
 

 

 

 

 

 

The Alliance of Arsacids with the Sarmatians and Dacians in early 

second Century CE 

Reza Ordou1 & Roozbeh Zarrinkoob2 

The nature of the broader geopolitical relationship between the Arsacids 

with Sarmatians and the Dacian kingdom, in the north and northwestern 

region of the Black Sea area, in the late first and early second century CE, is 

a subject that has been mentioned in very few sources regarding the history 

of the Arsacids. After prolonged conflicts between the Arsacid and Roman 

empires, the Arsacids eventually could practically rule Armenia in the 

second half of the first century CE. In the first century CE, Sarmatians made 

a decisive appearance in the kingdoms north of the Black Sea. At the same 

time, in the late first century CE, the Dacian kingdom became an influential 

power in the northwest Black Sea region, troubling the Roman empire on its 

borders. In the Roman-Dacian wars, the Sarmatians were in alliance with the 

Dacians. On the other hand, the Dacian king probably was in a friendly 

relationship with the Arsacids. It appears that these three powers -Arsacids, 

Sarmatians, and Dacians- were interconnected in their progress toward the 

west. This research aims to answer the following question: How could the 

Arsacid Empire manage to establish friendly relations with the peoples of the 

Caspian-Pontic steppes and Dacian kingdom beyond the Black Sea? In an 

attempt to answer this question, the demographic composition of the 

northern half of the Black Sea, along with the regional power structures 

present, will be considered. The historical context between the Arsacids, 

Sarmatians, and the Dacians, along with their mutual allies in the first and 

early second century CE, will be considered. To Conclude, controlling 

Armenia by the Arsacids from mid-first century CE, for almost five decades, 

and also a significant influx of the Sarmatians, who had kinship and 

commercial communication with the Arsacids, into the states of the northern 

half of the Black Sea, simultaneously in this period, caused the formation of 

an alliance between the Arsacids and Dacians via Sarmatians. 
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 1در اوایل سدۀ دوم میالدی اتحاد اشکانیان با سرمتیان و داکیان
 رضا اردو 

 .رانیا تهران،باستان دانشگاه تهران،  رانیا خیتار یدکتر یدانشجو

 2کوبروزبه زرین
 ، تهران، ایران.گروه تاریخ دانشگاه تهران استادیار

 13/30/3033 مقاله: پذیرش تاریخ ؛31/7/3111: مقاله دریافت تاریخ
 پژوهشی -علمی 

 چکیده

اواخر سدة در غرب دریای سیاه،  و شمال پادشاهی داکیه، در شمالو  انسرمتیاشکانیان با  دوستانة ارتباط

موضوعی است که در منابع معدودی مربوط به تاریخ اشکانیان ذکر شده اوایل سدة دوم میالدی یکم و 

ها نزاع میان اشکانیان و رومیان، سرانجام در نیمة دوم سدة یکم میالدی، کنترل پس از دهه است.

ل دریای های شماها در پادشاهیدر سدة یکم میالدی، سرمتی ارمنستان عمالً به دست اشکانیان افتاد.

در عین حال، در اواخر سدة یکم میالدی، پادشاهی داکیه، در  ای ایفا کردند.کنندهسیاه نفوذ و نقش تعیین

ها با های داکیدر جنگ شد.شمال غرب دریای سیاه، قدرت گرفت و تهدیدی برای روم محسوب می

ای با اشکانیان تماالً روابط دوستانهها بودند. از طرف دیگر، پادشاهی داکیه احها متحد داکیرومیان، سرمتی

شان به سمت غرب در پیوند با داکی در پیشروی-سرمتی-آید این سه قدرت اشکانیبه نظر می داشت.

پژوهش حاضر بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه شاهنشاهی اشکانی  یکدیگر بودند.

به منظور ارتباطی دوستانه برقرار کند.  در ورای دریای سیاه یحکومتطوایف سرمتی و توانست با 

پاسخگویی به این پرسش، با روش توصیفی، ترکیب جمعیتی مناطق نیمة شمالی دریای سیاه و روابط 

در سدة یکم و  ایشانهمچنین متحدان مشترک  ها وداکی سرمتیان و ، تاریخ اشکانیان وقدرت میان آنها

ارمنستان از نیمة  تسلط اشکانیان براین نتیجه حاصل شد که  پایان،در اوایل سدة دوم میالدی بررسی شد. 

پیشروی ایشان در منطقة قفقاز و شمال دریای سیاه را دوم سدة یکم میالدی، به مدت حدود پنج دهه، 

اقوام سرمتی که ارتباط خویشاوندی و تجاری با اشکانیان داشتند، در همین محدودة زمانی،  تسهیل کرد.

. پیشروی اشکانیان در جهت شمال پیدا کردندنفوذ قابل توجهی  شمالی دریای سیاه نیمة هایحکومتدر 

ها ایجاد شده بود، زمینة با وجود بستر ارتباطی مناسبی که در اثر حضور سرمتیقفقاز و دریای سیاه 

  ها، را فراهم کرد.ها، به واسطة سرمتیگیری اتحادی میان اشکانیان و داکیشکل

 .، ارمنستانهاها، دریای سیاه، سرمتیاشکانیان، داکی کلیدی: هایواژه

                                                           
شود که ( سپاسگزاری میMarek Jan Olbrychtن البریخت )وسیله از پروفسور مارک یا بدین. 3

ایشان  ویژه در مورد پیشینة پژوهش، وارد کردند.نویس این مقاله را خواندند و نظرات مفیدی، بهپیش

 مسئولیتی در قبال مقاله و محتوای آن ندارند.

 zarrinkoobr@ut.ac.ir مسئول: ةنویسند ةمارایان. 2
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 مقدمه

به طور  دوباره اشکانی یم(، شاهنشاه7۷-۱3 کبا روی کار آمدن بالش یکم اشکانی )ح

 01. پیمان صلح سال های خود قرار دادجدی دستیابی به ارمنستان را سرلوحه سیاست

ه مدت پنج دهه در مناطق غربی آرامشی نسبی بو امپراتوری روم،  اشکانیانم، میان 

 م 330سال م( در 337-1۷حک شاهنشاهی به وجود آورد که با لشکرکشی ترایانوس )

به هم خورد. پیش از لشکرکشی ترایانوس به ایران، امپراتور روم طی دو جنگ گسترده، 

، را و شمال دانوب سفلی در کشور رومانی کنونی پادشاهی داکیه، در غرب دریای سیاه

هایی که در این زمان نگاشته شده و همچنین داد و ضمیمة امپراتوری کرد. نامه شکست

شناختی مؤید وجود ارتباطی دوستانه میان شاهنشاهی اشکانی با شواهد باستان

در این پژوهش تالش بر آن است که به این پرسش پاسخ داده پادشاهی داکیه است. 

 ی شمال و شمال غرب دریای سیاههاو داکیها با سرمتیشود که ارتباط اشکانیان 

در تعداد اندکی از منابع کهن  ،موضوع مورد پژوهشدربارة پیدا کرد؟  بروزچگونه امکان 

های نوشتاری را از خود کمترین داده هاو داکی ان، سرمتیان. اشکانیشواهدی وجود دارد

 ،مطالعه باشدکه قابل استفاده در موضوع مورد  ایشاناند و متنی از به جای گذاشته

از  همچنینشده و  این موضوعکوتاهی در متون کالسیک به  هایاشارهتنها وجود ندارد. 

شناختی که های باستانیافته غالبشناختی قابل ردیابی است. های باستانطریق یافته

 شامل ،دریای سیاه هستند آن سویمؤید وجود روابط میان ایرانیان عهد اشکانی با اقوام 

است. برای تکمیل نمای تاریخی موضوع، از متون  این منطقهاقوام کوچگرد  گورهای

یای سیاسی تاریخ جغراف نیز کالسیک که غیر مستقیم به ارتباط ایشان اشاره دارند و

 شود.منطقه استفاده می

 پژوهش ۀپیشین

اما  است، ها به صورت مستقل موضوع پژوهش نبودهمسئلة ارتباط اشکانیان با داکی

 قائل به این همکاری ی کهپژوهشگران اند.های مختلف به آن پرداختههشگران از جنبهپژو

 ;Cunts, 1926: 193) انداشاره کرده دو طرفغالباً به وجود اتحادی نظامی میان  هستند،

Guey, 1937: 29; Debevoise, 1938: 217; Vicusi, 1973: 59; Jones, 1961: 516-521; Ziegler, 1964: 

98; Cizek, 1983: 409; Jones, 1984: 158-159).  همچنین در مقابل، پژوهشگرانی قرار دارند که
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 ,Lepper, 1948: 168; Sherwin-White)اند تشکیک کردهاین ارتباط  دربارة واقعیت تاریخی

1966: 662; Angeli Bertinelli, 1976: 10) . تالش النگدن نامة پلینی جوان را سندی بر

هیچ  به عقیدة النگدن، ر اشکانی دانست. امابرای ایجاد اتحاد با پاکُ ه داکیان،، شا3دکبالوس

او  .(Longden, 1931: 21)در دسترس نیست آمیز بودن این تالش موفقیتسندی مبنی بر 

های نامهکه مکاتبات میان دکبالوس و پاکر پیش از  کندمیهمچنین در جایی دیگر عنوان 

ن، از روی گزارش پلینی جوان، اتحاد شُمُ .(Longden, 1936: 239) ه استهم برقرار بود پلینی

در نبرد با  و این احتمال را مطرح کرد که سواران اشکانی پذیرفتداکی را -اشکانی

اشتروبل به همچنین  .(Chaumont, 1976: 130)ها کمک کرده باشند به داکی امپراتوری روم

تنها  نیز ولسکی .(Strobel, 1984: 157)ا قائل بود همیان اشکانیان و داکی هاییارتباطوجود 

 «ها در برابر روم حمایت کرده باشندبعید نیست اشکانیان از داکی»در همین حد که 

ها برای اشکانیان با داکی عقیده دارد که ارتباطلبریخت اُ .(Wolski, 1993: 177)اکتفا کرد 

برخالف نظرات  انهارتماما  .(Olbrycht, 1998a: 134; Olbrycht, 1998c: 187)روم خطرناک بود 

ها ، در تاریخی بودن روایت ارتباط اشکانیان و داکیانگارانراستا با شکو هم گفتهپیش

هایش در نامة ای که صحبتگوید از روی اطالعات نامطمئن بردهو می تردید کرده است

ها قائل اشکانیان و داکی توان به وجود اتحادی میاننمی است، یافتهپلینی جوان بازتاب

 .(Hartmann, 2010: 599) برده ساختگی بوده باشد گزارش منقول از این، چه بسا که شد

است و شده  احتماالتی دادهدربارة محدودة زمانی این ارتباط و خط سیر مکانی آن نیز 

اند ستهدان هااشکانیان و داکیبه اتفاق، مسیر شمال دریای سیاه و قفقاز را خط ارتباطی 

(Sherwin-White, 1966: 662; Treister, 1987: 213-219; Olbrycht, 1998c: 187; Bârcă, 2013: 116f.) . 

بر آن است  ها،وجود اتحاد میان اشکانیان و داکیبه راستا با قائالن ، همحاضر پژوهش

های . در این مقاله، زمینهگیری پیدا کردکه نشان دهد چگونه این پیوند امکان شکل

مناسب سیاسی، قومی و تجاری این ارتباط مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع، تمایز 

پردازد که آیا عمالً می موضوعهای پیشین در آن است که به این این پژوهش با پژوهش

گیری چنین اتحادی در منطقة شمال دریای سیاه وجود داشته بستر مناسب برای شکل

شناختی مورد این موضوع، نمودهای آن از لحاظ باستان یا خیر. ضمن بررسی است

                                                           
1. Decebalus 
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 هاها و داکیبررسی قرار گرفته است تا نشان داده شود که میان اشکانیان با سرمتی

  .آمده استارتباطی در سطح سیاسی، تجاری و احتماالً نظامی به وجود 

 نواحی استپی غرب اوراسیا زبان درکوچگردان آریایی. 1

اغلب محل دریای کاسپی و نیمة شمالی دریای سیاه در عصر باستان  های غربسرزمین

زندگی جوامع کوچگرد بوده و همواره تصویری محو و تیره از تاریخ آن مناطق و روابطشان 

در این مناطق، جمعیتی حضور داشت که  های متمدن جنوب ارائه شده است.با سرزمین

پیش از  ةزبانان از هزار. آریایی(Parpola, 1998: 114-147) شداز لحاظ زبانی، آریایی خوانده می

، 3مردمان بالتیکدر شمال غرب دریای سیاه با و  یکجانشین در جنوب با ایرانیانمیالد 

 . ( :362Harmatta, 1992 ,360-365)تماس داشتند  1اوگری-و اقوام فینو 2هامیسی-داکی

 شوندشناخته میم سکا و سرمت عموماً با نا ،زبان کوچگرد شمالیاین اقوام آریایی

جهت حرکت این اقوام  0کردند.بودند و در مجاورت هم زندگی می یکدیگر که خویشاوند

در غرب دریای سیاه  0دانوب-از شرق به غرب بود. سه موج ورود سکاها به منطقة کارپاتو

قبل از  ششمبه سدة  وسورودشان به منطقة شمال پونت شناسایی شده که نخستین

  .(Pârvan, 1926: 1-40; Vulpe, 2012: 49)گردد د برمیمیال

و بخشی از  ۱ها در کریمه و دبروجانیمة سدة سوم ق.م، سکاها، تحت فشار سرمتی از

های نسبتاً قدرتمندی آنجا و حکومت ، در شمال و غرب دریای سیاه، ساکن شدندتراکیه

 01) 0، به طوری که استرابن( ;Olbrycht, 2004:Rostovtzeff, 1922: 117 333) تشکیل دادند

را سکائیة کوچک و شمال و شمال شرق  و بخش بزرگی از تراکیه دبروجا م( 21 –ق.م 

سکاها گوید که می استرابناز طرف دیگر، (. VII.4.5) نامیددریای سیاه را سکائیة شرقی 

ال و شم منطقة قفقاز مردمان با در شرق دریای سیاه در تماس تنگاتنگ هاو سرمت

 . (Strabo 11.4.1-11.3.3 ;8)بودند و خویشاوند با ایشان  ۱فالت ایران

                                                           
1. Balts 
2. Daco-Mysians 

3. Finno-Ugric 
4. Carpatho-Danube 
5. Doubrudja 
6. Strabo 
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ترکیب جمعیتی غرب تا شرق دریای سیاه در سدة یکم میالدی گسترة قابل توجهی 

از یک طرف به که  دهدرا نشان می هایشانو زیرشاخه از اقوام سکایی و سرمتی

 (.3)نقشه  رسیدمی پادشاهی داکیه و از طرف دیگر به فالت ایران

 

 
 0مستقر در نیمه شمالی دریای سیاه یسکاها .1نقشه 

 یکم میالدیسده  درروابط قدرت در نیمۀ شمالی دریای سیاه . 2

 ,Dio Cassius)در همسایگی کاپادوکیه پونتوس ، حاکم 3نلمُپُ، اواخر سدة یکم ق.مدر 

.24LIV)، به قلمرو نلمُزدواج کرد. پُا در شمال دریای سیاه ،2، دونامیس7روسپوبا ملکه ب 

های سرمتی، 0آسپورگیاناما به دست  ،، حمله کرد۷ف، در شرق دریای آز1ُهامایوت

-323) وسیپونت 0ق.م(، پسر مهرداد اوپاتر 07)م.  1، نوة فرناک دوم۱حامی آسپورگوس

 33جزیره تامانبوسپور در شرق کریمه و شبه حاکمیت ،پس از آن. کشته شد، ق.م( 01

                                                           
1. Polemon 

2. Dynamis 

3. Mαιῶται/Maeotians 
4. Aσπουργιανοί/Aspourgians 

5. Aspurgos 
6. Eupator (Gr. Eυπατωρ) 
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 مهردادیدودمان ایرانی  کنونی( در شمال دریای سیاه، به 33)بوگ 3ود هوپانیستا ر

 Strabo)م ادامه یافت 1۷یا  1۱تا سال حکومتش و  به قدرت رسیدآسپورگوس  برگشت؛

11.2.11; Rostovtzeff, 1919: 103) .ها از زمان مهرداد اوپاتر میان این دودمان با سرمتی

-Strabo 11.5.8; Rostovtzeff, 1936: 93; Olbrycht, 2004: 337) اتحاد نظامی شکل گرفته بود

آن اتحاد  (Mayor, 2010: 362) 32هاو با ازدواج فرناک دوم با زنی اشرافی از سرمتی (340

، پشتوانة نیرومندی سرمتی-یوستباری پونتآسپورگوس، با  ،تر شد. بنابراینمستحکم

مهمی از شمال دریای سیاه داشت و به مدت خود بر بخش برای حکومت نسبتاً طوالنی

های زمان مهرداد اوپاتر و فرناک دوم را احیا کرد. ها و سرمتییوساتحاد پونت ،عبارتی

، شاهدخت 2ریسیآسپورگوس، در زمان حکومت نسبتاً بلندمدتش، با ازدواج با گپایپ

، گسترة متحدان (Dio Cassius LX.28.7; Barrett, 1977: 5, 9; Frolova, 1995: 113)ای تراکیه

 هابوسپور را به غرب دریای سیاه رساند. اتحاد دودمان مهردادی حاکم بوسپور با سرمتی

در زمان پسران آسپورگوس، مهرداد و کوتیس، نیز ادامه یافت؛ مهرداد، در دهة پنجم 

هخامنشی است، نزد  شاهنشاهان سدة یکم میالدی، تنها با این پشتوانه که از نوادگان

 ,Tacitus)نیز پذیرفت  اوننس، طلب یاری در برابر رومیان کرد و 1اونُنسها، آئورسشاه 

Ann., 12.18) .تر، ای و سرمتی، خصوصاً از زمان حکومت برادر کوچکسنت تراکیه

در بوسپور و به طور کلی در نیمه  ، از نیمة سدة یکم میالدی بیش از پیش0کوتیس

پیوند و ارتباط بوسپور با  .(Rostovtzeff, 1919: 106, 109)گسترش یافت  شمالی دریای سیاه

برای مقطعی،  ،م(، روم 01غرب دریای سیاه در حدی بود که پس از کوتیس )از سال 

دریا تا خود بوسپور را تحت جنوب دانوب در غرب دریای سیاه همراه با مناطق شمالی 

تسلط این . (2)نقشه  (Zubar, 1995: 182-831) ( در نظر گرفت۱یک ایالت )مویسیای سفلی

تراکی داشتند، بر پادشاهی بوسپور تا زمان -دودمان، که خون و سنت و متحدان سرمتی

 (. Sulimirski, 1970: 122در سدة چهارم میالدی ادامه یافت ) 31هاتیورش گُ

                                                           
1. Hypanis 

2. Gepaepyris 

3. Eunones 

4. Cotys 

5. Moesia Inferior 



 ن با سرمتیان و داکیان در اوایل سدۀ دوم میالدیاتحاد اشکانیا / 80

 

 

 
 30اش با حکومت بوسپورایالت مویسیای سفلی و پیوستگی .2نقشه 

 

جاورت حاکمان بوسپور، یعنی در هالل شمالی دریای در سدة یکم میالدی، در م

 شدندسیاه، از شمال دانوب تا شمال قفقاز، طوایفی بودند که به طور کلی سکا نامیده می

، 3۱هاها/داکیشدند: گتشامل این طوایف می و به طور جزئی مآب بودندیا سکایی

 2هارکسالن و هاها، آالناسکوت 30ها،سیراک ها،ها، آئورسسرمتی، سرمت 3هاییازوگ

(Pliny, Natural History, 4.12.80, 83; Strabo, 11.5.7; Pomponius Mela, 1.19.114) .ها سیراک

ها، که آئورس. (Sulimirski, 1970: 123)، در شمال غرب قفقاز، ساکن بودند 37در درة کوبان

سدة یکم میالدی  ها و شمال شرق دریای سیاه بودند، در نیمة دومدر شمال سیراک

ها دادند و خود به شمال غرب دریای سیاه، مابین رود هوپانیس و جای خود را به آالن

ها از اما این به معنای کوچ کامل آئورس. (Olbrycht, 1998c: 194)دنیستر، رفتند 

ها در آن مناطق نشینی میان ایشان و آالنهای سابقشان نبود و به نوعی همگاهسکونت

 ,Ptolemy) کنداستفاده می 1؛ به طوری که بطلمیوس از عنوان طوایف آالنورسمنجر شد

                                                           
1. Iazyges 

2. Roxolani 
3. Alanorsi 



 1044/89ستان پاییز و زم، 2 ۀ، شمار11سال  ،شناسیاهی اریانژپوهش

 

Geo., 6.14). در احتماالً  ی سرمتیهانیمة سدة یکم میالدی، یازوگ از کمدست

ها و هایی که در کوه، کنار داکیمیان دانوب و تیسا و نزدیک پانونیا بودندهای دشت

  (.1)نقشه  (Tacitus, Ann., 12.29; Pliny, NH., 4.12.80) های آن منطقه اسکان داشتندجنگل

 

 
 3۷طوایف شمال دریای سیاه و مسیر حرکتشان .9نقشه 

 میالدی و دوم پادشاهی داکیه در سده یکم. 9

 های رودکرانهدر شمال  گرفته بود. این پادشاهیدر ترانسیلوانیا قرار  قلمرو پادشاهی داکیه

گاه به رود  تا رود دنیستر و از سمت شمال شرق ت وقرار داش 31دانوب تا رود تیسا

که  گونههمان .(Grumeza, 2009: 8)رسید می ،هوپانیس، در همسایگی پادشاهی بوسپور

های ها قبل در این منطقه حضور پیدا کرده بودند. اما موجاشاره شد، سکاها از سده

ها و بعد موج شد؛ سلتا نمیبه سکاهمحدود ای که به این منطقه راه یافتند تنها جمعیتی

با این . (Lozano, 2014: 29-30)اثر گذاشت  محدودهرومی نیز بر ترکیب جمعیتی این -هلنی

ای بودند در حوزه 23هاداکی-؛ گتومآب شده بودندسکاییها نیز آید داکیحال، به نظر می

ها قرار ی تراکیکه از سدة پنجم ق.م جزو سکاییه بود و در پیوند با سکاها و در همسایگ

)بنگرید  3میالدی، وقتی اُوید، شاعر رومی، به تومیس 1در سال . (Thucydides, 2.96)داشتند 

« سکایی هایسرزمینبه »، تبعید شد، نوشت که نشینی داکیدُبروجا، در (1به نقشه 

                                                           
1. Tomis 
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 ها را مطرح کرداسترابن احتمال داهی/سکایی بودن داکی .(Ovid, 5.1.22)تبعید شده است 

  .(LI.22.6)و دیوکاسیوس ایشان را به نوعی سکایی دانست  (7.3.12)

، ها. پایتخت داکیداشتند حضورها داکی-گتوطوایف سرمتی و تراکی زیادی در میان 

 Segmentum)ضبط شده است  1به صورت سَرمَتِگته 2در جدول پوتینگر ،3سَرمیزِگِتوسا

VI)ها بوده است ها و گِتتگاه سرمتی. این ضبط موجب این حدس شده که آنجا سکون

(Grumeza, 2009: 59). کننده این اما نفی 23شناختی صحیح نیستاین حدس از لحاظ زبان

در  ، کههاداکیها بودند. ها در ارتباط تنگاتنگ با سرمتیداکی-باشد که گتوحقیقت نمی

سدی برای پیشروی در کنار آنها  ، در سدة یکم میالدیها بودندارتباط نزدیک با سرمتی

 . (Bârcă, 2013: 100) و گاه حتی موضع تهاجمی داشتند آمدندروم به حساب می

روم و رسیدن تیرداد اشکانی به حکومت ارمنستان، در سه سال پس از صلح اشکانیان و 

به و احتماالً همراه با سرمتیان  ها، سکوت خود را شکستندها، پس از دههم، داکی 01پاییز 

 ,III, XLVI; HistoriesTacitus ,) روم حمله کردند و دو طرف دانوب را گرفتند 0یسیایایالت مو

Bârcă, 2013: 115) .۱زمان حکومت امپراتور دومیتینها به ایالت مویسیا به حملة دیگر داکی 

و در نهایت به صلح سال  گردد، که خسارات زیادی به رومیان وارد کردندبرمی م( ۷3-10)

ها در کنار بدین ترتیب، داکی. (Tacitus, Agricola, 41; Dio, Cassius, 67, 7, 2) م منجر شد ۷1

 شدند. سرمتیان از نیمة سدة یکم میالدی رقیبی جدی برای رومیان محسوب می

های مهم دکبالوس، ها با رومیان چندان پایدار نبود؛ به طوری که به جنگصلح داکی

تا  333های م(، بین سال 337-1۷وس، امپراتور روم )م(، با ترایان 330-۷7ها )شاه داکی

 م( 332-333زمستان دانیم که در جنگ نخست )حداقل میمیالدی انجامید.  33۱

به عنوان متحد کنار  و شمال غرب دریای سیاهشمال  درساکن  سرمتیهای رکسالن

 ,Brzezinski & Mielczarek, 2002: 9; Bârcă, 2013: 116; Lozano) ها قرار داشتندشاه داکی

ها در هیچ جناحی نیست م، اما نشانی از سرمتی 33۱در جنگ دوم، سال  22.(41 :2014 

                                                           
1. Sarmizegetusa 

2. Tabula Peutingeriana 

3. Sarmategte 

4. Moesia 
5. Domitian 
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(; Bârcă, 2013: 117Gostar, 1979: 121)21موضع ها در جنگ دوم سرمتیآید ؛ به نظر می

 پادشاهی داکی و سقوط آن منجر شد.، که در نهایت به شکست ندطرف داشتبی

 در مقابل جبهه رومی «شرقی»جبهه . 0

ها و سپاهشان، نکتة قابل توجه جامة متحدالشکل شرقی های رومیان از داکینگاریدر شمایل

ویژه تندیس ، به20ها، در درجة نخست بر ستون ترایانوسایشان است. در کنار تصاویر نگاره

هایشان با امهبینیم که جهای دربند از جنس مرمر رنگی، میتر از اندازة طبیعی داکیبزرگ

نگاری شرقیان شمایل 2۱.(Schneider, 1998: 104-105) اندها تطبیق داده شدهنگاری شرقیشمایل

ای از با تصویر اشکانیان در هم تنیده شده بود، که این حدس را برانگیخت که احتماالً دسته

 :Dieulafoy, 1885: 54; Debevoise, 1938)ها کمک کردند اسلحة اشکانی به داکیسواران سنگین

خصوصاً آنکه، عالوه بر پوشش مشابه اشکانیان و شرقیان حاضر در سپاه داکی، در سپاه  .(217

؛ پرچمی که در میان سواران (3)شکل  است داکی، سوارانی حامل پرچم اژدها تصویر شده

ودن سواران در مورد اشکانی یا سرمتی ببا این حال،  .(Unvala, 1925: 37f) اشکانی نیز رایج بود

گزارش نویسندگان ؛ به 20توان با قطعیت آنها را از هم تمیز داداختالف نظر وجود دارد و نمی

ترین ، شبیهو هم در پوشش هم در سالح ،ها، هم در عادات، سرمتیعصر ایشانرومی هم

  .(Pomponius Mela, 3, 4, 33; Tacitus, Germ., 17)مردمان به اشکانیان بودند 
 

 
 (Tafel XXIIIاژدها در سپاه داکی تصویر شده بر ستون ترایانوس ) نشانپرچم با  .1شکل 
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شده بر ستون ترایانوس اشکانی باشند چه چه سواران حاضر در سپاه داکی و نقش

ها در این دهد که حلقة ارتباطی روشنی میان اشکانیان و داکیسرمتی، شواهد نشان می

ها، از اواخر سدة یکم ق.م، سرمتی .جاد شده بودزمان از طریق شمال دریای سیاه ای

یی دارند که شبیهش در گورهای بوسپور یافت شده و بر ستون ترایانوس نیز کالهخودها

چهار نوار -های آهن با سهاز ورقه هستند که «اشکانی»کالهخودهایی اینها اند؛ نقش شده

رو مدور و از روبه از کنار،، کالهخود اند.تشکیل شده عمودی و دو حلقة افقی در پایین

. (2)شکل  (Brzezinski & Mielczarek, 2002: 22; Wilcox, 1986: 15)شود باریک دیده می

آمیزی، طور کنایه، شاعر رومی، در یکی از قطعاتش در اوایل سدة دوم میالدی، به27مارتیال

، نیروهای سرمتی شنوددارد که دانستن اینکه پاکر اشکانی از مشاورانش چه میاظهار می

کند از جمله اخبار مهم آن عصر هایی را ارسال میچه تعدادند و فرمانده داکی چه پیام

. او این سه را پشت سر هم، گویی که در ارتباط با هم باشند، (Martial, Epig., 9, 35)اند بوده

 کند. در ادامه بیشتر به این حلقة ارتباطی پرداخته خواهد شد.ذکر می

 

 
کالهخود شرقی در سپاه داکی نقش شده بر ستون ترایانوس )چپ(، کالهخود اشکانی نقش  .2 شکل

 (Maksymiuk & Karamian, 2017: 146شده بر ستون مارکوس اورلیوس )راست( )
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 دو طرف دریای سیاه سیاسی-جغرافیایی پیوستگی. 9

ایی قابل توجهی موقعیت ژئواستراتژیک دو طرف دریای سیاه، از آنجا که موانع جغرافی

شد تا به طور طبیعی ارتباط نزدیکی میان دو طرف دریا برقرار شود. نداشت، موجب می

این حقیقت هم در مورد آداب و رفتارهای یکسان مردمان دو طرف دریای سیاه صادق 

، که وقتی به شمال دریای سیاه هاحکومت. هم در مورد (Dan, 2017: 115-116, n. 62)است 

های یافته 2۷کردند.تند، معموالً به راحتی هر دو طرف دریا را یکی مییافدست می

شناختی نیز ارتباط نزدیک دو طرف دریای سیاه در این برهة زمانی را نشان باستان

شکلی که از گورهای سدة یکم ق.م کریمه یافت شده تأثیر های مستطیلیدهند؛ سگکمی

ها تا اوایل سدة دوم گونه سگکدهد. اینان میو ارتباط نزدیک دانوب با این نواحی را نش

میالدی در بوسپور رایج بودند. همچنین از اواخر سدة یکم ق.م تا نیمة سدة یکم میالدی، 

ها در دُن سفلی و کوبان و قفقاز شمالی یافت های مشابه آهنین در گورهای سرمتیسگک

شدند. از آنجا توزیع میها به احتمال زیاد در بوسپور تولید و شده است. این سگک

های واالمرتبه بودند، در ربع دوم ای مشابه، که متعلق به شخصیتهای طالیی و نقرهسگک

جنوب غرب کریمه، در ، 3کاپایومگورهای کوچگردان پانتیدر و سوم سدة یکم میالدی 

ن سفلی و محل تقاطع دن و ولگا و منطقة ولگای جنوبی دنیپر وسطی، منطقة کوبان، دُ

دهد. حضور که ارتباط نزدیک این شبکه را نشان می (Treister, 2020: 396-397)شف شدند ک

ها با سه ضلع قدرت در دو طرف دریای سیاه، یعنی اشکانیان، و ارتباط نزدیک سرمتی

 ها، البته موجب تسهیل این شبکة ارتباطی شد. پادشاهان بوسپور و داکی

 انبر سر ارمنست 99تبعات پیمان سال . 9

های ای از دودمان اشکانی، که خاندانم(، شاخه ۱3-01 حکبا کنار رفتن گودرز دوم )

 ,AnnTacitus ,.) بالش یکم، پسر ونن دومداهه پشتیبانش بودند، به حاشیه رفت. -هیرکانی

های پیوسته با روم سر ارمنستان، برای مقطعی، پایان توانست به درگیری ،21(4 ,14 ,12

م و به حکومت ارمنستان رسیدن تیرداد، برادر بالش یکم،  01ن سال پس از پیمادهد. 

تا زمان ، (Dio Cassius LXIII.2; Pliny, NH., 30.6; Tacitus, Ann. 15.31)م  00از سال 

                                                           
1. Panticapaeum 
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ارمنستان به مدت حدود  (Dio Cassius, LVIII, 17)م  330لشکرکشی ترایانوس در سال 

 نیم قرن در اختیار اشکانیان بود. 

قطعی مسئلة ارمنستان برای شاهنشاه اشکانی فرصتی را پیش آورد تا حل م

طور که باالتر شرح داده شد، در این همان 13هایش در جهت غرب را پیش بگیرد.سیاست

زمان حکومت بسپور به دودمان مهردادی بازگشته بود، حوزة نفوذش تا غرب دریای سیاه 

-323ی )وسششم پونت که در زمان مهردادها متحد بودند. سیاستی رسید و با سرمتیمی

بوسپور، ارمنستان و -وسگانة پونتدر قبال روم اتخاذ شد متشکل بود از اتحاد سه ق.م( 01

با کمک برخی از اقوام سکایی و سرمتی در  -تحت شاهنشاهی مهرداد دوم-اشکانیان 

، سیاست رو به غرب آید در این زمان با در اختیار داشتن ارمنستانبه نظر می 13مقابل روم.

با پادشاهی  متحد مشترکشان ها، کهاشکانیان و پیوند خویشاوندی اشکانیان با سرمتی

ای شبیه به اتحادی که یک سده پیش شکل گرفته بود، به شبکه، و داکی بودندبوسپور 

 وجود آمد که در ادامه بیشتر به شواهد این شبکة ارتباطی پرداخته خواهد شد. 

مسئلة ارمنستان و رسیدن آن به اشکانیان، در نیمة سدة یکم  زمان با حلهم

های باالی دولت و سپاه ها در الیهطور که باالتر اشاره شد، سرمتیمیالدی، همان

 جزیره کریمه را در اختیار داشت،از دهانة رود دُن تا غرب شبهکه ، پادشاهی بوسپور

. (Brzezinski & Mielczarek, 2002: 4)شد  مآبسرمتیآن دیار  ،حضور یافتند و به اصطالح

، 3لبیاییهای اُسرمتی در میان نام-های ایرانیهمچنین از ربع سوم سدة یکم میالدی، نام

شود که احتماالً بخاطر نفوذ اشراف سکایی/سرمتی در شمال غرب دریای سیاه، دیده می

طور که باالتر هم انبدین ترتیب، هم. (Treister, 1998: 57)میان نخبگان شهر بوده است 

ها، خصوصاً در نیمة دوم سدة یکم میالدی، در نیمة شمالی شرح داده شد، سرمتی

 دریای سیاه، در سطوح باالی حکومتی نقش و حضور داشتند. 

های سرمتی ساکن ها و سیراکپیش از این، استرابن گزارش داده بود که آئورس

با مناطق ماد و  ها. آئورسوند بودندشرق دریای سیاه تا قفقاز با اشکانیان خویشا

 ;Strabo, Geo., 11.5.8)ارتباط تجاری پیوسته داشتند  ، و از طریق آنها، با هند نیزارمنستان

شده از گورهای منسوب به سرمتیان میانه )از سدة یکم ق.م آثار یافت 12.(11.3.3-11.4.1 ;8

                                                           
1. Olbia 
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ولگا ارتباط نزدیک ایشان با  های میان دن وتا نیمة نخست سدة دوم میالدی( در استپ

همچنین جزئیات لباس، سالح و دهد. رودان و ایران را نشان میارمنستان، میان

تجهیزات اسبان ارتباط با آسیای مرکزی، شمال افغانستان، شمال هند، شمال شرق 

کند. این آثار وارداتی پایدار در سدة یکم و اوایل ایران و ازبکستان کنونی را نمایان می

 :Treister, 1997)دهد و مؤید گزارش مزبور استرابن است سدة دوم میالدی را نشان می

تری رسد این تجارت در زمان بالش یکم به بعد حتی سر سطح گستردهبه نظر می 11.(49

اشیایی، به وضوح با خاستگاه شرقی، در های شمال دریای سیاه ادامه یافت؛ با سرمتی

میالدی در کنار دُن و مناطق ساحلی دریای سیاه پدیدار سدة یکم و اوایل سدة دوم 

خنجری با غالف بسیار ظریف و هنرمندانه، که احتمال دارد  .(Olbrycht, 1998b: 23)شدند 

، در حوالی آزف، کشف شده که به ربع 3/داکیساخت اشکانیان باشد، در روستای داچی

ست که در طالتپة بلخ پیدا گردد. خنجر شبیه خنجرهایی اآخر سدة یکم میالدی برمی

از سدة دوم میالدی،  .(Treister, 2018a: 416-417)ماساگتی دارد -شده و سبک سکایی

های بوسپور نقش شد. کند، بر سکهرا ستایش می خدایینقش شاه سوار بر اسبی که 

سکایی -های اشکانی و یونانینقشی است که بر سکهاین نقش تقریباً عیناً همان 

ها در حوالی دریای در گورهای سرمتی .(Rostovtzeff, 1936: 97)جود دارد زمانش وهم

کارشده با خصوصیت درباری  دسته و غالف خنجر و شانه از جنس استخوان 10آزف

 ,Treister)یابد دهد و این آثار تا سدة دوم ادامه مییافت شده که بالش یکم را نشان می

164-: 152b2018).1۱ استخوانی در اُلبیا، شمال غرب دریای سیاه، پیدا  های اشکانیتندیس

اشیای ساخت اشکانی در نواحی جنگلی روسیة امروزی و منطقة شمالی دریای  شد.

از این اجناس ساخت  یکی .(Olbrycht, 1998b: 29) اندسیاه در این زمان مدلل شده

انس، های روسیه در دوران بیزبوده است؛ به طوری که پوست اشکانیان، پوست

در شباهت الگوهای  ،این پیوستگی .(Frye, 1993: 62) شدندنامیده می« ]=اشکانی[پارتی»

های شمال دریای سیاه با مجسمة مرد شمی نیز خود را نشان فلزکاری میان یافته

دسترسی غیر از آنکه -دسترسی اشکانیان به ارمنستان  .(Treister, 2004: 304)دهد می

را  (آلبانیاارّان )کرد، برتری ایشان بر ایبریا و می را فراهمی سیاه اشکانیان به دریاراحت 

                                                           
1. Dachi 
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نمود و فرمانروایی بر راه تجاری و ارتباط با کشورهای کاپادوکیه و پنتوس و تضمین می

 -آوردرا به ارمغان می کردندایرانی بر آنها حکومت میهایی نیمهکه دودمان کماگنه

شان، که رقبای بزرگ روم بودند، خویشاوندان سرمتی امکان اتحاد اشکانیان با همچنین

تبلیغات بالش یکم، پس از پیروزی بر . (Rostovtzeff, 1936: 106)ساخت میرا نیز ممکن 

توانست تأثیر چشمگیری بر همسایگان داشته رومیان و دست یافتن به ارمنستان می

 ، به سبک رژة پیروزی،زمینیهای آن را در سفر ؛ که نشانه(Olbrycht, 1998c: 183)باشد 

 بینیمگذاری میهای تابع روم در هنگام تاجتیرداد، به عنوان شاه ارمنستان، در سرزمین

(Dio Cassius LXIII.2) . اشکانیان در منطقه کمک کرد و  تسلطدستیابی به ارمنستان به

 01.(187cOlbrycht, 1998 :)موجب شد تا امپراتوری روم به حالت تدافعی برود 

 Flavius Josephus, VII.244-251; Suetonius. Dom. II.2; Dio)م  71ها در سال حملة آالن

Cassius, LXV.15.3) ها و همچنین تمرکز روم بر قفقاز از همان زمان نرون تا دوران فالوین

(Jones, 1984: 159; Olbrycht, 1998c: 196-197)  مانع از گسترش روابط اشکانیان با ممالک

رسد از اواخر سدة یکم، در زمان حکومت پاکر دوم دریای سیاه شد. به نظر می شمال

های ساکن در شمال و آئورسی 17(هاآلبانیاییها )ارّانیم(، و از طریق  7۷-333/331)

  ایشان این ارتباط شکل گرفته باشد.

 ها در زمان پاکر دومارتباط مستقیم اشکانیان و داکی. 8

شکانی، سیاست بالش را پی گرفت و در این راه ابتکار عملش تا پاکر دوم، شاهنشاه ا

 :Olbrycht, 2016)های سرمتی در شمال و چین در شرق رسید داکیه در غرب، سرزمین

، به 3بیتونیاها نامة پلینی جوان، حاکم سند مکتوب ارتباط اشکانیان با داکی. (217

رومی -دربارة اسیری یونانیاست که در آن  1۷؟(م333) 333ترایانوس در سپتامبر 

متن . (Pliny, X. 74) دها، به پاکر، شاه اشکانی، فرستانویسد که دکبالوس، شاه داکیمی

 نامه از این قرار است:
برای من  0است. او دربارة مردی به نام کالیدرموس 1اسربازی مستقر در نیکمدی 2پولیوسآ( سرورم، 3»)

موس و دینوسیوس بود، به تندیس شما پناه برد و هنگامی که نزد نوشته است. زمانی که او در بند ماکسی

                                                           
1. Bithynia 

2. Appuleius 
3. Nicomedia 
4. Callidromus 
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 03بوده است و اینکه توسط سوساگوس 11تر بردة لبریوس ماکسیموسعیان کرد که پیش ،حاکم روانه شد

 03در مویسیا دستگیر شده و توسط دکیبالوس به عنوان هدیه به پاکر، شاه اشکانی، فرستاده شده است.

 رسیده است.  افرار کرده و به نیکمدی ،خدمتگزاری برای او 02هااما پس از سال

گمان کردم که بهتر است او را نزد  ،( وقتی که او را نزد من آوردند و او همان داستان را برایم گفت2)

زیرا به دنبال جواهری بودم که گفته بود به چهرة  ،شما بفرستم. این کار را پس از کمی تأخیر انجام دادم

که گفته  00خواستم جواهر را به همراه سنگ معدنیمی 01اند.از او گرفته آن را اما است بوده پاکر مزین

ای بفرستم. آن را با انگشتر خود که منقش به ارابه است برداشته اناشکانی در قلمرو بود از معدنی

 .«امچهاراسب است، مهر کرده

ها و موضع دفاعی با داکی احتماالً شاهنشاه اشکانی، با آگاهی از درگیری سخت روم

م ندیده  01امپراتوری در اوایل سدة دوم میالدی، دیگر نیازی به پایبندی به پیمان سال 

 . (Dio Cassius, 68.17)ستانی از امپراتور روم پسرش را حاکم ارمنستان کرد و بدون دیهیم

به موضوع  نیز 00 و 01های نامة دیگر وی، نامه دوپلینی جوان،  70عالوه بر نامة 

پلینی  نوشته شده، 70زمان با نامة که تقریباً هم ،01در نامة شوند. مورد نظر مربوط می

ای از بوسپور به سمت روم را بازداشت اند هر فرستادهبه ترایانوس نوشته که به من گفته

 است را نگه داشته که ویآمده است  0۱شاه کنم. همچنین یک پیک از طرف سرمتس

که شاه  پلینی ذکر کرده، 00در نامة  .(Pliny, X.63)الزم را به دست آورد تا اطالعات 

 00.(Pliny, X.64)تر شما باید بدانید سرمتس برایم نوشته مسائلی هست که هر چه سریع

آیند احتماالً هایی که در این زمان از شمال و شرق دریای سیاه میحساسیت بر پیک

نیان با نواحی شمال دریای سیاه صرفاً با شکست دهد که شبکة ارتباطی اشکانشان می

ها از میان نرفته و همچنان تا حدی برقرار بوده و اوضاع برای امپراتوری روم به داکی

 07حالت عادی نرسیده است.

شود که پس از آنکه اشکانیان به ارمنستان با مرور حوادث گذشته، چنین براورد می

زمان با آن، شان برقرار شد. همخویشاوندان سرمتی دست یافتند، حلقة ارتباطی ایشان با

های شرق تا غرب دریای سیاه نفوذ پیدا کرده بودند که باعث به ها در حکومتسرمتی

های نیمة شمالی دریای سیاه تا دانوب وجود آمدن اتحادیة میان اشکانیان با حکومت

عمالً امتیاز ظاهری  گردید به طوری که امپراتوری روم در موضع دفاعی قرار گرفت و

ارمنستان را از دست داد. در نتیجه، ترایانوس ناچاراً واکنش م بر سر  01پیمان سال 

(، لشکرکشی او LVIII.17نشان داد. برخالف آنچه که دیوکاسیوس گزارش داده است )
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خاطر ضعف در ه بلکه مسئلة اصلی ب 0۷صرفاً برای کسب شهرت و افتخار نبوده است،

 :Raschke, 1978)امپراتوری، به تبع از دست دادن ارمنستان، بود  دیراهبرموقعیت 

517ff).01 های پیوستة ترایانوس، از داکیه تا ارمنستان و ایران، خود در سلسله لشکرکشی

جهت از میان بردن این شبکه بوده است. ترایانوس با پیروزی در دومین جنگ داکی، 

نقره به  تُن( 0۱33)حدود  طال و ده میلیون پوند )بیش از دو هزار تُن( پنج میلیون پوند

توان دربارة که می- و با این سرمایه ۱3(Dio Cassius, 68.14; Thorley, 1979: 184)دست آورد 

های بعدی را انجام دهد. بنابراین، شکست توانست لشکرکشی -مبلغ آن تردید کرد

در عوض شدن موازنة قدرت  نقطة عطفیو به تبع آن از دست رفتن ارمنستان، ها داکی

 به ضرر اشکانیان بود.

 نتیجه

ها، در شمال غرب گیری ارتباط اشکانیان با داکیبرای پاسخ به مسئلة چگونگی شکل

دریای سیاه، تحوالت جمعیتی و سیاسی سدة یکم میالدی در حوزة شمال، شرق و 

با  ت اشکانیدولجنوب شرق دریای سیاه بررسی شد. در نیمة دوم سدة یکم میالدی، 

روم، بر سر مسئلة ارمنستان، به صلح رسید و موجب شد این سرزمین مهم به مدت 

اشکانیان در  پیشرویطوالنی پنج دهه در اختیار اشکانیان قرار گیرد و زمینة  اًنسبت

زمان با این رویداد، اقوام سرمتی شمال، که از پیش با همجهت غرب را هموارتر سازد. 

های شمال دریای سیاه تا خود جاری و خویشاوندی داشتند، در حکومتاشکانیان پیوند ت

بدین ترتیب، پادشاهی داکی نفوذ یافتند و اغلب به صورت متحد حضور پیدا کردند. 

های شمال تا غرب گیری ارتباط بیشتر میان اشکانیان با اقوام و حکومتشرایط شکل

چشمگیر اجناس اشکانی در این اش را در فراوانی دریای سیاه فراهم شد که نتیجه

و  شدمیفرماندهان رومی رد و بدل بین هایی که در این میان بینیم. نامهمناطق می

همچنین نقوش ستون ترایانوس، امپراتور روم، همگی مؤید ارتباطی مستقیم میان 

 ها هستند. ها و داکیاشکانیان با سرمتی

ها ها و داکیانیان، ارمنستان، سرمتیمانند بین اشکای اتحادیهبه وجود آمدن شبکه

میالدی  01امپراتوری روم را در موضع دفاعی قرار داد و عمالً امتیاز ظاهری پیمان سال 

بر سر ارمنستان را نیز از دست داد. در نتیجه، این شبکه رویدادها موجب واکنش 
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ها، ارمنستان و داکی بر ضدها، به ترتیب ای از لشکرکشیامپراتور روم، به صورت سلسله

 هایسرزمینها از بین رفتن حلقة ارتباط اشکانیان با این لشکرکشی پیامداشکانیان شد. 

 اشکانیان در آن مقطع زمانی شد. تسلطغربی و شمال غربی و 

 هانوشتپی
 زیستند.نونی میکردند و در منطقة لیتوانی و التویای کاروپایی که به زبان بالتیک گفتگو می-گروهی از مردمان هندو .3

 گفتند.اروپایی، سخن می-های هندومردمان ساکن در شمال و جنوب دهانة دانوب که به زبان تراکی، از شاخه. 2

های اورالی ای از زبانمردمان ساکن در شمال شرق اروپا و حوضة کارپاتی یا پانونیا در مرکز اروپا که به خانواده. 1

 کردند.صحبت می

ها در این منطقه حضور داشتند که قومیتشان مشخص نیست. ز سکاها، مردمانی به نام کیمریهمچنین، پیش ا. 0

 .Rostovtzeff, 1922: 35-60; Olbrycht, 2000; Tokhtas’ev, 2011ها، بنگرید به برای کیمری

-Olbrycht, 1998c: 208های اقوام سرمت در منطقة دیلمان از آغاز عصر اشکانی، بنگرید به دربارة استقرارگاه. ۱

209; Olbrycht, 2009b: 548-9;ها، که از دریای کاسپی تا دانوب گسترده . ارتباط کهن ایرانیان با سرمتی

 .(201: 31۷1؛ نیبرگ، 31۱301)یشت مستند شده است « های سَیریمَسرزمین»ها با عنوان بودند، احتماالً در یشت
6. http://kiev-tour-guide.at.ua/index/ukraine_history_maps/0-33. 

های جزیره تامان و کرانهدر شمال دریای سیاه در ناحیة کریمه، شبه (Bosporan/Bosporus) پادشاهی بوسپور. 7

 تنگة کِرچ قرار داشت.

 ها بود.اش دریاچة مایوتجزیره کریمه که نام باستانیبخش شمالی دریای سیاه، در شرق شبه . ۷

 ترین پسر مهرداد ششم اوپاتر بود.ق.م، پادشاه پونتوس و بوسپور و جوان 07ق.م و فوت به سال  1۱یا  17متولد . 1

ای در سرزمین کراسنودار روسیه که از شمال با دریای آزف، از غرب با تنگة کرچ و از جنوب به جزیرهشبه. 33

 شود.دریای سیاه محدود می

 دهد.گیرد و مرز بالروس و لهستان را تشکیل میرودی که از استان لووف اوکراین سرچشمه می( Bug. بوگ )33

ازدواج کرد؛ زیرا ایشان بودند که از  (Aorsi)ها یا آئورس (Syrakes)ای از طوایف سیراک احتماالً با شاهزاده. 32

 .(Strabo 11.5.8)فرناک حمایت کردند 

مردمانی جرمنی/ژرمنی که در براندازی امپراتوری روم غربی و ظهور اروپای قرون وسطی ( Gothsها ). گُت31

 نقش مهمی داشتند.
14. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RomanEmpire_117__Moesia_Superior_and_Moesia_ 

Inferior.svg 

ها جزو مردمان ها این اجماع وجود داشت که داکینظر وجود دارد. تا مدت ها اختالفدربارة قومیت داکی. 3۱

 (Ion Grumeza)توسط یون گرومزا  2331ای که در سال شدند. اما در پژوهش انتقادیتراکی محسوب می

دهی از ها رد شد. چکیدة پژوهش گرومزا بر آن است که نوعی تعمیمانجام گرفت، برداشت تراکی بودن داکی

آگاهی، به طور ر نویسندگان کالسیک صورت گرفته است؛ بدین معنا که اقوام شمالی خود را، از روی کممنظ

دهی جای گرفتند. ها قرار داشتند در این تعمیمها هم که در شمال تراکینامیدند که داکیکلی، تراکی می

 .Grumeza, 2009: 1-19ها، بنگرید به ها/داکی با تراکیبرای وجوه تمایز گت

 .Olbrycht, 2001a; 2001bها، بنگرید به: ها و سیراکبرای اطالعات بیشتر دربارة آئورس. 30

 ای بر کران دریای سیاه میان استپ دُن، دلتای ولگا و قفقاز.منطقه. 37
18. http://www.face-music.ch/nomads/sarmaten_en.html 

http://kiev-tour-guide.at.ua/index/ukraine_history_maps/0-33
http://www.face-music.ch/nomads/sarmaten_en.html
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گیرد، در راستای مرز اوکراین با رومانی و مجارستان رودی که از اوکراین سرچشمه می (Tisa/Tisza)تیسا . 31

 پیوندد.گذرد و در صربستان به دانوب میشود، از مجارستان میسرازیر می

اما برخی از یونانیان آنها را با نام نامند دهد که بومیان و رومیان ایشان را داکی میدیوکاسیوس گزارش می. 23

 ,.Pliny, NH) گویندمیها داکی گوید رومیان به گت. پلینی نیز می(Dio 67.6)شناسند می (Getae)ها گت

4.12.80). 

 .Russu, 1944: 376-399شناسی نام سرمیزگتوسا، بنگرید به برای ریشه. 23

، 332-333، به مناسبت جنگ سال (Tropaeum Traiani)سی در کتیبه بنای یادبود ترایانوس در ادامکلی. 22

 VICTO EXERC]ITU D[ACORUM] ET?)کند که بر سپاهیان داکی و سرمتی فائق آمد ترایانوس ذکر می

SARMATA]RUM …): 
http://cimec.ro/Arheologie/tropaeum/introen/body.html 

ها و جناح روم متشکل از نیروهای ایاالت مویسیای سفلی و علیا، پانونیا، بریتانیا، سوریه به عالوة کماگنی. 21

 .(Gostar, 1979: 122; Tudor, 1979: 104)ها بود مقدونی

 در رم برپا شد.ها که ستون یادبود پیروزی ترایانوس بر داکی (Columna Traiani). ستون ترایانوس 20

 :Cichorius, 1896: Tafel XXIII-XXXVIIIهای ستون ترایانوس، بنگرید به برای نقوش شرقی. 2۱

https://arachne.uni-koeln.de/Tei-Viewer/cgi-bin/teiviewer.php?manifest=BOOK-ZID1356140 

 .(Wolski, 1993: 177)ولسکی احتمال سرمتی بودن آنها را بیشتر دانست . 20

 (Epigrams) قطعاتم بود که بخاطر دوازده کتاب  332/330-1۷/03شاعر رومی اهل اسپانیا بین  (Martial). مارتیال 27

 امپراتوران دومیتین، نروا و ترایانوس، در رم منتشر شد.م، در زمان  331تا  ۷0های شهرت دارد که بین سال

ق.م( وقتی بر  01-323تاریخ حکومت پونتوس در این عصر مؤید این نظر است؛ مثالً مهرداد ششم پونتوسی ). 2۷

. نمونة دیگر، (Olbrycht, 2004: 338)کریمه و البیا غلبه کرد، شهرهای غرب دریای سیاه هم به وی پیوستند 

ق.م(، شاه پونتوس، با ادسوس در غرب دریای سیاه است که در کتیبة وارنا  3۱۱-313رناک یکم )ح. اتحاد ف

 . (Ibid: 334)ثبت شده 

نسب بالش یکم قطعی نیست؛ اگرچه در آنجا صراحتاً تاکیتوس ونن را پدر بالش معرفی کرده و اغلب هم . 21

. اما دیگر (Schippman, 1980: 54; Wolski, 1993: 163; Huber & Hartmann, 2006: 497, n. 43)پذیرفته شده است 

 ;Dio Cassius, LXIII, 5)اند اند و غالباً تنها نام برادرانش را آوردهمورخان کالسیک نام پدر بالش را ذکر نکرده

Flavius Josephus, Ant. XX, 69)( را پدر بالش معرفی کرده 1۷-33. برخی اردوان دوم )اند م(Sellwood, 1983: 

295; Olbrycht, 1998c: 177). 

 (Debevoise, 1938: 198)م برای دسترسی به کیلیکیه و سوریه  72اتحاد بالش یکم با حاکم کماگنه در سال . 13

 یکی از نمودهای این پیشروی به سمت غرب بود.

اتحاد اشکانیان با  ، مورخ یونانی سدة یکم میالدی، صراحتاً به(Memnon of Heraclea)ممنون هراکلیایی . 13

. سند دیگر ارتباط (Memnon, FGrH 434 F 1, 22,3-4 apud McGing, 1986: 63)کند مهرداد پونتوسی اشاره می

شده به مهرداد اوپاتر در جزیرة دلوس نزدیک مهرداد دوم اشکانی با مهرداد اوپاتر پونتوسی کتیبة معبد تقدیم

 :McGing, 1986)عنوان شاهنشاه کنار نام مهرداد اوپاتر آمده است  است که در آن، نام مهرداد دوم اشکانی با

 .(Olbrycht, 2009a: 170-171; Olbrycht, 2011: 276). برای شواهد بیشتر دربارة این اتحاد، بنگرید به (90-91

و شمال قفقاز  رود تویسرکان، آذربایجان و جنوبگورها با وسایل یکسان سرمتی در منطقة نوروزمحلة دیلمان، خرم. 12

های فلزی سرمتی در آنها یافت شده که نشان شوند؛ مثالً آینهاند که تنها به ابزارآالت جنگی محدود نمییافت شده

 .(Olbrycht, 1998c: 209-210)دهد در زمان صلح حداقل روابط تجاری میان این مناطق برقرار بوده است می

 .Olbrycht, 2012نگرید به برای ارتباط فرهنگی میان این مناطق، ب. 11

http://cimec.ro/Arheologie/tropaeum/introen/body.html
https://arachne.uni-koeln.de/Tei-Viewer/cgi-bin/teiviewer.php?manifest=BOOK-ZID1356140
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 (Krasnogorovka-III) 1-گورگاه کراسنُگُرُوکا. 10

ها دربارة این خنجر خنجری منقش به سر بالش یکم در گوری سرمتی در منطقة آزف یافت شده است. تحلیل. 1۱

به دست  م( به عنوان غنیمت جنگی 7۱یا  72ها در قفقاز )سال توانسته در جنگ با آالنمتفاوت هستند: می

ای اشکانی یا متحد ایشان بوده باشد یا به معبد یا محرابی تقدیم شده زادهآمده باشد و یا متعلق به نجیب

 .(Treister, 2001a: 195-206; Treister, 2001b: 37-51)باشد 

گرفت؛  ها، به ایاالت روم حمله کرد، خود رم در معرض خطر قرارهنگامی که پادشاهی داکی، با کمک سرمتی. 10

جزیرة ایتالیا، ها، و شبهچون با تصاحب ایاالت مویسیا، دالماتیا و پانونیا، تنها مانع میان دکبالوس، شاه داکی

 .(Lozano, 2014: 40)های آلپ بود کوه

ها( را، بخاطر رویکرد ها )آلبانیاییترایانوس، پیش از لشکرکشی به تیسفون، تصمیم گرفت ارّانی. 17

 .(Gregoratti, 2014: 533)شان تنبیه کند «دوستیاشکانی»

 .(Cuntz, 1926: 193)گذاری کرد میالدی تاریخ 332بهار یا تابستان کونتز زمان نگارش نامه را . 1۷

نمایندة مویسیای سفلی بود.  333کنسول و در اکتبر  ۷1در سال . (Laberius Maximus). لبریوس ماکسیموس 11

-Sherwin)دوباره کنسول شد  331ها فرمانده لشکری بود و در سال اکیاو در جنگ نخست ترایانوس با د

White, 1966: 662).یعنی کالیدرموس در جنگ نخست دستگیر شد ، 

 .(Shewin-White, 1966: 662; Bârcă, 2013: 117)ای سرمتی بوده است احتماالً فرمانده. (Susagus). سوساگوس 03

ها، ها، آئورسهای شمال دریای سیاه و از طریق رکسالنها در استپیکالیدرموس از طریق سرزمین سرمت. 03

 ,Olbrycht)های سرمتی، که در این زمان متحد طرفین بودند، نزد شاه اشکانی فرستاده شد ها و آالنسیراک

1998c: 187; Bârcă, 2013: 117)ای از اشکانیان در بنادر مهم پیرامون دریای سیاه یافت نشده است. سکه (Stolba, 

 ها بوده است.؛ ارتباط ایشان نه از طریق مناطق ساحلی، بلکه از طریق استپ(115-132 :2005

-333اش حدود سال . ماجراجویی(Treister, 1990: 35)کالیدرموس تقریباً ده سال در دربار اشکانیان بوده است . 02

م، بوده است 33۱تا  331های ن سالشروع شده و سفرش میان داکیه و ایران بین دو جنگ داکی، بی 332

(Sherwin-White, 1966: 663). 

همراه نداشتن جواهری مزین به چهرة پاکر این حدس را برانگیخت که احتماالً بردة مزبور اصالً در دربار . 01

ت بودن . راس(Lepper, 1948: 168)اش را توجیه کند سالهاشکانیان نبوده و این داستان را جعل کرده تا غیبت ده

یا دروغ بودن ادعا فرقی در اصل قضیه ندارد. حتی اگر هم داستان ساختگی باشد، کالیدرموس داستانی را 

 ها با اشکانیان است.برگزیده که باورپذیر باشد و آن بر مبنای ارتباط داشتن داکی

. احتماالً Treister, 1987: 213-219برای بحث دربارة نوع سنگ معدن و تفاسیر مربوط به این نامه بنگرید به: . 00

 .(Treister, 1990: 33-36)فلزِ روی همراه داشته است 

 .(Pliny the Younger, 2006: 367)ها که قلمرو ایشان در شرق دریای سیاه بود شاه کیمری. 0۱

ات خود ها مربوط است، هر چند احتمال تحرکاشاره شده احتماالً به تحرکات آالن 00که در نامة « مسائلی. »00

 .(Sherwin-white, 1966: 650; Longden, 1931: 20)اشکانیان هم مطرح شده است 

اما لپر آن را نقد  (Cuntz, 1926: 193ff) داندرا در ارتباط با عملیات ترایانوس علیه اشکانیان می 01کونتز نامة . 07

 .Shewin-White, 1966: 648-649. برای نقدهای بیشتر، بنگرید به (Lepper, 1948: 165ff)کند می

اند، بنگرید به اش به شرق اشاره کردهبرای منابع باستانی که به شهوت ترایانوس برای شهرت در لشکرکشی. 0۷

Hartmann, 2010: 592-3. 

 .Hartmann, 2010: 602ffبرای نظرات مختلف دربارة دلیل لشکرکشی ترایانوس به شرق، بنگرید به . 01

 .(Thorley, 1979: 190, N. 7)ه برای پرداختی نود سال ارتش روم کافی بود این ثروت بادآورد. ۱3
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