراهنماي زب .ابوالقاسمی، محسن
   .1355، چاپخانۀ زر :تهران. در زمان هخامنشیان ایران .احتشام، مرتضی
 .1386، جوانه توس :تهران. هخامنشیان ۀدنیاي ناشناخت .احمدي، داریوش

از مجموعه  ).هخامنشیان ةدور(تاریخ ایران  ».معماري و پیکرتراشی کالسیک هخامنشی« .ادیت، پورادا
  ص. 1385، جامی :تهران. 2 ج. فر ترجمه مرتضی ثاقب. ویراستار ایلیا گرشویچ. کمبریج

. زاده ترجمۀ همایون صنعتی .علم در ایران و شرق باستان ».گذاري کتیبۀ بیستون تاریخ«. پوئبل ،ارنو
 .1384، قطره :تهران

علیرضا شاپور  ۀترجم. هخامنشی هاي پژوهش ».توصیف و تفسیر تندیس داریوش« .استروناخ، دیوید
  .1354 ،موسسه تحقیقات هخامنشی :تهران. شهبازي
  .1386 ققنوس، :تهران. فر مرتضی ثاقب ۀترجم. کورش بزرگ .ایسرائل، ژرار

 ۀمجل ۀضمیم .مطالعات تاریخی ۀفصلنام ».داریوش ۀمکان جغرافیایی پارس«. حمدتقی، مپور  ایمان
  .5 -10ص . 1383. 5-6ش . مشهدادبیات و علوم انسانی  ةدانشکد

  .1386، طهوري :تهران. هاي کهن در آسیاي مرکزي و فالت ایران قوم. بهزادي، رقیه
   .1311، مجلسمطبعۀ : تهران. 1ج . تاریخ ایران باستان). مشیرالدوله(حسن  ،پیرنیا

  .1378، سخن :تهران. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم. احمد ،تفضلی
بنیاد  :تهران. زاده همایون صنعتی ۀترجم. جغرافیایی اداري شاهنشاهی هخامنشیان .ولدبی، آرن توین

 .1379، موقوفات دکتر محمود افشار

 .1380، دفتر پژوهشهاي فرهنگی :تهران. هاي ایران باستان کتیبه. راشد محصل، محمدتقی

 .1387، توس :تهران. 3 ج. گمشده از خشایارشا تا فرو پاشی هخامنشیان هاي هزاره. رجبی، پرویز

  .1385، ققنوس :تهران. )پهلوي اشکانی(راهنماي زبان پارتی . حسني، بید رضایی باغ
  .1385، دفتر پژوهشهاي فرهنگی :تهران. و ادبیات ایران باستان زبان. زرشناس، زهره
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 دادماهخر .176ش  .15س . هنر و مردم ۀمجل  ».دیوان«خشایارشا، به نام  ۀنبشت سنگ«  .سامی، علی
 .18 -29ص. 1356

. پژوهش هاي هخامنشی» ).بیستون(نبشتۀ داریوش بزرگ در بغستان  سنگ« .علیرضا شاپور ،شهبازي
  .1354هخامنشی،  موسسۀ تحقیقات: شیراز
  .1355، موسسۀ تحقیقات هخامنشی :شیراز. ششم ةشمار. جمشید شرح مصور تخت ._____
  .1357، موسسۀ تحقیقات هخامنشی :شیراز. هشتم ةشمار. رستم در فارس شرح مصور نقش ._____

  .1384، فرزان روز :تهران. هوشنگ صادقی ۀترجم. مبانی تاریخ پارتیان. شیپمان، کالوس
. 34 ش .هاي تاریخی بررسی ۀمجل» .سوئز ۀهاي هخامنشی در ترع نبشته سنگ«. مقامی، جهانگیر قائم

  .363 -381 ص . 1350مهر  مخصوصماره ش
  .1380، هیرمند :تهران. نیا مسعود رجب ۀترجم. اشکانیان. مکالج، مالکو

  .1386 کارنگ، :تهران. ترجمۀ پرویز رجبی. از زبان داریوش. هاید ماري کخ،
  . 1386، فرزان روز :تهران. نازیال خلخالی ۀترجم .هاي هخامنشی کتیبه .پیر ،لوکوك

دورا اسمودا  ۀترجم. جمشید هاي تخت بر حجاري بنا نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی .والزر، گرُلد
 .1388، پازینه :تهران .نظر با همکاري علیرضا شاپور شهبازي خوبه

 .)تاریخ، عیالمیان، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان پیشا(ایران باستان . یانگ، کایلر و دیگران
 .1385، مولی :تهران. یعقوب آژند ۀترجم 

  .1386، ثالث :تهران. زاده داود منشی ۀترجم. پارسی داریوش یکم پادشاه .یولیوس یونگ، پیتر
Bae, Chul-Hyun. Comparative studies of king Darius's Bisitun Inscription. A Ph.d Thesis 
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 54 تاریخ ایران/         

   

  

  هاي هخامنشی بر پایۀ مجسمۀ داریوش در موزة ملی ایران باستان تراپسا نام
  :باال از چپف یرد

 يآرکوز .8 يسغد .7 بلخی .6 یپارت .5) آریانی(ی هرات .4 یالمیا .3 يماد .2 یپارس .1
   ییسکا .12 یخوارزم .11 گوشی ثته.10) یستانیس(زرنگی .9رخجی 

  :پایین از چپف یرد
 .18) اي هتراکی(سکودرایی .17هاي  هیکاپادوک .16دیایی یل .15 یارمن .14 یبابل .13

 يهند .24مکرانی  .23حبشی  .22ایی یبیل .21 يمصر .20عرب  .19 يآشور
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 Kent, Old Persian) :مأخذ(هاي عهد هخامنشی  ها در کتیبه فهرست ساتراپی

  DB  6بند  DPe  2بند Dph  DSab DZ  DSm  2بند  

  

DSe  3بند  DNa  3بند  DNe  
  1-3سطر A2pa 3بند  XPh  30سطر 

  پارس  ]پارس [   پارسی  ]پارس [   ]پارس [   پارس  پارس  پارسی    ]پارس [  Pārsa پارس  1
  عیالم  hÛvja عیالم  2

از سکاهاي 
آنسوي سغد 
تا حبشه، از 
  هند تا لیدیه

  ماد  ماد  مادي  ماد  ماد  عیالم  ماد  مادي
  عیالم  عیالم  عیالمی  عیالم  عیالم  بابل  عیالم  عیالمی  ماد  Bābirušبابل   3

  هراتی  بابل  Aθurā آشور  4
  پارتی  پارت  پارت  آشور  )آریان(هرات   )آریانی(

آرکوز/هرَووتیش
  یا

  )رخج(
  پارت

  هرات  )آریان(هرات   عربستان  پارت  پارتی  عربستان  Arabāya عربستان  5
  )آریان(

  هراتی
  )آریان(هرات  ارمنستان  )آریانی(

  زرنگ  بلخی  بلخ  بلخ  مصر  بلخ  بلخی  آشور  Mudrāya مصر  6
  بلخ  )سیستان(

7  
ساکنان دریاها 

 )مدیترانه؟(
tyaiy:drayahyā  

  سارد  سغد  سغدي  مصر
  سغدي  پارت  سغدي  سغد  دسغ  )لیدیه(

 )لیدیه(سارد  8
Sparda  ارمنستان  

آر/یهرَووتیش
کوزیایی 

  )رخجی(
  آرکوزیا/هرَووتیش

  )رخج(
سرزمین ایونی 

  خوارزم  )آریان(هرات  خوارزمی  خوارزم  خوارزم  )یونانیان(ها 

سرزمین ایونی   9
زرنگی   کاپادوکیه  Yauna )یونانیان؟(

  زرنگ  ماد  )سیستان(زرنگ   )سیستانی(
  )سیستان(

 زرنگ
  )سیستان(

  زرنگی
 زرنگ  بلخ  )سیستانی( 

  )سیستان(

  ارمنستان  ثته گوش  ثته گوشی  )لیدیه(سارد  Māda ماد  10
آرکو/هرَووتیش
  زیا

  )رخج(

آرکو/هرَووتیش
  زیا

  )رخج(

آر/یهرَووتیش
  کوزیا یی

  )رخجی(
  آرکوزیا/هرَووتیش  سغد

  )رخج(
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  DB  6بند  DPe  2بند Dph  DSab DZ  DSm  2بند    DSe  3بند  DNa  3بند  DNe  
  1-3سطر A2pa 3بند  XPh  30سطر 

  Armina ارمنستان  11

) یونانیان(هاي ایونی
سرزمین 

 )خشکی؟(اصلی
Yaunā tyaiy 

uškahyā  

  

  کاپادوکیه  خوارزم  خوارزمی

  
  

  ثته گوش  خوارزم  ثته گوشی  ثته گوش  ثته گوش

 کاپادوکیه  12
Katpatuka  

ایونی ها یی 
 در دریا) یانیونان(

Yaunā tyaiy 
drayahyā  

مردم سرزمین   پارت  سکاهاي باتالقی؟  سکایی
  مکران

  گنداره
  )قندهار(

  گنداره اي
  گنداره  بابل  )قندهار(

  )قندهار(

  Parθava پارت  13
سرزمین هایی که 
 آنسوي دریا هستند
dahyāva tyaiy 

paradraya  
  زرنگ  سکاهاي دشت ها؟  بابلی

  )سیستان(
  گنداره

  هند  آشور  هندي  هند  )ندهارق(

 )سیستان(زرنگ   14
Zranka  

 اسگرته
(Asagarta)  سکاهاي هوم   سند/هند  )آریان(هرات   بابل  ارمنی

  نوش
سکاي هوم 
  سکاهاي هوم نوش  ثته گوش  نوش

 )آریان(هرات  15
Haraiva  پارت  

  ساردي
  )لیدیایی(

  
  خوارزمی  ارمنستان

سکاهاي هوم 
 Sakāنوش

Haumavar
gā  

سکاهاي 
  سکاهاي تیزخود  )لیدي(سارد  سکاي تیزخود  تیزخود

 خوارزم  16
Uvārazmiy  بلخ  کاپادوکیه  کاپادوکیه اي  )سیستان( زرنگ  

سکا هاي تیز 
 Sakāخود

Tigraxaudā  
  بابل  مصر  بابلی  بابل
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  DB  6بند  DPe  2بند Dph  DSab DZ  DSm  2بند    DSe  3بند  DNa  3بند  DNe  
  1-3سطر A2pa 3بند  XPh  30سطر 

  )آریان(هرات  Baxtriš بلخ  17

  

  اییاسکودر
  )تراکیه؟(

Skudrā  
  سغد  مصر

  
  

ایونی هاي   آشوري  آشور  بابل
  آشور  دریا) یونانیان(

  گنداره  لیبی  آشوري  بلخ  Sugudaسغد   18
  عرب  عربستان  آشور  )قندهار(

ایونی ها 
آن ) یونانیان(

  سوي دریا
  عربستان

 )قندهار؟(گنداره  19
Gandāra  مردم سرزمین   مصري  مصر  عربستان  ثته گوش  حبشه  عرب  غدس

  مصر  مکران

سرزمین سکاها   20
Sakā  مکران  مصري  خوارزم  

آرکو/هرَووتیش
  زیا
  )رخج

  ارمنستان  عربستان  ارمنی  ارمنستان  مصر

لیبایی   ثته گوش  θataguš ثته گوش  21
Puātyā  گنداره  کاپادوکیه اي  کاپادوکیه  ارمنستان  هند  هند 

  کاپادوکیه  )قندهار( 

رخ(آرکوزیا/هرَووتیش  22
  Harauvatiš)ج

رخ(آرکوزیا/هرَووتیش
  )ج

 حبشی
Kūšiyā 

  
  اسکودرا  

  سارد  کاپادوکیه  )تراکیه(
  لیدیه(سارد  هند  لیدیایی  )لیدیه( 

  Maka مکران  23
 سند/هند

(Hiduš 
/Hidauv)  

    مکرانی

سزمین ایونی 
) یونانیان(هاي 

 سپردار
Yaunā 

takabarā  

ایونی ها   )لیدیه (سارد
  )یونان(ایونی ها   کاپادوکیه  ایونی  )یونان(
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  DB  6بند  DPe  2بند Dph  DSab DZ  DSm  2بند    DSe  3بند  DNa  3بند  DNe  
  1-3سطر A2pa 3بند  XPh  30سطر 

  گنداره    24
  )قندهار؟(

  

      هندي

  
  

ایونی ها 
در ) یونانیان(
 Yaunā دریا

tyaiy 
drayahyā  

سکاهاي آن 
 ي دریاسو

Sakā tyaiy 
paradraya  

سکاي آن 
  سوي دریا

 داهه
Dahā  

سکاهاي آن سوي 
  دریا

        سرزمین سکاها    25

ایونی ها 
آن ) یونانیان(

 سوي دریا

Yaunā 
tyaiy 

paradraya  

  اسکودرا
  )تراکیه(

  اسکودرایی
  )تراکیه اي(

هاي هوم  سکا
  نوش

  اسکودرا
  )تراکیه(

  اسکودرا        مکران    26
  )تراکیه(

ایونی هاي 
) یونانیان(

  سپردار

ایونی هاي 
) یونانیان(

  سپردار
ایونی هاي   سکاهاي تیزخود

  سپردار) یونانیان(

  اسکودرا  لیبیا یی  لیبی  لیبی            27
  لیبی  )تراکیه(

  آکوفکیا  حبشی  حبشه  حبشه            28
Ākaufaciyā  حبشه  

  اناهالی مکر  لیبی  مکرانی  اهالی مکران  Karkāکارکا             29
  کارکا  کارکا  کاري  کاري ها              30
    حبشه                  31
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