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  پثشةکی
  

خؤشةويستم؛ پشووبايةک لة ژيـان و هةناسـةيةک لـة خـةياص، پؤلـووی      
ت بة سةر دةکةنةوة و عومری تازةی بة سةر دةگرنةوة. تـؤش بـؤ   وئاورگی ذابردو

بة  یمةنی خؤت و کةونةنيشتمانی خؤت ئاوةژوو دةبييةوة. دةبةثک لة تناتسردوو
  هةنگاوی هـةوراز و لثـژان.   گةذيدةژيانی پثدةشتان و پيادةيةکی خؤشسوارةيةکی 

شـينی ئةسـتثران و نـة مانـگ و     ونة چارةنووسی ذابردووت دةخةية ئةستؤی ذاخ
  نةچارانی کاران. ذؤژگريان دةکةية بيانووی دةم لة پووشی و پث

تؤ لةم سةفةرةدا زنـة و کـوثراوان بـة چـاو دةنگثـوی و کانيـاوی ذوون و       
مةند و خوذثن ئاوپذيشکثنی هةناوت دةکةن. جـاری وايـة توولةذثيـةک    ذووباری 

اتة ختو ويرةويری کؤذی موغان دةدةتباتة سيلةی ديواری پةرستگايةکی ئاورگةش 
دا  نةوسی بةهةصپة و تاسـةبارت بـة خـؤی    .انیحوهةوايةکی ذوو نثو جةغزی کةش

هةراشـت لـةو    دةشکثتةوة و بؤ دةمثک تثدةمثنث و لة فذة دةکةوث، بـةآلم بـريی  
ناخی مثژوودا و سةرةسـووذکث و   دةترازثنث. تؤ ذثبواری سةفةرثکي بة ةیيويتثما

ــيماني ــةتةپةی پةش ــث يدص ــ   پ ــکي مي ــة کؤش ــة، ن ــةرچاوت بةرين ــاوث. ب ران ـن
پةجنةبةخوثنی مششثروةشثنی کوصکنی هةصتدةخةصةتثنث و نة دميةنی پادشايةکی 

پذ بة ناخی خؤت پثدةکةنی و دةصثی (؟!) دةتوانث زراوت بةرث.  هةصبژاردةی يةزدان
  ». لة ماصی خودا ذيشی پاتشا گةسکة«

ث بناغةی پاشخانی بريی لةسةر بـةذثچوون  زرلةشکری پةذ بةسةری مل بة
وفيکةی ذؤژگار بةدةر و دوورة. خةمی نـان   اکفدامةزراوة و بةهةصکةوت کةسی لةو 

، ما. وو، ئةوی مادةتوانث تةنگ بة هةبوونی دةنگی بوون هةصبچنث. ئةوی چوو، چ
  دا وثص و عةوداصی. ةذی و بة شوثن دةروويةکی دةربازبوونشتؤ پشتةو

وانی پـريی و کاصـةبةيانان نيگـات گـريؤدةی     يةختشةوانة گوثذادثری حيکا
ئاسؤيةکی مةيلةوذوونة و چاوةذوانی نةزيلةبثژی ذووناکيدةری زةمانی. شةپؤلثک 
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ثتة بةرچاوت کة باوةگةورة و دايةگةورةی تـؤ  لة شادمانی ذوو دةکاتة دةروونت. د
وة. لـة بيسـتووان و ديتووانـت    واندذوةجاخی گةورةماصي ئةم نيشتمانةيان هةصـگ 

» ديـؤدؤرووس «و » ئارريـان «و کـا   ی باوکی مثـژوو »هثرؤدؤت«بيستووة و مريزا 
ی شريمژی »گزنفؤن«گرتووة و  ژيانةيان بة دةفتةر هةرکام لة گؤشةيةکةوة ئةم جث

دا  کةچی تؤ سةرت لة نثو سـةران  ؛برية تؤی هةر لة و قوتابيي سوقرات، ئازايةتی
وة. ـی دادةوانی لةنگةری بةزيوونة. با بة دةسيت و بووية سةپانی پووشث. تةرازو

ی باص دةکوتی. دثتة سـةرت ببـی بـة پرسـةگثذ    بة خؤدا دةگلثي و لة ويشکةمةلةدا 
  خاسةخةونةکانت، بةآلم بة کردةيةکی پووچی دةزانی و پاشةگةز دةبييةوة.

باشة چارةنووسی تؤ بؤ مثژووکـرد و خؤذةنگـة؟ کـث تـؤی تثنـةهثناوة و      
نةخيوثندوويةوة؟ وةکوو دةصثن دةنگی دلثرت بة هةوای ئةم نيشتمانة ساز بووة. لة 

ةسثک دةرزی هةصدابا جةنگةی نؤرة قسةی تؤدا، کةس سريوةی نةهاتووة و ئةگةر ک
  گوثت لة ترپةی دةبوو.

تؤ لةم سةفةرةدا چاوت بة کلةسوحبانی ذشتووة، کةچی تـةمثکی خةسـت و   
هةوروهةآليةکی ناخؤش، ناهثصن چاوت هةتةر بکا. خةريکة ذث دةرنةکةی. بة سةر 

دةشثوث. سةری زمانی  ذثيانثک سةرت لث دةکةوی و لة شةشدا  متتمان و هةصدثران
و دةصثی کةواية من لثرة ون بووم. کؤنةزامت دثنةوة سـوث. تةماشـا   خؤت دةگةزی 

دةکةی برينت ديواودةرة و کؤترةباريکةی تثوةدةچث. ژانثـک ذووحـت دةهـةژثنث.    
ذی و چاوی بةستی و تؤش بة زذةخةونان ذازی بئةوةی هاوبةرماصي تؤ بوو دةستی 

  .. .يةوة.فةذ بذا بووی. بةخثر بثيةوة لةم گةشت و گةذانةی کة ئاوا بث
*  

لة ذةوتی ئاژوانی ذؤژگاردا، زانستثک سةرانسوثی بستووی ژيـانی کـرد و   
ئةگةر قووص   تازةوپؤی زيادةی مثژوو بوو. خوثندنةوةی  ئةويش هةصپةرتاوتنی لق

  تثذاچوون و پارسةنگ ذاگرتنی تثدا دةبـث، سـةفةرثکي خـؤش و سـةرکةوتووية.     
 يـان و بايـةخی خؤ  نةر نـاکرث پووش بة س ،کةس و مةبةست و ذووداوی سةرةکی
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الوةکی، ئـةرکثکي نـوث    یهثنانی ئةم ئاماجنة جگة لة توثژةران پثدةدرث. بؤ وةدی
هـةتا لـةم کاروانـة     ،و مثژووزانی خؤماصـي  ةوةدةکةوثتة سةر شانی مثژوونووس

ـ وو اليــکراو ئةگةرچی ناشکرث هةم وةپاش نةکةوث. مثژوويةکی تؤزتةکثن ةک ــ
وگؤصی کةمتر وةبـةرهات و   گةر هاتوو هةصسةنگاندنةکة گرثپثی ذازی بن، بةآلم ئة

  دا کذيار و برةوی هةية. ی لث نةنيشت، لة نثو کؤمةصي زانستیيذةنگی دةمارگرژ
ئةم بةرهةمةی ئثستا کةوتؤتة بةردةستان، يةکثکة لـةو سـةرچاوانةی کـة    

کووری گـؤلی  لـة بـا   هؤزی پارس ،تةوةرةی زانسيت ذةچاو کردووة. وةکوو ديارة
دةبـث   ،ژياون و بةپثی ناونيشانی هثندثک لة سةرچاوة ذاست و ذةسةنةکان ورمث

وپؤيان هاويشـتبث. وةک دةصـثن ذةنگـة گونـدی      هةتا دةوروبةری چؤمی زثية پةل
بـث و وشـةکة لـة    » اوپارسـو «و » وثپارس«، هةمان ی نيزيک پريانشار»پةسوث«

دا تووشی سوان و گؤذانی دةنگ بووبث. پاشـان کؤچيـان کـردووة و     درثژةی زةمان
  بةرةو باصي باشوور داخزاون و لةوث بنةمای حکوومةتيان دامةزراندووة.

بـةپثی   ،ي دايکی کوورووشی پارس»ماندانا«و باوکی  پادشای ماد ئاستياگی
  وةجـاخ و شـانی خـؤی     خؤ ناکرث کچی دابث بة پياوثکی بـث  ،کولتووری سةردةم

 تازةيـةی   زؤر وثدةچث ئـةم خزمايةتييـة  ی ديکةش پث شکاندبث. بة لثکدانةوةيةک
بيانباتةوة سةر دوو بةرةبابی ، بگةذثتةوة بؤ ئامؤزايةتيی کؤن و »پارس«و » ماد«

دا  دةسـةآلت و بـة سـةر پارسـان     وصـةمةند و خـاوةن  دةزووتر بوونة ماد  .سةرةکی
هةصگةذاوةتةوة و سـةرکردةکانی  ي باپري ذاشکاون،بةآلم پاش ئةوةی کوورووش لة

کة ئاستياگی تثشـکاو بـة النـةوازی لـة     نةکثشاوة لث لة خشتة بردووة، هثندةی 
ـ  گؤشةيةکی دةس کـوورووش  دا مـردووة. ئيمپراتـؤريي مـاد ذووخـاوة و      ریةبةس

ـ ی باپريةگةورةی »هةخامةنش«ناوی نوثی دامةزراندووة و دواتر ی ثکحکوومةت ةم ئ
بةآلم وةکوو لثرةش تووشی دةبن، سـثبةری   ؛بة باآلی دةسةآلتةکة بذاوةخانةدانة 

  کاص نةبؤتةوة. يان ذةنگ ،هةتا قةدةرعةيامثکي دوور ،دةوصةتداری و بريی مادی
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ـ  ووشـ، داريانـاشـکرم بثستوونی بةپثی دةقی بةردةنووسی ـ ـدةست ة ـی ب
لـة   کةس ذاگةيشتووة، سةری پث چةماندووة و دوو جـاريش مـةزنانی مـادی    هةر

 دا بةزاندوون و چاوي کؤصيون و گوث و لووتی بذيون و هةرکامةی لة ئةستةمةشةذان
هةتا خةصکيان پـث چاوترسـثن    ،هةصواسيون هةولثرو  گمادانةدةروازةی شاری هة 

بکا. ئةم پادشاية، هةرچی کردوويةتی و نةيکردووة، هةمووی هةر دةباتةوة سـةر  
ی ساصـة  ۲۲۸ ئةم کث لة ماوةی . بةسةرکردنةوة و تثخوثندنةوةی ئةهوورامةزنة...

ووة و نةيکردووة و شياوی باسة، ناصثم هةمووی، چی کرد دا  دةسةآلتی هةخامةنشی
  بةآلم زؤربةی لثرةدا باسی کراوة.

ئةم کتثبة بةرهةمی داواکراوی زانکـؤی کةمربجيـة و مثژووناسـثکي ديـاری     
دا  کراوةتة سةرپةرست و دةمذاست و چاوةدثری. لة ذاستی» ئيليا گثرشثضيچ«وةکوو 

، بةآلم وةکوو »هةخامةنشی«و » ماد«سةبارةت بة  کتثبةکة دوو بةشی سةربةخؤية
تةنيا بةشی دووهةمی کردؤتـة فارسـی.   » فةر مورتةزا ساقيب«بةذثز  ،بث  ئاگام لث

. ندا چاپی کردوو و لة دوو بةرگ نهةردک بةشی وةرگثذاو» تةميوور قادری«ذثزدار 
م زياتر بة دصةوة »فةر ساقيب«، کارةکةی من کاتثک لةم وةرگثذانانة خوردبوومةوة
. بةختم چاکی م کردة کوردی»هةخامةنشی«نووسا و بةم پثية هةر بةشی سةربةخؤی 

کــارثکي زيــادی و بــةآلم  ؛نهثنــابوو کــة دوو دةقــی فارســيم بــة دةســتةوة بــوو
ی دوو گرتنی ذستة و بذگة کاتی پثک  لة :دصةذاوکةيةکی ديکةم لة چارةی خؤم نووسی

دةقةکةدا، تووشی جياوازيي نثوانيان دةبووم و نيشانةی پرسيارم لةسةر دادةنان. 
بؤوة و ماوةيةک دةسـتم هةصـگرت، کـةچی دواتـر     ت دصم لة کارةکةم ساردثهاوام ل

تثذاچوومةوة و تةمام گرت پاش تةواو بوون لةگةص دةقة ئينگليسييةکة بةراورديان 
م بة داصدة دانابوو کـة مامؤسـتای   »عةلی مةميةندی«ا کاکة د بکةمةوة. لة دصي خؤم

تـاهريی  «دا پثخاوسم و پاش ئةوةی کاک  ئينگليسی شارةزای ئةو زمانةية. خؤم لة
هثنام و سپاسی دةکةم، کاک عةليم هةصپثچا و ئـةويش    ، دةقی سةرةکی بؤ»خةديو

 کردبوون، پشوو هةموو ئةو جثيانةی ديارمي چةند حةوتوويةک بث ،کاری ذاست بث
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گرتنةوة. بةپثی ئةجنام و ئاکامی کارةکة، وردبينيی پتری  لةگةص دةقی سةرةکی پثکی
  باشـتری  » قـادری «ی واشـة  ربة المانةوة ذوون بؤوة، ئةگةرچی جـا » فةر ساقيب«

نةنووسـاوة و خـؤی   واية کاک عـةلی هيچکاميـانی بـة دصـةوة      چةلیلث زانيوة. 
ة، بةآلم پثتان وانةبث هةروا بـة هاسـانی.   هثناووةبةر مذشتؤتةوة و منيش سةريدا

لثم دصمةند نـةبوو، جـا    کةچیکثشةی زؤرم کرد و شةذی لثکدانةوةم پث فرؤشت، 
  بؤية هةتا ماوم خؤم بة قةرزدارباری دةزامن.

نةيانکردبوونة فارسی و » قادری«و » ةرف ساقيب«تةواوي ئةو پةذاوثزانةی کة 
ن هةصة تثـدابوو. هـةموويامن لـة ذووی    خؤيان ذايانگواستبوون، گةلثکياهةروةک 

دةقــی ســةرةکييةوة ذاستةوپاســتة کردنــةوة. الم وايــة بــةم هةنگاوانــةی باســم 
. بةرچاوی خوثنـدةواری کـورد   خرابثتةلة فارسييةکان  ردةقثکي پتةوتدةبث ،کردن

ة ذةنگة بة تةنگةوة بوون و پةژارةی تثداچوونی زمان و ديرؤکی هةرمثي ژيان نةباي
  خؤم لة قةرةی کارثکي ئاوا قورس نةدابا... .

ـ ـاسـن شـةميـةدئـةمـاک حمـ، کتوو پةروين پريةبابیاخ ـ  ةم،ـةن اک ـک
ـ ـارةکـی کـؤشةيةکگهةرکام  مةننان، و کاک هةباس چراغ زادة ئاوات حةکيم ان ـةي

ـ ةجنةيان هةروا نةخشـني بـث. ئ  ـوپ دةست ،بؤ گرمت ـ  ةرکی ــ  چـاپی اروباری ـک
و ئةويش بة ذووي گةشةوة » حانیؤذدؤخ رمةد ماج«سةرشانی کاک  کتثبةکةم خستة

  ذايپةذاند و ئةمةگدارمي.
  دا پثويستة بة چةند تثبينييةک قسةکامن داکووژثنم: لة کؤتايي

وشـة يـان    ،بؤ تثگةياندنی مةبةست، لة هةر جثگايةکی پثويست بووبث -۱
  ذستةيةکم زياد کردووة و نيشانةی قوالپم بؤ داناوة. 

  ».فةر مورتةزا ساقيب«، کورتةنيشانةية بؤ »م«يتی پ -۲
  ».وةرگثذ«، کورتةنيشانةية بؤ »و«پيتی  -۳

 سةالحةددين ئاشتی
ی زايينی۱۱/۶/۲۰۱۲ی هةتاوی ۲۳/۳/۱۳۹۱  



 
 

  
  



 
 

  

  

  

  
  1شي  به

  
  و هةخامةنشييةکانسةرهةصدانی 

  ريی خؤيانؤدامةزراندين ئيمپرات
  

دا، کة بؤ  ی خؤی»مثژوو«ؤناين، لة سةرةتاي کتثيب هثرؤدؤيت نووسةري ي

دؤزينةوةي ماکة و هةوثن و کةرةسةي نووسيين بة جةرگةي سـاآلين نثوةذاسـيت   

ـ  ي پثشـةدةی پثنجةمـس ـ  نـزايي ـ ـدا گ ث ذووداونووسـةواين ئثـراين   ـةذاوة، دةص

. و ئاسيا سةبارةت بة دةسپثکی تثکهةصچوونةکاين نثوان ئورووپا هةگبةيان پذ بووة

نووسةر بة درکاندين مةبةستثکي ئةوتؤ و بة شثوازي سةيری خؤي خةياصثکي وا لة 

بريي خوثنةردا بةدي دثنث کة گؤيا لةو چـاخ و خولـةدا زانسـيت مثژوونوسـيين     

ان بةآلم بة خوثندنةوةي بةرهةمةکة بؤم ،وةک نةريتثکي زيندوو برةوي بووة ئثرانی

يؤنـاين ويسـتوويةيت بؤچـووين     دا ئةفسانةسـازيي  دةردةکةوث کـة لـة ذاسـيت   

[بةذاسـتی]  ذةخنةگرانةي خؤي لةگةص ذاسـتينة بگوجنثنـث و بسـازثنث، چونکـة     

دا.  هيچ دةور و دةستثکيان نةبووة لة نووسـينةوةي مثـژووي خؤيـان    ئثرانييةکان

چ بةصگةيةک سةبارةت بة هـةبووين وثـژةي   دةبثتةوة کة هيهةروةها بؤمان ذوون 

بة دةسـتةوة نييـة و تةنانـةت     دا خؤماصيي ئثراين لة سةردةمي هةخامةنشييةکان
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پثکيهثنـابوو لـة ئـارادا     لة نةينةوا ١بانيپاص کتثبخانةيةکي وةکوو ئةوةي ئاشوور

ــايةتيية    ــة کةس ــةبارةت ب ــة س ــثک چــريؤک و نةزيل ــبةت کؤمةص ــةبووة. هةص ن

يةکاين ئةم مةزنةماصة ذثکخرابوون، هةروةک ئةو بةند و بةيتانةي کة بة  مثژوويي

کاکص و نثوةرؤک دةچنةوة شاين چريؤکان و پثکهثنةري بةشثکي گرينگ بـوون لـة   

ي داهثناين ئةم نةريتة ييماکةي پةروةردة و ذاهثناين ئثرانی. جا ئثمة کاتثک قورسا

دةنـگ هةصـدةبذث و دةصـث چـوار شـثوة       بؤ دةردةکةوث کة هثرؤدؤتزارةکييةمان 

گثذانةوةي سةبارةت بة گووران و سةرهةصداين کوورووشـي گـةورة و زياتريشـي    

 دا بةآلم ئاشکراية تةنيا لة سةردةمي ساسانييةکان ؛دةربارةي بنةباين ژياين زانيوة

بوو کة بانگةشـةي هـةبووين مثژوويـةکي نةتـةوةيي هاتـة گـؤذ و ئـةويش بـة         

  .هودانةکاين ئثمة هةر ئةفسانة بوو پث

ي يبوردةي چؤنيـةت ريةکثک لة بةصـگةنامة کـةوناراکاين ئثـراين کـة سـة     

ی داريووشي يةکةمة. ئةم دةقة دةوروبةري ساصي »کارنامة«ذووداوةکان دةگثذثتةوة 

بـةآلم   ،هةصـکةندراوة  پ. ز. لةسةر سينگي تاشةبةردثکي کثـوي بثسـتوون  ي  ۵۲۰

 بةداخةوة ئةم بةصگةيةش تةنيا جةغزثکي تةنگةبةري يةک دوو ساصة دةگرثتةوة کة

نووسراوة،  زياتر بة مةبةسيت پاساودانةوةي کار و هةنگاوةکاين داريووش واديارة

ئةگـةر بثتـوو مباهنـةوث ذوو    لةمة  قينةکاين ديرؤکي. جگةنةک دةرخستين ذاستة

ي يبکةينة باسي هةرمثي دةسةآلت و ناسيين چواربةندة و پثکهاتـةي شاهانشـايةت  

، تووشي ناوي نيزيکةي سی نةتةوةي بةرفةرمان دةبـني کـة لـة ذووکـاري     ئثران

ــة بةردةنووســةکاين بــريةوةری ــار کــراون و دميــةن و قةآلف تيان لةســةر دا تؤم

بـةآلم   ؛جةمشـيد گيانيـان وةبـةرهاتووة    شةقصةبةردي ديوار و گؤذةکـاين تـةخيت  

 و نة هثندةي درثژکردنةوةي هثرؤدؤت ينوکووذ کةم  تةنانةت ئةم زانيارييانة نة بث

                                                            

(ئاسوور). ئةم پادشـايــة پياوثکــي    ئاشووری پ.ز) پادشاي ۶۲۶-۶۶۹ئاسوور بانيپاص ( -١
 و ئيالم بگرث.و. بةدةسةآلت و ئازا بوو کة تواين خاک و هةرمثي بابل
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ي ذثکخسـتين  يوپؤن. ئةم شوثنةوارانة هيچ شتثکمان سةبارةت بـة چؤنيـةت   بةپةل

اتؤري و بارودؤخي دةسةآلتةکة بؤ ذوون ناکةنـةوة. لـة اليـةکي    ودةزگاي ئيمپر دام

ثک صديکةوة ئثستاکة گةلثکمان بةصگة و شانيک کةوتوونة دةست کة بريتني لة کؤمة

. ئـةم بةصـگانة   و پاپريووسةکاين دؤزراوةي ميسر جةمشيد و بابل تةتةصةي تةخيت

ةبارةت بة شوثن و جةماوةري نيشتةجثيان بـؤ  زانياريي باوةذپثکراوي زيادميان س

وپـؤي   دةخةنةذوو و تيشکثکي شـايان و شـياوي سـةملاندن داوثنـة سـةر ذايـةص      

ئثمة  يبةآلم تثکذايان زانني و زانياري ؛ودةزگاي ئيداري و بةذثوةبةرايةتيی پارس دام

سـي زؤر کـةمتر   بواري سيا چاو لة تييةوةلة بواري مثژوويي، ئابووري و کؤمةآلية

وگؤذ دةکةن، جا هةر بؤية ناتوانن کةلثنی نووسني و نةريتثکي ئةدةيب  تووشي ئاص

بـة هثـرش و    مثژوويـي سـةبارةت   يپذ بکةنةوة. هةروابثتـةوة هثنـدثک زانيـاري   

دا  زاييين کوورووش لة دةقي ذووداونامـةي بـابلي   ی پثش۵۳۹لةشکرکثشاين ساصي 

ــة و چا  ــةت جووص ــة باب ــراوة و ل ــار ک ــةکانالتؤم ــةکاين جوول ــةکاين  کيي کتثب

  [پثغةمبةراين] سةردةماين لةمثژين بذثک شتمان لث ذوون دةکةنةوة.

ــان   ــؤريي خؤي ــوةي ئيمپرات ــة چوارچث ــةروةي ل ــراين لةب ــاوةين  ئث دا خ

بوون، دةبث بة بةختيار دابنـدرثن. سـةرچاوةي    ةوةنامةنووس  ژياناينخوثندةوار

لـة اليـةن   ي گـرياين ئاسـياي بچـووک    يبـة چؤنيـةت  سةرةکيي ئثمـة سـةبارةت   

بـؤ ماوةيـةکي    کوورووشةوة و هـةروةها دةرکـةوتين ئـةم مةبةسـتة کـة ئثـران      

. پثنووسـي نووسـةراين يؤنـانني    هثزثکي دةريايي داندراوة، بة درثژخايةن بة زل

ة بة دةست داريووشـي  وپؤی وةرگرتين باج و پيتاک و لثداين سک ذثکخستين ذايةص

و بةزاندين  ي تثکشاين قؤشةين ئثران بةرةو ئورووپاييةکةم و هةروابثتةوة چؤنيةت

دا، ژثــدةري يؤنــاين  و کوذةکــةي ســنووري ئــةو خاکــة لــة زةمــاين داريــووش

بـة   گثذاوياننةوة. باس و بةسةرهايت هثرشی کوورووشـي گچکـة بـؤ سـةر بابـل     

هثناين تـانـج و تــةخت، هــةر يؤنـاين خسـتوويانةتةذوو.      مةبةسيت وةچنگ
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ان کة لة سؤنگةي ذاپةذين و هةصگةذانةوةي ئثرسةربوردةي يةکييةتيي ئيمپراتؤريي 

دا گريؤدةي باري شصةژان و لثکدابذان  لة ذؤژگاري ئةردةشثري دووهةم ١ساتراپةکان

هثناوة و ذثکيخستؤتةوة يؤناين تؤماريان  ي پثيهاتووة و ئةردةشثري سثهةم کؤتاي

دا  مةقـدووين کردووة. سةرةجنام چلؤن حکوومةت لة بةرامبةر پـةالماري پادشـاي   

لثکهةصوةشاوة، هةمووي هةر نووسةراين يؤناين بؤيان گثذاوينةوة و خؤمـان بـة   

قةرزدارباريان دةزانني. وةکوو ديارة سةرچاوةکاين يؤناين هةر تةنيا گةآلصةيةکي 

نةهثناوة، بةصکوو کـارثکي وايـان کـردووة هـةتا      ويت ديرؤکييان بؤ ئثمة بةديذو

ــازکردنةوةي و       ــؤ س ــذوا ب ــةورازتر ب ــوث ه ــةردةمي ن ــاين س ــتی زاناي بذش

وثنةهةصــگرتنةوةيةکي ورد و بــاريکي مثژوويــي، بــة ياريــدةي بةصــگةنامةکاين  

ـ    هاوچةرخ و دؤزينةوة ةيل کاين شوثنةوارناسانة. بةگشـيت ژثـدةراين يؤنـاين ه

  کردنةوة و خستة سةر و جاري واشة ذاستةوپاستةي هةصةکان دةذةخسثنن. ذوون

  

  سةرچاوة سةرةکييةکاين مثژووی بةراييی هةخامةنشي -۱
ي يی پ.ز. لة نثـو خـاکي شاهانشـايةت   ۴۸۵دةوروبةري ساصي  هثرؤدؤت -۱

ي لثواري ذؤژاواي ئاسياي بچووک پثي نايـة  »هاليکارناسووس«، لة شاري ئثران

وپثـک   ذثـک  مثژوويـةکی بريتييـة لـة    نووسـةر جةغزي ژيان. بةرهةمي گةورةي 

لةو بةرهةمـةدا   هثرؤدؤتسةبارةت بة دةرکةوتن و داذووخاين ئيمپراتؤريي ئثران. 

سةربوردةي گةالين گةورة و بچووک  يوبآلو و بةرفرةواني گثذانةوةي پرشکةوتؤتة 

کةوتوونة ژثر فةرمانيان يـا   نثوبذي ئثرانييةکان ة يان دوابةدواي سةرکةوتين بثک

کةوتوون.  دا وثيان ی پ.ز. بة شوثن پثشکةوتة نةپساوةکانيان۴۸۰هةتا بةرلة ساصي 

و  دا گـةذاوة و بـؤ وثنـة چؤتـة ميسـر      هثرؤدؤت بة بةشـثکي خـاکي ئيمپراتـؤري   

                                                            

  ساتراپ: حوکمدار، مري، مريهةرمث، قوصةشا.و.  -١
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. و ناوچةکاين ذؤژهةآلتيتري وةک بابل ١ذؤژهةآليت دةرياي مةديتةرانة لثوارةکاين

وشوثين ناشتين موغـةکاين ديتبـث، بـةآلم     ي ذثيوثدةچث بة چاوي خؤي چؤنيةت

هةروةها ذةنگة تـوانيبثيت هثنـدثک بـة زمـاين      ٢ذةنگة لة دةرةوةي ئثران بووبث.

شک هثرؤدؤت  ومانة گةيشتبثتة ئاستثکي شارةزايانة. بثبةآلم جثي گ ؛پارسي بدوث

)ی بة (واتة ميتراناس نةبووة و کاتثک ئةوةمان بؤ دةردةکةوث کة دةبينني مثهر زمان

داناوة. سةرةذاي ئةمانـةش  » مةزن«ی بة »ئةرتة«خواژنثک زانيوة و ماناي وشةي 

و بةربآلوي لة سةرچاوةکاين مادي و پارسي ي ورد يئةم نووسةرة کؤمةصثک زانيار

وةدةست هثناوة کـة لـة زؤر بارانـةوة سـوورکردنةوة و سـةملانديان گوجنـاوة.       

ي لثکؤصـينةوةکاين بـةبث کةندةوکؤژيـةکي زؤري    يوانني دروسـتاي ـة دةتـةوايـک

  ناسي، بة هثند وةربگرين و بيانسةملثنني. دةراوي زمان

ســةبارةت بــة پــرس و  نووســةرة مهةصــبةت زؤربــةي زانيارييــةکاين ئــة

بؤ وةچنگ هثنـاين   لة ژثدةراين يؤناين وةرگرياون. هثرؤدؤت ذووداوةکاين ئثران

کؤمةصثک زانياريي نةهثين، خؤي گةياندؤتة دوو کةس لة ذاوثژکاراين لةشـکريي  

. ئةگةرچي نـاکرث تـةواوي ئـةو    دا زايني پثشی ۴۸۰لة ساصي  يؤنانيی خةشايارشا

وزؤر و وشة بة وشـة بـة ذاسـتيان بـزانني، بـةآلم       قسانةي دةيانگثذثتةوة بث کةم

پارثز هةصثنينةوة و وای دابنثني کة دةسيت گةيوةتـة   ديسانيش دةکرث هةنگاوي بث

کـة بـة هـةردک ذاوثژکارةکـة      سةرچاوةيةکي ذاست و ذةسةن. چونکة ئارتثميسيا

شـاری زثـدي   زؤري ذثز بؤ دادةندرا و خؤي فةرمانذةواي مــلهوذي   ،ناسثندرابوو

ذةنگدانـةوةي بةسـةرهايت گةذانـةوةي    دا  ي کتثبةکـةی هثرؤدؤت بوو. ئثمة لة دةق

                                                            

 دةريای نثوةذاست.و. -١

بووة، بةآلم بة تونـدي   ؤتزاناياين دووسث وةچة لثرةوبةر بذوايان بة نيازپاکيي هثرؤد -٢
ئةو لثدوانةي ئةويان بردؤتةوة پاش کة گوتوويةيت گةشيت دةرةوةي کردووة. ئةم چةشـنة  

يـةکاين   وخواسة مثژوويي دذدؤنگييانة ئثستا زؤر کةم بوونةوة، کةچي دةبث بزانني کة باس
 هثرؤدؤت ئةوانة نني کة لة نيزيکةوة بة چاوي خؤي ديتبين.
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خةنيمـة  لـة اليـةن    دزثـو نة و سةرکةوتنةکاين و بآلوبوونةوةي دةنگؤي اقارةمان

ريش دةکةوتنـة ذيـزي   دةبينني کـة بنةماصـةي خـودي نووسـة     سياسييةکانييةوة

ژيـاوة و لةوثشـةوة   » سـامؤس «دا لة دوذگـةي   ئةوانةوة. هثرؤدؤت لة تافی الوی

وخواسة دوورودرثژةکان  ي وةدةست هثناوة. ذةنگة هثندثک لة باسيکؤمةصثک زانيار

ئـةو   گثذاوياننةوة. دةيانگوت» سيلؤسؤن«لةو دةنگؤيانة وةرگريابن کة خزمةکاين 

وچؤي بارگاي پارسةکاين کردووة و بؤ وةرگرتنةوةي دةسةآلت بة سـةر   پياوة هات

کـراوة. نةزيلةيـةکي درثـژ     لـث  ين داريووشي يةکةمةوة پشـتيواني دوذگةدا لة الية

 لـة  داريـووش  (دمثؤکـدثس)ی پزيشـکي يؤنـانيي    سةبارةت بة ذاکردين دمثؤدثس

بارگاي پادشاي ئثران گثذدراوةتةوة. ئةم بةسةرهاتة بؤية کةوتؤتـة بـةر گومـان    

ي »ئاتؤسـا « و چونکة هثرؤدؤت نةيتوانيوة ئاگاي لةو قسانة بث کة لة نثوان شـا 

بةآلم ئةوةي ذاسيت بث پثوستة پزيشکي شـا   ؛دا هاتوونة گؤذ وبان هاوسةري لة جث

ين ذؤژانةي نثو حةرةخمانةوة ئاگادار بووبـث هـةتا   ئةوةندة لة ذةويت ذووداوةکا

بة شثوةيةکي سروشيت لة کوث کراوة. جا ذةنگـة هثـرؤدؤت   ووثژةکة  بزانث کة وت

تةواوي بةسةرهاتةکةي لة نةوةکاين دمثؤسدثسـةوة بيسـتبث. هثـرؤدؤت وردورد    

و هةروةها باسي » هثلثسپؤنت«و » ترؤئاد«لة  ئاگاداري هةصسووذاين خةشايارشاية

لـة  » هيپيـاس «ئةو هةلة گوجناوةش دةکا کة خةشايارشـا تـواين هومثـدةکاين    

ی پةنابةری »پيسيستراتيد«کؤتايي پث بثنث. ئةم زانيارييانة دةکرث لة » ماراتؤن«

 ي ديکـةش سـةبارةت بـة ئثرانييـةکان    يکؤمةصثک زانيـار  وةرگثرابث.» ئوومثسيگ«

، لة مصـکي پاوانـةمريي پادشـاي دوورخـراوةي ئيسـپارت      واديارةهاتؤتة گؤذ کة 

  ی ذؤژاواي ئاسياي بچووک وةدةست هاتووة.»کايکووس«لة  دمثاراتووس

و بذوابووين بـة سـةرچاوةکان، نـةک داهثنانـةکاين      ؤدؤتنيازپاکيي هثر

صداين خؤی، لة ذووي ئةو گثذانةوةية دةردةکةوث کة سةبارةت بة بـزووتين  ةياخ

بةرةو ذؤژاوا نووسيويةيت. ئةفسانة تةنيا لةو شوثنةوة دةست پثدةکا  خةشايارشا
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نيزيک دةبثتةوة. » سارد«يي دنياي يؤناين لة کة خةشايارشا لة ناوةندي ذؤژهةآلت

ةت بة جووآلين لةشکر نازانث و بـة ذووذاسـيت   رهثرؤدؤت پثشتر هيچ شتثک سةبا

کامـة ال   کؤبؤتةوة، کاپادؤکييةهثندة قؤشةنةي لة دةيسةملثنث کة ناکرث بصث لةو 

ناتوانث زانيارييةکي  کةس هيچيت کة خةآليت ئةزموونةکة دةباتةوة، چونکة زانيوية

  خباتة بةردةسيت.

، بؤ وثنة سةبارةت بة مةزنةماآلن و شةش ژن و زانياري و قسةي ئثرانييةکان

بةتايبةت کة دوو دةستة  ؛، زؤربةيان تثر و تةسةل و پاراوندوازدة کوذةي داريووش

 و پارسـةکان  دةربارةي مادةکـان  دا ژووي هثرؤدؤتوپؤ لة مث چريؤکي درثژ و بةلک

لة  و پادشايةيت مادن» ١ئيکباتان«خؤي دةنوثنث. دةستةي يةکةم باسي بناغةداناين 

گـرياين   لةسـةر سةدةي هةشتةمة و هـةروةها   بنةبانیدا کة »٢ديائؤکؤ«سةردةمي 

. ئـةم  دةذؤن٣و ئاخثزگةکاين کوورووشي گةورة و ذاپةذيين دژی ئاسـتياگ  نةينةوا

يةکتر ناگرنةوة، بةآلم  وپثکي هثرؤدؤت ئةگةرچي لةگةص ذيزبةنديي ذثکچريؤکانة 

لـة زةمـاين    کانيـة  گومان شـةذ و تثکهةصـچووين نثـوان مادةکـان و ليـديايي      بث

دا بةشــثکي نةپســاوةی هــةمان بــاس و بابةتانــةن. لــةم ذووداو و »ئاليــاتثس«

گثذانةوانةدا ماکة و تومخةي چةندپاتةي فؤلکلؤري هـةن، بـةآلم کاردانةوةيـةکي    

بةتني و پتةو ئاوثتةيانة و ئةو تةتةصة بزمارييانـةي دؤزراونـةوة بةشـثکي زؤري    

                                                            

. دةبـث  ، هةگمةتان، ئةمةدانة، هةنگمةتان، ئيکباتـان و هةمـةدان  يکباتان: هةگمةتانةئ -١
يـان شـوثنثکي   » قـةآلي مـادان  «ذاست بث کة دةصث ئةم واژةية يا  بؤچووين پرؤفسؤر پؤبثل

و دانةبـذاين   ة يان هـةگ + مـاد + انـة. بذوانـة: کـورد     + انوةکوو قةآلتة. واتة هةنگ + ماد
، کةبري، تاران ، وةشاخنانةي ئةمري۷۲و  ۷۰ذةگةزي و مثژووييي کورد، ذةشيد ياسةمي، ل 

  ي زاييين.و.۱۹۸۴ي هةتاوي/ ۱۳۶۳ساصي 
 .و.دشايةتيي مادسةرزجنريةي پا : دثيؤکثس؛ دياکؤديائؤکؤ -٢

دةهـاک،   : ئيشتوويگؤ، ئاستياژ، ئةستياژ، ئاسـپاداش، ئـةزدةهاک، ئـازي   ئاستياگ -٣
کـة  » مـاد «، ئةژدةها، ئةژدةرها، دةهئـاک و زوحـاک. دوايـني پادشـاي وآليت     ئةژدةهاک

  برد.و.ي پ.ز. لةسةر دةسةآليت ال۵۴۹کوورووش ساصي 
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بـة  » ديـاکؤ «ارييةکانيان دةسةملثنن، ئةگـةرچي وثشـدةچث سـةربوردةي    وردةک

هةوثين زةردةشيت دةستاو درابثتةوة. لثرةدا بةذووين ديارة کة هثرؤدؤت دةسيت بة 

دا نرخ و بايـةخثکي کـة لـة نةزيلـةي      سةرچاوةيةکي مادي ذاگةيشتووة. لة ذاسيت

ي خةيانةتکاري مادي دايدةنث، جا چ لثـرةدا و چ لـة   »اگؤسپهار«دا بؤ  کوورووش

دا، ئـةو  »٢ليکيـا «و » ١ئييؤنييـة «و پةالمارداين  گثذانةوةي ذووداوي گرياين سارد

کة ذةنگة هثرؤدؤت لةگةص بنةماصةي  کاگرميانةية الي تاقمثک لة توثژةران ساز دة

  يت هةبووبث. لة ئاسياي بچووک ئاشناية» هارپاگؤس«

ي يچريؤک و بةسـةرهاتةکاين دةسـتةي دووهـةم بـة دةسـپثکی پادشـايةت      

ــة ــر  کةمبووجيي ــة ميس ــة] ل ــوژران  [کةبووجيي ــةن و ذووداوي ک ــت پثدةک  یدةس

اري [پرثکساسـپثس]ي گـةورةذاوثژک   ی براي بة دةست پرثگزاسـپثس »مسثرديس«

دةچثتة سةربوردةکة پاشان دةگثذنةوة و دةيبةنةوة سةر فيت و فةرماين خودي شا. 

ـ  سةر داگريکرانی  کارةسـايت دصـتةزثين   بـة  و  ةوةتاج و تةخت لة اليـةن دوو موغ

پثداناين کةمبووجييةوة درثژة دةدرث و بة باسـي پـيالين حـةوت سـةرکردة و      دان

رةدا باس و ـلث دادةکووژث. هثرؤدؤتکوشتين داگريکةراين تةخيت فةرمانذةوايةيت 

دةخاتةذوو کة بةذووين لةگةص وةبـةرچاو  بابةتثکي لثک و لةبار و پتةو و بةرچاو 

بؤ پاراستين دةسةآليت يةکتر ناگرثتةوة.  نةگرتين مالنة و بةربةرةکانيي داريووش

ي نثـو بارگـاي پادشـايةيت و    زانياريية نةهثنييةکاين سةبارةت بة کثشة و هـةرا 

لثکؤصينةوة پةنامةکييةکاين حةوت سةرکردةکة ئةوةندة ورد و بـاريکن کـة تـةنيا    

بؤ بچـني يـةکثک لـةو حةوتانـة گثذابثتييـةوة. ذاسـيت و دروسـتيی        دةکرث واي 

وردةکارييــةکاين ئــةم ذووداوة دةبــث توثژينــةوةي لةســةر بکــرث، چونکــة لــة 

داريووش ناوي شةش ئاواصة پيالنگثذةکةي خؤي تؤمار  دا يشبةردةنووسي بثستوون

                                                            

 .و.ئييؤين، يؤنيية -١

 ، لووقيا، ليکيية.و.ليسيا -٢
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کردووة و بة دژواري دةکـرث وا دابنـدرث ئـةو هـةر بؤخـؤي نةزيلةيـةکي ئـاواي        

ناوي پثنج کـةس   دا زانيوة. لة کتثيب هثرؤدؤت هةصبةستووة کة هةموو کةسيش پثي

، ي داريووش يةکتر دةگرنةوة و بـريتني لـة: ئؤتـانثس   لةم سةرکردانة لةگةص دةق

س. هةصبةت پثويستة بـزانني کـة   نثو هيدار ، مثگابيزووس، گؤبرياسئينتافرثنس

بــة   ناوي يةکثکيان جياوازة. لثرةدا ناوي شةشةم کةس هةصةيـة و ئاسـپاتينثس 

ـ   ئاردوومانيش (ئاسـپاچانا) وةک   اتينثسپخوثنـدراوةتـةوة. دواتـر نــاوي ئاس

دؤزراوةتةوة. کةواية  »نةخشي ذؤستةم«بةردةنووسی  سةرکـةوانـداري داريووش لة

واتــة پرثگزاسپثســي وةک يــةکثک لــة  ،هثــرؤدؤت نــاوي کــوذي ئاســپاتينثس

دا هثناوةتـة گـؤذ. هـةروةها     زايني ي پثش۴۸۰لة ساصي  اساالراين خةشايارشادةري

ةوة بـة  »کـامثرؤن «ناوي باوک لةسةر مؤرةکةي ئاسپاتينثس لة اليةن پرؤفسـؤر  

جةمشيد  خوثندراوةتةوة. ئةم مؤرة لة تةخيتواتة ذةنگة پرثگزاسپثس  ،کاراکاشپي

ةقدةسيت نيزيکةي سةت کرثکـار و جووتيـاري بـؤ خاوةنةکـةي     دةسةآليت دانی ه

ي پ.ز. واتة سثهةم ساصي فةرمانذةوايةتيي ۴۸۳ذووداوةکة سةر بة ذةخساندووة و 

. زؤر بة هاسـاين بؤمـان هةيـة واي دابنـثني ئاسـپاتينثس کـوذي       خةشايارشاية

شـتين بـةردياي ذاسـيت و    دا داين بـة کو  پرثگزاسپثس بووة کة لة دةقي هثـرؤدؤت 

کةواية ئةم کةسـة دةتوانـث    ؛لة کآلوقووچةيةکةوة داهثناوة تةرمةکةیهةصداشتين 

ثرديس يان بةردياي داگريکـةريان  مسکة شاهيدي سةرةکيي حةوت پيالنگثذةکة بث 

گومان ئاسپاتينثس پاش ئةم ذاپةذين و هةصـگةذانةوةية لـة تـاقمي     بث ١کوشتووة.

بة خةسيت هاريکاريان بووة. خليسکانثک کة واي کردووة حةوت کةسي دانةبذاوة و 

ناشـث   ،دا بکةوثتة ذيزي حةوت سةردارةکة هةتا ناوي ئةم کةسة لة دةقي هثرؤدؤت

تةوة سةر تالسابووين بريي ئةو ثبگةذثتةوة سةر خوثندنةوةي هةصة، بةصکوو دةچ

                                                            

ی بـة بـةرزيا   »مـاد «وشـوثنی   هةر لةسةر پـث  دا لة دةقی بابليي بةردةنووسی بثستوون -١
 .و.نووسراوة. بةرزةی کوردی
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ية وا ناصثم کةسةي ئاگاداري ذووداوةکاين کؤشکي فةرمانذةوايةيت بووة. لثرةدا بؤ

حةوت گومان ئةوةي  کة مبهةوث سةرلةبةري بةسةرهاتةکة بة ذاست بزامن، بةآلم بث

سـةبارةت بـة بـارودؤخي نثوخـؤي ذووداوةکـة زؤر      بنةماصةکة گوتوويانة وايـة.  

چةند بابةتثکي بـؤ ذوون   ةوة»ئؤتانثس«وثدةچث هثرؤدؤت لة ذثي پاشةوارةکاين 

دةصـث، دةکـرث زانيارييـةکاين خـؤي لـة بنةماصـةي       » وثلز«بووبثتةوة يان وةک 

ي نـةوةي  »زؤپـريووس «چونکة نووسةر دواي ذاکردين  ،وةرگرتبث» مثگابيزووس«

لةگةصي بؤتة ئاشنا. ئةوةندةش دةبث بزانني کة ئؤتانثس لة  مثگابيزووس بؤ ئاتثن

کي بـووة و لـة نيزيکـةوة بؤتـة     اليکي کـار و چـا  خةر لثوارةکاين ذؤژاواي يؤنان

دا ئةمانة هةر ئةو دوو پيـاوةن کـة    لة ذاسيت .»سامؤس«لة » سيلؤسؤن«هاوکاري 

هثرؤدؤت، بةشثک لة قسةکاين داريـووش لـة جةنگـةي پيالنةکـةدا، لـة زمـاين       

  .١ئةوانةوة دةگثذثتةوة

دا دةکةوثتة هةوراز گثذانةوةي زارةکي و  ثنثکولة ش زانيارييةکاين هثرؤدؤت

ودةزگـاي   دةماودةم و ئةويش سةبارةتة بة چؤنيـةتيي دابةشـني و ذثکخسـتين دام   

. ناوي بيست ساتراپي [هـةرمث] کـة   ئيداري و بةذثوةبةرايةتيي ئيمپراتؤريي ئثران

، ذةنگـة هـةر بـة    اريـووش ثکخستنةوةي سةرلةنوثي دذهثرؤدؤت دةيباتةوة سةر 

گـةل و   ۷۰بةآلم نووسةر ناوي  ،لثکؤصينةوةيةکي سادة و ساکاريش گوجناو بووبث

                                                            

، »Herodots Persegeschichten «,  »Von Werken und Fomen«دا:  لـة وتـاري خـؤي    ذاينـهارت  -١
و لة چةند شـوثين ديکـةدا کؤمةصـثک زانيـاريي الوةکـي       ۲۲۴ -۱۶۳، ل ۱۹۴۸گؤدثسبثرگ، 

دةخاتةذوو. نووسةر سةرجني نةداوةتـة   سةبارةت بة نةقص و نةزيلة ئثرانييةکاين هثرؤدؤت
دةردةکةوث کة ئةو چريؤکـة درثژانـةي پثشـتر     ي ئةم چريؤکانة، بةآلم بؤي اليةين مثژوويي

تثکةآلوي تاماوي ذؤژاوايي بوون يان باسي  باسيان کرا، بةپثچةوانةي ئةو سةربوردانةي کة 
و نـةريتثکي چريؤکنووسـيي    ، سـةر بـة داب   دةکةن بـؤ سـةر يؤنـان    هثرشي خةشايارشا

وترن و بةستثين ژينگةی کؤمةآليةيت و فکرييان دةچثتةوه سـةر بنةچةکـةي مـةزن و    بةربآل
، . ئةم چريؤکانة بةرلةوةي بگةنة گـوثي يؤنانييـةکان  ماقووآلين بارگاي پادشايةتيي ئثران

 تيفة درابوون. دةماودةم و شارةزايانة تيف
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نةتةوةي ئةو هةرمثانة دثنث و قةبارةي وردي باج و پيتاک و دياريي هةمووشـيان  

دياري دةکا. بةم پثية وا وثدةچث چةشنثک بةصگةنامةي بة دةسـتةوة بووبـث و لـة    

و » ئاصـتهامي «ئاگاداري وةرگرتبـث، مـةگني ئثمـةش مباهنـةوث وةکـوو       کةسثکي

. هثـرؤدؤت ئـةم   درؤهةصبةستنی بةئانقةستی خبةينـة ئةسـتؤ  تؤمةيت » ئؤلسنثر«

ليزگةية دةگثذثتةوة بؤ زةماين داريووش. وةک تاقمثک لة توثژةران اليـان وايـة،   

پثش خؤی وةرگرتبث و ديزة بة  لة نووسةرثکی يؤنانييزؤر وثدةچث زانيارييةکاين 

ئةم کارةش دةبث کار بکاتة سةر ذوانگةي ئثمة سةبارةت بة پلةي  ؛دةرخؤنةي کردبث

بةآلم ئةگةر بثتوو ئةم بةصگةية نيزيک بووبا  ؛زانيين هثرؤدؤت وةک مثژوونووسثک

ؤنثک بث واوثـدةچث هثـرؤدؤت   کراو، پتري باوةذ پثدةکرا. هةرچ باسلة سةردةمي 

دا لـةباو   ة ذؤژگاري خودي خـؤی ــة لــدةسيت گةيوةتة بةصگةنامةيةکي ئةوتؤ ک

ـ وگؤذانةي کة ل بووة و بةپثي ئةو ئاص ذوويـان داوة،   ة سـةردةمي داريووشـةوة  ــ

  چؤتةوة و ذثکي کردوون. دا پثيان

اريي پذبةر و سثبةرمان دةخاتة بةردةسيت. کؤمةصثک زاني بةگشيت هثرؤدؤت

وپـةذةکاين ديکـةي کـة     هثندثکيان لة دةنگؤيانةوة داکةوتوون و بةسةرهاتة بةباص

 ؛دةکةونة سةرباري گثذانةوةي وردةکاري، هةتا سنووري ئوستوورة باص دةنگثـون 

بةآلم وثدةچث بگةذثنةوة سةر بنـةماي پتـةوي شـارةزايي و ناسـينثکي ذةسـةين      

  و زؤربةيان لة سةرچاوةکاين پارسي و مادي وةرگريابن.مثژوويي 

پاش ی بوو کة »سؤکنيد«[کتثسياس] پزيشکثکي ناوبةدةرةوةي  کتثزياس -۲

ساآلن لةم پلةدا  ۱۷و بؤ ماوةي  ي شاي ئثرانيگرياين بوو بة پزيشکي تايبةت بة ديل

ي پ.ز. کؤتايي بة کارةکةي هاتبـث. واوثـدةچث ئـةو    ۳۹۳ يان ۳۹۷مايةوة و ذةنگة 

دا بة دةست بـراي شـا   »کووناکسا«ي پ.ز. لة شةذي ۴۰۱پزيشکة وةختايةک ساصي 

بريندار دةکرث، دةگاتة خزمةت ئةردةشثري دووهـةم. وةک بؤخـؤي دةگثذثتـةوة    

 دا ايـةتيي ئثـران  بةدةسةآلت بووة و تةنانةت لـة بارگـاي فةرمانذةو  پياوثکي زؤر 
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ذا وا  وزؤر لـة قسـةکانی   مثژوويي بووة و کـةم  ١خةريکي خوثندنةوةي دةفتةرةکاين

ي مثژوونووسي بةناوبانگي دواتر، توانيويةيت چةند »ديؤدؤرووس«دةردةکةوث کة 

کاين بةشثکي ديرؤکي ذؤژهةآلت لة زماين ئةوذا بگثذثتـةوة، کـة لـة تؤمارخانـة    

ــوون مــريی ــة   ؛دا ذاگرياب ــةوة چ شــتثک ل ــان ذوون دةبثت ــةک لثم ــةآلم وةختاي ب

و » تيتؤنووس«ی کوذي »مثمنؤن«ي يدا، سةبارةت بة ئازايةت تؤمارخانةکاين ئثران

، نووسراوة و هةصگرياوة، بةداخةوة ٢»ترؤوا«تثداچووين لة حةشارگةي تثسايل لة 

يـاس  زقسةکاين وا نني. هةروةها کاتثک ئةو مةبةستة هاتة گؤذ کة کتثدةبث بصثني 

ســةرةذاي ئاشــنابووين لةگــةص نووســراوةکاين تؤمارخانــةکاين ئثــران، دةقــي 

ـ  بة چريؤکی بةردةنووسي بثستووين داريووشي  لـةو   سـثمرياميس ي ـپثهةآلچوون

کورتانی هةصچندراوی بة  يةکمابة سةر کؤ لثکدايةوة و گوتی زةرد و ماهة لووسة، 

بکـةين و دةبـث    بـذواي پـث  ، ئيدي تـازة نـاکرث   دا سةرکةوتووة بارستايي کثوثک

لـة   يقسةکاين بةرينةوة پاش. کاکي پزيشک جارثکيش دةصث کة هثنـدثک زانيـاري  

ي شاژن وةرگرتووة، بةآلم کاتثـک لثـي ورد دةبييـةوة بـؤت     »پاريساتيس«زماين 

  وث هةر تةنيا باسي ئةوةي کردووة کة سثزدة منداصي لة داوثن بةربؤتةوة. دةردةکة

بـث،  » ريسـکا ثپ«بةرگييةکةي خؤي کة  ۲۳بةرلة نووسيين کتثبة  کتثزياس

بةرهةمــةکاين هثــرؤدؤيت بــةوردي خوثنــدبؤوة و زؤري پثخــؤش بــوو ئــةويش 

ي »ئثنـديکا «ذؤمي کتـثيب  شوثنةوارثکي ئاوا خبوصقثنث. نووسةراين هثلثنيسيت و 

ئةويان بة سةرسوذهثن دانابوو، بةآلم سةبارةت بـة بـاس و بابةتـةکاين ديکـةي     

ي »هثالنيکـووس «و  دةسيت هثـرؤدؤت  دةربارةي ذؤژهةآلت، کتثزياس دةخةنة پاص

ةويت هاوچةرخ و خواردةستةي وي و گوتوويانة تثکذاي ئةم مثژوونووسـانة لـة ذ  

دا ئةوةندة تامةزرؤي هةصبةستين چريؤک و نةزيالن بوون و  گثذانةوةي ذووداوةکان
                                                            

١- diphtheraiانةي لةسةر کةوصي ئاژةآلن دةنووسران و بةگشـيت لـة   ، واتة ئةو دةسنووس
  واتة کتثب. دةفتةرةکان. دا زماين ئةدةبيي يؤنانی

 .و.ترؤيا -٢
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دا گـةذاون، کـة لـة ذاسـتةذثيان تـرازاوان.       بة دواي ئافراندين دميـةين شـانؤيي  

دةقي کتثزياسـي ديتـةوة، الی وابـوو    » فؤتيووس«ديسانيش ئةو دةمةي ئؤسقؤف 

مةش بؤ ناسني و ناسينةوةي مثژووي ئثراين کتثزياس خةزثنةيةکي دؤزيوةتةوة. ئث

دةزانني، بـةآلم چونکـة تـةنيا چةنـد     » فؤتيووس«بةذاسيت خؤمان بة ئةمةگداري 

هةر بـة شـثوازي خوثندنـةوةي کتثبـةکاين     گوصبژثرثکمان بة دةستةوةن، ناکرث 

  .هةصسةنگثندرثن -کة دةقي تةواويان پارثزراوة -هثرؤدؤت و گزنفؤن

دا لةگةص دةقةکاين ئاشووري و بابلي و  بة زؤر باران ئثستا دةتوانني کتثزياس

بگرين، ئينجا بؤمان دةردةکةوث کة بثجگة لةو  بةردةنووسةکاين پارسيي کؤن پثک

وپصيتانةي سةبارةت بة کةسايةتييةکاين بارگاي مـريي تثکيخسـتوونةوة و    هةصةت

قينةيان وةدةرخبةين، تثکذاي زانيارييـة تايبةتـةکاين   ئثمة ناتوانني کاکصي ذاستة

کتثزياس لة کؤشـکی فةرمانـذةواياين    هةصةن. وثدةچث ئةو زةمانةي کة سةرپاکی

بة شثوةيةکي شـثلگري نةکةوتبثتـة شـوثن کؤکردنـةوةي زانيـاري و       ،بووة ئثران

زيـاتر پثـوة    پثداويستييةکاين نووسني و ذثکخستين مثژووي ذؤژهةآلت، بةصـکوو 

بـؤ نيشـتماين وةک حيکايـةختوانثک يادداشـتةکاين      دا بووة کة لـة گةذانـةوةي  

ساصةي دوايي گومان ئةو نةيدةزاين کة ذؤژگارثکي وةک ئةم سةت  خباتةوة. بث ذثک

دادث و خةياآلتةکاين ئاوا ورد و مووقةصثشانة دةدؤزرثن. توثژةراين تازة سةبارةت 

رهةمــةکاين بــة مةبةســيت لثکؤصــينةوة و بــة شــثوازي کــةلک وةرگــرتن لــة بة

پثداچوونةوةي ديرؤکي بةرايي و گووران و چرؤداين خانـةداين هةخامةنشـي زؤر   

بةآلم کاتثک نووسـينةکاين لةگـةص سـةرچاوةکاين ديکـة دژاودژ      ؛پثکةوة جياوازن

ة ـة بـوث کـگومانثکي وايان لث ناکةن. تةنانةت نووسةراين دذدؤنگتري ن ،ناکةون

دا ذؤيشتوون، لة بابةت سةردةماين نيزيکتر لةوي کة »ذاولينسؤن«ازي ـذچة و ذثب

بة گژ » ديدتووسي«و  هثرؤدؤتدةقةکانی گريؤدةي ئةم هان و هةناسةية بوون هةتا 

، نووسينةکاين کتثزياس بة سةرچاوةيةکي کةمتر پـووچ و چـرووک   يةکتردا بکةن
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ةنثن. سةرةذاي ئةمةش کاتثک لة پادشايةتيي داريووشي دووهةم خورد دةبينةوة داد

ي کـردووة، دةبيـنني   يي پ.ز. فةرمانذةوايـةت ۵/۴۰۴هةتا  ۳/۴۲۴کة مةوداي ساآلين 

سـاص دانـاوة.    ۳۵کتثزياس، کة دةبث لة نيزيکةوة ناسيبثيت، ماوةي دةسةآليت بة 

ـ     ذةنگة دنيا و کـةش  ـ ـوهـةواي کتثزيـاس کـة ل ـ ـة نث ةرگةي پـةردةداران و  ـو ج

وژي و ئةشـکةجنةي  ـژناين فيتنةگثذدا تثپةذيوة و تؤذ و داوي ژارکسةرخواجان و 

و سوثر و پيالين چةپةصي بةلثشـاوي حةرةخمانـةي ديتـووة، سـةبارةت بـة       تاص

بةآلم ئةو  ؛داوةشاوي و گةندةصيی بارگاي پادشايةتی، مباخناتة سةر باري تثفکرين

، نـةک  نيية. ئةو بة پارثزثکي زياترةوة دةذوانثتة کـاري کتثزيـاس   سپرؤکؤپيوو

سةرچاوةيةکي پتةوي مثژوويي. ئةگةرچي گثذانةوةي ذووداوةکان لـةوة کـةم    وةک

کا هةتا دة لثبايةخترين کة پثويستيان بة هثندة وردبوونةوةية بث. جا ئةمة وامان 

 نيةکاين ئةو نووسةرانة وةبةرچاو نةگري وييوخواسة مثژو زؤربةي زانياري و باس

  .١کة کتثزياسيان بة سةرچاوة داناوة

بثتوو بةصگةيةکي بةرهةمثکی ديکةي يؤناين زؤر بة گرينگ دادةندرا ئةگةر  -۳

ئةوتؤمان بة دةستةوة بووبـا کـة نووسـةر بـة شـوثن کؤکردنـةوة و ذاگواسـتنی        

ـ   کؤمةصثک زانياريي ذاست و ذةسةين مثژوويـي  ووة. ئـةم بةرهةمـة نـاوي    يـةوة ب

قةصـةمي  ية، واتة کوورووشنامة يان پةروةرانـدين کـوورووش و بـة    »کورؤپثديا«

دا کة هةشـت بةرگـة کةوتؤتـة نووسـينةوة و      گزنفؤنة. نووسةر لةو شوثنةوارةي

 ی  بـث ذاسـت  یگثذانةوةي ژيان و بةسةرهايت کوورووشي گـةورة. هةصـبةت ئـةوة   

 ي ئثـران يانياريي گةرمةتةندووري سةبارةت بة شاهانشايةتةصثک زـؤمـک گزنفؤن

گرياوةکاين يؤناين کة  خستؤتةذوو، چونکة يةکثک بووة لة ئةنداماين هثزة بةکرث

                                                            

مابايةوة، ذةنگة ئثمةش هةر بةو  هةروةک کتثبةکةي کتثزياس ،ئةگةر بةرهةمةکةي ئةو -١
وخواسةکاين بارگاي مـرياين ئثـراين هـةتا     دواباين کة باس» دثنؤن«چةشنة سةبارةت بة 

نامـةي ئةردةشـثري    ي پ.ز. درثژة داوة و وةکوو کتثزيـاس سـةبارةت بـة ژيـان    ۳۴۳ساصي 
  ].[پلووتارک دووهةم بؤتة سةرينچاوةي پلووتارخ
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دا هاوذثي کوورووشی  بة دةهةزار کةسة ناسراون و لة سةرتاسةري ئاسياي بچووک

 و لثواري ذووبـاري فـورات   ی پ.ز. لة شةذي بابل۴۰۱گچکة بوون. ئةم هثزة ساصي 

 مةرگي کوورووشي گچکةيان بة چاوي خؤيان بينيوة و پاشـان بـة ذثگـاي قـةراخ    

و گةيشتوونة دةرياي ذةش. گزنفؤن چةند  هةصکشاونة ئةرمةنستان ذووباري دجيلةدا

لة ذؤژاواي ئاسياي بچووک و شريي  پارتاصثکيش چؤتة پاص ذيزةکاين سپاي ئيسس

پذاوپذة لة تاريفات و پثداهةصداين ئةو بنکـة و  » کوورووشنامة«وةشاندووة. کتثيب 

پسـانةوة باسـي    ةورةيان داناون و بثـدامةزراوانةي بة هي سةردةمي کوورووشي گ

کوورووشـي   بة گوتةي نووسـةر لـة زةمـاين    ئةو داب و نةريتانةي تثدا کراوة کة

بةآلم  ؛گةورةوة هةتا ذؤژگاري خودي گزنفؤن و کوورووشي گچکة هةر بةردةوام بوون

ذةنگ و ذووکاري نووسينةکةي زؤر لةسـةر باروهـةواي خؤماصـييانةي [ئثـراين]     

داين  ئاماجني سةرةکيي گزنفؤن ناساندن و نيشان سةر هثناوة.  گؤذاين بةنةماوة و 

خثرخوادا و کوورووش و حکوومةتثکي سةرةذؤي  ئاواتةکاين خؤيةيت لة قةآلفةيت

دا هةروةک مـةزناين بـةرزةئاکاري    مةزن و ماقووآلين دةوروبةري لة شةذ و ئاشيت

هةر بؤية هثندة هاسان نيية بصثي نووسةر قسةکاين لـة   يؤناين دةجووصثنةوة؛ جا

کوث ذاسنت و لة کوث خـةريکي دةربـذين و نوانـدين ئاواتـةکاين خؤيـةيت. ئـةم       

دا وةبةرچاو دث کة  يش »ئؤکؤنؤميکووس«چوار الپةذةي کتثيب  تةخوازييه لة سثئاوا

شا دةکا سةبارةت بة بارودؤخي ژياين جةماوةري  پةرؤشيي دا باسي  گزنفؤن لةوث

 بةذثوةبةرايةتيي وآلت و قؤشةنداریژثر دةسةآليت و پثذاگةيشتين ورد بة کاروباري 

  وةکوو منوونة و سةرمةشق دثنثتةوة.

بـة الين گثذانـةوةي ذووداوةکـاين    » کوورووشـنامة «ئاشکراية کتثيب وةک 

بـةآلم   ،گومان قةرزدارباري هثرؤدؤتـة  دا، بث ذؤژگاري فةرمانذةوايةتيی کوورووش

ذثوي بؤ کة شثرو» ذاستةقينةي مثژوويي«لة  دةصث تثکةآلوثکة» سيسرؤن«هةروةک 

ـ کـةس  ةوايةيت هثناوةتةوة. بؤ وثنـة  دميةن و ذوخساري فةرمانذ بـة   یکوورووش
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لة هةموو بارثکةوة کةسـثکی  ، بةصکوو نةدةزانی دژي ئاستياگپياوثکی سةربزثوی 

. بـوو  بـة خـةياص کـوذ و جثگـرةوةی    کـة   کياکسـاری و  وةفادار بوو بة ئاستياگ

نگاربوونةوةيةکي يةکسةر دژي هاوپةمياناين بة بةرة شةذةکاين دژي ليدي و بابل

کوورووش بة ميسربةزثن دةزانث و ذثي بؤ خؤش  ،پةالماردةر نيشان دراون. گزنفؤن

ي ذاسـت و  يدا مبرث. گزنفؤن تةنيا زةمانثک زانيار دةکا هةتا لة چصةپؤپةي الوةتی

زادةيـةکي   نـةجيم گوجناو لةگةص ذووداوةکاين سةردةمي کوورووش دةخاتةذوو کة 

بةرلة پةالماردراين مةزن و مريی خؤي » گؤبرياس«ئاشووري (واتة بابلي) بة ناوي 

 دا لة اليةن کوورووشةوة، پةناي بؤ دةبا و ئةم مةبةستة لـة بةرهـةمي هثـرؤدؤت   

  باسي نةکراوة.

تةنانـةت سـةبارةت بـة هةصـة      لة کوورووشنامةدا، وا وثناچث کة گزنفـؤن 

ي دةربذيبث. بؤ وثنـة  يپثکراوةکاين مثژوويي، هثندةي چريؤکنووسثک بثزار هةست

ي دةسـةآليت  يليزگةي هةرمثةکاين باصي ذؤژاوا لة سـةردةمي کـوورووش و بـةراي   

ي »دةريک«دا، بة هةصة نووسراوة. يان باسي خةزثنةيةکي دةوصةمةندي  ئيمپراتؤری

تةنيا  ي ئثرانينيية، چونکة هةروةک ديارة سکةي زثذي پادشايةت[زثذ] دةکا کة وا 

گومـان   و بيست ساص دواي نةماين کوورووش لثدراون و بـث  لة سةردةمي داريووش

بةرهةمة  داريووشيان پثوة بووة. کتثيب کوورووشنامةي گزنفؤن بةپثچةوانةيناوي 

ي يذووداوانة دةگثذنةوة وا بؤخؤي ذاستةوخؤ بةشداريةکاين ديکةي کة ئةو  مثژوويي

کة بـة پثشـةنگي ئـةم چةشـنة      تثداکردوون، کتثبثکة هاوشاين کؤماري ئيفالتوون

نةزيلة و چريؤکانةي پثکهثناين شاري ئاواتةخواستةي دواتري يؤناين دادةنـدرث.  

بةر و داهثنانةي کة  وگ ةنا نةدةبوو ئةم بةرهةمة پذ بةربةخيت چةويت هثناوة، د

دةوري لة گووراندين بـريي سياسـي و بـةديهثناين مثژوويـةکي زؤر بايةخـداردا      

  هةبووة، پاش دةوةن بکرث. 
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دا دةردةکــةون و  مثژوونووســاين ئةســکةندةر لــة بةشــي يازدةهــةم    

بةآلم  ،بةرهةمةکانيان تةنيا لة اليةن نووسةراين دواتريانةوة بة ئثمة ناسثندراون

دا، کؤمـةلثک   يـةکاين  ن لة نووسينة ذةسـةنة مثژوويـي  ؤچةشين گزنف ئةوانيش،

دةخةنة بةردةسـت. ئثمـةش    ئثران يیتازةبةتازةمان دةربارةي ئيمپراتؤر يزانياري

بةتايبةيت لة بابةت ناسياوبوومنان بة ناوچة و مةصبةندةکاين ذؤژهةآليت ئثران، 

  ئةمةگداري ئةوانني.

کـة لةسـةر سـينةي تيشةشـاخي      انـةي داريـووش  بةردةنووسي سث زم -۴

لـة نيزيکـةي   خؤي دةنوثنث، بريتيية لة دةقثکي سةرةکي کة پثکهاتووة  ١بثستوون

ئـةم   .»زماين ئاريايي«وشة بة زماين پارسيي کةونارا يان داريووش گوتةين  ۳۶۰۰

اوةتـة عيالمـي و پاشـان    ذا کر ي پ.ز. لـة ذووي دةقـي سـةرةکی   ۵۱۸دةقة ساصـي  

 وةرگثذدراوةتة سةر زمـاين بـابليش. تاتةبـةردثکي نووسـراويش کـة لـة بابـل       

ديارة. هةروةها دةقثکيش بـة زمـاين   پثوة دؤزراوةتةوة بةشثک لةو دةقة بابلييةي

چةند بةشثکي  ،ئارامي و بة خةتثکي زؤر جوان کة لةسةر پاپريووس نووسراوةتةوة

قـي  ةدؤزراوةتـةوة. د  ي نيـل »ئثلثفانتني«لة  ةربازاين جوولةکةلة سةربازگةي س

سةرةکيي بةردةنووسي بثستوون دةکةوثتة ذاناين کار و چاالکييةکاين يةکةم ساصي 

فةرمانذةوايةتيي داريووش، واتة باسي زجنريةيةک شةذ و پةالمارداين خوازياراين 

سةربزثوان دةکا. بـة شـوثن ئـةم دةقـةدا دواتـر کورتـة پـةذاوثزثک         دةسةآلت و

هةصکةندراوة کة بة زماين پارسيي کةونارا نووسراوة و لةسةر کار و هةنگاوةکاين 

ةرةتايةک کة باسـي  ــثناين سـةآلم داريووش دواي هــب ،دوو ساص دواتري دةذوا

ذووداوانـةي کـة   بـةکوريت دةکةوثتـة گثذانـةوةی ئـةو      ،دةکاپايةي خؤي  و پلة

[گثئؤماتة]ي موغي تثدا کوژراوة و ئةويش دةستی گةيوةتـة  » گثئؤماتا«سةرةجنام 

                                                            

. بةگســتان، بةگســتانة، بثهســتان، ي کــةونارا يــاين شــوثين ئيــزةدان..»بةغســتان« -١
  بةغستانة.و.
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دا کــة تؤرةمــةي  تــاج و تــةخيت پادشــايةيت. هــةر لــةم بةشــةي کارنامةکــةي 

وشـوثين ذةواي بـة    مةزنةوةجاخي خؤي دثنثتـة گـؤذ، قامـک لةسـةر ذةويت ذث    

خـاک و   ا يةکـةمني ليزگـةي  پادشابووين دادةنث. داريووش هةر لـةم پثشـةکييةد  

، دةياخناتةذوو. ديارة ئةم ۲۳هةرمثةکاين ژثر دةسةآليت خؤي کة سةرجةم بوونة 

  شيناين پاش خؤشي بووبن.نسةرزةمينانة پثملي خؤي و ذةنگة هي جث

و  ئثمة دةستمان ناگاتة کـاکص و ماکـةي چـريؤک و بةسـةرهايت داريـووش     

دا بةشي يةکةمي بةصـگةنامةکةي   وونی. لةگةص ئةوةشذووداوةکاين دواي بة پاتشاب

] بةئاشکرا دص پثي تثراو نابث. داريووش توخم و تؤرةمـةي  [بةردةنووسي بثستوون

. ئةو ناصث کـة  ) و هةخامةنشپيس (تئيس پيش خانةداين خؤي دةباتةوة سةر چيش

ی باوکي باپريي پادشا بوون، بةصکوو هةر دةصـث  »ئارياذةمنة«ي باپري و »ئارشام«

دادةگرث کة بة تةنيايي  کة هةشت کةسي بنةماصةيان بةرلةوي شا بوون. هةروةها پث

ي کردؤتة خـةآليت.  يپادشايةت دژي داگريکةري [دةسةآلت] ذاپةذيوة و ئةهوورامةزدا

دةکا و دةصث [درؤ واي کرد] کة » درؤ«زؤر جةخت لةسةر زيان و زةرةري  سةرةجنام

وپثوةنـد و   هةصگةذثنةوة و پاشـان دةسـت   دا جةماوةر لة کةمبووجيية پثش لة پثش

ذا  دةقي ئةم ذاگةياندراوةي فةرمانذةوايةيتدا برد. لة ذووي  دةسنثژةکانيشي بة الذث

  ووبث [بينةران] و بيسةراين بذوا بة قسةکاين ناکةن.واوثدةچث کة خؤي پثي واب

هيچ دةقثکی ديکة بة زماين پارسيی کةونارا بة دةستةوة نيية کـة بـة بـاري    

  دا لةگةص ئةم بةردةنووسة بةراورد بکرث. بةربآلوي و بايةخي مثژوويي

  
  و ئاسيا گرياين چةند وآلت و هةرمثثک لة ميسر -۲

رةت بة ذةگةز و تؤرمةي کوورووشي گةورةي سةرزجنريةي مةزنةماصي سةبا

ـ  هةخامةنشي، گـةلثک نـةقص و نةزيلـة هاتوونـة     بـةآلم بـةپثي کؤمةصـثک     ؛ذؤگ

گومان ديارة کة ئةو لة بنةچةکةي خانةدانثکي پادشايةيت  بةصگةنامةي مثژوويي بث
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بـةگوثرةي شـثوازي    بووة. کوورووش پادشـاي شـوثنثک بـووة کـة بابلييـةکان     

 شووش چاو لةواتة مةصبةندثک کة پثشتر  ١؛ناديرؤکيي خؤيان پثيان دةگوت ئانشان

، بة جثگايةکي گةلثک الپةذ و دووردةست دادةندرا. ئةو خؤي بة کوذي کةمبووجيية

دادةنث. لةبةروةي بةپثي و هةخامةنشييةک  پيش نةوةي کوورووش، نةتيژةي چيش

دةچوونــةوة سـةر تـرية و هــؤزي    ، هةخامةنشـييةکان نووسـينةکاين هثـرؤدؤت  

و کوورووش مريي پارسييةکان بوو، مةبةستثکی سروشـتيية   پارسيياين پاسارگاد

= پثرسـيس] حکوومـةتيان    [پارسـة  خودي پارسواي دابنثني کة ئةم بنةماصةية لة 

دا توثژةران پثي ناذازين. داريووشي يةکةم کة پاش کـوذاين   کردووة. لةگةص ئةمةش

دةصث کة بنةچةکـةي دةگاتـةوة    دا کوورووش بوو بة شا، لة بةردةنووسي بثستوون

. هـةروةها بـة   پـيش و هةخامـةنش   ، ئارياذةمنة، چـيش شام، ئارسةر ويشتاسب

اندين ئـةم  ملگوتةي خؤي لة سةردةمي ئارشامةوة پشتاوپشت پاتشا بوون. بؤ سة

دؤزراونةوة کة  ئيکباتانمةبةستة دوو تةتةصةي زثذين بة خةيت پارسيي کةونارا لة 

ـ ةردووکــو ئارياذةمنـة و ه  ارشامئ دوعايان تثدا کراوة بؤ [سةروماصي] يان بـة  ــ

. لـة ذووي ئـةم   تؤمـار کـراوة  ناويـان  » گةورة، شای شاهان و شاي پارس یشا«

پيش لة ماوةي ژيـاين وةچةيـةکي    بةصگانةوة وايان مةزندة کردووة کة دواي چيش

دا] دوو کؤشـکي فةرمانذةوايـةيت [بـؤ دوو بـةرةبايب] هةخامةنشـي       [پادشـايةيت 

)، ۱، نةخشـةي  ۲ن بؤ بةرةي کوورووش لـة ئانشـان (بذوانـة: ب    هةبوون، يةکيا

  لة باکووري ذؤژهةآلت.  ئةويتر بؤ بةرةبايب داريووش

 ي داريووشي بردؤتةوة سةرآلکهةروةک بؤخؤي باسي کردووة ذةچة هثرؤدؤت

دوو  بث بزانني کةبةآلم دة ؛يةکتر و وةکوو کوورووش بة تؤرةمةي پادشاياين نازانث

دواتر سازکراون و ذةنگة سةر بة سةدةي چوارةمي پ.ز. بن.  کؤنةکةتةتةصة زثذينة 

  ناتوانني بؤ داريووشي بسةملثنني کة بة بنةماصة پادشا بوون. واديارةبةم پثية 

                                                            

  ).و.(عيالم ئةنشان، ئةنزان. ناوی هةرة کؤنی خووزستان -١



 ن و دامةزراندنی ئيمپراتوريي خؤيانسةرهةصدانی هةخامةنشييةکا/  ۳۶

 

دوو ذةخنةيان دثتةوة سـةر، يةکـةم، وةک ديـارة لـة      قسةکاين داريووش

هيچ ئاماژةيةک نةکراوةتة پادشايةکي زيندووي ياسايي،  دا وونبةردةنووسي بثست

نووسيويةيت کـة ئـةو    بةآلم چةند ساص دواتر لةسةر بةردةنووسي خؤی لة شووش

دا بؤتة شا، هةم ويشتاسيب باوکي و  زايني ي پثش۵۲۲سةردةمةي بؤخؤي لة ساصي 

ي بةسـةرهايت  يچؤنيـةت  . دووهةم، هثـرؤدؤت ١ي زيندوو بووني باپريهةم ئارشام

هثناين تانج و تةخيت پادشايةتيي داريووش بة چةشنثک دةخاتةذوو کـة   وةدةست

کةيـةوة  ذاوثژي گثذانةوةکةي دةبث لة زمان يـةکثک لـة شـةش هاواصـة پيالنگثذة    

ةو جةنگةيـة  ــريووش ئداکةوتبث. ئةم بةسةرهاتة تةواو بةذوونی دةريدةخا کة دا

هثناين پلةي پادشايةيت] لة ئامپاکاين سةرتر نةبووة. هةر چؤنثک بث   [بؤ وةدةست

واديارة ئةم دوو تةتةصة زثذينة نيشانةيةکن لةسةر چةشنثک تةصةکةبازي، چونکة 

دژوارة بذوا بکرث لة گؤشةي خاک و هةرمثثکي ئارشام و ئارياذةمنة بةذواصةت تثيدا 

يةک بؤ شاي گةورة و شاي شاهان هةبووبث، کة واية سـاکارترين  شا بوون، جثگا

ذث و بؤچوون ئةوةية کة المان وابث داريووش بةسةرهاتةکةي هةصبةسـتووة و لـة   

ــيت ــةويش    ذاس ــةبووة و ئ ــي ه ــايةتيي هةخامةنش ــةدانثکي پادش ــةنيا خان دا ت

  .٢تيان کردووةحکوومة مةزنةوةجاخي کوورووشة و هةر باب و کاصي ئةو لة پارس

                                                            

يةکثکة لةو ذاستييانةي کة لة بريگةي گةلثک لة پياواين بارگاي  ئةم گوتةيةي داريووش -١
کة ئـةم   شتةي ساصژمثريي سةردةمي هةخامةنشييةکاندا ماوةتةوة و ناکرث درؤ بث. خ مريی

دا بة پادشا دادةنث، دةريدةخا کة داريووش مثژووةکـةي  زايني ي پثش۶۱۵لة ساصي  ئارشامة
 نقةست] ذثکخستووة.ا[بة دةسيت ئ

و  کؤمةصـثک خشـيت سـوور    ئةو دةمةي کة ئةم بةشة دةنووسرا، شـاندثکي ئـةمريکايي   -٢
لـة   تةتةصةي عيالمييان دؤزييةوة کة دةستيان خستة سةر شوثين شاري کةوناراي ئانشـان 

، کةواية ئثستا سوور و ئاشـکراية کـة   ي باکووري شرياز۴۸لة کيلؤميتري  [گوندي] مةليان
و ئةو بؤچوونة دةچثتةوة پـاش کـة پـارس دوو ناوةنـدي      ةي پارسئانشان کةوتؤتة جةرگ

 پادشايةتيي لث بووبث و [هاوکات دوو خانةدان فةرمانذةوا بووبن.]
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، ذةنگـة  پادشـای مـاد   ی[فـرةوةرتيش]  ، فرائؤرتثسبةپثي دةقي هثرؤدؤت

دا تـرية و   ي مثژوويي بث کة لة کايت گةذانةوةي ئاشـوورييان »خشاسريتا«هةمان 

بةآلم کوورووشثکی  ؛زاندهؤزةکاين مادي کردن بة يةک و يةکانگري و پارسةکاين بة

پارسوواشی، کة ذةنگـة باپريةگـةورةي کوورووشـي گـةورة بـث، بـة مةبةسـيت        

بؤتـة   ی پ.ز. لةگـةص عـيالم  ۶۴۰، دةوروبـةری ساصـي   بةرةنگاربوونةوةي ئاشوور

ي کوذي »ئارووکوو«کردنةوةی بارودؤخةکة،  هاوپةميان و پاشان بة ئاماجني هثور

گومان ئةو يان جثنشينةکةي لة زةمـاين   . بثخؤي ناردؤتة کؤشکي ئاشوور بانيپاص

ي پ.ز. ئازايانة نةينةواي ۶۱۲(هووةخشتةرة)دا کة ساصي  فةرمانذةوايةتيي کياکسار

  .١بوون گرت، پثملي مادةکان

 کـوذی کياکسـار   پادشـای مـادی   سنثژی ئاستياگیواوثدةچث کوورووش دة

دا گلؤر ببؤوة و  بة ذةوگةي پريي[هووةخشتةرة] بووبث کة لةو کاتةدا گصؤصةی ژيانی 

دا خؤي دةنواند. ئةگةر بـذوا   کوورووش لة هةواي بةرزةفذي ، بةآلمکوذيشي نةبوو

بکةين، کاتثـک سـةرةتا کـوورووش ذووي کـردة مةيـداين       بة قسةکةي هثرؤدؤت

بـةآلم   ؛دا دةجـةنگان  بةرةنگاري،لة شةش هؤزي پارسي تةنيا سثيان لة ژثر ذکثفي

ي »نيکـؤالس «دا، کة  گومان تواين مةزن و ماقووآلين مادي بشکثنث و لة شةذثک بث

وةکـوو   .، ئاسـتياگي بةزانـدووة  دةميشقي بة دوورودرثژي دةکةوثتـة گثذانـةوةي  

ذووي کردؤتة ناوچة  وةختايةک ئاستياگ واديارةی بابلي دةگثذثتةوة »ذووداونامة«

زةکاين خةيانةتيان پثکردووة و لثي هةصگةذاونةوة و ـان،هثـو مةصبةندة ذاپةذيوةک

فةرمانذةواي و بؤتة  جثي گرتؤتةوة کوورووشی پارسي لة ئيکباتاين پايتةخيت ماد

  .٢ئيمپراتؤري

                                                            

 .D. Stronach, Iran VII, 1969بذواننة:  بؤ تازةترين کورتة و پوختةي مثژووييي ماد -١

دادةنـث؛   کوورووش بة نـةوةي ئاسـتياگ   دا بةسةرهايت مادةکان لة چريؤک و هثرؤدؤت -٢
دةزانـث و بـةم شـثوةية شـکانةوةي      بةآلم هاوکات بة نةوةي ئالياتثسي پادشای ليديشـی 

 ←دةسةآليت بة سةر هـةردک گةلـة تثشـکاوةکةدا بـة ذةوا ذادةنـث. سـةربوردةيةکي لـةم       
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ذةنگـة هـةر بـة گـؤذاين      ئةم ذووداوة بـؤ دنيـاي ذؤژهـةآليت مةديتةرانـة    

، ، يؤنانييـان کانکـة زجنريةيةکي پادشايةيت داندرابث؛ چونکة بـة بـذواي جوولة  

 دةسةآليت مادةکـان درثژةی پسانةوة هةر  بث یآليت زاص، دةسةميسرييان و عةرةبان

نةبوونيدي بابلي سةرةتا پثشوازي کردووة لة هثرش بؤ سةر دراوسثي  واديارةبوو. 

 ؛[کاراي = کاراهة] لثکدانةوةي خؤي ئةوثي خستةوة سةر حةرران مةترسيداري و بة

دوو   کوورووش دصةذاوکةي لثکةوتةوة. يـةک بةآلم لة ئاسيای بچووک سةرهةصداين

 ئاکامي لةگـةص کياکسـار   ي پاتشاي ليدي شةذثکي بث»ئالياتثس«وةچة لثرةوبةر 

ـ    کردبوو کة ة مابـةينيان و  ـدةصثن بة زةماوةندثک کؤتايي پثهات و يـةکثيت کةوت

ـ » هاليس«ذووباري  ـ ان دانـدرا.  بة سنووري نثواني کـوذي ئاليـاتثس    یکرؤزووس

 کـرؤزووس  ،بووين ئاسـتياگي بـة دص نـةبوو. بـة گوتـةي هثـرؤدؤت        سةرخنوون

بثنث و خـؤي   پثک و بابل هةصسووذا و هةوصي دا هةتا هاوپةميانييةک لةگةص ميسر

وةي پارسي. بة بذواي کـوورووش،  يپثگة ربةرةکاين دژی ئةم تازةبةئامادة بکا بؤ 

ليدي لةبةروةي خاوةين هثزثکي ديار و دةسکةرةوةي سوارة بـوو، بـة دوژمنثکـي    

شـاي لـة   دپا ١ي»نةبوونيـد «ئـةو وآلتـةي کـة    واتـة  ةتر لة بابل دادةنـدرا؛  رگةو

جنريةيةک لة ئاوةدانييةکاين پايتةختةکةي کشابؤوة و خؤي دابووية داگريکردين ز

و لةوثشةوة ساز و تةيار دةبوو هةتا زةبري يةکجارةکيي خؤي  ذؤژاواي عةرةبستان

ـ ـدا ل پثش ةـةوةي لـبوةشثنث. بؤ ئثمةيان گثذاوةتةوة کة ئ اري هـاليس  ـة ذووب

آلم لـةوالوة  ] پةذييـةوة کـرؤزووس بـوو، بـة    تورکيـا  [قزص ئريمـاقي ئثسـتا لـة   

لة جةماوةري بةرفةرماين کرؤزووسي ذاسپاردبوو هةتا دنةيان بدا و  کوورووشيش

ة ـدا نووســراوة کــ بياهنارووژثنــث و هةصــيانگثذثتةوة. لــة ذووداونامــةي بــابلي

                                                                                                                                                  

دادةنــث و  بــة کــوذي شــازادةخاتوونثکي ميســری ش هةيــة کــة کةمبووجييــةچةشــنة→
 هةية کة ئةسکةندةر بة براي داريووشي سثهةم لة قةصةم دةدا. ئةفسانةيةکي ديکةش

، من هـةر  »Nabonidus = Nabuna’id = Nabunid«لة دةقة ئينگليسييةکةدا نووسراوة  -١
 کردووة.و. شثوةيةکم ذةچاو
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لـة ذووبـاری   ]دا [هـةولثر  ي پ.ز. بة خوارةوةی ئاربثال۵۴۷اري ـةهـکوورووش ب

هـةمان  » لـوو «گرت؛ گةلثک تـوثژةر اليـان وايـة     ١ي»لوو«تثپةذي و خاکي  دجيلة

ئاکام لة  بث. هثرؤدؤت دةصث کرؤزووس پاش شةذثکی هاوسةنگ و سةرزةويي ليديية

ةوثتة پةيکةردةي و و پثي وانةبوو کوورووش دةک ذؤژهةآليت هاليس گةذايةوة سارد

ـ ـدا؛ بـةآلم کـوورووش ک   هةر بؤية چةکدارةکاين هةتا وةرزي زستان ئيـزن  ة ـةوت

گرت. بـةم   دا قةآلي لث ؤژاندا شکاندي و لة ماوةي چاردة ذ شوثنی و لة دةشيت ليدي

 ؛شثوةية کوورووش عةنةدؤصي خستة سةر ئيمپراتؤريي خؤي و گةذايةوة ئيکباتـان 

ةوث دانا هةتا دژي ذاپةذينةکاين داهـاتوو ذاوةسـنت و   بةآلم سةرکردةکاين خؤي ل

بةآلم هـيچ   ؛شکثنن  شارةکاين يؤناين و ترية و هؤزةکاين خؤجثي تثک يیسةربزثو

وپثک و هاوبةش لةوث خؤيان نةنواند،  بةربةرةکاين و بةرةنگاربوونةوةيةکي ذثک

ووش لـة ناوچـةکاين ذؤژاواي   ي کـوور »مـاد «ي سـةرکردةي  »هارپاگ«ئةگةرچي 

  قةآلتثکي زؤري گرتن.» ئاشتيي ئثراين«ئاسياي بچووک بةرلة سةقامگريبووين 

بـزووت.   نيزيکةي شةش ساص دواتر، سـةرةجنام کـوورووش بـةرةو بابـل    

کوورووش لةو ماوةيةدا چةند پثشـنيارثکي نـاردن بـؤ پثشـةواياين ئـاييين لـة       

نةمابوو. هةروةها  تبوونةوة و دصيان بة نةبوونيدةوةپايتةخت کة دوورةپةرثز کةو

ذايکردبـوو، بؤيـة کـوورووش دواي     ي حوکمداري ذؤژهةآليت دجيلـة »ئووگباروو«

ي يکؤتـاي لـة   ،ماوةيةکي چةند مانگة و گرتين ناوچةکان و دةورانپشيت پايتـةخت 

يـة بابـل. کـوورووش لـةوث وةک مريثکـي پياوچـاک و       دا پثـي نا ۵۳۹ئؤکتؤبري 

 ي خــوداي بابلــةوة»مــةردووک«ا کــة لــة اليــةن کــر لــثي يلةســةرحةق پثشــواز

                                                            

هةر گرميانةيةکة و ئةگةر خوثندنةوةکة دروسـت  » لوو«خوثندنةوةي بذگةي ئةم ناوة بة  -١
هـةتا ذثگـاي    قؤشةين دةنگ دابث بؤ ذؤژهةآليت عةنةدؤص ۵۴۷نةبث ذةنگة کوورووش ساصی 

ـ  ۵۴۶تـةخت بکـا و پاشـان ساصـي      پةالمارداين کرؤزووس ان ماوةيـةک دواتـر بکةوثتـة    ي
کةوتبووة بـزووتن   ۵۴۷کةم دةريدةخا کة کوورووش ساصي  پةيکةردةی؛ بةآلم ذووداونامة النی

  بةرةو ئاسياي بچووک.  



 ن و دامةزراندنی ئيمپراتوريي خؤيانسةرهةصدانی هةخامةنشييةکا/  ۴۰

 

بة النةوازي هثشتبوويةوة، بثنثتةوة  هةصبژثردراوة هةتا ديين کؤنباو کة نةبوونيد

لة کةنـداوي   دجيلة و فورات کاکيیبة يا دةشيت کاکيگرياين بابل نة تةنباو. لةگةص 

کةوتنة ژثر ذکثفـي کوورووشـةوة، بةصـکوو     فارسةوة هةتا چياکاين ئةرمةنستان

) لـة  ١(ئابارناهـار  گةالين بةرفةرماين ئيمپراتوريي بابليش لة ذؤژاواي فوراتـةوة 

 ي ميســر»غــةززة«ةوة هةصدةقوصــي و هــةتا »ووساکتاپســ«مثکــةوة کــة لــة چؤ

لة دةرياوة هةتا دةريا، هثنا. ذووداونامة دةصث پادشايان دةيئاژاوت، سةريان وةبةر

ديـاري و بـاج و    وخؤيـان   ارنشني بوون لـة ذؤژاوا بـة  تةنانةت ئةوانةش کة دةو

شـي  وورووذامووسـاين ک  وپـل  قورسةوة ذوويان کردة بابل و چوونـة پـی  پيتاکثکي 

ســةرکةوتة. ئثســتا تــةواوي ئاســياي ذؤژاوا هــةتا بيابانــةکاين دوورةدةســيت  

  .٢کةوتنة ژثر دةسةآليت ئثرانييةکان عةرةبستان

نان و هـيچ  هث ين ئثرانيي خؤي سةرکةوتين وةدةستکوورووش وثذاي قؤشة

ةيلثکي بؤ دةريا نةنواند و زؤر وثدةچث قةتيش دةريـاوانيي نـةکردبث. ئـةو لـة     م

ي ـةمـة کـخةوة ئثمدادا ذووی کردةوة ذؤژهةآلت، بةآلم بة دوايني ساصةکاين ژيانی

وةچةيـةک   خاوةين ئيمپراتـؤري بـوون. هثـرؤدؤت    گومان مادةکان دةزانني. بث لث

زاص بن، ئةوان  ئاشووردای پ.ز. بة سةر ئيمپراتؤريي ۶۱۲ةرلةوةي مادةکان ساصي ب

و بةزثنةري تثکذاي گـةل و نةتـةوةکاين    بة سةرکةوتة و داگريکةري تةواوي ئاسيا

وشةيةکي مادي بوو. نـاوي  » ساتراپ«ئةو خاک و هةرمثة دةزانث. واژةي ناسراوي 

ذا پارسي نيية و وثدةچث مادي بث.  ) بة ذواصةيت(باختةريش ةي بةخلپارسيی ناوچ
                                                            

  ، ئةوبةري چؤم.و.، ئةوبةرنةهرئةبةرنةهةر  -١
 و ئاماژة دةکةنة ذستةيةکي هثـرؤدؤت » گرؤت«پثي  تاقمثک لة توثژةران کةوتوونة شوثن -٢

ی خسـتة سـةر   »و دةريـا  ميسـر « ) کـة نووسـيويةيت کةمبووجييـة   ۳۴(کتثيب سـثهةم، ل  
سـةريان وةبـةر کـوورووش     قةصةمذةوي باوکي و هةروةها گوتوويانة وثناچث فنيقييـةکان 

واتـة خـاک و هةرمثـةکانی     ث. هةروةها ئثستا بؤمان ذوون بؤتةوة کـة ئةوبةرنـةهر  هثناب
ی پ.ز. يةکثک بووة لة سـاتراپييةکان (هةرمثـةکان)ي   ۵۳۶/۵۳۵، لة ساآلين ذؤژاواي فورات
 .بابليي ئثران
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ذثساي کؤنباوي يؤناين، کوورووش وةکوو زاص و سةرکةوتة بة سـةر ذؤژهـةآليت   

وةکاين پثشتر گةيشتبثتة کث ناناسثنث. کةواية زؤر وثدةچث ئيمپراتؤريي ماد دا ئثران

] لــة = جــةحيوون ، واتــة [ئاموودةريــاو لــة ذووبــاري ئؤکســووس هينــدوکوش

بةآلم ئةم بةصگةية ئةو چةشنةي ئثمة ئارةزوومانة بة  ؛ش واوةتر چووبث»سؤغديانا«

ـ   اسيتدا نةشکاوةتةوة. لة ذ باري ئةرثنی  ارثک باسـي باکتـةريانا  ـدا هثـرؤدؤت ج

دةکا و دواتر دةچثتة سةر باسي دوو قةصةمذةوي هثشتا نةگرياوي  [بةخل] و سةکايي

لةمپةر و بةرگثذةوةيةک بوون لةسـةر ذثـي کـوورووش؛     واديارةکة  و بابل ميسر

 لـة سـارد   دةخاتةذوو کة بـؤچي دواي شـکاندين کـرؤزووس   پاشان ئةو مةبةستة 

  ١نةيويستووة وةخيت بة فيذؤ بدا.

چريؤکةکاين دواتري يؤناين سـةبارةتن بـة لةشکرکثشـاين کارةسـاتباري     

کة يان تثيدا مرد يا تـواين تـةنيا لةگـةص حـةوت      کوورووش بؤ سةر هيندووستان

خوثنةر دةسيت لث بـةردةدرث هـةتا    دا . لة گثذانةوةي هثرؤدؤت٢ان دةرباز بثکةس

خؤي سةبارةت بـة سـةرةجنامي کـوورووش بکةوثتـة داتاشـيين خـةياآلن. لـةم        

بةسةرهاتةدا باسي ئةوة کراوة کـة کـوورووش قؤشـةنثکي گـةورةي دژي هـؤزي      

] [ئـاراس  ئارکسـثس جاذ داوة و لة ذووبـاری   تورکستان لة ي سةکايي»ماساژثت«

گـةمثيان هةصبةسـتووة و بـةپثي دةقةکـة بـة ذووبـاري        پةذيوةتةوة. پردثکي بـة 

                                                            

و  و گـةالين بـةخلي و سـةکايي    چونکـة بابـل  : «۱۵۳ ، کتثيب يةکةم، لبذوانة هثرؤدؤت -١
گومان ئةم بؤچوونـة   بث» گرثيةک بوون لةسةر ذثگاي، دةيهةويست پةالماريان بدا. ميسری

کة هثشتا نةکةوتؤتـة سـةر    دةگةذثتةوة سةر تثفکرين و لثکدانةوةي هثرؤدؤت لةسةر بةخل
راتؤري و واي داناوة ذةنگة دواي بابل بکةوثتة بةر پةالمار؛ بةآلم ئةو لة کتثيب يـةکةم، ئيمپ

شکان، کوورووش تـةمای گـرت    ) تثککاتثک ئةم نةتةوةية (واتة بابلييةکان«دا دةصث: ۲۰۱ل 
کاين پثشوويةيت و دةکرث ئةمةش بةپثچةوانةي قسة» خباتة ژثر ذکثفی خؤي. ماساژثتةکان

  وا لثکبدرثتةوة کة هثرؤدؤت زانيارييةکي ذاست و دروسيت نةبووة.  
دا بة شـثوةيةکي   و لة نثو بنةماصةي خؤی گزنفؤن دةصث کوورووش لة پارس وةکوو ديارة -٢

 دا مردووة نةک لة شةذي شاژنثکي شةذخوازدا. سروشيت و لةوپةذي ئارامی
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]دا پةذيوةتـةوة و کةوتؤتـة   [سـريدةريا  ] نةک جـةحيوون [ئاموودةريا سةحيوون

ی شـاژين شـةذخواز. مانـةوةي کـاول و     »تـؤمرييس «شةذثکی قورس و گران دژی 

) لة نيزيک سةحيوون  Kyroupolisيان  Kyreschataهةرةسي شاري کوورووش ( 

  هةتا زةماين ئةسکةندةر، دةيسةملثنث کة کوورووش لةم هةرمثةدا چاالک بووة.

ئثمة سةبارةت بة کوورووش چی واي لث نازانني، بةآلم دةتوانني بصثني کةمن 

ئـةو ســةرکةوتووانةي هثنــدةي وی ئـاوا بــةربآلو تــاريف کـرابن. لــة ذوانگــةي    

مةسيحة و  و بة بذواي جوولةکان بابلييةکانةوة ئةو هةصبژاردةي خوداي مةردووک

بة مةزن و خاوةندثکي  ةردگاري بة سةردا کثشراوة. مادةکانيشدةسيت متفةذکی پةرو

بــة لــة کتــثيب کوورووشــنامةدا حوکماتةکــةی  بثگانــةيان نــةدةزاين. گزنفــؤن

پادشايةتييةکي ئاواتةخواستةي خؤي دةزانـث. دةصـثن ئةسـکةندةر دوو پادشـاي     

يـةکيان کـوورووش و ئـةويتر    وةبةرچاو گرتـوون و کـردووين بـة سةرمةشـق،     

ئةويان بـة بـاوکي خؤيـان دةزانـی، چونکـة       دةصث ئثرانی . هثرؤدؤتسثمرياميس

کوورووش واي سةرةذاي دلؤواين، هةموو شتثکي چاکيشي بة دياري بؤ هثنابوون. 

ةصةي زؤريش بووبث. تةنيا دةنواند کة زوو تووذة دةبث، هةر بؤية دةکرث تووشي ه

درا  دا دا قسةيةکي توندي بة گورچووي نةيوةختايةک لة دوايني پةالماري جيهانگريا

کةوتة لةرزين. ئةويش ئةو دةمة بوو کة لةبةر سةرکةوتين پةيتاپةيتاي شادي بـة  

دا دةگةذا و دةکرث بصثي خؤي لـة سـةرووي مـرؤض دادةنـا و لةپـذ ئـةم        دةرووين

ـ ـؤي بيسـة خـارةت بـةبـي سـاژنـش ي»تؤمرييس«ذستةيةي  ـ ـت ک وت: ـة دةيگ

بةآلم هثرؤدؤت دةيزاين کة هـيچ خوثنـذثژثک نـاکرث    » !ذشنت تثر نابث لة خوثن«

بث و ئـةم تايبةمتةندييـةي ذووحـي تراژثـديي     چاوةذواين چارةنووسثکي بةخثر 

  بيسترابث. ئاتثين مةبةستثکي ئةتؤ نيية کة لة زمان ئثرانييةکانةوة
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  ئةلف: کةمبووجيية
دا کوژرا و دوو کوذي  زايني ي پثش۵۳۰کوورووش لة نثوةذاست مانگي هاويين 

 شـا لـة بابـل    لة پاش بةجثما. کةمبووجييةي کوذة گـةورةي کـة وةک جثنشـيين   

يـان وةک   ،بـةرديا ناوي لةکةي کوذة چکؤ .حوکمايت دةکرد بة جثگرةوةي دادةندرا

دواي نةماين بـاوکي کةوتبثتـة   ذةنگة  بوو. کةمبووجيية دةصث مسثرديس هثرؤدؤت

بثتـوو   ئةگـةر بـةآلم   ؛ندين بارودؤخي سنوورةکاين باکووري ذؤژهةآليت وآلتکاذث

چووبث، چونکة بةرلةوةي هثـرش   ثوابووبث، نابث ماوةيةکي زؤري لةو هةرمثة پ

ي »ئـوورووک «لـة   ۵۲۸تةنيا چوار ساصي لةوث تثپةذاند و ساصي  بکاتة سةر ميسر

بنةي داکوتا. مريان و حوکمداراين شارةکاين فنيقي کـة دواي   باشووري دووچؤمان

ثنابوو، بةشي زؤري ئـةو هثـزة   گرياين بابل بة دةسيت کوورووش سةريان وةبةره

يةي کة کةمبووجيية بؤ پةالمارداين ميسر پثويسيت بـوو، بؤيـان سـاز و     دةريايي

سييةکاين ئةوانيش دنة دران کة بة ؤبروتةيار کرد. هةر لةو سةروبةندةدا هاوشانة ق

مةيلي خؤيان سةر وةبةر کةمبووجيية بثنن و کؤمةصثکيان سةرباز لة يؤنانييةکاين 

دانـی. بنکةيـةکي دابـيين     اواي ئاسياي بچووک دةنـگ دا بـؤ يارمـةيت   ذؤخي ذؤژ

کردين ئـاو   دامةزرا و پرسي دابني پثداويسيت لة کلکةي باشووري لثواري فةلةستني

بؤ قؤشةين بةرةو ئاژوان بة سةحراي سينادا هةر بةو شثوةية چارةسـةر کـرا کـة    

سـاص لثرةوبـةر ذايپةذانـدبوو، واتـة لةگـةص       ۱۵۰] هاددؤن [ئيسـارحادؤن  عةزرا

پثکهاتن کة ذةوةي وشترانيان بة مةشکة ئاوةوة خبةنة  بيابانگةرداين سةحراي سينا

گةي اوگرياواين يؤناين لة دةشيت ئاوماصکي ذثژ بةکرثبةردةستيان. فةرماندةيةکي 

نـةوي کـرد و ئـةرکی سـيخوذي و      ي بؤ کةمبووجييةيسةري وةفادار ذووباري نيل

ـ ـةمبـة کـرت. ذةنگـهةواصگريي لةشکريي وةئةستؤ گ ة [بـة نـةهثين] لـة    ـووجيي

کاهيناين ناذازيي ميسريشـي ذاسـپاردبث و يـةکثکيان بـة نـاوي ئووجاهؤرثسـن       
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سةرکردةي گةمييةوانيي ميسر بووبث. لةو سةروبةندةدا کة کةمبووجييـة   ١سائيسي

ةصـکةوت فريعـةوين کؤنةسـاص و بةمشـووري ميسـر      سةرقاصي پةالمار بـوو، بةه 

ةوة »پثلووزيووم«دواي شةذثکي قورس لة  ييةکانرميسدوايي کرد.  کؤچي ئاماسيس

و لةبري ئةوةي بؤ هةر شارثک شوورةي شةذةکةران تثکبةزثنن و  کشانةوة مثمفيس

قةآلتان. کةمبووجيية بةرلة چلةي هاويين  رپةنايان بردة بةران بذةتثنن، پةالماردة

ذثبازي شـارةزايانةي   ؤی بة پادشاي ميسري سةر و خوار دانا و بةـي پ.ز. خ۵۲۵

هةصثنايةوة و دا بؤ ئاشيت و پثکهاتن، وةک چؤن لة بابل کردبووي، هةنگاوي  باوکي

کـةم لـة سـةرةتادا،     اين و النیي فريعةونةکاين ميسر زيخؤي بة جثنشيين ياساي

و  نةريتةکاين ديين دانا و وةبةرچاوي گـرتن. شـارةکاين ليبيـايي    و  ذثزي بؤ داب

خزمـةيت.   بوون کؤمةصثک ديارييان ناردة يؤناين لة باصي خؤراوا بة نيشانةي پثمل

هةصکشـا و بةشـثکي   ي سةرووي ذووباري نيل »نووبيية«بةرةو  سپاي ئثرانئةوسا 

]ي گرت، کة بةپثي گثذانةوةي سةرچاوةکاين يؤنـاين بـة   وآليت ئيتيؤپي [حةبةشة

دا گرانيان بؤ شکاوةتةوة. بةردةنووسثکي پادشـايةکي   باری تثچووين هثزي مرؤيي

يـا  » کةمبسـودن «چؤنيـةتيي ذووداوي شـکاين   » ناستاسثن«بة ناوي  ئيتيؤپييايي

دةگثذثتةوة و ئةوةش بؤ پةالمارةکةي » مثرؤئث«لة شوثنثکي باکووري » هةمبسوتن«

هةتا  ةبةصگةيةکي چاکئةمة  واديارةبةآلم  ؛کةمبووجيية بة سةرچاوةيةک دادةندرث

دا ژياوة. وةک هثرؤدؤت  زايني لة سةدةي چوارةمي پثش» ناستاسثن«بذوا بکةين کة 

بگةذثتةوة ذةگةيةدا ةو ـة لـي کةمبووجييـزؤر خةسارباربوون دةگثذثتةوة دةبث الين

  بةرةنگاربوونةوةي خةنيم. بؤ نةماين تفاق و خوردوخؤراک، نةک

، هةواصي پثگةيشت کة تـاج و  بتوانث بگةذثتةوة بابلبةرلةوةی  کةمبووجيية

 ودوو بـث سـث  گرياوة. ئـةويش   اي دةسيت بة سةرداي بر»بةرديا«تةخيت بة ناوي 

گةذايةوة هةتا ذاپةذينةکة سةرکوت بکا، بةآلم بةپثي  ی پ.ز. لة ميسرةوة۵۲۲ساصي 

                                                            

 سيسی.و. ئوودجةهؤرثسن -١
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دا بةهةصـکةوت   بة برينثک تثداچوو کة لـة کـايت گةذانـةوةي    گثذانةوةي هثرؤدؤت

شـثوةي نـةماين بـة     دا سـتوون بؤخؤي بة خـؤي هثنـابوو. لـة بةردةنووسـي بث    

بؤية ئـةم واژةيـةي هةصـبژاردبث هـةتا      وثنا کراوة و ذةنگة داريووش» خؤمةرگي«

. کةمبووجييـة لـةو سـةردةمةدا خؤشـناو     ١بکاتةوة کة نـةکوژراوة جةخيت لةسةر 

. ئـةم داوةرييـة   دا دةيانگوت دواي پةالمارداين ئيتيؤپي شثت ببوو نةبوو. لة ذاسيت

پتر لةسةر بنةماي سةرچاوةکاين ميسري هةصدةسووذث و دةچثتةوة سةر نةزيلةي 

ميسري پثيةوة خةريک بوون.  -مةرگ و نةماين خوشکي و ئةويش ژثدةراين يؤناين 

کاهينانةکان لةبةروةي کةمبووجيية داهايت کةم کردبوونةوة لثي بثزرابوون و هةر 

لة چريؤکـي   کةم النیئثمة  زذاندين. جا لثرةداية کةبؤية کةوتبوونة سةر باري ناو

بةآلم ئثمة  ؛٢هةصبةستراو و دةغةزدارانةي کوشتين گاي پريؤزي ئاپيس حاصي دةبني

                                                            

، Lxxi ،۱۹۷۶، ژمــارة   نـاسيـي پاريس بذوانة: جی.الزار. بآلضؤکي ئةجنومةنـي زمـان -١
 .۱۷۸-۱۷۵ل 
پاش گةذانـةوةي لـة    دا دةگثذثتةوة کة کةمبووجيية۲۹-۲۷لة کتثيب سثهةم، ل  هثرؤدؤت -٢

 ئيتيؤپي، ذاين گاي ئاپيسي بريندار کرد و گايةکة پثي مرد و کاهينان پةنامةکي پةالمارداين
 ي مثمفـيس »سـثراپثئووم «دا بةردةنووسـي سـةر مـةزاري     بة خاکيان ئةسپارد. لة ذاسـيت 

ي ژيان و لـةذثوة  پثي ناوةتة جةغز دةريدةخا کة گايةک ساصي بيست و حةوتةمي ئاماسيس
مردووة؛ بةآلم ئةم گاية خراية تابووتثکي جوانةوة  پاش پةالماري کةمبووجيية بؤ سةر ميسر

کة خودي کةمبووجيية باربووي کردبوو. سةرةذاي ئةمةش دةنگؤي ئةوةي کـة کةمبووجييـة   
، واتـة  پةرستگةي ميسري خاپوور کرد هةتا سةدةيةک و بگرة زياتريش هةر دةجوورايـةوة 

گوتيان کةنيسةي يةهوةي ئةوان وةبـةر کـاول کـران     زةمانثک کة جوولةکةکاين ئثلثفانتني
دا بدؤزنةوة  نةهاتووة. توثژةران تثکؤشاون هةتا سةرچاوةي ئةم ئاکارانة لة بةردةنووسثک

نة کـراوة  دا باسي ئةو ئاژاوا کة ئووجاهؤرثسن لةسةر پةيکةرةي خؤي هةصيکةندووة و لةوث
سةريان هةصـداوة. بـؤ ئـةم مةبةسـتة      کة دوابةدواي گرياين ميسر لة اليةن ئثرانييةکانةوة

  بذواننة:
G. Posener, La premiére domination perse en Egypte (Cairo, 1936).168 ff. 

 زةر و پياوچـاک بـؤ پةرسـتگةي نئيـت    وةکوو پارث گومان ئةم بةردةنووسة کةمبووجيية بث
[سيس] دةخاتة بةرچاوان. سةبارةت بـة مـــانةوةي کةمبووجييـة لـة      [نئيس] لة سائيس

  ← و گاي ئاپيس بذواننة: ميسر
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هةواصي ناخؤمشان لة بابةت کةمبووجييةوة بة گوثي  لة سةرچاوةکاين ئثرانيشةوة

رووژثنةکاين داريووش کة دةصـث  تةنيا قسة پرسيارو کئاشنا دةبث؛ چونکة ئثمة نة

ةواو ـکةمبووجيية براکةي خؤي کوشتووة لثمان دةبثتة گرث، بةصکوو کوژرانثکي ت

ـ   و  یبةئانقةستيشمان بؤ دةردةکةوث کة هثرؤدؤت سةبارةت بة تاقمي حـةوت کةس

 کوذي پرثگزاسپثسي ساقي دةخياتـةذوو. بـة ئثمـةيان گوتـووة کـة ئثرانييـةکان      

مبووجيية وةک ملهوذثک دةناسن نةک وةکوو کوورووشي باوکي چةشين باوکثک. کة

ـ   ئةو لة ساآلين کوريت دةسـةآلتی  ريي هـةتا جةرگـةي   ؤدا، سـنوورةکاين ئيمپرات

وچـؤي دةريـايي دا،بـةآلم کـوذثکي لـة پـاش        پةرة پثدا و برةوي بة هات ئةفريقا

  ي.بةجثنةما هةتا ببثتة مرياتگر و جثگرةوة

  
  ب: داريووشي يةکةم

سـةرچاوةمان بـة دةسـتةوةن،    دوو  ۵۲۲سةبارةت بة ذووداوةکـاين ساصـي   

و ئـةويتر چـريؤک و    لـة بثسـتوون   يةکيان ذيزي يةکةمي بةردةنووسي داريووش

وان ئـةم دوو  . جياوازييةکاين نث١دا لة کتثيب سثهةم نةزيلةي دوورودرثژي هثرؤدؤت

بـةآلم   ،گثذانةوةية دةريدةخا کة هثرؤدؤت ذاستةوخؤ بة دةقي داريووشي نةزانيوة

وپةذ و تام و چثژةي کة گثذانةوةي يةکثک لـة هاوذثيـاين داريـووش     جگة لةو باص

بـة الی   داوةتةوة، بةسةرهاتةکةي کتثيب هثـرؤدؤتيش  خستووة و دةستاوي پث وثی

داذثژراوة و دةصث ئةو کةسةي حـةوت سـةردارةکة کوشـتوويانة    دا پاساوهثنانةوة

                                                                                                                                                  
←K.M.T. Atkinson, "The legitimacy of Cambyses and Darius as kings of 
Egypt", JAOS Lxxvi (1956), 167-77. 

)دا گثذانةوةي دژاودژ سـةبارةت بـةم   (ترؤگووس و ژووستني لة نووسراوةکاين کتثزياس -١
لـة نووسـينةکةي ژووسـتني و     ذووداوانة هةن، بةآلم بثجگة لة وثکچووين ناوي کـؤمثتس 

، هيچ پةيوةندييةکي ئةوتؤمان وةبةرچاو ناية هـةتا شـتةکان بـة    دا گثئؤماتا لة بثستوون
ذاست بزانني. هةرچؤنثک بث ژووستني نـاوي کؤمثتسي داوة بـة مـوغثکي تــر بـة نـاوي    

  يان گثئؤماتا. نةک مسثرديس پايت زثئيتسي بةرباسی هثرؤدؤت
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بةرديا نةبووة، بةصکوو يةکثکي درؤينة بووة. گثذانةوةي دآريووش کورت و ذوونة: 

بـةدزي بـةردياي کوشـتبوو. پاشـان      بةرلـةوةي ذوو بکاتـة ميسـر    کةمبووجيية

] = گثئؤمــات  نـاوی گثئؤماتـا [گثئؤماتـة    بةرديايةکي درؤينة، واتة موغثک بـة 

ي کـة بـة   ذاي نةتةوة و هؤزةکاين ئيمپراتؤرو تثک و مادةکان ةذي و پارسةکانـذاپ

نةزانيبوو، هةصخةصةتان و پشتيان لة کةمبووجييه هةصکرد و وای  مردين بةرديايان

و. لـةم کةينةوبةينـةدا کةمبووجييـة سـةري نايـةوة و      بوو بة با» درؤ«لثهات کة 

کةس نةيوثرا دژي گثئؤماتا ذاپةذث، هةتا ئاخرييةکةي خودي داريـووش لـة    هيچ

دا هاتة مةيدانةوة. ئةوسا داريووش لةگةص شةش  زايني پثشي ۵۲۲هاويين  بنةبانی

لة » تيشسيکايووضا«دا بة ناوي  شکثکؤتر گثئؤماتا و دارودةستةکةيان لة ک  ييپارس

وبذ کرد. گثذانةوةکةي هثرؤدؤت چذوپذترة و بةوردي باسي کوژراين  قةصت خاکي ماد

(بةرديا) دةکا بة دةسيت پرثگزاسپثسي ذاوثژکاري يةکةمي پادشا. دواتـر   مسثرديس

 حةوت سةردارةکة و کارةسايت کةمبووجيية و نةماين و داذثژراين گةآلصة و پيالين

ووثژي تاقمي حـةوت کةسـي    و وتتثکهةصچوونيان لةگةص موغي درؤينة لة کؤشک 

ي داريـووش  يي فثص و تةصةکةي ذثخؤشکةري پادشـايةت يو چؤنيةت پاش ذووداوةکة

دةخاتةذوو. گةلثک خاصي سةرسوذهثن لةم چريؤک و بةسةرهاتةدا وةبةرچاو دثن. 

چ بةصگة و [بيانوويةکي] باشتري بة دةستةوة کرا داريووش هي هةروةک پثشتر باسی

نةبوو کة ئةو لة ئامپاکاين بؤ پادشايةيت سةرتر بث. هةروةها باسي ئةوةش کراوة 

کة کابراي موغ نةک تةنيا زؤر وةک بةردياي ذاستني چووة، بةصکوو هةر بةذاستيش 

سـةملاندي هـةتا    هاوناوي بووة. سةرةجنام ئةو بارودؤخـةي کـة پرثگزاسـپثس   

بؤ ي لةگـةص نـةکرث،  پثچينـةوة  لـث ةش وبةردياي ذاستني بکـووژث و هـةر لـةذث   

يةکي خةصک و جةماوةر کة تينووي دؤزينـةوةي حةقيقـةت بـوون، ئـؤخژين     بةرة

متمانةيان نةدةکةوتة دةرووين، هةروةک چؤن بـؤ ئثمـةش هةروايـة و ذاپـؤريت     

هةروابثتـةوة گثذانـةوةي    ذةمسي سةبارةت بة کؤدةتاي سياسي زؤر بةرگومانـة. 
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ي يلثوةشاوةيو گةلثک پثچاوپثچ و سةرسوذهثنة  ذووداوةکان لة زمان داريووشةوة

هةتا بآوةذ بکـةين کـة    دةياهنةوثچونکة  ؛خاتة بةرگومانةوةدةئةو بؤ پادشايةيت 

ئةوةي خةصک  ، بثةوومرياتگري تاج و تةخت سث ساص يان ماوةيةک زووتريش مرد

ساصي  ۳۰دا زؤربةي نووسةراين  دؤنگ بن. لة ئاکامذدا لةو نةزيلةية د ة هيچ بارثکب

ذابردوو هاتوونة سةر ئةم بذواية کة داريووش ذاستييةکاين شـثواندووة و تـاج و   

دةرهثناوة و بؤچووين ئةوانيش دةگةذثتةوة سةر تةخيت لة چنگ بةردياي ذاستني 

  کة ذچةيان بؤ شکاندبوون.» بثلؤخ«و » ئؤمستثد«ذوانگةي کةسانثکي وةکوو 

 وئةو پادشايةي کة حةوت سةردارةکة کوشتوويانة، چ بةرديا بووبث يان هة

و تثکذاي  توانيويةيت متمانةي موغان و مادةکان و بنةي داکوتاوة نةبووبث، لة ماد

رسي وةدةست بثنـث و بـة بةخشـيين پيتـاک و     مةزن و ماقووآلين شارستاين و پا

 -ي هاوشثوةدا ـارودؤخـلة ب وةکوو شاهةباس -ساصةي سةربازگرتن  ذاگرتين سث

هةلةکةي قؤزيوةتةوة و نيازپاکيي خؤي بة جةماوةري ژثردةسـتةي نيشـان داوة.   

اين شکاندين هثـز و بذشـيت دةرةبـةگ    جاري واية گوتوويانة کة ئاماجني وي تثک

ئثراين بووة و حةوت سةرکردةکة ويستوويانة دةسةآلتةکةيان بؤ بگثذنةوة گةورةي 

لة  گومان دةيزاين کة شانةبةرزةي ئثرانييةکان بث بةآلم هثرؤدؤت ؛سةر دؤخي جاران

 دا ة لـة ذاسـيت  داية و زياتر وثدةچث کة هةصوثست و ئاکاري حةوت سـةردارةک  چی

وةک ١.شؤذشانة بووبث لة اليةن مةزناين پايةبةرزي پارسةوة جووآلنةوةيةکي دژي

واي کرد هةتا مـةکؤي تةنگةبـةر و    دواتر بؤمان دةردةکةوث سةرکةوتين داريووش

دةکــرد، تثــدا حکوومــةيت گةشــةيان  یتثکتةنــدراوي ئــةو جــةغزةي بژاردةکــان

                                                            

و ئاماجنةکاين  و و پثداگرانة دةربارةي هةست و سؤزي داريووشلة بابةت دةربذيين پتة -١
  لةم قؤناخةدا بذواننة:

H.S.Nyberg, "Das Reich der Achämeneden", in Fritz Kern, Historia Mundi III 
(Berne,1954), 75 ff, more recently Dandamayev, Persien unter den ersten 
Achämendien, 164. 
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شـةذ و پـةالمارةکاين   سـةرکةوتنة   پـاش ئـةم  پثش باژوث. دانةبذث و بةرةو  لثک

  جيهانگريانةش دةستيان پثکردةوة.

  
  دا پتةوبووين ئيمپراتؤري لة سةردةمي پادشايةتيي داريووش -۳

ةي کةسـايةتييةکي  رداريووشـي يةکـةم کـوذة گـةو     ،بة گوتةي هثـرؤدؤت 

خاوةين پلةيـةکي گرينـگ    ةکة واديار ،ويشتاسبپايةبةرزي پارسي بوو بة ناوي 

 بـووة، بـةآلم بـةپثي    بووة وةک حوکمدار. هثرؤدؤت دةصث ساتراپی خودي پـارس 

بـووة. سـةملاندين    پـارت  حوکمداریی پ.ز. ۵۲۲ئةو ساصي بةردةنووسي بثستوون

مارسثلثنووس دژوارة کة دةصث ئةم کةسة هةمان ويشتاسبة کة لة  قسةی ئاميانووس

کـردووة.   ي لـث يبووة و پشـتيوان  يان پادشاي بةخل» کةوي«دا  سةردةمي زةردةشت

کابرايـةکي هةخامةنشـي بـووة و زؤر سـةخت و ئةسـتةمة کـة        داريـووش باوکی 

بثتة مرياتگري تةخت و تاج. هثـرؤدؤت دةصـث کـة    ب يت ئثرانتوانيبثيت لة ذؤژهةآل

. گةلثک لة توثژةران وايان داناوة بووة لة ميسر داريووش نثزةهاوثژي کةمبووجيية

کة ئةم واژةية بة واتاي نثزةداري شاية و کةواية داريووش خـاوةين پلةيـةکي زؤر   

الي پادشاوة. مثژوونووسانثکي بةرچاو ئةم واژةية لة زمـاين بـاوي    بةرز بووة بة

ـ ةآلم ذةنـب ،ی شا لثکدةدةنةوة»سةربازاين پاسةوان«دا بة  يؤناين گة هثـرؤدؤت  ــ

لـة مـانگي سـثپتامربي     )گثئؤماتا(لثي تثکچووبث. داريووش پاش کوشتين بةرديا 

م کـارة بـة يارمـةيت و    گومان ئة دا لةسةر تةخيت پادشايةيت پاصي دايةوة. بث۵۲۲

هـةر بةذاسـيت    دا ذةزامةنديي هاوذثياين ئةجنام درا. لة بةردةنووسي بثستوونيش

ياريدةراين خؤي ناويان دةبـا و لـة جثنشـينةکاين خـؤي دةخـوازث کـة       وةکوو 

پشتيواين بنةماصةکانيان بن. سةبارةت بة وةئةستؤ گرتين پلةي پادشايةيت، ئـةو  

بـة   دامـةز الة چاکةي ئةهوورامةزداوة من بوومة پادشـا، ئةهوور «ةصث کة: تةنيا د

بةپثي گثذانةوةي هثرؤدؤت حةوت سةردارةکة وايان » سةري کردمةوة بؤ پادشايةتی.
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ئةسپي هةرکاميان زووتر حيالندي با ئةو شا بةياين کة لة خةو هةستان،  دانا بةري

يستةکةي خؤي وا ذاهثنابوو هةرکات چاوي بة ماينةي بث. داريووش ئةسپة خؤشةو

هؤگری خؤي بکةوث، حبيلثنث. هةصبةت وةک نةقص و نةزيلةيةکي سـةير  دصخواز و 

بايةخةوة بذوانينة واتاي ئةم وشة کورتانة؛ چونکة  دةچث، بةآلم نابث بة چاوي بث

ـ  لةبةروةيش ئاماژةي پثکردووة، »ضؤن ئؤستؤن«هةروةک  ةکي ـي هـيچ جثگرةوةي

ديار و ئاشکرا بؤ تةخيت پادشايةيت لة ئارادا نةبوو، پثويست بة نيشـانةيةکي وا  

  بوو هةتا درةوشانةوةي ويسيت يةزداين تثدا بةدي بکرث.

گةالن و نةتةوةکاين سةرتاسةري ئيمپراتؤري سـةريان وةبـةر حکوومـةيت    

صي سـةبارةت بـة کؤدةتـا و    گثئؤماتا هثنابوو، بةآلم بآلوبوونةوةي هةوا -بةرديا 

هةصگةذانةوةي تازة بوونة هـان و هةناسـةيةک بـؤ ذاپـةذين و سةرهةصـدان لـة       

 بثجگة لة پـارس  دةصث لة تةواوي ئاسيادا هةرمثةکاين ناوةندي. چونکة هثرؤدؤت

دا  مـاوةي چةنـد ذؤژان   لة ١).۶۷کرديانة تازيةداري بؤ ئةو موغة (کتثيب سثهةم، ل 

تاجي ناية سةري و پياوثکي  وةک پادشاي بابل ٢ةرسکةسثک بة ناوي نةبووکةدنةس

دانا. ئةمانـة واديـارة کؤمةصـثک ذاپـةذيين ذةسـةين       ديکة خؤي بة پاتشاي عيالم

 ي [کؤياليـةتيي] پارسـةکان  ريکة ئاماجنيان داماصيين ننةتةوة بندةستةکان بوون 

و مانگي دثسامرب بة  لةذثوة کةوتة خؤ. ذاپةذيين عيالم سةرکوت کرا بوو. داريووش

پةذييةوة و بة دوو شةذان بابلي گرتةوة. بؤخؤي دةصث کة قؤشةنثکي کةمي  دجيلةدا

ـ ـم قؤشـةنةي پثکهاتبووبـث لـة سپ   دا بووة، بةآلم ذةنگة ئة لة ژثر ذکثفي ي ـاداران

گةذابوونـةوة. لـةم    بةئةزموون کـة لـة ميسـرةوة    پثکراو و مةشق پارسي و ماديي

بارودؤخةدا ديسان ذاپةذينی مةترسيدارتر خؤيان نواند و هثنـدثکيان بـريتني لـة    

                                                            

بـارودؤخ  «لةسـةر تـةخيت دةسـةآلت     دانةوةي داريووش دةيزاين کة پاش پاص هثرؤدؤت -١
، بـةآلم تاقـة سـةرچاوةي ئثمـة بـؤ زانـيين       »شثواوة و هةرايةکي لةناکاو بةدي هـاتووة 

  ذووداوةکان بةردةنووسي بثستوونة.
 ).و.Nabuchodonosorبؤختوننةسسةر، بؤختوننةسر. ( -٢
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و بابــل و عــيالم کــة جووآلنــةوةي  ١)(مــةرو لــة مارجيانــا شؤذشــةکاين فــرادا

بارودؤخةکة جياواز بوو. داريـووش   دا بةآلم لة خودي ئثران ؛خوازانة بوون جياوازي

دةبوو لثرة لةگةص داخوازةراين تاج و تةخت بکةوثتة مالنة و بةربةرةکاين. يةکثک 

کةسةي بة دةست حةوت سةردارةکة کـوژراوة   خؤي بة بةرديا دادةنا و دةيگوت ئةو

ـ  ؤيان بـة خـاوةين   ـئةو نةبووة و ذثگاي بؤ کةسانثکي ديکةش خؤش دةکرد کة خ

 تةخت و تاجي پادشايةيت دةزاين. هـةروةها دوو کـةس لـة نـةوةکاين کياکسـار     

يت دةسةآلتيان ، داواي تةخ(هووةخشتةرة)ي مةزن و دامةزرثنةري ئيمپراتؤريي ماد

ذةنگـة لـة هـةمووان    » فـرةوةرتيش «ي يدةکرد. بزووتنةوةي ماد بـة سـةرکردايةت  

باصي دةنگاوت و  شثلگريانةتر بووبث. ئةم جووآلنةوةية لة ذؤژهةآلتةوة هةتا پارت

بگرثتةوة. داريووش يةکثک لة حةوت سةرکردةکاين  ذةنگبوو ذاپةذيواين ئةرمةنيش

ـ (ضيدارنة کة هيدارنثس ـ ـ) بوو، بؤ بةرپةرچدانةوةي دوژمن گاصي دا ب ةل و ـةرةو ک

. هةروةها ئةو سةرکردانةي دةکرا بذوايان پث بکـا، بـة   مـلة و بازگةکاين زاگرؤس

بـؤ پارسـي بـةذثکردن.     و پاشـان  مةبةسيت سةرکويت ذاپةذينةکاين ئةرمةنستان

  بؤخؤي بوو بة سةرکردةي هثرشثکی بةربآلو بؤ سةر ماد لة بـاکوور کـة لـة ذاگـا    

دا، دة مانگ کةمتر ۵۲۱دةگرتةوة. لة چلةي هاويين  [ذثگا = ذةي] هةتا ئةرمةنستانی

کووري گةلثک شـةذ و تثکهةصـچووين قـورس و گـران لـة بـا       لة دواي کؤدةتاوة،

ذؤژهةآلت قةومان و هيواي ژيانةوةي ئيمپراتؤريي ماد کؤتايي پثهات. پادشـاياين  

ذکةبةر (شاهاين بةدرؤ) بة سـةخيت سـزادران و بوونـة پةنـدي پسـاتث. بـةزيين       

دا  نودا لة بةشي بابلي و عيالميي بةردةنووسي بثسـتو  ذاپةذيوان لة هثندثک شةذان

هـةزار   ۱۲نيزيکـةي   دا رةکاين ئةرمةنستانتؤمار کراون. لة چوار تثکهةصچووين بة

داريـووش فةرمانذةوايـةيت   کة باوکي  کةس کوژران يان بة ديل گريان و لة پارتيش

                                                            

يان مةروث لة کوردستانيش هةيـة و گوندثکـة. مـةرو (مـةروث) = هـةرمث،       ناوی مةرو -١
  هةمرؤ، هةمرث.و.
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 دةکرد، ژمارةيةکي ئةوتؤ تثداچوون. هةروةها لة بةرةي باشووريش لة ئاراخؤزيا

] کـة بـةردياي درؤينـة و پةيـذةواين کةوتبوونـة خـةباتثکي       خجؤ[ئاراخؤزي = ذ

شـةذةکان لـة    واديـارة لة خاک و خوثن گةوزينب.  کةسة بةربآلو، ذةنگة ئةوةندة

دا لـة   [خاکي] ماد قورستر بوون و کوژراو لة ژمار نـةدةهاتن. لـة تثکهةصـچوونثک   

ديلةکان گةيوةتة  کة ذةنگة کةوتبثتة سةر ذثگاي ئيکباتان، ژمارةي» کوندوورووش«

هةزار کةس. سةيرتر لةمةش ژمارةي ئةو گةلة خةصکةية کـة لـة    ۱۰۸هةزار يان  ۱۸

تثداچوون. دادارشيش دژي گرياون و  دا ي ساتراپي پارسيي بةخل»دادارشيش«شةذی 

 ۵۵۲۴۳ هـةزار ديـل و   ۷زةبـري وةشـاند کـة     ذاپةذيواين فرادا لة مارجيانا (مةرو)

کوژراوي لثکةوتةوة. ئةگةر ئةم ژمارانة بسـةملثنني، ذةنگـة بکةوينـة سـةر ئـةم      

بريوبؤچوونة کة سةکاکاين نثو دةشت و پووشةآلن دةسـتيان لـة گيـاين خؤيـان     

بثنن لة ئاسياي سةروو. خاصي جثی  شؤردبث هةتا کؤتايي بة دةسةآليت ئثرانييةکان

هثناين تةخيت  کاين بؤ وةدةستةاريووش پاش بذانةوةي شةذسةرنج لثرةداية کة د

 دا و دميـةين سـکوونکا   پادشايةتی، دژي سـةکاکاين کآلوقـووچ قؤشـةين دةنـگ    

پادشـاياين  «گرياوي ذثبةريان لة دامثين دثذي سـةبارةت بـة    ]ي بة ديل[سکووخنا

  ).۳۴خؤي دةنوثنث (وثنةي  دا، لةسةر بةردةنووسي بثستوون»درؤينة

مرياين ئثراين لة هةرمثـة دوورةدةسـتةکاين ذؤژاواي ئاسـياي بچـووک و     

لة » ئؤرؤئيتثس«، نةچوونة نثو شةذ و هةراي ذکةبةراين ئثرانةوة؛ ئةگةرچي ميسر

 ١لـة سـاتراپ (شـةهرةب)ي    هةلةکةي قؤزتةوة هةتا تؤصـةي سـووکايةيت  » سارد«

] بکاتةوة و بـةکردةوة تـةواوي شـثوةدوذگةي    [هثلثسپؤنت ناوچةي هثلثسپؤنتني

ـ  داريووش ٢ر ذکثفی.ـة ژثـووک خباتـئاسياي بچ ـ ـپ ـ ـةوةی سـاش ئ ةوت و ـةرک

                                                            

ساتراپ: شةهرةب، شارةوان. هةموو هةرمثثک حوکمدار يـان ميـرثکـي لــث بــووة و    -١
  پثي گوتراوة ساتراپ و هةرمثةکةش بة ساتراپي ناوبانگي ذؤيشتووة.و.

پاشان هةرمثـةکاين   دا باسي دةکا، ئؤرؤئيتثس۱۲۷لة کتثيب سثهةم، ل  ک هثرؤدؤتوة  -٢
 گرتوون. و ئييؤنيشی ، ليدييةفةريقيية
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ـ تووشي گرثـي پثمـل کـردين ئـةو مريا    اي باصي دا، ـب ت کـة پشـتيوانييان   ة هـا ن

ــث ــةربآلوي    ل ــاژاوةي ب ـــاوري ئ ـــران ئ ـــورس و گ ـــةالمارثکی ق ــةکردبوو. پ ن

هةصدةگريساند، هةر بؤية چارةسةري سياسي وةبةرچاو گريا. پياوماقووصثکی نارد 

وةفاداربووين هثزةکاين پاسةواين ئثراين هةصسةنگثنث و ذثگايـةک  بؤ سارد هةتا 

لـةوة  » ئاريانـدثس «لةو ذؤژگارةدا  واديارة بدؤزثتةوة.» ئؤرؤئيتثس«بؤ کوشتين 

بةهثزتر بووة کة بکةوثتة بةر پةالمار،چونکة ئةگةرچي ميسر يةکثک لةو مةصبةند و 

، هةصــگةذابؤوة  بووين داريووش لة بابل ةجثهةرمثانة بوو کة لة سةردةمي نيشت

نةکراوة و  م هةر لة تةرکثن باسي قةوماين شةذي لث)، بةآل(بةردةنووسي بثستوون

نةخراوة. هةصبةت ذةنگة ئةوة نيشتمانپةروةراين ميسري بووبن کة  لث ئارياندثسيش

بةآلم دة سـاص دواتـر    ؛دژي فةرمانذةوايةتيي داريووش ذاپةذينب، نةک ئارياندثس

نـدثس و کوشـيت. کـةچي    نةکـةي خسـتة ئةسـتؤي ئاريا   يداريووش تاواين ذاپةذ

ـ ـبةئاشکرا دةصث کة ئةو بةرپرسي ذاپةذينةکـة ن  هثرؤدؤت ووة. گثذانةوةکـةي  ـةب

هثرؤدؤت لثرةدا مةبةستةکة بة پثچ و پةنادا دةبا کة دةصث ئارياندثس سکةيةکي بة 

 ؛ئثشـاوة  ناوي خؤي لثداوة و بة تاواين بؤ داندراوة و دصي شاي هةخامةنشـي لـث  

لةم بابةتةوة هيچ بةصگةيةکي قامي و پتةو بة دةستةوة نادا. ئارياندثس لـةو  بةآلم 

  .هثنابووية ژثر دةسةآليت ئثران» لييب«ماوةيةدا 

هثنـاين   لـة پثنـاو وةدةسـت    دوابةدواي هةرا و تثکهةصچوونةکاين داريووش

ديـارة دةبـث   او .ان پثکردنجيهانگريانة دةستيدا، شةذي  تةخت و تاجي پادشايةتی

دا سةکاي کآلوقووچ بووبث کة زستاين ذابردوو ۵۱۹يةکةم هؤزي بةرپةالمار لة ساصي 

لة دةشيت  ذا سةکاکان بةشداري ذاپةذينة گةورةکةي مةروي کردبوو. لة قةراري قسان

ژيـاون.  داروبار و پووشةآلين تورکستاين ئثستاکة لة ذؤژهةآليت دةرياي خةزةر  بث

دوژمن کةوتؤتة بةربةرةکاين و داريووش دةصث دةريـاي دذيـوة يـان نةوکةنـدثکي     

پةذيوة و چؤتة وثزةيان. لةمثژة کة ذوون بؤتـةوة ئـةم پـةالمارة    لثداوة و پثيدا تث
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ناکرث ئاماژة بة لةشکرکثشاين داريووش بث دژي ئثسکيتةکاين ئةوبةري دةريـاي  

تر قةوماوة. ئثستا زؤربةي توثژةران وايان ذةش، چونکة ئةم ذووداوة چةند ساص دوا

داناوة کة داريووش سپاکةي خؤي بة لثواري دةرياي خةزةردا بردووة؛ بةآلم ناکرث 

باسي سةکاکاين » سؤئثز«نثکي مسؤگةر بث، چونکة دةقي بةردةنووسةکاين چووبؤ

و يةکثک لة  گرتناي سةرؤکي بة ديل زؤنگاوان دةکةن. سةرةجنام داريووش سکووخن

  سةرکردة داواخوازةکاين خؤي لة جثي دانا.

ي يؤنـاين، کـة نووسـةري    »پؤليـانووس «دا  لة سةدةي دووهـةمي زايـيين  

دةکا بؤ  وفريت گوصبژثري شةذانة، باسي هرووژمي لةشکري داريووش کؤمةصثک فثص

 توثژةرةوةگةلثک ةي ذاپةذين و سةرهةصدانثک. بة مةبةسيت دامرکاندنةو سةر ميسر

ئةم نووسينةيان وةکوو ذووداوثکي مثژوويي سةملاندووة و بردوويانةتةوة ساصـي  

تـةخيت   جةنگـةی ئةسـتاندنی  واتة بذانةوةي شـةذةکاين سـةر بـة     ،ی پ.ز.۵۱۸

ـ   وفرتةکاين شةذة، دةسةآلت. هةروةک پثويسيت فثص ي ـئةم مثژووة لةگـةص ذثکةوت

سراوي مردين گايةکي ئاپيس يةکتر دةخوثنثتةوة و دةکرث وابث. ئةگةرچي ديار و نا

گؤيا بؤ ذاپةذاندين ئةم کارة کراوة و دةشث بة هـةنگاوي   لثداين نةوکةندي سؤئثز

داريووش دابندرث، بةآلم دةبث سةر بة ذؤژگارثک بث کة داريووش وةک يةکثک لـة  

  قؤشةين ئثراين بةو ذةوگةيةدا بردؤتة ميسر. سةرکردةکاين کةمبووجيية

نثـو   (سـاتاجيدينةکاين  ] و تاتاگووش[گةندارة خاک و هةرمثةکانی گةندارا

يية وي خستبوون ياين مادييثشتر کوورووش يان يةکثک لة پثشين) پهثرؤدؤت دةقی

گومـان   ]. ئةگةرچي شوثين تاتاگووش ناذوونة، بةآلم بـث سةر ئيمپراتؤريي [ئثران

وپؤيـان هاويشـتبوو.    پةل سنوورةکاين ئيمپراتؤري هةتا کةوشةين ذووباري سثند

ـ     هةصبةت بةپثي دةقي بةردةنووسي بثسـتوون  ةو ـتاتـاگووش دةکةوثتـة ذيـزي ئ

ي پ.ز. ذاپةذيبوون، بةآلم هيچ ئاماژةيةک ۵۲۲/۵۲۱ند و هةرمثانةي کة ساصي مةصبة

سةبارةت بة پةالمارداين گريانةوةي نةکراوة. زؤر وثدةچث سةرهةصدانةکة بؤخـؤي  
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ذؤمرکابث، کةچي ذةنگة هةنگاوي پثويست بؤ کاتثکی لـةبار و پـةالمارثکي تـةيار    

) نـدووش (هي ) ناوثکي تازة بة ناوي هيدووشDPe( جةمشيد وةدوادرابث. لة تةختی

 واديـارة اتـؤري.  رخراوةتة نثو جةللةي ذةمسيی سةرزةمينةکاين قةصةمذةوي ئيمپ

رووژمثک ذووي دابث ، واتة لةو دةورانةدا هبؤ سةر ئورووپا بةرلة هثرشي داريووش

ئةم » داريووش هيندووستاين گرت.«کوريت ئاماژةي پثدةکا و دةصث: ؤدؤت بةکة هثر

سةرزةمينة ذةنگة دؤص و دةرةي ذووباري سثند بووبث کة سـنوورةکاين لـة باصـي    

ذؤژهةآلتةوة دةچوونةوة نثو بيابانةکانی بةستثين کؤين ئةم چؤمةوة. بـةگوثرةي  

بة مةبةسـيت دؤزينـةوةي   نووسيين هثرؤدؤت، بةرلةم پةالمارة گةشت و گةذانثک 

ئـةجنام درا و بـة سـواري     کارياندايي، لة کاريا ي سيالکسيذثگا، بة سةرکردايةت

گةمث ذةوگةي ذووباري سثندي هةتا ذثژاوگةي بذي و لةوثوة بة سث مانگان گةيشتة 

 لة اليةن داريووشةوة ئاسيا واية زؤربةي هثرؤدؤت لةم بارةدا دةدوث و پثي ١.سؤئثز

  دؤزراوةتةوة.

ی ۵۱۴دا گةيشتووينة دةوروبـةري ساصـي    ئثمة ئثستا لة توثژينةوةي خؤمان

و نابةدصـي   پـرووکثن و بةگشـيت تـاص    گةلثک گةذ و گؤصمةزي تاقةت زايني کة پثش

کةوتوونة سةرووي ذووداوةکان و لة بةشي دواتـردا دةچينـة    لة ئورووپا داريووش

هةرة زؤري ئةو ناوچانة بة هاساين وةچنـگ هـاتبوون و دةکـرث    سةريان. بةشي 

ابوونةوة. سةبارةت بـة کـار و   ودا ت بصثني بة ساهانيش لة قةصةمذةوي ئيمپراتؤري

ـ ةـانـةکـةرمثـواري ذثکخستين هـة بـهةنگاوةکاين کوورووش ل ی واي ـوة شتثک

لث نازانني. ئةگةرچي ئةو ساتراپةکاين خؤي وةکوو شاهاين دةسنثژ دياري کرد و 

دةبـث هثنـدثک    واديـارة ودةستووري ئاشووري هةصـگرتةوة، بـةآلم    وثنةي لة داب

ودةزگاکان هثنابث، کة لة زةمـانی   وگؤذي بة سةر شثوازي بةذثوةبةرايةتيي دام ئاص
                                                            

 ي دثتة دوان و دةصـث: سـيالکس  دا بة ذاوثژي خؤ ی، کتثيب چوارةم۴۴لة الپةذة  هثرؤدؤت  -١
بؤ ئةم کـارة ذائةسـپثردرابوو. ئثمـة دةبـث المـان وابـث کـة سـةرکردايةتيي بـاآلي ئـةم           

  پثويستة بة ئةستؤي پارسييةکی پايةبةرزةوة بووبث. ئةرکة،
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باو بوون. ذةنگـة کةسـايةتيي دلـؤوان و ذووذاسـيت      دييةکانةوةو بابلي و لي ماد

باشترين دةستةبةر بووبث بؤ حکوومةتثکي بةهرةمةند و ئامؤژگاريدةر. لة اليـةکي  

سـاص   ۳۶ديکةوة داريووش پياوثکي لثهاتووي بواري ذثکخسنت بوو. ئـةوةي پـاش   

گومـان حکوومـةتثکي    ثشـت بـث  هوايةيت بؤ جثنشـينةکاين خـؤي بةجثي  فةرمانذة

بوو، ئةگـةرچي چـاکيش پاصـي ذثـک نـةدابوو. پثکهاتـةي        جث بنةکي و يةک يةک

کاين دواتردا دةکةونة بةر لثکؤصينةوة. ئثستا ةسةرتاپاي ئةم ئيمپراتؤريية لة بةش

تةنيا باسي ئةو تايبةمتةندي و ذچة و ذثباز و سياسةتانةي داريووش دةکةين کـة  

  دةکردن و هةموويان ذةنگدانةوةي بليمةتيي خؤي بوون. بؤ پادشايةيت ذةچاوي

دا بـة سووکةصـةئاوذثکي    لة حةوتةمني نامةي بةناوبانگي خـؤی  ئيفالتوون

ـ   ثراين ـتيژتثپةذ باسي داريووشي کردووة و گوتوويةيت ياسادانةرثکي گـةورةي ئ

ي بپارثزث. ئةم قسانة کؤن و کةونارا بووة و هةر بؤية توانيويةيت ئيمپراتؤرييةکة

ياساي بـؤ ئثرانييـان و    صةکؤمة گومان داريووش بث هثندثک واوةتري ذاستةقينةن.

ذثکنةخست، بةآلم دةستووري دا هةتا نرخ و بايةخي ياسـاکاين   ي ئثرانيپادشايةت

ين وشـوث  ة بةر لثکؤصـينةوة و ناسـني. پادشـا زيـاتر پةرؤشـي ذث     نپثشوو خبرث

تؤمارکراوي هةرمثة پثشـکةوتووةکاين ئيمپراتـؤري بـوو کـة پثـي وابـوو دةبـث        

بنووسرثنةوة و کامة بةشيان باشة کاربةدةستان دةبث ذةچاويان بکةن. لة بابـةت  

بةذووين ديارة کة ئةم کارة کراوة، چونکة دةقثکی دةسنووسي سـةر بـة    ميسرةوة

کا بـة مةبةسـيت   دة لثندةرث نووسراوة و داواي ي پ.ز. بؤ ساتراپي ئةوث۵۱۸ساصي 

ي دةسةآليت ئاماسيسي فريعةوين يساصة و کؤتاي ۴۴کؤکردنةوةي ياساکاين سةري 

بکرث.  پث بثنث و بياخناتة سةر ذثچکةي زماين باو و کاريان ، لثژنةيةک پثکميسر

ثـک بـةگوثرةي ياسـاي    »رشـا  -دةوصـةت «سةرةذای ئةمةش لة ئييؤنيية کة هـةر  

يؤنانييـةکاين   راي داريووش شارةـتايبةيت خؤي بةذثوة دةچوو، ئارتافرثنسي ب
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دنة دا کة بؤ چارةسةري گثـرة و کثشـةکانيان، شـانيان بدةنـة بـةر ذثکخسـتين       

  وبذي و پةميان.رةصثک قةراـکؤم

سـکةيةکي   ی پ.ز.بـث، داريـووش  ۵۱۴دا کة ذةنگة دوای ساصي  لة ذثکةوتثک

دةگـوت دةريـک. هـةروةها سـکةيةکي     دا کة يؤناين پثيـان  دة لثزثذي پادشايةيت 

زثويشی خستة گةذ بة ناوي سيگلؤي. لةسةر ذووکاري هةردووکيان شا تاجـدارة و  

). ئـةم سـکانة وةکـوو دراوي لثـدراوي     ۱۲ة وثنـةي  نکةواين بة دةستةوةية (بذوان

بةآلم ؛ اروباری سةربازي خةرج دةکرانکردين تثچووی ک پييةکاين تر بؤ دابنياساتر

دا پـاش   گومان داريووش بة شوثن ئامـاجنثکي هـةورازترةوة بـوو. لـة ذاسـيت      بث

داين باج و پيتاکي بة زثو بـؤ   وشوثين ودةزگاي هةرمثةکان، ذث ذثکخستنةوةي دام

دياري کردبوون و ئةوةش سکةکاين پتر وةبرةو خسنت و زؤر وثدةچث دةبوو بةشـة  

بةآلم ئةگةر واش بووبث، ئاماجنةکةي  ؛ومةت لة سکةي تازةبابةت بدرثداهايت حکو

ذؤژ بةشثکي بةدا تثدةپةذي، ذؤژ ةين ئيمپراتؤرينةهات. ئةوةندةي بة سةر تةم وةدي

کةمتر لةو سکة زثذ و زثوانةي دةذژانة خةزثنةکاين پادشايةتی، دةخرانةوة گةذ. لة 

ـ  لـةنگ کـةمي و   لة بابل دا سةردةمي هةخامةنشييةکان دراو  ريي درثژخايـةنی ؤول

دا  پادشايةيت بة دژواري لة باصـي ذؤژهـةآليت ئيمپراتـؤري   هةسيت پثدةکرا. سکةي 

دةگةذا. لةم ئاخرييانةدا دةسـتةيةک تـوثژةر ذايانگةيانـدووة کـة سـکةي زثـوی       

ويش تةنيا بؤ کارپثکردن پادشايةيت هةر لة ذؤژاواي ئاسياي بچووک لثدراوة و ئة

بـةآلم خـؤ    ؛دا کة خوويان بة سـکةکاين يؤنـاين گرتبـوو    لةو بةشةي ئيمپراتؤري

  ئاشکراية کة وردة و کةستةکي زثذ و زثو لة هةموو جثيةک هةبوون و دةچوون. 

چةند کارثکي ديکةشـي کـرد کـة ذةنگـة تـا ذادةيـةک مةبةسـيت         داريووش

دةبث زيـاتر ئامـاجني درثژخايـةين     واديارة بووبث؛ بةآلم پةرةپثداين بازرگانةيت

وةبةرچاو گرتبث. گةشت و گـةذاين دؤزينـةوةي شـوثن و ذثبـازان لـة ذووبـاري       

کاريانـدايي ذايپةذانـد، لثـداين نةوکةنـدي      ، کة سـيالکس هةتا سؤئثز سثندةوة
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 ة ذووي کار و هةنگاوي فريعةونـةکاين ميسـرةوة  سؤئثزي لثکةوتةوة کة وثنةي ل

هـةتا   ي ذثژاوگةي نيلةوة»بووباستيس«هةصگريابؤوة. ئةم ذةوگة ئاويية لة شاري 

کةنداوي عةرةيب لة سؤئثز ذاخوشيبوو. نةوکةندةکة ئةوةندة بةرين بـوو کـة دوو   

دا تثپةذن. بةردةنووسثک کة بؤ ياد و بريةوةريي ئةم کةشيت شانةوشان بتوانن پثي

کارة هةصکةندراوة باسي دوازدة جووت کةشيت و بگرة زياتريش دةکا کـة پيتـاک و   

. وةک ديارة هيچ گوماين تثدا نيية کة داريووش زؤري مصکانةيان ذاگواستؤتة ئثران

ی پ.ز. ۵۱۳بةرلـة ساصـي    لث ذوونة کة هثنـدثک دص بة دةرياوة بووة و ئةوةمشان 

ذةوگـةي سـةربازی،   کردنةوة و ناسيين  يبچووکي گةمثي بة مةبةسيت تاقپةلثکي 

کردن  ي لث»دمثؤسدثس«و دوکتؤر  و باشووري ئيتاليا ناردن بؤ کةنارةکاين يؤنان

گـةمثي   پؤلثـک  دا ثسکيتةکانبة چاوساغ و ذثنوثن. هةروةها لة کايت پةالمارداين ئ

ي ۴۹۰، لةگةص خؤي بردبوو. هةروابثتةوة ساصي شةذکةری، هةتا ذثژاوگةي دانووب

دنی ذةوةي يةکسمان بة سواری کةشـيت، بـؤ شـةذ دژي    بةذثکرپ.ز. بة مةبةسيت 

، بة ةي دةريايي گاص دا و پاش تثشکاين لة ماراتؤن، هثزثکي گةورو ئاتثن ترياثئثر

سآلمةيت گةذانةوة. هةروةک ديتمان ذةنگة داريووش دةرفةيت ئةوةي بووبث هـةتا  

کايت پةالمارداين سةکا کآلوقووچةکان هثزثکي دةريايي بـؤ تثپـةذين بـة دةريـاي     

ئةسـکةندةر و دواتـر    خةزةردا ساز بکا. گوماين تثدا نيية کة داريووشـيش وةکـوو  

واين لة دةرياي خةزةردا دا هثزي شةذکةري گةميية کة هةردووک هةوصيان -نادرشا

دا  دا خسـتؤتة گـةذ. لـة ذاسـيت     لة کةنـداوي فـارس   کؤمةصثک کةشتيي -بثنن پثک

 اريانـةکان و ک توثژةران سةرةجنام بةم ئاکامة گةيشنت کة ذاگواستين ئييؤنييةکان

 هثناين ئاماجنةکاين بووة لة دةريادا. هثـرؤدؤت  بؤ کةنداو هةر بة مةبةسيت وةدي

سةرجني کةوتؤتة سةر ئؤقيانووسـي  دةصث کة ئةو دواي گةذان و پشکنيين سيالکس 

نباران هيند. دوذگةکاين کةنداوي فارس گريان هةتا بؤ دوورخرانةوة و سزاداين تاوا

دةريدةخا کة کةرةسةي  بگريث. هةصبةت بةردةنووسي کؤشکي شووشوةر لثکةلکيان 
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دا ذاگوثزراوة. هـةرچؤنثک بـث ئـةم     پثويسيت سازکراين بة ذووبارثکي دووچؤمان

ةوة. ئثراين جةماوةرثکي دةريـاوان نـةبوون.   نةکةوت لثکارانة ئاکامثکي ئةوتؤيان 

ي مـامی بـةپارثزي   »ئارتابانووس«ر و خؤمانة لة زمان هثرؤدؤت بة ذاوثژثکي دصگ

کاتثک دوو » .ي با دةريا دةشصةقثنثةئةوان دةزانن کة گژ«دةنووسث:  خةشايارشاوة

قيانووسي هيند، ديتيان کة ئةم لثوارة گةرم و ؤگةيشتنة ئ سةدة دواتر يؤنانييةکان

ذا ذوون بؤوة  لةنگةريان لثية و نة کةشيت؛ جا لةو زةمانی اورين و قاقذانة، نة جثئ

  .[ئةو زةمانی] تةواو نةبووةونةبث نةوکةندي داريووش  کة بث

وةکوو مةزنةمريثک، سـةرجني وردي   بةرچاوترين تايبةمتةنديي داريووش

ثخـؤش بـووة کـة کؤمةصـثک     بوو بؤ سةر کاروباري ئيمپراتؤري. واديـارة زؤري پ 

پسپؤذي کاروباري هةرمثةکاين بة دةستةوة بووبا، هةتا توانيباي وةک ذاوثژکـار  

بة الي خؤيةوة گلي دابانةوة يان وةکوو ذاسپاردة و نوثنةر ناردباين بؤ ئثروئةوث. 

ـ  [نئـيس] لـة سـائيس    ، کاهيين نئيت١ئووجاهؤرثسن و  ة، ياريـدةري کةمبووجيي

بة ذاوثژکاري سةرةکي دادةنـدرا و زؤر   ميسرداپزيشکي تايبةيت شا، لة کاروباري 

وثدةچث وةک پارسةنگثک نةيهثشتبث تاي تـةرازووي دةسـةآليت سـاتراپي [ئـةم     

ـ   ي تثکبچث. هيستيائووسيهةرمثة] سةر بکا و هاوسةنگ ي] لـة  ميلـثيت [ميلثتووس

دا شارةزا و کارناسي شا بوو کة لة کايت گـةذ و هـةراي   »ئثژة«کاروباري ناوچةي 

لة خانةداين مريان و لةمثژينـةي  » لبثبابزثذوو«ا. بةذثکردا بؤ ئةو شوثنة  ئييؤنی

درابثتـة  ري ئثرانةوة وةکـوو فةرمانـدار نث  يتيةداود، ذةنگة لة اليةن بارگاي پادشا

لـة   بة ناوي دمثـاراتووس  . پاتشايةکي دوورخراوةي ئيسپارتةناوچةي يةهووديي

 ا و پياوثکی مـادي کـة داتـيس   کر لثاليةن بارگاي فةرمانذةواي ئثرانةوة پثشوازي 

ي ئةوپةذي ييةکاين ئازادنلةبةر نثوان و پةيوةندييةکاين لةگةص يؤنا واديارةبوو، 

رزثکي سـپادار. نامـةي داريـووش بـؤ     بـة سنوورةکاين ئيمپراتؤري بـوو بـة پاية  

                                                            

  .ئوودجةهؤرثسن -١
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تؤمار  ١ي فةرمانداري کة لةسةر تاتةصةبةردثک نووسراوة و لة ماگنثزيا»گاداتاس«

ـ ـةرزةي پيـکردنةوةي شانةب کراوة، دةريدةخا کة شا لةسةر کةم ـ ـاوان اييين ـي ئ

ذةزامةنديي  تووذة بووة و سةبارةت بة هثناين داري تازةي ميوة لة سوورياوةلثي 

ـ      -خوثندنگة  دةربذيوة. لة ميسر ةي ـپةرسـتگةي سـائيس وةبـةرچاو دث کـة وان

پزيشکي و خوداناسيين تثدا خوثندراوة و ئووجاهؤرثسن بة فةرماين شـا نـؤژةين   

زؤري  داريووشايةکي ديکةش سازکراوة؛ هةروةها خودي کردؤتةوة و چةند پةرستگ

گرينگايةيت داوة بة دانان و دةستبژثر کردين پايةبةرزاين ديـين. يـةکثکی تـر لـة     

سـةبارةت بـة پـةالمارداين     ةو تاسةي بوو تايبةمتةندييةکاين خودي پادشا مةيل

ـ   يؤنانيياين ئازادي ئورووپا ةکي بـةرچاويان تؤمـار   و دوذگةنشينان کـة منوونةي

کراون. ئةو دةمةي کة داريووش بةتةواوي لةسةر تةخيت پادشايةيت پاصي دايةوة، 

هةموو شـتثک دارماصـي دةسـةآلت    «دةصث:  نابث جثي سةرسوذمان بث کة هثرؤدؤت

  دا داريووش بةرزي دةذواين و کارةکاين بة گرمة و هةرا ذادةپةذاند. لة ذاسيت» بوو.

ةبةسيت نرخاندن و پثگةياندين بريوبؤچـووين خؤمـان سـةبارةت بـة     بة م

و نثوةرؤکی حکوومةتةکـةي دةکـرث تؤزثـک يارمـةيت لـة       کةسايةتيي داريووش

» ٢چاوبرسـی تثرةنـةخؤرة و  «بة واتاي » ئةپلثستؤس«وةربگرين. وشةي  هثرؤدؤت

تة گؤذ. جارثکيان سةبارةت بة کوورووش دووجار لة اليةن ئةم مثژوونووسةوة هاتؤ

جـاري  » !ذشـنت تثـر نابـث    لة خـوثن «دةصث:  لة زمان تؤمرييسی شاژنةوة کة پثي

دووپايت کردؤتـةوة و دةگةذثتـةوة بـؤ چـريؤک و      دووهةم لة بابةت داريووشةوة

، کـة  ةروازةي بابـل لةسـةر د » نيتـؤکريس «جثي پةند و ئامؤژگاريي بةسةرهايت 

ي دراوةتث. هـةروةها دةکـرث لـةو بابةتـةوة گومـان      »چاونةزثري دراو«نازناوي 

دادةنـا، چونکـة هثـرؤدؤت    » درؤزن«داريووشيان بـة   هةصمانبگرث کة ئثرانييةکان

                                                            

  لة خاکي تورکياية. مةگنثزيا؛ مانيا -١
  ش ماناي لث بدرثتةوة.و.»دان بة خؤدا نةگر و بةهةصةپة«دةکرث بة  -٢
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وسـة بـة   ودةيزاين ئةوان گةلثک سةبارةت بة ذاسيت دةدوثـن؛ بـةآلم ئـةم مثژوون   

 واديارةووثژي کؤبوونةوةي حةوت سةردارةکة کة  ةشنثک دةکةوثتة گثذانةوةي وتچ

دا گلـؤر بؤتـةوة و    داريووش بة مةبةسيت گةيشتنة ئامانج بة باري بـاداين قسـان  

بةآلم هثرؤدؤت ذستةيةکي يـةکجار ذووناکيـدةر لـةم     ؛پاساوي بؤ درؤ هثناوةتةوة

اوک و ـکوورووش ب ثرانييةکانةوةبابةتةوة دةخاتة بةردةست و دةصث لة ذوانگةي ئ

لة حاند kapelos هوذ و داريووش دووکاندار بوو. (واتة وردةفرؤش لم کةمبووجيية

ــان  ــؤفرؤش و بازرگ ــؤ ب emporosکص ــةوةيان ب ــووش ئ ــةنگراين داري ـــ). الي ة ـ

بـةآلم   ؛ان بـؤ کـردووة  و لثزانني داناوة و زؤر بة سةختيش پاکانـةي  مشوورخؤري

زادةيةکي ئاريايي کة خؤي لة کذين و فرؤشنت پاراستووة، نـةيتوانيوة ئـةم    نةجيم

واژةية وةکوو ذثز بؤخؤي لثکبداتـةوة. نثـوک و نثـوةرؤکي قسـةکة ئةوةيـة کـة       

داريووش بة ئاوثنةي بـاآلنوثين جـوامثرثکی ئاريـايي دانةنـدراوة. شـوثنةواري      

د و بريةوةريـش دةريدةخـةن کـة هـةتا هـاتووة      مثژوويي و بةردةنووسةکاين يـا 

ذثزثکي  واديارةخؤي و جةماوةري بةردةسيت پتر کردووة و داريووش مةوداي نثوان 

داريـووش لةسـةر    بؤچـووين  ١ئةوتؤي بؤ پلـة و پايـةي قوصـةمرياين دانـةناوة.    

ـ ة شةو و بــةوةي بــئ«دا خؤي نواندووة:  فةرمانذةوايةيت لةم ذستةيةي ة ذؤژ ــ

  »ةگوتن، ذاياندةپةذاند.د پثم

                                                            

بؤ گاداتاسي فةرمانداري نووسيوة، ئةوي بـة کؤيلـةي خـؤي     لةو نامةيةدا کة داريووش -١
پثشتر کؤيلـةي خـودي شـا     ناودثر کردووة. هثندثک لة توثژةران اليان وابووة کة گاداتاس

دا داريـووش    بـةآلم لـة بةردةنووسـي بثسـتوون     ؛و پاشان گةيوةتة پلةيةکي ئاوا بةرز بووة
بؤ سةرکردان و ساتراپةکان و تةنانةت چةنـد کـةس   » بةندةکة«زاراوةيةکي هاوشثوة، واتة 

و  جـةماوةر  دةيسـةملثنث کـة خةشايارشـا    کاردثنـث. هثـرؤدؤت   لة حةوت سةردارةکة بة
، حةشامةيت خواردةستةي بة بةنـدةي بـاپرياين خـؤي نـاو بـردوون. بذواننـة: گزنفـؤن       

بةندة يان [کؤيلـة]ي   کة کوورووشي گچکة خؤي بة ئةو شوثنةي ؛۵،۳۸، ل۲ئاناباسيس، ب 
اين ، پياواين بارگـاي فةرمانـذةواي  پادشاي برای داناوة. هةروةها بةپثي نووسيين شاردثن

 ن بة بةندةي پادشاکانيان دةزاين.سةفةوي خؤيا
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ـ «سی ساص لةمةوبةر  بـذي و گـويت کـة    ربريوبؤچـووين خـؤي دة  » دثرةش
ي کـردة  ي، پادشايةتييةکي ئاريايهةصوثست و چاکسازي و سياسةتةکاين داريووش

حکوومةتثکي ذؤژهةآليت. نووسةر گةندةصيی بارگاي مرياين جثگرةوةي داريووش بة 
کـة  » يوونـگ «ؤزم و بـژارةواري تثـداچوون و لثکهةصوةشـان دةزانـث.     ـمصکةصة و 

بةرپـةرچي ئـةم    ژياننامةيةکي دوورودرثـژي بـؤ داريـووش نووسـيوة بةتونـدي     
بةآلم واديارة کة يوونگ سةرةذاي زانست و زانايي، چاوي لة  ؛ذوانگةيةي داوةتةوة

 »يب تؤين«يانةدا  قووچاندووة. لةم دوايي حاند بةصگةنامةکاين نثو کتثيب هثرؤدؤت
دا  ومـةرج بـة سـةر داريووشـي     باسي گؤذانثکی پثويسيت هثناوةتة ئاراوة کة هـةل 

ـ       ة ـسةپاندووة هةتا لـة ذثبـازي فةرمانذةوايـةتيي کـوورووش البـدا و ذوو بکات
ر وذثيـة ئةگـة   لثرةدا قسةيةکي بةجث کةم النیسياسةت و هةنگاوي سةرکوتکةرانة. 

بصثني شثوازی حکوومةيت داريووش لةگةص توانست و بذسيت خؤي دةهاتةوة، بةآلم 
نةيتواين لةگةص شثوةي فةرمانذةوايةتيي ئةو کةسانة يةکتر بگرثتةوة کـة هثنـدة   
 شثلگري و خاوةن بذشت و بذيار نةبوون؛ کةچي ديسانيش  ئةم ذاستةقينةية هةر لة

ساص پاش نةمانيشی لـة   ۱۵۰ش هةتا جثي خؤيةيت کة شثوازي پادشايةتيي داريوو
  دا درثژةي کثشاوة. مريةماصي هةخامةنشي

  
  ] ئثرانپادشايانیکؤشک و بارگاي [ -۴
ي.پ.ز. ۴۷۲کـة ساصـي    ٢نـاوي ئثـران   دا بة لة کتثبةکةي خؤی ١سخيلووسثئ

، بة هاوسةر و دايکي خـودا نـاودثر   ريووشي بثوةژين دا»ئاتؤسا«نووسيويةيت، 

ئاريستؤبوولووسي مثژوونووسي ئةسکةندةر دةصث موغاين زثواين مةزارگةي  دةکا.

 هـةر بؤيـة   ؛قوربـاين کوورووش هةموو مانگان ئةسپثکيان لةو شوثنة بؤ دةکـردة  

ثکي وةکوو خودايـان پةرسـتراون؛ بـةآلم بؤچـوون     ، چونکةجاري واية گوتوويانة

                                                            

  .ئةشيلووس، ئاشيلووس -١
 ) هاتووة. Persae( لةو دةقانةدا بة پارس ناوي ئثران -٢
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ـ کـة وةکـوو تث   بثجگة لة ميسـر  هةصةية. هةخامةنشييةکان ذاي فةرمانـذةواياين  ک

ـ   و ئةوثندةرث خؤيان لةگـةص داب  ـ ؤجثيي گوجنانـد، ل ـنةريتـةکاين خ ة هـيچ  ــ

دا، هةتا پلةي خودايةيت پثهةآلنةچوون.  شوثنثکي تر دواي مردن يان لة مةوداي ژيان

ي ديکةوة، لةسةر بةردةنووسةکاين داريووش و جثنشـينةکاين وا تؤمـار   لة اليةک

 کراوة کة شا فةرمانذةوايةيت و دةسةآليت خؤي لة يـةزداين مـةزن ئةهوورامـةزدا   

وةردةگرث. تةواوي جةماوةري بةرفةرماين کؤيلةي بوون. ژيان و مةرگ و تثکـذاي  

شا سـةرچاوةي دادپـةروةري و    ١ت شاوة بوو.وماش و ماص و سامانيان بة دةس مصک

  تةوةرةيةکي سةرةکي بوو کة نةيدةتواين هيچ کارثکي هةصة و چةواشة بکا.

لووتکةي دةسةآلت پاية و پلةيةکي تاق و تاقانة بوو. شا دةبوو ذؤژگاري لة 

دا تثپةذ بکا؛ دةبوو لة ژوورثک و سةر مثزثک نان خبوا کة  تةنيايي و دةوورةپةرثزي

ـ  دا کثشـرابوو. جــةماوةري   یةک بـة نثــوان خـؤي و يـاران و خزمــةتکاران   پةردةي

هثز و   کةس بؤي نةبوو کة ي بدوثن. هيچذاشکاو دا بة ژثردةسةآليت نةدةبوو لة ذووی

بذسيت لةش و ئةندامي لة حاندي شا بنوثنث. دةبوو بةپثي پلةي بةرزي خـةآلت و  

ي خـؤي  ينثش و پثي لة بةصسزا وةبةرچاو بگرث. هةرگيز فةرماين شا نةدةچؤوة پا

وبةنـدي   نةدةنا. پادشايةکي بةدةسةآليت وةکوو داريووشي يةکةم دةيتـواين کـؤت  

ودةزگاکـة بؤخـؤي    وشـوثين دام  کراو هةصپسثنث، چونکة بةشـثکی زؤري ذث  دياري

کة جثنشينةکاين بة سووک و هاساين سةريان وةبةر بةند و  واديارةبةآلم  ؛داينابوو

ذثساي ويشک و نةگؤذ هثنا کة هـةمووي دةگةذثتـةوة سـةر     داوي بارگا و ياسا و
                                                            

هةصبةت مصکايةيت و مايف خاوةنايةيت بة شـثوةيةکي سروشـيت ذثـزي بـؤ دادةنـدرا و       -١
ماين تايبةيت شا هةر ئةوانة بوون کة بة مـريات بـؤي مابوونـةوة يـان     [ذةچاو دةکرا]. سا

دا پتـر   خؤي گرتبوونی يان دةسيت بة سةردا گرتبـوون. زةوي پادشـايةيت لـة هةرمثـةکان    
ئةوانة بوون کة وةک کةصةبذ بؤ خزمان، پياوماقووآلن، اليةنگراين لثوةشاوة و شـةذکةران  

زي دةخراية سةريان؛ بةآلم سـةرکار و پاکـاري   دةبذانةوة و مةرجي خزمةيت شاياين سةربا
مريي بة سةر هةرمثةکان ذادةگةيشنت و بؤ وثنة داهايت ماسـيگرتن و ذثدارانـةي چؤمـان و    

  هةقاوانة دةچوونةوة خةزثنةي پادشا. 
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گةندةصي و جامةلووسکةي کةساين دةوروبةر و سةرةجنام پةرةگرتين چةوسانةوة. 

هةموو ئةوانةي زانيوة، جا هةر بؤية ذثی بـؤ   هثرؤدؤت واديارةذا  لة قةراري قسان

خباتـة بـةرچاوان.    ايارشـا ةشختةخت کراوة هةتا دميةنثکي نالةبار و دزثو لـة  

دا خةشايارشا دثنثتـة سـةر    بةتايبةت ئةو دةمةي کة لة سةرةتاي کتثيب حةوتةمی

شانؤ و وتة و وتاري دةگثذثتةوة. شا دةصث دةيهةوث کارثکي وا بکـا هـةتا بتوانـث    

ســةر شــانازييةکاين بــاب و بــاپريانی. هثــرؤدؤت پاشــان شــانازييةک خباتــة 

ـ   دةدا کة هةميشه وا نيشان خةشايارشا ژي کؤمةصـثک ذاوثژکـاري   ـگوثی بـؤ ذاوث

ا ــة شــان وايـة اليـدا دث ک ة دةمـان بـةوةيـةر ئـئةوتؤ کلؤر کردووة کة تةنيا ه

  بيبيستث.   خؤشة پثي

کةس تاي شاي ئثراين نةدةکرد و شاين لة شاين نةدةدا، جـا   لة دنيادا هيچ

خؤي و خزماين ژن خبوازث. ئثمة بـة سـؤراغي   بؤية نةيدةتواين بةدةر لة جةغزي 

دةزانني، بةآلم پثنجيـان دواي چوونـة سـةر تـةخيت      يةکةم شةش ژين داريووشی

دةسةآلت مثرديان پثکردبوو، کة پتر باري بةرژةوةنديي سياسييان تثدا وةبـةرچاو  

دارةکان بـوو؛ سثيانيشـی  ئـةو    گريابوو. ژنثکياين کچي يةکثک لـة حـةوت سـةر   

دةصث يةکيان  دا دةگةذا. هثرؤدؤت بوون کة خوثين کوورووش لة دةماريان شادؤتانة

لة هةمووياين زياتر خؤش دةويست و [بـة گوصـةجةرگةي دادةنـدرا]     کة داريووش

لةسـةر بةردةنووسـي کؤشـک و     . داريـووش کيژؤصةيةک بوو بة ناوي ئارتيستؤن

ي ۵۰۳جةمشيد درکاندوويةيت کة لة هةذةيت جثژين نةورؤزي [ساصي  قةآليت تةخيت

بةآلم ئثمة  ١؛هةزار قاپووچکة شةراب و سةت مةذي بؤ کردؤتة دياریدا] دوو زايني پثش

                                                            

دا ۴۸۰خسـتؤتة سـةر دنيـا، کـة دواتـر لـة ساصـي         دوو کوذي بؤ داريووش ئارتيستؤن -١
دةصــث داريــووش دةســتووري دابــوو کــة  بوونــة ســةرکردةي ســپا. هــةروةها هثــرؤدؤت

ــةم،     ــثيب حةوتـ ــةن (کتـ ــاز بکـ ــث سـ ــذي لـ ــةکي زثـ ــةکاين۶۹پةيکةرةيـ  ). تةتةصـ

وماشـي گونـدثک بـووة  بـة      جةمشيد دةريدةخةن کة ئةم ژنةشـاية خـاوةين مصـک    تةخيت
ــة   ــی ه ــةوة و کؤشکثکيش ــةکي مافوورةکردن ــة کارگةي ــا«بووة ل ــارس»کؤگاناک  ←.ی پ
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بة  ةسةآلتتر بوو. يوونگلة هةمووان بةد ي دايکي خةشايارشا»ئاتؤسا«کة دةزانني 

شـاژين  «اوي نشاژين گةورةي شاهانشايةيت دادةنث و دةماخناتـةوة يـادی سـةر   

 ١.ي ذؤژگاري قاجـاران »شکؤي سةصتةنةت«و  دا لة سةردةمي ساسانييةکان» شاژنان

سـةرناوثکی ئـاوا بـاو بـة      دا هيچ بةصگةيةکمان سةبارةت بة هـةبووين  لة ذاسيت

دا  بةآلم دةزانني کة دايکي جثنشيين پاتشا لة کؤشک و بارگاي مريی دةستةوة نيية،

قسةي ذؤيشتووة و ئةوةندةي ذثز بؤ داندراوة کة دواتر تةنانةت دةيتواين ويسـيت  

خؤي بة سةر شادا بسةپثنث. بةذاسيت دايکـی مرياتگـري تـةخيت پادشـايةتی لـة      

وذثي بةرز و  خاوةين جث خةشايارشادا کةم النیداريووش يان  سةردةمی جثنشيناين

بصيند بوو، چونکة ئةم پادشاية هةر تاقة ژنثکي بووة و دةبث ئةوةندةش بزانني کة 

ـ ـةدةکـدا، ن بةگشيت ژن لة جةغزی ژيانی بنةماصـة و کؤمةصـي ئثرانـی    ة الي ـةوت

دين خؤي حةرةخمانةيةکی پثکدثنا و هةر ا بؤ کةيف و نةهةنگ و ذابوارـسةروو. ش

دةکـا   کچثکی بة دصي بووبا لة هةرمثةکانةوة بؤيان دةنارد. (ئةوةندةي بريمان بـذ 

کةوتؤتـة  بؤ دؤزينةوةی جـوانی دصـخوازي خـؤي     دةزانني کة پادشايةکي ساسانی

شا هـةتا  ادو ماشقةی پ کةيفةدا.) ژمارةي ژناين  گةشت و گةذان بة  نثو هةرمثةکان

تثهةصچووة و ئةوةش لةچاو پثوةرةکاين زةماين ساسـانی و سـةفةوي    ۳۶۰دةوري 

دةصث: ئةم ژنانة بـة ذؤژ دةخـةوتن هـةتا    » کيمث«خةصکي  ثسیدزؤر کةمة. هثراکلي

وبچن و  شةوانة بتوانن بة ساز و ئاواز و گؤراين و تيشکةي چرا بة دةوري شادا بثن

بـث. ئـةو ژنانـةي کـة بـؤ گةشـت و سـةيران و ذاو لةگـةص پادشـا           یئاگايان لث

                                                                                                                                                  

ی پ.ز. ۴۹۸گومـان هثزثکـی تايبةتيشـی هـةبووة بـؤ پاراسـتين. ئـةم ژنـة ساصـي           بث→
ــةوة دةردةکــةوث هــةر    ــة ذووي مؤرثک ــداري داريــووش و وةک ل ــة ميوان ــارس بؤت لــة پ

 خؤشي خةرجةکةي کثشاوة.  

پث ذوون دةبؤوة و بة دايکي السلطنه،عزالسلطنه. ئةو ژنةي کة وةجاخي پادشايةيت  شکوه -١
بةرهةصسـيت تـاج و تـةخت دادةنـدرا. ماکـةي پذشـنگي شـان و شـةوکةيت          مرياتگري بـث 

  مريايةيت.و.
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هـةتا خةصـکي ئاسـايي     دةکةوتنةذث، بة سواري کةژاوةي پةردةدار دةگوثزرانةوة

لة ئةستؤي خواجان بوو. حةرةخمانة کردين ژنانی  نةکةوث. خزمةتچاويان پثيان 

ـ  دا هةروةک لة سـةردةمي قاجـاران   کـة   -ة لـة پزيشـکاين تايبـةيت بارگـا     بثجگ

  کةس نةيدةتواين بچثتة ئةندةروونةوة. هيچ -زؤربةشيان غةوارة بوون 

ـ  ةآلم داريووشـب ١ادشا دادةندرا.ـگةورة بة جثنشيين پ بةگشيت، کوذة ةم ـئ

داب و ذثسايةي هةصوةشاندةوة و لةبري کوذي گـةورةي خـؤي کـة لـة تومخـةي      

ووش نةبوو، ئةو کوذة نؤبةرةي کة لـة داوثـين کچـي کـوورووش     بنةماصةي کوور

ئـةوةي بؤتـة   کةوتبؤوة کردي بة جثگرةوةي خؤي. بيانووشي ئةمة بوو کـة دواي  

کوورووشـي   .يةکةم کوذيةيت کة پثي ناوةتة جةغزي ژيانـةوة  پادشا، خةشايارشا

و تـةخيت دةسـةآليت کـرد و     دا داواي تاج زايني پثشي ۴۰۱گچکة کة دواتر لة ساصي 

دا بايدابؤوة سةر هـةمان   لةبري کاکي، پادشايةيت بة هي خؤي دةزاين، لة ذاسيت

بيانوو. ئةوةي ذاسيت بث کةم وا هةبوو پرسي جثنشينايةيت بـةبث کثشـة و هـةرا    

ببذثتةوة و ئةو کةسةي دةگةيشتة تةخيت دةسةآلت هةميشة هةذةشةيةکي لةسـةر  

پادشاي  ۱۳بة قسةکاين نووسةراين يؤناين بکةين، لة کؤي بوو. ئةگةر بثتوو بذوا 

بةردياش بژمثرين، پثنجيان کوژراون و  ئةگةرئيمپراتؤري، بـة حيسابثک چوار و 

تر بوونة پادشـا.  فثص و تةصةکةي خؤيان يان کةساين  و شةشيان بة پيالن کةم النی

ي دصذةق بوو، وةکوو دا تةنيا ئةردةشثري سثهةم کة پياوثک لة نثو هةموويان جار ئةم

و عومساين جووآليةوة و تةواوي ئةو کةسانةي کوشنت کة ذةنگبـوو   شاهاين پارت

ذکةبةري بن. هيچ بةصگةيةک بة دةستةوة نيية هةتا بيسـةملثنث  کـة پادشـايانی    

ـ هةنگاويان هةصثنابثتةوة. ب هةخامةنشي چةشين باپريانی شاهةباس تـةي  وة گــ

دا، بنةماصـةي سـةفةوي    ي سةدةي شازدةي زايـيين ير ئانتؤين شثرلی لة کؤتايسث
                                                            

کراو.  ئةم قسةية زياتر لةسةر تةوةرةي شثوازي باوة هةتاکوو بناغة و بنةمايةکي دياري -١
ري بکا يـان نـا؟   ئثمة نازانني کة داخوا مةزين هؤزي پارسي توانيويةيت جثنشيين خؤي ديا

 دا نةدةکرا ئةم نةريتة ذةچاو بکرث.  بةآلم لة سةردةمي ئيمپراتؤري
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دةکةوتنة وثزةي ذکةبةراين خؤيان و بـة شـثوازثکي تـةواو نامرؤضـانة کوثريـان      

دةکردن. سةقامگريبووين دةسةآلت دةگةذاوة سةر مةوداي تةمةين ئةو پادشايانةی 

لة ماوةی  دةرباز ببوون. جثنشينايةيت و پادشايةيتبة سآلمةيت لة چنگ ذةشةباي 

 يانچـوار کـةس لـة پادشـاکان     دوو سةدةی دةسپثکی حکوومةتی ئةم خانةدانـةدا 

  ساصيان فةرمانذةوايةيت بؤ کرا. ۱۵۰سةرجةم 

شازادةکان لةگةص کوذاين پياواين گةورة بة شثوةيةکي ساغ و پتةو پةروةردة 

ن پثدةکردن و چؤنيان دةکران، بةآلم ذوون نيية کة بؤ مةشقي پلةي پادشايةيت چييا

خؤيان جثنشيين خؤيان دياري کرد و بـة پادشـاي    ذادثنان. کوورووش و داريووش

کـة   بابليان دانان، ئةگةرچي ذةنگة هةروةک کلکةي سةردةمي دةسـةآليت قاجـاران  

يـارة  واد .مري لة تةورثز بنةي بؤ دادةندرا، پلةيـةکي ئـةوتؤ نـةبووبث    جثگرةوةي

وشـوثين   مرياتگراين تةخت و تاجي هةخامةنشي دةبوو بکةونـة سـةر ذچـة و ذث   

ي کؤشکي پادشايةيت و خؤيان بة وةرزشةوة ذابثنن و هثنـدثک ئـةزمووين   يتايبةت

پثشةنگايةيت باوثنة سةر شانيان؛ بةآلم بةذاسيت لةم بوارةدا بةصگةي ذووناکيـدةر  

وو شاهانی ساساين، کچيان نةدةدا بة دةستةوة نني. پادشاياين هةخامةنشي، وةک

چونکة هيچ بثگانةيةکيان بة هاوتا و هاوشاين خؤيان نةدةزاين، بةآلم  بة دةرةوة،

دا دةگةذا، زؤر  خاتوونانةي کة خوثين پادشايان لة دةماريانئةو شازادة ديسانيش

زاداين ئثـراين دةکـرد. ديـارة هةميشـةش بـةو       ديان بـة مـةزن و نـةجيم   مثرجار 

ةرژةوةند و بنة ذازي نةبوون و زياتر بؤ پاراسنت و ذةچاوکردين قازانج و زةماوةندا

کة وةختايةک بوو  . هةروةک فارنابازة بووکسياسةيت دةزگاي حکوومةيت، دةکران

  بة زاواي شا، کةوصي پلة و پايةي شانازي لة ذؤژاوا خراية سةر شاين. 

دوازدة کـوذي   کـةم  النـی رچاوي، نةي ديار و بةژداريووشي يةکةم لة شةش 

 واديارةهةبوو کة دةبوو هةموو بنب بة مري و شازادةي هةرمثةکاين ژثر دةسةآليت. 

 پ.ز)ي ۴۸۰ - ۴۸۱( هةشــت لــةو کوذانــةي لــة زةمــاين پــةالماري خةشايارشــادا
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بـةآلم   ؛کـوژران  دا»تثرمؤپيـل «سةرکردةي گةورة بوون و دوو ديکةشي لـة شـةذي   

سةرزجنريةي وةجـاخي داگريسـاوي پادشـايةيت بـوو؛ دواي داريـووش       داريووش

  جثنشينةکاين خزمي نثرةوةزيان کةم نةبوو.

زادةي هةبوو، بةآلم  ةآلصحئةردةشثري يةکةم تاقة کوذثکي  ئةوةی ذاستی بث

ئةردةشـثري   ةصـثن د ی ديکةی لة داوثنی ژنانی کةيفة و ماشقةی بةرببوونـةوة. ۱۷

گومـان کـوذاين ژنـاين     بوون. بثبيژوو نةکوذي بووة کة تةنيا سثيان  ۱۱۵دووهةم 

ةآلم گووران و گةورةبووين ـة، برنةوـکةيفة و گاذاين نةياندةتواين جثی پادشا بگ

و کؤسـپثکی زةق لـة بـواری      پةستاپةستاي منداصي حةرةخمانان دةبوونـة گـذث  

ـ  دا زؤن لة زةماين قاجارانؤر. هةروةک لؤرد کدا کؤمةآليةيت زمي ؤـبة [چةورة] و مص

پادشايةيت ناويان دةبا؛ واتة ئةو کةسانةي وآلتيـان بـة کؤشـک و حـةرةخمانان     

هاويشتبووة سةر شـانيان.  تةنيبؤوة و کةوصي پلةي بةداهايت هةرمثةکانيانيشيان 

بـةآلم دميـةين    نـاکرث؛ پثي ئـةم شـازادانة بـةدي     وثنلة سةرچاوةکاين ئثمةدا ش

ذووفـووس لـة    وشوثين بزووتين داريووشي سثهةم کة کوورتيووس ي ذثيچؤنيةت

سـةبارةت بـة    دا باسي دةکا، لةگةص شثوازي گثذانةوةکةي هثرؤدؤت کتثيب سثهةم

مةزن و ماقووص لة  ۲۰۰ا ؛ چونکة لثرة شتثدايةگةلثک جياوازيي سةيري  خةشايارشا

هـةزار کةسـي کةوتؤتـة شـوثنيان و     ا دةذؤن و لةشـکرثکی گـةورةي پازدة  د ذکثفی

هةموويان خزماين دوور و نيزيکني. (ذةنگة جثی خؤي بـث وةبـريي بثنينـةوة کـة     

سةدةي چوارةم، ژمارةي خزمـةتکاران و   بةگوثرةي نووسيين نووسةراين يؤنانيي

هـةزار کـةس کـة دةکـرث جثـی      خـواين پادشـا گةيشـتوونة پازدة    ميواناين سةر

سةرسوذمان بث و ئادةمي لة خؤي بپرسث ئةرث ئـةو حةشـيمةتة لـة کـوث جثـي      

ذاگـرتين تـوخم و تؤرةمـةي پادشـايةيت و     بؤمان هةية واي بؤ بچني کة  ١بؤتةوة.
                                                            

دةصث کة تاقمي سةربازان لـة حةوشـة نانيـان دةخـوارد. هةصـبةت ذةنگـة        هثراکليدثس -١
سةبارةت بة ژمارةي ميوانان پذکثشي کرابـث، بـةآلم زؤر لـةو کةسـانة زيـاتر بـوون کـة        

  ، خواردين بؤ ساز دةکردن.ين بارگاي عومساين لة ئيستانبووصچثشتخانةکا
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ـ بذينةوةي مووچة و مانگانة بؤيان، ئ ـ ةوانيشي دةخــ ـ ستة ذيـزي چ ــ او لـة  ــ

مي ــوذةس شکار و ذثو کؤشکي فةرمانذةوايةيت و پارثزةراين جةنگةي ذاودةستاين

ـ  تايبةت و ئـاوا قازاجنيـان    جةمشـيد   صةبةردةکاين تـةخيت ـوةدةردةکـةوت. شةق

) ذمثان بؤ خـؤش دةکـةن هـةتا بيهثنينـة بـةرچاو کـة ئـةو        ۳۳ذواننة وثنةي ـ(ب

وبةرگی  ة جلحةشامةتة چلؤن لةسةر وارشي دةوري کؤشک جةللةيان بةستووة و ب

  وواآلوة لة پليکانان وةسةر دةکةون. نةخشني و ئاص

و چةنـد ساصـثک    دا چوونة بارگاي ئثـران  گةلثک يؤناين لة دةور و زةمانان

ودةستووري مريي و دميةين سةرسوذهثين  خودي شا و داب و لةوث بنةيان داگرتووة

ن. ئةگةر يؤناين ووهارووژاند پشکين هةسيت قوژبن انوبريقةي کؤشک سامان و زريفة

بة الی ئثرانييانةوة جةماوةرثکی هثندة ذژد و چنؤک بـوون کـة دصـيان نـةدةهات     

وبانيان بة لةباري ذاخبةن و تةنانةت دواي بةرکوص خـواردن لـة کةوصـي نـان      جث

دةکشانةوة، ئةوانيش بة نؤرةي خؤيان گاصتةيان بةو شثوة ژيانةي بارگاي ئثران و 

ةوةيان دةکرد؛ ئةگةرچي بريوبؤچوونيان هةميشة تاريف و ئثرةيـي  ئاکار و جووآلن

بوو. کؤمةصثک بةرهةمي چذوپذي يؤناين لـةم بـارةدا هةيـة و     بردين پثوة ديار پث

بــة ذادةي پثويســت گوصــبژثرثکيان » ئاتنــائووس«نووســةراين دواتــري وةکــوو 

ئثراين خبةنـة بـةرچاوان. لـة    کؤکردوونةوة هةتا دميةنثک لة ژياين نثو بارگاي 

گومان کاتثک  دا زؤر جاران شوويان لث هةصکثشاوة و بث هثنانةذووي وردةکارييةکان

لـة   سةر خوثندنةوةی ئـةو بةدذةوشـيت و ئابذووچوونانـةي کتثزيـاس    دةگةينة 

. بؤ وثنة تؤبصـثي  نينووکةوة هةمووي گثذاونةوة، زؤر وثدةچث تووشي پرسيار بب

اوةی زانيارييةکان ئةوةندة باوةذپثکراو بـووبن کـة لةگـةص لثفـة لةسـةر      سةرچ

ي يهةصدانةوةي ذؤژنامةکانی ئةمذؤي فةرانسة بةراورد بکرثن، کة سةر بـة قـووآلي  

ژياين تايبةيت کؤشک و بارگاکاين ئةو وآلتانةدا دةکةن کة دةزگاي پادشايةيت تازة 

ـ        ان لـةو نـاو و نـاتؤرة و    برةوي تثـدا پةيـدا کـردوون؟ ئثمـة لـةم بةشـةدا خؤم
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ودةزگاي حکوومةيت  بةآلم بؤ تثگةيشنت لة پثکهاتةي دام ؛سووکايةتييانة دةپارثزين

توثژينةوةيةکي کـورت و پوخـت سـةبارةت بـة کؤشـک و بارگـاي        ،هةخامةنشي

پادشايةيت، پثويستة. ئةوةي ذاسيت بث هةتا بةرلـة دةسـپثکي فةرمانذةوايـةتيي    

ثکی واي لـث نـازانني.   ةي بارگاي مرياين ئثراين شـت داريووشي يةکةم ئثمة دةربار

ي زاصي بريقةوباقةوةک  نةريت وثذاي ذةوشيت کؤنباو کة هثرؤدؤت وهةروةها داب 

ةکانيش باسيان دةکةن، لةگـةص گيـاين   يبارگاکاين دواتر دةيانگثذثتةوة و يؤناني

يـةکتر ناگرثتـةوة.   دةست پثوةگرتين ذواصةتييانةي سةردةمي کوورووشي گـةورة  

بة دةسـتةوة نييـة. تـةنيا    ئثمةش بةصگةيةکي ئةوتؤمان لة بابةت ئةم ساکارييةدا 

ة ســةردةمي ـة لـــة ذةنگـــةوةية کـــشــتثکی بؤمــان دةکــرث هةصيســةنگثنني ئــ

ـ ـوگؤذ بووبن، بـةآلم ذواص  وداين ئةخالقي تووشي ئاص پث دا هةخامةنشييةکان ي ـةت

  گؤذانثکی وايان بة سةر نةهاتووة. ةستوور و دامةزراوةکاين ئثرانیود  داب

دةصـث، پادشـا    گزنفـؤن شا وةها شکؤمةندانة دةذازاوة کة دةتگوت تاوسـة.  

کراوي نةخشيين زثرچين  ئةرخةواين و گوصدؤزي کةوايةکي ئاودامثين قوصداري ذةنگ

ي يةسةر دةبةر دةکرد و دوولينگةيةکي سوورةترشذثي ل دةپؤشي و فةرةجنييةکي ذث

لي زستانةي بووبث. شا کآلوثکی قويت تةپلة پاين لة سةر ج ثهةصدةکثشا و وثدةچ

دةنا و بة شرييت ذةنگاوذةنگي بؤخنؤشي شني و سپي دةنةخشا کة ذةنگة لة جسين 

لباد بووبث و وةک کآلوي هيچکام لـة پيـاوان و مـةزناين دةوروبـةري نـةدةچوو.      

ـ ـورزةکي زثذيين پادشايةيت بگ ةوه دةگـرت و چـةترثکي لةسـةر سـةري     ـة دةست

پـثش دادةنـدرا و    هةصدةدرا. تةختی پادشايةيت بةرز و چوارپثچةيةکي کـوريت لـة  

سةيوانثکی ئةرخةواين سثبةري داويشتة سةری. سووراوسپياو و ذؤنثکي زؤري بـؤ  

و گـوث و مةچةکييـةوة   وچاوي هةصدةسوورا و گةوهةر بة مـل   تيفةدانی لة دةم تيف

جةواهثراتةي کة ئةردةشثري دووهةم بـة  دةصث ئةو زثذ و  پلووتارکهةصدةواسران. 

زثو، واتة نيزيکةي سث ميليؤن » تاالن«هةزار ؤيةوة هةآلوةسيبوون، بايي دوازدةخ
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ـ ـا ئهـةت  جةمشـيد  لريةی زثذ بوون. قةآلفةتة داتاشراوةکاين تةختی ةک ـةندازةي

 صةبةردانةي دميةين خةشايارشاـمةندي و قةآلفةيت شا دةخةنة بةرچاوان. ئةو شةق

ـ وانپثشان دةدةن کة کوذةي جثگرةوةي کةوتؤتـة پشتةسـةري (بذ   )، ۲۳وثنـةي   ةن

کی کة ؛ پادشاية١ئةوةندة شکؤمةندن کة دةصثي شا خؤي ساز دةکا بؤ شةذي تثرمؤپيل

بة يةکثک لة جوانترين پياوانی ئاسيای دةزانث. ئةگةر بثتوو ئةو قةآلفةت و  يوونگ

، ٢ذوخسارةي کة لةسةر خةزنةخانةي مريي هةصکةندراوة خودی خةشايارشـا بـث  

  قسةکةي يوونگ ذاستة.

 لـة مادةکـان   ذةمسـی بارگـاي ئثـران   و اليـةن وابـوو کـة داب    ييةکاننيؤنا

ودةسـتوور و پثکهاتـةي     وةرگرياوة. کؤمةصثک وشة و دميةين مـادي لـة نثـو داب   

دا، ئةم بؤچوونة دةسةملثنن و نيشانةي گوثزرانةوةي کاکص و نثوةرؤکي  حکوومةتی

هونةرين. هةروةها لةسةر خةصةصةي کوورووش زماين وثژةيي زياتر وثـدةچث کـة   

خؤشة پثداگر بن لةسةر  ثژةران پثيانو. لةم ئاخرييانةدا تةتا بابلیئاشووري بث ه

؛ هةر بؤية واوثـدةچث کـة   و عيالم انةي پةيوةنديي نثوان کوورووشي ئانشانميگر

 ونةبث زمـاين  هةروابثتةوة دةتوانني بصثني کة بث ٣سةرچاوةي سةرةکي بث. شووش
                                                            

دا تةنانةت  لة نثو هةزاران کةس لة پياواين«دا دةصث: ۱۸۷لة کتثيب حةوتةم، ل  هثرؤدؤت -١
يةکثکيش نةبوو کة بؤ جواين و مةندي و گراين و سةنگيين تاي بکا و هثندةي ئةو شـاياين  

دا بةراوردثکي کردبث لةگـةص   جا ذةنگة هثرؤدؤت لة زةيين خؤی» ةآلت و سةرکةوتن بث.دةس
 »... .هؤمثر«ي »ئاگامثنؤن«

لةبةروةي ئةم مةبةستة نووسراوة و نيشان دراوة کـة شةقصـةبةردةکاين خةزثنةخانـة،     -٢
دي نوثنةراين گةالن و نةتـةوةکاين ژثـر   کة شان ذاست لةسةر پليکانةکاين تاالري ئاپادانان

 فةرماين ئيمپراتؤري دةخةنةذوو، کةواية بردنةوةيان بـؤ زةمـاين پادشـايةتيی داريـووش    
بـث. لـة بابـةت     گوماين تثدةکةوث و شاي داتاشراو لةسةر بةردةکان دةکرث خةشايارشـا 

  شةقصةبةردةکانةوة بذواننة:
Farkas, Achaemenid Saulpture, 38 ff, 117-19;A.B.Tilia, 
"Recent discoveries at Persepolis", AJA Lxxxi (1977), 69. 

دراو، بـــذواننة   وچؤصي لـة خـؤ شـةتــةک    وبةرگ و چةک بةتايبةت سةبارةت بة جل -٣
)Hinz, Altiranische Funde Forschungen, 68ff.هةوصـي داوة  يانةدا ضؤن گـاص  ). لةم دوايي← 
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جةمشيد بؤ نووسينةوةي فةرمان و بةصگةنامةکاين بارگاي مريي  عيالمي لة تةخيت

کؤمةصـثکی بـةرچاو    ١کاري پثکراوة. بة سةرکردايةتيي هـةزارپاتيش [هـةزارپياو]  

ئـةو کةسـانةي دةچوونـة    کـردووة.   خزمةتکاري داربةدةست وةک ذثنوثن کاريان

ئةم کةسانة دةستيان لـة   ٢دا دةهاتن. بة چؤکديداري پادشا سةريان نةوي دةکرد و 

قؤصيان ذؤدةبرد و خزمةتکاراين دةوري شا وايـان متـةق لـة خؤيـان دةبـذي کـة       

پشــوويان نــةيگاتث و [نةيشــةمزثنث]. شةقـــصةبةردةکان قةآلفــةيت داتاشــراوي  

بةرچاوان کة چةتر و باوةشثن و دةستةسذ و بؤندانيان خزمةتکاراين بارگا دةخةنة 

دةسـتانة  بةر قمثکی تر گوصيان بة دةستةوةية و ئاورگي بؤخنؤشکةرةش لةپثية. تا

). وةختايةک شا بة حةوشـةي بارگـادا تثدپـةذي، مـافوورةي     ۳۱(بذواننة وثنةی 

دا  کةسی ديکة مايف ئةوةي نـةبوو بـة سـةريان    ليدييايي دةکرانة پايةندازي و هيچ

ـ  خؤی بذوا. کاتثک دةچوو سواري درؤشکةي  ةکي زثـذيين بـؤ   بـث، چوارپثچةکةي

بوو بة پثيان لة کؤشـک وةدةربکـةوث و   ةدادةندرا هةتا پثيدا وةسةرکةوث. شا نةد

زادةيةکي ئثراين تةنانةت کـةمترين مـةوداش    وةک گوتوويانة بةذاسيت هةر نةجيم

  دةبوو بة سواري بپثوث؛ دابثکي کة بة دژواري کوثر بؤوة.

کي زؤروزةوةند خزمةت و راکثؤهةزار کةسةي بة خوردوخ شا و ميواناين پازدة

ميوانداري دةکران کة لة گؤشيت ئاژةص و ماآليت خؤماصيي وةکوو وشتر و وشـترمةل  

اوا و ـوو ئـةر دةبـدارانيش هـانـةرمـ(ساتراپةکان) و فسازکرابوون. مريهةرمثان 

دا هاتبـان. هـةروةک    بةگوثرةي پلـة و پايـةي خؤيـان بـة دةوري ميوانـةکانيان     

کةس لة مةزن و مـاقووآلن   ۱۵۰کة خؤراکي بؤ  ی فةرمانداري ئوورشةليم»نةحةميا«

                                                                                                                                                  

دا لةسةر شةقصـةبةردةکان بناسـثنث و بکةوثتـة     سث چةشن چةکدار لة جلي پارسيهةتا →
  ).AMI v (1972), 261 ff( باسي کـردوون. بةراورد کردنيان لةگةص سث هؤزي پارسي کة هثرؤدؤت

  سةرکردةي هةزار پياوان.و. -١
سـةبارةت بـة يةکسـانی،     ص بؤچووين يؤنانييـةکان کة لةگة» پراسکينثس«واتة هةمان  -٢

  يةکتري نةدةگرتةوة.
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کةسي بؤتة ژمارةيـةکي هةميشـةيي کـة     ۱۵۰ساز دةکرد. واديارة دواتر ئاپؤرايةکي 

دا، بـة شـثوةيةکی    لـة بةسـةرهاتی يؤسـف   وثذاي گةورةگةوراين ئثراين بـوون.  

کةس داندراوة کة حوکمات و دةسةآلتی  ۱۵۰بة  ةوانی عيساذسةرسوذهثن ژمارةی پةي

کةسـي   ۱۵۰۰واي دابنثني کة کؤمةصـثکی  دةتوانني بة خةياص سةر بة دنيای ديکةية. 

و لةبار بث بؤ پياواين بارگـاي هـةر مريهـةرمثثک. بـةو      دةکرث ژمارةيةکي ذثک

ةنثکمان دثتة دمي چةشنةي کة باسي بارگة و بنةي مةزن و ماقووآلين ئثراين کراوة،

 بـة دةسـت يؤنانييـةکان   » پالتـة «لة » مةردؤنيية«بةرخةياص. بؤ وثنة ئةو دةمةي 

وبان، مثـزي شـثوخواردن و    يةخسري کرا، کؤمةصثک دةفري زثذين و زثوين، نوثن

، ۷۰ةم، ـؤهـتثيب نرؤدؤت، کـوو (هثـب ثـتةنانةت ئاخوذي مةفرةقي بؤ ئةسپان پ

دا] دةستةيةک غوالم و فةذاش، نانکةر،  ). لة مةيداين [شةذ و تثکهةصچوون۸۳ - ۸۰

ـ     ارةق و ـتةونکةر، وةستاکاري شرييين و بؤن و عـةتران، پسـپؤذاين لثکـداين ئ

ـ    ةر و ـشةراب و مةيگثذان خؤيان دةنواند. لة ماصةوةش تـاقمثکي بـةرچاوي بارةب

ـ   ة وثـدةچث زؤربـةيان خواجـة بـووبن؛ نووسـندة و      نؤکةر و پةردةدار هـةبوون ک

گةجنينةدار و پاسةوانيش دةکةوتنة پاص ئةم گةلةوة. دةصثن کة ئثراين زؤريان دص بة 

چوار تـؤن پياصـةي زثـذ يـان      ، سثپياصةي زثذةوة بووة. دواي تثشکاين ئيسووس

دةصث ئةوانةي  يمةت گريا. کتثزياسبة خةن گةوهةربةند لة گةجنينةخانةي داريووش

ة بةر قوذشـثالن و  نکارثکي نالةباريان کردبا و پثيان بة خواري دانابا، دةياخنست

 ةرســ، چةشــين نةبووکةدنةسگــؤزةکردن و ئـــاوا ســـزا دةدران. شـــاي ئثــران

پثشوو، دةستووري دةدا کة شةرايب تايبـةيت   يياين ئاشوور) و شاه(بةختوننةسر

بنثرن. هةروةها ناين گـةمني  بؤ  ي لة ذةزگةکاين گرد و لثژي دةميشقةوة»هثلبؤن«

لة شؤرةکايت ئاموون و ذؤين دذووي بؤخنؤشي لـة   وث، خی لة ترؤئاد»ئاسؤس«

بؤ دةچوو. سندووقي مةرهةمي داريووشي سثهةم کة ناوبانگي ذؤيشتبوو،  کرمانةوة

دا، هةويرةيةکي بؤخنؤش  کةوتة چنگ ئةسکةندةر. لة نثو ذؤن و هةتوانةکاين مريی
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گـرياوة و لـة بـةزي شـثردا کوصـثندراوة و      » الدانؤم«خؤي نواندووة کة لة شيلةي 

پثسـتی لـةش شـياوة. ئـاوي      زةعفةران و شةرايب تثکةص کراوة و بؤ پثداسـوونی 

دةهـات؛ بـةآلم    و دانووبـةوة  ذا وةکوو نيل ايبةيت شا لة چؤماوةکاين قةصةمذةويت

کاتثک دةکةوتة گةشت و گةذان خؤي لة خواردنةوةي ئاوي ذةوگـةي دةپاراسـت و   

ي زثـودا  ي کوصثندراوي ذووباري شووشيان لة دةفر»ئاوةزثذة«کاروانثکي يةستران 

ـ دا زؤري واردنـةوةي شـــةراب  ثراين لـة خ ـــزادةي ئ بؤ ذادةگواست. نةجيم ان ــ

  دا لةسةر باري ئاسايي نةدةترازان. ذي ميوانیؤهةصدثنا، بةآلم لة کپـــث لــث 

گريسا. ئثـراين  دةلة جةنگةي شثوخواردين شادا کؤذي مووسيقا و گؤراين دا

 زش دادةنا. شا لة جثژين ساآلنةي مثهرکة دةذةخسني، ئةم کارةيان بة مةشق و وةر

ی دةکـرد. وةکـوو   »سةماي قةصغان«]دا هةتا سةرهةدي مةسيت و سةرخؤشي [ميترا

تثکذاي کؤشک و بارگاکاين ذؤژهةآليت زؤريان مةيل بؤ شتی تازةبابةت دةبزووت و 

 ةرچي لثمـان سـوور  ئةگ ١نوث، خةآلت دةکران. گةمة و يارييداهثنةراين چثشت و 

پادشايان خؤيان بة شـةقآلندن و نةخشـاندين دارةوة   نيية، بةآلم بيستوومانة کة 

ئثـراين زؤر   )هؤگري ئـةم هونـةرة بـووة.    خافآلندووة. (وةک ديارة شاهةباسيش

و فةرمانذةواياين و مريهةرمثةکانيان، وةکو تامةزرؤي ذاو بوون. پاتشاياين ئثران

ئاشووري، باغ و مثرغوزاري پاوانيان دياري دةکرد و اليان لـة ئـاژةآلن دةگـرت و    

دادةبةشني. ئةو سةردةمة باغةواين بؤ  بةرةو ئةو شوثنة هةصياندةبذين و ذاويان لث

، کوورووشي گچکة بؤ شازادان بة سووکايةيت دانةدةندرا. بةپثي نووسيين گزنفؤن

 دا لة سارد ي گثذابووة کة بة دةسيت خؤي چةندين نةمامي لة باغي خؤي»اندثرليس«

                                                            

باسي ئةوة کراوة کة شا خةآليت بةخشيوةتةوة و يؤنانيش پثي تريقاونـةوة.  زؤر جاران  -١
دةر، داريووشـي  ]، واتة ئةو شـوثنةي کـة ئةسـکةن   [گؤگاملة» گائووگامال«مثرگ و پاواين 

سثهةمي تثدا بةزاند، لةوةذگايةک بوو کـة وةک خـةآلت لـة اليـةن داريووشـي يةکةمـةوة       
  کرابوو. باربووی وشترثک لة وشتراين بارکثشي شةذ دژي سةکاکان
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چةقاندووة و هةرگيز نانی بؤ ناخورث هةتا پثشـتر نةکةوثتـة مةشـق و وةرزش و    

  کاري باغةواين و ئارةق نةذثژث.

خراوةتـةذوو. ئـةو    بؤچووين ناتةبا سةبارةت بة ديين هةخامةنشـييةکان 

بةردةنووسانةي کة بة زماين پارسيي کؤن و کةونارا نووسراون، دةريدةخـةن کـة   

داريووشي يةکةم و جثنشينةکاين بذوايان بة خودايةکي تاقي پايةبةرزي بةدةسةآلت 

. ئةهوورامةزدا و دةچثتةوة سةر شثوازي ئاشوورييةکان بووة بة ناوي ئةهوورامةزدا

دا کةوتؤتة سةرووي شا و باصي ذائةنگاوتووة.  لة نةخشةبةردينةکانی هةخامةنشي

و  ۳۱(بذ: وثنـةي   شا لة ئاورگادا سةرقاصي پةرسنت و پثداهةصداين ئةهوورامةزداية

ئيـزةدي  «ئةهوورامـةزدا بـة    دا لة دةقـي عيالميـي بةردةنووسـي بثسـتوون     ١).۳۲

ي ئـةم  يبذواي بة مةزنايةت ناودثر کراوة. زؤر وثدةچث کة داريووش» کانية ئاريايي

مزگثنيدةري بـوو. لـةو شـوثنانةدا کـة بـؤ يـاد و        يةزدانة هةبووبث کة زةردةشت

بيـنني کـة دةصـثي    دة -بـث   ئةگةر ئةوةي ديارة خودا -بريةوةريي خودا سازکراون

ين کـة فةرمانـذةواياين   ةئثمة زياتر لةسةر ئةم بـاوةذ  ٢نيوةبةژين باصداري شاية.

بة خوداي سةرةکيي خؤيـان دانـاوة. وثـدةچث کـة      هةخامةنشي ئةهوورامةزدايان

شاوي پريؤزي خؤ ئيزةداين ديکةي ئثرانيش پةرسترابن. لة سةردةمي خةشايارشادا

بـةآلم   ،دا دةخورايـةوة  وذةمسي کؤشکي فةرمانذةوايـةتی  لة ذث ٣هائووما [هوومة]

دواتـر ناويـان کـوثر     پشـت لةسةر بةردةنووسةکاين فةرمانذةوايةيت هةتا چوار 

و  (ميتـرا  و ناهيـد  دةبينني مثهـر  دا دووهةم بؤتةوة و تةنيا لة زةماين ئةردةشثری

                                                            

کـة بـة ذثنـوثين ذووحـي ئـادةمي       وثنةي مرؤضي باصدار خودا نيية، بةصکوو فرةوةهةرة -١
  دادةندرث لةم جيهانةوة بؤ جيهاين تر. م.

و  بذواننة وردةکارييةکاين سـةبارةت بـة پثشـکةش کـردين ديـاري بـة ئةهوورامـةزدا        -٢
 جةمشـيد  ئيزةدةکاين تـر لـةسةر تةتةصـةکاين داريــووشي يـةکــةم، کــة لـة تـةختی      

  W.Hinz, Orientalia xxxix (1970),427-30دؤزراونةوة. 

 هؤم، هؤمة. گةسکةپثغةمبةرة، ئاذماصک؛ گيايةکي بؤخنؤشة.و. -٣
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دا چاکيـان دةپةرسـنت، دةکةونـة     ) کة ئثراين لة سةرتاسةري ئيمپراتؤريئاناهيتا

وذةمسي ديين لة اليـةن موغانـةوة    ذث واديارة ئةهوورامةزدا. دةسيت پاصشوثنثکي 

وونة خزمةت شا و بة لثکـدةرةوةي هةذةشـة و نيشـانةکاين    بةذثوة چووة کة دةچ

  خودايي دادةندران. 

 ئثرانني لة اينشةقـصةبةردةکاين هةخامةنشي، نيشاندةري دميةين پايةبةرز

 -هةوثصي شادا. بؤ وثنة سةرکردةي هةزار پياوان [هةزارپاتيش] و کةوانةواين شـا  

لةگةص نثـزةواين شـا ديـار و     -دا تةورزيين پاتشاشي پثية  کة لة نةخشي ذؤستةم

. ذةنگة گرينگترين پلةي دةخوذی لثزادةيةکي ديکة درؤشکةي شاي  بةرچاون. نةجيم

ئةم پلةدارةيان بؤ هثناوينة بارگا هةزارپاتيش بووبث. سةرچاوةکاين يؤناين باسي 

گؤذ و وةک ديارة دةبث تةنيا سةرکردةي پاسةوانةکاين کؤشکی مـريي نـةبووبث،   

وذةسم و چوونـة ديـداري پادشاشـي بـة      ةتيي بةذثوةچووين ذثبةصکوو سةرؤکاي

ئةستؤوة بووة. ئثمة سةبارةت بة ناسيين ئةم پلـةدارة خؤمـان بـة قـةرزدارباري     

دةزانني و ئةو پثی واية هةزارپاتيش هةر ئةو کةسةية کة وةکازي پادشايي  يوونگ

ي شـا وثسـتاوة و لةسـةر    وبةرگي سةربازييةوة بةرةوذوو بة دةستةوةية و بة جل

). بةگوثرةي نثـوةرؤکی شـوثنةواري   ۲۳نةخشةبةردينةکان داتاشراوة (بذ: وثنةي 

نووسةراين يؤناين، وثدةچث ئةو کةسة هةزارپاتيش بووبث. يوونگ لـة درثـژةدا   

ي خةزثنـة و چـاوةدثري بـة سـةر کاروبـاري دارايـي و       يدةنووسث کة سةرؤکايةت

ذاوثژي پثکردووة و بةم شثوةية بة مةزنةوةزير  دادوةريشي بة ئةستؤوة بووة و شا

کرابث. بؤ وثنة ئثستا ذوون  تثدا یکثشذداندراوة. وثدةچث ئةم بؤچوونانة زؤريان پ

 بؤتةوة کة هةزارپاتيش سةرؤکي خةزثنةي پادشايةيت نةبووة، بةآلم وا نييـة کـة  

تيش لـة  ي پلة و پايةي پثي دادةبةزث. واديـارة دةسـةآليت هـةزارپا   يسةنگبايبصثي 

پلةيـةکي   دا هثزدا پثهـةآلچووة. لـة زةمـاين سـلؤکييةکان     سةردةمي پادشاياين بث

درثژةي بة کاري خؤي داوة. بـة بـذواي    دا بةرچاو بووة و لة هةذةيت ساسانييةکان
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بـووة و بثتـوو    و دةستةذاسـتی کةمبووجييـة   هةزارپاتيش ثگزاسپثسرپ هثرؤدؤت

دا بايـةخثکی   وابث، دژوارة بصثي ئةم پلةية لة سـةرةتاي دةسـةآليت هةخامةنشـی   

  ئةتؤي نةبووة.

گةلثک جار لـة اليـةن    -يان شتثکی ئاوا  -ناوي يؤنانييانةي ئثپيترؤپؤس 

اوة کة زؤر بذواپثکراوي شـا بـوون. زانايـان    بؤ کةسانثک هاتؤتة ئار هثرؤدؤتةوة

ـ » پـاتيزئيتس «قامکيان لةسةر ئةم مةبةستة داناوة کة ذةنگـة   ـ ـپل راين ـةيةکي ئث

دةصـث ئـةو    بچنةوة سةر ذةگـةزثک. هثـرؤدؤت  » پيتةخش«بووبث و لةگةص وشةي 

ي بارگاي »ئثپيترؤپؤس«اوثکی موغي کردة ، پيذؤيي بؤ ميسر زةمانةي کةمبووجيية

ذةنگـة   دا ناوي دةبا. پيتةخش لة سةردةمي ساسـانييةکان » پاتيزئيتس«خؤي و بة 

صـی  ؤوگ ی مريي گثذابث لة مةيـداين شـةذدا. گـرث   بريکاردةوري نوثنةري شا يان 

ؤدؤت؛ چونکة ئةم گرميانةي هةبووين پلةيةکي ئةوتؤ دةگةذثتةوة سةر لثدواين هثر

ي پثذاگةيشتين کارةکان دةکا يوشوثنی کايت و چؤنيةت ئاشکرا باسي ذث نووسةرة بة

ترؤپـؤس  يگومـان کاتثـک وشـةي ئثپ    بة دةستةوةنةبووين شادا و بـث لة جةنگةی 

يـش  »بثنضثنيسـت . «دا دةخاتةذوو، مةبةسيت لة پلةيةکي هةميشةيي نيية لة ئثران

دا دواي  ذةخنةي ئةوتؤي هاتؤتةوة سةر کة گوتوويةيت لة سةردةمي هةخامةنشـي 

بـة بـارثکی   » لثـويس «يانة  دا هاتووة. لةم دوايي پادشا پلةدارثک لة پلةي دووهةم

ديکةي ذةخنةگرانةدا کةوتؤتة پثداچوونةوة و هةصسةنگاندين ئةم پلـة و پايانـةي   

  ١بارگاي ئثراين.

زؤر  زياتر کةوتؤتة بةر ذووناکي. يؤنانييـةکان » شاچاوي «پلةي ناسراو بة 

هـاتووة. جـا    جاران باسي ئةم سةرناوة سةيرةيان کردووة و واديارة فشةيان پثـي 

ــ  ــة لــة شوثن ــةم زاراوةي  ، ][ئثســخيلووس ةوارةکاين ئاشــيلووسـلةبــةروةی ئ

                                                            

ئثپيترؤپؤس ئةگةر بکرثتة پارسيی کـةونارا دةبثتـة فةرمانــدار [واتــة حـوکمــدار و       -١
  دةسةآلت]. خاوةن



 ن و دامةزراندنی ئيمپراتوريي خؤيانسةرهةصدانی هةخامةنشييةکا/  ۷۸

 

خؤي دةنوثنث، دژوارة بصثي پلةيةکي  دا و هثرؤدؤتيش س)نثافئاريستؤئاريستؤفان (

لـة پـةنا پادشـا    » چـاوي شـا  «دا نـةبووة.   زايني ئةوتؤ لة سةدةي پثنجةمي پثش

لـة کوورووشـنامةدا    وةستا و لةبري وي دةيذواين و بؤي دةگثذايةوة. گزنفؤندةذا

ـ کةسثکي بـة دةورةوة بـوو ک   م خاصة دةکاتةوة کة شا کؤمةصةجةخت لةسةر ئة ة ــ

و ئةوي بيستبايان و ديتبايان بؤيان دةگثـذاوة و  » گوث«و » چاو«را ـوتـپثيان دةگ

جثگايةکي ديکةدا باسي پياواين باوةذپثکراوي شا دةکا کة   خوذي بوو. لةيس کاريان

لثمان بةآلم ئثمة  ؛ناوچة دوورةدةستةکان بؤ پشکنيين بارودؤخي خةصک دةنثردرانة

ذوون نييــة ئــةوةي گزنفــؤن باســي دةکــا داخــوا بؤخــؤي ديويــةيت يــان بــؤي 

ةويت ذثکخراوي ذايةصةي سيخوذان و هةواصگراين شـا  کذث گثذدراوةتةوة. هثرؤدؤت

و » ئايلثرز). «۱۰۰،(کتثيب يةکةم ةوايةتيي مادذدةباتةوة سةردةمي دامةزراين فةرمان

دةکـةن کـة بةصـگةنامةکاين     باسي گةلثک پلةي فرةچةشين ذةمسـي » بثنضثنيست«

کراوانـة هـيچ    وزؤر هةبوونيان سةملاندوون؛ بةآلم ئةم پلة و پاية باس ئةکةدي کةم

وپـؤي   شتثکي تازة ناخةنة سةر زانني و زانياريي ئثمة دةربارةي پثکهاتة و ذايـةص 

  . دةزگاي حکوومةيت هةخامةنشييةکانو دام

پلةي بةرزي پادشايةيت کؤذثکي بؤ باس و ذاوثـژ  هيچ گوماين تثدا نيية کة 

ناکـةن.  » ئةجنومةين وةزيران«کؤکردؤتةوة، بةآلم بةصگةنامة بةردةستةکان باسی 

هـةبووبث. هـيچ   » وةزيـران  ينئةجنومـة « کةچي وثدةچث سةردةمي ساسانييةکان

بة دةستةوة نييـة   بةصگةنامةيةکي سةبارةت بة چاخی دةسةآليت هةخامةنشييةکان

وشوثنثکي تايبةت وةبةرچاو  و ذث کة کارةکان بةگوثرةي پسپؤذايةيت دابةش کرابن

ـ  ي يگريابث. ئةو بؤچوونةي کة بة تازةيي سةبارةت بة هةبووين ئةجنومةين فيدراص

پثکهاتووي گةل و نةتةوةکاين قةصةمذةوي پادشايةيت هاتؤتة گؤذ، نابث بة هثنـد  

ة تا چؤـةک شـايـة وةختـن کـؤ بچيـن واي بـوانيـي دةتـةرچـةگـئ ؛رثـوةربگي

ماقووآلن لة دةوري کؤبوونةوة، وةک بة سةرکردنةوةي هةرمثةکان، کؤذي مةزن و 
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دةصث کة  کؤي کردوونةوة. هثرؤدؤت ة بةخلتئةوانةي کة ئةسکةندةر کاتثک گةيشتؤ

، بــة مةبةســيت پةســندکردين پــةالمارثکي نــوث بــؤ ســةر يؤنــان خةشايارشــا

). هـةروةها لـة   ۸کؤبوونةوةي بة پياوماقووآلين ئثراين کردووة (کتثيب حةوتةم، 

 زاداين ئثرانـی  نـةجيم  کهثناوة. کةمبووجييـة پثمةيداين شةذدا کؤذي ذاوثژکاراين 

 .)۶۵بانگهثشنت هةتا دوايني پثشنيار و بؤچوونةکانيان ببيستث (کتـثيب سـثهةم،   

مةزنــةوةجاخاين ئثــراين کــؤکردةوة هــةتا يــةکثکيان بــة  هــةروةها داريــووش

بـةآلم   ؛ )۱۲۷بکةوثتة سـکاآل (کتـثيب سـثهةم،     ي وي دژي ئؤرؤئيتثسينوثنةرايةت

نةکردؤتة سةر هةبووين ئةجنومةنثکي هةميشـةيي. لـة کتـثيب    هثرؤدؤت ئاماژةي 

تةنيايي بذياري سياسييان دةرکـردووة. سـةير    دا هاتووة کة شاهان بة»نةحةميا«

ي خـؤي و  يهةتا بة نوثنةرايـةت » عةزرا«لةمةداية کة پاشان حوکمثک دةنووسث بؤ 

، بکةوثتة حةوت ذاوثژکارةکةي، سةبارةت بة سةقامگريبووين ياسا لة ئوورشةليم

دا نووسـراوة:  »ئثسـتةر «). لة کتـثيب  ۱۴کار و لثکؤصينةوة (بةشي حةوتةم، ئايةي 

کـة   ي پارسـي و مـادی  کةساين نيزيکي برييت بوون لـة حـةوت مـري و سـةرکردة    

ذوخساري پادشايان دةبيين و بة پياواين پلة يةکةم دادةندران و لة ذيزي پثشـةوة  

دةکـرث باسـي    ئثسـتةر ). ئةم بذگةيةي کتثيب ۱۴دادةنيشنت (بةشي يةکةم، ئايةي 

هةبووين حةوت سةرکردةي گةورة [يـان سـيلةچاوثک بـث بـؤ سـةر پاصـةواناين       

ئةم ئاماژةية واي کردووة کة ذادةگةيشت. ةوخؤ دةستيان بة شا حةوتةوانة] کة ذاست

دا سةرؤکي حةوت خانةدانةکة کـؤذي   پثيان وابث لة ذاسيت توثژةران وةچةي کؤين 

بريمان بث کة ئةوان بثجگة لة  بةآلم دةبث لة  وثژکاراين حکوومةتييان پثکهثناوة؛ذا

ی کوشت و بنةماصةکةي »ئينتافرثنس«شا شةش کةس بوون و پاش ئةوةي داريووش 

تثدابرد، بوونةوة پثنج. کةواية ژمارةي مـةزن و سـةرؤک و سـةرکردةکان بـةپثي     

دا خزمةيت ديار و بـةرچاوي   زةمان سةروخواري کردووة و کث لة قةصةمذةوي مريی

لةو کاتةوة » ئةجنومةين حةوت کةسة«ذاپةذاندووة، کةوتؤتة ذيزي پثشةوة. واتاي 
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 ؛هةصيوةشاندةوة و بردييةوة پاش، تازة بةگشيت سةنگ و بايةخي نةما» يةرمث«کة 

ـ   بةآلم لة ذاسيت رنج. ةدا بةصگةنامةيةکي بچووک هةية کة هثندة نةکةوتؤتة بـةر س

دةگثذثتةوة وةختايةک کة کوورووشـي گچکـة دژي ئةردةشـثري دووهـةم      گزنفؤن

 لـة سـةري بةسـتووة، دادگايـةکی لةشـکري بـؤ       کةوتؤتةخؤ و مثزةرثکي قـييت 

ي پثکهثناوة و بؤ ئةم مةبةستة کؤذي يپثداچوونةوةي خةيانةيت گةورةپياوثکي پارس

ذاوثژکاراين حةوت کةسةي مةزناين پارسـي کؤکردؤتـةوة (ئاناباسـيس، کتـثيب     

دا ئةجنومــةين دادوةراين  شــا لــة بارگــاي خــؤی). هثــرؤدؤت دةصــث ۴شةشــةم، 

شتين ئةرکی يةم کةسانة چةندي تةمةنيان بذي کردبا خةريکي پثذاگةپثکهثنابوو. ئ

سةر شانيان بوون، [ئةگةر پثويست بووبا] شا دةيتواين داوايـان لـث بکـا هـةتا     

  .کردنةوةي ياساي ئثران بکةونة سةر باري لثکدانةوة و شي

وبن و زؤر وثدةچث ئةو مةزنانة ئةندامي کؤذي ذاوثژکاراين حةوت کةسة بـو 

ذابسـپثرث کـة   » ئثسـتةر «شکاندنثک بؤ کوورووش هةتا   ئةمةش بووبثتة سةردةق

بةآلم  ؛بکةوثتة کار و لثکؤصينةوة سةبارةت بة سةقامگريبووين ياسا لة ئوورشةليم

بث و نابث ئةوةمان لـة  ئةم مةبةستة دةکرث تةواوي لة ذووي بؤچوون و نوقآلنةوة 

بچثتةوة کة قسةي شا چوونةوةپاشـي نـةبوو. کاتثـک فـةرماين کـوورووش       بري

سةبارةت بة سازکراين کةنيسةي ئوورشةليم لـة ئيکباتـان دؤزرايـةوة، پـيالين     

ي شا بـؤ  يمرياين خؤجثيی بوو بة بصقي سةر ئاو. وةک دواتر باسي دةکةين، بةصثن

دواتـر   پشـت ا پثـنج  وزاري بةيار و دنةي ئاودثران، هـةت  کردين ئاوي زةوي  دابني

  دةستةبةر کرا و تا کلکةي دةسةآليت هةخامةنشي بذي کرد. 

ي ۴۵۸ -۵۰۹جةمشـيد لـة نثـوان سـاآلين      کاروباري خةزنةخانـةي تـةخيت  

دا هـةتا ئةندازةيـةکي زؤر ذوون بؤتـةوة. ئـةويش دةگةذثتـةوة سـةر        زايني پثش

بآلويـان   و هـالؤک  دؤزرانةوةي کؤمةصثک تةتةصة بة زماين عيالمي کـة کـامثرؤن  

کـردن يـا     ). ئةم تةتةآلنة سةبارةتن بة دةستووري خةرج۱۴کردوونةوة (بذ: بةشي 



 ۸۱سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

زؤريـان   تؤماري ئةو مةبةستانةي سةر بة خةزنةخانةي ئةوثندةرثن و بةشي هةرة

ومـةک و مووچـة و مانگانـة و     ان شتـيو بث ـدةربارةي هةقدةستةکانن، جا چ زث

بـةرجي ديکـةش ديـاري کـراون. ئـةم بةصـگةنامانة کؤمةصـثک زانيـاريي         و خةرج

ين کـرا  يـی ي ذايو چؤنيـةت باوةذپثکراوي زياترمـان سـةبارةت بـة خةزثنـةداري     

بـةآلم سـةرةذاي هـةبووين     ؛دةخةنة بةردةسـت  کاروباري بةذثوةبةرايةتيی پارس

ةرانةوة، بـة بـاري   کؤمةصثک زانياريي دصخؤشکةرة لةمةذ ناسيين شوثن و جةماو

دا، هثنـدة   گـاي بةذثوةبةرايـةتيی ئيمپراتـؤري   زسياسي يان داذژاين قةآلفـةيت دة 

دا تاقمثـک نووسـندةيان    گومان پادشايان لة مةيـداين شـةذان   ذووناکيدةر نني. بث

هةبوون کة سةرقاصي تؤماري سةرژمثريی لةشکري و کآر و کردةوةی شاياين خةآلت 

ــوون ــاتوانني قســةي ؛ب ــةآلم ن ــاس ب ــگةنامة   کتثزي ــث بةص ــة دةص بســةملثنني ک

يةکاين خوثندوونةوة. هةروةها بة ذوانگةيةکي ذةخنةگرانةوة دةذوانينـة   مثژوويي

کتثيب مثژووي «و » بريةوةرييةکاين ذؤژانة«و » ئثستةر«اري کتثيب ـئاماژةی ساک

دةستووري دابوو کة خةتثکي تازةي بزماري بؤ  داريووش». شاهاين پارسي و مادي

ئةگةرچي ئـةم   ١دابثنن. -يان وةک بؤخؤي دةصث ئاريايي  -نووسيين زماين پارسي 

ـ ـخةتة لةچاو خةيت بابلي جثگايةکي زياتري دةگرت، بةآلم پتر وا باو بوو ک ة ـة ل

بةشاين خةيت بزماريي پارسـي، خـةت و     دا شان ي هةخامةنشيـانـبةردةنووسةک

زماين عيالمي و بابليش پثيان دةنووسـرا. سـةرةذاي ئةمـةش زمـاين سـةرةکيي      

، زماين ئارامي بوو. بؤ سةملاندين دا ودةزگاي پادشايةيت لة ئيمپراتؤريي ئثران دام
                                                            

و نامـةي   ئةم بابةتة بؤتة مةبةستثکي جثی باس و دةقي عيالميي بةردةنووسي بثستوون -١
وةکوو بةصـگة دثننـةوة بـؤ سـةملاندين. وايـان دانـاوة کـة         ناوبةدةرةوةي تثميستؤکلثس

دة سـاص يـان   » مورغـاب «سةرناوةکاين کوورووشي گةورة بة زمـاين پارسـيي کـةون لـة     
ة دةسـتةوةية کـة   ماوةيةک زياتر دواي مةرگی هةصکةندراون؛ بةآلم ئثستا بةصگةي ذوومنان ب

لةسةر ئـةم باوةذةن کة  ئةم ذاستيية دةسةملثنن. دةستةيةک لة توثژةران، بؤ وثنة هالؤک
ئةم خةتة لة سةردةمي کوورووشي گةورةدا داهثندراوة و تاقمثکـی ديکـةش پثيــان وايــة   

  .دةگـةذثتـةوه بؤ ذؤژگاري مادةکان
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ئةم مةبةستةش کؤمةصثک بةصگةنامة، نةک تـةنيا لـة باصـي ذؤژاوا، بةصـکوو لـة      

لة هةرمثةکاين ذؤژهـةآلتيش بـة   ، هةخامةنشیجةمشيد و دواي سةردةمي  تةخيت

دا دةهـاتن و دةچـوون و    دةستةوةن. نامةبـةراين مـريي بـة ذثگاوبـاين سـةرةکی     

جةمشـيد، باسـي    شـک و تـةالري تـةخيت   ؤکارةکانيان ذادةپةذاند. تةتةصةکاين ک

 ئازووخةي وشوثين پاراستين ذثگاکانيان تثداية و ئاماژةيان بة بنکةکاين دابيين ذث

و شووشيش کردووة. ذةنگـة بةصـگةنامةکان لـة ناوةنـدي      جةمشيد وان تةختیـنث

يا شوثنی بچووکتر مـؤر کـرابن. ئـةوةي     و مثمفيس ئؤنيهةرمثثکي وةکوو داسکيل

 ينة ساآلبسةر جةمشيد کة  ذاسيت بث گةلثک بةصگة و شانيکي خةزنةخانةي تةختی

بةراييی حکوومةيت ئةردةشثري يةکةمن، تؤمار نةکراون. کامثرؤن واي بؤ دةچث کة 

ث؛ جا هةر بؤية بة خةيت بزماري لةوث ذاگرياب لةبةر هثندثک هؤکار دةبث نووسني

وذثي بؤخؤي کردؤتـةوة و پنجـي داکوتـاوة و پـةرةي      تةواوي جثزماين ئارامي بة

ئارامي، بـوو بـة هـؤي شـانةبةرزةي کةسـانثکی       گرتووة. هاتنة بةرکاري زماين

جةمشـيد و   ، قةصةمداراين مووچةخؤري بابليي تـةختی ذةگةزي وةکوو عةزرا سامی

] لـة نووسـينگةکاين تايبـةيت و    [ميسر کاهيناين سامريية [سامري] و ئثلثفانتني

  دا. ودةزگاکاين حکوومةتی دام

، زؤر هؤگر و تامةزرؤي فثرکردن و ذاهثنـان بـوون. هثـرؤدؤت    ييةکاننيؤنا

]، گةلثک سةبارةت بة مةشـق و ذاهـاتين   ن[سترابؤ و سترابؤ ، ئيفالتوونگزنفؤن

واون و ئةگةرچي تةواو يةکتريش ناگرنةوة، بةآلم اليةين هاوبةشيان د ئثرانييةکان

ديار و بةرچاوة. زانيـاريي ئـةوان تـةنيا سـةبارةتة بـة چـيين گةورةگـةوران و        

دةسذؤيشتووان کة ذث دراون بچنة کؤشکي پادشايان يان لة هـةرمثان خؤيـان لـة    

ذا  مةين پثنج ساصيمريهةرمثةکان دؤزيوةتةوة. دةصثن مةشق و ذاهاتن لة تة بارگای

 دةسيت پثکردووة، کة کوذان لة حةرةخمانةکان هةصدةواردران و هةتا تةمةين بيست

ساصي و بگرة زياتريشی پثدةچوو. گةشة و هةصداين بـري و زةيـن بةشـثکی کـةمي     
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وةبةردةکةوت و خوثندن و نووسني جثگاي بؤ تةرخان نةکرابوو؛ بؤ وثنة داريووشي 

کرانـة   ةوي نةخوثندةوار بوو. شثوازي ئةم پةروةردةسةفيةکةم وةکوو شاهةباسي 

پثداگر بوو لةسةر ذاستبثژي و پةند و سةرمةشق وةرگرتن لة حيکايةت و ئةفسانان. 

باوخؤشتر دةبوو بچنة ژووري دادگاکان و گوث بدةنة دادوةريي دادپرساين  منداآلنی

فثربـووين  حکوومةيت. مةبةست و ئاماجني سةرةکيي پةروةراندن برييت بوون لـة  

ژيان لـة ئاقـارثکی    .سواری، تريهاوثژی، نثزةوةشاندن، ذاو و شوثنگثذان ئةسپ

بةرين و بةربآلودا، پياوي چيذ و چاونةترسي دةخواست و ئةوانةي بذيار وابوو لة 

وشوثين ذثبةرايـةيت دةکـران. پثـداگرتن لةسـةر      داهاتوودا ببنة ذثبةر، فثري ذث

يةکتر دةخوثنثتةوه کة لةسةر  ودي داريووشتةکاين خوذاهاتين سةربازي لةگةص گ

پياوثکي] ذاهاتووم، بة هـةردک دةسـت و   «[ذةکةي هةصکةندراوة و دةصث: ؤبةردي گ

،سوارچاکم ، چ بة سواري و چ بة پثيان کةواندارثکی لثهاتووم. پثيان. وةکوو سوارة

خاصة ديار و بةرزانةي  ئةو ١»هةم بة سواري و هةم بة پثيان نثزةوةشثنثکی کارامةم.

کة داريووش هةر لةوث پثيان دةنازث، هؤگربووين تامةزرؤيانةيةيت بة دادةواين، 

ــةرکردنةوةي    ــةر بةس ــةوة س ــةموويان دةبات ــتوويي و ه ــوودرثژي و تثگةيش پش

وشـوثين   . بةآلم ئـةم ذث مةشق و ذاهثناين ئثرانیوشوثين  نةک ذث ،ئةهوورامةزدا

ي پةروةردة کرد »فارناباز«ذاهثنانة جوامثرانثکی گةورةي وةک کوورووشي گچکة و 

  کة هةسيت پثداهةصداين يؤنانيياين اليةنگري مةزنةوةجاخيي بزاوتووة.

                                                            

لـة   -نةک دةقـاودةق   -. ئةم ذستانة بة شثوةيةکي ئازاد ۱۴۰پارسيي کةونارا، ل  ،کثنت -١
کراونـة يؤنـاين و دواتـر بوونـة      ی مثژوونووسي ئةسـکةندةرةوة »ئؤنسيکرتيووس«اليةن 

ي ۴۳۴جةفةنگ و تثز پثکردين کةسانثکي وةکـوو ئاتنائووسـي دةهـةم کـة ساصـي       هةوثين 
زاييين مردووة. لثرةدا باسي ئةوة دةکرث کة داريووشي يةکةم دةستووري داوة هةتا لةسـةر  

دةمتــواين شــةرابثکي زؤريــش خبؤمــةوة و پياصةشــم لــة دةســيت «گؤذةکــةي بنووســن: 
  بة خؤنازينثکي ئةوتؤ لة شوثنثکي ديکة دراوةتة پاص کوورووشي گچکةش.» بةرنةبثتةوه.
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بؤمان ذوون نةبؤتةوة کة پايتةخيت کوورووشي گةورة بةرلـة هةصـبژاردين   

ـ ـد، لـةزانـدا بـة ئاستياگي تثـةي کـةو شوثن، واتة ئپاسارگاد ـ ـة ک  ،ووةـوث ب

بةشـي   ،، عةزرا۱۵۳کتثيب يةکةم،  ،). بةپثي نووسيين هثرؤدؤت۷-۵ةي ـ(بذ: وثن

 ئيکباتـاين ، هثندثک نيشانة لة ئارادان کة و تةتةصةکاين بابلی ۲شةشةم، ئايةي 

دا ناوةنــدي  ، لــة ســةردةمي دةســةآليت کــوورووشادةکــانپايتــةخيت کــؤين م

ـ فةرمانذةوايةيت بووة. واوثدةچث دواتر ئةم شـارة کراوةتـة پايتـةخيت هاوي    ةي ن

وپةيل پثويسيت چوارمانگي بارگاي  ئةرکی دابيين کةل . دةصثن بابلهةخامةنشييةکان

دا پايتـةخيت   و ذةنگـة لـة سـةرةتاي سـةردةمي هةخامةنشـي      لةسةر شاين بووة

. لةم شارةدا جـةماوةرثکی بـةرچاوي ئثـراين وةکـوو دادوةر و     ثزستانةيان بووب

کاربةدةسيت حکوومةيت نيشتةجث بوون و بةرلة داريووشي يةکـةم دةرةبـةگانيش   

صـي  بنةيان لث داکوتاوة و بة شارثکی گرينگي ئيمپراتؤري دانـدراوة. سـةرةتاي سا  

شـا لـةوث سـازکراوة. ئةگـةر     ؤشکثکی تازة بؤ شازادةي جثگـرةوةي  ی پ.ز. ک۴۹۰

نةصثني لة زةماين کةمبووجييةوة، بةآلم دةشـث بصـثني لـة سـةردةمي داريووشـي      

 و شاري دواتر سازثندراوي ئيسـتةخر » پارس«يةکةمةوة گؤذي پادشايان دةکةوتة 

فةرماين داريووشي يةکةم ذيزاوذيز بـة   ی پ.ز. بة۵۱۱ساصي  ). بةرلة۱۹(بذ: وثنةي 

شةقاو ئـةوالتري ئـةو شـوثنة     ۲۵۰۰وبةريين پتةويان لة  گابةردان سةکؤيةکي پان

داذشت کة دواتر جثنشينةکاين لةوث کةوتنة هةصخستين کؤشکةکانيان و ئثستا پثي 

]. جاري وايـة جـةخت کراوةتـةوة کـة     [يان پرثسپؤليس جةمشيد دةگوترث تةختی

سةرةتاي بةهار بؤ بةذثوةبردين جثژين ساصي تازة واتة نةورؤز،  پادشاياين ئثران

دميـةنثکي زةق و   نةخشثندراوةکاين تـاالري ئاپادانـا   دةچوونة ئةوثندةرث. بةردة

ةتـةوةکاين قةصـةمذةوي ئيمپراتـؤري    زيندووي شاندي نوثنةراين گةل و هـؤز و ن 

دةخةنة بةرچاو کة تثکذا ديارييان هثناوة. لثرةدا دةبث بصثني کارثکي دژوارة ئةگةر 

بةرلة زةماين ئةسکةندةر بکةين  ، بذوا بة نووسةراين يؤنانييبثجگة لة کتثزياس
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وزؤر هـةموو   وة، چونکـة کـةم  جةمشيديان نـةزاني  کة گوتوويانة بة بووين تةختی

ةوة دةچوونـة وث.  »سـرينائيک «و  ، يائووناساصثک شاندي نوثنةرايةيت لة سارد

دةبث  بنة داکوتابث. داريووشدةگمةن لةوث زؤريان  چةند پادشايةکيواوثدةچث کة 

  جةمشيدي دابث و ژنةي گوصةجةرگةشي لةگةص خؤي بردبث. سةري تةختی

، بـة شـارثکی گرينگتـر دانـدراوة و     صبةت شووشي پايتةخيت کؤين عيالمهة

بووة. واديارة داريووشـي   دةصث لة زةماين کةمبووجييةدا پثتةخيت پارس هثرؤدؤت

دا  ودةزگاي بةذثوةبةرايةيت و لة ماوةي دةسةآليت يةکةم ئثرةي کردؤتة ناوةندي دام

ي بؤخؤي لث سازکردووة. ئثرة کةوتؤتة بانوويـةکي ويشـکارؤي تؤزثـک    کؤشکثک

کرابثتـة پايتـةخيت زسـتاين.     و دةبـث لـةبري بابـل    بةرزتر لـة دةشـيت دجيلـة   

کـة سـةر بـة سـاآلين نثوةذاسـيت       جةمشـيد   تةختیيتتةتةصةکاين کؤشک و قةآل

دا، دابةزيين  لة وةرزي هاوين ، دةريدةخةن کة چوونة شووشدةسةآليت داريووشن

بةرچاوي پلةي گةرماي پثوة ديار بووة. باسي دوو کؤشکي ديکةي هةخامةنشـييان  

بووة لة باکووري » گةبة«. يةکيان کراوة کة هةردووکيان کةوتوونة جةغزي پارسةوة

ةمشيد. ئةگةرچي بـةپثي پامشـاوةي بةصـگةنامةکاين سـةر بـة زةمـاين       ج تةختی

دا،  زايـني  ی پـثش ۳۱۶ - ۳۱۷لـة سـاآلين    و ئانتيگووس نثسثلةشکرکثشاين ئووم

ـ     (ئاسـپاداناي کـةون).    ةهانفواديارة کةوتؤتة بـاکووريترين خاصـي نيزيـک ئيس

و نيزيـک  » بورازجان«ةوتؤتة نثوپةذي تائؤکة [تائؤک] لة پةنا شوثنةکةي ديکة ک

پثي واية داريووشي يةکةم بؤية ئةو کؤشکةي داناوة  لثواري کةنداوي فارس. يوونگ

کـة خـؤي داميةزرانـدبوو. هـةر بـة      » سازي کارگةي گةمث«ذا بذوانثتة  هةتا لةوث

  دا دؤزرايةوة.۱۹۷۱ذثکةوت ئةم کؤشکة لة ساصي 

کؤشـکةکاين   نووسةراين يؤناين دةصثن پادشايان ذؤژگاريـان لـة کؤمةصـة   

دا تثپةذ کردووة و ئةم بؤچوونة بة ذاست و دروست وةرگرياوة کة ئةوان هةر  خؤيان

بةآلم مةوداي نثوان ئةم  ؛لة سث يان چوار پايتةخيت خؤيان نيشتةجث بوونوةرزةي 
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ةوةيةکي هثندة قووصي ناوث هةتا بؤمان دةربکـةوث  پايتةختانة زؤر بووة. لثکؤصين

کة بارگاي مريي چواريةکي ساصي لة ذثگادا تثپةذ کردووة. ئثمة بة المانةوة دژوارة 

ودةزگـاي بةذثوةبةرايـةيت و ديوانـداري لـة حکوومـةتثکی       هةتا بـزانني کـة دام  

 ،ةتـةوة حاواوي بةربآلودا، چلؤن بةبث ناوةندثکی هةميشةيي و بنةگر يانساالرودي

  رةبةگي نةبووة. ةبةتايبةت کة ئةوث وةکوو ئينگلستاين کؤن خاوةين حکوومةتثکی د

دا بؤمان ذوون دةبثتةوة کـة نووسـةراين يؤنـاين لـة سـةردةمي       لة ذاسيت

بة دواوة، شووشيان بة شوثين بنـةگربووين پادشـاهاين    پ.ز)ی ۴۷۲( ئاشيلووس

جـار نـاوي    ۲۴کاتثک باسي بارگاي ئثران دةکا، نيزيکـةي  ثرؤدؤتداناوة. ه ئثران

دثنث. تةواو ئاشکراية ئةو کة باسي شووش دةکا مةبةسيت پايتةختة. ذةنگة  شووش

چووباين، توانيبامان وةک  دا ئةگةر تةنيا هةر بة شوثن قسةي نووسةراين يؤنانی

بةآلم نووسةراين سةردةمي کؤين  ؛دراو لثکيبدةينةوة ثدةيب و بذيار لذثسايةکی ئة

، پثداگر بوون لةسةر ئةوةي کة بارگاي ئثران مووسايي و پتر لة هةمووان نةحةميا

. کةواية دةبث بگةينة ئةم ئاکامة، ئةگةرچي پادشا بؤ پشوودان و کؤشکي شووشانة

دا دةچـوو بـؤ ئيکباتـان، بـةآلم هـةر شـووش        بةت لة هاوينانحةسانةوة، بةتاي

  ناوةندي سةرةکيي حکوومةت بووة.

  

  پارس -۵
ة ـو يؤنــاين بــ ة ئثــراين پثيــان دةگــوت پــارسـئــةو ســةرزةمينةي کــ

ثکی شاخاويية و کةوتؤتة باکووري کةنـداوي  تيان دةزانی، بةگشيت وآل»پثرسيس«

ئثسـتا  .لةوث هةصکةوتوون جةمشيد و شرياز ة بةرزةي کة تةخيتفارس و ئةو ناوچ

خثص يان تايفـة دةبـا کـة لـة خـاکي       ۱۰ناوي  ئةم هةرمثة ناوي فارسة. هثرؤدؤت
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هةسـتا،   و دةصث کاتثک کوورووش دژی ئاستياگ ١سةرةکيي پارس نيشتةجث بوون

و لة  و ماسپيؤيي ييبوون لة مارافيؤ چوون کة برييت ةوةتةنيا سث خثص بة دةنگيي

ية کة هةخامةنشي لةوان بوون. زؤر وثدةچث ئةم »پاسارگادة«تر رهةمووان ذةسةندا

يديان جةمش و تةخيت خثصة لة ناوچةيةک نيشتةجث بووبث کة کؤشکةکاين پاسارگاد

وةرزثذ بوون. سث خثصي ديکةش هـةبوون بـة   هةموويان ئةم خثآلنة  .لث سازکراوة

يي. ئةم خثصةي و گثرمانيؤ درؤسيؤيي -بووبث  ذةنگة لة سريجان - ناوي پانتيالؤيي

ناوبـانگي پـث دةرکـردوون.     لـة شـووش   ئاخريان دةقي بةردةنووسـي داريـووش  

 يان بؤ کؤشک دابـني کـردووة و نـاوي ئثسـتاي کرمـان     »ياکا«داري  کرمانييةکان

لةوانةوة وةرگرياوة. ئةمة ذوونی دةکاتةوة کة زؤر وثدةچث لة ذابردوودا ناوچـةي  

ت هاويشتبث؛ ئةگـةرچي  ي ئثستا، پةيل پتر بؤ باصي ذؤژهةآل»فارس«پارس لةچاو 

لة زةماين ئةسکةندةردا کرمان وةک هةرمثثکي سةربةخؤ لة باشووري ذؤژهـةآليت  

، خؤي دةنواند. پارس و هاوتةريبی داوثنی کةنداوي فارس لة قؤصي ذؤژاواي هؤرمز

کؤتايي بـة ليزگـةي ناوةکـان دثنـث و     هثرؤدؤت بة هثناين ناوي چوار خثصي ديکة 

. لـةو جةللةيـة   و ساگارتؤيي ، وةردؤيي، درؤپيکؤيييتني لة: دائؤييئةوانيش بر

گومـان دائـؤيي دةچثتـةوة سـةر      درؤپيکؤيي و دائؤيي نةناسراون، ئةگـةرچي بـث  

ـ دةکةوتة ذؤژاواي پـارس و   ي سةرناس. خثصي مةردؤيي»داها«  خثصـي  دةسـيت  اصپ

لةگةص ساگارتی ئاشـنا   لة ذووي بةردةنووسي داريووشةوة». ئووکسيئي«ناپارسي 

  ر پثيدا دةچينةوة.ـة دواتـث کـدا دةبـةيـي لث پـرفتـدةبني و هثندثک گرث و گ

بةرلةوةي ناوي خاک و مةصـبةندثک بـث، نـاوي     واوثدةچث کة ناوي پارس

، کة ي کوردستانيو هةصکةويت ناوچةيةکي جوغرافياي وة و لة ذووي هةلهؤزثک بو

                                                            

خثصـي   ۱۲)، باسـي  ۲،۵لة کوورووشنامةدا (کتثيب يةکـةم،   فؤن، گزن۱۲۵کتثيب يةکةم،  -١
خـثآلن دةکـا (کتـثيب     ۵] باسـي  [سـترابؤن  پارسي دةکا، بةآلم ناويـان ناهثنـث. سـترابؤ   

)؛ بةآلم وثناچث ئةمانة خثص و تايفة بووبن بة واتايةکي ذثک و هاومانـا کـة   ۷۲۷پازدةهةم، 
  ة.  »شووضاريش پاتی«ة زماين پارسيي کةون و کةونارادا ل
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ناوي هـاتووة، نوقآلنـةي ئـةوة    » پارسوا«دا بة  لة دةقي بةصگةنامةکاين ئاشووري

بةرلة کوورووشـي گـةورة لـة    کؤچةر بوون و چةند وةچة  درث کة پارسةکاندة لث

کوورووش  جاذنامةیدووپايت ئةم ناوة لةسةر  ١پارس بنةيان داکوتاوة. سةرزةوي

وايـة کـة ذؤژگـاري    ذب] ذةنگة ئثمـة بثنثتـة سـةر ئـةم     [و بة زماين بابلی لة بابل

. پـيش  بنةگربوونيان دةگةذثتةوة بؤ سةردةمي باپريةگةورةي کوورووش واتة چيش

بـةخثوي کـردووة. جـا    هةصؤيةک  دوورةدةستيان کة هةخامةنشةبايب دةصثن بابةص

 ئـةنگاوتووي هةخامةنشـييةکان   گومان سةرچاوةي هثماي هةصؤي زثذينی بـاص  بث

 [دةچثتــةوة ســةر ئــةم نةزيلةيــة]. ســةبارةت بــةوةي بصــثي داخــوا هةخامــةنش

کـة دةورثکـی مثژوويـي پثـدراوة ياننـا، هـةر       وستوورةيي بووة کةسايةتييةکي ئ

 دا لة نثو تؤرةمة و بةرةبايب هةخامةنشييةکان کةم النی ئةوةندةمان بؤ دةگوترث کة

بة سةروةجاخ دادةندرث. دياري کردين ئةوةي کة داخوا حةشيمةت و جةماوةري ئةو 

بةجارثک و پثکةوة هاتوونة پارس يان وةک ئةوةي ذةوةندانةي بة پارسي داندراون 

شةپؤصثک وردةوردة لـة بـاکووري    هثندثک توثژةر اليان واية، بة شثوةي کؤمةصة

و گةيشتوونة ئةوثندةرث، کار و  وةتثکةوةپثچابنةيان  و ذؤژهةآليت ئثرانةوه بارگة

سـتا  بذيارثکي دژوارة. وةکوو ئاشکراية بةصـگةنامةکانی شوثنةوارناسـي هـةتا ئث   

  ياريدةيان نةداوين.

و کؤشـکي تائؤکـةمان کـرد. لـة      جةمشيد و پاسـارگاد  پثشتر باسي تةخيت

ناوي هثندثک شوثين پارسي لة خؤ گرتووة و پتـر   دا بةردةنووسي بثستوون ذاسيت

ةبـةرچاو دثـن. خـودي    و جةمشيد ناويش لةسةر تةتةصةقوذينةکاين تةختی ۱۰۰لة 

جةمشيد وةکوو شوورة و قةآلت و قاميةالن سازکراوة و ذةنگة خةزنةخانةي  تةختی

ي پ.ز. ۳۳۱بث؛ هةروةک ساصی وئةوث گةجنينةي سةرةکيي زثذ و زثو و گةوهةران بو
                                                            

». گؤلی ورمث«يان وةکوو باوة » بةحری خوث«ئةم شوثنةی باسی دةکا دةبثتة باشووری  -١
ـ هـةر ن » پةسـوث «هثندثک لة توثژةران اليان واية گونـدی   ـ «اوة کؤنةکـةی  ــ ، »واوپارس

 ية و سواوة.و.»پةرسوث«و » پارسة«
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جةمشـيد هثزثکـی    ي پ.ز. تـةخيت ۵۰۴[هينـز] پثی واية کـة ساصـي    وابوو. هينتس

ـ   پاراستين دووس ـ   ي تـةختی ـةت کةسةي لث بـووة. خـودي کؤشک را ـجةمشـيد خث

 -کة زؤربةيان ژن و کچ بوون! -کرثکار  ۱۳۵۰نيزيکةي  ۴۶۶ - ۴۶۷سازکراوة و ساصي 

کـة   ،»١اتاشکبـةدرة «تثدا کردووة. خانووبـةرةي فةرمانذةوايـةتيش لـة     کاريان

ـ  وثدةچث هةمان پاسـارگاد بـث،    و هينـتس   وت کراوةتـةوة. گثرشثضـيچ  سـةري ق

لةســةر  -بــة واتــاي کثــوي داتاشــراو  -پثشــتاش جثگايــةکيان بــة نــاوي نــوث

تةتةصةقوذينةکان دؤزيوةتةوة و پثيان واية نابث سةر بة نةخشي ذؤستةم بـث کـة   

يايـان بـؤ   گؤذي داريووشي يةکةم و سث کةس لة جثنشينةکانی لثيـة و سـينگي چ  

نةخشةبةردينةي عيالمي وةرگرياوة  وگومان ئةم ناوة لة ). بث۱۹ذيون (بذ: وثنةي ددا

کة بةرلة گؤذةکاين هةخامةنشي لةوث داتاشراوة. نووسـراوة کـة ئـةم تةتةآلنـة     

ــي   ــةري ساص ــة دةوروب ــة  ۴۹۰و  ۴۹۳ ، ۴۹۷ســةبارةتن ب ــةي ک ــةو دةم ــاين ئ ، ي

ـ  ةروةها وثـدةچث کـة ئـةو شـوثنة     سةنگتراشاين ميسري لةوث کاريان کردووة. ه

خةزنةخانة و پةرستگايةکي لث بووبث و باغثکيش کةوتؤتـة پـةنايان کـة تـرث و     

هةرمثي تثدا ذةنثوهثندراوة. ناوي گةلثک شوثين ديکةش کة هاتوونـة گـؤذ، لـة    

ذووي وثکچوونيان لةگـةص نـاوي سـةدةکاين نثوةذاسـت و سـةردةمي هاوچـةرخ       

(نارازثش) لة جةرگةي  (تريازيش) و نةيريز شرياز پثکدةگريثن و ذةنگة وابن، وةک:

(تةرةضـا)، ذاکـان    (پةذگـة)، تـاروم   هةرمثي فارس. لة باشووري ذؤژهةآلت فؤذگة

هـةروةها   ؛) و مابـةيين ذثگـاي شـووش    بث لة نيزيک بثهبـةهان  (ذةنگة ئةرةجان

يـة. کؤمةصـثک گـؤذي    »ئيزة«يان هةمان » ماصةمري«کة هينتس الی واية » هوونةر«

کة دةچنة سةر شثوازي پارسي لة باصي ذؤژاوا، واتة هةم لـة بـاکووري   [عةرزةکي] 

دؤزراوةتــةوة. توثژينــةوةکاين » ونکــازثرو«و هــةم لــة باشــووري » فــةهليان«

                                                            

  ذةنگة هةمان بةردةتاش و گابةردةتاش بث و تووشی پيتگؤذکث هاتبث. و. -١
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گؤذثک لة جةغزي بةرتةسکتردا دةخةنـة بـةرچاو کـة     شوثنةوارناسي چةند پؤلة

  جةمشيد. و ذؤژاوا و باشووري تةختی» کوذ«کةوتوونة ذووکاري ئاوةذؤي ذووباري 

الين قاميـة  قـةآل و  و وردبوونـةوةي لـة تةتةصـةکاين    توثژينةوةي هالؤک

ي يدا] تثپةذيوة و لة چؤنيـةت  جةمشيد، بة ذةوگةيةکي ذثسامةندي [زانسيت تةخيت

ودةزگاي بةذثوةبةرايةتيي هةخامةنشـييةکاين کؤصـيوةتةوة کـة لـة      پثکهاتةي دام

يش سةبارةت بة مةوداي ساآلين »هينتس«سةقامگري بووة. هةروةها  جةمشيد تةختی

 لــة پــارس واديــارة داريــووش ١لثکدانةوةيــةکي وردي کــردووة. .پ.ز ي۴۵۸- ۵۰۹

وپثکي بؤ پلةبةنديي پايةبةرزاين حکوومةت ذثکخستووة. جـاري   وشوثنثکي ذثک ذث

ي »ئاسـپاتينثس «ي نثـزةوان و  »گؤبريـاس «واية ناوي مةزنـةوةجاخاين وةکـوو   

بـةآلم ليزگـةي نـاوي     ؛کةوانةواين شا، لةسةر تةتةصةقوذينةکان وةبةرچاو دثـن 

جةمشـيدن کـة واديـارة بازنـةي      کةسةکاين ديکة سةر بة دامـةزراوةکاين تـةخيت  

پةيل هاويشتووة. سةرؤکي ديواين بةذثوةبةرايةيت  دةسةآلتيان هةتا سنووري عيالم

بـووة و ذةنگـة هاوشـاين    ي پايةبـةرز  گومـان کةسـثک   جةمشـيد، بـث   لة تـةختی 

کةسـةي کةوتؤتـة ژثـر ذکثفـي. يةکـةم       ۳۰۰هةرمثثک هاتبثتـةوة و هثزثکـی   مري

بوو کة ئةم ئةرکـةي  » ئارشام«ي کوذي »فارناسثس«سةرگةورةي بةرپرسي ناسراو 

ي پ.ز. لة ئةستؤ بووة و وثدةچث ۴۹۷هةتا دوازدة ساآلن، واتة هةتا ساصي  کةم النی

مامي داريووش بووبث. ئاخرين ناوي درکاوي ئـةم سـةردةمة لةسـةر تةتةصـةکان     

ةرکةي ـةم ئـــئــ ة کــة لــة زةمــاين حکوومــةيت خةشايارشــادا»ئارتاســرياس«

. نةکـةوت  لـث ئةسپثردرا و هةتا دواي ئةوةي ئةردةشثري يةکةم بوو بة پادشا،  پث

گةرچي واديارة ئةرک و پرسي لةشکري نةکةوتؤتة سةر شاين، پايةبةرزثکی ئاوا ئة

بةآلم بةرپرسي پاراستين خةزثنةخانة و ذاپةذاندين کاروباري بنةماصـةي مـريي و   

ودةزگاي بةذثوةبةرايـةيت بـووة. لـة زةمـاين سـةرؤکايةتيي       هةصسووذاندين دام

                                                            
1-See especially "AchämenidischeHofverwaltung", ZA lxi (1971), 260-311. 
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زلة و چاوةدثري خةزثنةخانةکاين جةمشيد بة  تةختیخةزثنةخانةي  دا ئارتاسرياس

ديکةي پارس دادةندرا کة هةصبةت هةر تةنيا عـةمبارةکاين نةدةگرتـةوة، بةصـکوو    

وپةيل نثوماص، تةونگـةری، جةواهثرسـازي و ذةنگـة     وبةرگ، کةل کارگةکاين جل

 ۱۰۰بـؤ   ۲۰کرثکاري هةرکام لةم بةشانة لـة نثـوان   ژمارةی دةباغيشي گرتبثتةوة. 

چةکدارثک پاراستوويانة.  پةلة ووة. کاتثک زثويان ذاگواستووة،سةروخواريان کرد

پثنج دةزگاي بآلوکردنةوةي ئازووخـة و پثويسـتييةکاين ژيـان و بـةذثچوون کـة      

هةبوو، کةوتبوونة چاالکي. بةگشيت لةو جثيانـة   دا بنکةيان لة سةرتاسةري پارس

ـ ـدانةوثصة، گؤشيت س ة زؤر بـة گرينـگ دادةنـدرا)،    وور (بةتايبةت گؤشيت مةذ ک

شةراب و ئاوةجؤ (کة واديارة لة عيالم خوازيارثکي بةرچاوي هةبووة)، ميـوة (بـة   

گؤشـيت مـامر و فـذووج و     ،دا ويشکةي وةکوو خورما، هةجنري و مثوژ) الي زؤري

ــيت       ــةلثک دةمذاس ــارة گ ــةم ک ــاين ئ ــارة بةرپرس ــرا. وادي ــة، دةفرؤش باذؤک

داناوة و ئةرکةکانيان پث ذاپةذاندوون. ذايةصـةيةک   ة بريکارـنةناسيان ب ماندوويي

ودةزگاي خزمةتکاري و تةنانـةت   وگؤذي [بةذثوةبةران و کارگثذاين] نثو دام بؤ ئاص

ة ئارادا بوو. سةرقةصةماين دةزگاي مـريي زؤربـةيان ئثـراين    ـبواري بانگةشةدا ل

کردن و [بةصـگةنامةکانيان] بـة   دا دة لة بةردةسيت بوون و تاقمثک قةصةمدار کاريان

، هةرمثي پارس ةپثي نووسيين هثرؤدؤتـزماين عيالمي و ئارامي دةنووسينةوة. ب

بةآلم هينـتس کؤمةصـثک بةصـگةنامةي     ؛خةلةستووة پيتاکي مصکانةي نةداوة و لثی

دؤزيوةتةوة کة باسـي دراين پيتـاکی گؤشـت و شـةراب و ميوةيـان تثـدا کـراوة.        

ـ ـوةي ئةم بذگةية و بذگةي پثشـوو بـةگوثرةي خوثندنـةوةي ذثسام   لةبةر دي ـةن

تةتةصةقوذينةکان نووسراون و توانيويانـة ئاسـؤي تثگةيشـتنمان سـةبارةت بـة      

و هةصکةويت بنکـةکاين [سـةربازي] و ذثگـاي     ودةزگاي بةذثوةبةرايةيت و هةل دام
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ة خســتنةذووي ـينــةوـ، بــةرفرةوانتر بکةنــةوة، لثــرةدا دةکســةرةکيي شــووش

  ١د و ئاکامي باسةکة.ـةنـؤبـک

 ،وپرووسکی ئةو ئاژةصةي تـازة دؤزراوةتـةوة   چاوةذوان دةکرث کة يةسکوا 

وانن کؤمةصـثک  ـدا، بت لةگةص لثکؤصينةوةي مةيداين لة بواري خاکناسي و گياناسی

ـ  کار تثدا کرانی ومةرج و شثوةي  ة هةلـةبارةت بـر سـزانياريي وردت  ةـزةوي، ل

ـ  ـ ـؤن و کـسةردةمي ک ـ ـارادا خبـةون ـ ـةن بـةآلم ئثسـتاش هـةر     ؛ةردةستمانـة ب

، لــةذثوة دواي ذووخــاين پثويسـتمان بــةو دميةنــة تازانةيــة کـة يؤنانييــةکان  

ئـةم کـارة   ٢حکوومةيت هةخامةنشي بة گةشت و گةذاين خؤيان تؤماريان کـردوون. 

                                                            

1-Hinz,Darius und die Perser, Passim; Dandamayev. "Forced labour", pp.74-8; 

Lewis. Sparta and Persia. Passim, idem, "Datis the Mede", JHS c(1980), 194-5; 
Hallock, "Tbe use of seals"; idem, "Selected Fortification Tablets", CDAFI Viii 
(1978), 109-16; Briant, L’élevāge ovin". 

ا ئةم سةرچاوانةش تثکذا يارمـةتيمان دةدةن  و هةروةه سةبارةت بة مادةکان هالؤک
هةتا باشتر مةبةستةکامنان بؤ ذوون بثتـةوة. بـة بـاري ناسـيين بـارودؤخي هةصـکةويت       

دا، واديارة وثستگة و بنکةکاين ذثگاي سةرةکی پتر لة جثگاي خؤيان سةقامگري  وبانةکان ذث
ـ      = تائؤکـة،   ةمووکانبوون. بةآلم ناسينةوةيان ئثستا کةوتؤتـة بـةر پرسـيار و تؤبصـثي ت

بث؟ ئةو ناوةندةي زؤري بـاس   = پاسارگاد تاش = نةخشي ذؤستةم و بةدرةکاتاش پثش نوث
ية کـة ئثسـتا پثيـان وايـة دةبـث جثگايـةک بـث لـة         »ئووادايي چايا«واتة  کراوة ماتزيش

ي تةتةصـةکاين بابلييـة.   »هوومادشـؤ «. زؤر دژوارة المان وابث ئةوة هةمان جةمشيد ختیتة
 دا بـة پـارس   دةسکةويت تازة سةبارةتة بة دؤزرانةوةي باسي گةشـت و گـةذاين گؤبريـاس   

دا. گؤبريـاس ئـةم کيـژةي     زايـني  ي پـثش ۴۹۸اصـي  لة س لةگةص کچي شا واتة ئارتازؤسترا
 داريووشي يةکةمي بؤ مةردؤنييةي کوذي خواستبوو کة بـة کارنـاس و پسـپؤذي داريـووش    

مادميـان بـؤ ذوون بؤتـةوة کـة      . هةروةها سةفةري داتيسـی دا دادةندرا لة کاروباري يؤنان
جةمشـيد هـةتا بـاس و هةواصـي بذانـةوةي ذاپـةذيين        ي پ.ز. چؤتة تةختی۴۹۴ييةي ژانو

ئييؤنيية بدا بة داريووش. وةک لثويس دةگثذثتةوة دةبث بةو بؤنةوة داريووش ئـةو ساصـة   
  جةمشيد کال بووبث. زؤر کةم لة تةختی

و  جةمشـيد  بـة تـةختی  کة ذةنگة لة مةوداي گةشيت پادشادا چـاوي   بثجگة لة کتثزياس -٢
 ئيکباتان کةوتبث، هيچ نووسةرثکي يؤنـاين سـةبارةت بـة سـةردةمي هةخامةنشـييةکان     

 ←نةخستؤتةذوو. ئةگةر بثتوو لة ذووي دةقـي تةتةصـةکاين   شتثکی تازةي لةمةذ پارسةوة
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ارميان تةخت دةکـا، بةصـکوو قسـةکاين    نةک هةر تةنيا ذثگاي بةربآلوبووين زاني

ذاست دةکاتةوة کة گوتوويةيت چيين دةسةآلتداري [ئثراين] لة جةغزي  هثرؤدؤتيش

ژيانثکي بريقةداردا ژياوة و [سـةبارةت بـة جـةماوةر] زةبروزةنگـي نوانـدووة و      

ذانةوةي گثو هةجنريي بؤ ذةنثو نةهاتووة.  ترثبستةخاکثکي بة دةستةوة بووة و 

لة هةموو سةرچاوةکانی ديکـة تـةواوترة کـة لةسـةر      ئاررياني »ئينديکا«کتثيب 

هةتا کلکةي  دةذوا و هةر لة چياکاين سثندةوة سةفةري ناسيارمةندانةي نثرخووس

دةگرثتـةوة و   کةنداوي فـارس و ناوچـةکاين لثـواري دةريـا و جةرگـةی پـارس      

تاقانـةي کـة   ديـار و  ي پ.ز. بـةآلم سـةفةرثکي   ۳۲۴-۳۲۵ةگةذثتةوة بؤ سـاآلين  د

 لـة هـؤرمزةوة   کـة نثرخووس پثيةوة ناسرا، گةذاين بوو لة باصـي ذؤژهةآلتـةوه   

وخواسـي   هةتا چاوي بـة ئةسـکةندةر بکـةوث و بـاس     هةصکشا بؤ نثوپةذي کرمان

کةلکی لة سةرچاوةيةکي  ئارريانوثدةچث کة لثرةوة پثويسيت خباتة بةردةسيت. وا

هاتوونـة بـةرباس.    ثکشوثن يان هةرمثچةند ديکة وةرگرتووة. لةم گثذانةوةيةدا 

سةرةتا باسي هةرمثي کةنـداوي فارسـةکة مةصـبةندثکی گـةرمثين تاوةسـووت و      

خيزةآلين و قاقذة و بثجگة لة دارخورما هيچي ديکـةي لـث شـني نابـث. هـةرمثی      

مةصبةندثکي نثوپارةية و وةرزةکان بة  دةکةوثتة باکووري ئةو ناوچةية کة دووهةم

دا دةذؤن و هةواي خؤشة. زةوي لثرة سةوزةآلنة و شينکة سةري پثکةوة ـاکي تثيـچ

لةوةذ پةذيان هةصداوة و خؤناوة لة گياية و دارةمثو تثکبةزيون. بثجگـة   ناوة و جث

و جؤگة و جؤبـاري   ی گةشاغ و بثستانلة زةيتوون هةموو دارثکي بةري لث بووة. ب

و زرثبـار ديـار و بـةرچاو بـوون.     ترووسکةيان هاتووة ذووين وةک چاوي قرژاص 

باصندةي ئاوي و ئةسپاين چوارپةل قامي لة مثرگي زةمةند و زةنوثر لةوةذاون. لـة  

زؤر جثيان لثذةوار و نثچريثکی بةرچاو هـةبوون. هـةرمثي سـثهةم کـة دةکةوتـة      
                                                                                                                                                  

بکةوينة داوةري، ديارة کة وةرگرتين ئيـزين گةشـت و تثپـةذين بـة      جةمشيدةوة تةختی→
ئةوةندة دژوار بووة کـة دةتـوانني بصـثني گـةذاين      دا لة ذؤژهةآليت شووش شاذثياين مريی

  ناذةمسي ئةگةر بووزيشي خواردبث، زؤري گرث وةبةرهاتووة.  
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(کتـثيب   بـوو. سـترابؤش   رو بـةفرگ  سـارد ووريتر، مةصـبةندثکی  ناوچةيةکي باک

) باسي سث هةرمث [يان ناوچة] دةکا و سةرةتا دةچثتـة سـةر   ۷۲۹، ۷۲۷پازدةهةم، 

وشترةواناين دوورةلثواري دةريا و پاشان لة دةرة و دؤصثکی بةذثژةو دةذوانث لـة  

 جةمشـيد  دواتر ذووبارةکاين دةشـيت تـةختی   ذؤژهةآليت پارس و نيزيکي کرمان و

ـ مؤوونة گـةو خذ و دؤصةدا تثپةذيون و لة شوثنثک بـة بـدةخاتة بةرچاو ک او ـــ

  (کة ذةنگة زرثباري نةيريزي ئثستا بث).

(کتـثيب   ووسردؤيؤدةتوانني ئةم نووسني و گثذانةوةية لةگةص شوثنةواري د

و کارديـايي   ة سةبارةتة بة هريؤنيمـووس ـ) پثکةوة هةصسةنگثنني ک۲۱ةم، نؤزدةه

ي کردووة لـة  »ئوومثنثس«ي ياآلين دواي نةماين ئةسکةندةر، هاوذثيةتـس ئةويش

 دا. ئــوومثنثس لــة کــةناري ذووبــاري کــاروون شــةذ و پــةالمار و لثکدانــةکانی

تثکهةصچوبوو. ئةم  لةگةص قؤشةين ئانتيگؤنووس ريس)ی باکووري شووش(پاستيگ

دا مةيداندارةکةي خـؤي   سةرکردةية دواي ئةوةي تواين لة قرچةقرچي چلةي هاوين

جةمشـيد بکةوثتـةذث. يةکـةم بةشـي      پاشةکشة پـث بکـا، لثبـذا بـةرةو تـةخيت     

ةرم و ويشکارؤدا تثدةپةذي کة هيچ خواردنثکي سةفةرةکةي بة پثدةشتثکی چؤل و گ

کثوثک  بةآلم پاش ئةوةي لة باسک و بةندةن و ذکةی زجنرية ؛لث وةگري نةدةکةوت

هةواتر کة لة تةواوي وةرزةکـاين   وةسةرکةوتن، گةيشتنة بانوويةکي بةرزی خؤش

ـ  .دا دار بة بةرگ و بةر بوون ساص ذ گةلثک شيو و دؤصي قووصي بةساية و سثبةر و پ

بة خؤيان و باغ و بثستان و کانياوي بةقوصتةقوصتةوة دةهاتنة داروباري لثذةواري 

و لة هةموو پارسـان بـة    دةتةنی بةرچاو. خةصکی ئةو مةصبةندة ذيزةکاين سپايان 

وةشـثن بـوون. زؤر وثـدةچث،     دةسکةرةوةتر دادةنـدران و کةوانـدار و قؤچـةقانی   

برييت بووبث لة چؤل و بيابانثکي  يايةچدةصث ئةو ذکة و پثپيلکة » پليين«هةروةک 

بةردةآلين يةکپارچة. ذةنگة جثگايةک بووبث کة دواي ئةوةي ذثگا گةيوةتة چـؤمي  

ــاذوون« ــةي  »م ــذ: وثن ــةرةو شاخســتان تثکهةصکشــاوة (ب ــووسa۱، ب  ). کوورتي
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دةکا و دةصث تاصـةذةنگ و   چياي دوورودرثژي زاگرؤس ذووفووسيش باسي زجنرية

بةسثبةر بوون. پاشان دةچثتة سةر دميةين گةصي و دؤصي تةسک و باريک و قووص و 

کة تريي تثنـةدةچوو، چ بگـا بـة     دةوةين چذ و چذگةين دةروازةي پارس و پذ دار

تثپةذينی ئادةمي. دواتر باسي دارستانةکاين چنار و سپيداري دةرةي چؤماوةکـاين  

  رس دةخاتةذوو.پا

قـةيف بـةردةآلن و    قةفچياي  مةصبةندي باشووري فارس بريتيية لة زجنرية

وةکوو لةمپةر کةوتوونـة   و داچثندراو کة نهاوتةرييب پذ لة دةرة و دؤصي سةوزةآل

 چـاو  لـة وزاري الپـةذان   و زةوي ١نثوان ذؤخي دةريا و خـاک و زةمـيين نثوپـةذان   

ئـةم  ةچث لة پثشوودا نووسةراين يؤنـاين  ناوچةکاين سةرووتر بةذثژةوترن. وثد

زةنگيين باصـي ذؤژاوا   چيين مةصبةندةيان نةناسيبث. بةآلم کةمةرة و پشتثندةي چني

کة داربةذوو چةتريان لث هةصداوة و ئثستا لةچاو پثشوو تـةنکترة، بـةذووين لـة    

دا خراوةتة بةرچاوان. ئةو ذثگايـةي کـة لـة شووشـةوة      دةقي نووسةراين يؤناين

 ٢جاين ، بةو دةرانةدا دةخوشي کة هةتا هةوارگةي پادشاهي لة جنيبؤ پارس دةچوو

بةآلم ذةنگة لةوث بةو الوة ذثگا  ؛) شريتةيان کردبوو(زوهرة پةنا ذووباري سؤروون

کـوو ذثگـاي   بةرةو چياکاين باصي چةپ تثکشابث، چونکة ئةگةر ئـةم ذةوگةيـة وة  

ئةمذؤ لة درثژةي کةژ و کؤي پثچةصپثچي ناوچةکة باصي ذائةنگاوتبا، دةبوو لةسةر 

صگايةکي مابـةينی  وةکوو مز ، شريازيشجةمشيد تةتةصةقوذينةکاين کؤشکي تةختی

دا،  یذث بؤ گةذؤکان ناوي هاتبا. سةرةذاي ئةمةش لة بنةبانی سةردةمي ئيمپراتؤر

ت هثندةيان چاوةدثري بة سةردا نةدةکرا و لـة خـةم   آلواتة ئةو دةمةی کة تازة خث

                                                            

لةبـةر هؤکـاري ئيـداري سـةر بـة       ئثستاش تا ئةندازةيةک هةروةک سةردةمي کةونارا -١
  نةک فارس. کرمانة

  ة.»فةهليان«لة نيزيک  جان جني -٢
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کة  سترابؤ ١ذةخسيبوون، ذةنگة ذثگاي درثژي باشوور بؤ سةفةر بة باشتر داندرابث.

باسي هةرمثةکة دةکا واديارة دةبث بـرييت بـث لـة کلکـةي ژوورووي ذؤژهـةآليت      

دةصـثي شـوورةن. بازنـةي    کـة  گاتـة چيـا بـةرزةکاين    دةکةنداوي فـارس هـةتا   

ناگرثتـةوة و کةوتؤتـة   » سـترابؤ «جةمشـيد ئـةو هـةرمث و مةصـبةندانةي      تةختی

ـ  يت و گؤشـتةزةوي  پةـدةرةوةيان. هةروةها دةبث بزانني کة ئةو شوثنةش خاکي ب

بووة و بةرهةمي چاکي لث هةصگرياوة. ذةنگة المان وابث کة ئةم دةشـتانة مثـرگ و   

لثژة  ثکي پذ گژوگياتر بوون کة ئثستا وردةوردة سةريان بردؤتة نثو ئةو گردةچيمةن

  نةکثص و بةردةذةقانةي، گةمارؤيان داون. کةس

ذووفووس لة کتثيب مثژووي سـةبارةت بـة ئةسـکةندةردا کـة      کوورتيووس

 لثرولةوثي چنيوةتةوة، نيشاين داوة کة زؤر هـؤگري هثنـاين وتـةي جـووراوةي    

نثوةرؤک و دژوار و دةمپاراوانةي وثژةيـي بـووة و دةبـث لـة      چةندپات و خاصي بث

وذوو بـوون لةگـةص ئـةم    ةدا خؤمـان بـؤ بـةر    جةنگةي خوثندنةوةي بةرهةمةکةی

بةآلم ناکرث بةجارثک وةالي بنثني، چونکة  ؛زثدةذؤيي و چاووذاوانة ئامادة بکةين

دا ۳۳۰ةندةر لـة ساصـي   ذؤژةي ئةسـک  هةر ئـةوة کـة بةسـةرهايت پـةالماري سـی     

لي پثونا و ذثـي بـؤ ئةسـکةندةر    ـدةگثذثتةوة. ئةو هثرشةي بةرلة هاتين بةهار م

). ۶بـاژوث (کتـثيب پثنجـةم،     خؤش کرد هةتا بةرةو باکوور و لةشکري داريـووش 

ئةسکةندةر دلثرانة تثکةوت و بة هةصبواردين کؤسپ و تةگةرةي ذةشةبا و کذثوة و 

بـة  ن بزووت. پاشـان بـة پثيـا    شکةبةند، سةرةتا بةرةو جةرگةي ئثرانبةفر و وي

ـ ـةيـةميشـي هـةهؤصبةندانـک و بةفربةسةر و سصةذةوگةي بةستة ذةواري ـي و لث

                                                            

» خثس«ستاين، دةصث: هةموو سةردةمان دؤصي  سثر ئوورثل » دةروازةکاين پارس«وتاري  -١
پارس ذثگايةکي ذاستةوخؤ بووة. ذثگاي باشووري کة  هةتا ناوةندي لة فةهليانةوة» خثس«

تثدةپةذي، بةآلم لـة   دا وچؤي پثدا دةکرا، بة کازثروون بةگشيت لة ذؤژگاراين تازةتردا هات
دا بــةرةو نـاوچــة   »دةرةي بوحلـةيات «ئثستادا ماشثنةذثيةک جثي گـرتـؤتـةوة و بـة 

  شاخاوييةکان دةخوشث.
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کة دا تثپةذي. تةنيا دانيشتوواين ناوچةکة ئةو شوان و مةذدارانة بوون  بث ذثگاوبان

دا دةژيان. دواتر تواين گةلثک ئاوايي و  وثووازي ئثروئة ق لة کؤخ و خانووچکةي تا

لة  کة لة نثو ئثرانييةکان» ماردي«اشان هرووژمي بردة سةر هؤزي گوندان بگرث. پ

ـ   ـ ـهةمووان ئازاتر بوون و شثوازي ژيانيـان جي لـة نثـو    وو. ماردييـةکان ـاواز ب

دا شـةو و   ن کردبوو. لة نثـو بـزن و مـةذان   دا ماصي خؤيا ئةشکةوت و کةلثنةبةردان

دةکردةوة و بة گؤشيت نثچريان بةذثدةچوون. ژنةکانيان وةکوو پيـاوان  کذؤژيان تث

دذ و چاونةترس بوون. کورتةکراسثک کـة هـةتا سـةر ئـةژنؤيان دةهـات بـاآلي       

دادةپؤشني و سةرقژن بوون. سةرپثچثکي وايان لة دةوري سةريان دةهاآلند کـة لـة   

کردنـی ئـةم    دا وةکوو قؤچةقانيي بةن بةرديان پث داويشت. بةراورد ؤیجةنگةی خ

دا، هـاتووة ذوانگـةي جيـاوازي     دؤرووسيـؤ بةشة لةگةص بذگةيةکي کة لة دةقي د

کةيفيان [بةم  هاوذثياين ئوومثنثس بؤ ذوون دةکاتةوة: مثژوونووساين ذةسةمنان

ندةر وا نةبوون. بةآلم دةبث لة جياوازيي دميةنانة] بزووتووة، کةچي ياراين ئةسکة

ومةرجي هاوين و زستان خوردببينةوة، جا ئةو کات هاسـانتر تايبةمتةنـديي    هةل

  ماکة و هةوثين ئازايةيت و خؤذاگريي ئثرانييةکامنان لث ذوون دةبثتةوة.

  
  قةصةمذةوي ئيمپراتؤري -۶

ـ      ييةکانيان ناوي ئةو گـةل و نةتةوانـةي کـة فةرمانذةوايـةتيي هةخامةنش

جةللـة کـراون.    دا پثکهثناوة، لة دةقةکاين پارسي و هةروةها کتثيب هثـرؤدؤتيش 

خؤي دةنوثنث و  دا کؤنترين ليزگةي ئةو ناوانة لة پثشةکيي بةردةنووسي بثستوون

بؤ ناساندين سةرزةمينةکان  داريووش.؛ي پ.ز۵۲۰دةگةذثتةوة بؤ دةوروبةري ساصي 

دا  خستؤتة نثو دةقي بةردةنووسةکةوة و لـة ليزگـةی بـةرايي    ١ي»دةهياوا«واژةي 

                                                            

  ، دةهياضة، دةهياوة.و.داهياوا -١
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بةآلم لةسةر ذووکاري گؤذي داريـووش و   ١؛بؤ وثنة هةرمثي پارسوةبةرچاو دثن، 

شينةکاين لـة نةخشـي ذؤسـتةم، واديـارة ناوةکـان سـةبارةتن بـة هـؤز و         نجث

). لـةوث هـةر نـاوةي    (پارسـيية  = ئةمة پارسة iyam parsaةوةکان. بؤ وثنة  نةت

سةبارةتة بة قةآلفةتثکي داتاشراوي نةخشةبةردينةکة. کةواية نـاوي هةرمثـةکان   

ةرگ و بــو لةگــةص نــاوي کةســةکان يــةکتر دةخوثنثتــةوة کــة هةرکامــةيان جــل

 (عيالم ٢ئووضةجا ی سةرةکيي داريووش ئاوا ذيز کراوة:وباآليان جياوازة. پثرست بةژن

)؛ [بـابريووش] (بابـل   )؛ بابـةئريووش هـةرمثي کيسـيان   يان بة گوتةي هثـرؤدؤت 

)؛ تايـايي  (ميسـر  )؛ موودرايـا (عةرةبسـتان  = ئاشؤر)؛ عـةرةبيا  (ئاشوور ئاسوورا

=  (ئييؤنييـةکان  )؛ يائوونـا (سـارد  ادرايابيا (ئةوانةي لة دةريادا دةژيـن)؛ سـپارد  

؛ پةرسةوت ٣)کاپادؤکيية( )؛ کاپاتووکا(ئةرمةنستان )؛ ئارمينا(ماد )؛ مادةيؤنانييةکان

ت پثيان دةصث هثرؤدؤ واگومان هةر ئةو خةصکةن  ، کة بث(دراجنيانا ٤ا)؛ زرةنک(پارت

 ؛ باختـةريش ٦)(خـارةزم  )؛ ئووضـارارزمی (ئارثئيـا = هـريات   ٥سارانگايي)؛ هارائيوا

لة زماين بابلي و  ساناث(پارووپارائ )؛ گةندارة(سؤغديانا سووگدا)؛ = بةخل (باکتةريا

ی »سـاتاگيداي «(هـةمان   )؛ تاتاگووشيان ئثسکيتةکان ؛ سةکا (سةکاکان٧دا) عيالمی

                                                            

  .و.پارسة -١
  ئووواجا، ئووضةجة.و. -٢
دا دةصـث  ۶۳بةآلم لة کتثيب حةوتةم، ». سرييوويي«دةصث  بة خةصکي کاپادؤکيية هثرؤدؤت -٣

هةمان  ة ئةو پثشنيارةي کة الي واية کاپاتووکاکةواي». کاپادووکاي«پثيان دةصثن  پارسةکان
  ية نةک کاپادؤکيية، دةگةذثتةوة سةر لث حاصي نةبوون.»کاتائوونيا«
  زةرةنگ، زةرةنگة.و. -٤
  هةرةئيضة.و. -٥
 ئووضارازميية.و. -٦

اوي قةندةهار تةواو ذوون زانيوة. سةرچاوةي ن يانةدا گةندارةيان بة قةندةهار لةم دوايي -٧
نةبؤتةوة، چونکة لةو سث ذثگايةي وةبةريان ناوين هيچيامنان بؤ نـةچؤوة سـةر يـةکتر.    

نيية، چـون کةوتؤتـة قـةراخ     ي بةردةنووسي داريووش»گةندارة«بةآلم ذوونة کة قةندةهار 
 کة هةرمثثکي جياواز بووة. ) لة ئاراخؤزيا(ئاراکؤتؤس ذووباري ئةرگةنداب
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ی . سـةرجةم ]ران[مـةک يان  و ماکا ١)خجؤ= ذ يازهثرؤدؤت)؛ هارةئووضاتيش (ئاراخؤ

  سةرزةمني.  ۲۲بثجگة لة پارس دةبنة  ئةمانة

گـؤذان هـةم لـة نـاو و هـةم لـة بابـةت        ثک لة ليزگةکاين دواتردا، کؤمةص

کةوتوونـة   و عـيالم  زةميين مـاد ردا بـةدي هـاتووة. نـاوي سـة     ن گثذانةوةی قسا

و ناوي هةرمثـةکاين ذؤژهـةآليت بةگشـيت چوونـة چةنـد ذيـز         پارسدةسيت پاص

 ۳۱ و ۳۰سةرةوةتر. هةروةها کؤمةصثک ناوي هةرمث و مةصبةندان زياد کراون و هةتا 

(هـةمان   ) بؤ جاري يةکـةم نـاوي دث و ئاسـاگارتا   (سثند . هيندووش٢پثهةآلچوون

جةمشـيدي   ي تـةخيت »e«ساگارتيؤيي) تةنيا جارثک لة نثو دةقـي بةردةنووسـي   

)، (کارينـةکان  کـةورکا ؟)، يـةکان  (ليبايي دةکةوثتة بةرچاوان. پووتايا دا داريووش

) بـؤ يةکـةم جـار لـة نةخشـي      يـةکان  (ئيتيؤپيـايي  ؟) و کووشياتراس( سکوودةرة

(دةوارنشيناين باکووري) و ئاکووفاچيـا   خؤيان دةنوثنن. دةها ذؤستةمي داريووش

، جةمشـيد  لة تـةختی ای خةشايارشاد»h«(عثلثکي کوثستانی) لـة بـةردةنـووسي 

 ين وردتري سةکا و يائوونانوبو  ناويان دةردةکةوث. پثرستةکان نيشاندةري دابةش

ناويان دةبا و  : ئثس. هووماضاراگا (ئةمريگياين ساکايي، کة هثرؤدؤتو بريتني لة

کة خؤشاوي هائوومايان خواردؤتةوة)؛ ئـثس. تيگراکـائوودا   دةبث ئةو کةسانة بن 

سةر بةردةنووسـي نةخشـي    (کآلوقووچةکان) و ئثس. پارادرايا (ئةوبةري دةريا) لة

گومان مةبةست ئثسکيتةکاين ئورووپاية کة  دا بث ذؤستةم. واديارة لة واتاي ذؤژاوايي

) (يؤنانييةکان يائوونا ؤي نةگريا.ـةآلم بـةي دان، بـداريووش پةالماري نيشتمانةک

سث شوثين بنةگربووين بؤ  جةمشيد ي داريووش لة تةختی»e«ةسةر بةردةنووسي ـل

دياري کراوة: خاکي سةرةکي، کةناري دةريا و ئةوبةری دةريا. واديارة ئةم ذستةيـة 
                                                            

  ئارخؤزي.و. -١
2 - R.G.Kent, "Old Persian Texte", JNES II (1943), 302-6. For the sigmficance 

of the word "dahyava" see now G.G. Gameron, "The Persian satrapies  and 
related matters", JNES xxxii(1973), 47-50, with the comments of Gershevitch, 
TPS 1979,160 ff. 
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جةمشـيد   لــة تـةختی   ارشـا ي خةشاي»h«و  ي شووش»e«لـةسةر بـةردةنووسي 

ـ     لة بةردةنووسي داريووشدووپات کراوةتةوة.   ةـدا لة نةخشـي ذؤسـتةم کـراون ب

(کآلولةنگـةري) کـة ذةنگـة     ي بث پاشگر و پثشگر و يائوونـاي تاکابـارا  »يائوونا«

مةبةستيان يؤنـاين بـاکووري بـث. داتاشـني و نةخشـاندين گؤذةکـاين دواتـري        

ئـةوةي   يت واديارة وثنةيان لة کاري داريـووش هةصـگرتؤتةوه، بـث   فةرمانذةواية

جثگؤذکةي کةوشةنةکاين ئيمپراتؤري يان هةرمثةکان (سـاتراپييةکان) وةبـةرچاو   

جةمشيد) سةکاکاين  ی تةختیhبةآلم لة پثرستی خةشايارشادا (بةردةنووسي  ؛بگرن

ي »e«نووسـي  ئةوبةري دةريايان بة دروسيت دةرهاويشتووة، ئةگةرچي لـة بةردة 

سةرةذاي بـووين جيـاوازي لـة نثـوان     دا لة شووش ئةم ناوة نةقرتاوة.  داريووش

واديارة ئةم جياوازييانة نيشانةي دةسـکةوت و  پثرستی داريووش و خةشايارشادا 

پثوة زيادبوونی تازةن؛ جا با ئةم دةسکةوتانة گرينـگ بـووبن وةکـوو هينـدووش     

  .کةورکا(هيند) يان نةبووبن وةک 

و ديار بؤ بةذثوةبردين هةرمثةکان داندرابوو.  پي وةک پثوةرثکی ذثکساترا

دا دابةش دةکـا و پثيـان دةصـث     هةرمث ۲۰قةصةمذةوي ئيمپراتؤري بة سةر  هثرؤدؤت

بؤخؤيان پثيان دةصثن ساتراپي.  ؛ بةآلم دةصث کة ئثرانييةکان»نؤمؤي«يان » ئارکاي«

لةم دابةشينة خرابووة الوة، بة ساتراپي دانةدةنـدرا. هثـرؤدؤت    ارسلةبةروةی پ

دياري کردوون. بةداخةوة ئةم هةرمثانةی دا  لة سةرةتاي دةسةآلتی دةصث داريووش

ــة       ــة ل ــووش ک ــاوای داري ــةص دةهي ــنامةيان لةگ ــةکان و ناس ــارةي هةرمث ژم

يةکتر ناخوثننةوة. بؤچوونةکان بةو اليـةدا  دا ذةنگيان داوةتةوة،  بةردةنووسةکان

جياوازييةکان بةرينةوة سةر هؤکـاري   »نتثک«و  »ئؤمستثد«دةشکثنةوة کة وةکوو 

نـةبوون. هـةروةها گرميانـة و    ذانکاريي سـاآلين دواتـر، کـة سـةرکةوتووش     ؤگ

هثرؤدؤت » نؤمؤي«کة اليان واية  »يب نيؤت«و  »يوونگ«بؤچووين خةياصمةندانةي 

ي وآلت نةبوون، بةصکوو هةر بازنةي وةرگرتين يبؤ دابةشيين باري بةذثوةبةرايةت
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جا کةوايـة وثـدةچث دةبـث     ١دثنث و نة دةسةملث. قنيايةيت پثپيتاک بوون، نة دص 

لةو دوو ذثگاية بکثشني: يان زانيارييةکاين هثرؤدؤت بةتـةواوي  وةباص بؤ يةکثک 

يـان دةهيـاواي داريـووش هـةمان سـاتراپييةکان نـةبوون. زؤر وثـدةچث        هةصةن 

نيوةيـان  » نؤمـؤي « ۲۰گرميانةي دووةهةم ذاست بث. بؤمان ذوون بؤتةوة کـة لـة   

ساتراپي بوون. لة سـی دةهيـاوا تـةنيا حـةوت يـا هةشـتيان وةکـوو سـاتراپي         

، کـةورکا ، ، عـةرةبيا دةسةملثندرثن. بة المانةوة سةختة کة پثمان وابث ئاسوورا

ــووش ــث  ک ــاوازی و س ــةی جي ــةکاکان  ناوچ ــان و س ــةردةمي   يائووناک ــة س ل

ساتراپي بووبن. لة اليةکي ديکـةوة ئةگـةر بثتـوو     دا فةرمانذةوايةتيي ئثرانييةکان

يووش بـة تؤرةمـةي نةتـةوة سـةرةکييةکان دابنـثني،      دةهياواي پثرستةکاين دار

وثنةيةک لة هؤز و نةتةوةکانی ئيمپراتـؤري دةکةوثتـة بةردةسـتمان کـة لةگـةص      

هـؤز و   ۵۷دةگرنةوة کة دةصـث نيزيکـةي   ليزگةي ناوةکاين هثرؤدؤت باشتر يةکتر 

ئازاد لـة ساصـي   بوون دژي يؤنانيياين  نةتةوة بةشداري پةالمارةکةي خةشايارشا

  دا. زايني ي پثش۴۸۰- ۴۸۱

دوو پثرسـت دةهؤنثتـةوة. يـةکيان تـةنيا بريتييـة لـةو هـؤز و         هثرؤدؤت

زياتر  توثژةرانقؤشةين خةشايارشايان پثکهثناوة.  ۴۸۰-۴۸۱نةتةوانةي کة ساصي 

 بة چةشنثک دةربارةی ئةم ليزگةية دةدوثن کة دةصثي بةصگةنامةيةکي قةسـتةکي و 

بةآلم کؤکردنةوةي زانياريي  ؛دةخةنة بةرباس ذووکةشانةي فةرمانذةوايةتيي ئثران

و ئةمذؤيي نيية و بةذاسيت جثـي سةرسـوذمانة ئةگـةر     سةربازي داهثنانثکي تازة

، کـة زؤر کةسـيان لـة ذيـزي قؤشـةين      گةلثکي زيت و ورياي وةک يؤنانييـةکان 

وجووصيان ذوانيون، نةيانتوانيبث بزانن کة تـاقم و   بوون يان لة جم خةشايارشادا

وچؤص و قؤرخانةيـةيان چييـة و چ    دةستةي فرةذةنگي دوژمن کثن و کث نني و چةک
                                                            

دةصـث (کتـثيب    کـة   خاصي مسؤگةر و بذاوةي ئةم باسة بؤچوونة چةواشةکةي هثرؤدؤتـة  -١
ن. ئـةوةي  بـوو  مادةکـان  archلـة   ) خاک و مةصـبةندةکاين ذووبـاري هـاليس   ۷۲يةکةم، 
  .نةک ساتراپيي ماد ئاماژةي پثدةکا ئيمپراتؤريي پثشووي مادة هثرؤدؤت



 ن و دامةزراندنی ئيمپراتوريي خؤيانسةرهةصدانی هةخامةنشييةکا/  ۱۰۲

 

نيية و هةموويان نةنووسينب. هةروةها ئةم بؤچوونة کة پثي واية هثرؤدؤت ليزگةي 

دةرکثشاوة کة سـةر  » هثکاتثئووس«فياييی ناوةکاين لة پثرستی فةرهةنگي جوغرا

و يةکجار دوور وابث ةآلش وثناچث بودوو زايينة، هـةر بة حاص ي پثش۴۸۰ساصي  ةـب

بة لة کؤمةصثک زانياريي ساغ و پتةو کة  بووبثبرييت  کرثدةنوثنث. ئةم پثرستة دة

ؤت (کتثيب سـثهةم،  دةسيت هثرؤدؤت. پثرستةکةي ديکةي هثرؤد حازری گةيشتبثتة

يان ئةو هةرمثانةية کة ناوی کؤمةصثک خثص و هؤز و » نؤمؤس«)، ليزگةي ۹۷ - ۹۰

ناو لة هةردک پثرسـتةکةدا هـةن و هاوبةشـن.     ۵۳-۵۰نةتةوةي تثدا تؤمار کراوة. 

خثص و هؤز و نةتةوة کةوتوونة ذيـزي سـاتراپييةکان، کـةچي تـةنيا      ۱۸نيزيکةي 

، کة ناکرث لةگةص پثرستثکي ديکة يةک بث و پثيةوة دووسث ناو لة پثرستی سپاداية

بة کاري ئثمةوة هةية،  يبةسترابثتةوة. لثرةدا پثرستی ساتراپي کة زياتر پةيوةندي

کراين هثرؤدؤت دةخرثتةذوو، کـة زؤر دژوارة ئةگـةر بثتـوو بصـثي      بةگوثرةي ذيز

  ذيزبةنديي ذةمسي تثدا ذةچاو کراوة.

، ، ليکييةکان، کارييةکانئثئؤلييةکان؛ لة ئاسيا و مةگنثسييةکان ئييؤنييةکان -۱

  زثويان پيتاک داوة. ١تاالن ۴۰۰يلييةکان، سةرجةم فو پام ميلييةکان

] : [هيتييـةکان ، کايالييةکان و هيتـةکان ، السؤنييةکان، ليدييةکانميسييةکان -۲

  ثو.زتاالن  ۵۰۰

، تراسـييةکاين  واري باشـووري هثلسـپؤنت، فريژييـةکان   ـي لثـيشتووانـدان -۳

: و کاپادؤکييةکاين سووريا ، مارياندييةکانگؤنييةکاناسيا، پافالـووي ئـدانيشت

  تاالن زثو. ۳۰۰

                                                            

واژةيةکي يؤنانيية. هةم چةشنثک بووة لة دراو، هةم يةکةي کثش و قورسـايي. تـاالين    -١
  داندراوة.و. کيلـؤ بـووة کـة لثـرةدا وةک پثـوانـةي پيتـاک ۲۷ئووبيايي نيزيکـةي 
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سةر ئةسپ ، هةر ئةسپةي بؤ ذؤژثکي ساص. لةو  ۳۶۰تاالن زثو و  ۵۰۰ کليکييةکان -۴

سـةربازگةي هثـزي سـوارةي     کـردين  تـاالين دةکرايـة خـةرجي بـةخثو     ۱۴۰بذة 

  تاالن. ۳۶۰ئةوثندةرث؛ ئةوةی ماوةتةوة دةبثتة 

  تاالن. ۳۵۰: و قوبرؤس ناسراو بة فةلةستني فنيقيية، سووريا -۵

تاالن زثو و هةروةها  ۷۰۰: و بةريقة و لييب هةتا نيزيک شارةکاين کورينة ميسر -۶

هةزار بار گةمنةشامي  ۱۲۰و  دا بذة باجثکيش بابةيت ذاوةماسي لة زرثباري مؤئريس

  کة وةک بةش بؤ قؤشةنچيياين پارسي و سةربازگةي هثزي پشتيوان دياري کرابوو.

[داديکاي] و  ، تايفةي داديکةيةکان ي[ساتاگيدينةکان] گةندارةي، يدييةکانگساتا -۷

  تاالن زثو. ۱۷۰ئاپاريتية: 

  تاالن زثو. ۳۰۰(کاسيانةکآن):  و خاک و هةرمثی کيسؤيي شووش -۸

  خواجةسةرا. ۵۰۰و و تاالن زث ۱۰۰۰، رووو بةشة پامشاوةکةي ئاش بابل -۹

و  ، پةريکانييـــةکانو بةشـــةکةي ديکـــةي ســـةرزةميين مـــاد ئيکباتـــان -۱۰

  تاالن زثو. ۴۵۰: ئؤرتؤکؤربانتةکان

ــپيةنةکان   -۱۱ ــينةکان (کاس ــبةندة خةزةرنش ــة و مةص ــةکانناوچ ، )، پووزيکان

  تاالن زثو. ۲۰۰: و دارثتييةکان پانتيماتييةکان

  تاالن زثو. ۳۶۰: و جريانةکانيان هةتا دةگاتة ناوچةي ئايگالکان خةصکي بةخل -۱۲

ـ  و ئةرمةنييـةکان  سيا پاکتی -۱۳ يةکانيان هـةتا لثـواري دةريـاي ذةش    ثو دراوس

  تاالن زثو. ۴۰۰): (ئووکسني

، ، ئؤوتيانـةکان )، تةمانييـةکان (سيسـتانييةکان  ييانزرةنگ، ساگارتينةکان -۱۴

  تاالن زثو. ۶۰۰: ، دانيشتوواين دوذگةکاين دةرياي سوورکانية ميکؤيي

  تاالن زثو. ۲۵۰: و خةزةرييةکان سةکاکان -۱۵

ـ ـرياتييـ(ه انـةکـاريـو ئ انـ، سؤغدييةک، خارةزمييةکانپارتةکان -۱۶ ): انـةک

  تاالن زثو. ۳۰۰
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  تاالن زثو. ۴۰۰(لةيةمةن):  يةکاين ئاسيا ياييپؤيتو ئي پةريکانييةکان -۱۷

  تاالن زثو. ۲۰۰: ييةکانئاالذوودماتيانةکان، ساسپثرينةکان و  -۱۸

 و ماردةکــان ، مؤزيکانــةکان، ماکرؤنــةکان، تيبارنييــةکانمؤســخةکان -۱۹

  تاالن زثو. ۳۰۰): (ئامةردةکان

  تاالن زثو. ۴۶۸۰بارتةقاي  ،تاالن خاکةزثذ ۳۶۰: هيندييةکان -۲۰

  ئيک).بؤتاالن زثوي ئووبيايي (ئوو ۱۴۵۶۰سةرجةم: 

فيـل و  ، زثـذ، ئابـةنووس، شـفرةي    دراوسـثي ميسـر   یيـةکان  ئيتيؤپيايي

و جريانـةکانيان لةگـةص تثکـذاي     دةکردة دياری. دانيشتوواين کؤصخيس نؤکةريان

ی عووديـان  ردا پثشکةش دةکرد. عةرةبـةکانيش  ١کوذ و کچيان واين قةفقازدانيشتو

  .دةناردة بارگاي ئثران

ـ   دا، تـرية و هـؤز و نةتـةوة ئثرانييـةکان     بة باري ذةگـةزي  ووان ـلـة هةم

ثـزةر بـة سـةرانةي ئاريـايي،     وثکچووتر و يةکدةستر بوون. ئةم پاتؤص فـش و م 

نيشتةجثي دةرة و دؤص و بناري هةزاربةهةزاري ئـةو شاخسـتانانة بـوون کـة لـة      

گةذانگةري ناوچةي شـؤرةکات و ملسـتاين ناوةنـديي ئثـراين ئةمـذؤ يـان چيـا        

ـ  کةوتبووة باکووري پارس بةفرگرةکاين ئةفغانستان هةصکةوتبوون. پارةتاکثن ة ل

(ذةي) و دةروازةکاين خةزةر پةذي داويشت (بـذ:  کة هةتا ذاگا سنووري هةرمثي ماد

). لة باصي ذؤژهةآلتةوة ذثگاکة بة ناوچة و مةصبةندي ويشـک و چـؤل و   c ۱وثنةي 

لةوث، تيژ پثيدا  )دا دةذؤيي و پادشايان لةبةر نةبووين بژيو(پارساوا قاقذي پارت

دا ذووين »وثسـتگةکاين پـارت  «) لـة باسـي   (ئيزيـدؤر  تثدةپةذين. ئيزيـدؤرووس 

لـةوث کـةم بـوون. نووسـةراين      الدثدةکاتةوة کة ئةو سةردةمي هةروةک ئثستا،

تيتر کـةمتر  يؤناين گوتوويانة دانيشتوواين ئةوثندةرث لةچاو ناوچةکاين ذؤژهةآل

). ناوي ئةم هةرمثة ذةنگـة شـاري   ۵۱۸، کتثيب يازدةهةم، ژيارمةند بوون (سترابؤ

                                                            

  واتة غوالم و قةرةواش.و. -١
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 وائييلووس. هةرمثي هاراپو دواتر ناوي بؤتة هثکاتؤم بث لة نيزيک دامغان قؤمثس

ةو تثکبـةزيبوون و  ژو مةزراي بةرهةمدار و بـةذث ) لةوالترةوة بوو. مووچة (هريات

دةخوشي و وآلتةکةي پاراو دةکرد. پايتـةخيت ئـةم   ئثستا ي »ذوود ريةه«ذووباري 

خـؤي   لة خـوارةوةي ذووبـاري مـةرو    کي مارگووشربوو.خةم اناوهةرمثة ئارتاک

  دةنواند.

، کة ذةنگة پثشتر سةر بة پارس ، ذثگا دةچؤوة کرمانيالة ذؤژهةآليت پارس

ئثسـتا و بـةالي    ١ئةوالتري کرماينة زؤر کةوتبووة ربووبث. ناوةندي سةرةکيي ئث

بووبث. ئةم مةصبةندة کة  باشووردا شکابؤوة و ذةنگة بةرامبةر و پثشاوپثشي هؤرمز

وکاصي چـاکي   نثوةذاست کشتوبةرين، هةتا سةدةکاين  انپذ بوو لة دؤص و دةرةي پ

بةرهةم دةهات. لة  لث ترثيةکی وة وـة ميـوو چةشنـکرا و زةيتوون نةبث هةمدة لث

دةنثـردران و بـؤ سـازکراين کؤشـکي     ذا ئاصوودارو کاريتة و کؤصةکة  ستانةکاينردا

ةمةذةنگيش هـةبوون.  هي تثوةدةدران. لةو خاکة کانگا داريووشي يةکةم لة شووش

وةک پثشتر بامسان کرد، دانيشتووانةکةي وةکوو پارسييان دةژيان و دةجةنگان و 

  . ٢لةبري ئةسپ، سواری گوثدرثژ دةبوون

                                                            

هةر ئةو  ناوي ئثستاي لة خؤ گرتووة. ناوةندي کرمانيا دا کرمان لة سةدةکاين نثوةذاست -١
و ذةنگـة دةرةي   کرد هةتا بچثتة هؤرمز شوثنة بوو کة ئةسکةندةر پثنج ذؤژ لةشکربةزي لث

دا ئـةو شـوثنة کــةندةوکؤژةي لــةسةر      بووبث. لة سةردةمي ئيسالمي وفتبةذثژةوي جري
 ، دةگاتةوة چاخي کةونارا.کراوة و شاري دةقيانووس (داکيانووس) لة سةبزةواران

پثکهثنـاين   بةرلة کوورووشي گـةورة و  گزنفؤن لة کوورووشنامةدا دةصث کة ئثرانييةکان -٢
دا باو نةبوو سواري ئةسپ بن، ذةنگة ئـةم دابـة بـة داهثنـاين      قؤشةين خؤيان، لة نثويان

تازةي کوورووشي گةورة دابندرث؛ بةآلم خاصـي جثگـةي سـةرنج و تثـذامان بـةخثوکران و      
دا  بـةکاکی  ي هةخامةنشييةکانة لة دةشتثکی کاکی»نثسايي«پةروةراين ئةسپاين بةناوبانگي 

بـة گوثـدرثژ    کباتان شةش ذؤژةذث بووة. جةماوةري دانيشتووي فارس و کرمانکة هةتا ئي
وچـؤي چؤلـةوار و    ذادةپةذاند، چونکة بوونةوةرثکي بةتابشت و خؤذاگرة بؤ هـات  کاريان

 يشتبوو.  ناوبانگي بة کةرچاکي ذؤ» هؤرمز«لة ذؤژهةآليت » بةشاگةرد«شؤرةکاتان. ناوچةي 
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لة هثندثک واوةتري باصي ذؤژهةآلت، لةوالتري دةشـيت خيـزةآلين بـةيار،    

ـ ةز[ دةهياواي زرةنکـا  ، ناويـان نـا دراجنيانـا    ة]، کـة دواتـر يؤنانييـةکان   رةنگ

بث بة ناوي زارانگـاي.)   هةصکةوتبوو. (ذةنگة هةمان نؤمؤسي چاردةهةمي هثرؤدؤت

دا گرتيان، ناوي گـؤذا بـة    لة زةماين ئةشکانييةکان زرةنکا پاش ئةوةي سةکاکان

ةوة، ناوچةيـةکي  »هيلمةنـد «). سيستان بة خؤي و ذووبـاري  (سيستان سةکثستان

يان تثدا بـةخثو دةکـرد و گـةمنثکي چـاکي     ؤلئاژةصداران گاوگ باگري نةوي بوو کة

) زةمينثکي نةرمان و (بووست» بثست«هةصدةگريا. دةرةي هيلمةند هةتا سةرووي  لث

دةصـثن   ١وکـاص بـووة.   بةپيتة و لة چاخي کةونارادا زؤر زياتر لةمذؤ شياوي کشـت 

خةصکي زرةنکا دروست وةک پارسييةکان ژياون و هةر لة شةرابيان کةم بـووة. لـة   

سيستان جارجارة ذووبار جثگؤذکةي بة پايتةختةکةي کردووة. پثکهاتةی شـارةکة  

يانـةدا شـاندثکي    لـةم دوايـي   دا ذوون نةبؤتةوة، بـةآلم  هةخامةنشيلة سةردةمي 

کاول و هةرةسـي جثگايـةکي دؤزيوةتـةوة کـة ذةنگـة       شوثنةوارناسيي ئيتاليايي

لـة  » دةهانـةي غوالمـان  «ناوةندي هةرمثةکة بووبث. ئةو شـوثنة کةوتؤتـة بـةر    

  ذؤژاواي هيلمةند. خؤنةگر و بابردةآلنةیة خيزة کصوبيجاغی ئةو تةپؤ قةراخ

) بناغـةي داذژابـوو؛ واتـة    (ذؤخج ژهةآليت ئةم شوثنة ئاراخؤزيالة باصي ذؤ

دا بـة دةهيـاووش    ةنووسةکاين فةرمانذةوايةتیدکة لة بةر» هارةئوضاتيش«هةمان 

                                                            

قةآلی  ، گردثکي گةورةية کة غةزنةوييةکانالی واية لة ئاراخؤزياية ئةم شوثنة کة پلينی -١
انيان و جثنشـينةک  بةخلی -ي خؤيان لةسةر سازکردووة. فةرمانذةوايانی يؤنانی»بووست«

بةتازة کؤمةصثک زانيارييان  تازة سکةی خؤيان لثرة دابني دةکرد و تةتةصةکانی هةخامةنشی
ی »ئارياسـپة «ذةنگـة خـاکی    لةم بابةتةوة بة دةستةوة داوة. ئثرة کة درثژبؤوةی هيلمةندة

ي درابوويــة. کــوورووش »خثرؤمةنــد«دؤســتی کوورووشــی گــةورة بووبــث کــة نازنــاوی 
وةختايةک شةکةت و ماندوو لة بيابانةوة تثدةپةذی و دةگةيشتة ئةوثندةرث، ئارياسپة بـة  
خؤی و خةصکةوة دةکةوتة خزمةت و قةدرگرتنی. بةپثی نووسينی جذاصد گنؤصی، لـة کتثبـی   

، خةصکي ئةم ناوچةية يـةکثک لـةو   ۲۲۷و  ۴۴، ل ۱۹۸۰، دا ، ناپل»زثد و زةمانی زةردةشت«
  دا هثنان. بوون کة زةردةشت بة الی [دين و ذثبازی] خؤی ترية و هؤزانة 
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نةنووسـراوة.   دا [دهياوا] ناودثر کراوة، بةآلم لة پثرسيت ساتراپييةکاين هثرؤدؤت

سةير ئةوةية کة لة بةردةنووسي ياد و بريةوةريي سازکراين کؤشـکي داريووشـي   

اتيش يةکثک لةو شوثنانة بووة کة شفرةی فيلـي لثـوة   ضدا گوتراوة، هارةئو يةکةم

و دةرة   واتـة  ناوچـةي بووسـت    لـة  هاتووة. چةند سةدةيةک دواتر غةزنةوييةکان

ي پثـدا تثدةپـةذث و سـةري دةباتـةوة نثـو      »١ئةرگةنـداب «دةشتثکي کة ذووباري 

بـةآلم هـيچ بةصـگةيةک بـة دةسـتةوة نييـة کـة        ، فيليان بةخثو کردووة؛ هيلمةند

) دةصـث خـاکي   ۵۱۶(کتثيب يازدةهـةم،   هةخامةنشييةکانيش وايان کردبث. سترابؤ

بةردةبثتـةوة، بـةآلم لـة زةمـاين ئةسـکةندةردا       خؤزيا هةتا ذووباري سـثند ئارا

کةوتوونة نثوان هةردک مةصبةندةکةوة. بةپثي دةقي » هيندي«جةماوةرثک بة ناوي 

)، شوثين هـةرمث (يـان سـاتراپ)ي    وثيسباخ ،۴۷( سي بثستوونويي بةردةنومعيال

بـووة کـة زؤر وثـدةچث هـةمان      دا، ئارشـادا  زايني پثشي ۵۲۱لة ساصي  ئاراخؤزيا

بث و ئاوةدانييةکي بةربآلوي بـةذثژةو کةوتؤتـة سـةر     شوثين سةرةکيي قةندةهار

تيشـکي   ٢ئاشـؤکا ذثگاي سةرةکي بةرةو هيند و بةردةنووسةکاين سةدةي سثهةمي 

(بـة   چياي باگر و ذووتةين هينـدوکوش  يان خستؤتة سةری. زجنريةکردنةوة ذوون

و  ) لــة ناوچــةي ذووبــاري کــابوليــا پارؤپاميســؤس يؤنــاين پارؤپانيســؤس

 ناکرث کةوتبثتة ناوچةي ئاراخؤزيا، سةرينچاوةکاين باصي باکووري ئةم چؤماوة،

و بـابليي   بووبـث. ( لـة دةقـي عيالمـی     بةصکوو زياتر وثدةچث بةشثک لة گةندارة

                                                            

 .هاراوائييت. بة يؤناين ئاراکؤتؤس -١
خاوةين شارثک و ذووبارثکيش بووة هةر بةو ناوة. لة ذووي ئةو  پليين دةصث ئاراخؤزيا -٢
وگة پيادةذثيةي کة پليين دةصث سوارةکاين ئةسکةندةر پثيدا تثپةذبوون، وا وثـدةچث کـة   ذة

کيلـؤميتر ئـةوالتري    ۱۴۴ئاراخؤزييةکان لة کةاليت غةلزاي بووبن. ئةو شوثنةي کةوتؤتـة  
يـةکانی   و ئثستا چاوةذواين کةندةوکؤژةية. وثدةچث بةرزايي باکووري ذؤژهةآليت قةندةهار

گةز تثدةپةذن، هاوينان هثندة گةرم و بةهاآلو نةبوون، بةآلم واديارة قةنـدةهار   ۱۵۰۰ة لة ک
دةرياخنستووة کـة   ۱۹۷۴گرينگترين ناوةندي ژياين ناوچةکة بووة و لثکؤصينةوةکاين ساصي 

 ون.هةر ما کؤمةصثک شوثنةواري سةر بة سةردةمي هةخامةنشييةکان
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نووسـراوة و بـة يؤنـاين بؤتـة      بـة پارووپارائثسـانا   دا بةردةنووسي بثسـتوون 

ـ کة پارووپاميساوی.) ذةنگة ناوةندي سةرةکيي گةندارة ا ـوتبثتة دةشيت بناري چي

دا  بةردةتاشةکانی هةخامةنشـي دميةنی ). سةرةذاي ئةوةش وةک لة a۲(بذ: وثنةي 

جلکي زستانةي ئثرانيياين باکوورييان نةپؤشيوة، بةصکوو  يةکان ديارة، گةندارةيي

ــةرگثکی سووکةصــةي وةکــوو جــل ) و وبــةرگي ســاتاگيدينةکان (تاتاگووياکــان ب

هيندييةکانيان کردؤتةبةر. زؤر وثدةچث خـودي گةنـدارة کةوتبثتـة شـوثنثک لـة      

 ) و ذووباري سثند. لة ذووي ئةوةذا کة هثرؤدؤت(پثئووکال خوارووي چؤمي چارسادا

تاالن  ۱۷۰کي تةنيا گةيوةتة ئةم هةرمثة بة نؤمؤسي حةوتةم دثنث و سةرجةمي پيتا

لـة خـاکي    زثو و هةروةها پثش ئةوةي داريووشي يةکةم ببثتة شا، بةشثک بـووة 

بگةينة ئةم ئاکامة کة  توثژةران ئيمپراتؤريي هةخامةنشي، دةکرث وةک هثندثک لة 

لکـی سووکةصـةيان واي   جلةوبةري ذووباري سثند نةبووة. هةروةها » تاتاگووش«

دةخا کة ئةو خةصکة زياتر سةر بة باصي باشووري گةندارة بوون هةتا باکوور و دةر

بةآلم دژوارة کة المان وابث پارسييةکان هةوصيان داوة هةتا عثل و عةشريةيت  ؛ذؤژاوا

نـة ژثـر چـؤکي    ةخب داوثين پذ هةوراز و لثژی باشووري ذؤژهةآليت بانووي ئثران

چيـاي ويشـک و قاقـذي     زجنـرية  کة چؤماوةکـان لـة  ئةو شوثنةي  خؤيان؛ واتة

ی ئثستا بث لـة  »ئافريدي«ذةنگة هةمان  گرتوون. ئاپاريتة ذثگايان لث» سولةميان«

کراوي نؤمؤسـي حةوتـةمي هثـرؤدؤت، واتـة      جةماوةري باس». خةيبةر«ناوچةي 

بةآلم وشةي تاجيک دةگةذثتةوة  ؛اوندردان» تاجيک«يانة بة  دوايي کان، لةم»داديکة«

ةماوةري سنوورنشــيين ـو جــ بــؤ ســةردةمثکي زؤر پاشــيين هةخامةنشــييةکان

کةوتبثتة » هيندووش«]. ذةنگة و دةشتةکي پثيان دةگوترا تاجيک [تاژيک دووچؤمان

ة چـؤمي کـابويل   ـشوثنةي کةو ـة ئـاري سثند، واتـري ذووبـةرةژثـک بـهثندث

  تثکةص دةبثتةوة.
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وا دةردةکـةوث کـة نؤمؤسـی بيسـتةم يـاين       لة ذووي دةقـي هثرؤدؤتـةوة  

ري بة پيتـاک  ، ذثژةي جةماوةري زؤر بووة و خاکةزثذثکی يةکجار زؤندووستانيه

ئةو شوثنةي گرت و لةگةص دةهيائووشي هيندووشي بةرباسی خؤي   يووشر. دا١داوة

باسي ژمارةيةک ترية و خثص و هـؤزي   يةکتر دةگرثتةوة. کةچي ديارة کة هثرؤدؤت

سةراين دواتـري  . نووهيندي دةکا کة هةرگيز بةشثک نةبوون لة ئيمپراتؤريي ئثران

کـة دةيـان سـاص دواتـر پـاش ئةسـکةندةري       » مثگاستثنثس«، بؤ منوونة يؤنانی

مةقدووين وةک باصوثز چؤتـة بارگـاي مائؤوريـان، الي وايـة کـة ئثـراين قـةت        

بگـرن و بگةنـة خـاک و مةصـبةندةکاين ذؤژهـةآليت      » دووستاننهي«نةيانتوانيوة 

ذوون بؤتـةوة کـة    . لة ذووي دةقي مثژوونووسانی ئةسـکةندةرةوة دذووباري سثن

دا نةگةيوةتة ذؤژهـةآليت   نشايةتيي هةخامةنشي لة زةماين داريووشي سثهةماشاه

ئةو ذووبارة و ئثمةش ناکرث دصنيا بني کة داخوا پثشتر مةبةستثکی ئةوتؤ قةوماوة 

ـ قةصةمذةوي  نييةکانيان نا. بة بذواي يؤنا ة سـنووري ذووبـاري   ـئثراين گةورة ل

  سثند بذاوةتةوة.

، لثـواري ئؤقيانووسـی هينـد لـة گةروولـةي      لة باشووري بانووي ئثـران 

، ئةوةنـدة گـةرم و   هةتا دةوروبةري دةشيت ئاوماصـکي ذثـژاوي سـثند    هؤرمزةوة

خورما نةبث هيچي ديکةي لث ناذوث. بةلووچستاين ئثستا  یپرووکثنة کة دار ةتتاق

کةوتؤتة درثژةي ئةم لثوارةي کة هثزي دةرياييی ئةسـکةندةر بـة سـةرکردايةتيي    

دا کـةوتن کـة تـةنيا ماسـييان      ةر جةماوةرثکي چاخي بةردينـس بة» نثوخووس«

 وةي ذةخي دةريا زجنـرية دةخوارد و تةواوثک دوورةپةرثز کةوتبوونةوة. لة پشتة

هةصکةوتوون و ئةوالتري دةبثتة مةصبةندي بـةربآلوي  » مةکران«چيا بةردةآلنةکاين 

                                                            

ئةو پرس و پرسيارانةی کـة سـةبارةت بـةم سـامانة زثـذة زؤرة دةورووژثـن، لثـرةدا         -١
بة هةصة دةزانـث. باشـة تؤبصـثي ئـةم      ) زانيارييةکاين هثرؤدؤت106ff( ناخرثنة گؤذ. تارن

بيين دةکةي و دةذواين دة کؤما زثذة هةمووي ساتراپييةکي هيندي دابثيت؟ خؤ ئةگةر چاو لث
  کراوي نؤمؤسي حةوتةم سةير کةمة.   کة پيتاکي دياري
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و لة چةند شوثنثکي لةبار و گوجناو نةبث، ئاو و خـؤراک بـة    ذؤژهةآليت کرمانيا

و » ثـدرؤزيا گ«زةمحةت وةگري دةکةوث. ئثرة هةر ئةو شوثنةية کة پثـي گـوتراوة   

بآلوي ئثرة کة  ). کؤمةآلين لثکb۲(بذ:وثنةي  ١ناوةندي هةرمثةکةي کةوتؤتة پوورا

خاوةين نشيمةنگايةکي هةميشةيي و نةگؤذ و سةقامگري نةبوون، لـة چؤلـةواري   

هةر يانثکي کوصةمةرگييان ذادةبوارد. ژوکاصي جاروبارة  شتکئاژةصداري و بة قاقذدا 

بؤية هيچ هثزثک نةيدةتوانی بؤ هةتاهةتاية بيگـرث و لثـي مبثنثتـةوة و تـةنيا     

شةپؤيل ذاماص و پةالماري تيژتثپةذ دةيگرتةوة. هيچ قؤشـةنثکی وةکـوو قؤشـةين    

و کـوورووش بکاتـةوة و پثـي تثکثشـث،      مرياميسثالساي سئةسکةندةر نةيتواين 

حةضدةهةمني نؤمؤسي . ٢زةآلن بوويبيابان و خ وروپچونکة ناوچةي ذؤژهةآليت بةم

کـة تـةنيا پةيوةنـديي لةگـةص      دا مةلةوةر لـة پثرسـتی هةرمثـةکاين هثـرؤدؤت    

بث. نؤمـؤي، واتـة نؤمؤسـي    » گثدرؤزيا«ذةنگة هةمان  ذوون بؤتةوة، هيندييةکان

ةذي پلةگةص جةرگة و نثو واي لثواري باشووري پارسچاردة بريتيية لة بةشي ذؤژا

ـ  ئةو ناوچةية تـا دةگاتـة دراجنيانـا    ]. لـة نثـو وآلت و هةرمثـةکاين    ا[درةنگيان

ة سةر ئـةو  هيچ ناوثکي ديکة وةگري ناکةوث کة خبرثت» ماکا«بثجگة لة  دا داريووش

بازنة ويشکارؤية. هةر بؤية زؤربةي توثژةران هةوصـيان داوة ئـاوا کةلثنةکـة پـذ     

ی نؤمؤسـي چاردةهـةم دابنـثن کـة نـاوي تـازةي       »ميکـؤيي « بکةنةوة و ماکا بـة 

هـةر ئةوةنـدةي    ش لة عـةممان »مةکايي«بةآلم سةرزةميين کةوناراي  ؛ة»مةکران«

                                                            

ي ئثستاية و تريةگ و باسک و بةنـدةين دةريدةخــةن کــة    »بةمپوور«گومان هةمان  بث -١
  هؤز و عةشريةيت کؤن و کةوناراي لث ژياون.

کة شوثين لة ذووي لثکؤصينةوةکاين سثر ئوورثل ستاين و کةساين ديکةوة ذوون بؤتةوة  -٢
دا لةچاو ئثسـتا بـةربآلوتر    زايني بنةگر بوون و حاوانةوةي مرؤض لة هةزارةي سثهةمي پثش

وگؤذةکاين هةرمثي بة هؤکارثکي گرينگ دانةندرثن، بةصکوو ذووتانـةوة و   بووة. ذةنگة ئاص
وکاص و لةوةذگة ئاواي بة سةر ناوچةکة هثناوة و ئاوي  کةچةصةبووين زةوي و نةماين کشت

ــة کــة دةريبخــا بــارودؤخي زةمــاين   لــث نــة ــة دةســتةوة نيي ماوة. هــيچ بةصــگةيةک ب
 زؤر لةگةص ئثستا جياواز بووبث. هةخامةنشييةکان
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 جا کةواية لثمان ذوون نةبؤتةوة کة ١وردبوونةوةية. سةملاندن و لث جثگاي» ماکا«

ســيت رويشــکارؤي باشــووري ذؤژهــةآليت ئثــران، کةوتبثتــة ذيــزي پث بازنــةي

، هـيچ  نـةدةکرا  کة پارثزگاری لثتةندراوةي  . ئةم مةصبةندة ذثدةهياواکاين پارسی

هـةر بؤيـة   ران پثيدا تثپةذث، قؤشةنثک نةيدةتواين بةبث تثداچوونثکي قورس و گ

هـةروةک زؤر دواتـريش    ،ذانةکثشـابث  هةخامةنشييةکان رجنیةسذةنگة هثندةي 

 تؤ بگثذث. فيلؤستراتووسودا دةورثکی ئة نةيتواين لة سةردةمي خةليفة عةرةبةکان

نووسي و کةوتة » ووليا دؤمناج«کة ژياننامةي ئاپؤلؤنيووسي تيانايي [تياين] بؤ 

بةم ذثگايةدا، نةيدةتواين بة  گثذانةوةي گةذانةوةي زيرةکانةي لة هيندووستانةوة

مثژوونووساين ئةسـکةندةر وةربگـرث. هـةتا     شثوةيةکي شايان و تةواو کةلک لة

ـ    رةت بـةم مةصـبةندة بـة    ةباـسةدةي ذابردووش زانيارييةکي ذاسـت و دروسـت س

  دةستةوة نةبوو.

). لة نثو سينگ و بـةرؤکي  (بةخل کةوتؤتة باکووري باکتةريا پارؤپاميسؤس

خاکي بةذثژةو لثي ذاکشاون کة دةذؤنةوة سةر ناوچـةي ذووتـةن و    دا، سةوزةآلين

). هةروةها دةچنةوة سةر = جةحيوون (ئاموودةريا زاين ذووباري ئؤکسووسيگردةخ

دةبـةن؛ ذاسـت    ئةو دؤآلنةي کة لة باصي باکوورةوة ذووبارةکة بةرةو تاجيکسـتان 

جثگاي ئةو گوندانةي کة لةم ئاخرييانةدا شوثنةواري هةخامةنشـي دؤزراونـةوة.   

بووبث لة بةخل. باکتةريا (بةخل) بة هةرمثثکي  وثدةچث زارياسپا ناوةندي ئثرة زؤر

بةرين و بآلو دادةندرا و ئةوةي ذاسيت بـث چ لـة سـةردةمي هةخامةنشـي و چ لـة      

                                                            

جةمشيد کـة دةگةذثتـةوة بـؤ نثوةذاسـت      تةتةصةکاين سةر بة قةآل و قاميةالين تةخيت  -١
 وثن يان ساتراپي دةکـةن: ماکـاش  ساآلين فةرمانذةوايةتيي داريووشي يةکةم، باسي دوو ش

)PF679 and 680پوورووش ،( )PF 681  بـث.   ). پوورووش ذةنگة هةمان پـووراي گثـدرؤزيا
 دا بةشة شةرايب ساتراپي لة تـةمووکان  PF679سةبارةت بة ماکاش دةبث بيدرکثنني کة لة 

ة لة کةنداوي فارس. »تاووک«پثي واية هةمان لةنگةرگاي  دابني کراوة. هالؤک يان تاووکان
 دژوارتر دةکا. (گثدرؤزيا) لةگةص ماکا ئةم بةصگةنامة تازةية بة يةک زانيين مةکران
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دانـدراوة.   دةوراين دواتردا، بة هةرمثثکي گرينگ و سـةرةکيي ذؤژهـةآليت ئثـران   

کةوتة ئةوبةري جةحيوون و مـةزن و ذةسـةنداراين مثرخاسـی، دژی    دة سؤغديانا

ئةسکةندةر کةوتنة بـةرةنگاري و لثرولـةوث بؤسـةيان نايـةوة و دةسـتيان لـة       

) بـوو.  (سـةمةرقةند  بةربةرةکاين هةصنةگرت. ناوةندي سةرةکيي ئثـرة ماراکانـدا  

دثري دةيتواين دةوروبةري ذووبارةکان پاراو و لثرةش هةروةک بةخل ذايةصةي ئاوة

(زثذوةشان =  تثراو بکا و بةرهةمثکي فرة و بةرچاو خباتةوة. دةرةي پؤليتيمثتووس

(ئاموودةريـا)   . لـة خـوارووي جـةحيوون   جةماوةر) پذ بوو لة گوند و زةذئةفشان

خؤي دةنواند کة ذؤژگارثـک  » خيوة«) يان (کؤرازميا ئاوةدانيي بةربةريين خارةزم

. ئةم شوثنة ئاوةدانانـةي بـاکووري   ١بةشثک بووة لة شاهانشايةتيي هةخامةنشي

دواتـر بوونـة ناوةنـدي گةشـةي      و بوخـارا  بانووي ئثران وةک خـارةزم، مـةرو  

بةآلم ئةگـةر بثتـوو بةصـگةنامةکاين گـةذان و پشـکنيين       ؛ئيسالمیشارستانييةيت 

بتوانن پثچةوانةکةي بسةملثنن، ذةنگة ئاسياي گةورة لة  شوثنةوارناسيي ذووسيا

ــدة  دا زةمــاين دةســةآلتدارييةتيي هةخامةنشــييةکان خــاوةين کولتــوورثکي هثن

  .٢پثشکةوتوو نةبووبث

                                                            

وةربگـريث   ذةنگة ئةم ئاکامةي لـث  و هثرؤدؤت وةباص بؤ کثشاين هاوبةشي هثکاتثئووس -١
لـة داوثـين پووشـةآلين     خارةزمييـةکان  دا کة لة سـةرةتاي سـةردةمي هةخامةنشـييةکان   

ييانـة  دا ژياون. دؤزينةوةکاين تـازةي ذووسـي هـةتا ئةندازةيـةک ئـةم پةيوةند      خوراسان
دةسةملثنن و ئثستا ئةم گرميانةيـة پتـر هـارووژاوة کـة خارةزمييـةکان پـاش کزبـووين        

)؛ (ئاموودةريـا  ذوويان کردؤتة بةرةوةي ذووبـاري جـةحيوون   دةسةآليت هةخامةنشييةکان
ةدا هثندةش هاسان نيية. واوثدةچث کـة  بةآلم نرخاندين بةصگةنامةکاين شوثنةوارناسي لثر

لة سةردةمي کةونارادا ناوچةيةکي بةربآلوتر لةچاو ئثستا خةصکي تثدا ژيـاوة و ئـاوةداين   
باصي بة سةر کثشاوة و هةر لة باکووري ذؤژهةآلتةوة بگرة هـةتا جاکسـارتثس کةوتوونـة    

 .ff۸۲، اننه فروومکنيشوثن ذايةصةي ئةو ذووبارانةي کة ئثستا بوونة زؤنگاو و بيابان. بذو
ومــةرجي کولتــووري لــة  هثنــدثک نرخانــدن و هةصســةنگاندين تــازة دةربــارةي هــةل -٢

  ساتراپييةکانی باصي سةرةوةدا، لةم بةرهةمةي ژثرةوةدا وةبةرچاودث:
Deshaves (ed.),Le Platean iranien. 
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دواي بـــذيين مةودايــةکي  جــةحيوون ی، ذووبـــارة ســةرووي خيــوةلـــ

بـةآلم وثناچـث کـة     ؛ةوة»ئـاراص «بةخوارةکةوپثچةکة،سةرةجنام دةذژثتة دةرياي 

بةصگةي تةواو بؤ هةصوةشاندةوة و بردنةوة پاشي ئةم بؤچوونة لة ئارادابث کة لـة  

، هةروةک کلکةي سةردةماين نثوةذاست، لکثکی جةحيوون لة دا سةردةمي کةوناراش

ــي ذؤ ــةکي     ژباص ــوانيبثيت ذةوگةي ــيبث و ت ــةزةر خوش ــاي خ ــةرةو دةري اوا ب

و هريکانيا (وةرکانة = گورگان)دا بةدي بثنـث.   پثکةوةبةسترانةوة لة نثوان خارةزم

بثجگة لة خـاکي سـةکا بـة سـانايي     لةم قؤصةي ئيمپراتؤری،  دةهياواي داريووش

لثرةدا گرثيان تثدةکةوث و  دةناسرثتةوة. لة اليةکي ديکةوة نؤمؤسةکاين هثرؤدؤت

و  ، سـؤغدييةکان ، خارةزمييـةکان هاصؤزتر دةبـن. ئـةم مثژوونووسـة پارتـةکان    

تاالن  ۳۰۰ي شازدةوة و دةصث تةنيا ي، سةرجةم دةباتة نثو جةغزي ساتراپئاريةکان

  زثويان پيتاک داوة و ئةمةش توثژةراين پاک نيگةران کردووة.

دا هـةرکام   لـة کؤتـاييی سـةردةمي هةخامةنشـی     ئةگةرچی ئارية و پـارت 

ـ    ةرچاو لةسـةر  هةرمثثکي سةربةخؤ بوون، بةآلم ذةنگة هيچ گرفتثکـي گـةورة و ب

نيشان نةدابث هةتا لـة دةوري  گرتن و يةکثتيي ئةوان لةم چاخةدا خؤي  ذثگاي يةک

کة دواتـر پـاريت بـة     هريکانيا کؤببنةوة. هةر بؤية نةچوونة پثرسيت هثرؤدؤتةوة

بـةرةو ذؤژهـةآلت و دةروازةي    ييةکةيةکپارچة داناوة؛ بـةآلم پـةرةگرتين سـاتراپ   

شـبينيمان دةشـةمزثنث. ئةوانـةي پثيـان دةگـوترا      ، واديارة هثنـدثک گة فةرغانة

دةياخناتةوة بةربريان، بة شـثوةيةکي ئاسـايي دةبـوو    » سترابؤ«و  کانييةخةزةر

کةوتبانة باصي ذؤژاواي دةرياي خةزةر، بةآلم ناويان لة دوو نؤمؤسي يازدةهـةم و  

 ، ئةوان لةگةص سةکاکان١دا هاتووة. ئةگةر دةقةکة هةصة و پةصةي تثدا نةبث پازدةهةم

                                                            

 سـةکای «هةتا ذادةيةک ئـاوا چـاک بکـا و     ليضثز واي بة باش زانيوة کة دةقي هثرؤدؤت -١
دابنث. دةستةيةک لة توثژةران هةوصـيان داوة  » و خةزةرييةکان سةکاکان«لةبري » خةزةري

ايـةکي  بدؤزنـةوة؛ بــؤ وثنــة جثگ    لة باصةکاين ذؤژهةآلتيتر، نيشتمانثک بؤ خةزةرةکان
  .وةکوو کشمري
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ان پثکهثناوة. ناوةکاين ديکةي نثو نؤمؤسي يازدةهةم ناناسـرثنةوة،  يساتراپييةک

بن کة لـة نثـوان    »سترابؤ«و  »پؤليبيووس«پؤزيکاکان ذةنگة هةمان ئاپازيکاکاين 

يـةکان  »داريت«يـةکان و  »مانيت پانيت«دةژيان.  دا و جةحيوون سةحيوونذووباري 

خراونة دةروازةکاين خةزةر، بةآلم هيچ بةصگةيةکي پتةو سةبارةت بـةم بؤچوونـة   

  .١نةخراوةتةذوو

ـ سريوة و جريوةي شؤرةکات و خ شةپؤيل بث چؤل و بياباين شةپؤل زةآلين ي

لةوبةرةوبةري ذووباري سـةحيووين سـةروو هـةتا سـةدان کيلـؤميتر      بابردةصة، 

دةستيان تثکگرتووة و ئاوي بةخوذ سةريان تثناکثشث و تةنيا چاآلوي سـوثراويان  

لثية. ئةو چؤمةآلنةي هةن هةناوي ئةوةيان دةبةردا نيية کة لةم بةيارانة تثپـةذن.  

ئةو و  وةکوو زةذئةفشانوکاص تةنيا دةکةوثتة ناوچةيةکي بةرتةسکي  هةر بؤية کشت

دا ذؤدةچن. پةرةگرتين ئةم ئاوةدانيية و  مةصبةندانةي کة ئةم ئاوانة بة سينگي زةوي

وکاص گةذاوةتةوة سةر هةصبةسـتين بةنـد و لثـدراين شـةقةجؤگان و      گةشةي کشت

و  لـة مـةرو   دةرياخنستووة کـة  ذاکثشاين دةسکردي ئاو. توثژينةوةکاين ذووسان

، لة سةدةکاين واتة بةرامبةري بةخل و هةروةها لة سةرووي جةحيوونيش خارةزم

دا ذايةصةي ئاوداشنت بووة و تةمةين بةند و  نثوةذاسيت هةزارةي يةکةمي بةرلةزايني

تـؤذةي ئاوداشـنت سـةرچاوةي     شةقةجؤگةکاين گةذاوةتةوة بؤ بةرلة مثژوو. ئةو

بةآلم شثوةي ژيان لة دةرةوةي ئةم  ؛لة تةجةند» ذوود هةری«چؤتةوة سةر ذووباري 

پـرووکثن و   يآنةدا هةتا سةردةمي ئثمـةش لـة ناوچـةي گـةرمثين تاقـةت      ئاوايي

کوثستاين سذوسارد، خؤي لة ژثر خثـوةت و دةواران پـةنا داوة. بةصـگةنامةکاين    

                                                            

 - سـةکا= ئـاب   -بکرثتةوة: ئاپا  ئاوا شی» ئاپازيکا«پثشنيار دةکا هةتا وشةي  تؤماشثک -١
وکاصي چاخی ئاسـن دةکـار    ئةم ناوةي بؤ کشت سةکا [ئاوي سةکا]. لةم ساآلنةدا تؤلستؤف

 واتـة ئاوماصـکي ذثژاوگـةي سـةحيوون     ري ئـاراص، کردووة کة خؤي لة خاکي بةياري زرثبا
ي پاريت بث لة قةراخ باشووري ذؤژهةآليت »دارا«ذةنگة هةمان » داريت«دؤزيويةتةوة. وشةي 

  تورکستاين خةزةر.
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ارناسيي ئاسياي ناوةندي دةريدةخةن کة ئةم شثوازةي مان و هةدانةدانةي شوثنةو

ــةقامگريبووين دةســةآليت    ــة س ــاخي ئاســن و بةرل ــؤ چ ــةوة ب ــرؤض گةذاوةت م

  لةو مةصبةندة. هةخامةنشييةکان

ةو دةوارنشينانةي کة دةکةوتنة نثوان پووشةآلن و گياجاذي ئئثرانييةکانيش 

ناودثر کردوون.هةروةها يان »سةکا«خةزةر و لةگةصيان تثکهةصچوون بة هوونگثر و 

پـةالماري دان بـة الي    و دةرياي ذةشيش کة داريووش هؤبةداراين باکووري دانووب

هـؤز و   تةواوي ئـةو  کانو ئاشووريية بوون. يؤنانييةکان» سةکا« ئثرانييةکانةوة

عةشريةتانةي بة سکووتاي (ئيشکووتای) دةيانناسـني، هـةر ئـةوتؤيان نـاودثر     

دةکــردن. زؤر وثــدةچث ســةکا و ســکووتاي نــاوثکي گشــيت بووبــث بــؤ تثکــذاي 

. هثندثک ناوي تايبةت تؤمار کراون، وةکوو ١دةوارنشيناين سنوورةکاين باکووری

کة نةتةوةيةکي گةورة بـوون و کـوورووش بـة مةبةسـيت لثـدان و       ماساژثتةکان

ـ   بةرةنگاربوونةوةيان لةشکري بةرةو سةحيوون ؤزثکي ديکـةي وةک  ـدةنـگ دا. ه

ئةويش بؤ يةکةم جـار نـاوي لـة پثرسـتی دةهياواکـاين       -بة يؤناين دايي -دةها

  .٢شة باسيان کراوةگذيهاتووة و وةک جةماوةرثکي دةسدرثژيکةري بة خةشايارشادا

، لةسةر بةردةنووسي بثسـتوون  دا لة يةکةم ليزگةي دةهياواکاين داريووش

لة  ،لةو شوثنةي کة باسي توخم و تؤرةمةکاين ژثردةسةآليت فةرمانذةوايةيت دةکا

بـةآلم لـةذثوة باسـي     ؛دا، سةکا بة تاق ناوي هـاتووة  اي حکوومةيت خؤیسةرةت

و دةصث ئةوانة کآلوقووچن. لة باصـي ذاسـيت    پةالماري خؤي دةکا بؤ سةر سکوونکا

صةبةردةکةدا قةآلفةيت سـةرؤکي يةخسـريکراوي کآلوقووچـان    ـبةشي پاشکؤي شةق

، تووشي سث نـاوي  شوثنةي سةکاکان و). پاش ئةم دو۳۴وةبةرچاو دث (بذ:وثنةي 

                                                            

ــی -١ ـــاوي گ ـــری   ن ــابلي لـةب ــةمداراين ب ـــة قةص ــةکان) ک ــريي (= کيمثريان ــةکا«م » س
 شکراية کة ذةنگي کاص ببؤوة.خستوويانةتةذوو، ئا

برييت بوو لة کؤمةصثک خثص و ذةوةنـدي دةوارنشـني لـة    » دايي«لة سةردةماين دواتردا  -٢
 قؤصي ذؤژهةآليت دةرياي خةزةر.
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: لـة  بـريتني ديکةيان دةبني کة هثما و شوثن و نيشانةيان بـؤ دةکاتـة پاشـناو و    

ئةوانةي «و » هائووماضارگا«، »تيگراخائوودا = ئةوانةي کآلوي قووچيان لة سةرة«

ر ئثسـکيتةکاين  بـؤ سـة   کة پاش هثرشـي داريـووش   ،»کةوتوونة ئةوبةري دةريا

بةو ذيزةوة زياد کراون. دةبث دوو هؤزةي سةرةتا خبةينة  ذؤژاواي باکووري دانووب

ونـةبث لـةو    ئاسياي ناوةندي لة ذؤژهةآليت خةزةر. ئةمةش واي ناگةيةنث کة بـث 

جياوازي سةکا  و عةشريةيت لثک صمةصبةندة بةربآلو و بةرينةدا تةنيا دوو تاقمي خث

. دةبث ئـةوة بـزانني کـة تـةواوي سـةکاکاين سـةر شةقــصةبةردةکاين        هةبووبن

دةبينـث کـة سـةکاکاين     کآلوي قووچيان لة سـةرة. هثـرؤدؤتيش   جةمشيد تةختی

تـة  وا ،»ئامريگيـان «کآلوقووچةکني، کـةچي پثيـان دةصـث     قؤشةين خةشايارشا

هائووماضارگا. بةآلم ئةگةر بثتوو لةشکرکثشاين داريووش بؤ سـةر سـکوونکا بـة    

ذووی دابـث و سـةکاکاين مةصـبةندي     سةرهةصـداين مارجيانـا  مةبةسيت [لثداين] 

ناودثر کرابن، ئةو دةم ئةم گرميانةية دثتة » تيگراخائوورا«دواتر به  ئاراص -خةزةر

سـةکاکاين ئةوپـةذي   «دةبـث تايبـةت بـث بـة     » هائووماضـارگا «زناوي گؤذ کة نا

و  hیجةمشـيد  تـةختی «ئةو سؤغدةي کة داريووش لـة بةردةنووسـي   ». سؤغديانا

دا وةک مةصبةندثک باسي دةکا کة سنوورةکاين ئيمپراتؤريي گةياندؤتةوة »هةمةدان

لـةچاو  » هائووماضـاراگا «. کـةوابث دةکـرث   يـةکان  يييؤپيـا ، واتة نثو ئيتکووش

دةستةيةک لة توثژةران گومانيان چؤتة خبرثتة باصي ذؤژهةآلتيتر. » تيگراخائوورا«

بةآلم ئةگةر  ؛ونذاما کيانگ لة سني و کةسانثکي وةکوو کانؤن ذاولينسؤن سةر پامري

باشتر وابوو سکاکان وةک ئةو خثص و هؤزانة خبرثنة بةرباس کة کةوتوونة  ،وابث

، نةک ئةوبةري سؤغديانا، هةروةک خودي داريووش دةصث. جا کةواية ئةوالي بةخل

و و لةگـةص  ) بـة شـوثنثکي شـياوتر دثتـة بـةرچا     (سـريدةريا  سنووري سةحيوون

بة  ١يش يةکتر دةخوثنثتةوة کة الي واية واژةي هائووماضارگا»گثرشثضيچ«بؤچووين 

                                                            

 ←دا، هثالنيکووسي نووسةري يؤنـاين باسـي دةشـتثکی    زايني لة سةدةي پثنجةمي پثش -١
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ئةم نازناوة هةر هي ئـةو  » . نؤشةراين هائووما«دا واتة  باري مانايي و ذيشةناسي

  .١ناودثر کراون» توورا«هؤزةن کة لة ئةضثستادا بة 

، ئةرث تؤبصثي ئةو سةکايانةي کة ئثراين ناسيويانن، لثرةدا پرسيار ئةمةية

دا يةکدةست و يةک تؤرةمة بووبن؟  هةروةک بةگشيت وايان داناوة، بة باري ذةگةزی

دا بـرةوي   گومانی تثدا نيية کة چةند تومخةی زماين هيندوئورووپايي لـة نثويـان  

 ی ميسر»مثمفيس«لة  بةآلم دميةن و ذوخساري قةصةمکثشی سواراين سةکايي ؛بووة

بؤ براي شا » کارتازيس«لةسةر ناوي » نؤصدکث«دةچن. لثکدانةوةي  وةکوو مةغؤالن

واية دةبث کارداشي يـان  ، کة پثي ٢ئةسکةندةردالة دةقي يةکثک لة مثژوونووساين 

بث. داريووشي يةکةم  کردنةوة شياوي بري لث ي بث، ذةنگة هثشتاشقارداشيی تورک

ي خؤي وةک هؤز و نةتةوةکاين ژثـر دةسـةآليت دةناسـثنث.    يسث لةشکري سةکاي

هةصـةية،   لثمان ذوونة کة ئةم بؤچوونـة سـةبارةت بـة ئثسـکيتةکاين ئورووپـا     

 ؛ةکي سةکايي دةکـا دا باسي چةند تومخةي لة نؤمؤسي پازدهةم ئةگةرچي هثرؤدؤت

گرياو  ثرئةوان زياتر وةکوو بةک بةرةنگاريان بوونةوة، ييةکاننبةآلم دواتر کة يؤنا

                                                                                                                                                  

يـا   ئـاموورگؤس «پادشايةکي سـةکايي بـة نـاوي    ». ئامريگيون« دةکا بة ناوي سةکايي→
باسي دةکـا. هائوومـا (سـووما)     دةبث بةو شوثنةوة ناودثر کرابث و کتثزياس هوومارگؤس

رگـرياوة و ئثسـتا   ئثـراين بــووة و لـةو گيايـة وة    -نـاوي خـؤشاوثکی پيـرؤزي هيندي 
  ناناسرثتةوة.  

دا، »يادنامةي ژان دؤمناش«، ذوانگةيةکي ئثرانييانة سةبارةت بة هووم لة بذ: گثرشثضيچ -١
  )،Louvain 1974» (پــــی. ژينــــؤو«پثـــــداچوونةوةي ئةمحــــةد تةفــــةززويل و 

 .  ۵۶ -۵۴ل 
. دةصثن ئةو قاپثلکةسةرانةي لة گؤذةکاين ۱،۷ثيب حةوتةم، ذووفووس، کت کوورتيووس -٢

لـة ئاسـياي ناوةنـدي دؤزراونـةوة و     » ئيلي«دا لة لثواري ذووباري  سةردةمي هةخامةنشی
دةچن. ئةو دمي و دميةنانةي کـة لـة    بن، وةک قاپؤذي دميةين مةغؤالن ذةنگة ئي سةکاکان
، دةچنـةوة سـةر هثمـا و نيشـانةکاين     دا سةبارةتة بة ئثسـکيتةکان  تیکؤمةصةيةکي بوقرا

کـة نيوميترثـک قيتـة و درثـژة، تـازة لـة        مةغؤالن. پامشاوةي کآلوثکی قووچي سـةکايي 
 دا دؤزراوةتةوة. گؤذثک
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نةک وةک هؤزان و گةالين سةر بـة ئيمپراتـؤري.    کةوتبوونة خزمةيت ئثرانييةکان

رنشـينانة سـةر بـة    کةواية ذةنگة سةبارةت بةو مةبةستةي کة تـةواوي ئـةو دةوا  

گومـان ئثـراين توانيويانـة     بـووبن، بکةوينـة دذدؤنگـی. بـث     پادشايةتيي ئثران

ةيوةندي و نثواين خؤش و ئاشتيخوازانةيان لةم سنوورة دوورودرثژةدا لةگـةص  ـپ

مافوورةکانيــان بــؤ هــةرمث و وآلتــاين  و هــةر چةنــددراوســثيةکانيان بپــارثزن 

دنيـاي ئةوبـةري    لةگـةص  انمةبةسيت ناسياوبووني آلم بةدوورةدةست چووبوون، 

وةک چلـؤن هثـرؤدؤت زانيـاريي خـؤي     جا سنوورةکانيان ذةنگة هةندثک بووبث. 

ئثسـکيتيی دةريـاي ذةش وةرگـرت و     -دةربارةي ئةوان لة سةرچاوةکاين يؤناين 

سةبارةت بة خثص و هؤز و عةشريةتةکاين ئاسياي ناوةنديش هـةر ئـةو ذثگايـةی    

ثدةچث کة ئةسکةندةريش نةيتوانيبث زانيارييةکي ذاست و دروست سةبارةت پثوا، و

  دةرث وةچنگ بثنث.ـةوثنـي ئـانـبة ذةوگة ئاوييةک

بةشاين گؤشـةي باشـووري ذؤژهـةآليت دةريـاي خـةزةر، کثوپـارةي        شان

هريکانيا (وةرکانة = گورگان) ذاکشابوو کة جةنگةي تثپةذيين ئةسکةندةر لثيةوة، 

بوو. ئةم ناوچةية ئثستاکة لثذةوارثکي شاخستانيية و » زةدراکارتا«پايتةختةکةي 

مثشة و قاميشةآلين ، هةصگةذاو وزاري شني بنارةکاين پذن لة چثنک و چيمةن و زةوي

چذ و چؤمـاوي قـوذاو، خانووبـةرةي گالثشـةپؤش و ئةسـپاين قةصـةوي چـاک        

بةآلم ئـةم   ؛)c۲خوصقثنن (بذ: وثنةي لةوةذاو، دميةين جوان و دصذفثين گوندةکي دة

ناوچةية لة سةردةمي کةونارادا هةروةک ئثستا، لةبةر پثشثالن و خاپوورکراين بة 

شةپؤيل هرووژمي ذةوةندان، پـةرةي نةئةسـتاندبوو. نـاوي هريکانييـةکان لـة      

 بةآلم وةکوو قؤشةين نثو بنکةکاين سةربازي لـة  دا نةهاتووة، پثرسيت دةهياواکان

دةصث، هريکانييةکان لة وورووشنامةدا ککتثيب  لة باسيان کراوة. گزنفؤنهةرمثان 

کشـاوي   سـةر  زةماين پادشايةتيي کوورووشي گـةورةدا بـاوةذپثکراو و بـاص بـة    

بوون. بةشي هةراوتري لثواري شةداري باشـووري دةريـاي    شاهانشايةتيي ئثران
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کثشـاوة. ئـةم    ري بةري پشتةوةي باصـيان تثـک  خةزةر، کةژ و کؤي بةرزي لثذةوا

گؤيـا  ». کادؤوسـي «ناوچةية هؤزثکي پذجـةماوةر و شـةذکةري لثيـة بـة نـاوي      

ذا بـة   ئاکامي کردوونة سةر کة لة سةردةمي باوکی هثرشثکي بثئةردةشثري دووهةم 

مريات بؤي مابؤوة و سةرةجنام نيو سةدة دواتر ئةويش کارةکةي هاويشـتة سـةر   

ي خؤي. کةواية چونکة ئةم ناوچةية چـاک نةکةوتؤتـة بةردةسـيت    شاين کوذةکة

، ذةنگة هثندةيان پثمل نـةبووبث و باشـيان دةسـةآلت بـة     فةرمانذةواياين پارسی

دا نةشکابثتةوة. لثرةدا وا باشة ئةوةندةش بزانني کة وةختايةک ئةسکةندةر  سةری

چ ذثگايةکي يةکسةرة لة لثـواري  هةوصي دا هةتا لةوثوة بذواتة باصي ذؤژهةآلت هي

  باشووري دةرياي خةزةر خؤي نةدةنواند. 

، ذةنگـة هـةر   وداخ و چيا هـةرة بـةرز و ذووتةنـةکاين ئةرمةنسـتان     شاخ

لةم وآلتـةدا  . ، کةوتبثتة ژثر ذکثفي ئيمپراتؤريي مادماوةيةک پاش گرياين نةينةوا

دا خؤيـان مـةآلس بـدةن و     ناچـار بـوون لـة تـةواوي وةرزي زسـتان     خةصکةکةي 

دةتوثتةوة و نةجووصثنةوة هةتا وردةوردة ذةشانگ پةيدا دةبث و بةهار دادث و بةفر 

وکاص  ذادةسث و شينکة سةر لة خاک دةردثنث و گرد و الپاص لةوةذيان  زةوي بؤ کشت

نـاوي   دا بـة  هةخامةنشیلة نثو ليزگةي دةهياواکاين خؤش دةبث. ئةم سةرزةمينة 

ی ۴۰۱اتة دوو نؤمـؤس. زسـتاين ساصـي    کدةي بةآلم هثرؤدؤت ،دةرکةوتووة ئارمينا

ذثيةکي پثچاوپثچي ةپ.ز. ئةو دةمةي کة لةشکري دةهةزار کةسةي يؤناين بة کوثر

اپيية سةخيت ئةم خاکةدا تثپةذين، پيتاک و پادارانـةي جودايـان لـةم دوو سـاتر    

وةرگرت و تةنانةت تووشي دوو دةستة سةربازي جياوازي هةردک هةرمثةکة بوون 

کة دةگةذانةوة شوثين خؤيان. تاقمثک لة زانايان وايان پث باشـة ئـةو خاکـة بـة     

ان لـة  ساتراپييةک دابنثن و دةکةونة بةصگةهثنانةوة کة يـةکثک لـة مريهةرمثـةک   

ـ    بةآلم کارثکي  بةردةسيت ئةوي ديکةدا بووة؛ ة دژوارة ئةگةر بثتـوو پثمـان وابـث ک

ي دؤست و نيزيکي هةرة باوةذپثکراوي »ترييبازووس«ي زاواي شا يان »ئؤرؤنتثس«
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شا، پلةيةکي ئاوا نزميان بؤ بذابثتةوة. نؤمؤسي يةکةم نؤمؤسي سـثزدةهةمة کـة   

زؤر  .واديارة لةگةص هةرمثةکةي ترييبازووس يةکتر دةگرثتةوة و دةبـث هـةو بـث   

کـة بـة زمـاين    » هائيـک «هـؤزثکي نيشـتةجث بووبـث بـة نـاوي       لةوث وثدةچث

دةبـث لـةو شـوثنة     هيندوئورووپايي دواون. بؤ دؤزينةوةي پثناسـةي هائيکـةکان  

 ناودثر بگةذثني کة دةکرث ئةو دةم بة بةشي گةورةتري باصي ذؤژاواي ئةرمةنستانی

واتـة   ئوورارتـوو بکةين کة جةنگةي کووژانةوةي چـرای دةسـةآليت پادشـايةتيي    

. نؤمؤسةکةي ديکة نؤمؤسي هةژدةية و بريتيية لـة پامشـاوةی خةصـک و    ئاراراتة

و لـة   )(وان کة وثـدةچث لـة ناوچـةي تووشـپا    » هةصديان«جةماوةري لةمثژينةي 

] = ئـةرةس  = ئـاراز  [ئـاراس  لة دؤصي ئـاراکس  ئوورارتووناوةندي قةآل و قاميةي 

، واتـة  ئاراراتةوةبنةگر بووبن. ئةو جثگاية واديارة کةوتؤتة پشت قةآليت ئثستاي 

. ئةم مةصـبةندة  ١راتووي زانيوةووبة ئ ينسؤني کة سثر هثنری ذاولئاالذوودهةمان 

لـة دةوروبـةري   » ماتييـةن «چةند بةشثکي مادي گةورةش دةگرثتةوة ياين هةمان 

گؤيل ورمث و بازنةيةکي پثچاوپثچ و هةزاربةهةزاري پذ لة دةرة و دؤصـي قـووص و   

لة بةشي  هةروةها ساسپثرييةکانيش .هةصدثر و هةصةموويت سةرووي شيوي دجيلة

 ٢يـةکاين »ييووکـارد «ي  پ.ز. ۴۰۱باکووريتر دةکةوتنة نثو ئةم بازنةيةوة. ساصـي  

چياکاين ذؤژهةآليت دجيلة، واتة لةو شوثنةي کة باصـي خؤرنشـني و خؤرهـةآليت    

 رثژخايةن سةريان وةبةر ئثرانييـةکان دذووبارةکة يةکتر دةگرنةوة، بؤ ماوةيةکي 

                                                            

لة دةقـي بـابليي    دا هةية و لة نثو دةقي نووسندةکاين بابلي» ئووراشتوو«ئةم ناوة واتة  -١
» هاصـدی «ية. ناوي »ئارمينا«دا هةر ماوةتةوة و لةبري  بةردةنووسةکاين پارسيي کةوناراش

کة گؤيا خةصکثکي دةسـکةرةوة بـوون و   » کةلدائي«و بؤتة  چؤتة نثو نووسراوةکانی گزنفؤن
ــةکان ــةر ئثرانيي ــة بةرلــة ســةردةمي کــوورووش لةگــةص  نــةهثناو ســةريان وةب ة. ذةنگ

 لة ئةرمةنستان ئةرمةنييةکان تووشي دوژمنايةيت بووبن. شارستانييةيت بةرزي ئوورارتوو
هيچ کولتوورثک نةيتواين جثي پذ بکاتةوة و هيچ ئاسةوارثکي گرينگـي کـةونـارانـاســي   

  لة پاش بةجثنةماوة.
  .و.، کوردووييؤشي، کاردووييکارد -٢
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نةهثناوة و ئيتر فـةرماين شـا لـة بـاکوور بـذي نـةکردووة. واوثـدةچث هـؤز و         

) کة هثرؤدؤت باسيان نةتةوةکاين دراوسثيان هةتا کةناري دةرياي ذةش (ئووکسني

و گزنفؤنيش ناويـان دثنـث،    فازيسانؤييو  ؤکؤيي، کاليبسئاتدةکا و بريتني لة 

کة هثرؤدؤت لة نؤمؤسـي  » سيا پاکتی«تةواو سةربةخؤ بووبن. ناوچةيةک بة ناوي 

دابنـثني کـة    دا باسي دةکا تةماويية و مانا بة دةستةوة نادا و دةشث واي سثزدةهةم

» وان«لةسـةر هةصـةت و هةصـةموويت چيـاي      هةصةيةک ذووي داوة. خةشايارشـا 

بةآلم واديارة تاقة ئاسةواري ناسراوي سةردةمي  ،بةردةنووسثکي لة پاش بةجثماوة

و » ئثرةوان«ی پةناي »بةرد ئارين«لة  ةهةخامةنشي لة ناوچةي نؤمؤسي هةژدةهةم

دا  لة نؤمؤسـي سـثزدةهةم   .بث» رماويزئا«دةکرث هةمان  وةکوو کؤشک دةچث، کة

. لـة  ١هةبث ي نيزيکي ئةرزةجنان»تةپة ئالتني«هةرةسثکی ئةوتؤ لة  ذةنگة کؤمةصة

ي نيزيک قولينچکي »تةپة هةفتاوان«کة لة بازي رسةکةندةوکؤژةيةکي تازةي قةآلي 

تييةن کراوة، ئاسةواري چينثکي ووري ذؤژاواي گؤيل ورمث لة خاکي [کؤين] ماباک

  سةر بة دةوراين سةرةتاي دةسةآليت هةخامةنشي دؤزراوةتةوة.

هـةتا   لة باکووري ئةرمةنسـتان  ئيمپراتؤريي ئثران دا لة ذؤژگاري هثرؤدؤت

 قةفقازيان زانانی عةرةب پةرةي ئةستاندبوو. جوغرافی [چياکاين] قةفقاز حةوشةي

زمان دةکا کة لةوث خةصـک پثـی دواون.    ۷۰باسي  سترابؤ». کثوي زمانان«ناوناوة 

يگثذثتـةوة بذوايـةکي واي   ةوة دة»سثتيمؤسـتثن «لـة زمـان    کة پلينی ۳۰۰ژمارةي 

ئةم ناوةند و بنکة کرث. دة لثزماين  ۵۰پثناکرث. تةنانةت ئثستاش باسي هةبووين 
                                                            

پثکهاتةي ئةم دوو هةرمثة کة لثرةا خراوةتةذوو، دةگةذثتةوة سةر ئةم گرميانةيةي کـة   -١
] = ئـاراز  [ئـاراس  و دؤصـي ئـةرةس   يةکان لة مةصبةندي ئازةرباجيـانی ئثـران  »ساسپری«

ي تـازة بـن بـة    »کـازا «و  ةکاين گزنفؤن»هثسپريت«نيشتةجث بووبن. ناکرث ئةوان هةمان 
دا خانة و النةيان کـردةوة. کاردؤشـي    و ترابووزان کة لة مابةيين ئةرزةذؤم» ئيسپري«ناوي 

دابـذابوون   = کاردووکووي]يةکاين سةربةخؤ کة واديارة لة ساتراپيي ئؤرؤنتثس اردوويي[ک
کةم بـنج و بنـاواين ئـةو     يان النی (نؤمؤسي هةژدةهةم)، واوثدةچث کة بابةگةورةي کوردان

  بن کة لة سةردةمي ساسانييةکانةوة لةوث ژياون.ئةمذؤ  زمانةي کوردستانی خةصکة ئثراين
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شاخستانييةي نثوان دةريـاي ذةش و دةريـاي خـةزةر زؤر وثـدةچث لـة مـاوةي       

بريکراوةکان. لـة باصـي    دا مووزةيةک بووبث لة توخم و تؤرةمة لة هةزار ساآلن سث

و لة ژثر  تةذةزنکة لة لثذةواري  ک هةبوو بة ناوي کؤصخيسوپث ذؤژاوا گةلثکي ذثک

پيتاکيان نةداوة بة  دا دةژيان. بةپثي گثذانةوةي هثرؤدؤت ئامساين ساماصي هةوراوی

و هــةر ديارييــان نــاردووة. لــة قؤصــي ذؤژهــةآلت، لــة ناوچــةي   ئثرانييــةکان

، ذةنگة سـاتراپييةک هـةبووبث   ٢ی نيزيکي تفـليس و [ذووباري] کوذ»١وسخثتاوم«

 ئثرانـی گومان کؤمةصثک پةيوةنـدي لةگـةص    (نؤمؤسي پازدةهةم يان يازدةهةم). بث

کةونارا لة ئارادا بووة، بةآلم ذوون نييـة کـة ئـةم پةيوةندييانـة لـة سـةردةمي       

  هةتا کوث پثهةآلچوون و داخوا هةبوون يان هةر نةبوون. دا هةخامةنشييةکان

قةف و دانةبذاوانة بـة   چيا قةف و ئةم زجنرية وآليت کثوةکاين زاگرؤسة ماد

ـ    دا يةکجار لثژن و لةم باصـةوة بـانووي ئثـران    ذووکاري دجيله ة ـپثکـدثنن کـة ل

يةکاين باشووري ذؤژهةآليت سةريان دةگاتة  و ئيکباتانةوة هةتا بةرزايي بثستوون

سةرزةمينثکي پذ خذ و دؤصي بةذثژةوي واية ). ئثرة  a۳گةز (بذ: وثنةي  ۴۰۰۰تا  ۳۴۰۰

ـ   ۱۸۰۰تا  ۱۲۰۰کة بةشي هةرة زؤري کةوتؤتة بصيندان و  ـ ـگةز، لـة ذثک اوة ـي دةري

باکووری بةآلم  ٣؛)b۳وکاص لةبارن (بذ: وثنةی  ؤ کشتدا ب و لة سةردةمي هثوری بةرزة

و دةروازةکـاين   ٤چياکانی ئـةلبورز  ةريپسانةوة بانوويةک بووة کة تا زجن ماد بث

                                                            

  متسخثتا. -١
  .و.کؤر، کوور -٢
، بةآلم دا شوثنةوارناسان کةوتوونة توثژينةوةيةکی زؤر لة لوذستان لةم ساآلنةي دوايی -٣

بةداخةوة هثشتاش مثژووی کولتوورةکاين چاخی ئاسن  ذوون نةبؤتـةوة و سـةبارةت بـة    
سةردةمـی هةخامةنشييةکانيش هـةروايـة. سةبـارةت بـة مثـژووی هةوذگـةری بذواننـة   

، »بؤ فارس و کؤچی پارسةکان لة شووش Iگوندی هةخامةنشی «، »د. سترؤناخ«نووسيين 
  .۲۴۸ -۲۳۹)، ل XXXVI )۱۹۷۴، عثراق

زايـيـن.  ، سـةدةي پـثنـجةمي پثشدا لة نووسينةکاين ئؤرؤزيووس زينواتة ئاريووبةر -٤
 ة بث(؟!).و.]»هةصؤبةرز«يان » هةرة بةرز«اليان واية دةبث  [هثندثک لة نووسةراين کورد
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ذؤژهةآلتيشـی کـة پثـی دةگـوترا     ). باصـي  c۱بؤتـةوة (بـذ: وثنـةي    درثـژ  خةزةر 

ةآلين ناوةندي پةذي هةصـدةدا و بـةرةو   شؤرةکات و خيزهةتا دةشتی » پارةتاکثن«

کـة   تةنينةوةي دةسـةآلتی مادةکـان  باشووري ئيسفةهاين ئةمذؤ دادةکشا.  پارسی

ا بؤ کؤبوونةوة و ـی ذثگـ، تواندةگةذثتةوة بؤ بةرلة پةيدابوونی هةخامةنشييةکان

ت لة هةگمةتانةی پايتةخيت خـؤش بکـا کـة لـة     سةقامگريبوونی بذست و دةسةآل

) خؤي دةنواند (بذ: وثنةي (ئؤرؤنتثس يةکانی پشت لووتکةی چيای ئةلوةند بةرزايي

a۳کة دةستمان بة کؤمةصثک بةصگةنامةی شوثنةوارناسی ذانةگا بؤ ). هةتا ئةو کاتةي

نةريتـة بکـةين و بـة    ، نـاتوانني حاشـا لـةم    بردنةوةپاشي قسةکانی هثـرؤدؤت 

]ي سـةرزجنريةي مادةکـان ئـةم    [ديـاکؤ  بايةخی دابنثني [کة الی واية] ديائؤکؤ بث

زايني، کؤشک يان  پثششارةي هةصبژاردووة و دةوروبةري کلکةی سةدةی هةشتةمی 

 ؤت بريتی بـوو لـة هةگمةتانـة   قةآلتثکي لث ساز کردووة. نؤمؤسی دةهةمی هثرؤد

يــةکان و »پــةريکاين«) و پامشــاوةی ســةرزةمينی مــاد لةگــةص    (هةمــةدان

ةکان. هةوصي تازة بؤ پةرةپثداين قةصةمذةوي ئـةم سـاتراپيية   »ئؤرتؤکوورؤبانت«

لةگةص هريکانيـا   يةکان، لة ذووی ئةوةی کة ناوي پةريکانيهةتا دةگاتة تورکستان

يةکتر دةگرثتةوة، وةک بؤچوونثکي ناتةواو ديارة.  (وةرکانة) يان تةنانةت فةرغانة

بـة واتـای    وةکوو واژةيةکي يؤنانیهةروةها لثکدانةوةی واژةي ئؤرتؤکوورؤبانت 

و دص قنياتی پث ناهثنث و ناکرث مةبةست ديارة هةصگثذانةوةي پثوة» قيتةي شکؤدار«

ي دووةهـةمی  »سـارگؤن «ساصـژمثرةکاين   دا لة سةکا کآلوقووچةکان بث. لة ذاسيت

  يان کردووة.»ريکانوواب« باسی مةصبةندی ماديي پادشاي ئاشوور

) کـةوتبووة دةشـيت بانـةگري    (شووشـان  شاری کؤن و کةونينةي شـووش 

و بؤ ماوةيةکي دوورودرثژ بة پايتـةخيت پادشـايةتييةک    باشووري سةرزةويي ماد

کة کة خاپووريان کرد. ئةم خا و نةبووکةدنةسسةر بانيپاص دادةندرا، بةآلم ئاشوور

راوة: ـاسـزجنرية زؤنگاوثک لة دووچؤماين دادةبذن بة سث ناوي چةشناوچةشن ن
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يـةکان يـا    سةرزةميين کيسـوويي  -۲. دا هاصتاميت واتة عيالم لة زماين خؤجثيی -۱

ثتـةوة سـةر   کة ذةنگة ذيشـةي بچ  ،دا لة نؤمؤسي هةشتةمي هثرؤدؤت کاسيانةکان

پثرستی دةهياواکاين پارسيي  ] لة[ئووجةئووضجا -۳و ئاشووري.  ی بابلی»کاشوو«

ووزي عةرةبی و خووزستاين ئةمذؤ). ئةم سةرزةويية پاصي بة چياکاين هکةونارادا (

تووشـي دوو نـاو دةبـني کـة      کةم النیصثني سث، دةدا و ئثمة ئةگةر نة زاگرؤسةوة

خةصــکي ئةوثنــدةرثيان پــث نــاودثر کــردوون و دواتــر لةگةصــيان   يؤنانييــةکان

وکاصـن و   تثکهةصچوون و گوتوويانة دةستةيةکيان لة دةشت و بناران خةريکي کشت

، کة ، کؤسيائؤييلة: ئةليمائؤيي بريتني و نيچياي ذاوکةریدةوارنشينی قؤصثکيان 

دةگرتةوة. ذةنگة نـاوي   و خاکي بةختياريي بةشي هةرة زؤري مةصبةندي لوذستان

لـة جةنگـةی تثپـةذينی ئةسـکةندةردا لـة چياکـاين       کـة  بث،  سثهةم ئؤکسيئؤيي

ي. تاقمثک لـة  رگرت و کةوتنة بةرةنگا لثبةرةگةيان باشووری ذؤژهةآليت شووش 

بـوو کـة    زانايان اليان واية کة شـووش ناوةنـدي هـةمان پادشـايةتيي ئانشـان     

بةشـاين ئـةو    دةبـث شـان   کـةم  النـی کوورووشي گةورة بة مريات بؤي مابؤوة يان 

پثکهـاتين  هةروةها گوتوويانة کة دةرةبـةگاين پارسـي بةرلـة     ١مةصبةندة بووبث؛

تةنانةت وای بؤ چووة  ئيمپراتؤريي هةخامةنشي لة عيالم نيشتةجث ببوون. يوونگ

جةمشيد،   ي تةخيتـانـلةسةر شةقـصةبةردةک (ئووضجا) کة شاندي نوثنةرانی عيالمی

نثـو بازنـةي    بةآلم ئـةم کـارة لـة    ؛ية ان هيند و ئورووپاييـةتيـةآلفـةن و قـدمي

دا ناناسرثتةوة. ئـةوةی ديـار و هةسـت پثکـراوة هةصـکةوتنی       ثساکاين هونةریذ

بة شـوثنثکی شـياو   کة دا  ناوةندي شووشة لة نثوان ذووبارة گةورةکاين زاگرؤسی

دادةندرا بؤ پةنا گرتنی زستانانةی کؤچةران و ذةوةنـداين چيـايي. شـووش ئـاوا     

گومان لـة ذثـي    دا بشکثنثتةوة. بث ة سةريانتواين هثز و بذشت و دةسةآليت خؤی ب

                                                            

  ئةمذؤ ئةم بؤچوونة قبووص ناکرث. -١
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وگؤذي بةرهةمي دةسکرد کة بةرلة زةماين کوورووشـةوة دةهـاتن و    تةتةران و ئاص

  کؤمةصثک پةيوةندي هةبووة.  دا دةچوون، لة نثوان شووش و پارس

اصثکي هثصني، سةرنج بدةينة سةر خ بةجث وا چاکة بةرلةوةی سةرزةمينی ماد

بـة نشـيمةنگاي   و ئيکباتان  بريکراوي شوثنةوارناسييانة. کؤشکةکاين شووش لة

پادشايان دانـدراون و دژوارة بؤمـان بسـةملث کـة مريهـةرمثثک لـةوث بارگـا و        

ي خؤی بووبث و بثجگة لة بارگای شا، ئةويش کؤشکثکی ساز يحةرةخمانةی تايبةت

نگای مريهةرمثةکان دةبث لة دةوروبةري ئـةم  کردبث. کةواية بؤ دؤزينةوةی نشيمة

کـة تـازة لـة شـووش     » کؤشکي شاپوور«شوثنانة گةذان و پشکنني دةست پث بکا. 

دؤزراوةتةوة، هةم ناوةندي پادشايةتی و هـةم خانـةمريي مريهـةرمث بـووة. لـة      

ی ۳۱۶صـي  زستاين سا ئيکباتان کؤشکي هةرمث، واتة ئةو شوثنةي کة ئانتيگؤنووس

، کتـثيب  دؤرووسيـؤ زاييين لث تثپةذ کرد، لة گوندثکی دةرةوةي شار بـوو (د  پثش

دةيهـةوث پثمـان بسـةملثنث،     ) جا ذةنگة، هةروةک ئيزيـدؤرووس ۴۴يازدةهةم، 

  .داوثين چياي ئةلوةند ] لة[ی هةمةدانکةوتبثتة دةشتی سةرسةوزي ئةسةدئاباد

لة داوثن و الپاصـي   و فورات وبةريين نثوان دوو ذووباری دجيلة پثدةشتی پان

 ۱۱۳۰کثوةکاين ئةرمةنستانةوة هةتا کةنداوي فـارس پـةذي هةصـداوة و نيزيکـةي     

گـةزثک بـةرزتر لـة      اکيلؤميترثک کشاوة. لة نثوةذاستةکانی ئةم دةشتة و پـةجن 

ؤ و پووشةآلين دوو ذووبارةکة خؤی دةنوثنـث و  رئاوماصکی ويشکا ئاستی دةرياوة،

ا لثدراون و ذةنثو دثن. ـورمـدا دارخ لة بازنةيةک پاش هثندثک هةصکشان وردةوردة 

جياوازن و الی بةرةوة، واتـة   ةةواو پثکةوـبةم شثوةية دووچؤمانی سةر و خوار ت

، دةکرا بة هةصبةستين بةند لة ماصکةی کة دةکرث ناوي بنثني بابلئةو پثدةشتة ئاو

لثواری ذووباری فورات و لثدانی شةقةجؤگان پاراو کرابا. لة سـةردةماين کـؤن و   

کةوناردا ئثرة جؤيةکي چاکي لث هةصـگرياوة و دارخورمـا بژيـوي زؤروزةوةنـدي     

ش لة سايةسةري ئةوانةوة دابني خةصکيان بةرهةم هثناوة و پثداويستييةکاين ديکة
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بةآلم  ،شکارؤيةيبوون. دةشيت دووچؤماين سةروو زؤربةي پووشةآلن و بيابان و و

پذة لـة دؤص و دةرةي   لة پاص نثوةذاستةکاين ذووباري دجيلةدا سةرزةميين ئاشوور

کة دانةوثصةي زستاين و قووص و هةوراز و لثژی چيايي و لة باصي ذؤژهةآليت چؤماوة

پثنسةد گةز هةورازتر لـة خـذ و   تا ميوةي ناوچةکاين فثنک ذةنثو دثن. چوارسةد 

وزاری  زةوي شيوان کة دةگاتة بناري چيا، لة کلکةي باکووري پثدةشيت دووچؤمان

 دةشتةکةیبةآلم  ؛بةذثژةو هةن کة جؤگة و جؤبار تثيان دةگةذثن و پاراويان دةکةن

ـ ـدا ب ئاوترة کة لة تةواوي مةوداي ساص بةرةوةی زؤر لةوة ويشک و بث نةي ـکرث ب

ا خةصکيان پثوةدةنووسـث و  وگريث . لثرةش هةر ئةو دؤآلنةي ئاويان پثدا دذبلث دا

ــ ـــدةک ـــصثي جثگـرث ب ـــاي ـــةکي ل ـــةبارن ب ــةرم و ـؤ ذةوةندةک اين ناوچــة گ

  .خيزةآلنةکاين سووريا

ناوچـة و مةصـبةند هـةبوون کـة هـةتا چةنـد        ثککؤمةص وراتلة ذؤژاواي ف

]. ئـةم  ١= ئةوبـةرذووبار [ئةوبةرنـةهر  سةدةيةک هةر پثيان دةگوترا ئةبةرنةهـةر 

 ۱۶۰شوثنة بؤ باری نيشتةجث بوون، چـاکی دةسـت وثذانةدةگةيشـت و دةکةوتـة     

. مرينشينة لةمثژينةکاين ري ذؤژهةآليت دةرياي مةديتةرانةئةوالتري لثوا کيلؤميتر

و سـةيدوون و   يـةکانی سـوور  »ئـارامي «کة لة باکوور بوون، لةگةص » نثئؤهييت«

لة جةرگةی ناوچةي ذاکشاوي ذةخي دةريـا و   تثکذای شارة دةوصةمةندةکاين فنيقی

ثژةوي ذکة لة باشوورةوة دادةکشاية سةحرا، يةکانگري بوون. زةوي بـة  فةلةستني

ي لـة  »لوبنـان «دا، کـة  »سـوور «و » ئـؤرؤنتثس «لثواري دةريا لة درثژةي دةرةي 

بةآلم لة  ،جودا دةکردةوة، دووپات دةبؤوة» هثرمؤن«قةيف چياي ذؤژهةآليت و  قةف

بوون برييت  کة وبار خؤيان دةنواند  هةآليت چيا تةنيا چةند مةصبةندثک بةپيتذؤژ

ی زؤر بـةذثژةوی  خـةمرک لة باکوور، شينکايي و  و حؤمس لة دةورانپشيت حةلةب

                                                            

شـثوازي دةربـذيين    کـةونارادا نـةهاتووة. ئةبةرنةهـةر    ئةم نـاوة لـة دةقـی پارسـيي     -١
  ».ئةبريناري«بؤتة  ي ئةم ناوةية. بة بابلی»ئارامي«
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لة ذؤژهةآليت » عةممان«دةميشق لة خوارووی چيای ذؤژهةآلتيي لوبنان و بانووی 

کة هثندةي شوثنةکانی بةرباسی پثشوو بةذثژةو نةبوو، بةآلم ئاوي پاراوی  نئؤردؤ

دا دةورثکـي  »سـوور «کردنی مةذ لـة ئـابووريي    بةخثووکاصي بؤ دابني دةکرا.  کشت

کة بة خوريي پثويستی مخگةراين فنيقيشی دابني دةکرد بةرچاوي دةگثذا و تةنانةت 

ي بةريين نثوان ئةم ناوچة نشيمةنانة و ذووباری گؤشة سث .ئةرخةوانی ناسرابوون

بـوو کـة ذثبـواران بـة دژواري پثيـدا       فورات، ملسـتان و خؤصـةپؤتةي سـووريا   

گردثکـی داوثـين    ين و ئةويش دةبوو ئةو ذةوگةية بگرنةبةر کـة زجنـرية  ذثدةپةـت

وچؤ، لـة   ةوگةی سةرةکيي هاتدةگرتةوة و کانياويان لث هةصدةقوصني. ذ پاملريای

وة دةسيت پثدةکرد و برييت بوو لة پردي بة لة سنووري کليکيية دةروازةي سوورياوة

لة  بواري تاپساکووس ، لة جثکةصةک و گةمثيان کة هةردک شاين ذووباری فوراتی

دا دةچوو بؤ  بة حؤمس)؛ لةوثوة c۳، تثکدةخستةوة (بذ: وثنةي کارکثميشبةرةوةي 

دا »مةجيدؤ«و بة گةروولةي  »تةبةريية«دةميشق و شؤذ دةبؤوة بؤ بةرةوةي گؤيل 

بوونی  . شوثنی نيشتةجثو ميسر» غةززة«دةخوشي و لة خوارةوة دةگةيشتة لثواری 

ی پ.ز. ديويةتی، کةوتؤتة بـاکوور و  ۴۰۱ساصي  گزنفؤن ري ئةم هةرمثة کةحوکمدا

  نيزيک حةلةب.

بـةرةو   دوای ذووخـاين نةينـةوا   واوثدةچث کة پادشـايةتيي تـازةي بابـل   

ــان  ــاکووري دووچؤم ــةرةی گ ب ـــپ ـــرت ـــووة و ئةوبةرذووب ــانی ـار ل ة زةم

دا ۵۳۹پثوةي زياد کراوة. کةواية ئةو کاتةي کوورووش لة ساصي  ةبووکةدنةسسةردان

ــابلی ــةکان ب ــرت، ئثرانيي ــتواني گ ــنن.  ي ــگ بث ــة وةچن ــةکي ديک ان ئيمپراتؤريي

ــةر    ــل و ئةبةرنةه ــةرةتادا باب ــة س ــة ل ــةن ک ــابلی دةريدةخ ــگةنامةکاين ب  بةص

ــوو  ــةواو وةک ــةرذووبار] ت ــان [ئةوب ــةرمثثک چاوي ــثه ــر ل ــان ک اوة و کاروباري

هةصسووذاوة. بةآلم پاش تثپةذيين شةش ساص بـة سـةر پادشـايةتيي داريووشـي     

تووشي هةرمثثک  دا دا، بوونة دوو هةرمث (ساتراپی). ئثمة لة کتثيب هثرؤدؤت يةکةم
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مؤسی نؤهةم ناودثر کراوة و بريتيية لة بابـل و پامشـاوةی خـاکي    دةبني کة بة نؤ

دةصث بريتيية لة: فنيقيية کة  . هةرمثةکةي تر نؤمؤسي پثنجةمة و هثرؤدؤتئاشوور

دةگوترث  کة پثی سوورياپاشان  و ةوة دةست پثدةکا»ئؤرؤنتثس«لة زارکي ذووباري 

. هـةرمثي بابـل پيتـاکثکي يـةکجار قورسـی داوة و      و دوذگةي قوبرؤس فةلةستني

خواجةسةرا و ئامراز و پثداويسـتيی بـةرچاوي تـر.     ۵۰۰تاالن زثو و  ۱۰۰۰گةيوةتة 

هثرؤدؤت پثی وابـوو کـة ئـةم هةرمثـة دووچؤمـاين سـةرووی گرتؤتـةوة هـةتا         

لة کتثبة بةصگةدارةکةي  تزثوو). لثئ۱۹۴(کتثبی يةکةم،  مةنستانکةوشةنةکاين ئةر

دا سةبارةت بة ساتراپييةکاين سـووريا و دووچؤمـان سـووري کردؤتـةوة و      خؤی

ئـةم   لـةم بةينانـةدا  » ديلثمان«سةملاندوويةيت کة دةبث قسةکةی هثرؤدؤت وابث. 

» ذثگاوباين پادشايةتی«واتة  ،باسةي هثناوةتة گؤذ کة ذةوگةي بةرباسي هثرؤدؤت

لـة   )، دةبـث لـة ذؤژاوای دجيلـة   ۵۲(کتثيب پثنجةم،  چؤتة شووش اردةوةسکة لة 

ـ (دياربةکر ١ئاميدا ث بووبثتـةوة و بـة داوثـين چياکـاين     ) بةرةو باشوور لقثکی ل

ــة» نةســيبني«دووچؤمــاين ســةروودا هــةتا  ــان«ذؤيشــتبث.  و دجيل دژی » ديلثم

ذادةوةستث و دةصث دةبث ئةم بنار و بةرپاصـة کةوتبثتـة   » تزثوولثئ«بؤچوونةکةی 

 دا ئاماژةی پثدةکا. ئةوةندةي هةرمثي ئةرمةنستان کة هثرؤدؤت لة باسي ذثگاوبان

بـةآلم   ؛بـن  هـةو قسةکاين ديلثمان وثدةچث » ذثگاوباين پادشايةيت«سةبارةتة بة 

دةرکةوتووة کة خودی  لة حةرران ئثستا لة ذووی دةقی بةردةگؤذی تازةی نةبوونيد

ثرشـی  واتة زةمـاين ه  .ی پ.ز۵۳۹، ساصی ئةم شوثنة و خاکی پاصةوپاصي نثئؤهيتی

دا  زايـني  ی پـثش ۵۳۹وزؤر نةسيبني لة ساصـي   کوورووش، سةر بة بابل بووة و کةم

وقوآلغی ئةم  و گريابوو. کةواية زؤر وثدةچث قةراغ کةوتبووة ژثر ذکثفي بابلييةکان

پثدةشتة بةشثک بووبـث لـة هـةرمثی بابـل و ذةنگـة تـةنيا کلکـةي ذؤژهـةآليت         

                                                            

  .و.ئامثدی -١
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باوثتة سةرزةميين بابل لة ساصي  ئةوةی پةل ووش تواين بثنةگرتبثتةوة، کة کوور

  دا، لثيةوة تثپةذی.۵۳۹

دةکـةن، بـةآلم هـيچ     پثرسيت دةهياواکاين پارسـيي کـةونارا باسـی بابـل    

و دةبـث بـة تؤرةمةيـةکي جيـاواز حيسـاب       ئاماژةيةک ناکةنة ناوی ئةبةرنةهةر

يان تثدا تؤمار کراوة کة لةگـةص نـاوي   »ئاسوورا«ناوي نةکرابث. بةردةنووسةکان 

(ئاسرييا) يةکتر دةگرثتةوة. يؤنانييةکاين دواتر لةگـةص ئـةم نـاوة     کؤين ئاشوور

 ي دةوروبـةري نةينـةوايان  »ئاتووريـا «بة  زةمينی ئاشووردارئاشنا بوون و لة سة

دةهياواکان هةر هةمان ة يدةزاين. ناوي ئاسوورا لة بريی ئةو زانايانةدا کة اليان وا

وگؤصثکي ساز کـردووة. سـةرةذای هـةبوونی     هةرمث يان ساتراپييةکان بوون، گرث

و وةک نـاوي سـةرةکيي   » مثيـةر «کؤمةصثک بةصـگة، تاقمثـک کةوتوونـة شـوثن     

بــةآلم  ؛، ســةملاندوويانةاتــة نؤمؤســی نؤهــةمی هثــرؤدؤتبابــل، وســاتراپيی 

سةبارةت بة سازکرانی کؤشـکی   دؤزرانةوةی چةند بةشثکي بةردةنووسی داريووش

ـ   fشووشی ئاصـوودار و   لوبنانـةوة ی ـ، دةريدةخا کة خةصکی ئاسـوورا لـة چياکان

 [ئاسوورا] بـة ئـةبريناری   دا يان هثناوة. لة نثو دةقةکاين بابلیکةةاريتة و کؤصـک

زانينـی   دا، بـة يـةک   واتة ئةوبةرذووبار ناوي هاتووة. ئةوسا بة بـاری مثژوويـي  

پـاش   ۱۹۴۸ناشييانةی ئاسوورا و هـةرمثي ئةوبـةرذووبار بـوو بـة بـاو. ساصـي       

ةوة، ذوون »کـامثرؤن «لة اليـةن   بثستوونةردةنووسی خوثندرانةوةی دووبارةی ب

بؤوة ئةو ناوةی کة دةچثتةوة سـةر جةنگـةی پةالمارةکـةی داريـووش بـؤ سـةر       

دا چيـای   لـة ذاسـتی   و وةک ناوچةيةک لة ئاسـوورا باسـی کـراوة،    ئةرمةنستان

گومانثکي وای تثدا نامثنـث کـة    . کةوايةتؤتة پشتةوةی نةسيبنيية کة کةو»ئيزاال«

ناتوانث » ئةبةرنةهةر«ئاسوورا باصثکی چؤتةوة دووچؤمانی سةروو. جا لةبةروةی 

 دا اتؤريي ئثرانربگرثتةوة، ئثستا ذوون بؤتةوة کة نةکراوة ئاسوورا لة ئيمپ» ئيزاال«

چ بةآلم بصثی خودی وشةکة بةوردی  ؛و بةذثوةبةرايةيت داندرابثاری يةکی ئيد ةبة يةک
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، کةمتر ذوونة. لثرةدا ذةنگة بگةينة ئـةم  مانايةکي هةبووبث بؤ هةخامةنشييةکان

يـةکانی   ييسـووريا  ، واتـة برييت بووبن لة ئاشوورييةکان ئاکامة کة ئاسووراکان

جياوازن. ئةو  دةيانگوت لةگةص بابلييةکان پادشايةتيي پثشووی ئاشوور کة مادةکان

دةمةی هثشتا ئةبةرنةهةر بة هةرمثثکي جودا دانةندرابوو، ئاسـوورا لـة پثرسـتی    

دا  يةکـةم  سةرةکيی دةهياواکانی زةماين چوونة سةر تةخيت دةسةآليت داريووشـی 

  خؤي دةنواند.

هاتؤتـة گـؤذ. ئـةم     ئاسـيادا ناوی دةهياوايةکي ديکة لة باشووري ذؤژاواي 

ــةکانی      ــة بةردةتاش ــةرانی ل ــة نوثن ــتانة ک ــةرزةمينة عةرةبس ــایس  ئاپادان

) (پارسـةکان  ئثرانييـةکان  ١جةمشيددا وشترثکي عةرةبی بـة ديـاري دثـنن.    تةخيت

لةگـةص  ، سـتانی سـووريا  شـؤرةکات و مل وبيجاغی  گومان لة زؤر شوثنی قةراغ بث

بةرلـة   ذةوةند و نيمچةذةوةنـدةکان پةيوةنـدييان بـووة و کةمبووجييـة     عةرةبة

بةست لةگةص عةرةبة بيابانگةردةکان. ذةنگة ی يپةميانی يةکييةت سرپةالمارداين مي

اکدةر نـةبوون، بـةآلم هـةموو    يتپ هةر باسی ئةم ذةوةندانة بکا کة دةصث هثرؤدؤت

بـةآلم ئثسـتا لـة     ؛دةنارد داری عووديان نثوبذ لةگةص عةرةبةکانی ديکة  ساصثک بث

بؤمان دةرکةوتووة کة تـةنيا شـةش    ی تازةي حةررانةوةذووی دةقی بةردةگؤذةکان

ناوچةيـةکي   پؤلـة  بـة دةسـيت کـوورووش، نةبوونيـد     ساص بةرلة گرياين بابـل 

ــة و   شةشــينةي ئــاوةداين ذؤژاوای عةرةبســتانی گرتــووة و کــردووين بــة کؤيل

ئةو بةردةگؤذانةی ». مةدينة«و » ماثت«ثوان کيلؤميتريي ن ۳۲۰سةرجةميان کةوتوونة 

و ناوچـةي  » دثـدان «و » ماثت«سةردةمي دواتر کة بة زمانی ئارامي نووسراون و لة 

ـ ـدؤزراونـةوة و ه  ةوکةندي سؤئثزـن ـ ـةردةنـا چةنـد ب ـةروةه ـ ثکي ـووس ری ـت

                                                            

هـةمان   واتـة عةرةبسـتان   يةکثکي وةکوو سيدين مسيت گوتوويةتی دةهياوای عةرةبيا، -١
؛ بةآلم نةخشةبةردينةکان دميةن و سةروپرچثکی تايبةت دةخةنة بةرچاوان کـة  ئةبةرنةهةرة
). ئةوةی کـة لـة دةقـی بـابليي بةردةنووسـی      ۸باسی کردووة (کتثبی سثهةم،  هثرؤدؤتيش

  ية.»ئاسوورا«باسی کراوة، وآليت » ئةبريناري«دا بة »f« شووشی
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ة دةسةآليت ئثرانييةکان سةت ساص دواتر ناسـراوة.  وةدةست هاتوو، دةريدةخةن ک

کةواية ذةنگة عةرةبةکانی ئةم ناوچةية شثخانی دةوارنشني بووبن کة دوای گريانی 

لـةچاو   هثناوة. ئةگـةرچی دةهيـاوای عةرةبسـتان    کوورووشبابل سةريان وةبةر 

نگ و بايـةخی لـة   گومـان سـة   شوثنةکاين ديکة داهاتثکي وای نةبوو، بـةآلم بـث  

ئةمـةش عةرةبسـتانی خـواروو    گةذانگةذی خاکی ويشکارؤ پتـر بـوو. سـةرةذای    

دا  و بازرگاناين مينيايي لة سةدةی چوارةم نةکةوتبووة ژثر ذکثفي هةخامةنشييةکان

  دا شکابؤوة.»دثدان«دةسةآلتيان بة سةر 

کةم دا، بؤ ماوةيةکي ۵۲۵لة ساصي  ووجييةبة دةسيت کةمب دواي گرياين ميسر

دةچينة  دا پثنجةمساص حکوومةتيان بة سةردا کرد. لة بةشی  ۱۲۰ نةبث، هةخامةنشی

بـة سـةر ئـةم هةرمثـةدا. وثـذاي ميسـر،        سةر باسـی فةرمانذةوايـةتيي ئثـران   

ئاوثتـةی   پثملـي کـردن،   کـة ئاريانـدثس   ائيکيةکان و يؤنانيياين سرينا ايييبلي

ـ  دا . ئثستاکة تثکذای ئةمانـة لـة بةردةنووسـةکاين پارسـی    ئيمپراتؤری بوون ة ـب

 نووسينةکاين هثـرؤدؤت  ناسراون. بةپثي» کووش«بة  يةکان پياييتيؤو ئي» پووت«

هةر دوو ساص جارثک هثندثکيان دياری نةبوون، بةصکوو يةکان پيتاکدةر  ئيتيؤپيايي

دةنارد، وةکوو غوالمی مثرمنداص، زثذ، ئابةنووس، شفرةی فيـل و بوونـةوةرثکي   

ـ   فاذوةکوو زة دا  ةمشـيد ج تـةخيت  صةبةردةکاين کؤشـکي ئاپادانـای  ـة کـة لـة شةق

کـة بـة کـارواين وشـتران      وةکوو عـةرةبان  بةآلم خةصکانی ئيتيؤپی ؛خراوةتةذوو

کرد و  ياريدةی ئثرانييةکانيان دةدا، خزمةتثکي زؤر زياتريان بة سپای خةشايارشا

. بةگوثرةي ئةم ؤنانپياواين شةذکةريان نارد و بوونة بةشداری پةالمارةکةی سةر ي

ذاستةقينةية کة هثـزی پاراسـتين سـنوورةکاين ئثـران لـة ئاوهةصـدثری يةکـةم        

وابـث    پثـی بگةينة ئةم ئاکامة کة هثرؤدؤت هةقي بـووة  سةقامگري ببوو، دةتوانني 

ئةوانةی ديارييةکانيان هثناوة قولةذةشةکانی هاوکةوشةين ميسر بوون؛ واتة ئةو 

  ماوةيةکي درثژ شةذی لةگةص کردن.کة کةمبووجيية » مثرؤئة«انةي ي ئيتيؤپيايي



 ن و دامةزراندنی ئيمپراتوريي خؤيانسةرهةصدانی هةخامةنشييةکا/  ۱۳۲

 

مةصـبةندثک بـوو لـة باصـي      دا، کليکييـة  و ذؤمـي  لة سةردةمي هثلثنيسـتی 

ذؤژهةآليت قةراغي باشووری ئاسيای بچووک و بريتی بوو لة دوو ناوچة. يةکيان پذ 

س و ذاسـت ئـةو   وص و هةوراز و لثژ و دةچؤوة سةرچياي تـوورو بوو لة شيو و دؤ

شوثنةي کة سةرچاوةي ذووباراين کوثستانيية. اليةکةي ديکة دةشـتثک بـوو کـة    

بـةآلم ذؤژگارثـک ئثـرة لـةچاو ئثسـتای       ؛بةرةو جةرگةي مةصـبةندةکة تثدةکشـا  

خؤ  بةربآلوتر بوو. فةرمانذةوايةکي خةصکي کليکيية تؤزثک دوای ذووخاين ئاشوور

وةکـوو   ١،»سينيسـيس « دةنوثنث و ئةمةش ذاست دةگةذثتةوة بؤ ئةو کاتـةي کـة  

قؤصـي   لة کةنار ذووباری هـاليس  و ماد نثوبژيوان بؤ کؤتايي هثناين شةذی ليدی

ةوةية کة سينيسيس نـاو  هةصماصي و هةنگاوي هةصثنايةوة. پثويست بة وةبريهثنان

شـايانة  پاد يان سـةرناوي پادشـاياين کليکييـة بـووة و وثـدةچث ئـةم زجنـرية       

قةصةمذةوثکي گةورةيان بة دةستةوة بووبـث. قةصـةمذةوي پادشـايةيت لـة باصـي      

دا لـة چيـای    ذا تةسـک دةبـؤوة و بـة پثدةشـيت ئانـاتؤيل      باشووري -باکووری 

بةآلم لـة نثـوان سـنووری     ؛و دةگةيشتة دةروازةي کليکيية تثدةپةذی توورووسةوة

، ئةو شوثنةي کة گؤشةي قةصةمذةوةکة »نثتيمثل«لة  لة ذؤژاوا و فورات» ياندپيسي«

ي هةخامةنشي دادةبذا، درثژاييی کليلييةی سينيسـيس  »ذثگاوباين پادشايةتی«بة 

و ذةنگـة   ی سنووری سـووريا »ئامانووس«کيلؤميتر. ئةم مةصبةندة  ۶۵۰لة بوو پتر 

ورات پثچ ـة ذووباری فـکةو شوثنةي ـل ،رتبثتةوةـی گ»کؤماژان«واتة  » کوومووه«

  دةکاتةوة. 

                                                            

گؤذانکارييةکانی ئةم پادشايةتيية ناکرث بـة شـثوةيةکی ذةزامةندانـةی وا کـة دص پثـی       -١
واتـة  » کووة«وزؤر لةگةص  دةبث کةم کرانةوة. پثدةشيت کليکيية حبةستثتةوة خبرثتة بةر شي

يةکتر بگرثتةوة کـة پادشـايانثکي فـرة، هـةتا ئـةو       بابلیي دةقةکاين ئاشووري و »هووة« 
بؤتة پادشا، پـةالماريان داوة و پثيـدا تثپـةذيون. ذةنگـة      دا نةبوونيد۵۵۵دةمةی لة ساصي 

لة کليکيية زياتر کةوتبثتة باشـووری ذؤژهـةآلت    جةغزی دةسةآليت پادشايةتيي سينيسيس
 .و فورات ثوان ذووباری هاليسلة ن
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 حانـد کة لـة   ؤسيت مادةکانوةک فةرمانذةوايةکي سةربةخؤ و د سينيسيس

بةر هثرشی کوورووش و دةيانپاراست، نةکةوتة  دةسدرثژی و پةالماری بابلييةکان

بةآلم دوای سةرکةوتنةکانی کوورووش لة قؤصـي ذؤژهـةآلت، کليلکييـة     ؛تثکنةشکا

جــةغزی  دةورةی گــريا و وةک پادشــايةتييةکي پاشــکؤ و تثبةســتة کةوتــة نثــو

سةرزةمينی هةتا ئةندازةيةکي زؤر ذثزی بؤ . چوارچثوةی خاک و ئيمپراتؤريي ئثران

] و تةتةران و نامةبـةرانی  [عةنةدؤص دادةندرا. ئةو ذثگايةی کة دةچوو بؤ ئاناتؤلی

ةشـتی کليکييـةدا   مريی پثيدا ذادةبردن، ذةوگةيةکي ذاستةوخؤ نـةبوو کـة بـة پثد   

کيلؤميترثـک ئـةوالتری خـاکی     ۸۰تثپةذث، بةصکوو ذثگايةکي باکووری بوو کة بة 

کليکييةدا تثدةپةذی و پاسةوانانی سـنوور لـة هـةردک بازگـةی ئةوبةرةوبـةران      

و بة نؤمؤسی چوارةم دادةندرا. ئة کليکيية بةآلم بةپثی نووسينی هثرؤدؤت ؛هةبوون

پيتاکةی دةدرا بةشثکي بؤ سةربازگةی سواران خةرج دةکـرا. سينيسـيس هثزثکـی    

هـةتا بتوانـث    گةمث، ناية بةردةسيت خةشايارشا تسة لةدةريايي کة بريتی بوو 

ةی وةکوو بنکةيةکي سةربازی دووجار کليکيي يةکةم بدا. داريووشی پةالماری يؤنان

  کردووة. ي لثيکار هثناوة و داوای کةشت بة

وةکوو پادشايةتييةکی پاشکؤ، بةئاشکرا دةخيستة  و بارودؤخی کليکيية ةگجث

 ۴۰۱. کاتثک کوورووشی گچکة ساصي گوماين ئثرانييةکان سةر باری يارمةتيداين بث

دووةمي برای لةسـةر پادشـايةتی بـوو بـة کثشـة و هـةرای،        لةگةص ئةردةشثری

دا ماتةی هةصگرت و هةوصی دا هةتا  لة الين خؤی لة سةرووی تارسووس سينيسيس

نثوةذاسيت داردةست بگرث و سةبارةت بة هةردووک براکة هةصوثستثکی بةذواصـةت  

چونکـة دژی اليـةين دؤذاو    بةآلم واديارة دواتـر چزثنـدراوة،    ،وةفادارانة بنوثنث

دا بةشـثک لـة کليکييـةی     نةکةوتؤتة شةذ. جا بؤية لة سةرةتای سةدةی چـوارةم 

ئـةو  ». کاپادؤکييـة «دةخرثتة پاص هةرمثثکي تازةوة بة ناوي  دراوسثي کاپادؤکيية

زايينـةوة،   ی پـثش ۳۸۰اصـي  سکانةی سةر بةو ذؤژگارةن، دةريدةخـةن کـة لـة س   
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دا. دة لـث سةرکردةکاين ئثراين لة تارسووس و شارةکاين ديکةی کليکيية سـکةيان  

هةروةها دوای نيوةی يةکـةمي سـةدةی چـوارةم، سـاتراپثکی ئثـراين بـة نـاوي        

  .١دا کردووة» هيليک«حکوومةيت بة سةر  (مةزدای) مازائووس

زؤری ئاسياي بچووک بة سةر دوو هـةرمث   رةم بةشی هةرةهةتا سةدةی چوا

، کـة  [ساتراپی]دا دابةش کرابوو. يـةکيان دةبثتـة نؤمؤسـی دووهـةمي هثـرؤدؤت     

سارد ناوي خؤي کـردة بـاربووی    .ي کؤنةپايتةخيت ليدي بوو»سارد«ناوةندةکةی 

لة ذؤژهةآلت دةورثکی گرينگـي   ديارة وةکوو بةخلئةم هةرمثة ». سپاردا«دةهياوای 

يةکانی لة خؤ دةگـرت و لـة باصـي باشـووری     »ميسي«دةگثذا. لة باشووری ذؤژاوا 

چةندين ترية و تايفة و خثصـي بچـووکی تثـدا دةژيـا.      ذؤژهةآلت بةرةو توورووس

 باشـووری  داسـکيليئؤين هةرمثةکةی ديکة دةبثتة نؤمؤسی سثهةمي هثرؤدؤت کـة  

، کة ناوي لة چةی بنةماصةي فارنابازةناوةندي بوو. ئثرة پثنج و »دةريای مةذمةذة«

حوکماتيان بة سةردا کردووة. ئـةم سـاتراپيية    دا هاتووة، نيکای گزنفؤنثکتثبی هثل

پثکهـاتبوو. لـة ناوةنـدي     يةکـةم  ريووشـی بةرلة سةردةمي فةرمانذةوايـةتيي دا 

مـؤری  و کؤمةصـثک   ئثرانـی  -دةسةآليت ئةم هةرمثةدا نةخشةبةردينـةي يؤنـاين 

دؤزراونــةوة. هــةتا دةســپثکي ســةدةی چــوارةم، هةرمثةکــة لــة   هةخامةنشــی

و دةوروبـةری دةروازةی  » تيانـا «يةوة هةتا دةگاتـة  سةرتاسةری پثدةشتی فةريقي

شی گرتؤتةوة. کةواية بـةکردةوة  »کاپادؤکيية«، پةرةي ئةستاند و واديارة کليکيية

تةواوي بانووی ئاناتؤليي ناوةنديي لة خؤ دةگرت، واتة سـةرزةمينثکي هـةراوي   

بةآلم جياوازيي ديار و بةرچاويان لةوةدا بوو کـة ئثـرة بـة     ؛وةکوو بانووي ئثران

وزاری  بناران پـاراو دةکـرا کـة دةخوشـينة نثـو زةوي     ذووباری گةورة و بةرپانی 

ان. ئةگةر لة ذووی پامشاوةی ناواين تئاوةدانی بةذثژةو و نةدةچوونة نثو شؤرةکا
                                                            

) (بةعلی خؤماصيي تارسووس زايني، نثرگال سکة زثوةکاين کلکةی سةدةی پثنجةمي پثش -١
کـة سـواري ئةسـپة لةسـةر      لةسةر پشيت سکة دةخةنة بةرچاوان و جاری واية سينيسيس

  سکان خؤی دةنوثنث.ذووکاری 
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هةصسةنگاندن، بؤمان دةردةکةوث  ئثرانی و داب و نةريتی سةردةمانی دواتر بکةوينة

سـةروودا، پاوانـةمريثکی    و فوراتی کة لة باصی ذؤژهةآليت نثوان ذووباری هاليس

ي ئثستا پذ بـوون لـة   »بوونيان«بذاوةتةوة و وةکوو ناوچةي  زؤر بؤ ئثرانييةکان

. لة باکووری ئاسيای بچووک، ئةو شوثنةي کة باسـک و  باغی بةری و ئاوهةصدثر

دا بة ذژدی دادةگةذثن و هاوتةريبی لثواران  ياص و تريةگي چيا بة بةندةن و الخذدان

و لة قؤصي ذؤژهـةآليت کؤمـةآلين تـرية و هـؤزی      تثکبةزيون، ناوچةی پافالگؤنيا

ان دةنواند و هثرؤدؤت لة نؤمؤسی کثويلة کة بةناو سةر بة شاي ئثران بوون، خؤي

بةآلم ئةو دةمةی لةشکري دةهةزار کةسی  ؛دا باسی ئةم کثويالنةی کردووة نؤزدةهةم

دا گةيشتنة ئةو جثگاية، ئـةوان مـاوةي تةمـةين     زايني ی پثش۴۰۰لة ساصي  يؤنانی

ی تشای لة خؤيان حوکما وةچةيةک بوو کة گةيبوونة سةربةسيت و پافالگؤنييةکان

، ئثرانييةکان . لثرة، وةکوو لثواری باصي باشووری دةريای خةزةرنسةردا دةکرد بة

دةسةآلتيان  ، پةيوةندييةکاين دةريايي کردنی نةدا و بةبث چاوةدثری  ذثگايةکيان لث

يةوة؛ هـةتاکوو وای  دا نةدةشـکا  سةر دانيشتووانی ئةوث بة شثوةيةکي کاريگةر بة

دا ساتراپةکانيان بة قـازاجنی خؤيـان لـة کاروبـاری      لثهات کة لة سةدةی چوارةم

  کةوتنة دةستثوةردان.  دا نثوخؤی يؤنان

تاالن زثو پيتاکي دةدا، بةآلم خؤ خاکثکي هثندةی  ۵۰۰ئةگةرچی  هةرمثي ليدی

دا تثدةپـةذين و   ةچی گةلثک ذووباری پذئاو بة پثدةشـتةکانی بة دةستةوة نةبوو؛ ک

 دا زؤر لةوث و لة دؤصة فثنکـةکانی جةرگـةی باصـي ذؤژاوای ئانـاتؤلی    ئثرانييةکی 

يان سةرزةمينيان)  ئييؤنيية = يؤنانييةکان( خاوةنی کةصةبذ بوون. وشةی يائوونا

، ئاماژةية بـؤ سـةر يؤنانييـةکانی ذؤژاواي    دا پثشةکيي بةردةنووسی بثستوونلة 

لـة نؤمؤسـی    ئاسيای بچووک کة لةبةر کوورووشی گةورة بـةزيبوون. هثـرؤدؤت  

ـ   دا باسی ئييؤنييةکان يةکةمي ؤذ و و تثکذای يؤنانييةکانی لثواری ذؤژاوا دثنثتـة گ

دةصــث لةســةر لثــواری دةريــا بــةرةو ذؤژهــةآلت، خةصــکانی خــؤجثيي وةکــوو  
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يةکان نيشتةجثن. هةصبةت ئةم مةبةسـتة  »پامفيلی«يةکان و »ليکي«يةکان، »کاري«

کــة ئييؤنييــةکان و تــوخم و  و بةرلــةويش ســةبارةتة بــة ســةردةمي داريــووش

 ئثرانييةکاندا خؤيان لة ژثر دةسةآليت ۴۷۹ن لة ساصي تؤرةمةکانی ديکة توانيبوويا

دةرباز بکةن. ديسانيش ئةمة خاصثکی جثگای سةرسوذمانة، چونکة ئةو جاروبارةی 

ناويان هثناون، واديارة ئةم خةصکة سةر بة  دا لة دةقی پارسی کة نووسةرانی يؤنانی

» سپاردا«بوون. خودی داريووش پتر لة جارثک باسی ئةوة دةکا کة  ساردساتراپيي 

. جا ئةگةر کةوشةنی خاکی ئيمپراتؤريية و لة باصي ذؤژهةآلتةوة دةگاتة هيندووش

سارد هةتا دةريا بذی نةکردبث، دوور بوو کـة  هةرمثی مريبثتوو جةغزی دةسةآليت 

ي ئاوا بکا. کةواية بةگوثرةی بةصگةنامةکان، زؤر وثـدةچث کـة هثـرؤدؤت    قسةيةک

ودةزگای بةذثوةبةرايةتيي هةرمثةکة نةزانيبث و لـة ذووی   وپؤي دام چاکی بة ذايةص

، گرميانةيةکي ئةوتؤی هثنابثتة خؤسازداين پثشوو بؤ پةالمارداين گةورةي يؤنان

کة يةکةم جار لةسـةر بةردةنووسـی گـؤذی داريـووش لـة       کةورکاگؤذ. دةهيووی 

و قسـةي  ناسـراوةتةوة  وةبةرچاو هاتووة، بة چةنـد شـثوةيةک    نةخشی ذؤستةم

 لةسةر کراوة. ئةو نوقآلنـة و بؤچوونانـةی پثشـوو کـة دةيـانگوت کؤصخيسـانی      

، کة دةبوو وةک نيشـانةی پثمـل بـوون بـاربوو بنثـرن،      هثن و کارتاژةکان دياری

رکان، بريی تازة پثی ذازی نةدةبوو؛ ئةوةش زةمانثک دةرکةوت کـة  وکةجةماوةری 

ذوون بؤوة کـة خةصـکي    ةوةداريووشي »f« لة ذووی بةردةنووسی کؤشکي شووشی

. ناسـينةوةی  داريـان بـردووة بـؤ شـووش     رکا و يائوونا پثکةوة لة بابلـةوة وکة

دا الواز دةنوثنـث،   ناسی (کارثسةکان) ئةگةرچی بة باری زمان ناسنامةی کارييةکان

ا دةکا کة ئثمة بتوانني ورکاکان سووربؤتةوة. ئةمةش وبوونيان لةگةص کة بةآلم يةک

يين ئييؤنييـة لـة ساصـي    ذوة بؤ پثش ذاپةذثکةوتی بةردةنووسی داريووش بةرينة

بةردةنووسـي شـووش دةبـث سـةبارةت بـة دوای سـةرکوتی        ١دا. زايني پثشی ۴۹۹

                                                            

 ←. ئـةم بؤچوونـة  ۴۹۹پثی واية کة ئةم ذووداوة دةگةذثتةوة بـؤ پـثش ساصـي     کامثرؤن -١
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ی پ.ز. هيچ هـةرمثثک  ۳۹۵هةصبةت هةتا ساصی  ی پ.ز. بث.۴۹۴ذاپةذثنةکةی ساصي 

ی »هثکـاتؤمنؤس «و » هيسالدؤمؤس«لة ئارادا نةبووة. لةم ساصةدا  بة ناوی کاريا

دا »مائووسؤلووس«کوذی، بناغةی دةسةآلتی مريانثکيان دامةزراند کة لة سةردةمی 

  گةيشتة پةذپةذؤچکةی خؤی.

بة سـةر ئورووپـادا هثنـدةي پثنـةچوو.      شکانةوةی دةسةآلتی ئثرانييةکان

باسی سةکاکانی بـاکووری   دا داريووشووسةکانی دواتری ئةگةرچی لة دةقی بةردةن

 کراوة، بةآلم ئةمانة هةرگيز سةريان وةبةر حکوومةتی ئثران و دةريای ذةش دانووب

دوای  داريـووش  ١نـةبث.  ةيئاگايان لـةم ذاسـتينة   نةهثناوة و ناکرث يؤنانييةکان

)، مثگابازووسی وةک سةرکردةی هثزةکاين خؤی (ئثسکيتةکان پةالماردانی سةکاکان

» هثـربووس «ی زارکي ذووبـاری  »دؤريسکؤس«دانا. سةربازگةيةک لة  لة ئورووپا

ي نثـو  »سـتريميؤن «چث کة قؤشةنثکي ئثراين پةالماري ئةوبةری دامةزرا و واوثدة

و کايت جياجيادا گريان.  خاکی مةقدوونييةي دابث. گةلثک دوذگةی يؤنانيش لة هةل

نثوبذ پيتـاکی   سازکرابث و بث ساتراپييةک لة لثواری باکووری دةريای ئثژة ئةگةر

بـةآلم لـة ذووی ئـةو ئازادييـةذا کـة       ؛تثکي ناذوونـة مةبةسبة الی ئثمةوة دابث، 

يؤنانييةکان توانيـان سـةر وةبـةر داريـووش نـةهثنن و ئـةويش تـوانی بگاتـة         

                                                                                                                                                  

دا بووز ناخوا. لـة ذووی   دا دةگوجنث، بةآلم بة باري مثژوويی ئةگةرچی بة باری بريدؤزی→
ةتن بـة سـاآلين   لثکدانةوةی ئةو کةسانةی بةو بةصگةنامة بابلييانةدا چوونةوة کـة سـةبار  

توانی بةصگةيةکي پتةو بدؤزثتـةوه بـؤ بـة    » ئيلثرز«، يةکةم بةراييی حکوومةتی داريووشی
صد وای بـة بـاش   . هثرتسفثلةگةص کارييةکان - واتة کةورسای ئةکةدی - زانيين کةورکا يةک

ی کةنداوي فـارس دابنـث و   »بنکةي دةريايي«بةو کاريية دوورخراوانةی » کةورکا«زانيوة کة 
وةک گرميانةيةک بيخاتةذوو. ئثستا واوثدةچث کة ئةم بؤچوونـة دةربـارةي بةردةنووسـی    

سةر خبرثنة  DSa a, DSZبؤتة باوةذثکي باو. ئةمذؤ دةکرث تـةتـةصةکانی  کؤشکي شووش
 دؤزراونةوة. ۱۹۷۰ئةم بؤچوونة کة ساصي 

پثـی وايـة، هثنـدةش بـةرةو کارةسـات       وةک هثـرؤدؤت  ذةنگة پةالمارةکةی داريووش -١
دا دةژيـان، لـة    چونکة جةماوةري کؤچةريان لة نثو سـةکاکان  نةبووبث؛ بةآلم يؤنانييةکان

  ئاگاداری داهاتووی شةذةکة بوون. بذواننة الپةذةکانی دواتر. داريووش چاکتر 
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) و تةنانةت دؤريسکؤس، دةبـث بؤمـان   داردانثل( ، هثلثسپؤنتدةوروبةری بؤسفؤر

، ز بة واتای ذاستةقينة بةرلـة پـةالمارداين يؤنـان   ذوون بثتةوة کة تراکيية هةرگي

  لةوث مابؤوة.  ی پ.ز. تةنيا دوو سةربازگةی ئثرانی۴۹۷ساصي نةگرياوة. دوای 

جياجياکــان لــة پثرســيت هةرمثــةکانی  پثــی يائوونــا پةيکــةردةی شــوثن

دا کةوتوونـة  »e«جةمشيدي  بةتايبةت چونکة لة تةخيت ارة،کارثکي دژو دا داريووش

ليزگةي گةالن و هؤزانةوة و بة يائوونای کةنار يان نثو دةريا ناويان هاتووة،  نثو

ـ    بةآلم هيچ ئاماژةيةک نةکراوة کة داخوا سـةکاکان  ـ ـپـةالمار دراون يـان ن ة ـا. ل

ةرمثثک کراوة بة ناوي يائوونا کاتابارا (مةتاصـدار) کـة   ، باسی هنةخشی ذؤستةم

. بةذاسيت ئـةوةش  ]ذثکةوتةکةی دةکةوثتة پاش پةالمارداين سکاکان [ئثسکيتةکان

دةبث ئاماژة بث بةو يؤنانييانةي کة لة هةردک ال يان تثکذای خاکی نثوان تثسايل و 

بةداخةوة بةصگةنامةکان هثندة نـني کـة دةريبخـةن داخـوا      دا ژياون. دةريای ذةش

  ، مةقدوونيياين ئةو سةردةميان بة يؤناين زانيون يان نا.ئثرانييةکان

ية. ئةگةر بثتوو دروسيت »ةرةسکوود«سةرزةمينی ئاخر کة ماوة باسی بکةين 

صةبةردةکاين کؤشـکي  ـيان لةسةر شةقنوثنةرةکان بؤ چووبن و بؤيان ناسرابنةوة،

کـآلوي   کةوصيان خستؤتة سـةر شـان و وةک سـةکاکان    جةمشيد تةختی ئاپادانای

قيتيان بة سـةرةوةية، بـةآلم پانتؤصـةکانيان وةک ئـي ئـةوان ناچـث. لـة ذووی        

دةبـث خةصـکي    دا وا دثتة بةرچاو کـة  جثگاوذثگايانةوة لة پثرستی بةردةنووسةکان

گريانی جةرگة و نثوپارةی جثگايةک بن.  و دةريای مةذمةذة تراکييةی نثوان دانووب

ؤزراوةکـانی  بـة بـاری د   ة،»بولغارسـتان «کـة ئةمـذؤ    لة اليةن ئثرانييةکانـةوة 

وة تا ئثستا »ةرةسکوود«دا قؤصی لةسةر نةکثشراوة. دةربارةی ناوي  شوثنةوارناسی

و  بةآلم وثکچوونی ئثسـکيت  ؛کردنةوةيةکی قايلکةر لة ئارادا نيية هيچ قسة و ذوون

 و لةخؤوة بث. بة هاتنـة گـؤذی بؤچـوونی هـالؤک     هةصکةوت بةئيشکووزای نابث 

کة لة دةقـي تةتةصـةقوذينةکاين قـةآل و قاميـةي     » ئيسکوودري«سةر کرثکارانی لة
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 جةمشيد و سـاآلين هـةژدة و بيسـت و چـوارةمي پادشـايةتيی داريووشـی       تةختی

نـاوي خةصـکي   زؤر جـاران   هةصدةدا. باسيان کراوة، گرث و کؤسپثک سةر دا، يةکةم

ةيةکيان پتر تدثتة ئاراوة و جةماوةرثکي يةکجار بةرچاو دةگرثتةوة. دةس ئيشکوودرا

بةآلم وشةکان و ناوة پةيوةنديدارةکانيان وای نـانوثنن کـة    کرثکاري هةية، ۵۲۰لة 

. ذةنگة لةگةص خةصکثک بةرةوذوو بني کة بـؤ تاراوگـة   بث مةبةستيان دةهياوايةک

ـ  ةکاين کة هثـرؤدؤت »پائؤنيان«کوو خرابووبنةوة. جةماوةرثکي وة دوور اسيان ـب

بةآلم ئةو  ؛  )۲۳،۹۸ - ۱۲ببوون (کتثبی پثنجةم، نيشتةجث  دةکا و دةصث لة فةريقيية

جةمشـيد خـؤی دةنوثنـث، دةکـرث      ناوةی کة لةسةر تةتةصـةقوذينةکاين تـةختی  

  مةصثکي خؤجثيي.سةبارةت بث بة جةماوةر يان کؤ

  

  شثوازي بةذثوةبردين ساتراپييةکان -۷
ساتراپةکان واتة پارثزةراين قةصةمذةو، وةکـوو پارثزگـاری پارثزگاکـان،    

ی و اربريکار يان دةمذاسيت پادشا بوون. جةغزی دةسةآلتيان تةواوي کاروباری ئيد

و  وشـوثين سـةربازگرتن   ی دةگرتةوة. ئةرکي داين پيتاکي ساصـيانة، ذث يسةرباز

 پرسی دادوةری و تةناهی دةکةوتة سةر شانيان. دةصثن مةزن و ذةسةنداراين ئثرانی

دا دةچوونــة بارگــای ئــةم مريهةرمثانــة و وةکــوو مامؤســتای   لــة هةرمثــةکان

  ةروةراندن و ذاهثنانی منداصةکانيان خزمةتيان دةکرد.ـپ

ةکانة کة سةبارةتة بة ئةم لثدوانةي سةرةوة بةپثی بةصگةنامة ديار و ناسراو

ي چـاوةذوانيي پادشـا لـة کاروبـار و     يئةرکی سةرشاين مريهةرمثةکان و چؤنيةت

کردةوةيان؛ بةآلم ئةم بؤچوونة هةموو اليةک پثی ذازي نني، هةر بؤية دةبث سةرنج 

پةروةرانـدين  لـة کتثبـی    بدرثتة ذوانگةی جياجيا و بةصـگةهثنانةوةکان. گزنفـؤن  

يةکـةم سـاتراپةکانی    يان کوورووشنامةدا دةصث، کوورووشـی گـةورة،  کوورووش 

هةرمثي ئيداری و نالةشکری بةذثکردن هةتا بؤی ذوون ببثتةوة کة داخوا ريوةکوو م
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فةرماندةی سةربازگةی هةرمثةکان هثشتاش بة شثوةيةکی ذاسـتةوخؤ سةرقاصـي   

ـ  ). هـةر لـةو   ۶هةشـتةم،  ذاپةذاندنی ئةرکةکانيانن يان نا (کتثبی  اسی ـبةشـةدا ب

بةذثوةبةری شا دةکا کة هةموو ساصثک لةگةص قؤشةن بؤ پثداچوونـةوة و   -سةردار

هةصسةنگاندنی کاروباری هةرمثةکان دةذوا و دةکةوثتة ذاستاندنی کاران و چزداين 

ة يان ئةرکی خؤيـان ذانةپةذانـدووة؛   پذکثشييان کردووئةوانةی الذث ذؤيشتوون و 

بة  ١دا، لة بذگةيةکي ئارةزوومةندانةی خؤی لة کتثبی ئؤکؤنؤميکووس بةآلم گزنفؤن

تثروتةسةلی باسی نثوةرؤک و مانای چاوةدثری کردين هةرمثةکان و لثکهةآلواردنی 

دا بة هثنانة گؤذی کؤبةنـدثکي   کاروباری ئيداری و لةشکری کردووة. نووسةر لةوث

ش و بـة پثـداگری دةصـث:    نةکراو، قسةکانی پثشووی خؤی دةباتةوة پـا  چاوةذوان

» بةآلم مريهةرمث، بؤ هةر شوثنثک دابندرث، هةردوو ئةرکةکة وةئةسـتؤ دةگـرث.  «

 دةريدةخا کة داريووش وثدةچث ئةم ذستةيةی ئاخری وابث. بةردةنووسی بثستوون

ر وةکوو سةرکردةی لةشکری لة ناوچة دوورةدةستةکان، ئـةرکی هاويشـتؤتة سـة   

پسانةوة ساتراپةکان هثزی  شاين ساتراپةکان. لةو کاتةوة بةرةودوا دةبينني کة بث

دا پثويسـت بـث    لة هةرمثـةکانيان  داية و هةر وةختايةک چةکداريان لة ژثر ذکثفی

ة تـةنيا پـاش نيـوةی يةکـةمي سـةدةی      نارة ـةم کـدةچنة مةيداين بةرةنگاری. ئ

 باصـي ذؤژاوا کةوتنـة دامةزرانـدنی    پثنجةم، واتة ئةو دةورانةی کة سـاتراپةکاين 

 سـةردةمي داريووشـی  ی ۵۲۱گرياواين يؤناين وةبةرچاو دث، بةصکوو ساصي  بةکرث

، وةک فةرمانـدةی  ي سـاتراپی سـارد  »ئارتافرثنس«و هةروةها ئةو دةمةی  يةکةم

ناية مةيدان، ئةم نةريتة بـاو بـوو.    دا پثی ة هةرمثةکةی خؤیةذ و بةرةنگاری لـش

دا، ئاسـتثکی   وةکوو دةبينني و بؤمان دةردةکةوث، لـة بـةذثوةبردين هةرمثـةکان   

گزنفؤن لةسةر چاوةدثريي دووفـاقی  ديکةی بةرپرسايةيت نةبوو کة بؤچوونةکةی 

ة و گةآلصـةي  ئارةزوومةندانبسةملثنث. ئةو دميةنةی کة ئةو دةينوثنث، دميةنثکي 

                                                            

  .۴کتثبی چوارةم، -١
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ی دووفـاقی و دوو شـثوازيي   يخةياآليت خؤيةيت؛ کةواية دةکـرث پرسـی چـاوةدثر   

  ١حکوومةيت هةرمثةکان خبةينة الوة.

ترازانـی پثوةديـارة    زياتر لثک بؤچوونثکي ديکة کة لةگةص تثذامانی گزنفؤن

نانة گؤذی باسی يانةدا برةوي پةيدا کردووة، هث هةتا يةکتر خوثندنةوة و لةم دوايي

ية. ئةم تثذوانينة تازةيـة لـة    هةبوونی تووپارکي يان هةمان حوکمدارانی خؤجثيي

دا کـار   ينةوةي ئثرانـی صاليةن ئةو توثژةرانةوة ورووژاوة کة لة ناوةندةکاين لثکؤ

. ئةو پثکهاتةيةکي داسةپاو خراوةتة سةر شاين يؤنانييةکاندةصثن وةکوو دةکةن و 

لة بابةت دابةشيين  گرميانةيةی کة لة پشت ئةم بؤچوونةية، تثذوانيين هثرؤدؤت

ــکری  ــاری لةش ــة ب ــةرةکيي وآلت ب ــاتراپييةکان  س ــةوتؤی س ــتين ئ  دا و ذثکخس

کراوةتة چةند هـةرمثثکي گـةورةتر و   ی ئثرانيشثنثتةوة و دةصث ئيمپراتؤرةهةصدةو

وای بؤ دةچـث کـة   » سثن کريستثن«کردةيةک. بةتايبةيت هةرکام دراونة دةست سةر

ئـةم ذةوت و ذثبـازة    پثـی وايـة  کراوةتـة چـوار بـةش و     ئيمپراتؤريي ساسـانی 

ـ ـؤ سـةوة بـدةگةذثت ـ ـارتـي پـةردةم ـ ـةمـو بن و هةخامةنشـييةکان  انـةک ة ـاص

کـة بـرييت    م ذوون و ئاشکراية ئيمپراتؤريي هةخامةنشیبةآل ؛خاوةن دةسةآلتةکان

، نةشياوة لةگةص دابةشيين چوار قؤصةي لة ذؤژاوای فورات و ئاسيا بووة لة ميسر

کييةکاين پثشنيار دةکا کة تووپارکيية سـةرة  »ئيحتشام«ساسانی يةکتر بگرثتةوة. 

زؤر هةتا حةوت پثهةآلبـةرين، بـةآلم وةالنـانی تثذوانينـةکانی      هةخامةنشی النی

وةکـوو ذوانگةيـةکي   بةرايي و هثنانة گؤذی ئةم بؤچوون و گرميانةيـة و دانـاين   

                                                            

) باسی قةصةمدار يان سةرقةصةمثکي حکوومةتی دةکا ۱۲۸(کتثبی سثهةم،  چونکة هثرؤدؤت -١
دا، توثژةراين ئةمذؤ وای بؤ دةچن کة ئةم پلةدارانـة دةبـث ذاسـتةوخؤ     لة هةر ساتراپييةک

مدةرةوةی شا بووبن و ئةم کارةش بة زياتر تةنگةبةر کردنةوةی چوارچثوةی دةسـةآليت  وآل
، کـة باسـی   دا ساتراپةکان دةزانن؛ بةآلم ئةم قةصةمدار يان سةرقةصةمة لة کتثبـی هثـرؤدؤت  

ی پ.ز. تـةنيا ئـةو پةيامانـةی کـة شـا پثيـدا       ۵۲۱هةرمثی ساردة و دةگةذثتةوة بؤ ساصي 
  بؤ مريهةرمثي خوثندؤتةوة. وة،ناردو
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لةگةص ذاسـتةقينة ناسـراوةکان    تايبةت، کارثکي نةگوجناوة، چونکة ئةگةر بثتوو

  بگريث، يةکتر ناخوثنثتةوة. پثک

بةصگةنامةکاين يؤناين دةکةونة پلةي يةکةم و بؤچـوونی  » مثيةر«واي بة بذ

پتـر لـة    هةبوونی چوار سةرکردةي لةشکری ئةو دايهثناوة. گزنفـؤن بة سةبارةت 

ةنـدی و پشـکنينی هثـزة    بجارثک باسی چةند شوثنثک دةکا بـؤ ذثکخسـنت و ذيز  

ـ ۹و  ۷چةکدارةکان. لة الپـةذة   دا دةصـث، کوورووشـی گچکـة     اباسـيس نی ئای کتثب

وةکؤ ببوون و پلـة و  » کاستؤلؤوپثديؤن«سةرکردةی تةواوي ئةو هثزانة بوو کة لة 

ي درابووية. ذةنگة کارانؤس بچثتةوة سـةر ذيشـةی وشـةی    »کارانؤس«سةرناوي 

ـ ية. لث»سپا«ي پارسيي کةونارا کة بة واتاي »کارة« ةم ئاکامـة کـة   رةوة دةگةينة ئ

گومان لة جةغزی خاکی ساتراپييةک تثدةپةذي و چةند  سةرکردايةتيي کوورووش بث

ی دةگرتةوة و ئةمةش دابةشينی سةرةکيي ئيمپراتـؤريي  ييةکةيةکي گةورةي لةشکر

ئـةم دابةشـينة، بريتـی بـووة لـة      » بـی  نيؤت«و » يوونگ«پثکدثنا. بة بؤچوونی 

. ئةگةر ئةو دوو شوثنةي کة گزنفؤن اتراپييةکاين داريووشذاستةقينةي پثکهاتةی س

باسيان دةکا، بثتوو لة ذؤژاوای ئاسيای بچووک نةبووبان، قسـةکةی چـاکتر بـؤ    

دا وةک چةند شوثين ديکة سةروبةری بةديهاتثکی  دةچةقی. وثدةچث گزنفؤن لثرةش

دا وةريگثـذابث و بـة    گشتی بؤ نةچووبثتةوة سةريةک و بة باری دةگمةن و ناوازةی

دا سةرکردايةتيي کوورووشی گچکة، بةو چةشنةي  لة ذاستی ١ذثسای بنةگری دانابث.

کة ئثمة لة نووسينةکةی گزنفؤنی هةصدةکذثنني، بة هيچ شثوةيةک ذثسای گشتی و 

تامـةزرؤی دةسـةآلتی پادشـايةتی    باوي نةگرتؤتةوة. کوورووش وةکوو کةسـثکي  

ئةو بةصـگة و شـانيکانةی کـة    ؤتةوة. پامشاوةی تنةی قؤزبارودؤخثکي تاق و تاقا

» دابةشـيين لةشـکری  «دةخرثتةذوو، بة هيچ شثوةيةک بريوبؤچوونی هـةبوونی  

                                                            

دا، دةبـث لـة    زايني ی پثش۴۲۱بةپثی دةقی تةتةصةکان، گردبوونةوةی خؤجثيی لة ساصي  -١
 بووبث.» ئوور«يان ذةنگة لة » ئوورووک«
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وزةوةنـدی چةکـدار کـة ئثمـة لـة       ناسةملثنن. لثکهاآلن و کؤبوونةوةی هثزی زؤر

دا تووشـيان دةبـني، بـة هـيچ شـثوةيةک نةچوونـة نثـو بازنـةي          سةرچاوةکان

 کاتی هةصکةويت بةيی فةرماندةراين هةرمث و مةصبةندةکانةوة و ئةمانة سةرکردايةت

دا لـة   ، لة سـةرةتای سـةدةی چـوارةم   دادةندران. بؤ وثنة ئةو دةمةی کة فارناباز

تووپـارکيي  «سةرکردة بوو، وانةبوو کة بصثي پلةی هةوراز چووة و بؤتـة   سووريا

ی ر، بةصکوو شا کردبووية سةرکردةي گشتيي هثزةکانی پـةالماردة »ذؤژاوای ئاسيا

لـة بـاکووری    دا کاتثک گزنفؤن ديتی کة ئابرؤکؤماس۴۰۱. هةروةها لة ساصي ميسر

دابنثني کـة   ي مريهةرمث، دةتوانني وای»بثلثسيس«سووريا کراوةتة سةرکردة نةک 

برؤکؤماس لة اليةن پادشاوة کرابوو بة سةرفةرماندة لة باصي ذؤژاوا هةتا بةر بة ئا

و دواتـر  » يوودايـک «و » ذثدانتثس«؛ يان وةک هثزی کوورووش بگرث بؤ سةر بابل

خؤش  بؤ پةالمارداين ذاپةذيواين تازةي ميسرذثگای دايانناوة، ذةنگة » ئؤمستثد«

گومان پثوةري دابةشيين خاک و سـةرزةمينةکاين ئيمپراتـؤری هـةمان     کردبث. بث

بةآلم خؤ وا دةگةين؛  نووسيويانة و ئثمةش تثیية کة نووسةراين يؤناين »ساتراپي«

دا و ئةگـةر   زايني ةگؤذ بوون. لة سةدةی چوارةمي پثشننيية کة بصثي ساتراپييةکان 

دا و  دا ذوويـان  بةشـثن لـة هةرمثـةکان    بـةش  وگؤذ و هثندثک ئاصنةصثني زووتر، 

هاتن. لثرةدا دةتوانني هثندثکيان خبةينـة بـةرچاوان، وةکـوو     هةرمثي تازة بةدی

بـة   دا و کاپادؤکييـة  زايـني  پثشي ۳۵۹پاش نةماين تيسافرثنس لة ساصي » کاريا«

دا. ئينجا ذةنگـة لـة باصـي ذؤژهـةآلت     ۴۰۱ی ساصي لة دةوروبةر دابةشيين کليکيية

 -کـة دةبـث باشـووري فارسيشـی گرتبثتـةوة      -ودا لة کرمانيـا ــساتراپييةکي ج

، ئةگـةر  بوونی نؤمؤسةکانی حـةوت و شـازدةی هثرؤدؤتـة    بةش پثکهاتبث و بةش

[هةرمث] مريهـةرمثثک بـة    بذوامان پثی بث. هةروةها تووش بووين کة دوو ساتراپي

ي يسةريان ذاگةيشتووة، ئةگةرچی ذةنگة ئةم ذووداوة بگةذثتةوة بؤ ساآلين کؤتـاي 

ــي    ــة ساص ــة ل ــةرلةنوثي فنيقيي ــرياين س ــؤری. دواي گ ــةين ئيمپرات دا، ۳۴۵تةم
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بـةآلم بـة شـثوةيةکي     ؛خراية سةر کليکيية ئةبةرنةهةری ژثر دةسةآليت مازائووس

ةی بؤ ئيمپراتؤری بة وامةند ساتراپييةکان يةکةيةکي نةگؤذ بوون. ئةگشتی و ذثس

گةذاين دةسةآليت مريهةرمثةکان بـوو. لـة شـوثنثکي     مةترسی دادةندرا، بة مريات

و سةرةجنام کاريا، وةکوو مافثک کوذان  داسکيليئؤن، ، ماتييةنوةکوو ئةبةرنةهةر

دا هثندثکيان بوونة مرينشيين نيمچةسـةربةخؤ.   رتةوة و لة ئاکامجثگاي باوکيان گ

ئانـاتؤليی ذؤژهـةآليت وا   گةذاوي ئثرانيي  ئةم کارة زجنريةي مريايةتيي بة مريات

ـ   لث ة دواي ئةسـکةندةر حکوومـةت و دةسـةآليت خؤيـان بکةنـة ذةوتثکـي       ـکرد ک

ــووس   ــايةتيي پؤنت ــةمذةوی پادش ــاتين قةص ــةيي و پثکه ــة و پ، کاهةميش ادؤکيي

بةآلم زؤر وثدةچث بةرلةويش هثندثک هؤکـاری گرينگـي    ؛لثکةوتةوة ئةرمةنستانی

لثکهةصوةشان و دةست لثکبةرداين نثو ئيمپراتؤری سةريان هةصدابث و بگةذثنةوة بؤ 

دا دةبث بزانني کـة نيـوةی    پثش دةسپثکي حکوومةتی ئةردةشثري سثهةم. لة ذاسيت

وگـؤذی گـةورة و بـةرچاوي لـة چؤنيـةتيي       يةکةمي سةدةی چوارةم، گةلثک ئاص

خـؤوة بينيـوة. کاتثـک     دا لـة ئاسـيای بچـووک بـة     فةرمانذةوايةتيي ئثرانييان

پةيوةنديي ساتراپةکان و حکوومةيت ناوةندي کةوتة سـةر بـاري هةصپسـان يـان     

 پايةبـةرزاين  ةک تثگةيشتين تازة و داگريساين نثوان لة مابـةيين ينةمان، شثوة

ـ ـةگـئثراين و يؤناين يان خةصکي خؤوآليت کة ل ـ  ـةصي ـ ـوون هـان تثکـةآلو ب ة ـات

ـ ـاراوة. کاتثک شا تةنانـةت بـة دروسـيت نةيـدةزاين کـة ک     ـئ ـ ـة سـام راپي ـات

ادارة و کامةيان لثي هةصـگةذاوةتةوة، ئثرانييـةکاين   ـي وةفـةيت و پثـةصييـةگـل

. ئةگةر ذثگا آلتيان، بةتايبةت يؤنانييةکاندةخستة بةرةوذووی خةصکاين ژثر دةسة

بدةين کة بةصگةنامةکاين ئةم چاخة هةمان دةوری سةدةکاين شةشـةم و پثنجـةمي   

بةرلةزايني بؤ ئثمة بگثذن، ئةو کات تووشی دميـةنثکي ئـاوةژووکراو و شـثواوي    

  دةبني لة ذؤژاوا. حکوومةيت ئثران
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دةربـارةي چاکسـازي و پثداچوونـةوةی    » لثئـووتزث «ةکـةی  باسة بةربآلو

، هثشـتاش بـة   وةةيةکةم وپؤي پثکهاتةي ساتراپييةکان لة اليةن داريووشی ذايةص

 (کتـثيب  . بةگوثرةي نووسيين هثرؤدؤت١ةداناسراوترين بةرهةم دادةندرث لةم بوار

 ۲۳لةسةر تةخيت پادشـايةتی پاصـي دايـةوة،     ) پاش ئةوةی داريووش۸۹سثهةم، 

ساتراپي پثکهثنا و بؤ يةکةم جار بذی پيتاکي بةپثی زثو يان زثذ بؤ ديـاری کـردن.   

کـوورووش و کةمبووجييـةدا   دةربذيين ئةو قسةيةي داريووش کة دةصث لة زةماين 

کراو دانةندراوة و گةالن و هـؤزاين ژثـر دةسـةآليت     هيچ شتثک وةک پيتاکی دياری

فةرمانذةوايةيت هةر ديارييان هثنـاوة و [خؤيـان پةذاندؤتـةوة]، ذةنگـة ئةگـةر      

چونکة خودی هثـرؤدؤت لـة    ؛ي لةگةص نةکرث، سةملاندين دژوار بثيوسووک سةنگ

 بـةآلم  ،کراوی پثش سةردةمی داريووش دةکا اکي دياریزؤر شوثنان باسی بذی پيت

 دا کؤمةصثک داهثنـانی تـازةي هثنابثتـة    زؤر وثدةچث کة داريووش لة بواری دارايي

گؤذ. هةر بؤية دةصثن کة ناوي دووکانداريان وةدوو خستبوو. چاکسازيي سـةرةکيي  

داتاشراوةکاين کردين پيتاکة بة زثذ و زثو. قةآلفةتة  داريووش لةم بوارةدا، دياری

کة جةللةی بزووتين تثکذای گـةالن و هـؤزان و    جةمشيد لة تةختی کؤشکي ئاپادانا

گـرياوة و  وةر لـث گةلثک جار وةکوو بةصگة کةلکيان  نةتةوةکان دةخاتة بةرچاوان،

بـةآلم ئـةم   پسانةوة وةک پثشوو پيتاکي خؤيان بة کاآلش هثنـاوة؛   گوتراوة کة بث

ــةرة   ــةوی لةس ــد و پت ــةی تون ــة ذةخن ــردی  ٢لثکدانةوةي ــووش ک ــةوةی داري . ئ
                                                            

1  - Dis Starapieneinteilung. especially pp.13 ff and 43 ff. in the separate page 
numbering. 

وپةالنةي کة خةصکاين قةصةمذةوي ئيمپراتؤری هثناويـانن و لـة    هثندثک لةو کاآل و کةل -٢
ــراوةکان ــذي هيندييــةکان     بةردةتاش ــوو گــؤزةي زث ــفری فيلــی   دا ديــارن، وةک و ش

باسي دةکـا،   ی کة هثرؤدؤتکراوة ، لةگةص ئةو بذة پيتاک و دياريية ديارييةکان ئيتيؤپيايي
بةسـتووانة لةسـةر دميـةين     يةکتر دةخوثنثتةوة؛ بةآلم ئةم شثوة لثکدانةوة ويشک و چـةق 

کوثرةکان، پرسـةکة هاصـؤزتر دةکـا.     شةقصةبةردةکاين هةخامةنشي لةبايت کردنةوةی گرث
ؤچوونـة سـوورن،   هةروةها دةبث وريا بني و بزانني کة ئةو توثژةرانـةي وا لةسـةر ئـةم ب   

 ←بؤ ئةو خةصکة دةخةنـةذوو کـة سـةکؤيةکي   » هةصگراين تةخت«بةپارثزةوة دةستةواژةي 
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دةستةبةربوونی وةرگريانی داهايت پيتاک بوو لة اليةن پادشاوة. ذوون نيية کة ئةم 

کارة توانيبثيت خةصـک لـة چةوسـاندنةوة و داذووتانـدين پايةبـةرزاين ئثـراين       

پلةدارانـة تـازة دةرفـةت و ذثگـاي     بةآلم واي دةگةيةنث کة ئةم مـةزن و   ،بپارثزث

ئةوةيان نةبووة کة بة زياد کردنی پيتاک و ناردين بؤ خةزنةخانةي مريی، هـةلی  

پثشکةوت و پثهةآلچووين خؤيان بذةخسثنن. بة تثذوانني لة ديرؤک و زةمان، باری 

دژواری تاوتوثي ذةويت چاکسازيي پثکهاتةي ساتراپييةکان کة داخوا لة سـةردةمي  

چونکة هةنگاوي پثويست بؤ  ؛کراوة يان نا، زةق دةبثتةوة دا ي داريووشپادشايةتي

،بةرلــة شةشــةمني ساصــي (نؤمؤســی پثنجــةم) لــة بابل دابــذيين ئةبةرنةهــةر

فةرمانذةوايةتيي ئةو، نةهاويشتراوة و ئةگةر ذووبةری زةوي دةورثکي بووبث لـة  

وشـوثنة   ين بذي پيتاک، ئييؤنيية هةتا کلکةي دةسةآليت، تثکةص بـةم ذث کرا دياری

  ). ۴۲نةببوو (هثرؤدؤت، کتثبی شةشةم، 

ســةبارةت بــة بنــةمای شــثوازي بــةذثوةبردين زانــني و زانيــاريي ئثمــة 

دابةشينی هةرمث بـة سـةر چةنـد     وبآلو و ناوثکچوون. لة ميسر ساتراپييةکان پرش

ر لة جثي خؤی بوو، جا بؤية تاقمثـک لـة فةرمانـدارةکانيان کـة     دا هة ناوچةيةک

دا ئةرک و کاري خؤيان بةذثوةدةبرد. لة  ئثراين بوون، لة ژثر چاوةدثريي مريهةرمث

گةلثک فةرماندار وةبةرچاو دةهـاتن کـة زؤربـةي     اليةکي ديکةوة، لة ئةبةرنةهةر

هةرکام شای  و فنيقييةش دوذگةي قوبرؤس زؤريان ئثراين نةبوون. شارةکاين هةرة

خؤيــان هــةبوو. شــارة يؤنانييــةکاين ئاســياي بچــووک ســةرةتا ديکتــاتؤراين 
                                                                                                                                                  

بةردةتاشـراوةکاين   دا ئةو شتانةي لةسـةر دميـةين    تاقداريان لةسةر شانيية. لة ذاسيت→
لةگـةص ئـةو باربوويانـةي لـة     خؤيان دةنوثنن، واديارة  جةمشيد تةختی کؤشکي ئاپادانای

سةردةمي تازةدا حوکمداران و مريان بؤ پادشاي ئثرانيان هثناوة، زياتر يةکتر دةگرثتـةوة.  
ی زايينيية، نووسراوة کـة ئةسـپ،   ۱۶۷۰، کة سةر بة دةوروبةری ساصي دا لة کتثبی شاردثن

و وشترمةل و شـثرثکي جحثصـيان    وبةرگ، گةواهثرات و تاژی لة جثگايةکي ئةرمةنستان جل
گوتوويـةيت شـازادةيةکي   » جثـی. باربـارؤ  «ی زايينی، ۱۴۷۱هثنابوون. ساصي  لة بةسرةوة

 گامثشثکی هينديشی حساب کردووة. هيندي زةذافةيةکي ناردووة. پثترؤ دثالوالة
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ی پ.ز. کةوتنـة ژثـر   ۴۹۴دةکردن و دواي ساصي  حوکماتيان لث بةرپشتيوانيي ئثران

ةگــةرچی خؤيــان ســةر بــة و ئ» پــاواخنواز«دةســةآليت کؤمةصــثک حکوومــةيت 

ذادةيةکي زؤر خـاوةين خودموختـاريي    فةرمانذةوايةتيي ئثران دادةنا، بةآلم هةتا

  خؤجثيی بوون.

ساتراپيية گـةورةکان دابـةش    دا پتر وا باوة کة دةصثن لة ئيمپراتؤريي ئثران

. ٢چووکترب ١ي»بةزيرکة«کراون بة سةر ساتراپيي چکؤلةدا و ئةوانيش بوونة چةند 

باسی دةکا، لـة   لثئووتزثدا واوثدةچث کة ئةو لووتکة دةسةآلتةي  لة نيگای يةکةم

» ئةبةرنةهـةر «بـة جـواين لةگـةص بـارودؤخي      دا دةسپثکی حکوومةيت داريـووش 

سـاتراپييةکي جـودا   بةآلم ئةو هةرمثة تةنيا پثويسيت بة دامةزرانـدين   ؛هاتؤتةوة

هةبوو هةتا بارودؤخةکة تةواو بگوذث. لةو زمانةوة تةنيا مريهةرمثثکي ئثـراين،  

بنةگر بووبث، قسةی ذؤيشتووة. ئةم  کة ذةنگة لة گؤشةي باکووری نيزيک حةلةب

، ةذا [سامثرة]ساتراپة [مريهةرمثة] لة نثوان پادشا و حوکمدارانی خؤجثيي لة سام

و  دؤم و پايةبةرزاين عةشـدوودي فةلةسـتني   ، قثداريت شثخو عةممان ئوورشةليم

و مرياين فنيقي و شاري  هرياپؤليس -دةسةآلتداراين ذؤمي وةکوو بامبيس وثدةچث 

. بةگشيت ئةم فةرماندار و گثذابثرةي سةرةکيي دةسةآليت ، دةوري تةودا کؤپريووت

ودةزگا و ديواين خؤيان بوون کة دةبوونة پردي  قوصةمريانةي خؤجثيي، خاوةين دام

نامةيةکي تايبةت سةبارةت  پةيوةنديي نثوان ئةوان و ساتراپةکان. وثناچث کة بةصگة

هةبووبث. ئةوةی ذاستی دا  نثوان و پةيوةندييةکي ديکة لة زجنريةي سةرؤکايةيتبة 

ةوة لة ئييؤنيية، تووشي چةند پياوثکي ئثـراين  زايين پثشی ۴۰۰بث ئثمة لة ساصي 

ناويـان هـاتووة و بـة فةرمانـداراين      دا اين يؤنـانی ـةرچاوةکـة سـة لـدةبني ک

                                                            

 کة بث. ئةوةی دةکةوثتة بةرةژثرةوة.و.ذةنگة بةژثر -١

  ).۴۰دايناوة، ل  وشوثنةي کة (لثئووتزث بةپثی ئةو ذث -٢
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لة قةصةم دراون. بؤ وثنة تيسافرثنس و کوورووشی گچکة لة شارةکاين  ١ي»هيپارک«

لـة   دا باسيان کراوة و لةبةروةي کـة هـةرمثي سـارد   »ئثژة«ربةستثنی دةرياي سة

دا کارةکاين هةصسووذاوة، هةستثکی ئؤخژنبةخش  وپثک ودةزگايةکي ذثک بازنةی دام

سـارد بـة    شةذدابوو کـة سـاتراپيي  بةآلم لة زةماين  ؛دا دةگةذث بة دةرووين مرؤض

گومـان پيـاوان و کاربةدةسـتاين     دةندرا و وةک ديـارة بـث  بنکةی سةرکردايةيت دا

ووثـژ دةنثـردران.    ساتراپ لةبری ئةو دةچوونة بةرةکاين بةرةنگاری يـان بـؤ وت  

ي سةرکردةي هثزي دةرياييی ئثرانة کة »ساندؤسثس«منوونةيةکي هاوچةشين ديکة 

) بـة  ۱۹۴(کتثبـی حةوتـةم،    پثشتر يةکثک لة دادوةراين پادشا بـووة و هثـرؤدؤت  

دا.  زايـني  ی پثش۴۸۰ی دادةنث لة ساصي »ئايؤليس«ي سةر لثواري »يمثک«هيپارکی 

» يمـث ک«نـةمانزايبا کـة پـاييزی ئـةو ساصـة       ئةگةر لة ذثگاي دةقي هثرؤدؤتةوة

بووة، مةبةسـتةکة بـة گرينگتـر خـؤي      دةرياييی ئثرانی یةي هثزربنکةيةکي گةو

). فةريقييةي سةر بانووی ئاناتؤيل، ۱۳۰دةنواند (بذ: هثرؤدؤت، کتثبی هةشتةم، ل 

پثمـل و پةيـذةو، بـةآلم     دا بووبثتة هيپارکييـةکی  ذةنگة لة ذةوتی تثپةذينی زةمان

سـياي  ودةزگـای فةرمانذةوايـةيت لـة سـاتراپييةکاين ئا     ذثکخرانی سـاکاری دام 

وتزث لة ذيزبةندييةکاين ئودا، ئةوةندة ورد و باريک نةتةندرابوون وةک لث بچووک

  .٢دا دةخياتةذوو خؤی

                                                            

شـثواوة. بـةپثي دةقةکـة دةبـث نووسـةريش      » هيپارک«بةداخةوة واديارة لثرةدا ماناي  -١
سـيت  تووشی سةرةگثژ بووبث. هيپارکی مةصبةندثکي هثندثک بةرفرةوانة، بـةآلم ناگاتـة ئا  

هــةرمث. لــةم دةقــةدا هيپــارک جــاری وايــة وةک مةصــبةند و جــاری وايــة وةک پلةيــةکي 
  بةذثوةبةرايةيت خؤي دةنوثنث.و.

وگؤصة گةورة و [ناخؤشةکانی] ئةم توثژينةوةية ئةوةيـة کـة وشـةگةيل     يةکثک لة گرث -٢
هاومانا وزؤر بة  بة الي نووسةراين يؤنانييةوة کةم» ئارکؤن«و » هيپارک«، »ساتراپ«وةک 

داندراون و ذثگاي هاوثر و ناسيين پلةکانيان بةستوون. هةروةها تةنيا وشةيةک بؤ تثکذای 
و لـة نثـو کتثبـةکاين     دا، لـة بةصـگةنامةکاين بـابلی    فةرمانداران لـة هـةموو ئاسـتةکان   

  پثغةمبةراين سةردةمي کؤن و کةونارادا وةبةرچاو گرياوة.



 ۱۴۹سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

دا سةربازگةی هةميشةيی هةبوو، بـؤ وثنـة لـة     لة زؤر شوثين ئيمپراتؤری

، لـة ناوچـةکاين سـنووری وةکـوو     و سارد ناوةندي هةرمثةکانی وةکوو مثمفيس

، لـة چةنـد شـوثنثکي    اوهةصدثری يةکةم، لة کةوشـةين باشـووري فةلةسـتني   ئ

گومـان لـة جثگـاي     و بث ئاوذثژگةی ذووبار، لةسةر خاصة سنوورييةکاين کليکيية

بازگانة رئـةم سـة  . واديارة تةواوي ١گرينگ و بارناسک و سوار بة سةر گةذانگةذدا

ياين شاهانشايةيت نةک سةربازاين خؤجثيی. کةواية ذةنگة پثکهاتوون لة قؤشةنچي

دةصث سـةرکردةي سـةربازگةکان بةرپرسـی     بث کة لةم بؤچوونةدا هةق بة گزنفؤن

ئامـاژ دةکاتـة قسـةکةي     ذاستةوخؤ بوون لة بةرامبةر پادشادا. کانؤن ذاولينسؤن

هةزار پثوانة گـةمن   ۱۲۰ ) کة گوتوويةيت دةبوو ميسری۹۱م، (کتثبی سثهة هثرؤدؤت

، يان بة ذاوثژثکی هةوتر بؤ ئثرانييان و هاوپةميانانيان، لة بؤ بژيوی ئثرانييةکان

وةبريی دثنينةوة کة دةکرث لة ذووی ژمـارةي  ی مثمفيس دابني بکةن. »قةآلي سپي«

گةيةوة، ذثژةی ئثرانيياين نيشتةجثي مثمفيس بقةبصثندرث و ازبچةکداراين ئةم سةر

کـةلکی   تةنانةت وةکـوو بنةمايـةک بـؤ خةمآلنـدين ذثـژةي جـةماوةری پـارس       

دا ئةگةر بؤ ئةم مةبةستة  بةآلم ئةم کارة متمانةی پثناکرث و لة ذاسيت ؛بگريثوةر لث

وةبةرچاو بگريث، ژمارةي » نثسثدمثؤست«ذستةي هثرؤدؤت و بذگةيةکي نووسينی 

. لةبةروةی بةصـگةيةکي  ٢گؤذ کة ناشث هةموويان ئثراين بووبن هةزار پياو دثتة ۱۶

                                                            

انةي کة وةپـاص قؤشـةنچييانی سةربـازگةکانــی دةوروبــةری     سةبارةت بةو پلة و پاي -١
  دراوة، بذواننة: و کلکةی باشووری ئةبةرنةهةر حةلةب

Culican, Medes and Persians, 146 ff. P.R.S.Moorey, "Iranian troops at Deve 
Hüyük in Syria in the earlien fifth centurs B.C." , Levant VII (1975),108-17. 
 سةبارةت بة شوثنثکي پـريؤزی عـةرةبی لـة دةوروبـةری نةوکةنـدي سـؤئثزی داريـووش       

  بذواننة:
I.Rabirowitz, "Aramaic Inscriptions from a Shrine in Egypt", JNES XV (1956), 5-9. 

، سووری، کليکی و ةری، بابلیبؤ وثنة ئثمة سةبارةت بة قؤشةنچيياين خارةزمي، خةز -٢
بةصگةمان بـة دةسـتةوةية. سـةبارةت بـة سـةربازگةکاين ئةوثنـدةرث        لة ميسر جوولةکة
  ←بذواننة: 
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چـاالکيي  کةم لةم بارةيةدا هةية، ناکرث وةکوو دايانناوة، ئثمةش پثمان وابث کـة  

خانةکاين زسةرةکيي ئةو ئثرانييانة هـةر سـةبارةت بووبـث بـة کـار لـة سـةربا       

دةردةکــةوث، واديــارة وةک لــة ذووی ژمــارةي ســةربازةکانةوة  .دا اتــؤریئيمپر

ی پ.ز. ۴۹۹سةربازگةی سارد کة به گرينگترينی بنکةکاين ذؤژاوا داندراوة، ساصـي  

ثکـي  زياين ئةو کاتةی خةصکي ئييؤنييـة شـاريان گـرت و ئاوريـان تثبـةردا، هث     

ی مةيـداين  پاسةواين نةبث لثی نـةبوو، کةوايـة نـاکرث بـة قؤشـةين شـةذکةر      

دا هثزةکاين پشتيوان و هانـادةر بـة دةسـتةوة    ۴۹۹بةرةنگاری دابندرثن. لة ساصي 

ـ     بوون بـؤ تث  ـ ـکهةصـچوون لةگـةص پارتيزانـاين ئييؤنييـة بةرل ـ  ؤلـة چ ي ـکردن

م ئةوان ئةو هثزانة بوون کة آلبة ؛لةذثوة خؤيان گةياندة ئةو شوثنة و »سؤئثفثس«

خؤيانـةوة   سةکاين نثوخؤی باصي ذؤژاوای ذووباری هاليسیپارسييةکان لة نؤمؤ

  .١هثنابوويانن

ي بـوون و دامـةزراين   س، ذةنگة بابدةينةوة سةر پرتثبةرداين سارد بة ئاور

لة ذؤژاوای ئاسـياي بچـووک. بةصـگةنامةکاين يؤنـاين      هثزة چةکدارةکاين ئثران

دراوة بـة   بذون، بةآلم دةزانني کة زةمينثکي زؤر لةوث بـة کةصـة  وبآلو و شثوا پرش
                                                                                                                                                  
←E.Bresciane, "In Satrapia d’Egitto, studi classici ed orientali, VII (1958),  
147-53.  

دا هثناوة کـة  »arche«ی لة پاص پاشگری »نؤمؤس«) وشةی ۱۰۲(کتثبی پثنجةم،  هثرؤدؤت -١
لــث هةصــدةکذث. ئــةم نووســةرة واژةی پارســيي » فةرمانــذةوايي«و » حکوومــةت«واتــای 

داناوة، بةآلم لثرةدا ناکرث هةمان مانا پذ بة پثسـتةی   بؤ هةرمثةکاين داريووش» ساتراپي«
ی بةربآلوی باوی ئـةم واتايـة بنـة و ناوةنـد و دابةشـيين بةذثوةبةرايـةتيش       بووبث. بار

وماشـی  تايبـةت و پاوانـةمري     دةگرثتةوة. هةروةها لةم دةقـةدا دةکـرث بـة مانـای مصـک     
ی پ.ز. ۵۲۱ش خبرثتـة بـةرچاو. ساصـی    »قةصـةمذةوي سـةرکردايةيت  «لثکبدرثتةوة و وةک 

و پاراســتنی هــةزار کةســةی هــةبووة و هــةموويان هثزثکــی پاســةوانی  ســاتراپی ســارد
وخواسـی سـةبارةت بـة     ). بـاس ۱۲۷بوون (هثرؤدؤت، کتثبی سـثهةم،   کةواندارانی پارسی

وةرگـرياوة.   پةالماری ئييؤنيية دژی سارد کة لة سةرةوة باسی کراوة، لة دةقی هثرؤدؤتةوة
لـةوث زؤر کـةم    ، ئةو ناوچة سووتثندراوانةی کة هثزةکـانی ئثرانـی  بة گوتةی پلووتارک

  ببوونةوة، لةبةر هثرش و هرووژم بوو دژی ميلثتووس.
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و ئةوي باشة وةبـةر ئـةوان کـةوتووة. بةگشـيت مصـکداراين ئثـراين        ئثرانييةکان

وزاريان لةو دةرودةشتة بةذثژةوانة خؤيان دةنوانـد کـة بـرييت بـوون لـة:       زةوی

(بوورووجنــووک). ناوچــةی  و هثرمــووس ، کــايکووسکؤلؤفؤنيــان، مثئانــدثر

کةوتؤتـة نثـوان پثدةشـيت     شاخستانی و پذ هةوراز و لثژی باشووری ئـايؤليس 

دا ئثرةوهؤوةی بذی ۴۶۰کايکووس و هثرمووس و دةصثن فةرمانی شا لة دةيةی ساصي 

و زةمانةی کة تثميستؤکلثس لة يةکثک لة شارة يؤنانييـةکاين  نةکردووة، واتة ئة

گريانـی ميلثتـووس لـة    دا خؤی شاردبؤوة. ئةو دةمةی کة ئثرانييةکان دوای  ئةوث

دا، دةشيت مثئاندثر کةوتة دةستيان، ناوچـةی کوثسـتانی    زايني ی پثش۴۹۴ساصي 

ةذةق و نةسازاوی شـثوةدوذگةی  لة باشوور، بة دةست مةذدارانی کةلل» ميليزيان«

ةوه بوو. هةروةها دةزانني کة لة باکوور، لـة ناوچـةی چيـای    »ووسسهاليکارنا«

ـ  وون کة سـةردةمي حوکمـاتی داريووشـی   ـشارثک هةب ، کؤمةصة»ئايدا« ، ةکةمـي

ئـةوةی   ان نةهثنابوو. ئثمة المان وايـة ئثرانييـةکان بـث   سةريان وةبةر ئثرانييةک

خؤيان بـؤ گرتنـی ناوچـة و مةصـبةندی ذةقـةن و بـةردةآلن خبةنـة زةمحـةت و         

چاکـة   وکاص و کةصـةبذی نـةبوون، کثهـا زةوی هـةرة     کوثرةوةری کة شياوي کشت

  دةستيان بة سةردا گرتبوو.

، لة ماصةوة تاقمي چةکـداری  رانی ئثرانیادا مصکد بارةکان ولة ناوچة بةپيت 

و کةواية سـةر   ةتايبةتييان بؤ خؤيان ذادةگرت (سةرچاوةی بةرچاوی ئثمة گزنفؤن

وردةکارييةکان زؤر کةم باسيان زايينة). لةم بارةدا  ی پثش۴۰۰بة دةوروبةری ساآلين 

هثزثکـي سـوارةی دووسـةت کةسـةی      »ثسسـپيتريدات «کراوة، بةآلم وةک دةصـثن  

لة ذؤژاوا بنةيان  و پيادةی ئاشووريش و بةخلی ريکانیهةبووة. هةروةها سوارةی ه

ةشـثنةکانی يؤنـاين وةدةردةکـةوتن، نيزيکتـرين     وبووة. کاتثک لک و پةلة زةبر

ساص لثرةوبةری ئةو سـةردةمة  دةهاتن؛ دروست وةک سةت  هثزةکان خثرا وةدةست

يـةکانگري بـوون. هةصـبةت     بة مةبةسيت پاراستنی ساردکة ناوچةيةکي بةربآلوتر 
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کـة بـة دةسـتيانةوة بـوو،      گرياوةی يؤنانی ساتراپةکان بةوةندة چةکدارة بةکرث

و شثوازی جياوازيـان ذةچـاو دةکـرد و هثزةکانيـان گوثزةگـوثزی پثـدةکرا. ئـة       

دةرةبةگانةی وا خاوةنی هثزی چةکدار بوون، زؤر وثدةچث هةر ئةو پايةبةرزانـةی  

  ئثرانی بووبن کة بارگای مريهةرمثةکانيان بة ذوودا کرابؤوة.

لة کلکةي باصي ذؤژاوا، واتة ئةو شوثنةي کة کةمينةي سةربةگثچةصي يؤناين 

ـ زؤر جاران  نيشتةجث بوون، اتن دةبذانـةوة.  گرث و گرفتةکان بة ذثککةوتن و پثکه

زادةي پارسيمان لة ناوچةی  ی نةجيم»ثسسپيتريدات«ی پ.ز. ۴۰۰دةوروبةری ساصي 

وةبةرچاو دث کة لة شوثنثکي ذؤژهةآلت يان باشوور هثزثکي سـوارةی   داسکيليئؤن

مريثکی بـةآلم پيـاوثکي يؤنـانيش پاوانـة     دا بـووة؛  وسةت کةسةی لة ژثر ذکثفیدو

باربوو کرابوو. لة قؤصي ذؤژاوا، لـة  » کيزيکؤس«بةرفرةواين لة نثوپةذی ناوچةی 

پاراسـتين تـةناهي و بـارودؤخ لـة     » سـکاماندثر «دؤصي نة هثندة هثور و ئةميين 

کـة بـاژثرة   » زثنـيس «ئةستؤی ديکتاتؤرثکي يؤناين يان خؤجثيی بوو بـة نـاوي   

دةپاراسنت کة لة  گرياوانةی يؤنانی ين نثوخؤی بةو هثز چةکدارة بةکرثيؤنانييةکا

سةربازگان دامةزرابوون. لة بةرةوةی لثواری دةريا، چةند بنةماصةيةکي پةنابةري 

ثس دثنـة بـةرچاو کـة    و تثميستؤکل ئثرثتريايي ، گؤنگيلووسووستوةکوو دمثارا

 وة کـة دةر  ليکيـا بةگانی ئثراين پاوانةمرييآن بؤ بـذابؤوة. لـة   ةبةشاين دةر شان

بة يةک چةشـن و   دةشيت بةذثژةوی بناران پاصيان ذثکداوة، دةسةآليت ئثرانييةکان

نثـو ليزگـةي   دا، لـة   م بةآلم لة سةرةتای سةدةی چـوارة  ؛شثواز بةذثوة نةدةچوو

دا چاومان بة چةنـد پيـاوثکي ئثـراين    ليکياکةساين گرينگ و پايةبةرزي ذؤژاوای 

ــاگؤس  ــوو: هارپ ــةوث وةک ــانثس(هارپاگ دةک ــاتثس )،ئؤت ــث)، ميترؤب ، (ئؤتان

ي »ئوتؤفراداتثس«و هةروةها باسی  ی مادی»ئارتثمبارثس« ) و(ئارشام ئارسامثس

تاتؤر (حوکمدار) بوون و کبريکاری مريهةرمثي سارديش کراوة. واديارة ئةمانةش دي

بةداخةوة ئثمة دصنيا نني و نازانني کة داخوا دةبث هةر ئةو دةرةبةگانة بووبن کة بؤ 
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ر نيية ئةستوو ، ئةگةرچی بةپةلة ئامادة کراوة و پشت۱بةآلم جارث نةخشةي ژمارة 

بة لثکؤصينةوةيةکي چذوپذ لةم بوارةدا، بة پثشةنگ دادةندرث. بةصگةنامةکاين ئثمة 

دا ژثدةراين وثژةيني،بةآلم بةداخةوة زؤر نني. ئةم کؤمةصة بةصـگانة   لة پلةي يةکةم

دةکرث هثندثک ناوي ئثراين خبرثتـة سـةريان کـة لـة بةردةنووسـةکاين هـةتا       

 بةآلم بةردةنووسةکاين يؤنانيي ؛دا، نووسراونليکيائةندازةيةک هاوچةرخي وةکوو 

ـ  ة ـدةوراين هثلثين کة باسي ژمارةيةک ناوي تايبةتی ئثراين دةکةن و سةبارةت ب

 ئيزةداين ئثراين دةدوثن و هةموويان لـة ناوچـةکاين وةکـوو    داب و نةرييتدين و 

گاي سةرجنن. لةم چوارچثوةيةدا بةصگة يان دةنوثنن، جثؤخ ئةرمةنستان يدي وـل

نژيـارواين و  دؤزراوةکاين شوثنةوارناسيش هثندة کةم باخيتر نني و بـريتني لـة:   

وةستاکاريي کؤشک و قةآلت و هةصخستين گؤذةکان بة دايب ئثـراين، شـةقآلندين   

بة کاکص و  ، کةئثرانی -بةردان و تةنانةت قةصةمکثش کردين قةبران بة دابی يؤناين 

مؤرثک ئـةويش   نثوةرؤک سةر بة شثوازي دةسةآليت زؤرةملني، هةبووين کؤمةصة

لةو شوثنانةی کة پةيوةنديي بة نووسـراو لةگـةص پايةبـةرزاين ئثـراين ذةچـاو      

کرابوو، دةفرة زثوينةکان و زثذ و جةواهثرات و خشص و خرينگةوپرينگةی نةخشيين 

 بةآلم بةصگةکان هثندة الوازن کة ؛هةخامةنشيئثراين و  -ئثراين و مؤرةکاين يؤناين 

ـ ـذثک و پتمنوونةيةکی هثشتاش ناکرث لة ذووی ئةوانةوة  ـ ـةو ذةنگذث رث. ـژ بک

بة شثوةيةکی گشيت واديارة ئـةو پاوانةمريانـةي کـة ئثـراين لثيـان       بةکورتی و

 نيشتةجث ببوون، کةوتبوونة تةختايي و نةرماين بةذثژةوي وةکوو گردي فةريقيية

  کة بةرةو پثدةشتةکاين بةراوي لثواری ذؤژاوايي دادةکشان.

ئةم شوثنة جوان و دصگرانة پذ بـوون لـة خانووبـةرة و کـةوثص و مثشـة و      

لثذةوار و داری بةری و بثستان و چثنک و سةوزةآلن و پـاواين ئـاژةآلين کثـوي و    

دصــيان متر کانيــاوي ذووين بــةلووزةو. لــة اليــةکي ديکــةوة شاخســتانةکان کــة

پثوةدةنووسا و بةگشيت واوثدةچث کة ئثراين لثيـان نيشـتةجث نـةدةبوون. وةک    
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پثشتر بامسان کرد لة کوثستانةکاين ذؤژاواي ئاسياي بچووک، کـةس گـوثي بـة    

نةدةبزووت. لة مةصبةندةکاين پاشةوةتردا سةرلةبةری ناوچة  شای ئثرانفةرماين 

بـة کـردةوة   دا  لة ماوةی سةدةکاين پثنجـةم و چـوارةم  » پؤنتيک«شاخاوييةکاين 

 سةربةخؤ بوو. دةقی سةرچاوةکان بؤمان دةگثذنةوة کة کوورووشی گچکة و فارناباز

يـةکان و  »ميسـی «ةکـان،  »بيتينيـان «بـاداين   کـردن و گـوث   بة مةبةسـيت تـةمث  

ةکان، لةشـکريان گـاص داوة يـان پثوةبـوون پـةالماريان بـدةن. لـة        »پيسيديان«

دا باو بوو  لة نثويان و ليکائؤنيانةکان کاتائؤنيانةکان ذؤژهةآليت بانووی ئاناتؤلی

(کتـثيب   هثـرؤدؤت  دراوسـثيان و تاآلنيـان بکـةن.    یکة هةصکوتنة سةر ناوچـةکان 

هـةتا   ، دةصث لة ساردةوة»ذثگاوباين پادشايةيت«) کة دثتة سةر باسی ۵۲پثنجةم، 

ـ  د ذؤژةةنةو شووش ـ  ـذث بـووة و گةلث ةی تةتـةر و چةپـةر و   ـک وثسـتگة و بنک

و تـةناهي  پاسةواين و ميواخنانةي لث بووة و بـة شـاذثيةکي ئـاوةدان دانـدراوة     

ذثبواراين تثدا پارثزراوة. ئةم قسةيةی هثرؤدؤت پاصي بة توثژةراين تازةوة نـاوة  

دا ئاشيت و ئارامي و هثمنايـةيت   لة نثوةذاسيت سةدةی پثنجةم هةتا وای دابنثن کة

بةآلم دةبث بة وردبوونةوةيةکي پترةوة  ؛بةتةواوي باصي بة سةر ئيمپراتؤری کثشاوة

وانني. زؤر وثـدةچث ئـةم ذثگايـة بـة نثـو پاوانـةمرية       لة وتةکاين هثرؤدؤت بـذ 

ي ئـةم  يدا تثپةذيبث و ئةوان تةناهي و هثمنايـةت  بةگاين ئثرانیةئاوةدانةکاين دةر

بةآلم ئةو ذثبوار و گةذؤکةی کة ويستبثيت لـة ذثگـا البـدا و     ،ذةوگةيان پاراستبث

ـ  ابةرةو کةژ و کؤ تثهةصبث، کةس نةيتوانيوة دةستةبةری پار ث. دةمـاری  ـسـتين ب

ذؤژاوا، وةکـوو ذةگـي   ژيان و مان و هةصنةپساين پةيوةنديي ئثران لةگـةص باصـی   

 و ذؤژهةآلت و دةبوو ذثگاي هثور و هثمن و وابوو لةگةص بةخل حةيايت سلؤکييةکان

 ذثگاوباين پادشايةتی، ناوچـة داين   ، وثذاي نيشان۲پارثزراوبث. نةخشةي ژمارة 

شصةژاوةکان دةخاتة بةرچاوان. مةبةست لة ناوچة شصةژاوةکان، ئةو شوثنانةن کة 

دا نـةيانتوانيوة بيانپـارثزن و    لـة گـةلثک چـاخ و سـةردةمان     هةخامةنشييةکان



 ن و دامةزراندنی ئيمپراتوريي خؤيانسةرهةصدانی هةخامةنشييةکا/  ۱۵۶

 

چلـؤن بةشـثکي    دا نةذؤيشتووة. ئةم نةخشةية دةريـدةخا کـة   دةستيان بة سةريان

ی سةرهةصـدان و ئـاژاوة بـووة و هةخامةنشـييةکانی     هةراوي ئيمپراتؤری گريؤدة

ذؤژگاراين دواتـر تووشـيان بـة تووشـيانةوة بـووة و يـةکثک لـة خاصـة الوازة         

بنةذةتييةکانی حکوومةيت ئثرانييـان، نـةبووين هثمنايـةيت بـوو لـة نثوخـؤی       

  .١دا هةرمثةکان

  
  تايبةمتةندييةکاين فةرمانذةوايةتيي هةخامةنشي -۸

ــة  ــرة پثکهات ــةتا ئث ــؤری و دامه ــةتيي   ي ئيمپرات ــاي بةذثوةبةراي ودةزگ

حکوومةمتان خستة بةر کؤصينةوة و توثژينةوة. ئثستا دةماهنةوث بـة شـثوةيةک   

ومةرجی بـاو و چؤنيـةتيي    بکةوينة سةر باري پثداچوونةوة و هةصسةنگاندين هةل

پةسندبووين حکوومةيت شاهانشايةتيي هةخامةنشي. ئةم باسة چ ئثستا و چ لة  جث

 ؛نةشـکاوي نـةدؤزراوة   دا هةروا بابـةتثکي بـةربآلوی دةق   ش۱۹۷۰ةتاي دةيةی سةر

چونکة بةشی ذؤژهةآلتيي ئيمپراتؤری هثشـتاش بـة شـثوازثکي ذاسـت و دروسـت      

نةکةوتؤتة بةر لثکؤصـينةوة. جـا لـة بـارودؤخثکی ئـاوادا نـاکرث هيوامـان بـة         

ةذانة بة شـوثن  تثذاچوونثکی قووص بث، چونکة بايةخي هةرة زؤری ئةم هةنگاوة گ

  دا نةک دؤزينةوةی ذثگاچارةکان. ناسني و ناسينةوةی گرث و گرفتةکان

سةرةتا ذوو دةکةينة ئةم پرسيارة کة داخوا گـةالن و هـؤزاين بةرفـةرماين    

] هةتا کوث ذثگايان پثـدةدرا کـة بکةونـة ذيـز و شـاين      [پادشاياين هةخامةنشی

بةصـگةيةکي پتةويشـمان    وون و ئاشکرای هثرؤدؤتدةربذيين ذ ئةوانةوة. سةرةذاي

بـة دةستـةوة نييـة کة خةصکي ترية و هؤزةکـاين هةرمثـةکاين تـر هـةتا پلـة و      

پـايـةي باآل هةوراز چووبن، بـةآلم ئـةم بؤچوونـة سـةملاوة کـة مـادةکــان و       
                                                            

جةمشيد بذواننةوة الپةذةکاين پثشوو. لة دةوروبةری ساآلين  سةبارةت بة ذثگاي تةخيت -١
وبانـةکاين دةدا.   کة پـةالماری ذث  دا، کوورووشی گچکة ذثگرثکی سةير بوو زايني ی پثش۴۰۰

  بةبث پاسةوان، دصنيگةران بوو. دا بةرةو فةلةستني لة سةفةری عةزرا



  ۱۵۷ييةکان / 

بـوون. ئـةم 

ي سـةربازيي   

کـة دةصـث    ث

. نووسةر لة 

پث لة  کانيان

می هةخامةنشي

بوي يـةکتـر ب

  تيية.

  ي ئيمپراتؤري

وبـةرگي ی جل

ثوثک پـةل دا   

تبؤوة.ن خواز

وبةرگی مادةک 

سةردةم

ـذةوا تثکـةآلو

قووص و بنةذةت

  

وةکاين ذؤژاواي

ثتة سةر باسی

هـةتا شـوثنث

و لةوانيان سی

جل پارسةکان

يةکي فةرمـانـ

وونةوةيةکي ق

ناوچة شصةژاو -

) دةکةوث۶۱م، 

دث و ه دا مـاين 

ووة نةک پارس

) دةصث پ۱۳۵، 

کـوو نةتةوةي

گـاي لث وردبو

-۲نةخشةي 

(کتثبی حةوتةم

ودرووم  تيـک 

کانيان مادي بو

 (کتثبی يةکةم

رسـةکـان وةک

بـةستـة جثگ

  

( هثرؤدؤت

سييةکان و بة

رچاوةی جلةک

گايةکي ديکةدا 

 

پـار

مـة

    

پارس

سةر

جثگ



 ن و دامةزراندنی ئيمپراتوريي خؤيانسةرهةصدانی هةخامةنشييةکا/  ۱۵۸

 

. واديـارة  ١نووسـا ئی خؤيان جوانتر و لةبارتر هاتـة بـةرچاوی و بـة دصـيانةوة     

هثرؤدؤت بؤخؤي ديويةيت کة پارسةکان هةم لة بارگای مريی و هةم لـة مةيـداين   

 ةرگيان پؤشيوة. توثژةراين وةکوو کانؤن ذاولينسـؤن بو جل شةذدا بة دابی مادةکان

ــة ذووي      ــةکان ل ــان و پارس ــةآلواردين مادةک ــة لثکه ــةن ک ــةم بذواي ــةر ئ لةس

دا، کـارثکي نـةگوجناوة.    ة بةردةتاشةکاين هةخامةنشـي ـةوة لـانـةرگيـوب لـج

ـ  ةشـلةگةص ئةم ـ داب و نـةريت ةپثي ـدا، ب ـ ـ، شک وازی جلـةکان لةسـةر   ـص و شث

ةوة. بؤ وثنة پادشا قؤصي لة باآلپؤشثکي مريانـة  ـرثتـاسـان دةنـةکـشةقصةبةردين

ئةمة دابـی خـودي    ).a۲۴ةي سةر دةنا (بذ: وثن هةصدةکثشا و کآلوثکی تةپلةپاين لة

پارسةکان بوو. هثزةکاين سوارة پانتؤصثکی تايبةتيان دةکـردة بـةريان و تةپلـةي    

). ۲۳بوو (بذ: وثنةي  خريلةي لباديان دةکردة سةريان کة تايبةيت پايةبةرزاين بارگا

 توثژةرانئثستا  .بووبةرگي يةکةم تايبةيت پارسةکان و دووهةمي تايبةيت مادةکان 

لة نثو  .٢بذوايةن کة تاقمی يةکةم پارسةکان و دةستةي دووهةم مادةکانن مةلةسةر ئ

وذةمسي تايبـةت و کاروبـاری ذثنـوثين     دا بؤ ذاپةذاندين ذث پياواين بارگای مريی

ـ     .سـةکانيان گرتبـؤوة  رجثی پا اشکرای ـبةپثچةوانـةي بؤچـوون و گثذانـةوةی ئ

دا  ة ذيزی پاسةواناين تايبةيت پارثزةری مريی، مادةکان لثسدهثرؤدؤت و هثراکلي

وةکـوو   هةبوون. ئةگةر ئةم بؤچوونة وابث، گوماين تثدا نامثنـث کـة مادةکـانيش   

  دا گةيشتوونة پلةي بةرز و باآل. پارسةکان لة حکوومةيت هةخامةنشي

                                                            

ذا دةردةکةوث کـة هةخامةنشـي بـة ناسـيين      ئةم مةبةستة لة ذووی ئةم ذاستةقينةيةش -١
  پؤشيان هةصگرتةوة.  لةذثوة وثنةيان لة زرثی سينة ميسرييةکان

کردنةوةيةکي ديکة کة تاقمثک لة تـوثژةران پثيـان خؤشـة باسـی      پثداچوونةوة و ذاست -٢
ــة  ــةروةها مادةکانيش ــي و ه ــةوةی عيالم ــةوانان  بکةن،دؤزين ــزی پاس ــة ذي ــة  ل ــة ل دا ک

 دا وةبــةرچاو دثــن. پثــوةری ئــةم هةآلواردنــة شــثوازی بةردةتاشــراوةکاين هةخامةنشــی
هؤندنةوةی سةروپرچ و تيژ داهثنانی قـژة؛ بـةآلم لةبـةروةی دةگةذثنـةوة سـةر چةشـةی       

  هونةری، ناکرث لةم بوارةدا بة هثند بگريثن.
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 .سةرةذاي ئةمةش گرث و گرفيت سةملاندين ئـةم بؤچوونـة بـاوةش فـرةن    

ر وابث ناچارين وای دابنثني وةختايةک پلةي هةزارپاتيش کة لة سةرچاوةکاين ئةگة

بوون، دةبث پايةبةرزاين شةقصةبةردةکاين  دا ناوبانگيان ذؤيشتووة، پارسی ئةدةبی

ي کةوانـةواين  »ئاسپاتينثس«و ئةردةشثري يةکةم مادي بووبن.  ١يةکةم داريووشی

داريووشی يةکةم، بة ئاسپاتينثسي مادي ناسراوة، چونکـة لةسـةر شةقصـةبةردي    

داتاشـراوة؛ بـةآلم ئثمـة بةصـگةی      وبةرگي مادييةوة گؤذی پادشا، قةآلفةيت بة جل

ئةوتؤمان بـة دةسـتةوةية کـة دةريدةخـةن ئاسـپاتينثس لـة بنةماصـةيةکي زؤر        

زيـاترةوة  . ئةگةر بة شوثن بةصگةی رزی پارسی بووة بة ناوي پرثگزاسپثسپايةبة

لــة کؤشــکي ئاپادانــاي  بــني، دةبــث لــة شةقصــةبةردةکاين پليکــاين داريــووش

ی دگومـان شـان   خوردببينـةوة هـةتا بؤمـان دةربکـةوث کـة بـث       جةمشـيد  تةخيت

کةوتؤتة پثش شاندةکاين ديکةوة. لةوث تةواوي ئةنداماين  نوثنةرايةتيي مادةکان

دايـة و تـةنيا سـةرگةورةکةيان     لة پـث  نوثنةرايةيت پاتؤصي چاوناسی مادةکانيان

دا دةذؤن  کة بة شوثين تةپلةيةکي خريلةي لبادي کردؤتة سةری. هةشت کةسی مادی

چاوانيان داکثشـاوة. کةوايـة واوثـدةچث مادةکـان     کآلوي سث قؤزاخةيان هةتا نثو

بــةآلم لــةم دميــةين  ؛ةوةنکــآلوي جياوازيــان لــة ســةر نــاوة و ئــاوا دةناســرث

بةردةنةخشينةدا، مادةکاين بارگای مريی و پايةبةرزان و پاسةواناين پادشا، زؤر 

دانـةوةی پرسـياری    وبةرگ و کآلوي ئةوتؤوة ديارن. کةواية بؤ وآلم بة کةمي بة جل

سةبارةت بة پلة و پايةي مةزناين مادی، ناچارين بگةذثينةوة سةر دةقة کؤنةکان و 

  .پتر لة هةمووان بابدةينةوة سةر هثرؤدؤت

و  گومان مادةکان دا، بث لة سةردةمی کوورووشی گةورة و کةمبووجييةی کوذی

و  ز و پذئةرک و گرينگ. هارپاگؤستةواوي گةالنی بةرفةرمان دةکرا بگةنة پلةی بةر

بوون. زؤر وثدةچث کـة   ، يةکةم سةردارانی کوورووش، هةردووکيان مادیمازارثس

                                                            

  .يان خةشايارشا -١
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لة جثی ی پ.ز. داريووشيش ناچار بووبث ئةم سةرؤک و سةرکردانة ۵۲۱-۵۲۲ساصی 

بؤ سةرکوتی گةالين بةرفةرمان  شةی کة داريوور. لةو حةوت سةرداخؤيان نةبزثوث

دواوة  ئةرمةين بوو. لةوي بة يان، يةکيان مادی و يةکيشپثنجيان پارسیگاصی دان، 

ـ  ـمادی ب داتيسی ي داريـووش لـة کاروبـاری    ـوو بة ذاسپاردة و ئةرکـداری تايبةت

بوو بة سةرکردةي هاوبةش. هـةروةها دوو   ماراتؤنلة شةذی  ۴۹۰ساصي و  دا يؤنان

ی پ.ز. ۴۸۰و ساصـی   ي ئثرانيکوذی چوونة ذيزی مةزن و ماقووآلين فةرمانذةوايةت

ی سوارة بوون؛ بةآلم هةمووی هةر ئةوةندةية. تـةواوي مريهـةرمث   پائةفسةراين س

ئثمة دةيانناسني، پارسی بوون. جگة لة باصي ذؤژاوا،  (ساتراپ)ةکانی داريووش کة

وجووصي قؤشـةين پارسـييةکان    ئاگادارييةکي زؤرمان دةربارةي هةصسووذان و جم

، بةآلم تثکذای سةرکردة و ئةفسةرة پايةبةرزةکاين کة دا نيية لة سةردةمي داريووش

هـةر ئـةم    ۴۸۰سةبارةت بة ساصي  بةرةو ذؤژاوا ناردوونی پارسی بوون. بةصگةکانی

  مةبةستة دةسةملثنن و تةواوي چل سةرکردةي پايةبةرزی سپاي ئثران پارسی بوون.

وشوثنثک دةبني کة لـة سـةردةمي    لثرةدا تووشی تةنينةوة و پةرةگرتين ذث

ـ بةئاشکرا ببوو بة باو. بةپثی ئـةم   وةةيةکةم داريووشی ة لـة ساصـي   داب و نةريت

وزؤر نيوةي سةرکردةکان خزمي پشـتث يـان بـةرثی خـودی شـابوون.       دا، کةم۴۸۰

ــی ــةتيي هةخامةنش ــة دام فةرمانذةواي ــوو ب ــةم   بب ــةيي و ئ ــةکي بنةماص ودةزگاي

نيا هةر بارگای پادشای نةدةگرتةوة. تةنگةبةربوونةوةی بازنةي پياوانی بژاردة تة

، دةبينني کة مريهةرمثةکانيش خزمانی نيزيکي کاتثک دةگةينة زةماين خةشايارشا

خؤيان بؤ پلةی بةرز و کار و ئةرکي گرينگ هةصدةبژثرن. کةواية ئةم بؤچوونةی کة 

تةکـةيان  الی وابث پارسييةکان خةصکاين بةرفـةرماين خؤيـان بةشـداری حکوومة   

دةچـث. هةصـبةت بـؤ ئـةو سـةردةمة کـارثکي        پووچـةص کردووة، وةک خةياصثکي 

نةسةملاوي نةگوجناوة کة پثمان وابث دةبوو ئيمپراتؤرييةکي پذ لة شانازی غةيری 

گؤذی ذةخنة ئةم ذاستةقينةية بـدرکثنني  نة هثنابةآلم پثويستة بةبث  ؛ئةوةی کردبا
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ةصکاين ديکـة لـة جـةغزی شـانةبةرزةي     دابةشيين دةسةآلت و بةشدارکردين خ  کة

دا هةر نةبووة. کةساين شـياو بـؤ وةرگـرتين پلـةي بـةرز دةسـتيان        ئيمپراتؤری

باصي نةدةدرا يان هةيل مةشق و ذاهثناين پثويستی گةيشتنة ئةم پالنةيان بـؤ   وةبن

بـةآلم   ؛مبثنثتـةوة نةدةذةخساندن هةتا ئيمپراتؤری بة يةکپارچةيي و دانةبـذاوي  

ئةگـةر لثوةشـاوة بووبـان    دا  اين خؤجثيی لة بازنةي پلةبةنديي ئيداریگةورةپياو

بوون. تةنيا لة سةدةی  هةصدةکشان؛ کةچی ديسانيش چيين دةسةآلتدار هةر پارسی

داية کة دةبينني کةساين خؤماصيي هةرمثةکان پلةی بةرز وةدةسـت دثـنن و    چوارةم

اوةيي خؤيان و ذاوةستانيان لة حانـد  ئةويش دةگةذثتةوة سةر شارةزايي و لثوةش

دا. لـةو چاخـةدا کـة دةسـةآليت      دةسةآلتداران لة دةورانثکي تايبةيت نثونةتةوةيي

ناوةندي الواز و گةندةص و بةرةو داذزان بوو، تةنانـةت مريهةرمثـة پارسـييةکان    

ی ۵۲۲پثيان خؤش بوو هةتا لةگـةص پيـاواين بـةهثز يـةکگرتوو بـن. لـة ساصـي        

تةواو ئاشکراية کة حةوت سةردارةکة تةنيا بة ئاماجنی دانةبةشـني و   دا زايني پثش

  پاواين دةسةآليت ذةسةنداراين پارسی کةوتوونة مالنة و بةرةنگاری.

» کةصـةبذدار «يان بـؤ بـذابؤوة و بـة    کةصةبذپثشتر سةبارةت بةو کةسانةی 

ناسراون، دواوين، بةذاسيت ذوون نييـة کـة ئيمپراتـؤری هـةتا چ ذادةيـةک لـة       

وماشيان بن،   دا کة نةيانتوانيوة لةسةر مصک ديارنةماين دةرةبةگاين گةورةی خؤی

ي »ئارشـام «تووشی خةسارباری بووة. واديارة بابـةيت ئـةوتؤ زؤر بـوون، وةک    

 کة نةک تةنيا هةر لة قةصةمذةوي دةسةآليت خؤی، بةصـکوو لـة   مريهةرمثي ميسر

 ]هـةولثر [ ری وةک ئـاربثال يتو تةنانةت ناوچـةکاين بـاکوور   ابلبو  ئةبةرنةهةر 

ـ   »پاريساتيس«وزارثکی بةربآلو بووة؛ يان  یخاوةين زةو  ثکی دايکةشـا کـة کؤمةص

ية] و هـةروةها  [بة پاوان درابوو گوندي زؤر و بةرچاوي لة نيزيک ذووباری دجيلة

وماشثکي لة ميسر هـةبوو.   کة خؤي لة بابل دةژيا و مصک» وارؤهي«کةسثکي وةکوو 

تةتةصةقوذينةکاين سةدةي پثنجةمي بابل دةريدةخةن کة دةرةبةگاين ئثـراين يـان   



 ن و دامةزراندنی ئيمپراتوريي خؤيانسةرهةصدانی هةخامةنشييةکا/  ۱۶۲

 

بـةآلم   وماشيان ذاگةيشـتوون؛  ن بة سةر مصکپارسي، پياواين سةرکار و دةمذاستيا

دا ئةوة گزنفؤنة کة باسـي   لة ذاسيتبووبن.  دا ناوازة ذةنگة بابل و ميسر لةم بوارة

 ؛وزاری خؤيان نةبوون کةصةبذداراين هةرمثةکان دةکا و دةصث زؤربةيان لةسةر زةوی

ــتةوخؤی    ــارييی ذاس ــثک زاني ــة کؤمةص ــووک ک ــيای بچ ــة ذؤژاوای ئاس ــةآلم ل ب

بـن،   گةرمةتةندوورمان پثية، ئةو بةصگانةی کة سةملثنةري بؤچوونةکةی گزنفؤن

بؤی دصخؤشکةرة نني. باصي ذؤژهةآلتيي ئيمپراتؤری بة نةناسراوي ماوةتةوة و ئثمة 

سـوار   و سـؤغديانادا  لةبةروةی نازانني ئةو دةرةبةگة گةورانةی کة بة سةر بةخل

ـ بوون، داخوا مةزن  وو باصـي  و ماقووآلين کؤين خؤوآلتيي ئةوثندةرث بوون يا وةک

، ناتوانني بارودؤخی سـاتراپيية بـةرين و   ذؤژاوا، گةورةپياواين کؤچاوي پارسی

ي سؤضـيةت  يو توثژةراين يةکييـةت  ، بيکثرمةنهةراوةکان هةصسةنگثنني. ئاصتهامي

  دا شکاونةوة. بة الی دووهةم و فرای بذوايان بة بؤچوونی يةکةمة و يوونگ

صــداين سيســتمثکي دةرةبــةگي لــة ســةردةمي  ةســةبارةت بــة گةشــة و ه

کرانـةوةيان دژوارة.   ک کةمن و لثکدانةوة و شـي يبةصگة و شان دا هةخامةنشييةکان

ذثکي زؤری بـؤ ئـةم   دا، الپـة  يـةی خـؤی   لة توثژينةوةی ئةم دوايـي » گرثن ويدثن«

مةبةستة تةرخان کردووة، بةآلم تةنيا دووسث خاصي وردةصةی لث ذوون بؤتةوة. ئةم 

وپـؤی دامـةزراين چينـةکان لـة سـةردةمي       گرميانة گشتييةی کة الی واية ذايـةص 

ا پثنـاکرث.  ، هثنـدةی بـذو  دةگةذثتةوة بؤ ذؤژگاری هةخامةنشـييةکان  دا ساسانی

چينةکاين سةردةمي ساساين بريتی بـوون لـة: ذةسـةنداران، پيـاوانی ئـايينی،      

قةصةمداران و کرثکاران. زةمحةتة کة پثمان وابث چني يان توثژی پثشةوايانی ديين 

ـ ـبةم زووانة پثکهاتبث و وةک ديارة کؤمةصي موغـان لـة خزمـةت گ    ةوراين ـةورةگ

 دا بؤمان ذوون بؤتةوة کـة  . بة الی زؤری١دا بوون ی ئثرانیو بةگشتی مةزنان پارسی
                                                            

لثرةدا بابةيت سةبارةت بة موغان ناکرث خبرثتة بةر باس و لثدوان، بةآلم ذةنگـة بشـث    -١
پةرةپثدةراين ديـين بـوون کـة بـة شـثوةيةکي ذةمسـي هثنـدثک         بصثني واديارة ئةوان پتر

 ←موغةکان بـة تريةيـةکي مــادي    وذةمسي پثويستيان وةئـةستؤ گـرتـووة. هثرؤدؤت ذث
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پتـر پادشـايةتييةکي ديوانسـاالر بـووة نـةک وةکـوو        ئيمپراتؤريي هةخامةنشی

حکوومةتةکاين پـارتی و ساسـاين، سيسـتمثکی دةرةبةگايـةتی. لـة پثکهاتـةی       

وشوثين کؤيلةداری ياسا و  ارادا نيية کة ذثهيچ بةصگةيةک لة ئ دا کؤمةآليةتيي ئثران

ذثسايةکي بؤ دياری کرابث و هةر ئةوةندةمان پثدةکرث کة بلـثني تثکـذای خةصـک    

لة جثگای ديکةوة   بةآلم واوثدةچث تاقمثک لةو کرثکارانةی کة ؛بةندةی پادشا بوون

کايت هةميشة يان ماوةيةکي جةمشيد و مةصبةندةکاين تر و بؤ  هثناويانن بؤ تةخيت

دةبث ئةوةش  هةروةها. ١دا ژياون ومةرجثکي وةکوو کؤيالن پثکردوون، لة هةل کاريان

دا بـرةوی  ۴۸۰ -۴۸۲بزانني کة گةشةی چةشنثک ئابووريي نثو بـازاذ لـة سـاآلين    

داين  خةريکي تـةيارکردن و دةنـگ   ئةو دةمةی کة خةشايارشابووة، يانی واديارة 

ــرؤدؤتقؤشــة ــوو (هث ــةم، ين ب ــی حةوت ــةقوذينةکاين ۲۳، کتثب ــةپثی تةتةص ) ب

چةشنثک گةشانةوةی ئابووری لةسةر بنةمای دراو  ،جةمشيد  خةزثنةخانةی تةخيت

پةرةی ئةستاندووة و ئةو کرثکارانةش کة لةوث خراونة بةر بثگاری تةواو وةکـوو  

لـة سـةردةمی    ةرستگةی ئـوورووک کؤيالن نةبوون. هةروةها دةبث وةستاکاراين پ

  کوورووشی گةورةدا بة چاوي کارمةند چاويان لث بکرث.

، يةکثک لة کثشـة کـؤن و درثژخايةنـةکاين ئيمپراتؤرييـةکاين ئاسـيايي     

نةبذانةوةی کثشةي زاصبوونة بة سةر هـؤزاين ذةوةنـد و کؤچـةردا. ئيمپراتـؤريي     

، لة دة خثصي بةدةر نةبوو. بةگوثرةی نووسيين هثرؤدؤت هةخامةنشيش لةم جةغز

دا ۳بث لة نةخشةي ژمارة » مةردؤيي«. يةکيان کة ٢چواريان دةوارنشني بوون پارسی

                                                                                                                                                  

). ئثمةش بـةصگـةيـةکـي پتـةومان پث نييـة کـة بيسـةملثنث    ۱۰۱دادةنث (کتثبی يةکةم، →
 ئـةوان ئاريايي نةبوون.

لـةم شـوثنةوارانةی    و پاراو سةبارةت بة پثکهاتـةی کؤمةآليـةتيي ئثـران   باسی پوختة  -١
  بةرةوةدا هاتوون:

Frye, Heritage,51-5,and idem,"The institutions", in Walser. 
Beiträge, 83-93,and on slaveny M.A.Dandamayev, in ibid,33-45. 

  ةذدارة لة ئاست جووتياردا. هةصبةت وشة يؤنانييةکة تةنيا بة واتای م -٢
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 ناپارسـی کـة لـة باشـووری ذؤژاوا و درثـژةی چيـای       يتو خـثآل  وثذای ئووکسی

  ژياون، نيشان دراون. دا زاگروس

کةونارا، هؤز و خثآلتی سةر  بةگشتی وايان داناوة کة دةوارنشينانی ئثرانی

دا سووذاونةوة.  بانووان بوون کة بة ئازادی لة نثوان گياجاذ و پووشةآلن و بيابانان

، کة سوارةکاين چوونة ذيزی (ئاساگاريتا)ی پارسی خثصی کةمةندهاوثژی ساگارتني

، وةک بةصـگةی ئـةم جثگؤذکـة و    بـؤ پـةالماردانی يؤنـان    لةشکری خةشايارشـا 

) لة چاردةهـةمني  ۹۳(کتثبی سثهةم،  چونکة هثرؤدؤت ؛جووآلنةوةية باسيان کراوة

ساصي  کةچی داريووش ؛بوون دا دةصث لة باشوور يان ذؤژهةآليت پارس نؤمؤسی خؤی

هةصکةوتووی باکووری پـارس بةزانـد (بةردةنووسـی     ئةواين لة مادی ی پ.ز.۵۲۱

وباری ذةوةنـدةکاين ئـةو مةصـبةندة     کؤچ. ئةم منوونةية ئةگةر لةگةص ١)بثستوون

بـريتني لـة    ئةمذؤدا خثآليت قةشـقايي لة  .بةراورد بکرث، دةکرث ذوونکةرةوة بث

يةکانی  گةورةترين هؤزی ئثرانی. ئةوان هاوينان ذوو دةکةنة باکووريترين بةرزايي

 و پاييزان سةردةمي مادةکان ی»پارةتاکثن« ، واتةلة باشووری ئيسفةهان زاگرؤس

ةرةو باشوور و بةرپاص و پثدةشتةکاين ـدا شؤذ دةبنةوة ب بة خاکي ئوستاين فارس

. بثتوو ساگارتينةکانيش هةر ئةم ذةوتةيان ذةچاو کردبث، هاوينان کةنداوی فارس

، ياين ئةو شوثنةي کـة سـةرکردةيةکي داريـووش لـة چلـةی      ماد دةچوونة خاکی

بــةآلم زسـتانان کــة لــة مةصـبةندی       ؛دا بـةرةنگاريان بـؤوة  ۵۲۱هاويين ساصي 

ئةسـتثن نيزيـک دةبوونـةوة، لـة خـاکی       وثذاگةيشتين کاربةدةستاين باج دةست

ارتينةکان گدةشتةکيي نؤمؤسي چاردةهةم بنةيان دادةکوتا. هةصبةت سةبارةت بة سا

و  ٢ردينـةکان بابـةت مة  بـةآلم لـة   ،تةنيا دةکرث پةنا بةرينة بةر نوقآلنة و گومان

(کؤسائؤيي) کة دانيشتووی  و کؤسيائؤيي ، ئةليمائؤييخثآليت ناپارسيي ئووکسی
                                                            

) ئةمةية کة شـوثنی  (ساگارتييةکان تازةترين بؤچوونی توثژةران لةسةر ساگارتينةکان -١
  سواران نالةبارة. داناون، بةآلم ئةم ناوچةية بؤ ئةسپ بنةگربوونيان بة کرمان

  و مةرديين و مارديين.و. ووسراوة؛ مةردؤييهةر جارةی بة چةشنثک ن -٢
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کة گوتوويانة ئةم  زاگرؤس بوون، دةتوانني ئاماژة بکةينة دةقی نووسةراين يؤنانی

نيمچةکؤچةر بـوون و هـةموو ساصـثک     دةوارنشينانة کؤمةصثک خثص و عةشريةيت

و ] اندةچوونة بانةمةذان و هاوينان لة کوثستانان ذةمشاصـيان هةصـدةدا و [پـاييز   

زستانان دادةگةذانةوة بناران و لة خاکي خؤيان واوةتر نةدةچوون و سنووربةزيان 

نةدةکرد. پرسی پاراستين هثمنايةتيي نثوخؤ بـؤ نيمچةکؤچـةران بـة کثشـةيةکي     

  ةندرا.سةرةکي داد

، ئةگـةر دةسـةآليت   دا لة چوارچثوةي حکوومةتـةکآين پادشـايةتيي ئثـران   

فةرمانذةوايي تؤکمة و چذوپذ بووبا، هؤز و عةشـريةتة ذةوةنـدةکان بـة تونـدی     

دةخرانة ژثر ذکثفةوة. ئةو هؤزانة دنة دةدران هةتا بچنة ذيزی هثزة چةکـدارةکاين  

دا بکةون. حکوومةت هةميشة خؤی بـة   ثکي بةداهاتحکوومةتةوة و بة سةر کاروبار

دةستةبةری ذثککةوتنةکاين نثوانيان دادةنا و بةصثين دةدا ذةچاويان بکا و بؤ تةيار 

ــةباين ســةردةمي    ــة بن ــرث. ل ــؤ بنث ــان تثکبؤشــی و دراوي پثويســتيان ب کردني

دا  يت حکوومـةت لة ژثـر دةسـةآل   دا دةبينني کة هؤز و خثآليت زاگرؤس هةخامةنشی

بؤ ئةوةی ذثگای پادشا بدةن بة خاکي  نةماون. تةنانةت ترية و تايفةکاين ئووکسی

ی پ.ز. ۳۳۱دةکةن. ساصـي   بکا، داوای دراوي لث و پارس وچؤی شووش دا هات ئةوان

م ئةسـکةندةر  هةر ئةم داوا هةصنةسةنگاوةيان بةرةوذووی ئةسـکةندةر کـرد، بـةآل   

بث و هةر بؤيـة ئـةم     عادةتی وابوو کة خثآلتان ببةزثنث نةک ئةوةی لةگةصيان پثک

عثل و عةشريةتانة لة الپةذةي مثژوو سذانةوة. جا بؤية لـة دةسـپثکی سـةردةمي    

، ئةم دةوارنشينانة سريوةيان ناية و تةنيا ئةوانةی دا حکوومةيت هةخامةنشييةکان

چوونة ياريدةی قؤشةين مريی ناويان ديارة و هيچ بةصگةيةک لة ئارادا نييـة کـة   

ــة ذاستــ     ــةوةيان. ل ــؤ بةرپةرچدان ــث ب ــةت داب ــی تايب ــةت هثزثک دا  يـحکووم

سةر بة زةمانی پادشـايةتيي   جةمشيدی قوذينةکاين شوورة و قةآليت تةختیتةتةصة

وچؤی ئازادانةی بةشثکی کةمی جةماوةری دةکـةن لـة نثـوان     باسی هات داريووش
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حةسـانةوة و نشـيمةنگايةي کـة تـازة لـة       دا. کؤشک يان ئةو جث پارس و شووش

دؤزراوةتـــةوة و ســـةر بـــة ســـةردةمي  ي نيزيکـــي فـــةهليان»جـــان جـــني«

ئـارامی و بـث    هةخامةنشيية،دةريدةخا کة ئـةو کاتـة خثآلتـةکان بـة هثمنـی و     

شةذوشووذ لة پثدةشتةکاين دةوروبةری ذووبار نيشـتةجث بـوون. هـةروةها لـة     

کة سةبارةتة بة بنةبانی سةدةی پثنجةم، هـةتا ئثسـتا    دا کتثزياسنووسينةکانی 

هيچ نيشانةيةکي بـارگرژی و شصـةقاين سـةر ذثگـاي بـةرةو پـارس وةبـةرچاو        

امةکان، ئةگـةرچی هثنـدةش نـني، هةصوثسـتثکي     نةهاتووة. بـةگوثرةی بةصـگةن  

ــييةکان    ــة هةخامةنش ــثني ک ــوو وای دابن ــةنگانةية بثت ــةی   بةپارس ــةتا کلک ه

فةرمانذةوايةتيي خؤيان، پةيوةندييةکي چاکيـان هـةبووة لةگـةص چيانشـينانی     

بـوونی سـةرچاوة دةبـني سـةبارةت بـة       زاگرؤس. ئةو دةمـةی کـة تووشـی کـةم    

بوونی يةکجارةکي لة ناوچة شاخستانييةکان، ذةنگة بتوانني بصـثني کـة    ةجثنيشت

هةخامةنشييةکانيش هةروةک فةرمانـذةوايانی ديکـة پثيـان خـؤش نـةبووة کـة       

وکاص لة زاگرؤس بنةگر بن. عثاليت چيايي  ذةوةندةکان بة مةبةسيت پةرةگرتين کشت

بکـةن و بـة لـةوةذی     هةوساريان درابووية دةست خؤيان هةتا گةرمثن و کوثستان

خؤشی هاوينةهةواران حباوثنـةوة و [پـاييزان] بـةرةو دامـثن و زسـتانةهةواران      

  .١ومةرجثکی ئةوتؤدا هيچ هؤيةک بؤ تثکهةصچوون نةدةما داکشثن. لة هةل

                                                            

سةبارةت بة تثکؤشـانثکي چذوپـذ بـة مةبةسـيت سـازدانةوة و داذشـتنةوةی ديرؤکـي         -١
کــة  ؛ بؤبثــک x.de Planhol(410ff )1968(CHI I، بذواننــة: (دا دةوارنشــيين لــة ئثــران

ومـةرجی ژينگـة دوای سـةردةمي     ؤزييةکاين سةبارةت بة هـةل سازدانةوةی بؤچوون و بريد
دادةنث  دا زؤر لةگةص دةقی نووسةراين يؤناين يةکتر دةگرثتةوة، وای سةهوصبةندان لة ئثران

کة هةزارةي يةکةم بةشي ناوةندي و نثوخؤی چياکاين ئثــران بــة دةسـت تـرية و هـؤزة      
بـةآلم ديسـانيش   ؛ ,30ffxxv (1953-4)Geogr.Jahresbشـةذکةرةکانةوة بـووة، بذواننـة:    

،  لةگةص باسی ئةو شثوازي بنةگربوونةی کة يؤناين باسی دةکةن (بةتايبـةت ديـؤدؤرووس  
  ) يةکتر ناگرثتةوة.۱۹-۴۴
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کؤچاندن و دةرپةذاندن، ذثگايةک بوو کة بؤ هثنانةوةی هثمنايةتيي نثوخؤ 

دةکرا. ئاماجنی ئةم کارة دوورخسـتنةوةی  دا ذةچاو  لة ئيمپراتؤرييةکانی ئاسيايي

عثل و عةشريةيت بةگذيشة و سةربةگثچةص بوو بؤ ناوچةکاين دةرةوة، هةتا ئـاوا  

 لة کثشة و هةرا بکةون و هثور ببنـةوة. ئثمـة زؤرمـان دوورخـرانـةوةی دةورانـي

مةبةسـيت سـزاداين   پث شک دث. ذةتاندن بؤ تاراوگـة پتـر بـة     هةخامةنشييةکان

ئةم کارةي  ةمـيةک ئةگةرچی دةصثن جارثکيان داريووشی جةماوةري سةربزثو بوو،

دا و  لةبةر تثهةصثنانةوة و گةشةي هثزی مرؤيي کردووة لـة نثوخـؤي قةصـةمذةوی   

کانی لةبةر پـارثزرانی  »دائث برانکی« بةآلم داريووش ؛ةکانی ذاگواستووة»پائؤنيان«

. لة بابةت کاکص و ناسنامةی بةصگةکانةوة ئثمة تـةنيا  خؤيان کؤچاندوون بؤ بةخل

و هةصکةوت و ذووداوانةمان دثتة بةرچاو کة نووسةراين يؤناين هؤگريان  ئةو هةل 

و کؤمةآلين ذؤژاوا بؤ  انبوون و تؤماريان کردوون، واتة دوورخستنةوةی يؤنانييةک

يةکــان،  »ئثرثتريـايي «ةکـان، »کاريان«ةکـان، »ميلثسيان«ذؤژهةآلت، وةکـوو 

ةت يـةکان. هةصـب  »سـةيدووين «کـان و  »جوولةکة«، ةکانی، سرينائيکا»بارکائني«

ذاگواستين زياتريش بؤ تاراوگة هةبوون کة تؤمار نةکراون، مةگني ئةوةی کة تاقمة 

دا باسـيان   قوذينةکانلة تةتةصـة  يد وةبةرچاو بگرين کةجةمش کرثکارةکاين تةخيت

بةآلم وا دثتة بةرچاو کة وثناچث هةخامةنشـييةکان کةوتبنـة سـةر بـاري      ؛کراوة

ياسـةيت ئيمپراتـؤري بـة شـثوةی     وپثـک و وةکـوو ئـامرازی س    ذاگواستين ذثـک 

دا، دارولةلـةيان   لة سةدةی هاوچةرخ ئيستالينی ئاشووريياين پثشني و ذووسيای

هيچ وثناچث وابث کـة دةيگـوت وةسـةر    » تارن«بؤ دانابث. هةروةها بؤچوونةکةی 

لة دةقي نووسني و سـکةکاين   ذؤژهةآليت، هةروةکيؤناين گثذاين ساتراپييةکاين 

دةبيندرثن، مثژووی دةگةذثتةوة بؤ سةردةمي بةرلة ئةسکةندةر، واتة ئةو   دا يؤنانی

  زةمانةي کة يؤناين لةوث نيشتةجث ببوون.



  توريي خؤيان

  ةنشی

زراندنی ئيمپرات

اتؤريي هةخامة

ن و دامةزييةکا

ئيمپرا -۳ژماره 

ی هةخامةنشيي

نةخشةی ژ

سةرهةصدانی/  

  

۱۶۸
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 بث.بة شثوازثکي سةرکةوتووانة چارةسةر کرا واوثدةچث کة کثشةي عةرةبان

ئاصـؤزي و   لـة ناوچـةکاين جـرياين ئاسـيا     ئةوةی ذاسيت بث سةرهةصدانی ميسر

 .فـةتيان لـةو هةرايـة هثنـاوة    ريـةکان دة »نةبةيت«ئاژاوةی لثکةوتةوة و واديارة 

بنـةگر ببـوون و چـاوةذثی     نـان لـة لوب  ی پ.ز. عةرةب۳۳۳هةروةها بةرلة ساصي 

هةلثک بوون هةتا ناوچة ئاوةدانةکاين دراوسثيان پةالمار بـدةن و بکةونـة تـاآلن    

و  بةآلم دةربـارةي دةوراين بةرلـة فةرمانذةوايـةتيي هةخامةنشـييةکان     ؛کردنيان

بـارگرژی نةبيسـتراوة.    هةرا وکثشة و ئةوانةوة، هيچ شتثک سةبارةت بة زةمانی 

قثـداری و کوذةکـةی پاسـةوان و پـارثزةری     » گثشثم«دا  واديارة لة سةدةی پثنجةم

ذثزی بؤ دادةندرا. بيابانگةرداين وشترسوار » دثدان«لة  بوون. دةسةآليت ئثران چاک

ـ  بث تييان بـؤ تـاآلين ناوچـة    نثوبذ دياريي خؤيان دةنارد و مةيل و تاسةی سروش

وباری وةرزانـة يـان    ئاوةدانةکاين دةوروبةر، بةتايبةت لة جةنگةی بزووتنی کؤچ

و ئةبةرنةهـةرةوة بـة چـاکي     دا، لة اليةن مريهةرمثةکاين بابل بوونيان پةيوةست

ذؤدةمرکثندرا. لثرةش وةکوو کةوشةين باکووری ذؤژهةآلت کة عةشريةيت سامناکی 

ن، وةک ـة بـةصبةندةکـداری پاراستين مـبةشتا ة پشيت دةدرا ـان لـداري» ليمثس«

ثـک  ة تؤزـةر بـا، هثنانةوةی ئاشيت و ئارامي هـدةکـاژةی پثـامـش ئ»بی ينؤت«

بووزی خواردووة. سةبارةت بة سنوورةکانی ديکة دةبث بصثني کة واديارة  هثنان  تني

دا، هيچ گرفتثکي زةق و بةرچاوي نـةبووة.   ي دةوراين هةخامةنشیلة تةواو قةفقاز

هةروابثتةوة سةربازگة بـةهثزةکانی ئاوهةصـدثری يةکـةم لـة سـنووری ميسـر و       

يـةکانياين پووچـةص دةکـردةوة.     ، هةر چةشنة هةذةشةيةکی ئيتيؤپيـايي سوودان

ژاوا، دةکةوثتة بةشةکةي لثدوان سةبارةت بة سنوورة پذ گثرة و کثشةکاين باصي ذؤ

 کة دةصثن زجنريةيةک شوثين قةآل و قاميةی سـةر بـة   ئةم بؤچوونة تازانةیديکة. 

 ،هـةن  دةورانی هةخامةنشي لـة درثـژةی لثوارةکـاين ذؤژهـةآليت مةديتةرانـةدا      

 بةرلةوةی بذوايان پث بکرث، پثويستيان بة پثداچوونةوة و لثکؤصينةوةی قووصترة.
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، شکاين لةشکرکثشان و پةالمارة گةورةکان بؤ سةر يؤنانييـان  بةگشيت دوای تثک

ــازی ســةر ــةپارثز و  بهةصوثســت و ذثب ــةنگاوي ب ــةآلت ه ــة ذؤژه ــران ل ازيي ئث

ةدا کةوت ني زياتری بؤ هاويژرا و بة سةر بارثکي نةرم و شل و پثدزکاةهةصسةنگاوان

الوة  ازايانـةي بوثرانـة دةگـرت. لـةو کاتـة بـةم      کة ذثگاي لة سةرکردايةتييةکي ئ

ترازانـدين   زثذ بوو کة بة مةبةسـيت لثـک   گرينگترين چةکي کاريگةري ئثرانييةکان

ان ـيــ درـدا خــةرجيان دةکــ ژمنــان و نانــةوةی دووبةرةکايــةيت لــة نثوانيــانود

  خؤيان.گرياواين يؤنانييان دةخستة بةر ذکثفی  فةرماندةران و بةکرث

کةرةسة و سةرچاوةيةکي زياترمان بـؤ توثژينـةوة و پثداچوونـةوةی     بابل

 ،دةخاتـة بةردةسـيت   مثژووی ئابووريي سةردةمي فةرمانذةوايةتيي ئثرانييـةکان 

و  خـاوةين ذةوت  بةآلم ئثمة بة دژواری دةتوانني ذوونی بکةينةوة کة هةخامةنشـی 

دةربارةي سوود و  يةکةم کراوي] ئابووری بوون. ذةنگة داريووشی ثبازثکي [دياریذ

 ،دا بووبـث  واين هثندثک بريؤکةي لة مثشکی قازاجنی کاروباری بازرگانی و کةشيت

بةشـي  هيچکام لة جثنشينةکاين بة وزةي پةنگراوي بـازاذی هاو  بةآلم ديار نيية کة

دةمةي کة داهايت ئيمپراتؤري کؤدةبؤوة و  ونثو قةصةمذةوي خؤيان زانيبث. هةتا ئة

دا دةخرايـة سـةريةک و کةصـةکة دةکـرا، شـا       وچان لة خةزنةخانـةي مـريی   يةک

و دصةذاوکةی   خؤی خوختوتةسةبارةت بة گةشةکردين باری ئابووريي قةصةمذةوی 

سامان و دارايي لـة گةجنخانـةکاين   کراين  بة پثويست نةدةزاين. بة باری کةصةکة

دا کـارثکي ئـاوا زؤر کـةم     لة دنيای ئـةو سـةردةمی   دا، دةبث بصثني کة هةخامةنشی

لـة بةشـی ئاکـام و سـةرةجنامي     » ئيحتشام«وةبةرچاو هاتووة. گـلة و گازندةی 

]، واتـة  صـةکان [با دا کة دةصـث گـةورةترين تـاواين هثزةکـاين باصـکان      کتثبةکةی

، تثدابردنی بةئانقةسيت گةجنخانةکانی هةخامةنشي بووة کة بةوردی مةقدوونيية

خةوش بث. واديارة کة بابل  پاشةکةوت کرابوون، وثدةچث بةپثچةوانةی عةقـصی بث

بوونی  وبثتةوة. دوای گرانبةرةو نةمان گلؤر بو دوای فةرمانذةوايةتيي خةشايارشا
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ئـابووری   بـوونی دراو (زثـو) فــلني و پووکانـةوةی     وپةل، کةم خثرای نرخی کةل

لثکةوتةوة و دةبث لثکدابذانی ئةم سةرزةمينة گةذابثتةوة سـةر ئاکـامي هـةژاريي    

بةربآلو و پةرةگر. وا هةست پثدةکرث کة خةصک تةنيا بة ناشتين نةمامثکي يةکجار 

ی کةوتنـة  »ئريلةنـد «کة  وةکوو سةرةتاکاين سةدةی نؤزدةهةمزؤری دارةخورما، 

  .١چةقاندين پةتاتة، دةيانتواين درثژة بة ژياين خؤيان بدةن

ـ   پارسی هةخامةنشييةکان ـ وانييةکانی سـبوون و ئةوينـداری ج روشت و ــ

 يةکـةم  دا بـژين. داريووشـی   شـةبزوثن خؤش بوو لة وآلتثکي گةشـةداری نة  پثيان

ذا ديارة کة  تةنانةت مةيلی لث بوو کة خةصکي ديکةش وابن. چونکة وةک لة نامةکةی

ةوة »ئةوبةرذووبار«فةرمانداری نووسيوة، دةستووری پثدةدا هةتا لة  بؤ گاداتاسی

ؤنيية. هةخامةنشي دصـيان پثوةبـوو کـة شـوثين ژيانيـان      بةری بةرث بؤ ئيي داری

ـ        » ئاوةدان« ار و ـو پـذ لـة بـاغ و باغـات و مثـرگ و سـةوزةآلن و کـاين و ذووب

بةآلم  ؛ومةرجی گاصتة و گةمة و ذاويان بؤ ذةخساو بث ئاژةصةکثوي و ماسی بث و هةل

ـ  » ئاوةداين«ئثمة نازانني کة مةبةستيان لة وشةي  ووة لـة  واتايةکي بـةربآلوتر ب

ي ئةم قسةيةمان بؤ ذوون يشوثين ژياين خؤيان يان نا. ئثمة هثشتا ذاسيت و دروست

دا کاروباری گشـيت بـؤ    لة سةرانسةری نيشتمان«دةصث: » ٢گريمشةن« نةبؤتةوه کة

ئةجنام دةدرا. ئةوة ذاستة » هثنان قازاجني هةمووانی و بة مةبةسيت گةشةی بةرهةم
                                                            

دا »ئؤمسـتثد «ی کتثبـی  ۲۱و  ۱۴، ۵لةم بارةدا گـةلثک زانيـاريي بـةربآلوتر لـة بةشـي       -١
 Cardascia Les archives des Murašûبةرهةمة بةرلة بآلوبوونةوةي  ئةگةرچی ئةم هةية،

  نووسراوة.
  بريتني لة: شوثنةواری تازة سةبارةت بة بابلي سةردةمي هةخامةنشی

Meuleau’s Ch. 17 in Bengtson, Meden and Persians, M.A. Dandamayev, 
"Achaemenid Babylonia", in I.M. Diakonoff (ed), Ancient Mesopotamia 
(Moscow, 1969), 296-311,and in Walser, Beitäge 15-58, and R.Zadok, "The 
Nippur region during the Achaemenian period", Israel Oriental Studies VIII 
(Tel Aviv, 1978), 266-332. 

، وةرگثـذانی مـةمحوود بثهفـرووزی،    »ئيسـالم لة سةرةتاوة هةتا دةگاتة  ئثران«کتثبی  -٢
  .م.۱۳۷۹، وةشاخنانةی جامی، تاران
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تاقمةکاين کرثکاران لة  دةسةآليت داريووشی يةکةم و خةشايارشاداکة لة ذؤژگاري 

مووچة و مانگانةيان لة خةزثنةوة بؤ بذاوةتةوة. زؤر وثدةچث کـة مـةزن و    پارس

 ؛هثنابثبؤخؤيـان بـةدي   ماقووآلين پارس ئةم هةلةيان قؤزتبثتةوة و هثزی کاريان

المانةوة دژوارة کة بصثني ئةم کرثکارانـة جگـة لـة سـازکردين کؤشـک و       بةآلم بة

خانان چی ديکةيان کردووة و سةرچاوة و بةصگةنامةي ذشةقآلندين بةردی گؤذ و گؤ

  نووسراو لةم بوارةدا زؤر کةمة. 

کردين ئاوي پثويسـت بـة گرينگتـرين گريوگرفـت      کثشةي دابني دا لة ئثران

هةصبةستنی بةند و لثداين شةقةجؤگة و ذاکثشاين قةمتـةرة و نانـةوةی   دادةندرث. 

ذا بـاو بـووة و ناوچـةکاين     کـوچکی  ذايةصةي دةسکردي ئاوةدثری لة چاخی نـوث 

گومـان ئـةم    و بةرزةبنارةکاين باشووری گرتؤتـةوة. بـث   و تورکستان خووزستان

دا باو بوون، بةآلم بذگة و قؤناخی ئةو  شييةکانيششثوازانة لة سةردةمي هةخامةن

دا ديــاری نــاکرث. ئــةوةی پتــر دةدرثتــة پــاص  شــثوازانة لــة مــةودای ســةدةکان

پثـداين دوو شـثوازي ئاوداشـتين گرينگتـر و      داهثنـان و بـرةو   شييةکاننهةخامة

. سـةبارةت بـة   کاريگةرترة کة بـريتني لـة سـازکردين بةنـداو و لثـداين کـةرثز      

باسی کردبـث (کتثبـی    هةصبةستين بةنداو ذةنگة بةرچاوترين منوونةيان هثرؤدؤت

بةکاکي هةيـة کـة    دةشتثکي بةرپاين کاکی لة ئاسيا«). نووسةر دةصث: ۱۱۷سثهةم، 

دا لثهاآلون و لـة پثـنج جثگـاوة زارکـي دؤآلن ديـارن و       چيا بة گةذانگةذی زجنرية

دا ئـةم ناوچةيـة هـی     قاش بوون و لة يـةکتر دابـذاون. لـة ذاسـيت     کثوةکان قاش

بووة... بةآلم لةو کاتةوة کة پارسييةکان بوونة خـاوةن دةسـةآلت،    خارةزمييةکان

برةوپثدةدا  . (ئةم ذستةيةي هثرؤدؤت بؤچوونی باوي ئةمذؤبؤتة هی پادشای ئثران

 دا سيسـتان  -گةورة هةتا سةردةمي کوورووش لة خوراسانيت خارةزمي کة حکوومة

اسانةوة دثتة خوار کة لة بلةو کوثستانة بةر هةبووة!) ذووباری گةورةی جةحيوون

ئاوي پثويستی هةر پثنج خثصةکةی دابني کردووة. هةروةکوو باسم کـردووة  دا  قةدمي
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م ذووبارة بؤتة پثنج قؤزاخة و بة دؤص و دةرةی تةنگةبةردا تثپةذيوة و بؤ پاراوي ئة

ناوچةکة، هةموو بةآلم لةو کاتةوة کة ئثراين بوونة خاوةين  ؛ناوچةکان ذاخوشيوة

بة سةر تةنگةژةدا کةوتوون، چونکة بـةپثي فـةرماين   بةرةوة ترية و تؤرةمةکاين 

بـةر هةصبةسـتوون و ئاويـان     اريـان لـة  پادشا زارکی دؤصةکانيان گرتـوون و ديو 

ـ ـؤتـپاشةکةوت کردووة و ئةو شوثنة کة پثشتر پثدةشت بووة ئثستا ب ؤالو... ـة گ

ةنة ـکاتثک تووشی کةم ئاوي دةبن، هةموويان بة ژن و منداصةوة ذوو دةک هةر بؤية

هةتا ئـةو  و لة دةرگای پادشا چاوةذث دةبن کة فةرمان بدا بةندةکان بةربدن  پارس

خثصةي لة هةمووان زياتر کةوتؤتة تةنگةژةوة، ئاوي پثويسيت بؤ دابـني بـث. جـا    

دوای ئةوةی زةوي سةرپاکي تثراو بوو، سةرلةنوث بةندةکة دةگرنةوة و گؤجنـةي  

ديکة بؤ تثراوکردين عثاليت نيازمةند بةردةدةنةوة. بؤيان گثذاومةوة کة جگـة لـة   

يةکجار زؤريشـيان وةرنـةگرتووة، فـةرماين     کراو، هةتا هةقاوثکي پيتاکي دياری

  »کرانةوةی گؤجناوةکانيان نةداوة.

دا دةصثی بـة   رناکرث و بة باری وردةکاریدة لثئةم چريؤکة هثندةی سةرةدةر 

بةآلم زؤر وثدةچث کة پثداهةصدانثک بـث بـؤ هـةوص و     ؛وپؤی ئةفسانة تةندراوة تان

اوثک هةصبةستث و بـةری ئـاو   ويةيت بةندوتثکؤشاين پادشايةکي ئثراين کة ويست

توثژةران گثذانةوةي ئةم نةزيلةية وةک هثنانةوةی بةصگةيةک   بگرث. دةستةيةک لة

بؤ باشتر کردين بـارودؤخی   دةزانن لةسةر هةصسووذاين بةپثزی هةخامةنشييةکان

و نـازانني   بصثني قسة لة چي دةکةين بةآلم لثرةدا کارثکي نةگوجناوة کة ؛ئاوةدثری

. يـة يان هـةنگاوثکي ناوازة  داخوا ئةمة ذثسايةکي باو بووة بؤ سةرتاسةری ئثران

هةرچؤنثک بث بةسةرهاتةکة بةرلةوةی منوونةيةک بث بؤ باشـتر بـوونی دؤخـی    

نةکراوة، چاوچنؤکيي بؤ وةرگرتين زثـدةپيتاکي  وزار، کة هيچ ئاماژةيةکی پث زةوی

و ذةنگـة لـة    جةمشـيد  ةنةي باسی کرا، لة نيزيک تةختیپثوةديارة. جگة لةم دمي

ارن کـة دةريدةخـةن   ـار ديـپارساگاد، کؤمةصثک شوثنةوار و نيشانة لةسةر ذووب
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بةند و بةنداوي لةسةر هةصبةستراوة و ذةنگة سةر بة سةردةمي هةخامةنشـييةکان  

ـ       ،بث ـ ـوانني، شبةآلم هثشـتا نةگةيوينـة جثگايـةکي ئـةوتؤ کـة بت ي ـثوازةکان

 پاشةکةوت و پاراستين ئاوي هةخامةنشـييةکان،بؤ وثنـة لةگـةص هـةنگاوةکاين     

گومــان لــة تةتةصــةقوذينةکاين  چونکــة بــث ؛بگــرين پثــک شاهةباســی ســةفةوی

بـة   دا باسی کارثکي وةکوو گـؤذيين بةسـتثين ذووبـاری کـاروون     جةمشيد تةختی

  .١نةکراوه مةبةسيت هثناين ئاو بؤ ئيسفةهان

گومـان لـة سـةردةمي     باس و لثداون دةربارةی کةرثزةکان هاسانترة و بـث 

کة دةکةوثتـة گثذانـةوةی سـةربوردةی     هةبوون. پؤليبيووس دا شييةکاننهةخامة

دا (کتثبی  زايني ی پثش۲۰۶بؤ باصي ذؤژهةآلت لة ساصي  يؤخووسلةشکرکثشاين ئانت

بة دميةين وردی کةرثزةکانی قةراخی باکووری شـؤرةکاتی بةرپاصـي    ،)۲۸دةهةم، 

دث و باسيان دةکا. نووسةر دةصث کةرثزةکان زؤر و بة زجنـرية و   چيای ئةلبورزدا

دا ئـةواين کـةلکيان    ي ئـانتيتؤخووس من کـة لـة سـةردة   ئةوةندة دوورودرثژ بوو

ی ۴۰۰دةگرتن، نةياندةزاين ئةم ئاوة لة کوثوة هاتووة! دةوروبـةری ساصـي   وةر لث

ئاوي پثداهاتووة بؤ  پ.ز. کتثزياسيش باسی کارثزثک دةکا کة لة چيای ئةلوةندةوة

ـ    ة لثدرانةکـةی دراوةتـة پـاص    ئيکباتان. ئةم کارة ئةوةندة بة گرينـگ دانـدراوة ک

وزؤر  . جا کةواية هةصـکةندراين کارثزةکـان کـةم   ٢شاژنی ئةفسانةيي سثمرياميسی

بةآلم فةرمانذةواياين هةخامةنشي  ،لة زةماين هةخامةنشييةکان زووترةگومان  بث

قـان و دةسخؤشـانةيةکي    بايةخی ئةم چةشنة کارةيان بؤ ئاودثری چاک دةزاين و

                                                            

 هةزار پياو لةم کارةدا بةشدار بوون. ۱۰۰تا  ۴۰دةصث نيزيکةی  هثربثرت -١

ةونارا دةدرثتة پاص ) کة چ ئةمذؤ و چ سةردةمي ک(وان ذثکةويت لثدراين کةرثزةي تووشپا -٢
لة سةرةتای ساصي  ، دةگةذثتةوة بؤ سةردةمي فةرمانذةوايةتيي ئوورارتووةکانسثمرياميس

بـة   ئاشـوور  دا؛ بةآلم واديارة ماوةيةک دواي ئةو زةمانة لـة ئوورارتـووي   زايني ی پثش۸۰۰
واحـةی  «لـة   يةکـةم  بة چاکي جثـی بـاوةذة کـة داريووشـی     دةستی کةرثزکةنان لثدراون.

  .سوو کةرثزةي لثدابث. تووشپا ئةمذؤ بة تورکی کراوةتة شامران ی ميسر»خارجية
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کـةس کـارثزثکی    دةکردة خةآلت. پؤليبيووس دةصـث هـةر  بةرچاويان بؤ لثدانيان 

ن هةموو قازانج و دةسکةوتثکي پشتاوزاري بةيار، بؤ پثنج  ذاکثشابا بؤ سةر زةوي

ئةو ئاوةي دةدراية. ياين هةقاوةکةی لةبری ئةوةي بگاتة دةسيت حکوومـةت ئـةو   

دانيشتوواين  هةر بؤيةدرثژةي باسةکةدا دةنووسث، جا  وةريدةگرت. پؤليبيووس لة

بؤخؤيان شانيان دةداية بةر لثـدان و هةصـکةندين کـةرثزةکان. هؤکـاری      ئةلبورز

دا، تثچوونثکي يةکجار زؤر و دة لثئةوةی کة بؤچی خةصک خؤيان کةمتر کةرثزيان 

لـووزةوي دةبةسـت.    بةرچاو بوو کة پاشان قازاجنةکـةی بـةرةو بارگـای مـريان    

هةخامةنشي لةم بوارةدا زؤر پشوودرثژ بوون و لة پاشةذؤژيان دةذواين و ذةنگة بؤ 

  هةتا ئةمذؤش کةس تايان نةکا. دا ئةم اليةنة لة نثو پادشاياين ئثران

ودةزگايةکي ئيمپراتؤری ناتوانث بة سانايي لة پثوةبةسترانی تاواين  هيچ دام

ـ    لي قوتار بث. هثرؤدؤتزوصم و زؤرةم ة ـدةصث و بةصـگةنامةکانيش دةيسـةملثنن ک

دوای کؤمةصثک سةرهةصدان و جووآلنةوة لة بنةباين فةرمانذةوايةتيي  و بابل ميسر

بوونـةوة. لـة ذؤژاواش   دا، بةتونـدی بـةرةوذووی زةبروزةنـگ     يةکةم داريووشی

خـةباتيان   شثلگري و پتةو بؤ دةربازبوون لة ژثر نـريی ئثرانييـةکان   يؤنانييةکان

دا وا نيية کة تةواوي گةالن و هـؤزان و جـةماوةری سـةر بـة      دةکرد. لةگةص ئةمةش

بـة  وةری بووبن. ئةوان هؤگربوون تووشی چةوسانةوة و کوثرة پادشايةتيي ئثران

نيان و  وحوکمايت ئثرانييةکانيان بة نةرم  مةزناين بثگانةی خؤيانةوة و زؤربةيان

حاواوة دادةنا. سةرةذاي ئةمانةش، بةپثچةوانةی ئةوةی کة تاقمثک لة نووسةراين 

ةي ژيارمةند بوون هثزثکي گةور نوث ويستوويانة وای بنوثنن کة هةخامةنشييةکان

دا کةوتوونـة   لة دنيای کؤن و کةونارادا و تةنانةت بة باری بريوبؤچوونی ذامياری

، تثپـةذيوون، وا  »شـار -دةوصةت«کان و لة چوارچثوةی تةنگي يؤنانيية یسةروو

ساز نةکردن، بةآلم ئةو ئاشـتی و ئارامييـةی بـة    نةبوون. ئةوان شاری گةورةيان 
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. لة سـةردةمي  ١کرد کة ديتران هان بدرثن بؤ شارسازی ديارييان هثنا، کارثکي وای

دا نة وثژةي پارسيي کةونارا لة ئارادا بـوو، نـة گةشـةی فةرهـةنگي و نـة       ئةوان

 . پزيشکاين کؤشک و بارگای هةخامةنشـی لثکؤصينةوةی زانسيت و زانسيت ئثرانی

و پزيشـکانی هـةمووانيي يؤنـاين. نژيـاروانيي      ؤذاين ميسریپبرييت بوون لة پس

دةوراين هةخامةنشييةکان لة زةماين کوورووشی گةورةوة بة قووصي پنجی لة نثـو  

داکوتـابوو. هونـةری   دا  نژياروانيي يؤناين و ليديايی و هةتا ذادةيةکيش ميسـری 

لة هةر  ئيمپراتؤري تثکةصةيةک بوو لة قؤناخي سةردةم، نةک ذابردوو يان داهاتوو.

جثگايةک کـة بريقةوباقـة وةالدةنـث هـةتاکوو دميـةنثکي دةسـذةنگينيی خـودی        

ودةستوور دةترازث، هةسيت ذةسةنايةتيي  خبوصقثنث و لة بازنةي داب ثکوةستاکار

بــةآلم فةرمانذةوايــةتيي  ؛وةســتايةکي خةصــکي ئييؤنييــةی تثــدا وةبــةرچاو دث

ـ     آلوي و پثکةوةسـازاين  ةـهةخامةنشييةکان بة شثوةيةک بـوو کـة چةشـنثک تثک

. ئةوان ذثزيان دادةنا بؤ بريوباوةذی ديـين و  ٢ذةگةزی و کولتووری بةدي هثنابوو

                                                            

کرانـةوةي    اية و جةخت دةکاتةوة کة نؤژةنپثی و سةبارةت بة دؤصی ذووباری سثند هيلثر -١
ئةجنام دراوة. لة اليةکي ديکـةوة   دا لة زةماين هةخامةنشييةکان شارةکاين وةکوو چارسادا 

هثندثک وردةنيشانة هةن سةبارةت بة ژياين نيشتةجثی و بنـةگربووين کؤمـةآلين خةصـک    
و  ئـةوة سـلؤکييةکان   دا ئثـران  . لـة  و ئةرمةنسـتان  هةآليت ئانـاتؤلی لةم قؤناخةدا لة ذؤژ

بوون کة خؤيان لة سازکردين شاران هةصـکرد و لـة هةرمثـةکاين سـةروودا      ساسانييةکان
 بةم کارةوة سةرقاص بوون.  بةخلي و کووشانييةکانيش -يؤناين 

  دا باسی دةکا:   بگثذينةوة کة لةم بةرهةمةی لثرةدا دةتوانني قسةيةک لة بيکثرمةن -٢
La Persia e il mondo greco - romano,103  :دةبيـنني   دا ئثـران  لة بابلی«؛ نووسةر دةصث

، لـة ژثـر   و ئـةفغان و هينـدی   ذا بگـرة هـةتا جوولةکـة    ةواوي نةتةوةکان لة ميسریکة ت
دا وثکذا حاواونةوة و پثکةوةژياين هثمنانـة باصـی    دةسةآليت فةرمانذةوايةتيي هةخامةنشی

 ری تؤمـار کـراوة.  بة خةتی بزمـا  ئةنگاوتووة. زةماوةندي پياوثکي ئثراين و ژنثکي ميسری

حيسـابی کـردووة کـة     داندامايثض» شاهيدی ئةم مارةبذينة بوون. و بابلييةکان ئارامييةکان
، لـة نيپـوور   بةصگةنامةی مصکثکی بةربآلوي مووراشوودا يةکي ناوي نابابلی لة  نيزيکةی سث

و جـةماوةری   ، ئاريـةکان ، سـةکاکان وةبةرچاو دثن و بريتني لة پارسـييةکان، مادةکـان  
  ←ذؤژاوايــي (بةتايبــةت  ســامييةکانی ، هــةروةها دةصــث کــة لــة بابــلديکــةی ئثرانــی
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کـةم بـةبث بـةزيي و تونـدوتيژ     . زؤر ١دامةزراوةکاين جـةماوةری بةرفـةرمانيان  

. هـةتا  ٢دا هةنگاويان هةصدثنايةوة دةجووآلنةوة و پتر بة باري دآلوايي و دةهندةيي

ةصي پةرةي نةگرتبوو، ذثزيان بؤ وةفاداری و سةرذاسيت دادةنا. ئةو دةمةی کة گةند

ئاماژةيةک نةکراوة بـة خةيانـةت   چونکة لة سةرچاوةکاين بةردةسيت ئثمةدا هيچ 

لـة   و مةردؤنييـة  دانی سپاي تثکةصة و ذةنگاوذةنگي خةشايارشا يان پاص وةدوژمن

دا. بةتايبةتی دةکـرث وای بـؤ بچـني کـة لـة باصـي        ينيزا ی پثش۴۷۹-۴۸۰ساآلين 

گيانيي ئثراين بؤتة هؤی يةکييةيت و  دا هةسيت بةهثزی يةک ذؤژهةآليت ئيمپراتؤري

ــةک  ــد وةچةي ــةنيا چةن ــةکانگريی. ت ــةکاين   ي ــة کتثب ــة ل دوای ئةســکةندةرة ک

ران (ئاريايی)، کة دا باسی واتای گةلی گةورةی ئث ثنثستراتؤسثو ئ» ئوودمثووس«

بةآلم هةسـتی يةکييـةتی    ؛بنةيان داکوتاوة، دثتة ئاراوة هةتا سثند لة زاگرؤسةوة

                                                                                                                                                  

، عةرةبـةکآن،  ، کارييـةکان يةکان، يؤنانييـةکان  عيالمييةکان، ليديايي ان)،ئارامييةک→
  ).  Walsen, Beiträge,57و تؤرةمةی ديکة نيشتةجث بوون. (بذ:  هيندييةکان

و  خةشايارشا هةصبةت ئاکار و جووآلنةوةی بةهةصکةوت و ناوازةش لة کةسانثکي وةکوو -١
کـة   و بـابلی   سةبارةت بـة خودايـاين گـةالين ژثردةسـةآليت ميسـری      سثهةم ئةردةشثری

دا پادشايان بـة شـثوةی چـاک و جـوان لةگـةص       ذاپةذيبوون ذووی داوة؛ بةآلم بة الی زؤری
دا دةجووآلنةوة. تةنانةت بة اليةين شياودا   ديين و بةرپرسيار لة ساتراپييةکانپثشةواياين

لة هةسـيت دينيـي جووةکانيـان دةذواين و بـة زمـانيش قسـةيان لـة پاراسـتين هـةقي          
و داريووشـی دووهـةم لـة چةنـد      ، ئةردةشثری يةکةميةکةم دراوسثيةيت دةکرد. داريووشی

 دا. شوثنان، ذاستةوخؤ بؤخؤيان قانثکي زؤريان داوة لة بواری دينی

دا دةشـکثتةوة. سـزاداين    هةصبةت هةر چةشنة نيشانة و تثبينييةکي ئاوا بة باری ذثژةيي  -٢
کةين، دةبـث  ب دذانة و ئةشکةجنةدانيش هةبوو؛ بةتايبةت ئةگةر بذوا بة قسةکانی کتثزياس

 سـثهةم  گومـان ئةردةشـثری   بةزة بـوون. بـث   بث بصثني کة تاقمثک لة پادشانی هةخامةنشی
» نـة درؤي«، مةرگثکي ملهوذانةی بـؤ پادشـاياين   يةکةم پادشايةکي دصذةق بووة. داريووشی

بذييةوة. جا ئثمة چ ئةم چزدان و ئاکارانة بة دادپةروةرانة دابنـثني يـان نـا، منوونةيـةک     
بوون لة سزادانثکي هةق و شياو. بة شثوةيةکي گشيت، وثناچث کة پادشاياين هةخامةنشی 
لةخؤوة خوثين نةياران و نةتةوة ژثـر دةسـةآلتةکاين خؤيـان ذشـتبث و لةگـةص ديـالن و       

  ةشنثکی جوامثرانة جووآلونةوة.بارمتةکانيان بة چ
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. ١عالةم بة خؤيان دةگوت ئاريايي بة تةپی هةبووة، چونکة هثرؤدؤت دةصث مادةکان

بة ئثرانی خؤی دا  ] بة باری ذةگةزیداريووشی يةکةم لةسةر بةردةنووسي [بثستوون

دةصث کة باب و بـاپرياين   دا (ئاريايي) دةناسثنث و لة بةردةنووسی نةخشی ذؤستةم

و ئثرانــی [ئاريــايي] بــوون. خةشايارشــاش دوابــةدوای  هةخامةنشــي، پارســی

 گومان سلؤکييةکان اوا باسی توخم و تؤرةمةی خؤی دةکا. بثداريووشی يةکةم هةر ئ

يی هثزی سـوارةی هةرمثـةکانی   ةتهةخامةنشييةکان پشتيواننةيانتوانيوة وةکوو 

  باصی سةروو بؤ الی خؤيان ذابکثشن.

يان  ذا سةبارةت بة ئثرانييةکان ئةو هةستةی کة لة ذثگای نووسةرانی يؤنانی

يلـةو تالسـاکةری [فريـودةرة].    پارسييةکان دةورووژث و بةدی دث، هةسـتثکي مة 

کةوثتـةوة.  دة لـث ذثـزی   کرانةوةيةکي زؤر لةسـةريان، سـووکايةيت و بـث    جةخت

کة خاصـي الوازی  » شةذةکاين ئثران«مةبةسيت کاوثژکراوی سةبارةت بة کؤمةصثک 

کراوةتةوة، وةبـةرچاو دث. هـةروةها دانـانی    نةتةوةکاين ئيمپراتؤريي تثدا زةق 

بذانةوةی ئةم ان و بوةک قؤناخی بنة سةرتاسةری دةورانی دةسةآليت هةخامةنشی

حکوومةتة کة گةندةصي و داذزان باصي بة سةر کثشابوو، لةم ژثـدةرة بةرباسـانةدا   

خبوثنينةوة، بؤمان  بةئاشکرا خؤی دةنوثنث. ئةگةر بثتوو بةوردی کتثبی هثرؤدؤت

تثوةگالوة،  ذوون دةبثتةوة کة نةک تةنيا نةرم و لةسةرةخؤ لةگةص مةزناين پارسی

دا ذةنگی  ةی شوثنةواریذبةصکوو هةسيت ذثزی ذووذاستانةی سةبارةت بةوان لة الپة

ـ   داوةتةوة و قامک لةسةر ئازايةتی، وةفاداری، هةسـتی جـوانی   يت ناسـی و سرش

دا  کة بة الی ذةسةنداری و بةرزةوةجاخی بةرزيان دادةنث. يؤنانييانی وةکوو گزنفؤن

ف و پثداهةصـداين ئثرانييـان دةدؤزنـةوة.    يشکاونةوة، خاص و بابةتی پتر بؤ تـار 

                                                            

جياوازة کة سةبارةتة بة دانيشتوواين هـةرمثي ئاريـة   » ئارية«ئةم واژةية تةواو لةگةص  -١
دا، هيـچ پةيوةندييةک  لة پارسيي کةون و کةونارادا). بة باری ذيشةناسي (هارةوا = هريات

نـاوچـةيـــة بـــة مـةکـــؤی لــة نثــوان ئــةم دوو نــاوةدا نييــة و کةوايــة نــاکرث ئـــةم 
  يةکان دابندرث. ئاريايي
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کوژرا، پاصةواين گةورةی گزنفؤن بوو. هةروةها  کوورووشی گچکة کة لة کووناکسا

رووشی گةورة کة لة کوورووشنامةدا دةکةوثتة بـةرباس و تاريفـاتی، هـةمان    کوو

کوورووشی ئاواتةخواستةيةيت کة خؤي دةيهةوث. هةصبةت دژی بؤچوونی گزنفؤن، 

و خـةنيم و ذکةبـةری کوورووشـی گچکـة خـؤی       تيسافرثنسي مريهةرمثي سـارد 

دةکةوثتة سةرووی پاراسنت و دةنوثنث. تيسافرثنس الی واية وةفاداربوون بة شا، 

ذثزگرتنی هةر چةشنة بةصثن و پـةميانثک لةگـةص خةصـکاين ديکـةدا. هـةر بؤيـة       

بةآلم  ؛بة منوونةی کابرايةکي خةيانةتکاری ذؤژهةآليت دةزانثگزنفؤن، تيسافرثنس 

ووثـژی   مةبةستثک کة پتر لة هـةمووان هةسـيت بـةهثزی گزنفـؤن دةبـزوث، وت     

ی پادشـای  »سؤئاگثسيالئ«لةگةص  نةوةجاخی پارسييةجوامثرانةي فارنابازی مةز

. ئثمة سةربوردةی ئةم ذووداوةمـان لـة   داسکيليئؤنلة مةيدانثکي نيزيکي  ئيسپارت

دةکةين  الپةذةکاين پثشووتردا گثذاوةتةوة و هةر تةنيا ئاماژة بة وآلمةکةی فارناباز

س و گزنفـؤن دانـاوة و داوای هةصـگةذانةوةی    ؤکة چلؤن شوثين لةسةر ئاگثسيالئ

هثزةکاين بردؤتةوة پاش. بؤ ئةو يؤنانييانةی کة بة شوثنةواری پذ لـة شـانازيي   

  دارتر نةبوو.پذشنگپةروةردة کرابوون، هيچ کردةوةيةک لةم ئاکاره  هؤمثری

باشي  بوو کة هةستثکي هةرة نازيی هؤمثرييانةوزؤر ئةوة هةر هةمان شا کةم

دا بةدی دثنـا و زؤر وثـدةچث پثداهةصـداين نةتـةوةکاين      لة دةرووين يؤنانييةکان

) (ئاشـيل  بةرفةرمانيشی ورووژاندبث. ئةسکةندةر کة خؤی بة بنچةکةی ئاخيلووس

رانيياين ناخؤش دةوث و ذقي لثيانة و هةتا ئةو کاتةش دةزانی، وای دةنواند کة ئث

بـةآلم لـة    ؛بوو بةئاشکرا لةسةر ئةم تثذوانينةی سوور جةمشيد کة گةيشتة تةختی

دا وردةوردة ذاهاتبوو کة ذثز و بايةخثکي بةرچاويان بؤ دابنث و لةوة بة دوا  ذاسيت

خـؤی، بکاتـة شـةريک و هاوبةشـي     گةص پةيـذةواين  هةوصی دا هةتا ئةوانيش لة

بةذثوةبردن و هةصسووذاندين ئيمپراتـؤري. ئـةم هـةنگاوةي ئةسـکةندةر لةسـةر      

ــادةميزادان      ــةی ئ ــةتيي تؤرةم ــمةندانةی براي ــةرزةئاوايت خةياص ــةوةرةی ب ت
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هةصنةدةسووذا، بةصکوو پثداچوونةوةيـةکي قووصـي وردبينانـة بـوو بـة ئاکـاري       

دا، کة ئةگةر بثتـوو بيهـةوث لةسـةر دةسـةآلت بـث، دةبـث       نةتةوةی فةرمانذةوا

ذا  ذةچاويان بکا. ديسانةوة دووپايت دةکةينةوة کة تةنيا لة ذثي نووسةراين يؤنانی

ـ    ـ ـدةتوانني ئثرانييةکاين کةون و کةونارا بناسـني و بؤمـان ذوون ببثت ة چ ـةوة ک

  ری.تايبةمةندييةک ئةواين کردة نةتةوةيةکي خاوةن ئيمپراتؤ سرشت و

***  

  



 
 

  

  

  

  
  2شي  به

  
  و يؤنانييةکان ئثران

  

  
  پ.ز)ی۵۰۰و پةرةپثداين ئيمپراتؤری (هةتا ساصي  يؤنانييةکان -۱

  ی ئييؤنييةيةکةم جارئةلف: گرياين 

ـ ـل ةوةی دژی کرؤزووسـةرلـکوورووش ب ـ ةـري جبووصـثنث، ل ـةشک ةص ـگ

لـة هـةمووان گرينگتـر بـوون، پـردی       کـة ئييؤنييـةکان   يیيؤنانييةکاين ئاسـيا 

پةيوةنديي دامةزراند. ئةمة هةوصثکي تاقصمةندانة بوو هةتا يان لة پشت بـةرةکاين  

نةهثصث کـرؤزووس   کةم النیدوژمنةوة ئاژاوة بنثتةوة و بارودؤخةکة بشصةقثنث يان 

کـة تــازة بــة هثـزی زرثپؤشــي پيـادةی خــؤی گرتبــووين،    لـةو مةصــبةندانةوة  

دةصـث، ئةمـة ورياکردنةوةيـةک بـوو بـؤ       مثيـةر جبووصثتةوة. هةروةک ئيدوارد 

ــةکان  ــي يؤنانيي ــريي پووچةص ــاندنةوةی ب ــةغزي ناســيين   هةصوةش ــة ج ــة ل ک

دادةنـثن. کـوورووش    دا، پادشايةتييةکاين ذؤژهةآليت زؤر بة کثويلـة  جوغرافيايي

دةذؤيي و ئةو نووسةر و ديواندارانةشی بـة دةسـتةوة    دةسةآليت بة سةر ئاشووردا

 ايانهةصسووذابوون و کارةکاين نثوان ئـةوان و ليـدي   دا بوو کة لة خزمةت مادةکان

سواري گـةمثي   ذثکخستبوو. نوثنةراين کوورووش و پياواين دةمذاسيت توانيان بة
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 .و فنيقييـة  وگةذان و سةرقاصي بازرگانی بن لةگةص ترابووزان گةشتيؤناين بکةونة 

چاوةذواين بوون، ذةنگة کوورووش پثی گوتنب  کاتثک نوثنةرانی ئييؤنيية لة سارد

م بة باشی بةآل ؛ومةرج گؤذاوة و بة باری ناخؤش و دژوارتردا کةوتووة کة ئثستا هةل

  ي بةهثز پةميانثکي تازةي بةستووة.»ميلثتووس«دةيزاين کة کرؤزووس لةگةص 

، واتـة بـةهثزترين حکوومـةيت    يـا الـة فؤک  کاتثک نثـردراواين ئيسـپارت  

ئييؤنيية، پيادة بوون، ذةنگة ناويان بـؤ کـوورووش ئاشـنا بووبـث؛      یسةقامگري

ي ييارمةت ي لةگةص بةستبوون. (کرؤزووسيةمياين يةکييةتئةگةرچی کرؤزووسيش پ

ي بةتةواوي بؤ نةگريا و »پثلؤپؤنثز«لة هيچ جثگايةک وةرنةگرت. ئيسپارت هةرگيز 

هاوتا و بةرچاوةکاين بؤ ئةوبةری دةريـا گـاص    دا هثزة بث قةتيش لة مثژووی خؤی

ردة ئةو يؤنانييانةی لةگةصي بوون و لثي پرسني کة نةدا.) کاتثک کوورووش ذووی ک

سپارتييةکان کثن و ژمارةيان چةندة، سةرپاکي پرسيارةکةی هةر تانووت نةبوو. يئ

ئةو لة کةسانثکي دةپرسی کة دةيزاين ذاپؤرتيان پثية. سةرةذای ئةمةش نوثنةراين 

 خـؤی يؤنـان  [ميوان] دة گوثيان سرةواند کة ئيسپارت بة هيچ دةستثوةردانثکي نثو

دا پتـر بـؤ    کة ئةم شاندة لة پلـةی يةکـةم   پثی وايةبةذاسيت  ذازی نابث. هثرؤدؤت

کاروباری سيخوذي و کؤکردنةوةی زانياری نثردرابوون و دةياهنةويست هثزةکاين 

  دا کاری کردبوو. فيشاصيان لة جثي خؤیوکوورووش هةصسةنگثنن. هةرچؤنثک بث فذ

من هةرگيز لة خةصکثکي ئاوا «دةصث کة کوورووش ذايگةياند:  سا هثرؤدؤتئةو

نثوةذاسيت شاری خؤيان مةيدانثکي تايبةتيان هةية هةتا يةکتر بـة   ناترسم کة لة

سوثندان هةصخةصةتثنن! ئةگةر بثتوو لةگةص کةسانثکی ئاوا تثکـةوم، هـةر تـةنيا    

بةصکوو گريؤدةبوونی خؤشـيان  برييان ناشةمزثنث،  خةسارباربوونی ئييؤنييةکان

ئةگةر بةذاسيت کوورووش قسةيةکي ئـاوای  » ١هةل و دةرفةتيان بة چنگةوة ناهثصث.

                                                            

مةبةسيت کوورووش لةم پةيامة بةگشيت ذةخنة گرتن بـوو لـة   «دةصث:  پاشان هثرؤدؤت -١
 ←، چونکة ئـةوان خـاوةين مةيـدان و بـازاذن بـؤ کـذين و       ئاکاری تثکذای خةصکي يؤنان
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کردبث، تري و تانةي گرتؤتة ئيسپارتةکان، چونکة ئةوان بةئانقةست پشـتيان لـة   

کـة لـة سـةرةتادا و    بةآلم ذووداوة ؛شارستانييةيت بازاذ و بازرگانةيت هةصکردبوو

تثنةگةيشتين نثوان ئثـراين   لةناکاو دةبثتة کؤبةندي نةسازاين کارةساتبار و لثک

شـارةکاين   ٢ذؤژهـةآلت و کولتـووری بـورژوازيي    ١لووتکةی بةرزی ئةمپرياليزمي

  دا پثشکةوتوو بوو. ، کة تةنانةت لةو سةردةمیيؤنانی

. و تـازة قـةت ذووی نـةکردةوة سـارد     ئةوسا کوورووش گةذايـةوة ئثـران  

خـويل   و بابلةوة دةصث بؤية واي کرد چونکة سةرپاکي بريي بة الی بةخل هثرؤدؤت

و سـةکاکانی بـة ذيشـةوة ببـوو. کـوورووش       دةخوارد و کثشةي بارودؤخی ميسر

ی لةشکر بةرثتة سةر ئةو هةرمثانة و پثي وابوو سـةرکردةيةکي  دةيهةويست بؤخؤ

ــةکان  ــار و هــةراي ئييؤنيي ــة » وةئةســتؤ بگــرث. ديکــةش دةتوانــث ک هــةر بؤي

ي خةصـکي  »پاکتيـاس «لة سارد دامةزراند و بةجثيهثشـت و   سةربازگةيةکي پارسی

دارايي و وةرگرتين پيتاک. کاربةدةستاين خؤماصي لـة  ليدي کردة بةرپرسی بةشی 

دةکرد و لة ميسريش بؤ کوذةکةی  بة چاکی و وةفادارانة خزمةيت کوورووشيان بابل

دا بـة ذووذاسـيت    بةآلم پاکتياس کة زؤر وثدةچث لة هةوثص کوورووش ؛هةروا بوون

گرياوي دابني  ي هةصگةذايةوة و هثزي بةکرثقسةي کردبث، هةر دوای گةذانةوةی لث

کرد و لة يؤنانيياين لثواري دةرياي ذاسپارد کة بچنة ياريدةي و کةوتة گةمارؤداين 
                                                                                                                                                  

وپةل لة شوثنثکي تايبةت ناکذن و لة  رسييةکان کةلومةک و بةپثچةوانة پا فرؤشتين شت→
  م. -»دا تةواوي وآليت ئةوان بازاذثکي لث نيية. ذاسيت

هثـز يـان دةوصـةتانة دةصـثن کـة دةتـوانن لـة دةرةوةی         بةگشيت ئةمپرياليزم بـةو زل  -١
دا دةست بة سةر خاک و هـةرمث و وآلتـاين ديکـةدا     چوارچثوةی دةسةآليت نةتةوةيي خؤيان

و جةماوةرةکانيان بة زؤرةملي پثمل بکةن و بة قازاجني خؤيان سوود لـة سـةرچاوةي   بگرن 
يان وةربگرن. ئةمپرياليزم بة واتاي پثکهـاتين ئيمپراتـؤری لـة     ئابووری و دارايي و مرؤيي

  سةرةتای مثژووی ئادةميزادةوة بةدی هاتووة.و.
هثنانيان بة دةسـتةوةية و   ملةم سيستمة سةرمايةدارييةدا، دةمسايةداران ئامرازی بةرهة -٢

ــة    ــةو قازاجنـ ــةوة و ئـ ــؤ دةبذنـ ــةيان بـ ــار و مووچـ ــةر کـ ــة بـ ــاران دةخةنـ   کرثکـ
 کؤ دةکةنةوة کة دةسذةجنی ئةواين پثوة ديارة. چيين سةرمايةداراين چةوسثنةر.و.
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و ناخؤشی لثکةوتةوة.  سارد. کار و ئاکاري سةربةگثچةآلنةي ئاکامثکي يةکجار تاص

کرد و پاکتياس بازرة هثزة نثردراوةکاين کوورووش لةذثوة ذاپةذينةکةيان سةرکوت 

ا پةنای بدةن، نارديان ر. خةصکي شارةکة کة نةياندةوثلة کةنداوي ناپل يمثبوو بؤ ک

بث. ئةو دةبث لثرة ماوةيـةک بـة سـآلمةيت    » سبؤسثل«بؤ دوذگةی دراوسثيان کة 

ي »مـازارثس «بـةآلم   ؛ ژيابث، چونکة ئثران هثشتا خاوةين هثزي دةريايي نـةبوو 

، سةرکردةي ئةو قؤشةنةی کة سةرلةنوث ساردي گرتبؤوة، فةرماين پثدرابوو مادی

ووثـژ لةگـةص    کة بة زيندوويي بيگرث و بيدا بة دةستةوة. هةر بؤيـة خثرايـةک وت  

بـدرث بـؤ   » دراوچةنـدة  «دةسيت پثکرد و کار گةيشتة ئـةوةی کـة دةبـث     ميتيلثن

» مـث يک«ئةم قؤناخة زياتري درثژة کثشا و لةم ماوةيةدا خةصـکي   کرانی. دةردةست

بـةآلم دانيشـتوواين خيـؤس     ؛»خيـؤس «پةنابةرةی خؤيان ذزگار کرد و نارديانـة  

گرتيان و بـة دةسـتةوةيان دا و لـة چاکـةی ئـةم کارةيـان ناوچةيـةکي لثـواری         

هـيچ   بةم شثوةية پاکتياس کةوتة دةسيت پارسييةکان. لةيان داگري کرد. »ميتيلثن«

ــةک ــی    جثگاي ــة تووش ــةآلم ذةنگ ــةکراوة، ب ــار ن ــاس تؤم ــةرهايت پاکتي دا بةس

  چارةنووسثکي تاص و سامناک بووبث.

 ي بة»يةنيرةپ«ي دا و خةصکي »مثئاندثر«پةالماری پثدةشيت  پاشان مازارثس

ديل گرت و بة کؤيلة فرؤشتين. هثندةی پثنةچوو مارازثس مرد و باکووری ئييؤنيية 

و لـة بةشـي    کةوتة دةسيت جثنشينةکةی کة مادييةکي تر بوو بـة نـاوي هارپـاگ   

ي دا و »فؤکايا«پثشوودا بة دوورودرثژی باسی بةسةرهايت کراوة. هارپاگ پةالماري 

اتن و هةم لةگةصي کةوتنة چةنةلثداين بة گيذةگيذ. خةصکةکةی هةم لثی وةدةست ه

دا چذ کردةوة کة بريتی بوون لة: خـاپوورکراين   کةم النیهارپاگ داخوازييةکاين بة 

تايبةت «شار بثجگة لة شوورة و قةآل و هثشتنةوةی تةنيا خانووبةرةيةک، ئةويش 

ذثـزةي   لةذثوةي پيتاک و خـؤ حيسـاب کـردن لـة     يندرا ؛»بث بؤ کاروباری مريي

رةکان. خةصــکي فؤکايــا داواي شـاراين داگريکــراو و کشــانةوةی هثـزة پــةالماردة  
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». هةتا بکةونة تاوتؤی کردين بارودؤخةکة«کرد  وةختاووةختيانشةذذاوةستانثکی 

دةربذی، بةآلم وةبريی هثنانةوة کـة دةزانـث   هارپاگ ذةزامةندي لةسةر داواکةيان 

ـ اشان تــن دةوث. پيياـدا دةگةذثن و چ بةذاسيت بة دواي چی ـ ــ ةماوةر ـةواوي ج

لثدان بؤي قوتار بـوون، بـةآلم بةرلـةوةی زؤر     لثي سواری گةمث بوون و بة سةوص

پةژارةي غةريبايةيت هةصيگرتن و گةذانةوة. کةچی » پتر لة نيوةيان«دوور بکةنةوة 

دا کــةوت. زؤر دواتــر  شــثواو بــة ســةر چؤلــةواري ديســانيش فؤکايــای ســةرلث

ـ جةمشيد دةست ة تةخيتـل» تثلثفانس«اوي ـة نـي فؤکايايي بةرتاشثکـةيکـپ ي ــ

  کرد بة کار.

 خةصکي بةتابشيت فؤکايا دواي ئةوةی کـة دانيشـتوواين فثصـةبازي خيـؤس    

نةفرؤشنت، نةوةک نةکا لـة   دوذگةکاين [سةرچاوةي] شةرابی لثواري دةريايان پث

بــزووتن کــة پثشــتر » کؤرســيکا«بــةريان، بــةرةو دا ببنــة ذقة بــواري بازرگــانی

بةآلم وايان خوو بة چةتةييي دةريايي گرتبوو  ؛جةماوةرثکي کؤچاويان لةوث دةژيان

کـة بـؤ پاراسـتين     ايؤنـانی. کارتـاژ  نکة بوونة مصؤزم و پةتايةک بؤ دراوسثياين 

ةکـان لـةوثي   »ئؤترووسـک «اسپثردرابوو، بـة ياريـدةی   ذؤژاوايي ذ فنيقييةکانی

بارودؤخثکة کـة خثرايـةکي حکوومـةتاين وةفـادار و     دةرپةذاندن. ئةمة منوونةي 

  لة فنيقييةی ذؤژهةآليت گريؤدةی بوون. دةسچثين ئثران

ة کؤچةرنشيين گةمث ذايانکرد و چوونسواري يش بة »تثئووس«حةشامةيت 

لة تراکيية. ئةوان بؤيان کرا تةنيا بة ئةندازةي مةوداي تةمـةين وةچةيـةک    ئابدار

بپارثزن. زؤربةي خةصکي ئييؤنيية تـةنيا توانيـان بـؤ پاراسـتين     ئازاديي خؤيان 

وورة و قةآل و قاميةي خؤيان بکةونة بةرةنگاری. ئثـرة دووهـةمني نيشـتماين    ـش

دا  بةآلم هةرکاميان لة ئاست فةندوفثصةکانی گةمارؤی ذؤژهـةآليت  ؛بوو يؤنانييةکان

کة تريهاوثژان بةرةيان بؤ دةتةنني، خؤيان بؤ ذانةگريا و دةسـتيان بةردايـةوة و   

  بةرة وثکذاي تثکةوةپثچان و بةيدةسيت کردن.ةئاژواين زةمان بةر
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يـةکاين  »دؤري«ن نوانـد.  لة باشوور نيشانةي قةوماين ذووداوي تر خؤيـا 

هةوصيان دا هةتا بة داتاشيين کةلثن و قةصشيت بةردةآلنان ناوچةی خؤيان  کنيدؤس

پرووکثن بوو. جـةماوةرثکی   بةآلم کارثکي تاقةت ؛بکةن دابذن و وةک دوذگةيةکي لث

 زؤريان بة هةصبةزينةوة و دةرپةذينی تةصةزمةبةردان ئـةنگوان و گلثنـةي چاويـان   

چةند ذاسـپاردةيةکيان نـاردن بـؤ پةرسـتگةي      .ی هثناينوقسان تؤقی و داذووشا و

و پرسيان بؤچی تووشی کةندوکؤسپي ئةوتؤ دثن. کابراي کاهني ئاوای وآلم » دؤلفي«

 زثئووس[خودای] دةست لة هةصکةندن و داتاشيين بةردان هةصگرن. ئةگةر «دانةوة: 

 بةم شثوةية ئةم کاهينة سةرناسةي لـة » ةکردة دوذگة.با بؤخؤی ئةوثي د مةيلي لث

ش بدا يـان نـا،   وکة پرسيبووی داخوا پةالماری کوورو ئاست پرسياری کرؤزووس

ةشيان کـة يؤنـاين ذاوثژيـان    جار ئةموآلمثکي لثص و تةماوي و ناديوانةي دابؤوة، 

بثن. پثشةوايانی ئةم پةرستگاية  پثک پثکرد، گوتی واباشة بذؤن و لةگةص شای ئثران

، واتـة ئـةو   قازاجنيان بوو. برانکيـادة کةسانثکی وريا بوون و ئاشيت و ئارامي بة 

ي نيزيکي ميلثتووس (ميلثت)، »ديدميا«بنةماصةيةی بةربژار کرابوو بؤ غةيبزاين لة 

. ئثرانييةکانيش بة نؤرةي خؤيان بـة  پثشتر لةگةص هثزةکاين ئثراين ئاشت ببؤوة

  خزمةيت پثکردن. گومان ئاپؤلؤش جووآلنةوة و بث اپؤلؤئجواين لةگةص 

يش کة دراوسثي خؤجثيي ميلثتووس بوون و فةرهةنگي مادانـةيان  نکارييةکا

خؤيـان بـة دةسـتةوه دا.     هاوبةش بوو، بة سووک و هاساين لةگةص ئييؤنييةکان

لة باصـي باشـوور هـةتا ئـاخرين دصـؤپي       تةنيا ليکييةکاين چيانشيين گزانتؤس

خوثنيان دةستيان لة شةذ و بةربةرةکاين هةصنةگرت. زؤر دواتر شارةکةی ئةوان بة 

بنةماصةيةکي خؤيان کـة لـة    دةسيت جةماوةري تثذژاوي تازةهاتوو لةگةص هةشتا

ذ و تثکهةصچوونةکةدا لةسةر خانة و النةيان نةبوون، نؤژةن کرايةوة. جةنگةي شة

دا  کة لة ژثر دةسةآليت بنةماصةي مـرياين خؤماصـي خؤيـان    او هةم ليکي هةم کاريا
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لة هونةري ئثراين و يؤناين ذاهاتبوون، بوونة دوو ناوچـةي  کة بوون و ئةوانيش 

  برةوي دوو کولتوورةکة. جثگاي سةرنج بؤ گةشة و

] [ئييؤنييـةکان  هيچ شتثک بذواي کوورووشی سـةبارةت بـة يؤنانييـةکان   

ی دادةنان. ئييؤنييةکان پثکـةوة ذاوثژيـان   »نةتةوةی دووکانداران«نةگؤذي کة بة 

چـاکي   دةکرد، بةآلم بة جودا دةجةنگني. زرثـی قورسـی بـةريان نةيدةهثشـت بـة     

لـةوديوي شـوورة و ديواريانـةوة     هةصسووذثن و سپاي چوست و چـاالکي ئثـران  

دا بگرث. ئـةوان گوثيـان نةدايـة پةنـد و      دةيتوانی شارةکانيان يةک بة دواي يةک

ی ميلثتووسی بث. ئةم پيـاوة  »تالثس«خؤيان کة صمةندي ـئامؤژگاريي پياوثکی ئاق

ي خؤتان بةرنة نثو چوارچثوةي حکوومةتثکي ناوةنديي يةکگرتوويچازانة دةيگوت ي

شل نةکرد کة  يةنيرةي خةصکي پ»بياس«فيدراصةوة. هةروةها گوثيان بؤ ذاوثژةکاين 

دةيگوت با هةموو دانيشتوواين ئييؤنيية لثي سواري گةمثيان بن و بذؤنة دوذگـةي  

ــاردينيا ــاس   و س ــةرهايت پاکتي ــني. بةس ــة کؤچةرنش ــةرتيلخؤری و بيکةن ، ب

ئـةوانيان بـة چةتـة و ذثگـري زاصـمي       پارةپةرستيي ئةواين نيشان دا. فنيقييةکان

  بةآلم نابث ئةم بؤچوونةي ئةوان زؤر بة هثند بگريث. ؛بةصثنی دةريايی دادةنا بث

وةکوو کوورووش ئثستا دةست لة ئييؤنيية بـةردةدا و دةچثتـة    هثرؤدؤتيش

و سنوورةکاين ذؤژهةآليت، واتة ئةو شوثنةي  و ميسر سةر باسی سةبارةت بة بابل

ی پ.ز. کـوورووش لـةوث سةرقاصـي شـةذ و لثکـدان و      ۵۲۹بةری ساصـي  وکة دةور

هثشتاش چـةکي مـةفرةقييان بـة     کةصةوةکثشی بوو لةگةص ئةو دةوارنشينانةی کة

بةآلم لةوی بةوالوة کاتثک قسةيةکمان دةربـارةي ذؤژاوای ئاسـيای    ؛دةستةوة بوو

لةو ناوچةيـة   بچووک بة گوثي ئاشنا دةبث، دةبينني کة شثوازي حکوومةيت ئثران

ووری دةريـای  لة باش داسکيليئؤنو  پةيذةو کراوة. دوو ساتراپ [مريهةرمث]ی سارد

، بة ذيز بةرپرسی بةذثوةبردين باشووری ذؤژاوا و باکووري ذؤژاوا بوون مةذمةذة

پياوانی «بة هةرمثي  و داريووش» ين فةريقييةيلثسپؤنتثه«کة يؤناين پثيان دةگوت 
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ـ  ثدا مريهةرمث ذؤژگاري لةو .ناودثري کردبوو» دةريايي ة ئييؤنييـة،  ـکی کـةمتر ل

پيـاوانی  «و ناوچةکاين باکووری ذؤژاوا هةبوون و فةرماندةيةکی گةورة لـة   کاريا

لةگةص دوو مريهةرمثـة سـةرةکييةکة يـان    هةصبژثردرابوو کة دةسةآليت » دةريايي

. هـةر مةصـبةندثک   تثکةآلو بوو يا بة فةرماين پادشا لةواين زياتر دةست دةذؤيـي 

 لـة ترؤئـاد   بؤخؤی خاوةنی سپايةکي گةذؤک نةبوو. تةنانةت شارةکانی يؤنـانی 

پثکةوة گريؤدةی شةذی نثوخؤيي بوون و هةتا ئةو دةمةی بـاج و پيتاکيـان دةدا،   

  مريهةرمثةکان خؤيان تثوةرنةدةدا.

دا دةذؤيشنت و لة  ي سروشيتئثراين بؤ کؤکردنةوةی پيتاک بة شوثن ذةوتثک

دا سةرکردةيةکي شياويان دةدؤزييةوة و دةيانکردة حوکمـدار.   هةر شارثکي يؤناين

هثندثک لةم شارانة پثشتريش سةرکردةي ئاوايان هةبوو. ئةم سةرؤک و سةرکردانة 

و نـةيارةکانيان وشـةي بثگانـةي    » شـا «جاری وابوو دؤستةکانيان پثيان دةگوتن 

باآلي دةگرتن. زؤربـةي شـارةکان کاروبـاری خؤيـان لـة ذثـی        يان بة»ديکتاتؤر«

دةسةآلتةوة ذادةپةذانـد.   پثکهثنانی کؤبوونةوان و هةصبژاردنی کؤذی کارگثذاين کةم

خؤش بوو هةر شارةي خاوةين دةسةآلتثکي بةهثز بـث کـة بتوانـث     پثی بةآلم ئثران

ئةستؤی خؤی. ئةم کارة پثويسيت خثرا باج و پيتاک کؤبکاتةوة و ئةرکةکان خباتة 

بة هثزثکي پاسةواين و بةگشيت چاوةدثريي سپا بوو. پاشی ئةوة هةر شـتثکي لـة   

  دا قةومابا بة الي مريهةرمثةوة گرينگ نةبوو. ناوةندي نوثنةرايةتيي شارةکان

هةميشة بة مانای سووکايةيت دةکار نـةدةکرا. لـة   (ملهوذ) وشةي ديکتاتؤر 

دا هةموو پادشـايةک ئـةم تايبةمتةندييـةی وةپـاص دةدرا و      يؤناينشانؤنامةکاين 

ـ  دا بـة   زادان لـة بةرامبـةر حکوومـةيت داخـراوی نـةجيم      ةتاقمثک لةم ديکتاتؤران

بةآلم بةپثي ئـةم بريوبؤچوونـة ذةمةکييانـةي     ؛ثکي خؤشةويست دادةندراننذثبةرا

تثکي ئـةوتؤيان پثـدرابا،   ، تةنيا تاقمثکی کةم لةو پياوانة ئةگةر دةسـةآل يؤنانی

  دا زاص بن. ي خؤيانيسةر تاسة و تامةزرؤيي و چنؤک دةيانتواين بة
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دايدةنان بـة هـيچ شـثوةيةک خةصـک خؤشـی       ئةو ديکتاتؤرانةی کة ئثران

 دا و پاش پةجنا ساص و تثچوونثکي قورس و گران، ئثرانی نةدةويسنت و لة کؤتايي

[هـةر ئاقصـةي لـة خةسـارثک] بـوون و تـازة زانيـان کـة دةبـث           تووشی پةندي

وشوثنةکانيان بگؤذن. ديسان دوای ئةو سـةردةمةش، وةختايـةک ذاپـةذينثکي     ذث

گةورة دةقـةوما، ديکتاتؤرةکـان زؤربـةيان لةسـةر کـار الدةدران و نـةدةکوژران.       

دژی دا  هةرچؤنثک بث ئةوان ئادةميزاد بوون نةک شةيتان و لـة هثنـدثک نـةهثين   

ئثران لةگةص هاوشارييةکانيان يةکتريان دةگرتةوة. هةروةها لة سةرةتادا ئاوةذثي 

بؤ ذاپةذاندين کاروبارةکان و چارةسةري گرث و گرفيت بـارودؤخ کـةلکي    سامؤس

ي »پـؤليکراتثس «دةگريا. سامؤس ئةو شوثنة بوو کة بؤ ماوةی چةند ساآلن وةر لث

دوذگةکاين وةک باج و بارمتة بة دةستةوة بوو. ئةم کارةي پادشای  ،چةتة پادشاي

دا بـؤ ماوةيـةک    ذثگر، بانگةشةيةکي جوان و دصگر نةبوو بؤ ئازادی. لةو سةردةمی

  ئاشيت و ئارامي باصي ئةنگاوتبوو.

  
  پ.ز) ی۵۱۵-۵۲۵( و مةديتةرانة ئيمپراتؤری و ميسر -۲

ووجييةی کوذی کوورووش، کةوتة شوثن ذثبـازی باوکــی و سـاصــي    کةمب

دا و وةک دةسـپثکي ئـةم کـارة هـةنگاوثکي گرينگـي       ی پ.ز. پةالماری ميسری۵۲۵

هةصــثنايةوة و کةوتــة بــةر شــةپؤلی پةســن و پثداهةصــداين تاريفکــةراين و بــة 

ـ » دةريابةزين« ةزنيان دادةنـا، چونکـة   ناودثر کرا. مرياين شارةکاين فنيقيية بة م

ش بـة شـياوي بـذيين دةريـا و     »کليکييـة «شـای   ١ی»سينثسيس«کةسثکي وةکوو 

فريعةونی پري،  یگةمييةواين دانةدةندرا. ئييؤنيية پثشتر ببوو بة ئی وی. ئاماسيس

گـرياوي   بـةکرث  ثـزی ئةوةندةی بـؤی دةکرا خؤی بؤ بـةرةنگاری تـةيار کـرد و ه   

  و نهثناية بةرذکثفي. گةلثک مريي شاراين يؤناين بـةزاند یکاريايي پتر -يؤناين

                                                            

 دةبث ناوي زجنريةي مريان يان سةرناو بث. -١



ةرمثةکاين ذؤژژاوای ئيمپراتؤرريي هةخامةنشی  ی

 انييةکان

هة - ۴ةي ژماره 

ئثران و يؤنا/  

نةخشة

۱۹۰ 
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بـوو بـة    لةگـةص پـؤليکراتثس   .داگرت لة قـوبرؤس  فنيقیدةسيت بة سةر شارثکي 

دةصـث   بزووت، هةموويان ذةوين. هثرؤدؤت هاوپةميان، بةآلم کاتثک کةمبووجيية

ــيس ــة ئاماس ــثش ل ــةت  پ ــةمياين يةکيي ــدا و  يدا پ ــؤليکراتثس تثک ــةص پ ي لةگ

ا هثزی پـؤليکراتثس  د هةصيوةشاندةوة، بةآلم نةزيلةيةکي هةصبةستراوة. لة ذاسيت

بةشداری پةالمارةکـة نـةبوو، چونکـة وةک دةصـثن پـؤليکراتثس ئـةو سـةرکردة        

هةصبژثراوانةی نثو ذيزی مةزنةوةجاخانی بة پووچةکة دةزانی، ئةوانيش پشـتيان  

و هثرشةکة شکسيت هثنا. دوذگـةکاين ديکـةی باصـي ذؤژهـةآليت      کردة کارپاتؤس

گةمييةکاين خؤيـان نـاردبوو. تـةنيا کةشـتييةکي      لک و پةلةهثز و  دةريای ئثژة

وچؤی کاری بازرگانييةوة سةرقاص بوو. پاش  بة هات لة کؤنةوة لةگةص ميسر ميتيلثن

ئةوةی کةمبووجييه بةرةنگارانی بةرةکاين سـنووري تثکشـاند، گةمييةوانـةکاين    

؛ جـا هـةر   بة دةستةوةدان نثردراوثکيان بةذثکردة مثمفيسخؤ بة مةبةستی ميتيلثن 

بة تثمـاوي قـةآلچؤ    بؤية سةرلةبةريان بة دةرهةصبوونثکي شثتانةی ميسرييةکان

دا شـةذثکي قـورس    سةرکةون، بةذاسيت لة ويشکانی کران. بةرلةوةی ئثرانييةکان

بة تةواوي هثز و تواناوة بـةرةنگاری   دا يؤنانييةکان م تثکهةصچوونقةوما. لة يةکة

کـة بـرييت بـوو لـة هثـزی سـوارة و        بةآلم قؤشةين ئثران ؛ئثرانييةکان بوونةوة

تريهاوثژان، سةرکةوتين تةواوي وةچنگ هثنا. بةداخةوة سةبارةت بـة شـثوازی   

ـ ـاتنـداهـوفثصي مالنـة و پث دامةزراين هثزةکاين و فةند هـيچ شـتثکمان بـة    ة ـةک

يؤنانيش کؤچةرنشينةکاين  دةستةوة نيية. ميسر گريا و دوابةدوای ئةمداذووخانة،

  ] سةريان وةبةر پادشای ئثران هثنا.ا[سرينائيک لة بةريقة

 تثسين لة ئؤرؤئلةو سةردةمةدا، مريهةرمثةکاين باکووري ذؤژاوا برييت بوو

. ميترؤبـاتثس لةبـةروةی   داسـکيليئؤن لـة   و ميترؤبـاتثس  (ئؤريتووس) لة سارد

 تثسی دةداية بةر تري و تانة و دةيگوت نةيتوانيوة سةرهةصداين پؤليکراتثسيئؤرؤئ

شی پثدةگةذا و ئةم دووانة بة خوثين سةري سةرکوت بکا، هةرای دووبةرةکايةيت ئا
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تثس زةبـری  يئـؤرؤئ  ۵۲۳بةآلم سةرةجنام دةوروبةری ساصـي   ؛ يةکتر تووين بوون

خؤی وةشاند و کردی بة هةرا کة نثواين لةگةص پادشا تثکچووة و دةترسث ئثـراين  

د و کر لثبيکووژن. هةر بؤية نامةيةکي نووسی بؤ پؤليکراتثس و داوای يارمةتيداين 

گويت بثتوو بثتة هانای بةشثک لة گةجنينةی خؤی دةداتة خزمةيت و باشتر وايـة  

بؤخؤي بث و بيبينث. کاتثک پؤليکراتثس هةصفريوا و هات، لة لثواری دةريا گرتی و 

بــةآلم ديســانيش  ؛لــة ژثــر ئةشــکةجنةدا کوشــيت و وآلتةکــةی لــث داگــري کــرد

 ةوةشـا. مثئاندريووسـی  بةرنـةدا و لثکهةصن  حکوومةتةکةی بةجارثک دةسيت لثـک 

ومـةرجثکي   بـةذثوةدةبرد، کةوتـة بـريی گثذانـةوةی هـةل      وةزيری کة سامؤسـی 

هةرچةند بـة ئاواتـةوة بـوو    «دةصث:  سةقامگري و دامةزراندين کؤمارثک. هثرؤدؤت

زاين کة دةسـتةيةک لـة    مثئاندريووس» باش بث، بةآلم بؤی نةکرا. مرؤضثکی هةرة

مةزن و ماقووآلن بوونة خةنيمي، بؤية ئاوات و ئاماجنةکةی نةدرکاند و بة کارثکي 

ــزة    ــة هث ــةی دا ب ــة و مانگان ــاران مووچ ــةروةکوو ج ــا و ه هةصنةســةنگاوي دان

  گرياوةکاين پؤليکراتثس. بةکرث

 تثسينةبوو. ئـؤرؤئ  پؤليکراتثس ،ئاندريووسثسةرةذای ئةمة، ديسانيش م

بةم زةبـرةی وةشـاندبووی، باديهـةوا ببـوو. تةماشـاي کـرد کـة پـاش مـردين          

بةرديا يان بةرديای بةدرؤ) بـة   ( دا و کوژراين مسثرديس۵۲۲لة ساصي  کةمبووجيية

ـ  دا ةر ئيمپراتؤريي ئثـران ـة سـژاوة باصي ب، هةرا و ئادةسيت داريووش اوة، ـکثش

سازان و بة يارمةتيي  ساتراپي ناوبراو بة ذةچاوکردين هةصوثسيت پثکةوة هةربؤية

پثهـةآلچوون. جـا    یموغاين ئاشنا و دؤسيت، بةرزةفذييةکاين هةتا ئةوپةذی خؤ

داگـري   کووری ذؤژاوای کوشت و هةرمثةکةشی لـث ساتراپي با کةواية ميترؤباتثسی

و  ، هثزةکاين نةجووآلنـدةوة و لـة شـةذ دژی مـاد    داريووشکرد. سةرةذاي داوای 

يارمةيت نةدا. تةنانةت دوای ئةوةی بةپثچةوانةی بؤچوونی هـةموو   ئةرمةنييةکان

دا  توانيان لة ماوةي دوو سـاص  وپثک و ذثکخراوي و قؤشةين ذثک داريووشاليةک، 
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هثزثکـي پاسـةواين    تثس کةيتةواوي ذاپةذينةکان دةمکوت بکةن، ديسانيش ئؤرؤئ

بة دةستةوة بوو، هيـوادار بـوو    یدةيانپاراست و نيوةي ئاسيای بچووکيش پارسی

کة زؤری لثوة دوور بوو، نةتوانث دةسـت لـة کاروبـاری    پادشاي تازةپثگةيشتوو 

. هةر لة سةرةتاوة ملـي نـةدا کـة پيتـاکي بـؤ بنثـرث. کاتثـک داريـووش         وةربدا

ـ ـزی بـذاسپاردةيةکي ناردة الی، لةبةرچاوي جةماوةر دةسيت ذث ا و ـة سينگةوة ن

بة جواين وآلمي داوة، بةآلم کـابرای ذاسـپاردةي پادشـای لـة کـاتی گةذانـةوةدا       

  سةروشوثين کرد. ثدابرد و بثـت

صـگةذانةوةی مريهةرمثـةکاين ئاسـيای بچـووک     دا ذاپـةذين و هة  لة ذاستی

نةيدةويست سپای شةکةيت خؤی جارثکي تـر   بةديهاتثکي باو بوو، بةآلم داريووش

هثــز و وزةی وةفــاداريي  تثسيتووشــی شــةذثکي تــازةي نثوخــؤيي بکــا. ئــؤرؤئ

ـ   پارسييةکاين سةبارةت بة پادشاي ئثـران  ي يةم دانـابوو و بـة لثوةشـاوةي   بـة ک

بــؤ ورووژانــدين هةســيت پاصــةوانةيت و ســةرلةپثناوي.  ،نــةدةزاين داريووشــی

کة لة نثو تاقمثکي زؤری داخواز بـة تريوپشـک    زادةيةک بة ناوي باگايؤس وةجاخ

 تثس بـزووت و پـاش ئـةوةی   يهةصبژثردرابوو، بـة مةبةسـيت سـةرکويت ئـؤرؤئ    

گةيشتةجث، بؤ ئـةوةی ذادةی وةفـاداريي هثزةکـاين پاسـةواين هةصسـةنگثنث،      

تثس هةتا بةرةوذووی چةکدارةکاين يفةرماين پادشاي داية دةسيت قةصةمداری ئؤرؤئ

وخوستيان ذاما. کاتثک بؤی دةرکةوت کـة   بيخوثنثتةوة و خؤی لة جووصة و هةست

بـؤ ئـةوان نووسـرابوو     چةندة پثملي فةرماين پادشان، ئةو حوکمةي ذاسـتةوخؤ 

شا دةستوور دةدا کة نثزةکانتان  داريووش ئةي پارسييةکان!«خوثندييةوة و گوتی: 

چةکـةکانی خؤيـان   ئـةوان  » تثس مةهثنن!يفذث بدةن و سةر وةبةر فةرمانی ئؤرؤئ

شـا حـوکمی لـة     داريـووش «دا گـوتی:   دا و باگايؤس لـة درثـژةی قسـةکانی   حةوا

هثزةکـاين  » تثس بکـووژن. يکـردووة کـة ئـؤرؤئ    پارسييةکانی دانيشتووی سـارد 

بذی. بةم شثوةية فةرماين شـای   پاسةوانی لةذثوة شرييان هةصکثشا و فةراقيان لث
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بذی کرد. داريووش کة وثدةچث سةرقاصي  ةوة هةتا دةريای ئثژة»پةجناب«ئثران لة 

دا، بـة   ودةزگای بةذثوةبةرايةتی روباری دامپثداچوونةوةيةکي بةربآلو بووبث بة کا

ومةرجی فنيقيية  هثناين زانياريي گةرمةتةندوور سةبارةت بة هةل مةبةسيت وةدةست

ثنی و ههةنگاوي هةصثنانةوة، چونکة ذووداوةکاين ئةو ناوچة وةفـادارة، زؤر نـة  

سثک دةکـا، کـة   باسي ئةرک و ذاسپاردةی سةر شاين کة ذةمزاوي بوون. هثرؤدؤت

هةصبةت نابث هةر تةنيا جارثک شيت وا ذووی دابث. نووسـةر لـةم گثذانةوةيـةدا    

ـ        ـ ـدةچثتة سـةر دةقـی پـةذاوي بريةوةرييـةکاين پزيشـکثکی يؤنـاين ب اوي ـة ن

و بــة درثــژی دةخياتــةذوو. ئــةم پزيشــکة ســةر بــة قوتاخبانــةي  دمثؤکثــدثس

. دمثؤکثدثس لة پثشوودا بوو لة باشووری ئيتاليا شاری کرؤتؤني »فيساغؤرثس«

ـ  نةکـة مووچـة و مانگا   يةکثک بوو لة هاوذکثفاين پـؤليکراتثس  ؤ ـيـةکي زؤری ب

بذيبؤوة و ئاوا لة خشتةي بردبوو هةتا دةست لة خزمةتی برايـانی پثسيسـتراتيد   

فةرمانذةواياين ئاتثين بوون. ئةوانيش لةوالوة دصةورتةيان  بةرةی لة  هةصبگرث کة

داببـذث و بچثتـة خزمـةتيان.    » ئثجينا«دا پةيدا کردبوو کة لة کؤماري  لة دةرووين

سةرةجنام لةگةص هاوذثياين ديکةی پؤليکراتثس بـة ديـل دةگـريث و    دمثؤکثدثس 

دا زؤر کز دةبث، بةآلم کاتثک وردةوردة  ةتای گريانی. لة سةرذادةگوثزرث بؤ شووش

دةبووژثتةوة و دثتةوة سةرخؤ، ترسی ذثدةنيشث کة نةکا بزانن پزيشکة و هةرگيز 

نةتوانث بگةذثتةوة نيشتمانی خؤی. سةرةجنام لثی ئاشـکرا دةبـث کـة پزيشـکة و     

ةکا کة داريووش بـة  کچی کوورووش د گةلثک خزمةتی شايان بة پادشا و ئاتؤسای

دا هثـرؤدؤت دةصـث دمثؤکثـدثس شـاژنی      شاژنی سةرگوصي خؤی داناوة. لة ذاستی

داوة و سةرجنی داريووشی بةرةو ذؤژاوا ذاکثشاوة و ئةويش  کردؤتة لةنگةر و تثوةی

و دؤزينةوة هةنگاوي ناوة. ئةمةش  وة ذاستةوخؤ وةک چاوساغی تاقمثکي توثژينة

دا کـة   تـةواوي سـةردةمان   لـة  کيـي يؤنانييـةکان  منوونةيةکة لـة مثـژووي زارة  

  هثرؤدؤتيشی خستؤتة جةغزثکي تةنگةبةرةوة.
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 پثکهاتبوو لة پازدة ئةفسةری پارسـی  ی دمثؤکثدثسيةئةم تاقمي توثژينةوة

ی کــة بــة دوو گــةمثي شــةذکةر و گةمثيــةکي گــةورةی بارهةصــگر لــة لةنگــةرگا

دا بووة و شا بةصـثنی   ةوة بزووتن. دمثؤکثدثس دةصث لة ژثر چاوةدثری»سةيدوون«

نةبووة بةصثنةکةی بةرثتـة   گرتووة بگةذثتةوة، بةآلم بؤخؤی هيچ مةيلی لثوةر لث

گـةذان و کـةنارةکانيان دؤزی و    دا تةواوي بةستثنةکاين يؤنانثيةکان بةسةر. گةم

نـةبوو.   تازةکارثکي  يان هةصگرتةوة. هةصگرتنةوةی نةخشة بؤ بابلييةکانيادداشت

، کـةس دةنگـي   ئيتاليا ذةخی تارانتؤیيةکان نةگةيشتوونة ثواديارة هةتاکوو گةم

بةآلم هةرکة لةنگةريان گرتووة، دمثؤکثـدثس هـاواری کـردووة و     ؛لثوةنةهاتووة

ی »فيليداسئاريسـتؤ « بگةنث ئةمانة سـيخوذن.  حةشامةيت تني داوة و گوتوويةيت

ةشتييةکاين کپادشای تارانتؤی کؤچةرنشينی ئيسپاريت، لةذثوة فةرماين گرياين 

کةوتنــة  کــرد و دمثؤکثــدثس تــوانی دةربازبــث. پارســييةکان هــةتا کرؤتــؤنردة

ة و دةبـث مباندةنـةوة؛   »کؤيلةي ذاکردووی شای ئثران«وتيان ئةمة پةيکةردةي و گ

بةآلم تاقمثک الت و شةالت بةرةنگاريان بوونةوه و ئةوانيش کشانةوة و بة دةنگـي  

  دةکرثتةوة. تؤصةی ئةم ئاکارة مةترسيدارةي لثکرؤتؤن  بةرز نةذانديان کة

تووشـی ذةشـةبا و   » ترانتؤئؤن«يةکةيان لة گةروولةي ثکاتی گةذانةوة گةم

بةآلم هثندثکيان پـارة دا  و خؤيـان   ؛ بة ديليان گرتن» الپيگی«تؤفان بؤوة و خةصکي 

» گيلـؤس «کذييةوة و بة هاوکاريي کةسـثکي دوورخـراوةی تـارانتؤيي بـة نـاوي      

ـ  ة چاکةی ئةم کارة، گيلؤس داوايةکيـ. لگةذانةوة ئثران ردة خزمـةت پادشـای   ـب

ةوة ـةذثتـة بگـبةجث بکةن. گويت ئاوايت ئةوةي دا بؤي جث ئثران و ئةويش فةرمانی

ـ و وای پث باشة بؤ گةيشنت بـةم ئاماجنـة، تـةنيا خةصـکي ک     تارانتؤ کـة   دؤسني

و  ي بدةن، چونکة خةصـکي کنيـدؤس  ييارمةتجةماوةری بةرفةرماين شای ئثرانن، 

فةرمانی نارد  دا پثکةوة نثوانيان خؤش بوو. داريووش تارانتؤ لة کاروباری بازرگانی

بؤ کنيدؤس کة باصي بگرن و تةنةخی نةکةن. خةصکي کنيدؤس بة دنةی دانيشتووانی 
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تارانتؤ، نةياهنثشت کابرای دوورخراوة بگةذثتةوة. بةم شثوةية قؤناخي گةشـت و  

داگريساين پةيوةنديي سياسی و ناذةزامةندي لةسةر پزيشـکي   گةذاين سيخوذان و

بةآلم يؤنانييةکاين ذؤژاوايي، زؤر بة چاکي دةيانزاين کـة   ؛ذاکردوو، دةستی پثکرد

  گوثيان ناية. زرمةي پالری مةترسی لة بن

ی پ.ز. بـة  ۵۱۷جياواز بوو. دةوروبةری ساصي  بارودؤخةکة لة نيزيک ئثران

دا  کة بـة بـاری ياسـايي    ي برای پؤليکراتثس»سيلؤسؤن«ةوةی کة دةبث بيانووی ئ

بچثتــةوة ســةر تــةخيت دةســةآلت، ئثــران لةشــکرثکي بــة  مرياتگــری سامؤســة

سةرکردايةتيي ئؤتانث، کة يةکثک بوو لة حةوت سةرکردة پيالنگثذةکة، نـارد بـؤ   

دص مـةيلی لـة گةمـةی     کـة بـة   و دةسيت بة سـةردا گـريا. مثئانـدريووس    سامؤس

ی بـرای لـة سـامؤس    »ليکـارثتؤس «ديکتاتؤری نـةبوو، بةربـةرةکاين نـةکرد و    

ش بوو، ژمارةيةک لة ؤتةساصحةی کرد و پثکهات و لةو کاتةدا کة براکةی زؤر نةخ

 بـةر ئثرانييـةکان  ةلة دار و قةنارة دا و بؤخؤی سـةري و زيندانيية سياسييةکاين 

برای دووهةم کة لةبةر نةخؤشيي بةآلم  ؛ثنا و دواتر بوو بة فةرمانداری لثمنؤسـه

بـث بـةرةنگاری     گرياواين هـان دا کـة   دةرووين چاويان بة سةرييةوة بوو، بةکرث

دا کة ئاگايان  هثزةکاين ئثرانی یاندريووس پةالمارخؤيان بة دةستةوة نةدةن. مثئ

ـ      لة مةمحوودی بـث  کوشـنت و   یيزةواد نـةبوو. چةنـد سـةرلک و سـةرپةلی پارس

لـة سـامؤس بـوو بـة مةسـةل و      » ژووری ميـواين «وبذثکی وای تثخسنت کة  قةصت

خيت دةسـةآلت و پـاش   بةآلم ديسانيش سيلؤسؤن هةر گةيشتةوة تة ؛دةماودةم گةذا

  ي کوذی بةجثما.»ئةياکثس«خؤی دةسةآلتةکةی بؤ 

هةتا داواي  ذووي کردة ئيسپارت ، مثئاندريووسبةپثي گثذانةوةی هثرؤدؤت

ةگـةص  يارمةيت بکا بؤ ئةوةی بچثتةوة جثگاي جاراين. ئـةم هـةنگاوةی مـري زؤر ل   

بةرچاوذوونی و کردةوةی ئاخری يةکتري نةدةگرتةوة و دةتگـوت پتـر بـؤ ذاوثـژ     

 بانگهثشنت کراوة. ئيسپارت خؤی لة کارثکي بة پةلةپذووزةي وا پاراست کة ئثـران 
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، کـة سـةبارةتة بـة    بةآلم بةپثی بذگةيةکي نووسـينی ديـؤدؤرووس   ؛هبارووژثنث

 ريايي، لةشکرثکی نارد و هةتا دوو ساآلن دةسيت بـة سـةر ئثـژةی   کةصةهثزاين دة

ــدی ــة  ناوةن ــةوبوونی دةس ــة پت ــي ک ــيکالدثس«يت آلدا ذؤي ــارثکي »س ــة کؤم ي ل

پةسند  لثکةوتةوة. ناکسؤس پثشتر ديکتاتؤرثکي گةل دا لة ناکسؤس اخیةجمةزنةو

خؤش بوو،  و پؤليکراتثس ئاتثنی یتراتؤسسلةگةص پثسي بةذثوةی دةبرد کة نثوانی

بةرژوةندخواز، بةآلم ئيسپارت سةرةوخنوونی کرد. هةصوثست و ذثبازی ئيسپارتی 

ةکي ديکة بةآلم ذةنگة بةرژوةنديي ؛ سةرکوتی حکوومةيت ديکتاتؤراين شؤذشگثذ بوو

ي يدا بکةوث و وثـدةچث چةتـةي  »بؤشايي دةسةالت«نةيهثشتبث سيکالدثس بة سةر 

دةريايي و ئاژاوة و هةرا ذثگايان بؤ هارووژاندين ئثـران و دةسـتثوةرداين خـؤش    

کردبا؛ چونکة سةرةجنام لثکهةصوةشان و خاشةبذاين ديکتاتؤريي ناکسؤس دوای دة 

  ساص، ئةم ئاکامةی لثکةوتةوة.

  

  دةگةنة خاکی ئورووپاانييةکانئثر -۳
کة ئثستا دةسـيت بـةتاص ببـوون، بةگةرمـة خـةريکي داذشـتين        داريووش

 . فةرمانـذةوای ئثـران  بوو، بةآلم بة دابـی ئثرانـی   نةخشةي پةالمارداين ئورووپا

داين لةشکري سوارة و پيادةي دةسـت   يست هثرشی قورس و گرانی بة دةنگدةيهةو

ـ  ي يؤنـان يبکا و بؤ گةياندن و گواستنةوة کةلک لة هثزی دةرياي پث  رث لـة ـوةربگ

هةصبةستث بـؤ پةذينـةوة لـة گةروولـةي      و بةتايبةت بة گةمثيان پرديان پث ئاسيا

. ئةمة گوجناوترين ذثگا بوو بؤ پةذاندنةوةی هـةزاران  ووباری دانووبو ذ بؤسفؤر

مرؤض و ذةوةی يةکسمان. باشة داريـووش بـؤچی دةيهةويسـت هةصـکوتثتة سـةر      

ئثســتا و ســةرزةمينی  لــة باشــووری ذووســيای ســةکاکانخــاکي  ئثســکيتيای

  ؟ناين دةشتةکيي ئورووپاييدةوارنشي
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تـةنيا کـاری    ئـاوةزخواز تامـةزرؤی ئـةوة بـوون و هـةن کـة       توثژةرانی

ئاوةزمةندانة بدةنة پـاص کةسـاين مـةزن. لثـرةدا بـاس باسـی هةنگاونانـة بـؤ         

ومةرجی  بوونة لة هةل بارودؤخی سةربازی و حاصیهةصسةنگاندن و پثداچوونةوةی 

دا، کة داخوا وةکوو سةدةيةک لثرةوبةر هاتوونة  ين دةوارنشنيسةر ناوچةکا زاص بة

تؤصةکردنةوة بة گرينگترين هاندةر دةزانث.)  (هثرؤدؤت ؟اسةر تةماي ذاپةذين يان ن

و يةکـةم   ئةگـةر لةشکرکثشـانةکانی ذابـردووی کـوورووش و کةمبووجييـة     بةآلم 

 ذةنگة بگةينة ئةم ئاکامة کة داريووش  پثکةوة هةصسةنگثنني پةالماری خةشايارشا

تةنيا ويستوويةتی ئةوةندةی بؤی دةکرث قةصةمذةوی خؤی بةرفرةوانتر بکاتـةوة؛  

ئةو کار و هةنگاوةی کة زؤربةی توثژةرانی سةردةمي کؤن و کةونارا بـة بةشـثکي   

ةوةش لةگةص بريوبؤچـوونی داريـووش يـةکتر    ؛ جا ئ١سرشيت ئادةميزاديان داناوة

دةگرثتةوة کة الی وايـة ذاسـپثراوی پـةروةردگارة. ذةنگـة داريـووش لةبـةروةی       

چةندة بةربآلوة، لثبذابث هةمووی بگـرث و بثتـوو    ئورووپا ٢کيشوةرینةيدةزاين 

 تةرانةشیشتثکي ئاوا قةومابا، دةبوو بة خاوةندی سةرپاکي و سةرزةمينةکاين مةدي

  وةچنگ دثنا.

تثپـةذيبث.   ی پ.ز. بـة گةروولـةی بؤسـفؤردا   ۵۱۳ساصي  ذةنگة سپای ئثران

سـاميان  «، دميـةنثکي ديتـووة کـة    لـة پةرسـتگةی گـةورةی سـامؤس     هثرؤدؤت

کثشــابوويةوة. لــةم » پردةگــةمث«، ســةرئةندازياری ســازکردين »مانــدرؤکلثس

لةسـةر تةختةکـةی دانيشـتووة و دةذوانثتـة پةذينـةوةی       قةصةمکثشةدا داريووش

هثزةکانی خؤی. هةروةها داريووش دوو بةردةنووسيشی بة خةيت يؤناين و بزماری 

ئةو بةردةنووسةی کة بة بؤنةی تةواوبوونی  بوو؛ هةروةکبةجثهثشتلة پاش خؤی 

                                                            
1  - Cf. the Athenian imperialist speaker in Thucydides, V.105.2. 

دا هةر ئاواية. لة  ي پةهلةوی. لة ئةضثستاش»کثرشضةر«هةر بةش لة حةوت بةشةی دنيا.  -٢
» قاذذة«لةبری  و بة مانای وآلتة؛ بةآلم وثدةچث ئةوةی کورد» کثشوةر«دا بؤتة  زمانی فارسی

 دايناوة وثچووتر بث. قوذنة.و.
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بةآلم هثرؤدؤت لـةو دوو بةردانـة هـةر يـةکياين      ؛ نووسيبووی نةوکةندي سؤئثز

، چونکـة بةرلـة ديـداری وی    »پذ کراوةتةوة نووسراوةی ئاشووری«ديتووة کة بة 

ميحرابـی   نـة هـةتا بيانکة ذايانگواستبوونة شـار  «دابوون و  بيزانسييةکان تثکيان

وکوتيان مابن و لة شـوثنثکي بيناکـاين دواتـردا     ذةنگة ئثستاش لةت». ئارتثميس

وکاصـي   وةژثردرابن. خثآليت تراکييةی ذؤژهةآليت کة هثرشبةراين باکووری، کشـت 

خؤماصيي خؤيان بة سةردا سةپاندوون، زؤربةيان بث شةذ و بةرةنگاری بةردةسـت  

 گةميية شةذکةرةکاين يؤناين ذؤژهةآليت گةيشتنة دانووب بوون. لةم کات و هةلةدا

پردةگةمث ساز بکةن و داريووشيش پثـی نايـة    هةتا بؤ پةذينةوة بةرةو ئاوذثژگة،

  .مةصبةندي سةکاکان

دا زانياريي پثويسيت  ودوو لة بواری نةدابث و لة پثش بث سث ذةنگة داريووش

نووسةرثکي باوةذپثنةکراوة، بةآلم ذةنگة لثرةدا  کؤکردبثتةوة. ئةگةرچی کتثزياس

هثنـاين ناسـياری،    دةريـا و وةدةسـت   یکردنـةوة  ذاست بکا کة دةصث بـؤ بـةتاقی  

پةلثک گةمثي سةوصدار ناردووة کـة  مريهةرمثي کاپادؤکييةی لةگةص  سیثئاريارامن

پؤلثکی ئةسري گرت کة بـرای   کةسی سةوصدةريان تثدا بووة. ئاريارامنثس ۵۰تا  ۳۰

پادشای سةکاکانيان لة نثودابوو. شا ذووی لةم برايةی وةرگثـذابوو، هـةر بؤيـة    

بنـةگر کرابووبـث.   » ميةرک«هثمين  ت ذةنگة بةبث مةيلي خؤی لة ناوچةی بةذواصة

ـ ـي بارودؤخةکـة لـةم ب  يارةت بـة چؤنيـةت  داريووش تواين سةب ةی پادشـای  ـراي

ی ئثستا بپرسـث. ئـةوان   »ئؤدثسا«ی نيزيکي »ئؤلبيا«و کؤچةرنشيناين  سةکاکان

 پشـت بؤيان ذوون کردةوة بنةماصةيةکي بة ذةگةز پادشـا کـة شـةش يـان حـةوت      

ـ وةرگرتنـة لـة تث   کؤچيان کردووة، ئثستا خةريکي باج لثرةوبةر لة ئاسياوة ذای ک

کوچکييةوة لةوث ژياون.  دةوارنشينان و جووتياراين لثواری دةريا کة لة چاخی نوث

 و شـريي دةوارنشـيين   تةنانةت تاقمثک لة سةکاکان کة بؤ دابينی گؤشيت سـوور 

ناوبانگ بـووة، دان و  بـة » زةوييةسـووتاو «خؤبژيو بوون، لة شوثنثک کـة بـة   
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دانةوثصةيان ذةنثوهثناوة و لةگةص ميلثسييةکان سةودايان پثکردووة و بة شةراب و 

  وپةيل چاک و دصخوازی بازرگاين گؤذيويانةتةوة.  زثو و کةل

مايةوة و ئةم ماوةيـة بـؤ    پتر لة دوو مانگثک لة باکووری دانووب داريووش

باسی کردووة هثندة زؤر نيية. ئةگةر وةک هثرؤدؤت  ثشانةی هثرؤدؤتئةو لةشکرک

بةذاسـتی لـة باصـي     داريـووش دةصث پامشاوةی کاول و هةرةسـی حـةوت قـةآلی    

مابث، دةبث لـة پـةالمارثکي ديکـةدا کـة ذةنگـة      » دؤن«ذؤژهةآليت زارکي ذووباری 

ان دةگثذنةوة، داريووش ويستوويةتی بـة  دةريايي بووبث، سازکرابن. وةک هثندثک

ی دةرياساالری ميتيلثين پةشيماين »کؤئثس«بگةذثتةوة نيشتمانی، بةآلم  قةفقازدا

ـ     ةو پـردةی  کردؤتةوة و گوتوويةيت نةکةی ئةو کةشـتييانةی سـازت کـردوون و ئ

هثـزی پيـادة لةگـةص     بةربدةی و کةشتييةوانةکان وةکهةصتبةستووة دةستيان لث 

خؤت بةری. داريووش لةبةر ياريدةداين کؤئثس لةم لةشکرکثشـانةدا، کـردی بـة    

ديار و  بةآلم خزمةيت هةرة  ؛ةک ئةمةيان دةزانیـةموو اليــو ه ميتيلثنحوکمداري 

بةرچاوي کة بريتی بث لة ذزگارکردنی گةمييةوانةکانی، ذةنگـة نةزيلةيـةک بـث،    

شةويست بث، چونکة يؤنـاين دوورکةوتنـةوةی   ؤيبةستبث هةتا پثی خبؤخؤی هةص

  لة لثواری دةريا بة کارةسات بؤ دانابوو.  زؤری مةلةوانةکاين کؤئثسيان

پتر هارووژان. دوو مانگ تثپـةذی و   دةوة ئييؤنييةکانرگومان لةوديوي پ بث

ارنشينان لة هةموو الوة گةمارؤيان دابـوو، نـةيتواين هةواصـثک    کة دةو داريووش

کـردن بگةذثنـةوة    هةصقوصني و داوايان لث بنثرث. لةجياتی هةموو شتثک سةکاکان

بةآلم حوکمـداراين   ؛وگؤ کة لةگةص شا بکةونة گوفت ويستيانوآليت خؤيان و پاشان 

دا  ی ميلثيت ئةوانيان لة بنکةکاين خؤيان»هيستيايؤس«شارةکان بة سةرؤکايةتيي 

کردةوة کة ئازاد بوون لة دةست  ذاگري کرد و هيستيائؤس بؤ هاوشانةکاين خؤی شي

بة واتای دةربازبوونی شارةکانة لة چنگيان. ميلتيادثسـي حوکمـداری    ئثرانييةکان

) دواتـر بـة قسـةی خـؤی دةيگـوت      ذگةی گـاليپؤلی (شثوةدو ئاتثنيي کثرسؤنثس
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کـة بةسـةرهاتةکة    بةآلم هثرؤدؤت ؛اليةنگری سةملاندين پثشنياری سةکاکان بووة

ثذثتةوة، دواتر بؤی ذوون دةبثتةوة کـة ئـةو لـة    گوةکوو ذووداوثکي ذاستةقينة دة

کة لة مرينشيين خؤی ذابکا نةک  ترسي پةالماری دژکردةوةی سةکاکان ناچار بووة

  ي داريووش. داريووش پياوةکاين خؤی دةناسی.يلةبةر تووذةي

دا  لة پـةالمارثکي گـازةکی   ، وثدةچث داريووشلة ذؤژهةآليت دةريای خةزةر

 لة باشووری ذووسيا مريی دةوارنشيناين بة ديل گرتبث، بةآلم ديارة کة سکوونکای

شکا. ئةمة ذووداوثکي ذوون و ئاشـکراية، بـةآلم نـةک ئـةوةی نةزيلـةی بـؤ        تثک

خبرث کة بؤية وای لثهات چونکة بة نةخؤشـي و برينـداری لـة قؤشـةنةکةی      ذثک

هةصبذا و خؤی گةياندةوة سةر پردةکة، بةصکوو کؤمةصثک ذووداوي ذاستةقينةی کة 

هثنا. نةزيلـةي نةخؤشـی و زامـاری و    ومةرجـةيان بـةدي   هـةل  ر قةومان ئـةم دوات

، ذةنگة بةرهةمي خـةياآليت يؤنـاين بـث. داريـووش لـة کثرسـؤنثس      هةدانةداين 

، کـةچی شـارةکاين   (!)،بة سواری کةشيت گةذايـةوة ئاسـيا  نيشتمانی ميلتيادثس

مةبةستثک ذاپةذينةکةی هةصگريساندبوو، بةآلم وا  بؤسفؤری بة دةستةوة نةبوون.

دثتة بةربري کة داريووش لةبةروةی هثزی چةکداری پثويستی بة دةستةوة نـةبوو،  

بةجثهثشـت. نووسـةراين    لةذثوة سةرکوتی نةکرد. ئةو قؤشةين خؤی لة ئورووپا

دةکةن، لثرةدا  هةزار کةس قؤشةنچيي پادشايةيت يؤناين کة هةميشة باسی سةدان

تةنيا باسی لةشکرثک يان دةيةکي دةکةن؛ بةآلم باشة ئةگةر دةيةکي لةگةص بوو، نؤ 

  بةشةکةی ديکة لة کوث بوو؟

سـآلمةتی   ومانةوة و خودي داريووشيش بة ساغ  قؤشةنچيياين لة ئورووپا

، هثژاتـرين و ئاقصـةمةندترين   کة لة ژثـر دةسـةآليت مثگابـازؤس    گةذايةوة سارد

گابازؤس بـةرةو  ثسةرداري شادا بوو. تراکييةی ذؤژهةآليت پثشتر دةسيت دابوو و م

کةوتة بةرخؤدان و بةرةنگاری، بةآلم  ذؤژاوا بزووت. پرثنتؤس سامؤسي لة مةذمةذة

دا،  نثکي دةسةآلتتؤفان تثکيشکاند. هثزی سوارةی پايؤنياس ناچار بوو لة خؤنواند
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گابازؤس، بةآلم هثزةکاين مثگابازؤس کة بة ذثـي  ثبکةوثتة بةربةرةکاين لةگةص م

دةريادا بةرةو پثدةشتان سةرةوخوار ببوون و تاقمثکيان بة کةژوکؤدا ذثيان لثواری 

دا نةدا نةيزاين و وايان تني بؤ هثنا کة ناچار بوو دةست  داگرتبوو، هةتا بة سةريان

پاتشـای ئةوثنـدةرث،    و ئامينتاسـی  خيودايةک نثردرانة مةقدوونييةبدا. چةند کة

گابــازؤس و خــؤی و ثی کــوذی م»بؤبــارثس«ســةری وةبــةرهثنا و کچــی دا بــة 

، هـةر بـة   ئةسکةندةری کوذی هةتا زةماين بةرپةرچدانةوةی هثرشی خةشايارشا

وةفادار مانةوة. ئةوةی کة دةصثن دةبث ئةسکةندةر لةبـةر سـووکايةيت    شای ئثران

، نثردراوةکاين ئثرانيي کوشتبث و پاشان بؤ پـووش بـة   پثکرانی ژناين مةقدوونی

، ذةنگـة  بؤبـارثس سةر کردنی ئـةم ذووداوة خوشـکي وةکـوو بـةرتيل دابـث بـة       

، هةر دصيان لةسةر پث  ئاتثنيي هثرؤدؤتچاووذاوثکي ديکة و دةنگةشة بث. ژثدةراين

ئةسکةندةر جوان و لةبار بنوثنن و جةمسةری کارةکاين  ئاکاریبوو هةتا دميةن و 

ــک  ــؤ وث ــ ب ـــن و لـبثن ـــةب ــة بــ ـةر تةخت ــاين مةقدوونيي  ةـة و دار و کانگاک

خزمةتثکي  رشاداي بقةبصثنن. ئةگةرچی لة هثرشةکةی خةشايا»خؤشةويست يؤنان«

ئثران کرد، بةآلم پثداگرن کة دژی ئثران کةوتؤتة بـةرةنگاری و  شاياين بة پادشای 

بةآلم مثگابازؤس بؤ بةزانـدين عثـل و عاشـريةيت چيـايي و تةنانـةت       ؛خؤذاگری

دانيشتوواين گةذانگةذي ئاوةکـاين تراکييـةی ذؤژاوايـي، کـة هثـرؤدؤت (کتثبـی       

دةرفةيت تـةواوي نـةبوو.    ،ذاکثشی لةسةر نووسيون بابةتثکی سةرنج) ۱۶پثنجةم،

ـ   وشـوثين   ةر ذثـئةم سةرکردةية بةناچاری دةسيت لة داگريکردن هةصـگرت و لةس

هةصگثذاين ئاژاوةگثـذاين   ذةوت و ذثبازی لةمثژيين ذؤژهةآليت بة مةبةسيت سيس

ــؤ  ــدةی ب ــان، ئةوةن ــة داگريکراوةک ــدةرةوةی ناوچ ــرا، ئؤپايؤنيي ةکاين ي دةک

بنةی  لة فةريقيية کردن و بةرةو تاراوگةی ئاسيای ذةتاندن و داريووشقــوصـةپثچ 

ميلثيت کـة داوای کردبـوو هـةتا لـة      داکوتان. هةر لةم جةنگةيةدا هيستيايؤسی پث

بؤ ئةوةی شـارثکي   نثيةزةوي بدة» سترميؤن«ة ـزمةتةکاين لــار و خــچاکةی ک
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بـة مةبةسـيت   «ةملاندبوو، وةکوو ذاوثژکاری مثگابـازؤس  ـلث سازبکا و لثيان س

ةی ذاسيت بث ئاوا بـة ذثـزةوة   کرابووية بارگا و ئةو بانگ» پرس و ذاوثژی گرينگ

مثگابازؤس و هيستيايؤسی لةگـةص خـؤی بـردن بـؤ      ،داريووش بةسةر بوو. دةست

ثکـی  »ئؤتـانثس «برای وةکوو بريکاری مري لة سارد دانا و  ئارتافرثنسی و شووش

  کة بة کةسثکی باوةذپثکراو دادةندرا.» فةرماندةی پياوانی دةريايي«ديکةی کردة 

واين گةندةصـی لـة   بة تا کوذی دادوةرثک بوو کة کةمبووجيية ئةم ئؤتانثسة

بوو. وثدةچوو کة ئةم کوذة پةندي لة سزادراين باوکي وةرگرتبث و بة چاک داري دا

دابـوو سـةرةجنام    بةوةندة هثـزةی کـة لـة ژثـر ذکثفـی      دةرچث. ئةوسا ئؤتانثس

شکاند.  ی تثک»ترؤئاد«ی گرت و دةستکردنةوةی لثرولةوثی »کالثسدؤن« بيزانتيؤن

ــؤئثس  ــةوانيي ک ــاين لؤتک ــان هثزةک ــةوة پاش ــة لثسبؤس ــة  ل ــزووتن و دوذگ ب

داگري کـرد و سـةرلةنوث بـةرةو تراکييـةی      و ئيمربؤسی نايؤنانييةکاين لثمنؤس

لـة   ا کة کايت گةذانةوةی سـپاي داريـووش  ذؤژهةآليت مجي و ئةو کةسانةی سزا د

هةصچنيبوو يان ذيزی هثزةکانيان بةجثهثشتبوو. بةم  تةنگيان پث خاکي سةکاکانةوة

دةصث کة هةتا چةنـد   دووبارة کةوتةوة سةر سکةی خؤی و هثرؤدؤت شثوةية ئثران

بةآلم لة ئييؤنيية ناذةزامةندي  ؛»ذؤمرکان«ژاوةکاين ئةو مةصبةندة ساآلن هةرا و ئا

  بةرةو پةرةئةستاندن بوون.

وا وثدةچث کة هثشتا لةوبةری دةريا هيچ شوثنثک داگري نةکرابووبث، بةآلم 

هةرايةک  دا زاين کة لة جةرگة و نثوپةذی دنيای يؤنانی خثرايةکي پثی ئارتافرثنس

دةکا.  يي بؤ يةکةم جار باسی هةذةشةی مادةکان»مثگارا«سةری هةصداوة. شاعريثکي 

دادةنـدرث.   مثگارا بة دايکةی شارةکاين بيزانتيؤين السـاری بلـةوةز و کالثسـدؤن   

ی بـريتـی بـووة لـة ئاتثين دراوسثی مثگارا، کة بةپثـی پثـوةرةکـانـي يـؤنـانـ

کيلـؤميتری چوارگؤشـة و بـة بـاری ذثــژةی       ۲۵۰۰شوثنثکي بةربآلوی نيزيکـةی  

ــابووری   ــةی ئ ــةماوةر و گةش ــاوة،  ج ــةنگاوی ن ــة   دا ه ــووة ب ــؤگر ب  زؤر ه



و خةشايارش وش  يؤنانلة  شا ةذةکاين داريوو ، شةةندی ئثژة

 نانييةکان

مةصبة بازنةی -

ئثران و يؤنا/  

  

۵خشةی ژمارة 
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؛ هةصـبةت  ودان و دانةوثصةدا فرؤشتنی دةغصکاروباری بازرگانةيت لة بواری کذين و 

دةبث بزانني کة گةشة و هةصدانی ئاتثن دةگةذثتةوة سةر هةنگاوی چاکسازييةکانی 

کة ساصي چاکةکار  ١ديکتاتؤری پثسيستراتؤس دا.  ی پثش زايني۵۹۲سؤلؤن لة ساصي 

يان بة دةستةوة بوو. »داردانثل«ی پ.ز. مردووة، لةگةص کوذةکاين هةردک بةری ۵۲۸

ئثشـا و گةيشـتة سـةر بـاري      سـبؤس ثدصي لـة ل ] [ترؤوايگئؤين نيزيک ترؤياـس

بة شثوةيةکي ناذاستةوخؤ  کؤلةکةی گرتی. بنةماصةي ميلتيادثسچتةقينةوة و کوذة 

ـ  »گاليپؤيل«سةر نيمچةدوذگةی  دةسةآليت بة ةم کؤمةصـة  ـدا دةذؤيي. سةرؤکانی ئ

بةهثزة هةتا ئةو زةمانةی کة لة خانةداين پثسيستراتؤس دوور بوون پتر چاکيـان  

زادةيةکي گةورةی ئاتثين بـة نـاوي    ی پ.ز. ذةسةن۵۱۰لةگةص دةجووآلنةوة. ساصي 

دنـةی دابـوو، مةصـبةندی     زاين پةرستگةي دؤلفـی  کة کاهيين غةيبستثنثس کلثئي

 يان دةرپةذاند. هيپياس»پثسيستراتؤس«ي کوذی »هيپياس«ئيسپاريت هارووژاند و 

. لةمثژ بوو خزمةکاين لةوث بـاج و پيتاکيـان دةدا بـة ئثـران    کة  ذؤيي بؤ سيگئؤن

بـةرةو دمثوکراسـی هـةنگاوي     کلثئيسـتثنثس بة ذثبةرايةتيي خودي  پاشان ئاتثن

هةصثنايةوة و مةزنةوةجاخاين ديکة لثي هةصبةزينةوة و [کةوتنة پيالنگثـذان] دژی  

بوو کة لةخؤوة  . ئةمةش لة ئاست سةرسوذمان و دصةذاوکةی ئيسپارتکلثئيستثنثس

رةتا شارةکة لة چنگ مةزنةوةجان دةرکثشـث و پاشـان کؤتـايي بـة     هةوصي دا سة

کة لـة هـةموو الوة دوژمنـان گـةمارؤيان      بثنث. ئاتثنييةکان دةسةآليت هيپياسيش

، ئةگـةرچی  داوای يارمةيت و پشتيوانييان کرد لة ئارتافرثنس ۵۰۷دابوون، ساصي 

زانيبثتی سةرةداوی ئـةم پشـتيوانيية هـةتا کـوث دذوا و چ      کلثئيستثنثسچث وثدة

ون کـردةوة. ئـةوان   کةوثتةوة. ئارتافرثنس مةبةستةکةی تـةواو ذو دة لثئاکامثکي 

دةکرا، بةآلم بةو مةرجةی کة بة شـثوةيةکي سـةمبوليک خـاک و     پشتيوانييان لث
                                                            

هثشتا ناوي وةک ئةمـذؤ نـةزذابوو. ديکتـاتؤر     پثويست بة وةبريهثنايةوة کة ديکتاتؤر -١
دا. ئةم دةسةآلتدارة لثـرةدا نـاوي    هةمان مريی ناوچة يان مةصبةند و هةرمثة لةو سةردةمي

  ئاواش هاتووة: پثسيستراتثس و پيسثتراتؤس.و.
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بـوو.  يان دةسـتةوةدان  بة ئاوثک پثشکةش بة پادشای ئثران بکةن کة نيشانةی خؤ

شاندي کةخيوداکاين ئاتثين لة تاوان و لةبةر تثماوی بةصـثنييةکي ئـةوتؤيان دا؛   

بةآلم پاش گةذانةوةيان و تثپةذبوونی مةترسي، حاشايان لة بةصـثنةکةی خؤيـان   

  کرد و تازة گزة و سةگثتييةکةيان گرتبووی.

ی ديکتـاتؤری  »هيپؤکلـؤس «کـوذی   دا بـة  کيژی خـؤی  هيپياس لة سيگئؤن

بة واتای کة کؤچةرنشينثکي زؤر دةوصةمةندي ئييؤنيية بوو. ئةم کارة » المپساکؤس«

زؤر جـاران   ی کؤنةهاوپةمياين کة مرينشينةکةی»ميلتيادثس«بةردان بوو لة  دةست

بـةآلم   ؛و ئـاوا بـوو بـة نـةياری تـةماداری      ة شـةذ ی بلةگةص المپساکؤس کردبوو

لـة   -پادشای تراکيية بـوو   لةگةص خةزووری کة ئؤلؤرؤسی وثدةچث -ميليتادثس 

  تاراوگة دةژيا.

خؤش بوو. ئةو يةکثک  نثوانی زؤر لةگةص ئثران لة اليةکي ترةوة هيپؤکلؤس

 لةسـةر دانـووب   کة تواين پردة هةصبةسـتراوةکةی داريـووش   لةو سةرکردانة بوو

ـ     بة بپارثزث. هيپياس  یيارمةتيي هيپؤکلـؤس گـرث و گرفتـةکاين الی ئارتافرثنس

ـ   ـ ـدرکاند و ئةويش بة چـاکي لث ـ ـرت. ئـاتثين سةرل ـی وةرگ ثکي زوث باصـوث ـةن

ئازارن و تةنيا ئاواتيان ئةوةية  نارد و پاذانةوة و گوتيان کة خةصکثکي بثازةيان ـت

وآلمةکـة لـة جـاری پثشـوو ذوونتـر و       جـار  ئةمدا بژين؛ بةآلم  ئاشيت و ئارامی لة

دا بوون لةگـةص پادشـاي    ذاشکاوانةتر بوو. ئةگةر ئةوان بة شوثن پثکهاتن و ئاشتی

بة مةرجثک دةسةآليت هيپياس قبووص  ئثران، خؤ هيچ گرثيةکي لةبةر نةبوو، بةآلم

ـ   «ملـي نـةدا و    بکةن. ئـاتثن  ـ ـة لـئـاوا تثگةيشـت ک ـ ـةوتـةص ئثـران ک ـةگ ة ـؤت

  »١ومةرجی شةذةوة. هةل

                                                            

 بگرن. پثکی ۷۳؛ هةروةها لةگةص ۹۶، کتثبی پثنجةم، هثرؤدؤت -١
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  پ.ز)ی ۴۴۹ - ۴۹۹شةذة گةورةکان ( -۴
  ئةلف: ذاپةذيين ئييؤنيية
تةواوي بة دةسـتةوة   نة قؤشةنثکی پثويست و لةم بارودؤخةدا ئارتافرثنس

بوو بؤ سةرکةوتن و داگريکردين ناوچة و مةصبةندی تازة، نة ئيزين برای تاجداری. 

 گومـان الفـاوثکی داوا بـةرةوذووی بوونـةوة و تةنانـةت ذةنگـة ميلتيادثسـی        بث

چونکـة دواترثـک گـوتی ذقـی لـة       ،دوورخراوةش کةوتبثتة ذيزی داخوازةرانةوة

. (ذةنگـة هيـدارنثس کـوذی    ة کة ذاپؤريت لثداوة بة هيدارنثس»پارؤس«کابرايةکي 

بووبث هةر بةم ناوة کة پثش و پاش شةذة گةورةکان  يةکثک لة دؤستاين داريووش

دةبـوو  » شـةذی سـارد  «خزمةيت پثکردبوو.) باسی ئةوة نةکراوة کة ئاشـيت يـان   

ـ  ةندةی پثچ ـ ـبچث هةتاکوو ئارتافرثنس داوايةکي ديکةی بگاتة دةسيت ک اتر ـة زي

و بةصثين بوو. لثرةدا ويسـتياران پتـر لةبـةر ئامـاجني خؤيـان پثشـنياری        قسة

  يان دةخستةذوو. يارمةتيداين دارايي

پثـی تايبـةتيي خـؤی لـة      شـوثن  ، واديارة ناکسؤس۵۰۵دةوروبةری ساصي 

وزارثکـي   شارثک بوو خاوةين زةوي ئثرثتريالة دةست دا. » ئثرثتريا«ا ئثژةوة هةت

سةبارةت نةبث بـة تثـداچووين    . ذةنگة ئةم بارودؤخة بثزؤر لة باشووری ئووبؤيا

هـةر  . بة دةست شؤذشگثذانی ئاتثنی ،ئثرثترياي ذقةبةری »خالکيس«مثرخاساين 

شـت و  ذب پيـاوانی خـاوةن  ومـةرج و ذووداوانـة خـودي     دوای ئـةم هـةل  زوويةکي 

سةرةوخوار کران و سةرةتا هانايان بؤ ميلثتووس (ميلثت)  بةدةسةآليت ناکسؤسيش

ي زاوا و »ئاريسـتاگؤراس «برد و بةتايبةت داوای يارمةتيدانيان خسـتة بـةردةمي   

بةســةر بــوو.  دا دةس کــة هثشــتا لــة بارگــای مــريی» هيســتيايؤس«نوثنــةري 

دا هـاتبوو، ئـةو خةصـکةي بـة      ئاريستاگؤراس کة بؤين دةسةآليت بة بةر لـووتی 

ةسـتياری ناکسـؤس   هومةرجی بارناسک و  ناساند و پثی لةسةر هةل ئارتافرثنس

انثکي وةئةستؤ گـرت. ئـةم   وبةرجی هثرش و لةشکرکثش داگرت و بةشثک لة خةرج
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ذاکثش بوو کة خثرايةکي لـة داريووشـي    پثشنيارة ئةوةندة بؤ ئارتافرثنس سةرنج

بةرةو باشوور بزووت.  وسةوةوذاسپارد. بةهاري داهاتوو هثزثکي دةريايي لة ميلثت

رت و ئامادة بوو لةنگةری گ ی ذؤژاوای خيؤس»کائووکاسا«ئةم قؤشةنة لة کةنداوي 

ذاکثشانة لةناکاوة سةري نةگرت.  کة لةذثوة تةپ بداتة سةر ناکسؤس، بةآلم ئةم لث

ناکرث، بةآلم ئةو کؤسـپانةی کـة    دا بذوای پث لة خاصي سةرةکی نةزيلةي هثرؤدؤت

دا تووشيان بث،  خؤی لة بةرةذووبوونةوةی هاوپةمياناين يؤنانيي بوو ئثران ذةنگ

  ذوون دةکاتةوة. 

 واتة ئةو دةرياساالرةی کة ئارتافرثنس ،ی ئامؤزای شای ئثران»مثگاباتثس«

کائووکاسا، بؤی داينابوو، کاتثک سةرقاصي ديدار و پشکنيين کةشتييةکان بوو لة 

يية. سـزادانثکی قـورس و گـراين بـؤ فةرمانـدةی      دةرکةوت کة يةکيان قةرةوصي ن

دا دةرکثشـنةدةر و   کةشتييةکة بذييةوة و دةستووری دا کة سةری بة دةربيجةيـةک 

کـة فةرماندةکـةی دةناسـی،     گؤراساشةتةک بدةن. ئاريسـت  يةکلةشي لة کورسي

بؤخؤی چوو لة  يةهةر بؤداوای بةخشني و بةرداين کرد، بةآلم داواکةی ذةت کراوة؛ 

پةنای دانيشت. ئةم کارة کثشة و هةرايةکي تونـدوتيژی لثکةوتـةوة. ئـةوةی لـة     

ناکرث ئةوةية کة دةصث ميگاباتثسی سـةرکردةی   بذوای پث دا گثذانةوةکةی هثرؤدؤت

بـؤ   ، لةبةر تووذةبوونی لة ئاريستاگؤراس، نةخشةی پةالمارةکـةی هةخامةنشی

گومان وثـدةچث کـة ئاريسـتاگؤراس لـة      ئةگةرچی بث ؛ناکسؤسييةکان ئاشکرا کرد

دا هاتبث و ئةوتؤی لثکدابثتـةوة.   دا مةبةستثکی ئاوای بة دصی جةنگةی دةرهةصبوون

و ديتيان بـؤ گـةمارؤدان شـياو و لـةبارة.      لؤتکة شةذکةرةکان گةيشتنة ناکسؤس

ن بــؤوة ئــةوة خــةريکن لــة بنکةيــةکي کــة  ناکسؤســي وةختايــةک بؤيــان ذوو

شـانؤية   مدوورخراوةکاين ئةوان نؤژةنيان کردؤتةوة خؤيان ئامـادة دةکـةن، لـة   

  کةوتنة گومانةوة.
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چةکدارثکي پثويسـتی بـؤ زةبـری گورچووبـذ بـة       واديارة دةبث مثگاباتثس

ثشا و لةم ماوةيةدا ئابصؤقةدانةکة چوارمانگي درثژة ک هةر بؤيةدةستةوة نةبووبث، 

ةصچوون بةرةو بذانةوة ذؤيي. ئةو لةبری تثکه سةرچاوةي ئابووريي ئاريستاگؤراس

و شکاين قورس، بة تثماوي تةمای گرت هةنگاوثک هةصثنثتةوة.  لةگةص ئارتافرثنس

دنـةدرابوو کـة لةسـةر سـةری      هةروةها بة پـةيامثکي مةشـهووری هيسـتيايؤس   

کؤيلةيةک خاصکوت کرابوو. ئةم کؤيلةية پاشا هةتا تووکي سةری تةواو نةهاتـةوة  

بةناچاري خؤی حةشار دا. هيستيايؤس بؤي نووسـيبوو کـة هـةرا و ئاژاوةيـةک     

  بنثتةوة هةتا وةک بيانوويةک بتوانث پثی بةرةو نيشتمان ببثتةوة.

يي وةختايـةک  کاريـا ي ئييؤنييـايي و  يجارثکي تر هثزثکي دةرياي هةر بؤية

گةذانـةوة مةوتـةين خؤيـان.     شکاين هثزةکاين ئثرانيـان بـة چـاوت ئـةنگاوت،    

ةيان سةرکردة يؤنانييةکةيان ئامادة بوو هـةتا ناذةزامةنـديي هـةموواين    جار ئةم

ي ذاگةياند و گةمييةوانـةکان ذاپـةذين و   يوةکوو هةلثک بقؤزثتةوة. ئةو سةربةست

ن گرتن و بآلوبوونةوة هـةتا شـارةکاين ديکـةش هـان بـدةن بـؤ       ديکتاتؤرةکانيا

بةآلم زؤربةي حوکمـدارة   ؛ پثی مردميتيلثين سةنگةسةر کرا و  سةرهةصدان. کؤئثس

وس لة ميلثتو دا. ئاريستاگؤراس لثخراوةکان ئازاد کران و پاصيان بة ئثرانييةکانةوة

 ،دةسيت لة دةسةآلت بةردا و کراية سةردار. هةروةها نوثنةراين پةرستگةي پانيؤين

کؤمةصةيةکي هاوبةرژةوةندي ئييؤنييان پثکهثنا و ئةويش دةستةيةکي کارگثذي بؤ 

  ذاپةذاندين کاروباری يةکييةيت و يةکانگريی هةصبژارد.

ک الوة بـة  دا هات کة لة هةرد ئةم بارودؤخة شةذثکی شةش ساصةي بة شوثن

چاکي ذثبةرايةيت کرا. ئةگةرچی چةند مانگثکي پثچوو هـةتا هثـزی پشـتيوان لـة     

ـ    دةوري ئارتافرثنس اپثلکي ـکؤوةبث، بةآلم ئةو نةيتواين سةري بةرثتـةوة نثـو ق

شـةذی   نـه خؤی و ماتة هةصبگرث، بةصـکوو تـةواوي هثزةکـاين بةردةسـيت نارد    

بة  ی پ.ز. بوو، ئاريستاگؤراس۴۹۹/۴۹۸ارةدا کة زستاين بةآلم لةم ذؤژگ ؛ميلثتووس
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لةگـةص   دا دةگةذا. ئةو کة جارثـک لـة ئيسـپارت    دوای ياريدة و هانای يؤناين کؤن

ـ    ۲۰ بةآلم ئاتثن ؛شکا تثکهةصچوو، تثک ئارگؤس ة گةمثي نارد. بثتـوو ئـةم گةمثيان

پياوي شةذکةر دةبوو سـةوص لـث بـدةن، کـة ديـارة       ۴۰۰۰سةوآلژؤ بان، نيزيکةي 

گةمثي ديکةي خستة سـةر.   پثنجئثرثتريازؤربةي هةرة زؤريان هةر سةوآلژؤ بوون. 

لة  هةروةها دةصثن کة هثزی سةرةکيي خؤی ناردؤتة لثوارةکاين دةريای مةديتةرانة

لـة   واتة ئةو شوثنةي کة لةگةص هاوپةميانـةکاين(؟) قوبرؤسـييةکانيان   ؛][لثوانت

شکانة بوو بـة دةسـپثکي هةصگريسـاين سةرهةصـدان لـة       بةزاند. ئةم تثک پامفيليا

. لة ئييؤنيية ئةجنومةين شةذ، نةخشةيةکي ئازايانةي داذشت. ئةوان لة قوبرؤس

نةک ميلثتووس کةوتنة تةيارکردين هثزةکانيان و قؤشةين ئييؤنييـة و   ئثفثسؤس

ــة    ــةکثک ل ــةرکردايةتيي ي ــة س ــی ب ــتةيةکي ميلثتووس ــةت دةس ــاين تةنان براي

ئاريستاگؤراس کة خؤي لة شار مابؤوة، دايانـة پاصـيان. ئـةوان بـة زةمحـةت و      

توانيان نثوپةذی  کوثرةوةرييةکي زؤر و بة ذثنوثنيی چةند چاوساغثکي ئثفثسؤسی

دا تثپـةذن و  »متؤلؤس«مةصبةندةکه بدؤزن و ذثگاکان بدؤزنةوه و بة لووتکةشاخی 

سةرةوخوار بن. لة ماوةي ساآلنثکي دوورودرثژدا ئةمة بـة قووصـترين    بةرةو سارد

  .يادادادةندرث لة خاکي ئاس ثذاچووين يؤنانييةکانت

ی لثکةوتةوة، بـةآلم تثچـوونثکي   يئةم ذووداوة کاردانةوةيةکي قووصي ذووح

قـةآل و قاميـةالين    ةی کرد»سارد« قورس و گرانيشی بة شوثنةوة بوو. ئارتافرثنس

ر ثشةپؤشي داوثـين شـا  لخؤی. کةوثص و خانوولةي تثکتةندراوي بة گياوگؤص و گا

شـی گرتـةوة. ئـةم    »کووبابا«ئاوريان گرت و با پةرةي پثدا و پةرستگةی گةورةي 

ــدييايي  ــةتيي لي ــةنيا دوژمناي ــةگرياوة ت ــةوة و  ذووداوة بةرپثن ــةکاين لثکةوت ي

هارووژاندين. خةنيمةکان لة هـةموو اليةکـةوة دةورةي يؤنانييـةکانيان دابـوو،     

وة، ؤهاتبوو دةروويةکي وای بـؤ نـةماب   وسةوةبةتايبةت ئةو هثزةی کة لة ميلثتو

تازة نةدةکرا لةوث مبثننةوة. گةذانةوة بةستثين دةريا، بةآلم لةوث بـة   هةر بؤية
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سةر بؤسةدا کـةوتن و سـواربوونةوةيان لـة گـةمثيان پةشـثوي و پةرثشـاين و       

 ژرا و ئثفثسؤسسةرکردةکةيان کو ئثرثترياخةصکي شاري  کوثرةوةريي لثکةوتةوة.

، لة سايةسةري شاندثکي بةآلم گةذانةوةي لةشکر بؤ ئاتثن ؛ کةوتة دةسيت دوژمنان

لـة ساصـي    مثردةخوشکی هيپياس ١ي»هيپاکؤس«ئاشيت بوو بة سةرؤکايةتيي مري 

  ةوة بوو.دا، کة ئةجنومةين شاری بة دةست زايني ی پثش۴۹۶

 سةرةذاي ئةمة ديسانيش ذاپةذين پةرةی ئةستاند. يؤنانييـةکاين قـوبرؤس  

و  گةمارؤدا. هثزثکي دةرياييی ئييؤنيية ذووی کردة مةذمةذة ي فنيقييةيان»کيتيؤن«

ذستةکة لة حاند درکانـدين ئـةم مةبةسـتة    ». رتو شارةکاين ديکةی گ بيزانتيؤن«

پشتيوان مانةوةی ذاپةذينةکةيان  کة ئةوان پاش بثو بةذوونی ناصث کوريت هثناوة 

گةذايةوه  وگوذی و تامةزرؤيي پاصيان داية پاص حوکمداري تازة. ميلتيادثس بة گةرم

 وثذاي جووتيارانی پذ جةماوةري ئاتيکا و ئيمربؤسي گرت و کرثسؤنثس و لثمنؤس

سةرلةنوث کردييةوة بة کؤچةرنشني؛ هةنگاوثک کة لةوث زؤر بة قازاجني بذايةوة. 

 دا ذاپةذين گةيشتة چصةپؤپةي خؤی، بةآلم ئيمپراتؤريي ئثران۴۹۸ي ساصي يلة کؤتاي

هيچ هةوصثکيان  ئييؤنييةکان ة کةوپثک و تةيار جووآلبؤوة. ئةگةرچی ذاست نيي ذثک

بآلويي  ةر لثکـاندين بةرةنگاری و چاالکيي خؤيان ئةجنام نةداوة، بةآلم لةبکبؤ ذث

واري دةريـادا، هـةر   ـي سةدان کيلؤميتري لثيهةصکةويت شارةکان لة درثژايهةل و 

ي و ـايــمان ثـچةشــنة بةربــةرةکاين و بــةرخؤدانثکي ذووبــةذووی بــة بــاري بــ

  دا دةخست. بثهوودةيي

دابةزين. هثزثکـي گةمييـةواناين    لة قوبرؤس ی پ.ز. ئثرانييةکان۴۹۷ساصي 

دان، بـةرةو ئـةو شـوثنة بـزووت و لـک و پةلـة        ئييؤين بة مةبةسـيت يارمـةيت  

ـ     ؛يةکاين فنيقـي و کليکييـةي بةزانـدن    دةريايي زة بـةآلم لةبـةروةی هةميشـة هث

يةکاين يؤناين تثکدةشکان، ئةوان نةيانتواين بةر بـة دوژمـن بگـرن کـة      دةريايي

                                                            

  ری مري يان حوکمدار نووسراوة ئارکؤن.و.لة دةقةکةدا لةب -١
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وة دةجووآلندةوة. قؤشةنثکي قوبرؤسي هثزةکاين بة يارمةتيي بای زريان لة کليکيية

دا دةبزووت و هثشتاش هةر کةلکي لة عارةبانةي  کة لة ژثر فةرماين مرياين شاران

شکا و تاقمثک لـة چةکـدارةکاين يـان     ثدةشيت ناوةندي تثککؤن وةردةگرت، لة پ

هةآلتن يـان لـة شـةذةکةدا بـة سسـيت و کةمتةرةخـةمي جووآلنـةوة. لؤتکـة و         

گةمييةکاين ئييؤين وثذاي سةربازاين پيادةي بنکة گرياوةکةيان، پاشةکشةي کرد، 

 شار چونکة هثزی گةورة و بةربآلوي دةريايي نةيدةتواين لة لةنگةرگا بچووکةکاين

پتـةو و   و بوةستثتةوة. بةکوريت ئةگةرچی هثنـدثک لـة قوبرؤسـييةکان زؤر چـذ    

شوورة و قةآليان، بةآلم لة خؤذاگرانة کةوتبوونة بةرةنگاری و پاراستين مةتةرثز و 

  دا هةموو شتثک بذايةوة.  ماوةي ساصثک

و شـاري   لثواری باشووري دةريـای مةذمـةذة   پاشان نؤرةی ئييؤنيية هات.

بـةخثرهثناين هثرشـبةراين    لة سيگئؤن گومان هيپياس خثرايةکي گريا. بث ترؤئاد

و  کرد و دواتر لةگةصيان پثکهات. لة باشوور شةذثکي قورس قةومابوو. کارييـةکان 

ـ شکاين خوثناوي، تواني ةرةکاين و دواي دووجار تثکميلثتييةکان کةوتنة بةرب ان ي

دا  دا بدةن و بيبةزثنن (لة نثو ليزگةي ذثبةراين کاری لةپذ بة سةر لةشکرثکی ئثرانی

وةبـةرگومثان کـةوتووة کـة    » سوومائووسـؤل «ي کوذي »ارؤدکپيس«ناوي شازادة 

ـ    ريةي مـرياين کـاري بووبـث). لـة جةرگـةی      ذةنگة باپريةگـةورةي دواتـري زجن

دةرياي تةين و تثکيوةردا و شارة  لةگةص ئؤتانثس مةصبةندةکة، خودي ئارتافرثنس

گرت. ئةو مةصبةندةی کة هثشتا گذی ي »کالزؤمثين«و » مثيک«گةورة و گرينگةکاين 

  بةش ببوو. يسا بةشذاپةذيين تثدا داي

تـر   دا جـارثکی  زايني ی پثش۴۹۴تةواوي ئةمانة دوو ساصيان پثچوو؛ بةآلم لة 

ايةتيي دلةگةص ميلثتووس تووشی پثکدادان بوونةوة. ئةجنومةين سةرکر ئثرانييةکان

دا تـةنيا دةسـتکردنةوةيةکي خـاوي     ئييؤين گةيشتة ئةم ئاکامة کة لـة ويشـکانی  

دةکـرث ذزگـاربوونی    کـةم  النـی ة بووز دةخوا، بةآلم سةرکةوتن لة دةريادا تثماوان
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زان و بليمةت، پثشنياری  دوذگةکاين لث بکةوثتةوة.هثکاتثئووسی ميلثيت، جوغرافی

، کة لة ماوةی قةيرانةکةدا بکشثنةوة بـؤ دوذگـةي لثـرؤس   بة خةصکي خؤيان کرد 

 وذثي دواتری ئاتثنييـةکان  قاميتر بوو لة جثدامةزرانة زؤر  چونکة ئةم شوثن و جث

يـةواناين شـةذکةري   ثهثزی گةم دا ، بةآلم کةس گوثي نةداية. لة ئاکاملة ساالميس

يؤناين کة ميلثيت لة دةست دةرچووبوو، بةناچاری پةنای بردة بـةر بنکيلةيـةکي   

تةنانـةت ئةوةنـدةيان تـني بـؤ هـات کـة ئـاوي        ». الدث«لثواری دوذگةي گچکةی 

ـ     .دةريا هةصـثنجا  خواردنةوةيان لة ةر زؤر ـديسـانيش لؤتکـة و گةمييـةکانيان ه

، ميلثتـووس  ۶۰ ، سـامؤس ۷۰، سـؤبؤس  ۱۰۰بةرچاو و برييت بوون لـة: خثـوس   

ذای گةمث. ذةنگة تثک ۴۳و پامشاوةی شارة شوورةدارةکاين ديکة پثکةوة  ۸۰(ميلثت)

 گةمثية پتر لةوة بووبـث کـة بـةکردةوة لـة سـاالميس شـةذيان دةکـرد.        ۳۵۳ئةم 

کةشيت بووة کـة   ۶۰۰خاوةين  ي ئثرانيدةگثذنةوة کة هثزی دةرياييی شاهانشايةت

وا نةدةجووآلنـةوة کـة بصـثی     گومـان [وا نييـة] و زؤريـان پثوةنـاوة. ئثرانـی      بث

کةوتنـة نثـو مةيـداين شـةذی سياسـی. ديکتـاتؤراين        ؤيـة ، هةر بسةرکةوتوون

ان دنة دا کـة هـةرکام لةگـةص خةصـکي شـارةکاين خؤيـان بکةونـة        ـدوورخراوةي

ةيوةندي و لثيان ذابسپثرن و بصثن هةر شارثک زووتر خـؤ بـة دةسـتةوة بـدا،     ـپ

  ي ئثران پارثزاوبث.ـاکـامنـةي سـدةتوانث لة تؤص

 دين نةخؤشـييةکان، هثزةکـاين ئييـؤنی   بة داهاتين هاوين و پةرةئةسـتان 

دا کـةوتن و دةسـتيان لـة مةشـقي      وازی شکان و بة سةر سستی و بث تثکبةرةبةرة 

ذؤژانةی خؤيان هةصگرت. سةريان لة حاند فةرماين دةرياساالری فؤکاييی خؤيـان  

بوون و کؤمةصثکيان خثوةت هةصدا و لة ژثر سثبةريان بؤی ختثص  دالة دوذگة و بادا

ئةسـپاردن.   بة سرتةسـرت و خورتـةخورت دةنگؤيـان بآلوکردنـةوة و دصـيان پـث      

کة زؤری دص بة هاوپـةمياناين بـةرچاوي خؤيـةوة     لة شاري سامؤس» ئةياکثس«

دا گةيبوونـة   نةدةنووسا و لةگةصيان ناتةبا بوو، وثـذاي خةصـکةکةي بـة بارثـک    
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ذثگـاي شـةذ و بـةرةنگارييان     ام کاتثـک فنيقييـةکان  ئاواتثکي خؤيان. سـةرةجن 

وزؤر تثکذای هثزةکاين سامؤس لـة   هةصبژارد و يؤنانييةکانيش قبووصيان کرد، کةم

ـ ـةذکـدا بةرةو شاري خؤيان ذةوين و گـةمث و لؤتکـةي ش   بةرةي دةريايي ان ـةري

کهةصچوونةوة، تةپ دراية نيزيک هثصی پثشةوةی تث وةدوانةدا. لثسبؤسييةکانيش لة

و ميلثتووس ئازايانة شةذيان کرد،بةآلم ئةمـة   سيؤسةريان و بةزين. ئةگةرچي خ

  منوونةيةکي بةهةصکةوت و ناوازة بوو.

هةر ئةوةندة مابوو کة هةموو شـوثنثک لـة بـووين دوژمـن پـاک بثتـةوة.       

ــةالما   ــي ذةشــةبای پ ــة هرووژم ــد و سةرشکســتة ب ــريا. ميلثتووســي ناهومث ر گ

پثشتر لة ذؤژاوای تراکيية هثزي بةرةنگاريي دةبةردا نةمابوو. ئةم  ئاريستاگؤراس

دوای ئـةوةی لـة گةرمـةي شـةذدا پثـی نايـة گـةمث و ذؤيـي هـةتا          سةرکردةية 

بة پةالمارثکي بوثرانـة سـةرلةنوث بگرثتةوة،تثـداچوو.     کؤچةرنشيين ميتيايؤس

يؤس ذةنگة کانگای بژيوي شارة گةمارؤدراوةکان بووبث. لـةم سـةروبةندةدا   ميتيا

زاين کة لة هةردوو الوة کةوتؤتة بةرگومان. پـاش شـةذ و گـةذ و     پثی هيستيايؤس

گثچةصثکي زؤر کة هةم بة دزي و ذثگرتنثکي تـةواو دادةنـدرا و هـةم تثکؤشـانثکي     

ديـل   بـة  اپةذين لة باکوور، لة باشووری ترؤئاددلثرانة بوو بؤ دانةکووژانةوةی ذ

دا گرث و  گريا. ئثراين لة بةرةي شةذيان وةردا و پاش ئةوةی هثزی پيادة لة مةيدان

دا. ئـةم کـارة بـة     کؤسپي وةبةرهات، ئةويان لةگةص سپاي سوارة بؤ پثشةوة گاص

کـة   دادةندرا. ئارتـافرثنس  يةکثک لة فةندوفثصةکاين شةذ و پثکداداين ئثرانييةکان

خؤش بکاتةوة،  لةوة دةترسا ديسانيش نةکا هيستيايؤس نثواين لةگةص شای ئثران

  تثکدةچث.  نارد و گؤيا ئةويش زؤري پث سةری بذي و بؤ داريووشی

ـ ـژيان لـة ميلثتـووس کـردةوة. پي   تؤصـةيةکي تونـدوتي   ئثرانی انيان ـاوةک

وبذ و کوذانيان يةختة کردن و وةکوو وةرگثذکة و خزمةتکاري نثرةمووک لـة   قةصت

گؤيا ئةو شارة چؤل کراوة و سانيان دان و کچانيان ناردن بؤ حةرةخمانةي پادشا. 
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هثنـدثک   بؤتة کؤچةرنشينثکي تازة. ئثراين لـة شـوثين بارناسـک و کارييـةکان    

بةآلم ئةم مةبةستة وةکوو زؤربةي گثذانةوةکاين سةبارةت بة  ،دوورتر لثی دامةزران

وپؤپي لث زياد کرابث.  تثدابردن و تواندنةوة، وثدةچث شووی لث هةصکثشرابث و لک

ةر وةفـادار بـوون بـة    ـدا، ميلثتييةکان هثشتا ه زايني ی پثش۴۷۹لة ساصي  کةم النی

  و سةر بةو وآلتة دادةندران. ئثران

» سـارد «لة تؤصةي  زةبری ئاوا لة شوثين ديکةش وةشثندران و ئثرانييةکان

خؤشي باصي ئةنگاوت،  بةآلم کاتثک ئاشتی و نثوان  ؛چةند پةرستگايةکيان سووتاند

چةنـد   تـةوة. ئارتـافرثنس  دةرکةوتـةی چـاکي لثکةو   مانةوةي هةميشةييی ئثران

ذاسپاردةيةکي ناردنة شاران کة تةنيا فةرمانةکاين ئةويان ذادةپةذاند و خؤيان لة 

ووثژ نةدةدا. ئةو نثردراوانة ئييؤنييةکانيان ناچار کرد هةتا لةبری پةالمارداين  وت

خـاوةين   انبةستثنةکاين دةريا، پةمياين ئاشيت مؤر بکةن. لةبةروةی يؤنانييـةک 

بة چـاوي   زمانثکي هاوبةش بوون و قةتيش نةيانتواين پثکةوة ذثکبکةون، ئثرانی

؛ کتثبـی حةوتـةم،   ۴۲، کتثبـی شةشـةم،   کردن (هثـرؤدؤت دة لثسووکةوة چاويان 

و بـةم پثيـة   دةپثـوا  » ١پاراسـةنگ «مريهةرمث ناوچة و مةصبةندةکاين بة  لثرة.«)۹

پيتاکي بؤ هةر شارثک دياری کرد. ئةم پيتاکة لة کؤنةوة هةتا زةماين منـيش هـةر   

کتـثيب خـؤي    هثرؤدؤت دواي ئازادبووين ئييؤنيية لـة ئـاتثن  (لةبةروةي » .دةدرا

دا؟) ۴۹۲پاشان لة بةهاری («نووسيوة، ئةم ذستةية سةير و سةرسوذهثن دةنوثنث.) 

 کـوذی گؤبريـاس   ذای سـةردارةکاين ديکـةی گـؤذی و مةردؤنييـةی    کتث داريووش

(کؤنةئاواصي داريووش) لةگةص سپا و هثزثکي گةورةي دةريايي هاتـة ئةوثنـدةرث.   

» .شا زةماوةندي کردبووي کچی »ئارتازؤسترا«لةگةص  الوثک بوو کة تازة مةردؤنيية

دا بـزووتن و هـةر کـة     ئةم سةرکردةية بة دةريادا هات و پياوةکاين بـة ويشـکانی  

تـةواوي ديکتـاتؤراين ئييؤنييـةی    «وگؤذی سـةير:   گةيشتنةجث دةسيت کرد بة ئاص

                                                            

  گةز دثتةوة.م.) ۲۰۱فؤرلثنگي يؤناين. (سی فؤرلثنگ  ۳۰واتة  -١
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هثرؤدؤت دةصث، باوکي مةردؤنيية ئةو کةسة بـوو  » ن و دمثوکراسی چةسپاند.يگؤذ

سـاالری   وثژی حةوت سـةردارةکةدا پشـتيوانيي لـة گـةل    و وتذاوثژ و کة لة کؤذي 

  ).۸۰؛ کتثبی سثهةم، f۴۲کردبوو (کتثبی شةشةم، 

ی تثـداکرابث. بـؤ وثنـة    يپذکثش» تةواوي ديکتاتؤران«دةستةواژةی وثدةچث 

دا و ۵۱۳ة ل سةيؤدا، هاوناوی ديکتاتؤری خ۴۷۹لة  ي ديکتاتؤری خيؤس»ستراتيس«

ذةنگة نةوةی بووبث و دواتر دةسيت بة تةخيت فةرمانذةوايةيت ذاگةيشتبث. بةصـث  

ئةگةرچی ذاپةذينی بةربآلو کارةساتثکی مةينةتبار بوو، بةآلم هثندثک برينی ساذثژ 

يـان   کردنةوة و کةوتة قـةرةبووی بةشـثکي دةرد و کوثرةوةرييـةکان. هثـرؤدؤت    

کاين، تةنيا بة کارةساتيان وثنا کردووة،کةچی بةصـگةی ذوون  زارةکييةسةرچاوة 

بةشداری ئةم ذووداوانـة نـةبوو، بـةآلم     سووئاراداية. هاليکارناس  بؤ ئةم کارة لة

مي سةرةجنام خةيانةيت پثکرد. هثرؤدؤت لةو چاخةدا کة هةنيشتماين دوو سامؤسی

رياليزم پپاسـاوي ئـةم   بة ئاتثين هةصدةگوت و ئـاتثنيش  تازة خةيت مسثصی دابوو

بوونی خؤی دةدايةوة و دةيگوت لةبةروةی ئييؤين نةيتوانيوة خؤی ذزگار بکا، ئةو 

دا بـةوردی باسـی ئـةوة نـةکراوة کـة ئةمـة        ئازادي کردووة. لة زؤربةي کتثبةکان

بووة  و شاهانشايةتيي ئثران درثژترين و توندوتيژترين شةذی نثوان يؤنانييةکان

  لةسةر ئازادی.

  
  هثرشی دووبارة بؤ سةر ئورووپا :ب

وثکذا مةيليان لث بوو کـة   هثزی دةريايي و قؤشةين تازةپشووی مةردؤنيية

تاسةي تةنيا بة گرتنی  خةن کة داريووشبدا. ذووداوةکان دةريدة پةالماری ئورووپا

،  گـرتين  ذؤنةدةمرکا. هةر لة زةماين سوومتانةکةی سـاردةوة  لثوارةکاين ئاسيا

ی کردة يةکثک لة ئاماجنةکاين. ئةگةر چاوثـک بـةو تاوانانـةدا    ئثرثترياو  ئاتثن

خةنيم بؤ يةکتريان هةصدةبةست، بؤمان دةردةکةوث کة ئاتثن بگثذين کة دوو اليةين 
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لةويشـی   ئثرثتريـا دا بةرخةسـار بـووة و بـارودؤخی نالـةباری      بة باری سياسی

پادشا فةرمانی دا هةتا ديوانی مريی پرسی کة دةصث  تثپةذاندووة. چريؤکي هثرؤدؤت

بةربةذؤچکان بث کة لـة دةم   ؤکانةيئاتثن خباتة بةرباس، دةبث يةکثک لةو قسةص

بةآلم مةردؤنيية پثی وابوو کة ذثگای ؛ خةصکةوة بيستوويةتی، کةچی وثشدةچث وابث

  تثپةذ دةبث.  دا نيمچةدوذگةی يؤنان چوونة نثو جةرگةی ئورووپا بة

يةکةم هةنگاو دةبـوو هثـور کردنـةوةی لثوارةکـاين تراکييـة بـث، بـةآلم        

هةوراز و لثژثکي زؤری هةبوو. شـةوثکي چيـاي بريگـؤی     ةنووسی مةردؤنييةچار

؟) لثــی بــوو بــة هــةرةس و هــؤردووی وةبــةردا و خــودی (فةريقييــةي ئورووپــا

دا نةهثنا دةسيت لـة   نييةش بريندار بوو، بةآلم ئةو هةتا ناوچةکةی بة چؤکؤمةرد

يةکةی ئةوةندة گةورة بوو کـة نةيـدةتواين لـة     رياييهثرشی هةصنةگرت. هثزة دة

گـةذ   کةنداوي گچکة لةنگةر بگـرث. وةختايـةک کـة دةيهةويسـت کثـوی ئـاتؤس      

هةصيانکرد و ئةويش  ذؤژهةآلتيي دةريای ئثژةبداتةوة، گژةبای تووذةي باکووری  لث

ان نةدةزاين زؤريان خنکان و گةلثکيش کةوتنة . لةبةروةی ئثراين مةلةيتاسا و تثما

 ؛بةر پةالماری کؤسةماسی و لة حاند بةآلی سروشتی هيچيان بؤ نةکرا و تثداچوون

ي دةوصـةمةند و  »تاسـؤس «دا دوذگةنشينانی يؤناين لة حانـد   بةآلم لةگةص ئةمةش

پثـدرا کـة چـةک     ی پ.ز. فةرمانيان۴۹۱بةهثزدا خؤيان بؤ ذانةگريا و کاتثک ساصي 

دابنثن، لةذثوة بةيدةست بوون. تاسؤس خاوةين کؤمةصثک کؤچةرنشينی تثبةستة 

 لـة  داخسـتبوون و ذةنثـوی دثنـان. هثـرؤدؤت     بة خؤي بوو کة کانگای زثذی لـث 

 ،هيســتيايؤس دةخاتــةذوو. دا باســی ناوچــةی ســترميؤن گثذانةوةکــةي خــؤی

بوونــة دصبةســتةی وزةی  و تثکــذای ئثرانييــةکان ، ئاريســتاگؤراسسؤمثگابــاز

دا هةتا لة . هيستيايؤس سةرلةنوث هةوصی کةصةکةبووی سامانی ئابووريي سامؤس

کاتـةوة. ئـةوث وثـذای    دا تاسؤس هثـور ب  شةذ و گةذ و گؤبةندةکاين خؤیدوايني  

وزاری  هةبوونی کانگای زثذ و دارستان بؤ سازکرانی سةوص و گةمث، خاوةنی زةوی
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، دابـني دةکـرا. ئـاتثن    وکاصی بوو کة بژيوی جةماوةری چذوپذی پـث  لةباری کشت

دا لةشـکريان   يش لـة هـةذةتی هثـز و دةسـةآلتيان    »تثبثس«و تةنانةت  ئيسپارت

 ونييةوبردبووية سةری. کاتثک کة شةذی چةند اليةنة سةرةجنام بة قازاجنی مةقد

س لةسـةر ئـةم   ؤشکايةوة، لثکدانـةوةی دووربينانـةی هيسـتيايؤس و مثگابـاز    

  پاشةذؤژة تةواو بة ذاست دةرچوو.

 مةقدوونيية باکووری ذؤژاوا هةروا ئارام و هثور بوو.باصي لةم سةروبةندةدا 

هثشــتاش بــة مةصــبةندثکي خثصــةکی دادةنــدرا و ذثــژةی جــةماوةری کــةم بــوو. 

 ؛) سةرکردةيةکي ئثراين حوکمـداری بـوو  (هثربؤس ذؤژاوای ئثورؤس دؤريسکؤسی

 ،دار کـة وثـدةچث ناوبانگثکيشـی هـةبووبث    برين بةآلم بة کشانةوةی مةردؤنييةی

تثکذای سةرکردةکان ئيزنيان پثدرا کـة ذثبـازثکي ديکـة وةبـةرچاو بگـرن، واتـة       

دا، ئـةويش لةگـةص هثـزی سـوارة و ذةوةی     »سيکالدثس«هرووژمي ذاستةوخؤ بة 

ثشک بارگني و يةستراين بارةبةر. ئةوانة ذةنگة لؤتکةی وايان پث بووبث کة وةک خ

  لةسةر زةوي ذايانکثشابث و دةرگاي پشتةوشکثنيان تثدا چث کرابث.

ـ »ئارتـافرثنس «سةرکردة تازةکان برييت بوون لـة   ـ ـی ک ي ـوذی مريهةرمث

ـ      ی مادی»اتيسد«پثشوو و  دا  ة ژثرذکثفـي ـکـة سـپايةکي دةسـتةبژثری ئثـراين ل

اتيس ئةگةرچی کةمتر ناسراوة، بةآلم دهؤردووبةزی پثکرد.  دةبزووت و لة کليکيية

خاوةين کةسـايةتييةکي جثگـای سـةرجنة و پثشـتر لـة ذؤژاوا کـاری کردبـوو.        

بةردةنووسثکي دواتری يؤناين باسی دةکا و دةصث لينـدؤس و دواتـر گةورةشـاری    

ذاپةذينی ئييؤنيية بـث. داتـيس بـة    گةمارؤ داوة و ذةنگة سةر بة زةماين  ذؤدثسی

. ئـةو بـؤ بـةذثوةبردين کاروبـار و     ١پاراوي توانيويةيت بة زماين يؤناين بـدوث 

                                                            
1  - Hellenisetic Lindos Temple - Chrcnicle (ed. Blinkenberg in kleine Texte 
ceries, pp. 26 f, 34-8);discussion in Burn, Persia and The Greeks, p.218,on 
Datis’ Greek, Aristophanes’ peace, 292 ff,cf.A Raubitschek, "Das Datis Lied" 
in Chaniter (ed. Schauenburg. Bonn, 1957). 



 ۲۱۹سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

هثنانی ئاماجنةکانی پادشا، پيـاوثکی   وةدیگةآلصةي سةربازی و سياسی و ديين و 

  يةکجار لثوةشاوة بوو.

لةگـةص ديلـة    ئةم گةآلصة و ذثبازة ئثستا بة جوانی دامةزرابوو. ئثرانييةکان

ديار و سةرناسةکان بة چاکي و مرؤضانة دةجووآلنةوة و ئاماجنيـان هؤگرکردنيـان   

وةبريمان دةخاتةوة کة لـة سـةردةمي    بوو بة شاهانشايةتيي ئثرانةوة. هثرؤدؤت

سةرؤکي نة تةنانةت کوذاين کةساين ذاپةذيوي سةرسةخت، دةکرا دا لة ميسر خؤی

). تةنانـةت ئيـزةداين   ۱۵ناوچة و مةصبةندي باوکيان (هثرؤدؤت، کتثبـی سـثهةم،   

ي ئيزةدی پثشگؤ، خؤشةويسـت ببـوون. پةرسـتگةی    »ئاپؤلؤ«، بةتايبةت يؤنانی

تايفةي  بوو؛ ئةويش لةبةروةی پياواين چةپةصياتاآلن کر ئاپؤلؤ بةذاسيت لة ديدميا

سةرقاصي هةصگريساندين شةذ بوون،  لةوث دژی شاي ئثران» برانکيادة«حوکمداری 

سةر هات. لة شوثنثکي تر ئاپؤلؤ بة چاوي ذثـزي تايبةتـةوة چـاوي     اواي بةــئ

ي نثوپةذي »ماگنثزيا«شاری  ةگةصي جووآلنةوة. بةردةنووسثکي يؤنانييل کرا و لث

وثنـةی لـة دةقـی سـةرةکيي ئييـؤين      خاکي ئييؤنيية، کة سةردةمي ذؤمييـةکان  

هةصگريابؤوة، بـة شـثوةيةکي شـياو وةک شـثوازي بةردةنووسـة پارسـييةکاين       

دةچث کة ساختةکاراين دواتری يؤناين بة دژواری بؤيـان دةناسـرايةوة.    داريووش

ةکةوث کة پادشا قوصـةمريی ناوچةکـة لةبـةر وةبـةرچاو گـرتين      لةم دةقةدا دةرد

وکاصي و هاويشتين هةنگاوي چاکي زةردةشيت، بة سةر  ذثبازثکي وردبينانةی کشت

ادشـا  دةکاتةوة. هةروةها ذووين دةکاتةوة ويسـت و داواکـاين کـة بـةرةوذووی پ    

  .١کراوةتةوة کراونةوة، بة چاکي اليان لث

پادشای پادشايان [ئاوا دةصث] بـة گاداتاسـي    داريووشی

دا فةرمانةکاين  بيستوومة لة هةموو کارثک«خزمةتکاری خؤی: 

ــةروةي زةوي   ــةگرتووة. لةب ــةرچاو ن ــت وةب ــت  من وزاري من

                                                            

 .۶، ئايةيت ۴، بةشی لة بابةت داوايةکي ديکةی ئاواوة، بذواننة: عةزرا -١
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) گژوگيـای  (واتـة سـووريا   اچاندووة و لةوبـةري فوراتـةوة  د

گاوثکي نوثبـاوت  بژيوت هثناوةتـة ئاسـيای بچـووک و هـةن    

دةکةم. هةر بؤية لة خانة و النـةي   هاويشتووة دةسخؤشيت لث

بـةآلم ئةگـةر بثتـوو هـةر      ؛شادا شانةبةرزةت باربوو دةکـرث 

لةسةر شثوازي خؤت بذؤی و نةکةوييـة شـوثن ذثبـازي مـن     

سةبارةت بة ئيزةدان، پثت نيشان دةدةم کة تووذةم؛ چونکة تؤ 

وةرگرتـووة و   ؤزی ئاپؤلؤچووی و پيتاکت لة باغةواناين پري

دةستوورت پثداون کة زةوي ناپريؤز بکثصن. [واديـارة تـؤ] لـة    

وکاصي من ئاگادار نی سةبارةت بةو ئيـزةدةی کـة    ذوانگةي باب

  ... .»١دةدرکثنث ذاستةقينةی تةواو بؤ ئثرانييةکان

  

ـ  تني هثنان بؤ باغةواناين پةرستگةی [ئاپؤلؤ ةوةی زةوي نـاپريؤز  ـ] بـؤ ئ

لة ذاسـيت زيـاتر نـةبوو لـة      ،بکثصن و بژيوي خؤياين لث پةيدا بکةن و بيپارثزن

ــة ي »گاداتــاس«کةوايــة  ؛لــة تاقمثــک کــاهيين ميســری داخــوازيي کةمبووجيي

کؤنة کرا چونکة بـة ذةوت و ذثبـازی   بةرچاوي خةصک سةر وةرگةذاو بؤية لة بةخت

سةرةکيي حکوومةيت نةدةزاين. ئاپؤلؤي ئاراميدةر ئثستا خاوةين پلةيـةکي بـةرز   

  لة ديلؤس نيشاين دا. ی پ.ز. داتيس۴۹۰بوو؛ هةروةک ساصي 

پثکـةوةکوآلين چـيين مـةزنان هـةر لـةم       منوونةی ديکةی پثکهاتن و دانوو

گابازؤسی هثژا، کوذةکةی خـؤی بـة   ثةبةرچاو دث. بؤبارثسي کوذی مسةردةمةدا و

بث. بؤبارثس بة هثرؤدؤيت گوتووة کـة  » ئامينتاس«ناوي مريی خةزووری کرد کة 

. کردبووية حوکمداری ئاالباندا فةريقييةخةزووری پياوثکي بةناوبانگ بووة. شا لة 

(کــة لــة کچــی  ی کــوذة گــةورةي ميلتيــادثس»ؤسخــمثتيؤ«آلنــةوة لةگــةص جوو

                                                            

 بةردةنووسةکة لثرةدا شکاوة. -١
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و وا دةنگؤية کة دةبث پثسيسـتراتيس   ييةنا، بةصکوو لة خاتوونثکي ئاتثنئؤلؤرؤس

دةسيت گةياندبثتثية) سةيرتر بوو. ئةو کاتةی کة ميلتيادثس دوای شکاين ذاپةذين 

ذايکـرد، مثتيؤخـوس وةکـوو سـةرکردةي يـةکثک لـة پثـنج        » خثرسـؤنثس «لة 

نـةکرد، بةصـکوو    هيچـی لـث   بـةآلم داريـووش  «کةشتييةکاين باوکي بة ديل گريا، 

وماش و هاوسةرثکي ئثراين داية و چةند منداصي لثی هةية کة لة  خانووبةرة و مصک

وةکوو ديارة داريووش تةنانةت سةريشی پثوة نةيةشاندووة کة وةک  »دةژين. ئثران

] باوکي هثندةی دثسیبگرث. ذةنگة ئةگةر ئاواشی کردبا [ميلتياوةر لثبارمتة کةلکي 

ـ   بايةخ پث ـ ـةگةص کةشـتييةکاين دي ـنةدابا. لةو کاتةدا ميلتيـادثس ل ةی خـؤی  ـک

  .گةيشتة ئاتثن

کؤمةصـثک ذاسـپاردةي وةکـوو قاسـيدي      دا داريـووش ۴۹۱لة ساصـي  کاتثک 

هثنـدثک   کاتی بةذثکردن هةتا لة هةر شارثکي ناوبةدةرةوةی يؤنـان  شةذوةستانی

ئاشـتيي  «ئاو و گص وةکوو هثمای پثکهاتن بثنن، ئةم هةنگاوة نيشانةی ئةوة بـوو  

شـارةکان، بـؤ وثنـة    -دةوصـةت   گةلثک لة .دةسکةوتی لثکةوتؤتةوة» هثرشبةرانة

کة لةگةص ذؤژهةآلت سةرقاصي  لة کةنداوي سارؤنيک» ئثجينا«دوذگةی دةوصةمةندی 

بازرگانی بوو، سةري بؤ ئةم داخوازة نةوي کرد. ئثجينا خاوةين باشـترين هثـزی   

گةمثيةکي  ۶۰کة پثکدةهات لة نةدراو بوو لة يؤناين سةربةخؤدا  دةريايي و دةست لث

بـةرةوذووی تثشـکان بـؤوة.     بةآلم لة دوو شوثنان گةآلصةي شای ئثـران  ؛شةذکةر

سـةدةکاين نثوةذاسـت غللـوور و چةشـين      ١ئيسپارتييان کة وةکوو شوالييةکاين

وايکينگةکان تووذ و تؤسن بوون، نثردراوةکانيـان کوشـنت. ئاتثنييـةکانيش لـة     

دا، کرديانـة دةنگـؤ کـة لـة چـاآلو کـةوتوون        اوشـثوةی بـةرگومان  ذووداوثکي ه

ـ ـ). ک۱۳۳، کتثبی حةوتـةم،  (هثرؤدؤت ـ ـةواي ـ ـة ئ ووثـژی   وةالنـاين وت  ةـةوان ب

                                                            

ين نثوةذاست کة خزمةتيان بة پادشايان و دةرةبةگاين سوارةی شةذکةر و ئازای سةدةکا -١
  دةکرد. شاسوار.و. ئورووپايي
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پادشـای   ئـوومثنثس هةصچوون ئامادة کـرد. کلث کژيارمةندانة، خؤيان بؤ شةذ و تث

ين هاوپةمياناين ئيسپاريت هةصدةسووذا، کة وةک مةز هوذي ئيسپارتلذةسةن و م

 چةند کةسثکي ئثجينايي بة بارمتة گرتن و داين بة دةست دوژمين دذيانةوة کة ئاتثن

لةبةروةی زذبراکةی چاوي دووسةري پثی هةصنةدةهات، دةيگوت  ئوومثنثسبث. کلث

تثن ذةويت بزووتن دا هةوصی دابوو هةتا لة ئا۵۰۸/۵۰۷شثتة. ئةم پادشاية لة ساآلين 

کـةچی   ؛ساالری بوةستثنث، بةآلم تووشي ناکامييةکي سةرشؤذانة ببؤوة بةرةو گةل

لة ئاست هةذةشةي ئثران ئةوةندة بةرچاوذوونانة دةيـذواين کـة دةيـزاين دةبـث     

  ئيسپارتييةکان و دمثوکراتةکان خاوةين ئاماجنثکي هاوبةش بن.

کؤمةصـثک هاوکـار و    ئـاتثن  ادار بـوون کـة لـة   هثشتاش هيـو  ئثرانييةکان

سـاص بـوو، بـةآلم لةگـةص      ۸۰ئةگـةرچی تةمـةين    يارمةتيدةر بدؤزنةوة. هيپياس

خوشکةمثردي هثشـتا هـةر خـاوةين بذشـت و      سیووقؤشةين دةبزووت و هيپارخ

بة دوژمـين قةستةسـةری دادةنـدرا ذةنگـة زيـاتری      کة  دةسةآلت بوو. ميلتيادثس

ــتبث ــي خــؤی  ؛دةسذؤيش ــة جث ــة ل ــةآلم ئةم ــةر   ب ــي وةشــاوي س ــة زةبرثک دا ب

دادةندرا، کـة ذةنگـة بؤخـؤي مردبـث.     کلثئيستثنثس ي بنةماصةي »ئالکثمثئؤنيد«

ة ببوونـة هاوپـةميان و   کة بنةماصةکةی لة مةوداي دوو وةچةدا بة نؤر هيپياسيش

لثکهةصگةذابوونةوة، هيـوای پثيـان بـوو. دوژمنـانی ميلتيـادثس، واتـة تـاقمي        

دا  ئالکثمثئؤنيد کة دوای شةذ تةفروتونايان کرد، پثشتر، واتة لة سةرةتاي چوونی

 لة خثرسؤنثس ی پ.ز. بة تاواين چةوساندنةوةی ئاتثنييةکان۴۹۳کة دةبثتة ساصي 

ــةوث      ــان دةردةک ــني و بؤم ــةوردی دةذوان ــک ب ــةردةی. کاتث ــة پةيک کةوتبوون

شای ئةو ساآلنة کة پيـاوثکی دمثـوکرات بـوو، لةسـةر شـةذ و      » تثميستؤکلثس«

کةکان خؤيان ئامادة کردبث وزادة بچو تثکهةصچوون ساغ بؤتةوة، واوثدةچث وةجاغ

ی ميليتادثس کؤببنـةوة. تثکـذای   هةتا دژی پثسيستراتيس و ئالکثمثئؤنيد لة دةور

دمثوکراتةکانی اليةنگری تثميستؤکلثس خاوةين ئاماجنثکي هاوبةش بوون. خودي 
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، چونکة ئةگةرچی باوکي کلثئيستثنثسشی ذتثميستؤکلثس پياوثک بوو الگريي شؤ

ين دادةندرا، بةآلم دآيکي ژنثکي کايت و نائاتث بة تومخةی بنةماصةي کؤين ليکؤميد

وةکوو دوژمناين دةصـثن، کلثئيسـتثنثس لـة سايةسـةری ياسـايةکةوة بـة       بوو. 

کةس بتوانث بة ئـازادي شـوثنثکي نيشـتةجث     هاونيشتمانی داندراوة کة دةصث هةر

  هاونيشتمانيية. ،بوون بؤخؤی دابني بکا

کةواية چوار اليةين گرينـگ هـةبوون کـة ئثـراين تـةنيا لةگـةص يـةکيان        

بکةون، کةچی لثـرةدا    دا ذثک ادار بوون لةتةک يةکي ديکةشهاوپةميان بوون و هيو

لثکدانةوةکةيان بة هةصة دةرچوو، چونکة خـةنيمان و دژبـةرانيان زيـاتر وةکـوو     

ئةستوور بوون بـة پشـتيوانيي بـةربآلوي چينـةکاين      حيزبة تازةکاين ئثستا پشت

ة سةر شاردا زاص دا ب جةماوةر. ئةو بنةماآلنةي کة نةياندةتواين بة النی دةستةبةندی

وپثک کة دةکـرا لـة    بن و هيوايان پثی نةبوو، پثويستيان بة کؤمارثک هةبوو ذثک

کايت تةنگانةدا پثکةوة يةکانگري بن و بيپارثزن. هةصبةت نابث لة بريمان بچـث کـة   

 وپؤي دةستةبةنديي بنةماآلن هةبووبث. لة اليةکي ئومثدي بة ذايةص ذةنگة ميلتيادثس

ــد ــةوة ذثکخراوةکــاين پثسيســتراتيس و ئالکثمثئؤني هــةر دةستةوبةســتةي  ديک

بنةماصةيي بوون. ئةگةرچی هةردووال هةتا ئةندازةيةک دةنگي خةصکيان لـة پشـت   

بوو، بةآلم وةکوو وةچةی نوث بةرةو تثداچوون دةچوون و وةچةی تثميسـتؤکلثس  

لـة   گةورةي ئثرانييـةکان  بووين هةرة ناکام دا بوو. گوصي خؤیجةنگةی گةشةی لة 

ـ  کپتر لة هـةر شـتثک دةگةذثتـةوة سـةر پث     يؤنان ـ ـنـةهاتن لةگ وومةيت ـةص حک

  .ساالری ئاتثن گةل

زةمينـی کـة بـة     -دا شثوازی نوث، واتـة پـةالماری دةريـايي    ۴۹۰لة ساصي 

بگـرث و   هثزی پتر وةبةرهاتبوو، لثبذا هـةتا ناوةنـدي ئثـژة    سةربازاين ئييؤنی

بةتايبةت بکةوثتة سزاداين ئةو شارانةی سووکايةتييان بـة پادشـاي پايةبـةرزي    

. ناکسؤسييةکان کـة  و ئاتثن ئثرثتريا، کردبوو کة برييت بوون لة ناکسؤس ئثران
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نزاين ميلثتــووس (ميلثــت) چــی بــة ســةر هــاتووة، بؤيــان دةرکــةوت کــة دةيــا

گةورةترة لة جاری پثشوو، هةر بؤيـة ذايـانکردة نثـو     جار ئةملةشکرکثشانةکةی 

لثــذةوارة چذؤپــذةکان. ئثــراين شــار و پةرســتگاکانيان ســووتاندن و پــةالماری 

ة بـوون بـؤ   رييةکان باز»دثلؤس« نثوپةذانيان دا و چةند کةسثکيان يةخسري کردن.

دوای  بـةآلم داتـيس   ،، چونکة لةوث جثيةک هةبوو خؤی تثدا بشارنةوة»سؤتثن«

ئةگةرچی دصی بـة شـثوازی    .گثذانييةوةگةذان و پشکنني دةسيت پثيان ذاگةيشت و 

وة نةدةنووسا، بةآلم ديسـانيش دارةعـوودثکي   لؤذثزگرتنی کاهينانی پريؤزی ئاپؤ

. ئةو دوذگانةی ئاو و گصـيان نـاردبوو،   وو کردن و ئاوا دصخؤشيي دانةوةزؤری بارب

پاپؤذثکي گةورةی بائاژؤی  لةسةر ويسيت داتثس تاقمثکيان سةرباز ناردن. پارؤس

بةذثکرد و دةستةيةک لة بارمتةکانيش بة هثزي پشتيوان داندران. کاريسـتؤس لـة   

ةآلتثکي بچووکي هةبوو، دةروازةکاين گاصـة دا، بـةآلم لـة    کة ق باشووری ئووبؤيا

چنگ خاپوورکران، سةري بةردايةوة و دةسـيت دا.   کايت خؤی دا بؤ دةربازبوون لة

، هـةردک بـةري   کردين تةناهيي ئاندرؤس توانيان بة گرتين ئةوث و دابنيئثراين 

زؤر گرينگ و بارناسکيان لة ذووبارؤکةی ئاندرؤسيان خستة بةردةستيان و شوثين 

وةچنگ هثنا. ئةگةر نةصثني زووتـر، بـةآلم دةکـرث بصـثني لـةم       ژوورةوةی ئاتيکا

کـة  ذاخـوذين   سةروبةندةدا داتيس خؤی ذووی کردة ئـاتثن و زؤر بةتونـدي تثـی   

ثس گؤرانييةک و چةند نوکتـة و  نئاريستؤفا(بةيدةست بن.  ،بةرلةوةی درةنگ بث

دواين گثذاونـةوة و السـای    وکـاوثژی بـة يؤنـاين    سةبارةت بة دةم قسةي خؤشی

بةآلم ئاتثن هةروا سةرکثش و السار مايةوة و سةرةذاي ئةمةش هـيچ   )؛کردوونةوة

بـث،  » ئثجينـا «ةوة کـة  ـنيشانةيةکي هاتين يارمةيت لة اليةن کؤنةدوژمين ئاتثن

  . ١خؤی نةنواند
                                                            

شـةذی بـووة و تاقمثـک لـة      پثشتر لةگـةص ئـاتثن   بةئاشکرا دةصث کة ئثجينا هثرؤدؤت -١
ة کلثئوومثنثس گرتبـووی، بـة بارمتـة    باآلدةستاين گرينگي ئاتثنيان لةبری بارمتةکاين ک
 ←) يـةکجار چـذ  ۹۴-۸۵و  ۷۵-۶۱، ۵۱-۴۹گرتبوو، بةآلم گثذانةوةکـةي (کتثبـی شةشـةم،    
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ـ  ،ان پثچوو. ئثستا کلکةي هـاوين بـوو  تةواوي ئةم ذووداوانة ماوةي ةآلم ـب

 ئثرثتريابةرةو  هثشتا هيوادار بوون. لةم جةنگةيةدا ئثرانييةکان و هيپياس داتيس

و تـةواو   بزووتن کة بة ئاماجنی پثش کؤتايي دادةندرا. ئةگةرچی هثزةکانيان ذثک

بةئاشکرا ديار بوو کة هاوکات دوو شـاريان بـؤ نـاگريث.     دةهاتنة بةرچاو، بةآلم

و بـة تـةياری هثرشـثکي    دابةزاند  ئثرثتريائةوان ئةسپةکاين خؤيان لة باشووری 

پتةويان دةست پثکرد. لةو ديوةي شوورةکانةوة بؤ ماوةی شـةش ذؤژان شـةذثکی   

کانيـان  قورس و گران قةوما، هةتا وای لثهات کة ناذةزامةنداين نثو شـار دةروازة 

ئثرانييـةکان باژثرةکـةيان داذووتانـد و بـة فـةرماين      خستة سةر گازةراي پشت. 

جةماوةرةکةيان کؤ کردةوة و نارديانن بـؤ تاراوگـة و شـا لـة عيالمـي       داريووش

کـة هيپيـاس    اية چوونة پثدةشيت مـاراتؤن رپةستاوتن. چةند ذؤژثک دوای ئةم هة

  ».وچةيةکی چاکة بؤ سپای سوارةنا«گوتبووی: 

کة بـة مسـؤگةری پثـی وابـوو لـة       پاشان گريوگرفتثک هاتة پثش. هيپياس

بةشثکي ژثر دةسةآليت پثشووی باوکييةوة هثزی پشتيوانی بـؤ دث و چةکـدار لـة    

دا کةوت و  ناوچةی گردانةوة دثنة هانای، وا دةرنةچوو. هيپياس بة سةر ناهومثدي

ـ ـب نـي ئاتثـقؤشةن اردةي ميلتيادثسـپلةسةر ذاس ـ ـزووت و ذثگ ي لـة  ـاي ئاتثن

ئةوسةری باشووری دةشتةوة تةنی. ئاتثن پثشتر چةند قاسيدثکي ناردبووية  سةري

داواي يارمةتيشـی کردبـوو.    ئثرثتريـا و وثذاي ناردين هةواصي گـرياين   ئيسپارت

کارةيان زووتر بؤ نةدةکرا، چونکة نةياندةزانی هثزي دوژمن لـة کـوث    ئاتثين ئةم

بةآلم ئيسپارتييةکان [بةپثي دابثکي کـؤن] نةيانـدةتواين    ؛زةبری خؤی دةوةشثنث

انگ ـا مـةتـشةش ذؤژی مابوو ه هةتا مانگ پذنةبث، خؤيان بدةنة شةذ و هثشتا

ـ   پذ بث و ئةوسا بة هيوای خودا ببزوون. (هثندثک کـةس ئـةم   ة ـبؤچوونانـةيان ب

                                                                                                                                                  

دا و هـيچ   کراوةتةوة و باسي کؤمةصثک ذووداوي دوورودرثژ دةکا لة ماوةی دوازدة مانگان→
  دا ناخاتةذوو.۴۹۰شتثکيش سةبارةت بة ئاراميي ئثجينا لة ساصی 
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بؤية دواتر، ئاتثن  ساص ۷۷بايةخ داناوة. ئةوان لة برييان چؤتةوة کة  پذوپووچ و بث

گـرياوة، بـة   ذؤژ شةذثکي دؤذاند چونکة سةرکردةکةيان وةختايةک تةماشاي کرد 

  ذةزامةنديي قؤشةنچييةکانی پةالمار و بزووتنةکةی وةدوا دا.)

ـ    جا کةواية بؤ ماوةی پثـنج ذؤژان دوو   ردا ـقؤشـةنةکة لـة بةرامبـةر يةکت

چاوةذثي ئيسـپارتييةکان   وثستان و لة جثی خؤيان چورتةيان نةکرد. ئاتثنييةکان

گوثقوآلغی جووآلنةوةی هاودةستانی نثوخؤيي، بةآلم هثشتا هـيچ   بوون و ئثرانی

ةوةی دةسيت خؤي ذةپثش بدا و بةر بـة  بؤ ئ ذووداوثک نةقةومابوو. پاشان داتيس

لة واتای ئةم  هرووژمي ئيسپارتييةکان بگرث، فةرماين پةالماری دا. ذةنگة هيپياس

اصي بووبث. داتيس بةرةگةی لة ئاتثنييةکان تةين و ذةنگـة لـة شـةودا    حذووداوة 

پيـادة   تری لثواری دةريـا يبةشثکي بةرچاوي هثزی سوارةي خؤی لة باصي باکوور

ـ ـة پشتـث لـةوة بتوانـکردبث، هةتا ئاوا لة نيزيکي ئاتثن ـ ـرش بکـةوةذا هث ة ـات

  سةر دوژمن.

لـة مةسـةلثکی    ١(ئةم لثکدانةوةية بةگوثرةي دةقـي زانسـتنامةي بيزانسـي   

ئةم » گةذث لة هثزی سوارة، کث تثکدةر ئةو بةکارة. لث«کة دةصث: کؤنةوة ماوةتةوة 

ـ   ي ئـةو  يو هـةروةها ئاماژةشـة بـة ذاسـت     اراتؤنمةسةلة مةبةسيت داتيسة لـة م

ي مةشـهووری  »مـاراتؤن «هةصچوون، درثژةيان بة کذووداوانةي کة ئاتثين دوای تث

بـةآلم وةک ديـارة    ؛يةکاين نةياران بگـرن ثخؤيان دا هةتا بةر بة جووآلنةوةی گةم

راتؤن مابوونةوة هثرشيان نةکردة سـةر  کة لة ما ي ئثرانييةکانثپؤيل لؤتکة و گةم

ذاپثچـةک دران و دوذگـة بچووکـةکاين     ييئثرثتريا، بةصکوو سةرةتا ديالين ئاتثن

  چؤل کران.) ئووبؤيا

هةواصـي   ئةوسا هةموو شتثک خثرا قةوما. دةصثن تاقمثک لـة ئييؤنييـةکان  

وآلنةوةی سـپاي ئثرانيـان درکانـدووة و لـة قاويـان داوة. لـة الی بـةرةوة،        جو

                                                            

 و.بيزةنتی. -١
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ـ     کاليماخؤسی زی ـسةرکردةي شةذ، بة گوثي ميليتادثسـی کـرد و سـةرلةنوث هث

قورس و گراين پيادةی بؤ پةالمار تني دا. سةربازاين جةرگـةی سـپای دابةشـني و    

ـ  لةگةص درثژةی ذيزی لةشکري دوژمن ذثکی  ة ـکردن. چةکداراين دوودصي ئييـؤين ل

هةصسةنگاند و دوژمنی قؤصي ذاست و چةپ دامةزراندن. هةصکوتانة سةر و پةيکةردةی 

لک و دةستة و پةلـةکاين هـةردک باصـي تثکبةسـنت و ئـاوا شـاکارثکي گـةورةی        

گومان گةآلصـةمةندی خوصـقاند. ئةوسـا هةصـيکردة سـةر لةشـکري        ذثکخسنت و بث

و دذی بة جةرگةی دا. ئةم کارة وای کرد باصةکانيشيان لثـک بـآلو    خؤماصيي ئثرانی

بث، چونکة هثزةکاين ئثراين تثدةکؤشان بگةنةوة لةشکرگای سةرةکيي خؤيـان و  

پةنايةک بدؤزنةوة لة کلکةي باکووری پثدةشتةوة(؟) بةآلم کاتثک گةيشتنة زؤنگاوی 

 ۶۴۰۰ ؤر کـوژران. ئاتثنييـةکان  بـاکووری دةشـتةکة، چةکـدارثکي ز   بةرپاين باصي 

ة ودا وةژثـردا (لـة لثـواری ئـةم زؤنگـا      تةرميان لة نثو چاص و قووصي مةتـةرثزان 

وپرووسکثکي زؤر دؤزراوةتةوة). ئةم ژمارةية ذةنگة وابـث، چونکـة بـةپثی     يةسک

ثکي بةصثنيي سةرکردةي شةذةکة، کة خؤشي کوژرا، دةبوو لة بةرامبةر هةر کوژراو

  ).۱۲، ئاناباسيس، کتثبی سثهةم، دا مندالثک بکرثتة قورباين (گزنفؤن دوژمن

يةکانيان ثپاشان ئةو ئثرانييانةی کة بة زيندوويي دةرچووبوون سواری گةم

و تيشکةی » قةصغانثکي پث نيشان دةدان«بوونةوة، بةآلم کةسثکيان هاتة بةرچاو کة 

هةر بؤية ةوة ئةم کارة کرابث. »پثنتثليکؤس«ي نيزيک تثدةگرتن. ذةنگة لة جثگايةک

يان بة »ئالکثمثئؤنيد«و زؤربةيان ناوي » خائينان«هةموويان لةذثوة کةوتنة بريی 

 کةس هيچدا هات. کةچی لةم بابةتةوة هيچ بةصگةيةک بة دةستةوة نيية و  سةر زمانی

 ةکردووة. زؤر وثدةچث کةسانثک پةيوةندييان بة هيپياسةوةلثکؤصينةوةي لةسةر ن

ــاژةی  ــث و ئام ــان بووب ــثئامادةبووني ــیکرد پ ــةروةها ئثران ــث. ه ــانزاين  ب دةي

 ئيسپارتييةکانيش پثوةن کة بثن، ئةويش دةبوو ئثستا با يان هةرگيز. ئثرانييةکان

پثيان وابوو تةيارن، وا نةبوون. هثزةکانی ئثرانی فکر هةصيگرتن و  بةو چةشنةی کة
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بةآلم کاتثک  ؛بة شةکةيت و ماندوويي ئةوةندةي القيان لة دوو هات تيژ غاريان دةدا

يةکةم هثزی ئثراين گةيشتة کةنداوي فالرؤن، خةنيم بةرلةوان مةتةرثزی گرتبوو. 

و ئةگـةرچی سـنوورةکانی    ئاسـيا گةذايـةوة   کارثکي زياتری بـؤ نـةکرا و   داتيس

ئيمپراتؤريي هةتا ئةندازةيةکي بةرچاو بةرفرةوان کردبؤوة، بةآلم هثزثکی يةکجار 

 درا کة پةيکةرةی زثذکفيت ئاپؤلؤ زؤريشی تثداچووبوو. داتيس لة ذثگادا هةواصي پث

دزراوة و يةکثک لة چةکداراين فنيقيی خـؤی ئـةم    لة پةرستگةی باکووری ماراتؤن

ـ      ـ »دثلـؤس «ة ـکارةی کـردووة. ئـةويش پةيکةرةکـةی ئةسـتاندةوة و ل ا و ـي دان

  دةستووری دا کة بيبةنةوة جثگای خؤی. 

 ۲۴۰کــة لــة مــاوةی ســث ذؤژدا  ی خؤشــاژؤی ســپاي ئيســپارتانپثشــةنگ

،بةآلم نةگةيشتنة سةر شةذةکه و لـة  ةجثنثرا گةيشتذثگا بذيبوو، خ يانکيلؤميتر

دا دةيانزانی کة تةنانةت نةيانـدةتوانی هـيچ دةورثکيـان لـة ئاکـامی       دصی خؤيان

  تثکهةصچوونةکةدا هةبث.

  
  ج: هثرشی خةشايارشا

ــارد ــةر ســووتاندين س ــةکان ئةگ ــري ئثرانيي ــة ب ــةدةچؤوة، ل  شکســتی ن

چی وا کةم بايـةختر نـةبوو. سـةرةذای     بةرةنگاربوونةوةی خوثناويي ماراتؤنيش

هـةتا دة سـاآلن وةدوا کـةوت.     ئةمةش هةوص و تثکؤشاين بةربآلو بؤ گرتين يؤنان

بـة مةبةسـيت    سةبارةت بة گريؤدةبووين بري و خةياصـي شاهانشـايةتيي ئثـران   

 دا مرد و خةشايارشـای ۴۸۶لة ساصي  نازانني. داريووش ديکةوة، شتثکي ئةوتؤی لث

کچی کوورووش ببووی، گةيشتة  ئاتؤسای  کوذة گةورةي، لةو چوار کوذانةی کة لة

مـري دادةنـدرا،    تةخيت دةسةآلت. ئةگةرچی ئـةو کاتـةی هثشـتا بـة جثگـرةوةی     

دمةقذةيةکي زؤر هةبوو لةسةر ئةوةی کة داخوا هةقة ئةو لةبری برا گةورةکاين کة 

ةمانی، وةکوو دواتر کـة  زهةصبةت ئةو  ؟ببثتة شا يان نا ،بوون لة کچی گؤبرياس
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دةقةوما، کثشـةيةکي ئـاوا ذةنگـي     دا براکوژی لة ئثرانلةسةر جثنشينايةتيي شا 

گـةورةي داريـووش، نةگةيشـتة پلـةی      ، کـوذی هـةرة  بةآلم ئارتؤبـاز  ؛نةدايةوة

زل، کةچی براکاين ديکةی کة لة بةر و پشـيت خـؤی بـوون،     سةرکردايةتيي هةرة

 لة بابل ۴۸۲و ساصي  ميسر لة ۴۸۵ان پلةی ئةوتؤ وةدةست بثنن. پاشان ساصي يتواني

بةآلم لةم بارودؤخةدا ئثران خؤي بؤ پةالمارداين يؤنان  ؛ذوويان داچةند ذاپةذينثک 

  تةيار دةکرد.

مثردةخوشکي  وةدواخرا. مةردؤنييةی تؤزةبةختثک هةبوو کة کثشةي يؤنان

ــا ــة       خةشايارش ــان. يؤنانيي ــاتراپي يؤن ــة س ــة ببثت ــوو ک ــوة ب زؤری دص پث

وو ـن و وةکـــببــ ةکــانيش ئامــادة بــوون هــةتا دةســتةوداوثين ئثــراندوورخراو

بريتی بـوون لـة:    وخؤيان خزمةيت هثژا و بايةخدار بکةنة پايةندازي  یپثشوونان

دا  ، کة لةبةروةی هةوای پادشايةيت لة کةللةیپثسيستراتيس و ئالثئؤدای الويسايي

دةرکرابوو. تةنانةت داماراتؤسي پادشـای   مرياين ديکةی تثسالييةوةبوو لة اليةن 

، بة وةالناين گومان و دوودصي سةبارةت مثنثسثئؤو خةنيم و ذکةبةری کل ئيسپارت

ـ ثمرييي خؤی، توانيبووی خؤی لةو گثژاوة ذزگار بکا. کل بة ذةويت باوک  مثنثسؤئ

دا دةژيـا و   ئثستا بة بةدناوي مردبوو. ئةو دةمةی کة لـة بةنـد و داوی زذبراکـاين   

و  لثئؤنيـداس وگون بذاوي ديتيانةوة، بـةآلم   دةيانگوت شثتة، بةيانةيةکي بة گةص

ؤس، واتة زذبراکاين کرديانة قـاو کـة خـؤی کوشـتووة. کـةچی چةنـد       مربئؤثکل

يــاين (بــة زاراوةی دووريکــي  و لثئؤتيکيــدثسپاتشــايةکي وةکــوو لثئؤنيــداس 

) هيچ هةصوثستثکی وای التيکيداس، ئةو کوذةمامةی کة بوو بة جثنشيين داماراتؤس

  لة خؤی نيشان نةدا کة بيهةوث داماراتؤس بگةذثتةوة. 

بـرييت بـوو لـة سـازکردين      خؤ تةيار کردين درثژخايةن دژی يؤنانييةکان

، کؤمةصثک ئازووخةداين گةورة لة لثواری دةرياي تراکيية. دوای شکاين مةردؤنيية

، بة پثداتثپةذيين ئةو باريکة زةويية قووصةي نثوان [دوو دةريا] لة باکووری ئاتؤس
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و خوشکةمثردی ئةسـکةندةر کـة    نةوکةندثک هةصبذابوو. بؤبارثسي کوذی مثگاباز

بوو، وثذای هاوکارثک ئةم ئةرکةی پث ئةسـپثردرابوو.   ئثستا پادشای مةقدوونيية

تةسةل و ئارامترةکاين ذؤژاوا لـة يـةکتر هباصـثن.     و ئيزن درا کة نيمچةدوذگة تثر

ا) پردی لةسةر هةصبةسترا. بة لثکبةستين قاميي ئثست (سترؤمای ذووباری سترميؤن

ساز کرد. ئةم پردانـة   وولةی داردانثلرکؤمةصثک گةمثي کؤن، دوو پرديشيان لة گة

ذةنگبوو  کةوتبوونة الی سةرووی ذووبارةکة و ئاوةکة هثندة تيژ دةبةزی و دةخوذی،

کةنـدری ئةسـتوور قاميـان    ذمثک پردةکان لثک بآلو بکا، بؤية بة گوريس و وبة گ

و فنيقييـة   کردن و لةم کارةدا وثنةيان لة ئـةزمووين سـاآلين پثشـووتری ميسـر    

گةشـة و   سـازکردن و هؤنينـةوةی گـوريس و پـةتک     هةصگرتةوة. لةم مةصبةندةدا 

ة دؤزراوةتةو ي ميسرثکبةرد لة کانگا پةتانةبرةوثکي بةرچاوي کردبوو. کوتثک لةو 

تـؤنی شـةتةک    ۶۸کة قةفی قوالجنثک ئةستوورة و وةخيت خؤی لة گاشةبةردثکي 

پةالماردا ئيمپراتؤرييـةک تووشـی بووبـث،    دراوة. هةروةک ذةنگة لة کايت شةذ و 

دةگثذثتـةوة، دةبـث    ي گوريس بـووة. وةک هثـرؤدؤت  يکثشة و سةرثشةي قورساي

ـ  ۱۶۰۰هةرکام نيزيکةي  ـ ـگ تـؤن   ۹۰ثک و چوارقامـک ئةسـتوور و   ژ و بسـت ـةز درث

يةکاين بة ويشکاين و دةريادا، ثداين قؤشةن و گةم لةبةر گاص خةشايارشا[؟] !بووبن

زاين. بةآلم ذاستييةکةی  دواتر لة بةستثين زمان و وثژةدا بوو بة مةسةيل خؤ بة زل

ـ  ئةوةية کة ذاگواستين سپايةکي گةورة بة خـؤی و يةکسـمةکانيية   واری ـوة بـة س

  ة دادةندرث.ودا، وةک پردلثدانثکي بةکردة ةو سةردةمیـةشيت لـک

قةبارةي ئةو سـپاية، ئـامراز و پثداويسـتييةکاين دةريـايي هثنـدة       چاو لة

بةم ذةوگةيةدا تثپةذيوة  ۱۹۲۰- ۱۹۱۹کة ساصي » . مووريسئثف سثر«ن. ژثنثراص ونةبو

پثويست بؤ وانةنامـةی دةريـاوانيي بريتانيـا،    ي يو کةوتؤتة کؤکردنةوةی زانيار

ـ ـهةزار کةسی ب ۲۰۰حيسابی کردووة و گوتوويةيت کة ئاژواين سپايةکي  ؤي و ـة خ

 هةزار سةر ئةسپ و يةستر و وشترةوة کارثکي يـةکجار دژوار بـووة. هثـرؤدؤت    ۷۰
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بارة گةورةکان، دا بوون و بثجگة لة ذوو دةصث ئةوان زؤر لة زةمحةت و کوثرةوةری

بگـرن   ، پثکي۲۱ئاو نةمان و هةصچؤذان و چؤماوةکان ويشک بوون (کتثبی حةوتةم، 

اتة پشتبةندی ک). ذستةکةی دواتری بة شثوةيةکی ساويلکانة دة۵۸،۱۰۸، ۴۳لةگةص 

کـة قـووذةي هـات و    قسةکاين خؤی و دةصث: ئةوةندةيان ئاوی ذووبار خـواردةوة  

ـ  ة لة زةمـاين کـؤن  چؤذةبذ بوو. ئةو قةبآلندانةی ک ـ ـه ،راونـدا ک ـ ـا زيـةت ر ـات

هةصکثشـانيان پتـر پثوةديـارة. بـؤ منوونـة دةذوانينـة        ن، شوو لثـر دةچـواوةت

ـ     ـ ـبةردةنووسی هاوچةرخي ئةو سـةردةم کـة بـؤ بريةوةري  ةذي تثرمؤپيـل ـي ش

انـة  ميليؤن چةکدار تثيدا بةشـدرا بـوون. هثـرؤدؤت کـة بوثر     ۳نووسراوة و دةصث 

 دةيهةوث بؤچوون و نرخاندنةکاين ذاست و دروست بن، دةگاتة ژمارةيةکي زياتر و

ي باوي خؤي دةصث کة دةسيت بة سةرچاوةی ذةسةن و انةذاشکاو وشوثنی لةسةر پث

گومـان   بةآلم بـث  ،ذةمسي ذانةگةيشتووة. زؤر وثدةچث ئةم ژمارانة نةهثنی بووبن

تووة و پثرسيت سـةربازاين هثناوةتـة   نووسةر دةسيت بة ژثدةراين ئثراين ذاگةيش

وچـؤص و ئـامراز و    گؤذ و نةيگوتووة چةند کةس بوون، کةچی بةوردي باسی چةک

قؤرخانةکانيان دةکا. ئةوانةی باسی کردوون تةنيا سةربازاين پيادةی ئثـرانن کـة   

قوصةنثزة، خةجنةر و قةصغاين پانی حةسريييان پثية. بثجگة لة هثزی  تريوکةوان،

ةسةی پاسةواناين پادشايةتی، سةربازثکي کةم زرثپؤش بوون. هةروةها دةهةزار ک

وبةرگی تةواوي هثزة پشتيوانةکانيش دثنة ئاراوة. هةر لـة   وچؤص و جل باسی چةک

چةکدار بوون و لـة شـةذةکةدا    يةکانةوة بگرة کة بة شثوةي يؤنانييةکان ليدييايي

و  ة و عثـل و عاشـريةيت دواکةوتـةي قـةفقاز    باسيان نةکراوة، هةتا دةگاتة تـري 

سةردةمي کوچک کة بةرلة تثکهةصچوون خؤيان دةذةنگاند و  سوودانييشةذکةراين 

بةآلم زياتر ئةم مةبةستة بؤتة جثگای  ؛دةکرد و نيوةي سپی سوورنيوةی قةآلقةتيان 

پشتيان بةم کةسانة بةستووة يان نا. ديسانيش ذةنگة  گومان کة داخوا ئثرانييةکان

 شةذکةراين ذؤمـي، ئاپؤرةيـةک   دةسيت پاصلة » تراژان«وةيادمان بثتةوة کة هثزی 
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ر هيچيـان لـة بـةردا    ووژوي نيوةذووت ياريدةي دةدان کة لة پشتثن بةرة»بةربةر«

کردن هةر بةرد و گؤپاصيان بة دةستةوة بوو. ذةنگـة وايـان    نةبوو. ئةمانة بؤ شةذ

دانابث کة وةختايةک خودی شا بةشداری هثرش و پةالمارثکي گةورة بووبث، دةبوو 

  هةموو کةس بةشدار بث.

پثچ و گةوةی الپاص و کةل و ملةی کةژ و کؤی لثذةواراين  سپای سوارةی ئثران

ذؤژدا  ۴۵بزووت و ذثگای تةخت کرد و ذةنگة لة مـاوةی  هةصبوارد و بة دابی ئثراين 

بذيبث. خةصکي تراکيية بة سةرسوذمانةوة  و مةقدوونييةی مةوداي نثوان هثلثسپؤنت

بةجثما و  مائيکرزؤری قؤشةنةکة لة کةنداوي تث هةرةلة ذثگايان دةذوانی. بةشی 

صـی بـةرين و   ؤدا کة د»ئةلةمپ«يةکي بزووت و بة ذةوگةی ذؤژاوای چيای  تةنيا سث

و لثکدالثکـدا   بوو، تثپةذی. ئثستا ئةوان گةيشتبوونة يؤنان خيزةآلين هالياکمؤن

» ثمپـث ت«ی کـةلی  »ئةلـةمپؤس «هةواصيان بؤ دةهات کـة هثزةکـاين دوژمـن لـة     

  ون. دامةزرا

نةتــةوةخوازاين يؤنــاين دةســتيان لةســةر دةســتيان دانــةنابوو. هــةموو 

ببوونةيـةک و تـةنيا ئارگؤسـی     بـة سـةرکردايةتيي ئيسـپارت    شارةکاين يؤنان

تثشکاوي ناذةزامةند خؤی دةرهاويشتبوو. گرينگترين ذووداوي ئةم سـةردةمة لـة   

خوثنذشـتين   بةملةي توندوتيژ و بث ، کةصةوةکثشی و ملاتؤنةوةزةمانی شةذی مار

کـردين هـةموويان. ئـةم سـةرکردةية      س بوو لةگةص ذکةبةراين و قرتثتثميستؤکل

تــةواوي داهـايت حکوومــةت لـة کانگــا   بســةملثنث کـة   تـوانی بــة ئاتثنييـةکان  

لـةو    هثـزی دةريـايي خـةرج بکـةن. ئـاتثن     دةوصةمةندةکاين زثو بؤ پةرةپثـداين 

ذؤژگارةدا خاوةين دووسةت گةمثي سةوصداری قامي و کةصـتةکراو بـوو، بـةآلم بـة     

. هثنـدثک لـة سةوصـدةران    ايةواين کارزان و شارةزايان بؤ دابني دةکرثدژواری گةم

ام لـة  بکرث. سـةرةجن  مةشقثکيان پث جووتياراين چيايي بوون کة دةبوو سووکةصة

گـةمثيان لـة يـةکتر کـؤکردةوة. ئةگـةرچی       ۳۸۰دا هاوپـةميانان   قؤناخي يةکـةم 
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ةي ـةصـووکـيةکان زؤر قورس و گؤصةکي بوون و نةدةگةيشتنة پای کةشتيي سثگةم

ـ ـؤشاژؤي فـخ ، کتـثيب  و هثزةکـاين ديکـةی ذؤژهـةآليت (هثـرؤدؤت     يةکانـنيقي

  ).۶۰و  ۱۰هةشتةم، 

بةپثچةوانةی زؤربةی هاونيشتمانانی لةمثژ بوو دةيزاين  تثميستؤکلثس کة

وشوثنثکي پثويسـيت بـةتاقي کردبـؤوة و     ، هةموو ذثبةرثپةالمار  دةبثونةبث  بث

و کةنـد و   و هةصکةويت يؤنان دةسپثکي لةذثوةي بةرةنگاری، لة چؤنيةتيي هةل بؤ

ئةگةرچی بة شثوةيةکي سروشتی  پؤنثزييةکانکؤسپةکاين خةنيمي کؤصيبؤوة. پثلؤ

کلثس ذازی ؤبکةونة بةربةرةکاين، بةآلم تثميسـت  مةيليان لث بوو لة کةيل کؤرينت

کردن کة با وا نةبث. خؤی بوو بة سةرکردةي هثزی بژاردةی ئاتثين لة نثو دةهةزار 

بؤی دامـةزرا. هـةر لـةم    » پثتثم«هةصةمووتی دا و لة کةلی ذژد و  کةسةی زرثپؤش

گـةمثي   ۱۰۰گـةمثي ئـاتثين و    ۱۰۰کاتةدا هثزثکـي دةريـاواين کـة پثکهـاتبوو لـة      

لة کلکةی ئؤبوويا و لة تةنيشت ئةو قةپؤزة و کةصپةبةردةي پةرستگةی  پثلؤپؤنثزی

وتانة سةريان بـة  بؤ هةصکئارتثميسی لث بوو، لةنگةريان گرت. هثرشکةران دةبوو 

شثوةيةکي چذوپذ و قةراخةوقةراخی چياکاين کـةناری تثسـايل ببـزوون، نـةک     

لثرولةوث پةيل لؤتکانيان بة گژدا بکةن. ئثرة مةوداکةی ئةوةندة زؤر بوو کـة بـة   

لثدان و ئاژوان بنةی نةدةهات و نةشدةکرا پاش ئـةم جووآلنةوةيـة    ذؤژثک سةوص

ـ   ذووی هوشةذ هةصگريسث، چونکة بةرة ـ ـةمان گژةبـا دةبوونـةوة ک ارةسايت ـة ک

  ی خوصقاند.»ئاتؤس«

لـة   هةروةها هثزثکي دةرياوانيشيان لـة کةنـداوي سـارؤنيک    يؤنانييةکان

زةبـری   دا دامةزراند، هةتا ئةگةر هاتوو دوژمـن بـة نةوکةنـدي ئانـدرؤس     پؤگؤن

ةی يؤنانييةکان هثزی دةرياوانيي باصي باکووريان لة وبن. پاش ئة وةشاند، ئامادة

ــاي پشــت    ــة ذثگ ــيان دا ب ــراين هةوص ــرد، ســةرةجنام ئث ــةهثز ک باشــوورةوة ب

ةم . ئنةک ذاستةوخؤ لة ئييؤنييةذا هثرش بةرن، واتة لة باکوورةوة دا ئارتثميسيؤن
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يةکاين ث. گةملثکدةدرايةوةهةنگاوثکي زيرةکانة بة بةآلم  ،کارة ئةگةرچی هةصة بوو

بؤ  وپثکي ذثکئةوان لة جثگايةکةوة سةرکردايةيت دةکران و جووآلنةوةيان گةآلصةي 

 داذژابوو. ئةوان ئةوةندةيان گةمث بة دةستةوة نةبوو کة تثداچووين بةشثکيان بـة 

 ۱۰۰۰يةکانيان نةدةگةيشتة ثژمارةي گةم ين يؤنانهيچ بگرن. بةپثچةوانةی نرخاند

. ذثبازی سـةرةکيي ئـةوان بـرييت بـوو لـة پثشـذةويي ذاسـتةوخؤ بـة         ۱۲۰۰يان 

دا و بة يارمةتيي شةذی سياسی کة پثشتر کاردانةوةی خؤی نيشان دابوو.  ويشکانی

ـ هةروةها هثزی دةرياواين بة مةبةسيت پشتيوانيي تاکتيکي و  ـ  ةـذةنگ ةياندين ـگ

کةوايـة   ؛و خؤراک لة عةمبارةکاين لثواري دةريـاوة جووآلبثتـةوة   نردابژيو و خو

هةتا ناوچةکاين پثش خؤيان نةدةپشـکين و ئاويـان بـؤ خواردنـةوةی هـةزاران      

  سةوصدةر دابني نةدةکرد، فةرمانی پثشذةوي نةدةدرا.

ذابردوودا تثگـةيبوون کـة   دةيانزاين و لة مةوداي ساآلين  واوثدةچث ئثرانی

 بة مةرجثک ذثگايان تثدةچث، ئةگةر بثتـوو  کثوة خثزةصثنةکاين ذؤژاواي ئةلةمپ

پثشتر لة هثزی دوژمن پاک کرابثتةوة و يؤنانييةکاين باشـووری   انلثذةوار ذثگای

دةبـوو   تثسـالی کة چوو بوو بؤ سةرداين » شثت«کلثئومثنثسی ١ئةمةيان نةدةزاين.

ئابذوويي سةری نابوويةوة. شـثوازی ئـةم    بث ئةو بة وريايان بکاتةوة، بةآلم تازة

لةشکرکثشان و پةالمارة زؤر جاران کارمان تثدةکا و بؤمان دةردةکةوث کة ذؤژهةآلت 

. بووة لة يؤنـان  تردا، پثشکةوتوو بة باری هةصبژاردنی ذةوت و ذثبازی تثهةصچوون

کةشـتييةکانی   دةسـيت پثکـرد و   سيؤنيآلنةوةی هثز و چاالکيي ئارتثمکاتثک جوو

بة سةرسوذمانةوة تةماشايان کرد کـة   دا بزووتن، يؤنانييةکان بة تةنکاوان فنيقی

هـةروةها کاتثـک    .ئةوان لةسةر بـةردان هثمـا و نيشـانةی دةريـايي دادةتاشـن     

ذزگـار کـرد و مةصـهةمي     ثوی کابرايةکي يؤنانييـان ذاناين ئثراين گياين شپمةلةو

 بنثشتةتاصيان خستة سةر برينةکانی و بة کةتان بؤيان پثچا، هةر دةصثی هثرؤدؤت

                                                            

 تانکةکاين خؤيان بةو ذثگايةدا برد. ۱۹۱۴ ئاصمانييةکان ساصي -١
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پثچـان نةبيسـتبوو    بـرين ) قةت شتثکي سةبارةت بة کـةتاين  ۱۸۱(کتثبی حةوتةم، 

ئةگةرچی واديارة  ؛تيتؤص برينيان دةپثچا) وبةرگی شذؤص و تيتؤص جل(يؤنانييةکان بة 

  بووة. گةمثی سةيدوونييةکانيش سندووقی دةرماين پث

شةذی سياسی ديسانيش تةواو ئاکـامي لثکةوتـةوة. پيـاوان و نوثنـةراين     

پنجيـان دابکـوتن و    ئثراين لةمثژ ساص بوو توانيبوويان کة لـة بـاکووری يؤنـان   

داندرابوو کةس  کؤمةصثک پياوي ذاسپاردةي ئازا کة واواتة سةآلتيان بتةنثتةوة؛ دة

بشکوژرثن. پياوانی  سةملاندبووی دةکرث بوةشثنث و ئيسپارت ناتوانث دةستيان لث

ي ميلثيت کة ماصي »تارگثليا«ماشقةيةکي جوان بة ناوي دةيانزانی  و يؤنانی ئثرانی

پؤلثک ئاشقة لة دةوری خـؤی هباصـثنث، بـؤ منوونـة      ثبوو، دةتوان» الريسا«لة 

. لـة سايةسـةری   ي پادشای داهاتوو کة ذايکـردة الی خةشايارشـا  »خؤسؤئانتي«

 وشـوثين  ئةوانةوة تةواوي خةصکي چيانشيين بـاکووری يؤنـان وثنـةيان لـة ذث    

هةصگرتةوة و لثيان النةدا و بةم کار و هةنگاوة بةخيت بةربـةرةکانيي   مةقدوونيية

کـة دژی   ويشکاوي هات و چؤذةبذ بـوو. سـةرکردةکاين تثسـالی    ذؤژاوای ئةلةمپ

پـاص   ذاوةستابوون، هةر بةذاسيت لةگةص هثزی سوارةی خؤيان دايانة» وودةئئال«

هاوپةميانانةوة، بةآلم بة قووصي و بةئاشکرا وآلت دابةش کرابوو. شائةسکةندةر کة 

ذ يـان پيـاوي دووباصـةکي بـوو، سـةرداين هؤردووگـای       وسةرکةوتووترين سيخ

جةخيت کردةوة کـة بنـةگربوون لـةوث وةکـوو     » وةک دؤستثک«ی کرد و »تثمپث«

هةذةشةی لـةذثوة   بن هةتائةوةی چاوةذث  هثزةکان بث هةر بؤيةخؤکوشنت واية. 

يةکاين يلثـی سـواری کةشـت    ١بگاتة سةريان، گةذانةوة دوا و لة کةنداوي پاگاسـة 

بزووتن. خةشايارشا کة دصـي بـة جوانييـةکاين     خؤيان بوونةوة و بةرةو کؤرينت

دا تـوانی تثمپـث بـة سـةر بکاتـةوة، بـةآلم        سروشت دةپشکووت، لة دةرفـةتثک 

بتةنث بةو کةلـةدا نـةذؤيي و ذثگايـةکي     ئةوةی کةس بةرةگةی لث ؤشةنةکةی بثق

                                                            

  ي ئثستا.»ضؤلؤ«لة نيزيک  -١
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زؤر پثداگر بوو  تازةي گرتةبةر. لةم بارودؤخةدا کاهيين پثشگؤی پةرستگةی دؤلفی

ای ـة واتـاليةنی بپارثزن و ئةمةش ب بث لةسةر بةرةنگارنةبوونةوة و دنةی دان کة

و ئيسـپاريت تووشـی خـةم و پـةژارة و      کارة ئـاتثن خؤ بة دةستةوةدان بوو. ئةم 

  ناهومثدي کرد.

گـؤذی مةترسـيي پاراسـتين     سةرةذای ئةمةش تثميسـتؤکلثس بـة هثنانـة   

 ؛ذادةگـريث و لـة دةسـت دةرناچـث     ، وای دانا کة ئارتثميسـيؤن »ئؤيتا«لووتکةی 

دا تثدةپةذی و لة  الی گذاوةکاين تثرمؤپيل دةريا بة بةتايبةت چونکة ذثگای لثواری

ةوة لة شاين دابذاوی لووتکةی ئؤيتا، ئاوهةصدثرثک بة سةر »کاليدرؤمؤس«دوندی 

بازرةقةی دةبةست و دةذژاية دةرياوة. ياين پاراسـتين  چذدا  سةخت وزةرد و ماهی 

چاکتر بوو لة هةآلتن لة تثمپث، ئةو شوثنة بة هثزثکي نةبةگةی شل و شةوثقةوة، 

بـةذثوة   بةرکثی پريؤز بؤ تثکـذای يؤنانييـةکان   ي ئيسپاريت و کث»کارينا« چونکة

پتر پةرةپثدةدا کة خؤيان لة چ ئةو هةستةی وکةواية بذوا بة خورافات و پذوپو ١.ووب

ةوة نـةبوو کـة   ناردين هثز بشارنةوة و بيانوويان بة چنگةوةبث. کةس چاوةذثي ئ

ی ۲۰ -۱۹ذةنگة لـة   - هيچ قؤشةنثکي گةورة بتوانث بةرلة دةرکةوتين مانگی چاردة

ئـةو برايـةي کـة جثگـای     » لثئؤنيـداس «سةرةذای ئةمـةش   ٢ببزوث. -دا ئاگؤست

» ئارکادي«کة زؤربةيان گرتبؤوة، چوار هةزار چةکداری پثلؤپؤنزی،  یکلثئؤمثنثس

بوون، لة دةوری خـؤی کؤکردبـؤوة و بةذاسـيت ئةوانـة خزمـةتثکي بايةخـدار و       

تـاقم و دةسـتةی بچـووکی     بةرچاويان پثکردبوو. پامشاوةی قؤشةن بريتی بوو لة

کةسـی   ۳۰۰الکـؤنی، بةتايبـةت پاسـةوانةکاين کـة      ۱۲۰۰ذثگـا و   شارةکاين سةر

ا لثئؤنيداس ئةو پياوانةی هةصبژارد کة خاوةنی ئيسپارتيشی تثدا بوو. لةم هةرايةد

کوذی گةورة بوون، بةصکوو ئةوان بتوانن بنةماصةکانيان بةذثوةبـةرن و دةرکـةوت   
                                                            

کـارين يـان کارنيـا    «بةرکثيةکاين ئؤلؤمپيک بوو.  ، ساصی بةذثوةچوونی کث۴۸۰ساصی  -١
 »جثژنثکي نؤ ذؤژةی يؤناين کؤنة.و.

 ی گةالوثژ.م.۲۹ و ۲۸ -٢
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ةکان بووبن، »هةلووت«کةسی تريش کة ذةنگة  ۹۰۰ئومثدثکي بثهوودة بووة. ژمارةی 

 ۱۱۰۰). قؤشةنة کة بـة  ۲۵ی هةشتةم، ، کتثبحکوومةت چةکداری کردبوون (هثرؤدؤت

، کة سةرجةم و لؤکريس ی و هثزی وردةصةي زرثپؤشی خؤماصيي فؤکيس»بؤيؤتيان«

ي شـاعريی  »سـيمؤنيدثس «کةس، بـةرةيان بـة دةسـتةوة بـوو.      ۷۰۰۰نةدةبوونة 

نــةمای ســةرکةوتين ةيت ئةمانــة بـوويـــوتـةو ذؤژگــارة گـي ئـــةرخـــاوچـه

  شةذةکةيان داذشتووة.

تثميستؤکلثس ئثستا بة خؤي و هثزی دةرياوانييـةوة تـواين ئـةو شـوثنة     

بپارثزث و گـرث و کؤسـپثکي ئـةوتؤی وةذث نـةهات. پاشـان ئـةو بايانـةی کـة         

 دا ؤنـان لثيان دةپاذانةوة، لة پثنـاو ي  بة فةرماين ئاپؤلؤ پةرستگانشيناين دؤلفی

و  بةرةوپثش چوونی هثزی دةرياوانيي شاهانشايةتيي ئثرانکةوتنة شةذ. لة کايت 

لة کةناران ، لؤتکةيةکي زؤری سةوصدار لةنگةرگرتين شةوانةيان لة لثواری تثسالی

و سث ذؤژان  ناکي هثلثسپؤنتردة تؤفاين سامکبةياين هةصيجثگايان نةبؤوة. بةری

پشووی نةدا، بةآلم سةرةجنام نزا و پاذانةوةی موغان کاری خؤی کـرد و گژةبـای   

دا، پتر بوو لـة   تووذة دامرکا. ئةوةندة زيان و زةرةدةی کة تؤفان لة سپای ئثرانی

  خةسارةتی دوو شةذی گةورة لةگةص هثزةکاين يؤنان.

وچؤصـثکی زؤروزةوةنـد    انةوةی ذةشةبا و تؤفـان ديسـانيش چـةک   پاش بذ

کة لة باپةناي ئؤبوويا پةنايان گرتبوو لة  . يؤنانييةکاندةگةيشتة کةنداوي پاگاسة

دا گةذانةوة، هةتا تاک و تةرةی بةجثماوان کؤبکةنةوة، ئةگةرچی لة  جةنگةی خؤی

ين و خؤذثکخسـتنةوةدا خةسـاراتثکي پتريـان بـة ئةسـتؤی      دوو پةالماری پارتيزا

و سـثهةمی سـؤزيانا و وةک    دا بذيبوو. لةم کاتةدا لةشکري دووهـةمي مـاد   خةنيم

، دةصث هثزی پاراستين خودی پادشاش، هثرشيان کردة سـةر تثرمؤپيـل   هثرؤدؤت

شتة و زامارثکي زؤريان کةوتة سةر دةستی. لةگةص بةآلم تووشی شکان بوونةوة و کو

باشترين  گومان بوون کة کارثکي وايان کردووة هةتا لثئؤنيداس دا ئةوان بث ئةمةش
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قؤشةنچييانی خؤی لة ذثگاي سةر لثواری دةريا دامبـةزرثنث و پاراسـتين گـرد و    

  ي.تةپؤصکة لثذةوارةکان بداتة دةست هاوپةمياناين خؤجثي

ي شاهانشايي دةسيت بزاوت و هاتة مةيـدان،  يذؤژی سثهةم کة هثزی دةرياي

کة هثشتاش بـة ژمـارة زيـاتر بـوون،      ساز بوو. يؤنانييةکان ذؤژثکي چارةنووس

کةشتيية قورسةکاين خؤيان لة وثنةی کةمةی مانـگ جةللــة کـردن و ئـةو ذؤژة     

هـةردک ال شـادمان بـوون کـة      ؤدؤتوتـةی هثـر  گشةذثکی خوثناوي قـةوما. بـة   

توانيويانة سةرلةنوث لةنگةرگاکاين خؤيان وةچنگ بثننـةوة. دوای ئـةم ذووداوة   

واديارة تثميستؤکلثس تةما دةگرث هةتا هةلثکي ئةوتؤ بذةخسثنث کة دوژمن بتوانث 

ةبث. لة وثستگةی دةرةوة شةذ بکا و جثگای بةرفرةواين بؤ هةصسووذان بة دةسـتةو 

وادا نةبوون هـةتا شـةذةکة هةصگريسـثننةوة، شـةو     ئايؤناين کة لة بارودؤخثکی 

کردنـةوةی   ةيةکي گةذؤکي پاسةوانييان بة مةبةسيت ورياکپاشةکشةيان کرد و لؤت

  يش گريا.»تثرمؤپيل«گاص دا، بةآلم  لثئؤنيداس

گومان لة  فرؤشت،بث وةی کة خةيانةيت کرد و تثرمؤپيلی، ئةو پيائثفيالتثس

؛ بةآلم دةبث لة بريمان بث کـة  »يةهوودای ئيسخةريوويت«دا بوو بة  مثژووی يؤناين

وآلتثکي يةکانگريی نةتةوةيي نةبوو. هيچ بةصگة و بؤنةيـةک نـةبوو هـةتا     يؤنان

يـا   ةست بة وةفاداری بکا سةبارةت بة ئيسپارته» مايل«پياوثکی کثويلةی خةصکي 

ـ   ئاتثن ـ ـ، کةچی دةيتواين بؤ وةدةرناين دوژمن لـة خـاکي خ دةری ـؤی، يارمةتي

ميوةيةکي گةيشتوو بووبث کـة بةربووبثتـةوة    ئثفيالتثسبث. ذةنگة » گةيل خؤي«

دا  لة شةذی نثو شاران يبةيت يؤنانييةکان. شةذکةراين کوثستاين، بةتاکؤشي ئثران

کرابوونةوة. بةگشيت وةک بؤ مةردؤنييةيان گثذاوةتةوة،  لة اليةن ئةوانةوة بةتاقی

، کتثبـی  بکةنـةوة (هثـرؤدؤت   شـی  ئةوان توانيويانة هثندثک شت بؤ خةشايارشا

ـ   ). ئةوان ناچار۹حةوتةم،  ةند کةسـثکي  ـبوون کة بة کةژوکؤدا بسـووذثنةوة و چ

بةصةد و جصةوکثش بدؤزنةوة هـةتا هثـزی سـوارةيان دةگاتـةجث. ئـةم گـةذان و       
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دا سث کةسيان دؤزييةوة کة ناويان تؤمار  پشکنينةيان چوار ذؤژی کثشا و لة ذاسيت

بـؤ  دا ذؤيشنت کة ذثگای چاک و شـياوی   بةآلم هةر بة شوثن قسةی يةکيان ،کراوة

دا  کثـوان  وئـةم ذةوگةيـة کـة بـة کـوثرةذثی شـاخ        تثپةذينی قؤشةن پثـدةزانی. 

تثدةپةذی،بة کاری هثرشثکي بةربآلوي لةشکري نةدةهات، بةصکوو بة باری شثوازی 

لة لثواری دةريـا. ئـةم    بث فةندوفثصي شةذدا دةيتواين دةماری ژيانی بزووتنی سپا

دا  و بـةردةآلين ذژد و هةصـةمووتی تراکينييـان    ذثگاية بة نثـوان لووتکـةی ئؤيتـا   

دا وةسـةردةکةوت و لـة   »ئاسؤپؤس«تثهةصدةچوو، پاشان بة شاين ذؤژاوای کةلی 

ـ  خؤرنشيين تثرمؤپيل ـ ــاسةوانثکي يـدادةگةذا. ئةم ذثگاية هيچ ذثدار و پ اين ـؤن

  لثی دانةمةزرابوون.

نثـو لثـذةواری    لة مةودای مانگةشةودا بة هثزةکاين بةرفةرماين هيدارنثس

تثپةذين و بـة ناوچةيـةکي ذثـک و خؤشـتردا بـةردةآلنيان       دا داربةذووی ئةلةمپ

هةصبوارد و پثچيان کردةوة بؤ شانی ذؤژهةآلت. لة کةلی ئاسؤپؤس هةصگةذان و بة 

گةيشتنة پؤپةي  ا تثرمؤپيلهةورازثکي ديکةی نة هثندة لثژدا وةسةرکةوتن و لة پةن

گـرث بـوو کـة نـاوي نرابـوو       چيا. ئةو شوثنة ئةوةندة سةرسةوز و خـؤش و بـث  

ئـةم  ». خـؤش ی گـا ذث«يـاين   يـان کاليـدرؤمؤس  » ذثگای سةروو«واتة  ،ئانؤپايا

ـ  وة بوو کة هةصگةذاين قؤشةنيان بة»فؤکايا«لووتکةية بة چنگ خةصکي  ةآليت ذؤژه

بـةآلم هيـدارنثس بـة هةشـتاو لةگةصـيان کةوتـة        ؛هةورازةکةدا بة چاو دةنگـاوت 

دةمةتةقة. ئةوان چاوةذواين ذووداوي ئةوتؤ نةبوون کة دوژمن بتوانث لـة جثگـاي   

بةياين هـاژوهووژی لثزمـةی ترييـان    ةر لة کةلثن دةربثنث، بةآلم بةریئاواوة س

رد کة يؤنانيياين زرثپؤش خوازيـاری  پةردةی بثدةنگي دادذی و هةر ئةو کارةيان ک

بوون. ئةوان بؤ پاراستين خؤيان ذايانکردة جثگايةکي بةرزتر و ئثراين بة لثزمةی 

ـ ةيشتنة ئـردن و گـةآلس کـةوثيان مـن و لـتريان حةپةسانديان ةو ئاماجنـةی  ــ

  لثی دةگةذان.



 ئثران و يؤنانييةکان/  ۲۴۰

 

کي هةواصي بدةنثية کة ان خثرايةيتةنيا تواني سواراين زثرةواين لثئؤنيداس

. ئةگـةر پاشـةنگثکي گيـان لـة پثنـاو دةسـيت       ةقؤصی ذاسيت لـة چنـگ دةرچـوو   

ان يـان ئاماژةيـةکي وای پثکردبـان کـة سـپای سـوارة کةوتؤتـة        بهةصـتةکاند  لث

دا بـوو.   پةيکةردةيان، ذاست لة جةنگـةی ذزگـار کـردين تـاقمثکي قؤشـةنچييان     

لـةوث دوور کـردةوة. ئـةو وةکـوو     خـؤی   يیلثئؤنيداس هاوپةميانانی پثلؤپؤنثز

چـةقی و  » هـةلوويت «کةسـی   ۳۰۰پياوثکي ئازا و سةرکردةيةکی لثوةشاوة وثذای 

کةوتة بةرةنگاری، بة چةشنثکي وا کة تةرمةکانيان لة مةيدانی شةذ دةبيندرا، بةآلم 

ص هی ئيسپارتييةکان و بؤيؤتييةکان لثـک هةصـنةداوثردران کـة هـةر ئثسـتا      ةلةگ

بـة ديـل گـريان.    ابوون. تاقمثکي زؤر لةم هثزانةی بةرباسی دوايي شارةکانيان گري

و  هةصگريسـاند پـةالمارثکي تونـدوتيژی   هةصـيکردة سـةريان و   خودی لثئؤنيداس 

خةشايارشــاش کــوژران. چريؤکــي  دوو زذبــرای الوی زةبرثکــی وای وةشــاند کــة

ـ   گ دابـؤوة، بـةآلم   بةناوبانگي خؤذاگری و فيداکارييةکاين لثئؤنيداس چـاکی ذةن

و تثشـکان و   پـارثزةر مانـةوةی ناوةنـدی يؤنـان     و ناخؤش بـث  ذاستةقينةی تاص

بوو. کاردانةوةی ئةم ذووداوة لـةذثوة شـوثين لةسـةر     کوژراين پادشای ئيسپارت

دا دةگةذان، يةکاين دةسکوريت هةژار کة بة دوای کار»ئارکادي«ورةی هثزةکان دانا. 

. لةبةروةی ئارکاديا لةوثوة دوور بوو، ذةنگة چوونة نثو ذيزی سپای خةشايارشا

گـرياو برييـان    ئةوان لة سپای يؤنان هةصبذابن و ئثستا بة دابی سةربازاين بةکرث

دةکردةوة و دةيانگوت خةشايارشـاي زينـدوو باشـترة لـة لثئؤنيداسـی مـردوو.       

وذمانيانـة سـةبارةت بـة     پرسياری ئةوان دةگثذثتةوة کة نيشـانةی واق  هثرؤدؤت

پثچينةوةکـةی   لةبری هةمووان کـؤذی لـث   : پياوثکي پارسیي ئثرانييةکانيکارامةي

ـ   هةر دا بةآلم لة سپای يؤنان ؛)۲۶دةگثذا (هثرؤدؤت، کتثبی هةشتةم،  ةيلی کـةس م

  با دةيتواين تثکةآلوي باسةکة بث. لث
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بـة   پاشی ئةوة، ئيتر ئارکادييـةکاين ذؤژاوايـي شـةذيان نـةکرد. فـؤکيس     

لـةذثوة   دوژمـين ئـاتثن   و بؤيؤتيـای  تثبـثس شثوةيةکی کارةساتبار تثـداچوو.  

ئةو ئاشتی و  هثناوة؛ ئةسکةندةری مةقدوونی ذايانگةياند کة سةريان وةبةرفةرمان

بـة   هثنان. پثلؤپؤنثزييـةکان دوايـةوة بـوون، بـؤی بـةدي      پثکهاتنةی کة ئةوان بة

لـة   ئاتثنييـةکان  لةبـةر ناخؤشويسـتنی  چةکيان لـة مـل پةسـتاوتن و    زؤرةملی 

دا هثنـدثک لـة    لثدان. ئاتثن خثرا چؤل کرا. لة ذاسيت ةرئيستثمووس کةوتنة سةنگ

 ؛»تـرؤزثن «هاوشارييان بةپثی فةرمانثکي پثشوو، ژن و منداصی خؤيان ناردبوونـة  

يـان   بةآلم کايت ئةوة هاتبوو کة جةماوةرةکةی ديکة هةرچی زووة بذؤنة ساالميس

بنةگربن. چةکداراين سةربازگةيةکي داخواز سةرقاصي  دوورتر بکةونةوة و لة ئثجينا

کـة   بوون، بةآلم ئةوثش کةوتة چنگ هثزة ئازاکاين ئثـران  پاراستين ئاکرؤپؤليس

. تثنــةچوويان مســؤگةر کــرد ذث ســةرکةوتن لــة تاشــةبةردي ذژد و هةصــةموويت

ـ  خةشايارشا   ی مـامی نـارد کـة سـةرؤکي    »ئارتابـان «ي سـةرکةوتين بـؤ   هةواص

  بوو. شووش

  

  د: بةزيين خةشايارشا
هثشـتا لـة شـةذدا سـةرنةکةوتبوو. هثـزی       خةشايارشا ئةوةی ذاستی بث

ئاتثنيان دابوو، يدةي چؤل کردنی ـزييةکان يارثلةبةروةی پثلؤپؤن دةرياييی يؤنان

و  حکوومةيت ئـاتثن  نةجووآلبؤوة. لةوبةری ئةو شوثنةوة، لة گةروولةي ساالميس

هثزةکاين سوارة و پيادةی، کؤسپ و گرثي بةرةنگاری بوون لةسةر ذثگای پادشاي 

بوونی  ی زستان دابث و بة سةر کةم. زؤر پثويست بوو کة خةشايارشا بةرلةوةئثران

  بشکثنث. دا بکةوث، ئةم بةربةرةکانيية تثک وخؤراک وچؤص و خورد چةک

کؤمةصثک باس و ذاوثژ سةبارةت بة شـثواز و ذثبـازی بةرةنگاربوونـةوةی    

ة سةرکردايةتيي کي شاژنی کاری »ئارتثميسيا«دةريايي لة ئارادا بوون. دةگثذنةوة 
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بة ئةستؤوة بوو، دةيهةويست  سةوةووشةذکةرةکاين خؤی لة هاليکارناس يةکةشتي

لـة   يؤنانييـةکان  ،کثشـةی پثداويسـتی  بة درثژةی هةبث هةتا  گةمارؤی ساالميس

ردبوو کة پةلة گةمثيـةک  پثشتر پثشنياری ک جثگای خؤيان دةرپةذثنث. داماراتؤس

ةآلم ـب ؛ةر ئيسپارتـو لة دواوة ببنة هةذةشة بؤ س» کيترا«بنثرن بؤ گرتين دوذگةی 

، ناذةزامةنديي دةذبذيبوو. مري و دةرياساالری ميسر ، جثگرةوةیرای شائامخةنـب

گوتبووی تؤفان کارثکي وای بة سةر هثزةکان هثناوة کة ناکرث لة  ئةم سةرکردةية

بة پاصپشتی زؤربةی فةرماندةکاين خـؤی،   حاند دوژمن دابةش بکرثن. خةشايارشا

خؤش بوو کة کثشةکة بة زؤرةملي چارةسةر بکا. بةتايبـةت   هةر لة پثشتردا وای پث

گةيشـتبووية دةسـيت و دةيگـوت     لثسةوةکة پةيامثکي نةهثنيی هةصة لة تثميستؤک

ی هاوچـةرخي ئـةو   »ئاسـکيلووس «يؤنانييةکان لة شةودا پاشةکشةيان کـردووة.  

ئةوةی ناوي کةس بةرث، نثردراين پةيامةکةی گثذاوةتةوة. کاردانةوةی  سةردةمة بث

بؤ  لة ئارتثميسيؤن ةکاين ميسریچاک هةصسووذاو ث د کة گةمکر لثئةم هةواصة وای 

ـ     ةوثک بةستين زارکی گةروولةی ذؤژاوای بنثـرث و پامشـاوةی هثزةکـان دوای ش

لـةوث  بةياين بگةنة زارکی گةروولـةی ذؤژهـةآليت.   چاوةذواين لة دةريادا، بةری

گةروولةيةدا کة لة کاتثک ئةوان هةوصيان دا دواي تثپةذين بة تةنگترين شوثين ئةم 

کردنـةوةی ذثگـا،    ئثستادا پتر وثکهاتبوو، بکةونة کاری هةصچنيين دوژمن و پـاک 

تثکذای يؤنانييةکان داذژانة سةريان و بة پشتيوانيي بنکةی دةرةوة و بـة ذؤژثـک   

ي زذبرای گـةورةتری  »ئاريابةگ«د. ـتثکهةصچووين قورس و گران، ئثرانيان شکان

بـة خـؤ پاراسـنت لـة      کوژرا. فنيقييـةکان  ياساالری تثکذای سپای ئثرانشا و دةر

بـآلو بـوون و تـازة پامشـاوةی هثزةکـاين دةريـايي پشـتيان        پثشوةچوون لثک 

نةدةبةسترا. سپای ئثران بؤ وةرزی زستان کشايةوة هـةتا بکةوثتـة پاراسـتنی     پث

و يؤنانييـةکان سـةرلةنوث دةسـتيان بـة سـةر نةوکةنـدي        ئييؤنيية و داردانثـل 

  گرتةوة.  دا ئاندرؤس
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کة هةوساری سةرکردايةتيي دةريايي بة چنگةوة نةمابوو، لـة   خةشايارشا

 و دابذاو لة پامشاوةی ئيمپراتؤريی خؤی تاق کـةوتبؤوة و ئةگـةرچی هـيچ    ئاتثن

نةدةکرد، بةآلم ديسانيش بة ساغ و سـآلمةيت گةذايـةوة    مةترسييةک هةذةشةی لث

تةقانـدووة و هـةآلتووة، کـةچی ئـةم      . يؤناين گوتيان شا تثـي نةک شووش سارد

دوای پـةالمارداين   ومةرجـة نالـةبارتر نـةبوو کـة داريـووش      بارودؤخة لةو هةل

چووبـا،   ذةنگة شةذةکة ساصثکي ديکةی پتر پـث کةوتبوو.  تثی ةکاکانزةميين سرسة

کة شةرةفی لة گرثودا بوو، بةدزی ذايسپارد با شةذةکة داکووژث و  بةآلم مةردؤنيية

بث. خةشايارشا ئةوی لة تثسايل بةجثهثشت کـة ئازووخـةي تـةواوي     کؤتايي پث

بـوو. مةردؤنييـة بذشـيت سـپاکةی پثهـةآلبرد و هثـزة        وةرزی زستاين لـث بةشی 

سـةرکردةي سـةرةکی، وةکـوو     یگرياوةکانی ئيزن دان، بةآلم خةشايارشـا  بةکرث

، تـةواوي هثـزة بـاش و تـةيارةکاين ئثـراين بةجثهثشـت و تةنانـةت        داريووش

گةصـی  هثزةکاين پاسةوانيشی وثـذای ئـةوان دانـا و هيدرانثسـی هـةزارپاتيش لة     

بةذثکرد و پاشـان هآتـةوة    گةذايةوة. هثزثکي ئثراين خةشايارشای هةتا مةذمةذة

چةپؤکانی شةپؤالين تـووذةي دةريـا لثکـی     ، چونکة پردةکاين هثلثسپؤنتيؤنان

ـ «ي کـوذی  »ئارتاباز«بآلوکردبوون. سةرکردايةتيي ئةم هثزة لة ئةستؤی  » اکفارن

  بوو کة وثدةچث پثشتر وةزيری دارايي بووبث. ئةم پياوة سةرةجنام ناوبانگی ذؤيي.

ی پ.ز. ۴۷۹دةيانگثذثتةوة دةريدةخا کة ساصي  ئةم وردةکارييانةی هثرؤدؤت

دا کـراوة و وثـدةچث تاقمثـک لـة      وگؤذثکي بةرچاو لة نثو ذيزی سـةرکردةکان  ئاص

شةش کةس لـة سـةرکردةکانی   نةکان خوازياری وةها کارثک بووبن. سةرکردة مةز

باسيان دةکرث، تثکذايان پلةی تازةيان  دا ئاخرين کتثبی هثرؤدؤت کة لةمةردؤنيية

کةسـی هثـزی    ۲۹وةدةست هثناوة. چوار کةس لةو سـةرکردانة لـة نثـو ليزگـةی     

رچـووة. بـؤ   دة لـث  ة خـوارةوة و تـةنيا هيدارنثسـی   پيادةدا، کةوتوونة الی هـةر 

  بوونةوةی زياتر بذواننة ئةم خشتةيةی بةرةوة: ذوون
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ــی   ناو ــة ساص ســةرکردايةتی ل

دا، بــــةپثی کتثبــــی ۴۸۰
  حةوتةمی هثرؤدؤت

ــة  ــةی ســةرکردايةتی ل پل
  دا۴۷۹ساصي 

ــةرکام   ــی ه چارةنووس
بةپثی کتثبـی نؤهـةمي   

  تهثرؤدؤ
  )۱۰۴کوژراو (  هثزی زةمينيي ئييؤنيية  )۶۲دووهةمني لةشکري ماد(  تيگران

 نؤهــةمني لةشــکری پــارت  ئارتاباز
)۶۶(  

ــدةی  ــةمني فةرمانـ دووهـ
  يةيمةردؤن

  زيندوو

شةشةمني لةشکری  وبيست   ئارتايک
  )۷۸ةقفاز (ق

GOC۱۱۶ديل و لة داردراو(  هثلثسپؤنت(  

حةوتةمني لةشکری  وبيست   فاراندات
  )۷۹( کؤصخيس

  )۷۶( بثذةنگة کوژرا  لةپالتايا

هةشتمني لةشـکري   وبيست   ماسيست
  )۷۹( قةفقاز

GOC ۲۵ - ۲۲کوژراو (  سوارةی مةردؤنيية(  

نؤهةمني لةشـکری   و بيست  مةردؤنت
  )۸۰» (دوورخراوةکان«

ــةم ــدةی گ ــوان ثفةرمان ي ي
  مةردؤنيية

  )۱۱۴کوژراو (

  

خؤيان  بةرچاوذوون یئةم خشتةية دةريدةخا کة تةواوي سةرکردة مةزنةکان

  ةرماندةکانی ژثردةستيان ذةخساندووة.بؤ ف هةليان

بايدايةوة سةر شةذی سياسی، بةآلم بةرهةمي کارةکـةی هثنـدة    مةردؤنيية

 بـدا، بـةآلم   بةذاسيت دةيهةويست ياريـدةی ئثرانييـةکان   دصخواز نةبوو. ئارگؤس

و پامشـاوةی   کؤرينـت  ئيسـپارت،  ئـاتثن،  کـةچی گةذايةوة سنوورةکانی خؤی. 

وزؤر پثکةوة بوونة هاوپشت و هاوپـةميان. ئةگـةرچی    پثلؤپؤنثزي ذؤژهةآلتی کةم

دا کة   ئاتثن ئاژاوةی تثدابوو،بةآلم هاوپةميانةکانيان ئةوةندةی بؤيان کرا هةوصيان 

لـةبری يارمـةتيي    هةر بؤيـة نةقةومث.  ي ئاتثن تثدانةچث و شةذثکيهثزی دةرياي

دا  لةشکري پثشنياريان کرد ئةوةندةی شةذةکة درثژة بکثشـث بـة بـاری ئـابووری    

بکةن. واديارة هاوپةميانان هيوادار بوون کـة هةذةشـةی بـةرةی دةريـا      يارمةتی

ئثرانييةکان بتؤقثنث و دةريانپةذثنث و بةتايبـةت ئـاتثين لـةم قؤناخـةدا دةوری     

وةهـا  ت بوو کة توانی بة وةئةستؤگرتين داذشتين ينبةآلم ئةوة کؤر ؛نبةرچاو بگثذ
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ئةوسـةری ذؤژاوای نيمچةدوذگـةی   ةک، ذاپةذينثکي ئازايانة لـة سـةری   نةخشةي

هةصگريسثنث. پؤتديا يةکثک لة ناوچةکاين » پؤتديا«بة سةرکردايةتيي  خالکيديک

  لة کةناري گةروولةي دةريا. لةکراوي کؤرينيت بووؤيبة ک

گةذايةوة، بة هـةرا و ذاپةذينةکـةی    تةنگةبةرانةدائارتاباز وةختايةک بةم 

زاين و بة تةواوي هثـزةوة وةدةسـت هـات و کوشـتارثکي بـةربآلوي لـة خةصـکي        

گومانةوة لثی دذوانني و سةرهةصـدانةکةی ذؤمرکانـد.   کرد کة بة چاوي  ئؤلينتؤس

باشـی دانـة    ثوةبردين ئةو شوثنة و سةرلةبةري مووچة و مةزراي هةرةپاشان بةذ

 دی کـة نةچووبوونـة ذيـزی ذاپةذينةکـة. لـة پؤتـديا      دةست يؤنانييةکاين خالکي

ی پةنای نيمچةدوذگـة کـة   »سکيؤن«سةرکردة يؤنانييةکةی قؤشةنچييانی خةصکي 

سـةکاين هةصخسـت و ملـی بـؤ خةيانـةت      بةشداری بةرةنگاری ببؤوة، گوثی بؤ ق

ـ رذاکثشا. ئةوسا بةخت پشيت تثکرد و لثی وة نؤس سـکيؤين کـة   ثسووذا. تيمؤکس

ذاسپاردةی نثوانيان بوو، چاوةذواين وآلم بوو. کابرای سةرکردة ذؤژثکي وآلمةکةی 

بـةذثی  وس نووسی و لة تريثکی هاآلند و پةذي تثوةپثچـا و  ولةسةر کوتثک پاپري

برای کةواندار نةيتواين ئةو کآلوقووچةية بنگثوث کة بـؤ وةرگـرياين   ، بةآلم کاکرد

نامةکـة ديــاری کرابـوو. تــرية فـذی و يــةکثک لـة بــةرةنگاراين پثکـا. نامةکــة      

خوثندرايةوة، بةآلم بؤيان ذوون نةبؤوة کـة کثيـة خـةريکي خةيانةتـة (نامةکـة      

ـ  ةم جةنگةيـةدا  سةبارةت بة پةيوةنديي نثوان هاوپةميانان هيچی نةدرکاندبوو). ل

پـةالماری  ذةنگة بوولةرزةيةک ذووی دابث، چونکة لةپذ دةريا هةسـتا و شـةپؤل   

شوورةيان دا و بناغةيان خستة بةرچاوان. ئارتاباز لةذثوة هةوصي دا کة هثزةکانی 

بکثشثتةوة ژوورةوةی نيمچةدوذگة، بةآلم دةريـا سـةرلةنوث گـوذمی بةسـتةوة و     

 ند. هةر دوابةدوای ئةم کارةساتة، مةردؤنييةیگةذايةوة و جةماوةرثکي زؤری خنکا

  بانگهثشت بث و بؤ پةالماری هاوينة حازر بث.
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کة پثشنياريان کردبوو بـا لـة    لووسيي ئثرانييةکان گوثي نةداية زمان ئاتثن

ةصماصـن کـة پةرسـتگا    بابةت ذابردؤوة لثبووردين هةموواين دةربکرث و قؤصـيان ه 

تثچوونةکةی  و بدرث پوورکراوةکانيان نؤژةن بکرثتةوة و قةصةمذةويان پةرةی پثاخ

بث! ئاتثن لة ئيسـپارتی ذاسـپارد کـة     ي هاوپةميانی ئثران»تثبثس«لةسةر شاين 

» کؤمةآلين هثلثين کـة خـوثن و زمـان و ديـن و شـثوةی ژيامنـان يةکـة       «لةبةر 

تـني و   ).۱۴۴، م، کتثبی هةشـتة شنيارةکةی ئثرامنان بؤ قبووص ناکرث (هثرؤدؤتپث

و يةکگرتوويي » هثلثين پان«وةريي رةپتةوژمي ئثران، يؤنانييةکانی بةرةو نيشتمان

پاص پثوةدةنا، بةآلم کاتثک هةذةشةی ئثران کةمتر بؤوة، ئةم ذوانگةيـةش نـرخ و   

ی پ.ز. ۴۷۹کـة سـةری سـوذمابوو، هـاويين      ؤنييـة بايةخي جاراين نـةما. مةرد 

پةالماری ئاتثين دا و سةرلةنوث گرتييـةوة و هةواصـي پثشـکةوتةکاين خـؤی بـة      

ذاگةياند و دوای چوونةوةپاشی دوايني پثشنياری  داگريساندنی ئاگر بة خةشايارشا

دووبـارة لـة    ين ئـاتثن. ئاتثنييـةکان  کـرد  لة اليةن ئاتثنييةکانةوة، کةوتة کاول

بة گوثی ئيسپارتيان دادا کة تابشت و پشوودرثژيي ئةوان ئةندازةيةکي  ساالميسةوة

س بةبث هثزی وئيستثمودةوری بؤوة کة ديواري  نذووهةية. ئةوانيش چونکة بؤيان 

 .گـوورا  ووثژ لة ئيسـپارت  ذةويت وتدةرياييی ئاتثن هيچی بؤ ناکرث، سةرةجنام 

هـةزار کةسـثکي زرثپـؤش دةبـوون، نيوةشـةوثک       هثزةکانی پثلؤپؤنثزي کة سـی 

  هثرشيان بردة سةر مةردؤنيية.

کة لـةوث هثـزی سـوارةی دةيتـوانی چـاکتر       کشايةوة بؤيؤتيا مةردؤنيية

ة. هثزةکانی ئثراين هةصيانکردة سةر سپای پثشةنگی وةهةصسووذث و بةرةنگار ببثت

سـةرةوخوار   دا نکثتـايرؤ کة بة دؤصي بةرةوةی ذؤژهـةآليت دونـدي چيـای     يؤنان

بةآلم بة کوژراين فةرماندةکةيان پاشةکشةيان پثکرا. ئـةم بةربةرةکانييـة    ؛دةبوون

بة بـةديهاتثکي   دا بوو کة لة سپاي يؤنان ثنیکاری هثزثکی کةوانداري پسپؤذي ئات

نوث دادةندرا. هةتا چةند حةوتوويةک دوو قؤشةنةکة لـة بةسـتثين قوذوزةلـةقی    
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تثکگريان. ئةم شوثنة بة کؤسپثکي سووکةصة، بةآلم جثگـای   بؤيؤتيايي یسئاسؤپؤ

دا ذةنگة هثندة هاوسةنگ نـةبووبن.   ايةيتدباری چةندادةندرا. هثزةکان بة  سةرنج

ـ  ۱۰ذووبةری هؤردووگای مةردؤنيية بة  ةی ـفرسةخي چوارگؤشة داندراوة کة نيزيک

وچؤصـي   بـةآلم يؤنـاين کـة بـة چـةک      ؛ذاگـرياوة  هةزار ئةسـپ و پيـادةی لـث    ۷۵

هاوتا  هةزار پيادةي زرثپؤشي بث ۳۸چةشناوچةشن تةيار بوون، سةريان گةيوةتة 

هةزاريان ئاتثين بوون. يؤناين خاوةين هثزی سوارة نةبوون و جـةماوةرثکي   ۸ کة

ذةشؤکيي سووکةصةچةکيشيان ذةگةص کةوتبوو. هةرکام لة دوو الي شةذةکة ذةنگبوو 

  بآلوبث. بة هثرشثکي خثرای لةناکاو لثک

 فةرماندةراين ئثراين بة ناهومثدي ژاکابوون. ئةوان لة هةرمثثکي بثگانـةدا 

بوونةوة. پثداويسيت خةريک بوو ويشکاوي دةهات و تةواوي ذةوگـةکاين  تاق کةوت

دةهـاتن،   تثسـالييةوة نةت تةواوي ئةو کاروانانةی کة لة دةريايي گريابوون. تةنا

دةکةوتنة بةر پةالماری پارتيزانةکاين فؤکايای چيای تثسـايل و دةشـةمزثندران.   

بکشثنةوة و لةوث خؤيان تةيار  تثبثسثک بةرةو ئارتاباز پثشنياری کرد هةتا هثند

بة شةذی سياسی بدةن. گؤيا خةيانـةيت تاقمثـک ئـاتثنيي دژی     ةبکةنةوة و درثژ

، پلووتـارک کـراوة (  بـةآلم ديسـانيش بثدةنگـةی لـث     دمثوکراسی لة قـاو دراوة، 

ناهومثد يان هيـوادار، بـةناچاری    ). لةم بارودؤخةدا مةردؤنييةی۱۳ئاريستثئيد، 

تةمايةکي گرت و يؤنانييةکانيش گريؤدی گريوگرفيت خؤيان بوون. سپای سوارةي 

لة پشـت مةتـةرثزةکانی خؤيـةوة البـذ ئـاژاويت و گةيشـتة گردثکـي         مةردؤنيية

ا کـة لـة   ثک پةالماری کاروانثکي خـؤراک و بژيـوي د  وگةذانگةذی ئاسؤپؤس و شة

ــؤنثزةوة ــةرةجنام   پثلؤپ ــوذی دادان. س ــرد و ق ــاين ژاراوي ک ــات و کانياوةک دةه

مـري بـؤ    زانياس، فةرماندةيةکي گـةجنی ئيسـپاريت کـة وةک جثگـرةوةی    ائووپ

بچووکترين کوذی لثئؤنيداسی مامی دياری کرابوو، فةرماين دا لة جةنگةی شـةودا  
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ـ    بـة مةبةسـيت    پائووزانيـاس ؤی کيتـرؤن. ذةنگـة   بکشثنةوة بؤ بنـاری کـةژ و ک

  هةصگريساندين شةذ و ئاکامثکي ئةوتؤ هثزةکاين بزاوتبث.

دةبوو ابوو، کارثکي ساکار نةبوو. جووآلنةوةکة هةروةک گةآلصةي بؤ داذثژر

نيـوةی سـپا ذاسـتةوخؤ کشـابايةوة بةرپاصـي گردةکـة و        وةسةرةتا لة ناوةندة

تثپةذينی کاروانةکانی نان و پثخؤر و بژيو دابني بکا کة چـاوةذواين   ذةوگةيةک بؤ

ييةکانی ذؤژهـةآليت لـة باصـي ذاسـت بةرلـة      دبوون. ئيسپارتييةکان وثذاي ئارکا

کشانةوة هةتا کازيوةی بةياين چاوةذوان مانةوة. ژمارةي سـةربازاين زرثپوشـی   

ةسـت وةکـوو چثشـتة    کةس بوو. دواتر دةستةيةکي بةئانق ۱۱۵۰۰ئارکادی نيزيکةی 

دا بدرث خؤی گةياندة پـاص   لةوث دانا. ئةم دةستةية بةرلةوةی لة ناخافص بة سةری

صي چةپ وةستابوونةوة، فةرمانيان ؤچةکداری ئاتثين کة لة ق ۸۰۰۰سپاي سةرةکی. 

پثدرا کة پاش تثپةذين بة ناوةنـدي بـةرةدا لـة ئيسـپارتييةکان نيزيـک ببنـةوة.       

ـ ـچاوةدثری و پشتيوانيي کةواندارانی ئةوانبة شوثن  پائووزانياس ـ ـةوة ب ة ـوو ک

چـاوةذوان و دصـنيگةران و گـريؤدةی دةنگـؤی فرةچةشـين      پثی نةگةيي. ئةوانيش 

کـةچی هـةتا الي بـةيانی هـةر      ،بيسـتوونی  نةگوجناوي وا بوون کة هثرؤدؤتيش

  بةذثوة بوون.

ـ ـن و سوارووژاـي هـانـکة بؤي دةرکةوت هثزةکاين يؤن مةردؤنيية ان ـةري

دا هـةتا شـوثنيان لـة دوو بگثـذن و بکةونـة       شثواوة، بةجارثک سپای دةنـگ  لث

بةشاين ذووباری ئاسؤپؤس لثهـاآلبؤوة،   پةيکةردةيان. پثشةنگي قؤشةين کة شان

ســپارتييةکان و يدةريدةخســت کــة پارســييةکان کةوتوونــة بــةرةوذووی ئ    

کؤنـةدوژمنيان ذاوةسـتاون و جةرگـةيان     يةکان لة حاند ئاتثنييةکانی تيانیبؤيؤ

بـوون، کةوتبوونـة ژثـر ذکثفـي      تةنيوة. قؤشةنچيياين تر کة زؤربةيان ئثرانـی 

و  هةتا ئاتثن تثبثسلة دوو شوثين لةبار کة کوثرةذثگاي بةرةو  باصةکانئارتاباز. 

دا  ئةوان لة پـثش  .کةوتبوونة بةرةوذووی يةکتر لةوث يةکتريان دةگرتةوة، پالتايا
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يان فپثـی کؤنـةدوژمين خؤيـان کـة     يةکان بة ديتين شـوثن  دةذؤيشنت و بؤيؤتيايي

يـارة  دةچاند و خؤيان گةياندة بةرة و سةنگةرةکاين ئارتابـاز. جووآلنةوةکـة واد  

ويستوويةيت دوژمن لة جثگای خؤي بترازثنث و ئيسپارتييةکان بةم فةندوفثصـةيان  

بؤ شةذ و تثکهةصچووين ئاوا ناوبانگي دةنگي دابؤوة و ذةنگة  دةزاين و پائووزانياس

 بةآلم ئةو ئاتثنييانةی سةرچاوةی هثـرؤدؤت  ؛کارةکة پثشتر گةآلصةي بؤ داذثژرابث

بوون، ذووداوةکانيان وا گثذاوةتةوة کة هيچ سـةنگ و بايـةخثکي ئـةوتؤيان بـؤ     

  هاوپةمياناين دوژمين ئاتثن دانةناوة.

نةوةي آلسةبارةت بة چؤنيةتيي جوو لثکدانةوة و هةصسةنگاندين ئاتثنييةکان

خاوةين تاقمثـک  يةکان کة  هثزةکاين خؤيان بة باری هةصةدا شکايةوة. بؤيؤتيايي

سپای سوارة بوون، ئةوانيان ذاکثشـاية کةنـداوي نثـوان دوو ناوةنـدي پثشـوو.      

لةبری ئةوةی سةرجةمی بتوانث بگاتة پاص باصـثک،   جةرگةی پثشووي سپای يؤنان

بـةآلم    ؛بةناچار دابةش بوو هةتا گوذ و تينثک وةبةر الباصي هاوپةميانةکاين بثنث

کي توندوتيژی نثوان ئثرانييان و ئيسپارتييان بوو کة هـةردک  ئةوةی قةوما شةذث

ناچار بـوون ذاوةسـنت يـان لـة پـةنا      فةرماندة خوازياری بوون. ئيسپارتييةکان 

مةتاصةکانی خؤيان چؤک دابدةن و مةآلس بـن هـةتا تـريی کةوانـداراين ئثـراين      

 ۹۲نيا وبةرگی گـةوچنی زرث تـة   نةيانگرثتةوة. ئةگةرچی دةصثن لة سايةسةری جل

کةسيان کوژراوة، بةآلم ئثراين لة تةنيشتانةوة نيزيکتر بوونةوة و لثکهاآلن و لـة  

پشتةوةذا پتريان پاص بة پثشةوة نا و کاتثک تةواو ئاپؤرةيان بةسـت، سـةرةجنام   

ـ ثموبة شـثوةيةکی بوثرانـةی ناه   دةستووری هثرشی دا. ئثرانی پائووزانياس ة دان

شةذيان دةکرد و تينووی ئةوة بـوون کـة دةسـتيان بگاتـة هثـزة بژاردةکانيـان و       

ــرؤدؤت تثــک ــان بشــکثنن (هث ــ ؛)۶۲ؤهةم، ـ، کتثبــی نــوپثکي ةآلم پثشــذةويي ـب

، ئةواين خستة نثو گثژاوثکي مةترسيدارةوة. و بزؤزانةی مةردؤنيية وهةصنةسةنگا

ی ئةسپثکي سپی لينگي دةدا و هةر لـة دوورةوة دةناسـرايةوة،   بؤخؤي کة بة سوار
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بةردثکيان تثهةصکرد و ئةنگاوتيان و گالنديان. تاقمي هـةزار کةسـةي پاسـةواناين    

شـکان و پاشـان    تثـک  بژاردةي مريی لة دةورةی هـاآلن. سـةرةجنام ئثرانييـةکان   

پاراسنت دةستيان لثک بةردا و ذةوين. يةکان کة هثزی سوارة ذيزةکاين دة بؤيؤتيايي

ئارتاباز کة لةسةر تةپؤصةيةکةوة دةيذواين، ناچار بوو کارةساتةکة بسـةملثنث و  

 ؛گـاص بـدا   وپثکي يؤنانييةکان گي خؤی بؤ شکاندين ذيزةکانی ذثکنسپاي ذةنگاوذة

اوةی پامشــبــةآلم بؤخــؤي مةيــداين چــؤل کــرد و ذثگــای بــاکووری گرتةبــةر و 

وبذ بکـرثن. نووسـةراين    بةجثهثشت هةتا بؤ پاراستين خؤيان قةصت ئثرانييةکانی

بةذةصـآل کـردووة زؤريـان ذةخنـة      سةردةمی تازة، لةبةروةی هاواصـةکاين خـؤی  

وگؤص و ساف و سـاکار نـةبوو،    گرث کة مةزنثکي بث بةآلم خةشايارشا ؛رتووةـگ لث

  وابوو ئارتاباز ئةرکی خؤی بة چاکی ذاپةذاندووة.پثی 

بةم شثوةية هثرشی گةورة کؤتايي پثهات و تازة قةت کارثکي ئةوتؤ دووپات 

نةکرايةوة، ئةگةرچی هةتا ماوةيـةکي زؤريـش يؤنـاين هـةر چـاوةذوان بـوون.       

 ؛يـاری کـرا  دا د دةصث هةموو شتثک لة دوو شةذی دةريا و دووی ويشکانی دتووسيدي

يـةوة  »هثرمؤکراتثسـي سـرياکؤزی  «تيژبينانة لـة زمـاين     بةآلم لثکدانةوةي هةرة

ــوو:   ــة کارناســی ســةربازی ب ــةذوو ک ــة «دةخرثت ــکةوت ذووی داوة ک زؤر بةهةص

لةشکرکثشانة گةورةکاين دوور لة نيشتمان سةرکةوتوو بـووبن، چونکـة کاتثـک    

هةذةشةی پةالمار، نـاتوانن چةکـدارثکي زيـاتر    دةستة و هثزثکيان دةکةوثتة بةر 

بنثرنة مةيدان. ئةگةر ئةوان لةبةر نةبووين پثداويستی لة سةرزةمينثکي بثگانـةدا  

هثرشيان کردوونـة   شکاون، پتر ناوبانگي ئةو کةسانةيان درةوشاندؤتةوة کة تثک

سةر، تةنانةت ئةگةر شکاين کارةساتباريان هةتا ذادةيـةکيش گةذابثتـةوة سـةر    

لـة چةنـد ناوچـة و مةصـبةندثک      کاتثـک ئثرانييـةکان   هةر بؤيةهةصةی خؤيان. 
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کراو ناوبانگيان ذؤيي، چونکة ئامـاجني ئـةوان    تثشکان، بةپثچةوانةي چاوةذوان

  ١» بوو. ئاتثن

گومـان   بؤچی ئثراين هةرگيز جارثکي تـر بـة الی پـةالماردا نـةچوون؟ بـث     

، کؤشک و بارگـای  تؤر لة ئارادا بوون کة بريتني لة: الوازيي حکوومةهؤکارثکي ز

ـ     یگةندةص و سامناک و حةرةخمانة وکـؤی دةروون.   صوپذاوپـذ لـة عيشـقبازی و ک

دةکا کة گـريؤدةی ببـوو.    باسی يةکثک لةو عيشقبازييانةی خةشايارشا هثرؤدؤت

و ماقووآلين ئثراين کـة لـة هةرمثـة دةوصـةمةندةکان     هةروةها دةکرث بصثني مةزن 

بنةيان داکوتابوو ذةنگة وايان لثکدابثتةوة کة پثويست ناکا هيچی ديکة پثهةآلبچن و 

  سپاي سوارةی تايبةيت خؤيان پاراستووين.

دا، کوژراو و بريندارثکي زؤری کةوتـة سـةر    لة ماوةيةکي کورت و کةم ئثران

لة شةش سةرکردان، گـةورةترين و لـة چـوار دةرياسـاالران      رشادةستی. خةشايا

پثنجيان و لة دة برای شا، سثيان کة  کةم النیکوژران. لة سی سةرهثزان  یمةزنترين

خزمةتيان کردبوو، تثداچوون. ژمارةی پياوان و چةکداراين کـوژراو چـی وا ذوون   

 واناين فنيقـی  ثو گةم وپثکي پارسی ثکنةبؤتةوة. کوژراوي سةربازانی سةرگوص و ذ

هةروا لةذثوة ناژمثردرثن. ئةم پـةالمارة بـةربآلوة هةوصـثکي گـةورة بـوو. هـةر       

، بة دةسکةوتثکي مةزن دادةنـدرث. ئـةم   ئةوةندةی کة ئثراين توانييان بگةنة ئاتثن

و  دا. ئـاتثن، ئيسـپارت   رافيـايي تثشکانة تةنيا شـکانثک نـةبوو بـة بـاری جوغ    

دا بـة سـةرکردايةتيي    باکووری ذؤژهةآليت، لة شةذثکي قورس و گرانپثلؤپؤنثزي 

ان شثوةی ژيانيان ذزگـار بکـةن. ديسـانيش    يزمةندی خؤيان، توانيةذثبةرانی ئاو

کر و پةالمار بة کـارثکي  لةشکردين پثداويستييةکانی  نابث لة بريمان بچث کة دابني

  ةردؤنييةـو هــةم مــ ۴۸۰يــةکجار گرينــگ دادةنــدرث. هــةم خةشايارشــا ساصــي 

                                                            

 .۳۳و۲۳، ۶ - ۵يةکةم، ، کتثبی تووسيديد -١
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کارةسـاتی گـةورة بـوون، چونکـة بـة ئةنـدازةی        پ.ز. بؤية تووشی ی۴۷۹ساصی 

  پثويست نةيانتواين پشوويان لةسةرخؤ بث و زؤر بة پةلةپةل جووآلنةوة.

  
  ةةويخؤ: ئيمپراتؤری دةچثتة نثو قاپثلکي  ه

دا ذةنگي دةدايةوة، هةر لةو هاوينی  لةبةروةی مالنةی سةرةکي لة ويشکانی

ي گرتـةوة کـة بـة    »دثلـؤس «ي يؤنـاين سـةرلةنوث   يئةو ساصةدا هثـزی دةريـاي  

بةآلم پثشوةچوونثکي ئارام بوو کة سةرةذای  ؛دادةندرثسةمبوليک  یجووآلنةوةيةک

پـاش ئـةم   ئـةجنام دةدرا.   و سـامؤس  پثشنياری پيالنگثذانةی شارةکانی خيـؤس 

وانةکانيان ورةيـان بـةرداوة و دةسـتيان بـؤ      ثکة دةيانزانی گةم هةنگاوة، ئثرانی

يـةکانيان کثشـاية   ثگةم» ميکـال «ناکرثتةوة، سامؤسيان چؤل کرد و لة باشووری 

ئةگةرچی پتـر لـة    يؤنانیبةآلم  ؛نيان بؤ کردنوچاص پةرژي چرپی لثواری دةريا و بة

کؤنةدةکرايةوة، هثندثک دوورتـر دابـةزين و   واين زرثپؤشيان بؤ  ثچوار هةزار گةم

گـراين فةرماندةشـيان   يشـکاند و ت  ئةوثيان گرت و هثزی بةرگريي ئثرانيـان تثـک  

هةزار(!) سةربازی ۶۰گوتوويةتی  کوشت. هةصبةت نابث لة بريمان بچث کة هثرؤدؤت

ئثرانی لةوث بنةی داکوتاوة و ئثمة بة ذاسـتی نـازانني. هةزارةزيلـةی هثزةکـانی     

ئثرانی کةوتنة دةست سةربازاين ميلثسی و کوژران و ئةوانةی مابوون گةذانةوة سةر 

کان سووتثندران و  ثيةگةمهثصي ئةو شوثنانةی پةيوةندةييان پثيانةوة نةپچکذابوو. 

ی ذاپةذين لة ئييؤنيية خثرايةکي پةرةی ئةستاند، بةآلم هثندثک شار بؤ چةند ئاور

مانةوة. خةبايت چينايةيت بـاص و   دا ساص دواتريش هةر لة ژثر دةسيت ئثرانييةکان

از يان مرياين خؤجثيي وجةمسةريان لثکةوتةوة، چونکة تاقمثک دةسةآليت پاواخن

ساالر، مةيليان بة الی ئيمپراتؤريي  ديهاتين حکوومةيت گةلدژی هةست و سؤزی وة

  دةشکايةوة. دا ئثران
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ذاپةذينی تازةی ئييؤنيية ئيسپارتييةکانی پةشثو و پةشؤکاو کـرد، چونکـة   

ئةوان اليان وابوو ناتوانن لة سةری بکةنةوة و مةيليشيان لث نةبوو لـة دةرةوةی  

پثشنياريان کرد کة ئييؤنيية چؤل بکـةن و   هةر بؤية وآلت ئةرکثک وةئةستؤ بگرن.

دامبةزرثنن کة خؤيان بة دةسـت   جةماوةرةکةی لة مةصبةندةکاين باکووريي يؤنان

 ؛کة خثرايةکی وةالنرانةکردة بوو  دابوو. هةصبةت ئةمة بذوايةکی کةس خةشايارشاوة

شـبينتر بـوو.   ؤی بة دايکةشاري هةرمثةکاين ئييؤنيية دادةنا، گةکة خ بةآلم ئاتثن

گـةذثن. بـؤ    خؤش بوو هةروا دةست لة ئاتثن بةربدةن و لثیئيسپارتييةکان پثيان 

گةذانـةوة نيشـتمانی    دوای ميکـال  دا پثلؤپؤنثزييةکانيةدةسپثکی کار، لةو جةنگة

و سامؤسـةوة بـة    خيؤس و ص هاوپةميانةکانيان لة لثسبؤسئاتثين لةگة .خؤيان

ئاژوان و پاش گةمارؤيةکی کة سث مانگةی زسـتانی   دانثلدارسواری کةشيت بةرةو 

ي سـةر پرديـان داگـري کـرد و چةنـد      »سثسـتؤس «کثشا، شاری سةخت و قاميي 

  کةسثکيشيان بة ديل گرت.

ناين ئاماجنيان ئةوة بوو کة دوژمن دةسيت بة سةنگةر و بةرةکاين ئثستا يؤ

 پثشةوةي خؤيان ذانةگا و بتوانن ئاوا بةر بة هـةنگاوةکاين دواتـری خةشايارشـا   

بگرن و واديارة کرانةوةی سةرلةنوثي ذثگاکانی بازرگـانی و تؤصـة ئةسـتاندنةوة    

و سةرکردةی مةزين  ي کوذی ميلتيادثس»کيمؤن. «دةچوونةوة سةر شثوازی هؤمثری

ئاتثين پثی وابوو کة بة گرتين خةنيمةت و بارمتة، هةتا ئةندازةيةک زةرةدةکاين 

ئـاتثين،   و ئاريستيدثسـی  زانيـاس ائوو، پ۴۷۸شةذ قةرةبوو دةکرثنةوة. ساصـي  

ذزگـار کـرد،    ، لة دةريادا دةرکـةوتن. ئـةوان قوبرؤسـيان   سةرکةوتوواين پالتايا

و  دا دووبـارة ذوويـان کـردةوة ئثـران     ئةگةرچی مرياين شاران لة ماوةی دة ساآلن

ساز ئةمةش کاتثک بوو کة هثزی دةرياييی فنيقيية سةرلةنوث بوونةوة اليةنگری و 

، بةرةو کردنةوةی بةستثنةکانی ذؤژهةآلتيي مةديتةرانة کرابؤوة. ئةوان وثذای پاک

لث بوو. دوای گةمارؤيةکي ديکة ئةو  ئاژوان کة سةربازخانةيةکي ئثرانی بيزانتيؤن
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بيزانتيـؤن،   بةآلم لة ،وداين دةرياي ذةشيان کردةوة شوثنةيان گرت و ذثگای دةغص

 ی کردة سةر کيژاين شار و خؤی لـة يملهوذانة جووآليةوة و دةسدرثژپائووزانياس 

وبـةرگي   بةرچاوي خةصک خست. ئةو تةنانةت چةشين ئةسـکةندةر، لـةبری جـل   

 ي»مثگابـات «، چاکةت و پاتؤصي ئثراين بة باشتر زانی. پاشان لة ساکاری يؤنانی

ی ذاسپارد کـة وةک بةشـثک لـة ذثککـةوتين     داسکيليئؤنشارةوان يان مريهةرمثي 

ببثتة زاوای. ئةم سـةرکردةية   پائووزانياس نثوانيان، کچثکي خؤی لث  مارة بکا و 

و لةبةر ئةو کـارة نالةبارانـةی کـة دژی خةصـک کردبـوونی       کراية ئيسپارت بانگ

م تؤماتی خةيانةت بة وآليت لة ئةسـتؤی داماصـدرا.   لث ئةستثندرا، بةآلتاوانانةی 

هاوپةمياناين ذزگارکراو سةريان وةبةر جثگرةوةی نةناسراوتری نةهثنا و داوايان 

لة ئاريستيدثسی دادةواين ئاتثين کرد، ببثتة فةرماندة. ئةويش سوثندی پث خواردن 

ـ     ـ ـکة هةتاهةتاية دةست لـة يـةکتر هةصـنةگرن و ل ـ ـة چ دا  ةکوارچثوةی يةکثتيي

کؤبوونةوةيـةک بـن لـة دثلؤسـی پـريؤز.       خاوةنی خةزثنةيةک و جثمبثننةوة و 

  ئيسپارت بؤ جارثکي تر بة نابةدصي ذةزامةندي دةربذی.

ي الو ئثرانييـةکاين لـة پامشـاوةی نيمچةدوذگـةی     »کيمـؤن «لةم ماوةيةدا 

ي کـةنار ذووبـاری   »ئـايؤن «ی پ.ز. شـاري  ۴۷۶ - ۴۷۷گاليپؤيل وةدةرنا و ساصي 

لـة   کةوتـة پاراسـتين پردةکـة. ئثرانـی    » نؤذثيـان «دا و لة  ي گةمارؤ»سترميؤن«

سـةخت و چـذ کةوتنـة     ،شـوورة و ديـواران هـةروةک مةيـداين شـةذ      یپشتةوة

بةرةنگاری. ئةوانةي لة سيستؤس بوون ئةوةنـدةيان بةربـةرةکاين کـرد کـة وای     

وقورووشــی جؤلالنةخــةوي خؤيــان هةصپســاندن و کوآلنــديانن و  قــايشلثهــات 

دا خـؤی ذاگـرت و    ايؤن لة سث مانگةی زستانئي حوکمداری »بؤگثس«خوارديانن. 

بةآلم  ،بشکثنث نةداين ئثراين بتوانث ئاصقةی گةمارؤی دةريايي تثک  هيوادار بوو کؤص

اتثک زمهـةذ و  ـر بوون. کـت و خؤذاگئاتثنييةکانيش بة ئةندازةي ئةوان سةرسةخ

ان نةما و بنةی بذا، بؤگثس تةواوي زثذ و زثوی کـة هـةيبوو ذشـتيية نثـو     يبژيو
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ذووبارةوة. ژنان و مناآلين خؤی بردة سةر ليژةيةک دار و چرپی و بة ماصةوة ئاوری 

زؤری ذثز بؤ بة بةرزی يادی کردةوة و  تثبةردا و پاشان خؤشی کوشت. خةشايارشا

دا کثشـان.   دةژيان و دةسـيت دصـنوايي بـة سـةری     ئةو منداآلنةی دانا کة لة ئثران

وپـةل و پثداويسـتی    کة بنکةيةکي گرينگي گةياندين کـةل  لة دؤريسکؤس» ماسکام«

دةژيـا.  خؤی بوو، خؤذاگرانة و سةرکةوتووانةتر، لةگةص شانازييةکاين پثشووی 

 کة گثذانةوةی چريؤک و بةسةرهاتة سةرةکييةی بة داذمـاين سثسـتؤس   هثرؤدؤت

دا دةذوا و دةصث پاش ئةوةی تةواوي بنکة و  کؤتايي پثدث، بة شوثن قسةکاين خؤی

ـ     بارگاکان گريان، هيچ نووسـان و   ثیـکةس بة ديلـی نـةگرت، ئةگـةرچی زؤران ت

سةرةجنام سةربازخانةکةی ). ذةنگة f۱۰۳(هثرؤدؤت، کتثبی حةوتةم، » اهةوصيان د

  بة فةرماين پادشا پاشةکشةی کردبث.

 سـةرلةنوث لـة بيزانتيـؤن    ونةبـذابؤوة   پائووزانياسي هثشتا چارةنووس

ت پتـر بـة   کردبث، هةصـبة  . ذةنگة هثندثک اليةن پشتيوانييان لثسةری هةصدايةوة

شثوةيةکي نةهثنی و لةبةر پلة و پاية و کةسايةتيي خؤی. چةنـد ساصـثک لـةوث    

ئثـرانيش  ووثـژ لةگـةص    مايةوة و حوکماتی کرد و بـة ذووذاسـتی دةسـتی لـة وت    

و پثداگری  ئةوةندة سوور هةصنةگرت. دةصثن داوای کچی شای کردووة و خةشايارشا

کة ئارتاباز بـث،   دا و کة باشترين پسپؤذي خؤی لة کاروباری يؤنانهاتؤتة بةرچا

. ئارتابـاز و بنةماصـةکةی هـةتا کؤتـايي هـاتنی      داسـکيليئؤن ناردووة بؤ گرتين 

هةر لةوث مريهةرمث  بوون. سـةرةجنام ئـاتثين بـة     سةردةمي ئيمپراتؤريي ئثران

لة بيزانتيؤن دةرپةذاند، بةآلم پةنای بردة بةر قةآليةک  زانياسيانپائووکةصةزةذي 

ذانةدةگةيشـت. بةذاسـيت ئـةو     کة تـازة دةسـتيان پثـی    لة ترؤئاد» کؤلؤناي« لة

ذووداوانةی کة بة سـةری هـاتوون لةگـةص ذؤژ و ذثکـةوتيان بـة دروسـيت ذوون       

چـاو کـردةوة و    ن لةگةص يـةک بةآلم سةرةجنام ئيسپارتييةکانيش خؤيا ؛نةبؤتةوة

ذايانسپارد بگةذثتةوه نيشتماين و ذايانگةياند کة دوژمـين گةلـة. لـة ئيسـپارتی     
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نيشتمانی، ئاخرييةکةی تامةزرؤبووين بؤ دةسةآلت کثشةي بؤ نايةوة. بة بيانووی 

ـ ، لثی دةست تثکةص کردن و پيالنگثذاين لةگةص هةلووتةکان ان وةخؤکةوتن و گوتي

ي شؤذشـگثذانةی کـؤن و کـةونارای    يگؤذی ياسای بنـةذةت  هاتنةوة ئاواتةخوازي

کة پثشتر  ئوومثنثسئيسپارتة. هةر بؤية حوکميان بة سةردا سةپاند و چةشين کلث

  و مةينةتبار سةريان تثدابرد. کوشتبوويان، بة شثوةيةکي تاص

شـيان  ي»تثميستؤکلثس«گؤيا بةصگةنامةکاين لثپرسينةوة تثهةلپثچاين پثی 

تثوةداوة و بة تاوانباريان داناوة. تثميستؤکلثس لةبةر کردةوةيةکي پارثزگارانة و 

دةژيا.  دا دوورخرابؤوة و لة ئارگؤس ، بة باری سياسیپثدزکانةی دوای شةذی ئاتثن

م پاش ذةوينثکي پذ لةوثوة بانگيان کردة دادگا و سةری وةبةر فةرمانةکة هثنا، بةآل

هثنـا.   و سةری وةبةر باصي پاراسـتين شـای ئثـران    فةرتةنة خؤی گةياندة ئاسيا

دا وآليت تووشی ۴۵۶خؤش بوو، بةآلم واديارة کوژراين لة ساصي  کةيف خةشايارشا

ي کوذی جثـی گرتـةوه کـة    يةکةم هاصؤزکانثکي درثژخايةن نةکردووة. ئةردةشثری

وگؤذی دةسةآلتة بؤ يةکـةم جـار گؤنگـةص و هـةرای خوثنـاوي و       هةصبةت ئةم ئاص

تثکهةصچوونی نثو کؤشکي پادشايةتيي ئثراين بة دواوة بوو. تثميستؤکلثس ذةنگـة  

بکـةوث. شـای تـازة     لةو سةروبةندةدا هةلی بؤ ذةخسابث کة چاوي بة ئةردةشثر

ي نثوپةذی ئييؤنيية. ئةم شارة کة لةبةر نانةکةی »ماگنثزيا«کردبووية حوکمداری 

، هثشـتا  المپسـاکؤس نيزيکـي ميلثـت و    ناوبانگي دةنگي دابؤوة، وثذای ميووسی

لة ماگنثزيا  ۴۶۰. تثميستؤکلثس ذةنگه ساصي نثو يةکييةتيي ئاتثنةوةنةچووبوونة 

  دوايي کردبث. کؤچی

کة ئاتثين هثنابوويانة ئاراوة، لةبةر قةوماين » شةذي تؤصة«لةم قؤناخةدا 

لة ماوةی بيست  ا. ئةوةی ذاسيت بث ئاتثنکر لثبثدةنگةی  کؤمةصثک ئاژاوة لة يؤنان

جار پةالماری گةورة و بـةربآلوي بـؤ سـةر ذؤژهـةآلت      سث ۴۴۹تا  ۴۶۹ساصي نثوان 

ـ    ئةجنام دا. ئاتثنی ة ـلةبةر ذاپةذينی هثندثک لة ئةنـداماين يةکييةتييةکـةيان ک
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بوونی هةتاهةتايي نابوو، کةوتبوونة تةنگةژةوة. هةر بؤية  پثيان لة سوثندی يةک

دا لةتةک ۴۵۹و دواتر لة ساصی ينتو کؤر بذينی داخ و کةسةر لةگةص ئثجيناروثذای دة

  هاتن. شةذ خودی ئيسپارتيش لثکيان دا و بة

سـةرکةوتين   ليکيـا ی »فاسـثليس «لـة   يان دةوروبةری، کيمـؤن  ۴۶۶ساصی 

بةرلـة پثکهـاتن   وةدةست هثنا. پثويست بة وةبريهثنانةوةية کة ئةم کؤچةرنشينة 

ـ   ـ ئوورمي«اری ـلةسةر گريانی، گةمارؤ درا. کيمؤن لة زارکـی ذووب ـ » نؤدث زی ـهث

و قوبرؤسـييةکاين هاوپـةميانی    ، کليکييةکانکراوةی فنيقييةکان دةريايي و نؤژةن

سـةريان دة   ارؤی تاسـؤس بةآلم پاشان ذاپةذينثک و دوو سـاص گـةم   ؛شکاندن تثک

دادةنـدرا.   تـرازاين نثوانيـان لةگـةص ئيسـپارت     سوثية نا. ئةم ذووداوانة بة لثـک 

دوورخرانةوةی سياسيی کيمؤن لة سـةردةمي دمثـوکراتيزة کـردين توندذةوانـةی     

  قةوما. دا ياسای بنةرةتيي ئاتثن

، نةدا، ذثبةراين تازة و توندذةوی وةکوو ئثفيالتثسلة مةودای ئةم ذووداوا

ی الو، هثرشثکي بة پـذتاويان بـؤ لثوارةکـاين    »پثريکلثس«کة خثرايةکي کوژرا و 

دةست پثکرد و بة هثزثکي کةم و بة پاصپشـيت سـةرکةوتين    ذؤژهةآلتيي مةديتةرانة

بزووتن. دمثوکراتةکان، بةپثچةوانةی گوتةی تاقمثک لة نووسـةراين دژی   کيمؤن

تؤصـة نـةبوون لـة    ئةستاندنةوةي ، کةمتر لة کيمؤن تامةزرؤی دميؤکراتی يؤنانی

چونکة لة اليـةن حکوومـةتاين هاوپةميانـةوة     دا ئابووريي ئاتثن . لة ذاسيتئثران

دة دةدرا و خةرجی تثچووين گةشتييةکانی بؤ قةرةبوو دةکرايةوة، خؤی ئامادة ياري

دا، دروست بةرلـة دةسـپثکي شـةذی ئاشـکرا     ۴۶۰کردبوو بؤ شةذ. کاتثک لة ساصي 

 ۲۰۰، دةستيان ئاواصة بوو، هثزثکي دةريايي کة پثکهاتبوو لة و ئثجينالةگةص کؤرينت

 بـزووتن. پاشـان ميسـری    تر بة مةبةسيت ئازاد کـردين قـوبرؤس  گةمث، جارثکی 

تيکؤس ذاپةذی و هثـزی  ثسامثکوذی پ، ليبيايي سیؤخواروو بة ذثبةرايةتيي ئينار

  بةرباس ذؤيی بؤ ياريدةدانی.
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و يةکييـةتيي   ان پادشايةتيي ئثرانتوندترين تثکهةصچوونی نثو شةذی ميسر

ی ساتراپ کـوژرا. هثـزی دةريـاييي    »ئامخةن«شکان و  بوو. ميسرييةکان» دثليان«

ـ » دژی سـپی «دا شکايةوة و کةوتة گةمارؤداين »نيل«دةسةآليت بة سةر  يؤنان ة وات

و ئـةو ميسـرييانةوة بـوو کـة     و مادةکان ئثرانييةکان«کة بة دةست  قةآلي مثمفيس

بةآلم دةسةآلتيان هةر  ؛)۱۰۴، کتثبی يةکةم، د(تووسيدي» بةشداری ذاپةذين نةببوون

ـ  «ئةوةندةی بذ کـرد. ئـةم شـةذة کـة تووشـی       » ةوراز و لثـژان ببـؤوة  گـةلثک ه

ماوةی چةند ساصثکي درثژة کثشا و ئيمپراتؤری بة  ،)۱۰۹(تووسيديد،کتثبی يةکةم، 

، ساوةساو دةجووآليةوة. ئارتاباز سةرکردايةتيي هثزی دةريايي دةکرد و مثگـابيز 

تيي هثـزی  ، سـةرکرداية و ساتراپي ئثستای سـووريا  ۴۸۰الوترين سةرداري ساصي 

ي بة ئةستؤوة بوو. گومانی تثدا نيية کة ئةم ئارتابـازة هـةمان ئارتابـازی    يزةمين

گؤذ، ئـةو   گابيز ناوي دثتةثکؤنةسةرداری بةئةزموونی پثشووية و کاتثک لةگةص م

دا،  ووثژةکـانی ئاشـتی   و لـة وت  وةپثش دةکةوث و چ لثرة و چ دواتر لة قـوبرؤس 

؛ کتثبـی  ۷۷، ۴؛ ۷۵، ۱؛ ۷۴، ۶، کتثبی يازدةهـةم،  (ديؤدؤرووس نپثکةوة دةردةکةو

ئازاد کـرد.  » دژی سپی«شکاند و  گابيز ميسریثم ۴۵۶). ساصی ۴،۵؛ ۳، ۲دوازدهةم، 

هاوپةميانان بؤ ماوةی ساص و نيوثک خؤيان ذاگرت و لة ئاوذثژگـةی ذووبارةکـة   

 ؛ةياهنثشت ئارتاباز دةسيت بة ذث و ذةوگةی ئاوی ذابگامةتةرثزيان لثدا و واديارة ن

بةآلم ديسانيش هةردووک ال بثهوودة چاوةذوانی ئاکامي ذووداوةکاين يؤنان بوون. 

ذاسپارد کة هثندثک زثذ هةصبگرث و بذوا و وةکوو  ١سةرةتا ئةردةشثرشا، مثگابازی

، بةآلم چونکة وا دةرکةوت کـة ئـةم زثذانـة    دياری بيدا بة ئيسپارتی دوژمنی ئاتثن

دا بـةکردةوة  ۴۵۵ - ۴۷۵دانةوة. ئاتثن لـة سـاآلين    ناکرث، بذثکيان گلثکيان پثکار

هثنان. ئثجينای داذماند و بة شـثوةيةکي کـاتی    رکةوتنةکاين وةدةستزياترين سة

زثذی ئثران، بةآلم ئةم شةذانة بة زثذ وبث  ؛ دا شکايةوة»بووتيا«دةسةآلتی بة سةر 

                                                            

  بث. دا بةم ناوة هةبووبث و کوذی مثگابات۴۸۰ذةنگة دةرياساالرثک لة ساصي  -١
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تني و تاوي ئةواين بة با دا و ميسريش تةنيا تؤزة بذستثکي ديکـةی وةبـةرهات و   

مثگابيز لـة کـارثکي ئةندازيارانـةی تايبـةيت      ۴۵۴ئةويش زؤر درةنگ بوو. ساصي 

اری نيل هةصبةسـت و شـةقةجؤگةيةکي لثـدا و    ـةراخ ذووبـدا بةندثکی لة ق ئثرانی

و » پرؤسـؤپيتيس «لـة دوذگـةی    اتثنييـةکان کردی بة لةمپةری نثوان خؤيـان و ئ 

کةشتييةکانی لة جووصة خسنت و بة پشتيوانيي ذةشةبا و تؤفان دةسـيت بـة سـةر    

گرت. تـةواوي کةشـتييةکانيان تثـداچوون و گؤيـا      دا جثگای لةنگةر و دامةزرانيان

خؤيان بة دةستةوة داوة. تةنيا تاقمثکي کـةم   شةش هةزار يؤناين لةگةص ئينارؤس

ذابکـةن. هـةروةها   » بةريقة«توانيويانة بة دةشيت شؤرةکات و خؤصةپؤتةدا بةرةو 

پةلة گةمثيةکی پشتيوان کة بؤ شکاندين گةمارؤ درةنگ گةيشتبووية و بريتی بوو لة 

ةی کة ئاتثن و هاوپـةمياناين هـةر بـة    . خؤ ئةوپةجنا کةشيت، لة ذثژاوگةدا تثما

ي يتثوةچووبن يان نا گرينـگ نييـة، بةصـکوو گرينـگ گـةورةي     کةشيت  ۲۰۰هيوای 

کارةساتةکة بوو، چونکة بـة کؤتـايي هـاتنی سـةرکةوتنةکاين ئـاتثن دادةنـدرا.       

ئةگةرچی ئثرانييةکان کة هثشتا نةيانتوانيبوو بة سةر گريوگرفتـةکاين ناوچـةی   

تامثکي ئةوتؤيان دةسکةرةوةکةی ببةزثنن، ةدا زاص  بن و جةماوةرئاوذثژگةی ذووبار

  لة سةرکةوتنةکاين خؤيان نةچثژا.

وثذای ديلةکانی گةذايةوة نيشتمان. وةختايةک گةيشتةوة تةماشای  مثگابيز

هـةر بؤيـة   » ووذةية.ت برای زؤر لة ئينارؤس پادشا لةبةر کوژرانی ئامخةنی«کرد 

تـةنيا بـةو مةرجـة دوايـني      ١کةوتة پاساو هثنانةوه و گوتی کة خةصـکی بيبلـؤس  

مةتةرثزی قاميی خؤيان بة دةسـتةوة داوة کـة لثيـان خـؤش بـی. ئاخرييةکـةی       

بــةآلم  ؛ةوةنئــةم بةصــثنةی دا و مثگــابيز ديلــةکانی لــةوث دوورخســت ئةردةشــثر

ي دايکةشا، يةکثک لةو شثرةژنانةی کة هةسيت خؤی نةدةشاردةوة و »ئامثستريس«

لثکدالثکدا هةوصةکانی پادشای بؤ هاويشتين هةنگاوي ئاقآلنة تووشی کؤسپ و گرث 
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دةکرد، سةرةجنام بة چةشنثک ذقةکةی خؤی ذشت. دةصثن پثنج ساص دواتر دةسـتی  

يؤنانيشی لةگةص پةذاندووة. گةياندؤتة ئينارؤس و لة قةنارةی داوة و سةری پةجنا 

  .١ذاوةستا و لةوث دژی پادشای ئثران سووريا ةگابيز يؤنانييةکانی ديکةی بردثم

ئةو دوو لةشکرةي کة چووبوون هةتا دةمکـوتی بکـةن، پثـی نةوةسـتان و     

ارثکيان دا درثژةی بة ژيان داوة، بةآلم لةبةروةی ج شکاندين. دةصثن لة کؤشکی مريی

گيانی پادشا کةوتؤتـة  لة ذاودا بةرلة پادشا تريی نابوو بة شثرثکةوة و پثی وابوو 

مةترسی، سةرلةنوث تووشی گرفتاری دةبث و دوور دةخرثتةوة بؤ تاراوگة. دواتـر  

  دا دةمرث. ساصی ۷۶دووبارة بة سةر دةکرثتةوة و پادشا دةيالوثنثتةوة و لة تةمةين 

وگؤص بةرچاو دةکـةون و هـةموويان    ندثک گرثسةبارةت بةم بةسةرهاتة هث

ة. لـة هـيچ   واسن کـة سـةربوردةکة دةگثذثتـة   يتثبةستةی کةسايةتيي خودی کتثز

دا مثژوونووس باشتر لثرة دةريناخا کة چةندة دصةذاوکةی ئـةوةی بـووة    شوثنثک

هــةتا وةبــةر دصــي ســةرلةبةری جــةماوةری ئاســايي بکــةوث. بــؤ وثنــة هــيچ  

مابـةيين دوو  » هؤمثرييانـةی «شـةذی دةسـتةويةخةي   تثکهةصچوونثک نييـة کـة   

سةرکرداين تثدا نةبث. وةختايةک دةصث پثنج ساص دواتر، ئثمة دةباتةوة بؤ ساصـي  

. بذاوةتةوة و ديلةکانيش ئازاد کراون (؟) ، واتة ئةو دةمةی کة شةذ لةگةص ئاتثن۴۴۹

ذثــزی بــة الی پادشــاوة ذاگــرياوة. هثشــتا  هــةروةها ئــةو ســةردةمة مثگــابيز

 ی پ.ز. ذووی دابث. جا ذةنگة کتثزياس۴۴۹هةصگةذانةوةی مثگابيز دةبث دوای ساصی 

ـ   ـ ـتةنيا بة لة پةنا يةکتر داناين سةرپةذاندين پـةجنا ي  - ۴۵۴ة ساصـي ( ـؤناين ل

  ٢وة، تووشی هةصة بووبث.کة هةصگةذابؤ ؟)دا و دواتر لة قةنارةداين ئينارؤس۴۵۳

ذازی  و ئيسپارت ی پ.ز. ئاتثن۴۵۱وردةوردة شةذ خاو بؤوة. ساصي  لة يؤنان

  بوون کـة بـؤ مـاوةی پثـنج سـاآلن دةسـت لـة شـةذ و تثکهةصـچوون هةصـبگرن.          

                                                            

1 - Ktesias epitome, 66 ff. 

2 - Cf. David M.Lewis, Sparta and Persia (Leiden, 1977). 51,n.5 (Ed). 
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ةمييـةوة  گ ۲۰۰ی پ.ز. کيمؤين پري لة تاراوگة گةذايـةوة و بـة خـؤی و    ۴۵۰ساصي 

سةرلةنوث پةالماری قوبرؤسی دا. ئاتثن هثشتاش دةيهةويست کة خـؤی بـةهثز و   

، »دراکة«، وةکوو لةشکرکثشانةکةی سامناک بنوثنث، بةآلم دوايني هثرشی کيمؤن

 نيقیي ف»کيتيؤن«نابثتةوة. دووپات  سةملاندی کة دووپاتی ئةوةی پثشتر قةوماوة،

خؤی بة دةستةوة نةدا. نثردرانی شثست کةشيت بؤ ناوچةی ئاوذثژگة بة مةبةسيت 

ـ     ةسةر ذثگـای  ـپشتيوانی لة خؤذاگری و بةرةنگاری، نـةيتواين ببثتـة لةمپـةر ل

بـة   نی. سةردآرثکي ئـاتث کة هثزةکاين خؤيان بنثرن بؤ کليکيية ئارتاباز و مثگابيز

لـةوث کـوژرا و ذةنگـة لـة هةصـمةتثکي سـةرکةوتوودا        ناوي ئاناکسـي کـراتثس  

توانييـان کـة قؤشـةنچيياين     ۴۹۷وةکوو ساصـي   وةبةرهاتبث. پاشان ئثرانييةکان

ماين دا بةذث بکةن. کيمؤن کة بة نةخؤشی مرد، دوايني فةر خؤيان بة باصي باکووری

سةبارةت بـة   خؤی دا هةتا گرث و کؤسپةکانی سةر ذثگايان وةالبةرن. ئاتثنييةکان

بـةآلم   ؛دا سةرکةوتوون (فاماگووستا) ذايانگةياند کة لة دةريا و ويشکاين ساالميس

  قذة و هةرا تةنيا دةسکةوتيان بوو. دا پاشةکشةي بث لة ذاسيت

فايدةيـة و ئارتابـاز و    ر دوو ال بؤيان ذوون بؤوة کة شةذ بـث سةرةجنام هة

ی »کاليـاس « ووثژيان دراية. نوثنـةری تةواودةسـةآليت ئـاتثن    ئيزين وت مثگابيز

ةوة و يکشـا رو ميس وبرؤسبوو. ئاتثن بؤ هةميشة لة ق برای کيمؤن دةوصةمةندی ژن

. نووسةرانی دواتر ئثرانيش دةستةبةر بوو کة تازة گةمثي شةذکةر نةنثرثتة ئثجينا

ــةکاين    ــة دوذگ ــنووران ل ــة س ــةبارةت ب ــدؤنني«س ــا١ي»کلي ــة  ليکي و بةردةآلن

واديـارة سـةبارةت بـة گؤذينـةوةی     دواون.  ئاوهةصدثرةکاين ذؤژهةآليت بؤسـفؤر 

ووثژثک کرابوو.  دا، وت چةک لة ئاسيای بچووک ديلةکان و هةبوونی ناوچةيةکي بث

وا بذيار درا کة تازة ئاتثن لةوث سـةربازگةی نـةبث و بةردةنووسـثک دةربـارةی     

دةريدةخا کة پثشتر ئةم کـارة کـراوة. وةک دواتـر بؤمـان     » ایيترثئثر«کاروباری 

                                                            

 .دةرةوةی ئةم کةصپةبةرد و قةپؤزةية ئثستا پثی دةگوترث گثليدؤنوو -١
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(ئةگةرچی ذةنگة تةنيا بةو ماناية  ١شوورةيان نةبووبث.شارةکان بث دة،دةگثذنةوه 

ي دةربذی کة هثزةکاين لة ذةخی يذةزامةند بث کة چی ديکةيان بصيند نةکةن). ئثران

نابوو  کراو بپارثزث. کةواية ئثران پثی لث دةريا نيزيک نةکاتةوة و مةودايةکي دياری

ذاون و ئاتثن لةسةر دؤخی جاران لة نثو يةکييـةتيي  کة شارةکان بةکردةوه لثی داب

بةآلم وثناچث کة پادشای گةورة دةستی لـة   ؛ذؤييةدا د دةسيت بة سةريان» دثليان«

وةرنـةگرتبث! لـةم قؤناخـةدا     ي خؤی هةصگرتبث و پيتاکی لة ئييؤنیيداوای ياساي

دا ئـاتثن  ۴۱۲ک لـة ساصـي   مريهةرمثةکان پيتاکيان بؤ کؤنةدةکرايةوة، بةآلم کاتث

تووشی بارودؤخثکی يةکجار نالةبار بؤوة، داريووشي دووهةم جارثکي تر ئـةرکی  

  داين پيتاکي وةبري هثنانةوة.

ستی بة ةدا بؤ کؤتايي هثنان بة شةذی گةورة، ه لةم پثکهاتنةی دوايي ئاتثن

ةی ئـةو بـذة   وؤکردنةمافی ئاتثن بؤ ک چونکة لةوي بةو الوة، ؛سةربةرزی نةدةکرد

بةشةی کة بة مةبةسيت پاراستين هةرمثة هاوپةميانةکان ديـاری کرابـوو، قـذةی    

لةسةر بوو. ئاتثن لةسةر ئةم ذثککةوتنة نةدةذؤيي و بانگةشةی بؤ نةدةکرد. گؤيـا  

تننامةية ذاوةستاوة کة وئاتثن دواتر پةصپ و بيانووی دؤزيوةتةوة و دژی ئةو ذثککة

بةآلم مثژوونووسثک بة نـاوي   ؛ی پ.ز. قبووصيان کردووة۳۸۷ئيسپارتييةکان ساصي 

 اماژةيةکيش لةـئةم قسةية بة دةنگؤ و هةصبةستراو دةزانث. تةنانةت ئ تثئؤمپؤس

دا واديارة کة  . لةگةص ئةمةشگريؤدةی گثژاو بووة کة ئةو سةردةمة کالياس ئاراداية 

ئييؤنيية ئاشتی باصـي بـة سـةر    تايي و بنةبانی خؤيان. دوژمنايةيت گةيبوونة کؤ

ذوونيان کردؤتةوة کة سـةدةی   کثشا. ئةگةرچی شوثنةوارناسی لثرة و لة قوبرؤس

پثنجةم و چوارةم لةچاو سةدةی شةشةم و سثهةم تثـری و تةسـةلی کـةمتر ذووی    

  تثکردوون و دةسکةوتی هونةريش هثندة بةرچاو نةبوون.

                                                            
1  - Thuci. III,32.2 (427 B.C); cf VIII.31.35.41.50.62 etc…(after 413). 
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  پ.ز)ی ۳۸۷ - ۴۴۹سةرلةنوث زاص دةبثتةوة ( انئثر -۵
  

  پ.ز)ی ۴۱۳ - ۴۴۹( ئةلف: مريهةرمثةکان و يؤنان
دا، هةتا دةهات و زيـاتر تـؤز و خؤصـي     تةنانةت لة ماوةی شةذة گةورةکان

ـ     تثکهةصچوون دةنيشت و ذؤدةمرکا، يؤناين و ئثرانی ةکتر پتـر بـةرةو ناسـيين ي

ــادةميزاد  ــا و وةک ئ ــةنگاويان دةن ــواری  ه ــی. گةشــةی ب ــةکتريان دةذوان ــة ي ل

و هةروةها توثژينةوةی ئاسـةواری هونـةری، هـةروةک     شوثنةوارناسيي تورکيا

، پذشـنگثکي ذوونـاکتري خسـتؤتة سـةر     ١بة جوانی گوتوويةتی »کؤک«پرؤفسؤر 

لـة بةسـتثنی   .» لة ئانـاتؤلی  و يؤنان ن ئثرانتثکهةصچوون و يةکتر ناسيين نثوا«

کةم  دا کؤمةصثک نةقص و نةزيلة و قسة و باسی جةماوةری ئثرانی، يان النی ئةدةبيش

ـ  تاقمثک لة گةورةپياوانيان هاتوونة گؤذ، کة گـةرم  ـ   وذوگ ةواو ـتر لـة مثـژووی ت

وان دةخةنة بةرچاومان. زؤربـةی ئـةم وثژةيـة    ذةمسي و سةربازی، ذوخساری ئة

زايني کة لة دثذةکاين دواتردا خؤی دةنوثنـث و   سةبارةتة بة سةدةی چوارةمي پثش

کةوتوونة گثذانةوةيان کة بـة چـاوي خؤيـان     بةتايبةت کةسانثکي وةکوو گزنفؤن

  .هةمووان کؤنتر کتثبی هثرؤدؤتة ذووداوةکانيان ديتووة؛ بةآلم لة

هـةرا و ئاژاوةکـاين دوای    ،ئةو زةمانةی کة ئيسپارت۴۶۹دةوروبةری ساصي 

دوو ذةنگة ، ٢»پشتيوانيي نوثنةران«کؤمةصةي  دةرهةصبوونیشةذی خستة ئةستؤی 

کـوژرانی نوثنـةرانی    یزادةی ئيسپارتی داخواز بووبن هـةتا بـؤ قـةرةبوو    ذةسةن

. ئـةو  دا، خؤيان بدةنـة دةسـت خةشايارشـا   ۴۸۰ - ۴۸۱لة ساصي  نثردراوی ئثرانی

ي فةرماندةی هثزةکانی پاسـةوانی  »هيدارنة«دووانة لةسةر ذثگای خؤيان تووشی 

ا. تؤرةمـةی هيدارنـة دواتـر بـة     کر لثو بة گةرمی پثشوازييان  تثرمؤپيل  بوون لة

. کـةچی هيدارنـة لثـرةدا    اتی بوونة مريهةرمثي ئةرمةنستانشثوةيةکي نيمچةمري
                                                            

1  - In The Hellenic Society’s Archaeologicad Reports for 1970-1(P.60). 
2 - Tal thybios. 
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هـةر  زؤر جـاران   باسی کراوة و ئةم پلةية» لثواری دةرياسةرداری پياوانی «وةکوو 

اوة، بةآلم واديارة دةبث لـة مريهةرمثـةکان بـاآلتر بووبـث. لـةو      کر لثبثدةنگةی 

 نةبذابؤوة. هيدارنة لة جةنگةی نـان  و ئاتثن دا هثشتا شةذی نثوان ئثران سةردةمی

بـةذثزان ئثـوة   «دا، وثذای تاريفی ئازايةتيي ئيسپارتييةکان، پثيان دةصث:  خواردن

بؤچی بة دؤستايةتيي پادشاي ئثمة ذازی نني و ذوو وةردةسووذثنن؟ دةتـوانن بـة   

اسـان دادةنـث. بثتـوو    چاوي خؤتان ببينن کة پادشاي ئثمة چةندة ذثـز بـؤ مثرخ  

بةردةست بن خةشايارشا پلة و پايةی بـةرزتان بـؤ وةبـةرچاو دةگـرث و ذةنگـة      

ــد ناوچــة و مةصــبةندثکی يؤنــانيش بکاتــة   بــةذثوةبردن و بةرپرســايةتيي چةن

  دا گوتيان: بةآلم ئةوان لة وآلم» !باربووتان

هثژای پايةبةرز، لة قسةکاين ئثـوةذا وا دةردةکـةوث کـة نةچوونـة نثـو      «

دا ذوونـة و   مةبةسـتةکة لـة بـريی بـةذثزتان     اليةکیي کثشةکةوة و تةنيا يقووآلي

کةی ديکةی نةخؤياية. ئثوة چاک دةزانن کة بةندايةتی چةنـدةی سـووکايةتی   الية

بةآلم هةرگيز تام و چثژی ئازاديتان نةچثشتووة و نازانن تاصة يان شريين.  پثوةية،

ن کة بؤ پاراستين نةک تةنيا بة يدةفةرموو تلةزةتی ئازاديتان زانيبا پثتام و ئةگةر 

، (هثـرؤدؤت » بةصکوو تةنانةت بة تةورزينيش گيامنان بـةخت بکـةين   ،سةرةنثزة

). ئةوسا ئةوان درثژةيان بة ذثگای خؤيـان دا و گةيشـتنة الی   ۱۳۵کتثبی حةوتةم، 

ئيسـپارتييةکان    نني خؤمـان لـة  بةآلم خةشايارشا گوتی ئثمة دةتـوا  ؛خةشايارشا

  باشتر بنوثنني و ئيزين دان کة بة ئازادي بگةذثنةوة.

نةدةگةذا، بةصکوو بة دياری و خـةآليت پادشـايةيت    پلةی ساتراپی بة مريات

خبرث. دةکـرا پلـةيان پتـر هـةوراز      دادةندرا. ساتراپثک نة دةبوو بکوژرث و نة لث

بـةآلم سـاتراپةکانی    ؛ةو سةرتر چوونبةرکة چووبا، هةروةک بنةماصةي ئارتاباز 

بةرايي ببوونة مةزنةپياوي خؤجثيي يان دةرةبةگانی ديـار و بـةرچاو، ئةگـةرچی    

ی ةخودی شا بة مصکداری ياسايي دادةنـدرا. هـةروةک سةرهةصـدان و هةصـگةذانةو    
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تةنانةت بة الی پادشاشةوة کـارثکي  مريهةرمثةکان (ساتراپةکان) دةرياخنستووة، 

وزاريـان هةصـکةنث. لةبـةروةی ئـةم      ئـةم بنةماآلنـة لةسـةر زةوی   دژوار بوو کة 

مريهةرمثانة جةغزی دةسةآليت خؤيـان دةناسـی و لثـی شـارةزا بـوون، ئةگـةر       

يةکثکيان کارةکةی لة چنگ بووبايةوة، بثتوو کوذ يان خزمثکي نيزيکی لثوةشاوةی 

نة بـوو کـة   وشوث گومان ئةو جثگای دةگرتةوة. هةر لةسةر ئةم داب و ذث بووبا، بث

ةکـان، واتـة تـوخم و تؤرةمـةی ئارتابـاز بـؤ ماوةيـةکی        »فارناکيـد «خانةداين 

وو، بگةورةشار نة داسکيليئؤن١بوون. داسکيليئؤندرثژخايةن حاکم و دةسةآلتداری 

قةآليةکي سةخيت سروشيت و هةصکةوتين لة شوثنثکي لةبار، دةيتوانی بةآلم وةکوو 

دا دامةزرثنث و بة جواين  ای بةذثوةبةرايةتيي مريی لة نثو خؤیودةزگ خةزثنة و دام

وايان پث باشـتر   بة دابی ئثرانی ذثگاکان پثکةوة ببةستثتةوة. خودي فارناکيدةکان

دةصـث دةسـتيان بـة     بوو لة ناوچةيـةکي پـذ چـؤم و ئـاو بـژين و وةک گزنفـؤن      

ی زؤر و ماسی ذابگا. لـة نيزيـک سـووچی باشـووری خؤرهـةآلتيي      گؤشتةنثچري

دا  ، لة قؤناخی جياجيـای مثژوويـي  و دةورانپشيت ئةرگيلی ٢»گؤيل ئثستا مانياس«

دؤزراونةوة.  ولةيت پةيکةری تاشراو و هةصکةندراوي زةمانی هةخامةنشييةکان کوت

ن بةردةگؤذی داتاشراوي جوانن کـة بـة دابـی بـةردةگؤذی     گومان هثندثک لةوا بث

ةوة. ـدراونـان ذازثنـةروويـة الی سـيؤناين نةخشثندراون و بة دارةخورمايةک ل

يـان کردؤتـة   »ذينـداکؤس «لـة سـةرةتادا دؤصـي     وا دةگثذنةوة کـة يؤنانييـةکان  

لـة چةنـد    بـريتني شوثنةوارةکاين ديکة . کؤچةرنشيين خؤيان و لثی بنةگر بوون

                                                            

تاقــة داســکيليئؤنثکي کــة لــة بةصــگةنامةکاين کــةونارادا باســی کــراوة، لــة لثــواری  -١
درامخا  ۵۰۰وپثک پيتاکثکی کةمی کة برييت بووة لة  بووة و بة شثوةيةکي ذثک کينثريکووس

ئةوةی کـة دةبـث ناوةنـدي    ؛ بةآلم تةواوي توثژةران يةکدةنگن لةسةر [دراخم] داوة بة ئاتثن
لـة کتثبـی    بووبـث کـة سـترابؤ    ساتراپي لة جثگای ديکةی نيزيک زرثبـاری داسـکيليتيس  

  دا باسی دةکا. جوغرافيای خؤی
  گؤلی مانياس. -٢
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گومـان بـة دواي يـةکتردا ذيـز کـراون و دميـةنثکي        قةوارةی تةخت و ذثک کة بـث 

نةخشينيان بةدي هثناوة و دةبث سةر بة الديوارثکی گةورةتر بن. ذةنگـة مـةزارثک   

وة و ناوبانگيان ذؤيشتووة. ساز کرا و پاشان کليکيية ليکياوو ئةوةی لة ـبووبث وةک

ث وبيان وةک هثندثکان پثيان واية دةبث سةر بة ژوورةوةی پةرستگايةکی ئثراين بو

دثتـة  لة جثگايةکی تر دميةين بـزووتين ئاپؤرايـةک    ١کة بة ديواران دةورة دراوة.

دا  ان لثی سواری ئةسپ بوون و سواران و غوالمانی پيادة لة ذکثفيـان ژنبةرچاو کة 

ارةبانةيةکي پذ کة دوو ئةسپ ذايدةکثشن و دوو تةگةری گةورةی ديـارن،  دةذؤن. ع

بــةردينی مردوويــةکي تثــدابث و داپؤشــرابث. دميــةنثکي تــر  ذةنگــة تــابووتثکي

کران دةخاتة بةرچاو. کؤمةصثک چـاوةش لةسـةر ديـوار يـان      وذةمسي قوربانی ذث

ـ  ان ذيـز کـراون.   سةکؤيةکي بصيند دانيشتوون و سةری ئاژةآلين قوربانی لةبةر پثي

قيمةت گران بووبـث کـة ذةنگـة بنةماصـةی      هةرچؤنثک بث دةبث ئثرة بينايةکي بة

مريهةرمث سازيان کردبث. هةروةها پثويستة بصثني کة بةردةگؤذةکة هی يةکثک لـة  

  نی دةسذؤيشتووی ئةم کؤچةرنشينة زةنگينة بووة.کةسا

ةدةنـةوة کـة   بارگای ئةم مريهةرمثانةی ذؤژاوايي، وآلمي ئـةو پرسـيارة د  

دةپرسن: ئـةرث ئـةو    وخستؤتة سةرةگثژة  زؤرثک لة خوثنةراين کتثبی هثرؤدؤتی

پسـانةوة، باسـيان دةکـا و     بـث  ئثرانيية خوثندةوار و بژاردانة کثن کة هثـرؤدؤت 

ةرةوةی ، لـة د دةيهةوث بؤ ذثکخستين مثژوويـةکي تثکـةآلوي ئثـراين و يؤنـانی    

، زةقيان بکاتةوة؟ لةو بارگايانـةدا  جةغزی ئوستوورةکاين يؤناين و ذةنگة ئثرانی

داندراوة، توانيويةيت چاوي بةو ئثرانی و  هثرؤدؤت کة خؤی بة هاونيشتمانی ئثران

ن. ئةو لة اليةک بوو ديواندار و قةصةمدارانةيان بکةوث کة پسپؤذی کاروباری يؤنان

ورد و  يیدةيتواين ذوونيان بکاتةوة و لة اليةکي تـرةوة دةکـرا کؤمةصـثک زانيـار    

                                                            
1-The LATEST. discussions, by P.Bernard and J.M.Dentzer,both in The 
Revue archéologique for 1969(PP.77ff.and 195ff) argue for funerary 
character for thin too. 
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ذاکثش سةبارةت بة شثوةی ژيـاين ئثرانييـان و دينيـان وةدةسـت بثنـث،       سةرنج

داية کـة نـة    لة کاتثکئةگةرچی جاری واية گثذانةوةکاين هةصةشيان تثداية. ئةمة 

اين ديوة و نة لـة هـيچ جثگايـةک باسـی شـتثکي      ی زانيوة و نة ئثريزماين پارس

لة ذؤژاوا نيشتةجث بووة کة دةيانگوت لة » ئؤستانثس«گومان  بثئةوتؤي کردووة. 

واية ئؤستانثس يةکـةم   گةذاوة. نووسةرانی دواتر پثيان يؤنان وثذای خةشايارشا

ذةنگـة هثـرؤدؤت چـاوي بـةو پثغةمبـةرة       ١.شارةزاية دةربارةی ناوی زةردةشـت 

کةوتبث، گةرچی باسی ناکا و ناوي سةرچاوةکانی خؤشی بةهةصکةوت دةدرکثنـث.  

 دا ی گةورةسةرکردةی ئثرانی کة لة شةذی يؤنان»ئارتاباز«گثذانةوةی سةربوردةی 

وةرگريابـث.   يـد ناوبانگي يةکجار زؤر ذؤيي، نابث لة جةرگـةی بنةماصـةی فارناک  

بةتايبةتی تثشکانةکاين کة پثيـان لةسـةر دادةگـرث، زؤر وثـدةچث لـة بارگـای       

بووة، لة قاو درابن. هةروةها هثرؤدؤت وردةکارييةکاين خؤی » سارد«ذکةبةری کة 

سةبارةت بة پثرستی ناوي سةرکردةکاين خةشايارشا و سةربازانيشـی هـةر لـةو    

ئةگةرچی ذةنگة سةرچاوةيةکي ديکةشـی هـةبووبث و ئـةويش     ؛وةرگرتووةثدةرة ژ

. ناوي کة دةصث دوای نةمانی باوکي ذايکردؤتة ئاتثن ي کوذی مثگابيزة»ؤسزؤپري«

کة بؤتة سةرناوي کاهني ئارتثميس و خزاوةتـة   (خزمةتکاري پةروةردگار) مثگابيز

 سـةر بـاری  گومان سةرچاوةکةی دةچثتةوة بؤ شـاري وة  ين يؤنانيش، بثنثو زما

)ی ئثرانی لةوث برةوی بووة. (ناهيد کة ناوي ئاناهيتا» ئةفزيان«گةذاوي  ذؤژهةآليت

بـة   بيزثـک پـارة الی مثگا هثنـدثک   ۳۹۵ساصي  ئةم چريؤکة بةناوبانگة کة گزنفؤن

دا بةآليـةکی بـة    ئةمانةت دادةنث هةتا ئةگةر هاتوو لة شـةذی داهـاتووی يؤنـان   

ي [پةرستگا]. وةک ديارة گزنفؤن »خواژن«سةرهات، پارةکة بکاتة خثر و خثرات بؤ 

دوای تثپةذبوونی شـةذةکة و تثدانـةچوونی، ئةمانةتةکـةی لـة کـابرای کـاهني       

يةکاين ئؤلةمپيک لة يؤنان. هـةر  ثبةرک و بؤ تةماشاي کثوةردةگرثتةوة کة چووبو

                                                            
1  - Pliny,Nat. Hist.xxx,i.8;cf. Diogenes Laertius’ Introduction S2. 
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پث ناودثر کراوة و  یيئةم ناوة دوای ذووخانی ئيمپراتؤريي ئثران کاهينثکي ئةفزيان

لـوويي  «ذثـزدار   ١دا وةبـةرچاو دث. »پةرييـةن «لة بةردةنووسثکی شاری دراوسثي 

لـة نثـو ئثرانييـاين    » تثکـةآلوي  ديـن «دثتة سةر باسی ئـايني، دةصـث    کة» ذؤبثر

ئةم ذةوتة ئةوةندةی پةرة گرتووة کة ذةنگة دا هةبووة.  اسياي بچووکئوبآلوي  پرش

دا نيگةران کردبـث، نـةکا دينـی     زايني لة سةدةی چوارةمي پثش مريهةرمثي ساردی

  بکرث. ئثران خةيانةتثکي پث

ـ  ۱۹۷۴ساصي   بةردةنووسـثکی يؤنانييـان   لـة سـارد   وثژةراين ئـةمريکايي ت

 دؤزيوةتةوة کة بة خةيت دةوراين ذؤمي نووسراوة (بةراورد بکرث لةگـةص سـاآلين  

دةصثن پوختةی دةقةکة باسی هثندثک بةصگةنامةی کةونارا دةکا کـة   ی ز.؟)۱۸۰-۲۰۰

  يةکي ئةوتؤدا پارثزرابن. ئةم دةقة دةکرث ئاوا وةربگثذدرث:ذةنگة لة پةرستگا

 و نؤهةمني ساصي فةرمانذةوايـةتيي ئةردةشثرشـادا، درؤئافرثنسـی    لة سی 

 يیياسادانةری کردة ديـار  ، پةيکةرةي زثئووسی، حوکمداری ليدييةکوذی باراکثس

وذةمسـي   سيت خؤی. ئةو پثشـةوايانی دينـی هةصـپثچا کـة نابـث بةشـداری ذث      دة

بن. [چونکة پثشةواياين ديين] وةکوو خزمةتکاری يـةزدان   ذازمةندانةی سابازيؤس

ـ ـة پةرستگا و خندث ـ ـؤي ـ ـاجـة تـان ب ـ ـوصينةی دةوری پـةگ ار دةزانـن.  ـةروةردگ

و نة دةيدةن بة  سووتاوةخثر و خثراتيان و  نةزرينة[کةچی پةيذةواين سابازيؤس] 

کاهني کـة   [جا بؤية] ئةوان دةستوور دةدةن بة دؤراتثسی». ما«و نة بة  ئاگديستيس

  وذةمسة ذازمةندانةية بپارثزث. خؤي لةم ذث

، بـةآلم  کثن» ئةوان«دا ذوون نةکراوةتةوة کة مةبةست لة  لة ذستةي کؤتايي

 ساصـي  نيو نؤهـةم  واديارة لثرةدا سـث بةصـگةنامة بـةکوريت خراونـةذوو. سـی     

ی پ.ز. واتة دوايـني ساصـی حوکمـايت    ۴۲۶/۴۲۵دةبث ساصی  پادشايةتيي ئةردةشثر

ة يان تثداچوونی دان بة مةودای ساآلين گةش بث. کةچی بة سةرنج يةکةم ئةردةشثری
                                                            

1  - Xen , Anabasis V.III.6 f; Inschr. von Priene no. 231; cf. the name, 
Megabyxos son of Megabyxos, ib.no. 4; perhaps The priesthood was hereditary. 
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، دةبث بگةينـة ئـةم ئاکامـة کـة ذةنگـة مةبةسـت       لة سارد دين و ذثبازي مةزدايي

دةگرثتـةوة.   ۳۵۹/۳۵۸بووبث و ئةگةر وابث ساصي  پادشايةتيي ئةردةشثری دووهةم

بووة کة بؤ توثژةران بة نـاوثکي   گومان ساتراپي ليدی بث ١درؤئافرثنسي حوکمدار،

بةآلم سـةبارةت بـة لثـدرانی سـکةی چـاکي ئثرانييـان و زاراوةی        ؛دادةندرثتازة 

ی »کلئيسـتثنثس «يـان  » کلثئؤسـتثنثس «بذواننـة وشـةي   » شکؤ يةزداين خاوةن«

هةصکردين  چةرخان و پشتر. خاصي جثگةی سةرنج، دةرکةوتين نيشانةی وةيؤنانی

وای گثذاوةتةوة. ئثستا زثئووسي ياسادانةر  لة دينی مةزدايي و هثرؤدؤت ةةماوةرج

بث، خاوةين پةرستگة و تةنانةت پةيکةرثکيشـة کـة    کة دةبث هةمان ئةهوورامةزدا

دةسيت خؤی و بة وةقفی داناوة. بـةم وتانـة مـرؤض     يیخودي مري کردوويةتة ديار

دةکةوثتــةوة بــريی نــةقص و نةزيلــةکاين کتثبــی پــريؤز ســةبارةت بــة  لــةذثوة

و کاردانةوةی بـريی دراوسـثيان لةسـةريان و     ي کوذانی ئيسرائيل»هةصگةذانةوة«

. سازکردانی پةيکةرةی تازة ذةنگة داهثناين خـودی مـري   گرتن و بةزاندين کةنعان

نييـة، خزيوةتـة نثـو ئثـرة و کـاري       دا ينی مةزداييپةرسيت کة لة د بووبث و بوت

کـة لـة زمـان     »ئةسـکةندةراين  مثنـت ثکل«تثکردووة. بـةگوثرةي نووسـينةکاين   

 تةنانــةت پةيکــةرةی گثذاويةتــةوة، ئةردةشــثری ســثهةم بــابلی ســیووبثرؤس

ئـةو ئيزةدانـةی کـة پةرسـتين      ٣لة پايتةخيت خؤی دانـابوون.  ٢يشی»ئافرؤديت«

ذازمةندانةيان لة مووبةداين ئةهوورامةزدا قةدةغة کراوة و ئةم بةردةنووسة باسيان 

کـة جـاری    هةموويان ئيزةداين خؤماصيي ئاسيای بچووکن. واتة سابازيؤس ،دةکا

کـة لـة    شـةرابة و ئاگديسـتيس  و خـواژين    دةصثن هةمان ديؤنيزؤسةواية يؤناين

                                                            

بـؤ ئةفسـةراين    هيپارخووس، هيپارخووس وشةيةکة وةکوو ساتراپ کـة يؤنانييـةکان   -١
  پلةي خوار و ژوور دةکاريان کردووه.

 بصثی ئيشتار نةبث؟ -٢

3 - Clem Protreptikos V.65; cited by L.Robert in the commentary on his model 
first publication of thin inscription,in CRAI 1975, with plate of the text. 



 ئثران و يؤنانييةکان/  ۲۷۰

 

و خواوةندی دايک هثندثک لةنگةرگای يؤناين دةپةرسترا، ناوثکي فريودةرانةية بؤ 

ان ـةلکيـة کـواجـي خـانـاهينـلةگةص ئةفسانةی ئاتيس يةکتر دةخوثنثتةوة و ک

ي کاپادؤکييةدا بـووة.  »کؤمانا«خواژين شةذة کة پةرستگايةکي لة » ما«دةبينی.  لث

ذاکثش بوون بؤ ئةو کةسانةی کـة   تةواوي ئةم ئيزةدانة، کؤمةصثک خواژين سةرنج

  وتاوي بةربآلوي تثدابث. دةياهنةويست دين و ذثبازيان تني

  ئثستا دةگةذثينةوة سةر مثژووي سةدةي پثنجةم.

کـــوذی  ١ي»پيســـووتثن« بـــةناوبانگي دواتـــر لـــة ســـاردســـاتراپي 

ـ  .ناوي دووهةم کة ناوي باوکي داريووشی٢ة»هيستاسپ« کـوذثکی  ذةنگـة  ، ةيةکةم

ی ۴۴۰ووهةمي پث ناودثر کرابث. ئةو کاتةی کة لة ساصي ی يةکةم يان د»ئارتافرثن«

 ،ذاپةذيبوو، پيسووتثن گةذايةوة ئةوثندةرث دژی ئاتثن دا شاری سامؤس زايني پثش

بةآلم لة دةسيت نةهات کة هثزثکي دةريايي بنثرثتة هانايان و ناکـام مايـةوة. زؤر   

هيچ مةيلی لث نةبووبث ئاشيت و ذثککةوتنی تازة بـة سـةر    وثدةچث کة ئةردةشثر

بـوو.   و ئاتثن هثشتاش هـةر گـرژ و تـاص    بةآلم نثواين ئثران ؛دا خبا کةند و کؤسپ

قـةوليان   ۴۴۹ساصي  مريهةرمثةکان بؤيان نةدةگوجنا ئةو پيتاکةی کة يؤنانييةکان

ياريدةی بوون ئةگةر لة دةستيان بث  کؤی بکةنةوة. هةر بؤية ئامادة دابوو بيدةن،

نةياراين ئاتثن بدةن. پشتيوانی لة ذثکخـراو يـان کؤمةصـةيةکي نثـو شـارةکاين      

 ۴۳۱ساصـي   ٣، وثدةچث کة بةپثچةوانةی ذثککةوتننامةی ئاشـتی نـةبووبث.  يؤنانی

هةصگريسايةوة و خةنيماين ئاتثن بةجارثک  شةذی نثوان ئاتثن و پثلؤپؤنثزييةکان

ثزةکان هةوصيان دا هةتا وباص ۴۳۰ئثران بکةن. ساصي  لثبذان هةتا داوای يارمةيت لة

، هـةتا  ی کـوذی فارنابـاز  »فارنـاک «ری او بچنة ديد خؤيان بگةيةننة هثلثسپؤنت

                                                            

  پثشووتثن.و. -١
  گؤشتاسپ، گثشتاسپ. گشتاسب.و. -٢

3 - Cf. Lewis, Sparta and Persia, P.61and n.79. 
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(تراکيية) کةوتنة چنگ سـةرکردةيةکي کـة    بةآلم لة تراس ١؛بکا بؤ الی شايان ثبةذ

ئاتثين وةبةريان هةصدةخوثند و المةالمةيان لةبةر دةکرد و ئةويش ناردين بؤ ئاتثن 

بةآلم پادشاي ئثران  ،و لةوث مةرگيان بة سةردا سةپی. پاشان تاقمثکي ديکة نثردران

فارناک کة نـاوي خـؤی و    ٢ماوي و دژاودژ لة قةصةم دان.پثشنيارةکاين بة لثص و تة

، بة يةکةم جثنشيين چاوناسی ئارتاباز باوکي دةريدةخةن لة بنةماصةي فارناکيدة

يـش لـة   »پيسـووتثن «گومان برازا يان زياتر وثدةچث نةوةی بووبث.  دادةندرث. بث

، هـةتا بيگـرث و لـة چنـگ     ندا، لة ئييؤنيية ذووی کردة شاری کؤلؤفؤ۴۳۰ساصي 

ذثکخراوثکی دژ ئاتثنييةکاين ذزگار بکا؛ (ئةم شارة هثندة لة دةرياوة دوور نةبوو). 

گرياواين ئارکادي، لة نثو شار پثشـوازييان لـة    بة ئازادي کة پثکهاتبوو لة بةکرث

بـؤ   دا کاتثک پياوثک بة نـاوي ئارتـافرثن  ۴۲۵خؤی و لةشکرةکةی کرد. لة ساصي 

بةآلم ديسانيش  ،گرت ، ئاتثين ذثگايان لثذاپةذاندين ئةرکثک دةچوو بؤ ئيسپارت

ـ » بيژوو«ی پاش ئةوةی ئةردةشثر مرد، داريووشی دووهةم ةودای سـاآلين  ـکة لة م

 یدا حکوومةتی کرد و قؤناخی کارةساتة خوثناوييةکاين نثوان ئةردةشثر۴۰۱ - ۴۲۳

گومان هةسيت بة ترس و ناهثمين دةکرد،  ی هةصبوارد، بث»سؤغديانؤس«و  دووهةم

ذوون  ئةوةی ذاسـتی بـث    ٣ذثککةوتننامةکةی لةگةص ئاتثن نوث کردةوة. هةر بؤية

کـرد. ذةنگـة دوای    نيية کة ئاتثن چ ماوةيةک دواتر خؤی تووشی هةصةيةکي گةورة

گومـان ئـاتثن بـة     ئيسپارتةکان بووبث. بثلةگةص  ۴۲۱پثکهاتنی مةوداکورتی ساصي 

، کةوتـة  هؤی کؤمةصثک زانياريي نادروست سةبارةت بة جثگة و پثگةی داريـووش 

پشتيواين کردن لة پيسووتثن کة دژی پادشا هةصگةذابؤوة و جاری واية بة نـةياری  

بووبثتة  ةندرا. وةک دةگثذنةوة دةبث کابرايةکي ئاتثين بة ناوي ليکؤنئةوانيش داد

  گرياوةکانی مريهةرمث.  سةرکردةی هثزة بةکرث

                                                            
1 - Thuc.II. 67. 
2 - Thuc.IV.50. 
3 - Andokides, On the Peace S 29. (Thucydides omits this non - military event.) 
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ناوبانگ بث و  پادشا سةرکردةيةکي کة لة چارةي نووسرابوو بة وةکوو ديارة 

لثوةشاوةی . تيسافرثن پياوثکی ؤ شةذی پيسووتثنـبوو، ناردي ب ناوي تيسافرثن

فثصةباز و ذةنگة هةمان کوذی هيدرانة بووبث. (ئةم بؤچوون و گرميانةية دةگةذثتةوة 

ئةگةر ئاوابث دةبـث لـة تؤرةمـةی دوو    ١يةکان.) ايیبؤ سةر دةقي تةتةصةيةکي ليکي

و  يةکـةم  کوذی بةناوبانگی سـةردةمی پادشـايةتيي داريووشـی   و  هيدارنةی باوک

ــا ــث خةشايارش ــافرثن .ب ــؤن ،تيس ــة دةم  ليک ــی ب ــة ئاتثنيش ــة  و ذةنگ چةوران

 کراوةتةئاماژةيةک  نگ و نرخی خةيانةتةکةسةسةبارةت بة  هةصفريواندبث. چونکة

 پيسووتثن کة يؤنانی کة دژی تائثن ذاپةذيبوون(؟). یئةو ناوچة و مةصبةند و شارانة

هةصـگرتبوو، بـة    هيوايان بة پشتيوانی و يارمةتييةکانی نةمابوو و دةسـتيان لـث  

و تيسافرثن کةخيودايةتيي تثدا کردبوو،  وةرگرتين بةصثين لة پادشا کة نايکووژث

  لة تةندووری هاويشت. ةآلم داريووشـةوة دا، بـة دةستـؤی بـخ 

ی »ؤرگمئـا « ۴۱۲دا قةومابث، چونکة ساصي ۴۲۰ئةم ذووداوة لة ساصي ة ذةنگ

  چةکدار و قؤشةنچی بوو. کارياهثشتا لة  پيسووتثن کوذی

  
  

                                                            

١- Tituli Asiae Minoris I no.44 ،   ــةوة ــدراون و پثک ــةکتر دان ــاص ي ــة پ ــان ل ناوةک
لثرةدا بؤ کـوذة وةبـةرچاو ناکـةوث. لـة کورتـة و      » ليکي«بةآلم وشةي  ،هةصسةنگثندراون

وای باســی دوورودرثــژی ) ئةگــةرچی دS 53, Jacoby 688 f 15( دا پوختــةی کتثزيــاس
تيمؤکؤمثس بـةکورتی خراوةتـةذوو، بـةآلم لـة هـيچ      رکارةساتی ماصی هيدارنة، پيالين ت

). CAH VI, P.3مؤکـؤمثس بـووة (  تيبـرای تر  شوثنثک ئاماژه بةوة نةکراوة کة تيسافرثن
ـ  ليکيـايي بةداخةوة هةتا ئثستا نـةيانتوانيوة دةقـی    تـةوة کـة   ن، بـةآلم ذوون بؤ ذوةربگث

نووسراوة،  وبثی يؤنانی زمانةکة ذةگةزی دةچثتةوة سةر زمانی هيتی و لووضيان و بة ئةلف
شـتا  بوونةوةی سث زمانةبوونی دةقةکة لة اليةن فةرانسةوييةکان، هث کةچی سةرةذای ذوون

 بـة زمـاين پارسـيي کـةونارا،     دارنةضـي هةصنةکذاوة... . ناوي هيدارنة، واتة چی وايان لث 
واديارة  .و ميتارنةی نثو دةقی تةتةصةکانی تةختی جةمشيد زماين عيالمی ميتوورنای دةبثتة

  چةشن نةنووسراوة.   بة يةک لة هةموو شوثنثکئةم ناوة 
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  )۴۰۸-۴۱۲( مريهةرمثةکان و شةذی پثلؤپؤنثز -ب 
 ی سيسيل»سرياکؤز«رثک و هثزثکي دةريايي لة لةشک دوای ئةوةی کة ئاتثن

تثداچوو، دةورانثکي تازة دةستی پثکرد. هةر چةشنة ناذةزامةندييةکي سياسی لـة  

سةبارةت بة پثکهاتين پذسـووکايةتيي   بة هيوای ئازادی دنة دةدرا و ئثران دا ئاتثن

ندةدا لـة اليـةن   بةکـة لـةو سـةرو    ؤر دصگران و بةداخ بوو. تيسـافرثن ز ۴۴۹ساصي 

پادشاوة ناچار کرابوو هةتا پيتاک لـة ئييؤنييـة وةربگـرث، چةنـد نثردراوثکـی      

ي باوکی »فارناک«جثگای  تازة داسکيليئؤنيش کة لة »فارناباز. «بةذثکردة ئيسپارت

گرتبؤوة، هةر ئاوای کرد. وةکوو باسی کرا تيسـافرثن پيـاوثکي فثصـةباز، بـةآلم     

وگــؤص بــوو. ســةرچاوة  گــرث فارنابــاز کةســثکي سةرذاســت و نةســةکنيو و بــث

ومةرج و بارودؤخی  ، دميةنثکي ذوومنان سةبارةت بة هةلوبآلوةکاين يؤنانی پرش

يان بة  ة دةخةنة بةردةست. ئةم دوو کةسة ئثرةييسةردةمي دةسةآليت ئةو مريهةرمث

 يةکتر دةبرد و سنووری هةرمثي قةصةمذةوی دةسةآلتيان کة لة باشـووری ترؤئـاد  

 هةصکةوتبوو، بةوردی دياری نةکرابوو، چونکـة وةک باسـی دةکـةن فارنـاک لـة     

دا بـة  ۴۲۲ةی کـة ئـاتثن لـة ساصـي     پةنای دابوو بةو دثليانووسـييان  ئادراميتيؤن

 ١ی»ئارسـاک «ی ئةم شوثنة پريؤزة دةريپةذاندبوون. دواتـر  ةکردنةو مةبةسيت پاک

وفرت هةمووی بانگهثشنت بؤ نثو ذيزةکانی سپا و لةوث  دةمذاسيت تيسافرثن بة فثص

ووثژی  چةندين دانيشنت و وتبةدوای  تيسافرثن دوای ٢وبذی کردن. بة ناپياوي قةصت

]بـوو کـة   گةذايةوة. خيؤس ئاخرين شاری يةکييـةتيي [دثلؤس  نةهثين لة خيؤس

ـ     اراستنی ـتوانيبووی هثزی دةرياييي خؤی ذابگرث. [تثسـافرثن] بـة مةبةسـيت پ

و دواتـر   تةناهی و ئاراميي جـةغزی دةسـةآلتی، گـةمث و لؤتکـةی پثلؤپـؤنثزی     

يشی بةذثکردن. بةشی هةرة زؤری ئييؤنيية بؤ وثنة خيـؤس و ميلثـت و   »ؤزسرياک«

                                                            

 .و.، ئةشک، ئارشاکئةرشةک -١

2  - Thus. V.I; VIII.108. 
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يش چوونة پاصيان. ئةو بذة پارةيةی »کنيدؤس«و  دا ذؤدثس پاشان لة ماوةی ساصثک

يةکان ناردی و ئاتثن نةيهةويست، ذووداوثکي زؤر گرينگ بوو. ثکة ئثران لةبری گةم

ی دةرياساالری ئيسـپاريت يةکـةم   »خالکيدئووس«کارة بوو کة  هةر دوابةدوای ئةم

ذثککةوتننامةی نثوان ئثران و يؤناين لة ميلثت مؤر کرد. ئثمة لـةو پةمياننامةيـة   

  دةقي خوارةوةمان بة دةستةوةية:

ـ  بةپثي ئـةم پةمياننامةيـة کـة لـة نثـوان شـا و تيسـافرثن        ة اليـةک و  ـل

تةواوي «انانيان لة اليةکي ترةوة [نووسراوة]، بذيار دةدرث ئيسپارتييان و هاوپةمي

وکاصـييةوة   ئةو مةصبةند و شارانةی کة بة دةست پادشاوةن و پثشتر بة دةسـت بـاب  

بوون، هی پادشا بن. هةر چةشنة پارة يان يارمةتييةک لةو شـارانةوة کـة پثشـتر    

ةکان و هاوپـةميانانيان ذثيـان   [دةبـذدرث] و پادشـا و ئيسـپارتيي    دةدراية ئـاتثن 

  ».گرن و ناهثصن هيچيان بگاتة دةسيتدة لث

شـةذی  لةسـةر درثـژةی   پادشا و ئيسپارتييةکان و هاوپةميانانيان پثکةوة «

کـةس دژی   بثن. هـةر  و هيچکاميان نابث بة جودا لةگةص ئةم شارة پثک دةذؤن ئاتثن

سـپارتييةکان و هاوپـةميانانيان لـة    پادشا ذاپةذث، [دةبث بزانـث] کـة لةگـةص ئي   

  ١».شةذداية و (بةپثچةوانة)

کـة  بـوو   مةبةست لة دوايني بذگةی ئةم پةمياننامةية، بةتايبةت ئـامؤرگ 

هاوپةميانان لة باصي دةرياوة هةصيانکوتابووية سةری و گرتبوويان و وثذای ياراين 

م ئةوةی ذاستی بث ئيسپارتييةکان لة نثوةرؤکي ئةم بةآل ؛دابوويانة دةست تيسافرثن

پةمياننامةية تؤقيبوون و دةقثکی تؤکمـة و تـةواوتريان نووسـی کـة تيسـافرثن      

  لةسةر دةربذی: يیذةزامةند

                                                            

1 - Thuc. VIII.18. 
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شـا و   ثککةوتننامةی ئيسپارتييةکان و هاوپـةميانانيان لةگـةص داريـووش   ذ«

يةيت بـةگوثرةی ئـةم خاآلنـةی خـوارةوة     : ئاشيت و دؤسـتا کوذةکاين و تيسافرثن

  سةقامگري دةبث:

ــةياری    ــة ن ــة ب ــةن و ن ــة شــةذ دةک ــةميانانيان ن ئيســپارتييةکان و هاوپ

شان يان قةصـةمذةوي   دةجووصثنةوه دژی ئةو سةرزةمني و شارانةی کة هی داريووش

دةسةآليت باب و باپرياين بوون. ئةوان هيچ چةشنة پيتاکثک لةو شارانة وةرناگرن. 

شـةذ  بةرفةرمانيشی دژی ئيسپارتييةکان و هاوپةميانانيان شا و کةساين  ريووشدا

يــان ناکــةن و بــة دوژمنايــةتی ناجووصــثنةوة. ئيســپارتييةکان و هاوپــةميانيان 

بةپثچةوانة پادشا هةر چةشنة قسة و داوايةکيان لة بابـةت يـةکترةوة هـةبث، لـة     

و  ةگـةص ئاتثنييـةکان  ووثژةوة چارةسـةر دةکـرث. شـةذ يـان ئاشـيت ل      ذثگای وت

وبةرجی ئةو شةذانةی کة لة  هاوپةميانانيان دةبث بة شثوةيةکي هاوبةش بث. خةرج

قةصــةمذةوي پادشــادا دةقــةومثن يــان لةســةر ويســيت ئــةو لــة هــةر شــوثنثک  

ئةگةر بثتوو هةرکام لةو شـارانةي کـة   هةصدةگريسثن، لة ئةستؤی خودی پادشان. 

 دژی پادشا و قةصةمذةوي دةسةآليت مةيان لةگةص پادشا مؤر کردووة،ئةم ذثککةوتننا

هةنگاوي نةيارانة باوثن، ئةوانی تر بة تةواوي هثزةوة بةرةنگاريان دةبنةوة و بـة  

خؤ. هةروةها ئةگةر بثتوو ئـةو خةصـکانةی کـة     مةبةسيت داکؤکي لة پادشا دةکةونة

دا دةژيـن، هـةنگاوي    تیسةر بة پادشان يان ئةوانةی لة جـةغزی خـاکی پادشـاية   

نيان، پادشا بة هةموو هثزثکـةوة  نادوژمنانة باوثن دژی ئيسپارتييةکان و هاوپةميا

  ١»بةريان پثدةگرث و دةکةوثتة بةرةنگاربوونةوةيان.

ــةتا   ــرد ه ــارثکی وای ک ــة ک ــةم دةق ــةکیئ ــةم  بذگةي ــةی يةک ذثککةوتننام

بداتة   کة يؤنان يييايهةصبوةشثتةوة کة دةيگوت دةبث هاوپةميانان هةر شارثکی ئاس

وةذةز  بذگةيـةوة  بةآلم ئيسپارتييةکان هثشتاش هةر بـةو   ؛پاصيان بيدةن بة ئثران

                                                            
1  - Ibid. 37. 



 ئثران و يؤنانييةکان/  ۲۷۶

 

بـة  ئثـران  وکاصي بـووبن،   بوون کة دةيگوت هةر جثگايةکي ئی خودی پادشا و باب

ـ  دةيتـوان  بذگةيـة . ئةم خؤی دةزانثقةصةمذةوي دةسةآليت  و  يکالدثسـی شـاری س

ناوچة و مةصبةندةکانی باکووری يؤنانيش بگرثتةوة. هـةر بؤيـة ئيسـپارتييةکان    

ی پ.ز. يازدة ۴۱۱کردنی ئةم ذثککةوتننامةية نةکثشا و ساصي  قؤصيان لةسةر پةسند

بوو، بة کة سياسةمتةدارثکي کؤنةکار  کةسی پايةبةرزيان بة سةرؤکايةتيي ليکاس

ی بريکاری »سووئاستيؤک«دةسةآلتةوة بةذثکرد. ئةم شاندة ئةگةر بة باشيان زانيبا 

س لـة اليـةن فةرمانـدةی    وويان لةسةر کـار الدةبـرد. ئاسـتيؤک   »خالکيدثئووس«

وثکي پثويستی بؤ ئازاديي ئـةو  تؤمةتبار کرابوو کة هيچ هةنگا لة خيؤس ئيسپارت

هةصـنةهثناوةتةوة. ليکـاس کاتثـک     دا شارة لة بةرامبةر دژةپةالماری ئاتثنييةکان

و بـؤی ذوون بـؤوة کـة هثـزی دةريـايي نـؤژةن کراوةتـةوة و         گةيشتة کنيـدؤس 

تيسافرثنيش لةوثيـة، دوای پثداچوونةوةيـةکي خثـرای بارودؤخةکـة، هـةردک      

ــةک ــةميانان   ذثککةوتننام ــة هاوپ ــرد ک ــاندنةوة و داوای ک ــةر «اين هةصوةش لةب

کار  کةم النیچاوگرتين باری ئابووری يان پةمياننامةيةکی ديکة بنووسن يان روةبة

ي لة يو داوای يارمةت ١تووذةيي دةربذی ديارة تيسافرثن» بةم پةمياننامةية نةکةن.

  اروباری نثوخؤی يؤنان بوو.ذاوثژکارثکي ديکة کرد کة پتر شارةزای ک

 بؤ ماوةيةکي درثژخايـةن و  تانج و تةخيت ئاتثن ، پادشای بثئالکيبيادثس

نةوةشاوة، لة  سياسةتوان و سةرکردةيةکی، هةصبةت لة سةرةتادا زؤر لث پياوثکی

د. هةصـبةت  ذثزی بـة [پريؤزييـةکان] لـة ئـاتثن ذايکـر      دا بة تاواين بث۴۱۵ساصي 

وشـوثين، کـة بـة     ذثزييـةکي ديکـة کةوتبوونـة پـث     دژبةرةکاين پثشتر لةبةر بث

تاوان دةرچووبث. ئالکيبيادثس دژی شاری خؤی سةری  شثوةيةکي سةير وثدةچث بث

هثنا، بةآلم لةوثش تووشی گريوگرفت بؤوة. بـؤ وثنـة تاوانيـان     وةبةر ئيسپارت

هةصخةصةتاندووة و لة ذثگای ترازاندووة.  شای اگيسخستة ئةستؤی کة هاوسةری ئ

                                                            
1  - idid,43.3. 
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ی بؤ ذانةگرياوة و وةک دةصثن ذةويوة بؤ ژثر ؤجا بؤية لة بةرةی هاوپةميانانيش خ

ي ـريتـة بـو هةصوثست و ذثبازی تازةی ئةوي ذةنگذثژ کردووة،ک داصدةی تيسافرثن

کةچی هةميشة بة درةنگةوة و  ن پثلؤپؤنثزييةکانةوة،ة داين پيتاک لة اليةـووة لـب

نيوةونيوة دةيدا. لة هةمووان باآلتر دنةداين پادشا بوو بؤ يارمةيت نةداين هثـزی  

دةرياييي فنيقيية. ئالکيبيادثس لة پادشای ذاسپاردبوو کة گةمييـة شـةذکةرةکاين   

ـ   ۱۵۰خؤی جبووصثنثتةوة، واتة ئةو هثزةی کة بـة خـؤی و    ة لثـواری  گةمييـةوة ل

 لةنگةری گرتبوو. جا لةبـةروةی هـةردک الی شـةذةکة لـة ئاسـيا     » ئوورميثدؤن«

گةمثيةک بثننة مةيدان، هثزثکي ئةوتؤ دةيتواين لـةذثوة   ۱۰۰سةرجةم دةيانتوانی 

بـةآلم ئالکيبيـادثس الی وابـوو کـة      ؛کؤتايي بـة تثکهةصـچووين دةريـايي بثنـث    

سـةری ئيسـپارت، کـة     لة پشـت  ين ئاتثن تةنيا دةتوانث يؤنانييةکانتثکهةصشثال

دا  هثشتاش ئاآلهةصگری ذزگاری بوو، بکاتة يةک. هـةر بؤيـة بـة بـاری ئـةخالقي     

ئةگةرچی ئاتثن کة ئثستا بـة شـثوةيةکي    ،بة دژوار دةزانی وثژ لةگةص ئثرانیو وت

چار بوو بة مةبةسيت درثژةی کاروباری بازرگـاين لةگـةص   بةرچاو چزثندرابوو، نا

شارةکانی نثوخؤ و پاراستين دوذگةکان، حازر و ئامادة بث. کةواية باشترين کار و 

  وهةوای شةذ و تثدابردين هةردوو ال بوو. هةنگاو نةبذينةوةی کةش

ک پيـاوثکي  بتوانـث خـؤی وة   کـة لة سةرةتاوة هيوادار بـوو   ئالکيبيادثس

لـة   بةصـکوو بدا،  ياريدةی دوژمناين ئاتثن چاکةکار بنوثنث کة نةيهثشتووة ئثران

کـةتن و  ذابسپثرن بگةذثتةوة نيشتمانی. ئةو دوای گثـذاين زجنريةيـةک    ئاتثنةوة

سةرةجنام بـة  پيالين سةير و ياری کردن لةسةر دوو پةت لةگةص خةنيماين ئاتثن، 

ئاکام گةيشت، بةآلم نةيتواين پشتيوانيي ئثران بؤ ئاتثن دةستةبةر بکا. نثـردراوی  

، بةو هيوايةی کة سةبارةت بة پثکهـاتنثکي جـودا   ئاتثين چووة ديداری تيسافرثن

ـ بةآلم ئالکيبيادثس کـة دةي  ؛وگؤ لةگةصي بکةوثتة گوفت ـ ؤخــزاين وةک بــ ؤي ــ

ـ ــدةنگ، ه نيوة ساتراپي ئثراين لةگةص خؤی بکاتة يةکدةصث نةيتوا  ی دا بـة ـةوص
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ووثژةکانيان پةک خبا، چونکة ئالکيبيادثس لـةو   ي خؤی وتيگؤذی داخواز هثنانة

نـةدةزاين   گومـان زمـاين يؤنـانی    ديدارةدا بةناو وةک ديلماجنی تيسافرثن کة بث

وبــردن کــة ســةرةجنام  هثنــان ادثس هثنــدةی کثشــةکانيــبةشــدار ببــوو. ئالکيب

دةربذيين ناذةزامةندي کؤبوونةوةکةيان بةجثهثشت. وةکوو ديارة  وةک ئاتثنييةکان

ئييؤنيية بة دةستةوة بدةن، بـةآلم    يبوو کةذئاتثين لة پثشوودا ذةزامةندييان دةرب

گـةمثي   ئيزن بدرث بة شا هةتا هةرچةندی پثـی خؤشـة  «ئثستا ئثران دةيهةويست 

ئةمـة  ». گةذثن بةذثيان بکا بؤ لثواری قةصةمذةوي ئـةوان ي ةذکةر ساز بکا و لثـش

ووثژةکــاين ذاوةســتاند؛ چونکــة ئثــران پثشــتر لــة  بــوو کــة وت خاصــثکي تــازة

ـ ذةزامةندي دةربذيبوو کة هثزی دةرياييی خؤی ل دا تننامةيةکوذثککة ة دةريـای  ــ

  ١دةر. رثتةةب ئثژة

بؤ پاراستنی  يان سةرجنی ذؤدثسيتوان ةردةيةدا پثلؤپؤنثزييةکانلةم بگرةوب

هثزی دةرياييی خؤيان ذابکثشن کة تازة کؤدةتايةکي مةزنيخوازانةی مةزناين تثدا 

ـ   بةآلم ئةم  ؛کرابوو اوةيةکي درثژخايـةن  ـسةرچاوانةي يارمـةيت نةيانـدةتوانی م

بة ژثر پث خستين فيز و دةماری خؤی، بؤی دةرکةوت کة  ليکاسدةربةن و تةنانةت 

هثشـتاش هـةر    تيسـافرثن  واديـارة  هيچ کارثکي بؤ نـاکرث.   بث پشتيوانيي ئثران

يـةکاين خـؤی لـةوث ذابگـرث، هـةر بؤيـة بـؤ جـاری سـثهةم          ثدةيهةويست گةم

و براکاين کة شةريکةدةسةآليت  تری لةگةص فارنابازکمةؤذثککةوتننامةيةکي تازة و ت

  بوون، نووسی:
ی »ئثفؤرشـيپ «شـادا، لـة     لة سثزدةمهني ساصي فةرمانذةوايةتيي داريووش

لـة نثـوان    لة دةشيت مثئاندثر، ئةم ذثککةوتننامةية لة ئيسپارت» ئالثکسيپيداس«
مـؤر   ، هثرامثن و کوذاين فارنـاک ن و هاوپةمياناين لةگةص تيسافرثنکاةئيسپارتيي

هةر ئی خؤی دةبث و پادشا چؤنی  دةکرث... . هةرچی سةرزةميين پادشاية لة ئاسيا
  پث باش بث لة بابةت سةرزةمينی خؤيةوة دةتوانث بيکا.

                                                            
1 - Wade - Gery, "The peace of kallias", in his Essays, p, 220;Thue. VIII.56. 
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دژی پادشـا   ن هـيچ هـةنگاوثکي دوژمنانـة   ئيسپارتييةکان و هاوپـةميانانيا 

  ناهاوثن و پادشاش دژی ئةوان هةنگاوي ئاوا هةصناهثنثتةوة... . 

خةرجی و تثچووی چاوةدثری و ذاگرتين هثزی ئثسـتای دةريـايي    تيسافرثن

يةکاين پادشا دةگةنث، وةئةستؤ دةگرث. پاشان ئةگةر ئيسـپارتييةکان و  ثهةتا گةم

يةکاين خؤيان ذابگرن. ئةگـةر هـاتوو   ثبث دةتوانن گةم  انيان مةيليان لثهاوپةميان

ئـةو بـة   تيسافرثن بکةن کة خةرج و تثچووی ذاگرتنيان وةئةسـتؤ بگـرث،    داوا لة

  دةسقةرز هةتا بذانةوةی شةذ ئةم کارة دةکا... .

کاين دواتری ئةم ذثککةوتننامةية سةبارةتن بـة هاويشـتين هـةنگاوي    بذگة

پثشـتر   بةآلم واوثدةچث کة تيسـافرثن  ؛و پثکنةهاتين بة جودا ئاتثنهاوبةش دژی 

  يةکاين پادشا هةرگيز نةيةنة ئةوثندةرث.ثکة گةم بثتةمای گرتبوو

ذةنگة قةصـةمدار   دا ناوي هاتووة، کة لةم کؤبوونةوةيةی پايةبةرزان هريامثن

بووبـث. ئـةو بـة نووسـيين ذاپؤرتثـک بـؤ پادشـا دژی        يان ديواندارثکي مـريی  

  ١مريهةرمثثک، جارثکي تر لة مثژوودا دثتةوةذوو.

، ذةنگـة بـة دةرهاويشـتين ذسـتةي     ةرةروپو نيشـتمان سةربازاين سـاکار  

بـةآلم   ؛ دا گـةذابث  ئؤخژنيان بة دةروونی» شارةکان«و وشةي »  پادشاميينسةرزة«

پثشـتر لـة    تيسـافرثن  .دةست لة شارةکان هةصـبگرث  زؤر کةم وثدةچوو کة ئثران

ـ ، سةربازگنيدؤســيلثتووس و کــةر مـبؤ س جةنگةی هثرشی ئاتثنييةکان ةی ــ

لث دانابوون و ئثستا ئيسپارتييةکان بةصثنييان دابوو کة دةست لة کاروباری ئةوان 

ياسايان بة دةستةوة گـرت. کاتثـک   ثزاری وةرنةدةن! ميلثسييةکان بة وةذةزی و ب

وانةکاين بوو کة مووچة ومانگانـةيان   ثسةرقاصي گثرة و کثشةي گةم ئاستيؤکووس

وةرنةگرتبوو، ئةوان پةالماری قةآلکانی ئثرانييةکانيان دا لة شارةکاين خؤيـان و  

هةسيت بةوة کرد کـة   هةموويان دةرکردن. لة کنيدؤسيش ئةم کارة ذووی دا. ليکاس

                                                            

1 - Thuc. VIII.58; Xen, Hellenica II,I.9. 
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هـةتا ذادةيـةکي بـاش و    ميلثسييةکان دةبـث  «دةبث ناذةزامةندي دةرببذث و گوتی 

بـوو!  و تـةماوی  کة ئةمة خؤی ذستةيةکی شومی لثص » گوجناو پثملي تيسافرثن بن

دةبث بة مةيلی ئـةوان جبووصـثنةوة تـا ئـةو     «پاشان ئاوا درثژةی بة قسةکاين دا: 

وةدةست دث... . ميلثسييةکان بة قسةکاين دةرهةصبوون... . پاش دةمةی سةرکةوتن 

ئةوةی [ليکاس] نةخؤش کةوت و مرد، ئةوان لـةو جثگايـةی کـة ئيسـپارتييةکان     

دا کـة هـةرگيز    لة کثشةی ئاسيای بچووک ئيسپارت ١»دةياهنةويست، نةيانناشت.

  ».تثمابوو«بؤی چارةسةر نةکرا 

ی پ.ز. لـة  ۴۱۱/۴۱۰، ساصـي  ي دةرياساالری تـازةی ئيسـپارت  »ميندارؤس«

وهةوای تووذةيي و ناهومثدي باصـي ئـةنگاوتبوو. ئـةو بـة      دا هات کة کةش کاتثک

، ماوةيةکی کةم چاوةذوان مايـةوة. تيسـافرثن   ئومثدی هاتين کةشتييةکاين فنيقی

يـةکان  ثی لةگةص خؤی برد کة ئثستا دةسيت بـةردابؤوة و داوای کـرد گةم  »ليکاس«

و تةنيا بة بيانوويةکی لـةخؤوة نـةيانتواين بيانگثذنـةوة،     بةرن بؤ ئاسپثندؤس

هثشــتا ئةوةنــدة نــةبوون کــة پادشــا فــةرماين «گــةمثی سةوصــدار  ۱۴۷چونکــة 

ئاتثين لـة  کة وثذای پؤلة گةمثيةک لة بنکةی  ئالکيبيادثس». کؤبوونةوةی دابوون

کردنــةوةی ناوچةکــة و کؤکردنــةوةی زانيــاری لةســةر  سامؤســةوة بــؤ بــةتاقی

شـثوةيةکي شـياو   بـة   ئاسپثندؤس هاتبوو، توانی کة بصث ئةو نةيهثشتووة ئثران

دا، ئيسپارتييةکان لثبذان کـة هاوهـةنگاو    بدا. لةگةص ئةمةش ياريدةی فنيقييةکان

؛ خؤيان بةرةو باکوور ئاژاوتيةکانی ثلةگةص تيسافرثن جبووصثنةوة، هةر بؤية گةم

بة تامةزرؤيي بؤ ئازاد کردنـی شـارةکانی لثـواری     ئةو شوثنةی کة فارناباز واتة

ـ    لة دةريا ـ ـبةری خـؤی، تـةنيا ب ـ ـة قس ـ ـي ذانـة و بةصثن ـ ـ، باـةوةست وو ـةصک

  دا بيانپارثزث. ي هةوصیـةذاستـب

                                                            

1 - Thuc. VIII. 84.5. 



 ۲۸۱سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

کةوتـة   هةر دةهات پشووی قـةومانی شـةذ پتـر سـوار دةبـوو. ئيسـپارت      

، بـة  جووآلنةوة و وثذای نانةوةی هةذةشة بؤ سةر ذثگای شادةماری دةريای ذةش

بارةوة و بـةجارثک  دا کةوتة بارودؤخثکي باش و لة باری گةشةی هثزی سةربازيش

تةوژمةوة،  رکةوتبوونة ژث وةکوو دةسپثک هثزة بةرچاوةکانی ئاتثين کة لة خيؤس

ذا نـؤژةن  ۴۱۳بةآلم هثزی دةرياييی ئةوان کة لة ساصـي   ؛بؤ الی خؤی ذةکثش کردن

کرابؤوة و مةشقي پثکرابوو، ئثستا ببوو بة هثزثکی کارامة و کاريگةر. ئـةوان دوای  

گـةمث لـة    ۷۶بـة   هةصچوونثکي دةريايي و پذ هةوراز و لثژ لة داردانثـل کثشةذ و ت

لة کلکةی وةرزی پاييزدا، دوای ئـةوةی   .شکاند دا، ميندارؤسيان گةمث ۸۶بةرامبةر 

خؤيان هةصبذيبؤوة و تةمادارتر بوون، هثزةکاين دةريـاييی  هةردوو ال سةرلةنوث 

لةخؤوة هةوصي دا هةتا بـؤ   ثنيان. فارنابازولثواری ئابيدؤس خستنة شخؤيان لة 

ئةسپي شةذی تاودانة دةريا و بة سواری و بة پثيان «ذزگارکردنيان هرووژم بةرث و 

 ۳۰ ئاتثنييـةکان  ١يـةکانی لثـواری دةريـا بپـارثزث.    ثهةتا گةم» هثرشی دةسپثکرد

رمتة گرتن و ذةکثشيان کردن؛ زةبرثکی گورچووبذ و سةرةتايةک بـؤ  گةمثيان بة با

گةمثيـةی کـة    ۶۰ئةو ۴۱۰تثدا کوژرا. بةهاری ساصي  پةالماری سثهةم کة ميندارؤسی

  يان بة بارمتة گريان يان سووتثندران. کيزيکؤسمابووی لة لثواری دةريا و نيزيک 

ؤستايةتيي خؤی سةملاند و بؤ ماوةی دوو مانگان جلـک و  د پاشان فارناباز

دا دابـةش کـرد. ئـةو     وخؤراکي بة سةر دةهةزار پياوي تثمـاوي سـةرگةردان   خورد

سکانةی کة وثنةي شکؤمةندي ئةويان لةسةر شةقص کراوة، ذةنگة بؤ بةرز و پريؤز 

باشـووری   ذاگرتين ئةم کار و هةنگاوة بووبث. فارناباز ئةواين بـة ئانتاندرؤسـی  

وةبةردةسيت نان و ثيةکانی مکردنةوةی گة گواستةوة و پثداويستيي کةصتة ترؤئاددا

بؤ دابـني   یسازيش  مثوة بؤ ناردن. ذةنگة ئامرازی گة»ئيدا«چيای  تةختة و داری لة

پثشـتر   ئانتانـدرؤس کردبن. ئةو ئاماجنثکی ديکةشـی هـانی دةدا. يؤنانييـةکاين    

                                                            
1  - Xen. Hellenica I.I.6. 
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ي »ئةرشـةک «کردبوو کـة لـة حانـد هةصـمةيت      داوايان لة سةربازگةی پثلؤپؤنثز

دا بيانپارثزث. فازناباز ذاسـت ئـةم شـارة سـنوورييةی دژی      ئةفسةری تيسافرثن

لـةو سـةروبةندةدا خـؤی     مريهةرمثي هاواصي خـؤی تـةيار کردبـوو! تيسـافرثن    

گةياندبووية پةنايان و باصي باکوور هةتا لةوثوة تثبکؤشی پةيوةندييةکي سياسی 

» ازـنةکا فارنابش دةترسا کة ةةی خؤی دامةزرثنث و لةوزلةگةص هاوپةمياناين تا

 کـةم  النـی . ئـةو لـةو بةينانـةدا سـةرکؤنةنامة يـان      ١»بةدزی شـانؤيةک بگثـذث  

دوژمنـة. ئـةم    کـة ئـاتثن  وو کة نابـث لـة بـريی بچثتـةوه     دةستوورثکي بؤ هاتب

، وةرزی زستان دوای شةذی ئابيدؤس ة کاتثک ذووی دا کة ئالکيبيادثسـةوتـهةصک

بة کؤصثک دياری و خةآلتةوة وةکوو دؤست چووة ديداری. تيسافرثن گريت و گـوتی  

ـ    ؛ئةودايةئةم شةذ و هةراية هةموو لة بن سةری  ةوتوويةک ـبـةآلم دوای چةنـد ح

  .کيزيکؤسهةآلت و بة نةخشة و وتاری ئاگرينی، بوو بة بةشداری سةرکةوتين 

ـ کة دوو ساآلن مـةزن و مـريی دةريـا بـوون، تواني     ئاتثنييةکان ان شـارة  ي

، ؤسکيزيکــ، ذاپــةذيوةکاين بــاکوور بگرنــةوة کــة بــرييت بــوون لــة تاســؤس

يــش پــاش گةمارؤيــةکي درثژخايــةن. »بيزانتيــؤن«و  ، خالکثــدؤنالمپســاکؤس

ــافرثن     ــةبوو، تيس ــةوتؤی ن ــکةوتثکي ئ ــة پثش ــان دژی ئييؤنيي و  لةشکرکثش

دوای ئـةوةی   م فارنابـاز بـةآل  ؛تثکيانشکاند هاوپةميانةکاين لة نيزيک ئثفثسؤس

ذاوةسـتاين  کثدؤن بشکثنث، ذةزامةنديی لةسـةر  لنةيتواين گةمارؤی دةرياييی خا

لـة خةسـارةيت شـةذ قـةرةبوو     شةذ دةربذی. خالکثدؤن ناچار کرا هةتا بةشـثک  

وتة بةر ، بةآلم نةکةبکاتةوة و وثذای پيتاکی دواکةوتةی چةند ساصةی بيدا بة ئاتثن

 زةمحةيت داگريکران. فارناباز ذثگای چوونی باصوثزثکی ئاتثين بؤ الی شای ئثـران 

و  خؤش کرد. ئةم کارة بةجث بوو، چونکة پثشتر باصـوثزثک لـة اليـةن ئيسـپارت    

ـ    ثزةکان زسـتاين ساصـي   وهاوپةميانانييةوة چووبوو بؤ الی شـا. فارنابـاز و باص

                                                            

1 - Thuc, VIII. 109. 
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بنةيان داکوتا، بةآلم ئـةو دةمـةی سـةرةبةهار     ی فةريقيية»گؤرديؤن«ة ل ۴۰۸/۴۰۷

ان درثژة بة سةفةرةکةی خؤيان بدةن، لةگةص کاروانثکي کة دةهات بةرةذوو يتواني

ة سـةرکةوتووانةی خؤيـان، توانييـان تـةواوي     رکـا بوون. ئيسپارتييةکان بـةم  

مريانـی   نن. کوورووشی شازادةی الو کة کرابووية مـريی ئاماجنةکانيان وةدةست بث

ئاسيای بچووک لةگةص ئةم کاروانة هات و دةستووری پثـدرابوو هـةتا پشـتيواين    

  ئيسپارت بث.

بينـی، بـةآلم نـة گـوثي بـؤ       چاوةذث مانةوة و کوورووشـيان  ئاتثنييةکان

يـان   ثپةذبوونی دان. شازادة فةرمانی دا بة فارنابازقسةکاين ذاگرتن و نة ئيزين ت

 و نةهثصث بذؤن، هـةتا ئـاتثن   ثئةوان بةرثتة الی يان ئةگةر پثی باشة بياخنافصثن

] شوثن دابنث. فازنابـاز ئـةم   نةتوانث لةسةر گؤذاين هةصوثست و سياسةيت [ئثران

ی دانـةوة کـة   ياوي دانا و زؤر بةذثزةوة ذايگرتن و دصخؤشدةستوورانةی لةسةر چ

ئـةوةی دصـيان بشـکث     بةصکوو سةرةجنام بتوانث بيـاننثرث بـؤ الی شـا يـان بـث     

دانـةهاتبوو کـة تکـای لـة      ۴۰۵بيانگثذثتةوة بؤ نيشتمانی خؤيان. هثشتا ساصـي  

کوورووش کرد چونکة بة عالةم ئاشکرا سـوثندی خـواردووة هـةتا ئـةم پياوانـة      

ارثزث، ئيزن بدا بةصکوو ئازاديان بکا. فارناباز هةمووی دانة دةست کةسثک بـة  بپ

بيانباتةوة لثـواری   تاکووذةنگة يةکثک لة براکاين بووبث   کة ناوي ئاريووبةرزةن

(نيکؤمثديا، ئيسميد). ئةم کؤچةرنشينة بچووکةی ميلثس کة ماوةيةکي درثژ  خيؤس

مي يةکييةتيي ئاتثن بوو،لةم سـةردةمةدا ببـوو بـة کةصـةبذ و نشـيمةنگای      ئةندا

  بوون. فارناکيدبنةماصةي ئاريووبةرزةن کة بةرةبابثکی مةزنةماصي 

  

  ي [يؤناين]»دةهةزار کةس«) وثذای ی پ.ز۴۰۱ - ۴۰۷کوورووشی گچکة ( ج:
ةسةر ئةم مةبةستة پثداگر بوو کة ل کؤشک و بارگای فةرمانذةوايةتيي ئثران

دوژمنــة و بريوبؤچــوونی تيســافرثنی وريــای نةدةســةملاند. سياســةيت  ئــاتثن
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بةرهةمي کؤمةصثک ئامؤژگاری بوو کة ئةو لة ماوةی کار و خزمـةتی   ئالکيبيادثس

نثـو ئـةو    لـة وشـوثنانة   دا دؤزيبوونی و ياد و بريةوةريـي ئـةم پةنـد و ذث    خؤی

کةسـثکي   هـةر  .ئارشيضانةدا هةبوو کة لة سـةدةيةک لثرةوبـةرةوة ذثکخرابـوون   

ومـةرجثکي   بةرپرسياری بثگانة، گؤذانی هةصوثست و سياسةتی پايتةخت لة هـةل 

بةآلم هةصبژثراين شازادة کوورووشی گةجنؤصة، کـة گؤيـا    ،دژوار دةزانث ئاوادا بة

ساصـي تةمـةن    ۱۶ة جةغزی ژيان و تـةنيا  پادشا پثی ناوةتدوای ئةوة باوکي بؤتة 

کـة زذخوشـک و    ديـارة پثوةي دايکي »پاريساتيس«پةجنةی  گومان شوثن بووة، بث

  ١ة.دووهةم بةزةي داريووشی هاوسةری زيرةک و بث
                                                            

دا وا  هيدرانة بووة، لة ئاکام لةبةروةی هثندثکان وای بؤ دةچن کة ناوي باوکي تيسافرثن -١
 بؤتة باو کة ئةم تثکةآلوي و پثکةوةلکانة بةرنةوة سةر چريؤکثکی سـامناک کـة کتثزياسـی   

 Epitome, 53-56, from book XVIII, and apپزيشـکي بارگـای مـريی گثذاويةتـةوة (    

Plutarch, Artaxerxes 1fهيدارنـة «کـوذی  » تثريتـؤکمثس «زادةيةک بة نـاوي   ): نةجيم« ،
ي زذخوشکی خؤی دةبث کة سوارچاک و کةواندارثکی ئـةنگثوة بـووة.   »ذؤکسانا«ئةوينداري 

کثشـا؛ چونکـة بـووکی     ی کچـی پاريساتيسـی  »ئامثستريس«تثرتيؤکمثس پيالين کوژرانی 
دا تينـی بـؤ    خانةداين فةرمانذةوا لةسةر جثنشـينايةتيي بـاوکی لـة هـةرمثي دةسـةآليت     

دةسـيت لـث نةپاراسـنت و تـةواوي خوشـک و       هثنابوو. پيالنةکة لة قاو درا و پاريساتيس
تاجـدار   ی هاوسـةری ئةرشـةکی  »ئةبثسـتاترا «و تـةنيا   ي کوشنت»تثريتؤکمثس«براکاين 

(ئةردةشثري دووهةمي دواتر) نةکوژرا، چونکة مثردةکةی تکای بؤ لة باوکی کردبوو. کـةچی  
چةند ساص دواتر پاريساتيس ئةويشی ژارکوژ کرد. ئةو نووسـةرة تازانـةی کـة بـه زمـانی      

م بؤچوونثکيان هةية. ئومسـتثد (ئيمپراتـؤريي   ئينگليسی بةرهةميآن لث بآلو بؤتةوة هةرکا
) وای داناوة کة تيسافرثن برای تثرتيـؤکمثس بـووة و لةبـةر کـار و خزمـةتی      ۳۶۴، ئثران

) الی وايـة  3f, VI, CAH( کراوة و نةکوژراوة؛ بـةآلم تـارن   سياسيی ذابردووی چاوپؤشي لث
راوة؛ کـةچی هـيچ سـةرچاوةيةکي سـةبارةت بـة      چونکة دةسيت پثذانةگةيشتووة، نـةکوژ 

تيسافرثن باسی ئةم بةسةرهاتة پذ دصةذاوکةية و پةيوةندييـةکاين لةگـةص بارگـای مـريی     
وعام قوتار بووة، ئةگةرچی دةيتواين قسةی  يش ناصث تيسافرثن لة قةتص»کتثزياس«ناکةن. 

ذاپـةذينی کوورووشـی گچکـةدا،     زياتری لةسةر بکا. جگة لةمـة، تيسـافرثن لـة زةمـاين    
). تـةواوي ئـةم نـةقص و نةزيلـة     ۳۵و  II۵، ئاناباسـيس، هثشتاش برايةکي ماوة! (گزنفؤن

تازةية واديارة لةسةر تةوةرةی گرميانة و خةياص هةصدةسووذث و دةصث ئـةو ذؤژگـارة دوو   
 ←بابـةتثکي ئـةوتؤ  زادةی هاوناو هةبوون بة ناوي هيدرانـة؛ ئةگـةرچی ژثـدةرةکان     مةزن
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ةزگای بةربآلوي ود ی تةمةنی کاصي، لة پثکهاتةی دامپثچةوانة بةکوورووش، 

دا، بؤخؤی کةسايةتييةکي گرينگ بوو. لة زانکؤی ئةفسةريي بارگـادا   هةخامةنشي

بـةآلم دةصـثن    ؛ذا فثری دةستووردان ببووايـة  وزؤر لة مناصي کوذی پادشا دةبوو کةم

چونکة هةر لةذثوة ئةوةی پثيان گوتووة فثری بووة، لة پيـاوانی بةئـةزموونيش   

سوارچاک و ذاوچييـةکي ئـازا بـوو. جارثکيـان کـة       بةناوبانگتر بووة. کوورووش

تووشي تثکهةصچوونی دةستةويةخة ببوو لةگةص ورچثک و توانيبـووی بيکـووژث،   

باغةوانثکي وشيار بوو. وةک ديارة لة شازادة لةشی لة چةند جثوة برينی هثنابوو. 

ئةم دا باغةوانی و چةقاندنی داری بةری بة کارثکي چاک دادةندرث.  ديين زةردةشتی

چی وا کةمتر نةبووة لـة ذاو يـان مششـثربازی.    نانی بةيانی  یکارة بةرلة خواردن

ئةفسةران و دؤستاين گةجنی وةکوو ئةو، نةک تةنيا دةيـانتوانی سـةرکردايةتيي   

دا دةيـانتواين   بـةرکثي ئثرانـی   هثرشثکي بةربآلو بکةن، بةصـکوو لـة گةمـة و کـث    

ـ  لة قوذچةقيوی درؤشکةيةکی  . بيخةنـةوة سـةر تةگـةر   و  ةوةگةشـتياری دةرهثنن

وةستا و هـةموو  دةکوورووش لةسةر هةر بةصثن و قسةيةکی خؤی شثگلري و پتةو ذا

تـؤ بـة   «هةلثکي دةقؤزتةوة هةتاکوو ئةم مةسةلة کؤنـة وةدی بثنـث کـة دةصـث:     

تةواوي ئـةو شـتة   » ة دةکةيةوة.پتامةزرؤيي چاکةی چاکة دةدةيةوة و تؤصةي خرا

ؤ شازاداين دابني دةکرد، دةسـيت پثوةنـةدةگرتن و بـة    باشانةی کة ئيمپراتؤری ب

بةآلم ئةگةر بثتوو زانيبای جةماوةری بةرفةرماين خؤيان  ،دآلوايي وةپثشی دةکردن

دا دزی  دةگنخثنن و بة کاری کةم زثدةپارووی کؤمةآليةتی دةذفثنن، يانی لة ذاسـيت 

زادةی  کة وةک الوثکی نةجيم دةجووآليةوة. گزنفؤن ندةکةن، بةبث ذومحی لةگةصيا

، زؤری تـاريفی کـوورووش دةکـرد، لةسـةر ذثگاوبـاين      گـرياوي يؤنـانی   بةکرث

                                                                                                                                                  

باشـتر وايـة ئـةم گرميانةيـة خبرثتـة الوة. هـةروةها بذواننـة:         ناخةنةذوو؛ هةر بؤية→
. ئةوة ذوون بؤتةوة کـة پاريسـاتيس دواتـر    nn. 13و 14و  ۸۴و ئثران،  ، ئيسپارتلثويس

م شـاژنةی پووچـةص   ذقي لة تيسافرثن هةصگرتووة، چونکة هةوص و تثکؤشانةکاين ئـة  بؤية 
  کردؤتةوة کة ويستوويةتی کوورووشی کوذی خؤشةويسيت لةبری کاکی ببثتة پادشا.  
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 کؤمةصثک سواصکةر دةکةوت کة لةبةر ئةجنامي تاوانثک کوثرهةرمثةکان چاوي بة 

گةشت و گةذان بؤ کةسثکي خاوةين  هةر بؤيةدةست و القيان پةذثندراوة. کراون يان 

مةترسی بوو. هةروةها کوورووش لـة   و بارخانةيةکي زؤر گرانباييش تةواو بث بار

يانشـيناين ميسـياين و پيسـيديانی چـاک     چباکوور و باشووری ذثگای شـاهی،  

هةصياندةکوتاية سةر ذثبواران و ذووتيان دةکردن. ئـةو بـؤ   زؤر جاران  تةزاندن کة

  ي چارةنووس بوو.ـدةست ئاتثن

دا، ئاوذثکي وای لـة  ۴۰۷/۴۰۶لة ساصي  ي دةرياساالری ئيسپارت»ليساندثر«

ماصي دنيا نةداوةتةوة و تينووی دةسةآلت بووة. ئةم سـةرکردةية جارثـک لةگـةص    

تاالن يا سث ميليؤن درةم [زثذ] لـة   ۵۰۰کوورووش تووشی يةکتر دةبن. سةنگباييی 

ة مةبةسيت ياريدةداين ئيسپارت دةيهثنث. بة نرخـي  خةزثنةي مريی هةصدةگرث و ب

ذؤژ ئةگةر هةر پياوةی ذؤژث نيـو درةمـي درابايـة، ئـةم بـذة دةيتـواين بةشـی        

کوورووش بةصثنی دا ئةگةر بثتوو زثـذ و زثـوی تـاج و    گةمث بکا.  ۱۵۰واناين  ثگةم

ثر ا. ليسـاند ـةر دةيکـتةخيت خؤشی بتوثنثتةوة بؤ لثداين سکة و دابينی دراو، ه

پثی سةملاند کة ذؤژث دوو لةسةر سثی درةمثک پتر وةبـةرچاو نـةگرث. ساصـثکي    

قوونةدزةيان داية  ة الی ئاتثنييةکانـپثنةچوو کة بةرةبةرة سةوصدةراين نائاتثين ل

و بؤی دةرچوون، چونکة ئاتثنييةکان بة دژواری مزةي ذؤژانةيان بة نرخی پثشوو 

ي دةرياساالری ئاتثنيشيان ناچـار کردبـا کـة    »کؤنؤن«ئةگةر  بؤ دةدرا، تةنانةت

يةکان پةک خبا. ليساندثر توانی بة پاصپشتثکی ئةوتؤ لة مةترسي ثهثندثک لة گةم

  ذزگاری بث. زةمانة لة قازانج و بةرژةوةنديي ليساندثر خولی دةدا.

دا زاص بث،  ثفثسؤستاکورتثک توانی بة سةر ئ تةنيا کةم ۴۰۷ساصي  ليساندثر

بةآلم هةر ئةوةندة بةس بـوو هـةتا ئالکيبيادثسـی خـةنيمی ئـاتثين تثدابـةرث.       

ی »تراسـيبؤولؤس «دةسيت لة هثزی دةرياييی خؤی بةردا هةتا لةگةص ئالکيبيادثس

ارةيـةی کـة   هاوکاری نيزيکي لة باکووری ئييؤنيية بکةوثتة باس و ذاوثژ و ئـةو پ 
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پثويسيت پثی بوو کؤی بکاتةوة. ئةو سةردارثکي ديکةی لة جثگای خـؤی دانـةنا،   

بةصکوو کةسثکي خواردةستةی سةرلکی کردة فةرمانـدة و دةکـرث ئـةم هـةنگاوةی     

هؤکاری سياسی لة پشت بووبث. ئالکيبيادثس کؤمةصـثک دوژمـين بةرچاوتـةنگي    

اخؤشيان دةويسـت و دةسـةآليت   هةبوو کة لةبةروةی پتر لةوانی گةشة کردبوو، ن

ئةويان بة هةذةشةيةک بؤ سةر دمثوکراسي دادةنا. ئةو دةيزانی دةيهـةوث چ بکـا.   

خةنيمانی لثی وةخؤکةوتن و لة کارةکةيان هةصپةسـارد  بـة تـاواين ئـةوةی کـة      

هثشتةوة. لةوی  لة جثی خؤی داناوة بؤ لثپرسينةوة بانگيانپياوثکي لثنةوةشاوةی 

ماقووصةوة خانةنشني کرا و ذؤيي بـؤ  ي يادثس بة پلةيةکي ذواصةتبةو الوة ئالکيبي

  .نيمچةدوذگةی گاليپؤلی

و هـةم کـوورووش، ئـةو ياسـايةی      لة کلکةی ئةم ساصةدا، هةم ليسـاندثر 

ی ئـةزمووين  ةئيسپارتيان مةحکووم کرد کة دةيگوت هةر دةرياساالرثک پاش ئـةو 

سةر کار البربث و بردنةوه سـةر کـاری قةدةغـة بـث. ليسـاندثر      وةدةست هثنا لة

ــ  ــة الی ماب ــةی ل ــدة پارةي ـــئةوةن ـــوو، ب ــی ن ـــؤ کوورووش اری ـاردةوة و ک

دا خست و ناچاری کـرد بـذوا و    ی بة سةر دژواریؤجثگرةوةی خی »کاليکراتيداس«

ذةزامةنديي دةربذی. بة ذووی خؤی هةآلوث و داوای بکاتةوة، کة هةصبةت کوورووش 

خواردنةوةية، ناتوانـث   ذاگةياند چونکة کوورووش سةرقاصي مةی کاليکراتيداسيان

چاوي پثی بکةوث. کاليکراتيداس گوتی قةيدث ناکا ذادةوةستم، بـةآلم غوالمـان و   

 خزمــةتکارانی ئثــراين پثــی پثکــةنني. کاليکراتيــداس دوای دوو ذؤژ چــاوةذواين

چونکة بؤی دةرکةوت کوورووش گاصتةی پثکردووة و بة گةوجی زانيـوة.  گةذايةوة، 

ومةرجـة دةکـرد کـة     دا هةر دةيبؤآلند و تـووکي لـةو هـةل    لة جةنگةی گةذانةوةی

دا سةرنةوی بـن. جـا    يؤنانييةکاين ناچار کردوون ئاوا لة حاند خةصکي ذؤژهةآلتی

بگةذثتةوة نيشتمانی، تةواوي  يويهةر بؤية سوثندي خوارد ئةگةر بثتوو بة زيندو

ـ    هةوص و تثکؤشاين خـؤی بـؤ ئاشـت     کانةبوونـةوةی ئيسـپارتييةکان و يؤنانيي
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بةآلم بـة زينـدوويي نةگةذايـةوة زثـدي خـؤی. کاليکراتيـداس دوای        ؛دةخاتةگةذ

ــة ذؤدثــس  ــاتر ل ــةمثي زي ــارة و گ ــةوةی پ ــؤ، خکؤکردن ــاش و م سي ــت و پ يلث

، ي ئاتثين لة ميتيلـثن »کؤنؤن«هثناين سةرکةوتنثکي گةورة و کپ کردين  وةدةست

  شکاندی و کوژرا.  هثزثکي گةورةی دةرياييی ئاتثن

دا تثوةرسووذا و گةيشتة  گةذايةوة و بة البذثکي ياسايي ليساندثر ۴۰۵ساصي 

ةرياساالرثکي مةزن کة بةذواصةت بة فةرماندةي دووهةم دادةنـدرا،  پلةی کارگثذی د

دا داردةسيت گةمة و ياری بوو. کـوورووش بـةخثری هثنـا، بـةآلم      بةآلم لة ذاسيت

کراية  وگؤصي دارايي وةبةر پثی نا. ماوةيةک دواتر کوورووش بانگ ةيان گرثجار ئةم

سةرقاصـي پـةالمارداين    باوکي نةخؤشی بـث کـة   دةسيت پاصبارگای مريی هةتا لة 

ةيـان  جار ئـةم چيانشيناين کادؤسي بوو لة باشووری دةرياي خةزةر. کـوورووش  

بةصثنی دا کة بؤخؤی چاوةدثری داهاتةکاين خـؤجثيي ليسـاندثر بـث. ليسـاندثر     

 ۱۸۰و ئاتثنييةکاين بـة   گةمثي سةوصدارةوة ذووی کردة داردانثل ۱۷۰جارثکي تر بة 

ةدوای خؤی دا. لةوث شةذی نةکرد و هثندثکي خـؤ خافآلنـد هـةتا وای    گةمييةوة و

ـ     ذوايان پثکـرد و چةکـداراين خؤيـان    ـلثهات لـةخؤوة سـةرکردةکاين ئـاتثين ب

ــةيان   ــة بةرةب ــةربازی ل ــدنثکي س ــاش خؤنوان ــت و پ ــوثن  بةجثهثش ــة ش دا، ب

وپـذدا لـة لثـواری     ئاوا ليسـاندثر لـة هثرشـثکي کـوت    دا ذؤيشنت.  خوردوخؤراک

گرت. کؤنؤن بة خـؤی و   دا دا دةسيت بة سةر لؤتکة و گةمييةکانيان»ؤسپؤتاموائيگ«

ـ    ةواصي کارةسـاتةکة نـاردةوة   ـنؤ کةشتييةوة ذايکرد و کةسثکي بـؤ گةيانـدين ه

نـا  هث ئووئاگؤراسذةوی. ئةو لةوث سةری وةبةر  نيشتمان و خؤی بةرةو قوبرؤس

توانيبووی ئةو  ئووئاگؤراسبوو.  کة لة تؤرةمةی بنةماصةي کؤين مرياين ساالميس

، لـة  بستثنثتةوة و بةبث ذاپةذيين ئاشکرا دژی ئثران ةراين فنيقیـشارة لة داگريک

  داگريساندبوو. ماوةی حةوت ساصي ذابردوودا پةيوةنديي بازرگانی لةگةص ئاتثن
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گريؤدةی هةژان و شکان و شؤذش بـوو، ئةگـةرچی    لةم سةروبةندةدا ئاتثن

هثندةی پثنةچوو کة دمثوکراسي سةقامگري بؤوة. کوورووش چوو بوو هةتا چـاوي  

دا جواناوي دةذشت. ئةو تيسافرثنی لةگةص  وباين مةرگ بة باوکي بکةوث کة لة نوثن

بـة نـاوي ئةردةشـثري     دوای ئةوةی کـة ئةرشـةک   م تيسافرثنخؤی بردبوو، بةآل

دووهةم تاجی ناية سةری، پادشای وريا کردةوة کة پثويسـتة خـؤی لـة براکـةی     

بپارثزث. کوورووش پاش ئةوةی دوو کةس لـة خزمـاين ئيکالمـي مريانـةيان بـؤ      

بةسـتثکي ئـاوا لـة اليـةن     نةکثشابوو، کوشتبووين. داريووشـيش پثشـتر بـؤ مة   

دا  ي قةصةمدارييةوة وريا کرابؤوة. ذةنگة گياين کوورووش لـة مةترسـی  »هريامثن«

دايکی، گيانی کـوذی خؤشةويسـيت    بووبث، بةآلم بذشت و دةسةآليت پاريساتيسی

شـوثنةوة  ذزگار کرد و بردييةوة سةر پلةی سةرکردايةيت و دؤخـی جـاراين. لـةو    

کوورووش مرخی لة دةست بة سةرداگرتين ئيمپراتؤری خؤش کرد. ئةو لـة بنکـة و   

فةرماندةکاين يؤناين دا و پارةي دا ياريدةي  ناوةندةکاين سةرکردايةتيي سةربازي

دةسکةرةوةی بثکاربووی دوای شـةذ کؤبکةنـةوة.   بة سةردا دابةشني هةتا پياواين 

گذی فةرمانـدةی   ی تووذة و تؤسين دةنگ»کلثئارخؤس«بةرچاوتريين ئةو کةسانة 

. ئةو بة بيانووی ذاوةستان دژی تراکييـةکان،  بوو لة بيزانتيؤن پثشووی ئيسپارت

ثکی »مةزن«سةری بادابوو لة ئاست فةرماين گةذانةوةی بؤ نيشتمان و لةوث وةک 

لة تاراوگـة بـوو. تيسـافرثن کـة هثشـتاش هـةر       ةخؤ دةژيا و دةکرث بصثي بسةر

وزار و باغ و بثستان بوو، پةيوةنديي  و خاوةنی زةوی مريهةرمثی ئييؤنيية و کاريا

پث باشتر بوو کة  کوورووشيان بةآلم يؤنانييةکان ،خؤی لةگةص کوورووش هةصبذی

لة ميلثتووس هةموو شـارةکان بگـرث. لـةوث تيسـافرثن      خثرايةکي تواين بثجگة

بـوونی لةگـةص    دةسةآلت کرد. کـوورووش پثمـل   وبةستةی سةر پشتيواين لة دةستة

هةصگرتن لة دؤستاين دوورخراوةی خـؤی نةگؤذيـةوة و يـاراين وةال نـةنا.      دةست
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بزثو رگومان تيسافرثنی وةکوو کابرايةکي سـة  درثژةي بة بةخشينی پيتاک دا و بث

  سوارةوة هةآلت بؤ الی شا. ۵۰۰ناساند و وای لثهات کة بة خؤی و 

کة لـة چنـگ    تريش هةوصيان دا پادشا وريا بکةنةوة. ئالکيبيادثسکةسانی 

بةآلم شةوثکی لةو کاتةدا کة  ؛ ئيسپارتييةکان بازرة ببوو، پةنای بردة بةر فارناباز

دا کوژرا. زؤربةی ئةوانـةی گومانيـان    ، لة گوندثکي فةريقييةييدةذؤيي بؤ شووش

بةتةنيا ئاواتةخوازی گةيانـدين   سةک کرا، پياوي فارناباز بوون، بةآلم هةردة لث

دنةی دابـوون، يـان لـة اليـةن حکوومـةيت       هةواصةکة بوو. ئةمانة يان ليساندثر

دنـةی   بـث شـائاگيس   درابـوون. ئـةوةی ذاسـتی    هان دةسنثژی ليساندثر لة ئاتثن

بـةآلم   ؛گـةووادي کردؤتـة سـةری   ليساندثری دابوو و دةيگوت ئالکيبيادثس کآلوي 

کوشـتوويانة چونکـة وةسـةر     ديتران دةيانگوت براياين کچثکی خةصکي فةريقييـة 

وانگةی خؤيـةوة نـةقص و نةزيلةکـةی    لة ذ ثکهةر سيخوذ ١خوشکةکةيان پةذيبوو.

  دادةذشتةوة و تاماوي دةدايةوة... .

ـ     ةی کـوورووش  ـجا ئثستا با بگةذثينةوة سةر بابـةيت سـةرةکي. ئـةو دةم

هثشـتا   دا دةسپثکرد، ئةردةشثر۴۰۱پثواين بةناوبانگي خؤی لة ساصي  بزووتن و ذث

کـة   ي پارسـی »ئاريـايؤس «ايةتيي ئامادة نةبوو. چاردةهةزار يؤناين بة سـةرکرد 

  نثرباز بوو، لةگةص کوورووش دةمجني. مةندی پياوثکي

يةکان لةشـکري  »پثسيدی«کوورووش ئةوةندةی دةيتواين وای نواند کة دژی 

کة هثشتا لة نيشتمانی  دةنگ داوة و ذةنگة هةتا ذادةيةک بؤية بووبث يؤنانييةکان

کردبوو کة بؤ قةرةبوو  پثشتر داوای لة ئيسپارتبةآلم  ؛ خؤيان نيزيک بوون ذانةکةن

کردنةوةی يارمةتييةکاين پثشوو، وا چاکة ئـةوانيش ئثسـتا بـؤی تثهةصـثننةوة.     

بزووت و لة پشت  هثزثکی دةرياييی ئيسپارتييةکان و هاوپةميانانيان بةرةو کليکيية

ي حوکمداری »سثنثسيس«بةآلم  ، هثرشی کرد ةوةتوورووسباسک و تيغةرةی چيای 

                                                            

1-Ephoros in Diodorus XIV,11 (the first story): aliter Plut. ALK, 38 f. 
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 ئةوثندةرث، پثشتر بنةماصةي خؤی ناردبووية ديداری کوورووش. پاشان ئةردةشثر

نگاربوونةوةيـةک  سوثندي بة زجنريةي خانةداين خـوارد کـة هـةر چةشـنة بةرة    

کاتثک کـوورووش ناچـار بـوو ئامـاجنی سـةرةکيي خـؤی لـة الی         بشکثنث. تثک

وةختايـةک  دا کـةوت، بـةآلم    گرياواين يؤناين بدرکثنث، بة سةر گريوگرفت بةکرث

ةوة، گرثي لةبةر نـةما. شـةذی سـةرةکي لـة     ثتگوتی مووچةی زياترتان بؤ دةبذ

 و نيزيک سةد کيلؤميتر ئةوالتری بابل ذووباری فوراتي سةر بةستثين »کووناکسا«

 ؟ئةوةی شةذ بکـا بـذةوث   قةوما. خةصک کةوتنة پرسياران و گوتيان بصثی پادشا بث

  »ئةگةر ئةو کوذی باوکي من بث، وا ناکا.«کوورووش گوتی: 

الی باصـي ذاسـيت کـوورووش.    لة نيزيک ذووبـار کةوتبوونـة    يؤنانييةکان

، خـؤی  ؤسيبةشاين هثزی ئاريـا  قؤشةين گةورةتری شا لة قؤصةکةی ديکةوة شان

دا هثمايةکي پادشايةتی کة هةصؤيةکي گةورةی زثذ بوو  دةنواند. لة جةرگةی قؤشةنی

بةرز کرابوويةوة. کوورووش دةيهةويست بة هثرشثکي ذاستةوخؤ بؤ سـةر خـودي   

کةسی زرثپوش دةوريان گرتبوو، شةذةکة بباتـةوة، هـةر بؤيـة     ۶۰۰کة  رئةردةشث

بةآلم کلثئارخؤس کة  ؛ هةتا باصی چةپی بکاتة پاصپشتی دةستووری دا بة کلثئارخؤس

ديلی شثواز و چوارچثوةی بريوبؤچـوونی ئيسـپارتييانةی خـوی بـوو، وآلمثکـي      

دا،  پـارثزةر بةرةصـآل کـرد. لـة ئاکـام      ي ذاسيت ذووباری بثناذوونی دايةوه و باص

 پادشا بدا و برينداری بکا، بةآلم اينکوورووش ئةگةرچی توانی دذ بة ذيزی پاسةوان

شکا و کوژرا. يؤنانييةکان ئةگةرچی  چونکة هثزةکاين پاسةواين زؤر پتر بوون، تثک

ئـةوةی لةگةصـيان    ويان، بـةآلم بـث  کةوتبوويـة بـةرةوذو   هثزی پيادةی ئاسيايي

و ئةرکي خؤيان بةجث نـةهثنا. کلثئـارخؤس تةنانـةت باصـي      نتثکهةصبچن، ذةوي

بة خؤی و پؤلثک سوارةوة هاوکـات   ذاسيت خؤشی ذزگار نةکرد، چونکة تيسافرثن

دا کـة   ذشنت بة نثوان يؤنانيياين سووکةصةچةک وزؤر بةبث خوثن هثرشی برد و کةم

ثدةچوو ياريدةری ئةم باصة بن، تثپةذی. لة بةخيت يؤنانييةکان، هثـزی سـوارة   و
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خؤيانةوة نةبث،بة دةست کةسةوة نةبوو، هةر بؤية لـةبری  هةوساريان بة دةست 

پةالماريان بدةن، کةوتنة تاآلين بارگـة و   ئةوةی بگةذثنةوة و لة پشتةوةی بةرةوة

تيسافرثن سةرکةوتنثکي گـةورة  ديسانيش ئةگةرچی هةصمةتی شانؤيانةی بنةيان. 

کؤشـکی مـريی و پلـةی     شـادؤتثکی نةبوو، بـةآلم نـاوي بـةرز درةوشـاندةوة و     

  ١دا کردة نسيبی. جثنشينايةتيی کوورووشی لة ئاسيای بچووک

، و ئثرانييـةکان   ئةم شةذة دةرخيست کة زؤربـةی يؤنانييـةکان  يتشوثنها

ستاشی لةگةص بث، چةندة کةم کؤمةآلين خؤيان دةناسـن. يؤنـاين کـة    تةنانةت ئث

گرياو چووبوونة ذيزی سـپايةکی ديکـةی    گةذابوونةوة و سةرلةنوث وةکوو بةکرث

کة بةرلةوةی لثيان نيزيک ببنةوه ذةوين، هةستيان دةکـرد نيازيـان بـة     ئاسيايي

ة زانييان کوورووش مردووة، ذوويان بةربژارثکي ديکة هةية بؤ پادشايةتی. کاتثک ک

] بةآلم ئـةو پثيـان پثکـةنی و گـوتی لـة      !و [گوتيان فةرموو هةلة کردة ئاريايؤس

 ؛تومخةی خانةدانثکي هثندة پايةبةرز نيية هةتا بتوانث بةربژاری پلةيةکي ئةوتؤ بث

کوورووش ای ـتوانی بة شثوةيةکی سةرکةوتووانة پامشاوةی سپکةچی ديسانيش 

ووثـژ و ماوةيـةک دواتـر بـوو بـة       کؤ بکاتةوة و بؤ خؤ بة دةستةوةدان کةوتة وت

ـ ييةـةريقـي فـاتراپـس ـ ـ؛ ب ـ  ـةآلم ت ـ ـانـةيـةدا] خـؤبصثي [لـة شةذةک ي بـة  ـةت

  کوورووش کردبث؟

پياواين يؤناين گوتيان چةک نابن، بةآلم ئامادةن بچنة نثو ذيزی قؤشـةين  

ببزوون کة تازة ذاپـةذيبوو. سـةرةجنام    وثنة لةگةصيان بةرةو ميسر پادشاوة و بؤ

پادشـا، نيمچـة قـةولثکی دا کـة هـةتا      کة ئثستا ببوو بة دةستةذاستی  تيسافرثن

                                                            

 وشـوثنی گثذانةوةکـةی گزنفـؤن    بةپثچةوانةی هثندثک لة توثژةران، من دةکةومـة پـث   -١
کةوتؤتـة  » ئثفـؤرؤس «) بةگوثرةی قسةی XIV ،22f(  ). ديؤدؤرووسI ،VIIIباسيس،(ئانا

ــةمان،   ــان (ه ــةوةی ذووداوةک ــة   ۲، ۲۲گثذان ــووة، ب ــةربازثک ب ــة س ــؤس ک ). پؤليبي
)، نووسـينةکانی  XII،25 FIمثژوونووسثکي خراپي بواری سةربازيی زانيوة (پؤليبيـؤس،  

  نةزيلة دةزانث.  بة چريؤک و 
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ئاسيای بچووک لةگةصيان بث و بـؤ مـاوةی چةنـد حـةوتووش هـةتا سـةرةوةی       

بـةآلم   ؛ ؤيي کة لةوث خوردوخؤراک بة پثـی فـيالن بـوو   وثذايان ذ ذووباری دجيلة

دذدؤنگی کةوتبووية نثوان و تيسافرثن پثی وابوو کة ئةوان جصـةويان لـة دةسـيت    

هةتا پثشةنگيان بن، قـذيان  ئةوداية و دةتوانث ئةگةر چةند سةرکردةيةکيان نةبث 

و چـوار   هثشـنت و کلثئـارخؤس  يتثبخا. هةر بؤية بؤ کؤبوونةوةيةکي گشـتی بانگ 

سةرکردة و بيست سةرهثزی تثدابوون. ئةوسا هةموويانی گرت و کوشتنی. پاشـان  

وبآلو بن و دةسـتيان لـة يـةکتر     چاوةذواين ئةوة بوو کة سةربازاين ئاسايي پرش

بةآلم ئةوان دوای تثپةذاندين شةوثکی پذ دصةذاوکة و نيگةراين، بؤ بةياين  ؛بةردةن

پثی دةصث گردبوونةوةی ئاتثنيية بژاردةکان.  کة گزنفؤنکهثنا، کؤبوونةوةيةکيان پث

ی ئيسـپارتی لـة سـةرووی    »کريسـؤفؤس «ئةوان سةرداری تازةيان هةصـبژاردن و  

هةمووانةوة بوو. تثکذا بـةرةو بـاکوور بـزووتن هـةتا خؤيـان لـةچنگ لثـدان و        

  ئثشاندين سپای سوارة دةرباز بکةن.

دةسيت پثکرد. هةصبةت وةک ة »دةهةزار کةس«سا گةذانةوةی بةناوبانگي ئةو

دةسـيت لـة کـؤص     پثشتر باسی کرا سةرةتا سثزدةهةزار کـةس بـوون. تيسـافرثن   

لةوث پةنايان دان. دوايني  و کوردان کردنةوة هةتاکوو گةيشتنة چياکاين کوردستان

بـةآلم   ؛ دابوو، بةتةواوي تةفروتونا ببوو پادشا کة پةالماری کوردستانیقؤشةين 

الی ذؤژاوا وةرسووذان هةتا لةوث فةرماين کوورووش و هةروةها کاتثک ئةوان بؤ 

ناچاری تووشـی شـةذ و   بـةجث کـردن، بـة    خبةنـة بـواری جـث   » کثشةي يؤنان«

پتر لةو ئثش و ئازارةی کة شـةذ لةگـةص   « وردةکانتثکهةصچوون بوون. ئةگةرچی ک

». پادشا و تيسافرثن بة سةری هثنـابوون، زةبـری خةسـاربارانةيان وةشـاندبوو    

و  ي ساتراپي تـازةي ئةرمةنسـتان  »ئؤرؤنتثس«لةگةص  نؤرةپاشان ناچار بوون بة 

 ذؤژاواي، بکةونة شةذ و لثکدان. ئؤرؤنتثس کـوذی ی باصی دراوسثي »ترييبازؤس«

و چاو و گوث يان سةرؤکي سيخوذان و زاوای شـا بـوو.    بةخلی ي»ئارتاسووراس«
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يؤناين ئةو هثزانةيان بة هثنـد نـةگرتن و کـةمتر تووشـي تةنگـةژة بوونـةوة و       

 .وةرزی زسـتان کةسـريةی کـردن    .نتثپةذين. لة کثوان تاقمثکي زياتريان تثداچوو

وهةوا و چؤل و چيا هثندةی ديکةی بةرةو  چاويان بة بةفر کةوت و شةکةيت و کةش

هةصدثری نةمان ذادان. دواتر لةگةص عثل و عةشـريةيت شـةذکةري ديکـةی وةکـوو     

تووشی تثکهةصـچوون بـوون. کـةچی ديسـانيش دوو لةسـةر       ئاسنگةراين کاليبس

دا ۴۰۰ان لة بـةهاری ساصـي   يوثنة گةلثک ژن و زارؤک و نةخؤش تواني سثيان، بؤ

، يةکثک لة خؤيان بگةيةننة دةرياي ذةش. ماوةيةک چوونة بةردةسيت سثئووتثس

کة لة داين مووچة و مانگانةدا پياوثکي سةرچةوت بوو. سةرةجنام مرياين تراکيية 

هةزار کةسـيان   وة نيشتمان، تةنيا شةشی پ.ز. چونکة زؤران گةذابوونة۳۹۹ساصي 

ي ئيسپاريت گريسانةوه و کارثکيان وةچنگ هثنا. تيربؤن هثزثکی »تيربؤن«لة الی 

  .بچووکی ناردبووية ياريدةی يؤنانييةکاين ئاسيا

سةبارةت بة بارودؤخی ئيمپراتؤری دةبث بصثني، ئةوةی کة لة ذاوثژی ورد و 

وةدةردةکةوث،  ةوةناسينی مووقةصثشانةی کتثبی هثرؤدؤت و مرؤض زنفؤنباريکي گ

لـة پثرسـيت    دةيسةملثنث کة تةواوي ئةو ترية و هؤزة چيانشينانةی کة هثرؤدؤت

کـةس   ون و هةرناويان دثنث، ئثستا وا نةمابوسةربازاين شةذکةری خةشايارشادا

و ترييبـازؤس، ذةنگـة لةگـةص هثـزی      جصةوي بة دةست خؤيةوة بوو. ئـؤرؤنتثس 

وزاری بـةذثژةوتری دةرة و دؤآلنيـان بـةذثوة بردبـث و بـة       سوارةی خؤيان زةوی

دةمکـوت و هثـور   » کـايت «پةالماری نثوةنثوة پياواين چيانشينيان بة شثوةيةکي 

لة ذؤژاوا ئـةوتؤيان کردبـوو. ئـةم     وش و فارنابازيشکردبثتةوة. هةروةک کوورو

ومـةرج و الوازبوونـةي پتـری چةکـداراين پيـادةی ئيمپراتـؤری بـة زةرةری         هةل

دا، کةسانثکي  زايني نةشکايةوة. لة سةرتاسةری سةدةی چوارةمي پثش يؤنانييةکان

ي ئـاتثين و هـةروةها ئـةم پيـاوة     »ؤکراتثسئيس«تةذ و بانگةشةکةری وةکوو  دةم

پاراوانةی کة گزنفؤن باسی کردوون، هةموويان اليان وابوو کة باشتر   قسةزان و دةم
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نثچريثکة زوو  واية يؤناين پثکةوة يةکانگري بن [چونکة ئةو دةم] ئيمپراتؤريي ئثران

کؤمةآليةيت و چارةسةرکردين گرث و گرفيت  دةگريث. هثورکردنةوةی کثشة و هةرای

وزار کة هةر کةس بةشثکی بة هی خؤی دةزاين، بة يةکثک لة داواکان دادةندرا.  زةوی

دةپاذايةوة، زؤر سـةبارةت   دا لةبةر ئيسپارت۴۹۹کاتثک لة ساصي  ئاريستاگؤراس

انــدةتواين يــةکگرتوو بــن. کؤنــةقيين نـاين نةي ؤبــةآلم ي ،بـةم بابةتــة دوابــوو 

واتة هةر  -زانيي يؤناين  زل بردنی تازة و باديهةوايي و خؤ بة ئثرةيي پثبنةماصةيي،

هثشتاش لة گذی  -مثر لة ئيلياددا ئاماژةی پثدةکاؤبةرزيية خاوةی کة ه ئةو لووت

کتري دا بوون. زثذ و ديپلؤماسيي ئثران هةتا ماوةی تةمةين دوو وةچان لة ية خؤيان

  ترازاندن و نةيهثشت پثکةوه يةکانگري بن.

  
  )۳۹۴ - ۳۹۹و مريهةرمثةکان ( ئيسپارت :د

 دا. لةسةر داخوازی خةصکي ئييؤنيية هثزثکي بةرةو ئةو هةرمثة دةنگ تيربؤن

 تيسـافرثن  بةتايبةت پاش ئةوةی چوونة ياريـدةی کـوورووش، لـة    ئييؤنييةکان

دةسيت گةياندة چةند شارثکی يؤنانيش. پاش ئةوةی کـة   بةآلم فارناباز ؛تؤقيبوون

دا دةسيت  تيربؤن بةری هثزةکاين بةرةصآل کرد و لة تاآلن و داذووتاندين يؤنانييةکان

جثی گرتةوة و لةذثوة بةرةو » دثرکيليداس«البرد و  وةبةرنةهثنان، لةسةر کاريان

باکوور پثی ناية ذکثف. تيسافرثن پثی دةگةشاوة ئةگةر بثتوو بؤ دةمثکيش شةذةکة 

کة دةيزاين مريهةرمثةکان چـاوي دووسـةريان بـة    » دثرکيليداس«ذاوةستثندرابا. 

يةکتر هةصناية، بؤخؤشی فارنابازی ناخؤش دةويست. لة ماوةی شـةذدا، کاتثـک   

هةصکثشاين الی  ئةو لة ئابيدؤس فةرماندة بوو، فارناباز لةسةر پذکثشی و شوو لث

ئةويش تةمثي کرد و چةند کاتةژمثران بة مةتاصةوة بة پثوة بؤي تثچاند. ليساندثر

  ذايگرت و ئةمةش بؤ کةسثکي ئيسپاريت بة ئةوپةذی سووکايةيت دادةندرا.
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ئاکامةکاين سةرداراين  وپؤی لةشکرکثشانة بث پثويست ناکا بکةوينة نثو تان

وةکوو منوونةی  بةآلم هثندثک لةو وردةکارييانةی کة گزنفؤن ؛ئيسپارتی لة ئاسيا

ومـةرجی خـؤجثيي و    باسی کردوون، هةل بةرچاو و وردتر لة هثرؤدت و تووسيديد

دا زؤر  دةخةنةذوو کة لة مثژووی هةخامةنشی کان کةسايةتيی مرؤضةی يتايبةمتةند

دةگمةنة. بؤ وثنة گثذانةوةی سةربوردةی بنةماصة خةيانـةتکارةکاين يؤنـاين کـة    

بـؤی ديـاری    هثشتاش ئةو پاوانةمريانةيان بة دةستةوة بـوو کـةوا خةشايارشـا   

ــت   ــةی تثميس ــوون. بنةماص ــاتثن لکؤکردب ــةوة ئ ــةوةکاين  ثس گةذاي ــةآلم ن ، ب

ي بـاکووری  »هاليسارنا«و » تثئووترانيا«ي ئيسپاريت هثشتاش لة »دارماراتؤس«

ــافرثن ــةرمثي دةســةآليت تيس ــةو بةرپرســة   ذؤژاوای ه ــرد. ئ ــةتيان دةک حکووم

و  ئووريسـتنثس  پايةبةرزانةی کة گزنفؤن دةيناسـني، دوو بـرا بـوون بـة نـاوي     

دووانـةکاين بناغةدانـةری    پرؤکلثس و دةکةوتنة زةمـاين دوای ئةفسـانةی ئـاواص   

دا بةشــداری »ئاريــايؤس«. پــرؤکلثس لــة ژثــر ســةرکردايةتيي    ئيســپارت

لةشکرکثشانةکةی کوورووش بوو. پاش ئـةوان دةبـث ئامـاژة بکةينـة بنةماصـةي      

. گؤنگيلؤس مل بة زجنـري و گـوث لـة مسـت و دةآلصـي      ييئثرثترياي »گؤنگيلؤس«

و » پثرگـامؤن «و گامـابريؤين کـؤنی لـة نيزيـک      بوو کة گامربيؤن پائووزانياس

دوو شارةکةی دوايي هةتا  ؛ةستثين دةريای بة دةستةوة بووي ب»مريينا«و » گرينيا«

  ماوةيةک پيتاکيان دةدا بة ئاتثن.

 ی سـةرزةميين فارنابـاز  »ليسؤئاي«بيستوومانة کة لة باکووری ئةوان، لة 

ي ئثـرة  دةصـث: مريهـةرمث   گزنفـؤن دةستةوة بـووة.   ژنثکي مريهةرمث دةسةآلتی بة

کاتثک نةخؤش کةوت و مرد، فارناباز خةريک بوو هةتا  ١ي بوو.»داردانؤس زثنيس«

کـة خؤشـی خةصـکي    » زثنـيس «ي بثـوةژنی  »مانيـا «يةکثکي لة جثی دابنث، بةآلم 

                                                            

 .لة کةنار داردانثل شارثکي يؤنانی -١
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و ژناين  داردانؤس بوو، کاروانثکي پذ دياری و خةآليت ساز کرد و بردی بؤ فارناباز

  حةرةخمانة و غوالمان و خزمةتکاراين خاوةن بذشيت.

ـ      کرانـةوةی   ؤ تـاقی ـئةم ژنة بة فارنابـازی سـةملاند هـةتا دةرفـةتثکي ب

بذةخسثنث و ئةم هةرمثةي بداتة دةسيت و مثردةکةی چةندی پيتاک داوة، ئـةويش  

ی بؤ دةبرد و هـةر  ية ديارهةميش دةيدا. ئةم ژنة هةرکات دةچوو بؤ ديداری فارناباز

کاتثک فارناباز هةرمثةکةی ئةوي بة سةر دةکردةوة، چؤن چاکة ئـاوا بـة دةورةی   

دا دةهات و خزمةتی دةکردن. ئةو ژنة تةواوي ئـةو شـارانةی    خؤی و فةرماندةرانی

ة. هـةروةها ئـةو   وفارناباز گرتبوونی، پاراستين و نةيهثشت موويان لث الر بثتـة 

واری دةريا نـةيگرتبوون، گـرتين. هـةر پيـاوثکی وةبةردصـي      شوثنانةش کة لة لث

کةوتبا و ئؤباصي لةسةر کثشابا، پاداشيت چاکی دةدراية و ئاوا دةسةآليت زؤر باش 

دا  هةروةها کاتثک فارناباز لةشکری دةنگ دةدا، ئةم ژنـة لـة ذکثفـی   گرت. ی پةرة

لـة اليـةن   دةبزووت. بؤ وثنـة کاتثـک لةبـةر پـةالماردرانی خـاکی ئيمپراتـؤری       

يةکانةوة، فارناباز قؤشةين گاص دا، ئةم ژنـة لةگةصـی   »پثسيدي«يةکان و » ميسی«

لةم هثرشة گةذايةوة، زؤر سپاسي ئةم خاتوونةی کرد و هةر بوو. فارناباز کاتثک 

  ١وةختايةک هةلثک ذةخسابا لةگةصی دةکةوتة ذاوثژکردن.

دةسـت   ةجث، تـازة ئـةم ژنـة هةصـکةوتةية بـة     گةيشت کاتثک دثرکيليداس

بة نؤرةی خؤی کؤمةصثک دياری و  ي زاوای خؤی کوژرابوو. ئةم مثدياسة»مثدياس«

دبـوو کـة جصـةوی حکوومـةتی     کر لـث و داوای  ی ناردبوون بـؤ فارنابـاز  يپثشکةش

جثی خؤی نةبزؤی هةتا   از گوتی وا چاکة لةبةآلم فارناب« ؛ئةوثندةرثی بداتة دةستی

 دةگةمة سةری و دةيگرم؛ چونکة پثم خؤشة مبرم، بةآلم دةسـت لـة تؤصـةی مانيـا    

ئةو  ٢».ومةرجةدا دثرکيليداس سةر و سؤراغی پةيدا بوو هةصنةگرم. جا ذاست لةم هةل
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ونکة خةصک و ـلة ماوةی هةشت ذؤژدا خؤ بة دةستةوةداين نؤ شاری قبووص کرد، چ

ةر ـنةدةکورکاند. دثرکيليداس ئيزنی دا بة مثدياس ئةگ سةربازان دصيان بؤ مثدياسی

لی لث بث دةتوانث وةکوو هاووآلتييةکي ئاسايي درثژة بة ژيانی بـدا. باسـی   ـةيـم

واتر چی بة سةر هاتووة. پاشان دثرکيليداس لة فارنابازی پرسی دئةوة نةکراوة کة 

اخوا شةذی دةوث يان ئاشتی. فارناباز گوتی جثگة و پثگةی پتـةوة و تـةواوي   کة د

ةذوةستانثکي شي لةسةر يپاصپشتی ئةون و تةنيا ذةزامةند يؤنانييةکاين ئايؤليس

تثپـةذ کـرد و   » بيتينيـا «. دثرکيليـداس وةرزی زسـتانی لـة    دةربذیهةشت مانگة 

 ةر ئةستؤی ئةو دانيشتووانةی کة خةصکي تراکييـة بـوون.  خةرجةکةی هاويشتة س

ناچار زؤر جاران  فارناباز ناذةزامةندي لةسةر ئةم کارة دةرنةبذی، چونکة خؤی«

  ١»لةگةص خةصکي بيتينيا شةذ بکا.ببوو هةتا 

پياوثکي ناشياو نةبوو. ئةوةی ذاسيت بث، حوکمداری پادشـايةتی   فارناباز

بوونـة بـة سـةر     کليلی گريانـةوةی ئييؤنييـة، زاص    ؤی ذوون ببؤوة کةبةئاشکرا ب

 ۳۰۰دةريادا. کارةکة کةوتة گةذ هةتا سةرلةنوث هثزثکي دةريايي دامبةزرثتـةوة و  

هةنگاوی دةنا،  فارناباز کة وردةوردة بةرةو تيسافرثن ث.رگةمثي سةوصدار ساز بک

ياساالری ئاتثين بة پادشا ناساند هةتا سثبةری ي دةر»کؤنؤن«دةصثن لةو زةمانةدا 

لة ساصي  ئةم کؤنؤنة کة لة زةماين بذانةوةی شةذ لةگةص ئاتثنييةکان .خباتة سةری

بوو. شا  لة قوبرؤس دا ناوبانگي ذؤيشتبوو، ئةو کاتة هثشتا وثذای ئيئؤراگؤس۴۰۸

بةآلم ئةم ٢؛تاالين نارد ۵۰۰سازاندين گةمث لة لةنگةرگاکاين قوبرؤس بؤ داکوتان و 

پـةرةی   دا ناذةزامةندی و نائـارامي لـة ئيسـپارت    کارة پثی دةچوو. لةم قؤناخةش

دةگرت. مريهةرمثةکان ناچار بوون پاش بذانةوةی هةر شةذثک، شةذوةستانثکي تر 

بةخؤييی ئييؤنيية هةر لـة ئـارادا بـوو.    ذابگةيةنن، بةآلم هثشتاش مةترسيی سةر
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دا هـةتا   دنـة  ، دثرکيليداسـی ۳۹۷کردين تيسافرثن، ساصي  ئيسپارت بؤ چؤصةپثچ

  بدا و باغ و باغاتی خباتة مةترسی. و پةالماری کاريا بگةذثتةوة ئثفثسؤس

خؤی  ١یي»کوورووش«پؤنثزی و ؤبةر قؤشةنچيياين پثلهثزی وة دثرکيليداس

 بـةآلم لـةم کاتـة فارنابـاز     ،نا و وثذای خةصکي ئييؤنيية و دوذگةنشينان بـزووت 

و چةنـد   سةرکردةی باآلدةسيت خؤی. ئةوان پثکـةوة کشـانةوة کاريـا   گةيشتة پاص 

ان پثشــةنگاين نــةرماژؤی بنکةيــةکيان لــة جثگــای ســةخت و قــامي دانــا. پاشــ

هةصبوارد و گةذانةوة و بوونة هةذةشة بؤ سةر ئييؤنيية. لة نيزيک  دثرکيليداسيان

تـةنيوة و    ، دثرکيليداس لةپذ زانی کة قؤشـةنثکی بـةهثز بةرةگـةی لـث    مثئاندثر

ذةنگةوة، تثکذاي  بة خؤيان و مةتاصي سپی کارييةکان«[ئةوانيش برييت بوون لة]: 

و سپايةکی  دوو مريهةرمثي ئثرانی ئةو ناوچةية، دوو سپای يؤنانيي ئثرانييةکانی

لة باصي چـةپ   لة باصي ذاست و ئةسپی فارناباز بةهثزی سوارة. ئةسپی تيسافرثن

دثرکيليداس هثزی خؤی هثناية سـةر هثصـي نثرينـةی مةيـدان و     » ةنواند.خؤيان د

 ٢».ةقيش وابووههةروةک چؤن بةذاسيت «سوارةکانی لةوپةذةوپةذان دامةزراندن، 

 چةند قوربانييةکي پثشکةشی يةزدان کرد... هثندثک لة ئييؤنييـةکان «دثرکيليداس 

وةالنا و تةنانةت ئةو کةسانةش کـة بـة پثـوة    بةرةبةرة زراويان تؤقي و چةکيان 

بوون، بةئاشکرا بةرةوپثش نةدةبزووتن. دةگثذنةوة کة فارناباز بؤ شـةذ جغـةی   

کوورووشی گچکة دثنثتـةوة يـادی و دةزانـث    بةآلم تيسافرثن هثزةکةی  ؛دةرکردووة

دا گوتی دةبث يؤناين هـةموويان   پثشتر چلؤنيان لةگةص تثکهةصچووة. لة دصي خؤی

  ٣»ووثژی کرد. پثشنياری وت هةر بؤيةا بن... ئاو

                                                            

  مةشهوور بوو. بةم ناوة ريگادة هةربدا ئةم تيپ يان   چونکة لةو زةمانی -١
  لثکدانةوةی گزنفؤين کؤنة سةربازة.ئةمة  -٢
. توثژةران بـؤ گثذانـةوةی سـةربوردةی ئـةم شـةذ و      II,III,18-15، هثلثنيکا، گزنفؤن -٣

  لة گزنفؤن بة باشتر دةزانن. لةشکرکثشييانة، ديؤدؤرووس
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بـةآلم   ،ئاکامی کارةکة بؤ سبةينث، پثکهاتنی کؤبوونةوةيةکی ئاشـتی بـوو  

شا دان بة پادئةمة بوو کة  کوثرةيةک بؤوة. مةرجی دثرکيليداس لةناکاو تووشی گرث

 و فارنابـازيش  سةربةخؤييی شـارةکانی ئييؤنييـةدا بثنـث و مـةرجی تيسـافرثن     

لة ناوچة و بارکردنی حوکمدارانی ئيسپارتی بـوو لـة    کشانةوةی هثزةکانی يؤنان

هـةتا   ١هةردک ال ذةزامةندييان دةربذی کة جارث شةذ ذاوةسـتث  هةر بؤيةباژثران. 

  لةگةص حکوومةتةکانی خؤيان بکةونة باس و ذاوثژ.

و هةواصي  ئيسپارت هاتة لة فنيقييةوة ةدا بازرگانثکی سرياکؤزیلةم جةنگةي

بةم هةواصـة  ئةوانيش   ؛هثنا کة لةوث خةريکي سازکردنی گةمث و هثزثکي دةريايني

ثی وابـوو کـة   کة هثشتا قسةی زؤر چاک دةذؤيي پ بةآلم ليساندثر ٢؛»دةرهةصبوون«

هثندة شةذکةر و دةسکةرةوة نني. بـة دنـةی ئـةو، شائاگثسـيالئؤس      فنيقييةکان

 کرد هةتا تةوژمةکان لـة ئاسـيا  » يةکييةتيي پثلؤپؤنثز«پثشنياری بة ئةجنومةنی 

مي کرد کة برييت بوو پةرة بگرن و هةر بؤ ئةم مةبةستة تةنيا داوای هثزثکي زؤر کة

هةزار  لة سي کارمةندی ئيسپارتی، دووهةزار کؤيلةی ئازادکراوی زرثپؤش و شةش

. ئةم هثزة تةنيا دووهثندةی ئـةو قؤشـةنة بـوو کـة لـة ژثـر ذکثفـی        پثلؤپؤنثزی

  دا نثردرابوو.»تيربؤن«

ة ذثگای بذشتی ليساندثرةوة توانيبـووی جثـی   تازة لتازةبة ئاگثسيالئؤس

الی وابوو بةپثی ذثسـا   دا] ليساندثر شائاگيسی برای بگرثتةوة. چونکة [لة بنةذةت

جثگای شا بگرثتةوة. تةمةنی شای تازة هةورازی پةجنا  ئالکيبيادثسدةبوو کوذی 

ئةم نةقوستانيية تامةزرؤتری کردبوو هةتا لة ساص و لة منداصييةوة دةشةلی، بةآلم 

ةربةرةکانی و بةذاســتيش پيــاوثکی ـشــةذدا ئازايانــةتر ذوو بکاتــة مةيــداين بــ

ئييؤنييـة،  نثـردرا، بـةآلم لـة     سـةرکردة  چاونـةترس بـوو. ليسـاندثر وةکـوو     
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ئاگثسيالئؤس بة تةپی عالةم خؤی بة سةرؤکي هةموو اليةک ناسـاند و ليسـاندثر   

داوای کـرد بـؤ سـةرکردايةيت بينثرنـة      هةر بؤيـة ي پثکراوة، يايةتديتی کة سووک

  .مةذمةذةبؤ جثگايةکی ديکة. ئاگثسيالئؤسيش ناردی 

چـی   کةسثکی ذاسپارد و لثی پرسی ئةو لة ئاسـيا  لةم جةنگةيةدا تيسافرثن

. تيسـافرثن  يي شارةکاين يؤنانیدةوث. ئةويش وآلمی داوة: سةربةستيي يةکجارةک

پثشنياری شةذوةستانثکي تازةی کرد هةتا بتوانث سةرلةنوث کثشةکة بة پادشـاي  

بةآلم هـةر خثرايـةکی ذوون    ؛ذابگةيةنث و گوتی ئةم داواية دةبث پةسند بکرث ئثران

هثناين هةلی  وةدةستبؤوة کة ئةم داخوازةي تةنيا بة مةبةسيت تثپةذاندين کات و 

گوجناو بووة. تيسافرثن داوای سپای ياريدةری لة پادشا کرد و هثزی پشـتيوانيش  

دا گةيشتةجث کة واي دةردةخا ذةنگـة ئـةو    خثرايةکي لة ماوةی چةند حةوتوويةک

  پثشتر داوايةکي ئةوتؤی کردبث.

، ابوو. سـپيتريدات لة باکوور سةروةتثکي زةوةند و مفيت پثکةوةن ليساندثر

کـة سـاتراپ   ، هةستی پثکرد زادةيةکی ئثرانيي دانيشتووی ناوچةی فارناباز نةجيم

دا دةگثـذث، بـةآلم نايهـةوث بيخـوازث، چونکـة       (مريهةرمث) چاوي بة شوثن کچی

ةسـيت بـة   فارناباز هيوادار بوو کة لةگةص کيژی پادشا زةماوةند بکا. سپيتريدات ه

سووکايةيت کرد و وثذای بنةماصةی، بارگةی دةرةبةگانةی لثنا و بة دووسةت سةر 

پـةنای دان و   کيزيکـؤس  ئةسپةوة ذةوی و تةرة بوو. ليساندثر لة نيمچةدوذگـةی  

لثکؤصـينةوةی   هةتا سةبارةت بـة فةريقييـة   سپيتريدايت ناردة الی ئاگثسيالئؤس

چونکـة هثـزی    ؛پـةکی خـرا   بةآلم ئةم ذةوتة بة هةذةشـةی تيسـافرثن   ؛ةگةص بکال

وةدةرکـةون يـان ئامـادةی     دن يان لة ئاسياکر لثپشتيوانی گةيبووية الی و گةفی 

  تثکهةصچوون بن. 

ةوثتـة بـةر   بوو هةتا لة اليةکي ديکـةوة بک  خؤی چاوةذواين ئةمة تيسافرثن

پـةالمار بـدرث، بةتايبـةت کـة لثبـذابوو بکةوثتـة       » کاري«هثرش و ماصةکةی لة 
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بةئاشکرا  کة خاوةنی هثزی سوارة نةبوون. ئاگثسيالئؤس پةيکةردةی يؤنانييةکان

و بة مةبةسيت خؤسازدان کةوتة هةصسووذان. تيسافرثن قةآلکاين خؤی قـامي کـرد   

لة دةشتةکاين نثوان ذثيـةدا هةصـکوتثتة سـةر    وة تةيار بوو هةتا بة هثزی سوارة

وزؤر بـةبث   بةآلم ئاگثسـيالئؤس ذووی کـردة باصـي بـاکوور و کـةم      ،يؤنانييةکان

ليئؤن. لةوث تةنيا هةصـمةيت بـردة سـةر هثـزی     يکةوتة تاآلين داسک تثکهةصچوون

لةبةر نرخ و بايـةخي   ووکةصة ذووی دا کة گزنفؤنو لثکدانثکی س سوارةی فارناباز

بـة بـاری   چؤنيةتيي فةندوفثصي شةذان دةکةوثتة گثذانةوةي. دوو هثزی سوارة کة 

ـ      وزؤر لـة ئاسـتثک   دا کةم توانايي ر ـدا بـوون، لةسـةر گردثـک بـةرةوذووی يةکت

کوو هثزی پيادة يؤنانييةکان وة«چل هةنگاوثکيان مابةين بوو.  و ذاوةستان و سةت

دا  دوورودرثژ جةللةبوون و لـة دوازدة ذيـزان   دا چةقني. ئثرانييةکان ثزانذوار چ لة

 پاصةوپاص ذاوةستان. پاشان ئثرانييةکان هثرشيان برد و تةواوي ئةو يؤنانييانةی کة

کــة نثــزةی  بــةآلم ئثرانــی ؛دةوةشــاند، نثــزةي خــةنيمانيان شــکاندنزةبريــان 

ودوو دوازدة سةربازيآن کوشت و دوو  بوو، ئةوةندةی بصثي يةک دةسکةدارينةيان پث

کاتثک پيادةی يؤناين هرووژميان برد، ئثراين کشـانةوة،  » ئةسپيان سةکةت کرد.

بةآلم تةنيا کةسثکيان کوژرا و ئاگثسيالئؤس بؤی دةرکةوت کة بةبث سوارةی باشتر 

دا داوای سـپای   لـة مـاوةی وةرزی زسـتان    ةر بؤيـة هناتوانث شةذةکة بةرثتةوة. 

، کةوتة سوارةی لة هةرة دةوصةمةندةکاين ئييؤنيية کرد و بةپثی دابی کؤنی يؤنانی

شـياوی  بث، مزةيةکي  کةس ئةسپ و چةکي چاکي پث خؤسازدان و گوتی بثتوو هةر

  باشی بؤ دابني کرد. بؤ دةبذثتةوة. ئةم کارة هةر خثرايةکي هثزثکي نيمچةشةذکةری 

) ذايگةيانـد کـة ئثسـتا دةيهـةوث پـةالماری      ۳۵۹لة بةهاری ساصي دواتردا (

خوذاين ئـةم هةواصـةيان   يکة س بوةشثنث. تيسافرثن بدا و زةبری لث جةرگةی ليدی

بؤية بةر خؤيةوة وای دانا دةبث ئةم قسةية بؤ خةصةتاندين ئةو بث. جا  دابووية، لة

ةيـان بافيشـةکة   جار ئةمدا  دةدا؛ بةآلم لة ذاسيت دصنيا بوو کة ئثستا پةالماری کاريا
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دةيهةويست ذاست هةر ئةو کارة بکا کة گوتبـووی و   دوواليةنة بوو. ئاگثسيالئؤس

لـة پثشـتر بـوو کـة بتـوانن       سث ذؤژةذث لة سوارةی ئثـران بزووت.  بةرةو سارد

 .پثشاوبذکةی بدةنةوة. هةر بؤية پثداهات و ژمارةيةک تاآلنچی و شذةخؤری کوشنت

ذؤژی چوارةم کارواين بارگة و بنةی خـؤی بـةرةوپثش بـةرثکردن و نـاردين بـؤ      

و ذووباری سارد و قؤشةنچی لة دوايانةوة بزووتن.  لةشکرگای ئةوبةری پاکتؤلؤس

ةورةيـان دةسـتی کـرد بـة     ئثران لة پشتةوةذا هةصيکوتاية سةريان و لة د یةسوار

بةآلم ئاگثسيالئؤس هثزة بزثوةکاين خؤی بؤ دانانی بؤسـة لـة پشـتةوة     ؛ذمبازثن

دامةزراندبوو. کاتثک سوارةی ئثراين تثپةذين کة هثزی پيادةيان لثـوة دوور بـوو؛   

کـة   سوارةی ئثرانـی  ۶۰۰برد. ئاگثسيالئؤس گةذايةوة و جةللةی بةست و هةصمةتی 

کةوتبوونة گري و گازی دوو هثزةکة يان کوژران يان نوقمی ذووبار بوون. زؤربـةی  

هةرکةسثکی تةواو.  ذةوين و بوو بة ذاکةذاکة و تثکهاويشنت و هةرکةس ئثرانييةکان

بؤ وثنـة بارگـة و بنـةی    هؤردووگا و قةتاری وشتران و دةسکةوتثکي زؤری ديکة، 

خرانـة   شايانةی تيسافرثن بة خةنيمةت گريان. کاتثک دةسـکةوتةکان لـة يؤنـان   

  بةرچاوي جةماوةر، زؤر جثگای سةرسوذمان بوون.

بنةی دانابوو. ئةو ناچار بوو  لة سارد لة ماوةی شةذةکةدا خودی تيسافرثن

خؤی بگةيةنثتة ئةو شـوثنة و شـارةکة نـةگريا. هةصـبةت      يةکانزووتر لة يؤناني

بةآلم ئةوةی دواتـر قـةوما ئةوةنـدة     ؛تاوانبار کرا کة قؤشةين خؤی بةجثهثشتووة

گومان پثشتر گةآلصةی بـؤ داذثژرابـوو. بةذاسـيت هةواصـي کـاری       بثلةپذ بوو کة 

بوو، چونکـة ئـةم سـةرکردةية    ذاکـثش نـة   ی تيسافرثن دصخواز و سـةرنج جار ئةم

گؤذی داخوازةکاين يؤنانييةکانيش دةبوو بة  بةشداری هيچ شةذثک نةببوو. هثنانة

ی »پاريسـاتيس «دا، بـؤ وثنـة    سووکايةيت دابندرث. دوژمنةکاين لة بارگای مريی

ــةرز دةدرة ــةختيان ب ــدرث.  وسةرســةخت، ب ــذيار درا ســةری بپةذثن ــايةوة. ب ش
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ي فةرماندةی پاسةواناين مريی، کةسايةتيي دووهةمي ئيمپراتؤری »ستتيترائوو«

  بؤ ذاپةذاندين ئةم کارة ذاسپثردرا.

ـ  لة نثو ذيزی قؤشةنچيياين گرياين تيسافرثن ـ ثشتاش بةئـدا کة ه اشکرا ــ

بـةپارثز   پثی وةفادار بوون، بة کارثکي هةصة دادةنـدرا، هـةر بؤيـة تيترائووسـت    

هةنگاوي هةصثنايةوة. ئةو دوو نامةی پث بـوو بـة مـؤری پادشـاوة: يـةکيان بـؤ       

دا(؟).  تيسافرثن نووسرابوو کة کراوةتة سةرکردةی هةرة باآل لة دةريـا و ويشـکانی  

ثدةدا تيسافرثن بگرث. کة دةستووری پ بوو لة فةريقيية ئةوي ديکةيان بؤ ئاريايؤس

بانگی  -ذةنگة لةگةص تيترائووست  -ئاريايؤس بة بيانووی هثندثک ذاوثژی گرينگ 

و هةواصـي پلـة و پايـةی تـازةی دايـة و لةگـةص سـواراين خـؤی          کردة کؤلؤسای

و بث چـةک مايـةوة.    بةتةنيابةشاين ذؤيشت. پاشان خؤی لث خةفتاند هةتا  شان

کةمةری کـردةوة و ذووت بـؤوة هـةتا خـؤی بشـوا، واتـة لـةو         کاتثک شريی لة

دا کــة ذةنگــة پياوةکــاين سةرقاصــي خــواردين شــثوی شــةو بــووبن، يــةجةنگة

چةکدارةکاين ئاريايؤس بة سةری وةربوون و دةم و دةسـت و پثيـان بةسـت و لـة     

 کؤنةفثصةزان دوايني سةفةری بؤ سارد .داعارةبانةيةکی سةرداپؤشراودا شةتةکيان 

دا کـردين   بؤ سـةر بـة گـؤم    ثوازی هةخامةنشييةکانـوو شـة بـةمـئ ١ئةجنام دا.

  .يانمةزناين خؤ

نارد و بة ئيزين شا  پةيامثکي بؤ ئاگثسيالئؤس پاشان لة سارد تيترائووست

ذوو: شارةکان بةو مةرجةی وةکوو جاران پيتاکی خؤيان مةرجةکاين ئثراين خستنة

وةدةربکةوث.  بدةن، دةکرث خودموختار بن و هةروةها ئاگثسيالئؤس دةبث لة ئاسيا

                                                            

1 - Diod. XIV. 80; Polyain. Stratagems VII, 16; accused of "betraying his 

troops", Xen, Hell. III.IV.25. The papyrus. Hellenica Oxythynchia, thorigh 
fragmentaty at this point, shows that a detailed near - contemporary account 
existed. That T. was really sacrificed to a change of policy (H. Sehaefes in 
Pauiy, Supple, VII,s.v,relying on Nepos, Conon 3.4) see ms not to be 
sufficiently supported. 
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ييـةکانی کوشـتووة،   نيؤناتيترائووست خـؤی دوژمـين گـةورةی     داخوا ئثستا کة

وومةتی خؤی بکـا و  نايهةوث وا بکا؟ ئاگثسيالئؤس ذايگةياند کة دةبث پرس بة حک

دوور  کة دةترسـا نـةکا لـة سـاردی     جارث هةروا لة ناوچةدا مايةوة. تيترائووست

کةم ناتوانث لة جثگايةکي ديکة شةذ  خبةنةوة، بة تانووتةوة لثی پرسی داخوا النی

گـةر بثتـوو   ثسيالئؤس ذايسپارد ئةگ. ئادا لة ناوچةی فارناباز بکا؟ يانی لة ذاستی

هـةر  لثی گةذثن بةبث وثرانيي زياتر بکشثتةوة، دةبث يارمةتيي دارايي بؤ بنثـرن؛  

  بؤ نارد. تاالنی لة ساماين تيسافرثن ۳۰تيترائووست  بؤية

گرفتثکي ديکة، کثشةی هثزةکاين دةريايي و گةمييةکان بوو. پثشتر کؤنؤن لة 

خؤی بة دةستةوة دا، يةکةم سةرکةوتين گةورةی خؤی  دا، کاتثک ذؤدثس۳۹۶ساصي 

وانةکاين يؤناين و بةتايبـةت قوبرؤسـي نـةک فنيقـي،      ثبةآلم گةم ؛وةدةست هثنا

تـاالن   ۲۲۰لةبةر وةدواکةوتين مووچةيان، ناذازی بوون. ئةم بذة پارةية نيزيکةی 

کابرايـةکی   هةمان سةرچاوةی بةرباسی پثشوو دابني کرا و تيترائووست بوو کة لة

تاالين ناية بةردةسيت هةتا  ۵۰و  ناردة يؤنان بة ناوي تيمؤکراتيس خةصکی ذؤدثسی

. پامشاوةی سـاماين  وی ئيسپارتآلوةک بةرتيل بيدا بة هثندثک لة دوژمناين بةرب

دا مـابوو، وةکـوو    ، بثجگة لةو هةزار تاالنةی کة گؤيا لـة خةزثنةکـةی  تيسافرثن

پلةی بةرز کرايـةوة و   کة جارث لة سارد گوژمةی شةذ خراية بةردةسيت ئاريايؤس

بة شةريکةدةسةآليت داندرا. ئةوسـا تيترائووسـت   » پاسيفرثن«کةسثکيش بة ناوي 

  ةوة بارگای فةرمانذةوايةتی.گةذاي

هثشتاش هيوايان بة پةالمارثکي دةريـايي بـوو، بـةآلم ئثسـتا      ئثرانييةکان

دةچـوو بـؤ ديـتين     دا ؟)دا بة ذثگای فنيقيية و فورات۳۹۴ - ۳۹۵کؤنؤن لة زستاين (

خـؤی وةکـوو    پادشا و توانی بؤخؤی بچثتـة ديـداری و هـةم پـارة و هـةم پلـةی      

دابني کرد. فارناباز بـةناو وةک باآلدةسـيت   » فارناباز«دةرياساالر لة پاص دةسيت 

  دادةندرا. ئثستا کاتی هاويشتين هةنگاوي بةبذشت و پتةوتر هاتبوو.
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کـرد کـة مةترسـی لـة دةريـادا بـةرةو        پثکردهةسيت  حکوومةيت ئيسپارت

، لثژنةيـةکي  لةسةر ذةوگةی بـاکوور لـة کيمـث    ئاگثسيالئؤسچونکة  ؛پةرةگرتنة

نثو دةرياش وةئةستؤ بگرث و دةرياساالری خـؤی دانـا.   پثکهثنا کة بةرپرسايةتيي 

ا هةتا گةمثي زياتر ساز بکـةن و  دئةو دنةی دوذگةنشينان و حکوومةتاين دةريايي 

ـ  ۱۲۰گوتيان هةر ئثستا  لـةم ژمارانـة وةدی    هيچکـام ئةگـةرچی   ١وتراوة؛گةمث داک

ئةزموونی  برای، کة پياوثکي ئازا، بةآلم بث ژن نةهاتن. ئاگثسيالئؤس، پثساندرؤسی

  کاروباری دةريايي بوو، کردة دةرياساالر. 

ی بة ئاماجنثکی نةپثکا، ئةگةرچ کةواية پةالماری وةرزی پاييزی لة فةريقيية

شـنگداری وةچنـگ هثنـا.    ذچةنـد سـةرکةوتين پ  شثوةيةکي خشکةيي و ذواصـةيت  

دةربارةی ئةو لةشکرکثشانة، هةصگری دوايني و ئاخرين دميةين  گثذانةوةی گزنفؤن

س هثرشـی بـردة سـةر    ؤ. ئاگثسـيالئ گةرماوگةرمة لة کار و هةنگاوي ئثرانييةکان

کة هثشتاش لة ساتراپييةکةی خؤی بوو. لةسـةر   ندةکاين فارنابازهةرمث و مةصبة

لـة قؤصـي ذؤژهـةآليت    » پافالگؤنيـا «پةيوةندي کرد بة شـای  تپثشنياری سپيتريدا

هةزار پيـادةی سووکةصـةچةک،   . ئةويش وثذای هةزار سوارة و دووبةستثين دةريا

هيـوادار   ويسيت پثی بوو، داية پاصی. ئاگثسـيالئؤس ياين هةر ئةوشتةي کة ئةو پث

بشکثين. هةروةها کارثکی  بوو کة بة دابذاين جةماوةری سةر بة ئيمپراتؤری، تثکي

لةگةص شای الو زةماوةند بکا. ئـةو لـة    ثسوای کرد کة کيژی جوانچاکي سپيتريدات

دا بةرةو ذؤژاوا، باغ و بثستانةکاين فارنابازی تاآلن و تاپؤ کـرد، کـة    گةذانةوةی

دا هةصداون. زستاين لةوث تثپةذ کـرد، ئةگـةرچی    تاو پثیبة  و گزنفؤن زؤر بة تني

زاين بکا، بةآلم هـةر دةيتـواين لـة    يباش زانيبوو کة شةذی پارتمريهةرمث وای بة 

يسکيتی، کة ذةنگة ئاژوةرانيان لة پشتةوةذا زةبر بوةشثنث. عارةبانةی شةذکةری ئ

هـيچ کارثکيـان بـؤ نـةکرا و      دا پارثزراو بووبن، لـة کووناکسـا   ديوةصةيةکي قامي

                                                            

1-Xen., Hell. III. IV.28. 
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بـةآلم دواتـر لـة زةمـاين      ؛شـکثنن ب نةيانتوانی ذيزی قؤشةنچيياين يؤناين تثـک 

بدةن و  ئةسکةندةردا، يؤناين توانيان ئةم چةکة بثننة مةيدان و دذ بة ذيزی دوژمن

وپذ و  بؤ هثرشی کوت کةم النیفارناباز سةملاندی کة ئةم عارةبانانة  و دا تثپةذن پثی

و بـؤ   پـارثز وةسـةر پـةذين    اک و بـث بثبکاتثک لةشکرچيي «ن. دثناخافص بة کار 

دوو  دا بآلوبوونــةوه، فارنابــاز بــة دؤزينــةوةی لــةوةذی يةکســمان لــة پثدةشــت

يؤنـاين   ۷۰۰سةر ئةسپةوة هةصقوصی. نيزيکةی  ۴۰۰عارةبانةی ئيسکيتی و نيزيکةی 

دوودصـی عارةبانـةی لـة    ئـةوةی بيکاتـة    پثش، بةآلم ئةو بث بةشاين چوونة شان

پثشةوة ئاژاوتن و خؤی و هثزی سوارة لة دواوة پةالماريان دان. عارةبانةکان ذيزی 

 شکاند و سوارةکان هةر خثرايةکي سةت کةسيان لث تثکچذژاوی يؤنانييةکانيان تثک

وبذ کردن و پامشاوةيان ذايانکردة الی ئاگثسيالئؤس کـة بـة خـؤی و هثـزی      قةصت

  ١»زرثپؤشی لةو دةوروبةرانة بوو.

بؤی دةرکةوت کة مريهةرمث لة  ثسسپيتريداتهةر لةذثوة دوای ئةم ذووداوة، 

ي سةرؤکی »هثريپيداس« هةر بؤيةگةورةدثيةک خؤی داگرتووة و بؤسةی ناوةتةوة. 

وةشـاند و لةگـةص گـةلثک لـة      داية سةری و شةوگورزثکي لث ئيسپارتييةکان تةپی

بـةآلم   ؛ بنةی بـة خةنيمـةت گـرت    و بايةخی يةخسريی کرد و بارگة نيزيکانی جث

ئاکامي کارةساتباری لثکةوتةوة. هثريپيداس بؤ بةيانی هاوپةميانانی کة زؤربةيان 

دةبـث بـة    و بـة بيـانووی ئـةوة کـة     وونة تاآلن، داينة دةسيت سپای يؤنانکةوتب

شثوةيةکي ذةمسي ئامادة بکرثن، لة کؤص خـؤی کردنـةوة. لـةم بگرةوبةردةيـةدا     

دا وثکذا ذةوين. سـپيتريداتثس   و سپيتريداتثس لة شةوی دوايي يةکان يايينپافالگؤ

، چونکة دةيزاين کة ئـةو بؤخـؤی   لة سارد بچثتة بةرذکثفي ئاريايؤسذؤيي هةتا 

دژی پادشا شؤذشی چةکدارانةی کردووة و دةتوانث لثـی حاصـی بـث و هةسـت بـة      

                                                            

1-Xen., Hell. IV.I. 17 ff. 
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ـ دةصث ئـةم تثک  گزنفؤن ١ومةرجةکةی بکا. هةل ـ ـةصچوون و پـه ـ ـةالم رثکی ـارة زةب

دا لـة   رکثشیـةشکـةری لـاسـةرتـة سـتوانيبووی ل الئؤسقورس بوو کة ئاگثسي

  يؤنانييةکاين بوةشثنث.

کة لةمثژ بوو مريهةرمثي دةناسی، هةر  کيزيکؤسخةصکي  کابرايةکی يؤنانيي

ـ    ئاگثسيالئؤس  زوويةکی لة ةم دووة نيزيک بؤوة و گوتی بة بذوای مـن وا چاکـة ئ

پثکةوة ديدارثکيان هةبث و شوثن و زةماين ديدارةکة دياری کرا. ئاگثسيالئؤس و سی 

ةجث و لةسةر شـينکة بـؤی   ندا گةيشت ئيسپارتييةکانی، لة پثشچةکدارة  کةس لة

ي يگرانبايوبةرگی ذازاوةی  هات کة جل دانيشنت و چاوةذوان مانةوة. ئةوسا فارناباز

ـ ئثرانـی  وو. نؤکةرةکاين بة دابـی  لة بةردا ب ـ ـدا ه ة دةورةیـب ـ ـئث ن  وـات  یـران

بةآلم کاتثک چاوي بة شثوازی سـاکاری ئاگثسـيالئؤس    ؛قاليچةيةکيان بؤ ذاخست

کةوت، لةم بريقةوباقةی خؤی پةژيوان بـؤوة و ئـةويش لةسـةر زةوي دانيشـت.     

گوشی و فارناباز کة بة تةمـةنتر  پاشان سآلويان لة يةکتر کرد و دةسيت يةکتريان 

  بوو، ئاوا دةسيت کرد بة قسان:

و تةواوي ئةو ئيسپارتييانةی لثرةن! مـن لـة تـةواوي     ثسيالئؤسگئةی ئا«

دؤسـت و هاوپـةمياين ئثـوة بـووم. ئةوةنـدة       ماوةی شةذی ئثوةدا لةگةص ئـاتثن 

 شةی هثزی دةريايي بؤم دابـني کـردن و لـة   پارةيةی کة پثويست بوو بؤ پةرة و گة

بةشانتان جةنگام و بؤ پةيکةردةی دوژمنانتان، ئةسپي خؤم ئاژاوتة  دا شان ويشکانی 

دةسـتم لـة ئثـوة بةرنـةدا و ئثـوة قـةت        نثو دةريا. من هةرگيز وةکوو تيسافرثن

چاکةی ئةو  ئثستا لةبث.  یوباس و ئاکارثکی واتان پثوةنةديوم کة سکاآلتان لث قسة

مةصبةندی  خزمةتانةی بة ئثوةم کردووة، وةها تووشی گرفتاری بووم کة ناتوامن لة

دا جةمةخؤراکثکی شةوانة بة ئاسوودةيي خبؤم و دةبث وةکـوو گيانلةبـةراين    خؤم

ـ        کثوی بکةومة مص ةواوي ـومؤ و بـةرماوي ئثـوة بچنمـةوة. ئثسـتا دةبيـنم کـة ت

                                                            

1-Xen., Hell, IV.I.27. 
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من کة پذ لة داروبار و نثچري بوون و باوکم بـة مـريات   خانووبةرة و باغ و باغايت 

بؤی بةجثهثشتبووم و پثی شاد بووم، تثداچوون و سووتثندراون. ئثستاکة ئةگةر من 

شتثک لة ذوانگةی خوداکان و مرؤضةکانةوة ذاست و ذةوايـة، تکايـة   تثناگةم کة چ 

ـ   کارثکـة ئـةو پياوانـة دةيکـةن کـة     دةکرث بفـةرموون ئـةوة چ    تيان دةبـوو هةس

  »ئةمةگداری کردبا؟ بة

هؤکاری هةصگريساين شةذةکان نةکرد.  سياسةمتةدارانة ئاماژةی بة فارناباز

کةسةکة بة شةرمةزاری سةريان بةردابؤوة و متـةقيان   ۳۰هةر  وهةوايةدا، لةم کةش

هات و گوتی: تةنانةت وةقسة  ئاگثسيالئؤس قووص نةدةکرد هةتا دوای بثدةنگييةکی 

دا وا باوة ئةگةر کةسانثک دؤسـيت يـةکتريش بـن، بثتـوو      لة نثو يؤنانييةکانيش

حکوومةتةکانيان پثکةوة بکةونة شةذ، دةبث يـةکتر تووشـی خةسـارباری بکـةن.     

د کـر  لـث دا ذاسـتةوخؤ ذووی کـردة فارنابـاز و داوای     درثژةی قسةکانی پاشان لة

دؤسـتة  «لة [بةندايةتيي] پادشا ذزگار بکا و  ث و خؤیذهةصوثست و سةنگةری بگؤ

  ».کؤيلةکاين پثشووی خؤی بکاتة جةماوةري بةرفةرمانی

وةبريهثنانةوةية کة لثرةدا دصةذاوکةی يؤناين بة گةمة کردن بة  (پثويست بة

  وشان خؤی دةرخستووة و وای دةگةيةنث کة ساتراپةکانيش کؤيلة بوون.)

  » داخوا دةتوامن ئةوةی دةيکةم بة ذووذاسيت پثتان بصثم؟«گوتی:  فارناباز

  »بةصث، بةآلم بة مةرجثک سووکايةتيي تثدا نةبث.« -

خاتة بةردةسيت، زؤر باشة. ئةگةر بثتوو شا سةردارثکي ديکة بنثرث و مب« -

بـةآلم ئةگـةر هةوسـاری     ؛من بة شادي و شادماين دةمبة دؤسـت و هاوپـةميانتان  

خـؤم، واديـارة خؤشةويسـتيي شـةرةف و [پلـة و پايـة]        دةسةآلت بداتة دةسـتی 

تـةواوي هثـزةوة لةگةصـتان     دةمبزوثنث و ئةو کات دةبث ئثوة دصنيا بن کة مـن بـة  

  ».دةکةومة شةذ و بةربةرةکانی
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دةسيت نا و گوشـی و گـوتی:    کاتثک ئةوةی بيست دةسيت لة ئاگثسيالئؤس

داهاتوودا  واتةوةم ببنة دؤسيت ئثمة! بةآلم ئةگةر لةئثوة پياوثکی گةورةن. من بة ئا«

دا هةصگريسـا، ئثمـة    نثـوان  کاروبارةکان ئاوا سووذان و تةنانةت شةذيشمان لـة 

دا البةال دةکةينةوة و تثدةکؤشني ئةوةندةی بؤمان دةکـرث   پةالمارةکةتان بة بارثک

  »جثگای ديکة بکةوينة هةصمةت و چاالکي. لة

پثی ناية ئاوزةنگي و لثی سوار بـؤوة و  ذؤيـي،    ابازدوای ئةم قسانة، فارن

بوو، تؤزثک دوای بـاوکی   خاتوو پاراپيتا بةآلم کوذثکي گةنج و تةمةن کاصی کة لة

، مـن  ئاگثسـيالئؤس «خؤی گنخاند و ئةوسا لةپذ و بة هةشتاو وةرسووذا و گوتی: 

کوذة گـوتی:  .» ذاستةقسةکةت «ئةويش  وآلمي داوة: » خؤم دةزامن! دؤسيت ئثوة بة

خؤی کة  بة دةم ئةم قسانةوة  نثزةی تايبةيت» کةواية ئةوةت هةميشة لة بري بث.«

دةسکردثکی هةرة باش بوو، داية دةسيت ئاگثسيالئؤس و ئةويش لثـی وةرگـرت و   

وذةی بةخشی. ئةويش بةربثنکةزرثي ئةسپی پياوةی قةصةمداری خؤی  کردةوة و بة ک

خؤی هاويشتة سةر خوانی زين و مامزةی کوتـا و کةوتـة شـوثن بـاوکی. کاتثـک      

ماوةيةک دواتر، پاش ئةوةی فارناباز دةستی لة هةرمثي دةسةآليت بةردا و برايةکي 

بـةری کـرد و بـةرةو تاراوگـةی ذةتانـد،       مـريات بـث   ي لة»پاراپيتا«ئةم کوذةی 

  ١ئاگثسيالئؤس پةنای دا... .

 ۳۹۴کشايةوة و بةهاری ساصي  بةرةو باشووری ترؤئاد شان ئاگثسيالئؤسپا

خؤی تةيار دةکرد هةتا ئةوةندةی دةتوانث لةوث دوور بکةوثتةوة و پثی وابوو هةر «

بةآلم  ٢؛»دةسيت شا ذزگار بووة دا لة نةتةوةيةکي بتوانث بيکاتة پشتيوان، لة ذاستی

تـةواوي ئـةو کةسـانةی     ئاوا ذووی نةدا. لةم جةنگةيـةدا، زثـذي ئثـران   کارثکي 

زانيـي ئيسپارتييةکــان وةزاصــة هـاتبــوون.      زل بـة  هارووژاند کة لة چنگ خؤ

                                                            

1 - Xen.,Hell. IV.I. 29- 40. 

2 - Xen., Hell. IV.I.41. 
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لة پةالمارثکي  تثکذا چةکيان هةصگرت. ليساندثر و کؤرينت ، ئارگؤسئاتثن،تثبثس

هثزة نثردراوةکانی بةرةو  کوژرا و ئيسپارت هةصة و ناسةرکةوتوودا بؤ سةر بؤيؤتيا

 چةند سةربازگةيةکي بةردةسيت خؤی لة ئاسـيا  نيشتمان کثشايةوة.ئاگثسيالئؤس

و هاواری لث هةستابوو  ذووی کردة ذثگاوبانی خةشايارشابة چؤيل بةجثهثشت و 

لة ئاسيا ذاويـان نـاوة و سـکةی    »  دةهةزار کةوانداری ئةنگثوةی پةجنةزثذين«کة 

ی تيمؤکراتثس پةندثکي ئةوتؤيان بة سـةر هثنـاوة. وةرزی هـاوين ئـةو     »دةريک«

 دةدا، بةناچاری تووشی شةذ بـؤوة و لـةوث  ئةسپي تاو  کاتةی لة ذثگای بؤيؤتيا

و مةينـةتبارتری بيسـنت و لـة قؤشـةنچييانی حةشـار دان.       چةند هةواصثکي تـاص 

 کة لة کنيدؤس کشابوونة دةرياوة و پثساندرؤس و کؤنؤن لة ناوچةی ئثژة فارناباز

  ی کةمترةوة سةرقاصي بةربةرةکاين بوو، تثشکا و کوژرا.بة هثزثک

  

  پادشا و پثکهاتنی دةريايي و ئاشيت  دةسةآلتی : ه
وةدةسـت   ي لـة يؤنـان  يچةند سةرکةوتنثکي خوثنـاو  ئةو هاوينة ئيسپارت

سـاص دوای   ۱۰۰ هثنا، بةآلم هيچ شارثک نةکةوتة چنگ هاوپـةميانان. لـة ئاسـيا   

، جــارثکي تــر هثــزی ســةرکةوتووی »ميکــال«ســاص پــاش  ۸۵و » الدث«شـــةذی 

و  ، لة کةناری بةستثن ذيزيان بةسـت. فارنابـاز  دةرياوانيي شاهانشايةتيي ئثران

تی خةلةسـتوون و  کؤنؤن ذايانگةياند کة لة داوی دةسةآليت حوکمـدارانی ئيسـپار  

جصةوی شارةکانيان داية دةست خؤيان. ئثران دواتر دةيتواين داوای پيتـاکی خـؤی   

ةرامبةر ـة بـل پارتةوةـيسـة چنگ دؤستاين ئـثشتا بـلثتووس هـيـةنيا مــبکا. ت

ةنيا بةرةنگاربوونـةوةی  ــت ۴۷۹اصي ــرد. سـي کـةربةرةکانـا ب د ةوژمـن و تـيـت

ـ  لــثـةي داردانـةروولـة گــتةو لــةخت و پــس ـ ـق ي »دثرکيليـداس «ة ـةوما ک

  ی لة گةمارؤدراين دةريايي پاراست. »سثستؤس«و » دؤسـيـابـئ«ةرباز ـةسـؤنـک



 ئاسيای بچووکک لة کلکةی دةسسةآليت هةخامة  دا ةنةشی

 نانييةکان

ذؤژاوای  - ۶رة 

ئثران و يؤن/  

نةخشةی ژمار

۳۱۲
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يان گرت کة لة کؤنةوة بة »کيترا«يان دا  و »الکؤنيا«ئةوان پةالماری خودی بةستثنی 

دادةندرا و ئيزنيان دا کة خةصک بگةذثنةوة خاک و نيشتمانی  خاصي الوازی ئيسپارت

ی ئـاتثين.  ةکيخؤيان و سةربازخانةيةکيان لةوث دانا و دايانـة دةسـت سـةرکردة   

و لة کؤبوونةوةی جضاتی شـةذی   بة سواری گةمث ذؤيي بؤ کؤرينت پاشان فارناباز

دا قسةی کرد و وةک بةخثرهثنان هثندثکي پارة پثشکةش کردن و دنةی   هاوپةميانان

ادارة! ذتر درثژة بة شةذ بدةن و وای نواند کة سةبارةت بة شا وةفووگ دان هةتا گةرم

هـةلثکي ئـاوای بـؤ     دا هةتاکوو ئثستا هيچ ئثرانييةکي ديکة لة کاروبـاری يؤنـان  

  نةذةخسابوو.

گةذايةوة نيشتمان، بةآلم زؤربةی گةمييةکاين خؤی لـة الی   ئةوسا فارناباز

پـارةی زيـاتر لـة     ئـةوةی  کؤنؤن بةجثهثشت و بةصثنی پثدا کة دةتوانث لةوث بـث 

ةروةها پثشـنياری کـرد کـة بـؤ     ـبپارثزث. ه يؤناين وةربگرث، ئاسياسةرچاوةی 

 ۴۰۴هةتا دةريا کـة ساصـي    کةصتة و سازکردنةوةی شوورةی درثژ ذاکثشراوي ئاتثن

ئيسپارتييةکان چذزاندبوويان، دةست بةرث بؤ [هةمبانةی زثدةپارةی]. ئةم کـارة  

ـ ـوگوذييةکی بةرچاو ذاپ ايةکي بة يارمةتيي هاوپةميانان و بة گةرمخثر درا و ـةذثن

سةنگتراش و وةستاکاری نارد. پةيکةرةيةک بؤ ياد و بريةوةريي  ۵۰۰ تثبثسبؤ وثنة 

کؤنؤن تاشرا، چونکة هةتا ئثستا هيچ ئاتثنييةکی زيندوو نـةيتوانيبوو لـة دانـی    

ــاتثن خثر  ــث. ئ ــاک خبةلةس ــردةوة و  پيت ــاز ک ــةوانی س ــی گةميي ــةکی هثزثک اي

دامةزراندةوة و لـة   و سکريؤس هاونيشتماناين کؤچةرنشيين پثشووی لة لثمنؤس

کةوتة پشتيوانی کـردن لـة دمثوکراسـی و شـارةکانی      ذؤدثسهةتا  بيزانتيؤنةوة

چةند بؤچوونثکی سةبارةت بة هثزی دةرياواين خستةذوو و يةکانگري کردن. کؤنؤن 

ـ   اهةوصی دا بة ناردين ذاسپارد دا  انـن پةميانی يةکييةتی لة نثـوان دوو شـای دوذگ

و  ي دؤسـيت لـة قـوبرؤس   »ئووئـاگؤراس «بةدی بثنث. ئةم دووانة بريتی بوون لة 

کة بة دةرفةت هثنان لة قةيراين شةذ لةگةص هاوپـةميانی   کؤزیسريا ؤسسديؤنيز
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بةآلم ئةم کـارةش ئاکـامثکي    ؛، دةسةآلتيان پةرة بگرثواتة کارتاژ پثشووی ئثرانی

ئـاتثن هثنـد بـة     بووژانةوةی هثز و دةسةآليت کؤنؤنی دا ةوة و لة ئثراننةکةوت لث

ي »ئاريايؤس«بة دةست  بة دصي نةبوو کة سارد نةدةکرا. ئةردةشثر گةشی چاوي لث

لة جثي  ازبتازةي بة ناوي ترييگةورةي سةرکردةيةکي هةر بؤية  ؛بةرگومانةوة بث

لةگـةص   مريهةرمث بث کة لـة ذؤژاوای ئةرمةنسـتان   دانا. ذةنگة هةمان ترييبازؤسی

از چاوي بة نثردراوثکی ئيسـپارتی  ب] تثکهةصچوو. ترييدةهةزار سةربازةی [يؤنانی

 نثوةرؤکی پثشنيارةکةی پثشووی ئاشتی و پثکهاتين کة کةوت بة ناوي ئانتالکيداس

بث و دوذگةکان هةر سةربةخؤ بن.  دةسةملاند و دةيگوت با ئاسيا بؤ پادشای ئثران

از گوثی داية ئةم بئةم کارة دةيتواين پثکهاتنةوةی يةکييةتيي ئاتثن پةک خبا. تريي

پثشنيارة و کاتثک شاندثک بة سةرؤکايةتيي کؤنؤن لة باصي دژبـةرةوة گةيشـتنة   

رتين کؤنؤين دةرکرد و گوتی پثی لة بـةذةی خـؤی زيـاتر    الی، لةذثوة فةرماين گ

بـةآلم نـةيتواين    ؛ذاکثشاوة و کةلکی پثچةوانـةی لـة دةسـةآلتةکةی وةرگرتـووة    

يةکييةتييةکان بة مةيلی خؤی بگؤذث و بة مةبةسيت ذاوثژ ذؤيـي بـؤ الی پادشـا.    

تين دا يارمةتييةکي بةخشی بة ئانتالکيداس هةتا بة مةبةسيت ذاگـر  لةگةص ئةمةش

. بکةوثتة سازکردنةوةی هثزی دةرياوانيي ئيسپارت هاوسةنگي لةگةص ئاتثنييةکان

دا  کةواية جارثکي تر هةصوثست و سياسةيت ذاگرتين هاوسةنگي لـة نثـو هثزةکـان   

وةبةرچاو گريا. ئةم ذووداوة بة واتای بذانةوةی جثگة و پثگةی کؤنؤن و دةسةآليت 

  وو. ئةو جارثکي ديکة ذايکردة الی ئووئاگؤراس و لة قوبرؤس مرد.ب

لـة  ئثستا چةند ناوثکي نوث لة نثو سةرکردايةتيي ذؤژاوادا دثتـة بـةرچاو.   

ـ      تـؤفرادات ونـاوي ئ  کةسثک بـة  سارد ؤی ـوةدةرکـةوث کـة وةچةيـةک دواتـر خ

تازةی مريهةرمثان پثکهاتووة. ئةگةرچی دةنوثنثتةوة و دةريدةخا کة زجنريةيةکی 

و خرابووية الوة، بةآلم کار و خزمةتةکانی کاری پثنةدةکرا  ذةوت و ذثبازی فارناباز

هـةتا وةکـوو    بانگيـان کـرد بـؤ شـووش     ذثزيان بؤ دادةندرا. لة هثلثسـپؤنتةوة 
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بثتة زاوای شا و کچثکي خبوازث. فارناباز تازة نةگةذايةوة بتيسافرثنو  ئؤرؤنتثس

هةرمثةکةی خؤی، بـةآلم چةنـد ساصـثک دواتـر لـة جثگايـةکي ديکـة ببـوو بـة          

ناوثک کة پةجنا ساص دواتـر   ؛بوو بة جثنشيين سةرکردةيةکي مةزن. ئاريووبةرزةن

 ئانتالکيـداس  ١»کؤنةدؤسيت«دا وةبةرچاو دث. ئةو  يش»ابازفارن«لة نثو نةوةکاين 

ئةگـةر المـان وابـث ئةمـة هـةمان پيـاوةي        ةبوو. کةواية بؤچوونثکي بةپارسةنگ

خؤش کرد و باوکي  بةرةو کيؤس ذثی بؤ نثردراواين ئاتثن ۴۰۵پايةبةرزة کة ساصي 

سي بووة کة دواتر خةيانةيت پثکرد. ئـةو لـةو   يؤ)ی ناسراو بة کرادات (مثهرداديتم

دا دةکرث ئاشنای ئانتالکيداس بووبث. هـةروةها وثـدةچث بـرای خـودی      ذؤژگاری

پاش ئةوةی فارناباز لة  -فارناباز بث کة کوذی فارنابازی لةگةص هاوسةری يةکةمي 

  ٢تاراوگة. ةنارد - بارگا ذةتثندرا

ميالسی بوو بة مريهةرمث و  شازادةيةکي خؤجثيي بة ناوي هثکاتؤم لة کاريا

جثگای تيسافرثنی گرتةوة. ئةو بة سةرزجنريةی خانةدانثک دادةنـدرث کـة هـةتا    

ريی لة کؤشکي م کاتثک ترييباز بةآلم ئةردةشثر ؛زةماين ئةسکةندةر حوکماتی کرد

بازثکي بة ناوي سترؤتاس نارد بؤ ئييؤنيية. سـترؤتاس زؤر تونـد دژی   ربوو، سة

لـة   ييئيسپارتی بوو و کاری کاولکةرانةی ئاگثسيالئؤسی وةبري دةهات و اليـةنگر 

چـار  نةکووژابؤوة، نا لةبةر ئةو شةذة کة هثشتا لة يؤنان دةکرد. ئيسپارت ئاتثن

بوو ئةو شارانةی کة هثشتا لة ئييؤنيية بة دةستييةوة بوون، هثزيـان وةبـةربنث.   

 بةآلم سـترؤناس  ؛ابةذثکروگوذ بوو  گةرم یکة پياوثکي ذووخؤش سةرلةنوث تيربؤن

پاش ئـةوةی بـؤی ذوون بـووة کـة پيـاوثکي بـةپارثز و مشـوورخؤری کارانـة،         

ولؤ چةند  ةيهثشت لةگةص پياوةکاين سةرخةوثک بشکثنث و تةکنيوةذؤيةک ن پاش

خؤی لةگةص پؤلثک سـپای  «دا و پاشان  کةسثکي ناردن بة شوثن تاقمي زةبروةشثن
                                                            

  . I,V,28هثلثنيکا، ،گزنفؤن -١
٢- Beloch, Griech, Gerch. III2.XII. P.146   تةواوي ئةمانة پثيان وايـة ئاريووبـةرزةن) 

  مة بنةماصةيةکي بةناوبانگ و لةمثژينة بووبث.)بةآلم وثدةچث کة ئة پةجنا ساصثک بووة،
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ي »ديفريـداس «وبـذ کـردن.    و هةمووی قةصـت  ١»وپثکي هاتة سةريان سوارة بة ذثک

، بةآلم بةخيت هثنـای و  جثنشيين لةسةرةخؤی لةگةص سپايةکي نةقوستان مايةوة

ي هاوسةری کة بة سةفةر دةچوون، تووشيان بة تووشي »تيگران«کچی سترؤتاس و 

بؤوة و بة ديل گريان. ديفريداس دةيتواين بة بارمتةيان بگرث و بصث هةتا بـةرتيلم  

دای لة مووچةي نةدةنثية بةريان نادةم. ديارة هةر ئاواشی کرد و پارةی وةرگرت و 

  جا هةر بؤية لثرةدا شةذ خاو بؤوة. ؛کاينةلةشکرچيي

نةگةيشـنت بـة    ثـک ت، لـة هـةردک الوة سـةردةمي    پثی وايـة  وةک گزنفؤن

کةوتـة ياريـدةداين    چونکـة هاوکـات ئـاتثن    ؛شثوةيةکي سةير باصي ئـةنگاوتبوو 

ئاتثن  ۳۹۰ذاپةذيبوو. ساصي  ژی ئثرانکة د هاوپةمياين پثشووی خؤی ئووئاگؤراس

گةمثي ناردة هانای، بةآلم هثزثکي دةرياييی ئيسپارتی کة هةوصي گرتنی ذؤدثسي  ۱۰

  دةدا، خؤی تثهةصقوتاندن و بة ديلی گرتن.

بـة  جصةوی حکوومـةيت   لة ساالميس ئاگؤراسکة ئوو بة دواوة ۴۱۱لة ساصي 

و  دا هثنا و ئـةويش لـة هـةل    دانی بة دةسةآلتی دةستةوة گرت، ئيمپراتؤريي ئثران

بةآلم ئثستا ئةو دةسةآلتی  ؛دةرفةيت لةبار و ذةخساودا لثوةشاوييی خؤی سةملاند

ی نايؤنـاين لـة   »کيتـؤن «و » ئامـاتؤئووس «پثـدا و   خؤی بؤ شارةکانی تر پـةرة 

و  دةسـتووری دا بـة ئوتـؤفرادات    . ئةردةشـثر شووشدةستاين سکاآليان بردة بةر 

هةتا لةسةر کاری البةرن، بةآلم هثکاتؤم بة دص ذازی نةبوو. ئةو دةيـزاين   هثکاتؤم

ةيـةک  ئـةويش هـةتا ئةنداز   کـةم  النـی سةربةخؤ بث،  هةتا زةمانثکي کة قوبرؤس

دةتوانث سةربةست بژی. ماوةيةک دواتر تةنانةت ذاپؤرتی لثدرا کة هثکاتؤم بةدزی 

دا يارمةتييـةکي زيـاتری   ۳۸۸لة ساصي  يارمةتيي داراييی قوبرؤسي داوة. ئاتثنيش

                                                            

سةبارةت بة سترؤسثس (ذةنگة هةمان سـترؤتاس بـث) وةکـوو مريهـةرمثي ئييؤنييـة       -١
  بذواننة:  

Xen.,Hell.IV. VIII.19. For Strouses (probably=Strouthas) as satrap of Ionia, cf. Tod,  
GK.Hist. Inscrs. no. 113, cofirming an Ionian arbitration of a boundary-disput. 
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چةکـداری پيـادةي سووکةصـةچةکي تايبـةت، بـة       ۸۰۰نارد کـة بـرييت بـوو لـة     

. کةواية سـةير نييـة کـة ئـةم     بة ناوي کابرياس سةرؤکايةتيي سةرکردةيةکي الو

  پةالمارةی ئثران ناسةرکةوتوو دةرچوو. 

بوو. ئةم کثشةية دةبث جةخيت  ذاپةذيو پشتيوانی ئووئاگؤراس هثزی ميسری

ثـک زؤر سـةبارةت بـة    ئثمة کات لةسةر بکرثتةوة، چونکة سةرچاوةکاين يؤنانيي

ثک هةصـکةوت   بـة  يؤنانييـةکان  یدةدوثـن، بةشـداربوون   و ميسر شةذةکاين ئثران

گومـان بؤمـان    ثدةری ئثراين بة دةسـتةوة بووبـان، بـث   ژدةخةنة بةرچاو. ئةگةر 

ببوونـة کةنـد و کؤسـپ بـؤ      دةردةکةوت کة يؤناين لةسةر گريانةوةی دةرةی نيل

پادشای ئثران و سةرثشةيان بؤ دةنايةوة. ياريـدةدراين لةشـکري الوازی ميسـری    

خاوةين بايةخثکي بنةذةيت بوو. لةسـةر ئـةم    دةوصةمةند لة اليةن سپای يؤنانةوة

گرينگترين  پ.ز)ی ۳۸۱- ۳۹۴ی ، دةوروبةر(بة يؤناين ئاکؤريس وشوثنة هاکؤريس پث

يةکان دا و »بةتليمووسي«فريعةوين زجنريةی بيست و نؤيةم، دةسيت خؤي ذةپثش 

و قوبرؤسی کردة قةآل و قاميةيةکي ناسـةرةکي بـؤ    کةوتة شوثن ذثبازی ئاماسيس

ينةوةی کؤمةصثک دا بة شوثن دؤز ةکان»پيسيديان«پاراستين خؤی و هةروةها لة نثو 

نـةک هـةر لـة خؤيـةوة      بؤ ئةردةشثر برؤسودا گةذا. دابةزيين پلةی ق هاوپةميان

دصخؤشکةرة بوو، بةصکوو بة وةبةرچاوگرتين ئاماجني گةورةتر، لةباری دةنواند. 

  جا کةواية دةبوو سةرةتا قوبرؤس خبرثتة پةذاوثزةوة.

بــؤ تثــدابردين  ويســت و تامــةزرؤييي ئيســپارتهــةر لــةم ســةروبةندةدا 

، پتری جةخت لةسةر دةکرايةوة، هةتا دةسيت لة نيشـتمانی  يؤنانييةکاين ئاسيا

لکيداسـی وةکـوو دةرياسـاالری    دا ئانتا۳۸۹دا ئازادتر بث. ئيسپارت لة ساصي  خؤی

هـةتا تکـا لـة    «نارد  کانةوةگةورة بة مةبةسيت پةيوةندی کردن بة ئثرانيية هةرة

ئـةويش هثزةکـاين بةرفـةرماين لـة دةريـادا، ئةسـپاردة دةسـت         ١؛»بکا زباتريي

                                                            
1  - Xen., Hell.V,I.6. 
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مجـی. بـةهاری    و بة دوای ترييبازدا بةرةو شـووش  ئةفسةراين ديکة لة ئثفثسؤس

ومـةرجی   کة چوار ساص پثشـتر هـةل   . ئاتثندئةوان پثکةوة چوونة سار ۳۸۸ساصي 

خودموختاريي بؤ تةواوي دوذگةکان بردبؤوة پاش، ناچار بوو چةند قانثـک بـدا:   

ــةآلوثردرثن.    ــرث و ه ــان بنووس ــينةکان ناوي ــؤنی کؤچةرنش ــتماناين ک هاونيش

نيارة و هةتا ئابيدؤس ذؤيـي کـة   هةذةشةيةکيشی خستة پاص ئةم پثش ئانتالکيداس

هثشتاش ئيسپارت لةوث گةمثي شةذکةری هةبوو. ئانتالکيـداس پةلـة گةمثيـةکي    

لـة خؤرنشـينةوة بـؤی     گةمثيـةی کـة ديـؤنيزؤس    ۲۰ئاتثين بة ديل گرت و بـةو  

ژثـر   هثزی خؤی تؤکمةتر کرد و تاقمثکی پتريش لة شـارةکاين يؤنـانيي   ناردبوو،

گةمثوة ذثگای چـوونی   ۸۰دةسةآليت ئثرانةوة گةيشتنة پاصي و بة هثزثکی هةورازی 

  بةست. دان و دانةوثصةي بؤ ئاتثن لة گةروولةی بؤسفؤر

سـازی هـةبوو. تـةواوي     و چـارةنووس بةبذشـت   یئةم کارة کاردانةوةيةک

دا هةموويان ۳۸۷ساصي  خةنيمةکان کةوتبوونة ژثر تةوژم و جةذةبابة درابوون و لة

هةتا گوثيان لة مةرجةکانی شـای   نوثنةری تةواودةسةآليت خؤيان ناردن بؤ سارد

مـؤری پادشـايةيت نيشـان دان و ئةوسـا قةصـةمدار دةقةکـةی        بث. ترييباز ئثران

  خوثندةوة:

نث کـة شـارةکانی   شائةردةشثر وای پث باشة و بة ذةوای دةزا        

هی ئـةو بـن. تـةواوي     و قوبرؤس ١یثنامؤو دوذگةکان، کالز ئاسيا

گةورة و گچکةوة سـةربةخؤ دةمثننـةوة؛    بة شارةکانی ديکةی يؤنان

دةبـن. ئةگـةر    کة ئی ئـاتثن و سکريؤس ئيمربؤس جگة لة لثمنؤس،

پثکهاتنـة نةسـةملثنث، مـن وثـذای     ئاشتی و بثتوو هةر اليةک ئةم 

دا، بـة گـةمث و    تةواوي ئةوانةی دةيسةملثنن، لة دةريا و ويشکانی

  بة پارة شةذی لةگةص دةکةم.

                                                            

  کالزؤمثنای شارثکي ئييؤنييةيي لة بةستثين دوذگةيةکي بچووک. -١
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ئةمــة هــةمان ئاشــيت و پثکهــاتين ناوبــةدةرةوةی پادشــا يــان ئاشــتيي  

ــداس ــزن  ئانتالکي ــوو. ئي ــة     ب ــانةوة ل ــةوةيان و کش ــةربازان و ناردن داين س

بـة شـادماين دةوری    دا بنـةی هـات و ئيسـپارت   ۳۸۶سةربازخانةکان لـة ساصـي   

ــاوي   ــة ن ــةی دةســةآليت خــةنيمي ب ــةآلم  ؛ســةملاند» سةربةســيت«کاولکةران ب

  بوو. گرةوبةرةوةی ذاستينة لثرةدا ئثران

  
  پ.ز)ی ۳۳۴ - ۳۸۶گرياوان ( ن و بةکرثوايذاپةذ -۶
  

  ؛ تثشکان لة ميسرگريانةوةی سةرلةنوثي قوبرؤس :ئةلف
بذانةوة لة سياسةتةکاين  بث لةو کاتة بة دواوة، ئاشيت و بذشيت شای ئثران

خؤی تثهةصدةقوتاند. هؤکارثکي  شوثين دادةنا و دا نثوخؤی حکوومةتةکاين يؤنانی

هةتا ئةندازةيةک تةسـکتر دةکـردةوة،    بةرچاو کة سنووری دةستثوةرداين ئثرانی

کـة دوای   دصةذاوکةی بوو سةبارةت بة ذاپةذين لة شوثنةکاين تر، بةتايبةت ميسر

ديـارة   ابـوو. کر لـث هةتا ئةو کاتة پازدة جـاری شـؤذش    ١ساص سةربةسيت شثست

ئثران لة  کةس ئةم ئاماجنةی لة ياد نةبردبؤوة هةتا ئةوةی کة شاهانشايةتيي هيچ

دا سةرلةنوث دةسيت بة سةردا گرتةوة. ئثستا جةنگةی دةسـت بـة کـار    ۳۴۳ساصي 

بوونی لةشکرچييانی يؤنـاين هـاتبوو، کـة سـةرداراين ناوبـةدةرةوةی زةمانـة       

  وةردةگرت.دةيبزاوتن و هةقدةستيان لة ئثران يان ميسر 

، تـةواوي فةرمانـدةکاين خؤرنشـيين    هةر لةذثوة دوای پثکهـاتين يؤنـان  

 و ئاريووبـةرزةن  فةرماين جووآلنـةوةيان پثـدرا. ئوتـؤفرادات    ئيمپراتؤريي ئثران

ـ   بةرپرسی سةرکوتی ئةو تاقمانةی خةصـکي ئاسـيا   ـ  ـبـوون ک النةی ـة کثشـة و م

سةرکردايةتيي  دنة دةدرا. ترييباز سروشيت و خؤذسکيان لة اليةن ئاگثسيالئؤسةوة

ئةرمـةين دةسـتووری پثـدرا کـة لـة       هثزی دةريايي درابووية دةسيت. ئؤرؤنتثسی

                                                            

  .۳۰ -۲۸واتة زجنريةی پادشايانی  -١
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کــة لــة هــةموو  و فارنابــاز بــدا. تيترائووســت ذا پــةالماری قــوبرؤس ويشــکانی

فةرمانيان پثدرا هةتا  يیسووريا یسةرکردةکاين سةرتر بوون، لةگةص ئابرؤکؤماس

دا بـؤ وةمرانـدين   ۴۰۱، کة هةصبةت ئابرؤکؤماس لة ساصي هثرش بةرنة سةر ميسر

ی پ.ز. ميسر ۳۸۳ - ۳۸۵سةرهةصداين کوورووشی گچکة بانگ کرابوويةوة. ساآلين 

هثرشی کراية سةر، بـةآلم پةالمارةکـة تثشـکا و سـةرکةوتين وةدةسـت نـةهثنا.       

فةرماين بؤ هاتبوو هةتا بةپثی نثـوةرؤکی مةرجـةکاين    کة لة ئاتثنةوة کابرياس

هبثصث، لةسةر لثکدانـةوةی خـؤی    ئثران، قوبرؤس بةجث ئاشيت و پثکهاتن لةگةص

قبووص کرد و لةوث بة لؤتکةی ساختةی سةر ويشکاين کةوتـة   بانگهثشتين ميسری

لـة  » گونـدي کابريـاس  «ذاهثنان و مةشق پثکردنی سةوصدةراين ميسری و ذةنگـة  

 بة دار و پةردووش حةشارثکي  ئةو ساز کرابث و جثلةسةر شةرةفی  ئاوذثژگةی نيل

گومـان لةبـةر ذثزگـرتين يـاد و      هةية کة بث» سينا«بة ناوي کابرياس لة لثواری 

بةشـثک لـة    کـةم  النیگرياين  ئاوا ناودثر کراوة. پةالمارةکان بة ،بريةوةريي ئةو

يان پثهات.هاوکات ئووئاگؤراسي هاوپةميانی  کؤتايي بة دةست ئاکؤريس فةلةستني

  ».سوور«نثوپةذی هةرمثةکةدا، بؤ وثنة لة  خاوةين گةلثک پلة و پاية بوو لة

لـةو سـةردةمةدا کـة ذؤژ و ذثکـةويت بـةوردی ديـاری نـةکراوة،         واديارة

ة زؤربةيان يؤناين بوون، بة سواری کةشيت ک و ئؤرؤنتثس قؤشةنچيياين ترييباز

بـوون، لـة باصـي خؤرنشـينةوة     » سارد«و فؤکايا کة لةنگةرگای نيزيکي  لة کيمث

بة دياری هثنا و وةکوو ذابردوو  بزووتن. ئةم کارة هثمنايةتيي بؤ بةستثين کليکيية

دا کة ترييباز گةورةسةرکردةي  مجني. لة هثزی دةرياواين لةشکرچی بةرةو قوبرؤس

. ئةم ي ميسری»تامؤس«، کوذی يان گلؤس کةسثک هةبوو بة ناوی گلؤئووسبوو، 

دا خزمةتی کردبوو. پاشان بوو  کةسة لة ئييؤنيية و لة سپای بةرفةرماين تيسافرثن

و  رياوانيي کوورووشی گچکة و سةرةجنام هةآلت بـؤ ميسـر  بة فةرماندةی هثزی دة

گـريا و شـازادة فنيقييةکـةی     وژرا. کيتيؤنـلةوث لةبةر ئةو پارةيةی پثی بوو، ک
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يارمـةتيي دزانـی دةريـايي     بـة  سةرلةنوث خرايةوة سةر دةسةآلت. ئووئـاگؤراس 

کة نان و پثخؤريان دةبرد و بـوو بـة   ) پةالماری ئةو چةکدارانةی دا (پيسيديانةکان

هؤي هةرا و ئاژاوةيةکي گرينگ، بةآلم دواتر گلؤس ذثکخستنثکي سةرکةوتووتری بؤ 

ناردنی خؤراک پثکهثنا. ئووئاگؤراس بةناچاری خؤی هاويشتة مةترسی و دةصثن بة 

گـةمثي دوژمـن    ۳۰۰سری، بةرةنگاری گةمثي مي ۵۰گةمييةوة، بؤ وثنة  ۲۰۰خؤی و 

وپذی لة کيتيؤن هـةتا ئةندازةيـةک سـةرکةوتوو بـوو، بـةآلم       بؤوة. هثرشی کوت

ئثستا گةمارؤ درابوو، بةآلم ئووئاگؤراس بـة   سةرةجنام گلؤس بةزاندی. ساالميس

 ، بـةآلم هاواری لة ميسـر کـرد  هةصسووذا و گةمارؤی شکاند و گةمييةوة  ۱۰خؤی و 

ووثژ هيچ چارةيـةکی ديکـةی    کاتثک بؤی دةرکةوت جگة لة وتوآلمثکی نةدرايةوة. 

نيية، داوای کرد کة تةنيا قةصةمذةوی تؤرةمةی خودی ساالميس بپارثزث و پيتـاک  

ة [پيتاک] بدا ـةک کـوو وةک شايـةصکـب ،ةکـةيـؤيلـوو کـهةصبةت نةک وةک«بدا 

  ».بة شايةکي ديکة

بـةآلم   ؛ذازی بوو بةم مةرجانة و بـة خزمـةت پادشـای ذاگةيانـدن     ترييباز

دا.  دةبرد، تؤماتی خةيانةيت پثوةبةست و بة گرتنـی  کة بةخياليةيت پث ئؤرؤنتثس

کة دةترسا نةکا ئةويش گريؤدةی چارةنووسی کؤنؤن بـث، ذايکـردة    پاشان گلؤس

دةستةوة  ا ئؤرؤنتثس کة بة تةنيايي جصةوی سةرکردايةتيي بة. لةم بارودؤخةدميسر

بةجث نابث و سةرةجنام بـةناچاری   گرتبوو، بؤی ذوون بؤوة لةوة چاکتري بؤ جث

 هةر هةمان مةرجةکانی پثشووی قبووص کرد. بـةپثی ئـةو مةرجانـة ئووئـاگؤراس    

دا و ئاخرييةکةی لة ساصـي  ژةی بة حکوومةت درث وةکوو شای دةسنثژ لة ساالميس

  ی کوذی جثی گرتةوة. »نيکؤلثس«دا کوژرا و ۳۷۴

دا حماکةمةيةکي گةورة دةسـت   ئاکامی ئةم کارة وای کرد کة لة کؤشکي مريی

و  وةراين مريی دةستووريان پثدرا هةتا بة سکاآلی دوواليةنی ئؤرؤنتثسدبکا. دا پث

ا و ئؤرؤنتثس دراية بةر شةپؤيل کر لثوردين وداوای لثب ترييبازدا بچنةوة. ترييباز
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ذاپؤرتثکيــان دةربــارةی چارةنووســی  تــووذةيي. دةســتةيةک لــة يؤنانييــةکان

ـ مةينةتباری نووسيوة و کةوتوونة هةصسةنگاندين ئةو پلة و پث ة و دةسـةآلتانةی  گ

کة خثرا جثگؤذکةيان پثدةکرا و مةبةستةکةيان بةپثی ذةوتثکـی  » پادشادؤستاين «

ئؤرؤنتثس پلةی دابةزي و کراية حوکمدارثکی بـةرةژثر لـة    ١ئاماری ذوون کردةوة.

ناوي هاتووة. ميسيا بة » مريهةرمثي ميسيا«ئاسيای بچووک، چونکة دواتر وةکوو 

يانـةدا   ندثکي شاخاوي بوو کة لةم دوايـي وپثک دانةدةندرا و مةصبة هةرمثثکي ذثک

اوةی بيست سـاص  ـةوث بؤ مـدا نةدةکشايةوة. ئةو ل حکوومةت دةسةآليت بة سةری

ژيا و شاين لةبةر دصشکان و ذةجناين ذاگرت و پيشی خواردةوة. مثژوو هيچ شتثکي 

  سةبارةت بة چارةنووسي نةدرکاندووة.

و شـکؤوة ذابـوارد. ئـةويش    نی بـة شـانازی   ساآلين بنةبانی تةمة ترييباز

بريکـاری، بـؤ    هةروةک مريهةرمثةکاين پثشوو خانةنشـني کـرا و ئوتـؤفراداتی   

جار کة مةبةستثکمان سةبارةت بة ترييباز  . دواينيهةميشة کراية مريهةرمثي ليدی

و نالـةبار   ومـةرجثکي تـاص   دةکةوثتة بةرگوث، ئةو کاتةية وا دةتوانث شا لة هةل

کـةوتبوو.   دةرباز بکا کة لةبةر هثرشی کادؤسييةکاين هةميشـة ذاپـةذيودا، تثـی   

 (پثويستة وةبريی بثنينةوة کة ئةم کادؤسييانة لـة کةوشـةنی سـةرزةميين مـاددا    

بؤخـؤی   دةشـثر رئةبذانةوة نيگةراين بارودؤخيان بـوو).   دةژيان و شا بؤخؤی بث

وای کــرد هــةتا  شــةذکةرثکی گــةورة نــةبوو. پــةالماری بــؤ ســةر کادؤســييةکان

بذان و تثـداچوون   تثبمثنن و مةترسيي ذث قؤشةنچيياين لة کةل و ملةی ئةلبورزدا

ئـةزموون  دا پيـاوثکی بة  بةآلم ترييباز کة لة کاروباری سياسی ؛هةذةشةيان لث بکا

هثنان  وگؤ و بذوای پث فتوبوو، بة جوث لةگةص دوو شای ذکةبةری کادؤسي کةوتة گ

کة داوای ئاشيت و پثکهاتن خبةنةذوو. ئـةم دوو کةسـة هـةرکام لـة اليةکيشـةوة      

 هؤردووبةزيان کردبوو. هةصبةت ذةنگة لةو شانةوشانی سپای پـةالماردةری ئثـران  

                                                            

1 - Plutarch, Sayings (Moralia, 174b); Context, Diodorus XV.10f. 
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چـؤالن ببـذث، بـةآلم     و شثر ناچار بوو کة بة پثيان چياچةقيبووبن. دةصثن ئةردة

  شادمان بوو کة لةم هةراية قوتار بووة. 

يـان تووشـی بـارودؤخثکي    »ميسـيا « و ئاريووبـةرزةن  ذةنگة ئوتـؤفرادات 

دا، کوذی سةربازثکي  نالةبارتر کردبووبث. لة زةماين دةسةآلتدارثتيي ئاريووبةرةن

کرابووية حوکمداری بةشثکي کليکييةی نيزيک » کاري«دةستةی پاسةواين و خةصکي 

ي »کاميسـارثس . «تـوورووس ، واتة ناوچةی دةستةمؤنةکراوي چيـای  کاپادؤکيية

زةماوةندي کردبوو  نياسةربازی پثشووی پاسةواين لةوث لةگةص کچی شای پافالگؤ

ـ ـوذثـدة کـاوةنـةم زةمـي ئـةمـةرهـوو. بـوورةوة دراوسثي بـکة لة باک وو ـک ب

  .بة ناوي داتامثس

ببوو لة اليـةن   بة بةشی خؤی بةشداری پةالماردراين کادؤسييةکان داتامثس

ةوة و لة چاکةی ئةم خزمةتة لةو هةرمثة بچووکة جثی باوکي گرتةوة. پادشای ئثران

 وپذ بؤ سةر هؤردووی ئوتؤفرادات جارثکي تر لةبةر بةرپةرچدانةوةی هثرشثکی کوت

ي ئامؤزای، واتة » تيس«گريا و پلةی هةوراز ذؤيي و پاشان بؤ هثنانةوةی  ذثزی لث

هاوپةميانی ، کة جاری واية دةبوو بة ، کوذ يان هاوناوی ئؤتيسپافالگؤنيا یپادشا

ئةو تثکؤشا بـة ديـدارثکي بنةماصـةيي و بـة شـثوةيةکي       ١، نثردرا.ئاگثسيالئؤس

بةآلم تيس کة الی وابوو ذةنگـة ئـةو خزمـةی     ؛ئاشتييانة کؤتايي بةم هةراية بثنث

دا بث و پيالين بؤ جةغزی دةسةآليت داذشتبث، ويسيت بيکووژث.  لة بن سةری ثکیصفث

چاکي پشتيواين لة داتامثس  جا هةر بؤية شةذ هةصگريسا و ئةگةرچی ئاريووبةرزةن

بة ديل بگرث و پافالگؤنيا داگري بکا. ئةوسا » تيس«نةدةکرد، بةآلم ديسانيش تواين 

. وپل بة زجنريةی کة دةتگوت ورچة، بردة بارگای ئثران يشنة پثبؤخؤی ئةم دذندة ذ

                                                            

) ذةنگة لـة سـةرةتادا بـة بـاری بثـژتن و      GK.acc, Thyn, cf. Otynناوثکی بةربةری ( -١
دا بؤ مثژوونووسان نائاشـنا بووبـث. (واوثـدةچث لـة هـةموو شـوثنثکي کتثبـی         دةربذين

دا بة هةصة نووسرابث و هةصةبذ لثی تثکچووبث. ئيمپراتؤريي ئثـران، ئؤمستثد، »ئؤمستثد«
  ).۵۵۹و  ۴۰۹، ۴۰۱ل 
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بنثـرث هـةتا    ئةم هةواصة وای کرد کة شا بةرلةوةی چاوي پثيان بکةوث فارنابـاز 

  بزانث بةذاسيت واية يان نا.

يار و ئامادة دةبوو کة جـارثکي تـر   وزؤر تة کةم لةگةص تيترائووست فارناباز

 ١؛ی وةکوو سةرکردةی لةشکر بؤ دياری کـرد »داتامثس«بدا و پادشا  پةالماری ميسر

بةآلم داتامثس کة لةبةر خثرايي و ئازايي بة پياوثکي سةرکةوتوو دةناسرا، واديارة 

ائووست ئاش بةتاصـي کـرد و   ةيان ئةزموونثکي دصتةزثن بةرؤکي گرت. تيترجار ئةم

وماشـي خـؤی لـة ئاسـيای      ازی هثنابث و بةرةو مصکوذةنگة لةبةر تةمةين زؤری 

بچووکی ناوةندي چووبث و بة خانةنشيين ژيابث. ئةو هةرمثة هةمان شـوثنة کـة   

فارناباز کاری خؤی بة سـةرکةوتين  ». وآليت تيترائووست«پثی گوتراوة  ۳۵۶ساصي 

لـة   کابرياس بنةگربوونی زامةنديي خؤی سةبارةت بة و ناذة سياسی دةست پثکرد

دةربذی و تؤقاندی. ئاتثن لةذثوة لة کابرياسی ذاخوذی و داوای کرد خؤی بة  ئاتثن

ناوةندي دةسةآلت بناسثنث. کابرياس جةنگةی خؤی گةيشتةوة نيشتمانی و ساصـي  

ـ  ۳۷۹ ةو سـةروبةندةدا فارنابـاز ديـارترين    ی پ.ز. بة سةردار هةصبژثردرا. هـةر ل

ي قارةماين شةذةکاين يؤناين لة ئاتثن »ئيفيکراتثس«ئاتثين بة ناوي سةرکردةی 

گرينگةی خرابووية سةر بةآلم فارناباز لةبةر ئةو ئةرکة  ؛خوازتةوة و ئةويش هات

نةخاتـة سـةر   ةيان هيچ کارثـک  جار ئةمشاين و دةبوو ذايپةذثنث، تةمای گرتبوو 

بة تةمـةنتر بووبـث کـة     ئاگثسيالئؤس ونةهات. ئةگةر بةذاسيت ئةو لة باری هات

ی پ.ز پثی نابووية جةغزی ژين، کةواية ئثستاکة دةبوو لة نثوةذاسـيت  ۴۴۳ساصي 

سـاص لثرةوبـةری هةصـبواردبث کـة بـة      دا بووبـث و سـی    تةمةنیساآلين شثسيت 

  دةناسرا. شؤذةسوارثکي چاونةترس

بـة   ئةم کارة بةگشتی هةنگاوثکي پووچ و بثهوودة نةبوو. پةالمارداين ميسر

ان و کؤسپةکاين سةحرا و چؤلةوار و سةنگةر و بةرةکانی ئـاوی و  تپشتةوةی ملس

                                                            

1 - Nepos, Datames,3. 
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دا، دةبث هةصمةتثکي قورسي چةند اليةنة بووبث. وةکوو ديارة ئيمپراتؤريي  ذووباران

هةتا زةمان و تةمةين بة سةردا تثدةپةذی واوثدةچوو کة لـةچاو سـةردةمي    ئثران

پتــر بؤتــة تثبةســتةی هثنــان و بــردن و گواســتنةوةی بــةربآلوی   خةشايارشــا

ی مثژوونووسی ئةو سةردةمة کة بة »تثئؤمپؤس«پثداويستييةکاين خؤ تةيار کردن. 

دا  ثک سةبارةت بةم پةالمارة قةصةم دةبزثوث، لة ذاسيتذةچةآلک يؤناين بوو، کات

دةذوا و  دةربارةی هرووژمـی خةشايارشـادا   بة شوثن شثوازی نووسيين هثرؤدؤت

 بـةآلم هثـرؤدؤت  » تثيـدا بةشـدار بـوو؟    کامة شار يا نةتـةوةی ئاسـيايي  «دةصث: 

وةکوو ئاشکراية  ١»نةدا؟ ةی ئاسيايي ياريدةی خةشايارشایکامة نةتةو«پرسيبووی 

وپةل لة  کثشةی گةياندن و گواستنةوةی جةماوةری زؤروزةوةند و بارگة و بنة و کةل

ئارادا بوو. جا لثرةداية کة تثئؤمپؤس دةکةوثتة سةر باری وردةکاری و دةصث بريتی 

ةنگي لةشکر (تةنيا بؤ فةرماندةران کة ئـةو  ئامراز و کةرةسةي ذةنگاوذ«بوون لة: 

ـ    باسی ناکا)، جبةخانةی گةورةی چـةک  ي، ذةوةی ـوچؤصـي يؤنـاين و ذؤژهةآلت

ئةژماری يةکسمان و بارةبةران، خوردوخؤراکثکي بة پثی فيالن و تثذ و جةواصـي   بث

گی بــةرةو زيــادبوونی ســپا پثويســتی بــة ن. خــودی پاشــةو ...  پــذ لــه کاغــةز

لـة  «ث وي ديواندارانةی پةرةگری سةربازی هـةبوو. کؤگـای بـارةخ   ودةزگايةک دام

کة لةسةر بةستثنی بنکةی پةالماری  ٢»ن دوورةوة دةتگوت تةپؤصکة خيزی هةصدراوه

  وةبةرچاو دةهاتن. (ئاکؤ، ئاککؤ، ئاکرث)، کةنداوی ئاکث

ذاست هةروةکوو ذابردوو گةياندن و گواستنةوةی بـار و بارخانـةي هثـزی    

 و نـاخؤش و بـة قؤنـةقؤن بـوو. ئـةوان دژی يؤنـان       بة شثوةيةکي تـاص  فارناباز

کة دةيزاين هثشتاش  ذثگايةکي درثژتر لة خةشايارشايان وةبةردابوو. ئيفيکراتثس

و بةپثچةوانـة  سةرکردايةتيي مةزن خثرا قسةی دةذوا، بةآلم ورةي وةبةرخؤی نـا  

                                                            

1 - Hdt. VII.21;Theopompos, SCBO, fr. 283 (Jacoby 115 F 263). 

2 - Cf.de Joinville, II,on St Louis’ grain - dumps in Cyprus, for his Egyptian expedilion. 
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ی دةسـت پثکـرد و   سـةرةجنام پـةالمار   دا فارنابـاز ۳۷۳لة بةهاری ساصـي  

گومـان زؤری   هـةزار سـةربازی ذؤژهـةآليت (کـة بـث      ۲۰۰هثزةکةی بريتی بوو لة: 

دا  سةوصي (کة لة تةنکاوان  لؤتکةی سی ۲۰۰کةشتيي شةذکةر و  ۳۰۰خراوةتة سةر)، 

 ١هةزار چةکداری يؤناين کة ژمارةيان زؤر بة کةم گرياوة. ۱۲بة کار دةهاتن)، وثذای 

لة پشت زجنريةيةک زؤنگاو و سةنگةری هةصکةندراو و تةپؤصـکان لـة    ميسرييةکان

وزؤر بـة ويشـکاين و    بـؤی دامـةزرابوون و کـةم    ي ذووباری نيل»پثلؤزيان«زارکي 

دا دةسيت خـةنيمی وثذانةدةگةيشـت. هـةروةها زارکـی تثکـذاي       ن ذةوگةی چؤماوا

هةر ر شوورانةوة دةيانپاراسنت. جا ذووباران پرديان لةسةر هةصبةستبوون و لةسة

دوای خؤنوانـدنثک لـة حانـد بـةرة و      خودی فارناباز لةگـةص ئيفيکـراتثس   بؤية

دا لثهـاآلن و يةکـةم    مةتةرثزی سةرةکی، هثزثکی ئازايان دةنگ دا و بـة ويشـکانی  

ـ      ۳۰۰۰شةپؤيل مرؤيي کة بريتی بوو لة  ي چةکدار لـة جةرگـةی بةسـتثن يـان زارک

ةوة هثرشي کرد. ميسـرييةکان لةسـةر ديـوار و حةسـاری قةآلتـةوة      »انيثسدمثن«

ـ    ة سـواری  ـکةوتنة بةرةنگاری و لة پثدةشتةوة هةر ئةوةندة هثزةيـان بـزاوت و ب

لـة باصـةکانةوة    ئةسپ و پيادة دة گژيان ذاچوون، بةآلم هثزة پشتيوانةکاين ئثران

شکا و چةکدارثکي زؤر بة ديـل گـريان و سـةربازاين     ةربةرةکاين تثکبةزانديانن. ب

ئيفيکراتثس هةصيانکوتاية سةر قةآل و قامية و مةتةرثزةکاين خةنيم و ذاکردووانيان 

  دةردةست کرد.

بةرلـةوةی دوژمـن    ئةم پةالمارة ذثگا و ذةوگةيةکي کـردةوة و ئيفيکـراتثس  

تةوة و دامةزرثتةوة، بة خـؤی و هثزةکـاين بـةرذکثفی    دووبارة بتوانث خؤی بگرث
                                                                                                                                                  

ذووداوةکة زووتر ذووی نةداوة. ديؤدؤرووس بـؤ هثنانـة گـؤذی هةصـةی ساصـژمثران و       →
گـةلثک لـة هةصـکةوتة     نگة. کـةچی گزنفـؤن  ترثزوو بةناوبا دووپاتی ذووداوةکان بة تةقةص

  گرينگةکان دةبوثرث و زؤرثک لة توثژةراين گةورة ئةم بؤچوونة دةسـةملثنن، بؤ وثنة:
Bengtson,The Greeke and the Persians, p. 226; J. Buckler, "Dating the Peace of 
375/4 B.C", GRBS XII (1971), 353-61. 
1 - 12000, Nepos, Iphicrates 2.4;20000 Diod. XV,I. who gives the other figures. 



 ئثران و يؤنانييةکان/  ۳۲۸

 

ذاوةستا هةتا هثزی سةرةکی  ، بةآلم فارنابازخثرايةکي هثرشی بردة سةر مثمفيس

بـة سـواری کةشـيت     بگاتةجث. ئيفيکراتثس بةتةنيا و لةخؤذا وثذای يؤنانييةکان

کرد و بة  دا فةرماندةراين ئثراين نثوچاوانيان لث گرژ و تاص کامهةصمةتی برد. لة ئا

لةم چذة و گوذةيـةدا هثـزة   » هةموو شتثکي هةر بؤ خؤی دةوث!«بؤصةبؤص گوتيان: 

يـان گـرت.   »مثنـدثس «و » مثمفـيس «فارناباز گةيشتنة بةسـتثن و  پشتيوانةکانی 

ؤيان دةرکةوت کةوتوونـة جـةغزثکي بةرتةسـک لةسـةر پردثـک و      ب ئثرانييةکان

ناچارن  هةر بؤيةلةخؤوة ئاپؤرةيان چذ بؤتةوة و تاقمثکي بةرچاو دةورةی داون، 

چـوو، بـةآلم بـارودؤخی بـةرةکان      بکةونة بـةرةنگاری. چةنـد حةوتوويـةک پـث    

 وگؤذثکي دصخوازيان بة سـةردا نـةهات و پةيوةنـديي نثـوان سـةرکردةکانيش      ئاص

کةوتنة بارثکی نالةبارةوة. کاتثک چلةی هاوين داهات و گةرما گةيشتة چصةپؤپة و 

هةستا و الفاوي لرفاندی، ذوون بؤوة کة ئةو پةالمارةی لة سةرةتادا  ذووباری نيل

دا تثشـکان بـووة. ئثرانييـةکان سـةر      ئاوا درةوشاوة بوو، بةگشتی و لـة ذاسـتی  

  .واوی هثزةکان گةذانةوة فةلةستنيپردةکةی خؤيان چؤل کرد و تة

لة ترسی ئةوةی نةکا بيکةنة قةصغاين بةآل، پثی ناية گةمثيةک و  ئيفيکراتثس

 شةوثک بؤی دةرباز بوو؛ چونکة چارةنووسي کؤنؤين دةهاتـةوة يـادي. فارنابـاز   

بـة   ئاتثنييـةکان و داوای قةرةبووی کـرد.   ناردة ئاتثندا  چةند کةسثکی بة شوثين

دا  ة دةکؤصنةوة؛ بـةآلم لـة ئاکـام   کمةندی وآلميان دانةوة و بةصثنيان دا کة لة کثشة

ی پ.ز. لـة  ۳۷۲دوای گةذانةوةی کراية سـةردار و ساصـي    ئةويش وةکوو کابرياس

  و بةرچاوي پثشکةشی [وآلتةکةی] کرد.  دةريادا گةلثک خزمةتی گرينگ

ئةم پةالمارة [سةرنةکةوتووة] بة کؤتايي و بذانةوةی چاالکی و هةصسووذانی 

 هةر بؤيةساصي تةمةن بوو. جا  ۷۰داندرا کة هةر ئثستاکة پتر لة  سةربازيي فارناباز

بةآلم لةم  ؛تثکؤشانثکي تر تةيار بکادةستووری پثدرا هةتا خؤی بؤ هةوص و  داتامثس

سةروبةندةدا چةند هةرا و ئاژاوةيةک نيشتمانی ئةويشی گرتبـؤوة و يـةکثک لـة    
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پادشايةتيي دا. سةرلةنوث پةالماری ذثگاوبانی  توورووسسةرؤک خثصةکانی چيای 

ثنث، بةآلم لةذثوة بؤی ذوون فةرمانی دا بة داتامثس هةتا ئاژاوةکة ذؤمرک ئةردةشثر

بؤوة کة دوورخستنةوةی باشترين سةرکردةی خؤی لة بةرةی سةرةکي کارثکي هةصة 

کةچی لةبـةروةی داتـامثس    ؛فةرمانةکةی پثشووی هةصوةشاندةوة هةر بؤيةبووة؛ 

جووآلبؤوة،بـةآلم نـةک بـة     لة ئاکـث  خثراپياوثکی وانةبوو کة کات بة فيذؤ بدا، 

دا، بةصکوو بة دةريادا هثزی تاو دابوو.  بچووکدووری ويشکانی و بة ئاسيای ذثگای 

، بـؤی  تـوورووس و بة هثزثکي کةمةوة خـؤی گةيانـدة    کاتثک بة ذثگای کليکيية

ئةوةی زةبرثکی  بث هةر بؤيةدةرکةوت کة دوژمن خؤی بؤ شةذ ئامادة نةکردووة، جا 

د هـةتا بةردةسـت بـث.    کـر  لثيار و هةذةشةی قورس بوةشثنث کةوتة تؤقاندنی نة

  دةصثن داتامثس بةرلةوةی پادشا بزانث ذؤيشتووة، گةذابوويةوة ئاکث.

هةصدةکاآلن کة پيـاوثکي   بة داتامثس مةزنانی وآلت لة بارگای پادشای ئثران

ی »پاندانتثس« هةبوو.غةوارة بوو؛ بةآلم ديسانيش داتامثس چةند دؤستثکی لةوث 

خةزثنةدار کاغةزثکي لث نووسی و وريـای کـردةوة کـة تاقمثـک کاکةوبرالـةيان      

دووة و بؤ تثداچوونی سةرقاصی پيالنگثذانن. هةر کارثک بةحاص چةوتی هثنابا کر لث

يــان بــةخيت ياريــدةی نــةدابا، لثيــان دةکــردة هــةرا و دةيــانگوت ناشــارةزا و 

يـةوة وا باشـة لـةو     تامثس بريی کردةوة و گوتی بـة دصـنيايي  نةوةشاوةية. دا لث

ـ نـةذوا.   ومةرجةدا چی ديکة لةسةر کاری ميسر هةل دةسـيت لـة کـار     ةر بؤيـة ـه

ی يؤناين کردة فةرماندة و بؤخؤی چؤوة سةر هـةرمثي  »ماندرؤکلثس«کثشايةوة و 

و تةنانـةت دةسـةآلتی بـة سـةر      ١بةتـةواوي گـرت   خؤی. ئـةوجار پافالگؤنيـای  

شـکايةوة کـة بـة ناوةنـدی      ٢دا»ئاميسـؤس «و » سينؤپ« کؤچةرنشيناين يؤنانيي

وپةل و کاآلی بازرگانيي دةريـاي ذةش دادةنـدران. لـة     گةياندن و گواستنةوةی کةل

                                                            

  لة ذةچةآلکی مريانی پثشووی ئةوث نةبووبث؟ تؤبصثي داتامثس -١
  سينؤب و سامسؤن. -٢
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دامةزراند  ةندييةکي دؤستانةي لةگةص ئاريووبةرزةنشاری يةکةم سکةی لثدا و پةيو

کةچی خودي  ١بةش کردبوو، ي لة مرياتی باوکی بث»فارناباز«يةکثک لة کوذاين  کة

ي لةگةص خؤی کردبوونة شةريکي زثدةپشکانی. داتامثس »فارناک«فارناباز کوذانی 

  دا خاوةنی دوژمنة. بث کة ئةويش لة کؤشک و بارگای مريی دةيتواين دصنيا

  
  هةرمثةکان ينیذذاپةو  پادشالثکهةصوةشاين پةميانی ئاشتيي  :ب 

رة و خولگةی ةببوونة تةو و ئاريووبةرزةن هةصوثستی لثص و ئاکاری داتامثس

بذايةوة و ئةوة  لة يؤنان تيي ئثرانچارةنووس. ئةم چارةنووسة بة زيانی باآلدةس

و ذاوثژکاراين سياسی وی بوون کة وايـان کـرد    ئةردةشثر قؤشةنچيياين يؤنانيي

  هةتا کاردانةوةيةکي ئاوا ذةنگ بداتةوة.

خـؤی   رتدا لـة ئيسـپا   ئاشـتی  ي ئةم باآلدةستيية لة کؤبوونةوة ۳۷۱ساصي 

بثنث و  ةوة توانيبووی يةکييةتييةکی دةرياواين پثک»۳۷۸«کة لة ساصي  نواند. ئاتثن

وشوثنی پثويست وةبةرچاو بگـرث و هثـزی    بؤ پاراسنت و دابينی خودموختاری ذث

و. هةروةها دصنيگةران بو تثبثسچةکدار دامةزرثنث، سةبارةت بة گةشةی دةسةآليت 

بة خؤی و ئاشتينامةيةک لة ئثرانـةوة دةگةذثتـةوة و    بيستبووی کة ئانتالکيداس

هثنابـث.   هةموو دةيانزاين دةبث چی تثدابث و ذةنگة پارةشی بؤ دؤسـتاين ئثـران  

ثوث. بثن و ئاشيت باصي بنگ وتةبثژانی ئاتثين وايان پث باشتر بوو کة بةجارثک پثک

دا  دا کة هيچ شةذثک لة ئارادا نـةبوو، بـة سـةر هةصـةيةک    ۳۸۱ئيسپارت لة ساصي 

ي داگري کرد، ئةگـةرچی لـة   »تثبثس«کةوت و بة يارمةتيي دةستة و تاقمثک قةآلی 

، سـةبارةت بـة تثـداچوونی لـةخؤوةی     ۳۷۹ذا کة دةبثتـة ساصـی    زةماين ذزگاري

، تـةواو  تثبثسبةآلم  ؛ذازی بوويت ئاش مةيلی دةنواند و بة پثکهاتن و هثزةکاين بث

ـ       ۳۷۵وةکوو ساصی  ي و ـ(بة مـةرجثک مثژووةکـة ذاسـت بـث) کةوتـة بةربةرةکان
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و دةرکـردين   دةوصـةتثکة و داگريکرانـی پالتايـا    خؤذاگری و ذايگةياند کة بؤيؤتيا

دابـذا و   بـثس تث هـةر بؤيـة  ی بة کثشةيةکي نثوخؤيي دادةنـدرث.  کةدانيشتووانة

دوورةپةرثز کةوتةوة و هةرواش چاوةذوان دةکرا، چونکـة لةگـةص هاوپـةمياناين    

  بشکثنث و ئثستا سووک و چرووک کةوتبؤوة. بةهثز نةيدةتواين ئيسپارت تثک

زادةی  کةسـی نـةجيم   ۴۰۰شـکا و وثـذای    کاتثک شـا کلثئؤمربؤتـؤس تثـک   

کوژرا، بارودؤخةکة لةو هاوينـةدا بـةجارثک    ي بؤيؤتيا»لثئووکترا«ئيسپاريت لة 

لةوپـةذی   وگؤذی بة سةردا هات؛ چونکـة ئـةوةی ذاسـيت بـث ئاگثسـيالئؤس      ئاص

وبان بؤی کةوتبوو. پتر لة نيوةی ئةو کةسانةي لةوث بوون بـة   دا بة جث نةخؤشی

ةمةنيان لـة نثـوان هـةژدةوة بـؤ     يةکيان ت زادة دادةندران و دةکرث بصثی سث وةجاغ

ي »ئثپامثنؤنـداس «شثست ساص بوو. قارةماناين ئةم تثکهةصچوونة بريتی بوون لة 

ی هـاوذثي چـاالک و   »يـداس پپثلؤ«و  تثبـثس لة شةذزانی وريا و بريتيژی خةصکي 

  دةسکةرةوةی.

پةسا الوازتر دةبوو، ئةگةرچی هثشتاش هـةتا ئةندازةيـةک   پةسا ئيسپارت

ئابذووی خؤی و هثندثک لة هاوپةمياناين خؤی پاراستبوو، بةآلم ئةم بارودؤخة بة 

سةرکةوتن بة سـةر   یهثن لة حاند هاتين هةواصي شادی نةبوو. ئاتثن زةرةدی ئثران

چونکة هةر دوابةدوای  ؛بة سةر پةژارةدا کةوت دوژمين لةمثژينةدا کة ئيسپارت بث،

بؤ دانيشنت و کؤبوونةوةيةک لة » ئاشتیتثکذای حکوومةتاين اليةنگری « ئةم شکانة

ئاشيت و پثکهاتنةی کة لة «ئاتثن بانگهثشنت کران. ئةمةش هةوصثک بوو هةتا ئةو 

راوبث. واتة خودي گةوهةری خودموختاري، پارثز ،»اليةن پادشاوة پثشنيار کرابوو

زاص بث و  دا کة توانيبووی بة سةر خاکی سةرةکيي يؤنان تثبثسلة ساآلين دواتردا، 

ي ئيسپاريت ـةالماری خاکـ، پدةسيت پاصچووبوونة  وئارکادييةکانيش ئارگيوةکان

ي باشووری ذؤژاوای ئازاد کرد کة جووتياراين سةدان ساص بـوو بـة   »مثسثنيا«دا و 

 دةترسا هـةتا لـة   تثبثسبةآلم ئاتثن کة ئثستا پتر لة  ؛کؤيلةی ئيسپارت دادةندران
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ی پ.ز. ئيفيکراتثسـی لةگـةص   ۳۷۰ئيسپارت، بوو بة هاوپةمياين ئيسپارت و ساصي 

  ز بةدی بثنث.ـي هثـاوسةنگيـک هـهةتا تؤزث سپای زؤروزةوةند نارد بؤ پثلؤپؤنثز

دا، ۳۶۸. لـة ساصـي   گومان هةردووال چاوي هومثـديان بذيبوويـة ئثـران    بث

ةوة نـارد بـؤ   »ئابيـدؤس «لة » فيليسکؤس«فةرماندةيةکی بة ناوي  ئاريووبةرزةن

ـ نايـة بةردةسـتی. فيلي   و پـارةي  يؤنان لةنگـةری گـرت و   » دثلفـؤي «کؤس لـة  س

يؤنانييةکانی بانگهثشت هةتا بثن و کؤ ببنةوة و قسة لة ئاشيت و پثکهاتن بکةن و 

کةوتـة نثوبژيـوانی.   » ومـةرجی زاص  پاراستين هةل«لةم کؤبوونةوةيةدا بةگوثرةی 

و کةوصـي شـانازی    ١صبژارد، فيليسکؤس و ئاريووبةرزةين وةک هاوشاري هةئاتثن

خـؤی لةسـةر گةذانـةوةی     يناذةزامةنـدي  تثبثسبةآلم  ؛ئةم کارةی بة شاين دادان

دةربذی. ئةوسـا فيليکسـؤس دةسـيت کـرد بـة       يةکان بؤ سةر ئيسپارت مثسثنيايي

ثکي گرياو بة قازاجنی ئيسپارت. ئيسپارتيش باصـوثز  دامةزراندين سةربازی بةکرث

يش [کة پثی زاين، لةذثوة] پثلؤپيداسی لةگـةص  »تثبثس«ناردة الی پادشای ئثران. 

ئثستا هةوصي  کة –، ئثليس و ئارکاديا شاندثکي هاوپةمياناين خؤی واتة ئارگؤس

 ئثران و هثنـدثک دواتـر دوو کـةس لـة     ناردة –دةدا دةوصةتثکي فيدراص دامةزرثنث 

سةرؤکايةتيي کؤبوونةوةکاين هةردک الی لة  ی ئةردةشثرئاتثنيشةوة چوون. خود 

وون بهـات  کـة لـة ئاتثنـةوة   يؤنان بة ئةستؤوة گرت. دوو شـاندی نوثنةرايـةتی   

  دابذان و بوونة دوو دةستة. ناکؤکييان کةوتة بةينی و لثک

وةدةست هثنا. ئةو کة پيـاوثکی  ی بؤ خؤی يسةرکةوتنثکي سياس پثلؤپيداس

تةنانـةت لـة    تثبـثس وگوذ بوو، تواين وةبري پادشا بثنثتةوة کة  زؤر دصگر و گةرم

و هـةم   بـووة. پادشـاش کـة هـةم ئـاتثن     هاوپةميانی ئثران زةمانی خةشايارشادا

 و باوةذپثنةکراو دةهاتنة بةرچاو، تةمای گرت ارتی بة دةسةآلتی ناسةقامگريپئيس

بثنث. پادشا بة لثکدانةوةکـةی پثلؤپيـداس ذازی بـوو     يةک پثک دادگايي تثبثسلة 
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ي وةک دةوصةتثک بة ذةمسی دةناسـی.  »مثسثن«لةسةر گةوهةری خودموختاری کة 

ياوانـةکانی خـؤی   دةبث دةر لةم کؤبوونةوةيةدا حوکمی لة ئاتثن کرد کة ئةردةشثر

يةکييةتيي تازةي ئاتثن  ثبآلوة پث بکا. (پثلؤپيداس گوثقوآلغ بوو بزانث هةتا کةنگ

 ي ئـاتثين لـة  »لثئـؤن «دةتوانث بةبث گةميية شةذکةرةکاين ئاتثن خؤی ذابگرث). 

ة کـاتی ئـةوة   ئثستا واديـار  هاوار بؤ خودا! ئةی ئاتثنييةکان«دادگای شادا گوتی: 

قةصةمداري دادگاة ئةوةی » هاتووة کة جگة لة شا بة شوثن دؤستثکی ديکةدا بگةذثن!

ـ    وئةو گوتب ، ةوی نووسيبوويةوة و پاشان ذستةيةکي لة دةقةکـة زيـاد کـرد، وات

جـا ئةگـةر هـاتوو    «ی سةردةم کة بريتـی بـوو لـة:    يدةستةواژةيةکي باوی سياس

کة نة شيش بسووتث و نة کةباب، دثنـةوة   ئاتثنييةکان پثشنيارثکی وايان پث بوو

  ١»الی پادشا و بؤی شی دةکةنةوة.

 شاندی نوثنةرايةتيي ئارکاديش بة ناذةزامةنـدي گةذايـةوة، بـةآلم پادشـا    

 تثبـثس سةبارةت بة ئثليس الی لة جةماوةری سنوورنشني کردبؤوة. ئةم کارة بـو  

تاواين خةيانةت مةرگی بة سةر باصوثزةکةی ديکـةی   بة بابةتثکي تازة بوو. ئاتثن

تثکةص بـووة و بـة    دا سةپاند؛ چونکة دةيانگوت يةکجار زؤر لةگةص پثلؤپيداس خؤی

لةو شارةدا کؤبوونةوةيةکيان پثکهثنـا   تثبثسقازاجني ئةو جووآلوةتةوة. خةصکی 

قةصةمی مريی دةخيوثندةوة. هةتا گوثبيستی دةقي ئةو پثشنيارةی پادشا بن کة سةر

ئةوانةی پثيان خؤشـة دؤسـيت   «هةر لةوث لة هةذةشةيةکي شاراوةدا ذايانگةياند: 

بـةآلم لـةذثوة    ؛هةصـناکةن  دانةبذثن، با سوثند خبؤن کة پشيت لث پادشا بن و لثی

دةنگي ناذةزامةندي بةرز بؤوة. نوثنةران گوتيان تةنيا بؤ بيستنی کاکصي مةرجةکان 

يةکی شارةکان پثـی ذازی بـن و قؤصـي     سوثند و پةميانثک دةبث يةک هاتوون. هةر

قؤزتةوة و درثـژةی دا و  ی خةصکي ئارکاديا قسةکانی »ليکؤمثدثس«لةسةر بکثشن. 

، بةصکوو دةبـث لـة شـوثين    تثبثس گوتی: ئةوةی ذاستی بث کؤبوونةوةکة نابث لة
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گوتيان  وةجواب هاتن و تثبثسک خةصکي بةآلم کاتث ؛) بکرثشةذةکة (واتة پثلؤپؤنثز

دا، شــاندی ئارکاديــا  بةرةکايــةتی لــة يةکييــةتیقســةکانی دةبثتــة هــؤی چةند

ـ   ستثبثی بةجثهثشت. کةکؤبوونةوة ی خؤيـان  يييةکان هثشتاش هـةر ئـاوا دصخؤش

و هـةم پادشـا وةال بنـث و دةنگيـان      تثبـثس دةداوة کة هيچ شارثک ناتوانث هـةم  

وذاسـت گوتيـان کـة     ذةپ م کارة ذووی دا. خةصکي کؤرينتبةرثتةوة پاش، بةآلم ئة

ئـةم هـةنگاوةی ئـةوان بـوو      ١»خـؤش نييـة.   کـارثکي ئاوايـان هـيچ پـث    «ئةوان 

ذچةشکاندن بؤ جةماوةری ديکةش هةتا بکةونـة شـوثنيان. دةوری پـارثزةراين     بة

  ئاشتی، کة پادشا داينابوون، بة سةر تةنگ و چةصةمةدا کةوت.

هثشـتاش هيـوادار بـوو کـة      شةذ درثژةی کثشـا و ئيسـپارت   ةر بؤيةهجا 

ـ    »مثسثن« ةرپشتيواين ـي بکةوثتة دةستی. ئارکاديا لـة نثـوان فثدراليسـتةکانی ب

لةبةر  دابذا. لةم هةذةتةدا ئيمپراتؤريي ئثران ، لثکدا خوازانی کؤن و جودايي تثبثس

کـرا، لـة پـث    دة لثپشتيوانييان  و ئيسپارتةوة نانةی کة لة اليةن ئاتثنئةو ذاپةذي

  قةومان. پةذيبوو. چةند ذووداوثک لةوبةرةوبةری دةريای ئثژة

خؤش بث کة  هيچ بةصگة و بيانوويةکي بة دةستةوة نةبوو هةتا پثی داتامثس

ی کـوذی ذايکـرد و   »سيسـيناس «ا تووشی شـةذ بـث، بـةآلم کاتثـک     لةگةص پادش

و لثی کردة هةرا کة پيـاوثکی سـةربزثوة، بثجگـة لـة شـةذ هـيچ        ٢هثشت بةجثي

کردنةوةی ئةم کارة ساکار بوو؛ ئةويش ئـةوة بـوو    نةما. بةتاقیديکةی چارةيةکي 

ارةت بـة چؤنيـةتيي   داخوا حازرة بانگ بکرثتة بارگای مـريی و ذاپؤرتثـک سـةب   

ودةزگای دةسةآليت خؤی خباتةذوو؟ باسی ئةوة نةکراوة کة داخوا ئاوای کردووة  دام

يان لةو دةوروبـةرةدا، دةسـتوور دراوة بـة ئوتـؤفرادايت      ۳۶۷يان نا؛ بةآلم ساصي 

باصـي   کة سةری تثدابةرث. لةم جةنگةيةدا سپايةکي ناوةندي لـة  دانيشتووی سارد
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ةوة بزووت و پيسـيدييانةکان کـة هـةر لـةخؤوة داتامثسـيان نـاخؤش       ذؤژهةآلت

ـ   دةويست، بةرلةوةی بتوانث بةريان پث ـ ـبگـرث، خؤي دة دةروازةکـاين  ـان گةيان

ةر نةما. بةپثی يةکثک لة ب تةخت کرا و گرثی لة توورووسو ذثگای بةرةو  کليکيية

ی کـوذی  »ئارتابـاز «ثشـانة بـة سـةرکردايةتيي    سةرچاوةکان ذةنگة ئةم لةشکرک

کة فةرمانی پثدرابوو ئارتاباز بةرثتـةوة سـةر    ئةجنام درابث. ئوتؤفرادات فارناباز

گومـان پـاش ئـةوةی قؤشـةنةکان گةيشـتنة       تةخيت دةسةآليت هةرمثي سارد، بث

دةسـتةوة گـرت. قؤشـةنچيياين    باآلی بـة   يةکتر، هةوساری سةرکردايةتيي هةرة

 هةزار کةس(!) دانـدراون و ژمـارةی سـةربازانی ئوتـؤفرادات لـة      ۱۲۰پايتةخت بة 

هـةزار يؤنـاين چوونـة     ۳کةس بوون کة تـةنيا   هةزار ۵۱پتر لة  ئاسيای بچووک

دا کاردانةوةی شةذی ئارکادياية کـة بـة سـةرچاوةيةکي     پاصيان. ئةمةش لة ذاستی

گرياو دادةندرا. ذاستة داتامثس بة ژمارة زياتر  بةکرثانی رگةورة و بةرچاوي چةکدا

دا کة زؤری لث شارةزا بوو، هثندة چـازان و چـاالک    بوو، بةآلم بة ذثگای ويشکانی

کة ئاوای بکةوثتة بةربةرةکاين. پادشا  جووآليةوة کة تواين لة چياکاين پافالگؤنيا

ونی بؤ سةملاند. داتامثس بة پارثزةوة هةنگاوي بو بوون و خؤوآلتی ديت بةناو پثمل

لةشـکری   هةر بؤيةهةصثنايةوة و گوتی نةکا ئةوة تةنيا هةر بؤ بذانةوةی شةذ بث؛ 

  ١.بردة فةريقيية

ي لة »ئاريووبةرزةن«هةلی چاکتري بؤ ذةخسا. ئةو  لة فةريقيية ئوتؤفرادات

ي کوذی »مائووسؤلووس«گةمارؤ دا، ئةگةرچی » ئاراميتيؤن«ی کةنداوي »ئاسؤس«

ای ـای دةريـذثگ )ةوة،۳۷۷ة ساصي (ـل ي کارياـةرمثـ، شازادةی ه»هثکاتؤمنؤس«

هثزثکی دةرياوانيي  هاتنة ياريدةی. ئاتثنگرتبوو، بةآلم دؤستاين ئاريووبةرزةن  لث

ي کوذی کؤنؤن ناردة هاناي، بةآلم فةرمانی پثـدرا  »تيمؤتثئؤس«بة سةرؤکايةتيي 
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کة دةبث کارثکی وا نةکا پةميانی ئاشتی و پثکهاتن لةگـةص پادشـا پثشـثل بکـرث.     

ث). کاتثـک  (واديارة دةبث ئاريووبةرزةن حيکايةتثکی هةصخةصةتثنانةی هةصبةسـتب 

دا سةرقاصـي شـةذة لةگـةص     لة ذاستی ١ئاريووبةرزةن تيمؤتثئؤس بؤی دةرکةوت کة

کـة لـة اليـةن     ة بةر گةمارؤی سامؤسيهثزةکاين مريی، خؤی گنخاند و شاين دا

ــةم چةکدارانــةی ســامؤس  .ســةربازگةيةکةوة داگــري کرابــوو ــرؤتثميس«ئ » کيپ

ي حوکمدار داينـابوو. ئـةو پـاش ئابصـؤقةداين     »تيگران«ة کةکردن ي ديسةرکردايةت

 سامؤس، تواين ياريدةی بدا و لة چنـگ داگريکرانـی ذزگـار بکـا. دمثؤسـتثنثس     

 مذا هةتا ئثستاش ئثوة لةسـةر ئـة   لةو سةردةمی«ساص دواتر دةصث:  ۱۵دةوروبةری 

دا پةالماردراين  لة ذاسيت ٢»هيچ شةذ و کثشةيةکتان نةبووة. ناوچةية لةگةص  ئثران

 بـةگوثرةی کراين نثوةرؤکی خودموختـاری بـوو    خودی سامؤس بؤ ئثران، پثشثل

ئـةمکارة هـيچ شـوثنهاتثکي     هةر بؤية، دا۳۸۷ئاشتی و پثکهاتنی پادشا لة ساصي 

ي مريهةرمثي ئييؤنيية »سترؤئووتاس«ةوة. (زؤر وثدةچث تيگران زاوای نةکةوت لث

ذةنگبوو ئةو ةوة بة بارمتة گريابوو؛ »ديفريداس«دا لة اليةن ۳۹۰بووبث کة لة ساصي 

بـةآلم   ؛لة چنـگ تاقمثـک ذزگـار کـردووة)     بتوانث بثتة مةيدان و بصث کة سامؤسی

واين ئاتثين هثنان و لة خاکي هثندةی پثنةچوو کة ئاتثن خؤی تثوةگالند و دانيشتو

کرانـی بةئاشـکراي    دا پثخوسـت  تاقمي دژبةردا بنةگری کردن. ئةمةش لة جثی خؤی

دا و دةرةجنـامي  ۳۸۷ذثککةتننامةی ئاتثن بوو لةگـةص هاوپـةمياناين لـة ساصـي     

ي »ئـةمپرياليزمي تـازة  «هاتين  ترسی بةدی کةوتةوة و تةواوي هاوپةميانان لة لث

  ت.ئاتثن ترسيان ذثنيش

ی ساصي رلة بةها هةر چؤنثک بث پاش دابيين تةناهی و هثمنايةتيي سامؤس

دا، تيمؤتثئؤس بة سواری گةمث بةرةو باکوور بزووت هةتا خـؤی بگةيةنثتـة   ۳۶۵

                                                            

  ؛ هةردک دروسنت.و.»ئاريووبةرزين«هةم » ئاريووبةرزةن«اوة هةم نووسر -١
2-On the Liberty of the Rhodians,SS 9f. 
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. ئةويش خؤی لة تثکهةصـچوون  کة پثشتر خؤی گةياندبووية ترؤئاد ئاگثسيالئؤس

ی هـان دا بـؤ پاشةکشـة و    »ئاسـؤس «دا گةمارؤدةراين  ست و بة باری سياسیپارا

گومان هاتين هثزی دةرياييی تيمؤتثئؤس تواين پاصپشت و ياريدةری  گةذانةوة. بث

 بة مةبةسيت ذزگاربووين خـؤی ذووی لـة ئيسـپارت    ئةم ذةوتة بث. ئاريووبةرزةن

ئازاد بکا کة پثشتر ئاريووبةرزةن داگريی » سثستؤس«رگثذا. تيمؤتثئؤس تواين وة

پادشای تراکييةی ذؤژهةآليت کاتثک زاين گصؤصـةي کةوتؤتـة    ی»کؤتيس«کردبوو. 

لةبری خزمةتـةکاين لثـی گـةذا هـةتا وةک      ی گةمارؤ دا و ئاتثن»سثسؤس«لثژی 

دا بث، بةآلم وةک باسی کرا ئةو شـوثنة ئثسـتا کـؤت و     لة بةردةسيت دةسخؤشانة

  بةندی لةسةر نةمابوو.

و کةصةوةکثشيي ئةم دووانة سةرةجنام زؤر قووص  و ئيسپارت خؤذانانی ئاتثن

و  گةذايــةوة نيشــتماين سووشــوثين لةســةر مريهةرمثــةکان دانــا. مائووســؤل

ي گرت! ئةم کارة مانای ئةوة بوو کة ئةوان خةريکن تثکةصي »ئارتاباز« ئوتؤفرادات

خؤيان کةناردا. ئةمةش زةمانثک دا ۳۶۳ -۳۶۴ذاپةذين بن، بةآلم لة مةوداي ساآلين 

» اسئثپامثنؤند«لةپذ هثزثکي تؤکمةی دةرياييی بة سةرکردايةتيي  بوو کة بؤيؤتيا

بةذثکرد. بؤيؤتيا ماوةيةکی درثژ خاوةين کؤمةصثک گةمثي شةذکةر بوو، ئثستاش 

دا شـکابؤوة و لةگـةص شـارةکاين    »لـؤکريس «سةر بةسـتثين پـةنا    دةسةآليت بة

و  ، خيـؤس ببوو بة هاوپةميان. جـا لـةو بگرةوبةردةيـةدا ذؤدثـس    » ئووبؤيايي«

  هةموويان زؤر دذدؤنگ بوون کة ئاتثن دةيهةوث سواری مليان بث. بيزانتيؤن

دا وةکـوو   کاين ئـاتثين ية مثژوويی ئةم هةصمةت و پةالمارانة کة لة نثو دةقة

و  ذووداوي سةير و سةمةرة و ناوازة خؤ دةنوثنن، هـةموويان ئاکـامي سروشـتني   

وتارثکي گرينگي  لة . ئثپامثنؤنداستثبثسو   نثوان ئثرانپثکهاتين دةگةذثنةوة سةر

سةرکةوتة و باآلدةسـت   دا بة خةصکي خؤی گوت ئةگةر دةياهنةوث لة يؤنان سياسی

 ؛بـن  يش ئـاوا ية، ئةوان لةمثژة خاوةين هثزی دةريايي بن، دةبث وةک چؤن ئاتثن
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کة بـة   دةريايي زؤری تثدةچوو، هةروةک چؤن ئاتثنيشبةآلم دامةزراندين هثزثکي 

سةرتر بوو، ئةم مةبةستةی چـاک دةزانـی. ئـةو بـذة      تثبثسدا لة  باری ئابووری

اين سةت گةشيت خرابووية بةردةسـتيان،  بؤ سازکر ۳۶۵-۳۶۶ةيةی کة ساآلين پار

» کةشـيت و پـارة  «چونکة پادشا لة يؤنان بـة   ؛دابينی کردبثپادشای ئثران ذةنگة 

هةصوثســت و سياســةتةی نةدةشــاردةوة. ياريــدةی دؤســتاين خــؤی دةدا و ئــةم 

کـة زؤروکـةم سـةبارةتة بـةو ذؤژگـارة، دةريـدةخا کـة         یتثبثسبةردةنووسثکي 

ی کـوذی  »هانيباص«وة و ذةنگة ذثزي لة پياوثکی کارتاژی گرتو يةکييةتيي بؤيؤتيا

ساز بووبـث. جـا    وةستايةکي کةشتی بووبث. وثدةچث هانيباص باش» هاسدرووباص«

بوونة هاوپةميان، يةکثتييةکانی  و ئيسپارت لةگةص کؤرينت هةروةک چؤن سرياکؤز

ی ۳۶۴هثندثک وردةکارييةوة سةرلةنوث سةريان هةصـدايةوة. ساصـي     بة ۴۸۰ساصي 

 ؛گةمثي تاو دان و پةالماری بيزانتيؤين دا و بةزاندی پ.ز. ئثپامثنؤنداس لة ئاتثنةوة

کةس دةسيت نةکردةوة و وةکوو ئاشکراية ئةويش ئةو سةت گةمثيةی  بةآلم خؤ هيچ

داذشتبوو بة دةستييةوة نةبوو. ناوي تيمؤتثئؤس  لةسةر الپةذةي کاغةز گةآلصةي بؤ

. کيزيکؤسماوةتةوة کة سةبارةتة بة ئازاديي  دا لة جةفةنگثکی خؤشی هةتاهةتايي

ئثمة نازانني ئةم نةقصة خؤشه سةبارةت بة چ ذووداوثکة، بةآلم ذةنگـة دةربـارةی   

بذشـتی  نؤنداس بث و ئةگةر بثتوو وابث، دةسـتثوةردانی بة ثئثپامهثزی دةرياييی 

ئاتثن، هةروةک دةبث خؤمشان المان وابث، دژی هةر چةشنة هةذةشـةی  دةرياييی 

شــکاين  دا و تثــک ودان بــووة لــة دةريــاي ذةش ســةر ذثگــای بازرگــانيي دةغــص

ئثپامثنؤنداس لةم هةصمةتةدا پتـر دةسـةملثنث. دوای گةذانـةوةی بـؤ نيشـتمان،      

وری، تازة هةرگيز نةيتواين گومان هثزی دةرياييی بؤيؤتيا لةبةر هؤکاری ئابو بث

تووشـی دووبةرةکايـةيت   دةوری پثشةنگايةيت بگثذث. لةو کاتةدا، ئارکاديا وةها 

دا بـة هاوپـةميانثکي   »ئثـژة «ببوو کة سةرةذای ئةوةی ئثپامثنؤنداس لة دةريـای  

ــةکان     ــة ئارکاديي ــک ل ــانيش تاقمث ــدرا، ديس ــةرکةوتوو دادةن ــس ةت ، تةنان
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 ۳۶۲وگؤ لةگةص ئاتثن. ساصـي   فثدراليستةکاين پثشووش، کةوتنة دانيشنت و گوفت

جارثکي تر ئثپامثنؤنداس لةگةص سپايةکی زؤروزةوةندي هاوپةميان نثردراية ئـةو  

جـارثکی ديکـة ذيزةکـاين سـپای هةصـمةتبةری      » مانتينيا«شوثنة. لةوث لة حاند 

  دا کوژرا. لة سووکةصةشةذثک شکاند و پاشان ئيسپاريت تثک

ساز و يةکالکـةرةوة نـةبوو،    ، تثکهةصچوونثکي چارةنووسمانتينيا«شةذی 

 دوو ساص بوو کة نةمابوو، سةرکردةيةکی دياری وةکوو پثلؤپيداسبةآلم لةبةروةی 

ناوبانگ و چاونـاس نيشـانی دا کـة    يي بـة تثبثس، تاقانة ئثپامثنؤنداسکوژرانی 

تةنانةت لة ذؤژهةآليت دةرياي ئثژةش خاوةين قورسايي و سةنگبايي بووة. لةوی  

چوو دةتگوت ئـةم شـارة   تثک شثوا و وةهای سةر لث وپؤی لث ذايةص تثبثسبةو الوة 

و  زةبرثکی وةسةری کةوتووة و وذ و کاس بووة، هةروةک بةذاستيش وابوو. ئاتثن

پثشوو بـةهثز دةهاتنـة بـةرچاو و مريهةرمثـةکانی     ئيسپاريت هاوپةميان پتر لة 

و  دا نةمانةوة. ئةوان لةگـةص ئيسـپارت   ئاسيای بچووک ماوةيةکي زؤر لة دذدؤنگی

  بـوون. هـةروةها ئـةوان بـة    يةکانگري ی ميسری»نثکتانثبؤس«ی کوذی »تاکؤس«

دا هةصسووذان و پلةيةکي ذواصةتييان بؤ وةبةرچاو گرت، چونکة »ئؤرؤنتثس«دةوري 

سـکةی يؤنـاين   » کالزؤمثنـای «و » المپساکؤس«، بؤ وثنة لة ئؤرؤنتثس لة ئاسيا

زةردة، هثندثکيان لة زثذيش بوون و ديارة ئةم کارةش بة زثو و دا و بثجگة لة دة لث

سةرکردةي هثصي پثشةوةی بةرة بوو. ئةو الی وابوو » داتامثس«خةيانةت دادةندرا. 

بارگای مريی پثوةية و لثبذاوة کة بيکووژث و ئةم سةنگةرانةش ذاست ئةو شوثنةن 

  دا دةگةذث. کة حکوومةت بة دوای

، ئاگثسيالئؤسی کؤنةساصيش هةستی کـرد ذةنگـة لـة بـةرةی     دوای ماتينيا

ي قبـووص کـرد هـةتا ببثتـة     »تـاکؤس «داخـوازی   هةر بؤيةنيشتمانی وةالبندرث، 

دوژمين  ئثرانی دةيهةويست زةبرثکی ديکة لة . ئاگثسيالئؤسسةرکردةی سپای ميسر

وةربگرث کة ذةنگبـوو بـذثکي ديـار و     و خةآلتثک لة خةزثنةی ئيسپارت  ثبوةشثن
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کة بؤي دةرکةوتبوو ژياين سةرکردةيةک لة دةرةوة  بةرچاو بث. کابرياسی ئاتثنيش

فريعـةوين   ۳۶۱دصخوازترة لة ژيانی هاوشارييةک، پثشتر هاتبؤوة ئةوث. ساصـي  

کردةی هثـزی دةريـايي و ئاگثسيالئؤسـی سـةرداری     ميسر لةگةص کابرياسی سـةر 

 ، پةالماری فةلةسـتينی دا. وةک ديـارة دةبـث ئـؤرؤنتثس    گرياواين يؤنانی بةکرث

لة ذثکةوتثکي ناديار و ذةنگة هةر لةو ساصةدا  و داتامثس چووبثتة باکووری سووريا

  پةذييةوة. دا الي سةرووی ذووباری فورات بوو کة بة

خةنيمةکانی، ذزگار بوو. پياوةکـاين مـريی    فيز و دةماریلةبةر  ئةردةشثر

لث بث دةتوانـث بچثتـةوة   و گوتيان ئةگةر بثتوو مةيلی  خؤيان گةياندة ئؤرؤنتثس

ة خةآليت کار و هةنگاوي ذيابازانةی دادةندرا. سةر دؤخ و پلةی جاراين و ئةوةش ب

 داتامثسئؤرؤنتثسيش گوژمةی شةذ و قؤشةنچيياين بةجثهثشت و بؤی دةرباز بوو. 

ي »تـاکؤس «ی دووهةم و برازای »نثکتانثبؤس«پاشةکشةی کرد و ذاست لةو کاتةدا 

کة زانی چاوي مامی لث ونة، وةخـؤ کـةوت و دةسـيت بـة سـةر       فريعةوين ميسر

وای بة بـاش زانـی کـة بـؤ تـاکؤس شـةذ بکـا؛ بـةآلم          وآلتةکةدا گرت. کابرياس

ناذازی بوو لةوةی کة تاکؤس هةوسـاری سـةرکردايةتيي هـةر بـة      ئاگثسيالئؤس

ی لثکدايـةوة کـة نثکتـانثبؤس دةکـرث     وا هةر بؤيةبوو؛  يةوةنةوةشاوة دةستی لث

هاوپةميانثکي باشتر بث. ئاگثسيالئؤس کشايةوة ميسر و ياريدةی نثکتانثبؤسی دا 

هةتا ذاپةذينثکی جةماوةری بة قـازاجنی بـةربژارثکی سـثهةم سـةرکوت بکـا کـة       

گومان لةبةر پثوةبةستراين باج و پيتاکي تازةی شةذةوة سـةری هةصـدابوو کـة     بث

ـ   تـاالن مـزةی خــؤی    ۲۳۰ةی بـؤ داذشــتبوو. ئـةو پـاش ئــةوةی    کابريـاس گةآلص

دا  ساصي ۸۳، لة تةمةنی ۳۶۰-۳۶۱گةذايةوة نيشتمان، بةآلم بةهاری ساصي  وةرگرت،

  ذاهات و مرد. پث ١الة سرينائيک

                                                            

 .بةريقة -١
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ی شـا  بؤ خـاتری  خؤی هاويشتة ژثر داصدةی ئؤکؤس کة لة سووريا تاکؤس

پريةمثرد شةذی دةکرد. ئؤکؤس پياوثکي دلؤواين خثرخوا نةبوو، بةآلم بةم هيواية 

بيکاتـة داردةسـت و خـؤی لـةوث      ي ذزگار کرد کـة بتوانـث لـة ميسـر    »تاکؤس«

بـة چؤنيـةتيي    دةسةآلتةکة بـة دةسـتةوة بگـرث. وةک ديـارة پثشـتر هثـرؤدؤت      

 کابريـاس  ١لةگةص شاهانی ذاپةذيوي بةيدةست بـوو. وکةوتی ئثراين دةزاين  هةصس

 ي نثردراوي مريهةرمثـةکانی »ذثئؤميترثس«. لةم هةلةدا خؤی گةذايةوة نيشتماين

ـ ی کةشـيت و  ربـة سـوا   ذاپةذيو بؤ الی تاکؤس، لة اليةن تاکؤسةوة ارة پـارةوة  ب

بـةآلم کاتثـک بيسـيت بارودؤخةکـة چؤنـة، ئـةو        ؛کنثردرابووية ئاسياي بچوو

بة  دا چووبوونة ديداری، گرتين و وثذای بارة پارة، ئةفسةرانةی لة کاتی گةيشتنی

نيشانةی ئاشيت و تةوازی داين بة چنگ ئؤکؤسـةوة. ذثئـؤميترثس ژن و زارؤکـي    

و  خؤی لة ميسر بة بارمتة دانابوون؛ مةبةستثک کـة زؤر بؤچـوون و قسـةی تـاص    

خاوةخـاو خؤيـان    کـة بـة   سووو مائووسـؤل  ناخؤشی لثکةوتةوة. ئوتـؤفرادات 

دةگنخاند، پثشنياری ئاشتييان خستةذوو و داوای لثبووردنيان کرد و لةسةر دؤخی 

س بـة  ووکـةم مائووسـؤل   جاران و هةرمثي خؤيان دامةزرانـةوة، ئةگـةرچی النـی   

  ي برا بچووکي جثي گرتةوة.»ؤدارکسپي«ايت لةسةر دةسةآلت البرا و شثوةيةکي ک

نـةيانوثرا خؤيـان بـة دةسـتةوة بـدةن، بـةآلم        و داتامثس ئاريووبةرزةن

، خةيانةت ئةوانيشی لةسةر الپةذةي ذووداوةکان ذةش کردةوة. مثهردادی کيؤسـی 

ي يکوذی ئاريووبةرزةن لة باوکی پريی خـؤی هةصـگةذايةوة. پيـاواين شـا بةصـثن     

لثبووردنيان بؤ وةرگرت و ئةم کارة تةنانةت هةنگاوةکاين داهـاتووی شـةذی بـؤ    

يش دةگرتةوة. هةروةها لثی ذاسپثرابوو کة وا »داتامثس«وةچنگ هثناين متمانةی 

يـةکجاری جثـي بگرثتـةوة. ئـةويش     باشة بؤ پارثز کـردن باوکيشـی بکـووژث و    

نةکرد و ئةمةگی باوکي نةزاين و کوشتی. ئةمةش تاوانثکي ديکة بـوو   ودووی لث سث

                                                            

1-Xen., Agesilaos III.15. 
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ی کوذی داتامثس، ئةگةر بثتوو نـاوي لةسـةر   »سيسيناس« ١کة وةبةرچاو نةگريا.

هةرمث؛ بـةآلم  دروست خوثندرابثتةوة، لة جثی باوکی بوو بة مري سکةيةکي سينؤپ

، ئةو کاتة يان هثندثک دواتـر لـة   لة کيؤس تؤرةمة و بةرةبايب خانةداين فارناک

ةوة توانی بؤ ماوةيةکي درثژخايةن دةسةآليت بة سةر »مثهرداد«ذثگای هةنگاوةکاين 

  ٢دا بشکثنثتةوة.»پؤنتؤس«يان  باشووری ذؤژهةآلتيي بةستثين دةريای ذةش

 ي الوي بةکار و چاالک، قؤشةين بـةرةو ميسـر  »ئؤکؤس«لةم سةروبةندةدا 

ی کـردة سـةرکردةی   »تـاکؤس «او دا و وةک پثشتر بامسـان کـرد، بةذواصـةت    ـت

و ببـوو، چونکـة   زووتر پتـة  هثزةکاين، بةآلم واديارة جثگة و پثگةی نثکتانثبؤس

بؤ دامةزراندين قةآل و قاميةی بةرةنگاری هثشتاش  ار و هةصسووذاين کابرياســک

لةبةروةی ئؤکؤس بانگ کراية  ۳۵۹هةر ذةنگي دةدايةوة و لة جثی خؤی بوو. ساصي 

 بة ناوي ئةردةشثری ۳۵۸سةر سةريين باوکی نةخؤشی، هةصمةتةکة ذاگريا و ساصي 

  جثگای باوکي گرتةوة. سثهةم

 دةبـث لـة  » فارنابـاز «ي کوذی »ئارتاباز«ذای توثژةران وايان داناوة کة کتث

بـةآلم تاقانـة    ؛بارگای مـريی خواسـتبووی   لة ۳۸۸بث کة ساصي » ئاپامث« خاتوو

ئـةو لـة   «اوا لـثص و ناذوونـة کـة دةصـث:     بةصگةی کؤن لةم بابةتةوة ذستةيةکي ئ

ئةسکةندةر،  لةم نةزيلة و بةسةرهاتةدا کة سةبارةتة بة» .تؤرةمةي پادشايان بوو

لة کچی ئارتاباز بووة. جا ذةنگـة  » بارسني«ی بة ناوي »بيژوو«گؤيا ئةو کوذثکي 

                                                            

1-Xen.,Cyrus VIII, VIII.4 (mentioned with Rheomitres); Aristotle , Politcs. V. 

1312a . 
) ئاريووبةرزةين ئاخرشةذی لةگةص کةسثکی هاوناوی کة ساصـي  XV,90.3( ديؤدؤرووس -٢

مردووة، لث تثکچووة. باوک و کوذی ئاريووبـةرزةين دووهـةم هـةردک ناويـان      ۳۳۷/۳۳۶
  بووة. مثهرداد

Cf. Meyer, Gesch. des Königreichs Pontus (1879), PP.31 ff; Geyer,S.V. 
Mithridates (5,6,7) in Pauly - Wissowa, Real - Encyklopädie; C.L. Shesman, 
note to Diod loc.cit (LCL Vol. VII,PP.202f).A coin of Sysinas, cf, J.P. Six in 
NC 1894, pl. 304. 
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لــة  ئــةم حيکايةتــة دوای نــةماين ئةســکةندةر هةصبةســترابث، چونکــة تاقمثــک

سةرکردةکاين خوازياری هةبووين کةسثک بوون کة خؤی بة خاوةين تاج و تةخت 

لة اليةکي ترةوة، نووسةرثکي  ١بزانث هةتا بتوانن بيخةنة ژثر کارتثکردين خؤيان.

زياتر سةرنج دةداتة سةر وردةکاريي ئةدةبی، بةآلم سـةرچاوةی ئةوةنـدة   کة ديکة 

دةسـيت   ۳۸۲ن، دةصث وةختايةک ساصی باشی بة دةستةوةن کة بؤ بردنةوةپاش ناب

گومـان   بـث  ٢دا ژيـاوة.  ساصـي  ۹۵لة خزمةتی ئةسکةندةر هةصگرتووة، لة تةمـةين  

ساص تثپةذيوة، دةبـث   ۶۰لة وثدةچث ئةندامثکي بنةماصةي وی کة ئةو کاتة تةمةنی 

  شؤق و زؤق و بةگورد بووبث.زؤر لة

ـ مثم«و » مثنتـؤر «بة ناوي  یخوشکی دوو فةرماندةی ذؤدثس فارناباز ي »ؤنن

 بـوو بـة پيـاوثکی زؤر گـةورة لـة      ۳۴۴يـان دوای ساصـي   »مثنتؤر«خواستبوو کة 

دا هثشتا الوثکی گومنـاو بـوون و بـة     . ئةم دووة لةو ذؤژگاريدا ئيمپراتؤريي ئثران 

گةشانةوة. ئةمة زةماوةندثکی زؤر وون و ب خزمايةتيي بنةماصةيةکی ئاوا گةورة شاد

کچ بوو. دةصثن هةموويان لة داوثين  ۱۰کوذ و  ۱۱سةرکةوتوو بوو. ئارتاباز خاوةنی 

کـةمتر بـة   بةآلم واديارة ئةم زةماوةندةش  ؛ژنثک بةرببوونةوة و دةکرث واش نةبث

شياوي نةوةيةکي پةروةرثندراوي بارگای پادشا دةهاتـة بـةرچاو هـةتا کةسـثکی     

گريؤدةی نةهايت هـاتبوو. ئثمـة دةزانـني فارنابـاز      دا کة لة دنيای يؤنانی رانیئث

دا  ی دايکی»پارپيتا«کوذثکي هةبوو کة کارثکي ئاوای کردبوو. ئةم کوذة کة لة کؤشی 

لة نيشتمان  ۳۸۸هثشتا شةيتاين پثنةکةنيبوو کة دوای ساصي  ۳۹۵هةصيدةدا، ساصي 

زان بوو، ذةنگة ئةو  زل بة . فارناباز کة پياوثکی خؤنرا و خؤی گةياندة ئيسپارتذاو

                                                            

1-Plut, Alex.21;cf. J.R. Hamilton’s edition (1969), ad loc; Tarn’s Alexander, II’ 

PP. 330 ff. , and article in JHS XLi. Berve, Das Alexanderrieich, S.V. 
Artabazus (II,no. 152) continues however to believe the story; and Professor 
P.A.Brunt, Rivista di Filologia CIII (1975), PP.22 ff., argues that it is at least 
not absusel. 
2-Q. Curtius VI.5.3 (cf. Arrian IV.17). Did C’s source say that he Lived to be 95? 
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لة » ئاپامث«شازادة کوذةی خؤش نةويستبث کة ساآلين سةرةتای زةماوةندي لةگةص 

کؤشکی مريی گـةورة ببـوو. سـةرچاوةکاين ئثمـة بـؤ زانـيين وردةکـاريي ئـةم         

گومـان ئـةم    هـيچ شـثوةيةک تؤکمـة و تـةواو نـني، بـةآلم بـث       پةيوةندييانة بة 

مةزنةپياوةی ساآلين بنةبانی دةسةآليت ئيمپراتؤری، توانيويةيت پةيوةندييـةکي  

دامةزرثنث و ببثتـة خـاوةين بنةماصـةيةکی گـةورة و      وثنة لةگةص يؤنان پتةو و بث

  کوذاين ئازا و نيمچةيؤنانی.

اآلين سـةرةتای دةسـةآليت بـاوکی کـة بـوو بـة       ئارتاباز بةپثچةوانةی س

ـ    ـ ـوةفاداری پادشا و دواتر بؤخؤشي هةر ئةو ذثبـازةی ذةچـاو ک رايةکي ـرد، خث

ي خائينی پثشوو، کةسی لث گةورةتر »ئؤرؤنتثس«ذاپةذی و لةو هةراديةدا جگة لة 

ة ئاسـياي  دايةتی لروةرگرتين پلةی سةرکگشت بوو لةسةر نةبوو. ئؤرؤنتثس زؤر 

دا، لة ۳۵۶لة ساصي  ي بة بةژنی بذا. ئاتثن»ئةرمةنستان«بچووک، بةآلم سةرلةنوث 

باآلی هثزة هاوپةميانةکاين دةرياييی خـؤی واتـة    چنگ ذاکردين سةرکردةی هةرة

ناصي و ئثشـی پثگةيشـت. ئـةم سـةرکردةية     ، و بيزانتيؤن ، کؤس، خيؤسذؤدثس

ةوة دنـة دران.  »سوومائووسؤل«. ئةوان ئثستا لة اليةن ذايکردة الی ئثپامثنؤنداس

ـ  دا  ة سـةر ناکـامی  ـکابرياسی کؤنةسةرباز پةالماری بؤ سةر لةنگةرگای خيؤس ب

دا پةذموو هةتا بـؤ   خؤي ي سةرداری ئاتثين بة»کارثس«ی پ.ز. ۳۵۵کةوت و ساصي 

گـرياوي يارمـةتيي ئارتابـاز بـدا. ئـةو چةنـد        دابينی مـزةی چةکـداراين بـةکرث   

دا هةصـيکوتاية   نثو جةرگـةی ويشـکانی   سةرکةوتنثکي وةدةست هثنا و تةنانةت لة

ةوةريـي  هثـرش و پـةالماري خثـرای، يـاد و بري    ». تيترووسـتثس «سةر ناوچةی 

پةرســتانةی و بــريوذای گشــيت هةســتثکي نيشتمان ی دثنايــةوة يــاد»مــاراتؤن«

داری سةردةمانی پثشـوو دةگةشـاندةوة.   پذشنگمةترسيداری بؤ گةذانةوةی ذؤژانی 

راوي ی دةمپا»دمثؤستثنثس«ی کؤنةسةربازی وتارنووس و هةم »ئيسؤکراتثس«هةم 

دوژمن بوون، بةآلم لة يةکـةم وتـاری سياسـيي     الو، ئةگةرچی لةگةص ئثرانييةکان
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کاتثک پادشـا   ١دا هةنگاو باوثن. دا ناچار بوون پتر بة اليةين بةرچاوذوونی خؤيان

دانی  ۳۵۴کرايةوة و ئاتثن ساصي  هةذةشةی هةصگريساندنی شةذی کرد، کارثس بانگ

لـة  » کـؤس «و » ذؤدثـس «دا هثنا. هثندةی پثنةچوو کة  ذاپةذيوان بة سةربةخؤييی

  هثزی پاراسنت و سةربازگةيان بؤ دابني کرا. سةوةوواليةن مائووسؤل

و ئـةويش ئةگـةرچی    تثبـثس تاباز هانای بردة بـةر  رلةو بثنةوبةرةيةدا ئا

چةکـدارةوة بـةذثکرد.    ۵۰۰۰خؤي و  ةگريؤدةی ئاژاوة ببوو، باشترين سةرکردةي ب

ی دراوسثي کـة  »فؤکيس«دةگةذايةوة سةر دةروةست نةهاتين  تثبثسگرث و گرفيت 

خةزثنةي دؤلفي   گرياوان کةلک لة دامةزراندين بةکرث جةماوةرةکةی دةيانتواين بؤ

ــةردارة  ــةو س ــرن. ئ ــردرا  یوةربگ ــامثنثس«نث ــابيي ئثپا ی»پ ــداسؤمثنقوت و  ن

ـ ـبارمتةي بةرپرسـايةتيي  هاوشارييةک بـوو کـة جارثکيـان     ـ ـةک  ی وةک ژاـي هث

ئةويش توانی چةنـد سـةرکةوتنثک    خرابووية ئةستؤی.ازادة فيليپي مةقدووين ـش

بکـا، چونکـة    بةآلم ئارتاباز لثی دوودص بوو کة نةکا خةيانةتی پث ،وةدةست بثنث

کة پـامثنثس لـة کاربةدةسـتاين حکوومـةيت نيزيـک ببـؤوة و       گومانی تثدا نيية 

دا کشايةوة، ئارتاباز وثذای  لةگةصيان تثکةص بوو. کاتثک ئةويش لة جةنگةی خؤی

ی فةرمانذةوای »فيليپ«برای بوو، ذايکردة الی  کة ئثستا ژن» ؤننمثم«بنةماصةکةی و 

ي »مثنتؤر«)وة لةسةر تةخيت دةسةآلت پاصي دابؤوة. ۳۵۹کة لة ساصي ( مةقدوونيية

  خزمةتی دةکرد. لة ميسر» ؤننمثم«براگةورةی 

بةصکوو لة  زؤر پثداگرانة و بة قريسيچمةيي نةک تةنيا لة ميسيا ئؤرؤنتثس

ی باسی ذؤژ و ذثکةويت بکةن، نووسيويانة کة ئةوة ش کةوتة بةرةنگاری. بث»ليدی«

لة بنکـة و مةتـةرثزة شاخسـتانييةکاين     ي نيزيک سارد»متؤلؤس«ئةو لة کثوي 

کةوتؤتة چـاالکي و   و ئثفثسؤس کيمثدا بةربةرةکاين کردووة. لة گةذانگةذی  خؤی

ي ذادانة نثـو کؤنةقـةآلي خؤيانـةوة و    »پثرگامؤن«ری زةبری وةشاندووة. جةماوة

                                                            

1-Isocrates,On the Peace; Dem.XIV (On the Nevy Boards). 
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 هةصدةبژارد و ئاوا تواين ئوتـؤفرادات  چةکداري خؤماصي خؤي لة نثو يؤنانييةکان

خبةصةتثنث و بيبةزثنث. (بـة المانـةوة ذوون نييـة کـة ئـةم ئوتؤفراداتـة هـةمان        

سةرکردةی هثزثکي دةريايي  ۳۳۲ - ۳۲۳يان کةسثکي الوة کة ساصي  مريهةرمثي پري

چةند باصوثزي  تةوة). ئةويش وةکوو ئاريووبةرزةنوةبووة و دژی ئةسکةندةر جووآل

قبـووص کـرا. کـار و    و لة چاکةی ئةم کارةی بة هاوشـاريي ئـاتثن    ناردن بؤ ئاتثن

ودان بؤ ئةو هثزانةی کة کةسانثکي وةکوو  ن لة ناردين دةغصخزمةتةکاين بريتی بوو

فةرمانـدةيآن بـوون. ئـةم مةبةسـتة لـة ذووی       و کاريـدمثؤس  ، کـارثس فؤکيؤن

بةردةنووسثکةوة دةردةکةوث کة ئةگةر بثتوو دروست وةرگثذدرابث، دةصث زياتر لة 

هةصچوونی ئـؤرؤنتثس لةگـةص يؤنانييـةکان لـة زةمـاين      ساص پثش يةکةم تثک ۵۰

ی پ.ز. جصــةوي ســةرکردايةتيي بــة ۳۴۸ -۳۴۹ســاآلين  دا، کاليمــاخؤس گزنفــؤن

سـةرةجنام واوثـدةچث کـة ئـةو سـةرلةنوث سوصـحی کردبــث.       ١دةسـتةوة بـووة.  

                                                            

1-IG II2,I,207 (Kirchner); H. Bengtson, Staatsverträgs II,no. 324; discussions, 

H.W.Parke, Proc. Royal Irish Acad. XLIII (1935). M.J. Osborne, ABS A LXVI (1971). 
و نـاوي (پثشـتر هةصـوةريوی) ئـارکؤن      بةشی يةکةمی ئةم دةقة بة ناوی ئؤرؤنتثس

ی زانای يؤنـاين، ماوةيـةک بةرلـة شـةذی سـةربةخؤييي      »پيتاکيس«[سةردار]، لة اليةن 
ذوونووس کراوةتةوة و پاشان چاپ کـراوة. ذوونووسـي سـةرةکيي     رؤپؤليسلة ئاک يؤنان

دا  بةآلم لـة کـايت چـاپ    ،ENIKAMMAXOYAPXONTOپيتاکيس ئاوا خوثندراوةتةوة:
دا ۳۴۱-۳۴۰نيکؤماخؤس لـة سـاآلين    EПINIKOMXOYAPXONTO[Σئاوا چاک کراوة:

گوجناو درةنگ دةنوثنث. بةردی پيتاکيس لـة  بةآلم بة شثوةيةکي نة ئارکؤن [سةردار] بووة،
کـة هثنـدثک شـتی تـازةی     » ذانگابـث «دا بزر بووة. ۱۸۲۹ - ۱۸۲۱مةودای شةذةکاين ساآلين 

 خستؤتة سةر دةقةکة و چاپی کردؤتةوة، پثی وابوو ئةمة هةمان دةقـة و نـاوی سـةردارانی   

 EПIـان بـؤ وةبــةرچــاو بگيــرث:    ئاتثين خستة گـؤذ و پثشنياری کرد ئةم پـاشناوةي

KAΛΛIMAXOY    دا ئـاوا بثتـة بـةرچاو:     ، بةآلم ذةنگة لـة کـاتی جثگؤذکـةی پيتـةکان
ENIKAMMAXOYسةرةذای ئةوةی دذدؤنگيي خؤی دةربذی، بةآلم شثوازی » کريچيز«،؛

ديکةش هةبووبن، هةر بؤية ) ذةنگة ئارکؤنی ۳۰۲(هةمان، ل  نووسينةکةی نةگؤذی. ئازبثرن
. ئةم کارة دةتوانث ئثمة بگةيةنثتة سـةر ئـةم    epi kallimedousپثشنياری ئةم ناوةی کرد:  

 ←زيندوو بووة. هةروةها دةکـرث  ۳۵۴گرميانةية کة ئؤرؤنتثس، ماوةيةکي زؤر دوای ساصي 
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شـارةکةی  «بةردةنووسثکی لةمثژينةی سةر بة پثرگامؤس دةصث بةرلةوةی مبـرث  

ذاکـثش   خاوةين کةسايةتييةکي دصگر و سـةرنج ئةم پياوة ». داية دةسيت ئةردةشثر

 بذشـت و دةسـةآليت ئثرانـی   نةبوو، بةآلم بة منوونةيةکي ديار و بةرچاوي ديکةی 

دا. بنةماصــةکةی بــؤ ماوةيــةکي درثژخايــةن مــريی  لــة تةمــةين پــريیدادةنــدرا 

بوون و بة سةری ذاگةيشنت. ئؤرؤنتثسثکی تر کة ذةنگة نةوةی بووبث،  ئةرمةنستان

سةرکردايةتيي هثزةکانی هةرمثةکةی  دژی ئةسکةندةری مةقدوونی ١»گائووگامال«لة 

دةکرد. ئةسکةندةر خؤی بوارد و وةبةرچاوي نةهثنا و تةنيا لةگةص جثنشـينةکانی  

هثشـتا هـةر لـة ئةرمةنسـتان بـووة. ئـاخرين        ۳۱۷ةصپذژا و واديارة ساصـي  پثکه

 ٢ئةرمةنستان کة بة فيز و فيکةوة دةيگوت يةکثکة لة نةوةکاين هيدارنة، ئؤرؤنتثسی

دا لةوث حکوومـةتی دةکـرد. تـةنيا دوای     لة زةمانی ئانتيؤخؤسی سثهةمي سلؤکی

ان، شـازادةکانی ئةرمةنسـتان جثگـای    شکاين ئانتيؤخؤس بـة دةسـت ذؤمييـةک   

 ٣لة تؤرةمةی ئاريووبةرزةن دا بة بنةماصةي هيدارنة. پادشاياين کؤماژان  ؤيانــخ

دا، پثيان لةسـةر ذةچـةآلکی    زايني ، تةنانةت لة دوايني سةدةی پثشکاپادؤکيية  لة

  ٥خؤيان دادةگرت. ٤هةخامةنشيی

  

                                                                                                                                                  

ئةم ذووداوانةی کة بةبث ذؤژ و ذثکـةوت باسـی کـردوون، فـثص و تةصـةکةی خـؤی بـن        →
، تثکةصيان بـث (پؤليـانووس   سةبارةت بة ذاپةذينی مريهةرمثةکان، بةرلةوةی ئوتؤفرادات

VII  142وff ؛ بةآلم  وثدةچث(»epi kallimedous «    تةساصحةيةکی چاک بث بـؤ دةقثـک کـة
  ذوونووس کرابثتةوة. ENIKAMMAXONکاتی جثگؤذکةی پيتةکان ئاوا: 

بةرةو  . ئةم شوثنة کةوتؤتة سةت کيلؤميتر ئةوالتری هةولثر، گؤگامال و گؤگاملةملگؤگا -١
 دهؤک لة چياي فةذةنگييان. و.

 ذةنگة لة دايکةوة نةوةی بووبث. -٢

 يش دةگرثتةوة.»فارناک«کةواية بنةماصةي  -٣

  پري بووکی لة بنةماصةي پادشاهان خواستبوو. چونکة ئؤرؤنتثسی -٤
5 - Dittenberger. op. cit. nos. 391-392 (from the Nimruel Dagh). 
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  ميسر گريانةوةی :د
ـ لة اليـةن   چاکةی بانگهثشتنةوةی پامثنثس لة ئةردةشثر ، ئـةو  ةوةتثبثس

تةنيا توانيبای  تثبثستاالين خةآلت کرد. (ئةگةر  ۳۰۰شارةي بة سةر کردةوة و بذی 

ي پـث بثنـث، بـة بـاری دابـيين سـةربازاين       کؤتـاي  شةذی خؤی لةگةص فـؤکيس 

 گرياودا زؤر چاک بوو، هةروةها بة باری ذاگرتين چؤنيةتيی نثواين ئـاتثن  بةکرث

  ).ديسانةوة بة سةر بکرثتةوة تثبثس، وةختی ئةوة هاتبوو کة لةگةص ئؤرؤنتثس

 يننگة تاقمثک لة مريادا دةژيا، ئةگةرچی ذة ئثستا ئاسيای بچووک لة ئاشيت

يـةکثک  سةر بةستثين دةريا بةو بذة باج و پيتاکة زؤرةی دةياندا نـاذازی بـووبن.   

بـوو. ئـةم ديکتـاتؤرة     ۳۵۱-۳۶۳(ئثرثگلی)  ی خةصکي هثراکليا»ارخؤسئکلث«لةوان 

هثنـدثک لـة    داوای خودايةيت دةکرد و لةم بابةتةوة پثشـاوبذکةی ئةسـکةندةر و  

ی يةکةمی »ديئؤنيسيؤس«جثنشينةکانی دةداوة و بـة چـةنـد بارثکي ديکةدا السای 

کاريـايي بــوو کــة   ســیوودةکـردةوة. يــةکثک لـة ناذةزامةنــداين تـر مائووسؤل   

ی بردة ئةوث و »کاريان«سی کردبوو بة پايتةختی. خةصکي کؤنةشاری ووهاليکارناس

بةجث کردن. ئـةو چةشـين پةيـذةواين     سةيت دةرةوةی خؤی خستة بواری جثسيا

بةتليمووس و فريعةونةکاين بةرايي لةگةص خوشکی خؤی زةماوةندي کرد و ساصي «

نةخشـيين داتاشـراو و    يیمرد و لة گؤذخانةيةکي گـةورةدا نثـژرا. وردةکـار    ۳۵۳

هونةرييـةکاين  شـوثنةوارة  هةصکةندراوي ئةم نثژگةية بة يـةکثک لـة جـوانترين    

، خوشک و خثـزاين، (ناوثـک کـة    سياييؤنانيی سةدةی چوارةم دادةندرث. ئارتثم

گومان بادانةوةی بةئانقةسيت بؤ سـةر مثـژوو تثدايـة)، هـةتا دوو سـاص دوای       بث

نةماين کلثئارخؤس کة بؤخؤشي مرد، وةکوو شـاژن حکوومـةيت کـرد. ئةمـة لـة      

ي برای کة لةو زياتر ژيا، سةرناوی مريهةرمثي بة دوای »ئيدريووس«دا بوو  کاتثک

بةآلم دةصثن کة بة فثص و تةصةکةی ئارتثميسيا شاری  ؛دا دةکثشا و سکةشي لثدا خؤی

تووشی ديلی بؤتةوة؛  هثراکليا دةسيت بة سةردا گرياوة و سةرلةنوث باژثری ذؤدثس
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دا دةتـوانن   لة سةردةمي حکوومةيت ژنثک  ان وابوو کةکةچی ئةم دوذگةنشينانة پثي

  بگرن!» سووهاليکارناس«خؤيان شاری 

اليةکي وای لةو ذووداوانة نةکردةوة، ئةگةرچی دةصثن ئةفسةراين  ئةردةشثر

اک ـاج و پيتـا بـةتـه ةداـن سووةي مائووسؤلـة پلـودةزگای مريی دةستيان ل دام

  بوو. کؤ بکاتةوة. هثشتاش گرينگترين ئاماجنی شا گرتنةوةی دووبارةی ميسر

، ۳۵۳دواتری پادشا دةگةذثتةوة بـؤ دةوروبـةری ساصـي    تثکؤشاين  وهةوص 

بةآلم ديسانيش بةرةوذووی تثشکان بؤوة. ئثمة سةربوردةيةکي ورد و باريکي ئـةو  

بة شثوةيةکي  ۳۵۲دةوروپشيت ساصي  بةآلم دمثؤستثنثسنيية، ذووداوةمان بة الوة 

هةر دةصثی لةو سةردةمةدا ذووی داوة. پاش وةشاين ئةم زةبرة لة  وای دةگثذثتةوة،

، چةنـد ذاپـةذينثکي تـازة لـة فنيقييـة بـة ذثبةرايـةتيي        ئثرانييـةکان ئابذووی 

 گرياوي ميسری بةکرث ۴۰۰۰قةوما. تثنثس لة اليةن » سةيدوون«پادشای  ١ي»تثنثس«

ـ   ةوة پشتيواين لث»مثنتؤر«بة سةرؤکايةتيي  يـش خةصـک   »قـوبرؤس «ة ـدةکـرا. ل

و  ی کوذ و جثنشينی ئووئاگؤراسي يةکةم کوژرا»نيکؤلثس«ذاپةذی و لةو هةرايةدا 

ئووئاگؤراســي دووهــةم جثــی گرتــةوة و چــوار ساصــي حکوومــةت کــرد. پاشــان 

، کة ذةنگـة ئـامؤزاي بووبـث، لـة وآليت دةرپةذانـد. ئـةم مـرية        »پثنيتاگؤراس«

لـة   ئةردةشـثر شـاری قوبرؤسـي لـة ئةسـتؤ بـوو.       ۹سةرؤکايةتيي فيدراسيؤين 

 ۴۰هةتا ذاپةذينةکة سةرکوت بکا و ئةويش بة خؤی و ئيدريووسی کاريايي ذاخوذی 

ي ئـاتثين خثـرا   »فؤکيـؤن «گرياو بة سـةرکردايةتيي   بةکرث ۸۰۰۰گةمثي شةذکةر و 

ئثسـتا پتـر لـة فيليپـي      دا زاص بوو. ئـاتثن  زؤربةی شارةکاين شکاند و بة سةريان

بوو دژی  تثبثسهاوپةمياين  . فيليپشای گةورةی ئثراندةترسا هةتا پاد مةقدوونی

حکوومةتی دةکـرد و پـاش    بةآلم پثنيتاگؤراس بة دةسةآلتةوة لة ساالميس ؛فؤکيس

ة دووذووييی پادشای ی دووهةم کةوتبووة سةر باری ذةخنة گرتن ل»ئووئاگؤراس«

                                                            

 تابنيت. -١
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ئثران و ذثگای درا هةتا ئاشيت بثنثتة ئاراوة. ئةو هـةتا زةمـاين ئةسـکةندةر لـة     

  ساالميس فةرمانذةوايةيت کرد.

ی پ.ز. ۳۵۰-۳۵۱گومان هةتا دواي ساصی  هاوکات لةگةص ئةم ذووداوانة کة بث

و پةستاوتوون  و تثکيهةمووی يةکجث کردوونةوة  دؤرووسيؤدرثژةيان کثشاوة و د

هةرای فنيقييةی داکووژانـدووة. ئـةو دةيهةويسـت     گثذاونييةوة، خودی ئةردةشثر

سةيدوون بکاتة پةندي پساتث و [کؤمةصي پـث چاوترسـثن بکـا]، چونکـة خةصـکي      

وپـةل و ئـامرازة کؤکراوةکـاين پثويسـيت پـةالمارداين ميسـريان        سةيدوون کـةل 

ان کوشتبوون و خاشةي باغ و پـاواين مريييـان   يسةراين ئثرانيتثدابردبوون و ئةف

خةيانـةيت بـة    لةبةر تثکچوونی بـاری دةروونـی   کثشابوو. دةگثذنةوة کة تثنثس

دةستةوةدان فةرماين  بة خةصکةکةی خؤی کردووة، بةآلم چونکة ئةردةشثر دوای خؤ

 ي ذؤدثسی»مثنتؤر«ؤگةرة کة ذةنگة گثذانةوةکة ذاست نةبث. ئةوة مس کوشتنی داوة،

شةريکةتاواين بووة و ئثرانييةکاين لة شوثنثکي پارثزراوي نثو شار پاراسـتووة و  

هثناوة و ئةوةندة ژياوة هةتا ئـةم   گرياواين خؤی سةری وةبةر ئثران وثذاي بةکرث

ووتان درثـژةی هـةبوو، ئةگـةرچی    وبذ و تاآلن و س بةسةرهاتة بگثذثتةوة. کوشت

چونکة سةيدوون لة سةردةمي ئةسکةندةردا هثشتاش شارثکي هثندة گرينگ بوو کة 

ی تثـدا  يخاوةين هثزی دةرياييی تايبةتی بث، ذةنگة نةزيلةی خاپووراندين پذکثش

  بووبث. ۳۴۵کرابث. ذةنگة ئةم ذووداوة سةر بة ساصي 

نـةک تـةنيا کةوتـة کؤکردنـةوةی      ومةرجـةدا، ئةردةشـثر   ذاست لةو هـةل 

گرياو، بةصکوو بةذةمسي لة حکوومةتة سـةرةکييةکانی يؤنـاين    چةکداراين بةکرث

ـ  ـکردن ب لث هثزینيزيک بؤوة و داواي يارمةيت  . ةربآلوي ميسـر ـؤ پـةالمارداين ب

ــاتثن ــپارت ئ ــث و ئيس ــتانةی خؤ ب ــةنی دؤس ــتی الي ــة ذاس ــد. ل ــان ذاگةيان دا  ي

و دوو ئيسپارتی بة  واتة يةکثک لة دؤستاين ئيسؤکراتثس ی ئاتثين،»ديئؤفانتؤس«

گـرياواين   دا سـةرکردايةتيي بـةکرث   لةو سـةردةمی » فيلؤفرؤن«و » الميؤس«ناوي 



 ۳۵۱سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

م شـارةکاين بـةرةی دژبـةر ذاستةوذاسـت     بةآل ؛يان بة ئةستؤوة بوو»نثکتانبؤس«

دا دةژيـا، هـةزار پيـادةی     کة ئثستا لة ئاشـيت و ئـارامی   تثبثسلةشکريان نارد. 

دةگةذايـةوة سـةر    تثبـثس نارد. تةناهيي » الکراتثس«زرثپؤشی بة سةرکردايةتيي 

ناچـار کردبـوو هـةتا     دا و ئـاتثنی ۳۴۶لة ساصـي   بة دةسيت فيليپ شکانی فؤکيس

کةسي نارد؛  ۳۰۰۰کة لةو شةذانةی ئثستا نةدةپرينگايةوة،  بث. ئارگؤس لةگةصي پثک

بـوو بـة   » شثت«گوصبژثر کرد کة قارةمانثکي شا تثگةذا و سةرکردةيةکي  هةر بؤية

وبةرگي کةوصةشـثري هثراکلثسـي    صثن ئةو سةرکردةية جل. دةناوي نيکؤستراتؤس

 ۶۰۰۰ يیدةستةوة گرتووة. يؤنـاين بةشـی ئاسـيا     کردؤتة بةری و گورزی ئةوي بة

 ؛ دا بـوو  گرياوةی خؤی هةروا لة ژثر ذکثفی بةکرث ۴۰۰۰هثشتاش  کةسي نارد. مثنتؤر

  نثردراو نةبوون.ذای سةربازاين کبةآلم خؤ ئةوةی باسی کرا، هثشتا تث

لة سث جثگة و باصـةوة بـةرةو پثگـة و سـةنگةرةکاين      هثزةکانی ئةردةشثر

] بـزووتن. هـةر تاقمـةی کةسـثکي يؤنـاين      ئاوماصکی ئاوذثژگةی [ذووباری نيـل 

سةرکردايةيت دةکرد و يةکثکی ئثراين بة جثگرةوة داندرابوو. لةشکرثکيش کة تاقمي 

ـ هثزة  خودی ئةردةشثر فةرماندةی بوو. الکراتثس چوارةم بث ييةکانی خـؤی  تثبثس

ي دةکردن و بة يو ئييؤنيية سةرکردايةت ي مريهةرمثي ليدی»ذؤساکس«دةنگ دا کة 

ی ئيسـپاريت  »فيلـؤفرؤن «کة » پثلؤوزيؤن«وتاو و تووذةيي هةصيانکوتاية سةر  تني

ئاويـان هةصـگثذايةوة سـةر خةنـدةک و      فةرماندةی بةرةنگاران بوو. ئثرانييةکان

مةتةرثزان و ديوارةکانيان ذووخانـدن هـةتا بتـوانن قةصـش و کـةلثنثک خبةنـة       

سةنگةرةکاين پشتةوة. ئةم هةصمةتة درثژخايةنة زؤری تثچوو. لة قؤصـي چةپـةوة   

ي خواجةسةرا و سةرؤکی باوةذپثکراواين شا و فةرماندةي پارثزةران، وثذای باگواس

گرياو، کةوتنة شوثن هثزةکاين پارثزگـاری ذووبـار و    و چةکداراين بةکرث مثنتؤر

ي »ئاريسـتازان «لـة قؤصـي ذاسـتةوة     .تثهةصـچوون » بووباستيس«هةتا سةرووی 

ــا  ذثوةبــةری داببة ــاگواس يــةکثک «کــة ودةســتووری بارگ ــوو وةکــوو ب ــة ب ل
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گـةمثي شـةذکةرةوة، کةوتـة     ۸۰سـةرباز و   ۵۰۰۰بة خؤی و  ١»باوةذپثکراواين شا

و ذثگـای پـةالماری لـة دةريـاوة      شثوازی شةذةکانی فارنابـاز دووپات کردنةوةی 

 ص ذثنوثنان و شوثنگثذاين ميسریئارگؤسی، لةگة. لثرةدا نيکؤستراتؤسی هةصبژارد

دةروويةکي دؤزييةوة و لةوثوة يةکةم  کة ئثراين بنةماصةکانيان بة بارمتة گرتبوون،

کةلثين خستة سـةنگةرةکاين بـةرةنگاری. هثـزة پاشـةکةوتةکانی خؤماصـي بـة       

ران، بةآلم ئةو ی کؤسي کةوتنة بةرپةرچدانةوةی هثرشبة»کلينيؤس«سةرکردايةتيي 

شکا و کوژرا و نثکتانبؤس کة بؤخؤی سةرؤکايةتيي هثزةکةی بة ئةستؤوة بوو  تثک

بپـارثزث.   مثمفيس ذوا و سةنگةر و قةآل و قاميةيبة ذةوگةی ذووباردا فذی هةتا ب

دا دةجـةنگني، سـةرکردايةتيي    چةکداراين يؤناين کة لة ذيزي سپاکةی نثکتانبوس

ةويان بة هؤي شکستةکة دانا و بةناچاری کةوتنة سةرکؤنة کردنی. ئةم نالةباری ئ

سةرؤکة هةتا ئثرة توانيبووی سةری خؤی ذابگرث، بةآلم کشـانةوةی بـةرةودوا،   

کارثکي وای کرد کة سةربازخانةی پثلؤوزيؤن تاق و دابذاو بکةوثتـةوة. الکـراتثس   

ص خؤی بةرث، تاکوو ئةگةر بةرةو يؤناين برد و ئيزين دا هةتا کةساين نيزيکي لةگة

ئـةوانيش وا بکـةن. الکـراتثس     دةستةوةدان هاتة ئـاراوة،  بة هاتوو بةجارثک خؤ

کـة   لةسةر بةصثنی خؤی مايةوة و نةيهثشت قؤشةنچييةکاين و کؤمةصثک ئاسيايي

دةياهنةويست دايانذووتثنن، دةستيان لث ببزثون. تاقمثـک لثيـان کـردة هـةرا و     

  بردة بةر ئةردةشثر، بةآلم پادشا وةباصي بؤ کارةکةی الکراتثس کثشا. سکاآليان

لةگـةص چةکـدارةکاين    دا ئةمة بذانةوةی ذووداوةکان بوون. مثنتؤر لة ذاسيت

چةند مةرجثکي ئةوتؤی خستة بةر دةم ئةو کةسانةی کة خثرا بةيدةست دةبوون يا 
                                                            

1-The Gk. title is Eisangeleus; Diod, XVI 47.2.See O. Szemerényi in 

(Monumentum H.S Nyberg II , (1975), 354-32(Acta Iranica 5) so glossed by 
Hesychius S.V). 

بث، نةک وةک  ی ئثرانی»هةزارپاتيش«ئةم نووسةرة الی واية ئةم پلةية دةبث هةمان 
ئةوةی ماوةيةکي زؤر وا دادةندرا فةرماندةی زثرةوانـاين مريييـة کـة بـة يؤنـاين دةبثتـة       

  .کلثئارخؤس



 ۳۵۳سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

دا هةذةشةی کرد هـةر شـارثک    ةمةشلة ذيزی لةشکری خؤيان ذةويبوون. لةگةص ئ

هةدا نةدا و ئاژاوة بنثتةوة تووشی چارةنووسی سةيدوون دةبث. سثآلوي ذاکردوواين 

لـة   بـآلو ببـؤوة. هـةر خثرايـةکي چةکـداراين يؤنـاين و ميسـری        سپای ميسـر 

م زووتر خؤيان بذةم هةتا هةرکا دا کرديانة ژاوةژاو و بذةم سةربازخانةکاين سةرةکي

ووثژيان لةگةص باگواس  دةرگاي وت ميسرييةکان دةستةوة بدةن. لة بووباستيس بة

خستة سةر پشت و يؤنانييةکانيش لةگةص مثنتؤر هةر ئاوايان کـرد و هةرکامـةيان   

ميسـری  کاتثک يؤناين بيستيان کـة   هةر بؤيةپثشاوبذةي ئةوي ديکةی دةدايةوة. 

وگؤ دةرهةصنةبوون و ذقيان هةصنةستا. پاشان مثنتؤر هةلةکةی بؤ  کةوتوونة گوفت

گةذثن  ي دنة دا کة لثيوةشاندين زةبرثکی شياو بة لةبار زاين و سةربازگةی يؤنان

باگواس بثتة نثو شارةوة و ئةوسا دةروازةکاين لث داخبةن و پةالماری ميسرييةکان 

ةندی يؤنانييةکانةوة و لة ترسی تثداچوونی ژيـاين  بدةن. باگواس کةتبووية نثو ب

دةلةرزی، بةآلم مثنتؤر هات و گيـاين ذزگـار کـرد. ئةمـة پوختـةی ذووداوةکـة و       

ذةنگدانةوةی دةسةآليت ئةم دوو سةرکردةية بوو کة بوونة هاوپشت و هاوهةنگاوي 

 وهـةمني کةسـايةتيی  وداهاتوو. باگواس وةک فةرماندةی پاسةوانانی پادشا، بة د

يـش بـة يارمـةيت و پشـتيوانيي وی، لـة      »مثنتـؤر «دادةندرا.  ی ئثرانيئيمپراتؤر

دا بوو بة کةسـی يةکـةم و    کةم لة کاروباری سةربازی هةرمثةکانی ذؤژاوايي و النی

هةتا ئثستا هيچ يؤنانييةک نةيتوانيبوو خؤی لة جثگة و پثگةيةکي ئةوتؤ ببينـث.  

ي کـة لـة   انـة لة ذزگار کردين ئةو يؤنانيي«ي بةرچاو مثنتؤر لةبةر گثذانی دةورثک

بـة   دا لة يؤنان» دا بوون کايت گرياين ميسر لة اليةن ئثرانةوة لة ذيزی سپای ئةوان

ئةم مةبةسـتة لـة فـةرمانثکي    بةرزی يادی دةکرا و ببوو بة خاوةين ذثز و متمانة. 

 ١ثکـی الوتـردا،  »ؤننمثم«ندةر و لةسةر شةرةيف ئاتثين و سةر بة سةردةمی ئةسکة

                                                            

گـرياوی   فةرماندةی چةکـدارانی بـةکرث   کة لة ئيسؤس ، نةوةی مثنتؤرکوذی تيمؤنداس -١
 بوو. سثهةم داريووشی
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هةروةها ئةم فةرمانة باسی خزمةتةکاين گةجنثک دةکا کـة واديـارة   تؤمار کراوة. 

  ١و ئارتاباز بووة. ي فارناباز»نةوةکان«يةکثک لة 

  
  )۳۳۴ -۳۴۱ورياکردنةوةی لةخؤوة ( :ج

گـرياو،   دابـيين چةکـداراين بـةکرث   بـوو بـة هةمـةکارةی     کاتثک مثنتـؤر 

وةی بـوو.   ئيمپراتؤری لة حاند ذاپةذينی هةرمثي زياتر لة ئاسـيای بچـووک بـث   

هةروةها بة پشتيوانيي باگواس، مثنتؤر توانی لة ئاست کةتن و پيالنةکانی بارگای 

ـ »داتـامثس «و ذووداوثکي وةکوو ئـةوةی   ئثران ـ ـةسـةزنـن مـی دوايي ردةی ـةرک

ي پث دةمةوخنوون کرابوو، پارثزراوبث. ئثستا هةر ئةو خاصة ماوةتةوة ـرانـائثـن

اسيای بچووک ذوون بکةينةوة ئـةويش وةک  ـکة ذووداوةکاين باکووری ذؤژاوای ئ

ـ  ةن مثنتؤرةوةـني لة اليـازی خائـابـی ذي»هثرمياس«ديارة بة گريانی  ي يايؤتـک

بوو کة زؤربةی خاکی  پث هاتووة. هثرمياس لة بنةماصةی حوکمداراين ئاتارنثئووس

بوو کة ماوةی سـث سـاص    بة دةستةوة بوو. هثرمياس دؤسيت ئةرةستوو ترؤئاديان

بارگـای ئـةو مايـةوة و لةگـةص      دا، لـة ۳۴۸لـة ساصـي    دوای نةمانی ئيفالتـوون 

دا دةردةسـت کـرا و    کةی زةماوةندی کرد. هثرمياس لة کؤبوونةوةيـةک »ناخؤ کچ«

ةجنة و لة قةنارة درا. هةصبةت هثرمياس ةر درکاندين زانياري کةوتة بةر ئةشکبلة

پـةميانی  ئـةو زةمـانی    مةقدوونييةوة، بـةآلم فيليـپ  پةيوةندي هةبوو بة فيليپي 

ي لةگةص ئثران بةستبوو. پاشان مثنتؤر بة شثوةيةکي تايبةت هـةنگاوي  يدؤستايةت

بـةذثکردن و   هةصثنايةوه و کؤمةصثک چةکداری بة نامةی مـؤرکراوی هثرمياسـةوة  

  گرت. ةکانی لثگتةواوي شار و قةآلت و پث

ةيةکي هاسانتر توانی بة شثو يليپلةبةر پثکهاتين لةگةص ف هةروةها مثنتؤر

مةقدوونييةوة بثنثتـةوة و لةگـةص     و ئارتاباز لة واتة مثنمؤن برای خؤی، برا و ژن

                                                            

1-IG II2,no.356, under archon Hegemon,326-7. 
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ئاشتيان بکاتةوة. بنةماصةی ئارتاباز لة ماوةی دوورخرانةوةی ئةودا  پادشای ئثران

مثرديان بة دوو  ۳۲۴ی ذةسيدة ببوون و ساصي گةشة و پةرةيان ئةستاندبوو. دوو کچ

بةآلم چونکة ئةم کارة  ؛ و نثئارخؤس کردبوو ئةفسةری ئةسکةندةر ياين ئوومثنثس

بة بةشثک لة هةصوثسـت و ذثبـازی چاوناسـی ئةسـکةندةر دادةنـدرا لـة بابـةت        

و  اريووشد، ذةنگة ئةوانيش وةکوو کيژاين »زةوجينی خؤرهةآلت و خؤرنشينةوة«

دا  کة خودی ئةسکةندةر زةماوةندي لةگةص کردن، لة کـاتی شـوو کـردن    ئةردةشثر

دا ئارتابـاز   ومةرجـةش  لةگـةص ئـةم هـةل    هةروةک ديارةهثندة ذةسيدة نةبووبن. 

نةگةذايةوة سةر دؤخی جاراين و جصةوي هةرمثي خؤی نةدرايةوة دةستی. (ئارتاباز 

دا وةبةرچاو دث کة خؤی و سث  داريووشي سثهةم لة کايت ذةوين بةشانی شان دواتر

وةرگـةذاو   زاداين اليـةنگر و وةفـاداری شـای بـةخت     لة کوذانی بة دوايني ذةسـةن 

لة اليةکي ديکةوة مثنتؤر کوذةکاين پثهةآلبردن و زؤربـةيان لـة حانـد     )دادةندران.

کة ذةنگة لة هةمووان گـةورةتر   نابازنواند. فارئةسکةندةردا ئازايةتييان  یپةالمار

دا، وثذای ئوتؤفراداتثکي ديکـة، سـةرکردةی هثـزی    ۳۳۲-۳۳۳بووبث، لة ساآلين 

دةريايي بوون. فارناباز بة ديل گريا، بةآلم ذايکرد و ئةوةنـدة ژيـا هـةتا گةيشـتة     

ثنثس ةری وةبةر سـةرکردايةتيي ئـووم  ــزةمانثک کة دوای مردين ئةسکةندةر، س

و  فةرمانـدةی سـپا بـوو لـة گائووگـامال      هثنا و شريی وةشـاند. ئاريووبـةرزةن  

ئثراين دةپاراست و هثندة ژيا هةتا لةگةص باوکی  تثرمؤپيلی  ي لة»دةروازةي ئثران«

دا تواين بگاتة نثو ۳۲۴صي دةستةوةدا. کؤفثن دوايني کةسی ئةم تاقمة لة سا  خؤی بة

ـ بةآلم ئ ؛ةی پاسةوانانی مريیرذيزی هثزی سوا ةو ئامؤزايـان و لـة بنةماصـةي    ــ

ثکـی  دا مثهرداد کيؤسی و خاوةين چارةنووسثکي گرينگتر بوو. کؤفثن لة کةسايةتی

ديکة و کوذی ئاريووبةرزةنثکي تر بوو کة توانی خانةداين پؤنتؤس بنيـات بنـث و   

کةواية هةتا ئثرة کة سةبارةتة ؛ نيا دةسةآليت ذؤم دةروةستيان هات و تثکيهاذينتة



 ئثران و يؤنانييةکان/  ۳۵۶

 

باسـةکةمان درثـژة دةدرث و    هةخامةنشي لةگةص يؤنـان  بة پثوةندييةکاين ئثرانی

  لثرة بة دواوة دةربارةی ئةو مةزنةخانةدانة نادوثني و دةيبذينةوة.

بوو بة  ؤننمثمدوايي کرد و  دا کؤچی واي سةقامگريبوونی لة دةسةآلتد مثنتؤر

ي گـرت کـة لـة زةمـانی     »کؤس المپسا« ؤننمثمگرياوةکان.  فةرماندةی هثزة بةکرث

 ذاپةذينی ئارتابازةوة بة سةربةسيت ذايدةبوارد و پةمياين يةکييةيت لةگةص ئاتثن

پارةی کورتی دثنا. کؤمةصثک چـريؤک و  ران زؤر جا بةآلم ئةم سةرکردةية ؛بةستبوو

بةرلة هثرشی ئةسکةندةر لة ئارادان کة زؤربةيان  ؤننمثمبةسةرهايت سةبارةت بة 

ــثص  ــةو ف ــی ئ ــی     باس ــةوةی دراو و دابين ــؤ کؤکردن ــة ب ــة ک ــةيان تثداي وفرتان

نــةبوو، تــةنيا ســةرکردةی ئــةو » کــارانؤس«قؤشــةنچييةکانی،گثذاواين. ئــةو 

دا کؤببوونةوة. (ئةمة  جثييؤلة ژثر ذکثفي مريهةرمثةکانی خلةشکرچييانة بوو کة 

ة و قهثنابووية ئاراوة و زؤر چاک دةيزاين کة چة يةکةم ذةوتثک بوو کة داريووشی

تــای مثنتــؤر نةدةهاتــةوة و  مثمنــؤنکةوثتــةوة). دة لــثهــةرا و تثکهةصــچوونی 

کة ديار  ئؤنيللة داسکي» ئارسيت«مريهةرمثثکي وةکوو  نةدةگةيشتةوة سةری. چةند

بـووة يـان نـا، لةگـةص برايـاين       نيية داخوا لـة ذةچـةآلکي بنةماصـةي فارنـاک    

ن زانيوة کة دةست بـة  ا، واديارة بة باشتري»ليدی«لة » ذؤساک«و » يداتئثسپري«

بةآلم کاتثک قةيران بةرؤکي ئثـراين   ؛تؤزهةصتؤز نةکةندا بگرن و هةص کآلوي خؤيان

  گرتةوة، بةداخةوة دةبوو ئةوانة گةآلصةي بؤ دابذثژن و ذثبازی بؤ دياری بکةن.

 )ةوة، لـة ۳۴۶زؤری پةرة گرت. ئـةو لـة ساصـي (    گومان دةسةآليت فيليپ بث

کييـةتيي لةمثژينـة و پـريؤزی    دا، واتـة ية »ئةجنومةين ئـامفيکتيونيکی دؤلفـی  « 

دا، زؤربةی دةنگةکانی وةدةست هثنا. ئـةم يةکييةتييـة تةنانـةت دوای     دراوسثيان

ديـن بـؤ گةيشـنت بـة ئامـاجنی سياسـی،        کةصکی ناذةوا وةرگرتن لةسةدان ساص 

ـ  بـؤ يؤنـان  هثشتاش هةتا ذادةيةک بذوای پثدةکرا و ئثستا  تـةوةرةی  وو بـة  ـبب

ـ  ۴۰کة نيزيکـةی   رومشي دژی ئثراين. ئيسؤکراتثسبانگةشة و د ـ ـس رةوبةر ـاص لث
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بةو ذةوگةيـةدا کـة    و ئيسپارتی دنة دابوو بؤ يةکييةيت و پةالمارداين ئاسيا ئاتثن

نووسی کة وة ة پثوابوويان، ئثستا ناميلکةيةکي هةر بةو نثوةرؤکة»دةهةزار کةس«

بةآلم گةمييةکاين دةروةسيت ئاتثن نةدةهاتن و نـةدةکرا   ؛دةمی لة فيليپ بووذووی 

تـةقثنث و   بةرةوذوويان ببنةوة، کةچی دةيتواين زةبری لةناکاو بوةشـثنث و تثـی  

پةالماری دوذگـةکاين بـاکووری    ۳۴۲-۳۴۳ئاتثن بنثتةوة. فيليپ ساصي  سةرثشة بؤ

ی گرتن و سـةرلةنوث چـزةی لـة ئـاتثن     »يارتؤسپ«و » هالؤنثسؤس«ئثژةي دا و 

هةستاند. هةروةها تؤقني لة هثزةکاين پيادةی فيليپ وای کرد کة ئاتثن بـةناچاری  

  .بکةوثتة سةر باری يارمةتيداين ئثران

هاوکـاريي   و ئثـران  ئاکامي کارةکان ذوونيان کردةوة کة ئةگةر بثتوو ئاتثن

، ئـاتثن  بـةرةودا ۳۵۳يةکتربکةن، دةتوانن هةنگاوي زؤر [بةجث] باوثن. لة ساصـي  

دا بوو، نيمچةدوذگةی گاليپؤيل  کة لة ژثر باصي پاراستين فيليپ» کارديا«بثجگة لة 

ي سةرداری ئاتثين کةوتة بةر لثزمةی »ديئؤپثتثس«گرت و سنوورةکاين شصةژان و 

 فيليـپ  ۳۴۰نة و ذووداوةکة ئاشيت و پثکهاتين پثشووی پثشثل کرد و ساصـي  سةرکؤ

. ئـةو  ی هاوپةمياين ئـاتثن لـة دةريـای مةذمـةذة    »پثرينتؤس«هثرشی بردة سةر 

ـ بةرتةسکسةنگةر یشـةقام  ةـپةالماری ويشکانی دا، بةآلم گةمارؤدراوةکان ل ان ـي

دا کةوتبوونـة سـةر    چني لة لثژايي خانووبةرة بةرزةکانييانةوة کة چنيلة و  تگر

پةيتاپةيتا بـة هثـزی ياريـدةری     يةکتر، شانيان داية بةرةنگاری. مةقدوونييةکان

ئـاوا بتـوانن شـةکةتيان بکـةن و     تازةپشؤوة هةصمةتيان دةبرد و هيوادار بوون کة 

گةيشـتنة هانايـان و    م هثـزی پشـتيوان لـة بيزانتيؤنـةوة    هةصيانپرووکثنن، بةآل

ی پايتةختی ئثـران کةوتنـة   »شووش«مريهةرمثةکان لةسةر ذةزامةندي و پةسندی 

تريوکـةوان و قؤچـةقانی. فيليـپ پثوةبـوو      و گرياو، خؤراک ناردين هثزی بةکرث

و هيوادار بوو کة ئةوثش خؤی بؤ  نتيؤنهةصمةتثکي لةپذ و ناخافص بکاتة سةر بيزا

ذانةگريث، بةآلم هثرشی لةناکاوي تووشی شکست بؤوة. هاوپةمياناين بيزانتيؤن، 
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ان بـؤ نـارد. پؤلثـک گـةمثي ئـاتثين بـة       ييارمةتي س و خيؤسؤ، کواتة ذؤدثس

وداين  ةبةسيت پاراستين بـار و بارخانـةی دةغـص   کة بة م» کارثس«سةرکردايةتيي 

ـ ــزجنريةيةک کةشيت دةيانئاژوا، گةيشتنةجث و ئاوايت فيليپ وةدی ن ة ـةهات ک

چونکة  ؛پثشيان پث بگرث و گليان بداتةوة پثی وابوو دةتوانث لة گةروولةی بؤسفؤر

وو. فيليـپ  ــفةرماندةيان ب کةشتی بوون و فؤکيؤن ۱۲۰ئةوانةی باريان هثنابوو، 

ـ ةگـگةآلصةکةی خؤی وةالنا و کشايةوة نثو ويشکاين و لةوثش ناچار بـوو ل  ةص ــ

ـ ـبثتةوة کـران بـورس و گـئةو خةنيمانةی تووشی شةذ و لثکدانی ق اوةيةک ـة م

ـ رپثشتر شکاندبوونی و خؤی لةو تثکهةصچوونانةدا  پثک ـ ـا و ب ـ ـرينی هثن ةمة ـا. ئ

پـذ سـووکايةتيترين شـکانی فيليـپ بـوو لـة ژيـانی سياســی و         و ناخؤشـترين  

  دا. سةربازی

لـة  کـرا و   بثدةنگةی لث و ئثران بؤ ماوةی دوو ساآلن کاروباری نثوان يؤنان

دا، بةبث ذةنگدانةوةی هيچ قـةيرانثکي قـووص، بـاگواس، ئةردةشـثري     ۳۳۸ساصي 

ی کوذی لة جثـي دانـا کـة مـةزنثکي کـةمتر      »ئةرشةک«رمانداو کرد و ةسثهةمي د

سامناک بوو. (ئثمة سةبارةت بة بارگرژی و نثوان ناخؤشييةکي پـةرةگری بةرلـة   

بةآلم ئةم ذووداوة هةر لةو ساصةدا قةوماوة کة  ؛کوژراين پادشا هيچمان نةبيستووة)

 ينئةجنومــة«داوای دةرفــةيت لــة کثشمةکثشــی يؤنــان هثنــا و لةســةر  فيليــپ

کـة دواتـر بـوو بـة      ةیتثبثسهةر ئةو  ؛ي شکاندنتثبثسو  ئاتثن ،»نيکمفيکتيؤئا

هاوپةميانی. فيليپ لة پاشان داوای کؤبوونةوةيةکي کرد لة کؤرنيـت، واتـة ئـةو    

ي بنکةی ناوةنديي خؤی لةوث بؤ بةرةوذووبوونةوة» يةکييةتيي هثلثن«شوثنةی کة 

ـ پثکهثنابوو. يةکييةيت سةرلةنوث دژی ئثران ژيايـةوة و بـة تث   خةشايارشا ذاي ک

تـةنيايي هثشـتا ملـی بـؤ      کة بة دةنگ فيليپ کراية سةرؤک و سةرکردة. ئيسپارت

ذادةنةکثشا، بة الساري و ذووگرژی لةسـةر هـةوای   » مثسني«هاوپةمياين لةگةص 



 ۳۵۹سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

ابثتةوة ئيمپراتؤريي ئثران کة هثزی دةرياييی يؤناين بة چنگةوة خؤی ذؤيي. هةرو

  نةمابوو، کةوتة بةر پةالمار.

رينتؤس ثي پـو توندوتيژی قةرةبوو بة مةبةسيت يارمةتيدانداوای بةبذشت 

 ۳۳۷هثنا و ساصـي  انوويةکي بؤ هةآلييساين شةذ بـةدي بةئاشکرا ذةت کرايةوة و بي

دابةزين کة پثشتر سةربةستييان  ترؤئاد  و هةم لةپثشةنگاين سپا هةم لة ئييؤنيية 

پيکسؤدار  .لة باشوور چوونة پاصيان لة باکوور و ئثفثسؤس کيزيکؤسذاگةياندبوو. 

ــاخرين کــوذي  ــايي، ئ ــاتؤمنؤس«کاري ــة » هثک ــادا«ک ــةی ي »ئ خوشــکة بثوةژن

تةخيت دةسةآلت هةصداشتبوو، هةر ئاوای کرد. ئةو کچی خؤی ی لةسةر »ئيدريؤس«

دا فيليپ کـوژرا،  ۳۳۶بةآلم کاتثک لة ساصي  ؛بکا هةصپثچا کة مثرد بة کوذثکي فيليپ

واوثدةچث خاشةی مةترسييةکی گةورة بذابث. شای گةورة، جا يان بة ذاست يان بة 

ذا کـراوة. ئةوسـا    يةسـةری وی درؤ، خؤی هةصدةکثشا و دةيگوت ئةو کارة لـة سا 

ـ ـةتـئةو مةقدوونييانةی لة ترسی گريان هةستيان بـة م زؤربةی  ـ ـرس رد، ـي دةک

  ذةوين. بةرةو ئاسيا

بؤ ماوةيةکي زؤر نةيتواين لةسةر تـةخيت پادشـاي گـةورة پـاص      ئةرشةک

، ئةويشـی دةرمانـداو   ووـبداتةوة. باگواس کة لةگةص ذوانگة و تثذوانيين ناتةبا ب

سةر مبثنـث.   کرد و منداصةکانيشی کوشت. ئؤکؤس نةيهثشت هيچ برايةکی بة زيندی

ئثستا نيزيکترين مرياتگری تاج و تةخت، ئامؤزايةکی دوو پشت واوةتـر بـوو کـة    

دةيانگوت نةوةی گةورةي داريووشي دووهةمة. ئةو بة ناوي داريووشي سثهةم تاجی 

وثکی مةند و هثژا کة تووشی گري و گـازی گثژاوثکـي وا   ی ناية سةری. اليپادشايةت

دا واديـارة   گةورة هاتبوو کة نةيدةتواين تثيدا بذ بکا. کةچی ديسانيش لةو زةمانی

دا نـةبووة، بةتايبـةت    هيچ هؤکارثکي ناسروشيت بؤ دصةتةپة و نيگةراين لة گوذث

ئةسـکةندةری   دوای ئةوةی کة باگواسی ناچار کرد لة دةرمانةکةی خؤی خبواتةوة.

ساصي تةمةن بوو کة دوای مةرگی باوکي بةجارثک لة هـةموو   ۲۰تةنيا  کوذی فيليپ
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ــاين     ــةدا هثزةک ــةو هةذةت ــؤوة. ل ــدان ب ــةذين و سةرهةص ــةرةوذووی ذاپ الوة ب

لة ئاسيای بچووک، بةبث لةشکری ياريدةری تايبةت، خؤيـان بـؤ   شاهانشايةيت 

  .هةصمةت و پةالمار ئامادة دةکرد

ـ  ةر کارياـردة سـةصکيـي هـرانـي ئثـةکـ، سةرکردةيباتؤئؤرؤنت ةس ـو ک

کچی خؤی  - ذةنگة هةر ئةو کاتة و بةپةلة -سؤدارکلثي وةدةست نةهات و گرتی. پي

ـ  ة ئثفثسؤسـداية و لةناکاو پثذاهات. دةستةودايةرةی دژی دمثوکرات ل  ثککؤمةص

 ۵۰۰۰وثـذای   مثمنؤندةسيت ئوتؤفرادايت الو. لة باصي باکوور يان خستة بةرچةکدار

ـ ئ«گرياو بة لووتکةی چيـاي   ةکرثـب  کيزيکـؤس دا تثپـةذی و يـةکاودوو لـة    »دااي

. ئـةم فثصـة   ی سةرکردةی مةقدوونيية»کاالس«ة خؤی کهةصقوصي و کردی بة دةنگؤ 

دا گةذايةوة »يداائ«بةآلم وةختايةک بة چيای  ؛ديار و چاوناسة نةيگرت و چؤوة پاش

هثزةکاين ئةسکةندةری ناچـار کـرد هـةتا لـة      سپاساالری گةورةیی »پارمثنيؤن«

ـ  هةصبگرث. لةم هات» پيتان«دةست لة گةمارؤی » سيؤليئا« راين وباتةدا هثزثکي ئث

هةصيبذی و ذةتاندی. » ترؤيا«ي بةزاند و هةتا شوثنثکی هةصدثری نيزيکي »کاالس«

، تـةنيا لـة مـاوةی    »الو«تةواوي ئةم ذووداوانة کاتثک قةومان کة ئةسـکةندةری  

تثپةذاندبوو. ئةم سةرکردةية بةهاری ساصي  دا سث شةذی سةختی لة ئورووپا ساصثک

  دابةزی. و لثی سواری کةشيت گةيشتة ترؤئادبة  ۳۳۴

***  



 
 

  

  
  

  

  3شي  هب

  
  ١پ.ز)ی  ۵۲۹ -  ۵۵۸کوورووشي گةورة (

  

  دميةين فريشتةيةکي پاسةواين چوارباص -۱
، قةآلفةتی داتاشراوی تاقانة کؤصةکةی پاشةواری پاسارگاد کاریذوو لةسةر

دا خؤی دةنوثنث و لة کاول و هةرةسـي ئـةو    المیکوورووش لة بةرگی باآلپؤشی عي

هةتا لة پامشـاوةی يـةکثک لـة     شارة چؤلةوارة هةصدةذوانث و ئاماژةمان پثدةکا

گـةورةترين خانةدانـةکاين جيهـان خوردبينــةوة. ئثسـتا ئثمـة لـة سايةســةری       

هةصکةوتثکي سـةير و نـاوازةی شوثنةوارناسـی دةتـوانني چاوثـک بـة دميـةين        

ـ ـثنني کة هةتاهةتاية لةسةر بةردثک دةقي گرتووة. کدا خبش پادشايةک ی ـةسانثک

بـة پادشـا    ) کةa۶زؤر و بةرچاو ئةم دميةنة باصدارة گةورةية بةدی دةکةن (وثنةي 

ناودثر کراوة. ئةمة تةنيا پاشةواری يةکثک لةو چوار کؤصةکانةية کة ذؤژگارثک لةو 

شراوی کؤصةکةدار بة پثوة بةرةوذووی دوو نثودةرانةی تاالری سةر داپؤشانةوشانی 

                                                            

دا »IRAN,X (1972), pp.1-17«ئةم بةشة بريتيية لة وتارثک کة نووسـةر لـة گؤضـاری     -١
داچؤتةوة. دياری کردنی ذؤژ و ذثکةوتةکان لةم بةشةدا بةگوثرةی  نووسيويةتی و ئثستا پثی

ــةدا:  ۱۹۴۰ة کــة سـاصـــي »ســيدنی مسيــت«خشــتةی  ، Schweich Lectutesلـــةم کتثب
 هثناويةتـة گؤذ و پثشنياری کردووة.
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لةسةر دةرانةی ئةم شوثنة کة  ١ناسثندراون.» R«ی نةبوون کة لة پاسارگاد بة دةرگا

ئثستا نةماوة و تثداچووة، ذؤژگارثـک بةردةنووسـثک بـة سـث زمـانی پارسـيي       

ن بـة  خؤی نواندووة. وةچـةکانی داهـاتوو دةبـث خؤيـا     و بابلی کةونارا، عيالمی

ذوونووسثکی ی زايينی ۱۸۲۰بزانن کة ذاست بةرلة ساصي  ٢»کثر پؤرتثر«ئةمةگداری 

سـاص دواتـر ذوونووسـيان کـردةوة و      ۲۰ش » کؤستث«و  »فالندين«لث هةصگرتةوة. 

  کارةکةيان شياوي پثزانينة. 

مـن کوورووشـی   «ووسـراوة:  نلةسةر بةردةنووسةکة ذسـتةيةکةی سـاکار   

شثوازی ذةسةن و باوی ئةو ذؤژگارة بوو م. ئةم تؤمارکرانة، »پادشای هةخامةنشی

درثژةيان پثدا. لـة   کة پثشةنگانی خانةداين  هةخامةنشی هةتا سةردةمی داريووش

  پرينگة و شکؤدارتر دةبن.سةرناوةکان بة خرينگةو دةورانی داريووشةوة

                                                            

دةزامن، کـة کتثبثکـی بـة نـاوي      اری سترؤناخمن لةسةر ئةم بؤچوونة خؤم بة قةرزدارب -١
نووسيوة و ئثستا خةريکة چاپ دةبث. نووسةر لةم کتثبةدا کـة بةرهـةمي ئـةو    » پاسارگاد«

لـة  » ناوةندی لثکؤصينةوةی بريتانيـايي لةسـةر ئثـران    «کةندةوکؤژانةن وا لةسةر ويستی 
، دةبـث هـةر    راون، دةريدةخا کة بةپثی نةرييت هونـةری هةخامةنشـی  پاسارگاد ئةجنام د

شوثنةوارثک جووتثکي هاوشثوةی لث ساز کرابث و ئةم چوارةش ناکرث لـةو چوارچثوةيـة   
دا هةتا ذادةيـةک بؤچوونـةکاين خـؤی     ترازابن. (ئةوةی ذاسيت بث سترؤناخ لةم بةرهةمةی

؛ هةصـةبذ).  (Pasargadae (1978), 55 n.82, Note: Actually,inگؤذيون، کة بريتيية لـة:  
، ۳۴۵، وثنةی ۱۰۴، »لة پاسارگاد يؤنانييةکان«کتثبثکي نووسيوة بة ناوی  »کارل نيالندثر«

نـةکان بـة   . لةو بةرهةمـةدا نةخشـة و گةآلصـةی چؤنيـةتيي هةصـکةوتين الدةرا     Rکؤشکي 
ــةنی     ــة دمي ــثندراوةکان ب ــة نةخش ــدةچث الدةران ــراوة. وث ــاری ک ــياو دي ــثوةيةکي ش ش

  باصدارةوة،کةوتبنة باکووری ذؤژهةآلت و باشووری ذؤژاوای بيناکةوة.
2 - Ker Porter, Travals in Georgia, Persia etc. II (London, 1822), pl.13;C. 

Texier,Deseription de l’Arménie,la Perse et la Mésopotamie II (Paris, 1852). 
pl.84. 

ئاوذةنـگ کثشـاويةتةوة و لـة     بة  سةبارةت بة دميةين ذووکاری ئةو شوثنة کة کثر پؤرتثر
  بذواننة: مووزةي بريتانياية

R.D.Barnett,"Sir Robert ker Porter, Regency Artist and Traveller", Iran X 
(1972) 21 f. and pl.IV. 
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لةگـةص سـاکاريي    ئةو تاجةی کة پادشا لة سةری نـاوة، گـةلثک جيـاوازة   

خباتة » مةزنةمري«بةردةنووسةکة و زؤر وثدةچث ئاوا ويستبثتی واتای شکؤمةندی 

رؤکثکی پارسييانةی خوازراوةی دةرةکی و وةرگرياو لة ةدميةن و نثو ؛ واتةبةرچاو

ئةو شاخة شکؤدارانةی کة لةسـةر سـةری ديـارن،     چةمکي خودايةتيي فريعةونی.

هةصگرياوةتةوة. » کؤن بةرانی لينگ درثژی ميسری«دةصثی وثنةيان لة ذووی شاخی 

لـة  » پادشـايةتيي نثوةذاسـت  «چةشنة بةرانثک کة واوثدةچث سـاآلنی سـةردةمی   

ت شـوثنةواری وةبـةرچاو   بةوالوة ذةنگة بةهةصکةو هةبووبث، بةآلم لةوی ميسردا

 واديارة دةبث ئةم تاجة تاقانةية لة جثگايةکي نادياری بةستثنی فنيقييةوة ١هاتبث.

. ئــةم تاجــة دةبــث نيشــانةی شــکؤمةندي و دةســةآليت ذاگوثزرابثتــة پاســارگاد

ئـاوا  نيمچةخودايةتيي ميسری بووبـث بـؤ خاوةنةکـةی و هـةر بؤيـة ذثگايـةکي       

ةوة [گةيوةتـة پاسـارگاد] و لةگـةص خـودای     »نيل«دوورودرثژی بذيوة و لةوبةری 

کردنةوةيـةکي   ذوون» .بارنثـت یذ.دئا«سازاوة. لةم ئاخرييانـةدا دوکتـؤر   » بةعل«

قايلکةرانةی سةبارةت بةم ذاگوثزرانة سةيرة خستؤتةذوو. بارنثت ئةم هةنگاوة بة 

گةی کراوةی پادشاياين هةخامةنشي دةزانث لةسةر دين و پثی واية لة نيشانةی ذوان

سةردةمي کوورووشةوة بةرةودوا، پادشاياين هةخامةنشي سةبارةت بة دينـةکاين  

قةصةمذةوی خؤيان کةوتوونة سةر باری بؤچـوون و هـةنگاوي بةرچاوذوونانـة و    

بـذوای مـن    بـة  ٢دا. لةسةرخؤيي و پثکةوةسازان لة جةغزی ئيمپراتـؤريي خؤيـان  

                                                            

1-See F.L.Griffiths, Beni Hassan II,15 and pl.3.33 and AAA IX (1922), pl. 

XXXVII. .I.F.E.Zeuner, A History of Domesticated Animals, PP. 154,178. 
تــؤوی بــذابوو، گؤيــا  ئــةم چةشــنة تؤرةمةيــة کــة زؤر لــةمثژ بــوو لــة ميســر 

دا  انی دواتر لة دميةنی مةذی باصداردا نيشانيان داوة. [لةم دوو دةقةی بةردةستمئاشوورييةک
، هةصـبةت وةک ديـارة   »ميش و قوچ«جارثک بة مةذ و جارثک بة بةران باسی دةکرث واتة: 

  يش دةگرثتةوة.و.]»بةران«بث، جاری واية » مةذ«کة دةبث » ميش«
2-R.D Barnett, Anath Ba’al and Pasargadae Mélanges de l’Université Saint-

Joseph xiv, fasc (Beirat 1969) 407-22 and figs.5.6. 
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لثکدانةوةکةی بارنثت لةسةر کوورووشی باصدار سـةرنج ذاکثشـترة، چونکـة  لـة     

ئاســةواری و خــؤی دةنوثنــث» R«کــة دةرگانــةی  ١ة»کؤشــکي ديــداران«نيزيــک 

ئيـزةد يـان پثشـةوايةکی دينـی کـة       بـؤ وثنـة   ؛ نديـار  شبةردةنةخشينةی ديکة

ا دةگةذثتـةوة سـةر   باآلپؤشثکی بة دميةن ماسييانةی کردؤتـة بـةری و بةئاشـکر   

يانة هةصگرياوةتةوة  ئةويش وثنةی لةو دميةنة جادوويي و سةرينچاوةی ئاشووری

يـان  »نةينةوا«و » منروود«کة بة پاسةوان داندراون و ذؤژگارثک دةرگانةی کؤشکي 

ةکي ). لةسةر دةرانةی دةرگايـةکي ديکـة، پـةيل باصـندةي    b۶نةخشاندبوو (وثنةی 

کؤشکي ذاوکةر نة تةنيا وةبريهثنةوةی پةيل پاسةوانثکي ئيزةديية لةسةر دةرانةی 

يش »ئيشتار«لة نةينةوا، بةصکوو چنگ و نينؤکي هةژديهای دةروازةی » سثناخريب«

ةنة نيمچة فنيقي و ـدميبةذاسيت لثرة، لة پاسارگاد و لةم  ٢دةخاتةوة ياد. لة بابل

                                                            

 ئةو کؤشکةی کة ديدارکةراين پادشا دةيانتواين شانازيی ديداريان بة نسيب بث.و. -١

جووتثـک پثـی مـرؤض ديـارن و دوابـةدوايان پثـی        لةسةر شةقصةبةردةکاين پاسـارگاد  -٢
ي چةشنثک بوونةوةری ئةفسانةيي وةبةرچاو دث کة دميـةنيان لـةو کتثبانـةدا    چنگاصييانة

 .E.Herzfeld and  F. Sarre, Iranische Falsreliefs (Berlin 1910), fig. 84چاپ کـراون:  
وةدةسـت هـاتوون کـة     کؤمةصثک دميةنی شةقصثندراوي سةر خشتان لةو شةقامانةی بابـل 

ای جةماوةر بوون. بؤ زانياريي زيـاتر دةتـوانن لـةم سـةرچاوةية     ذةوگةی تثپةذيين ئاپؤر
، »ئثـی.ئثس. جـؤنز  «ئـةم کتثبـة    .E.Koldowey,The Excavations at Babylonبذوانن: 

و باصندةيةکي ذاوکـةريان  » شثرباو«پةلثکی  ۳۳-۳۲)، وةريگثذاوة و الپةذةی ۱۹۱۴(لةندةن، 
 .C.J.Gadd,The Stones of Assyria pl.17ةم بةرهةمة: ی ئ۴۸تثدا وةبةرچاو دث. الپةذةی 
دةخاتة بـةرچاو. هـةروةها بذواننـة:     لة نةينةوا» سثناخريب«وثنةي [فرشتةي] پاسةواين 

کي ئاشـووريي  . ئـةم وثنةيـة دميـةنث   ۲۲۶، وثنةي ۱۹۶۲، ، هونةری دووچؤمانسترؤمثنگثر
چوارباصة کة لة الي ذاستةوة خؤی دةنوثنث و سةتصثک و [جامثکي] وةکوو بةری داری کـاژی  

وپؤپی يةزداين ذازاوةتةوة. ئةم  بة دةستةوةية و کآلوزرثيةکي پادشايةيت لة سةرة کة بة لک
ی ۷۰۶ذةنگـة سـةر بـة ساصـي      ة،»خورساباد«لة  فريشتة پاسةوانة کة لة کؤشکي سارگؤن

دا دةچثتةوة سةر هةمان شثوازةي کـة   بةرلةزايني بث. بة باری پةيکةرتاشی و ذوخسارناسی
ساص پثشتر قةآلفةيت کوورووشی پث شةقص کراوة. هةروابثتةوة بذواننة يادداشتی ژمـارة   ۱۶۰
  ←و ئةم وتارةش: ۸
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دةبني کة دواتر لة » دةروازةی گةالن«اشووری و بابلييةدا، ئثمة تووشی پثشةنگي ئ

  جةمشيد بناغةی داندرا. لة تةخيت سةردةمي خةشايارشادا

) a۶باصـداری (وثنـةی   لثرةدا واچاکة جارثکي تر بابدةينةوة سةر قةآلفـةتی  

 ةی نةزيلةيةکـة کـة هثـرؤدؤت   ةذ؛ چونکة زياتر وةبريهثنـةرةو ف هةتا ذادةيةک بث

، واتـة  ١دةيگثذثتةوة و دةصث: جارثکي کوورووش، گـةورةترين کـوذی هيستاسـپ   

وشـانی ذوواون و سـثبةريان    دةبينث کة دوو باصي لةو شانیدا  لة خةونی داريووش

وثـدةچث هثـرؤدؤت   جا کةواية بة بـذواي مـن    ٢.و ئورووپا هاويشتؤتة سةر ئاسيا

پةيوةنديي نيزيکي نثوان ئةم چةشـنة قةآلفةتـة باصـدارة و بؤچـوون و خـةياآليت      

لةسةر شان و شةوکةيت پادشايةيت بـة الوة ذوون بووبـث و لةگـةص     ئثرانييةکانی

ة دةسـپثکی دوايـني   ـبةرلة مردين خؤی ـسةبارةت ب -خةونی پثشگؤيانةی پادشا 

  ٣لثکيدابنةوة. -ساز لة کةنار ذووباری جةحيوون شةذ و تثکهةصچوونی چارةنووس

                                                                                                                                                  
→T.Kawami, "A possible source for the sculpture of the Audience Hall, 
Pasargadae", in Iran x(1972) 146 fn. 

دةتـوانني بةتايبـةت بـاســی     لة نثو ئةو سةرچاوة زؤرانةدا کـة باسـيان کـراوة،   
و ئةو دميةنانة بکةين کة لةوبةرةوبةری شـانی دةرگـای کؤشـکان و     و سثناخريب سارگؤن

کردوونة نةخش و نيگـار.] بـؤ دؤزينـةوة و     ي پاسةوانيان لثديارن و [فريشتة پةرستگاکان
 يؤنانييـةکان «، ماسی بذواننة کتثبی کارل نيالندثر ديتين دميةنی گا و پاسةواناين باآلپؤش

. ئــةو دميةنانــةی کــة ۱۹۷۰،ال، ئؤپســا۱۲۴-۱۲۳، ل b-a ۴۲-۴۳، وثنــةی »لــة پاســارگاد
باآلپؤشی ماسيالنةيان بة شانيان داداوة، لةسـةر شـاين باشـووری ذؤژهـةآليت دةرگـای      

و  a II)دا، وثنـةکانی  Iran X )۱۹۷۲خؤ دةنوثنن، لة کتثبی » S«يان کؤشکي » تاالری ديدار«
b-  لةگــةص قةآلفةتــة خراونــة بةردةســتان. ئــةم دميةنانــة بــةچاکي  -۱۶۳پــاش الپــةذة

  بةراورد کراون. داتاشراوةکاين کؤشکي سثناخريب لة نةينةوا 
  .و.ويشتاسپ -١
 .۲۰۹، مثژووةکان، کتثبی يةکةم، ل هثرؤدؤت -٢
نی لـةوةدا  ئةگةرچی کوورووش هيچ گوما: «۲۱۰، مثژووةکان، کتثبی يةکةم، ل هثرؤدؤت -٣

خةريکي پيالنگثذانة، بةآلم خؤ مانا و لثکدانـةوةي ذاسـتی خةونةکـةی     نةبوو کة داريووش
ئةوة نةبوو کة ئةو پثی وابوو؛ بةصـکوو خةونةکـةی ذةنگدانـةوةی تيشـکةيةکي خـودايي و      

 ←ئامساين بوو کة لة دصي چةقيبوو. بـةگوثرةی خةونةکـةی مـةلی مـردن لـة بنـانگوثی      
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ئةو شوثنةي کـة ئـةم چـوار قةآلفةتـة شـکؤمةندةی لةسـةر ديوارةکـاين        

داتاشراوة،  ذةنگة ذةوگةی تثپةذينی بة کؤمةص و دةرگای چوونة ژوورةوةی کؤشکی 

بث کة لة پةنای هةصخراوة. دةتوانني  Sو Pاری سةر داپؤشراوی گةورةتری کؤصةکةد

کة پادشاة هـةر بـةم ذثگايـةدا چؤتـة نثـو سةرسـةرا و تاالرةکـاين        وای دابنثني 

حکوومةيت کة فريشتةي پاسةواين باصيان لث ئةنگاوتووة. ئةم ذوخسار و دميةنة لة 

 ،منـروود   ين باصداری جادوويي لـة دةخماتةوة يادي [فريشتةی] پاسةوا پاسارگاد

سـث سـةدة بةرلـةو     کـة  ی پايتةخيت سپاداری و کةونارای ئاشـوور »کاالخ« واتة

سـاز   نةسـريپاص ئةم شارة کؤشـکی ئاشـوور   ی اسةردةمة لة باصي باکووری ذؤژاو

وچؤی پثدا دةکردن و  اين کة پادشا هاتکرابوو. ئةم [فريشتةية] لةو ذاذةوانةي دةذو

لة سةرسةرای تايبةتيی خؤيةوة بةرةو تاالری تةختگای مريی دةبزووت و ئاوا باصي 

هةر ئةم دميةنـة   ١ساصثک پثشتر، سارگؤين دووهةم ۱۵۰سةر دةکثشا.  پاراستين بة

  ٢هثنابووية ئاراوة. داتاشراوانةي لة کؤشکثکی خؤی لة خورساباد

ــوور   ــةری ئاش ــژووی هون ــةورةتوثژةراين مث ــران گ ــارثزةوة   و ئث ــة پ ب

ؤچوونيان دةربذيوة کة ئةم فريشتة باصدارانة دميـةين خـودی پادشـا نـني،     ببريو

ئةگةرچی بةردةنووسةکةی سةرةوةی قةآلفةتة داتاشراوةکةی پارساگاد دةريـدةخا  

کة  بريمان بث کة فرشتة باصدارةکاين ئاشووریبةآلم دةبث لة  ؛کة خودی کوورووشة

، زؤربةيان بةردةنووسيان لةگةصة و ناوي پادشا دةدرکثنن و باسـی  نهاوشثوةيان

                                                                                                                                                  

ةفذکةی دةکرد و تثی دةسريواند کة تةمةين هثنـدةی بـة بـةرةوة نـةماوة و لــةوث      باص→
 »دةمرث و سةرةجنام تاج و تةخيت دةکةوثتة دةست داريووش.

ی پ.ز. پادشـايةيت کـرد و نـاوي وی بـة زمـانی      ۷۵۰تا  ۸۷۲کة ساصي  پادشای ئاشوور -١
  و.».پادشای ذاستني«ة، واتة »شةررووکني« ئاشووری

2-Mallowan, Nimrud and its Remains,I, 103, for the reference to the winged 

figyres along the passage ways. Op. cit. 120 and Folding Map III for position 
and description of passage p. The Assyrian relief was on the wall of the corridor 
between P and N. See also p. 393,n.4. The later figure is Sargon’s palace at 
khorsabad is even more closely related to the winged one at Passargadae (pl6a). 
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ئازايةيت و لة شةذزانيين دةکةن. بـة الی منـةوة ذوونـة و ذةنگـة مـن داهثنـةر و       

شـاندةری هثـزی   ذچةشکثين ئةم بؤچوونة مب کة ئةم دمي و دميةنانة ذاستةوخؤ ني

ية  وزؤر دراونة پاص پادشايان. ئةم تارمايي جادوويي و فرةزانني کة لة ذؤژهةآلت کةم

دةريبـذيوة يـةکتر دةگرنـةوة کـة      باصدارانة لةگـةص ئـةم چةمکـةی کـة شکسـپري     

ـ ـهةر پلةيةکي ئاوا خودايانةية کة مةچةکـة لـة دةوری دةس  «گوتوويةتی:  ي ـةآلت

  ١»پادشا دةنگثوث.

زمانـةی بةردةنووسـی سـةرةوةی     گةلثک سةبارةت بة ذستةی ساکاری سث

زؤر چاکي بؤ چووة » ذؤمةن گريمشةن«نووسراوة و  دميةين کوورووش لة پاسارگاد

ئةم تؤمار کرانـة، شـثوازی ذةسـةن و بـاوی ئـةو ذؤژگـارة بـوو کـة         «کة دةصث: 

لة سـةردةمي پادشـايةتيي   » ي ذةچاويان کردووة.پثشةنگانی خانةداين هةخامةنش

خــرا و شــکؤمةند  ينگــةيان وثروپ بــةرةودوا ســةرناوةکان خرينگــة داريووشــةوة

شثوازی ساکاری کوورووش ذةنگدانـةوةی داب و نـةرييت بارگـای    گومان  بث٢بوون.

ي »نبيـل زةغاچ«] و کـوريت  ذووح بوو کة بةردةنووسي ويشک و [بی مرياين عيالمی

زاييين وةبري دثنايةوة کة بؤ بناغةدانةرةکةی نووسرابوو:  سةدةی سثزدةهةمي پثش

هيچکام لة بةردةنووسـةکاين پاسـارگاد بـة پادشـايان       ٣.م»گال -من ئوونتاش «

هةروةها باسی ذةچـةآلکي ناکـةن و تـةنيا نـاوي     ». پادشاي پادشايان«نةگوتووة 

قـةت نـاوي بـاوکی     ةتةذوو؛ هةروةک چـؤن زةردةشـت  تايفةی هةخامةنشي خراو

                                                            

هـةر  « ةوة داکـةوتووة: »کلووديووس«دا، لة زماين »هاملثت«ئةم ذستةية لة شانؤنامةي  -١
پلةيةکي ئاوا خودايانةية کة دةورةي دةسةآليت پادشـا دةدا، دةنـا دةتوانـث بـة خةيانـةت      

ئةمة زؤر لةگةص خةون و خةياصي کوورووش يـةکتر دةگرثتـةوة کـة    » ئةوةی دةيهةوث بيکا.
پثی وابوو ذةوتی پادشايةتی؛ بةرةبابی خؤی ناگرثتـةوة و دةکةوثتـة دةسـت تومخةيـةکی     

هةر ئةو ذووداوةی کة پـاش مـةرگي کةمبووجييـةی کـوذی      ةيان. واتة ناسةرةکيي بنةماصةک
  کوورووش خؤی دةنوثنث.

2-R.H. Ghirshman, JNES XXIV (1965),246. 

3-I Untash- Gal. 
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بنةماصةکةی دةهاتة گؤذ. بةم شثوةية  ١ي»ئثسپيتاميد«هةصنةدةدرا و هةر ناوبانگي 

بة سةردا تثپةذيبث و بةردةنووسی  ٢ساصثکي ۲۴بةسةرهايت پاسارگاد کة ذةنگة هةر 

ووسةکاين سةت ساص يان سث زمانةي سةر دةرانةکانی بارگای مريی، لةگةص بةردةن

دواتری سةبارةت بة ئةنداماين بنةماصةي خانةداين پادشـايةيت يـةکجار    ٣هثندثک

يـان شـوثنةکاين ديکـة بـة      جةمشـيد  زؤر جياوازن. ئةم بةردةنووسانة لة تةختی

بةربآلوي ديارن. ناتةبابوونی شثوازی هثناين ئةم سةرناوانة کة تةنيا ناوي شا و 

وگؤذةکاين سةبارةت بة  دا نووسراوة، وثذای ئاص اروبارةش شای گةورةيان لة پاصج

سةر بة زةمانثکن کة بنةماصةی پادشايةتی دةيهةويست بـة   داهثناين خةتثکي تازة،

چارةيةک کة ماوةيةک دواتر دؤزرايةوة، دةسةآليت خؤيان بة سةقامگري  ياريدةي ذث

  خبةنة بةرچاوان. 

ـ    گةلثک ناميلکةی مامؤ اين پارسـيي کـةونارا   ـسـتايانة سـةبارةت بـة زم

نووسراون و ئةم پرسيارةيان ورووژاندووة کة داخوا بةردةنووسـةکانی بـريةوةری   

سةر بة سةردةمي دةسةآليت خودی کوورووشن يان دوای نةماين هةصکةندراون. ئةو 

 مةبةستةی کة گومانثکي سةيری ساز کردووة، سةبارةتة بة ذستةيةک کة داريووشی

نووسيويةتی.  دا ی بةردةنووسی گةورةی بثستوون۷۰ني جثنشيين لة بذگةی دووهةم

لةم ذستةيةدا دةصث ئةو يةکةم  کة داريووش ة زؤربةی [توثژةران] وايان لثکداوةتةو

وبثی خـةيت   ةيت و هةر ئةويش ئةلفکةسة کة بة زماين پارسيي کةونارا نووسيوي

. چونکة هـةتا ئثسـتا نووسـينةکانی    ٤ی بؤ دةربذينی زماين خؤي داهثناوةيبزمار

                                                            

کـة دةگةذثتـةوة بـؤ بـاپريةی      ئثسپيتمان، ئثسپينمان، ناوبانگي بنةماصةی زةردةشـت  -١
 بووة.و.» سپثتةمث«يان » سپثتةمة«کة ناوي  نؤپشت ئةوالتری ئةم پثغةمبةرة

2-Nylander, "Who Wrote the Inscripions at Pasargadae?", 156. 

3-Nylander.op.cit,158. 

ئةم هةصگثذانةوةية ئثستاش قسـة و  ». پارسی«نةک » ئاريايي«دةصث بة زماين  داريووش -٤
  رة.و.قذةی لةسة
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ودةزگای مريی بةناچار بة زماين عيالمي و بابلي يان ئارامي بوون. سةرلةبةری  دام

زانايان بةم لثکدانةوةية ذازی نني و نايسةملثنن و زؤريان کة ذةنگة ئةوان لةسـةر  

بن، اليان واية داريووش نةيويسـتووة هـةبووين بةردةنووسـةکاين پثشـوو      هةق

بةرثتةوة پاش کة کوورووش بة زمانی پارسـيي کـةونارا نووسـيبوونی، بةصـکوو     

بةپثچةوانة تةنيا ذايگةياندووة کة ئةو يةکةم کةس بـووة توانيويـةيت قسـةکاين    

  خؤی بة زمانثکي مابةيين ئارامي و زمانةکانی تر دةذببذث.

پــاش هثنــدثک دوودصــی، بؤتــة اليــةنگری ئــةو بؤچوونــة کــة  نيالنــدثر

خراونـة سـةر    کةونارا دواتر، واتة پـاش عيالمـي و بـابلی    نووسينةکاين پارسيي

گـؤذی   بة هثنانـة » هالؤک«بةآلم لةم ئاخرييانةدا  ١؛[بةردةنووسةکانی کوورووش]

ــامپيؤ ذث ــة شــثوةی بــاش و  تثری وشــوثين ک ــةرةکان ب و دؤزيــين هــةموو ئةگ

وبثي بةردةنووسةکاين  تةواوثک بؤی ذوون بؤوة کة نيشانة و ژمارةي ئةلف تؤکمة،

ـ ـکوورووش کةم و ساکارن و ئةو بةردةنووسانةی دراونة پ ودی کـوورووش  ـاص خ

پةرةی داوة بة  کردنةوةدا بووة و داريووش کةمن و نووسةرةوةيان لة قؤناخی تاقی

  ٢خةيت بزماری و چذوپذتری کردووة.

کردنـةوة   گـؤذی هثنـدثک ذوون   توثژينةوةکاين شوثنةوارناسی بة هثنانـة 

ناسی، چونکة بةپثي ئةو کةندةوکؤژانةی بـة   چوونة ياريدةی زانسيت بةردةنووس
                                                            

لةسةر بةردةنووسي کوورووش دوو دثر بـة زمـاين پارسـيي کـةونارا لـة الی سـةرةوة        -١
 و لـة بـةرةوةتر دثرثـک بـة زمـاين بـابلی       نووسراوة و لة خوارةوة دثرثـک بـة عيالمـی   

  هةصکةندراون.
2-R.T.Hallok, "On the Old Persian Signs", JNES xxix (1970). 52-5. 

ــالؤک ــات ه ــةی   فرةپ ــةلی پوازييان ــةوةی هثماگ ــةيي و  ۵، و ۴، ۳، ۲بوون دان
دا بژاردووة. دياربوونی ئةو پيتانـةی کـةم هـاتوون     بآلوبوونةوةيانی لة زؤر بةردةنووسان

(واتــة ئةوانــةی دوو هثمــای پوازييانــةيان هةيــة) و (ئةوانــةی ســث هثمــای   kuوةکــوو 
دا هاتوون و تـةواو  »kuruš«، هةردووک لة نووسراين ناوي ru پوازييانةيان هةية) چةشين

يان بةردةنووسی بزربووی کوورووش وةکوو دةقی بنةما  CMaدةريدةخةن کة بةردةنووسی 
  دا هةر نيشة. وةرگرياوة. ئةمة بةصگةيةکي ذوون و پتةو نيية و لة ذاستی کةلکي لث
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لثکؤصـينةوةی  ناوةنـدی  «سـپاردةی  و لةسـةر ذا  خسـترؤنا  دةيضيدسةرؤکايةتيي 

دوای  کراون،ئثستا ذوون بؤتـةوة ئةگـةرچی پاسـارگاد   » ئثرانلةسةر بريتانيايي 

نةمانی کوورووش پايتةخيت سةرةکيي ئيمپراتؤری نـةبووة، بـةآلم تةنانـةت لـة     

وی ةش لــة ذومــدا شــارثکي ئــاوةدان بــووة. جگــة لة ســةردةمي ســلؤکييةکانيش

 دا داصبذ کة وةستاکاران و سةنگتراشان لة زةماين داريـووش موغارةی دؤزرانةوةی 

ذةنگة بکرث بگةينة ئةم ئاکامة کة  پثکردووة و سةردةمي کوورووش نةبووة، کاريان

کار لة هثندثک کؤشـک و تـةالران هـةر     دا، لة هةذةيت فةرمانذةوايةتيي داريووش

بةردةنووسی زياتری خسـتؤتة    پاش نةمانی کوورووش، ژةی بووة و داريووشدرث

  سةر ناوی.

 بة بؤمان دةردةکةوث کة داريووش ١ستوونةوةثلة ذووی دةقي بةردةنووسی ب

تيتووش باسی دةسکةوتةکانی پثشووی کوورووشی نةکردووة و ناويشی نةخستؤتة 

تؤرةمـةی    شت فةرمانذةوايةی بنةماصةی خـؤی کـة دةصـث لـة    نثو جةللةی ئةو هة

دا داريووش تةنيا جارثک و ئةويش بةناچار باسی کردووة و لةو  ئةوانة. لة ذاستی

ی بة کوذی کـوورووش  ؤشوثنةية کة قسةکاين بةرديای درؤينة دةباتةوةپاش کة خ

يي تايفـةی  گومان داريووش ئثرةيي بة دةستکةوتةکاين بةرةبابی سةرةک داناوة. بث

چونکة بؤخؤی نةچؤتةوة سةريان. خـؤش ئةوةيـة کـة ئـةم      هةخامةنشي بردووة،

چونکـة  ؛بارگرژييةی نثوان دوو بةرةبابةکـة چةنـد سـةدةيةک هـةر نةبذاوةتةوة    

ـ  کتثزياسی ـ  ای ئةردةشـثری ـپزيشکی يؤناين کة چةندين ساص لة بارگ دا  ةمـدووه

دا کوورووشی گـةورة   ذاستی دةصث لة خةريکي کار و خزمةت بووة، ز)پ.ی ۴۰۵-۳۵۹(

لة تؤرةمةی خانةداين هةخامةنشي نةبووة و کابرايةکي ئاسايي بووة و خؤی لـة  

دا  لةگـةص ئةمـةش   ٢مات داوة و پاشان لثی هةصگةذاوةتةوة. پةنا باصي کةمبووجيية

 کـةين، چونکـة دةزانـني کـة کتثزيـاس     دصـنيايي بـذوای پثنة   ئثمة دةتوانني بـة 
                                                            

1-R.G.kent,Old Persian Grammar and Texts, p. 159. 
2-Ctesias, Persica in Photius, Bibliotheque I (Paris, 1959),p.106. 
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مثژوونووسثکي باوةذپثکراو نيية. نووسةر بؤية ئةم نةزيلةيةی ذثکخستووة هـةتا  

داگريکـراين تـاج و    بايةخ بکا و شثروذثوی بثنثتةوة بؤ ذةگةزنامةی کوورووش بث

سـاختةکاريية لـة   ئـةم   . واوثـدةچث کـة  تةخيت پادشايةيت لة اليةن داريووشةوة

دا بگةذثتةوة بؤ دةوروبةری ذاپةذيين ناکـامی کوورووشـی گچکـة کـة لـة       ديرؤک

 دا کتثزياس سةری وةبةر خزمةيت ئةردةشثری دووهـةم  کوژرا و بة دوای ناکساوکو

 خی هةخامةنشیخؤش بوو بة تؤرةمةی سةرةکی و ذاستينةی وةجا هثنا کة زؤری پث

دابندرث و بؤ ئةوةی دةسةآلتةکةی قؤصي ذةوايةيت لةسةر بکثشرث، زؤری پثويست 

ي »نيکؤالس«بةم کارة بوو. کةواية ئةم شثوةمثژووة الگريانةيةي کتثزياس هةروةک 

و  ؤتدا پلة و بايةخي گشـتيي کتثبـةکاين هثـرؤد    ذاسيت  دةمثشقی نووسيويةيت لة

هةوراز دةبا کة گوتوويانة کوورووشی گةورة کوذی کةمبووجييةی يةکةم و  گزنفؤن

  ١نةوةی کوورووشي يةکةمة و داواي لةسةر مايف دةسةآلتةکةی ذةواية.

زمانةدا کة ساصي  بةردةنووسی گةورةی سثدةقي  وةک پثشتر بامسان کرد لة

هةصـکةندراوة،   ي بثسـتوون هلةسةر زةرد و ما داريووشی پ.ز. بة دةستووری ۵۲۰

بةآلم سةير ئةمةيـة   ؛زؤر بة خشکةيي و تيژتثپةذ ئاماژة بة ناوي کوورووش کراوة

هةر لةم بةردةنووسةدا شاهيدثک وةبةرچاو دةکةوث کة ئاماژةية بؤ سةر بةربآلويي 

هةرمث کراوة  ۲۳ی شةشةمي دةقةکةدا باسی قةصةمذةوی کوورووش. چونکة لة بذگة

دةسـةآليت بـة   شا دةصث لة سايةي بةسةرکردنةوةی ئةهوورامـةزداوة   کة داريووش

دا دةبوو بينووسـيبا لـة کوورووشـةوة بـة      دا شکاوةتةوة، بةآلم لة ذاستی سةريان

مريات بؤی بةجثماوة. جا هةروةکوو ديارة ئةم بةردةنووسـة لـة ساصـي سـثهةمي     

دوو ساصـةی    چونکة لـة  هةصکةندراوة و تةواو بووة، دا ايةتيي داريووشفةرمانذةو

                                                            

يةکةمني نيشانةکانی مثژوويي سةبارةت بة پادشايةتيي کوورووشـی يةکـةم لـة اليـةن      -١
ثندران کـة  انةوة و سـةمل دا دؤزر بانيپال و ساصنامةکاين ئاشوور لة نةينةوا کةمپثل تامسؤن

، ۴۹، يةکـةم،  . هثـرؤدؤت ۹۵، ل AAA xx) ۱۹۳۳کردووة. بذواننة: ( داواي باج و پيتاکی لث
  . I,II,Iکوورووشنامة،  ،ذةگةزنامةکةی [کوورووش]؛ گزنفؤن
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دا سةرقاصي سةرکوتی ئةو کةسانة بوو کة خؤيان بـة خـاوةين    سةرةتای دةسةآليت

 تاج و تةخيت پادشايةيت دةزانی. يةکثک لة گرينگترينی ئةم داخوازةرانة مسثرديس

رؤينة) بوو کة دةيهةويست بيسةملثنث کـوذی کـوورووش و بـرای    (واتة بةرديای د

کةمبووجييةی دووهةمة. ئثستا بؤمان ذوون بؤتةوة کة هةتا ذادةيةک بةشـی زؤری  

را و ذاپـةذين و  داگريکـراو و هـة   بؤتة تـةرخاين ميسـری   حکوومةيت کةمبووجيية

پادشايةکي هةصةشـة و  امرکث و خاترجةم بث. سةرهةصدانةکان نةياهنثشتووة دصی د

دا نـةيتوانی ئـةو    هةشت ساصةی کورتی دةسـةآلتی   کة لة ماوةی حةوت ١ذةنگة شثت

ـ ـئيمپراتؤريية بةربآلوةی کة بة مريات بؤ داريووش بةجثما، بة چاکي بپ زث. ـارث

ذؤمی هةية کة لة  و ئثمة تةواو بذوامان بة مثژوونووسانی دواتری يؤنانی هةر بؤية

  کتثبةکانی خؤيان سةبارةت بة قةصةمذةوةکاين کوورووش دواون.

وزؤر دةتوانني پثرستی ئةو هةرمثانةی  وشوثنة کةم جا کةواية لةسةر ئةم پث

باسيان دةکا، ذاست بةو دةسـکةوتانةيان   دا لة بةردةنووسی بثستوون کة داريووش

کردبـوون. بـةپثی    یزيـاد  کـوورووش لـة ئيمپراتـؤريي هةخامةنشـی     بزانني کة

گثذانةوةی دةقی پارسيي کةونارای بةردةنووسةکة ئةم خاک و [هةرمثانـة] بريتـی   

،ئةوانةی لة کةنار دةريـا  ر،ميس،عةرةبستان،ئاشوور،بابل،عيالمبوون لة: پارس

درةنگيانـا    ،پـارت  ،کاپادؤکييـة  ،ئةرمةنسـتان  ،مـاد  ئييؤنيية، ،سارد دةژيان،

(سـؤغد)،   )، سـؤغديانا (باکتـةريا  بـةخل  ،خـارةزم  )،ئاريية (هريات  رةنگ)،ة(ز

) و (ذؤخج )، ساتاجيديا، ئاراخؤزيا(وآلتی سةکاکان )،ئيسکيتيا(گةندارة قةندةهار

. کـةوايـة دةکرث ئـاواي لثکبدةينـةوة و بگةينـة ئـةم     ۲۳ةبنة سةرجةم د ،کةماکا

  دا يةکةم کةس بوو کة کة کوورووش بة باری يـةکخستنی خـاک و زةوی ئاکامة

                                                            

ايةکي باديهـةوا بـوو. دةصـثن گـای پـريؤزی      پادش . کةمبووجيية۳۰، سثهةم، هثرؤدؤت -١
  ئاپيسی کوشتووة و کاتثک دةسةآلتی کةوتة مةترسی خؤی کوشت.
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هثنا. ئةو ئثرانةی کة بريتی بوو لـة نةتـةوةکاين   يةکگرتووی دواتری بةدي ئثرانی

ــةآلتثکی    ــتمثکی ســاتراپي و جــةغزی دةس ــوةی سيس ــة چوارچث ــةرمان و ل بةرف

ی ئاماجنی ئيداری و کؤکرانةوةی پيتاک، پاصی بـة پاصـي   يکراودا بؤ هثنانةد دياری

پثشـتر بــة  » مثيــةرئثـدوارد  «و » جـؤرج کــامثرؤن «دابـوو. هــةروةک   يـةکترةوة 

داويةيت بةپثي کاروباری  ئةو پثرستةي کة داريووش دوورودرثژی باسيان کردووة،

نةخراوة، بةصکوو لةسةر بنةمای فرةذةنگيي نةتةوةکان دامةزراوة. بةم  ئيداری ذثک

ـ ـدا داريـووش دةکةونـة ناسـاندين ق    و لـة ذاسـيت   ١ورووشکـو شثوةية  اخی ـؤن

دا کـة   ةنگةيـةک ج ، لـة ئاوةملةيي و گةشة و هةصدانی ئيمپراتؤريي هةخامةنشـی 

وشوثنی دواتری دادوةری و ياسای دةخرانة  پثداويستييةکانی ذثگای ذثکخسنت و ذث

دا،  ةرمانذةوايـةتيي کـوورووش  بةآلم ديارة کة پثشـتر لـة زةمـاين ف    ؛سةر يةکتر

ئيمپراتؤريي نوث بريتی بـووة لـة: شـارة يؤنانييـةکانی بةسـتثنةکانی ذؤژاوای      

و هةرمثةکانی ئةوبةری  هةتا قةفقاز و بابل ، سووريائاسيای بچووک، فةلةستني

و مةصـبةندی بـةرفرةواين    تا دةگاتة ناوچة دوورةدةستةکانی بةخل دةريای خةزةر

کوورووش گرتين  . گومانی تثدا نيية کةو جةحيوون نثوان ذووبارةکانی سةحيوون

ميسريشی بة ئةرکی سةر شاين خؤی دةزانی، بةآلم مةرگ مةودای نةدا و وةديهاتنی 

  کةوتة ئةستؤی کةمبووجييةی کوذی.ئةم ئاماجنة 

                                                            

و باسـة   سـاتراپييةکاين ئثـران  «بـة نـاوي    بذواننة وتاری بةصگةمةندی جؤرج کامثرؤن -١
دا بة شـثوةيةکي  ۵۰ةی کامثرؤن لة الپةذ» .JNES XXXII (1973),47ff»:«پةيوةنديدارةکان

شـای گـةورة يـان قةصـةمدارةکاين لـة      «پارسيي کـةونارادا   شياو دةدوث و دةصث لة زماين
 دةکةن و زيـاتر هـةر نـاوي    دا کةمتر باسی هةرمثةکان (ساتراپييةکان) پثرستةکاين خؤيان

گومان ئامانج ئةوة بوو کـة سيسـتمثک پثـک بـث هـةتا       بةآلم بث ؛»نةتةوةکان دةخةنةذوو
 یدا بؤ گةيشـنت بـة ئاکامـةکان    ي نةتةوة ناوبراوةکان لة ناخ و دةروونی ئيمپراتؤریتةواو

دا هـةمان   دادوةری و دابيين پيتاک تثکةص بن. (لةم بابةتةوة کـة پثرسـيت  شـا لـة ذاسـتی     
  ) .I.Gershevitch, TPS, 1979, 160 f،بـذواننـة: هةرمثةکانةليـزگـةی 
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و ليزگـةی دوورودرثـژی    نثوان پثرسيت بةردةنووسی بثسـتوون  وا باشة لة

ـ کة  ،بةراورد و هةصسةنگاندنثک ئةجنام بدةين ١،دا هثرؤدؤت  و ؤي ئةزموونثکـة خ

لـة   ئيمپراتـؤريي هةخامةنشـی  ومـةرجی   چؤنيةتيي هةل دا لة کتثبةکةی هثرؤدؤت

دةخاتة بـةرچاو و نيشـاين دةدا بثجگـة     دا ساصةي داريووش ۳۶کؤتاييی دةسةآليت 

بة مريات بةجثمابوو توانيويةيت کوثی ديکةشي خباتة سةری. لثـرةدا   یلةوةی بؤ

راوةتة بيست هـةرمث و  دثتة بةرچاو کة لةبةر ئاماجنی ئيداری کئيمپراتؤرييةکمان 

هةرکام وةکوو هةرمثثکی جياواز باجثکی تايبةت دةدا. گرينگترينيان بريتی بوون لة 

لة گةل و نةتةوةکاين ديکة پتر پيتاکيان «کة  ندييةکانيوستان يان هوو هيند ميسر

زثـو دةهاتـةوة و    و ئةوةش سثزدة هثنـدةی » تاالن خاکةزثذ ۳۶۰دةدا و دةگةيشتة 

گةوهةری تاجنی پادشايةتيي دةدا. ئةمة خؤی بة گرانباييترين تاالن  ۴۶۸۰شانی لة 

و سـؤغد و قةنـدةهاری بةردةسـيت،     کوورووش دادةندرا و ئةگةرچی جگة لة بةخل

بةآلم نةگةيشتة  ،و هيندوکوش سةر بانووی پامرييتوانی سيلةچاوثکيش باوثتة ةد

يةوة  ذووی بةصگةنامةکانی مثژوويي و جوغرافيايي بةآلم لة٢،ئاوات و ئاماجنةیئةو 

ناوي   ذوون بؤتةوة کة ئةو لةسةر سنووران شارثکي پذقةآل و قامية و شوورةداری بة

ساز کرد و دواتـر گوتيـان    ) لة کةناری ذووباری سةحيوون(کوورکةت کورؤپؤليس

. ئةو لةم شـارةدا بـؤ   ٣بناغةيان داناوة ئةسکةندةر و پاشان گوتيان نةخثر عةرةب

 ؛جار بنکـة و بازگةيـةکي لةسـةر کةوشـةنةکاين ئاسـيای ناوةنـدی دانـا       يةکةم 

                                                            

1-Herodotus,III.90  - 4. 

2-Arrian, Indica 9,10. 

  بة مةبةستی ديتنی کورتة و پوختةی سةرچاوة و بةصگةنامةکانی سةردةمی کةون، بذ: -٣
E. Benveniste, "La Ville de Cyreschata" JA CCXXX,1943-5,PP.163-6 

دةگثذنةوة، ئةسکةندةر دةيهةويست لةبـةر   ) و کوورتيووس.XI,4( هةروةک سترابؤ
ذثزگرتنی يـاد و بريةوةريـي کوورووشـی بناغةدانـةری، دةسـت لـةم شـارة نـةبزثوث و         

 بيبةخشث... .
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حةسارثکی بةرگثذةوة لة حاند ذةوةی ذةوةندان کـة هةميشـة لـة مةغوولسـتاين     

  .ةوة هةذةشة بوون بؤ سةر ئثراندوورةدةست

ي مثژوونووسـی  »ئارريـان «دا دةکرث بة خاترجـةمي قسـةي    لةگةص ئةمةش

ی ديکة، تةنانةت کوورووشی کوذی کةس هيچبةآلم «ئةسکةندةر بسةملثنني کة دةصث: 

دابوو، ئةگـةرچی ئـةو دژی   نـة  هـةرگيز پـةالماری هيندووسـتانی    کةمبووجييةش

دا و لـة هـةموو بارثکـةوة يـةکثک لـة هةصسـووذاوترين        لةشکري دةنگ سةکاکان

بةآلم ئةو زؤر تامةزرؤی دؤزينةوةی هؤز و نةتةوةی نوث و  ؛بوو پادشاياين ئاسيا

بگـرث و  وةر لثو ديارييان  نةناسراو بوو هةتا بياخناتة نثو مةکؤی گةالين ئثرانی

وشوثين ئثراين پةيـذةويان   خزمةيت مرؤيي بيانگرثتةوة کة هةرمثةکان لةسةر ذث

دا  مـاوةی فةرمانذةوايـةتيي کـوورووش   لـة تـةواوي   «دةصـث:   ١دةکردن. هثرؤدؤت

کراو نةبوو، بةصکوو هةر نةتةوةيةی بؤخؤی دياريي بةرچاوي دثنا  پيتاکثکي دياری

ـ        بؤ پا و  چةرچیدشـا. ئثرانـی بـةپثی ئـةم ئاکـار و کـردارة دةيـانگوت داريووش

چونکة داريووش تـةنيا بـة    ؛خونکار و کوورووش وةک باوک وا بووة کةمبووجيية

شوثن ئةوةدا دةگةذا هةتا هةر کةسةی شتثکي لث بستثنث. کةمبووجييـة تـووذة و   

ـ ـکي چـثـتـوو شـم کوورووشی جوامثر هةمبوو، بةآلبةزة  تؤسن و بث ـ ـاک ؤ ـی ب

  » دابني دةکردن.

ــةوة  ــاکي داريووش ــتی پيت ــة ذووی پثرس ــةوة   ل ــةکان پثک ــرث هةرمث دةک

کـة  بريمـان بچـث    هةصسةنگثنني و بزانني هةرکام چةند تاالن زثوي داوة. نابث لـة 

تاالن زثويان دةدا لة هةمووان  ۱۰۰۰کة  و بابل واتة ئاشوور نؤهةم هةرمثي داريووش

لة دوايني دةيةی  دةوصةمةندتر بوون. گرياين ئةم ناوچة و مةصبةندانةی دووچؤمان

ی پ.ز.؛ هـةروةها شـايانی   ۵۳۹دا، دةگةذثتـةوة بـؤ ساصـي     کوورووشحکوومةيت 

ـ دةوروبـةری س  و ليـدی  ئةوةی سارد سةرجنة کة بزانني هةر دوابةدوای اصي ـــــ

                                                            

1-Herodotus III.89. 
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زةنگينةکاين ئييؤنييـة   شارة يؤنانييةدواتر وثذای  ١دوو ساص ی پ.ز. يان يةک۵۴۵

کةوتنة ژثر دةسةآليت کوورووش، ئةو دةبـث ئةوةنـدةی زثـذ و زثـو بـؤ دابينـی       

  بث.لةشکرکثشی و پةالمارةکاين وةسةريةک نابث کة پثی ئةنگذا

 بوونی خاک و مةصبةندةکاين شريتةی بةسـتثين باشـووری ئثـران    بة تثکةص

، گةجنينةيةکي زياتر بةرةو خةزثنـةکاين ئثـران   لةگةص ئيمپراتؤريي هةخامةنشی

لووزةويان بةسـت. ئـةم سـةرزةمينانة ناوچـةکاين دوورةبةسـتثنيان دةگرتـةوة       

و برييت بـوون لـة درةنگيانـا،     وستانونديبؤ ه پارس وبةری کاروانةذثیةلةوبةر

دةورانـةدا  کة ذةنگة هةمان ماکانی کؤن بووبث کـة لـةم   » ماکا«و خاکي  ئاراخؤزيا

يشی پث ناودثر کرابث. بـؤ  »عومان«سةرزةميين ئةوبةری کةنداوي فارس، بؤ وثنة 

ين بايةخي يةکجار بةرچاوي ئةم هةرمثانة وا چاکة سةرلةنوث بابدةينةوة نرخاند

. جا لثرةداية کة شوثنةوارناسی دثتة ياريدةی سةر پثرستی پيتاکدةراين داريووش

کؤشـکي   و پاسـارگاد  جةمشـيد  لة تةنيشت تةختی ٢دةصث» سترابؤ«مثژوو، چونکة 

ؤی ـة خـک ائؤکثتک ـلة بةستثين نيزي«ديکةش هةبوون و ئاماژة بة يةکيان دةکا 

ی وا بـة  يـة کة داخوا ئـةو کةندةوکؤژة  ذئثستا ئةم پرسيارة دثتة گؤ». ناوبانگة بة

ساصـةي شاهانشـايةتيي کـوورووش لثـرة بـة       ۲۵۰۰بؤنةی دامةزراين حکوومةيت 

ــة«ســةرؤکايةتيي  ــةری ســةرفةراز لیع ــگ  »ئةکب ــراوة و ئاســةواری زؤر گرين ک

دؤزراوةتةوة، هةر ئةو شوثنة نييـة کـة ئامـاژةی پثکـراوة؟ لـة کـايت گـةذان و        

هةصدانةوةی کاول و هةرةسی يةکثک لة کؤشکةکاين کوورووشـی گـةورة لـة سـی     

ـ  کيلؤميتريي کةنداوي فارس و لةسةر ذثگـای نثـوان بووشـثهر    ، دوو انو بورازج
                                                            

، لـة  ۳۸، يادداشـتی  ۲۱۹)، ل JHS LXXI )۱۹۵۱لـةم بةرهةمـةی دا:    ئثچ.تی.وةد گثری -١
نـةگرياوة.   ۵۴۴بةرلـة ساصـی    ئةم ئاکامة کة سارد دةگاتة ذووی نووسينةکةی هثرؤدؤتةوة

قةوماوة و سارد دوای ئةو گـرياوة. هـةر بؤيـة ئـةو گثذانةوةکـةی       ۵۴۶ساصي  شةذی پالثن
 پـث باشـترة کـة دةصـث     لة گرميانة ئاماژة پثکراوةکانی ساصنامةکاين نةبوونيد هثرؤدؤتی

  بةزاندووة. ی پ.ز. کرؤزووسی ۵۴۷کوورووش ساصي 
2- Strabo XV.3. 
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لةم پثشتر بة شثوةيةکي جوان و ساکار نةخشثندراون.  بةردةکؤصةکة ديتراونةوة کة

ذةنگـة ئـةم    ١ناوچةية کؤمةصثک ئاسةواری دةسـکاری هةخامةنشـی دؤزراونـةوة.   

دةری ئاسؤيةکي ذووناکي ئةم ذةوتة بن بؤ داهاتوو. ديـارة بـة   يدؤزينةوانة مزگثن

خودی  ديکةش کةگومان جگة لة ناوةندثکي لةشکری، جثگای  تثپةذبووين زةمان بث

  ةوة.ندا دةدؤزرث لة قةصةمذةوی ئيمپراتؤریبنةی لث داکوتاون، کوورووش 

بآلندنی کةصةکةبوونی ئةو سامانةی کة لة سةردةمي قةکاتثک دةکةوينة سةر 

 ،سثآلوي پياوان نابث هاتنی سةرةوخوار بووة، کوورووشةوة بةرةودوا بةرةو ئثران

، بـةردی الژوةردی سـؤغد، يـاقيقی    و سـارد  گيانلةبةران، ئاصوودار، زثذی بةخل

، هثرؤدؤت یيةماين و بةرهةمةکانی ديکة وةبةرچاو نةگريثن. بةگوثرةی گثذانةوة

ــووش  ــةردةمي داري ــة س ــةک دا ل ــپ ۳۶۰ ليکيي ــةر ئةس ــل  و س ــ ۴۰۰ باب والمی ـغ

  نداصيان [بة دياری] ناردووة.ـرمـثـم
  
  بة سةردةمی کةونارادا ثکگةشت و گةذان -۲

سـةرجنمان بـةرةو مةبةسـتثکي    ئةم تثبيين و بابةتانةی کة بامسان کردن، 

 ديکة ذادةکثشن و ئةويش گةشت و گةذانة لة دنيـای کـؤن و کـةونارادا. تـؤ بصـثي     

چووبـث   بةذاسيت قؤشةنچييان، باصوثزان، کاربةدةستان و بازرگانان چةنديان پث

ذا بگةنة باصةکةی ديکةی؟ ئثمـة دةزانـني کـة لةسـةر      هةتا لةو باصةی ئيمپراتؤری

دا  کراوی ذؤژةذثيـةک  ذةوگةی تثپةذينی ذثگاوبانةکاين پادشايةيت و مةودای دياری

وگـؤذ   ذ لة ئةسپي تازةپشوو بـؤ ئـاص  حةسانةوة و فرياکةوتين پ کاروانسةرای جث

بة چةشنثک کة شـياوي ئيمپراتؤرييـةکي گـةورة    » پؤستةی مريي«سازکرابوون و 

هثرشی کوورووش بؤ  ٢بووبث و هيچ شوثنثک دوورةدةسيت نةنواندبث، ذثکخرابوو.
                                                            

1- "Palace of Cyrus Unearthed", A.T. Zand in Tehran Juurnal, June 1.1971 with 
illustration of three column bases. 
2-Herodotus VIII. 98  and note the Nonesuch Herodotus on the Persian posts. 
See also Esther 8. 10, Ahasuerus (Xerxes) 485-464 B.C.→ 
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 ١،چووة؟ بةپثي نووسيين هثـرؤدؤت  و گرياين ئةو شارة چ ماوةيةکي پث سةر سارد

ی ئةم مةودايـة  نکة بذي ة کيلؤميتر ۲۷۳۵هةتا سارد نيزيکةی  شووشمةودای نثوان 

کيلؤميتر تثپةذ کـراوة، کـة    ۵/۳۰ذؤژی گرتووة. ئةگةر بثتوو بصثني هةر ذؤژةی  ۹۰

پرووکثنـة بـؤ ذثبوارثـک، ذةنگـة هـةنگاوي يةکـةمي        بةذاسيت مةودايةکي تاقةت

دا  ة سةر ذؤژاوای ئاسيای بچووک و هةرمثةکانی نثو جةرگةیبوونی کوورووش ب زاص

چووبث. سةبارةت بة باصي ذؤژهةآليت ئةم ذثگايـة، کؤمةصـثک    کةم ساصثکي پث النی

بةصگة بة دةستةوةن کة ديسةملثنن کاربةدةستان لة ئثرانةوة چوونة ئةفغانستان و 

کـان حيسـامب   ئةمةش مةودايةکة کة من بةگوثرةی يةکثک لة سث ذةوگـة گوجناوة 

کيلــؤميتر هاتؤتــةوة. لةســةر تةتةصــةيةکي دؤزراوةی  ۱۹۳۰کــردووة و نيزيکــةی 

نووسراوة:  ٢بآلوي کردؤتةوة،» هالؤک«کة  جةمشيد هةرةسي قةآل و قاميةی تةختی

کوذی خؤی ژنثکـي  لةگةص پثنج » زيشاندووش«کابرايةکي بةصةد و ذثنوثن بة ناوي 

خاتوونثـک   ) کة ذةنگة شـازادة (قةندةهار تةنيايان لة شووشةوة بردؤتة کانداراش

بووبث. ئةمة يةکثک لة دةقةکاين سةدةی پثنجةمی بةرلـةزايني و بةصـگةنامةيةکي   

شياوي سةرجنة سةبارةت بة کؤمةصثک تةتةری سةرناس کة لةگـةص گةشـتياراين   

و هةر کوثندةرييـةک هـاتوون و چـوون.     ، ساردی، کاپادؤکييةيي، ميسریهيندی

هيچ «دةدوث، دةصث: » پؤستةي مريي«هثرؤدؤت لة دةقثکي ديکةدا کاتثک دةربارةی 

سةفةرثکي خثرا بة ئةندازةی سةفةری ئةم تةتةرانة دژوار و مةرگاوي نيية... هـيچ  

سييةکي ذثگاوبانان لة کذثوة و بةفر و باران و گـةرماوة بگـرة هـةتا شـةوي     مةتر

تةتـةرة  ئـةم  » ٣ئةنگوستةچاو ناتوانث بةرةگةيان لث بتةنث و خاويـان بکاتـةوة.  
                                                                                                                                                  

دا بـة سـواری ئةسـپي خؤشـبةز، کـة لـة        تةواوي نامةکان لة سةرتاسةری ئيمپراتؤری→
  دا زةووزوويان دةکرد و ذادةهثندران، ذادةگوثزران. يةختةرمةخان و بةهاربةندی مريی

1-Herodotus V.53 and note in the Nonesuch Herodotus. 
2-R.T.Hallock, Persepolis for tification tablets (Chicago, 1969). PF1440 and 
1550. The ration documents, written in Elamite, date from the thirteenth 
through the twenty- eighty year of Darius I,509-494 B.C. 
3-Herodotus VIII,98. 
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دا  سةرناسانة کة لةگةص خةصکانی ديار و تايبةت دةهـاتن و دةچـوون، لـة ذاسـتی    

ئـةوان  ». سـوان «کي وةکوو زاين گةذؤ ريةی ئةو کةسانةن کة بوونة بةصةد و ذثپاب

دا ذؤيشـتبان لةگـةص تـةواوي     بست بة بسيت ذثگايان پثدةزاين و بة هةر شـوثنثک 

ی فريشـتة يـةکثک لـة    »ائثـل فاذ«پياواين دؤست و دوژمن ئاشـنا بـوون. ذةنگـة    

نةناس کوذی  وبةرگي گؤذاو و کةس هةصکةوتووتريين ئةم تةتةرانة بووبث کة بة جل

و  ) لة نيزيک تاران(ذةی دا برد بؤ ذاگا»ئيکباتان«بة ذثگای  نةينةواوة ي لة»تؤبيت«

ئةويش » پثدةزاين؟ ئةرث تؤ ذثگای ماد«لثی پذسی: » تؤبياس«مزةی خؤی وةرگرت. 

بةصـةدي هـةموو ذثگاکـامن و چاکيـان      بةصث من زؤر لةوث بووم. مـن «وآلمي داوة: 

هةصبةت پثکهثنانی سةفةری ئةوتؤ تةنيا بـؤ بنةماصـةی تؤبيـت واتـة      ١».پثدةزامن

و لة  بووزی دةخوارد. ئةوان لة سةردةمي ئيمپراتؤريي ئاشوور بانکداراين جوولةکة

ی يدا، بة وريايي کـار و چـاالک  »نؤيسارحادئ«و » سثناخريب«زةماين پادشايةتيي 

بةذقـةی   کة تثدةکؤشـان لـة ذق   -خؤيان لة نثوان دوو سةرزةمينی ماد و ئاشووردا

  پةرةپثدابوو. -دا پثشاوبذکةي يةکتر بدةنةوة خؤيان

  
  ژيان و بةسةرهايت کوورووش -۳

و ئـةو ذثگـا دوورةی کـة     امةنشـی گةورةيي و بةربآلويي ئيمپراتؤريي هةخ

قؤشةنچييانی دةبوو بؤ گرتين ناوچة و مةصبةندی ديکة بيبذن، ئثمةی هثناية سةر 

هثندثک  ؛ئةم بذواية هةتا بة شثوةيةکي کورت و بة ذةچاو کردين زجنريةی زةماين

تايةک سةبارةت بة شةذ و تثکهةصچوونةکانی کوورووش بدوثني. ئثمة دةزانني وةخ

دا تثپةذيبوو و  ساصثکي بة سةر تةمةنی ۴۰کة لةسةر تةخيت پادشايةيت پاصی دايةوة 

ساص  ۷۰دوايي کرد، نيزيک  کؤچی کاتثک لة جةنگةی هثرشی بؤ ئةوبةری جةحيوون

                                                            

١-Tobit،۵ ،۶-۸ سةبارةت بةو مةودا دوورودرثژةی کة ئةم قاسيد و تةتةرانة لة سةردةمي .
  .۱۲-۹ئةردةشثردا دةيانبذی،بذواننة تـةوذات، ئثـستةر، بـةشی هــةشـتـةم، ئـايـةتی 
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 ئةوةندةی ئثمةبوو. کةواية دةبث پريةپياوثکي زؤر بةتاقةت و چيذ و بةگوذ بووبث. 

ــی  ــلث ــة: ساصــي  بةســةرهايت کــةمن ـدةزاني ی پ.ز. وةک کــوذی ۵۹۸وزؤر ئاواي

، پثـی نايـة   ٢ی پادشـای مـاد  »ئاسـتياگ «يکچی »ماندانا«يةکةم و  ١کةمبووجييةی

 ٣ي»کاسـاندان «ی پ.ز. لةگـةص  ۵۸۷کـة بةرلـة ساصـي     جةغزی ژيـان. واوثـدةچث  

يش کةمبووجييـةی دووهـةمي   وةری زةماوةندی کردووة و ئةخؤشةويسترين هاوس

کوذ و جثگرةوةی لة داوثن بةربؤتةوة. کاتثک ئةم ژنة مرد، کوورووش فـةرمانی دا  

کة تةواوي جةماوةری بةرفةرماين بکةونة تازيةداری. بؤ جاری دووهةم زةماوةندی 

تةخيت دةسةآلت و مادةکاين  ی پ.ز. چووة سةر۵۵۸ی هثنا. ساصي »ئاميتيس«کرد و 
                                                            

 پثی خؤش بوو کچةکةی مثرد بة پياوثکي پارسی . ئاستياگ۱۰۷، کتثبی يةکةم، هثرؤدؤت -١
بکا کة چاکي ذةگةز و خدة و خووی دةناسی؛ چونکة پادشا لةوة دةترسا کيژی خؤی بـدا بـة   

کة هاوشانی نةيةتةوة؛ بـةآلم سـةرةجنام کچةکـةی دا بـة پيـاوثکی مةنـد و        پياوثکي مادی
 ماقووص و لةسةرةخؤ، ئةگةرچی ئاستياگ کةمبووجييةی زؤر بةرةژثرتر لة پياوثکي چـيين 

  ناوةنديي مادی دةزانی. مام
. ۱۲۵، کتثبـی يةکـةم،   ، هثـرؤدؤت و پارسـی  ليزگة و ناوي تـرية و هؤزةکـانی مـادی    -٢

حکوومةتيان بـة سـةردا دةکـةن نـاذازی      پارسييةکان لةمثژ بوو سةبارةت بةوةی مادةکان
، کـة دةصـث   ۱۲۰ةرنج بدةنة تثبينيي هثرؤدؤت، کتثبی يةکةم، . س۱۳۰بوون، کتثبی يةکةم، 
لة دوو تؤرةمةی جياواز بوون و مادةکان لـة ناوچةيـةکی کوثسـتانی     مادةکان و پارسةکان

ئةو تةپؤصکة و کـةژ و کؤيانـةی   : «۱۱۰دةژيان کة ذثگای هةبوو بؤ پثدةشتان. کتثبی يةکةم، 
خؤيان بؤ لةوةذاندن دةبردنثية، کةوتوونة باکووری ئيکباتـان   کة ئةم گالةوةذثنانة گاذاين

هةمووی پثدةشتة، بةآلم لثـرة، لـة    دا. پامشاوةی خاکی ماد»ئووکسني«بة شانی زرثباری 
(ئازةرباجيــان) زةوی زؤر بــةرةو بــةرزايي تثدةهةصــدةچث و دةبثتــة  پريثــس پــةنا ســاس

  »  انی لثذةوار.کوثست
٣-Cassandaneژنــی  ، کــة ســةبارةتة بــة کاســاندانی۱، کتثبــی دووهــةم، ، هثــرؤدؤت

 ، سـةبارةت بـة مانـدانای   ۱۰۸-۱۰۷کوورووش. هةروةها بذواننة: هثرؤدؤت، کتثبی يةکةم، 
بـةآلم زؤر  «، ةکي چـاکی پارسـی  دايکي کوورووش ئاشکراية کـة بـاوکي دای بـة بنةماصـةي    

کةچی باوکي قوصةشايةک بوو » ناوةندی. لة چينثکي مام دةکةوتة خواردةسيت پياوثکی مادی
دادةندرا. گثذانـةوةی   گومان بة حکوومةتثکي ئاصقة بة گوثي ماد کة لةو کاتةدا بث ئانشان لة 

پثرسيکا) لةگةص هثرؤدؤت جياوازة، بةآلم متمانةی پثناکرث. [ئةم نـاوة بـة    کتثزياس (واتة
  ش دةخوثندرثتةوة.و.]»کاساندانث«
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ی پ.ز. ئيکباتـانی  ۵۵۰ی پادشايآين بـة ديـل گـرت و ساصـی     »ئاستياگ«بةزاند و 

بـردة ژثـر چـؤکي     ١ی پ.ز. هريکانيا و پارتی۵۴۹داگري کرد. ساصي  پايتةخيت مادی

ـ  و ساردی توانی ليدی .ی پ.ز۵۴۵خؤی. دةوروبةری ساصي  ةخيت بگـرث و شـا   پايت

بة  ی پ.ز. بابلي بردة بةرذکثفي و شا نةبوونيدی۵۳۹يةخسري بکا. ساصي  سووکرؤز

ی پ.ز. کاتثک لةوبـةری ذووبـاری جـةحيوون    ۵۲۹ ئةسري گرت و سةرةجنام ساصي

ـ ) مـةر سةرقاصي شةذ بوو لةگةص ماساگثتةکان (ماساژثتةکان ـ ـگ بةرؤک رت و ـی گ

  ٢ژيانی بذايةوة.
                                                            

1-herodotus I.130,153,177 and notes in Nonesuch Herodotus on the sequenoe of 
these campaigns. 

  پثشنياری کردووة:» سيدنی مسيت«من بة گشتی لةگةص ئةو ساصژمثرييةی کة  -٢
 )Schweich Lectures, op. cit. p. 29 .کوورووشـی  بةپثی نووسـيين دثنـؤن  «) هاودةنگم ،

ساصی فةرمانذةوايةتی کـردووة. قسـةی دثنـؤن وةک     ۳۰دا بؤتة پادشا و  ساصی ۴۰گةورة لة 
مـرد و   ۵۲۹صـي  ذاست ناچن و ژمارةکان گوماناوين، کةچی ذةنگة واش بـن. کـوورووش سا  

لـة دايـک    ۵۹۸دةسيت پثکردبث. هةروةها ذةنگـة ساصـي    ۵۵۸وثدةچث حکوومةتةکةی ساصي 
» بــووة. ماشودا پادشــای پارســو۶۴۰بووبــث، چونکــة باوةگــةورةی پثشــتر لــة ساصــی 

 ، دةخياتـةوة بـري کـة هثـرؤدؤت    ۳۵، يادداشيت ۱۲۳هةر  لةوث، ل » مسيت«هةروابثتةوة 
 ۳۰دةصـثن   و ژووسـتني  ساص داناوة، کـةچی کتثزيـاس   ۲۹ماوةی حکوومةتی کوورووشی بة 

ساصي پادشايةتی کردووة و ذةنگة ئةم جياوازيية سةبارةت بث بة مانگةکانی ساصي بابلي لة 
 ســوور دوای دةســپثکي فةرمانذةوايةتييةکــةی؛ بــةآلم ديســانيش مثــژووي گريانــی ســارد

لـة   دا ساصـی گريانـی ليـدی   »نةبوونيـد «نةبؤتةوة. ناکرث و ناگوجنث کة لة ذووداونامةی 
دةقثکي هةصشثواودا باسی کرابث، چونکة دةصث لة مانگي ئةيار و نؤهةمني ساصي حکوومةتی 

(؟) بزووت و لةگةص پادشـاکةی تثکهةصـچوو    دا کوورووش بةرةو سةرزةمينی لوو»نةبوونيد«
(خوثندرانةوةی نيشانةکاين خةتی بزماری يـةکاليي نةبؤتـةوة). هـةرچؤنثک بـث لثـرةدا      

) بةتايبـةت  ۷۷(يةکـةم،   دا جياوازييةک هةية لة نثوان ذووداونامة و گثذانةوةکةی هثرؤدؤت
دةيهةويسـت کـة لـة وةرزی     . هثرؤدؤت دةصث کـرؤزووس لة بابةت زةمانی گريانی ساردةوة

دا لةگةص کوورووش کؤبوونةوةيةک پثـک   بةهار و پثنجةمني مانگ دوای يةکةم تثکةصچوونی
بثنث و هاوپةميانةکانی قاو بکا بؤ ياريدةدانی، بةآلم لةناکاو تووشی شةذ هات، چــونکة  

و پةالماری دا، کةچی دةبـوو ئـةم هثـرش و هةصـمةتة لـة       کوورووش لةذثوة کةوتة سةری
دا؛ واتـة ئـةو مانگـةی کـة لـة ذووداونامـةی       »مةی«نوامربدا قةومابا نةک لة مانگي  مانگي 

 ←،۴۱۲، ل ۳، ژمـارة  ۳۹۹دا بة سةرةتای بزووتين کوورووش داندراوة. بـذ: ل  »نةبوونيد«
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  ساصژمثری سةرکةوتنةکاين کوورووش -۴
سيدين مسيت بة شثوةيةکي کورت و پوخت و جثی پةسند کةوتؤتة سةرباسی 

دا بـةرةوذووی   ومةرجةی کة کوورووش لة سةرةتای حکوومةتةکةی خـؤی  ئةو هةل

دواوة:  ئاوای لث »Schweich«دا بة ناوي ۱۹۴۰وتارةکاين ساصي  بؤتةوة و لة کؤمةصة

بة شةذ و لثکدانی قورس و گران بؤ ماوةی سث سةدان نةياهنثشـت   ئاشوورييةکان«

لث بگـريث. دوای ذووخـانی دةسـةآليت     يانو کاپادؤکيية ئةرمةنستان و ذثگای ماد

دا، ذةوگةکاين ذؤژهـةآليت و بـاکووری کةوتنـة     زايني ی پثش۶۱۲ لة ساصي نةينةوا

و  ذثگـای بـاکووری خـؤراوا لـة چاکـةی کليکييـةکان      و تةنيا  بةردةسيت مادةکان

وچؤ و کـذين و فرؤشـنت لـة     يةکانةوة بةپثی پةمياننامةيةک نةگريا. هات ليديايي

و  و يؤنانييـان  يـةن چةتـةکاين کـةنارةکاين ليـدی    لةنگةرگاکاين فنيقيية لـة ال 

دوايني  ةش، نةبوونيدمبثجگة لة» هاوپةميانانی ميسرييةکانةوة چةتی تثدةکةوت.

کةنداوي فارس بةرةو خؤرنشني  تيیهةوصي دابوو کة ذثگای بازرگانة« پادشاي بابل
                                                                                                                                                  

دةزامن کة پثی ذاگةياندم کة ئاذ.  رنیبة قةرزدارباری پرؤفسؤر ئؤ.ئاذ.گو . من خؤم۴ژماره →
نامةيةکي بؤ نووسيووة و سةرجنی بؤ سةر ئةو جياوازييانة ذاکثشاوة. وةد گثری  وةد گثری

 ,JHS LXXIبةکورتی ئاماژةی بؤ ئةم ذاستيية کردووة کة مثژووی گريانی سارد گوم بووة: (

1951.P. 215.n.15دا، بـةگوثرةی بةصـگةی هثـرؤدؤت    ۳۸، يادداشيت ۲۲۹ة )؛ بةآلم لة الپةذ
ی پ.ز. بـة ذثکـةوتثکي وثچـووتر    ۵۴۴، ساصـي  سةبارةت بة ذووداوةکاين ديرؤکيي يؤنـان 

، واتـة ئـةو   ۵۴۶نـة   ۵۴۷دادةنث. بة دصنيايي دةتوانني بگةينة ئةم ئاکامة کة سارد نة ساصي 
ذوو،نةگرياوة، چونکة ذووداونامةی نةبوونيد لـةو   خستوويةتة ذثکةوتةي کة ئووزثبيووس

و  ۵۴۵نثـوان سـاآلين   بةصکوو شـارةکة  ساصةدا، هيچ ئاماژةيةکی بة کوورووش نةکردووة،
بة بـاری   ۵۴۵دا گرياوة. ذثکةوتثکي نيزيک لة ساصي ۵۴۰لة  لة جةنگةی هثرش بؤ سةر بابل

، چونکة کوورووش پثويستی بة چةند ساصثک بـووة هـةتا   دا سةملاوترة شيمانةی مثژوويي
دا پتةو بکا و پاشان پـةالماری بابـل بـدا کـة بـة       سةرکةوتنةکاين خؤی لة ئاسيای بچووک

 اليةوة زؤر بايةخدارتر بووة. لةمةذ ذؤژ و ذثکةوتة پثشنيارکراوةکانی ذووداونامةی يؤنانی
؛ هةروةها سةرنج بدةنـة   How and wells,A Commentary on Herodotus I.98بذواننة: 

کة باسی ذثکةوتثک دةکا کـة دةکـرث لـة ساصـي      apud Diog. Laest.I.37fئاپؤلؤدؤرووس 
  دا بة چةسپاو دابندرث.۵۴۵ -۵۴۶

See F. Jacoby, Apollodors Chronik (Berlin, 1902). 
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ی بــةذمثنی گةشــةداری باشــووری يونکــة دةيهةويســت بازرگانــةتکــال نــةبث، چ

کـوورووش لـة جةنگـةی     ١»دا بـث.  ی لة ژثردةسـةآليت و دةريای سوور عةرةبستان

هثناين باصي ئاسيای خؤرنشني، تووشی  دا بؤ وةچنگ تثکؤشاين بةرزةفذانةی خؤی

ةر گـرث و کؤسـپي سياسـی و    ـزرگانی دةبوو بة سانة ببؤوة. ذةوتی بايئةم تثبيني

ساصـي   ۳۰ةی وبووبا و ئثمة بؤمان دةردةکةوث کـة ئـةو لـة مـا     دا زاص جوغرافيايي

ناوة. ئةو لة دة ساصةی دا هةر بة شوثن ئةم ئاماجنانةدا هةنگاوي  حکوومةتی خؤی

قاصي پتةوکردين ، سةردا لة پارس يةکةم يان هثندثک زياتری مةودای حکوومةتةکةی

چونکـة   ،دا پثی خؤی بوو لة ژثر سثبةری فةرمانذةوايةتيي پادشـای مادةکـان   جث

بوو. کوورووش ئةم مةودا و  پادشای ماد  دايکي کوورووش کچی ئاستياگی ماندانای

ت و پثکهثنانی يةکثتييةک لة ماوةيةی تةرخان کرد بؤ پةرةئةستاندنی هثز و دةسةآل

و هانی دان هةصکةنة سةر ئيکباتان و بيگرن. لةوی بةو  دا نثوان هؤز و خثآلتی پارس

الوة توانی ئيمپراتؤريي ماد بگرث و ئثمة شتثکي وای لث نازانني و تـةنيا هثنـدثک   

سـةبارةت  وازی  مثژوونووسانی دواتری يؤناين بة دةستةوةن کة و سةرچاوةی تاق

 ساصـثک دوای شـکاين   ٢بة شوثنهاتی بةربآلوی ئةم ذووداوةی ذؤژهـةآلت دةدوثـن.  

واديارة بـة هاسـانی    لةوالی دةريای خةزةر ، هريکانيا (گورگان) و پارتئاستياگ

تا کـوورووش  مةزنايةتيي مةزين تازةيان پةژراند و ئةم وةفادارييـة وای کـرد هـة   

سةبارةت بة باصي خؤرهةآليت خؤی خاترجةم بث و بتوانث يةکةم پةالماری بةربآلوی 

 لةو شوثنةخبا، بةآلم وثدةچث کة بؤ سةقامگري کردين دةسةآليت  ذثک بؤ سةر سارد

  مةودايةکي دوورودرثژی بذيبث.

                                                            

1-Sidney smith, Schweich Lectures. P. 39. 

کـةم تـا هريکانيـا و     النـی  -لة ذؤژهةآلت  ندازةيةک دةسةآليت مادةکامنانئثمة هةتا ئة -٢
وةکوو باری مثژوويي بؤ دةسـةملث؛ بـةآلم ئارريـان مثژوونووسـثکی بـاوةذپثکراو       -پارت

ـ   نةبوو، چونکة الی وابوو کة هيندييةکان  دا و کـابول  ثندلة مةصبةندثکی نثوان ذووبـاری س
  ).Indica 9.10,also I.3بوون ( ژياون و بةرفةرماين ئاشوورييةکان
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شةنچييانی دا قؤ وثناچث کوورووش ويستبثتی ئاوا خثرا و لة سةرةتای کاری

 يـان  و سـاکائث  خؤی گاص دابث بؤ ناوچة دوورةدةستةکاين ذؤژهـةآلت دژی بـةخل  

 و هريکانيــا کــة پثشــتر ســةر بــة ئيمپراتــؤريي مــاد . گرتنــی پــارتســؤغديانا

بتوانـث  و تا خؤی ساز بکـا  هثنا هةي قامي و پتةوي پاراستين بؤ بةديوارثکببوون،

کـوورووش بؤخـؤی لـةوث    «دةصث  بةرةو ئاسيای بچووک ببزوث و وةک هثرؤدؤت

دا  ناوچةکاين سةرووی هثنانة بةرذکثفی و دةسةآليت بة سةر تـةواوي نةتـةوةکان  

هثـرؤدؤت لـة درثـژةی    » ١نةيانتواين لةو جةغزة دةرباز بـن. شکايةوة و هيچيان 

ئةم سةرکةوتنانة هةصدةپذووزثنم و لثيـان   من بةشثکي بةرچاوی: «باسةکةدا دةصث

کال دةمب و تةنيا باسی ئةو شوثنانة دةکـةم کـة بـة دژواری تـوانی بيانبـةزثنث و      

دةيسةملثنث کة هثرؤدؤت لةو سةردةمةدا زانياريي ئةم قسةية » شاياين گثذانةوةن.

دا بيانگوجنثنث. ئةمةش  زياتری بة دةستةوة بووة و نةيويستووة لة کتثبةکةی خؤی

کة باسـی چـاالکی و    دا دصنيامان دةکاتةوة بةگشتی لة مثژووةکانی دواتری يؤنانی

  ٢هةصسووذاين کوورووش کراوة لثرولةوث، مةبةستثکي ئةوتؤمان لة دةست نةداوة.

يي سةقامگري دووهةمني دةيةی پادشايةتيي کوورووش پتری بؤ جيهانگريی و

، بةصکوو لة ناوچة دوورةدةستةکانيش ؤی نةک هةر لة سةرتاسةری ئثرانپثگةي خ

تةرخان کرا. ئةم هةنگاوانة ئةويان هةتا ئةو شارة گةورانة برد کـة ئثسـتا پثيـان    

و تواين بيانگرث. ئثمة نازانني کة کوورووش بـؤ  » سةمةرقةند«و » مةرو«دةگوترث 

ئةگةرچی   ئةم ناوچانة چةند جاری لةشکر گاص داوة يان چةند شةذی کردووة،گرتين

هةتا گةذان و پشکنينةکاين شوثنةوارناسی زياتر لةم ناوچةية پثش دةکةوث، زياتر 

  وردة خةريکة سةرةداوي گرينگتر دةکةونة دةستمان. دةبؤم ذوون دةبثتةوة کة ور

                                                            

1- Herodotus.I.177. 

دةزامن کة سةربوردةی کوورووش بة سث چةشين ديکـةش  : «۹۶، کتثبی يةکةم، هثرؤدؤت -٢
  »ان لةگةص گثذانةوةکةی من جياوازن.گثذدراونةوة کة هةمووي
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بيسةملثنني کة  ثکرد، دةبث ديسانيش، هةروةک پثشتر ئاماژةمان پ بةذاستی

مـةرگي  بـة  و ئـةم گةآلصـةية    کوورووش هةرگيز دةسيت نةگةيشـتة هيندووسـتان  

دوور  دا کة سةدان کيلؤميتر لة سنوورةکاين هيندةوة لةناکاوي لة مةيداين شةذثک

  ١واية. ئارريانگومان لةم بارةيةوة گثذانةوةکةی  بوو، پةکی کةوت. بث

ـ  ـ  ؤیـداخوا کوورووش لة دةيةی دووهةمي حکوومةيت خ ـ  ۵۴۵ة ـدا، وات ا ـت

، چةند جاری لةشکر دةنگ و بابل ی پ.ز. کة دةکاتة مةودای نثوان گرياين سارد۵۳۵

ن کـة ئـةو توانيويـةتی لـة     يداوة و چةند شةذی کردووة؟ دژوارة ئةگةر باوةذ بکة

نيشـتمانی خـؤی دوور بووبـث، چونکـة نـةديوبوونی       دا لـة تةواوي ئةم ماوةيـة 

پسانةوة لة ناوةندي دةسةآلت، ذةنگـة ژيـان و مـانی خانـةداين      درثژخايةن و بث

 واتة ئاشـوور  ،تووشی مةترسی کردبا. دةزانني کة ئيمپراتؤريي گةورةی بةرلةوی

تـا   ۸۰۰و پةذييةکةی هةر ساصةی جارثک لةشکری دةنگ دةدا، بةآلم ئةم قؤشةنة ئة

کةچی دةبينني کة کـوورووش سـپای خـؤی پثـنج      ؛کيلؤميتر زياتر نةدةذؤيي ۱۰۰۰

هثندةی ئةم مةوداية گاص دةدا. بؤچوونثکي بةپارسةنگة ئةگةر پثمان وابث کة ئةو لة 

جـار گةذاوةتـةوة بنکـة     کـةم سـث   دا النی ماوةی دووهةمني دةيةی دةسةآليت خؤی

گومــان ســةرةذای ئةمــةش بــذوای بــة  و بــث ٢و مــاد ســةرةکييةکاين لــة عــيالم

هثنـاين   قةصةمذةوی دةسةآلتةکةی بة وةدةستکة  دةيزانی مريهةرمثةکاين بووة و 

ــث ــامان و لوو  ب ــانةوةی س ــتزةپس ــةودای    ينوبةس ــة م ــتمان ل ــةرةو نيش  ب

  قامگري دةمايةوة. ةدا، س سةرکةوتنةکانی
                                                            

١- Indica, 9,10 پلينی،H.N.VI.92 (کافشاين ئثستا)،کة کةوتؤتة  ، دةگثذنةوة کة کاپيسا
سةروو؛ ذةنگـة بةذاسـيت بـة دةسـيت کـوورووش وثـران        کيلؤميتريي ذووباری سثندی ۴۰۰

، بذواننـة  پثی وابووة ئةم جثگايـة کةوتؤتـة بـاکووری کـابول     بووبث. ئثی. ئثچ.دی. بيضار
داچؤتـةوة (لـةنــدةن،   پثی» گاوين هثمبلی«بةشی ئاسيای ناوةندی لة کتثبةکةی ئةودا کة 

  .۲۰)،ل ۱۹۶۹
ئـةو دةمـةی زؤر پـري ببـوو،     ) دةصث کوورووش بةرلة مردنی، Cyrop,VII.1-3( گزنفؤن -٢

  . وثدةچث ئةم ذستةية ذاست بث.حةوت جار گةذاوةتةوة ناوةندي دةسةآليت لة پارس
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ـ  رؤمان دةربـا بةداخةوة زانيارييـةکی ئـةوت   ـ  ةصـةی چؤنيـةتيي ذاي ؤی ـوپ

ذثکخسنت و ذةويت بزواندين هثزةکاين کوورووش بة دةستةوه نيية، بةآلم ذةنگـة  

ةروةی مثژوونووسةکاين ئاگـاداری شـثوازی   ببکرث وای دابنثني کة ئةسکةندةر لة

گةياندن و گواستنةوةی هثز و دابيين پثداويستييةکاين کوورووش بوون، هةر ئـةو  

خؤشة بؤچوونی خؤم دةرببذم و  پثم هةر بؤيةثبازةی ئةوی ذةچاو کردووة. ذچة و ذ

دا بةرةو ذؤژهةآلت و بةرةوةی دةريـاي   بيدرکثنم کة الم واية ئةگةرچی ئةو لة پثش

)دا (بـةخل  کةم جارثک بـة شـانی ذةوگـةی باکتـةريا     خةزةر بزووتووة،بةآلم النی

و  ، کرمـان ، گثـدرؤزيا ، ئاراخؤزيـا ثگای ذووبـاری هيلمةنـد  ذ بةجووآلوةتةوة و 

يةوة  دصنيايي لةشکری دةنگ داوة. من الم واية کة دةکرث هةتا ذادةيةک بة دا مةکران

 . نثئارخؤس نووسيوويةتی کة کـوورووش بـة مةبةسـيت   ئارريانبابدةينةوة سةر 

دا هةوصـي داوة، بـةآلم بةشـثکي زؤری     ذثگای بةلووچستان  بة گرتين هيندووستان

  ١سپاکةی تثدا چووة.

و جـةخت   پثـی هثـرؤدؤت   دةکةوثتة شـوثن » بثرؤسووس«سةرةذای ئةمةش 

تةواوي  پ.ز)ی ۵۴۰( دا بؤ سةر بابل دةکاتةوة کة کوورووش لة کايت يةکةم هةصمةتی

بةناوبانگي کوورووش کة بة  یخةصةصة ٢پامشاوةی خاکی ئاسيای بة دةستةوة بووة.

                                                            

تةنيا بة خؤی و حـةوت   کوورووشی کوذی کةمبووجيية. «Indica 9.VI. 24باسيس، ئانا -١
نکة کوورووش بـة ئامـاجنی   هثنا، چو کةس لة پامشاوةکانی قؤشةين کارةکةی کؤتايي پث

پثی نايـة ئـةو ناوچةيـة؛ بـةآلم بةرلـةوةی کارةکـةی بـؤ         پةالمارداين وآلتی هيندووستان
وبـانی هةصـةت و    هةصبسووذث، بةشی هةرة زؤری سپاکةی لة بيابانی ويشک و قاقـذ و ذث 

  »  دا تثداچوون. هةصةمووت و پذپثچ و گةوةی سةخت و الپث
ی پ.ز. پثـی نايـة شـارةوة (ذؤژ و ذثکةوتةکـة ذاسـت      ۵۳۹ی مارسی ۳ذؤژی کوورووش  -٢

  کراوةتةوة).
Sidny Smith "A Persian Verse Account of Nabonidus", Babylonian Historical 
Texts (1924), P.28.  

، ۱۱۹دا (ل  کـراوةی خـؤی   دةبث لة بريمان بث کة سيدين مسيت لـةو کتثبـة بـاس   
 ← دةخاتة سةر ئةم ذاستةقينةية کة تـةواوي ئـةو ســاآلنةی لـــة    ) سةرنج ۱۸يادداشتی 
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جاذنامةي کوورووش ناسراوة ئةم گوتةيةی بثرؤسـووس دةسـةملثنث کـة تثيـدا     

پادشاياين ناوچة و مةصبةندةکانی خؤرنشني کة لـة ژثـر ذةمشـاص و    «نووسراوة: 

وپلـم   وويان باج و پيتاکي قورس و گرامن بؤ دثننة بابل و پـث دا دةژين، هةم دةواران

، کوورووش زةمانثک دةگاتـة ئـةو پةذپةذؤچکـةی    ١بذوای گزنفؤن بة» ذادةمووسن.

ی »تـةميا «وة بـؤ خـةمرکی   يةبؤ ماوةي دة ساآلن دوورخرا دةسةآلتة کة نةبوونيد

و لةوث هةوصی دا هةتا دةسةآليت بـة سـةر کاروانـةذث و ذةوگـةکانی      عةرةبستان

ی پ.ز. ۵۳۹دا بشکثتةوة. تـةواوي ذووداوةکـانی ساصـی     بازرگانيي کةنداوي فارس

ـــةی سثهـنيشــاندةری دةســپثکی سةرکةوتووانــ ـــاخـن و ئـةمي ـــري ةی ـن دةي

  فةرمانذةوايةتيي کوورووشن.

ساصـةي ئـاخری    لـة دة  کـوورووش  ة کةئثمة بةوردی لثمان ذوون نةبؤتةو

دا چ دةسکةوتثکي سةربازی وةچنگ هثنـاوة؛ ئةگـةرچی مثژوونووسـانی     دةسةآليت

يؤناين هةموويان پثيان واية کة ئةو لـة شـوثنثکي کلکـةی بـاکووری ذؤژهـةآليت      

. ٢دا مـردووة »سـريدةريا «و » ئاموودةريا«، لة مابةيين دوو ذووباری دا ئيمپراتؤری

ي شـاژين  »تـؤمرييس «لة شةذثکي لةگةص  کوورووش ،بةپثي گثذانةوةی هثرؤدؤت

کـوژراوة. عـةقص ذثـي تثـدةبا      -بووبن کة ذةنگة هؤزثکي سةکاکان -ماشاژثتةکان 

 دةسـةآليت بـووة.   ئةگةر بثتوو وای دابنثني کة ئةم ماوةية سـةردةمي پتـةوبووين  

 هةروةها داناين کةمبووجييةی کوذی بة جثگرةوةی خؤی و فةرمانرةوای دينيي بابل

دةصث کوورووش پثش  مردنـی   ةش، کتثزياسمئةم بؤچوونة دةسةملثنث. وثذای ئة

                                                                                                                                                  

، زؤر تـازة نـني و   »يـةکانی بابـل   دةقة مثژوويـي «وتارةکةی ئةودا هاتوونة گؤذ، واتة →
يان تثدا دووپات کراوةتةوة. لثرةدا ئةوانةی »ياساي بةتليمووس«هةصةی کةلک وةرگرتن لة 

  کراونة هاتوونة ئاراوة. ذاست
1-Cyropaedia VII,4. 

  .و.سريدةريا ←) ؛ جاکسارتثس (سةحيوونئاموودةريا ←) ئؤکؤس (جةحيوون -٢
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ية . جا کة وا١برا چووکةی کةمبووجييةی بة حوکمداری هةرمثةکاين ذؤژهةآلتی دانا

کـةم جارثـک    دا النـی  بةم پثية دةتوانني دصنيا بني کة کوورووش لةو چاخةی ژيانی

  لةشکرثکی گةورة و گرانی بؤ سةر سنوورةکاين ذؤژهةآلتی ئيمپراتؤری ئاژاوتبوو.

  
  گرياين بابل -۵

هـةرچی   ۵۲۹تا  ۵۳۹دةسکةوتة سةربازييةکانی کوورووش لة نثوان ساآلين 

ی پ.ز. ؛ بـةپثي  ۵۳۹گةورةترين دةسکةويت دةگةذثتةوة بؤ ساصي  بووبن، ديارة کة

ـ  لة «ئةويش زةمانثکة کة: » ذووداونامةی نةبوونيد«دةقی  ی ـسـثهةمني ذؤژی مانگ

. لةسـةر ذةوگـةی تثپـةذينی، گـةآل و     سةمنادا کوورووش پثی ناوةتـة بابـل   ئةرخ

و جةگةن و حةسري کرابوونـة پايةنـداز هـةتا    قاميش الوثن و وپؤپ و توولة و  چص

هةصتةک نةکا و نةرماژؤ بث. بارودؤخی ئاشيت باصي بة سـةر   عارةبانةکةی هةصتةک

ـ ـو گ ؤ تثکـذای بابلييـةکان  ـارد بـدروودی ن هةموو شاردا کثشا. کوورووش ی ـوت

  ٢»بژين بة شادی.

بـوو کـة تـوانی هاوسـةنگی لـة نثـوان       خاصثکی وةرچـةرخان   گريانی بابل

ساصـثک   ۷۵بـؤ مـاوةی    هثزةکانی ذکةبةردا بةدی بثنث. بةرلةوی خةصکي ئثران زل

لـة   بة هاوکاريي بابلييةکان هاوپةميانی بابل بوون، واتة لةو کاتةوة کة مادةکان

دا و ئيمپراتؤريی ئاشووريان ذووخانـد.   اياندا، پثکةوة پةالماری نةينةو۶۱۲ساصي 

 ی پ.ز. کوورووش ئةوةندةی نثوان لةگةص نةبوونيد۵۵۰تةنانةت دةوروبةری ساصي 

بدا کة بة  نا هةتا گةمارؤی حةرران خؤش بوو کة هثزی وةبةر ئةم پادشايةی بابلی

هـانی دا هـةتا   دةناصـی و تةنانـةت    يت داگريکةرانـةی مادةکانـةوة  چنگ دةسـةآل 

بةجارثک بة  بةآلم کاتثک دةسةآليت ليدی ؛نؤژةن بکاتةوة» مانگ يةزدان«پةرستگای 

                                                            

1-Herodotus I.208.Nonesuch note and Ctesias, Persica, P.109. 

2-Nabonidus Chronicle III.12-22, and Xenophon, Cyropaedia VII, 5.20-26. 
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دةسيت کوورووش تثکجمی، هاوسةنگيی هثز نةما و قـازانج و بةرژةوةندييـةکاين   

  وتن.بابل و ئثران چةپاوچةپ کة

بوو، کـارثکي   تردةوصةمةند کة لة تةواوي ساتراپييةکانی ئثران گريانی بابل

وای کرد هةتا دةسةآليت ئثران بة سةر شارة زةنگينةکانی ناوچة و مةصـبةندةکاين  

بشـکثتةوة. ئـةم   و هةروةها شـارةکاين کـةناری فنيقييـةدا     و فةلةستني سووريا

شوثنانة پثشتر سثبةری بذشت و دةسـةآليت بابـل چـةتری لةسـةر هةصـدابوون،      

ئةگةرچی نةيتوانيبوو تةواو جصةويان بة دةستةوة بگرث. پاشان کثشةی گةذانةوةی 

 بؤ نيشتمانی خؤيان هاتة ئاراوة و جاذنامةی دوورخراوةکان لة بابلةوة جوولةکة

» دوونان مووريس« .وورووش ذةنگي دايةوة کة دواتر بةکورتی دةگةذثينةوة سةریک

اين ددا بة چاکي ذوونی کردؤتةوة کة سازان و حاوانةوة و ياريدة لةم ساآلنةی دوايي

، »سةهيؤن«بؤ  جوامثرانة لةم بارودؤخةدا کة سةبارةتة بة گةذانةوةی جوولةکةکان

کراية بةردی بناغةی هةصوثست و ذثبازثـک کـة زاص بـوون بـة سـةر پامشـاوةی       

ئيمپراتؤريي بابل لة فنيقيية و فةلةسـتينی لةسـةر دامـةزرا. کؤمةصـثک بةصـگة و      

نؤژةن  شانيکی شوثنةوارناسی بة دةستةوةن کة دةيسةملثنن پةرستگای ئوورشةليم

جنريةيةک شوورة و قةآل و قاميةی پثويست ساز کراون. ئةم ناوةند و کراوةتةوة و ز

ی هثصثکی ئـةوتؤی جوغرافيـايي کـة    يپثگانة لة دوورةوة کةوتوونة سةر باری پان

ذؤ و ذث و ذةوگةکاين ـةمـي ئ»ئةسکةندةروون«بةرامبةر و پثشاوپثشی لةنگةرگای 

بـوون کـة جوولةکـة بـؤ      چـاوةذواين ئـةوة   فةلةستينيان دةگرتةوة. ديارة لةوث

، قؤصي يارمةتی هةصماصن. قسةی ئـةو  پثکهثناين حةسارثکی بةرةنگاری دژی ميسر

ة ـبــذث کــدة لــث، گومامنــان پثغةمبــةرةی کــة جوولةکــة پثــی دةصــثن ئةشــعيا

هـةبووة:  دا  خؤشةويسيت و وةفاداريي دوواليةنة لة نثوان کوورووش و جوولـةکان 

واتة کوورووش دةفـةرموث کـة دةسـيت ذاسـتيم      ،پةروةردگار بة مةسيحی خؤی«

» گرتووة هةتا بزانث چؤن گةالين بؤ دةبةزثنم و کةمةرةی پادشايانی بؤ دةپسثنم....
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، ئايةتی يةکةم). بةم شثوةية جوولةکة و ئثراين بوونـة  ۴۵ی ش، بة(کتثبی ئةشعيا

بةآلم هـةتا ئثسـتاش ئثمـة نـازانني      ؛رتةوةهاوبةرژةوةند و قازاجنيان يةکتری گ

لة سازکردن و گةآلصةداذشتين ئةم سةنگةر و شوورة و قةآليانةدا چةندةی کوورووش 

دةور گثذاوة، کةچی زؤر وثدةچث مةيل و ئاماجنی لة پةنا ئةو گاشةبةردة تاشراوة 

چوارگؤشــانةدا بــةدی بکــرث کــة وةســتاکاران لةســةر يــةکتريان هةصــدةچنني و 

نشي دنةيان دةدان هةتا شوورة و پةرستگايان لةسةر لثواری ذووبارةکان و هةخامة

ـ  ـ ، بانارةکاين سـةيدوون، بيبلـووس  ـداوثين گردی متتمان هةصبخةن و ش اس، ي

ـ    ١ماراتووس، ئوورشةليم، الکيش ـئامريت   ای ـو تةواوي شـوثنةکانی سـةر ذثگ

  ٢لث داذثژن. ميسر بتةنن و مةتةرثزی پتةويان

  
  شوثنةواری خةتی بزماری: جاذنامةی کوورووش -۶

دا هـيچ شـتثک هثنـدةی توثژينـةوة لةسـةر هثرشـةکةی        بةباری مثژوويي

و سةرةجنام چوونی بة ئاشتييانةی بؤ نثو پايتةختةکـةی   کوورووش بؤ سةر بابل

ئثمـة پشـتمان بـة    گؤذی دميةنی ئةم ذووداوانة  ذاکثشتر نيية. بؤ هثنانةوة سةرنج

بةستووة کة سـةدةيةک دواتـر    ، بةتايبةت کتثبی هثرؤدؤتسةرچاوةکانی يؤنانی

و کؤمةصــثک  نووســيويةتی. هــةروةها لــةو هــةنگاوةدا پثويســتمان بــة گزنفــؤن

پـةردة و   بـةکورتی و بـث  کة  شوثنةواری خةتی بزماری و ذووداونامةی نةبوونيدة

                                                            

  الخيش، لةخيش.و. -١
2-Maurice Dunand, "Le Défense du Front Méditerranéen de l’empire 

Achéménide" in The Role of the Phonicians in the Intractions of Mediterranean 
Civilizations,ed. by William Ward, Beirut American University Centennial 
Publication (1968). 

 گومان وةسـتاکاری فنيقـی   ئةم دةقة پثرستی تةواوی شوثنةکاين تثدا نووسراوة: بث
بـةآلم نةخشـة و گةآلصـةکان پتـر مـؤرکی       کـردووة،  دا کاريان زؤر جاران لة بيناکانی ئةوان
  هةخامةنشييان پثوة ديارة.  
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بة ذؤژانی دواييی دةسةآليت دواوة. لةوانةش تثپةذث نيازمان  وذاست سةبارةت ذةپ

ـ ـب ذانةوةی ذاسـتةوخؤی کوورووشـة کـة لةسـةر خةصةصـةی بـةناوبانگي       ـة گث

تؤمارکراوة و لة بابل داندراوة. جگة لةمـةش گثذانةوةيـةکي جـوان و نةخشـينی     

]. ئـةم دوو بةصـگةيةی دوايـي شـاکاری     يتتة بـة دةمارگرژانةية بة شثعر و [کراوة

دا بة يةکةم  بانگةشةی سياسني و ئةگةرچی لة جيهاين کةونارا و لة چةشين خؤيان

زانني لة قةصـةم   داناندرثن، بةآلم وةک ئامرازثکي شارةزايانةی مثژووی خؤ بة هةق

و  یبثجگة لةمانةش، کؤمةصثک ذاگةيانـدراوی ذةمسـی، تةتةصـةی خشـت     .دةدرثن

ندثک ذاپؤرتی سةبارةت بة کار و کاسبيي ذؤژانة بـة دةسـتةوةن کـة دةتـوانني     هث

دا  بةگوثرةی ئةوان نةهثصـني تـای تـةرازووی هةصسـةنگاندمنان بـة هـيچ اليـةک       

  ١کثتةوة و بگةينة نرخاندنی بارودؤخی ئةو سةردةمی.شب

                                                            

١-:Sidney Smith. Schweich Lectures, op.cit., p. 28. map. no.1., and pp.120-3 
دةکةن. هـةر   ئاماژة بة چةند هةرمثثکي دةوروبةری پاسارگاد و هةم ئانزان هةم پةرسوومة«

ية کـة  دا، پثی وا۱۹۶۹، ساصي »گريوگرفتةکانی عيالمي«ی کتثبی ۲۵۶ئةم نووسةرة لة الپةذة 
بـووة. ذةنگـة ئـةم بؤچوونـة     »وزؤر هاوکةوشةنی هةرمثي ئةمذؤی بةختياری کةم« ئانشان

» ئـثس، ئـثن. کرامثـر   «بسـةملثنث کـة   » ئثنمثرکار و خودای ئاراتا«نامةي  بةيتی قارةمان
؛ لةو دةقةدا واديـارة  ۱۶۷-۱۶۵و  ۱۱۰-۱۰۶، ۸۲-۷۰، دثذی ۱)، ل V.of pa.,1952وةريگثذاوة (

بـووة لـة چـاخی    » ئثنمثرکار«ئانشان هةر ئةو هةرمثة کوثستانييةی سةردةمي حکوومةتی 
E.D.IIيـش بــة سـةری    »جؤرجينـا هثرمـان  «دا. دوکتـؤر   زاييـن ، هةزارةی سثهةمي پثش

دا »سـؤمثرييةکان «ی ۲۷۳ناردم کة لة الپةذة  ی بؤ»کرامثر«کردمةوة و بذگةيةکي وةرگثذاوي 
و ئثنمثرکار ناودثرة. لووگالباندا کة يةکثک بووة لـة   چاپ کراوة و بةيتةکة بة لووگالباندا

اليةنگران و [مريدانی] ئثنمثرکار، بة دصخوازی خؤی ئامـادة بـووة هـةتا بـؤ يارمةتيـداين      
وچؤصـی لــة خـؤی     ئـةو چـةک  «ا بؤ شاری ئاراتـا.  مةزنةکةی، سةفةرثکی پذ مةترسی بک

شةتةک دا و بةو حةوت کثوانةدا تثپـةذی کـة ئةوسةروسـةری هـةرمثي ئانشـان سـةريان       
ي »کلکـة «ي ئانشـانةوة هـةتا   »سةر«بثژ] دةصث لة  يان وةک شاعري [واتة بةيت» تثکنابوو.

دا هثصـي   ص ئةمةشذؤيي و لووگالباندا سةرةجنام بة شادمانی دةگاتة شوثين مةبةست. لةگة
سنوورةکان لة سةردةمي کةونارادا هةرگيز نةگؤذ نةبوون و هةر بؤية ناسينةوةيان هةميشة 

 ←دژوارة و ئثمةش نيازمان بة بةصگةيةکي وا هةيـة کـة بتوانـث هـةزارةی سـثهةم لةگـةص      



 ۳۹۳سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

وةکوو کارثکي پذ کاکص لة بةرچاوان ديارة کة زؤربةی ئةو بةصگانةی باسـی  

. لةم ، پثی دةصثن پادشای ئانشانکی و هةنگاوةکاين کوورووش دةکةن لة بابلچاال

کـة   چاخةدا ئانشان بريتيية لة ناوچةيةکي بةربآلوی باشووری ذؤژهةآليت عـيالم 

وة. جاذنامـةی کـوورووش لـة    دةگرثتـة  جةمشـيديش  و دواتـر تـةختی   پاسارگاد

داذثـژراوة و ناتةبايـة لةگـةص سـةرناوي سـاکاری       دا قةوارةيةکي لةباری بـابلی 

  بةردةنووسی پاسارگاد و دةصث:

منم کوورووش، پادشای جيهان، پادشای مةزن، نةوةی «

ــيش ــيش، چ ــان،  پ ــای ئانش ــای مةزن،پادش ــة  پادش ل

بثـل و نـةبوو    بـوون، اصةيةک کـة هةميشـة پادشـا    بنةم

فةرمانذةوايــةتيي ئــةوانيان خــؤش دةوث و دةياهنــةوث 

  »١پادشا بن هةتا دصيان بگةشثتةوة.

کوورووش ئاوا و بةگوثرةی زيرةکيي سياسييانةی خؤی هةر ئةو شـثوازةی  

ـ ووری پادشايةتيي سـؤمثر، ز ـةپـةلـوةک ک ة بابلـذةچاو دةکرد کة ل ژ ـؤر لةمث

  بوو باو بوو.

 ، يـةکثک لـة  گومانی تثدا نيية کة کوورووش بؤية تـوانی بـة سـةر بابـل    

دا زاص بث، چونکة وةکـوو تثکـذای سـةرکةوتووانی     دةوصةمةندترين ساتراپييةکانی

، دوايني پادشای بابل کـة ساصـي   ٢مةزين مثژوو، بةخت ذووی تثکردبوو. نةبوونيد

ی پ.ز. لةسةر تةخيت پادشايةتی پاصي دايةوة، بةرةبابی نيشـتةجثي بـاکوور   ۵۵۶

خستييانة زةلکاوي گةندةصـی و ناويـان زذانـد. نةبوونيـد کـوذی مةزنـةکاهينی       

                                                                                                                                                  

ر لةگـةص  زؤ» جان هانسمةن«داهاتوو يةکتريان پث بگرثتةوة. بريوبؤچوونی  سةردةماين→
  ذوانگةی سيدين مسيت يةکتر دةگرثتةوة کة پثشتر خرايةذوو، بذ:

Iran X(1972), "Elamites, Achaemenians and Anshan",III f. 
١-Pritcharel, p.316  دةکا. دا باسی ئانشان لة دثری چوارةم  
  کؤدؤنةسةر و بوختوننةسر.و.؛ نثبووکةدنةسسةر، نؤبوونةبووکةدنةسسةر -٢
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» حـوول  -ئيحـوول  «بـة   ة حةررانـبوو کة ل» سني«واتة  ،پةرستگةی ئيزةدمانگ

ةکي يئةو هةر خثرااوةدا حکوومةتی کرد. ناودثرة و ماوةی حةضدة ساص لة هةرا و ئاژ

گؤذی خوداناسينثکی نامؤ و خستنةذووی دميةنثکي نةسةملاوی مانگ لة  بة هثنانة

دا کة بة هةنگاوثکي چةواشةی الدينانة دادةندرا، خؤی و پثشـةواياين   کاتی گريانی

 ديين بةرةو هةصدثر برد. پادشا بةو کارانةی نثوانی وا لةگـةص پثشـةواياين ديـين   

ی خـؤی نووسـی و   ةنةوةی بةئانقةسيت لة چارراشثوا کة سةری هةصگرت و دوورخ

» ئؤديسـة «ؤن چوةک ؛ ي باکووری ذؤژاوای عةرةبستان»تيما«ذووی کردة خةمرکی 

  بؤ ماوةی دة ساآلن لة تاراوگة کةوتةوة.

کوذی لة جثي خؤی بة بريکار دانا.  ١ی»بثلشةسسةر«دا  لة جةنگةی ذؤيشتين

خـؤی نووسـرانی هةواصـی ذووخـاين     بؤبثلشةسسـةر  » کتثبی پـريؤز «ةی ربةگوث

لة مـاوةی   ٢ لةسةر ديواری کؤشکي پادشايةيت بة چاو ئةنگاوت. حکوومةتی بابلی

ونةبث شای  کة دةبوو بث دا، جثژنی ساصي نوث لة بابل درثژخايةين دوورکةوتنةوةی

تثدابث، تازة بةذثوة نةچوو. خةصکي ئـةو شـارة و دةوروبـةری نـةيانتواين ئـةم      

  بري خؤيان بةرنةوة. سووکايةيت و ئابذووچوونة لة

، دا لةشکری بـردة سـةر بابـل   ۵۴۰کةواية ئةو دةمةی وا کوورووش لة ساصي 

دا خـولی دةدا و   ةتةوژمی تثـداچوون گثژاوی ب کاروباری ئةو وآلتة تثکةولثکة و لة

ی حوکمـداری  »گؤبرياس«دا بوو.  وةفاداربوون بة فةرمانذةوا لةوپةذی نزمی و کزی

                                                            

  بةلشةسسةر، بةلشةززةر.و. -١
هةر لةو کاتـةدا پةجنـةی دةسـيت    : «۵،۶، بةشی پثنجةم، ئايةی پثغةمبةر کتثبی دانيال-٢

مرؤضثک خؤي نوانـد و بـةرةوذووی شـةمدان لةسـةر ديـواری سـپيکاری کؤشـکي پادشـا         
م ديت کة دةينووسی. ئةوسا پادشا ذةنگي بزذکـا  ـووسی و پادشا گويت بؤخؤم پةجنةکةــن

ئايةتة بة  ئـةم«و کةوتة دصةذاوکة و بةند و گرثی کةمةرةی شل بوونةوة و ئةژنؤی لةرزين. 
دةنثـرن و ئـةويش    پثغةمبةردا ة بة پادشای ناو دةبا. هةرچؤنثک بث بة شوثن دانيالــهةص

  لثکدةداتةوة.   یو سةرةوخنوون بوونی پادشا دث و بة ذووخانی بابل
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ذايکـردة الی   ١دادةنـدرا، » نةبووکةدنةسسةر«کة بة يةکة سةرکردةی » گووتيئووم«

دا بةبث شةذ و بةرةنگاری تواين بچثتة نثـو   ساصثککوورووش و ئةويش لة ماوةی 

وفاکی زيرةکانة تثکةوت و  سةرةتا بة فةند و فيک بابل. بةپثی گثذانةوةی هثرؤدؤت

تواين بةريانی چؤماوي سةرةکيي شار هةصبذث و هةصيگثذثتةوة و ئـاوا کؤسـپةکة   

  البةال بکا و دةسيت بگةيةنثتة شار.

کرانـةوةی شـار و پةرسـتگا چـؤل و      دةربارةی نؤژةن جاذنامةی کوورووش

و سـةرجةم   خاپوورةکان و گةذانـةوةی خودايـان بـؤ جثگـای خؤيـان لـة بابـل       

و ژياندنةوةی جثژنی ساصی نوث دةدوث. جا لةبةروةی کوورووش  ٢شوثنةکاين ديکة

دادةنـث،  پادشای تازه پياوثکی چاک و ذووذاستة و ذثز بؤ ذچة و ذثبازی خودايان 

[مةردووخ] جةماوةری بة سةر کردوونةوة و قةصةمي بةخشينی بـة سـةر    کمةردوو

کوورووش نةک تةنيا توانی دميةنی چةواشةکراوی خـؤی  [تاوانةکاين]دا کثشاون. 

دا هةصگثذثتةوة، بةصکوو تةواوي کؤخةکاين شاری خاوثن کردنةوة و  بة ديوی جوانی

دةی ـدا هثنا و ئاوا گلة و گازن هةژارانرةی نيوةخاپووری دةسيت بة سةر خانووبة«

  »لث بذين.

کـة نةبووکةدنةسسـةری    بةرچاوانةی بابل واوثدةچث ئةو کؤمةصة جوولةکة

دا لة يةهوودييةوة بؤ ئةم شـارةی  »يةهؤياکني«ساص پثشتر لة زةماين  ۶۰دووهةم، 

دابث کـة دةسـيت بـة سـةردا بگـرث.       ، يارمةتيي کوورووشيان٣وةدوورخستبوونة

                                                            

هةر » گووباروو«ی هةمان سةرچاوةی پثشوو، سيدين مسيت الی واية۷۴بةپثی الپةذة  - ١
لثمان تثکبچث  يةی پارسی»گووباروو«ی نثو دةقی گزنفؤنة و نابث لةگةص ئةو »گؤبرياس«

، کردی بة ساتراپ (مريهةرمث). ئةم ئةوةی کوورووش گةيشتة نثو شاری بابل کة هةر دوای
دواتر وةک يةکثک لة سةرکردة  هثرؤدؤت ة بث کة »گؤبرياس«پياوة ذةنگة هةر ئةو 

 باسی دةکا. باوةذپثکراوةکاين داريووش

2-J. Jordan, "Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/9"APAW 1929. 7 (1930), 48 (= U.V.B.I). 

  (ئثرثک). ئاننا لة ئوورووک -وا مةشهوورة کة ئةو دةوری گثذاوة لة سةقامگريبوونی ئث 
  .۱۰، ئايةی ۲۴کتثبی دووهةمی پادشاهان، بةشی  -٣
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تةسةل بـوون، بـةآلم پثيـان    دا تثر و  لةکانة لة تاراوگة و ديلیئةگةرچی ئةم جوو

جوامثرنةتريان لةگةص دةجووصثنةوة. بؤچوونی ئةوان لةم بابةتـةوة   وابوو ئثرانی

ـ  دةصـث کـوورووش سـةبارةت بـة      ی پـريؤزدا عـةزرا  ذاست بوو، هةروةک لة کتثب

و  فةرمانثکي خستة گةذ کة دةبث هـةموويان بگةذثنـةوة ئوورشـةليم    جوولةکةکان

ـ ـةنـؤژةن بکـان نـؤيـةی خـپةرستگ ـ ـةوة و ئ وپةالنـةی کـة    کـةل ةک و ـةو مش

. سةرةذای ئةمـةش  ١دةستی لث بة سةردا گرتبوون، بياندرثتةوة نةبووکةدنةسسةر

کـة  » ٣شيسبةسـةر «و » ٢لثببابثـذوو ز«تاقمثک لةو حةشامةتة بة پثشـةنگايةتيي  

ةو ـذةنگة جوولةکةيةکي ئاسايي بووبث، گةذانةوة سةهيؤن و خؤيان گةياندة الی ئ

. جةماوةرةکةی ديکة لةبةروةی کاروباريان ٤مابوونةوة کؤمةصة کةمةی لة ئيسرائيل

پثخـؤش نـةبوو دةسـت هةصـبگرن و      نلة بابـل ذمثنـی پةيـدا کردبـوو هثنـدةيا     

دا تينيـان بـؤ    بـة بـاری دينـی    بةآلم چونکة مةزنان و خاوةندی بابلی بگةذثنةوة،

  ری دةرپةذانديان پاص پثوةنابوون.اوانةوة، بةرةو باحنةدةهثنابوون و لةگةصيان 

                                                            

ا کوورووشی پادشا، هـةر ئـةم   د لة ساصي يةکةم: «۵و۳، ئايةکانی ۶، بةشی کتثبی عةزرا -١
فـةرمانی دا کـة ئـةو     کوورووشة پادشاية، سةبارةت بـة خانـةی خـودا لـة ئوورشـةليم     

خانووبةرةيةی قوربانييةکاين تثيدا دةژيان ساز و نؤژةن بکرثتةوة... . هةروةها ئةو دةفرة 
ــةر   ــة نةبووکةدنةسس ــودا ک ــةی خ ــةی خان ــذ و زثوان ــةليم   زث ــتگای ئوورش ــة پةرس ل

  ».  ئةستاندبوونی، بدرثنةوة و بگةذثنةوة شوثين خؤيان لة پةرستگای ئوورشةليم
  زةررؤبابثل؛ زةررؤببابثل.و. -٢
  شيشبةسةر؛ شثشبةزةر.و. -٣
دا پثرستثک لة ناوی ئـةو کةسـانةی کـة گةذابوونـةوة      لة بةشی دووهةمی کتثبی عةزرا -٤

بةآلم جياوازييةک هةية لة نثوان ئةو ژمـارة و ئـةو چةنـدةی کـة لـة کتثبـی        دةخاتةذوو؛
ئةم هةلـةيان لـة کـيس نـةدا.      هةزار جوولةکة ۴۰تا  ۳۰کةم  باسيان کراوة. النی نةحةميادا

ي کةسی زؤر دواتر عةزرا بوو بة جصةوکثشيان و لة ساصـي حةوتـةم   ۱۵۰۰کؤمةصثکی کةمتری 
  ی پ.ز)دا گةذانةوة.۴۵۸( پادشايةتيي ئةردةشثر
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  وةةفرةوانيي کوورووش: سياسةتی دةر اوانةوة و سينگح -۷
 ؛فرةواين بـوو  دا سينگ نی ئثراين بة باری دينیخاصي بةرچاوي فةرمانذةوايا

ةم ذثبـازة  ـداهثنةری ئازادبريی ئبؤتة گومانی تثدا نيية کة خودی کوورووش هيچ 

وونةی ديکة هـةن کـة دةيسـةملثنن کـوورووش     . گةلثک منيةمرؤضانة و وشيارانة

دةرةکی داوة، و  کرانةوةی زيارةتگا و نثژگةی چاک و پرياين بابلی ياريدةی نؤژةن

ـ  ةی. ـچونکة ئةوة بةشثک بوو لة هةصوثست و سياسةتی بريمةندانة و چاکةخوازان

ی ئيزةدمانگ »ناننا«وةندي گةورةی پةرستنی کة نا» خالديا«و » ئوور«بؤ وثنة لة 

گرت کة بؤ يةکةم » تثمثنؤس«بوو، کوورووش دةروازةيةکي تازةی لة بةرزةديواری 

ةيةکي پريؤز بة دةوری پةرسـتگای سـةرةکيي   رشوو وةکوو جار نةبووکةدنةسسةر

رسـتگاية،  گـای ئـةم پة  رشاردا کثشابووی. لةسـةر الديـواری هـةردک شـانی دة    

لة پةرستگاکانيش  ي خؤی ذادةگةيةنث و يةکثکيکوورووش دةسةآلت و بةرچاوبةرين

يةکثک لة گرينگترين ناوةندةکاين  . لة شاری دراوسثي ئوورووک،١نؤژةن دةکاتةوة

دةستوور دراوة بة چوار کـةس لـة ئةفسـةرانی پادشـا کـة بـة        شارنشينيي بابل،

بـةپثی داب و  « اراستين شوانان، کةوانداری پثويست دابني بکةن، واتة:مةبةسيت پ

                                                            

دا  لـة جـةغزی فةرمانذوايـةتی    کوورووش شـثوازی شـکؤمةندانةی پادشـايانی بـابلی     -١
، ئـاوا  پةژراندبوو. لةسةر خشتی کاصـی پاشـان سـوورةوةبووی ئثرثـک يـان ئـوورووک      

م »ئثزيـدا «و  کة ئثسـاگيال  ادشاي گةورة، کوذی کةمبووجييةمنم کوورووشی پ«نووسراوة: 
ذثز بؤ مةردووکی خودای  ئةو ئاوا لةسةر شثوازی پذشکؤی نةبووکةدنةسسةر» ساز کردووه.

  گةورة دادةنث.
See George Smith, TSBA II (1873), OPP.P. 148. 
Weissbach, Die Keilinschbriften der Achämeniden (1911) pp.8-9. 

» ئاننـا  -ئـث  «بؤ کةصتة و پاراسـتنی پةرسـتگةی    ئةو هةروةها لة شاری ئوورووک
کـوورووش، پادشـای   «ئاوا تؤمار کراوة:  بةشی تثخست. هةروةها لةسةر خشتةکانی ئوور

، کوذی کةمبووجييةی پادشای ئانشان. خودايانی مةزن تـةواوي  ئانشان هةمووان، پادشای
  »سةرزةمينةکانيان ئةسپاردةی دةستی من کردووة، منيش ئاشتيم بؤ کردن بة دياری.

UET I (1928), Na 194;UE IX (1962), 7-8; Antiqs. Jounnal III, No. 4 (Oct. 
1923), p.315 PI. XXV. 
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کـة هـةمان   » نةرييت ساآلنة، لةو سةربازگانةی وا کةوتوونة لثواری زثی گـةورة 

دا  . ئةم فةرمانة کة لة يةکةم ساصـي گـرياين بابـل   هةنگاوةکة هاويژراوة ة»فورات«

هـةر خثرايـةکي دوای گـرياين هةرمثةکـة      پادشا لثبذاوةدةرچووة، دةريدةخا کة 

ذثکخستنی ئيداری لة سةرتاسةری بابل بپـارثزث و پيـاواين پايةبـةرزی دةزگـای     

ين دبةذثوةبةرايةتيي کوورووش وةک تای تةوةرداس حـازر بـوون بـؤ بـةذثوةبر    

. ئثمـة لـة ذووی کؤمةصـثک ذاگةيانـدين     ١کاروباری ناوچة و مةصبةندة گرياوةکان

ةصگةنامةکاين ديکةوة بؤمان ذوون دةبثتةوة کة شثوة و شثوازی ذةمسي و هةروةها ب

وسةودای زثذينگـةران و   فرؤشی باغايت خورما، کذيين زةوی، کرثی کةشتی، سات

بةصــگةنامة  ۱۲دا تثپــةذيون. لــةو  ي خؤيــانيةويت ئاســايذة، بــة ـةشنـــلــةم چ

اونةوة، هةشتيان لـة  ردؤز کة لة ئوور بازرگانييةی سةر بة ذؤژگاری هةخامةنشی

  .٢دا نووسراون سةردةمي حکوومةتی کوورووش

ووسـان  يةکثک لةو تايبةمتةنديية ديار و بةرچاوانةی کة زؤرثک لة مثژوون

کراوةيـي و پيـاوةتی و لثبـووردةيي سـةبارةت بـة       داويانةتة پاص کوورووش، دص

ذاسـت.  سـةدةکاين نثوة  ٣يةکانیيهـةروةک شـوال   ؛شـکاوة  تثـک فةرمانـذةواياين  

جووآلنةوةی کوورووش لةگةص سث کـةس لـة ذکةبـةراين کـة بريتـی بـوون لـة:        

دةصث  ری ئةم ذاستةقينةيةن. هثرؤدؤتة، سةملثنو نةبوونيد ، ئاستياگکرؤزووس

ور بدرث، بـةآلم  دارثک ئا کوورووش بذياری دا هةتا کرؤزووس لةسةر کؤمای ليژة

هثنا و ذزگـاری  وةکوو موعجيزةيةک دةسيت وةبةر ي خودای يؤنانييةکان»ئاپؤلؤ«

بـةآلم   ؛دةستی هيچ ئادةميزادثک ئةم گذمشقةآلنةی بؤ نةدةکووژايةوة گةرچیکرد، 

چونکة لة بةم گثذانةوةية ناذةزامةند بوون،  مثژوونووسانی ديکة بة هةق سةبارةت
                                                            

1-R.P.Dougherty, Archives from Erech, Neo- Babylonian to Persian Periads 

(1933), P.34,No 102. The document was dated "Ist year of Cyrus, king of 
countries". 
2-Dougherty,op. cit.,Nos. 92,101.109. 
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 دا لةوتاندين ئاور و سووتاندنی مرؤض و تثوةگالين گذ، حةرام کراوة.  دينی ئثرانی

نووسان] نيزيکتر بوو لة زةماين فةرمانذةوايةتيي کة لة تثکذای [ديرؤک ١باکليدثس

ناية جةغزی ژيان، ذاستيي ذووداوةکة   پثی ساص دوای گريانی سارد ۴۰کرؤزووس و 

و دةصث کرؤزووس ويستوويةيت بة خؤ سووتاندن خؤی بکووژث. کةواية  دةگثذثتةوة

ذةنگة کوورووش لة چنگ ئاگری قوتار کردبث. ذةنگة ئةم بةسةرهاتة لة هـةمووان  

هةوتر بث، چونکة وةک يؤنانييةکان باس دةکةن، کـوورووش بـؤ بـةذثوةبردين    

دةکـرد. لثـرةدا    هةرمث و وآلتانی گرياو، ذاوثژی بة فةرمانـذةواياين ذابردوويـان  

کة هثندثک لة زانايـان  » ذووداونامةی نةبوونيد«پثويست ناکا هةتا ئاماژة بکةينة 

داوة و پادشای يان »لوو« ی»٢لی«وايان لثکداوةتةوة کة کوورووش پةالماری وآليت 

يي ئيدووک بة واتای ئةکةدئةوثی کوشتووة، چونکة ئثستا ذوون بؤتةوة کة وشةی 

. بثجگة لةوةش، نيشانةيةک بؤ ئةوةی ٣کوشنتةصچوونيشة نةک تةنيا شةذ و تثکه

دا نيية. تةنانةت ئةگةر بکرث  (لوو) دروست خوثندرابثتةوة لة گؤذثواتة  ،»لی«کة 

(لوو)ش خبوثندرثتـةوة، لثکدانةوةيـةکي ديکـةش هةصـدةگرث و زؤر     يان  »لی«بة 
                                                            

1-Bacchylides, ed .by R.C Jebb, Epinikion III,Lines 28 f., dated 468 B.C. 
Commentary onthis episode, see A.R.Burn, Persia and Greeks,P.42 and note 9. 
لة ذؤژهةآلت سـووتاندنی مريثکـی بـةزيو خـاوةنی پثشـينةيةکی لـةمثژين بـوو.        

بـة  دا نـانی ي ئاشووريية کة لة ئةفسانةکاين يؤ»ئووکني -شووم  -شاماش «ناسراوترينيان 
دا  ي برای دةيبةزثنث لـة کؤشـکي خـؤی   بانيپاص ناسراوة. کاتثک ئاشوور» سارداناپالووس«

 قةومانی ئـةم ذووداوة لةسـةر  .I ،۲۴۶، منروود و پامشاوةکةی ، ووتثنث. بذ: مالدوانسدةي
لـة  » کتثبخانة«بينای ئثزيدای  ،T .N،۱۲کوتثک فةرماين مريی دؤزراوةتةوة و لة ژووری  

وچاص بريتني لة:  کاالهـ پارثزراوة. منوونةی ديکةی خؤسووتاندن لةسةر ليژةی دار و چرپی
؛ ۱۰۶کتثبـی حةوتـةم،    ؛ هاميلکـار، هثـرؤدؤت،  ۱۰۷، کتثبـی حةوتـةم،   بؤگؤس، هثرؤدؤت

، کتثبی سةردةماين کةون [کتثبی پريؤز]، کتثبی يـةکـةمــی پـادشـايــان،بةشی   زميری
  .۱۸، ئايةی ۱۶

2-Pritchard,p.306.Sidney Smith, Babylonian Historical Text,p.112,line 16. See 

also p. 404 f; n.5. 
3-H.Tadmor."Historical Implications of the Correct Rendering of Akkadian 

dâku", JNES XVII (1958), 129. 
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ی دراوسـثی کـوورووش   »کاريا«ةرلة بووبث کة ب» ليکيا« وثدةچث مةبةستی وآلتی

بةبث شةذ و بةرةنگاری خؤی بة دةسـتةوة دا، چونکـة    گرتبووی. هةصبةت کارياش

دةرد و مةرةدی جريانةکانيان بچـن. هـةروةها    دانيشتووانةکةی لةوة دةترسان بة

 یئةکـةد دةقثکـي  دا ناوي هاتؤتة ئارا و جارثکيش »هييت«بةصگةنامةکاين  لة ليکيا

. ديسـانيش  ١اوةتةوةردؤز ي سووريا»ئووگاريت«شاری کةونارای لة باسی دةکا کة 

بکا،  ادی و نة ليکييذثی تثدةچث کة ذووداونامةی نةبوونيد لةم بذگةيةدا نة باسی ل

بث ئـةم دةقـة ناتوانـث     بةصکوو ئاماژةی بؤ سةر وآلتثکي ديکة بووبث. هةرچؤنثک

کوشـتووة.   بةصگةيةکي بذواپثکراو بث لةسةر ئةوةی کـة کـوورووش، کرؤزووسـی   

صـثن  ةدةبةسـتني کـة د   ئثمةش لثرةدا پشت بة گثذانةوةی مثژوونووسانی يؤنـانی 

  کوورووش گيانی ذزگار کردووة.

ی تثدا نيية کة کوورووش دوای ذووخاين يش گومان»ئاستياگ«سةبارةت بة 

دا  و گرياين ئيکباتان، بة ذثزةوة لةگةصی جووآلوةتةوة. لة ذاسيت ئيمپراتؤريي ماد

ةوة قةت باپريی نئاستياگ باوکي دايکي کوورووش و باپريی بوو، جا بؤية ناکرث 

جيـاوازة، ئةگـةرچی    بابـل دوايـني پادشـای    خؤی بکووژث. بابةيت نةبوونيـدی 

دةصث » ژؤزثفووس«و » ئووزثبيووس«بةسنت بة گثذانةوةی  بة پشت» ئابيدثنووس«

بـةآلم   ؛)(کرمـان  گـريا و دوورخرايـةوة بـؤ کرمانيـا     کة پادشای ئةسري ذثزی لـث 

، و دوژمنايةتيي کاهينـاين بـابلی   گةشةی نةيارانةی کوورووش دژی نةبوونيدبان

ببوو بة کؤسپثکی گةورة لةسةر ذثگـای چارةسـةرثکي جوامثرانـة و چاوپؤشـی و     

                                                            

1-J.Garstang and O.R. Gurney, The Geograpby of the Late Hittite Empire, 

، بةتايبـةت  »لووکـا «و » ليکيـا «بـذوانة: ليزگةی ناوي شـوثنةکان، سـةرزةميين   
و هـةروةها سـةرچاوة چةشناوچةشـنةکاين و باسـی بابـةيت تؤپـؤگرافی لـة         ۸۲الپةذة 

بـؤ   ، نامةی شـای ئووگاريـت   Ugaritica V, 87دا. هةروةها بذواننة: » هيتی«اپؤرتةکاين ذ
دا. باس و بابةتی سةبارةت بة ۲۳ناوي هاتووة لة دثذی  mât lukkaaکة بة » ئاالشيا«شای 

  .۸۹-۸۸، ل ۵هةل و هةصکةوتی جوغرافيايي لةو سةردةمةدا، يادداشتی 
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لثبووردين. ئةگةر بثتوو کوورووش چاکی لة سياسةت نةزانيبا، هيچ کـارثکي بـؤ   

   لثرةدا ذةنگة مةترسيدار بث.نةدةکرا و دةيزاين بةخشني

بة شـثوةيةکي دصـتةزثن    باشتری دةزانی و دميةنی مةرگی نةبوونيد گزنفؤن

وةرگـةذاو خةجنـةرثکي ذووتـی بـة      دةخاتة بةرچاوان. گزنفؤن دةصث شای بـةخت 

و وثدةچث  دا چاوةذواين مةرگة ی گةورةی فةرمانذةوايةتيي بابلردةستةوة و لة تاال

هـةتا   ،زادةی کـوورووش بـؤی چـووبن    ، دوو نـةجيم »گؤبريـاس «و » گاداتاس«

ذةنگة ئةو سةربوردة و نةزيالنـةی  «. سيدين مسيت ذاست دةکا کة دةصث: ١بيکووژن

باسی لثبووردةيي کوورووش دةکةن لةگةص شاهانی بةزيو، هةر دةنگةشةی سياسی 

ی نوث بةدی هاتبث، چونکة هيچ يدا زانيار لة کاروباری نثونةتةوةيي بووبث و دةبث

  »٢سةرکةوتة و باآلدةستثک نةيدةويست ناوی بزذث.

ناوي هاتووة، ذةنگة هةر ئةو  گاتاداس کة وةک يةکثک لة بکوژاين نةبوونيد

 و داريـووش  ٣هةرمثي ئييؤنييةکراية مري دا سةرکردةية بث کة لة زةماين داريووش

لـة پةرسـتگةی نيزيکـي مـةگنثزيا زؤر      لةبةر تثنةهثناين ذثزی کاهيناين ئاپؤلؤ

توندي سةرکؤنة کرد. تاقانة پثشةنگثک کة تواين کاهينانی ئاپؤلؤ خبوثنثتـةوه و  

 يةزداين بـة  سريوةی دةنگي دصنشيين«چونکة  ؛چاکةيان لةگةص بکا کوورووش بوو

شياريي سياسيي کوورووش ؤئةم منوونةية لة ه» ٤نةهانی، [هةزار] شةذی دةهانی.

ديين ، تاقانـة  بثگانةی وکةويت لةگةص کاهينان و پثشةواياين  سةبارةت بة هةصس

                                                            

1-Xenophon. Cyropaedia VII.V.29,30. 

2-Sidney Smith, Schweich Lectures, op. cit.,p.36. 

 مريهـةرمثي داريـووش   وکووذيي ئةم گرميانةية لةوةداية ئةگـةر بثتـوو گاداتاسـی    کةم -٣
ا زؤر گةنج و د هةمان گاداتاسی مريهةرمثي کوورووش بووبث، دةبث لة سةردةمي کوورووش

بوونة نةگوجناو نيية، بةآلم کةم  لة ذادة بةدةر پري بووبث. ئةم يةک دا لة ذؤژگاری داريووش
  وثدةچث وابث.

4-Sidney Smith, of. cit., p.41. 
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لــة جةنگــةی دامةزرانــدين ئيمپراتــؤريي مةبةســتثکة دةربــارةی کــوورووش کــة 

  دا ئثمة لثی ئاگادارين. هةخامةنشي

  
  لثداين سکة -۸

بة دةستی کوورووش بةديهاتثکي گرينگی تازةی لثکةوتةوة کـة   گرياين ليدی

گةلثک پذبايةخ ذةنگـی دايـةوة و ئـةويش لثـداين سـکة بـوو لـة نثـو          بؤ ئثران

 .دا کة زياتر بة هةصة دراوةتة پـاص داريـووش   قةصةمذةوی ئيمپراتؤريي هةخامةنشی

يةکةمني کةسة کة بؤ يةکةم جار لثداين سـکةی   دةنووسث کة کرؤزووس ١هثرؤدؤت

زثذ و زثوی پثکةوه برةو پثدان و سکةی دةگمةن و قورس کة وثنةی شـثر و گايـان   

پثی ذاگةياندووم، بةآلم وةک سثر ئثدوارد ذابينسؤن  ٢؛لةسةرة، وةپاص ئةو دةدرثن

هـةن کـة دووهـةميان لـة نثـو       ی کرؤزووسـی »شثر و گـا «ةرناسی دوو سکةی س

دا دؤزراوةتةوة و هـةردووکيان سـةبارةت بـة زةمـانی دوای      گةجنينةی فرةچةشن

دا لة دةريکـةکانی   کترن و بة باری قورساييوکرؤزووس و لة ستانداردی پثشوو سو

کةواية دةکـرث بگةينـة ئـةم    زثو زؤر نيزيکترن.  ٣لؤسةکانیـبةراييی ئثران و سيگ

 ؛دا کردة باو ی خؤیيئاکامة کة کوورووش بؤ يةکةم جار لثدانی سکةی لة ئيمپراتؤر

ـ ـهثناين کرثکاری شارةزای بثگانة بؤ پايتةختةکان کة چؤنبة چةشنثک  ران ـی ئث

ئاوا ی لث نةدةکرا، کةلک وةرگريان لةو دراوةش بؤ داين مووچة و مانگانة ـصؤـنک

ستاند. کةواية ذةنگة بتوانني تثبينی کردنی پاشةذؤژ و هثنانة ئـارای  پتری برةو دة

و شثوازة کؤنةکاين دارايي و  ذةوت سکة لة اليةن کوورووشةوة بة شؤذشثک لة نثو 

  بازرگانيي ئاسيای خؤراوا دابنثني و ئةمةشی خبةينة سةر هورم و شانةبةرزةی.

                                                            
1-Herodotus I. 94. the new issues of Croesus sperseded the older Lydian 
electrum currency. 
2-Barclay V. Head, Historia Nummorum (Oxford, 1911),p. 646. 

٣-Siglosکؤی)Sigloi يةکی دةريک.  ، بةرامبةری بيست): سکةيةکی زثوی کةونارای ئثران  
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  دين -۹
  

ثکمان بةصـگة سـةبارةت بـة    لو چةند شوثين ديکة، گة ةيو يةهوودي لة بابل

ـ يذووحي بـةرچاو و بؤمـان    ي کـوورووش هاتـة  يوردةيي و بةرچاوبـةرين وةتی لثب

دا  ديين نةتةوةيي هيچ دةمارگرژی و گرثيةکي لة بؤچوونیبة دةرکةوت کة سةبارةت 

اين لةسةر چ دا خودی کوورووش و جةماوةری ئثر بةآلم بةذاسيت لةو سةردةمی ؛نيية

واديارة کة هةم دينی چةنـد خـودايي لـة    ذووی گةلثک ژثدةرةوة  دينثک بوون؟ لة

ـ ـگومان پةسين ئاگر دةورثکي گرينگ دا هةبوون و هةم بث ئةو ذؤژگاری ئثرانی ة ـي ل

ةکاين ، يةکثک لة نشيمةنگا کؤن»نووشيجان«اوة. لة ثذدا گ ةکانی دينیداب و نةريت

يانةدا  کة سةر بة سةدةی هةشتةمي بةرلةزايني و نيزيکي هةمةدانة، لةم دوايي مادی

دا  ئاتةشـخانی ئاورگايـةکي لـة ژثـر خـاک      سـترؤناخ  دةيضيدکةندوکؤژة کراوة و 

ةگـةر بثتـوو لـة    دؤزيوةتةوة کة ئاگری پريؤزی تثدا کووژاوةتةوة. زؤر وثدةچث ئ

ــاص ــؤدؤرووس   وةب ــری دي ــانی دوات ــوورووش    ١کثش ــةرگی ک ــة م ــةبارةت ب س

 دا لـة سـةردةمي هةخامةنشـييةکان    بگةينة ئـةم ئاکامـة کـة ئثـران     خوردبينةوة،

ش، ئاورگايةکي زؤری تثدا بووة. هةروةها نيزيکـةی وةچةيـةک بةرلـة کـووروو    

ـ  ـ ـمةصبةندی باکووری ذؤژهةآليت ئثران کةوتؤتة ژثر بذشتی مام ةورةی ـؤستای گ

ناوةندي سةرةکيي چـاالکی و هةصسـووذانی   ». زةردةشت«دينی و پثغةمبةری ئثران 

واتة ئةو شوثنةی کـة لثـی ژيـاوة و بريتييـة لـة       ،کةوتؤتة خارةزم» زةردةشت«

ـ  ـذؤ. ذةنگـي ئةم»هريات«و » مةرو«ناوچةکاين  ةری ساصـي  ـة زةردةشـت دةوروب

دا، شـا ويشتاسـپي وةک مـةزنترين کةسـی ئـةو       ساصي ۴۲ی پ.ز. لة تةمةين ۵۸۶

ئـاخرين شـا   ئـةم شـاية   دةبث ناوچةية بردبثتة سةر ديين تازةی خؤی و واديارة 

                                                            

1-Diodorus Siculus XVII,114.4. 
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ا ساصثک دواتر سـةرزةمينی  . ذةنگة کوورووش کة پةجن١بووبث لة خانةداين خؤيان

ئةم پادشايةی خستة سةر قةصةمذةوی خؤی، ذاسپاردةکاين ديين زةردةشيت کاری 

ئةگةرچی هةتا ئثستا هيچ بةصگةيةک ؛ بث و تةنانةت ذةنگة زةردةشتيش بووبثتثکرد

،  و جثنشينةکاين بةرلة زةماين داريووش کة بتوانث بيسةملثنث کة دينی زةردةشتی

بةآلم زؤر وثدةچث پةيام و  ؛لة ئارادا نيية بووبثتة ديين ذةمسيي هةخامةنشييةکان

لة مثـژوودا کةوتـة کـارووس     يةکةم جارذاسپاردة پاکةکانی ئةم پثغةمبةرة کة بؤ 

 ةيت ئازادبريانـةی يسةبارةت بةوةی کة مرؤض ئازادةئاواتة، شوثنی لةسةر ذووحي

کوورووش دانابث. لةم دينة تازة بةهثزةدا، ئةمة مرؤض بوو کة دةبـوو پارسـةنگي   

بذانةوةی نثوان چاکة و  نثوان چاکة و خراپة و خثر و شةذ ذابگرث. تثکهةصچوونی بث

ايـةتيي نثـوان   ژذثگـای د   خراپة، بة شثوةيةکي بةرچاو ناسثنةری ديين ئثرانة لة

دةورثکی گرينگـی کـة ئـاور لـة      دينة لةگةصهثزةکاين ذووناکايي و تاريکايي. ئةم 

گثذاويةيت، يةکتر دةخوثنثتةوه و دةسازث.  دا ي کؤنتری ئثرانيدينةکاين فرةخوداي

                                                            

  Hening. Zoroaster, Ratanbai Katrak 1951-1949)دةبليوو.بی. هثنينگ، زةردةشت -١

Lectures)       نووسةر لةم وتارانةدا دةصث مثژووی ژيـانی زةردةشـت (زةرتةشـت) سـث ذثـی
. قسةکاين هثنينگ بة شثوةيةکي بةرچاو لة اليـةن  ۵۴۱-۶۱۸و  ۵۵۱-۶۲۸؛ ۵۵۳-۶۳۰تثدةچث: 

يةوة وةباصي بؤ دةکثشـرث کـة پثـی وايـة     »تثئؤدؤر بارکؤنای«نووسةری سووريايي، واتة 
مانگ پ.ز. لة دايـک بـووة. ئثئـؤدؤر بارکؤنـای ذةنگـة لـة ذووی        ۷ساص و  ۶۲۸زةردةشت 

ثکی ديکةی خةصکي مؤپسووئثسـتيا دژی ديـين   »نثئؤدؤر«کتثبثکةوة بةم ئاکامة گةيشتبث کة 
دا بـة نـاوي    لـة وتـارثکي  » مثـری بـؤيس  «يانـةدا خـاتوو    موغان نووسيبووی. لةم دوايي

)، P.538 )BSOAS XXXIII, 1970،»ثژنـةکاين زةردةشـتی  سةبارةت بـة ساصـژمثری ج  «
ی هثناوةتة ئاراوة و نةمانی زةردةشيت بـةگوثرةی ساصـژمثری   ۵۸۸-۶۶۵گرميانةی ساآلنی 

وذةمسـي دواتـری    حيساب کردووة. کؤمةصثک بةصگةی قايلکـةر سـةبارةت بـة ذث    ساسانی
رکثکی ديين بؤ بريةوةريي ساصـوةگةذی ذؤژاين مـةرگي   زةردةشيت بة دةستةوةن کة وةک ئة

بنةماصةکةی ذةچاو کراون و کة ساص و ذؤژی نةمانيان تثدا تؤمار کراوة؛ بةآلم بة بذوای مـن  
ديرؤکة کؤنةکاين هثنينگ دروستترن و سةردةمي زةردةشت نابةنةوة بؤ وةچةيـةک زيـاتر   

بــاس و دوان لـةم بــارةوة  بةرلـة کـوورووش و بگــرة هثنـدثک بــة کةمتريشـی دادةنـثن.      
  نةپساوةتةوة.
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بگةينة ئةم ئاکامة کة تثگةيشتين کوورووش لة پرسی بةخشـني و   ئثستا دوور نيية

  .ی پثشووباوةذانة بگةذثتةوة سةر ئةودادةوانی، سةرچاوةی 

  

  سرشيت کوورووش -۱۰
دا هةر بؤخؤيـان هـاوار    دةسکةوتة گةورةکاين کوورووش لة بواری لةشکری

دا بگثـذين،   دةکةن و ديارن، بةآلم کاتثک دةماهنةوث چاوثک بة سرشت و ذةوشـيت 

هةصـثنني کـة دميـةن و قةآلفـةتثکي      ناچارين سةر لـة کوورووشـنامةی گزنفـؤن   

کی ئاواتةخواستة و باشـترين فةرمانذةوايـةتی. ئـةم    هونةرمةندانةية لة پادشاية

کوورووشی گةورة وةختايةک وةدةردةکةوث کة لـة ذةويت  خواستةی  دميةنة ئاواتة

ـ  زةمان ژرا و يـةکجار  ودا کوورووشی گچکة، ئةو قارةمانةی کة لة مةيداين شةذدا ک

، ذاسـتةوخؤ  خـؤی گـرياوی   زؤر کةوتة بةرپةسـن و تاريفـاتی گزنفـؤين بـةکرث    

بة دروستی گوتوويةيت، لـةم کتثبـةدا   » موورثی گيلبثرت«ةرچاو دث. هةروةک وةب

ئيـزن بـدةن هـةتا لـةذثوة     » ذاستةقينة بؤتة سـةرگةردی فثرکـردن و ذاهثنـان.   «

بيسةملثنني کة گزنفؤن بة توندوتيژی بةرةوذووی ذاستةقينةکاين مثژوويی بؤتةوة: 

وةک  بة فثص و زؤرةملي داگري کـرا و کياکسـار   دا لة سةردةمي ژياين ئاستياگ ماد«

گثذانةوةی دصگری مردنی ئارام و « -» گيازی کچةکةی پثشکةشی کوورووشی نةکرد.

دصةذاوکةی کوورووش لةگةص بةسةرهايت مةرگي تاصی لة جةنگةی تثکهةصچووين  بث

ئةوة کةمبووجييةی کوذی بوو  ١»يةکتر ناگرثتةوة. پ.ز) ی۵۲۹( ساژثتةکانلةگةص ما

بةآلم ئـةم دميةنـةی قارةمـاين گـةورة      ؛داگري کرد نة خودي کوورووش کة ميسری

بريةوةريي هةصة و باوةذپثنـةکراوي کوورووشـة. کوورووشـی گـةورة لـة کتثبـة       

                                                            

1-W.Miller, Introduction to Xenophon’s Cyropaedia (Loeb edition, 1914) 

pp.IXX. 
لة کتثبی  دا لةگةص گثذانةوةی مثژووييی هثرؤدؤت مردنی کوورووش لة کتثبی گزنفؤن

  دا يةکتر ناگرثتةوة. يةکةم
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پةروةردگار «کة » مةسيحی خوداوةند«ارادا پثی گوتراوة پريؤزةکاين سةردةمي کةون

و پثغةمبـةر   هةروةها عـةزرا » پادشايةتيي تةواوي سةر ذووی زةميين باربوو کرد.

ئـةو  «کةوتوونة پثداهةصداين کوورووش و ئةشعيا سةبارةت بة وی دةصث:  ئةشعيا

  ١»دص و دةروون. شوانی منة و ئؤخژنی ذةزامةندمي دةخاتة

دةربـارةی هثرشـی    ی گزنفـؤن ةبـزانني ئةگـةرچی گثذانـةو    کةواية دةبـث 

کوورووش بؤ سةر ئاسيای بچووک تةواو لةگـةص ذووداوةکـاين مثژوويـي يـةکتر     

ناگرثتةوة، بةآلم لة ذووی قسةکاين گزنفؤنةوة شتثکمان سةبارةت بة چؤنيـةتيي  

ةوث و دةروويةکمان ـؤ دةردةکـةوان بـی ئيساـازی و سيـةربـي سـوونـبريوبؤچ

دةکرثتةوة. کوورووشی دووهـةم يـان کوورووشـي گـةورة وةکـوو پادشـايةکی        لث

دةبينني کة چةند  هةر بؤيةبةرزةفذی ذچةشکثن گةلثک لةو هةنگاوانةی هاويشتوون؛

هاوتا بـووة و   بابةتثک نووسراوة سةبارةت بةوةی کة ئةو سةرکردةيةکی تاق و بث

لة » پتثريا«پةالماری دوژمنی داوة و لة شةذةکانی بةراييی خؤی لة  ئؤنناپلچةشنی 

 ٢بةزاندووة. ئازايانة جووآلوةتةوة و بة هةصمةتثکي لةنةکاو کرؤزووسی کاپادؤکيية

و  ش بـؤ گرتنـی قـةآل   ووفرتی کـوورو  فثصجگة لةو باس و هةواآلنةی سةبارةت بة 

ـ ةخــقاميةی خةنيمانی خراونةذوو، مةبةسيت ديکةش هةن کة پشتگوث ن راون. ــ

بؤ وثنة دةصثن کوورووش توانيويةتی زؤر بة وريايي پةيوةندی لة نثـوان خـؤی و   

دا دامةزرثنث و چاکي لة ناخ و دةروونی زانيون و بة شارةزايي ترس و  سةربازةکانی

دا ئاوثتـة کـردوون و ئـةوةش بـة      ؤشةويستيي سةبارةت بة خؤی لة دصـی ذثز و خ

نيشانةی ديار و بةرچاوي لثزانينی سةرکردةيةکی ذاسـتينة دادةنـدرث. هـةروةها    

لــة ذاوةشــثردا، بةســةرهاتثکي  لةمــةذ مةشــق و ذاهثنــانی ســةربازانی ئثرانــی

ـ  سةرنج ـ ـذاکثشمان ب ـ  ؛ةـة دةستةوةي ـ ـدميةنث ـ  ة زؤرـک ک ـ ـچ ةگةص ئـةو  ـاک ل

                                                            

1-II Chronicles 36.23;Ezra 1.1-2; Isaiah 44.28;45.1. 

2-Herodotus I.76.77. 
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گومـان بةشـثک بـووة لـة      دا يةکتر دةخوثنثتةوة و بث بةردةتاشراوانةی ئاشووری

ونـةبث لـة    . ذاهثنانثـک کـة بـث   دا مةشقي ذاهاتنی ئةفسةرانی الو لة سپای ئثـران 

  ١خوازراوةتةوة. ئيمپراتؤريي پثشووی ئاشوورةوة

دةربارةی کؤمةآلين باکووری ئيمپراتؤری هةر هيچ شتثکي نةزانيوة و  گزنفؤن

دةچن و واديـارة ئاگـای    ايي و عةرةبی لث تثکيسووريايي و کاپادؤکيهةروابثتةوة 

بةآلم بذگةيةکي يةکجار  ؛گثذاويانة و ئاشوورييةکان لةو دةورة نيية کة بابلييةکان

بـةوردی   و ئةگـةر  نووسيوة سـةبارةت بـة کةوشـةنی بـاکووری سـووريا     دصگری 

پثداچوونةوةی لةسةر بکرث، ذةنگة بتوانـث ياريـدةری چارةسـةری يـةکثک لـة      

ـ   ة هثنـدثک لـة   ـهاصؤزترين کثشةکاين ئةمذؤ بث. کوورووش بؤی دةرکـةوتبوو ک

و وةبـن دةدةن و   شوورة و قةآلتةکاين سنووری بـاکووری وةکـوو کؤنـةبرين وان   

ومذی نةبذاوةی نثوان کةوشـةنةکاين   تةشةنا دةبنةوة و بوونة گرث و گرفيت مشت

ئاسيای بچووک و سووريا. هةربؤيه خؤی دايـة پـثش و قنيـايت بـة هـةردک الی      

اليـةنی   کثشةکة هثنا کة چةک دابنثـنن و لثـی گـةذثن ئـةو وةکـوو هثزثکـي بـث       

سةرةکييةکان دامـةزرث و هثزةکـانی هـةردک ال و     چةندنةتةوةيي لة قةآل و قامية

ةذنةوة و بـة سـنوورةکاين يـةکتردا    پجووتيارانيش بتوانن بةبث لةمپةر و بةرگر ب

يـةکانی   دةتوانث وآلمثک بـث بـؤ بـةرزايي   وچؤ بکةن. ئةم ذثگاچارةية ئةمذؤ  هات

  ٢و کةند و کؤسپي لةم چةشنة.» گوآلن«

کوورووش لة بـواری شـارةزايي لـة    وردبينی و بةرچاوذوونيي داهثنةرانةی 

بؤ يةکـةم جـار    کارثکي وای کرد کة ئثران دا، کاروباری لةشکری و بةذثوةبةرايةتی

ــانی و    ــةص شــارة بازرگ ــي سياســی لةگ ــةکي نيزيک ــوان و پةيوةنديي ــث نث بتوان

ازرگانان و بانکـدارانيان  ـدةوصةمةندةکاين ذؤژهةآليت دنيای يؤناين دامةزرثنث و ب

                                                            

1-Xenophon, op .cit., I.ii 9-11;VIII.i 38;I.IV.16-24. 

2-Xenophon, Cyropaedia III, 21. 
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ـ ؤ بــزؤربةيان بچونکة ئةوانة  ؛دا ذابکثشث ة الی خؤیب ة مـةزن زانينـی ئثـران    ــ

بةذقــةی دوژمنانــة و ذقةوةنانــةی نةبــذاوةی شــارة  خؤشــة کرابــوون و لــة ذق

بة خؤی و هثـزی توانـای    ميلثتووس هةر بؤيةوةذةز بوون.  ذقةبةرةکاين يؤنانی

دادةندرا، پثشوازيي لـة خؤتثـوةرداين    سؤو ئثفثس دةريايي کة بة ذکةبةری سارد

لـة   ئثران کرد و نةبوو بة پشتيوان و ياريدةری بةربةرةکاين و بةرةنگاريي يؤنـان 

  حاند داوةرووکانی سپای ئثران.

  
  وةکوو پايتةخت هةصبژاردنی پاسارگاد -۱۱

داگريسـاند، هـةر    بةشةمان بة ناوي پاسارگاد هةروةک چؤن سةرةتای ئةم

ن ذوون بؤتـةوة،  ئاواش بة باسثک سةبارةت بة ناوي کةونارايةوة کة ئثستا لثمـا 

» جةمشـيد  تةختی«ئةم شارة لةو بةصگة و شانيکانةدا کة لة قةآلی  ١دايدةکووژثنني.

ناوی هاتووة. » باشراکادا«و » باتراکاتاش«نووسراون بة  دؤزراونةوة و بة عيالمی

کة نـاوي پايتـةخت لـة نـاوي     ئةم بؤچوونة دصگرة دثنثتة گؤذ » ئيليا گثرشثضيچ«

بـؤچی   ٢ة.»وةشثن گورزی قورس«تايفةی پاسارگاد وةرگرياوة و ئةويش بة واتای 

ـ نکوورووش ئةو شوثنةی بؤ دانا اين و وؤی هةصـبژارد؟ نژيـار  ی پايتةختی نوثی خ

ديارة؟ بـة بـذوای مـن سـةرةداوی     صی کوورووش پثوةـپةيکةرتاشی چةندةيان شةق

ئثسـتا  «و دةصـث:   ٣ورووژاندوويةتی داية کة هثرؤدؤت پرسياری يةکةم لة بابةتثک

ؤی ـش کة کوورووـپثکهاتووة لة چةندين خثص و تايفة و ئةوانةی ک نةتةوةی پارس

ذاپةذن، خثآلتی گةورة و سةرةکی و  ةوة و پثی سةملاندن هةتا دژی مادةکانـردنـک

و  مارافيـايي  ،یپاسـارگاد  لـة:  نيبـريت ئةوانی تر تثبةستةيان بوون. ئةو خثآلتة 

                                                            
1-P.F. 908 mentioned  below p.595. Anciest name of Pasargadas, see Hallock, 
Persepolis Forification Tablets, p. 676 under Barrakataš. 
2-Interpretion of the name given by Ilya Gershevitch "Iranian Nouns and Names 
in Elamite Gard", in TPS 1969,168. 
3-Herodotus I. 125. 
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کـة   لة هةموويان ذةسةنترن. هةخامةنشييةکان» پارساگادييةکان«، کة ١یماسپيان

لة تـوخم و تؤرةمـةی ئـةوانن، يـةکثک لـة تايفـةکانی خثصـی         پادشاياين ئثران

واوثدةچث ئاماژةيةکي دروست بث کة دةصث کوورووش لـة تومخـةی   .» پاسارگادين

وچـؤی ئـةم مةصـبةندةی دةکـرد و      بوو کة هـات » ذةسةنترين خثصةکان«يةکثک لة 

دةسـةآلت   ، کاتثک ذؤنيشتة سةر تـةختی ي دووهةمي ئاشووری»سارگؤن«شين چة

  دا ساز کرد. پايتةخيت لة جةرگةی مةوتةين خؤی

بـة خؤشـفةذ دةهاتـة بـةرچاو، چونکـة       سةرةذای ئةمة خودی کارةکـةش 

وش تواين ذاسيت دةکةنةوة کة لثرة بوو کوورو پشت ٢دواتری يؤناينمثژوونووسانی 

 دا ترية و هؤزةکاين مـادی  دا زاص بث و لة ئاکام مادی بة يةکجاری بة سةر ئاستياگی

دةسيت پارسييةکان. تاقمثـک لـة تـوثژةران     سةريان وةبةرهثنا و دةسةآلت کةوتة

تـرين  وةرگرتـووة کـة گرينگ  » ٣کـوور «ووبـاری  ذدةصثن کوورووش ناوي خؤی لـة  

  ٤ئاوةذثي ئةم مةصبةندة بوو.

سةرةجنام نؤرةی دانةوةی وآلمي پرسياری دووهةمة کة دةيهةوث بزانث داخوا 

؟ ئثمـة بـؤ ئـةم وآلمـة     ديـارة پثوةچةندةی شةقصي ذةسةين کـوورووش   پاسارگاد

و بـة کـةلک   » کـارل نيالنـدثر  «ياريدةي ين کة بة »سترؤناخ دةيضيد«قةرزدارباری 

وةرگرتن لة شـثوة و شـثوازی تـازةی شوثنةوارناسـی، جياوازييـةکانی نثـوان       
                                                            

و » مـارافيؤيي «، »پاسـارگادة «دا نـاوی ئـةم خثآلنـة ئـاوا هـاتووة:       لة بةشـی يةکـةم   -١
  و.».ماسپيؤيي«
و  . سةرکةوتين يةکجارةکي لة خـاکی پـارس  XV ،۳،۸؛ سترابؤ  V,S,VII،پؤليانووس -٢

  دةميشقی لةم بةرهةمةدا: وةدةست هاتن. هةروةها بذواننة نيکؤالسی سنووری پاسارگاد
Jacoby, FGr Hist IIa, p. 367, and note in Nonesuch Herodotus I. 128.I. 

جـا  ». کـوذ «يان دةکرث بکرث بة » کؤر«دةبثتة  و بة کوردی» کُر«دا دةنووسرث  لة فارسی -٣
ئةگـةرچی بثتـوو لـة    ». ئـؤ «بووبث بـة  » ئوو«دا وای لث هاتبث و  ذةنگة لة درثژاييي زةمان

؛ بـةآلم لثـرةدا هثنـدثک    »کـوورووش «نـةک » کؤرش«دةصث  خــؤمـانی نـةگؤذين، کـورد
  شياوترة.و.» کوورووش«وردة تثبيين زمانةواين هةية، بؤية نووسينی 

  ، واديارة ئةمة ناوي پثشووی ذووباری پؤلوار [پؤلضار] بووة.۳و xv ،۶، سترابؤ -٤
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لةگةص جثنشينةکاين بؤ ذوون کردينـةوة. ئـةم    نژياروانی و هونةری کوورووشيان

لـة کتثبـی   بةتايبـةت   ١رةچةشنةکاين زانستی،بةصگانة لة نثو بآلضؤک و گؤضارة ف

  دا وةبةرچاو دثن.»پاسارگاد«ی نکاسةبارةت بة کةندةوکؤژةچذوپذ و مةزنی 

***  

  

                                                            

1-See especially David Stronach in Iran I-III (1963-6) and Nylander, " who 

wrote the inseriptions at Pasargadae? and Ionians in Pasargadae. 
 



 
 

  

  

  

  
  4شي  هب

  
  دةگاتة ئثرانئةسکةندةر 

  

وزؤر ذثگای لة  کثشةي نةبووين سةرچاوةی پتةوي باوةذپثکراوي بةربآلو کةم

و  رذاسـيت پةيوةندييـةکاين نثـوان ئثرانييـةکان    توثژينةوةيةکی مثژوويـي و سة 

گرتووة. نةبووين هةر چةشنة بةصگةنامةيةکي تؤمارکراوی ديرؤکـی و   يؤنانييةکان

لةم بابةتـةوة، بـةناچار هـةر چةشـنة      هةبوونی تؤزقاصة سةرچاوةيةکی ئثرانی

لة اليـةن   سةربوردةی گريانی ئثران یرؤک و گثذانةوةتثکؤشانثک بؤ نووسينی دي

وگـؤص دةکـا، بةتايبـةت کاتثـک ئـةم پةيوةندييانـة        تووشی گرث ئةسکةندةرةوة

کةوثتةوة. وةکـوو ديـارة سـةبارةت بـة سـةرةتای      دة لثتثکةآلوبوونثکي کاتييان 

دةســتةوةية، بــةآلم لةبــةر  قؤنــاخی يةکــةم ســةرچاوةيةکي زؤری يؤنــاين بــة

وةختـةی خؤيـان،    گؤذی حوکمی پثش و هثنانة خسنترژی و بةالی خؤدا ـارگـدةم

کاتثک نووسراوةکانيان دةکةونـة بـةر لثکؤصـينةوة و پثداچوونـةوة، بـة بـاری       

 هثـرؤدؤت  بـؤ وثنـة  نـاکرث.  دا بـذوايان پث  گـرث  ريي ذاست و بـث دةرکةوتين زانيا

اپييةکانی ئثران دةخاتـةذوو کـة لةگـةص ليزگـةی دوورودرثـژی      ساترپثرستثک لة

 دا تازةگةريي ئةوتؤی تثدا نةکراوة جياوازة و بة هيچ بارثک لة بثستوون داريووش

بگرم. بؤ منوونـة هثـرؤدؤت دةصـث     خةی دةتوامن ئةم دوو جةللةية پثکبصثی ئؤ کة

بووة، بةآلم خؤ ئاگامان لثية کة  اوکی داريووش مريهةرمثي پارسي ب»پويشتاس«
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ئةو زةمانی پلةيةکي ئاوا هةر نةبووة و بةصـگةنامةکاين ئثـراين دةريدةخـةن کـة     

سـةبارةت بـة ئةسـکةندةر     ٢و هريکانيا دانـدراوة.  رتبة مريهةرمثي پا ١ويشتاسپ

ارترة. ئةگةرچی سةرچاوةکانی ديرؤکي هـةر  ةش ناخؤشتر و نالةبمبارةکة زؤر لة

خول نـاخؤن و سـنووری دةپـةذثنن، بـةآلم      دا تةنيا لة جةغزی بةصگةکانی يؤنانی

هثندة بة دةوری کةسايةتيي ئةسکةندةردا دةسووذثنةوة کة تةنانةت سةبارةت بـة  

بـؤ   وگؤصـيان  مثژووی خودی يؤناين سـةردةمي ئةسـکةندةريش بـة دژواری گـرث    

ئةگةرچی هةر نةبث چةندين سةرچاوةی مـؤر و سـةربةخؤش هـةن و     ؛ دةکرثتةوة

سةبارةت بة دوايني  دا ئثمةش لةگةص چوارچثوةی گشتيي باسةکة ئاشناين. لة ئثران

ـ    ية، دةکرث بصثني هيچ سةرچاوةپادشايانی هةخامةنشی  ةکی وامـان پـث شـک ناي

و نـةبث. بـارودؤخی ذابـردووی زؤربـةی ذووداوةکـان هـةر بـة         زنةيةکي  هـةبث 

دا هةتا ئةندازةيةک هةر  بثتةوة. لثرةش نوقآلنةيةکي گشتی دةکرث سةروبةری وثک

سةرچاوةکاين سةبارةت بة ئةسکةندةر جاروبـارة چاوثکيـان بـة سـةر قؤنـاخی      

 دا گثـذاوة و ئثمـة پشـتيان پـث دةبةسـتني. ئـةم       بنةبانی سةردةمی هةخامةنشـی 

ئةســکةندةر نــةبث، باســةکةيان ذاســتةوخؤ ســةبارةت بــة  ئةگــةرثدةرانــةش ژ

ومـةرجی   ان بة دةستةوة نادةن و لة بابـةت وردةکـاريي هـةل   مزانيارييةکي ئةوتؤ

 ٣سـةرجنن.  سةردةم و بارودؤخی هةل و هةصـکةوتی جوغرافياييشـةوة لـثص و کـةم    

سؤز و دةرکردنی  ئةوانةی ذووداوةکانيان گثذاوةتةوة تووشی دمارگرژی و شةپؤيل
                                                            

 باوترة.و.» ويشتاسپ«، بةآلم »هيستاسپ«لة دةقةکةدا نووسراوة  -١

2-See M.A. Dandamayev in G. Walser (ed), Beiträge zur Achämenidengeschichte 
(Wieisbaden, 1972), 19f, 23 (Historia Einzelschriften 18). 

وخواسی سةبارةت بة ذثگاوبان و ئةو ذةوگةيـةی کـة ئةسـکةندةر پثيـدا      بةتايبةت باس -٣
گرتوون کة زؤر جاران هـةر سـةرةدةر لـة ذةوگـةی گشـتی       ذؤيشتووة، بة ئةندازةيةک تةم

و  رناسی لةم بواردةدا دةکرث ياريدةر بث. لة ذؤژهـةآليت ئثـران  دةردةکرث و تةنيا شوثنةوا
وآليت ئةفغانستان، کة بؤ نووسةراين يؤناين نائاشناية، سةبارةت بة ذةوگةی تثپـةذينی  

کردنةوةيـةک نـاکرث. ذووداونامـةی شـةذةکانيش لـةم مةصـبةندةدا        ئةسکةندةر هيچ ذوون
  وکووذی تثداية. زؤريان کةم
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حوکمی نابةوةخت و هةصگثذانةوةی ذووداوةکان بوون و لثکدانةوةيان دژوارة، هةر 

بؤية دةبث ئةمةگداری کةسـثکي وةکـوو هثـرؤدؤت بـني. ديسـانيش سـةرکةوتين       

دا بة خاصثکی وةرچةرخان دادةندرث و هةرچةند ناکرث  ئةسکةندةر لة مثژووی  ئثران

نة بةرباس، بةآلم هةوص دراوة ئةو مةبةستانةی کـة  اين خبرثکلثرةدا هةموو اليةنة

  ١سةبارةتن بة سةربوردةی ئةسکةندةر لة ئثران و گرينگن دةسبژثر بکرثن.

ی پ.ز. ۳۸۷/۳۸۶، کاتثـک ساصـي   »تيـژ بري«ناسراو بة  دووهةم ئةردةشثری

سياسةتی ببةستث، ذوون بؤوة کة هةصوثست و  تواين پةمياين ئاشيت لةگةص يؤنان

دا و  بة پارة ياريدةی يؤنانييـةکانی  سةرکةوتوو بووة. ئةردةشثر دا لة يؤنان ئثران

 و ي نثوانيانی قؤزتةوة و تواين بةو ئاوات و ئاکامة بگا کة داريووشيهةلی ناتةباي

ومـةرجی   بة هثزی لةشکر و چةک پثی نةگةيبوون. ئةردةشثر ئاوا هةل خةشايارشا

بوو بة پايتةخيت دنيای  بوونی ئثرانييةکاين ذةخساند و وای لثهات کة شووش زاص

 ۲۰ وای لثهات. ئةم پثشةنگايةتيية» ذؤم«هةروةک چؤن دوو سةدة لثرةوبةر  ؛»ئثژة«

کـة ئةگـةر   و بـذياری دا  دا پادشا بةو ئاکامة گةيشـت  ۳۶۶ساصثکي کثشا. لة ساصي 

هـةر  بدا بة قازاجنی دةشکثتةوة، »تثبثس«گةشةی  وبثتوو ياريدةی دةسةآليت بةرة

بةآلم  ؛بکرث تثبثسفةرماين دا هةتا اليةنگری لة  دا و ئاتثن لة حاند ئيسپارت بؤية

بـوو بـة هـؤی ئـةوةی کـة       تثبـثس قةت نةهاتين ةذاپةذينی مريهةرمثةکان و دةر

 کارگثذان و کاربةدةستاين پادشا لة يؤنان ئةو خاصة الوازةيان بؤ دةرکةوث و ئيتر

، پادشـای تـازةی ئثـران،    ٢نةکةنةوة. دواتر، ئةردةشـثری سـثهةم   اليةکي وای لث

ؤذی و وردةوردة پثی لةسةر بةهثزبوونی دةسةآليت ناوةنـدی داگـرت و   ارةکةی گب

                                                            

ناسان وةک نـةريتثک ياريـدةی    اخةوة خوثندکاراين بواری ئةسکةندةرناسی و ئثرانبةد -١
يةکتر نادةن. ئةو خوثنةرانةی لةگـةص مثـژووی ئةسـکةندةر ئاشـنا نـني و سـةبارةت بـة        
سةردةمی  کةونارا و دواتری تووشی گريوگرفنت، دةتوانن لةو بةرهةمانـة بـذوانن کـة لـة     

  دا ناويان هاتووة. سةرچاوةکان
  .و.ئؤخووس -٢
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بوونةوةی دةسـةآليت تـازةی    ذةويت هةصوةشانةوةی ئيمپراتؤريي پةک خست. قوت

بةرةبةرة بؤشايي و کةلثنی بذانةوةی بذشيت باآلدةستيي ئثـراين پـذ    مةقدوونيية

 ان و هانـداين هةرمثـةکان. فيليپـی   ذنگثدا کةوتة پيال کردةوة و لة ئاسيای بچووک

و هاوپةميانـةکانيان لـة    و ئـاتثن  کةم لة زةماين بةزاندين فؤکيس دووهةم، النی

 کـةم خـؤی بـة ئاآلهةصـگری يؤنـانی      ةوة، ذثگای خؤش کرد هةتا کةم»۳۴۶«ساصي 

  . نيةکانگري دابنث، دژی بةربةرا

و حوکمدارثکي فةيلةسووف بة ناوی  ووثژ و پثکهاتين نثوان فيليپ واديارة وت

بوو لة باکووری ذؤژاوای ئاسيای بچووک،  ، کة دؤست و خزمي ئةرةستووهثرمياس

 ة گـوثی پادشـای ئثـران   بلة هةصآل درا و لة اليةن چةند دوورخراوةيةکی بةخشراو 

سـاص   ۶۰هاوکات بوو لةگةص قؤناخثک کـة پادشـا دوای    تةواو. ئةمةش گةيشتةوة

ي يبگرثتةوة و بتوانث بةکـذيزی و يةکييـةت   ذاپةذين، توانيبووی سةرلةنوث ميسر

بـدا کـة بيباتـةوة سـةر دؤخـی       ئيمپراتؤری زيندوو بکاتة و دةسةآليت وا پةرة پث

ــ ةردةمی خةشايارشــاســ ــة پادشــای ئثران ــي ذثککةوتن ــاس و هةواص ــةم ب ي ـ. ئ

نواند. هثرمياس لة دار درا و کاتثـک فيليـپ    سيت پثثهةصبةزاندةوة و لةذثوة هةصو

بوونـة   بؤخؤی بدؤزثتةوة، هثزةکانی ئثرانی پثيةک لة داردانثل هةوصی دا هةتا جث

هانی و هةر لةو هةذةتةدا پادشـای ئثـران لـة     اری خةنيماين و شکستيان پثبةسد

  ؛ذاسپارد و پةيوةنديي لةگةص داگريساندن هثزةکانی خةنيمی مةقدوونيی نثو يؤنانی

کة بة کةلثن و قـوژبن و خاصـة    بةآلم لةم کاتةدا پيالنةکاين نثوخؤی بارگای ئثران

خؤی  ازانني، بوونة هؤی تثداچوونی ئيمپراتؤريي ئثران. کاتثک فيليپوردةکاين ن

ئامادة دةکرد،  تثبثسو  بؤ شةذی کؤتايي و يةکالکةرةوة دژی هاوپةمياناين ئاتثن

انی خؤی بـة نـاوي بـاگواس لـة     بة دةست يةکثک لة وةزيرةک سثهةم ئةردةشثری

ي کـردة فةرمانـذةوا و   »ئةرشـةک «واس گدا کوژرا. ئةوسا بـا ۳۳۸سةرةتای ساصی 

تووشی قةيران و ساز ناوةندی ئيمپراتؤری  واديارة بؤ ماوةی سث ساصي چارةنووس
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يشـی  »ئةرشـةک «برای پادشای تازة و دواتر خودی  ،واسگئاژاوة دةبث. پاشان با

و دةمةدا له ترسی ئةوةی نةکا ئيمپراتؤری بکةوثتة بةر هةذةشة، بةپثی لةکوشت. 

لـة  » کؤدؤمـان «، کةسثکی ئازای خواردةسـتةی بـة نـاوي    سةرچاوة يؤنانييةکان

 داريووشـی «دا بـة  ۳۳۶ي ساصـي  يدؤزييـةوة و لـة کؤتـاي    بةربابثکی هةخامةنشی

ی ناودثر کرد و تةخيت پادشايةتيي نايـة بةردةسـتی. سـةرةجنام کاتثـک     »سثهةم

لثبذاو بوو، بؤی دةرکةوت باگواس خةريکة سـةری ئـةويش    کة الوثکي ،داريووش

دةسـةآليت بـة    گثذانة، لثي وةخـؤ کـةوت و کوشـيت و    بةرث و سةرقاصي کةتنثدات

  ١.زايني پثشی ۳۳۵گرت و ذةنگة ئةم هةنگاوة نةگةذثتةوة بؤ بةرلة ساصي  دةستةوة

بةآلم  ؛لة ماوةی ئةم ساآلنةدا مةقدوونييةش تووشی پةشثوی و ئاژاوة ببؤوة

دةستيان پثکرد و  انگ درةنگتر دوای هةرای ئيمپراتؤريي ئثرانمئةم ذووداوانة چةند 

ـ    هثندثک زووتـريش بذانـةوة. هـةر ئـة     اوةی دوو ـم بذةجياوازييـة لـة نثـوان م

ةردة و شثواوييةکةدا، ئةگةرچی کةمة، بةآلم گرينگة و کارثکي وای کـردووة  ببگرةو

حکوومةتی ناوةندی توانی يةيلة مةقدوونهةتا ذووداوةکان زؤريان پثوة زياد بکرث. 

دا  ی هةخامةنشیياتؤرخثرايةکی جصةوی کارةکان بة دةستةوة بگرث، بةآلم لة ئيمپر

بـةردان و   ومـةرجی دةسـت لثـک    لةبةروةی الوازی و خؤنةبزاوتنی حکوومةت هةل

هثنابوو، بووژانةوةی دةسةآلت ذةوتثکـي شـلی   ی بةدييهةصوةشانةوةی ئيمپراتؤر

دةپثوا. کاتثک قؤناخی يةکةمي کثشمةکثشةکان دةخةينة بةر لثکؤصينةوة دةبث ئةم 

  چاو بث.بةر خاصةمان لة

                                                            

1-The evidence for the chronology is most clearly set out discussed in 

K.J.Beloch Griechische Geschichte III.2.(Berlin. Leipzig. 1923), 126-131;  see 
also the chronologyical appcndix at the end of This chapter-The Greek name of 
Darius III is puzzling,; in the Akkadian sourcs his personad name is 
Artašata/Artašata; see A.Sachs, AJAH II (1977)143. presumably attempting to 
render a compound of Atta. 
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و  تثبـثس ی بردةوة و تـواين  »کرؤنيا«شةذی  دا فيليپ۳۳۸ييزی ساصي لة پا

ئةوةی کةس بريی خؤذاگرتنی لة ئاسـت زةبـری    بشکثنث . لةو ذؤژگارةدا بث ئاتثن

 بثجگة لة -شکايةوة و ساصي دواتر دا پ هةبث، زؤروکةم دةسةآليت بة سةر يؤنانيفيل

صـيان  ةتثکذای يؤنانييةکانی بةرةو ئاشيت و يةکييةتی پاص پثوةنا و لةگ -ئيسپارت

ذثککةوت و خؤی بوو بة سةرکردةی گشتيي هثز چةکدارةکاين يةکييةتی و جصـةوی  

ةيانـد و لـة بـةهاری    شـةذی ذاگ  دةستةوة گرت. يةکييةتی دژی ئثران کارةکاين بة

، واتة بةئةزموونترين سةرکردةی فيليپ، پةالماری ئاسيای »پارمثنيؤ«دا ۳۳۶ساصي 

وبـآلوی بـؤ دةکـرا، تـوانی زؤربـةی       بچووکی دا و لةبةروةی ئثران شـةذی پـرش  

 دادؤخةکةچی لةم بارو ؛تةوةدا بشکث بگرث و دةسةآليت بة سةريان شارةکاين يؤنانی

گثـژاوی نثـو ئةنـدةروون کارةسـايت لثکةوتـةوة. فيليـپ کچـی پياوماقووصـثکی         

ي دايکي شازادة ئةسکةندةری تةآلق دا و لـة  »ئؤليمپياس«خواست و  مةقدوونييةی

کؤشکي دةسةآلت دةريپةذاند و دووری خستةوة. ئةسکةندةر لة نيشتمانی ذايکـرد و  

ی درابوو، بةآلم لةگةص مريثکی کاريايي کةوتـة بازنـةی   ئةگةرچی ئيزين گةذانةوة

پيالنگثران و دؤستان و ياراين دوورخرانةوة بؤ تاراوگة و داهاتووی خؤشی تاريکي 

ی خؤيان اليان نةدةدا و کيژی ادةنواند. پارمثنيؤ و بنةماصةکةی لة ذث و ذچةی پادش

اين ئاسـيای بچـووک   بارمثنيؤ مثردی بة مامي شاژنی تازة کرد کة کاتی پـةالمارد 

ياريدةی پارمثنيؤی دابوو. ئةم کار و هةنگاوة هةصـةيةکی لثکةوتـةوة. فيليـپ لـة     

هةصـبةت   ؛کـوژرا دا ۳۳۶جةنگةی شايي و زةماوةندي کةنيشکي خـؤی لـة پـاييزی    

گومان بة فيتی ئةو دةستةوبةستةيةی هيوادار بوون وةختايةک ئةسکةندةر بثتة  بث

کاروباران بة دةستةوة بگرن. ئةسکةندةر کة لةو سةر دةسةآلت بؤخؤيان هةوساری 

ساصةی پذ نـةکردبوو، لـةناکاو بـة خـؤی و هثزيکـةوة       ۲۰کاتةدا هثشتا تةمةين 

ی دايکي ئةسکةندةر »ئؤليمپياس«ا. کاتثک کر لثدةرکةوت و وةکوو پادشا پثشوازی 

ــانی    ــةی گوم ــةس لةوان ــد ک ــةی و چةن ــپ و کچةک ــةی فيلي ــةوة، بثوةژن گةذاي
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کرا، کوژران و ئةسکةندةر بـة دةسـةآلتةوة لةسـةر تـةخيت     دة لثان ذقةبةربووني

حکوومةت پاصي دايةوة. پارمثنيؤ سةری وةبةر بارودؤخی نوث هثنا و زاوای تازةی 

ـ    ـ ـخؤی پصيشاندةوه و ئاوا تواين بچثتـةوة سـةر دؤخ ـ ـي و دةسـی جاران ي ـةآلت

  ١ذابردووی بپارثزث.

يي هثلـثين هثنـا کـة دان بـة     شای تازة تينی بؤ حکوومةتانی نثو يةکييـةت 

دا هبثنن و پةميانةکاين زةماين باوکي لةگةص نوث بکةنـةوة. کاتثـک    دةسةآلتةکةی

سةرقاصي شةذ بـوو لةگـةص   سةرلةنوث ذاپةذی، ئةسکةندةر  بة دنةی ئاتثن تثبثس

اتثک هةواصةکةی بيست لة ماوةی و ک کاين باکوور و ذؤژاوای مةقدوونييةة»بةربةر«

دا هاتة سوثی ئةو شارة و پةالماری دا و بةپثی بـذيارثکي پثشـووتری    چةند ذؤژان

، خاپووری کرد و ئةوانةی مابوون بة ديلی گـرتن و وةکـوو   هاوپةميانانی يؤنانی

ةی وورـي و شـايـزی دةريـن هثـکؤيلة فرؤشتنی. ئاتثن لةبةر هةبوونی بةهثزتري

نةهاتووی، بةخشرا. ئثستا هةم ئةسکةندةر و هـةم يؤنـاين بـة پثگـة و      لة گريان

و يؤناين خثرايةکي  مةقدوونیگةورةپياوانی  ومةرجی خؤيان دةزانی. لة ئاسيا هةل

دةر بـةآلم ئةسـکةن   ؛بکةونـة شـةذ   گةيشتنة ئةم ئاکامة کة دةبث لةگةص داريـووش 

ـ  ةکـان »بةربـةر «سةرپشک بوو کة ذاسپاردةی باوکی بؤ لثـدانی   ـ ـب ةرةجنام ـة س

دا ئةگةر ئةو بـريی لـةو    ئةستاندنةوة. لة ذاستی بگةيةنث و ببثتة جصةوکثشی تؤصة

کارة کردبثتةوة، بؤی دةرکةوتووة کة ذثگايةکي دةربـازبوونی ئـةوتؤی نـةبووة.    

هات و بةتاص مابؤوة و دةبوو لـة دوو ذثيـان يـةکيان    ةی جرينگةی لث نةدةنخةزث

                                                            

1-For the Hellenic Leagus see H.H.Schmitt(ed.) Die Staatsverträge des 

Altertums III (Munich, 1969), no. 403; for Alexander's renewal (?) 404. 
 مـةرگی فيليپـی  «و ئةسـکةندةری جثگـرةوةی بـذ: باديـان      دةربارةی نةمانی فيليپ

دا لثشاوی وتاران لووزةوی  سةبارةت بة مةرگی فيليپ، لةم ساآلنةی دوايي». V«، »دووهةم
  جثية. وةی پثرستةکةيان بثبةستووة کة لثرةدا نووسينة
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هةصبژثرث: يان بة شةذ و سةرکةوتين دواتر خةزثنـةی پـذ بکاتـةوة يـان بـةوةی      

  پاشةواری باوکييةتی حباوثتةوة.

دا سـپای خـؤی تـةيار کـرد و لـة      ۳۳۴ئةسکةندةر لة سـةرةتاکانی ساصـي   

کة هثشتاش لـة   تةنيا شارةی ئاسياةوة ذؤيي بؤ ئابيدؤس، واتة ئةو »ؤستسثس«

ژثر دةسةآليت مةقدوونييةدا بوو. هةرا و ئاژاوةکاين مةقدونيية کارثکي وايان کرد کة 

ــةی  ــة  زؤرب ــةکانيش ب ــةوث بکشــثنةوة. ئثرانيي ــةناچاری ل قؤشــةنچييةکاين ب

گة لة ئابيـدؤس  ان جيسةرلةنوث تواني ی ذؤدثسیمثمنؤنسةرکردايةتيي لثزانانةی 

ان ـةيـؤشتـةی پـازگـةربـةوة و سـرنـتةواوي ناوچةکاين سةر لثواری دةريا بگ

کة فةرماندةی دةستةيةک سةربازی پيشةيي بوو، توانيبووی  مثمنؤنلث دامةزرثنن. 

ی خزمايةيت دامةزرثنث و ژن لة بنةماصةی ئارتابـازی کـوذی فارنابـازی    يپةيوةند

بوو. سـةبارةت بـة ژمـارةی     دووهةم ئةردةشثری گةورة خبوازث کة ئةويش زاوای

چةکدارانی سپای ئةسکةندةر بؤچوونی جؤراوجؤر لة ئارادايـة و نـاکرث بـةوردی    

هةزار سوارة  ۵هةزار پيادة و  ۳۲ژمارةيان دياری بکرث؛ بةآلم ذةنگة بريتی بووبث لة 

» ئانتيپاتثر«بوون. سپای بةهثز لة الی  ان مةقدوونیيةکي کة هثندثک کةمتر لة سث

ــا    ــة ئورووپ ــةوة و ل ــتبووية دوای خؤي ــکةندةر خس ــة ئةس ــةوة ک ــة مابوون   ب

جثگرةوةی مـريی دانـابوو. تةنگـةژةی دارايـي کؤسـپثک بـوو لةسـةر ذثگـای و         

شةذ دامـةزرثنث. ئةسـکةندةر بـة الی شـارة     گرياو بؤ  نةيدةتواين چةکداری بةکرث

دا تثپةذی، چونکة لةم کاتةدا ئةم شارانة يـان لـة اليـةن هثزةکـاين      يؤنانييةکان

دوژمنةوه داگري کرابوون، يان حکوومةتةکانيان نةياری بـوون. دوای بـذينی ئـةم    

  ةی سةرةکييـةدا بنکـةيـاوچـةم نـکة ل» زثليا«ذةوگةية ذاستةوخؤ هةصيکردة سةر 

  بوو. ئثران

ئثستا پثويستة سةبارةت بةو سپايةی کة دةهات هةتا الپةذةيةکي تـازة لـة   

بکاتةوة و پثشةنگی داهاتين ذؤژگارثکي نوث بث، چةند  و ئاسيادا مثژووی ئورووپا
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و هثزی سـوارة بـة بذبـذةی     مةقدوونی ١ةکانی»فاالنکس«مةبةستثک خبةينةذوو. 

چؤن چاکـة   پشتی ئةم سپاية دادةندران. ئةمانة هةر ئةو چةکدارانة بوون کة فيليپ

کردبـوون.   دا مةشـقي پـث   وپثکـي  ئاوای ذاهثنابوون و لةوپـةذی ئازايـةيت و ذثـک   

 ۱۵۰۰فاالنکسةکان پثکهاتبوون لة شةش لةشکری خثآلتی کة هةرکام بريتـی بـوون   

سةربازی مةتاصداری تايبـةت کـة ئـةوانيش دةبوونـة سـث       ۳۰۰۰چةکداری پيادة و 

، بةآلم ئثستا »قورسةچةک«کةسی. پتر بةم قؤشةنچييانةيان دةگوت  ۱۰۰۰لةشکری 

توثژةران اليان واية کة تةنيا پووزةوانـة و کآلوةزرثيـان وةکـوو هثـزی پيـادةی      

دا  کةی ئةزموونةکاين سـپادارانةی قورسةچةکی يؤناين وابووة کة فيليپ لةبةر تيش

قؤصيان دةکردة  وگؤذثکيان تثدا بةدی بثنث. سةربازةکانی وی زرثی بث توانيبووی ئاص

ئةگةرچی ئةم کـارة   ؛هةصدةسووذان و ئاوا چاکتر لة قورسةچةکاين يؤنانی نبةريا

بـةرةنگاری   دثنان، بةآلم زؤر گرينگ نةبوو، چونکة ئةوان بؤ شةذی پتری برين پث

ر و ـووکتـي بچـانـؤنـی يـلة مةتاصي قورسةچةکان نذانةهثندرابوون. مةتاصةکانيا

بث دةسگرة بوو کة ئةوةش بؤ بةربةرةکاين باش نةبوو. کةواية هـةردک دةسـتيان   

هبةژثنن کة » ساريسا«بةتاص بوو هةتا بتوانن نثزةی درثژ و سامناک و دةسکةداری 

يةکـةی   يلؤ قورس بوو. بؤ شةذی دةستةويةخةش هةرک ۵/۶تا  ۵/۵گةز درثژ و  ۵/۵

گـؤذی   زؤر چـاک و هثنانـة  وجووصی خثرا و مةشقی  قوصةشريثکيان پث بوو. بة جم

دا ئةگـةرچی   خؤپاراسنت نةبوو. لة ذاستی ، هثندةيان پثويست بة»ساريسا«نثزةی 

هةر سةرچاوةيةی بة چةشنثک باسی ژمارةی کوشتة و زاماری سپای ئةسکةندةری 

ووة و جثگای متمانة نني، بةآلم وثدةچث کة سپای پيادة کةمتر تووشی خةسـار  کرد

بووبثتةوة. هةصبةت دةبث لة بريمان بث کة سةردةمي کةونارا سةرکةوتن بة واتـای  

بوو. بةزين کـارثکي وای دةکـرد کـة پـاش تثکهةصـچوون زؤر کـةس        خةساری کةم

                                                            

١-Phalanx» :کة پثکهاتبوو لـة چةنـد ذيـزی پاصـةوپاص و      هثزی پيادةی مةقدوونی» فاالنژ
  تثکچذژاو، کة نثزةی ذيزةکاين دواوة لةوانةی پثشةوه درثژتر بوو.
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بوون و پتـر لـةو شـوثنانة    دةکوژران. مةتاصدارةکان هثزثکي تايبةت و هةصبژاردة 

ـ  ـ ـشةذيان دةکرد کة پياواين سووکةصةچةک پثويست ب ـ ـوون. م ی ـةشق و ذاهثنان

ئاژواين ئةسکةندةر لةو سـةردةمةدا. سـوارةی    باشيان ببوو بة ذةمزی خؤش هةرة

و بةوردی بؤمان ذوون نةبؤتةوة کة ئـةوان  » هاوذکثفان« مةقدووين پثکهاتبوون لة

زاداين مةقـدوونی   گومان سوارةی نةجيم ابوون، بةآلم بثچؤن و لة کوث دامةزرثندر

بوون. ئةوان سةرةتا بريتی بوون لة هةشت هثز، کة يةکيان پاسةوان و پـارثزةری  

کةس بوون و دواتر پثهةآلچوون و ذثکخرانةوه.  ۱۸۰۰دا  خودی ئةسکةندةر و لة پثش

ةنگـة زرثـی   وچؤصيان بؤ ئثمة ذوون نةبؤتةوة، بـةآلم ذ  وبةرگ و چةک جؤری جلک

پؤشيان بة سةر خؤيان هةصکثشابث و بة کآلوخوود و قوصةنثزةی دووفليقانة و  بةژن

ار بووبن. هثندثک سةرچاوة باسی قةصغانيشيان کـردووة  يةتذميب درثژ و مششثر 

کة وثدةچث وابث. ئةوان لة قؤصي ذاسيت هثزی سوارة دةچةقني و ئةسکةندةر بؤخؤی 

لـة قؤصـی چـةپ     ئةسکةندةر سوارةی تثسـالی  ذاستةوخؤ سةرکردايةتيي دةکردن.

ئةم سوارانة هثزثکي تاقانةی تةواو وةفاداری يؤنانی بوون و بة بـاری  دامةزراندن. 

واتة کؤمپانيؤنةکان دةدا. زؤربةی  ،»هاوذکثفان«دا شانيان لة شانی  چةندی و چؤنی

ئـــةرکی دژواری ذاوةســـتان و ســـةرکردايةتيي دةکـــردن و  جـــاران پـــارمثنيؤ

بةرةنگاربوونةوةی هثزة هةصبژاردةکاين دوژمنيان لة ئةسـتؤ بـوو. جگـة لةمانـة     

هـاوثژان، کةوانـداران و    واتـة قؤچـةقانی   ،سةربازانی سووکةصةچةک و پسپؤذان

  ١ئةندازيارانيش خؤيان دةنواند.
                                                            

1-D.I7 gives a decailed army Iist, but there are textual errors in it and it may not 

be wholly reliabie. The other sources (both quoted and surviving) give varying 
totals. See P.A. Brunt's tabulation in his LCL edition of  Arrian, vol I (1977) pp. 
lxixff; it is followed by a brief, but uscful diacussion of the army as a whole. 
On the infantry, see R.D. Milns, Historia xx (1971) 186 ff; on the cavalry, Brunt 
[VIII].On the armarnent, see G.T.Griffith, proceedings of the Cambridge 
Philogical Society (1956-7),3 ff. and (especially for the sarissa and its use) 
Markle [VIII], Markle suggests that the hyspaspists Were ordinary hoplites and 
that only the tribal regiments regularly carried the sarissa and (consequently)→ 
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بةشـاين سـپا    شـان  فرةذةنگنالةشکری و شةذنةکةری کؤمةص و يةکةيةکی 

بازرگانان و پيشةوةراين سادة و ئاسايي، پثشةوايانی دينـی،  زووتن. هةصبةت دةب

بؤ لةشکر و پـةالماردانی ناوچـة و مةصـبةندی     کة بوونيان -پزيشکان و ذووپثوان 

تثدابوون و هةروةها کؤمةصثک ئةفسـةری هةواصـگری کـة     -نةناسراو پثويست بوو

ـ    نـةوة بـوون، لـة سـپا     يثچپ پثچان و لـث شارةزای زمانی بثگانـة و شـثوةی هةص

دانةدةبذان. يةکثک لة نيشـانةکانی سـةرکةوتووبوونی ذووپثـوان و ئةفسـةرانی     

هـةرمث و مةصـبةندة    وگؤصـي سـةيری سـپا بـوو بـة      گـرث  هةواصگری تثپةذيين بث

دا. مةبةستثکي نائاسايي هاتن و کؤبوونةوةی ذووناکبريان بـوو کـة    نةناسراوةکان

زؤربةيان لةو جةنگةدا کة ئةسکةندةر بؤ ماوةی سث ساآلن ذةنگة لةگةصی دةبزووتن. 

ش هـاتنب. ذوون  هـةر بؤيـة  خوثندبووی لةگةصی ئاشـنا بـووبن و    الی ئةرةستوو

نةبؤتةوة کة داخوا لة سةرةتادا چةند کةس بوون و پاشان چةندی ديکةيان لث زياد 

ي خوشکةزای »کاليستثنثس«ن بوو بووة. يةکثک لةوانةی هةر لة سةرةتاوة وثذايا

ئةرةستوو و مثژوونووسی بةرزةجث بوو. ئةو بة شثوةيةکي ذةمسي ذووداوةکـاين  

وشانةوةی ناوبانگي ئةسکةندةر. ئاماجنی ةتؤمار دةکردن و دةزانني بوو بة هؤی در

 ئةسـکةندةر و ي يسةرةکيي کاليستثنثس جةخت و پثداگری بوو لةسـةر کامـذةواي  

ذاپةذاندين ئةو ئةرکةی کة يةزدان پثی سپاردووة و بةم شثوةية ئةسـکةندةری لـة   

بةرچاوي هاوپةمياناين يؤناين پتر شرين دةکرد. وةکوو ديارة ئةسکةندةر بة شوثن 

فرؤش  ئاماجنی بةرزدا هةنگاوي دةناو زؤری خؤشی لة نووسةراين دةصةچة و قةصةم

نووسان و هونةرمةنـداين  ريان و ديرؤکانيش نووسةران و شاعنةدةهات، بةآلم ديس

هاآلبوون و هةر بة شـوثن ئامـاجنثکی هاوشـثوةدا ذچـةيان دةکوتـا.       ديکةش تثی

فةيلةسووفان و زانايان زؤر تامةزرؤی ديتين ئةو جيهانة تازةيـة بـوون کـة سـپا     
                                                                                                                                                  
→lighter armour and shieids, and that, in the time of Alexander all, 
macedonians (including cavalry) were trained to use either weapon, as the 
situatior required, For a brief general diacussion see R.D Milns in Alexander le 
Grand 87ff.[III]. 
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ؤذ ، ئةوةندةی پياوي وريا و پسپدةيگرت. کاتثک لةشکری ئةسکةندةر گةيشتة ئثران

، يـش لـة کـايت پـةالمارداين ميسـردا     »بناپارت ئؤنناپل«لةگةص بوو کة تةنانةت 

  ئةوةندةی وثذا نةبوون.

بؤی دةرکةوت کة سـپايةک لـة ئاسـيای     بگاتة زثليائةسکةندةر بةرلةوةی 

(کؤچابـاس)   نيکـووس بچووک و لـة نثـو مةتـةرثزةکاين لثـواری چؤمـاوی گرا     

ي تثکهةصچوون و وردةکارييةکاين ذوون نني، چونکة بـة  يچؤنيةت ١چاوةذوانييةيت.

، ئةسـکةندةر بـة گـوثي    ئارريـان دوو چةشين جياواز گثذدراونةوة. بةپثی دةقـی  

نيوةذؤ لة  پثشنيار و ذاسپاردةی پارمثنيؤی نةکرد کة هةتا بةياين ذاوةستث و پاش

ي سـپا  ـانـةيـةی بـدةنووسث سب ديؤدؤرووسة تثپةذث و پةالمار بةرث. چؤماوةک

 ئارريانبث هيچ بةرهةصستثک لة چؤماوةکة تثپةذی و لةوبةری بةستثن شةذ قةوما. 

انگةشة ذاناوةستث و تثکهةصچوونةکةی ئـةو  بوةک هةميشة دةيکاتة چاووذاو و لة 

 يـزة ) ئـةو ذ I,15,1بوون ئـاوا دةگثذثتـةوة: (  بةستثنة لثژةی ئثراين لثی دامـةزرا 

هةزار  ۲۰سةربازانةی بة ئارامي هةصکشابوون، توانيبوويان بةستثنةکة هةصبوثرن و 

 ئارريـان بوون. ذوون و ئاشـکراية کـة    دا سةربازی يؤنانيش لة ذيزی سپای ئثران

دا هـةر چةنـد    انگرياواين يؤنـاين لـة سـپای ئثـر     زؤری پثوةناوة، چونکة بةکرث

وون. چؤماوةکـه تـةنک و تةسـک و    ـةزارثکي سووکةصةچةکي مةشق پثنةکراو بـه

ةی کؤسپ و گرثی نةهاتؤتة بـةر. ئةسـکةندةر لةوبـةرةوة کـة     وپةذينة لثدان و لث

سواراين ئثراين کة لة بةستثن ذاوةستاون ی ذوانيويةيت، بؤی دةرکةوتووة کؤمةصة

ـ    هةتا بةرةگةی لـث  ةيار نـني. لةبـةروةی ئـامرازی شـةذ و     بگـرن، زؤر سـاز و ت

لةپـذ هاتؤتـة    -باصي ذؤژاوا يان ذةنگة ئثرانی -سوارةی ئثران وچؤصي سپای چةک

 بةرباس و بةذوونی نةناسثندراوة، ذةنگه وا باش بث کة هةر گثذانةوةکةی گزنفؤن

                                                            

1-On these men see prosopography in F. pfister, Historia x (1961). 30ff. with 

the entries under their names in Berve. 
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دوو  ،و دةصث: ئةوان جگة لة مششثرني دةناسپثشتر چاکی  پشت بسةملثنني کة دوو 

نثزةی لةباريشيان پثية بؤ هاويشنت و زةبروةشاندن. ديارة لـةو دووانـة يـةکيان    

داويشتة خةنيم و ئةوی ديکةيان بؤ شةذی دةستةويةخة دثناية هةژاندن و دةستيان 

ــة ق ــةدةدا. ذةنگ ــث بةرن ــةکانی ول ــي مةقدوونيي ــةيان مةتاص ــةنثزةی دووفليقان  ص

 ئةنگاوتبث، بةآلم ذمبی درثژی قورسةچةکانی سپای خةنيم لة نثزةی ئثرانييـةکان 

).دةصثن پياوان و I.15.5يش ئةمة دةسةملثنث (ئارريانوةشاوة و  زةبری چاکتری پث

ئةسپاين ئثرانی لةبةروةی کةوتوونة بةری بةرذؤژةوه، تاو لة چاويان چـةقيوة و  

ـ    شةذيان  ـ ـبؤ نةکراوة و ئةگةر ئةسکةندةر هـةتا بـةيانی ذاوةسـتابا ئ ة ـةم گرثي

ةوة. ئــةم کــارة بــة مــةرجثک لــةذثوة شــةذی يدةذةوی و ئاکامةکــة هةصــدةگةذا

هةصگريساندبث نيازی بة دينت و هةصسةنگاندين ئةسکةندةر نةبووة. هةصبةت ئاوری 

پثي باشـترين  تثکهةصچوونةکة زمانةی کثشاوة، بةتايبةت کة مريهةرمثـةکان بـة  

بـةآلم   ؛نةرييت ئثرانی، بة شوثن خودی ئةسکةندةردا دةگةذان و لثـی خـةفتابوون  

 بـؤ وثنـة  ومةرجةکة هةر خثرايةکي گؤذا و ئثراين بـةزين و چـوار سـةرکردة     هةل

گرياوان و سث کةس لة ئةندامانی بنةماصةی پادشايةتی کـوژران.   فةرماندةی بةکرث

ـ   گرياوانةی ما ئةو يؤنانيية بةکرث ی هثلثنـی  ية يةکييـةت ـبوون، وةکـوو غـةيان ب

و ديارة ئـةم هـةنگاوة کةسـاين     سزادران و بؤ کاری زؤرةملي نثردرانة مةقدوونيية

  ١ديکةشي ناهومثد دةکرد.

                                                            

١-VI,Janke ون: ئارريان (لةگةص تثهةصچوcf.p. 16 (I.13 گثذانـةوةی  21-19؛ ديؤدؤرووس .
کردنـی   سوودة، ئةگةرچی چةند جارثک هةوصي داکـؤکی لـث   خةياآلوييانةی ديؤدؤرووس بث

ناسني) ئةو جؤرةی باسی جثگة و شوثنةکان  دراوة (بذ: دواتر). سةبارةت بة تؤپؤگرافی (جث
 .Badienهةصناکذث، بذ:  از لثص و تةماوين و دميةنةکان هيچيان لثس دةکا خاصی چارةنووس

"Granicus",[VII]  ی  »ئارريـان «؛ ئةگةر بةوردی بذوانني دةبينني کة گثذانةوة جياوازةکانی
؛  and Bosworth.II.2,114-27;93‐271بة هةصة لثکداوةتةوة و کةوتؤتة داکؤکی کـردن لـة   

ديؤدؤرووس، سـةبارةت بـة    .III.4.14 ؛ بذ: هثلثنيکا  .IV 2.9,IVi.2.16 ;IV.3 ;9،گزنفؤن
  بذ: کوورووشنامة. وچوصي چةکداراين ئثرانی چةک
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و ذاوثژکارانی، ئةسکةندةريان بة کةم گرتبـوو.   وةکوو ديارة پادشای ئثران

 نشـينان  وذثي بةستثن گريانی ذث و بة ديل لة مةقدوونيية گومان ناکؤکيي سياسی بث

دا بة هةصةی بردبوون. ئةوان دةبوو دوای ئةوةی سپاکةيان لة ئاسيای ۳۳۵لة ساصی 

و  يةکـةم  وةشا، ذثبازثکي ديکـةيان ذةچـاو کردبـا. داريووشـی     بچووک زةبری لث

دا  دا دؤذابوون، بةآلم بةگشتی لة درثژخايـةن  ارشاش لة چةند تثکهةصچوونخةشاي

ئةو تؤآلنة بوون، کـة   و ساالميس ئيمپراتؤری سةرکةوتةی شةذةکان بوو. ماراتؤن

سـاص   ۶۰پاش  سةدةيةک دواتر تةنانةت بةبث شةذ و لثکدان، وةرگريانةوة و ميسر

لةو مةزنانـة بـوون کـة دةيـانتوانی      ةنوث کةوتةوة بةرذکثف. هةخامةنشیسةرل

چاوةذث بن و پاش ماوةيةک تثهةصچنةوة و لة تثکؤشان نةکةون و سةرکةوتوو بن. 

وةکوو پادشايةکی شـةذکةر و ئـازا هةصـبژثردرابوو و گةآلصـةی      داريووشی سثهةم

باری. گةآلصـةکان درثژخايـةن و دوو   دة لث مريانةی تيي ذاستينةیتازةی، مةزناية

کرابوو بة  مثمنؤن. ذةوتة بوون و کةلثنثکي وايان بؤ هةصة و هةتصة بوون تثدا نةبوو

چةکدارةکان لة ئاسيای بچووک و ذثی پثـدرابوو کـة ئـةم     ةسةرکردةی گشتيي هثز

ةنـدی تينـی بـؤ    گةآلصةية بةذثوةبةرث، بـةآلم پـثش قـةومانی شـةذةکة هـةر چ     

وة سةر کة دةيگـوت بـا نـةچني و لـة     ؤمريهةرمثةکان هثنا قسةکةی خؤی بؤ نةچ

گـةذثن شـةذةکة پـةل     دا بةرةوذووی خةنيم نةبينةوه و لثـی  مةيداين تثکهةصچوون

و مةقدوونيية بچثتة  ئةسکةندةر لة يؤنانهةتا دوژمنايةتی لةگةص  ثتة ئورووپاوبا

يدةيان. مثژووی دوو ساصي ذابردوو دةريدةخست کة بـةذثوةبردنی گةآلصـةيةکی   يار

ن ئةم فةرمانةی پثدرا دةبـوو  ؤئةوتؤ کارثکي ئاقآلنةية و بووز دةخوا. کاتثک مثمن

وةبةرچاو بگـرث و  ژينگة بژيوی سةر ذثی خةنيم تثدابةرث و سياسةتی سوومتانی 

چونکة مريهةرمثةکان ئـةم   ريووشدا بةآلم واديارة ؛پثشوةچوونی پووچةص بکاتةوة

پثشنيارةيان کردبوو، پثی ذازی نةبوو، کةچی پياوانی بةرفةرماين شا کةسـانثکي  

 بايةخ نةبوون. بةم شثوةية قةآلی سةرةکيي مثليت و هاليکارناسووس کةلک و بث بث
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نةدراوی کةوتة بةر  ةبث دةست لثخؤيان ئامادة کرد بؤ بةرةنگاری و ئةم ناوچةية ب

دا  يـبةآلم گةآلصةی سةرةکي پةسند کرا و لة گةرمةی بةذثوةبردن ؛چنگی ئةسکةندةر

شا کةوتة کؤکردنةوةی هثز هةتا يان دوژمين پةالماردةر هباذث يـان ناچـاری بکـا    

  بکشثتةوة.

يشی بردة »دسار«گرت و خةصکةکةی بةخشی و  لةم کاتةدا ئةسکةندةر زثليای

دةسـتةبةر کـردةوة، واتـة بةرپرسـان و     يةکانيشـی   بةرذکثفي و ئازاديي ليديايي

جثی ئثرانييةکانيان گرتـةوة. هـةر بـةم شـثوةية هـةرمثی       کارگثذانی مةقدوونی

ت بـة شـارةکانی يؤنـاين    سةرةجنام سةبارة سؤثسفگريا. لة ئثيش »نؤئيليکداس«

سةبارةت بـة مـةزنان و سـةروةراين     بذيارثکی درثژخايةين دةرکرد. يؤنانييةکان

وخواسـثک   ناخؤشةويستی و ذقثکيان دةرنةبذی و هـيچ بـاس  خؤيان هيچ  ئثرانی

ادا دةربارةی پـةالماردانی سـةربازگة يـان ئـازاردانی نوثنـةرانی پادشـا لـة ئـار        

نيية،بةآلم زؤر بة توندی ذقيان لةو حکوومةتة زؤرةملی و سـةرةذؤيانة بـوو کـة    

و دواتر  دا ئةسکةندةر جارثک لة ئثفثسؤس ياريدةی ئثرانييةکانيان دةدا. لة ذاسيت

بة پةلة بگرث و کةوتة نثوان هةتاکوو بةر بة تؤصة و سزادانی  لة شارةکاين يؤنانی

ئاوا ئةم پياوانةی قوتار کرد. ئةسکةندةر لة ئثفثسؤس چاوی بة شاندی دوو شاری 

کـردن مـرياين    کةوت کة حکوومةتةکاين خؤيان ذووخاندبوون و داوای لـث  ثدراوس

پثشوو ئازاد بکةن. بؤ هاتنةدی ئةم کارة پارمثنيؤی نارد و هاوکات سـةرکردةيةکی  

و ئييؤنييـة و سـةقامگريکردنی    ديکةی بة مةبةسيت ذزگاريي شـارةکاين ئـائؤلی  

ـ  دمثوکراسی نارد و ذثگای بؤ خؤش ـ ـؤيان خبـکردن هةتا ياسای تايبةتی خ ة ـةن

ـ ـةذ و بـگ ـ ـاج و پيت ـ ث ـاکيشی پ ةخشني. ئـةم هةصوثسـت و هـةنگاوة دواتـر     ـب

  ١دووريانةکانيشی گرتةوة.
                                                            

ئةسـکةندةر و شـارةکاين   «بذواننـة: باديـان،    سةبارةت بة شارةکاين يؤناين لة ئاسيا -١
ةربـارةی ذاپـؤريت ئارريـان خبةنـة     وؤرس د  . هةروةها يادداشـتةکانی بـؤس   IX،»ئاسيا

 ←بوون و ذةنگـة چووبنـة پـاص يةکييـةتيي هثلثنيـي     » ئازاد«بةرچاو. شارةکان بةذواصةت 
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لثـرة   بـةآلم ئةسـکةندةر   ؛مثليت پاش بةرةنگاربوونةوةيةکي سـةخت گـريا  

دةدؤذثنث. ئةسکةندةر جگة لة چةند  مثمنؤنتةمايةکی گرت کة وثدةچوو کايةکة بة 

يةکانی هاوپةميانانی يؤنـاين کـة    نةبث، تةواوي هثزة دةريايي يةکي ئاتثنیثگةم

لةوةی لةگةص دوژمـن بـةرةوذوو بـن، ناردنييـةوة شـوثين      ربة کؤی کردبوونةوة،

ةيـان  جار ئـةم دةکـرد،   وةکوو هةميشة کة ئةسکةندةر ذاوثژی پث خؤيان. پارمثنيؤ

پثی وابوو کارةکةی هةصةية، بةآلم ئةسـکةندةر بـؤی   هةر بؤيةقسةی چؤوة پاش و 

دا لة چـارةی خـؤی    ی دؤذان لة شةذثکی دةريايييذوون کردةوة کة ناتوانث مةترس

کةوثتـةوة. لـة   دة لـث ةی نثـو يؤنـاين   واژبنووسث، چونکة ئةم ذووداوة هةرا و ئا

ئةزموونيي هاوپـةميانانی يؤنـاين    سةرچاوةکانی ئثمةدا ئةو تةنيا ئاماژةی بة بث

کردووة کة ذةنگة تووشی تثشکانی بکةن. ئةوةی ذاسيت بث ئةو ئثستا دةيزانی کـة  

مةلةواناين دةرياوانيي يؤناين پشتيان پث نابةسترث و تةنانـةت ذةنگـة دةنگـؤی    

وبث. ناردنةوةی هثزةکاين دةريايي هةصمةت و پةالمارةکةی خةيانةتيش لة ئارادا بو

ةبث بةصگةی پتـةو خـؤی لـث نـةدةدا.     بخستة مةترسی، واتة ئةو گثژاوةی کة ئةو 

ئةوةی باسی کـرا بـةرچاوترين لثکدانةوةيـة سـةبارةت بـة ماکـة و نثـوةرؤکي        

  ١ذاستةقينةی شةذی پريؤزی هثلثنی.

ةنانـةت لـةو بگرةوبةردةيـةدا    دوای ماوةيةک ئاکامي کارةکـة دةرکـةوت. ت  

دا و بةذواصةت دةيهةويسـت بچثتـة ياريـدةی    هثزی دةنگ  ئةسکةندةر بةرةو کاريا

                                                                                                                                                  

دا نوثنةراين ئةسکةندةر هةصياندةسووذاندن و  ، بةآلم لة ذاسيتئثستاکة کة ئارريان دةصث→
  دةبوو فةرمانةکانی ئةو بةذثوةبةرن.

بثتةوة و دةصث ئةسکةندةر قسةی پارمثنيؤی بردؤتـةوة  ذةنگة ئةوةی کة هثندة دووپات دة -١
وای کـرد هـةتا ذقـی    کـة دةصث ذووداوی گـؤگـامـلة پاش، بگةذثتةوة سـةر کـاليستثنثس

ووثژانة بةوردی لـةو بابةتانـةدا هـاتوون کـة باسـی نةسـةملاندی        لث هةصبگرث. ئةم وت
گـوتی:   و چةند شـوثين ديکـةش. پـارمثنيؤ    ۵۴و  ۴، ديؤدؤرووسپثشنياری ئاشيت دةکةن: 

ئةسـکةندةر وآلمـی   » ئةگةر من لة جثی ئةسکةندةر بووبام پثشنياری ئاشتيم قبووص دةکرد.«
 »ئةگةر منيش لة جثي پارمثنيؤ بووبام هةر ئاوام دةکرد.«داوة: 
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ـ    ١ي»ئادا«خاتوو  اوةين دةسـةآلت  ـشاژنی شارةکة، دژی کةسثک کة خـؤی بـة خ

کردةوة و ذةچاوکردنی  کرد. ئةسکةندةر کة پياویدة لثپشتيوانييان  دةزاين و ئثرانی

بةرژةوةندی بوو، هةنگاوةکاين جثگـای سـةرجنن، چونکـة دةيهةويسـت وةکـوو      

کراو بثتة بةرچاو.  کةسثکي ذزگاريدةری بةربةراين چةوساوة و يؤنانييانی زوصم لث

دانی بة دةسةآليت ئةم ژنةدا هثنا و ئةويش لةوالوة ئةسکةندةری بة کوذی  هةر بؤية

وةشی بؤ هثزةکاين مةقـدوونيش کـردةوة، بةتايبـةت کـة     خؤی دانا و هةصبةت با

بگرث. چةند ساص دواتر کـة ئـةم    ئةسکةندةر نةيدةتوانی تةواوي هاليکارناسووس

خاتوونة مرد، ئةسکةندةر بة شثوةيةکی ياسايي جثی گرتةوة و مريثکي کاريايي بؤ 

مايةوة، بةآلم دةرکةوت زةرةری ئةم هةلة  نارد و ئةگةرچی چةند ساصثک چاوةذواين

ـ ـنةکردووة. ئةسـکةندةر ئثسـتا ب   ـ ـةوةيـوونـاربـةرةنگـث بـةب ـ ـي ئـةک ؤ ـةوت

کـة دابوويـة دةسـت     ی گـرت و پاشـان گةذايـةوة فةريقييـة    »پامفيليا«و » اليکي«

يـةکي دووردا بـوو بـة يـةکثک لـة گـةورةترين       ، کة لـة داهاتوو »ئانتيگؤنووس«

ـ  دةمارةوةبة فيز و  ، لة گؤرديووم ۳۳۳جثنشينةکانی. سةرةتای ساصي  ی ئـةو  گرث

بةناوبانگةی کردةوة کة نيشـانةی سـةرکةوتين گـةورة و مزگثنيـدةری      نةهثنيية

  ٢.شکانةوةی دةسةآليت بوو بة سةر ئاسيادا

 و  يةدا کة ئةسکةندةر سةرقاصي ئاژوانی سـپا بـوو بـةو ناوچـة    لةم جةنگة

خـؤی بـؤ    مثمنؤن ،هةرمثانةدا کة هيچ نةيدةپاراسنت و بث بةرگثذةوة مابوونةوة

دا گـةلثک  ۳۳۳دژةهةصمةت و بةرپةرچدانةوةی تةيار کردبوو. لة سةرةتای ساصـي  

تـوثژةراين   گرينگی گرتن و سةرچاوةکانی ئثمة و هةروةهاوو شاری د دوذگة و يةک

بوونـة هـؤی   «نوث، زؤريان جةخت لةسـةر ئـةم لةشکرکثشـانة کردؤتـةوة کـة      

                                                            

 .خوشکی مائووسؤلووس -١
و  II 2؛ ئاتکينسـؤن ۱۸۸-۱۸۴و  II 2و ئـةم گرثيـة،    وؤرس لـةم بابةتةوة بذواننـة بؤس -٢

، ئاريستؤبؤلووس دةصث پياوثکي زانا کارثکی وای کردبوو کـة پادشـای مةقـدووين    ۸۶-۸۹
  بتوانث گرثيةکة بکاتةوة.
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 ؛»١و گزنفؤن وکووذی بؤ بةرهةمةکانی تووسيديد هاتنی نثوةرؤکثکي پذ لة کةم بةدی

مـرد و   مثمنـؤن ئةسکةندةر ذووی تثکردبوو:  بةآلم ئثستا گةورةترين بةخيت ژيانی

، بـةآلم  زادةيةکی کـةم ئـةزموونی پارسـی    ةريايي کةوتة بةردةسيت نةجيمهثزی د

کـة دوورونيزيکـی بةسـتثنی    » سـيفنؤس «ديسانيش هثزةکةی بزاوت و بـردی بـؤ   

 ی پادشای ئيسپارت»ئاگيس«کابرای سةرکردة لةوث چووة ديداری  .ز بووثپثلؤپون

گرتبووی،  مثمنؤن. واديارة گةآلصةکةی ثو ئورووپاکة هيوادار بوو شةذةکة بةرثتة ن

هةواصـي    ساز بوو بة کؤسپ، چونکة هـةر ئةوةنـدة   بةآلم دواکةوتنثکي چارةنووس

ووثژةکان  بآلوبؤوة، وت لة ئيسووس دا سةرکةوتين ئةسکةندةر بة سةر سپای ئثران

بةردا و ئةسکةندةر کة  بةرةبةرة دةستيان لثک وانيي ئثرانوةستان. هثزةکانی دةريا

ئثستا خؤی هثزی دةريايي بة دةستةوة بوو، خثرايةکي حوکماتی دةريايي کةوتـة  

  چنگی و ئةم کارة مةترسيدارةی بة سةرکةوتن پاساو دابؤوة.

ةآلصـةی  بـذوای بـة گ   پادشـای ئثـران   مثمنـؤن دةچث کـة بـة نـةمانی    وثوا

ئوورووپا نـةمابث. ئـةو دةيزانـی بـؤ ناوچـةکانی باصـي         هةصگريساندنی شةذ لة

خؤرنشني سةرکردةی گةورةی بة دةستةوة نني و  لةوةش بترازث هيچ يؤنانييةکی 

ئةسـتؤی خةصـکي    ی يةخسريی لـة نريدا نةبوو کة بتوانث  چاوناس لةبةر فةرمانی

ـ ا و ـذزگاريان بک ونييةدابذنث و لة چنگ مةقدو يؤنانی ـ ـة ئـل ـ  ت ـاس ي ـدرومش

کـة   ،ی کاربةدةسـتاين مةقدوونييـة و اليـةنگرانيان بکةوثتـة خـؤ     »دژی بةربةر«

 . دووهـةم  ماوةيةکي دوورودرثژ کؤسپی سةر ذثگای هاريکـاری بـوون دژی فيليپـی   

 گرثتةوة و نثوانی هثنـدة لةگـةص ئاتثنييـةکان   ب مثمنؤنکةسثکی وا نةبوو کة جثی 

خؤش بث. واديارة پادشا بةم چةشـنة لثکدانةوةيـة سـنگ و بايـةخي گةآلصـةکةی      

دا دةبـزووتن،   مثمنـؤن گرياوانـةی لـة ژثـر ذکثفـي      ئةو بةکرثی داشکاند. مثمنؤن

                                                            

1-A.R.Burn, JHS Lxii (1952), 83; Bosworth's Commentary should now be 

consultel throughout. 
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گيس بـؤ هاويشـتنی هـةنگاوي    دراوی ئـا رو نث فةرمانيان پثدرا کة بگةذثنةوة بابل

هاوبةش لة دةميشق بة چاوةذوانی ذاگريکرا و هيچ وآلمثکي نةدرايةوة. ئةم کارةش 

بةذثوةچوونی گةآلصةکةی پووچ دةکردةوة يان شتثکي وای بة بـةرةوة نةدةهثشـت.   

ئثستا پادشای ئثران تةواوي داهاتووی خؤی خستبووية نثو تای تةرازووی کاية و 

يةکثک لة ئاکامةکاين ئةم هةصوثست و ذثبازة تازةيـة   ١کةندةر.مالنةی لةگةص ئةس

دةسـيت   مثمنـؤن وپثـک بکـرث. بثتـوو     ئةوة بوو کة هةرچی زووترة شةذةکة ذثک

، شاکاری هةنگاوةکةی ئةوة بوو کـة تـةنيا چـاوةذوان بـث و     گةيشتباية ئورووپا

کة تةنيا بواری شةذةکةی بـة   بذوانث. لةگةص وةکردةوةگةذاين گةآلصةی ئورووپايي

و  یتـةی لـة ئةسـکةندةر دةبـذ    رهةصدةگثذايةوة، سپای ئثـران چو اليةکي ديکةدا 

نةيدةهثشت ببزوث، ئةويش بة مةرجثک سةرلةنوث نـاوی پادشـای ئثـران بـةرز     

 درةوشابايةوة. ئةسکةندةر هةروا بةرةوپثش دةيئاژاوت و هثزةکانی هةخامةنشـی 

ان لث نـةگرت هـةتا نـةتوانث بگاتـة کيلکييـة و      ـايـد و ذثگـورانـةخـان نـخؤي

لة دةشيت  ،»سؤکي«، کةچی لةو گرمة و هةرايةدا پادشای هةخامةنشی لة سووريا

  چث.بسووريا چاوةذوان بوو ئةسکةندةر بگاتةجث و لةگةصی تثکهةص

وان بـؤ دانةمـةزرابوو. لـة    پثکدادانةکـة چـاکي بنـا   هةنگاوي سةرةتايي بؤ 

خـؤی نوانـد و اليةنـةکان     هةصـکةوت  بةوزؤر هةموو شتثک  ي شةذةکةدا کةميکؤتاي

ناکرث بصثني چ شتثک قةوما،  ذوونیگةآلصةيان بؤ دانةذشتبوو. کةواية بةوردی و بة

                                                            

. هيچ پاسـاوثک بـؤ بـذوا نـةکردن بـة       III. 2.1; 3,I؛ کوورتيووس II.2.I;15.2ئارريان  -١
بـوونی خـؤی بـة مةبةسـتی      بذشـت  و بـث  مثمنـؤن ذاپؤرتةکةی سةبارةت بة ئاماجنةکانی 

دا نيية. ئـةوةی ذاسـتی بـث لـة سـةرةتادا زؤر بـة پتـةوی        هثنانةدی ئةم گةآلصةية لة ئارا
دوذگةکاين نيزيک بةستثين دةريآی بة دةستةوة بوون و ئةمةش لةوةی پتـری پثچـوو کـة    

  بذواننة: و ئاتثن مثمنؤنچاوةذوان دةکرا. سةبارةت بة 
M.N.Tod,A Selection of Greek Historical Inscriptions II (Oxford, 1948), no 
.199 (cf. Suppementum Epigraphicum Graecum XXI.286 on the date),with 
E.Badian, "Agis III", Hermes XCV (1967).179. 
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ناکرث. ئةگةرچی ژثـدةرانی   چونکة سةرچاوةکان دةستيان تثوةردراوة و بذوايان پث

بووة، بةآلم  ي دةصثن ئةسکةندةر تامةزرؤی پةالماردانی داريووشحکوومةتی و ذةمس

وةکوو ديارة پاش ئةوةی بيستی داريووش لة دةشتثکي ئةوبةری زجنريةی چياکان 

باصی گرت و فذی. ئـةم   چاوةذوانييةتی، بة هةصةداوان بةرةو بةستثنةکاين سووريا

کة ئةو هيوادار بوو بة گرتنی کةناراوةکانی سووريا و  کارةی ئةسکةندةر دةريدةخا

فنيقيية، بتوانث گةآلصةی خؤی، کة برييت بوو لة شکاندين هثزةکاين دةريـاوانيي  

تووشـی   لة ويشکانی، وةکردةوة بگثذث و ئـاوا هثـزی گةمييـةوانيي ئثـژة     ئثران

  مةترسيي دادةنا.شثواوي بکا کة هةتا ئثستاش بة گةورةترين 

ی پ.ز. شـوثن و جثگـای   ۳۳۳لةم ماوةيةدا کة دةبثتة مانگي نوامربی ساصي 

لةوث شؤذ بؤوة هةتا  لةباری دامةزرانی خؤی لة سؤکي بةجثهثشت و بةرةو کليکيية

) II.6( ئارريـان تووشی دوژمنی بث کة خؤی لـة تـةفروتونا کردنـی هةصـکردبوو.     

لـة اليـةن    وةکوو تةواوي پادشايانی ئثـران  داريووشوماوة:وذاست دةصث چ قة ذةپ

پياواين ماستاوکةری بارگاوة دةورة درابوو کة نةياندةهثشت لة ذاستيي ذووداوةکان 

ئاگادار بث. شا لةبری ئـةوةی سـةرنج بداتـة پثشـنياری پيـاوثکی دوورخـراوةی       

مـةرجی  دا  بةکاکی و ئةصـآلبةرپان  ت مانةوةی لة دةشتثکي کاکیکة دةيگو مةقدوونی

پةرستانة شل کرد کة لاآلدةستيي هثزی سوارةی، گوثی بؤ قسةی ئةو هةببؤ  يةکةمة

دا دةهاتن و دةيانگوت ئةسکةندةر لثـی تؤقيـوة و نـاوثرث     بة چاووذاو بة دةورةی

ـ  وپثـک   ةری و تثـک بةرةذووی ذاوةستث، جا بؤية وا چاکة لة کليکيية هةصکرثتة س

، قةفی چياکانی بـذی و گةيشـتة لثـواری ئيسـووس     دا کاتثک قةف بشکث. لة ئاکام

بةوپةذی سةرسوذمانةوة ديتی کة ئةسکةندةر نةخؤشان و زامـاراين خـؤی لـةوث    

بةجثهثشــتوون و بــةرةو باشــوور گةذاوةتــةوة. واديــارة وثــدةچوو بؤچــوون و  

ـ ـةر بـهگةذابوون،  لثکدانةوةی گةشبينانة وةذاست ـ  ةـؤي ـ ـب ـ ـاو کـة پذت ة ـةوت

  پةيکةردةی ئةسکةندةر.
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دوو   شا کةوتؤتة سـةری و شـوثنی لـة   دلةم کارةدا ئةسکةندةر بيستی کة پا

 نةبوو کـة  بة هةشتاو بةرةودوا گةذايةوة. دةتگوت هةر گوثي لث هةر بؤيةدةگثذث، 

اين تازة لـة جةنگـةی   دادةبذثن. (ذووداوثک کة توثژةر ذثگای پةيوةندييةکانی لثک

و  پثداچوونةوةی پةالمارة بةرچاوةکانی کةسانثکي وةکـوو ئةسـکةندةر، هانيبـاص   

دا کـة   ةيان بة باری فةندوفثصی شةذانجار ئةمئةسکةندةر تووشيان بوون).  سثزاردا

ـ   پثشتر لة گرانيکووس لـةو دةشـتة    ة داريـووش سةملاندبووی، بؤی دةرکـةوت ک

ی بؤ بةرتةسکةی بةستثين دةريا، جثگة و ذثگةی هةصسووذانی قؤشةنی زؤروزةوةند

وپثکي و خؤذاگری سـپای   بة ذثک هةر بؤيةغار و ذمبازثنی هثزی سوارةی نةماوة. 

تر ئةسکةندةر  خؤی دةنازی و لة دةست دانی هةلی بة دؤذان دةزانی. کةواية جارثکي

بؤوة، بةآلم جياوازيي ئةم جارةيان ئةوة  لثواری ذووبار بةرةوذووی سپای ئثرانلة 

  بوو کة بةخيت هثنابووی هةتا خودی پادشا بشکثنث.

تاکورتثک دةستيان  جارثکي تر بؤمان دةردةکةوث کة وردةکاريي شةذةکان کةم

ن ئاخنـدراون و بـؤ   ذاناگا و سةرچاوةکامنان وةک هةمبانةی درؤيا ذادةگا و وث وث

وچؤصی دوژمن زؤريان پثوةنـاون.   سةبارةت بة ژمارة و چةک ١بةسنت نابن. پشت پث

 زؤر جاران تةواو ناذوون خؤ دةنوثنن. کاليستثنثس ،بزووتنی لک و دةستة و پةلی

، دووچـاوةکی  دا ی دژی داريـووش نةلة گثذانةوةيةکي دةمارگرژانة و گاصـتةجاذييا 

قسـة دةکـا و ئـاوا ذووداوةکـان بـة قـوذگی        دةذوانث و لة بةرژةوةنديي پارمثنيؤ

                                                            

لةگـةص   ) لة شـثوةی گثذانـةوةی کاليسـتثنثس   XII,17ff( بذواننة ذةخنةی پؤليبيووس -١
لثکدانةوةی «، کة دوژمنی پؤليبيووس بووة، لة کتثبی والبانک يادداشتةکانی ئثف.دةبليوو.

). ئةو دةشتةی شةذةکةی تثدا ۱۹۶۷مثژوويي سةبارةت بة پؤليبيووسی دووهةم (ئاکسفؤرد، 
کيلؤميتر بةرپان  ۹و دووهةميان  ۴بووبث. يةکةميان » دثليسة«يان » پاياس«قةوماوة دةکرث 

وگؤذی تثدا بـةدی هاتبـث، داوةری لةسـةر     کة ذةنگة لة سةردةمي کةوناراوة ئاصبووة. چون
 ناکرث، مةگني کةندوکؤژةی شوثنةوارناسی هةلثکی ئاوا بذةخسثنن. بذواننـة: ئاتکينسـؤن  

)II-2(470-6,458-61  ی پـث هـةوترة. بةصـگةهثنانةوةکاين ئثنگثصـس    »دثليسـة «کة دةشتی 
 ةسةر دةشيت پاياس ئةوةندةيان گرث تثداية، بذوايان پثناکرث.ل
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بةآلم بةگشيت دةکرث بزاين چ شتثک قةوماوة. ئةسـکةندةر بـة    ؛خوثنةرةوةدا دةکا

خؤی و سواراين سووکةصةچةک و کؤمةصي پياواين تـوانی بـة سـةرکةوتوويي لـة     

ةآلم لة ب ؛صمةت بةرثتة سةر باصی چةپي قؤشةين پيادةی ئثرانذووبار تثپةذبث و هة

 نةياهنثشت پيادةکانی ديکـة  گرياوانی يؤنانی ، هثزی بةکرثدا جةرگةی سپاي ئثران

لة  کةچی ؛ئاوا ذيزةکاين سپای مةقدووين دذيان پثدرا .گرتن ذ ببةسنت و ذثيان لثوگ

ــةکة ــةبث   باص ــة دژواری ب ــارمثنيؤ، ب ــةرماين پ ــالييةکاين بةرف ــةوة تثس ی ديک

ئـةوان  ئةگةرچی  .مةترسييةکی ئةوتؤ، هةصيانکردة سةر سواراين باآلدةستی ئثران

بة ژمارة زياتريش بـوون، بـةآلم لةبـةر تةنگـةربوونی جثگاکـةيان نـةيانتوانث       

ة سةرکةوتوويي وثذای ئةسکةندةر ب  هةصسووذثن. سةرةجنام ئةو بةشةی پيادان کة

گرياواين يؤناين بشکثنن و پاشان شةذةکة  ان بةکرثيلة ذووبار پةذيبوونةوة، تواني

  خثرايةکی بذايةوة. 

گرياوان و سپای سوارةدا تووشی  ، بةتايبةت لة نثو ذيزی بةکرثئثرانييةکان

ـ   ـ ة سـةر  ـخةساری بةرچاو بوونةوة و کوشتة و زامارثکي زؤريـان کةوت ی. ـدةست

 تةمايان گـرت بذؤنـة ميسـر    گرياو کة عةرز وةخؤی نةدةگرتن، هةزار بةکرث هةشت

ـ وچؤ . درؤشـکة و چـةک  و تازة نةچنةوة پاص پادشای ئثران ان يؤنانـي ـ ص دی وي خ

آلت و بــة هةصــةداوان هــةهثشــنت و بــة خةنيمــةت گــريا و شــا بةجثي داريــووش

کارةسايت لةمةش ناخؤشتر پثوةبوونی بنةماصةي پادشايةتی بوو کـة  ١تةقاند. تثی
                                                            

و ئارريان پثکةوة جيـاوازن،   سةبارةت بة وردةکاريي شةذةکة، گثذانةوةی کوورتيووس -١
 بةآلم ئةوةی مةبةسيت گشتی و تثکذايني، يةکتر دةخوثننةوة. شکسيت سپای سوارةی ئثران

ساز بوو. نةزيلة و بةسـةرهايت   هومثدی پثيان بوو، کارثکي چارةنووس يؤنانکة پادشا لة 
تاقــة تثکهةصــچوونی نثــوان دوو پادشــاکة خثرايــةکی هــةموو اليــةکي تةنييــةوه و لــة  

دا ذةنگی داوةتةوة. سـةرچاوةکانی ديکـة دةصـثن     ی بارگای مريی»خارثس«بريةوةرييةکانی 
يةکـةم   وپؤی خةياص تةندراون. ذةنگة ئةم بريةوةرييانة بؤ  انة درؤن و بة تانئةم بريةوةريي

؛ سةبارةت بة کتثبنامة بـذواننــة:   Alexander Mosaicجار لةم ژثدةرةدا خؤيان نواندبث:
  »بی. ئاندثرئاس«و هـةروةهـا خـوثنـدنـةوةی وردی  Des Alexander؛I,8-55 سيبثرت

Alexander mosaik aus pompeji. 
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ي دايکـي  »سيسـيگامبيس «. شـاژنی سـةرگوص و   کةوتنة بةردةسيت مةقدوونييةکان

پادشا هةردوو بة ديل گريان و ئاوا بارمتةی هثـژا کةوتنـة بـةرچنگی ئةسـکةندةر.     

دشا شووشةی شکا و تازة زؤر بة دژواری دةيتـواين بناغـةی حکوومـةتی پتـةو     پا

دا خةزثنةی  زياتری بةسةردا باری. لة پثشدةسکةوتی کات ئةسکةندةر  بکاتةوة. ئةو

ـ دةپـارثزرا  مريی کة بؤ ئاماجنی شةذ و بةرةنگاری لة سـووريا  ةوتة دةسـت  ـ، ک

ی نـةما. پاشـان   يةبةر و خـةمی دةسـکورت  ئةسکةندةر و جارث پشوويةکي هثنايةو

هةروةک بامسان کرد، چاالکی و تثهةصچوونی دژةهةصمةتی ئورووپاييش سةرةجنام 

لة بريان چؤوة. هثزی دةرياوانيي ئثران کة بةشـی زؤری بريتـی بـوو لـة گـةمثي      

هةصوةشا و بةردا و لثک ، بةرةبةرة يةکتریشةذکةری بةستثنی ذؤژهةآلتی مةديتةرانة

هثزی ئةسکةندةر لةبةر کةمتةرخةمي نةيارانی، بـةکردةوة تـوانی ببثتـة ئاغـا و     

کوثخای دةريا، بةتايبةت کة ئةسکةندةر چووبووية فنيقيية لة باشوور و زؤربـةی  

  ئةو شارانةی داگري کردبوو کة گةمييةواناين سپای ئثران، خةصکي ئةوث بوون.

لـة   کةوتبثتـة پةيکـةردةی داريـووش   ذةنگة ئةسکةندةر بةپثی لثکدانةوة نة

ئةوةی کةس بةرهةصستی بـث ئـةو ناوچةيـة     ، ئةگةرچی دةيتوانی بث»دووچؤمان«

ةی ذةچاو کردبث. ئةسکةندةر تبگرث. وثدةچث بؤ پايتةختةکاين مرييش هةر ئةم ذةو

دا لةپذ بـةخت   سیئةگةرچی هةميشة تامةزرؤ بوو کة لة کاروباری سةربازی و سيا

نةکراو سةرکةوتوو بـث، بـةآلم بـؤ     باصي بة سةر بکثشث و بة شثوةيةکی چاوةذوان

هثناين ئاماجنی گرينگتر، لة ذووی تثگةيشتنثکي پتةوذا وای بة باش زاين  وةدةست

شـکثنث و پارسـةنگيان   بدا بچثتةوة و هثندثکيان دا پةرستييةکاين خؤیلهةتا بة هة

ةزثنث. هةر ئةم مةبةستة بوو کة زؤرتر ئةوی لة کةسانثکي ذابگرث و لةنگةريان نةب

 هةصدةبوارد کة» پريووس«ی پةالماردةر يان »دمثثتريووس«سةر بة گؤبةندی وةکوو 

دا بگـرن. ئـةو لـةم     هةرگيز نةيانتواين دةست بة سةر ئيمپراتـؤريي هةخامةنشـی  

بةذةصآل  وو کة سپای نةبةزيوی داريووش لة سوورياومةرجةدا تةنانةت ئامادة ب هةل
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دةريای  بکا و بؤ پيادةبوونی گةآلصةی خؤی بةرةو داگريکردنی بةستثين ذؤژهةآليت

ئـةم   ،شکاوی داريـووش  سپای تثک پاش لثدانی بزوث. ـب ]مةديتةرانة[ نثوةذاست

ةهات و تةنيا گؤذان ئةمة بوو کة ئثستا دةکرا وگؤذی بة سةردا ن ذةوت و ذثبازة ئاص

دا شـارةکاين فنيقـي    دا بذوا. لة ذاسـيت  مةترسی و دصةذاوکة بة شوثن ئامانجبةبث 

دةستةوة دا و فةرمانذةواکانيان لةسةر دةسةآلت   بکةنةوة، خؤيان بة ةی سةروئة بث

 خؤی بة دةسـتةوة دا، . ئةم شارةش ئةگةرچی ١»سوور«مانةوة هةتا نؤرة گةيشتة 

» هثـراکلثس «بةآلم ملی بؤ ويست و داخوازی ئةسکةندةر ذانةکثشا هةتا لـة پثنـاو   

ـ   دا  ةروا بـة سـةری  ـ(مثلکارت)دا قوربانيي شاهانة بکا. ئةسکةندةر نةيـدةتواين ه

ـ ـبةناچاری خ هةر بؤيةتثپةذث و ئةم نافةرمانيية تثنةهثنث.  ارؤداين ـؤی لة گةم

بؤيـة  » سـوور «دوذگةية خـؤش کـرد. خـؤذاگرتنی شـاری      ئةم یشوورة و قةآلکان

ذاکثشة، چونکة دةريدةخا سـةرةذای ئـةو ذووداوانـةی کـة قـةومابوون،       سةرنج

دا هثشتا يـةکاليي نـةببؤوة.    تةنانةت لةو کاتيش ذووخانی دةسةآليت هةخامةنشی

کوو سةيدوون و پريةوةچوونی ئةسکةندةر، بةئاشکرا وة شارةکة دةيتوانی پاش بة

ومةرجثکی باش بث. ئةگـةرچی سـوور وةکـوو داب و     جريانةکانی ديکة تووشی هةل

وةفادار بـوو، بـةآلم لـةو بارودؤخـةدا      بة شای ئثران ٢نةريتثک پتر لة سةيدوون

وةفاداری دةيتواين بة واتای خؤکـوژی بـث. زؤر وثـدةچث هثشـتاش جـةماوةری      

ووبث بة تثپـةذينی زةمـان سـپای مـريی دةتوانـث لـة       ئاقصمةندی پادشا اليان واب

دا تةنانةت هثزةکاين تازةی  ةری ذووبارةوة بگةذثتةوة. لة ذاستیبناوچةکانی ئةو

ذثبةنداين دةريايي نيشان دا. گةمارؤ  دةرياوانيي ئةسکةندةر باآلدةستيي خؤيان بة

چةنـد   درثژةی کثشا هةتا ئةسکةندةر ذةوگةيـةکي بـةرةو دوذگـة کـردةوة و دوای    

                                                            

  صور. -١
  صيدون. -٢



 ۴۳۵سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

ـ ـپةالماری سةرنةکةوتوو، سةرةجنام زةبری خؤی وةشاند و ل ـ ـةی سـة کلک ي ـاص

  ١دا گرتی.۳۳۲

ئامـاجنی خـؤی    دانيشتووانی شارةکة بة کؤيلة فرؤشتران. ئةسـکةندةر بـة  

بـةر ذانـةگرت و    کةس خؤی لة» غةززة«گةيشتبوو. ئيتر هةتا ئةو دةمةی گةيشتة 

يارمةتيي بـؤ بـث، بـةآلم     هيوادار بوو کة لة ميسرةوةفةرماندةی ئةوثش لةخؤوة 

لةبةروةی لة اليةن  هاريکار نةهاتن و قةآل و قاميةي شار گريان. مريهةرمثي ميسر

جةماوةرثکةوة دةورة درابوو کـة پياومـاقووآلنی دوای گريانـةوةی ئـةو خاکـة و      

دوژمنـی بـوون، تـةمای گـرت دةسـت       دة ساص لثرةوبـةرةوة  کرانيان لة چؤصةپثچ

ةآلی ـة قـي زؤر بـاردةرثکـةالمـة پـد کـةنـةمـی دةوصـانثکـةوة. نيشتمـاتـةکـن

بوةشـثنث،   ئةوةی هيچ زةبرثک لة ئةسـکةندةر  نةهاتوويان دانابوو، بث گريان لة

دانی بـة مـةزن و باآلدةسـيت     ،سةری وةبةرهثنا. ئثستا دنيای خؤرهةآلتی نيزيک

  ا هثنابوو.د تازةی خؤی

بنةی دانةگرت بؤ ئـةوةی کاروبارةکـانی ذثـک خبـا،      ئةسکةندةر لة ميسر

بؤوة هةتا بچثتـة   ذبةرةو بيابانی ويشکارؤی خؤرنشني شؤبةصکوو هةر خثرايةکی 

پـث بکـا، چونکـة لـة کؤنـةوة       و ذاوثژی » سيواه«لة  ٢»ئامؤن«ديداری غةيبزانی 

کـة لةگةصـی نةچووبوويـة     . کاليسـتثنثس ثز بوو لـة يؤنـان  اسراو و جثگای ذـن

بـة شـان و باصـي     ،گومـان دةيـزاين ئةسـکةندةر چـی دةوث     پةرستگا، بةآلم بـث 

ي خوداوةند، وةکوو کـوذی خـؤی دةسـيت    »ئامؤن« ئةسکةندةردا هةصدةدا و دةصث:
                                                            

دا وثنــا کــراوة و لــة  لــة چوارچثــوةی شــاکارثکي ئــةدةبی گــةمارؤی شــاری ســوور -١
جوانی ذةنگانـدووة. لـةم ژثدةرانـةدا     سةرچاوةکانی ئثمةدا ديارة و بةتايبةت کوورتيووس

ـ   ةوةی وثـژةی گـةمارؤ هاتؤتـة ئـاراوة. کوورتيـووس و      باسثکي زؤر سةبارةت بـة کاردان
دةکـةن بـؤ پشـتيوانی لـة سـوور. نةزيلـةی دواتـری         باسی بةصثنيي کارتـاژ  ديؤدؤرووس

کوورتيووس کة دةصث هثرشی سرياکووز ذثی لة وةديهاتين ئةم بةصثنيية گـرت، زؤر چـاک   
  .II,2 ۲۹۳-۳۱۹،نة: ئاتکينسؤنناسةملث. سةبارةت بة گةمارؤ بذوان

  .ئاممؤن، خودای ميسرييةکان -٢
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پی ديکـةيان بـةو چريؤکـةوة    وپـؤ  ذثزی لة ئةسکةندةر نا. نووسةرانی ديکـة لـک  

لة ئاسيای بچووکةوة خثرايةکی قؤصيان لةسةر کثشا هةآلوةسيوة. غةيبزاناين ديکة 

دا ئةسکةندةر هةر بؤ بيستين ئةو قسـة   ة. ذةنگة لة ذاسيت»ووسئزث«کة ئةو کوذی 

ـ       » سيواه«رينگانة چووبثتة ــگ ؤی ـو هـةر گوثبيسـتی ئةوانـةش بووبـث کـة خ

بةآلم ئةم گوتانة نةياندةتواين لـة   ؛نی و هثندةی پثويست بة پرسني نةبووويستوو

بايةخي سياسی واوةتر بذؤن. دواتر ذوون بؤوة ئةسکةندةر پتـر لـةو    وتارثکي کةم

 ة، چونکة ويسيت کة دوای نةماين لـة »ئامؤن«خودايانةی کة دةيپةرسنت بذوای بة 

ثشان ناوث و بثتوو لثی حاصی ببا ک بينثژن. هثندةی قسة و باس و قةراخ لث  سيواه

کة ئامؤن چی بة کوذی خؤی گوتووة، گةلثک نةهثنی و گرثپووچکةی سةبارةت بة 

 ؛هةسيت هاندةری کار و هةنگاوةکاين ئةسکةندةر، ئاشـکرا دةبـوون و دةکرانـةوة   

شـتثکي  جگة لةوانةی لة پةرستگا وثذای بـوون،   کةس هيچبةآلم گومانی تثداية کة 

  پتری زانيبث. 

هةرمثي تازةی خـؤی   ، ميسری ئةسکةندةر تةنيا دوای گةذانةوةی لة سيواه

ذةنگـة لةسـةر    -ذثکخست. ذةنگة ئثستا خوازياری ئةوة بووبث کـة لـة مثمفـيس   

وةک فريعةوين نوث، تاج بکاتـة سـةری و سـازاندنی شـاری      -ئامؤنی دةذاسپار

کةچی ئةسکةندةر لثرةدا ئاماجنةکانی تةواو ذوون نني. ؛ ١تةواو بکا ئةسکةندةريية

هةر چؤنثک بث ئةو وای نةکرد و ئةم شارة وةچةيةک دوای مةرگی ئةسکةندةر بـوو  

و  بةجثهثشتدا ميسری ۳۳۱بة ناوةندثکي بازرگانی يان پايتةخت. پاشان لة ساصي 

                                                            

  لةم بابةتةوة بذواننة پاشکؤ. بؤ ديتنی دميةنی ديکةی ئةم ذووداوة بذواننة:   -١
P.M. Fraser Ptolemaic Alexandria (Oxford, 1972) I.I and II.2.3(no.6).  

بة هةصة ئارريان بة بةرپرسی ئةو قسةيةی خـؤی دةزانـث کـة ئةسـکةندةر بةرلـة       فرةيزثر
ديداری ئامؤن وةکوو فريعةون تـاجی نابوويـة سـةری. تـةواوی سـةرچاوة کـةوناراکانی       

» Romance«باسی ذووداوثکی ئاوا ناکـةن و تـةنيا بةشـثک لـة کتثبـی       نووسراوي ميسر
دةر هـةرگيز تـاجی نةنابثتـة سـةری، بـةآلم بةصـگةنامةکاين       دةيگثذثتةوة. ذةنگة ئةسکةن

  بة فةرمانذةوای ياساييی ميسری دةزانن. ميسری
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گةری گرت هةتا بکةوثتة پثداچوونةوة و ذثکخستنی ئةو لةن ماوةيةکي کةم لة سوور

اتؤريية بةربآلوةی کة گرتبـووی و ئةوسـا ذووی کـردة بيابـانی خيـزةآلين      رئيمپ

دوو ساصثکي  . داريووشث و بچثتة تاپساکووسذتثپة ذؤژهةآلتی هةتاکوو لة فورات

نوث سپايةک پثکةوه بنثتةوة و لة هةرمثةکانی ناوةندی و ماوة هةبوو هةتا سةرلة

  خؤی تةيار بکاتةوة. ،خؤرهةآلتی

 وگؤ بکاتـةوة.  هةوصی دابوو دةرگای گوفت دوای ذووداوی ئيسووس داريووش

وردةکارييةکان لة سةرچاوةکانی ئثمةدا هةر جارةی جؤرثک گثذدراونةوة، بةآلم لة 

لـة:   بـريتني قسان چةند پثشنيارثکي خستبووية بةردةمی ئةسکةندةر کـة   قةراری

سـةرةتا ئاسـيای    -پثداين دراوثکی زؤر، دةست هةصگرتن لة بةشثکي ئيمپراتؤری 

و سـةرةجنام ئـةوةی کـة     بچووک و پاشان ناوچةکاين ذؤژاوای ذووباری فـورات 

ي پثشنيارةکاين بردةوة پاش و کچثکي خؤشی بدا بة ئةسکةندةر. ئةسکةندةر تةواو

بة فيز و دةمارثکةوة ذايگةياند کة سةرتاسـةری ئيمپراتـؤری لـة ژثـر دةسـةآليت      

 ١ئةوداية و داريووش تةنيا دةتوانث هيـوادار بـث کـة ببثتـة شـايةکی دةسـنثژی.      

داريووش هةموو دةرووی لث گريابوون و تةنيا بؤ هةصگريساندنةوةی شةذ سةرپشک 

تی هةبوون کة دؤذانـدبوونی، بـؤ وثنـة هثـزی سـةربازی،      بوو. داريووش زؤر ش

سةرچاوةی دارايي و لة هةمووان گرينگتر سـةنگ و بايـةخی خـؤی. ئثسـتا هـةر      

ئةوةندةی دةرفةت هةبوو چةکدار کؤبکاتـةوة. ئـةو هثشـتاش دةوصـةمةندترين و     

وةفادارترين هةرمثـةکانی خـؤی بـة دةسـتةوة بـوون، بةتايبـةت ئةوانـةی کـة         

هثزثکي سوارةی چاکی خبةنة بةرذکثفی. لةمةش واوةتر ئةوة بـوو کـة   دةيانتواين 

دةيتواين دصنيا بث لـة شـةذی داهـاتوودا ئـةو شـةذگة ديـاری دةکـا. داريـووش         

                                                            

ووثژانـة بذواننـة ئـةو نامانـةی کـة ئارريـان        سةبارةت بة گثذانةوةی هاصؤزی ئةم وت -١
وةک . ئةمانـةش هـةر  Hamilton, 76ff;G. Wirth, Chiron I (1971) 146ffباسيان دةکـا:  

، سووربوونةوةيان بووز نـاخوا، کةوايـة   يان گوتةی مثژوونووسانی يؤنانی» بةصگةنامة«
  ووثژةکان ذوون بکرثتةوة. ناکرث چؤنيةتيي وردةکاريي وت
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ئةو خؤی لة تثپـةذينی   ١دةيهةويست ئةوپةذي بةهرة لة ئةزموونی خؤی وةربگرث.

و  دةگاتة بابل ئةسکةندةر نةگةياند، چونکة الی وابوو بة قرچةقرچی گةرمای هاوين

کؤبکاتـةوة،   ئةويش هةتا ئةو کاتة دةتوانث تثکذای قؤشةين لة دةشيت دووچؤمان

بةآلم ئةسکةندةر نةيهثشت هةودای کاراين بکةوثتة دةستی. شةذی ئيسووس فثـری  

چ  دةبث خـؤی لـة   کة -بوو بة پشتيوانی هةتا ئةندازةيةکيش هةل و هات  -کردبوو

ـ     بپارثزث. ئةو بث تثکش ةرةو ـخةبةر لة گةآلصة و هـةودای خـةياآليت داريـووش ب

کةوتةذث کة تينی گةرماکـةی زيـاتری خـؤ    » نةسيبني«واتة  ،باکوور و خؤرهةآلت

 لةبةر ذادةگريا. بةرلةوةی داريووش بزانث چ ذووی داوة، ئةسـکةندةر لـة دجيلـة   

) لـة بةسـتثنی شـانی چـةپی ذووبـار.      ی ئاربيال (هـةولثر تثپةذی و گةيشتة شار

 )(گؤگاملة ی پ.ز. لة نيزيک گوندی گائووگامال۳۳۱سةرةتای مانگی ئؤکتؤبری ساصي 

وشوثنة  کيلؤميترثکي لةگةص هةولثر نثوانة. جا لةسةر ئةم پث ۱۰۰شةذةکة قةوما کة 

ناودثر کرا. ئةسکةندةر لةبـةروةی تـةواو   » گائووگامال«ة شةذةکة بة لةوی بةوالو

شارةزای ناوچةکة نةبوو، نةيدةتواين شـةذگةی خـؤی هةصـبژثرث. پادشـا ئـةو      

ـ ــک وپثدةشتة پان و بةرينةی لثی دةگـةذا دؤزيبوويـةوة    ـ بووية بـةت اکووری ــ

ی زةمـانی پـةالماردراين   لـة اليةکـةی ديکـةوة، هـةل    ». مةغصووب«چيای  زجنرية

بة دةست ئةسکةندةر دياری کرا و دةرخيست ئةگةر فةرماندةيةکي بليمةت  داريووش

  ٢بث، هةصبژاردين زةمان چی  وا کةمتر نيية لة هةصبژاردين شةذگة.

                                                            

وچؤصي چاکتريش تةيار کـرابن.   واديارة دةبث هثزی سوارة زؤريان زياد کردبث و بة چةک -١
 .C.IV.9.3f, with Atkinson's notes, 376fبذواننة: 

   Schachermeyer,Alexander der Grosse IV, 270 with notes سةبارةت بةم شوثنة بذ: -٢
 ,E.W.Marsden, The Campaign of Gaugamela  (Liverpoolبؤ وردةکـاريي پتـر بـذ:   

ناسی)دا دةوصةمةند و بةصـگةدارة، بـةآلم    ئةم سةرچاوةية بة باری تؤپؤگرافی (شوثن (1964
زؤريـان هةصـة    و ديؤدؤرووس ة زؤری ئاگا لة ژثدةری ديکة نيية، الوازة. کوورتيووسچونک

دا ئارريـان   کردووة و لة بابةت شةذةکانةوة خؤيان هاتوون دايانذشـتوونةوة. لـة ذاسـيت   
 ←دا ئــةويش  تثکهةصــچوونةکان هــةوترة، ئةگــةرچی لــة جثگؤذکــةی شــوثن و چةشــين
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دا ئةسکةندةر دةيهةويست قؤشـةنةکةی حبةسـثتةوة، جارثکيـان     لة ذاسيت

ارةکـةی تـر پـاش چـوار ذؤژ لـة چةنـد       جو  دوای پةذينةوة لة ذووبـاری دجيلـة  

 کيلؤميتريي دوژمن. سةرةجنام کاتثک سپای ئةسکةندةر ئاسؤگی دا و لةشکری ئثران

لة چةند کيلؤميترثک ئةوالتر و بةرپاصي زجنـريةي چيـاوة بـة چـاو ئـةنگاويت،      

وو، لةذثوة هثرش نةکا، چاوةذوان ب ئةسکةندةر تةمای گرت ئةو جؤرةی داريووش

بةصـکوو وای بــة باشــتر زانـی کــة تــةواوي مـاوةی ذؤژ بکةوثتــة تثــوةذوانني و    

هةصسةنگاندين دوژمن و لة شوثنی وةستانةوةيان خوردبثتةوة و سپاکةی وچـانی  

گرث بوو لةسةر ذثگای پـةالماری لـةناکاوی    ،قةفی چيا قةف شةوةری بث، چونکة

وةستانةوةی بؤ دةرکةوت و  وش باری نالةباری جثخةنيم. لة اليةکةی ديکةوة داريو

لة پياوانی خـؤی   هةر بؤيةةريين بث بةرگر و لةمپةری هاتة بةرچاوی، بدةشتثکي 

ذاخوذی دةبث وريای شةوگورزی لةپذ بن. ئةو شةوة لةشکرةکةی لة ترسی پةالماری 

 ئارريـان ئةسکةندةر خةوی لث نةکةوت. ئةمةية نةهايت و بةپثی هةصسـةنگاندين  

)III.II.2  شةکةتی و ناکؤکي شةذةکةی بة داريووش دؤذاند. وةکوو ديارة هثزثکـي (

ئاوا گةورة و گران و ذةنگاوذةنگ دژوارة بتوانث خثرا وةخؤ کةوث و چةکان لة خؤی 

کـة لـة چةنـد     -دا  وپثـک  شةتةک بدا و لة بةرامبةر دوژمنثکي چاالک و زؤر ذثـک 

بکةوثتة شـةذ. لـةو تةنگةسـاتةدا     -وانث هةصدةذ کيلؤميتر ئةوالترةوة خةريکة تثی
                                                                                                                                                  

و پةنای بردؤتة بةر خةياص و زؤری واز لة گثذانةوةی شةذةکانی ئةسـکةندةر و   ماوييةتة→
 N.Whatley, JHSهثزةکاين ذاسـتةوخؤی بةرفـةرمانی نييـة. لـةم بابةتـةوة بذواننـة:       

LXXXIV (1964)    
شـةذةکةيان   کة دةصث بة چاوي خؤی ديتوويةيت سپای ئثـران  قسةی ئاريستؤبوولووس     

هةصگريساندووة، باش قبووص ناکرث، ئةگةرچی ئةو زانيارييانةی کة ئثمـة سـةبارةت بـة    
چاو سةرچاوةکاين ديکة وردةکاريي زياتريـان تثدايـة،    داومانة، لة هثزةکاين ئثرانييةکان

) سةبارةت بة گثذانـةوةی فرةچةشـن و    ۴۸۸-۶( جا با تؤکمة و تةواويش نةبن. ئاتکينسؤن
دةدوث و ذوودانـی شـةذةکة    لثکدانةوةی تازة دةربارةی بزووتين ئةسکةندةر بةرةو گؤگاملة

ی ذةزبـــةر و ســـةرةتای   ۶ی پ.ز. واتــة ذؤژی  ۳۳۱ی سـثپتامربی [ساصـي   ۲۸دةباتةوة 
  وةرزی پاييز.]
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نازاندرث داريووش چی کردووة، بةآلم ئاشکراية کة ئةسکةندةر وای تني بؤ هثنابوو 

گوتوويةتی بـا لـة جةنگـةی شـةودا      ؤيکة ذثگای گةذانةوةی نةبوو. دةصثن پارمثن

چونکة هةروا بـة  دابندرث، پةالماريان بدةين و هةصبةت نابث بة پثشنيارثکي پووچ 

  سانی ذةت ناکرثتةوة.

ورةيـي   بة شـةکةيت و بـث   سةرةجنام کة ذؤژ داهات شةذةکة قةوما و ئثرانی

دةيهةويست کةلک لة باآلدةستيي هثـزی   تثوةچوون. وةکوو بامسان کرد داريووش

و پـةرداختر بـوو.    پؤشـتة  سوارةی وةربگـرث کـة ئثسـتا لـة شـةذی ئيسـووس      

ــووس« ــةخل »بثس ــةرمثي ب ــازائووس«و  ی مريه ــووريا »م ــةرمثي س ، ي مريه

ة بــي هةرمثــةکانی ناوةنــدی و ذؤژهــةآليت ةســةرکردايةتيي بةشــی زؤری ســوار

لة باصي ذاسـت و چـةپ وةسـتابوونةوة. خـودی داريـووش       بوو کة ةوةيانؤئةست

ةرگةی سپا و کةونداران و قؤشةنچييانی پيادة کة هةناريان لة سةري کةوتبووية ج

گرياوی يؤناين و تةيار،  نثزةکانيان چةقاندبوو، لةگةص دوو هةزار چةکداری بةکرث

لة دةورةی هاآلبوون. ئاپؤرای چذوپذی پياوانی سووکةصةچةکي خـؤجثيي لـة الی   

می هثز و دةسةآليت ذةنگ پشتةوةی خؤيان دةنواند و ذةنگة پتر بؤية بووبث کة سا

 ۲۰۰بداتةوة و ورةی قؤشةين پث بةرز بثتـةوة. بةگشـيت هـةر بـؤ ئـةم مةبةسـتة       

سةر فيل لة پثشةوةی ذيزةکانی سپا چةقيبوون. لة شةذی  ۱۵و  عارةبانةی سةکايي

ژوار بـوو  و لثرةش د ١کةلک دةرچووبوون عارةبانةکان هةر بة هيچ و بث کووناکسا

ــی مةنيان سامــبةآلم دي ؛ کة لة بةرامبةر ئةسکةندةردا بذشتثکي ئةوتؤيان هةبث

ئةسپةکاين دوژمن دا بووبث کة بتوانن لةگةص  ذةنگة ئةو هومثدة لة گؤذث .دةباری لث

ذيـز کرابـوون. سـةير ئةوةيـة کـة       هةر بؤيـة بکةونة بةربةرةکانی و فيلةکانيش 

  باسی چارةنووسی ئةمانة ناکةن.تةرکثن  سةرچاوةکانی ئثمة لة

                                                            

جـار   ؛ ئـةم I.8.10.20، ی گزنفـؤن »ئاناباسـيس «بذواننة کتثبی  سةبارةت بة کووناکسا -١
 عارةبةنانةکان بةرةوذووی هثزی سوارة وةستابوونةوة.



 ۴۴۱سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

تاکورتثـک هـةروةک شـةذی     دا ئةسکةندةر هثزةکانی خـؤی کـةم   لة ذاستی

لة سان دابوو. خؤی و هثزةکـانی هـاوذکثفی کةوتبوونـة باصـی ذاسـت.       ئيسووس

لـة نثوةذاسـتةوة    لة باصي چةپ و پيادةی مةقدوونی لةگةص تثسالييةکان پارمثنيؤ

وشــوثنثکي بــاوی ســةرکةوتوو بــوو کــة هثنــدةی  چــةقيبوون. ئــةم شــثوازة ذث

ويسـتی ئـةوه بـوو سـپا لـة      ثگةآلصةداذشنت و قؤشةين زؤروزةوةند نةدةويست. پ

چذژاوی پياوان ئةم  گةمارؤدران بپارثزرث و پاسةوانانی هةردک باص و ذيزثکي تثک

ثدرا ئةگةر پثويست بـوو لثهاصـثنةوة و   ئةرکةيان خراية سةرشان و دةستووريان پ

بکةونـة   نئابصؤقةدران ئةوان وةک پةرژينثکي چوارگؤشة، لة دةورةيـا  هةر هاتوو

بةرةنگاری. ذةوتی ذوودانی شةذةکةش هةروةک تثکهةصـچوونی ئيسـووس وابـوو.    

ـ   ن ـتاقة هومثدی ئةسکةندةر ئةوة بوو کة بتوانث بذستی هثزة سـةرترةکاين دوژم

دةوةشاوة و وةک هةميشـة بؤخـؤی    وپثکتری وی ئةم کارةی لث کپای ذثببذث و س

دا جووآلوة و  سةرکردايةتيي شةذةکةی دةکرد. ئةسکةندةر وردةوردة بة شانی ذاست

لة جثی خؤی هةصکةنث و ناچـاری بکـا هثـرش بثنـث.      ئاوا دةيهةويست داريووش

خؤيان سـةملاند و هـةوص و    کةلکايةتيي ثجارثکي ديکةش ب عارةبانةکاين سةکايي

بؤ گرتين قؤصي ذاسيت سپای ئةسکةندةر خةسارثکي لـة   هةصسووذاين ئثرانييةکان

ـ  هثنا. ئةسـکةندةر وثـذای   ةم باصـة و نثرينـةی لةشـکردا بـةدي    نثوان هثزةکانی ئ

بـةش و   شکاند و کردی بة دووبةئانقةست سپای خؤی  ،هاوذکثفان و فاالنکسةکان

پارمثنيؤ لة باصي چةپ بة ناهومثدی گريؤدةی بةربآلويي هثزةکان بؤوة. ئةسکةندةر 

چاکی لثکدابؤوة و بؤچوونةکةی بة ذاست دةرچوو. ئةگةرچی هثندثک لة هثزةکاين 

شکان، بةآلم خؤ ئةزموونی زؤری پارمثنيؤ لـة شـةذی    دوژمن بة دابذدابذکران تثک

ـ   دا بةس بوو داکؤکي و بةربةرةکانی ذيزةکـانی لةشـکری سـام     ثبؤ ئـةوةی نةهثص

کـةچی لـةو کاتـةدا     ؛بيانگرث و بتؤقن و لة قؤصـي ذاسـت خـةنيمی سـةرقاص بکـا     

ذاونا. ئةمـة بـة واتـای     شکاند و داريووشی تثک ئةسکةندةر جةرگةی سپای ئثرانی
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ثزةکان پثکدادةهاتن و کؤتايي هاتين شةذةکة بوو، ئةگةرچی هثشتا زؤر بةگةرمة ه

لثکيان دةدا (کة لة سةرچاوةکاين بةردةسيت ئثمةدا ذاوثژی گثذانةوةيان تةمی بـة  

بـةزی و   سةر کشاوة). ديارة ئاکامي شةذةکة هيچ گومانثکي تثدا نيية. سپای ئثران

   ناوةندی ذثگايان بة ذووی ئةسکةندةردا کرايةوة.ينهةرمثةکا

داية و دةصثن، لةو کاتةدا کة  ذانةوةی کؤنباو لة بةردةستئثمة کؤمةصثکمان گث

ئةسپی تاو دةدا، تةتةرثک لة الی  دا ئةسکةندةر دةم لةسةر پشت بة شوثن داريووش

بةآلم ذةنگة بةذاسيت ئةسکةندةر ئةوةندة  ١؛دةکا رمثنيؤوة دث و داوای يارمةتيي لثپا

و پامشـاوةی   درثـژة  ذؤچووبث کة» پادشا«رتنی گةرم داهاتبث و لة بريی بة ديل گ

شةذةکةی لة ياد نةمابث. (هةصةيةکي ئاوا کة بةرؤکي گةلثک لة سةرداراين چاالک و 

کةسـثکي وةکـوو    بـؤ وثنـة  هارووژاوي سـةردةمي کـؤن و کـةونارای گرتـووة و     

ة. دا خيچانـدوو  زايـني  ی پـثش ۳۰۱ساصـی   ی»ئيپسـووس «دمثثتريووسی لة شةذی 

بـاوکي نامثنـث و لـة     لةم تثکهةصچوونةدا هؤشی لة ئانتيگؤنووسـی  دمثثتريووس

بـة   مةيدانی شةذدا بةجثي دثصث و سةری تثدا دةچث.) يان ذةنگة نةزيلةی پـارمثنيؤ 

ميشة سةرکؤنة مةبةسيت پاساودانةوةی هةصةی ئةسکةندةر ساز کرابث و وةکوو هة

هاتبث. وثشدةچث ئةم نةزيلةية هةر لـة سـةرةتاوة درؤ بـث     دا بة ئةستؤی خةنيمی

وگوريسی بؤ هاتبثتةوة و ئةسکةندةريش پاکانةی  ذيس ةتا نةگريانی داريووشــه

  بؤ کرابث.

ذاستيي ذووداوةکة چ بووبث و نةبووبث، شا توانی وثذای هثزثکی  ،بةکورتی

) بذةوث کة لةو کاتةدا ئةسکةندةر دةرفـةيت ئـةوةی   يکباتان (هةمةدانکةم بةرةو ئ

 ی بة پادشای ئثرانؤخ بةآلم ديسانيش لةبری داريووش ؛نةبوو بکةوثتة پةيکةردةی

ناودثر کرد و قؤناخثکی نوث لة شةذدا دةستی پثکرد. لثکؤصينةوةی دواتر دةريدةخا 

                                                            

  بث. ذةنگة بةگوثرةی گثذانةوةی کاليستثنثس -١
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داخوا سةرکةوتنی ئةسکةندةر بةس بوو بـؤ ئـةوةی جـةماوةری بةرفـةرماين     کة 

  بةفيز و دةمارة بن يان نا؟! جثگرةوةداريووش پثملی ئةم 

خؤی دةرخست کة ذةنگة ئةسـکةندةر هـةر لـة     کردنةوة لة بابل يةکةم تاقی

ی »سمـازائوو «هةمان مانگی ئؤکتؤبردا گةيشتبثتة ئةوثندةرث. بابـل بـة دةسـت    

چـاکی لـة بةرامبـةر پـارمثنيؤدا      بة» گؤگاملة«مريهةرمثي وةفادارةوة بوو کة لة 

ـ  ةدر ةصک بـة  ـوشابؤوة. مازائووس بةبث بةرةنگاری شارةکةی بة چنگـةوة دا و خ

شــادی و چةپصــةذثزان چوونــة پثشــوازی ســةرکةوتةی تــازة. ئةمــة دةســپثک و 

دا بابـل بـة خاصـثکي     لـة ذاسـيت  بـؤ پادشـايةکی تـازة.    سةرةتايةکي باش بـوو  

پسانةوة بوونـة   و ذةنگة ئةوانةی بث وةرچةرخانی سياسی دادةندرث. خةشايارشا

لة بابل، دةسـتيان لـة ذةوت و   (بثل)  بةعلاش کاوالندنی پةرستگةی پی، ةجثگرةو

. هةروةها هيچکام لة ي باوی کوورووش هةصگرتبوويوة و لثبووردةيةذثبازی حاوان

جثنشينةکانيشی نةکةوتبوونة شوثن ذاگرتنی دصی کاهينان و جةماوةر و بة بـاری  

دا هةنگاويان نـةنابوو. بةئاشـکرا ئةسـکةندةر وةکـوو      پاراستنی وةفاداريي ئةوان

ا، هـةروةک چـؤن لـة ميسـريش ئـةوة ذووی دابـوو.       کر لثذزگاريدةر پثشوازيي 

 ؛نان نا و فةرمانی دا کة پةرستگا نؤژةن بکةنـةوة ئةسکةندةر دةستی ذثزی لة کاهي

دا  بةآلم وةکوو ديارة ئةسکةندةر نةيدةتوانی بؤ ماوةيةکي درثژ لة پلةی ذزگاريدةری

پايتةخيت  مبثنثتةوة. ئةو ئثستا پادشا بوو، کةواية دةبوو خؤی بگةيةنثتة شووشی

يت بـة سـةر هةرمثـةکانی    ئيمپراتؤری و بةذاسيت لةوث بنـةی دابگـرث و دةسـةآل   

الی  بؤ دا بشکثتةوة. ئةو ناچار بوو کة سةرجنی مةزن و ماقووآلنی ئثرانی ناوةندی

خؤی ذابکثشث کة لة سةدان ساص لثرةوبةرةوة خاوةن دةسةآليت ئيمپراتؤری بوون و 

وةکوو چينثکي ديار کةس نةيدةتوانی جثگايان پذ بکاتةوة. سياسـةتی ذاگواسـتين   

دةسةآلت لة بابل خؤی نواند و ئةسکةندةر خودی مازائووسی بـة مريهـةرمث دانـا.    

دةستةوةدانی شار و سةر وةبةرهثنانی   هةصبةت ئةمة هةتا ئةندازةيةک لة چاکةی بة
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پادشای تازة بوو، چونکة ئةم هةصوثست و هةنگاوة وةکوو ودمی هةناسـةی ژيـان   

ساصی تةمةن تثپـةذيبوو.   ۶۰ا پتر لة ذؤژگارةدوابوو بؤ ئةسکةندةر. مازائووس لةو 

دادةنـدرا و لـةم    ئةو بة يةکثک لة وةفادارترين خزمةتکاراين سث پادشـای ئثـران  

لـة پثنـاو   و ئازايانـة   ١و سـووريا  يانةدا کرابوو بة حوکمـداری دووچؤمـان   دوايي

بوو. هـةروةها ذةنگـة ئةسـکةندةر قؤنـاخی گواسـتنةوةی      شةذی کرد دا داريووش

دا بةدی کردبث. واديـارة   ی خؤی لة کةسايةتيي مازائووسانةدةسةآليت ئاواتةخواز

دةبث لةگةص بابلييان خزمايةتی بووبث و تةنانةت ذةنگة ژنـی بابليشـی هثنابـث.    

ـ      یشوورة و قةآلی قاميـةوة  وثدةچث بؤية شاری بة ة بـة دةسـتةوة دابـث هـةتا ل

خاپوورکرانی بپارثزث. ئةسکةندةر بة دانانی وی چاکتر دةيتـوانی دوو دنيـای بـة    

دةستةوة بث. دانانی پياوثکی يؤناين وةکوو سةرکردةی هثزةکاين مازائووس، هةم 

کارثکي ئاقصمةندانة و هةم شياوی سةملان بوو. ئةم کارة پلة و پايةی دانةدةبةزاند، 

ريهةرمثثکي ذاستينةی پادشای تـازة، کـةس   چونکة بؤ لثدانی سکةی زثو وةکوو م

کرابؤوة. گومانی تثـدا   وةبةرنةهثنابوو و ئاوا جةخت لةسةر پثگةی بةرزی دةسيت

 وةکـوو مريهةرمثـة ئثرانييـةکانی    -نيية ئةگةر بثتوو وای دابنثني کة مـازائووس 

ة چةکـدارةکان و  بةرزی هةرمثي خؤی و هثـز  سةرؤکي هةرة -ديکةی دواتر داندران 

هةموو شتثک بووبا، بؤ وی هيچ جياوازييةکی نةدةکرد کة پيـاوثکی يؤنـاين يـان    

  ٢بث. فةرماندةی هثزةکانی ئورووپايي مةقدوونی

                                                            

 هةرمثي ئةوبةری ذووبار. -١

؛ دةربـارةی خزمايـةتيي مـازائووس    Berve, no. 484بذواننـة:   سةبارةت بة مازائووس -٢
  E.Badian Greece and Rome XII(1965)173ffلةگةص خانـةدانثکي بابلــی بـذواننــة:    

دا  (ئةم سةرچاوةية باسی برايةکي فةرماندةی هثزةکانی يؤنـانيش دةکـا کـة لـة پثشـگؤيي     
ئثمــة هــيچ بــةناوبانگ بــووة.) ئةمــة مســؤگةرة کــة مــازائووس ســکةی لثــداوة، بــةآلم 

مريهةرمثثکي ديکةمان پث شک ناية کة لة زةماين ئةسکةندةر و لة ذؤژهةآلت سکةی لثدابث. 
ذةنگة ئةم کارة ذثگای بؤ خؤش نةکرابث و سکةی مريی توانيبثتی دابينـی پثداويسـتييةکان   

 ←و فةرمانـدةی  يـان مةقـدوونی   ئةسـتثنثکی يؤنـانی   بکا. دانانی فةرماندة و هةروةها باج
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کةوتةذث و  بةرةو شووش ئةسکةندةر پاش پتر لة مانگثک مانةوةی لة بابل

ؤژثک دواتر گةيشتثية. پةلةی نةدةويست، چونکة پثشتر سةرکردةيةکي بؤ بيست ذ

بة دةستةوةگرتين پايتةخيت پادشايةتی ناردبوو. مريهـةرمثي شـووش کـة پـاش     

شارةکةی وثـذای   ذاکردنی پادشا بث سةرؤک مابؤوة، بة شثوةيةکی ئاشتيخوازانة

اشةکةوت کرابوو، هةزار تاالن زثوی تثدا پپةجناخةزثنةی حکوومةتی کة نيزيکةی 

بة دةستةوة دا، واتة گرانباييترين گةجنثکي کة هةتا ئثستا ئةسکةندةر بـة چـاوي   

ئةو لة شووش هثـزة مةقدوونييـةکاين خـؤی ذثکخسـت و هثـزة       ١خؤی ديتبووی.

و  بةآلم وثذای ئةم هثزانة هةواصـی تـاص   ؛پشتيوانةکاين تازةهاتووشی تثکةص کردن
                                                                                                                                                  

دةريدةخـةن کـة ئةسـکةندةر     -وةکوو شوثنةکانی ديکة کـة باسـيان کـراوة    -سةربازگة →
ــک و     ــة بارناس ــةر پل ــة س ــةوةفا خبات ــدار و ب ــاوی ئةمةگ ــثک پي ــتوويةتی کؤمةص ويس

ر و هـةروةک چـؤن قةصـةمدا    هةستةوةرةکان. لثمان ذوون نيية کة داخوا هةخامةنشـييةکان 
فةرمانــدةی ســةربازخانةيان بــؤ هةرمثــةکان ديــاری دةکــرد، هــةر ئــاواش بةرپرســانی 

). R.N.Frye,in Walser(ed), Beiträge ,90fکؤکردنةوةی باج و پيتاکيان دادةنا يان نا (بذ: 
داية،  هةصبژاردنی دادوةرثکی پايةبةرز هةر لة درثژةی ئةم شثوازةی کاری هةخامةنشييةکان

هةصگرتنةوه ناکرث بچثتـةوة پـاش. ئـةم     گةشة کردن بة السايي و وثنة لثئةگةرچی لثرةدا 
لة ژثـر دةسـةآليت    دا پلةدارانة چ لة سةردةمی ئةسکةندةر و چ لة زةماين هةخامةنشييةکان

ساتراپ (مريهةرمث)دا بوون، بةآلم دانان و البردنيـان بـة دةسـت ئةوانـةوة نـةبووة و بـة       
دةکرث بيخةينة بةرچاو کـة مريهةرمثـةکان سـةرکردايةتيي هثـزة چةکـدارةکانی      سانايي 

  ).See Badian lac cift,and cf.belowهةرمثةکانی خؤيان لة ئةستؤ بووة: (
تـرازا   ) نووسراوة کة ئةسـکةندةر پـاش ئـةوةی لـة بابـل     III.16.6دا ( لة کتثبی ئارريان -١

 پثگةيشـت، ئةگـةرچی دوای شـةذی گؤگاملـة     شـی بـوونی شـاری شوو   هةواصي بةيدةسـت 
کردبوو. ذوون و ئاشـکراية کـة کـارثکي ئـاوا بـووزی      ذاستةوخؤ سـةرکردةيةکی بـؤ بـةذث   

چووبـث و   ذؤژی پث ۳۴تةنانةت ئةگةر جثژنی [سةرکةوتن] و مانةوةی لة بابل  نةخواردووة،
). ئةوةی کة دةصثن کوذی مريهـةرمثي  C.V.I.39ث (ماوةکة بة المانةوة پذکثشيشی تثدا کراب

لة ذثگـای بابـل بـةرةو شـووش تووشـی ئةسـکةندةر هـاتووة و ديـداری لةگـةص           شووش
بوونی  وثدةچث وابث. ذةنگة خودی ئارريان هةواصي گةرماوگةرمي سةبارةت بة پثمل کردووة،

نة سةروخوار زؤرة. ئارريـان  شووشی لةوث بيستبث. سةبارةت بة بذی خةنيمةتی نثو خةزث
تـاالن زثـوی    ۹۰۰۰دا، نيزيکـةی   لةوپةذی گةشـةی  تاالن  زثذ. ئيمپراتؤری ئاتثن ۱۰۰۰دةصث 

  ).  II.13.3، پاشةکةوت تثدا بوو (تووسيديد
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 توانيبووی قؤشةنثکی گةورةی يؤنانی ی پادشای ئيسپارتناخؤشيش هاتن: ئاگيس

. ئةسکةندةر کة دةيزانی ئاگيس لة کؤبکاتةوة و خةصکثکی زؤر بکاتة پشتيوانی خؤی

تاالنی ناردبوو بؤ  ۳۰۰۰رزی بةهارةوة ذاپةذيوة، بة مةبةستی بةرپةرچدانةوةی ةو

و » هــارمؤديس«، واتــة هــةروةها پةيکــةرةی ملــهوذکوژانی ئــاتثنی .ئانتيپــاتثر

هثنابوونی بؤ شووش، ناردنييةوة بؤ  ۴۸۰ساصي  کة خةشايارشا» ئاريستؤجثيتؤن«

يان بةصثنيي ناردنةوةی دان. هةصوثست و بؤچوونی جةماوةری ئاتثن بة کليلی  ئاتثن

ذاپةذين دادةندرا، چونکة خةصک تووشی دوودصی ببوون و نةياندةزاين چارةنووسی 

  ١پشتيوانی لة ئةسکةندةر بکةن يان نا.

ماوةتةوة، بةآلم وثناچـث   لثمان ذوون نيية کة ئةسکةندةر چةندة لة شووش

بةرلة نثوةذاست مانگي دثسامرب (واتة ئاخری سةرماوةز) کة هةوا فثنکتری دةکرد، 

ئةو ئثستا ناچار بوو لة دوو ذثگايان يةکيان هةصبژثرث: يـان   ووآلبثتةوة.لةوث ج

دا بگـرث يـا بذواتـة     و دةست بة سةر کؤشکان و خةزثنةکانی ٢دةبوو بچثتة پارسة

سةرلةنوث خؤی ذثک خباتةوة. بة باری گةيشنت بة  و نةهثصث داريووش ٣ئيکباتان

چونکة  ،صبژاردنی ذثگای دووهةم تةواوثک بة پثويست دادةندرادا هة ئاماجنی گشتی

کةچی  ؛هثنانی خةزثنة و گريانی هةرمثي زياتر گرتنی شا دةکةوتة هةوراز وةدةست

ديسانيش ئةسکةندةر ذثگةی يةکةمی هةصبژارد و نازانني بؤ وای کرد. ذةنگـة بـؤی   

کـارثکي نةفامانةيـة؛    دا ذوون بووبثتةوة کة پةالماردانی ئيکباتان لة چلةی زسـتان 

لــة بــةفر و ســةهؤص ناترســث و ئــةم  ئةگــةرچی زؤر جــاران ســةملاندبووی کــة

ذوانگـةی خؤيـةوة    بةصگةهثنانةوةية هثندة پتةو نانوثنث. وثدةچث ئةسکةندةر لة

شکؤی  ئيمپراتؤری بة مةبةستی بانگةشة و دابةزاندنی شان و گرتنی ناوةندی دينيي

                                                            

  بذ:  سةبارةت بة ذاپةذيين ئاگيس و کاردانةوةی لةسةر ذووداوةکاين ئاسيا -١
Badian "Agis III"170ff ۳۱۷، وؤرس ؛ دةربارةی چارةنووسی ملهوذکوژان بذواننة: بؤس.  

 جةمشيد. تةخيت -٢

  .هةمةدان -٣



 ۴۴۷سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

بة گرينگ و پثويستتر دانابث. هةرچؤنثک بث بـذياری دا   پادشايةتيي هةخامةنشی

  . جةمشيد بذوا بؤ تةختی

ملی کامة  جةمشيد بةذاسيت ذوون نةبؤتةوة کة ئةسکةندةر بؤ چوونة تةختی

ن هـةموويا  ذثگای گرتووة. سةرچاوةکانی ئثمة سةر بة زةمانی دوور يان نيزيـک، 

و ئةوانيش هيچيان هةرگيز نةخشةی ئثرانيان نـةديتبوو. تةنانـةت ئـةو     يؤنانني

وهةصـکةوتی   کةسانةش کة خؤيان بةشداری لةشکرکثشانةکة بوون بة چاکي لة هةل

بةتايبةت ئةوان هيچيان دةربارةی ئةو وآلتة نـةدةزانی کـة    ؛شوثنةکان بةصةد نني

ةندةيان دةزانی کة دةيـانبينی. ئـةو ذةوگةيـةی کـة     پثيدا دةسووذانةوة و هةر ئةو

ـ ـانـاوذثيـؤی و هـةذث، خـدا تثپـي پثيـدصنياي دةبوو ئةسکةندةر بة ان ـي هيچي

داری زيرةکانة گةيشتة پذشنگبةآلم ئةم کارة بة هةنگاو و چارةسةرثکی  ؛لث نةدةزانی

لـة شـوثنی   ئاکام و ئةويش هثنانة بةرکاری ديالن و بةصةدانی خؤجثيي کة پثشتر 

هاوشثوةدا وةبةرچاومان هاتووة. لثرةدا بةختدةستی دةبن باصی گرتووين کة لثمان 

ذوونة کث بةرپرسی لثکؤصينةوةی ئةسـريان و چـؤن پياوثـک بـووة. ئـةو کةسـة       

خؤيـان   ی زثـدی »مثسبؤس«ی براي لة »ئثرجييووس«بوو کة لةگةص » الئؤمثدؤن«

 ١دووهةم لة ئامفيپؤليس بنةيان داگرتبـوو.  تةرکةوةتةن ببوون و سةردةمی فيليپی

لةوث ئةم دوو براية چووبوونة ذيزی دؤستانی شازادة ئةسکةندةر و کاتثک پادشـا  

ذووی لة کوذی خؤی وةرگثذا، ئةوانيش دوورخرانـةوة بـؤ تاراوگـة. وةختايـةک     

                                                            

؛ لةگـةص چةنـد ئاماژةيـةک دةربـارةی:      Berve,no.464بـذ:   سةبارةت بـة الئؤمثـدؤن   -١
دا  کة گؤيا ئةويش دةوری لة سازکرانی I,6-59، بذ: سيبثرت »ةندةرتابووتی بةردينی ئةسک«

فنيقييـة.   -گثذاوة. دوای نةمانی ئةسکةندةر ئةو بوو بة حوکمـداری هةرمثـةکانی سـووريا   
ودةزگای هةواصگريي ئةسکةندةر لـةم ژثـدةرةی    کؤمةصثک زانياريي بةکةلک سةبارةت بة دام

ببـذ باسـی    ير بة چذوپذی وةبةرچاو دث کة ناوي الئؤمثدؤن دةسذثتةوة و ببذایژثرةودا سة
، واتـة  ودةزگـای هةواصـگريي يؤنـانی    گرينگترين سـةرچاوةی يؤنـاين سـةبارةت بـة دام    

؛ هـةروةها بـذ:    D.W.Engels CQ n.s xxx(1980), 327-340ناکا. » ئاناباسيسی گزنفؤن«
See also. Borza ,"Alexanders Communication’s", [VIII], with references.         
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ئةوان پاداشتی خؤيان وةرگرت. ئثرجييووس پاش ئةوةی ئةسکةندةر بوو بة پادشا 

دا وةرگرت، سـةرةجنام لـة    دوای يةک زجنريةيةک پلةی گرينگی سةرکردايةتيي بة

کوژرا و هةتا ئةو دةمةی مـرد هـيچ   » ساتيبةرزةن«شةذثکي دةستةويةخةدا لةگةص 

دةنووسـث   ئارريـان وةک  الئؤمثدؤن کـة بةآلم  ؛يؤنانييةک نةگةيشتة پلة و پايةی

)III.6.6      .پياوثک بوو دوو زمانی دةزانی، بـوو بـة بةرپرسـی ديلـةکانی دوژمـن (

دةصث پلةی الئؤمثدؤن بة يةکثک لة پلة هةرة بةرزةکان دادةندرا و دةگةيشتة  ئارريان

هاوشانی سةرکردةی سپای سوارةی هاوپةميانان و وةزيری دارايي يان خةزثنةداری 

هةواصگری بوو. کةواية دةبث وای لثکبدةينةوة کة دةزگايةکی بةهثزی  کة هارپالووس

هةبووة کة الئؤمثدؤن کراوةتة سةرؤکی. ئةم پلةية لةبةر ئةرک و کاری سةر شـانی  

لة هـيچ شـوثنثک گوثبيسـتی نـاوی      هةر بؤيةنةيدةتوانی سةرجنيان ذابکثشث و 

ئةگـةرچی سـةرچاوةکان    ر نيزيک بووة،بةآلم دةزانني کة زؤر لة ئةسکةندة ؛نابني

  اليةکي وايان لث نةکردؤتةوة.

ئاوا کـؤ دةکرانـةوة، ئةگـةرچی کـاتی و      زانياری سةبارةت بة وآلتی ئثران

ناوثکچوو بوون. وةکوو ديارة ئةسکةندةر دواتر کةسانثکي بة مةبةستی لثکؤصينةوة 

ةآلم هيچ بةصگةنامةيةکی ذاستينة دةربارةی خاک و هةرمثة تازةکان بةذثکردوون، ب

کة باسی ئاکامی ئةم لثکؤصينةوانة بکةن هةتا بتـوانن نيشـاندةری ذث و ذةوگـةی    

ـ بزووتنی سپا بن، بة دةستةوة نني. هةروةها جثنشينةکانی ئةوانيش کة تواني ان ي

ان ـچ شتثکيـزانياريي زياتر سةبارةت بة هةرمثةکانی خؤرهةآلتی کؤ بکةنةوة، هي

نةماوة کة بتوانث دةستمان بگـرث. تةنانـةت هـيچ مثژوونووسـثکي      جثبةلة پاش 

يش شتثکيان دةربارةی هثرشةکةی ئةسـکةندةر نةنووسـيوة.   »پؤليبيووس«وةکوو 

کةواية ئةو گثذانةوةی کة باسی جووصة و ئاژوانی ئةسکةندةر دةکةن و ئثمة تثيـان  

ـ ـةوتـةبةستثکي ئـارة مـوادي ةـدةفکرين ئةوةندةيان تةم بة سةر کشاوة ک ان ـؤي

هةصـکةوتووة، کـة    هةصناکذث. ئةو شوثنانةی کة شارة گةورة ناسراوةکانيان لث لث
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بةآلم هثشتاش  ؛زؤريش کةمن، هةتا ذادةيةک زانياريي نةگؤذمان دةخةنة بةردةسيت

ذثگاوبـانی   ئةوةندة نـني کـة بتـوانن ياريـدةرمان بـن. لـة ذؤژهـةآلتی شـووش        

هثندة نةناسراوة، کة بؤچوونةکان لةسةر کاروانةذثياين سـةدةکانی   ةخامةنشیه

تثکچـوون   نثوةذاست و دواتر هةميشة پةذاوثزثکی بةربآلويان بؤ هةصـة و سـةرلث  

ونةبث هةميشة بـة    کة ئةسکةندةر بثنيهثناوة. هةروابثتةوة خؤ ناکرث دصنيا بيبةد

 جةمشـيد  پةذبووة. سةبارةت بة بزووتين بةرةو تـةختی دا تث ذثگاوبانی پادشايةتی

کةم لة بةشثکي بةرچاوی ئةم ذثگاية تالسا بووة. کةوايـة   ئةوةندة دةزانني کة النی

دةبث بيخةينةوة بري کة دةربذينی هةر چةشنة قسةيةک لةم بابةتةوة تةنيا لةسةر 

م ديســانيش ئاشــکراية کــة بــةآل؛ تــةوةرةی گرميانــة و بؤچــوون هةصدةســووذث

» ئـةهواز «وة و وثدةچث لة نيزيک وئةسکةندةر لة شووشةوة بةرةو باشوور بزووت

پةذبثتةوة. گؤيا ئةسکةندةر دوای » کاروون«دا لة ذووباری  بة پردةگةمثي هةميشةيي

کيلـؤميتر لـةوالی ئاوذثژگـةوة     ۱۱۱تثپـةذيوة و  » پاسيتيگريس«چوار ذؤژةذث لة 

کيلـؤميتر و لـة    ۱۱۱هةتا ئةهواز نيزيک  شووشپةذيوةتةوة. ئةمذؤ مةودای نثوان 

کيلؤميترة، کةواية مةوداکانی ئةو کاتـة   ۱۲۰دةوروبةری » ئابادان«هةتا  ئةهوازةوة

و  ، هؤزثکي گةورة ژياون بة ناوي ئووکسیلة الی چةپی بةستثنی ذووبار ١دروسنت.

                                                            

1-D.67= C.V.3. Nearchus apud Strabo XV.3.5. 

بووبث کة شياو  ئةو پردةگةمثيةی باسی دةکرث، دةبث لة شوثنثکی ذووباری کاروون
 ۱۱ســتاديا (واتــة  ۶۰ســيويانة دا نوو وانــی. ئــةوان لــة دةقــی خؤيــان نــةبووة بــؤ گــةمث

کيلؤميترثک] دروست بـث هـةتا    ۱۱۱ستاديا [واتة  ۶۰۰کيلؤميترثک]، هةر بؤية زؤر وثدةچث 
ــةوة (  ــةکتر بگرثت ــة ي ــةوةکاين ديک ــةص گثذان ــدةچث A.Indلةگ ــةت وث ــةروةها تةنان ). ه

مــان لــة ز» ســترابؤ«نثئــارخووس بــة ســةرچاوةی هــةرة دوايــي دابنــدرث. بةداخــةوة  
کيلؤميترثک ئةوالتری زارکـی ذووبـار.    ۲۷دةنووسث کة پردةگةمث کةوتؤتة  نثئارخووسةوة

، بةداخةوة ناصث پردةکة چةند لة ئاوذثژگةی ذووبـارةوة دوور بـووة.)    A.Ind. 42.5-7(بذ:
ی پثـواين  ي نثئارخووس باسی دةکا جياوازة، بةآلم لثرةدا دةبث يةکة»ستاديا«واديارة ئةو 
مايلثـک. ئةگـةرچی    يـةکي   وةبةرچاو بگريث کة دةبثتة [هثندثک پتر] لة هةشت باوی يؤنان

 ←)، بـةآلم See CHI.I.34fنـةبووة (  دا لـة نيزيـک ئابـادان    لثواری ذووبار لةو سةردةمی
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وپؤيـان هاويشـتووة. هـؤزة     پـةل  لة دةشيت ذؤژهةآلتةوة هـةتا بنـاری زاگـرؤس   

ديارة، قةت تةواو سةريان وةبةر  دا چيانشينةکان، وةک لة زؤربةی مثژووی ئثران

ان ژنيـان لـة بنةماصـةی پادشـايةتی     حکوومةتی ناوةندی نـةهثناوة. سـةرهؤزةک  

دةخواست و ئاوا دةبوونة خزم و واثـدةچث کـة چةشـنثک مصـکانةيان لـة پادشـا       

ئةستاندبث و ئةوةش دةيسةملثنث سياسةتی پثکةوةهةصکردن لة شةذ چاکتری دةور 

ئةوةندة چاالکانـة جووآليـةوة و دةزگـای    اجی نةدانثية و ـذاوة. ئةسکةندةر بـگث

ــؤ  ــای ب ــگری ذثگ ــر    هةواص ــةآلم دوات ــکثنث، ب ــوانی بيانش ــة ت ــرد، ک ــةخت ک ت

بؤيان بوو بة تکاکار و ئةويش بةخشيين و سةری  ی دايکي داريووش»سيسيگامبيس«

ة توانيبووی لة وتبوو کوپث وةبةر مريهةرمثي شووش هثنان. ئةسکةندةر کةيفی بز

نکة دةيـزاين کـة بـة دژواری دةتوانـث     ذثزةوة جبووصثتةوة، چوحاند دايکةشا بة 

تةواوي ناوچة و مةصبةند و هةرمثة هةراوةکانی ئةوان بگرث. بؤمان ذوون نةبؤتةوة 

کة ماوةی شةذی لةگةص هؤز و عةشـريةتان چةنـدةی کثشـاوة. ئةسـکةندةر هـيچ      

سةربازگةيةکی لةو ذثگايانة دانةنا و ناکرث لةوةش دصنيا بني کة داخوا پيتاکی بة 

دا  لة مـاوةی شـةووذؤژثک  «ناشث ئةسکةندةر توانيبثتی  ةپاندوون يان نا.سةردا س

هةر ماوةيةک » گريؤدةی بوون. ئثرانی کثشةيةک چارةسةر بکا کة سةدان ساص بوو

                                                                                                                                                  

. سةرچاوةکان باسـی  گومان بينةرانی يؤناين، زؤنگاوةکاين قةراخيان بة دةريا داناوة بث→
لـة   [دثژ= دژ] پةذيبثتةوة، کةواية دةبث لة داوثين شووش» دثز«ئةوه ناکةن کة لة ذووباری 

) باسی ذووبارةکانی سةر ذةوگةی ئةسـکةندةر  XV.a.6تثپةذيبث. سترابؤ ( ذووباری کاروون
ش دةکا و دةصث وةک لـة کؤنـةوة دةگثذنـةوة،    ي»کؤپراتاسي کؤن«واتة » دثز«دةکا و باسی 

دا سترابؤ دةصث کة ئـةم نـاوةی لـة پثريسـتی      ئةسکةندةر لثی پةذيوةتةوة؛ بةآلم لة ذاستی
ذووبارةکان دةرهثناوة و هيچ بةصگةيةکي نيية کة بيسةملثنث ئةسکةندةر لثی پةذيوةتـةوة؛  

ـ      ةت ئـةو شـوثنانة   ئثمة دةبث بچينةوة سـةر سـةرچاوةکانی خـودی ئةسـکةندةر، بةتايب
بپشکنني کة ذوون و ئاشکرا دةدوثن. زؤر وثـدةچث ئةسـکةندةر بـةو پردةگةمثيـةی نيزيـک      

  دا پةذيبثتةوة، چونکة پثشتر پثی گوتراوة پردی لثية.   شووش
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ـ  دوای نةمانی ئةسکةندةر، دةبينني کة خثآلتی هؤزی ئووکسی بـة سـةری   انان ـزم

  .١»سةربةخؤ«پثيان گوتوون 

                                                            

 ,J.F.C.Fuller, The Generalship of Alexander the Greatئـةم ژثـدةرة وا دةصـث:     -١

(London, 1958),228بة دروستی ئةم بؤچوونة دةباتةوة پـاش کـة زؤربـةی     وؤرس ؛ بؤس
لـة سـةردةمی ژيـانی خـودی      توثژةران قبووصيان کردووة. ذةنگة خثآلتی هـؤزی ئووکسـی  

)دا پثيـان  Ind.40Iدا هةتا ئةندازةيةکی زؤر سةربةخؤ بووبن. ئارريـان لـة (   ئةسکةندةريش
 Diodد. وثــدةچث لــة نثرخووســی وةرگرتبــث (دةصــث سةربةســت يــان خانــةداين ئــازا

XIX.17.3،۳۱۷دا  )؛ ئةمة وای دةگةيةنث کة ئةوان لة ژثر دةسةآليت هيچ مريهةرمثثکی پ.ز
دا. نـاوي ئـةوان ذةنگـة     نةبوون، تةنانةت لة ذؤژانی بنةبانی ژيانی خودی ئةسـکةندةريش 
خـووز] بـث. تؤرةمـةی    هةمان ناوی عيالميي پارسيي کةونارا واتة هووز [هووز = هؤز يـان  

يـش لةوانـةوة داکـةوتووة کـة     »خووزسـتان «ةکـان بـن و نـاوي    »خووز«ئثستايان دةبث 
؛ Altpersische Inscriften (1938, Berlin),316ة. بـذ: هثرتسفثصـد   »ئـةهواز «ناوةندةکةی 

 ، پثداچوونـةوةی، والسـثر  »ئيمپراتـؤريي ئثـران  «هةروةها بذواننة: ئثرنثست هثرتسفثصد 
کـة هثرتسفثصـد باسـی مثژوونووسـانی ناوبـةدةرةوةی       ۱۸۹۰و بذ:  ۳۰۳)، ۱۹۶۸ ويسبادثن

دا  ) بة زؤر بـاران 67( ) وثذای ديؤدؤرووسV.3( ئةسکةندةر دةکا. گثذانةوةکانی کوورتيووس
کـة   ةص ئارريان جياوازن. ئةوان باسی بةزانديان دةکةن بة دةست سةرکردةيةکی ئثرانـی لةگ

خواسنت بؤتة خزمی پادشا، بةآلم ناصثن لة چاکةی ئـةم کـارةی داوای چـی کـردووة.      بة ژن
هثندثک جياوازی کةمتر دةربارةی شةذ و تثکهةصـچوون و دةرکةوتـةکاين وةبـةرچاو دثـن.     

ث ئةسکةندةر هةزاران سةر ئاژةصي وةکوو باج و پيتاک بـة سـةردا سـةپاندوون    ئارريان دةص
هةزار سةر مةذ!) کوورتيووس دةصث ئةو ئةوةندة پيـاو بـوو کـة هـيچ باجثـک       ۳۰(بؤ وثنة 

دانةسةپثنث. (چارةسةری جياوازييةکة دژوار نيية. ئةوةی ئارريان دةيصث بؤ بـاجی سـاآلنة   
لةذثوة بووبث کـة سـپا توانيويـةتی چـاکی داسـةپثنث.       بذوای پثناکرث و ذةنگة داوايةکي

گومانثکي زؤر هةية کة داخوا پيتاکی ساآلنةی بؤ کؤکرابثتةوة و واوثدةچث کـة ئةوةنـدةش   
زانا بووبث خؤی لة قةرةی ئـةم کـارة نـةدابث. هـةردوو گثذانةوةکـة باسـی سـةرکةوتنی        

دا ســةبارةت بــة گثذانةوةکــةی  ی۲۱۹ی دةکــةن. گؤکؤفســکی لــة يادداشــت سيســيگامبيس
ديؤدؤرووس، پثی واية کة دوو شـةذ قـةوماون، يـةکيان لـة پثدةشـت (وةکـوو ئامـاژةی        
کوورتيووس و ديؤدؤرووس) ئةويتر لة دةرة و دؤصةکاين شاخستانی (وةک ئارريان دةصـث)؛  

يـان  وؤرس پثی واية هةردک تثکهةصچوونةکة لة ذةوگـةی چــيايان ذوو   بةآلم واديارة بؤس
ــووس و       ــةکاين کوورتي ــةتليمووس بؤچوون ــتر ب ــان پثش ــان ي ــة ئارري داوة و الی واي
ديؤدؤرووسيان ذةش کردؤتةوة، چونکة ئةسکةندةری وا دةرخستووة کة تووشی تةنگـةژة و  

 ←دا کوورتيووس و ديؤدؤرووس اليـان وايـة شـةذةکان  گرث و کؤسپ بؤتةوة. لـة ذاستـی
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دا  دا کـة بـة پثدةشـت    بة ذثگای مـريی و زةکاين خؤی دابةشی ئةو ئثستا هث

ـ تثدةپةذی، پارمثنيؤی بـةذثکرد. ئ  ةوسا بؤخـؤی وثـذای لةشـکری چوسـت و     ــ

چاالکتری ذثگايةکي نثوبذی چيايي لة باشـووری فـارس هةصـبژارد و ذةنگـة وةک     

ت. ئثمة لثمان ذوون دا ئةسپی ئاژاو»فةهليان«کاروانةذثي  دةصث بة» ئوورثل ستاين«

دا و بة ذةوگةيةکی سةربذدا تثپةذيوة و  بؤتةوة کة ئةو بة الی سةرةوةی ذثگای مريی

لـةوث   ١هةصبواردووة. يان شووشی پاش بذينی پثنج ذؤژةذثيان دةروازةکاين پارس

شکســتی دادةنــدرث کــة  و بــة يةکــةمزةبرثکــی لــث وةشــاندووة  ئاريووبــةرزةن

سةرچاوةکامنان بةرمان پثناگرن هةتا لثی خـورد ببينـةوة. لـةو تثکهةصـچوونةدا     

ـ ةـةذگـة شـوو لـار بـاچـوژران و نـدةر کـسةربازثکي زؤری ئةسکةن ان ـدا ذووي

                                                                                                                                                  

) Dئـةم هةرمثـة بـةپثی دةقـی (    » شارةکاين «گرتنی زارکي دةشيت ئووکسی کراون و  لة→
» شـار «دةبةنةوة دوای سةرکةوتن لةو شةذانةدا. (کوورتيووس خؤی داکؤکي لـة سـةرؤکی   

دةکا کة پاش گةمارؤدران شوثنةکةی دةگريث.) من وثذای زؤربةی توثژةران الم وايـة تـةنيا   
  شةذثک قةوماوة و زؤريان پثوةناوة.

1-See M.A.Stein,GJ XCII (1938), 314ff; Old Routes, 18ff. 

، جةمشيد بةشثک لةو ذثگايةی کة ئةو پثی واية کةوتبووية نثوان بثهبةهان و تةختی
و  ۲، بةشی هانسمةن«بؤی بسةملثنن. » مةليان«ذةنگة کةندةوکؤژة و دؤزينةوة تازةکان لة 

دةچث، بةآلم من  ة. ئةگةرچی ئةم ذثگايةش عةقص تثی»ئانشان«ية هةمان ، الی وا»۱نةخشةی 
ئةسـتةمة، مـةگني    لةگةصي نيم کة دةصث گةذان بؤ داناين شوثنثکي وةکوو دةروازةی پـارس 

نـةذةتيتري  بةصگةهثنانةوةی باو کة بةشی سةرةکيي ذثگا دةسـةملثنث. لثکؤصـينةوةيةکی ب  
، لـةم  »هثنـری سـپيک  «تازة سةبارةت بةم ژثـدةر و تؤپؤگرافييانـةی ناوچـة لـة اليـةن      

لـةم کتثبـةدا شـوثنثک      .M.B.Nicol.Eaat and West xx(1970),269ffبةرهةمةدا کراوة: 
دا تثپـةذيوة. ئـةم   »ئـةردةکان «بـث کـة بـة الی     دياری کراوة کة ذةنگة ذثگای هةخامةنشی

سةرچاوةية (بةپثچةوانةی بؤچوونی نووسـةر) دةتوانـث ذوونـی بکاتـةوة کـة بؤچـوونی       
پثی واية لةگـةص  » نيکؤل«سةبارةت بةم بةشةی ذثگا هةر نةبووة. ئةو شوثنةی کة » ستاين«

دةبليـوو.  «بـوون، هـةر ناگوجنـث.    يـةک  » ئيسـتةخر «جث دةروازةکان يا جثيةکی نزيکي 
، باسی شوثنةواري ذثگايةکي هةخامةنشـی  AMI XIV (1981),45 ffلةم وتارةدا: » کلثيس

و گونـدثک کـة لـة     دةکا، کة ناکرث لةگةص کاروانةذثی لةمثژينةی نثوان نةخشی ذؤسـتةم 
  بووة، بة يةک دابندرثن.» مةرودةشت«دةشتةکانی باکووری 
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وةرسووذثنث و بةتةنيا بةجثيان هبثصث. بؤ جارثک دةزگای هةواصگريي ئـةو بـة    لث

زانياريي پثويسـتيان   اوثدةچث کة يةخسريةکاين ئثرانیدا کةوتبوو. و سةر تثشکان

ذثگايـةکي لـة    يکيـا چونکة سةرةجنام کابرايـةکي خةصـکي ل   ،نةدابث بة دةستةوة

کـةران   دةورانپشيت بازگةدا پث نيشان دا و کارثکي وای کرد هـةتا بتوانـث داکـؤکی   

بؤ الی ئةسکةندةر،  جةمشيد بچثتة تةختیدةرپةذثنث. ئاريووبةرزةن ئثستا ملی نةدا 

ـ  ثـبئةسکةندةر . دة الی داريووشـانـةيـجا يان کوژرا يان خؤی گ ةوةی کـةس  ـئ

خمابن لثمان ذوون نيية کـة ئـةو لـة     ١جةمشيد. پثی ناية تةختی ،وةدةست بث یلث

مةوداکـة  ) پثـي وايـة   XV.3.1(چووة. سترابؤ شووشةوه هةتا ئةوث چةند ذؤژی پث

کيلـؤميتر بـووة کـة تةنانـةت بـؤ ذثگاوبـانی پادشـايةتيش هـةر          ۸۰۰نيزيکةی 

ـ   ۶۰۰قةبآلندنثکي زيادة لة ئةندازةية. ذةنگـة نيزيکـةی    ارسةنگی پـث  ـکيلـؤميتر پ

ذابگريث و باش بث، چونکة هةرچؤنثک بث ژمارةيةکی ذةمسـي پثويسـتة. لةبـةر    

کؤسپی ذثگاوبان، ئةم سةفةرة دةبث مـانگثکي کثشـابث.    و ن و کةندماوةی شةذةکا

جةمشيد [کة دةکاتة  گةيشتبثتة تةختی ۳۳۰ةی يذاستی مانگی ژانويةکةواية دةبث نثو
                                                            

) لةگـةص  .II.CC( و ديـؤدؤرووس  )؛ کوورتيـووس III.17-18ئةم نووسـةرانة: ئارريـان (   -١
)IICC.    سةبارةت بة جياوازيي نثوان ذثگاوباين پادشايی و ئـةو ذةوگةيـةی ئةسـکةندةر ،(

دی نازانني کة ئةو لة کوث سپاکةی خؤی کردة دوو پثيدا ذؤيشتووة، بةذووين نادوثن. بةور
کةم ئةم  دا النی کةرت، بةآلم ذةنگة لةگةص هثزی دةستةبژثری لة ماوةی چوار يان پثنج ذؤژان

ــة    ۱۱۲ ــةتا دةگةن ــان ه ــان. دةروازةک ــة دةروازةک ــةوةی بگات ــذيبث، بةرل ــؤميترةی ب کيل
سةرچاوةکان زؤر لةوة ناذوونترن کـة چاومـان پتـر     کةم دوو ذؤژةذثن. النی جةمشيد تةختی

دةرهـاوثني.)  » ئيسـتةخر «هةتةر بکا و بتوانني وردتر بدوثني. (هـةر ئةوةنـدة بةسـة کـة     
گومـان بـؤ ئـةوةی     ی ديل ناکا کة ذثگای بة ئةسکةندةر نيشان دا. بث»مثليت«ئارريان باسی 

دصـی بـؤ ئـةم کـارة نـةچووة. سـةبارةت بـة        بيشارثتةوة و بصث کة هيچ ديلثکـی ئثـراين   
زةبروزةنگي شثوازة کؤنباوةکاين هةواصگری، ئةم خاصة جثگای سةرجنة. کوورتيووس دةصث 

)V.4.34جةمشيد بةزيوة. ئةگةر وابث ذوون و ئاشـکراية   لة دةرةوةی تةختی ) ئاريووبةرزةن
وةفادار مايةوة و پاشـان ئةسـکةندةر    ريووشة نيية کة بة دا»ئاريووبةرزةن«کة ئةو هةمان 

دةسيت ذثزی لثنا؛ بةآلم ذةنگة کوورتيووس چريؤکةکةی خؤی بةوپةذی هةسـت و سـؤزةوة   
  دةستاو دابثتةوة، کة ئثمة ناتوانني لثی دصنيا بني.
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م.] ئةمة لةگةص زةماين دةسپثکردنی سةفةرةکةی لة چوار  -کلکةی مانگي بةفرانبار

  ١مانگ دواتردا يةکتر دةخوثنثتةوة.

قسةيةکي وای پث نيية و  بة مانةوةی ئةسکةندةر لة پارس سةبارةت ئارريان

ـ    ازجنريةی ذؤژمثرانةی ذووداوةکـان ناخ  اسی ـتـةذوو. پامشـاوةی ذووداوةکـة ب

ةو پـاش  ـئدا وثدةچث شياوي باوةذ بن.  هثندثک وردةکاری دةکةن کة بة زؤر باران

ـ        بة خؤ اآلين بکـا و  دةستةوةداين شـار، ذثـی دا کـة سـپاکةی وةخـؤ کـةوث و ت

ذووداوثکي  )، لثرةدا هيچXVII 71.3 ديؤدؤرووس، V.6 کوورتيووسدايذووتثنث (

پثکراوترة. ذبــاوة هــةر بؤيــةدزثــو و نــةرثنث بــة پثداهةصــدان حةشــار نــادرث، 

لةگةص سةدان  جةمشيد لة دةرةوةی تةختی ةديداری ئةسکةندةر ،بةرچاوترين دميةن

کة ئثراين ئةنـداميان بـذيبوون. ئـةم     ييةکراوي يؤنان (يان هةزاران) پياوی زيندانی

نةزيلةية ذةنگة وابث و ذةنگة وانةبث. هةرچؤنثک بث پثويست بـوو بـة چةشـنثک    

بوو بکرثتةوة، ةلة دةروازةکاين پارس، قةر زةبری داترووسکثنةری ئاريووبةرزةن

 دا چؤن خودی ئةسکةندةريش دةسيت بة سةر خةزثنةی دةوصةمةندی پادشايةيت وةک

سةبارةت ادةگرث  باوةذيي ئةسکةندةر د ) پث لةسةر بثLoc.Cit( ديؤدؤرووسگرت. 

بة خةصکی خؤجثيي، چونکة دوای ئةم ئةزموونةی دوايي دوژمنايةتيي ئةوان هةستی 

  ئـــةو پثـــدةکرث و گومـــانی تثـــدا نييـــة کـــة پياوةکانيشـــی هـــةر       

  هةستةيان بووة.

بنةی داکوتا، کة  جةمشيد سپای ئةسکةندةر بؤ ماوةی چوار مانگ لة تةختی

لةم ماوةيةدا شةذثکي يةک مانگة هةصگريسا و خودی ئةسکةندةر وثذای هثزثکی کةم 

                                                            

سةبارةت بة ذؤژئةژمثری ذووداوةکان بذواننة پاشکؤ. هةروةک پثشتر لة چةند جـث بـة    -١
 Agissچووبـث (  شثوةی چةشناوچةشن باسی کرا، من الم واية دةبث ماوةيةکي کةمتری پـث 

III,186قووچـاو نـةبووبن و زؤر بـؤ سـةر ذةوگـةی       )؛ بةآلم ذةنگة ديتران لةم بارةدا دةست
و  خةياآلن تالسا بووبن. دةبث ئةوةندةمان لة بري بـث کـة بـذينی مـةودای نثـوان ئـةهواز      

  )... .XIX.21.2ذؤژ بووة ( ۲۴ذةمسي نيزيکةی  دا، بة بة ذثگاوباين مريی مشيدجة تةختی
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و  بة مةبةسيت سةرکوتی خثص و عةشريةتان بـةرةو چياکـان هةصکشـا. پاسـارگاد    

جةمشيد بووبث،بـةآلم   خةزثنةشی داگري کرا و ذةنگة هةر دوابةدوای گريانی تةختی

هيچ شتثک نةنووسراوة.) ئةسکةندةر هةر ماوةيـةک  کة ةبارةت بة کاتی ذووداوةس

دا، کةچی  هبثصث، سةرجةم کؤشکةکانی ئاور تثبةر مشيد بةجثجة بةرلةوةی تةختی

لة نثو ذووداوةکانی بة سةردا کثشا بوو. ئةو دةمةی گةيشتة وث، قةصةمی بةخشيين 

لةو گرثپووچکة هةرة ديارانةية. باشة بؤچی ماوةی  پةالمارةکةی ئةسکةندةردا ئةمة

جةمشيد مايةوة؟ خؤ لة هـيچ جثگايـةک ئةوةنـدةی     چوار مانگی ذةبةق لة تةختی

سـاند هـةتا   ذةخ پثنةچوو. ئةسکةندةر بةم مانةوةية هةلثکی لةباری بؤ داريووش

سپايةکی ديکة کؤبکاتةوة. هةروةها، بؤچی کاتثک شار تاآلن دةکرا، کؤشـکةکاين  

  دةرهاويشت، بةآلم بةرلة ذؤيشتين خاپووری کردن؟

ـ  دا گوتراوة کة ئةسکةندةر لةبةر هـةل  وآلمی پرسياری يةکةم لة ةوتی کوهةص

وةرزةدا  ئةم ماوة زؤرة ماوةتةوة. ئةو دةيزانـی کـة لـةو    ،هةرمثي و جوغرافيايي

ذثگای چوون بؤ ئيکباتان دةبث بة بةفر و سةهؤص گريابث و دابينی ئازووخةی لةشکر 

ودان دةگـا، بـووز    ي مانگی مةی (جؤزةردان)دا، دةغصيهةتا ئةو دةمةی کة لة کؤتاي

لة زووترين هةلی گوجناودا ذؤيي و ئةو شوثنةی «ئةسکةندةر  هةر بؤيةناخوا. جا 

ی هةصسةنگاندثکي ئاوايان نةکردووة، بةآلم زؤريـش  سةرچاوةکان باس» ١چؤل کرد.

ئةسکةندةر لة ذووی بزووتنی هةستی خؤيةوة تـةمای   وثدةچث کة وا بووبث. بثتوو

ی نةکردبوو. لة اليةکی ديکةوة ئةسکةندةر لة ناوچـةی  »قارةمانانة«گرتبا کارثکي 

و کذثوة و سةهؤصبةندان نيشانی دا کة خؤی و سپای، هيچيان لة بةفر  هيندوکوش

ناترسن؛ مةگني ئةوةی ئةو ساصة زستانثکي دةگمةن بووبث و هةتا مانگي جؤزةردان 

تةواوي ذثگاکان بةسترابن. دابينی پثداويستی و خوردوخؤراکي سپايةکی گةورة لةو 

                                                            

 جةمشـيد  باسثکي دوورودرثژی سةبارةت بة مانةوةی ئةسـکةندةر لـة تـةختی    ئثنگثصس -١
  وة.نووسيوة و سيلةچاوم پثوةی بووة و لة زمان ئةوذا گثذاومةتة
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ذةوگةيةدا نة دةگوجنا و نة دةلوا؛ بةآلم خؤ سپايةکي زؤروزةوةنـدی نةدةويسـت.   

يان لةويش چاکتر لة  جةمشيد اين بةشثک لة هثزةکةی لة تةختیئةسکةندةر دةيتو

لةم زؤر جاران  ة،کهبثصث و خؤی لةگةص هثزثکی کةمتر بةجث» ئيسفةهان«پثدةشيت 

  دا بدا.  و بة سةری پةالمارانةدا وای دةکرد، لةپذ هةصکوتثتة سةر داريووش

لةم بابةتةدا دةياندرکثنث باشترن و  ئارريانةست و زانيارييانةی کة ئةو مةب

ئيکباتانـة. بةذاسـيت    لـة  زانی کة داريـووش  جةمشيد دةصث ئةسکةندةر لة تةختی

چوار مانگی پثچووبث هةتا ئةو بةو هةواصةی زانيبث يان ئةگـةر هيچيشـی   وثناچث 

نةی لث نةدابث. خؤ ذةنگة ئةسکةندةر پثی زانيبث کة داريووش نةبيستبث خؤی نوقآل

)، بـةآلم وثـدةچث وای   چؤتة ئيکباتان (هةمةدان )(گؤگاملة دوای شةذی گائووگامال

بث بةرةو هةرمثةکاين ذؤژهةآليت کشـابثتةوة. بثتـوو ئـاوا     لثکدابثتةوة کة لةمثژ

، شاری ئيکباتان ئةوةندةی نةدثنا هةتا لةو زستانةدا بؤی تووشی سةرما و بووبث

سةخصةيت بث و کةواية دةکـرا هـةروا چـاوةذث بـث. سـةرةذای ئةمـةش، ذةنگـة        

دا ذةنگي داوةتةوة،  ئارريانثک لة نووسينةکةی هةصکةوت بةگرينگترين مةبةست کة 

سکةندةر دةيزاين و بؤی ئةوةية کة هةروةک زؤربةی توثژةران باسيان کردووة، ئة

ذوون ببؤوة کة لةو وةرزی زستانةدا نةيدةتواين پةيوةندييةکاين لةو کوثستانانة 

  پثکةوة گرث بداتةوة و لةو ناوچة تازةگرياوانةدا هةصبسووذث.

 ئارريانچاو بث کة وةک بةر بؤ وآلمي پرسياری دووهةم دةبث ئةم خاصةمان لة

بـة شـثوةيةکي ئاقآلنـة بـة گـوثي ئةسـکةندةردا دةدا کـة         دةگثذثتةوة، پارمثنيؤ

خاپووراندين کؤشکةکاين ذةنگة کارثکي بثهوودة و دوورةئاوةز بث، چونکة ئـةوان  

بـة هـةنگاوثکي    ذوانگةی جةماوةری ئاسـيا   لة ئثستا ئی ئةون؛ هةروةها ئةم کارة

تؤصةی کاوالندين يؤنانة  کارة بة دا دةصث ئةم ييانة دادةندرث. ئةسکةندةر لة وآلمثوک

دا تؤصة بة  دا. لة تثکذای سةرچاوةکاين ئثمةش۴۸۰لة ساصي  بة دةسيت بةربةرةکان

بـة دنـةی    جةمشـيد  هاندةری سةرةکي داندراوة؛ بةآلم سوومتانی گةورةی تـةختی 
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ذووی داوة. گثذانةوةی دووهةم دا  ی ماشقةی ئاتثين و لة جةنگةی مةستی»تائيس«

ةوة داکةوتووة، دةکرث ذاست بث. پث لث هةصـثنان لـة   »کلثتارخووس«کة لة زمان 

 بـی ذةچـاوی کـردووة، دةگةذثتـةوة سـةر دا    دا کة ئةسکةندةر  مةينؤشی و مةسيت

بـث و وآلمـي   بـةآلم خـؤ نـاکرث هـةر ئةوةنـدة       ؛کثشراوة و ئؤباصی بؤ مةقدوونی

پرسيارةکة ئاوا بدرثتةوة، چونکة هيچ وثنةيةکي ديکةی ئـةوتؤ کـة نيشـانی بـدا     

ارووژان يان دنةيـةکی لـةناکاو توانيويـةتی کـار بکاتـة سـةر بةرژةوةندييـة        ه

زؤر  سياسييةکاين لة ئارادا نيية؛ ئةگةرچی مةيل و تاسة و تـووذةيي و سياسـةت  

ديارة کؤشکةکان بةرلة وثـران بـوون،   پثکةوة دةکةونةخؤ. جگة لةمةش، واجاران 

خراوة و کؤمةصثک بةصگة بة دةستةوةن کة دةيسةملثنن  داذووتثندراون و دةستيان ذث

بةئانقةست ئاگريان تثبةردراوة و کاول کرانةکة بةتايبةت سث شوثنی گرتؤتةوة کة 

اوي ئـةم  سـازاندوونی. ئةگـةر بثتـوو تـةو     ئةسکةندةر زانيويـةتی خةشايارشـا  

مةبةستانة هةموويان يان بةشـثکيان ذاسـت بـن، دةيسـةملثنن کـة سـووتاندين       

 کؤشکةکان کارثکي بةئانقةست و سياسی بووة نةک کردارثکـي بةهةصـکةوت و لـة   

  ١ذووی نةزانينةوة.

دا ئةو لثکدانةوةی  باری ذواصةتی ئاماجنی لةم کارة چ بووبث؟ بةدةبث کةواية 

کـراوة دروسـتة چونکـة بـة کـارثکي بثهـوودة و        ؤيکة لةسةر قسـةکاين پـارمثن  

                                                            

1-Sources:A.III.18.11 (cf. Strabo XV.3.6): C.V.7;D.72;P.38. 

وخوثيان داوة بة دةقةکاين خؤيـان و   هةرکام لةم نووسةرانةی ئاماژةيان پثکرا، تام
، بةدروسـيت تـةواوي ئـةم    ۳۱۶، ژمـارة  »بثرضـث «چؤنيان پث چاکة ئاوايان ذةنگانـدووة.  

بةوةی کة داخوا؛ هةر تـةنيا سـث کؤشـک خـاپوور کـراون      بؤچوونانة وةالدةنث. سةبارةت 
سـةبارةت بـة تـاآلنی کؤشـکةکان بذواننـة:       ؛.H.Luschey,AMI I (1968), 28ffبذواننة: 

E.Schmidt, Persepolis(1953), 172,179 et al   :ــة ــوومتانةکة بذوانن ــارةی س ؛ دةرب
، کـة  س ذايس ذامـان ؛ مثژووی سةرلةبةری کؤشکةکان ئةو چريؤکةی تائي et al.78هةمان،

دا و جصةو بة دةستةوة  ئثمة گثذامانةوة هةصدةوةشثنثتةوة و شوو لث هةصکثشان لة مةينؤشی
  نةمان بة هةصبةستراو دادةنث.
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ـ ـدوورةئاوةزی داناوة. تةنانةت بؤ پاشةذؤژيش هةنگاوثکي مةت ـ ـرسي ووة. ـدار ب

دانــی تثــداچوونی  کــة مةبةســت نيشــانجووراوةتــةوة پــةيتا گــوتراوة و  پــةيتا

و  کارثک بوو بؤ چاوترساندين ئاسيا«دةصث: » تارن«بووة. وةک  ئيمپراتؤريي ئثران

ــان ــةتيي    نيش ــةماين فةرمانذةواي ــاگيال و ن ــةی ئثس ــةوةی تؤص ــی وةرگريان دان

لة توثژينةوةيةکي ورد و پتةودا دةردةکـةوث کـة    ئةوةي ذاسيت بث ١»هةخامةنشي.

ئةم بةصگانة الوازن و داکؤکييان لث ناکرث. ئةم کارة نـة لةگـةص ماکـة و هـةوثنی     

يمپراتؤريي هةخامةنشي دةسـازث و نـة لةگـةص ذةوتـی پةرةپثـداين سياسـةيت       ئ

ئةسکةندةر يةکتر دةگرثتةوة. تةنيا ژمارةيةکي کةم لـة پيـاواين ئةسـکةندةر بـة     

ــاگيال«ذووداوي  ــؤريي   »ئثس ــةبذينی ئيمپرات ــة خاش ــةبارةت ب ــی. س ــان دةزان ي

و  کـةم دوای گـرتين بابـل    بامسـان کـرد، النـی    ، هةروةک پثشتريشهةخامةنشی

خؤنواندين وةک فةرمانذةوايةکي ياسايي، بةگةرمة بة شوثن بـةديهاتثکي ئـاوادا   

دا دةبوو قبووص و پةژراندين پاصنةری سةرةکي و ذةمسـي وةدی   نةدةگةذا. لة ذاسيت

بايي ئةوةندة بوون هةتا  دا تةنيا يؤنانييةکان بث. لة نثو ذيزی تةواوي پياوةکانی

لةناکاوي ذةوت و ذثيازی بزانن. ئةم کارةی ئةسـکةندةر بادانةوةيـةکي   گؤذانی  بة

 کاتثـک دثتـةوة بريمـان کـة     ٢ئاشکرا بوو بؤ سةر ذثبازی شةذی پريؤزی هثلثنـی. 

                                                            

) باسی خؤهةصبذينةوة و خؤسازدانةوة دةکا و هةر جارةي بذثکيان جياوازی I.54، (تارن -١
ناکرث کارثکي فاميدانة بووبث. دةزانني کة ئةسـکةندةر لـة مـاوةی مانـةوةی     هةية، بةآلم 

زؤر جـاران لةسـةر تـةختی فةرمانذةوايـةتی پاصـی دايـةوة        جةمشـيد  دا لـة تـةختی   خؤی
)P.37.7=56.I         هةروةها گومـانی تثـدا نييـة کـة دةيهةويسـت ئـاوا سـةرکةوتين خـؤی .(

و خاشةکثشـانی   نانةت دواتر بةئاشکرا مةيلی تؤصةی ئثسـاگيال بسةملثنث و ذايبگةيةنث. تة
  ئيمپراتؤريي لة خؤی نيشان دابوو.

، پثی واية تـاآلين سـةرةتاي شـار ذووی    ۶۲۵)، ل XX)۱۹۷۱جی.ويرس، کتثبی مثژوو،  -٢
ــةداوة و  چــوار مانــگ لــةوث ماوةتــةوة. پاشــان هــةنگاوةکان گــؤذاون، بــةآلم هــيچ    ن

وةيةکيان دةربارةی نـةکراوة. جـا کةوايـة وةختايـةک ئثمـة هـةر ئةوةندووکـة        کردنة شی
کردنةوةيان بـؤ بدؤزينـةوة و    بةصگانةمآن بة دةستةوةن باشتر واية هةوص بدةين هةتا ذوون

  دةستمان بة سةرچاوةی باوةذپثکراوتر ذابگا، هةتا هةموويان خذ و پتوون خبةينة الوه.
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هةستی  لة پثلؤپؤنثز» ئاگيس«اپةذيين ذ سةبارةت بة ئةسکةندةر چلؤن لة شووش

ــان دة  ــوو، بؤم ــةرانی کردب ــة نيگ ــة  رب ــةنی ل ــةوةی درثژخاي ــة مان ــةوث ک دةک

و  دا کة دةبوو بکةوثتـة پةيکـةردةی داريـووش    ، ئةويش لة کاتثکجةمشيد تةختی

کارثک هةروةکوو سةرچاوةکان دةصثن، ئةسـکةندةر زؤر زوو لـة    -خاشةی بکثشث

متمانـةيي و دصـةخورتةی    ذةنگة بگةذثتـةوة سـةر بـث    -دواداين پةشيمان ببؤوةوة

  دةقةومان. و ذووداوانةی کة لة يؤنانةسةبارةت ب

شةذی ئاگيس ذاپةذينثکی ذاستيين خاوةن گةآلصة بوو کة دةيتـواين لةگـةص   

ـ  ةواوي يؤنـان ـة تراکيية، تـجووآلنةوةيةکي ديکة ل ـ ـةقـمشـای  ة پادـل  یـدوون

هبارووژثنث و ئةسکةندةر هةتا سةبارةت بة ئاکامةکةی دصـنيا نـةبووبا، کـارثکي    

گثـذابا و خـؤی تووشـی     ئاقآلنة نةبوو ئةگةر بثتوو شوثين لـة دووي داريـووش  

وة کردبـا. بةداخـة   مةترسيی دابذاين پةيوةندييةکانی لةگةص يؤنان و مةقدوونييـة 

ئةسکةندةر و مـةيلثکی وايـان    تةواوي سةرچاوةکاين ئثمة چاويان بذيوةتة خودی

سةبارةت بة تؤماراندنی شةذ لة يؤنان نيشان نةداوة و زانيارييةکي زؤری جثگـای  

وخواسـثکمان لـة ذووی    بةسنت و متمانةمان ناخةنة بةردةست. تةنيا باس پشت پث

يان سـةبارةتة بـة هةصوثسـيت    ذؤژئةژمثری ذووداوةکان وةچنگ دةکـةوث و يـةک  

کـة دةکةوثتـة    دا لة فنيقيية و ئةويتر لة شووش۳۳۱ئةسکةندةر لة بةهاری ساصی 

ئاخروئؤخری هـةمان سـاص. سـةبارةت بـة شـکاين ئـاگيس تـةنيا جارثـک لـة          

 دوابـةدوای ) VI.I.21( کوورتيـووس ذووداونامةی ذؤژانةدا باسثک هاتؤتة ئاراوة. 

نــةخواز لــة دةقــی ئثمــةدا کــة زؤربــةی   پةيــدابوونی بؤشــايي و دابــذانثکي دص

شةذةکة بةرلـة   سةربوردةکاين سةبارةت بة تثکهةصچوونةکةی لثکةوتؤتةوة) دةصث

) قةوماوة، ئةگةرچی نووسةر تةنيا دوای مةرگی (گؤگامل تثکهةصچوونی گائووگامال

 ) دةگثذثتةوة کة ئةسکةندةرXII,I.4ff( م ذووداوة دةکا. ژووستنيداريووش باسی ئة

ذاپؤرتثکي دةربارةی شةذ پثدةگا و پاشان دوو ذاپؤرتی ديکةش هةر لةو بارةدا دثن. 
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تاکورتثک لثمان ذوونة کة هـةموو ذاپؤرتـةکان خـاوةنی سـةرچاوةی      کةواية کةم

ةماين قةومانی ذووداوةکـةدا تووشـی   زهاوبةش بوون، ئةگةرچی لة دياری کردنی 

بةآلم ديسانيش ئةو ذاپؤرتة سةرةکييانةی کة پاش مةرگی داريووش  ؛هةصة هاتوون

يةکةم ذاپؤرتن يان نـا. زؤر وثـدةچث کـة    تؤمار کراون، ذوونی ناکةنةوة کة داخوا 

دا نثـردرابن،   هةواصي سةبارةت بة سةرکةوتين سةرةکی هةرچی زووتر بة تةتةرثک

ةواوي هةواصـةکاين  ـي سةرکةوتوو، باسی زةبری خؤی و ت»ئانتيپاتثر«ئةگةرچی 

کؤکردوونةوة و نووسيونی و دةبث بةپةلة لةگةص کؤمةصـثک ذاپـؤرتی هاوشـثوةی    

  ديکةدا بؤ ئةسکةندةری ناردبن.

ی ذبةرلـة شـة   -کوورتيـووس ذؤژ و ذثکةوتی بةذواصةت ذاسـت و دروسـتی   

لة هيچ شوثنثک بـةذوونی وةباصـي بـؤ نةکثشـراوة، ئةگـةرچی ذةنگـة        -ملگؤگا

يش هةر پةنای بردبثتة بةر ئةم سةرچاوةية. بةگشتی سةروخوار کردن و ديؤدؤرووس

بةآلم ئثستا دةرکةوتووة کة ناکؤکيي  ؛يةکتر نةخوثندنةوة بؤ هةموو اليةک سةملاوة

ةصگة و بؤنـةی هاوچـةرخی ئـةو سـةردةمة.     نثوان ذاپؤرتةکان دةگةذثنةوة سةر ب

) دةريدةخا کة لة نثوةذاست مانگي هـاوينی  III.133( ي خوتبةخوثن»ئاسثکينثس«

نثردراونـة الی   دا بارمتةکانی ئيسپارتی پاش سـةرکةوتين مةقدوونييـة  ۳۳۰ساصي 

 رةت بة چارةنووسی ئيسـپارت دا ئةسکةندةر هثشتا سةبا ئةسکةندةر و لةو زةمانی

، واتة بةرلة کوورتيووستةمايةکي نةگرتبوو. هةر ئةوةندة بةسة کة ئةو ذثکةوتةی 

ی پ.ز. بة نـةگوجناو دابنـثني. هـةروةها بةذاسـيت پثشـتر ئـةم       ۳۳۱سثپتامربی 

ندةر هيچی ذوون ببؤوة کة ئةسکة دا، لة شووش۳۳۱ذاستينةية لة بةفرانباری ساصي 

  ١لةو بارةيةدا نةبيستووة.

                                                            

دانــی  ةم جــار باســثک ســةبارةت بــة شــاهيدیچةنــدين ســاص لثرةوبــةر، بــؤ يةکــ -١
) بة جوانی CQ XIX. 1969, 171( ی خوتبةخوثن لة اليةن جی.ئثص. کاوکوثل»ئاسثکينثس«

نةدةکرا ئةم باسة بثدةنگةی لث بکـرث و لـة گؤشـةی حةشـاردا      داگريساوة. ماوةيةکی زؤر 
 ←لة قسةی خؤی دصنيا نييـة، بـةآلم ديسـانيش هثنـدثک لـة     » .ئثن. بؤرزا ئی«مبثنثتةوة. 
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کؤتـايي   ی پ.ز. شةذ لـة يؤنـان  ۳۳۰جا کةواية ناکرث بةرلة بةهاری ساصي 

هاتبث. ئةگـةر بثتـوو بـارودؤخی پةيوةنـدی و ذثگاوبـانی سـةخت و هةصـةت و        

ئةسـکةندةر   يیی چيايي بينينة بةرچاو، هةروةک چؤن دةزگای هةواصگرتهةصةموو

لة کوثية، دةکرث بگةينـة ئـةم ئاکامـة کـة      کرد هةتا بزانث داريووشبذی تثدا نة

ئةسکةندةر هةتا مانگي مةی (جؤزةردان) سةبارةت بة هةواصي مةرگي ئاگيس هيچی 

نةبيستبوو. کةچی کاتثک بةهار داهات ماوةيةکي وا چاوةذوان نةمايةوة. داريووش 

وةفـاداری   دايةتيي گةلثک لة سـةربازانی لة ئيکباتان دةژيا و ذوون بوو کة سةرکر

گومان ئةسکةندةر بة مةيل و تاسةوة ئاگری شـةذی پـريؤزی    خؤی لة ئةستؤية. بث

هثلثنی هةصگذاند و کةوتة مجني و جووآلن. ئةو دةمةی گةيشتة ئيکباتان لثـی ذوون  

ودةسـتوورثک هثزةکـاين    بؤوة کة ئةم کارة پثويست نةبووة و لـةوث بـةپثی داب  

ي هثلثين ئيزن دا. ئةگةر ئةو زانيبثتی ئاگيس مردووة و تازة ماوةيةکي زؤر يةکييةتي

  ١نيازی بة بارمتةکاين يؤناين نةماوة، وثدةچث ئةم کارةی کردبث.

                                                                                                                                                  

 ي هةصوةشاندؤتةوة، کةچی هةتا ئثستاش بردنةوةپاشی»کاوکوثل«بةصگة هثنانةوةکانی →

بؤچوونةکانی کاوکوثل پتةو نني. (من چةند پثشنيارثکم بؤ ناردووة.) دةی هةر چؤنثکـة بـا   
ـ «وابث، هـةروةک سـةبارةت بـة هةصگريسـاين شـةذی       يـش وابـوو. دلةذاوکـةی    »اگيسئ

بوو، بةئاشکرا  کاتثک لة فنيقيية و دواتر لة شووش ئةسکةندةر دةربارةی شةذی پثلؤپؤنثز
خؤ دةنوثنث، بةآلم لةم ئاخرييانةدا تاقمثک بة هثنانة گؤذی ناوي پثلؤپؤنثز بة شثوةيةکی 

ذاستةقينةی ذووداوةکان پووش بة سةر بکـةن؛   فرةپات، دةياهنةوث زؤر شارةزايانة، ذووی
ذثگامـان   -دا کةوتنب و ناسنامةيان هةرچی بـث   ک بة هةر الية -کةچی تةواوي سةرچاوةکان

  دةدةن وای بؤ بچني کة ئةسکةندةر لة تةواوي ئةم ماوةيةدا هةر لة بريي ئةو شةذةدا بووة.
لـة ذثگـای    ک لة مةقدوونييـةکان ) کة ذةنگة پؤلثAgis III,190من لةسةر ئةو بذوايةم ( -١

دا  ئيکباتان تووشی ئةسکةندةر بووبن و هةواصةکانيان بؤ گثذابثتةوة و واديارة دةبث لة پثش
سةبارةت بة ذثکةوتی ئةو دةمةی کة ئةسـکةندةر  » ئارريان«ئيکباتان. گثذانةوةی  چووبن بؤ 

لة ئيکباتانة، وای دةگةيـةنث کـة زسـتاين ئـةو ساصـة       بؤ يةکةم جار زانيويةتی داريووش
لةبةر کوثستاين بةفرگر و قوتبوونةوةی عثل و عاشريةيت چيايي، بووزی نةخواردووة کـة  

دا بـة ذةوتثکـی    بوون بة سةر هؤزی بةزثنـدراوی ئووکسـی   وچؤ بکا. زاص هيچ تةتةرثک هات
 ←ؤژةی ئةسـکةندةريش مـرد هـةر   گشتی داناندرث و خثص و تريةکاين ئووکسي هةتا ئةو ذ
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چةند ذؤژ  کاتثک ئةسکةندةر گةيشتة ئيکباتان بؤی ذوون بؤوة کة داريووش

کردووة و بؤ ئةوةی شـوثنی   پثشتر لثی دةرچووة و بؤ باصي ذؤژهةآلت پاشةکشةی

سةر  بةئةوسا ئةسکةندةر بذياری دا دةست  وزاری سووتاندووة. هةصنةگريث، زةوی

ی خؤی يی منداصفی ئاواصي تا»هارپالووس«بگرث و  دا خةزثنةی سةرةکيي ئيکباتان

ا. ئـةم ئةرکـةی ئـةو    کردة فةرماندةی سـپ  بؤ پاراستين لةسةردانا و پارمثنيؤشی

خستيية سةر شاين ئةوان، بؤية نـةبوو ذثزيـان بشـکثنث، بةصـکوو ذوونـة کـة       

ـ  ـؤزتةوة هــةی قلةـةم هـادي ئـة شـةسکةندةر بـئ امی دةسـةآليت  ـةتا ئـاوا س

ئةو پاشان بةرةو ذؤژهةآلت وةرسووذا بةو  ١کؤنةسةرداراين لة کوص خؤی بکاتةوة.
                                                                                                                                                  

جةمشـيد يـان ئيکباتـان لــةو      سةريان بؤ نةوی نةکرد. ذثگا لة شووشةوة بـؤ تـةخيت  →
دا  سوار نةياندةتواين بؤ گةياندين پـةيام پثيـان   دا ئةمني نةبوون و قاسيدی ئةسپ سةردةمی

ـ   ة تثپةذن، تةنانةت ئةگةر سپايةکي بةهثزی مةقدوونيش توانيبثتی بةبث کؤسـپ و سةرثش
؛ VIII، پثيدا باژوث. سةبارةت بة پةيوةندييةکاين ئةسکةندةر بةگشـتی بـذواننــة: بـؤرزا   

هةوصی داوة بيسةملثنث کة ئةسـکةندةر نةچؤتـة نثـو ئيکباتـان، بةصـکوو بـة        وؤرس بؤس
ت لةسةر دا تثپةذيوة. ئارريان هثندةی گوتؤتةوة و سةرچاوةکاين ديکةش کة جةخ تةنيشتی

مانةوةی دةکةن لة ئيکباتان، واديآرة ناهثصن ئةم بؤچوونة بچةسپث. ئةگةر وابث، ئيکباتان 
  تاقة پايتةخت و شارثکي گرينگة کة ئةسکةندةر لةسةر ذةوگةی خؤی لثی النةداوة.

و مازنـدةران بـدا.    کة پةالماری گـيالن  ) دةصث فةرمان درابوو بة پارمثنيؤIII,19ئارريان ( -١
) پثی واية ئةم فةرمانـة پاشـان   ۳۳۷( وؤرس هيچ سةرچاوةيةکی ديکة باسی نةکردووة. بؤس

هةصوةشاوةتةوة و زؤريش وثدةچث وابث. هةروةها ذةنگة ئةم کارة لة جةنگةی تثـذاچوونی  
  کرابث. ئةسکةندةر لة خؤرهةآليت ئثران

ــةرهايت خة ــةم  بةس ــاوا ک ــة و ئ ــر تثداي ــةی پت ــة خوارةکةوپثچةک ــووذيي  زثن وک
ذاگـوثزا   جةمشيد ) دةصث خةزثنةی تةختی71.2( سةرچاوةکاين ئثمة دةسةملث. ديؤدؤرووس

 ابـل ي لةسةر داندرا هةتا بيپارثزث. چةنـد سـاص دواتـر لـة ب    »هارپالووس«بؤ ئيکباتان و 
تووشی هارپالووس دةبينةوة کة کؤشک و باصةخانةی پادشايانةی پثکةوةناوة و بة گوتةی 

ذةنگة ئةوة هةر لثکدانـةوةی  » بةرپرسي خةزثنة و داهاتی بابل بووة.) «168.4ديؤدؤرووس (
دابةزاندين پلـةی نـةبووبث، چونکـة هـةر      خؤی بث و هارپالووس ذانةگوثزرابث و نياز بة 

هةرکام لةم بؤچوونانة » هارپالووس کراية مريهةرمثي سةرزةمينثکي بةربآلو.«تر دةصث: دوا
کردنـی وی قسـةی    دا اليـةنگـری خـؤيان هـةيـة، بـةآلم ئةوان بؤ سووک لة نثو توثژةران

 ←لث دةکةن. زؤر وثـدةچث ئةسـکةندةر هـةر ئـةو ذچـة و ذثبـازةی ذةچـاو کردبـث کـة         
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. ١»ذاگـا «گةيشـتة  دا  و لة ماوةی يـازدة ذؤژان  هيواية کة داريووش بة تةماص بگرث

کاتثک بيستی کة دةسيت بة داريووش ذاناگا و بؤی دةرچووة، لةوث بنةی داگرت و 

ةرداراين داريـووش  ـبةآلم کاتثک بيستی س ؛وپثک کردين کاروباری ماد کةوتة ذثک

کةوتةوة پةيکةردةی و لة مانگي ةذاونةوة و بة ديليان گرتووة، سةرلةنوث گلثی هةص

گةرمي ژووئيية (پووشپةذ)دا زؤر بة پذتاو و هثزثکي کةمتر و خؤشـئاژؤتر ئةسـپي   

واتة سـةددةروازةی   ،لينگ دا و واوثدةچث لة شوثنثکي سةر ذثگاي هثکاتؤمپيلؤس

  .٢، گةيشتة سةری، بةآلم لةم کاتةدا داريووش نةمابوونيزيک دامغان

                                                                                                                                                  

ذاگةيشـتنی خثـرا،    پةيذةويان دةکرد و لةبـةر پاراسـنت و دةسـت وث    هةخامةنشييةکان→
دا دادةبةشـی.   و ئيکباتـان  شارة گرينگةکاين وةکوو بابـل و شـووش   خةزثنةکآنيان بة سةر

جةمشيد دةرهاوثژراوة چونکة خاپوور کرابـوو.) تـةنيا ئةسـکةندةر تثبينيـي      (بؤية تةخيت
دا ئيکباتان بؤ ذاگـرتين خةزثنـةی    باری هةل و هةصکةوتی جوغرافياييبة  ئةوةی کردووة کة 

کردة ناوةند. ذةنگة هارپالووسی بةئةزموون کة چاکی لة ژيـاين   سةرةکی نالةبارة و بابلی
) ، V.I.36ffبة بريقةوباقة دةزانث، ئةو مةبةستةی لة مثشکي ئاخنيبث. (بـذ: کوورتيـووس  

کة ئةويش دةبوو هةر ئـةو شـوثنة بـث کـة خـؤی       ناوةندثکي ئيداريش پثويست بوو، تاقة
وپةيل شيآوي ئةسکةندةر دةکـرث و   بةرپرسی بث. بؤ منوونة هةر ئةوة کة بة کصؤ باسی کةل

هـةلثکي   )، واديـارة نـةمانی پـارمثنيؤ   IX,3.21بة دياری دةيباتة خزمةيت (کوورتيووس، 
  ةخسثنث.لةباری بؤ دةذ

). کيلؤميترثـک ئـةوالتری ئيکباتـان (هةمـةدان     ۳۲۰و  (ذثگا) کةوتؤتة نيزيک تاران ذةی -١
 دا تثدةپةذث. ذثگای ذاستةوخؤی بة شوثين سةخت و ناخؤش

ذةوگـــةی ئـةسکـةنـدةر بــةگشتـي ذوون و ئــاشکـرايـــة، بــةآلم ئارريـان بـة      -٢
  دا هــومثــــــدی پـــــث نـابــةستـــــرث ری گثـذانـــــةوةی وردةکــــــاریبــــا

)See Bosworth 338ff; R.D. Milns. Historia XV(1966). 256.   ئـةو دميـةنــةی کـة (
ئارريان دةخياتةذوو، بثتوو ذاست بث، وای دةنوثنث کة شا بةو ذثگايةدا نةذؤيشـتووة بـؤ   

کيلؤميترثک دةبـث. وثـدةچث کـة ذثگـای      ۳۰۰يزيکةی کة لة هةمووان سةربذترة و ن» ذةی«
 ی هةصبژاردبث، بةتايبـةت کـة شـوثنی لـة دووی داريـووش     »قةزوثن«خؤشتر و دوورتری 

کـة بـة   » دةروازةی خةزةر«گثذاوة. سةرچاوةکان وةک هةميشة سةبارةت بة مةودای نثوانی 
 وپثکةصـن. پلينـی   دادةندرث لـة جوغرافيـای سـةردةمي کـةونارادا، تثکـةص      خاصي سةرةکي

)VI.43f مايلی ذؤمی و مةودای ئيکباتـان   ۲۰) مةوداي  نثوان ئيکباتان و دةروازةی خةزةر بة
 ←ي ديکـةدا باسـی  لة چةند بةشثک مايلی ذؤمي دادةنث. سترابؤ ۱۳۳بة » سةددةروازة«هةتا 
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) ذاپؤرتثکي دوورودرثـژ و بةپـةذوباص سـةبارةت بـة     V.8-12( سکوورتيوو

دا بةنرخـة، بـةآلم    دةنووسث و ئةگةرچی بة باری ئةدةبی النگثذان دژی داريووشيپ

گرياوانی يؤنانيية  ی سةرکردةی بةکرث»کلثتارخووس«گوثرةی گثذانةوةی دواتری بة

ی تةواوي ئةوانةی کؤکردبؤوة کـة خؤيـان ذووداوةکـةيان لـة نيزيکـةوة      کة قسة

) III.21دةيگثذثتةوة ( ئارريانبينيبوو. بةگشيت ئةو باس و بابةتة تثکچذژاوةی کة 

) و خزمي (بةخل ی مريهةرمثي باکتةريا»بثسووس«ة دةذوا. نودا لةسةر ئةو پث هةر

، ذثبةراين ١ي هةزارپاتيش (فةرماندةی هةزار کةسان)»نةبةرزةن«بنةماصةی مريی و 

يش ناوي لة تةنيشت ئةوانـةوة هـاتووة. ئارتابـاز و    »بةرزانثت«پيالنةکة بوون. 

گرياواين يؤناين لة داريووش هةصناگةذثنةوة و پاش گـرياين سـةر وةبـةر     بةکرث

بةرزةفـذی و   ةصث هانـدةری سـةرةکيي ئـةم کـارة    د کوورتيووسبکوژانی ناهثنن. 

وةچنگ هثناين پلةی پادشايةتی و ذاکثشاين سةرجنی ئةسکةندةر بووة. داريووش 

کاتثک هةلثک ذةخسا تـةمايان گـرت ئـةويش     هةر بؤيةبوو، کابرايةکي ذاکردوو 

سيت کوشـتنيان  . بةپثچةوانة ئةوان دةلةگةص خؤيان بدةن بة دةست ئةسکةندةرةوة

لة داريووش نةبزاوت و بة کؤت و زجنريی زثذين بةستيانةوة و ئةمةش هةتا ئـةو  

، تةنانةت ئةوان کوورتيووسکاتة بوو کة دةرفةيت ذاکردن هةبوو. بةپثی نووسينی 

لة کؤتاييی کاردا لةبةر داريووش پاذانةوة کة وثذای ئةوان لثی سواری ئةسپ بث و 

ةدا و ئةوان ديتيان ئةسکةندةر ئـاوا بـة ديلـی دةگـرث،     بةآلم کاتثک ملی ن ؛بذةوث

  کوشتيان و خؤيان دةرباز کرد.

                                                                                                                                                  

 ۱۲۶۰يـا   ۱۹۶۰ژثدةری چةشناوچـةشـن دةکـا و دةصـث مـةودای ئيکباتان و سةددةروازة →
(بةداخـةوة   دا پثکـةوة نـاگوجنثن.   مايلی ذؤمی) بووة. ئةم ژمارانة بة هيچ بارثک ۸ستاديا (

ين ژمـارةی  وگؤصي سةرچاوةکان ناکةن و بةگوثرةی هةصـبژارد  باسی گرث خشتةی ئثنگثصس
دةروازةی «کراوةن.) ئةم بارودؤخة هثندثک لة توثژةرانی گةياندؤتة ئـةم ئاکامـة کـة     ذاست
  هةر تاقة ذةوگة نةبووة و بةصکوو دوو يان بگرة پتريش ذثگای ديکة هةبوون.  » خةزةر

1-On this office see Frye,in Walser (ed.) Beirtäge, 88; Schachermeyer, 
Alexander in Babylon,31-7. 
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بـة زينـدوويي    ذوون و ئاشکراية ئةوان بؤية ئاوايان کردووة هةتا داريووش

نةکةوثتة دةسيت ئةسکةندةر. هةوص و پةلةی لة ذادةبةدةری ئةسکةندةر بؤئـةوةی  

بـوونی هةصسـةنگاندنةکةيان    نةکا بکوژرث، دروستداريووش،  خثرا دةسيت بگاتة

 سةبارةت بة نرخ و بايةخي مةبةستةکة دةسةملثنث و تثگةيشتين هثندة دژوار نيية.

اليةن پةالماردةری بثگانةوة بة ديل نةگريابوو.   لة هةتا ئثستا هيچ پادشايةکی ئثران

ؤر پثهةالدةبرد و ذثکخستين يةخسريکردنی داريووش پلة و شةوکةتی ئةسکةندةری ز

بة سةر تةنگةژةدا دةخست. زثدة لةمـةش، واوثـدةچث کـة     یهثزی بةرگريي ئثران

درثژةی شـةذ ناهومثـد ببـوو. تةنانـةت بةرلـة شـةذی        ئةسکةندةر سةبارةت بة

ةوی ، داريووش لة ئةسکةندةری ذاسپارد کة ئامادةية هةتا نيوةی قةصةمذ»گؤگامل«

دةسةآلت و کچی خؤشی بداتثية. بثتوو ئةسري کرابا، ترسی ئةوة هةبوو بة ذثزةوة 

تةوة و ئةمةش وای لث بکا کة ئةسکةندةر بة مةزنی خؤی بزانـث و  ثلةگةصی جبووص

 يیوةکوو پادشای تازة دةستی بؤ خباتة سةر سينةی. ئةم کارة خؤذاگری و بةرةنگار

ذيار درا هـةتا ئـةم مةترسـيية لةسـةر ذثگـا      ب هةر بؤيةدةشثواند و دةيالوازاند. 

ی خزمی داريـووش کـة ئثسـتا هثمـای پادشـايةتی و نـاوي       »بثسووس«نةمثنث. 

دا دةکثشا، خؤی بؤ پادشـايةتی لـة    بة دوای خؤیي »ئةردةشثر«فةرمانذةوايةتيي 

  نة درثژةی هةبث.دةزانی، جا کةواية دةکرا مالبة شياوتر  مةقدوونیخةنيمی 

اندنی کؤشــکةکانی پادشــايةتی نيشــانةی تســوو کدا هــةروة لــة ذاســتی

لـة ساصـي    لثکدانةوةی هةصةی ئةسکةندةر بوو، بة زيندوويي نةگرياين داريـووش 

دا کـة تـةرمي    دا بة تاقانة نةهامةتيي ئـةو دادةنـدرث. ئةسـکةندةر فـةرمانی    ۳۲۵

ژن، بةآلم بايةخثکي ئةوتؤی نةبوو. ئـةو ئثسـتا   داريووش لة گؤذخانةی مريی بنث

گــريؤدةی شــةذثکي درثــژ و دژوارتــر ببثتــةوة.  دةبــوو لــة خؤرهــةآليت ئثــران

پةالماردةرثکی بثگانة کة هةتا ئةندازةيةک لةبةر کار و کـردةوةی خـؤی و لةبـةر    

  ببوونةوة.دةسةآليت پووچةص نةهاتييانی، بانگةشة و بانگاوازی لةسةر ذةوابوونی 
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 ئةسکةندةر ئثستا لةگةص وآلتثکی کة تةواو نةبةزيبوو، هةوصي دا و تثکؤشـا 

بـوو چةنـد    ئةو کاتثک لة بابل .دا بثنث هةتا گؤذانثک بة سةر هةصوثست و ذثبازی

کـة   -ی پـارتی  »ئامينـاپ «کردبوونة مريهةرمث. ئثسـتاش   پياوماقووصثکي پارسی

ياريـدةی   دوورخرابـؤوة و دواتـر لـة گـرتين ميسـردا      ذؤژگارثک بؤ مةقدوونيية

تاکورتثـک گورگـان و    و هريکانيا (کةم ردة مريهةرمثي پارتک -ئةسکةندةری دابوو

تثکي مازندةراين ئثستا). هةبوونی پياوثکی ئاوا بؤ ئةسکةندةر وةکوو دياری و خةآل

يةزداين وابوو. چونکة ئةگةرچی لةو جةنگةيةدا ئةو بث هـيچ گرثيـةک خـؤی بـة     

داوای بـؤ جـةماوةری ئثـران    قسـة و  دادةنا، بةآلم ذوونة کة هثشتا  پادشای ئثران

نةبةخشرابوو. واديارة لـةم مالنةيـةدا دؤذانـدبووی و کةسـثکي پـارتی       ذةوايي پث

واين پارت لة چنگی بثسووس دةربکثشث. ئةسـکةندةر  کة دةيتبوو باشترين بژاردة 

  هثشتا نةيبيستبوو کة بثسووس خؤی بة پادشا داناوة.

ئةسکةندةر دةسيت لة کؤص پةيکةردةی بثسووس و هاوپةمياناين کردةوة کة 

ـ  ببوونة دوو قؤص هةتا بتوانن بةرةنگاربوونةوةيةک لة خؤرهـةآليت ئثـران   ک ـذث

کةوتةوة شوثن ذثبازی خؤی کة هثورکردنةوةی پشتی بةرةکاين  سةرلةنوث و خبةن

دا خـثص و   خايـةن  ي دا و لـة هثرشـثکی کـةم   »هريکانيـا «پةالماری  هةر بؤية .بوو

(مةرديا و تةپووريا  و بةستثين باشووری دةريای خةزةر هؤزةکاين بناری ئةلبورز

بؤخـؤی نـةيتواين    تؤقاندن. ئةگةرچی» ذةشت«)ی هةتا دةوروپشتی = تةبةرستان

بـوونی ذواصـةتی و سـةرزارةکيي     کـةم تـوانی پثمـل    ، بـةآلم النـی  »ئـامول «بگاتة 

جةماوةرةکةی وةدةست بثنث. لة مـاوةی ئـةم هةصـمةتةدا خـؤ بـة دةسـتةوةداين       

ئارتاباز کة هـةتا   سةرلةنوث چرای هيوايانی گةشاندةوة. مريهةرمثةکانی ئثرانی

، وثـذای کوذةکـاين سـةری وةبـةرهثنا.     ئاخری هةر وةفادار بـوو بـة داريـووش   

وگؤيةک خؤی بة دةستةوة دا. نةبةرزةن لة  يش پاش چةند ديدار و گوفت»نةبةرزةن«

دةژيا، چونکة يةکثک بوو لة بةشـداراين   بارودؤخثکی لةرزؤکتر و ناسةقامگريتردا
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دا کثشـرا و   بةآلم قةصةمي بةخشيين بة سةر کارةکـانی  ؛ذاپةذينةکةی دژی داريووش

بـؤ وثنـة غـوالمثکي جوانکيلـةی بـؤ       -داوةتة ئةسکةندةردةصثن ئةوةندةی دياری 

بؤية خةلةستووة. خاصثکي تر کة دةبث باسی بکرث ئةمةية کة ئةسکةندةر  -ناردووة

ةويست مةزنان و پياوماقووآلنی ئثرانی لة خؤی هبارووژثنث، بةصکوو وشيارانة نةيد

ی »فراتــافرثن«هةوصــي دةدا هــةتا زيــاتر لةگةصــيان بگوجنــث و نةيانــذةجنثنث. 

ی لة »ئاميناپ«ا، ئةگةرچی کر لثبةگةرمي پثشوازيي  مريهةرمثي هريکانيا و پارت

(تةبةرستان) لةسـةر کـاری    ای مريهةرمثی تةپووري»ئوتؤفرادات«ثي داندرابوو. ج

نةچوو؛ ئةو دةبـوو پـارثزةری باصـي    کش دؤخی جاراين تث»مةرديا«خؤی مايةوة و 

دةسـتةوة دا و پـاش    گرياواين يؤنانيش خؤيان بة خؤرنشيين هريکانيا بث. بةکرث

، ئةسکةندةر تـاقمثکی دةرکـردن و   ی يؤنانی»نانخائي«غةزرين و دةرهةصبوون لة 

دةستةيةکي سةرلةنوث دامةزراندنةوة. پؤلثـک لـة نثـردراواين يؤنـانی، ذةنگـة      

ئةوانةی لة ئيکباتان بة ديل گريابوون، خوثندرانةوة و بة سةر کرانةوة. ئةوانـةی  

ـ  » يةکييةتييـةوة «لة دةوصةتاين دةرةوةی جـةغزی   کة ران و ئـةو  هـاتبوون، لثخ

  .٢هاتبوون، خرانة بةندخيانةوة ١و ئيسپارتةوة کةسانةش کة لة ئاتثن

؟) تيژ بةرةو (ساری» زادراکارتا«ئةسکةندةر دوای دوو حةوتوو حةسانةوة لة 

ان دا تثپةذيوة. پاش»شاذوود«گومان ذاستةوخؤ بة ذثگای کؤين  ذؤژهةآلت فذی و بث

دةچثتة ئارية، واتة ئةو ناوچةيةی کة ناوةندي هـريايت ئثسـتاية. وثـدةچث لـة     

ي مريهةرمث (ساتراپ) چؤتـة  »ساتيبةرزةن«الی داوة و » مةشةد«ی نيزيک »تووس«
                                                            

  دا بةئاشکرا دوژمنايةتيي ئةسکةندةری دةکرد. لةو زةمانی ئيسپارت -١
) دةذؤيـي، بذواننـة   ةوة هةتا ئارية (هريات»هثکاتؤمپيلؤس«سةبارةت بةو ذثگايةی لة  -٢

سـةبارةت بـة بـاری جوغرافيـاييي      . نووسةر زانيارييةکانی کوورتيـووس 83ff، ئثنگثصس
و » نةبةرزةن«شوثنةکآن، سةرةذای ذةچاو کردنی باری ئةديبانةی، بةرز دةنرخثنث. لةمةذ 

  ؛ هــةر لــةم وآلتــة   »Co VIII (1958),144ffباديـان، «ي خواجـة، بذواننـة   »بـاگواس «
و ذةنگة کةسانثکي ديکةش، ذثگايـان   يةي هريکانيا بوو کة کلثتارخووس نيمچة ئةفسانةيي

  خؤش کرد.  » ئامازؤنةکان«بؤ ديداری نثوان ئةسکةندةر و شاژنی 
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ی و سةری وةبةرهثناوة و ئةويش لثـی سـةملاندووة. ئةسـکةندةر هثزثکـي     رديدا

. ذةنگة بةجثهثشتکي بة مةبةسيت پاراستين لة چنگ تاآلين قؤشةنچييان بؤ بچوو

ة پثی گوتبث کة بثسووس خؤی بة پادشـا دانـاوة و ئثسـتا    »ساتيبةرزةن«هةر ئةم 

و ئةوبةری سنوورةکاين ئيمپراتؤری لة نثو  خةريکة لة ناوچة و مةصبةندی باکتةريا

ة. ئةسکةندةر لةذثوة بةرةو باکتـةريا ذؤيـي هـةتا    دا، هثز کؤدةکاتةو ئيسکيتةکان

» سـاتيبةرزةن «بتوانث ئةم هةذةشة تازةية دةمکوت بکا. ئةو تازة جووآلبـووة کـة   

وبـذ کـردن و    ذاپةذی و ئةو هثزةی کة بؤ پاراستين بةجثمابوون، هـةمووی قةصـت  

لـة الی  » ةالتی نادریک«ی گرت. ئةسکةندةر زؤربةی سپاکةی خؤی لة »ئارتاکوانا«

وةک  کوورتيـووس بةجثهثشت و دةبث ذاسـت ئـةو شـوثنة بـث کـة      » کراترووس«

ـ «بة سـةر ذثگـای   ئةسکةندةر شاخستانثکي چذ و سةخت باسی دةکا.  دا »رياةباکت

وةکانی ئثمـة زانيـاريي   بةداخةوة سةرچا ، بةآلم بةرةو ئارتاکوانا ئةسپي ئاژاوت

نـازانني   هـةر بؤيـة  وردمان دةربارةی ذةوگـةی تثپـةذينی ناخةنـة بةردةسـت و     

يان شوثنثک لةوث  ئارتاکوانا لة کوث هةصکةوتووة. زؤرتر وا باوة کة خودی هريات

بة ئارتاکوانا دادةنثن، بةآلم ذةنگة لة قؤصي باکووريتر بووبث. لـةم ئاخرييانـةدا   

ت بؤچوونيان دةربذيوة کة ئةم ناوچةية تةنانةت کةوتؤتة ئاسيای ناوةندي تةنانة

ی سؤضـيةتی [پثشـوو]. هـةرچؤنثک بـث، لةبـةروةی سـاتيبةرزةن       يلة يةکييـةت 

». بثسووس«نةيدةويست بؤخؤی بةرةوذووی ئةسکةندةر ببثتةوة، پةنای بردة بةر 

رايـة مريهـةرمثي   ذاپةذينةکة بة هاساين سةرکوت کرا و پياوثکی ديکةی ئثـراين ک 

ئةسکةندةر دةسيت لة باکتةريا بةردا و لةبةروةی دةيـزاين باصـةکانی    ئةوثندةرث.

بـةرةو باشـوور واتـة درةنگيانـا      ی پ.ز.۳۳۰هثور و هثمن نني، وثدةچث هاوينی 

  ١يبوو.تثپةذ دا ) کةوتبثتةذث. ئثستا شةش مانگثک بة سةر مةرگي داريووش(سيستان
                                                            

نـاوي   وةک يةکثک لـة بکـوژانی داريـووش    ) ساتيبةرزةنIII.21.10دا ( لة دةقی ئارريان -١
کـةوتووة و   ةندةر چؤتة هةرمثةکـةی لـةذثوة چـاوی پثـی    هاتووة.لةبةروةی کاتثک ئةسک

 ←تـاوان بووبـث.   ) بةئاشکرا دةبث بـث III,25.Iحکوومةتةکةی بؤ سةملاوةتةوة (ئارريان، 
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بوو کة ئةسکةندةر يةکةم گورزی خؤی لـة هثزثکـي مةقـدوونيی     ١»فرادا«لة 

و  لة ميسـر  دژبةری وةشاند. بةرلةمةش چةند جارثک، واتة دوای شةذی ئيسووس

، ديتوومانـة کـة   لة [هةرمثی] ئيکباتان و پاش کوژرانی داريـووش  شةذی گؤگامل

سةربازاين مةقدووين نةچوونة پثشوازی مةترسيي نةناسراو، چونکـة تـةنيا بـؤ    

درةوشانةوةی ناوبـانگی ئةسـکةندةر بـووة. دوای شـةذی گؤگامـل ناذةزامةنـدي       

سةبارةت کار و کرداری ئةسکةندةر پةرةيان ئةستاند؛ چونکـة ئثسـتا ئةسـکةندةر    

                                                                                                                                                  

کـة تةنانـةت دوای ئـةوةی بةخشـرا،     » نةبـةرزةن «(هةصيسةنگثنن لةگةص کردةوةکـاين  →
نةوةکةی ئارريان زؤر ذوون نيية و ذةنگة ديسانيش نةکراية مريهةرمثي هيچ شوثنثک). گثذا

). ذؤژئةژمثر و تؤپؤگرافيي جووآلن و مجينـةکانی  344fوؤرس ذا بث (بذ: بؤس هةصةکة لةوی
ومـژی سـةرچاوةکان، بـة شـثوةيةکي      )ةوة کةوتؤتة نثو تةپ۳۳۱ئةسکةندةر کة لة ساصي (

)دا کةوتؤتـة بـةرباس.   487ff، ۱، ب يي ئاريـان ، چاپةمـةن LCL» برؤنت«جوان لة کتثبی 
هةروةها بذواننـة ذؤژئـةژمثری پاشـکؤ. بريوبؤچـووين سـةبارةت بـة کـةاليت نـادری و         

ةوة کةوتوونة بةرباس. هـةروةها لةمـةذ پثـوةری بـزووتن     »ئثنگثصس«لة اليةن  ئارتاکوانا
ی ۴۴۸(بــذ: ل  ۱۵۶-۱۵۳اتوونــة ئــارا، بذواننــة هــةمان کتثــب، ل بــةگوثرةی ئةوانــةی ه

ــةکانی، ل  ــة بةکةلک ــةکانی پثشــوو ۱۷۵-۱۵۹يادداشــتةکان و وثن ــگةنامة و بؤچوون ). بةص
فـرة باشـةی    سةبارةت بة ناسينةوةی شوثنةکان لة باشووری ئةفغانستان، لةم بةرهةمـة  

  خوارةوةدا هاتووة:
Bonner Jahrbücher CLXVII(1967), 129-232 K.Fischer    ؛ (سةبارةت بـة ئةسـکةندةر

ــذ:  ــةت ب ــدةهار ۱۹۹-۱۹۶بةتايب ــاری قةن ــة ش ــةو الی واي ــةمان  ). ئ ــکةندةرييةی«ه  ئةس
ية، بةآلم سةيرة کة بةبث هيچ بةصگةيةکي ذاستةقينة دةصـث ئةسـکةندةر سـازی    »ئاراخؤزيا

بـث و قسـةی ئـةوةش لـة     » ئاريـة «لة » ئةسکةندةريية«دةبث لة شوثين  اتنةکردووة. هري
). سـةرچاوةکانی  Pliny,Nat. Hist. VI.93ئاراداية کة ئةسکةندةر بةردی بناغـةی دانـاوة (  

ئةسکةندةر باسی ئةمةيان نةکردووة و زؤر وثدةچث قسةکة هةصبةسترابث. ئثمة دةزانني کـة  
پادشايانی بةراييی هثلثنی هثندثک لة کؤشک و قـةآلکاين خؤيـان بـة نـاوی ئةسـکةندةر      
ناودثر دةکرد و هثندثک دواتر ئةم پثشينةيان لة بري چؤتةوة. ژمـارةی ئـةو شـارانةی کـة     

يةکـةم شـاری    سازکرانيان دراوةتة پاص ئةسکةندةر دةگةنة حـةفتا. ذةنگـة ئانتيگؤنووسـی   
  بذواننة: ی سازاندبث. سةبارةت بة قةندةهاريش»تهريا«

P.M.Fraser,Afghan Studies II(1979),13. 
  يان هةمان فره.  فراه -١
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 دةزانی و وردةوردة وثنةيـةک لـة   نشييةکانوتةخيت هةخامة خؤی بة خاوةين تاج

کؤشـکثکی بـة دابـی     قبووص کرد. لة مةقدوونيية ودةستووری پادشايانی ئثرانی داب

ئثراين ذازاندةوة و حةرةخمانةی دانا و خواجةسةرای بؤ دابني کـرد و سةرسـةرای   

ری. هةروةها وةکوو ديتمان پياومـاقووآلين ئثرانـی بـة    کؤنباوی خؤشی خستة سة

نگـةی ئةسـکةندةر، ئـةم    مريهةرمث دانان. ئةم کارانة وثذای ژيـانی بةخرينگةوپري 

هثنا کة پادشای مةقدوونيية پاش ئةوةی سپا لةبةرخاتری وی شةذی هةستةی بةدي

ــک ــايةکی    ــ ــة پادش ــووين، بؤت ــدوون و گرت ــنووری بةزان ــةلثک س ردووة و گ

، دژايـةتيي  ١زاداين مةقـدوونی  هثزی پاسةواناين لةمثژينةی مـةزن ». يتخؤرهةآل«

 فو فةرماندةی سواراين هاوذکث ي کوذی پارمثنيؤ»فيلؤتاس«خؤی نةدةشاردةوة و 

ئثستا کة پارمثنيؤ لـة بارگـا دوور خرابـؤوة و دوو کـوذی     بةآلم  ؛جصةوداريان بوو

هةصکةوت تثـداچووبوون، جةنگـةی چـاک بـوو بـؤ دةربـذينی ناذةزامةنـدی.        بة

دا، ناچـار ببـوو هـةتا سـةر وةبـةر       ئةسکةندةر لة سةرةتای حکوومـةتی خـؤی  

لـةيان بـؤ   سنوورداربوونی دةسةآليت بثنث کة پارمثنيؤ و ياراين لة سـپادا دارولة 

ةندة تثنةشـکابا،  دانابوو. پادشای الو ئةگةر ئةم مةبةستانةی نةسةملاندبا و ئةو

ـ     ؛نةيدةتواين لةسةر دةسةآلت مبثنثتـةوة  ـ ـبـةآلم هـةتا دةهـات ه ؤی زةق ـةر خ

کةچی ئثسـتا   ؛ردة ئی خؤیـدةکردةوة و پاش سةرکةوتنةکاين بة بليمةتی سپای ک

خؤمی خةريک بوون جياوازييةکي بةرچاو لة ذةوت و  قذة و کثشة و ئاواتةکاين خؤم

مثنيؤ ئةگـةرچی مـةرگ بـةرؤکي بنةماصـةکةی     دا بةدی بثـنن. پـار   ذثبازی سياسی

گرتبوو، بةآلم ديسانيش ذايةصةی دابينی پثداويستی و خةزثنةکاين ئيمپراتؤريي بة 

کوذيشـی وةک سـةرکردةی سـوارانی مةقـدوونی خـؤی       دةستةوة بوو و فيلؤتاسی

ث. لـة  دةنواند. ئةسکةندةر تةمای گرت لة هةلثکي گوجناودا زةبری خؤی بوةشـثن 

دا  کة هةصبةت لة هةموو بارگايان -فرادا هةبوونی پيالنثکی ناذوون دژی ئةسکةندةر

                                                            

  زادة: بارؤن.و. مةزن -١
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بةآلم بايةخثکي وای پثنةدا و ئةوةندةی بـة هثنـد    -بة فيلؤتاس ذاگةيةندرا - هةية

نةگرت کة پادشا وريا بکاتةوة. ئةسکةندةر بةم بيانووية خؤی داية کؤدةتايةک. لة 

و » فيلؤتاس«ئةسکةندةر چوونة دةستةی  ١اوةذپثکراویسثباری شةودا هاوذثيانی ب

وةستاوي سپا، تاوانی خةيانةيت گةورةی بة  مؤلةق بةرچاوي بة گرتيان. پاشان لة

ـ ـدثـةوة. هثنـذايـؤ بـی بـةرگـذا و مـؤ دابـئةست ـ ـک ل ةرچاوةکان باسـی  ـة س

  ئةشکةجنةدانيشيان کردووة.

ـ   ، ةدوای کوشـتنی فيلؤتـاس  ئةمة تازة سةرةتای کار بوو؛ چونکة هـةر دواب

ا بؤ ئيکباتان هةتا پارمثنيؤش پشووبذ بکـرث. مامـةپرية ئةوةنـدة    بةذثکرپياوثک 

خاوةن ذثز و پايةبةرز بـوو کـة ئةسـکةندةر نةيـدةتوانی وةکـوو فيلؤتـاس بـة        

شثوةيةکي ياسايي بيکووژث. هةر لةم سةروبةندةدا چةند مةقدوونييةکی پايةبةرزی 

کةم يـةکيان حـوکمي کـوژرانی بـؤ بذايـةوة و       النی لؤتاس پثوةبوون و دؤسيت في

بةجث کرا و ئةوانی تريش لة اليةن سپاوة بةبث تاوان دةرچـوون. ئةسـکةندةر    جث

بؤی نةدةلوا دةست بکا بة قةآلچؤ کردنثکي هةذةمةکی و بصث شةمل، کوثرم ناپارثزم. 

پيـاوثکي   -و کليتـووس  ؤنئةم ذووداوانة ئاکامی تازةيان لثکةوتـةوة: هثفايسـتي  

پاسةوانةکانی کة توانيبووی وةفاداريي خؤی بة ئةسـکةندةر   ة کؤنةـو ل مةقدوونی

بـة هاوبةشـی بوونـة     -دا گيانی ذزگار کردبـوو  بسةملثنث و جارثکيان لة شةذثک

  . ٢ی»هاوذکثفان«فةرماندةی هثزی 
                                                            

کة يةکثک لة هثژاترين هاوذکثفانی ئةسکةندةر بوو، جصةوکثشی ذاپةذاندين  هثفايستيؤن -١
 ة بوو.ئةم ئةرک

  بذواننة: سةبارةت بة پيالن دژی بنةماصةی پارمثنيؤ -٢
E.Badian, "The death of Parmenio", Transactions and Proceedings of the 
American Philological Association XCI(1960). 

ؤنـة. ئـةو   ذةنگة ئةسکةندةر لة ذثی پيالنةوة ئةم هةلةی بؤ ذةخسابث و ديار نيية چ
و  ناخؤش دةويست، بةتايبةت هثفايسـتيؤن  ودةزگای مريی کة فيلؤتاسيان پياوانةی نثو دام

بـة   بة دصةوة تثکةوتن و ياريدةی ئةسکةندةريان دا. ئارريان بةئاشکرا فيلؤتـاس  کراترووس
 ←بة گرينگترين سةرچاوة دادةندرث، ئةگةرچی دةبث ذاوثژی وورتيووستاوانبار دةزانث. ک
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ةيةکی ديار و ذاستةوخؤمان بة دةستةوة نيية، بـةآلم ذةنگـة   ئةگةرچی بةصگ

لـة   ذووداوةکة جؤرثکي ديکة بذابثتةوة. کاتثک چةند مانگ لةمةوپثش فراتـافرثن 

هريکانيا داية پاص ئةسکةندةر، پلةی مريهةرمثی بؤ نةبذايةوة. لثرةدا دةردةکـةوث  

دا کـردووة.   انی لة پلة و پايةی نـوثی زؤر بةوردی باسی دانانی کةس» ئارريان«کة 

) III.28.2( ئارريـان ، »فـرادا «کةچی هةر ماوةيةک دوای قةومانی ئةو ذووداوانةی 

ـ  مريهةرمثي پارت وةکوو ای ـباسی دةکا. ذةنگة هةرمثي لةمثژينی پارت و هريکاني

ذثکخسـتنةوةی پـاش    پث درابث و ئةمةش واديارة دةبث هةلثکي لةبار بووبـث بـؤ  

نايةتةوة گؤذ. ذةنگة ئةو دةمةی کة  تةرکثن ناوی ئاميناپ . تازة لةمةرگی فيلؤتاس

 ، ذايةصةی پةيوةنـديي لةگـةص بنةماصـةی پـارمثنيؤ    دوورخرابؤوة بؤ مةقدوونيية

دا  يـارة کـة ئةسـکةندةر بـة بـاری سياسـی      دامةزراندبووبث. جگـة لةمـةش، واد  

دا ذابکثشث و هةوصی دةدا کة  بة الی خؤی دةيهةويست مةزن و گةورةگةوراين ئثرانی

  ی خزمي پادشای پثشوودا بکةون و ياريدةی بدةن.»بثسووس«نةکا بة الی 

» سـاتيبةرزةن «کـرا هـةتا کثشـةی     لةگةص دوو کةسی ديکة بانگ فراتافرثن

ی »يـووس گئثري« هثنابوو.ذاپةذينثکی ديکةی لـة ئاريـة بـةدي    يةکاليي بکةنةوة کة

ئاواصي چاخی منداصيي ئةسکةندةر، ذاسپثردرا کة بة دةسيت خؤی کابرای ذاپـةذيو  

بکووژث. ئةمة بة واتای خاشةبذانی دوايني شةذی پارتيزانی بـوو لـة نثـو خـاکي     

ــؤری ــووکيش  دا ئيمپرات ــيای بچ ــة ئاس ــةروةک ل ــک   . ه ــةوة، کاتث دا ذوون بؤت

نةهثنا  مثمنؤنسةريان وةبةر پةيذةوکرانی سياسةتی  مريهةرمثةکاين هةخامةنشی

کة ئاگر بة ماصی خؤيانةوة بنثن، چيين مةزنانی هةخامةنشی خؤيـان لـة شـةذی    

ماقووآلنی ئثراين تةنانـةت  پارتيزانی وةرنةدا. وا چاوةذوان دةکرا. کاتثک مةزن و 

جةماوةر هبـارووژثنن، بـةآلم    ناتوانن بؤ بةرةذووبوونةوةی هثزةکاين مةقدوونی
                                                                                                                                                  

ئةديبانةی وةالبندرث، هةم لثرة و هةم لـة جثگـای ديکـةش؛ چونکـة دةتوانـث ذةوتـی       →
پيالنةکانی نثو بارگای مريی خباتة بةرچاوان؛ بةآلم هةر چةشـنة هةوصـثک بـة مةبةسـيت     

  ودژ خؤ دةنوثنث.پاکانة کردن بؤ ئةسکةندةر دژا
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پثويستة بؤخؤيان بچنة مةيدان و ببنة جصةوکثشـی خةصـکانی سـةر بـة پادشـای      

وماصي جةماوةر بةرةيةک بؤ  هةخامةنشی. ئةوان نةياندةتواين بة تثداچوونی مصک

ةکانی بکةنةوة. ئثسـتا بةگشـيت بـةرةنگاری بـؤ دةرةوةی کةوشـةنةکاين      بةربةر

ئيمپراتؤری ذاگوثزرابوو، بةآلم وثدةچوو کة ئارية هثور نةبؤتـةوة. لـة کؤتـاييی    

ـ ـخ ی يؤنـانيي ـاوثکـدا، مريهةرمثي ئارية گريا و پي۳۲۹ساصي  ـ ـةصک  سؤرـي قوب

  جثی گرتةوة. 

و سـامناکی   ئةسکةندةر ناچار کرابوو هةتا لـة زسـتاين سـارد   لةم کاتةدا 

بةآلم بةختةوةرانة تووشی بةرةنگاربوونةوةيـةکي  دا باژوث، ئةفغانستانناوةندی 

دةذؤيـي و ئثمـة بـةوردی     وة بـةرةو قةنـدةهار  »فرادا«بةرچاو نةبؤوة. کاتثک لة 

عثل و عاشريةتی خؤجثيي و ذةنگة چةند خثصثکی  ةدا تثپةذيوة،نازانني بة کامة ذةوگ

بـةآلم تـةنيا داهـاتوو     ؛دوورةدةستيش، بـةبث سـةربزثوی سـةريان وةبـةرهثنا    

زييـةکان بـة شـثوةيةکي    ؤدةريدةخست کة داخوا چوونة بةرفةرماين يان نا. ئاراخ

کة  يانذواصةتی کةوتنة ژثر فةرماين مريهةرمثثک و هؤزی سةيروسةمةرةی ئارياسپ

ييش لـة دوورةدةسـتان   گثدرؤزياذؤژگارثک پشتيوانی کوورووش بوون و تةنانةت 

کةوتنة ژثر چةشنثک چاوةدثری، بةآلم لةبةروةی سةرچاوةکاين ئثمـة بةذاسـيت   

اليةکي ئةوتؤيان لةم هةصکةوتانة نةکردؤتةوة، وردةکاريي ذووداوةکامنان بؤ ذوون 

ئثمة نازانني کةنگثية، بة کوثسـتانةکاين نثـوان    کاتةدا کة ناکرثتةوة. پاشان لةو

دا تثپةذی و ئةم سةفةرة توانی خةياآليت مثژوونووساين »دةرةی کابول«و » غةزنة«

ببزثوث. بةفر و سةهؤصبةندانثک بـوو وةرة سـةيرث. لـةو شـاخانة      خةياص ناسک

ومـةرجی هـةرمثي    پةسيو و خانوويان لةگـةص هـةل  خثصثکی سةير دةژيا کة پةنا و 

ودةزگـای سـيخوذی و هةواصـگريي ئةسـکةندةر      دةهاتةوة. گومانی تثدا نيية کة دام

بوو، چونکة بارودؤخةکة لةوةی تاصتر بوو کة خؤی لثکيدابؤوة. ديسانيش  ناتةواو

 کردنـةوة و  شةيةکي ديکةوة بابةتةکة خبرثتة بةرچاو کة بؤ شـی ؤذةنگة بکرث لة گ
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لثکدانةوةی ئثمة دةربارةی تةواوي ذثگاکـة و تؤمـاری ذؤژانـی ذووداوةکـان زؤر     

ـ      بايةخدارة، چونکة ئاژوانةکة لـة  ارة ـنيزيـک زسـتانةوة دةسـت پثـدةکا و وادي

ـ ـوة هـوانيـةيتـئةسکةندةر ن ـ ـا وةرزی بـةت ـ ـةه ـ ـار ذاوةست دةم بـة   وةـث و ئ

  هاسانی تثپةذث.

، »بةگرام«و هةر لةوث يان لة شوثنثکی نيزيک  لةشکر گةيشتة دةرةی کابول

بة مةبةسيت حةسانةوةی پياوةکاين لةشکربةزی کـرد و ئـةو زسـتانة    ئةسکةندةر 

دا نةمثنث. ئةو لةوث يـان   لةوث مايةوة و گوتی با شةکةتيي کوثستانيان لة لةشی

 واتـة  ،»هيندوکوش ئةسکةندةرييةی«ري بناغةی شا» بةگرام«گومان لة نيزيک  ثب

هثنا و شارة تازةکةی بؤ ا. ساتراپييةکی هةر بةم ناوة بةديی دان»پارؤپاميسووس«

کردة ناوةند و پياوثکي ئثراين کة ئثمة نازانني کثية، کرايـة مريهـةرمثي. پاشـان    

ا لةو باصةوباص و پشتةوةذا شةذ لةگةص سةرةجنام ئةسکةندةر خؤی ئامادة کرد هةت

و وةکوو ديارة لةو دةمةدا دوژمن بة فيتی خؤی زانيوة و لة  ١بثسووس هةصگريسثنث

ی ؤدا شوثنی خةکةة و جووصةی ئةوی ذوانيوة. ئةسکةندةر لة سةرةتاي وةرزورتچ

ـ  » خـاواک «دا کـة ذةنگـة    بةجثهثشت و بة ذةوگةيةکي ديکـةی هينـدوکوش   ة بـث ب

و لةوث دووبارة  ٢)(کؤندووز چةرمةسةری و کوثرةوةری تثپةذی و گةيشتة دراپساکا

ة. لةشکری بةخلييةکان و ئـةو خثآلتـةی کـة بثسـووس کـؤی      وةلةشکربةزی کرد

يش بةرةو »بثسووس«ودوو لثکهةصوةشان و خودی  کردبوونةوة ئةوةندةی بصثي يةک

) ذةوی هـةتا لـة دةشـتی ذووتـةن و     کسـووس (ئاموودةريـا  ؤئئةوبةری ذووباری 

ــة بــةرخؤدان. ئةســکةندةر ئــائؤرنؤس  (ذةنگــة خوصم/تاشــی  پووشــةآلن بکةوثت

                                                            

فةر لثرةدا پـةذاوثزثکي هةصـپذووزاندووة، پـاش     بةپثی دةقی د. تةميوور قادری، ساقيب -١
ئةوة لثی خوردبوومةوة، تةماشام کرد ناحـةقی نييـة و خـودي نووسـةريش هـةر قسـةی       

ــث  ــة و ب ــی     تثکةولثک ــةرةجنام ئاکاميش ــةوة و س ــةوی گثذاوةت ــةم و ئ ــةرةوبةرةی ئ س
  ية منيش لةوثوة ذامنةگواست.و.وةرنةگرتووة؛ جا بؤ لث
  .و.قؤندووز -٢



 ۴۷۵سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

داگري کرد و ئثرانييةکي کؤنةوةفاداری بـة نـاوي   » بةخل«)ی لةگةص خودی کوورگان

بؤ کردة مريهةرمث. (ئثمة تةنانـةت نةمانبيسـتووة کـة فةرماندةيـةکي     » ئارتاباز«

(ئاموودةريـا)   دانابث). کاتثـک لـة ذووبـاری جـةحيوون     رمةقدوونيشی بة هاريکا

ذةويـن و  » بثسـووس «لةذثوة دوو کةس لـة ئةفسـةرانی پايةبـةرزی    پةذييةوة، 

کةندةر هةتاکوو بتوانث بيگرث. خةيانةتيان بة مةزين خؤيان کرد و دايانة پاص ئةس

کراو، دةيتواين خةصـکثکي پثـوة    چارةنووسی داگريکةری تاج و شاکوژی دةردةست

بـةرچاوي خةصـک،    پثچينةوة و سووکايةيت پثکردين لة گرتوو بث. دواي لث تةمبث

يانة لووت و گوثيان بذی و نارديانة بةخل هةتا بـة چـاوةدثريي خـودی     بةزةيي بث

، کة ئةسکةندةر زؤری ذثز بـؤ دادةنـا و کردبوويـة    ي برای داريووش»ئؤکسياتثر«

هاوذثي خؤی، ئيعدام بکرث. ذايانگةياند کة ئةمةية سزای شاکوژی. واديارة باسـی  

ذةنگة وا باشـتر بووبـث هـةتا ئـةم      وتةخيت بؤ نةهاتؤتة ئاراوة. داگري کردين تاج

بـة پادشـا دانـابوو پـاش دةوةن بکـرث، چونکـة       ذاستةقينةيةی کـة ئـةو خـؤی    

  جةماوةرثکيش لثيان سةملاندبوو.

زادةيةی خةيانةتيان بة بثسووس کردبوو،  ئةو دوو نةجيم ئةوةی ذاستی بث

واديارة هةردووک » داتافرثن«و » سپثتامثن«گريؤدةی چارةنووسثکی ئةوتؤ نةبوون. 

دا دژی  ژثـر ذکثفـی هـيچ شـايةکی ئثرانـی      سؤغدی بوون و پثيان خؤش نةبوو لة

بةآلم خؤيان بة ياريدةی هثندثک لة بةخلييةکان و  ؛ خةنيمةکةی بکةونة هةصسووذان

يان پثکهثنا کة هةتا چةند ساصثک چـاالکي و   ئيسکيتةکان، بةرخؤدانثکي نةتةوةيي

 هثرشی ئةسکةندةريان تووشی تةنگةژة کردةوة. تةنانةت ئةو دةمةی کة لة بنةبانی

دا هاوپةميانةکانيان لة بياباين پووشةآلن لثيان هةصگةذانةوة و لةبـةر  ۳۲۸ساصی 

سوود و شةکةيت بة قازاجنی ئةسکةندةر خةيانـةتيان پثکـردن،    کثشة و هةرای بث

 زادةيةکي ديکةی سؤغدی بة نـاوي ئؤکسـياتثر   ديسانيش خؤيان نةبةزين و وةجاخ

نةهاتووی  گريان ئةويش سةرةجنام لة قةآلتی لة رت.جصةوی خةبايت بة دةستةوة گ
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دا بةزثندرا و ئةسکةندةر هةصيکردة سةری و خؤی و بنةماصةی يةخسري کـردن.   خؤی

نـةکراو ذووی دا. ئةسـکةندةر بـوو بـة ئةوينـداری       وگؤذثکی چاوةذوان پاشان ئاص

  ئثرانیداب و نةرييت دا بةپثی۳۲۷ی کچی و خواسيت. لة سةرةتای ساصي »ذؤکسانا«

دا ئـةم هـةنگاوةی    شايي کرا و زةماوةندةکة سةری گرت. ئةگةرچی لة نيگای يةکةم

سرشـيت گـران و   کةسـايةتی و  ئةسکةندةر بة هـةوثنی ئـةوين دةسـتاودرابؤوة و    

ستيش ) دةصث و ذاAlex.47.7( پلووتارکوشاندةوة، بةآلم وةک ةسةنگينی پتر دةدر

دةکا،ئةمة سياسةتثکي زؤر چاکيش بوو. ئةو شـةذةی کـة ماوةيـةکي دوورودرثـژ     

ـ ةريکة کـئةسکةندةری لةجثوة هةصدةسووذاند و هةر جارةي وثدةچوو خ ؤتاييی ــ

شی بذايةوة. ئةسـکةندةر کـة   ؤپث بث، سةرلةنوث هةصدةگذايةوة، سةرةجنام بة خ

صةوپاصي دةبينی، گةمارؤيةکي ئثستا ئؤکسياتثری وةکوو پاصةپشت و هاوپةمياين پا

ديکةی خستة سةر شانی خؤی. ئةو پاش سةرکةوتين توانی بيکاتـة دةنگةشـة کـة    

ئاشتيي لة سؤغد سةقامگري کردووة، شاکارثک کة تةنانةت هةخامةنشـييةکانيش  

هةرگيز تةواو بة دةستيانةوة نـةهاتبوو. تـازة ئيتـر ئاژاوةيـةکي ذاسـيت لـةوث       

)، بناغةی يةکثک لة (سةحيوون ار ذووباری سريدةريانةقةوما. ئةسکةندةر لة کةن

» ئةسـکةندةرييةي دوورةدةسـتی  « شارة کؤچةرنشينة گةورةکاين خؤی دانـا و بـة  

گرياواين يؤناين و  ناودثر کرد. دانيشتوواين ئةم شارة تازةية برييت بوون لة بةکرث

  ١آلنة قةآليةکي سةخت دةيپاراسنت.خةصکي خؤجثيي کة لةو پثدةشتة پووشة

                                                            

 سةرچاوةی سةرةکيي ئـةم هثرشـانةية، کـة لثـرةدا دةبـث بـةکورتی خبرثتـة        ئارريان -١
ومةرجی جوغرافيـاييي ناوچةکـة تـةواو ذوون نييـة؛ بـةآلم وةختايـةک دوو        بةرباس. هةل

کةم دةتوانني جةغزی  پثيدا تثدةپةذن، النی موودةرياو ئا ذووباری گةورةی وةکوو سريدةريا
 ;A.IV.I.3fبـذ:  » ئيسـخاتة  ئةسـکةندةرييةی «هةصسووذانی دياری بکةين. سـةبارةت بـة   

4.I.See Brunt,op. cit, Engels,95ff.بؤچوونـة کؤنـةکاين سـةبارةت بـة     ۹۷( ئثنگثصس ؛ (
بـث کـة   » شـاربانوو «هةصدةوةشثنثتةوة و دةصث دةبث لةو شوثنةی  اسرانةوةی ئائؤرنؤسن

ذاکـثش   هثندثکي سواصةتی يؤناين لث دؤزراوةتةوة؛ بةآلم ئةم شوثنة هثندة گرينگ و سةرنج
 ←ی لـة بـةخل  هثلثن نيية و دةبث بيخةينةوة بري کة هيچ شوثنةوارثکي سةر بة زةماين پثش
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و ناخؤش  تاصئاماص ماوةيةک بةر لةم سةرکةوتنة مةزنة، چةند ذووداوثکي 

قةومان و بة داگريسانی شةذی پارتيزاين ذةنگيان دايةوة. لثدان و ذاونان هـةرگيز  

نةيدةتواين مالنةيان لةگةص يةکال بکاتةوة و دةتگوت مـاری هـةزار سـةرن و هـةر     

ـ     ج ـ ـارةی لة جثيـةک سـةريان هةصـدةدايةوة و ئـاوا تةنگي ة قؤشـةنچييان  ـان ب

گرژی لة  سةرةجنام کشثمةکثش و نثوان هةصدةچين و بري و مثشکيان شپرزة دةکردن.

جارةيـان ذووداوثکـي    دا دةسـيت پثکـردةوة. ئـةم    نثوان ئةسکةندةر و ئةفسـةرانی 

 جار ةمـئة بيانوو. ـوو بـ) ب(سةمةرقةند اراکانداـيوانييةکي مـة مـةهةصکةوت لـب

کوثرةکـاين نثـو نـاخ و دةروونـی کردنـةوه.       دا گـرث  نؤشیينان لة مةثهةصپث لث 

سةبارةت بة هثندثک ئاکاری ئةسکةندةر ناذةزامةندي دةربـذی و گـوتی    کليتووس

و هةر لةسةر ئةم هةواية سـووکايةيت   ذثزيية بة مةقدوونييةکان ئةوةی دةيکةی بث

بة ئةسکةندةر کرد. ئةويش لةذثوة ئاگری گرت و لةبةروةی پثی وابوو پيالنثک لـة  

ةی ودا و لةناکاو ئـةو پيـا   ئاراداية، بة تووذةيي جووآليةوة و هةوای مةسيت هانی

تنی بةئانقةسـت  کة جارثکيان گيانی ذزگار کردبوو. ذووداوةکة دةبث بة کوشکوشت 

دانةندرث و لةگةص ئةو کةتنةی کة بنةماصـةی پـارمثنيؤی لثکهةصوةشـاند پثکـةوة     

دا کـة هـةتا کـوث     بةآلم ئةم ذووداوة بـة ئةسـکةندةری نيشـان    ؛بةراورد نةدةکرا

داية. وةک چؤن زياتر نةيدةهثشت هةلی ئةوا بة فيذؤ بچـث،   دةسةآليت لة مةترسی

وةی سـث ذؤژان لـة خثوةتةکـةی نةهاتـةدةر و     ةشيان هةر ئاوای کرد. مـا جار ئةم

ذؤژووی گرت و ذايگةياند لةبةر ئةو تاوانـةی کردوويـةيت کةوتؤتـة سـةر بـاری      

وردةوردة. هاوکات سـپاش بـةم ئاکامـة گةيشـتبوو کـة      لةپاصةوةی خؤکوشتنثکي 

ؤشی تووشی ئةم کارةسـاتانةی کـردوون و چونکـة لـة     ينديؤئيزووسی خودای مة

ئةسکةندةر لة م بوون، دصي شکاوة. سپا تثمابوو ئةگةر بثتوو دا کةمتةرخة پةرستين

                                                                                                                                                  

نةدؤزراوةتةوة. خودی خؤشی هةروةک ديتران ئةمةی قبووص کردووة؛ جا بؤية دةبث جثی →
  ئائؤرنؤس هةمان بةخل بث.
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دا  سةمةرقةند سثبةری بة سةريانةوة نةمثنث چييان بة سةر دث. جا بؤية بة دةورةی

هاتن و لةبةری پارانةوة هةتا نةمرث و سةرةجنام ئةويش ذةزامةنـدي دةربـذی و   

انـةتکار لـة قةصـةم دا. ئةوسـا     پـاش نـةمانی بـة خةي    یسپاش لةوالوة کليتووس

  ١ئةسکةندةر بة گةورةيي خؤی ئيزين دا هةتا بة ذثزةوة بينثژن.

ئةم ذووداوة کاتثک سةنگ و بايةخی وةدةرکةوت کة بةرةبةرة شوثنهاتةکانی 

دةصث، ئـةم کـارةی ئةسـکةندةر ويشـکاوی      کوورتيووسخؤيان نواند و بة دةردی 

ی بة دواوة بوو. ئةسکةندةر سةرةتا سـةرکردةکان و پاشـان   ي ئةو»بريی ئازادانة«

الوئةوال خؤيةيت و کةسی تر.  ئةم تثکذای قؤشةنچييانی تثگةياند کة تةنيا مةزين بث

لثرة بة دواوة دةيتوانی دصنيا بث کة تازة هيچ ئاژاوةيةک ناقةومث. لة ماوةی چةند 

دا ناتوانـث لةگـةص    اسیدا،شايةک کة وای هةست دةکرد تةنانةت بة باری سي مانگ

کـة زؤريشـی بـة قـازاجنی دةشـکايةوة، تـواين        ،زةماوةند بکـا  داريووش کيژی

 خبوازث. واديارة تةنانةت بةر لةم زةماوةندة بوو کـة تـواين هثنانـة   » ذؤکسانا«

وو ـبی ـانـؤنـبکاتة باو. پرؤسکينثزيس زاراوةيةکي ي» پرؤسکينثزيس«گؤذی دابی 

کة جةماوةری خواردةستة دةبوو سةبارةت بة تـاقمي   ودةستوورثکي ئثرانی ؤ دابـب

کراوة،  باآلدةست، بةتايبةت بؤ پادشايان ذةچاوي بکةن. ئةم بابةتة زؤری قسة لث

بةآلم هثشـتا ذوون نةبؤتـةوة کـة داخـوا نـةخش و دميـةين بةردةتاشـراوةکانی        

دةستوورةيان نيشان داوة يان نـا. ذةنگـة دابةکـة بـةپثی     و ئةم داب جةمشيد تةختی

کاتثـک   گومـان يؤنانييـةکان   بـةآلم بـث   ؛ومةرج گـؤذاين بـة سـةردا هاتبـث     هةل

سةبارةت بة پادشا ذةچاو دةکرا و ئـةوانيش  [ئةم بةزمة] ذاسپاردةيةکيان دةنارد، 

ئةگةر بثتوو کةسثک چةند بذگةيةکي يةتی دادةنا. ئةم کارةيان بة کؤيلةيی و عةبدا

کتثبی پريؤزی خوثندبثتةوة، بؤی دةردةکةوث کة جةماوةری خواردةستة چؤن ذثز 

دا دثـن و دژوارة   دا دةکةون و بة چـؤک  بؤ پادشايةکی ذؤژهةآليت دادةنثن و بة خاک

                                                            
1-See P.50-2,with Hamilton’s commentary:C.VIII.I.19-2.12. 
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بةرثتة بةر ئةم کارة. سةرةذای ئةمةش خـؤ يؤنـاين بـة چـاوي سـووک و       گومان

بةذووين لة ذوانگةی ئةوانةوة نثوةرؤکی  چونکة کؤياليةتی لةم دابةيان دةذوانی، 

پادشا بوو. (ئثمة ناتوانني دصنيا بني کـة   رستنی دا پة ودةستوورة لة ذاسيت ئةم داب

ئثراين بؤخؤيان چؤنيـان لثکداوةتـةوة، بـةآلم لثمـان سـوورة کـة پادشـايةکی        

دارولةلةيـةکي وای بـؤ دانـدرابوو کـة      دا هةخامةنشي بة اليةين ئيزةدبوونی خؤی

نةيدةتواين داوای خودايةيت بکا.) سةروبةری ئةم بابةتة وةکوو لة سـةرچاوةکاين  

و فةيلةسووفثکي ماستاوچی  نثوان کاليستثنثس ئثمةدا ديارة، باسثکي ذةمسيية لة

نـا. ئـةم باسـة    سةبارةت بةوةی داخوا ئةسکةندةر دةبث داوای خودايةيت بکا يان 

تاکورتثـک هاوچـةرخی ئـةو     ئةگةرچی سةر بـة نـةريتثکي هاوچـةرخ يـان کـةم     

ذؤژگارةية، بةآلم بةصگةيةکی ذةسةن نيية. کةواية نـاتوانني دصـنيا بـني کـة ئـةم      

ودةستوورة بـة بـاری بـة خودادانـاين پادشـادا، ذةگ و ذيشاصـي مثژوويـي         داب

. لة اليةکي ديکةوة ئةو بابةتةي کة هةبووبث، بةصکوو ذةنگة دواتر وا لثکدرابثتةوة

لةم بارةدا نووسيويةتی، تةنيا پثداهةصدانثکة  دواتر پةردةدارثکي بارگای مةقدوونی

کردوونـةوه. ئـةم پـةردةدارة     داين شکؤی ئةسکةندةر تثکـي  کة بؤ گةورةتر نيشان

و بة » پرؤسکينثزيس«تی لةگةص دابی سةبارةت بة ناتةباية ناوبانگي کاليستثنثسی

بؤخـؤی    خوداداناين پادشا بيستؤتةوة و ويستوويةتی ناوي بزذثنث. جا هةر ئةمة

چاوي مثژوونووسانی ئاوةزخواز ربة بةسة هةتا دةريبخا کة نابث ئةم ذووداوانة لة

لـة چوارچثـوةی   قبووصـی بکـةين کـة ئةسـکةندةر     کةم دةبـث   ئثستا بزر بن. النی

پةروةردة کرابوو. ئـةو دةيزانـی کـة ئـةم داب و نةريتـة بـؤ        دا ؤنانیکولتووری ي

يؤنانييةکان و ذةنگـة بـؤ مةقدوونييـةکانيش بـة بـاری بـة خودادانـانی پادشـا         

  لثکدراوةتةوة، بةآلم ديسانيش هةر ناذةزامةنديي دةرنةبذيوة.

يـةکمان بـة   نةزيلة سةبارةت بةو ذووداوةی بةئاشکرا باسی کـراوة، تـةنيا  

دةستةوةية کة پثی هةصدةصث؛ بةآلم ذةنگة سةربوردةکة ذاستةقينة بث و لة نثوةرؤکي 
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ی سـةبارةت بـة   يخؤی دابذابث و وةهـا تالسـا بووبـث کـة هةسـيت خؤشةويسـت      

ببزثـوث. واوثـدةچث کـة     ی سةبارةت بة کاليستثنثسيئةسکةندةر و ناخؤشةويست

دا کـة يؤنـاين و    وپثـک کـردبن. لـة ميوانييـةک     کاروبارةکاين ذثـک  هثفايستيؤن

کــةس دةبــوو  شــنت کرابــوون، هــةرثتثيــدا بانگه و تاقمثــک ئثرانــی مةقــدوونی

سـةبارةت بـة ئةسـکةندةر ئـةجنام بـدا و لـة       » پرؤسـکينثزيس «ودةستووری  داب

ي پادشا بناسرث. »خزم«ذةمسي وةک  اوا بةـث و ئـب بـبةرامبةردا ماچثکی بة نسي

دا بةرز دةنرخثندرا. کاليستثنثس  ئةم هةصکةوتة لة بارگای پادشايانی هةخامةنشی

نةهثنا، ئةسکةندةر خؤی شلوث نـةکرد يـان وای نوانـد کـة      وذةمسةکةی بةجث ذث

کاليسـتثنثس   نيية، کةچی ماچی نةکرد. وةک لـة نةزيلةکـةدا هـاتووة،    ثئاگای ل

وذةمسةکـة هـةر    کي منداآلنةی تثهةصدةکا و دةگةذثتةوة؛ کةچی واديـارة ذث تواجنث

هات، ئةفسةرثکی پايةبةرزی مةقدوونی  بةردةوام بووة. کاتثک نؤرةی ئثرانييةکان

دا و لـة فرقـةی پثکـةنينی    بـة گاصـتة   شـثوا و   سةری لث» لثئؤناتووس«بة ناوي 

کـة لـة    وذةمسةکة کؤتايي پثهات. وةکوو ديـارة مةقدوونييـةکان   ذثقووالندنی و 

ودةستوورةيان بة دصةوة نةنووساوة و هةروةها  دا نؤرةيان دةهات، ئةم داب ئاخری

اوی ـةن. ئةسکةندةر چـث بکـان پـارةيـةم کـة زؤری ئـذوونة کة نةياندةتوانی ب

  ١وذةمسی پرؤسکينثزيس بةذثوةبةرن. ذثان کة لث قووچاندن و هةرگيز هةصينةپثچ
                                                            

وة. ودةستووری پرؤسکينثزيس زؤری باس کراوة و بة شثوةيةکي خةياصي ذةنگثنـدرا  داب -١
 )؛ پلووتـارک VIII.5( )؛ کوورتيووسIV.10-12سةرچاوة سةرةکييةکان بريتني له ئارريان (

. هةموويان لةسةر تـةوةرةی گثذانةوةيـةکی پـةژراو    )، لةگةص لثکدانةوةی هاميلتؤن54-5(
يـان بـة خوداخوثندنـةوة]؛ بـةآلم     هةصدةسووذثن کة سةبارةتة بة باسـی بـة خودادانـان [   
بةخشينی دةزانث، کة هـاميلتؤن بـة    پلووتارک خؤی لةو باسة الداوة و بة چةشنثک پلة پث

دا  باسـثکي داگريسـاندووة و بـة شـان و باصـي پــادشای      » چـارس «هةصة ذةتی کردؤتةوة. 
چونکة ئةسکةندةر  هـةصداوة و گوتوويةيت کليستثنثس شانسی هثناويةتی و بؤتة قارةمان،

زؤری ماية بؤ داناوة و لثی بووريوة. هةصبةت تةنيا ناذةزامةنديي ذووناکبريثکی يؤناين بؤ 
  گـوثی لــث ذاگريابـا    کوژرانی بةس نةبوو، دةبـوو دةربـذينی بريوبؤچـوونی مةقـدوونی    

)G.walser, Amdieng beim      ةمي)؛ بذواننـة پـةذاوثزی دواتـر. سـةبارةت بـة ســةرج  ← 
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کرايةوة.  سةرةجنام تؤصةی دژايةتيي خؤيان لث و لثئؤناتووس کاليستثنثس

دا ذووخـا و ذقـی   »لثئؤنـاتووس «) دةصث پادشا لةناکاو بة سةر IV.12.2( ئارريان

باوةذپثکراوي ئةسکةندةر و لـة   ذشت. لثئؤناتووس يةکثک بوو لة يارانی خؤی پث

بـةکردةوة سـزا    دا ياريدةی دابوو. تةنانةت ئةگةرچی لـةو کـاتی  » فرادا«کؤدةتای 

نةدرا، بةآلم وةکوو ياراين بةشداری ديکةی خثرا پلةی هةوراز نةچوو. لثئؤناتووس 

ةواو لـة بـريان چـؤوة و    گيانی پادشای ذزگار کرد، ت پاش ئةوةی لة هيندووستان

  ئاخرييةکةی تاجثکي زثذينی بة خةآلت وةرگرت.

دا دانـا.   گياين خؤی لة پثناو بريوبؤچـوونی  کاليستثنثس ئةوةی ذاستی بث

و  ئةو هاتبووية پاص لةشـکري ئةسـکةندةر هـةتا دةسـکةوتةکاين بـؤ يؤنانييـان      

کة ناوي نابوو کوذی  - یثربةآلم ئثستا قارةمانی هؤم ؛ اوةچةکانی داهاتوو تؤمار بک

ببوو بة ملهوذثکی ذؤژهـةآليت و دةيهةويسـت جـةماوةری بةرفـةرماين      -زثئووس

ثکي دزثو وابوو بة ئاواتـة بـةرزةکاين   نسوژدةی بؤ بةرن. ئةمة وةکوو گاصتة پثکرد

وتاوي سةرةتای کارةکاين دصی  لةبةر تنيکاليستثنثس. هةرچؤنثک بث، ئةسکةندةر 

) دوای تازة بةخشـني نةيدةگرتـةوة. لـة باختـةر (بـةخل      هةر بؤيةلثی ئثشابوو. 

هثرشةکة، تاقمثک لة غوالماين بارگا، واتة کـوذاين پياومـاقووآلنی بـة بارمتـة     

ذاگرياو، دژی پادشـا پيالنيـان گثـذا. بـوو بـة هـةرا کـة کاليسـتثنثس کـة بـؤ           

ةروةراندنيان ذاسپثردرابوو، تينی گثذاين کةتنةکةی داون. هةصبةت ئةوةندةی ئثمة پ

ـ ــؤمايت پـني وا نيية و تـدةزان ةآلم کاليسـتثنثس دةگـريث و ذةنگـة    ـثکرابوو؛ ب

  ١لةذثوة کوژرابث.
                                                                                                                                                  

؛ سـةبارةت بـة نـةخش و     x»بـة خودادانـان  «باسةکة، بذواننة وتارثکی خؤم دةربارةی →
  ] بذواننة:  جةمشيد نيگاری هةصکةندراوی [تةختی

G.Walser, Audienz beim persischen Grosskönig (Zurich, 1965), 12ff. 
)؛ VIII,6f( )؛ کوورتيــووسIV.13fن (ســةبارةت بــة پيالنــی غوالمــان بذواننــة: ئارريــا -١

) کــة هةصــبةت .apud A. بــةتليمووس ()، لةگــةص لثکدانــةوةی هــاميلتؤن55( پلووتــارک
 ←بة تاوانبار دةزانی و دةصث لةذثوة ئيعـداميان کردووة.ئاريسـتؤبوولووس   کاليستثنثسی
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هةروةک دواتر دةردةکةوث، سةرچاوةکان ناتوانن دميةنثکی ذوون و ئاشکرا 

بة مةبةسيت پثداچوونةوة و هةصسةنگاندن  يس کينثزذةمسي پرؤسو سةبارةت بة داب

گومان ذاگرتن و پاراستنی کةسايةتييةکي دووذةنگيلة لةسـةر   بة دةستةوة بدةن. بث

و مةقـدوونييان و   بـؤ يؤنانييـان   تةختی دةسـةآلت، واتـة پادشـايةکی هـؤمثری    

دا  ناسی و پةيذةوکران بؤ ئثرانييان، بة باری دةروون هةصبژاردةيةکي ئةهوورامةزدا

کةوتةوة، چونکة شثوةی تثگةيشتين ئـةم دوو ذوانگةيـة   دة لثگثژاوثکي بةتةوژمی 

فرة جياواز بوو. هةرکام لةم دوو اليةنة، يـةکتريان نةدةخوثنـدةوة و پثکـةوةيان    

بـة هاسـانی    وشـوثنی کؤنبـاوی مةقـدوونی    پادشـايةک لةسـةر ذث  هةصنةدةکرد. 

ی هةصـگرثتةوة.  داب و نـةريت پادشايةکی ذؤژهةآليت و نةيدةتوانی بثتة سةر ذةنگی 

 هةصبةت ئةم دوو اليةنة ناچار بوون خؤيان لةگةص چوارچثوةی پادشايةتيي ئثـران 

بسازثنن، ئةو کارةی کة ئةسکةندةر چاکی پث چارا بوو. ئـةو لـةم بـوارةدا، دوای    

نـةکراو   ، تووشی شکستثکی پذ سووکايةيت و واديـارة چـاوةذوان  مةرگی کليتووس

وچوار عةيار نةبوو. پيالنی غوالمان کة هثنـدثک   بؤوة، چونکة تازة مةزنثکي بيست

دواتر قـةوما، ئةگـةرچی ذووداوثکـي وا گرينـگ نـةبوو، بـةآلم بـة شـثوةيةکی         

پثنـةکردبث. کـوذان    دا هةسـيت  چث لة پـثش ناذاستةوخؤ ذةنگي دايةوة و زؤر وثدة

  شانيان وةبةر کارثک دابوو کة باوکانيان قةت لة خؤيان ذانةديبوو بيکةن.

ــی  ــثي ئةســکةندةر بؤخــؤی پث ــةرث تؤبص ـــة خـــودا   ئ ـــووبث ب خــؤش ب

وگؤصـة.هةروةک ديتمـان ذوون و    خبوثندرثتةوة؟ ئةمة پرس و پرسيارثکی پذ گـرث 

                                                                                                                                                  

(هةمان) دةصث گريا و خراية ژثر چاوةدثريي پاسةواناين سپا و سةرةجنام بـة نةخؤشـی   →
) چونکة لـة درثـژةدا دةصـث    apud P.55( مرد. ذةنگة ئةم گثذانةوةية بگةذثتةوة سةر چارس

ی پووچـة؛  دادگاييی بکا. نةقصـةکة سـةرلةبةر  » ئةجنومةين يةکييةتيي هثلثنی«بذيار وابوو 
تـاوانيي   ؛ بؤية ناسةملثندرث. سـةبارةت بـة بـث   ئةگةر وا بوواية دةبوو بنثردرثتة ئورووپا

)؛ هةروةهــا سةرچاوةکانيشـی   II.2,155و پيالين غوالمان بذواننة هاميلتؤن ( کاليستثنثس
 لة بري مةکةن.   
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نثـوةرؤکی کـار و هـةنگاوي چـؤن      ةقـدوونی ئاشکراية کـة دةيـزاين يؤنـاين و م   

درکاندبووی و دةيهةويست بة خوداخوثندنـةوةی   بةذاشکاویلثکدةدةنةوة، چونکة 

چی پث گوتراوة و  قبووص بکرث. ئثمة نازانني سةبارةت بة پلة و پثگةی پادشای ئثران

وةکان دةريدةخةن کـة ئـةو خـؤی    بةآلم گثذانة ؛نادرث لث تةنانةت نوقآلنةمشان بؤ

وذةمســي بــة خوداخوثندنــةوةی بــؤ بــةذثوة بچــث و  فــةرمانی دابــوو هــةتا ذث

وةکوو قارةمانثکی يؤناين لة بةرامبةر ئةم داخـوازةدا   بةربةرةکانيي کاليستثنثس

ة دةدوث. ئثمـة دةبـث لـة کـاتی هـةر چةشـن      بةپثچةوانـةی ئةمـة    ذوونة. چارس

  بةرچاو بث. دا ئةم ذاستةقينةيةمان لة هةصسةنگاندنثک

پـرووکثن، لـةو الی    بةم شثوةية قؤناخی دوو ساصثک کثشة و هةرای مثشک

لة باختةر بة ئاکامثکی مةرگاوي بذايةوة و پاشان و يان ذةنگة  ذووباری جةحيوون

آلت بوو بـة خاصـي   پثشتريش جثژنی زةماوةندی شاهانةی ئةسکةندةر لةگةص دةسة

وگؤذی ئيداريي ديکة ذةچاو کـران و   کوتاييی ژيانی. لةم سةروبةندةدا هثندثک ئاص

زؤربةی ساتراپة بةرگومانةکانی ئثراين لثکةوتن و پيـاوي بـاوةذپثکراوی ديکـةی    

دا و ئارتابـازی   وگـؤذثکي بةذاسـتی گرينـگ ذووی    . ئـاص ١ئثراين جثيان گرتنـةوة 

                                                            

دا کة هةتا ئاخريش هةر پثـی   سثهةم لة زةمانی داريووشی مثي مادی مريهةر»ئاترؤپات« -١
وةفادار بوو، ئةسکةندةر لة جثی خؤی نةبزاوت و بةشثک لـة قةصـةمذةوی دةسـةآليت کـة     

ـ  » ئازةرباجيـان «ة، بةرگی هةرمانی بة باآلی بذی؛ چونکـة نـاوی   »ئازةرباجيان« اوي لـة ن
دا توانيبـووی  »ئاريـة «کة لـة هـةرمثي شـثواوی    » ستاسانؤن«ةوة وةرگرياوة. »ئاترؤپات«

سةرکةوتن وةدةست بثنث، بوو بة مريهةرمثي درةنگيانا (زةرةنگ)، بةآلم ذةنگة ئارريان بة 
ـ   هةصة چووبث و پثشتر ئةم پلةيةی وةرگرتبث. ئوتؤفرادات ة هـةرمثي کاسـپييةن   واديـارة ل

ذاسـپثردرا هـةتا بيگـرث و     ) بة گوماناوی جووآلبؤوة، هةر بؤية فراتافرثن(دةريای خةزةر
هريکانيا). فراتافرثن ئاوا هةرمثةکةی پةرةی  -هةرمثةکةی خباتة سةر هةرمثي خؤی (پارت

، هـةروةک  يةکی زؤر گرينگي سنووری بـاکووری ئثـران  سةند و بؤخؤشی بوو بة کةسايةتي
يش لة بـاکووری خؤرهـةآلت ئـاوا بـوو. ئوتـؤفرادات دوای گةذانـةوةی       »ئامينتاس«چؤن 

بـة  مــرد و کةسـثکي تـر     ). مازائــووسC.X.I.39ئيعدام کرا ( ئةسکةندةر لة هيندووستان
 ←کة ئثمة هيچی دةربارةی پثشينةی نازانني جثی گرتةوة. (سةبارةت بة» ستامثنثس«ناوي 



  ئةسکةندةر دةگاتة ئثران/  ۴۸۴
 

ی درابووية و ذةنگة ئةسکةندةر هةر بؤ ذثزلثنانيش باختةرکؤنةساص کة دةسةآليت 

ئةم هةنگاوةی هةصثنابثتةوة، دوای چةند مانگثک لةبـةر پـريی دةسـيت لـة کـار      

ی لـة جثـی دانـدرا،    »کليتووس«) دةصث VIII, I.19,2,14( کوورتيووسکثشايةوة. 

ونييةکی ديکة کراية مريهةرمث وا مةقدئةوس. بةآلم هثندةی پثنةچوو کة ئةويش مرد 

ذا هةرمثةکة بةربآلوتر کرا و سؤغدی خراية سةر و بة  و لةو دةمی بة ناوي ئامينتاس

تةواوي سـنووری بـاکووری ذؤژهـةآلتيي     . ئةم هةرمثةباختةر و سؤغد ناودثر کرا

پةذينـةکانی  رةيةک وابـوو لـة بةرامبـةر ذا   ئيمپراتوريي دةگرتةوة و وةکوو شـوو 

کـة لـة پووشـةآلنی بيابـان دةژيـان.       دا نثوخؤيي و هثرشی جـةماوةری دةرةکـی  

گرياوانی يؤناين لة چةند جثگايةک بنةگر کران و پاش ئةوةی ئةسکةندةر بؤ  بةکرث

سةرهةصـدانثکي بچـووک ذووی دا و    ،ماوةيةکي کةم ئـةم ناوچةيـةی بةجثهثشـت   

و دةکـرث زةبـری لـث بوةشـث.      دةرخيست کة ئةم هةرمثة هثشتاش ناسـةقامگرية 

 ۳۵۰۰پيـادة و   ۱۰۰۰۰ئةسکةندةر کاتثک سةرةجنام تةمای گرت بةرةو هينـد بـذوا،   

بةجثهثشت. (ئثمة نازانني ئةم قؤشـةنچييانة  » ئامينتاس«سوارةی خؤی لةوث بؤ 

بووبن.) ديـارة کـة   یيؤنانیگرياو خةصکي کوث بوون، بةآلم ذةنگة زؤربةيان بةکرث

ناوي هةرمثي باختـةر  جارثکی تر بوو. کاتثک  چةکدارانةپثويسيت بةم  نتاس ئامي

 کؤمةصـثکة بـة سـةرکردايةتيي    دثتةوة گؤذ ديسانيش هةر باسی هـةرا و ئـاژاوةی   

ةش هةروةک ذابردوو سةرچاوةکان سةبارةت بـة  جار ئةم. فةرماندةيةکي مةقدوونی

  ١و چؤنيةتييةکةی قذوقپن. ةم سةرهةصدانة و زةمانـوردةکاريي ئ

                                                                                                                                                  

ــذ: → ــةمووان ب ــيچ .718;A.IV.18. .Berve,nos. 180,719.814 ,(cf. 189)ه ــةآلم ه ؛ ب
» ســتامثنثس«بيســةملثنني » بثرضــث«بةصــگةيةک لــة ئــارادا نييــة کــة ئثمــةش وةکــوو  

  بووبث. بووة. دةکرث پياوثکي يؤناين يان مةقدوونی زادةيةکي ئثرانی نمةز
)؛ ئةگةر بثتـوو شـاری   .IX.9.4()؛ سترابؤVIII.2.14ff( )؛ کوورتيووسIV.22.3ئارريان ( -١
ثنةوارناساين فةرانسةوی تثيدا کةوتنـة کةنـدةوکــؤژة   يانةدا شو کة لةم دوايي» خامن ئای«

 ←کة هةصبةت بةصگةيةکي چـاکيش  -ئةسکةندةر سازکرابث ) بة دةسيت CHI III,1032ff(بذ: 
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دا کة تازة ئاشيت و ئـارامی پاصـي بـة سـةر      و بةرين لة هةرمثثکي ئاوا پان

ــ  ــةبووين مةقدوونيي ــابوو، ه ــةو  ةکثش ــوو. ئ ــودا ب ــری خ ــاوةذپثکراو خث کی ب

کارسازييانةی ديکة کة لـةم زةمانـةدا ذةچـاو کرابـوون، دةريدةخـةن ئةگـةرچی       

ی گـةرم بـوو، بـةآلم    ؤخ قدوونييةکانیئةسکةندةر هثشتاش هةر پشتی بة هثزة مة

ذوانني و بريی لة جةغزی دةرةوةی ئةوان دةکردةوة. ةي لثی دـبةرةبةرة بة دذدؤنگ

ئةگةرچی لثمان ذوون نيية چ شتثک ذووی داوة، بةآلم وثدةچث بؤيـة بـةم اليـةدا    

ـ » پرؤسـکينثزيس « دابـی  شکابثتةوة، چونکة ئـةوان سـةريان وةبـةر    ةهثنابوو. ن

سـةبارةت بـة هةصوثسـت و ذثبـازی      هةرچؤنثک بث ئةمة يةکةم دياردةية بؤ ئثمة

ـ ؤناخةدا ئــق ةوـ) دةصث لVIII.5.1( کوورتيووستازةی ئةسکةندةر.  ةسکةندةر ــ

ذةنگة مةبةسـيت تثکـذای هةرمثـةکانی     -هةزار تازةالوي لة هةموو هةرمثةکان ۳۰

بگـرث.  وةر لثکؤکردةوة هةتا هةم وةکوو سةرباز و هةم بارمتة کةلکيان  -ثب ئثران

ذاياندثنان  وچؤصی مةقدوونی ة چةکـدةگثذنةوة کة فثری زمانی يؤناين دةکران و ب

). چةند ساص دواتر هـةر ئـةم کةسـانة دةورثکـي گرينگيـان لـة       76.6، پلووتارک(

  ١دا گثذا. و ئاماجنةکاين ئةسکةندةر پثشکةوتی گةآلصة

)، لـة  = بـةخل  ئةسکةندةر دوای کارسازييةکانی خؤی لة باختةر (باکتـةريا 

. هينـدوکوش  گةذايةوة و خؤی گةياندة ئةسکةندةرييةی بةرةودوا ذؤژدا وماوةی دو

ن کامة ذثگا لة هةمووان کـةم مـةوداتر بـوو پثيـدا تثپـةذی و      ةياجار ئةمگومان  بث

ـ  ـ ـةی هـگةيشتة ناوچةيةکي هثور. ذةنگة زةماين تثپةذينی، کلک ـ ـی سـاوين ی ـاص
                                                                                                                                                  

ذةنگة هةر يةکثک لةو کؤچةرنشينانةی سةربازی بووبث کة لـة هثنـدثک    -ئارادا نيية لة →
  بارانةوة لةگةص شاران جياواز بوون.

زؤر جاران چريؤکی وا دةگثذثتةوة کة لةگةص زجنـريةی ذؤژئـةژمثران يـةکتر     پلووتارک -١
زةمانةکةی دياری کردووة و نووسـيويةتی کـة ذووداوةکـة بةرلـة      ناگرثتةوة. کوورتيووس

وذةمسي پرؤسکينثزيس قةوماوة، هةروةک يةکثک لـة ذووداوةکـان کـة ذاسـت بةرلـة       ذث
ندةر قـةوماوة. ئـةم ذووداوة ذثکةوتةکـةی ديـار نييـة و ذةنگـة خـودی        ذؤيشتين ئةسـکة 

  کوورتيووسيش ئاگای لث نةبووبث.
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ی پ.ز. بووبث و کةواية دةکرث ذةوگةی دياری بکرث. ئةسکةندةر پاش ئـةوةی  ۳۲۷

ثکي نوثی تواين تازةهاتووةکان دامةزرثنث و هثزثک وةبةر شارةکة بنث، مريهةرمث

ـ   ئثراين بؤ هةرمثي پارؤپاميساد ـ ؤـهةصبژارد و قؤشـةين خ ةشی و کةوتـة  ـی داب

. ئةسکةندةر پثشتر لة چةند سةرؤک خثصثکی بزووتن و هثرش بؤ سةر هيندووستان

ياريدةدرانيان لـة  ان پثدا بوو کة لة چاکةی يذاسپاردبوو و ئةوانيش بةصثني هيندی

  ١دا، پشتی بگرن. بةرامبةر ذقةبةرانيان

و  يةکـةم  ئيمپراتـؤريي داريووشـی   بةشثک بوو لة قةصةمذةوی هيندووستان

ي »سـيالکثس «پـةلی داويشـت.   ) (هينـدووش  و سـثند  گومـان هـةتا قةنـدةهار    بث

دا و بةرةو خوار شـؤذ بـؤوة و   »سثند«کارياندايي کةوتة لؤتکةئاژوان لة ذووباری 

ــاتثئووس  ــوو هثک ــرؤدؤت وةک ــةوة،IV.44( و هث ــينةوةی ) دةگثذن پاش نووس

و ئاوا دةتوانث خزمةتی  شنگدار دةگاتة کةنداوي سؤئثزذسةفةرنامةيةکي دةرياييی پ

بوو بة ذثگايةکي بازرگـانی و  » مةکران«بکا. لةوی بةوالوة بةستثين  پادشای ئثران

نثو دةقی گةلثک لة بةردةنووسةکانی پادشايانی دواتری  ناوي هيندووستان کةوتة

لة  دا هاتووة. خةشايارشا تةکان. قةندةهار ناوی لة نثو تةواوی پثرسهةخامةنشی

دثنث. هةروةها دميةنة تاشراوة بةردينةکانی » هيندووش«دا ناوی  نثو هةرمثةکانی

دا سـةرلةنوث مةزنايـةتيي    کة لة سـةدةی چـوارةم   سثهةم سةر گؤذی ئةردةشثری

دا دةخاتـة   ذيزی گـةالنی بةرفـةرمان   لة کي هيندیئيمپراتؤريي بووژاندةوة، کةسث

دةستةوة نيية هةتا دةگاتة سـةردةمي   بةرچاو. پاشان هيچ بةصگةيةکي ذوومنان بة
                                                            

) دةصث ذووداوةکة دةگةذثتةوة بـؤ ئـاخری بـةهار، بـةآلم ئةگـةر لـة       IV.22.3ئارريان ( -١
شةذةکاين پثشووتری ورد ببينةوة، دةردةکةوث کة نـاکرث کلکـةی بـةهار بـث و هـةروةها      

). هثنـدثک  Strabo XV.1.17دةرچووبـوو (  گی نوامرب (ذةزبةر) لـة بـةگرام  ئةسکةندةر مان
و ئاوا قسةکةی ئارريان چاکتر دةچةقث، بةآلم » هاوين«بکرثتة » بةهار«پثشنياريان کردووة 

ذةنگة ئةمةش يةکثک لة هةصـةکاين ديکـةی بووبـث. سـةبارةت بـة پةيوةنـدی کـردن بـة         
). مريهةرمثـة تازةکـه   VIII.12.5( )؛ کوورتيووسIV.30.4بذواننة ئارريان ( هيندييةکانةوة

  بوو.» ترييسپيس«
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دا بـووة. ئـةوان کـة دوای     کة قؤشةنثکي هيندی لة نثو سـپاکةی  داريووشی سثهةم

) IV.9.2، کوورتيووسبةرنانی سپای بانگ کرابوونةوة ( بؤ هثزوة سووسيشةذی ئ

) باسـی ئـةو سـةربازة    III.8.3( ئارريـان بةشـدار بـوون.    دا»گؤگاملـة « لة شةذی

هاتبوون و تةنيا لثرةداية کة هـةوص   سنوورةکاين باکتةرياوة له هيندييانة دةکاکة

) دةصـث ئـةوان پـةالماری    II.14.5( ئارريـان بةوردی دياری بکـرث.  دراوة جثگايان 

ذادةگوثسـت؛  بنةی سپای مةقدوونييان  و دابوو کة پثداويستی و بارگة نکاروانثکيا

باسی دةکا دةبث ئةم هيندييانة  ئارريان). وةکووD,C(هةروةها بذواننة سةرچاوةی 

ن، لةگةص ئةوانةی جـةماوةری سـةر بـة    بوو کة بةئاشکرا هاوپةمياين سةکاکان -

قةنــدةهارةوة هــاتنب. ئةگــةر پثرســتی  هــةرمثي لــة  -ئثــران بــوون، جيــاوازن

ساتراپييةکانی هثرؤدؤت لةگةص دابةشينی ئيداری بـة ذاسـت وةربگـرين، بؤمـان     

تاالنی پيتاک داوة (هثرؤدؤت،  ۱۷۰دةردةکةوث کة قةندةهار هةرمثی حةوتةم بووة و 

III،۹۱ ــبةت ــی هثرؤدؤتــی). هةص ــدبؤوة ئةســکةندةر کتثب ــةآلم هــةرگيز  ؛خوثن ب

ی ئثران سثبةری دةسةآليت لةسةر هيندووستان نةذةوی. جاری واية يفةرمانذةوايةت

دا دةنووسرث کـة هيندووسـتان لـة قؤنـاخی ئـاژاوةی سـةدةی        لة کتثبة تازةکان

سـةرچاوةکانی ئثمـة    تـةواوةتی لـة ئثـران دابـذاوة.     دا بـة  چوارةمي بةرلةزايني

کة لة ذؤژگاری ئةسکةندةردا ئةم بؤچوونة ناذاستة. نةک تـةنيا هـةر   دةريدةخةن 

بةشداری شةذةکاين ئثـران بـوون، بةصـکوو گـةلثک      قؤشةنچييانی هيندووستانی

يان بـة  دةسـةآلت  نيشانةی ديکة لة ئـارادان کـة دةيسـةملثنن هةخامةنشـييةکان    

  ١دا شکاوةتةوة. سةريان

                                                            

  بذواننة: و هيندووش سةبارةت بة قةندةهار -١
R.G. Kent,Old Persian2 (New Haver, Conn; 1953), DPe 17-18.DNa24-5,XPH 
25, App, 12-13 etc… Dna 

، وةک منوونةيةکی بةهةصکةوت) کـة  ، تارنCAH,VI,19(بذ:  بةگشتی وايان داناوة 
دا بةتةواوي خاشةی بذاوة (هةروةها تـارن   لة سةدةی چواردةم دةسةآلتی هةخامةنشييةکان

 ←ی). ئةگةر بثتـوو لـةم ذاسـتةقينةية بـذوانني کـة     لة درثژةی باسةکةی دةصث: نازامن کة
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هيندييانی، سنوورنشيين باختةر، بةشثک لة کؤمةآلين بةرفةرمانی داريووشـي سـثهةم   →
هثشـتاش بـةکردةوة لـة ژثـر      کةم اليـةک لـة قةنـدةهار    بوون، بؤمان دةردةکةوث کة النی

 دا وةک پسـانةوة لـة قسـةکانی خـؤی     بث بووة. کوورتيووس دا دةسةآلتی هةخامةنشييةکان
هةرمثثک باسی هيند دةکا. (ئةمة نيشـانةی ئةوةيـة کـة کوورتيـووس مةبةسـتةکةی لـة       

  کراو خستوويةتة بةرباس). دا ديتووة و بة بابةتثکي ئاسايي و قبووص سةرچاوةکاين خؤی
) کة لة زةمانی هثرشـی  XV.I.10ةوة دةگثذثتةوة (»انؤستثنثسئثر«لة زاری  سترابؤ

دةزاين و لـة   و هيندووسـتان » ئاريانـا «بة سنووری نثـوان   ئةسکةندةردا هةرمثي سثنديان
ئةسـتاندةوة، زؤربـةی    ئـةوثيان لـة مةقدوونييـةکان    دا دةصث: پاش ئةوةی هينـدی  درثژه

بـث، گـةرچی لثمـان     بة دةستةوة بوو. کةواية ئاريانا دةبث هةمان قةنـدةهار  ئارياناشيان
دا شکاوةتةوة. ئةوث هـةروةک ليزگـةی بـةراييي     ذوون نيية کة چؤنيان دةسةآلت بة سةری

بووة. (لثرةدا هـيچ ئاماژةيـةک بـؤ نـاوي      کاين ئثرانساتراپييةکان، يةکثک لة ساتراپيية
دةصـث ئـةم هةرمثـة يـةکثک لـة دةوصـةمةندترين هةرمثـةکاين         نةکراوة. هثـرؤدؤت  سثند

 تاالنی بؤ بذاوةتـةوة، بـذ:   ۱۷۰تاالين داوة، کةچی قةندةهار  ۴۶۰بووة و بذی  هةخامةنشی
III.91-94) ئارريان .(V.4.3نيشـان   ) کاتثک باسی ئةسکةندةر دةکا، هةر ئةم سنوورة دةست

».  پثـی نايـة خـاکي هيندييـةکان    «دةکا و دةصث پاش ئةوةی ئةسکةندةر لة سثند تثپةذی، 
نووسةر وتاری جوغرافيايي و پاشکؤی کتثبةکةی تايبةت داوة بـةم شـوثنة. ئةگـةرچی لـة     

ناو » هيند«بة  ) ناوچةی ئةوبةری گةروولةی خةيبةرIV.21.3نی ديکة (بؤ وثنة لثرةدا: شوث
، لةگـةص وتارةکـانی پاشـکؤ لـةم     VIII,10.Iدثنث، هةروةک کوورتيووسيش وای کردووة: 

بواردةدا). نةبوونی مةيل و تاسة بؤ سةملاندين ذاستةقينةی گثذانةوةکة، ئاکامثکي سةيری 
بة يـةکثک لـة مريانــی سنــووری      ) سيسيکؤتووس۳۵۴(ل وثتةوة. هةروةک بثرضثدةکة لث

داية پاص بثسـووس. لـة   » لةبةر چةند هؤکارثکي ناذوون«باختةر دادةنث و دةصث ئةو  -هيند
دا بؤية چووية پاص بثسووس، چونکة وةک دةسنثژثکی پـادشا بــؤ يـاريـدةدانــی    ذاسيت

) بؤي ذوون بؤوة کة خؤ ئةو بةذاسـيت  ثی ذاسپاردبوو؛ بةآلم کاتثک گةيشتة باختةر (بةخلل
پادشا نيية، جا هـةر بؤيـة تـةمای گـرت بچثتـة بـاص ئـةو اليـةی کـة هثزدارتـرة (بـذ:            

ريي ) ئةگةرچی زاراوةکانی ئيمپراتـؤ VIII,12.5( ی سةرةوة). کوورتيووس۳،يادداشيت ۴۶۱ل
يـش سـةری وةبـةر    »تاکسـيلثس «ذؤم و پادشاياين تثبةستةيان دثنثتة گـؤذ، پثـی وايـة    

تـةواو نةکةوتؤتـة    دةسةآليت ئةسکةندةر هثنابوو. ئةگةر ئـاوا بـث، تةنانـةت سـثنديش    
خـؤش   ئيمپراتؤری. واديارة ماوةيةک دواتـر ئةسـکةندةر پثـی    دةرةوةی جةغزی دةسةآليت 

ا کة بةرلةوي کةسثکی ديکة دةستی گةيوةتة هيندووستان، واتة چووبثتة نةبووة قبووصی بک
؛ بةآلم خؤ تةنيا هةرمثي سثند [ئيندووس] سـنووری  ۲، يادداشتی ۴۷۳ئةوبةری سثند؛ بذ: ل 

نثوان دوو هةرمثي ئثران نةبووة لة هيندووستان. ئةوةی ذاستی بث سيالکثس گـةمثي هـةتا   
وةک ذثگايـةکي   يةکـةم  يشتة ئاوذثژگةی و داريووشـی بةرةوةی ذووباری سثند ئاژاوت و گة

دا شـکايةوة.   بازرگانی کاری تثدا کرد، بةآلم ئةسکةندةر دةسةآليت بة سةر هةردک بةستثين
  سةبارةت بةوةی کة قةندةهار مريهةرمثي نةبووة، بذواننة دواتر.  
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 وةکوو بامسان کرد ئةسکةندةر پةيوةندی بة چةندين سةرؤک خثصی هيندةوة

گةيشتة الی  لة شوثنثکي هةرمثي قةندةهار ؤتووسکردبوو. شايانی باسة کة سيسيک

دا کـة  يةةندةر. هةروةها لةو جةنگةسووس و پاشان لثی هةصبذا و داية پاص ئةسکثب

ئةسکةندةر سةرقاصی شةذ و لثکدان بوو لةگةص بثسووس، تاکسيلثس کةخيودايةکي 

دا بةذاسيت بة پادشای دةزامن و سةرم لـة   ناردة الی ئةسکةندةر و گويت لةگةص ذثزم

داية و ئاوا تواين شانةبةرزةی مريثکی دةسنثژ بؤخؤی دةستةبةر بکـا. کاتثـک    ذث

، قاسـيدثکی نـاردة الی تاکسـيلثس و مـرياين     دةر گةيشـتة هيندووسـتان  ئةسکةن

و گــوتی پــثم خؤشــة چــاوم پثيــان بکــةوث  مةصــبةندةکاين الی ســةرووی ســثند

)A.IV,22.6چوونة ديداری و گؤيا هثندثک دياريشيان لةگةص خؤيـان   ). هةموويان

مان هةية بصثني کة ئةسکةندةر چ لثـرة و چ لـة   ومةرجثکي ئاوادا بؤ بردووة. لة هةل

خـاوةين مرياتةکـةی    بةتـةنيا جثگاي ديکةش، پثی دةناية ناوچةيةک کـة خـؤی   

دةزانی. جا ذاست لةم کاتةدا بوو کة مالنة و کةصةوةکثشی دةستيان پثکرد. هثرشـی  

ئةسکةندةر لةم وةختةدا دةيتواين ترس و تؤقينی سـپا لـة لةشـکر و جـةماوةری     

  بذةوثنث. باختةر و سؤغديانا ئاساييی

کةمتر لة دوو ساصي کثشا و لةو ماوةيةدا گةلثک  پةالمار بؤ سةر هيندووستان

ناوچة و مةصبةندی بةربآلوي نةناسراو گريان کة يؤناين لثيان ئاگـادار نـةبوون و   

ثوةچـوون. بـة بـاری    پرووکثنی هـةرمثي ت  ومةرجی تاقةت مةقدوونيش لةگةص هةل

دادةندرث و لـة   گومان هثرش و پةالمار بة بةشثک لة مثژووی ئثران ذاستةقينةدا بث

دا تثهةصچوونةکاين ئةسکةندةريش درثژةی مثژووی هةخامةنشـيية، بـةآلم    ذاسيت

نابث لةوة زياتر قووصـةوة بـني. هثنانـة ذووی دميـةنثکي گشـيت سـةبارةت بـة        

  شکةرة و بةکردةوة ئاماجنةکان دثنثتة دی.ؤثکختةواو ذ ،شةذةکان

بـة  ی »پثرديکـاس «و » هثفايسـتيؤن «ئةسکةندةر سپاکةی کردة دوو بةش و 

دان و بؤخؤی ذةوگةی دژوارتری باکووری گرتةبـةر،    گاص دا درثژةی ذثگای سةرةکي
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و. تةواوي ترية و هؤز و خثآليت گةآلصةيةک وةکوو ئةوةی پةالماری فارسی پث دابو

وپةق و پثمل کران. کاتثک گةيشـتة سـةر    خؤجثيي سةرةجنام بة شري و تريان شةق

وگوذی کؤمةصـثک   ديتی ئةوة پرديان بؤ لثداوة و تاکسيلثس بة گةرم ذووباری سثند

 دا هـات و  دياريي بؤ ناردووة. تاکسيلثس بة دآلوايي بـةخثری هثنـا و بـة دةورةی   

هاوکات چةند فيلثکـي دايـة، ئةگـةرچی  واديـارة هـةرگيز شـةذی پثنـةکردوون.        

ال مايـةوة. دوژمـين سـةرةکيي تاکسـيلثس،     ئةسکةندةر ماوةيةکي کةم لة تاکسـي 

بوو لةوبةری هيداسپثس (جةهلووم) کة بؤ لثـداين   پادشای پائووراضای »پؤرووس«

 يةســکةندةر کردبــوو. ذوون و ئاشــکراية کــة ئــةم پادشــاداوای يارمــةتيي لــة ئة

دةيهةويست کؤسپ خباتة سةر ذثگای ئةسکةندةر و نةهثصـث لـة ذووبـاری سـثند     

  (ئيندووس) بپةذثتةوة. 

لةم کاتةدا ئةسکةندةر پاش کؤکردنةوةی زانياريي پثويسـت سـةبارةت بـة    

گةآلصـةی  ومةرجی ناوچةکة، سةرةجنام تةمای گرت کة پـاش ئـةوةی تـوانی     هةل

ودةزگايةکي ئيداريي تايبةت بة خـؤی لـة هينـد     دام ،سةرکةوتنةکاين بةذثوةبةرث

تــةواوي دةزگــای  دامــةزرثنث. ئــةو لــة ئاســيای بچووکــةوة هــةتا هينــدوکوش

بةذثوةبةرايةتيي ئةو هةرمثانةی گرتبوونی يةکساين کردبوون و ئاوا توانيبـووی  

جگة لـة   -هةتا پارؤپاميساد بگرث. هةر لة بابلةوة جصةوی کاروباريان بة دةستةوة

مةقدوونيي لة  کة چةند پياوثکي سؤغد نةبث  -چةند جثگای بارناسکي وةکوو بةخل

بوون و يةکثکی  زؤربةی ئةوانةی دةيکردنة مريهةرمث ئثرانی -پلةی باآلدا لث دانان 

دا لة  دةسةآلتثکي بةرچاوی دراية. لة ذاسيتکة متمانةی پثکرابوو  وةکوو فراتافرثن

نـةگؤذيبوون. وةکـوو    یکانکؤنـة  مريهةرمثـة  هةر جثگايةکي پثی وابوو دةگوجنث 

ــازی      ــةکی زؤر ذثب ــةتا ئةندازةي ــان ه ــبژاردنی بةرپرس ــؤ هةص ــةو ب ــان ئ ديتم

هيند  ةآلم لة ذووی کارةکانييةوة واديارة کة لةب ؛هةخامةنشييةکانی ذةچاو کردبوو

نةبووة، واتة هـيچ   وةبةرايةتيي هةخامةنشييةکانثتووشی شثوازی ئيداری و بةذ
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خـؤی نةنوانـدووة، ئةگـةرچی هـةروةکوو      مريهةرمثثک لةوبةری ذووباری سثند

بة شثوةيةکي ذةمسي سةملثندرابوو. نازانني ئـةوث   ديتمان دةسةآليت هةخامةنشی

دا  هةتا کةی مريهةرمثي نةبووة، بـةآلم وةکـوو ديـارة لـة ذابردوويـةکي نيزيـک      

نـة هثنـدة   دةسةآليت هةخامةنشييةکان لة ذثی مريانی دةسنثژةوة، بة شثوةيةکی 

 تؤخ، پةيذةو دةکرا. بةصگةنامةکان بؤمان ذوون دةکةنةوة کة مريهـةرمثي باختـةر  

هةتا ذادةيةک بة گوثيان دةکرد و  ) پياوثک بوو کة تةواوي مريانی هيندی(باکتةريا

نةشکاوة  وشوثنة دةق سةريان پثيةوة بةند بوو. ئةسکةندةر لةپذ تةمای گرت ئةم ذث

هةصبةت ذةنگـة پثـی گوترابـث ئةمـة      ؛بة تةواوي وةالبنث و مريهةرمثثکي بؤ دابنث

  .١وشوثين هةخامةنشيية ان ذثهةم

، تةنانةت بةرلة خودی سـثند گـريان و   ناوچةکاين ذؤژاوای ذووباری سثند

کـردة   لـث  یيي مةقـدوون »يکـانؤر ن«لث نةبوو،  لةبةروةی کةسثکي شياوی ئثرانی

نة خباتـة ژثـر دةسـةآليت کـة لـة      تةواوي ئةو شوثنا مريهةرمث. ئةو دةيهةويست

دا حکوومـةيت هةخامةنشـي نةيگرتبوونـةوة. لـة سـةردةمی      »قةندةهار«هةرمثی 

ي وةفادار، پثشتر بة سةر کرابؤوة و وا لة »وسوسيسيکؤت«فةرمانذةوايةتيي ئةودا 

ـ هاوشانةکاين خؤی تثپةذيبوو کة نةدةکرا لةگةصـيان بـةراورد ب   ـ ـچ ؛رثـک ة ـونک

م هـةر  آلتر ئةگةرچی ئةسکةندةر بة عالةم ئاشکرا دانی پثـداهثنابوون، بـة   ئةوانی

بةرلـةوةی ئةسـکةندةر لـة تاکسـيال وةدةرکـةوث،      سةرؤک خثصی خؤيان بـوون.  

کردة حوکمداری هةرمثي » ماکاتاس«ی کوذی »فيليپ«مةقدوونييةکي ديکةی بة ناوي 

دا  ی اری دةسةآلت و وةفـادار ـتا هيداسپثس. لة زةماين ئةودا تاکسيلثس بة بسثند 

                                                            

دةکرث سةرثک لة ئارريان هةصـثنني و ئـةو    سکةندةرةوةلةمةذ ذثگاوبان و شةذةکانی ئة -١
کةمة گريوگرفتانةی تثنةهثنني. هةروةها بذواننة هـةر بةرهـةمثکي پثـوةر کـة دةربـارةی      

  ئةسکةندةر نووسراوة. من تةنيا خاصی گرينگ و دژوارم لة بةرچاون.
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بؤ تاکسيلثس ذةخسابوو  خاوةنی پلة و پثگةيةکي تايبةت بوو. ذةنگة ئةو هةلةی کة

  ١دابثتةوة. تةنانةت پثشاوبذکةی سيسيکؤتووسی

ـ ئةسکةندةر بة کوثرةوةری توانی لة هيداسـپثس تثپـةذبث و    ة شـةذثکی  ـل

بشکثنث و بة ديلی بگرث. هثندةی نةبرد کة ديداری ئةم دوو  دا پؤرووس گةورة و گران

خةياص. ئةسکةندةر پاش  پادشاية بوو بة باس و بابةتثک بؤ ئةفسانةسازاين ناسک

کؤمةصثک دياري گرانبايي بؤ هثنا، تواين شوثين لةسةر دابنـث و ئـةويش    ئةوةی

بثنث. ئةسکةندةر کةيفی ساز بوو کـة پـؤرووس نـةکوژرابوو.     ذوای پثلثبذا هةتا ب

هةتا ئةو جثيةی ئاگامان لثية کةسثکي ديکة نةبوو کة بتوانـث جثگـای بگرثتـةوة.    

ــاوي      ــة ن ــةکياين ب ــا و ي ــينی دان ــةی دوو کؤچةرنش ــةوث بناغ ــکةندةر ل ئةس

ی »ئابيسـارثس «و کاتـةدا  بوويةوة کرد. لة ی ئةسپی تازة سةکةت»بووسفالووس«

سةری وةبةرهثنا و ئـةويش لثـی سـةملاند.    » کشمري«فةرمانذةوای زؤربةی خاکی 

دا  ) ذؤيي و لة جةنگةی وةرزةباراين بـةغوذذةم (چثناب» ئاسثسينثس«پاشان هةتا 

(ذاضـي). ئـةم دوو ناوچةيـة ئازايانـة بـةرةوذووی      » هيدارائؤتثس«خؤی گةياندة 

ذاوةستان و کةوتنة بةربةرةکاين، بـةآلم زؤربـةی شـار و خثآلتـةکان هثنـدةيان      

» پـؤرووس «کةصةوةکثشی نةکرد و سةريان بةردايـةوة. پـاش ئـةوةی برازايـةکی     

بةناچاری سـةری وةبـةرهثنا، پـؤرووس نثردرايـةوة نيشـتمانی هـةتا قؤشـةن        
                                                            

کةندةر بگاتة ذووبار، کرابووية مريهةرمث، بةآلم لـة  تةنانةت بةرلةوةی کة ئةس نيکانؤر -١
، دةصث کرابووية IV.30.4پلةيةکي خواردةستةی دراية. (ئارريان،  سةرةتادا سيسيکؤتووس

فةرماندةی سةربازگةی ناوچةی متتمانی ئائؤرنووس کـة تـازة گريابـوو.) سـةبارةت بـة      
م کاتثک ناوي دثتةوة گؤذ ديارة خاوةنی پلةيةکي گةشةی پلةکانی هيچمان نةبيستووة، بةآل

کيلؤميترثـک ئـةوالتری    ۳۲). سةبارةت بـة تاکسـيال کـة کةوتؤتـة     ۲ديارة ( بذ: يادداشيت 
دةربارةی کةندةوکؤژةکانی شوثنةوارناسـی   جان مارشال ، بذواننة ذاپؤرتی سثرذاولپثندی
. لةمةذ داناين بةرپرسانةوة بـذ: ئارريـان،   ۱۹۵۱بةرگ، کةمربيج،  ۳، »تاکسيال«بة ناوی 

V.8.3 دا کةلکثکي ئةوتؤی نيية، بةآلم دةبيستينةوة کة تاکسـيلثس   )؛ ئارريان لثرةش(فيليپ
). دواتر لة V.8.2تةواوي ئةو ناوچانةی ويستوويةتی خستوويةتة سةر هةرمثي دةسةآلتی (

  ).X,1.20؛ کوورتيووس VI.27.2تووشی دةبينةوة (ئارريان، پلةيةکي زؤر بةرزدا
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گثذانةوة ناکا کـة   اتةوة و پاشان خؤی بگةيةنثتة الی ئةسکةندةر. پثويست بةکؤبک

  ١پؤرووس لةگةص تاکسيلثس ئاشت ببؤوة، واتة هةردووکيان بةناچاری پثکهاتبوون.

دا  لة ذاپةذينثک بيستی کة نيکانؤر ئةسکةندةر بةرلةوةی بگاتة ئاسثسينثس

دا کة  یذثگای نةدا ئةم ذووداوة بريی هبارووژثنث و لةذثوة دةستوور بةآلم ،کوژراوة

لة ذؤژاوا بارودؤخةکة هثور بکةنةوة. واديارة » ترييسپيس«لة ذؤژهةآلت و » فيليپ«

  ٢بة مريهةرمث ذاسپثردرا. وباتةدا سيسيکؤتووس لةم هات

لةگةص گةلةجاذی تازةي گةذايةوة، ئةرکی پاراستين ناوچة  کاتثک پؤرووس

تازةگرياوةکانی خراية سةر شاين و خودی ئةسکةندةريش هةتا ذووباری دواتـری  

) ئةسپی تاو دا. لةوث پاش ئةوةی کة بيستی ئةوبـةری چـؤم   (بثئاس» هيفاسيس«

زؤر تامةزرؤ بوو هةتا ذووبار ببةزثنث. ذاستة  ناوچةيةکی دةوصةمةندی بةذثژةوة،

اری ئةفسـانةييی  ـهثندثک لة سةرچاوةکاين دواتر دةصثن ويستوويةيت بگاتة ذووب

                                                            

). fin.60( وخؤی دةيگثذثتـةوة. بـذ: پلووتـارک    ) زؤر بة تامVIII.14.14ff( کوورتيووس -١
). زؤر 163ff( نووسةرانی دواتر دةگةذثنةوة سةری. سةبارةت بة ئةم شةذة، بـذ: هـاميلتؤن  

نـاودثر دةکـةن و    ی پـؤرووس »دة درامخـا «ی بةناوبانگ بـة  »دة درامخا«جاران توثژةران 
وثدةچث بؤ ياد و بريةوةريي ئةم شةذة لثدرابن. ئةم سکانة قةآلفةت و دميـةين کةوانـدار و   

  وة بذواننة:فيلثکيان لةسةر شةقص کراوة، کة ذةنگة وثذايان بووبن، لةم بابةتة

M.J.Price, in Archaelogical Report for 1973- 4 (XX. The Helenic Society and 
The British School at Athens, 1974,68.  

  بذ:  » بوونةوةی سةرلةنوث ئاشت«سةبارةت بة 
 (A.V.20.4;C.IX.3.22.sealed by a marriage). 

 A.V.24.5. .(exaggesated)يانة، بذ: دةربارةی سزاداين بث بةزيي

٢-A.V.20.7 [حوکمـدار]  » هيپارک«مريهةرمث هةواص دةنثرث کة  (ئارريان): سيسيکؤتووسی
دا دةکـةوث؛ چونکـة بثتـوو کةسـثک کوژرابـث دةبـث        کوژراوة. ئةم مةبةستة بة سةر لثآليي

گةآلصـةی بـؤ داذثژرابـث.     بووبـث. ذةنگـة کوژرانةکـة بـة فـييت سيسـيکؤتووس       نيکانؤر
سيســيکؤتووس پلــةی هــةورازتر چووبــوو، بــةآلم لةبــةروةی نيکــانؤر لــةذثوة جثگــای 
نةگرتةوة، وثدةچث هةر خؤی مريهةرمثثکي  هةصسووذاو بووبث. هةروةها جثی سةرجنة کة 

ريهةرمثثکی هآتين ئاماجنثکی گرينگی سةربازی، مريهةرمثثکي ئثراين و م دةبينني بؤ وةدی
  وةک يةکيان بايةخ پثدراوة. مةقدوونی
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ی ـة هيچـةآلم ئثمـ، ب»بيئثنت سريکوومام«ای ـةت مةزنةدةريـان تةنانـي» گةنگ«

دا شتثکی دةزانی و  نجوغرافياييي هيندووستاو هةصکةوتی  لث نازانني. بة باری هةل

و نة تةنانةت ئثرانييةکانيش ذةنگة پتر ئاگـادار   نةدةزانی، چونکة نة يؤنانييةکان

ذؤژةذثيـة. جـا    ۱۲ بةآلم دةصثن ئةو بة دروسيت بيستبووی کة هةتا گةنگ ؛نةبووبن

چونکة ئةمة وةکوو ئاماجنثکی شـياو دةچـث، دةکـرث بـاوةذ بکـةين کـة مـةيلی        

وةکـوو  گومان ئثستا دةيزاين چةندة گرينگـة.   ئةم ئاواتةی بووة و بث هثنانی یوةد

 هةتا پثدةشيت هيندووستان )XV.I.12، ئةگةر نثئارخووس دةيزانی (سترابؤ ديارة

 چوار مانگةذثية، دةبث ئةسـکةندةريش شـتثکی لـةو بابةتـةوة بيسـتبث و هـيچ      

ةی ئةوةندة بةربآلوی بة دةستةوة بووبن، چونکـة ئةگـةرچی   وثشناچث ئةو نةخش

وثدةچث توانيبای پثشوةچوونی بـةبث گةآلصـةيةکي    ،گرث ذادةپةذين کارةکاين بث

  ١بدا. کراو بؤ ذاوةستان درثژة پث دياری

سةربازةکانی دةبث ئةم کارةيان لث ذوون بووبث. ئةوان لة گةلثک ناوچـةی  

هاتبوون و  بگرة هةتا ذووباری سثندةوة »ليسها«کؤنةساصي کةوشةناين ذووباری 

هةرگيز ئيزنی ذاوةستانيان پثنةدرابوو. قؤشةنچيياين ئةسکةندةر واديارة وردةوردة 

و  ثلثی دةکةوتنة گومانةوة کة ذةنگة قةت نةيهةوث سةری لغاوي ئةسپی هةصةنگثو

دةوة و هةصينةدةبرينگاند، بةآلم خؤ لثی نةدةکر وةرزانةذاوةستث. ئةگةرچی باراين 

نـةبوو کـة لةشـکرچييةکاين تووشـی      ئةوة دوازدة ذؤژةذثی هةتا ذووباری گةنگ

بــة ديــاری دراو ی ـالنـــةص فيـدصــةراوکة کردبــوو، چونکــة لــةو ماوةيــةدا لةگــ

                                                            

ــةنگ  -١ ــاری گ ــة ذووب ــةبارةت ب ــذ: س ــةی  C.IX.2.2;D.93.2، ب ــةی نيزيک  ۳۲۰(مةوداک
دا گـةذاوة، هثشـتا وآلمثکـي     کيلؤميترة). ئةوةی کة ئةسکةندةر لةو مةصبةندة بة شوثن چی

کـة نيشـاندةری هاصـؤزيي      Tarn II, 281fروةها بـذ: کـةری پث نةدراوةتةوة. هـة  دصنيايي
  سـةرچـاوةکـانـة. لة اليةکي ترةوة بذواننة:  

F.Schachermeyr, "Alexander und die Ganger - Länder", in R.Muth and 
J.Knoboloch (eds), Natalicium Carolo Jax… oblatum I, (Innsbruck, 1955), 123-
35.(Innsbruker Beiträge zur kulturwissenschaft); repr.In Griffith,III, 137- 49. 
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انةيةدا دةرياندةبرد، رسةربازانی هةتا ماوةيةک لةو لثزمة بااتبوون و کؤنةــذاه

وو نةبذانةوةی ئةم سةفةرة بوو کة واديارة ذثگاکةی بنةی نـةدةهات. درةنـگ   کصبة

پياواين پثيان چةقاند و واوةتـر   يان زوو ئةوةی دةبوو بقةومث دةقةوما. لة بثئاس

 يؤزاوای پـارمثن  زلةئةفسةر بوو بة قسةکةريان. کؤئثنووس نةچوون. کؤئثنووسی

ی برای لة ئيکباتان بريکاری باصي سةربازيي پارمثنيؤ بوو. کاتثک »کلثئاندثر«بوو. 

دا  گريا، کؤئثنووس بة پارثزةوة بريوبؤچوونی خؤی بة بـاری پةنامـةکی   فيلؤتاس

بکوژانی پارمثنيؤ و جثی گرتـةوة.   ة سةردةستةیـوو بـبرای ب ئاندثریثخست. کل

ی خةزثنةدار و هةموويان خةصکي ناوچـةی  »هارپالووس«ذةنگة ئةم پياوانة خزمی 

سةروو بووبن. بةکورتی فةرماندةيةکی ئاوا بوو کـة   ی مةقدوونييةی»ئيليمئؤتيس«

زمةت پادشـا ذاگةيانـد. ئةسـکةندةر زيـاتر بـؤ      گرث و گرفيت قؤشةنچييانی بة خ

يش توانی بذوايان جار ئةمسةرکوتی ناذةزامةنديي مةزنةوجاخان سپای تثوةردةدا و 

وگؤذانـة نيشـانةی    ئـاص  پث بثنث هةتا فيلؤتـاس و کلثئانـدثر سـزا بـدرثن. ئـةم     

  داهاتوويةکی ذووناک نةبوون. 

ابردوودا بذشـتی خـؤی   ئةسکةندةر ئثستا سياسةتثکي پةيذةو دةکرد کة لة ذ

ـ ـؤ مـب ةـؤيـةر بـهوو، ـسةملاندب ـ ـوةتـة خثـاوةی سث ذؤژان ل ـ ـةک ی ؤةی خ

 ةيان نةيگرت. پياوةکان لةسةر بذياری خؤيان سـوور جار ئةموةدةرنةکةوت،بةآلم 

بؤی ذوون کردةوة کـة هـةموو فةرمانـدةکان هاودةنگيـانن.     » کؤئثنووس«بوون و 

 هةر بؤيةةندةر نةيتوانی لة يةکتريان بترازثنث و ناکؤکي خباتة نثوانيان. جا ئةسک

دداين بة جةرگی داگرت و خؤی نةشةمزاند هـةتاکوو ئابـذووی نـةچث. ذايگةيانـد     

دا کـة بـؤ پةذينـةوة لـة ذووبـار       ديسانيش هةر دةيهةوث نةگةذثتةوة و فةرماين

ةدةنگ نةهاتن. ئـةو لـة نثـو    گاوگةردوون بکرث. بةختةوةرانة سةربازةکان لثی و

 - نـةک سـپا   -دا سةری بـؤ ويسـتی خودايـان     چةپصةذثزان و شادمانيي هةمووانی

دانةواند و بذياری دا چی تر بةرةوپثش نـةذوا. ماوةيـةک دواتـر کؤئثنـووس بـة      
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نةخؤشی مرد. تؤبصثی تووشی خوداگريی يان کارةساتثکی تاصـتر نـةبووبث؟ ئثمـة    

خؤی ئةسکةندةر نةيدةتواين بةئاشکرا قارةمانی سپای گومان  هيچی لث نازانني. بث

بدا، ئةگةرچی تـازة بـذوای پثـی نـةمابوو. ذووداوةکـاين دواتـر کـة دثنـة          سزا

ة ـث نييـان پـةکمـةيـةصگـچ بـی هيـبةرچاومان، دذدؤنگيمان پتر دةکةن، ئةگةرچ

  ١بؤ سةملاندنی.

ةبـةر. ذةنگـة   گةذانةوة بة واتای پاشةکشة نةبوو لةو ذثگايـةی گرتبوويان 

قؤشةنی سةردةمانی کؤن لةبـةر  سپاکة لةوة گةورةتر بووبث کة بتوانث بکشثتةوة. 

دابينی پثداويستی و گةياندن و گواستنةوة، بة هاسـاين نةيانـدةتواين هـةر بـةو     

وکـةوتی   بةآلم کاتثک وآلتثکي ئارام و هةصس ؛ذثگايةدا بگةذثنةوة کة پثيدا هاتبوون

ذووباری خاوةن بوار سةريان پثکةوة نـابوو، دژوارة   دؤستانةی مريانی خؤجثيي و

کة المان وابث بةربآلويي سپا بؤتـة هؤکـارثکي گرينـگ. ئةسـکةندةر وةختايـةک      

دةرووی بزووتن بةرةو خؤرهةآليت لث گريا، تةمای گرت بؤ باصي باشوور باژوث و 

ی دا هـةتا  دةسـتوور  هـةر بؤيـة  بگاتـة مةزنـةدةريا.    لة زارکی ذووبـاری سـثند  

وةستاکاران لة هيداسپثس گةمثيان داکوتن و پثداويستييةکانی هثزی دةريايي دابني 

تـازة گرتبـوونی هـةمووی هثنانـة      پـؤرووس ئةو ناوچة و مةصبةندانةی  ٢بکرثن.

                                                            

)؛ پثويسـتة بصـثني کـة تـةواوي     A.V.25-9سةبارةت بة سةرهةصدان و نافـةرمانی بـذ: (   -١
دا  گثذانةوةکان دةگةذثتةوة سةر سـةرچاوةی ئارريـان و جـاری وايـة بـة بـاری مثژوويـي       

سةردةستةی ناذةزامةندان بووة و دةبـث   کة دةصث کؤئثنووس ،C.IX.2-3.19بايةخن. بذ:  بث
، ئةگـةرچی  A.VI.2-1. سـةبارةت بـة مردنـی بذواننـة:     ۴۳۹، ژمـارة  وابووبث. بذ: بثرضث

وذةمسثکـي   ) دةصث لة ذثIX.3.20( ذثکةوتی مردنةکةی بةوردی دياری نةکراوة. کوورتيووس
  بةشکؤدا ناشتيان.

دا هثـزی   دةصثن دوای سةرکةوتن بة سةر پـؤرووس  D.89.4fو  C.IX.I.3fةکانی سةرچاو -٢
دةريـدةخا کـة وثناچـث کـارثکي ئــاوای کـردبــث.        دةريايي ساز کردووة. کوورتيـووس 

 ...»ut,cum,totam Asiam percucurrisset, finem terrarium mare inuiseret«هـةروةهـــا دةصـــث: 
دا بوو، دژوار بوو بتوانث  سکةندةر گةآلصةی چوون بةرةو خؤرهةآليت لة مثشکیلةبةروةی ئة

 ←بـةرث. ئارريـان   فةرمانی ساز کرانی گةمث و هثزی دةريايي بدا هةتا بـةرةو باشـووری  
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بةردةسيت خؤی و شارثکی تازةی بؤ کؤچةرانی خؤوآلتی و کؤنةسةربازاين خؤی لة 

ساز کرد. هةروةها يارمةتی دا هةتا ئةو دوو بـاژثرةی کـة پثشـتر    » ئاسثسينثس«

. کاتثک ئثستا کراية حوکمداری کشمري بناغةی دانابوون، تةواو بکرثن. ئابيسارثس

هثزی دةريايي ئامادة کرا، نثئارخووسی دةستةبرای دةورانی منداصيي خـؤی کـردة   

وذةمسثکي شکؤداری دينی، لةگةص سةربازاين دةسـتةبژثری   ش ذثسةرکردةی و پا

 بـة  و کراترووسلثيان سوار بوو. پامشاوةی سپاش بة سةرکردايةتيي هثفايستيؤن

لثواری ذووباردا بةرةو باشوور شؤذ بؤوة. فيليپيش وثذای هثزةکاين هةرمثي خؤی 

ــار ــة شــوثنيان. وةک نثئ ــانapudخووس (کةوت ــةوة Ind 19.5،ئارري ) دةگثذثت

  هةزار کةس. ۱۲۰سةرجةمي قؤشةنةکة گةيوةتة 

ئةسکةندةر لةسةر ذثگای خؤی بةرةو باشوور، هةصيکوتاية سةر دوو هؤزی 

ناويـان  » مـايل «و » ئؤکسـيدراکا « کة لة سةرچاوةکاين ئثمةدا بة گةورةی هيندی

هـيچ   مارثکي سةخت و دژوار و پذمةترسی کة ديـارة مةقدوونييـةکان  پةال ؛هاتووة

مةيليان لثی نةبوو. ئةسکةندةر کـة بؤخـؤی لـة کـاتی پـةالمارداين يـةکثک لـة        

دا سةرکردايةتيي هثزةکاين بـة ئةسـتؤوة بـوو، هةسـتی کـرد      »مايل«شارةکاين 

دا برينی سةخيت هثنا. تـةنيا   ةکچةکدارةکاين هثندةی گوث نادةنث و لة نثو قةآلي

لة الی بوون هةتا گيانی ذزگار بکةن. بؤ ساتثک » لثئؤناتووس«و » پثئووسثستاس«

دا ذاسـان و   ئةم ترسة باصي ئةنگاوت کة نةکا پادشا مبرث. لة جةنگـةی ناهومثـدی  

ـ     و  ة ذةنگـة لـة نثـو نيـاز    ذاچةنينثک سپای گرتةوة. ئـةوان بؤيـان دةرکـةوت ک
                                                                                                                                                  

→)V.29.3;VI.I.6 و تؤکمـة   ) دةصث دابينی پثداويستييةکاين سةفةر تةنيا لة ئاسثسـينثس
) دةصـث سـپا لـةوث    XV.I-17(سترابؤ پثس ذووی داوة. ئاريستؤبوولووسکردنی لة هيداس

مايةوة هةتا گةمثيةکان سازکران. ئةگةر گةمثيةکان زووتر سازکرابن، دةبـث بـؤ ئامـاجنی     
 ديکة بووبن. هةصبةت ذةنگة بؤ دابينی پثداويستی و گـةيـانـدن و گواسـتنةوة و ذةنگـة بـؤ   

وای کرد. » نيل«گةذان و کةندةوکؤژةی هةرمثةکة، هةروةک چؤن بؤ دؤزينةوةی سةرچاوةی 
ئارريان دةصث ئةم کارانة پثشتر کرابوون و سةرةجنام وايان کرد هـةتا ئةسـکةندةر بـةرةو    

  ).  A.VI.Iباشوور ببزوث (
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دا شتثکيان لة بري چووبثتةوه، چونکة ئةوه تةنيا بليمـةتی و   يةکاين خؤيان گلةيي

دا وةکوو کؤصةکة خؤی دةنواند و دوژمـين   بةرزةفذيي ئةسکةندةر بوو کة لة نثويان

ـ    دا بة چؤک ی ؤهثنابوو. کاتثک وردةوردة بووژاوة و کةوتةوة سةر پـث و تـوانی خ

لثکةوتةوة. ين زين، هةستی شادی و ذزگاری گةشانةوةی ذووحيي باوثتة سةر خوا

ـ    ذةنگة ئةسکةندةريش بؤی دةرکةوتبث کة تووذة را ـبوون و ئـةو پةالمارانـةی دةک

ان لث بپارثزث، هةردک وايان کردووة تاکوو سپا لةبةر نافـةرمانيي خـؤی   ـؤيـخ

لثـرةدا    ؛تـةوة دا يةکتر بگرنةوة و نثوانيـان خـؤش بث   سزا بدرث و ئاوا لة خاصثک

دا  برينةکاين بؤی بوونة خثر و بةرةکةت و هةليان بؤ ذةخساند هةتا لة کاری خؤی

ـ      سةرکةوتوو بث. پاش ئةوةی کؤئثنـووس  ة ـمـرد، دةکـرا هةصقوصـينی هةسـيت ب

  ١دابندرث. داشؤرين و سذينةوةی ياد و بريةوةريي هيفاسيس

يـةکتر دةگرنـةوة    و ذووبـاری سـثند   ئاسثسينثس ةــپا لةو شوثنةي کـس

وچانی دا و ئةسکةندةر کةوتة پثداچوونةوةی بـةذثوةبردنی هةرمثـة گرياوةکـانی    

 کراية مريهةرمثي تةواوي خاکی هيند هةر لـة هيندوکوشـةوة   . فيليپهيندووستان

ينثس لةو شوثنةی تثکةصـی ذووبـاری سـثند    سئاسث -بگرة هةتا هثصی هيداسپثس 

ش خرانة بةرفةرمانی. لـةم  »مالی«و » ئؤکسيدراکا«هةروةها هؤزةکاين  ؛دةبثتةوة

شارثک سـازکرا هـةتا هـةم قـةآلی      -کة بةداخةوة چاکمان لث ذوون نيية -شوثنة 

ي خةزووری »ئؤکسيارتثس«ناوةندي ئيداری و بازرگاين بث. داوا لة و هةم  رپارثزة

ئةسکةندةر کرا هةتا لـةوث چـاوي پثـی بکـةوث، بـؤ ئـةوةی نيشـانی بـدا کـة          

                                                            

ــان ( -١ ــام VI.4-13ئارري ــدثکي ت ــووس  ) هثن ــة. کوورتي ــوث داوةتثي ـــة IX.3-6( وخ ) ب
پاراوي کةوتؤتة گثذانةوةی. کلثئارخووس کة دةصث بةتليمووس کـارثکي   ذاوثژی و دةم خؤش

وای کرد کة پادشا ذزگاری بث (بةتليمووس خؤی هيچی سةبارةت بةم ذووداوة نةدرکاندووة) 
ـ    » C.IX.5.21«و » A.VI.11.8«ذةنگة لةبةر سةرکؤنةی  دةچث هاتبثتـة ئـاراوة کـة زؤر وث

پثشتر لة سةرچاوةيةکي تردا باسی کرابث. وثکنةچوونی بةصگةکان لةو باسةدا گرينگـة کـة   
  دا نووسراوة.    دةصث کامة سةرچاوةی ذةسةن لة پثش
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گرث و سةرکةوتووية. ئةو نثردرابوو هةتا پارووپاميساد، واتة  ذثکخستنةوةکةی بث

 ةکاين ئةفغانستان بؤ هيندووستانیئةو هةرمثة گرينگةی کة هثمنايةتيي ذثگاوبان

کراية » پثئيتؤ«دابني دةکرد لة ترييئثسپثس وةربگرث. مةقدوونييةکی ديکة بة ناوي 

حوکمداری مةصبةندثکي تازة گرياو هةتا بةرةوةی ئاوذثژگةی ذووباری سـثند. لـة   

تةواوي سةرزةمينة گرياوةکانی هيند بـوو تـا   «سةرؤکي  باصی باکوور کة پؤرووس

  ١وگؤذثکی ئةوتؤ بةدی نةهات. ئاص» دةگاتة هيفاسيس

ــدين دام ــثوازی دامةزران ــة   ش ــکةندةر ل ــةتيي ئةس ــای بةذثوةبةراي ودةزگ

 دا، زياتر ذوون و ئاشکران. ديارة کة ئةو لةو و سنوورةکانی ذؤژهةآليت هيندووستان

بـةکردةوة   کاتةدا بةذاسيت بريی لة پرسی قؤصي ذؤژهـةآلت دةکـردةوة. پـؤرووس   

و تةنيا پةميان و نثوانثکي دؤستانةی لةگةص ئةسکةندةر مـابوو.   سةربةست دةژيا

دا نـةمابؤوة، بةصـکوو بةپثچةوانـة داوای     لة قةصـةمذةوی  هيچ هثزثکی مةقدوونی

 نقؤشةين بنثرث و ناوچة و مةصبةندة تازة گرياوةکان سـةربازگةيا کرابوو هةتا  لث

لـة باشـووری    ئاسثسـينثس  -لث دامةزرثنث. لة اليةکي ديکةوة هثصي هيداسـپثس 
                                                            

بةرلةوةی ئةسکةندةر سواری گةمث بث لة هيداسپثس » پؤرووس«) دةصث VI.2.1ئارريان ( -١
ئـةم هةواصـة   » نی هيند کة هةتا ئـةو کاتـة گريابوون.بوو بة پادشای گةلثک لة هةرمثةکا«

و هيداسپثس بوو؛ بةآلم ذةنگة پـؤرووس   دةبث هةصة بث، چونکة ئةو مريهةرمثي نثوان سثند
يشـی وةرگرتبـث. ئـةم کـارة لـة      »هيداسـپثس «سةرناوی مريانةی ناوچةکاين خؤرهةآلتی 

کـة ئيزنـی درابـوو هـةتا      ابيسـارثس دا باو بـوو. کـوذی ئ   سةردةمی هةخامةنشييةکانيش
) وةکـوو  XVIII.3دا (»ديـؤدؤرووس «مريهةرمثي قةصةمذةوی خؤی بث، لـة نثـو پثرسـيت    

لة ذووی سةرچاوةيةکی دواترةوة دةصث پـؤرووس   پؤرووس و تاکسيلثس نابيندرث. سترابؤ
شـاری   ۵۰۰۰هـؤز و   ۹، بـؤ وثنـة   داسپثس و هيفاسيستةواوی خاک و مةصبةندی نثوان هي

گةورةی درابووية، کة وثدةچث پثوةی زياد کرابث. ئةم گوتةية لةگةص سـةرچاوةی ئارريـان   
شاری خرابووية بةردةسيت و قةصةمذةوی هةتا سثند  ۲۰۰۰هؤز و  ۷يةکتر دةگرنةوة کة دةصث 

» پثئيتـؤ «و » ئؤکسـيارتثس «) نووسراوة کـة  VI.15.4دا ( پةذی هةصدابوو. لة دةقی ئارريان
بوونة حوکمداری ئةم هةرمثة تازةية. وةک سةبارةت بة داناين تازةی ئؤکسيارتثس دواين، 

) دةصـث کـة   IX.8.9fلـة گثذانةوةيـةکي هاصـؤزکاودا (    ئةمة دةبث هةصـة بـث. کوورتيـووس   
  ئيعدام کرا.      ترييئثسپيس
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ـ  ، فيليپکشمري  -ةروةها تاکسـيلثس ـبة دةسةآلتةوة حوکماتی بة سةردا دةکرد. ه

کرابووية حوکمـداری سـةرهؤزان و سـةرؤک خـثآلن و      -باکوورنةبث لة باصي  هةر

تةواوي ئةو شوورة و قةآلتة بةرچاوانةی کة بة مةبةسيت پاراسنت لةوبةرةوبـةری  

و  ذووباری سةر سنوور ساز کرابوون. واتای سنوور هةروةک سةردةمي هةخامةنشی

امگريی سـنووری و خـاوةنی   زةماين ذؤميياين دواتر وابوو. يانی هةرمثثکي سـةق 

کةوشةين سروشتی و حکوومةيت دةسنثژ يان تثبةستة لةو الی ئـةو سـةرزةمينةی   

خاک و  مسةريان وةبةرهثنابوو، کة هةتا ئةندازةيةک ئازاد و سةربةست بوون. لة

انی يؤنـاين و  ی سةرسنووران، چةنـد هـةرمثثک هـةبوون کـة حوکمـدار     ناوچانة

، دةکردن و بريتی بوون لة: باختـةر، سـؤغديانا  مةقدوونی حکوومةتيان بة سةردا 

وة دةسـتيان بـة   کـة . ئةم هةرمثانة لـة هـةموو الية  ئارية، درةنگيانا و ئاراخؤزيا

ووری ی خـةز »ئؤکسـيارتثس «ذادةگةيشـت کـة    ی خؤرهةآلتی پارت»پاميسادؤپار«

ئةسکةندةر فةرمانذةوای بوو. ئاشـکراية کـة تؤصـةوةرگرانی يؤنـاين زيـاتر لـة       

بةرةو ئةسکةندةر  ذؤمييةکان ذوويان لة ذثبازی ذاکثشانی مةزنةوةجاخانی ئثرانی

  گومان ئةسکةندةر پتر ذاستينةی تثدثنا نةک خةون و خةياص. وةرگثذا. بث

، تواين بة زةبروزةنـگ  ذووباری سثند شؤذبوونةوةی لةشکر بةرةو داوثين

پثشتر  کة هيندی ١سةر بة جةماوةری ئةوبةرةوبةری ذووبار نةوی بکا. بةرةمهةناين

دا، هةر کـة ئةسـکةندةر تثپـةذی    »مايل«ببوونة کوانووی خؤذاگری لة نثو هؤزی 

زگةی زؤر و وةبـةرچاو  تةنيا داناين سـةربا  هةر بؤيةخةصکيان هان دا بؤ ذاپةذين. 

گرتين ذثبازی خاشةبذين دةيتـواين هثمنايـةتيي سـنووران دابـني بکـا. کاتثـک       

ي سةرووی »پاتاال«ی پ.ز. گةيشتة ۳۲۵ئةسکةندةر نثوةذاست وةرزی هاويين ساصي 

ئاوماصکی سثند، ديتی کة مريی ناوچةکة ئةگةرچی پثشـتر سـةری وةبـةرهثناوة،    

ةکةی بازرة بووة و نةماوة. بةذاسيت هةق بوو کة ئةسکةندةر لةو بةآلم وثذای خةصک

                                                            

  بةرةهةمن: پثشةوای دينی بةرةمهايي. سةر بة بةرةمها،خودای گةورةی هيندووةکان.و. -١
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دةنگي دابؤوة، کة سةدان سـاص دواتـر    لؤکاتةدا ناوبانگي وةکوو چةنگيزخاين مةغ

  ئاوازةي ذؤيي.

، »پاتاال«چةند ذؤژثک بةرلةم ذووداوة، ئةسکةندةر لة شوثنثکي سةرةوةی 

کردين گةذانةوةی بةرةو ذؤژاوا. نيوةی  خؤش ری پثويست و ذثخؤی دابووية کاروبا

و  سةربازان و فيلةکان، درابوونـة دةسـيت کراتـرووس    سپا، بؤ وثنة تةواوي کؤنة

دا تثپةذن و »درةنگيانا«و » ئارخؤزيا«و » بؤالن«ذاسپثردرابوون کة بة دؤص و دةرةی 

بگةنـةوة   )(کرمـان  لـي بکـةن و لـة کرمانيـا    مابوو، پثئةو ناوچةية کة قةت نةگري

ـ  دا »مـةکران «ای ـئةسکةندةر. خؤی دةيهةويست لةگةص پامشاوةی سپاکةی بة ذثگ

کة دةکةوتنة سةر ذةوگةی، مليـان   بذوا و هؤز و خثآليت خؤرنشينی ذووباری سثند

وا ئيمپراتؤرييةکةی تةواو بکـا. هةصوثسـت و ذثبـازی تثـدابردنی     بچةمثنث و ئا پث

گومـان بـة تثبينـی و     بةرةمهةنان و پةيذةوانيان کة ذاستةوخؤ ذةچاو دةکرا، بـث 

بة سنووری  هةصسةنگاندين ئانقةستةوة گةآلصةی بؤ داذژابوو. ملستاين هيندووستان

دادةنـدرا و ئةسـکةندةر دةيهةويسـت     سروشتيي باشووری خؤرهةآلتی ئيمپراتؤری

کـوثر  ذثگای هةر چةشـنة شـةذثکي پـارتيزاين لـة داهـاتوودا       ؛بةرلة گةذانةوةي

ـ ـبکاتةوة. ب ـ ـؤرهـاکووری خـةپثچةوانةی ب ـ ـةآلت ـ ـذؤژهاشووری ـي، ب ي ـةآلت

مةکؤی بةرةنگاربوونةوةی پارتيزانانةی نةبةزانة بوو. لثرة هةر مريثکي خؤجثيي 

يـان   نتوانيبوو بگاتة پلةی پادشايةکي دةسنثژی وةکوو پؤرووسکة ذاپةذيبوو نةيا

  تاکسيلثس. ئةسکةندةر تاقة ذثگاي گوجناوي هةصبژاردبوو.

مايـةوة و فـةرماين سـازکراين شـوورة و      ئةو ماوةی دوو مانگثک لة پاتاال

ـ  وپـةيل   سةنگةر و قةآلی پثويست و کؤکردنةوةی ئازووخـة و کـةل   ی ـدرثـژةی ذث

و هةصکةويت شوثنةکة بزانـث، تـةمای    ئةوةی لة هةل دا. وةک هةميشة بث سةفةری

گرت لة جةنگةی وةرزةباراين بةذثژةودا،لثی سواری گةمث بث و بة لقثکي سةرةکيي 

ذووباردا باژوث. ئةم کارةی تووشی تةنگ و چةصةمة بؤوة، بةآلم ئةسکةندةر تواين 



  ئةسکةندةر دةگاتة ئثران/  ۵۰۲
 

وذةمسثکي  نةی ئةم سةرکةوتنة کردی بة جثژن و لة ذثبگاتة مةزنةدةريا و بة شوکرا

دا ذؤيـي و   کرد. پاشان بـة لقةکـةی ديکـةی   » پؤزئيدؤن«بةشکؤدا گاوگةردووين بؤ 

ــردن و    ــني ک ــؤجثيي داب ــتييةکاين خ ــةنارةکاين و پثتةويس ــکنينی ک ــة پش کةوت

سةرکردةی هثزثکي گةورةی دةريايي کة دةبـوو بـة درثـژةی     دانا بةنثئارخووسی 

بةرةو کةنداوي فارس ببزوث و هةمان ئةو ذةوگةية  دا لة ئاوماصکي سثندةوة نبةستث

دا پثوابووی. بذيار وابوو کة هثـزی   يةکةم ببذث کة سيالکثس لة زةماين داريووشی

گرفتثک پةيدا  بةشاين بةستثن بذؤن و لة هةر جثگايةک ئةگةر ندةريايي و سپا شا

  ١بوو يارمةتيي يةکتر بدةن.

اوةذواين بذانةوةی وةرزةبـاران بـث، ذثگـای    ـةوةی چـئةسکةندةر بةبث ئ

بوو  و هيندووستان ) کة لة کؤنةوة سنووری نثوان ئثران(هاب داگرت و لة ئارابيس

ـ انـک»ئؤريتا«دا زةبروزةنگي باوی خؤی نواند و  ردنیتثپةذی و لة جةنگةی ذاب ي ــ

 ،»بـثال «، لـة نيزيـک   ةکةيانداهثنا کة پثمل نةدةبوون. ئةو لة گةورةشار بة چؤک

ـ ئاپؤلؤ«ی ساز کـرد و  »ئةسکةندةريية«شاری  ی کـردة مريهـةرمثي ئـةو    »انثسف

خؤی و هثزثکـةوة  بة  ي پةناشي خستة سةری. لثئؤناتووس»گثدرؤزيا«ةرمثة و ـه

                                                            

ــة:(  -١ ــارخووس بذوانن ــة نثئ ــةبارةت ب )؛  .Badian, YCS XXIV (1975),147-170س
 )؛ سـةبارةت بـة کـاکص و نثـوةرؤکی     A.Ind.20سةبارةت بة ئـةرکي ذاسـپثردراوي، بـذ: (   

گثذانةوةکةی نثئارخووس، کة بةشثکي بؤ پاکانـة و پثداهةصـداين خـؤی نووسـراوة، بـذ:      
)؛ کراتـرووس  VI.16-17;cf.27.3بـذ: ئارريـان (   باديان، هةمان دةق. دةربارةی کراترووس

چووبث. لةوی بـةوالوة گةشـتةکةی بـة     دا بةرةو قةندةهار»بؤالن«و » مولال«دةبث بة گةصي 
ئثمة زيندوو ناکرثتةوه و ناخرثتة بةرچاوان، چونکة ذةنگة ئةو ئةرکـةی خرابوويـة سـةر    

وکـةويت   شاين ذثگای نةدابث کامة ذةوگة کورتة ئـةوی هةصـبژثرث. سـةبارةت بـة هـةلس     
 ) کـة پثـی وايـة   XV.2.4f( بؤئـةم دةضـةرانة، بـذ: سـترا     ئةسکةندةر لةگةص هيندييـةکانی 

بزووتـووة. ئةمـة بةداخـةوة    » ئاريانـا «ةوة بة فةرماين گرتين »هيداسپثس«کراترووس لة 
قسةکةی سترابؤ کة شياوی توثژينةوة نيية دةخاتة بةرگومان؛ بةآلم چ کـةردةن، هـةر ئـةو    

 و شـوثنةکاين ديکـةی بـةرةوةی دؤصـي سـثند     » پاتـاال «سةرچاوةيةمان بـة دةسـتةوةية.   
  دا تثپةذيوة. ناناسرثنةوة، چونکة نازانني ذووباری سثند ئةو کاتی بة کوث
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تةناهيي زياتر دابني بکا و خـودی ئةسـکةندةر لةگـةص    ئارامی و لةوث داندرا هةتا 

  .ناية بيابانی خؤصةپؤتةی مةکران سپای سةرةکی پثی

وورودرثژی باسی ئةو کوثرةوةری و مةرةدانة دةکةن ئثمة بة د سةرچاوةکاين

کة سپای ئةسکةندةر لة ماوةی دوو مانگةی بذينی ذثگادا تووشيان بووة و مةينةيت 

سامناکتر لةسةر ذةوگةيان خـؤی مـةآلس داوة و يـةکثک لـة گـةورةتريين ئـةو       

 نـةک  -ئارريـان دا سةپاوة.  خةسارانة بووة کة هةتا ئثرة بةبث شةذ بة سةر شانی

دميةنثکي باوةذپثکراوی زيندوو  -بةپثی گثذانةوةی سةرچاوة سةرةکييةکاين خؤی

لةم تـرس و تؤقينـة وثنـا دةکـا. بـةگوثرةی لثکؤصـينةوةيةکي تـازة، ژمـارةی         

هـةزاريان   ۴۵هـةزار کـةس کـة نيزيکـةی      ۶۰لةشکرچيياين ئةسکةندةر گةيوةتـة  

وثـذای سـپا    تثداچوون. ئةمةش بثجگة لـةو کةسـانةية کـة سـةرباز نـةبوون و     

ذؤيشتوون و هةتا ئةو جثگای توثژينةوةمان بذی کردووة، زؤر لة چةکـداران پتـر   

بة هةر پثوةرثک هةصيسةنگثنني ئةمة کارةسـاتثکي قـورس و گـران بـوو،     . ١بوون

و ناخؤش که بةرؤکي ئةسـکةندةری گرتبـوو. بـةناچار     گةورةترين لثقةوماين تاص

سيارة بث کة ئةم ذووداوة بؤچی و چـؤن قـةوماوة؟   کةس تووشی ئةم پر ذةنگة هةر

باشة بؤچی ئةسکةندةر لةبری پاشةکشة وگـرتين ملـی ذثگايـةکي هاسـانتر،ئةم     

  ئةم کارةساتة؟ یذةوگةيةی گرتةبةر؟ کامة هةصة بوو بة هؤی قةومان

چکةيةکی ثوآلمةکان بة ذ و چ لة ذؤژگاری ئثمةدا،چ سةردةمی کؤن و کةونارا

يفکةران و پثداهةصدةران هةوصيان داوة پاصنةر و هؤکـاری  رن. تاهاوشثوةدا تثدةپةذ
                                                            

و ذابردين  سةبارةت بة ذةوگةی تثپةذيين لةشکری ئةسکةندةر بؤ پةالمارداين ئؤريتاکان -١
ونة ئاراوة. کتثبی سثر ئوورثل ستاين بؤ يةکةم بة سةحرای خؤصةپؤتةدا، گةلثک باس هاتو

پتر  جار نيشاين داوة کة چ شتثک قةوماوة و لثکؤصينةوةکاين شوثنةوارناسی ئةم بابةتةيان
کردنةوةی کةم و پوخت و هةرة باشی ئاکـامی کارةکـة، لـةم     پةرة پثداوة. بة مةبةسيت شی

ئةسکةندةر دروست ديـاری بکـا:    دا ذةوگةی سةرچاوةية بذوانن کة توانيويةتی بة الی زؤری
Engels, 115ff.137-43دا بذ: ؛ سةبارةت بة تثپةذبوونی بة بيابان  

Hermes Lxxx, (1952)456ff.H.Strasburger  بةآلم ذةوگةکة چةوتةذثية«؛.«  
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بة مةبةسيت پشتيواين « :نةکراو بکةنة بيانوو ئاقآلنة داتاشن و ذووداوي چاوةذوان

سةرةذای » چاصي لثدان و ئازووخةی داخست. لة هثزی گةمييةوانيي نثئارخووس...

ـ  دا تثدةپـةذی يـان   ئةمةش، ئةسکةندةر سةبارةت بة سروشيت ئةو ناوچةيةی پثي

کة ذثگای گةذانةوةی نةما.  هيچی نةدةزانی، بؤية وا تثما ،پسانةوة باراين بثوةرزة

دةصـث  و پـةرثز پـاک کردنـةوةی    بابةتثک کة واديارة پتر لة هـةمووان کةوتؤتـة   

دا، کثها لة هـةمووان باشـتر بـوو ئـةوی      ئةسکةندةر لة نثوان خراپترين ذثگاکان

  ١اچثتةوة سةر هةصة يان باری الساری و سةرةذؤيي.هةصبژارد و ن

وا نيية، چونکة يةکثک لـة سـةرچاوةکاين کـةونارا ئـةم     ئةوةی ذاستی بث 

مةبةستةی بردؤتـةوة پـاش کـة ئةسـکةندةر لـة بـارودؤخی بيابانيويشـکارؤی        

وو کةم نثئارخووسی هـاوذثي لـة هـةم    واية خؤ النی ي نةزانيوة و پثی»گثدرؤزيا«

ری لث زانيوة. ئةگةر سةبارةت بة وةرزةبارانيش ئاگادار نـةبووبث و  ـاتـةس زيـک

 ؛ئثمة بؤی داپؤشني، خؤ ئاواش هةصةيةکی کردووة کة بؤ پووش بة سةرکردن نابـث 

بـؤ کؤکردنـةوةی    ة دةرفةتثکي تةواوئةمةش مابؤوة و  چونکة دوو مانگ لة پاتاال

. هةروةک پثشتر ديتمان، لة جةنگةی ی وةکوو ئةسکةندةربؤ پياوثکي وريا زانياری

پسانةوة ذثگای دةکوتا، چـاکتر   هاوشثوةی ئاوادا، تةنانةت ئةو دةمةی کة سپا بث

بة جووآلبؤوة. وةکوو دةزانني ساآلين ذابردووش بؤ کؤکردنةوةی هةواصي سةبارةت 

تثدةما، چونکة بةديهاتی سروشيت کة دةکرا بزانث خؤيان لةسةر ذثگای مةآلس داوة 

، apud ذ: ئاريسـتؤبوولووس ـوو (بـن بـزووتـةی بـةآلصـاصي گـةرقـهةميشة س

                                                            

)؛ VI.23.I) لة ذووی دةقی ئارريانةوة، دةقثکی تاريفکةرانةی نووسيوةتةوة (I.106( تارن -١
) ff, 110ff 114( وةها بذواننة پةذاوثزی دواتر. پةرةپثدانی باسةکة لة اليةن ئثنگثصسةوةهةر

کة باسی پاساوی نةسةملاو دةکا و دةصث پاصـنةری ئـابووری پاصـی پثوةنـاوة؛ بـةآلم ئـةم       
دا »کراتووس«کراوی  پرسيارة ساکارة ناهثنثتة ئاراوة کة بؤچی ئةسکةندةر بة ذثگای دياری

دا گةذابث، دةيتـوانی هثزثکـي    بة شوثن ئاماجنی ئابووری نةگةذايةوة. خؤ ئةگةر لة مةکران
  کةم و تؤکمة و چاالک بنثرث.
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ــةوة ســةر  XV.I.17ســترابؤ ــاتر دةگةذثت ــةم بةصــگةهثنانةوةيةش زي ــارة ئ )،دي

ـ   هثناين گةش بةدی رةی عـةقص خـول   ةوةبيين سةبارةت بة ئةسکةندةر و لةسـةر ت

هثزة دةرياوانييةکـةی بـذوانني و   بؤ وثنة ئةگةر لة پشتيواين و پاراستين ناخوا. 

دا  هةروةها ئةوةندةش بزانني کة ذؤيشنت بة سواری گةمث لة تثپةذين بة ويشـکانی 

چاکترة، بؤمان دةردةکةوث کة هثزی دةريايي لة سپا کةمتر پثويستی بة پـارثزران  

 ن اين چاص هيچ کارثکي باشـتريا بووة. هةروةها لةو دةشت و سةحراية جگة لة لثد

خوودا، چلـؤن لـة    بؤ نةدةکرا، بةآلم داخوا ئةم چاآلنة لة بياباين ذووتةين دوژمن

دا دةپـارثزران؟ چـؤن دةکـرا سـپايةک کـة       اتی سروشـتی و نـةياران  يهئاست بةد

نةيدةزاين بژيوی لة کام الوة دث، ئازووخةی بؤ دابني بکرث؟ هةروةها چؤن دةکـرا  

درثژ حةشارگةی خوردوخؤراک لة اليةن ئةو سةربازانةوة پارثزرابان بؤ ماوةيةکي 

دا بـوون. تةنانـةت تثبينيـي تـةواو      کة تةنيا لة بريی پةذاندنةوةی ژياين خؤيان

ســةربازی و سياســيش نــاتوانن پاســاودةرةوة و دصخؤشــکةرة بــن. ئةگــةر بــؤ  

بنگثـوث،   چةسپاندين تةناهی و هثمنايةيت لةم ناوچةيةدا، دةبوو ئـارامي باصـي  

ش هةر ئاوا کرابا و گرثی بيابانيش لةسةر ذثگـا نـةبوو.   »پوورا«کةواية دةبوو لة 

ئةسکةندةر بةرلة ئثستا لةچاو باکوور، هـيچ هـةنگاوثکي پتـةوی بـة مةبةسـيت      

ذؤمرکاندين دةوارنشينان هةصنةهثنابؤوة. هةرچؤنثک بث و بةشوثن هةر ئاماجنثکی 

هةرمثي تازةوة بووبث، ديسانيش پثويستی بة لةشکرثکی ی ذةوای وةکوو دؤزينةوة

چـةک و   دانی ئـةم گشـتة جـةماوةرة بـث      نةبوو، ئةويش گاصو گران  هثندة گةورة

ـ ـک نالةشکريية. بةذاسيت لثرةدا لثـدوان و ذوون  ـ  ـردن دةمثنث و ـةوةی ئاقآلنـة تث

  بذستی نامثنث.

ةی هثنايـة ئـارا،   دا ئةمة نثئارخووس بوو کة بةشی زؤری وآلمةک لة ذاستی

ئةگةرچی بةذاسيت لـة ذثگـای خـؤی تالسـا ببـوو هـةتا بکةوثتـة پثداهةصـداين         

ئةسکةندةر و بصث: ئةسکةندةر بة تةواوي مةترسـی و کةندوکؤسـپةکاين ذةوگـةی    



  ئةسکةندةر دةگاتة ئثران/  ۵۰۶
 

و  بةآلم بؤية ئةم ذثگايةی هةصبژارد چونکة بيستبووی کة سثمرياميس ؛خؤی دةزانی

وزؤری هثزةکانيان  پثيدا تثپةذيون و کةم يت گرتنی هيندووستانکوورووش بة مةبةس

بةذقةيان لةگةص بکـا و ئـةو گـرث و گرفتانـةی      تثداچوون. ئةو پثی وابوو دةبث ذق

و  دا زاص بن، بيانبةزثنث. ئثمة نازانني کة ئةو چـؤن  ئةوان نةيانتوانيوة بة سةريان

تانةی کة دةياهنةويست نةهثصن بةو ذثگايةدا بذوا لة کثی بيستبووة. ذةنگة لةو دؤس

بـةآلم لثـرةدا    ؛يان ئةو دوژمنانةی تينيان دةدا بةو ذةوگة مةترسيدارةدامل پثوةنث

، پاساوی پاصةوانانة جثی بذوايـة. السـاکردنةوةی قارةمانـاين وةکـوو : ئاشـيل     

بةشثک بوو لة کةسايةتيي ئةسکةندةر.  ،هةميشةسؤهثراکلثس (هثرکؤل) و ديؤنيز

ئةگةرچی بة ذچة و ذثبازی ئاوةزمةندانة و هةصسةنگاودا هةنگاوي دةنا، بةآلم کار و 

ايةتی و ذازمةنــدی لــة خؤيانــةوة يکــردةوةی کلکــةی ژيــاين چةشــنثک ســؤفي

پثوة زياد ببـوو. تثشـکانی پلـة و پثگـةی     ةيان هؤيةکي ديکةشی جار ئةم١؛پثچابوو

دا خسـتبوو.   ئةوی لة بةرچاوي پياوةکاين بـة بـاری لـةرزؤکی    ،ئةوپةذسروشيت

دا بـةرةو   پةذموون و بذوا بة ياريدةی يةزداين لة مثشـکی  خؤدا لةوةش خراپتر بة

ساز کة  الوازی گلؤر ببؤوة. ئةوةی لةو قؤناخةدا قةومان، واتة برينثکي چارةنووس

ــة   ــاداريي س ــتی و وةف ــواين خؤشةويس ــةرلةنوث بــ رت دا  ةو الیةرـبازةکانی س

دا بـة   ئةگـةرچی بـة بـاری سـةربازی     ذابکثشثتةوة و گرتين باشـووری هينـديش  

دةسکةوتثکي گةورة دادةندرا، بةآلم بثتوو ئاقآلنة بري بکةينةوة دةگةينة ئةم ئاکامة 

هةموويان بوونـة هـؤی ژيانـةوةی هـورم و     چونکة  . جاکة کارثکي پثويست نةبوو

دةبوو هؤکارثکي گةورةتر خؤی بنوثنث و هـةموو   ،ةکانیپووش بة سةرکرانی هةص

اليةک ذاچةنثنث: سةرکةوتنثکي وا کـة بتوانـث قـةرةبووی ذابـردووی بکاتـةوة و      

                                                            

) دةصث نثئارخووس گوتوويةتی کة پشتيواين لة هثزی دةريايي بـؤ ئـةم   VI.24ئارريان ( -١
ــاوة. ســترابؤ  ــي پثوةن ــةنگاوة پاص ــان (XV.I.5( ه ــةص ئارري ــة ئاشــکرا VI.24.2) لةگ ) ب

کردنـةوةی تــةواويان تثدايــة.   هاصـؤزکاون، بــةآلم بةختةوةرانـة ســةرچاوةی ديکــة ذوون  
  ).Xالساکردنةوةی قارةمان، بذواننة ئثدمؤندز( سةبارةت بة 
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بةآلم چـارةنووس وای   ؛دا بشواتةوة بريةوةريية تاصةکان لة بريگةی قؤشةنچييانی

ن بةو نةهثصئةسکةندةر هؤگر بة ئةفسانةی  خوویسروشت و  يهثنابوو کة تووذةيي

  ئاواتةی بگا.

هةصبةت ذاستة ئةسکةندةر بذوای هةبوو بة ياريدةداين يةزدانی و دةکةوتـة  

دا  وشوثين هةناسةی هةست و هانی، بةآلم پتر بة بـاری پـارثز و بةرژةوةنـدی    پث

ةيان هةصةی کرد و بةخت باصي نةگرت. سةرةتا جار ئةم کةچیهةنگاوي دةهاويشت، 

ةتةوژم نةيدةهثشت گةمييةکان ببزوون، ئةو هةر چونکة سةرةذای ئةوةی بايةکي ب

وئةمةش عةقص ذثی تثنةدةبرد. هـةر   دةبث باژوثن بوو کة لةسةر قسةی خؤی سوور

پاش ئةوةی هثزةکة بزووت، کةوتة بةر پةالماری جةماوةری خؤجثيي کـة پثشـتر   

وس بةلـةز  يانة لةگةصيان جووآلبوويةوة و ئةمةش وای کرد کة نثئارخو بةزةيي بث

وشوثنثکي وةبةرچاو گرتبوو کة لةسةر ذثگا مريهةرمثةکاين نيزيک،  بذوا. ئةو ذث

 هثندثک پثداويستی بؤ سپا دابـني بکـةن. ئـةم مريهةرمثانـة بـرييت بـوون لـة:       

درةنگيانـا و ذةنگـة مثنـون لـة      -، ستاسانؤر لـة ئاريـة  اتيؤرثس لة ئنئاپؤلؤفا

ـ       ؛ئاراخؤزيا ـ ـبـةآلم لةبـةروةی مةوداکـة هثنـدة زؤر بـوو، دابين ي ـي پثداويستي

وةبةرچاو گرياو، نةگوجنا و تةنانةت دوو کةسيان هةر نـةيانتواين لـةم بـوارةدا    

يش، نازانني کةی، مـرد.  »مثنؤن«دا کوژرا و  لة شةذثک هةصسووذثن. ئاپؤلؤفانثس

ةی گةيشتة دةسيت، لةذثوة بـة خـؤی و بـة    کاتثک ستاسانؤر فةرماين جووآلنةو

کـؤی کردبوونـةوة، خـؤی     لـة کرمـان   کارواين بةرچاوی وشتر و يةکسـمان کـة  

دا هيچ پثداويستييةکی بؤ دابني نةکرا و پاش  جث. کةواية لة کايت بزووتنی گةياندة

وتين دا بةخيت سـةرکة  ئةوةی بةصةدةکان ذثيان لث ون بوو، تازة بة هةموو بارثک

سووتا. پاش ئةوةی سپا هيچی وای بة بـةرةوة نـةما و مـةرگ قوولـةی پثکـرد و      

). (ذةنگة شوثنثک بـث لـة نيزيـک بـةمپوور     دايتةکاند، پامشاوةی گةيشتة پوورا
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ة کةوتة بـريی دؤزينـةوةی تاوانبـار هـةتا     جار ئةمو شکا  مالنةی ئةسکةندةر تثک

  ١اتة خباتة ئةستؤث.سةگوناهی ئةم کار

دا کةوت. يةکةم هةنگاوي بريتی  تةنانةت لةوثش ئةسکةندةر بة سةر نةهاتی

ناتووسةوة ؤ. لةم بگرةوبةردةيةدا نثردراوثک لة الی لثئبوو لة الداين ئاپؤلؤفانثس

 اکانی بـؤيتئؤرو گةيشتة خزمةت پادشا و هةواصي دامرکاندنی ذاپةذيين  هاتة پوورا

. ئةمة نيشانةيةک بوو بؤ حکوومةتی ترس و ٢هثنا کة ئاپؤلؤفانثسي تثدا کوژرابوو

  تؤقني و سةردةمی سةرکوت کرانی جةماوةر.

                                                            

بؤخؤی لـة  ی کة »بةسةرهاتة«دةگثذثتةوة و دةصث ئةو  ئارريان لة زمان نثئارخووسةوة -١
هثندييةکاين بيستووة تؤماری کردووة. ئةوان گوتوويانة زؤر وةچـةی ئـادةمي بـة سـةردا     

 کـةس، تةنانـةت کوورووشـيش    ، هـيچ هاتوون و تثپةذيون و لة سـةردةمي هثراکلثسـةوة  
ـ   «نةيتوانيبوو هيند بگرث، بةآلم  ة هـةر شـوثنثک   ئةسکةندةر تواين وثـذای سـپاکةی بگات

بچةمثنث و ا سپاکةی مةيلی لـث بووايـة دةيتـواين تـةواوي دنيـا       بيبةزثنث و سةری پث
تثکـذای   هةصبةت خودی نثئارخووس هةر نةبث لة زةماين داريووشي يةکةمـةوة بـة   » بگرث.

و بةتايبـةت   ؛ هةروةک تةواوي يؤنانييةکانسةرکةوتنةکاين ئثراين دةزاين لة هيندووستان
ئةوانةی بةشداری پةالمارةکة بوون ئةم مةبةستةيان دةزانی؛ کةچی ئةم زانيارييآنة ديزة بـة   

دةرخؤنة کران و بؤچوونثکي تةواو خةياآلتييانـة هةصبةسـترا و بـة هثنانـة گـؤذی باسـی       
دةربارةي دةنگ داين لةشکر بؤ ، هةلی لةبار بؤ هةصگريسانی دةمةتةقة ذاپةذيين هيفاسيس

لة بارگای ئةسکةندةردا ذةخسا. سةبارةت بة گرث و گرفتـةکانی ئةسـکةندةر    سةر گثدرؤزيا
؛ دةربـــارةی نـــاوي ئـــةو Engels,110ffلــة جةنگــةی تــةيارکردنی لـــةشکردا، بـــذ: 

ـــذ:  ـــاسيان کـراوة،بـ ــةی ب ــان (؛ ئار»Brrve,nos.105,719,515«مريهةرمثان ) VI.27ري
نوقآلنـةی  «کؤکردنةوةی ذةوةی باربةران بة بريؤکةی خودی ستاسـانؤر دةزانـث، چونکـة    

کة پادشا پثويسيت پثيـان دةبـث. دوور دةنوثنـث کـة خـودی ئةسـکةندةر       » ئةوةی لثدابوو
 بيين نةکردبن.   نيازةکاين خؤی پثش

؛ دةربارةی ئةم »Ind.23.5,A.VI.27.I«دةبث گثذانةوةی ئةم دوو سةرچاوةية بسةملثنني:  -٢
دا. هةوصـی  »۹، هارپالووس«ذووداوة و هةصکةوتةکاين دواتر بذواننة نووسيين نووسةر لة: 

پاکانة کردن بؤ ئةسکةندةر ناتوانث ئةو ذاستييانة هةصوةشثنثتةوة کة لثرةدا باسيان کراوة. 
 داکؤکي کردن لـة ئةسـکةندةر   ئةم هةوآلنة دةگةذثتةوة سةر ئةو سةربوردانةی بة مةبةسيت

فرةوان بووة و گوثی  دا پياوثکي سينگ نووسراون و تثکؤشاون بصثن ئةسکةندةر لةو سةردةمی
 ←جيکصـدانةييي پادشـا لـة    بؤ بيستين تؤماتان ذاگرتـووة و پثيـان دةرهةصـنةبووة. کـةم    
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» پـوورا «دا لـة   حکوومةتی ترس و تؤقني لة نثو مريهةرمثان و سةرکردةکان

گةيشتـة شـووش، بـةآلم دةستی پثکرد و تةنيا زةمانثک بنةی هات کة ئةسکةندةر 

بةناچار چاووذاوی حکوومةتی حةشاری دا. ئةم کارة سةرچاوةکانی تووشی پثچ و 

دا بـردووة.   پةنا و ئاصؤزکاوي کرد و گةلثک لة مثژوونووساين هاوچةرخی بة الذث

مريهـةرمثي نثـو    ۲۱ی پ.ز. لة کؤی ۳۲۵ذاستييةکان ذوون و تةواو ساکارن. ساصي 

، چواريـان  ۳۲۴، سـةرةتای ساصـي   ئةسکةندةر لة ئاسيا قةصةمذةوی پادشايةتيي

کةسـةی   ۱۷دا نةبوو. لة کؤی ئةو  بؤخؤيان مردن و ئةسکةندةر دةسيت لة نةمانيان

دا]  کة لة [سةرهةصدانی جةماوةری مابوون، شةشيان لثخران و جگة لة ئاپؤلؤفانثس

بة فةرماين پادشا کوژران. چوار مةزنةسةرکردةی  کوژرابوو، ئةوانی ديکة هةموويان

کرانة الی پادشا و لةوث دةستووری دا بينـانکووژن. لـة دوو هـةرمثي     سپاش بانگ

مريهةرمثةکان لةسةر کار الدران و کةسی تريـان   و باکتةرياش گرينگي وةکوو بابل

مة بةوردی باسی چؤنيـةتيي زةمانةکـة   لة جثگای داندران، بةآلم سةرچاوةکانی ئث

ناکةن. لةبةروةی ذثکةوتی ئـةم ذووداوانـة کةوتوونـة ژثـر پـةردةی شـارانةوة،       

وثدةچث لةم قؤناخـةدا هاوکـات شـةش مريهةرمثةکـةی ديکـةش گـريؤدةی ئـةم        

بـوو   چارةنووسة بووبن. مريهةرمثي فةريقييةی بچووک کة ئامؤزای هارپـالووس 

دةبةنةوة بؤ ساصي  وثن چوو. کؤژينةوة و بؤچوونة تازةکان ئةم ذووداوة سةروش بث

ی پ.ز. بةآلم تاقمثک لة توثژةران دةصثن هاوکات لةگـةص هارپـالووس سـةری    ۳۲۷

  تثداچووة. جا هةر بؤية بثجگة لـةو شةش کـةسـةی کــة چـارةنووسيان ديارة لة

                                                                                                                                                  

و  نووسراوةکانيان دةرهاويژراوة و ئةوةی لث زيـاد کـراوة کـة حوکمـداراين سـةربزثو     →
چةپةصي سزا داوة. ئةم گوتانة لةگةص ذاستةقينةی نثو سةرچاوةکانی تر يةکتر ناگرنـةوة و  
لثکدانةوةی ئاوا بووز ناخوا. ئةم کارةی ئةوان ئةم گومـان و گرميانةيـة دثنثتـة گـؤذ کـة      

دا بـةتوانا بـث. لةگـةص هثنانـة      ئةسکةندةر نةيتوانيوة لة هةصسةنگاندين کةسـايةتييةکان 
انةية، دژوارة سةرکةوتين پاسـاو بدرثتـةوة. سـةبارةت بـةو هةسـتانةی      ئارای ئةم گرمي

  هانيان داوة، بذواننة:  
A.VI.27.5;VII.4.3; C.X.I;D. 106.2;p.68(cf. 42). 
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کةم دةبث سث کةسی ديکةشيان خبرثتة سةر و  النی -کةسةی باسيان کرا ۱۷کؤی ئةو 

چارةنووسي چوار مةزنةسةرکردةکةشيان پثوة زيـاد بکـرث. ئـةو مريهةرمثانـةی     

و هةر بـة شـثوةيةکی   بةکردةوة سةربةست دةژيا  مابوون، يةکيان لة ئةرمةنستان

بث، دوو  ذواصةيت خؤی بة پثملی ئةسکةندةر نيشان دةدا. يةکثکي ديکة کة فراتافرثن

وةکوو  و پيتؤن کوذی بة بارمتة ناردبوونة الی ئةسکةندةر. هةروةها ئؤکسيارتثس

ون. پثنج کةس پثکةوة يـان بـة جـوث    دا داندرابو۳۲۶ديتمان تةنيا لة کلکةی ساصي 

ی اليةنگری تؤخی ئةسکةندةر »پثئووسثستاس«کرانة بارگا و هثندثکي وةکوو  بانگ

تاوان بوون. ئةوانـةی مابووشـن سـثبةری مةترسـی باصـی بـة سـةر         بةذاسيت بث

کثشابوون، چونکة ئاگامان لثية چوار مريهةرمث و چوار سـةرکردة پـاش ئـةوةی    

مةرگيان بة سةردا سـةپثندرا.   ةريان وةبةرهثنا و خؤيان گةياندة بارگا، حوکمیس

  کةس بة چارةنووسی خؤی نةدةزانی. هيچ

 يييــان خةيانــةت بــووة يــان ســةرةذؤيةکــة دةصــثن تاوان ســةرچاوةکان

لثـی نةدةوةشـاوة.    ئةو تاوانةي دراية پـاص ئاپؤلؤفـانثس   کةچی،مريهةرمثةکان

، بةآلم خؤ بة گشتی مريهـةرمثان و  نببةتايبةت ئثراين ذاپةذيلثرولةوث  ثوثدةچ

يبوون. ذةنگة وا باش بث بة پياواين ناکـام و چارةچـةوتيان   ذسةرکردةکان ذانةپة

وگوريس هثنانةوة بؤ سزاداين ناجوامثرانة و سـةملاندين بـة    ناودثر بکةين. ذيس

دةنثن کة بةداخةوة  ثرةدا پثی لثسةرچاوةکانی ئثمة ل دا دصةوة نانووسث. لة ذاسيت

کةسايةتيي ئةسکةندةر داشکاوة و گؤذاوة و پتر گوثی بـؤ پيـاوانی دةصـةچة کلـؤر     

هثناوة، تةنانـةت ئةگـةر بـةپثی     بنةما و درؤية باوةذی پث کردووة و کامة قسة بث

ذثسا ويستبثتی پارثزةری جةماوةری خؤشی بث. توثژةراين نوث ئةم خاصةيان بةبث 

ملاندووة، بةآلم بةذاسيت کارثکي تةواو هةصةية. يةکثک لةو مريهةرمثة پرسيار سة

بة ئةژمارانةی کة هةرگيز ئةسکةندةری هةصـنةگذاند و سةرئثشـةی بـؤ نةنايـةوة     

و بة ذةگـةز يؤنـاين بـوو کـة زؤری خزمـةت       ی فثصةبازی ميسری»ئوومثنثسکلث«
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نامةيةکي بـؤ   و، لة ئةسکةندةرةوةذوحم ناسرابو پثکردبوو. ئةو کة بة پياوثکي بث

تـةواوي کـارة    هات کـة لةبـةر مـةرايي کردنـةکاين دواي نـةماين هثفايسـتيؤن      

چةپةصةکانی قةصةمي بةخشينيان بة سةردا کثشرابوو. ئةم مةبةستة هثندثک دواتـر  

  ١ةمترين مةترسي نةکردبث.قةت هةسيت بة ک ئوومثنثسثبةآلم واوثدةچث کل ؛ذووی دا

ذؤژگاری حکوومةتی ترس و تـؤقني دةکـرث بگةذثتـةوة سـةر دووی هـؤی      

سةرةکی، واتة تثشکان و ترسان. ئةسکةندةر بؤ دؤزينةوةی کةسانثک هةتا تاواين 

کارةساتی بيابانيان بة ئةستؤدا ببذث، زؤرانی تثوةدان و سةری تثدابردن و ديـارة  

دةسـتةيةک لـة    شتر ديتمان کاتثک لـة هيفاسـيس  ترسيش چاکی پاص پثوةدةنا. پث

ـ   وةجاخ ـ ـزادة و قؤشةنچييان دژی ئةسکةندةر ذاستةوةبوون و لثـی ذاس ؤن ـان چل

مرد. مةرگی کؤئثنووس  کؤئثنووس دانةوة و هثندةی پثنةچوو کة تؤقی و بةرپةرچی

خورت و گومان کاتثـک ذةنگـي   و خؤی بؤصةبؤص و دذدؤنگي لثکةوتةوة، بةآلم سرت

کةس لة هاوذثيـاين   ی برای کؤئثنووس و سث»کلثئاندثر«نيشت کة  ذاستينةيان لث

بانـگ کرانـة الی پادشـا و لـةذثوة کـوژران. ئةمـة کـار و         پايةبةرزی لة مادةوة

زاين و هةرگيز بذوايان بة دة لثن چاکيا ربازاين پارمثنيؤةهةنگاوثک بوو کة کؤنةس

شثوةی نةمانی نةکرد، ئةويش ذاست لةو کاتةدا کة دةبوو کوشتين مريهـةرمثثکی  

م آلبـة  ؛بثزراو و ناخؤشةويست ببثتة هؤی شـادماين و پثداهةصـداين ئةسـکةندةر   

کي هاتبوو، خثراية هاندةری سةرةکي ترس بوو. بةپثی فةرمانثکي کة لة کرمانةوة

کـة   گـرياوان  چوار سـةردار لثخـران و تـةواوي قؤشـةين دامةزرثنـدراوي بـةکرث      

مريهةرمثةکان وةکوو کارثکي بـةجث و تةنانـةت پثويسـت ئـةجناميان دابـوون،      

                                                            

  سةبارةت بة کلثئوومثنثس بذواننة: -١
A.VII. 23.8,and cf. Breve,no. 431;Hamilton, CQ III(1953),157.  

کردنةوةی حکوومةتی ترس نووسـراون،   يانة بؤ ذوون ةم دواييسةبارةت بةو هةوآلنةی کة ل
  بذواننة:

W.E.Higgins, Athenaeum LVIII(1980).140ff. 
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لثکهةصوةشان. ئـةم کـارة لـةذثوة زةنگـي ورياکردنـةوة بـوو بـؤ هارپالووسـی         

بنةماصـةکةی خـؤش   خةزثنةداری مريی کة لة نيزيکةوة نثواين لةگةص کلثئاندثر و 

بوو. کؤنةهاوذثياين ئةسکةندةر وةختايةک سةری خؤيان خوثندةوة و زانيان لـة  

سـثک چاوةذثيانـة، دةسـتيان گةيانـدة خةزنةخانـةی      وبارگای مريی چ چارةنو

ـ  ران ئةوةنـدةی بؤيـان دةچـوو    ـفةرمانذةوايةيت و بة وةزن سووک و بة قيمةت گ

بـريی ئةسـکةندةری    ارةی هارپـالووس پياوان ذةوين. ئةم ک ۶۰۰۰برديان و وثذای 

دا بة هاونيشـتمانيي   کة له جةنگةی پةذپةذؤچکةی دةسةآلتی هاصؤزکاند و ئاتثنيش

بةرلـةوةی بتوانـث   قبووص کردبوو، پتر کةوتة دصةذاوکة. سةرةجنام هارپـالووس  

ــان«بةشــداری شــةذی  ــة شــثوةية » المي ــة ب ــث ک ــة ب کي ناذاســتةوخؤ دةوری ل

  ١دا گثذابوو، بة سووکايةيت و گومناوی سةری نايةوة. هةصگريساندنی

ئةم ذووداوة ئثمةی لة درثژی باسی سةرةکی ترازاند، بةآلم حکوومةتی ترس 

کة ئاوا هثندةی شوثن کردبووية سةر کةسايةتيي ئةسکةندةر، ناکرث ذةنگدانةوةی 

وةبةرچاو نةگريثن، چونکة بةذاسيت مريهةرمثـة فـرة و    دا هةنگاوةکاين لة ئثران

بةرچاوةکانی ئثراين بةو ذووداوانة کرژهةآلتبوون. ئةسـکةندةر دةسـتی کـرد بـة     

البردين ئةو پياوانةی خؤی کة پثشتر وةکوو فةرماندةی پايةبةرز نةناسـرابوون و  

ی دانان کة جـاران  کردة گةورة ئثراين و مةقدوونييانةی لة جثرمريهةرمث و سة وئة

ی پ.ز. پـةرةيان بـةم   ۳۲۵لة پلةی بةرزدا جثی بذوای بوون. ذووداوةکـانی ساصـی   

کة گيانی ئةسـکةندةری لـة مـةرگ ذزگـار      »يیميزا«ی »وسثستاسوپثئ«ذةوتة دا. 

دا  کردبوو، ئثمة چی وامان دةربارةی نةبيستبوو هةتا زةمانثکي لة کؤبوونةوةيةک

وسثستاس ئثستا کراية مريهةرمثي شوثين وری هيداسپثس دةرکةوت. پثئوةک داوة

يان داب و نـةريت و بة فثربـوونی زمانةکـةی و پاراسـتين     بارناسکی وةکوو پارس

  ئاوپذژثين دصی جةماوةرةکةی کرد و سةرجنی بؤ الی خؤی ذاکثشان.

                                                            

 .IXو  بؤ ديتنی بةصگةنامة و باسی زياتر، برواننة: هارپالووس -١
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ــ  ســيبريتيووس ــازانني خةصــکي کوثي ــة کــة ئثمــة ن ة، لــةم قؤناخــةدا ب

و  دؤزينةوةيــةکي گــةورة دادةنــدرث. ئةســکةندةر پــاش ئــةوةی گةيشــتة پــوورا

 ؛) خؤی دةنوثنث(کرمان جةماوةرةکةی سزا دا، ئةم ناوة وةکوو مريهةرمثي کرمانيا

پثنـةچوو کـة    بةآلم ئةو بة اليةين تـردا پيـاوثکي ديـار و درةوشـاوةية. هثنـدةی     

مـردووة و مريهـةرمثي تـازةي     لة ئاراخؤزيا» مثنؤن«هات  ةر هةواصي بؤدئةسکةن

لة گةرمةی ئةم ذووداوانةدا بوو کة  دةسيت لة داوثين ژيان بةرداوة. هةر گثدرؤزياش

لـة   بـاکووری هينـديش  ی مريهةرمثي »فيليپ«ئةسکةندةر لة ذثگای کرمان بيستی 

ئةسـکةندةر بـةناچاری    هـةر بؤيـة  دا کـوژراوة.   گرياواين هينـدی  ذاپةذيين بةکرث

دا  اچوونةوة. لـة ئاکـام  سةبارةت بة تةواوي سنووری ذؤژهةآلتيي خؤی کةوتة پثد

ی کردة مريهةرمث. ئةسکةندةر بؤی ذوون بؤوة کـة  »بؤرووس«ودوو  سثسةير و بث 

داری تثـدا ئـةجنام داوة،   يئةگةرچی گةلثکي کاروباری سةربازی و ئباکووری هيند 

بةآلم لةوةی بة الوة بةبث چةک هثور و ئارام نابـث و هةصـبةت لـة داهاتوويـةکي     

تةمای گرت بـةر بـة    هةر بؤيةکراودا ئةم کارة دووری دةنواند.  يزيک و چاوةذوانن

مانـگ   ۱۸مث و هـةتا  خةساران بگرث. تاکسيلثس بة شثوةيةکی کاتی کراية مريهةر

هـيچ   و تاکسيلثس بث دواتر کة ئةسکةندةر مرد، تازة کةس پلةی نةدراية. پؤرووس

قووت  گومان شارةکاين يؤنانی مةترسييةک دةيانتوانی پارسةنگي کاران ذابگرن. بث

ـ  ةرجنيان دران، بةآلم کةسثک دةبوو بةر بة خةساری زياتر بگرث. نووسةران پتر س

ی ؤوةک مثووذؤن دةيتوانث خ. ئةسکةندةر پياوثک بوو کة ١داوةتة سةر هيندووستان
                                                            

) دةصـث  VI.27.2ئارريان ((لثکدانةوةی چةپةوانةی ئارريان).  ۶۳۴،۷۰۳، ژمارة بر: بثرضث -١
دا؛ بـةآلم   هاوکار و هاوپـای تاکسـيلثس بـووة لـة پلـةی مريهةرمثايـةتی      » ئوودمثووس«

) الی واية هةر تةنيا خؤی مريهـةرمث بـووة. هـةروةها دةصـث پـاش      X.1.20( کوورتيووس
ةوة. ئةسکةندةر هةرگيز بةگةرمة تثنةکةوت هـةتا  کوذةکةی جثی گرتؤت نةمانی ئابيسارثس

سةری وةبةربثنث و پثی وابوو ئةوةندةی پثويستة پثمل بووة و دصی دامرکـابوو. لـة    کشمري
) باسـی  XVIII.3.2( نثو پثرستی مريهةرمثةکانی دوای نةماين ئةسکةندةردا، ديـؤدؤرووس 

 ←ناهثنــث. دةبــث وابــث، چونکــة ئــةو» ئوودمثــووس« تاکســيلثس دةکــا، بــةآلم نــاوي
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گردا فثری زؤر پةنـدان   وپث ومةرج بسازثنث و لة نثو تثل و بةندی دةست ص هةلةلةگ

  هةوصي دةدا هةتا نةيسةملثنث.بةپثچةوانةی ويستی دةروونی وو، گةرچی بب

بـةآلم   ؛ةوة بوو»پيتؤن«اش باشووری هيند هةر بة دةست هةصبةت هةتا ئثست

ئثستا باصي ذؤژاوا وةک بذبذةی سـنوور خـؤی دةنوانـد و دوو هـةرمثي گـةورةی      

درةنگيانا لة باکوور و ناوةند دةهاتنة  - و ئارية سؤغديانا - سةربازی واتة باکتةريا

ئارخؤزيا کـة   -ريش کةوشةنی ئيمپراتؤری دةگةيشتة گثدرؤزيابةرچاو. لة باشوو

ا  د سـؤغديانا هـةر لـةو زةمـاين     -حوکمداری بوو. (ذةنگة باکتةريا  سيبريتيووس

بووبثتة خاوةين مريهـةرمثثکی مةقـدووين). لـةو کاتـة بـة دواوة سـنوورةکاين       

کـة هثشـتاش لـة ژثـر دةسـةآليت خـةزووری        -ذؤژهةآلتی لةگـةص پارؤپاميسـاد  

لةمثژ نةبوو کـة ببوونـة شـاذثيةکی ئيمپراتـؤری و قةآليـةکي       -ئةسکةندةردابوو

بةآلم باشووری هيند ئةوةندةی بـووزی خـوارد    ؛پثشکةوتةی پاراسنت و بةرةنگاری

يـةوة  د و ـا وةفـادار مابا  کـر  لـث ئاراخؤريا باصي بة سةر کثشـا و پشـتيوانيي   

دان و دانةبذاين جثی گومان بوو. هةنگاوة ةتاکسيلثس دةيپاراست، کةچی سةرهةصن

تازةکاين ئةسکةندةر وايان دةنواند کة لة خةياصـي ئـةوةدا نـةبوو هـةتا بتوانـث      

ووس ذوون تيدا بپارثزث. سةبارةت بة سـيبري  ناوچةکة لة بةرامبةر هةر پةالمارثک

، کـارثکي   لـة اليـةن ئةسـکةندةرةوة   بؤوة کة هةصبژاردنةکةی وةکـوو مريهـةرمث  

ص و جةنگنةی خؤی هـةتا  ؤوگ وذث بووة. ئةو تواين هةرمثي پذ گرث بةذاسيت بةجث

پاش مةرگی ئةسکةندةر بة ئارامي بپارثزث و هةتا چةندين ساص هةر فةرمانـذةوای  

سـکةندةردا  بث و ئةگةرچی پياوثکي بةرزةفذ نةبوو، بةآلم لة نثـو جثنشـيناين ئة  

  وةکوو کةسثکي ديار خؤی نواند.

                                                                                                                                                  

کـردةوة   و ئابيسارثس وةبةرچاويان گرت و ئثستا هةردووکيان بة وشوثنةی پؤرووس ذث→
مريهةرمث واديارة دةبث يةکثک لة براکـاين   ی دةسنثژ بوون، يةکتر دةگرثتةوة. فيليپی»شا«

دا نابث ئةسکةندةر نةماين ئـةوی لــة    بووبث، جا کةواية هةر بة باری سياسی هارپالووس
  دصی گران هاتبث. 
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بةپثي دةقثک کة ناگةذثتةوة سةر ژثدةرانی بارگای مريی، ئةسـکةندةر لـة   

ی »ديؤنيزيـاک «بة شوکرانةی دةربازبوونی لة بيابانی ملسـتان جثژنـی    کرمانيا

وذةمسـة دةباتـةوة    ذثبة پةخشانی تةذ و پاراوي خؤی ئةم  کوورتيووس. ١گرتووة

). ئةگةرچی نـةقص و نةزيلـةی   ةنارةداين فةرماندارثک لة کرمانيا (کرمانقسةر لة 

سةر بةم ذووداوة تثداچوون، بةآلم ذاستييةکان ذوودانةکةی دةسةملثنن، بةتايبةت 

ناخؤشةويسـتيي ئيـزةد    و کة ئةسکةندةر بة درثژاييی تةمةين لة گثـژاوي ئـةوين  

  دا هةصخوا.»سؤديؤنيز«

بةرکث و کاية و گةمة و شانؤ  وذةمسي دةسپثکي کث کاتثک پادشا سةرقاصي ذث

بوو، نثئارخووس و گةمييةکاين پـاش سـةفةرثکي دوورودرثـژ و دژوار گةيشـتنة     

انةوةکةی ذنکة گث. ناکرث بصثني ئةم دووة کةی يةکتريان بينيوة، چوگةرووی هؤرمز

نثئـــارخووس پةذوباصـــي زؤر وثخـــراوة و تةنانـــةت ذووداوة ذاســـتةکانيش  

بةآلم ئةوةی کة ئةسکةندةر دصی لة بابةت لةشکرکثشاين دةريايي ؛ ئاوةژووکراونةوة

حةساوةتةوة، دةبث وابث و نثئارخووس ذاسپثردرا کـة کارةکـةی بـة سـةرةجنام     

ی پ.ز. ۳۲۵. ئثستا دثسامربی ساصي ٢شبگةيةنث و لة ذثگای ذووبارةوة بچثتة شوو

بنةوة نثردرابووية  و  لةگةص هثزثکي زؤروزةوةند و کارواين بارگة هثفايستيؤنبوو. 

ذثگای کةناری ذووبار، بةآلم واديارة پادشا وثذای هثزثکـي تؤکمـةی دةسـتةبژثر    

                                                            

) IX-10.24ff( و لـة هـةمووان گرينگتـر کوورتيـووس     67؛ پلووتارک 106.1ديؤدؤرووس -١
ـ    ة بـةتليمووس يـان ئاريسـتؤبوولووس   لةگةص ئارريان بذوا بةم گثذانةوةية ناکـةن. چونک

باسيان نةکردووة، بةصکوو بةصگةهثنانةوةيةکي الوازة. ئةگةر وةک بـةراورد لثـی بـذوانني    
  تثپةذاندووة. جةمشيدی يش خاپوورکرانی کؤشکةکانی تةختی»باکيس«دةکرث بصثني 

، بةختةوةرانة جـاری وايـة   ندنی ذاستييةکان لة اليةن نثئارخووسةوةسةبارةت بة شثوا -٢
، ۴۷۰کـراو، ل   سةرچاوة باوةذپثکراوةکان بةپثچةوانةی ئـةو دةدوثـن. بـذ: وتـاری بـاس     

بـة خـةياآليت شـانؤگةرانة خرينگةوپرينگـةی      پةذاوثزی يةکةم. چريؤکي ديداری لة کرمان
کـة دةصـث لـة بةسـتثن      سراوة و ناکرث بصثي ئةو ذاست دةکا يـان ديـؤدؤرووس  پثوةهةآلوة

  چاويان بة يةکتر کةوتووة.
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بةرخؤی و ذةنگة بـة ذةوگـةی   ذثگاوبانی سةخت و هةصةمووتی نثوپارةی دابووية 

بزووتبث. لةوث بؤی دةرکةوت کة گـؤذی کـوورووش    بةرةو پاسارگاد دا»سريجان«

ی يهةتا بـة چـاوةدثر   لووسوودةستووری دا بة ئاريستؤب هةر بؤيةتاآلن کراوة و 

 جةمشيد و شووش. مريهةرمثي پارس خؤی نؤژةين بکاتةوة؛ پاشان ذؤيي بؤ تةخيت

 داب و نــةرييتسثســتاس کــة مةشــهوور بــوو ئــؤگری وولةســةر کــار الدرا و پثئ

ـ  ةری مـانگي فثورييـة (ذثبةنـدان) هثـزی     ـئثرانييةکانة، جثگای گرتةوة. دةوروب

  .١دةريايي و سپا لة شووش يةکتريان گرتةوة

ثژ بةذةمسي بذانةوة و پاش سـزادان و  شةذی دوورودر سةرةجنام لة شووش

سـةردةمي حکوومـةتی تـرس     ) و پارائثتاسـثن (عـيالم  کوشتين مرياين سووسيانا

و سـةرناوي شـانازی دةسـيت    ی بةخشيين پاداشـذةوت ارـج ةمـئهات.  کؤتايي پث

بوو. ئةم قؤناخة بـة  مثژوويي  یازةپثکرد و ئةمةش نيشانةی داهاتين قؤناخثکي ت

داگريسانی جثژنی گةورةی دؤستايةتيي نةتةوةکان ذثی داگرت. هةشـتا کـةس لـة    

و فةرماندة پايةبةرزةکاين ئةسکةندةر لةگةص ژنـاين   مةزناين يؤناين و مةقدوونی

ی کچـة  »ةبارسـين «زةماوةنديان کـرد. خـودي ئةسـکةندةر،     زادةی ئثرانی وةجاخ

يشی هثنا و بوو بة سث ژنة و ئـاوا  »ئؤکووس«خواست و کيژی  گةورةی داريووشی

                                                            

؛ دةربارةی ذةوگةی تثپةذين بـذ:  ۶۳۴، ژمارة بذواننة: بثرضث سةبارةت بة پثئووسثستاس -١
، بةآلم ذةنگة هثزی دةسبژثری تؤکمـة  و نةيريز ژة دةکاتة سريجان، کة ئاما117fئثنگثصس 

بة ذثگای باکووريتری ذثگای نةيريزدا ذؤيشتبث. بةوردی لثمان ذوون نيية کة سپا لة کـوث  
ببوو بة دوو بةش؛ ذةنگة لة شوثنثک کة هثندةی لةگةص جثگای ديداری نثئـارخووس مـةودا   

) سةبارةت بـة  XI.22-32( لةم بارةدا ناذوونة. کوورتيووس A.VI.28.7چاوةی نةبوو. سةر
، قسـةی جيـاواز دةکـا. ئارريـان     ي مريهـةرمثي پثشـووی پـارس   »ئؤرکسينثس«سزاداين 

)VI.29       دةصث ئةو هةرگيز ئـةم پلةيـةی نةدرابوويـة و هـةر خـؤی دةيکـوت مريهـةرمثم ( .
) دةصث تـاواين زؤر گـةورةی کردبـوون. کوورتيـووس پثـی وايـة       30.1.2هةروةها لثرةدا: (

ی خواجة لةخؤوة تؤماين پثوةبةستبوو. ئثمة نازانني تا کوثی واية يان وا نيية، »باگواس«
بةآلم ئةگةر ذاست بث کة ئةو خؤی بة نةوةی کوورووش داناوة، کةواية ئاوا ئةگةری مـان و  

  ةم دةبثتةوة.  نةکوژراين زؤر ک
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پةيوةندی لةگةص دوو لقی خانةداين هةخامةنشي تؤکمةتر کرد. (ئةسکةندةر هـةتا  

ئثستا نةببوو بة خاوةين منداص و ذةنگة ئةم کارة بگةذثتةوة سةر ذةچاوکردين دابی 

کةوصي شانازی خرايـة   کة هةرکام چةند ژنيان دثنا.) هثفايستيؤن ئثرانپادشايانی 

لةگةص برازايـةکي وی   سةر شانی و کچثکي تری داريووشی خواست و کراترووسيش

ی لـث مـارة کـرا و بـةم     ةی وةفادار کچثکي بارسين»نثئارخووس«زةماوةندی کرد. 

تاقة يؤنانييةک بوو کة ئـاوا لـة سـةرثکةوة بـوو بـة زاواي خانـةداين        شثوةية

گـرث درا و   هةخامةنشي و لة سةرةکةی ديکةوة وةکـوو خـزم بـة ئةسـکةندةرةوة    

  بذا. ئثستا دياربوو کة ئةو بؤتة پياوي گةورةی ئيمپراتؤری. سةربةرزيي پث

 هةزار پياوي مةقدوونی ۱۰دا کة هةر لةو سةروبةندةدا ئةسکةندةر دةستووری 

خبوازن و هةمووشـی بـاربوو کـردن. هـةروةها سـةرجةم مانگانـةی        ژنی ئثرانی

گومان ئةوةندة  سةربازةکاين دا کة ماوةيةکي زؤر بوو مووچةيان وةرنةگرتبوو. بث

  .١دا خةرجيان کردبوو»گثدرؤزيا«پاشةکةوتةی کة بووشيان لة کارةسايت بياباين 

 پةخشـانة نابـاوةی   لـةو تةخشـان   لةشکرچيياين بةرچاوذووين مةقدوونی

ئةسکةندةر کةوتبوونة گومانةوة و نةياندةزاين دةبث چ ئامـاجنثکي سـةرةکي لـة    

بةسيت مةشق و ذاهثنان کة بة مة ئثرانی هةزار الوی ۳۰پشت بث. کاتثک ئةسکةندةر 

ـ  وچؤصي مةقدووين و يؤناين کؤی کردبوونةوة،  بة چةک ـ و ـهثنانی بـؤ نث زی ـذي

ناودثر کردن، قؤشـةنچيياين مةقـدوونی    ٢ی»جثگرةوة« لة سانی دان و بة و ئةوان

ـ      ةـپترتووذة بوون، چونکة ئةمة خؤی خاوةنی واتايةکي تايبـةت بـوو. ئثسـتا ک

                                                            

) زؤر تةواوة. ژمارةی پياواين بارگا و ديـواين مـريی لةگـةص    VII.4-5ذاپؤرتی ئارريان ( -١
 -هـةزار تـاالن بـث    ۲۰هةزار يـان   ۱۰جا  -کراو يةکتر ناگرنةوة. مووچةی نةدراو  بذی خةرج

دا  دةريدةخا کة سةربازةکان زؤر دةست پثوةگر بوون و ذؤيشنت بـة مةصـبةندی ويشـکارؤش   
بث وةبةرچاو بگريث؛ بةآلم دذدؤنگيي قؤشةنچييةکان ذوونـی دةکاتـةوة کـة ئةسـکةندةر     دة

  قووچاو بووة. سةبارةت بة سةربازاين ئاسايي دةست
2-A.VII.6.1;D. 108.1f;P.71.1;See p.461.n.2 and text. 
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ثژخان بذابؤوة و نيازی پثيان نةمابوو، ئةسکةندةر هثرش و پةالماری بةربآلوي در 

  دةوةژةنني هةتا ئةگةر ذاست دةکةن بؤی بثنة مةيدان. تثی

بترازث  لةو قؤناخةدا هيچ ذووداوثکي ديکة نةقةوما. شا بةرلةوةی لة شووش

دةبـث   شـارةکان کـرد کـة تـةواوي     توند يؤنانييةکانتريةی لة فةرمانثکي نارد و 

بدةن و وةکوو دوورخراوة وةريانبگرن. ئةم کارة چارةسـةری ئـةو کثشـة    پةنايان 

ةسکةندةردا بةدی ـدووهةم و ئ قووصة کؤمةآليةتييةی دةکرد کة لة سةردةمی فيليپی

يان. لة شارةکانی خؤ پةذاندين پياواين دژی مةقدوونیرهاتبوون و دةبوونة هؤی دة

ژثـر   هةزار يؤنانييـةی لـة   ۱۰ةوتة کاتثک وةکوو هةذةشة خؤی نواند کة ئةو ذئةم 

فرؤش تؤمةتبار کرابـوون و دواتـريش    جةنگابوون، بة نيشتمان دا ذکثفی داريووش

لة سپای خؤی دةرکردبوون و  گرياوي يؤنانی ئةسکةندةر زؤربةی سةربازاين بةکرث

وتوون سـةبارةت بـة    ةذثچوونی خستبوون. سةرچاوةکانی ئثمة دميةنثکي تاصلة ب

حـؤل دةخوالنـةوة و    حؤل تاقمي سةربازاين پثشوو دةخةنة بةرچاو کة لة ئاسيادا

ری ـةيـة سـوونـراوة چـةزار دوورخـه ۲۰پتر لة  .هةوصيان دةدا بگةذثنةوة ئاسيا

دا و ئةمةش ذاست لةو کاتةدا بوو ۳۲۴ؤمپيک لة هاوينی ساصی بةرکثيةکانی ئؤل ثک

چـارةی بـؤ    ذادةگةياندرا. ئثستا کثشةيةک کة پادشا ذثکة گةذانةوةيان بةئاشکرا 

چارةسةر دةکرا. زؤرثـک  بوو لة اليةن شارةکاين يؤنانييةوة  ة، خةريکبؤونةدؤزي

بوو، کة سةرةجنام لةوان ماوةيةکي درثژ بة سةخيت دژی ئةم تةماية خةباتيان کرد

  .١ئةمةش بوو بة هؤيةکي تر بؤ هةصگريساين شةذی الميان

گةمث لة شووشةوة بةرةو دةريا بزووت. پاشـان ئـةو    ئةسکةندةر بة سواری

بةرةو  دا ذووباری فورات  دةمةی کة نثئارخووس وثذای پامشاوةی هثزةکانی خؤی بة

باژوث و  ي، ئثراين بةرةنگاری وثستان و نةياهنثشت بة ذووباری دجيلةداذؤي بابل

                                                            

مانـة شـارة   دا جةخت کراوةتـةوة کـة ئـةم فةر    ، کة لثرةشIX,31-25، بذ: هارپالووس -١
  يةکانی يؤناين  نةگرتبؤوة. ئورووپايي
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. لـة ئـؤپيس تـةواوي پـري و پاتاصـي      ١تـةنث بةرةگةيان لـث   هةتا چؤمی ئؤپيس

مةقدوونيي خانةنشني کـردن و بةصـثين پثـدان کـة پاداشـيت چاکيـان بداتثيـة و        

ثرة بوو کة ناذةزامةنديي پةنامةکی لةپذ تـةقی.  بيانگثذثتةوة نيشتماين خؤيان. ل

 ة لةمثژ بوو پـاش ذووداوةکـاين شـووش   ــسةربازةکان هةستيان دةکرد ئةوةی ک

ی بة گومان بوون، وةذاست گةذاوة. ئةسکةندةر هةتا ئثرة بذسيت لث بذيبوون و ـلث

دذدؤنگـي و   ئثستاش بةذةصآلی دةکردن و جةماوةری ذؤژهةآليت لة جثـي دادةنـان.  

دا  ومــةرجي نثــوان پادشــا و پياوةکــانی ناذةزامةنــدي کــة باصــي بــة ســةر هــةل

کةلثن و کةلةبةرثکي وای لثکـةوتبؤوة کـة لـةبری بريکردنـةوةی     ذائةنگاوتبوو، 

گةذانةوة بةرةو ماص و وةرگرتين خةآلت و بةرات، ئةوان پتـر بـةرةو سةرهةصـدان    

  پاصدرابوون.

ين ناذةزامةنـديي قؤشـةنچييان دةکـا و    باسی خاصـة سـةرةکييةکا   ئارريان

ئاشکراية هةمووشی دةگةذثتةوة سةر کار و هةنگاوي ئةسکةندةر، وةکوو پادشـای  

. ئثمة چاکمان لث ذوون نيية کة ئةسکةندةر چـؤن جووآلوةتـةوة و   ٢گةورةی ئثران

گشيت جگة لة هثنانة بةرکاری چةند پياوثکی پايةبةرزی وةکوو مريهةرمثةکان و بة

پثکهثناين هثزی بچووکی پشتيوان، چـی ديکـةی کـردووة. سـةرچاوةکانی ئثمـة      

دصبةستةی ئةم مةبةستة نني و تةنانةت ژثدةرانی ئةوانيش، تةنيا هةر باسی چةند 

                                                            

ئاوذثژگـةيان جيـاوازة.    و کـاروون  و فـورات  ئارريان پثی وايـة کـة ذووبـاری دجيلـة     -١
) کـة بـة چةشـنثکي    XV.3.4-5( سةبارةت بة نثئارخووس)؛ بةآلم بذ: سـترابؤ  41f,Ind(بذ:
  ی دةگثذثتةوة.ديکة

٢-A.VIII.6.2f.(SUSA);8.2(Opis) .هــةردووکيان ســةر بــة دوو ســةرچاوةی جيــاوازن ،
يةکةميان تةواو لةگةص ذاوثژی زاری ئارريان يةکتر دةگرثتةوة و دووهةمي پثی واية هةراکـة  

؛ سـکاآل و  Orientals, VIIIدةسيت پثکردووة. لـةم بـابـةتـةوة بـذ: باديـان   لة ئؤپيسةوة
گلة و گازندةی جةللـةکراو دةگةذثتـةوة بـؤ ماوةيـةکي زؤر بـةرلــة هثــرش بـؤ سـةر         

 وؤرس دوايني هاين هةناسةی ناذةزامةندي بوو. بذواننـة: بـؤس   ؛ بةآلم شووشهيندووستان
JHS c(1980),8f,15ff ،»ئةسکةندةر و ئثرانييةکان  .«  
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دا قـذوقپن.   ئاژاوةی ديار و بةرچاويان کردووة و دةنا لة حانـد بابـةيت بـةرباس   

ر دةکرث بة بؤچوونی خؤمان باسی بکـةين. واتـة   نيية و هة بةداخةوة لثمان سوور

هثزی خؤماصيي ئثراين چوونة ذيزی سپای سوارة، تـاقمثکي   چةکداريلةو کاتةوة 

هاوذکثفانی هةصبژاردةی مريی بچنة  یکةمی پايةبةرزانيان ئيزن دران وثذای سوارة

ـ    شةذان. گؤيا ئةم ذةوتة لة باکتةريا دةسـيت   سـثهةم  یو پـاش نـةماين داريووش

مابوو هيچ هثزثکي پشتيواين ئثـراين لـة ذيـزی     پثکردبوو؛ چونکة هةتا داريووش

، ، ئاراخؤزيـا سپای ئةسکةندةردا نةخراية بةرذکثف. ئـةم ذةوتـة لـة سـؤغديانا    

، کة نـازانني کوثيـة، پـةرةی    »ئووکائث«و سةرةجنام لة  پارت درةنگيانا، ئارية،

 گرت. ئثمة نازانني پثکهاتة و شـثوازي ذثکخرانـی چـؤن بـووة. زؤر وثـدةچث کـة      

ن و لـة نثـو ذيـزی سـپای سـوارةی      بو لقی جياوازدا ذثکخـرا  لة پةل ئثرانييةکان

بريمـان بـث کـة سـپای      ن بؤ دياری کرابث. هةروةها دةبث لـة جثگايا دا هاوذکثفان

سوارةی هاوذکثفاين مـريی تـةنيا دوو جـار هثـزی پشـتيوانيان تثکـةص کـراوة،        

ی پ.ز. لـة  ۳۳۱ی پ.ز. لة گؤرديؤم و جـاری دووهـةم ساصـي    ۳۳۳جارثکيان ساصي 

راين لـة  شثوةيةکي مةترسـيدار سـوا   . دةصثن ئةسکةندةر لةبری ئةوةی بةشووش

دةرکثشث، وای بة باشتر زاين کة سواراين ذؤژهـةآليت ئثـران زيـاتر     مةقدوونيية

. پـاش  گومان ئةم کـارة گـةردی خسـتة سـةر دصـي مةقدوونييـةکان       تةيار بکا. بث

تثشکاين قورسـی،  ئةسکةندةر دةيهةويست بؤ تثهةصثنانةوةی  کارةسايت گثدرؤزيا

بثنـث.   هةر چؤنثک بث خثرايةکي سپايةکي يةکپارچةی تثکةآلوي پثکةوةسازاو پثک

سپای هاوذکثفان کرابوونة چوار هثزی جياواز و هثزثکي ديکةشيان پثوة زياد کرا کة 

واديارة دةبث هةموويان ئثراين بووبن و ذةنگة تةنيا ئةفسةراين پايةبـةرزيان لـة   

و تـةواو و   ن. هثـزی مرؤييـی ئثـران بـة شـثوةيةکي ذثـک      مةقدوونييان بؤ داناب

شةرافةمتةندانة کاری پث ئةسپثردرا. ئةسکةندةر، بةدةر لة هةموو شتثک، وةکوو 

پادشايةکي گةورةی يؤناين خؤی دةنوانـد و مةقـدوونيش پثيـان خـؤش نـةبوو.      
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سةرةجنام لة شووش هةنگاوي کؤتايي هاويژرا. هةشت کـةس لـة مةزنـةوةخانی    

دا ناپارسی بوو، چوونة ذيزی سـوارةی   نثويان لة کة تةنيا برای ذؤکسانا ئثراين،

  .١سکؤريت مريی و پياوثکي هةخامةنشي سةرکردايةتيي دةکردن

و  ی ئثرانـی »جثگـرةوة «سةربازاين ذةنگدانةوةی ئةم کارة و پرسی هثنانی 

، سةرهةصداين لثکةوتةوة. دوونیدةرکردين زؤربةی هةرة زؤری قؤشةنچيياين مةق

دةياهنـةوث بگةذثنـةوة نيشـتمانی خؤيـان؛     » هةموويان«سةربازان نةذانديان کة 

بچثتـة   -واتة خـوداي ميسـرييةکان   -ي باوکی »نؤئام«گةذثن با پادشا لةگةص  لثی

وةی بةم يةزدانة بـؤی  بةرةنگاربوونةوةی دوژمنانی؛ چونکة بذواهثنان و بةسترانة

 ؛بوونة گرينگترين پرسی ژيانی و ئةمةش هةسـيت مةقدوونييـةکاين ذووشـاندووة   

ةيان ئةسکةندةر ئامادة بوو هةسيان بداتةوة. وةکوو ديتمان، تةنانةت جار ئةمبةآلم 

بةئانقةست ويستبووی بياهنارووژثنث هةتاکوو پثيان بسةملثنث کة ئةو  لة شووش

زنة و بذايةوة. پثشةنگاين ناذةزامةندي لةذثوة ئيعدام کران و ئةسکةندةر ئثستا مة

جارثکي ديکة بة زيزی سةری بـردةوة ژثـر پةسـاری دةواری خـؤی و چـاوةذواين      

ديتی پياوةکانی لةسةر بذوای خؤيان سوورن،  ذووداوان مايةوة. پاش دوو ذؤژان کة

يان پـذ دةکاتـةوة و ناهثصـث    ذايگةياند هةموويان لثکةوتوون و بة ئثرانييان جثگا

سـةرةجنام سـةربازاين    ؛هثزی سوارة و پيادةی هاوذکثفاين مريی هةصوةشـثنةوة 

شکاون. ئةسکةندةر تازة هيچ کارثکي لةذثوةی  مةقدوونی بؤيان ذوون بؤوة کة تثک

گـةر  ئةتثنةگةيةنث و لثيان بگةذث هةتا  ياندةيتواين خؤ هةر بؤيةپثيان نةمابوو. 
                                                            

(گــةورةترين  ، فراتــافرثنئــةواين ديکــة بــريتني لــة: کــوذانی ئارتابــاز، مــازائووس -١
کة هةر بة وةفاداری مابؤوة.) ئثمة دوو کةسةکةی ديکة ناناسني. ئةمةش  مريهةرمثي پارسی

ــاوی گثذ  ــةکاين ب ــة تايبةمتةنديي ــة ل ــان دةصــث هيستاســپ يةکثک ــة. ئارري ــةوةی ئثم  ان
)ی باکتةريايي فةرماندةيان بووة و دةبث لة تومخةی ئةو هةخامةنشييانة بووبث (ويشتاسپ

وشـوثنة   ذث). ئـةو  ۷۶۳، ژمـارة  = باختةر] بوون. (بذ: بثرضث[بةخل کة مريهةرمثي باکتةريا
) باسی کردوون، شياوي لثدوانن، بةآلم دةقةکة جثي گومانة. VII.6.3fوردانةی کة ئارريان (

 .۱۳، هةمان،وؤرس بذ: بؤس



 ۵۲۳سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

پةسار بةرةو ماص ببنةوة. بةم شثوةية  بوو، ذووت و ذةجاص و بث هاتوو پثيان خؤش

  کرابؤوة. اسيسفئاوا تؤصةی شکسيت هي

بزوثن بکةونة پاذانةوة و  ئةوسا سةربازان لثبذان هةتا بة چةشنثکي بةزةيي

الآلنةوة. لة کؤبوونةوةيةکي گةرم و پذ ژاوةژاوي جةماوةردا، ئةسکةندةر هةمووی 

ـ  »خـزم « و سةرناوي پذ لة شانازيي بةخشني ـ ـی خـةآلت ک ةو گرثوةکـةی  ـردن. ئ

ـ   بردبؤوة و دةيتواين وا بنوثنث کة پياوثکي سينگ ةردةرانةی بـريی  ـفرةوانـة و س

بةرزة و تةواوي ئةوانـةی دةيانويسـت ديسـانيش بـؤ ماوةيـةکي درثـژ لـة الی        

جثـژن و   مبثننةوة، وةک باشترين قؤشةنچيياين خؤی دةياخنوثنثتـةوة. وثـذای  

و  شادماين و گاوگةردوون، بة بؤنةی ئاشتبوونةوةی ئةسکةندةر و مةقدوونييةکان

وذةمسثکي شـکؤدار بـةذثوةچوو. زؤربـةی     ذث ،هةروةها ئثرانييان و مةقدوونييان

پياوماقووآلن و پايةبةرزاين تثکذای نةتةوةکان بانگهثشنت کرابوون. مةقدوونييةکان 

ذيـزی   کةوتنة ةکةميان پثکدثنا و لة دةوری پادشا هاآلبوون. ئثرانييةکانبازنةی ي

هثندثک دوورتر وةکوو تةماشاوان چةقني؛ ئةسکةندةر  ديکةدواتر و جةماوةرةکةی 

ـ   ؤی وةدی بثنث. کؤنـة ـتوانيبووی ئاماجنی سةرةکيي خ ةسةر کـار  ـسـةربازاين ل

کـة يـةکثک بـوو لـة بـاوةذپثکراوترين       تـرووس البردن و خستنيية ژثر ذکثفی کرا

 -ةرکردايةتيي هثزةکاين ئورووپـا ـسةرکردةکانی. کراترووس کة پثوة بوو هةتا س

وةربگرث، ذاسپثردرا کة تـةواوي کؤنةسـةربازةکان    لة ئانتيپاتثر -نانؤبؤ وثنة ي

  .١اتةوةبةرةو ماص بک

                                                            

؛ ئةم سـةرچاوةية جثژنةکـة   VII 8-11سةبارةت بة سةربادان و نافةرماين، بذ: ئارريان  -١
بزوثين ئةسـکةندةر لـةم    ت وتاری هةستوةکوو بنةی کؤبوونةوةکة دةخاتة بةرچاو. هةصبة

گثذانةوةيةدا، وةکوو تةواوي پةخشانةکاين هاوشـثوةی، پةخشـانثکي ئةدةبييـة لةسـةر     
دةربـارةی جثژنةکـة    -ئـاتثين، نـةک گثذانةوةيـةکي ذةسـةن      نوث -يؤناين شثوازی نوث

  بذواننة: لثکدانةوةی من لةم ژثدةرةی بةرةوةدا:
Historia VII (1958), 428-32(repr.in Griffith III, 290- 4. 
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سةير ئةمةية کة ئيزين ژن و منداصيان نةدان هةتا لةگةصيان بگةذثنةوة. بـةم  

ـ    وونةوة. ئةسـکةندةر  ـشثوةية زؤربةی ئةو زةماوةندانةی تـازة کرابـوون، تثکچ

بةصثنيي دا کة خؤی چاوي بة سةر زارؤکانةوة بـث و وةکـوو کةسـاين مةقـدووين     

بؤتةوة کة بؤچی ئةسکةندةر پةرةی بة ذايانبثنث و بيانگثذثتةوة وآلت. ئثستا ذوون 

زةماوةندي نثوان تـوخم و تؤرةمـةکان دابـوو؛ ئـةو منداصـي دةويسـت. منـداآلنی        

ذاستةقينةی لةشکرگا کة خاوةين هيچ نيشتمان يان هةستثکي نةتةوةيي نةبوون و 

ذؤژهةآليت بوون نـة ذؤژاوايـي. پادشـا بؤيـة ئةوانـةی      دا نة  بة باری کؤمةآليةتی

بثنث کة سةر بـة هـيچ شـوثن و     ة دةيتواين سپايةکی وايان لث پثکدةويست چونک

ثک نةبن جگة لة پادشا. جا بةم شثوةية دةيتواين بةرةنگاری ئةو کثشـانة  کةس هيچ

وونة گرث و کؤسپي سةر ذثگای. هةروةها زةماوةندي ديوانـداران و  ببثتةوة کة دةب

فسةری پايةبةرزی لث بکةوثتـةوة.  دةيتواين کؤمةصثک ئة فةرماندةکاين لة شووش

دا و دةيتواين بؤ داهاتوويةکي  ساص تثپةذيبوو بة سةر تةمةنی ۳۱ئةسکةندةر تةنيا 

ساصي بةرهةمي هةوصةکاين بـة   ۵۰دوور گةآلصة دابذثژث. کاتثک دةگةيشتة تةمةنی 

  .١چاوي خؤی دةبيين

ی مريهةرمث بة »ئاترؤپات«بةرةو ئيکباتان بزووت و لةوث  ئةو لة ئؤپيسةوة

د کة کؤمةصثک چةکداری تةواو تؤکمة و تةياری کر لثوگوذی و دآلوايي پثشوازي  گةرم

. خودی ئةسکةندةر کةوتـة سـةر بـاوی گةمـة و     ٢لة هةرمثةکةی خؤی کؤکردبؤوة

                                                            

هةزار کةس بوون و جــثی گــومانة؛ چـــونکة   ۱۰، دةصث منداصةکان 110.3ديؤدؤرووس -١
هةزارة بةرةوماص بوونـةوة.   ۱۰زةوجيبوون و کةوابث ئةو  هةزار پياو لةگةص ژناين ئثرانی ۱۰

ذاپةذين و ذةوگةيةکي ذثک لةوثوة بةرةو ئيکباتان دةخاتـة  نووسةر دةصث ئةوان لة شووش
  بةرچاوان و ذةنگة بةگوثرةی گثذانةوةی باوی سةرةکی داذثژرابثتةوة.

٢-A.VIII.13 ذا هثناويةتی). لةبةروةی ئـةم کـارة    (هةر لة ذووي يةکثک لة سةرچاوةکاين
بةئانقةست ئةوتؤی کردبـث.  وذةزم و ميوانداريي بةربآلو، ذةنگة  بةشثک بوو لة کؤذی بةزم

ذةنگة سةرينچاوةی زؤرثـک لـةو چـريؤک و بةسـةرهاتانةی کـة سـةبارةت بـة ديـداری         
  گثذدراوةتةوة، لة زمان سةرچاوةی ناذؤژهةآليت داکةوتنب. ئةسکةندةر لةگةص ئامازؤنةکان
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ـ ة مةينؤشــادماين و لـو شاری و بوو بة بةشداری کؤذی بةزم و شادی ــي دا  یــ

هةصثنا و لثکدالثکدا پياصةی فذ کردن. لة جةنگـةی ئـةم زگـةذؤيی و تـام و      ی لثپث

فايستيؤن مرد و گوتيـان بـة ئـارةق دذاوة. نـةماين زةبرثکـي      ثچثژانةدابوو کة ه

  وثنة بوو کة لة ئةسکةندةر وةشا. گورچووبذ و بث

وبث، بةآلم تاقة ئاواصي سةردةمي منداصيي نةبو ئةگةرچی ذةنگة هثفايستيؤن

ـ     وو. گـةلثک  ـکةسثک بوو کة بةذاسيت زؤری پثوة بةسـترابؤوة و لثـی نيزيـک ب

چريؤک و ئةفسـانة سـةبارةت بـة نثـواين ئـةم دووانـة سـازثندراون کـة هـيچ          

دا يـةکثک   مثژوونووسثکيش بةرهةصستيان نةبؤتةوة. هثفايستيؤن بة باری سياسي

ئةسکةندةر  ،ارةـةم کـو لة چاکةی ئ لة ذثبةراين هةصگةذانةوة بوو دژی فيلؤتاس

دا کـةوتين نـةرييت    پلةی پثهةآلبرد و هةصيکثشا. هةر ئةويش بوو کة دابی بة چؤک

خؤش  باو و ذثی بؤ داذووخاين کاليستثنثس ةلة حاند ئةسکةندةر کرد ئثرانييةکانی

سةملاندی کة سةربازثکي ذاستينةية و بوو بة سةرکردةيةکي  کرد. ئةو لة سؤغديانا

تثنةپـةذی.  ذکةبـةری سـةرةکيي    سةربةست، ئةگةرچی پلةی لة پلةی کراترووسی

بةذقةی نثوانيان دةنگي داوةتةوة و واديارة دةبث پادشـا بؤخـؤی تينـی دابـن،      قذ

) دةصث هةرگيز شةذ و تثکگرياين نثوانياين Alex. 47.9( پلووتارکئةگةرچی وةکوو 

دا ئةگةرچی ئةسـکةندةر بـةدص هثفايسـتيؤين خـؤش      بؤ قبووص نةدةکرا. لة ذاسيت

جةختی لةسةر دةکاتةوة، بةآلم نةيدةويست لة بـريی  يش »پلووتارک«دةويست و 

کراشة کة پادشاوة دةسةآليت ئاوا پةرةی گرتووة و ئاشبةرثتةوة کة لة سايةسةری 

ديسانيش  هةصبةتدابث.  هثفايستيؤنيش لةوةی زياتر نةدةويست کة لة پلةی دووهةم

بـوو   هةروةک ديارة، تةنانةت بؤ ماوةيةکي زؤريش شةريکةدةسةآليت کراتـرووس 

ی مةزنـةوةزيری يؤنـاين ناخؤشـی دةويسـت، کـةچی      »ئوومثنثس«لةم پلةيةدا. 

ناخؤشـي  هثفايستيؤن لةگةص ئةو پيالنگثذةی  سکةندةر ذثی نةدةدا کةديسانيش ئة

دةويست، تثکةوث. سةرةذای ئةمةش، ئةسکةندةر پاش ئةو سةردةمة شثواوةی کة 
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دا پتری پـاص پثـوة دا و    بارانبةدی هات، بة هةموو  دوابةدواي ذاپةذينی هيفاسيس

استووة. کراترووس ئةگـةرچی پيـاوثکي   بذوای پثکرد و زانی کةسايةيت و پلةی پار

وةفادار بوو، بةآلم تامةزرؤی کةسايةيت و هةصوثست و ذثبازی ئةسکةندةر نةبوو. 

ئةوةنـدةی ديکـةيان    دا، زةماوةنـدةکاين شـووش    بة النی تاکةکةسـی دا، لة ئاکام

ترووس دا بؤ يةکةم جار پلةی لة کرا هثفايستيؤن بةرةو سةر برد و بة باری سياسی

تثپةذی. واديارة لة شووش کراية فةرماندةی سوارانی هاوذکثف و بوو بة چيليارک، 

پثـی دةگـوترا    بـة پارسـی   دا ئةم وشةيةی کـة لـة سـةردةمي هةخامةنشـييةکان    

گومان يةکثک لة پايةبةرزترين  و سةرکردةي پاسةواناين مريی و بث» هةزارپاتيش«

  .١ةسةآلتداراين ئيمپراتؤری بوود

سـيت  ثهةصو هةر دوای ئةوةی خثرايةکي ئةسکةندةر بة قازاجنی هثفايستيؤن

و سةرةجنام مالنةی ئةم دوو کةسة کؤتايي  نثردراية مةقدوونيية کراترووس ،گرت

تـرووس لـة بارگـای مـريی، کرايـة      پثهات. بؤ قـةرةبووی پلـة و دةسـةآليت کرا   

پلةيـةکي يـةکجار بـةرز و     سةرکردةيةکي سةربةخؤتر کة بةپثی نةريتی مةقدوونی

بةشکؤ بوو. نثردرانةوةی کراترووس هـةلی بـؤ ئةسـکةندةر ذةخسـاند هـةتاکوو      

بـوو، ببذثتـةوة.    ، کة يةکثک لـة سـةرداراين زةمـاين فيليـپ    کثشةی ئانتيپاتثر

لة ئانتيپاتثر کردةوة، بةتايبـةت  غايلةی کة دةيزاين ئةسکةندةر دصی  ئؤليمپياس

ذؤمبرکـث.  ، نةيهثشت ئاگری ناخؤشةويسـتی  و پارمثنيؤ دوای کوژراين فيلؤتاس

ـ        ئؤليمپياسسةرةجنام  ی ؤـئةوةندةی تني بـؤ هثنـا کـة بـةناچاری لـة جثـی خ

ان ووازی هثنـا و بـةرةو بـا    ،ئةوةی ئةسکةندةر دةسيت تثوةردابث هةصکةندرا و بث

ـ دا جثگة و پثگةی ئانتي ی نيشتمانی. لة ذاستی»ئثپريووس«بؤوة و گةيشتةوة  اتثر پ

                                                            

؛ دةربــارةی A.VII. 122 ; Plutarch, Eumenes 2 ، بــذ:ســةبارةت بــة ئــوومثنثس -١
؛ هيچکام لة سـةرچاوةکان ئـةم   Plutarch, Eumenes 6;D.11.2;P.47(Cit)، بذ: کراترووس

ثکـی بـة   »مةزنـةوةزيری «تـةواوي دةسـةآليت    مةبةستةيان نةدرکاندووة کـة هثفايسـتيؤن  
 .  IV، ةر لة بابلدةستةوة بووبث. بذ: بةتايبةت، شاچثرمثيةر. ئةسکةند
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دوای گةلثک ساص حکوومةيت نيمچةسةربةخؤ ئةوةندة بةهثز بوو کة هةتا زةمـاين  

  ، کةس نةيدةتواين خؤی تثهةصقوتثنث.شووش گةذانةوةی ئةسکةندةر بؤ

جارثکي تر بةخت ذووی تثکردةوة و وةکوو هةموو هةميشة بذيارثکي پتةو و 

لثخـراوة و تـاواين    ةوة هةواص هات کة ئانتيپـاتثر »ئؤپيس«يةکالکةرةوةی دا. لة 

بـؤوة کـة يـةکثک     و خثرايةکی ذوون سةرکوتکةرانةی يؤناين خراوةتة سةر شاين

حکوومـةيت تـرس و    کةسـثک لـة   . هةر١هةية گوثی بؤ سکاآل دژی وی کلؤر کردبث

بةآلم خؤ ئانتيپاتثر  ؛دا ژيابوو، چاکی لةم ذةوت و ذثبازة و ئاکامي دةزانی تؤقاندن

کةوتـة   يـه هـةر بؤ نةبوو کة تةواو لة ژثر ذکثفی شادا بث،  مريهةرمثثکي ئاسيايي

 هةصسووذان و خؤنواندين سياسی و تثکؤشا هةتا پلةی خؤی بپارثزث و کراترووس

 لة تةمای لثخستين پةژيوان بکاتةوة. کاتثک ئةسکةندةر مانگی ژووةن (جؤزةردان)ی

يية چاوةذوان مابؤوة و ئانتيپاتثر وةکوو کمرد، کراترووس هةروا لة کلي ۳۲۳ ساصی

  بة دةستةوة بوو.  ةسةآلتةوة جصةوی کاروباری مةقدوونييةیذابردوو بة د

ةنگـةدا کـة ئةسـکةندةر تـةمای     جذاست لةو  مردنی لةنةکاوي هثفايستيؤن

ـ  ـ ـگرتبوو پلةی پثهةآلبرث و بيکاتة کةسی دووهةمي ئيمپراتؤری، هةم ب ودی ـؤ خ

شا بة زةبرثکي قورس و گورچووبذ دادةنـدرا.  دا بؤ پاد خؤی و هةم بة باری سياسی

ئةسکةندةر زؤری پث داترووسکا و پةژارةيةکي قووص هةصيگرت. کةخيودايةکي ناردة 

ی بـةرةو پلـةی   وکـردو  دؤسيت کؤچ رثی ئامؤن و داوای کرد کة ئيزن بدکاهينانالی 

ا بؤ دةر فةرماين دن هةوراز بةرث، بةآلم بة نةخثر وآلمي درايةوة. ئةسکةيتخوداية

ذی ـبؤ ساز بکرث و ب ياد و بريةوةريي هثفايستيؤن نثژگةيةکی شکؤمةندی لة بابل

) دةصث پادشا فةرمانی دا XVII.114.4( ديؤدؤرووسهةزار تاالين بؤ تةرخان کرد.  ۱۰

                                                            

. لةمـةذ  IX ،۳۶-۴۰» هارپالووس«سةبارةت بة مةبةست و ذووداوةکاين دواتر، بذواننة:  -١
  .۱۰۵، ةوة بذواننة: هاميلتؤن»ئؤليمپياس«
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کة ئاوری پريؤزی فةرمانذةوايةيت لةسةر نثژگةی پةرستگای هةصبکرث، هـةروةک  

  .١ی کة پادشايةک مردبثئةوة

ی دا. ئةم »کؤسائيان«ئةسکةندةر پاش ماوةيةک تازيةداری، پةالماری هؤزی 

دا دةژيان، هةروةک هؤز و خثآليت  هؤزة کة لة مابةينی کثوةکاين ئيکباتان و شووش

بةخؤ بـوون. ئـةم   ، نيمچةسـةر دا ديکةی ئثراين لة سـةردةمي هةخامةنشـييةکان  

پةالمارةش هةروةک زةبروةشاندنةکاين پثشووی دةچوون کـة دژی عـثاليت تـری    

سـةربازی و   ئةجنامي دابوون و لةسةر تةوةرةی سةپاندين باری خؤرنشيين ئثران

ةيان قذی لـة پيـاوانی خسـنت و تـاقی     جار ئةمبةآلم واديارة  ؛ئيداری هةصدةسووذا

دا کرانـة   ) ئةوان لة پثنـاو ذووحـی هثفايسـتيؤن   Alex,72(دةصث پلووتارکبذين.  لث

، هةصةية ئةگةر بثتوو المان قوربانی. هةروةک تثپةذينةکةی بة ملستانی گثدرؤزيادا

بةتايبةت لةم قؤناخةدا قةيل ئةسکةندةر چونکة  بووة،» ئاوةزمةندانة« کارثکیابث و

  .٢گي هةصفذيبوونئاواي زؤر لة ئاتة

، ةزسـتان وةرزی پةالمارةی  دا، ذةنگة هةر پاش ئةو۳۲۳لة سةرةتاي ساصی 

 ی دجيلـة رکةوتةذث. پاش ئةوةی لـة ذووبـا   ئةسکةندةر لة شووشةوة بةرةو بابل
                                                            

ـ  ) دةصث تةنيا ئيزين ذثVII.14ئارريان ( -١  ؤدؤرووسوذةمسي پاصةوانةيت درابوو، بةآلم دي
وذةمسي يـةزدانيي بـؤ بگـريث. پلووتـارکيش هـةر باسـي        پثی واية ئامؤن ذثگةی داوة ذث

بةگشـيت و  » ئـاگري فةرمانذةوايـةيت  «). سـةبارةت بـة   ۷۳وذةمسي پاصةوانةيت دةکـا (  ذث
. ديـؤدؤرووس دواتـر تووشـی    ۳۸چؤنيةتيي ئةم ذووداوة، بذ: شـاچثرمثيةر، هـةمان، ل   

  کردبث. بووة و دةبث سةرچاوةکاين وايان لثخةياآلت 
) قؤصي VII.15.3لة اليةن ئارريانةوة ( واوثدةچث کة ئاماژةی سادة و ساکاری پلووتارک -٢

بةرپةرچی نةداوةتةوة و دةصــث ئةسکةنــدةر هةوصـي دا     لةسةر کثشراوة و نثئارخووسيش
لة سةرسةرةوةی هؤز و خثآليت ديکـة   بکا و ناوي کؤسائييةکان هةتا خثآليت کؤچةر بنةگر

خؤی دةنواند. نثئارخووس ناصث دوای شةذثکی چل ذؤژة چةنديان دةرچووبوون و لة مـةرگ  
بـة   هةمـةدان » شـثرةبةردينةي «خةلةستبوون، هةتا نيشتةجث بن. هثنـدثک اليـان وايـة    

داتاشـراوة و بؤچـوونثکي جثگـای     ر و بة ياد و بريةوةريي هثفايستيؤنفةرماين ئةسکةندة
  سةرجنة، ئةگةرچی هيچ بةصگةيةکي پتةو بؤ سةملاندين لة ئارادا نيية. بذ:

 (H. Luschey, AMI,I, 1968,115-122). 
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کـة   ، واتـة پثشـةوايانی ئـايينی بـوو    پةذييةوة، تووشی شاندثکی کلدانييـةکان 

د خؤی نةکا بة کر لثةوة داوايان »بةعل«وذووی دةهاتن. ئةوان بة ناوي يةزداين ةبةر

دا بچث. بثتوو بـة گـوثي    نثو شاردا و ئةگةر هةر پثداگريشة، با بة باصي ذؤژهةآلت

ان گريؤدةی زؤنگاوان دةبؤوة و نةيدةتواين دةرباز بث و هةروةک پثيان گوتبوو بکرد

ةلثک دواتر کؤمةصثک نةقص و نةزيلـةی سـةبارةت بـة    لةذثوة سةری تثدادةچوو. گ

وپؤی زمـان تةنـدران و باوةذيشـيان     هاوثژی و ورياکردنةوةی يةزداين بة تان فاص

و  دةگثذثتـةوة، واوثـدةچث کـة مـردين هثفايسـتيؤن      ديـؤدؤرووس پثکرا. وةکوو 

ةم باوةذةی چاند کة دةبـث بذانـةوةی   ی ئوداخورپانی ديار و بةرچاوي پادشا، تؤ

ژياين خؤشی هثندةی نةمابث. هيچ شتثک نةيدةتواين لة مـةرگ بيپـارثزث. ئـةو    

ـ      ـ ـبةناچار پةيوةنديي نثـوان خـؤی و هثفايسـتيؤنی وةکـوو تثکةص واين ـی و نث

، دةخاتة بةرچاو و خةصکي ديکةشی ئاخيلؤس و پاترؤکلؤسی نثو شوثنةواری هؤمثر

ئةم کارة دةبث دصةذاوکةی ئةويش و ئةوانيشی لـة  ةدان کة ئاوای بةدی بکةن. هان د

گرتنةوةی ئاوا باوةذيان  فاص هةر بؤيةپثهةآلبردبث،  بابةت نةمانی هثفايستيؤنةوة

 نووسرانةوة وپثدةکرا و پاش ئةوةی بة ذاست وةردةگريان، دةماودةم دةگةذان و بؤ 

  .١دة دةکرانتؤمار کران ئاما

، يـانی  ومةرجةدا ئةسکةندةر قسةی کلدانييةکاين بة ذاست وةرگرت لةم هةل

پثـی   بـة شـوثن   ئارريـان سـةملاندی.   ئارريـان ذةنگة زؤر زياتر لةوةی کة دواتر 

چـوار ذؤژی لـة باصـی     سـث  ) ذؤيشتووة و دةصـث: VII.17.5fدا ( لووسووئاريستؤب

غـةدا پثـی نايـة شـار. بـةگوثرةی      ذؤژهةآلت پث خاياند و پاشان بة ذةوگةی قةدة

ئةسکةندةر ماوةيةک چاوةذوان مايةوة هـةتا خـؤی لـةو     ديؤدؤرووسگثذانةوةی 

و شومة بدزثتةوة کة بؤيان دانابوو. تةنيا زةمانثک پثی ناية شار  چارةنووسة تاص
                                                            

ـ    .A.VII.18f;P.73fسةبارةت بة نيشانةکان، بذ: -١ ارةی ،لةگةص چةند ژثـدةری تـر. دةرب
  ،لةمةذ ورياکردنةوةی خودايانةوة، بذ: A.I.121;VII-14.4، بذ: »ئاخيلؤس«

A.VII.16.5f;D.112;P.73. 
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ئةگةر بثتـوو   .ومثتؤآلين هاوذثي دصيان دايةوة و گوتيان هيچ ناقةيکة دؤستان و پ

،دةبث ئةمةشی خبةينة سةر کة ذةنگة هةر ئةوان بؤيان ذوون نيئةم خاصة بسةملثن

ی، چونکة ئةوان لة سازکردنی ئةو رکردبثتةوة کة پثشةواياين دينی بؤية بوونة ذثگ

ئةسکةندةر فةرماين دابوو، کةمتةرخةمييان نواندووة. ئةگةر المان   پةرستگايةدا کة

گرةوة چـاوی لـث بکـةين.     ذاسنت، دةکرث وةکوو بةصگةيةکي عةقصوابث ئةم قسانة 

بةو شـثوة لثصـةی کـة     -»دا بؤ بابل لة ذثگای گةذانةوةی خؤی«چونکة ئةسکةندةر 

 ئارريـان نثردراواين دةرةکی کةوتووة.   چاوی بة کؤمةصثک لة -باسی دةکا ئارريان

)XVII.15 ( ديؤدؤرووس) لةگةصXVII.113 بة چةشـنثکيان گثذاوةتـةوة.   ) هةرکام

واية دةبث لة جثگايةکی نثوان ئيکباتان و بابل تووشی بووبن، بةتايبةت  مرؤض پثی

دةصث ئةسکةندةر ئـةو   ديؤدؤرووسدا  کة ديارة بةرةو بابل ذثی داگرتبوو. لة ذاستی

دةمةی هثندثک هاتبؤوة سةرخؤ، لة بابل چاوي بة نثـردراوان کـةوت. لةبـةروةی    

ـ ـئثمة بةئاشکرا لةم قؤناخسةرچاوةکاين  ـ ـواوی  و هاصـةدا شث ـ ـؤزک دا ـانيان تث

رث و ذةنگة ئاوةژووکرانةوةشـيان بـةخؤوة ديتبـث، زؤر وثـدةچث کـة      ـبةدی دةک

 ديؤدؤرووسلة دةرةوةی شاری بابل چاوي پثيان کةوتبث، چونکة  ئةسکةندةر ذاست

ةزی کرد هـةتا  دةصث ئةو لة دةرةوةی شار و لةسةر ذثگای بةرةو ئيکباتان لةشکرب

  ساز بپارثزث. خؤی لة چوونة نثو شاری چارةنووس

کاتثک سةرةجنام پثی ناية شار، ذوون بؤوة کة ئـةو قسـانةی کردوويانـة    

. شا پاش ديداری لةگةص نثردراواين يؤنـاين،  ١بنةما بوون هةموويان پذوپووچ و بث

. ئةوسا بستان لةشکری دا بؤ پةالمارداين قورس و گراين عةرةينفةرماين تةيار کرد

هـةتا ذادةيـةک بؤيـة بـوو چونکـة      گومـان   بةجثهثشـت و بـث   سةرلةنوث بـابلی 

ــگؤي وةدی ــةهاتين پثش ــةکانين ــة  ي کلدانيي ــتبووية دص و ه ــؤخژنی خس اوی و نئ

ر دةيهةويست نيشانی بدا بة ساغ و سآلمةتی سةرقاصي کاری خؤيـةيت. ئةسـکةندة  

                                                            

  ).VII.22-1يةکان ( نةهاتين پثشگؤيي کردنةوةی وةدی ئارريان دةکةوثتة سةر باری شی -١
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سواری گةمث بوو هةتا پثيدا بذوا و بزانـث بـوار و    لةسةر لثواری ذووباری فورات

دةبنةوة يان دثنةوة سـةری و دةسـتثک بـة     و پؤپ لث گةی لة کوثن و چؤنی لقباز

ناوچةی بةرةوةی ذووبـاری    دا بثنثتةوة. پاش ئةوةی لة سةروذووی زنةکثشةکانی

کارةکاين لةشکرکثشانی سةر  هةتا بنة بة ةوة بابلفورات شارثکي ساز کرد، گةذاي

) VII.22,2( ئارريـان  عةرةبستان بثنث و زؤر خثرا هةمووی ذاپةذاندن. لثرةداية کة

گاصـتةی چـارةنووس دةشـوهبثنث و دةصـث لـةم کاتـةدا بـوو کـة          ذووداوةکان بة

و ذةنگـة پثشـتر    نثردراواين يؤناين هاتنة الی و وةکوو خودايان ذثزيان بـؤ دانـا  

ببةخشرث. هةصبةت ذوون  بذياری ئةمة درابث کة ئةسکةندةر گةوهةری خودايةتی پث

د بيسـةملثنث،  کر لثنيية کة ئةم کارة لةسةر ويسيت خؤی کراوة يان ئةوان تکايان 

. ١چونکة چةند مانگثک لةمةوبةر هثندثک شاری يؤناين بذياری خؤيان لةسةر دابوو
                                                            

ــة خــودازانينی ئةســکةندةر، بــذ: بالســدؤن  -١ يــةتيي ئيزةدا: «ســةبارةت بــة پرســی ب
. نووسةر هـةر چةشـنة داخـوازيی ئةسـکةندةر سـةبارةت       I,(1950)، مثژوو  »ئةسکةندةر

 بةوةی کة بة خودای بزانن، دةباتةوة پـاش و بةصـگةنامةکان وةدرؤ دةخاتـةوة. بيکثرمـةن    
)Athenaeum XII,1963,70ffئةوة بووبن خوازياری  ) دةصث مةبةستثکی ناذاستة کة يؤنانی

و کةسانی تر سةبارةت بة  ، ويلکثنئةسکةندةر بگاتة پلةی خودايةتی. بؤچوونی کؤنی تارن
فةرمانی ذاستةوخؤی ئةسکةندةر کة گوتوويةتی دةبث بة خـودای بـزانن، ئثسـتا نـامؤيي     

يـةنگريان هـةر   دةکرث، چونکة لثکؤصينةوة تازةکان پثی ذازی نني. کـةچی ديسـانيش ال   لث
 .F.Taeger, in the Sacral kingship (Leiden 1959)394ffهةية؛ بؤ وثنة: 

) VII.23.2کردنــةوةی وردی دةقــی ئارريــان ( جــا لثرةدايــة کــة لثکدانــةوة و شــی
) (AJAH IV,1979, 3-5( يانـةدا فرثـدريکس مثيـةر    سةنگباييي خؤی دةنوثنث. لةم دوايـي 

ةوة و دةصث: نثردراوةکانی يؤناين، بةذاستی پيـاواين پـريؤز بـوون و    کةوتؤتة بةصگةهثنان
هاتبوون کة وةکوو خودايةک پةسين ئةسکةندةر بـدةن و بيپةرسـنت. پاشـان دةگاتـة ئـةم      

بـة بـذوای مـن    » هثنـدثک لـة کارةکـاين ئةسـکةندةر بةذاسـيت واوثـدةچن.      «ئاکامة کة: 
ــة   ــرةدا زؤر سروشــتی نيي )؛ .The dification , x,54ff(لثکدانــةوةی دةقــی ئارريــان لث

ئةسکةندةر بةپثی فةرمان يآن تةنانةت تةمايـةکي خودبةسـةر نةيويسـتووة هـةتا پلـةی      
بـةرةودوا) کـة يـةکثک لـة      ۶۳خودايةيت هةورازی بةرن. هةصبةت پـثم وايـة (هـةمان ، ل    

دا دةگاتـة پلـةی    بةصثنييةکاين خودای ئامؤن ذةنگة ئةمة بووبث کة سـةرةجنام لـة ژيـآنی   
مةبةستثکي ذاست و حاشاهةصنةگرة کة ئةسـکةندةر بؤخـؤی    الی واية  ودايةتی. بيکثرمةنخ

  مةيلی لةم کارة بووة.    



  ئةسکةندةر دةگاتة ئثران/  ۵۳۲
 

باوةذپثکراوانةی بة چاوی خؤيان ديتوويانة، لة ماوةی  بةگوثرةی گثذانةوةی ئةو

دا  دا، ئةسکةندةر لة کايت ميوانـداری »هثفايستيؤن«ذؤژان و مانگانی دوای نةمانی 

ـ ١وبةرگی فرةچةشين خودايـةتی پؤشـيوة   جل ـ ـ. دةرب ـ ـازبوونی ل ـ ـة چن ةو ـگ ئ

ـ ـرةی بريؤدةی بث، وــابل گــچارةنووسةی بذيار وابوو لة ب ر ـةرز کردةوة و پت

  پةذموو هةتا هةوثين بة خودابوونی چاکتر تثدا پثزگرتوو بث. دا ة خؤیـب

مريهةرمثي  سثستاسیووبةپثی بذياری پثشوو چاوي بة پثئ هةروةها لة بابل

ي خثآليت دراوسـثي  کة هثندثکيان ئثلجاذ -هةزار سةرباز ۲۰کةوت کة وثذای  پارس

کـةم لـة ئاسـتی     گةيشتة خزمةت ئةسـکةندةر. پارسـييةکان، النـی    -پارس بوون

ـ   کاربةدةستان و سةرؤکانی خؤيان ازةيان وةفـادار  ـدا، سةبارةت بة حوکمـداری ت

بــوون و چونکــة داب و نــةرييت ذةچــاو دةکــردن ياريــدةيان دةدا. پادشــا ئثســتا 

دا بةدی بثنث کة لةمثژ بوو گةآلصـةی   ینثو ذيزی هثزةکان دةيهةويست چاکسازی لة

 ۱۶تثکةص بکا و پةلی  و مةقدوونی بؤ داذشتبوو. ئةو تةمای وابوو شةذکةراين ئثرانی

چواريان مةقدوونی و فةرماندة بن و ئـةواين ديکـةش ئثرانـی.     بثنث کة کةسی پثک

دةرخيسـتبوو،   -و ئـؤپيس  ووشکةم لة ش النی -جار ئةسکةندةر هةروةک چةندين

بة مةزنتر دةزانی، بةآلم الی وابوو ئةم دوو گةلة دةتوانن  ئةگةرچی مةقدوونييةکانی

دةسةآلتةکةی بپارثزن و دةستةبةری حکوومةتةکةی بن. وثناچـث ئـةو ذثکخسـتنة    

دژواری دةيتوانی باشترين مثرخاسانی تازةی تةواوي سپای گرتبثتةوة، چونکة بة 

ئـةم کـارة وةکـوو ئـةزموونثک خبةينـة       وا باشـترة  . بکا بة قوربانی ئةم گةمةية
                                                            

) باسی بةذثوةچوونی شانؤيةک دةکا لة ئيکباتان کـة  Jacoby, II 3,126 f 5ئثفيپووس ( -١
ر بـوو. ئثفيپـووس چةنـد بابـةتثکي     تثيدا بةشـدا  يةکثک لة سةرناسترين دوژمنانی ئاتثن

و ئةسکةندةر نووسـيوة. چةنـد بذگةيـةکي ئـةم مثـژووة       سةبارةت بة مةرگی هثفايستيؤن
ذووداوةکاين مابةينی ئةم دوو مةرگة لة خؤ دةگرن. واوثدةچث نووسةر سةرةتا لة خزمـةت  

اوة. ئةگـةرچی کتثبـة   ئةسکةندةردا کاری کردووة و پاشـان قةصـةمي بـؤ بـةتليمووس گثـذ     
يةکـةی وةکـوو گثذانـةوةی شـانؤ دةچـث، بـةآلم دةکــرث بــة شـاهيـدثــکي           مثژوويي

  باوةذپثکراو دابندرث.
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بةرچاو. هةر چؤنثک بث، ئةم ذةوتة هةر دوای نـةماين وةالنـرا و هثـزی تثکةصـة     

هةرگيز نةچووية مةيدانی شةذ و بةرةنگاری. هةر دوو گـةل پثيـان خـؤش نـةبوو     

بةآلم ديـارة کـة ئةسـکةندةر     ؛ ة بکوصث يان لة يةکتر متوربة بکرثندانوويان پثکةو

ـ  جارث توانيبووی ناذةزامةنداين چاالک بثـدةنگ بکـا و بـة سـةريان     ث و ـدا زاص ب

گومان ئةسکةندةر ئةم تثکةآلوييةی  نامؤيي و بثزؤکيي هةردک الی بردةوة پاش. بث

ةر شاين خؤی دةزاين و گةالنی، هةروةک سازاندين کؤمةصةی شارانی، بة ئةرکی س

  . ١هةسيت دةچؤوة سةر ذاسپاردةيةتيي يةزدانی

لة گةرمةی خؤ سازدان و تةياربوونی لةشکردا بة مةبةسـيت کشـان بـةرةو    

کـةم   ، لةپذ ئةسکةندةر نةخؤش کةوت. وةکوو ديارة ئةم هثرشـة النـی  عةرةبستان

  -يةن نةتةوةيـةکي سـةربزثو  هةمووی بة ئاماجنی ناسراين خودايةتيي خؤی لة ال

. ئةسـکةندةر لـة ئـاخروئؤخری    ٢ئـةجنام نـةدةدرا   -يان وةکوو وا گثذدراوةتـةوة 

دا ئةوةندةی مةی پثداکرد و بة زگةذؤيي وةبةری دا کة پثی نـةخؤش کـةوت    تةمةنی

ی ۳۲۲ی جؤزةردان)ی ساصي ۲۰ی ژووةن (۱۰يان نةخؤشييةکةی خثراتر کرد و ذؤژی 

                                                            

دانـاوة، نـةک   » قارةمانانـة «سـازکرانيان بـة کـارثکي جثـی شـانازی و       يؤنانييةکان -١
ن، هةر چةنـدثک بـن (بـذ: ل    ژمارةی ئةو شارانةی کة ئةسکةندةر سازی کردوو». يةزدانی«

 دا )، سازاندين ئةو گشتة شارة هةتا ئةو زةمان لـة دنيـای يؤنـانی   ۱، يادداشيت ژمارة ۴۶۱
 Alexander and the Iranians" 18ff"لـةم سـةرچاوةيةدا:    وؤرس وثنـة بـووة. بـؤس    بـث 

پثداچوونةوةي ذيزةکاين سپای خؤی و  قبووصي کردووة کة ئةسکةندةر کةوتؤتة چاکسازی و
دا سـةپثندرابوو، بـةآلم گةآلصـةی     بة سةر شـاين  دةصث کةم کردنةوةی چةکداراين مةقدوونی

کردنةوةی هثزة پيادةکانی  گومان قؤناخثکي نالةبار بوو بؤ تاقی بث پةالمارداين عةرةبستان
 ئةم سپاية.

دا شکاندؤتةوة، سـةرةذای ئـةوةی    ناوونيشان کة بة الی ئةسکةندةری بثسةرچاوةيةکی  -٢
بةجث کردنی دةکـا، بـةآلم خـؤی لـة دةرخسـتين ئـةم پاصـنةرة         باسی بذياری شياوی جث

؛ ئارريـان   XVI.I.11، سـترابؤ «نائاقآلنةيةش نةپاراستووة. وةک ئةم سةرچاوانة دةصـثن:  
VII.20 «هةميشة پةسين ئةسـکةندةری   ة کؤنةوة ئاريستؤبوولووسذوون بؤتةوة کة هةر ل

  کة زؤريان وةباص بؤ سةرچاوةکانی کثشاوة.)   Jacoby 139 T 5داوة. بذ: 
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ــة ــة ق ــة هانــای،پ.ز. پــاش ئــةوةی ب ــزةدان نةهاتن ــةت ولثک ئي ي يمــرد. چؤني

وای کـرد نوقآلنـةی چةشناوچةشـن لـث بـدرثن و بـري        کی نةخؤشييةکةی کـارث 

ئةوانةی خؤيان بة جثگـرةوةی   هةر بؤيةهبارووژثن و پرسي پيالنثک بثتة گؤذ. جا 

و چةپصةيان تةقاند کـة بـة فيتـی     ؤدةزاين کةوتنة بةستثين شةذی بآلواندنی دةنگ

دا کراوة و هةتا ئثستاش ئةم بؤچوونـة اليـةنگری خـؤی     ژاری بة زاری اتثرئانتيپ

يـةوة بدرثتـةوة پـاش.     تةنيا بؤچوونثک بث کة بة دصنيايي بةآلم ذةنگة ئةمة ؛هةية

ئثمة نـازانني چؤنـة و    گومان ئةسکةندةر نةخؤشييةکي پثمردين پثوةنووسا کة بث

جثگرةوةی خؤی دانةنابوو. دةصثن ثکی بؤ کةس هيچکة دا مرد  و لة جةنگةيةک ١چيية

پياو. سةرةذای » ئازاترين«کاتثک لثيان دةپرسی کث دةبث ببثتة جثنشيين، دةيگوت 

ئةمةش واوثدةچث کة دروست بةرلة مردنی، ئةنگوستيلةی مؤرنةقيمی پاشـايةتيي  
                                                            

و ذاپـؤرتثکي  » پةذاوی بريةوةرييةکاين فةرمانذةوايـةتی «دةذواننة  ئارريان و پلووتارک -١
بة دوايني ذؤژاين ژيانی ئةسکةندةر دةخةنـة بـةرچاو. نثـوةرؤکي    تؤکمه و تةواو سةبارةت 

ژثدةرثکی ئةوتؤ قسة هةصدةگرث و ذثی دةمةتةقةی تثدةچث. زةمانثک ئةم بةصـگةية وةکـوو   
کؤبةندي کاری ذؤژانةی پادشا دادةندرا و توثژةران کةوتنـة پةسـن و پثداهةصـداين و هـةتا     

ئةگةرچی لة هـيچ شـوثنثک    -پةرةيان پثدا سةرةتای گووراين تةمةين بةرةوپاشيان برد و 
باسی نةکراوة. بةگشيت لـة ئثسـتادا ئـةم بةصـگةية زؤر بـة سـنووردار دةزانـن (ئثی.ئـی.         

، مثـژوو،   ) يان اليان واية هةصبةستراوة. (ئثص. پثرسؤنXIV ،۱۹۶۵ ،Iff، مثژوو، سامؤئثل
III ،۱۹۵۴-۱۹۵۵ ،ff۲۴۹۱۲۳-۱۱۷، وؤرس ةکی هثلثنی دادةنث. (ئثی. بـی. بـؤس  ) بة ساختةي 

CQ XXI ،۱۹۷۱     پثی واية بانگةشةيةکی دوای نـةمانی ئةسـکةندةرة. لـة ذووی ژثـدةرانی (
ی ۳۲۳ی ژووةنـی ساصـی   ۱۰:کـه هـةمان    ذا، ذثکةوتی مةرگی  ئةسکةندةر دةرکةوتووة بابلی
ی بـووة و  »سـثبةذؤ «دةصـث گوتوويانـة    ). ئثنگثصـس ۸زايينـة (سـامؤئثل، هـةمان،     پثش

ئةوةندةشــی ئــارةق خواردؤتــةوة کــة لثـــی پــيس کـــردووة. شــاچثرمثيةر الی وايـــة   
باسی دةکا؛ بةآلم » دا ئةسکةندةر لة بابل«ي تثکةص بوون و لة دةقی »سثبةذؤ«و » شثرپةجنة«

گومـان جثگـای    نذةنگثنن، بـث و دةيا دا دثنةخوآر  ئةو نةخؤشييانةی نووسةراين کؤن پثيان
  ی ژةهـراوی بـث. سـةبارةت بـة ژاکـوژکراين بذواننـة:       »سـترکنني «دصنيايي نني و ناکرث 

Great London, 1968), 255-8بة درثژی باسی ئـةو بؤچوونـةی    ۱۳۶ -۱۱۲وؤرس،  )؛ بؤس
کردةوة کة دةصث ژارکوژ کراوة. ئثنگثصس پثی واية نـاکرث ئةسـکةندةر لـة دةرمانـداوکراين     

بةتايبةت ئةگـةر   ؤی دذدؤنگ نةبووبث. دةنگؤی سةبارةت بة ژارکوژکراين پياواين گةورة،خ
دا  دا نةمردبان، دةهاتة ئاراوة و بة باری بانگةشة و چاووذاويش لة جةنگةی تةمةين ئاسايي

  دةکةوتةوة. قازاجنی لث
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نيزيک بوو، بةآلم نـاکرث  کة واديارة لة هةموو کةسی پتر لث  خؤی داية پثرديکاس

بصثی ئةم کارةی لة ذووی زانني يان نةزانينةوة کردووة. ئةسـکةندةر دوای نـةمانی   

بة شياوي پذ کردنةوةی کةلثنی بةتاصي بزانـث،   کةس هيچئةوةی  ، بثهثفايستيؤن

ئةرکةکاين ئةوی خستة سةر شاين پثرديکاس. هةرچؤنثک بث ئةمة پثرديکاس بوو 

ا کة لة د ی ئاصؤز و دژواری نثوان سةردارانیةی وثژمان و چذة و گوذـة قؤناخـة لک

کؤببوونةوة، تواين جصةوی کارةکان بگرثتـة دةسـيت و وةکـوو جثگـرةوةی      ابلـب

  پادشا پةسند کرا.

 و واوثدةچث کة ئةسکةندةر سةرةذای ذةنگذثژ کردين پةالمارداين عةرةبستان

دوو گةآلصةی پشکنني و دؤزينةوة، ئاماجنی ديکةشی هةبوون کـة بـة    داذشتين يةک

ئةم مةبةستانةی زانيوة و خؤی لة لثداين  ئارريانکةوتوونة تاريکايي.  وةالی ئثمة

ـ نة پاراستووة و مثژوونووساين تـازةش ئةوة آلنوق دة فاميـدةن کـة ذثبازةکـةی    ن

گةآلصـةی ذثکخسـتين نثوخـؤی     گومان هـيچ بةصـگةيةک دةربـارةی    بةرنةدةن. بث

ئيمپراتؤری و پتةواندين بة دةستةوة نيية. هةصکوتانة سةر عةرةبستان دةريدةخا کة 

ی سةدان ساص دواتر، وای پث باشتر بوو کة جارث لـة  »سثزار«چةشين ئةسکةندةر 

 نةبةسـتثتةوة. هةصـبةت ئـةو بـؤ    يانـةوة  ابـةو هةر شةذ و گةذان بگةذث و خـؤی  

ويةکي درثژخايةن خاوةين بريؤکة و گةآلصة بوو. واوثـدةچث خـؤی دةکوتـا    داهاتو

هةتا گةآلصةکاين پوختةتر بن و لة داهاتوودا پةيذةو بکرثن. ذةنگة لةشکرچييةکاين 

ساآلين دواتريش هةر بة شوثن شةذ و تثکهةصـچوونةوة بووبـان؛ ئةگـةرچی ئـةو     

بـذاوة هـةتا هةرمثـةکاين    کة ئةسکةندةر لثچريؤکانةی دواية داکةوتوون و دةصثن 

اصی ذؤژاوای دةريـای مةدينةرانـةش بگـرث، ناچنـةوة سـةر هـيچ بةصـگةيةکي        ب

گومان ئةوان هةر گةآلصـةی سـةرةتايي بـوون و تـةنيا ئةفسـةراين       ذاستةقينة. بث

بةآلم کاتثک ئةم پياوانة کةوتنة  ؛ی مةزنةوةزير دةيانزانني»ئوومثنثس«پايةبةرز و 

زاين و ناتةباييی نثوانيان بوونة کؤسـپي   زل بة ذقة و شکاندين يةکتر، خؤ مالنة و
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نة و وةالنران و هةرکـةس بثتـوو پةيـذةوي کردبـان، وةکـوو      آلسةرةذثی ئةم گةآل

پثرستثکي دوايني  چةکثک دژی خؤی هةصدةگةذانةوة. کةواية دةکرث بصثی پثرديکاس

دان  ی خسـتؤتة بةردةسـيت سـپا و بـة دةنـگ     گةآلصة گرميانةيةکاين ئةسـکةندةر 

بةشثک لةو پثرستةی بؤ پاراستووين کة ذةنگـة   ديؤدؤرووسهةصيوةشاندوونةوة. 

ــی  ــة ذووی دةق ــةی ل ــبةت »هريؤنيمــؤس«وثن ــگرتبثتةوة. هةص ــايي هةص ی کاردي

ز جةخت لةسةر ئةو گةآلآلنة دةکاتةوة کة زؤر بةرزةفذانة و دوورةئاوة ديؤدؤرووس

بوون. هةروةها ذوون بؤتةوة کة ئةو گةآلصة خةياصييانةی کة ئاوا گوورابوون، سپا 

پثی  بة ذاسيت وةرگرتوون و دژايةتيي کردوون. ئاوا بوو کة تةواوي نيشانة و شوثن

گةآلصــةکانی ئةســکةندةر لــة الپــةذةی ذؤژگــاردا کوثربوونــةوة و بــة الی       

  .١سانيشةوة کووژانةوةومثژوونو

 لة ةرچاوةيةکی باوةذپثکراو سةبارةت بة دژکردةوةی ئثرانهةروةها هيچ س

کة کؤمةص  ة. تةنيا ئةوةندةمان لث ذوون٢حاند ئةم سةرکةوتووانةدا بة دةستةوة نيية

                                                            
بـة   کة سيبثرت  E.Badian, HSCP LXXII, 1968, 183ff ، بذ:»دوايني گةآلصةکان«سةبارةت بة  -١

  .VIII.I). دةربارةی ذوانگـةی ئارريان، بذ: ۱۰و  Iچةواشةيي خستوويةتة بةردةستان (
دا بـوو کـة يـةکثک لـة گرينگتـرين کتثبـة ديارةکـاين         ی زايينـی ۱۰-۹تةنيا لة سةدةی  -٢

تاکورتثــک بــة درثــژی ذوانگــةی  زةردةشـيت کــة بــة زمــاين پةهلــةوی نووسـراوة، کــةم  
ةشتييةکان سةبارةت بة ئةسکةندةری دثوی چةپةصي دةخاتةذوو. ذاستة ئةگةر وای بـؤ  زةرد

بچني کة ئةم بؤچوونة سةر بة سةردةمي ساساين و ئةشکانيية و نيشـاندةری ذاسـتةقينةي   
بنـةی   ئةسـکةندةری چةپةصـي ذؤمـي کـة لـة ميسـر      : «تاصي سةرکةوتنةکاين مةقدوونيية

تابوو، بة مةبةسيت هثناين زوصم و زؤرةملي و شةذ و پةرثشانی و پـةژارة ذووی کـردة   داکو
کوشت و کؤشک و بارگای کاوالند و وآلتةکةی شثواند. تةواوي  ئثرانشارةوة. پادشای ئثرانی

و زةندةکانی کة بـة ئـاوی زثـذ لةسـةر کةوصـي گـا       » ئةضثستا«ئاسةوارةکاين دينی، واتة 
ـــووسرا ــی  نـ ــةم ئةســکةندةرةی ميسرنشــينةی دوژمن ــردين و ســووتاندنی؛ ئ بوونةوة ب

ــة    ــةو تةنانــةت گــةلثک ل ئةهرميــةنی و الديــن و هثالنــةی درؤ و ئاکــار شــةيتانيية. ئ
ــةمةندان و      ــن و دةوص ــارثزةری دي ــةداين پ ــةدان و مووب ــتايان، دادوةران، هريب مامؤس

شار دةميان تثکنا و کةوتنة گيـانی  ئاوةزمةنداين ئثرانشاری کوشنت. مةزنان و مريانی ئثران
 ←ا ذةنگي دايةوة. خودی ئةويش تثکشکا و بـةرةو دؤزةخ  د يةکتر و دوژمنايةيت لة نثوانيان
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بةگشتی نةکةوتؤتة سةر باری دةربذيين ناذةزامةندی. کاتثـک ئةسـکةندةر مـرد،    

                                                                                                                                                  

و ۱۹۴۳وةگرياوة) بـذ: ئثچ.دةبليـوو. بيلـی، ئاکسـفؤرد،     » نامة ئارداويراف«(لة » ذةوی.→
۱۹۷۱ ،151f ؛ هثنينــگIRAS,1944,136ثــژووی ئــاييين زةردةشــيت م ،؛ مثــری بــؤيسII 

)۱۹۸۲ ،(۲۹۰ )HO.I.VII.1.2.2aپثی دابی کؤنبـاوی زةردةشـيت    )؛ ناوي زذاوی ئةسکةندةر بة
  کراو. لث بؤتة چةپةص يان تووک

ذؤمييـةکی  «دا بـة   ئةوةی ذاسيت بث وةختايةک ئةسکةندةر لة کولتووری زةردةشيت
ة مـاوةی شـةذ و تثکهةصـچوونة    ناوی دث، دةردةکةوث کة لة ذةوتی زةمان و ل» ميسرنشني
سـةرکةوتووةکان و   دا لةگةص ذؤم و بيزانس و تةنانـةت واديـارة لةگـةص عةرةبـة     درثژةکان

پةالماردةراين ديکةی ئثرانيش لثيان شثواوة؛ ئةو پةالماردةرانـةی وةکـوو ئةسـکةندةر کـة     
دواتر ميسريشيان گـرت. تؤبصـثی بةذاسـيت تـةواوي      يان هاتنة ئثران پاش بةزاندين ميسر

ی ۳۳۰-۳۳۱ئةضثستا و زةندةکاين بة ئاوي زثذ لةسةر کةوصـي گـا نووسـرابنةوة و سـاآلنی     
جةمشيد، کة ئةسکةندةر گرتی و خاپووری کرد، پارثزرابن و لـةم هةرايـةدا    پ.ز. لة تةخيت

لة ئةستؤيانة بصثن واية يان نا، ئةگةر بثتـوو   تثداچووبن؟ پسپؤذاين دينی کةونارای ئثرانی
بتوانن بذيارثکي ئاوا بدةن، چونکة بؤ توثژةران ذوون بؤتةوة کة شـتثکی ئـاوا لـة ئـارادا     
نةبووة. ئةوةی ذاسيت بث ئةسکةندةر پادشای ئثراين نةکوشتووة و درؤيـة و ئـةو تؤماتـة    

ئثـراين خراونـة ئةسـتؤي     قورسانةی کة سةبارةت بة تةنگةتاوکردين کوثرانةی دينةکاين
بايةخن. هةرچؤنثک بث ناکرث ئةم کارانة قةومابن، چونکة هةروةک لة دةقةکةدا بامسان  بث

وشوثنی نثو بارگای مريی ذةچاو کراوة و هـةتا  ذادةيـةکيش   کةم هثندثک ذث کردووة، النی
درا و تةنيا  وذةمسی دينی هةر لة باو بووة و سةملثندراوة. (ئةوسا ئاگری پريؤز هةر نثص ذث

کووژايـةوة و ئـةويش بـة کـارثکي شـوم دانـدرا.) هةصـبژاردين         دوای نةماين هثفايستيؤن
ــی ــران پثئووسثستاس ــديي     ئث ــةوةی ناذةزامةن ــةرمث و دةنگدان ــة مريه ــت ب خؤشةويس

ةخا کـة نةتـةوة بـةزيوةکان سةرذآسـت و     کة ئثمة بامسان کردووة، دةريد مةقدوونييةکان
ــؤپيس  ــوون. ئ ــادار ب ــة شةريکةدةســةآليت   وةف ــث ئةســکةندةر دةيهةويســت بيانکات دةص

وزؤری لة شـانامةی   نامةوة هثنامان کةم مةقدوونيياين ناذازی. ئةوةی پثشتر لة ئارداويراف
 دا له سـةردةمي ساسـانييةکان   دا خراوةتة بةرچاوان. ئةم ذوانگة و تثذوانينانة »فريدةوسی«

و پةرةيان  بةدی هاتن کة دةياهنةويست بة ذةچةآلک خؤيان بةرنةوة سةر هةخامةنشييةکان
داذژان،  دا کـة عـةرةب   بة بريی نةتةوةخوازی دةدا و لة ذؤژگـاری پةيـدابوونی ئيسـالميش   

دةستةوة بوو. ئثمة لثمان ذوون نيية کة داخـوا ئـةم بريوبؤچوونـة لـة      بةصگةی چاکيان بة
دا گووراوة يان نا؛ بةآلم ئةوةی ذاسيت بث گـةلثک لـة پادشـايانی     سةردةمي ئةشکانييةکان

تثچوونی ئةم  ناودثر دةکرد، هةر بؤية گوماين ذث» خؤشةويست يؤنان«ئةشکاين خؤيان بة 
  مةبةستة لة ئاراداية.   
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اهنةويسـت ئـةم هةلـة شصـةژاوة     ذاپةذينی بةرچاو خؤيان نواند کة دةيتةنيا دوو 

لة  يتی بوون لة شةذی الميانرناين کردبوويانن و بؤبقؤزنةوة و هةردووکيش هةر ي

و سةرهةصداين ئةو گةلةجاذانةی بةرةو هةرمثةکان ذةپثچةک درابوون و لة  ئورووپا

تؤری بنةگر ببـوون.  شارة لةشکری و کؤچةرنشينةکاين باکووری ذؤژهةآليت ئيمپرا

بـث وةبـةرچاو نايـة.     هيچ جووآلنةوةيةک کة نيشانةی دژکردةوةی خةصکي ئاسيا

ين. ذگـةورةپياواين ئثـراين ذاپـة     کاتثک ئةسکةندةر لة هينـد بـوو تاقمثـک لـة    

ةکي ديکـةش  دووي يةکشکاند و  ي مادی»بارياکثس«ئاترؤپايت مريهةرمثي وةفادار 

، بة ديل گـريان.  ، لة جةنگةی گةذانةوةی لة هيندووستانةوةبة دةسيت کراترووس

دبن. ئةوةی ذاسـيت بـث   کر لثهيچ نيشانةيةک لة ئارادا نيية کة خةصک پشتيوانيي 

ثشـتر  بةگشيت ئثراين وةکوو مريهةرمث و حوکمدار بذوايان پثنـةدةکرا. هـةروةک پ  

ذةوابـوونی دةسـةآلتی خـؤی    بامسان کرد، ئةسکةندةر بؤ ئةوةی جةخت لةسـةر  

بـةآلم پـاش    ؛ گرتنوةر لثوةکوو پادشای مةزن، هثنانيية بةرکار و کةلکی  بکاتةوة

دا تثپةذی، هةمووی لة خؤی  هةوراز و لثژان  ئةوةی نثواين لةگةص مةزن و مريان بة

بـة مريهـةرمث دانـان:     دوو ئثرانيـي  جگة لـة خـةزووری، تـةنيا   تةکاندنةوة و بث

. خاصثکي جثی سةرجنة کة ئةسـکةندةر  ي پارسی»ئارتافرثن«ی مادی و »ئاترؤپات«

ي دادةنا و تةنانةت تاقمثکيشـی  يةزناين ئثرانــسةرةذای ئةوةی گةلثکي ذثز بؤ م

ةواناين تايبةتيي خـؤی، بـةآلم وةک مريهـةرمث بـذوای     خستبوونة نثو ذيزی پاس

ش هةروةک پثشينياين هةخامةنشـيی خـؤی   ــگومان ئةسکةندةري پثنةدةکردن. بث

ان بـة واتايـةکي   ـي -ي پارسی ــتةنيا تاقمثکي کةمی مةزنان بؤی دةرکةوتبوو کة

ـ  دا اناویرةيــقارودؤخی ــبذوايان پثدةکرث و بةتايبةت لة ب -باشتر ئثرانی  ؤ ـب

دا پتـر پيـاوثکی    پشت پث بةسنت نـابن. ئةسـکةندةر کـة لـة کاروبـاری سياسـی      

بةرچاوذوون بوو، تةنيا بذوای بة کةسانثک دةکرد کة لة کص دةرچووبوون و نرخ و 

  بايةخي خؤيان سةملاندبوو.
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و هـةم   بريمـان بـث کـه هـةم مثـژووی هةخامةنشـی       لثرةدا پثويستة لـة 

وکـةوت لةگـةص    دا بـة بـاری هةصـس    ةسکةندةر لة کؤتاييی تةمةنیهةنگاوةکاين ئ

. پثشتر بؤمان ١دةبث بةپارثزةوة خبرثتة بةرباس دا ئثران بزووتنةوةی نةتةوةيي لة

هيچ ذاپةذينثک خؤی نةنواند و بة شثوةيةکي تيژتثپةذ  ،دةرکةوت کة دوای نةماين

بـة دصـةوة    یيو نة مةقدوون ر نة ئثرانیباسی ئةو مةبةستةمشان کرد کة ئةسکةندة

نةدةنووسان و وةک يةک بذوای پثيان نـةبوو بـؤ وةرگـرتين پلـةی مريهـةرمثي.      

وةختايةک دةذوانينة کلکةی تةمـةنی، لثمـان ذوون دةبثتـةوة کـة تـةواوي ئـةو       

ودووبةآل بة  بة حاص مريهةرمثي داناون يان هةر ناومان نةبيستوون يان کةسانةی بة

خـؤی  گومثان ئاشنا بوون. ئةسکةندةر وای پث باشتر بوو بذوا بةو پياوانة بکا کة 

ی يوپـؤی کؤمةآليـةيت و لةشـکر    هةصيبژاردبوون و زؤر وثدةچث کة پثکهاتة و تـان 

، گرث و گـرفيت سـةر ذثگـای بـووبن و نةياهنثشـتبث ئـةو پياوانـةی لـة         ئثران

ةبوون، بةآلم بة ئـةزموون و لثوةشـاوةيي سـةرجنی پادشـايان     مةزنةوةجاخان ن

بريمان بث کة ئةسـکةندةر   ذاکثشابوو، دةستيان بگاتة پلةی بةرز. (چونکة دةبث لة

دا لةگةصيان، تـةواوي داب و نـةرييت بارگـای     وارچثوةی هةستان و دانيشنتـچ لة

                                                            

١-S.K.Eddy, The king  is Dead (Lincoln, Nebr, 1961), ch.2   ئةم نووسـةرة سـةری ،
دثنث و دةبا و تثدةکؤشث هةتا بزووتنةوةيةکي نةتةوةيي بؤ بةرةنگاری بدؤزيتـةوة، بـةآلم   

لةمةذ اليةنگری کردن لـة سـةرکةوتووان    قبووصی دةکا کة تثکذای چني و توثژةکاين ئثرانی
کةوتبووية نثوان و دابةش ببوون. نووسةر دةچثتةوة سـةر ئةفسـانةی    قةصشت و کةلثنيان

دا، هـةتاکوو  »شانامة« سةيروسةمةرةی ئثراين سةبارةت بة لة دايک بوونی ئةسکةندةر لة 
دا  ).لـة ذاسـتی  f۷۳ي کؤذ و کؤمةآلين ئثراين لةگةص ئةسکةندةر خباتـة بـةرچاو (  »هاوکاری

ـ   هـةرگيز نةگةيوةتـة ئاسـتی ذةوايـةتيي      ةکانذوونة کة ذةوايةتيي دةسـةآليت مةقدوونيي
؛ چونکة مةقدوونييةکان نةياندةتوانی بانگةشةی ئـةوة بکـةن حکوومةتی هةخامةنشييةکان

کـة لـة ذةگـةزی ئاريايي و هةصبـژاردةی ئةهوورامةزدان. ديسانيش جثی وةبريهثنانةوةية 
بة ذاپةذيين پةيتاپةيتای مةزناين ئثراين کةوتة بـةر   سةآليت هةخامةنشیکة ذةوابوونی دة

پةالمار. ئةسکةندةر دةستی لة داب و نةرييت دينی هةخامةنشـييةکان نـةدا و هـةروةک لـة     
  وشوثنی فريعةونةکاين کوثر نةکردنةوه و سةمبولةکانی پاراسنت. ميسريش ذث



  ئةسکةندةر دةگاتة ئثران/  ۵۴۰
 

ي ـذوايـب ثـوبث نة بئثراين ذةچاو دةکرد.) ذةنگة هةر لةبةر بةصگة و بؤنةی ئاوا بو

خةتةرةی دةکـرد   یکة ئةسکةندةر دص بة پارسييةکان يان ئثرانييةکان ت ارةـةبـس

لثيان و سةرةجنام ناچار بوو کةسانثکي ئةوتؤ هةصبژثرث. گومانی تثدا نييـة کـة   

ـ  ئةسکةندةر بؤية زةماوةندةکاين شووشی  خوازی لـة پثکهثنا هةتاکوو کةسانی دص

  دا ذةسيدة بن و بؤ ئاماجنةکانی خؤی پةروةردةيان بکا. درثژخايةن

  
  قسةی پاشني: قؤناخی بؤشاييی دةسةآلت

ئةو زاذؤآلنةی کة دوای مةرگي ئةسـکةندةر هةصـياندا و بـاوخؤش بـوون و     

لةبـةروةی پادشـا جثنشـني و    . ١ان تووشی نسکؤ کردةيپثگةيشنت، ئيمپراتؤرييةک

دووهةم کة بة  کةوصي حکوومةت خراية سةر شانی کوذی فيليپیمرياتگرثکي نةبوو، 

کةسثکي دةبةنگ بـووة و   فيليپی سثهةم ناودثر کرابوو. وةک گثذاويانةتةوة فيليپ

نةيتوانيوة بةربژارثکي لثوةشاوة بث بـؤ پادشـايةيت و ئةسـکةندةر لـة     گومان  بث

دووگيـان دوای   وی نةکوشـتبوو. ذؤکسـانای  نثرةوةزاين بنةماصةي مريی هـةر ئـة  

مـردةی لـة داوثـن کةوتـةوة کـة بـة        نةمانی ئةسکةندةری مثردی کـوذثکي بـاوک  

ئةسکةندةری چوارةم ناودثر کـرا و وةک شـةريکی دةسـةآليت بـاوکی ناسـثندرا و      

کة ئةنگوسـتيلةی   ئؤباصي بؤ کثشرا. ئةم پادشاية بريکارثکي دةويست و پثرديکاس

                                                            

ارةت بة قؤناخی لـةذثوةی دوای نـةماين ئةسـکةندةر، لـة     زؤربةی زانيارييةکانی سةب -١
کارديايي، مثژوونووسی هاوچـةرخی ئـةو ذؤژگـارة کةوتؤتـةوة و      قةصةمي هريؤنيمووسی

ــؤدؤرووس   ــةکانی دي ــة. کتثب ــة دةســيت ئثم ــةرگی   XVIII-XXXگةيوةت ــاين م ــة زةم ل
) لةسةر بنةمای ئةم ديرؤکـة دامـةزراون؛ بـةآلم    ۳۰۱( هةتا شةذی ئيپسووس ئةسکةندةرةوة

ــی   ــدا چــووة. کتثب ــؤدؤرووس تث ــی دي ــوومثنثس«پاشــان دةق ــانی ئ ــة پثنووســی » ژي ب
سـتووة و گـةلثک   بة يش هةتا ذادةيةک هةر پشيت بة کارةکةی هريؤنيمـووس »پلووتارک«

و  وردةکاريي بةکةلکي دةربارةی مريهةرمثةکاين ئثرانيشـی پثـوة زيـاد کـراوة. ژووسـتني     
مثژووی «سةرچاوةکانی تر بؤ ئثمة زؤر بة کةلک نايةن؛ بةآلم هــثندثک بـــةشی کــتثبی 

 ) بة کار دثن. Jacoby 156( ي ئارريان»جثنشينان
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بةکردةوة بتوانث ذثگـری   کةس هيچئةوةی  مؤرنةقيمی ئةسکةندةری وةرگرتبوو، بث

ذةوابوونی بث، جصةوی حکوومةيت بة دةستةوة گرت. پاش پـيالين زؤر و هثنـدثک   

زةبروزةنگ، زؤربةی مريهةرمثـةکان لةسـةر دؤخـی خؤيـان ذؤيشـنت و دانيـان       

ـ  پثداهثندرا، چونکة بة هاساين نـةدةکرا  ـ ـث خبـل ـ ـرث ـ ـةم کـن. ل ةدا تـةنيا  ـات

بـوو   و مريهةرمثي ميسـر » نائووکراتيس«ؤناين کة خةصکي ــی ي»ئوومثنثسکلث«

نةداين خؤی و ذاکثشـاين سـةرجني ئةسـکةندةر      لثی قوت ببؤوة و ئةويش بة کؤص

 دا اخاين مةقـدوونی توانيبووی بگاتة دةسةآلت، بةآلم لة نثو مـريان و مةزنـةوةج  

بةتلميووسی يـةکثک لـة پـارثزةراين     هةر بؤيةنةدثنا و نةياندةخوثندةوة.  تثيان

تايبةتی ئةسکةندةر نثردرا هةتا لةسةر دةسةآليت البةرث و خؤی جثی بگرثتـةوة و  

دا بکا و هةرواشی کرد و بناغةی حکوومـةتثکی دامةزرانـد کـة     پاشان سةری بة گؤم

  ريةی جثنشينانی ئةسکةندةری لثکةوتةوة.زجن

مريهةرمثةکاين ئثراين خؤيان زؤر لة گثـرة و کثشـةی دوو ساصـةي دواتـر     

و پـاش هـةوص    وةرنةدا. شةذةکان زياتر لـة ذؤژاوا بـةردةوام بـوون. پثرديکـاس    

هةصسووذانثکي سةرنةکةوتوو بؤ لثدان و سةر پث نـةوی کردنـی بـةتليمووس کـة     

ووية نثو ذيزی بزووتنةوةی مريهةرمثـةکاين دژبـةری بريکـاری مـريی لـة      چووب

بريکاری پثشووی  کوژرا. ئانتيپاتثری ی پ.ز. لة کةوشةلی ميسر۳۲۰ذؤژاوا، ساصي 

کة پياوثکي پايةبـةرزی کـةم خـةنيم بـوو، ذثـک بـةرگي        ئةسکةندةر لة ئورووپا

مةقدوونييـةک هـةرگيز لـة    وةکوو کؤنة اتثرپپادشای بة باآلی بذا. ئانتيبريکاری 

و اليةکي وای لث نـةدةکردةوة و   ماوةی تةمةين ئةسکةندةردا پثی نةنابووية ئاسيا

بايةخثکی ئةوتؤی بؤ دانةدةنا. چةند کةسثک کرانة مريهةرمثي باصي خؤرهـةآلت و  

ـ  مريهةرمثي بابل ر سلووکووس بوو کة بةلة هةمووان سةرت ةگةر لـةوث  ـداندرا. ئ

  شةذ و ئاژاوةيةک قةومابث، ژثدةراين ئثمة باسيان نةکردووة. 
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بنةی ژياين دوايني کةسـايةتيي   و دا، بارگة۳۱۹لة ساصي  مردين ئانتيپاتثر

ربآلودا هةموو اليةک پثـی ذازی  پايةبةرزی مةقدوونيي تثکةوةپثچا کة لة ئاسيت بة

وةفا بؤ ئانتيپاتثر دراية سةردارثک لة تؤرةمـةی خـؤی بـة     بوون. ئةوسا پلةی بث

ي دةسةآلتپةرسيت کـوذی بـة هيوابـذاوی    »کاساندثر«بةآلم  ،»پؤليپثرکؤن«ناوي 

ی مريهـةرمثي  »ئـانتيگؤنووس «سةری وةبةر پؤليپثرکؤن نـةهثنا و ذايکـردة الی   

سةرقاصي شـةذ و   . ئانتيگؤنووس ئةو دةمةی کة پثرديکاسئةسکةندةر لة فةريقيية

لثکدان بوو لةگةص نةيارانی، هةلةکةی قؤزتةوة و دةسـةآليت خـؤی پـةرة پثـدا و     

ة سـةرقاص  ئثستاش هةر بة شوثن ئةم ذةوتةدا دةذؤيي. ئةو لةم کاتةدا بة شةذثکةو

ي مةزنـةوةزيری ئةسـکةندةر کـة خـؤی بـة وةفـاداری       »ئـوومثنثس «بوو لةگةص 

پثرديکاس دةزاين و حکوومةت بة هةصگةذاوةی لـة قةصـةم دابـوو. ئـانتيگؤنووس     

ةشاوة، وای بة باش وة دةسةآليت ناوةندی لثکهةصـؤوة کـؤی ذوون بـةک بـوةختاي

ةوتة پتةوکردنی جثگة و پثگةی خؤی لة سةرانسةری زانی بارودؤخةکة هةروا بث و ک

  ئاسيای بچووک و هةر مريهةرمثثکي هاتة بةری تؤزی لث بة با کرد.

ی بـة کـةم دانـابوو. ئـوومثنثس وةکـوو      »ئـوومثنثس «ئةو  ئانتيگؤنووس

اين هيوادار بث کة پلةی هةوراز بذوا، مـةگني وةکـوو زةمـاين    تويؤنانييةک نةيدة

خؤی ناية بةردةسيت  هةر بؤيةدا بث. جا  ةندةر لة ژثر داصدةی ئاآلي دةسةآلتئةسک

ــؤن ــو  پؤليپثرک ــةيت و  ئؤليمپياس ــةری فةرمانذةواي ــةی نوثن ــتيواين و پل ی پش

سةرکردايةتيي تثکذای ئاسيای بؤ دياری کرا. ئةو کة ئثستا پشيت بة پلة و پثگـةی  

بثنث. پاش ذاپةذانـدين   هةتا سپايةکي گةورة پثکحکوومةتی گةرم بوو، هةوصی دا 

شؤذ بؤوة هةتا لة ئثرانيش هثز کؤ بکاتةوة و  کاروبارةکاين لة خؤراوا بةرةو بابل

بشـکثنثتةوة. سـلووکووس بـوو بـة بةرهةصسـيت، بـةآلم       دا  بة الی ئاماجنی خؤی

ؤ ـکرد هةتا سةر ب ةکاين ئثرانو بانگاوازی لة مريهةرمث ئوومثنثس گةيشتة عيالم

  وومةت دانةوثنن و دژی ذاپةذيوان بچنة پاصی.ـفةرماين حک
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 دةربةست بوون و هةتا ذادةيةک ئةم ئومثدة لـة  دا ئةوان ئازاد و بث لة ذاسيت

اليانةوة هثز و دةسـةآليت پادشـايآنی دوورةدةسـتان باشـتر لـة       ئارادا بوو کة بة 

ــةکاين د ــان ذةنــگ بداتــةوة. بةرزةفذيي ی »سثســتاسووپثئ«راوســثياين نيزيکي

لة هـةمووانی   سايةسةری بةسةرکرانةوةی ئةسکةندةرةوة  کة لة مريهةرمثي پارس

 -، ئاريـة  زيـا )، ئاراخؤ(کرمانيـا  تثپةذاندبوو، بوو بة جصةوکثشيان و لة کرمـان 

ةوة »ميسووسپاارؤپ«ة ـل ةت نوثنةرثکي ئؤکسيارتثسـانـةنـهاتن. ت درةنگياناوة

ـ  »پـؤرووس «کة بيستوومانة  ووسمثدووگةيشتة اليان و ئ ازانني ـی کوشـتووة و ن

ان ـةيـةآلم زؤربـب ؛اتـه فيلةوة لة هيندووستانةوة ۱۲۰ی و چؤن و لة کوث، بة خؤ

يؤنانييةک سةرکردةيان بث و تةنانةت هيچيان سةريان وةبـةر  پثيان خؤش نةبوو 

ـ مثنثهيچيان نةدثنا. ئوو ؤی ـس هةمووی وةکوو يةک خوثندنةوة و پلة و پثگةی خ

کةوتة باس و ذاوثژ و کورسييةکی بةتاصي دا لةگةصيان  ةو کرد و لة ژثر خثوةتثکـپت

ی پ.ز. ۳۱۷ؤشةيةک دانا بؤ ذووحی ئةسـکةندةر. نثوةذاسـت هـاويين ساصـي     گلة 

ـ  و شکستثکي گـةورةی بـة سـةر شـانی     هةصيکوتاية سةر ئانتيگؤنووس ا و ـدا هثن

بـةآلم ئـانتيگؤنووس    ؛دا ذاوی نا»شووش«نيزيک  یکاروونذووباری بةزاندی و بة 

خؤی گةياندة ئيکباتان و گرتی و دوای ذزگاربوون لة چنگ تني و هاآلوی گـةرمای  

  پثدةشتان، هةلی بؤ ذةخسا هةتا سپايةکي ديکة کؤ بکاتةوة.

ـ ـةرةو خـب ئثستا ئوومثنثس ـ ـؤره ـ ـزووت هـةآلت ب ـ ـةت ي بگاتـة  ـا دةست

بوونی خـؤی لـة الی مـةزناين     خؤشةويست سثستاسئوو. لةوث پثجةمشيد تةختی

نواند و وةکوو خانةخوثيةکي دةهندةی دآلوا دةوری گثذا و هةوصـي دا هـةتا    پارسی

ری حی ئوومثنثس بدا. دةصثن السـای ئـةو ميواندارييـةی ئةسـکةندة    ودارثک لة ذو

ـ    کردؤتةوة لة ئؤپيس ـ ـو چؤن چاکة ئاوای ذازاندؤتـةوة، بـةآلم ه ة ـةر نةگةيوةت

بةشـاين   ةيـان مـةزناين ئثـراين شـان    جار ئةمسةری و زؤر جياواز بووة لةگةصی. 

ـ ـؤ هـدانيشتبوون و کامة شوثن بةرز و جثي ذثزة ب سةرؤکانی مةقدوونی ووان ـةم
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ـ   نثـو   وو. ئـوومثنثس نامةيـةکی هةصبةسـتراوی درؤينـةی لـة     بث دووچـاوةکي ب

دا گثذا کة تثيدا نووسرابوو کاساندثر کوژراوة و لةشکری فةرمانذةوايةتی  ميوانةکان

  بةذثوةية هةتا بث و ببثتة پشتيوانی.  بةرةو ئاسيا

ئاکام،  وةنثوة و بثووثژ و دانيشنت و شةذی نث دوای چةند وت ئانتيگؤنووس

دا کـة دوو   بـة پثدةشـتثک   دا، لـة باشـووری مـاد   ۳۱۷سةرةجنام لة کلکةی ساصي 

ي »گابييةن«لة  لةشکرةکةی لثک دةترازاند، تةپی داية سةر هؤردووگای ئوومثنثس

ـ   بةرةو ئيکباتـا  جةمشيد سةر ذثگای تةختی ةناکاوة بةرپـةرچ  ـن. ئـةم پـةالمارة ل

درايةوة و ئوومثنثس تواين هثـزة زةبروةشـثنةکاين خـؤی لـة لةشـکرگاکانيان      

کؤبکاتةوة. تثکهةصچوونی دواتريش يةکالکةرةوة نةبوو، بةآلم ئانتيگؤنووس توانی 

دا بگرث کة دةصثن زؤربةی هی قؤرخانة و »ئوومثنثس«بنةی  و گةردةست بة سةر با

سثستاس وةکوو مةزن و خـاوةن دةسـةآليت   ووبووة. پثئ سثستاسووئخةزثنةی پث

بتوانـث سـةودايةکي چـاک و شـياو لةگـةص       بةئاشـکرا هيـوادار بـوو کـة     پارس

سـةربازاين   واتـة کؤنـة  » قةصغان زثوين«دا هثزةکاين  ئانتيگؤنووس بکا. لة ئاکام

پثيان خؤش نةبوو تةواوي ماص و سـامان و  دةسکةرةوةی مةقدوونيي ئوومثنثس کة 

ـ   ان گـرت و دايانـة دةسـت    يپاشةکةويت قؤناخثکي ژيانيان تثدا بچـث، ئوومثنثس

  ئانتيگؤنووس و ئةويش فةراقي ذةشی لث بذی.

دوای ئةم سةرکةوتنة وةخؤ کةوت و بةزةييی تثنةهثنا و  ئثستا ئانتيگؤنووس

ی گـرت و اليـةنگران و   »مـاد «سـتةوة. سـةرةتا   چؤن چاکـة ئـاوای هةلةکـة خوا   

و پيتؤين مريهةرمثي ياساييی ماد و دؤست و هاوپـةميانی   پشتيواناين ئوومثنثس

کردة  سی دةرپةذاندن و جثی پث لثژ کردن. پاشان پياوثکي مادیوسةرةکيي سلووکو

خسـتة ژثـر ذکثفـي و ئـةم دووة پثکـةوة      مريهةرمث و فةرماندةيةکی مةقدوونيشی 

 جةمشـيدی  خثرايةکی جصةوی تةواوي ناوچةيان بة دةستةوة گرت. بؤخؤی تـةختی 

دا ئــانتيگؤنووس،  مــووی لةبــةر نــةبزاوت. لــة ذاســتی سثســتاسووگــرت و پثئ
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ستاند و ئةويش هةآلت و گيـانی  ةئ لث سیلثخست و دةسةآليت پار سثستاسیووپثئ

خؤوآلتيي ئثراين نةدةکرد، يةکثکی خؤی قوتار کرد. جا چونکة بذوای بة دؤستانی 

ـ ـسثستاس دانووة جثی پثئـل يا يؤنانی مةقدوونی ـ ـا و ک ـ ـة ميـردی ب م. ـرهةرث

داين هـةبوو، بـة دةسـيت يـةکثک لـة      درةنگياناشی کة ترسی خؤتثـوةر  -ئارية 

بةآلم هةرمثةکاين تری ئثراين هةر لةسـةر   ؛سةرکردةکانی ئانتيگؤنووس داگري کرا

ـ  ةتا ـدؤخی جارانی خؤيان مانةوة، چونکة ئانتيگؤنووس دةرفةيت ئةوةی نةبوو ه

ةو بةر بث و لةشکری گةورة ببزوثنث و ئثراين پث بتةقثنث. پاش گرتين ماد و پارس

گرت و کةسثکي خـؤجثيي کـردة مريهـةرمث و     باصي خؤرنشني وةرسووذا و شووشی

 ئةوسا وثذای بار و بارخانةی دةسکةوت و خةزثنةی بةرچاوي خؤرنشـينی ئثـران  

بةآلم کاتثـک   ؛دکر لثبزووت. سلووکووس بة پارثز و ذثزةوة پثشوازيي  بةرةو بابل

شة چاوی بة ذاپؤرتةکاين مريهـةرمث بکـةوث، سـلووکووس کـة بـة      ؤخ یگوتی پث

کا و بچارةنووسی پيتؤين هاوپةميان و کةساين ديکةی دةزاين، وای بة باش زاين ذا

پةنا بةرثتة بةر بةتليمووس هةتاکوو کةسثک هةبث گوث بؤ قسةکاين ذابگرث و لة 

ؤنووس مةقدوونييةکي مةترسيي دةسةآلتپةرستانةی ئانتيگؤنووس حاصی بث. ئانتيگ

تری کردة مريهةرمثي بابل و پاشان بةرةو ذؤژاوا کةوتةذث و بة ئامـاجنی گـرتين   

ئةســپي تــاو دا و بثتــوو لةســةر ذةوگــةی تووشــی هــةر   مةديتةرانــةدةريــای 

دا. ئاشکراية کة ئـةو وةکـوو   دة لثتاآلين دةکرد و گةسکي  ،خةزنةخانةکيش بووبا

بةذاسيت دصـی   -سثستاس ووپثئ ذةنگة بثجگة لة -ةکاين مةقدوونی تثکذای سةرکرد

بة هةرمثةکاين ذؤژهةآلتييةوة نةدةنووسا. ئةو بةپثچةوانـةی ئةسـکةندةر تـةنيا    

بة مةبةسـيت  ي بة دةستةوة بث و ـةوثـي ئـانـةکـانـدةيهةويست سةرچاوةی سام

ـ ـداکوتانی بنةمای لةشکری و ئابووری و ئامـاجنی س  ـ ـةرةکي ـ ـکی ؤـي خ ی ـةلک

و  ، بةتايبـةت يؤنـان  بگرث، کة خـةبات بـوو بـؤ گـرتين ناوچـةی ئثـژة      وةر لث

  .مةقدوونيية
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، هةر تةنيا باسـی ذووداوةکـانی   سةرچاوةکاين ئثمة کة هةموويان يؤنانني

ـ     يچ شـتثک دةربـارةی   ئةم ناوچةيان کردووة. لة ماوةی چةنـد ساصـی دواتـردا ه

دا نةبيسترا. تةواوی سةرجنةکان کةوتنة سةر  ذووداوةکاين هةرمثةکاين خؤرهةآلتی

خةبات و مالنةی ذؤژاوا کة مـرياين گـةورةی وةکـوو بـةتليمووس و کاسـاندثر و      

 ، بةرةيةکيان دژی پـةرةی دةسـةآليت مةترسـيداری ئـانتيگؤنووس    ليسيماخووس

 ئؤليمپيـاس و هاوسـةرةکةی بـة دةسـيت     دا شا فيليـپ ۳۱۶پثکهثنابوو. لة ساصي 

وةچنـگ   و دةسةآليت مةقدوونييـةی  ی کوشتئؤليمپياستثداچوون و کاساندثريش 

و ئةسکةندةری کوذی خستنة سياچاصةوة. گـةرچی ئـانتيگؤنووس    هثنا و ذؤکسانا

سيت هةلةکة بقؤزثتةوة، بةآلم بؤی دةرکةوت کة ناوي فةرمانذةوايةيت تازة لـة  وي

بة پووشثکی ناوث. جا لةو زةمانةوة مةزن و مـرياين   کةس هيچنثو خةصک و سپادا 

هثناين دةسةآلت،  دا بؤ وةدةست مةقدووين لة مةيداين مالنة و بةربةرةکانی خؤيان

  پادشايان تثنةهثنا.

ةرمةی ئةم کةصةوةکثشـی و هةرايانـةدا، ذووداوثـک    ی پ.ز. لة گ۳۱۲ساصي 

ديرؤکـي هةرمثـةکاين ذؤژهـةآليت    نةکراوي بؤ  قةوما کة چارةنووسثکي چاوةذوان

نةپساندبوو، چونکة بـة   هثنا. سلووکووس پةيوةندييةکاين خؤی لةگةص بابلبةدي

قـةت   يگؤنووسدةيزاين کة لةوث باوةشی بؤ دةگرنةوة. واديارة ئـانت  يةوة دصنيايي

نةيتوانيبوو لة نثو ئةو کةسانةی بـة ملـهوذی حکوومـةتی بـة سـةردا دةکـردن،       

بـةری لـة پـةالماری ئـانتيگؤنووس      کة لة سـووريا خؤشةويست بث. بةتليمووس 

تةنيبوو و دةشيزانی دةروةستی ناية، داوای لة سلووکووس کـرد هـةتا خـؤی بـؤ     

هةزار پياوان هةصبژثری هةتا لـة دواوةی لةشـکری   سيدار تةيار بکا و کارثکي مةتر

بــةآلم ســلووکووس بةپثچةوانــةی چــاوةذواين  ؛ئــانتيگؤنووس ئــاژاوة بنثنــةوة

رمثـة  ةدؤستةکانی لة بابل توانی ئـةو ه هثنا و بة يارمةتيي  سةرکةوتين وةدةست

بةزاندن و هـةوص و تثکؤشـاين    و عيالم لة ماد رث. سةرکردةکانی ئانتيگؤنووسیگب
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شکاند و بةم  ثتريووسی کوذی ئانتيگؤنووسی بؤ گرتنةوةی بابل تثکدمثسةرلةنوثی 

دةسةآليت و هثندةی تـني بـؤ    شثوةية ئانتيگؤنووسی خستة سةر باری الوازی و بث

بـث،   وژمنـانی پثـک  دةربذی هةتا لةگـةص د  ی پ.ز. ذةزامةنديي ۳۱۱هثنا کة ساصي 

ووثژ لةگةص سلووکووس ئاوةآل بث. خؤش ئةوةية کة تةواوي  بةصکوو دةستی بؤ وت

ياراين بؤ وثنة بةتليمووسی کؤنةئاواصي سلووکووس بةم ذةوتة ذازی بوون و ئثستا 

  دا سلووکووس و ئانتيگؤنووس بةرةوذووی يةکتر مابوونةوة. لة مةيداين ناچاری

ةت بة ذووداوةکانی ئةم ذؤژگارة هيچيـان پـث   سةرچاوةکاين يؤناين سةبار

کةوتوونـة   هةصـکةوت  بـة نيية و جثی ناهومثدين. تةواوي ئةو زانيارييانـةی کـة   

بةزيوة و سلووکووس سةرکةوتووة و بـة  بةردةستمان دةريدةخةن کة ئانتيگؤنووس

يـةتی دةسـةآليت   ياريدة و پشتيوانيي پايةبةرزان و مةزنةپياوان سةرةجنام توانيو

ندوکوش پةرة پث بـدا و سـةقامگريی بکـا. لثـرةدا     يخؤی لة دووچؤمانةوة هةتا ه

دا، سلووکووس تةنيا »شووش«لة نثو تازةزاواکاين  ويستة وةبريی بثنينةوة کةثپ

 ؛ئثرانييةکةی خؤی بةذةصآل نةکردبووکةسثک بوو کة دوای نةماين ئةسکةندةر ژنة 

، دا تثما سازی خؤی بؤوة، ئةويش لة تةصةی هةصةی چارةنووس بةآلم وةکوو ذوون

، شـةذی  ۳۰۱بـةدی دةکـرد. ساصـي    دا »ئثـژة «چونکة دنيای تةنيا لة کآلوذؤژنةی 

لة ئاسيای بچووک قـةوما و هثـز و دةسـةآلت و ژيـاين      يةکالکةرةوةی ئيپسووس

ــة  ــانتيگؤنووس ب ــةکجاری بذايــ  ئ ــي  ي ــلووکووس ساص ی پ.ز. دوای ۲۸۱ةوة. س

بچووک، کاتثک دةيهةويست تةواو دةسةآليت سةرکةوتنثکي گةورةی تر لة ئاسيای 

دا، سةری دانا و  ةوة، لة تةمةين سةرووی هةشتا ساصيتبشکث بة سةر مةقدوونييةدا

ـ کوژرا. نةماين ئةسـکةندةر کؤتـايی بـة گةآل    ةی دامةزرانـدين ئيمپراتؤرييـةکی   ص

صةوی دةسةآلت و جدوذة نةيانتوانی  تؤرةمةی و ئثراين هثنا و مةقدوونیدووتؤوةی 

پاراستين خبةنة سـةر شـاين خؤيـان. سـةرداران و ديوانـداراين وی، جگـة لـة        

کـراوی ئثرانيـي خؤيـان بـث خـودان و خثـو        پثشکةشسلووکووس واديارة ژنانی 



  ئةسکةندةر دةگاتة ئثران/  ۵۴۸
 

سپايةکي تثکةصةی مةقدووين و  ثشتبوون. ئةزمووين ئةسکةندةر بؤ پثکهثناينهبةجث

ئثراين وةالنـرا و مةشـق و ذاهثنـاين الواين ئثـراين بـؤ مةبةسـيت کـارپثکردنی        

وپـةلی پيـادةی هاوبةشـی ئثـراين و      وچؤصي مةقـدوونی بنـةی هـات و لـق     چةک

ئةم ذچةيةی کوتاوة و درثـژةی   سثستاسوومةقدوونيش هةصوةشانةوة. دةصثن پثئ

ةگـةرچی دةسـتمان بـة هـيچ زانيارييـةکي ئـةوتؤ ذانةگةيشـتووة کـة         پثداوة، ئ

ةی تثکةوتووی ـةمـسثستاس نة دةيتواين سةرکةوتووی گووبةآلم پثئ ؛بيسةملثنث

بث و نة ئةوةندةشی دةفامي کة بزانث هثز و دةسةآليت چةندة بذ دةکا. ئثسـتا دوای  

و  دا، پـارس  مةنشـی تثپةذينی پتر لة دوو سةدة بة سةر تةمةين ئيمپراتؤريي هةخا

پارچةپارچة بة دةست مرياين [غةوارةوة] دةيانناآلنـد؛   زؤربةی هةرمثةکاين ئثران

ئةو مريانةی بةذاسيت دصبةستةی ذؤژاوا بوون و ئثرانيان تـةنيا بـؤ گةيشـنت بـة     

ة؛ ئثران بـةرةوپاش کشـايةو  ئاماجنةکاين خؤيان دثناية کايةوة. لةم بارودؤخةدا 

  و هةم ئةسکةندةر لثی تؤقيبوون.  سثهةم دواذؤژثک کة هةم داريووشی

بـة   بوونی عـةرةبان  ، بةپثچةوانةی زاصبة دةسيت ئةسکةندةر گريانی ئثران

دا  بـةدی   رانـی وگؤذثک لة کولتـووری ئث  دا، نةيتوانی شؤذش و ئاص سةر ئةم وآلتة

 خؤجثيي ئثران دادةنا و بةتايبةت داب و نةرييتئةسکةندةر هةميشة ذثزی بؤ بثنث.  

و نة شار  ئثران بکاتة يؤنانیبوو. ئةو نة دةيهةويست  هؤگری ئثراين هةخامةنشی

بةصکوو بةشثک لة کولتووری ئةواين  ؛بنيات نا و ماد يان کؤچةرنشينثکي لة پارس

وشـوثنيان بـوو. کاتثـک ذوون بـؤوة کـة نـاکرث بـؤ         قبووص کرد و دصبةستةی ذث

ـ     ـ ـماوةيةکي درثژخايـةن ذؤژاوای ئثـران ناوةنـدي دةسةآلت راتؤری بـث،  ـی ئيمپ

وپةت بووين هةرمثةکانی لثکةوتةوة و ذةنگـة هثنـدثکيش بـة سـةيری بثتـة       لةت

ص تثپةذث هةتا ئثران سةرلةنوث ببثتـةوة ئيمپراتـؤری و   بةرچاو. دةبوو سةدان سا

هةتا ئةو کاتة دةبوو وثنةی لة ذابردووی نيمچة ئةفسـانةييي خـؤی وةرگرتبـا و    

ــة سايةســةری    ــران، هــةتا ئةندازةيــةک ل ــة خؤرهــةآليت ئث ــا. ل ــةوة ژياب پثي
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ذادةپـةذين، بـةآلم   ، کاروبارةکان بة شثوةيةکی تر هةصوثستةکاين ئةسکةندةرةوة

  ئثمة لثرةدا ناتوانني زياتری لةسةر بنووسني و بؤمان ناگوجنث.

  
  پاشکؤ: ذؤژمثری ذووداوةکان

تـةنيا بـة قةبآلنـدين     ذؤژمثری هرووژم و شاآلوي ئةسکةندةر لـة ئاسـيادا  

ی ۲۰گريانـی  دوورونيزيک دياری دةکرث. ذووداوثکي نةگؤذی ئةستثرةناسی، مانـگ 

زايينة. ئةگةر بثتوو، قسةی زؤربةی  ی پثش۳۳۱ی خةرمانان)ی ساصی ۲۹مرب (سثپتا

) يـازدة ذؤژ پـاش   (گؤگامـل  توثژةران ذاست بث کة اليان واية، شةذی گائووگـامال 

ی ذةزبةر)ی ۹گريانةکة ذووی داوة، ذثکةوتی قةومانی دةبثتة يةکةمي ئؤکتؤبر ( مانگ

دا کـةمتر   زانيارييةکاين تری ئثمـة بـة بـاری ذؤژمثـری    بةآلم زؤربةی  ؛۳۳۱ساصي 

  دةچنةوة سةر کات و ساتی خؤيان.

کاتثک باسی هةآلتن و ئاوابوونی کؤئةستثران دثنة ئاراوة، ذوون قسـةی   -۱

لث ناکرث و بؤ وثنة دةصثن هثندثک بةرلة هةآلتن. هةروةها نـةگوتراوة هـةآلتن و   

 ووة يان لة جةنگةی شةودا. بةختةوةرانة هةصةی ئثمة بؤبةياين ب ئاوابوونةکة بةری

بةآلم لة دواتردا تووشی  ؛داناين ذثکةوتی ذووداوةکان لة شةش مانگ واوةتر ناچث

  تاقة ذووداوثک دةبني کة دةردةکةوث ذثکةوتةکةی بؤ دصنيابوون ناشث.

بـوون   وةختايةک بآسی وةرزةکان دثتة ئاراوة، ذةنگة هـةر بـة پثخـؤش    -۲

ـ ـئاوا دةست پثزؤر جاران  »ئارريان«ان پث داگريساندبث. بؤ منوونة ذستةي ا: ـدةک

  »لة ذؤژاين سةرةتاي داهاتين بةهاردا.«

 ينشـثوازی ذةچـاوکرد   -دا ئارريـان زؤرتر لـة کتثبةکـةی    -جاری واية  -۳

و مانـگ و جاروبـارةش    ١هاتؤتة گـؤذ و تووشـی نـاوي ئـارکؤن     مثژووی ئاتثنی

                                                            

١-arehon : ئارکؤن [ئارخؤن] نازناوی نؤ کةس لة سةرکردةکانی کؤماری کةونارای ئـاتثن .
 [ساصي فةرمانذةوايةتی].
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ذؤژ دةبني. ئارکؤنةکاين ئاتثين بؤ ئةم دةورانة ذوون و ديـارن و يةکترگرتنـةوةی   

بةآلم کةمتر  -مانگةکاين ئاتثين لةگةص ساصژمثری سروشيت بة هثندثک ئثروئةوثوة

دةناسرثنةوة، کةواية دةکرث جثی بذوا بث. بةداخةوة ذثی هةصة و  - بث وا هةية ورد 

 دا ئارريـان ة کة ناوي ئارکؤنةکان لة کتثبـی  خليسکانيش هةر دةمثنث. يةکةم ئةمةي

 هةصة و بةراوةژوون، بةآلم شتثکي وا نيية. ئةوةی زؤر گرينگة و گـرث و زؤر جاران 

ة کة ويستوويةتی حيسابگةرييةکةی خؤی لةسةر ئارريانگرفيت ساز کردووة هةوصي 

ذةوگةی ذؤژمثری مةقدوونييةوة خباتة سةر ذچةی ناسراوتری ئـاتثين. بـؤ ئـةم    

ةبةستة ئةو مثژووةی بة بؤچوونی خؤی لثکيدةداوة و حيسابی دةکرد لة جثگـای  م

دةربثنث، چونکة ئةم بةراوردانة مةقدوونييةکةی دادةنا. وثناچث توانيبثتی ذثکيان 

کردنةوةی ئاکـامي   دا ئةجنام دراون. بؤ بةتاقی دواتر لة سةردةمي ئيمپراتوريي ذؤم

 ؤگامـل گشـةذی  ةية خوردببينةوة کة دةصث: دةتوانني لةم منوون ئارريانکارةکاين 

 .Alex( پلووتارک)، کةچی III.15-7دا قةوماوة (»سيؤنثپپيان«لة مانگی ] [گؤگاملة

31.8;Camillus 19.5 (  دا ذووی داوة، واتـة  »بؤئثـدرؤميؤن «دةصث لة کلکةی مـانگي

 ذاسـت ذاسـت دةکـا، چونکـة     پلووتـارک ن واية کـة  ياالمانگي پثشوو. زياتر هةر 

دا لة  وذةمسي پريؤزی قوربانی گريانةی کة لة جةنگةی ذث دةيباتةوة سةر ئةو مانگ

ـ     قةوماوة، ئاتثن ة ئـةويش بـة   ـکة دةکرث يازدةی ئةو مانگـة بـث. هةصـبةت ذةنگ

تـةوة سـةر   گرتن و بةراوردی باوی ذؤژگارةکة سـةروبةری زةمانةکـةی بردبث   پثک

گريانةکه نووسيبی.  ي بؤ ذثکةوتی مانگييةکتر، مةگني ئةوةی کة تثبينييةکی ئاتثن

ئةمة نيشاندةری ئةو گرفتانةن کة جاری واية ئةم وتة بةذواصةت ذاست و دروستانة 

دةيهـةوث کارةکـةی مـووی دةبـةرةوة      ئارريانزةقی دةکةنةوة. جارثکيان کآتثک 

). (هةصةکة ۳۲۵-۴لةبری ئارکؤنی  ۳۲۳-۲رکؤنی نةچث، دوو ساص بة هةصة دةچث (ئا

ـ »نثئارخووس«ناگةذثتةوة سةر شانی   سـاآلنی اوةی کـة ذووداوةکـاين   ـی سةرچ

  گةشت و گةذاين خؤی تؤمار کردوون.)
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وسـاتةکان لـة ذووی مـاوةی ذووداوةکـان و      جاری واية دةتوانني کـات  -۴

شثوازةش هثندةی دص  ذا دياری بکةين. ئةگةرچی ئةم هثندثک خاصي نةگؤذی مثژوويي

ی ذؤژان خراونةذوو، پتر مةوداپث داناسةکنث، بةآلم ئةو قؤناخانةی کة بةگوثرةی 

ی مانگان خراونة بةرچاو، زؤريـان بـذوا   مةوداوثدةچن. ئةو قؤناخانةی کة بةپثی 

ـ   لووسووپثناکرث. بؤ وثنة ئاريسـتؤب  ـ   ؤکـة خ ة بةشـداراين  ـی يـةکثک بـووة ل

ماوةی  -نةوةئةگةرچی بريةوةرييةکاين خؤی ماوةيةک دواتر نووسيو -ة ـةکشاآلو

مانـگ   ۱۰بة » پاتاال«و ذووبارةکاين تری وةکوو » هيداسپثس«و گةيشتنة  ن بزووت

دادةنث، کةچی ئةگةر لة وردةکارييةکاين ئةستثرةناسانةی خوردببينةوه کـة ئـةو   

رکثشانةکة دةخياتةذوو، ئـةم ماوةيـة لـة    سةبارةت بة دةسپثک و کؤتاييی لةشک

هةشت مانگ و نيو تثناپةذث. ئةم خشتةيةی خـوارةوة تـةنيا قؤناخـة گرينـگ و     

  دروستةکاين تثدا نووسراونةوة. 

هاتين  بةگوثرةی بةدیيت گةورةتر، بؤچوون و لثکدانةوةی بةپارثزن فگر -۵

ـ  ي و بـةروبووی  ذووداوة سروشتييةکان: گةرما، سةرما، بةفر، باران، ويشکةساص

گومان ئةمانة کاتثک بةکةلکن کـة لـة ذووی نيشـانةی ورد و بـاريکتری      داران. بث

يـةکان   واتة لةو جثگايةی کة بةصـگةنامة مثژوويـي   -ديکةوة وةباصيان بؤ بکثشرث

  ةرةوةدا نةماخنستوونة بةرچاو.بلةم خشتةيةی  هةر بؤية -يةکتر ناگرنةوة 

ئةو مثژووانةی بةذواصةت گرثيان تثدا  لثرةدا بؤمان دةردةکةوث کة تةنانةت

کـردين   ان ذاگواستوون، دةکرث وانةبن. ديـاری ينيية و سةرچاوةکانی ئثمة دروست

ـ  ـ ـذاست و دروستی ذؤژ بةذاسيت بووز ناخوا و تةنانةت دوورونيزي ةنگاوتين ـک ئ

  کات و ساتةکةش بةهةصکةوت وةبةرچاو دث.

و ســتاندارد ســةبارةت بــة ذؤژمثــری  توانيويــةيت باســثکي ورد» بثلــؤخ«

بةآلم ئةويش هةر نةيتوانيوة لة هةصةی باو دةرباز بـث و   ؛ذووداوةکان بنووسثتةوة

دا بؤ ساصژمثری ئاتثين چةواشة بووة. (لةو شوثنانةی »ساصي پذ«لة حيساب کردنی 
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ـ کة بةصگة و نيشانةی تةواومان بة دةستةوةية، دةبوو بتوانني بة ساين بياخنةي ة ن

ـ گؤذينيان بؤ سةر مثـژووی   هةر بؤيهجوولياين)  ذؤژمثریذةوتی  سةر انی جوولي

ـ ـاشتـب ةوة.ـرنـر دةگـةکتـناکرث ذثک و تةواو بث و بةآلم دوورونيزيک ي ن و ـري

پوختترين بةرهةم سـةبارةت بـة ذؤژئـةژمثر و بـاس و بابـةيت سـةر بـة         وکةم 

  ة:»بيکثرمةن«ساصژمثری، ئةم کتثبةی 

E.J. Bicherman,The Chronology of Ancient Worid (London, 1968). 

بةديهاتةکانی ئةستثرةناسـی لـة    بةگوثرةیئةو ذؤژ و مانگ و ساآلنةی کة 

خشتةی خوارةوةدا هاتوون، لة ذووی ئةو پثرستةوة نووسـراونةوة کـة ئـةو لـة     

  دا هثناونی و ذيزی کردوون. بةرهةمةکةی خؤی
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  خشتة
ةوتانـةی وةک دةرةجنـام لـة ذووی ئامـاژةی سـةرچاوةکان      ئةو کات و ذثک

بثجگة لةو قؤناخانةی کة لة ذووی مثـژووة نةگؤذةکانـةوة حيسـاب     -وةرگرياون 

خراونة نثو قوالپةوة. وا باوة کة زسـتان هـةتا ساصـي دواتـريش درثـژةی       -کراون

ــاوة. کورتةنيشــانةی ــة  ) n(و  )a( کثش ــةکان ســةبارةتن ب ــة ســةرووی ذثکةوت ل

 دا هـاتوون. ئـةم دووانـة لـة     و نثئارخووس و لة سـةرچاوةکان  لووسووتؤبئاريس

  مثژووةکانی تر باوةذپثکراوترن.

  

  
  )A-III.3سةرةتای بةهار (  ۳۳۴

  )۳۱۴، مةی؟) (بذ: بثلؤخ -ی داسيووس (ئاوريل ۶
  ) A.I.24.I[سةرةتای پاييز] (بذ:
  هةتا کؤتاييی زستان   )۳۳۳-۳۳۴نثوةذاسيت زستانی (

)A.I.24.5(  

  هثرش بؤ سةر ئاسيا
  شةذی گرانيکووس

  شاآلو بؤ سةر کاريان
  

  هةتا فةريقيية لة فاسثليسةوة
  )A.1.24.I;29.4[بةهار] بةپثی: (  ۳۳۳

  )A.II.II.10مامياکتريؤن (نوامرب؟) (
  گؤرديؤم
  ۱ئيسووس

[ژانوييــة؟؟] (هــةروةها حــةوت مانــگ بةرلــة هــةنگاوی        ۳۳۲
   P.24.5;D.46.5;C.IV.4.19)دواتر:

  ئووت؟) -هثکاتؤمبيؤن (ژووئيية 
)A.II.24.6;cf. p.25.I.2    ــانگثکي ــةرةتای م ــة س ــة دةخيات ک

  )مةقدوونی
  ث دوو مانگ گةمارؤ)دةص D[نيزيک کؤتاييي ساص] ( 

  

  
  ۲دةسپثکي گةمارؤدانی سوور

  
  

  گرياين سوور
  گريانی غةززة

  
  ی ئاوريل۷  ۳۳۱

  
  )A.III.6.Iسةرةتای بةهار (

  )A.III . 7.Iئووت) ( -هثکاتؤمبيؤن (ژووئيية 
  
  )۳۱۵، ی سثپتامرب (بذ: بثلؤخ۲۰-۲۱

)A.III.7.6;P.31.8(  
  ی بؤئثورؤميؤن:۳۶ئؤکتؤبر ( يةکةمي

(P.L.C; Plut. Camillus 19-5 

ــاری    ــةی شـ ــدراين بناغـ دانـ
  ئةسکةندةريية

  ۳وةدةرکةوتن لة مثمفيس
ناوچـةی   بـة  پةذينةوة لة فورات

  دا تاپساکووس
  

  گريان مانگ
  

  ۴شةذی گؤگامل
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  (بةپثی دةرةجنامةکاين خواروو) [نثوةذاست مانگی ژانويية]  ۳۳۰
  )C.V.6.12ی ئاوريل (۷دةوروبةری 

  
  ذؤژ دواتر) ۳۰؛ ۱۹ی مةی (هةمان ۷دةوروبةری 

  )Cf.P.37.6;C.1.c.ff[نثوةذاست مانگي مةی] (
  )A.III.22.2ژووئيية)( -هثکاتؤمبيؤن (کلکةی ژووةن 

ی ئاوريل ۶) يان نيزيک Strabo XV.2.10ی نوامرب(۶دةوروبةری 
  )(هةمان

  

  جةمشيد گةيشتنة تةختی
-دةسپثکی شاآلو بؤ سـةر پـارس  

  ماردی
  جةمشيد گةذانةوة بؤ تةختی

  جةمشيد وةدةرکةوتن لة تةختی
  ۵سثهةم مردنی داريووشی

  
  ۶يشتنة پارؤپاميسووس گة
  

  (هةمان) ۳۲۹) يان بةهاری ۳۲۹-۳۳۰زستاين (  ۳۲۹
  

  )A.IV.7.1) (۳۲۸-۳۲۹نثوةذاسيت زستانی (
  

ــک   ــة نيزي ــردن ل ــةز ک هؤردووب
  (؟)بةگرام

 تثپةذاندين زستان لـة باکتـةريا  
  )(بةخل

  
  )A.IV.18.2) (۳۲۷-۳۲۸نثوةذاسيت زستانی (  ۳۲۸

  
  مانةوةی زستان لة نؤتاکا

  )A.IV. 18.4» (سةرةتای بةهار«  ۳۲۷
  [هاوين]
  هاوين] [ئاخري

 Strabo XV.1.17( aی نوامرب (۵دوای 

  

  هثرش بؤ سةر ئؤکسيارتثس
  : هةواصي پيالنباکتةريا

  ۷وةدةرکةوتن لة باختةر 
 کةوتن لة بةگرامةوة بـةرةو  وةذث
  هيند

  
۳۲۶  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۳۲۵  

 aسةرةتای بةهار (هةمان)

  
  
  

جةنگةی هةصگةذانةوةی هاويين؟؟ (لةگةص دوو بابةتةکةی دواتـر  
  )A.V.9.4بةراورد بکرث) (

  )A.V.19-3مةی) ( -مؤنثکيؤن (ئاوريل 
  Strabo XV.I.18(aهةصگةذانةوةی هاويين(

  Strabo XV.I.17(aی سثپتامرب(۲۳بةرلة 

  
  

  a ی نوامرب (هةمان)۵ذاست بةرلة 
  

  a ی ژووئيية (هةمان)۱۵نيزيک 
  

وةدةرکــةوتن لــة هــؤردوو گــای 
زســتانةهةوار و بــزووتن بــةرةو 
تاکســـــيال؛ دةســـــپثکردين  

  وةرزةباراين بةذثژةو
  

  ۸گةيشتنة هيداسپثس 
  شةذی هيداسپثس

  گةيشتنة ئاسثسينثس
ةوة بـؤ  »هيفاسيس«گةذانةوة لة 

ــةوةی  هي ــپثس، بذانـــ داســـ
  وةرزةباران

  بزووتن بةرةو داوثين هيداسپثس
  

  گةيشتنة پاتاال
  
  
  
  



 ۵۵۵سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

  A.Ind.21.I(n( ماوةيةک بةرلة ذووداوي دواتر (سثپتامرب)  ۳۲۵

  
ی ۲۰، بؤنـدرؤميؤن Strobo XV.2.5(n )ی ئؤکتؤبر(۹دةوروبةری 

 A.Ind. 21.I(n( سثپتامرب يان ئؤکتؤبر)

  
  )C.IX.10.5-6( وتن لة پاتاالذؤژ پاش بزو ۲۲

  ).320(بذ: بثلؤخ
  
  ) [دثسامرب؟]A.VI.24.I;P.66.7ذؤژ دواتر ( ۶۰
  
  

  پاتاال لة وةدةرکةوتين سپا
  

وةدةرکةوتين هثزی دةريايي لـة  
  پاتاال

  
ــنوورةکاين   ــة سـ ــپا دةگاتـ سـ

  گثدرؤزيا
  

، دوای تثپةذين بة گةيشتنة پوورا
  دا بياباين ملستان

  )A.VI.28.7زستان (  ۳۲۴
  لة حةوت مانگةی پاش وةدةرکةوتن لة پاتاال

  )pliny, Nat.Hist.VI.100[مارس؟] (
  پاييز (بذ: خاصي دواتر)

  
 (A.VII.15.3;cf. Ind.40.6f;Strabo XI.13.6h)               زستان

  
  

  کرمانيا ن لةوةدةرکةوت
  

  گةيشتنة شووش
  لة ئيکباتان مردنی هثفايستيؤن

  
  

کـة   شاآلو بؤ سةر کؤسـائييةکان 
  دا دةبذثتةوة ماوةی چل ذؤژان لة 

  )See A.E.Samuel. Historia XV 1965.8(             ی ژووةن ۱۰  ۳۲۳
  

  
  اييی ئةسکةندةر لة بابلدو کؤچی

  

***  
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تووشـی هةصـةيةکي ديکـةش بـووة و ذثکـةويت      » ئارريـان «) الی واية کة 312ff( بثلؤخ -۱

  .۲۱۹، رسوؤ سؤتثکهةصچوونةکةی بةرةودوا گثذاوةتةوة. بةآلم بذ: ب
ـ ژووئيية يان ژووئي - ، ذةنگة ژووةن۳۳۲ؤن بؤ ساصی بياتؤمکهث -۲ بـةآلم   ؛ئـووت بـث   -ة ي

، جثژنی هثراکلثس (هثرکوول) لة سـةرةتای گـةمارؤدا   C.IV.2.10بةپثی ئةم سةرچاوةية:  
)؛ کةوايـة دةکـرث   Atkinsan, Commentary, 296گرياوة و ذةنگة مانگي ژانويية بگرثتةوة (

  گةمارؤ لة ژانوييةوة هةتا ژووئيية يان ئووت درثژةی کثشابث.
 پلووتـارک و  ئارريـان بوونی  ئةسـکةندةر دابنـدرث.    دايک ذؤژی لة بةدةکرث ئةم ذؤژة  -۳

وتر بث، بـةردی  و، کة دةکرث چةند مانگ ز» اهسيو«اليان واية کة شارةکة بةرلة چوونی بؤ 
الؤرانـةی کـة   بو ئـةو بـةيت و    و ژووسـتني  ديؤدؤرووس، کوورتيووسبناغةی داندراوة. 

. دثلـز  » اهسيو«بوونی ذثکخراون، دةبةنةوة بؤ دوای چوونی بؤ  دايک سةبارةت بة ذؤژی لة
 ؛دةصث ذثکةويت زووتـر هـةوترة   دةبث ذؤژ و ذثکةويت دواتر قبووص بکرث، فرةيزثر پثی واية

انة ناتوانث لةسةری بذوا و ذوونی بکاتةوة کة ئـةو ناکؤکييانـة   بةآلم بة شثوةيةکي قايلکةر
لة کوثوة پةيدا بوون و تثدةمثنث. بة مةبةسيت ئاگاداربوون لة کورتة و پوختةی دةمةتةقةی 

، کـة بـة   R.S.Bagnall, AIAH IV (1979), 46-9سةبارةت بـةم دوو ذثکةوتـة بذواننـة:    
ـ ـث و دةيسةملثنث و پثدروسيت  دان بة ذثکةوتة ذاگوثزراوةکةدا دثن ـ  ةـی واي ـ ـک ةی ـة ذست

نووسـيويةتی،   بؤ ذثکةويت وةدةرکةوتن لة مثمفيسـةوة  ئارريانکة » لة سةرةتای بةهاردا«
پثويست بة جةخت لةسةر کردنةوة ناکا، بةتايبةت کة نيازی بة خشتةيةکي زةماين نيية بؤ 

ذثکـةويت ئاوريـل و ئـةو دابةشـينةی کـة       ئاماژة بـؤ  بةگوثرةیر. ـي دواتـانـةکـجثگؤذک
کـة دةصـث    سةرچاوةکان لةم بابةتةدا کردوويانة (دةبث ذوونی بکةينةوة کة قسـةکةی وثلـز  

، کتثبـی  LCL، ذثکةوتی مانگي ئاوريلی داوة، ناکرث وابث. بذ: بروونـت لووسووئاريستؤب
بـةآلم   ؛زؤر وثدةچث کة شوثنةکة بةرلة چوونةکة بـةدی کرابـث   ؛)۴۵۷ل ، ۱، بةرگی ئارريان

 ؛ لـةو ای وةرگرياين ئيزن لة ئامؤنوداناين بةردی بناغةی بة شثوةيةکي ذةمسی کةوتؤتة د
، II-2 ،[۳۶۲[ کينسـؤن توةدةرکةوث. بـؤ وثنـة ئا   کاتة بة دواوة ئةسکةندةر تواين لة ميسر

دا)  (لة وتـارثکي پثشـووتری   ۲۶۳، ل رسوؤ سؤيش ئاماژةی پثکردووة). ب»باگنال«ن، (هةما
 ؛چةواشـة لثکدةداتـةوة   کوورتيووسناتوانث سةرچاوةکان پثکةوة بگوجنثنث، چونکة دةقی 

دادةگـرث کـة ئةسـکةندةر پـاش ئـةوةی بـةردی بناغـةی         پث کوورتيووسبةآلم ديسانيش 
  کةی داناوة، خثرا ذؤيشتووة.شارة

کـة دةصـث    ئارريـان بذواننة ئةو کورتةباسةی کة لة سـةرةتای خشـتةکةدا نووسـراوة.     -۴
 بووبثتـةوة.  گريان کةوتؤتةذث، مةبةسـتثک نييـة سـوور    ئةسکةندةر يازدة ذؤژ دوای مانگ

شةذةکة دةزانث، بةآلم هيچ شتثک  ی سثپتامرب بة ذؤژی قةوماين۲۸، ۴۸۸-۴۸۶، ئاتکينسؤن
  باسی دةکا.   پلووتارکگريان ناکا کة  سةبارةت بة يازدة ذؤژةی پاش مانگ
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دةبـث لـة مـانگي     بة هةصة چـووة و داريـووش   ئارريان، الی واية کة ۳۴۶، رسوؤ سؤب -۵
ارةت ذؤژ و ذثکةوت و خثراييی بزووتنةکة، پتةو و دا مردبث. بةصگةهثنانةوةکاين سةب ئووت

  قايلکةر نني.
ةوة دوا. هيچ ئاکـامثکي پتـةو و   نچةند الپةذةيةک بگةذث کوثرة ديارة، سةبارةت بةم گرث -۶

کة دةصث دوای ئاوريـل زسـتاين    بةآلم ئةم قسةيةی سترابؤ ؛يةکالکراوة خؤ بة دةستةوة نادا
بة هثند وةرنةگريث. (ذةنگة سترابؤ لثرةش وةکوو چةند شوثنی ديکة  لةوث تثپةذاند، دةبث

تثپةذ  چوونةی کة الی واية کاتثک دةگوترث زستاين لة بةگرام هةر بة هةصة چووبث.) ئةم بؤ
دا هةصـةية. هـةروةک ئـةم     )، خؤی لـة خـؤی  ۳۲۸-۳۲۹کردووة، مةبةسيت زستاين دواترة (

تـازة نـاکرث ئـةو ذؤژ و ذثکةوتانـةی     ئةم ذثکةوتة بسةملثنني خشتةية دةريدةخا، بثتوو 
 بة ذاست و دروست بزانني کة ئةسـکةندةر لةشـکری تثـدا دةنـگ داون و پاشـان لـة      دواتر 

  گةذاوةتةوة. هيندةوة 
 بـؤ ، بـةآلم چونکـة   ) وةدةرکـةوتووة (بـةخل  الی واية کلکةی بةهار لة باکتةريا ئارريان -۷

چووة (هةمان)، دةکرث بصثي ئةسکةندةر لـةوث زيـاتر لةنگـةری     دة ذؤژی پث بةگرام ةچوون
دا  خستووة، دةنا ئةم هةمووة دواکةوتنةی ئةسکةندةر بة باری لثکدانـةوة و هةصسـةنگاندن  

ةرةتای بـةهار  يش دةصث س»ئارريان«وگؤص دةبث (بذ: خشتة). لة اليةکي ديکةوة  تووشی گرث
ی داوة. ئةگةر وابث مةودای نثوان شاآلوةکة و بزووتين ئةسکةندةر »سثئؤکسيارت«پةالماری 

وبةري تـةواو نةچؤتـةوة سـةر يـةک. ذوون و      کة بة ذؤژاين دامثين بةهار داندراوة، سةری
س پثشـنياريان  وة هةصةية. هثنـدثک کـة  »باکتةريا«ئاشکراية کة ذثکةويت وةدةرکةوتين لة 

دا دةبـوو   ئارريـان کردووة کة دةبث دةقةکة ذاست بکرثتةوة و اليان واية لـة نووسـراوةکةی   
، پثويست ناکـا وشـة يؤنانييةکـة بگـؤذدرث، چونکـة      »بةهار«نووسرابا » هاوين«لةبری 
  هةصةی ديکةشی کردوون. ئارريان

  لثرةدا هاصؤزکابث. ئارريانذةنگة دةقی  -۸

***  

  



 
 

  



 
 

  

  

  

  

  5شي  هب
  

  دةدةن و دةيگرن ميسر پةالماری ئثرانی
  

بؤ پةرةگرتين قةصـةمذةوی کـة لـة سـةردةمی      هاويشتين ئثران ذثبازی پةل

پثکردبوو، بناغةدانةری ئيمپراتؤريي هةخامةنشييةوة دةسيت  یکوورووشی گةورة

دا قةآلفـةت و ذوخسـاری   »ميسـر «فريعـةونی   ي»ئاماسيس«لة بنةباين دةسةآليت 

ناوچةيةکي  سامناک و زراوبةری نيشاين ميسر دا. ئةگةر ئثمةش نةصثني دؤصي نيل

تاقانة بوو، بةآلم خؤ بة گرينگتـرين سـةرچاوةی هثـز و دةسـةآليت ئـابووری و      

 ميسر بةرلة هةموو شتثک دةيتواين گرتين هةر بؤيةدادةندرا، جا  سياسيی ئةفريقا

ئاماجنثکي سروشتی بث بـؤ پةرةپثـداين ذثبـازی شـاآلوي داگـري کـردن. کاتثـک        

ی پ.ز. جثی کوورووشی باوکی گرتةوة، سةرةتا کاروبـاری  ۵۲۹ساصي  کةمبووجيية

وپثـک و   ثـک ذ بنةماصةيي و گرث و گرفتةکانی نثوخـؤی ئيمپراتـؤريي لـة ئاسـيا    

چارةسةر کرد و پاشان سپای خؤی ناردة سنوورةکاين ذؤژهةآليت ميسر. ئاماسيس، 

شتی لةگـةص  پشةشةم، هةوصی دا بة هاو وعةوين بةرلة دوايني زجنريةی بيست فري

بپـارثزث، بـةآلم    دا ، خؤی لـة بةرامبـةر ئثرانييـةکان   ي سامؤسی»پؤليکراتثس«

ونةبث پةالماری ميسر دةدا،  هاوپةميانةکةی کاتثک لثی ذوون بؤوة کةمبووجيية بث

ی مةزنةسةرداری ئاماسيس لـة  »فانثس«دةوة و لثی ترازا. ئةو دةمةی کر لثپشيت 

ذووی بؤ  ةکةوشةين خؤرهةآليت، ذثبازی خةيانةتی ذةچاو کرد و وةک گوصةبةذؤژ
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ــرين و    الی کةمبووج ــةر گرينگت ــةردةی لةس ــووذاند و پ ــر وةرس ــةی هثزدارت يي

ميسر الدا، تازة ئيتر هومثدی ئةوتؤ نةما بؤ  ینةهثنيية سةربازييةکانپذبايةخترين 

دةربازبوونی ميسر. کةمبووجيية گوثی بؤ قسة و ذاسپاردةکاين شل کـرد و تـواين   

ثفی و بيانکاتة هاريکاری خؤی. ذةوةی بثنثتة ژثر ذک خثآلتی دةشتةکيي عةرةبستان

مةشکة ئاويان لةسةر پشتی دابةسترا و باصي سپای ئثرانيان گرت  وشتری عةرةبان

  .و بگاتة پثلووزيووم ثتا بتوانث بة دةشت و بياباين ويشکارؤدا تثپةذهة

دا مـرد. کةوايـة    زايـني  ی پـثش ۵۲۵ لة سةرةتای ساصي واديارة کة ئاماسيس

کوذی بوو کة لة بةرامبـةر شـاآلوی پـةالماردةراين     ١ی»پثسامثتيخ«ئثستا نؤرةی 

ـ  بثگانةدا ذابوةسـتث. بـةرخؤداين ميسـرييةکان    شـکا و   تثـک » پثلووزيـووم « ةـل

، بةآلم هثندةی کشايةوة مثمفيس ی ميسرزيلة و پامشاوةی شکستةی لةشکرةهةزار

 پثنةچوو کة ئةوثش گريا و پثسامثتيخ يةخسري کرا. بةگوثرةی ذثبازی ئثرانييةکان

کة پادشاياين بةزيويان نةدةکوشنت و دةيانکردنة فةرمانذةواياين دةسـتندةخؤری  

سـةرةتا بـة نـةرمی لةگـةص پثسـامثتيخ       شئيمپراتؤريي خؤيـان، کةمبووجييـة  

بــةآلم پاشــان کــة دةيهةويســت شؤذشــثک  ،نةکثشــا جووآليــةوة و تونــدي لــث

ی پ.ز ۵۲۲کوژرا. کةمبووجيية هةتا ساصـي   هةصگريسثنث، بة فةرماين کةمبووجيية

يةکةمي فةرمانذةوايةتيي  ناخیؤق«  لة ميسر بنةی داکوتا؛ واتة ئةو سةردةمةی کة بة

و زجنريةی » مانثتؤ«لی دوای ناسراوة و هةروةها بة چةرخ و خو» لة ميسردا ئثران

زايينـةوة کـة ساصـي     ی پـثش ۵۲۵حةوتةميش ناودثر کراوة و لـة ساصـي    وبيست 

  ی پ.ز. درثژة دةکثشث.۴۰۲سةرکةوتين پادشای ئثرانة، هةتا ساصي 

بوونةوةی جـةغزی دةسـةآليت    ، بةرفرةوانياسةيت دةرةوةی ئثرانبةپثی س

گةيشـتة   ئيمپراتؤری لة باصي باشـووری خؤرنشـينةوة، بـة گـرياين دؤصـي نيـل      

چونکة پةرةئةسـتاندين ئيمپراتـؤری بـؤ ئةوپـةذی      ،سةرةجنام و کؤتايي پثهات

                                                            

 ، پثسامثتيک.پثسامثتيکووس -١
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ةتی پث ذانةدةگةيشت و ـي حکوومـ، دةسةآلتسنوورة دوورةدةستةکاين وآليت ميسر

لة  بةآلم ديسانيش کةمبووجيية ؛دا دةيتواين کارثکي مةترسيدار بث بة باری سياسی

هثـزی   دا بة مةبةسيت داگريکردنی ئـةفريقا  زايني پثشی ۵۲۲تا  ۵۲۵مةودای ساآلنی 

و  و لةشکری گةيشتة گوند و ئاوةدانييةکاين سةحرای ليبـی دةنگ دا  بةرةو کارتاژ

کة کةمبووجيية دةيهةويست وةکوو فريعـةوين  . دةبث ئةوةمان لة بري بث ١حةبةشة

ذةچاو کرد و  ذةوايةکي ميسرینذةوت و ذثبازی فةرما هةر بؤيهميسر بثتة ناسني و 

وکـةوتی زجنـريةی مـرياين     ثنةی لة کاروبـار و هةصـس  بة شثوةيةکي سروشيت و

ـ  هةصـگرتةوة و بـةگوثرةی هـةنگاوي پثسـامثتيخی    » يتـانـس« ـ ـدووه ؤی ـةم خ

  ةياندة حةبةشة.ـگ

 ،شکا. هاوپةميانة فنيقييـةکانی  لة سث هثرش و پةالماردا تثک کةمبووجيية

پةالماردانی کارتاژی کؤچةرنشيين دةستةخوشکيان پاراست. هةصمةت بؤ خؤيان لة 

دا کةوت و بثتوو بـذوا بـة    بة سةر کارةسات سةر خةمرک و ئاوةدانييةکاين ليبيش

پياوی چةکداری لة نثو گژةبا و تؤفاين  ۵۰۰۰بکةين، دةبينني کة  قسةکانی هثرؤدؤت

ـ گةآل ن. هرووژمی بة پةلة و بثدا تثداچوو خيز و مل  ش بـة »ئيتيـؤپی «بـؤ سـةر   ة ص

بـاکووری داين بـة    شکسيت هثنا. لثرةدا تةنيا حةبةشةی» ناپاتا«ئاماجنی گرتين 

کة سـةدان سـاص بـوو دةسـةآليت      )III،۹۷-۹۸هثنا (هثرؤدؤت،  دا دةسةآليت ئثران

دا شکابؤوة. پاش ئةوةی کةمبووجيية گرتی، بة بذيارثک هةر دوو  بة سةری سریمي

ساص جارثک داين پيتاکی بؤ بذايـةوة. کةمبووجييـة کـة بؤخـؤی سـةرکردايةتيي      

پةالمارةکةی سةر حةبةشـةی دةکـرد، تـني و گـوذی نايـة بـةر سـةربازگةيةکي        

ـ ةم سپاية لــونکة ئــو چ لة ئثلثفانتني وولةکانـج ـ ة سـةردةمی زن ــ جريةی ــ

ـ   بيسـت  ةی داکوتـابوو، بووژايــةوة. هـةروةها بنکــة و   ـو شةشـةمةوة لــةوث بن

ذثکخستةوة و بة دةستندةخؤری خؤی » نةسيي«لة  ی»جوولةکة–سامی «ؤشةين ــق

                                                            

  .نؤبية -١
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بةردی بناغـةی   لة ميسر يةکاندانا. هةصبةت ئةم ناوةندة بةرلة سةرکةوتين ئثراني

  .١داندرابوو

ی پزيشک و »ئوودجاهؤرثسن«ة ذووی دةقی نووسراوةکةی سةر پةيکةرةی ـل

بـة مةبةسـيت    کةمبووجيية، ويست و ئاوايت مةزنة دةسةآلتداری بارگای ميسرةوة

چوونة پلةی فريعةونايةيت خؤی دةنوثنث. ئوودجاهؤرثسـن پثشـتر لـة کؤشـکي     

دا سةرقاصي خزمـةت و دواتـر لـة سـةردةمي کةمبووجييـة و      »سائيت«پادشاياين 

وشاوةی خؤی دا. ئثستا ئةم پةيکةرة لة ةدا درثژةی بة کاروباری در يةکةم داريووشی

ساصـی   دا دةبث و لة ذاسيت ٢ةناودثر» نائؤفؤرووس ضاتيکان«و بة  کانةمووزةی ضاتي

ی »نثئيـت «ی داريووشـی يةکـةم لـة پةرسـتگةی     تسثهةم يان چـوارةمی حکوومـة  

پةيکةرة وا دةردةکةوث کة م داندرابث. بةپثی دةقی نووسراوةکةی سةر ئة» سائيس«

ــة د ــثک ســةرناوی  کةمبووجيي ــةتا کؤمةص ــردووة ه ــة ئوودجاهؤرثســن ک اوای ل

فةرمانذةوايةيت بؤ داتاشث کة هاوشاين فريعةونةکاين بةرلة خـؤی بثنـةوة. لـة    

هةمووان هةورازتر دةنگ و داوای پادشای سةرکةوتوو بـوو کـة خـؤی دةنوانـد و     

تؤرةمـةی ذةسـةين مـرياين     دةيهةويست بة الی خةصکي ميسرةوة وةکوو تـوخم و 

يت بثتة ناسني، کة توانيويـةيت تـاج و تـةخيت فةرمانذةوايـةيت لـة چنـگ       سائ

دا »ئـاپريس «داگريکةر دةربثنثتةوة کة دةسيت بة سةر دةسةآليت ذةوای  یئاماسيس

گرتووة. ئةو ئةفسانةيةي کـة دةصـث کةمبووجييـة لـة داوثـين کچثکـي ئـاپريس        

. کةمبووجيية وةکوو نـةوةی فريعةونـةکانی   ٣لثرةدا جثگای سةرجنةبةربؤتةوة، 

 هةتا تؤصةی ئاپريسی دا دةگةذث هاتؤتة ميسر سائيت کة خوثنی ئةوانی لة دةماری

ـ ـدةسةآليت خب باوةگةورةی لة ئاماسيسی خةيانةتکار بکاتةوة و قةصةمذةوی ة ـات

                                                            

1-Cf. Kraeling, PP.41-8. 

2-Posener,Text I;G. Botti- Promanelli,Le sculture del Museo gregoriano  greco-

egizio (Città del Vaticano, 1951), p.33, Tav.28. 
3-Herodotus III. 1-3; Athenaeus XIII.560d-f (from Ctesias). 
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ذثزی بـة   ) گؤيا کةمبووجيية بث1s,III( هثرؤدؤت ذکثفی خؤی. بةپثی نووسيينبةر

تةرمي ئاماسيس کردووة و سووتاندوويةتی و ئاوا لة ژثـر تيشـکی ئةفسـانةکةدا    

ئاکار و کرداری دةستاو دراوةتـةوة. مثژوونووسـی يؤنـاين دةصـث کـة کـردةوةی       

ص بـذوای  نة بري و بـاوةذی ئثرانييـاين گرتؤتـةوة و نـة لةگـة     » پادشای گةورة«

کةسـثکي دينـداری    چونکة بةگوثرةی باوةذی ئثرانييـةکان هاتؤتةوة؛  ميسرييةکان

وشــوثنی بــذوای ميســرييةکان  نــةدةبوو ئــاور بلــةوتثنث و لةســةر ذث مــةزدايي

ذووحـی.  سووتاندين تةرمی فةرمانذةوايةک پاش مةرگی، دةبوو بة هؤی نـةماين  

ئةگةر بةذاستی کةمبووجيية تةرمي ئاماسيسی سووتاندبث بؤ هةتاهةتاية گريؤدةی 

. ئةگـةرچی  گرانباری لةو چةشنة بؤتةوة کة شانی داگريکةران دةگـرث  لةعنةتثکي

ئثمة ناتوانني بچينة بـنج و بنـاواين ذاسـتةقينةی داسـتانی هثـرؤدؤت و بؤمـان       

ةوةن کة دةيسةملثنن لة ساآلين هثرشی هةصناسةنگث، بةآلم هثندثک بةصگة بة دةست

کةمبووجييةدا بؤ سةر ميسر، ناوي ئاماسيس کةوتؤتة بةر پةالمار و زجنريةيـةک  

بةردةنووس و تةتةصةی بريةوةری بة دةسـتةوةن کـة هةوصـي سـذينةوةی نـاوي      

  .١ديارةپثوة ئاماسيسيان

دةسـت   ثرؤدؤتـةوة دانـی يؤنـاين کـة لـة ه     کؤمةصثک گيذانةوة و شاهيدی

بة شثتانة و خودانةناسانة و زاصـمانة   ، ئاکاری کةمبووجييةيان لة ميسر٢پثدةکةن

 سـةرةذای ئـاگردانی تـةرمی    لة قةصةم داوة. هةروةها وايان داناوة کة کةمبووجيية

ذثزی سةبارةت بة خوداياين ميسر و گاصـتةی   ، کةوتؤتة بثمثوثندراوی ئاماسيس

                                                            

  ، بذ:سةبارةت بة تةرمی مثوثندراوي ئاماسيس -١
H.De Meulenaere, Herodotus over de 26ste Dynastie (Leuven, 1951), PP.124-8. 

  و ژثدةرةکان، بذ: سةبارةت بة سذينةوةی ناوي ئاماسيس
E.Bresciani, "Una statua della XXVI dinastia con il cosiddetto’ abito persiano' 
SCO XVI(1967)p.277 and 279. 
2-Herodotus III.27-28;Diodorus I.46;Strabo XVII.27;Plutarch, De Iside et 

Osiride 44 (368f). 
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پثکردوون و پةرستگاکاين سووتاندوون و دةسيت تاآلين ذثخستوون و گای پريؤزی 

وةکاين بـةرايي کـة لـة    ابـةآلم ديسـانيش سـةرچ    ؛کوشتووة ئاپيسی لة مثمفيس

ذثگامـان بـؤ خـؤش    وةرگرياون،  يادمانةکاين هاوچةرخی ئةو ذؤژگاری ميسرةوة

ـ   دةکةن هةتا لة ذوانگةيةکي ترةوة بذوانينة ئةم قسـان  وثنان ـة و لـة هثنـدثک ش

  .١ناکةينبذوايان پث

) سةبارةت بة کوشتنی گـای پـريؤزی ئـاپيس دةصـث     III ،۲۷-۲۹( هثرؤدؤت

گةذايـةوة و ديتـی کـة     بةبث سةرکةوتن لة پةالماری حةبةشة کاتثک کةمبووجيية

لة دةوری گايةکي تازةی ئاپيس کردوويانةتة جةژن و شـادماين،   خةصکي مثمفيس

هثنا کة سالر بؤوة و دواتر  ی پثنوةشاند و بري بؤية ئةوةندةی دةست لثدةرهةصبوو. 

 ،ئوومثبةآلم ئةم قسة و باسانة لةگةص بةردةگؤذی سـثراپ  ؛نان بةدزی ناشتيانيکاه

کة سةبارةتة بة ساصي شةشةمی » سةققةرة«واتة شوثنی نثژراين گاگةلی پريؤز لة 

يــةکتر ناگرثتــةوة و قؤصــي لةســةر  ٢فةرمانذةوايــةتيي کةمبووجييــة لــة ميســر

وذةمسثکـی   ناکثشرث،بةصکوو دةيسةملثنث کـة ئـةو ساصـة گـای ئـاپيس لـة ذث      

بووة. تابووتی  حةوتةمني ساصي حوکمايت ئاماسيس ونثژراوة کة بيست  شکؤمةنددا

ئووم دياريي خودی ثئاژةصةی مثوثندراوی سثراپ ٣بةردينی نةخشثندراو و شکؤداری

لةگةص قسةکاين هثرؤدؤت يةکتر  ٤ئوومثکةمبووجيية بووة. بةردةگؤذثکی تری سثراپ

پيس لـة ذؤژگـاری فةرمانذةوايـةتيي    ناخوثنثتةوة، چونکـة نووسـةر دةصـث ئـا    

دايک بووة و جثی ئةو گا پريؤزةی گرتؤتةوة کة ساصي شةشـةمی   کةمبووجييةدا لة

دةسةآلتداريي کةمبووجيية بؤخؤی سالر بؤتةوة و لة ساصي چوارةمی پادشـايةتيي  
                                                            

1-Cf. Posener, especially pp. 171ff. On the other hand A.klasens’  "Cambyses 

en Egypte",EX Oriente Lux III (9-10) (1952),pp.347ff. still thinks that because 
of its detail Herodotus’ account connot be Judged false. 
2-posener, Text 3. 

3-posener, Text 4. 

4-posener, Text 5. 
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، (ئادژاهؤرثسـن)  ئوودجاهؤرثسن. پةيکةرةی بةرباسی ١دا نثژراوة يةکةم داريووشی

تيشک و ذووناکيي زياتر دةخاتة سةر کار و چاالکييةکاين کةمبووجيية لة ميسـر.  

ئةو دةقةی کة بة خةيت هريؤگليفـی لةسـةر پةيکةرةکـة نووسـراوة واديـارة کـة       

هـاتن و لـة نوثژگـةی    » غـةواران «ئوودجاهؤرثسن دةيسةملثنث کاتثک کؤمةصـي  

گرتـةوة، بـةآلم    بنةيان داکوتا ئاژاوةيـةکی گـةورة ميسـری    لة سائيس» يتنثئ«

ــاوةی      ــان و پامش ــةی وةدةرن ــانی بثگان ــای و هثزةک ــة هان ــة هات کةمبووجيي

ـ نثئ«هؤردووگاکةشی ذاماصني. پاشان پةرستگةی  ی پـاک و خـاوثن کـردةوة و    »تي

نوث پياواين ئـاييين لـةوث دانايـةوة.    گثذايةوة و سةرلة داهاتةکاين خواژنةی بؤ

خوردوخؤراکي پثويست بـوو بـؤ   وپةل و  دواتر لةسةر دؤخی جاران ئةوةندةی کةل

وذةمسي دينی و کؤبوونةوةکان، هةمووی دابني کـرد و خـودی خـؤی ديـاری و      ذث

  باربووی برد بؤ خواژنی سائيس. 

چونکـة   لثرةدا ذةخنةيةکي کة خؤی دةنوثنی سةبارةتة بة ئوودجاهؤرثسـن 

ـ   بةر داريووش تةشی لة ةر ـذستووة و دوورة لة ذاسيت و تةنيا بة دةصـةچةيي وةب

ــخوثندووة  ــي خــؤی هةص ــايةچةوراين ئثراني ــةزن و س ــة و   ؛م ــةم ذةخن ــةآلم ئ ب

دا  ناذةزامةنديية نابةجثية، چونکة کاتثک ذووداوةکان لـة سـةردةمثکي هاوچـةرخ   

 ؤر دوورة کة ئةو ويستبثتی ذاستييةکاين سـةبارةت بـة کةمبووجييـة   قةوماون، ز

بـةرچاوي   لـة  ئاوةژوو بکاتةوة، بةتايبةت کة پةيکةرةکةی لة پةرستگةی سائيس

، ٢هةمووان بووة. ئةو نايشارثتةوة کة قؤشةنچيياين داگريکـةر دذ و کثـوی بـوون   

بيسـتوويةيت هثزةکـاين ناحـةز     اکا چونکة کاتثـک بةآلم کةمبووجيية سةرکؤنة ن

                                                            

، گرث  و گرفتی دةرکةوتين هاوکاتی دوو گـای ئاپيسـی زؤر بـة جـواين     ۱۷۴، ل پؤزنثر -١
  چارةسةر کردووة.

ی پ.ز. کـة سـةبارةتة بـة فرؤشـتنی     ۵۲۵بؤ وثنة بذواننة دةقی ئةو حيساباتةی ساصي  -٢
  ثک بووة لة دةسکةوتةکاين شةذ.کة بةش ژنثکی کؤيلةی ميسری

B.Meisner, ZAS XXIX (1891),pp.123- 4. 
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دةجووصثنةوة، بةرپةرچی داونةوة و لثبذاوة بةر بـة ئاکـاری نالـةباريان بگـرث.     

وزؤر لـة   وثدةچث کة لةشکرچيياين ئثراين وةکوو سةرةتای هةموو پةالمارثک کةم

ی پ.ز. بـة  ۴۰۸سائيس زةبروزةنگيان نواندبث. لةسةر کوتثک پاپريووس کة ساصي 

دؤزراوةتةوة، باسی گةمارؤی توندوتيژ و  يت ئارامی نووسراوة و لة ئثلثفانتنيخة

کـراوة.  لة اليةن سپای کةمبووجييـةوة   تاآلن و خاپووراندين پةرستگاکانی ميسری

ي ، سةرجةمدةصث پاش سةرکةوتين کةمبووجيية لة ميسر بةذوونی) II.13-14دةقی (

کاتثک کةمبووجيية هاتـة  «پةرستگاکانی وآلت تووشی ئاژاوة و شثواوی بوونةوة: 

ميسر، ئةم پةرستگاية (واتة پةرستگای ياهوو لة ئثلثفانتني) ساز کرابـوو. ئـةوان   

کـةس خـؤی لـةم     يان کاوالندن، بةآلم هيچخوداياين ميسري تةواوي پةرستگاکانی

ـ   ــة خـثوةيــةم شــب» ةرستگاية نةگةياند.ـپ ةرپرسی ـودی کةمبووجييـة بـة ب

ـ تاآلن و خاپووراندن داناندرث، چونکة ئةم کار و هةنگاوانة دةچنةوة س ةر ئـةو  ــ

هةرا و ئاژاوة گشتييانةی کـة دوای هرووژمـی سـةربازی بـاص بـة سـةر شـوثين        

  بةرپةالمار دةکثشن.

کـا کـة   دة باسـی فـةرمانثکی کةمبووجييـة    ١تثـک ؤکوتثک پاپريووسی دمث

، هـةموويان ئـةو   بثجگة لة سـثيان  دةستووری داوة تةواوي پةرستگاکانی ميسری

دا  يان کةم بکرثتـةوة کـة لـة سـةردةمي دةسـةآليت فريعـةوين ئاماسـيس       ةداهات

ة و ئاوا سزای داون. ئةم سث پةرسـتگايةی دةريهاويشـتبوون بـرييت    ووةريانگرتو

                                                            

  .)مةبةست خةت و زماين يؤنانيية. (کتثبخانةی نةتةوةييی پاريس -١
Spiegelberg, Demotische Chronik,pp.32-3    ــيئووت ــک، س ــثکی دمثؤتي پاپريووس

  وايةتيي کةمبووجيية(ليکؤپؤلؤس)، سةبارةتة بة هةشتةمني ساصي فةرمانذة
(Spiegelberg Demotischen Denkmäler, III no.50059.) 
هةروةها چةند بذگةيةک سةبارةتن بة ذثکةوتی پثنجـةمني و شةشـةمني ساصـی حوکمـاتی     

  ).no.50062( کةمبووجيية
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بـةآلم ئـةم فةرمانـة     ؛١(؟)wn - hm(؟) لةگـةص  pr-H’pj-n-wn، بوون لة مثمفيس

کـةچی   ؛نـةگرتوون  دةسيت وةبةر جةماوةر نةهثناوة و ذثی پةسن و پةرسـتين لـث  

 بـؤ  ينگزپريؤزةکان و ويشکةص و ئثدةبوو دار و کؤلکةی پثويستی سازکرانی دةفرة 

و  سووتاندن و ذيشاص و هـةودای کـةتان لـة ناوچـةی ئاوماصـکي ذووبـاری نيـل       

پثويسـتی   مةصبةندةکاين ديکةی ميسری سةرؤوة کؤکرابانةوة. ژمـارةی ئـاژةآلين  

وذةمسي ديين نيوه کران و کوشتنةوةی مةالن قةدةغةی تةواوي لةسـةر دانـدرا.    ذث

ئةم فةرمانةی کةمبووجيية ذثگـر نـةبوو کـة کاهينـان باصـندان بکةنـة بـاربووی        

پثشةواياين دينی تةنيا دةيانتواين ئـةو  « دةرگانةی خودايان، بةآلم بةپثی دةقةکة

ئةگةرچی » قازانة بکةنة باربووی دةرگانةی ئيزةدان کة خؤيان بةخثويان کردبوون.

پاپريووسةکة وا جوان نةماوة کة بـة چـاکي خبوثندرثتةوة،بـةآلم واديـارة دةبـث      

وپـةلی   ودان و کةل بايةخي سةرجةم ئةوانةی وةکوو زثو، بوونةوةران، مةالن، دغص

دا دةدران بة پةرستگاکان و کةمبووجيية دةستووری  ديکة کة لة سةردةمی ئاماسيس

  .٢دةبةن ۳۷۶۴۰۰کةم سةری گةيوةتة  دابوو نةدرثن بة خودايان، النی

کة مةرجی لةسةر کةم کرانةوةی گوژمةی قورس و  کةمبووجيية ئةم هةنگاوةی

دانابوو کة ئةو فريعةونة بة هةصوثستثکي باشی دةزانی،  گراين سةردةمی ئاماسيس

کـارثکی ئـابووری دابنـدرث نـةک فـةرمانثک لةسـةر ذةويت        دا دةبث بة لة ذاستی

. وةکـوو  ويستين خودايان و بـذوای باوةذمةنـداين ميسـری    يان ناخؤش» الديين«

جـاراين خؤيـان   دا هةتا سث پةرستگا لةسةر دؤخـی   ئاشکراية کةمبووجيية ئيزنی

بذؤن و نةريتة کؤنباوةکانيان تثکنةدةن و هةروةها نةبوو بة لةمپةری سةر ذثگـای  

جةماوةر کة لة پةرستگاکاين ديکةدا سةرقاصی دينداريي خؤيان بن و تثکذای ئةمانة 

دةگةذثنةوة سةر ئةم هةصوثست و ذثبـازة. هةروابثتـةوة ذةنگـة کةمبووجييـة بـة      
                                                            

پـؤليس و مـةبــةست لــة    نيلؤپؤليس يان هثليؤ Pr-H'pj - n-Wnذةنگة مةبةست لة   -١
Wn-hm   .هثرمؤپؤليس بووبث  

 دةبث هةمان دةبةنوون يان دةبةلوون بث کة چةشنثک سکةی زثذ بووة.و. -٢
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داهايت ذؤژگاری ئاماسيس، پثوةبووبـث کـة يـاد و    وشوثين  ذثهةصوةشاندنةوةی 

گومان فةرمانثکی ئةوتؤ  خةياصداين خةصک بشواتةوة. بثلة » داگريکةر«بريةوةريي 

ياين سةرکةوتوو پةرة پـث بـدا، بةصـکوو چةشـنثک     نةيتوانی خؤشةويستيي ئثران

ة سـةر بـنج و   هثنا کـة دةگةذايـةو  دا بـةدي  ی لة نثو پياواين ئاييينناخؤشةويستي

. بةردةنووســةی بــةرباس، واتــة ١بنــاواين دابــی دژايــةيت لةگــةص کةمبووجييــة

ـ   دةصث کة ئوودجاهؤرثسن» نائؤفورسی ضاتيکان« ارثکي ـپزيشکي بارگای مـريی، ک

 سائيسسةرلةنوث داهاتةکاين نثئيت و تثکذای خوداياين وای کرد کة کةمبووجيية 

بةآلم سائيس نةدةکةوتة بازنةی ئةو سث شـارةی   ؛بةرثتةوة سةر دؤخی پثشوويان

کةمبووجييةدا هةآلوثردرابوون. ئةو فةرمانة دوای کةمبووجييـة  کة لة فةرمانةکةی 

بـؤ سـائيس   کةوايـة فةرمانةکـة    ؛هةصگريايةوه و نووسرايةوة چةند وثنةيةکي لث

دواتـر بؤمـان    خـاتری گـريا، کـةچی وةک     دانةشکا، بةآلم بة شثوةيةکي تايبةت

  دةردةکةوث، جثنشينةکةی ئةو دةستوورةشی هةصوةشاندةوة.

ذثی  لة ئثران ،دةوری فريعةونی دةگثذا لة ميسر لةو کاتةدا کة کةمبووجيية

ةصدانةکة خؤش دةکرا. جثی سةرجنة کة سةرچاوةی سةره ذووخانی حکوومةتةکةی

ربـوونی درثژخايـةنی کةمبووجيـةی بـة     بز ،بوو. گثئؤماتی مـوغ  بارگای شووش

ی »بةرديا« مثرديس واتةثدةرفةت و هةلی گوجناو زانی و کردی بة هةرا کة خؤی س

 ؛يت ئثران مافی خؤيةتیخبرای پادشاية و جثگرةوةی ذةوای کوورووشة و تاج و تة

                                                            

ــة -١ کةوصــي » ســثت«نــاوي زذا و وةکــوو ئوســتوورةی خــودای  لــة ميســر کةمبووجيي
هـاتبوو. ئـةو پادشـاية ذاسـت      ناخؤشةويستی بة شاين دادا. کةمبووجييـة لـة ئاسـياوة   

کة گةذايةوة ميسر، لةگةص لةشکرچيياين هاتبوو هةتا ئةو هةرمثة بگرث کة » سثت« چةشين
ةوة دابوويانـة هـؤرووس. بذواننـة: ئـی.     »ئـووزيريس «خودايان وةکوو مرياتثکی ذةوا لة 

وة و کةمبووجيية بـة  . ئةو دابةی داکةوتو۱۹۵۷، قاهرية ۳۲۷-۳۰۷دريؤتؤن، ميسرناسی، ل 
لـةو  ».کةمبووجييـةی ميسـربةزثن  «خةنيمي ميسر دةزانث، دةگةذثتةوة سةر دةقی قيبتيـي  

 شوهبثندراوة. بذواننة: ئثچ.ئـثص. يانسـثن   سةرچاوةيةدا کةمبووجيية بة نةبووکةدنةسسةر
 (جانسثن)، هرووژمی کةمبووجيية.
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ةرلةوةی بذوا بؤ ميسر بةدزی ئةمی کوشتبوو. کاتثـک  بةآلم واديارة کةمبووجيية ب

بة گوثی ئاشـنا کـرا، لـةذثوة بـةرةو ئثـران بـزووت و       هةواصةکةی کةمبووجيية 

ذثگـای   ی پ.ز. لـة ۵۲۲ي کردة مريهةرمثي ميسر، بةآلم سةرةتای ساصي »ئارياند«

  .١دوايي کرد گةذانةوةدا کؤچی

)ی حـاکمی  (ويشتاسـب  کوذی هيستاسپ پ.ز)ی ۴۸۶ - ۵۲۲( ميةکة داريووشی

، دوای کوشتين بـةرديای درؤينـة و سـةرکوتی تونـدوتيژيي زجنريةيـةک      پارس

ث ژمـاوةدا، سـةرلةنو  ثو سةرکةوتن لة چةنـدين شـةذی در   سةرهةصداين ئاسيايي

 بة بؤ ئثران ودةزگای ئيمپراتؤری ذثک خباتةوة و هةرمثي تازةی هينديش توانی دام

و جووآلنـةوةی   دياری بثنث. دواتر بةناچاری دةستی خسـتة کاروبـاری ميسـرةوة   

نی ســةرکوتی داپصؤســی و تثکيشــکاند. زةمــاي »ئاريانــد«خوازانــةی  سةربةســيت

ی ۴۹۲-۵۱۰بـةآلم وثـدةچث لـة مابـةيين      ذاپةذينةکة بـةذوونی ديـاری نـةکراوة،   

ـ ـل» بارکـا «ئاريانـد دژی   ئةو دةمةی کة ةـث، واتـدا ذووی داب زايني پثش ری ـةشک

  .٢ببوو بة مريهةرمثي ميسر دا و فرثندات  دةنگ

وةک چؤن ذثزی بؤ تةواوي هةرمثةکانی ديکةی ئيمپراتؤری  يةکةم داريووشی

لةسـةرخؤ جووآليـةوة و کؤمةصـثک ديـاردة و      سـر يدادةنا، هةر ئاواش لةگـةص م 

بليمةتانـةی لـة ذثکخسـنت و پثـواين ذثبـازی ذاکثشـاين         یوةشانيشانةی درةو

 کة داريووش خستة بةرچاوان. دؤصي ذووباری نيل دا، بة الی خؤی کاهيناين ميسری
                                                            

لـة ذووداوثکـي    ) دةصـث کةمبووجييـة  III،۶۴-۶۶هةر ذاست لةم سةذچاوةيةدا ( هثرؤدؤت -١
نةکراودا خةجنةرثکي لة ذاين هةصچةقي، ذاست ئةو شـوثنةی ذانـی    هةصکةويت چاوةذوان بة

  گای ئاپيس کة پثشتر برينداری کردبوو.  
و IV،۱۶۶-۱۶۷( مريهةرمث(ساتراپ) بذواننـة هثـرؤدؤت   سةبارةت بة ذاپةذيين ئارياندی -٢

پاپريووسی دمثؤتيکی خـوارةوةدا هـاتووة: بـرلني     ۳ساتراپ لة  ). ناوي فرثنداتی۲۰۰-۲۰۳
  کة سةرچاوةی سثهةمة: Pop.loeb1و  ۱۳۵۴۰و  ۱۳۵۳۹

W. Spiegelberg. "Drei demotische Schreiben aus der korrespondenz des 
phrendates des Satrapen Darius' I.mit den Chnum-Priestern Von Elephantine,"  
S P A W,1928,pp.604-22. 
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دا چـووة سـةرداين، لـة نثـو      لة سةرةتا يـان هثنـدثک دواتـری حکوومةتةکـةی    

 هثـرؤدؤت  هةر بؤيهخاوةين شوثنثکي گرينگ و تايبةت بوو،  دا هةرمثةکانی ئثران

)f,III ۸۹دا دةخياتة پلةی شةشةم. ئةو قسـةيةی   هةرمثي ئثران ۲۰يزگةی ) لة نثو ل

) کة دةصث داريووش شةشةمني و ئاخرين ياسادانةری ميسر بوو، I.۹۵( ديؤدؤرووس

دةقثکی دمثؤتيکي (يؤناين)دا کة پثشتر باسی  ميسری لةبةصگةنامةيةکی  بةگوثرةی

م دةقة داريووش لـة سـثهةمني ساصـي    کرا، تةواو قؤصي لةسةر کثشراوة. بةپثی ئة

لـة نثـو    خـؤی داوة لـة ميسـر کـة     دا دةستووری بـة مريهـةرمثي   حکوومةتةکةی

ئاقصمةندان بدؤزثتةوة و کؤيان  دا ورد بثتةوة و لةشکرچييان و کاهينان و نووسندان

. دابـذثژن  ا چل و چوارةمني ساصی ئاماسيسـي تـايـبکاتةوة هةتا سيستمثکي ياس

 ۱۹ساص درثـژةی بـة کارةکـاين دا و هـةتا      ۱۶ئةم لثژنةيةی کة پثکهات بؤ ماوةی 

کة بةرپرسی پثداچوونةوةی » شپيگثلبثرگ«ساصةی حکوومةيت داريووش بذی کرد. 

، ١دةقةکةية الی واية کة لةم ساصةوة هةتا بيست و حةوتـةمني ساصـي پادشـايةتی   

کؤدةبوونةوة. کؤبةندی ياساکان  ةوثصي پادشادا شووشئةنداماين ئةم لثژنةية لة ه

خةيت ئارامي و خةيت يؤناين (دمثؤتيک) نووسرانةوة. بةم بة لةسةر پاپريووسثک  

ئةرکی ذثکخستين ياساکانی گةياندة ئةجنام و سـةرجةم  » پادشای گةورة«شثوةية 

  .٢تثدا کؤکردةوة ياساکاين ميسری هةتا بذانةوةی دةسةآليت ئاماسيسی

                                                            

  دةقةکة لثرةدا شثواوة و هثندثک وشةی کوثر بؤتةوة و ناخوثندرثتةوة. -١
٢-Cf. Bresciani, "La Satrapia d'Egitto", pp.153-5. 

دةچوونةوة پاش. واديارة بؤچوونی  وشوثنی ياسای ئثران وگؤذةکان لةسةر پث ئاص
دةبوو لةگةص پثکهاتـةی سياسـی و    ناسةملث کة پثی واية ياساکاين ميسری ئثن.جی. ذايک

لـة اليـةن    ذثکخرانـةوةی ياسـاکاين ميسـر   «ويستی پادشای گةورة يةکتر بگرنـةوة. بـذ:   
 .ff۱۷۸)، ل ۱۹۳۳(نيؤيـؤرک،  I، ميـزرامي  »و سةرچاوةی ذووداونامةکاين يؤنانی وشةوةداريو

وکورتييـةکاين ئـةو ياسـايانة     تـوانی کـةم   قسةکةی بةجثية کة دةصث داريـووش » سيدثل«
  چارةسةر بکا کة پثشتر هةبوون.

Agptische Recbtsgeschichte der Saiten-und Perserzeit (Glückstadt 1956),p.84.→ 
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بةتايبـةت بـؤ    وشوثنثکي ذووناک سةبارةت بة ياسای ميسری هةبوونی ذث

دا بةجث بوو، چونکة کاربةدةسـتاين   لة ئيمپراتؤريي هةخامةنشی ساتراپيي ميسر

سةرقاصـي بـةذثوةبردين    يان بابلی بةرةژثری مريهةرمث کة وةک حوکمداری ئثرانی

بگـرن. ئـةم ئاماجنـة لـة ذووی ئـةم      وةر لـث کاروباران بوون، دةيانتواين کةلکي 

ذوون دةبثتةوة کة دةستووری دا کؤبةندی ياساکان بة زماين  هةنگاوةی داريووشةوة

ئاراميش بنووسـرثنةوة هـةتا بکةوثتـة بةردةسـيت ئـةو پلـةدار و بةرپرسـانةي        

  .١ودةزگای ديوانيان لةسةر زماين ئارامي هةصدةسووذث دام

و دةسـپثکي پادشـايةتيي    مةودای نثوان ذووخاين حکوومةتی ئاماسـيس  لة

لة ئـارادا  » ياسای پةرستگة«دا قؤناخثکي قةيراناوي سةبارةت بة  يةکةم داريووشی

بةشـی   بؤ ذؤژگاری ئاماسيس، چونکة فـةرماين کةمبووجييـة   بوو کة دةگةذايةوة

  هةرة زؤری داهاتی جارانی پةرستگاکاين بذيبوو.

بة پادشای گةورةيان  ذةنگة کاهيناين ئةندامي لثژنةی ياساداناين داريووش

کـدةری ئـةو ياسـاية کـة بةرلـة      بؤتة ذثگـر و تث  گوتبث کة فةرماين کةمبووجيية

جثگرةوةکـةی کةمبووجييـة سـةرلةنوث    بةذثوة چـووة.   سةرکةوتين ئثرانييةکان

چونکـة بـةذووين    ؛ياسای پثشووی پةرستگاکاين زيندوو کـردةوة و بـرةوی پثـدا   

زی بـة  و ئيمپراتؤريي خؤی نيـا  ةتيی نثوان ميسريدةيزاين کة بؤ پتةوبوونی يةکي

يش نةرمی »ئاماسيس«ي ئةوانة. داريووش سةبارةت بة ناو و بريةوةريي يپشتيوان

سی ضـاتيکانی سـةر بـة سـةردةمي دةسـةآليت      ؤدةکثشا. جا وةک لة دةقی نائؤفؤر

ين و مـريا » ئـاپريس «ناوي ئاماسيس لة تةنيشت نـاوي   دةردةکةوث، دا داريووش

  تؤمار کراوة. دا و لة نثو جةللةی فةرمانذةوايةيت هةخامةنشی

                                                                                                                                                  

نـةبوو،  » الدينانـة «هـةر   ) دةصث، مةرجی کةمبووجييةI.۹۵(  وةک ديؤدؤرووس→
بؤ سذينةوةی  ذاست يةکةم دا ناياسايي بوو. جا داريووشی بةصکوو بة باری ياسای ميسريش

  ئةم الدينييةی کة ناياسايي بوو کةوتة خؤ و ياسای نوثی دانا.  
1-Cf.H.H.Schaeder, Iranische Beiträge I (Halle, 1930),202. 
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نيشـانةی  » خارگـة «کی رة خةملذةع  -سازکراين پةرستگةی گةورةی ئامؤن 

 و کاهيناين. ئةو تةتةآلنةی لـة  پشتيوانيي پادشای مةزنة بؤ دين و ئاييين ميسری

دةکةن لة  ي داريووشيدؤزراونةوة باسی چاالک» حةمامات«چةی ئةشکةوتةکاين ناو

وکوتانـةی نـاوي ئـةويان     . هـةروةها ئـةو لـةت   ١دا بواری ئاوةداين و تةالرسازی

ی ناوچـةی ئاوماصـکي   »بـووزيريس «ی ميسری سـةروو و  »ئةلکةعب«لةسةرة، لة 

 . گةلثک لة بةردةگؤذةکاين دؤزراوةی سـثراپثئووم ٢وةدةست هاتوون نيل ذووباری

. ٣دةکـرث ســةر بـة ساصــي سـثيةم و چــوارةمي فةرمانذةوايـةتيي داريــووش بــن    

. هةروةها ٤وةکوو خودای هؤرووس پةسين داريووش دةدا» فييووم«بةردةگؤذثک لة 

فـةرماين   بؤمان دةردةکةوث کة داريـووش  ی ئوودجاهؤرثسنةوةلة ذووی پةيکةرة

  .٥داوة ی لة سائيس»پةناگةی ژيان«کرانةوةی  نؤژةن

 لة هةرمثي ميسـردا  يةکثک لةو هةنگاوة گرينگانةی هةمووانی کة داريووش

لـة    تکـةئاژوان بـوو کـة   ؤ نةوکةندثکي بابـةيت ل هاويشتی، بة ئةجنام گةياندين

ذثيـةک دادةنـدرا کـة    ةذادةخوشـی و بـة ئاو   هةتا دةريای سوور ذووباری نيلةوة

. ئةم ذةوگة ئاويية لـة  ٦بةشثکی لثدابوو نيزيکةی سةدةيةک پثشتر نثکؤی دووهةم
                                                            

1-Posener, Texts 24-34 and p.17;G. Goyon, Nouvelles Inscriptions rupestres du 

Uâdi Hammamât (Paris 1957), Text 109,p.118. 
2-The cantouche of - Darius I at El- káb, Somers Clarke, "El-kád and its 

temples", JEA VIII (1922),p. 27; a bloch from Busiris, now in the British 
Museum: E. Naville, The mound of the Jew and the city of Onias (London, 
1890), pp. 27-8. Pl. VII.A. 
3-Cf. Bresciani, op cit., "Appendice Archeologica", pp.177-9. 

4-Ibid.,p.178. 

[يان پةرسـتگة و سـةرای ژيـان] وةکـوو دامةزراوةيـةکی      » پةناگةی ژيان«سةبارةت بة  -٥
  کولتووريي سةر بة پةرستگاکان بذواننة:

H.Grardiner, "The House of Life", JEA  XXIV (1938),pp.157-79. 
ذثـزی   ، لة اليةن زجنريةی بيست و حةوتةمی پادشايانی ئثـران سائيسی خواژنی »نثئيت«

  داناوة.» نثئيت«خؤی بة کوذی  گرياوة و داين پثداهثندراوة و داريووش لث
6-Hrodotus II.158;Diodorus I.33. 
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دا تثدةپــةذی و »تــووميالت«ناوچــةی   ةوة ذثگــای دادةگــرت و بــة»بووباســتيس«

دا دةذؤيـي و سـةرةجنام   »تاص«رثباری و پاشان بة ز» تيمساح«دةگةيشتة زرثباری 

 يـی . داريـووش چـوار بةردةنووسـی بريةوةر   ١دا دةکـرد »دةريای سوور«سةری بة 

زمانةی بة خةيت هريؤگليـف لـة ذةوگـةی نةوکةندةکـة چةقانـدووة کـة بـة        دوو

  .٢ناسراون» بةردةنووسی نةوکةند«

سـةرلةنوث   ، ميسـر ی پ.ز. ماوةيةک بةرلة نـةماين داريـووش  ۴۸۶ساصي 

 تـوانی  اليان وايـة کـة دابـةزينی دةسـةآليت ئثـران      توثژةرانذاپةذی. تاقمثک لة 

ومةرجثکي لةبار بؤ ذاپةذين بةدی بثنث، چونکة لةو جةنگةيةدا پادشای گةورة  هةل

ی پ.ز. توانيبوويان لة ۴۹۰کة ساصي  سةرقاصی شةذی تؤصة بوو لةگةص يؤنانييةکان

 بيبةزثنن و ئاوا هةسيت بة سووکايةيت دةکرد. ئةگـةرچی وثـدةچث   شةذی ماراتؤن

، بـةآلم هـيچ   ئةمةشيان سةرهةصـدانثک بـث  وةکـوو هةصـگةذانةوةکةی ئاريانـد     

دا دةوری ۴۸۶ی مريهـةرمث لـة ساصـي    »فرثنـدات «بةصگةيةک بة دةستةوة نيية کـة  

 تثداگثذابث. ئةمة بؤچوونی منة و ذةنگة قسةکةم ذاست بث، ئةگةرچی خةشايارشای

ی پ.ز. هةر دوابةدوای ۴۶۵/۴۶۴تا  ۴۸۶ذی داريووش و جثگرةوةی باوکی لة ساصي کو

 VII،ی برای کردة ساتراپی ميسر (هثرؤدؤت»هةخامةنش« سةرکويت سةرهةصدانةکة

،V   شکانی سپای ئثران لة ماراتؤن، کارثکي وای کرد کة لةو کاتةوة يؤنـاين بـة.(

دابنـدرثن و دةزانـني کـة خةشايارشـاش نـةيتواين بـة سـةر         دوژمنی سـةرةکي 

و  دا زاص بث و لووتی شکا. يؤنانييةکان پاش سةرکةوتن لـة سـاالميس   يؤنانييةکان

                                                            

1-G.Posenes, "Le canal du  Nil á la mer Rouge avant les Ptolémées", Chronique 

d'Egpte XIII (Brussels, 1938),pp.259-73. 
2-Posener, La premiére domination,pp.180-1; kienitz, p.65. 

لثکدانةوةيةکی ديکة لةسةر ئةم بةردةنووسانة لةم سةرچاوةی خوارةوةدا هاتؤتة ئاراوة کة 
  شياوي پةژراندن نيية:

A.Servin,Bull. SociéréÉtudes hist. et géor.de l'Isthme de Suez III (Cairo,1951), 
pp.25-96. 
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دةسـت بـة سـةر     سثسـتؤس  ، ئييؤنييةيان ئازاد کرد و توانييان لةو ميکال پالتة

لةو زةمانةوة هةر هـةرمث و   هةر بؤية)دا بگرن. جا (داردانثل هثلثسپؤنت گةروولةی

ناوچةيةک دةيهةويست لة ژثر دةسةآليت پادشای گةورة دةرباز بث، بة شثوةيةکي 

  سروشتی لةگةصی دةبوونة هاوپةميان.

بوو بة ) کة ۴۲۵-۴۶۵/۴۶۴( دا يةکةم لة دةسپثکي فةرمانذةوايةتيي ئةردةشثری

 ی پ.ز. بزووتنةوةيةک بؤ ذاپةذين بةدی هـات. ۴۶۰، ساصي جثگرةوةی خةشايارشا

بـوو بـة    )I.104، (بـذ. تووسـيديد   ، کـوذی پثسـامثتيکووس  ليبيـايي  سیؤئينار

بگـرث و لـة ناوچـةی ئاوماصـکي     » ماريـا «ئةم جووآلنةوةية و تـواين   جصةوکثشی

بؤ ذاپةذين  جةماوةرثکي زؤر بوونة پشتيوانی و سةرتاسةری ميسری ذووباری نيل

 ۲۰۰و هثزی دةريـايي کـة پثکهـاتبوو لـة      ای بردة بةر ئاتثنهان سؤبزاوت. ئينار

ذثی داگرت و  دةيئاژوا، ذةوگةی خؤی گؤذی و بةرةو ميسر کةشتی و بةرةو قوبرؤس

. هيچ دةقثکي کؤنباو بةذووين باسـی  سةرةجنام گةيشتة نيل و ذووی کردة مثمفيس

ی ناوةندی جووآلنـةوةی  »کانؤپثک«داوة ناکا، بةآلم وثدةچث ئةوان بةرةو ئةم ذوو

س چووبن و يؤنـاين لـةمثژ سـاص بـوو کـة بـةم ذث و ذةوگـةيان دةزاين.        ؤئينار

گـرت، ئةگـةرچی    دا دةستيان بة سةر دوو لةسةر سثي خاکی مثمفيس يؤنانييةکان

ان لة پـةنا  يوةفاداريان بةگةرمة کةوتنة بةرخؤدان و تواني ئثرانييان و ميسرييانی

» ديـواری سـپی  «جةرگةی قةآل و قاميةی شاری مثمفيس کة تووسيديد پثـی دةصـث   

، ١دا ی ئاوماصکی خؤرنشيين ذووبـاری نيـل  »پاپرمثيس«سةنگةر بگرن. لة شةذثکی 

و برای پادشـا کـوژرا.   ی مريهةرمث »هةخامةنش«س زةبری خؤی وةشاند و ؤئينار

سـةرداين ميسـری کـرد، ذؤيـي بـؤ       دا هثرؤدؤت زايني ی پثش۴۵۰کاتثک لة ساصي 

وپرووسـکی   مةيداين تثکهةصـچوونةکة و چـاوي بـة پامشـاوةی کـةالک و يةسـک      

                                                            

  سةبارةت بة شوثين ئثستا و ذةگةزناسيين پاپرمثيس بذواننة: -١
E.Bresciani,SCO XXI (1972), pp.299-303. 
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ثيان ذاما. لةوث تکةوت و بة مةبةسيت توثژينةوة  بةجثماوي قؤشةنچييانی ئثرانی

پثکةوة بةراورد کرد، گةيشـتة ئـةم   ک کاژةآلکي سةری ئثرانييان و ميسرييانی کاتث

ئاکامةی چونکة ميسری کآلويـان نةکردؤتـة سـةريان و خـؤر ذاسـتةوخؤ سـةری       

کآلوي لباديان لة سـةر نـاوة    کة ئثرانييةکان ئةنگاوتوون، کاژةآلکيان پتةوترة لة

  ).III،۱۲(هثرؤدؤت،

ــا«کاتثــک  ــة ميســر ي مريهــةرمثي ســووريا»بيزمثگ  ، مثمفيســینثردراي

ئةستاندةوة و يؤناين و ميسريي لةوث دةرپةذاندن. پاشان کةوتة گةمارؤداين هثزی 

اش ساص و نيوثک تواين و سةرةجنام پ تيسيلة دوذگةی پرؤسؤپ دةرياوانيي يؤنان

ی يئةو کةمينة يؤنانييانةی کة بة زينـدوو ).  I ،109ئةو شوثنة بگرث (تووسيديد،

ذةوين. پةلـة گةمثيـةکي ئـاتثين کـة بـةرةو لقـی       ) (بةريقة مابوون بةرةو سريثن

ذةويت ذووداوةکان نةبوو، بةتةواوي  دةذؤيي و ئاگای لة ی ذووباری نيل»مثندزيک«

شثوةية دةسـتثوةرداين يؤنـان بـة مةبةسـيت     ). بةم I ،110، تثداچوو (تووسيديد

کةوتـة دةسـيت    سؤپشتيواين لة ئازادبوونی ميسر بة کارةسـات داکـووژا. ئينـار   

ذاپـةذين لـة جـةغزی     . شـةپؤلی پ.ز)ی. ٤٥٤و چوارمثخةی کثشـرا (  ئثرانييةکان

بةشثکي ئاوماصکي ذووباری نيل تثنةپةذی و کؤمةصثک بةصگةی باوةذپثکراوی وةکوو 

دةيسةملثنن کة ميسری سةروو لةم قؤناخةدا هةر لة ژثر  بينای بريةوةريي ميسری

باسـی   اوچـةی حـةمامات  ماوةتـةوة. تةتةصـةيةکي دؤزراوةی ن   دا دةسةآليت ئثران

کة سةر بة پثنجةمني ساصـي  » ئاتياوراتا«کةسثکي پايةبةرزی ئثراين دةکا بة ناوي 

دوو پاپريووسی ئارامي ديتراونـةوة   ، کةچی لة ئثلثفانتني١پادشايةتيي ئةردةشثرة

  .٢مانذةوايةتيي ئةردةشثررفة کة دةگةذثنةوة بؤ ساآلين نؤهةم و دةهةمی

                                                            

1-Posener, Text 31. 

2-Cowley,Nos 8 and 9, Nos 10 and 11 respectively. 
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بةدی هات، هةتا ماوةيـةکي درثـژی    لة ميسردا ئةو ئاشيت و ئارامييةی کة

نةشثوا و زثدة لةمـةش پـةمياين ئاشـتی و پثکهـاتين      پاش حکوومةيت ئةردةشثر

بـةناچاری خـؤی لـة دةسـتثوةرداين      ندا مؤر کـرا. ئـاتث  ۴۴۹ لة ساصي» کالياس«

لـة  » هةخامةنش«دةرهاويشت. دوای کوژراين  و ميسر برؤسوکاروباری سياسيي ق

، هةرمثي ميسر کةوتة ژثـر  پاپرمثيس و پاش کؤتايي هاتين خؤتثوةردانی مثگابيز

ـ  ، کةشامذکثفی شازادة ئار دا  دووهـةم  ادشايةتيي داريووشـی ـلة تةواوي ماوةی پ

ناوی ئارشام سةرةذای ئـةوةی لـة   بةردةوام لةو پلةيةدا مايةوة.  پ.ز)ی ۴۲۴-۴۰۴(

امانةی ، چةنـد جـارثکي تـريش لـةم بةصـگةن     ١هـاتووة  دا سةرچاوةکاين يؤنـانی 

 کة -خوارةوةدا خؤی دةنوثنث کة بريتني لة: پاپريووسی حةوتةم بة زماين ئارامی 

هةروةها کؤمةصثک نامةی نووسراوی ئارامي لةسـةر   -٢دؤزراوةتةوة لة ئثلثفانتني

يـان شـوثنثکي ئاوماصـکي     دا ذةنگـة لـة مثمفـيس    کة لة نثو هةمبانةيةک -چةرم 

  .٣ی زاييين بآلوي کردوونةوة۱۹۵۴ساصي » يضثرادر«نشني وةچنگ هاتنب و خؤر

لة سةردةمي دةسةآليت  و ميسر سةبارةت بة پةيوةنديية سياسييةکانی ئثران

 ةندةمان ئاگا لثية کة لة پثنجةمنيهةر ئةو ؛دا هثندةی لث نازانني دووهةم داريووشی

ـ    پ.ز)ی ۴۹۱دا ( ساصي حکوومةتی ة فةرمانثکي داوة و دوولکي لةسـةر ملـی جوولةک

لـة مـةودای ذؤژاين   » ريتنانی فة«داناوة کة دةبث جثژنی  ئثلثفانتني کؤچةرةکانی

 نة بؤ ئارشـام دا بةذثوةبةرن. ئةم فةرما يةکةمي مانگي نيسان وتا بيست  پازدةهةم

 ميسر بة ئازادی ئةم دابـة تـازة دينييـةی خؤيـان     ا هةتاکوو جوولةکةکانیبةذثکر

 . حةنانـة بث  بةذثوةبةرن و بؤ ماوةی حةوت ذؤژان بيکةنة جثژن و هةلی پشوودان

                                                            

1-Polyaenus, Stratagemata VII. 28; Ctesias, Persica, S35 (ed, Müller,p.25,ed. 

Gilmore, P.162, ed. König, P.14;ed. Henry. P.119).S47 (ed. Müller p.55,ed. 
Gilmore, p.168,ed könig, p.19,ed Henry.p.124). 
2-Cowley, Nos 17,21,26,27,30,31,32. 

3-Driver, Aramaec Documents. 
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 ئثلثفانتينـةوة نامةيةکي بة زمـاين ئـارامی لةسـةر پـاپريووس نووسـيوة و لـة       

ريووشی کردووة. و باسی ئةم فةرمانةی دا ناردوويةيت بؤ سةربازگةيةکي جوولةکان

وذةمسـي دينيـي    خؤتثـوةرداين حکوومـةت لـة بـةذثوةچوونی ذث     ئاشکراية کـة 

 دا دةشکايةوة و دةيهةويسـت جوولـةکان بپـارثزث،    دا بة باری سياسی هةرمثةکان

ئثران، کارثکي وای کرد   بةآلم بةپثچةوانة ذةنگي دايةوة، چونکة وةفاداربوونيان بة

دژی ئثـران لـة ئـاخروئؤخری     يیکة لة جةنگةی هةستاين شـةپؤيل ناذةزامةنـد  

يان لة ئثلثفانتني بکةوثتة بةر پةالمار و »يةهوة«، پةرستگةی دا دةسةآليت داريووش

بـوو، لـة    دا کاتثک ئارشام لـة شـووش  ۴۰۸و  ۴۱۱بکرث. لة مةودای ساآلين  کاول

وثـدچث   کـة  ١کؤمةصثک هةرا و ئاژاوة خؤيان نواند ناوچةی ئاوماصکي ذووباری نيل

دابث. ئامريتائووس چةنـد سـاص دواتـر بـوو بـة       جةماوةری دنة» ئامريتائووس«

  ئازاد کة دةسةآليت بثگانةی بة سةرةوة نةمابوو. يسریحوکمداری م

دوور کـةوتبؤوة، کاهينـاين خـودای     شام لة ميسررهةر لةم قؤناخةدا کة ئا

رزاين پايةبةو بة هاودةسيت لةگةص  خنووم بوونة چاوساغ و هاندةری ميسرييةکان

ــداری خــؤجثيي و ــراين و حوکم ــدةی ســةربازگةی شــار، پةرســتگةی   ئث فةرمان

عـةمباری  «خاپووراند. ذاپةذيوان دةستيان گةيانـدة   ئثلثفانتينيان يةهوودييةکانی

و ئةويشيان تثکذووخاند و هاوکـات پـةالماری بةرپرسـاين حکوومـةيت و     » پادشا

. ئةم ٢پادشا وةفادار مابوونةوة کؤچةريان دان کة سةبارةت بة کؤمةصي جوولةکةی

نـةگوجناين دينـی، بةصـکوو    هةنگاوة ناگةذثتةوة سةر هةصنةکردن و پثکةوة و  کار

هؤکاری سياسی بارودؤخةکةی دةبزاوت و ذةنگة پذيشکةی هةرا و هةصآلی ناوچةی 

ئاوماصکي ذووبار هةتا ئثرةش پةذيبث. بةصگةنامةيةکي تر بة خةت و زماين ئارامي 

                                                            

1-Driver, Letters V,VII,VIII. 

ة ذوونـی  »بـرووکلني «. ئةو پاپريووسـة ئارامييـةی لـة مـووزةی     ۳۱-۳۰، ژمارة کاولی -٢
کةم هةتا زؤر پاش کاول کـراين   نؤژةن کراوةتةوة يان النی» يةهوة«دةکاتةوة کة پةرستگةی 

 .ff۱۰۲ژةی کثشاوة. بذ: کرايلينگ، ل درث پةرستگاکة، پةرستنی يةهوة لة ئثلثفانتني
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، ئةم لثکدانةوة سياسيية دةسةملثنث. ئةم نامةية لة ١دؤزراوةتةوة فانتنيکة لة ئثلث

کراوة پةرستگاکة نؤژةن  و داوای لث اليةن کؤمةصي جوولةکانةوة نثردراوة بؤ ئارشام

پثشوو وةفادارن و جةختيان لةسةر ذثبـازی خؤيـان    هةروةکبکاتةوة و ئةوانيش 

ـ   کاتثک سةربازاين ميسری«گوتوويانة:  کردؤتةوة و  ان لـة ـذاپةذين ئثمـة دةستم

  .»٢دا ذةنگي نةدايةوة وةفايي لة نثومان ئةرک و پلةی خؤمان بةرنةدا و بث

ی پ.ز. ۴۰۲هةتا ساصي  سةرةذای ئةم سةرهةصدان و ئاژاوانة، ديسانيش ئثران

ئـةو   بپـارثزث. ذثکـةوتی   باشووری ميسـر تواين دةسةآليت خؤی لة دةضةرةکاين 

هثشـتاش   دووهـةم  دةريدةخةن کة ئةردةشثری مييانةی ئثلثفانتنياپاپريووسة ئار

ری زجنريةی ، بناغةدانة. لةم ساصةوة ئامريتائووس٣هةر بة پادشای ميسر ناسراوة

بيست و هةشتةم، وةک فريعةوين سةرانسةری ميسر تـا ئثلثفـانتني بـة ذةمسـي     

کة فريعةونةکاين خؤماصي جارثکي تر ساصة دةست پثدةکا  ۶۰دةناسرث و قؤناغثکي 

يـةکاين ئـةم    دةبنةوة فةرمانذةوای ميسر. من ئثستا سةبارةت بة ذووداوة مثژوويي

راين بيست و هةشتةم تا سيهةم دةگرثتـةوة.  زجنريةی دةسةآلتدا قؤناغة دةدومث کة

خايـةن کةوتـةوة ژثـر ذکثفـی      لةم چةرخ و خولةدا ميسر ديسان بؤ ماوةيةکي کةم

 دا بةآلم سةرةتا وا باشترة کة چاوثک بة ئاکار و کـرداری ئثـران   ؛حکوومةيت ئثران

کوث شوثين لةسـةر  دا چی کردووة و هةتا  بگثذين و بزانني لةو هةرمثةی دؤصي نيل

زی ژيــاين ديــين و هرزيــي ـةغـــووری و جـابـــاری، ئـبــاری ئيــداری، ذاميــ

  داناوة. ميسرييةکان

، وةکـوو نوثنـةری   دا لة زمـاين تـازةی يؤنـانی   » hštrpn«ساتراپ، واتة 

بنةی داکوتا. بارگای بچووکي  پايتةخيت کةونارای ميسر یپادشای گةورة لة مثمفيس

پادشای گةورة هةصگرتبؤوة. گـةلثک کاربةدةسـت و    وی وثنةی لة بارگای شووشی
                                                            

1-Cowley, Nos.27,of. also No.30-31. 

2-Op.cit, No. 27. lines I ff. 

3-Kraeling, Nos. 10,11,12. 
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بة مةبةسيت نووسني بة زمـاين خؤماصـي    قةصةمدار، بؤ وثنة قةصةمداراين ميسری

 ةمسي و نثونةتةوةيي لة ئيمپراتؤرييچونکة ئةگةرچی زمانی ذ ؛دةکرد لةوث کاريان

دا ئارامي بوو، بةآلم مريهةرمثي ميسر بؤی هةبوو کـة نامـةکاين بـؤ     هةخامةنشي

خةصکي خؤجثيي و تةنانةت کاغةزة ذةمسييةکانيشی بة زماين يؤناين بنووسـث و  

ئةوانيش هـةر بـةو زمانـة وآلمـی بدةنـةوة. بةصـگةنامةکاين يؤنـانيش وةکـوو         

امی، کة لة بارگای مريهةرمث دؤزراونةوة، جياوازی لـة نثـوان   بةصگةنامةکاين ئار

. قةصةمداری مريی بـة  ١دا بةدی دةکرث نووسةری نامة و قةصةمداری فةرمانذةوايةتی

ةرؤکي ديوانی کؤشکي مريهةرمث دادةندرا و بةرپرسايةتيي نامةکاين دةرچـووی  ـس

  ئةستؤ بوو. لة

دا بشـکثتةوة   ث و دةسـةآليت بـة سـةری   بةرلةوةی ئثرانيش بيبـةزثن  ميسر

بةآلم   ؛بوو يیبةربآلوي ناوچة ودةزگايةکي ئيداری و دادوةريي خاوةين ذايةصةی دام

نـة  ةهثندثک بةصگة بة دةستةوةن کة دةريدةخةن ئـةم شـثوازة لـة گرثژ   ديسانيش 

وگؤذی بة سةردا هاتووة و وثدةچث مةصبةندةکان بةرفرةوانتر بووبن و  ترازاوة و ئاص

اوا ژمارةی ناوچةکان دابةزيبث. بةپثی بةصگةنامةکاين ئارامی هةر مةصبةندثک لة ئ

ی »وايـدرةنگ ». «فراتـراک «اليةن حوکمدارثکةوة بةذثوة چووة کة پثـی گـوتراوة   

کة سةرکردةيةکي لةشکری بوو و وثذای کوذةکةی دةوری لة خاپوورانـدين   پارسی

بوو لـة  » تاشثتريس«فراتراکي مةصبةندی  دا گثذا، ي ئثلثفانتني»يةهوة«پةرستگةی 

 ة ئاسوانةوةلو » ناوچةی باشوور«دا. تاشثترثس دةکةوتة  زايني پثشی ۴۱۰ساآلين 

ذاکشـابوو. ئثمـة لـة سـايةی بةصـگةنامة      » تثـب «و ناوچـةی  » هثرمؤنيس«هةتا 

ةوة زانيارميان سةبارةت بـة بةشـی باشـوور    »سييةن«و ارامييةکاين ئثلثقانتني ئ

بـوو کـة لـة    » ٢داماندين«س ثوةدةست کةوتووة. مريی پثشووی مةصبةندی تاشثتر
                                                            

1-Pap. dem. Berlin 13539 and 13540, and Pap.Loeb 1,cf.p.507,n.2. and 

bresciani, "La satrapia d’ Egitto", p.133. 
2-Cowley, No. 20. 
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سةردةمي دةسةآليت ئةودا وايدرةنگ سةرکردايةتيي سپای بة ئةستؤوة بوو. کؤشکي 

ي ناوةنـدی  »سـييةن «لة ناوچـةی باشـوور دةکةوتـة شـاری     دةسةآليت فراتراک 

زؤربـةی   و بـةرةوذووی دوذگـةی ئثلثفـانتني.    بازرگانةتی لةسةر ذووبـاری نيـل  

کة بؤ بةذثوةبردنی ناوچةکان ياريـدةی بةرپرسـانی   » قةصةمداراين مةصبةندةکان«

نـاودثر کـراون. بةشـی    » ئازداکاريـا «  دا بة لة پاپريووسی ئارامی کة ديکةيان داوة

واتة شار و شارؤچکةکان، دةسةآلتداری تر بةذثوةيان دةبـردن   ،بچووکتری ئيداری

ئةو بةردةنووسةی کة بة خةيت هريؤگليفة و لة تنة بةرةژثری فراتراکةوة. وکة دةکة

تثـدا   دؤزراوةتةوة، نـاوي دوو کةسـی ئثـراين    ئةشکةوتةکاين ناوچةی حةمامات

کـة پثکـةوة بـرا و کـوذی     » ئارياضـثراتا «و » ئاتيـاواهی «هاتووة کة بـريتني لـة   

بووبـث. ئاتيـاواهي    بوون، کة وثدةچث ژنثکـی ميسـری  » کانگيوو«و » ئارتامثس«

کة بة پارسی يان ئثراين ناويان بة  بثستثبوو لة مةصبةندي » کؤپتؤس«فةرمانداری 

هةصدةدا. ذثکةويت ئةو تةتةآلنةی لة پاشـی بـةجثماون سـةبارةتن بـة     » ساريس«

ـ بةآلم تةتةصةکاين برای الوتری دةگةذث ؛ی پ.ز۴۷۳و  ۴۸۳مةودای ساآلين  ةوة بـؤ  ن

ئـةم مةبةسـتة    . جثـی خؤيـةيت کـة لثـرةدا    زايـني  پـثش ی  ۴۴۹و  ۴۶۱ساصةکاين 

 ، يانیدا، سةرناوي ئارياضثراتا ذاکثشة بدرکثنني کة لة تةتةصة تازةترةکان سةرنج

 انـةکيـراوة: يـگيوةر لثياوازی ـبة زمانی ميسری دوو واتای ج» پارس ساريسی«

r prs »و ئةويتر» سةرؤکی پارس hrj prs »خـؤی   مةبةسـتة ئةم ». ذثبةری پارس

 . کاردانـةوةی ١ناين کؤمةصـي ميسـرة لةسـةر حاکمـاين بثگانـة     دا نيشانةی شوثن

داناين پةرةگری بةزيوان لةسةر بةزثنةران، لة ذووی وردةکارييةکاين زياتر  شوثن

خـؤ دةنوثنـث و    بةذوونیکة لة دةقی تةتةصةکاين ئةم دوو برايةدا باسيان کراوة، 

ی بانـدؤری  دا ذةنگدانـةوة  قؤصي لةسةر دةکثشرث. هـةروةها بـة اليـةين ديکـةش    

توانيويانة بگةنة پلةی باآل. ئارياضثراتا سةرناوثکي ذثک  دةبيندرث کة ميسرييةکان

                                                            

1-Cf. Posener, p. 178;Bresciani, op. cit.pp. 139-40. 
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کؤمةصثک  يان تاخؤس). ئةم سةرؤکة (تاکؤس Dol-hrميسری لة خؤی ناوة، واتة 

دياری دةکاتة باربووی خواژنـاين ميسـری و ئةمـةش لـة ذووی نووسـينی سـةر       

کراوة و  يةکي مةصهةم دةردةکةوث کة پثشکةشی هؤرووس ئثدفووصةنةی کووپةدةرخؤ

  .١ناوي ئةوي بة سةرةوةية

، باسـی پيـاوثکی   ٢پـارثزراوة » توورين« ئثستا لة پاپريووسثکی ئارامي کة

و هةصـگری  » تاميتراوةهيش«بة ناوي  پايةبةرزی ديوانساالری ئثراين دةکا لة ميسر

هةر بـژی بـة سـآلمةت بـة     «نامةيةکة کة بؤی نثردراوة و پاش ناوي ئةو، ذستةی 

 فريعةونةکاين ميسریعا بؤ ؤخؤی دةنوثنث کة ذاست وثنةی لة ذووی د» مةردازايي

 هةصگرياوةتةوة. لثرةدا سةرناوي فريعةون تةشةنةی کردووة و بؤتـة سـةرناوثکي  

هةمووانی و لةسةر ئةو شوثنةوارانةی کة پادشاياين ئثراين بـة مةبةسـيت يـاد و    

بوونـة  سـازيان کـردوون و   لـة ميسـر    بريةوةريي سـةردةمي دةسـةآليت خؤيـان   

هيوادارم بژی «کةلةپوور، ئةم ذستانة دةقيان بةستووة و کةوتوونة ذيزی پثشةوة: 

ـ  «و » بؤ هةتاهةتاية ـ ـه یـهيـوادارم بةرگ ـ ـةرم ـ  ةـاين ب ـ ـب ـ » ذثـاآلی بب ان ـي

  »٣.وو ذةع هةتا سةر بژیـوادارم وةکـهي«

تـاالين   ۷۰۰ةموو ساصثک بذی ـه ، ميسربةپثی دةقی سةرچاوةکاين يؤنانی

). هةروةها ميسر بةناچاری دةبـوو   III ،91،(هثرؤدؤت ئثران باج و پيتاک داوة بة

گرياواين نائثراين و سةربازاين ئثـرانيش لـة    تثچووی بةذثچووين بةکرث خةرج و

ودان و بةشثک لة داهايت ماسيگرتن  هةزار پثوانة دةغص ۱۲۰دابني بکا. دةبوو  مثمفيس

تاالن (هثرؤدؤت  ۲۳۰بوونة بايي دا بدا، کة سةرجةم ساآلنة دة»مؤئريس«ثباری رلة ز

149,91.IIIوةکوو دياری بنثرن بؤ سةر  اوي ذووباری نيلئو  وثدةبوو خ ). ميسری

خرابووية  ی ئةمانةش، شاری ئانتيالرسةربا ).II.676ئووس  خواين پادشا (ئاتثنا
                                                            

1-Cf.ASAE XLIII(1943),p.96. 

2-CIS, Part II, Vol, no. 144(p.148). 

  و.». Ra«لة دةقة ئينگليسييةکةدا نووسراوة  -٣
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وماشـی شـاژنی ئثـران و دةبـوو پـارةی تثچـووی پثداويسـتييةکاين         سةر ملـک 

) لةگةص کةمةربةندي شـاژن دابـني بکـا.    II ،98آلو (هثرؤدؤت،ودروومان و پث تيک

خةزثنةی حکوومةت لة مثمفيس، ئيزةدی پثتا باصي پاراسـتنی بـة سـةر کثشـاوة.     

ی، ذثکةويت ئةم ذووداوانـة  »گثبالين«و يةکي  یتثبثسبةپثی دةقی دوو پاپريووسی 

. مـن الم وايـة زاراوةی   ١انذةوايةتيي داريووشی فةرم۳۵و  ۳۰سةبارةتن بة ساآلين 

 -هاتؤتة گؤذ و لةسةر پاپريووسثکی ئـارامی » شثکثل«کة بؤ سکةی  » کثشی پثتاه«

، لةگةص ئةم دةستةواژةية سةربةسةرة ٢نووسراوة - دؤزراوةتةوة کة لة ئثلثفانتني

ة. کثشــی ئــةم دراوة کــة لةســةر ةوةيــ« لــة خةزنةخانــةي پثتــاه«کــة دةصــث: 

باسيان کراوة، بؤية بووة هةتا ذةوايي بدرث  دا پاپريووسةکاين هاوچةرخی يؤنانی

کـة دراوی بـرةوداری بـازاذی ميسـر بـوون. لـة       » ٣کثـدثت «و » دةبةن«بة سکةی 

 ،اندا کة سةبارةتن بة ذؤژگاری فةرمانذةوايةتيي ئثرانييةک بةصگةنامةکاين يؤناين

ناودثر دةکرا و لـة  ، ی ئةو کثشةی بؤی دةکراية بنةماذةتهةر کانزايةک لةسةر بنة

دا بة کراشني، شثکثلني و هاللوورين هةصسةنگثندراون، بةآلم  بةصگةنامةکاين ئارامی

» و تـةرازووي پادشـا   سـةنگ «هاوکات ئـةو سـکانةی گرانتـر بـوون بـةگوثرةی      

دةکرا. جثی سةرجنة کـة لةسـةر پاپريووسـةکاين ئـارامی،     يان دياری  سةنگبايی

. دراوي ٤دا وةبـةرچاو دث  لة دةوروبةری سةدةی پثنجـةم » ستری« زاراوةی يؤنانيي

سـکةی   کةوتة گةذ، بـةآلم ميسـرييةکان   سائيتةوة لة ميسردا يؤناين لة سةردةمی

نثو  لة بةپثی قورسايي قبووص کرد. شثکثلني، شثکثلةکانی زثوينی مادی يؤنانييان

ـ ـدا ن يسریـي مـکة دؤزراوةکانـس ـ  ـني، ب رةودارةکاين ميسـر،  ـةصکوو شـثکثلة ب
                                                            

1-Griffith, Catalogue III, No. 57, No. 62,W. Spiegelberg, Die demot. Papyri 

Loeb (Munich, 1931), No 48. 
2-Bresciani, p.135,Kraeling, p.38. 

  ».دةبةن«کثدثت دةبثتة دةيةکي  -٣
4-Cowley, Nos. 35, 37;kraeling, No. 12.5 (the stater is called explicitly "the 

coinage of Yowan" i.e.of Greece). 
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يةهوودي بوون. بةآلم گوتةی هثرؤدؤت سةبارةت بـةو سـکة زثوانـةی کـة      -فنيقی

بـةرفرةوان  لثی داون، دةريدةخا کة دراو لة ميسردا نةيتوانيوة بازنةيةکی  ئارياند

بگرثتةوة. بةپثی بؤچوونةکةی هثرؤدؤت سکةی ئارياند شانيان لـة شـانی سـکةی    

زثذی دةريکي داريووش داوة، چونکة کانزای ديکةيان تثکةص نةکراوة و لة سةردةمی 

بـةپثی کثشـی   «). دةسـتةواژةی  IV ،۱۶۶ةودا بووة (رسةفةری ئةودا بؤ ميسر لة ب

بؤ شثکثلني دةکار کراوة، تةنيا جارثک و هةر لةو بةصـگةنامة ئارامييـة    کة » پثتاه

ئةو شثکثلينانةی  یشثبةرباسةی سةرةوةدا وةبةرچاو هاتووة. ذةنگة وا بزاندرث ک

کة کة خةزنةخانةی مريی دةبوو بة دةستةبةريان، جياواز بن لةگةص ئةو شثکثالنةی 

ـ ـةی مـةنامةکاين ديکةدا باسيان کراوة؛ ياين ئةوان سکة بةصگل ـ ـادی ب   ةکـوون ن

  يةهوودی. -فنيقی 

لـة    ی پثتـاه »سةرؤکي خةزثنـة « دا خری پادشايةتيي داريووشؤلة ئاخروئ

ةی ئـةم  لة ذووی پةيکةر». هؤتثب  پثتاه«بووة بة ناوي  کابرايةکي ميسری مثمفيس

وبةرگي ناوسـراو   ة دةردةکةوث کة جل»١برووکلني«سةرؤکةوة کة ئثستا لة مووزةی 

ـ  بة جل کردؤتـة ملـی و    یيوبةرگی ئثراين پؤشيوة و بةذوونی مليوانةی هةخامةنش

ـ «باربووی کردبث. لة مووزةی  ذةنگة پادشای گةورة يـش، نـاوي لةسـةر    »رلووض

مفيس دؤزراوةتةوة و سةبارةتة بة ثوومی مئلة سثراپث تةتةصةيةک وةبةرچاو دث کة

  .٢داريووش سی و چوارةمی فةرمانذةوايةتيي ساصي

هةصسووذاندن و بـةذثوةبردنی کاروبـاری خةزثنـةی مـريی، چ بـة بـاری       

دا، پثويستی بـة کؤمةصـثکي    وپةل و مشةک چ بة الين ذاگرتين کةل و پاراستين دراو

هةبوو. هةر مةصبةندثک خـاوةنی خةزنةخانـة و خةزنـةداران و     بةرچاوي کارمةند
                                                            

1-J.D.Cooney, "The Portroit of an Egyptian Collaborator", Bulletin of the 

Brooklyn Museum. XV.2. (New York, 1953),pp.1-16. 
2-É.Chassinat, "Textes provenant du Sérapéum du Memphis", Recueil de 

travaux relatifs á la philologie et á l’archéologie egyptiennes et assyriennes XXI 
(Paris, 1899), pp.67-9.  
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ــ ــانتني پ ــاراميي ئثلثف ــگةنامةکاين ئ ــوو. بةص ــةت ب دةريدةخــةن  ةذاوداراين تايب

پةذاوداراين «بةشاين  بوون شان» سةراي مريي«دةکاين خةزنةش کة سةر بة سننوو

و  بـووة  ی حکوومـةت »هـةمار «رای مـريي  کـردووة. واديـارة سـة    کاريان» خةزنة

ودان و تثکذای باج و پيتـاکی ديکـةی تثـدا ذاگـرياوة و مووچـة و مانگانـةی        دةغص

. تاقمثک لة کارمةندان کة بة پاکهووتا ناودثر کراون، ١گرياوانيشی لث دراوة بةکرث

ی »ميگدؤص«و  ٢کاغةزثکی نثوان ئثلثفانتني گومان کارمةندی خةزنةخانة بوون. لة بث

 دا باسی ئةوة کراوة کة پاکهووتاکان بذی مووچـةی  ناوچةی ئاوماصکی ذؤژاوای نيل

  .٣کؤچةرنشيين ميگدؤصيان دياری کردووة چةکداراين جوولةکةی

بةشـثکي  کاری بآلوي کردوونةوة، دةريدةخةن کة » درايضثر«ئةو نامانةی کة 

، بريتی بووة لة پثذاگةيشـنت  گای دةرک و ديوانی ساتراپيي ميسرودةز تايبةيت دام

خودی مريهةرمثةوة تؤمـار کـراوة و کةوتؤتـة ژثـر     ناوی  ةو ماص و سامانةی بةب

، ةبوو وماش ناوچةکانی سةروو و خوارووی ميسر خاوةين مصک لة دةستی. ئارشام

کـة   خـواروو  وزارةکـاين دةکـةن لـة ميسـری     بةآلم ئةم کاغةزانة هةر باسی زةوی

دوو  ثک بة سةريان ذاگةيشتووة. ئةم بةصگةنامانة بؤمان ذوون دةکةنةوة کة»پثکيد«

دوابةدوای يةکتر کاروبارةکانيـان   ناوي پثسامثتيک و نثختيهوور پثکيد (کوثخا) بة

يان کةوتؤتـة  پـةلثک چةکـدار  رمث وماشـی مريهـة   ذاپةذاندووة و بؤ پاراستين مصک

 ةبةرذکثف. ئةم کاربةدةستة بةرپرسی پاراستين ئةو سامان و داهاتة تايبةتةش بوو

مصکانةی ژثر دةسةآليت مريهةرمث دةخراية سةر يـةکتر و وثـذای هاوکـاراين     کة لة

                                                            

واز مووچة و مانگانةی داوة، يةکيان ويشکةپووص و ئةويتر مشةک، حکوومةت بة دوو شث -١
  بؤ زانياريي زياتر بذواننة:

E.Bresciani, "Papiri aramaici di epoca persiana presso il Museo Civico di 
Padova", RSO XXXV (1960), PP.13-14. 
2-Cf. Bresciani, "Papiri aramaici", P.I (and the notes) and Pap. I.VS. 

بـة گرينگتـرين    و مثمفـيس  لة حاند دافنث ة بث کة ئةرميا»ميگدؤص«ذةنگة ئةمة هةر ئةو  -٣
 .Bresciani,"Papiri aramaici", p.15. note 2ناوةندي جوولةکانی دادةنث. بذ: 
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بة سةريان ذادةگةيشت. هةر لة ذووی ئةم نامانةوة کـة سـةبارةتن بـة    پةذاوداری 

کـة  » وارفيـک «نـاوي   ی پ.ز. تووشی ئثرانييةکي ديکة دةبني بة۴۰۸تا  ۴۱۱ساآلين 

» وارؤهـی «وون. هةروابثتةوة شازادة لةگةص ژنةکةی خاوةين مصک و ماصي خؤيان ب

يش »ئارتاوانت«چةند جثيةکي لة ناوچةی ئاوماصکي ذووبار خرابوو سةر ساماين. 

رة ئارشام لـة جةنگـةی دوورکةوتنـةوة لـة ميسـر کردبوويـة بريکـاری        واديا کة

. هاتنة گؤذی ناوي پاپثرميس و شـةرابی لـة نثـو    ١وزار بؤتة خاوةين زةویخؤی،

کؤمةصةی ئةم نامانةدا، ذووين دةکاتةوة کة مريهـةرمث لـة ناوچـةی خؤرنشـيين     

  .٢وماشی لةسةر تؤمار کراوة مصک اوماصکی ذووباری نيلئ

لةسةر شـاين کؤمةصـثک مـةردازای     لة ميسر حکوومةيت هةخامةنشييةکان

لةشکری هةصدةسووذا کة دةيانتواين هثمنايةتيي سنوورةکان و بارودؤخی نثوخـؤ  

  مـاوةی ذؤژگـاری دةسـةآليت زجنـريةی     ) دةصث کة لة II ،۳۰(  بپارثزن. هثرؤدؤت

ســةربازگةی  و ماريــا ، دافنــثلــة ئثلثفــانتني دا ئثرانييــةکان شةشــةم بيســت و

دا زانياريي ئثمة سةبارةت بة چؤنيةتيي پثکهاتةی  سنوورانيان دانابوون. لة ذاسيت

لة ماوةی فةرمانذةوايةتيي  سپا يان تاقمة چةکدارةکان و کؤچةرنشيناين دؤصي نيل

داگريکراو، دةگةذثتةوة سةر ئةو بةصگةنامانةی ميسری کـة بـة    لة ميسری دا ئثران

دؤزراونـةوة لـة   » ئاسـوان «ئثلثفـانتني و    زماين ئارامي نووسراون و ئةوانةی لة

تيشکةی زيـاتر دةخةنـة   کردنةوةيان تثدا وةبةرچاو دث. ئةمانة  هةمووان پتر ذوون

کة وةک بةشـثک لـة سـةربازگةی     سةر ژياين کؤچةرنشيناين چةکداری جوولةکة

دا  کةوشةين باشووری ميسر دادةندرث. سةربازگة (بة ئارامي هايال) لـة نثـو خـؤی   

بةش دةکرا و دةستة و لقی لث جودا دةکرايـةوة و پثيـان دةگـوتن دثجـثلني و      بةش

دةيةکيان بؤ دياری دةکرا و بةپثي دةقی پاپريووسةکانی ئثلثفـانتني  هةرکام فةرمان

                                                            

1-Driver, Aramaic Documents, p.7(revised version pp. 14ff). 

2-Driver, Letter XII.6. 
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ثک دةکراية چةند دةسـتةيةکی سـةت   »دثجثل«بوون. هةر  بابلی ئةمانة ئثراين يان

دةکةوتة  ناوةندي هايال (سةربازخانة)ی جوولةکان». ماتا«کةسی کة پثيان دةگوترا 

ـ »وةـةهـي«ةی ـةرستگـة پـدوذگةی ئثلثفانتني ک ـ ـش ـ ـی ل ـ  ؛ووـث ب ـ ـب ةو ـةآلم ئ

و  مييـةکان ا، ئارچةکدارانةی کة جوولةکة نـةبوون، وةکـوو فنيقييـةکان    کؤمةصة

ة، لةوث نيشتةجث واتة سةرکرد» هايال بذة«دامةزرابوون و  لة سييةن ميسرييةکان

لة سةرتاسةری ميسـری سـةرؤوة   هثز و پةلثکي چةکدار واوثدةچث کة هةموو بوو. 

هايال لـة سـييةن. پاپريووسـثکي     دةکةوتنة ژثر دةسةآليت ذةب بگرة هةتا مثمفيس

  ئارامي باسی دوو قةآل و قاميةی سييةن دةکا.

ی لث سـاز کرابـوو کـة    شارةکة چةند پةرستگةيةکي تايبةيت خودايانی سام

ئـةم  ، نـاوي  ١جةماوةری نيشتةجثی غةوارة دةيانپةرسنت. نامةکاين هثرمؤپؤليس

شـثمني.   -بثتهثص و مثلکات  تثدا هاتووة؛ نابوو، بانيت، پةرستگايانةيان لة سييةن

ئثمة لثمان ذوون نيية کة ئةم پةرسـتگا تايبةتانـةی ئيـزةداين جيـاواز، شـوثين      

و جووةکـاين   ، فنيقييـةکان ، ئارامييـةکان نزا و پاذانةوةی بابلييةکانپةرسنت و 

يان نا؛ چونکة نـازانني بةرلـة سـةرکةوتين    يش بوون »خواژين ئامسان«پةيذةوي 

 لة ئثلثفانتني وةکوو پةرستگةی يةهوةهةبوون يان نةبوون و  ميسر لة کةمبووجيية

و  خؤيان نوانـدووة؛ بـةآلم ذةنگـة ئـةوان پـاش سـةرکةوتين هةخامةنشـييةکان       

. ٢لـة کةوشـةين باشـووری وآلت سـازکرابن     پةرةگرتين کؤچةرنشيناين جوولةکة

                                                            

1-E.Bresciani and M.Kamil, "Le lettere aramaiche di Hermopoli", Atti 

Accademia dei Lincei, series 8,XII (Rome, 1966),pp. 361- 428. 
2-Bresciani - kamil, op.cit.,p.367. 

بذواننة ئـةم وتـارة   » ئارامييةکان«و » يةکانعيربي«ی نثوان يسةبارةت بة جياوازيي بنةذةت
  بنةذةتيية لةم ژثدةرةدا:

E. Volterra, "yhmdy’e ‛rmy’ nei papiri aramaici del V secolo provenienti dall’ Egitto"  
Rendiconti Accademia dei Lincei, series 8.XVIII (Rome, 1963), pp. 131-73. 

لـة   و ئارامييـةکان  زؤر پثداگرة لةسةر جياوازيي قووصی نثوان عيربييـةکان  ضؤلتثرا
  داندراون.  » الدين«دا بة  لة نووسيين خاخامةکان» ئارامييةکان«کتثبی پريؤزدا و دةصث دواتر 
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. ١لة سييةن سةر بـة پةرسـتگةی ئيـزيس بـوو لـة ئاسـوان       گؤذستانی جوولةکان

ن دؤزراوةتةوة کة سـةر بـة ساصـی حةوتـةمي پادشـايةتيي      ةبةردةگؤذثک لة سيي

هـايالی سـييةن    باسی ذةب ة ی پ.ز.؛ لةسةر ئةم بةردةگؤذ۴۵۸و دةبثتة  ئةردةشثر

  .٢بةآلم جثی ناوةکةی بة بؤشايي ماوةتةوة کراوة،

مشـةک داوةتـة   بـة  مووچةی مانگانـةی بـة نةغـد يـان      حکوومةتی ئثران

ـ لثی بةرپرسيار بووة. » سةرای پادشا«و خةزنةخانة يان گرياوان  بةکرث  يشتثبثس

لـة ئابيـدووس مـةکؤی    » وفوئثـد «خاوةنی شوورة و قةآل بوو. ئةم شارة وةکـوو  

کؤمةصثک دةقی ئارامي لة گـؤذی   ث دامةزرا بوو. لة جةرگةی ميسرل یيسةرکردايةت

ـ «شثخ  و  ٤لـة ئةحلةيبـة   ، ٣هينکؤسنيزيـک ئؤکسـري  دا کـة دةکةوثتـة   »ةزلئةلف

دا کووپةصـةيةک دؤزراوةتـةوة کـة     هثرمؤپؤليس دؤزراونةوة. لةم شوثنةي دوايـي 

و بةشـثکيان بـؤ    تثبـثس ةپکثک نامةی هثرمؤپؤليسی تثدا بووة و هثندثکيان بؤ چ

ی پـريؤز بـووة. دارثکـي    »ئيبيـزثس «بةذثکراون و لـة تاالرةکـاين    شاری سييةن

نةخشثندراويش لة پةنا ئةم کووپةصةية دؤزراوةتةوة کة بة خةيت هريؤگليف ناوي 

ـ  داريووشی يـان   ةلةسةر نووسراوة. ذوون نةبؤتةوة کة مةبةست داريووشی يةکةم

                                                            

1-Cf. W.kornfeld, "Aramäische Sarkophage in Assuan", WZKM LXI 

(1967)pp.9-16. 
2-M.de Vogue, "Incription araméenne trouvée en Egypte",CRAI 1903,pp.267-

76; J.Naveh, The Development of the aramaic Seript (Jerusalem, 1970), p.42. 
ديکـةيان لـة    دوو پةيکةرة لة ئاسوان دؤزراونةوة کة يةکيان لـة سـةنگي خارايـة و ئـةوی    

  بةردةمساتة داتاشـراوة و لـة مـووزةی قـاهريةن و بـة زجنـرية ژمارةيـان بريتييـة لـة:         
 E.J 35562 وE.J 31919   .هةرکام ناوثکيان بة ئارامي لةسةر هةصکةندراوة .  

Cf. S.Ronzevalle, "Notes sur les statues. " ASAE XVII (1917). PP. 265-71. 
3-N.Aimé - Giron, "Note sur une Tombe découverte prés de Cheikh - Fadi", 

Ancient Egypt 1923, pp.38-43; Naveh, op. cit.,pp.40-1.  
4-E.Bresciani "Un papiro aramaico da El Hibeh del Museo Archeologico di 

Firenze", Aegyptus XXXIX (1959), pp. 3-8,cf J. T.Milik, Aegyptus XL (1960), 
pp.79-81, with observations acceptable only in part. 
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بـث. بثتـوو داريووشـی يةکـةم      داريووشـی دووهـةم   دووهةم، گـةرچی وثـدةچث  

ـ بـاو شکص و شثوازی نووسراين نـاوی دةبـوو بگةذثتـةوة سـةر      بوواية، ةی ی کلک

  .١دةسةآلتیذؤژگاری 

ــ ــاری مثمفيس ــةخت یش ــت   ،پايت ــپی دةيپاراس ــةختی شوورةس ــةآلی س ق

بووين چةکداراين سامی و دثجثلينـةکان بةصـگةی    ). سةبارةت بةIII،۹۱(هثرؤدؤت

دا »٢راسة کةشيت«واتة  مثمفيسيی ساز تةواو بة دةستةوةية و لة کارگةکاين کةشتی

پثدةکردن. لةو کؤمةصة بةصگة و شانيکانةی ئارامي کة سةبارةتن بة ذؤژگاری  کاريان

دؤزراونةوة،  ةرةلة سةقق و لة گؤذخانةی جوولةکان فةرمانذةوايةتيي ئثرانييةکان

ئارامي  -يةکيان بة دوو زمانی هريؤگليفی  دةکرث ئاماژة بةو بةردةگؤذانة بکرث کة

ی ۴۸۲لـة   لة سةری نووسراوة و سةر بة چوارةم ساصي پادشايةتيي خةشايارشاية

. هةروةها چةند تابوويت بةرديين نةخشني و هثنـدثک پاپريووسـيش   ٣دا زايني پثش

و لق و پةيل چةکداری  ٥دةژيان فييووم لة . سامييةکان٤دةکةونة نثو ئةم بةصگانةوة

ةيان دانـابوو. لـة   کبن و ميگدؤص دافنث  واتة لة سامی لة ناوچةی ئاوماصکي ذووبار،

ـ ة خـوون کـر ببـةگـبن ةرةبـک عـاقمثـت» ووتـةزحـةل مـت« ـ ــ الت ـواژين ئي

  .٦ستئيالت)يان دةپةر -(هان 

                                                            

  دا بـاو بـوو؛   بـة خـةيت هريؤگليـف لـة بنـةبانی دةسـةآليت       نووسراين ناوي داريووش -١
  .۱۶۳، ل بذ: پؤزنثر

2-Cf. Aimé - Giron, Textes araméen, pp.12ff. 

تؤمـار   ۷۷۰۷ؤ مووزةی بريتانيا و بة ژمـارة  بةردةگؤذةکان لة سةققةرةوة ذاگوثزراون ب -٣
  .CIS, Part II, VOL. I,no 122(p.123)کراون؛ بذ: 

4-Cf. Bresciani, "La satrapia d’Egitto", Appendice archeologica, pp. 177ff. For 

the Phoenician inscriptions and papyri cf. ibid.,pp. 184 and 188. 
5-Cf. Bresciani, "Una statuina fittle con iscrizione aramaica dall’Egitto", 

Hommages á André Dupont- Sommer (Paris, 1971). 
6-Rabinowitz, "Aramaic Inscriptions". 
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بـةپثي   پلة و پثگةی فةرمانـدةراين ميسـری   وةکوو پثشتر ئاماژةمان پثکرد،

بةشـاين   دا ئةوان شـان  بةذةمسي ناسرابوو. لة ذاسيت يةکةم فةرمانثکي داريووشی

ـ      ستين کخـنووسندان و کاهينان خوثندرابوونـةوة و بـة شـياوي کؤکردنـةوة و ذث

ياسا داندرابوون. چةند بةصگة بة دةسـتةوةن کـة دةيسـةملثنن دثجثلـيين      کؤمةصة

. هةروةها بةصگةنامةکاين هريؤگليفی کة سةر بة قؤناخی ١هةبوون ميسری لة سييةن

ـ  ةن کـة ميسـری   ـفةرمانذةوايةتيي ئثرانن باسی چةند سةرکردةيةکی لةشکری دةک

 ةگؤذیو لةسـةر دوو بـةرد   ذ گـؤ  بث هاتؤتة» ؤسیئامه«بوون و ناوي يةکيان کة 

 . ئامهؤسـی لةسـةر يـةکيان نووسـيويةتی کـة     ٢خؤی دةنوثنث دؤزراوةی مثمفيس

، شوثنثک بؤ توانيويةتی لة دصی تةواوي گةالين خؤيي و بثگانةی دةرةوةی ميسردا

ی نژياروان کـة لـة سـةردةمي    »خنوومبريا« گای ئاپيسی پريؤز بکاتةوة. تةنانةت

ـ «و » سـةرؤکي سـپا  «دا کاری دةکرد،بـة   پادشايةتيي داريووشی يةکةم » ةرهثزـس

  .٣ناودثر کراوة

دا  گـرت، لـة نثـو هثـزة چةکـدارةکان      دادةستی بة سةر ميسر کاتثک ئثران

بنـةگر   مثمفـيس  بةتايبـةت لـة   کةن دةنواند ش خؤيا»کاري«و » ئييؤين«پياواين 

زجنريةی گرياواين کاريايي و ئييؤنيايي لة ژثر ذکثفی مرياين  ببوون. پثشتر بةکرث

توخم و تؤرةمةی   لة . سپای ئثران پثکهاتبوو٤دا خزمةتيان دةکرد ي ميسری»سائيت«

دةگـوترا سـپای    پثی ئةم سپاية تةنيا بؤية . هةمةذةنگي هةرمثةکاين هةخامةنشي

 . ئةو دةمـةی ئثـران ميسـری   د، چونکة سةرلةبةری خزمةتی بة ئثران دةکرئثرانی

و  گــرت، ســپاکةی پثکهــاتبوو لــة: پارســةکان ةرداـيت بــة ســـةزاند و دةســـبــ
                                                            

1-Cf. P. 512, notes 2 and 3 above. 

2-Posener, Texts 6,7. 

3-Posener, Texts 11-23. 

4-Cf. Austin, "Greece and Egypt". "Ionians" and "Carians" are mentioned in 

Aramaic papyri found at Saqqára in the excavations by W. B. Emery(not yet 
published)… . 
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. و يؤنانييـةکان  ، کليکييـةکان ان، فنيقييةکئثران، بابلييةکان ديکةی نةتةوةکانی

تاقمثکی ديکةش هةبوون کة خؤيـان لـة ئيشـی لةشـکری وةرنـةدةدا و سةرقاصـي       

کاروبارثکي وةکوو بازرگانةتی بوون. يةکـةمني پـؤلی کؤچةرنشـيناين چةکـداری     

دا بنةيان داکوتـا و هـةتا بذانـةوةی     حکوومةتی ئثران لة ميسر، لةوپةذی تةناهی

بـة واتـای   » مـادی «بريمان بث کة وشـةی   دةسةآليت ئثران لةوث مانةوة. دةبث لة

دا، بةآلم  لة زماين قيبتی» ماتؤی« تةدا بؤ مرؤضي ئثراين لة زمانی ميسری و ئارامی

ةنيا واتای هةتا ماوةيةکي درثژ بؤ ناوي خاک و هةرمثثک وةبةرچاو نةگرياوة و ت

واتـای    کـة بـة    لـة سـووريا  » ذؤمايـا «ي لث هةصکذاوة؛ هةروةک چؤن »سةرباز«

  . ١ي داوة»سةرباز«مانای  ية»ذؤمی«جةماوةری 

، بـةذثوةبردين کاروبـاری   ميسـردا  ساتراپ وةکوو لووتکةی دةسـةآلت لـة  

بة کؤکردنةوة و ذثکخستين ياسا و ذثسـای   دادوةريشی کةوتؤتة ئةستؤ. داريووش

دادةنث و ئثمة لةم  خؤجثيي، دةرخيست کة ذثز بؤ چوارچثوةی کاری دادوةريي ميسر

زانيـاريي ئثمـة    پةيوةندييةدا زؤر جار باسی فةرماين ئةم پادشـايةمان کـردووة.  

ة سـةر  بةشی هةرة زؤری دةگةذثتـةو  ،سةبارةت بة چؤنيةتيي بةذثوةبردين ياسا

بةصگةنامةکاين ئارامی، بةتايبةت ئةوانـةی کـة لـة کؤمةصـگةی کؤچةرنشـيناين      

ـ وةدةست هـاتوون. لـة ذووی ئـةم بة    ئثلثفانتني جوولةکةی گةنامانةی دوايـي و  ص

ـ   »ذيالنـدز «هةروةها بةپثي دةقی پاپريووسة يؤنانييـةکاين   ة ی نؤهةمـةوة کـة ل

دؤزراونةوة، بؤمان دةردةکةوث کة مريهةرمث کةوتؤتة سةرووی هـةموو   ئةحلةيبة

. لة ناوچةکان فراتراک دةبوو بة ٢باآل هةر خؤی بووة کةس و بذيار بة دةسيت هةرة

دةجووآليـةوة و   سةرؤکي دادگا و ئةويش بةگوثرةی ياسای خؤماصيي ميسـرييةکان 

دادوةراين «و » دادوةران«لةو جةغزة نةترازث. بةصگةنامةکاين ئارامي باسی دةبوو 

                                                            

1-E.Bresciani, "Annotazioni demotiche ai…", La parola del passato… . 

2-Griffith, Catalogue III, pp.60ff. 
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يش دةکةن، کة ذةنگـة هـةر هـةمان ئـةرکي     » دادوةراين هةرمث«و هةروةها » مريی

ان لةسةر شاين بووبث. هةروابثتـةوة باسـي تيپـاتی بـة واتـای      يةراين مرييوداد

کراوة کة هةواصگر » وثيةکانگ«و گائووشاکا بة مانای » کارگثذاين دةزگای ئاسايش«

دا بة کاروباری دادوةری ذابگا و  هايال هةر دةيتواين لة جةغزی لةشکری . ذةب١بوون

  فراتراک بؤی هةبوو ياريدةی بدا و بکةوثتة يةکاليي کردنةوةی تاواين لةشکری.

ئثمة سةبارةت بة ياسـا و مـافی تايبـةتی جـةماوةر و پةميانـةکاين نثـو       

. بةصگةنامة ٢زانياريي بامشان بة دةستةوةية ين ئثلثفانتنيکؤمةصگةی جوولةکةنشي

ي يسـةبارةتن بـة ياسـا و مـافی تايبـةت      يؤنانييةکانی سةردةمي دةسةآليت ئثران

جةماوةر. ئةم کؤمةصة ياساية لةگةص سةردةمي بةرلةم قؤناخة تووشی هيچ گؤذان و 

خزانـة   وةيةک دواتر ماکة و هةوثين ياسای ميسـری . واديارة ما٣دابذانثک نةبوون

ئثلثفانتني، کة بةرلـة هثرشـی ئثـرانيش لةگـةص      گرياوانی جوولةکةی نثو بةکرث

 دا تثکةآلو بوون. خاصي هاوبةش لـة نثـوان ياسـای ميسـری و بـابلی      ميسرييةکان

مةبةسـيت   بـة  گـؤذ و دةرخسـتين بةصـگةنامة    . بؤ وثنـة هثنانـة  ٤نوةبةرچاو دث

ـ  پثويست بووة خاوةنايةيت هةقی کردنةوةی  ذوون ةم مافـة بـؤ   ـو گواسـتنةوةی ئ

 ة کردنی سنووری زةوی و خانووبةرةيةکي کذدراو يان فرؤشراو کةسثکي تر و دياری

  .وةبةرچاو گرياوة بة شثوازثکي ورد و ئاشکرا

و  ة ذةوت و ذثبازی سةملثندراو لة اليةن کةمبووجييـة من پثشتر سةبارةت ب

ستی ئةوامن لة بابةت پةرستگاکان و کاهينـاين  ثدواوم و هةصو وةةيةکةم داريووشی

                                                            

 .VIII ،10.2لة کوورووشنامةدا باسيان دةکا، ا کة گزنفؤنهةر ئةو گوثيانةی پادش -١

2-Bresciani, "La satrapia d'Egitto", 153ff; kraeling, pp.36.7.A fundamental 

study of this subject is R. Yaron, Introduction to the Law of the Aramaic papyri 
(Oxford, 1961). 
3-Cf. seidi, Aegyptische Rechtsgeschichte; M.Malinine, Choix de textes 

juridiques "anormal"et  en démotique (Paris, 1953). 
4-Cf. particiularly Yaron, of . cit., pp. 114ff. 
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دوای ئــةوةی  دؤتــةوة. واوثــدةچث کــة پةرســتگاکاين ميســر ذوون کر ميســرةوة

کةمبووجيية هثندثک هةنگاوي بةجثي هةصوةشاندنةوة، تووشی هيچ کوثرةوةري و 

داوةستان و گؤذانثک نةبووبن، چونکة کؤمةصـثک بةصـگةنامة بـة دةسـتةوةن کـة      

رينةيان پثشکةشی پةرسـتگاکان  نةز و هةم ئةردةشثر دةيسةملثنن هةم خةشايارشا

کردووة. بةپثی کؤمةصـثک نيشـانةی کلکـةی دةسـةآليت پادشـايةتيي داريووشـی       

بثگانـة  ، پثشةنگاين دينی لة ميسر هثندةيان خؤ وةبةر دةسيت حکوومةتی دووهةم

خةصکيان دژی  ثفانتنينووم لة ئثلخنةداوة، چونکة بؤمان دةردةکةوث کة کاهيناين 

دا   سـی هان داوة و مةبةستةکةيان بة بـاری سيا  کؤچةرنشيناين چةکداری جوولةکة

دا وةکوو ذابردوو لةسـةر دؤخـی خؤيـان     خستووة. کاهينان لة نوثژةکاين خؤيان

 تثبـثس  دةذؤيشنت و داهايت پةرستگايان وةردةگرتن. تةنيا گؤذاين جثی بـاس لـة  

ی ژنـة لـة ذؤژگـاری دةسـةآليت مـرياين      »پةرسـتان  يةزدان«خاشةبذبووين پلةی 

دا بـة گرينـگ دادةنـدرا.     دا، کة بة باری سياسی و دينـی  و حةوتةم زجنريةی بيست

وماشی سةر بةم بةشةی پةرستگا کةوتبثتة نثو جةغزی سامان و  تةواوي مصک ذةنگة

کاين »ذاهثنانة«ذاکثشی  رة ناميلکةی ئةدةبيي و سةرنجةوة. واديا»ئامؤن«دةسةآليت 

 دا ، لـة سـةردةمی دةسـةآليت ئثرانييـةکان    ١شثشؤنکي بة زمـاين يؤنـانی   -ئانخ 

وةکوو زجنريةيـةک پةنـد و ئامؤژگـاری و    » ذاهثنانانة«. پثکهاتةی ئةم ةنووسراو

ـ  ذث دا خؤيـان دةنوانـد. ئـةم     ةغزثکي مثژوويـي وشوثين هةستان و دانيشنت لة ج

دةچـث کـة دةبـث لـة نثـو       ي ئاشـووری »فرةزانيی ئاهيکار«ناميلکةية زؤر وةکوو 

دا برةوی بووبث و بة زمـاين ئـارامي نووسـرابث.     ذةگةزی ميسری جةماوةری سامی

ةرلـةزايني و لةسـةر   دةقثکي ئةم سةرچاوةية کة سةبارةتة بة سةدةی پثنجـةمی ب 

لة ئثلثفانتني دؤزراوةتةوة. دةقثکي يؤناين کة سةر بة و پاپريووس نووسراوةتةوة 

فرةزانای تثدا هاتووة و ئةمةش  اوي ئاهيکاریندوو جار  ذؤژگاری دةسةآليت ذؤمة

                                                            

1-Glanvlle, Instructions of Onchsheshonqy; E.Bresciani, Letteratura, pp.563ff. 



 ۵۹۳سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

ـ ـبدا  ای ميسریـة دنيـی وی لـانـدةيسةملثنث کة پةند و ئامؤژگارييةک او و ـةرچ

  .١باو بوون

نةيانتواين لة بةستثنی خوصقاندنی شوثنةواری هونةری، نژياروانی،  ئثرانی

 وگؤذثکي بنةذةتی لةگةص داب و نةرييت ميسری دا ئاص شةقآلندين بةرد و پةيکةرتاشی

پةرستگايةکي لة ئةخلارگة و تةواو لةسـةر شـثوازی    يةکةم بةدی بثنن. داريووشی

سائيتيکي ميسری ساز کـرد و بـةردةگؤذ و تةتةصـةکان سـةبارةتن بـة سـةردةمي       

ــةريي ميســر  لةســةر  حکوومــةيت مــرياين زجنــريةی بيســت و حةوتــةم. کاريگ

شوثنةوارةکاين هونةری و دينيي کؤچةرنشيناين سـامی لـةو وآلتـةدا، بـة ذووی     

وة ديارة، ئةگةرچی ماکـةی دةسـکاری   کانةنةينةخش ةبةردين ةةگؤذ و تابووتبةرد

. پةيکةرتاشی لة ذؤژگـاری  ٢وگؤذ و هةصگةذانةوة کراوة ميسری تووشی هثندثک ئاص

هـةنگاوی نـاوة،    دا دا پتر بة باری ذثئاليستی و حةوتةم دةسةآليت زجنريةی بيست

ـ  دا بـة الين ئيدةئاليسـتی   بةآلم لـة سـةردةمي سـائيت    ـ ـدا شکاوةت دثک ـةوة. هثن

، کؤمةصـثک ذوخسـاری   بةردةتاش و پةيکةرةی زةمـاين دةسـةآليت ئثرانييـةکان   

وبةرگثکي تايبةتيان پؤشيوة. کةوايةکي ئاودامثين سينةتةنگ کـة    کة جل ن پياوانة

قؤص کورت يان تةواو قؤصداری يةخة دوولکانةيان خؤی دةنوثنث. لثـرةوة   چاکةتی

ثژةران وايان داناوة کة ساص و ذثکةويت جلی ئةم پةيکةرانة ذاستةوخؤ سـةر بـة   تو

ئثرانييـان نـاودثر   » وبـةرگی  جل« سةردةمي زجنريةی بيست و حةوتةمة و ئاوا بة

وتـارثکم   ۱۹۶۷بةآلم مووزةی قاهرية پةيکةرةيةکي لثيـة کـة مـن ساصـي      ٣؛کردوون
                                                            

1-W.Spiegelberg, "Ahikar in einem demoischen Text der römischen kaiserzeit", 

OLZ XXXIII (1930), pp. 962ff; cf. kraeling, pp. 97-9 for the bibliography and 
critical opinion of the Ahiqar text. 
2-Cf. the scenes on the stelae in Berlin, the Vatican and the Louvre, and the 

Aswan sarcophagi quoted p.517,n.3.,cf. also H.Donner,in p. Derchain (ed), 
Religions en Egypt hellénistique et romaine (Paris,1969).pp.35- 44. 
3-B.V.Bothmer, Egyptian Sculpture of the Late Period, (The Brooklyn  

Museum, 1960),pp. 77-9,83- 4, especially pp. 75-6. 
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ـ  و لةسةر ئةم ذةوتة ذؤيشـتووم   ١دةربارةی نووسيوة ـ   لـکـة ج ی يـوبـةرگی ئثران

ـ ۳۹دؤزراوةتـةوة و ساصـي    پؤشيوة و لة سـائيس  پثوةيـة و نـاوي    یی ئاماسيس

ی بؤ داندراوة و سةر بـة سـةردةمي فةرمانذةوايـةتيي    »کراو بريةوةريي تووک لث«

ـ  کردم جارثکي ديکة بـة  کةمبووجييةية. ئةم پةيکةرة وای لث دا  وبـةرگی ئثرانـی   لج

وبةرگ بووم کة پثشتر لة ذؤژگاری  بچمةوة و بؤم دةرکةوت کة تووشی چةشنثک جل

دا لة سائيسی ميسر باو بووة. هةر لثرةوة دةکرث بري لة  شةشةم و زجنريةی بيست

لة  وبةرگی دابی ئاسيايي بکرث و وا دابندرث کة جل کاردانةوةی دةسدرووی ئاشوور

. گوماين تثدا نيية ٢کةوتؤتة سةر ذچةيةکي تازة دا سةردةمي دةسةآليت ئثرانييةکان

ؤتثـپ لـة   ه  و پةيکةرةی پثتـاه  لة مووزةی ضاتيکان ئوودجاهؤرثسن«کة پةيکةرةی 

لـة مـووزةي   » پثسـامثتيخ «ي ، هةروةک پةيکةرةکانی سـةردةم برووکلنيمووزةی 

  .٣يش هةر سةر بةو ذؤژگارةن»ؤردفئاکس« ی»لنيئامشؤ«قاهرية و مووزةی 

و دؤزراونـةوة   يان پثوةية لة ميسـر يشيت ديکةش کة مؤرکي دةسکردی ئثران

 يان لة ئثرانةوة چوون بؤ وث يان هةر وةستاکاران و هونةرمةنداين ئثراين واديارة

بريتني لة کؤمةصثک مؤر و دةفر کة بة خةيت بزماری يان  ولة ميسر سازيان کردوون 

ان نووسراوة. هةروةها چةنـد شـثرثک کـة لـة بـةردي      ـخةيت دوو زمانة لةسةري

دا کة بؤ بريکاری خؤی نـاردووة   لة نامةيةک . ئارشام٤مةذمةذ و گذکاين داتاشراون

                                                            

1-E. Bresciani, :Una statua della XXVI dinastia con il cosidetto’ abito persiano', 

SCO XVI (1967), pp. 273-80, especially pp. 279-80. 
وبةرگة هةر جـةغزی   . واديارة دةبث ئةم دابی جل۴و پةذاوثزی  ۲۹۷پثرسيانی، هةمان، ل  -٢

، بةرلة ذزگاربوونی لـة  يةکةمي شازادةی سائيس شاری سائيسی گرتبثتةوة و پثسامثتيخی
دا  و دةسپثکي دةسةآليت مرياين زجنريةی بيسـت و شةشـةم لـة سـووريا     ژثر نريی سووريا

  کردی بة باو.
3-Bresciani, op .cit.pp. 279-80, with note (5). 

4-J.D.Cooney, "The Lions of Leontopolis", Bulletin of ۶٠۵the Brooklyn 

Museum XV.2 (1953), p.17-30; A.Roes, "Achaemenid Influence upon→ 
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لـةم   ئارشـام . ١ن کردؤتةوة و تةواو سـةملاندوويةيت لة ميسر ئةم مةبةستةی ذوو

تراش، هةروةک جاری پثشوو ئةسپثکي  سةنگ» هاتراين«کاغةزةدا داوای کردووة کة 

. لة اليـةکي  بة سوارةوة بؤ بتاشث و لةگةص چةند پةيکةری تر بؤی بنثرثتة شووش

ة. ئثمة دةزانني کة وةسـتاکاران و  دؤزراونةو ترةوة شوثنةواری ميسريش لة ئثران

و  جةمشيد بوون لة تةختی بةشداری سازکراين کؤشکي داريووش کرثکاراين ميسری

  .٢ديار و بةرچاوة دا داناين نژياروانيي ميسری لة ئثران شوثن

لـة   ی يةکةم خـولی دةسـةآليت ئثـران   نة سةر ذووداوةکاين دوايئثستا دةچ

يةکةم فريعةوين خؤماصي بـوو   . پثشتر بامسان کرد کة ئامريتائووسميسر[وآلتی] 

لة ميسر، بؤ ماوةی شةش سـاص جصـةوی    کة پاش بذانةوةی دةسةآليت ئثرانييةکان

تـر لـة زجنـريةی بيسـت و     رت و هيچ فةرمانذةوايـةکي  ةستةوة گحکوومةيت بة د

پاپريووســثکي ئــارامي لــة  .پ.ز)ی ۴۰۰/۳۹۹ -۴۰۵/۴۰۴دا خــؤی نةنوانــد ( هةشــتةم

کة سةر بة ساصي پثنجةمي حکوومةتی ئةم فريعةونةية دةريـدةخا کـة    ٣ئثلثفانتني

زؤری ساوةساو  کةدانثو کؤچةرنشينی چةکداری جوولة گؤذاين دةسةآليت ئثران لة

ةسـت نـةکراوة. ئامريتـائووس    ودوو بـؤی بةرد  کراوة و حوکماتی خؤماصي يةک لث

سةربازخانة و سةرکردة ئثرانييةکاين گرتة ژثر باصي خؤی، چونکة هـةر   سةرجةم

لةو دةقةدا پياوثکي ئارامي لة سةربازگةی ئثلثفانتني ذادةگةيةنث کة سةر بة هثزی 

هاتووة کة  ٤دا»ذووداونامةی يؤناين« ية. ناوي ئامريتائووس لة»وودوورینابووک«
                                                                                                                                                  
←Egyptian and Nomad Art", Artibus Asiae XV (1952); pp. 21ff. For the bases 
cf. Roes, p.19. 
1-Driver Letter, Ltter IX,2-3. 

لةســةر  . ســةبارةت بــة کاريگــةريي نژيــاروانيي ميســر۲ثزی ، پــةذاو۱۹۰، ل پــؤزنثر -٢
لـة سـةردةمي   لةگـةص شـيپيز، مثـژووی هونـةر (     نژياروانيي ئثراين بذواننة: جی. پثـررؤ 

، V، )؛ م. دييؤالفــوا، هـــونةری کــةونارای ئثــران۵۱۲، ل ۱۹۸۰، پــاريس، Vکــةوناردا، 
  ).۱۹۸ل ،۱۸۸۴

3-Cowley,No 35. 

4-Spiegelberg, Demotische Chronik; cf. kienitz,p.136ff. 
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دا نووسراوة و هةصگری زجنريةيةک پثشگؤتنة »بةتليمووس«لة سةرةتاي سةردةمي 

ــةر شــی  ــة س ــان دةکةوين ــة پاش ــی ذووداوة   ک ــةوةيان و باس ــةوة و لثکدان کردن

ةميشی لة خؤ سياسييةکاين ذؤژگاری حکوومةيت زجنريةی بيست و هةشتةم تا سيي

يةکةم مةزن کـة دوای خةصـکي الوةکـی، واتـة     «گرتووة. ناوي ئامريتائووس وةک 

تـائووس  ري، هاتؤتة سةر دةسةآلت، خؤی دةنوثنث. ئةوةی ذاسيت بث ئاممادةکان

بووة و کوذةکةی جثی نةگرتؤتةوة و لـة ذووی ئـةم    تاقانة مريی خانةداين خؤيان

بـةجث   وا بذيار درا ياسا جث«ؤ دةردةکةوث کة نووسراوة: ذستةوة مةبةستةکةمان ب

ة ذاسـت  ـة ئثلثفانتني دةبث ذووداوةکـبةپثی دةقی پاپريووسثکی ئارامي ل» نةکرث.

. ئثمة دةزانني کة ئامريتائووس ١زينداين کراوة (؟) يان کوژراوة (؟) بث و لة مثمفيس

بگرث و سثبةری هةذةشةی پادشای گةورة  بؤ ئةوةی بتوانث بةر بة پةالماری ئثران

لةسةر چةند ناوچةيةکي بةردةسةآليت بذةوثنث، خؤی لـة پثکهثنـاين پـةميانثک    

خـــؤش کـــرد و ئاماجنةکةشـــی وةدی هـــات  لةگـــةص حوکمـــداری عـــةرةبان

ــيديد ــؤدؤرووسVIII،۸۵ ،۹۹ ،۱۰۸(تووس ــذ: دي ــةآلم  ؛)XIII ،۴۶؛ ب ــةذيينب  ذاپ

و ذووداوةکـاين دواتـری ئاسـيای بچـووک و      کوورووشی گچکةی برای ئةردةشثر

دژی ئثـران، نةياهنثشـت سـةرجنی ئثـران بکةوثتـة سـةر        شؤذشی يؤنانييةکان

  بزووتنةوةی هةرمثي ميسر.

لة ناوچـةی   سثکی خةصکي مثندثسکة پ.ز)ی ۳۹۵/۳۹۴-۳۹۹/۳۹۸( نثفثريتثس

ئاوماصکی ذووبار بة کؤدةتايةک ئامريتائووسی لثخسـت و بـةم شـثوةية مـرياين     

دا  زجنريةی بيست و نؤهـةم هاتنـة سـةر دةسـةآلت. لـة مـاوةی حکوومةتةکـةی       

هـؤی   ذوويـان دا و بوونـة   دا بذانةوة لة کاروباری سياسـيي ئثـران   وگؤذی بث ئاص

ومةرجثکي گوجناو بؤ داگريسانی پةيوةندييةکی دؤستانةی نثـوان   هاتين هةل بةدی

ی نـارد بـؤ   يوپةل و پثداويست ، فريعةون هثندثک کةل۳۹۵ساصي  .و ميسر ئيسپارت

                                                            

1-Kraeling , No.13. 
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لةنگـةری هاويشـتبوو، بـةآلم هـةرچی      هثزی دةرياوانيي ئيسپارت کة لة ذؤدثس

کـة کؤنـؤين ئـاتثين سـةرکردايةتيي      اردبووی کةوتة دةسيت هثزةکاين ئثرانـی ن

جثگرةوةی نثفثريتثس  تواين کـة  ی پ.ز) ۳۸۲/۳۸۱ -۳۹۴/۳۹۳(» ئاکؤريس«دةکردن. 

يانةکان و فةلةستينييةکاين خستة ژثر ديهاوپشتييةک بةدی بثنث و پيس دژی ئثران

ی پ.ز. ۳۸۷بةشــداری کــرد و ساصــي  قوبرؤســی. ئــاتثنيش ی ئثضاگؤراســیذکثفــ

کةشتييةوة ناردة ياريدةی؛ بةآلم ئـةم يةکييةتييـة    ۱۰ي بة »سيمؤن«و » کابرياس«

  وةشا.صلثکهة دوای بةسترانی پةمياين ئاشتی و پثکهاتين ئانتالکيداس

خثرخـودای  «بـة  » ذووداونامـةی يؤنـاين  «دا کـة  »ئـاکؤريس «لة زةمـاين  

دا  لة شانؤی سياسةتی نثونةتةوةيي ناودثر دةکا، جارثکي تر ميسر» پةرستگاکانی

 هاتةوة سةر سکةی خـؤی. سـنوورة لةمثژينـةکاين کـة ترسـی پـةالماری ئثـران       

گرياواين يؤناين خرانة بةرکار و ميسـر   کردن، دابةستران و بةکرثدة لثةذةشةی ه

ذاستی بث بؤية ئاکؤريس تواين دةسةآليت بة سةر  یبوو بة هثزثکي دةريايي. ئةوة

ی مـريی  »يسدسثتثشـري «دا بشـکثتةوة، چونکـة    چةند ناوچة و مةصـبةندی ليبـی  

دا هثنا. جثگرةوةی ئـاکؤريس کـة    داين بة قةصةمذةوی دةسةآليت » هسيوا«کي رخةم

دةقـی  ی دووهـةم بـوو، تـةنيا چةنـد مـانگثکي حکوومـةت کـرد و        »ريتثسثنثف«

ئةو بؤ ئةم کارة «ئاوا چارةنووسی دةسةآليت دادةکووژثنث: » ذووداونامةي يؤناين«

  »نةبث.نةدةبوو، خودايان وايان دانا هةتا لةسةر کار 

ــانبؤ« ــةم (ي »نثکت ــة حکوومــةيت مــرياين  پ.ز)ی ۳۶۴/۳۶۳-۳۸۱/۳۸۰يةک ک

سی لثخسـت. ئـةو لـة سـةردةمي پادشـای      يتثزجنريةی سييةمی دامةزراند، نثفثر

 ؛و تواين بة کؤدةتايةک دةسةآلت بة دةسـتةوة بگـرث   ١پثشوودا کرابووية سةرکردة

                                                            

 ؛ بيکثرمـةن ۱۷۳-۱۷۵، ل سةبارةت بة ساصنامةی مريانی زجنريةی سيهةم، بـذ: کينتـيس   -١
» P.Jouguet«،بـذ  »سـيهةم  چةند يادداشتثک سةبارةت ساصـنامةی خانـةداين زجنـريةی   «

. ســةبارةت بــة پثشــينةی ۸۴-۷۷)، ل ۱۹۳۴(قــاهرية  Mélanges Masperoدا:  (هةصــةچن)
 G.Roeder, "Zwei hieroglyphische←يةکةم بةرلة حکوومةت بـذ:  سةربازيي نثکتانبؤی
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تؤرةمةی بنةماصـةی نثفثريتثسـی يةکـةم.     ذةگةز چووبثتةوة سةر وثدةچث بة بةآلم

بةگوثرةی هاوسةنگيي نثوان هاوپةمياناين  ئةگةرچی ئاشکراية کة کاروباری ميسر

هةوراز و لثژی پثوا و مـاوةی   و سياسی لة جةغزی دةريايي مةديتةرانةدالةشکری 

ـ يةسث دةسةآلتةکةی پثشوو بةم ذةوگة جةنگـةی دةسـةآليت    ةآلم لـة دا تثپةذی، ب

دين ندا ذوونتـری ذةنـگ دايـةوة. بـة مةبةسـيت سـةملا       مرياين زجنريةی سيهةم

تثبةستةبوونی ئةم خانةدانة بة هثزی دةرةکييةوة هةر منوونةيةک بةسة و دةبـث  

، لـة سـةردةمي   ، جووتة سةرکردةی يؤنـانی و کابرياس سؤبزانني کة ئاگثسيالئ

پاراسـتنی ميسـر   دا دةورثکی گرينگيان بـؤ  »تاکؤس«يةکةم و  دةسةآلتی نثکتانبؤی

ذةخساندبوو هةتا  هةلی بؤ ئثران پ.ز)ی ۳۸۶يداس (کگثذا. پةمياين پثکهاتين ئانتال

لةسـةر داخـوازی ئثـران کابرياسـي      پةالماری ميسر بدا و ئاگامان لثية کة ئـاتثن 

ی پ.ز. ۳۷۳ی سةرکردةی خؤی ناردة ئثـران هـةتا ساصـي    »ئيفيکراتثس«بردةوة و 

). سـپايةکي   XV ,29.4بةشداری هثرشی ئثران بث بـؤ سـةر ميسـر (ديـؤدؤرووس    

  و تـوان کـة فارنابـاز   سامناک و بةگوذ، بة پاصپشيت هثزثکي دةريـاوانيي بـةتني  

ـ ذؤيي، بةآلم هثزةکانی نثکتـانبؤ تواني  پثلووزيوومسةرکردايةتيي دةکرد هةتا  ان ي

ـ پاشةکشة بة هثزی پةالماردةری ئثران بکةن. پاشـان سـةرلةنوث هةصيا   وتانة ـنک

دوايان بردن و لةبـةر  وبةرة نيل ی ناوچةی ئاوذثژگةی»انيمثندثس«سةری و هةتا 

  هةستاين ذووباری نيل بةناچاری کشانةوة.

دةيهةويست بة زةبـری   پ.ز)ی  ۳۶۲/۳۶۱ - ۳۶۳/۳۶۲( تاکؤسی کوذی نثکتانبؤ

لةم ناوچانة  بگرثتةوة و جووآلنةوةکاين دژی ئةردةشثر و فةلةستني زؤری سووريا

گـرياواين   هثزثکی بةکرث خبوازثتةوة و ئةم هةلة بکاتة پردی سةرکةوتن. ئيسپارت

                                                                                                                                                  

Inschriften aus Hermopolis", ASAE L 11 (1954), p.389.→ ةکةم کوذی ؛ نثکتانبؤی ي
بنةماصـةي پادشـايةتيي   »: «H.dc Meulenaere«. بـذ:  سةرکردةيةک بوو بة ناوي تـاکؤس 

ی يةکـةم  »نثفثـريتثس «؛ ذةنگة تاکؤس (تاخؤس) کوذی ۹۰)، ل ZAS،XC )۱۹۶۳، »نثکتانبؤ
 ی دووهةم جثی ئةويان گرتةوة.»نثفثريتثس«و دواتر  بووبث، بةآلم پاشان ئاکؤريس
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هـات کـة    لة ئاتثنةوة و کابرياسيش ناردة ميسر سؤبة سةرکردايةتيي ئاگثسيالئ

ذووی  لةسةر ذاسپاردةی کابرياس گةورةی هثزی دةرياي. ئةگةر تاکؤسببثتة سةر

 ) کـة  II،2،25aدرؤينـة، ئـابووری    نةکردباية کاروباری ئابووری (ئةرةسـتووی 

شوثنی داناية سةر چني و توثژی پثشةواياين دينی و تثکذای جـةماوةر، ذةنگبـوو   

گرياوة لةسةر خةزثنةی مريی گران بکةوث. مـري   گشتة چةکدارة بةکرثهثناين ئةو 

هةصپةسارد و تةنيا ئيزين ئةوةندةی دان هةتا دةيةکي داهايت پةرستگا و کاهيناين 

وداين بـة خةصـکةوة بةسـت و     وةربگرن. پاشان مصکانةی خانووبةرة و پيتاکي دةغص

ةربگثـرث و دةيـةکي   و گـذام)  ٪٧١ثـک، ئؤبؤلووسـثک (   »ئارتـاب «داينا لة هةر 

دةسکاری دةفر و ئامان بؤ حکوومةت بث. دواتر بـة پثـداگريي کابريـاس تـةواوي     

هاونيشتماناين ناچار کرد کة تةواوي زثذ و زثوی خؤيان، بثجگة لة سکة، بدةن بة 

وپـةل دةداتثيـة    حکوومةت و بةصثين دا کة بايي هةر چةندثک بث، ئةوةندةيان کةل

). تـاکؤس و سـپاکةی لـة    III,II.5، بذ: پؤليـانووس (ئةرةستووی درؤينة، هةمان

س، تـاکؤس  ؤسةرکةوتن، بـةآلم بةپثچةوانـةی پثشـنياری ئاگثسـيالئ     فةلةستني

ميسر تـرازا و   هةر بؤية بةناچاری لة  ؛بدا دةيهةويست خودی خؤی پةالماری ئاسيا

 ة. ئةم سـةرکردةية نثکتـانبؤی  کة لثی هةصگةذابؤوکةوتة سةرکوتی سةرکردةيةکي 

دنة دابـوو هـةتا    -کة وثذای باوکی بوو لة هثرشةکةی سووريادا -ذی فريعةونیوک

، Parallel Lives پلووتـارک ؛ XV،۹۲تاج و تـةخيت لـث بسـتثنث (ديـؤدؤرووس    

). نووسةران ناوي ئةم سةردارة نادرکثنن، XXXVI ،3پؤمپيووس، - سؤئاگثسيالئ

 -T3j - Hpبةآلم لة ذووی سةرچاوةکاين ميسرييةوة بؤمان دةردةکـةوث کـة بـة    

im.w برای «(نثکتانبؤی دووهةم) و » باوکي پادشا«، »سپاساالر« ناودثر کراوة و بة

» دايکـي پادشـا  «(تاکؤس) ناوي هاتووة. زؤريش وثدةچث کة هاوسةرةکةی » پادشا

wd3-sw اکؤس خؤی هاويشتة ژثر داصـدةی پادشـای   ت. پاش ئةم خةيانةتة بثبوو

  .و کابرياسيش وای بة باش زاين بگةذثتةوة ئاتثن ئثران
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ـ    لةذثوة گةذايةوة ميسـر  نثکتانبؤ ةخيت ـ، چونکـة لـةوث داگريکـةرثکی ت

و واديارة هةر لة تؤرةمةی مرياين زجنريةی بيست و  دةسةآلت و پياوثکي مثندثسی

ی وةفاداری، لة شـارثکی  سؤنؤهةم، خؤی بة پادشا دانابوو. نثکتانبؤ و ئاگثسيالئ

س هةوصـي دا هـةتا   ؤگـةمارؤ دران و ئاگثسـيالئ   ناوچةی ئاوذثژگةی ذووباری نيل

 ). نثکتـانبؤی XV.93.2-4ث (ديـؤدؤرووس بازنةی گةمارؤ بشکثنث و دوژمن ببـةزثن 

خةلةست و گيـاين دةربـاز    لة دوو پةالماری ئثران پ.ز)ی ۳۴۳ - ۳۶۱/۳۶۰(دووهةم 

 کاتثک سپای ئثران بة سةرکردايةتيي شازادة ئةردةشـثر  ۳۵۸کرد. جارثکيان ساصي 

ئـةو دةمـةی کـة لةشـکری ئثـران بـة        ۳۵۱رةکـةی تـر ساصـي    هثرشی هثنا و جا

 سـثهةم  سةرؤکايةتيي هةمان ئةردةشثر کة ئثستا ببوو بة پادشا و بة ئةردةشـثری 

  ) دةناسرا، هةصيکردة سةری. ئؤخووسس = وو(ئؤک

و  ی قــوبرؤس۳۴۶و ۳۴۹لـة گةرمــةی ذاپــةذين و بزووتنـةوةکاين ســاآلين   

لةسـةر داوای   ۳۴۶اليـةنيي خـؤی پاراسـت، بـةآلم ساصـي       بث نثکتانبؤ ،سووريادا

گرياوی بؤ فةرمانـذةوای سـةيدوون    هةزار چةکداری بةکرث ۴، »ذؤدثسی مثنتؤری«

قـوبرؤس و   سـثهةم  کاتثک ئةردةشثری ۳۴۳). ساصي XVI.42.2نارد ( ديؤدؤرووس

بؤ ذةخسـابوو، تـواين قؤشـةين     سةيدووين گرتبؤوة و هةلی پةالمارداين ميسری

ديسانيش ئثراين  ،ةگاص بدا. هةر ذاست وةکوو زةماين کةمبووجيي پثلووزيوومهةتا 

ان لة ذثی خةيانةيت کةسثکي خؤفرؤشـةوة کؤمةصـثک زانيـاری دةربـارةی     يتواني

خةيانةيت کرد و ئثستا » فانثس«ئةو کاتة  وةدةست بثنن. بةرةکاين پثشةوةی ميسر

ـ    راين لـةذثوة  مثنتؤری ذؤدثسی. بةم شثوةية باگواس (بـةغؤئاس)ی سـةرداری ئث

و تثکذای شارةکاين ناوچةی ئاوماصکي ذووبـاری گـرتن. لـةم کاتـةدا      پثلووزيووم

دةسـيت بـة    ئثران بنةی داکوتابوو. کاتثک پثيان ذاگةياند کة نثکتانبؤ لة مثمفيس

ةوةپثچا و هيچـی وةدوا  کبنةی تث و سةر تةواوي ميسری خواروودا گرتووة، بارگة

ـ ـة لـ). ذةنگXVI,51.1-2ذةوي (ديؤدؤرووس  دا و بةرةو نؤبيةنة ـ ـة دص دا  ؤیـی خ
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وای دانابث کة بتوانث ذؤژی خؤی بة پاصپشيت پادشای نؤبية بگةذثتةوة سةر دؤخی 

جارانی، بةآلم هةرگيز نةگةذايةوة. زؤر دواتر ئةفسانةيةک هةصبةسترا کة نثکتانبؤ 

 ؤمةصثک هثزی جادووبازانـة کردوويانةتـة زثئووسـی   باوکي ئةسکةندةر بووة و ک

ي دايکي ئةسکةندةری کردووة. هةسيت نةتةوايةتيي »ئؤلؤمپيا«ئامؤن و سةرجثيی 

ميسری بةم ئةفسانةية دةبزوث، چونکة پاصةواين ميسربةزثن، سـةرةذای ئـةوةی   

لـة خـاکي    کانمرياتگری هةقداری تاج و تةختی فريعةونة، توانيويةتی ئثرانييـة 

  باوکي دةرپةذثنث.
جارةيـان قؤنـاخثکي    . ئـةم جارثکی تر کةوتبؤوة ژثر دةسةآليت ئثران ميسر

ـ  ١يان زجنريةي سی و يةکةم ناسـراوة » بوونةوة زاص«کورتة کة بة  ةتا ساصـي  ـو ه
ک ئاکـاری نةشـياوی   ی پ.ز. درثژةی کثشاوة. سـةرچاوة کؤنـةکان کؤمةصـث   ۳۳۲

ـ  لةگــةص  . ئةردةشـثر ٢ســثهةم ثزةون و ملهوذانـةيان داوةتــة پـاص ئةردةشـثری   ـق
خوارديان و لةبری وی کةرثکيان کـردة بـاربوو    هاوذثياين گای ئاپيسيان کوشت و

وةی کارةکةی خؤی بة کةم و کورت دانابـث،  بيپةرسنت. دواتر وةک ئة هةتا ميسری
پثداهات و گای منثضيس و بزين مثندثسی کوشـت و پةرسـتگاکاين خاپوورانـدن و    
شوورةی شاری کاوالند. لةسةر بةردی گؤذی بةتليمووسی مريهةرمثي ئةسکةندةری 

وماشثکی خـواژنی   دةسيت بة سةر مصک ٤سوونووسراوة کة ئةردةشثر ئؤک ٣وارةمچ
، بـارودؤخي  ۲۷ی » ليلـث « رت. لة اليةکي ديکةوة پاپريووسی يؤنانييدا گ»بووتؤ«

ميسر لة سةردةمي دةسةآليت ئةردةشثردا بة ئاسـايي دادةنـث و دةصـث ژيـان وةک     
  نةدراوة. پثويست تثپةذيوة و مصک و ماصي پةرستگاکان دةستيان لث

                                                            

  دا مثنتؤ لثی زياد کردووة. زجنريةی سی و يةکةم دواتر خراوةتة سةری و لة ذاستی -١
2-Plutarch, De Iside et Osiride II (355C); Aelian, Varia Historia VI.8. Natura 

animalium x 28; Dinon fragm.30. 
3-Cf. H. Brugsch, "Ein Decret  Ptolemacs’ des Sohnes Lagi, des Satrapen", ZAS 

IX(1871), pp.1-8;k.Sethe, Urkunden des Ägyptischen Altertums II(Leipzig, 1904), pp. 
16-18.The "Satrap’s Stela"is in the Cairo Museum. 

  .۲ةذاوثزی ، پ۵۲۷، بةآلم بذواننة الپةذة »خةشايارشا«دةقةکة دةصث  -٤
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 ي ئثــران»بوونــةوة زاص«ســةبارةت بــة ذووداوةکــاين قؤنــاخی دة ساصــةی 

 )XVI.51.3( وسوزانيارييةکی ئةوتؤمان بة دةستةوة نيية. بـةپثی دةقـی ديـؤدؤر   

 ، باگواسـی خواجةسـةرا  ۳۳۸سر. ساصی يئةردةشثر، فرثنداتی کردة مريهةرمثي م

انا، بةآلم جثی د ی کوذة گچکةی پادشای لة»ئارسثس«دةرمانداو کرد و  ئةردةشثری

يشی کوشت. ناوي ئارسثس لةسةر دةرخؤنةی کووپةيةک »ئارسثس«دوو ساص دواتر 

  .١کالثجی زانکؤی لةندةنة کراوة کة ئثستا لة شةقص

بـوو بـة مريهـةرمثي    » سـاباس «دا، سةرةتا  سثهةم لة سةردةمي داريووشی

دوای نـةماين   .٣جثـی گرتـةوة   و مـازاس  ٢دا کـوژرا »ئيسووس«و لة شةذی  ميسر

ی فريعـةون بـة   »خاببـاش «، ۳۳۶هـةتا   ۳۳۸لة کلکةی ساصي  سثهةم ئةردةشثری

بـةآلم لـة زؤر شـوثنان     ؛کوومةتی کـرد ح شثوةيةکي سةربةست و دابذاو لة ئثران

کـة لـة    باسی دةکةن، بؤ وثنة باپريووسثکی يؤنانی ئاسةواری بةجثماوی ميسری

دؤزراوةتةوة و سةبارةتة بة يةکةم ساصي حکوومةتةکةی و تـابووتثکي  » تثبثندثل«

کة دةگةذثتةوه بؤ دووةم ساصي دةسةآليت.  وومی مثمفيسئيبةردينی ئاپيس لة سثراپ

. لةسـةر  ٤هةروةها شتثکی بچووکی بث ذؤژ و ذثکـةوت کـة نـاوي ئـةوي پثوةيـة     

دا بـة   بةردةگؤذی مريهةرمث نووسراوة کة خاببـاش لـة دووةم ساصـي حکوومـةتی    

اوچةی ئاوماصـکي  وةخؤ کةوتووة و لة ن مةبةسيت بةرةنگاربوونةوةی ئثرانييةکان

سةنگةری لثداوة و قةآل و قاميةی سازاندووة. پاشان خؤی گةياندؤتة شوثنثک  نيل

گرتوويةتی. کاتثک کاهينان و » ئةردةشثری شةيتان«کة » زةميين بووتؤ«بة ناوي 

وآلمي خابباشيان داوة و گوتيان  ودوو بث سثکرا،  پثشةواياين بووتؤ پرسياريان لث

ؤصةيةکي قورسيان لةم کارة زاصـمانةية کردؤتـةوة: چونکـة بـةپثی ئـةو      ئيزةدان ت

                                                            
1-Cf. W.M.F.Petrie, Scarabs and cylinders (London, 1917), pp.33-40 and Plate LVII. 

2-Arrian, Anabasis II,11.8;Diodorus XVII,34-5. 

3-Arrian, Anabasis III,I.2. 

  .۲۳۲، ل سةبارةت بة پثرست و کتثبنامةی ئةم شتانة بذواننة کيدنيتز -٤
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و کوذةکـةی   ئةوة تؤصةی يةزداين بوو کة ئةردةشثر هةواآلنةی گةيشتوونة سائيس

ةی خـؤی لـة   وبـذين. خاببـاش بـؤ ئـة     دا پشـووی لـث   گرت و لة کؤشکي خؤيـان 

ماشـی خودايـاين بووتـؤی دايـةوة. ئـةم      و وذةبووين يةزداين بپارثزث، مصـک وت

شــوثنةوارة فــةرماين ئةســکةندةری چــوارةم لةســةر بــذياری خاببــاش       

 ١دةخواتــةوة بــة شــثوةيةکي وا کــة دص ئــاوی لــث» گبثرثلـشپيگــ«دةخاتــةذوو.

دةرخيستووة کة ناوی ئةردةشثری سةر بةردةگؤذةکة مةبةست هةمان ئةردةشـثری  

ئـاوديوی   ۳۳۸يش کة ساصـی  »ئارسثس« سثهةمة کة بة دةسيت باگواس کوژراوة و

دنيای نةمان کراوة کوذی بووة. کةواية ئةگةر هةواصي نةماين ئارسثس لـة ساصـي   

بـة دةسـپثکی    ۳۳۸دا بآلو بووبثتـةوة، دةبـث ساصـي     دةسةآليت خابباشدووهةمی 

دةســةآليت دابنــدرث. ذةنگــة مثمفــيس پايتــةختی خاببــاش بووبــث و نازنــاوي  

ی دابووية خـؤی و ئـاوا بةسـترانةوةی بـة خـواژنی      »ثنثنت -  هةصبژاردةی پثتاه«

ةوة نيشان داوة. سةبارةت بة توخم و تؤرةمةی خابباش گةلثک گرميانة »فيتممث«

دا واديارة هةموويان دةچنةوة سـةر نـاوثکی ناميسـری.     خراونةذوو، کة لة ذاستی

و  کةسانثک هةن کة بة مريهةرمثثکي ذاپةذيو، عـةرةبثک، شـازادةيةکي ليبيـايي   

پياوثکی ئيتيؤپيايي دادةنثن و دةصثن ناوي دةچثتةوة سةر ذةگةزی نـاوي مـرياين   

ی پ.ز. تةواوي نيشانةکاين هـةبووين خاببـاش کـوثر    ۳۳۶دوای ساصي  .٢ئيتيؤپی

دةبنــةوة. ئاشــکراية پــاش ئــةوةی داريووشــی ســثهةم گةيشــتة ســةر تــةخيت  

ر کةوتةوة ژثر دةسةآليت ئثران و سةری بؤ مريهةرمثي تر ميس پادشايةتی،جارثکي

  ئثراين نةوی کرد. 

بةزانـد،   داريووشـی  دا لة ئيسـووس ۳۳۳دواي ئةوةی ئةسکةندةر لة ساصي 

مريهـةرمثي   بؤوة. ساباسـی  ين ئيمپراتؤريي هةخامةنشيي لثيباصي خؤرنش ئثران
                                                            

1-W.Spiegelberg. Der papyrus Libbey (Strasbourg,1907),pp.5-6. 

2-Cf.kienitz,p.188;  
  وثذای پثرستی تةواوي ئةو کتثبانةی کة باسی سةرلةبةری بؤچوون و گرميانةکان دةکةن.
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زادةيـةکي   هةر لةو زةمانةدا لة ئيسووس کوژرا و هةر لةو شةذگةيةدا نةجيم يسرم

ی هثراکلؤپؤليسی شريی بؤ ئثران دةوةشاند. »سؤمتووتثف نثخثت«بة ناوي  ميسری

خةصةصةيةکي نووسراو بة خةيت هثرؤگليفی و بةردةگؤذثکی لثية کة  ناپللة مووزةی 

ناسـراوة و  » بـةردةگؤذی ناپـل  «سی ژيان و بةسةرهايت ئةم پياوة دةکـا و بـة   با

 دةگثذثتةوة کـة دژی يؤنانييـةکان  زادةية  چؤنيةتيي بةرةنگاربوونةوةی ئةم نةجيم

جةنگاوة و دوای شکاين ئثران بةرةو هةندةران ذةويوة و لة دةريا تثپـةذيوة هـةتا   

  .١ژثر داصدةی يةزدانیبگاتةوة ميسر و بکةوثتة 

قةوما. ئامينتاس کة  ی مةقدووين دوای شةذی ئيسووس»ئامينتاس«ذووداوي 

 دا هةصدةسووذا و کرابووية سـةرداری سـپای داريـووش    لة ذيزی هثزةکاين ئثراين

ــثزل، پلووتــارک؛  II6.5،يس، ئاناباســئارريــان( پــاش  ،)۲۰، ئةســکةندةر، يض

 و لةوثوة بـةرةو قـوبرؤس  » تريپؤليس«تثکهةصچوونی ئيسووس سةرةتا ذايکردة 

 کردی بة هةرا کة داريووشی خؤی نةگرت. لة ميسر پثلووزيوومذةوی و دواتر هةتا 

ئةسپي تـاو دا، بـةآلم    ی داناوة. ئامينتاس هةتا مثمفيس»ساباس«جثی  لة سثهةم

ـ   ی مريهةرمثي پيتؤص،لةم پياوة مةقـدوونی »مازاس« ت ـو دةستةوبةسـتةکةی ذاس

ـ ئارريـان وبـذی تثخسـنت (   بؤوة و قةصت ؛ کووئينتـووس   XIII.2-3،يس، ئاناباس

  ). IV ،I,27-33ذووفووس، تيووسکوور

، مازاسی مريهـةرمث بـةبث   دا گةيشتة ميسر۳۳۲کاتثک ئةسکةندةر لة ساصي 

خاشةی بذا و  شةذ و بةرةنگاری وآلتةکةی بة دةستةوة دا. ئيمپراتؤريي هةخامةنشی

ئةسـکةندةر. بةتليمووسـييةکان    ميسر بوو بة يةکثک لة هةرمثةکاين ئيمپراتؤريي

هثنا و پاشان لة زجنريةی پادشايانی ميسريان بةدي وةکوو جثنشيناين ئةسکةندةر،

دا وآلتةکةيان ذادةسيت ذؤمييان کرد. لةوی بةو الوة تازة ميسر هـةر   جةنگةی خؤی

  کةوتة ژثر دةسةآليت بثگانان.

                                                            
1-The most recent editor of the "Naples Stela" is p. Tresson, "La Stéle de Naples", 

Bulletin de L’ Institut Francais d' Archéologie Orientale xxx (Cairo, 1931), pp. 369-91. 



 
 

  

  

  

  

  6شي  هب
  

  ت بة حکوومةيتسةبارة بةصگةنامةکاين بابلی
  ١لة دووچؤمان هةخامةنشييةکان

  

کة بريتني لةو دةقانةی بة  بؤ ناساندن و خستنةذووی بةصگةنامةکاين بابلی

و ئةو شـوثنةوارة کؤنانـةی بـةجثماون و بةسـةرهايت      ٢خةيت بزماری نووسراون

                                                            

ئثم.ئـثن.  «، ئثريکا ذاينثـر و  نووسةر خؤی بة ئةمةگداری هاوکارانی واتة: ئثديت پؤرادا -١
نيان جثـی  دةزانث، چونکة پثيةوه مانـدوو بـوون و ذاسـپاردة و بـؤچــوونةکا    » ضان لوون

بــة ســةريان کردوومــةوه و  ســپاس و پيزانينــة. کيژؤصــة ذاينثــر و دوکتــؤر ضــان لــوون
  دةسنووسةکةيان خوثندوومةوة.

سةرچاوةيةکي دووچؤماين ئةگةرچی بة خةيت بزماری نةنووسراوةتةوة، بةآلم چونکـة   -٢
وويةتی، دةخرثتةذوو. ئةم زانا بابلييـة  ناساند دا ماوةتةوة و بثرؤسؤس»Babylonika«لة 

 ۳۵۰پثی ناوةتة جةغزی ژيان (واتة دةوروبةری ساصـي   دا سثهةم کة لة ذؤژگاری ئةردةشثری
انةی ی پ.ز) کتثبةکةی خؤی پثشکةشی ئانتيؤخووسی يةکةم کردووة. ئةو قسة و باس۳۴۰تا 

  دا هةبوون، هةموويان لةم دوو بةرهةمةی خوارةوةدا کؤکراونةوة: لة سةرچاوةکان
Schnabel,Berossos, also in F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen 
Historiker III CI (Leiden. 1958). pp.367-95. 

دةگرثتـةوة و دةبثتـة   » دةرهةتا ئةسـکةن  ئاالرؤس«دا کة واديارة  لة بةشی ديرؤکي
و لة کتثيب شنابثل (ئثسکنابثل) وةرگرياوة، تـاوتوث و پثداچوونـةوةی    ۵۵تا  ۵۲ بةشةکاين

ئةم قؤناخة دةردةکةوث. ئةم بةشانة زانياريي زياتريان تثـدا نـةپارثزراوة و ئثمـة لثـرةدا     
و بـةگوثرةی   بةزاندووة  وونيدینةب بؤمان ذوون دةبثتةوة کة کوورووشی کوذی کةمبووجيية

،هةرمثي کرماين لة باشووری ، کوورووش دوای شکاندن و گرتين بابل۵۲گثذانةوةی بةشی 
 ←، داريـووش ۵۳؛ بـةآلم بـةپثی دةقـی بةشـی     داوةتة دةست نةبوونيـد  خؤرهةآليت ئثران
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) نيشـان دةدةن، دةبـث   Babairuš( لة هةرمثي بابـل  سةردةمي هةخامةنشييةکان

ی پ.ز. بنووسرثتةوة. ئةم ئةرکة بة ۳۳۱وة هةتا »۵۳۹«لة ساصي  مثژووی دووچؤمان

شثوةيةکي پتةو ئةجنام نةدراوة و ئثستاش واوثدةچث کة هةر نةکرث و بووز نةخوا. 

وداوةکـان نـاکرث ليزگـةی ناوةکان،باسـی ناسـينةوةی      ةی زجنـريةی ذو ربةگوث

فةرمانـذةوا و   »دة«ذةچةآلکي مريان و ذثکةوتی بة پادشابوون و مـةرگ و نـةماين   

داگريکةری تاج و تةخت کة لة سةرچاوةکاين نووسراو بـة خـةيت    »پثنج« کةم النی

ـ     بزماری ةکي دا، بة مرياين ذةوای ئةم وآلتة دانـدراون، تـةنيا بـةپثي چوارچثوةي

زةمــاين و ذووداونامــةی ذؤژگــار و بــذثک بةصــگةنامة قســةيان لــث بکــرث. بــؤ 

نووسينةوةی مثژووی ئـةم دووسـةت ساصـةي دووچؤمـان، دةبـث بةتـةواوي بـة        

ةرچاوةکاين هاوچةرخی ئةو ذؤژگارة و ژثدةراين کـؤين  سشثوةيةکي ذةخنةگرانة 

کـة لةبـةر چةنـد هؤيـةک      و سترابؤ ، گزنفؤن، کتثزياسدواتری وةکوو هثرؤدؤت

وةربگريث. هةروةها پثويستة  بةصگةنامة کـةون و   تةواو دةوصةمةندن، کةلکيان لث

تـةوذاتيش ئةگـةرچی مـرؤض تووشـی کؤمةصـثک گـرث و       ناتةواو و دژاودژةکانی 

. بريثکی بةهثزی ١کؤصينةوةسةرةگثژة و گرميانة و لثکدانةوة دةکةن، خبرثنة بةر لث

بوونةوةی شثواز و ذثبـازی   ناسانة بؤ ذوون ذةخنةگرانة و لثزانيين بةربآلوي زمان

وشوثنثکي مثژوونووسانةی وا پثويستة کة زاص بث بة سةر  پثچاوپثچی ئةدةبی و ذث

ذةويت پثگةيشنت و بةدی هاتين قةوارةی يةکجارةکيي ئةم سةرچاوانةدا. هةر ئـةم  

                                                                                                                                                  

ــة بةشــی   هةر→ ــةروةها وةک ل ــةوة. ه ــث بةرتةســک کردؤت ــةی ل ــان ۵۴مثةک ــة زم دا ل
  خؤی بة دةسـت کوورووشـةوة داوة:  » بؤرسيپا«وة گثذدراوةتةوة، نةبوونيد لة »بابلؤنيکا«
»Josephus Contra Apionem.« ةمدووهــ دا نووســراوة کــة ئةردةشــثری۵۶؛ لــة بةشــی 

پةيکةرثکي ئيزةدی ئاناهيتـای لـة بابـل دانـاوة. مـةودای فةرمانذةوايـةتيي کـوورووش،        
  ساص. ۳۶و  ۸و ۹بة ذيز ئاوا باس کراون:   يةکةم کةمبووجيية و داريووشی

 کةلکم لة چـاپی تـازةی گالينـگ    سةبارةت بة بابةتةکاين سةردةمي کةون (تةوذات) من -١
  وةرگرتووة و وتارةکاين بةراييم هثناوةتة بةرباس. بذ: 

Studien Zur Geschichte Israels im persischen Zeitalter. 
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دا کـة   لة بواری دؤزيـين ذوانگـةی ذاميـاری، ئيـدئؤلؤژيکی و دينـی      خاآلنة دةبث

نگتر پثويستة دةقةکاين پارسيي ييةکالکةرةوةن وةبةرچاو بگريثن و لة هةمووان گر

  کةونارا نثوةنثوة جةخت لةسةر ذاسيت و هةصنةبةسترانيان بکرثتةوة.

يان  وبآلون، ذاستةوخؤ ئةو دةقانةی کة بة خةيت بزماري نووسراون و پرش

 ئـةم ذؤژگـارة   ينناذاستةوخؤ باسی شةذ و تثکهةصـچوون و ذووداوة سياسـييةکا  

دا  دووچؤمان  وگؤذی کؤمةآليةتی و ئابووری لة دا واديارة ئاص گای يةکةميدةکةن. لة ن

وزؤر کؤمةصـثک بةصـگةنامةی بـةربآلوي     زؤريان بةصگةی پتةو لة پشتةوةية و کـةم 

ژ و ذثکةوتيان لة سةردةمی هةر پادشـايةکی  ياسايي و ئيداری کة بؤ ئةوة دةبن ذؤ

دا بؤ دياری بکرث، بة دةستةوةن. ئةگـةرچی هـةتا ئثسـتا گـةلثک مـووزة       ئثرانی

بةصگةنامةکاين خؤيان خستوونةتة بةردةستمان، بةآلم زؤربةی ئةم بةصگةنامانة لة 

دا ماونةوة و چاپ نةکراون. هةر بؤية ئةم کةرةسانة بة شـثوازثکي   گةجنينةکانيان

لةسـةر نـاکرث. بـؤ وثنـة بةصـگة و شـانيکي ئامـاری وةکـوو          ذثسامةند کاريان

ة جـةغزثکي  ـةونـان دةکـژووی ذووداوةکــاسی و مثـن اوةـةرچـسناسی،  چةشن

  بةرتةسکةوة.

 بةشـةدا دوو ئامـاجنی سـةرةکيم لـة    وگؤآلنة، من لـةم   جا لةگةص ئةم گرث

ئـةو دةقـة بزمارييانـةی بـة دةسـتةوةن و      چاوة. سةرةتا لثکدانةوةی تثکذای بةر

و پاشـان هةصسـةنگاندنثکی    لة بابل بة ديرؤکی پادشايانی هةخامةنشی نسةبارةت

وگـؤذی ئـابووری و کؤمةآليـةيت لـةو      کورت و ناتةواوتری اليةنة گرينگةکانی ئاص

صـينةوةکةم کـردووة و   دا. سةرةتا باسی گرث و گرفيت هةردک بـاری لثکؤ  ذؤژگاری

ـ   ناةوة سةری. لة بةشی سـثي باسـةکةم   ـ ـآلوةکـوب رشـدا، بةصـگةنامة پ ي ـان

ر ـن. دواتـةناسثندرثداس و ـةربـة بـةونـة دةکـةوارناسانة بؤ ئةم قؤناخـوثنـش

  ةشی کؤتايي و سةرةجنام.ـة بـةينـدةگ
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يت ئيمپراتـؤريي  و شارستانييةيت بابل لـة ذؤژگـاری دةسـةآل    واديارة بابل

. دةبـث  ١گرينگ داندراوة و ئةم مةبةستة دآلودصثکی وای لث ناکرث دا بة هةخامةنشی

ئةم ذؤژگارة بکةونـة توثژينـةوة و هةصسـةنگاندين ذادةی پلـةی     مثژوونووسانی 

دانـاين شارسـتانييةيت پثشـوو لةسـةر ئيمپراتـؤريي تـازةی        پةرةگرتن و شوثن

داکوتـابوو.   يزيک کة ذيشةی لة خـاکی ئثـران  ن سةردةمی کةونارا، لة ذؤژهةآليت

ـ  خستة سةر پارس کاتثک کوورووش مادی ـ رؤيي بـ، تواين هثزی پثويسـتی م ؤ ــ

وةدی هثناين ئامـاجنی سـةربازی دابـني بکـا. هـةروةها ئـةم هـةنگاوةی هـةتا         

زگـای بةذثوةبةرايـةيت و   ودة وشـوثنی دامةزرانـدين دام   ئةندازةيةک شـثوازی ذث 

شای «ونيگار و ذازاندنةوةی دةسةآليت  پاراستين ئيمپراتؤری و هونةری باوی نةخش

، بثجگة لةوةی سام و شةوکةتی . گرتين دواتری ليدی٢ی خستة بةردةسيت»شاهان

کوورووشی درةوشاندةوة و دةسکةوتثکي زؤروزةوةندي کـردة پايةنـدازی، تـواين    

و خؤراواشی بؤ بة دياری بثنث. باس و لثـدوان   سازی ئثران ارةنووسپةيوةنديي چ

 بابل لة اليةن کوورووشـةوة، کـارثکي دژوارة و   ينسةبارةت بة قؤناخی دوای گريا

دا چةنـدةی   جيهانی ٣ناکرث بصثی لة دامةزراندين يةکةم ئيمپراتؤريي هةمةتومخةی

  تايبةت و ذووکةشانة ديارن. ذةنگة بصثندةور گثذاوة، چونکة تةنيا هثندثک اليةين

                                                            

، هــةروا دا ، ئةشــکانييةکان و ساســانييةکاندواتــر لــة ســةردةمي ســلؤکييةکان بابــل -١
 .Cf.klima,Manis Zeit,p.31هةرمثثکي گرينگ و دةوصةمةند بووة: 

سةبارةت بة پثشينة و بةستثين ئيدئؤلؤژيکی لة ئيمپراتؤريي تازةدا، من تـةنيا کتثبـی    -٢
چوار نووسةرم کردوونة سةرچاوة، ئةگةرچی دةکرث کؤمةصثک بةرهـةمي ئـةدةبی ديکـةش    

، گـرثن  ؛ ويـدثن سةرچاوةکان بريتني لة: هثرتسفثصـد، زةردةشـت   لةو چوارانة زياد بکرثن.
، ديين ئثران. هةروةها بذواننـة:  ، کةلةپووری ئثران و دووشثن گيلثمةن؛ فرایذووحی ئثران

 ».و هةخامةنشييةکان سلؤکييةکان« بيکثرمةن

  وگؤآلنةی هةر سةرزارةکي لثرةدا ئاماژةيان پثکراوة، بذ: سةبارةت بةو گرث -٣
Junge, "Satrapie und nation". 
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لـة پـاص    یئةکةدچونکة توانيويةتی زماين  ١هةرمثي بابل بؤية بة گرينگ داندراوة

لة زماين پارسيي کةونارا  زماين پارسيي کةونارادا بکاتة باو. (وثدةچث خةصکي ماد

کةويت ذةمسي لةسةر دةقـةکاين  حاصي بووبن.) شثوة و شثوازی نووسينی ذؤژ و ذث

دا زةق دةکاتةوة. لة زةماين  بزماری، بةئاشکرا دةوری ناوازةی بابل لة ئيمپراتؤری

» پادشـای بابـل  «لةم دةقانةدا، سةرناوي مـةزين نـوثي    بةرةودواگرياين بابلةوة

ث کـة  بري ب هةروةها دةبث ئةوةمشان لة». پادشاي تةواوی وآلتان«دةکةوثتة پيش 

 ة جثگـرةوةی ـوذی کوورووش بوو بـهةر دوابةدوای گرياين بابل، کةمبووجييةی ک

. بابل وةکوو هةرمثثک دةکةوثتة ليزگةی هةرمثةکانةوة و ٢مري و پادشای ئةم شارة

. زثـدة لةمـةش قـةآل و    ٤دةخوثندرثتـةوة  ٣ناوي پاش هةرمثةکاين ناوةنـدي دث و 

                                                            

کة تةنيا لة بةردةنووسة سث  Rössler,Untersuchunen، بذ:سةبارةت بة زماين ئةکةدی -١
دا، قةوارةی پثکهاتة و داذشتين زماين ئةکةديی تـاوتوث   ةکاين پادشايانی هةخامةنشیزمان

کردووة و خؤی لة وشةکاين هةصـنةقوتاندووة. پرسـی لثکؤصـينةوةی واژةکـان بـة بـاری       
تاوتوثي بواری فثرکردن و ذاهثنانی ئةو قةصةمدارانةی کة دةقةکانيان نووسيوةتةوة،دةکرث 

، ياريي زياتر سةبارةت بة زماين عيالميي بةردةنووسی بثستوونذاکثشتر بث. بؤ زان سةرنج
  ».Paper, Phonology and Morphology«لةم سةرچاوةية بذوانن:

پثکـراوة و لـة    دا کاريـان  لة بابـةت ئـةو تةتةآلنـةوة کـة لـة کاروبـاری ئيـداری       
جةمشـيد،   ، تةتةصـةکاين خةزنةخانـةی تـةختی   بذ: کامثرؤندؤزراونةوة،  جةمشيد تةختی

  بةرةودوا. ۱۷الپةذةی 
خـاوةين جثگـة و    ،دا تـةنيا کليکييـة   واديارة لة نثو هةرمثةکانی ذؤژاوای ئيمپراتـؤری  -٢

پثگةيةکی تايبةت بووة و ئةوةنـدة هةصکشـاوة کـة فةرمانذةواکـةی توانيويـةيت خـاوةين       
  بةرةودوا. ۲۵۹و  ۱۵۴، ۳۹، مثژوو، ل بث. بذ: ئؤمستثد Synnesisةرناوی س
و لة بةردةنووسـی   و عيالم دةکةوثتة دوای پارس دا ی بةردةنووسی بثستوون۶لة بذگةی  -٣

 ناوی نووسراوة. پاش عيالم و ماد دا داريووش جةمشيدی تةختی

 . لة نثو پثرستی ئةو هةرمثانـةدا کـة هثـرؤدؤت   136ffزمانی پارسيي کةونارا، ل  ،کثنت -٤
دةکةوثتة پلـةی هةشـتةم و بةئاشـکرا ديـارة کـة النـی جوغرافيـايي         نووسيويةتی، بابل

بة هثند داندراوة و بار و اليـةين هثنانـة گـؤذی     گرياوة و هةر بؤ نثوخؤی يؤنانوةبةرچاو 
يش هةر »ئاصتهامي«لة خؤی نةگرتووة و  وشوثنی وةرگرياين پيتاکي ئيمپراتؤريي ئثرانی ذث

  ←،بذ:جةمشيد تةختی . لة بابةت پثرستی پثويست و۱۷۵،ل  Das Alte Iranپثی واية، بذ:
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بةرز و بةرچاوة کة شـان لـة شـاين     ئةوةندة جث بابل وةکوو ماصةمري قةسرةکانی

 کة لة بنـةباين حکوومـةتی داريووشـی    ١دةدا جةمشيد ئيکباتان و تةختی و شووش

هثنـدثک   دا ئةگةرچی سـةردةمي خةشايارشـا   دا بوو بة پايتةخت. لة ذاسيت يةکةم

گةشايةوة، بةآلم جثگـة و   گرت و نيپوور اکامی بةرؤکي ئيمپراتؤريي هةخامةنشین

دا هةوراز  پثگةی بابل لة دةوراين فةرمانذةوايةتيي پادشاياين دواتری هةخامةنشی

. دا ؤنـانی چووبوو. ئةم لثکدانةوةية لة ذووی ناوبـانگي بابلـةوة دث لـة دنيـای ي    

ئاماجنی سةرةکيي ئةسکةندةر گرتين بابل بووة و هةر لةوثش بنةی داکوتاوة. بابل 

دا  ی پثدراوة، چونکة ئةم هةرمثة بة باری ئابووریيبؤية وةکوو پايتةخت گرينگايةت

گةشةوةر بووة و ئةمةش لة ذووی ئةو باج و پيتاکـةوة دةردةکـةوث کـة مـةزنانی     

تاالنی  ۵۰۰، تاالين ميسر ۷۰۰ چاو لة ٢تاالن زثو ۱۰۰۰سةپاندووة:دا  سةريانئثراين بة 

ئةم مةبةستةمان بؤ ذوون دةکاتةوة. بابل » ئثبثرناری«تاالين هةرمثي  ۳۵۰ليدی و 
                                                                                                                                                  

Leuze, Satrapienteilung 91ff, 87ff→ دا، ۳ی »جةمشـيد  تـةختی «مشيـت لـة کتثبـی    ؛
 پشـکنيوة و پلـةی بـابلی    وگؤذی دواتری نةتةوةکاين ژثر فةرماين داريووشـی  بةوردي ئاص

  وة.هةآلنةبردو هثندة پث
ئةوسـا  «هـةبووة:  » کتثبخانـة «و ئيکباتان ئارشيوی فةرمانذةوايةيت يان  تةنيا لة بابل -١

، کتثبـی عـةزرا  » دا... وردبينـی بکـرث.   شا دةستووری دا هةتا لة کتثبخانةی بابل داريووش
  .۱بةشی شةشةم،

کوذی گـةنج دةدرانـة دةسـت     ۵۰۰ يتاکي ساآلنة،دةگثذثتةوة، بثجگة لة پ وةک هثرؤدؤت -٢
دا نة بؤ ئاماجنی تايبةت و نة بـؤ   پايةبةرزاين ئثراين هةتا يةختة بکرثن. ئةم کارة لة بابل

سزادان باو نةبوو، هةر بؤية نائاسايي دةنواند و لةگةص پثرستی باج و سـةرانةش يـةکتری   
سةردةمی ژيانی خؤی دةباتـةوة بـؤ    ومةرجی نةدةگرتةوة. من الم واية هثرؤدؤت لثرةدا هةل

و تةنيا دواتر بؤتة باو. گرينگايةتيي حةرةخمانـةی پادشـاياين دواتـری     زةماين داريووش
بؤ بارگای مريی و هةصوثست و سياسةتی جيهـاين بةناوبانگـة. لـةم بـارةدا      هةخامةنشی

کيي ئثمة دادةندرث. دةکرث وای دابنثني کة يةختـةکراوان نـة   بة سةرچاوةی سةرة کتثزياس
  و تةنيا لة بارگای مـريی، بةصـکوو لـة الی کةنيشـکانی پادشـا و پايةبــةرزاين ئثرانـی       

کةس بة ئةنـدآزةی هثـرؤدؤت سـةرجنی     تر خوازيارثکي زؤريان هةبووة؛ بةآلم هيچ کةسانی 
وپثکی دانـةناوة. هثـرؤدؤت    ةکردووة و بة باجثکي ذثکنةداوةتة ئةم مةبةستة و باوةذی پثن
 کراو دةکا. دوو جار باسی باج و پيتاکي دياری
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کـة حـةوت مانـگ لـةوث     بوو پايتةخت و زستانةهةواری پاشاهاين هةخامةنشی 

ئيکباتـان   مانگةکةی تر، سـثيان لـة شـووش و دوويـان لـة      پثنج و دةحاوانةوة

. فةرمانذةواياين ئثـران بـةپثی دابثکـي خؤماصـي بةشـثک لـة       ١نيشتةجث دةبوون

  .٢دا پاشکةوت دةکرد خةزثنةي دةوصةمةندی زثذ و زثويان لة کؤشکةکاين خؤيان

  
  بة خةيت بزماری نووسراون ئةو دةقانةی کة -۱

بکةين، بؤمان دةردةکـةوث ئـةو   ی قسةی لث بثتوو بة شثوةيةکی گشت ئةگةر

بةصگةنامانةش کة بـة خـةيت بزمـاری نووسـراون و سـةبارةتن بـة حکوومـةتی        

دةخةنـة   ، نةپسـانةوةی کـارواين مةزنـةمرياين ئثـران    پادشايانی هةخامةنشـی 

  يؤنانیبةرچاوان، هةروةک چؤن بةردةنووسةکاين پارسيي کةونارا و نووسةراين

بــةآلم هثنــدثک لثــدواين گرينگــی مثژوويــي دةخةنــةذوو کــة  ؛باســيان کــردوون

بـةرين. بةشـی هـةرة زؤری نثـوةرؤکي ئـةم بةصـگة و        سةرچاوةکاين ديکة لثی بث

  وپثک و مثژوونووسانةن. شانيکانة ذاست و ذثک

يانـةی کـة بـة خـةيت بزمـاری نووسـراون، شـوثنثکي         ئةو دةقة مثژوويي

ايبةتيان بؤ خستنةذووی پثرستی پادشايان وةبةرچاو گرتووة و وثـذای ئـةوةی   ت

ماوةی دةسةآلتيشيان تؤمار کـردوون. هـةروةها باسـی     يةک ناويان هثناون، يةک

ئةم دةقانـة بـة   توخم و تؤرةمة و گةلثک زانياريي گرينگي ديکةش دةخةنة ئاراوة. 

ةيان هةر تةنيا بـؤ ئامـاجنی   دا فرةچةشنن و زؤرب باری شثوازی نووسني و داذشنت

ئـةنگاوتين ئامـاجنی سياسـی    مثژوونووسانة نةنووسراون، بةصکوو بة مةبةسيت 

گرياوة. تةنيا يةکثک لةو بةصگةنامانة کة تيشکةيةک دةخاتة سـةر  وةر لثکةلکيان 

» وارکـا «وکوتی بةردةنووسـثکة کـة لـة     ، لةتناوي فةرمانذةواياين هةخامةنشی
                                                            

  . 5،15؛ ئاناباسيس،  VIII ،6 ،22، پةروةراندين کوورووش،بذ: گزنفؤن -١
و  صتهاميوةچنگ کةوتووة، بذ: ئا بؤ ئةوةی بزانن ئةسکةندةر چةندةی خةنيمةت لة بابل -٢

  بةرةودوا. ۱۲۰، ل ۱، کتثبی زماين ئارامي، ستيثل
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. ئةم لةتة دةبث نثوقةدی بةجثماوي کؤصةکةيةک بث کة واديـارة لـة   ١دؤزراوةتةوة

هـةتا دوايـني فةرمانـذةواياين     ةوة ناوي پادشاياين بـابلی زايين پثشی ۷۰۰ساصي 

تثدا جةللة کراوة و مةوداي حکوومةتی هةرکامةشـياين بـة جـودا تثدايـة.     سلؤکي 

تة بـة نثوةذاسـيت سـةدةی حةوتـةم هـةتا بذانـةوةی       پامشاوةی دةقةکة سةبارة

. لة بابةت سـةردةمي  پ.ز)ی ۳۲۶حکوومةيت سثلثئووکووسی دووهةم کالينيکووس (

کـة بـريتني لـة    ديـارن  تةنيا ناوی سث پادشـای بـةرايي    نةوة،هةخامةنشييةکا

ر هةصوةريون. باسی مةودای کة ئةوانيش سةي ،و داريووش کوورووش، کةمبووجيية

لةبةروةی الی بةرةوةی  -بوونةوة و تثمانثک  دةسةآلتيان کوثر بؤتةوة. دوای پاک

وژثنـث کـة   ذستةيةک خؤی دةنوثنـث و مةبةسـتثک دةورو   -کة هةصوةريوة کؤصةکة

ئثستا جثی باسة. دوابةدوای وی ناوي داريووش و ئةسکةندةر دةردةکةون و ديـارة  

حکوومةتی  ۳۳۱ی پ.ز. تا ۳۳۵. داريووشی سثهةم ساصي سثهةمة مةبةست داريووشی

دياری کراوة و ساص،  ۵  ، واتةMU5کرد و هةر ئةم بذگة زةمانيية بة کورتةنيشانةی 

 دةکةوثتة پثش ناوةکةی. لةو دثذة دژوارةدا کة کةوتؤتة پـثش ئـةو دثـرةی نـاوي    

ئةمـةش  ] N[u šá-nu-ú mNi-din-dE]… šáMنووسراوة: [داريووشی تثداية ئاوا 

کـة نـاوي دووهـةمي ئةمةيـة:      ]ناوي ئةو پادشايةي[« دةبث ئاوا خبوثندرثتةوة: 

Nidin-dBél .«) ۷/۳۳۸بةرلة داريووشی سثهةم ئارسثس دوو ساصي پادشايةتی کرد-

اية زؤر کةو .٢، بةآلم هيچ وثناچث کة ئةو خاوةين ناوثکي بابلی بووبثپ.ز)ی ۵/۳۳۶

                                                            

1-Published by J.van Dijk, "Die Tontafeln aus dem réš-Heiligtum" in H. 

J.Lenzen, UVB XVIII (1962), pp. 53-61 and pl.28a (W20030,105). 
کة لة ساصـي   ی يةکةم، پادشای ذاپةذيوی بابل»بةعل -نيدنيتوو«ناوی وی لةگةص ناوي  -٢

بـؤوة (لةبـةروةی نووسـةر نيشـانةکاين      دا بـةرةنگاری داريـووش  ۵۲۲سـازی   چارةنووس
دانةناون) هيچ وةک يةکتر ناچن، جا چ بگا بة ئةوةی هةمان ناو بث. من پثشنيار دةکةم ئاوا 

بـةعل، دةگمـةن بـووة.     -، چونکـة نـاوي نيـدين    Ni-din- tu / ti- dBélخبوثندرثتـةوة:  
  ←ئةوةندةی ئةمن بزامن لةم ژثدةرانةی بةرةوةدا هةر يةکةی جارثکيان ئاوا نووسيوة:
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وثدةچث کة ئثمة لثرةدا تووشی داگريکةرثکي ديکةی دةسةآلت بـبني لـة سـةردةمي    

بذگـةي کـورتی دةسـةآليت بةرلـة حکوومـةيت      کة  دا حکوومةتی هةخامةنشييةکان

بةآلم ئةوةی ذاسيت بث ئثمة هةتا ئثرة چاومان بـة هـيچ    ؛داريووشی سثهةم بووبث

، سـثهةم  ةکةوتووة کة باسی سةردةمي حکوومـةيت ئةردةشـثری  دةقثکي بزماری ن

دةست  ۳۵۸مانييةی کة ساصي ةئارسثس يان داريووشی سثهةم بکا، واتة ئةو بذگة ز

ی پ.ز. دةبذثتةوة. جا بؤية ئةو بؤچوونةی سةرةوة کة الي واية ۳۳۱پثدةکا و ساصي 

حکوومةيت کردووة هةر  بابل ی پ.ز. لة۳۳۶سةآلت بةرلة ساصي داگريکةرثکي تری دة

بايةخي خؤی هةية، ئةگةرچی بةداخةوة ئةوةی ئثمـة بـة کلـک و گـوث پـةذيوی      

  دةيزانني هةمووی دةگةذثنةوة سةر ئةو دثذةی بامسان کرد.

گرينگايةتيي پثرسيت پادشايان و سةرچاوة و بايةخی مثژوويي و ئاماجنيان 

، لـة دةقـی ذووداونامـةکاين    ةچنةوة سةر نةرييت ذؤژئةژمثرانةی دووچؤمانکة د

ذووداونامانة ئةگةرچی بـة بـاری نثـوةرؤک و ذچـة و      ودا ناسثندراون. ئة بزماری

دا هثندةيان پةذهةصنةداوة. ئةو  بةآلم بة الين بابةتی ،دا ذةنگاوذةنگن ذثبازی ئةدةبی

ذؤژانةيان تثدا تؤمار کـراوة و پتـر باسـی دةسـت بـة       ژثدةرانة بةگشتی ذووداوی

کاربووين پادشايان و نةمانيان و تثکهةصچوونةکان دةکةن و جاری واشة سةرجنيان 

دا. ذووداوةکـانی   ذةمسي دينـی لـة پةرسـتگاکان   و داوثنة سةر هةل و هةصکةويت ذث

سةدةی هةشتةم تا سـثهةم باشـتر تيشـکيان خراوةتـة سـةر و زيـاتر ئامـاجنی        

ثژوونووسی ئةمذؤی تثدا وةدی دث. ئةمة بةو ماناية نيية کـة ئثمـة مثژوويـةکي    م

تةواومان بة دةستةوةية و هيچ ذووداوثکي تثدا وةپاش نةدراوة. هثشتاش کـةلثن و  

ئومثـدثک هةيـة کـة بةصـگةنامةی تـازة      ون، بـةآلم هةميشـة   دابذاين بةربآلو مـا 

                                                                                                                                                  

→ »Nidin-Ištar«VAS III, 102. 14 , وAJSL XVI , pp.65ff 9-19، ژمــــارة.  
 ».Nidin-Marduk«،BIN II. 19-76 ،76:6.1 BRM Nidintu   

 - بةعل، ئانوو  - دا سةدان کةس ناويان نيدنيتوو  بابلی  يارة لة سةردةمي نوثوةکوو د       
  بووة کة هةموويان دةچنةوة سةر نيدينتوو. مةردووک
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دا زؤر جار هةصکةوتی ئاوا ذوويـان داوة.   هةروةک لةم ساآلنةی دوايي ،بدؤزرثنةوة

ـ ـئةم کون و ک سةردةمي هةخامةنشييةکان ـ ةبةرانةی زيـةل ـ ــ ةرچاوةی ـاترن. س

ناودثر دةکرث. » ١ذووداونامةي نةبوونيد«هةرة دياری ئثمة تةتةصةيةکة کة زياتر بة 

دثذی ماوة و لة سـاآلين دامـةزراين    ۷۵متر لة ة تةنيا کةيدثذي ۴۰۰تا  ۳۰۰ئةم دةقة 

بةآلم  ؛دادةکووژث دةست پثدةکا و بة سةردةمي کةمبووجيية دةسةآلتی نةبوونيدةوة

ـ  لة ذاستی  وت و لـةيت ـدا هةر چةند دثذثکی دةربارةی باسةکةی ئثستای ئثمةية. ک

"iii 12-22, col Iii 15-18" ــلســةبا ــرياين باب ــة گ ــةیرةتن ب ــةچی بذگ   ، ک

"col.iii 22-28"  سةر بة کةمبووجيية دةکةن. مثژووی سـةرةتای  باسی ذووداوثکی

دا باسـی کـراوة. تةتةصـةيةکي    » col.ii، ۴تـا   ۱« دثـذی  حکوومةتی کوورووش لـة  

 بچووکی ديکةش ماوة کة خؤی ذووداونامةية و کورتة و پوختةی ذووداوةکاين مانگي

ـ ةمـسثه ئةردةشثریی ـحکوومةتحةوتةمي ساصي چاردةهةمي  ی پ.ز) ۳۵۴( ةـ، وات

  لة خؤ دةگرث.

ـ نسةرچاوةيةکي مثژوونووسانةی تر کة هةر تة اسی سـةردةمي دوايـي   ـيا ب

» . زاکـس ثـی ئ«دةگرثتةوة،  و سلؤکييةکان و هةخامةنشييةکان دةکا و کلدانييةکان

ئةو زانيارييانةی لةو بةرهةمةدا هاتوون بـؤ  ». ٢کؤمةصثک يادداشتنامة«ناوي ناوة 

بة  تئةستثرةناسی زؤر گرينگن، چونکة هةصگری ذاپؤرتی ذؤژانةن سةبارةرؤکی يد

گــةذاين مانــگ،  دةربــارةی  زانيــاريي تــازة بةديهاتــةکانی جــةغزی هةســاران،

بووين شةو و ذؤژ و بابـةيت   ئةنگووتين گةالوثژ، جةنگةی ذؤژگةذانةوة و يةکسان

                                                            

ة و »مسيـت «سـؤراغ کـراوة، کـاری     ۱۸۸۲ئاخرين چاپی ئةو دةستنووسةی کـة ساصـي    -١
؛ لثـرةدا خـؤم بـة    PLS.XI-XIVو  98ffل  ،»يـةکانی بابـل   دةقـة مثژوويـي  « ناودثرة بـة  

دةزامن کة سـةرلةنوث ئـةم دةقانـةی ئـــامادة کـردوون و       ئةمةگداری ئثی.کثی. گرةيسؤن
قـةرارة لـة   ». و بابلي ذووداونامةکاين ئاشووری«دا چؤتةوة و بةرهةمةکاين ناو ناوة  پثيان

»TC VI«  .دا چاپ بکرث  
2-"A Classification of the Babylonian Astronomical Tablets of the Seleucid 

Period", JCS II (1948), pp.271-90. 
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وپثکي پثـوة زيـاد بـووة. هـةروةها      ديکة کة ذؤژانة ذووداوگةلثکي زؤريان بة ذثک

وخواسی کةشناسی، سوومتانی گةورةی شار، مـةرگي پيـاواين سـةرناس و     باس

ئاوي ذووبـار هاتوونـة ئـاراوة. دابـةزين و     بآلوبوونةوةی پةتا و هةستاين  ديار،

ودان و بةرهةمي وةکوو جؤ، خورما، کوجنـة و هةزوثصـةش    هةصکشاين نرخی دةغص

کـة هـةموويان   » يادداشـتنامانة «باسيان کراوة. زةماين دةسپثکي نووسرانی ئـةم  

ـ ـ، دةگة بابلـن بـةبارةتـس ـ ـةذثتةوة ب   اآلين حوکمـايت شاماشـوومووکني  ـؤ س

ـ ۹۱ة و هـةتا ساصـي   »بانيپـاص  ئاشـوور «کة برای  پ.ز)ی ۶۶۷-۶۴۸( ژة ـی پ.ز. درث

 ؛لة خـؤ دةگـرن   دووچؤمانيش  دةدرثن و سةردةمي حکوومةيت هةخامةنشييةکان لة

بـؤ   ،م دةقانة بـآلو دةکاتـةوة  ئة» زاکس«بةآلم ديسانيش دةبث چاوةذث بني هةتا 

ئةوةی ئثمةش بتوانني کةلک لةو زانيارييانة وةربگرين کة هةصگری باری مثژوويي، 

سياسی، کؤمةآليةيت و ئابوورين. من لثرةدا تةنيا سوودم لةو بةشانة وةرگرتـووة  

  هةتا ئثستا چاپ کراون و گةيشتوونة دةستم. کة

ئثمةدايـة کـة کؤمةصـثک     لـة بةردةسـيت   تازةبابةتسةرچاوةيةکي ديکةی 

ـ ـزانياريي مثژوويي لة خؤی گرتووة. دةقی ئةم بةرهةمة پثکهاتووة لـة کؤب  دي ـةن

ووثـر و پـةذاوي حيسـابايت     هةرة زؤری بةصگةنامةکاين ياسايي و بازرگانی و ئاص

تةنانةت نامة و ذاسپاردةنامة کة هةموويان مثژوويـان ديـاری کـراوة و    ئيداری و 

هـةبووين ئـةم ژثـدةرة بـؤ ديرؤکنووسـاين       .ووچؤمـان سةبارةتن بة ناوچـةی د 

وةک دؤزينةوةی خةزثنةيةکي دةوصةمةند واية. لة نثو ئةو دةقانةدا کة  ؛دووچؤمان

سةبارةتن بة ساآلين نثوةذاسيت هةزارةی دووهةمي پ.ز. بايةخي ئةم سةرچاوةية 

اسـان پثـی دةصـثن    دا دةگةذثتـةوة سـةر مةبةسـتثک کـة ئاشوورن     لة پلةی يةکةم

ذةمسي دياری کراوة. پاش ئةوةی  ، واتة ناوي هةر ساصثک بة»ذثسامةنديي مثژوو«

نووسينةوةی مثژوو بةپثي سةردةمي دةسةآليت هةر پادشايةک بوو بـة بـاو، لـة    

دةقةکاين دواتردا هةتا ئةندازةيةک سةنگ و بايـةخي ئـةم زانيارييانـة دابـةزين.     
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مانگ و ساصثکي کة دةقةکـةی تثـدا نووسـراوة،     دا نووسراين ذؤژ و لةگةص ئةمةش

خاوةين بايةخثکي بنةذةتيية بؤ ئةوةی بةوردي جةنگـةی نـةماين فةرمانـذةوا و    

چوونة سةر تةخيت دةسةآليت جثگرةوةکةی دياری بکرث و بـةم شـثوةية قؤنـاخی    

. تـوثژةرةوةی مثـژووی   ١ي دةسةآلت ئةگةر هةبووبث، وةپاش گوث نـةدرث يبؤشاي

و » پـارکثر «ناسيين ئـةم ديرؤکانـة، کتـثيب بـةنرخی       مةنشي بؤسةردةمي هةخا

بآلوبوونـةوةی ئـةم   . ئةوةي ذاستی بث پاش کةوتؤتة بةردةستیی »ينادووبثرست«

کتثبة، گـةلثک بةصـگة و شـانيکي تـازة کؤکراونـةوة و کؤمةصـثک زانيـاری لـة         

بـةآلم ديسـانيش ئـةو     ؛دةرن هاتوونـة مووزان و خاکي دووچؤمـا  گةجنينةخانةی

ـ     ينابةصگانةی پارکثر و دووبثرست و  ذکؤيان کردوونةوة و سـةبارةتن بـة ساصـي پ

ماوةی حکوومةيت پادشايان و مةبةسيت تر، ئةوةندة زؤرن کة هـةر لـة ئثسـتاوة    

ـ   ةخامةنشی و ـدةکرث بصثي ئةو ئاکام و سةرةجنامانةي سةبارةتن بة سـةردةمي ه

باشتر تؤزتةکثن دةکرثن. تةنيا وردبوونةوة لة خاصـثکی   پثوةية،ذؤژ و ذثکةوتيان 

ئةم سةرچاوةيةی خةريکة بآلو بکرثتةوة، دةتوانث زانياريي زياترمان بداتة دةسيت. 

ناوي پاتشا هةميشـة بةرلـة سـةرناوي دث، کـةچی جـاری وايـة لـة سـةردةمي         

لـة   ابـل کـردن يـان سـذينةوةی نـاوي ب     دا ئةم ذةوتة دةگؤذث. زيـاد  هةخامةنشی

 داريووشي دووهةم (يان ئةردةشثری«تا » کوورووش، پادشای بابل و تةواوي گةالن«

، نيشانةی گؤذاين پةيوةنديي نثوان هةرمثي بابل و ») پادشای تةواوي گةالندووهةم

و  پاتشاي پارس«وةک  ثرانئيمپراتؤرين. هةروةها چةند جارثک فةرمانذةواياين ئ

ـ       » ماد ـ ـناويـان هـاتووة و سـةبارةتن بـة باسـی مثـژووی سةردةم وکماتی ـي ح

دةچينـة سـةر بابـةيت تـاوتوثي      دواتردا کة  . لةو ئةردةشثری يةکةم خةشايارشا

                                                            

لـة سـث    دةرخستين ذؤژ و ذثکةويت ذووداوةکـان کـة    داناين دارولةلةيةکی ئاوا ناباو بؤ -١
  سةر کثشراوة، قسةيان لث ناکرث.بذ:ئؤباصي لة دووهةم دا بؤ داريووشی دةقان

Parker and Dubberstein, Babylonian Chronology. 
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سةبارةتن بة پادشاياين هةخامةنشي، ئةم باسـة پتـر    دةقةکاين خةيت بزماری کة

  دةکةينةوة. شی

نةشـکاوانة،   ، جگـة لـةم بةصـگةنامة دةق   توثژةرةوةی مثژووي دووچؤمـان 

دةتوانث لةو دةقانةش بذوانث و بيانکاتة پاصپشيت کارةکةی خؤی کة لةسةر خشتة 

ون. شـوثين ديکـةدا مـا    پةرستگا و کؤشـک و شـوورةی شـار و     شةقص کراون و لة

بةپثچةوانةی سةردةمي پثشـوو، ئـةم بةصـگة و شـانيکانةی کـة سـةبارةتن بـة        

وبآلون. تةنيا سث تةتةصةی خشـتينة ناسـثندراون کـة     شرزؤر پ هةخامةنشييةکان

ونـةوة. هةرسـثکيان نـاوي    دؤزرا» ئـوور « و يـةکيان لـة  » ئـوورووک «دوويان لة 

پثوةيــة (دواتــر بــةوردي باســيان دةکــةين). ئةمــة تــةواو لةگــةص  کوورووشــيان

ــةکتر دةگــ   ــي ي ــگةنامةکاين شوثنةوارناس ـــبةص ـــرنةوة ک ــة ـة سةبارةت ن ب

دةچنةوة سةری. لـةوث  فةرمانذةوايةتيي هةخامةنشييةکان لة دووچؤمان و پاشان 

بةآلم هـةر  خانووبةران هةر ماون، دا تةپيوی  بة سةريةکهثندثک کاول و هةرةسي 

پثويستيان نةزانيوة  ئةم مةبةستة بةرةو ئةو ئاکامةمان ذادةکثشث کة پادشايان بة

کة ناو و پاشناو و ئاماجني خؤيان لة سازکردين کؤشـک و خانووبـةران لةسـةر    

شـووی  تةواوي خشتةکان شةقص بکةن و بينووسن و ئةمةش بةپثچةوانـةی دابـی پث  

  .١ذا وايان دةکرد»ئوورناموو«دووچؤمانة کة لة سةردةمي 

بةردةنووسةکاين کؤشک و « ،»بةردةنووسةکاين مريي«ئةم بارودؤخة دةقي 

و کـاري لـةم   » بةصگةنامةکاين سةبارةت بة بناغةداناين جثگايةک«، »خانووبةران

ن بينايان شثوةيةش دةگرثتةوة. وةک ئةم ئاسةوارة دؤزراوانة دةريدةخةن، پادشايا

دةقی ئـةم تةتةآلنـةدا    لة ٢کراويان کردوون. سازکردوون و نةزری يةزدانثکي دياری
                                                            

بـة زمـاين    سةرةذای ئةمةش پثويستة وردبنةوة کة نووسيين سةر خشـتةکاين شـووش   -١
  و ۱۱۰، پارسيي کةونارا، ل دةکةن. بذ: کثنت يةکةم پارسيي کةوناران و باسی داريووشی

DSK and DSI. 
  سةبارةت بة پثشينةی ئةم تةتةآلنة، بذ -٢

Ellis, Foundation Deposits, especially, pp. 108ff. 
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و پاشـان پادشـا ناسـثندراوة و     ةسةرةتا پةسين يةزداين جثی مةبةست نووسراو

ي سازکران و ئامـاجنی  يوپؤپي ناو و پاشناوي پثوةهةآلوسراوة و دواتر چؤنيةت لق

ـ    ن.کارةکة بة دواي يةکتردا ذيز کـراو  ـ ـديـارة زؤربـةی تايبةمتةندييةکان ةر ـي ه

ذاسـتةقينةی ئـةم    سةردةم و ناوچة و هةر پادشايةک پثکةوة جياوازن. نثـوةرؤکي 

بةصگانة تةنيا بؤ نووسينةوةی هثندثک ذووداوي مثژوويي بةکةلکن و بةذووين لـة  

ديـين نووسـراون، نـةک گثذانـةوةی      -ذا ديارة کة بؤ ئاماجني سياسی  شثوازيان

. تـةنيا دوو دةقـی سـةبارةت بـة سـةردةمي      ١خواس بؤ وةچةکاين داهـاتوو و باس

و ئـةوي  » ٢جاذنامـةی کـوورووش  «ون، يةکيان کة پثی دةگوترث بةرباسی ئثمة ما

. ٣ديکةش خةصةصةيةکي نووسراوة و زؤر وثدةچث هةر بؤ ئـةم پادشـاية سـازکرابث   

ـ  گةنامةيةکي ديکـةي ئـاوای   کاکص و نثوةرؤکي ئةم بةصگانة، ذاست  وةکوو هةر بةص

ي ـةردةمـي سيومةرجی مثژووي ئةدةبی، بةرلةوةی بة مةبةسيت هةصسةنگاندين هةل

ث، بةوردي بة باری ناسينةوةی شـثواز و هـان و   ريوةربگ لث انـةلکيـان کـؤيـخ

  کرانةوة و لثکدرانةوة.  دا کةوتوونة بواری شی هةناسةی سازندةکةی

کوو هةر شوثنثکي تر، ذووداوةکـاين مثژوويـي شـوثنيان    وة لة دووچؤمان

بةرهةمـة   ،بةرهـةمي وثژةيـی دانـاوة. هـةروةها بةپثچةوانـة     لةسةر ئافراندين 

يـان  » مثژوو«ئةدةبييةکانيش بؤ ئاماجنی سياسی، بةتايبةت بؤ کاردانةوة لةسةر 

کيان و ذاضةی هثندثک ذووداو بؤ خوثنةران و بيسةران، کةل» ذاستةقينة«دةربذيين 

دا زؤرن و بـة شـثوةيةکي    گرياوة. ئةم چةشنة دةقانة لة وثـژةی دووچؤمـان  وةر لث

  . ٤شثلگريانة توثژينةوة و پثداچوونةوةيان دةسيت پثکردووة
                                                            

  لة بابةت اليةنی ئةدةبيی ئةم دةقة بزمارييانة، بذ: -١
Oppenheim, Ancient Mesopotamia, index S.V. Royal inscriptions. 
2-Rawlinson, Cuneiform Inscriptions V,no.XXXV; English Translation in 

Pritchard, p.315. 
3-UET 1.P.307. 

  ←وثنةيةکي ديار و بةرچاو لةم بابةتةوة، ئةم وتارةی بةرةوةية:  -٤
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بثژانةية کة ذاسـتةوخؤ باسـی    يةکثک لةو دةقانة بةرهةمثکي تايبةيت بةيت

ـ  چارةنووس و ذووخاين حکوومةيت نةبوونيد ةوتين کـوورووش دةکـا لـة    و دةرک

ة ئةگـةرچی هـةر لةسـةر شـثوة و شـثوازی      »بـةيت «. ئـةم  ١ناوچةی دووچؤمـان 

نووسراوة، بةآلم کؤمةصثک زانياريي ئـةوتؤی تثدايـة کـة    » جاذنامةی کوورووش«

تـةواو گةآلصـةی بـؤ     دةريدةخا پثداهةصداين کوورووش و دةسةآلتةکةی لـة بابـل  

ـ داذثژرا ـ ـوة و تاريفايت فةرمان ـ ـوتـازة و کـذةوای ت ـ  ـان ي ـي نةبوونيـد ذةوتثک

  دياريان بذيوة.

ـ ـئثستا دةة سةر ئةو بةصگةنامانةی ک اسی فةرمانـذةوايانی تـاق و   ـة ب

تاقانة و پرسة تايبةتـةکانيان دةکـةن. لثـرةدا هثنانـة گـؤذی بـاس و چةشـين        

کة ئثستا بة دةستةوةن. لة  خستنةذووی بابةتةکان تثبةستةی ئةو کؤمةصة بةصگانةن

و  دا من تةنيا سةبارةت بـة کـوورووش و کةمبووجييـة    نثو پاشاياين هةخامةنشی

ــييانة    ــة شوثنةوارناس ــةو دةق و بةرهةم ــان دةدومث و ئ ــذةواياين دواتري فةرمان

دةخةمةذوو کة توانيومة دةربارةی هثندثکيان کؤيان بکةمـةوة. لـة بابـةت پرسـة     

ؤريـش يـةکتر   ز، سـث خاصـم ذةچـاو کـردووة کـة      يـةوة  تةکاين مثژوويـي تايبة

ذاکـثش   ناگرنةوة،بةآلم بؤية ئاوام کـردووة چونکـة هثنـدثک مةبةسـيت سـةرنج     

و   سةبارةت بة پادشايانی داگريکةر، مريهةرمثةکان و کثشةی نثوان خةشايارشـا 

  دةخةنةذوو. بابل

                                                                                                                                                  
←H.G.Güterbock , "Die historische Tradition und ihre literarische Gestaltung 
bei Babyloniern und Hethitern bis 1200", ZA XLII (1934), pp.1-19 and XLIV 
(1938), pp. 45-149. 

  ، بذ:نامةی گرينگی ئاشووری دةربارةی دةقی پاصةوان
Ebeling, Bruchstücke. 
1-Smith, Babylonian Historical Texts, pp. 83ff. and pls.V-X; revised and 

improved translation by B.Landsberger and T.Bauer in "Strophengedicht Von 
den Freveltaten Nabonids und der Befreiung durch kyrus", ZA XXXVII  
(1962-7), 88-98; English translation in Pritchard, pp.312ff. 
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  کوورووش :ئةلف
  

دا کـة کـوورووش    لة باس و بابةتی سةبارةت بـة گـرياين شـاری بابـل     من

م کردؤتـة بنـةمای کارةکـةم.    »ذووداونامةی نةبوونيـد «ذؤژئةژمثر يان  ،بةزاندي

بثژانةکـةی کـة بـةذووين حکوومةتةکـةی      و دةقـة بـةيت  » جاذنامةی کوورووش«

ةکةوثتة بةرباس و زياتر بة کوورووش و نةبوونيد پثکةوة هةصدةسةنگثنن، دواتر د

ولــووس کــردين بابةتــةکاين وةرگــرياو لــة  مةبةســيت الداين پرزةوپــاص و لثــک

 وةردةگريث. لثرةدا پثويستة خاصثکي گرينگ بدرکثنم. من بة ذووداونامة کةلکيان لث

بـة پادشـاياين    هيچ شثوةيةک هةوصم نةداوة کـة بؤشـايي و کـةلثنی سـةبارةت     

يان  و گزنفؤن ، بة کؤمةصثک زانياريي بذبذکراوي گوصبژثری هثرؤدؤتهةخامةنشی

يؤناين پذ بکةمـةوة. هـةروةها هةصنةسـووذاوم کـة ذووين      یسةرچاوةکاين ديکة

و تةنانـةت کامـةيان دذدؤنگـي لةسـةرة. جـا کةوايـة        ةبکةمةوة کامـةيان ذاسـت  

 بزماری دانةناوة لةگةص نووسةراين يؤناين يـان  دةقةکاين پثوانةيةکي جياوازم بؤ

، ی هةخامةنشـی لـة دووچؤمـان   »مثـژوو «هةر بةصگةيةکي تر. بؤ سـازکردنةوةی  

تيکـةی   ثفةيةکي چلـبکةوة و ل ثکــولةيت ذووداوةکان ت ةتا کوتـةذاوم هـثنةگـت

اکصـی ئـةو دةقـة    لث بدرووم. کةواية ئةوةی دةخيةمة بةردةست تةنيا گثذانةوةی ک

دا دةسـتم پثيـان ذاگةيشـتووة، هـةر بؤيـة       بزمارييانةن کة لة جةنگةی نووسـني 

  باسةکةم پث کةم و کورتة.

ی ۵۳۹دا لة ساصي  بة سةر بابل بووين ئثران ئةگةرچی ذوون و ئاشکراية کة زاص

ن و يزايينةوة دةست پثدةکا کة کوورووش بةزاندوويةيت و بـة هـاتن و دابـةز    پثش

کؤتايي پث دث،بةآلم  ١پ.ز)ی ۳۳۰خؤذاناين ئةسکةندةری سةرکةوتوو لةم شارةدا (

                                                            

، بذ: دا لة زةماين ئاستياگ ة دةسيت مادةکانب و شاری نةينةوا لة بابةت گرياين ئاشوور -١
Wiseeman, Chronicles, especially, pp.15f,also Gates, Studies, pp. 58ff. ←  
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دةقة بزمارييةکان هةصگری هثندثک زانيارين دةربارةی کوورووش بةرلةوةی بگاتة 

دةبثتة ساصي  ، کة۴تا  ۱، دثذی ۲ذيزی  ،. ذووداونامةی نةبوونيد١خاکي دووچؤمان

  ي تثدا نووسراوة:اةشةمي پادشايةتيي نةبوونيد،ئاوش

لةشکری خؤی تةيار کرد و بـة مةبةسـيت   ،ئةو، واتة ئاستياگي پادشای ماد

ــان   ــای ئانش ــی پادش ــکاندنی کوورووش ــتياگ  ش ــکری ئاس ــزووت. لةش   [...] ب

                                                                                                                                                  

ر لـة دةقـةکاين سـةردةمي    ) پثشـت و يؤنانييةکان (ليدييةکان ناوی مادةکان و پارسةکان→
  ی پ.ز) هاتووة: بذ:۵۶۵-۶۰۴دا ( نةبووکةدنةسسةری دووهةم

   .Weidner, "Jojachin, könig von Juda" pp.923-35 ؛ هةروةها سةرنج بدةنة تةنيا
 سةرچاوةی سةبارةت بة هثرشةکةی لةشکری ماد:

TCL IX.99 (= Ebeling, Neubabylonische Briefe aus Uruk and see F. Thureau - 
Dangin, "La fin de l’empire Assyrien", RA XXII (1925).pp. 27-9. 

مري نووسيويةتی. لـة بذگـةی    ئةم دةقة نةبووکةنةسسةر وةکوو شازادةی جثنشينی 
پـاش  » ئاسـوورا «نووسراوة،  سةبارةت بة ئيمپراتؤريي پارس دا ی بةردةنووسي بثستوون۶
وةک هـةرمثثک نـاوي هـاتووة؛ بـةآلم سـنوورةکاين هـةروا ناديـارن. لـة         » بابؤورووش«

وةرگثـذدراوة، کـةچی ئـةو    » شـوور  -ئاش  -کوور«بة » ئاسوور«دا  بةردةنووسی بثستوون
ديرؤکـي  ». ئثبثرنـاری «، کردوويةتـة  نووسـراوة  بة ئةکـةدی  دةقةی کة لة کؤشکي شووش

هثشتا بةتةواوي ذوون نةبؤتـةوة. زؤربـةی    لة باصي چةپي دجيلة دواتری ناوچةی ئاشوور
کة لة باس و بابةيت مثژوويـي و   ئةم لثآليي و ناذوونيية دةگةذثتةوة سةر هةصةی هثرؤدؤت

  کردوويةيت. هةروةها بذواننة: سةبارةت بة لثکداين ئاشوور و بابل دا اييی يؤنانجوغرافي
Leuze, Satrapienteilung, pp. 117ff., 129ff., 174ff. 

  ، بذ:  بؤ زانياريي زياتر سةبارةت بة مثژووي سةرةتای ئثرانييةکان -١
R.M.Boehmer, "Zur Lage von Parsua"; idem, "Volkstum und Städte der 
Mannäer"; Young, "Iranian Migration". 

  هةروةها زانياريي ذاستةوخؤ سةبارةت بة  
mku-ra-aš IUGAL KUR Par-su (Var,adds u) - ma – aš. 

 نووسـراوة کـة لـة پةرسـتگةی ئيشـتار لـة نةينـةوا        بانيپـاص  لةسةر خةصةصةی ئاشـوور 
  دؤزراوةتةوة.

(R.Campbell Thompson and M.E.L. Mallowan, Annals of Archaeology and 
Anthropology xx (Liverpool, 1933). pp. 80ff. and pls xcff), line 115 

دؤزراوةتـةوة و هـةر    ة کة لة بابلهةروةها سةبارةت بة جاذنامة يان خةصةصةی ئةم پادشاي
  باسی ئةو بابةتة دةکا، بذ:

Weidner, "Die älteste Nachricht", especially, p.3. line7. 
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و دايانـة دةسـت کـوورووش.    و زجنرييان کـرد   تؤلثی هةصگةذانةوه و گرتيان و ک

کوورووش بةرةو ئيکباتاين پايتـةخت [مجـی] و دةسـيت بـة سـةر زثـذ و زثـو و        

خةنيمةت گرتبوو،هـةمووی ذاگواسـتة    دا گرت. [ئةوةي] لة ئيکباتانی بة گةوهةران

  .١ئانشان. دةسکةوتی شةذگةی سةربازةکان [...]

رووش بة سـةر  بووين کوو ي زاصيدا کاکص و نثوةرؤک و چؤنيةت لة جثي خؤی

  ).I.۱۳دةخةينة بةرباس و لة جاذنامةکةی دةذوانني ( دا مادةکان

، ۲دا ناوي کوورووش دوای چةند دثذان وةبةرچاو دث (ذيزی »ذووداونامة«لة 

). ئةويش کاتثکة کة باسی سـةرکةوتين بـة   نؤيةمي نةبوونيد ،ساصي ۱۸ -۱۵دثذی 

دا (؟) دثتة ئاراوة. کوورووش لةوث سةرناوثکي تازةی بؤ پةيدا دةبث و »ليدی«سةر 

ث. دةصثن رنادثر دةک» پادشای پارس«و بة  ذةنگة بگةذثتةوة سةر بةزاندين مادةکان

پةذيوةتةوة و پةالماری ليـدی   ] بة ذووباری دجيلةدا[هةولثر کوورووش لة ئاربثال

نيـوةی يةکـةمي    پادشای ئةوثی شکاندووة يان کوشتوويةيت. لة داوة. کرؤزووسی

هيچکام  ٢دا چةند پياوثکي پايةرز و لةشکرگايةکي لةوث دانا. زايني ی پثش۵۴۶ساصي 

دا »جؤزثفووس«و » کوورووشنامة«لة سةرکةوتنةکاين تری کوورووش کة لة کتثبی 

  . ٣ذووداونامةدا نةنووسراونةوة  باسيان کراوة، لة

  

  

                                                            

 ئةم قوالپانة لة خودی دةقةکةوة ذاگوثزراون.و. -١

2-R.Borger apud Galling, Studien Zur Geschichte Israels, p.21,n.4. 
لـة قةصـةم   » ري-شـار «الی واية ناوي کةسثکي پايةبـةرز بةرلـة مـانگي     گالينگ

نابةسـترث،   ، زؤريان پشت پث۲۲کةوتووة. ناوي شوثنةکان بةپثی دةقی گالينگ، هةمان،ل 
، لةگـةص  Lu- du- duنووسيويةتی  بث. گرةيسؤن ئةگةرچی وثدةچث لثرةدا مةبةسيت ليدی

  .۱۱، ژمارة ۱۸۰، بةتايبةت الپةذة »و کوورووش نةبوونيد«اوردی بکةن، کؤنيگ بةر
، هةمــان،  وگـرفتـانـةی لثـرةدا دثنـة گـؤذ، بذواننة گالينگ سـةبـارةت بـةو گـرث -٣
 بةرةودوا. ۲۵ل 
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  ی ذووداونامة دةخةينة بةرچاو:۳ی ذيزی ۲۲-۱۲لثرةدا وةرگثذدراوي دثذی 

دا، کاتثک کوورووش هةصيکوتاية سةر »تةشريتوو«لة مانگي 

، ي کــةناری ذووبــاری دجيلــة»ئــؤپيس«لــة  ســپای بابــل

ــةکان ــةت گــرت و   بابليي ــدثکي خةنيم ــةو هثن کشــانةوة. ئ

بةبث » سپيار«دا،  خةصکثکي زؤری کوشت. لة ذؤژی چاردةهةم

ي »ئووگبـاروو «هةآلت. ذؤژی شـازدهةم   شةذ گريا. نةبوونيد

و سپای کوورووش بةبث شـةذ و   حوکمداری هةرمثي گؤتيؤم

تثکهةصچوون چوونة نثو شاری بابل. پاشان لةو جةنگةدا کة 

ديل گريا. هةتا  هةوصي پاشةکشةی بوو، لة بابل بة نةبوونيد

 ی»ئثـزاگيال «سـپای گؤتيـؤم دةروازةکـاين     ،سةری مانـگ 

ــةمارؤ دا. (ذث ــذای   گ ــزاگيال و تثک ــة ئث ــين ل وذةمســي) دي

کان نثوبــذيان تثنةکــةوت و تةنانــةت وةپاشــيش پةرســتگا

ــانگي    ــثهةم ذؤژی م ــة س ــةوتن. ل ــةمنوو«نةک دا »ئاراحس

کوورووش گةيشـتة بابـل. ئـةوان (شـةقامةکانی شـاريان؟)      

وپؤپي دارةخورمايان کردة پايةندازی. ئاشتيي  ذازاندةوة و لق

شاهانة باصي بة سةر کثشـا. ذاگةيانـدراوی کـوورووش بـؤ     

ابل خوثندرايةوة. گؤبارؤی مريهـةرمثي  تةواوي جةماوةری ب

کوورووش، چةند قوصةمريثکي لـة بابـل ديـاری کـردن. لـة      

ئةو پةيکةرانةي » ئاداروو«ذا هةتا مانگي »ليموو کيس«مانگي 

خوداياين وآليت بابل کة نةبوونيـد ذايگوثسـتبوونة شـاری    

بابل، هـةموويان گثذدرانـةوة شـارةکاين خؤيـان. شـةوي      

  مرد. ووئووگبار» سةمنووئاراح«يازدةی مانگي 
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لثصي   وةکوو دةبينن ذووداونامة، شةذ و تثکهةصچوونةکاين زؤر بةکوريت و بة

و پةالماری کوورووش بؤ سةر سپای  داچوونةکان بة هثرش باس کردوون. بة گژ يةک

ريتوو،واتة ئؤکتـؤبری  ، لة مانگي تةشی کةناری ذووباری دجيلة»ئؤپيس«  لة بابل

بةرةو ماص، لة  ١ة»دةهةزار کةس« ی پ.ز. هةصگريسان. چونکة گةذانةوةی سپای۵۳۹

 دةسيت پثکرد و لةوث لة ذووباری دجيلة پةذينةوة و بةرةو خـاکی مـاد   ئؤپيسةوة

وة. بزووتن، دةبث وای دابنثني کة ئةو شـوثنة ذثگـای بـاو و باشـترين دةراو بـو     

ذاست لةم جثية نةبووکةنةسسةری سثهةمی داگريکـةری تـةختی    يةکةم داريووشی

نـةکراو نـةبوو،    چـاوةذوان  گومان جووآلنةوةی کوورووشيش دةسةآليت بةزاند. بث

قةآلو قاميةيان بؤ ذؤژثکي ئاوا  يان يةکثک لة سةرکردةکاين چونکة خودی نةبوونيد

دابةستبوون و لةشکرچييان ئامادة کردبـوون. کـةچی ديسـانيش دةقةکـة ذوونـی      

چـاوةذواين  بؤتـة  ناکاتةوة کة داخوا نةبوونيد وثذای سپاکةی بووة يان لة سيپار 

. ذةنگة بؤية ناوي سيپار نووسـرابث، چونکـة   ٢لةنگةری گرتووةو ئاکامي شةذةکة 

اونامة، دوای گرياين سيپار بـةبث شـةذ، نةبوونيـد ذايکـردووة.     بةپثي دةقي ذوود

 کة لثرةدا هاتووة پتر بؤ ذاکردين کؤيلة يان زينداين دةکار کـراوة.  halāquواژةی 

بةرداوة، بةآلم دامةزراين سپا  سةرةذای ئةوةی کة بةئاشکرا ديارة وآلت دةسيت لثک

ةنگةيةدا ببـوو بـة سـنووری    لة لثواری ذووبار، کة لةو جلةسةر ذثگای پةالمار و 

جةرگةی بابل، دةريدةخا کة گةآلصةيةکي سةربازی لة ئارادا بووة. هةرچؤنثک بـث  

                                                            

  .V ،۲۵و  II، ئاناباسيس بذ: گزنفؤن -١
بؤيـة ئـةو شـارةی     بـةرةودوادا نووسـيويةتی، نةبوونيـد    ۶لة الپـةذة   وةکوو گالينگ -٢

مـرد کـة   » دوورکراشی«هةصبژاردبوو، چونکة دةکةوتة نيزيک خانة و النةی خؤی. دايکي لة 
وردی  ). بةپثی دةقةکـة شــوثــين شـارةکة بـة     13و Iهةر لةو نيزيکانة بوو (ذووداونامة،

و دةيهـةوث نيشـانی بـدا کـة      سةر چؤمي دجيلة اوة و کةوتؤتة سةرووی سيپاریدياری کر
بووين بةردةوامي دايکی شا نةبووة؛ کةواية ئةم ژنـة بـؤ ماوةيـةکي     ئةوث شوثين نيشتةجث

 کراو لةوث بنةی داناوة. دياری



 ۶۲۵سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

و بـةگوثرةی دةقـی    ١پاش ئةوةی قؤشةين بنـةگرتووی نيزيـک ئـؤپيس دةشـکث    

ذووداونامة،لةشکرگای تاآلن دةکرث، هةموو چةشـنة چـاالکي و جووآلنةوةيـةکي    

ـ وونيد چؤتة شاری بابـل، ب سةربازی ذادةوةستث. واديارة نةب ةآلم ذووداونامـة  ــ

  هيچی تر دةربارةی سپای بابل نانووسث.

وةبةرچاو نةگريث، بةآلم هيچ ئاسـؤيةکي   ئةگةرچی ناکرث بةزين و تثشکان

دا نييـة.   ی هةزارة و دووالی هؤکارةکاين لة گـؤذث وةذوونی ژيرمةندانة بؤ دؤزينة

ی بکةمةوة. ذةنگة ئـةم خاصـة لـة    تةنيا خاصثک ماوة بچمة سؤراغي و ذوونلثرةدا 

دةوری  دا پثشکةوتنةکاين دواتری دووچؤمـانی ژثـر دةسـةآليت هةخامةنشـييةکان    

گثذابث. ئةو بؤچوون و لثکدانةوة تازانةی کة بة دةستاوی کـؤن تاماودراونـةوة و   

مةيت نةبوونيديان ذؤژ پتر گةمارؤی حکووبةاژاوانة دةکةن کة ذؤژةو هةرا و ئباسی ئ

بةئاشکرا لة زماين دوژمناين ئةوذا داکةوتوون و مةبةستيان ناوزذاندنی بووة.  داوة،

هآتؤتة دينی  یئةوان دةصثن بؤية لةگةصي ناتةبا بوون، چونکة مالنةی نثوان باوةذ

لثی » لبةع«داوة و کاهيناين » سني«بة گةرمة پةرةی بة پةرستنی  ئاراوة و نةبوونيد

هةصبةزيونةوة. لـة ذوانگـةی بةشـثکي بـةرچاوي هاوچـةرخاين، پادشـا لةبـةر        

نـةکردووی   و هثنانـة گـؤذی کـاری کـةس     ٢لة بازنةی خةياآليت شثتانةخوالنةوة 

 وآليت بةرةو داذووخان بردووة و لثوةشاوةی تةخيت دةسـةآليت بابـل  مةترسيدار، 

فةرمانی وی نووسـراون خـؤی بـة پيـاوثکي     نةبووة. ئةو لةو دةقانةدا کة لةسةر 

دةزانث کة هةستثکی ناديوة ديبزثوث و هـانی هةناسـةيةکی وةکـوو    بةرچاوذوون 

پةرجوو پاصی پثوةدةنث و چرای بؤ ذادةدثرث. لةم چةشنة دةقانةدا قةت کةس شتی 
                                                            

کمـايت کةمبووجيـة و ساصـي چـوارةمي     لة دوو دةقی ساصي دووهـةمي حو  شاری ئؤپيس -١
دا  و ساصي حةوتـةمي فةرمانذةوايـةتيي داريووشـی دووهـةم      يةکةم پادشايةتيي داريووشی

 camb-143(wr. Akšakki, and 145) (wr.Ú-pi-ia).(Dar. 149(Akšak ki)) ;ناوي هاتووة: 
(PBS II/I . 140wr. Ú-pi-ia)  :؛ لة بابةت شوثنی سازکراين ئةم شارة، بذ  

Barnett, "Xenophon and the Wall of Media", especially 
  .Meyer, Das Gebet Nabonidsدةربارةی ئاخرين بابةت لةمةذ ئةم پرسةوة، بذ: -٢
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جاذنامةی کوورووش و  ةوةبةو شثوةيةی کة لة اليةک هةر بؤية . جا١ئاوای نةديوة

تـرةوة خـؤی بـة     وةةکةيکة باسی دةکةن و لة البثژانة]  [يان بةيت ريانةدةقة شاع

کـوورووش بـة شـثوةيةکي    ناسـثندرانی  بـث.  نادا دثتة خوار، ناکؤکي سـاز   خؤی

دادةنث و نةک تةنيا لةم دةقةدا کة ئثمة کاری لةسةر شوثنی خؤی ئاواتةخواستانة 

بةرهةمـة    انـةت لـة  دةکةين، بةصکوو لة دةقـی کتثبـی پثغةمبـةراين بـةرث و تةن    

. ناتةباييی نيشانةناسانة کة لة بةيتةکةدا تةواو ٢دا پنجی پتر دادةکوتث کؤنةکانيش

ذةنگي داوةتةوة و شايةکي شثت و شايةکي ذزگاريدةر (واتـة کـوورووش) پثکـةوة    

ذادةنث، دةبث بة چاووذاو دابندرث کة بةپثی هؤکاری سياسی هةصبةسـتراوة. ئـةو   

کثشـا و  » نةبوونيد«خؤدا کة سثبةری بة سةر پادشايةتيي کثشة و هةرايةی لة نثو

 ،دا کثشمةکثشـی ديـين نـةبووة    سةرةجنام حکوومةتةکـةی ذووخاند،لـة ذاسـتی   

 ومةرجی ذؤحييةيت سةردةم،بة دةستةواژةی دينی دةربذدراون. ئةگةرچی بةپثي هةل

دا کـارثکي تـازة و نوثبـاو نـةبوو کـة       لة هةصوثست و سياسةيت دينيي دووچؤمان

پثشةواياين ديين پادشـايةک بـة کـافر دابنـثن. لـة سـةرچاوةکاين سـؤمثری و        

بةتايبـةت   ؛، زؤر جاران کثشةی نثوان پادشا و کاهينان خـؤی دةنوثنـث  دا دیةئةک

کـردوون و ئـةوانيش بـة قسـةکةی      پادشـا داوای وآلمثکـي پثويسـتی لـث     کاتثک

گؤيي پاراستووة. ئثمـة کاتثـک ئـةم    هةصنةستاون و دانةنيشتوون و خؤيان لة پثش

کةوت کة  مةبةستةمان بؤ ذوون بؤوة کة چاومان بة هةردک تةتةصةی تازةی حةرران

) و نةبوونيد سةبارةت بة نةبووين پةيوةندی لةگـةص  یئةکةد( ی ئاگادث»سارگؤن«

لةيي. جا کةواية نابث نةبوونيـد هـةر بـة پيـاوثکي     خودايان، کةوتوونة نياز و گ

ی خودای مانگ »سني«دةمارگرژی دينی دابندرث کة ويستوويةيت پةرة بة پةرستين 

. ئةگـةرچی سـني، سـيين حـةرران،     ٣وةالبنـث  بدا و خودای لةمثژينةی مةردووک
                                                            

1-See Oppenheim, Interpretation of Dreams, pp. 202ff. 

2-Cf. F.H. Weisbach, "Kyros(6)" in pauly, Supp. IV (1924), pp. 1128-66. 
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دوو خاصـة   بةئاشکرا بؤ پادشا بة گرينگ دادةنـدرا، بـةآلم ديسـانيش دةبـث ئـةم     

لثکدانةوةکةی من دةسةملثنن. يةکيان ئـةوةی کـة    سةرةکيية وةبةرچاو بگريثن کة

بوو. دووهـةم  »الرسا«و » سيپار«واتة  نةبوونيد زؤر ئؤگری شارةکاين خوای خؤر،

خاص ئةمةية کة تـةواوي ذاپةذينـةکاين دژی پادشـا لـة گةورةشـارةکاين وةکـوو       

هةروةک چؤن بؤخؤی  سةری هةصداوة، و ئوور ؤرسا، الرسا، ئوورووک، بنيپوور

. خوثندنةوةی وردی ئةم بةصگةية دةريدةخا کة ١دا باسی دةکا» حةرران«تةتةصةی   لة

ــکثکي زؤر پشــتيوان  پادشــا لــة ــثيدةرةوةی شــاران خةص کــردووة  و خــودي  ي ل

نث. لثمان ذوون نيية کة کثشةی نثوان شاران و دةرةوةيـان  دة لثثی پ نةبوونيديش

لةسةر دينی سةقامگرتوويان دينداريي هةمووانی، لةگةص هةرای نثوان پثشةواياين 

بـةآلم   ؛هةتا چةند هاوکات بوون و تثکهاصقاون» سني«مةردووک و کاهيناين  -بةعل

ذةنگـة باشـتر گـرياين     ئةگةر بثتوو کثشةی نثوان گوند و شار بثنينـة بـةرچاو،  

دا لةم وآلتةدا قؤشةنچی لة  بؤ لثکبدرثتةوة. لة هةموو سةردةمثک لةناکاوي بابلمان

نثو جةماوةری دةرةوةی شار هةصدةبژثردران، کةواية مةيل و تاسةيةکي ئةوتؤ بـؤ  

  پاراستين شاران لة حاند پةالماردةران، نةيدةبزاوتن.

و ذاسـت لـة    لة جةنگةی پـةالمارداين بابـل  » امةذووداون«بةگوثرةی دةقي 

ـ  دا، ئاص داهاتن شکان و بة چؤک گةرمةی تثک  دا رانـوگؤذثکي نائاسايي لة سپای ئث
                                                                                                                                                  
→Lewy, "The Late Assyro - Babylonian Cult of the Moon. 

. لثکدانةوةی زيرةکانـةی  ، مؤران و ذؤلينگدا بذواننة بةرهةمةکاين گاد لة سةرچاوةکان -١
دا جـةماوةری وريـا    لـة جةنگـةی دوورخرانـةوةی خـؤی     دةقةکة دةريدةخا کـة نةبوونيـد  

کـردووة.   ةکان پشـتيوانييان لـث  کردؤتةوة و خةصکةکةی نثوخؤی وآلت و ناوچة دوورةدةست
وةفـاداری خـةآلت کـرد. نةبوونيـد وای     ، جةماوةری لةبةر کاتثک نةبوونيد گةذايةوة بابل

سـةر جـةغزی    هةست دةکرد کة دةبث تةنانةت ئةم پشتيوانييةی جةماوةريش هةر بةرثتةوة 
ديين و بة قازاجنی خؤی خودای تثوةربدا. نةبوونيد دةصث وةکوو مـوعجيزة وابـوو چونکـة    

دةمي لةو هاوينةدا دووجـار بـاران بـاری و شـينةکة و بةرهـةم ژيايـةوة هـةتا لـة سـةر         
دا نيازی خؤی و پةيذةواين دابني بث. من لة جثگايةکی تـريش دةگةذمثـةوة    دوورخرانةوةش

  ذاکثشة.   سةر ئةم بةصگةنامة سةرنج
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بةدی هات. دةصثن خودي کوورووش سـةرکردايةتيي هثزةکـةی نـةکرد کـة بـةرةو      

بـوو بـة سـةرداری سـپاکةی      پايتةخت دةمجی، بةصکوو حاکمي هـةرمثي گؤتيـؤم  

 باسی پادشای ئثران ،کوورووش و ذووي کردة بابل. هةتا دة ذؤژ دوای گرياين بابل

. مريهةرمث ناکرث. يانی پاش دة ذؤژان کوورووش بؤخؤی دةچثتة نثو شاری بابلةوة

هـةرمثي خـؤی، ذؤژی شـازدةی مـانگي     وةکوو فةرماندةی چةکـداراين   گؤبرياس

دةيهةويست لة شار  دا کة يةلةو جةنگةذاست  تةشريتوو گةيشتة پايتةخت. نةبوونيد

بؤ پادشا، دةريدةخا کة نةبوونيد  nehésuگؤذی کرداری  ة. هثنان١وةدةرکةوث، گريا

يةيت لـة شـار   چرپة فيزماصکي نةداوةتثية، بةصکوو تةنيا ويستوو نةذةويوة يان بث

 halāquوةدةرکةوث. ئةگةر ئةم وشةية هةر بةم ماناية بث و بةپثچةوانـةی واژةی  

دةتوانث تيشک خباتة سةر تثکذای مژارةکة و بةتايبةت  بث کة پثشتر بامسان کرد،

  ی شای بةزيو ذوون بکاتةوة.وةدژکردة

ذؤژی   لـة  کارثکي دژوارة ئةگةر بثتوو مبانةوث ذووين بکةينـةوة کـة بابـل   

 چةند ذووداویگريانييةوة هةتا ئةو دةمةی خودی کوورووش ذکثفی لث بةتاص دةکا، 

سـپای  «گومان بةئانقةسـت نـاوي    لةنوث و بثر. دةقةکةش سةسةردا تثپةذيوة بة

زؤر وثـدةچث کـة شـارةکة    دثنث. بة بذواي من » سپای گؤتيؤم«لةبری » کوورووش

تين سپای سةرکةوتة بووبث، بةتايبةت ئةو لةشکرةی کـة  بةذاسيت چاوةذواين ها

  .ويلـةی چيانشـيين ئةوبـةری ذووبـاری دجيلـة     ثةکوپثکهاتبوو لة جـةماوةری ني 

 ويةکيان بزربووين کوورووشة  کة بة بذواي من لثرةدا سث مةبةست خؤيان دةنوثنن

ـ   يمةيت هـؤزی  پثشتر باسی کرا. واوثدةچث کة کوورووش زانيويةيت کاتثـک حةش

گؤيت بة سةرکةوتوويي پثيان بگاتـة نثـو شـارثکی دةوصـةمةند و بـةناوودةنگ چ      

و لةوةش گرينگتر بؤخؤشی ناچثتة شارةوة، هةتا  سپای ئثران هةر بؤيةدةقةومث، 

پاشان بتوانث وةکوو ذزگاريدةرثک سةری پثدا بکا. خاصي دووهةم ئةمةيـة کـة لـة    

                                                            

 تةواو بة چةشنثکي تر دةيگثذثتةوة. بثرؤسووس -١
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کؤمةصـگةی   را نووسـراوة کـة هثزثکـی چةکـداراين گـؤتی     دا بةئاشک»ذووداونامة«

يان گةمارؤ دابوو. ئةرکی ئةم چةکدارانة پاراسـتين پةرسـتگا   »ئثزاگيال«پةرستگای 

ئةم ناتةبايي و ناکؤکييـةي کـة لـة     .دا بووة لة حاند پةالماری سةربازاين تاآلنچی

ثوةچووين گةآلصـةيةکی گـةورة لـة    ذکة بـة  دا خؤی دةنوثنث، دةيسةملثنث ذواصةت

ئارادا بووة، چونکة هةر ئةم چةکدارانةی گؤتی کة شاريان داذووتانـدبوو، ئثسـتا   

و هـةم   ١ببوونة پارثزةری پةرسـتگا. لثـرةدا هـةم مـافی سـةربازانی سـةرکةوتة      

بةرژوةنديية سياسييةکانی کوورووش وةبةرچاو گرياوة. هةروةک بةذووين گوتراوة 

ولؤی تثنةکةوتووة. ئثستا دثينـة   ي دينيي پةرستگا پةکی نةخراوة و تةکوذةمس ذث

سةر خاصی سثهةم و ئةويش ئةمةية کة وةختايةک کوورووش بؤخؤی گةيشتة بابل، 

باصی بة سةر شارةکة کثشا و پةيذةو کرا. دةقی بةيتةکـةی   ٢پادشائاشتيي سثبةری 

وة دةگثذثتـةوة و ئةمـةش   کة پثشتر بامسان کرد، ئةم ذاستييانة بة واژةی هاوشث

نيشانةی نرخ و بايةخي ئةم کار و هةنگاوةی شاهانةية. ئةم مةبةستة دةکرث تةنيا 

وا لثکبدرثتةوة کة هةر پادشا گةيشتة بابل، کؤتايي بة تـاآلن هثنـا و لـة شـاردا     

قةدةغةی لةسةر چةک هةصگرتن دانا. هثندثک جثی سةرسوذمانة کة کوورووش لـة  

کرابـث و   لـث  يياوی شارةوة بة شادي و چةپصةذثزان پثشوازاليةن جةماوةری دصشک

                                                            

گومان ئةمة ذووداوثکی دةگمةنة، بةآلم جثی سـةرجنة کـة بيخةينـةوة يـاد      ئةگةرچی بث -١
چونکـة ياسـايةک بـؤ    «دةخاتة زاری کوورووشةوة:  ئةم ذستةية دوای گرياين بابل زنفؤنگ

دا بـاوة و ئاشـکراية کاتثـک شـارثک بـة شـةذ دةگـريث،         هةموو سةردةمان لة نثو خةصک
). ۷۳، ۷، ۵(کوورووشـنامة،  » جةماوةر و ماص و سامانيان هةمووی بؤ سةرکةوتووان دةبن.

 »."Kiechle, "Humanität«؛ هةروةها، بذ: »ميلثر«رگثذدراوي وة

دا وةکـوو فـةرمانثکي مـريی بـؤ      بؤ زانياريي زياتر دةرباری ئةم ئاشتيية، کة لة ذاستی -٢
ی »مثـژوو «گةذانةوةی تةناهی و ذؤمرکانةوةی بارودؤخةکـة نووسـراوة، بذواننـة کتثبـی     

 .۴۰۸ و ۳۹۵، ل ئؤمستثد
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وپؤپي دارةخورما کرابثتة ذايةخ و پايةندازی، چونکة ئةم کارة زياتر بؤ هـاتين   لق

  .١ي سةرکةوتوويةکي ذزگاريدةر باوةانةشکؤمةند

هةنگاوی دواتری کوورووش خوثندنةوةی ذاگةياندراوثک بـوو بـؤ تثکـذای    

پريؤزبـايي لـة   «نووسيويةتی: » ذووداونامة«يان وةک  ؛جةماوةری کؤبؤوةی بابل

ئةم ذستةية دةکرث هةصگری گةلثک مانا بث. ذةنگة » خوار و ژووری خةصکي بابل کرا.

ی ني نوثنةرثکی سپای سةرکةوتوو بث بـة زمـاين پـذا   ينمةبةسيت يةکةم قسة کرد

دوژمنانـةدا  حةشيمةيت کؤبؤوةی بابـل کـة بةصـثين پثـداون لـة حانـد ئاکـاری        

يان وثدةچث داب و نةريتثکي بثگانةی ناساندبث و بةذةمسي پةيامثکی  ؛بيانپارثزث

لة اليةن پادشای تازةوه بـة گـوثی جـةماوةری بةرفـةرماين دادابـث و ئامـانج و       

تـةواو لةگـةص   » وتـارةي شـاهانة  «کردبثتةوة. زؤر وثدةچث ئـةم   شی بةصثنةکاين

هاتبثتــةوة و  ٢اهةنشــايةتيي ئثــرانوهــةوای کؤمةآليــةتيي قةصــةمذةوی ش کــةش

نةيويستووة خةصکي بابل بثنثتة سةر ئةم بؤچوونـة کـة بـارودؤخي سياسـی لـة      

  .٣دا گةشة دةکا سةردةمي حکوومةيت کوورووش

                                                            
1-The Word is Listed in CAD HP. 102b sub harinû but omitted in AHW. 

دا نـةيتوانيوة سـةرجنثکی ئـةوتؤ     ناسـان  ئةم مژارة پثچاوپثچة هةتا ئثستا لة نثو زمان -٢
ذابکثشث، بةتايبةت بؤ ئةوانةی کة بةردةنووسةکاين پادشايان بة زماين پارسيي کـةونارا  

قسانة لةگةص دةقی نووسراوة هريؤگليفةکاين پادشاياين ئوورارتـوو  دةتوثژنةوة. دةقی ئةم 
)؛ هـةروةها لةگـةص تةتةصـةکاين    Cf. Van loon, Uraortian Art.p.9يـةکتر دةگرثتـةوة (  

ــة  »هيتــی«هريؤگليفــی  ــةوة؛ بــةآلم پثويســتة دةوری هةرکامــةيان ل ش يــةکتر دةخوثنثت
لـة زؤر   وسی بةردةنووسی بثستووندا بکةوثتة بةر لثکؤصينةوة. ذوونو شارستانييةيت خؤی

ناوچة و مةصبةندي ئيمپراتؤری کةوتنة بةرچاوي جةماوةر. ئةوةش وای دةردةخا کة خةصـک  
لة وتة و وتاری پادشايانة گةيشتوون و بـة ئامـاجنی ئـةوانيان زانيـوة کـة ويسـتوويانة       

 وان ئاشنا بث. سةرجةمي دةسکةوت و ئاوات و چاوةذوانييةکانيان بة گوثی هةمو

دا ئـاوا  »عـةزرا «لثرةدا پثويستة وةبريی بثنينةوة کة لة ئايةت و بةشی يةکةمي کتـثيب   -٣
، بؤ ئـةوةی  دا خوداوةند لة ساصي يةکةمي دةسةآليت کوورووشی پادشای پارس«نووسراوة: 

 ←دنـة دا هـةتا   حي کوورووشی پادشای پارسیکامص بث، ذوو کةالمي خودا بة زمانی ئةرميا
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شوثين لةسـةر  » پريؤزباييي پادشا«ذستةی دواتری دةقةکة دةيسةملثنث کة 

، داناوة. گؤبرياسی مريهةرمثي گؤتيؤم ودةزگای بةذثوةبةرايةتيي نثوخؤی بابل دام

چةند قوصةمريثکی خؤجثيي لثرولةوثی بابل دادةنث. لثرةدا تووشی دوو گرث دةبني 

که زؤر جـاران هـةرايان لةسـةرة. يـةکيان شـثوازی دةربـذيين جيـاوازی نـاوي         

)ية کة يؤناين پثيـان گوتـووة   ارووو ئووگب ة (گووبارووضئثرانييانةی گائووباروو

وة خراية »سان نيکؤلؤ« لة اليةن  يةکةم جار. دووهةم گرثی ئةم بابةتة بؤ گؤبرياس

يةک لة چوارةم ساصـی حکوومـةيت کوورووشـةوة    »گووباروو«ئةو دةصث بةر باس. 

ــي فة   پ.ز)ی ۴/۵۳۵( ــةم ساص ــةتا پثنج ــة ه ــةتيي کةمبووجيي ) ۴/۵۲۵( رمانذةواي

بووة و ناچثتةوة بؤ سةردةمي زووتر، سان نيکؤلـؤ   مريهةرمثي بابل و ئثبثرناری

دا  بابةتةکة ئاوا چارةسةر دةکـا و دةصـث: بابـل لـة زةمـاين پادشـاياين کلـدانی       

لـة   ١نـاودثر کـراوة.  » کني مايتشا«ودةزگای ئيداری داناوة و بة  دام سةرؤکثکی بؤ

ـ شاکني مـاتی، کةسـثک ب  سةردةمي ئةم ذووداوة بةرباسانةدا  ـ ــ ـ ـووة ب اوي ـة ن

ئةم پيـاوة تـا ساصـی     .دانی پثدا هثندراوة بووليت کة لة ئوورووک -ة خئا -نةبوو

ی پ.ز. يانی هةتا زةماين سةقامگريبووين بارودؤخي نوث لةسةر کـار بـووة.   ۵۳۵

دا، هةرمثثکی  ة دةکرث وا لثکبدرثتةوة کة کوورووش لة پثنجةم ساصي دةسةآليتئةم

شـارةکاين   -گةورةی پثکهثنا کة بابل و ناوچةکاين ئةوبةری فورايت هةتا دةوصةت 

                                                                                                                                                  

هـةروةها بـذ:   .» فةرمانثک بؤ تةواوی وآلتاين بةرفةرماين بنووسث و بآلوي بکاتةوة... →
  ».فةرمانی کوورووش« بيکثرمةن

  :دا دوای کاسيت زؤر کةم وةبةرچاو دث. بذ پلةيةکي ذةمسي بة ناوي شاکني ماتی لة بابل -١
Brinkman, Post - kassite Babylonia, notes, 1945, 1952 and 1965. 

دؤزراونـةوة، ئـةم پلـة     دا کة لة باکووری بابـل  بابلی لة دةقةکاين ديواخنانةی نوث
هةتا سةردةمي نةبووکةدنةسسةری دووهةم هةبووة، بـةآلم  » کانداالو«ذةمسيية لة زةماين 

نـاوي پلـةی    ،تثدا نةکراوة. لة باشوور واتـة لـة ئـوورووک    باسی ناوی کةسثکي تايبةيت
  .San Nicló, Prosopographie, pp.62ffشاکني مايت باوترة. بر:
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ناوي گووباروو. کـة وايـة ئـةو     دةگرتةوة و داية دةست مريهةرمثثک بة١فنيقييةی

دا باسی کراوة و وةک مريهةرمثي »نامةوذوودا«کة لة  ئووگباروو يان گووباروويةی

صةمريي لة هةرمثي بابل داناون، هثندةی پثنةچووة کة مردووة. ئةم کةسة وگؤتيؤم ق

  يةک نيية.» دووچؤمان«لةگةص ئةو گووباروويةی کة دواتر بؤتة مريهةرمثي بابل و 

. ٢وگؤصي کةمتری تثداية ر، گرثچارةية لةچاو پثشنيارةکاين پثشووت ذثئةم 

لة شـوثنثک   .۲ ».ذووداونامة«. چةند شثوة حينجةی نثو ۱گرفتانة بريتني لة:  ئةم 

 لةسةر کار بوو، مريهـةرمثي گؤتيـؤم   کة هثشتا شاکني ماتيي داندراوي نةبوونيد

وورووش لة ماوةيـةکي  کةمبووجييةی کوذی ک .۳دياری کرد. بؤ ی کثچةند قوصةمري

ناوي هاتووة. جـا لثـرةوة    وةکوو پادشای بابل پ.ز)ی ۷/۵۳۸دا ( کةمتر لة ساصثک

و شثوازی نووسيين ذثکةويت مانگ و ساص لةسةر دةقةکاين » ذووداونامة«ديارة کة 

ياسايي، هيچ شتثکمان دةربارةی ذثکخستين کاروباری ئيداريي وآلتی بابل بؤ ذوون 

جةنگةی گرياين ئةو شـارةوة هـةتا پثکهثنـاين هةرمثـة      وة، بةتايبةت لةناکةنة

ي بةذثوةبةرايـةيت  ختازةکة. ذةنگة ئةم هةستة بةدی بث کة لةم قؤناخةدا بـارودؤ 

  ناجثگري و بةرئةزموون بووة و ئثمةش قةت هؤکارةکانيمان بؤ ذوون نابثتةوة.

شــثوازی و » جاذنامــة« یانــةوبةپثچة» ذووداونامــة«جثــی ســةرجنة کــة 

وجييـةی شـازادةی جثگـرةوةی    وهيچ شتثک سـةبارةت بـة کةمب   باسی مثژوويي،

بةآلم هةر چةنـد دثـذ دواتـر     ؛کوورووش و حکوومةيت هاوکايت لةگةص باوکی ناکا
                                                            

دؤزراونـةوة و نـاوي   » حةلـةب «ی نيزيـک  »نـثرياب «لةو دةقانة خوردبنـةوة کـة لـة     -١
  وة.پادشايانی هةخامةنشييان تثدا هاتو

  بةربآلون، بذ: دةقی سةبارةت بة گؤبرياس -٢
Cf. Schwenzener, "Gobryas", also leluze, Satrapieneinteilung, pp.25 ff. 

. ئةم بةصگةنامة تازانةی کة لـةم  ff۵۴، هةمان، ل هةروةها ژثدةرةکاين سان نيکؤلؤ
  چاپ کراون، بريتني لة: ماوةيةدا سةبارةت بة گؤبرياس

P.A. Pohl, "Neubabylonische Rechtsurkunden(1)", An Or VIII,no. 45 (fourth 
year of Cyrus) and 61 (eighth year). 
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وذةمسثکـي دينيـي    تووشی ناوي کةمبووجييةی کوذی کوورووش دةبني کة لـة ذث 

  بووة. ي پادشای بابلئةرککار و  داب و نةريتئةوتؤدا دةرکةوتووة کة بةپثی 

سةرةتا باسی گثذانةوةی پةيکةرةی خودايان » ذووداونامة«دثذةکاين دواتری 

بؤ نةزرگةکاين خؤيان و ئةمة بة دةسکةويت پادشای سـةرکةوتوو   دةکا لة بابلةوة

و  ادشای ئثـران يکي پو دا ١دادةنث. پاشان دةقةکة دثتة سةر باسی مردين گؤبرياس

تازيــةی دوای نــةمانی دةگثذثتــةوة کــة مةبةســتثکی ئــاوا پــاش مــردين دايکــي 

باسـی کرابـوو. ديـارة لـة ذوانگـةی       دا پثشتر هةر لةم ذووداونامةية نةبوونيديش

  ايي.گةذابوويةوة سةر دؤخی ئاس بابلنووسةری ذووداونامةوة بارودؤخی 

تؤمار کراون، لةسةر خةصةصةی  داذووداونامة زؤربةی ئةو ذووداوانةی کة لة

هاتوونة ئارا يان ئاماژةيان پثکراوة. هةصبةت لةبةروةی ئةم دوو دةقة  کوورووشيش

ي گثذانةوةی بابةتة هاوچةشنةکانيش يهةرکام سةر بة شثوازثکي ئةدةبني، چؤنيةت

  تووشی جياوازی بوون.

سةرةتای خةصةصةی کوورووش هةصپريواوة. دواتر دثتة سةر باسی بـژاردين  

(دةقةکة لثرةدا خةساربارة و ناخوثندرثتةوة،  تاوان و کارة نالةبارةکاين نةبوونيد

دا ۱۱). دةقةکـة لـة دثـذی    بةآلم ذةنگة ئاماژة بکا بة کؤشکةصي بةرامبةری ئثـزاگيال 

درثژی لةسةری دةذوا کـة چـؤن     ةوة سةر کوورووش و هةتا ئةندازةيةک بةبادةدات

 ئةم پادشا بثگانةية لة اليةن خودي خودای مةردووکةوة هةصبژثردراوة هـةتا بابـل  

ذزگار بکا. نووسةری ديندار و باوةذمةند دةچثتة سةر ويستی خوداوةند کة چؤن لة 

و » دادةوان« انذةوايـةکي وادا گـةذاوة کـة   دا بـة شـوثن فةرم   نثو تثکـذای وآلتـان  

 ،ی خؤی بث و بتوانث ئـةرکي يـةزدانيي بـةذثوةبردين جثژنـةکان    »خؤشةويست«

بةتايبةيت جثژنی ساصي تازة بةذثوةبةرث و بة واتايةکي تر فةرمانذةواي ياسايي و 

(خؤشةويسـت) ئاماژةيـةکي   » يبليـب  بيبيل«ذةوای بابل بث. وةکوو ديارة زاراوةی 

                                                            

  .دا نووسراوة گووباروو»ذووداونامة«لة  -١
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نثوان شا و خودادا و زاراوةيةکي دووچؤمانيية.  بؤ هةسيت خؤشةويسيت لة تايبةتة

» Libbašu išaru«دا ئـاوا نووسـراوة:   ۱۴دثـذی   کة لـة » ئيشاروو«تايبةمتةنديي 

ئـةو پادشـايةی پثويسـتة    ية دةربـارةی   هثنانة گؤذی مةبةستثکي تةواو نائاسايي

ـ  ر. واديارة لث١لةسةر کار بث مانـای   دا بـة  يئةکـةد اين ةدا، ئةم وشةية کة لـة زم

  .٢ترازاوة یئةکةدة، لة جةغزی واتای »دروست«يان » ذاست«

ئوسـتوورةيي   -ئةو بارودؤخة سياسييةی کة لثرةدا لةسةر بنةمای سياسی 

کة لةسةر خةصةصـةی خـؤی باسـی     دامةزراوة، دووپايت سةيری خودی نةبوونيدة

بةصـثنةی کـة    پـاش ئـةو  : «(٣و سيپار دةکا تگاکاين حةررانکرانةوةی پةرس نؤژةن

ئـةو (مـةردووک) کوورووشـی    ) و ساصی سـثهةم داهـات،   ٤دای بة پادشا مةردووک

ذائةسـپارد کـة دژی وی    ٥و ئةم [پادشا] الوترةی کردپادشای ئانشانی کةمةندکثش 

ناوي هاتووة) بکةوثتة هثرش و » ٦ان ماندائووم«دا بة ۲۷(واتة ئةستياگ کة لة دثذی 

  پــةالمار. [کــوورووش] بــة خــؤي و هثــزی کــةمی، تــواين لةشــکری بةلثشــاوي

ی بة ديل گرت و »ئوومان ماندا«ئوومان ماندا ببةزثنث و بآلوةی پث بکا. [کوورووش] 

مـةيل و تاسـةي خؤتثـوةرداين    )». ۳۲-۲۸، دثـذی  ۱بؤ وآليت خؤی (ذيـزي  ناردي 

ثژوودا و هثناين پادشايةکي بثگانـة کـة وةک گرميانةيـةک باسـی     م مةردووک لة

                                                            

1-Not Iisted in Serx, Epithéres royales. 

هاوتـای  » ئيشاروو«ة پةذاوثزدا وثراومة بؤچوونی خؤم دةرببذم و بصثم ذةنگة من تةنيا ل -٢
arta  (ذاسيت) يانarštā .(دادةواين) بث لة پارسيي کةونارادا  

3-VAB N.218ff. 

4-For the chronological problem involved, cf. Galling, pp. 8ff and 12ff, also 

Tadmor, "The Incriptions of Nabunaid", especially pp. 351ff. 
يان بةم شثوةية هاتؤتة بةرچاو  دا پادشايةکي ديکة هةر بةو ناوة بووة لة زماين ئةکةدی -٥

sehru  يانarkû :؛ بؤ زانياريي زياتر، بذ  
CAD sud sehru mng. lc-2 and arkû mng. Ib-1.  

  گؤييي بابليي کةونارادا،بذ:وة لة دةقةکاين پثش»ئوومان ماندا«لة بابةت  -٦
J.Nougayrol, "Textes hépatoscopiques d'époque ancienne", RA XLIV (1950), p.20. 
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کـا  دة لـث هةنگاوةکاين دةکرث، ذاستةوخؤ بة دژی نةبوونيدة. ئةم مةبةستة وامان 

هةتا لة ذوانگةيةکي سياسييةوة بذوانينة ئةم خؤتثوةردانةی مةردووک، ئةگةرچی 

ةی ذووحييةی داماوي . وثدةچث ئةمة ذةنگدانةو١دا خؤی دةنوثنث لة ذواصةتثکي دينی

  دا.»نةبوونيد«جةماوةر بث لة سةردةمي حکوومةيت 

يـةکی  »چـاوةذواين مةسـيحا  «وهةوايةکي ئـاوا کـة خةصـک     هةبووين کةش

ومةرجـة هـةر دوابـةدوای گةشـة و پـةرةی       ذزگاريدةرة سةيرة. چونکة ئـةم هـةل  

لـة   ةثريگليسسـةر ئيمپراتؤريي نةبووکةدنةسسةری دووهةم و سـةرکةوتنةکاين ن 

 ٢لـة خـؤراوا   دا. تةنانـةت کامـذةوابووين خـودی نةبوونيـد     بةرةکانی بةرةنگاری

هـةر  بارودؤخثکی سةقامگرتووی کؤمةآليةتی و ئابووری،  ذةوتی دةگةذثتةوة سةر 

کردنةوةية. ذةنگة وا لثکبدرثتةوة کة  وهةواکة پثويستی بة لثدوان و ذوون کةش بؤية

ستة دةگةذثتةوة سةر دصةذاوکةی تايبةيت وةکـوو ترسـان لـة پـةالماری     ئةم مةبة

بـث کـة بـؤ سـةقامگريبوونی      بثگانة. چ شتثکي ديکة دةيتواين هؤکاری ئةم ئاواتة

بارودؤخثکي باشـتر جـةماوةر خوازيـاری هـاتين فةرمانذةوايـةکي بثگانـة بـث؟        

ری دووهـةم  ي دوای نـةماين نةبووکةدنةسسـة  ةجثگؤذکةی پةيتاپةيتای ئةو مريان

، تاج و تةخت لة اليةن نةبوونيـدةوة  دةهاتنة سةر حوکم و دةست بة سةرداگرياين

بةآلم  ؛دا نيشانةی ناذةزامةندييةکي قووص و ذيشةداری باوةذمةنديي دينيية لة ذاسيت

ديسانيش چونکة نةبوونيد و خةنيمةکاين چـاوةذوانی مةبةسـتثکي ئـاوا بـوون،     

بارگرژيي سياسيي نثوخؤيي ذةنگة هةر بة هؤکارثکةوة نةبةسترابثتةوة.  واديارة کة

ئةوةی ذاسيت بث ذوون و ئاشکراية کة کؤمةصةی دينی کةوتؤتة شوثن ذةنگدانةوةی 

                                                            

خودا] کة باسی کوورووش دةکا و دةصث: ئةو شواين منة و ئةوپةذی «[لةم بذگةية بذوانن:  -١
خوداوةنـد  «). هةروةها: ۲۸ئايةی ، ۴۴، بةشی (کتثبی ئةشعيا.» شادمانيي من دابني دةکا... 

دا دةبارثنث و باسکی لة دةوری  خؤشی دةوث، هةر بؤية شادمانيي خؤی بة سةر خةصکي بابل
  ).۱۴، ئايةی ۴۸(هةمان، بةشی .» دةهاصثنث...  کلدانييةکان

2-See the Nabonidus Chronicle ii.9-22,VAB IV,p.220,I 39ff. 
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کاکصي کؤنباوی دووچؤمانی سـةبارةت بـة دةوری پـةروةردگار لـة ذووداوةکـاين      

جا  ؛دا داسةپثنث ةر وآلتدا، هةتا ئاوا بتوانث ويست و داخوازی خؤی بة س مثژوويي

ةکاين دثناية »بةربةر«خةصکانی بثگانة و  ،هثناين ئةم ئاماجنةی بة مةبةسيت وةدی

 ةم سةرچةشن و منوونةيةی دووچؤمـان ئبةرکار و دةيکردنة گؤپاصي دةسيت خؤی. 

دا و »اين ئاگـادث کر لث تووک«لة » ئينليل«دةگةذثتةوة بؤ سةردةمي دةستثوةرداين 

ةيان لةم بوارةدا نوثية، گةآلصةی بريثکة کة جار ئةم. ئةوةی ١بة چاکي پةرة دةستثنث

پةالمار بة مةبةسيت سزادان ناورووژثنث، بةصکوو ذزگاری بؤ خةصک بة دياری دثنث. 

يي خودايي خـؤی  دةدا هةتا فةرمانذةوا فةرمانذةوايةکي بثگانة ياريدةی مةردووک

  وشوثنثکي تازة بةدی بثنث. سةرلةنوث دامةزرثنثتةوة و ذث

لة دةقةکةدا دوو خاصي دياری » نةبوونيد«گثذانةوةکةی  دةوری کوورووش لة

، واتـة  ي مـةردووک »ئـاردوو « تثدا وةبةرچاو دث: يةکةم ئةوةی کة کوورووش بـة 

ناودثر کراوة. دووهةم تثبينی ئةوةية کة سپای کـوورووش   پةرستندةی خودای بابل

بةئاشکرا بة کةم داندراوة. جا لثرةدا يان مةبةست ئةوة بووة کة نيشاين بدا هثزی 

ببـةزثنث يـان هـةر     خودای مةردووک ياريدةی کوورووشی داوة کة سپای دذی مـاد 

 Suppuhuوة. هثناين دةسـتةواژةی  بةذاسيت گثذانةوةی ذووداوثکي ذاستةقينة بو

، و مادةکان وبآلو کردن) بؤ گثذانةوةی دميةين تثکهةصچووين پارسةکان (واتة پرش

، دا بابةيت شکاين سپای ئاستياگباس و نةبوونيد لة  ي»ذووداونامة«لةگةص دةقي 

لـة اليـةن   » ئوومان ماندا«گرثی وآليت  خثرا و بث واديارة يةکتر دةگرنةوة. گرياين

 ی»گـؤتی «دا، ناوي ۱۳کوورووشةوة (کة خةصةصةکةی ئثمة لة ذيزی يةکةم و دثذی 

دةريدةخا کـة ئـةم ذووداوة زيـاتر شـؤذش بـوو هـةتا سـةرکةوتين         ٢تثدا دثنث)

                                                            

  ، مثژووی خودايان.پرسی خودايان و مثژوو، بذواننة ئالبثر کتسؤن سةبارةت بة -١
دا، بـؤ وثنـة بةردةنــووس و تةتةصـةکاين      لة نثو دةقة ئةدةبييةکاين هةزارةی يةکـةم -٢

دا، زاراوةی کؤين جوغرافيايي بؤ ئاماژة بـة خةصـکي نيوةکيويلـةی     مريی و ذووداونامةکان
 ←، دةکار کراوة،بةآلم»وان«و » ورمث«هةتا دةگاتة دوو گؤيل  زاگرؤس چيانشينی باکووری
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. ئـةم  انوشـی کـردة پادشـای ئثـر    وپةالماردةرثکی دةرکی؛ ئةم ذاپةذينةی کة کوور

لةشـکری لـة   ذووداوة دةنگ و ئاوازةی کوورووش وةکـوو هثزثکـي بةدةسـةآليت    

دةناسثنث و هةورازی دةبا. ذةنگة ناوبانگی کوورووش پتـر بگةذثتـةوة    دووچؤمان

ـ  دا سةر نثوةرؤکي سةرکةوتين بة سةر مادةکان ةآلتی. و درةوشانةوةی دواتری دةس

ئـةو هةميشـة بـة    «دا کوورووش ئاوای تـاريف کـراوة:    لةم دةقةی بةردةسيت ئثمة

  »دادةواين دةجووصثتةوة و ئاوا چاوي بة سةر خةصکةوةية.

مژارثکي لةمثژينة کة لة  -جةخت کردنةوة لةسةر بةذثوةبردين دادپةروةری 

ـ ـي پـانـووسينةکـدةق و ن ـ ـادشايان ـ   ؤمانـي دووچ ـ و -رث ـدا بـةدی دةک وو ـةک

لة » دادةوانيي پادشا«، باسی ياسای تايبةمتةندييةکي بژاردةی پادشايةتيي ئثران

، نـةک  ١دثنثتةوة يـاد  دةقة بزمارييةکانی دووچؤماين سةردةمي هةخامةنشييةکان

ـ ٢دا کؤن ةلة کتثبةکاين ذؤژگاراين هةر» و پارس ياساکاين ماد« ـ ـ. ئ ة ـةم تثذوانين

وجثية هةر شتثک بث و سةبارةت بة جةختثکي جياواز بث لةسةر دةوری  تازة و بةذث

حکوومةت، سةرلةبةری دةگةذثتةوة سةر کوورووش کة لثرةدا وةکوو ئاآلهةصـگری  

                                                                                                                                                  

هيچ ئاماژةيةک بة سةرينچاوةی ذةگـةزي و بـارودؤخي سياسـييان نةکــراوة، واژةی     →
و ئوومــان مانــدا کــة زيــاتر هــةردووکيان بةســتثنثکی گشــتی دةگرنــةوة، جثــی   گــؤتی

 ةر ماوة.توثژينةوةيان ه

ئاماژة بة دادةوانيـي پادشـا تـةنيا لـة چةنـد دةقثکـي دةگمـةنی زةمـاين حکوومـةيت           -١
  بة دةستةوةية: دا داريووش

Dar 53 (second year) and VAS III.151 (31 st year) from the North and UET IV. 
101, from the South. 

  ی پ.ز. لةم ژثدةرةی خوارةوةدا خراوةتةذوو:۸/۲۱۷دةقثکی تازةتری سةر بة ساصی 
J.N.Strassmaier "Arsaciden - Inschriften", ZA III (1888), no. 13, pp.137-9.  

  .و.][پوختة و کورتةی ئةم پةذاوثزة کراوةتة کوردی
ياسـای  «سـةبارةت بـة    ۱،۱۹ . هةروةها ئثستةر۱۵-۸،۱۳. ۱پثغةمبةر،  بذ: کتثبی دانيال -٢

بؤ زانيـاريي زيـاتر سـةبارةت بـةو مژارانـةی      ». کة هةصناوةشثنةوة و پارسةکان مادةکان
ــتثد  ـــة: ئؤمس ـــان پثکـراوة،بـذوانن ــادانةر « ئـامـاژةي ــي ياس ــگ » داريووش و کرالين

  .۳۰، ل »پاپريووسةکاين ئارامي«
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   نامؤچوود

شارستانييةتثکی بثگانة دةرناکةوث، بةصـکوو وةکـوو کةسـثک خـؤی     نةتةوة يان 

دادةگرث کة  نووسةری خةصةصة پث . ةک بة هی خؤيانی دةزاننکة هةموو الي دةنوثنث

لـة   دادةوانيي کوورووش، مةردووکي هان داوة هةتا فـةرماين پـةالمارداين بـابلی   

  چارةی بنووسث.

لثرةدا نووسةر ترووسکةيةکي شـاعريانة دةخاتـة زمـاين و بـة ذاوثژثکـی      

بةشـاين کـوورووش    ةکوو دؤست و ئاواصثک شانو دةدوث. مةردووک» مةسيحايي«

وا لـووزةو دةبةسـتث، دةصـثی ئـاوة بـة ذووبـاردا        دةبزوث و تثکذای سپای ئثران

دادةگرث و چةک لة خؤی دادةماصث. سةرةذای ئةمـةش   دةخوشث و نةرم و هثدی ذث

کة کـوورووش لـة نيزيـک     بؤمان دةردةکةوث لة ذووی ذووداونامةی نةبوونيدةوة

، هرووژمی برد و سپای ئثران بة سةرکردايةتيي کوورووش پثی نةناية بابل ئؤپيس

ی گؤتييايي بة سةرؤکايةتيي مريهةرمثةکةيان لةو شـارة  يبةصکوو هثزثکي سةرباز

ا وةژوور کةوتن. بةم شثوةية ئثمة بؤمـان ذوون دةبثتـةوة کـة نووسـةر بةئاشـکر     

بة دةرخؤنة دةکا، هةتا ذچةيةکي تايبـةت   ديزةذووداوة ذاستةقينةکانی مثژوويي 

دژايةتيي ناکا و ئةويش  کةس هيچخباتة بةذچاو: هاتين پادشايةکي ذزگاريدةر کة 

ذةوايـةيت ذادةپـةذثنث.   نبة فـةرمان و ذثنـوثنيي پـةروةردگار، کاروبـاری فةرما    

 ذووخـاين حکوومـةيت نةبوونيـد    بةذاسيت ناکرث بصثي کة خةصکي بابل بـةدص بـة  

ـ ـئةگةرچی هةتا ئثست» ذووداونامة«شادمان نةبوون. بذگةيةکي  ةر لثآليـي  ـاش ه

دا لثکبدرثتـةوة. سـةبارةت بـة     باری شادمانيي خةصـک  بةآلم دةکرث بةپثوةديارة، 

وذةمسي بةخثرهثنان و پثشـوازی و بيسـتين    ذث بةخشی کوورووش، چووين شادی

اندراوي پادشای نوثية کة زةق دةبثتةوة. بةشثک لةم تةدارةک و مةبارةکـةی  ذاگةي

ئةم ذووداوةی شاری بابل و دانيشتووانی، پريؤزبايي و بـةپريةوةچوونی تـةواوي   

و مةزن و ماقووآلين ئـةو هةرمثانـةش ديـار و بـةرچاوة.      ئةکةدخةصکي سؤمثر و 

ة بؤ کوورووش و دةيکةنة شادی و وو پاذانةجةماوةر بة ذووی گةشةوة دةکةونة نزا 
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چةپصةذثزاين بةخثرهثناين. کوورووش کةسثکة ئةوانی لة نةبوونةوة هثناوةتـةوة  

  .١سةر بوون و مان و ژيانی ذزگار کردوون

لةپذ کوورووش وةک يةکةم کةسی  ی جاذنامةکةوة،۱۲لثرةوة، واتة لة دثذی 

دا زؤر  کي شاهانةی دووچؤمانیدةقثلة بگؤ دثتة ئاخاوتن و دةماندوثنث. ئةم گؤذانة 

سةيرة، چونکة ئـةو شـثوازة ئةدةبييـةی کـة دةقةکـةی پـث نووسـراوة، السـا         

صـناگرث. دةصـثی بـةم کـارة دةيهـةوث ذووداوثکـی تـازة و        ةکردنةوةيةکي ئاوا ه

بث کة پادشـا جـةماوةری تـازةی     Šulmuهةنووکةيي بگثذثتةوة. ذةنگة ئةم کارة 

ـ  خؤی دةدوثنـث.   ـ ةرةتا بـةپثي  کـوورووش س ـ دووچةريتی ـن ـ ؤمانی بــ اسی ـــ

ـ  . ٢و بنة و بنةچةکةي خؤی دةکا اوبانگـن ـ ـئـةو ذاس ـ ـت وةک ـ ـوو داري ة ـووش ل

ـ ةی خـانـايـادشـةزی پـةر ذةگـث لةسـدا، پ وونـتـثسـی بـةردةنووسـب ؤی ــ

کة خؤشيان » نةبوو«و » بةعل«). هةروةها دةصث Zeru dárûša šarrutuرث (ـدادةگ

توويانة ببثتة شا. هةصبةت ئةمانة هةموويان کؤنباون. پاشان نووسةری دةوث، ويس

دةقةکة لةپذ هةصوثسيت خؤی دةگـؤذث و کـوورووش دةکةوثتـة گثذانـةوةی ئـةو      

                                                            

  دةربذينی ئةو هةست و سؤز و شادمانييةی لثرةدا بؤ پادشای تـازة هاتؤتـة بـةرباس،    -١
وذةمسـی   گومان ذةنگدانةوةی ذث بثگانةية؛ بةآلم بث بةگشيت لةگةص داب و نةرييت دووچؤمان

)؛ see Müller, königsritual pp.14ffشوثنی تثکـردووة (  تاج لة سةرناين پادشای ئاشوور
چونکة پادشا لة بةرچاوي مةزناين وآلت تاج دةنثتة سةری و لةسةر تةخيت دةسـةآلت پـاص   

دا دثن و پثی ذادةمووسن و چاوةشان لثی دةدةن و   دةداتةوة و ئةوانيش لة بةردةمی بة چؤک
ووهـةم  و د ۳۹و I ،۳۴(يةکةم پادشـايان، دا  هةصدةکةن. لة کتثبةکاين سةردةمي کؤن گؤرانيبثژان تثی

زوذنا لث دةدرث و دةبثتة چةپصةذثزان و قريوةقريوی شادی و خةصک هـاوار   )II ،۱۲پادشايان، 
 .Kantorowicz, Laudes regiae, pp. 76ffلـةم ژثـدةرةدا:   .» خودا پادشا بپارثزث... «دةکةن: 

and especially p.77.n.38.        باسی تةشـةنةی بـةربآلوي ئـةم داب و نةريتـة کـراوة و لـة ،
باسـی دةکـا،   » ذووداونامة«ينچاوةی ئاسياييشی کؤصدراوةتةوة. کةواية ذةنگة ئةوةی سةر

  بث کة پادشاي تازةشی پث بةخثرهاتن کراوة.   پارسی -دابثکی مادی
  ئةم سةرناوة تثکةآلو کردنثکی سةيری چةند سةرچةشن و منوونةية: -٢

Šar kiššati šarru rabû šarru dannu ša Bábili ša mát Šumeri u Akkadi šar kibráti 
erbetti. 
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ئةجنام داون و دةصـث: هـةتا ئثسـتا لـة کؤشـکی       کارانةی کة هةتا ئثستا بؤ بابلی

هثناوة؛ هثزةکاين زؤر بـة   ةردووکفةرمانذةوايةيت بنةي داناوة و زؤری بذوا بة م

ـ  و جووآلونةوة جواين لةگةص خةصکی بابل سـةر شـارةکاين    ةتی باصـي بـة  هثمناي

و ... . جـا هـةر بؤيـة      قةصةمذةوی کثشاوة و هةرچی وثرانةية نؤژةين کردوونةوة

دا  رةکةیمةردووک خثر و بةرةکةيت بة سةر خؤي و کةمبووجييةی کـوذی و لةشـک  

ش واتة پادشا و شازادة بووينة شوکرانةبژثری مـةردووک. ئـةم   »ئثمة«داذشتووة. 

ــاوةی  ــة«جثن ــةيةکي دووچؤ » ئثم ــة تةتةص ــانیل ــارثکي   م ــةيرة و ک دا، زؤر س

 بؤيـة وثـدةچث کةمبووجييـة    ،کة پادشايةک يةکةم کةسی کؤ بثنثنةکردةية  کةس

   کرابثتة پادشاي بابل.مري جثگرةوةیلةوث بووبث و وةک 

پاشان باسی تـةواوي فةرمانـذةواياين بثگانـة دةکـرث هـةر لـة دةريـای        

ان ــاکيـاج و پيتـب رانـة پادشای ئثـک» وارووـخ«ای ـا دةريـةتـذا ه»ةرووـس«

هثناوة. لثرةدا چةن دثذثک ذامووساين و سةريان وةبةر ونة پثوةردةگرث و هآتو لث

باسـی پادشـايانی خـاکی خؤرنشـني       اوة، بةآلم ئةوةندةی مـاوة تثکچووة و قرچ

قسـةيةکی کـؤن کـة هثنـدثکی خؤهةصکثشـان       ؛(ئامووروو) دةکا کـة دةوارنشـينن  

دادةنث،  يان ئةو شوثنةی کة کوورووش بة سةرزةميين بابلی پثوةديارة. قةصةمذةو

جاذنامـةی  «چةيةک لـة  ناوی چةند ناوبةرةودواذا ۳۱ی ذ. لة دث١سنووری ناذوونة

و  نيشانة تثـداچوون) هـةتا ئاشـوور    ۴يان  ۳لثرةدا «(دا ئاوا هاتوون: »کوورووش

». زاميان، مثتوورنوو و دثر هـةتاکوو خـاکي گـؤتی    ، ئيشنوونا،، ئاگادثشووش

تثدايـة و   نوة کـة پةرسـتگايا  شارثک ناويان هاتو تةواوي ئةم شارانة بة کؤمةصة

). ئةمـةش  (maháza (šaeber)ti Idiglat(: کةوتوونة ئةوبةری ذووبـاری دجيلـة  

نيشايةکي زؤر باشة بؤ ناساندن، ئةگةرچی ئثستا ئاشوور کةوتؤتة باصي ذاسـيت  

                                                            

 .۴۶، ل ، بذ: گالينگبؤ زانياريي زياتر سةبارةت بة پرسی عيالم -١
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. ئـةم شـارانة   ١دياری نـةکراوة » ئاگادث«ذووباری دجيلة و هةتا ئثستاش شوثين 

سةرلةنوث ساز و ئاوةداين کردنةوة و دةسـيت بـة    ون، بةآلم کوورووشوثران ببو

گؤذی بابةتةکة  دا هثنان. ئةگةرچی ئةم مةبةستة و هثنانة سةروذووی پةرستگاکانی

گرينگة و دةريدةخا کة حةشيمةتی ئةوبةری ذووباری دجيلة تةنکةی کردووة، بةآلم 

. ذةنگـة وثـذای نيشـتةجث    ٢دؤزينةوةی ئاماجنی گثذانةوةکةی لةم دةقـةدا دژوارة 

. پاشان باسةکة دثتة کرانةوةی جةماوةر، ئةم ناوچةية خرابثتة سةر هةرمثي بابل

. ئـةو  ئةکـةد سةر گثذانةوةی پةيکةری خودايان بؤ شارةکاين خؤيان لة سـؤمثر و  

. واوثدةچث نووسةر لثرةدا هةمووی لة بابل کؤکردبوونةوة پةيکةرانةی کة نةبوونيد

جـاری دووةم شـاآلو    سةبارةت بة کار و هـةنگاوةکاين کـوورووش دةدوث بـؤ    کة

  و سةرلةنوث ناوي دثنث. سةر نةبوونيد وه  دةباتة

واتـة کؤکردنـةوةی    ،نةکردة و ذةنگة ناهومثدانةی نةبوونيد  ئةم کارة کةس

و ذاگواسـتنيان بـؤ پايتـةخت،     بابلةوةپةيکةری خودايان لة شارة چاوناسةکاين 

دةبث مةبةستثکی لة پشت بث کة ئثمة ئةمذؤ سةروبةرميان بؤ ناچثتةوة سةر يةک. 

گومان ئةم هةنگاوة سةيرةی پادشا جگة لةوةی کة شوثنی کردؤتة سـةر نـاخ و    بث

بةری  بثدةرووين خةصکی ئةو شارانةی کة لة خرمانةی پشتيوانيي خوداياين خؤيان 

ش نةهاتؤتةوة. بـةپثي  »ئثزاگيال«سيت پثشةواياين ثکراون، لةگةص ويست و هةصو

کوورووش فةرماين داوة کة هـةموويان بگثذنـةوة    خودی جاذنامة و دةقی بةيتةکة،

 ؛سةر جثگای پثشوويان و ئةمةش نيشانةی گرينگايةتيي هةنگاوةکـةی نةبوونيـدة  
                                                            

، بـذ:  ئثستا کةوتبثتة ئةوبةری دجيلة» ئاگادث«بؤ ئةوةی لثمان ذوون ببثتةوة کة ذةنگة  -١
و بةشی پثش بةشی کؤتايي. سةرنج بـدةن کـة    ۸۷۴مثژووی سياسی، پةذاوثزی  ،ينکمةنبر

» ئةکـةدی «نـاوي دث. نـاوي کةسـثکي     A-gade kiئةم شارة هثشتا لة سةردةمي ئثمةدا بـة  
)A.GA.DÉ ki-ú-a :22) لةم ژثدةردا هاتووة:Cyr. 360  

کردنــةوةی ناوچةکــه بــه دســتی پادشــايانی  ئــاوةدانســةبارةت بــه کــار و هــةنگاوی  -٢
ــی ــادامز   هةخامةنش ــذ: ئ ــةی ئاوةدثری،ب ــانی ذايةص ــتةوةی و ذاکثش ــةکانی پش   ، ناوچ

  .۵۹بةغدا، ل 
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دةبث ئةوةندةش بزانني کة لة ذووداونامةدا بة کردارثکـي مـريی دانةنـدراوة.     بةآلم

ی »جاذنامـة «و » ذووداونامـة «و » بـةيت «واوثدةچث ئـةو تـةم و مـژةی کـة لـة      

ذووداوانةوة، بؤ حةشـاردانی کـارثکی کافرانـة و     دا هةية لة بابةت ئةم کوورووش

وداياين گرتؤتةوة. ذةنگة ديين دووچؤمانی و داوثين خ هسووکايةتييةکي گةورةن ب

دا هةوصي داوة هةتا  مثژوونووسانی دينی اليان وابث کة نةبوونيد لةوپةذی ناهومثدی

تةواوي هثزی خوداياين بآلوي قةصةمذةوی خؤی لة پايتةخت کؤ بکاتةوة و بابليان 

 ئاقصمةندانبةآلم ئةم بؤچوونة لثکدانةوةيةکي خاوة کة السای شثوازی  ؛پث بپارثزث

وة و بؤ پاساوي ذوانگةی تازةی ئةمذؤيي دةخرثتة بةرباس. ئةم لثکدانةوةية دةکاتة

ناتوانث هـان و هةناسـةی پثچـاوپثچی کةسـايةتييةکي وةکـوو نةبوونيـد ذوون       

 و ةی بتوانث جةماوةری شارة تازةگرياوةکان پثمل بکـا وبکاتةوة. کوورووش بؤ ئة

تةواوي پةيکةرةکان بةرنةوة  ثشانةدا هةنگاو هةصثنثتةوة، فةرماين دارلةو وآلتة پة

ة بؤ ئةم هةنگاوة کة زياتر سةرووی تةتةصةيان و. دوايني نزا و پاذانة١جثگای خؤيان

و نةبوو تکاکار  بةعلپث دةذازثتةوة،ذووی لةو خودا گةذاوانةية هةتا لة بةردةرگای 

انة وشة بة وشـة  بپاذثنةوة. ئةم دثذ بن و تةنانةت بؤ کوورووش و کةمبووجييةش

خةصةصـةکة   بةرةودواذيز کراون، بةآلم هةصوةريون و چاک ناخوثندرثنةوة. لثرةوة 

زؤر شکاوة و تةنيا لثرولةوث چةند نيشانةيةک وةبةرچاو دثن. وثدةچث کة پادشا 

پةرستگاکاين ئةم خودايانـة،   باربووی وةکوو هةميشة، چةندين دياريي تايبةتی 

                                                            

ذاگوثزراين پةيکةری خودايان ئاوا گثذدراوةتةوة: لـة ساصـي دوازدةهـةمي پادشـايةتيي      -١
دا بةذثوةچوو؛ بةآلم خوداياين ماراد و  نوث لةوپةذی جواين خؤی نةبوونيددا، جثژين ساصی

» سـةروو و خـواروو   بـابلی «گيشن و ئـةو خودايانـةی کـة لـة دةقةکـةدا بـة خودايـاين        
). iii-1-2، کؤتا (...) و سيپار، هاتنـة شـارةوة (  ناسثندراون، بثجگة لة خوداياين بؤرسيپا

و  ) باسی پةيکةرةی خـودای ئيشـتاری ئـوورووک   ۳اين هةمان ذيزدا (ذيزی لة دثذة شکاوةک
ذةنگة باسـی ذاگـوثزراين    ذةنگة خوداياين سةرزةميين دةوری دةرياش کرابث. ئةم مةبةستة 

ی هةمان ۲۱پةيکةرةکان بث لة ساصي ذابردوودا کة لة بذگةی سةرةوةدا باسی کراوة. لة دثذی 
 بةبث وردةکاری گثذدراونةوة.  » خوداياين بابل« ذيزدا گةذانةوةی
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دةسـتةوةن و    و پةرستگاکان بة گةی ئاوةداين لة بابلکردبن. هةروةها هثندثک بةص

  .١ذثزيان لث گرياوة

ــوور  ــاوي دؤزراوةی ئ ــةيةکي زؤر قرينج ــةم  خةصةص ــةقامگريبووين ئ ، س

، کاکصةکةی ماوه . ئةوةندةی خةصةصةکة بة بةرييةوةثومةرجة دينيية دةسةملثن هةل

م باسی پادشايةکي بث ناو کـة پةيکـةرةکان   بةآل دةچث،بةصگةنامةی ئةوتؤ  وةکوو

  کوورووشة. ی لةدةگثذثتةوة شوثين پريؤزی خؤيان، ذاست مةبةست

ئةو بةيتة سةيرةی کة ئثمة زؤر جاران ئاژةمان پثکردووة، زانياريي زياترمان 

لةو بارةدا دةخاتة بةردةست. کاتثک لة ذيزی شةشةمی دةذوانني، ذسـتةی يةکـةم   

ذووداونامـةش  » کـرد.  ديـاری  رووش)ی بؤ دانيشتوواين بابلئةو (کوو«ئاوا دةصث: 

ةيةکي ئةوتؤی تثداية. کاتثک مژاری دواتر دثتة گؤذ، کوورووش دةورثکي تازة ئاماژ

دا بؤخنؤشکةرةی سـووتاندووة و بـة    دةگثذث. دةصثن ئةو پادشاية لة ذثی خودايان

دوو کردارةی کة بـؤ نـةزر و    فةرمانی وی خثر و خثرات زيادي کردووة. بکةری ئةو

نثو پادشـايانی   سةربذيين مةذ و گا دياری کراوة، خودی پادشاية. ئةم کارة کة لة

دا نابةجثيـة و سـةربذينی    نةکردةية، لة نثـو ئثرانييـةکانيش   دا کةس دووچؤمانی

بثژ بـة سـةر    ئاژةآلن کارثکي قثزةونة. بةپثي دةقةکة واديارة خةياصي کابرای بةيت

دا  چونکـة دةقةکـة لـة کؤبوونـةوةی دينـی     دا زاص بووة، لثکدانـةوةی  تثگةيشنت و

خوثندراوةتةوة و نةدةبوو مةبةسيت ئاوا ناخؤشی تثـدا بگوجنـث. پاشـان ذةنگـة     

ذاست نـةبث، ئةگـةرچی    دا شئاماژة بة سوژدةی کوورووش لة بةرامبةر مةردووکي

  پثيان ناخؤش نةبووة. خودي بابلييةکان

ـ  ثک کة پاشان دثتة ئاراوة،بابةت ـ  ـکاری ئ  ة بابـل ـاوةدانيية. کـوورووش ل

دا گةآلصـةي بـةجثماوی    شوورة و ديواری بـةرز و پتـةوي ذاکثشـان و لـة ذاسـتی     
                                                            

دا تـةواوی   دوکتؤر پی.ئاذ. بثرگثر پثی ذاگةياندم کـة توانيويـةتی لـة کتثبةکـةی خـؤی      -١
يةکاين جاذنامةکةی کوورووش پـذ بکاتـةوة. ئـةم بةرهةمـةی بثرگثـر لـة ژثــر         بؤشايي

 بابلی. ةکاين فةرمانذةوايانی نوثداية و سةبارةتة بة تثکذای بةردةنووس و تةتةص چاپ
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نةسسةری دووهةمي تةواو کرد و قةآل و قاميةی ديکةشـی پثوةهةصـچين.   دنةبووکة

، لةو جثيانة ١دةگرت ثکيانهةرمثفةرمانذةواياين دواتری ئثراين ئةگةر پايتةخيت 

ئةم قسـةيةش دةبـث    هةر بؤيةخؤيان لة سازکردين شوورة و قةآليان دةپاراست، 

بةآلم دةبث لة بريمان بث کة کوورووش ديواری ئوورشةليميشـی   ؛گومانی لث بکرث

ی کارثکي ئـةوتؤی دابـث و لـة وةفـاداريي     يکةصتة کردةوة. ذةنگة کوورووش بةصثن

دصنيا بووبث. لة بةشثکی بةيتةکةدا باسی ئةو سـةوةتانة   خةصکي هةرمثثکی گرينگ

دةکرث کة کوورووش گصةسوورةيان پثدةکثشث بؤ سازکراين شوورةی شـار، بـةآلم   

نابث مةبةستةکة وشة بة وشة و ذواصةتييانة مانا بکرثتةوة، چونکة ئةوة هةوثنثکي 

نووسـةر  باشة کة دةتوانث بةردةنووس و تةتةصةکاين شاهاين کـؤن پثشـان بـدا.    

ئـاخري   هةصگرتؤتةوة. لـة چؤماين  وثنةی لة کار و کرداری پادشايةکي بةدينی دوو

بةيتةکةدا پث لةسةر ذوانگةی ذزگاريدةرانةی کوورووش دادةگريثتـةوة. ژيـان لـة    

ـ ذسةردةمي پادشايةتيي نةبوونيددا، وةکوو ژيان بووة لة بةندخيانةدا. جا ةی ـنام

  بة مةرگ و ژيانةوةی دةشوهبثنث. ري پث لث هةصدثنث وـاتـوورووش زيـک

ــار و چــاالک  ــةواوي ک ــان، ت ــي کاهين ــة يسرشــتی چةپةص ــوورووش ل ي ک

دا دةباتةوة پـاش و وای دةنوثنـث کـة هـةر     »ئثزاگيال«کرانةوةی پةرستگای  ننؤژة

ـ    کردبووی و هةر ئاص کارثکي نةبوونيد ةو وگؤذثکي بة سةر پةرسـتگای هثنـابوو، ئ

هةمووی هةصوةشاندةوة. تةنانةت ناويشی کوثر کراوةتة کة نةزرينـةی داوة. بـةم   

بثژ دةپةرژثتة سةر ئةو مةبةستةی کة دةقی جاذنامـة باسـی    شثوةية کابرای بةيت

کردووة، بةآلم دثذةکاين پثشةوةی فةوتاون. لثرةدا دةسـت دةکـرث بـة ژمـاردين     

امي داون و نووسراوة کة نةبوونيد ديين کؤنباو ئةجنئاواتةکاين نةبوونيد کة دژی 

ئثزاگياليةکي الساکراوةی لة نيزيک پةرستگای ذاستني ساز کردبوو. ئةم قسـةية چ  
                                                            

پادشـا هـةر لـة    «ئـاوا دةصـث:    ، دةربارةی ئةردةشثر۱۳، ئايةی ۴، بةشی کتثبی عةزرا -١
ئثستاوة لثی ذوون بث، ئةگةر ئةم شارة ساز بکرث و شوورةی تةواو بث، الدينانة و بـاج و  

  .»بار دةبث... دا پادشا خةسار پيتاک نادةن و لة ئاکام
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ذووداونامـةي  «گومـان دةچثتـةوة سـةر تـاوانثکي کـة لـة        وابث و چ وانةبث، بث

 . لـةم دةقـةدا نووسـراوة کـة سـارگؤن     دا، دراوةتة پاص سارگؤين ئاگادث»وايدنثر

ـ ـرد و تـاز کـس» دژة بابلثکي«ؤی ـي خـةختـپايت یةدـةکـئةرةوذووی ـب ةی ـؤص

 خوثنةرةوةيةکیلث ئةستثندرايةوة و پادشايةتيي دنيای خؤی دؤذاند. کةواية هةر 

  تؤمةتبار کراوة.پث  ژير سزای ئةو تاوانةی لث ذوونة کة نةبوونيدی

ذازی نةبوون. ئةو  بة هةصوثست و هةنگاوي دژی نةبوونيد ئثزاگيالاين کاهين

دؤزراوةتةوة و پثشتر بامسان کـردووة،  » ئوور«بة شکاوی لة شاری  که خةصةصةی

ئةم مةبةستةی لث هةصدةکذث. ئةم بةصگةنامةية قسةی کوورووش وا دةگثذثتةوة هةر 

ي بة باآلی بذاوة. تةتةصـةيةکي  يةوة بةرگی پادشايةت»سيس«لة سايةسةری  دةصثی

کاتثک خودا «[کة لة پةرستگای ئةم خودايةدا دؤزراوةتةوة ئاوای لةسةر نووسراوة: 

] و ؟] بةسةری کردمةوة و هةصيبژاردم هةتا [ببمـة پادشـای وآليت بابـل   = مةردووک

 ١مانگي ئامسان و دنيای ژثرينی لةگةص هثمـای [ئةسـتثرانةی]  خةصکةکةی ، سني، 

خؤی و چوارقوذنةی جيهاين خةآلت کـردم و منـيش خودايـامن گثذانـةوة شـوثنة      

نةکةوتؤتـة  «دا بةذوونی ناوي »ذووداونامة«ئةگةرچی لة .» پريؤزةکاين خؤيان... 

يـد  نثو ليزگةی ئـةو پةرسـتگايانةی کـة پةيکـةرةکانيان بـة دةسـتووری نةبوون      

بـةآلم   ؛ لـة قةصـةم کـةوتبث    هةصکةوت بةذاگوثزرابوونة پايتةخت، کةچی وثدةچث 

ي ئةم دةقة لةسةر گثذدرانةوةی خودايان، نيشاندةری بايةخي يهةصوةستةی تايبةت

سياسةيت دينيي کوورووشة. تةنيا لة نثو کـاول و هةرةسـی پةرسـتگةی ئـوور و     

ـ    ئوورووک لةسـةر نووسـراوة.    نـاوي کوورووشـيان   ةخشـتةی وا دؤزراونـةوة ک

چوار دثذی . دوو تةتةصةی ٢اس لة ئوور دؤزراوةتةوةبدرثژترين دةقی خشتينةی بةر

ـ ئيئان«هی ئوورووکن و لةسةريان نووسراوة کوورووش ئاخرين پادشاية کة لة  » ان

                                                            

  نووسيين نثو قوالپةکان نووسةر زيادی کردوون.و. -١
2-UET I,58,No - 194 and Pl. 48 and W. 
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ةنايـة و ئـاوای   پثچ و پ . دةقی خشتةکةی ئوور نائاسايي و بث١کرد ذةی بة قوذپثمة

ـ ـيـای جـوورووش شـک«تثدا نووسراوة:  ـ šar kiššatiان (ـه ـ ـای ئـ)، ش ان ـانش

(wr. Aššan)وآلتـاين  : مةزنةئيزةدان تةواوي ، شای ئانشان، کوذی کةمبووجيية

لةسـةر دوو  » انيان] باربووی من کرد و من ژيامن لةسةر زةوي هثور کـردةوة. ه[جي

مـن کوورووشـم، پادشـای    «اسثنث: نخشتةکةی ئوورووک کوورووش ئاوا خؤی دة

، کــوذی ٢م ســاز کــرد»ئثزيــدا«و » ئثــزاگيال«ئــةو کةســةم کــة گــةالن ، تــةواوی

  ».کةمبووجيية، پادشای بةدةسةآلت

دا خـؤی بـة    هيچکاميان ئةگةر وردبنةوة بؤتان دةردةکةوث کة کوورووش لة

بةپثی سةرچاوةکانی خةتی بزماری، کوورووش تاقانـة   ناودثر ناکا. پادشای بابل

شای ئثرانة کـة بةپثچةوانـةی جثنشـينةکانی هـةر ناکةوثتـة شـوثن سـةرناوة        

. کةوايـة  داذثژراوةکانی بازنةی حکوومةت و ئاوا ذثبازثکي ديکةی ذةچاو کـردووة 

ی کتثبـی پـريؤز و   دميةنی کوورووش بؤ ئثمة هةتا ئةندازةيةکي زؤر لةگةص ئـةوة 

سةرچاوة کؤنـةکان وثنايـان کـردووة، يـةکتر دةخوثنثتـةوة. پثکـةوة سـازان و        

سياسـيية تايبةتةيـة کـة لـة      بوونی ئةم ژثدةرانة، لة سايةی ئةو بارودؤخة ذثک

دا لة سةرتاسةری ذؤژهـةآليت نيزيکـي کـةونارادا،     جةنگةی دةرکةوتين کوورووش

وکةوت و ئاکاری کة وةکـوو   يةيت و هةصسيان سةبارةتة بة کةساباصي ئةنگاوتووة

دا ذةنگي داوةتةوة. ئةوةی  سةرکةوتة و فةرمانذةوايةک نواندوويةتی و لة ژثدةران

وثنةيي کوورووش بة هؤکاری سةرةکيي ئةو گةشةية دابندرث کة  ذاسيت بث دةبث بث

دامةزراندنی ئيمپراتؤريي هةخامةنشي بة شوثنةوة بوو. لة توثژينـةوةی ناسـينی   

دةبث لة بريمان نةچث کة جياوازييةکي زؤر هةية لـة   دا، سکةوتةکاين کوورووشدة

دا. کـوورووش وةکـوو ذزگاريـدةرثکي     نثوان کـوورووش و کةمبووجييـةي کـوذی   

                                                            

1-UVB 1 (1928/9), 63 and pl, No. 31 and see D.E.Hagen. "Keilschrifturkunden"  p.257. 
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 خؤشةويسيت هةموو نةتةوةکان دةوری گثذا، بةآلم هةر دوای نةماين و لة زةمـاين 

ةنةتةوةيي داری لةسةر کةمبووجييةدا ئةوةی ذستبووی بؤوة خوری و پثکهاتةی فر

بـة زةبروزةنـگ تثکـةوت و تؤصـةی لـة جـةماوةری        بةردی نـةما. کةمبووجييـة  

بةرفةرماين ئةستاندةوة و بةرةو سةردةماين ئةو مريانةی پثشووی گثذانـةوة کـة   

ـ ـخؤشی و بة شادمانی ل تازةبةتازة و بة ـ ـة ژث ـ ـةخسيـری يـر ني ـ ـري ةوان ـي ئ

  .١دةرباز ببوون

  
  کةمبووجيية :ب

ئةو سةرچاوانةی کة بة خةتی بزماری نووسـراون، مةبةسـتثکي ئـةوتؤيان    

تثدا نيية. تةنيا جارثک لةسةر خةصةصةکة ناوي وةکـوو   سةبارةت بة کةمبووجيية

دا »ذووداونامةي نةبوونيد«هاتووة و جارثکيش لة دةقی  شازادةی جثگرةوةی باوکی

بـةآلم چونکـة ئـةم بذگةيـة زؤر      ؛بـةرةودوا)  ۲۴، دثـذی  ۳ناوي درکـاوة (ذيـزی   

نةکردؤتـةوة. لةبـةروةی بةصـگةنامةکان     مثژوونووسان اليةکي وايان لـث  شثواوة،

بدرث هةتا لة ذثگای باس و لثدوان  وبآلون، من الم واية پثويستة هةوص يةکجار پرش

کوثربوونةوةی دثذةکان، بـواری   و جثگای شکان و دةربارةی پذکردنةوةی بؤشايي

بکـرث، هـةتاکوو دةقةکـة بـة      شسازکردنةوةی وشة نةماوةکان خـؤ  دؤزينةوة و

ذادةيةک هةصة و پةصةی هةصبگريثتةوة و سةرلةنوث خبوثندرثتةوة و مانايةک بـة  

دةستةوة بدا. لثرةدا وةرگثذاين وشة بة وشةی بذگةکة دةخرثتة بةرچاوان کة ئـةو  

ب): لـة  ۲۴، دثذی ۳بؤچوون و نوقآلنة پذ کراونةوة: (ذيزی  انةی تثداچوون بةجثي

    ،ووش]ردا)، کةمبووجييةی کوذی کوو[نيسانووذؤژی چوارةمي (مانگی 

  

                                                            

خايةين حکوومـةتی بـةرديای    کثشةية دةگةذثتةوة قؤناخی کةمسةرچاوةی کؤبةندی ئةم  -١
  درؤينة کة بناغةی ئيمپراتؤريي کوورووشی لةرزاند. بذواننة الپةذةکاين دواتر.



  نامؤچوود ةل ناکةييشنةماخةه يتةمووکح ةب تةرابةس يلباب يناکةمانةگصةب/  ۶۴۸
 

  ): کاتثک ئةو ذؤيي بؤ [پةرستگای]۲۵(ذيزی 

É.NIG.PA. KALAM.MA.SUM.MU,the É.PA 

  داية... .]کاهني نةبوو وةکازی پادشايةتی [داية دةسيت يان نةي

(!)، [ئيزن درا يان نةدرا کة لةبةر جلکي عيالمی): [کاتثک] ئةو هات، ۲۶(ذيزی 

  دةسيت بگاتة] دةستةکانی نةبوو.

  [کوذی شا(؟)] X): [تريةکان] و نثزةکان [دوو نيشانة کةوتوون] ۲۷(ذيزی 

  بؤ خزمةت (؟)[دووسث نيشانة تثداچوون]

 اچوون] خـودای نـةبووی پةرسـتگةی ئثـزاگيال    ): [سث نيشانة تثد۲۸(ذيزی 

 بـةع  وذیـو ک ةعلـبودای ــةرامبةر خــلة ب XXXدا)  وذةمسثک گةذايةوة (لة ذث

  خراپ بووة.) ۴، دةسپثکی ذيزی ۳چوار نيشانة کةوتوون]. (کؤتاييی ذيزی  ؛[ل

ری ذاسـت کذاوةتـةوة. لـةم دثـذةدا لـةب      ۲۶لةم وةرگثذانةدا تـةنيا دثـذی   

، چونکـة  lu-bu uš-tu 4ئاوامان نووسـی: (!)   lu-bu-uš-biمانای  دةستةواژةی بث

دةنووسرثن. زؤربةی ئـةو   رت) وةکوو يةکbi and tu4سةرةتای هةردک نيشانةکة (

جثيانــةی شــکاون داکــووژاين ذســتةکان دةگرنــةوة و تثکخرانــةوةی گةوگــةوي  

وةی دةربـذين زؤر کـورت و   دا دةخا، بةتايبةت کة شـث  گثذانةوةکة بة سةر دژواری

تثکچذژاوة و کار بة لؤگؤگرام کراوة، ياين هثمای وشـةکان هـاتوون. مـن بـةپثی     

لثکدانةوةی خؤم پثم واية دةکرث ئةو جثيانةي بةتاصـن بـة هثنـدثک نيشـانة پـذ      

ة، وبةآلم سةرةتا پثويستة لة شوثن و سـةردةمي ئـةم دةقـة ورد ببينـة     ؛بکرثنةوة

ذاکثشن  شکاوانة، هةصگری بةسةرهاتثکي گرينگ و سةرنج گومان ئةم دثذة چونکة بث

کـةرةوةکان تـةواوثک پذبايةخـة. شـوثين ذووداوةکـة       کرانةوةيان بؤ شی کة ساغ

. ناوي سؤمثرييانةی ئةم پةرستگةية ئاواية: لبپةرستگةی بةناوبانگي نةبووية لة با

É.NIG.PA.KALAM.MA.SUM.MU ســةری کــة لــة تةتةصــةی نةبووکةدنةس

) بـة شـثوةيةکي   VAB IV. 128. IV 18ffدا ( ذؤژهةآلتی دووهةم لة کؤشکی هيندی
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چونکة نةبووی مةزنةوةزير، وةکـازی پادشـايةتيي ذةوای   «شياو ئاوا نووسراوة: 

 ،ذةوای تةواوي ئةو ناوچانةی خةصـکيان تثـدا دةژی  نداية دةستم هةتا ببمة فةرما

ــن[ ــة با ]م ــةوم ل ــة پةرســتگاکةی ئ ــردةوة) ک ــؤژةن ک ــل (ن ــوترث):   ب ــی دةگ (پث

É.NIG.PA.KALAM.MA.SUM.MA   واتة ئةو جثگايةکی کة لـةوث وةکـازی ،

لةسـةر   هـةروةها نةبوونيـد   »فةرمانذةوايةتيي تـةواوي وآلتـان درايـة دةسـتم.    

ر و ) ئـاوا باسـی دةو  VAB IV.278,VII 23ff( بـةردةگؤذثکي دؤزراوةی حـةرران  

ــا:    ــتگاية دةکـ ــةم پةرسـ ــةخي ئـ ــتگای    «بايـ ــو پةرسـ ــة نثـ ــن چوومـ مـ

É.NIG.PA.KALAM.MA.SUM.MUوومةتثکي ـوو حکــــــــةبـةوث نـ،لـــ

دوورودرثژی باربوو کردم و وةکازی دادةواين داية دةستم، ئةو وةکازة ذةوايةی کة 

ئـةم کـارة هـةروةک    » پةرة پث بدةم. ]خؤم[دةسةآليت پثهةآلبردم هةتا قةصةمذةوي 

، نيسـانوو واية کة چوارةم ذؤژی مانگي  وذةمسي تاج لة سةرناين کةمبووجيية ذث

زايني، لة پةرستگةی نةبوو ئةجنامي دا. کةمبووجيية  ی پثش۵۳۸ی مارسی ۱۵واتة 

بةآلم بـةم   ؛ بوو له جثژنی ساصي تازةداوةکوو پادشای بابل، بةشدار يةکةم جاربؤ 

 ذووی داوة، چونکة نووسـةراين ذووداونامـةکاين بـابلی    بؤنةوة ذووداوثکي ناباو

  نةيانويستووة هةروةک جثژنثکي ئاسايي باسی بکةن.

پثی ناية پةرستگاوة چ ذووداوثک قةوما؟ سةرةداوی ئةم  کاتثک کةمبووجيية

ـ  دا خؤی حةشار داوة کـة بـةو ذثـک    ذووداوة لة دةستةواژةيةکي کورت ةوةی کردن

؛ جا چونکة کاهيين نـةبوو،  »لةبةر جلکی عيالمی«سةرةوة، مانای لث پةيدا دةبث: 

ی دراوةتـة دةسـت پادشـا،    يخوداين ئةو پةرستگايةی کة لةوث وةکازی پادشايةت

وپثـک بکـرثن: کةمبووجييـة بـة      بکةری ذستةکةية، دةکـرث وشـةکان ئـاوا ذثـک    

رستگا، کاهيين گةورةی پةرستگا ئةم جالنةی بؤ وبةرگی عيالمييةوة هاتة نثو پة جل

نةداية دةستی. کةواية ئـةم   ييوذةمسة بة شياو نةزاين و وةکازی پادشايةت ئةم ذث

چـوارةم   لـة «) دةبث بة پارثزةوة ئاوا خبوثندرثتـةوة:  ۲۶تا دةگاتة  ۲۴دةقة (دثذی 
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ايـة  ) [نةدNÍG.PAوةکازی پادشـايةتی ( کاهينی نـةبوو  É.PA)دا نيسانووذؤژی (

وبةرگي  هةر لةذثوة [دةرکةوت] کة ئةو [ناتوانث] بة جل چونکه دةسيت يان وثی دا]

  وذةمسةکة] بث. بةشاين خودای نةبوو بةشداری [ذث عيالمييةوة، شان

 Kî illikuکردنةوةی ئةم ذستةية لثرةدا خؤی دةنوثنث:  گرثی سةرةکيي ذاست

ات دةبثتةوة. جارثکيـان  (کاتثک گةيشتةجث/ هات/ ذؤيي)، چونکة سةرلةنوث دووپ

بةئاشکرا بکةرة و کردارةکة ئاماژة بة هاتين ئةو  دا کاتثک کةمبووجيية۲۵لة دثذی 

شـکاوةکةی دثـذی    دا، بکـةر لـة  ۲۶دةکا بؤ پةرستگا. لة جاری دووهـةم و دثـذی   

پثشوودا، تثداچووة. ئةم بکةرة هةم دةتوانث کاهني بـث و هـةم کةمبووجييـة. لـة     

دا وثدةچث شازادة بث، چونکة لة دثذی پثشـوودا کةمبووجييـة نـاوي     گای يةکةمني

هاتووة. ئةگةرچی جثگا شکاوةکة ذةنگة کردارثکي ديکةی تثدا نووسرابث. هةروةها 

بةرکاری ذاستةوخؤی کردارثکـة کـة کـابرای کـاهني     » وةکازی پادشايةيت«چونکة 

دةسيت بـث. وثـدةچث   » داية«ةم و ه» نةيداية«دةبثتة بکةری، ذةنگة کردارةکة هةم 

دووهـةم کاتثـک مانـای بـؤ پةيـدا دةبـث کـة         کرداری يةکةم هةوتر بث. کـرداری 

بةشـانی   کةمبووجيية هثمايةکي درابثتة دةستی، بةآلم خؤ ئةو ئيزين نةدراوة شان

) (KÎ illikuدةسـتةواژة  دووهـةم  پثويست بؤ نةبوو ببزوث. هةصبةت ذةنگة بکةری 

بن، بةآلم ئاوا زياتر بة دصةوة دةنووسث، چونکـة ذووداوةکـة   لةم دووة نة  هيچکام

پثشـنياری منـة وای    کةس دةوری تثدا دةگثذث. ئةو وةرگثذانةی کـة  بةئاشکرا دوو

بـةآلم ئـةوةی ذاسـتی بـث      ؛کةمبووجيية بکـةرة دادةنث کة لة هةردک شوثنان هةر 

هني لـة  کـا ةر دةمثنث و جارث بؤمان ذوون نابثتةوة، چونکـة دةکـرث   ـکثشةکة ه

ی دابثتة دةست کةمبووجيية هةتا ئامـاجنی  يبةردةرگای پةرستگا وةکازی پادشايةت

بةشاين  وذةمسةکة وةدی بث، بةآلم ذثگای نةدابث وةژوور بکةوث و شان سةرةکيي ذث

  پةيکةری نةبوو ذاوةستث.
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دا پادشا هثمای فةرمانذةوايـةيت   بةپثی گرميانةکةی ئثمة، لة جاری دووهةم

دةذوا. ئـةو   بـةعل بةشاين پةيکةری ئةو خوداية هةتا پةرسـتگةی   نوةردةگرث، شا

خودايةی کة هةر ئثسـتا لـةو کؤبوونةوةيـةدا ذةوايـةتی داوةتـة پلـة و پايـةی.        

لـة  » qáté sabátú«وذةمسة بة هةر مانايةک بـث، زاراوةی   بةذثوةچووين ئةم ذث

هثز بـؤ   ان بثبةشان ذؤيشنت/ ياريدةداين کةسثکي نةخؤش ي شان«دةبثتة دا  ذاستی

کـة بتوانـث    وثنةية بؤ پادشـای بابـل   ئةم کؤبوونةوةية شانازييةکی بث» ذؤيشنت.

نيزيک ببثتةوة. ئةم خوداية لة جثژنـی ساصـي تـازةدا    ذاستةوخؤ لة کؤتةصي خودا 

بوونةوةی ئةم کةلثن و قوژبنـة   ية. بؤ ذوون»نةبوو«وذةمسةدا  و لةو ذث مةردووک

ـ  ةبث لة درثژةی ذووداوةکة خورد ببينةوة کةد وو ـبةداخةوة لةچاو دثذةکاين پثش

  زؤر شپذثوترة.

پثويسـتة ئـاوا   » تريةکان و نثزةکان لة [...] : «۲۷ی دثذی يةئةم دةستةواژة

ـ  ئةو (کةمبووجيية«ساغ بکرثتةوة:  ان کاهينـان)  ـ)، يان ئةوان (خزمـةتکارةکاين ي

وبـةرگي دابـی عيالمييـةوة     گرت]، (چونکة ئةو بـة جـل  وةر لثانيان [نثزة و تريةک

ئةگــةر ئاوابــث، واديــارة کةمبووجييــة شــتثکي وةرگرتــووة، يــاين ». هــاتبوو)

وبـةرگی شـةذکةرانةی ذةنگـي     دا گرينگتر لة جل وذةمسي دينی بةشداربوونی لة ذث

شازادةی «يةن: داوةتةوة. دثذةکانی دواتر کة زؤر تثکچوون، هةصگری ئةم لثکدانةوة

بـؤ  [و ذؤيي] وذةمسي تايبةيت نةبوو ئةجنام درا  تاجدار (؟) چووة خز[مةتی]... ذث

هثنا و بة سوژدةدا  نوثژی بةجث بةعلو کوذی  بةعلبةرةوذووی  [شازادة(؟)] ئثزاگيال

 ی کة المان واية دةکرث بة دةستثوةردان مانـای يةوةکوو ديارة ئةم بذگة» کةوت(؟).

وذةمسـةکاين   وةربگريث، کؤمةصثک زانياريي زياترمان سةبارةت بة دميةن و ذث لث

جثژنةکانی ساصي تازة و بةشداربووين پادشـا دةخةنـة بةردةسـت. واديـارة شـا      

دا گـةذاوة هـةتا    گثـذانی بـة پةرسـتگاکان    بةشانی کؤتةصي خودای نةبوو بـؤ  شان

لثرةدا دةبـوو پاتشـا   ة. علبةبيگةيةنثتة پةرستگای سةرةکي کة نشينةگةی خودای 
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و نةبووی کوذی بووبا. ئةم  بةعلبةشداری کؤبوونةوةی پةرستين خودای شار واتة 

کؤبونةوةية لة ذووداونامةدا بةئاشکرا وةکوو تةواوکـةری جثژنـةی ساصـي تـازة     

 ۱۲۷، ل ناژناد -وو ووريلثکدراوةتةوة. ئةم مةبةستة لة دةقة دينييةکاين دواتردا (ت

ةنگي داوةتةوة. هةردک جاران شا هةر بةو شثوةية دثتة ئثزاگيال هةتا دا) ذبةرةودوا

وو ووريت ی ری (سلؤکي)ـي دواتـبةآلم بةپثی دةقةکان ؛نةبوو بؤ ديداری باوکي بةرث

دا ذوو دةدا، واتـة کاتثـک    ن، ئةم کار لة ذؤژی پثنجةمی جثژنی ساصی نوثاژدان -

ة جث. ئةوسـا خـؤراکی پـريؤزی    نةبوو بة سواری گةمثی پريؤزی ئثداحثدوو دةگات

ـ پثشکةش دةکرث و هةر دةستةوبةجث ئةم کـارة پادشـاش دةگرثتـةوة (ت     -وو ووري

گومان پاشان لثرةوة هةتا ئثزاگيال نةبوو بـةذث   ). بثبةرةودوا ۴۰۹، ۱۴۳، ل ناژناد

ی وذةمسی بةخشينی وةکازی شايةت ذث» ذووداونامةی نةبوونيد«بةپثی دةقی دةکا. 

دا ذووی داوة. من نامهـةوث زؤری   بذينی بؤ ئثزاگيال لة ذؤژی چوارةم بة پادشا و ذث

هةصثنم و ئةم ناتةبايي و دژايةتييانة پثکةوة بسازثنم، چونکة پرسـثکی تـر    پث لث

هةية کة دةبث چارةسةر بکرث. داخوا ئاکاری کةمبووجيية، هةوصـثکي بةئانقةسـت   

مةيليي شازادة گةذاوةتةوة سةر  ةوة پاش؟ يان بثديين بثگانة بةرثت دابینةبوو هةتا 

 هةسيت هاوهةنگاو نةبوون لةگةص کولتووری نةتةوةيةکي بةزيو؟ يان تةمةنی الوی

ومةرجی تـازةش پاصـي پثوةنـاوة؟! لةبـةروةی      شازادةی هةصخليسکاندووة و هةل

و وثـذای بـاوکی چووبـث،    ئةگـةر بثتـو   ماوةتةوة، شازادة ماوةيةکي کةم لة بابل

 بةشداری گرميانةی ئاخری وثناچث وابث. جصةوکثشاين دينی لة بابل کة خؤيان بة 

ــةکان ــی ئثرانيي ــاين   چارةنووس ــدن و ذاهثن ــت پةروةران ــی، نةياندةويس دةزان

  وکووذيي شازادة، سةرنةکةوتووبث.  کةم بث

جثـی خؤيـةيت و ذةنگـة     لثرةدا کثشةی سووکايةتيي بةئانقةست هـةر لـة  

ةذابثتــةوة ســةر بــاوةذی قووصــی دينــی و کةوتبثتــة هــةورازی بةرژةوةندييــة گ

بـة   بوونی ئثـران  توثژةرةوةی قؤناخی زاص پسپؤذانیسياسييةکان. من ئاگادارم کة 
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 وکةوتی شـثتانةی  لةمثژة گوثيان بة کؤمةصثک نةقص و نةزيلة و هةصس سةر ميسردا

بةآلم ديسانيش   ؛١سةبارةت بة دامةزراوة دينييةکاين غةواران پذ بووة کةمبووجيية

وبةرگی عيالمي پؤشيوة و تري و کةوان و نثزةی هةصگرتووة و ئاوا  هةر سةيرة کة جل

هـةتا وةکـازی پادشـايةتی لـة      ،وذةمسثکي دينی لة پةرستگةی نـةبوو  چؤتة ذث

. هـةروةها هةصوثسـت گـؤذينی    ٢پـث بکـا   حکوومةيت بـابلی خوداوةند وةربگرث و 

بؤچوونی بـه   وذةمسي ديين هثنانی ذث دانان و بةجث لةذثوةی کةمبووجيية و چةک

ئـةم کـارة وةکـوو    » ذووداونامـة «ذةوتئاوةزی نايگرثتـةوة. واديـارة    پارسةنگ و

ــد و نامــا  زاص دا  قووصبــووين دينــی خــؤجثيي بــة ســةر ســةرکةوتوويةکي نامةن

بـة   لثکدةداتةوة. هةروةها يةکةم دةرکةوتين کةمبووجيية لةسةر شـانؤی مثـژوو  

 بوونةوةی له جةنگةی ذاپةذينی بةرديای درؤينـةدا سـةيره و جثـی    ئةندازةی پاک

  .٣سةرسوذمانة

لثرةدا دةبث بـاس  و بابـةيت سـةبارةت بـة کـوورووش و کةمبووجييـةی       

تةنيا بـة بـاری    هةر نة ئةم مةبةستة  کةچون مري بثتة ئاراوة، شازادةی جثگرةوةی

دا جثگای سةرجنة، بةصکوو وثدةچث پةلثکی بچثتةوة سةر ئـةو ذووداوةی   مثژوويي

بامسان کرد. بةپثی ذةوتی مثژووی مانگ و ساآلن و ئةو دةقةی کة کوورووش وةکوو 

، واديارة ی بابلوةک پادشا سوثند دةخوا و کةمبووجيية هةرمثةکان پادشای هةموو

. داناين مثژووي ذؤژ و مانگ و سـاآلن دوو  ٤دا ذوويان داوة مةبةستةکة لة زةمانثک

ـ کةمبووجيية، پادشـای با يةکةم ساصي پادشايةتيي «چةشنة و يةکيان ئاواية:  ل، ب

                                                            

1-Cf. Posener,La premiere domination; and kienitz, Politische Geschichte. 

ذاکثشـة، چونکـة پةيوةنـديي ديـار و      نجلثـرةدا، سـةر   وبةرگی عيالمی هاتنی ناوي جل -٢
  پثکةوة دةسةملثنث. هةروةها بذواننة: بةرچاوي جلکی عيالمي و پارسی

Poarada, Ancient Iran,, p.158. 
  کراوة. بذ: ،بة درثژی باسی مةرگی کةمبووجييةدا لة کتثبی سثهةمی هثرؤدؤت -٣

Schaeder, "Des eigenen Todes sterben", pp. 24-36; and Galling. P.48. 
4-This is the text Camb- 426,for which see San Nicoló, Prosopographie, p.54. 
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) پاشـان بـة   camb-36,92,72,98؛ (»هةرمثـةکان ذی کوورووش، شای تـةواوي  وک

) قؤصي لةسـةر کثشـراوة. ئـةوةی ديکـة     camb.16نة لثرةدا (زجنريةيةکي پثچةوا

)comb,46,81 :يةکةم ساصي پادشايةتيي کةمبووجيية، پادشای بابل، «) دةنووسث

بــةپثی ئــةو » بــوو. هةرمثــةکانکاتثــک کوورووشــی بــاوکي پادشــای هــةموو  

ثـن:  دبةصگةنامانةی هةتا ئثستا دؤزراونةوة، دوو بةربةسـيت گرينـگ وةبـةرچاو    

مـانگي يةکـةم ساصـی     ۹جيية وةکوو شـازادةی جثگـرةوةی بـاوکي تـةنيا     کةمبوو

ی تةتةصـة دؤزراوةکـاين   ـ. بةپث١فةرمانذةوايةتيي کوورووش لةوث، ناوی هاتووة

مةبةسـيت   بابل و دةوروبةری و سيپار ئاوا ناسثندراوة و بةصگةنامةکاين ئوورووک

  ئةوتؤيان تثدا نيية.

پثنجةم ساصـي فةرمانذةوايـةتيي کـوورووش     لة ييةواوثدةچث کة کةمبووج

ي »گووبـاروو «کوورووش   بووبث، واتة لةو کاتةوة کة بنةگر لة سيپار وةبةرةودوا

اوةی ر. ئةم مةبةستة لة ذووی هثندثک دةقی دؤزو ئثبثرناری کردة مريهةرمثي بابل

ار سةملثندراون کة باسی پلةی سيپريوو، شارثشی و پوورکوولووی شـازادةی  سيپ

بـث، بـةآلم    هةصـکةوت  بة. ئةگةرچی ذةنگة ئةم ذووداوة هةر کارثکي ٢تاجدار دةکةن

دةکرث وا لثکبدرثتةوة کة کةمبووجيية پاش ئةوةی جثی خؤی دا بة گووباروو، لـة  

  ذؤيي بؤ سيپار. بابلةوة

ذووداونامةدا بؤية زؤر گرينگ دةنوثنث، چونکة  ؤذی ئةم مةبةستة لةهاتنة گ

بةشداری  ئةوةی ذاستی بث شازادة کةمبوجيية وةکوو پادشای ياسايي و ذةوای بابل

جثژنی ساصي نوث دةبث. هـةروةک لـة دةقـی نثـوةرؤکی جاذنامةکـةی پادشـاوة       

دا، سةقامگريکردنی کوذةکةي  دةردةکةوث، ئاماجنی کوورووش لة ذاگةياندراوةکةی

                                                            

1-pointed out by San Nicoló, Prosopographie, pp. 51ff, against Dubberstein, 

"The Chronology of Cyrus and Cambyses", pp.417-19. 
ثژوو، ـ، م؛ ئؤمستثد۳۶۴و ۳۲۵، ۲۷۰، ۱۹۹دةقة پةيوةنديدارةکان بريتني لة: کوورووش.  -٢

  .۴، پةذاوثزی ۸۷ل 
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 بووة وةکوو شای بابل. خودی ذووداوةکة ئةو مةبةستةمان بؤ شـی دةکاتـةوة کـة   

هثندة کورت بووة. ذةنگة ذووداوي ديکةی  بؤچی ماوةی جثگرةوةبووين کةمبووجيية

بـةآلم   ،ثذبگـؤ  دابـث هـةتا هةصوثسـتی    ئةوتؤش هةبووبن کة هاين کوورووشيان

 سةرةذای ئةمةش هةتا چوارةم ساصی حکوومةتةکةی دةنگ ناکا و پاشان گووباروو

  مريهةرمث جثی کةمبووجيية دةکاتة لة

  
  پادشاياين دواتری هةخامةنشی :ج

سةرچاوةکاين دووچؤماين زؤر کةميان بةصگةنامةی نووسراو سةبارةت بـة  

تثداية و تةنيا ناوي لة پثرستی پادشاياين سةر  پ.ز)ی ۴۸۰ - ۵۲۱( يةکةم داريووشی

دا هاتووة. کوتثک لة دةقی کارنامةی  يةکان و بةصگة مثژوويي بةردةنووسی ئوورووک

 وســی بثســتوونلــة ذووی بةردةنو یئةکــةدداريووشــی يةکــةم کــة بــة زمــاين 

ز و ـدوو ذيلة تيية ـريــب دؤزراوةتةوة و نووسراوةتةوة و هةصکةندراوة و لة بابل

، جثگای سةرجنة و هةتا ئةندازةيةک دةخوثندرثتةوة. ئةم بةصگةية لةگـةص  دثذ ۲۶

گـة  . ئةم بةردةنووسة بؤيـة گرين ١يةکتر دةگرثتةوةی دةقی سةرةکي ۷۲تا  ۵۵دثذی 

  راوةتةوة.زچونکة هةر لة جثی خؤی دؤ

ـ      ردةنووسـةی   هواديارة شثوةی داذشنت و دةربـذين و دةقـی تـةواوي ئـةم ب

بة زمانی وآلتةکة، بؤ ئةوة بـووة کـة تثکـذای     لة پايتةختی بابل يةکةم داريووشی

                                                            

1-Text in Weissbach, Babylonische Miscellen, pp.25ff and pl.9 as. No. 10 [See 

now Voigtlander, 63-5(Ed)]. 
هثنـدثکی   وونةوة ديارة، ئةم ذوونووسة ئةکةدييـة وةک لة دةقی بةردةنووسی بثست

دؤزراوةتةوة  لث زياد کراوة. کوتثکي ديکةی ئةم بةردة يان بةردةگؤذثکی هاوشثوةی لة بابل
،  Koldewey,kÖnigsburgen II,pp. 23 ff). بـذ:  ۴۴۹، ۴۱کـة دواتـر بـزر بـووة (بابـل،      

  يةکتر دةخوثنثتةوة.   ی بةردةنووسی بثستوون۶۸و  ۶۷، ۵۲دةقةکةی لةگةص بذگةی 
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وةرگثذدراوةتـة سـةر    م کارة ئةو بةشةية کة. منوونةيةکی تری ئة١جةماوةر بيبينث

  دؤزراوةتةوة. زماين ئارامي و لةسةر بةردثک هةصکةندراوة و لة ئثلثفانتينی ميسر

 لـة  ٢يـة »بريتانيا«لة مووزةي  و کة زؤر شپذثوة ديکهذووداونامةی  ثککوت

؛ »، پادشـای پادشـايان  داريـووش  ]کوذی«[دا ئةم وشانة وةبةرچاو دثن:  ی۷دثذی 

ی پشتةوة، هةمووی تثکچووة و ۱۳دثذی ذووکار و  ۱۷پامشاوةی دةقةکة، بثجگة لة 

دوو وشــةيةک دةخوثندرثتــةوة. کاکصــي دةقةکــة وةکــوو  تــةنيا لثرولــةوث يــةک

ذثکخسـتين ذووداونامـة يـةکتر دةگرثتـةوة:      یلةگةص شثواز و بةصگةنامةکان واية

، بارودؤخی بؤرسيپا  لة بةعلچوونةکان، جثژين چؤنيةتيي ذووداوي شةذ و تثکهةص

دا خـؤی دةنوثنـث،    و هتد. ئةوةی لـةم کـارة ئةديبانـةی دوايـي     ذووباری فورات

ية کة لثرةدا ئاماژةية بة »ةنةحهؤزی «يان هةمان » ئوومان حةنة«هاتنةذووی ناوي 

  .٣کرثکی بثگانة لة باکووری خؤراواهؤز يان لةش

بذگةيةک لةو ذووداونامة بةرباسة، باسی ذووداوثکـي ساصـي چاردةهـةمي    

دةکـا. دةقةکـة چـاک مـاوة و ئـاواي تثـدا        پ.ز)ی ۳۳۸-۳۵۸( سثهةم ئةردةشثری

  .٤نووسراوة
                                                            

پاشان ئةم بةردةنووسةم بـؤ  «) هاتووة: S70( دا ئةمة بةذووين لة بةردةنووسی بثستوون -١
. بــؤ ديــتين ۱۲۲، پارســيي کـةونارا، ل  ؛ وةذگثـذدراوی کثنــت »هـةموو هةرمثــةکان نــارد 

  دةقی ئارامي بذ: وةرگثذاوی 
Schaeder, Iranische Beiträge I,p-64. Sachau, Aramäische Papyrus und Ostraka. 
2-BM 36304, published by S,Smith in CT XXXVII. 22 (old number 80 - 6 - 

17,30). 
يـةکانـی بـابـلـی،  ذووداونامة دةکةوثتة سةر باسی ديادؤکي (مسيت، دةقة مثـژوويـي -٣
کة شا فيليپووس لة نثوان [...] [دانا] هةتا «دةکا  LÚ [Ha-ni-i)، هةروةها باسی [۱۶:۱۴۰ (ل

بآلويـان  » وايزمـةن «و » زاکس«لة ذووی دةقی دوايني پثرستی پادشايان کة ». سپا بپارثزث
، بؤمان دةردةکةوث کة سلؤکووسـی  »پثرستثکي شاهانی سةردةمی هثلثين«کردؤتةوة، واتة 
، شـوثنثک لـة بـاکووری ذؤژاوای     ian kur Ha- ni-1کـوژراوة.  » حـاين «يةکةم لة وآليت 

  ).۲۰۶ئاسيای بچووک (بذ: هةمان، ل 
  ←بآلوی کردؤتةوة، بذ: ۱۸۹۳، ساصی دةقةکة يةکةم جار سترامساير -٤
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ي ساصــی چاردةهــةمي  [پادشــايةتيي] ئووماســوو کــة نــاو

]ة: لـة مـانگي تةشـريتوودا    شةتسوو [ئةردةشثر (مريانةي) ئةرتةک

گرتبووين، [ذايگوثسنت]  ١ئةو خةنيمةتانةی کة پادشا لة سةيدوون

دا، چةنـد   هةر لةو مانگـة و ذؤژی سـثزدةهةمی   .و شووش بؤ بابل

دا ژمارةيةک ژين  ةمديلثکی شةذيان گةيشتنة بابل. لة ذؤژی شازدةه

يةخسري کة پادشا لة سـةيدوونةوة نـاردبوونی بـؤ بابـل      ٢جوانی

  [گةيشتنةجث] و لةذثوة برديانن بؤ کؤشکي فةرمانذةوايةتی.   

  

هاوشـانی   ئةم بةصگةنامةية نة تةنيا نرخ و بايةخي سياسيي شـاری بـابلی  

ميان بؤ ذوون دةکاتةوة، بةصکوو دةريدةخا پايتةختةکةی ديکةی ئيمپراتؤر شووشی

 دا يةکي ئاخری حکوومةتی هةخامةنشييةکان کة قةصةمداراين ذووداونووسةوة لة سث

دةکرث ئةو بةصـگةنامة بزمارييانـةی    هةر بؤيةهةروا سةرقاصي کار بوون.  لة بابل

دا ماونـةوة.   تـةم و تـاريکی    هةروا لة  ی کةتازة، تيشک باوثنة سةر ئةو قؤناخانة

دا نـاوي   ) لة دةقی ديرؤکاين ئةستثرةناسیئؤخووس( سثهةم هةروةها ئةردةشثری

ـ ذؤژگاراين پثشـووی   هاتووة. ئةم کارة لة و  پ.ز)ی ۴۰۵-۴۲۳( دووهـةم  یداريووش

ئؤباصيان لةسـةر   پ.ز)ی ۳۵۹ -۴۰۴دا ( يان بريتيژيش مثمنؤن، ئةردةشثری دووهةم

                                                                                                                                                  
→Actes du VIIIIe Congrés Internationale des Orientalistes (2nd Part, Sem. 
Section B)Beilage, pp.31ff No 28. 

  بةرةودوا. ۱۴۸، ل يةکاين بابل هةروةها بذواننة: مسيت، دةقة مثژوويي
 ۴۳۶، مثـژوو، ل  ی پ.ز. قـةوماوة، بـذ: ئؤمسـتثد   ۳۴۵سةبارةت بةم ذووداوة کة ساصي  -١

  ».گرياين دووبارةی فنيقيية«بةرةودوا، بةشی 
2-The logogram SIG standls here clearly for the more complex sign SIG5 as is a 
ftequent practice in late texts, such as A.SIG5 in certain Neo - Assyrian texts 
and in the Hellenistic Kinglist cited above in n.1 above. 
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ئةو ذووداوانةي کة ژووپيتثر لة «. لة بابةت ئةم دةقة تايبةتةوة بذواننة: ١کثشراوة

  ساصي هةژدةهةمةوة ديتووين.
mAr-šú šam Ar-tak - šat - su LUGAL MU- šú SA4-U 

  .ناوي ئةردةشثرة) هةتا دةگاتة ساصي سثزدةهةم (ئارشوو کةواته 
mÚ- ma- su šam Ar-tak - šat - su LUGAL MU- šú na - bu-ú 

  »٢.](ئووماشوو کة پثی دةصثن ئةردةشثرشا)، دةقثک [لة بابلةوةيانی 

ـ   ةذی ذةش کـة  من ئةم پثرستة بة ئاماژة کردن بة چةند کوتةبـةردثکي مةذم

. ئةم دةقانـة بـة زمـاين پارسـيي     ٣دثنم دؤزراونةوة کؤتايي پث بابل لة ۱۹۰۶ساصی 

هـی   ۱۳يةوة دةکرث بصثي کة هةر ژمـارة   دصنيايي کةونارا و عيالمي نووسراون و بة

  ي گرينگمان بة دةستةوة نادةن.بةآلم ئةم بةردانة مةبةستثک ؛هدووهةمي ئةردةشثر

  
  پادشاياين داگريکةر :د

ولـؤ خسـتؤتة    کـةم دووجاريـان تـةک    پادشاياين زةوتکةری دةسةآلت النی

و  بثستوون لة يةکةم . بةردةنووسی داريووشیلة بابل حکوومةيت هةخامةنشييةکان

ذؤژ و ذثکةويت سةر بةصگةنامةکاين مثژوويي يا تةنيا ئةواين تـازةتر، بـةرچاوي   

ئثمةيان ذوون کردؤتةوة. سةبارةت بة يةکثک لةو داگريکةرانةی خؤجثيي کة ناوي 

ـ      لة پثرسـتی پادشـايةيت   ارةی ـدا هـاتووة بگةذثنـةوة الپـةذةکاين پثشـوو دةرب

  بةعل. -نيدينتوو

                                                            

1-Cf. J.N. Strassmaier in ZA VIII (1892), pp. 200ff;also kugler. Sternkunde und 

Sterndienst in Babel I.pp. 80ff. 
2-LBAT 1394.4.ii;both Aršu and Umasu recur in LBAT 1397, ii, I and 17; and 

in the "Diary Texts" LBAT 167.171,190.See also pp.581f. 
3-See MDOG XXXII; published in Wetzel , Schmidt and Mallwitz, Das 
Babylon der Spätzeit. Pl. 26 c and presented by Weissbach, Babylonische 
Miscellen,pp. 
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نـاوي   و گثئؤمـاتيش  ی دةسةآلت بةردياية، کة بة مسثرديسيةکةم زةوتکةر

دا مانگثـک دوای ذاپـةذيين    بوو. لة دةقة بزمارييةکان هاتووة و برای کةمبووجيية

، و دووبثرسـتاين  ناوی شـةقص کـراوة. سـةبارةت بـةم باسـة بذواننـة: پـارکثر       

. ئـةو دةقانـةی کـة ناويـان     بـةرةودوا  ۱۴ل  ،ؤژئةژمثری بابلیذذووداونامة، واتة 

  .۵۲۲ی سثپتامربی ۲۰تا  ۵۲۲ئاوريلیهثناوة سةبارةتن بة نثوةذاسيت مانگي 

بـةعل کـوذی    -کةسثک بـة نـاوي نيـدينتوو    هةر لة ئؤکتؤبری ئةو ساصةدا،

و  ووکةدنةسسـةری سـثهةم. زيـاتر دةقـةکاين بـابلی     ، خؤی ناو نا نةب»ئانريي«

دا هـةتا   و سيپار، لـة ذةويت مثژوويـي خؤيـان    بؤرسيپاهةروةها بةصگةنامةکاين 

. ناوبراو لة ذؤژی سثزدةی مانگی سثپتامربدا، ١ی سثپتامرب باسيان کردووة۸دةگاتة 

، تـةوة تثکـةص دةبث  ی دجيلـة رمثک لةگـةص ذووبـا  کة چؤ لة شوثنثکي نيزيک بابل

باسـی   کـوژرا. بةردةنووسـی بثسـتوون    يةکـةم  فةرماين داريووشی شکا و بة تثک

لة  هةصوثست و چارةنووسی ئةم داگريکةرة دةکا و وای دةنوثنث کة خودی داريووش

  ).۲۰و  ۱۶،۱۹بابل بةشداری سةرکوتی هةرا و ئاژاوةکةی بووة ( بذگةی 

لةنوث هةرايـةکي ديکـة   ربوو، سـة  لة ماد ساصثک دواتر، کاتثک داريووش

: (ئاراخا) (پارسيي کةونارا؛ ئاراکها؛ عيالمی سةری هةصدا: کابرايةک بة ناوي ئاراحة

» هاصديتا«و کوذی » نیثرمائ«بة  دا ی بةردةنووسی بثستوون۲۹) کة لة بذگةی ةحاراک

دا  ناوي هاتوو، گوتووية نةبووکةدنةسسـةری چوارةمـة و ذاپـةذيوة. لـة ذاسـيت     

ناوبراو بؤ ماوةی نيزيک سث مانگان بوو بة پادشـا و زؤربـةی ئـةم ماوةيـة لـة      

فةرمانذةوايـةيت کـرد و    ٢بؤرسـيپا و  و پامشاوةکةی لة سـيپار، بابـل   رووکئوو

                                                            

1-See also Cameron, "Darius and Xerxes", pp. 316ff. 

دا  هـةر لــة دةقثــک    دا هاتـوون و بــؤرسيپا  هةرکام لة دوو دةقان ناوي سيپار و بابل -٢
  اسی کراوة.ب
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بـة   دا، هثزةکـاين ئثـران   زايـني  ی پـثش ۵۲۱مـانگی نـوامربی    ی۲۷سةرةجنام لة 

  .١ديليان گرت کةوتنة وثزةی و بة» ضيندافةرنة«سةرکردايةتيي 

 لـة بابـل   پ.ز)ی ۴۶۵ -۴۸۶( ، خةشايارشـا يةکـةم  اريووشـی دوای مردين د

تووشی کثشة و مةذشةی دوو زةوتکةری دةسةآلت دةبث. شةش تةتةصـةی بچـووکي   

. ناوي ٢دةسةملثننبوونی ئةم دووانة » ديلبةت«و » بابل«و دووی  بؤرسيپادؤزراوةی 

 -شيمةنی و شـةمةش  -ئةم دوو کةسة کة سةمبوليک و ناسياسني بريتني لة: بةعل 

ئثريبة. لةبةروةی هةرکامةيان کةمتر لة ساصثکيان حکوومةت کـردووة، لـة ذووی   

دا بؤتة پادشـا،   شيمةنی لة پثش -مانگةکاين ماوةی دةسةآلتيانةوة واديارة بةعل 

  حکووماتيان کردبث. ياوازدابةآلم ذةنگة لة دوو ساصي ج

                                                            

1-For details see poebel. "Chronology y of Darius' First Yearn; Olmstead, 

dmstean, "Darius and his Behistun Inscription"; Hinz, "Dar erste Jahr des 
Grosskönigs Dareios"; Hallock,"The ’One Year' of Darius I". 

م هــةتا ســةبارةت بــة ذوانگــةی مــن وةکــوو ئاشوورناســثک ذثگــا دةدةم بــة خــؤ
تؤمـار   مثژوونووسانی نوث لةسةر ئةو ذووداوة ذاستةقينانةی کة بـة فـةرمانی داريـووش   

کراون، مةبةستثکتان خبةمةوة ياد و بصثم پارثز پثويستة. داريووش کة بة خـؤی دةنـازث و   
ذی دنيـا ببـةزثنث، لـة    دا کؤمةصثک لة دوژمناين لةوپة دةصث توانيويةتی لة ماوةی ساصثک

  ةوة ئؤباصي بؤ کثشراوة.»ئثسارحادؤن«اليةن 
See (R.Borger,Die Inschriften Asarhaddons königs von Assyrien [Graz,1956], 
p.48. 

  هةنگاوةکاين دةسةملثنث. بذ:» نرياري -ئثدةد «هةروةها بةردةگؤذی تازة دؤزراوةی 
S.Page, "A stela of Adad- Nirari III and Nergal - ereš from Tell Al Rimah" (Iraq 
XXX[1968], pp. 142:4. 

سةرنج بدةنة بؤچوونثکي تازة سةبارةت بة جـةغزی تةشـةنةی سةرهةصـدانةکاين    
لةم سـةرچاوةيةدا  » شثدص«پثشةنگايةتيي کردوون و » ئاراحة«و سةنگ و بايةخيان کة  بابل

 هـةروةها لـةم دةقـةی کـامثرؤن    ». و داريـووش  ، ئارپاکشثدنةبووکةدنةسسةر«ی: هثناون
و  بةرةودوا؛ پـارکثر  ۳۱۸، بةتايبةت الپةذةکاين »لة بابل داريووش و خةشايارشا«بذوانن: 
  :و پؤهل ۱۶، ل ، ذووداونامةی بابلیستايندووبثر

"Prätendenten zur Anfangszeit des Darius". 
 .۴۹،پةذاوثزی ۳۲۵، هةمان، ل بذ: کامثرؤن -٢
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دوای ساصــي چــوارةمي  نــث ســةرناوی خةشايارشــايکاتثــک دةب کــامثرؤن

 ذاپةذينـةکاين بابـل   دةگاتة ئةم ئاکامـة کـة   حکوومةتی گؤذانی بة سةردا هاتووة،

ی پ.ز. ۴۸۱ ،۴۸۴ ئـةم پادشـاية، واتـة    يتةم و پثنجةمي حکوومـة ـي دووهـساآلن

  .١ذوويان داوة

 دةسةآليت داگريکـةراين حکوومـةت لـة   ئةگةرچی هاتنة سةر کار و داذماين 

، ئؤباصي لةسةر کثشراوة، بةآلم زانياريي ئثمة و بابلييانيشةوة اليةن ئاشوورييان

وة سةر ئةو دةقانةی کة لة ة و زياتر هةر دةگةذثتةهةصکةوت بةسةبارةت بةوان کةم و 

دا ناويان تؤمار کردوون. بةربآلويي ئةم ذووداوانة لة هـةرمثي   پثرستی پادشايةتی

دا بايةخثکي ئةوتؤيان نيية. هةصـبةت لـة ميسـريش چةنـد جـار ذاپـةذين و        بابل

پتـر وةکـوو مةبةسـتثکی     ميسـر  دةکا، بةآلم وةک ديارة لـة  ٢سةرهةصدان تةشةنة

ـ ـة ئـخؤی دةنوثنث و ذةنگ لـو پتةو لةچاو باببنةذةتی  ةوة سـةر  تگةذثـةمةش ب

  هةل و هةصکةوتی بارناسکی سةربازيي ئةو هةرمثة.

دا مباهنةوث بگةينة  بةصگةيي نثو ساردةبازاذی بةستةصةکي بث ئةگةر بثتوو لة

خؤيان کةس لةو زةوتکةرانةی تةختی دةسةآلت  ئاکامثک، بؤمان دةردةکةوث کة دوو

شـکؤی   بة شـياوی ئـةوة زانيـوة کـة سـةرناوی دوايـني گةورةپادشـای خـاوةن        

خبةنة سةر  زؤری ئيمپراتؤريي کلداين، واتة نةبووکةدنةسسةر لةشکروبايت  بةهات

 -يان تةنانةت نةتةوةخوازانةيـة   -ناوي خؤيان و ئةمةش دژکردةوةيةکي سياسی 

هةروةها دةبث لة بريمان بث کـة دوو ذاپـةذيين   . ٣يةکانلة حاند حکوومةتی ئثراني

ديکةش ذوويان داوة کة دةچنةوة سةر باری کثشةی دينی، هةصـبةت بـة مـةرجثک    

                                                            

 بةرةودوا. ۳۱۹، هةمان، ل بذ: کامثرؤن -١

 بةرةودوا. ۶۷بذ: کينتز، ل  -٢

کة لة  ) گوتوويةيت کة نةبووکةدنةسسةرXXV،BIOR ،۱۹۶۸لةم سةرچاوةيةدا: ( پؤهل -٣
دا نـاوي کـوذی ئـةو     لةو کاتی ناودثر کراوة،» کوذی نةبوونيد«بة  دا بةردةنووسی بثستوون

  بووة.  وةرگةذاوة  پادشا بةخت
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، کة سةرچاوة کؤنـةکان  ئثزاگيال و پياواين ئاييين لة ناخؤشيي خةشايارشا نثوان

  ژاندبث.وخةصکيان هارو باسيان کردوون،

  
  [ساتراپةکان] مريهةرمثةکان : ه

دا  لة سةرچاوةکاين بزماری بابل هةتا ئثستا تةنيا ناوي چةند مريهةرمثثکي

ــانی يؤنانی   ــر مثژوونووس ــةوانی ت ــن و ئ ــةرچاو دث ــدوون.  وةب ــان درکان ناوي

لة ساصي چـوارةمي پادشـايةتيي کوورووشـةوة    ية کة »گووباروو«چاوناسترينيان 

. ١لةسةر کار بـووة  پ.ز)ی ۵۲۵-۵۳۴( حکوومةتی کةمبووجييةهةتا ساصي پثنجةمی 

ناوي دةبا، لة » سثهيستان«  دا بة لة کتثبی چوارةمي خؤی ، کة هثرؤدؤتئووشتانی

. گووبـاروو  ٢خاوةين ئةم پلةية بووة بةرةودواوشةوةيةکةم ساصی حکوومةتی داريو

ناودثر کرد. بـؤ دوايـني   » ةرذووبارمريهةرمثي بابل و (ناوچةکانی) ئةوب« خؤی بة

ئووشتانی لةم پلةيةدا ناوي هاتووة و  ٣ی پ.ز.۵۲۵ی سثپتامربی ۲۰جار کة دةبثتة 

دا قؤصـي لةسـةر کثشـراوة:     يـةکان  ئةم مةبةستة دوو کـةذةت لـة دةقـة مثژوويـي    

 ۸۲:۲و داريـووش،   يةکـةم  پادشايةتيي داريووشی ، يةکةم ساصي۲۷: ۳، (داريووش

فةرمانذةوايــةتيي داريــووش). کــةچی لــةم ســةرچاوة بــث ذؤژ و  ســثهةم ساصــی

  سةرناوي ئةوتؤ نووسراوة:  یئةکةدبة زماين  BRM I.101.4ذثکةوتةدا:

                                                            

، کة سةبارةتة بة ئاخرين ذؤژی سثهةم ساصي فةرمانذةوايـةتيي  Yos VII.137تةتةصةي  -١
يـة.  »نـابوو ئووگـوو  «دا دةصث کوذی گووبارووی مثرهةرمث ناوی ۲۲، لة دثذی کةمبووجيية

، »گؤبريـاس «وثرتنثر نةبؤتة مثرهةرمث، بذ: ش سةبارةت بةو زةمانةی کة هثشتا گووباروو
  بةرةودوا.   ۴۵ل 
وشوثنی کاروباری دةزگای بةذثوةبةرايةيت لة ماوةی  سةبارةت بة ذثکخسنت و دانانی ذث -٢

، هةتا دانانی گووبـاروو  حکوومةيت کوورووش و دامةزرانی کةمبووجييةدا وةکوو شای بابل
  بذواننة دواتر.  

  و دةست بةکاربووين ئووختانی، بذ: بوونةوةی ماوةی دةسةآليت گووباروو بؤ ذوون٣‐ 
TCL VII.168  لةگةص سان نيکؤلؤProsopographie   بةرةودوا. ۵۷، ل  
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Lú pi-qit-tu Eki URU E-bir ÍD. 

لة گةرمةی  لثرةدا پثويستة وةبريی بثنينةوة کة ساتراپی هةرمثي ئثبثرناری

 دا، لة هـةرمثي  يةکةم ذثکخستنةوةی هةرمثةکاين ئيمپراتؤريي دةورانی داريووشی

بزماريي سةر بة ساصي بيستةمي حکوومةتی داريووشی دةقثکی  جودا ببؤوة و لة بابل

. گرينگايةتيي مانةوةی ١ناذاستةوخؤ ئاماژةی پثکراوة ا،د زايني ی پثش۵۰۲يةکةم لة 

پايةبةرزثکي هةرمثي ئثبثرناری لة بابل کاتثک پتر خؤی دةنوثنث کة لةگةص دةقثکی 

اصي هةشتةمي فةرمانذةوايةتيي کةمبووجييةدا پثکةوة خبرثنة هاوشثوةی سةر بة س

ی ذووتـی  يةک) کـة دةقـی بةصـگةنامة   ۳۴۴:۳، بةرچاو. لةم ژثدةرةدا: (کةمبووجيية

دا  ئيداريية، ناوي شوثنة نووسراوةکة ذوون ناکاتةوة، واتة بايل يان بة الی زؤری

 ي مريهةرمثي ميسر»سيپريوو«ک و ديواين دا باسی پياواين دةر ثوبةآلم لة ؛سيپار

نوثنـةری مريهةرمثـةکان    ). واديـارة Sipiri ša EN.NAM ša Mi-Sirکـراوة: ( 

دا ماونةوة هةتا هةرمثةکاين خؤيان لة هةصوثست و  (ساتراپةکان) لة بارگای مريی

  ودةزگای ناوةندي ئاگادار بکةنةوة. سياسةيت دام

دؤزراوةتـةوة و   لـة نيپـوور   دا کة»مووراشوو«ی لة ئارشيوخانةی بنةماصة

 بث، تووشی شثوازثکي تةواو تازةی هةرمثي بابـل  ۴۰۵-۴۵۵ذةنگة سةر بة ساآلين 

 ٢باروويةکي تـر ودةبني کة زؤريش وثدةچث وابث. لةم بةصگةنامانةدا چاومان بة گو

. نووسـراوةکان سـةر بـة    ٣» ئاکادييتهةرمثی وآلمري«پثی دةگوتراوة دةکةوث کة 

                                                            

١-VAS IV. 152. 25 ) ؛ شاهيدثک کة لةم دةقةدا وةکوو کؤيلةAsdu  ناسثندراوة لة کتثبـی (
نـاوي هـاتووة.   » تـةتناي «بـة   دا ) و کتثبی حةوتـةمي هثـرؤدؤت  ۶، ئايةی ۶(بةشی  اعةزر

 .۴۶، ل »تةتناي« ئؤمستثد
2-Already noticed by Schwenzner, "Gobryas", P. 247. n. 2, and San Nicoló, 

Prosopographie, p. 64, n.I. 
3-PBS II/I.72 lower edge, ibid; 96. 16, and BE X.101.25 and LÚ.NAM ša 

kuR(copy Lú) URIki in PBS II/I.96.16 also, damaged, in BEx. 118. 14 and PBS 
II/I. 105. 13. 
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ئةوةی  ی هةر ئةم کةسة بثچکة ؛١سثهةم تا پثنجةمني ساصي فةرمانذةوايةتيي پادشان

باسی مريهـةرمث بـوونی کرابـث، وةکـوو کةسـثکي پايةبـةرزی حکوومـةيت لـة         

کة ذثکةوتةکـةی زؤر دواتـرة لـةو     نةدا ناوی هاتووة،ثبةصگةنامةی ديکةی ئةو شو

ی کة پثشتر بامسان کرد. ئةوةی هـةرة کؤنيـان سـةر بـة ساصـي سـثهةمي       زةمانة

و تازةترينيان سةبارةتة بة حةوتةم ساصي  ۴۲۰يةی يژانو  ، واتةدووهةم داريووشی

ـ   گووباروودژوارة کة ئةم  ٢؛ی پ.ز۴۱۷هةمان پادشا، کة دةبثتة  ان لـة  تازةيـة گوم

کؤمةصـثک   .٤باروويةولة دةروازةی گو ٣رث. نووسينگة يان شوثين کاریکبايةخي ب

دا دةکـرد و   لـة بةردةسـيت   کاريان ٧و داشيا ٦، سيپروو٥پلةدار بة ناوي پاتيپراسوو

  .٨»ئاردوو«کةسانثکيش هةبوون کة پثيان دةگوتن 

 چونکـة  ر نييـة، يمةبةستثکي سة دوو مريهةرمث بة ناوي گووباروو بوونیهة

. ئةوةی زياتر گرينگة، گؤذاين پلة و سةرناو ٩ئةم ناوة ئثرانيية زؤر وةبةرچاو دث

 يان ئةو هةرمثةية کة نيپووری تثدا هةصکةوتووة و مريهةرمثي لث نيشتةجث بووة.

ی ودةزگـاي بةذثوةبةذايـةتيي وآلت دوا   وا لثکبدرثتةوة کة ذثکخستنةوةی دام ةذةنگ

                                                            

1-(BE x.101 and 118) و (PBS II/I.72);(PBs II/I.96). 

2-(Ululu 21st) and (PBSII/I.133); (Kislimu 22 nd [?]  ) (PBS II/I. 70). 

3-BE x.84.20,108.25 and 128.14;PBS II/I 23.9. 

4-BE x. 128.27. 

5-BE x.97.17.22; for this official cf. Eilers, Iranische Beamtennamen, pp.10ff 

24, etc . 
6-PBS II/I.70-15,21:72.33,133.28; BE x. 101.25,128.18;for this official cf. 

Cardascia, Les archives des Murašû, p.15 (with previous literature); also 
Ebeling, "Die Rüstung", p.212, and Lewy, "Problems of the Behistun 
Inscription",pp.191ff. 
7-BE x.91.19,28;for daššia see CAD and AHw.s.v.; linguistic provenience 

unknown. 
8-BE x. 84.5 and 9; 85.15 and 22;124.14;PBS II/I.127.17;TuM II-III.190 upper 

edge. 
9-As indicated by the name index in Olmstead, History. P.545b, s.v. Gobryas. 
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چونکة سةرناوي ئةم پادشاية لـة   ئةجنام دراوة. لة بابل ذووداوةکةی خةشايارشا

باسی بابل يان  دا، پاش ذووداوةکة تازة دةقة ياسايي و ئيدارييةکاين خةتی بزماری

وآليت بابل ناکةن. وثدةچث کة ناوي نوث بؤ يةکةيةکي نوثی ئيداری دةکار کرابـث.  

، پثکراوی ئاشـووری  شيت لة زةماين سارگؤنةوة بةرةودوا، قةصةمداراين مةشقبةگ

  .١ناودثر کردووة» ئاکادی مات« بابليان بة

ناوي هاتووة،  وومث،بة ئارتارلة ئارشيوخانةی مووراشوودا ئةو کةسةی کة

ـ  ، زؤر وثدةچث لة بابلئةوةی سةرناوي مريهةرمثي هةبث بث اوةين ئـةم پلةيـة   خ

)، کةسـثک باسـی   ۳۱۲، مثـژوو، ل  راين يؤناين (بذ: ئؤمستثدة. بةپثي ژثد٢بووبث

، کة برای شا و مريهةرمثي بابل »وومثئارتار«، کوذی »مثنؤستان«اوي نکراوة بة 

  : ٣ودا ئاوای باس کراوةمووراشو یبووة. لة نثو ئارشيوخانة
mMa-nu-uš-ta-nu LÚ. DUMU.É.LUGAL A ša mAr-ta-ri-me 

تـةنيا باسـی غوالمـان و    » مانووشـتانوو «ئةو ئاماژانةی کة سةبارةتن بة 

. هةروةها تثکـةآلوبووين لةگـةص   ٤خزمةتکاراين دةکةن کة بة ئاردوو ناودثر کراون

ةنامةی ئارشيوخانةکة باسـی  بةآلم بةصگ ؛بنةماصةی مووراشووش خراوةتة بةرباس

، ٥)اربةدةستاين دةکةن کة بريتني لة: داتابارا (کة ناوثکي ئةکةدييةکو  وومثئارتار

ـ ـةم زنـ. ئ٧و خزمةتکاراين ئاردوو ٦مةزناين سيپريوو ـ ـجي ة بـؤ پلـةداران   ـرةی ک

                                                            

1-For this interpretation cf. Landsberger, Brief des Bischofs, pp.38ff, also ibid. 

notes 56.57. For an earlier occurrence cf. Brinkman, Political History note 1975. 
2-See W. Eilers in AFO IX (1934),p.332b. 

3-BE X. 84.4 (= TuM II-III 202). For the logogram DUMU. É.LUGAL. as a 

designation of the crown prince, see Benveniste. Titres et Noms Propres, 
pp.23ff. 
4-E.g.BE IX.89.9;88.19ff. and X.84.4,8. 

5-BE IX.82.32;84.II (= TuM II-III-202.II);88.18;BE IX.107.16. 

6-BE IX.48.7 (= TuM II-III.144). 

7-BE IX.72.II. 
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نة دةچث کة بؤ گووبـارووی  دياری کراوة، هةتا ئةندازةيةک وةک ليزگةی ئةو ناوا

وو رمثبژثردراون. هةر ئةم مةبةستة دةريدةخا کة ئارتـا » ئاکادی مات«مريهةرمثي 

ی ۴۲۴تـا   ۴۳۱بةکردةوة مريهةرمثي هةمان هةرمث بووة و بةپثی ئةم دةقانة ساصـي  

ی پ.ز) بةرلـة  ۴۲۴-۴۳۱وو (مثئارتار  پ.ز. حکوومةيت کردووة. کةواية ئاشکراية کة

  لةم پلةيةدا کاری کردووة. پ.ز)ی ۴۱۶- ۴۲۰( گووباروو

ي ئةم بةشةدا دةکرث ناوي ئةو پايةبةرزانةی ئثراين بثتة ئاراوة کة يکؤتاي لة

بوونة مريهةرمث و سـةرچاوةکاين يؤنـاين لـة چةنـد شـوثنثکی جيـاواز        لة بابل

ية کة دةصثن لة جةنگةی سةرهةصـدانثکی  »زؤپريوو«ئاماژةيان پثکردوون. يةکةميان 

» مثگاپـان «). ئةوانی تر بـريتني لـة:   ۲۳۶، مثژوو، ل دا کوژراوة (بذ: ئؤمستثد بابل

) لةگــةص ۲۹۳ی کــوذی ئارتابــاز (هــةمان، ل »مخيتريتــةن تــة«)؛ ۲۴۰(هــةمان، ل 

  ).۳۱۲(هةمان، ل  يةکةم برای ئةردةشثری ی»ئاستاريس«

  
  چارةنووسی بابل :و

ذاپةذينثک  پ.ز)ی ۴۶۵-۴۸۶( لة يةکةم ساصي فةرمانذةوايةتيي خةشايارشادا

ةند تةتةصةن کة باسی دوو سةری هةصدا. يةکةم بةصگةی ذاستةوخؤی ئثمة چ لة بابل

. گةلثک لة ١ابئثري -شيمةنی و شةمةش -داگريکةری خؤماصي دةکةن بة ناوي بةعل 

چةند سةربوردةيةک دةربارةی چوونی  ، بةتايبةت کتثزياسمثژوونووساين يؤنانی

ذثزانـةی   دةصـثن هـةنگاوی بـث   دةکةن لة بابـل و  » گؤذی بثليتان«بؤ  خةشايارشا

ي مريهـةرمثي  »زؤپريوو«هةصثناوةتةوة. هةروةها باسی ئةم ذاپةذينةش کراوة کة 

ـ  ةی مثگـابيز ـکةرانوتتثدا کوژراوة. دواتر ذووداوي لةشکرکثشاين سةرک رتين ـو گ

پةرستگای  یرةشار و حةسار و کاوالندين پةرستگاکان بةتايبةت کآلوقووچةی گةو

                                                            

1-Note that Šamaš-eriba is even given the title šar Bābili u mātāti in a tablet of 

the Böhl Collection; cf. Böhl, "Prätendenten zur Zeit des Xerxes". 
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. چةند دميةنثک سـةبارةت بـة   ١ئةوثندةرث و بردين پةيکةرةی زثذيين بةعل کراوة

پةرســتگةی گــةورةی بابــل، ئثســتاکة زيــاتر لةگــةص  چــووين خةشايارشــا بــؤ

  دا تثکـةص دةکـرث. لـةم دةقـةدا خةشايارشـا     »دثـوان «گثذانةوةکةی بةردةنووسی 

من  درؤينة (دثوةکان) دةپةرستران،ة شوثنثک کة خوداياين لذووين دةدوث و دةصث  بة

ی پ.ز. دوای شکان ۴۸۵( . زةبروزةنگي پاش ذاپةذيين ميسر٢ئةهوورامةزدام دةپةرست

 )،هةروةها گرتنةوةی سةرلةنوثی ئةم هةرمثة و بةتايبـةت چؤصـةپثچ  لة ماراتؤن

ةکاين يؤناين دةکثشـن  وةباص بؤ کاکصي ذاپؤرتکردين بنکة و دامةزراوةکاين دينی، 

ـ لةسةر هةصوثست و سياسةيت خةشايارشا. بـة وردبوونـةوة    ة بةصـگةنامةکاين  ل

دووچؤمانی سةبارةت بةو ذووداوانةی باسيان کرا، چوار خاصـي جثگـای سـةرنج    

کؤمةصـثک دةق هـةن کـة مثژووةکانيـان نـاوي       -۱خؤيان دةنوثنن کة بريتني لة: 

خايةنی حکوومةتةکـةيان   اوة و مآوةی کورتزةوتکةراين دةسةآلتيان تثدا تؤمار کر

                                                            

بـةرةودوادا کؤکراونـةوة،    ۲۳۶ژثدةراين يؤناين کة لـة کتثبـی مثـژووی ئؤمسـتثد، ل      -١
و هةنگاوي سةرکوتکةرانةی مةزناين ئثراين، هةم  سةبارةت بة ذاپةذينة بةرچاوةکاين بابل

ت بــة تثکـداين   دا پثکـةوة جيـاوازن. سـةبارة    بة باری نثوةرؤک و هةم بة بـاری زةمـانی  
  ، بذ:ئثزاگيال

Baumgartner, "Herodots Babylonische und Assyrische Nachrichten" especially 
p.71,n.18 und p.100,n.152. 

» ذاکـثش  سةرنج«هةنگاوی دواتری نووسةران کة ويستوويانة چريؤک و بةسةرهايت 
دا هـةتا ئةندازةيـةک تــووشی     دةستووری وآلت و خبةنة بةرچاو، بةآلم لة نيشان داين داب

شثوان بوون، بايةخي ئةم دةقةيان کةم کردؤتةوة. گؤذی بثليتان کـة لثـرةدا    هةصة و سةرلث
پؤنـد)يي خـودای بـةعل کـة ئثـراين       ۸۰۰تاالين (واتـة   ۱۲باسی کراوة و پةيکةرةی زثذيين 

ئةوةنـدةی ئثمـة دةزانـني     بردوويانة و تواندوويانةتةوة، جثی باس و توثژينةوةية؛ بةآلم
پةيکةرةکاين دووچؤماين هةميشة لة قةآلفـةيت مـرؤض واوةتـر نـةچوون و چکؤلـةتريش      

بزوثنی ديکةش هةية کة ذةنگة  نةبوون و لة زثذی قاص نةکراو سازثندراون. بذگةيةکي هةست
) پثکـةوة تثکـةص بـوون و    (ذةنگة ئثبثرناری و سووريا و ئاشوور وابث و دةصث هةرمثي بابل

  کيلؤ بووبث.و.) ۳۶۰هةرمثثکي تازةيان پثکهثنا. (واديارة پةيکةرة زثذينةکة دةبث نيزيک 
2-For a translation of this text cf. Herzfeld, Altpersische Inschriften, No.14 

pp.27ff. also kent, Old Persian, pp. 150ff. and Pritchard, pp.316ff. 
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دا بـةدی   وگؤذانةی کة لـة سـةرناوي پادشـاياين هةخامةنشـی     ئةو ئاص -۲ديارة. 

هاتوون، واديارة بةپثي بةصگةنامةکاين ديرؤکی لةگةص ذووداوةکان يةکتر دةگرنةوة. 

بووين دةقي بزماری دةکرث لة  ماوةيةکي کورت دوای ئةم ذووداوة هةست بة کةم -۳

اليـةن   کاتثک دةقة بزمارييةکاين سةر بة بابل پاش گرياين لـة  -۴. بابةت بابلةوة

ؤژةن ـومــةکان درابــوو کــة نــ وا تثــک وةدةردةکــةون، ئثــزاگيال ئةســکةندةرةوة

دةوپـردةی  ورنةدةکرايةوة و بةگوثرةی ئةو زانيارييانةی لة ئارادان، کؤکرانةوةی 

  مزةيةکي زؤری تثچووة. ،خشتةکاين یو ورکة بةردان 

وکـورتی حوکمـايت پادشـايانی داگريکـةر و      ،لة مةودای کةمجؤرج کامثرؤن

وةک لـة   . سةرناوةکاين خةشايارشـا ١توثژيوةتةوة دةستثوةرداين خةشايارشای

ن تووشی گؤذان دةبن. لة يةکةم مانگةکاين ساصي سـةرةتاي  درثژةدا باسيان دةکةي

شـای هـةموو    و شـای بابـل  «دا خةشايارشا، خاوةين سةرناوي کـؤنی   حوکماتی

 بووة. پاشان لة چةند دةقثکی سةر بة پثنجـةم مـانگي يةکـةم ساصـي     »هةرمثةکان

. پاشـان لـة مـانگي    ٢»و مـاد  شای ئثران«دا، دةبثتة خاوةين سةرناوي  حکوومةيت

ديسانةوه سـةرناوي   هةشتةمي يةکةم ساصةوة هةتا مانگي چوارةمي ساصي چوارةم،

. لة سـةرةتای  ٣دةخرثتةوة سةر ی »هةرمثةکانشای بابل و شای هةموو «کؤنباوی 

و تثکـذای   ٤خةشايارشا دا، دةقثکی سةر بة چوارةم مانگي پثنجةم ساصي پادشايةتی

مايت بابليان کردووة، تةنيا بـة شـارمةتايت   کوکة ح واتری هةخامةنشیشاهاين د

وگؤذانـة لـة    ) نـاودثر کـراون. ئاشـکراية کـة ئـةم ئـاص      هةرمثةکان(شای هةموو 

دا ذوويان داوة کة پثگةی شاری بابل و وآليت بابل هةوراز و لثژی بذيوة.  جةنگةيةک

                                                            

1-Cameron, "Darius and Xerxes", pp.319ff. 

2-Strassmaier, VIIIe Congrés, No.19. 

3-VAS IV, 193;BE VIII.119; PSBA IX (1887), p.238; Evetts, Appendix. Nos 

3,4;BRM I. 85; Strassmaier, op. cit. No.20; TuM II-III.98. 
4-Evetts, Appendix,No.5. 
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دا ذووی  ة پثشتر باسی کرا، هـةر لـةو کـاتی   ذةنگة ئةم گوذانةی ناوي هةرمثةکة ک

  ساص پاش ذووداوةکة. ۷۰دابث، ئةگةرچی بةصگةنامةکان سةبارةتن بة 

بة خةيت بزماري نووسراون و سةبارةتن بة  بووين ئةو دةقانةی کة لةبةر کةم

، ذةنگـة ئـةم   دؤزراونـةوة  و لة بابل دواي پثنجةم ساصي پادشايةتيي خةشايارشا

لـة ذؤژگـاری    ١سـةردةمی خةشايارشـا   يیبؤچوونة باص بنگثوث کة دةقـی بزمـار  

کةمترن. چونکـة تـةنيا يـةکيان، کـة سـةر بـة ساصـی         باوکیی يةکةم داريووشی

. و نيپـوور  بؤرسيپاو ئةوانی تر سةبارةتن بة سيپار،  ٣، هی خودی بابلة٢سثهةمة

وةکوو پثويست ذوون و ئاشکرا نـني. تـةنيا زةمانثـک ئـةم      کةواية بةصگةنامةکان

ايي و کاکص و نثوةرؤک بن کة سـةرجةمي تةتةصـة   نامدةکرث هةصگری باری   ژمارانة

  کؤکراوةکاين مووزةکان بآلو بکرثنةوة.

ثـزاگيالی  دا تـةپيوی خشـت و بـةردی ئ    باسی کاول و هةرةسی بة سةريةک

 ٤دا»ذووداونامةي سةر بة ديادؤکي«تةنيا جارثکي تر لة  ، نةسةردةمي هةخامةنشی

هاتؤتةوة گؤذ، بةصکوو لة ذووی دةقةکاين سةردةمی ئةسکةندةری مةقدوونييـةوة  

بؤمان دةردةکةوث کة زثوثکی زؤری خةرج کراو، ئةو دةيةکة خثراتة بووة کة خةصکي 

. ئةم پرسة دةريدةخا کة بارودؤخةکة کةوتؤتة قؤناخثکي گرينـگ.  ٥ةئاسايي داويان

، پاش کاوالندی پةرستگاکة لة سـةردةمي خةشايارشـادا   ذةنگة هةخامةنشييةکان

نةياهنثشتبث تازة سازی بکةنةوة. ئةو ئازادييةی کة سةرکةوتةی يؤناين بة بـاری  

دةسيت خؤی، بذواداراين دنة دا هةتا پووصثک کؤ بکةنةوة و  يی ة دياردا کردی ب دينی

پثشخةريي  وةک يةکةم هةنگاو پةرستگاکةيان سةرلةنوث داذثژنةوة. لة ذووی دةس

                                                            
1-For an enumeration see Cameron, "Darius and Xerxes", p.320, n.33. 
2-Strassmaier, op. cit., No.24. 
3-For conditions in Babylon after Xerxes see. F. Wetzel. "Babylon zur Zeit 
Herodots", and "Babylon bei den Klassischen Schriftstellern aurser Herodot". 
4-Smith, Texts,pl.15 and pp. 140ff., lines 5 and r.15. 

5-CT IV. 39c= CT XLIX.5 and CT XLIX.6. 
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وبةرجی سازکرانةوةی پةرستگاوة، دةگةينـة سـةر    خةصکةوة بؤ دابني کردين خةرج

يشی بة سـةر تـةواوي داهـايت ئثـزاگيالدا     ئةگةر دةست ئةم بذواية کة خةشايارشا

ـ  نةگرتبث، بةآلم يةکجار کةمي کردبؤوة. هـةروةک چـؤن کةمبووجييـة    ةردةقی ـس

  .١هثنا سةر پةرستگاکاين ميسر ی پ.ز. ئاوای بة۴۸۵شکاند و خةشايارشاش ساصي 

  
  بارودؤخی ئابووری و کؤمةآليةيت -۲

مثژووی  کة هثندثکمان هثنانة بةرباس و بريتی بوون لةجگة لةو اليةنانةی 

داين سةرناوي مةزنةمرياين ئثراين و  فةرمانذةوايةتيي هةرکام لة پادشايان، نيشان

سةرچاوةی بةصگةنامةکان، نرخاندن و هةصسةنگاندنی بايةخي ئةو دةقة ياسايي و 

نامةکاين سـةر ئيدارييانةی کة بة خةيت بزماری نووسراون، بؤ توثژينةوةی بةصگة

  ، کارثکي دژوارة.بـة سـةردةمـي فةرمانذةوايةتيي هةخامةنشييةکان

تةنيا واوثدةچث کة بةصـگةنامةکاين ياسـايي بـة بـاری شـثواز و      هةصبةت 

  وگؤذثک بووبن و لةبةر شةذ و سةرکةوتن و ئـاژاوةی  داذشتين ذستةدا تووشی ئاص

هةتا شانی هةرمثثک  وری، سةربةستيي سياسيی بابلکؤمةآليةيت و ئابوبةتةوژمی 

ن و ـووسيـوةی نـة شثـازةش لـی تـؤذانثکـة گـةوايـار و هـةم بـدادةبةزثنث. ئ

دا بةدی دثنن و دةينوثنن. ئةم هةرمثـة لـة جـةغزی     دةستووری بارگای مريیو داب

ةوة و بابل لة سنووری دا، تةشةنة دةکا و سةرزةمينثکي بةربآلو دةگرثت ئيمپراتؤری

ری، اپادشايةتيي جاران تثدةپةذث. وةکوو ديارة ژمارةيةکي بـةرچاوي دةقـي ئيـد   

تـر کـة    پسـوولة و پثرسـت و بةصـگةنامةکانی    و بةتايبةت پةذاوةکاين ژمثريـاری 

و پثگـةي  ، گـؤذاين  ودةزگای پةرستگاکاين ئيمپراتـؤريي کلـدانی   سةبارةتن بة دام

  .دةخةنة بةرچاوياری لة بازنةيةکي زؤر بةرتةسکتردا ذام بارودؤخی

                                                            

1-See kienitz, pp.60,69. 
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بثتوو مبانةوث خوثندنةوةيةکي وردی بةپثز و بةصگةمةند  ئةگةروةکوو ديارة 

چةنـد ساصـثک   کراوةکان بثنينةذوو،  سپة باسؤک و بؤ ئةم تةتةآلنة ئةجنام بدةين

ـ     توثژينةوةی بث ذينی وچانی دةوث. ئةوةی دةتوامن لثـرةدا بيـدرکثنم تـةنيا دةرب

پتـر بـة بـاری    کارةکةم هةسيت هؤگرانةمة سةبارةت بة زؤرثک لةو بةصگةنامة کة 

  دا دةکةوث. وشةناسی

من کاری خؤم بة خوثندنةوةيةکي تيژتثپةذي ئةو دةقة دةوصةمةندانة دةسـت  

ئـارادان بةشـثک لـةو     پثدةکةم کة ئثستا دةستم پثيان ذادةگا. ئـةوةی جـارث لـة   

ذاگرياون. جگـة لـةو    ، ئةمريکا و ئاسيادا ئورووپامووزةکاينلة بةصگةنامانةن کة 

ون کـة بـآلو   تةتةآلنةی لثرةدا باسيان کراوة، هثشـتا ژمارةيـةکي زؤر زيـاتر مـا    

بکرثنةوة و ماونةوة بؤ داهاتوويةکي بث سةرةجنام. من بؤية ئـاوا بـة ناهومثـدي    

تاق زؤر جثگای سةرجنن، بةآلم لةبةروةی ئثمـة   تاق دةذوامن، چونکة ئةم تةتةآلنة

دا نووسـراون، تثگةيشـتنيان    وهةوايةک کة لة چ بوار و کةشهثندةيان لث نازانني 

گةلثک قورس و گرانة و زؤربةيان ئاکامثکيـان لـث بـةدی نايـة. ئـةم بةصـگةنامة       

بـةآلم  ووازانة هثندة زؤرن کة تني و تاو ناخةنة دةرووين هـةموو کةسـثکةوة،    تاق

و و توانـا  ة زکةساين زاناي کؤصنةدةری وا هةن کة پثيان خؤشة لـةم بةسـتثنةدا و  

  تةمةنثکي بةرچاو بةخت بکةن. 

دا دؤزراونةوة، تثکـذايان ئـی دوو    ئةو دةقانةی کة لة کةندةوة زانستييةکان

ر بة سةردةمی جثي ن. تةتةصةکانی نيپوور کة سة»ئوور«و » نيپوور«شاری گرينگی 

وةدةست هاتوون، زؤربةيان  دا باسی ئثمةن و لة يةکةم قؤناخی گةذان و پشکنينةکان

 . ئةو بةصگةنامانة لةم ژثدةرانةدا چاپ کـراون: ١ن»مووراشوو«ئارشيوی بنةماصةی 

                                                            

دا، ئةو شوثنةی ديـاری  »کؤژينةوةکان«بةرةودوای  ۴۸۰(هيلپرثخت) لة الپةذة  هيلپرثشت -١
ةوة. ئـةم ناوچةيـة دةکةوثتـة دةشـيت خؤرنشـني و      کردووة کة ئةم تةتةآلنةی لث دؤزراون

  ←نيشانی داوة. ئثرة کةوتؤتة سةت تا دووسـةت ۸دا بة ژمارة ۳۵۰لةسةر نةخشةی الپةذه 
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"BE IX".؛"PBS II/I; X"  لةگةصTuM NF II-III".هةروةها پثويستة بزانني  ؛

عةنتيکـةکاين   ینثو کؤمةصة (فيالدثلفيا) و لة مووزةی زانستگای پثنسيلوانياکة لة 

 ، لـة شـوثنةوارة کـةوناراکاين بابـل    بـة نـاوي   دا»ثشترهيلپ«خاتوو پرؤفيسؤر 

تةتةصــةی  ۳۰۰-۲۰۰پــارثزراون. ســةرةذای ئةمــةش ژمــارةی » Jena«زانســتگای 

ــووزةی  ئارشــيوخا ــة زانســتگای پثنســيلوانيا و م ــةی مووراشــوو ل نةی بنةماص

دةقی تری نيپووری سـةر   ۷۲هثشتا بآلو نةکراونةوة.  شوثنةوارناسيي ئيستانبووص

لـة   ) بآلو کراونـةوة. ئـةو کؤمةصـة تةتةآلنـةی کـة     BE XIIIبةم دةورانة لثرةدا (

اونةوة، هثشـتا  زردا لة نيپوور دؤ »دةزگای ذؤژهةآلتناسی«جةنگةی کؤژينةوةکاين 

  .١بآلو نةکراونةوة

                                                                                                                                                  

ةکـاين  »کاسـيت «گةز ئةوالتری باکووری ذؤژاوای ئةو جثگايةی کؤمةصثک تةتةصةی سةر بة 
  ی دةخةنةذوو.  لث دؤزراوةتةوة و کاروباری ديواين بةذثوةبةرايةتيي کؤشکي مري

  ئةوةندةی کة سةبارةت بث بةو دةقانةی مثـژووی نووسـرانيان لةسـةر تؤمـار کـراوة،      -١
تةتةصة سةر بـة سـةردةمی هةخامةنشـني. ذوون بؤتـةوة کـة ئـةو        ۳۵بةئاشکرا نيزيکةی 

 ،۱ کاون و هةينـز، نيپـوور  ، مةکTA Level Iةی پشکنينی تثدا کراوة ( »کؤشکةصة گرينگ«
 ۹). لـةو  GÚ.EN. NA) نشيمةنگای شانداباکوو، واتة پايةبةرزثکی نيپـووری بـووة (  ۷۱ل 

دةقةی لة ژووری ئةم کؤشکةصة دؤزراونةوة سثيان ئاماژة بةم کاربةدةستة پايةبةرزة دةکةن 
)؛ I N 133,2 NT 330 and 2 NT 29-as well as 2 NT 93)، (۷۶(بذ: پثرست، هـةمان، ل  

ـةآلنـة سـةر بـة سـاصي سثزدةهةمي فةرمانذةوايةتيي خةشايارشان تازةتريين ئـةم تـةت
 ساصثک لة تةتةصـةکاين پثشـووی ئارشـيوخانةی مووراشـوو     ۲۰)، کةواية تةنيا ۴۷۳/۴۷۲(

دا بؤ ماوةيـةک پلـةی شـانداباکوو وةبـةرچاو نايـة،       کؤنترن. لة دةقةکاين تاقمي دووهةم
 دا دةقـةکاين نيپـوور و دةورةی کـؤنی بـابلی     زةمـانی ئةگةرچی ذةنگـة بکـرث بـة بـاری     

بپشکثندرث، واتة ئاوذ لة هةزار ساص بةرةودوا بدرثتةوة. دواتر بادةدينةوة سةر ئةم نةريتی 
  دابذان و پةيـدابووين مةودايـة. کاربةدةسـتاين نيپـوور لـةم قؤناخـةدا پثيـان دةگـوترث         

) . پةيوةنـديي ئـةوان لةگـةص    Lú pa) «IX. 19.15«يـان بـةکوريت   » پاکوود شـا نيپـوور  «
. لـةم دةقانـةدا کـارثکي زؤر    (BE IX,23.17)هثشتا ذوون نةبؤتةوة » شاکنوو شا نيپوور«

ماوة کة سةبارةت بة کةسةکان و بةرپرساين ئيداری بکرث. سـةبارةت بـة ئاسـؤی ذوونـی     
  صةمی داندامايثض.   بة قة» Bagasarū ganzabara«داهاتووی ئةم کار و لثکؤصينةوانة، بذ: 
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دا چاپی »UET IV«لة » فيگووال« دةستةوةن کة  تةتةصة بة ۷۰پتر لة  لة ئوور

 لة» سثر لثئؤنارد وولی«بةآلم بةذاسيت لثمان ذوون نيية کة ئةو دةقانةی  ،کردوون

لـة کؤصـني و   ئوور دؤزيونييةوة، داخوا سةر بة سةردةمي بةرباسی ئثمةن يان نا. 

دا چةند بةصگةنامةيةک وةدی هاتوون و ئةوةی ذاسـتی بـث   »کيش«توثژينةوةکاين 

  . ١تةنيا دووی بآلو کردوونةوة» س. النگدؤنئث«

دا  وکؤژةی ذةمسي تی کةندةوة ذةل کة کراوانةی هةخامةنشی ئةو تةتةصة چاپ

 دؤزراونــةوة، زؤر کــةمتر لــةو دةقانــةن کــة کؤمةصــثک ســةرچاوةی نةناســراو

مووزةکانيان لثرولةوث پث ذةنگاندوون. زياتريين ئةم شـثوة دةقانـة کةوتوونـة    

ذوونووسی کردوونـةوة و بـة بـاری    » سترامساير ئثن..ثیج« مووزةی بريتانيا کة

                                                            

بذواننة سةرچاوةکان. دوو دةستة دةقـی سـةر بـة سـةردةمی بـةرباس، لـة کؤصـني و         -١
 هةصدانةوةيةکي نة هثندة بةربآلودا دؤزراونةوة. دةستةی يةکةم شتثکی ئةوتؤ نني: النگـدؤن 

ر. چةنـد دةقثکـی   ؛ بةآلم تاقمي دووهةم پذن لة زانياريي بايةخدا»تةتةصةکاين بارگووتيات«
بـة نـاوي   » دؤرمـث «دؤزراونـةوة و   ی سـووريا »حةلـةب «ي نيزيـک  »نثرياب«ياسايي لة 

  بآلوی کردوونةوة. ئةم دةقانـة لـة نثـو بةصـگةنامة مثژوودارةکـاين     » تةتةصةکاين نثرياب«
بـة   و دواتر نةبوونيد يگليسسةردا، سةرةتا نةبووکةدنةسسةری دووهةم، پاشان نثر خؤيان

مةزن و حوکمداری شاری نثرياب دادةنثن. مثژووی دوايني دةقةکة سةبارةتة بـة شـازدةهةم   
زاييين پثوةية.  ی پثش۵۳۹ی ژانوييةی ۵ساصی فةرمانذةوايةتيي نةبوونيد و ذؤژ و ذثکةوتی 

دةسـةملثنث، سـةر بـة يةکـةم ساصـي       يت ئثرانييةکانبوونی دةسةآل تةتةصةی يةکةم کة زاص
ــةکة    ــةآلم ساص ــوةريؤة)، ب ــة هةص ــاوي مانگةک ــة (ن ــةيت کةمبووجييةي ی ۵۲۹/۵۲۸حکووم

نـاودثر کـراوة.   » شای هةموو سةرزةمينةکان«و » شای بابل«زايينة. لةوث شا بة ناوي  پثش
کة لة نثرياب دؤزراونـةوة و نووسـراوةکاين سـةبارةت بـة      دةقةکاين دواتری کةمبووجيية

دةخةنة بةرچاو؛ کةچی هيچکام لة » شای هةموو سةرزةمينةکان«سةرناوي  يةکةم داريووشی
ـ      دةقةکاين داريووش ةم بـذة بةصـگانة   مثژوويةکي تةواويان بـة سـةرةوة نييـة. بايـةخي ئ

لـة زةمـاين    بووين بـةردةوامي سـووريآ، واتـة ئثبثرنـاری     کرانةوةية لةسةر پثمل جةخت
. ئةم بؤشايي و دابذانة دة ساصةية، ذةنگـة  دا شاهاين کلدانيي هاوچةرخي هةخامةنشييةکان

؛ ئثی. گؤيتس پثی واية کـة  »JNES IV (1945),p.n.22«هةصکةوت بث. لةم سةرچاوةيةدا:  بة
دةقی نثرياب کة سةر بة يةکةم ساصي حکوومةتی نةبووکةدنةسسةرة و لة بابل نووسـراوة،  

 سةبارةتة بة شای چوارةم کة ئةم ناوةی لةسةر بووة نةک شای دووهةم.
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دةقی بـآلو کردوونـةوة کـة زؤر     ۱۴۰۰ئةم نووسةرة نيزيک دا ذثکيخستوون.  زةمانی

ـ ـکةميان مثژوويان لةسةر نةنووسراوة. واديارة دةقة ذةسةنةکان زؤرب ان هـی  ـةي

و سيپارن و ژمارةيةکي کةميش سةر بة الی سةرووی بابلن،واتة لة ئـوورةوة   بابل

) ۱۸۹۲(اليپزيـک،  » ئثضثتس بی.تی.ئثی.«ئةو پاشکؤيةي کة ). هةتا ئاکادی (ئةکةدی

ئامادةی کردووة، چوار تةتةصةی هةمان سةرچاوةی تثداية کة سةر بة پثنج ساصةی 

ــة   ــؤنگرةی «دةســپثکی حکوومــةيت خةشايارشــان. ســترامساير ل هةشــتةمني ک

تةتةصةی تری  ۹و  تةتةصةی ديکةی خةشايارشا ۷دا، »نثونةتةوةييی ذؤژهةآلتناسی

  .١ی خستوونةذوويةکةم ئةردةشثری

ـ    بـآلوي » نگنـاد وو. ئئثـی «کـة   ةندةقةکاين دواتر بة باری ژمـارةدا، ئةوان

گـةلثک ناوچـة و    کارمان پثيانة و لـة  تةتةصة کة ئثمة ۴۳۰ کردوونةوة و بريتني لة

کةچی ئةو دوو بةرگةی کة تةتةصـةکانی ئوورووکيـان    ؛٢مةصبةندانةوة کؤ کراونةوة

دةآلآلن وةگري کةوتوون و سةبارةتن دةست تثدا چاپ کراوة، ئاوا نني، ئةگةرچی لة 

. نابث لـة بريمـان بچـث کـة زؤربـةی      ٣بة سةردةمي بةرباس و لثکؤصينةوةی ئثمة

ـ   جنريز لة تةتةصةکاين ئوورووک کتثبخانـةی   ،٤رة بآلوکراوةکـاين مـووزةی لووض

                                                            

1-CT II (1896) one text; CT II (1898) seven texte; CT XLIV (1963) ten texts; 

and 5 R 68 No.2. 
لـةو   ۴۷بذواننة سةرچاوةکان. تةتةصةکانی تری ئةم مووزةية پؤهل بـآلوي کردوونـةوة.    -٢

و  يةکةم دةقانة سةر بة سةردةمي هةخامةنشني. سةبارةت بةو چةند دةقة کةمةی داريووشی
؛ ئةمانة هثندة  Koldewey, königsburgen II,p.24دؤزراونةوة، بذ:  کة لة بابل ئةردةشثر

). هـةروةها سـةر بـةو    An or IX.20-33ديتراونـةوة (  لـة ئـوورووک   ۸/۱۹۲۹نني و ساصي 
  دةقانةن کة لةم ژثدةری خوارةوةدا چاپ و بالوکراونةوة:

H. Freydank, Spātbabylonische Wirtschafts texte aus Uruk(Berlin 1971). 
 دةقی سةر بةو سةردةمةی ئثمة کاری لةسةر دةکةين. ۲۳ئةم کؤمةصة بريتني لة 

  و دؤوگثرتی. بذ: سةرچاوةکان، ترمثاين -٣
4-TCL XIII. with 80 texts. 
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و  ٣، مـووزةی بـرلني  ٢، کؤبةندی بابليي نييس لـة نيووهـاوثن  ١پييةرپؤن مؤرگان

لة تةتةآلنة ناگرنةوة کة  بآلو کراونةوة. ئةمانة ئةو ٤زانستگای بثرکليي کاليفؤرنيا

  دا چاپ کراون. بآلضؤک و وةرزنامان

ةوة »ةين ذؤژهةآلتناسيي ئاصمانمئةجنو«ئةو دةقانةی ذاست ئاوان، لة اليةن 

. لـة بةشـی   ٥نـني  اونةوة، ئةگةرچی هيچيان سةر بة سةردةمي هةخامةنشـی ردؤز

دووهةمي کتثبنامةدا ناوی تةواوي بةرهةمة چاپ کراوة گةورة و بچووکـةکان، کـة   

بةصگةنامةی ياسـايي و ئيـداريي سـةردةمي مةبةسـيت ئثمـةيان تثدايـة و ئـةمن        

  کراون. ئاگاداريامن، جةللة

وچان ذةنگـة ذؤژگارثـک لـة ذووی قـةوارة و      تةنيا پشووی درثژ و کاری بث

شکاوانةوة کة مثژوويةکي ذثک و ذاستيان پثوة نييـة،   بيچمی ئةو کؤمةصة تةتةصة

ـ  بتوانث جثگا و سةرچاوةی ئارشيوةکان ذوون بکاتةوة. وةکـوو   ةرةبةرة ـديـارة ب

وةی زةوی دادةبةزث و پثويسـتة وردبوونـةوةکان تـؤخ    گةذان و پشکنني و هةصدانة

بکرثنةوة. تةتةصةکانی ذؤژگاری دوايي لةبةر هةصسووذاين کاولکةرانةی مرؤضةکان و 

وهةوا، کةمتر بةختی مان و مانةوةيان هةية لةچاو ئـةو   کةشگؤذاين لثکدالثکدای 

کان قووص بة دا مجيوی شوثنةوارة بةصگةنامانةی لة ژثر کاول و هةرةسی بة سةريةک

دا ذؤچوون. کةصـةکةبوونی هةرةسـةذووخاوی ذؤژگـاراين سـلؤکی،      سينگي زةوی

                                                            

1-BRM I. 26 texts. 

2-BIN I and II, 24 texts. 

3-Expecially AnOr VIII and IX, about 50 texts. 

4-UCP IX/I, 159 texts. 

دؤزراونـةوة و ئثسـتا لـة     لة ئوورووک ۱۹۵۵-۱۹۵۴ولةتانةی کة سآآلين  ئةو دةق و کوت -٥
ن، زؤر وةک ئةو دةقانةی ئوورووک دةچن کـة هـةتا ئثسـتا چـاپ     »بةغدا«و » هايدلبثرگ«

. مـن لـة بابـةت ئـةم     امةنشیدا ئةوان دةکةونة پثش دةوراين هةخ کراون. بة باری مثژوويي
ئـثچ.  «ی دوکتـؤر  ۱۹۶۸ی ژووةنـی  ۱۵زانيارييانةوة خؤم بة ئةمةگـداری نامـةی ذثکـةوتی    

  دةزامن.  » هانگثر
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ــانی ــارتی، ساس ــ  پ ــةردةمي هةخامةنش ــةکانی س ــالمی، تةتةص ييةکانيان و ئيس

پاراستوون و گةذان و بةدواداچوونی بةربآلو و پـذ خـةرجی پثويسـتة، بـةآلم بـؤ      

ـ     و چـاوةذوان زيک ـةکي نيـوويـاتـداه ـ ـکـراو، هةقمانـة کـة هيوايةک ةم و ـي ک

  کةمترمان هةبث.

پثويستة خاصثکي تريش خبرثتـة بـةرباس.   ئاسؤ تاريک و خةفةتبارةدا لةم 

دةقةکاين بزماری کةم بوونـةوة. جـا    يةکةم ئةوةی ذاسيت دوای نةماين داريووشی

بکرث،  نيا لؤمةی ذؤژگاری پاش فةرمانذةوايةتيي خةشايارشالثرةدا هةر نابث تة

داوة و چةرم و پاپريووس هاتوونة ئاراوة و بوارةکـةيان  وگؤذثک ذووی  چونکة ئاص

وبـآلوی   و پاآلوتنی هثندثک زاراوةی پرش دةرباز بوون لة زمانی ئةکةدی. ١گؤذيوة

ؤ نثـو زمـاين ئـارامی، وةک زمـانثکي بـةرکار بـؤ       و ياسايي و چوون بسؤمثری 

نووسيين دةقی ذثککةوتننامةکانی نثـو جـةماوةر بـة شـثوةيةکي ياسـايي، لـة       

و زماين ئةکةدی ئـامرازی کـؤنی مامـةآلن بـوون، نـة        کة گصةسوورة دا ذؤژگارثک

دةگوجنا و نة دةيتواين خاوةين ذووبةرثکی جيهاين بث. لة سـةردةمي پادشـاياين   

قوذينـة بـؤ کاروبـاری ياسـايي و     ی تةتةصة پ.ز)ی ۲۵۰ةوة (دوای ساصي ئةشکانيي

                                                            

لةبةروةی کةرةسةی نووسينی نوث بؤ خةتی جياواز لة خةتی بزماری، لة سـةردةمانی   -١
وص و پاپريووس بوون، کةرةسةی پاپريووسـييانة تـةنيا   ، چةرم و کةدا لة دووچؤمان دوايي

). ۲۶۵، ذيـزی   OLZ XVII (1914)،بةرهةم هاتوون. (بـذ: بـی. لةندسـبثرگثر    لة ئاشوور
و » نيـاروو «و ئاشـوور ذةنثـو هثنـدراون. (تؤمـاری هـاوردة بـة        کةوص و پثست لـة بابـل  

  ناودثر کراون. بذ:» ماگاالتوو«بة  تر تؤمارةکاين 
 (Leichty in Studies Oppenheim,p.151,n.14,also D.J.Wiseman, Iraq XVII 
(1955), p.12). 
ئثمة لةوثوة تووشی کؤمةصثک بةصـگةنامة دةبـني کـة لةسـةر پثسـت نووسـراون.       

زيان هةروةها تووشی تاقمثک دةبني کة لة هةآلصخانة، پثستيان خؤش دةکـردن يـان کاغـة   
). ئـةم کارانـة لـة ئارشـيوخانةی     ۷، ژمـارة  ۵۷۹کارانوو، بـذ: ل   -بةرهةم دثنا (ماگاالتا 

لـة کـةوص و    دةکران. سةبارةت بة کةلک وةرگرتين پادشاياين ئثران ي نيپوور»مووراشوو«
  بةصگةنامةکاين ئارامی، الپةذة يةک بةرةودوا.، پثست بؤ لث نووسينةوة، بذ: درايضثر
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ئيداری هةن، بةآلم زؤر کةمن و زؤربةيان سةبارةتن بة پةرستگاکان، بةتايبةت لـة  

  دا چاک پارثزرابوون. . ئةم شثوازة کؤنة لة سةردةمي سلؤکیئوورووک

يةتی و ئابووريي سةردةمی بة مةبةسيت لثدوان سةبارةت بة پثکهاتةی کؤمةآل

خؤشة لةبةر تيشکةی ئةم بةصگةنامة بزمارييانـة،  ، پثم لة بابل هةخامةنشييةکان

ئثستا  چةند پثشنيارثک خبةمةذوو. هةصبةت هةروةک پثشتر بامسان کرد ئةم کارة

نـةک تـةنيا      کـة بوونةوةی تثناچث. من بـة تـةواوي ئاگـادارم و دةزامن    ذثی قووص

کةرةستة تازةکان، بةصکوو بآشتر تثگةيشنت لةو دةقانةی کة پثشتر ناسراون، لـة  

  ةين گرينگةوة شوثن لةسةر ئةم پثشنيارة دادةنثن.يزؤر ال

بةستنثکی بةرچاو و گؤذانثکی تايبةمت لة پثکهاتةی  من هيچ دابذان و چةق .)۱(

ثتـةوة کـه بصـثي دةتوانـث     ردا بـؤ نادؤز  ئـةوث  و بنةمای ئابووريي کؤمةصي بابلی

واتة مةبةستثکی ئةوتؤ کـة بـةراورد    ؛بوونی هةخامةنشييةکان سةبارةت بث بة زاص

بـابلی، کلـداين و    دابذانی نثوان چةرخ و خـولی نـوث   بکرث لةگةص بؤشايي و لثک

جةماوةردا باو بـوون،  يآنةی لة نثو  سةردةمی پثشووتری. ئةو بةصگةنامة ياسايي

لةگةص تةتةصةکاين ئيداری کة زؤربةيان هی پةرستگای سيپارن، بة باری قـةوارة و  

پثنجـةم ساصـي   دوای  یهـةتا سـةردةمي پووکانـةوةی بـابل     ،ماکةی سازکرانةوة

. ١پثـدةکرث  ، گؤذانيان بـة سـةردا نايـة و کاريـان    فةرمانذةوايةتيي خةشايارشا

بارودؤخی کؤمةآليةيت و ئابووريي بةصگةنامةکاين کلداين کة مـن تثکؤشـاوم لـةم    

وثنـای بکـةم، کـاکص و    » دووچؤمانةوة کؤمةصثک نامة لة«دا بة ناوي  کتثبةي خؤم

بـةرةودوا). لثـرةدا هةرئةوةنـدة بةسـة چةنـد       ۴۲نثوةرؤکی سةرةکي پثکدثنث (ل 

بة ناتـةبايي و جيـاوازی لةگـةص    خاصثکی بنةذةتی دووپات بکةمةوة کة گرث دراون 

  سةردةماين پثشوو: 

                                                            

  سةبارةت بة کاکص و نثوکي پارثزگارانةی ذةوتی بةذثوةچوونی ياسا لةم ذؤژگارةدا، بذ: -١
Petschow, "Die Neubabylonische Zwiegesprächsurkunde", especially p.104. 
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  بةرةژثربووين جثگة و پثگةی کؤمةآليةتيی ژنان.  :)ئةلف(

ئةو کؤيالنةی کة بةرةوپريی تةمةنی پريی دةچوون، کةس وةکوو کوذ و : (ب)

بةآلم ئيزنيان هةبوو کة بؤخؤيان کار بکةن و بةشثکی ،کچی خؤی وةخؤی نةدةکردن

  خودانةکانيان. داهاتةکةيان بدةنة 

هةنگاونانی کؤمةص بةرةو بة ماکة و بنةما داناين خاوخثزان و تثهثناين  :(ج)

  دةوری بةربآلوی بنةماصة. 

ئـامرازی هةصسـووذاين بـازاذ،     زثو وةکـوو  کةلک وةرگرياين ئازاد لة :(د)

  ئةويش نةک تةنيا وةک پثوةری هةصسةنگاندن. 

شکانی کة کةسانثکي تايبةت هةتا پةرةی بازرگانةتيي بةربآلوی سةر وي :) (ه

و ئييؤنيية، ذايةصة و دامـةزراوةی   دةستان، تةنانةت هةتا بازاذةکانی ميسر دوورة

  .١بووندهاوچةشنيان بؤ دامةزران

دا، دةکـرث چةنـد    بـواری دةزگـا و دامـةزراوةکاين کؤمةآليـةتی     تةنيا لـة 

ــاص ســةردةمي زاص  ــة پ ــک بدرثت ــوونی دةســةآليت داهثنانث ــةکانب ــةو  ئثرانيي . ئ

ومةرجةی کة ئةم گؤذانانةيان تثدا قةوماوة، کةوتوونة نثو جةغزثکةوة و هثندة  هةل

ذوونکةرةوة نني. ئةگةرچی بةصـگةنامةکان ناذاسـتةوخؤن و دةسـتيان پـث گـةرم      

 کاری من  سةبارةتةنابثتةوة، بةآلم خؤ ناکرث بياخنةية پشت گوث. خاصي دةسپثکي 

ـ  انةیقةراروبذييةو ب و سـلؤکني و شـثوازی    ة سـةردةمي هةخامةنشـی  ـکة سةر ب

تثدا تؤمـار کـراوة. لـةو دةقانـةدا فرؤشـةر      بةذوونی يان نفرؤشی کؤيلة و کةنيزا

دةستةبةر دةبث کة کؤيلةی فرؤشراو لةو کةسانة نيية کة بةپثی ياسا ذثی فرؤشرانی 

ةر لة ملی خـؤی دةگـرث کـة کؤيلةيـةکي ذةسـةين      بة واتايةکي تر فرؤش ؛نةدراوة

بـؤ کـذين و     فرؤشتووة. بةگوثرةی ذيزبةنديي و دابةشيين چينةکانی جةماوةر کـة 

کردنةوانـة دميـةنثکي بـاآلنوثين توثژةکـانی کؤمةصـي       ذوون فرؤشنت نابن، ئـةم 

                                                            

1-Cf. Oppenheim, "Essay on Overland Trade". 
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مـن ئثسـتا   دا دةخةنة بةرچاوان.  لة سةردةماين هةخامةنشی و دواتری دووچؤمان

دةة سةر باسی ئةم ناودثرکران و دابةشينانة کة هثنـدثکيان ذوون و ئاشـکران و   

  ذاضةی هثندثکيشيان دژوارة.

دا لةنگـةريان  »بـةنووتوو  -مـار  «لة پلة و پثگةی  کةسانی ئازاد ئةوانةن کة

گرتووة و بؤ کذدران و فرؤشران نابن. وةک لة ذووی دةقةکاين هاوچةرخةوة ذوون 

ا خةريکي کار بن و دةبث لة نثـو کؤمـةص   د ، دةکرث ئةوان لة بارگای مرياندةبثتةوة

کراونـة نـةزری    کـة  آلنـةی پيـاو و ژن و مندا ئـةو  کراويـان هـةبث.    شوثين دياری

ــتگايان  ــوتراوة پةرس ــان گ ــريکوو«پثي ــرييکتوو«و » ش ــةی » ش ــة پل و کةوتوون

ةرکامـةيان  گرثيـة و ه  ان ذوون و بـث يئةمانـة پلـةی کؤمةآليـةتي   ». شريکووتوو«

يين سـثهةم بـة   چهثمايةکی يةزداين لةسةر پشتی دةستی دراوة. ئةوانةی دةکةونة 

زجنـرية کؤيلـة و    ناسـراون کـة بـة    »شارووتوو -ئامات«و  »شارووتووی -ئازاد«

ـ       ی ـکةنيزی شا بوون و بة ماص و سـاماين کؤشـکي مـريی دانـدراون و هـيچ شتثک

  ان لث نازانني.ـؤيـةوتـئ

ـ بةپثچةوانةی ئةم س ـ ـه دا ی کلـدانيش ـث چينة کة لة سةردةم وون، دوو ـةب

چينی تر يان نوث دثنة بـةرچاو يـان نـةخثر هـةبوون، بـةآلم بةرلـة ذؤژگـاری        

ناويان هاتؤتة ئاراوة. يةکةم چني بريتني لةوانـةی   هةصکةوت بة هةخامةنشييةکان

تثکةص کراوة. بـؤ وثنـة   » وماش مصک«واتة » تووبي«کة سةرناوکانيان لةگةص وشةي 

بيـت  «و » وزاری ئةسـپ  زةوي«کة بة ذواصةتی مانـای وشـةدا يـانی    » سيسث بيت«

زاری و یزةو«کة يانيها » بيت کووسی«لةگةص » وزاری عةرابة زةوي«واتة » نارکابيت

 . ئةم زاراوانة کة لةگةص سةرناوی کةسثک تثکةص دةکران، دةبوو سـةر بـة  ١»تةخت

وماشانة بـن کـة باسـيان کـرا. چينثکـي تـر هـةبوو بـة نـاوی           ةرکام لةو مصکه

» شووشـانوو «دةناسـران.  » شووشـانوو «بـة   کة جةماوةرةکةی» شووشانووتوو«

                                                            

  زاری تاج و تةخيت پادشايةتی . زةمينی پادشايةتی.و.و  واتة زةوی -١
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و چةند ذيشةيةکي بؤ پثشنيار کراوة کة من هيچيـامن   وشةيةکي بثگانةی ئةکةديية

  .١قبووص نيية

» بيتـوو «ای ئةو زاراوانةی کة لةگةص وشةی بة مةبةسيت حاصی بوون لة مان

و بوون، دةبث ئاماژة بة زاراوةيةکي تازةی ديکة بکةين کة سةر بة سةردةمي التثکة

. ئثمـة  ٢»کةوان وزاری زةوي« ية واتة»بيت کاشيت«و ئةويش  بابل هةخامةنشيية لة

ةتة بـة تـاقمثکی   دةزانني. ئةم زاراوةيـة سـةبار   بةتةوة هثندثک زياتری لثلةم با

ناوي کةسثک درکاوة و ئةويش وثدةچث کابرای بـةرپرس   هةصکةوت بةتايبةت. زؤر 

ناودثر کراون و » خاوةنی زةمينی کةوان«يانی » کاشيت يت ب« بووبث. ئةم کةسانة بة

. ئةوانـة هـةموو ساصـثک    ٣»ئامپاکـان «  واتة» کيناتاتوو«بة سةرجةميان گوتراوة 

وزاری خؤيان دةداية حکوومةت. هـةموويان دةبـوو    ویبةشثکی بةرچاوی داهايت زة

 لةم بةسـتثنةدا کردارثکـي زمـاين ئةکـةدی     و ٤دةستةبةری خزمةتی پادشا بووبان

ئامـاژة دةکاتـة کةسـثکی کـة ذاپةذانـدين ئـةرکثکي        ) کةPalāhuهاتؤتة ئاراوة (
                                                            

دا خؤی نيشان داوة کة دةکةوثتة بةرلـة   بابلی لةبةروةی پثشتر وشةکة لة دةقةکاين نوث -١
کة شووشانوو لـة   دا بةتايبةت لة تةتةصةکاين بةراييی ئوورووک ـ حکوومةيت هةخامةنشی  

ا ـ وةباصی لةسةر کثشراوة. پثويست ناکا لثرةدا بکةوينـة جـةغزی بـاس و     پةرستگادا دةژي
دا ئـةم وشـةية چـؤن ذسـکابث و لـة سـةردةمي        ناسـی و مثژوويـي   لثدوانی. بة باری زمان

هةر چؤنثـک بووبـث، شووشـانوو هـی      هةخامةنشي و لة دةرةوةی ئارشيوی مووراشوودا
ئةم زاراوةيـة   دای تازةدا ژياوة. بةپثی دةقةکاين مووراشووپادشا بووة و لة نيشمةنگای جو

  ) .Cardascia, Archives, index,s.v(بة بةرفرةواين خةصک و دةزگا و دامةزراوةکاين گرتؤتةوة. بذ: 

  وزارثکي دةدرثتة پياواين شةذکةری کةواندار.و. زةوی -٢
کراو  دؤزراوةتةوة، هثزی پاشکةوت و تثبيين کة لة ئوور» UET IV,60«لةم تةتةصةيةدا:  -٣

 : کةمبووجييــة، کراو سةر بة پةلثکي سةربازين. هةروةها بذواننة دةرةوةی نيپـوور  تثبيين
  .۵۳۰و  ۳۷۰ داريـووش ،۲۹۲
 چوون بؤ ئـوورووک « ياين» ana sibûtu šarri ana alāku ana Uruk«ئةم دةستةواژةية:  -٤

). ئةم دةستةبةربوونة لـة دةقـةکاين دواتـردا جثـی     in BE X,61,62» (لةسةر داخوازی شا
  ).kasap rikis qabliوچؤصی سةربازان ( خؤی داوة بة دانی بذثک پارة بؤ دابيين چةک

(with added ana alāku ana pani šarri) also Cyr. 331; Camb.17. 276,291,322;Dar 
46.112,141.164,220,234,253,308 (paid to Elam= Susa), 481. 
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ـ    ١کؤمةآليةيت و ئةخالقی لة ئةسـتؤی گرتـووة   » بيتـوو «ة . ئـةو زاراوانـةی کـة ب

ــة دوو دةســتة؛ ســةرةذای ذةچــاوکردين داذشــتين هاوشــثوة، ســازکراون،   دةبن

ـ » بيت کاشيت« ـ ـمةبةست لةو لةشکردارانةية کة کةصةبذثکي ـ ـة دةستـان ب ة ـةوةي

)LÚ. GIŠ. BAN  يــانša qašti يــان »تريهــاوثژ«بــة واتــای  دا لــة ئةکــةدی

و » وزاری ئةسپ زةوی«انثک هةن کة تثبةستةی ة). لة اليةکی ديکةوة کةس»کةواندار«

  ن.»وزاری پادشايةتی زةوي«و » وزاری عةرابة زةوي«

دا،  ذوون و ئاشکراية کة بةپثی گوجناين ئةوان لة نثو مةرجی دةستةبةربوون

ئةم تاقمة نةياندةتواين خاوةين کةصةبذ (پاوانةمري) بن و ناويان بکةوثتـة ذيـزی   

  ةرابةسواران) يان سوارةی سکؤرتث.عای سوارة و قؤشةنچيياين دةستةبژثر (سپ

ــة   ــةو کةســانةی ب ــدةچث ئ ــت سيســث«زؤر وث ــابتی«، »بي ــت نارک   و» بي

وزار و  ناودثر کراون، ئةو کةسانة بوون کة هةميشة لـة نثـو زةوی  » بيت کووسی«

 ايـة . جا کةو٢تاق نةفرؤشراون هةر بؤية تاق کردووة، دا کاريان باغايت بةردةستيان

جياوازييةکي بنةذةيت هةبووة لة نثوان ئةو کةصـةبذانةی کـة حکوومـةيت     واديارة

بة سةريان ذادةگةيشت. کةصةبذی کةوانداران ئاماژة بةو تاقمة  لة دووچؤمان ئثران

چةکدارانةية کة خؤيان لةسةر مووچة و مةزرا کاريان کردووة يـان هثنـدثک جـار    

. ئةم تاقمة زؤر جاران لة بةصگةنامةکانی ٣بوونوةرگرتووة و چاوةدثر  ان لثمصکانةي

                                                            

  ) بؤ ئةرکی فرزةندايةتيش دةکار کراوة.palāhuهةر ئةم کردارة ( -١
Moor, Neo - Babylonian Documents, No 203. 

دةکـرد،   وماشی ئثرانيياين پايةبةرز کاريـان  پلةی خزمةتکاراين بةرةژثر کة لةسةر مصک -٢
تيشکي خراوةتة سةر. بةپثی ئـةم دةقـة    مريهةرمثی ميسردا لة نامةيةکي ئاراميي ئارشامی

؛ هيچ وثناچـث کـة ئـةم    »Driver, Aramic Documents«خزمةتکارةکان درؤشم کراو بوون 
درؤشـم کـرابن،    بابلي گرتبثتةوة و ئةوانةی خؤيان کردؤتـة نـةزری پةرسـتگايان،    ذةوتة 

ئةگةرچی ئةوانةي کؤيلةی خةصک بوون، جاری واية ناوي خاوةنـةکانيان لةسـةر دةسـيت    
 دةکراية درؤشم.

3-E.g.BRM I.85, BE VIII 122,125. 128;PBS II/I.62. 
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و هــةروةها لــة دةقــةکاين  لــة نيپــوور ئارشــيوخانةی بنةماصــةی مووراشــوودا

ـ    ئوورووکيش ـ ـدا باسيان کـراوة. ئـةو کةسان وزاری  وو دةمذاسـيت زةوی ـةی وةک

دياری دةکران، پاصة و ذةجنبةريان لةسةر مةزرايان » ختتة«و » عةرابة«و » ئةسپ«

ـ   ي بنةماصـةی  ـدادةمةزراندن و لةبری کةصةبذداراين سةرةکي کة زؤربـةيان ئةندام

  مريی و پايةبةرزانی بارگا يان بةرپرساين وآلت بوون، کاريان دةکرد.

گةرچی ئثمـة  ئة ، ئةم نةريتة باو بووة،ةی ئارشيوخانةی مووراشووربةگوث

  لةم بوارةدا هةر تةنيا شةش منوونةمان بة دةستةوةية.

ئثستا دةبث لة چيين شووشانووتوو خوردبينةوة و بزانني ئةرک و پثگـةيان  

چی و چؤن بووة. هةتا ئثسـتا   دا هةخامةنشييةکان یلة پثکهاتةی کؤمةآليةتيي بابل

و  غوالمانی بارگا، خزمـةتکارانی پةرسـتگا و پاصـة    ؤيالن،کد، باسی پياواين ئازا

  ذةجنبةری نثو پاوانةمريامنان کردووة. لةبةروةی واتـای وشـةی شووشـانووتوو   

دا زؤر کـةمی ئامـاژة    بة تةواوي ذوون نةبؤتـةوة و لـة پـثش هةخامةنشـييةکان    

ين سةردةمي وردی تثذابچم و بزامن چ بةصگةيةکم لة دةقةکا من پثويستة بة پثکراوة،

دوو خـاص   مةبةست وةدةست دةکةوث. بةگوثرةی دةقـةکاين بنةماصـةي مووراشـوو   

زمـاين   وشـةکة بـة   )،۷۵و  BE x ،۵۱جثگةی سةرجنن. يةکةم ئةوةی کة لثـرةدا ( 

کــة وةکــوو کــردار،  ١»Ki.ZA.ZA« يؤگرافيک نووســراوة:ئيــد  ســؤمثريية و بــة

بة هثنانة گؤذی ئةم وشة سـؤمثريية، بؤمـان    ».سوژدةبردن«دةبثتة » شووکثنوو«

يــان بردؤتــةوة ســةر واژةی »شووشــانوو«کــة قةصــةمداران وشــةی  دةردةکــةوث

 ؛هثشتاش قذةی لةسةرة» مووشکثنوو«ی کؤن. ماناي يی سةردةمي بابل»مووشکثنوو«

بةآلم دةکرث بصثي کةسانثک دةگرثتةوة کة خاوةين ئازادييـةکي ديـار و سـنووردار    

                                                            

 ی ئةکـةدی »مووشـکثنوو «دا هةرگيز لةگةص وشةی  لة زماين سؤمثري ki. ZA.ZAوشةی  -١
دا تووشـی ئـةم زاراوةيـة     ة. هةر کات لة دةقةکاين سـةردةمی هةخامةنشـی  يةکتر ناگرثتةو

  ي خبوثنينةوة.»شووشانووتوو«، دةبث بة  ki. za.za. ú-tuببني:
(cf. Bex.51.16 with 65. 15). 
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دا کةوتوونـة نثـوان ئازادمـةردان و کـؤيالن.      اری پلـةی کؤمةآليـةتی  بوون و بة ب

يان بـة جـودا و دابـذاو    وهةروابثتةوة تةتةصةکانی مووراشوو هـةرگيز شووشـانو  

نةهثناوة، بةصـکوو وةکـوو سـةرناوثکی تايبـةت نيشـانيان داوة و گوتوويانـة:       

ر و کـة زؤر جـاران بـة سـةرکا     دا ئـةو کةسـانةن  »شووشـانوو  سةر بة چاوةدثر«

چةند چاوةدثرثک  کؤکةرةوةی داهاتی حکوومةت داندراون. هةروةک چؤن لة نيپوور

هـةبوون. کةوايـة هاوپيشـةکاين     نةتـةوةکان بؤ تاقم و دةسـتةی پيشـةوةران و   

 ؛شووشانوو بؤخؤيان کؤمةصثکی جياواز بوون وةکوو کؤمةصي پيشةسازان و بثگانان

نثـو بذگـةو بابـةتی     تـةوة هـاتين ناويانـة لـة    بةآلم ئةوةی کة ئةوان جوث دةکا

دا. هؤکـاری ئـةم    وبذييةکاين سةبارةت بة فرؤشتين کـؤيالن ردةستةبةربووين قةرا

جياوازيية ذوون ناکرثتةوة، چونکة ذةنگة ئـةرکی ئـةوان کـارثکي تايبـةت (يـان      

  .١هةموواين) بووبث

وة و ئةم سةرکةوتوواين ئثراين سيستمي دةرةبةگايةتييان داسةپاندو ٢دةصثن

) هـةموويان بـة   ٣يت و بيت کووسیبزاراوانة: (بيت کاشتی، بيت سيسث، بيت نارکا

ـ ـپ . لثـرةدا دةبـث بصـثم بةذاسـيت     بوون و کراونة ئةکةدی ذةسةن پارسی ز و ـارث

وردبينی و مووقةصثشی پثويستة. بة الی منـةوة زؤر گرينگـة کـة جيـاوازی نثـوان      

وماشـی   وزاران لـة نثـو مصـک    لةشکرچی و دةمذاست و سةرکاراين زةویکؤمةآلين 

                                                            

جگة لة شووشـانوو (تـوو) زاراوةيـةکي ديکـةی نائةکـةدی بـؤ ئـةم کةسـانة لةسـةر           -١
ية کـة لةگـةص وشـةی    »گاردوو«تؤمار کراوة. ئةم وشةية  تةتةصةکاين هةخامةنشيی نيپوور

، يةکتر دةگرثتةوة. بذ: گثرشثضـيچ  جةمشيد ی سةر تةتةصةکانی تةختی»کوورتيش«عيالميي 
، ، درايضــثر apudدةبليـوو.بی. هثنينـگ،  «بــةرةودوا و  ۱۳۹)، ل II )۱۹۵۱ئاسـيای مـةزن،   

  .۶۳بةصگةنامةکاين ئارامي، ل 
2-Dandamayev, "Die Lehnsbeziehungen in Babylonien." 

 دا يش زؤر کؤنة، ئةم زاراوةية لة دةقی تةتةصةيةکي کؤين ئةکةدی»بيت کووسي«زاراوةی  -٣
  هاتووة و لة شوثنثک خؤی دةنوثنث کة ئاماژة بة مةزرای مريی کراوة. بذ:

"CAD sub kussú"،"bít kussî ". 



  نامؤچوود ةل ناکةييشنةماخةه يتةمووکح ةب تةرابةس يلباب يناکةمانةگصةب/  ۶۸۴
 

دا جـةختيان لةسـةر بکرثتـةوة و سةرچةشـن و      تؤمارکراوی دةرةبـةگی  بةربآلوي

منوونة سةرةکييةکانيان لة دووچؤماين کؤن، زياتر سةرجنی خبرثتة سةر و هةتا 

  درثژة بدرث. هةزارةی يةکةمی بةرلة سةردةمي دةسةآليت هةخامةنشييةکان

دا »حـةمووذابی «کة بژيويان بةرهةم دثنـا، لـة سـةردةمي     زةوييانةیئةو 

ــةرةتادا زةوی   ــة س ــةت ل ــةنچييان. تةنان ــت قؤش ــة دةس ــريی و  دةدران وزاری م

لةسـةر دةکـردن    ژمـار کاريـان   ةرستگاکان کة پاصة و ذةجنبةر و جووتياری بـث ـپ

و هةر ئةو ئةرکةيان دةکةوتـة سـةر شـانی کـة      ١»GURUŠ«کةوتنة نثو تاقمي دة

ـ ، کؤيلةکاين مريی و خؤ»وزاری کةوانداران زةوي« کردووةکاين پةرسـتگاکاين  رةزن

. ئةوةی ذاستی بث، چني و توثژی پثشووی ٢سةردةمی مةبةسيت ئثمة ذاياندةپةذاندن

هاتنة سةر کـاری زجنـريةی   ئةوانةی کة خاوةين ئازادييةکي سنووردار بوون، بة 

وذابی، وردةوردة تثداچوون و هةتا زةماين داسـةپينی پثکهاتـةی دةسـةآليت    وحةم

ئاماژةيـةکيان  هـيچ   دا ذةنگـي دابـؤوة،   تازةی بثگانة کة لة قةوارةيةکي سةربازی

ـ   . واوثدةچث کة لة هةر شوثنثکي بابل٣پثنةکراوة وکـاص   شتـبةرهةم و حاسـآليت ک

                                                            

  . بذ:لة بابةت پثکهاتة و داذثژرانی قةوارةی کؤمةآليةتيي سةردةمی ئةکةد -١
Gelb "The Ancient Mesopotamian Ration System", pp. 238ff. 

نةدةکةوتنة ئةم ذيـزةوة. بـةپثی ئـةم    » ئيکاروو«پثيان دةکوتن  وةرزثراين ئيجارةدار کة  -٢
کـة بـة زمـاين ئاصـمانی      -» کـةون  پةرستگةی جووتياراين بـابلی «مةی داندامايثض: بةرهة

چونکـة   دابنـدرثن، » فـرؤش  جووتيـارانی بةرهـةم  «هثشتا نـاکرث کـة بـة     -نووسيويةتی 
بةگوثرةی ياسا ئازادي ئةوان جةغز و دارولةلةيـةکي بـؤ دانةنـدرابوو. ئةگـةر وابووبـث،      

  شوثنانةدا گوجنثندراوة کة پثشتر بامسان کرد.لةو » ئيکاروو«زاراوةی 
بکرث. لة سةرةتادا واديـارة   وگؤص هةن کة تةنيا دةکرث ئاماژةيان پث لثرةدا هثندثک گرث -٣

پاصی بة سـپای سـوارة داوة و زؤر کـةم ئـاوذی لـة عةرابةسـواران        هثزی سةربازيي ئثران
گـاص دراون بـؤ مةيـدان. دواتـر سـواران بـة        داوةتةوة و کةوانداران وةکوو هثزی پشـتيوان 

 لةگـةص  وگؤذ و پثشـکةوتنة   تريوکةوان تةيار کران و بةرگةزرثيان پؤشی. دژوارة کة ئةم ئاص

کرانی کةصةبذی قؤشةنچييان پثکةوة گرث بدرثن. ئةو پاوانةمري يان کةصـةبذانةی کـة    دياری
ييان هثنابوون، زؤربةيان تايبةت درابوون بة کةوانـداران و کـةمتر   بةد لة بابل ئثرانييةکان

  عةرابةسواريان دةگرتةوة.  
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وپثکي ذةنثو هاتبث و لةسةر تةوةرةی ئاودثری و ذثـژةوي زةوی و   ذثکچاک و بة 

بذشيت دان و دانةوثصةي بةرچاو هةصسووذابث، کةساين نيمچةئازاد دةبوونة هثزی 

ايبةتی ـکةوتةی بارودؤخی ترکار و خةلة و خةرمانيان کؤ دةکردةوة. ئةگةر ئةمة دة

ومـةرجثکي   ة دةبث هـةل ـوايومةرجی کار نةبووبث لة بابل، کة اک و ئاو و هةلـخ

هةزارةی سثهةم و سةرةتای هةزارةی دووهـةم و   هاوشثوةی سياسی و ئابووری لة

دا، باصي بة سةر ناوچةکة کثشابث، ئةگةرچی  تةنانةت لة سةردةمی هةخامةنشيش

بةصگةيةکي ذاستةوخؤ بؤ سةملاندين ئةم بؤچوونة لة ئارادا نيية. دةق و بةصـگةی  

ذستةی سياسی و دينيي کؤنباوی بنةبانی هةزارةی سـثهةم   وثژةيي تةنيا داذشتين

دةخةنة بةرچاو. بةداخةوة ئةم بارودؤخـة پةردةيـةکي ئةسـتووری تثکتةنـدراوی     

هثزة کؤمةآليـةيت و سياسـيية    بريوباوةذ ذادةنگثون و ناهثصن کة ئثمة چاومان بة

بةآلم  ؛ابووپةرة و گةشةيان بة باری ئابووری د ئةو سةردةمة بکةوث کة گرينگةکاين

ديسانيش ئةم هثزانة لة نثو کؤما تةتةصـةی بـةربآلوي ئيـداريي نيـوةی يةکـةمي      

  دا ذةنگيان داوةتةوة. زايني هةزارةی دووهةمي پثش

هاتين ئامـاجنی سـةربازی و    بؤ وةدی گومانی تثدا نيية کة پادشاياين تازة

ي »جـدار هةصوثسـيت مةر « من بـة  ئابووری، کةلکيان لةو بارودؤخة وةردةگرت کة

ومـةرجی    دةکـةم. هةصوثسـتثک سـةبارةت بـة هـةل      یکؤمةصي دووچؤمانی ناودثر

دا واديارة  . لة ذاستیهاتووی سياسی لة حاند دةسةآليت سةرکةوتوواين ئثرانی بةدی

هةوص و تثکؤشانةکانيان تةواو ئاماجنی پثکاوة، چونکة وةکوو ديارة هةر ئةو شثوة 

اليةن کؤمةصي هثزة چةکدارةکانةوة پةرةی گرتووة و لة نثو  لةکاصة بةربآلوة و کشت

سـلؤکييان و سـةردةماين دواتـری     يیبةصگةنامةکانی سةبارةت بة ژياين ئـابوور 

  .١خؤی نواندووة» کاتايکای«ناوي  دا بة دووچؤمان

                                                            

1-See Eilers, Beamtennamen, index. 
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دةسـةآلت و   ١) لة جةغزی چةسپاندين نـاوي هثنـدثک لـة پايةبـةرزاين    ۲(

توانيبووی بة شثوةيةکی بةرچاو شوثن دابنث. ژمارةيةک  کؤمةصثک زاراوةدا، ئثران

 =(بـةهرة) baraياسـای شـا)،    = (ياسا= (داد)  dataلةو زاراوانة بريتی بوون لة: 

  .٣(دياری کردين پثوانة) ardabaو ٢(مصک) usbarra(پيتاک)،

پثکهاتـةی قةوارةيـةکي    نيپـوور  لة  ) ئارشيوخانةی بنةماصةی مووراشوو۳(

جياوازی ئابووری دةخاتة بةرچاوان. دةقی ئةم بةصگةنامانة بـة ذةويت سـةرةکيي   

ومةرجثکی ئابووری و ژينگةناسانةی  دا ناذؤن، چونکة هةل کلداين و دواکلدانيي بابل

تايبةيت وا پثشان دةدةن کة لة دةقةکاين پثش مووراشووی نيپووردا نني. واوثدةچث 

، ذثسايةکيان سازةکاين بابل ، دوای ذووداوة چارةنووسدشاياين هةخامةنشیپا کة

داکذووسـيين نثوخـؤيی لـة    کؤچةرنشـينی و  کة دةکرث بة گةآلصـةی   بثدامةزراند

ئـةم مةبةسـتة    ناوچةی نيپوور ناودثر بکرث. من لة درثژةی باسةکةدا هةوصـم داوة 

بدةم کـة نيپـوور دواتـر بـوو بـة پايتـةختی ئـابووريي         ذوون بکةمةوة و نيشاين

                                                            

1-For bara cf. Eilers,OLZ XXXVII(1934) col, 96; Cardascia,Archives,p.99; for 

usbarra Cardascia, op. cit.,p.130. 
(واتة کثشی دة شثکثل)،  تةنيا  karšā: واژةنامة. وشةی ئاراميي بذ  ardabaسةبارةت بة -٢

دةنووسرث، بةآلم ئةم  kuršaumدا بة  و لة عيالمی karšaلة زمانی پارسيي کةونارادا دةبثتة 
  بابلی بةدی دث. شثوازی هةصسةنگاندنة بةگوثرةی دةقی نوث

Cameron,Pesepolis Treasury Tablest, p. 201. See also Schmidt, Treasury of 
Persepolis,p.62. 

  ) هثندة نةبوون،Usbarraئةو مصکانةی کة شا بة ئيجارةی دةدان ( -٣
)BE IX. 67,73,32a and.x.31,32وزارثکي زؤری بة  زةوی ، لة نيپوورستريسث)؛ مةلةکة ئام

دةزامن. سـةبارةت بـة   » ضـان لـوون  «ئيجارة دابوو. لةم بارةدا خؤم بة ئةمةگداری دوکتـؤر  
  وماشثکی بةربآلوي هةبوو، بذ: ی شاژن، کة ئةويش مصک»پارووساتيس«

B.Meissner,DLZ VII (1904). Cols 384-5;W.Eliers, ZDMG xe (1936). P.177 n.3 
and idem Beamtennamen,p.14.n.b. 

وماشی بة ئيجارة دراوی  بؤ ئاماژة بة مصک SAL ša É-GALجاری واية دةستةواژةی 
پثی واية، ئامـاژةی بـةرباس سـةبارةتة بـة      دةکار کراوة. دوکتؤر ضان لوون شاژنی ئثرانی

  ژن بووة. ی پ.ز. شا۴۲۴تا  ۴۶۴کة ساصي  يةکةم ي ژنی ئةردةشثری»داماسپيا«
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وکاصـي لـة    هثناين ناوچةيـةکي بـةذثژةوی دةوصـةمةندی کشـت    هةرمثةکة. بـةدي 

هاتين کؤمةصثک ئامـاجنی تايبـةت    دةوروبةری نيپوور، واديارة بة مةبةسيت وةدی

کة ودانثکي ئةوةندة زؤر  برةوی پثدراوة کة بريتني لة (ئةلف): بةرهةم هثناين دةغص

يةکی پثداويستييةکاين خانةداين مريی، بنةماصةی خودی پادشا و  هةرمثي بابل سث

وزارثکی بةپيت و بذشت و هةراو خباتة  شاژن و پايةبةرزاين بارگا دابني بکا و زةوی

بةردةستيان. (ب): دابيين زثوثکی يةکجار زؤر و کؤکردنةوةی وةکوو پيتاک و ناردنی 

هاتين ئامـاجنی دابينـی زثـو، ناوةنـدی      بؤ وةدی. ١جةمشيد بؤ سکةخانةی تةخيت

دةورثکـي سـةرةکی    بازرگانةتيي مووراشوو، سةرةذای کاروبـاری ديکـةی خـؤی،   

بةرچاومان وا ذوون دةکاتـةوة و  دةگثذا. لثرةدا جارثکي تر کتثبی سةردةمي کةضنار 

ی ئةوتؤمان دةخاتة بةردةسيت کة دةقةکاين بزماری هةرگيز مةبةستی وايان يزانيار

ئـاوا   ئايةی چـوارةمي بةشـی پثنجـةمی کتثبـی نةحـةميادا      لة خؤ نةگرتووة. لة

وزار و  هثندثک کةس گوتيان بؤ ئةوةی بتوانني پيتاک و مصکانةی زةوی«نووسراوة: 

ذوون و ئاشکراية کة ناوةنـدی مووراشـوو   » ذةزةکامنان بدةين، زثومان قةرز کرد.

اراين نيپـوورو دةوروبـةری   ـووتيـؤ جـب» اکي پادشاپيت«واتة پارةی  ،دةبوو زثو

  دابني بکا.

وزار و ذثـژةوی   ، بذشـتی پـةنگراوی زةوی  لة ذووی دةقةکاين مووراشـؤوة 

وکاصيي ناوچةی نيپوورمان بؤ دةردةکةوث. ئةم بةصگةنامانة نةک هـةر تـةنيا    کشت

ايبةت گةمن دةکةن، بةصکوو ودان، بةت باسی ذةنثوهثناين خورما و هةصگرتين دةغص

لةوةش دةترازث و بةرهةمثکي زؤری هةرزن و کةتان و سـةوزةوات بـة بايةخـةوة    

دا لةچاو پثشوو زياديان کردووة. بةپثي چةند  دةخةنة بةرباس کة بة هةموو بارثک

                                                            

دؤزراوةتـةوة، ئاماژةيـةکي    جةمشـيد  تةتةصةيةکي ئةکةدی کة لة خةزنةخانةی تـةختی  -١
ذاکثشی سةبارةت بةم جؤرة مامةآلنة تثداية و دةگةذثتةوة بـؤ سـاآلين نؤزدةهـةم و     سةرنج

تةتةصـةکانی خةزنةخانـةی   «، . بـذ: کـامثرؤن  يةکةم بيستةمي فةرمانذةوايةتيي داريووشی
 بةرةودوا. ۲۰۰،ل »جةمشيد تةختی
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گومان ئةم  سةرچاوةيةک بثجگة لةمةش زةوی دوو جاری بةرهةم لث هةصگرياوة و بث

وپثکـي ئـاوةدثری و    ی دامةزرانـدين ذايةصـةيةکي ذثـک   ييوانکارةش دةبث بة پشـت 

  و ئةسـتثر و لثـداين شـةقةجؤگة و هةصـداين     لهةصبةسيت بةند و سـازکردنی گـؤ  

ـ     وو ـجؤگةلة و وةستاکاريي تازةوة دةسيت دابـث. داکـةوتين زاراوةی تـازةی وةک

او و دةريدةخا کة بواری پاشکةويت ئ بةنداو) گؤجنةی» (شيليختوو«و » ١گيش ئاپني«

بةآلم لةبةروةی ناوچـةی  ؛ ئاوةدثری گةشةی کردووة و داهثناين تازةی تثدا کراوة

ـ   دةوروبةری نيپوور  ،زةآلنـوةکوو پثشوو نةماوة و وردةوردة شةپؤيل بـزؤزی خي

سةرپثست بـؤ  ساکار و ثژينةوةيةکي وگرد و تةپکيان لث هةصداوة، ئثستاکة هيچ ت

قةجؤگان، وةکوو ئةوةی لة باشوور و باکووری شارةکة دؤزينةوةی کؤنةبةند و شة

  ناکرث. کراوة،

لـة   هةروةها دةبث وريا بني و ئاگامان لث بث کة ژيـاين ئـابووريي نيپـوور   

پـةرةگرتين لثـدراين    ؤیکةوتبووة ژثر باندؤری ناذاستةوخ سةردةمي مووراشوودا

بةتايبةت لة  قةدةغة نةکرابوو، بوونی بؤ دووچؤمان هثشتا سةرةولثژ سکةی زثو کة

. ٢ناودثر کـراوة » مات ئةکةدی«اليةن ئةو هةرمثةی هةخامةنشييةوة کة واديارة بة 

                                                            

، سـةرجنمان دةخاتـة سـةر    »?Fauti-il éliminer giš APIN = nartabu« گارداسـيا  -١
ن هةبووين ذايةصةيةکي تازةی ئاوةدثری لة نثو دةقي تةتةصةکاين نيپووردا. ئةگةرچی لثمـا 

وةکوو زاراوة هةبووة يـان  » گيش ئاپني«ذوون نابثتةوة کة هاوکات لة سؤمثر و گرامی کؤن 
نا، بةآلم دةبث داهاتين دابی نوثي ئاوگرتنةوة و ئاوداشنت بسةملثنني. جگة لةمةش سةرنج 

) لـة دةقـةکاين   BE X.91.17بدةنة سةر پةيدابووين پسپؤذانی تـازةی ئـاو (مرياوةکـان،   
   .Eilers, Beamtennamen,p.6.n.2 and 3. بذ: مووراشوودا

، هةروةک بةتايبةت سکةی يؤنانی -پثويستة لثرةدا جةخت بکرثتةوة کة هةبوونی دراو  -٢
ديارة  ذووين کردؤتةوة،» لثدراين سکةی يؤناين لة ئوور«دا:  لةم نووسينةی خؤی» پؤرادا«

دا نةناسراو نةبوون. تةنانـةت لـة سـةردةمي پادشـاياين      زةماين هةخامةنشي کة لة بابلی
دا، سکةيان لةبری بـژاردن، دةکثشـا. ئةگـةرچی جـاری وابـوو لـة ذووی وثنـة و         سلؤکی

ا د پث ذادةپةذی. سکةی يؤناين لـة بـابلي هةخامةنشـی    دميةنيانةوة دةناسرانةوة و کاريان
  ←وةردةگريا. بذ: وةکوو کةستةک کةلکيان لث
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گرتنة کارثکي هةذةمةکي و لةخؤوة نةبووة، بةصکوو گةآلصةی  واديارة کة ئةم ذثگا لث

وکاصــي دامةزرثنــدرابوو هــةتا  ي کشــت»پاشــخانثک« بــؤ داذثــژراوة. لــة بابــل

ودةزگای بةذثوةبةرايةيت و سپا و کؤشکي مـريی دابـني بکـا.     پثداويستييةکاين دام

دا کـةس تـای    لةبـةروةی لـة دةوصـةمةندی    ،وةکوو ديارة بنةماصـةی مووراشـوو  

بةآلم ديسانيش خؤ  وة،دا شکاوةتة نةکردوون، ئارشيوخانةکةيان هةر بة الی خؤيان

بارودؤخی سياسي، سةربازی، کؤمةآليةتی و ئابووريي ناوچةي نيپوور و  بةکوريت

گةذانگةذميان لث ذوون دةکاتةوة. ئةم بةصگةنامانة زؤر بة چاکي تيشک ناخةنة سةر 

شادةماری ژياين ناوةندي بازرگانةتيي مووراشـوو لةسـةر چؤنيـةتيي داهـات و     

وزاری  ذثوةبةرايةيت و هثزی کار و مرؤيي لـة نثـو زةوی  وشوثين بة دةرکةوت و ذث

دا. هـةروةها خوارةکةوپثچةکـةی دةزگـا و     وکاصـي  کشت یبةربآلوی بة ئيجارةدراو

کـة   دامةزراوة دةوصةمةندةکاين مةزناين کةصةبذدار و کؤمةصی پايةبةرزاين ئثرانـی 

 ارشيوخانةی مووراشؤوةبةرپرسياری هةصسووذاندين هةرمثةکة بوون، لة ذووی ئ

. هةروابثتةوة لة ذووی ئةم تةتةآلنةوة بؤمان دةردةکـةوث کـة   ١تثناچث باشيان ذث

ـ ـبن ٢ةوارةـی زؤری غـةصکثکـنيپوور شارثکي دارا و دةسذؤيشتوو بووة و خ ان ـةي

وا  کـةم  النـی لث خستووة و کةواية دةکرث بة پايتةخيت هةرمثةکـة بزانـدرث يـان    

                                                                                                                                                  
←E.S.G.Robinson, A Silversmith's Hoard from Mesopotamia", Iraq XII (1950), 
pp. 44-51. 

  سةرةذای گةلثک وردبوونةوة لةسةر ئةم ژثـدةرة بةنرخـة، هثشـتاش ئـةو نثوةرؤکـة      -١
لثـرةدا هثناومنـة بـةرباس،    چذوپذةی تةواو نةدؤزراوة. ئةو تثبينی و بؤچوونانةی کة من 

تةنيا لةگةص هثندثک خاصي تايبةت يةکتر دةگرنـةوة کـة لـةم توثژينةوةيـةدا سـةرجنيان      
  وجث پثويسيت بة خوردبوونةوةيةکي زياترة. ذاکثشام. ناساندنی بةذث

2-Cf. for specific aspects: Weissbach,keilinschriften, p. 144.n.1; Cardascia, "Le 

statut de l’étrango"; Dandamayev, "Foreign Slaves". 
بةگشتی سـةبارةت  بــة غـةوارةکاين نيشـتةجثي ئيمپــراتؤری بــذواننة: گووسثنــز،        

سةبارةت بة ناسيين توخم و تؤرةمةی جةماوةری بثگانة لـة  ». هونةرمةندان و پيشةوةران«
  ."Eilers,"kleinasiatischesو تةتةصةکاين پثشووتردا، بذ: دةقةکاين مووراشوو
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 ندرث کة دوای گرياين بابل پثگةی ئاوها هةوراز چووة. لة نيپـوور چاومـان بـة   داب

دةکـةوث و جـةماوةری    حةمات، مةلةتيية، توبـةل و سـوور   خةصکي هيندوستان،

 ٢ش»کـاری «راتـوويي و تةنانـةت   وو، ئ١، فةريقييةييياييد، کيممةری، ليعةرةب

ـ   وو سـةربازی بـةکرث  ـذةنگة ئةم تاقمةی دوايي وةک .٣بةدی دةکرثن ةوث ـگـرياو ل

دا وةکوو چةکداراين بابل،  بنةگر بووبن و لة ژثر ذکثفي دوايني پادشای هةخامةنشی

بــووبن و دژی ئةســکةندةری مةقــدووين جــةنگابن » گؤگامــل«بةشــداری شــةذی 

ةتوانـث جـةماوةرثکي ئـاوا    جا کةوايـة تـةنيا پايتـةختثک د    ). III.8-5،ئارريان(

  .٤دا کؤ بکاتةوة فرةچةشين نةتةوةيي لة خؤی

وا  یکاتثک ئةم بؤچوون و لثکدانةوة تازةية دثتة گؤذ، دةکرث هثندثک بةصگة

ناکرثتـةوة، بـةآلم ئةگـةر     خبرثنةذوو کة بة تةنيايي هيچ مةبةستثکيان پث سوور

پـاش   بؤچوونـة بـن کـة نيپـوور     بدرثن، دةکرث سةملثنةری ئةم سةرجةميان لثک

تـةخيت  ايناوةنـد و پ بؤتـة  دا  لة ذاسـتی  و داذووخانی، سةرةوخنوون بوونی بابل

لة پايتةختثک دةدؤزرثنةوة،  تةنيا ئةو دةقانةی کة». مات ئةکةدی«هةرمثي نوثی 

ـ  وخواسی سةبارةت بة دوو مريهةرمث دةکرث هةصگری باس . ني دوابةدواي يـةکتر ب

 husséti ša Lū«گـوتراوة:   تةنانةت لة نيزيک نيپوور جثگايةک هـةبووة کـة پثـی   

magušu«، ئةمةش دةريدةخا کة جصةوداراين دينيي ئثراين ». ٥گةذةکي موغان« واتة
                                                            

1-Muškaja. 

2-Ban[a]nešaja. 

 ۲۰۵، سـةرچاوةی پثشـوو، ل   يةکان و فةريقييةکان، بـذ: ئيلثـرز   سةبارةت بة ليديايي -٣
  بةرةودوا. ۲۲۵بةرةودوا. لةمةذ کارييةکانةوة، بذ: سةرچاوةی پثشوو،ل 

» ئارشــيوخانةی مووراشــوو«لةســةر  ســةرةذای ئــةو کــارة گرينگــةی کــة گارداســيا -٤
کردوويةيت، بةآلم هثشتاش پثکهاتةی ئيداری و کؤمةآليةتيي شـار هـةروا بـة نةناسـراوي     
ماوةتةوة. هةروةها لثمان ذوون نيية کة داخوا ئـةم دةقـة قالبذثژانـة دةتـوانن دةربـارةی      

جةغزی ديوانسـاالرانة و ئـابووريي   و پةيوةندييةکاين » دةرةبةگي«سيستمي سياسی، واتة 
  بثنة دوان يان نا. کاسبکاران و کاربةدةستان  و هاوشاريياين نيپوور

5-BE IX.88.4;Tum II-III.184.8. 
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بؤ خزمةيت بارگای مـةزناين خـؤوآليت خؤيـان پثويسـت بـوون و تةنانـةت لـة        

. ١نةبث هةتا تووشيان بة تووشي دثوپةرستاين بابلیگةذةکثکی تاقةوةبوودا ژياون 

نووسينة لثرة  نيشانی دةدا دةبث ئةم بةرهةمةي لث ٢هةبووين کؤمةصي کاغةزسازان

زؤری خوازيــار هــةبووبث و ئةمــةش لــة نيــازی شــارثکي ســاکاری هةرمثةکــة  

ؤی دةنوثنـث  خوةبةرچاو دث و پلةدارثکي حکوومةيت ئثستا لةم گةذانةدا .٣واوةترة

ة، چونکة وا مةنشوورة کة پادشـاياين هةخامةنشـي زؤر ئاشـقةذاو    »بازةوان« کة

پادشاياين ئثراين کـةونارا هونـةری    ،ةبیربوون. هةروةها بةپثي نةزيلةيةکی عة

 ٥»يـةهوودا «. سةرةجنام دةبث باسی جةماوةرثکي دةرکـراوی  ٤ذاوةبازيان داهثناوة

يبـووی بـةرةو پايتـةختيان ذابکثشـث و لـة      بکةين کة واديارة هةلی گوجناو توان

يان مةزرای بةربآلوی ناوچةکة داوةريبوون و مليان بؤ کار  گوندانةوة بةرةو نيپوور

  .٦ذاکثشابوو

دةستةوةن کـة دةريدةخـةن    ديسانيش هثندثک نيشانة بةئةوةی ذاستی بث 

ةندةر گةلثک قورسةی زثذ و زثوي ئةسک :ئةلف ،هةروا ناوةندي دةسةآلت بووة بابل

  دا هـاتووة.  می ئارشـام هةناوي بابل لة نامةی دوازدة :لةوث بة خةنيمةت گرت. ب

هةتا ئةو  گرتين کؤشک و تةالرثک لة اليةن گةورةی بنةماصةی مووراشؤوة بةکرث :ج

                                                            

  ئةو بةصگة و شانيکانةی کة هةن و باسی موغان دةکةن، شتثکي وايان تثدا نيية؛ بذ: -١
YOS III.66.7 and BIN I.40.35 from Uruk VAS III, 138-9.2 form Babylon. 

 ».پثستةخؤشکةر«يان » کاغةزساز«-٢

  .Eilers,Beamtennamen,p.49سةبارةت بةم پيشةدارانة، بذ:  ٣‐
ذا چؤتة نثو زماين عةرةيب (بـذ: زانسـتنامةی ئيسـالم، چـاپی      ذاوةباز لة زماين پارسی ٤‐

 کـة پادشـايانی ئثرانـی   دا نووسـراوة   لة سـةرچاوةکاين عـةرةبی  »). Bayzara«دووهةم، 
دصيــان بــة ذاو    ذاوةبازيان داهثنــاوة. ئــةوةی ذاسـتی بـث پادشـاياين هةخامةنشـی      

ش. ئـةم کـارة لـة    »ذاوةتـاژی «پشکووتووة و هةر بة ذاوةبازةوة ذانةوةسـتاون و چوونـة   
  ای نةديبوو.دابثکي تازة بوو، چونکة کةس شتی و دووچؤمان

5-Judah. 

6‐Cf. Galling, Studien, pp.52ff. 
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مانذةوايةتيي کة سةبارةتة بة يةکةم ساصي فةر BE x.iکاتةی کة شا لة بابل بووة ( 

  دا). زايني ی پثش۴۲۳لة ساصي  يةکةم داريووشی

کة بامسان  ) ئثستا دةبث ئةو دوو اليةنةي پثکهاتةی ئابووريي هةخامةنشی۴(

دا کة سةبارةتة بـة کاروبـاری کـةريت     کردن، لة يةکتريان هةآلوثرين. لة باصثکيان

ودةزگای پةرستگاکان، ذةويت کاران لةسةر دةقی جاران  يبةت و ديوانساالريي دامتا

ودةسـتووری هةصسـووذاندين کاروبـاری     . لة باصةکةی تر، واتة لة نثـو داب ١ذؤيي

و داکذووسيين نثوخؤيي، هةروةک چؤن  کؤچةرنشينیدا، گةآلصةی  بةذثوةبةرايةيت

بةآلم گومانی تثدا نيية کة  ؛٢نوثی هثناوةتة ئاراوة ديتمان، بارودؤخثکی لة نيپوور

 دا، بارودؤخثکی ئةوتؤ باصي ئةنگاوتووة، نثو کؤمةصثک شارةدثی ديکةی بابليش لة

دةقة کةمةي . تةنيا ئةوةندة ٣کةچی ئثمة بةصگةيةکي ذاستةوخؤمان بة دةستةوة نيية

هثنـی   تبث، واديارة وةکوو بةدیدؤزراونةوة، چةندةيان زانياري لة خؤ گر لة ئوور

. کةواية بةپثی ئارشيوخانةی بنةماصةی ٤دةنوثننهةردک مةبةستةکةی ئثمة خؤيان 

نيپوور لـة بـارودؤخثکي دةگمـةن و     ذاگةيشتووة، دةستمان پثیکة ئثمة  مووراشوو

                                                            

، گـةلثکمان تةتةصـةی سـةر بـة سـةردةمي سـلؤکي       ئارشيوةکاين پةرستگای ئوورووک -١
  دةخةنة بةردةسيت. مووزةی بريتانيا ئثستا خةريکی بآلوکردنةوةی دةقة دؤزراوةکانی بابلة

)CT XLIXصةکاين تر هثشـتا ذوون نةبوونـةوة. جگـة لـة     ). سةرچاوةی هثندثک لة تةتة
کةس لثکؤصينةوةيةکي خاوةن گةآلصةی لة بابةت ئةم بةصگةنامة گرينگانةوة  ، هيچکرووکمان

  ئةجنام نةداوة، بذ:
Krüchmann, Babylonische Rechts - und Verwaltungs-Urkunden. 

خراوةتـةذوو، بـؤ    ةرجی سياسيي نيپووروم ئةو بؤچوونةی کة ئثستا سةبارةت بة هةل -٢
ي »بانـک «خستنة بةرباس و لثدواين جةغزی ئةو کار و چاالکييانةی کة زيـاتر بـة نـاوي    

ذثگايةکي دووری لة پثشـة. بـؤ زانيـاريي زيـاتر سـةبارةت بـةم        ناودثر کراوة، مووراشوو
  .Bogaert, Origines, pp.118ffمةبةستة، بذ: 

دةخياتة بةردةست، منوونةيةکي باشـة   ئةو دميةنةی کة ئارشيوی پةرستگةی ئوورووک -٣
لة ذوخساری دامةزراوةی هاوچةشن لة شارةکاين تردا، ئةگةرچی ذةنگة بة باری چةنـدی و  

  دا تووشی ذقةبةر ببثتةوة. چؤنی
4-Cf. especially UET IV.41.42 also 106.109. 
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انةيةکن باسی دةکرث، تةنيا گرميومةرجةي  ناوازةدا ذؤژگاری تثپةذاندووة. ئةم هةل

کراو و گةآلصـةی چةوسـاندنةوةی   رذةنگدانةوةی سةودا و مامةصةی تؤمـا ذووی  لة

بذوابوونی ئةم بؤچوونةی لثـرةدا باسـی کـرا بـة      نثوخؤيي. پثويستة هورم و جث

ـ ودانی ئةو تةتةصة  پث ـ ـةوة تـنوثيان ـ ـی بکـاق ـ ـرثت ـ ة دةچـةوة ک ـ ـثت ةر ـةوة س

  قؤناخثکي سةقامگري.

وگـؤذی ئـابووريي خـؤجثيي و     ئـاص  بـة ةت ئةو مةبةسـتانةی کـة سـةبار   

خرانـة   دا چوارچثوةی کؤمةآليـةتی لـة سـةردةمي دةسـةآليت هةخامةنشـييةکان     

ـ  بةرباس، بة نةپسانةوةی تةواوي ئاستةکاين شارسـتانييةيت دووچؤمـان   امص ـک

و توثژينةوة لة ةبی و زانسيت وثنة ذةوت و ذثبازی ئةد دةبث و گرثی تثدانامثنث. بؤ

وگؤذثکی ئةوتؤيان بة سةردا نةهات.  ئاص دا تةواوي سةردةمی دةسةآليت ئثرانييةکان

وةک هةميشة دةربذينی قسةيةکي ئاوا پثويستی بة وردبوونةوةيةکي زيـاترة لـةو   

ذةنگة دةورثکي  بةهةصکةوت بةصگةنامةکانيان پثوة پارثزراوة، چونکةهؤکارانةی کة 

ئثمة پثمـان وايـة. هـةروةها     زؤر بةرچاوتر لةو بةصگة و شانيکة کةمانة بگثذن کة

وگـؤذی يةکالکـةرةوةی    ئاص بووين داب و نةرييت خؤماصي، ناتوانث ذث بة بةردةوام

  نثوخؤيي بگرث.

ــةش ــةرةذای ئةم ــاری س ــة ب ــثواز، ب ــةدةبی ش ــةرييت ئ ــة  و ن دا، تةتةص

بوونی  دا، بةئاشکرا دميةين بةردةوام سةردةمي سلؤکی وورييةکان تةنانةت لةبنائا

ئةم دياردةية بةتايبةت لة ». ذةويت کؤنباو«ذةوتثک نيشان دةدةن کة من پثی دةصثم: 

دا،  و زاراوان زانـی و بةسـتثين وشـة    نثو دةقـةکاين دينـی، پاصـةوانةتی، غـةيب    

ا وةباصيان بؤ د مةبةستثکی ذاست و ئاشکراية و هةموويان لة نووسراوةکاين سلؤکي

ولؤقی تازةی ئةدةبی و هی ديکةش، لـة   کثشراوة. خوصقاندن و داهثناين دةقی تاق

  نرخ و بايةخی ئةواين پثشوو کةم ناکةنةوة.



  نامؤچوود ةل ناکةييشنةماخةه يتةمووکح ةب تةرابةس يلباب يناکةمانةگصةب/  ۶۹۴
 

هؤکاری سةرةکي و کاريگةری پارثزراين تةواوي ئةم داب و نةريتانـة، ئـةو   

دا  ریچونکة ئةگةرچی بة باری سياسـی و ئيـدا   ؛شارانةی دةرةوةی پايتةخت بوون

بةرةژثرتر بـوون، بـةآلم ناوةنـدي گرينگـي فثرکـردن و ذاهثنـان و درثـژةدةری        

وشوثين کؤنباوی پةروةراندين زاناياين دووچؤمانی بوون. لة هـةر جثگايـةک    ذث

 لـةذثوة  دا دةخسـت،   کاوالندن هثنـدثک لـةو ناوةندانـةی بـة سـةر چؤلـةواری      

ثرايـةکي کتثبـةکاين خؤيـان    دصةذاوکةی قووصی پياواين زانا دةکةوتة فريايان و خ

کردنةوةی تةتةصة کؤنةکاين ئةو شوثنانةی وثراين  دةپاراست و دةکةوتنة ذوونووس

  .١باصي بة سةر نةکثشابوون و ئاوا دةقی تازةيان لةو کؤمةآلنة زياد دةکرد

تنو آلدا، تؤمـارکراين ذؤژ و ذثکـةوتی هـة    لة نثو بازنةی دةقة زانستييةکان

لةم » زاکس«ستثران و ذوانني و بينينی ئةستثرةناسی کة ئاوابوون و ذاخوشاين ئة

کــؤی کردوونــةوة، تــةمی هــةموو گومانثــک » LBAT.pp.xilff«ســةرچاوةيةدا: 

ئةو شوثنةی  برةوی بووة (واتة دةذةوثنثتةوة و دةريدةخا کة ئةستثرةناسی لة بابل

ةمي فةرمانذةوايةتيي تةتةصةکانی لث دؤزراونةوة). ئةم کارةش دةگةذثتةوة بؤ سةرد

، داريووشی پ.ز)ی ۴۴۰/۴۳۹( يةکةم ، ئةردةشثریپ.ز)ی  ۴۹۳/۴۹۲( يةکةم داريووشی

، پ.ز)ی ۳۶۰-۳۸۴( ، ئةردةشـــثری دووهـــةمپ.ز)ی ۴۱۷/۴۱۶و  ۴۱۸/۴۱۷( دووهـــةم

. ٢پ.ز)ی ۳۳۱/۳۳۲( ، لةگةص داريووشی سثهةمپ.ز)ی ۳۳۷-۳۵۳( ئةردةشثری سثهةم
                                                            

انةوةی وثنةيةکي باش دةربارةی ئـةم مةبةسـتة، دةبـث سـةرنج بدرثتـة داب و      بؤ هثن -١
بـةپثی  «). لثرةدا نووسـراوة:  Thureau- Dangin Rituels Accadiensنةريتةکاين سلؤکی (

بـة   ي پادشای هـةرمثي دةريـا لـة ئـوورووک    »نةبووکةدنةسسةر«دةقی ئةو تةتةآلنةی کة 
دؤزييـةوة،   ئةم تةتةآلنةی لة عيالم ي ئوورووکی»ئانوو -کيدين «ةنيمةتی گرت و کاتثک خ

ئةواين لة زةماين فةرمانذةوايةتيي شا سلؤکووسی يةکـةم و شـا ئانتيؤخووسـی يةکـةمي     
  دا ذوونووس کردةوة و هثنای بؤ ئوورووک. کوذی

دا وايـة؛   يةکةم رتنةوة بة ئةستثران لة زةماين داريووشیگ ئةم مةبةستة دةربارةی بةخت -٢
دا خستوويةتة بةرچاوان. سةبارةت بـةو  »گرتنةوةکاين بابلی فاص«هةروةک چؤن. زاکس، لة 

ـ  ۱۵ - ۱۴دةقةی کة باسی ئةستثرةخوثندنةوةی ساآلين  ، ثری شايةک دةکا بة نـاوي ئةردةش
 .Oppenheim,"Divination and Celestial Observation", note 50بذ:



 ۶۹۵سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

گةجنينــةی دةوصــةمةند و فرةچةشــين بةصــگةنامة پةيوةنديــدارةکاين ذؤژگــاری 

بذ دةکـةن و دةيسـةملثنن کـة     ١ی پ.ز.۶۹-۶۸ ، تةنانةت هةتا ساآلينسلؤکييةکان

گةشة و پةرةی سةندووة و تةنانةت  لة الی زاناياين بابلی پثوانةييئةستثرةناسيي 

ــاول  ــةخت و ک ــيي پايت ــارودؤخی سياس ــدةچث   ب ــتگاکان و زؤر وث ــوونی پةرس ب

  خاپوورکراين خودی شاريش، نةبؤتة کؤسپي سةر ذثگای ئةم ذةوتة. 

  
  انةةنامةکاين شوثنةوارناسبةصگ -۳

بةرلـة هثرشـی سـةرکةوتووانی     هثز و دةسةآليت ذامياری و چةکداريي بابل

بةردا و قةتيش نةگةذايةوة سةر دؤخی جارانی. چارةنووسی بابل  ئثراين دةستی لثک

و  لة ذؤژگاری هثز و بذسيت ناسـةقامگري و تيژتثپـةذی ئةسـکةندةری مةقـدوونی    

کـة سلؤکووسـی يةکـةم     دا هةروةها پاشان لة دةوراين شـاهاين تـری مةقـدوونی   

دا ئـةم   وزؤر هةر ئـاوا بـوو. لـة بـواری ئـابووری      حکوومةيت بؤ دامةزراندن، کةم

ناوچةية هةتا سةدان ساص تواين گرينگايةتيي خؤی بپارثزث کة وةکوو ئاصقةيةکي 

 زرگانةتی ناوچةکاين دةوروبةری دةريای مةديتةرانةیسةرةکيي پةيوةندييةکانی با

لةگـةص هينـد تثکدةخسـتنةوة. ذةوگـةی بازرگـانی و       دا بة ذثگای بـانووی ئثـران  

ةياندن و گواستنةوةی دةريايي بةرةو ذؤژهةآلت، بـة دووچؤمـاين خـواروودا    ــگ

و چةنـد ناوچةيـةکي ديکـةی     جثسـيا ؤلؤض تثدةپةذی و بةتايبةت بابل، سلؤکيية،

دةگرتةوة و قازاجنثکي زؤروزةوةندی هةصدةذشت. ئاسيت داهثناين دووچؤمانی لـة  

و ئةستثرةخوثندنةوةدا،  پثوانةيي بواری گةشةی بري و بةتايبةت ئةستثرةناسيي 

  دا خؤی ذاگرت. دانةبةزی و لة تةواوي ماوةی دةسةآليت ئثران

، و ئثـران  وتين شارسـتانييةيت دووچؤمـان  لة بةستثنی هونـةردا، وثککـة  

ـ  ئاکامي جياوازيان لثکةوتةوة. بث ران ـئةوةی سةرنج بدةينة پثشينةی هونةری ئث

                                                            
1 ِ◌-Cf. Neugebauer, Astronomical Cuneiform Texts 1.p.7. 
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ي سياســي ـةآلتـــز و دةسـة هثـــاوي کـــةرچـــدا، وامــان دثتــة ب لــةو زةمــانی

هـةموو   اوتـای لـة  ه وانيويةتی دايسةپثنث و يةکييةتی و يةکپارچةبوونثکي بـث ـت

 دا بؤ بةدی بثنث. ئةم خاصة هةر تةنيا لة بةصگةنامةکاين بـابلی دا  شنگدانةوةيةکذپ

وپؤی هاويشتبث،  ذةنگي نةداوةتةوة، بةصکوو دةسةآلتی ئثران تا هةر جثگايةک پةل

ديـارة. کؤمةصـثک   پةجنـةی   ، شـوثن هـةتا گـؤيل وان   بؤ منوونـة لـة ميسـرةوة   

بةردةنةخشينةی جوان و دةسکردی کانزايي، چ ئةوانةی سةرينچاوةيان ديارة يان 

دانانة دةسةملثنن. لة بةستثين هونـةری سـازکردنی بينـای     ديار نيية، ئةم شوثن

دةرةوةی ئثران ئاسةوارثکی ئةوتؤی لث نيية و  دا، بريةوةری و شوثنةواری يادگاری

ـ  بـاس و بابـةتثکمان سـةبارةت بـة      ةنيا لـة شـووش  کةمتری بايةخ پث دراوة. ت

هثنـدثک بارانـةوة دةقـی     سازکردين کؤشک و قةآلي مريان بة دةستةوةية کـة لـة  

دةربارةی سازکراين کؤشکان و پةرسـتگايان دةخةنـةوة    بةردةنووسةکانی ئةکةدی

دةصـث کـة زثـذ، بـةردي      ١يةکـةم  ياد. لةم بةردةنووسة سث زمانةيةدا داريووشـی 

، داری دةگمةن و بةردي خانووبةران لـة ذثگـای   [يان ماهی] گرانبايي، شفرةی فيل

ذا هثندراونة شووش و گةلثک تؤرةمة و نةتـةوة وةکـوو    دوورةدةسيت ئيمپراتؤری

ذازاوةی  وةستاکاری پةجنةنةخشني و کرثکار بةشداری سازکراين کؤشکي جـوان و 

بذين بوون.  دةورثکي کةمتريان گثذاوة و سةرقاصي خشت شووش بوون. ئةکةدييةکان

پثـی وايـة   » سثر لثئؤنارد وولـی «نةماوة. هيچ شوثنةوارثکي  وروواديارة شاری ئ

وشن؛ بةآلم ذاکثشـراين  بابلی و ئثراين کاری کوورو هثندثک بينای سةردةماين نوث

ی پةرسـتگاکة هثنـدة   »تثمثنـؤس «کرانةوةی دةروازةکان لة بةشی  شوورة و نؤژةن

                                                            

. دوو ذوونووسی تازةی ئـةو بةردةنووسـة، باسـی    ۱۴۴-۱۴۲، پارسيي کةونارا، ل کثنت -١
  دؤزراوةتةوة. بذ: ۱۹۷۰ - ۱۹۶۹کؤشکةصثکي ديکة دةکةن کة ساصي 

F.Vallat, Syria XLVIII (1971). pp. 54-9; idem, RA LXIV(1970), [pp.149-60;St 
Ir I (1972), pp.3-13, (Ed.)]. 
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نـاوي   خشـتةکان  ةی بة خشت سازکراوة و هـةموو لؤة چکژوور. ئةو ١بةرچاو نني

پادشايان لةسةر شةقص کراوة، دةريدةخا کة خشتةکان لثرة پثـژراون. لـة بةشـی    

بـابلی، چةنـد    هثندثک بينـای پـاش نـوث   » E-nun - mah«پةرستگای ناودثر بة 

ميحـراب و  «پثيـان دةصـث    »وولـی «کراو و ئةوانةی کة  بةشثکي پيادةذثی سةنگچن

، ئةگـةرچی  ، دراونة پاص سةردةمي دةسةآلتداريي ئثرانييةکان»ينةکانرتةتةصة نةز

وةبث. بيناکاين سةر سةکؤی ناوي پادشای پث هيچ خشتةيةکی لث نةدؤزراوةتةوة کة

و  بوونـةوة خـؤص  کـة سواصةتةکانيشـی    ذووی گؤزةيةکی سـوور  لة» راتووگزيگ«

. زؤربةی ٢کؤمةصثک تابوويت ئثرانييةوة مثژوويان بؤ داندراوةلة ذووی تثداچوون و 

دا، سواصـينة و   ن پـةنا تةرمـةکانی نثويـا     و لة ٣ئةو تابووتانة لة مس ساز کراون

بابلييـةکاين   صةي نةخشيين لينجاودراو وةبةرچاو دثن و ئاوا لة گـؤذة نـوث  گؤزة

ة شـثوةيةکی گشـتی ئـةم دؤزراوةيـة زؤر کـةم و      ـدةبنةوة. ب وثقؤناخی يةکةم ج

ناچيزة و هةتا ئةندازةيةکيش لةگةص دةقةکاين سةردةمي تثری و تةسـةلی يـةکتر   

ـ   بابل  ناگرثتةوة و نيشاندةری سةردةمي پثش نوث چينـة   وور و بـة چـني  ييـة لـة ئ

  .ذا ديارة کؤنةکانی

باشـترة؛ چونکـة شوثنةوارناسـاين     بارودؤخةکة هةتا ذادةيـةک لـة بابـل   

کردةوة و خانووبةرةيةکي  يةکةمي جيهاين کةندةوکؤژةيان لث ئاصماين بةرلة شةذی

» وثيدثکؤل«جوان و دصگريان لة ذؤژاوای کؤمةصگای کؤشکي باشووری دؤزيوةتة کة 

لةو خانووةدا زؤر خؤی دةنوثنـث   ئةوةي». Kiosk«يان » Perserbau«اوي ناوة ن

بريتيية لة هةيوانثکي کؤصةکةداری باصي باکوور، داذشتين سث توثی تةرکی ژوور و 

، چـةقينی کؤمةصـثک کؤصـةکة و    بةرهةيوان و بة سةر کثشـراين تـوثژثکي سـوور   

تاريک و ذازاندنةوةی ديوارةکـان   ذةنگ چةند پليکانثک لة بةردةقسصي هةصبةستين
                                                            

1-UE IX, pp.2,4,7. 

2-idid, pp. 55ff.,68-87,90. 

3-idid, p 56, fig. I. 
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بةخشتی لينجاودراو و تثکةص کرانيان لةگةص بةرد و چةند بذگـةی بةردةنووسـثکی   

. ئةمة بةذوونی دةريدةخا کة پثکهاتةی بينای بةرباس تةواو بة ١دووهةم ئةردةشثری

ــد«بــث . ئــةوةی ذاســيت ٢ئثرانــةوة گــرث دراوة ــوو خشــتة » ثيثوکؤل پثــی واب

لينجاودراوةکاين لة شووشةوة هثندراونة بابـل، چونکـة تثکةصـة و داذثژرانيـان     

ئـاوای بـة   دةسکردی  ا سازکراون کة ئةو دةمی دووچؤمانودةريدةخا بة شثوةيةکی 

وة خؤيةوة نةديوة و لثی ذانةهاتووة. تةنانةت دةبث کةسثک بوثری و نوقآلنةی ئة

لث بدا کة بنةکؤصةکةکان (پان و گوصداين و زةنگوصةيي) ذةنگـة لـة سـةرچاوةيةکي    

دؤزراوةتةوة، لـة نثـو پثکهاتـةی     ۱۹۰۴بثگانةوة وةرگريابن. ئةم دميةنة کة ساصي 

کـة ئثسـتا پثـی دةگـوترث     » بهةتـة «ی نيزيـک  »ئةبووکولفةت«خانووبةرةکانی 

کيلؤميتر ئةوالتری ذؤژهـةآليت بـابليش    ۳۰و کةوتؤتة » يجوةرتو«يان » خةلفةت«

تةواو خؤی دةنوثنث. من بؤية پثم واية، چونکة ژثرکؤصةکةی هةناردةی ئثراين لـة  

ـ     ٣سةيدوونيش دؤزراونةوة ـ ـ. هـةر چؤنثـک بووبـث واديـارة ناردن ةرةسةی ـي ک

ةنگـة  بيناسازی و نژياروانيي تايبةت وةکوو خشتةی ذووکةشدار (لينجاودراو) و ذ

ژثرکؤصةکةي نةخشثندراو و ذازاندنةوةی کؤشکاين مريان بةپثی بـري و بؤچـوونی   
                                                            

 ة سـةردةمي ئةردةشـثری  نووسةری ئةم بةردةنووسة نةناسـراوة. کؤلـدثوثی دةيباتـةو    -١
ة بة هةصـة چــووة و گـومـانــي   )، بةآلم مشيت الی وايKönigsburgen I.p.121( دووهةم

 ۱۶۲کةوتؤتـة شـوثين و لـة الپـةذة      ؛ ئؤمسـتثد »Persepolis I, p.28«کـردووة، بـذ:    لـث 
. ديسانيش ئةگـةر بثتـوو خشـتة    يةکةم ةيداتة پاص داريووشیدا د»مثژوو«بةرةودوای کتثبی 

لينجاودراوةکان و بةردةنووسةکة هاچةرخ بن، وةکوو کاری ئةردةشثری دووهةم دةچـن لـة   
  و ئاوا بؤچوونةکةی کؤلدثوثی دةسةملث. شووش

ــوثژثکي ســوور  -٢ ــوث و ت ــژراين ســث ت ــاری دوای   داذث ــة ک ــران، ب ــة ســةر هةصکثش ب
ــدرث، هةخامةنشــييةکان  cf. E.Schmidt in Wetzel et.al;Das Babylon derدةزان

Spätzeit, p.47     :ــذ ــةکة، ب ــة بةردةنووس ــةبارةت ب  Weissbach Babylonischeس

Micellen,pp.48ff. بارةت بـة ژثرکـؤصـةکــة و   ؛ ئةوةندةی بزامن تا ئثستا هيچ شتثک سة
  بذييةکان بآلو نةبؤتةوة. گةچ

3-see Clermont - Ganneau "Paradeisos". P. 106, and the pertinent discussion in 

Galling, op. cit., pp.208ff. 
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گـةی ئيمپراتـؤريي نـوث بـؤ     ئثراين، نيشانةيةکی ذوون و ئاشکران لةسـةر ذوان 

هةسـيت هونـةری لـة بـواری نژيـاروانی، پةيکةرتاشـی و ذةنگانـدنی        دةربذيين 

م مـةيل و هةنگاوانـة بـووز    دا. بةداخةوة هةصسةنگاندين پةرة و گةشةی ئة ديواران

، ئةم و کةندةوکؤژةکاين نثوخؤی بانووی ئثران چونکة لة دةرةوةی شووش ناخوا،

نةماوة. سةبارةت بة بابل پاش بةجث شثوازةی بيناسازی ئاسةوارثکی ئةوتؤيان لة

 ۱۹۵۳هـةتا ساصـی    »مشيـت «ةرنج بدرثتة ئـةو توثژينةوانـةی کـة    ــپثويستة س

  .١ئةجنامي داون

ــةو کؤشــک و نژيارانــةی کــة پاتشــايان، شــازادان و مريهةرمثــةکانی   ئ

سازيان کردن لـة شـثوازی کـار و چةشـين ذازاندنـةوةدا، دميـةين        هةخامةنشی

هونةرثکی يةکگرتووی حکوومةيت دةخةنة بةرچاو و ئاسةواری وةکوو دةسذةنگينی 

 کـة لـة دووچؤمـان    ٢شيت ديکـةی لـةم جـؤرة    لةسةر کانزا، هةصکةندرانی مؤر و

بـووين ئـةم بؤچوونـة     دؤزراونةوة يان هةر لةوث سـازکراون، هـةموويان ذاسـت   

دةســةملثنن. لــة تــةواوي ئــةم بابةتانــةدا هــةوص و هةصســووذاين داهثنةرانــةی 

. ئةم بؤچوونة گومان بة ذةسةن ئثرانني نةک بابلی بث ،گةآلصةداذثژی و پيادةکردين

سةبارةت بة سةردةمي سلؤکيش ذاستة، چونکة واديارة گةشة و نةشـةی هونـةری   

دا تثدا چووبوو؛ بةآلم ديسانيش کـاری مـن لثـرةدا      دووچؤماين لة ذؤژگاری کلدانی

  گؤذی ئةم بابةتانة نيية. هةصوةژاردن و هثنانة

لةنگةری گرتووة، ئةگةرچی  رهةورازت دا بذشتی ئثران بة باری وةستاکاريش

وةکوو بةصگةی نووسراو سـةرةتا پشـت بـةو    هثندةشی لث نازانني. ذةنگة کةسثک 
                                                            

1-Persepolis I.pp.28ff. 

، بذواننـة ذاپؤرتثـک   کلـة ئـووروو   سةبارةت بة خانووبةرة تايبةتةکاين هةخامةنشی -٢
  سةبارةت بة  

H.J.Lenzen in AFO XXI(1966), pp. 140ff, and E. Porada, Archaeology xx 
(1967), p.65. 

 .۱۳۰،ل »ناوچةی پشتةوةی بةغدا«، سةبارةت بة هةوذگةری لةم شوثنة، بذ: ئادامز
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باسـی بةرگـةپؤآل و کؤصـةوانةزرثی     کـة  ١دؤزراونةوة لة نيپوور دةقانة ببةستث کة

رثک لة شةذةکانی ئيمپراتؤريي ئثـران لـة سـايةی    ؤسواران دةکةن کة بردنةوةی ز

لـة کاروبـاری شـارةزايانةی     . تةنانةت دةوری ئثرانييةکان٢وة هاتوونةدیئةوانة

دا پتر جثگای سةرجنة. سةرةجنام ذةنگة لةو دةقانة وردبينةوة کة باسی  وکاصی کشت

، چونکـة  لـة بابـل   پردان دةکةن، هةصبةت بثجگة لـة پـردی بـةناوبانگی فـورات    

. ئـةم  ٣دآدةگريسـثنن  باسی هةصبةستنی پـردان  کاين سةردةمي هةخامةنشیتةتةصة

                                                            

1-UCP IX,p.269; studied by Ebeling, "Rüstung". 

سةبارةت بة شوثن، گةشة ، بايةخی سةربازی و کاريگةريی ديرؤکيي ئةم چةکة بـاش و   -٢
، وثـذای کتثبنامـةی چذوپـذی.    »Entstehung«، پذکارةی هثزی سوارة، بذواننـة ذووبـني  

»Panzerreiter «و کؤصوانةزرثيان بةرگةپؤآل » پيشةنگان«دةقثک لة نيپوورةوة؛ تةنيا  ،بابلی
، ۹۹و داهثنـاين زرث، بةتايبـةت ل    ۸۲، ل Klima, Manis Zeitپثـدراوة. (هـةروةها بـذ:    

يان دةدراية، دةکةوتنة ذيزی »وزاری ئةسپ زةوی«. کةصةبذداراين قؤشةنچی کة ۶۱پةذاوثزی 
  پثشةنگاين سپاوة. 

نامـةکاين  «، » هـارپثـر«جگة لـة دوو دةقـــی  ،Sub gišru, AHw, CADبـذواننـة:  -٣
) ۹۱۷(ژمارة  ) و عيالم۱۰۰(ژمارة  کة باسی پردةکاين سةر ذووباری دجيلة» و بابلی ئاشووری

دةکةن، ئةوةندةی تةتةصةکان دواتر باسی پـردان دةکـةن هـةموويان سـةر بـة سـةردةمي       
) لـة دةقثکـي   rākisu ša gišri» (ؤمةصـي پردسـازان  ک«هةخامةنشـني. بةتايبـةت بذواننـة    

). پردسازی وةک پثشةيةکي تازة باسی کراوة. ئاگادار بـن کـة   PBS II/I. 140( مووراشوودا
لـة جةنگـةی    پردثکی لةسةر بـووة و گزنفـؤن   ی پ.ز. ذووباری دجيلة لة ئؤپيس۴۰۱ساصي 

ئثراين ئةم  گومان ). بث۲، ژمارة ۵۴۰باسی دةکا (بذ: ل  دا هةزار کةسةی يؤنانیگةذانةوةی دة
) چاوةدثرثکی ئؤپيسی بة سـةری  PBS II/I.140( پردةيان لثدابوو. دةقثکی دؤزراوةی نيپوور

ارانـةی  ). هثندثک ئاماژة هةن کة باسـی وةرگـرتين ذثد  GAL miksi ša Upiaذاگةيشتووة (
 وچـؤيــان بــة ژثــردا کــردوون و     پردانی کاتی دةکةن بؤ ئةو بةلةم و لؤتکانةی هــات 

 TCL XIII. 216)ئـةوةش دةيسـةملثنـث کـة سـةرچـاوةيـةکي گـرينگـي داهـات بوون 

and YOS VI. 171).خؤشة وةبريی بثنمةوة کة باج و پيتاکي سةر خوث (لةگةص  ؛ لثرةدا پثم
لـة   ةواوي ئةو وآلتانةی کة بةشثک بوون لة ئيمپراتـؤريي هةخامةنشـی  پاواين خوث) لة ت

.  ئـةم بابةتـة دةبةنـةوة بـؤ سـةردةمي دوای      ۳۳، ل Klima,Manis Zeitئارادا بووة. بذ: 
مةبةسـتثکي   بـةآلم بةصـگةنامةکاين بزمـاری    ،لة بابـل  دةسةآلتداربوونی هةخامةنشييةکان

  ئةوتؤيان تثدا نيية.
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 ذثگا و هةصبةستين ينلثدابابةتةش لةگةص هةسيت هؤگربوونی ئيمپراتؤری لة بواری

  . ١پردان يةکتر دةگرثتةوة و دةسازث

  
  ئاکام -۴

، زؤر کاری و بابل ی هةخامةنشیيواوثدةچث کة تثکهةصةنگووتين ئيمپراتؤر

وتـةق و   ةقنثو دةقی ذ دانان و کاريگةريية لة زؤربةی ئةم شوثن .کردؤتة سةر بابل

بـةآلم   ؛دا پـووش بـة سـةر کـراوة     ي بةصگةنامةکاين شوثنةوارناسیمينةزؤک و کة

گـؤذ و   ديسانيش زؤر سةختة بکرث ئةم پرسة وةکوو پاساوثک بؤ لثبووردن بثتـة 

 ثکی ديکة بکرث و کارةکةی پث وةدوا خبـرث هـةتا بةصـگةی پتـر و جـث     باسی هةل

متمانةتر دةس بکةوث. بة بذوای مـن دةبـث هؤکارثـک مبانبزوثنـث هـةتا قؤصـي       

کةم بتوانني وآلمي ئـةو پرسـيارة بدةينـةوة کـة کـاکص و       هةصماصني بةصکوو النی لث

ـ ثکهةنثوةرؤکی بةربآلوي تثکهةصةنگووتنةکة دةيهثنثتة ئـاراوة. ئـةم ت   ةنگووتن و ص

بةزاند و  بابلی بةرةوذووبوونة ذووداوثکی تاق و جياواز نةبوو. دوای ئةوةی ئثران

سازی ديکةش قـةومان. دوابـةدوای شـکاين     گرتی، دوو تثکهةصچووين چارةنووس

ـ   ئاخرين پادشای هةخامةنشی، ژيـاريي دووچؤمـان   تـر  اری سـةرلةنوث و دوو ج

نــةرم دةســتی لثکبــةردا و لثکهةصوةشــا. جــاري يةکــةم زةبــری هرووژمــي  نــةرم

ئةسکةندةري مةقدووين بوو کة هات و وةشا و لثشاوی بـةگوذمي شارسـتانييةيت   

هثلثنی لةگةص خؤی هثنا، کـة نـة تـةنيا دووچؤمـان بةصـکوو تـةواوي ئاسـيای        

هثرشـيان کـردة سـةری و     خؤراواشي وةژثر دا. پاشان جـارثکي تـر ئثرانييـةکان   

بة ئةندازةي سـةردةمی هةخامةنشـی درثـژةی     کةم النیئةشکانييةکان بةزانديان و 

  خؤی نواند. کثشا و دواتر ذةنگدانةوةی دةسةآليت زجنريةی پادشايانی ساسانی

                                                            

1-See Mazzarino, "Le Vie di Comunicazione", especially p.78. cf. Schiwek. 

"Der persische Golf. "Note that according to Arrian,Exped. VII. 17, 19 boats 
wert loading even in Babylon for overseas journeys. 
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ئةگةرچی هةتا ئثستا بةصگةنامةيةکي تةواومان بة دةسـتةوة نييـة، بـةآلم    

ـ ـک کرث بصثني کة ئةو گةشة و نةشةيةی لـة سـايةي تثکـةآلوبووين   دة ووری ـولت

گرتـةوة،   بةدی هات و بـابلی  ١(ئةشکانييةکان) يؤناين و شارستانييةيت پارتةکان

دژايةتييةکی ذاست و ذةواين هةية لةگةص نـةزؤکی و نـةگوجنان و نةحاوانـةوةی    

هةست و بؤچوونة خؤی بنوثنث کـة  لثرةدا ذةنگة ئةم  .نسةردةمي هةخامةنشييةکا

فةرمانذةواياين هةخامةنشي هةر بـة شـوثن داسـةپاندين دةسـةآليت سياسـی و      

دا بثنن و  چؤک  دا بوون و ويستوويانة شارستانييةتثکی بثگانة بة ی خؤيانيسةرباز

ن ئاوثتةی پثداهةصـدان و بثـزران   زؤر بة پارثزةوة لةگةصي جووآلونةوة و هةنگاويا

بـةناوودةنگ   یبوونيان لـة بـابل   ثوة ناوةندثکی نيشتةجثذکردووة. ئةوان هةر لة

دا لةم  هثندثک باران ذابواردن و حةسانةوة و ئؤخژنةي کة بة هثنا و ئةو خؤش بةدی

ذثزی هةست و  شارستانييةتة هةصدةقوصني، وةريانگرتن، بةآلم زؤر بة توندي و بث

، لة بابل بابلييةکانيان بةرپةرچ دايةوة. منوونةي زةبروزةنگي ئثرانييةکان ئاوايت

لةگةص بابل و ئةم بوغزاندن و سـووکايةتيية لةسـةر    تثکهةصچوونی خةشايارشاية

کةسانثک بةردةگؤذی داريووشي يةکةميش وةکوو التاو خؤی دةنوثنث. لةو دميةنةدا 

نةتةوة تةخيت پادشايان لةسةر شانة و نثوةرؤکي ئةم ذوانگةية لةسةر گؤذی  ۳۰لة 

لـة بـةرگي سـثهةمي شـوثنةوارة     » مشيـت «جثنشينةکاين ئةويش بةدی دةکـرث.  

هةصـگراين   ة، نووسيويةيت لة نثو جةللةی»جةمشيد تةخيت«دا کة  بةرزةکةی خؤی

چةکن. نووسـةر الی وايـة ئةمـة     بث دا لةوث، تةنيا بابلييةکان تةخيت پادشايةتی

 بةرزی گرتؤتةوة و دةبث بة سووکايةتييةکي بةئانقةستة کة بةرؤکی بابليياين لووت

بووبث، چونکة خؤی چاوةدثری بة سةر  يان خةشايارشا فةرماين خودي داريووش

و دةوروبةری. ئةگةرچی ذةنگـة   ثسپؤليسرلة پ دا دةکرد زؤربةی گةآلصةکاين باوکی
                                                            

لـة سـةردةمي    بـؤ گةشـة و نةشـةی سـةرلةنوثی دووچؤمـان      دياردةيةکي هةرة بـاش  -١
هـةتا   دا، ژيانةوةی شارنشينی و پةرةی شارسازيية. ئةم گةشـةية ئاشـوور   ئةشکانييةکان
 )، تيسفوون، ضؤلؤجثسيا تا ئثسپاسينؤی خاراکسي گرتةوة.هاترا (حةرران
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ئةم هاوثر و دووچاوةکي و سووکايةتيية ئاکامي ذاستةوخؤی ذاپةذيين پةيتاپةيتا 

وابث کة دةصث ذةنگـة  » مشيت«ی ؛ بةآلم ذةنگة بؤچوونةکةيةکةم بث دژی داريووشی

وان ســةرکةوتوواين ـکي قــورس و بنــةذةيت بووبــث لــة نثــنيشــانةی مالنةيــة

و ئةم پايتةختة لةمثژينةيةدا. ئةگةر بثتـوو وابـث، ذةنگـة کثشـةکة      هةخامةنشی

کةم لـة هثنـدثک    بگةذثتةوة سةر جياوازييةکاين کولتووری کة سةرکةوتووان النی

وونثکي ئاوا، لـة جثـی   کردووة. بؤچدا هةستيان پث شياريؤئاستی کؤمةآليةيت و ه

بـووين ئةشـکانييةکان تـوانی لةگـةص      خؤی بؤمانشـی دةکاتـةوة کـة بـؤچی زاص    

کؤمةصـثک پةرسـتگا و    شارستانييةيت بابل يةکانگري و سازاوبث و لـة دووچؤمـان  

گومان سةردةمی   چاک وةک يادگار بنيات بنث. بث کؤشک و قةآل و خانووبةرةی هةرة

لة بابل، سةرةذاي نـةبووين سةربةسـتيي    نی کولتووری هثلثنيستیبوو کورتی زاص

سياسی، توانيبووی ببث بة ذثخؤشکةری بةديهاتين ذوانگةی حاوانـةوة و سـازان   

پةيوةندييةکاين نثونةتةوةيي. بةم شـثوةية ئـةم شارسـتانييةتة    لةگةص شةپؤيل 

ــووش   ــؤ ت ــةی ب ــران  کؤن ــةوةی ئث ــة هاتن ــةنگووتن و  ت ــوو. تثکهةص يار کردب

ةی بابل لـةچاو جـاری پثشـووی لةگـةص پادشـايانی      جار ئةمبةرةوذووبوونةوةي 

ـ      ـ ـهةخامةنشـی،قازانج و بـةهرةی پتـری لثکةوتـةوة و ب دا  اری مثـژووييش ـة ب

  بةرچاوتر بوو. 



 
 

  



 
 

  

  

  

  7شي  هب
  

  جةمشيد تةتةصةکاين تةختی
  

دؤزراونةوة، سةبارةت  جةمشيد مةنشي کة لة تةختیدةقة عيالمييةکانی هةخا

مةبةستثکي ئةوتؤيان  ،بة چوارچثوةی مثژووی داگريسانی دةسةآليت ئةم زجنريةية

پث نيية. ئةو بةصگةنامانة کؤمةصثک زانيارميان دةربـارةی ذثکخسـتنی بـةربآلوي    

ی ئـابووری دةخةنـة   هـاتين ئاماجنـةکان   وةدی هـةوثنی هثزی مرؤيـي و ماکـة و   

دةکةن کـة ذثکخـةران لـة     ةخشکةيي باسی ئةو گريوگرفتان هةروةها بة .بةردةست

جةنگةی دامةزرانـدنی ئـةم پثکهاتةيـة و گةشـة پثـداين چـاالکي و جووآلنـةوةی        

دا بةرةوذووی بوون. ئةم دةقانة دوو دةستةی تةواو جياوازن و بريتني لة:  پثويستی

  . سةر بة خةزنةخانةو دةقةکاين  و قةآلتانن قاميةالسةبارةت بة دةقةکاين 

کة مثژووی نووسرانيان دةگةذثتةوة بؤ ساآلين قاميةالن و قةآلتان دةقةکاين 

، سةبارةتن پ.ز)ی  ۴۴۹-۵۰۹( يةکةم ی سةردةمی فةرمانذةوايةتيي داريووشی۲۸ - ۱۳

تنةوةی بژيو و پثخؤری پثويست. گـةلثکيان  بة تؤماری چؤنيةتيي گةياندن و گواس

بةشة خؤراکی ذؤژانة و مانگانة و بةتايبةت ناوي کةصةپياواين حکوومـةتيان تثـدا   

تؤمار کراوة کة بةشـی بةکصـؤيان وةرگرتـووة. هـةروةها باسـی بـةش و بژيـوی        

  گةشتياران، دايکان، کؤمةآلنی بـةربآلوي کرثکـاران و تةنانـةت ذةوةی يةکسـم و     
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ذ و گاذان و پؤيل پةلةوةرانيش کـراوة. بـةکوريت ئـةو دةقانـةی کـةوا      وشتر و مة

  .١باسيان دةکةين يةکجار زؤرن

  بـة قؤنـاخی   ئةو دةقانةی کة سةبارةتن بة کاروبـاری خةزنـةداری، سـةر   

ی تا ساصي حةوتـةم  يةکةم دواترن و مةودای ساآلين سثهةمي حکوومةيت داريووشی

لة خؤ دةگرن. ئةوانـة هـةر    پ.ز)ی ۴۵۸-۴۹۲( يةکةم فةرمانذةوايةتيي ئةردةشثری

کار هاتوون و باسـی ئـةو دراوة زثوانـة دةکـةن کـة لـة        يةکةی بؤ مةبةستثک بة

دةقةکاين سةبارةت دراون و خةرج کراون. ئةوانيش وةکوو  جةمشيد خةزثنةي تةختی

لثرة بةآلم  ،و قةآلتان دةربارةی بةش و مزةی ذؤژانة و مانگانة دةدوثن قاميةالنبة 

زثو دةدرث بةو کةسانةی مووچةيان بـؤ بذاوةتـةوة. ئـةم     ،لةبری بژيو و خؤراک

. ئةوانةش ٢ولةتن وکرووچ و کوت ون و زؤربةيان کةچدانةيان ما ۱۳۹تةتةآلنة تةنيا 

ين خؤيان بةکةلکن و کؤمةصثک زانياريي الدةستة و ناسةرةکيمان دةخةنـة  لة شوث

کـرث.  دة لثبةردةسيت و لة ذووی نثوةرؤکةوة وةکوو بةصگةنامةی تايبةت چاويان 

دةکـا کـة بـة    خةزنةخانـة  تةنيا زةمانثک باسی دةقةکاين  خوارةوةئةم بابةتةی 

  ةربارةيان بدوث.دشثوةيةکي تايبةت بچثتة سةريان و 
                                                            

) ئاماژةيان PF ۱-۲۰۸۷کة لثرةدا وةک ( ۲۰۸۷وةرگثذاين دةقةکاين نووسينةوةکان و  پيت  -١
تةتةصـةکاين ســةبارةت بـة قاميــةالن و قــةآليت   «دا، واتــة  پثکـراوة، لــةم کتثبـةی خــؤم  

 ۹۰۰) باسيان کراوة. نيزيکةی ۱۹۶۹(دةزگای چاپةمةنيي زانستگای شيکاگؤ، » جةمشيد تةختی
بـؤ چوونـةوة سـةريان ئاماژةيـان پثکـراوة،      » Fort«بة پثشـگری  دةقی ديکةش کة لثرةدا 

کةوتوونة بةر لثکؤصينةوة. لةو دةقانةی ماونةوة و نةخوثندراونةوة، نيزيکـةی هـةزاريان   
کؤمةصثک زانياريی باشيان تثداية. تةتةصة قوذينةکان کة بة ئارامی نووسـراون وا خةريکـة   

  ةکردوون.بآلو بکرثنةوه و ئثمة توثژينةوةمان لةسةر ن
دا »کـامثرؤن «) ئاماژةيان بؤ کراوة، لة کتثبةکـةی  PT 1-84زؤرثک لةو دةقانة کة وةک ( -٢

). هـةر ئـةم   ۱۹۴۸، (شـيکاگؤ،  »جةمشـيد  تةتةصةکانی خةزنةخانةی تـةختی «هةن بة ناوي 
 ۲۰لةگةص  نيزيکـةی   ؛ JNES  ،1958 ،XVII،172-6) لة PT 1957-1-5دةقی ( ۵نووسةرة 

دا چـاپ کـردووة.   »JNES XXIV (1965)« ,85-170) لـة  PT 1963-1-20دةقـی ديکـةی (  
ــالؤک     ــة ه ــة بذوانن ــةم دةقان ــاتری ئ ــةوةی زي ــةراورد و لثکدان ـــة ب ـــارةت ب ، سـةب

XIX(1960),90 -100.  



 ۷۰۷سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

لـة چةنـد شـوثين بـةربآلوی ناوچةيـةک       قـةآلتان ةکانی قاميـةالن و  دةق

بووبـث. هـةروةک لـة     »شـووش  -جةمشيد تةختی«نووسراون کة وثدةچث جةغزی 

دواتردا بؤمان دةردةکةوث، گةلثک ناوی شوثن و مةصـبةندان، کـة زؤربـةيان بـؤ     

بة سث ناوچة بن. يـةکيان مةصـبةندی    سةرچاوةکاين ديکةش ئاشنان، دةکرث سةر

جةمشيد، ئةويتر دةوروبةری شووش و بةشی سثهةميش مابـةيين ئـةم دوو    تةختی

جةمشـيد يـان شـووش نووسـراون.      خودی تةختی جثگاية. هثندثک لة دةقةکان لة

دا دثنة گؤذ، بةآلم  وخواسان ئةگةرچی ناوي ئةم شارانة زؤر جاران لة جةنگةی باس

جةمشيد و شووش دةکةونة دةرةوةی بازنـةی   چاالکييةکانی تةختیگومان کار و  بث

  سةرچاوةکاين ئثمة. 

لة بابةت دةقةکاين خةزنةدارييةوة، بارودؤخةکة جيـاوازة. ئـةوان تـةنيا    

و ناوچةی گةذانگةذي. زؤربةی يان ذةنگة تةواوي ئةم  جةمشيد سةبارةتن بة تةختی

نووسرابن. ئةم بةصگةنامانة ناوي زؤر پيـاوي پايةبـةرز   جةمشيد  دةقانة لة تةختی

  دةخةنة بةرچاو کة پتر لةبةر ئةو دةورةی دةيگثذن دةناسرثنةوة، نـةک لـة ذووی   

ومةرجثکی بةرةو گةشةدا کة بةرپرسثکی کارا و  پلة و سةرناويانةوة. واديارة لة هةل

ةرکةکانی، پتر لـة  نيشان کردين ئ دةست وثنة داندراوة، شارةزا بة گةوهةرثکي کةم

پلةی خـواروژووری بايـةخي پثـدراوة. لـة زؤربـةی بةصـگةنامة       هثنانة بةرچاوي 

پثنجـةمی سـةردةمي پادشـايةتيي     و ذةمسييةکاين ساصـي شـازدةهةم تـا بيسـت    

 ١ي»فارنـاکثس «ناوي پايةبةرزثکي بواری ئابووری وةبـةرچاو دث کـة    دا داريووش

(پارناکا = . فارناکا ٢، بةآلم پلةی بةرپرسايةتييةکةی دياری نةکراوةئارشامةکوذی 

                                                            

 = فارناکة.و.) رناکپارناکا و بة پارسيي کةونارا فارناکا. (فا بة عيالمی -١

٢-PF 787   بچـووکتر و   دةصث فارناکا بةرپرسی دابةشينی کاآل بووة. ئةمة ذةنگـة فارناکـای
شـثکثل زثـوی وةرگرتـووة. کـةچی      ۲۰۰دا، »PT 4:12«ذةنگة هـةمان کةسـة بـث کـة لـة      

شثکثليان وةرگرتووة. بـةپثی   ۶۰۰) هةرکام پتر لة araššap, Var. of iršapسةرؤکةکاين تر (
  بووة. گثذانةوةيةکی ئارامی،فارناکای گةورةتر کوذی ئارشام
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فـةرمانی حکوومـةتيي نووسـيوة. جارثکيـان بـؤ دووهـةزار        دوو جارفارناکثس) 

، کة هةردووکيان بؤ شـازادة  ٣و جارةکةی تر بؤ سةت سةر مةذ ٢شةراب ١قاپووچکة

)dukšiš» (زؤر جــاران فارناکــا  .٥بــوون هاوســةری داريــووش ٤ي»ئريتاشــدوونا

ـ   دةرة ـذاستةوخؤ ناوي نووسيوة و کاروباری ذاپةذاندوون، بؤ وثنة بةپثی ئـةم ژث

)PF 1793(  هارثنا«دةستوور دةدا بة«) ی سةرؤکي ئاژةصدارانkāsabattiš ۵/۱۳) کة 

کة مةيتةری يةختةرمةخاين شا و  ،کةس لة هاوذثياين ۱۳۴و » باکاتانا«مةذ بدا بة 

دوو سـةر مـةذ    شازادان بوون. فارناکا زثدةبةشثکي ذؤژانةشی هةية کة بريتيية لة

)PF 654 وچکة شةراب (وقاپ ۹۰)، لةگةصPF. 665(،   ٦کةپوولـة ئـارد   ۱۸۰وثـذای .

کةپوولـة ئـارد    ۱۸۰ي ) ئـةو بـة تـةنياي   Fort. 1383بةگوثرةی ئةم سـةرچاوةية ( 

غوالماين گةجنی هةر يةکـةی کةپوولةيـةک ئـارد     کةس لة ۳۰۰وةردةگرث، کةچی 

کـة تثشـووی دة ذؤژان    وةردةگرن. زؤر جـاران فارناکـا ئيزنـی گةشـتياراين داوة    

ذؤيشتوون. بؤ وثنة بةپثی  جةمشيدةوة وةربگرن. ئةم سةفةرکةرانة زياتر لة تةختی

جةمشيد  ذثگای تةختی لة و دوو خزمةتکاری الوی» پيشيا«)، PF 1375ژثدةرة: (ئةم 

ـ ـاردی خـبةشة ئ بةرةو شووش ـ ـان بـؤي ـ ـپسـوولةی م «وثرةی ـةگ » راويـؤرک

  فارناکا وةرگرتووة.

بـةرةژثرتردا  لـة پلةيـةکي    بةشاين فارناکا لةم کارانـةدا، زيشـاويش   شان

اسيت دادةندرث. ئةو ذثبوار و سةفةرکةرانةی کة ذ بة پياوي دةستة وةبةرچاو دث کة
                                                            

 و.».quarts«قةپووچکة، دةفرثک کة نيزيکةی ليترثک دةبا. لة دةقةکةدا نووسراوة:  -١

  ).PF 1795بةگوثرةی ( -٢
 ).Fort 6767بةپثي ( -٣

 .ئارتيستؤن -٤
5-Fort 6764 (wrongly designated "Pers. 6754) was published by Cameron, 

JNES I (1942), 214-218. For dukšiš= "Princess" see E. Benveniste, Tires et 
noms propres en iranien ancien (Paris, 1966),p.43. 

» کـوارت «هـةر   پةميانةيةک کة دوو کيلؤيةک دةبا. بةداخةوة بؤ پثواين شةراب و ئـارد  -٦
  پتر شلةمةنی پث دةپثودرث.و.» کوارت«نووسراوة کة جثی تثذامانة. چونکة 
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کةوتوونـة ذث.   جةمشـيدةوة  بة ئيزين وی دةبزوون، واديارة هةميشة لـة تـةختی  

 ۳۰)، لةگـةص  PF 678مـةذ (  ۵/۱فارناکايـة:   یمووچةی ذؤژانةی زيشاويش نيـوة 

). زيشاويش هـةتا  PF 670کةپوولة ئارد ( ۶۰)، وثذای PF 677راب (قاپووچکة شة

) PT33بةردةوام کاری کردووة (بذ:  ساصي هةژدةهةمي فةرمانذةوايةتيي خةشايارشا

پثنجـةمی   و يانی زؤر لة ماوةی کاری فارناکـا واوةتـر چـووة کـة ساصـي بيسـت      

  کراوة يان مردووة. خانةنشني  حکوومةيت داريووش

گومان فارناکـا کةسـايةتييةکی گرينـگ بـووة و کؤمةصـثک بةصـگة بـة         بث

لة داوثـين تـةواوي    .دةستةوةن کة دةريدةخةن لة پلةيةکی هةورازدا کاری کردووة

نامانةی دا ناوي قةصةمدارةکة نووسراوة. زؤربةی ئةو  زيشاويشنامةکاين فارناکا و 

بـةآلم دوو کةسـی    ؛نن، شتی ئاوايـان پثـوة نييـة   کة پلةداراين بةرةژثر نووسيويا

ـ  نووسـراوة. ئـةم    و زيشـاويش  اديکةش هةن کة ئاتةگي نامةکانيان وةکوو فارناک

) لةگةص PF 1831-1830( ١دووانة لة مثژوودا ناويان ديارة و بريتني لة ئارتاوارديا

). لثرة بةرةوخوار تووشی زؤر ناوي تر دةبني کة لة مثژوودا PF 1853( ٢ئاسپاچنا

واديـارة دةبـث    ماونةوة، بةآلم زؤربةيان باسی ذةگةز و بنةماصةيان نـةکراوة کـة  

کـة لـة    وةبـةرچاو دث  ٣»مةردؤنيووس«گرينگ نةبووبن. بؤ وثنة  کةسانثکي هثندة

چوارةم نووسةری  و ) و ساصي بيستPF 60مةذی هثناوة ( ۶دا،  يةکةم وساصي بيست 

بةصگةيةک بث لةسةر دةسـپثکي  ). ذةنگة ئةمة Fort. 8265نامةيةکی فارناکا بووة (

ی ۴۹۲؛ يانی ئةو کةسة بث کة ساصي کوذی گؤبرياس مةشق و ذاهثناين مةردؤنييةی

ـ دا کرايـة سپاسـاالری تث   پ.ز. لة تةمـةنی گـةجنی   هثزةکـاين ئيمپراتـؤری    ذایک

هةر ئةو کةوانةوانـة بـث کـة لـة     » ئاسپاچنا«). هةروةها ذةنگة ۶،۴۳، (هثرؤدؤت

). لـة دةقـةکاين   DNdخؤی دةنوثنـث (  دا دميةين داتاشراوی سةر گؤذی داريووش
                                                            

 ئريدوومارتيا. بة عيالمی -١

  ئاشبازنا. بة عيالمی -٢
 .مةردؤنيية بة عيالمی -٣
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يي هةشـتةمني ساصـي فةرمانذةوايـةت    ولـة بيسـت   » سپاچنائا«بةردةسيت ئثمةدا 

ـ  دا وةبةرچاو دث کة هةتا سثهةم ساصي حوکمـاتی خةشايارشـا   داريووش ژةی ـدرث

  ).PT 14هةية (

سث کةس هةن کة مزةی ذؤژانةيان زؤرة و دةگاتة شاين بةشةکةی فارناکا و 

وة کة هةموو ذؤژثـک  ژنثکي نةناسرا ،) ذادووشنامووياPF 684. بةپثي (زيشاويش

 ۵۰کة پثشتر بامسـان کـرد، ذؤژانـة     قاپووچکة شةراب وةردةگرث. ئارتاوارديا ۴۴

قاپووچکة شةرابی وةرگرتووة (کة هثندثک لة فارناکا کةمتر و بذثک لة زيشاويش 

قاپووچکـة   ۱۰۰(بة عيالمـي کامبةرمـة)، ذؤژث    ). گؤبرياسPF 690 - 689پترة)، (

). واوثدةچث ئةم کةسانة هةر بة ذادةی فارناکا و PF 688ئاوةجؤ (برية) وةردةگرث (

زيشاويش مةذ و ئارديان وةرگرتبث. ئةگةر وابووبث، ذةنگة بةشـةکانيان لةسـةر   

 ۱۰۰شتثکی خؤنةگر تؤمار کرابث يان بؤ پةذاوثکي تـر ذاگوثزرابـث. گؤبريـاس کـة     

وچکـة شـةرابی   وقاپ ۹۰وتؤتة پثش فارناکا کـة  قاپووچکة ئاوةجؤی وةرگرتووة کة

دا بوون. ذةنگة ئـةم گؤبرياسـة    وةرگرتووة، چونکة ئاوةجؤ و شةراب لة قيمةتثک

ی موغ ياريـدةی  »گثئؤمات«بث کة بؤ سةرکوتی  و هةر ئةو کةسة ةيباوکي مةردؤني

پاشـان ذاپـةذيين عيالمـي     ؛)۶۸، بذگـةی  داوة (بةردةنووسی بثسـتوون  داريووشی

). بؤ ديتنی مؤری جواين گؤبرياس ۷۱(بةردةنووسي بثستوون، بذگةي ذؤمرکاندووة 

  ).PF 688کة دوو تاژی پةالماری نثريية کثوييةکيان داوة، بذواننة: (

ئيزنـی دانـی    کةسانثکی زؤری ديکةش هةبوون کة وةک فارناکا و زيشاويش

تثشووی گةشتيارانيان داوة، بةآلم تةنيا ناوي دوويان ماوةتةوة: يـةکيان خـودی   

 ؛پادشا، کة جاری واية ئةوانةی لة شووشةوة چوونة سةفةر توثشةی بؤ بذيونةوة

نةبث هةر ئةو توثشةی گةشتيارانی لة  هةصکةوت بةية کة »باکابانا«ئةوی ديکةيان 

ة بث کة »مثگاپانووس«ذةنگة هةر ئةو » باکابانا«ی دياری کردووة. دةرچوو شووش

بووة و پاشـان   وةکانييةکاين بة ئةستؤريسةرکردايةتيي ه لة سپای خةشايارشادا
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زؤر کـةم   چةنـد جـارثکي   .)۶۲، کتثبی حةوتـةم،  (هثرؤدؤت بؤتة مريهةرمثي بابل

ديسان ناوي باکابانا وةبةرچاو دث، بةآلم ذةنگة ئةمةيان نةبث. لةو يازدة کةسةی 

شةشـثکيان   دووجار يان پتر تثشووی سةفةريان بؤ گةشتياران بذيوةتـةوة، پثـنج  

ــپاچنا    ــة: ئاس ــؤ وثن ــژوويني. ب ــان مث ؛ )Fort 1873و ( )PF 1444( ناوةکاني

بةپثي بةصگةنامةيةکي مؤرکراوي  .و مريهةرمثي سارد ي برای داريووش»ئارتافرثن«

غوالمی  ۱۲پياو و  ۲۳توثشةی » هيدايل«لة » دائوومة«. پياوثک بة ناوي ١ئارتافرثن

 )؛PF 1404ذؤيشـتوون (  شـيد جةم بـةرةو تـةختی   وةرگرتووة کة لة ساردةوة الوی

زيـاوة بـؤ   ؤ، لـة ئاراخ PF 1351جار ناوي هاتووة (بؤ منوونة  دة» باکابادووش«

ي »مثگابات«لة قةندةهارةوة بؤ شووش). ئةم کةسة ذةنگة هةمان  PF 1358؛ شووش

ی سـةر ناکسـووس،   کةشـکاوة  ة تثـک برازای داريووش بث کة لة جةنگةی پةالمار

سةرکردايةتيي هثزثکي گةمييةواين بة ئةستؤوة بوو (هثرؤدؤت، کتثبـی پثنجـةم،   

 ٢ي»ثسنيدارـه«ان ـةمـهگة ــة ذةنـ) کPF 1363,1483,2055( )؛ ميتوورنا۳۲-۳۴

 )۶۸، بذگـةی  لـة ذاپةذينةکـةدا (ب، بثسـتوون    يار و هاوکاری داريووش بـث کـة  

ووش ـئريدابان .٣)۲۵ةستؤوة بوو (ب.ب.ب ــئ ةـب پای مادیــةتيي ســةرکردايـس

 )PF 1282,1555 ذةنگـة ئارتابـانووس  دووهةم)  و شووش، ساصي بيست -باختةر 

ـ ۷۳بـی چـوارةم،   )ی برای داريووش بووبـث (هثـرؤدؤت کتث  (ئارتابان ةروةها ـ). ه

کــوذة گــةورةی داريــووش بووبــث )، PF 1463, 2052( ريداپريزاناـة ئـــذةنگــ

  .٤)۲(هثرؤدؤت، کتثبی حةوتةم، 

هاوکاری و پةيوةنديي فارناکا لةگةص کؤمةصثک کةصةپياوي دةسـةآلت، وای  

يةکي ديـار و گرينـگ   دةنوثنث کة ئةرکثکي زؤری بة ئةستؤوة بووة و بة کةسايةتي

                                                            

 ئريداپرينة. بة عيالمی -١

 هيدارنة. ة عيالمیب -٢

  و.».۲۵، بذگةی بةردةنووسی بثستوون«واتة  -٣
4-See Benveniste, Titres et noms propres… , p.84. 
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شـای   بووبث، واتة ئارشـام  ناسراوة. کةواية هيچ دوور نيية فارناکا کوذی ئارشام

  بـوو بـة پادشـا    هثشـتا هـةر مـابوو داريـووش     باپريی داريووشـي گـةورة کـة    

)DSF/3 ,XPF/3وکي ئارتاباز بث بةرباسی ئثمة هةمان با ). زؤر وثدةچث فارناکای

ــة ســپای خةشايارشــادا  ــة ل ــةکان ک ــةکان ســةرکردةی پارت ــووة  و خارةزميي ب

گومان فارناکا  ). بث۱۲۹ - ۱۲۶کتثبی هةشتةم،  ، لةگةص۶۶کتثبی حةوتةم،  ،(هثرؤدؤت

بةرچاوي گةيوةتة پلة و پثگةيةکي ئاوا بةرز. بة شارةزايي و لثوةشاوةيي و بذشيت 

، ســث کةســی ديکــةش بــةپثي دةقــةکاين خةزنةخانــةی ســةردةمي خةشايارشــا

گـةلثک نامـةی بـؤ پلـةداراين     گةيشتوونة پلةيةکی ئةوتؤ. هةروةک چؤن فارناکا 

وپةل و مشةکان دابـةش بکـةن، ئـةو     بةرةژثرتری نووسيوة و دةستووری داوة کةل

و دةستووريان پثداوة چ  جةمشيد کةسانةش نامةيان ناردووة بؤ خةزثنةداری تةختی

بکا و چ نةکا و لةبری بژيو زثـو بـدا بـةو کةسـانةی بةصـگةيان داونـة دةسـيت.        

نامـةی   ۱۰دووهةم تا مانگي هةشيت ساصي چوارةم، لة مةودای ساصي » تةرکاويش«

لـة سـةرةتای مـانگي نؤهـةمي ساصـي      » اکماتئريدا). «PT 19وسيوة (ئةوتؤی نو

هةتا مانگي سـثهةمي ساصـي    ، کة ) PT 21نامةی نووسيوة ( ۴۶چوارةمةوة پتر لة 

» داشـوورا ريئ«دا  ). لة چوارةم مانگی ساصـی بيسـتةم  PT 63( بيستةم درثژةی داوة

). PT 75مانگي دوازدةهةميش يةکی تری نووسيوة ( ؛) PT 68نامةيةکي نووسيوة (

يا نامةيـةکي تـر ماوةتـةوة کـة     نلثرةدا دةگةينة کؤتاييی ئةم چةشنة نامانة. تـة 

 نووسيويةتی و سةر بة ساصي حةوتةمي فةرمانذةوايةتيي ئةردةشثری کةسثک دواتر

  ).PT 25ة (يةکةم

لةدار و لثپرسراوي فرةچةشين بةرةژثری فارناکا هـةبوون کـة زؤر   گةلثک پ

جاران کار و ئةرکيان بةذووين دياری ناکرث. تةنيا ئـةرکثکي لـة ذووی دةقـةکاين    

سةر بة خةزنةخانةوة دياری دةکرث، دةوری خةزنـةدارة. دةقـةکان باسـی چـوار     

تيي دووهـةمني ساصـي پادشـاية    و خةزنةداران دةکـةن کـة بـة زجنـرية لـة سـی      
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 ١کـردووة.  کاريان يةکةم کمايت ئةردةشثریوهةتا حةوتةمني ساصي ح داريووشةوة

يـة و دةبـث   »باراتکاما«، يةکةم کةسيان ناوي قةآلتانبةپثی دةقةکاين قاميةالن و 

لةم قؤناخةدا زثوی  جةمشيد ی ديکة بووبث. خةزنةداری تةختیدواتر لثپرسراوی کار

دابةشيوة و بةوپةذی سةرسوذمانةوة دةبينني کة ئةرکي دياری کردين بژيوی تاقمة 

  جةمشيديشی بة ئةستؤوة بووة.  فرةچةشنةکاين کرثکاراين دةوروبةری تةخيت

، ئةرکيان دامةزراندين تاقمي واديارة کؤمةصثک بةرپرسی بةرةژثری خةزنةدار

  وةستا و کرثکاران و دابةشـينی مووچـة و بژيويـان بـووة. لـةو چوارچثوةيـةدا،      

، لـة ناوچـةی شـووش   » ئريشثنا«سث کةس پتر لة هةمووان ناويان بة دةرةوةية: 

 . ئةو دةقانةی کـة جةمشيد بة نؤرة لة ناوچةی تةختی» شوودايوودا«و » کةرکيش«

دةکـةن، نـاوي هثنـدثک جثگامـان لـث ذوون        باسی کار و ئةرکی ئةو سث کةسـة 

دةکةنةوة کة دةتوانني شوثن و هةصکةوتيان دياری بکةين. بةصـگةنامةکاين ديکـةی   

ئةوتؤش هةر ياريدةری دؤزينةوةی ناوي شوثنةکانن لةو دوو ناوچةية و مةصبةندی 

انيان. ئةم سث کةسانةی بة سةر کاران ذاگةيشتوون و تاقمةکانيان دابةشـيون،  نثو

وپثکي مانگانـةدا ناويـان    لة نثو دةقةکاين سةبارةت بة بژيو و بةشةخؤراکي ذثک

بةشی ذؤژانة و مانگانةيان لة اليةن  کرثکار لة شرياز PF 882 ،(۳۵هاتووة. بةپثی (

وةرگرتـووة... لـة   قاپووچکة شـةرابيان   ۴۷۰وة و بذی ةوة بؤ دياری کرا»کةرکيش«

قاپووچکـة،   ۱۰پياو  ۱۹قاپووچکة،  ۲۰پياو  ۱۰دا،  مانگي شةشةمي ساصي شازدةهةم

قاپووچکة شةرابيان وةرگرتووة. ئةم دةقة يةکثک لةو  ۱۰ژن  ۵قاپووچکة و  ۳۰ژنثک 

ی کردووة و سةر کرثکارة ديار زجنرية دةقة دةيانةية کة بةشة شةرايب بؤ ئةو دةستة

بة مانگي نؤهةمي ساصی پازدةهةم تا مانگي دةهةمي ساصي هةژدةهةمة. پـاش ئـةم   

پثنج و دواتر لةپذ  و  حةوتةوة دادةبةزث بؤ سی و  قؤناخة ئةنداماين تاقمةکة لة سی
                                                            

  ). ئثســتا وثــدةچثJNES XIX,90-1( لةمــةذ چــوار خةزنةدارةکــة بذواننــة هــالؤک -١
)PT 1963-19 (باوکا)لـة ساصـي سـثهةمي    » بائووکـا «بة نـاوي  ) کة خةزنةدارثکي ديکةش

  دا هةبووبث. فةرمانذةوايةتيي داريووشي يةکةم
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خةزنـةداران   ) ئةم دةسـتةية بـة  PF 877پثهةآلدةچث. يةکثک لة دةقةکان ( ۴۷هةتا 

)kapnuškipکا.) ناودثر دة  

ذا بؤمــان ذوون دةبثتـةوة کــة بةرپرســی   لـة ذووی دةقــةکاين خةزنـةداری  

ـ دامةزراندين تاقمةکانی کار و کرثکاری دةستی زؤر ئاوةآل  لثکي ؤنةبووة. بؤ وثنة پ

حةوت کةسی هةن کة بريتني لة سنعاتکاران و وةسـتاکارانی خشـص و زثـذ و     شةش

وة و نـاوي ئـةو بةرپرسـانةش    دا باسيان کرا زةمبةر. ئةم چةند کةسة لة نؤ دةقان

» پارنادادا«؛ ۱۹-۱۶ساصي » ماناندا«، کة بريتني لة: ١نووسراوة کة وةبةر کاری ناون

. ماناندا و پارنادادا دةسةآلتيان نةبووة کةسی ديکة دامبـةزرثنن. بـةم   ۲۰-۱۹ساصي 

زاپ (وةستای خانووان) و دووکـاپ  تةنيا دةسةآليت هثناين ذا» مريايوودا«شثوةية 

. ٢(وةستای سپيکاری) هةبووة و کةسثکي تـر ئـةم ئةرکـةی نةکةوتؤتـة ئةسـتؤی     

  .٣خةزنةدار تةنيا ژمثرياراين دياری کردوون

بةصـگةنامةکان هثنـدة ذوون نـني. ئـةو      دا قةآلتانلة دةقةکاين سةبارةت بة 

، کاران ناوي ئريشثنادةقانةی کة وةکوو سةرکاری وةگةذخستين کرثکاران و وةستا

ةن. ـاری دةکـةرکي تاقمةکان ديــئ هةصکةوت بةدثنن، زؤر  کةرکيش و شوودايوودا

وثنة هةر ئةوةندةيان بة تةواو زانيوة کة بنووسن ئةو تاقمةی لة فآلنة شـوثنة   بؤ

ةبةرز لثپرسراوي بواری ئـابووری کـة   پاي کار دةکةن، کةرکيش دايناون. فارناکای

وواز کةوتووة. ئـةرکی   دا تاق پثشتر بامسان کرد، لة نثو جةللةی تثکذای سةرکاران

کـة   ،دايـة  لة پةيوةنـدی  وی لةم پلةيةدا بة چةشنثکة کة لةگةص قةصةمداراين بابلی

                                                            

1-PT 30,33,34,35,43,62,70, 1961-3. "Artisans" is expressed by marrip or 

kurnukaš (from op krnuvaka), "ornamentmakers" (only in PT30 and 62) by 
be(a) šiškurrašpe. 
2-PT 49a-1,68, 68a, 1953-7. 

3-PT 48a. 1955-7. 
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ری ذاگـرتن و  هـؤگ  دص. فارناکا زؤر بة١ناسراون» نووسةراين سةر پثستة«زياتر بة 

پاراستين بةصگةنامةکان بووة. هةروابثتةوة هاتنة گؤذی باسی ئةو نووسندانةی کة 

گومان بة زماين ئارامي، دةقةکانيان لةسةر شتی خؤنةگر دةنووسني، گومثـان   بث

  ون ناتةواون.نةوة و وةخؤمان دثننةوة کة ئةوةندة بةصگةنامةيةی ماندةزرينگث

ةری دةسةآليت بةرپرسـاين دامةزرانـدين تاقمـةکاين    بةپثی جةغزی تةنگةب

دا هةبووبث.  کاری، واديارة دةبث قازاجنثک لة نثوان خؤی و کرثکاراين بةرفةرمانی

ذاهثنانی ئةو تاقمانة لة ئةستؤی سةرکاری ذاستةوخؤيان بووبـث.   و ذةنگة مةشق

ش  و پـا نبةرپرسة پؤلثک کرثکاری بـؤ تـةنگانان وةبـةرچاو گـرت    بوثدةچث ئةو 

هةصبژاردين تاقمي پثويست ئةوی زيادی بوون وةالی نابن. بابـةيت سـنعاتکاران و   

 کة لة ماوةی قؤناخثکي چوار ساصةدا کاريـان وةستاکاراين خشص و زثذ و زةمبةران 

لة شثوةی هةصبژاردنيانةوة دةردةکـةوث  وة، کردو جةمشيد بؤ خةزنةخانةی تةختی

و  بةشـة بژيـو  خاوةين کاری بةردةوام بوون. کاری دابةشـينی   نرپرسةکانيابةکة 

مزةی ذؤژانة يان مانگانة ئةگةرچی هةر لة ئةستؤی ئةو کةسانة بووة، بةآلم لةگةص 

کرثکـاران زؤر جيـاواز بـووة. سـث سـةرکاری هةميشـةيي       و دامةزراندين وةستا 

، زؤر جاران هةر لـةو شـوثنة و شـوثين    »ائريشثن«و » شوودايوودا«، »کةرکيش«

بةش و مزةی تاقمةکان بـوون. شـوودايووداش وةکـوو     شينیديکةش بةرپرسی دابة

کاری کردووة، بةآلم زؤر سةيرة کة جةمشيد  وپةيل ناوچةی تةختی دابةشکةری کةل

پثی يـةکثک لـة   . بـة وپةلی ناوچةی شـووش  ئريشثنا نةکرابووية دابةشکةری کةل

يـان  بةشـة بژيو » نـةيريز «)، هةشت کرثکاری خةزنةخانة لـة  PF 878دةقةکان (

قاپووچکـة   ۲۴۰ئةوان «...  ٢وةرگرتووة و شوودايوودا بةشةکاين بؤ دياری کردوون.

                                                            

1-So described (kuš.lg uk - ku)in PF 1808, 1947;23- 4 and 25-26,and Fort. 

8265. Babylonian scribes assigned by Pharnaces occur also in PF 1807 and 
1828. 
2 -m. šu-ud-da-ya-u-da ša- ra- man-na. 
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 ۲۰پيـاو   ۲دا وةرگرتووة. ۲۲دووةم ... لة ساصي ی يةکةم و شةرابيان... لة مانگةکان

  چکةی وةرگرتووة.وقاپو ۳۰ژنثک  و قاپووچکة ۱۰پياو  ۵دا)،  مانگ قاپووچکة (لة

) وايـة کـة   PF 882) تةواو هاوچةشين (PF 878دةبث ئةوةندةی بزانني کة (

ئةرکی دامةزراندين لة ئةستؤية. ئةو دةقانةی کـة  » کةرکيش«پثشتر بامسان کرد و 

وي دامةزرثنةران باسی دابةشکةران دةکةن، بةگشيت وةکوو ئةو دةقانة دةچن کة نا

ـ ـةتـبةستة و دووپاتة نني. ئةوان ب دثنن، ئةگةرچی زؤر چةق ـ ـايب ـ ـةت ب اری ـة ب

دا پثکةوة  هةموو بوار و سةرجةم هةرمث و نةتةوةکاندابني کردنی وةستا و کرثکاری 

و جةماوةری ديکةش تثوةردةدرثن.  ساردی ميسری، بةخلی، جياوازن و ئاشووری،

واتــة  ،»kurdabattiš«پثيــان دةگــوترث:  و ئريشــثنا، کــةرکيش، شــوودايوودا

 ی. تةواوي ئةو کةسانةی خاوةنی ئةم سةرناوةن بةرپرسی دابةشـين ١»سةرکرثکار« 

  ةشني بووبث.. کةواية وثدةچث ئةم پلةدارانة تةنيا ئةرکيان داب٢وپةلن کةل

و مزةی تاقمةکاين  بةشة بژيومووچةدةران واتة ئةوانةی ئةرکيان دابةشيين 

کرثکاری بوو، ليزگةی نـاوي کرثکارةکانيـان دةنووسـييةوة و مووچـةی هـةموو      

دا ذثنـوثنی کارمةنـدانی    کةسثکيان بةذووين دياری دةکرد. ئةم ليزگانة لة ذاسـتی 

کان دابةش بکةن. دوو لةم ليزگة ناوانـة  خؤجثيي بوون هةتا بتوانن پثخؤر و بژيوة

دا هةر يةکةی  ) ناوي هةشت پياوي تثداية کة لة مانگPF 2038ون و ئةم ژثدةرة: (ما

 ۲۴تــا  ۲۱ژن کــة  ۲۱ودان وةرگرتــووة. هــةروةها  کةپوولــةيان دةغــص ۳۰هــةتا  ۱۸

کةپوولةي  ۶۰ودان وةرگرتووة. ژنثکيش کة ذةنگة سةرکار بووبث  کةپوولةيان دةغص

نثرةوةزةکان ذةنگة کوذ و نيوةی مثوينةکان کچ بووبن.   دراوةتثية. حةوت کةس لة

کردووة کة شوثنثکي ناديارة. بةداخةوة ناوي ئةو  کاريان» باردووبارا«  تاقمةکة لة

                                                            
1-karkiš, e.g. PF 1161; Šuddayauda, e.g. PF 1792: Iršena, e,g. PF 1368. 

)؛ هـةروةها ذةنگـة   PF 159» (باکادادا«)، PF 158» (پارما ميش«کةسةکاين تر بريتني لة  -٢
دا سةرناوي  ری). لة دةقةکاين خةزنةداFort 528(هةردووکيان لثرةدا: » زمياکا«و » داتووکا«
  ) خؤيان دةنوثنن.PT 49a-3,53» (ناپيزا«) لةگةص PT 42,60» (باکوورادا«
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) Fort 471-1ی بة سةردا دابةشيون نةنووسراوة. ئـةم دةقـة: (  بةشة بژيوکةسةی 

ژن دةکا، بةآلم بةداخةوة هثنـدة خةسـابارة کـة چـی ديکـةی       ۶۴و  پياو ۱۴باسی 

) ذةنگة هةر پثرستثکي ئةوتؤی تثـدا  PT 84هةصناکذث. ئةم دةقةی خةزنةخانة ( لث

) ئةگةرچی هةر دةقثکی هاوچةشين ئاواية، بةآلم واديارة تـةنيا  PT 4( .نووسرابث

  ثک نووسراوة.بةشة بژيوهةر بؤ 

کرثکاران، پتر لة ئةستؤی پايةبةرزاين حکوومةت دامةزراندين وةستاکاران و 

). e.g.PT 1946:73-6بووة و جاری واية خـودی پادشـاش ئـةم کـارةی کـردووة (     

ئةمةش وای دةگةيةنث کة دابةشکةراين بژيو پلةداری خواردةستة بوون. بـؤ وثنـة   

ةکانی کرثکـاری  وپةلی تاقمـة گـةور   بةرپرسی دابةشينی بژيو و کةل» ماسداياشنا«

ـ ـةوتؤتـشی کـسميـ)، کةچی دابيين ئاليکی چةند سةر يةکPF 960بووة ( ةر ـة س

وةکوو دامةزرثنةر و دابةشکةری ناوچـةی   ). شوودايووداPF 1942:7-10ي (ـانـش

نـاوي  دا ناوي کوثر بؤتةوة. واديـارة کابرايـةک بـة    ۲۶، لة ساصي جةمشيد تةختی

  .  ١جةمشيد جثی گرتؤتةوة کة دواتر بؤتة خةزثنةداری تةختی» باراتکاما«

لة دةقةکاين خةزنةخانةدا، خةزثنـةدار تـةنيا ژمثريـاران هةصـدةبژثرث و     

 ٢بـةجث دةکـا.   ومـةرج جـث   ئةرکی دابةشينی تاقمةکانی کاری بةپثی کؤمةصثک هةل

و ناوچـةکاين   جةمشـيد  شاين لة تـةختی چوارچثوةی  بةربآلوي ئةرکةکاين سةر 
                                                            

)، هـةروةها  PF 879,Fort 5904دوو جار وةکـوو دامةزرثنـةر (   ۲۸و  ۲۷ساصي  باراتکاما -١
لةو دةقانةی کـة کرثکارةکـان    ۶تا  ۵) ناوي هاتووة. PF 1120چوار کةذةت وةک دابةشکةر (

کردووة.  ناودثر دةکةن، مةبةستيان لةو کةسانةية کة لة خةزنةخانة کاريان» خةزنةدار« بة 
) بةوردی باسی ژنان و پياوان دةکةن، بةآلم ناصثن چةنديان کـوذ و کـچ   PF 865چوار دةق (

ئةگـةر واتايـةکي بةرتةسـکي بـؤ      بوون. ئةوةی دةمثنثتةوة بؤمان وةرناگثـذدرثن. کـةچی  
  ة.»خةزنةدار«دةکرث بصثي مةبةسيت  وةبةرچاو بگری،

ة، هةصبةت نـةک بـؤ هـةموو    »خةزثنةدار« ۱۳۴۸) ئةو دابةشکةری بژيوی PT 39بةپثي ( -٢
خةزثنةدارةکان هةر لة جةغزی بةرتةسکي وشةدا. کاری دابةشـيين بژيـوي سةنگتراشـان،    

ان و تةنانـةت شـوانانيش لـة ئةستــؤی ســةرؤکی      دارتاشان، پةيکةرتاشان، ئاسـنگةر 
 خةزنةی مرييية.
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بةآلم تةنانةت ئةو وةستا و کرثکارانةی کة بؤخؤشی ؛ دةوروبةری جثی سةرسوذمانة

ار. دو مزةيانذاستةوخؤ نةدةکةوتة ئةستؤی خةزنـة  بةشة بژيودايدةبةشني، داين 

ةرؤکي خةزثنة دةقةکان زؤر پرسی تايبةت دةخةنة بةرچاو و ذووين دةکةنةوة کة س

دةبث لةبری ئةو کةسانةی بةرپرسی دابةشينی مووچة و مانگانـةن، زثـو لـةبايت    

  بداتة ئةو کةسانةی مزةيان بؤ دياری کراوة. بةشة بژيو

يـان  »شوودايوودا«و » کةرکيش«هةروةک بامسان کرد ئةو دةقانةی کة ناوي 

کـاران ناسـثندراون، نـاوي جثگـا و     تثداية و ئةوان بة دامةزرثنةری دةسـتةی کرث 

دةدرکثنن. زؤربـةی هـةرة زؤری ئـةم دةقانـة دوو      جةمشيديش شوثنةکاين تةختی

پثکردووة و مؤری  کة هةردک بةرپرسةکة کاريان» يةک«مؤريان پثوةية. مؤری ژمارة 

لةسـةر  » ۳۲«و » ۱«. مـؤری  بووة» شوودايوودا«کة هةر تةنيا تايبةيت » ۳۲«ژمارة 

گةلثک دةقي تريش خؤ دةنوثنن کـة شـوودايوودايان وةکـوو بةرپرسـی دابةشـني      

ناساندووة. ئةم دةقانةی هـةر ئثسـتا باسـيان دةکـةين نـاوي چةنـد شـوثنثکی        

جةمشيديان تثداية. ئةو ناوانةی کة لة هـةمووان پتـر چةنـدپات دةبنـةوة      تةختی

مـاتزيش (بـة پارسـيي کـؤن     ». وشوئوورانـد «و » ماتزيش«، »شرياز«بريتني لة: 

ـ ۴۳ئووضادايي چايا) ناوثکي ئاشناية (بذ: ب.ب.ب  ؤ نـازانني کةوتؤتـة   ـ)، بةآلم خ

، کة لة اليةن پادشاوة دةچوونة هيندووستان ) پؤلثک هيندیPF 1572کوث. بةپثی (

وثدةچث کة ماتزيش وةرگرتووة. بةم پثية وا» ماتزيش«خؤريان لة و نان و پث توثشة

ـ ـي ت»باکـاويش « .جةمشيد ان باکووری تةختیـت يةآلـکةوتبثتة ذؤژه چی ـةدارةک

)PF 1572هةر ئةو ئةرکةی لةسةر شانة و ئاوا دةردةکةوث کة ئـةم   ١) لة پاسارگاد

جةمشيد بة  وثنة لثک نيزيک بوون. لة دةقةکاين ئثمةدا ماتزيش دوای تةختیدوو ش

بـةآلم   ،زؤر جار ناوي دثتة گؤذ ةندة دادةندرث. شريازيشبگرينگترين جث لةو مةص

وزةوةندةکـةی   لة ماتزيش کاريان کردووة لة دةستة زؤر  ئةو کؤمةصة بةرچاوةی کة

                                                            

 )PF 908باتراکاتاش ( بة عيالمی -١
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 هاتوو جةمشيد گرينگترين شوثن کة گةشتياراين تی. دوای تةخ١شريازيش پتر بوون

شوثن هاتووة کة  ۲۷وة ماتزيش بووة. سةرجةم ناوي ولة شووشةوة ذوويان تثکرد

دةکةونة بةرچاو. زؤربةيان، بؤ وثنة ئوورانـدووش  » ۳۲«و مؤري » ۱«مؤری  وثذای

لـة:   تر بـريتني   شوثنةکةيان ناديارة. ناوة ناسراوةکانیجاری ناو هاتووة، ۱۴کة 

ـ ـووة)، پاسارگـةوتـوثکک ۱ؤری ـجةمشيد (کة سث جار لةگةص م تةختی ان ـاد، ذاک

 کانوو، تووکرةش (يان تووکريش) لةگةص تـةم (بة پارسيي کةونارا ذاخا)، نةيريز

  ة ذةنگة تائؤسة بث).ک(

ي دوو يان گؤذی ناوي چةند کةس لة بةرپرساين تةدارةکچی وثذای ناو هاتنة

ـ ـپتر لة دوو شوثن، ذوونی دةکاتةوة کة ئةم شوثنانة لة يةکترةوة نيزي وون. ـک ب

ذثـي    هـاتووة، بةصـکوو لـة    نة تةنيا ناوي هةر لةگةص پاسارگاد ماتزيش بؤ وثنة

» تثنووکـوو «لةگـةص  » داتاپارنا«و لة ذثي  جةمشيد وة لةگةص تةختی»ماسداياشنا«

. بةم شثوةية ٢ی پثکةوة هثناون»تووکرةش«و » تثنووکوو«ناوي  تثکةآلوة. ميتوورنا

لة ذثگاي » ئووراندووش«ي پثکةوة بةستوونةوة. »ئووراندووش«و  ، شرياز»ئاکايا«

يـةکتری  » نـةيريز «و » هريان«، »زانپارمي« ص گه له وة گةوی تثکةص بوونی»شيانا«

وبةرينتر دةخةنة بةرچاوان، چونکـة شـرياز و    پان . ئةم ناوانة جةغزثکی٣گرتووة

کيلؤميترثکيان نثوانة. ذةنگة ئووراندووش لة شريازةوة نيزيک بووبث و  ۱۶۰نةيريز 

بــة وة »باکابــادا«ی ـة ذثـــزيش لـــريـــةيـپــارميزان و هــريان لــة نــةيريز. ن

ةوة. ئةم بةصگةنامانة تةوة دةبةسترث»ذووتانووزان«و » کووتکووش«، »کانووتةم«

هثند بةربآلو نني، چونکة پلةداراين تةدارةکچی ذةنگة جثگؤذکةيان پثکرابث، يـان  

                                                            

١-Fort 1292  :بذ)PF 959-61 کردووة، بةآلم  کاريان کرثکار لة ماتزيش ۷۱۲) دةريدةخا کة
  کةس. ۴۹۰ئةوپةذةکةی گةيوةتة  )، ژمارةی کرثکاراين شريازPF 1028بةپثي (

2-For Masdayašna see e.g. PF 987-8 and 782. For Datapparna see PF 880 and 

881. For Miturna see PF 939- 40 and 1135. 
3-For Akkaya see PF 947-9. For Šiyāna see PF 878 and 896-902. 



  ديشمةج يتخةت يناکةصةتةت/  ۷۲۰
 

ترازانثک لة  بةآلم لةبةروةی هيچ نانةبايي و لثک ،وثدةچث دوو کةس هاوناو بووبن

  گةنامةکة دةبث بة پارثزةوة قبووص بکرث.ئارادا نيية، بةص

ئثستا دةبث بزانني ئةم دةقانة لة کوث نووسراون. ذةنگة لة شوثين جياواز و 

لةگةص  بة قةصةمي ئةو نووسندانة نووسرابن کة چةرخ و خوليان داوة و مؤری يةک 

ئـةو زانيارييانـة   و بـةپثی   جةمشـيد  دوويان پث بووة. يان ذةنگة لة تةختی وسی 

  نووسرابث کة لثرولةوثوة بؤيان ناردوون.

وةردةگرث و چةند دةقثک بة  ۴کةلک لة مؤری » ئريشثنا« لة ناوچةی شووش

جثيانةی کـة   ۱۲وپةل دةناسثنن. لةو  دةستةوةن کة ئريشثنا وةکوو دابةشکةری کةل

جواين لة ذثی دةقةکاين ديکةوة  بة» دايلهي«ناويان هاتووة، تةنيا  ۴ی رلةگةص مؤ

، ناوي شوثنةکان بةپثی پلـةداراين  جةمشيد . وةکوو ناوچةی تةختی١دةناسرثتةوة

لثرةدا بةصگةنامةيةکي تر بة دةسـتةوةية کـة    تةدارةکچی دةکرث وردتر دابةش بن.

» ئيشـتی مانکـا  « دابةشينثکي وردتر و بآلوتری بؤ پثرسيت ناوةکان خسـتؤتةذوو. 

کة زؤر وثدةچث » کائووپرييش«و » کوورا«وةکوو تةدارةکچی پةيوةندی هةية لةگةص 

مةصبةندثک بث لة نثوان ناوچةی شووش و بةشی نثوةذاست، چونکة هـةردووکيان  

وپةلی حةوت  بةرپرسی دابيين کةل» ئريتووپيا. «٢لةگةص نثوپةذان لة پةيوةندی دان

. ئريتووپيا چ لـةم  ٣کة زؤر جار باسيان کراوة» ليدووما«و » هيدايل«شوثنة، وةک 

 ناوچةي شووش پياوثکي زؤر دا لة کارة و چ لة ئةرک و بةرپرسايةتييةکاين ديکةی

                                                            

  دا زؤر جار نـاوي هـاتووة، تـةنيا لـة     قةآلتان هيدالی کة لة بةصگةنامةکاين قاميةالن و -١
)PF 874 ( جةمشـيد  و تةختی . گةشتياراين نثوان شووش۴)دا کةوتؤتة پاص مؤریPF 1400 ؛(

يل ) هةميشة تثشووی خؤيـان لـة هيـدا   PF 2057( ) لةگةص هيندووستانPF 1398-9( کرمان
ذؤژةذث و نثواين هيـدايل و   ۶) مةودای نثوان هيدالی و دةشةر PF 2057وةرگرتووة. بةپثي (

 ذؤژ يا هثندثک زياتر بووة. ۷شووش 

2-For Ištimanka, see e.g. PF 873 and 925. 

3-For Irtuppiya, see e.g. PF 847,874, 876, 924,936; Fort. 720 connects him with 

Tiliman (Tilmun?), Fort. 997 with Parmadan. 
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تةدارةکچی بـووة و وثـدةچث کةوتبثتـة    » زاپي«لة » پارما ميش«هةصسووذاو بووة. 

ش ئةرکثکي ديکةی لة ئةستؤ »زاپي« ئريتووپيا، چونکة ئةو لة یی کارنيزيک شوثن

ـ » هيشـما «و  »تاشـپاک «کة لة  »پريتيش«. سةرةجنام دةگةينة ١بووة ةدارةکچی ـت

و وثدةچث ئةم دوو شوثنة لة شووشةوة نيزيک بووبن. لة دةقـةکاين تـردا،    ٢بووة

يان بـة چةنـد شـوثنثکي ديکـة،     پةيوةنـدي  ۱۵وثذای مؤری » هيشما«و » تاشپاک«

. شوورکووتوور کة هـةرگيز فـذی بـة سـةر     ٣ةوة بووة»شوورکووتوور«بةتايبةت 

کةوتؤتة دةرةوةی جـةغزی دةسـةآليت    ئريشثنا يان مؤری چوارةوة نةبووة، ديارة

وةکوو تةدارةکچی نة تةنيا لـة شـوورکووتوور و مةصـبةندی     »پاروو«ئريشثناوة. 

  .٤دةنوثنث يش خؤی»تاشپاک«ا وةبةرچاو دث، بةصکوو لة د بچووکتريش

 ۱۸دياری کراون و ناوي  ۳۰و  ۳دا بة مؤری  ناوچةکاين نثوپارة لة پلةی يةکةم

تة سنووری ثکة واديارة دةبث کةوتب ،»کاوپرييش«و » کوورا«شوثن وةبةرچاو دث. 

و » کثمارووکـاش «دارةکچييـةوة بـة   ي تة»ئوومايـا «، لة ذثگـای  ناوچةی شووش

و » کانســـان«ي تـــةدارةکچی، »شپيرتـــوو. «٥بةســـتراونةوة» ئووزامانـــاش«

ــتثتةوة» کووريشــتيش« ــةوة دةبةس ــةم شــثوةية  . ٦پثک ــةر ب ــازائثنتيش«ه ، »م

ذةنگة ئـةم دوو شـوثنةی دوايـي    ٧ی پثکةوة گرث دةدا.»کووشان«و » کووريشتيش«

) لة کووشانةوة PF 1593يد نيزيک بووبن، چونکة بةپثی (جةمش هثندثک لة تةخيت

                                                            

1-For Mišparma, see e.g. PF 929-32-Irtuppiya with Zappi occurs in PF1790. 

2-For Pirtiš, see e.g PF 917 and 934. 

3-For Seal 15,see e.g. PF 553 and 578; it occurs also on Fort-2077 (at Tašpak) 

4-For Parru, see e.g. PF 1088 (at Šurkutur). 1089 (at Tašpak), 1242 (at Atuk). 

5-For Umaya, see e.g. PF860 (at kurra), 870 (at Uzamannaš), 1659 (at 

kemarukkaš), 1869 (at kaupirriš). 
6-For Turpiš, see e.g. PF 851 and 1637. 
7-For Mazaentiš, see e.g. PF966 and 1876. 
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جةمشيد و  وپةلةکان بؤ تةختی . پثداويسيت و کةل١جةمشيد ئارد نثردراوة بؤ تةختی

ناوچـةکاين ديکـة    چـاو  لـة . واوثدةچث کة ناوچةی نثوپارة ٢شووش گوثزراونةوة

ثک هاتووة کـة بژيـو و تثشـووي    لةو ناوچةية تةنيا ناوي شوثن بچووکتر بووبث.

ة کة زؤر جاران وةکوو »ئووزيکووراش«ذثبواراين لث دابني و دابةش کرابث. ئةويش 

. لةبـةروةی پـؤلی   ٣جةمشيد و شـووش باسـی کـراوة    وچانی ذثبواراين تةختی جث

کرثکاران لثرة هثندثک بچووکن، ذةنگة جةماوةرثکي زؤری لث نيشتةجث نةبووبث. 

تفـاقي   ةتايبةت باسـی بةشـة  ـبؤ ئاژةآلن وةبةرچاو دثن، ب ةند دةقثکيش لثرةـچ

  گني دةکةن.رئةسپ و با

گومان کةوتؤتـة يـةکثک    پاتةکان، بث فرةپات و کةم ئةگةرچی جثگای شوثنة

لةو سث ناوچانة، بةآلم ناوی زؤر شوثن ماوة کة بة تةواوي يةکاليي نةکراوةتةوة و 

دياری بکرث يان هـةر شـتی وا    تةنيا وةک بؤچوون دةکرث جارث هةل و هةصکةوتی

ناگوجنث. ئةو شوثنانةی کة بة شثوةيةکی کاتی پةجنة بؤ جثگايـان ذاکثشـراوة،   

) بؤخؤی منوويةکي PF 2084زؤربةيان سةريان دةچثتةوة سةر شوثنة ناديارةکان. (

ذيز بوون کة چةند سةر مةذ و  شوثن لةو پثرستةدا ۱۴زةق و ئاشکراية لةم بابةتةدا. 

دابةشـی بکـا.   » مةکنان« هةتا لة» پووکسيکا«يان خستؤتة بةردةسيت هثندثک ذؤن

جارث دياری کراوة کة کةوتؤتة ناوچةی » تيکراکاش«يةکثک لة شوثنةکان بة ناوي 

. ادـة مـث لـدا) دةبث شوثنثک ب۵(لة دثذی » کوونتارووش«بةآلم  ؛٤جةمشيد تةختی

                                                            

1-Cf. however PF 1594, in which cereals supplied by Umaya (presumably at 

kurra or a nearby site) are transported to Persepolis. 
2-See PF 41 and 57. For Maturbanwith Seal 3, see PF 447. 

بصثی بـة  (تؤ چوونة شووش ) ذثبواران لة کرمانةوةPF 1436). بةپثی (PF 1414-20بذ: ( -٣
لـة  » پرياتامکا«دا تثپةذينب؟). دةقةکة باسی ئووزيکووراش ناکا، بةآلم دةصث  جةمشيد تةختی

  ئووزيکووراش تةدارةکچی بووة.
4-Tikrakkaš is associated in PF 2080 with Mandumattiš, which occurs with 

Seal 1 in PF 905. 
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ناوي هاتووة. واديارة » کوودوورووش«بة  ،دا ی بةردةنووسی بثستوون۳۱بذگةی لة 

کةرةوة لةسةر ناوچةی هةصکةوتين ئةم شوثنانة بدرث. لة  ناکرث بذيارثکي يةکاليي

واديارة دةبث کةوتبنة دةرةوةی ئةو سث ناوچةيـةی   دا بةپثی بةصگةنامةکان ذاسيت

  دياری کراون.

وپـةل و   سيت بث خؤ ناکرث ئةگةر هاتوو دوو بةرپرسی دابيين کةلئةوةی ذا

ونةبث شوثنةکان نيزيکـي يـةکتر    تفاق بةناوثکةوة لة دوو شوثنان باسيان کرا، بث

بووبن. ذةنگة لة بابةت پلةدارةکانی ديکةوة وانةبث و وثکچوون يان دووپايت ناوثک 

بـةآلم   ؛ة ئةستؤوة بووبثبث و کاری چةند شوثناين ب کةبوونی کةسة نيشانةی يةک

پلةداراين تةدارةکچی يةکجار زؤرن. گةلثک جار هةصدةکةوث کة دوو کةسی جيـاواز  

خاوةنی يةک ناو بن، کةواية وةختايةک دةکرث بصثي ئةو ناوة هاوشثوانةی باسيان 

دابـث. کةسـاين    و پتةو لة گـؤذث  کراوة هةر مةبةست لة کةسثکة کة بةصگةی سوور

دا ناويان هاتووة، بةتايبةيت لة دوای بژيو و  ةکي دةقةکانيکچی لة هةموو جثتةدارة

، حةفتا ئووشايا«)، PF 1155دا. بؤ وثنة بةپثي ( وپةل و سةرةتای نووسينةکان کةل

زؤربـةی نامـةکان ذوويـان لـة     » دابينی کـردووة.  کووپةصة شةرابی دابةشيوة يان

)، فارناکانامـةی  PF 2067بؤ منوونـة بـةگوثرةی (   بةرپرساين پثداويستييةکانة.

ية و دةستووری پثداوة کة شةراب بة سةر کاهيناين »ئووشايا«نووسيوة هةر بؤ ئةم 

ی ناودثر کـردووة. ئووشـايا   »بةرپرسی شةراب«دا دابةش بکا و بة »کثمارووکاش«

ابة و وپةل و پثداويستييةکی فرةچةشنة کة گرينگترينيان شـةر  بةرپرسی دابينی کةل

دا دابةشيان بکا. هثنـدثک لـة بةرپرسـاين     ةذانپو نثو دةبث لة ناوچةکانی شووش

هةصسووذثن. بؤ وثنة کراودا توانيويآنة  دابينی پثداويستی تةنيا لة جةغزثکي دياری

بةيت . با١»هيشما«ودانة و ئةويش هةر لة  تةنيا بةرپرسی دابينی دةغص» ئامماماردا«

ئةوتؤ کة جارثک ذوو دةدا زؤرة، بةآلم ئةوانةی دووپاتـةيان بـةرچاو بـث کـةمن.     

                                                            

1-See e.g. PF 797 and 1770. 



  ديشمةج يتخةت يناکةصةتةت/  ۷۲۴
 

زؤربةی ئةوانةی ناويان دثتة گؤذ هةر تةنيا ئةم ئةرکةيان لةسةر شـانة، کـةچی   

  کاری ديکةشان خراوةتة سةر ئةستؤی.» ئريتووپيا«کةسانثکي وةکوو 

ةرپرس لةسةر لثواری الی چةپي تةتةصةکة دا مؤری کابرای ب لة هثندثک دةقان

وةرگـر کةوتؤتـة لثـواری الی ذاسـت. لـة دةقـةکاين        یشةقص کراوة و مؤری کةس

دا ئةم کار لثکدالثکدا دووپات دةبثتةوة (هةصبةت  وچؤی سةفةرکةران سةبارةت بة هات

وثنة ئةو دةقانةی کة مؤری هـةژدةيان   جگة لةو دةقانةی کة مؤريان پثوة نيية). بؤ

لةسةر  ۱۰. مؤری ١يان پثوةية»مرياياودا«ة لثواری الی چةپ دراوة هةموويان ناوي ل

 ) هةم ناويPF 1309زؤربةی دةقةکاين گةشتياری دراوة. تةنيا يةکثک لةو دةقانة (

يـة و هـةم نـاوي ئـةو شـوثنةی      »هـاتووردادا «بةرپرسی ئازووخةی پثوةيـة کـة   

. ئةو دةقانةی ی ناوچةی شووش»کووردووشووم«واتة وةرگرياوة،  لث ئازووخةکةی

گومان مؤرةکة نيشاندةری نـاوی   وچؤی گةشتياران کة مؤری دةيان پثوةية، بث هات

خؤی دةنوثنث  دا ديکةشدةقی دةستة لة چوار  ۱۰کابرای پلةدار و شوثنةکةية. مؤری 

لةسةر نووسراوة، کةچی تةنيا سثيان باسـي  يان »هاتووردادا«کة هةموويان ناوي 

دا باسی ئةوة کراوة کة هاتووردادا سةرقاصي  دةکةن. لة دوو دةقيان» کووردووشووم«

وةردةگـرث هـةتا   » کووردووشـووم «دووی تردا ئاردی هاتوو بؤ  . لة٢دابيين ئاردة

  .٣گومان کةندووی پاشةکةوتی خؤی پث پذ بکاتةوة بث

ونی باسی ئةو کاآلية دةکةن کة بةرپرسی دابـيين  گةلثک لةو دةقانة بة ناذو

کةپوولة گةمن  ۵۶۴۹۰بةپثی نثوةرؤکي دةقثک بذی  بؤ وثنةئازووخة وريانگرتوون. 

دابني کرابوو هةتا دابةش بکرث، لـة ساصـي    »شيمووت -شاتی «کة وةک زمهةذ بؤ 

ـ ـک »باساکا« و »مارداائامم«ي ـاردةی دةستـدا ئةسپ۲۱ ـ ـراوة. دةقثک اوشثوة ـی ه

                                                            

دا  )، بـةآلم لـة هـةمان کـات    PF 1374-7ئةمانة زؤربةيان دةقـی گةشـتيارين، وةکـوو (    -١
  ).PF 1095(6-کةسانثک هةن کة پثداويستييةکاين جةماوةری نيشتةجث دابني دةکةن: 

2-PF 1081 and Fort. 585. 

3-PF 83 and Fort.1232. 
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)PF 434 هةتا وةک » ئامماماردا«کةپوولة گةمن دةکا کة دراوةتة دةست  ۳۰۶۵) باسی

» شـيمووت  -شـاتی  « ۲۲هةصيبگرث و بيخاتة الوة هةتا ساصي » هيشما«  بنةتؤو لة

  . ١دابةشی بکا

بة تؤکمةيي داهـات و  کؤمةصثک دةقی فرة و بةرچاوي ژمثرياری هةن کة زؤر 

 ۶) زؤر بةوردی PF 1960وثنة (دةرچوويان لةگةص شوثن و زةمان تؤمار کردوون. بؤ 

بـؤ بژيـوی    ۲۳وداين تثـدا تؤمـار کـراوة کـة ساصـي       جار تؤماری دابةشيين دةغص

 ۷۵۳۰بذی ئةم بةرهةمة  و کرثکاران، ئاليکی يةکسمان و مةبةسيت تر دابةش کراون

ـ کةپوولةية. پاشان ئةم ب  ۲۲ي ساصـي  ـةصگةنامةية باسی ذاگوثزراين پاشکةوتةکان

دةکا و دةياننوسـثتةوة. ئةوةنـدةی کـة بـؤ زمهـةذ وةبـةرچاو گـرياوة، لةگـةص         

کةپوولـة. دوايـة ئـةم     ۱۸۴۲۵وةرگرياوةکاين ديکة دةخرثنة سةر يـةکتر و دةبنـة   

کراو، وثذای پامشاوةی تازة و ئةو بـذةی   کةپوولةی دابةش ۷۵۳۰سةرجةمة لةگةص 

دا ماوةتةوة ذثک دةکرث. دةقةکان نة تةنيا  کة لة کرث دراوة و ئةوةی کة لة ئاخری

ی تةدارةکچی دةکةن، بةصکوو ناوي دوو بةرپرسی ديکةش دةکةن »هيندووکا«باسی 

ئةم دةقانـة، وةکـوو دةقـةکانی تـری     ». ٢ئثتريا«و » باتوورماکشا«کة بريتني لة: 

ترن لةو دةقـة بچووکانـةی کـة    ناری کة خاصثکيان تثدا ذةچاو نةکراوة، ذووژمثري

  تاقةکةس نووسراون. بؤتةنيا 

کة يةکثکة لة بةرپرساين دابيين پثداويستييةکاين ژيان، وةک » ئريتووپيا«

ودان،  ئاردي بةهاروو واية و هةموو نانثکي لث دث. ئةو نةک تةنيا دابةشکةری دةغص

                                                            

؛  PF 553» ئووشـتانا «(بنـةتؤو)؛   PF 435» زازاپ«دابةشکةراين تـر بريتـی بـوون لـة      -١
  . PF 555» نارياپيکنا«، لةگةص PF 554» کيتثت«
(يان هاتوورماکشا کة ذيشةی لة زماين پارسيي کـةونارادا ناديـارة)، لـة     باتوورماکشا -٢

) PF 1968:12-14منوويةک: (». نباردارئة«واتة » ئوولريا«دةقي ئةوتؤدا جثی خؤی داوة بة 
لـة دةقـی   ». ودان ئةنبارداری دةغص«دةخاتةذوو، واتة » توومارا«سةرناوي کابرای پلةدار بة 

  )، باتوورماکشا دةوری پياوثکی ئاييين دةگثذث.  PF 741ديکةدا (
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وثنةش  وپةل و مشةکي دةگمةن و تةنانةت بث بةصکوو هثندثک کةل وةجؤ و شةرابة،ئا

جثگايان وةدةردةکةوث. ئةم  ۱۲وزؤر هاوکات لة  . ئةو لةو پلةيةدا کةم١بآلو دةکاتةوة

دابةشکةرانةی لة هةموو شوثنثک ئامادةن، ئةگةرچی بة دةسيت خؤيـان شـتةکان   

لةو جةغزة بةدةرة، چونکة لة چةند » تووپيائري«بآلو ناکةنةوة، بةآلم وةکوو ديارة 

هةم » ئوومپوورانووش«جثگآی جياواز کاروباری ديکةشی لة ئةستؤية. بؤ وثنة لة 

. ئةو کومةصثک نامة دةنووسث و دةستوور بـة کةسـاين   ٢دابةشکةرة و هةم دابينکةر

وماشی  ايةکي تر باسی مصکجثگ . لة٣کة شتةکاين بةردةستيان دابةش بکةنديکة دةدا 

ؤری ـارة دووة، پاش مـؤری ژمـؤری وی کة مـ. م٤»پارمادان«کراوة لة  ماتام)يئري(

کـاری بـةرةژثر و    ، لة هةمووان پتر کاری پثکراوة. ئةگةرچی ئريتووپيـا لـة  ۳و  ۱

ئةم  بة پياوثکي گرينگ دادةندرث. دا خؤی دةنوثنث، بةآلم بةئاشکرا سووکةصةتريش

  کةسايةتيية زؤر جاران بؤتة نوثنةری دابةشني و بآلوکردنةوةی پثداويسـتييةکان. 

وةردةگـرث و بـة   » هاپوويا«کةپوولة گةمن لة  ۲۲۲۰) ئريتووپيا PF 1071بؤ وثنة (

  دا دابةشی دةکا.»هووتپريی«کرثکاري  ۳۴سةر 

 من الم واية ئةوانـةی دةوری دةمذاسـيت کـاآل و پثداويسـتييةکان دةگثـذن،     

تر جياوازة. بةپثی زؤربةی دةقةکاين گةشـتياری   کارةکانيان لة يةکثکةوة بؤ يةکي

)، PF 1290ومةک و بةرهةمة. وةکوو دةبينني ( کةسی دةمذاست کاری وةرگرتين شت

ی بةشی خؤيةيت و ئةوةی دةمثنثتةوة ۵/۱کةپوولة ئارد وةردةگرث کة  ۵/۳» ذوومادا«

دةکةن. واديارة کةسی دةمذاست بةپثی دا  ستیهی ئةو دوو کوذةية کة کاری لة ژثر دة
                                                            

  بؤ وثنة مةعنای هيچکام لةم شتانة ذوون نيية و هةمووشيان پادشا داوای کردوون: -١
razi. )PF 717 ،(banura )PF 725 لةگةص (madukka )Fort. 6767.(  

  دابينکــةرة نــةک دابةشــکةر، بــةآلم لثــرةدا: ) ئريشــثناPF 876بــؤ وثنــة لثــرةدا: ( -٢
) (PF 1115وپةلة. ناوبراو تةنيا دابةشکةری کةل  

3-PF 1845-8, also Fort. 1472 and 441-3. 

٤-PF 330 ) :لةم ژثدةرةداFort.1091 ،(۵۵  وة نثـردراوة بـؤ   »ئريتووپيـا «سةر گا لة مصکی
  شا. گاوانان و شوانانی داريووش
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دا کـة   دةقةکاين گةشتياري هةر دةوری وةرگر دةگثذث و تةنانـةت لـةو دةقانـةش   

بـةآلم خـؤ    ،هثنـاوة  ذاستييةکانيان تثـدا نـةدرکاوة هـةر ئـةم ئةرکـةيان بـةجث      

ويسـيت  دةوری وةرگـری پثدا  یدا کـة ذايدةپـةذثنث خـؤ    لةم ئةرکةی »ئريتووپيا«

قاپووچکة ئاوةجؤ وةردةگرث، بةآلم لةبری  ۶۰) ناوبراو  PF 1065ناگثذث. بةپثی (

، هةر بؤيـة نـاکرث تـةنيا دةوری وةرگـری     »ئةستثن باج«مانگان دةيدا بة  ۶باجی 

ی دايکان و ئـاژةآلن دةکـةن، کـابرای    بةشة بژيودا کة باسی  گثذابث. لةو دةقانةش

  .١ثدةمذاست ناکرث کاری هةر وةرگرتن ب

  زؤر جـاران لـة يـةک بـةرةوژوورة.     ،ژمارةی ئةم نوثنةر يان دةمذاسـتانة 

کـوذان ئـارد    ۱۴پياو و  ۳۴بؤ » ئووشابا«و » باتوورما ميش) «PF 1077( بةگوثرةی

وةردةگرن، (کة ذةنگة پياوةکان لةو دةمذاستانة بووبن). پتر وا هةية کة تةنيا ناوی 

و » ميداسـا «)، PF 1059ثرةی (يةکثک لةو کةسانة دةنووسـرث، هـةروةک بـةگو   

» ريزينـة «کرثکـاری دامـةزراوي    ۹) گةمن بؤ akkayaše( یهاوذث يان هاوذثيةکان

دا بووبن، کةواية ئةگةر  ی لة ئاستثک»هاوذثيان«ميداسا و  وةردةگرن. وثدةچث کة

هةرکامثکيان بنووسرث جياوازييةک بةدی ناية. بةذاسـيت لـة بابـةت ئـةو     ناوي 

دا کةوتووين و لثمـان ذوون نييـة    انةی دةمذاسيت سةرةکي بوون بة سةر گرثکةس

کة ئةرک و » تيتيکاش«دا درکاوة. ذةنگة کةسانثک بة ناوي  چلؤن ناويان لة دةقةکان

ناذوونة کةوتبنة ئةم ذيزةوة. ئةوانة زؤربةيان وةرگری بةشة تايبةتـةکان   کاريان

. ناوي ئةو کةسانة زيـاتر لـةو دةقانـةدا    ٢ی شووشناوچة یبوون لة چةند جثيةک

. ذةنگـة يـةکثک لـة    ٣دامةزرثنـةر نةنووسـراوة  دةدرکث کة ناوي دابةشـکةر يـان   

                                                            

١-PF 1202  (دايکان) لةگةصPF 1650 .(يةکسمان)  
2-Cf. e.g. PF 1088 (at Šurkutur), 1089 (at Tašpak), 1125 (at Dašer). 

3-Bakapukša (Op Bagabuxša) the titikaš is agent in PF 1953:22- 4 and 25-8. 

Travel parties of titikaš persons occur in PF1344 (naming Mamakka) and Fort. 
1620 (naming Marrezza); they travel from and carry the sealed documents of 
the king and Pharnaces, respectively. 
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ياريدةداين ناسرانةوةی وةرگرةکان بث.  ،ئاماجنةکاين نووسراين ناوي دةمذاستان

  هةصبةت ئاماجنی ديکةش هةبوون کة هثشتا ذوون نةبوونةوة.

 کة هةميشة تثبةسـتةی تاقمـةکانان.   ١ن»سةرؤکان« ،لة دةمذاستان گرينگتر

 )،PF 875بايةخي تايبـةت دةگثـذن. بـةپثی (   ذديار و پلةم پلةيةدا دةورثکي  ژنان

قاپووچکة شةراب وةردةگرث، کـةچی هاوکـات دوو    ۳۰دا  لة مانگ» سةرؤک«ژنثکي 

کـی زؤر هـةن کـة    قاپووچکة وةردةگرن. دةقث ۱۰و دووی ديکةش يةکی  ۲۰پياو يةکی 

 ۲۰قاپووچکة شةراب وةردةگرث، کةچی پياوان  ۳۰ئةوةی سةرناوي بدرکث  ژنثک بث

گومـان لـةو    بث .٢قاپووچکة وةردةگرن ۱۰قاپووچکة مووچةيانة. ژناين ديکة  ۱۰يان 

ة. کاتثک ناوي پياوانی سةرؤکيش نووسرابث، ئةوانيش لة »سةرؤک«جثيانةدا ژن 

  .٣گرتووةوةرن ياشةرابقاپووچکة  ۳۰دا  مانگ

ئـةم  ». سةرؤک«بؤتة لة نثو ئةو تاقمة کرثکارييانةدا کة زؤربةيان ژنن، ژن 

دا ذوون نابثتةوة، چونکة بةشثکي کـةمی   ذاستيية لة دةقةکاين سةبارةت بة شةراب

بةشة شةراب وةردةگرث و کوذان و کچان هةرگيز وةرنـاگرن. لـةو دةقـةی    تاقمةکة 

  کرث لةگةص ئةو دةقةي کة سـةبارةتة بـة گـةمن   شةراب کرا، دةسةرةوةدا کة باسی 

)PF 935بگرين کة زؤر وثدةچث هةر پةيوةنديي بـةو دةسـتةوة بووبـث. لـة      ) پثکي

دا ۲۲لـة ساصـي    يـة و ئريشـثنا  »کوورا«کرانةکة  هةردک دةستةکةدا شوثنی دابةش

و  ةگـرن ) ژنثک و چـوار پيـاو شـةراب وةرد   PF875کارةکةی ذاپةذاندووة. بةپثي (

کةپوولة گةمن وةردةگـرث و چـوار    ۵۰  -بةبث سةرناو-) ژنثک PF 935بةگوثرةی (

پياو،بة کوذ و کچـةوة،   ۱۱ژن و  ۲۳کةپوولة وةردةگرن، کةچی  ۴۰پياو و نؤ ژنيش 

کةپوولـة گـةمن    ۵۰) ذوونـی دةکاتـةوة کـة    PF 865:23زؤر کةمتري وةردةگـرن. ( 

  بووة.» سةرؤک«مووچةی ئاساييی ژنثکي 

                                                            

  کة لة پارسيي کةونارا وةرگرياوة.» ووکاشپثئريشةب يان ماتيشت«بة عيالمي  -١
2-Cf. e.g. PF882-8. 
3-See PF 1063,1064 and 1067. 
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» سـةرؤک «ووی دةقةکاين ديکةوة بؤمـان دةرکـةوتووة کـة سـةرناوي     لة ذ

)، PF 1330سةبارةت بة پلةيةکي هثندة هةوراز نييـة. لـةم دةقـة گةشـتيارييةدا (    

کةم ذؤژث کةپوولةيةک  کوذانة بث کة النی ۱۰ذةنگة يةکثک لةو » پيسووکا«سةرؤک 

 اوةکــةیکــة ن» ســةرؤک«)، Fort.1000کــةچی بــةپثي ( ؛ئــاردی بــؤ بذاوةتــةوة

ــاقمثکي   ــی ت ــةوة، بةرپرس ــةجيم ۴۶۰ناخوثندرثت ــيي ن ــوالم و  ۱۰۰زادة و  کةس غ

فـةرمانی   )دا کـة بـةپثی  PT4کراو لة ( خزمةتکاری گةجنة. واديارة سةرؤکاين باس

شثکثل زثو وةردةگرن، دةبث لةو سةرؤکانة سةرتر بن کة لـة   ۶۰۰پتر لة  داريووش

بةآلم ديسانيش نرخاندين ئةم مزة و  ؛وةبةرچاو دثن دا انو قةآلت دةقةکاين قاميةالن

مووچةية بووز ناخوا، چونکة هيچ قؤناخثکي زةماين بؤ دياری نةکراوة. ذةنگة ئةم 

وپثـک درابـث.    بة شثوةيةکي ذثـک بةشة بژيولةبری مووچة يان جگة لة  ةبذة زثو

ی، بـؤ وثنـة   بووبث. تاقمةکاين کرثکـار ذةنگة دةسخؤشانةيةکي تايبةت لة ئارادا 

ةوة، لةگةص ئةوانةی کة نسةرؤکةکان کة لة ذووی ئةو بژيوةی وةريدةگرن دةناسرث

 ۳۰تثکـذای پيـاوان مانگانـة    ی ئاسايي وةردةگـرن جيـاوازن، چونکـة    بةشة بژيو

  .١کةپوولة ۲۰کةپوولة دةغص وةردةگرن و ژنان 

و کةپوولـة وةردةگـرن، کؤمةصـثک ژن     ۵۰لةو تاقمة کرثکارييانةدا کة ژنان 

 PF 948( ۲۲بؤ بذاوةتةوة. بةپثي (پياوي ديکةش هةن کة لة ئةندازةی باو زياتريان 

ژن يـةکي   ۵۵کةپوولة و  ۳۵پياو يةکی  ۱۶کةپوولة وةردةگرن.  ۴۰پياو يةکی  ۷ژن و 

ان بؤ بذاوةتةوة. ذةنگة وای دابنثني کة ئةم تاقمانة کةساين زؤر صيکةپوولة دةغ ۳۰

) سةرناوي بؤ تةواوي ژنان و PF 865و ناباو هةية: ( بوون. دةقثکي دةگمةنشارةزا 

پياوان دياری کردووة، تةنانةت بـؤ ئـةو کةسـانةش کـة مانگانـةی باويـان بـؤ        

بذاوةتةوة، بةآلم زؤربةی سةرناوةکان ذثـی وةرگثـذانيان تثناچـث. لـةم دةقـةدا      

                                                            

تـا   ۵؛ لةم دةقانةدا کوذان يةکی PF 848-55 ,8-3,857-860 ,9-14,867-909بؤ وثنة بذ:  -١
 کةپوولة.   ۱۵تا  ۵دا وةردةگرن و کچان يةکي  کةپوولة دةغص لة مانگ ۲۵
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کةپوولـة وةردةگـرث و ئـاوا     ۶۰نـاودثر کـراوة،   » نيگادثری ئاتنا«پياوثک کة بة 

  .١دةکةوثتة پثش ئةو ژنةی کة سةرؤکة

وپثک،زؤربةيان نـاوي کةسـيان لةسـةر     دةقی بةشة خؤراکي مانگانةی ذثک

اقمةکانی کار ديـاری نـةکراوة و ئةوةنـدةی    تنةنووسراوة و تةنانةت ناوثکيش بؤ 

کةسـةی   ۶) تـاقمثکي  PF 872هةشن ياريدةيةکي ئةوتؤمان نادةن. بؤ وثنة بةپثي (

ژن و کچثک. ژن و پياوةکان وةکوو يةک مووچة  ۳پياو و  ۲وة لة زثذينگةران پثکهاتو

دا بؤ بذاوةتـةوة.   کةمي لة مانگ کةپوولة دةغص، واتة النی ۵وةردةگرن، بةآلم کچکة 

مةبةست لةو کةسانةية کة لةگةص ئـةو تاقمـة کـار دةکـةن و      کة دةصثن زثذينگةر،

ـ ـووبن. بوچـوار نـةب   ث هيچکاميان وةستای عةيار بيسـت ـواديارة دةب وثرةی ـةگ

)Fort. 1858،(کةپوولـة ئارديـان    ۴۰هـةرکام مانگـث    زثذينگـةری ميسـری   پثنج

  ن.بوثدةچث وةستاکاری شارةزا بوو وةرگرتووة کة

  بدرثنـةوة.   هثندثک سةرناو هةن کة پثويستة بـة شـثوةيةکي جيـاواز لثـک    

ودان  کةپوولة دةغص ۳۰نة ) مانگاPF 788ی داخصةدار بةگوثرةی (»ذوومادا«بؤ منوونة 

وةردةگرث و تةواو لةگةص پلـة و پايـةي دثتـةوة و لـة مووچـةی بـاوي سـةردةم        

کةپوولـة ئـارد    ۹۰ی داخصـةداری خةزثنـة، مانگانـة    »زيترينـا «بةآلم  ؛دةرنةچووة

کةواية دةبث داخلةدارثکي ئاسايي  ).PF 1974:31-2وةردةگرث و مووچةيةکی زؤرة (

  بةرپرسی کاروبارثکی تايبةت بووبث.ا نةبووبث و لة خةزنةخانةد

وپثکی مانگانةی تاقمةکاين کار دةکةن،  ئةو دةقانةی کة باسی مووچةی ذثک

ودان  يةکيان شةراب يان ئاوةجؤ وةردةگرن. کةواية زؤرينةيان دةغـص  کةمتر لة پثنج

کراو ئارد يان گةمن وةردةگرن. کةواية بؤمان  (ذةنگة جؤ) يان بةپثی مووچةی دياری

                                                            

دا نووسـراوة   کـة لـة دثـذی حةوتـةمي     866و  PF 864ن بريتني لـة: دةقة هاوچةشنةکا -١
تةواوي تاقمةکة بة  PF 864-6کةپوولة وةردةگرث. بةپثی  ۴۰) مانگانة tuppiraقةصةمدارثک (

  ناودثر کراون. کيژان و کوذان سةرناوي تايبةتيان بؤ دانةندراوة.  » خةزنةداران«
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ـ ـان لـزةيـر، مکرثکان دةبثتةوة کة جةماوةری ذوو ـ ـةر بنـةس ای شـةراب و  ـةم

  ئاوةجؤ دانةمةزراوة.

کةپوولـةيي   ۵وداين يةکةيـةکی   ودانی مانگانة لةسةر پث ی دةغصبةشة بژيو

کةمي بةشة کة دةدرا بة ژمارةيةک لة کوذان و کچـان،   النی دامةزراوة. ئةم بذة هةم

 ۳۰ی پياوان ۸۳دا سةيت  . لة هةموو دةقةکان١نةهةم خاصی هاوبةشی هةموو بةشةکا

 ۲۰ی ژنـان  ۸۷سةتا  ؛ کةپوولة دةغص وةردةگرن ۴۵يان  ۴۰، ۳۵تر  کةپوولة و ئةوانی

کةپوولـةيان بـؤ    ۴۰وزؤر  کةپوولـة وةردةگـرن و ئـةوةی دةمثننـةوة کـةم      ۳۰يان 

ـ ةبذاوةتةوة. هةروةک دواتر دةگةينة سةری، بؤمان دةردةکةوث کة ئةم پثـو  ة رة ل

  ودان زثويان داوة.  دا ذةنگي داوةتةوة کة لةبری دةغص دةقةکاين خةزنةداری

رميان دثنة بةرچاو کة لةبايت داساصةدا ئةو دةقانةی خةزنة ۳۵لة قؤناخثکي 

مةذ و شةراب زثويان بة دةسکرث داناوة. نيزيکةی نيوةی تةواوي دةقةکان کة جؤری 

سةبارةتن بة مانگي هةشتةم و دةهةمي  ودان تثدا دياری کراوة، مانگانةيان بة دةغص

. ئةو بذة زثوةی لـةجيايت شـةراب   ساصي نؤزدة و بيستی پادشايةتيي خةشايارشا

يان مةذ دراوة، ئةوةندةی ئثمة دةزانني لةسةر پثوةرثکی ديار و نةگؤذ دةذؤن. يةک 

زؤر جـاران   قاپووچکة شةراب؛ سث شثکثل (زثو) = مـةذثک، کـة   ۱۰شثکثل (زثو) = 

دا کة بژيـو و   ). لة زةمانثکPT 1:12-13(وگؤذةکة کراوة  ئاص بةپثی زانياريي تةواو

  اسانيي ئيداری داندراوة.ئداين زثو بة کاردا کةوتووة، خؤراک بة باری کةمی

ودان بووة و ئةو بةشانةی دياری کـراون بـؤ    گومان بژيوی سةرةکي دةغص بث

ـ   النی وةبـةرچاو گـرياون. کةوايـة تـةنيا لـة       خـؤراکي بـةذثچوون   یکـةمي دابين

                                                            

کةپوولة دامةزراوة و پثی گـوتراوة   ۳ةمای پثوةرثکي جياوازی ديکةش هةية کة لةسةر بن -١
 ۳)، واديارة سث کةس (کچ يان کـوذ) يـةکی   PF 1956:4-10، بةآلم دةگمةنة. بذ: (»باويش«

کةپوولــةی بــؤ    ۶۰گومـان دةبـث سـةرؤک بووبـث،     کةپوولة وةردةگرن. ژنثکيش کة بـث 
ـ    کةپوولة وةردةگرن. ئةم پث ۲۷بذاوةتةوة و ئةوانی تر  دا  تی کرثکـاران ودانـة لـة دوو پثرس

  ».  Fort. 471-1و  PF 2038«کاری پثکراوة: 
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بـارودؤخثکي ئـةوتؤ لـة مـانگي     دا لةبری دةغص زثو دراوة.  ومةرجی ئاستةنگ هةل

باصي ئةنگاوتووة و بةرپرساين حکوومةيت  نؤهةمي ساصي نؤزدةهةمي خةشايارشادا

شـثکثل   )،PT37:10-11,18-17ودان، زثويان داوة. بـةپثی (  لةبری نيوةی دةغص

نيوةی ويشکةبژيو دراوةتـة کرثکـاران. بـؤ وثنـة     يةک و دوازدةيةک) لةباتی  (سث

ئةمة دةکاتة پثنج هثندةی نرخـی  يةکي شثکثلثک وةبةر کةپوولةيةک خراوة.  شةش

ديسـانيش  بةآلم  ؛ شثکثل نرخثندراوة يةکی سیئاسايي کة بؤ هةر کةپوولةيةک بة 

چواريـةکی   وة. لة دوو مانگي دواتردا، نـرخ لةسـةر  ئةم بذة هةر بة ناتةواو داندرا

، سـةرلةنوث   پاشان دادةبةزث بـؤ  . ١شثکثل دةمثنثتةوة و گؤذاين بة سةردا ناية

يـةکی   پثـنج و دثتة خوار و دةبثتة   و خؤی بؤ ناگريث چواريةکتثهةصدةچثتةوة بؤ 

 ارشـادا لـة  ستةمي فةرمانذةوايـةتيي خةشاي يشثکثل و لة مانگي چوارةمی ساصي ب

بةرباسةدا، تةنيا دةقثکي سـةبارةت  . لةم قؤناخة ٢دا خؤی دةبينثتةوة»يةک شةش«

) کـة سـةر بـة    PT 1963-20ودان بة دةستةوةية و ئةويش ئـةم دةقةيـة: (   دةغص بة

ساصی بيستةمی حکوومةيت وثدةچث ساصةکة هةمان  . مانگةکاين پثنجةم و شةشةمة

يـة،  ني کة هيچ ئاماژةيةک بة مزة و مانگانةی وردةصةی تثدا، چون٣بث خةشايارشا

                                                            

  کـةمی بـةش لثـرةدا    کةپوولة. ئةگةرچی النـی  ۵بةم پثية چواريةکي يةک شثکثل دةبثتة  -١
)PT 1963-20  ،وةبةرچاو ناية، بةآلم دةکرث وای دابنثني کة چواريةکی يةک شثکثل بـووة (

 دابثتةوة.   ثمة دروستمان لثکچونکة هؤکاری هاوبةش ذادةی بةشةکانن، ئةگةر ئ

) PT 49:17-19(مانگي دوازدةهةم). هـةروةها (  PT 53:  20-18بذ:  سةبارةت بة ذادةی  -٢
 PT 66:x+13بـذ:  (مانگي دووةم). بؤ  PT 53:20-2بذ: (مانگي يةکةم). سةبارةت بة ذادةی 

  يةکی بژيو زثوی لةجياتی دراوة. ة سث(مانگي چوارةم) کPT 69:23 بذ:  (مانگي سثهةم). بؤ 
بث، ئةو خةزثنةدارةی باسی دةکرث دةبث  ئةگةر ساصي بيستةمي حکوومةيت خةشايارشا -٣
  ، هةروةک چؤن لةم دةقةدا ئاماژةی پثکراوة.»ماويش«بووبث نةک » ذاتينيدا«
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يةکی يةک شـثکثل کـة    ودرابثتثية. ئةگةر وابووبث، بيست  دةبث هةموويان زثويان

  .١بؤتة کةپوولةيةک دةغص، لة ئاسيت ئاسايي خؤی نيزيک بؤتةوة

ودان، پثويسـتی بـة    واديارة دةبث قؤناخی سـةبارةت بـة دابةشـينی دةغـص    

و ناخؤش بووبث لة اليةن بةرپرساين بواری ئابوورييةوة.  ذياری تاصزجنريةيةک ب

بة کاری باوی خؤيان بدةن و دةسـت   ة ذةنگة ئةوان وايان پث باشتر بووبث کة درثژ

دة پاش » ماويش«دا جثگای سةرجنة کة  نةبةن بؤ زثوی خةزثنة. ئةمة خؤی لة خؤی

ساصی بيستةمی فةرمانذةوايـةتيي  و لة مانگي يةکةمی ساص خةزنةداری لثکةوتووة 

جثی گرتؤتةوة. ذةنگة پةذاوداران کة ناچار کـراون کـاری   » ذاتينيدا« خةشايارشادا

لـةو   ژمثرياريي خؤيان بة شثوازثکی تازةبابةت ئةجنام بـدةن و قةصـةمداران کـة   

وگؤذة خـؤش نـةبووبث. بـؤ وثنـة      ان بةو ئاصذةوتةدا تووشي سةرثشة بوون، دصي

کةوايـة سـةير   ». نيوثک و نيوةی يةک لة نؤ«نووسراوة  )،PT46:19-20بةپثی (

  . ٢وگؤص بووبن نيية ئةگةر حيسابات يةکتريان نةگرتبثتةوة و تووشی گرث

وپـةل و بژيـو    بووين کـةل  ، هةست بة کةمدا قاميةالن و قةآلتانلة دةقةکاين 

کةسی، نيوةی بةشـة   ۲۵۷) تاقمثک کرثکاری PF 1034ؤ وثنة بةگوثرةی (دةکرث. ب

) ئةم تاقمـة هـةر لـةو مانـگ و ساصـةدا      PF1035جؤی خؤيان وةردةگرن. بةپثی (

دةقثکی سةبارةت بـة  نيوةکةی ديکةيان بؤ دةبثتة تارموو (گةمن؟). بةگوثرةی چةند 

قاپووچکةی  ۱۵نثک )، ژPF889شةراب، ژنان نيوةی بةشی خؤيان دةدةنث. بةپثي (

قاپووچکةيان دراوةتثية. کةچی بـةگوثرةی دةقـی    ۵ژن هةرکامةی  ۱۶وةرگرتووة و 

)PF888 ۱۶قاپووچکة و  ۳۰) کة زؤروکةم لةگةص ئةوةی سةرةوة هاوچةشنة، ژنثک 

 ۹قاپووچکة شةرابيان وةرگرتووة. لة هةردک دةقةکةدا نووسـراوة کـة    ۱۰ژن يةکی 
                                                            

(مانگی دةهةم)، هةروةها  PT 39:27وثنة بذ:  کةپوولة. بؤ ۵/۲شثکثل بةرامبةرة لةگةص  -١
PT 42:21-2 .(مانگی يازدةهةم) 

ودانةکـة يـةکتر ناگرثتـةوة و     ) ئةوةندةی تايبةت دراوة بة ژنان لةگةص پثPT 46بةپثی ( -٢
  ئةو بةشة بژيوةی دراوة هةصةية.
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قاپووچکةيان بؤ دياری کراوة. واديارة  ۱۰پياو هةرکام  ۲۱قاپووچکة و  ۲۰پياو يةکی 

بةرپرساين نثرةوةزی وآلت گةيبوونة ئةم ئاکامة کة ژنان چاکتر لة پياوان خؤيـان  

لة حاند دابةزيين بةشة شةراب بؤ ذادةگريث. وثدةچث ژنان بـؤ قـةرةبووی بةشـة    

  وپةلی تر يان زثويان وةرگرتووة. شةرابيان کاآل و کةل

ـ    ين مووچة و مانگانةی زثو، بةپثي درا ايبةيت ـواديـارة دةبـث بـازاذثکی ت

وپةل هةبووبث. دانی زثو بة کرثکاراين برسی ئةگةر شوثنثک نةبووبث  مشةک و کةل

لةوث خةرجی بکةن، کارثکي قؤذة. کةواية بازاذی کةريت تايبةت دةبـث پشـتی بـة    

ووبـث. نابـث   نثوبـذ ئةسـتوور ب   سةرچاوةی دابينی کاآل و مشتةری و کـذياری بـث  

چاوةذوانی ئةوة بني کة کؤمةصثک ذاپؤرتی ئابووريي حکوومةيت بـةوردی هـةموو   

مةبةستثک ذوون بکاتةوة. هةر بةرپرس و پلةدارثک کة بةشةکةی لـة خـؤی زيـاد    

و تثکــذای » فارناکــا«بةتايبــةت  ؛دةبــوو، دةيتــواين بيداتــة بــازاذ و بيفرؤشــث

گومان  زؤريان بؤ بذابوويةوة، بث گةورةپياواين حکوومةت کة مووچةيةکی يةکجار

 ،بفرؤشنةوة يـان لةگـةص کـاآلي ديکـة بيگؤذنـةوة     پثيان خؤش بوو زيادييةکةی 

ئةگةرچی ئثمة هيچ بةصگةنامةيةکمان سةبارةت بة سةودا و مامةصـةی ئـةوتؤ بـة    

ـ    ـ ـدةستةوة نيية. هةصبةت جاری واية خـودي حکوومـةتيش زي ودان و  صـادةی دةغ

کاربةدةستان هةوصيان داوة بة مةذ و ماآلت بيانگؤذنةوة. بؤ شةراب و ميوةی بووة و 

 ۸۹۰۷» ئووداراکـا «لـة قـةآلی    رئـةنباردا  )، باتيشـی PF1978منوونة بةگوثرةی (

کةپوولةی ديکةشی دةخاتـة سـةر و    ۲۰۹۳کةپوولة دةغص و دانةوثصة دةردةکثشث و 

پثدةکـذث. پاشـان يةسـترةکة    ئةسـتووری   يةسترثکي چوارپةل قامي و گايةکي مل 

گايةکـةش ئةسـپاردةی    ) وaššabattišی يةسـترةوان ( »ئاناماسا«دةدرثتة دةست 

دةکرث. نة لثرةدا و نة لة هيچ جثيةکی ديکةدا نةگوتراوة ئةم سةوداية » باکاپارنا«

ريت تايبةت کرابث نةک بةآلم زؤر وثدةچث ئةم مامةصةية لةگةص کة ،لةگةص کث کراوة

لةگةص ناوةندثکی ديکةی حکوومةتی. زؤربةی ئةم دةقانة هاوار دةکةن کة مامةصةکة 



 ۷۳۵سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

ـ  زةرةدی لثکةوتؤتةوة. لة قةراری قسان ی ذاسـتةقينةی  ذا واديارة زثدةکاآل بة نرخ

  .١نةکراوة. دوو پلةدار سةری خؤيان لةسةر ئةم کارة دادةنثنخؤيان مامةصةيان پث

ـ وپثکی مانگانةدا، چةند جؤرة دةقـي ديکـةش    ؤراکی ذثکلة پاص بةشة خ ة ک

بژيو خؤيان دةنوثنن. لة نثو ئةم دةقانةدا، تةنيا دةقةکاين گةشتياري  سةبارةتن بة

لة هةموو چةشنةکاين ديکة زياترن. واديارة کة ئةوان لةگـةص لثشـاوی بـةربآلوي    

بةشثکي ذؤژانـة و   بة هثزی کار يةکتر ناخوثننةوة. ئةو دقانة زؤربةيان سةبارةتن

کةمثک ئارد، شةراب، ئاوةجؤ يان دةغص و دانةوثصةيان تثـدا نووسـراوة. تـةواوي    

ئةوانةی بؤيان نووسراوة هةر بة قةدراية يةکتريان وةرگرتووة. بؤ وثنة بةپثی ئةم 

کرثکار لة شوورکووتوور بؤ مـاوةی شـةش مانگـان، هـةر      PF 1088 ،(۵۲دةقة (

يةکی کةپوولةکـةيان وةک   و پثنج» Sat«رد بة ناوی مانگةی يةکی کةپوولةکيان ئا

»karmaziš «ناگةين) وةرگرتووة. شةراب کة وةکوو بةشـة خـؤراکی    (کة ئثمة تثی

وپثکــی مانگانــة وةبــةرچاو گــرياوة و هــةر بةشــثکی کــةمی ژن و پيــاوان   ذثــک

 PF 1107 ،(۵۲۷بـةگوثرةی (  دةگرثتةوة،بة شثوةيةکي بةربآلوتر دابـةش کـراوة.  

کة لة پارميزان دامةزراون، بؤ ماوةی شةش مانگان، هةر مانگةی يةکی نيو کرثکار 

) نووسراوة، PF 891وةردةگرن، کةچی لةم دةقةدا (» Sat«قاپووچکة شةراب وةک 

کرثکار لة پارميزان بث نثوبذ بةشه شةرابيان وةرگرتووة: سث پياو هةر  ۵کة تةنيا 

قاپووچکة. ذةنگة دةقی  ۳۰ن مانگانة قاپووچکة و دوو ژن هةرکاميا ۲۰يةکةی مانگانة 

) سةبارةت بة جثژنی مانگانة يـان ذةنگـة جثژنـی    PF 1107) و (PF 1088وةکوو (

) بـةراورد  PF 337يةزدؤيي بووبن. ئثمة دةتوانني دةقی ئاوا لةگةص بةصگةی ئـاوا: ( 

و  ودان، واتة چوارسةتی بؤ ئةهوورامةزدا کةپوولة دةغص ۸۰۰بکةين. بةپثی ئةم دةقة 

چوارسةتی بؤ (يةزدانی) ميشدووشی وةبةرچاو گرياون و کراوةتة خؤراکی کرثکاران 

). ئةو دةقانةی بؤ بةخثوکرانی bakadaušiyaدا: ( لة بؤنة و کؤبوونةوةيةکی دينی

                                                            

1-See PF 1974:8-9 and 1978:13-14. 
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و » Sat«مةذ و ماآلت و يةکسمان نووسراون، ئـةم دوو واژةيـان دةکـار کـردوون:     

»Sati «بث.» تفاق«اتای کة ذةنگة بة و  

کراين بژيـوی ذؤژانـةيان تثـدا     یبة دةستةوةن کة باسی ديار ثک دةقکؤمةص

 نووسراوة. واديارة دةبث کرثکارةکان ژمارةيان کةم و بؤ ماوةيةکی کـورت کاريـان  

) کةپوولـة و  mušin zikkiraی ژمثريار (»زاماشبا«) کة PF 1259وثنة (کردبث. بؤ 

هـةرکام يـةکي کةپوولةيـةک بـؤ دة ذؤژان     » کـوذ «ةگـرث. دوو  نيوثک ئـارد وةرد 

ـ ـةنـةصگـی لةسـةرة. وةک ب »فارناکا«وةردةگرن و بةصگةنامةی مؤرکراوی  ةی ـام

)PF 1262  دةگثذثتةوة، جاری واية دةستةيةکي بةرچاو خؤيان نواندووة. بـةپثی (

)، maršaparrape(؟) ( لة خةزثنة خزمةتکاری مادی ۱۷۳زادة و  مةزن ۱۱۸ئةم دةقة 

ة، ـةنـايـژخـة درثـذؤژان ئارديان وةرگرتووة. جاری واية قؤناخةک ۲۵بؤ ماوةی 

) لةگةص halnut haširaی چاوةدثری دارايي(؟) (»داتانا«)، PF1241بؤ وثنة بةپثي(

دا ئارديـان   سـثهةم  و مانگان لـة ساصـي بيسـت    ۱۲بؤ ماوةی  سث خزمةتکاری الوی

تاقمةکان گةذؤکن. واديارة زؤربةی هةرة زؤريان پياون و . لةم دةقانةدا ١وةوةرگرتو

. ٢»خزمـةتکاران «يـان  » کوذان«ئةوانةش دةگرثتةوة کة جاری واية پثيان دةگوترث 

زووتر و هاسانتر لة دان و دانةوثصـة دةکرثتـة    چونکة  ئةوان زياتر ئارد وةردةگرن،

سةفةر زؤربةيان بةپثی بةصـگةنامةی  وةکوو تثشووی  بژيوی ذؤژانة خؤراک. بةشة

                                                            

ذؤژ بـووة.   ۳۵۵تةنيا  ۲۳داندراوة، کةچی ساصی  ذؤژ ۳۶۰مانگ بة  PF 1241 (۱۲لثرةدا: ( -١
 ۲۹ئةگـةر تةنانـةت    ذؤژ حيسـاب کـراوة،   ۳۰بؤ مانگانةی مووچةخؤران هةموو مانگثک بة 

  ذؤژيش بووبث.
هةصکةوتــة. لــةوث    ) کة باسی بةشة بژيوی ذؤژانة دةکا، شـتثکی بـة  PF 1524دةقی ( -٢

باوی مانگانةية؛ کةچی ئـةم تاقمـة   يةکی  کوذثک و کچثک بةشة بژيوی ذؤژانةيان ذاست سی
ذا ذاگوثزراوة بؤ بنکةيةکی تر. کوذ   بنةگرة و ناگةذث، بةصکوو تةنيا لة بنکةيةکی هةميشةيي

پثچةوانةی کـوذاين تاقمـةکاين گـةذؤک کـة      ذؤژانة نيو کةپوولة ئارد وةردةگرث، ياين بة
  زؤربةيان کةپوولةيةک ئارد وةردةگرن.
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 . لةم شثوازةدا چاوةدثری کردن باشتر دةلوث لةچاو دابةشينی١مؤرکراو وةرگرياون

  خؤراک بة سةر ئةو تاقمانةدا کة بؤ ماوةيةکي کاتی لة شوثنثک بنة دادةگرن.

تـاق بـةش و    ژمارةيةک دةق بة دةستةوةن کة سةبارةتن بةو دايکانةی تـاق 

قاپووچکة شةراب يان ئاوةجؤ،  ۲۰تةوة. ئةو ژنانةی کوذيان هةية بژيويان بؤ بذاوة

، جؤ يان دانةوثصةي ديکـةيان وةرگرتـووة، بـةآلم ئةوانـةی     دکةپوولة ئار ۲۰يان 

ـ  ـ ـنةـةصگـةم بـکچيان بووة نيوةی ئةوةيان دراوةتثية. ئةم ذاستينةية ل ةيةدا ـام

)PF 1219۴۰نگة لة خؤ دةگـرن.  ) خؤی نيشان داوة. ئةم دةقانة خولثکی دوازدة ما 

 ۵قاپووچکـة و   ۱۰ژنـی خـاوةن کـچ، بـة زجنـرية هـةرکام        ۴۲ژين خاوةن کوذ و 

وةرگران بـة کرثکـار نـاودثر     قاپووچکة ئاوةجؤ(برية) وةردةگرن. جاری واية بةش

کرثکارثکـة کـة بـة وةرگـرتين بژيـو      «) دايـک  PF1206کراون، بؤ وثنـة بـةپثی(  

خاوةين پلةيـةکی تايبـةت بـووبن، ئةگـةر     بةآلم ذةنگة ئةو کةسانة  ؛»ثچبةذثدة

کـة  » مامتابـا «نـاوي   نثک بـة ژوانةبووبا دةبوو دةقی لةو چةشنة زياتر بووبان. 

کةپوولة ئارد وةردةگرث و ذةنگة دايکثکي خاوةن کوذ  Fort.199-2 ،(۲۰بةگوثرةی (

ةکثک لةو ـي) وةک PF1790:8ئةم ژنة لثرةدا ( .بووبث، ئةگةرچی باسيشی نةکراوة

ن ، کةوتؤتة بةر خوثندنةوةی فارناکا و لةگوثن هاوشانةکاين »سةرؤک«ژنانةی  ۵

لةبةروةی دةقةکاين سةبارةت سةر مةذی دةسخؤشانة باربوو کراوة.  ۴دا  لة ساصثک

ان زؤر زيـاترن،  دو بة شةراب و ئاوةجؤ، لـةچاو دةقـةکاين سـةبارةت بـة دةغـص     

بـةآلم   ؛ةرگران، هةردک اليان بؤ بذابثتـةوة و بةذاسيت جثی گومانة کة هةموو بةش

ــوو«دوو دايکــي وةکــوو  ــارووکووزيش«و » النوون ــةپثي (» پ و  ) دةغــصPF1226ب

  ) شةرابيان وةرگرتووة.Fort.290-2بةگوثرةی (

                                                            

). فارناکـاش  PF 1242ئةم جؤرة بةصگةنامانةی مؤر کـردوون ( پادشا لة هةمووان زياتر  -١
ـ » باکايانـا «). هـةروةک پثشتـر باسی کـرا PF 1259زؤر وةبةرچـاو دث ( ةم دةقــةدا  ـلـ

»PF 1238 « لةم نووسراوةيةدا » زيشاويش«و»Fort.445 « .ناويان دثتة گؤذ 
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دا، تاقمي کرثکاران زؤر کـةم وةبـةرچاو دثـن. لـةم      لة دةقةکانی گةشتياری

نيي گةشـتيارانة. ئةمانـة کـة بـة     ثذثنـو  کؤمةصة کةسثک هةن کة کاريان دةقانةدا

، ، ميسـری ) ناودثرن، بريتني لة شوانانی هيندیbarrišdama» (ذثزاين شارةزا«

اريفی ئةو تةتةرة زؤر ت . هةروةها هثرؤدؤت١و ئيسکؤرديانی ساردیکييةيي،ؤکاپاد

. ٢سووکةصةسوارانة دةکا کة نامةی بةپةلة دةگةيةنن و خاوةين پلةيةکی بةرز بوون

دا  يش هةن کة وةک ذاسپاردة لة نثو کؤمةصـة بـةرچاوةکان  »پثشةنگ«و » امةبةرن«

کةسـی   PF1532 ،(۲۴۵۴. دةستة گةورة و بةربآلوةکان هثندة نـني. بـةپثی (  ٣ديارن

کةس  ۱۵۰۰يةکی قاپووچکة ئاوةجؤيان بؤ بذاوةتةوة.   ثس زادة، هةرکام ذؤژث نةجيم

کرثکاريش لـةم هةوايـة    PF1542( .۱۱۵۰يش هةر ئةوةندة وةردةگرن (»ساز کةتان«

ــةداوة (  ــان ن ــة    PF1527الي ــة دةچثت ــری ک ــدی ميس ــثکی زؤروزةوةن ). کؤمةص

ــةم ــةم ،کانووت ــث ک ــةرا  وزؤر س ــةک ش ــةکی قاپووچکةي ــةوةي ــؤ بذاوةت » بيان ب

)Fort.1967 ) هةروةها بـةپثي .(PF1557 (۶۹۰  ر کرثکـاريش هـة   ۵۴۷کثش و دبـةر

ون دةبثتةوة کة جثی وبؤمان ذ ذؤژانةوة خؤراکی ئةوةندة وةردةگرن. لة ذووی بةشة 

 ۳۰کار و وةستانةوةی کرثکـاران هثنـدثک لثـک دوور نـةبوون و ذةنگـة هـةرکام       

ةبـةروةی تـةواوي تةتةصـةکان مـؤری بةرپرسـی      کيلؤميترثکيان مةودا بووبـث. ل 

لةنگةری کرثکاران نووسراون.  شوثين جث دابةشينيان پثوةية، واديارة هةموويان لة

شـان  ناوةندةکانی چاوةدثريي کار پثويستی بة هـةوص و تثکؤ ذثکخسنت و ذاگرتين 

  گرانی داوةتةوة.  ووچؤی قورس  بووة و پاساوی هات
                                                            

و پثنج  ، زيشاندووش PF 1577,PF 1572,PF 1557,PF 1403,PF 1363بؤ منوونة بذ:  -١
. ئةوان هـةموويان ئارديـان   کوذی هاوذثی، ژنثکي تةنيايان لة شووشةوة بردؤتة قةندةهار

)، بـةآلم هــةر خــؤی    PF 1440وةرگرتووة. ژنةکة ذؤژث سث کةپوولةی بـؤ بذاوةتـةوة (  
  ).  PF 1550شةرابی وةرگرتووة (

، زؤربةی تةتةرةکان يان نامةيان بردووة بؤ پادشـا يـان   ۹۸، کتثبی هةشتةم، ؤتهثرؤد -٢
  ).PF 1315,PF 1285نامةی ئةويان گةياندووة (

3-See e.g. PF 1301-3 (hutlak), PF 1340-1 (karahattiš). 
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دا، ئامـاژة بـة ئةسـپي     ق و ئـالثکي ئـاژةآلن  لة دةقةکاين سةبارةت بة تفا

ذةنگة هةر ئةو تةتةر و نامةبةرانة بن کة لة دةقةکاين  و خؤشبةزی چةپةران کراوة

ـ . يةکسم لة نثو سـةرجةم  ١دا ناويان هاتؤتة ئاراوة گةشتياری ـ ئاژةص ی ني فرةچةش

ن کة ةوةريش بةرچاولبؤ دياری کراوة. پة یدةستةمؤدا زؤر جاران لةم دةقانةدا تفاق

. ٤، بةآلم لةوانيش بـةرةژثرتر وةبـةرچاو دثـن   ٣ن (؟)»قاز«و  ٢زؤربةيان مراوی (؟)

چاو ذثژةی خؤيان، کةمن. پترين ژمارةي  کراو لة ژمارةی ماآلت و پاتاصي بةش دياري

يان ژماردوويانن هةتا بوونةوةران سةبارةتن بةو دةقانةی کة پثرستيان نووسيون 

نی بة سةر کردؤتـةوة و  زسةر مةذوب ۱۶۸۴۳ةوردی ) بPF2007بزانن چةندن. دةقی (

  .٥سةر وشتری جةللة کردووة ۴۳۵دةقثکی تريش 

بثجگة لةو دةقانةی کة سةبارةتن بة دياری کردنی بةش و بژيو، گةلثک دةقی 

ديکةش هةن کة زؤربةيان هثندة ذوون نني و باسی کاروباری هةناردن، دابةشـني،  

هةناردن بؤ چةن شـوثنثکة،بةآلم زؤربـةی    پاشةکةوت کردن و مةبةسيت تر دةکةن.

ودان  کةپوولة دةغص ۳۰۰۰۰) بذی PF6جةمشيدة. هةروةک بةگوثرةی ( هةر بؤ تةختی

دابـيين کـردووة و نـاوي شـوثنةکةی نـةدرکاوة، نثـردراوة بـؤ        » نکاناوسـو « کة

اژةآلنة کة پثستةی ئ. خاصثکي بةرچاو کة جثگای سةرجنة نثردرانی جةمشيد تةختی

  )، پاسـارگاد PT59-61( زؤربةيان هـی مـةذ و بـزنن. ئـةو پثسـتانة لـة شـرياز       
                                                            

1-See e.g. PF 2061-2. 

2-basbas. 

3-ippur. 

يـةکی   ثی ئةم بةصگةية پةلةوةری هـةرة بچـووک پثـنج   )؛ بةپPF 1943:21-30بذواننة: ( -٤
  پةلةوةری گةورةی بةش بؤ بذاوةتةوة.

) وشتريان ئاوا دابةشيون: نثر و مـث (لـؤک و   Fort. 626-2:1-7بةپثی ئةم بةلگةنامةية ( -٥
ساية)، بثچوو (دةيالغ)، يةک ساصة (يةکبذ)، دوو ساصة (دووبـذ) ، سـث ساصـة (ئـاروان) و     

ية باسـی دوو گـاذاين زؤروزةوةنــد     نة يان هةقةبار). ئةم دةقة نائاساييچوار ساصة (ئاروا
دةکا و نثوبذثکي چاکي تثدةکةوث و دةگاتة سةر باسـی چةنـد سـةر گوثـدرثژ و باصـندةی      

  ).PAP hi aš ka-da-ka» (ئةمة سةرجةمي زيندةماصةکانن». «باس باس«
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)PF62-3ماتزيش ،( )PF70-1   گةجنينـةداران و   ) و چةند شـوثين ديکـة دراون بـة

 خانـان و لـةوث   کران بةذثيان کردبن بؤ دةبـاغ  ذةنگة ئةوانيش بة مةبةسيت خؤش

جةمشـيد   نـاوي تـةختی  . درابن هةتا قةصةمداراين ئارامي لةسةريان بنووسن هةآلص

نةنووسراوة، بةآلم ذةنگة ئةم شوثنةش کةوتبثتـة ذيـزی ئـةو جثيانـةی ناويـان      

  ).PF67-8نةدرکاوة (بذ: 

) الی tarmuودان ( پاشةکةوتثکي زؤر کة هةمووی بريتيية لة ميوة يان دةغـص 

(کة ئثمة نازانني لة چی وةرگـرياوة و ذةنگـة لـة     ثک»اشتثتپار«گةلثک کةس لة 

 PF145 (۴۰زماين پارسيي کةوناراوة هاتبـث) کـؤ کراوةتـةوة. بـؤ وثنـة بـةپثی (      

لـة  » باراشـبا «پاشـةکةوت کـراوة هـةتا لـة     » داتووکـا «ة خورما لة الی کةپوول

وون نيية مان ذاشثک ذابگريث بؤ ئةوةی مةزدةيةسنان دابةشی بکةن. ئثمة لثثتپارت

  دا هاتووة. دةقةکان ناويان لة هةصکةوت بةکردووة، چونکة  بةروبووی دارانيان چ لث

لةگةص چةنـد   )PF274-9وگؤذی بةرهةم ( شةش دةقی سةبارةت بة ئاصبةپثی 

لة سةرةوة بامسان کرد، بة شثوةيةکی ذثژةيـي   ) کةPF1978دةقی ديکةی وةکوو (

 دةسـيت.  ر و پثداويسـتييةکاين ژيامنـان هاتـة   وپةل و زيندةوة نرخ و بايةخی کةل

ئةگةرچی هةموو بةصگةنامةکان وةکوو يةک نني، بةآلم ئثمة باسی ئةوانة دةکةين کة 

کةپوولة دةغصـة. قاپووچکةيـةک    ۱۰۰لة هةمووان باوترن. بؤ منوونة: مةذثک بايي 

ـ  ۳شةراب،  ي کةپوولة دةغص دةگرثتةوة. بةگوثرةی دةقةکانی خةزنةداری کة نرخثک

شثکثل زثـو. بـةپثی    ۱قاپووچکة شةراب =  ۱۰شثکثل زثو.  ۳حکوومةتني، مةذثک = 

ـ ـوولـةپـئةو هاوسةنگييانةی سةرةوة ک ـ ـةي ـ ـص بـةک دةغ ـ ـةرة لـةرامب ةص ـةگ

  يةکی شثکثلثک. سی

داخوازةکــاين پادشــا يــان ژمارةيــةک لــة ئةنــداماين ديــاری بنةماصــةی  

ن ذوون نييـة چـؤن و بـؤچی    فةرمانذةوايةيت جثگای سـةرجنن، ئةگـةرچی لثمـا   

بة کصؤن. زؤر و  ومةکي باوی سةردةمن و جاری واية  نووسراون. زؤربةيان هةر شت
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دابيين » ساسداياشنا«کةپوولة دةغص و دانةوثصة کة  PF701،(۱۲۶۱۰۰بؤ وثنة بةپثی (

  هـةتا پثشکةشـي دةرگانـةی پادشـا بکـرث      جةمشـيد  کردبوو، نثردراوةتة تةختی

)sunki tibbe makka(وپةلی دةگمةن و بذثکی کـةم   هثندثک لةو داوايانة بؤ کةل ؛

داوا کراوة. جگة لة  madukka)، پةميانةيةک PF719نووسراون. بؤ وثنة بةپثی (

ی شاژن، جـاری  »ئريتاشدوونا«پادشا چةند کةسثک وةبةرچاو دثن کة بريتني لة: 

 ) يان کةذةيت واية لةگةص ئارشامPF731شتثکی کردووة (بذ: واية بة تةنيايي داوای 

). هةروةها هةلی واية PF732(ذةنگة کوذی بث) پثکةوة داخوازثکيان نووسيوة (بذ: 

)، جا لةبةروةی لةو PF735ية (بذ: »ئريداباما«ناوي ژنثکيش تثکةص دةبث کة ناوي 

  ووة، بة ئةندامی بنةماصةی مريی دادةندرث. چةشنة دةقانةدا ناوي هات

هةردووکيان بةشداری کاروبـاری ئـابوورين.   » ئريتاشدوونا«و » ئريداباما«

کةسی  ۴۹۰وثنة دةستةيةکي  ن. بؤ»ئريداباما« چةند تاقمثکي کار و کرثکاری سةر بة

ذةنگة هثندثک اليان وابث ئةم ژنة بة سةر بةذثوةچووين  )؛ بةآلمPF1028( لة شرياز

بؤنةکان ذاگةيشتووة. لةمةش بترازث خؤ ئةم شاژنة هةر بةوةندةوة نةوةستاوة و 

ـ ـةبـةمـةی بـامـبةصکوو کؤمةصثک ن ـ ـي دابـةست ـ ـةشين ةراب نووسـيون و  ـي ش

  .١ناردوونی

ن زؤر دةقةکاين ژمثرياری فرةچةشنن، کـة هثنـدثکيان سـاکار و هثنـدثکيا    

خايةن وةبةرچاو گـرياون و   پثچاوپثچن. ئةم فؤرم يان بةصگانة بؤ ماوةيةکي کورت

. واديارة کاربةدةستان بة شوثن شثوازثکي شياوتردا گـةذاون.  ٢پاشان تثدادةچوون

ذاکثشن. بةپثی ئةم  دا گةلثک سةرنج هثندثک لة بةصگةکان بة باری درکاندين زانياری

                                                            

١- )PF 1835-9 وة بذواننة (»ئريتاشدوونا«) لةمةذ کرثکارانیPF 1236  کرثکاراين پادشـا .(
 ) باسيآن کراوة.PF 1092لةم ژثدةردا (

کــة هــةموويان ســةر بــة ســاآلين هةژدةهــةم و  ،PF 2078, PF 1972-80بذواننــة:  -٢
کة سةبارةتة بة ساصي بيستةم. هثندثک لة منوونـة يـان    ،PF 1979نؤزدةهةمن، بثجگة لة 

  ان ماوة.فؤرمةکان تةنيا يةک دانةي
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جـؤرة ميـوة    ۵نـاوی   يةکي شةش ذيزی تثدايـة، ) کة خشتةPF1986:33-42دةقة (

، نو ذاگوثزراو ندا بار کراو پةميانةی کة لة ساصي هةژدةهةم ۲۰۰اوة و دةصث رنووس

دا هةروا ماونةوة و پسوولةی گةيشنت و تثچوويان  لة سةرتاسةری ساصي نؤزدةهةم

  کرابن.) ناديارة. (ذةنگة ئةم ميوانة ويشک

ودةزگاية هةميشة بـة   ةيسةملثنن ، ئةم دامهثندثک بةصگة بة دةستةوةن کة د

) کة سةبارةتة بة خةرج و تثچووی PF1940( چاکي و لةباری کاری نةکردووة. دةقی

) کة بـذی شـةرابی گةيشـتووی سـاآلين     PF1997و هةروةها دةقی ( ۱۵و۱۴ساآلين 

ــي    ۱۵،۱۶،۱۷ ــانگي ساص ــةم م ــةتا دووه ــراوة، ه ــار ک ــدا تؤم ــ ۲۱ی تث ؤيان ـخ

) جثی پامشاوةی حيسابةکة PF1957ياننووسيونةوة. لثرةدا (تثنةگةياندوون و نة

دا هاتووة: ۳۸-۳۷نةنووسراوة و لة دثذی  هيچی لث ۲۶ماوةتةوة و دثذی بة بةتاصي 

ـ ئازوو ]باتيشی [بةرپرسـی « بةصـگةيةکی  » زانـا  مرييـن «و هاوذثيـانی دةصـثن   ة خ

  ١»ردوويةتی!ب ۲۱مؤرکراوی نةداوة سةبارةت بةو شتانةی ساصي 

بةرچاوترين بةصگة سةبارةت بة گرث و گرفيت کاروباری ئيداری لةم دةقـةدا  

)Fort.2858  ی »زانـا  مرييـن «بـؤ  » شاکشـابانووش «) وةبةرچاو دث کة نامةيةکـة

نووسيوة. ئةگةرچی زؤری گرثپووچکة تثداية، بـةآلم کاکصـي مةبةسـتةکة ذوون و    

ـ  ئاشک اران راية. بةصگةنامةيةکي مؤرکراو نثردراوة بؤ فارناکا هةتا بزانث کـة ژمثري

ئةو پياوةی تةتةصةی کارةکاين هثنـاوة(؟)  «کؤی حيسابايت خؤيان ناردووة، بةآلم 

لة ماد چونکة  (؟) ذايکردووة. جا کةواية داخوا دةکرث ئةو پياوة بگرن و بينثرنة ماد

الی خؤتانةوة تةتةصةيةک دةنثـرن بـؤ    هةروةها کاتثک لة بة تاوانةکةی ذادةگةن.

بينثرن، کة ناوي لةسةر تةتةصةکة نووسراوة، ئةو » پريووتوو«فارناکا، بة ناوي 

وشـوثنة فارناکـا فـةرماين داوة و منـيش      کارةکة ذادةپـةذثنث. لةسـةر ئـةم پـث    

لثوةشاوة واديارة کاربةدةستانی » نووسيومة. پثشتر ناوی ئةم پياوة نةدةنووسرا.

                                                            

1-Cf. PF 2084: 12-13 and 18-21. 
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بةآلم ئةوةی ذاستی بث هةصسووذاندين کاروباری حيساباتثکی  ،دا نةبوون لة گؤذث

ئاوا بةربآلو و چةشناوچةشن و کؤکردنةوة و ذثکخستنی لةسةر تةتةصةی قـوذين،  

هثنانـة گـؤذی نووسـرانةوةی     زؤر دژوار بووة. ذةنگة سةرةجنام ئـةم گرفتـة بـة   

ی خؤنةگری بةرةو هةصپريوان، چارةسةر بابةتةکان بة خةيت ئارامی لةسةر پثستة

يةکجاری بؤ يـةکاليي ناکرثتـةوة و    بةآلم ئثمة هةرگيز ئةم مةبةستةمان بة ؛ کرابث

  وا نيية.يان نازانني هةتا کوث واية 

***  

  

  



 
 

  



 
 

  

  

  

  

  8شي  هب
  

  کثش و قةبارةی سکةکاين هةخامةنشی
  

واديـارة کـة لـة جـةغزی      بةپثي لثکؤصـينةوةکاين ئـةم سـاآلنةی دوايـي،    

دا، هةر لة سةدةی سةرةتای داگريساين  قةصةمذةوي خاکی ئيمپراتؤريي هةخامةنشی

ئارادا بـووة. ئـةم     دةسةآلتيانةوة، دوو چةشنة سيستمي تةواو جياوازی دراوی لة

بةشاين يةکتر هـةتا دوايـني دةيـةکاين ژيـانی ئـةم ئيمپراتؤرييـة        سيستمة شان

يةکةوة هةرمثةکاين باصي بـاکوور و ذؤژهـةآليت زجنـرية    درثژةيان کثشاوة. لة ال

» پثـوةری زثـو  «دا دةذؤيشنت کة بة ذةچاوکرانی  ، بة ذثبازثکچياکانی توورووس

گمان دةگةذايةوة سةردةمي کؤنی سـؤمثر کـة    ذسکانی ئةم شثوازة بث ناسراوة. جث

دا پـةرةی   ی ئاشـوورييةکان رو لـة ذؤژگـا   پاشان بة مريات گةيبوونة بابلييـةکان 

تةشةنةی کردبوو بؤ  دا ئةستاندبوو. پاشان لة هةذةيت دةسةآليت هةخامةنشييةکان

و  ، عةنةدؤصـي ذؤژهـةآلتی، بـانووی ئثـران    ، سوورياخاک و هةرمثةکاين ميسر

هيند و ئثران. لةو هةرمثانةدا، ئةگـةرچی زثـذ ، قورقوشـم،     سنوورةکانی نثوان

وپةلی گؤذينةوة و کذثن و فرؤشنت  ودان، گؤشت و شةراب جاروبارة وةکوو کةل دةغص

خـةوش بـوو.    خؤيان دةنواند، بةآلم برةودارترين و پثوةری سةرةکي هةر زثوي بث

خصـتةی چةندةيـة.   دةکردةوة و دةيانزاين  ئةگةر پثويست بووبا زثوةکةيان بةتاقی

پاشان بةگوثرةی کثش و پثوةرکاين لةمثژين هةصياندةسةنگاند. ئةوةی ذاسيت بـث  
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دميةن و قةبارةی و  لةم شثوازةدا دراوي برةودار زثو بوو، ئثمةش کارمان نةداوة بة

. ١يةکةيةکی يةکدةست و لةبار داذثژراون يان نـا منوونة و ناپرسني وةکوو لةوةش 

نةبث زثو لةسةر شکصي سکة بث، ئةگةرچی لة ماوةی سةدةی و پثويست نةبوو کة بث

دا زياتر بةرةو ئةو بارة ذؤيي. سکةی زثو بـة   زايني و زةماين دواتری پثنجةمي پثش

وگؤذی بازرگانی و وةرگرياين باج لة حکوومـةتاين   شثوةيةکی بةربآلو لة ذثی ئاص

گومان ئةم سـةرچاوانة   ، ذمثنی پةيدا کرد. بثو دنيای يؤنانی لثواری دةريای ئثژة

دةنان و  تة گةذ و بة دصي خؤيان ناويان لثگةلثک دراوي  فرةچةشنی زثويان دةخس

دةکرانةوة،لثکدانـةوةی   کاسـة  ری کثشيان بؤ دياری دةکردن و کاتثـک يـةک  ةپثو

وو هةر بؤية سةنگ و تةرازوو دةهاتة گؤذث و وةک بايةخيان کارثکي هاسان نةبوو،

دا بثجگة لة شـارة بازرگانييـةکاين فنيقييـة و     قورسةی کؤن دةکثشران. لة ذاستی

سةردةمي  عةنةدؤصي باشووری، هيچ بةصگةيةک بة دةستةوة نيية کة بيسةملثنث لة

دا سکةی زثو لة چةند ناوچةيةکی بةربآلوي ئةم هةرمثة لثدرابث. لةو  هةخامةنشی

کذين و فرؤشتنی باو، هـةموو سـکةکان   بؤ کاروباری شثوازةدا پثويست نةبوو کة 

يان کثش  سةملاندنیکراو بذؤن يان لةگةصی بسازثن. بؤ  لةسةر کثشی ذثک و دياری

کراين درؤشم يان مؤری پايةبةرزثک نةدةکرا،  زثو، هةست بة شةقص پاآلوتةبوونی 

 دميـةن و  تثکـذايي و   لةسةری. خاصي گرينگ بؤ پثوةری ئةم دراوانة کثشـاين بـة  

  .وةبةرچاو دةگرياان ذواصةتي

دا، لثکؤصينةوةی سکةناسی و کانزاناسی، وةکوو  لة سيستمثکی ئاواي دراوی

بةشـاين يـةکتر    يةک جـودا نةکراوةتـةوة. ئـةم دووانـة شـان       سةردةمي دواتر لة

توثژينةوة و پثداچوونةوةيان لةسةر دةکرث، چونکة باج و پيتاک بة سانی دةکـرا  

وخـاص و نرخانـدين    و هةصسةنگاندين خـةوش  لةگةص تثهةصچوونی پثوةری کثشان

ارة هةتا زةمانثکي کة کثشـی نـوث لـة اليـةن     ـةم کـارة ئـةن. ديـاد بکـدراو، زي

                                                            

1-Fossey (1937). 
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بؤ وثنة کاآليةک لةبری ئةوةی کة ئةستثنانةوه دياری دةکران، درثژةی هةبوو.  باج

ای ـة دوو مينـرا بـ، دةک»اـمين«وار ـة چـاتـذا بگ ئاسايي ١ی»مينا«نرخی لة دوو 

  خةوش بکذدرث. بث

دا، هةتا بةرلة دةسـپثکي حکوومـةيت    لة سةرانسةری ذؤژهةآليت نثوةذاست

 کوورووشی گةورة، باوترين پثوةری کثشاين کةستةک ذةچاو کردنـی دابـی بـابلی   

ةسـووذا. جـا بـؤ    دبوو. ئةم شثوازة لةسةر تةوةرةی لثکدراين شثست دانةيي هةص

) بـذوانن.  ۱کة حاصي بن، پثويستة لـة خشـتةی ژمـارة (   ئةوةی باشتر لة مةبةستة

بة ئةکةدي و بةگوثرةی خةيت بزماری کة  نلثرةدا سةرةتا دةچينة سةر ناوي سکةکا

ـ ـ(تاالن)، مانوو(مينا)، شيکلوو (شـثکثل) ل » بيلتوو«ة: ـن لـبريتي ةص زووزوو ـةگ

ةرة کؤنانة پثکةوة دا ئةم پثو (نيو شثکثل يان درامخا واتة درةم). لة زماين ئينگليسی

پثکراوة، کة دواتر دةگةينة سةری. ئـةو نرخانـةی کـة بـةگوثرةی کثشـة       کاريان

ـ ـکؤنةکاين بابلی بة شثوةيةکي ب ـ ـاريان پـةربآلو ک ـ ـکراوة و نـث ؤذ بـوون،  ـةگ

دا هثنـاونی. باسـثک    هةمووی دؤزيونـةوة و لـة ذيـزی ئـاخری     ٢»لثمان هةوپت«

م لة آلاية، بةة ئارادلةبارةت بة وردةکاريي هةصسةنگاندن و حيساب و لثکدانةوة س

  .٣دا جياوازييةکان لة چةند گرامثک تثناپةذن سةرجةمي هةموويان

ؤ ـرفيت دژوار، بـک گـدثـةص هثنـةگـومةرجی خؤجثيي، ل گومان، هةل ثـب

رد و ستاندارد، پثداچوونةوة و دؤزينةوةی سةرچاوةی شارةزای سةردةم و پثوةری و

دا و سنووری دابـی   وگؤذ لة هثندثک ناوچة و ذؤژگاران هثناين ئاص  بوونة هؤی بةدی

  گوجناوی کؤنباويان بةزاندووة.

چةند بةصگةنامةيةکي سةودا و مامةصة بة دةستةوةن » ئووگاريت«بؤ وثنة لة 

ـ   ۵۰ةر ـةسـران لـکراون و يةکةی حيساب و ژمث» مينا«کة بة  ةزراوة، ـشـثکثل دام
                                                            

  گرام.و.۵۰۰دةبث نيوکيلؤيةک بووبث. دةوروبةری  بةپثی دةقةکة واديارة مينای بابلی -١
2-Regling and Lehman - Haupt (1909). 

  گرام. ۵۰۲دا، دةصث ۱۳۰)، لة الپةذة ۱۹۲۱دانژان ( -تيوورؤ -٣
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ئةم داهثنان و تازةگةريية لة بازاذدا گرينگة، چونکة دواتر هةتا سـةدةی   ۶۰.١نةک 

کاری پثکـراوة و   رثکی زؤر بةذمثين ئاتيکی يؤنانیةزايني وةکوو پثو پثنجةمي پثش

درامخـا (درةم) دامـةزراوة، کـة     ۱۰۰نةپساوةتةوة. ئةم ستانداردة لةسةر پثـوةری  

  داندراوة. هةرکام بة نيو شثکثلي بابلييةکان

کةچی ديسانيش زؤربةی جاران، هةروةک پثشتريش ئاماژةی پثکرا، تةنيا و 

نةک شثوازی لثکدراوةکان. بـؤ منوونـة    ،تةنيا نرخی يةکةی حيساب کران دةگؤذا

ةی مريی لـة  يةکي تاز»مينا«دا  دةصثن کة لة قةصةمذةوي حکوومةتی ئاشوورييةکان

گرام تثهةصچووة، واتة نيزيکةی دوو  ۱۰۱۰دا کراوةتة باو کة هةتا  هثندثک سةودايان

ؤچوونة وابث، گؤذانثکي بـةگوذ  ـةم بــةگةر ئـ. ئ٢ی ذةسةين بابلی»مينا«هثندةی 

ـ ـةويــاتووة، ئــدا بةدی ه لة بةرزبوونةوةی بذی باج و پيتاک ةک بـةپثی  ـش ن

وشوثين هةورازچوونی پثوةری کثشان. هـةروةها   ، بةصکوو لةسةر پثکرانةوة زياد

شـثکثل کثشـثکی    پ.ز)ی ۷۳۸دا (دةوروبـةری   ذوونة کة لة چاخی دواتری ئاشووری

» يةهووديية«و » ذاسامة«گرام بذاوةتةوة و لة  ۴/۱۱ستانداردی بؤ دياری کراوة و بة 

باسـی   ک لة ئاشووريةريی کة وةکوو گرميانة. ئةو پثوةری م٣گرياوةوةر لثکةلکي 

کرا، ذةنگة بگةذثتـةوة سـةر دةسـتثوةردان و شـثوازی سـةروبن وثکهثنانـةوةی       

دا وردبوونةوة لة جياوازيي نرخی نثوان  ئةمةشدا. لةگةص  حيسابان لة بواری دارايي

 وی ئثرانیزثوی لثدرا ٤ی»سؤـلسيگ«زثذ و زثودا جثگای سةرجنة. ذاست هةروةک 

 ۳۵/۸ثک »ريکةد«ی ش، کثاکسازيی داريووشچدا کة پاش  لة سةردةمي هةخامةنشی

گرام قورس  ۶۰/۵سکةی زثو داندراوة، کةچی خودی ئةو سکانة  ۲۰بةرامبةری  ،گرام

                                                            

1-Thurean - dangin (1934), p.141; Lehman (-Haupt), (1889), P.202. 

2-C.H.W. Johns, Assyrian deeds and documents II (Cambridge, 1901), P.262. 

3-Yadin (1961). 

  گـرام   ۶/۵يـةکی دةرکثـک و    سيگلؤس، سکةيةکی زثوی کـؤنی ئثرانـة و دةبثتـة بيسـت     -٤
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بوون. شثکثلی يةهوودييةش نرخی دوو هثندة تثهةصچووة و ذةنگة لةگةص شـثکثلي  

دا وةبـةرچاو   دا، هاوسةنگييةک لـة نثوانيـان   لة دةورةی ئاشووری »مريي«زثذی 

گريابث. کةواية واديارة شثکثلي يةهووديية بؤ دةسپثکی ئةزمووين هثنانة گؤذی ئةم 

بـرةوی   دا دوو کانزاية گرينـگ بـووة و دواتـر لـة سـةردةمي هةخامةنشـييةکان      

  ژةی نةگؤذی نثوانيان وةبةرچاو گرياوة.ئةستاندووة و جياوازيي ذث

هةروةها کؤمةصثک بةصگةی بةرچاو بة دةستةوةن کة قةوارةی فرةچةشين زثو 

 وةکوو ئـامرازی بـرةوداری سـةرةکي لـة کـةناراوةکاين ذؤژهـةآليت مةديتةرانـة       

دا مامةصةی پثکـراوة. هثنـدثک لـة     ةمي هةخامةنشیسةرد و ئثرانی )، بابل(لثوانت

کانزاکان کراونة ئاصقةی وةک گوارة، ئةنگوستيلة يان تؤقي قورستر. هثندثک لـةم  

گرياوة، بـةآلم پاشـان   وةر لثدا کةلکيان  قةوارانة لة ذؤژگاراين زؤر لةمثژينی بابل

  گـةذاين ئـةم   پثـی وايـة  » دةيتؤن«اون و دةستاودةستيان کردووة. ذسةدان ساص گة

دص  یتثچوونـة زؤر  انة بة شثوةيةکی ذثسامةند بووة، بةآلم ئـةم ذث »دراو -ئاصقة «

ــث ــوة نانووس ــؤن. «پث ــةم  » دةيت ــاندين ئ ــني و ناس ــة ناس ــؤی ب ــةم خ   زؤر ک

انةوة خـةريک کـردووة و پتـر هةوصـي داوة قةوارةيـةکی تايبـةيت       »دراو -ئاصقة «

دا ديـاری کـراوة و    سـةردةمة  يةکی دراوي لـةو تةوة کة وةکوو يةکةثدانةوثصة بدؤز

ئةوانی تری لثکةوتوونةوة. هثنانة گؤذی پرسثکي ئاوا، مةترسيي هةصخليسـکان و  

 دا. ئةوانةی کة هةصةی تثداية، بةتايبةت لة جةغزی دياری کردين سةنگ و قورسايي

دا دةنکـة دانةوثصـة بـووة، بـة شـوثن       دةصثن پثوةری سةرةکي لة سـةردةمي کـؤن  

دا دةذؤن کة تاکوو هثشتا ذوون نةبؤتـةوة. ئـةم گرميانةيـة هـةروةک      ونثکبؤچو

لـة بابـل    پثـی وايـة  واية لةسةر پثوةری پثوان کة  ژاندان -وويووربؤچوونةکةی ت

هـاتين کثشـان    وةبةرچاو گرياوة. ئةو بؤچوونـةی کـة دةصـث بـةدی     »نيوباسک«

ارپاصـووی  هثنـاين سـةنگي ئـاو لـة نثـو دةفرثکـی چو       دةگةذثتةوة سةر وةدةست

هــةتا ئثســتا کــةس نــةيتوانيوة نيوباســکةدا و هثنــدثکی خــواروژوو پثکــراوة، 
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  وثکـــذا بـــذوايان  کـــةزؤر دژوارة کـــة هـــةردک بؤچوونة  ١بيســـةملثنث.

پث بکرث، چونکة هيچ بةصگةهثنانةوةيةکی بنةذةتی بة قـازاجني هيچکاميـان لـة    

[وةکـوو  ووکةصـةی  يةکةيةکی زؤر س پثی وايةؤن کة تئارادا نيية. بؤچوونةکةی دةي

ی زيـاتری تثدايـة و مـرؤض    يوکـووذ  کثشان، کةمدةنکة دانةوثصة] کراوةتة بنةمای 

چوون. لة نثو بؤچوون و بريدؤزيي زانسـتی   هةصةدا دةکةوثتة بواری ئةزموون و بة

هةر دا، هةوثين خةياص و بؤچوون بة مةترسييةکی تايبةت دادةندرث.  کثشان و پثوان

سةدةی نؤزدهـةم کـة لةسـةر بنـةمای ئـةم گرميانانـة       کاری پثوةرناساين  بؤية

واوثدةچث کة پثوانةناسينی «و دةصث:  ٢»بثلؤخ«دامةزراون، کةوتوونة بةر ذةخنةی 

کةونارا لةسةر جثی پتةوی خؤی ترازاوة و بناغةی لةسةر خؤصةمثش داناوة و بؤتة 

ز لةو بؤچوونانة بثـنني  وا چاکة وا» کبةزينی خةياآلتی دةستةمؤ نةکراو.ثشوثين ت

سةر کةرةسة و ماکةی پثوةرةکـان.  نةکراونةوة و بةوردی سةرنج بدةينة  کة سوور

ةوة سةر شثوازة کؤنةکاين پثشوو هةتا بـزانني زثـو چلـؤن    ينکةواية ئثمة دةگةذث

ذا هةتا  آسةری عةنةدؤصي ذؤژهةآلتیرتپثوةری بؤ دياری کراوة. وةکوو ديارة لة سة

و چةنـد جثگـای ديکـةش    » ذةئس شامرة«، »زينسريلی«،بؤ وثنة لة ة ميسردةگات

ی لــة ئةنــدازةی »کةســتةکي شــيش«ی قالبــذثژ هــةبوون. »کةســتةکي تــةخت«

بـاکووری  لـة   و ئيمپراتؤريي ماد دا، لة ناوچةکاين ژثر بذشتی ئاشوور فرةچةشن

، وةکوو ئامرازثکی باش و لةبار مامةصةيان پثکراوة. ئةم شيشة زثوانـة کـة   ئثران

بانووی ئثـران   دا لة هثندثک قوصةتر داذثژراون، لة سةردةمی هةخامةنشييةکانيش

ي »بـةر  -بثنت«گرياوة و شوثنيان لةسةر گؤذاين سکةی وةر لثبذانةوة کةلکيان  بث

 ۳۵/۸مـووزةی کابولـة و    زثوةی لـة » شيشة«کةونارا داناوة. بؤ وثنة ئةو  هيندی

. جـا وةک دواتـر دةچينـة    گومان دةگةذثتةوة سـةرماکةی هةخامةنشـی   گرامة، بث

                                                            

1-Thureau - Dangin (1921),P.132; idem (1909), PP.79-111 and especially.94. 

2-Griechische Geschichte.I,Pt 2,P.333. 
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بث کة  سةری، بؤمان ذوون دةبثتةوة، دةبث ئةمة پثوةری ستانداردی شثکثلی بابلی

گؤذاين بة سةر هثنا. کةستةکي تةخت يان پانکةصةی گةورة زؤر دةگمـةن   داريووش

مةبةسـيت   وکوتانةی هةن ذةنگة دابـذاوةی ئـةوان بـن و بـة     بوون، بةآلم ئةو لةت

ـ     ئةمانـة   ١گؤذانکاری دةستيان تثوةردرابث. ةو ـذةنگـة ماکـةيان بچثتـةوة سـةر ئ

و قةوارةی ديکة خؤيان  کةستةک و داذثژراوانةی پثشتر باسيان کرا و وةکوو شيش

انةش بة دةستةوة نةبان، دةفری زثوين يان خشص و زةمبةری منواندووة. ئةگةر ئة

. چةند کوتة تةتةصةی زثوين هةن کة ٢کوت دةکردن وةکوو گوارة و گةردنبةنديان کوت

دؤزراونةوة و » نووشيجان«و  ٣»کابول«نووسراوة و لة  نبة خةيت بزماری لةسةريا

ن، بةآلم خؤ هةتا ئثستا قةوارةی سةرةکيي ئةم بگةورةتر بوو دةبث بذاوةی قةوارةی

کوتة زثوة نووسراوانة پةردةی نةناسرانيان بة سةر کثشراوة. سـةرةجنام کاتثـک   

درث، کؤمةصـثک  دة لثدا سکةی زثو  زايني و دواتری مةودای سةدةی شةشةمي پثش لة

، خؤيان نشارةکا -لة سکةی زثوی يؤناين و دةوصةت سکةی زثوی فرةچةشن، جگة 

دا هةر  دةنوثنن کة هةرکام پثوةرثک و ستانداردثکي بؤ وةبةرچاو گرياوة. لة ذاسيت

بوو کة لة سةرةتادا توانی سـةرجني چةنـد    ئةم بةرنةدانةی ذثبازی سکةی يؤناين

اسـراوة و  ن» ويت زثوی دةسکارکةپاشة« اليةنثک خباتة سةر ئةو بةديهاتةي کة بة

وزؤر ذثگای بؤ ساص و ذثکةويت سازکرانيان تةخت کردووة. هةتا ئةم سـاآلنةی   کةم

کـراو   دوايي واژةی زثوی تؤپةص سةرجنثکي ئةوتؤی نةدةدراية و هةر بة زثوي قـاص 

» دراو -ئاصـقة  «دادةندرا، بةتايبةت ئةگةر باسی سةردةمانی کـؤن دةهاتـة گـؤذ.    

دا زؤر دؤزراونةوة، بةآلم بثجگـة لـة    وارناسیئةگةرچی لة کةندةوکؤژةکانی شوثنة

  نةکراوةتةوة. ، دةکرث بصثي اليةکي ئةوتؤيان لث»يتؤن ده«لثکؤصينةوةی 

                                                            

1-Cf. Jean Bottéro, Textes économiques et administratife (Archives Royales de 

Mari), (Paris, 1958), P.332. 
2-Robinson (1950). 

3-Henning (1956). 
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ئةو سکة زثوانةی لةو شوثنانة دؤزراونةوة، هةروةک ئاسةوارةکانی تر تاقی 

شةقصيان خسـتوونة   ه کراونةوة و بؤ ئةوةی بزانن چةندة ذةق و نةرمن، بة موغار

کردنةوانة بؤية بوون چونکة دراوي قةصيب مز و قورقومشيان ئاوةزثو  تاقی سةر. ئةم

دةکردن و بة شثوةيةکی بةرچاو دةستی خةصـکيان پـث دةبـذين. ذابينسـؤن ذووين     

چةورانة داويةيت بة هثزةکـاين   وةک دةم »پؤليکراتثس«کردؤتةوة کة ئةو سکانةي 

 ذووکـةش » زثـذزثو «، بـة  ١)۵۶، کتثبـی سـثهةم،   (هثرؤدؤت سلة سامؤ ئيسپارت

». چواردرامخايي«کراوةکةی ئاتثنيية کة ناسراوة بة  . ئةمة هةمان سکة قاص٢کرابوون

دةبث لة هثنانة بةرباسي ئةم مةبةستانةدا کة دراوی قةصـب زؤر وةبـةرچاو دثـن،    

  نينةوة.هثندثک بة پارثزةوة هةنگاو هةصث

لةبةروةی ئةو سکانةی کة وةکوو پاشةواری کؤن لة خؤرهةآليت نثوةذاسـت  

 یتثکةصةی جياواز، هةموويان دةبث وةک زثـو  نچةنديله  دؤزراونةوة پثکهاتوون 

، بةپثی هاوسةنگي و پثوةری خؤيان نرخثندرابن، جا کةوابوو هـيچ  کراو ت وپه ت له

ةذاستةکانی ونث تةنيا لةبةدی نةهاتووة. وگؤذثکی بنةذةيت لة شثوازی کؤنباودا  ئاص

دا، کاتثک چوار درامخـای ئـاتثين لـة بـازاذی زثـوی       زايني پثنجةمی پثشسةدةی 

دا بةرسينگةی لة سکان بذييـةوة، وردةوردة نـاودثرکراين    ذؤژهةآلتی مةديتةرانةی

ـ ة سـتاقی سکان برووزی ئةستاند. تةنيا لةو کاتةدا بووة ک تاق ة باشـووری  ـکة ل

دا بؤتة بنةمای حيسابات و کةستةک وةکوو پثوةر  خاک و هةرمثةکانی هةخامةنشی

، کة سکةی زثوی گرياوة. تةنانةت سکةی سيگلؤسی داريووشوةر لثکةمتةر کةلکی 

ـ       لثدراوی هـةرمثي ليـدی    ةی ئثـژةی ـبـوو، لـة شـاين سـکةی هـاوردةی ناوچ

تثنةدةپةذاند و ژمارةيةکي زؤر کةمی لةگةص سکةکاين ديکة کةوتبوونة خةزثنةوة و 

                                                            

سـکةيةکی زؤری مـزی لثـداوة و ئاوةزثـذی کـردوون و داونـی بـة         دةصثن پؤليکراتثس« -١
 .»ئيسپارتييةکان هةتا... 

2-E.S.G. Robinson, "Some electrum and gold Greek cions", American 

Numismatic Society Centennial Publication (New York 1958), P.592. 
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، »سکةی زثـوی يؤنـاين  «(لة » شلوومبثرگثر«بث  ةوةی ذاستیـ. ئ١پثدةکرا نکاريا

ـ ثئکرؤز«دا دةصث: دةريکی زثـذ و  )۱۵ ی پـثش ويـش، دةورثکـی گرينگيـان لـة      »دي

 لــة خةزنةخانــةی ديــثئدا گثــذاوة. لةبــةروةی کرؤز شــیهةرمثــةکانی هةخامةن

ماری «پاش پشکنينی » ریوچودو ذؤی«زؤر بة کةمی دؤزراوةتةوة و  جةمشيد تةختی

ئةم بؤچوونة هثندةی  ، شتثکی ئةوتؤی وةربةرچاو نةهاتووة،ی پةجناب»سوئيندو

بةآلم ديسانيش پثويستة وةبريی بثنينةوة کة سـکةی زثـو بـة     ؛٢وةنةکراوةتة ال لث

گةذاوة و کاری  دا ئثران و هةرمثةکانی سةروو لة ، بابل، ميسربةربآلوي لة سووريا

ــدراوة   ــةوا دان ــکةيةکی ک ــةم س ــراوة. يةک ــوةی  و  پثک ــة چوارچث ــةتی ل توانيوي

دا هثنـدثک   ی ئاتثين بووة. لة ذاسيت»چوار درامخايي«دا دةور بگثذث  تةوةيينثونة

لـة   کة دةمانورووژثنن هةتا وا بري بکةينةوة کة ئاتثنييـةکان بةصگة بة دةستةوةن 

بةراورد و پثکهةصکثشانی ئةو سکانةی بؤخؤيـان ناويـان بـؤ دانـابوون، لةگـةص      

 ريان هــيآن س ؤ گؤذينةوهـبتووشی گريوگرفت ببوون و خؤيان  یيذقةبةراين ئثران

  لث شثوابوو.

لـة   ذةنگة خودی ئاتثنييةکان گرام) ۲/۱۷انداردی چوار درامخايي (تی سةيةک

)، بةآلم ۸۸، کتثبی سثهةم، (هثرؤدؤت[ئووبؤيک]  »يؤئووب«نثوخؤدا ناويان نابث 

کة دراويية دةورثکي يةکجار گرينگـي لـة نثـو دوو شـثوازی گـةذاين دراوی      ئةم ية

دا دةگثذا. دةبث ئةوةندةمان لة بري بث، کاتثک ئةم سکة لثدراوانة بـة   هةخامةنشی

دا  ة باری قورساييبلةم سةرزةوييةدا بآلو بؤوة و ذمثين پةيدا کرد، » ئاتيک«ناوي 

گـرام بـوون.    ۸/۱۶دةدا و  ابلييـةکان تةنانةت شانيان لة شانی دوو شثکثلي زثوی ب

، ليـدی ئاصتوونی » بازاذی«لةبةر هةبووين هثندثک جياوازی لةگةص ئاماجنةکانی 

                                                            

1-Schlumberger,p.15. 

2-E.Herzfeld, "Notes on the Achaemenid coinage and some Sasanian mint-

names", Trans Int Numismatic Congress1936 (London, 1938), P. 414; Erich E. 
Schmidt, Persepolis II, p.110. 
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 واوةتر دةچوو. ئـةم  واديارة نرخ و کثش و ماکةيان لة سث سيگلؤسی هةخامةنشی

جةنگةی گؤذينةوة يا لثدراين سکةی تازةدا  بوو، دةکرا لة ۴/۲سةتی جياوازيية کة 

حيساب بکرث و بؤ سةربةسةربوونةوة شثوازثکي ئاوا ذةچاو بکرث. واوثدةچث کـة  

خؤی لةگةص  کة بتوانث بثچوار درامخای ئاتيکی يؤناين ذثی چاک بؤ خؤش کرابوو

و تـةواوي نرخـی    »Stt«ي گؤذا بة وسکةی زثوی هةخامةنشی بگوجنثنث. ئاتيک نا

دا،  و ذةنگة لة تثکذای هةرمثةکانی هةخامةنشی کثلي زثوی هةبوو. لة ميسردوو شث

جنی دابثتةوة. ئةوةی ذاسيت بث کاتثک کؤمةصـثک سـکةی   ؤگةذاين سکةی ئاتثين م

دا دؤزرانةوة، يـةکی دوو   چةشناوچةشن و ستانداردی ئاتيک لة خاکي هةخامةنشی

نيزيـک دةبوونـةوة. چـوار درامخـاييی      گـرام  ۸/۱۶شثکثلي بابلييان دةکثشا و لة 

، دا يةکةم سکةی وثنةدارة بـة دابـی يؤنـانی    تيسافرثنی بةناوبانگ، کة لة ذاستی

. ئةو سکانةی کة لة ميسر دؤزراونةوة، واديارة زؤربـةيان  ١گرام قورس بووة ۹۶/۱۶

بـث و  لةسةر شثوازی ئثراين دةذؤن و دةبث سکةخانةکة بة دةسـت خؤيانـةوة بوو  

صةيان بؤ سکان داذشتبث، چونکة زؤر وةک سکةی خـودي ئاتثنييـةکان   آلقالب و گة

 دا سـثهةم  پثی ئةم مةبةستة لة بةردةنووسثکي سةردةمی ئةردةشـثری  . شوثن٢ناچن

 يــةپ.ز. لــةو ناوچة ی۳۴۴تــا  ۳۳۷خــؤی دةنوثنــث، کــة لــة مــةودای ســاآلنی 

گرام بووة و نةريتةکة  ۰۶/۱۷دا کثشی سکة  لةو سةردةمی .٣ي کردووةيفةرمانذةوايةت

، واتـة  »سـاباس «و » مـازاس «بة باشی پارثزراوة. هـةروةها ئـةو سـکانةی کـة     

وي خؤيان لةسةر لة ميسر لثيان داون و نا مريهةرمثة دةسنثژةکاين سةر بة ئثران

                                                            

1-Robinson (1948), p.48. 

2-J. Mavrogordato, "Was there a pre - Macedonian mint in Egypt?", 

Numismatic Chronicle 1908, 205; J.H. Jonkees, "Athenian coin - dies from 
Egypt", Numismatic Chronicle 1950, 298-301; Cornelius C. Vermeule, Some 
notes on Ancient Dies and cointing Methods (London 1954),p.10. 
3-Otto Morkholm, "A coin of Artaxerxes III", Numismatic Chronicle 1974,1-4. 
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ين ا. بةپثی کؤمةصثک نامةی يؤن١شةقص کردوون، دةچنةوة سةر ماکةی هةخامةنشی

ثک سکةی ذةمزاوي دةکةن کة صپ.ز. باسی کؤمة ی۳۶۰-۳۸۰کة سةبارةتن بة ساآلين 

هــةتا  ) نيشــانة کــراون. ئــةم ســکانة بابــلALP( بــة پيتــی تايبــةيت يؤنــانيي

  بةآلم شوثين لثدرانيان ناديارة. نيان داگرتووة،ئةفغانستا

وزؤر بة شـثوازثک دةگـةذان، هـةر بؤيـة      کةم دراوي ئاتثين و هةخامةنشی

ستانداردی ئاتيک  کارثکي سروشتی بوو کة حکوومةتةکةی ئةسکةندةری مةقدوونی

هةصـبژثرث. سـتانداردةکاين    ة ذؤژهـةآلت ـؤی لـئيمپراتؤريي خ بؤ گةذاين دراوي

ـ   ـو ئاتثين ت بابلی ـ ـؤزثک جياواز بوون، بةآلم هثنـدةی پثنـةچوو ک ةکتريان ـة ي

  دا نةما. نثوانی  گرتةوة و شتثکي ئةوتؤيان لة

  
  لة ذؤژاوای عةنةدؤص زثذی هةخامةنشیستانداردی 

(ئانــاتؤيل)، بةپثچةوانــةی  عةنــةدؤصحکوومةتــة کؤنــةکاين خؤرنشــينی 

 کة مرياتگـری کةلـةپووری ئاشـووری    ناوچةکانی خؤرهةآليت چياکاين توورووس

کةوتبووة گـةذ و سـکةی    دا بوون، لة سةردةمي دةسةآليت ليدييةوة دراو لة نثويان

  ثذا. لةو شوثنانة سکةی کـؤن لـة  خةوش يان خةوشدار دةوری خؤيان دةگ زثذی بث

ذايـان بـؤ کـانزای تثکـةآلوي سروشـيت       دادةذژان. هثندثک لة خاوةن» زثوو  زثذ«

ـ ـة کـدثنن» زثذي سپي«زاراوةی  ـ ـاي ـ ـؤ کـةوة و ب ـ ـان ـ ـزای تثک رد ـةآلوي دةسک

  ».مووترثکئثل«يان » زثذزثو«

دا »کـرؤزووس «مي ايي لة سةردةنزدا شثوازثکي دوو کا»ليدی« سةرةجنام لة

دران و دة لـث بوو بة باو، واتة سکةی زثذ و زثو هةرکام بة جـوث   پ.ز)ی ۵۶۱-۵۴۶(

حکوومةت نرخثکي پثکةوة گؤذينةوةياين دةستةبةر کردبوو. پـاش ئـةوةی يةکـةم    

گرامي کةوتة گـةذ، فةرمانـذةوای ليـدی سـکةی جيـاوازی       ۹۶/۱۳سکةی زثذزثوي 
                                                            

1-E.T.Newell. Miscellanea Numismatica: Cyrene to India (New York, 1939). 
PP.62,82 (ANSNNM 82). 
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گرام. ئةم سکانة لة نثو  ۵۶/۱۰گرام و دووهةميان  ۷۱/۱۰ةکةميان هةرکامةيانی لثدا. ي

سکةی زثو نرخی  ۱۲ناودثر کرابوون، چونکة هةر » دي قورسثئيکرؤز« دا بة کؤمةص

،  ۳/۱۳: ۱و  ـذ و زثـی زثـرخـسکةيةکي زثذی هةبووة، بةآلم ذوونة کة جياوازيي ن

دوايـني سـکةی لثـدراوي    کةواية دةبث زثو نرخثکي گرانی بؤ وةبـةرچاو گريابـث.   

ی پ.ز. خرابثتة گةذ، واتة ۵۴۶کرؤزووس، سکةی زثذزثوة و دةبث دةوروبةری ساصی 

تر هـةردک   ئةو زةمانةی کة کوورووشی ئثراين وآليت ليدی بةزاند و گرتی. جارثکي

ی کرؤزثئيـد «کانزا کثشثکی دابةزيوي تازةيان بؤ وةبةرچاو گريا و ئةم سکةية بـة  

جا  گرام بوو. ۴۰/۵گرام و زثوةکةی  ۰۵/۸بذی زثذی ئةم سکةية ناودثر کرا. » سووک

 ۲۰بووة، هةر سکةيةکی زثـذ بـة    ۳:۱/۱۳کةواية کاتثک جياوازيي نرخی زثذ و زثو 

  وگؤذ کراوة. سکةی زثو ئاص

ئيـدي  ثکرؤز«ثدرانی لي گرت، »سارد« واوثدةچث کة دوای ئةوةی کوورووش

 ئاپادانای ونةی ئةو سکة زثذانةي کة لة خةزنةیهةر درثژةی بووبث. منو» سووک

ی پ.ز. ۵۱۶ةوة دؤزراونةوة، مثژووی ساصـي  »هثرتسفثصد«لة اليةن  جةمشيد تةختی

 پثی واية» ناستثر«زايينيان بؤ وةبةرچاو گرياوة.  ی پثش۵۱۱يان هثندثک دواتر واتة 

و هةرکامـةيآن دةباتـةوة بـؤ    بة دوو چةشن لثـدراون  » يدي سووکئثکرؤز«سکةی 

» شـثوازثکی نةخشـني  « قؤناخثکي داذثژرانيان. نووسةر دةصث: دميةنی يةکيان بـة 

ريان يتو ئـةو  ذازاوةتةوة و سةبارةتة بة ساآلين بنـةبانی حکوومـةتی کـرؤزووس   

ية و سةبارةتة بـة سـةردةمي   ی پثوة ديار نييخاوةين دميةنثکي ساکارة و وردةکار

 واتـة  ،ذا سـکةی داريـووش   فةرمانذةوايةتيي کوورووشی گةورة. لة قةراری قسان

چونکة ئةگـةر  دةريکی زثذ، لة جةنگةی پاشةکةوتی ئةم سکانةدا نةخراوةتة گةذ، 

ـ  وابووبا بث ـ ـةزنـة خـگومان داريووش ئةوانيشی ل ـ ـةخان ـ ـةی ک دا  ؤیـؤشکی خ

  دةکرد. پاشةکةوت 



 ۷۵۷سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

ـ سـثر ئ «لثکؤصينةوةی مامؤستايانةی  لةسـةر دةريکـي   » د ذابينسـؤن ردواث

، دةوروبـةری ساصـي   لة سـارد  بةرايي، دةريدةخا کة ئةم منوونة سکانةی ئثرانی

ی پ.ز. لثدراون. وةکوو ديارة دةبث ئـةم سـکة زثـذ و زثوانـة بـة شـثوازثکي       ۵۱۵

ئةلف: نيوةبةژنی پادشـا؛ ب:   ،لة بريتنيسکة زثوةکان  هاوشثوة لثدرابن. دميةين

سـوارة و   اوث؛ ج: شـا ئةسـپ  ـة بيهـةريکـةوان و خـةر کـة بـاوةتـپادشا تريی ن

  تريوکةواين پثية.

» ب«باسی نةکراوة. سکةی زثذی جؤری » ئةلف«دا جؤری  نثو سکة زثذةکان لة

گرامة کة بـةپثي   ۸۷/۷م دا لثکةوتؤتةوة: يةکة  جياوازی بة باری کثشينچوار چةش

رةت بة سوانی سةبا گرامةي کة کةمة ۱۸/۰ئيدی سووکة. (ذةنگة ئةم ثستانداردی کرؤز

گرام، کة لةسـةر شـثوة و    ۳۱/۸و  ۳۲/۸، ۳۴/۸تر بريتني لة سکةکة بث.) سثيةکةی 

دةريکـةکاين  لثـدراون. لةبـةروةی    و بة فةرماين داريووش شثوازي شثکثلی بابلی

ئيدی زثذ دةذؤن، ذوون و ئاشکراية کة ثوشوثين ستانداردی کرؤز بةرايي لةسةر پث

پثش قؤناخی کوريت چاکسـازيي    دةسپثکي لثدران و برةوی سکةی دةريک دةکةوثتة

  کراوةکان. کثش و پثوةرة دياری

بةصگةی سةبارةت بة سکةی زثذی بةرايي زؤر کةم و دةگمةنة، چونکة دةبـث  

 نةدرابث. ئةگةرچی هةتا ئثرة کةس باسی جؤری ئةلفی نةکردووة، بـةآلم  هثندة لث

ئيد بووبـا، بةصـگةهثناوةکة پتـةو خـؤی دةنوانـد.      ثسکةی کرؤز یهاوکثش ئةگةر

ـ ارـاسـؤسی نـوةک دةصثن دةبث سکةی زثو هاونرخی سکةی سيگلهةروةها  ث. ـو ب

ناوثکی هةصخةصةتثنة. (وا باشة لثرةدا لة بريمان بث کة ئةم ناوة هةتا ئةندازةيةک 

، بةآلم خؤ »شثکثل«دا دةچثتةوة سةر ذةگةزی  ناسی چونکة ئةگةرچی بة باری ذيشة

هاتؤتةوة و بة قةدرايـة   سکةکة زثذ بووة نةک زثو و لةگةص پثوةری شثکثلی بابلی

  ئةو قورس بووة.)
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، سيگلؤسی زثـو  ۲۰ی سووک، کرؤزثئيدلة ذةويت گةذاين دراودا، هةروةک 

بووة، بة  ۳/۱۳: ۱  انـلةگةص سکةيةکي دةريک يةک هاتؤتةوة. ذثژةی نثوانی کانزاک

گرام بوو، يةکتری  ۳۵/۵ئيدی ستاندارد کة ثلؤسی زثذ لةگةص کرؤزگشثوةيةک کة سي

ــوةرة (   ــةم پث ــةوة. ئ ــة۰۵/۸×۳/۱۳=۰۶/۱۰۷: ۲۰=۳۵/۵دةگرت ــتی ) ل ــةص  ذاس دا لةگ

» دةريک«يسانيش کاتثک کثشی سکةی بةآلم د ؛ش ذثکة»ب«و » ئةلف«سيگلؤسةکانی 

بةشاين بة جارثـک   دا زيادی کرد، سيگلؤسی شان»ب«لة جةنگةی لثدراين چةشين 

شـانی دايـة بـةر چاکسـازيی      داريووش نة لةو زةمانةدا کةهةوراز نةذؤيي. بؤ وث

ا ئةمة د . لة ذاسيت۱۳بة  ۱کةوت و هاتة سةر  دا دارايي، نرخی ئاصتوون بة باری کزی

دا باسی  لة جةنگةی نرخاندين باج و پيتاکی ئةو زةمانی هةر ئةو بذةية کة هثرؤدؤت

لثدرا، سيگلؤس لةسةر » ب«). لةو کاتةدا کة سکةی جؤری ۹۵دةکا (کتثبی سثهةم، 

ش هاتة »ج«گرام سةروخواری نةکرد و وةختايةک سکةی جؤری  ۳۵/۵کثشی نيزيک 

بة سةردا نةهات. تةنيا پاش تثپةذيين چةنـد سـاآلن ديسـان     ئاراوة، هةر گؤذاين

سـةرلةنوث دامةزرايـةوة و سـکةی     ۳/۱۳: ۱ذثژةکان چوونةوة سةر جثی خؤيان و 

پثهةآلچوو. جا بؤية دياری کردين مثژووی سيگلؤسی گرام  ۵۵/۵هةتا » ج«سيگلؤسی 

 ةی کـة بـة  گرثي تثداية و بؤ ئةوةی دةبث ذةخنةی لث بگريث. ئةو سکان» ج«جؤری 

پثوةری ستانداردی سووکتر لثدراون، سةر بة سةرةتای لثدراين سکةن. کةواية ئةو  

سکانةی قورستر بوون سـةر بـة قؤنـاخی دواتـرن و هـةتا بذانـةوةی دةسـةآليت        

  ودانة ذؤيشتوون. هةخامةنشي هةر لةسةر ئةم پث

 لـة » ج«بةصگةيةکي ذووين يةکالکةرةوة سةبارةت بة لثدراين سکةی جـؤری  

دوو ذووداوة ذةنگة ذاست ئارادا نيية و گؤذاين پثوانةناسينی زثويش ئةوتؤية. ئةم  

دا قةومابن.  ی پ.ز. لة جةنگةی نةمانی۴۸۶يان ساصي  يةکةم بةرلة مردنی داريووشی

ت پاصـی دايـةوة،   لةسةر تـةخيت دةسـةآل   واوثدةچث کة دوای ئةوةی خةشايارشا

بة پثوةری ستانداردی قورستر هةروا درثژةی » ج«لثدراين سکةی زثذ و زثوي جؤری 
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لـة   بةو شثوةی کة بووبث و گؤذاين بة سةردا نةهاتبث. گؤذاين دواتری ئةم سکانة،

بابةت سکةی دةريکةوة ذوون بؤتةوة، زؤرکةم بة دةست پادشايان و مرياين تايبةت 

لةسةر سـکان  وآلنةی کة بؤ ناسينةوةی ذوخساری پادشايان ئةجنام دراوة. ئةو هة

داهثنانثکی » ذابينسؤن«نابةسترث.  دا کةوتوون و پشتيان پث دراوة، بة سةر ناکامی

تريوکةوانـةوة هةصـمةتی     دا دؤزيوةتةوة کة پادشـا بـة  »د«تازةی لة سکةی جؤری 

دا ذووی  يـني زا بردووة. ذةنگة ئةم گؤذانة لة ئاخروئؤخری سةدةی پثنجـةمي پـثش  

دابث، بةآلم کارةکة نةدراوةتة پاص فةرمانذةوايةکي تايبةت. واديارة سکةی جـؤری  

و ئةوةندةی هةتا ئثستا ذوون بؤتةوة، لة   لة زؤر کؤنةوة بة چذی برةوی بووة» ج«

  دا، درثژةی بووة. زايني سةرتاسةری سةدةی چوارةمي پثش

ثنينـة بـةرباس. يـةکيان    لثرةدا پثويستة کة دوو منوونةی ناباوی ديکةش ب

سوارة و تريوکةواين پثية. ئـةم   ذيشی لةسةرة کة ئةسپ دميةنی پادشاي گةجنی بث

وبـةرگي پادشـا بةوپـةذی جـواين      کاری لةسةر کراوة و جـل دميةنة زؤر بةوردی 

ئةوةی ذاستی بث زؤر بةجثيـة ئةگـةر بثتـوو ئـةم      ١ذازثندراوةتةوة و گؤصچندراوة.

ـ   ی پ.ز. لة سارد۴۰۱ سکةية کوورووشی گچکة ساصي  ریثلثی دابث کـة دژی ئةردةش

تةخيت پادشايةيت دةزانی.  ودآبووية چةک و خؤی بة خاوةين تاج دةسيت  دووهةم

. لةسـةر ئـةم سـکةية    ثک سيگلؤسی ناباوی ديکةش لة مووزةی ئيستانبووصةرجؤ

دشا ذاوةستاوة و نثزةيةکي چةقاندووة و خةجنةرثکي پثيـة. دةريکثکـی کلکـةی    پا

سةدةی پثنجةمي پ.ز. دؤزراوةتةوة کة پشتةوةی نةخشثندراوة و ذووکاری وثنـةی  

ی خواژنی يؤناين و سةرةشثرثکی پثوةية. دةريکی زثذ زؤر کةمن و بة دةگمةن »پان«

ـ  بريةوةريـي تايبـةت و بـة    ةم جـؤرة سـکانة بـؤ يـاد و     ـدةست دةکةون. ذةنگة ئ

پارثزراون » لةندةن«و » برلني«ةم سکانة دوازدةيان لة ـژمارةيةکی کةم لثدرابن. ل

                                                            

1-E.Babelon,Les Perses Achéménides, P.XV; Hill (1919), P.122. 
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ة ـراوة کـةک ذاگيـيةـنووـةت منـانـةنـن تـرليـة بـگرامی). ل ۶۹/۰گرامي و  ۷۱/۰(

  چوارةمني بث. و ة پةجناـذةنگ

کـة بيسـةملثنث   دةستةوة نييـة   تا ئثستا هيچ بةصگةنامةيةکی لثبذاومان بة

لثدرابن. » سارد«جثگايةکی غةيري  لة ريک و سيگلؤسی هةخامةنشييةکانةسکةی د

ةدا بؤچوونثکي وا هاتؤتة گؤذ و دةصث هثندثک نيشـانة بـة   نيا ئةگةرچی لةم دوايي

کاين وةک دةگثذنةوة دةبث خةزنةخانة ١پتر لة سکةخانةيةک هةبوو.دةستةوةن کة 

. ئةم سکانة لة ناوچة ٢گةلثکيان سيگلؤس تثدا پاشةکةوت کرابث عةنةدؤصي ذؤژاوايي

ون و جاروبارة خؤيـان دةنـوثنن. ذةنگـة    آلوب پرش ورةدةستةکاين هةخامةنشیود

نرخی نةگؤذی سيگلؤس لة ئاسيت دةريک، نةيهثشتبث نرخی دراوي زثو دابـةزث و  

ةنـدة کـردووة، ئةوةنـدةی    ئةوانةی سيگلؤسـيان پةمس  کارثکي وای کردووة هةتا

(کتثبی چوارةم،  نةبن. ئةو قسةيةی هثرؤدؤتدةتوانن دةست بؤ پاشةکةوتی خؤيان 

 دا و داريـووش  ة زةماين کةمبووجييةـل ی مريهةرمثی ميسر»ئارياند«) کة دةصث ۳۶

سکةيةکی زثوی ئةوةندة عةيارچاکی لثداوة کة توانيويةيت بکةوثتة مالنـة لةگـةص   

، بةآلم ٣دةريکی زثذ، شايانی تثفکرينة. ئةگةرچی باس و بابةتثکي زؤر لة ئاراداية

هيچ بةصگةيةکي سکةناسانة بة دةستةوة نيية کة بيسةملثنث لـة ميسـر سـيگلؤس    

نـی هثـرؤدؤت   دا  ی. گةرچی شاهيد٤آلوکاری پثکراوةلثدراوة يان بة شثوةيةکی بةرب

  ةم قسةية هةصبةستراو بث.ـة ئـةآلم ذةنگـجثگةی ذثزة، ب
                                                            

1-C.M. kraay, "The Asyut Hoard: some comments on chronology". Numismatic 
Chroicle, 1977,194. 
2-Schlumberger,pp. 6-7; Sydney p. Noe, Two Hoards of Persian Sigloi 
(New York 1956), (ANSNNM 136). 
3-J,G.Milne, "The silver of Aryandes", Joumal of Egyptian Archaeology XXIV 
(1938), 245-6.k.Regling, In Wörterbuch der Münzkunde, S.V.Aryandikon 
nomisma. 

، تةنيا لة ئالبؤت هثندثک سـيگلؤس دؤزراونـةوة کـة    لة خةزنةخانة گةورةکانی ميسر -٤
  سکةيان تثدا بووة. ۱۸شوثنةواران  ۹۰۰گشيت لة نثو  بة

Martin Price and Nancy Waggoner, Archaic Greek Silver Coinae: the "Asyut" 
Hoard (London, 1975), P.15. 
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دوای ئــةوةی ئةســکةندةری مةقــدووين دةســيت بــة ســةر خةزنةخانــةی  

دا گرت، بةلثشاو سکةی دةريک خراية گةذ و هثنـدة   فةرمانذةوايةتيي هةخامةنشي

داشکاند. لةم چاخةدا دوو جؤرة سکةی دةريـک  گوذ بوو کة نرخی زثذی لة بازاذ  بة

پيتی  دوو  لثمان ذوون نيية ئةم ناوانة لة کوثوة هاتوون و زؤربةيان بةلثدراون، کة 

وواز لـة بـازاذان    . چةنـد سـکةيةکی تـاق   ١يؤناين درؤشـم کـراون  کورتةنيشانةی 

ن و وةبةرچاو هاتوون کة هثمای تايبةتيان پثوة بووة و وةکوو دةريکی دووانة بـوو 

يـان   لثدراون. ژمارةيةکيان لة بابل دا دةصثن هةر لةو سةردةمةی پاش هةخامةنشی

دةستةوة نييـة کـة بيسـةملثنث سـکةی      لثدراون، بةآلم هيچ بةصگةيةک بة شووش

ـ ـوثنثکـة شـؤری لـراتـي ئيمپـانـة ذووخـةرلـان سيگلؤس بـک يـدةري  ةـي جگ

  لثدرابن.» سارد«لة  

جگة لة سکةی دةريک و سيگلؤس، تةواوي دراوةکاين ديکة لـة اليـةن ئـةو    

لـة سـاآلنی دةوروبـةری سـةدةی پثنجـةم و دواتـردا        مريهةرمثانةوة لثدراون کة

 گومان بة مةبةستی دآبينی خةرجی هثزة هاوپشتةکاين ئثران دةسةآلتدار بوون و بث

ــتوو  ــةوتؤيان هاويش ــةنگاوی ئ ــوار درامخــای  ه ــکانة، چ ــةم س ــؤنترينی ئ ة. ک

ی پ.ز. بة مةبةسيت دران بة  ۴۱۱-۴۱۲ة کة ساصي »سارد«ي مريهةرمثي »تيسافرثن«

، لثــدراون. لـة ســةرةتای ســةدةی چــوارةمی  هثـزة دةرياوانييــةکانی ئيســپارت 

 ، کـة ئـةو زةمـاين بـة    »رسـووس تا«دا، مثرهةرمثةکاين دانيشـتووی   زايني پثش

، گـةلثکيان  بنکةيةکی بارناسکی لةشکري دادةندرا بؤ ئيمپراتـؤريي هةخامةنشـی  

ئةم سکانة چةند ناوثکيان لةسةرة کة بـريتني لـة:   سکةی فرةچةشين زثو لثداوة. 

کـة هـةموويان بةرپرسـان و    » مـازائووس «و » بازتريي«، »داتامثس«، »فارناباز«

پلةدارانی حکوومةتی بوون و بة خةيت ئارامي تؤمار کراون. ئةو سکانةی کة نـاوي  

ی سةر لثواری باشووری دةريـای  »سؤزيکيک«فارنابازيان لةسةر شةقص کراوة، لة 

                                                            

1-BM Arabia, P.cxIiii; pp.176-9. 
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لثدراون کة ناوةندثکی گةيانـدن و گواسـتنةوةی کـاآل بـووة و ذةنگـة       ١»مةذمةذة«

ئةم سةرکردة پايةبـةرزة هاوکـات لةگـةص     ؛ی پ.ز.۳۹۶مثژوويان بگةذثتةوة ساصي 

دةکةوتـة سـةر شـاين،     ئةوةی کة جارجارة ئـةرکی فةرماندةيـةيت لـة کليکييـة    

هةرمثثک بوو  نيکرد. هثلسپؤنتدا دة ي فةريقييةش»هثلسپؤنتني«بة سةر  حکوومةتی

ي »مانياس«ی کةناری گؤلی »ؤنئلييداسک«لة باکووری ذؤژاوای ئاسيای بچووک و 

  بة ناوةند داندرابوو.

لة زؤربـةی مـاوةی    ٢و ئةوبةری فورات وةکوو ئاشکراية هةرمثةکاين ليدی

سکةيان لثداوة، بةآلم سةير ئةوةية کـة هـيچ    دا سةردةمي حکوومةتی ئثرانييةکان

سـکةی تايبـةتی خـؤی     نيشانةيةک بة دةسـتةوة نييـة هثلسـپؤنتيين فةريقييـة    

هةبووبث. واوثدةچث کة سکة لة دوو شاری گرينگی يؤنانييةوة ذةوانةی ئثرة کرابن. 

ـ يک«يةکيان  ی دراوسـثی لـة خـوارةوةی ئـةم     »سؤالمپسـاک « تريو ئـةو » سؤزيک

، بـةآلم  گةروولةية. دراوةکاين هةردوو شارةکة بة باری جؤر و قـةبارةدا يؤنـانني  

. زؤربةيان هةصگری ئاماژةيةکن سةبارةت بة ذووداوةکاين سةرزةمينی هةخامةنشی

دران. ئةو سکة دة لثلة زثذزثو » سارد«سکةکاين  ینةس بةپثچةواؤزيکيسکةکانی ک

تثکةآلنة وةختايةک زثذ و زثو لة بـازاذدا لـةچاو يـةکتر سـةروخواريان دةکـرد،      

نرخی نثوانی نرخيان نةدةشکا. جؤری سکان هةموو ساصثک دةگؤذان و ذةنگة ذثژةی 

ميةين ذووکاری دراوان وگؤذةکاين بازاذ سةروخواری کردبث. د زثذ و زثو بةپثي ئاص

بريتـی بــوو لــة کؤمةصـثک بابــةيت بــاو و ذوخسـاری جــوان و پشــتةوةيان بــة    

گرامی  ۱۶صثندرابوو. سکةی ئةو سةردةمة لةسةر ـچوارگؤشةيةکي ناوةستايانة شةق

ـ   ـ »ئثـژة «ای ذةش و ـستانداردی نةگؤذ دادةذثژرا و لة ناوچـةکاين دةري اری ـدا ک

يةکی کـة   می بؤ وةبةرچاو دةگريا، بةتايبةت سکةيةکي شةشپثدةکرا و نرخثکی کة

                                                            

  پرؤپؤنتيس. -١
 ».بةرنةهر «، بة ئارامی سووريا -٢
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وا بثتة بةرچاو کة بؤچـوون و   وةک وردة و دراوي ناسةرةکی دةوری دةگثذا. ذةنگة

ســی ؤزيکيی ک»زثــذزثو«بريؤکــةی ئــابووريي ســةبارةت بــة ســکةی تثکــةآلوي 

ذاکثشـترين   سـةرنج «توثژينةوةيةکي دصگر بث، چونکة ئةم چةشنة دراوانة وةکـوو  

  .١داندراون» سکةی هةر قؤناغ و وآلتثک

يـش سـکةی   »سؤالمپسـاک «دا، شاری  زايني لة ماوةی سةدةی پثنجةمي پثش

ی شارةکة دگرام و هةر تايبةيت خو ۲۵/۱۵کانزای تثکةصةی زثذزثوی لثداوة و کثشی 

گرام  ۴۰/۸خةوشی عةيارچاکی زثذ لثدراوة و  دا سکةيةکي بث بووة. لة سةدةی چوارةم

دا   گـرام  ۳۵/۸و  ۳۳/۸لة مابـةيين  » دةريک«کردةوة کثشی  ئةگةرچی بة قورس بووة.

سةروخواری دةکرد، بةآلم گومانثکي وای تثدا نيية کة ئةم کارة بـة مةبةسـيت خـؤ    

سی. تؤزثک قورس بوونی ئةم سـکةية،  ؤذثکخسنت بووة لةگةص نرخاندين المپساک

لثـدرانی دراو و زثـدةباييی داسـةپاوی    دةيتواين هاوسةنگی لـة نثـوان خـةرجی    

دا،  ی مريهةرمثـةکان ۳۶۲دا بةدی بثنـث. لـة جةنگـةی ذاپـةذيين ساصـي       دةسةآلت

س، ؤی ذثبةری جووآلنةوةکة، لةسةر سکةی زثذی المپساک»ئؤرؤنتثس«ذوخساری 

  گومان خؤی حوکمي بة سةردا دةکرد، خؤی نواند. واتة ئةو شارةی کة بث

  
  ستانداردی کثشی سکان پثوةري

  پـاش ساصـي   هةروةک بؤمان دةرکةوت، سکةی تازةی دةريـک، داريـووش  

وگـؤذی   دا دةکةوثتة پثش پثداچوونـةوة و ئـاص   پ.ز. برةوی پثدا و لة ذاسيت ی۵۱۵

تازةی پثوةر و پثوانةناسی. بةصگةنامةکاين شوثنةوارناسی ذوونی دةکةنةوة کة ئةم 

کراوة و ناوی ئـةم سـکةية بـة يؤنـاين      دا پادشايةتيي داريووشکارة لة ذؤژگاری 

کةونارا اليان واية ئةم ناوة  بووة. بة گشتی جةماوةری يؤنانی» داريکؤس ستاتثر«

                                                            

1-K.Regling, "Der griechische Goldschatz von Prinkipo", Zeitschrift für 

Numismatik XL1 (1931).30. 
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. لثرةدا پثويستة باسی بؤچوونثکي ١بة مةبةسيت ذثزگرتين داهثنةرةکةی، داندراوة

بؤ ئةو ناوةی سةرةوة بکةين. هثندثک اليان واية وشـةکة   ذاکثشی جثگرةوة سةرنج

بة واتای » داريکا«سةر ذةنگدانةوةی زماين پارسيي کةوناراية و بة ذةگةز دةچثتةوة 

دا کة ذووداونامةيةکي پثويست بة دةسـتةوة   . ئةم بريؤکةية لة کاتثک٢»سکةی زثذ«

دا وةکوو بؤچـوونثکی   ینيية، کارثکي داهثنةرانة بووة و ئثستاش بة باری زمانناس

  .٣جةختثکي ئةوتؤشی لةسةر ناکرثتةوةدروست خؤی دةنوثنث، ئةگةرچی 

واديـارة ئـةو    هةتا ئةو جثيةی کة سةبارةتة بة پثوانةناسـينی داريـووش،  

  هثناين ذثبـازثکی يةکپارچـةدا بـؤ ئيمپراتـؤری خـؤی و      پادشاية لة ذةويت بةدی

سذينةوةی دراوی قةصب و پثهةآلبردين دصـخوازانةی  بؤ  چاک کردين شثوازی بابلی

بابلی، بـة شـوثن ئامـاجنثکي دووفليقانـةوة بـووة.         و نوث سةردةماين ئاشووری

  هةروةک دواتر تووشی دةبني بؤمان دةردةکةوث کـة کثشـی شـثکثل لـةم شـثوازة     

 خـؤی خـاوةين بايـةخثکی   گرام. ئةمـةش   ۴۰/۸کراوةدا گةيوةتة کثشی باوی  چاک

دا  . لة ذاسـتی لثکؤصينةوةی پثوانةناسينی ذؤژگاری هةخامةنشييةکانبنةذةتيية بؤ 

پـثش ئـةم    کؤمةصثک دياردة و نيشانة بة دةستةوةن کة دةريدةخةن، ئثرانييـةکان 

کردووة. شثوازثک کة لةسةر بنةمای  چاکسازيية بة شثوازثکي تةواو جياواز کاريان

کراوةکةدا، لة پاص ئةو يةکانةی کة  ذؤيي نةک شثستی. لة نثو خشتة چاکةدةيانة د

وة، يةکةيةکی تازة و ورد و باريکی ئثـراين بـة نـاوي    وويان ئةستاندةبر لة بابل

                                                            

1-Harpocration and suidas, s.v. Sapeikós, together with the Scholiast on 

Aristophanes, Eccleziazusae, 602: "The darics are gold staters. They are called 
'darics' not, as most imagine, after Darius the fathet of Xerxes, but after another 
even more ancient king(!) " The popular view is vindicated by Schwyzer, p.9. 
2-A. Meillet, Grammaire du Vieux- perse (Paris, 1915). P. 67; followed by E. 

Herzfeld (1938). P. 416. 
3-E.Benveniste, "Persica", Bull. Soc. Linguistique du Paris xxx (1929),59. 
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ـ ـامصي داريـوازی کـو شث وشوثن ذثراوة. ـاد کـزي» ١کةرشة« ـ  ةـووش ل ةی ـخشت

  دا نيشان دراوة.»۲«ژمارة 

دوو چةشنة دراون کـة لةسـةر تةتةصـة عيالمييـةکانی     » شثکثل«و » کةرشة«

کراين زثو کةوتوونة گةذ. دواتر سکةی  ناويان نووسراوة و بؤ خةرج جةمشيد تةختی

ـ وايـة   پثـی  » گثرشثضـيچ «لثـدراوة، کـة   » کـةش  -سوو -پةن« ةم واژةيـة هـةر   ئ

نووسـةر الی  . ٢واتة ئةو سکةيةی کة پثنج يةکةی بايي بؤ داندراوة ،ية»پانچووکا«

و هـةم سـکةيةکي کـؤين    » دانةکـة «واية هةم دةتوانث لةگةص سکةی چوارگؤشـةی  

ئثرانيي بةرلة چاکسازی بثتةوة کة بةپثی شـثوازی دةيانـة دامـةزرابوو. ئـةويش     

نةگةيوةتة شاين پثنج يةکةی شثوازی  ي بابلیبةگوثرةی ئةم گرميانةيةی کة شثکثل

بـةآلم   ؛يةکتر دةخوثنثتـةوة  رکؤنباوتر، بةصکوو لةگةص چوارپثنجةمی يةکةی کؤنت

ديسانيش هةتا وةختايةک کة بةصگةنامةی تازةتر دةربارةی زاراوةکاين پثشـووی  

زةوة ـارثـة پـبة ـة کـويستـة پثـةوةيـرانـازکـةم سـث، ئـپثوانةناسی پةيدا دةب

  چاويان لث بکرث.

تثچوونثک بةرثتةوة  هةرچؤنثک بث دةبث ئةم باسةی سةرةوة هةر چةشنة ذث

  شثکثل وةکـوو سـکةی ذاسـتينةی زثـو بووبـث.      دا پاش کة لة سةردةمي داريووش

گةلثک دواتر وةکوو درامخای يؤناين داندرا و » زوز« ئارامی بؤتة نيو شثکثل کة بة

بـةآلم   ؛دا وةکوو هثما بؤ ناوي درامخـا خـؤی نوانـد    وردةوردة لة زماين پةهلةوی

وثناچث نيو شثکثل لة زماين پارسيي کةونارادا ناوثکی بـؤ دانـدرابث. بـةگوثرةی    

يـةکی   هةشـت  ية کة»دانةکة«سووکترين کثش، يةکةی  جةمشيد ةتةصةکاين تةختیت

ذةنگة ئةم سکةيةش هةر سةر بة شثوازی گرام بووبث.  ۰۵/۱ل هاتؤتةوة و دةبث ثشثک

 لة زماين يؤنانييکؤنباوی ئثراين بث و دواتر ناوي کوثر بؤتةوة. هةر ئةم وشةية 

                                                            

  شثکثل بوونة کةرشةيةک. ۱۰هةر  -١
2-Cameron and Gershevitch(1965), pp. 183- 4. 
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ناسراوة و دواتر بؤتة نـاوي  » دانةکث«دا سةری هةصداوةتةوة و بة  ذؤژگاری هثلثنی

نگثکی زثو بووة کة ةدا ئةم سکةية پةر یذاست گرام). لة ۷۱/۰ي يؤناين (»لؤئؤب«باوي 

ی فارسيي نـوث بـؤ   »دانگ«يةکی درامخا داندراوة. جا هةر لثرةوة وشةی  بة شةش

، وشـةی  . بةپثی بؤچوونی فةرهةنگنووساين دواتری يؤنـانی بؤتة باويةک  شةش

دا،  زايـني  ی پـثش ۳۵۰، لة سةردةمي هةخامةنشي و دةوروبـةری ساصـی   »دانةکث«

. ئةوةی ذاسـتی بـث   ١کردووة دا قسةی لث»يکاپثرس«لة کتثبی  يمثيیک ثراکليدثسیه

و دةگةذثتـةوة   ٢کة پثی واية ئةمة سکةيةکی ئثراين بووة» پؤلووکس«لثدوانةکاين 

دةصـث   چونکة هةر ئةم پؤلووکسـة  بؤ ذؤژگاری هرياکليدثس، هةصةيةکی ديرؤکيية،

  ناوی سکةيةک بووة کة خراوةتة دةمی مردؤوة. واديارة ئةم لثکدانةوانـة » دانةکث«

» کاليمــاخووس«پــارثزراون و لةگــةص هثنــدثک بــاس و بابــةيت  هةصــکةوت بــة

 یکة داب. ئةگةرچی تاکوو ئثستا هةتا ئةندازةيةکي باش ذوون بؤتةوة ٣تثکبةستراون

و تةنانـةت   حکوومـةيت پارتـةکان  لـة سـةردةمي   » ل شـارؤن ؤئؤب«انةی يهثلثني

درامخـا   کـراوة  کة کـاری  پـث  . سکةيةکي ئةو زةماني٤ئةجنام دراوة دا ساسانييةکان

لةم پةيوةندييةدا » دانةکث«(درةم) بووة. دژوارة ئةگةر بثتوو المان وابث ناوهثناين 

  بث. يدثسدةکرث سةر بة دةقي کؤن و سةرةکيي هثراکل

                                                            
1-Hesychius, S.V. Savakj. 
2-Pollux IX. 82. 
3-Ed. Pfeiffer, II, Fr.278. 

٤- JRAS،۱۹۷۰،۱۵۷ئةم بؤچوونةيان بة ذاسـت دانـاوة.    . کةندةوکؤژة تازةکان لة هةمةدان
هةروةها ». گةذان و پشکنينةکاين گؤذستانی جةغزی سةنگةشثر« بذ: مةسعوود ئازةرنووش

(هةصةچن)، ذاپؤرتةکاين سثهةمني کؤبوونةوةی ساآلنةی لثکؤصـينةوةکاين   بذ: ف. باقرزادة
؛ توثژينــةوةکان ۹-۸و وثنــةکان  ۵۵)، ل ۱۳۵۴=  ۱۹۷۵،(تــاران شوثنةوارناســی لــة ئثــران

)، لـة ماليـان، بـذ:    ۱۹۷۸ثکؤصينةوةکاين ئـةفغان، ( ؛ ل۵)، ۱۹۷۸، (»مةک داوص«  قةندةهار
، سـکةکان و گؤذةکـاين   ۲کؤژينةوةکاين گردی ماليـان، بةشـی   «، »بالسثر جةک مارتني«

  . ۱۹۷۸ ،(۸۷-۹۰( XVI، ئثران )»۱۹۷۶، (و ساسانييةکان پارتةکان
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ية، کة ديـارة بـة   »حالووروو« بچووکترين کثشی تؤمارکراوي هةخامةنشی

ة. جثگا و کثشی ذاسـت و  »لرح«و ئارامي کة  ذةگةز دةچثتةوة سةر شثوةی ئةکةدی

واية کـة  ئاشوورناسان اليان دروستی ئةم دراوة، لة خشتةدا هةروا قذةی لةسةرة. 

کةچی ئةو پاپريووسانةی  ؛١حالووروو (خالووروو) لة سةرةتادا دةيةکی شثکثل بووة

کة بة خةتی ئارامی نووسراون، باسی سث سکة دةکةن کة خةرج کراون و بريتني لة: 

دا کثشی بيسـتی   ی کؤتاييذيز(خلرن). ئةم دراوة لة » حلرن«و » شثکثل«، »کةرشة«

شـثکثل بـووة.   يـةکی   چـل » hir«، »هؤفتيزثر«ندين . بةپثی هةصسةنگا٢بؤ داندراوة

حلرن بةرامبـةر بـووة لةگـةص     ۵ثک و »زوز«حلرن بؤتة نيو شثکثل يان  ۲۰کةواية 

چارةيـة وثچـووة و عـةقص دةيبـذث، ئةگـةرچی بةصـگةکان        يةک. ئةم ذث»دانةکث«

  بگريث.وةر لثهثشتاش بؤ ئةوة نابن کة ئاکام و ئةجناميان 

بة پثوةری سـتانداردی کـثش لـة سـةردةمي     سةی سةرةوة سةبارةت ئةم با

ئةستوورة بةو سةرچاوانةی کـة بـة چةنـد زمانثـک      دا، زؤربةی پشت هةخامةنشی

کراوةتـة   بةپثی پثوةری داريـووش » تاالن«نووسراون. ئةو بةصگةنامةيةی کة دةصث 

 ي بـابلی »تاالن«)؛ نووسةر الی واية ۸۹ثهةم، (کتثبی س ستاندارد، قسةی هثرؤدؤتة

. دةکرث وای ئووبؤیمينای  ۷۰بةرامبةر بووة لةگةص  دا لة زةماين هةخامةنشييةکان

پثـوةری  » ئووبـؤی مينـای  «لثکبدةينةوة کة مةبةسيت مثژوونووسی يؤنـاين لـة   

 و لـة  ٣گـرام بووبـث   ۴۳۲م يةکة دراوييـة  ئاتثنيي ذؤژگاري خؤی بووبث. ذةنگة ئة

). ئةگةرچی ئةم قةبآلندنة ۴۳۲×۷۰(= گرام ۳۰۲۴۰دا هةر تاالنثکي بابلی بووبثتة  ئاکام
                                                            

1-CAD Hpp,47-8. 

2-A.Cowley, Aramic papyri of the fifth century B.C (Oxford, 1923), pp. 46, 

132; E.G. kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic papyri (New Haven, Conn. 
1953), p. 205; Charles -F. Jean and J.Hoftijzer Dictionnaire des Inscriptions 
sémitiques de L’ouest, p.90. 
3-Herbert A.Cahn, "Etalons monétaires on Asie-Mineuer  Jusqu’au Ve siècle". 

Congresso internazionale di numismatica, Roma 11-16 settembre 1961,II,Atti 
(Rome, 1965), pp. 19-23. 
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هةتا ئةمـذؤ بـة    کثشی شثکثل لةوة بة سووکتر دادةنث کة بگةنة ئةو دةريکانةی کة

نةی کة لة خشتةی گرام دثتةوة و ئةو کثشا ۴۰/۸ن. هةر چؤنثک بث شثکثل چاکي ماو

. ئةو کةسانةی بـة  ١دا نووسراون، لة اليةن توثژةراين تازةوة قبووص کراون۲ژمارة 

ـ   دا دةقی هثرؤدؤت مينـا کـةمتر    ۷۰ ی لـة ؤچوونةوة و اليان واية دةبث مينـای ئووب

گومـان قسـةکةيان    وةبةرچاو بگريث و کةوتوونة ژثر باندؤری پثوانةناسـی، بـث  

ي وتـاردةردا خـؤی   »ئاليـان «. هةر ئـةم مةبةسـتة لـة گوتـةکاين     ٢پاشچؤتةوة 

؛ ٣مينـای ئـاتيکی يؤنـاين هاتؤتـةوة     ۷۲دةبينثتةوة کة دةصث تاالين بابلی لةگةص 

يـان   ؛مينای دابةزيوی سةردةمي دواترة هةصبةت ئةگةر المان وابث کة ئةو مةبةسيت

بة پثوةری قورسـايي و کثشـی شـثری    ذةنگة پةيوةندی هةبث بة تاالين سووکتر، 

  ). ۴۳۲×۷۲=۳۱۱۰۴ئابيدؤس و ئاوا حيساب بکرث: (

پثويستة ئةم نرخانةی کـة وةکـوو گرميانـة بـؤ تـاالن و مينـا و شـثکثلی        

وةبةرچاو گرياون، لةگةص بةصـگةنامةکاين شوثنةوارناسـی بـةراورد     هةخامةنشی

دا تؤمار کراون. ئةمانة ۳  لة خشتةی ژمارة بکرثن کة کثشةکانيان تثدا نووسراوة و

. ٤بةشی زؤريان لة پثوةری گرميانةيي کةمترن، بةآلم زؤربةيان سواون و شـپذثون 

ذةنگة بـؤ  ذووين باسی ئةو کثش و يةکانة ناکةن،  لةو شوثنانةی کة تةتةصةکان بة

لةم  کاری تايبةت وةبةرچاو گريابن و کثشثکی تايبةتيان بؤ سکة و کةستةک دانابث.

دا هةية جثگای سـةرجنن. يـةکيان    پثرستان ناويان لة ذوانگةيةوة دوو لةوانةی کة

تر ة و ئةوي»لثنينگراد« کة ئثستا لةة »کرمان«قووچةکي  سةنگة تةرازوو يان هةمان 
                                                            

1-K. Regling, "Darsikos und kroiseios". 

2-e.g. 78 minae, by C.Hude (ed), Herodoti Historiae (Oxford, 1951). The 

contrary vieux was taken by W.W. How and J. Wells, A Commentary on 
Herodotus (Oxford, 1928), p. 281. 
3-Varia Historia, 1.22. 

4-kent, Old Persian Grammar,pp. 114 and 157 with earlies references; his 

"Weight a" is no. 1 in our table; his "Weight c" is No 2; his "Weight d" is no. 
3.Unlike Schmidt, kent did not discuss the Babylonian and Flamite texts. 
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شثری ئابيدؤسة. قووچةکي کرمان پثوةری لةسةر نةنووسراوة و  سةنگة تةرازووی

دوو شــثوازی  گرامــة. ۴۲۵/۲۲۲۲ ١پثوةيــة و داريووشــی تــةنيا نــاو و ســةرناوي

لثکدانةوةی ئةم ژمارانة بة دةستةوةن کة لةگةص ستانداردی باو يـةکتر ناگرنـةوة.   

گـرام کـة کثشـی     ۵۶/۵دا دابـةش بکـةين دةبثتـة    ۴۰۰ئةگةر ئةم ژمارةية بـة سـةر   

ة کـة کثشـی کرمـان بـؤ     کراوی سيگلؤسة. ذةنگة ئةم کارة لثمان ذوون بکاتةو چاک

» سـدةل وؤتر«پثداچوونةوة و چاوةدثری کردنی پاشةکةوتی زثو وةبةرچاو گرياوة. 

کرمان بةرامبـةر بـووة   سةنگة تةرازووی پثي واية کة  بؤچوونثکي جياوازی هةية و

کةرشةی کـةم   ۳بةآلم خةساربار بووة و نيزيک  ؛گرام ۲۴۹۹کةرشة، واتة  ۳۰لةگةص 

ةپثچةوانةی ذوانگةی ئةو کةسانةية کة پثيان وايـة وثنـة   کردووة. ئةم بؤچوونة ب

  .٢کرمان نيشانةی خةسارةتثکی ئةوتؤيان پثوة ديار نيية سةنگةچاپ کراوةکاين 

ة، ئـةويش  »داردانثـل « ساز کراوة و لـة » مزقةآليي«لة  شثری ئابيدؤس کة

اين کثشـةيان  جثگةی سةرجنة و بة ئارامي لةسةری نووسراوة کـة واتـای وشـةک   

ذةنگـة لـة    stry. وشـةی گرانـی   )sprn l-qbl stry zy ksp(لةسةرة و بريتني لة: 

ی يؤناين خوازرابثتةوة کة لة ذؤژهةآلت بة شثوةيةکي بةربآلو بؤ »atatjp«وشةی 

ناوي چوار درامخاييی ئاتثين دةکار کراوة. وثشدةچث واژةيةکي سامی بث بة واتای 

ئةگةر بثتوو نووسراوةکة شياوی بةآلم  ؛ ان شتثکی تري» عةيارناسان«، »قاصکةران«

بؤ کثشةراين زثـو لـةبارتر بـث،    ناوي عةيارناسان بث يان وةکوو زياتر وثدةچث 

هةصدةکذث،  ئاکامثکی ناچيزةی لثگومانةکان لةسةر وةرگثذاين دثذة ئارامييةکة، 

سةرلةنوث  بةتايبةت کة دةماهنةوث بزانني کثشةکة چلؤنی کار پثکراوة. کثشانةوةی

                                                            

1-kent,p. 157 "Weight b" is No. 4 in Table III , below. 

2-A.V. William Jackson, "Textual nots on the Old Persian Inseriptions", JAOS 

XXVII (1906), 190- 4; idem, Persia past and present (New York, 1909), pp.  
181-4. 
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. ئةگةرچی دةبث هاوسةنگی تاالنثکي بابليمان لةبةرچاو بث ١گرام دةخاتةذوو ۸۰۸/۳۱

٪ قورسترة. ذةنگة ئةم جياوازيية سةبارةت بـث بـة   ۵گرام)، بةآلم واديارة  ۲۴۰/۳۰(

خةرجی پاآلوتنةوة و لثدرانةوةی سکةی زثوی دةرةکی، بةتايبـةت ذةنگـة سـکةی    

و هةم شثری ئابيدؤس دةکرث بؤ  کرمان قووچةکةی يؤناين. جا کةواية هةم سةنگي

  کارپثکرانی تايبةت وةبةرچاو گريابن. 

گةورة دةسـيت تثـوةردا و چـاکی     بةو چةشنةی کة داريووشی شثوازی بابلی

ری کـثش و لثـدانی   لة بوا کرد، بوو بة بنةمای سةرةکيي پثوانةکاين هةخامةنشی

سکةدا. ذةنگة ئةم پثداچوونةوةية بگةذثتةوة سةر شثوازثکی کؤنی کثشـی ئثـراين   

کةونارا کة هثشتا پةردةی نةناسراين بة سةردا کثشراوة. پثوةرةکـاين درثژايـي،   

بةآلم هثندثک زاراوةی ئثرانيش مةودا و قةبارةش لةگةص گةآلصةی بابلی ذثک کراون، 

پثـی   صيان لةسةر کثشراوة. لةم ذةوتـةدا جاروبـارة شـوثن   يةک ئؤبا ةچةند يةک بؤ

گةآلصةيةکی ذاستةقينةی دابةشينی دةدةيي وةبةرچاو دث. ئةم سيستمي گةز کردن و 

بـرةوی   دا وبـةريين ئيمپراتـؤريي ئثـران    کثشانة کة لة سةرتاسةری هةرمثي پـان 

شـاين حکوومـةتانی   هةبوو، شوثنثکی زؤری کردؤتـة سـةر شـثوازی پثـوان و کث    

ة نثو مثـژووی پادشـايةتيي هثلثنـی و    لو گةلثک دواتر  ، بةتايبةت ئاتثنيؤنانی

  دا ذةنگی داوةتةوة. دنيای کؤن

  
  يةکةکاين پثواين مةودا و درثژايي

 ئثمة هيچ شتثکي ئةوتؤ سةبارةت بة شثوازةکاين پثوان و کثشانی ئثرانـی «

بةتايبةت سةبارةتة بة » نيالندثر«ئةم ذستةيةی  ٢»نازانني. سةردةمی هةخامةنشی

دا زؤر ذةشـبينانة   نيگای يةکـةم  ذةنگة لة ، کةيةکةی پثوانی درثژايي لة پاسارگاد

                                                            

1-Mitchell (1973). 

2-Carl Nylander, Ionians in Pasargadae, P.69. 
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دواوة بـث.  ی زيـاتری بـة   يبنوثنث. لثکؤصينةوةی پتـر، نـةيتوانيوة بـةرچاوذوون   

و ديـواری نثژگـةی کـوورووش    لة جةنگةی توثژينةوةدا لـة پاسـةنگ   » نيالندثر«

 .١ةميليميتر ۵۱۵يتر و نيوباصيش يمميل ۳۴۵گةيشتة ئةم ئاکامة کة فووتثک نيزيکة لة 

گـةيوة و   پثـی  جةمشـيد  لة تةختی» ذان«ئةم ئاکامة زؤر نيزيکة لةو ئةجنامةی کة 

دا، ذثـژةی   داناوة. لة تـةواوی شـثوازةکاين هاوچـةرخ    ميليميتر ۳۴۷-۸فووتی بة 

  داندراوة. ۲:۳اص بة بواين فووت و نيوثن

هاتنةوةيةکي جثی سةرجنة کة لةگـةص يةکـةی کثشـان و     ئةم مةبةستة ذثک

بـة شـثوة و شـثوازثکی     تـوثژةران رد يةکتر دةگرثتةوة و زؤربـةی  ؤپثوانی ئاکسف

 ۲۰۷۰بـآلوي   باسکی لثـک نثوان داناوة. بةژنة پةيکةرةکة هی پياوثکة کة  يؤنانييان

ميليميتريـان وةک هةصـةبذان    ۳۴۵. وا وثدةچث کة هةر بابؤصةباسـکثکی  ةميليميتر

  ميليميتر بووبث. ۵/۵۱۷دةصثن 

ـ   ،سـاميية  ئةم بةژنةپةيکةرة مةذمةذة هثندثک اليان واية ی ةئةگـةرچی يةک

بةرلة دةسپثکی » سامؤس«گرياون، بةآلم  کؤن پثک ةص يةکةکاين ميسریپثواين لةگ

حکوومـةتيان بـة سـةردا دةکـرد و دةبـث       ، هةخامةنشـی شةذةکانی لةگةص ئثران

» نيالنـدثر «پثوةرةکاين کوورووش لةوث بذةويان ئةستاندبث. لة اليـةکی تـرةوة   

و  ئةمةی بة بةصگةيةک دةزاين بؤ قبووص کردين ستانداردی ليديايی هةم لة پاسارگاد

  ئييؤنيية. هةم لة

پثوةرثکی ديکة کة بؤ پثوانی ئةم پةيکـةرة داتاشـراوة وةبـةرچاو گـرياوة،     

ونة دةبث ميليميتر. ئةم شثوةی گؤذان و پثوةچو ۲۹۶فووتثکي ئاتثنيية و بريتيية لة 

و  ) لـة سـامؤس  ئاماژة بث بـة داسـةپني و بـرةوی پثوةرکـانی ئـاتيکی (ئـاتثنی      

. شايانی باسة کة ئةم دا دةگةذثتةوة بؤ جةنگةی چاکسازی لة بواری دراوی يؤنانی

                                                            

  هةر باسک يان باصثک بة گةزثک داندراوة. نيوباسک يان نيوباص نيوگةزة، (زةرع).و. -١
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کـة دةبـوو    پةيکةرة بؤتة کؤسپثک لةسةر ذثگای پثوةرةکانی ديکةی هةخامةنشـی 

  گريابا. خثرايةکی بةری پث

 ، دةبـث بصـثم کـة شـثوازی    ئةوةندةی کة سةبارةتة بة گةز و پثوةری بابلی

يةکـةکان    و ناکرث هيچکام لة ١لثکدانةکان پثچ و گةوةی زؤريان تثداية فرةچةشنی

ی پثوانـةوة،  بةصگةکاين هةخامةنشييةوة هةبث. لة بابـةت يةکـة  بة پةيوةندييان 

و نيوباصثک بة  ميليميتر ۳۳۰فووتثک بة  توثژةران هةموويان لةسةر ئةمة کؤکن کة

لثکؤصينةوة بث لةسةر پثوة بوو کة خةريکی » لثمان هةوپت«داندراوة.  ميليميتر ۴۹۵

ژةی پثکردبوو. ) ئاما۱۷۸(کتثبی يةکةم،  کة هثرؤدؤت» مريي«نيوبالثکی گةورةتری 

دا  يتر دابنث و لة ئاکاميمميل ۲۳/۵۵۱ئةم زانا ئاصمانيية لثبذابوو کة هةر نيوباصثک بة 

» دانـژان  -ووتيوور«. لة اليةکي ديکةوة ٢ميليميتر خبوثنثتةوة ۳۶۷هةر فووتثک بة 

دذدؤنگ و دوودص بوو. بةآلم تةواو » مريی«ثوةرثکی ئةوتؤی پسةبارةت بة هةبووين 

) بـؤ پثـژراين   تی ئةندازةی بابلی (و لة ذاسيت پثـوةری هةخامةنشـی  کاتثک کة دي

کـةچی ئـةو    ،خشتةی ديواری خانووبةران لةگةص فوويت بـاوي سـةردةم دثتـةوة   

تةرکی ژوورةکان گرياون هةتا نيوگةز درثـژ بوونـةوة، بؤچـوونثکی     خشتانةی لة

ؤ وةستاکاران خؤش دةکرد هةتا ذثگای بة ئاراوة. ئةم شثوةية يذاکثشی هثنا سةرنج

چوارچثوةی نژيارةکانيان بثتـة   ٣»ذاد«گؤذی  بة ژماردنی خشتةکان و بةبث هثنانة

بوونـةوة   دةسيت و ذثکيان خبةن. ئةوةی ذاستی بث خشتةکان پاش پثژران و وشـک 

هثندثک وثک هاتوون، بةآلم بةو قوذةی کة بؤيان ذاخراوة و نثوانی پذ کردوونةوة، 

  ونةوة.ناذثکی ذةوي

ـ وةختايةک لة ئةندازةی پانـايي و درثژاي » هثس« ي خشـيت کؤشـکةکاين   ي

ةهثنانةوة و بة مةبةسـيت دؤزينـةوةی   گخورد بؤتةوة، کةوتؤتة بةص هةخامةنشی
                                                            

1-Thureau- Dangin (1921), p.127. 
2-Lehman (-Haupt), (1889), p.198. 
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ئامرازةکانی پثوان پةرةی بة باسةکة داوة. ئةو لةم ذثگايـةوة ذووين کـردةوة کـة    

زؤر لةو کةرةسانة  لة شووش داريووش ين کؤشکي ئاپادانایئةندازة يان پثوةرةکا

يان پث ساز کراوة. ئةندازةي خشتةکاين کؤشکي »شائوور«گةورةتر بوون کة کؤشکي 

ميليميتر دابةزيون، کةچی ئةم توثژةرة لـة   ۶/۳۲۳ميليميترةوة بؤ  ۳۳۰شائوور لة 

ميليميتـرة. نيوباصـي    ۴/۳۵۹ناوةنـدی کـة    اتة ئةندازةيةکی مامکؤشکي شووش دةگ

، بـةآلم  ةتـر يميليم ۴۹۵ميليميتـر و شـوثين دووهـةم     ۵۳۸پثوةری کؤشکي يةکـةم  

هاتين خشتةکانيشيان خبرثتة سـةر، چونکـة ذةنگـة     پثويستة ئةمانة ذثژةی وثک

بـذين   خشتبةآلم ئةوةندة قوذةی بؤ الةبةکان بةوردی ئةندازةيان گريابث، قخودی 

تثيان پةستثوتراوة دةکرث وا نةبث. ئةم حيساباتة دةيهةويست پرسی ناهاوزةماين 

دةربـارةی فـووتی   » لثمـان هـةوپت  «خباتة بةرچاو، بةآلم خؤی لة قةبآلندنةکةی 

  ، نيزيک بؤوة.و فوويت باوي بابلی »مريي«

کـورتی و درثژيـي ئـةو خشـتانةی کـة ديـواری       کردنةوةی  بؤ تاقی» هثس«

بةردينانـةی   کؤشکانيان پثهةصچندراوة و لة تةرکی ژوورةکان گرياون، ئةو تةتةصة

پثکةوة هةصسةنگاندن کة وةک دةقـي بريةوةريـي دانـدران و سـازکراين کؤشـکان      

 ۳۳۶سةری دةگةيشتة  شووش گةورة لة دؤزراونةوة. تةتةصة عيالمييةکةی داريووشی

نيزيک دةبؤوة. کاتثک ئـةم ئةزموونـة لةگـةص     ی بابلی»باو«ميليميتر و لة فووتی 

خانـة يـان    تةتةصـةی بناغـةداناين حـةرةم   چةند بةصگةنامةيةکی ديکـةی وةکـوو   

 ۵۴۳تـا   ۵۱۵، ئةجنام درا، کوريت و درثـژی لـة   ي خةشايارشا»دثو«بةردةنووسی 

ميليميترةوة تووشی گؤذان بوون، بةآلم ئةگةر سـةرجةم لثکيبدةينـةوة ئةوپـةذی    

ميليميتر دةذؤيي. لثرةدا ئـةم ئةندازانـة دةکـرا لةگـةص نيوباصـي       ۵۲۳سةری هةتا 

کوورووش پثکةوة بةراورد بکرثن، بةآلم بؤ دؤزينةوةی ستاندارثکي ذثک و تةواوي 

 ۳۳۰تاييش زؤر جاران فووتيـان بـة   سةقامگري يةکتر ناگرنةوة. نووسةراين سةرة

وپـؤی تثکتةنـدراوی    ئةگةرچی تان ؛»نةخشی ذؤستةم«بؤ وثنة لة  ميليميتر داناوة.
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بةوردی ناکرث مثژووی بؤ دياری بکرث. هثس بة گومانةوة گةيشتة ئةم ئاکامة کـة  

پتـر و نةناسـراوترن    دا پثوةرةکاين گةز و پثوان لة سـةردةمي هةخامةنشـييةکان  

  .١دا بةدی بث لةوةی کة بکرث پةيوةندييةکی  پتةويان لة مابةينی

دوای پثداچوونـةوة و پثـواين چةنـد شـوثنثکی      ٢»فؤذ«ئةو ئةندازانةی کة 

وةدةسـيت هثنـاون،    جةمشـيد  لة تـةختی  و کؤشکی داريووش کؤشکی خةشايارشا

ميليميتـری   ۳/۳۴۷دةريدةخةن کة يةکةيةکی زؤر گرينگ بؤ وةسـتاکاران فـووتثکي   

گرياوة.  وميليميتری بؤ وةبةرچا ۸۷بووة و چواريةکی بؤتة گةآلی دارةخورمايةک و 

» نيالندثر«ئةم ئةندازانةی کة لثرة وةدةست هاتبوون، زؤر لةوانة نيزيک بوون کة 

دؤزيبوونييةوة. هةروةها زؤر لةو ئةندازانة وردتر و ذثکتر بـوون کـة    لة پاسارگاد

چونکـة تـةواوي ئـةم     ٣وةکوو پثشنيار هثنابوونييـة گـؤذ.  » . کرثفتثرئثف«پثشتر 

جةمشـيد يـةکتر    کةم لةگةص سـةردةمي سـازکرانی سـةکؤی تـةختی     النی ئةندازانة

کةواية ذةنگة کؤنتر بن لة ذثکةوت و زةمـاين چاکسـازيي پثـوةری     ،وثننةوةدةخ

کثشان و پثواين داريووش. هةر بؤيـة نـاتوانن ئـةو ئةگـةرة بةرنـةوة پـاش کـة        

بـؤ ئامـاجنی ذةمسـي     ميليميتـری  ۳۳۰، بةتايبةت فووتی يةکةکانی پثواين بابلی

کةم  سةبارةت بة شثکثلی بابلی، النی گرياوة، هةروةک چؤن ئةم کارةوةر لثکةلکيان 

نثـو خـاکي سـةرةکيي      دا وايـة، بـةآلم ئـةم مةبةسـتة لـة      لة هثندثک قؤناخـان 

  دا بة ذاست دةرناچث. هةخامةنشی

کةونارا و يةکةی  ي ئثرانیيئةوةی ذاستی بث لة  نثوان يةکةی پثوانی درثژاي

ونة نثوان و يـةکتر گرتنـةوةيان بـة    پثوانی مةودادا، چةند يةکةيةکي يؤناين دةکة

هاسانی دثتة بةرچاو، چونکة بؤمان دةرکةوتووة کـة چـؤن ئةنـدازةی ئثـراين و     

دا بذوانينـة   يؤناين دةچنةوة سةر بنج و بناوانثـک. ئةگـةر بـة اليـةنثکي گشـتی     
                                                            

1-Hesse (1972).p.239. 

2-Roaf (1978).p.68. 

3- Persepolis Rekonstrukionen (Betlin, 1971), pp. 29-32. 
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وون فاتؤم بةرامبةر ب ۱۰۰فووت يان  ۶۰۰بؤمان دةردةکةوث کة  ، شثوازةکاين يؤنانی

ومةرجی خؤجثيي گؤذانيان  فووت و ئثستاد بةپثی هةل ثک. کةواية»دئثستا«لةگةص 

ميليميتـر وةبـةرچاو بگـرين،     ۲۹۶هاتووة. کاتثـک فـوويت ئاتيـک بـة     بة سةردا 

  )۶(کتثبـی دووهـةم،    ميتر. جگـة لةمـةش، هثـرؤدؤت    ۶/۱۷۷ثک دةبثتة »دئثستا«

ي پثوةری بةناوبانگي ئثرانی، کة »پاراسةنگ« بةئاشکرا ئؤباصي لةسةر دةکثشث کة

 ئثسـتاد  ۳۰ئةمذؤی لثکةوتؤتـةوة، لةگـةص    ١ی»فةرسةنگي«مةودای پث پثوراوة و 

کيلـؤميتر يـان وةک    ۳۳/۵هاتؤتـةوة. کةوايـة هـةر پاراسـةنگثک دةبثتـة       (ستاد)

دا  مايل. وةک باوة دةصثن سپای پيـادة لـة هـةر کاتـةژمثرثک     ۳/۳ئينگليسی دةصثن 

بدةينــةوة مةبةســتةکة يويــةتی پاراســةنگثک ذثگــا ببــذث و ئةگــةر ورد لثکتواني

هاوسةنگييةکی مةنتيقی تثدا وةبةرچاو دث. هةصبةت ئةگةر بثتوو يةکثک لةو فووتة 

ذؤژهةآليت وةبةرچاو بگرين کة پثشتر بامسان کردن، بؤمان دةردةکةوث درثژترانةی 

بـةم شـثوةية    .هـةبووة  کة ئثسـتادثکی درثژتـر و کةوايـة پاراسـةنگثکي ئـاواش     

 دا پةيوةندييةکی ذاستةوخؤ لة نثوان پاراسةنگ و شـثوازی گـةز و پثـوانی بـابلی    

کةچی تةماشا دةکةين کة ئةم بؤچوونة بةرةو هةصة و هةصدثرة، چونکة ؛ دةدؤزينةوة

 ۱۰دان و گوتی بةکردةوة ئةجنامی » مةننسها«کردنةوانةی کة  ئةو ئةزموون و تاقی

مايــل دةبثتــة  ۳ميتــر) و  ۱۶۰۹ئثســتاد بةرامبــةرة لةگــةص مــايلثکي ئينگليســی (

کرانةکـة   ميتر)، ئاکامثکي بةدةر لة ذثساية. بنـةمای حيسـاب   ۴۸۲۵پاراسةنگثک (

ذووی بؤچوونـةوة بـؤ ئثسـتاد و پاراسـةنگ     لـة  هةرچی بث، ئةو ئةندازانةی کة 

دا تـةنيا   ذاسـيت  کةواية لـة  ؛تثناپةذن» هانسمةن«داندراون، زؤر لةو حيساباتةی 

  ئاتيکة کة دةبثتة شادةماری قةبآلندين ئةم ئةندازةية.فووتی 

                                                            

 فةرسةخ، فةرسةق.و. -١



  کثش و قةبارةی سکةکانی هةخامةنشی/  ۷۷۶
 

) باسی يةکةيةکی ديکةی پثواين مةودا دةکا کة لة ۶(کتثبی دووهةم، هثرؤدؤت

واديـارة    ١.نگةئثستاد يان دوو پاراسة ۶۰و دةصث » شؤينث«پثی دةگوترث  دا يؤنانی

 -ووتيـوور  بـؤ بـةراورد دةبـث.    ی بابلی»بثروو«ئةم يةکةی ئةندازة گرتنة لةگةص 

ميتـر   ۹۷/۲کي بة ثشيهةر قام و يان قاميشة» کانوو« ۳۶۰۰» بثروو«الی واية  ٢دانژان

ـ ـميتر. نيـوةی ئـةم ئةندازةيـة ذثـک ل     ۱۰۶۹۲داناوة و گةيوةتة ئةندازةی  ةص ـةگ

قاميشی بابلی دثتـةوة.   ۱۸۰۰ميتر، کةواية لةگةص  ۵۳۴۶تةوة و دةبثتة پاراسةنگ دث

ک و يثتة خاصي هاوبةشی نثوان شثوازةکاين بابلی و ئاتکرة کة دة»قاميش«هةر ئةم 

کردنةکـةی هثـرؤدؤت . هـةر ئـةم      پثکيانةوة گرث دةدا و دةبثتة بناغـةی حيسـاب  

ميليميترة و دةبثتة  ۴۹۵ة ي بابلی ک»باو«ئةندازةية هاوسانة لةگةص شةش نيوباصي 

 ۲۹۷ميليميترة لةگةص ئةنـدازةی   ۲۹۶ة کفووتی ئاتيک. (جياوازيي فووتی ئاتيک  ۱۰

کةوايـة   ؛ حيسابی کردووة، ئةوةندة کةمة هةسيت پثنـاکرث » ميکائيل«ميليميتر کة 

ـ ـف ۱۸۰۰۰نيوباصي بـاوی بـابلی يـان     ۱۰۸۰۰دةکرث پاراسةنگثک بة  ی ئاتيـک  ـووت

). ئـةم  ۵ةواو يـةکتر دةخوثننـةوة (بـذ: خشـتةی     ـة تـئةندازةک دابندرث و هةردک

حيساب و لثکدانةوةية هةر تةنيا وردبينيی زانيارييةکانی هثرؤدؤت سـةبارةت بـة   

پثوةری کثشـان و   ئةندازةکاين ئثراين ناسةملثنث، بةصکوو ذوونيشی دةکاتةوة کة

مةنشـييةوة  بوون و سـةريان بـة شـثوازی هةخا   » سةربةخؤ«ک تةواو يپثواين ئات

نةبةستراوةتةوة؛ واتة هاوکات هةوصيان داوة کة بؤ ذاپةذاندين کاروباری بازرگانی 

لةگةص ئيمپراتؤرييةکی گرينگ، سيستم و شثوازی ذاستةوخؤی پثويسـتی خؤيـان   

بپارثزن. هةروةها شثوةی کار و توثژينةوةی ئثمة دةريدةخا کة هةر پاراسـةنگثکی  

ـ » بثروو«ةی نيو هةخامةنشی ة بـة يةکةيـةکي   ـهاتؤتةوة، جا کةواية ئاشکراية ک

                                                            

رديية. هةتا تةناف يان هةمان گوريسی کو» شؤينث«وةک لة دةقةکةدا نووسراوة واديارة  -١
 پةيدابووين يةکةی نوث لة وآليت ئثمةش پثواين زةوی بة گوريس باو بووة.و.

2-Thureau- Dangin (1921)P.133. 
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. لةم بابةتةوة، ئةم يةکةيةش دا ، داندراوة لة شثوازی بابلی وکووذی کةم تةواو و بث

  وپثکی کردووة و دارولةلةی بؤ داناوة. ذثک وةکوو ئةو پثوةرانة وابووة کة داريووش

و بةردانةی کة بة نيشانة چةقيون و مـةودايان پـث پثـواون،    دؤزرانةوةی ئة

دةکرث بايةخثکي زياتر بؤ سةملاندين ئةم بريوبؤچوونانـة خبةنـةذوو کـة لـةم     

بؤ دياری کردين مةودای شوثن و  بةردةنيشانةی ئاشووری بوارةدا هاتوونة ئاراوة.

کراوة کة  دا حاشای لث لة ذاسيت .١ذثگا، ذةنگة بکرث بة پثشينةی ئةم کارة دابندرث

(سـةنگ)ی  » Aθangs«دا لـة   فةرسةنگ (پاراسةنگ) بـة بـاری ذيشةناسـي   وشةی 

. خؤ ذاستة کة فةرسةنگ بة شـثوةيةکي ذوون باسـی   ٢پارسيي کةونارا کةوتؤتةوة

بـث، بـةآلم ديسـانيش دوور نييـة بچنـةوة سـةر       » سـةنگ «يةک ناکا کة »هثما«

ن بث کة هةتاکوو ئثستا هـيچ بةردةنيشـانةيةکي   . کةچی دةبث لة بريما٣ذةگةزثک

نةدؤزراوةتةوة کة بصثی بؤ پثوانی مةودا وةبةرچاو گرياوة و  ذؤژگاری هةخامةنشی

  هةبووين هثمای ئاوا جثگای گومانة. هةتا کاتثک شوثنةوارثکي ئةوتؤ نةديترثتةوة،

پثکـردووة لـة    ثـواين مـةودا کاريـان   بـؤ پ  پثوةرثکي ديکة کة هةخامةنشی

دا باسی کراوة کة سةر بة ئيمپراتؤريي هينديي  بةردةنووسثکي تازة دؤزراوةی ئارامی

مـةودای نثـوان   » هةصةچن«. بةپثی بؤچوونی ٤ي ئةفغانستان»المگان«ئاشؤکاية لة 

يـان  » قشـنت « ۲۰۰بؤتـة   ،) لـة سـووريا  ر (پاملرياؤئةم جثگاية هةتا دةگاتة تةدم

 ۱۹ي »کـةوان «کيلـؤميترة و کةوايـة هـةر     ۳۸۰۰و دةصث ئةمذؤ مـةودايان  » ٥کةوان«
                                                            

1-A.T. Olmsteae, History of Assyria (New York, 1923),pp.271,334 and 556. 
2-Rudinges Schmitt, "Medisches und Persisches Sprachgut bei Herodotus", 
ZDMG CLXXVII (1967),138. 
3-See further on the etymology of Frasang Gershevithch "Amber" p.213. 
4-A.Dupont - Sommer, "Ume nonvelle inscription araméenne d,Asoka trouvée 
dans la vallée de Lamgan (Afghanistan)", CRAI 1970,165-6. 

اوثژراوی کةوان لة وآليت ئثمـةش وةکـوو پثـوةر کـاری     زةماين خؤی مةودای تريثکی ه -٥
دا ئـةدةبياتی فارسـی ئـةم پثـوةرةی بؤخـؤی      »ئارةشی کةوانـدار «پثکراوة. لة ئةفسانةی 

بـةيانی تريثکـی هاويشـت و هـةتا جةنگـةی نيـوةذؤ        ئآرةش بةری«... دةستةبةر کردووة. 
لـة زةوی هةصـچةقی و ئــاوا سنــووری      بةذثوة بوو. تريةکة لة قةراغ ذووباری جةحيوون

  و.».و توورانی پث دياری کرا. ئثران
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کيلؤميتری بؤ وةبةرچاو گرياوة. ئةم نثوان و مةوداية لةگـةص وثسـتگةکاين مـريی    

پثکردوون، بةآلم ئةگةر بثتوو  ) ئاماژةی۵۳-۵۲(کتثبی پثنجةم،  دثتةوة کة هثرؤدؤت

ميتـری   ۵۳۳۰مزصةکان بة حيسـابی پاراسـةنگی    بةوردي پثدابچينةوة، مةودای جث

ئــةو  بــةآلم دةبــث ئةوةنــدةش بــزانني کــة لــة کليکييــة ؛کيلــؤميتر ۳/۲۳دةبثتــة 

حةسانةوانة هثندثکيان هةصـپذووزان و بـة شـثوةيةکي نائاسـايي و دةسـکرد       جث

، ئةگةر بةشـة  ي هةر مزصگةيةکيدرثژتر بوونةوة. کةواية مةودای ئاسايمةوداکان 

کيلؤميتر لةگـةص   ۱۹کيلؤميتر. مةودای  ۲۱تا  ۱۹دةرکةين، دةبثتة  لث بةرگومانةکةي

يةکتر دةگرثتةوة. ئةگةرچی جووآلن و ئـاژواين  » سؤمثر -پؤنت ودو«بؤچوونةکةی 

چوار يان پثنج پاراسةنگ بث،  دا دةکرث هثزثکي چةکدار بة باری بؤچوون و تثئؤری

بةآلم پثويستة مةودای نثوان شوثين حةسانةوة و بارگةخسـنت کـةمتر وةبـةرچاو    

لةبـةر   يترنـةکراو، ئـةو   بگريث؛ يةکيان لةبةر کارةسايت نةخوازراوي چـاوةذوان 

  ناوچةی سةخت و دابيين زثدةخؤراک و پثداويستييةکانی ذثگا.

ةر بث ئةگةر بةصگة و شانيکی سةملاوی زانياريدذوونکةرةوة و ذةنگة کارثکي 

لةگةص ئةو  مثژوويي سةبارةت بة يةکةی پثوانی مةودای سةردةمي هةخامةنشييةکان

دا باسـيان  »ئةضثسـتا «ئةندازة ذثک ئثرانييانة پثکةوة بةراورد بکةين کة لة کتثبی 

و  »نديدادضـة «کاين الی واية ئـةو بؤچوونانـةی کـة لـة کتثبـة     » ١هثنينگ«کراوة. 

دا کةوتوونة ژثر باندؤری هثلـثين،زؤر چـاک لةگـةص    »ئةضثستا«ي »نةيرةنگستان«

ذؤمي دثنةوة. سةبارةت بةو ئةندازانـةی کـة تـةواو بذاونـةوة،      -شثوازی ئاتيک 

خراونـةذوو:   ييانـة ئثران ةبةصگةی ئةوتؤ بة دةسـتةوة نـةبوو، بـةآلم ئـةم زاراو    

(پةهلةوی:  frārāθniواتة فووت؛ ئةضثستايي:  ،)(پةهلةوي: پای Paδaئةضثستايي: 

واتة گاو يان  ،(پةهلةوی: گام) gāyaوgāmanياين نيوباص؛ ئةضثستايي  ،فةراراست)

                                                            

1-W.B.Henning, "An astronomical chapter of the Bundahishn", JRAS 

(1942), 235. 
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و » نـةی «يـانی فـاتؤم و    ،نای) -د و(پةهلةوی: جو Vibāzuهةنگاو؛ ئةضثستايي: 

ئثسـتا زؤر جـار تووشـيان    کـة هـةتا    ]يان هةمان قاميش و زةل[پةهلةوي » نای«

دا شثوازثکي جياواز هةية. ئةم »يةشتةکان«ن. لة دةقة کؤنترةکانی وةکوو ـوويـهات

ية. »چةرةتوو«يان » تةچةر«ناوي هاتووة و دووهثندةکةی  haθra ةييةکةی پثوانة

هةتا » تةچةر«لثکدانةوةی مانای  هةوص و تثکؤشانی فةرهةنگنووسانی پةهلةوی بؤ

ــةک سةرشــثوثنة و نووســيو ــة يئةندازةي ــای پاراســةنگ (فةرســةخ)، انة ب مان

سةعاتةذثيةک،چواريةکی پاراسةنگ و تةنانةت هـةزار هـةنگاو، واتـة مـايلثکی     

بةرکيي غارةئةسـپة.   زاراوةيةکی تايبةتی کث» تةچةر«  ذؤميية. هثرتسفثصد پثی واية

بةرکثيان لة  مةيدانی کث ،ئةم توثژةرة پثی واية وةجاخی گةورةی مرياين عةبباسی

و دةکرث بصثی پاراسةنگی دووقات وةبةرچاو گرياوة. ئـةم   گةز بووة ۱۰۵۰۰» ذاسامة«

ئـةم مةيدانـة ئةسـپة     ١)دثتةوة.ههاثر( haθraبؤچوونةش ذثک لةگةص لثکدانةوةی 

بثتوو  بةآلم  ؛ دةکرث ذةنگدانةوةی نةريتی کؤنباوی ذؤژگاری هةخامةنشييةکان بث

و » سـتاديؤم «ان بکةوينة شوثن ئةگـةری دؤزينـةوةی هةودايـةکی مانـا لـة نثـو      

بةرکث، ئةو کات دةتوانني پةيوةندييةکی  دا و بيبةينةوة سةر مةيداين کث»پاويليؤن«

ــووش  ــةص کؤشــکي داري ــايي لةگ ــةختی وات ــة ت ــو »تةچــةرة«و  جةمشــيد ل ي نث

 لةخؤوة هـةوص دةدا کـة بيسـةملثنث   » هثرتسفثصد«دا بةدی بکةين.  بةردةنووسةکان

دروستة و گرميانةيةک دةخاتةذوو کة مةيـداين  » تةچةر«چواريةکی پاراسةنگ بؤ 

 ۱۵۱۲يارد ( ۱۴۰۰گةز) و گةذانگةذی بؤتة  ۵/۷۴۱يارد درثژ ( ۷۰۰يةک هةبووة ثبةرک کث

و ئةم گومان و دآلودصـيية هـةروا لـة    نةکراونةوة  سوور ژمارانةهيچکام لةم  ٢گةز).

وةک چواريـةکی پاراسـةنگ   » hāθra«پرسيار کـة داخـوا   جثی خؤی ماوة و بؤتة 

بة سةردةمي بةرلة داريـووش  ة لةسةر دابی پثوةری کةونارا ذؤيشتووة و سةبارةت
                                                            

1-Ernst Hetzfeld, The Persian Empire (Wiesbaden, 1968),p.21. 

ســانتيميترة. نــةمزانی بــة چ ياردثــک  ۹۱يــاردی ئينگليســی و ئــةمريکايي نيزيکــةی  -٢
 لثکدراوةتةوة. و.
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 ؛دا يان ئاماژةيةکی نةسازاوی زةمانيية لةسةر مايلی ذؤمی لة فةرهةنگي پةهلـةوی 

  ؤسپ.بوونة ک دواتر خؤيان تثهةصکثش کردووة و بةشثکة لةو پثوةرانةی کةيان 

  

  ئةو پثوةرانةی کة شلةمةين و ويشکةيان پث دةپثوان
باشتر واية سةرةتا بچينة سةر باسی ئةو بةصگةنامانةی کة سةبارةتن بـةو  

دا کرابوونة پثوانة. ئةگةر بثتوو هـةموويان   دةفرانةی کة لة ذؤژگاری هةخامةنشی

وومنان دثتة بثنينة گؤذ و تثکذای قؤناخ و سةردةمان وةبةرچاو بگرين، دميةنثکی ذ

بةردةسيت و دةتوانني لةگةص ئاکامةکانی شوثنةوارناسانة بةراورديان بکةين و پاش 

پثداچوونةوة ئؤباصيان لةسةر بکثشني. ئةوةنـدةی کـة سـةبارةتة بـة ئةنـدازةی      

بةآلم  ،پةميانةی بژيوی ويشکة، ئةجنامي وردبوونةوة هةتا ذادةيةکي تةواو ذوونة

  ئاوةکی زياتر قسة و دةمةتةقةيان لةسةرة. پثوةرةکاين سةبارةت بة بژيوی

دؤزراونةوة، زؤر جاران باسی  جةمشيد ختیئةو تةتةصة عيالمييانةی کة لة تة

ذا زاراوةيةکی پارسيي  و لة قةراری قسان» ١ئريتيبا«پثوةرثکی گةورة دةکةن بة ناوي 

 دا و لــة زمــاين يؤنــانی» ذدب«دا  کةونارايــة. ئــةم زاراوةيــة لــة زمــاين ئــارامی

، لـة  ٢(بووشـثل) » ئةرتةبث« پثی واية) ۱۹۲(کتثبی يةکةم،  ية. هثرؤدؤت»ئةرتةبث«

)  ٪ يـان  ۲۵/۶(واتـة   »سککؤئثني«ی ئاتيک گةورةترة و دةصث سث »مثدمينووس«

 هثلثنـی دةخةنـة   وگؤذةکـاين  سةرانی دواتر کـة پثداچوونـةوة و ئـاص   ونو زياترة.

 جةماوةری يؤنـانی  ٣بة يةک ئةندازةن.» مثدمينووس«و » ئةرتةبث«دةصثن  بةرچاو،

ی دةناسی و بـؤی ئاشـنا بـوو، چونکـة بنـةمای بژيـوی ذؤژانـةی        »کؤئثنيکس«

  سةربازانی لةسةر دامةزرابوو.

                                                            

1-Hallock,p.72,n.6. 

  ليتر دةبا. [ليتر بؤ پثواين ويشکة دةبث؟.و.] ۴/۳۶بووشثل پثوانةيةک کة پتر  -٢
3-Hesychius,s.v. 
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توثژينةوةی ذةخنةگرانـة و مووقةصثشـانة سـةبارةت بـة ئةنـدازة و بـذی       

دمينووس دةکةوثتــة دةرةوةی جــةغزی باســةکةی ئثســتامان. لــة نثــو ئــةو مثــ

 ۴۰/۵۲تـا   ۸۰/۵۱سـةر پثوانةيـةکي    ١گةيوةتة» سثگرث«لثکؤصينةوانةدا کة کراون، 

 ۸۴/۵۱و ئثمةش ئاوا دةتوانني بگةينة ئاکامی باش. دانانی مثدمينووس بـة   ٢ليتری

وزؤر جثگـای   وةبـةرچاو گـرياوة، کـةم    ليتر، لة ذووی ئةو ماکة ستانداردةی بؤی

لةسةر بنةمای زياترين ئةندازة داندراوة و گـةلثک   ۶. خشتةی ژمارة ٣ذةزامةنديية

بـؤ   پةسند کراوة. پثواين زثـو بـة پثـوةرثکی ئـةوتؤ کـة پادشـای هةخامةنشـی       

ذاوثکي قـاو بـوو.   ، هةنگاوثکی بةرزةفذانـة و چـاوو  ٤ئةجنامی دا مريهةرمثي بابل

دا فذی بة پياوثکی پلةداری ئثراين داداوة کة »۱۰۸ئارکانيان، «لة » ئاريستؤفانثس«

دا  باری مثژوويي (ئةم ناوة بة». ئارتاباسی درؤينة«و ناوي ناوة  چؤتة ديداری ئاتثن

ةخاتـةوة يـاد و گؤشـةچاوي التـاوي     د» بةرديای درؤينـة «يان هةمان  مسثرديس

ـ ـاوي ئـی نـوونـي وثکچـپثوةديارة و ذةنگ ی »ئارتابـان «و » ئارتابـاز «ای ـاشن

بوون کة  لث نيشتووة.) سياسةتواناين چاوچنؤکی ئاتثين چاوةذوانی ئةوة یيئثران

بةرتيليان بداتثية. ئةم » ئاکانث«بةصکوو بة  ،»بووشثل«پياوةی ئثراين نة تةنيا بة 

و ذةنگـة گةيبثتـة   » مثـدميين « ۴۵پثوةرةی ئثراين تةنانةت گةورةتر بووة و بؤتة 

ثک، ئةگةرچی هيچ پثوةرثک بؤ پثوانی ئةنـدازةی تـةواوي بـة    »واگؤن«ةی زئةندا

پةردة  ذاخوذين و بث ی ئثرانی بة زماين يؤناين تثیةدةستةوة نيية. کاتثک ديدارکةر

  صثکي تةذی لة دةمی دان، ئةوان لةذثوة تثگةيشنت کة بة هةصة چوون.دواندنی و شوو

                                                            

1-Angelo Segré Metrologia e circolazione monetaria degli antichi, Bologna 

1928,p.105, n.2; idem "Babylonian, Assyrian and Persian measures", JAOS 
LXIV (1944), 76. 
2-Metrologia, p.131. 

3-OCD, p.659. 

4-Hdt-I-192. 
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پثوةری ديکةش هةر لةو ذثزةدا هةبوون و بةپثی بةصگةی مثژوويي دةتوانني 

شـاپووردا  » kz«خوردبينةوة. لة بةردةنووسی  لة شثوازی سةردةمي ساسانييةکان

 . لةبـةروةی هـةر گريضـثک   ١ة»ؤفـةن ح«هاتووة و دةصث دة هثنـدةی   »گريض«ناوی 

يةکي  (واتة زاراوةيةکي ذؤمي کة بؤتة شةش ثکی يؤنانی»مؤديووس«يةکسانة لةگةص 

يـةکي   بؤتة شـةش وةيةک کارثکي بةجثية ئةگةر المان وابث هةر گري مثدمينووس)،

، کـة  جةمشـيد  کةچی دواتر بةپثی تةتةصـةکانی عيالميـي تـةختی    ؛يةک»ئةرتةبث«

ــان هــالؤک ــة هــةر   پثي ــةوة ک دا چؤتــةوة و ذثکيخســتوون، بؤمــان ذوون دةبثت

دا،  و سةردةمي داگريسانی دةسةآليت هةخامةنشی کةم لة پارس النی ؛يةک»ئةرتةبث«

وپثک کردنی ئـةم بةصـگةية لةگـةص     يةک. ذثک»گريوة«ئةوپةذی بؤتة سث هثندةی 

کارثکي دژوارة. ئةگةرچی پثوانةکاين ئاتيک لة کؤتاييی سةدةی  ثرؤدؤتقسةکاين ه

دا زؤر چاکيان برةو ئةستاندبوو، ذةنگة ئةو بذةی هثـرؤدؤت باسـی دةکـا     پثنجةم

بةآلم ئةوةی ذاستی بـث قسـةی    ،مينووسثکي کةمتر دامةزرابثدودانی مث لةسةر پث

کةمتر لة ئةرتةبث هةبووبث، قبووص کرانی  دةبث مثدمينووسی پثی وايةکة » هالؤک«

ودانثکي کـةمتر لـة هثنـدثک ناوچـة يـان       دةنا نا دةبث وای دابنثني کة پث ؛دژوارة

  پثی نةزانيون.» باوکي مثژوو«دا هةبووة و  قؤناخةکاين حکوومةيت هةخامةنشی

ـ ـژيـة و بـدا ويشک کة لة سةردةمی هةخامةنشی» گريض«سةبارةت بة  ان ـوي

يـة، لـة ذثنووسـی    »گريـوة « جةمشيد و بةگوثرةی تةتةصةکاين تةختی پث پثواوة

 . گثرشثضـيچ ٢»grw«  ةصةيةکي عيالمي بؤتةتدا پيتی کوثر بؤتةوة و بةپثی تة ئارامی

 لةگةص گريض يةکسانة. لة بةصگةنامةی تری ي عيالمی»کوورميا«قبووصی کردووة کة 

                                                            

1-P.Gignoux, Glossaire, p.53,S.V. 

2-Hallock,p.72-3 and p.644. 
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 هـالؤک . ١دانـدراوة » griwa« بؤ» g«الی واية کورتةنيشانةي » ماريک«دا،  ئارامی

». griwa«هةر هثمايةک بـووة بـؤ   » BAR«دةگاتة ئةم ئاکامة کة کورتةنيشانةی 

باشة ئةگةر هاتوو ئةو قسةيةی وابث، خؤ ئةو بؤچوونة هةصدةوةشثتةوة کة بةپثی 

چونکـة   ٢؛دةبثتة گريضـثک » ئةرتةبث«الی واية سث » PF 1995-6« ئةم بةصگةنامةية

يـةک  »ئةرتةبث«زؤر چاک ببوونة باو و هةر  hofan و QAوةک بؤمان دةردةکةوث 

بة يةکةی گةورةتر  ليتر دابندرث. ئةو سةرچاوانةی ديکة کة کاريان ۹۰/۲۷دةکرا بة 

سانيش هةرکام لةم ئةندازانةی باسـيان  دي ٣ليتريان بة الوة باشترة. ۱/۲۹کردووة، 

ی ـةتـوويـوتـگ رؤدؤتـةوةی هثـوةی ئـة نيـر لـةمتـک کـؤزثـةص تـةگـرا، لـک

  يةکتر دةخوثننةوة.

دا خـؤی   لة گةلثک دةقی ئـاراميي سـةردةمی هةخامةنشـي   » hōfan«وشةی 

. upnu ة ئةکةدیيان ب hpn و نووسراوة دةنوثنث و ذثنووسی کؤنتری ذةچاو کراوة

 ٤ذؤژانـةی سـةربازان کـاری پثکـراوة.    ة بؤ دياری کردنـی بـذة بژيـوی    رئةم پثوة

ليتـر. ئـةم    ٪۹۳ثک دةبثتـة  نؤفـة ح، هـةر  ۶بةگوثرةی حيساباتی خشتةی ژمارة 

  ةوة. تدةکاصث ليترة لثک ۰۹/۱کة  ئةندازةية لةگةص بذة بژيوی سةربازثک لة ئاتثن

نی شثستی کة پثشتر يبگةذثيننةوة سةر بنةمای دياری شثوازی دابةش ئةگةر

 دا جثية بثتوو بة شـوثن قـةبارةکانی بـابلی   کارثکي ئاسايی و بة هثنامانة ئاراوة،

بژيـوی   ةبؤ بـذ  دا بذؤين و سةملاندنی ئةم بؤچوونانةمان بوث. لة نثو بابلييةکان

ــةی کؤ ــانةی ذؤژان ــةک کورتةنيش ــةکانی» QA«يلةي ــدراوة. هةوص ــووی  دان پثش
                                                            

1-A. Maricq. Classica et Orientalia (Paris, 1965), p.61,n.7(=Syria XXXV, 

1958,318); A.Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C (Oxford, 1923), 
pp. 2 amd 24. 
2-Hallock, p. 532-8. 

3-V.A. Livshits, "New Parthian documents from South Turkmenistan". A Ant 
ASH XXV (1977), 174. 
4-G.R.Drives, Aramaic Documents of the Sixth Century B.C. (Oxford, 1965), 

p. 28 and 60. 
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بة دةستةوة  کؤمةصثک ئاکامی لةرزؤکی» QA«ئاشوورناسان بؤ دياری کردنی بذی 

کــة لةســةر دةفــرة دؤزراوةکــانی » مشيــت«داوة. بــةپثی لثکؤصــينةوةی تــازةي 

کةوايـة ذوون   کـةوتووة. ٪ ليتر دةر۹۴۵٪ و ۹۲ئةجنامی داوة، بذی  جةمشيد تةختی

و بؤچوونةکاين ئثمة دةسةملثن. ئةم » حؤفةن«يةکسانة لةگةص » QA«دةبثتةوة کة 

ــگةنامة  ــة بةص ــة   ،»PF I,574«عيالميي ــةملثنث ک ــدازةی   QA ۱۰دةيس ــة ئةن ب

  .١يةک بووة»گريوة«يةکة و ئةويش هةر »کوورميا«

ان پث پثواون، دا شلةمةنيي ئةو دةفر و پثوانانةی کة لة سةردةمي هةخامةنشی

بة ئةندازةی ئةوانةی ويشکةيان پـث پثواوتـوون، زانيـاريي ذوونيـان دةربـارةی      

بة ، بةتايبةت دا ة کة لة دةقةکانی يؤنانی»ماريس«ناسراوترينيان ذوو. تةنةخراوة

ـ  نووسراوة کة باسی » پؤليانووس«قةصةمي ذةنگينی  ةتيي مةزرينگـةی تةدارةکچيي

و  جةمشيد لةسةر تةتةصةکانی تةختی ا. هةر ئةم زاراوةية بة عيالمیککوورووش دة

نـاوي  » مـاريش «بة  ٢دا تةنانةت لة دةقی سةبارةت بة قةآل و قاميةی ئةو شوثنةش

سةر شةرابة و گةلثک جاران لةنيزيکة کة پثوانةی » Mry«. ئةم زاراوةية لة ٣درکاوة

خـؤی  » k«(تورکةمةنسـتان) بـة کورتةنيشـانةی    » نثسا«سواصةتةکاين دؤزراوةی 

  نواندووة و دواتر دةچينة سةری.

کردوويانةتـة تثکةولثکـة و   » ماريس«لةسةر  بةداخةوة نووسةرانی يؤنانی

کةس خةتی کةسی نةخوثندؤتةوة و ديار نيية چةندةی بردووة. بةپثی گثذانـةوةی  

 ليتـر).  ۲۷/۳۲ی ئاتيـک (واتـة   »کـؤئيس « ۱۰تـة  ؤهةر ماريسـثک ب » ووسپؤليان«

ليتـر).   ۶۴/۱(يـانی  » کؤتيالئـث « ۶دةصث ماريسثک يةکسانة لةگـةص   ٤»ئةرةستوو«

                                                            

1-Hallock.p- 439. 

2-I.Gershevitch, review  of George C.Cameron, Persepolis Treasury Tablets, in 

Asia Major II (1951), 143.  
3-Hallock, p.2. 

4-Historia Animalium VIII.9.I (= Pollux x.184). 
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بةذاستی هةقی بة دةستة کة بةصگة کؤنةکانی بردوونةوة پاش و بذوای » گثرشثضيچ«

ــةک ــاون.   پثن ــداری دان ــة خةوش ــالؤک«ردوون و ب ــةکاين  » ه ــة ذووی تةتةص ل

پثوةرثکي شـلةمةين بـووة و   » ماريش« گةيوةتة ئةم ئاکامة کة جةمشيدةوة تةختی

.  ئـةم پثوانةيـة دةفرؤکـة و    ۱۰QAليتـر) هاتؤتـةوة و بؤتـة     ۲۸/۹لةگةص گريوة (

ناويـان هاتؤتـة   » کاپثزيس«يان » کاپيتث« ةوة و بةقاپووچکةی ديکةی لثکةوتوون

بـةآلم پؤليـانووس هثنـدثک     ١؛ي ئاتيکي داناوه»کسيکؤئثن«دوو  بة گؤذ و گزنفؤن

نيکسـثک دةگرثتـةوة.   ثوزؤر کؤئ بةصگةی پتـةوتر دةخاتـة بـةرچاو و دةصـث کـةم     

» حؤفـةن «يـان  » QA«لةگـةص  » کاپيتث«بةگوثرةی هةصسةنگاندين دووهةم دةکرث 

  يةکسان بث.

، بةآلم »ثسپيةک«، هثماية بؤ kلةسةر سواصةتةکاين نثسا، کورتةنيشانةی 

بةپثی دةقةکان هةرگيز پتر لة سث پثوانة دياری نةکراون هـةتا بتـوانن قسـةکةی    

تثنةپـةذيوة.  » سایپيةک« ۵ثک سةری لة »ماريس«بسةملثنن کة دةصث هةر  گزنفؤن

تؤمار کردووة، لةسةر بؤچوونثکي دروستة » کاپثزيس«کة وشةکةی بة  پؤليانووس

  ٣».kpc’kkو  kpc« :دةبثتة» سؤغدی«  و بة ٢ة»کاپيچ«کة الی واية بة پاريت 

دا »هـالؤک «کةواية تةنيا گرثيةکي کة لة چوارچثوةی بـاس و لثدوانةکـةی   

دا  ة لة سيستمي پثواوتنی هةخامةنشـی دثتة پثش، هثنانة گؤذی پثوانةی شلةمةنيي

 لةسةر دةقی تةتةصةکانی عيالمی» هالؤک«کة ويشکةيان پث پثواوة. ئةم تثذوانينةی 

وگؤذی کاآلدا وا نرخثندراوة و  ليترة و لة ئاص ۳/۹ثک »ماريس«دامةزراوة و دةصث هةر 

بةصگانةی بة دةستةوةن  بةآلم بةگوثرةی ئةو ؛ سةير زيادةدةکرث بصثي ئةندازةيةکی 

ذاسيت بث هالؤک ئـامرازثکي  چارةيةکي ترمان پث شک ناية. ئةوةی  جارث هيچ ذث

  دا وةبـةرچاو هـاتووة و ويشـکةيان     ديکةی پثوانی لة نثو ذةويت لثکؤصـينةوةکةی 

                                                            
1-Anabasis I.5.6. 

2-Diakonoff and Livshits, Dokumenti iz Nisy, p.14. 

3-Sogdijskie document s Gory Mugh II,60 and 128 n.II. (see CHI III, bibliography, p.1392). 
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يـةک و  »ئةرتـةبث «ة. هةر باويشثک بؤتـة دةيـةکي   »باويش«پث پثواوة و ئةويش 

تری گرتؤتةوة. ئةگةر پثوةری پثواين شلةمةنی لثرةدا ليتر يةک ۵٧/۵کةواية لةگةص 

ــاريس« ــةوةرةی  » م ــةر ت ــووة، لةس ــةردةمي   ۶ب ــة س ــووذاوة. ل ــث هةصس کاپيت

) پثـوةرثکي تـر بـؤ پثـوانی شـلةمةين      kzبةردةنووسی شاپوور ( دا ساسانييةکان

 گـاری واوثـدةچث ئةمـةش هـةر لـة ذؤژ    ». پـاس «پثـی گـوتراوة    دةخاتةذوو کـة 

  هةخامةنشييةکانةوة مابثتةوة، بةآلم هةتا ئثستاش نازانني چةندةی بردووة. 

سةرةذای ئةم پثچ و پةنايةی کة لة شـثوازی پثوةرةکـاين    ئةوةی ذاستی بث

دةبينني کة ترووسکةيةکی دصدةرةوة خؤ دةنوثنث و ديسانيش  دا هةية،  هةخامةنشی

»hōfan« ،»QA « ی ئةمذؤ نيزيک بـوون.  »ليتر«يش زؤر لة »کةپيچ«يان تةنانةت

لةسةر ژمارةي شثسـت دامـةزراوة، گـةورةترين     لةبةروةی بنةمای پثوةری بابلی

ليتر. ئةگةرچی ئةم ئاکام و ئةجنامة  ۶۰بث، تةواو دةبثتة » ئةرتةبث«پثوانةيان کة 

بؤ قؤناخةکاين دواتر وةک بؤچوونثکي دروست دةچـث، بـةآلم دةبـث بـزانني کـة      

کة دادةنثن. لةم باسةدا  ۳۰QA يةک بة»ئةرتةبث«هةر  جةمشيد ةکاين تةختیتةتةص

، هةر وثکچوون و هاوسةنگييةک کة لةگةص ی هةخامةنشیيسةبارةتة بة پثوانةناس

ةگـةرچی  هةبووبث، هةمووی خراوةتة بةرچاو. ئ دا شثوازی ئاتثين کةونارا و بابلی

بة باری هثنانة  کؤن هةوصيان داوة هةتا بيشارنةوة کة يؤنانتوثژةرانی هثندثک لة 

دا قةرزدارباری ذؤژهةآلتة و هثندثکي خوازتوونةوة، بةآلم  ئارای پثوةری گةز و پثوان

بـني کـة   و کةسانثکي تر قسةکةيان وثچووية و دةکرث پثـی قايـل   » لثمان هةوپت«

لة اليةکةوة، پثوةرة کؤنةکان لةگةص  .دةصثن يؤنان کةوتؤتة ژثر باندؤری ذؤژهةآلت

بريچوونةوة هاتبوون.  پثوةرة باوةکاين بابلی وثکدةچن، بةآلم تووشی قةيران و لة

 یرةوة وةبةرچاوؤز بة النی لة اليةکي ترةوة ئةو يةکانةی هةخامةنشی کة داريووش

ئةندازةيةکي گوجناون. داريووش وةکوو پادشايةک کة تواين زجنـريةی  گرتبوون، 

فةرمانذةوايةتيي هةخامةنشی خباتةوة سةر سکةی دةسةآلت، هةميشة لـة بـواری   
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دا خـؤی بـة مرياتگـری     ثوةبردين کاروباری بازرگـانی و دارايـي و ياسـاييش   ذبة

ـ   دادةنـا. داريـووش    پادشاياين گةورةی بابل ازی گةشـة و ژيانـةوةی   کـة بـة ذثب

شانازيية قووصةکاين پثشوودا هةنگاوي دةنا، تواين بنةمای بوون و هةناسـةداين  

  ئابووری و شارستانييةيت ئيمپراتؤرييةکةی نؤژةن بکاتةوة.

  

  فةرهةنگؤک
  

  ليتر).۲۵۰۵): باردان يان شاکووپة (نيزيکةی ئاکانث (يؤنانی

  ): نيوباص [نيوگةز = زةرع].ئاماتؤ (ئةکةدی

  ئاراشةن (پارسيي کةونارا): نيوباص [نيوگةز = زةرع].

ليتـر بـووة و بـةپثي     ۶۷/۵۵دةصـث   ئةرتةبث (يؤناين): بووشثل. هثـرؤدؤت 

  ليتر. ۹۰/۲۷يان  BAR ۳۰بؤتة  جةمشيد تةتةصةکاين تةختی

  (؟).يةنيشانةی گريوة تر): کورتة ئةوانیو  بار: (عيالمی

  ليتر. ۵۷/۵): دةيةکي ئةرتةبث= باويش: (عيالمی

  کيلؤميتر. ۶۹/۱۰): دوو سةعاتةذث، دوو هثندةی پاراسةنگ، بثروو: (ئةکةدی

  چاراتوو: (ئةضثستايي): دوو هثندةی پاراسةنگ. بذ: تةچةر.

): بةشثکي ذؤژانة، [قةپووچکة يان کةپوولةيةک. هثندثک يکس: (يؤنانیئثنکؤ

  لة ليترثک يان لة کيلؤيةک پتر.]

): يةکةيةکی کثشانی زثـوی زؤر و  داناکة (پارسيي کةونارا)، داناکث (يؤنانی

  ».لؤئؤب«قةبة. پاشان ناوي سکةيةک، 

  سـووکتر بـووة   ی بـابلی »شـثکثل «کة لة  دةريک: سکةی زثذی هةخامةنشی

  گرام). ۳۵/۸(

  ميليميتر. ۲۹۶فووتی ئاتيک: 



  کثش و قةبارةی سکةکانی هةخامةنشی/  ۷۸۸
 

  ميليميتر. ۳۳۰: فووتی بابل

  ميليميتر. ۴/۳۴۷: چةندثکي ترو  جةمشيدی فووتی تةختی

  فراراسين (ئةضثستايي)، فراراست (پةهلةوی): نيوباص.

  تايي)، گام (پةهلةو): گاو، هةنگاو.گايا، گامةن (ئةضثس

 ۳۰/۹ليتر يان  ۹)، گريوة (پارسيي کةونارا): پثک، کووپةيةکي کة MPگريض (

  ليتری بردووة.

(ئارامی): قورساييي دةنکة گةمنثک، بچـووکترين   hlrحالووروو (ئةکةدي)،

  گرام). ۲۱/۰شثکثل ( يةکةی کثشان کة بؤتة 

  نگ يان چواريةکي پاراسةنگ.هاسرة (ئةضثستايي): پاراسة

  (ئارامي): بةشثک، نيزيکةی ليترثک. MP، (hpnحؤفةن (پارسيي کةونارا، 

  ): چةشنثک ئاصقة، دراو.ولوو (ئةکةدیوح

  ): هةمان ئةرتةبث.ئريتةبة (عيالمی

  نای (پةهلةوی): فاتؤم. -ودوج

ليترثـک،   (سـؤغدی):  Kpcکاپيچ (پـارتی)،  )،(يؤنانی ةپيسایکاپزيس، ک

  [قاپثک]. ثکي بردووة.ندةفرثک کة بة ئةندازةی حؤفة

  شثکثل. ۱۰گرام يان  ۸۴کةرةشة (پارسيي کةونارا): 

 ».Hacksilber«): کوتثک زثو، بة ئاصماين توو (ئةکةدیريکةسپوو شثب

  ووسی عيالمي ئاوا نووسراوة.): گريوةية کة بة ذثنکوورميا (عيالمی

  .ليتر ۳۰/۹): )، ماريش (عيالمیماريس (يؤنانی

  ليتر. ۴۰/۵۲، التني): بووشثل، ووس (يؤنانیندمييم

  گرام. ۵۰۴مينا: يةکةی کثش، 

  نای (پةهلةوی): نةی.

  پانچووکا: سکةيةکي پثنجی، شثکثل.
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  کيلؤميتر. ۳۳/۵يةک پاراسةنگ: سةعاتةذث

  شلةمةنی.  ون و نةناسراوی): پثوةرثکي MPپاس (

QA نيشانةيةک بؤ حؤفةن، ئووپنوو. ): کورتة(عيالمی  

  گةز. ۹۷/۲): نةی کانوو (ئةکةدی

  ): تؤق، ئاصقةيةکي گةورة لةبری دراو.ذيکسوو (ئةکةدی

  کيلؤميتر. ۱۹وچان،  دوو جث قشت/ کشت: کةوان، مةودای

  ): چةشنثک ئاصقة، جؤرثک دراو.شثوثروو (ئةکةدی

 دا دا. لة ذؤژگاری داريووش شثکثل : يةکةی ستانداردی کثش لة هةر سيستمثک

  گرام بووة. ۴۰/۸

ريکثک. بة باری دانةی بؤتة دة ۲۰کة هةر  سيگلؤس: سکةی زثوی هةخامةنشی

  دا وةکوو شثکثل دةچث. ذيشةناسی نةک مانايي

  ].، ستادميتر [ئثستاد ۶/۱۷۷ئثستادث (ستادث): سةت فاتؤم، 

  کيلؤميتر. ۱۹وچان،  ): کةوان، مةودای دوو جثستامتؤس (يؤنانی

  .[تةچةرة] تةچةر (ئةضثستايي): دوو پاراسةنگ

  گرام داندراوة. ۳۰۲۴۰بة  دا تاالن: لة پثوةری بابلی

  ): چةشنثک ئاصقة، دراو.ئوونکوو (ئةکةدی

  .ی ذؤژانة. هةمان حؤفةنی ئثرانیبةشة بژيو): ئووپنوو (ئةکةدی

  ضيبازوو (ئةضثستايي): فاتؤم.

ـ   )، زوز (ئارامی): نيو شـثکثل، زووزوو (ئةکةدی يـةک   ةدرامخـا، درةم. يةک

  گرامی. ۲/۴تايبةت بة کثشاين زثوی زؤر. دواتر بؤتة سکةيةکي 
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  ۱خشتةی 
  

  بةگوثرةی قسةی لثمان (هةوپت) ستانداردی کثشی بابلی

  

  

  رامگ ۴۷۲/۲۹  مانوو (مينا) ۶۰  )، تاالنت(تاالن وبيلتو ۱

  گرام ۲/۴۹۱  شيکلوو (شثکثل) ۶۰  مانوو ۱

  گرام ۱۸/۸  زووزوو (درةم) ۲  شيکلوو ۱

  

  
  

  ۲خشتةی 
  

گةورة (ئةم کثشانة تةواو ذثک  دوای چاکسازيي داريووشی پثوةری ستانداردی بابلی

  نني و بة بؤچوون قةبصثندراون)

  

  
  گرام ۲۴۰/۳۰  مينا ۶۰  تاالن ۱
  گرام ۵۰۴  کةرةشة ۶  مينا ۱
  گرام ۸۴  شثکثل ۱۰  کةرةشة ۱
  گرام ۴۰/۸  زوز (درةم) ۲  شثکثل ۱

  گرام ۴۰/۸  ةداناک ۸  ــ
  گرام ۲۰/۴  ةداناک ۴  زوز ۱
  گرام ۰۵/۱  حالووروو ۵  ةداناک ۱
  گرام ۲۱/۰  ــ  حالووروو ۱
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  ۳خشتةی 
  

  بةجثماون ئةو بةصگانةی کة لة پاش کثشةکاين هةخامةنشی

  

  
  ة شثکثلب  خةسارباری  کثشی ديتراو  بةپثی دةق  سةرچاوة

۱- BM  ۹۱۱۱۷  ۲ گرام ۳۳/۸  نةديتراوة  گرام ۷۲۴/۱۶۶  کةرةشة  

۲-

  جةمشيد تةختی

PT3 283 

  

  مينا ۲۰

  کةرةشة ۱۲۰

  

  گرام ۹۵۰/۹

  

  سواوة

  

  گرام ۲۹/۸

۳- 

  جةمشيد تةختی

PT4 736  

  

  مينا ۱۰

  کةرةشة ۶۰

  

  گرام ۹۳۰/۴

  

 هةصوةريوة زؤر

  

  امگر ۲۲/۸

۴-  

  لثنينگراد

  (لة کرمانةوة)

  

  داريووش

  تةنيا سةرناوةکانی

  

  گرام ۴۲۵/۲۲۲/۲

  

  دا لة وثنةکةی

  نابيندرث

  

  بذ: دةق

۵-   

  سيدؤبشثری ئا

)BME. 32625(  

  

  بذ: دةق

  ذةنگة تاالنثک بث

  

  گرام ۸۰۸/۳۱

  

  هثندثک

  خوراوة

  

  بذ: دةق
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  ۴خشتةی 
  ت و نيوباص (بةپثی ميليميتر)يةکةی پثوان: فوو

  
  نيوباص  فووت  

 
  فووت

  ۵۱۷  ۳۴۵  فووتی کوورووش بةپثی بؤچوونی نيالندثر -۱
  ۵۱۷+  ــ  ،بةپثی بؤچوونی ميکائيليس»ميناسا«نيوباص  -۲
  ۵۲۱+  ۳۴۷+  فؤبةپثی بؤچوونی ذ جةمشيد، فووتی تةختی -۳
بـةپثی بؤچـوونی    ستانداردی پادشايةتيي بابـل،  -۴

  ت)ةوپلثمان (ه
۳۶۷  ۵۵۱  

  ۵۳۸  ۳۵۹+  بةپثی بؤچوونی هثس لة شووش، ئاپادانا -۵
  ≅ ۴۹۱   ۳۳۰-  کؤشکي شائوور شووش، -۶

  ۴۹۵  ۳۳۰  ةکوو بؤچوونو ستانداردی باوي بابلی، -۷
  ــ  ۲۹۶+  ستانداردی ئاتيک بةپثی بؤچوونی ميکائيليس -۸

  
  ۵خشتةی 

  و ئاتثين (بةپثی ميتر) کردنی پاراسةنگي بابلی حيساب

  
  ئاتثين  بابلی

  فووت] ۱۰=۹۶/۲[+  ۹۷/۲نيوباصی باو  ۶نةی =  ۱
  فووت ۶۰۰ئثستاد =  ۱  ]۲/۱۷۸نةی =  ۶۰[
پاراسةنگ = نيوةی بثروويةک  ۱  ۵۳۲۸ئثستاد=  ۳۰پاراسةنگ (فةرسةنگ) =  ۱

  ۵۳۴۶نةی =  ۱۸۰۰= 
  ۱۰۶۹۲نةی =  ۳۶۰۰بثروو =  ۱
  ۲۱۳۸۴پاراسةنگ =  ۴ئارامی )  qšt( ج سته۱
  ۱۹۰۰۰=  بةپثی دةقةکاين المگان ج سته ۱

 ۱۰۶۵۶سکوانة =  ۱پاراسةنگ =  ۲
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  ۶خشتةی 
  پثواون (بةپثی ليتر)  پثوةرانةی کة شلةمةنی و ويشکةيان پث ئةندازةی ئةو

  
  / بابلی ئثرانی  ئاتيک / ذؤمی

  نی مه ويشکة    شلةمةنی  

-  

۴۰/۵۲  

-  

  

-  

  

  

۷۳/۸  

-  

۲۷/۳  

  

۰۹/۱  

-  

۲۷/۰  

-  

  ۱مثرمينووس 

  =۶بثکتثئس 

  مؤديئؤی

-  

  

  

  ۱مؤديؤس 

  =۸کؤئثنيکس

  ۱کؤئووس

  =۱۲کؤتيلث 

  ۱کس ثنيئکؤ

  =۴کؤتيلث 

  ۱کؤتيلث 

-  

-  

-  

  

-  

  

  

  ۱مارس 

  =۱۰(؟)کةپيسای 

-  

  

  ۱(؟) کةپيسای 

  = IQA(؟) 

  

۲۵۰۵  

-  

۶۷/۵۵  

  

۹۰/۲۷  

  

  

۲۸/۹  

-  

۵۶/۵  

  

۹۳٪  

-  

  

  ئاکانث۱

  =۴۵(؟) ئةرتةبة 

  ۱ئةرتةبث 

  

  =]۶[گريوة 

  =۳گريوة 

  =۱۰باويش 

  ۱گريوة 

  =۱۰حؤفةن 

  ۱باويش 

  

  ۱حؤفةن 

IQA =  



 
 

  

  

  

  

  

  پاشکؤ
  

وشوثين ئةرکی بريکاراين  دابةشينی ئازووخة و بژيو لةسةر پث شثوازی
  حکوومةتی لة سةرةمي کوورووشی گةورةدا

  

  )۳۳ - ۳۲ - ۴ماتا، ثستراتثگ (بةگوثرةی نووسيين پؤليانووس

  

نـان و پثخـؤری بـةيانی و    ، لة ليزگةی دا ريثکی ئثرانمئةسکةندةر لة خانة

شای گةورةی ذوانيوة کة لةسةر کؤصةکةيةکي مزقةآليي هةصکةندراوة؛  شثوی شةوی

واتة ئةو شوثنةی کة ياسای ديکةش لة اليـةن کوورووشـةوة کراونـة ذاسـپاردةی     

  بةرچاوذوونی:

، هةر ئةرتةبثيةکی مادي يةکسـانة  »ئةرتةبث« ۴۰۰باشی گةمن  خؤراکي هةرة

ـ  ئـاتثين. خـؤراکي پلـة دووی هـي    » ثکینووسدميمث«لةگةص   ۳۰۰ةکراو ـچ تثکـةص ن

ئةرتةبث. لةسةريةک هةر چةشنة خؤراکثکي کـة لـة گـةمن     ۳۰۰و پلة سث ئةرتةبث 

ئةرتةبث بث. چثشت و خؤراکي جـؤ،   ۱۰۰۰ذازابثتةوة، دةبث  سازکرابث و خوانی پث

ئةرتـةبث، هثنـدثک    ۲۰۰دا دث،  بريتيية لة جؤی هةرة چاک کة لـة ذيـزی يةکـةم   

ئةرتةبث. لة  ۱۰۰۰ئةرتةبث و لةسةريةک  ۴۰۰ة سثش ئةرتةبث و پل ۴۰۰بةرةژثرتری 
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چاک هـاذدراو   ١ئةرتةبث. ترةوکةی ۱۰باشی جؤ کة بؤ هةليماوث بشث  ئاردی هةرة

 ئةرتـةبث، تـؤوی   ۱۰کة تؤزثکي کوجنة تثکةص کرابث... [ئةرتةبث]. جـؤی پـاکراو   

  يةکی ئةرتةبث. وکة سثةتر

  : بةرانانو لة تومخةی نثری 

سـةر،   ۴۰۰ بةران، گيسکةنثر و کوور ، شةکةنثر، شةکنثربةرخةنثر، کاوذة

جووت، باصـندةی   ۱۵۰جووت، کؤتر  ۲۰۰سةر، قازی قةصةو  ۳۰سةر، ئةسپ  ۱۰۰گا 

 ۵۰جـووت، جووجةصـة قـاز     ۱۵۰جووت، کةروثشکی کثـوی   ۳۰۰گچکة و فرةچةشن 

  .جووت ۱۵جووت و ئاسکةکثوی 

+ شري يـان دؤی   تيک + کؤئثسائ ۱۰هةر ماريسثک  -ماريس  ۱۰شريی تازة 

سري، لؤبيا و تامةچثشتی تيژ نيو تـاالن، هةزوثصـةی   ماريس. تاالنثک  ۱۰شريين 

ةسـةوزة يـةک   رمينـا، دةنکیزي  ۲(؟)  وموساالد يـةک ئةرتـةبث، شـيلةی سـيلفي    

وم، مرةبای سثوی شرين چواريةکي تاالنثک؛ خةسـتةی  وئةرتةبث، تاالنثک سيلفي

ــةبث،   ــةک ئةرت ــرش ي ــةناری ت ــةکی  ه ــةوزة چواري ــرة س ــي زي ــای دةنک مرةب

مينـا، دةنکـي زيـرة سـياوة،      ۳تاالن، گوصةشـيوت،   ۳ةبثيةک،مثوژةذةشة تئةر

ئةرتـةبث،   ۱۰کةپيزيس، دةنکـی کوجنـة    ۲يةکی ئةرتةبثيةک، دةنکي ترةوکة  سث

دا ذاگرياو،  تووری کوصيوی لة سوثراوک -ماريس، شةلةم  ۵شةرابی تازةی شريين 

 ۱۰مـاريس، خـوثي چثشـت     ۵ک کة سؤسی پث ساز دةکـرث،  شةلةمي نثو سوثراو

مينـا   ۳۰کةپيزيس، شـيوتی ويشـک    ۶ؤپيايي يئةرتةبث، دةنکی زيرة سةوزةی ئيت

مـاريس، ذؤين   ۵مينا، ذؤنة کاصـة   ۱۰بةپثی کثشی گةآلی جةعفةری، ذؤين کوجنة 

مـاريس، بـادامي    ۳ماريس، ذؤنی بادامي شريين  ۵ماريس، ذؤين کةنگر  ۵بنثشت 

ماريس (ئةو زةمانةی کة بارگای مريی لـة   ۵۰۰ئةرتةبث، شةراب  ۵ين و ئيشک شري

بنةی دادةکوتا، ئةم شةرابة لة خورما يان ترث دةگريا)، کؤلکةدار  يان شووش بابل

                                                            

 خةردةل.و. -١
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شـانة   ۱۰۰عارةبة، لـة جةنگـةی بارانـةدا     ۲۰۰وچاص  عارةبة، ويشکةص و چرپی ۱۰۰

مينا قورس بن (؟) (ئةم پثداويسـتييانة کاتثـک    ۱۰(؟) هةرکام هةنگويين چوارگؤشة 

ئةرتـةبث،   ۳بنةی دادةگرت، دابـني دةکـرا)، دةنکـی کاخصـي      بارگای مريی لة ماد

  مينا، هةر ئةوةندةش شةراب و بةرچايي دةخورا و دةخورايةوة. ۲زةعفةران 

ـ  ۵۰۰جگة لةمانة خؤراکي سازکراو لة گةمني چاک  ـ ل ةرتةبث،ـئ ة جـؤی  ــ

 ۵۰۰ئةرتةبث، ئاردی چاکي سپی  ۱۰۰۰ئةرتةبث، لة جؤی بةرةژثرتر  ۱۰۰۰باش   هةرة

ماريس، گةمنةشامي و جؤ بـؤ   ۵۰۰(گةمنةذةشة) ئةرتةبث، جؤی پاکراو و چثودان 

عارةبانـة، کـا    ۱۰۰۰۰ئةرتةبث، کةپةکي گةمن  ۲۰۰۰۰تفاقی ئاژةص و ماآليت خؤماصي 

ماريس، ترةوکـةی   ۱۰۰ماريس، شةرابی ئاسايي  ۲۰۰عارةبانة، ذؤين کوجنة  ۵۰۰۰

شتانةی باسيان کرا دةدرانة دةسـت سـپا. بـةآلم     م ئةرتةبث. تةواوي ئة ۳۰او کر لث

دةبث ئةوةندةمان لة بري بث کة پادشا هةر ئةوةندةی بؤ دةکراية نان و چثشـت کـة   

پثشتر باسی کرا و بةرچايي و شـثوی شـةوی خرايـة بـةرچاوان. هـةروةها ئـةو       

  .١پادشا فةرمانی ذاگرتن و پاشةکةوتی دةدان وپةالنةش دةخرانة سةريةک کة لکة

***  

  

                                                            

فةر ئةم بةشةی نةکردبوو بـة فارسـی، بـةآلم دوکتـؤر تـةميوور قـادری        ئاغای ساقيب -١
 .و.۷۶۳-۷۶۲هةصيگثذابؤوة. بذ: 



 
 

  

  

  

  

  9شي  هب

  

  دنيای ذؤژهةآليت ئثراين کةضنار لة ذوانگةی ئةضثستاوة
  

  بةرايي
بة مةبةسيت دؤزينةوة و هثنانة بةرباسی گةآلصةيةکی گشـتی سـةبارةت بـة    

ـ      دةبـث لـةو ذووداوانـة    ، یذؤژهةآليت ئثـراين کةضـناری زثـدی کولتـووری ئثران

وردببينــةوة کــة بوونــة چواربةنــدةی کتثبــی ئةضثســتا و ئاوثنــةی دةقــی دينــی 

]. ئةگــةر پثويســت بووبــث چووينــةوة ســةر پامشــاوةی ئةضثســتای [زةردةشــتی

ار سةخت و دا. هثندثک ج نثو دةقةکانی پةهلةوی ةل [پارثزراوي] سةردةمی ساسانی

لة » ئةضثستا«ئةگةر بصثني هةرکام لةم دةقانة سةر بة کام ذؤژگارن. ئةگةرچی  دژوارة

دا بابةتةکاين سةبارةتن بة دةوران و بارودؤخی بةرلة مثـژوو، بـةآلم    پلةی يةکةم

ئاماژةيان دةربارةی زةماين کؤکرانةوة و ذثکخستنی دةقةکـة  جاروبارةش هثندثک 

و تةنانةت » يةشتةکان«لة کتثبی  ردةمی هةخامةنشييةکانسةباسی تثداية. بؤ وثنة 

ــيدض ــاريي    ثض ــثک زاني ــگری کؤمةص ــة هةص ــةوة ک ــی داوةت ــةنديداد]دا ذةنگ داد [ض

دا باسی »ادثضددضي«گةرمةتةندوورة سةبارةت بة شثوةی ژيان. بؤ منوونة لة کتثبی 

  ذؤمي نيزيکة. -يؤنانی سةرچةشنیشثوة و پثوةری گةز و پثوان کراوة و لة 

کة سةبارةتة بةو  ضيدثضدادبة وردبوونةوة لة کاکص و نثوةرؤکی بةشی يةکةمی 

بة دةرد و پـةتا  » ئةنگرةمينوو«ئافراندين و  شازدة سةرزةوييةی کة ئةهوورامةزدا
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سةبارةتن بة  دثضداد ضيلةوتاندنی، لثمان ذوون دةبثتةوة کة هةتا کوث بابةتةکانی 

سةردةماين بةرلة مثژوو. لثرةدا تووشی جةللةيةک ناوي تةواو ذؤژهةآلتی دةبـني  

ی خاکی »چئثرانضي«کة کةوتوونةتة نثو سةرزةمينی ئوستوورةييی ئاريانضثجا؛ واتة 

ي يکة زثد و خانة و النةی ذةسـةنيانة لـة سـةردةماين دوور و تـةماوي     ،ئارياکان

تؤتة کلکةی باکووری ذؤژهةآلتی ئةم ناوچةية. لةوثوة بـةرةو  بةرلة مثژوودا و کةو

)، (باختةر = بةخل ، باکتةريا، مارجياناباشوور بزووتوون و بة ذةوگةی سؤغديانا

ذووباری بوونثر و پاشـان بـة   ، ، ذووباری هيلمةند، ئاراخؤزيا، قةندةهارهريات

دا تثپةذيون. تةواوي ئةم ناوچةية کةوتؤتـة نثـوان دوو ذووبـاری    »چؤمان حةوت«

کــة دواتــر دةربارةيــان دةدوثــني. لــة  و ذانگهــا ئةفســانةييی ضــةنگهؤی دائيتيــا

ی ئةو مةصبةندانة کراوة کة کةوتوونة نثو ئامثزی و لة ذوانگةی دا باس»مثهريةشت«

لـةو بانـةوة   «... ذاکثش خراونة بةرچاوان:  ةوة بة شثوةيةکی سةرنج»ئيزةدمثهر«

 (خؤر)ی يةکجار خاوةن هثز و بذشت لة خانة و النةی تـةواوي ئثرانييـةکان   مثهر

. ئةو شوثنةی کة پادشايانی بوثر دةتوانن لةشکرثکي زؤر يةکان) دةذوانث (ئاريايي

هبةژثنن. ئةو شوثنةی کة زجنريةی چيای بةرز و لةوةذگای پذاوپذی ئاژةآلن باصيان 

قـووص و پـان و بـةرين سـينگيان     کثشاوة. ئةو شوثنةی کة کؤمةصـة دةريـای    تثک

شـثن و  و خـوذثن لثيانـةوة ذادةخو   پانذاخستووة. ئةو شوثنةی کة ذووباری بـةر 

 و کثوان سةر دةسوثن و بةرةو مةروی و دةچن و لةگةص گاشةبةرد دا دثن لؤتکة پثيان

هريات لووزةو دةبةسنت و بة هةشتاو ذوو دةکةنة خوارةوة و [دةذؤنـة پارووتيـان   

بـةگوثرةی لثکدانـةوةی    ١].»و خارةزم يان گةوةد، سؤغ، هارؤيان مارگووئيشکاتا

ئيشکاتا دةبث کةوتبثتة دةشيت هيلمةندی سـةروو، لـة دةوروبـةری     ٢،گثرشثضيچ

                                                            

. هـةروةها  ۸۱-۷۹لة: سروودةکاين مثهريةشتی ئةضثستا،ل  وةرگثذانی گثرشثضيچبذواننة  -١
، گثذاونييـةوة،  کة برامي پـوورداود » يةشتةکان«بذواننة بةرگی يةکةمی  دا لة زمانی پارسی

  .۴۳۰ -۴۲۹، ل ۴کةرتی 
2-Op.cit,pp.174-5. 



 ۷۹۹سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

واتة ئةو ناوچةيةی کة زؤر دواتر بة ساتاگيديا و بة پارسيي کةونارا  ؛»کثوی بابا«

يـش هـةر ئـةو    »پارووتيـان «ذةنگـة فةرمانـذةواياين    ١نـاودثر کـرا.   بة ساتاگوو

بةشثک لـة   )،۳، ۱۷(چوارةم ، » بةتليمووس«پارؤوتةيانة بن کة بةپثی گثذانةوةی 

 دا ص ئةمةشةيان داگري کردووة. لةگ»قؤر«واتة  کوشو)ی نيزيک هيندهارةيضائارية (

ةکان، ين) کـة ئاپارتييـةکان لةگـةص سـاتاگيد    ۹۱صث (کتثبی سـثهةم،  دة هثرؤدؤت

قةندةهارييةکان و داديکوويةکان پثکةوة نؤمؤسـثکيان پثکهثنـاوة. لـة ذووی ئـةم     

يـان مارجيانـا) بةشـثک     بذگةيةی ئةضثستاوة بؤمان دةردةکةوث کة مارگوو (مةرو

ةوروبةری لة کةناری ذووبـاری  بووة لة خاک و سةرزةمينی ئارية، واتة هريات و د

(باکتـةريا =  بةشثک بووة لـة باختـةر    دا ، کةچی لة زةمانی داريووش»هةريذوود«

بةخل). ئةم بذگةية کة وةکوو گةآلصةيةکی گشتی بؤ ئةو خاکة دةکةوثتة نثو جةرگةی 

  لثکؤصينةوةی ئثمة، بة کار دث.

  
  جيهان و چؤنيةتيي گوورانی

سـةر   ييانی کةوناراوة دنيای بوون و ژيان دابةش بووة بةئثران لة ذوانگةی

ـ ـدا ک انثـذ دا ئةم دوو زاراوةيـة لـة وةرگ  »مينةوی«و » گيتةوی«دوو اليةنی  ة ـراون

[يان ماددی و مةعنةوی]، بةآلم ئةگةر بـة شـثوةيةکی وردتـر    » ميناکی«و » ماکي«

اژة دةکةنة سةر بةستثين دنيايـةکی  ملثيان خوردبينةوة، بؤمان دةردةکةوث کة ئا

و » مينـةوي «ئةم لثکدانةوةية لةگةص بنة و بنةچةکی ». نابةرهةست«و » بةرهةست«

» mainyu«ئاوصناوثکة کـة لـة ذيشـةی    » mainyava«يةکتر دةگرثتةوة. » مينوو«

بريکردنـةوة و  «بـة واتـای   » man«وةرگرياوة و ئةويش دةچثتـةوة سـةر بنجـی    

هثز، تامةزرؤيي، «(مينوو) بة مانای  mainyuدا  هينديي کؤن لة زمانی». تثگةيشنت

                                                            

1-But cf. D.«Fleming, "Achaemenid Sattagydia and the geography of Vivana’s 

campaign", JRAS 1982, pp. 102-12, who proposed with full discussion to place 
Sattagydia in Bannú. 
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دا هثزی خوصقثنةری چاکة و خراپة بـة مينـووی    يش»گاهان«ة. لة »ةيي و هانذتوو

بة بةستثين جيهانی زةين » مينوو«چاکة و خراپة ناودثر کراون. بةم شثوةية دةکرث 

دا »مـاکي «بـاری  ی شـةريف] دابنـدرث و کاتثـک بـة     ميان ئاواتةخواستة [واتة شا

دةکــةوث، دةتوانــث لــة جيهــانی بــةرچاودا ذةنــگ بدانــةوة. لــة باوةذمةنــديي 

 ١سةرةتا جيهانی بة شثوةيةکی ئاوتةخواستة و مينةوی ا، ئةهوورامةزداد زةردةشتی

  ». گيتةوی«ئافراند و پاشان هثناية سةر قةآلفةتی ماکی 

» ئةشـة «)دا هةية. drug) و درؤ (aša» (ئةشة«نثوان  ئاواش لة جياوازييةکی

دةگةذثتةوة » ئثرانیوهيند«بذوای کؤنباوی  تؤمار کراوة، بةپثی» ذةتة«  کة کؤنتر بة

هةر ». ذاسيت«وشوثنثکی جيهانی و ئةخالقی کة ئةمذؤ پثی دةگوترث  سةر واتای ذث

لةگةصی ناتةبابث بة شتثک بکةوثتة بةرةنگاری ذاسيت و ذةوت و ذثبازی بشثوثنث و 

 وونـة و درؤ ببـووين جيهـانی هة   ناسراوة. [کةواية ذاستی بة واتـای ذثـک  » درؤ«

خؤيان دةنوثنن و  دا»ئةضثستا«کان و »ضثدا«يةتی.م.] کؤمةصثک بةصگة لة پثچةوانة بة

ـ ـدا لـة بـنج و بنـاوانثکي ديکـةوة ه     لة ذاستی» ذةتة«دةيسةملثنن کة  يداوة و ـةص

ـ    گووراوة و سةبارةتة  ا ئيـزةدان و بـةرچاوذوونان و   ـبـة جهـانی نـاديوة و تةني

بـةآلم هـةروةک پثشـتر چووينـة سـةر باسـی دينـی        ؛ مردووةکان ذثيان تثربدووة

وگؤذی بة سـةر هـاتووة. وةک بةشـثک لـة      ، ئةم ذوانگةية ئاصهةخامةنشييةکان

شـت کـة ئاوثنـةی    ذوانگةی سةرةتايي، بؤمان دةردةکـةوث چةنـد اليـةنثکي سرو   

وثنة  دا ذةنگيان داوةتةوة. بؤ»ئةشة/ذةتة«وپثکی جيهانني لة  ناسثنةری ذةوتی ذثک

 دا بؤتـة  کـة لـة پارسـيي نثوةذاسـت     -)yava-ašavan(»ئةشةضةن -يةضه«ةی ـوش

Jōrdā  دا بـة   يةهوودی -و لة پارسييJúrdār   يـان  » گـةمن «بـؤ   -تؤمـار کـراوة

                                                            

دا بـة مينؤضـی، مينـةوی و     ). [ئةوةی ذاستی بث لة فارسـی ménōgبة پةهلةوی مثنؤگ ( -١
بة گيتؤوی، گيتةوی خوثندراوةتةوة. گيتی يان » gaéiθya«تةوة. وشةی مينوويي دةخوثندرث

  گثتی دةبثتة جيهانی ماکی.و.]
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دا  ) لة پارسيي نثوةذاسـت Vāta-ašavan» (ةنئةشةض -ضاتة «ة. وشةی »ودان صغدة«

  ية. »با«بؤ ناوي  wát artáwدا بة  و لة سؤغدی wád ardáبة

دا بـة   بـةرث  يةکةم بةشی ئافراوی جيهان ئامسان بوو کة لة زمانی ئثرانـی 

گـوتراوة و گةيوةتـة فارسـيي     ي پـث »ئةمسـةن «ئةضثستايي و پارسيي کةوناراش 

ة و هةتا ئثستا ئـةم واتايـة لـة    »بةرد«دا بة مانای  ژةية لة ذةسةنئثستاکة. ئةم وا

ئـةم   ،١»۱۰، بذگـةی  ۱۴ضةنديداد، پاژی «بةگوثرةی دةقی ئةضثستادا بةدی نةکراوة. 

» جوسـارو « وشةية بة مانای ذووکاری ورشةداری هةر کةرةسةيةک هاتووة کة لـة 

 ة؛»کـةتؤ. مةسـةب   -ئةمسةن« دا نووسراوة:»۲۰، بذگةی ۱۷يةشتی «سازکراوة. لة 

ئةم زاراوةية خوازةيةکة لة نـزا و  ». گابةردثک بة ئةندازةی خانووبةرةيةک«واتة 

دةتارانـد. لـة دةقثکـي     ئةهرميـةنی پـث   کة زةردةشت» ئةهوورا ضائريا«پاذانةوةی 

» کـةتؤ. مةسـةب   -ئةسةن «، تووشی »۱۰، بذگةی ۱۹ضةنديداد، پاژی «هاوشثوةدا: 

بةم جياوازييةوة کـة   ؛ ة»کةتؤ. مةسةب -ئةمسةن «بة باری مانادا هةمان دةبني کة 

دةدا. » بةرد«جثگؤذکةی کردووة کة تةنيا واتای » ئةسةن«ئةمسةن (ئامسان) لةگةص 

يةشـتی  «دا هةية. لة »گاهان«مانای بةهةشت يان ئامسان کة لة بةرد سازکراوة لة 

کة بـةرگی سـةختةبةردينی لـة     ئةو ذووحة پريؤزةي«سراوة: ودا نو»۵، بذگةی ۳۰

بةپثي لثکدانةوةی پةهلةوی، بريتيية لة ئامسان. دةقةکاين پةهلةويش » بةردابوو.

بووةکـانی ئةضثسـتا، پثيـان وايـة تـوخم و       کة ذةنگة سةبارةت بن بة بةشة گـوم 

  پثکهاتةی ئامسان بةردة. 

از انزا سکسةرةذای ئةمانةش لة ئةضثستادا نووسراوة کة ئامسان لة ماکةی 

  ، ئـةم »۲، بذگـةی  ۱۳يةشـيت  «کراوة و وةکوو قاپثلک لة دةوری جيهان گـرياوة.  

مـن لةبـةر   «دةصـث:   وثنا کردنةی باشتر خستؤتة بةرچاوان. لثرةدا ئةهوورامـةزدا 

وشث و ةمةزنايةتی و شکؤمةنديي ئامسان، [خثوةتيم] لة سةران هةصدا و ذوون دةدر

                                                            

  ضيدثضداد نووسراوة، بةآلم ضةنديداد يان وةنديداد باوة.و. -١
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دا  کورک واية کة باصی بـة سـةر زةوی  «] وةکوو باصندةيةکي شياوی ديتنة. [ئامسان

کثشاوة و بة پتةوی چـةتری بـؤ دوورةدةسـتان ئـةنگاوتووة و لةسـةر دميـةنی       

ئثمـة   ١»بةشـی زةوی.  شنگی داوثتة سثذبة چةشنثکي ناديوة پ » ئةياه –خةضةئثنا «

ی »ayas«دةبـني.   » ئـةياه «) تووشـی نـاوي   xvaéna-ayahلةم دةسـتةواژةيةدا ( 

ة کـة زؤربـةی زمانـةکانی    »کانگـای بـةرد  «يان » کانگا«هينديي کةونارا بة واتای 

ي وشان لـة  ةهةر ئةم لثکدران». دارپذشنگ«هيندوئورووپايي دةيبةنةوة سةر مانای 

 يندا خؤيان دةنوثنن کة لثرةدا زانايان وايان داناوة ئاماژة بة ئاس»۳۰،۲يةسنا، «

لة دةقی » xvén áhen«ونةوةدا. دةستةواژةی قاص يان سوورةوةبووية لة ذؤژی ذابو

، واتة بة ئاسن لثکدراوةتـةوة. ذةنگـة ئـةم وةرگثذانـة     »ayah«دا کراوةتة »زةند«

شـةية کاتثـک   . ئـةم و  کةوتبثتة ژثر باندؤری وثکچوونی ئاهةن (ئاسـن) و ئـةياه  

ـ ـدی دةدرثتـوةنـةيـؤ پـاک و بــی تــة دؤخــدةکةوثت ـ ـاص نـة پ ـ ـاوثک ر ـي ت

  ».ئةيانگهؤ« دةبثتة

ئةم بؤچوونة کة الی واية ئامسان لة ماکةی کانزا ساز کراوة، نابثتة کؤسپ 

ئامسان لـة بـةرد داذثـژراوة. بـةگوثرةی      پثی وايةلةسةر ذثگای ئةم بذوايةی کة 

پثکهــاتووة لــة بــةردثکي بلــوور و » دوذ«دةقــةکاين پةهلــةوی بــةرد بةتايبــةت 

» مثری بؤيس«ذثزةی کانزاکانی داناوة. هةروةک خاتوو لة  ي ئثرانی»بؤندةهثشن«

ــث:  ــايي«دةص ــة    » دوذی چي ــت ب ــةروةها پثويس ــث. ه ــانزا دةدرةوش ــوو ک وةک

ـ  ـ ـوةبريهثنانةوةية ک ـ ـة زمـة ل ـ ـي پـان ـ ـدا م ةویـةهل ـ ـةی ئـاک ـ ـامس ة ـان ل

  ية.»پؤآل«يان » ئةصماس«

ني بةشی پثکهاتنی جيهان، ، دووهةم»ؤندةهثشنب«ناسيی  بةگوثرةی گةردوون

 خوصقانی ئاو بوو کة دامثنی ئامسانی پذ کرد و زةوی لـةم ئـاوة بـةدی هـات. لـة     

                                                            

1-See W.B. Henning, "Ein unbeachtetes Wort im Awesta". In J.Schubert and U. 

Schneider(eds), Asiatica. Festschrift Friedrich Weller (Leipzig. 1954).pp.289-
92. 
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کثـو و چيـا لـةو     .دا ة جةرگةی گؤی ئامسانلگرث بوو  دا زةوي دةشتثکي بث ذاسيت

  پثدةشتةوة سةريان هةصدا و پثهةآلچوون. يةکةمني چيـا کـة بـةژين درةوشـايةوة     

» بؤندةهثشن«ی ئثستا. »ئةلبورز«چيای  وو کة دةبثتة زجنريةب ١»هةرا بةرةزةئييت«

ساصةدا بةدی هـات. جـا    ۲۰۰ساص و چوار قؤناخی  ۸۰۰لة ماوةی » هةرا«دةصث کثوی 

هةر لةم ماوةيةدا بوو کة بة ذيز جثگة و پثگةی ئةستثرة، مانگ، خؤر و سةرةجنام 

  بةهةشيت باآلش بةدی هات.

قـةفی   جةرگـةی جيهـان و لـة پنجـی قـةف     لة ة = هثرا] [هةر» هةرا«چيای 

 شاخة لة نثوةندی حـةوت قوذنـة   ذا تثهةصچووبوو. ئةم دوندة کثوةکاين گةذانگةذی

وايانـدةزانی کـة    ذا دنيا دابـةش کرابـوو.   ی دنيادا خؤی دةنواند و لةوث[کيشوةر]

ـ    ناوةندی گةورةترين و تاقانة شوثنی نيشتةجث کيشوةری ان بـوونی مرؤضـة و پثي

ئةم بةشةی گةردوون ئاوا دةورة درابوو: ». ضانريةسةوشوثنی شکؤمةندی خ«دةگوت: 

، لـة بـاکووری ذؤژاواوة   ٢»سـاواهي «، لة خؤرهةآلتةوة »ئةرةزةهی« اوةلة خؤراو

و لة باصي باشووری » فرةدةدهةفشوو«، لة باشووری ذؤژهةآلتةوة »ضؤرووبارةشيت«

ةيـة بـة چيـا و لثـذةوار و ئـاوان      ئة حـةوت قوذن ». ضيدةدهةفشوو«خؤرنشينةوة 

[کيشوةر] بة » ةرضکةرش«دابذابوون. بذوا بة هةبوونی حةوت قوذنة يان حةوت  لثک

دا، لـة اليـةن زةردةشتيشـةوة    »۳، بذگـةی  ۳۲يةسناي «، لة بةشثکی دنياواتای 

ئاماژةی  پثکراوة. سةرچاوةی ئةم بريوبذواية سةبارةتة بة سةردةمي هيندوئثرانی. 

دةورةی » لؤکالؤکـة «چيـای   کةونارادا بذوايان وابوو کة زجنرية ندیچونکة لة هي

                                                            

ة. لة »هةرةبةرز«، »ئةلبورز«دا ئةم بؤچوونة هةية کة  لة نثو وثژةی مثژوويي کوردی -١
 هةرةبةرزايةتی(؟!).و. ←ذووی دةقة کؤنةکانيشةوة هةروا وثدةچث. هةرا بةرةزةئيتی 

2-Thus according to the codex DH of the Bundahishn; the codex TD has 

wrongly interchanged the names for east and west. The Pársi map gives Savah - 
as east. 
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دا يـةکتر دةگرنـةوة و    گةردوون و حةوت قوذنـةی داوة و هـةموويان لـة خاصـثک    

  ية.»سوومثروو«يان » وثروم«ي لووتکةی »ةضيپجامبوود«ناوةنديان 

سارةکانی ئامسانی کةوتوونة اليان وابوو کة مانگ و ئةستثرة و هة لة ئثران

سةر خوصگةيةکی هاوتةريبی زةوی و لة گةذانگةذی چيای جةرگةی هاآلون کة هةموو 

ذؤژثک هةتاو لة ترؤپکييةوة هةصدث. بؤية شةو دادث چونکة کثوةکان بةری تيشکةی 

ـ   خؤر دةگرن. دوندی چيای هـةرا [هـةرة يـان هثـرا]     » وکاريـا وه«وترا ـپثـی دةگ

اکةکار) و پثيان وابوو ئةوث بارودؤخثکي تةواو ئاواتةخواسـتة باصـي بةسـةردا    (چ

نابـا و   و توون ذثی تث دا زاص نابث و هةوای تاص کثشاوة و هةرگيز تاريکي بة سةری

 ئةم شوثنةی کردؤتة نيشتمانی و واتة ميترا ناکا. مثهر نةخؤشی و لةوتان ذووی تث

بنةی لث داکوتاوة و بة خؤشاوی هائؤما پةسنی دةدرث. اليان وابـوو کـة ذووحـی    

دةی کة ر، واتة ئةو پ[چينضةنت] ؤدينچکارياوة دةچثتة بةهةشت. پردی وپاکان لة هو

ــای  ــة جثگ و پثداچوونــةوةی [ئاکــاری] ذووحــةکان، لــةوث  لثپرســينةوةدةبثت

ـ   شـاخة دامـةزرابوو،    ةهةصبةسترابوو. هةروةک چؤن بةهةشت لةسةر ئـةم لووتک

  دؤزةخيش کةوتبووة بةرةوةی.

سةرچاوةی تةواوي ئاوةکانيش بوو. لة دامثين ئةم کثـوة بـة   » هةرا«چيای 

گةلثک ذووبار و چؤمـاو دةچنـةوة   » ضؤورووکاشا«شانی باشووردا، مةزنةدةريای 

بةلرفـة و لـة   سةری. تةواوي ئةم ئاوانة يةکيان دةگرتةوة و دةبوونـة يـةکاوثکي   

دةستيان تثکدةگرت. ئةم ذووبارة دواتر بة هاوشاين ئاناهيتـای خـواژن    هووکاريا

سـةرينچاوةيانة و  » ورووکاشاؤض«داندراوة و پثيةوة ناسراوة. دوو ذووباری گةورة 

ـ     ی دائيتياؤبريتني لة ضةنگه دی قؤذنـةی  (خؤشاژؤ) کـة بـةرةو ذؤژهـةآلتی ناوةن

  کة بؤ الی خؤراوا دةخوشث.  خوضانريةسة بةذثوةية و ئةوی تريان ذانگها

توانيبووی پثکهاتةی پـاک و بثگـةردی   کة شوثنثکي ئةوتؤ بوو » هووکاريا«

وپؤی دةچؤوة سةر ناچةکانی بةرةوة و سةرةوة و بـة   پةل و بةراييی خؤی بپارثزث
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ئـةم  ونثک دادةندرا کة تيشک و ئاو لـةوثوة هةصدةقوصـني. ذةنگـة    ناوةندی گةردو

بـث بـة ذوانگةيـةکی    » تةوةرةی جيهان« بؤچوونة نيشاندةری دميةنی ناوةند يان

، »داری جيهـان «لة نثو گةلثک کولتووری کةونارادا خؤی دةنوثنث. ئثرانييانة کة 

وة گـرث دةدرا. بـة   واتة داری ژيان و شتی ديکة، لةگةص ئةم تةوةر و ناوةندة پثکـة 

ئةم ». رووکاشاوضؤ«دارة دةکةوتة نثوةذاسيت مةزنةدةريای ئةم  بذوای ئثرانييةکان

ـ دارة تثراوة، سةرچاوةی تؤوی فرةچةشنی گيـاوگؤص و شـينکةی گ  « ةردوونة و ــ

). ئةم دارة کة ۱۵، ۵(ضةنديداد، » لثکةوتؤتةوة. وةچةی ئةژمار سةدان و هةزاران و بث

» سائثنا«بة داری دةرمانيش ناسراوة. کةصةباصندةی هةرچی دةرمانة لةوی دةگثرث، 

سةر تؤوةکانی کثشاوة. (ئةم باصـندةية   لةسةر ئةم دارة هثالنةی کردووة و باصی بة

دةچث). بوونةوةرثکي تر کة تثبةستةی ئةم  وةکوو سيمورغی نثو وثژةی کؤنی ئثران

 ١رةية گورپةماسيية کة دارةکة لة بوونـةوةراين گةزنـدة و زيانيـدةر دةپـارثزث.    دا

  ية.»ضاسی پانچاسادضرا«بوونةوةرثکي زلةی ديکةی دةريايي لة ضؤورووکاشا 

و ذةنگـة چةشـنثکي   » داری هةموو تؤوة«زؤر نيزيکة لة » گائؤکةرةنا«داری 

لـة  و  ثگـري دة  ی لثيسپتری بث. بةپثی چةند دةقثکي پةهلةوی، ئةم دارة هائؤمای 

 ؛کراسی هةرمانيان بـة بـاآلی دةبـذث   بة مردووان و ئاوا  ذؤژي ذابوونةوةدا دةدرث

شـوثين  ». هةرا«و بةرةوةی چيای  ئةويش هةر کةوتؤتة مةزنةدةريای ضؤورووکاشا

ــةوةی شــثوةيةک ناســينی ذؤژی پةســآلن و گــووراين   ــة ذةنگدان ــةم دارة ذةنگ ئ

بث. سةرچاوةی هةوثين ئةم بذوايةی هيندوئثرانی سةبارةت بةم دارةی  بوونةوةران

کة جامبوودويپا و دوذگةی  - دا ي هيندی»جامبوو«کة بؤتة ئوستوورةيةک، لة داری 

ي دةرمانی »سؤما«خؤی نيشان دةدا. هةروةها لةگةص  -جامبووی پث ناودثر کراوة 

  تثکبةستراوة.» مةرو«هةرمان کة کةوتؤتة باشووری چياي 

                                                            

) saéna) بوونـةوةرثکی ئازايـة و چةشـنی هةصـؤ (    siluris glanisواديارة گورپةماسـی (  -١
  پارثزةری دارةکةية.
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سةرچاوةی ژيانی گياوگؤص و بوونةوةران، لة ذووداوی مةرگی گـای يةکـةم   

دا، باسيان کراوة. بةگوثرةی »گای نؤبةرةی تاقانة«يان بة واتايةکی ورد و باريکتر 

بةشـانی مرؤضـي بـةرايي، بـه دةسـيت       ئوستوورةکانی زةردةشيت ئةم ئاژةصة شان

و بةرلة ئافراين جيهانی ئثستا ئافرثندرا و چةشين مرؤضی بـةرايي،   ئةهوورامةزدا

پةذی بؤ سةر مانـگ  » گا«ذووحی چةپةص پةالماری دا و کوژرا. بةشثک لة تومخةی 

ودرا. تةواوي ژيانی ذثک و لةباری ث(کة دةصثن هةصگری تومخةی گاية)؛ جا لةوث پاص

و هةرچی گيای چاکـة لـة    بوونةوةران لة تومخةی تؤرةمةی پاصثوراو کةوتوونةوة

  ذسکاون کة ذاستةوخؤ کةوتة زةوی.بةشثکي تومخةی گاوة 

ييـانی کـةونارا، گـا هثمـای ژيـانی      دا بةپثی بريوبؤچوونی ئثران لة ذاستی

ئاژةصيية. ئثمة ئةم مةبةستةمان لة ذووی هثندثک بذگةی ئةضثستاوة بؤ دةردةکةوث 

دةکـةن و جثگـای سـةرجنن. پيـنج چةشـن      کة باسی ذوانگةی جةماوةری ئثـراين  

ـ گـای پثـنج   «بوونةوةری، ئاوي، خاکی، چذندة، فذندة و کثوی بة ناوي  » ةرةـب

ـ  » گايي« کراون و بة و  ۱۳،۱۰، ؛ هـةروةها بذواننـة يةشـيت    ۷۱ا، نناسـراون (يةس

). سث شثوة ژيانی مرؤيي، ئاژةصي و گيايي بة ۱،۱ی ضيسپثرثدلةگةص  ۶۹، ۱۹يةشيت 

اژی ــيان کراوة و سةبارةتن بة نثوةرؤکی بابةيت دووهةم (ضةنديداد،پگاض (گا) باس

ــةی ۲ ــةزدا  ۴۱و  ۲۷، بذگ ــافراوی ئةهوورام ــةش ئ ــةی ش ــو ليزگ ــة نث ــان  ). ل ي

، ئاو، خـاک (زةوی)،  »)بةرد«دا ئثمة چاومان بة ئامسان (ئاسةن، »سثپةندمينوو«

و بةرايي دةکةوث (واتة گايؤ مةرةتةن  وةک،بوونةوةران (گاض) و پياوی ذاستةذثوذ

م.]). هةروةها بؤ هثنانةوةی منوونـةی کؤتـايي دةکـرث لةگـةص      -ومةرس و[=کةي

پـاک،   ةک، پيـاوی ذاسـتةذث و ژنـی دواثـن    وزجنريةی ئاو، ئاگر، خاک، گا، ذو

تـارثن، بـةراورد بکـرثن     کان، مانگ و خؤر، وةکوو بةآلگثذةوة و شةيتانةئةستثر

  ).۱۰و۱، بذگةی ۱۱ (ضةنديداد، پاژی
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بؤ ئامـاژة بـة بوونـةوةران، سـةرةذای ئـةوةی کـة       » گا«هثنانة بةرباسی 

کةونارادا نيشـان دةدا،   ذةنگدانةوةی نرخ و بايةخی ئاژةآلن لة نثو کؤمةصی ئثرانی

ذوونيشی دةکاتةوة کة ئةم وشةية سةر بة جةغزی زاراوةی پثشةواياين دينيية. من 

بة شثوةيةکي بةربآلو کةوتؤتة نثو زار و » گا«دا  ثو کؤمةآلين خةصکيشالم واية لة ن

فارسـی  ي »گـةوةزن « و ئةضثستايي ي»gavasna«و  »گةضةزنة«زمانان و لة وشةی 

ـ     دا نوث » gava-zna«يـان  » گـا = ئـةزنا  «ةکة بـة  ـخؤی دةبينثتـةوة. ذةنگـة وش

» گـةوةزن «ةر ناوي وةرگريابث. ئةم شثوة بؤچوونة لةس »گا«سازکرابث و لة ناوی 

گـای  «يـان   ١»گـاکثوی «لة زماين فارسيي ئةمذؤدا هةر هةية، چونکة پثی دةصـثن  

زنيان بـة  ةوةک چؤن ئثرانـی گـةو  رلثرةدا پثويستة وةبريی بثنينةوة هة». دةشتث

کـة سـةير    -تؤرةمةی گا دادةنا، ژووشک، دةص، بوونةوةری سةر بة تريةی ذثوی 

و  ۱۳، پـاژی  »ضةنديداد«ؤرةمةی سةگان. بةپثی هةموويان بردوونةوة سةر ت - نيية

نة، ا، بؤمان دةردةکةوث کة بة مةبةسيت پاراستين ئةم بوونةوةر»۳۳-۲۹، بذگةی ۵

و گـرياوة.  اهةر ئةو بذة تاوانانةية دياری کراوة کة بؤ ئازاردانی سـةگان وةبـةرچ  

ةيـة  (ذةنگة بؤچوونی جادووبازانةی موغان لةم بابةتةدا دةوری گثـذابث. لـةم تري  

گريث، هـةروةک بةشـثکي زؤری   دة لثمسؤرةی ئاوی لة هةمووان هثژاترة و ذثزی 

سةبارةتة بـةم بوونـةوةرةی    )۱۵و تثکذای پاژی  ۵۶-۵۰، بذگةی ۱۴ضةنديداد (پاژی 

و کة ذووحی سةگی نةماو وتريةی سةگان. بةگوثرةی ئةم دةقانة، بذوای [کؤمةص] واب

ـ  » سةرچاوةی ئاوةکان«ذوو دةکاتة  ةزار گؤصةسـةگ و هـةزار دثصةسـةگ،    و لـة ه

جووتثک مسؤرةی نثر و مثی ئاوي بة وةلةد دةبن. [جةماوةر] اليان وابوو کة مةرگی 

ييـانی  ويشکةساصي بة شوثنةوة دةبـث. هـةروةک چلـؤن ئثران    ،مسؤرةيةکي ئاوی

مسؤرةی ئاويشيان بردوونـةوة سـةر    ،کةونارا گةوةزنةکانيان لة تريةی گا دادةنا

                                                            
وی يان نثرييةکثوی نابث؛ بةآلم نةمويسـت وشـةی   دا بؤ بزنةکث گاکثوی لة زمانی کوردی -١
 کة نووسةر جةختی لةسةر کردؤتةوة، هةصيپذووزثنم. گةوةزن: بزن.و.» گا«
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لـةبری  » سـةگاو «دا  ئثستاش لـة زمـانی فارسـی    وةک چؤنهةرتومخةی سةگان؛ 

  بيدةستةر [سةگآلو يان سةگی ئاوی] دةکار دةکرث.

دا خوصقاوة؛  وةکوو پثشتر باسی کرا، مرؤض له ئاکامي کوژرانی مرؤضی بةرايي

دةچنـةوة  هةروةک چؤن پثيان وابوو کة ژيانی گياوگؤص و خؤذسک و بوونـةوةران  

اين يةکةم گا. وةکوو ديارة بةپثی ئةفسانة، کوژرانی ئـةم خوصـقاوانةي   سةر کوژر

دا دث. هثندثک لة توثژةران »ئةهرميةن«راين ماکی، بة ئةستؤی فبةرلة دةسپثکي ئا

وای بؤ چوون کة ئثمة لثرةدا تووشی پثداچوونةوة و تثهةصچوونةوةيةک دةبني لـة  

ـ ـپن دا و دةصث دينی زةردةشتی امي گاوگـةردوون و قوربـانيي   ةيدابوونی جيهان ئاک

  زةدانة.يئيزةد يان ئ

خؤی » نةمثنژيانی «مةرةتةن، واتة  -لة ئةضثستادا بة گايؤ » مرؤضی بةرايي«

مةرتـة؛ بـة پةهلـةوی     -دةنوثنث. لة دؤخی کارادا ئةم دةستةواژةية دةبثتـة گـايؤ   

ادةی ز کة وثدةچث ذةسـةن » مورد  گثه«؛ بة پارسيي نثوةذاسيت مانةوی »گايؤمةرت«

» گايؤمـةرت « ١بـث لـة پارسـييکةونارادا.    Gayah(-)martáذاستةوخؤی زاراوةی 

رث و ـةراورد بکـی بـةصـةگـية و دةکرث ل»مارتاندا«واتة  ٢،يي»ضثدا«مرؤضی وةکوو 

تؤوی «واتة  ،»مارتاندا«زؤر وثناچث وشةی  ذاستیبةدا يةکسانة.  لة پانی و درثژی

ـ    ک» تومخةن -مةرتيا «، لةگةص »نةمثن  یية بةگوثرةی زةمـان گـؤذاوة و لـة فارس

  ي »گـايؤ مارةتـةن  «، ذةگـةزيان بچثتـةوة سـةر وشـةی     »مـةردوم « تةئثستادا بؤ

دةکرث لةگةص تؤرةمةی مـرؤض بـةراورد بکـرث،    » تومخةن -مةرتيا. «هيندوئثرانی

  کة واتای بنةچةکةش دةدا.» تومخة«يآن » تومخةن«چونکة تؤرةمة يةکسانة لةگةص 

و پـوختی   بةکورتیبةگوثرةی کؤمةصثک دةقی پةهلةوی، زؤر » مثری بؤيس«

باسی بارودؤخی گايؤمةرت (کةيوومةرس) و هاوسةرةکةی کردووة، بةرلة پةالماری 
                                                            

  کةيوومةرس.م. دا لة شانامةی فريدةوسی -١
ضثدا، ضيدا يان ضيداس، کؤمةصثک کتثبی پريؤزی چوارانـةی هينـدووةکان و بـريتني لـة:      -٢
 و.».ئثتروا«يان » ئثتاروان«و » ساما«، »جووريا«، »ذيگ«
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لة پةذپةذؤچکةی ئامسانةوة خؤر هثشـتا  «ئةهرميةن يان خةنيم و نووسيويةتی : 

ووتةن کة ئاوةکان تثيدا قةتيس مـابوون و  کؤصةکةی دابوو لةسةر زةويي تةخت و ذ

ار وبـة ئـارامی لـة ناوةنـدی گـةردووين چؤلـة      » گايؤ مةرةتـةن «ةک و گا و وذو

تومخةی وی لـة  پاش ئةوةی ئةهرميةن زةبری لة گايؤمةرت وةشاند،» چةقيبوون.

ذثواسی لث ذوا. ئةوسا لةم  لةنگةری خؤر پاصثودرا و زةويين ئاوةس کرد و لقة جث

  بةدی هاتن.» مةشيانث«و » مةشيا«م جووتی ذاستينةی مرؤض، واتة گياية يةکة
وگؤصی تثدايـه چونکـة ذثـواس هـيچ نيشـانة و       ئةم ئوستوورةية بؤية گرث

ـ  تايبةمتةندييةکی پريؤزی تثدا نيية و بة هيچ بارثک ـ ـدا وةکوو مرؤض ناچ ن ـث. م
يةی پثم وايـة لثکدانـةوة و خوثندنةوةيـةکی جيـاوازيي زمـانی ئـةم ئوسـتوورة       

خـاوةنی  «بـة واتـای    ،»ذائثضـاس چيسـرة  «هثناوة. لة ئةضثستادا نووسراوة يبةد
ثکی گةجنی پاکة (دائثنا لـة  ژ، کة بؤ تاريف و پثداهةصداين کي»شکؤمةند ثکی ذةگةز

کـة ئاوةصـناوثکی ديکةيـة.     raévat.Čθram؛ بذ: ۹،بذگةی ۲دا ، نةسکی  هادوخت
بة  ١يواس)رن واژةی فارسيی ذيضةند (گوما ). بث۶۴ئاناهيديةشت، بذگةی  ،۵يةشتی 

-raévasدادةنـدرث و بةئاشـکرا لـةم لثکدراوانـةدا (     raévantپاشةواری وشـةی  

raévat   ة. ئـةم واژةيـة بـة    »شـکؤمةند و شـکؤدار  «) خؤی دةنوثنث کة بـة مانـای
دا  لـة زاراوةکـانی تـری فارسـی    ) و دةکـرث  raévasčíکةش هةيـة ( ـشثوةيةکی دي

. rawášدا بؤتـة  »پةشـتوو «و » بةلووچی«ئةم وشةية لة  بث.» يواجر«و » يواسر«
خـاوةنی   ، واتـة raévas. Čiθraبـة  ئةگةر بثتوو يةکةم تؤرةمةی گووراوی مرؤض 

خاوةنی ذةگـةزی  «تؤرةمةی شکؤمةند پةسنی درابث، دةکرث لةم ئوستوورةيةدا بة 
  لثکبدرثتةوة. » ذثواس

  مرؤض
هةر مرؤضثک خاوةنی قاپؤذ و قةآلفةتثک و چةندين  بة بؤچوونی ئثرانييةکان

  (تـةن) کـة    tanūهثز و وزةی ئةوپةذدةروونيية. قةآلفةتی مـرؤض پثـی دةگـوترث    

                                                            

  دا بة ذثواس، ذثواز و ذثواو ناودثرة.و. ة و لة کوردی»ريواس«دا  لة فارسی -١
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ذواصـةتی دةگرثتـةوة.   » kahrp«بةگشتی اليةنی ماکيية بـؤ هـةر ئادةميزادثـک و    

لة دا لةگةص ئةندامةکانی ديکة  ليزگةی ئةندامةکاين لةش زؤر بةربآلوة و لة ذاستی

يةکتر دةگرثتةوة. هثزةکاين ئةوپـةذدةرووين (يـان    دا زمانةکانی هيندوئورووپايي

بة واتای گةوهةر  ahuناذوونن. واديارة وشةی  ةکعةقصی) هةتا ئةندازةي -ذووحی 

ئاماژةية بؤ سةر هؤش و هانی لثبذان. مةبةست لـة واژةی   ،يان سرشتی [ئادةمی]

»baoδah« ،»ية. »وشياري«و » پثکردن هةستurvan  (ذةوان، ذووح) سةبارةتة بةو

شتةی کة لة دوای مةرگی مرؤض دةمثنثتةوة (هثز و وزةيةک کة بوونةوةراين چاک و 

نيگـادثری هـةموو   دووانةيـة کـة   [پاکيش] هةيانة). فرةوةشی (فرةضةشی) هثزثکی 

ووزی فرةوةشـی ســةرةذای ئــةوةی ژيــان و تــةک  .دا لــة مــاوةی ژيــانی مرؤضـثکة 

دا خـؤی   سةرانسةری جيهان دةپارثزث، لة قةآلفةتی ژنانی ئـازا و دةسـکةرةوةش  

دةچن. جاری واية لثکهـةآلواردنی فرةوةشـی    ١»ضالکريييةکان«نواندووة کة وةکوو 

  دا دةکةوث. ، بة سةر دژواری»ذةوان«مردووی ذاستةذث لة وةکوو ذووحی 

  
  يةکان و هؤزان و گةالنی تری جيهان ئاريايي

وةکوو گـةالن و هـؤزانی هينـدوئورووپايي کـة لـة      » کانی ئةضثستاييخةص«

يان دامةزراندبوو، بة »اييضثد«باکووری ذؤژاوای هيند دةژيان و بناغةی کولتووری 

). هةصبةت ئةم نـاوة دةچثتـةوة سـةر    airya(بة ئةضثستايي » ئاريا«خؤيان دةگوت 

شا، زمانی بةردةنووسـةکانی   يووشجثگای سةرجنة کة دار». ئثران«ذيشةی ناوی 

. وةکـوو ئاگامـان لثيـة و بةالمانـةوة     خؤی بة ئاريايي ناودثر دةکا نةک پارسـی 

دةدوان.  ذوونة، لة سةرتاسةری باصي ذؤژهةآلت جةماوةر بـة زاراوةکـاين ئثرانـی   

نـث، گـةالنثکي   بةربآلو کة ئةضثستا بـة ئاريـايي دةزا   هةروةک ديتمان ناوچةيةکی

ئةم » ۱۴۳گةی ذب، ۱۳يةشيت «نائثرانی (نائاريايي) لثی نيشتةجث ببوون. بةگوثرةی 

                                                            

١- »Valkyries :«دا. کؤمةصثک بوونةوةری ئةفسانةيي لة نثو ئوستوورةکانی تؤرةمةی ژثرمةنان 
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دةسـيت   يـةکان نـةبوون و لـة پـاص     خةصکانة لثبذاوی دوژمنايةتی کردين ئاريـايي 

ـ   ئاريايی ـ «اوي گـةالن و هـؤزانی   ـيةکانی زةردةشـيت، ن ، »سـائريميا «، »وراوت

زادة کـة لـة    بث پياوثکي ذةسـةن   ، جةللة کراوة. ئةوةی ذاستی»داهة«و » ئيينسا«

، ۴۶بوو (يةسنای » توورا فريانة«دا بذوای بة دينی زةردةشيت هثنا ناوي  پثش پثش

فرانگراسـيان  «). لـة اليـةکی تـرةوة چةنـد بذگةيـةکی يةشـتةکان دژی       ۱۲بذگةی 

» کةخيوسـرةو «هؤندراوةتةوة کة پادشايةکی شةذفرؤشي گةورة بووة و  ١»توورايي

فرةوةشييةکان لةگةص خةصـکي  » ۳۸ -۳۷، بذگةی ۱۳يةشيت «ی. بةپثی تشکاندووية

. دةکـرث  گؤيا هةمان توورانييةکاننکةوتوونة شةذ و بةرةنگاری کة » دانوو«زاصمي 

و التينـی باسـيان کـردوون و     هةر ئةوانة بن کة مثژوونووسانی يؤنـانی  داهةکان

کؤمةصثک دةوارنشينی دةشتةکی بوون و لـة ذؤژهـةآلتی دةريـاي خـةزةر ژيـاون.      

کة دواتـر   ی سارماتيانةکاننهةمان باوةگةورة گومان سائريمياکان هةروابثتةوة بث

پةالماری ناوچةی پووشةآلنی باشووری ذووسيايان داوة. جةماوةرثکی تر کة بةپثی 

(يـان ئثسـکيتةکانن) کـة     چةند سةرچاوةيةکی نائةضثستايي ناسراون، سـةکاکان 

 ؛ی ئثرانی هاوثر دةکردکولتووری دةشتةکی ئةوانی لة تثکذای ئاخثوةرانی زمانةکان

کةچی ديسانيش واوثدةچث کة هثندثک لةم تـرية و هؤزانـة خؤيـان بـة ئاريـايی      

نـاودثر دةکـةن و    ٢»ئـريؤن « ةکانی ئةمذؤيي خؤيان بـة »ئؤسثت«، چونکة بثزاني

نشـوورن و  ةکـان مة »ئـاالن «خثآلتی خؤيان بة پامشاوةی سةکاکان دةزانن کة بـة  

  دادةندرثن.» ئاريايي«دا بة  هةردک ناوةکة بة باری ذيشةناسی

نيشـاندةری پثشـينةی    بريمان بچث کة وثژةی زارةکيي ئؤسثتةکان نابث لة

بةآلم بـة   ،سةرچاوةيةکی کولتووريي تةواو جياوازة لةگةص کولتووری ئةضثستايي

، يـةکتر دةخوثنثتـةوة کـة هثـرؤدؤت     دا لةگةص کولتووری ئثسـکيتةکان  زؤر باران

                                                            

 .دا مةی فريدةوسیلة شانا ئةفراسيابی توورانی -١
2-Ir(on). 
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مارسثلثنووس و ژثـدةرانی کـؤن باسـيان کـردوون. بـةگوثرةی ئـةم        ئاميانووس

ذثچکةدينی ئثسکيتيش، شثوةيةکی ذثچکةدينی کةونی ئثرانيية کة لـة  سةرچاوانة 

زمانـةکانی  ن و يـةکتر گرتنـةوةی   ئةضثستادا ئاماژةيان بـؤ کـراوة. پثکةوةسـازا   

هةتا ذادةيةک هةر ی بةرلة ئيسالم (کة ئثستا »قومشووتو«ئؤسثتيک و خوتةنی و 

هةر لـة سـةرةتاوة جيـاواز لـةو      هةمان زمانی واکهانة) دةيسةملثنث کة سةکاکان

  دواون. کؤمةآلنة بوون کة بة زمانةکانی ئثرانی

  
  ةآليةتیپثکهاتةی کؤم

دا ذثکخــراون کــة ژيــانی  ئةگــةرچی دةقــةکانی ئةضثســتايي لــة قؤناخثــک

بوون لةمثژ بوو پةرة و گةشةی ئةستاندبوو، بةآلم ژيـانی   کاصي و نيشتةجثو کشت

گومان هـةتا سـةردةمی    دةوارنشينی و کؤچةری کة لة کؤنةوة پنجی داکوتابوو، بث

هــةتا  دا ةش لــة ئثــرانساســانييةکانيش پــارثزراوة و وةکــوو دةبيــنني ئثســتاک

بـوون هـةر    بةشاين ژيانی وةرزثـری و نيشـتةجث   ئةندازةيةک ژيانی خثصةکی شان

  درثژةی هةية.

کـة بـةپثی کولتـووری     پثکهاتةی کؤمةآليةتيي کؤمةصي دةوارنشينی ئثـران 

وةيةی وپـؤی بـةم شـث    وژخنوازی يةکانگري و تثکتةنـدرابوو، تـان   خزمايةتی و ژن

  خوارةوة دةهاتة بةرچاوان:

واتـة   ،»منانة«دا  پثکهاتةی خاوخثزان. ئةم پثکهاتةية لة ئةضثستای نوث -۱

لة ». نيزيک تاقمثک خزمی هةرة«ية کة دةبثتة »خوائثتوو«دا »گاهان«ية. لة »خانة«

  لةگةص بنةماصة يان خاوخثزان يةکتر دةگرثتةوة.» ماوتائو«پارسيي کةونارادا 

دا بة  خانةدان يان ئاوايي. ئةم يةکة و پثکهاتةية لة ئةضثستای نوثدوودة،  -۲

[هةروةک بنةماصة] خوائثتووية کة بـة  » گاهان«ويس) ناودثر کراوة. بةپثی »(ضيس«
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هاتووة. لة زمانی هينديي کـؤن و زمانـةکانی   » تاقمثک خزمی هةرة نيزيک«واتاي 

  دة.واتای گون کة بة» ضثرثزنا«دا بؤتة  کةونارای ئثرانی

ئةمـة  ی هؤزی تثدا ژياوة. بـةپثی ئةضثسـتای نـوث    ةهؤز يان ئةو جةغز -۳

 ةؤئيسـر گوتراوة). ذةنگة لةگةص ش ية (نازانني بة پارسيي کةونارا چی پث»زةنتوو«

)šoiθra(  يةکتر بگرثتةوة. » گاهان«ناوچةی و واتة قةصةمذةو  

سـيي  نيشتمان. ئةم يةکةية بـةگوثرةی ئةضثسـتای نـوث و گاهـان و پار     -۴

  يش هاتووة.»هةرمث«واتای  لة ذابردوودا بةية. »دةهيوو«کةونارا 

گرتنی واژةکانی ئةضثستاي نوث و وشةکانی  گةآلصةی سةرةکيي بةراورد و پثک

، »تيمـث پـؤل  «کـراوة. بـةپثی بؤچـوونی    » بثنضثنيسـت «گاهان بةگوثرةی کـاری  

(خانةدان) لة ضيس (ئاوايي)دا . ضثرثزنا خوائثتوو (خانةوادة) لة منانة (خانة)دا دةژی

  . ١نيشتةجثية» زةنتوو«لة » ئاريامةن«بنةگرة و 

هةرکام لةو چوارانة سةرگةورة و مةزنثک بةرپرسی بوو. زثدة لةمةش بةپثی 

ــی  ــت«دةق ــاتوون:   » مثهريةش ــةش ه ــةم زاراوان  Vispanam dahyunamئ

daijhunpaiti؛ ۱۴۵، بذگـةی  ۱۰ (يةشـيت  »مـةزين تـةواوي هةرمثـةکان   « ، يانی(

»dainhusasti» «ةگةص ـ)، لـــ۸۷(هـــةمان، » ســـةرؤکی هـــةرمثdahyunam 

Fratəmatát وشةی ۱۸(هةمان، » يةکةمني ئةجنومةنی هةرمث« ، واتة .(fratəma 

دا  لةگةص زاراوةيةکی هاوشثوةی لة پارسـيي کـؤنی هةخامةنشـی   » يةکةمني«واتة 

ومةرجی سياسي و ئةو  بةوردی هةل ٢می دةناسرثتةوة.و ئارا بةپثی واتاکانی عيالمی

سةردةمانةی کة ئةم وشة و زاراوانةيآن تثدا دةکـار کـراوة، هـةروا بـة نـاذوونی      

  وةکـوو مةزنةشـةذکةر پةسـين دراوة   ماوةتةوة. سـةرؤکی هـةرمث يـان دةهيـوو     

فةرماندةی «). هةروةها بة ۳۱، بذگةی ۱۵؛ ۱۵،بذگةی ۱۰؛ ۸۵، بذگةی ۵(بذ: يةشيت 

                                                            

1-P.Thieme, Mitra and Aryaman (New Haven, 1957),p.78. 

2-See Gershevitch, op. cit; 298. 
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). ۸، بذگـةی  ۱۳يش نـاوي هـاتووة (يةشـيت    »هةرمث یلة هةموو شوثنانئامادةی 

دا ذؤيشـتووة و   واوثدةچث کة ئةم مريهةرمثانة دةسةآلتيان بة سةر چةند هةرمثان

ان دةيانتوانی ئيمپراتؤرييةک بةپثی زةمانی کؤکرانةوةی يةشتةکان، ئةگةر لثبذاب

) ئةم بؤچوونة دةسةملثنث کـة  و(کةخيوسرة» کةوی هائووسرةوا«بثنن. قسةی  پثک

ئيمپراتؤرييةک  ،کة لة سةرجةم هةرمثةکانی ئاريايي بوو قارةمان ئةو کةسة«دةصث 

). دةسـةآلتی  ۳۲، بذگـةی  ۱۵؛ ۲۱؛ بذگـةی  ۴۹، بذگـةی  ۵(بذ: يةشـتی   ١»بةدی بثنث

ــدراوة؛     ــؤ دان ــةی ب ــةميانثک دارولةل ــةپثی پ ــةکان ب ــةروةکمريهةرمث ــة ه  ل

و ئةم مةبةسـتة زؤر بـة باشـی     ةر، ئيزةدی پةميانةکانهزةدمثيدا، ئ»ةشتريهمث«

ذوون کراوةتةوة. جگة لةمةش باس و لثدوانی هةمووانی لةسةر سياسةت بة کاری 

 دا بؤ پيـاوان بـة   چاک دادةندرا و ئاوةز و توانسيت ئاخاوتن لة کؤذ و کؤبوونةوان

؛ يةسنای ۶، بذگةی ۱۳؛ ۵ذگةی ، ب۸ئاکارثکي باش و هثژا دةهاتة ژمار (بذ: يةشيت 

زؤر  دا  کؤمةآليـةتی پثکهاتـةي  ی باسی کرا، بة باری ية). ئةم پثکهاتة۵، بذگةی ۶۲

لةگةص ژيانی دانيشتووانی ئثستای شاخستانةکانی ئةفغانستان و ترية و هؤزةکاين 

  ئثراين يةکتر دةگرثتةوة.

ژانـةی  ، دةکرث بآسـی ئـةم چـني و توث   کؤمةآليةتیسةبارةت بة پثکهاتةی 

  خوارةوة بکةين:

کة پثويستة خبرثنـة بـةر    نپثشةوايانی دينی. لةم بوارةدا دوو زاراوة هة -۱

دةبني کـة  » زائؤتةر«و چةند جثگای ديکةدا تووشی وشةي » گاهان«لثکؤصينةوة. لة 

دا پثکهاتووة لة دوو  منوونةيةکثتی. ئةم وشةية بة النی ذيشةناسی خودی زةردةشت

(تثکردنـی شـةراب بـؤ خودايـان)، دووهـةم:      » تثکـردن «، يةکةم:  بة واتای ذيشة

يـةکثک لـة   ». هؤتـةرة «دا دةبثتة »ويدايي«واژةی هاومانای لة ». ياريدةخواسنت«

وشـوثنی پةجنـةيي و    ئةرکةکانی ئةم پياوة هؤنينةوةی ئايةتةکان بوو لةسةر پـث 

                                                            

1-Xšaθra. 
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دينان  تةماوي کة تةنيا نوثو بة شثوازثکي لثص و » فرةزانی«يازدة بذگةيي بة ناوي 

يانـةدا بـةراوردثکی گرينگـی لـة نثـوان       لةم دوايـي » مثری بؤيس«دةگةيشنت.  تثی

ئـةرکی   ئةوةی ذاستی بث . ١دا کردووة يةکةی ی گاهانی و هاومانا ويدايي»زائؤتةرة«

لـة   دا بوو لة ماصـة خـؤی  » يةسنا«وذةمسي  بةذثوةبردين ذث» زائؤتةرة«سةرةکيي 

کراو کة مزةيةکی وةردةگرت. لةو دةقانـةدا کـة پـاش گاهـان      اليةن کةسثکي دياری

بةشاين زائؤتةرة چاومان بة پثشةوايةکی ديکةی دينی دةکةوث کة  ذثکخراون، شان

ئةم ناوة کؤنترة لة ئاترةبان [يان ئاگرةوان]ی ويدايي. ». ئاسةرةضةن«پثی دةگوترث 

ـ  ـپ«ای ـة واتـةم واژةيـةبؤتةوة کة داخوا ئـبؤمان ذوون ن » رـثشةوای دينيـي ئاگ

[يان ئاگرةوان] بووة يان نا، کة پثشتر وا لثکدرابؤوة. (بة مةبةسيت سةملاندنی ئةم 

ي ويدايي بةراوردی بکةن کـة ئاوةصـناوثکة بـؤ ئـاور.)     »ئاتةروو«بؤچوونة لةگةص 

ت ناکـا  وذةمسي ئاگر بوو، بةآلم پثويس ئاسرةوةن کارةکةی سةر بة ذثئاترةوةن / 

بووبث، چونکة لة اليةکي ديکـةوة زائؤتـةرة   ئةو کة [ئاگرةواين] ئةرکي سةرةکيي 

) لــة پــةنا aθarvanوذةمســی ئــاگری بــةذثوة دةبــرد. زاراوةی ئاسةرةضــةن ( ذث

موغثکي خواردةسـتةتر بـوو، لـة    ) [ئازةربةخش.م.]، کة átrə.vsxš» (ئاگردةمثن«

دا هاتـة   جةمشـيديش  مةکانی تـةختی دا هةية و هةروةها لة بةصگةنا ئةضثستای نوث

بةرچاومان. واديارة وشةی ئاسةرةوةن/ ئاسـةرةوان لـة سـةردةمي کؤکرانـةوة و     

ينی ـؤ چـــدا بؤتــة ســةرناوثکي بــاو و ذةمســي بــ ذثکخرانــی ئةضثســتاي نــوث

  سةرجةلةکانی دينی.

ثرةوةزانة بـوو کـة ئـةم    ندا، تايبةتی ئةو  ئةندامةتی لة چينی پياوانی دينی

بذابوو. ئةم چينة دةيانتواين لةگـةص بنةماصـةی ناذووحـانی     مريات پث ةمافةيان ب

و کچةکةشی ئةوتؤيان کـرد. ئـةو    زةماوةند بکةن، هةروةک چؤن خودی زةردةشت

                                                            

1-Boyce, History of Zoroastrianism I,p.9. 
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ـ   کةسةی پثوة بوو ببثتة پثشةوای دينی، دةبوو لة تـافی الوةتـی   ؤمةصثک ـدا بـة ک

  دا تثپةذ بث.»ئةئثسراپاتی«مةشق و ذاهثنانی دژواری الی 

 يؤاستةرض«و لة ئةضثستای تازةدا » ضاستةر«دا پثی دةگوترا  شوان لة گاهان -۲

لة ژيانی ». لةوةذان دةلةوةذثنث جث ئةو کةسةی مةذ و ماآلت لة«، واتة »يانتوفشو

شوانی و گاواين بـة گرينگتـرين کـار     دا ئابووريي قؤناخی دةسپثکی مثژووی ئثران

ان و لة زؤر بذگةی ئةضثستادا ئةم بابةتة وةبةرچاو دث. گـاذان بـة مـاص و    دادةندر

دا لة  زادان لة زمانی سؤغدی دا سةرناوي ذةسةن ذاستی سامانی سةرةکي دادةندرا. لة

ي گاذان و مثگةل لـة  يوپثک شياوی باسة کة پاراستين ذثکوةرگرياوة. » ويانتوفش«

ئاماجنـةکانی ئامؤژگـاری و ذاهثنانـة     دا، يةکثک لـة  حاند پةالمار و ذادان و دزی

ـ   ـ وةرزث رـسةرةکييةکانی زةردةشـتة. دوات ـ ــانيش چرــ ـ ـوون ـ ـاص تـة پ می ـاق

  ».يانتوفشو ضاستريؤ«

ـ «ةران. واژةی ئـةم بابةتـة   کشةذ -۳ ة کـة دةگةذثتـةوة سـةر    »ارتذاسائثش

ــة وشــةی   ــدوئثراين. بذوانن ــدی rathesthaســةرينچاوةی هين ــة هين ــؤن ل . دا ک

ثژةران اليان وزؤربةی ت». ئةو کةسةی لةسةر عارةبانة چةقيوة«واتة  ،ذاسائثشار

.  واية کة هاتنة ئارای عارةبانةی جةنگی سةبارةتة بة هةزارةی دووهةمي بةرلةزايني

دا، گةلثک ئيزةدی  ودةزگای خوداياين لةمثژينی هيندوئثرانی هةر بةذاستيش لة دام

دا خةريکي گةشـت و گـةذانن.    اون، لة ئامسانانعارةبانةسوار کة ئةسپ ذايانکثش

هةصبةت تةواوي ئةو نثرةوةزانةی هثز و بذستی پثويستيان لة بةردا بوو، بؤ شةذان 

جاذ دةدران و دادةمةزرثندران. تةنيا قارةمانانی دةسـتةبژثر دةيـانتواين سـواری    

. زؤر عارةبانةی جةنگی بن و شةذکةرانی ئاسايي دةکةوتنة ذيزی قؤشةين پيادةوة

، دواتر و واديارة لة هةزارةی يةکةمي بةرلةزايني و بـة دةسپثشـخةريي سـةکاکان   

وشـوثنةية کـة    پياوانی شةذکةر لثی سواری ئةسپان بوون. هةر لةسـةر ئـةم پـث   

دا »ونـوو وه«ي پاصةوانی سوارة بة مةبةسيت سةرکةوتن بة سةر سواراين »تووسا«
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). ذةنگـة هـةروةک چـؤن    ۵۳، بذگـةی  ۵دةستةودؤعاية (يةشيت  لة دةرگای ناهيد

پادشايان شةذکةرانی شارةزايان دةخستة ذيزی قؤشةنچيياين بةرذکثفی خؤيـان،  

و بـةم شـثوةية    بـث  هثنا پثکئةوانيش وردةوردة چيين شةذکةرانی هةصکةوتةيان 

  .بثبرةوی پةيدا کرد» ذاسائثشتار«واژةی کؤنی 

ةکی سةربةخؤی ئةضثستادا، جگة لةو سث چينةی کة پيشةوةران. لة بذگةي -۴

چينثکـي ديکـةش دةکـةوث و بؤمـان ذوون دةبثتـةوة کـة        باسيان کرا،چاومان بـة 

يةسناي «دا بةدی هاتووة. لة دةقی  دابةشينثکي چوار توث لة پثکهاتةی کؤمةآليةتی

ان چينةکانی کؤمةآليةتی) کامانةن؟ ئـةو (پيشتراکان «دا نووسراوة: »۱۷، بذگةی ۱۹

ان و ر)، وةرزثraθaéštars()، شةذکةران áθravansبريتني لة: پثشةوايانی ديين (

]. دةبـث ئـةم چينـةی    húiti] لةگةص هوويتييةکان [vástryo.fšuyants[ ئاژةصداران

بةذووين چوار چني لة  دا دوايي پيشةوةران بن. هةصبةت لة سةردةمي ساسانييةکان

ن دةنواند کة سـثيان هـةمان سـث چينـی کـؤنتر و چينـی چـوارةم        دا خؤيا کؤمةص

] واتة پيشةوةران و سنعاتکاراين شارةزا بوون. ئـةو  hutuxšán» [هووتووخشان«

باسـی  دا  لة نثو ئةم چينـةي دوايـي  کاتةی ئةضثستا کؤکراوةتةوة و نووسراوةتةوة 

مبةران بوون. انيش کراوة کة سةرقاصي سازاندنی خرينگةوپرينگة و زثذوزةرنگةزثذي

ــة وذةمســی دينــی و بــةذثوةچوونی  تــاج و قــةتارة و دةفريــان بــؤ ذث بــؤ وثن

، ۱۵يةشيت «ودةستووران ساز دةکرد و بة ذيز لةم سةرچاوانةدا باسيان کراوة:  داب

لةگـةص   ۷، بذگةی ۱۰يةسنای «و » ۵۷، بذگةی ۱۵يةشيت » ۷، بذگةی ۱۹؛ ۵۷بذگةی 

دا باسـی  ۷۴، بذگـةی  ۷ضةنديداد (ضيدثضداد)ی هةروةها لة ». ۷، بذگةی ۲ضةنديدادی 

دةفری زثر، زثو، مةفرةق و بةردينيش کراوة. هاتنة گؤذی ناوي دةفـری کـانزايي   

دةريدةخا کة مثژووی نووسرانی ئةم بذگانة سـةبارةتن بـة سـةردةماين تـازةتر.     

تواندنةوةی کانزاکان، شووشةگةری و گؤزةکردن و سوورکرانةوةيان لـة کـوورةی   

ـ ۸۵، بذگةی ۸ناويان کةوتؤتة نثو ضةنديدادی دا  تايبةتی ةم واژةيـةی کـة بـؤ    ـ. ئ
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ي ئةمذؤية، کـة بـة وشـةيةکی ئاسـيای     »تةنوور«دةکار کراوة » کوورة و کوانوو«

سازان و وةستای عارةبانان زؤر بة نرخ و بايةخ  ذؤژاوايي دادةندرث. هةصبةت چةک

يـةوة بـؤ کـوذان و تثيـدا     هةصدةسةنگثندران و ئةم کارة لـة باوکانـةوة دةگوثزرا  

ذادةهاتن. جثگة و پثگةی گؤرانيبثژان و چاوةشان و پزيشکان وةکوو چينثک دياری 

فرؤشةرانيش لة دةقةکانی ئثمةدا باسيان نةکراوة، چونکة مشةک و نةکراوة. ناوی 

پثداويستييةکانيان بة گؤذينةوة دابني دةکرد و نرخيان بة کاآلي ديکة يان ئاژةصـی  

  دةکرا. خؤماصي دياری

  زاوزث و پةروةراندين منداص
ئةگةر لة بريوبؤچووين هيندوئورووپايي بذوانني بؤمان دةردةکةوث کة لـة  

ـ     دا اليان وابـوو زاوزثـی   قؤناخةکانی بةرايي ةمکي ـمـرؤض و دووگيـانی لةگـةص چ

تةذةزنی و ئاژوانی ئاو هةودايان پثکةوة گرث دراوة و ئةم بؤچوون و تثذوانينة بـؤ  

ـ  ئثرانی ةم ـکةضناريش گوثزرايةوة. کتثبی ئةضثستا وةکوو ئاوثنةی ذةنگدانةوةی ئ

 واتة ،)aršanوئوورووپايي، بؤ وثنة ئاماژة دةکاتة ئةرشةن ( بري و ذوانينةی هيند

نثـرةی بوونـةوةران يـان    «) کـة دةبثتـة   varašni» (ضارةشنی«و » نثر و قارةمان«

تةکانيان لة دةرةوةی ئثرانيش هةبوون. بـؤ  هاومانای ئةم وشانة و تثبةس». باوکة

ذيشةی ئةم دوو وشـةية لـة    ؛ کةverresدا  و لة التينی ápójv دا منوونة لة يؤنانی

». دةبــارث«، يــانی varsatiو » دةئــاژوث«، واتــة arsatiدا دةبثتــة  کــؤن هينــدی

، لة ئةضثستادا ذةنگي داوةتةوة، ئةويش دا وگؤذی ئةم وشة و ذوانگةية لة ئثران ئاص

دةکرث [يان ئةو ئاوةکييةی دةبزوث] » شلةمةنی«، يانی xšuadraباسی  کاتثک کة

ي »ةرـشؤوه«ةي ـة وشـا بذواننـةروةهـة. (ه»شاوةت«ةی ـکة بؤ تثگةياندين وش

  ]).ی کوردی»شوو[«ی و ـفارس

ونارادا پةيوةنديي زاوزث لةگـةص ئـاوي پيـاو بـو دووگيـانيي      کة لة ئثرانی

ژنانيش يةکتر دةخوثنثتـةوة و نـة تـةنيا هـةر بـؤ ئـةم مةبةسـتة بةصـکوو بـؤ          
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دايـة. بـةم شـثوةية لـة      وةشريهاتين ژن و شـريمژينی منداصـيش لـة پةيوةنـدی    

گرث و هةصدان و گةشـةی   زجنريةيةک قؤناخی سةبارةت بة دووگيانی و زاوزثي بث

و ئـةو سـةرچاوانةی    ورووکاشـا ؤدا، تووشی هاوار بردن دةبني بؤ دةريای ض اصمند

تثراو و پذشري و و  خةزوبةز بةژنثکی «ئاويان پثدا دةذوا. لة ئةضثستادا نووسراوة: 

خاوةنی بذشت و هانی دووگيـانی بـث. ئثسـتا دةمهـةوث هـةزاران       يةسقان پتةو و

، ۲۱(ضةنديدادی » ان ببزوون هةتا ببنة بژيوی زارؤککانياوی پاک بةرةو جامةشري

ئاوي «، کةسثکة کة »ئةرةدضی سوورا ئاناهينا«). گوتراوة کة خواژنی ئاوان ۷بذگةی 

پياوان و منداصدانی ژنان بو گوورانی منداآلن پاکژ دةکاتةوة و کارثکي وا دةکا ژنـان  

؛ هةروةها  ۵ و ۲بذگةی  ، ۵(يةشيت » دا وةشري بثن بث گرث بزثن و لة جةنگةی خؤی

  ).۵-۱، بذگةی ۶۵يةسنای 

(ذةنگـة ئـةويش لةبـةر پةيوةنـديي      تثکةآلوةش لةگةص ئاو »ميترا«ی ئيزةد

ئةم »). ضاروونا«دا دةبثتة  نيزيکی بث لةگةص خودای لةمثژينی ئةهوورا کة لة هيندی

بـاران)   دمي وی ئاو (=ئةوةی ئاوان بةدی دثنث... بة و«ئيزةدة ئاوای تاريف کراوة: 

دا گةلثک دواتر لـة   لة ذاستی ).۶۱، بذگةی ۱۰(يةشتی » ةک شني دةبنودةبارث و ذو

بةآلم لثرةدا بةپثی  ؛  دا وةکوو بةخشةری منداآلن پةسنی دراوة چةند دةق و بذگةيةک

بوونی کوذان وةکوو بةشثک لة چةمکي بةربآلوتری   دايک دةقةکة وادةردةکةوث کة لة

هثنـی   ) کة بـةدی ةسةيل و سامانی گةل، دةکةوثتة سةر شاين ميترا (مثهرتثری و ت

 دا [کـةس]  پاراوان مثهر لة نثو دةم«پةيوةندييةکانی کؤمةآليةتيي ئاواتةخواستةية. 

 .تای ناکا و لة نثو ئةوانةدا کة دةرگای خثروبثر دةکةنةوة [کةس] تؤزی ناشـکثنث 

وة؛ تةختی پادشايةتی و دةسةآلت دةکاتـة ديـاری؛   ئةو ذانةمةذ و گاذان دةبةخشثتة

» کوذبةخش و ژيانبةخشة؛ بةختةوةری و نيعمةتی ذاسيت دةکاتة باربووی [مرؤض]

 یيو بــةختيار یســآلمةت لةگــةص زارؤک پةيوةنــديي . ١)۶۵(مثهريةشــت، بذگــةی 

                                                            

  .۱۰۵-۱۰۳وةريگثذاوة، هةمان، ل  گثرشثضيچ -١
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ة سـاماندار و  کث دةکةم«دا باسی کراوة و مثهر دةپرسث: ۶۸والريش لة بذگةی  لةش

اری؟ کث دةخةمة نثـو تثـری و   ـة ديـةمـث  دةکـؤ کـدةستذؤيشتوو؟ تةندروستی ب

  ١»تةسةلی و حةسانةوة؟ لة داهاتوودا منداصي مةند و ماقووص باربووی کث دةکةم؟

ــراوة، يــةکثک بــووة لــة  ۶۵لــة بذگــةی  داوای کــوذ کــة دا ئامــاژةی پثک

کؤن کة هةميشة بوونی کوذيان پث  باشتر بووة؛  تايبةمتةندييةکانی کؤمةصی ئثرانی

چونکة تةنيا لةم ذثگايةوة بوو کة دةيانتواين بگةنة کوذانی بةهثزی دصـخوازيان و  

خوداي ئاتةر (ئاگر) ». ئاتةر«دةکةوتنة پاذانةوة و الآلنةوة لةبةر ئيزةدی  هةر بؤية

پارثزث و کارثکي وا سثنث و ژيانی خثزاين لة مةترسی دةريکوانووی بنةماصة دادةگ

کؤذ و کؤمةصي دةمةتةقـةدا بکةونـة   پاراوی ذابثن و بتوانن لة  دةکا کة کوذان لة دةم

). هةر ۵،بذگةی ۶۲نثو جةغزی سياسةت و ناوي بنةماصةيآن بةرز ذابگرن (يةسناي 

کوذانی شارةزا و کارزان، پةرةپثدةری ديـن، ذازثنـةوةی   «لةم يةسنايةدا هاتووة: 

ثکةوة حاواوة، بريچاک، ذزگاريدةر لة تةنگةژان، زيرةک و وريا وآلت و کؤمةص، پ

  »ومامن، بة شارم، بة وآلمت و ناووناوبانگی نيشتمامن. کة پةرة بدةن بة خان

زثدةباری ئةمةش تةنيا هةر پياوان دةيانتوانی بـنب بـة پثشـةنگی دينـی و     

لةسةر چيای  ي»هائؤما«(هؤم) بؤ يةکةم جار شيلةی گيای » هائؤما«مووبةد. ئيزةد 

). ئةم ئيزةدة گةوهـةری پثشـةنگانی   ۹۰، بذگةی ۱۰هارائيتی پثشکثش کرد (يةشيت 

دينة و ذث  بة ژناين فثصـةباز نـادا کـة کـوذی چـاک و ذووحانييـان لـة داوثـين         

فام کـة   ی کةمربة پووچ و ناچيزةی دةزامن کةمتةرخةميي ژنی چةپةصکا«بةربثتةوة: 

ـ   کردةوة، چونکـة هؤم و ی ئاگرةوان دنبريی لة هةصخةصةتان و  ثفريودةخـؤی هةص

خبـوا، هـؤم کـوذانی    » هـؤم «لةذثوة تثدادةچث. ئةو کةسةی کة لثبذا سـوورانةی  

). پةيوةنـديي ذاسـتةوخؤی   ۱۵، بذگـةی  ۱۰(يةسـنای  » ئاگرةوان و چاکي ناداتثية

ذگةيةکی ديکةدا ئاوا باسـی کـراوة:   ـهائؤما يان هؤم لةگةص هةبوونی منداآلن لة ب

                                                            

  .۱۲۷هةمان، ل  -١
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» کوثر و ناوذزاو بث... ک لةو کةسة دةکا کة دةخيوا و [دةصث:] هةی وةجاخهؤم توو«

ئامادة کـرد،   يانيةکةم کةس لةو چوار پياوانةی کة هؤم). «۳، بذگةی ۱۱(يةسناي 

تـؤی ئـةی    ؛بـووی  لـةدايک  ةئةم خةآلتةی دراية و بةختی چاکی هثنا و تؤ بؤ ئةو

دثوان و خاوةنی دينـی  ، [ئةی] دژی »رووشةسپةپوو«پاک لة بنةماصةي  زةردةشتی

هؤم هثز و بذست وةبةر ئةو دلثرانة دةنث کة ). «۴، بذگةی ۹[يةسنای » ئةهوورايي

دا ئةسپيان لينگ دةدةن. هؤم کوذانی ناودار و منداآلين چاک دةداتة ئـةو   ن لة شةذا

ـ ـژنانةی دووگيانن. هؤم ئةوانةی کـة ت  ـ »نةسـک «ةزرؤی فثربـوونی  ـام ی ن کراس

). تةنانـةت ئةمـذؤش ژنـانی    ۲۲(هـةمان،  » پريؤزی و فرةزانی بة باآليان دةبـذث 

يةشت  دووگيانی زةردةشيت دةکةونة نزا و پاذانةوة لة دةرگانةی هؤم و سروودی هؤم

رکةی [ژيان] هةتا کوذانی چاک و پاکيان لة داوثين بةربثتـةوة. لـة   يدةکةنة وةرو

ــة هــؤم و زاوزث » مثــری بــؤيس«دا کــة خــاتوو  بــاس و بابــةتثک ســةبارةت ب

و دةزانـث   ی»گياژينـة «ورووژاندوويةتی، مةبةستثک خؤی دةنوثنث کـة هـؤم بـة    

بةپثی سةرچاوةکانی پةهلـةوی   ١تةنانةت ئةرکی وی لة جةغزی ئاودا دةخاتةذوو.

هثنانی گةواصـةهةور و بـارينی بـاران؛ ئةگـةرچی      ية بؤ»تيشتةريا«هؤم ياريدةری 

دا ئاوا لثکدراوةتةوة. مـن  »۳۳ةی گ، بذ۸يةشتی«تةنيا لة ئةم دابةی دوايي  واديارة

دا کة هؤم ذثی بؤ خؤش دةکا  خؤم وام پث باشة اليةنی گووراندنی منداص لة زگی دايکی

نثرومثيـة بـؤ   لی بةرمةوة سةر تايبةمةنديي گيای هؤم کة هاندةر و بزوثنةری مةي

  .٢پتر لةسةر ئةم مةبةستة دواوم لة کتثبثکی ديکةدا ت صبه هه جووت بوون؛

ئةگةر وةکوو ئاکامثکي بةجث لـة نـرخ و بايـةخی زاوزث بـذوانني کـة لـة       

هةر چةشـنة    نيزيکةوة تثکةآلوي پريؤزييةکان بووة، دةبث چاوةذواين ئةوة بني کة
                                                            

1-M.Boyce, "Haoma, priest of the sacrifice" in M. Boyce and I. Gershevitch 

(eds), Henning Memorial Volume (London, 1970), pp. 63- 4. 
2-D.S. Flottery and M. Schwartz, Haoma and Harmaline (University of 
Claifornia Publications, in Near Eastern Studies 21, 1984), the original haoma-
plant is here identified as Peganum harmala. 
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ومثردايةتی و خسـتنةوةی   دةست تثکةآلو کردنی نةهثنی و بةدةر لة چوارچثوةی ژن

دا بةپثی ئةو ياسا دينييانةی  ريابث و بة دزثو داندرابث. لة ذاستیمنداص، ذثگای لث گ

کي [گةورةی] ـدا نووسراون، بؤمان دةردةکةوث کة دةسپةذ تاوانث»ضةنديداد«کة لة 

). ئةو پياوانةی دةکةونة سةر ذثبازی نثربازی بـة شـةيتان و   ۸،۲۷بث قةرةبووية (

پيسی، تةنانةت لةگةص کةساين  ). هةروةها داوثن۸،۳۲ياراين ئةهرميةن داندراون (

ةک و ودا دةبـا، بةصـکوو ذو   تيش، نةک تةنيا پياوان بة الذثـی چةپةصـی  شنازةردة

ـ ). بـةگوثرةی  ۶۵-۶۱، ۱۸ئاوةکانيش دةلةوتثنث ( ـ ـ، ب۱۵ةنديدادی ض ، ۱۴-۹ةی ـذگ

لةبةربردنی منداص بة داودةرمان، تةنانةت ئةگةر منداصةکة بة حةراميش گوورابـث،  

بردنی منداص گيايان هةصشثالبوون،  ةو پذوپريثژانانةی کة بؤ لةبةرقةدةغة بووة. ئ

  .١خؤشناو نةبوون

پـاکی،   بريمان بث کة بذوا بـوون بـة پاصـثودران و ديـن     لثرةدا پثويستة لة

دا گثذاوة. شاوةت وةکوو ئاوثک  ن دةورثکی گرينگی لة جةغزی بريوبذوای ئثرانييةکا

بوونيش کة بة  ادةندرا و تةنانةت شةيتانیلةش دةيدةآلند، بة هؤکاری لةوتان د کة

، بذگـةی  ۸ةنديداد، پـاژی ضض نةبوو، دةبوو کةفارةی بؤ بدرث (ؤدةسيت خودی مر

ـ   ۲۶ ان بـة پـيس   ـ). خوثن و بةتايبةتی خوثنی تثکةوتنی سـةروبنی مانگانـةی ژن

دادةندرا و ژنان دةبوو لة قؤناخی خوثن ديتنی مانگانةدا، تةواو بة جودا و دابـذاو  

سةبارةت بة ذةسةر خوثن کـةوتنی مانگانـةی ژنانـة.     ۱۶. تثکذای ضةنديدادی بژين

چ شريی «بري بث کة جووت بوون لةگةص ژنی دووگيان،  هةروةها دةبث ئةوةمشان لة

قةدةغة بووة؛ چونکة هةم لةوتانی بـةدی دثنـا و هـةم    » دة مةمکي زابث يان نةزابث

  ). ۸، بذگةی ۱۵داد، پاژی ترسی ئةوةش هةبوو کة تؤص زةرةدی پث بگا (ضةندي

                                                            

1-The four plants named in Vidévdád 15.14 are bonda "hemp", šaéta -ynana- 

and fraspáta in šaéta one may see a world of late coinage, formed a cognate of 
Sogdian nšy- and pšy- "to abort", minus the preverb. 
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هةر منداصثک بووبا گوثزةبانةی بؤ دةکـرا. (ئـةم دابـة ئثسـتاش لـة نثـو       

) بـة سةرسـوذمانةوة   ۱،۱۳۳( دا هةيـة.) هثـرؤدؤت   ئاسيای ناوةندی ئثرانييةکانی

و لة ذؤژاوای  دةکةنةوةبوون   يکلةدايادي هةموو ساصثک  دةنووسث کة ئثرانييةکان

نثن و ميوانان بانگهثشنت دةکةن. دايکان منداآلنيان بـة  دة لثچثشيت تايبةت  ئثران

شريدةر نـةکراوة.  شريی مةمکی خؤيان بةخثو دةکرد و لة ئةضثستادا باسی دايةنی 

ان. ئةگـةر  کوذانی تةواوي چني و توثژةکان لة اليةن باوکانيانةوة پةروةردة دةکـر 

) بسـةملثنني و  ۱،۱۳۶بثتوو قسةکانی هثرؤدؤت سةبارةت بـة خؤرنشـينی ئثـران (   

بيگوثزينةوة بؤ باصي خؤرهةآلتيش، بؤمان دةردةکةوث کة کوذان لة تةمةنی پثـنج  

وشـوثنی جـةنگاوةری، تريهـاوثژی، سـوارچاکي و      ساصييةوة دةبـوو فثـری ذث  

هيندوئثرانی بووبث کة کوذان لـة   بووبان. وثدةچث ئةم دابة بة ذةسةن» ذاستگؤيي«

  دةستی پثکردووة. يانتةمةنی حةوت ساصييةوة بؤ بوونة پياوی دينی مةشق

ساصی بـة ذةسـيدةيان دةزانـی. ئـةم      ۱۵مثرمنداص کاتثک دةگةيشتة تةمةنی 

ئةضثسـتادا  دادةنـدرا. لـة    دا بة بةهاری ژيـان و تـافی الوی   کاتتةمةنة لة هةمان 

ةرلةوةی گةندةصی و وثرانی و نةخؤشـی بـة سـةر دنيـادا زاص بـث،      نووسراوة، ب

باوکی لةسةر ذوخسار و دميـةنی  ی »ضيضانگهوانت«فةرمانذةوای جيهان و  ١ي»پيما«

ی دلثـردا، نـة سـةرما    »جـةم «لة جةنگةی پادشايةتيي «ساصة خؤيان دةنواند.  ۱۵

وصقاوی دثو بوو. هةبوو نة گةرما، نة پريی هةبوو نة مردن، نة ئثرةيي هةبوو کة خ

ساصـة بـوون؛ لـةو ماوةيـةدا کـة جـةمی کـوذی         ۱۵باوک و کوذ لةسةر دميـةنی  

(يةسنا، » پادشايةتی دةکرد و خاوةنی مةذ و ماآلتثکی زؤروزةوةند بوو» ضيضةنگهان«

 ۱۵کيژؤصةيةکی باآلبةرزی جوانچاکی بـةهثزی   خودی ئاناهيتا،)۵، بذگةی ۹پاژی 

واتـة دينـی ذاسـتی [باصـی      ،»دائثنـا «). هةروةها ۶۴، بذگةی ۵يت ساصة بوو (يةش

). يـةکثک لـة جوانييـةکاين    ۹، بذگـةی  ۲نةسـک، پـاژی    ئةنگاوتبوو] (هادوخـت 

                                                            

 يةم، جةم، جةمشيد.م. -١
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ئيزةدی سةرکةوتن ئةمة بوو کة لةسةر دميةنی الوثکی پازدة ساصة  ١ی»نةغضثرثسرث«

وباآلی ذثک و  بةژنوشان و ةلة گةآلی داری دةدا]. ئةم ئيزةدة چاوي ذوون دةدر [تازة

دا ئـةم هثنانـة بـةر خةياصـة      )؛ لـة ذاسـتی  ۱۷، بذگةی ۱۴پانثي خذ بوون (يةشيت 

جوانييةکی ئاواتةخواستةی پياوانةية. گرينگترين وردةکارييةکانی ئةم تةمةنة لـة  

! ئةسـتثرةی  ئـةی سـپثتمان زةردةشـت   «دا ئةوتؤ خراونة بـةرچاوان:  »ترييةشت«

دا، دةچثتة سـةر قةآلفـةتی الوثکـی پـازدة      دة شةوي يةکةم  دار لةی شکؤيايتيشتر

ـ     ـ ـساصةی ذووگةش، کـة چاوةکـاين ذوون دةدرةوشـن؛ ک ةهثز و ـةصةگةت و زؤر ب

دينثک] کةمةرةی  بة نثو تريفةدا دةفذث. ذاست لةو تةمةنةدا کة [پاکتواناية و تيژ 

هثزی وةبـةر   ةم جاريةکؤ ـلة نثوقةدی وةردثنن. ذاست لةو تةمةنةدا کة پياوثک ب

» شـةيتاين پثدةکـةنث   يةکـةم جـار  دث. ذاست لةو تةمةنةدا کة پياوثکی ئةوتؤ بؤ 

کاتثـک منداصـةکانيان دةگةنـة    ). ئثستاش زةردةشـتييةکان  ۱۳، بذگةی ۸(يةشيت 

تةمةنی پازدة ساصي (چ کوذ بن، چ کچ) کةمةرةی پريؤزيان لة نثوقةدی وةردثنن کة 

دةنثتـة تةمـةنی    وذةمسـة مثرمنـداص پـث    ئـةم ذث پـاش  ». شيتووک«پثی دةگوترث 

ةندامةتيي نثو کؤمةصی دةکةوثتـة سـةر شـاين. کةمـةرةی     ئذةسيدةبوون و ئةرکی 

وذةمسـي دينـی دةبةسـترث. لـة      پريؤز هةموو جارثک لةسةر کراسی تايبـةتی ذث 

دا نووسراوة هةر نثر و مثيةکی کة بگاتة تةمةنی پـازدة ساصـي و جلـی    »ضةنديداد«

قةربوو بؤتـةوة و   شث و کةمةرةی پريؤز نةبةستث، تووشی تاوانثکي بثپريؤز نةپؤ

  . ياريدةی هثزةکانی ئةهرميةنی دةدا بؤ خةساربار کردنی ئافراوانی ئةهوورامةزدا

بةپثی دةقی ضةنديداد، تةمةنی پازدة ساصی بؤ کيژان، جةنگةی زةماوةندة و 

ومثردايـةيت ئـةوتؤ وثنـا     گةيوةتة هةذةتی ژندميةين ئاواتةخواستةی کيژثکی کة 

ـ  نبث عةيب و «کراوة:  اوة. ـوقسانة... هةتا ئثستا هيچ پياوثک دةسـيت پثدانةکثش

). ۱۵، بذگةی ۱۴(ضةنديداد، پاژی » ةمةنی پازدة ساصيـةيوةتة تـگوث بة گوارة و گ

                                                            

  بةهرام، بارام، وةهرام، وةرةهرام.و. -١
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ش بث، دا، ژنانی گةنج بؤ مثردةکانيان دةپاذثنةوة و هةروةک دةبث وا لة يةشتةکان

هـةر لـةو    ژنـان ). ۸۷، بذگـةي  ۵بةرةو دةرگای ئاناهيتاية (يةشيت ذووی نزايان 

بدا بة  ١جوانچاکي و ئازايةيتيووضانی و دةبن کة » ضايوو«جةنگةيةدا دةستةوداوثين 

چونکـة ذةنگـة ئـةم ئيـزةدة      ؛)۴۰، بذگةی ۱۵مثردةکانيان هةتا کوذ بزثن (يةشتی 

  هثز و وزةی ژيان. گةصلة خاوةنی پةيوةندييةکی تايبةت بووبث

ئةو بذة زانيارييـةی کـة دةربـارةی کؤمةصـةی وشـان و وردةکارييـةکاين       

ـ کؤن و کةونارای باصي  ودةستووری زةماوةندی ئثرانييةکانی داب ةوة بـة  ذؤژهةآلت

دةستةوةن، لة اليةکةوة دةيانبةستثتةوة بة هؤزان و نةتةوةکاين هيندوئورووپاييی 

و لة اليةکي ترةوة پةيوةنـديان   يةکانی هيندووستانی بةتايبةت ئاريايي ،ژينلةمث

ی باوی نثو زةردةشتييةکانی ئةمذؤوة. دةسـگريانةتی کـة   داب و نةريتدةداتةوة بة 

 ذةزامةنـديي دايـک و بـاوکی    ين، بة وةرگـريا » خوازبثين«گوترث دةواديارة پثی 

). کيژی جحثص دةبوو بة ئةسپاردة و ۲۳، بذگةی ۹، پاژی بووکةوة بةند بووة (يةسنا

شووی داهاتووی خؤی، کة زؤر جاران بةرلةوةی بوو خؤی ناسـيبث و   ٢دةسگريانی

ودةسـتووری زةماوةنـد، واديـارة دةبـث      ذةسيدة بووبث. وشةی ئةضثستايي بؤ داب

و  ؤ جثگة مل ذاکثشان بدا ياين  بة باری واتاي زمانةوانی بووبث کة» نائرييسوانا«

ذا دةگواستةوة  ژنايةيت. پاشان تازةزاوا بووکی لة ماصي باوانیو ةی هاوسةرثيت گپث

؛  Vadhu,Vad؛ بذواننة هينديي کةونارا Vad , Vazبؤ ماصي خؤی. (بة ئةضثستايی! 

لةوي بةو الوة ژن دةبوو  ducere puellam in matrimonium).٣بة التينی بؤتة 

ةوی ـةهلـــذ: پـ). بــnmánó. paθniص (خانــة) (بــة خــاتوون و کــةيبانووی مــا

                                                            

 يووضان واتة جةوان. شةذکةر و پاصةوان. -١

 ».para - dá«دا بؤتة  کؤن بة باری واتای وشةدا واتة سپثردراو. لة هيندی -٢

3‐For further details on the Indo - European and Indo - Ironian weddling terminology 
and customs, see M. Schwartz, "Proto - Indo- European ĝem, in Monumentum 
H.S.Nyberg II (Tehran - Liége, 1975) pp. 195-211 (Acta Iranica 5). 
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bambišn, bámbušnسؤغدی ، Bámban »مثرد دةبوو بـة سـةرةوةری   »). بانوو

  ).۷، ۱۲(بذ: ضةنديداد،  ،»nmánó. Pati«ماص 

ـ کةونارای ذؤژهةآليت و هةصبةت  واديارة دابی فرةژنی لة ئثرانی  دا ة پـارس ل

ةنثکي کة ئةضثستا لة خثزانثکي دةوصةمةند و پذحةشـامةت دةخياتـة   باو بووة. دمي

؛ رمةزنـةماآلن پـذن لـة شـةنگةژنی بـةکا     «... بةرچاو، ئةم مةبةستة دةسةملثنث: 

ونـؤص] و باصـنج و    درؤشکةی خؤشاژؤيان تثداية و به ذايـةخ و جثگاوبـانی [نـةرم   

ة ژنـاين جوانچـاک   سةنريان ذازاونةوة. لة تؤذاية کة خانووی بةرز سازکراون و ب

. هةصبةت پياواين هةژار و نةدار هةر ژنثکيان ١)۳۰، بذگةی ۱۰(يةشيت » نةخشاون... 

  دثنا و پثی دةحاوانةوة.

ودةســتووری  گرينگتــرين و بــةرچاوترين اليــةنی نائاســايي لــة نثــو داب 

ـ ـزةماوةندی ئثراين کةونارادا، زوجني بوو لةگةص نيزيکترين کةسان ـ ـي خ ة ـؤ، ک

ئةضثستا ئـةم دابـة يـةکثک لـة گرينگتـرين       بةپثی ؛»xaétvadaθa«رث پثی دةگوت

دينـان   يان ئيمانی نوث Fravaránéبةشةکاين دينی زةردةشتة و بةئاشکرا وةکوو 

 دابـه ). ئـةم  ۳،۳؛ هـةروةها بـذ: ضيسـپةرد،   ۹، بذگـةی  ۱۲داندراوة (يةسنا، پاژی 

تةواوي سةملثندراوة و  ؤريانی بة ، ئةرمةنی و سبةگوثرةی بةصگةنامةکانی يؤنانی

دةگرثتةوة و دةقـةکانی   و سةرةتاکانی حکوومةتی ساسانی سةردةمی هةخامةنشی

پياو دةيتواين لةگـةص   پةهلةويش وةباصي لةسةر دةکثشن. بةپثی ئةم نةريتة باوة،

ـ   چةشـنة   ةت دايکـي خؤشـی بزةوجـث. ئةمانـة سـث     خوشک و کةنيشـک و تةنان

باسيان کراوة. گرينگة کة بة  دا ن کة لة دةقةکاين ياساييی ساسانی»خةئثتضةدةسة«

سةرجنةوة بذوانني و بزانني کة زةماوةند لةگةص مةحرةمان نةک تةنيا گرثی لة بةر 

نةبوو، بةصکوو بة کردةيةکي بذوامةندانة و شياو و تةنانةت بـة هـةنگاوثکي دژی   

  ةهرميةنی دادةندرا.ئ هثزةکاين

                                                            

1-Trans, Gershevitch. op. cit.,p.89. 
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  ژيانی ئابووری
  

  ؤ کردين ئاژةآلنمدةستة
بة ماکة و هةوثنی بنـةذةتی و   ئاژةصداریگاذان. هةروةک پثشتر بامسان کرد 

دادةندرا. ئةم مةبةسـتة لـة بريوبؤچـوونی     کؤنی ئابووريي ذؤژهةآليت ئثران هةرة

ـ وةکوو سةرچا گؤلدا ذةنگی داوةتةوة و گاو زةردةشيت ي ـوة و منوونةی باآلی ژيان

داين  پذ بةرةکةيت ئاژةآلن خؤی نواندووة و ناوي گا بؤتة زاراوةيـةک بـؤ نيشـان   

دا هةر  . هةروةها دةبث لة بريمان بث کة بوونی گا لة دينی زةردةشيتخوصقانی ئاژةص

تةنيا لة پثشينةی ئةم دينةدا دةوری نةگثذاوة، بةصکوو هةتا ذؤژی پةسآلنيش گري 

پاش داهاتنی ذؤژی ذابوونةوة و [بة سةرچوونی ئةم دنياية]،  لةوثش ديارة.نابث و 

، گای »يةسنا«دوايني ذزگاريدةر سةر بةرز دةکاتةوة و وثذای هؤنينةوةی ئاخرين 

دةکاتة قوربانی و خواردنثکي وای لث ساز دةکا کة تثکذای مردووةکان » هادايانس«

  ان دةبذث.چثشکةی دةکةن و ئاوا کراسی هةرمان بة باآلي

کـة دراوةتـة پـاص خـودي     » گاهان«يةکثک لة ديارترين تايبةمتةندييةکاين 

، بة شثوازی جؤراوجؤر باسی گاذاين تثـدا کـراوة. ذةنگـة لـة نثـوک و      زةردةشت

سيلةچاوثک درابثتة سةر بـواری   دا ئامؤژگاری و ذاهثنانةکاين زةردةشت نثوةرؤکی

نيشتةجث و گادزاين تاآلنکةری  ئاژةصدارانیئابووری و مالنةی نثوان  -تی کؤمةآلية

ـ ١ی يةسنادا۲۹کؤچةر. لة پاژی  ارةمانثکة هـةتا لـة   ـ، گا تاسةباری پةيدابوونی ق

 یئازار و زةبروزةنگي ذزگار بکا و خوازياری ئةوةية زةردةشت وةکـوو پاسـةوانثک  

گلة و گازنـدةی  «سةری وةبةربثنن: بث و هةموو اليةک   هةصبژاردةی ئةهوورامةزدا

گا) و پرسی بؤ کثتـان ئافرانـدم و کـث منـی      شؤذةوان (ذووحیؤگ ،هثنانة بةر ئثوة

                                                            

گا]، بة شـثوةيةکی لـثص و    [ذووحی» ةوانی گاذ«واتة » گؤشؤذةوان«دا  لة چةند بذگةيةک -١
  تةمای خراوةتة بةرباس.
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هةصچنيوم. بثجگة  خوصقاند؟ زةبروزةنگ و دصذةقي و تثذاخوذين و زؤرةملی تةنگی پث

دا ۱۰بذگـةی   ،۳۱لـة يةسـنای   ... .» ةلة ئثوة هيچ پةنايةکي پاراستنم پث شک ناي

گا] پاشان لـةم دوو جووتيـارة تثکؤشـةرة، ئـةوی ئاکارچـاکي بـؤ       «[نووسراوة: 

سةروةرايةتيي خؤی هةصبژارد. ئةوی ديکةيان کة دةوارنشـينة هةرچةنـدی سـةری    

دثنث و دةبا و خؤی تووشی کوثرةوةری دةکـا، دةسـتی بـة پـةيام و ذاسـپاردةی      

  ١»دراوی تؤ ذاناگا. پةسن

تی بةخثوکردنی گاوگؤل وةکوو منوونةيةکی ئاکارچـاکی  دا و بةگش لة ذاستی

دا. »ئينجيل«وةکوو دةوری شواين پياوچاکة لة خاوةنةکةی خؤی دةنوثنث و دةوری 

وايـة و بـة هثمـای     -يـان بـةرخ   -پةنا و پةسيو وةکـوو مـةذ   گای دةستةمؤ و بث

  پشوودرثژی و ذةجنبةری دادةندرث.

دا  بة ئاکارچاکيية و لة ذاسـتی پثويستی » گای بةختةوةري«هثناين  وةدةست

؛ ۴۹،۱۹؛ ۴۷،۳ميناکی (بذ: يةسنا، مةعنةوی، واتة دةبثتة هثمايةک بؤ ئاماجنةکانی 

ــةص ۲، ۵۲ ــتی  ۵، ۵۱، لةگ ــةی ذةوش ــکاراين  ). بةپثچةوان ــةروةران، چةپةص گاپ

، ۴۹باسيان کراوة (يةسنا، پاژی  »دا ناشوانان لة نثو شوانان«ئةهرميةنی بة ناوي 

  .٢)۴، بذگةی ۴۶اژی و پ ۴بذگةی 

دا  انة جگة لة گاهـان، لـة بةشـةکانی ديکـةی ئةضثسـتاش     تئةم باس و بابة

بؤ ئـةوةی  «ی يةسنادا نووسراوة: ۴-۳و بذگةی  ۳۵ذ. بؤ وثنة لة پاژی ؤهاتوونة گ

ـ      ايان و نـةزانان،  ـکةسثک پاداشتی ئاکـاری باشـی وةربگـرث، ذوو دةکةمـة زان

» ة.ـنةوة و تفاقيان بدةنثينبالوث ٣] ئاژةآلنو دةصثم [دةبثدةستان خوارپادشايان و 
                                                            

کراوةی براميـی   ي شی»گاتةکان«بةذاستی بؤ تثگةيشتنی ئةم بذگةية ناچار بووم پةنا بؤ  -١
، دةزگـای چاپةمـةنيي   ۱۵۳پوورداود بةرم. بـذ: گاتـةکان، کـؤنترين بةشـی ئةضثسـتا، ل      

  .و.هةتاوی، تاران ۱۳۸۴ئةساتري، ساصي 
2-For the symbolic Value of the cow in the Gathas, see G.C. Cameron, 

"Zoroaster the Herdsmon" IIJ x (1960), pp. 261-81. 
 گاگةل يان گا. -٣
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سوثند دةخوا و  تة سةر ديين زةردةشتیؤدا ئةو کةسةی تازة هات ش»ةرانثضفرة«لة 

من دةست لة گادزين هةصدةگرم و خؤم لة خاپوورانـدن و تثکـدانی خانـة و    «دةصث: 

نـةوة کـة [خاوةنـةکاين]    النةی مةزداپةرستان دةپارثزم. تةنيا پث دةنثمة ئةو ماآل

ـ ئيزنيان دامب. ئةوةندةی دةتوامن ياريدةی ئةو کةسانة دةدةم کـة وثـذای مث   ةل و گ

  »گاذانيان لة دةشت و کؤساران دةژين.

ذاکثشی ئاوا دثتة بةرچاو:  جندا مةبةستثکی سةر يش»مثهريةشت«تةنانةت لة 

ـ  يانةست] ئةو کةسةية کة مةزين هةرمثةکان بةذاستی دمثهر«[ ةرز کردوونـةوة و  ب

[مثهر] ئةو کةسةية کـة گـةورةی مـاص بةذاسـيت دةسـتانی       ةندةک  داوای هانای لث

هةصدثنث و لةبةری دةپاذثتةوة. لة هةر شوثنثک دوو کةس ياريدةری يةکتر بدةن، 

جثگايـةک لثقـةوماوثکي   دةکةن. لـة هـةر    يان هةصدثنن و داوای يارمةتيي لثدةست

ـ ـشثل کرابث، بةذاسيت دةستةودؤعا ذادةوةستذاستينی دين، مايف پث اواری ـث و ه

دةکا. گلةمةندثک کة سکاآلی [بةرثتة بةردةرگای] و بةذاسـيت دةسـتةونزا بـث،     لث

دا دةنگ دةداتةوة و لة  دةنگی هةتا ئةستثرةکاين سةروو دةذوا و لة گةذانگةذی زةوی

نوثژدا دةنگی وةکوو  ئةگةر بثتوو لة. جةغزی حةوت قؤذنةی [دنيادا] بآلو دةبثتةوة

ي ـؤ گاذانــؤذثنث بـامةزرؤيي دةبـة تـبة سؤغرةی دةبن، ب  دةنگي گا هةصثنث کة

بـةکاکی،   هةصبذاوی و [دةصث]: کةنگث مثهری قارةماين خاوةين دةشتاين کـاکی   لث

براو دةگثذثتةوة المان؟ چونکة هةر ئةوة کـة ئثمـةی تالسـاو بـةرةو      گاذانی ذةوپث

(يةشـيت  » تةوة و جارثکی ديکة دةماخناتةوة سةر ذاسـتةذثيان دةگثذث ،مةکؤی درؤ

پةرستان دةچزثنث: دثوشکثن و  هةروةها دةصثن کة مثهر پةميان ١).۸۶ -۸۴، بذگةی ۱۰

دا دةکـةون. واتـة ئـةو     خانة و النةی سامناک دةبنة کاوالش و بة سةر چؤلةواری«

اکانی ذاستني هثالنةيان پ شکثنان و درؤپةرستان و بکوژانی دين شوثنانةی کة پةميان
                                                            

  . بــة فارســی: يةشــتةکان، گثذانــةوة و ۱۱۵ -۱۱۳، هــةمان، ل وةرگثــذاين گثرشثضــيچ -١
. [قسةی خؤمان بث وةرگثذی فارس گـوثی  ۴۶۷ - ۴۶۶، ل ۱، ب پوورداودکردنةوةی برامي  شی

  نةداوةتة دةقةکةی بةردةسيت و ذاستةوخؤ وةرگثذانةکةی پوورداودی دابةزاندووة. و.]
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ی ذثگای يةخسريی و کاتثک گای لـةوةذگايان نـري    و ناخؤشة تثدا هةصثناون. تاص

ـ  ،بةصثن دةخرثتة سةر مليان عارةبةی خةصکانی بث وار مسـان  ـئةوان کة لةسةر چ

  .١)۳۸، بذگة ۱۰(يةشتی » دا دثتةخوار ملؤزی ] فرمثسکيان بةنون [لة تاواـةقيـچ

نگا وةکوو سةرچاوةی بةرهةمي گؤشت و سپيايي و کةوص، بة چـاوی  گا و ما

کـةونارا و  دا وةکوو زمـاين هينـديي    دةکرا. (لة زماين ئةضثستايي ذثزةوة چاوي لث

وشةی گا  تةواو زمانةکاين بة ذةگةز هيندوئثرانی، ناوي تةواوي ئةم بةرهةمانة بة

لةبـةر   -دادةنـدرا   ) بـة شـتثکي پاککـةرةوة   gao maézaساز دةکرا.) ميـزی گـا (  

پاشی ئةو ئاو بة مةبةسـيت شـؤردن دةکـار دةکـرا.      - تثدابوونی گازی ئاموونياک

ومةرجی تايبةت خورانةوةی ميزی گـا ذثگـةی پثـدةدرا. جگـة      بةپثی هثندثک هةل

يـةکان گايـان    دا ئاريـايي  لةمةش هةروةک پثشتر باسی کرا، لة سةردةماين کـؤن 

  ةرخةوة.دةخستة بةر نريی عارةبانةی چوارچ

). ۱۴، بذگـةی  ۱۰هاوينان گاذانيان بؤ لةوةذ دةبردنة کوثستانان (بذ: يةشتی 

[پاييزان، بةرلـةوةی] کـة زسـتان سـةری دة سـوثية بنـث، گاوگؤليـان بـةرةو         

واتة جثژنی  ،»ئةياسرمية«دةرودةشتان دادةگثذان و بةم بؤنةوة دةيانکردة جثژنی 

دا گاذانيان لة تةويالن دةرنةدةکرد. لة  ئةوسا لة تةواوي ماوةی زستان». گةذانةوة«

دا سةبارةت بة سازکردنی تةويلة لةبری کةفارةتی »ی ضةنديداد۱۴و بذگةی  ۱۴پاژی «

  رثک دراوة.وگوناهان، چةند دةستو

مثگةل (مةذ  و بزن). ئثرانيياين ذؤژهةآليت بثجگة لـة گـاذان بـةخثوکردن،    

ـ    ةليان دةبردنـة هةوارگـة و   سةرقاصی ئاژةصداريي ديکةش دةبـوون و هاوينـان مثگ

ئاغةآلن و سةر کوثستانان و پاييزان خثص بةرةوخواريان پثدةکردن و دةيانربدنةوة 

ئاخوذان. کاتثک مةذ لة هاوينةهةواران دةگةذايةوة، مـانگي ذةزبـةران بـةرانيان    

تثبةر دةدا و نثوةذاست مانگي ذةشـةمة، زةو دةسـيت پثـدةکرد و بـةرخ و کاريلـة      

                                                            

 .۹۲، هةمان، ل گثرشثضيچ -١



 ۸۳۱سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

ايةوة] و وردةوردة هةراش دةبوون و هاوينان هةتا پثش کـةوتين  ري[کؤزيان بؤ دةگ

  شةختة و داهاتين سةرما لة کوثستانان دةلةوةذان.

  بــةرانی شــاخ گةذگــةذی و نثــری، لةبــةر هثــز و بذســتيان زؤر پةســند و 

دا باسـيان کـراوة. نثـری    »۲۵و  ۲۳، ۱۴يةشتی « جث سةرنج بوون. هةردووکيان لة

واتة شکؤی پادشايةتی. هةروةها دةتوانني باسی » نةضةرةوخ«دواتر بوو بة هثمای 

ة. شـريی  »خاوةين مـةذی ذةش «بکةين کة بة واتای » شيثداورامةئ«ناوي تايبةتی 

ئةم ئاژةآلنة دةخورايةوة. ئةو ژنانةی منداصيان بة مردوويي دةبوو، پثيان دةگـوتن  

گؤشـيت   ،ضثستا). بةپثی دوو بذگةی ئة۵۲، ۵کة شريی کوآلو خبونةوة (ضةنديداد، 

  .١)huš parasó) و فةرخةی بةرازيشيان خواردووة (azó sčainišگيسک (

يةکسم دةورثکي گرينگی لة يةکسم. هةروةک تثکذای گةالين هيندوئورووپايي،

دا  انی کةونارادادةگثذا. کاتثک داريووشي يةکةم لة بةردةنووسی خؤیيژيانی ئثراني

سةبارةت بـة دةوری   گشت ئثرانييةکان گومان بريوبؤچوونی ئةم ذستانة دثنث، بث

ـ  ة،... ئةو داريووشیـمةزن ئةهوورامةزدا«ئةم ئاژةصة دةخاتةذوو:  ردة پادشـا و  ـک

ـ فةرمانذةوايةتيي بة خةآلت بؤ نارد و کردی بة خـاوةين کؤمةصـثک ع   ارةبانةی ــ

  ٢»پةل قامي و پياواين چاک.باش و ئةسپانی چوار هةرة

هةروةک گةالن و هؤزاين هينـدوئورووپايي، اليـان وابـوو کـة      ئثرانييةکان

ئيزةداين کؤن و کةونارايان، بةتايبةيت ئةوانةی تثبةستةی ئامسانـانن، وةکـوو   

ن، وگةص ئةوانةی تثکةصي ئا]، لة= ميترا (بةرةبةيان)، خؤر و مانگ [مثهر» ئووشا«

ئةسپ  سواری عارةبانة و گةردوونةی ئةوتؤن کة» ئاپام نةپات و ئاناهيتا«چةشين 

                                                            
1-Studied by k. Hoffmann, "Drei indogermanisch Tiernamen in einem Avesta - 
fragment", Münchener Studien zur Sprachwissenschaft XXII (1967), pp.29-38; 
for the readings see further I. Gershevitch, "Iranian words containing - ăn", in 
C.E.Bosworth (ed.), Iran and Islam: in memory of the late Vladimir Minorsky 
(Edinburgh, 1971), pp. 267-9. 
2-Susa g; cf also Susa s, where the men precede the horses and chariots. 
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ذاياندةکثشث. ئةم گةردوونانـةی ئيـزةدی چوارئةسـپة بـوون، گـةرچی سـواری       

گةردوونةی دووئةسپةش دةبوون. دةبث ئةوةمشان لـة يـاد بـث کـة ئثرانييـةکان      

ـ هةروةک گةال دا ون و نةتةوةکانی هيندوئورووپايي کؤمةصثک ناوي ئةوتؤيان لة نث

، واتة »Aurval-aspa«بوو بة باو کة لةگةص وشةی ئةسپ تثکةآلو ببوون. بؤ وثنة 

، يانی خاوةين ئةسـپاين بـؤر. (لـة    »Pourušaspa«خاوةين ئةسپاين خؤشاژؤ. 

). هةروةها Lenkippos :دا بذواننة ؛ لة يؤناينBrhadásvaدا بذواننة:  سانسکرييت

کؤمةصثک ناوی ديکةش هةبوون کة ئاماژةن بـؤ ئةسـتؤبةندی ئةسـپی درؤشـکة و     

عارةبانــان. لــةم ناوانــةدا وشــةی ئةســپ پتــر پــاش ئاوةصــناوثکي بــةرکار دث: 

=  تاسپا، هيتاسپا، جاماسـپا (جاماسـپ) و ذةنگـة ويشتاسـپا (ويشتاسـب      يووخ

  ؟).»گرتن«واتة  vaězتة سةر ذيشةی هةروابث و (بچث ١گشتاسب)يش

دا  بةرکثش هونةری ئاژواين عارةبانة نة هةر تةنيا لة شةذدا، بةصکوو لة کث

بـة مةبةسـيت سـةرکةوتن لـة      بةتاقی دةکرايةوة. جا هةر بؤيةية کة کةخيوسرةو

ـ دا دةستةودؤعا ذادةوةسـيت و دةپاذث  بةرکث کث ، ۱۹ ؛ ۵۰، بذگـةی  ۵ةوة (يةشـيت  ت

ئةو سةت سةر ئةسپ، هةزار سةر گـا و دةهـةزار سـةر مـةذ      بؤ وثنة ).۷۷بذگةی 

دةکاتة قوربانی و ئةمة بة پثوةرثک دادةندرث لة پثناو ئاناهيتـادا کـة پاصـةوانان    

کردوويانةتة دياريي دةسيت خؤيان. لثرةدا بؤمان ذوون دةبثتةوة کة ئةسپ چةندة 

يش لـة بـةر خـاتوو ئاناهيتـای ئيـزةد      ارترة لة ئاژةآلين تـر. پاصـةوانان  دبايةخ

، ۵دةپاذثنةوة کة بيانکاتة خاوةين ئةسپاين چوست و چاالک و خؤشاژؤ (يةشـيت  

). ئةمة چاکة و پاداشتثکة کة قارةماناين ديکةش لة ئةضثستادا بؤی ۹۸و  ۸۶بذگةی 

                                                            

نيزيکـة و هـةر باسـی گـرتن و     » خيشتاسـپا «ودانـة بـث ويشتاسـپا لـة      ئةگةر بةم پث -١
» ئـاموور «دا دةبــثتة   لة زمانی فـارس » خيش«ئةستؤبةندی ئةسپ يان کةص و گای تثداية. 

و نرييش دةخرثتة سةر ملی گـا و يةکسـم يـان پاتـــاصثک بـؤ      » نري«دةکةوثتة سةر کــة 
بــؤ  ي ذووســی»خــامووت«جــووت کــردن و کــثآلين زةوی (؟). ئةوةنــدةی بــزامن وشــةی 

 ئةستؤبةندی ئةسپ دةکار دةکرث. چةشنثک چةصةمة.و.
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). لة ئةضثستادا گةلثک جـار  ۱۱و  ۳، بذگةی ۱۰؛  ۱۹ ، بذگةی ۸دةپاذثنةوة (يةشيت 

زين بوون (يةسنا، پاژی  ئةو مةردازايانة کراوة کة سواری ئةسپانی ذووتی بث باسی

). مةودای ئةو ذؤژةذثيةی کة سـوارچاکثک بذيويـةتی   ۱۱، بذگةی ۱۰؛  ۲، بذگةی ۱۱

  ). ۴، بذگةی ۵وةک يةکةيةکی ئةندازةگرتن وةبةرچاو گرياوة (يةشيت 

  تـاوی شـةذگة و   لة ئةضثستادا ئةسپ نة تةنيا هةر بـؤ تيژبـةزين و تـني و    

شؤخ و شةنگي پةسن دراون، بةصکوو لةبةر سؤماييی چاويشيان تـاريف کـراون و   

ومژدا، کلک و  دةصثن نيگايان ئةوةندة هةتةر دةکا کة لة جةنگةی هةوروهةآل و تةپ

  ).۱۰، بذگةی ۱۶؛  ۳۱، بذگةی ۱۴ياصي ئةسپی ديکة دةبينن (يةشتی 

کة جثی باسة. لة سةرزةمينی يةکثک لة بةرهةمةکاين يةکسم، شريی ماينة 

ـ ـقؤمثسی ئثستا و ئاسيای ناوةندی و باکووری، شـريی مـاين دةنثنـةوة ه    ا ـةت

  ).۳۰دةترشث و دةبثتة مةی (نةيرةنگستان، 

دا، ذةنگة وشتر لـة ئةسـپيش زيـاتر      کؤن وشتر. لة باصی ذؤژهةآليت ئثرانی

داوای دة دةپاذثتـةوة   کاتثک لةبةر ئةهوورامةزدا خؤی درابث. زةردةشت بايةخي پث

). ئةوةی ذاستی بث ۸گةی ذ، ب۴۴ماين و دوو ئةسپ و وشترثک دةکا (يةسنا، پاژی 

کـة بـة    )، يةکثک لةو ناونانـةی ئةضثسـتاية  zaraθuštraخودی ناوی زةردةشت (

» سوارچاکي وشترسوار«ی تثکةص بوون لةگةص ناوي وشتر سازکراوة و ذةنگة بة واتا

ئةسپ پتری  چاو لةدا وشتر  بث. لة سةردةمي کؤن» خاوةين وشتراين خؤشاژؤ«يان 

دا ذةنگـي داوةتـةوة و   »۴۸، بذگةی ۷ضةنديدادی «بايةخ پثدراوة و ئةم بؤچوونة لة 

تثيدا نووسراوة: هةقدةسيت پزيشکثک بـؤ چارةسـةر کردنـی ژنـان بـةپثی پلـةی       

ة بريتيية لة ماکةرثک، گايةک، ماينثـک و ئاروانةيـةک   زجنري کؤمةآليةتييان بة

، نرخی وشتر بة زثذ دياری کراوة، »۱۱، بذگةی ۱۴ضةنديدادی «(وشترثکي مث). بةپثی 

وآلخی » ۲۰و  ۳،۴، بذگةی ۲۲، پاژی دضةنديدا«کةچی بةگوثرةی  ؛بةآلم ئةسپ بة زثو
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نـدراون: ئةسـپ،   شةوآلخ و ئاژةصي وردة ئاوا بـة ذيـز و زجنـرية نرخث   ةرزة و ذةب

  وشتر، گا، مةذ.

لثرةدا پثويستة کة هثندثک لة تايبةمتةنديية باش و بـةرچاوةکاين وشـتر   

خبةينة بةرباس. وشتر بوونةوةرثکي زؤر بةتابشت و بذسـتة و ذاگـرتين هثنـدةی    

خةرج تثناچث و هةر تؤزثک وشترخؤرکة خبـوا چةنـد حةوتوويـةک پثـی دةژی و     

بارثکی قورسی پثهةصدةگريث و جگـة لـة جةنگـةی    دةکا. خؤشاژؤية و نيايةيت پثق

دا نةبث، بوونةوةرثکي ئارام و دةسـتةمؤية. تووذةبـوون و    جووتبووين نثر و مثی

لرفاندن و حيندرحؤی لؤک (وشتری نثر) لةو دةمةدا کة مـةيلی بـؤ لثهـاتنی مـث     

ـ  یـرانـي ئثـاوةرانـوتووة، سةرجنی جةنگوبز ـ ـذاکثش ـ «ة ـاوة و ل ، ۱۴شيت ةـي

بزوثن باسی  بة شثوةيةکی ورد و هةستذگةيةدا بدا باسی کراوة. لةم »۱۳ - ۱۲بذگةی

ـ  ذ کةؤلؤک کراوة و تةنانةت ئةم مةبةستةش هاتؤتة گ ي ـخوريي وشتر پؤشةمةني

ناوچـة و مةصـبةندی ذاگـرتن و     ی باسة کة ذؤژهةآليت ئثـران نلث ساز کراوة. شايا

  گوثدرثژيش بووة.  ژينگةی وشتر و ئةسپ و

گوثدرثژ. ئةم بوونةوةرة لة ئةضثستادا بةهةصکةوت باسی کـراوة. ئةگـةرچی   

بة کةمترين هةقدةسيت پزيشکان بؤ چارةسةريي ژنان داندراوة (بة مـةرجثک  » کةر«

ن شريی خوراوةتـةوة  يبةشاين ما  شانبووة). » کةر«بة واتای  kaθwáذاست بث کة 

کـةر و باريـان پثکـةوة دانـاوة و ئةمـذؤش لـة       گومـان   ). بـث ۶۷ةنگستان، ر(نةي

  چاکي کةر بةخثو دةکةن، هةرواية.  سةرتاسةری ئاسيای ناوةندي کة زؤر بة

سةگ. کتثبی ضةنديداد ئاوثنـةی بـاآلنوثين ئثرانييـاين کـؤن و کةونارايـة      

گم مـن سـة  «دةصـث:   دا ئةهوورامـةزدا  سةبارةت بة قازانج و بةهرةی سةگ. لـةوث 

خوصقاند... کةوصم بة سةر هةصکثشا و چةرمم لة بةری پثی دا. پاسدثرثکی ئازايـة و  

دداين تيژن. سةولةی خؤی لة مرؤض وةردةگرث و ماصةکةی بؤ دةپارثزث. من سةگم 

بؤ بةرةنگاربوونةوةی توورانييـةکان کـردة نيگابـان هـةتا ئةوةنـدةی دةتوانـث       
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دز و گورگثک دةست و دةميان بة ماص و بةخؤی بوةذث. [لةبةر سةگی وريا] هيچ  يةک

تةنانـةت  دا زؤر بةربآلوة، »ضةنديداد«گ لة دان بة سة بايةخ» ساماين ئثوة ذاناگا.

ئاماژة بة سزادراين ئةو کةسـانة کـراوة کـة     بؤ وثنةپتر لةوةی کة باسی دةکرث. 

 دةوةشثنن و ئازاريان پثدةگةيةنن. پةيوةنديي» ؟«دةست لة سةگان و مسؤرةی ئاوي 

ـ    سةگ لةگةص ذث ةن موغانـةوة پـةرةی   ـوشوثين ناشتين مردووان، دواتـر لـة الي

دةتارثنـث.   دثـوانی لـث   ة تةرمی مـردوو بـذوانث،  پثدراوة و گوتراوة ئةگةر سةگ ل

سـةگ بايـةخی پثـدراوة و زؤر     گومانی تثدا نيية کة لة هـةموو شـوثنثکي ئثـران   

دا ئةواين ذةسـةن و هةصـکةوتة بريتـی     خؤشةويست بووة. لة نثو تؤرةمةی سةگان

يـةکی  ةبوون لة: سةگی مةذی [يان ئةو سةگةی کة هـةموو مثگـةل و گـاذان و ذةو   

ـ ـدةپاراست]، سةگی ماص، سةگی ذاو [تاژی]، لةگةص سةگی شـارةزای قؤش  ازی ـةب

). ئةم ذيزبةندييةی سةگان کـة باسـی کـرا،    ۲۰-۸، بذگةی ۱۳(بذ: ضةنديداد، پاژی 

  دا دةخاتة بةرچاوان. ن لة جثی خؤیبايةخي هةرکاميا

ی ئةوةندة پةرةدارة کة ئاکارچاکيي مرؤضی نهؤگر بوون بة سةگ و خؤشويست

ودةستوورثکيان بـؤ چـاوةدثری کـردين سـةگانی      چةند داب بؤ وثنةدةدرثتة پاصی. 

داناوة کة لةگةص ئةوةی بؤ ژناين دووگيان وةبةرچاو گرياوة، جياوازييةکی ئاوس 

). بابةتثکي زؤر جوان و دصگر لـة  ۱۹، بذگةی ۱۵اوة (ضةنديداد، پاژی وای بؤ دانةندر

و لةگةص، پثشةوايةکي دينی، شةذکةرثک، هةية دا »۴۸-۴۴، بذگةی ۱۳ضةنديدادي «

  ، سووزمانييةک و منداصثک بةراورد کراوة.اژؤچاوةشثک، دزثک، ذاوکةرثکي شةو

صةشـثر هثنـدة   مريشک و کةصةشثر. زانياريي ئثمة سةبارةت بة مريشک و کة

(لـة زمـاين    نيية. وثدةچث کة کةصةشثری خؤماصی لة ئثرانةوة بردرابثتة ئورووپـا 

لـة ئةضثسـتادا کةصةشـثر    »). پةلـةوةری ئثـراين  «بة کةصةشـثر دةصـثن    دا يؤنانی

گومـان خوثنـدن و قووقـةی بـةيانانی بـة مزگثنيـدةر و        پةلةوةرثکی پريؤزة. بث

بةری يةزداين (سرووش) دادةندرا و بةگشتی لـة ئـةرک و ئاکـاری دينـدارانی     نامة
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داخـاوةنی نـاوثکی تايبةتـة و پثـی     »ضـةنديداد  «تةنانةت کةصةشثر لـة   .دةذوانی

بـةم شـثوةية دةکةوثتـة    ». دا دةبينث ئةوةی لة پثش«ياين » پارودارثس«دةگوترث 

ـ » کةهةرکةتا«سةرووی ناوی باوی نثو کؤمةص کة  جووجةصـة مـامر و   «ای و بة وات

پةرسـتی، بثکـارةيي و    بووة. بةم جؤرة کةصةباب دوژمين دثوی لةش» قودقودکةرة

). بـة ديـاری بـردين جووتثـک     ۱۴، بذگةی ۱۸تةپلؤسی و خةوخةويية (ضةنديداد ، 

پةلةوةر، واتة مامرثک و کةصةبابثک، شان لـة شـانی خانووبةرةيـةکي ذازاوةی    

ن و دانةوثصةی دابا بة مةالن دةرگای بةهةشيت بـة  باربووکراو دةدا. ئةگةر مرؤض دا

  ).۲۹-۲۸، بذگةی ۱۸ذوودا دةکرايةوة (ضةنديداد،پاژی 

، واتـة  »بوونـةوةراين درشـت و ورد  «باصندة و پةلةوةر کةوتوونة ذثـزةی  

يان هةمان زيندةواراين ماصی و دةستةمؤ. مـرؤض، سـةگ،   » ستائؤرا«و » پاسوور«

دا دةوريان گثذاوة  انةی لة پثکهاتةی ژيانی گوندةکیئاگر و بةکورتی تةواوي ئةو شت

، »۱۱۹، بذگةی ۱۰يةشيت «دا باسيان کراوة. بةگوثرةی »۸، بذگةی ۲ضةنديدادی «لة 

) دةکران. لةم بذگةيةدا (مثهر باصندة لةگةص چوارپةالين درشت و ورد، باربووی ميترا

  مةلی لةو چةشنة بث. ذةنگة مةبةست لة باصندة، کؤتر و
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  وکاص کشت
دا زؤر باسی »گاهان«ئةوةی ذاستی بث لة دةقة کؤنةکاين ئةضثستايي واتة لة 

کـةم  وکاص نةکراوة يان زؤر  گاوگؤل و مثگةالن کراوة، بةآلم واديارة هةر باسی کشت

 جـووت و . لة اليةکی ديکةوة ئةضثستای نوث، زؤر جاران باسـی  ١ئاماژةی بؤ کراوة

ودان، ئاوداشنت و بابةيت لةم چةشنةی تثداية.  وداچاندن، دروثنة ، دةغصکثآلن، تؤ

کة لةو  وهةوای شاعريانةی دينی زةردةشت ذةنگة ئةم مةبةستة بگةذثتةوة سةر کةش

دا دةياخناتة بةرباس با دةداتةوة سةر نةريتةکان و لة سةدةکاين  وثنة و دميةنانةی

  سةردا ئةنگاوتووة. ئاژةصداری باصي بةبةرايي دةذوانث کة ژيانی 

کاتثک جةماوةری کؤچةری هينـدوئثراين وثـذای گـاذان و مثگـةل و ذةوةی     

خؤيان بةرةو ئاسيای ناوةندی بزووتن، تووشـی کؤمةصـثک کولتـوور بـوون کـة      

هةزار ساص بوو کة لـة کـاری ئاوداشـتنيان     و دوو يان سث رپثشووتر ببوونة وةرزث

. واديارة کة بةرةبةرة ٢دا ژيابن کةم قؤناخةکانی شارنشينیدةزانی و وثدةچث لة ية

 وةبـةر ژيانی شوانی و گاواين و ئاژةصداريي ئاريايي جثی پث لةق بـووة و شـانی   

  وکاص هثناوة. کشت

ی ضةنديداددا ذةنگـي  ۲ی پاژی ۳۵-۲۳لة بذگةی  بةذوونیئةم گؤذانی قؤناخة 

دينی  گةوهةر و کاکصی«وسراوة: وکاصي تثداية و نو داوةتةوة و باسی خثروبثری کشت

کةسثک تؤو «نثوبذ.  بريتيية لة داچاندنی تؤوی زؤر و هةميشة و بث» مةزداپةرستی
                                                            

وةکةی دواتـری نووسـةر،   دا چةند جارثک باسی جووتيار کراوة و بةصگةهثنانة لة گاهان -١
کـراوة. بـةپثی   » جـووتثری ئاژةصـدار  «دا باسـی  ۳۱،۲۰الواز دةنوثنث. بؤ وثنة لة يةسنای 

دا، مةبةسـيت   ۲۹،۱ناويان هاتؤتة گـؤذ. لـة يةسـنای    » شوان و وةرزثر«، ۶، ۲۹يةسنای 
» ذةجنـدةراين وةرزثـر  «، ۳۱،۱۵خراوةتة بةرباس. بةگوثرةی يةسـنای  » چاکةی جووتيار«

  کراوة.م.» جووتياران«دا باسی ۳۲ة ئاراوة. لة يةسنای هاتوون
2-See V.M. Masson, "The first farmers in Turkmenia", Antiquity xxxv 

(1961),pp.203-13; A.Belenitski, Central Asia (London, 1969), pp. 26ff ;V.M. 
Masson and V.I. Sarianidi, Central Asia (London, 1972), pp.42- 43 (Ancient 
peoples and places 79). 
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واتة ذاستيي داچاندووة و پةرةی بة دينی مةزدةيةسـنايي داوة و   ،شاةدادةچثنث، ئ

سةد ئةوةندةی تثهةصثناوة و هةزار جثی تازةی پث وةبةر داوة و دةهـةزار نـوثژی   

سةر پاشةکةويت خثرةکانی. کاتثک تؤوی داچثنـدراو گةيشـتة جةنگـةی    خستؤتة 

دةسکةنة و دروثنة و ذنينةوة و هةصگريان، دثوةکان حةمجينيان لث هةصـدةگريث و  

ـ دة شةتاصي ئارةقة دةبن و ئةو دةمةی بةرهةم گثرة و شـةن   ، يـان دهـاذدرث   رثـک

ةختاية هةوير هةصدث دةيکةنة شني و شةپؤذ و قوذپثوان. و حةژمةتانان لة ـوةکـدث

لثرةدا مةبةست لة تؤو، » هةتا بکرثتة نان، دثوةکان پشوويان سوار دةبث و دةتذن.

ـ ـودانـی هيندوئورووپ  ) کـة بـة لةمثژينـةترين دةغـص    yavaبةرهةمي جؤية (  يـاي

بةشاين ئةشا (ذاستی) ذادةوةدةسـتث   شان هةر بؤيةدادةندرث و بة پريؤز زاندراوة. 

  کرا.کة پثشتر ئاماژةی بؤ 

تؤوثکي ديکة کة لة ئةضثستادا باسی کراوة گةمنة و بةپثی دةقةکاين لةمثژين 

ــة  ــة ل ــدووما (نةي»گــةنتووما«بريتيي ــة ۲۸ةنگســتان، ر، گةن ). گــةمن ئةمــذؤ ل

تورکةمةنستان بة بةرهةمي سةرةکي دادةندرث. جةنگةی دروثنان دةيانکردة جثژنی 

تفاق و  گزرة وودان، باسی   دةغص). جگة لة داچاندينpaitišhahya» (هايا پائيتيش«

). سةبارةت بة گياجاذ و پاوانـان  ۴، بذگةی ۳داری ميوةش کراوة (ضةنديداد، پاژی 

  .۲۸و  ۲۶، بذگةی ۲؛ پاژی ۴۲-۴۱،بذگةی ۱۵بذ: ضةنديداد، پاژی 

زةوی بةذثژةو و «کراوة. باشترين » پاراو«دا باسی »ضةنديداد«زؤر جاران لة 

)، ئةگةرچی باسی ۱۴،۱۲دوو جار ئاو دةدرا (ضةنديداد، » اوهةصدر جؤگة و کةردوو لث

). پاش داشنت و [وةگاهاتن] ۵،۵بةراوثکيش کراوة کة چوار جار دثردرابث (ضةنديداد، 

). لةبةروةی کة ۶،۶دةدرا (ضةنديداد،  وة دةکرا و دةکثصدرا و ماصووی لثزةوي تؤوی پث

وگؤذثکي ئةوتؤی  هةتا ئثستاش ئاص وثدةچث نري و ئاموور لة باصي ذؤژهةآليت ئثران

بة سةر نةهاتبث، واديارة نري و ئامووری ئةمذؤش هةر لـة ذووی ئـةوانی کـؤن و    

کةوناراوة وثنةيان هةصگرياوةتةوة. ليزگةی پثکهاتةی نري و ئاموور لة ناوچةکانی 
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زمانةکاين سةرسنووری «راونة بةرباس: دا خ»مؤرگثنسترين« لةم بةرهةمةی  پامري

ذووين کردؤتةوة کة ئةم نري و ئاموورة، لةگـةص ئـةوةی    گثرشثضيچ». هيندوئثرانی

) يةکتر دةخوثنثتةوة کة ئةسپةکاين خـؤی تثـدةکردن و بريتييـة لـة:     (مثهر ميترا

باسکثش، پاشـبارة و دةنـد [لـةبری     ئةستؤبةندی قايش [لةبری نري و کةصةوة]،

. مؤرگثنسترين هةروةها نةخشةی خانووبةرةی خةصکي پامريی خسـتوونة  ١گاسن]

يـةکتر دةگرنـةوة.    کةونـةکان   بةرچاوان کة هةتا ئةندازةيةکی زؤر لةگةص منوونة

ذانةگةيشــتووة و ذووبــار  وزارانــةدا کــة ئاويــان پــث لثــدانی چــاآلو لــةو زةوی

  ).۳۳، بذگةی ۶و پاژی  ۳۸، بذگةی ۸وة (ضةنديداد، پاژی نةيگرتوونةوة باو بو

کـاص  و ذةنگة بؤية ضةنديداد کؤمةصثک زانياريی تايبةتی سةبارةت بـة کشـت  

انی لة ذوانگةيةکی دژی دثوان و بة ئامـاجنی ذاهثنـانی   ةکتثدابث، چونکة نووسةر

 و ی ئـاو لة اليةکةوة دةبـوو ماکـة   يانیديندارانةوة لةم کار و ئةرکةيان ذوانيوة. 

بوون و لةوتان نةبووبان و لة اليةکي ديکةوة دةبوو زةوي  زةوی و ئاگر تووشی پيس

بة بـةياری نةمثننـةوة؛ چونکـة بـذوايان وابـوو زةوی بـةيار مزصـگای دثـوان و         

ئةهرميةنانة. لةم ذاسپاردانةدا جةخت کراوةتـةوة کـة کثصـگة نابـث بـة بـةياری       

  ث.مبثنثتةوة هةتا لة وةزةنی دثوان دوور ب

***  

  

  

                                                            

1-Avestan Hymn to Mithra, pp. 274-5,commenting on Yasht 10.125. 



 
 



 
 

  

  

  

  

  10شي  هب

  

  دا لة سةردةمي هةخامةنشييةکان دينی ئثران
  

بؤ ئةوةی بتوانني سةبارةت بة هةموو ال و اليةنة سةرةکييةکانی دينی ئثراين 

پثويستة دوو  بدوثني و بيخةينة بةرباس و توثژينةوة، سةردةمی هةخامةنشييةکان

کؤمةص بةصگةنامةی دةوصةمةند وةبةرچاو بگرين، کة هةر باصةيان دةبنـة ئاوثنـةی   

  وگؤذثکي تايبةت. ئاص

بـة زمانثـک    ،يةکةم کؤمةصة ئةو دةقانةی کة لة ئةضثسـتادا تؤمـار کـراون   

نووسراون کة ئثمة لثرةدا پثی دةصـثني ئةضثسـتايی. ئةضثسـتا خـؤی بريتييـة لـة       

کردنـةوة   ودةستووری دينی، نةزيلـة، ذوون  اب، وردةدؤعا، دکؤمةصثک، گازة، نزا

ارةسةر. ئةضثسـتا بـة بـاری    ـدان و دؤزينةوةی چ نيشان لةسةر ئوستوورةکان،ذث

ئةفغانسـتان و  ، واتـة  دا پتر سةر بة باصـي خؤرهـةآلتی ئثـران    زمانی و نثوةرؤک

ـ    و . يةتورکةمةنستانی سؤضـيةتی پثشـوو   ةدةی پثنجـةمی  کتثبـی ئةضثسـتا لـة س

ـ  زايني پثش ؤکراوةتةوة و بريتييـة لـة کؤمةصـثک بـاس و بابـةتی کؤنبـاوی       ـدا ک

دا پثکةوة پةيوةست بوون و کةوتوونة  فرةچةشن و ناتةبا کة لة ماوةی سةدان ساص

دا  ئاکام وگؤذيان بة سةر هاتووة و لة ژثر باندؤری يةکتر و بة شثوةيةکی زارةکی ئاص

کة  دا نةگؤذ. لة زةماين ساسانييةکاننثکي يةکدةست و وشوث بوونة شةريعةت و ذث
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بوو بة دينی ذةمسي و حکوومةت سةری وةبـةرهثنا، ئةضثسـتاش    دينی زةردةشتی

  ١وةکوو کتثبی پريؤزی زةردةشتييةکان بة پتةوی پنجی داکوتا.

ةوة خبرثتـة بـةرباس و   ذةنگة بکرث ئةضثستا بةپثی ئةم ذيزبةندييةی خوار

  کرانةوة: شی

گاســاکان يــان گاهــان [گاتــةکان = گازةکــان]. ئــةم بةشــةی ئةضثســتا  -۱

  هؤنراوةکانی خودی زةردةشيت پثغةمبةر بووة و ذةنگة لة شـوثنثکي ئةفغانسـتان   

ودةسـتووری زةردةشـيت دةگةذثتـةوة بـؤ      لة دايک بووبث و مثژووی گوورانی داب

زاراوةيـةک   زايني. گاهان بة ذاوثژثـک و بـن   پثش نيوةی يةکةمي سةدةی شةشةمی

دا کـؤنترة لـة    ناسی و شـثوازی دةربـذين   مانی و واچزبة باری ذث هؤندراونةوة کة

زاراوةی بةشةکاين ديکةی ئةضثستا کة لة بذگةکای دواتردا دةچينة سةريان. جـا   بن

کـة  نـاودثر دةکـةين،   » گـةنج «يـان  » نوث«هةر بؤية ئةم شثوةزارة بة ئةضثستاي 

هةصبةت هةتا ئةندازةيةکيش سةرشثوثنة؛ چونکة هةتا وةختايةک کة بةصگةي پتةو 

رث ئةويش هةر بةو کؤنينة کنةکةوتؤتة دةست، دة» گاهاين«زاراوةی  بؤ گؤذانی بن

                                                            

ئةوةی ذاستی بث خؤ ئةضثستا هـةر کتثبثکـی دينـی نـةبووة، بةصـکوو زانسـتنامةيةک        -١
  دةبـث لةسـةر   » نامـةی تةنسـةر  «زانستنامةی ئثرانيکای ئثسـتا. بـةپثی    قةبةتر لة  بووة،

هةزار پثستی گا نووسرابثتةوة، کةوايـة شـانی لـة شـاين بريتانيکـا داوة. لثـرةدا        ازدةدو
گرميانةی نووسراونةبوونی ئةضثستا بةتةواوي دةچثتـةوة پـاش و تةنانـةت مةبةسـتثکي     

سـاص بةرلـةزايني بـة خـةيت سانسـکريت       ۱۸۰۰جثگای سةرسوذمانة. باشة چؤن دووداکان 
کة دراوسث و ئامؤزا و هاوزمانيان بوون، خةتيان نـةبووة؟   نووسيويانة، بةآلم ئثرانييةکان
چ شتثکي بردووة و سـووتاندوويةتی کـة بةالشـی ئةشـکانی      ئةدی ئةسکةندةری مةقدوونی

فةرماين کؤکرانةوةی داوة؟ يانی بصثی کةوتبنة کؤکردنـةوةی قسـةی زارةکـی و دةمـاودةم؟!     
بـةپثی پثويسـت، بـؤ نووسـينی      دا گـاری کـوورووش و داريـووش   چؤن بـوو کـة لـة ذؤژ   

ذثک دةکـرث؟   لةگةص خةتی بزماريي ئثرانی بةردةنووسان، بةبث گرث خةيت بزماريي بابلی
 دادةهثندرث؟ چةند چةشن خةت بؤ چينةکانی کؤمةآليةيت دا يآن چؤنة کة لة چاخی ساسانی

ميليؤن وشـة،   ۵۰جا چاکة ئةگةر واية، چؤنة ئثرانی لة پثشوودا بؤ نووسينةوةی نيزيکةی 
  بة وذ و کاسی تثمابوون. م.
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ديسانيش خـودی پامشـاوةی دةقـةکان کـة بـة زمـانی        ئةوةی ذاستی بثبزانني. 

ةوة بناسـرثن، چونکـة   نووسـراون، دةبـث هـةر بـةو سـةردثذ     » ئةضثستای نوث«

لـة   ذوو کـة زةردةشـت  قانة کؤمةصـثک بريوبـاوةذ دةخةنـةوة   نووسةرانی ئةو دة

وچةپی بـة سـةردا کثشـاون. کةوايـة      گاهانی ذاست دا وةکوو باوةذی پثش»گاهان«

گاهان  بةذاسيت تازةترة لة دا، سةردةمی نووسراين ئةضثستای نوث بة اليةنی زمانی

  نيزيکترة هةتا ئةضثستای نوث. وةکانی پتر لة ويداکانی هيندیة کثشی هؤنراک

وداين گاهان نووسراون، بةآلم پـاش   ئةو بذة دةقانةی کة هةر لةسةر پث -۲

زؤربةيان بريتني لة کةچی ذثکخراون، بةشثکيان وةکوو گاهانن،  نةمانی زةردةشت

يةسـنا  «بـاری پةخشـان کـة پثيـان دةصـثن      زجنريةيةک پةسن و پاذانةوة لةسةر 

). ئةمانة بـريتني لـة   حةوتةوانة(حةوت هات يان پاذانةوةکاين » هةپتينگ هائيتی

. ئـةم دةقـة بةرباسـانة ئةگـةرچی کةوتوونـة ژثـر بانـدؤری        ۴۱تـا   ۳۵يةسنای 

دا لةگةص گاهـان   باری ذوانگةی گشتيي دينی بريوبؤچوونةکانی زةردةشت، بةآلم بة

  ونة ذةنگدةرةوةی چةمکةکاين بةرلة زةردةشت.جياوازن و بو

ئةو دةقانةی کة نةک تةنيا دةکةونة پةرسـتنی خـودای تـاق و تـةنيای      -۳

ناديوةکانی، بةصکوو ئيزةداين ديکةش دةپةرسنت و پةسنيان  و شوثنةوارة زةردةشت

ـ     و بةراوردثک دةکةين لـة  دةدةن. کاتثک پثدادةچينةوة ة و دةقـة  نثـوان ئـةم دةقان

دةذوانني، بؤمان دةردةکـةوث کـة ئـةم    » ذيگ ويدا«کتثبی  دا و لة کؤنةکانی هيندی

ئيزةدانة سةبارةتن بة سةردةماين کؤنتری هاوبةشی هيندوئثرانی، کة جاری وايـة  

بة ئاريايي ناودثر کراون. بةگشيت هؤنراوةکاين سةبارةت بة هةرکام لةم ئيزةدانة 

  ». يةشتةکان«پثيان دةگوترث 

 کـة دوای سـةردةمي هةخامةنشـی    نـوث دةقةکاين دواتـری ئةضثسـتاي    -۴

وشوثين دينني.  نيشاندةر و فةرمان و ذث ذثکخراون يان داذثژراونةوة، زؤربةيان ذث
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، بةگشـيت  ثلة هةمووان بة سةرتر و گرينگتـر دادةنـدر  » ضةنديداد«ئةم دةقانة کة 

  .ة چينی پثشةواياين بة ذةگةز مادکةوتؤتة ژثر کارتثکردين موغان، وات

ئةضثستای ذةسةن و سةرةکي تةنيا چواريةکی ماوةتـةوة و کـؤنترين دةقـی    

وشوثين  ی زاييين. بثتوو مبانةوث بکةوينة پث۱۳۲۳ساصي   ثتةوة بؤذنووسراوی دةگة

وباسـی    ئةضثستا، دةکرث سةرنج بدةينة سةر کؤمةصـثک قسـة  ينبووةکا بةشة گوم

کردنــةوةکان و پوختةيــةکيان کــة لــة کتثبــةکاين  شــی لثکدانــةوةکان، زارةکــی،

سـثبةری   دا بة زماين پةهلةوی نووسراون. دميةن و قةآلفةيت زةردةشـت  زةردةشيت

هاويشتؤتة سةر ئةضثستای نوث و چةشين پثغةمبةرثکی ذزگاريدةر و بناغةدانةری 

خراوةتـة بـةرچاوان.   » ئةهوورايي ديين مةزداپةرسيت و دثوبةزثين زةردةشيت و«

  نني، لـة اليـةن ئةهوورامـةزداوة بـؤ زةردةشـت      » يةسنا«قانةش کة ةدةصثن ئةو د

بـةآلم   ؛دا يةکتر ناگرنةوة اسپاردةکانی وی لة گاهانذلةگةص اون، ئةگةرچی بةذثکر

کة ئةضثستا تةنيا تثکةصةيةکی بذوامةندانةية سـةبارةت بـة   ديسانيش ناکرث بصثي 

کؤن و ذاسپاردة و ذاهثنانةکاين گاهانی. واوثدةچث کـة کتثبـی پـريؤزی    ئيزةدانی 

بةرهـــةمي پثکـــةوةژيانی هثمنانـــةی درثژخايـــةنی ئـــةو زةردةشـــتييةکان، 

وگؤذ بوون و بة دةنگ و ذاسـپاردةکانی   بريوبؤچوونانةية کة بةرةبةرة تووشی ئاص

توورة دةبني زةردةشت پاراو کراون. بةم شثوةية لة ئةضثستادا تووشی چةشنثک ئوس

دا تؤزثـک   دةراين کة لـة گاهـان  يگوورانی جيهان و پاصةوانان و مزگثن  سةبارةت بة

ن کـة  »ئـةنگرةمينوو «زانياری دةربارةيان خراوةتة بةرچاوان. ئةمانـة داردةسـتی   

دةدةن. هـةروةها تووشـی ناسـينی    » مينوو سپثنتة«پةالماری جيهاين ئافرثندراوی 

دةبني کة دةصث کاتثک ئةو ذؤژة  يینی مةزدةيةسنائوستوورةی ذؤژی ذابوونةوةی دي

دا زاص دةبن و  داهات، هثزةکاين ئةهوورايي بة سةر هثزةکاين تثکدةری ئةهرميةنی

سـةبارةتة بـة    ، دةيانبةزثنن. خاصی جثگةی سةرجنی تری بذوای دينی زةردةشـت 

  » سؤشـيانت «ذزگاريدةرةکاين داهاتووی دنيا. بةپثی دةقی ئةضثستای نـوث، سـث   
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) سيستان وة زگی ئةو کيژؤآلنة دةکةون کة لة زرثباری کانسؤيا (زرثباری هاموون لة 

مةلة دةکـةن و لـة ئـاو هةصـدثن؛ چونکـة تـؤوی زةردةشـت کـة بـة شـثوةيةکی           

  کةوثتةوة.دة لثلةم شوثنةدا پارثزراوة، ئةم ذزگاريدةرانةی  موعجيزةئاسا

فرةچةشنی خاوةن بذشيت تثداية  ئةگةرچی ئةضثستا کؤمةصثک بريوبؤچوونی

کة زؤربةيان لة سةردةمی هةخامةنشييةوة ماونةوة و گةيشتوونة دةسـيت ئثمـة،   

بةآلم ئةم بريوباوةذانة لةسةر کر و نةخشـثکی يةکدةسـيت مثژوويـی نـاذؤن. لـة      

ئةضثستادا ئاماژة بـة کةسـان، دامـةزراوةکان و تةنانـةت ذووداوةکـانی زةمـاين       

تةواو خؤی لث دزراوةتةوة. بةصگةنامةکاين نثـو دووتـوثي   نةکراوة و  هةخامةنشی

وپثکـی بابةتـةکان دةخوصـقثنث، بـةآلم      ئةم کتثبة تةنيا هةلی زجنريةيةکی ذثـک 

بة ديرؤک و سةرچاوةی ذووداوةکان هيچ مةبةستثکي يةکالبؤوة نادرکثنث.  سةبارةت

شـوثنثکی ئوسـتوورةيي،    ناوی ئةو شوثنانةی کة باسيان کراوة، جگة لـة چةنـد  

هةر نةبووبث. لة  ، هةروةک ئةوةي کة پارسیکةوتوونة ذؤژهةآليت ئثران نهةموويا

دا، هةروةک چؤن کتثبـی پـريؤزی زةردةشـتييةکان ماوةيـةکي دووری پـاش       ئاکام

ونی ئامـاژة بـؤ نيشـانة    ذةوايةيت پثدةدرث، هةر ئاواش نـةبو  هةخامةنشييةکان

کردنی شوثنةکان و هةصکةوتةکاين ذؤژگـاری هةخامةنشـی، ئةضثسـتای کردؤتـة     

سةرچاوةيةکی لثص و تةماوي بـؤ توثژينـةوة لةسـةر دينـی ئثـران لـة زةمـاين        

  .دا هةخامةنشييةکان و بةتايبةت لة هةرمثي پارس

سـةردةمي   سـی سـةرچاوةکانی تـری سـةبارةت بـة پار     ئةوةی ذاستی بـث 

جيـاوازة. بةشـی زؤری ئـةم سـةرچاوانة هـةر       يانومةرجةکـة  هـةل  هةخامةنشی

ـ    سةبارةتن بة خودي سةردةمي هةخامةنشييةکان ثژوويان ـو سـةنگ و بايـةخ و م

ـ      ؛ ذوون و ئاشکراية دا  اريبةآلم ديسانيش ئةگةرچی ئـةم بةصـگانة بـة بـاری زاني

. دةوصةمةندن، کةچی بة هيچ کلؤجثک ئاماژة ناکانة بريوباوةذ و ذووداوةکاين دينی

  بةجثماوة بةرچاوانة بريتني لة:  ئةم شوثنةوارة
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دا بـؤ ئامـاجنی    کة لة ذاسـتی  بةردةنووسةکاين پادشايانی هةخامةنشی -۱

  سياسی نووسراون.

ـ    -۲ نووسـراون و لـة    ة زمـاين عيالمـی  کؤمةصثک ذاپؤريت ئـابووری کـة ب

  دؤزراونةوة. جةمشيد تةختی

کؤمةصثک ذاپؤريت نووسةرانی کـؤنی يؤنـاين کـة سـةنگ و بايـةخيان       -۳

  پثويست بة هةصسةنگاندن و وردبوونةوةية و گومان دةورووژثنن.

نی ئارامي لةسةريان زما  پاپريووسةکان و ئةو بةرهةمة دةسکردانةی کة بة -۴

  نووسراوة و [ناسثندراون].

بةشثکي گرينگـی زانيارييـةکانی ئثمـة لةسـةر تـةوةرةی نـاوي ئيـزةدان        

هةصدةسووذثن. ئةم بةصگة و شانيکانة دةبث بة پارثزةوة بکةونة بةر لثکؤصـينةوة،  

و پةرستين چونکة هةميشة سةبارةت نني بة ئاماژة بؤ سةر ناوي ئيزةدثکی تايبةت 

اشـيين  تکراودا. دةبث ئةوةمشان لة بـري نـةچث کـة دا    ثن و زةمانثکی دياریلة شو

دا، لـة کـاکص و نثـوةرؤکی     ةت لة ئثـراين سـةردةمی هةخامةنشـی   فپةيکةر و قةآل

وري] دووچؤمانييةوة هةصقوصيوة و هةتا ذادةيةک چةمکةکانی دينـی تثيـدا   و[کولت

  بـاوةذی دينـی جثگـای    ناذوونة و شوثنةوارةکان و يةکترگرتنةوةيان لةگـةص بريو 

  ومذة. باس و مشت

ديسانيش بؤمان دةردةکةوث کة ئةم دوو کؤمةصـة بةصـگة و شـانيکة،     لثرةدا

وکووذييان تثداية، هةر دةبنة تةواوکةری يةکتر و هةتا ئةندازةيـةک   ئةگةرچی کةم

يةکتر شی دةکةنةوة و لة ذووی ئةوانةوة دةکرث بگةينة کؤمةصثک ئاماژةی شياوی 

. کةواية ئثمة هةرکام لةم تثچوو سةبارةت بة دينی هةخامةنشييةکان ذث پةژراندن و

دووانة بة جوث دةخةينة بةر توثژينـةوة و پاشـان ئاکـام و کؤبةنـدی باسـةکان      

  دةخةينة بةرچاو.
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  يیيةزدانة سةرةکييةکانی ئةضثستا
  

  زةردةشيت پثکهاتةی دينی
چينة سـةر توثژينـةوةی بريوبؤچـوون و    و پوختی دة بةکورتیلةم بةشةدا 

دا دةيپاصـثوين و   و لة جةنگةی پةرة و گةشةی بةرةبـةری  ذاسپاردةکانی زةردةشت

ـ دةردةهاوثني و ذوونی دةکةينةوة کة هة کؤنی لث پترچةمکی ناتةبا و  وکـةويت   سص

  ی گرتووة.انة چؤن بووة و چ ذةوتثکي پثواوة هةتا ئاوا دةقنلةگةص ئةم باوةذة کؤ

بةرزی خؤی وةکـوو   جثگای هةرة بةگوثرةی ئةضثستای نوث، ئةهوورامةزدا

ئافرثنةری هةموو شتثک و زانای هةرة باآل و خثرؤمةندی مةزن دةپـارثزث، بـةآلم   

دا،  تاقة يةزدان دانانـدرث. هةصـبةت لـة ئةضثسـتای نـوث      گاهان بة یبةپثچةوانة

پةسين دةدرث، بةآلم » yazata«ی ئافراوی خؤی بة »ميترا« ووهةروةکئةهوورامةزدا 

کـة هاوسـةنگي   » ئيـزةد «بانتر. بة واتايـةکی ورد و بـاريکتر، زاراوةی   دةکةوثتة 

وةبـةرچاو نايـة، بـةآلم لـة      دا ی ئةمذؤية، ئةگةرچی لة گاهاين زةردةشت»خودا«

هةيـة و ئةهوورامـةزدا و کؤمةصـثک خـودای      دا لة هةموو شوثنثک ئةضثستای نوث

ديکةش دةگرثتةوة. زؤربةی جاران گوتوويانة کة ئةهوورامةزدا لة نثـو ئيـزةداين   

يـةکانی مثهريةشـت ئـةم     ةکاين تثپةذاندووة، بةآلم بذگة بةرايينديکةدا لة هاوشا

بؤچوونة ناسةملثنن و دةصثن بةصث ذاستة کة ئةهوورامـةزدا خوصـقثنةری مثهـرة،    

م بؤ باری پةسن و پةرسـنت لـة شـاين خوصـقاوةکةی خـؤی تثنةپةذانـدووة.       بةآل

تمان کاتثـک مـن مثهـری    نئةی سپث«زةردةشيت گوت: ئةهوورامةزدا بة سپثنتمان «

دا  خاوةنی دةشتاين هةراوم ئافراند، بة الين شـايانی و شـانی پةسـن و پةرسـنت    

ئةهوورامـةزدا لـة    ). ذاگرتين جيهانی ئافراوی۱(مثهريةشت، » هثنامة ذثزةی خؤم

دا  راوی خؤيةتی. ئةهوورامةزدا خـؤی لـة پثنـاو هثنـدثکيان    فئائةستؤی ئيزةدانی 

  گاوگةردوون دةکا.
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ئةضثستای نوث، تةنيا بة باری هاتنی ناودا لة ئيزةداين تـر  ئةهوورامةزدای 

ة خـودای  ـة. ذثکخةران و نووسةراين يةشتةکان پثداگرانة ويستوويانة ک»سةرتر«

ة ـة لـچةشين نيشايةک بؤ چةند خودايةتی بناسثنن ک ،ةی زةردةشتتاق و تاقان

ديــن و ذثبــازی خــودی پثغةمبةرةکــةدا مةبةســتثکي ئــةوتؤ هةصوةشــاوةتةوة و 

ةم شثوةية خـودي زةردةشـتيش وةکـوو کةسـثکي     ببةربةسيت لةبةر داندراوة. جا 

  دراوة. نفرةخوايي نيشاپةرةپثدةری ذاسپاردةی 

هؤندراوةتةوة،  پةسن و تاريفاتی ئةهوورامةزدا ؤشيت يةکةم کة برمزديةؤه

دةريدةخا کة باوةذ بة ئةهوورامـةزدا ناچثتـةوة سـةر کاکصـی کولتـووری چةنـد       

وپؤی هاصـؤزکاوی   کةونارا و يةزدانة لةمثژينةکاين ئثرانی. تان خودايةتيي ئثرانی

وونی و نةبووين کؤمةصثک وردةکـاريي ئوسـتوورةيي، لـة    ئةم يةشتة و فرة کؤن ب

يةشــتةکانی تــری دادةبــذث. لــةم يةشــتةدا ليزگةيــةک نــاوي ئةهوورامــةزدا و  

  دةسةآلتةکاين خودايانةي جةللة کراون.

بةپثچةوانةی  ، ئةهوورامةزدا»يةسناي حةوت هات«دا، بةپثی  لةگةص ئةمةش

ی »ضـاروونا «، خاوةنی دميـةنثکي جيـاوازة و زؤرتـر    بريوباوةذةکاين زةردةشيت

 دةسـيت  پـاص ئةهوورامـةزدا کةوتؤتـة   ويدا دةخاتةوة ياد. لةم دةقةدا  گيخودای ذ

ـ «هةروةک چلـؤن   اوة،ندر(ذاستی) و بة نيگادثری تايبةيت دا» ئةشا« لـة  » ارووناض

» درؤ«اصـی نـاکؤک و ناتـةبای    خداندراوة. لثرةدا هيچ ئاماژةيةک بؤ » ذتا«شاين 

پـارثزراوة. ئـةو لثـرةدا بـة      ة باسی دوو خودايـةتيي زةردةشـت  لنةکراوة و خؤ 

ناودثر کراوة و تةنانةت هاوسةرانيشی وةکوو ژناين نابةرهةسـت  » ئةهوورامةزدا«

ئاوةصـناوی  » ئةهوورا«بةآلم کاتثک  ؛)۲-۱، بذگةی ۳۸باسيان کراوة (يةسنا، پاژی 

نـاودثر دةکـرثن و بـة ئـاوي     » ئاهووراين«لث دادةماصدرث، ژنةکانی بة ي »مةزدا«

بـةو  » ضـارووناين «خؤش دةشوهبثندرثن، هةروةک چؤن لة هينـد   سووکی بة گيان

بة واتة  ،»هوومايا«ئةهوورامةزدا بة  .»ضاروونا«ئاوانة دةصثن کة بوونة هاوسةری 
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ـ ـه» اـايـم«کراو پةسنی دراوة.  ي چاک هةوثن»مايا« ـ ـثزثکي ن ـ ـةهثنيية ک ة ـة ل

  کراوة. ی پث»ضاروونا«دا تاريفی  ش»ويدا گيذ«

بةگشيت توثژةران پثيان واية بنـةمای ئـةم وثکچوونـة دةگةذثتـةوة سـةر      

» ضـاروونا «کة هاوسةنگة لةگـةص   دا لة ئثران» ئةهوورا«هةبوونی خودای کةونارای 

ـ ـدا ئاسـوورا ه  . واداندراوة کة لـة ذاسـتی  هيندیي »ئاسوورا«يان  ان خـودای  ـةم

کة دواتر بؤتة بةشثک لة » ضاروونا«ديار و بةرچاوةکاين  هينديية و يةکثکة لة خاصة

شوثنثکي ئةهوورای لة چةند » ميترا -ئةهوورا «ناوي. بةم جؤرة يةزدانی دووانةی 

هاوبةشـی نثـوان   دا پةيوةنـدی و خاصـي   »ويـدا گ يذ«ة ـدا وةبةرچاو دث کة ل نوث

ضـاروونا دةبثتـة ئيزةدثکـی تثکةصـة.      -واتـة ميتـرا   ؛ضاروونا و ميترا بةدی دةکرث

بتوانني ذوونی هةبووين ئةم يةزدانة لةمثژينةية، نةک تةنيا يارمةتيمان دةدا هةتا 

و تـازة و جيـاواز لـة قسـةی     بؤچـوونثکي تـةوا   بکةينةوة کة چلؤن ئثرانييـةکان 

زةردةشتيان دةربارةی ئةهوورامةزداوة پةژراندووة، بةصـکوو هةصوثسـيت دواتـری    

بة مةزين دةزانـی و   ئةوامنان لة ئاست ئيزةدثکي تاقانةدا نيشان دةدا کة زةردةشت

يةزدانثک بوو کة لة  دينان ئةهوورامةزدا پث دةبردةوة پاش. (بؤ نوث ئةواين ديکةی

پثشتردا هؤگری ببوون و زةردةشت لثکدانةوةيةکي ورد و قووصتری سةبارةت بة وی 

  هثناية ئاراوة.)

ـ   ئةمشاسپةندان کة لة گاهان وو چـةمکثکی  ـدا باسيان کراوة بةئاشـکرا وةک

دا بوونـة حـةوت    ذووت و نابةرهةست هاتوونة گؤذ، بـةآلم لـة ئةضثسـتای نـوث    

يـة  »سپةندمينوو«يار و کؤذی حةوتينةيان پثکهثناوة (يةکةمينيان ئةمشاسپةندی د

بـة يـةک دانـدراوة). ئةمشاسـپةنتا      هةصة لةگةص خودی ئةهوورامةزدا کة دواتر بة

. ئةم ئةمشاسـپةندانة کـة پثکـةوة يـان     ١»نةمرانی پريؤز«واتة  ،(ئةمشاسپةندان)

                                                            

1-See the important recent study of them by Johonna Narten. Die Amaša 

Spentas im Avesta Wiesbaden, 1982). 
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ـ و اوبري و ه اوتاق دةپةرسترثن، ه تاق ئاکـارن و باوکـة و فةرمانـذةوای     اوتار و ه

خؤشفةذی تايبةتی ئةمشاسپةندانة. ئـةوان پادشـان،   . «تثکذايان ئةهوورامةزداية

توانـان، دلثـرن، ئـةهوورايني و نـةمراين پـريؤزن. هـةر        چاوتيژن، مةزنن، فرة

ـ  ک و گةورةيـةکن،  حةوتيان هاوبري و هاووتار و هاوئاکارن. ئةوان خاوةين باوکث

). هـةرکاميان  ۱۶، بذگةی ۱۵(زامياديةشت، پاژی » [ئةويش] ئةهوورامةزداي دادارة

  ئافراون: فةرمانذةوای بةشثکي پثکهاتةی جيهاين

 .يان ذووحـی پـريؤز؛ فةرمانـذةوای مـرؤض    » مينووی پريؤز «سپةندمينوو: 

گـا).   ؛ فةرمانـذةوای ئـاژةآلن (بةتايبـةت   »بـريی چـاک  «هوومةنة (بةمهـةن):  ؤض

ــتة (ئؤرد ــت): بيئةشةضةهيش ــ«ةهثش ــةبوون ـب ــةری ه ــتی / ذثکخ ؛ »اشترين ذاس

  فةرمانذةوای ئاگر.

؛ فةرمانـذةوای  »هثز و دةسةآليت هةصـبژاردة «خشةسرةضةئرية (شةهريوةر): 

  کانزا.

  ؛ فةرمانذةوای زةوی.»دوورةتاوانةتيي پريؤز]: «ئثسفةنديتی [ائسپثنتائارم

  ؛ فةرمانذةوای ئاو.»سانی، تةندرووسيتبث نوق): «خؤردادهائوورضاتات (

؛ فةرمانـذةوای  »ژيـان و مـان)   =نـةمری ( ): «مـؤرداد =  مؤردادئةمثرنات (ئة

  ةکان.ووذگياوگؤص و 

دا هةتا ئةندازةيةک باسی ئةم پثوةندييانة کراوة. شايانی باسة  لة گاهانيش

. هةصبةت وييةةکة سپثنتا ئارمائيتی، بةپثی هثندثک لة بذگةکانی گاهان خواژنی ز

ئةمة بةم واتاية نيية کة ئةمشاسپةندةکاين ديکـة تـةنيا هـةر واتايـةکي ذووت و     

بةگوثرةی بةشی حةوتـةمي کتثبـی پةهلـةويي     بؤ وثنةسؤ بوون.  نابةرهةسيت بث

دينکةرت (دينکةرد) کة لةسةر بنةمای بةشة تثـداچووةکاين ئةضثسـتا نووسـراوة،    

ـ «دا  لة خـةونی  زةردةشت ـ   »هوومةنةؤض ـ ـی کـی لةسـةر قةآلقـةيت پياوثک ةی ـةت

  چوارشانة ديتووة.
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دا دةنوثنـث و بـة    ی لة ذوخساری پيـاوثکي فـرةزان  ؤدا خ سرووش لة گاهان

دا  ناودثر دةکرث و پتر لةگةص سزا و پاداش مجکة. لة ئةضثستای نـوث » گةورةترين«

چـةمکي   ئةوةنـدةی دةکـرث لةگـةص   و سرووش بة يةزدانثکي فرةکار دةناسـثندرث  

تثکـةآلوة. ئـةو بـة منوونـةی     » پشـوودرثژی و بـة گـوثی دص بيسـنت    «بنةذةتيي 

وپثکی دادةندرث و لةگةص مثهری بةخةبةر، ذةشـنوو (دادوةر) و   کو ذثفةرمانبةری 

ـ      »ئةشی«تثکةآلوة و ئةم » ئةشي« اداشت و ـيـة لـة ئةضثسـتای تـازةدا ئيـزةدی پ

ک لـة هـؤنراوة و پةسـن و    انيية و بة خوشکی سرووش دادةندرث. لـة يـةکث  عفةر

شت دةچث، گـوتراوة   وةکوو مثهريهدا  )، کة بة زؤر باران۵۷دا (يةسنا،  پاذانةوةکان

کؤصـةکةی بـةرزة لةسـةر     وةنی خانووبةرةيةکي شکؤمةندی سـةت کة سرووش خا

جـاران   هةر ذؤژثک و هةر شةوثک سث . [چيای هةرا.م]» هووکائريا«ترؤپکی چيای 

ئاکارچــاک  یو دثــوان چثــوةچزة دةدا و مرؤضــان رثـبــةرةو ئامســان بــاص دةگــ

ـ ـدةالوثنثتةوة و خ ا. هـةروةها لثـرةدا منوونـة و هثمـای کةسـاين      ـةآلتيان دةک

» بةرسـوم «وپـؤپي   نزاخوانة و يةکةم کةسة کة گاهاين گثذاوةتةوة و پةرةی بة لق

ـ   ـ ـو مـرؤض ل  ةهوورامةزداـداوة. ئةو وةکوو کةخيودای نثـوان ئ ـ ـةگ يزةدی ـةص ئ

  ودةچث. دث» سةنگة نةيريؤ«

ژدان و يبةرچاوذووين، ذوانگة، و«وشةی دةئثنا (دين)ی بة واتای  زةردةشت

دةکار کردووة. ذةنگة بؤية تووشي مانايةکي دووانة بووبث، چونکة » تثگةيشتوويي

ئةضثستای ر وثدةچث لة سةرةتادا دوو وشةی هاودةنگ و هاوشثوة هةبوون و لة ؤز

دا لثيان شثوابث. لة اليةکةوة دين بـة واتـای ويـژداين ذةوشـتی مرؤضـة کـة        نوث

دا دةور دةگثـذث، بـةآلم کاتثـک     چةشنثکي ناديوة لة سةرتاسةری ژيانی ئادةمی بة

[پردی سثذات] لثی قوت دةبثتةوة. ئةگةر کةسةی  دلةسةر پردی چينؤ ،مرؤض نةما

ةبثتة کيژثکي جوانچاک و بةرةو بةهةشيت مردوو بةدين و سةرذاست بووبث، لثی د

دةبا. بثتوو مردوو يةکثکي الدينةی چةپةصکار بووبـث، لثـی دةبثتـة ذمؤزنةيـةکی     
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دةچثتة ة ديين مةزداپةرستی)، تو. لة اليةکی ديکةوة خواژنةی دين (واثخوثنتاصي دز

ـ  ؤصةی ئةهوورامـةزدا ژيکسةر قةآلفةت و دميةين  ی و هـةروةها بـةپثی   تيائو ئارم

مـانی نيزيـک، بـة هاوسـةری ئةهوورامـةزداش دادةنـدرث.       ززةماوةند لةگـةص خ 

ـ » چيسـتا «هةروابثتةوة ئةو پةيوةندييةکي نيزيکی هةية لةگةص  نـةی  ژة بـة خوا ک

نـاوةوة کـراوة و بـة     زانست و زانايی و ذثگای ذاسـت دادةنـدرث و يةشـتثکي بـة    

ــن« ــةش کؤم » يةشــت دي ــةرةذای ئةم ــراوة. س ــةی  ناس ــوون و ذوانگ ــثک بؤچ ةص

چةشناوچةشن سةبارةت بة پةيوةنديي نثوخؤ و ژوورةوةی چةمکة جؤراوجؤرةکاين 

دا  دين و ذيشةی ئةم واژةية لة ئاراداية و بؤی  هةية ئةم ئيزةدة لة جةغزی الدينـی 

  گوورابث و سةری هةصدابث.

سـةمبولی کؤمةصـثک ذووحـی    » ذةوانی گا = ذووحی گـا «گثئووش ئوورضان 

آلين پريؤزة کة گا دةکةوثتة سةرووی هةمووانةوة. هةروةها ئةم ئيزةدة لةگةص ئاژة

و بـةپثی   ةدةست ئـةنگرةمينوو کـوژرا يـةک و يةکسـان     ذووحي گای بةرايي کة بة

  دةقةکاين دواتری پةهلةوی، بة سةرچاوةی ژيانی ئاژةصي دادةندرث.

  
  ئةو ئيزةدانةی کة گاهانی نني

دا  مثهر وةک يةکثک لةو ئيزةدانةی کة لة سةردةماين الدينـی  ).(مثهرميترا

بپارثزث.  دا مابؤوة، توانيبووی خؤشةويستيي خؤی لة سةرانسةری مثژوويی ئثران

دا ذةنگي داوةتةوة کة دةريدةخا دةبث  ناوي ئةم ئيزةدة ئةوةندة لة دةقةکاين ويدايي

وئثرانی بووبث. ميترا (ميسـرة = ميسـرا    گةالين هيند يةکثک لة ئيزةداين سةرةکيي

=miθra ( ة و گوماين تثدا نيية کة ئـةرکي  »پةميان«ناوثکی گشتی بة واتای وةکوو

دا چاوةدثری کردن و پاراستين »مثهريةشت«بةرايي و هةرة گرينگي ميترا (مثهر) لة 

ييـةکانی  پثکهاتـةی ذثکـی پةيوةند  بـةم شـثوةية مثهـر پـارثزةری     پةميانةکانة. 

کؤمةآليةتيية و تثکذای بةصثن و پةميانـةکانی نثونةتـةوةيي و نثـوان تاکـةکانی     



 ۸۵۳سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

دةربثنـث،  » هـةرا «خؤر سةری لة ئاسؤی کثـوی  کؤمةصگا دةگرثتةوة. پثش ئةوةی 

دا دةخولثتةو و لة زةوي دةذوانث و  مثهر سواری درؤشکةی خؤی دةبث و بة ئامسان

دةدا. خةوی لة چاوي ناکـةوث؛ سـيخوذانی   فثصةبازان دةچزثنث و دادةوانی پةرة پث

هةرگيز لة خشتة ناچث. ئةو کة شـانةبةرزةی نـةگؤذی   ئامسانی ياريدةی دةدةن و 

کةوتؤتة سةر شانی، بـة مةبةسـيت هةصـدانی    » لةوةذگا هةراوةکاين پاسةوانيي«

گياوگؤص ئاو دابني دةکا؛ ذةوة و گاذان و مثگةالن دةپةروةرثنث؛ ژيانی مرؤض هةوراز 

؛ دصةذاوکة دادةمرکثنث و بةم ذثبازةدا داژوث. مثهری ئةضثستايي نابث لةبةروةی دةبا

لةگةص خودای ئيمپراتؤريي ذؤم هاوناوة، لثمان تثکةص بث، چونکة ببوو بة هةصگری 

). دواتـر بريوبؤچـوونی   يان سـةکايي  ی ئثراين (ذةنگة مادیداب و نةريتکؤمةصثک 

ـ ـازثکـة ذثبـئثرانی لة دةوری خؤی کؤ کردةوة و بوو بفرةچةشين نا اوثنةی ـي ئ

  .١ذاز و نةهثنی

واتـة ئـةوةی    )،Aredvi sūrā Anāhita( ئةرثدضی سوورا ئاناهيتـا 

ئةمة يةکثک لة خواژنانی مةزين ئثرانيية ». عةيبة خودای ئاوة، بةهثزة، پاک و بث«

دا ئـةو   لة پلـةی يةکـةم  و بةت دراوة. بةگشيت کة يةشتثکی گةورة و گرينگی پث تاي

ئيزةدی ئاوان و ذووبارانة. لةسةر قةآلفةتی جةنگاوةری خؤی دةنوثنث و گةشـة و  

نةشةی بةروبووی لةسةر شـانيية. لـة ذووی ئـةم تايبةمتةندييانـةوة زؤر وةک     
                                                            

، ) توثژينةوةکانی مثهرپةرستی، بةتايبةت وتارةکاين گثرشثضـيچ Hinnells( بذ: هينثصز -١
وةکوو خودای  ). بةصگةنامةکاين سةبارةت بة مثهرو خؤم (نووسةر = شوارتثز هينثصز، بيضار

خت دةکاتةوة ئـةم مثهـرة لةگـةص مريسـای     کةونارا، واديارة کة جة خؤر لة باکووری مادی
خاوةنی خاصی هاوبةش بوون. سةبارةت بـة دةوری   گورجی، واتة ئيزةدی کؤين ذووناکايي،

»Petrogenitus«و خؤر پثکـةوة لـة پشـت شـوورةيةکی      دا نووسراوة کة ميترا ، لة ويداکان
  بةردينةوة دةنگوون و دثنة پثش. (هةروةها بذ:

F.B.J.kuiper "Remarks on" The Avestan Hymn to Mithra, IIJ V(1962),p.52.) 
جگة لةم بؤچوونةی کة پثی واية خؤر لة پشـتی چياکانـةوة هةصـدث (بةتايبـةت لـة نثـو       

(؟) قـةفقازی و سـةکايي   -دا) کة بة هةوثنی بـاوةذی عةنةدؤصـی   تاشينی دووچؤمانی پةيکةر
  ةتةوة، زانی خؤر لة بةرد، ئةم لثکدانةوةية دةسةملثنث.  دةستاو دراو
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(کتثبـی   دا هثـرؤدؤت  نةی دووچؤمانی دةچث. لـة ذاسـتی  ژی خوا»ئينانا -ئيشتار«

بـةديهاتثکی   دا ئثرانييـةکان  لة نثو» ئافرؤديت«) پثی واية کة پةرستنی ۱۳۱يةکةم، 

نوثية و دةگةذثتةوة سةر کولتووری سامی. کؤمةصثک نيشانةش بة دةستةوةن کـة  

لة اليـةن   دا دةريدةخةن پةرستنی ئاناهيتا لة سةرتاسةری خاکی پادشايةتيي ئثران

  ةوة پـةرةی پثـدراوة و بـة فـةرمانی وی گـةلثک پةيکـةريان       دووهةم ئةردةشثری

. سةبارةت بةم خواژنة دةبث سةرنج بدةينة ةلث داتاشيوة و لة زؤر شوثنان دايانناو

  ئةم خاآلنةی خوارةوة:

ذةنگة لة ذووی پةيکةرةکانی واژنة لة ئةضثستادا باس و پثداهةصدانی ئةم خ -۱

  نثو پةرستگايانةوة بووبث.

سـةت ئةسـپ، هـةزار گـا و      دةروون لة وآليت بابلثوی د»ئةژی دةهاک« -۲

  ).۲۹، بذگةی ۵يةشت، پاژی  هةزار مةذی بؤ کردة قوربانی (ئابان

 بة مةبةسـتثکي  هاتين دا بةدی ژمارةيةک لة توثژةران بة باری زمانناسی -۳

  دةزانن. تازة

نةبؤتـةوة.   گوورانی هيندوئثرانيي ئةم خواژنـة سـوور   ستان و جثهة جث -۴

لة هيند و وشةی هاوذيشـةی  » ساراسضايت«هةبوونی ذووبارثک بة ناوي خواژنةی 

هةرمثثکـة   دا کـة لـة ئثـران    - ة»خاوةين ذووباران«واتای   ية  و بة»هاراضاتی«  کة

ناسةملثنث. وثکچـوونی نـاوی    تیهةبوونی خواژنةی هاراضا -)= ذؤخج (ئاراخؤزيا

ـ  ،»هةرا«وی ـکث ـ   «ة ـوات ـ ـش ة ـکآلوقووچـةی زثرةوانـی) ک ئاناهيتايـة،   یـوثن

  ة.هةصکةوت بةمةبةستثکي 

) وةکـوو خواژنـةی   (ناهيـد  کاتثک ئاناهيتـا  جگة لةم خاآلنةی سةرةوة، -۵

مةبةست کامة ذووبارة. (تثگةيشـنت لـةم    ذووباران باسی دةکرث، خؤ ديار نيية کة

سةری هةصداوة يان نـا، کـارثکي    پرس و بابةتة کة داخوا ئةو لة ذؤژهةآليت ئثران

  دژوارة.)
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 ئاوةکـان  لةبةروةی هةر لة کؤنةوة هةبووين ذةوت و ذثبازی پةرسـتين  -۶

)Apō ــة ــةم  نيشـــاندةری خؤماصـــي ) کـ  و ئثرانـــی داب و نـــةريتبـــوونی ئـ

 نة زيادی بث. يةشيت تايبةتی ئاناهيتاژوثدةچث سةرهةصداين ئةم خوا بوونةيةتی،

ـ  ناودثر کـراوة. لـة ذؤژئـةژمثری ئثـرانيش    » يةشت ئابان«  بة ئاناهيتـا   اويـدا ن

  مانگ و ذؤژثکي بة ناو نةکراوة.  نةهاتووة و هيچ

بة باری پثکهاتةدا زؤر » يةشت ئابان«دا پثويستة بصثني کة  لة خاصی ئاخری -۷

ئةشـی (ئةشةوةهيشـتة)   گومان ئيزةدی لـةمثژينی   دةچث.  بث» يةشت ئةشی«وةک 

ت يةش يةشت لة ذووی ئةشی و وثدةچث  ئابان دةگةذثتةوة بؤ پثش زةمانی زةردةشت

  يةشت] ساز کرابث. [ئؤردی

خـاوةنی ذةوةی ئةسـپانی چوارپـةل    «واتـة   )،Druvāspāدرووضاسپا (

  يةشتی ئةم ئيزةدةش وثنةی لة يةشيت ئةشی هةصگرياوةتةوة. ئـةم ئيـزةدة   ». قامي

اوةکةی، خاوةند و چاوةدثری تةواوي ئاژةآلين خؤماصيية و کةواية نبةپثچةوانةی 

  داية. ةندييةکی نيزيکلةگةص گثئووش ئوورضان لة پةيو

 Nairyōسةنگة ( نةيريؤ saŋha   ؛ واوثدةچث ناوي ئةم ئيـزةدة لةگـةص (

گـوتن و  «يـان  » قسةی پياوانـة «ی ويدايي هاوسةنگ بث، بة واتای »نةراشةمسة«

دا، لةگـةص   ئةم مانايةی دوايي لة دةقةکانی پاش ئةضثستايي». ذاگةياندن بة پياوان

ر دةگرثتةوة. ذةنگة ئةو لة ئةضثستادا ذاسپاردةی تةتةر و ذاسپاردةی خودايان يةکت

بوونی لةگةص ئاور ذةنگة بگةذثتةوة بـؤ   نثوان ئيزةدان و مرؤضةکان بووبث. هاوپثچ

هؤکاری ئةو مةبةستةکة دينداراين زةردةشيت بةرةوذووی ئـاور دةکةوتنـة نـزا و    

ئيـزةدة  پاذانةوة و وةکوو دابی کؤن بةرةو خؤر دةستةودؤعا ذانةدةوةسـتان. ئـةم   

و مانةوی، توانيويةتی بة  و بةپثی نةزيلةکانی دواتری زةردةشتی ةيةکثکي جوانچاک

ی خؤی هثزةکانی ئةهرميةنی هةصخةصةتثنث. وةکوو دواتر يفثنذو دصشؤخ و شةنگی 

  بةذثوة چووة. گرتنی لة پارس وذةمسي ذثز لث باسی دةکةين، ذث
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، خودای سةرکةوتنة و يةشـتی   ، وةهرام، بارام)ضثرثسرثغنة (بةهرام

نــاوی وی لةگــةص واژةی ». يةشــت بــارام«چاردةهــةمی بــة نــاو کــراوة و بؤتــة 

  يـة.  »سـةرکةوتوو «واتـای   ی ئةضثستايي لة پنجثکةوة هاتوون کة بة»ضثرثسراغن«

ومذثکی کـؤن   مشت». بةزثن بةرةنگاری«يان » بةزثنةر«دا دةبثتة  بة باری ذيشةناسی

دا هةية  ی ويدايي»ئيندرا«کة داخوا هيچ پةيوةندييةک لة نثوان ئةم ئيزةدة و  هةية

ية. ئةگـةرچی لثکدانـةوةی   »ضرترة«يان نا. ئيندرا بة واتای مارکوژ يان هةژديهای 

»vrtrahan « ؛ية، بةآلم وةکوو واتای سـةرةکی ناچـث  »کوشندةی ضرترة«بة ماناي 

بـؤ  » بةزثن بةرةنگاری«کة دةبثتة ی ئةضثستايي »ضثرثسراغن«چونکة خودی وشةی 

، گةلثک لة ئيزةدان وةبةرچاو گرياوة. سـةردةمي مةسـيحايةتی لـة ئةرمةنسـتان    

واتـة   ،»ضـاهاگن «ئوستوورةی پاصةوانی هـةژديهاکوژ هةيـة کـة پثـی دةگـوترث      

و ةندرابث توپؤی نةزيلةی خؤماصي  بةآلم ذةنگة ئةم ئةفسانةية بة تان ،ضثرثسرثغنة

ة لــة چــاخی حکوومــةتی ـبــة ئةفســانةی هثرکــوول دةســتاودرابثتةوة، چونکــ

داندراون کـة  دا هثرکوول لةگةص ضثرثسرثغنة بة يةک  و ئةشکانييةکان سلؤکييةکان

  دةکووژث.» هيدرا«

داندراوة. ئةو لة ئامسانان » ئافراوي ئةهوورا«ضثرثسرثغنة وةکوو زةوي بة 

و خاشــةيان دةکثشــث. لــة  ثو چةپةصــکاران تثکدةشــکثن تــرادةبثتــة هــاوذثي مي

ــت« ــةزراو   »مثهريةش ــةکی غ ــة يةکانةي ــدةبث، ب ــةنگث و دةرهةص ــک دةج دا کاتث

شوهبثندراوة و ئةم قةآلفةتةی لة هةموو شوثنثک ئاوا ذةنگـی داوةتـةوة. يةکانـة    

و اوة. دوو لـة در زي نثر) تةنيا يةکثک لةو دة خاآلنةية کة پةسـين ئـةوی پـث   ا(بةر

و  و وثژةی سـةردةمی ساسـانی   ناسی قةالفةتبةتايبةت دةگةذثنةوة سةر  ،دةيانة

دا) لةگةص باز يان شةهثنی مريی.  بريتني لة بةرانی شاخدار (لة کارنامةکی پةهلةوی

نيزيکة و پةيوةنـديی ئـةم ئيـزةدة لةگـةص     » رةنةةضوخ«لثرةدا چةمک و هثمای لة 

واتة شکؤ) بة مةبةستثکی سةير داناندرث. دةصثن کة پةذی ئةم بازةی » (خوضةرةنة«
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دا باسی کراوة. پةذی »يةشت بةهرام«مريی چةند تايبةمتةندييةکی باشی هةية کة لة 

ئةم بازة سثحران بةتاص دةکاتةوة و مةترسيي پةالماران دةباتةوة پاش و هتد. ئـةم  

دا دةخاتـةوة يـاد. لـةم     وةسیبؤچوونة نةزيلةی پةذی سيمورغ لة شانامةی فريدة

ـ  رث ـبارةوة ذةنگة بکرث ضثرثسرثغنة لةگةص باصندةی سائثنا (سيمورغ) بةراورد بک

  ).۴۱يةشت، بذگةی  (بذ: بةهرام

خاآلنةی کة تايبةتی ضثرثسرثغنةن و خؤيان پثوة دةنوثنث بريتني لة:  ۱۰ئةو 

زةردی لغاو  ثئةسپی سپيي گو -۳زةردی شاخ زثذين  گای گوث -۲بای بةتةوژم  -۱

  بـاز يـان شـةهثن    -۷چـاالک   الوی -۶يةکانـة   -۵لؤکي تاسـةبزووتوو   -۴زثذين 

جةنگاوةری چةکـدار. ئـةم ئيـزةدة هـةر      -۱۰تيژ  نثريي شاخ -۹بةرانی شاخدار  -۸

  خؤی دةنوثنث. جارةی لةسةر ذةنگ و قةآلفةتثک لة دةرگانةی ئةهوورامةزدا

ئةستثرةی گـةالوثژ  ئةم ئيزةدة لةسةر دميةنی  )،Tishtriya( اييشتريت

و پاش ئةوةی ئةنگووت وردةوردة جةنگةی باران دادث. بةپثی ئـةو   ١خؤی دةنوثنث

ناوی کراوة (ترييةشت، واتة يةشـيت هةشـتةم)، هـةموو ساصـثک      يةشتةی کة بة

ي ی دثـوی سياساصـي دةيکاتـة شـةذ و لـة کـةنارةکانی دةريـا       »ئاپؤشـا «لةگةص 

لةسـةر دميـةين ئةسـپثکي     الةگةصی تثکهةصدةچث. لثرةدا تيشتريي» ضؤورووکاشا«

قةآلفةتی ئةسپثکی ذةشی ناحةزی بث ياص و بـژی  سةر شؤخ و شةنگة و ئاپؤشا لة 

سةرةتا دةبةزث، چونکـة ئةوةنـدةی پثويسـتة     اسامناک خؤی دةنوثنث. تيشتريي

دانـی،   دةکةوثتة تاريفات و پةسن ئةهوورامةزدا بةآلم کاتثک پةسنی نةداوة،مرؤض 

ـ دةر هثزی وةبةر دث و دثوی ئاپؤشا دةشکثنث. ئةو کآتة خؤی لة کاشـا  وای ضؤوروي

ائثنث يکةوثتةوة. يارمةتيدةرانی بريتني لة ئةستثرةی تيشتريدة لثوةردةدا و باراين 

(کؤ ئةسـتثرةی  » سةتةضةئثسة«ی (ورچةقوصة)، ئةستثرةی کؤ و تةرازوو. ئةو وثذا

                                                            

1-See reference in Boyce, History of Zoroastrianism I.p. 74, to which add M.P. 

kharegat in J.J. Modi (ed), Sir Jamshetjee Jeejeebboy Madressa Jubilee Volume 
(Bomloy. 1914). Pp. 118-23, 145-55. 
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(حةوتةوانة) دةپةرسترث. لة » هةپتؤئريينگث«و » ضثگث«دووپشک)، ضةنانت (زاص)، 

، ئةهوورامةزدا کردبووية مـةزن و  اتيشتريي«دا نووسراوة: »ترييةشت«ی ۴۴بذگةی 

وئـةوال لةگـةص قسـةکاين     ال ئةم ذستةية بـث ئـةم  » چاوةدثری هةموو ئةستثرةکان.

لةمةذ ئةستثرةی  بؤچوونی ئثرانييةکان  يةکتر دةگرثتةوة کة سةبارةت بة پلووتارک

  ). Isis and Osirsوة نووسيويةتی (ةگةالوثژ

ئةو گرث و گرفتةی کة لة جةنگـةی توثژينـةوة و پثداچوونـةوةی ئيـزةدی     

ةوةبةسترانةوةيةتی لةگةص ئيزةدی  کدا بةرةوذووی دةبني، پةيوةندی و پثاتيشتريي

ناوي شةقص کراوة. لثمان  لةسةر سکةکانی هةخامةنشی يةکةم جار، کة بؤ »اترييي«

يان لةگةص ترييياذؤژئةژمثری ئةضثستای نوث نووسراوةتةوة، ذوونة کة ئةو دةمةی 

پثيان واية هةر  توثژةران زانيون. زؤربةی لث تثکچووة و هةر بة يةکيان  اتيشتريي

کـة   نيةکةی ئيزةدثکی جياواز و سةربةخؤن، بةآلم کؤمةصثک بةصگة بـة دةسـتةوة  

  بوون و بريتني لة:دةيسةملثنن ئةوان لة سةرةتادا يةک 

ـ  -۱ ئيزةدثکـی تايبـةتی باصـی     ابةپثچةوانةی ئةوانةی پثيان واية کة ترييي

ؤرهةآلتی ئثران خؤی نواندووة و لة بووة، دةبينني کة لة قؤصي خ خؤرنشينی ئثران

) پةرسترابث. ناوي (بةخل وة و ذةنگة لة باکتةريارابة ئيزةد داند نثو کووشانييةکان

دا » خارؤسـيت «هاتووة. لة بةردةنووسی  دا ئةم ئيزةدة لة ساصنامةی کؤنی سيستان

» سريی«يان » تسريي«پثی دةگوترث  خؤی دةنوثنث. لة خارةزم» ترياضارانا«وةکوو 

کة سةرناوی ئةستثرةی گةالوثژة و ناوي مانگ و ذؤژيشـة. هـيچ بةصـگةيةک بـة     

ی الـةم هةرمثـةدا جثگـای تيشـتريي     دةستةوة نيية کة ئيزةدثکي ديکـةی ئثرانـی  

کثکة لة زمانةکانی پارسيي نثوةذاستی ذؤژهـةآليت،  دا کة ية گرتبثتةوة. لة سؤغدی

بؤ هثنانة گؤذی کؤمةصثک ناوی ئةستثرةناسانة و هةروةها ذؤژئةژمثرانة، نـاوي  
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يان درکاندووة کة لةگةص ناوي ئةضثستايي زؤر لثک نيزيکن، بةآلم ناچنةوة »تيش«

  .١سةر ئةو سةرچاوةية

، کةچی ٢ارادا نةناسراوةلة نثو ليزگةی ناوةکانی پارسيي کةون اتيشتريي -۲

  لة ئةضثستادا وةبةرچاو ناية. ترييياناوی 

لة هيچ سـةرچاوة يـان شـوثنثکی لةمثژينـةدا ئـةم دوو نـاوة پثکـةوة         -۳

دا هةردووکيان هةر بؤ نـاوي   کةواية دةکرث وای دابنثني ذةنگة لة ذاستی؛ نةهاتوون

لـة هينـديي    Tisyaناوي يةکةم و سـةرترة (بـذ:    ائيزةدثک دةکار کرابن. تيشتريي

وةکوو ناوی جثگرةوة ئاماژة بث بـؤ سـةر کؤمةصـثک لـة      ا. وثدةچث ترييي٣دا) کؤن

تايبةمتةنديية بةرچاوةکانی. وثکچوونی ئةم دوو ناوة ذةنگة ذثگای لة پثکةوةژيانی 

ـ ـةرکامـگرتنب و کارثکي وای کردبث کة ه ة ناوچـة و مةصـبةندثکي تايبـةت    ـةی ل

  برةوی ئةستاندبث.

دا دووجــار فــذينی ئةســتثرةی گــةالوثژ بــةرةو دةريــای »ةشــتتريي«لــة 

(فةراخکةرت) بةو ترية تيژپةذة شوهبثندراوة کة گـةورة تريهـاوثژی    ضؤورووکاشا

  ، بذگـةی ۸م.] هاويشتوويةتی (يةشـيت   -واتة ئريثخشة [ئارةشی کةواندار ئثرانی

) کة سنووری ئثرانی پث دياری کـرا، گيـانی   ). ئةو تريةی ئريثخشة (ئارةش۳۶-۳۷

 ،الة جةژنی ترييي خؤی ئاوثتة کرد و ذووحی بةرةو نةمان باصی گرت. ئثرانييةکان

(تـري) لةسـةر   Teipoدا، ئةم بريةوةريية بـةرز و پـريؤز ذادةگـرن.    »تريگان«واتة 

                                                            

لة  Tišهةصکةوتة. من الم واية  ی زمانی سؤغدی و هينديي کةونارا مةبةستثکی بةوثکچوون -١
Tišθriya, Tišš  دا »تيشترييا«وةرگرياوة و يةک ذةگةزن. لة وشةیušθra   پارسيي کـةونارا)

uša ئةضثستادا) و لة uštra        خؤی دةنوثنث. ئةم وشـةيةی دوايـي لـة فارسـی ئةمـذؤدا بـؤ
، Bāxci(پارسيي کؤن  Bāxθriوشةی ».] وشتر«دا کراوةتة  ردیو [لة کو» ئوشتوور = شتور«

  ).(باختةر = بةخل Bāxtri) لة پارسيي کةونارادا بؤتة Bāxli،بةخلی Ba-ak-šišعيالمی 
  .Tishich, Tishdhāt, Tishfarnدا بةم ناوانة ناسراوة:  لة زماين سؤغدی -٢

3-For The etymology of Tištriya and Tisya, see B. Forssman, "Apaoša, der 

Gegner des Tistriia", KZ LXXXII (1968), pp.59 ff. 
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شـةتةک داوة.   پشتی سکةيةکی کووشانی، کةوانثکي بة دةستةوةية و تريدانثکي لة

لة ئةضثستادا بةو تريةی کة ئارةش هاويشتوويةتی، نابثتـة   اوثچواندنی تيشتريي

چونکة بةگوثرةی لةگةص تري يةکتر بگرنةوة.  ا/ ترييياهؤکار بؤ ئةوةی کة تيشتريي

) بـة تيژبـةزی ناسـراون و تـةنيا     ميتـرا  بـؤ وثنـة  ئةضثستا گةلثک لة ئيـزةدان ( 

  کة بة تري شوهبثندراوة. يةاتيشتريي

کولتـووری دووچؤمـانی کـاری کردؤتـة سـةر      کة  پثی واية١»یصجذاصد گنؤ«

دا ئةســتثرةی گــةالوثژ بؤتــة  ، چونکــة لــة زمــانی ســؤمثریهةخامةنشــييةکان

ــا« ــةدی» کاک.سی.س ــة ئةک ــثن   دا و ل ــة زاوة] دةص ــري [وات ــة ت ــيلتاهوو«ب و » ش

وثژ بـة  البةآلم واتاکة پةرةدارترة: لـة ميسـريش ئةسـتثرةی گـة     ؛٢»کوودووشوو«

نيشـانة و   تـري، جـث  «بة واتای » سؤتيس«بة يؤناين بؤتة و ناودثرة  » سؤپديت«

وةکوو تري » تيشيا«وابوو اليان  گرينگ ئةمةية کة لة هيندووستان». نيشانةئةنگيؤ

). ۶۸، ۱۰، ۸کةوانـدارة (  ، پةسين دةدرث کة»رشانووک«دا بة »ذيگ ويدا«دةچث و لة 

بوو. تثبينييـةکاين  » تيژ تريی نووک«واتای بة » اترييي«ودانة ناوی  لةسةر ئةم پث

» تـرية «نـاوي    ذةنگة ئاواصناو بـث لـة   اذيشةناسيش ئةم خاصة دةسةملثنن. ترييي

ماناية لةگةص  واتة لووتکةی چيا. ئةم، » taéra«وةرگريابث کة لة ئةضثستادا بؤتة 

»térə« و » تيژ نووک«بة واتای ی پةشتوو»tívra« قوت و «سانسکريت کة دةبثتة ی

يةکتر دةگرثتةوة. هةروةها ذةنگة لةگـةص نـاوی پارسـييانةی کـآلوي     » نووک تيژ

کة قوتيلة بـووة، چووبنـةوة سـةذ ذةگـةزثک. ئـةم بابةتـة پةيوةنـديي        » تيارا«

                                                            

1-R.Gobl. IAI(1961).pp,99, l09 reads MEIPO (Mihr, Mithra), which would be 

surprising from the iconographic viewpoint. 
2-"La stella Sirio e l’in flnenza dell, astrologia caldera nell’lran antico", Studi  e 

materiali di storia delle religioni xxxiv (1963),  pp.237- 45, "Politique religieuse 
sous les Achéménides", pp.135-7 in J. Duchesne - Guillemin (ed), 
Commemoration Cyrus, Hommage Universel II (Téhran - Liége, 1974), pp. 
155.71 (Acta Iranica 2). 
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ی کةوان پاساو دةداتةوة و دةيسةملثنث کـة  لةگةص تري» ايتريي«درثژخايةنی ناوی 

  ١هثشتا ذيشة زمانييةکةی نةدؤزراوةتةوة.

بة واتای توخم و تؤرةمةی ئاوةکانة. ئةم  ،ئاپام نةپات يان ئاپام نةپتار

وئثرانی هةصقوصيوة، چونکـة هـاوکثش و    ئيزةدة بةئاشکرا لة سةرچاوةيةکی هيند

ت و ذؤژثکشی بة ناو نةکراوة. لـة  ية. هيچ يةش»ويدايي«ی »ئاپام نةپات«هاشانی 

دا وثذای ئاو ناوي دثتة گؤذ. ئةرکی ئةم ئيزةدة دابـني و دابةشـينی     هةر يةسنايةک

ـ     ـ ـدا و چ کـئاوة لـة هـةموو ناوچـة و مةصبةندث ـ ـاوةدث ـ ـريش دةک ـ ـا ب ةر ـة س

  نةی ئاودا.ةرةخوض

م تةنيا ئيزةدی ئاو بووة، بةآل» ئاپام نةپات«تةواوي ئةمانة دةريدةخةن کة 

ديسانيش کؤمةصثک بةصگة بـة دةسـتةوةن کـة نيشـانی دةدةن ئـةرک و دةورثکـی       

ـ «ة ـووة. لـگةورةتری لةسةر شانی ب ـ ـ، ب۱۹اژی ـپ دا » ی زامياديةشـت ۵۲ةی ـذگ

ئاپام نـةپاتی شـکؤمةند و بةدةسـةآلت     ئةو مةزنةئةهووراية،« ئاوای پةسن دراوة:

اژؤية و لـة ذاپةذانـدنی   ةی سواری ئةسپثکی ترووسکةداری خؤشوپةسن دةدةم. ئة

 ی مرؤضي ئافراند و کؤمةصی ذثکخست. سپاس و پثزانني بؤ ئةوئةوةة. يداوايان ئازا

نـةپاتی  ئاپـام  » دةبـث، ئةگـةر پةسـن بـدرث.     ئيزةدی ئاوة کة زؤر چاکی گوث لث

ويداييش بة ئاوان دةورة دراوة و ئةسپانی خؤشاژؤ گةردوونةکةی ذادةکثشن، بةآلم 

ش بـة پـةروةردگاری دةزانـث    »ذيـگ ويـدا  «رتر ئةوةية کـة  لة هةموو شتثک سةي

بـة هثـز و بذسـتی     ،ئاپام نةپات، مةزنثکة کة تةواوي گيانلةبـةرانی ). «۲،۳۵،۲(

ــدوون.  ــؤی ئافران ــةی خ ــتی » ئيزةدان ــةپثی يةش ــةی ۱۳ب ــة  ۹۵، بذگ ــة دةبثت ک

لـةوةی بـةو الوة ميتـرای    «مةبةستثکي ئاوا دثتـة بـةرچاوان:   » يةشت فةروةردين«

 وآلت ينبةکاکي، هثز وةبةر تثکـذای سـةرکردةکا   ی دةشتانی بةربآلوي کاکیخاوةن

                                                            

کـة دةصـث تـيــر     ،۳۰۴و  ۳۲، ل ۱، ب  ، مثـژووی دينـی زةردةشـتی   بذ: مثـری بـؤيس   -١
 ة.»عةتارود«[ئةستثرةی زاوة] ناوي پارسييانةی هةسارةی 
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دةنث و هـةرچی هـةرا و هوريايـة دةمکـوت و لغـاوی دةکـا. پةسـين پـريؤزی و         

دةدةم، واتة ئةو يةکةم کةسةی کـة  » ئاذاسيت«ی کوذی »وومانگيمثد«خؤشفةذيي 

  »رد.کلؤر ک گوثی بؤ وتار و ذاسپاردةکاين زةردةشت

دا  ) و ئاپام نةپات، لة يةشيت نؤزدةش(مثهر وثکچوونی ئةرک و ئاکاری ميترا

ـ «وةبةرچاو دث. لةم پاژةدا هاتووة کـة   لـة اليـةن مثهـر و ئـاگرةوة     » نةةرةخوض

دةپارثزرث و لة اليةکی ترةوة ئاپـام نـةپات لـة شـوثنی هـةرة قووصـی دةريـای        

(فةراخکةرت)دا باصي بة سةر دةکثشث. هـةروةها ئـةم خاصـة شـياوی      ضؤورووکاشا

ناودثر کـراون.  » ئةهوورا« ، تةنيا ميترا و ئاپام نةپات بةسةرجنة کة جگة لة مةزدا

بـة واتـاي    Barazantزؤر جاران ئاپام نةپات وةکوو ئـةهوورا وثنـا کـراوة کـة     

ـ ـی ديکـوثنـة شـة لـک ة، ئةو تايبةمتةندييةی»بةرزةمةند« ـ ـة ب ـ  ةسنـؤ پ ي ـدان

  ميترا) دةکار دةکرث.  -ئةهوورا (ئةهوورا  -مثهر 

دا  کةم ئاپام نةپات بة هثنـدثک اليـةنان   ئةم ذاستةقينانة دةريدةخةن کة النی

ةنث بووة. ئةمة وای ناگةي / ميترا واتة کؤنةشةريکی مثهر ضاروونا، -وةکوو ئةهوورا 

خاصـی   لةبـةروةی  ؛ئيزةدثـک بـوون  کة ئاپام نةپات و ئةهوورا لة بنةذةتةوة هةر 

هاوبةشی سةرةکيي هةردووکيان لة بنةذةتةوة تثکةآلوبوونثکي نيزيکة لةگةص ئاو، 

ـ ـاوةی ئـار و درةوشـی ديـسةير نيية ئةگةر يةکيان تايبةمتةندييةک کةی ـةوی دي

  بة مريات بردبث.

وةرگريابث » pāyū θwōraštārā«هوورا لةم ذستةية ذةنگة خوصقندةبوونی ئة

، ۵۷ی ژپـا   ؛۲، بذگةی ۴۲يةسنا، پاژی «ة و لة »زثرةضان و ئافرثنةر«کة بة واتاي 

ئةهوورا، وةکوو  -انةی ميتراوکة خودای دوواديارة دا نووسراوة. بةم پثية »۲بذگةی 

زثرةضان يآ «، ميترا »۱۰۳و  ۴۶،۵۴،۸۰، بذگةی ۱۰يةشتی «يةکتر دةچن و بةگوثرةی 

ـ    ثپـايوو سوئؤر «لة هةردک بذگـةدا  ». پارثزةرة اری ـشـتارا، وةکـوو بـةرکاری ک

» شـتارا ثپـايوو سوئؤر «دان دةرکةوتووة. ذةنگة وا بزانـدرث کـة    ةرسنت و پةسنـپ
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؛ هةروةک چؤن سةرچاوةی دةچثتةوة بؤ پةسن و پثداهةصدانةکاين بةرلة زةردةشت

يدايي دثتـةوة. ضـاروونا وةکـوو    وضاروونای  -ئةهوورا لةگةص ميترا -ةی ميترازاراو

ةوی و يـدا، خوصـقثنةری ز  وبـةپثی دةقـی    کةرتی دووهةمی ناوی دووانةی هيندی

 دا کةرتی دووهةمي ناوی دووانةی ئثرانـی  ئةضثستاشئامسانة. هةر بةم شثوةية لة 

ان بة واتای خوصقثنةرة و زؤر دژوارة لةم دةسـةآلتةی تـةرة   گوم کة ئةهووراية، بث

خوصـقاوی  «بث. بةپثی دةقی ئةضثسـتای نـوث، زةوی و ضثرثسـرثغنة (بـارام) بـة      

خـاوةنی  ناودثر کراون. واوثدةچث کة مانای ئةهوورا وةکوو پةروةردگار » ئةهوورا

ژ بووبثتةوة پثشينةيةکی گرينگ و لةمثژين بث و دواتر هةتا سةردةمی زةردةشت درث

  يان ئةوةی کة لة ذؤژگاری ئةودا زيندوو کرابثتةوة.

ی تةواوي بوونةوةرانة رئةم گوتةيةی ويدايي کة دةصث ئاپام نةپات خوصقثنة

ذةنگة خاوةنی سةربوردةيةکي سةربةخؤ و جياواز بث و لةسةر ئةم بريوبذواية بذوا 

ةم چةمکةی ويدايي کـة  کة تثکذای بوونةوةران لة ئاوةکانی بةرايي بةدی هاتوون. ئ

سةبارةت بة ئاپام نةپات دةخياتةذوو، تةواو لةگةص ضاروونا جياوازة. ئاپام نةپات 

هةر بؤية جاری واية لةگـةص ئيـزةدی    پتر لة ناخی ئاودا وةکوو ئاگر دثتة بةرچاو؛

ية هاوسةنگة. ئةم ئةگةرة جياوازةش هةية کة ذةنگة ئاپام »ئاگنی«ئاگری ويدايي کة 

  اری ئيزةدثکي هيندوئورووپايي بن.وپاشة نهةردووکيا ي ذؤمی،»ثپتوونن«نةپات و 

ذاکــثش ئــةم ئيــزةدة  بــة شــثوةيةکي جــوان و ســةرنج» ژ دوومثزيــلرژؤ«

هيندوئثرانيية لة اليةکةوة دةباتةوة سةر نثپتـوون و لـة اليـةکی تـرةوة لةگـةص      

ةدا. نة تـةنيا هـةر ناوةکـان بـة     بة يةکيانةوة گرث د» سيلتی«ي ئيزةدی »نثکتان«

دا دةکرث پثکـةوة بـةراورد    ساکاری يةکتر دةگرنةوة، بةصکوو بة باری کةسايةتيش

دا بـةذثوة دةچـوو.    لة گةرمترين ذؤژانی چلةی هاوين» نثپتووناليا«بکرثن. جثژنی 

نی ئةم جثژنة خؤيان لة ژثر داصدةی ئةو کةپرانـةدا پـةنا دةدا کـة بـة     ابةشداربوو

وپةآلش سازيان کردبـوون. بـةپثی ئةفسـانةکة چـاوةی نثکتـان       پووششووصک و 
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(نثچتان) سةرچاوةی ذووبارانة و واديارة ئةمةش لةگةص بذگةيـةکی ئةضثسـتا کـة    

(ئةفراسـياو) يـةکتر دةگرثتـةوة کـة قارةمانةکـة      » فرانگراسـيان «سةبارةتة بـة  

م نـةپات و  نة، کةوتؤتة بةر پشـتيوانيي ئاپـا  ةرةضو(ئةفراسياو) بؤ دؤزينةوةی خ

ئيزةدی هيندوئثراين و هـةروةها  پاراستوويةتی. ذةنگة کةسثک پةيوةنديي لةگةص 

نی پؤزئيدؤنی وثذای ئةسپان لث زياد بکا و ذواصـةتی پذشـنگداری ئيـزةدی    ونثپتو

پثکةوة هةصسةنگثنث. دابـةزينی پلـة و    نثذينی پؤزئيدؤزوبةرگی  لةگةص جل هيندی

زةداين کــةونارای يــ، هــةروةک چارةنووســی ئة ئثــرانپايــةی ئاپــام نــةپات لــ

هيندوئورووپايي واية. ئاپام نةپات هةتا ئةندازةيةک ئةوةی هةيةتی داويـةتی بـة   

دا کـورتی هثنـاوة و    ئةهوورا و هةتا ئةندازةيةکيش لة حاند ئيـزةداين ذووبـاران  

ـ ۵يةشـيت  «دةبيـنني کـة لـة     هةر بؤيـة دةوری کاص بؤتةوة.  دا »۸۳ -۸۲ةی ، بذگ

ـ  نووسراوة گةلثک قارةمان لة پثناو ئاپام نةپات ةآلم ـدا گاوگةردوونيان کردووة، ب

  ».ئةرثدضي«نزا و پاذانةوةيان بردؤتة بةردةرگای 

جثی گوورانی ئةم ئيزةدة وةجاخ يان ئـاورگی ماصـةوةية کـة     ئاتر (ئاگر).

شــانة ئــاگريش وةکــوو هاو هــةر بؤيــة. ١هةميشــة نةياندةهثشــت بکووژثتــةوة

دادةنـدرا. سـةرچاوةی   » ميوانی خؤشةويست«بث بة » ئاگنی«هيندييةکةی خؤی کة 

لـةوی. ئـاگر    ةذاسيت و خؤی تومخةيةک ، واتةهثز و بذشيت دةچثتةوة سةر ئةشا

ندمينوو (مينووی پريؤز) کة ئةشة هةصدةبژثرن، ةئةو تاقمة لة ئافرثندراوةکاين سپ

                                                            

ی کة ئاورگ (وةجاخ)ی ماصةکةي کوثری کورديش هةر لثرةوة هاتووة. واتة کةسثک وةجاخ -١
کووژاوةتةوة. جا بـؤچی ئةوانـةی کـوذ يـان بةتايبـةيت منداصـيان نـةبث پثيـان دةصـثن          

؟ چونکة ئةگةر مرؤض پاشـةواری لـة پـاش بةجثنـةما، کوانـوو (وةجـاخ)ی       »کوثر وةجاخ«
کـوثر   ماصةکةی دةکووژثتةوة. ئةگةر هاتوو تةنيا کچيشی لة پاش بةجثماوة هةر بة وةجـاخ 

دراوة، چونکة کچ مثردی کردووة و ذؤيشتووة و کةس نـةبووة نةهثصـث وةجـاخی ماصـي     دان
  باوانی بکووژثتةوة.و.
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نوو (ئةهرميةن) دةپـارثزث کـة درؤيـان    ة شةذ و وةزةنی ئافرثندراوانی ئةنگرةميل

  ناودثر دةکرث.» کوذی ئةهوورامةزدا«هةصبژاردووة. ئاگر زؤر جاران بة 

دا دةيانکوتـا و   هـؤم يةزدانةگيايةکـة کـة لـة دةسـتاونگ      هائؤما (هؤم).

پثشةواياين ئايينی شيلةکةيان دةخواردةوة. کاتثک پياصةی نؤشينی شـيلةی هـؤم   

ر دةستان دةگةذث، پةسن و پةرستين يةسنا دةست پثـدةکا. هـؤم ماکةيـةکي    لةسة

دةگريا و وةر لثدا کةلکی  کردنةوةی دژواری دينی گةردثن و هؤشبةرة و لة تاقی دروون

چوونة نثو جيهان ميناکی دةخورايةوة. ذةنگي هؤم زةردةکةسکةية و زانی و  بؤ غةيب

ةدةيـان لةسـةر دميـةن و قةآلفـةتی     پنجثکة لق و گةآل و گـوص دةردةکـا. ئـةم ئيز   

مووبةدثک هثناوةتة بةرچاو. هةبوونی سؤما لة هيند، دةيسةملثنث کة ئةم گيايه بة 

ــة   ــةر ن ــا ه ــة. هائؤم ــةن هيندوئثرانيي ــةذةت  ذةس ــی بن ــةنيا دةورثک ــة يت ی ل

دا گثذاوة، بةصکوو شـوثنثکي قووصيشـی کردؤتـة سـةر      ودةستوورةکاين ئثرانی داب

  .ی دينی ئثرانیبوون پثگةشنت و پوختة

ــةرةنة (وخ ــای     ).khvaranahض ــة وات ــة ل ــة تثکةآلوثک ــةم چةمک ئ

بةختةوةربوونی شکؤدار و مةزن. وةکوو ئيزةدثک هثمای خؤشـفةذيي کةيانييـة و   

دا خوضـةرةنة   هةصگرياوةتةوة. لة ذاسـتی » کةيانی«وثنةی لة زجنريةی پادشايانی 

ئةم مةبةستة بتوانـث ذوونکـةرةوةی ئـةم     چارةنووسي سةررزةمينی ئثرانة. ذةنگة

دا، وثذای چياکـان و خـاکی    مةبةستة بث کة بؤچی خوضةرةنة لة يةشيت نؤزدةهةم

ــر ــةرةنةی    نائث ــث، خوض ــاوان ب ــايةک تووشــی ت ــک پادش   پةســين دراوة. کاتث

وةردةگريثتةوة، هةروةک چؤن يةم (جةم = جةمشيد) ئـةوتؤی بـة سـةر هـات.      لث

لةسةر دميةنی بازثک لة شـةقةی باصـی دا و لثـی دابـذا و ذووی کـردة      خوضةرةنة 

و بة زؤرةملی وةچنگ نايـة؛   ١ية»ئاخوارةتة«پاصةوانان و کةسانی ديکة. خوضةرةنة 

ـ   يت ـهةروةک چؤن ئةفراسياوی سةرچةوتی تووراين شوثين لة دووی گثـذا و دةس

                                                            

  دةچث، بة مانای جياواز، دابذاو، تاقةوة بوو.و. زؤر وةک ئاوارتة و هةآلواردةی کوردی -١
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ـ   پثی ذانةگةيشت. لةم ئةفسانةی دوايي ةن و قةآلفـةتثکي  دا خوضةرةنة لةسـةر دمي

شـادا  ذاکثش خؤی دةنوثنث و لة کايت ذاکردن بـة دةريـای ضؤورووکا   دياری سةرنج

  ).۶۲، ۵۹، ۵۶، بذگةی ۱۹دةکةوثتةوة (يةشيت  چةند چؤماو و ئاوهةصدثری لث

) ذووحـی  ۱فرةضةشييةکان بـريتني لـة: (   ).Fravashisفرةضةشييةکان (

وذةمسي ياد و بريةوةريي  لة ذث مردووانی ئاکارباش و ذاستةذث؛ وةک چؤن بوونی

دا ئـافراوي   انةی لـة پـثش  و) ئاوةصـدو ۲دا ذةنگی داوةتةوة. ( پاصةوانان و باپريانان

تةواوي بوونةوةران (واتة ئةوةی عارفاين ئةمذؤ پثی دةصثن هةبووين ئامساين)، کة 

تةنانةت خودی ئةهوورامةزداش دةگرثتـةوة. فرةضةشـييةکان ناهثصـن لـة      بؤ وثنة

يةکانی »ضالکريی«دنيادا ژيان ببذثتةوة و جيهان دةپارثزن. ئةمانة زؤر وةک  تةواوي

نثو ئةفسانةکانی وآلتانی ئيسکانديناوي دةچن و بة بوونةوةراين مثيينةی چةکدار 

ئامسان دةسووذثنةوة و بة سةر کةژ و کؤدا دةفذن و هثزةکاين  شوهبثندراون کة لة

  دةگـــوترا  ی ةشـــييةکان پثـــشـــةيتاين تثدادةبـــةن. جثژنـــی ســـاآلنةی فرةض

دادثنـا و زؤر چـاک خـاوثين     خةصک دةستی بة ماصي خـؤی ». يةةهةمةسپةمتةئثد«

دةکردةوة هةتا بؤ هاتنة خواری ذووحـةکان حـازر بـث. هـةروةها بـة مةبةسـيت       

وبةرگی تازة و خؤراکيان وةکوو نةزرينة و دياری دابني دةکـرد.   کردنيان جل خزمةت

  ]م. -[دةبث جثژنی نةورؤز بث

ووی ويدايي يية و لةگةص ضا»کةش و با«ئةم ناوة بة واتای ). Vayuضايوو (

زثـذين وثنـا   وچؤص  يةکتر دةگرثتةوة و لةسةر دميةن و قةآلفةتی شةذکةرثکی چةک

وو خاوةنی يو پاصةواناين گةورة گاوگةردووين بؤ دةکةن. ضا کراوة و ئةهوورامةزدا

ةوةی پثرسـتی  ـرهثنـانةکاين پث دةتارثن و ئةمةش وةبيليزگةيةک ناوة کة شةيت

رمزديةشت). ئـةو  ؤدا (واتة ه لة يةشيت يةکةم ناو و سةرناوةکانی ئةهوورامةزداية

و وآلت دةگةشـثنثتةوة   ،هةم الوثنةوةيـة و هـةم سـامناک. شـنةی نةرمـةالوثين     

دا دةچثتة بواری چاکة و  ة اليةکوو بيضا ذةشةبای دذی خاپووراندين بة دةمةوةية.
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دا دةبينثتـةوة و تـةنيا بةشـثکي     بة اليةکي ديکةدا خؤی لة مةيـداين ئةهرميـةنی  

دا باسی بـای چـاک و خـراپ     دةگةذثتةوة سةر سپةندمينوو. لة دةقةکاين پةهلةوی

کراوة. کيژاين شوونةکردوو لة دةرگانةی دةپاذثنةوة کة مثردی چاکيان بـة نسـيب   

  ژةية بؤ اليةين ئاوسکةرانةی.بکا، کة ئاما

زؤرضان بة مانای زةمانة و يةزدانيلةيةکة کـة خـاوةنی    زؤرضان (زؤروان).

ــ ـــة و ئـدوو تايبةمتةندييـ ــريتنييش ـةوانـ ــ بـ ــ«ة: ـلـ ــنووری ثـبـ و » سـ

ش »ضاية«هةروةها لة ئةضثستادا باسی ئيزةدی ». خؤبةذثوةبةرايةتيي درثژخايةن«

ی سؤغدی »wē«کةونارا؛  ی هيندی»Vayas«(بذ:  کراوة کة بة مانای مةودای زةمانة.

خـاوةين سةرپشـکايةتيي   «بة واتای چاخ و سةردةم). ئةمـةش هـةروةک زؤرضـان    

دا ئـاوای لـث هـاتووة:     درثژخايةنة. ئةم تايبةمتةندييةی ئةضثستايي لة پةهلةوی

»Zamān… kē Way ī dagrond xwadāy«ــة  ؛ زةمــان يــانی شــثوةی «وات

  ).۳، بذگةی ۲۶(بؤندةهثشنی گةورة، پاژی » ةبةرايةتيي درثژخايةن.خؤبةذثو

کـةش يـان   «بـة واتـای   » ضـاية «واديارة دةبث لثکدانةوةی پثشوو لةسـةر  

ــة » گثشــووش ــثتةوة، چونک ــدةچث هةصوةش ــةتی  وث ــاخروئؤخری حکووم ــة ئ ل

و » کـةش «ببوو بـه هـؤی ئـةوةی کـة     » ضايوو«و » ضاية«دا لثکدراين  هةخامةنشی

دا هيچ بةصگةيةک لة بابةت ئـةم   ئةضثستای نوث  . لة١ةکوو يةک دابندرثنو» زةمان«

دةستةوة نيية کة زؤرضان (زةمان) دايک و باوک و زايندةی ذووحة ئةفسانةيةوة بة 

لفةدووانةکانی ئةنگرةمينوو و سپةندمينوو بووبث و ئةمةش سةير نيية چونکة دينی 

اوةصدووانةکان بة منداآلين باوکثک ی لة دووانةپةرستی پاراستووة و ئؤزةردةشيت خ

  .دةزانث کة ئةهوورامةزداية

                                                            

1-See further my detailed remarks in J.Duchesne - Guillemin(ed.), 

Monumentum H.S.Nyberg II (Tehran- Liēge, 1975), pp. 207-209 (Acta 
 Iranica 5). 
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ئةم واژةية بة مانای خؤرة و بـة ذةسـةن دةچثتـةوة سـةر      هوضةر [هؤر].

ذةگةزی هيندوئورووپايي. ئةم مةبةستة ياريدةمان دةدا هةتا بکةوينة سـةر بـاری   

 ي يؤنانی»سيؤهثل«وةکوو ئيزةد  لثدوان سةبارةت بةو مةبةستةی کة بؤچی ئةويش

لثی سواری درؤشکةية و ئةسپانی خؤشاژؤ ذايدةکثشن. لـة ئةضثسـتادا يةشـتثکي    

کورتی پث تايبةت دراوة. پلةي بةرزی ئةم ئيـزةدة لـة ئةضثسـتادا کةوتؤتـة ژثـر      

 شنگي مةزنايةتيي ئيزةدمثهـر کـة گؤيـا سـةردةمي هةخامةنشـييةکان     ذسثبةری پ

ـ ـل ی ئثـران ـانـةکـسةرةتا لة هثندثک ناوچان و پاشان لة تةواوي هةرمث ری ـةب

  خؤر پةرستراوة.

دةپةرسترا. ئةمـةش لـة ئةضثسـتادا    دا ئةم ئيزةدةش لة ئثران .) (ماه مانگ

دةصـثن مانـگ   ناودثرة. وةک » يةشت   ماه«يةشتثکي کورتی پث تايبةت دراوة کة بة 

مزصگةی ئةمشاسپةندانة و لةوثوة پةسين مةزنايةتی و شـکؤی زةمينـی ئـافراوی    

ئةهوورا دةدةن. مانـگ خـاوةنی تايبةمتةندييـةکی جثگـای سـةرجنة و ئـةويش       

دا نووسراوة کة چلؤن تومخةی  ية. لة سةرچاوةکاين پةهلةوی»هةصگری تومخةی گا«

سـت و گةيشـتة مانـگ و لـةوث     گای بةرايي کة ئةهرميةن کوشتی، بازرةقـةی بة 

بةشاين خؤر و ئةسـتثران،   هاتن. شان پاصثودرا و پاشان تةواوي ئاژةآلنی لث بةدی

مانگ يةکثک لةو سث مزآلنةية کة ذووحی ئاکارچاکان بؤ چوونة بةهةشـت دةبـث   

  پثيدا تثپةذن.

  
  دثوناسي بةپثي دةقی ئةضثستا

رةت بـة دثـوان لـة    کاتثک بکةوينة هةصسةنگاندين ئةو بابةتانةی کة سةبا

دا هاتوون، بؤمان دةردةکةوث کـة   لةگةص ئةوةی لة ويداکان ،ئةضثستادا نووسراوة

سروشـتيي شـةيتاين،    دةربارةی بوونةوةراين ئةوپةذ گووراين بذوای ئثرانييةکان

دةگةذثتةوة بؤ زةماين ژيانی هاوبةشی هيندوئثرانی. ئثمة بؤمان هةية کة زاراوةی 
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م.] بؤ ئةو دثوانة دةکار بکـةين کـة خـاوةنی هثـزی جـادوويي و       -توو [جادوو يا

ــثحراوين و  ــةوةراين زي» درؤ«س ــؤ بوون ـــب ـــان ـــيدةر ب ـــثنينة ئ ةو ـاراوة. ئ

اسيان کــراوة، ـان بـــةکــ»يــاتوو«بوونةوةرانــةی کــة لــة ئةضثســتادا وثــذای 

ةوةری مثيينـةی  م.]. پايريکاکان کؤمةصثک بوون-انن [واتة پةرييةکان ـک»پايريکا«

مةترسيدارن کـة نـةک تـةنيا پيـاوان، بةصـکوو سروشـتيش لـة خشـتة دةبـن و          

خةسارباری دةکةن. پةرييةکان لةسةر دميةنی ئةسـتثرةی کلـدار يـان هةسـارةی     

کـةم   ). ئـةوان يـان النـی   ۸،۸زةوی دةبن (يةشـيت   یذاخوشيو لة ئامسانةوة لوور

گيـاوگؤص و دار و دةوةن و   هثندثکيان تثدةکؤشن هـةتا زةوی، ئـاو، ئـاگر، گـا،    

). بةتايبةت لة نثو ۹، بذگةی ۱۱هةصتريسک تووشی خةسارباری بن (ضةنديدا، پاژی 

  کاصي زيانيدةرن.و بؤ بةرهةمي کشت »مشک«و  »دوژيايريا«دا پايريکای  ئةوان

وةک چؤن توانی سةبارةت بـة ئيـزةدان    ذاسپاردة و ذاهثنانةکانی زةردةشت

، هةر ئاواش سةبارةت بة دثـوان  قووص بکاتة سةر تثذوانينی ئثرانييةکانشوثنثکي 

بةرچاوي ذوون کردنةوة. زانيارييةکانی پثشوو سةبارةت بة دثوان گؤذانيان بة سةر 

چـؤن  نةهاتبوو، بةآلم ذوانگةيةکی دووانةپةرستانةی نوث بةدی هاتبوو. هةروةک 

ــة، ئ د ــةمانی پثغةمبةرةک ــة   وای ن ــةرلةنوث ب ــةمثژين س ــني و ل ــی پثش يزةدان

افراوی ئةهوورامةزدان و ياريـدةی  ـةوان ئـة ئـلثکدانةوةيةکی تازةوة قبووص کرا ک

ــ  ــةدثوان وةک ــاواش کؤن ــةر ئ ــافراوانی ـخــؤی و ئةمشاســپةندان دةدةن، ه وو ئ

ئةنگرةمينوو و يارمةتيدةرانی، دوای فيکـة بـة دةورةيـةکی زةمـانی لـة مةيـدان       

ي کةم کردةوة و يةزدانة کؤنةکانيشی »دثو«زةردةشت بايةخی وشةی هةصقوصينةوة. 

خستة ذثزةی دثوان. ئثمة نازانني کة زةردةشت داخوا وشةی دثوی وةپـاص تـةواوی   

گومان دوای خؤی، جثنشينةکانی هثندثک لـةو   ئيزةدانی کؤن داوة يان نا، بةآلم بث

تادا ذوويان تثـدةکا و  دثوانةيان بردةوة سةر دؤخی جارانيان، ئةگةرچی لة ئةضثس

پسانةوة کةوتنة بـةر   يةزدانة کؤنةکانی ديکةش بث» ئثوة هةمووتان دثون.«دةصث: 
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دا مانةوة. واوثدةچث کة هثنانة  بةتةواوي لة ذثزةی دثوان تري و تانةی پثغةمبةر و

دا ذةنگی داوةتةوة. کاتثک باسـی   لة گاهان» خودايانی درؤينة«گؤذی وشةی دثو بؤ 

ووژثتةوة کــة ــــدا دةب»فرةوةرانــة«ةرلةنوث لــة ـو دةکــرث، ســی دثــ»يــاتوو«

دةست هةصدةگرم لة «شادةوئيمان هثنانة بؤ چوونة سةر دينی زةردةشيت و ئاواية: 

دثوانی چةپةصکاری دزثوی ناپاکی شةذانی. ذوو وةردةگثذم لةو سازندانةی درؤ، لةو 

الی دثـوان نـاچم.    لةو خوصقثنةرانةی دزثوی. تازة بؤ ،هثنةرانةی چارةذةشييبةد

خؤم  ؛پشتم لة جادوو هةصدةکةم ؛ دؤستايةتيم لةگةص پةيذةوانی دثوان هةصدةپسثنم

» لة جادووپةرستان الدةدةم... ئاوا لة تةواوي درؤپةرسـتانی ئـازاردةر دآدةبـذمث.   

اون، نةک تةنيا رذثکخ). جگة لةمةش کاتثک يةشتةکان ۴، بذگةی ۱۲(يةسنا، پاژی 

ش »يـاتوو «دا  بةصـکوو لـة ئاکـام   » دثـو «وثکي گشيت بـؤ  بؤتة نا»daēva«وشةي 

 هةر بؤيةسةرباری دثو لةسةر مرؤضانی جادووباز بؤتة ماص و ناويان پثيةوة زذاوة. 

هيچيان ناتوانن زةبر لة زةردةشت «[دا، ئاوا نووسراوة: ۸ی ترييةشيت ۴۴لة بذگةی 

  »١بوةشثنن]، نة ژنانی دثو، نة پياوانی سثحرباز.

کؤمةصثک نيشانة بة دةستةوةن کة دةريدةخةن، هثندثک کةسی  لة ئةضثستادا

پةرست هةبوون کة بؤ بةرژةوةندی خؤيان ويستوويانة دثوان خبةنة ژثر ذکثفی لهة

، تةمهوورسی دثوبةندی ذثوی(؟) و ئازا ، »۱۲-۱۱يةشيت  ذام«بةپثی  بؤ وثنةخؤيان. 

زاص بـث و وةکـوو    دا گرةمينوو (ئةهرميةن) خباتة تةصـة و بـة سـةری   ندةيهةوث ئة

وةبةر «ئةسپثک سی ساآلن سواری بث و بؤ ئةو سةرةوسةری گؤی زةوی بيذةتثنث. 

[ئةهوورامةزدای] هةصخوثند تةمهوورسی چةکدار لةسةر تةختثکي زثذين، لةسـةر  

باصنجثکي زثذين... لة بةری پاذايةوة و گوتی وةرة ئةم ئؤخژنةم خبةنة دةروونی... 

ووبازان و دو بة سةر هةموو جا نتةواوي دثوان و کةسا کارثکي وا بکة هةتا بة سةر

                                                            

؛ نووسةر لةم بةرهةمةدا بايـةخی  ۸۶-۸۵، ل ۱، ب ، مثژووی دينی زةردةشتیمثری بؤيس -١
 ئةم بةشةی بة گوث داداوين.
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هةتا بتوامن ئةهرميةن بثنمة سـةر قةآلفـةتی ئةسـپثک و بـؤ      ؛دا زاص مب پةرييةکان

(يةشـتی  » ماوةی سی ساآلن سواری مب و بؤ ئةو سةرةوسةری گؤی زةوی بيذةتثنم.

ؤنترةکـان  ). ئةگةرچی ذةنگة بةپثی نةزيلـة ک ۲۹-۲۸، بذگةی ۱۹؛ ۱۲-۱۱، بذگةی ۱۵

دثوثکی پايةبةرزتری ديکة لةسةر دميةنی کثو خؤی نواندبث، بةآلم هةر چؤنثک بث 

ـ  ی زةردةشتـانـاردةکـذاسپئةم چريؤکة دةريدةخا کة  ـ ـة ئةضثسـتادا ک ـل ان ـةمي

  بايةخ پثدراوة.

خـةنان  «) کـة دثصـةدثوی   keresāspaة (»گرشاسپ«قارةمانثکي گةورةی تر 

ةخيةصةتثنث و ئةم پاصةوانة لةگةص ئـةو پـةتا کوشـندةية دةکةوثتـة     د» تی تاتةئی

(ضةنديداد، » ضائثکةرةتا«بةربةرةکانی کة ئةنگرةمينوو ناردوويةتی بؤ سةرزةمينی 

» خؤشةويست يةکجار پةری«ناوثک دةکووژث کة »پيتةئؤن«هةروةها گرشاسپ  ).۱،۹

نی تونـدوتيژ دژی  ). دةبث لـة بريمـان بـث کـة هةصسـووذا     ۴۱بووة (زامياديةشت، 

لة ذثـی کاروبـاری جادووبازانـةوة،     ،بوونةوةراين بةدذةوشيت ئةوپةذسروشتی

بـة   ندا کة سـةبارةت  بةديهاتثکی باو بووة. بؤ وثنة لةسةر پاپريووسةکانی ميسری

دةبينني کة ، بةتايبةتی ئةوانةی باسی سثحر و جادوو دةکةن، سةردةمی هثلثنيستی

و  و لة نثو جوولـةکان » تةبةت«دا لة  بةرةو نةمانی دينی بوودايي مثکی تاقلة نثو 

  دا، ئةم بةديهاتة وةبةرچاو دث. زانانی ئةمذؤش تةنانةت غةيب

کؤمةصـثک هـةنگاويان بـؤ دصـدانةوةی      داکـةونارا کؤن و  واديارة لة ئثرانی

، دثـوان  »۹۱ ،بذگةی۵ يةشتی ئابان«ی هثزةکانی شةيتانی هةصثناوةتةوة. بةگوثرة

 پلووتارک. ١پاش خؤراوابوون ئةو نةزرينانة وةردةگرن کة خودايان بؤيان ناردوون

                                                            

ي ئــةوتؤ وةبــةرچاو نــةهات؛ بةصــکوو دا مةبةســتثک»۹۱،بذگــةی ۵يةشــتی  ئابــان«لــة  -١
هـةر لـة جةنگـةی ئـةنگووتين     «و پثی دةصث:  ذوو دةکاتة زةردةشت ناهيد» ئؤردوويسوور«

ئةوةی ذاستی بـث لـة هـيچ    .» خؤرةوة هةتا ئاوابوونی، خؤت بدة پةسن و پةرستنی من... 
 ←دثوان يان خؤ پاراسنت لـة شـةذيان   دا بؤ ذاکثشانی سةرجنی جثگايةکی دينی زةردةشتی
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پاش کوتانی ئؤمؤمی (هؤم؟) بة دةستاونگ و لثکدانی لةگـةص   ئثرانييةکانصث کة ةد

دةنــثن و داوای يارمــةتی لــة خــوثنی گــورگثکي کــوژراو، لــة بــةر ســثبةرثکي دا

] دةکةن. تةواوي ئةم کارانة کةسانثک کردوويانة کـة  ئةهوورامةزدا[ ئؤرؤماسدثس

). پثشـکةش  ۴۶هةموو ذؤژثک پةسين ئةهوورامةزداشيان داوة (ئيزيس و ئـوزيس،  

انی ذشتين خوثن لة دابةک بؤ وثنةکردنی نةزرينة و خثرات بة هثزةکانی تاريکايي، 

و سووتاندن يـان خسـتنة   » ضيامبوورة«ذشتين خوثنی دثوانی  ١دا هةية. بةرةمهايي

، ۱۴يةشـتی   (بـةهرام » نةزةک«نثو ئاگری سةوصي کثوی و ويشکةصةدارثک بة ناوي 

  .٢دةچث» چيتراص«کانی »کاالشا«ودةستووری ئةمذؤی  )، هةروةک داب۵۵-۵۴بذگةی 

لةسةر ذوانگة و بذوای  ةردةشتیةکانی دووانةی زدکارتثکردنی ذاسپار لةبةر

، جيهان به شوثنثکي پذ لة بوونـةوةرانی نـاديوةی چةپةصـکار    کؤنی ئثرانييةکان

وچان هةذةشـة بـوون بـؤ سـةر بةرهـةمي       دادةندرا و ئةم هثزة ئةهرميةنييانة بث

بوو  هةر بؤيةمرؤض. وکاصی، ئاژةآلن، بنةماصة، لةش و ذووح و بةختةوةريی  کشت

  ئيزةداين فرةچةشن هةصنةگريابوو. کة دةس لة پةرستنی

بؤمـان دةردةکـةوث کـة دثـوانی      بـةذوونی  ،»ضـةنديداد «بةگوثرةی دةقـی  

وواز هـةن و دثـن و دةچـن و پثويسـتة بـؤ بةربـةرةکانی لةگـةص         فرةچةشنی تاق

 ةردةشـتی وخـاوثنی و دژواری ز  ی پـاک داب و نةريتهثزةکانی چةپةصکار، پةنا بؤ 

ــة  ــذانثک ب ــربث. چاوگث ــتةکانيش ب ــی   يةش ــه دين ــةوة ک ــان ذوون دةکات دا لثم

 دةصث هةتا ذادةيةکی زؤر لـة دينـی بابـل    »هؤک امؤئثلس«وةک  هةخامةنشييةکان

جـادوويي    -وشـوثنثکي دينـی    سةر ذثلة بةکورتی پثکهاتةی دينی بابلی«نيزيکة: 
                                                                                                                                                  

دةنـث، بةربـةرةکاين    بةرتيليان پث نةدراوة و هةروةک نووسةر هثندثک دواتر پثـی لـث  →
  لةگةص کراوة و نةچوونة تکای. م.

1-Op.cit.,p.171, with other details on daēvic worship. 

2-See the texts in Morgestierne, Indo - Iranian Frontier Languages IV pp. 33-5; 

idem, Indo - Dardica (Wiesbaden, 1973), pp. 320 ff; Juniper is a trance medium 
for shamans among Dardic- speaking Muslims in Hunza. 
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ةپةصکاری ـاين چـــة ذووحةکـــبذانــةوة لــ ثـدامــةزراوة و تــؤقني و ترســاين بــ

بينی نةکراوةکانی دةوروبـةری کؤمـةص، دةقيـان پـث      ؤکارة پثشـاين و هـةيتـش

دا دثتة بةرچاو کة چلؤن هةر ئيزةدثکي تايبةت سةرقاصـي   . لة هةر يةشتثک١گرتووة

نةية لةگـةص هـةزاران هـةزار دثـو، کؤمةصـثکی زؤروزةوةنـدی       بةربةرةکاين و مال

ـ ـ، پايريکـا و جادووگ »ياتوو« ي ژن و پيـاو. ئةمـة پثهـةآلچوون و گةشـةی     ـةران

هثزةکانی يةزدانني کة دةتوانن پتر بةرةنگاری دثوان ذاوةسنت و ببنة بةرهةصسـتی  

ةت و ي، تؤميابةرهةستی وةکوو چاوچنؤکی، هةوةسبازی، ئثرةنکؤمةصثک چةمکي 

بابةتی ئةوتؤ. ئيزةدان دةستةوداوثنی دثوان نابن هـةتا ذثبـازی خؤيـان بگـؤذن.     

، ذةنگـة  دا و درکاندنی هةستی چةواشـةی ذووحـی   رابةلانذةوشتی داشکان بة الی 

دا؛ ئةگةرچی ئةم مةيل و داشکانة بوو  اوثر و هةآلواردن بووبث لة گاهانـهاندةری ه

کـة   لةگةص ذاسـپاردةکانی زةردةشـت   زاوايگةيةکی زؤر جهاتين ذوان بةدیبة هؤی 

  مرؤض خؤش دةکرد. ای بؤ هةصبژاردن و بةرپرسايةتييگذث

  
  دثوانی گاهانی

، ۴۵دا تةنيا جارثک ناوي ئةنگرةمينوو خؤی دةنوثنـث (يةسـناي    لة گاهان

ة و بـة  ). تةنيا جارثکيش ئاماژة بة واتايـةک کـراوة کـة ئـةو دةگرثتـةو     ۲بذگةی 

بـةآلم لـة    ؛ )۲، بذگـةی  ۳۵ناسراوة (يةسنای » ذووحی چةپةص«ی نيا» ئةکةمينوو«

دصخوازی خؤی  دةقةکانی دواتری ئةضثستادا زؤر جاران باسی کراوة. ئةنگرةمينوو بة

ذثگای چةوتی هةصبژاردووة کة سةرچاوةی تةواوي خراپة و دزثوی و نةزانييةکانة. 

 ةنگرةمينوو بؤ سةر ئافرثندراوانی ئةهوورامـةزدا دا باسی پةالماری ئ لة يةشتةکان

ي »ئةهرميـةين زيانيـدةر  «گـوتراوة کـة ئـةنگرةمينوو کؤمةصـثک      بؤ وثنةکراوة. 

). بؤ منوونة ئـةو  ۲، بذگةی ۶۱و يةسنای  ۷۸-۷۶، بذگةی ۱۳خوصقاندوون (يةشيت 

                                                            

1-Babylonian and Assyrian Religion (Oxford, 1962),p. XIII. 
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  لةسةر ذثگـای ئةسـتثران    ی ئافراندوون هةتا ببنة ذثگر و لةمپةر»پايريکا«پؤلثک 

کؤسـپ و تةگـةرة دةخاتـة کـاری      ،)۳۹، ۸(يةشتی » کة تؤوی ئاوةکانيان تثداية«

ئـاوا تثدةکؤشـث هـةر    ئـةو  ). ۳۹، بذگةی ۸ئافرانةوة (ئةهوورامةزداوة)، (يةشتی 

). ۸، بذگـةی  ۱۳چؤنی بؤی دةکرث نةهثصی ئاو بگاتة گياوگؤص و بذسـکثن (يةشـتی   

  ).۱۴، بذگةی ۳اران دةرد و پةتاية (يةشتی بةديهثنی هةز نگرةمينووئة

ئةنگرةمينوو لة حانـد هثزةکـانی چاکـة و     سةرةذای ئةم گشتة فثصةبازيية،

)، يـان  ۱۴، بذگـةی  ۳(يةشـيت  » باشـترين ذاسـتی  «ئيزةدانی زةردةشتيي وةکـوو  

، ۱۰(يةشـتی   ئيزةداين سةردةمانی الدينی کة ئثستا بة ذةوا داندراون چةشين ميترا

)، ترسةنؤکثکي گرينؤکة و [وةک مار] لة خؤی دةهاصث و قةف دةبثتةوة. ۹۷ یبذگة

). لـة جثيـةک   ۶، بذگةی ۱۹دا ئةنگرةمينوو و يارانی تثکدةشکثن (يةشيت  لة ئاخری

نةبث کة دةبثتـة پـاژی ئـاخری ضـةنديداد، لـة هـيچ کـوثی ديکـةی ئةضثسـتادا،          

. لـةو شـوثنةدا   هوورامـةزدا ئةنگرةمينوو ذاستةوخؤ نةکةوتؤتـة بـةرةوذووی ئة  

شی بةدی ؤنةخ ۹۹۹۹۹ئةنگرةمينوو بؤ بةرةنگاربوونةوةی ئةهوورامةزدا  گوتراوة کة

دثنث. ذةنگة ئةم کارة، هةنگاوی موغان بث بؤ ساکار کردنةوةی کاکصی بريوباوةذی 

ـ ـ، چونکة ئةو پثغةمبةرة ئةنگرةمينزةردةشت ـ ـة حـووی ل ـ ـةنـد سپـان وو ـدمين

ذاست کردبؤوة و ذاستةوخؤ بةرةوذووی ئةهوورامةزدای ذانـةگرتبوو. کولتـوور و   

ئةنگرةمينووی نةدةناسی و ذيشةکةی دةچثتةوة بؤ نثو  ،نةريتی ئاسيای ناوةندی

خؤی دةنوثنث. ئةم وشةية دةچثتةوة سةر  »شةيتان«زمانی سؤغديي نثوةذاست و بة 

» hr«لةگـةص  » š«دا بة شثوةيةکی نائاسايي ة لة سؤغدیو دةبينني ک» ئةهرةمينوو«

  دا بؤتة ئةهرميةن.) جثگؤذکةی کردووة. (ئةنگرةمينوو لة فارسی

دا سپةندمينوو کةوتؤتة بةرةوذووی ئةنگرةمينوو،  ذاست وةک چؤن لة گاهان

. هةروةها ذاستی لة ٢تثدا کةوتؤتة ذووبةذووی ئةکةمنة ١ی»ضةهوومةند«هةر ئاواش 
                                                            

  بةمهةن، وةمهةن، بريی چاک. - ١
 ت و چةپةص)، ئةکةمن.بريی خراپ (چةو - ٢
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 درؤدا ذاوةستاوة و ئارمائيتی لةگةص ترؤمائيتی يان پائريی مـائيتی، بـة   بةرامبةر

لـة حانـد    )خـؤرداد سةر دةسـوث. هائوورضـاتات (  » کثشذبريی چةپةص و پ«واتای 

) بةرةوذووی توونيايـةتی  مؤرداد=  مؤرداد(برسييةتی) و ئةمثرثتات (ئة» رثهوونگ«

شاسـپةندانی هثزةکـاين   ئامـاژة بـؤ دوو لـة ئةم    يةکةم جـار چةقيون. لثرةدا بؤ 

نثو  ذاستبوونةوانة لة  سروشت، واتة ئاو و گيا کراوة. واديارة ئةم بةرةنگاری و لثک

وپثـک کـراون.    دا ذثک جةغزی بريوبؤچوونی ناسينی ذؤژی ذابوونةوةی يةشتةکان

  ».۹۶-۹۵، بذگةی ۱۹يةشيت «بةتايبةتی بذواننة 

و دةرهةصبوون) کةوتؤتة  دا دثوی ئةمشة (خةشم، تووذةيي هةروةها لة گاهان

سـرووش ذاسـت   ». وپثکی پثملی و ذثک«بةرةوذووی سارووشا (سرووش) بة مانای 

داية، دةبثتة دميةن و کةسايةتييةکی تايبةت، هـةروةک   وةک ئةوةی لة يةشتةکان

ــار و  » ئةشــةمة«چــؤن  ــی دي ــةنگرةمينوو. خاص ــوی دوای ئ ــة دووهــةمني دث بؤت

خـاوةنی  «رتنی گـورزی خوثناوييـة و بـة    هةصگ» ئةشةمة«تايبةمتةنديي نةگؤذي 

  زةبروةشثين «بةآلم وةک دةصثن سرووش (سرئووشة)  ؛ دةناسرث» گورزی خوثناوی

) Aēchma - daēvaئةمشـة ( «زؤربةی توثژةران اليان وايـة کـة   ». بث خوثنذشتنة

  ».تؤبيت«واتة کتثبی ساختةی  ،(ئامسؤدثئووس)» ئةمشثدايي«دةچثتةوة سةر 

  

  دا ئةضثستای نوثلة وةکان دث
  

دا، ذيزثــک لــة دثــوان کةوتوونــة بــةرةوذووی  لــة دةقــةکاين پةهلــةوی

ذاست بؤتةوة، » ةهوومةنضة«لة حاند » ئةکةمنة«دا  ئةمشاسپةندان. لةم ليزگةيةش

  بةآلم پامشاوةی پثرستةکة جياوازة و گؤذانی بة سةردا هاتووة: 
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  )Indraئيندرا (

  )Nāηhaithyaنانگهيسية (
  )Saurvaسائوورضة (
  )Taurviتائوورضی (
  )Zairikزائرييک (

  
ــة  ــةی دژ ب ئةوان
 يةکتر ذاوةستاون 

  )Ashaئةشة(
  )Khshathraخشةسرة(
  )Ārmaitiئارمائيتی(

  )Haurvatātهائوورضاتات(
  )Amərətātئةمثرثتات(

  

، ۱۹، پـاژی  ۹، بذگـةی  ۱۰ناوی ئةم پثنج دثوة لة ضةنديدادا هاتووة (پـاژی  

يــة و  لــة ئيزةدانــی ويــداييدا ئينــدرا نــاوي يــةکثک  ) . لــة ذاســتی۴۳بذگــةی 

ی ويدايي بث و کاتثـک  »ناساتيا«ش دةبث هاوسةنگی ئيزةدی ئثرانيي »گهيسيةننا«

ناودثر دةکرث. ناساتيا لةگةص » ئاشضني«بة  ،لةگةص دوو ئيزةدی پثکةوة گووراو دث

ويدايي. هةروةها وثدةچث  ی هةية و يةکثکة لة گرينگترين ئيزةداينيئيندرا پةيوةند

دا باسـی کرابـث، بـةآلم لـة     »ويـدا  يـگ ذ«يةکی تاقـةوةبووش لـة   »ناساتيا«کة 

دا کـة بةصـگةنامةيةکی بـة     پةمياننامةيةکی سةبارةت بة ترية و هؤزةکاين ميتانی

و لـة عةنةدؤصـي    زايـني  پثشخةتی بزماريية و دةگةذثتةوة بؤ سةدةی چاردةهةمی 

بـوونی ناسـاتياکان کـراوة. لـةم       مـاژة بـة دووانـة   ذؤژهةآليت دؤزراوةتةوة، ئا

ضارووناش هاتؤتة گؤذ و  -بةشانی ئيندرا و ناساتيا ناوي ميترا بةصگةنامةيةدا شان

وةکوو دوو ئيزةد باسيان کراوة کة لـة چاکـةی ئةوانـةوة پةميانةکـة بةسـتراوة.      

و و تثبةسـتةی  انی لـة ذثـي هؤزثکـةوة کـة زؤر تثکـةآل     تواوثدةچث کة خةصکي مي

دانيشتووانی ئارياييی باکووری ذؤژاوای هيند بوون و ويداکانيان نووسـيوةتةوة،  

ـ ــاريايي و شــريوباوةذی ئـهةتا ئةندازةيةک کةوتوونة ژثر سثبةری ب ان ـثوةي

ئةويش يةکثکـة  بث و » سةرکةوتوو«هةصگرتوونةوة. تائوورضی دةکرث بة واتای  لث

دا نؤرةی زائرييک (يان ذةنگة زائريی) دةبني کة گؤيـا   لة ئيزةداين کؤن. لة کؤتايي

ـ ــن ،   Zairi-gaonaة زاراوةيـةکی ذةنـگ و ذةنگينـةوة دث. (ئةضثسـتايي    ـاوي ل



 ۸۷۷سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

بؤ ذةنگی هائؤما/سؤما). ديارة هيچ گومانی تثـدا نييـة کـة ئـةويش      hari ويدايي

لـة   لة ئيزةداين ئةم کؤمةصةية. جا کةواية بـةم پثيـة ئـةم پثـنج ئيـزةدة      يةکثکة

بة پثنج دثو. ئةو ئيزةدة کؤنانةی ئاريايي کة لـة   نذةسةنترين مانای وشةدا ببوو

هـةروةک ئيـزةدان دةپةرسـتران. (بـة      ، لـة هيندووسـتان  بووذقيان لثيان  ئثران

  ی ويدايي.)»Šarva = Rudra«بذواننة » سائوورضة«مةبةسيت بةراورد کردنی 

لـة   دا هـاتووة،  ناويان لـة ئةضثسـتای نـوث    ی کةةلة ئيزةدانةلة نثو ئةو گ

  خوارةوة باسی ئةوانةيان دةکةين کة لة هةمووان گرينگترن:

دا ماتــةی  ناســوو دثوةصــةی داذزانــی لةشــة و لــةوث ).Nasūناســوو (

ناسوو مثشثکي ناحـةزی   دا نووسراوة،»۴-۲، بذگةی ۷ضةنديدادی «هةصگرتووة. لة 

ليکاوی ناوچةی دثوانةوة). ئةم مثشة  ورةوة هاتووة (واتة لة خاصبةصةکة کة لة باکو

بـةر   دا دثتة خوار و لة پاشةوة لـة خـؤ دةذی. ئـةم دةصـةدثوة خـؤی لـة       بة دةمی

درةوشانةوةی نيگای سةگ ذاناگرث. ناسوو يةکثکـة لـةو کؤمةصـة دثوانـةی کـة      

ةمای ذةوشتی لثرةدا درؤ لةگةص بن). Druhsدةکةوثتة ذثزةی دثوانی درؤ (بة ويدايي 

جياوازة و تةنيا هةر مانای درؤزنی ناگرثتةوة، بةصکوو دةچثتةوة سـةر   زةردةشت

» Rta«لة بةرةوذووی ئةودا ». وپثکی ناذثک«زيانيدةری و » کاولکةري«مانای کؤنی 

وپثکـی،   ذثـک «واتة ذاستی (هةمان ئةشای ئةضثستايي) ذادةوةستث و بريتيية لـة :  

  ».و لثوةشاوةييهاوئاهةنگی 

ئةو دثوانةی کة بة هثما و هؤکاری سةرهةصداين ذةوشـيت دزثـوی نالـةبار    

لة: بووشيانستا (تةپلؤسی و ساوةسـاو) کـة دةصـةدثوثکة و پثـی      بريتنيداندراون 

بردن؛ سپازگا دةبثتة  ئثرةيي پث ؛ ئارةسکا يان ئريثشی بة واتای»درثژ چةک«دةصثن 

و دثـوی زلـةی   » چـاوچنؤکی «؛ ئـازی واتـة   »چاوپيسی«؛ ئاغاشی يانی »تؤمةت«

  ة.ي»وتةی درؤ«ميتائؤختا کة بة مانای 
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ـ ـ، سةمب»ضارثنيا«ي ـوانـژةران دثـثوـة تـک لـدثـبة بؤچوونی هثن ی ـول

ئةگةر بةوردی لةم ». ضةرةندی«بةرةوذووی دثوانی هةرمثی  پثخؤشني و دةکةونة گان

ذةوشتی، بـة  دةوانةی دثوانی بةدثوانة بذوانني بؤمان دةردةکةوث کة ئةوانة بةپثچ

ة، تاکـة.  »وةرةن«بةآلم دثوی ئاصؤشی پةهلـةوی کـة    ،شثوةی کؤ ناويان هاتووة

دةسيت دثـواين مازةنيـا و ئـةوانيش بـة      دثوانی ضارثنيا جاری واية دةکةوتنة پاص

راون کـة شاخسـتانثکي   ددانيشتوواين کةتة و چوارشانة و سامناکی مازندةران دان

. کةواية دةکرث ئةم دثوانة يية و کةوتؤتة باشووری دةريای خةزةر[لثذةواری] تةماو

بةو دوژمنانة بشـوهبثندرثن کـة لـة باشـووری ذؤژهـةآلت و بـاکووری ذؤژاواوة       

زان و ملهوذی  خؤ بةزل«دةشکرث مازةنيا بة مانای واديارة  ١پةالماری ئثرانيان دةدا.

هـةر  بة واتای گةورة و فيلةتةن وةرگريابـث؛  » زنمة«دابندرث و لة وشةی » زةبةالح

  بث.» خؤش و بلةوةزپث گان«دةکرث هاوسةنگی ضارثنيای  بؤية

لةسـةر  ي دثـوی ويشکةساصـيمان کـرد و گومتـان     »ئاپائؤشا«پثشتر باسی 

دا چةقيوة. ئةو او لة حاند تيشترييباسی کراوة وپژ  بث ياصئةسپثکی ذةشی  دميةنی

ــة ــة پةيوة کؤمةص ــةی ک ــة:  دثوان ــريتني ل ــةکاين سروشــيت ب ــة بةديهات ســنت ب

» ضاتيا«، هةروةها »ضازيشتا«، دثوی تؤفان و کةوتؤتة بةرةوذووی »جاگريا سپثن«

  کة سةمبولی ذةشةبای تووذة و تثکدةر و شةيتانيية.

نی نةخؤشني، دةکرث باسی ئةمانةش بکةين؛ ثجگة لةو گةلةدثوةی کة بةديه

ئاسـتؤ، ويغؤتـوو   ». پريی [تثپةذينی زةمان] ساصي و کؤنة«ان (زؤروان) واتة ضزؤر

ين لةش، داذووتثنةوةی يةسقان)، دثوی مردن کة ذووح دةخاتة تةصـة و لـة   ي(داذز

کة هةتا سث ذؤژ دوای مردن دةست لة » ضيزارثشا«قاپؤذی لةشی دادةبذث. هةروةها 

  يةخةی ذووح ناکاتةوة و لةگةصي دةجةنگث.

                                                            

1-Cf. also T.Burrow, "The proto - Indoaryans", JRAS 1973, pp. 134 ff. with a 

different explanation of daēva. 
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  سةبارةت بة ئثرانی نکاةبةصگةنام
هيچ بةصـگةيةک بـة    يةکةم سةبارةت بة ديين زةماين پثشوونانی داريووشی

ـ ـة کوورووشی دووهـرايـاشکـوو ئـة. وةکـةوة نييـدةست ةورة ـةم (کوورووشی گ

وةک بةشثک لة هةصوثست و سياسةيت الواندنةوةی ئةو هـؤز و   پ.ز)ی  ۵۲۹ - ۵۵۹

انةی دةکةوتنة بـةر فـةرمانی، پةرسـتگةی ئوورشـةليمی نـؤژةن کـردةوة.       نةتةو

ـ هةروةها باص و پةذی دايةوة بةو   کـة نةبوونيـدی   ة دينييانـةی بابـل  داب و نةريت

هةآلوةسيبوون. کوورووش لةسةر  پثوقةذازةی  بةزيو،بةرةگةی لث تةنيبوون و قفص

ي بابـل  »مةردووک«خؤی بة خزمةتکاری خؤشةويستی خوداي  ،تةتةصةيةکي بابلی

داناوة. بةذاستی بؤمان ذوون نةبؤتةوة کة نةتةوةی خـودی کـوورووش لةسـةر چ    

ــک ذؤيشــتوون و چ ذث ــؤن  دينث ــاوة. گزنف ــةجث هثن ــان ب ــی  وذةمسثکي ــة کتثب ل

ةوة گةلثکي گاوگةردوون کردووة بـؤ  دا دةصث کة ئةو لة ذثی موغان»کوورووشنامة«

تر. بةآلم ذةنگة (ئاگر؟) و چةندثکي » هثستيا«، »خؤر«، »زثئووس«ئيزةدانی وةکوو 

گزنفؤن دميةنثکي ئاواتةخواستةی خؤی وثنا کردبث و هثندثک کردةی دابثتة پاصـي  

  يذةو دةکرا.لة اليةن کوورووشی گچکة و جثنشينانييةوة پةکة سةدة و نيوثک دواتر 

تةوة کة بة زمانی پارسـيي کةضـنار نووسـراون و    ةدوو تةتةصةی زثذ دؤزراو

 و پةسين ئةهوورامـةزدايان  ةمنة و ئةويتريان هی ئارشامةذدةصثن يةکيان ئی ئاريا

ناويانـةوة   تةتةصةکان دواتر بـة واديارة کة دا  تثدا دراوة، بةآلم بة باری زمانناسی

  نووسراون. و هةصبةستراون

گةلثک تةتةصة و بةردةنووسي لة پـاش   پ.ز)ی  ۴۸۶ - ۵۲۱( يةکةم داريووشی

اليـةوة زؤر   بـة   بةتةواوي ذوونی دةکةنةوة پةرستين ئةهوورامـةزدا کة بةجثماوة 

  ئاوا دةست پثدةکةن:  داريووشينگرينگ بووة. زؤربةی دةقةکا
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کـة زةوی ئافرانـد، ئامسـانی     يةزداين مةزن ئةهوورامةزداية«

کـردة پادشـا،    ئافراند، شادی بؤ مرؤضةکان ئافراند، داريووشی

  .»پادشايةک بؤ [گةالنثکي] زؤر... 

  

  ، ئاوا دةست پثدةکا:Fبة شووشی بةردةنووسثکي تر کة ناودثرة

  

کة منی ئافرانـد، ئـةو    مةزنترينی يةزدانةکان ئةهوورامةزداية«

منی کردة شا. ئةو ئةم پادشايةتيية گـةورةی لةگـةص ئةسـپاين    

 باش و پياواين چـاک، بـاربوو کـردم. لـةو کاتـةدا کـة       هةرة

بة سةری کردمةوة بـؤ پادشـايةتی، ويشتاسـپي     ئةهوورامةزدا 

ــامی  ــاوکم و ئارش ــتی    ب ــة ويس ــابوون. ئةم ــةورةم م باوةگ

دا منی  نثو پياواين هةموو هةرمثةکان ئةهوورامةزدا بوو: ئةو لة

هةصبژارد و کردمی بة پادشا. من شوکرانةي ئةهوورامةزدام بژارد. 

وةی کـردم هـةمووی هـةر بـة     ئةهوورامةزدا ياريدةی دام... ئـة 

  »ويستی ئةهوورامةزدا بوو.

، سةرکوتی بةرديای درؤينة بوو کة بة يةکةمني دةسکةوتی گةورةی داريووش

)، I،۵۳( دا هـات. لـة بةردةنووسـی بثسـتوون     پاذانةوة لة دةرگای يـةزدان وةدی 

گثئؤماتی موغ بکـةوث، هـةتا ئـةو     ختوونینةيدةوثرا  کةس هيچ«داريووش دةصث: 

دةستةودؤعا ذاوةسـتام و   دةمةی کة من پةيدا بووم. من لة دةرگانةی ئةهوورامةزدا

  .»پاذامةوة؛ ئةهوورامةزدا ياريدةی دام... 

هةرچی کردم، هةر لةسـةر ويسـتی   «دا دةصث: »K،شووش«لة بةردةنووسی 

بوو،من بةپثچةوانةی نةجووآلمةوة. ئةهوورامةزدا دؤستم بوو. ئةوةی  ئةهوورامةزدا

  »کردم تثيدا سةرکةوتوو بووم... هيوادارم ئةهوورامةزدا خؤم و وآلمت بپارثزث.
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 ق و بذگانـة گرميانـةی ئـةوة دثننـة ئـاراوة کـة ذةنگـة داريـووش        ةئةم د

بةپثچةوانةی ئةو مةبةستة و دا دژ  ناخی خؤی ةتاقانةپةرست بووبث. ئةم ئةگةرة ل

مـةزنترين  « دا ئةهوورامـةزدای بـة   داريووش لة چةند بةردةنووسثک ذاناوةستث کة

ناودثر کردووة. لثرةدا داريووش نايهةوث دان بة هةبوونی يةزدانةکانی » يةزدانةکان

ژةی ديکةدا بنث، چ بگا بةوةی کة بصث ئةوان شـياوی پةرسـنت نـةبوون. دةسـتةوا    

ئةهوورامةزدا «)، لةگةص d،جةمشيد (تةختی» لةگةص تةواوي ئيزةدان ئةهوورامةزدا«

ومذ و لثدوانن. سةرةذای ئةمةش دوکتؤر  )، جثگای مشتt,e (شووش» وثذای ئيزةدان

ی ۴ی ذيزی ۶۰دثذی  کردووة. لة یاکثشذ ، پثشنياری چارةسةرثکي سةرنجگثرشثضيچ

ئةهوورامـةزدا ياريـدةی دام و هـةموو ئـةو     «نووسراوة:  دا بةردةنووسی بثستوون

لـة  » هـةموو ئيـزةدان  «وةک گثرشثضيچ دةصـث دةسـتةواژةی    .»ئيزةدانةش کة هةن

ذستةی  صثية. نووسةر لة درثژةدا دة»ئيزةداين ديکة«دا کورتةنيشانةی هةمان  ذاستی

ئةوانةی کـة  «دا ئاوايان باس کراوة:  ئةمشاسپةندان کة لة گاهان ية بؤدواتر ئاماژة

ةرستثکی ـةپـــانـاقـ؛ جــا بؤيــة وا باشــة کــة داريــووش بــة ت ١»بــوون و هــةن

»henotheist« .٢بزانني  

ذةنگة کةسثک پثی وابث چةشنثک خوداناسيين گاهانی لة بةردةنووسةکانی 

درؤ کة هثزثکـي سـةربةخؤی    ذةنگي داوةتةوة. بؤ وثنة [بثزار بوون] لة دا داريووش

خةصـک لـةذثوة    ،چوو بـؤ ميسـر   کاتثک کةمبووجيية« ؛ ئاوای باس کراوة:چاالکة

ـ  و هـةم لـة مـاد    هةصگةذانةوة. ئةوسا درؤ وآلتی داگرت، هةم لة پارس ةم لـة  و ه

ئةمانة ئةو هةرمثانةن کة « ).I  ،۳۹ -۴۱،(بثستوون» ی ديکة پةرةی ئةستاندنهةرمثةکا

هةصگةذانةوة و ئاژاوة دايگرتن. درؤ ئاژاوةی تثخسنت و خةصکي لة خشتة برد... تـؤ  

                                                            

1-Gershevitch. "Zoroaster’s own contribution", JNES XXIII (1964), p.15 with 

appendix x. 
ئةوةی حاشا لـة هـةبووين خودايـانی     ، بثتةنيا خودايةک هةبث ئةو کةسةی بذوای بة -٢

  ديکة بکا.و.
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کة لة دوای من دةبی بة پادشا، زؤر چاک خؤت لة درؤ بپارثزه؛ ئةو کةسةی بيهةوث 

دؤستی ئـةو کةسـةی درؤزن    مةبة بة«...  ).IV،۳۶-۳۸(» باش بيتةزثنة... ،درؤزن بث

هيـوادارم  ). «IV ،۶۷-۶۹(بثسـتوون  » يان چةپةصکارة، بةصکوو هةموويان سـزا بـدة  

و [نـاخؤش] و   ئةم وآلتة لة چنگ سـپای دوژمـن، لـة ساصـي تـاص      ئةهوورامةزدا

بة شـثوةيةکي ديکـة لـة    تة ـةم مةبةسـئ). d ۱۷-۱۹،شيدجةم (تةختی» درؤ،بپارثزث

وةکـوو هثزثکـي شـةيتانی    » ساصي تاص«دا دووپات بؤتةوة. (لثرةدا ذةنگة »۱۹-۲۱«

و مالنةی نثـوان   ية). ناکؤکی کة وشةيةکي ئةضثستايي dužyāiryā: ةوة، بذتلثکبدرث

من نةبووم، من درؤزن نةبووم، مـن  من دوژ«درؤ و ذاسيت زؤر ذوونتر باسی کراوة: 

مـن   ئةوةی ذاستة، ئةو بـة دصـي منـة،   « ).IV ،۶۳-۶۴(بثستوون » چةپةصکار نةبووم...

دؤسيت ئةو کةسة نيم کة درؤزن بث. من تووذة نيم. ئةگةر هاتوو مةبةستثک هةسيت 

ي بزاومت، بريم دةگاتة فريام و چاکم ذؤدةمرکثنث. من زؤر بـاش بـة سـةر    يتووذةي

ی گاهـانی  »بـريی چـاک  «دا ذةنگـة   ). لثرةشb ،۱۱-۱۵ ،(نةخشی ذؤستةم» زاصم دا خؤم

بةرباسـی گاهـانی.   دةوری گثذابث و بووبثتة لةمپـةر لةسـةر ذثـی تووذةبـوونی     

  نووسراوة.)» دةمةن«ة کة لةم بةردةنووسةدا بة »ةهوومةنض«چاک (مةبةست لة بريی 

و » درؤ«بـؤ   دا ی داريووشنلة بةردةنووسةکائةمة ذاستة کة ئةو وشانةی وا 

نووسراون، لةگـةص ئـةوةی لـة ئةضثسـتادا     » تووذةيي/دةرهةصبوون«يان » ذاستی«

ذچـة و ذثبـازی بـريی     هآتووة جياوازن، بةآلم ئةمة بةو ماناية نيية کة داريووش

اردةکانی تـرازاوة. زؤر وثـدةچث کـة لـة ذوانگـةی      نةپثواوة و لة ذاسپ زةردةشتی

ی بووة کة واتايةکي وپثک ذثکتةواو هاوسةنگی » ذشتا / ذاستا«وشةي  داريووشةوة

ی گاهانی دثتةوة. ذثگـام بـدةن هـةتا وةبـريی     »ذاسيت«و لةگةص  نادينی پارسيية

ةک خـاوةين مانايـةکي بـةپثچ و گـةوةی     هةتا ئةندازةي» ذتا / ئةشا« بثنمةوة کة

  ذادةوةستث.» درؤ«بةرةنگاری » ذاسيت«بةآلم هةر چؤنثک بث  ،ئةوپةذسروشتيية
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سروشتيية و هةرگيز بة  هةميشة هثزثکي بان» درؤ«دا  تةنانةت لة ئةضثستاش

 ،نووسراوة» draoya«لة ئةضثستادا بة » درؤ«يةکي تاکةکةسی دانةندراوة. وةکردة

لة زمانی » درؤ«دا  ی پارسيي کةونارا دثتةوة. لة ذاسيت»drauga«ص کة ذاست لةگة

دا  لـة سـؤغدی   بـؤ وثنـة  ة. »درووگ«دا (واتة پةهلةوی) هـةمان   پارسيي نثوةذاست

žəyma لــةdrugma  :وةرگــرياوه.) زؤرثــک لــةو توثژةرانــةی کــة ئــةم وشــانة

»drauga,drug «     و  دةکةنة بةصـگةيةک لةسـةر زةردةشـيت نـةبووين داريـووش

بـة جيـاواز    ١يـان »بةگة«کةونارای وةکوو (جثنشينةکانی)، گةلثک وشةی پارسيي 

ي ئةضثستايي داناوة. ذةنگة يةزةتات (يةزدان) سةر بة زماين کؤين »يةزةتات«لةگةص 

دا کة داريووش تةتةصـة و بةردةنووسـةکاين نووسـيون،     دينی بث و لة سةردةمثک

ـ بـةآلم دي  ؛»بةگـة «ثتيان گوتب »يةزدان«ئثراين لةبری  انيش هثنـدثک جـار لـة    س

ی »بـةغ «ی ئةشـکاين و  »بـةگ «هةر بةم ماناية دةکـار کـراوة.   » بةگة«ئةضثستادا 

به واتای يةزدان بـآلو   لة سةرانسةری ئثران» بةگة«سؤغدی دةيسةملثنن کة وشةي 

  بؤتةوة و برةوي ئةستاندووة.

ــ  ــاوازی لــةگــؤذاين وشــةکة بــه مانــای الدان لــه دي ــذوانني ن و جي   دا  تث

کة ناوی له بةصگةنامةکاين  -Mizhdushi -نادرثتةوة. سةبارةت بةم ئيزةدةش  لثک

هاتووة، تووشی دميةنثکي جياواز، نةک ديد و بؤچوونثکي ناتةبا جةمشيددا تةختی

، دةشث ئةم لةگةص باوةذی ئةضثستايي دةبني. بةپثی سةملاندين دوکتؤر گثرشثضيچ

ئةگةر ئـاوا بـث،   ». ئةو [خواژنة] بث کة پاداشت دةبةخشثتةوة«زاراوةية بة واتاي 

ئةضثستايي ذادةوةستث. بةصگةيةکي ديکة دةربارةی برةوي دينی  ي»ئةشی«هاوشاين 

دا بة  زةردةشيت لةم دةقانةدا، ذةنگدانةوةی هةندثک ناوي تايبةتة کة لة ئةضثستاش

دةيسةملثنن کـة  » ذاشنووداتا«و » ذاشنووکا«ثروئةوثوة خؤيان دةنوثنن. تؤزثک ئ

                                                            

و » بةغـداد «يـش هـةر لـةم ذيشـةية وةرگـرياوة و بؤتـة       »بةغةداد«خودا. ناوي  بةغة، -١
  پايتةختی عثراقی پث ناودثر کراوة.و.
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ي ئةضثسـتاية و  »سرةئؤشـا «هاوتای » سائووشا«پةرستراوة. هةروةها » ذاشنوو«

يـةکتر دةگرثتـةوة و بـةپثی لثکدانـةوةی دينـی زةردةشـيت       » سؤشـيانت «لةگةص 

رامي (بــة ئــا Mazdayaznaيــة. هةصــبةت »ذزگاريــدةری داهــاتوو» شووشــاندا«

Mzdyzn مةزداپةرسيت«) يان  هةمان مةزدةيةسنای ئةضثستاية بة مانای.«  

 جةمشـيد  ئةو بةصگةنامانةی کـة لـة قـةآل و قاميـةی تـةختی     وةکوو ديارة 

کة پؤلثک ئيـزةدی ناگاهـانی لـة سـةردةمي دةسـةآليت      دؤزراونةوة، دةريدةخةن 

لـة اليـةن ئـةو     ن. لثرةدا بؤمان دةردةکةوث کة ئةهوورامةزداپةرستراو دا داريووش

کؤمةصة موغانةوة پةرستراوة کة بذوايان بة ئيزةدانی ئثرانيي گاهانی و ئيزةدانـی  

گؤزةصة] شةراب واتة [ "مةری" ۱۶ : «دا نووسراوة لة دةقثک بؤ وثنةنائثرانيش بووة. 

N2هثنــابووی، مووبــةد  N1کــة 
يگــرت و بــؤ ئةهوورامــةزدا و ئيزةدمثهــر و وةر 

دا هةم  ). لثرةشPF 338بووة ( شيمووت خودايةکي عيالمی» ي کردة خثر."شيمووت"

  ئةوةی شةرابةکةی هثناوة و هةم مووبةدةکة ناوةکانيان ئثرانيية.

ةصـثن  لة اليةکی ديکةوة تووشی ئيزةدثکي نةناسراوی تر دةبـني کـة پثـی د   

بث کة بـة مانـای   » برتاگاضييا«ئةم ناوة هةمان  ). ذةنگةPF 303,etc» (پريداکاميا«

 ). ذةنگـة ئةمـة يـةزدانثکی تايبـةيت ذؤژاوای ئثـران     ية (گثرشثضيچ»پاسةوانی گا«

 ،»وکمـا ووتوئيزر«رضان (زؤروان = زةمان) وثدةچث پثی گوترابـث  ؤبووبث. ئيزةد ز

  .»زرووضان«يان  »تومخةی زؤروان«ة وات

ـ تريي«کانی هةخامةنشيش دةريدةخةن کـة  بةصگةنامة ـ » اي ةم سـةردةمةدا  ل

؛ Tiridates ، بـة يؤنـانی  Trydt، بة ئارامی Tiridadda پةرستراوة. (بة عيالمی

ـ Try، بة ئارامي Tiriyaلة: بة عيالمی  بريتنيشثوازی ناتثکةصةشی  يؤنـانی   ة، ب

Tipaiosةوة دواوة.ن؛ لةگةص چةند چةشنی ديکة). [بؤ زانياريي زياتر] بگةذث  

يان ئيزةدمثهر، پثشتر چةند جارثـک نـاوی هاتؤتـة گـؤذ و      ، ميتراميسرة

بةگة).  -پارسيي کةوناراية (ميسا  ةـا کـدةخـاوی، دةريـةی نـاتـذثنووسي پثکه
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ـ ـوسثکودا بة ذثنلة بةصگةنامةکاين ئةم ذؤژگارة ـ ـي ديک ـ ـةش خ ان داوة ـؤی نيش

)Misse baga(  کة وثدةچث دةنگی»e «دانی دؤخی دانـةپاص لـة    بؤ نيشان»ahya« دا

ـ    ـ ـخؤی نيشان دابـث. بـة مةبةست ـ ـي ب ـ ـةراورد ک ـ ـةصيسةنگثنن لـردن ه ةص ـةگ

»Turme /Turma.«  

نثــو   تايبةمتةندييــةکی هةميشــةيي و جثگــای ســةرجنی ئــةم ئيــزةدة لــة

ي دراوةتة پاصی، بةآلم ئيزةداين »بةگة«دا ئةمةية کة  جةمشيد ةنامةکانی تةختیبةصگ

) ۲۵،جةمشـيد  (تـةختی  دا سـثهةم  ديکة ئةوتؤ نني. لـة بةردةنووسـی ئةردةشـثری   

ی ذووتييـة. لـة   »ميسـرة «شوثنةکانی تر هةر ، بةآلم لة baga Miθraنووسراوة 

  خؤی دةنوثنـث کـة بـة واتـای     » هووةريرة«يان » هوورارةيةرة«ش يبةصگةنامةيةک

کردنـةوةی   لثکدراوةتـةوة. بـةپثی سـاغ   (؟)] » خؤر هةآلت (؟) [يان خؤر هاتة ئثرة«

). بـةگوثرةی  PF 1956» (مثهرئيزةد«لة پةنا  Marirašبؤتة  بة عيالمی گثرشثضيچ

)؛ بـةآلم هـيچ   PF 1955ودان بؤ ئيزدمثهر وةردةگـرث (  بةصگةنامةيةک موغثک دةغص

بث. بةپثچةوانةی  بةصگةيةک بة دةستةوة نيية کة موغثکي خزمةتکاری ئةهوورامةزدا

ـ  گثذانةوةی هثرؤدؤت  ةملثنن کـة داريـووش  ، ئةم بةصگةية و ئةوانی ديکـةش دةيس

هةصـة تثگةيشـتبث و    وبذی خستؤتة نثو موغانةوة. وثشدةچث هثـرؤدؤت بـة   قةصت

ی سـؤغديي  »mughzhat«تثکچووبـث و بـة    لـث  نييی يؤنا»uayoфóvia«وشةی 

لث هةصبکذث و لة کوژرانی گثئؤماتای  ی »کوژی موغ«ماناکردبثتةوة کة ذةنگة واتای 

  وة داکةوتبث. موغة

کردنةوةيةکی جثگای سةرجنی ديکـةش کـة بةصـگةنامةکاين کؤشـک و      ذوون

درانـی پثداويسـتيية بـؤ     دةخيةنـة بةردةسـت، تايبـةت    جةمشـيد  قةآلتی تـةختی 

کووپة شةراب کراوةتة  ۷/۵«وذةمسی پةسن و پةرستين چيا و ذووباران. بؤ وثنة  ذث

ــةدی هثناويــةتی و  N1ديــاری و  ــزةداين کردؤتــة N2موب   وةريگرتــووة و بــؤ ئي

و » مبـان وهو«ئيـزةدی   گؤزةصـةی بـؤ   ۲، بـؤ ئةهوورامـةزدا  قاپووچکـةی   ۵خثر. 



  دا دينی ئثران لة سةردةمی هةخامةنشييةکان/  ۸۸۶
 

 N ،۱۲مـــوغی «)؛ PF 339» (گؤزةصـــةيةکي بـــؤ ذووبـــاری شائووشـــانووش

بةشـة ئـاليکی گوثـدرثژ بـؤ بـةذثوةچوونی       ۳ودان وةردةگـرث،   دةغـص ١ئةرتةبث

ةمنة و سـثش بـؤ   ذبؤ کثوی ئاريا ۳بؤ ئيزةدمثهر،  ۳مسةکة دةخرثتة الوة، وذة ذث

ـ   هـةروةها هثنـدثک کـةل    ).PF 1955» (هاريشـتا  چؤمي ئـاهني  ؤ چيـای  ـوپـةل ب

ئـةم وشـةية دوايـي     .)PF 1960( کراونـة بـاربوو   »سةنگها نارييا«شريوومةند و 

م وشـةية هاوتايـة   و وةکوو ناوی تايبةت پةرةی پثدراوة. ئة» ناريسانکا«کراوةتة 

ـ ل» ةسـةنگ  ؤييرنـة «ةص وشةی ئةضثستاييی ــةگــل  ة حانـد واژةی پةهلـةويي  ــ

»Nrshy Narseh« ـــةگــل ــة  ؛»Sahya«ةص ـ ــةروةها ذةنگ ــث: ه ســؤغدی بووب

Naržax, Nariśa(n)x )<sš    بؤتة پيتثکي بثدةنگی مةآلشـوويي و کراوةتـةy.(   لـة

  ). > Nryshw )Narisaf,Sahva ,دا ئاوا خؤ دةنوثنث   پارتی

، زؤر کـةس ناويـان لـة هائؤمـا (هـؤم)      جةمشيد بةپثي تةتةصةکانی تةختی

دا دؤزراونـةوة و   وةرگرياوة (وةکوو ئةو ناوانةی کة لة بةصگةنامةکانی هةخامةنشي

جةمشيد، شةرابی  بة زماين ئارامي نووسراون). بةپثی مؤرثکی خةزنةخانةی تةختی

خوراوةتـةوة و مؤرةکـة سـةبارةتة بـة سـةردةمي       دا م لـة ئثـران  هثنی هؤ مةستی

ـ   خةشايارشا ـ ـ. بةپثی دميةنی ئةم مؤرة دوو مـوغ بـة دةستاونگ ـ ـة پـةوة ل ا ـةن

  ئاورگثک چةقيون.

ــةختی  ــگةنامةکانی ت ــةر بةص ــيد لةس ــاوي  جةمش ــةکان ن ــة موغ ــة ل ، جگ

). ئةم وشةية لة ئةضثستادا بؤتة haturmakśa ش هاتووة، (بة عيالمیئاورةواناني

دا هةر جارةی بذگةيةکي  اويش لة عيالمین[واتة ئاگربةخش]. وةکوو » ئاترؤضةخش«

کة لة دؤخی سةربار و  āθrava(ناوي ئةضثستاييی » aθaurunvan«خؤی دةنوثنث: 

» atharvan«ة هينديي کةضـنار  ـا بذواننـ؛ هةروةه»aθaununō«دا دةبثتة  دانةپاص

                                                            

ليتـری شـالوک    ۵۵-۵۰!) کووپةيـةک کـة     ئةرتةبث بؤ پثوانی ماکـةی ئـاوةکی بـووة (؟    -١
 بردووة.و.
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پثشـکةش کـردين شـةراب بـة     « دا ئاترةوان، ئاگرةوان]. وشةيةکيش بؤ ید[لة کور

 ی ئةضثستايي يةکتر»zaoθrā«ئةم وشةية لةگةص  »dauçā«بووة؛  لة کاردا »خودايان

خؤ بگرن. دةبث بزانني وشـةی   لة دةگرثتةوة و ئةم نةزرينانة دةبوو شةرابثکي زؤر

هؤم، هةنار و ئاو و کاتثک مةبةسـت  ، پتر سةبارةتة بة شري zaoθrāثستاييی ئةض

وبةرجثکی ديکةی دينـی کـة    دةهاتة ئاراوة. خةرج» Myazda«شةراب بووبا وشةي 

پثـداگرة   گثرشثضـيچ  يـان وةکـوو   dauciyaوشةی  ودانة، بةشينةوةی دةغصپتر بؤ 

daušiya (دصدانةوة)ي بؤ دةکار دةکرا.  

ــتی  ــةوةی ذاس ــثش    ئ ــة پ ــةکان ل ــةر تةتةص ــث لةس ــاوي   ب ــةوة ن پثش

دةهات و پاشـان ئيـزةداين ديکـة باسـيان دةکـرا و ذةنگـة ئةمـةش        ئةهوورامةزدا

کة سةبارةت بة ئةهوورامةزدا بوويةتی و  بگةذثتةوة بؤ ئةو بذوا پتةوةی داريووش

دةصث يةکـةم يـةزدان کـة     ين پثشوو. هثرؤدؤتئةوي خستؤتة سةرووی ئةهووراکا

ئةهوورامةزدا، واژةی زثئـووس  ة. نووسةر لةبری »زثئووس«ئثراين پةرستوويانة 

خةرج و تثچوونثکي ). ۱۳۱(ژووپيتثر)ی هثناوة [کة خودای خودايانة] (کتثبی يةکةم، 

، نيشـانةی  ي ئيـزةدی عيالمـی  »انيموهو«وذةمسي پةسن و پةرستنی  زياتر بؤ ذث

و ذةنگة دةوری  وذةمسةکاين عيالمي و پارسيية ودةستوور و ذث جياوازيي نثوان داب

  دا خباتة بةرچاو. گرينگی پةرستگا لة شثوازی پةرستين عيالمی

ايـانی  لـة بابـةت پةرسـتنی خود    نياين و پشـوودرثژيي داريـووش   ونةرم 

لة نثو دةقـی تةتةصـة ناوبـةدةرةوة يؤنانييةکـةدا وةبـةرچاو دث کـة        ،بثگانةوة

ی مريهةرمثي نووسيوة و کةوتؤتة »گاداتاس«نامةيةکي سةرکراوةية و داريووش بؤ 

وزارةوة  سةرکؤنةی و بة سةری ذؤيشتووة کـة چـؤن پيتـاکي مصـکانةی بـةو زةوی     

وةقف کراوة. ئةم دةقة دةريدةخا کة هةخامةنشييةکانی  وة کة لةسةر ئاپؤلؤوبةست

لـةم  ». ماگنثزيـا «زانـانی پةرسـتگای شـاری     بةرايي خؤيـان گةياندؤتـة غـةيب   



  دا دينی ئثران لة سةردةمی هةخامةنشييةکان/  ۸۸۸
 

نووسراوةيةدا داريووش بةئاشکرا دةيدرکثنث کة ئةم ئيزةدة تةواوي ذاسـتييةکاين  

  خستؤتة بةردةمي پثشينييانی.

، ذةنگـة لـة بةردةنووسـی    لةسةر دةمارگرژيي داريووش بةصگةنامةی ذوون

)دا چاکی ذةنگ دابثتةوة. بةپثی ئةم دةقة داريووش ۶۲(ذيزی يةکةم، دثذی  بثستوون

وةکوو بةشثک لة هةصوثست و سياسةتی خؤی، تةواوي ئـةو پةرسـتگايانةی کـة    

بةداخةوة بؤمان ذوون نةبؤتةوة ونةوة. گثئؤماتای موغ کاوالندبوونی، نؤژةنی کردو

بؤتـة   ية کة بة ئةکـةدی »āyadana«کة ئةم پةرستگايانة چ بوون. وشةی بةرباس 

»bit ilani«،  واتة ماصي خودايان [بةيتوصآل]، کة بة پةرستگة پاچضة کراوةتةوة. لة

  ».yazanā« دا بؤتة هةذةتی دةسةآليت پارتیسةردةماين دواتر و 

ــایخة ــةم ( شايارش ــةزدای   پ.ز)ی ۴۶۵-۴۸۶يةک ــاوکي ئةهوورام ــوو ب وةک

دةپةرست. لةم بارةوة و لة چةنـد اليـةنی ديکـةوة، تةتةصـة و بةردةنووسـةکانی      

هةصگرياوةتةوة. بؤ وثنـة نووسـراوة:    وثنةيان لة دةقةکاين داريووش خةشايارشا

و هتد. خةشايارشـا لـةم   » بة ويستی ئةهوورامةزدا«، »ياريدةی دام زدائةهوورامة«

هيـوادارم ئةهوورامـةزدا و ئيزةدانـی    «ذستةيةدا ئاماژة بة خودايانی ديکةش دةکا: 

ذوانگةی دينيي سةبارةتة بة دا کة  بةآلم ديسانيش لة بذگةيةک ؛ .»ديکة مبپارثزن... 

ــو دةقــی مةبةســتثک هةيــة کــة ی ســةرجنة، زؤر جثگــة و خةشايارشــا لــة نث

لـةوةی  «وةبةرچاو ناية. لـةو شـوثنة نووسـراوة:     دا بةردةنووسةکاين داريووش

ئةوةندةی ماوم ئةگةر بري بکةيةوة [دةزانی] کة من دةمهةوث  بةوالوة تؤی کة هةی!

ئةم ياساية بپارثزة کـة  تاوان] مب.  بثواتة [ بة شادی بژمي و دوای نةمامن ئةرتاضان

ئةهوورامةزدا دايناوة. پةسين ئةهوورامةزدا بدة وةکوو ئةرتة. ئةو کةسةی ياسـای  

پـارثزث و بکةوثتـة پةسـن و پةرسـتين     يئةهوورامةزدا [ذةچاو بکـا] و ب داندراوی 
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ی [دين] بةختةوةر دةبث. لة داب و نةريتدا و بةپثی  ئةهوورامةزدا، لة جةنگةی خؤی

  .١)۵۶-۴۶، ۴ ،جةمشيد (تةختی» دةگريث دا ذثزی لث  دوای نةمانی ژيان و سةردةمي

ئيزن بدةن بةرلةوةی بکةوينة لثکدانةوةی ئةم بذگةية، ئاوذثک لـة وشـةی   

ی ئةضثسـتايي و  »ئةشـا «دا، هاوتـای   بدةينةوة. ئةرتة بة باری زمانناسی» ةئةرت«

ة. (ئةضثستايي: ئةشةضـةن و هينـديي کةضـنار:    »تاضانئةر«کؤن و  یيي هيند»ئةرتا«

وةرگثذانةکةی من و دؤزينـةوةی هاوتـاي   ». خاوةين ذاسيت«ئةرتاضان، کة دةبثتة 

کة پـثم وايـة لثکـدراوي دوو    » rtāčā«دةگةذثتةوة سةر بؤچوومن لةسةر » ئةرتة«

ئةگـةر لـة عيالمييةکـة بـذوانني ئةمـةمان بـؤ دةسـةملث:        ». rta bačā«واژةية: 

»Irdahazi « [يان هةلی گوجناو]. » جةنگةی لةبار«کة دةبثتةča.rtā hačā  ذةنگة

  ی ئةضثستايي بث.»ašāt… hačā«هاوتای 

هيندوئثرانييةکـةی دةکـار   ئةرتةی هـةر بـة مانـا کؤنة    خةشايارشالثرةدا 

سناي ية«ي خستؤتة سةر جثگای خؤی له دنيای ديکةدا. لة يا ذووناکايوکردووة و ئا

پةسين خثوةتگـة شـکؤمةندةکاين ئامسـاين بـةرزی     «دا نووسراوة: »۷، بذگةی ۱۶

لـة   واتای ذةتاضان / ئةشةضـةن » بةرين دةدةم کة ذووحی مردووان لةوث دةسةکنثن.

 و تـةنيا لـة  » مردووی ذاستةذث«دا هةية و دةبثتة  نثو زمانی پارسيي نثوةذاستيش

نووساين يؤنانيش لثکيان بةرچاو ناية و تةنانةت فةرهةنگوة دا دةقةکانی ساسانی 

  ».āptaios«دا کردوويانةتة  داوةتةوة و لة وةرگثذان

ديسانيش دةبث لة بريمان بث کة لة ذوانگةی زةردةشـتةوة، ئةشـا   ذاستی بة

مةبةستثک بوو کة هةر زيندوو دةيـانتوانی تثکـةآلوي بـن، بؤچوونثـک کـة لـة       

                                                            

تةتةصـة و  «انی ئةم بذگةية پتر پشتم بةم سـةرچاوة بـذواپثکراوة بةسـتووة:    بؤ وةرگثذ -١
يــةر لؤکــؤک، وةرگثــذاين نــازيال خةصخاصــي، بــة  ، پــیبةردةنووسـةکاين هةخامةنشــی 

، چاپي دووهةم، ناوةندی چاپةمةين و توثژينـةوةی  ۳۱۱چاوةدثريی د. ژالة ئامووزگار، ل 
  سةردةمييانةی فرووزان.و.
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و ئاوايـة:   وثنث و ناتةباية لةگةص گوتةی خةشايارشادا خؤی دةن ئةضثستای نوثش

  »سةر نةبوو بة ئةشةوةن و کة مرد[يش] نةچوو بؤ بةهةشت. ئةو بة زيندی«... 

ذاسـت   لةسةر ئةم بذگةيةی بثستوون ئةگةر بثتوو لثکدانةوةکةی گثرشثضيچ

 ئةو کةسةی ئةهوورامةزدا«ة دةکرث ئاوا پاچضة بکرث: )، ئةم بةش۳۵و  V  ،۱۹بث (

دةپةرستث، ئةرتة (ذةتة) بؤ هةتاهةتاية لةگةصي دةبـث؛ چ بـة زينـدوويي، چ بـة     

لـةچاو بـاوکي کـةمتر     بةم شثوةية ذةنگة بکرث بصثني کة خةشايارشـا » مردوويي.

  .١ئاشنا بووة ردةشتلةگةص بريوباوةذی تازةگةرانةی زة

ــةی  ــاين وش ــةن«هثن ــاوة » بةرازم ــةن خةشايارش ــة الي ـــب ل ــای ـ ة وات

بوونةوةی بة ئةرتـة   و پةيوةست» وذةمسي ديين هثناين ذث ر و بةجثوودةستو داب«

(ذةتة) بةئاشکرا بةپثچةوانةی لثدوانی نـةگؤذی داريووشـة و ذةنگـة گةذانـةوةی     

بةتايبةت جةخت کرانـةوة   ؛سةردةمي زةردةشت   بةرلةينةکاداب و نةريت بؤ تثدابث

وذةمسي دينی، زؤر وثدةچث ذةنگدانةوةی گةشة و پةرةی  لةسةر بةذثوةچوونی ذث

دا بؤمـان دةردةکـةوث کـة     لة بارگای مريی. لة درثژی ئةم باسةبث بذشيت موغان 

 بةم مةبةستة کردووة و باسی مـوغی هـاوذکثفی خةشايارشـا   هةستی  هثرؤدؤتيش

ـ    ـ  وان ئةهوورامـةزدا ـدثنثتة ئاراوة. زؤر وثدةچث کـة پةيوةنـديي نث ةش، ـو ذةت

  ای کؤنی ئةهوورا بث. ـانـاری مـادگـي

قسة لة کاروبـاری  ، بةشی يةکةمي ئةو بةردةنووسة بةرباسةی خةشايارشا

دينيش دةکا. خةشايارشا پاش هثناين جةللةی ناوی ئةو هةرمثانةی کة کةوتوونة 

کاتثک من بوومة پادشـا يـةکثک   «نثو جةغزی دةسةآليت حکوومةتةکةيةوة، دةصث: 

لةو هةرمثانةی لة سةرةوة باسم کردن، بةری خؤی دابووية ئاژاوة و هةصگةذانةوة. 

هاتة فريام؛ من بة ويست و [پشتيوانيي] ئةهوورامةزدا بة سةر  ئةوسا ئةهوورامةزدا

                                                            

1-Gershevitch, Avestan Hymne to Mithra, p.156: cf. J.kellens, Studi e materiali 

de storia delle religioni XI (Rome, 1969), pp.209-14. 
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ئةو هةرمثةدا زاص بووم و هةدام پثدا. لةو هةرمثانةدا شوثنثک هـةبوو کـة پثشـتر    

لةسـةر ويسـتی ئةهوورامـةزدا ئـةو دثوخانةيـةم       هةر بؤية ؛دةپةرسنت ويان لثثد

سنت. لةو شوثنةي کة پثشتر دثـوان  خاپووراند و ذامگةياند کة نابث دثوان بثنة پةر

ــةپثی  ــتران، ب ــة«دةپةرس ــاری و ذث» ذةت ــوثنی دي ــتنی   وش ــنو پةرس ــراو پةس ک

  ».منئةهوورامةزدام خستة سةر شا

 ومذثکی لةسةرة. بةپثی بؤچوونثک، ئاماژةی خةشايارشـا  ئةم بذگةية مشت

ـ  ي »راتگـوو زيگ«و » مـةردووک «ی دا هـةتا پةرسـتگةی   ـبؤ ذاپةذينی بابلة کة هان

وخثنث و تاآلنی بکا و پةيکةرةی فيلةتـةنی زثـذينی يةزدانةکـةی بتوثنثتـةوة.     وبذ

ة و مةبةست لة دثوةکان مـةردووک و  »مةردووک«مةبةست لة دثوخانة پةرستگةی 

يةزدانةکاين ديکةی بابلني. گرثی ئةم بؤچوونة ئةمةية کة واديـارة لـةم بذگةيـةدا    

دا  بؤچی پاش ئـةوةی دةصـث لـة هـةرمثثک    ئةگةر وا نيية شوثن دةکا! باسی چةند 

؟ .»لةو هةرمثانةدا... «دا دةصث:  ئاژاوة و هةراية، لة بةشی سةبارةت بة دثوپةرستی

، بـؤ دوو ذووداو کـة   ئةگةر مةبةسيت خةشايارشا تؤصة کردنةوة بووبث لـة بابـل  

وا باس کثشانی خاشةی دثوپةرستيية، ی ذاپةذين و ئةوی ديکةيان تيةکيان سةرکو

  کراون هةر دةصثی هيچ پةيوةندييةکيان پثکةوة نيية؟

، خاپوورانـدين پةرسـتگةی   هثندثک اليان واية کة مةبةسـيت خةشايارشـا  

شـا  بةآلم واوثدةچث کة تـةما و ئامـاجنی خةشايار   ،بووة ی ئاتثن»ئاکرؤپؤليس«

نةبووة، چونکة هةر ذؤژثک دوای تاآلن و » دين و ذثبازثکي درؤينة«خاشةبذ کردنی 

لة ذيـزی   ئاورداين ئاکرؤپؤليس، خةشايارشا چةکدارانی دوورخراوةی يؤناين کة

دان هـةتا   دا بوون و لةگةصی هاتبوونة ئاتثن، کؤی کردنةوة و فةرماين پـث  سپاکةی

ئةگةرچی وثدةچث کـة  بؤ يةزدانةکانيان.  بةپثی بريوباوةذی خؤيان قورباين بکةن

ومـةرجی لـةبار و بـة     بةپثی  هـةل  و کةمبووجيية خةشايارشاش وةکوو داريووش

مةبةسيت سووکايةتی پثکردين خةصکاين خؤجثيي پةالماری پةرستگاکان بدا، بةآلم 
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بوونی دينـةکاين نـائثرانی و    دا نةيدةويست کة ذثگر بث لةسةر بةردةوام لة ذاسيت

قةدةغةيان بکا؛ چونکة ئةم هةصوثست و ذثبـازة لةگـةص بؤچـوون و هـةنگاوةکانی     

چاوي  هةر بؤية دا يةکتری نةدةخوثندةوة، لة بواری ئازاديي دينی هةخامةنشييةکان

. هـةروةک  نةدةکردن لة حاند هةبوونی ئيزةدانی بثگانة نةدةقووچاند و حاشای لث

شا کآتثـک لـة دةرةوةی وآلت بـوو،    ردواتر بؤمان دةردةکةوث، تةنانةت خةشايا

بـةآلم   ،دانی يةزدانةکانی پشـتيوانی ئـةو ناوچانـة    بةپثی پثويست دةکةوتة پةسن

 دا نةرييت دينی ئثرانی و  ديسانيش لةبةروةی کة پةرستگاکان و پةيکةرةکان لة داب

قبووصی بکةين کة خةشايارشا بايةخثکي وای  دةورثکي ئةوتؤيان نةدةگثذا، دةکرث

نةداوة بة جثگة و شوثن و ناوةندةکانی دينی لة خـاک و هةرمثـةکانی بثگانـةدا و    

  نةگرتوون. ذثزثکي ئةوتؤی لث

گةلثک لة توثژةران اليان واية کة مةبةست لة دثوان لةم بةردةنووسةدا، ئةو 

تيتؤصــی پثوةنةهثشــتبوون و  تاقمــة ئيزةدانــةی کــؤين ئثرانييــة کــة زةردةشــت

وةالخرابوون. ئةگةر دابةزينی پلـةی دثـوان لـة سـايةی گةشـة و پـةرةی بـريی        

بگةذثتةوة بؤ پةژراندين  زةردةشتةوة بووبث، وثدةچث ئةم هةنگاوةی خةشايارشا

. واديارة ئةم دثوانة چاکسازی تثداکراوی بارگای هةخامةنشیثبازی ذدينی نوث يان 

دا  ة و چةندثکي تر کة لة ئةضثستاضسةنگة، سائوور ؤريبريتی بوون لة: ئيندرا، نةي

بـةآلم چةنـد    ؛)۴۳،بذگـةی  ۱۹، پـاژی  ۹، بذگةی ۱۰جةللة کراون (ضةنديداد، پاژی 

ردةمي سـةنگة کـة پةرسـتنيان لـة سـة      ؤري) و نـةي (مثهـر  ئيزةدثکي وةکوو ميترا

توانيبوويان لة سةردةماين تازةتردا  هةروا لة جثی خؤی بوو، دا هةخامةنشييةکان

دا بگثذن. تةنانةت ذةنگة ئةو  ذاسپاردةکاين دينیپةرةی ذةوتی دةورثکي ئةرثنی لة 

بةردةنووسةکةی داوة، لة سـايةی  درانی نهةصکةدةمةی کة خةشايارشا دةستووری 

هاتووی دينی يان کؤمةصـثک هؤکـاری دةرةکـی، ئـةم دثئوويانـة        ؤذی بةدیوگ ئاص

ـ   ـ ـب ةـيةکسةر چوونة قالبی دثـوان و [ل ـ  ـةرچ انای واژةی  ـاوان ذةش بـوون]. م
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لـةم  » دثـو «وگؤصـی تثدايـة، چونکـة نـة مانـای       بؤية گـرث  [دثودان = دثوخانة]

ةی شـوثن و  بةردةنووسةدا ذوون و ئاشکراية و نة ئثمةش شـتثکي ئـةوتؤ دةربـار   

  ناوةندةکانی دينی دةزانني لةو ذؤژگارةدا.

دا  بة ذثبازی تاقانةپةرستی دژوارة ئةگةر بثتوو باوةذ بکةين کة خةشايارشا

دةصـث خةشايارشـا کؤمةصـثک     هةنگاوی ناوة و پاصی بةم بذوايةوة داوة. هثرؤدؤت

نيية هـةتا لـة قسـةکاين دووشـک بـني،       يةزداين دةپةرسنت و هيچ بةصگةيةکمان

خؤجثيي ئةگةرچی ئةم گوتةيةی هثرؤدؤت سةبارةت بة پةرستين ئيزةداين غةوارةی 

ناکرث. هثرؤدؤت دةصث کاتثـک   ، هثندةی باوةذ و متمانة پثلة اليةن خةشايارشاوة

و لـة قـةآلی   ) (تـرؤوا  »ترؤيـا «خةشايارشا وثذای قؤشةنچييانی گةيشتة شـاری  

کردة قورباين و  »ترؤجانی ئاتثنا«ار سةر گای بؤ ئيزةدی زسةرکةوت، هة» پريام«

). VII ،۴۳پاصةواناين کوژراو بةخشـييةوة ( بؤ  موغانی هاوذثی شةرابثکي زؤريان 

وهؤذی شـةپؤل و   هةروةها ئةو موغانة، پاش ئةوةی سث ذؤژی تاصيان لة نثو شصپ

ـ «دةريای ماگنثزيادا تثپةذ کرد، نةک هةر لة ذثـي   ذةشةبای دا (ضـاتا؟)   يـةکان »اب

ةکانيش کرد کة لة ناوچةکة »نثرثئيد«وو گاوگةردوونيان بؤ کخثريان دابةشی، بةص

). VII ،۱۹۱بوون (بفثر  ئةم کارة لة ئييؤنييةکان پريؤز دادةندران و ئثرانييةکان بة

، »سـترميؤن «پاشان هثرؤدؤت دةصث کاتثک هثزةکاين ئثراين گةيشتنة ذووبـاری  

سةريان ئةسپی سپی بؤ کردة قورباين هةتا ذقی بنيشثتةوة و لة هوولة  ۱۰موغةکان 

بوو، » ئةدرين«پةذينةوة کة خاکي هؤزی » نؤذثيان«بکةوث. دوای ئةوةی لة بواری 

]، بةپثی نةزرثکی کردبوويـان و لةسـةر نـةريتثکي    بة شوکرانةی ئةم [سةرکةوتنة

 دواتر بيستم کةکردن.  صةبةچادنؤ کوذ و کچی ئةم ناوچةيان زين ،کؤنباوی ئثرانی

دا،  و هاوسةری خةشايارشاش لة جةنگةی پريی» ئؤتانثس«ی کچی »ئامثستريس«

ئةوةی تةمـةين درثژتـر بـث حـةوت جـووت کـوذی        کارثکي ئةوتؤی کردووة و بؤ

ي کردوونة قورباين [کتثبی حةوتةم، ئـةو دةقـةی کـة پثشـتر     يزادةی ئثران نةجيم
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ي »نثرگال«ئةم ئيزةدة  پثی واية» . بيضارئثی. دی. ئثچ«م.].-۳۸۶کراوةتة فارسی، ل 

خؤشة . من لثرةدا پثم ١] دةذوا.م –دا  بابليية و [دةسةآليت] لة ژثرزةوی [يان دؤزةخ

کة ئاوذثک لة حةوت جووتةی قوربانی بدةمةوة و بايةخی حةوت خبةمة بةرچاوان. 

بـؤ نثـو   » ئينانـا «بگرن لةگةص حـةوت قؤنـاخی دابـةزيين     ئثوة لة اليةکةوة پثکی

ی هاوسةری »ئثرثشکيگال«زةميين هةتا دةگاتة هةوثصی  ذوحانةتةکاين جيهانی ژثر

حةوت  کة ئامسانيان بة و لة باصثکي ترةوة بذواننة بؤچووين بابلييةکان» نثرگال«

يؤسـيس =  يد«هنؤم داناوة. (وةک هثرؤدؤت دةصث ئةم بريوباوةذة لة بينای کؤشکي 

  .٢دا ذةنگي داوةتةوة ئيکباتان  ] لة[دياکؤی ماد» يؤکثسيد

تـةنيا   ،) کة بوو بـة جثگـرةوةی خةشايارشـا   ۴۲۴-۴۶۵( يةکةم ئةردةشثری

ـ  جةمشـيد  ة تةختیـةواوي لـبةردةنووسثکي ت ـ ـل ـ ـة پ ةجثماوة و ئـةويش  ـاش ب

ـ  .و خةشايارشـاية  بةردةنووسـةکاين داريـووش  الساکردنةوةی  ـ  رةشـلث ةر ـدا ه

يـةزداين مةزنـة   «چاومان بةو ذستة ئاشنايانة دةکـةوث کـة پثشـتر ديتوومـانن:     

دا ئةگـةر بثتـوو    ، لةگـةص ئةمـةش  »ورامـةزدا وبة ويسـتی ئةه «و » ئةهوورامةزدا

زادة ذاسـتبث، دةبـث بارگـای     لثکدانةوةکةی خوابةخشيو سـةيد حةسـةنی تـةقی   

دا ذؤژئـةژمثرثکي تـازةی    يةکـةم  سةردةمی دةسـةآليت داريووشـی   لة  هةخامةنشی

ذثکخستبث و پثکةوة سازاندنی کؤمةصثک چةمکي دينيي زةردةشيت و پثشووتری تثدا 

وةبةرچاو گريابث. ئةم ذؤژئةژمثرة کـة نـاوی ذؤژان  و مانگـةکاين لـة ئيـزةداين      

ئةضثسـتادا هـةن و    هاين و ناگاهاين وةرگرياون و هةموويان ئثستا لـة گرينگی گا

                                                            

1-A.D.H.Bivar, "Mithra and Mesopotamian , in J.R. Hinnells(ed.), Mithraic 

Studies (Manchester, 1975), pp. 275-89. 
کــة دةورثکــي گرينگــي لــة » پليکــانی حــةوت دةروازةی ئامســان«ها بذواننــة هــةروة -٢

بؤ يةکةم جار لةم ژثدةرةدا لـةم بابةتـةی   » بووست«بريوبؤچوونی ميتراييی ذؤژاوادا گثذا. 
  ذوانيوة:

D.W.Bousset, "Die Himmelserise der Seele", Archiv für Religionswissenschaft 
IV (1901),p. 160f. 
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دا برةوی ئةستاند. بةپثي بؤچوونی  ذةنگيان داوةتةوة، لة سةرتاسةری ئيمپراتؤری

، هةصوثسيت تازةی بارگای مريی کة بريتـی بـوو لـة پثکـةوةگوجنانی     گثرشثضيچ

ذةخساند کـة   - ان چةشنثک حةوترينگةي -دينی، هةلی بؤ هةوثنثکي تازةی دينی 

کة » زادة تةقی«دا ذةنگي داوةتةوة. ئةم بريوبؤچوونةی  بةذووين لة ئةضثستای نوث

ةوة دادةمةزرثنث و سةرچاوةکةی دةباتةوة زايين پثشی ۴۴۱ذؤژئةژمثرةکة لة ساصي 

دا کؤمةصـثک   سةر دةسپثکي دامةزرانی حکوومةيت هةخامةنشی، لةم ساآلنةی دوايي

ی ئـةم  ۱۲. لة بةشـی  ١اری ورووژاندوون و دةمةتةقةيةکي زؤری لثکةوتؤتةوةپرسي

کراوةتةوة، بةآلم ذةنگـة ئـةم خاآلنـةی بـةرةوة      کتثبةدا بةتةواوی ئةم بابةتة شی

  بسةملثنن:» زادة تةقي«بؤچوونةکةی 

ئــةم ذؤژمثــرة ذةمسييــة دةبــث زةمانثــک بآلوکرابثتــةوة کــة ناوچــةی  -۱

لة بـاکووری ذؤژهـةآلت بةشـثک     لة خؤرنشني و خارةزم دوورةدةسيت کاپادؤکيية

  .بووبن لة قةصةمذةوی ژثر دةسةآليت ئيمپراتؤريي هةخامةنشی

لـةم ذؤژمثـرةدا جـةختی لةسـةر      ذچاوکرانی ذثبازی چةندخودايةيت کة -۲

لـة بةردةنووسـةکاين    راوة،کراوةتةوة و ئةهوورامةزداش بة خودای سةرةکي دانـد 

ــووش ــادا داري ــةزدا   و خةشايارش ــةوة و ي ــی نةداوةت ــةنيا  ينذةنگ ــة ت  تاقان

 هةصکةندراوة، دووهةم بةآلم کاتثک ئةم بةردةنووسةی ئةردةشثری ؛ئةهوورامةزداية

کثشاوة و وةکوو لـة درثـژةی    دا سةر بارگای مريی ذةويت چةندخودايةيت باصی بة

لة قالبی  باسةکةدا ذوون دةبثتةوة، دةستةواژة کؤنةکان سةبارةت بة ئةهوورامةزدا

  خؤ دةگرن. و ئاناهيتاش لة راتخؤيان دةنوثنن و ناوی مي داوشةی ديکة

 ئثران بؤ قؤناخةکاين نثوةذاسيت مثژووي ةم ذؤژمثرة سةرةتائةگةرچی ئ -۳

ـ  زاراوةی و  ديارةپثوة ناوچةيانةیذثکخراوة و گةلثک گثذانةوةی  ، اييکاپادؤکيي

                                                            

1-E.Bickerman, "The Zoroastrian calendar", ArOr XXXV (1967), pp. 197-207: 

M. Boyce, "On the calendar of Zoroastrian feasts" BSOAS XXXIII (1970), 
pp.513-39.  
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ي تثدا ذةچاو کراوة، بـةآلم نـاوی   يپارسيي نثوةذاست، پاريت، سؤغدی و خارةزم

ی ئةم گثذانةوانةدا هةر لةسةر دابـی کـؤين ئثـراين    مانگةکان و ذؤژةکان لة تةواو

ــةردةمي       ــة س ــةيي ل ــةی ناوچ ــةم زاراوان ــث ئ ــارة دةب ــراون و وادي ــار ک تؤم

نـاوي   بـؤ وثنـة  برةويان ئةستاندبث و جثی خؤيـان گرتبـث.    دا هةخامةنشييةکان

 »δišči« دا بـة  سؤغدیو لة » یاد«دا بؤتة  لة پارسيي نثوةذاست» دادار«ذؤژمثرانةی 

نيشان داوة. ئةگـةر بـةوردی بـذوانني دةبيـنني کـة ذثـک دةچنـةوة سـةر         خؤی 

»dadvan«هةروةها  ؛دا»کارا«دؤخی  ی زماين ئثراين کؤن لةdad/θušab دؤخی  لة

ی سؤغدی، پامشاوةی وشـةی داکـووژاوة بـة    »i«داکووژاو بة داية. (وشةی  دانةپاص

»ah «يانةی ئةم وشـةية بـث کـة بـة      ةضثستاييو ناکرث پامشاوةی شثوازی ئ»ō «

[بؤ پةروةردگار] لة » دادار«دا وشةی  کةچی لة زماين پارسيي نثوةذاست ؛ بذاوةتةوة)

دا  پـارتيي نثسـايي  هةروةها لة ساصنامةی تؤمار کراوة. » əsfrīnənē«دا بة  سؤغدی

 ی»گـائووش «کة ذةنگدانةوةی دؤخـی دانةپاصـي   نووسراوة » گؤش«بة » ذؤژی گا«

کـة وةکـوو    ،»گا«دا بؤ  زمانی ئثرانی کةوناراية. وةکوو ديارة وشةی باو لة پارتی

ة. با بچينة سةر منوويةکي تر: ناوي مانگی »وگا«پةهلةوی زمانثکي برةودار بووة، 

کة بةئاشکرا پامشاوةی شـثوازی  » سؤندارا« دا بؤتة کاپادؤکييةي  خواژنی زةوی لة

لـة  » isfandurmuδ«ئـةم وشـةية:   ». ارامةيتسضانتا ئ«دةربذيين پارسيي کؤنة: 

نووسراوة و » ند ئارمائييتةسپ« و لة ئةضثستادا بة» ئثسفةند«ئةمذؤدا بؤتة  فارسی

  چةند شثوةی ديکةشی لثکةوتؤتةوة.

) کؤمةصثک زانياريي باوةذپثکراومان سـةبارةت  ۱۳۱(کتثبی يةکةم،  هثرؤدؤت

دةخاتة بةردةسـيت.   يةکةم ذؤژگاری حکوومةيت ئةردةشثری بة دينی ئثرانييةکانی

ئةو دةصث ئثراين پةيکةر و پةرسـتگا بـؤ يةزدانـةکان سـاز ناکـةن و بـة کـارثکي        

تثبينييةکاين پتری هثـرؤدؤت کـة دةصـث دينـی      .گاصتةجاذانة و گةوجانةی دةزانن

ئاوری نةکووژاوة و بةشينةوةی نةزرينةی شةرابی تثدا نةبووة،  ئثراين، ئاورگا،
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ـ ـبؤچوونثکی هةصةية و دةگةذثتةوة سةر ئةم ذوانگةي ـ ـةی ک ـ ـة ل ـ ـة جث ؤی ـی خ

» پةرستانة سروشت«هةصکثشراوة و ديين ئثرانييةکانی بة  شوو لث ترازاوة و زؤری

ئيزةدی تةواوي ئامسانـةکانيان پةسـن   لةسةر پؤپةی چياکان  داناوة. ئثرانييةکان

ــث   ــی دةص ــرؤدؤت پث ــة هث ــووس«دةدا، ک ــدةچث مةبةســيت نووســةر ». زثئ واوث

بث. هثرؤدؤت باسی پةرستين کؤمةصثک يةزداين تر دةکا کـة بـريتني    ئةهوورامةزدا

وان: هوضةر [هـؤر =  با. ئةمانة بة زجنرية ئا و  لة: خؤر، مانگ، زةوی، ئاگر، ئاو

) [زةوي]. ئاتةر [ئاگر]، ئاپام نةپات ئثسفةندتی (ة[مانگ]، سضانتا ئارام  ماه خؤر]،

نـاکرث  هـةبووين ئـةم يةزدانانـة،     سـةرةذای ئةمـةش  [با].  [ئاو] و ضاتة / ضايوو

کةچی هثرؤدؤت دةصث ئةم  پةرستووة؛کة ئثرانييةکان سروشتيان  بن مةنيشانةی ئة

پةرسـتراون و دواتـر خواژنـةی     ی لة اليـةن ئثرانييةکانـةوة  بةديهاتانةی سروشت

ئةم ئيزةدة  تؤدابی پةرستين بؤ داخرا، بة بذواي هثرؤد ١ية»ئوورانيا«ئامساين کة 

) و عةرةبان (ئاشوورييان و لة بريوباوةذي سامييةکان» ئافرؤديت«هاوتاية لةگةص 

  وةرگرياوة.

  هةصـة   بـة  تثداية، بةآلم هثـرؤدؤت  گومان لثرةدا ئاماژةيةکي بؤ ئاناهيتا بث

لثـداونثکی چذوپـذ و ئاوةزمةندانـةی لـةم بابةتـةوة       . گثرشثضيچپثی دةصث ميترا

ميترا يـان   -ئةهوورا  هثرؤدؤت بيستبووی کة خودای سةرةکيي ئثرانخستؤتةذوو. 

 دانا و وای لثکدايةوة کة ئةهووراية. ئةهوورای بة خودايةکي وةکوو زثئووس -ميترا 

ناوةی بردةوة سةر ئيزةدی گةورة ميترا دةبث هاوسةری ئةهوورا بث، هةر بؤية ئةم 

بيستبوو. هةر چؤنثک بث ئةم بذگةية بة بةصـگةيةکي گرينـگ   شتثکي دةربارةی  کة

  دادةندرث لةسةر ئاناهيتا و ميترا.

                                                            

 لثرةدا قةت قسةيةکي ئاوای نـةکردووة، بةصـکوو ذاستةوذاسـت باسـی ميتـرا      هثرؤدؤت -١
). بةداخةوة ئةم بذگةية لـة دةقـی وةرگثـذاوة فارسـييةکةی     ۱۳۱) دةکا (کتثبی يةکةم، (مثهر

 م. -دةرهاويژراوة (!؟) دا بةرهةمي هثرؤدؤت
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) تـةنيا دوو کورتـة بةردةنووسـي لـة پـاش      ۴۰۵-۴۲۴داريووشي دووهـةم ( 

لةگـةص   هيـوادارم کـة ئةهوورامـةزدا   «بةجثماوة کة يةکيان ئةم ذستةيةی تثدايـة:  

ــارث  ــة مبپ ــزةداين ديک ــةکةی» زث...ئي ــة:  ذستةواص ــر ئاواي ــيت «ت ــةر ويس لةس

 دووهـةم  ةش سةبارةت بة ئةردةشثریمانگومان کؤمةصثک بةصگة بث». ئةهوورامةزدا

) بة دةستةوةن. ئةم ذستةية لـة  ۳۳۸ - ۳۵۹( ) لةگةص ئةردةشثری سثهةم۳۵۹ - ۴۰۵(

ــکةندراوة:  زمــان  ــةوة نووســراوةتةوة و هةص ــة ويســتی «ئةردةشــثری دووهةم ب

ئةهوورامةزدا من بوومة پادشا... ئةهوورامةزدا پادشايةتيي باربوو کردم. هيـوادارم  

بـةآلم ئةگـةر ورد دةبينـةوة بؤمـان      ؛)C، (هةمـةدان » ئةهوورامةزدا مبپـارثزث... 

) دوو وشـةی   A،م پادشـايةدا (شـووش  دةردةکةوث کة هةر لة بةردةنووسثکي ئـة 

کـةچی لـة    ،و ميتـرا  ئةهوورامةزدا، ئاناهيتـا ، دراونة پاص »بپارثزث«و » ويست«

ة. لـة تاقـة   »پاراسـنت «ميترا بـة تـةنيايي بکـةری    دا »Bهةمةدان، «بةردةنووسی 

ـ    دا بةردةنووسثکي بةجثماوي ئةردةشثری سـثهةم  ةوة ـئةهوورامـةزدا و ميتـرا پثک

  ن.»پاراسنت«بکةری 

پةرستنی ئيزةدان هةم بؤ خةصک و هةم خودايان بة کارثکي پثويست دادةندرا. 

ةنيا قازانج و بةرژةوةنديي تـاک و کـؤ و   ـةر تـ، نةک هپةسن و نوثژ و پاذانةوة

بـاش و  انيشی دةدا کـة ئـةرکی   ی دةپاراست، بةصکوو هاين يةزدانةکيماکی و ميناک

وذثي خؤيان ذاپةذثنن و هثزة ئةهرميةنييةکاين خؤ تثهةصقوتثن لة کاروباری  بةجث

دا خبةنة ژثر دةسةآلت و چاوةدثرييانةوة. تةنانةت يةزدانـةکانيش ئةگـةر    جيهان

بايةوة و بةپثی پثويست پةسن نةدرابان، دةکةوتنـة گلـة و   االيةکي وايان لث نةکر

کة گلةيي دةکا  دا مثهر»مثهريةشت«لة  بؤ وثنةيان بة يةکتر دةبرد.  رةييگازندة و ئث

ذووی  ) کة۵۶-۵۴لة نوثژدا هثندةی يةزدانةکانی تر ناوي ئةو ناهثنن. لةم يةشتةدا (

و  پةسـن ئةی ئاکارچـاک، خةصـک لـة جةنگـةی     «نووسراوة:  لة ئةهوورامةزداية

ئةگةر  ؛ ةوةندةی ناوي ئيزةدةکانی ديکة دثنن، ئةوةندة باسی من ناکةنپاذانةوةدا ئ
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ـ   و تاريفـامت، بـة    نبثتوو خةصک لة نوثژدا ئةوةندةی ئيزةدانی ديکة بکةونـة پةس

» دا گوزوگوومةت دةگةمة هانايـان.  م لة جةنگةی خؤیوةبذانة شنگدار و بثذژياين پ

، ئاوةکـان،  ةهوورامـةزدا ش بـةرةذووی ئ »اتيشتريي«وةکوو باسی کراوة ئيزةدی 

ذووةکان و دينی مةزداپةرسيت دةکةوثتة گلة و سکاآل و دةيهةوث کة کؤمةآلنی خةصک 

پةسين بدةن هةتاکوو هثزی تثبـزث و توانـا و   دا   وةکوو تثکذای ئيزةدان لة نوثژان

ـ   ۱۰کثـو و   ۱۰سةر گا،  ۱۰سةر وشتر،  ۱۰سةر ئةسپ،  ۱۰ بذشتی ياوي ذووبـاری ش

ی ويشکةساصـي  »ئاپائووشـا «ئاژوانی وةبةربث، بـؤ ئـةوةی بتوانـث دثـوی      گةمث

ببةزثنث. ئةوسا خودي ئةهوورامةزدا دةکةوثتة پةسن و تاريفايت و [هثزی پثويستی 

بـةرةودوا). ذةنگـة بکـرث پثداويسـتييةکانی      ۲۳، بذگـةی  ۸وةبةردةنی] (يةشـيت  

ـ ۱۰پاژی «ودةستووری کؤين دينداری لة  داب دا خبةينـة بـةرچاوان کـة    »۶ةی ی بذگ

هؤمي شريتثکةص،  بةرثسمة (بةرسوم)،بريتني لة: پةخشاندنی شةراب (زةئؤسرة)، 

پــاراوی و قســةی  ذاوثــژی، دةم زمــاين زانــايي، بريوبؤچــوونی چــاک، خــؤش

ئةفسووناوی. ئةو نةزرينانةی دادةبةشران بريتی بوون لة: کولثرةناسکة، هـةنار  

يي ذةنگاوذةنگ و چةند سةر ئاژةصثک. ئـةو نةزرينـة   يان ميوةی ديکة، خواردةمةن

شالوکانةی دةکرانة خثر، دةکرا بريتی بـث لـة شـةراب، کـة لـة بةصـگةنامةکاين       

وذةسـم و کؤبوونـةوةی    ، زؤری باس کـراوة. لـة سـةرةتادا ذث   جةمشيددا تةختی

جةنگةيـةکي    ة لـة گةورةی دينی لة اليةن پادشايانةوة بةذثوة دةچـوو. ئـةم کـار   

دا دةکرا و لـة کـايت پةسـن و پاذانـةوةدا گـا و ئةسـپثکي        تاووساو و پةنا ئاوثک

گـای  «واتـة   ،»گاوسـپةند «زؤروزةوةنديان دةکردنة قورباين، کة پثيـان دةگـوت   

دا دةچثتـةوة سـةر    لة زماين ئثستای فارسـی » گووسپةند«ذيشةی وشةي ». پريؤز

ةر کرابنة قوربانی. هةصبژاردنی قوربانييةکة ذةنگة بزن و مريشکيش ه». گاوسپةند«

ةکـة. هةصـبةت   داب و نةريتوذةسـم و   سةر خودی ئيزةد و شـثوةی ذث  ة دةگةذايةو

  سامانةکةی بوو.و  يشنتودةسذکةريش تثبةستةی  ي قوربانیيدآلواي
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ـ ئاور و ئاويش هةموو ذؤژثک خثريان بؤ دةبةخشرايةوة. چةورايي و پ وی ي

و خؤراکي گيا بؤ ئاو دةکرانة خثر. مثژووی پةسنی ئاگردان ئاگر و شري  ئاژةآلن بؤ

ماص زيندوو بووبا، دةبـوو   دةگةذثتةوة بؤ سةردةمی هيندوئورووپايي. هةتا خاوةن

ئاگردان نةبذث. وايانـدةزاين کـة ئـاور وزةی ژيـاين تـةواوي تـوخم و        ئاوری لة

، ئاورگـا يـان   دا هةخامةنشـييةکان ماکةکاين جيهانة. وثناچث کـة لـة ذؤژگـاری    

پثشـةواياين ديـين    وذةمسـة گرينگانـةی کـة    يةکثک لـةو داب  ١پةرستگا هةبووبن.

ـ    بةذثوةيان دةبرد، يةسناخوانی بوو کـة بـة   ةرمةباو ـپةسـن و پاذانةوةيـةکی گ

 دا کـة لـة سـةردةمی هةخامةنشـييةکان     دادةندرا و خؤشاوي هؤمی تثدا دةخوراوة

وة. هؤميـان دةکوتـا و پاشـان ديانپـاآلوت و     يـة دةخوال هثشتا سةری مرؤضـی پـث  

وذةمســة، نــوثژثکي درثــژی تثــدا دةکــرا و  انگثذا و دةخورايــةوة. ئــةم ذثـدةيــ

يشی تثدا دةخوثندرايةوة. هةموو شةووذؤژثک پثـنج جـاری   ـلؤرانةوةکاين گاهان

 ؛ئثوارة -۳ ؛نيوةذؤ -۲ ؛»نی هؤمجةنگةی کوتا«بةياين  بةری -۱ـرا: ثدا دةکـنوثژ ت

  وةشةو هةتا کازيوةی بةيانی.ـني -۵ ؛شةو -۴

  موغةکان و دةوری موغان
 ) موغةکان وةک شةشةمني و دوايني تريةی مادان۱۰۱(کتثبی يةکةم،  هثرؤدؤت

کردن لة الی ) دةنووسث کة قورباين ۱۳۲جثگايةکی ديکةدا (کتثبی يةکةم،   دادةنث. لة

مةگني موغثکي لث بث و دةست بکا بـة خوثندنـةوةی    کارثکي ناشياوة، ئثرانييةکان

سروودی پةسن و پةرستين ئيزةدی و توخم و تؤرةمـةی ئيـزةدان بةرثتـةوة سـةر     

ئثرانييةکان بؤ ناشتين «) دةصث: I،۱۴۰يةکتر و پثيان هةآلبصث. لة جثگايةکی ديکةدا (

دا دةذؤن کة نةهثنيية و لة تةرکثن باسی ناکةن. ئةوان  بة شوثن دابثکي کؤن مردووان

دادةنا هةتا قةل و داص و سةگةل بيانکذووسـنةوة و  تةرمي مردووةکانيان لة دةرةوة 

                                                            

1-See in detail M.Boyce, "On the Zoroastrian temple cult of fire", JAOS XCV 

(1975), pp. 454- 65. 
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لثم سوورة کة ئةمة دابـی موغانـة، چونکـة خـؤ کارةکـةيان      دواتر بيانشارنةوة. 

ن خؤيان لة کوشتنی سةگ و مرؤض ناشاردرثتةوة و هةر بؤخؤيان دةيکةن. موغةکا

 يان بة دةپاراست، بةآلم بوونةوةراين ديکةيان بة دةسيت خؤيان دةکوشنت و بةزةيي

  .»و پثيان لةسةر دادةگرت...  تدا نةدةها خشؤک و فذؤک و مار و مثرووش

مةصة زانيارييةی مثژوونووسانی يؤنـاين لةگـةص نثـوةرؤکي    ؤکاتثک ئةم ک

پـاص يـةکتر، ئـةم ئاکـام و دميةنـةمان دثتـة بـةرچاو:        ژثدةراين ئثراين خبةينة 

دا موغانيش بريتی بـوون   ذاسيت دا، لة لة نثو عيربيةکان» الويان«وو چينی هةروةک

ی پثشةواياين دينييـان لـه نثـو ئـةوان و     ورو دة لة چينثکي کؤمةآليةتيي مادةکان

ان سواری يتواني ا. پاش ئةوةی هةخامةنشييةکاندا دةگثذ بةرفةرمانيان یپارسةکان

دا بثنن و باصی ذؤژاوايان لث بگـرن،   سةری شانی مادةکان بن و دوولينگةيان بة ملی

موغان ذانةوةستان و دةستيان لة کار و ئةرکي خؤيان هةصنةگرت. ئثمة ئةم خاصةمان 

صکذاندووة کة دةصث موغان لة دةوری فةرمانذةواياين هة لة نووسينةکاين هثرؤدؤت

جةمشيدن   هاآلبوون و لةمةش گرينگتر بةصگةنامة عيالمييةکانی تةختی هةخامةنشی

 ي هةخامةنشی ملی بـؤ ـکة ئةم مةبةستة دةسةملثنن. پاش ئةوةی بارگای دةسةآلت

ـ ـموغـةکان کـة هـةتا ئثسـتا ل     دينی زةردةشيت ذاکثشا، ةر ذةوت و ذثبـازی  ـةس

ـ  وونة پةرسـتندةی  ـپةرستين چةندئيزةدی دةذؤيشنت، بةرةو ئةو بارة اليان دا و ب

ـ    ئةهوورامةزدا و بريوبـاوةذي  ـو بةرةبةرة ذاسپاردةکاين زةردةشـتيان هثنايـة نث

زايينةوة بةرةودوا،  لة سةدةی چوارةمی پثش هةر بؤيةخؤيان و گوتيان لة خؤمانة. 

  ». زةردةشيت موغ«ژثدةراين يؤناين دةنووسن 

و بؤ يةکـةم   ١دا خؤی نيشان داوة کاردانةوةی ذوانگةی موغان لة ضةنديداديش

کـة بـريتني لـة    جار لة ئةضثستادا تووشی چةند پرس و بابةتثکي [نوثباو] دةبني: 
                                                            

تةنيا جارثـک لـة    maguدا باسی موغان نةکراوة. وشةي »ضةنديداد«ئةوةی ئاشکراية لة  -١
، واتة ئةوةی ماگوو (موغ) Magu-tišئةضثستادا هاتووة و ئةم دةستةواژةيةی پث ساز کراوة 

 ← بة شثوةيةکي شياو سةملاندوويةيت کة ئةم وشةية ئامـاژة  خةساربار دةکا. بثنضثنيست
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و  وذةمسي تايبةتی ئـةم کـارة   هثنانی ذث دانانی تةرمی مردووان لة دةرةوة و بةجث

دةکةونة سةگئازاری و کثشاين خاشةی کة بذينةوةی سزا بؤ ئةو کةسانةی  هةروةها

 شايانی باسةخشؤک و فذؤک و جذوجانةوةران، بةتايبةتی کوشتين مار و مريوو. 

دا مردوويان لـة دةرةوة دانـةدةنان و دةيانشـاردنةوة.     دينی زةردةشيت بیکة لة دا

ةرةتا تةرمی مردووکانيـان لـة مثـو وةردةپـثچن و     دةصث پارسييةکان س هثرؤدؤت

هةر بـؤ پادشـايان   دا  پثش  مردوو لةدةيانثژن. ذةنگة ئةم شثوة شاردنةوةی پاشان 

ذةچاو کرابث. ئةو بةصگة و شانيکانةی کة سةبارةتن بة ناشتين پادشايان و کةساين 

پـةرةی   ديکةش، دةريدةخةن کة داناين مردوو لة شوثين سةرئاواصة، وةکوو دابثک

  نةگرتبوو.

بوون و دواتر چوونة سةر دينی زةردةشيت و  الی واية موغةکان ماد گثرشثضيچ

لة  ذاکثش دةکا و دةصث ذيشةی ناوي زةردةشت ئاماژة بة خاصثکی سةرنجلةم بوارةدا 

 ييدبؤ سةر زمـانی مـا   دا دةگةذثتةوة پارسيی نثوةذاست (پةهلةوی) و فارسيی نوث 

ـ    ؤن و پةيوةنديي بة پارسيي کةونارا و ئةضثسـتايي ـک ةم ذيشـةية  ـيـةوة نييـة. ئ

دا دينی زةردةشيت لـة مـاد خـؤی داذشـتووة و      ية و لة ذاستی»ئووشترة -زةرةت «

  سةبارةتة بة سةردةمی دواتر. 

يي و بذشيت موغان سةرلةنوث کة قسةذؤيشتوو پثی واية هةروةها گثرشثضيچ

 وةبـرةو دا  ةوة ئارا و لة نثو دينداراين زةردةشتینئيزةداين کؤن و کةونارای هثناو

کةوتوونةوة و قبووص کراون. هةروابثتةوة نووسةر بابةتثکي دةکةوثتة بةرچاو کـة  

لـة  » ةرةسـتوو ئ«، کـة  هةرای نثوان ئةنگرةمينوو (ئةهرميةن) و ئةهوورامةزدايـة 

                                                                                                                                                  

). ئةگـةر  ۱۱، ل ۱۹۳۸، نيية بؤ سـةر موغـان (موغـان لـة ئثـراين کـةونارادا، پـاريس       →
لةسةر دةقثکی ئةضثستا بسةملثنني، دةکـرث بصـثني   » ئثچ. دةبليوو. بثيلی«خوثندنةوةکةی 

  تةنيا جارثک لة ئةضثستادا بةتةنيا و بةبث لثکدران هاتووة. بذ: Magu وشةي 
M.Boyce and. I Gershevitch (eds), W.B.Hennig, Memotial Volume (London, 
1970), pp.33- 4. 
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دا ئةم بؤچوونة دةداتة پاص موغان و دةصث »سةبارةت بة فةلسةفة«بذگةيةکی کتثبی 

وشوثنی دينی، بةآلم وةکوو  ةالنةی زةردةشيت کةوتنة ساکارکردنةوةی ذثجئةم سةر

ديارة بـةپثی ذاسـپاردة ذةسـةنةکاين زةردةشـيت، ئـةنگرةمينوو لـة بةرامبـةر        

بوو بـة   دا قيوة. ئةم ساکارکردنةوةية لة سةردةمی ساسانييةکانسپةندمينوودا چة

  ١پثوةر و باوةذثکي بنةمايي.

بةگوثرةی  سةبارةت بة هؤز و تريةکانی ماد واوثدةچث کة پثرسيت هثرؤدؤت

ووری فارسـةوة  شابوونيان ذثکخراوة و لة داوثنی هةرة خوارةوة، واتة ب نيشتةجث

کة ئازةرباجيانة دةبذثتةوة. ناوي کؤنی ئةم  دةست پثدةکا و لة باکووريترين ناوچة

مثـديا ئاترؤپاتثنـث [ئاترؤپـاتني]، لـة     «پثيان دةگـوت   هةرمثة کة يؤنانييةکان

شـوثين ذاگـرتن و   «واتـة   ،»ئاتراپات (ئـاک) ئـةنا  «و دةبثتة ة »الن موغ«دا  ذاستی

دا کاری سةرةکيي موغان پةيوةسـت   واوثدةچث کة لة پثش». استين ئآگری پريؤزپار

دا.  ، وةکوو ميتراپةرستی لة ذؤمواتة پةرستنی ميترا، بووبث بة ئايينی نازةردةشيت

و گورجستان و وثدةچث لـة   ئةم ذثبازة هةتا ماوةيةکي دوورودرثژ لة ئةرمةنستان

 ٢دا وةبـةرچاو دث. »ضـةنديداد «کة هثندثک نيشانةی لـة   ،ش پارثزرابث»ائؤسثتي«

ـ موغان دوای پةژراندين دينی زةردةشيت، ئاترؤپـاتينی سـةرزةوی خ   ؤيان بـة  ــ

ـ    شوثنی لـة دايـک   ـ دان تـبـوونی زةردةش ـ ا و ئــ ـ ــ ةريتة لـة سـةردةمی   ـةم ن

  دا ذةچاو کرا. شـانيـساسانييةک

***  

  

  
                                                            

  :بة مةبةسيت خوثندنةوةيةکي تةواوتر لةم بارةدا بذواننة وتاری گثرشثضيچ -١
"Zoroaster’s own contribution" 
2-Cf. my observations in Hinnells (ed.), Mithraic Studies II, pp. 415 - 19, 421-

43, and those of A.D.H.Bivar in op. cit. II,pp.287-8, I. Gershevitch in op. cit. 
I,pp. 355-7.op.cit. II,pp. 85-8, and Chapter 13,p.661;n.I. 



 
 



 
 

  

  

  

  

  11 شي هب
  

  دا زمانی ئارامی لة ئيمپراتؤريي هةخامةنشی
  

دا  يي هةخامةنشیبة چاکی بؤمان ذوون بؤتةوة کة لة سةرانسةری ئيمپراتؤر

لـة  باو بووة و لثرةدا زؤر بةوردی دةخيةينة بةرباس. دةستةيةک زمانی ئارامی لة

ةصوثست و تةشةنة و تنةوةی زمانی ئارامی دةگةذثتةوة بؤ سةر ه  زانايان پثيان واية

بـةآلم   ١و پاشان جثنشينةکانی پتريان پةرة پثداوة، يةکةم هةنگاوةکانی داريووشی

ئةم ديد و بؤچوونة کارثکي وای کـردووة کـة دةوری گرينگـی زمـانی ئـارامی لـة       

آنـةدا  ي لـةم دوايـي  ٢نةکرثتةوة. و الی لث ثسةردةمانی پثشووتردا وةبةرچاو نةگري

واديارة دةبث سةر بة سةدةکاين نؤهـةم و   ةتةتةصةيةک بة زماين ئاراميي بةرايي ک

 ي سـووريا »ووربخـا «ي نيزيکـی  »فةخارييـة  تـةل «بـث لـة    زايـني  پـثش دةهةمي 

ماوةی سةدةکاين وبآلو بوون، بةآلم لة  بةصگةکان پرش دا لة سةرةتا ٣دؤزراوةتةوة.

                                                            

1-Schaeder, Iranisch Beiträge 1,1-14. 

2-Ginsberg, Aramaic Dialect Problems [I] and (II), Rosenthal, Die 

aramäistische Forschung, 70,  Bowman, "Arameans, Lewy, Problems". 
ئاشـووری شـةقص    ئةمة لة پشت بةردةگؤذثک دؤزراوةتـةوة کـة ذووکارةکـةی بـة نـوث      -٣

  ، ذاپؤرتثکي سةرةتاييی لةسةر نووسيوة:»عةلی ئةبووعاسف«کراوة.
"Die Statue des HDYS’ Y, könig von Guzana", MDOG CXIII (1981),3122. 

  ئةوةندةی پثويست بث، دةقی بةردةنووسةکانی ئارامی لثرةوة ذاگوثزراون:
  « Donner Röllig,  KAI  » . 
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دا، ژمارةی تةتةصـة و بةردةنووسـةکانی ئـارامي لـة      نيزاي نؤيةم و هةشتةمي پثش

  ). KAI.15-201;4-222;232سووريا و وآلتانی دراوسثی هةوراز چوون (

هةر کةسـثک چـاو بـةم کةرةسـة و ژثـدةرة بةردةسـتانةدا بگثـذث، بـؤی         

. کـارپثکران  ١دةردةکةوث کة زماين ئارامی جياوازی شثوةزار و ئاخاوتين تثدا بووة

لة ذووی نامةکانی  دا، و سةردةماين بةرايي می لة ئيمپراتؤريي ئاشووربة زمانی ئارا

قةصةمداران و بةصگةنامةکانی سةر بة سةردةمی بةرلة هاتنة سةر دةسةآليت  و میئارا

دا ذاکثشـانی بةرةبـةرةی    ذوون دةبثتـةوة. لـة ذاسـيت    زجنريةی مريانی سـارگؤن 

نشينةوة، شوثنی لةسةر روةرانی زمانی ئارامی لة باصی خؤژمارةيةکی زؤری ئاخث

پثکهاتةی دةزگا و ديواين ئيمپراتؤريي ئاشوور داناوة . لة نثو دميةنی قةصةمکثش و 

ي سـثهةم  »تيگالت پيلسـةر «نةخش و نيگارة دابذاو و هةصکةنداراوةکانی سةردةمي 

بـة   نووسـيان  دةسـتةيةک پث نووسندة خؤيـان دةنـوثنن.    دوو دةستة، داودواةبةر

بة زمـانی ئـارامی و    نو لةسةر چةرم يان پاپريووس سةرقاصي نووسين يةدةستةوة

بة  نپثية و لةسةر تةتةصةی قوذين يان مثوين خةريک يان ی ديکة قةصةمي ئاسنانئةو

  ٢.ندةنووس زمانی ئةکةدی

ي »هـار نا -ئارام «دا کة لة ناوچةی  شثوةزاری دووچؤمانی لة زمانی ئارامی

ــورات      ــاری ف ــةر ذووب ــاليخ لةس ــابوور] و ب ــابوور [خ ــةناری ه ــةی ک ، قس

 لةسـةر ئـارامی دةردةخـا. ئـةم شـثوةزارة       دانانی زمانی ئاشووری شوثن پثکراوة،

تر و بـة  کانی  و شوثنة» ريلیسينز«واتة  ،وپؤی هاويشتؤتة باکووری سووريا پةل

 KAIی بگرثتـةوة ( يشثوةيةکی کـاتی توانيويـةتی جثـی شـثوةزارةکانی خـؤجث     

). نووسني بة ئارامی لةسةر مؤران، سةنگی تـةرازوو، گؤزةصـة،   KAI225-6و216

ةوة »منروود«وپةالنة لة ناوچةی  پياصة و کاسةی مةفرةق خؤی دةنوثنث و ئةم کةل
                                                            

1-Cf. Greenfield, "The Dialects of Ancient Aramaic." 

2-Cf. Driver, Semitic Writing, pp. 16-17, 225-8;D.Wiseman, "Assyrian writing- 

boards", Iraq XVII (1955), 3-13; Malamat, "The Aramaeans." 
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کؤمةصثک پسوولةی نووسراو بة زمانی ئارامی  ١ة.دؤزراونةو لوذستاندةگاتة هةتا 

خةتی بزماری لةسةر تةتةصةی قوذين و کؤمةصثک بةصگةنامةی ئارامی ديکـةش کـة   

هةر لةسةر ئةم جؤرة تةتةآلنة نووسراون و هثشتا بـآلو نةکراونـةوة، لـة چةنـد     

ـ  ـ  ثراقـجثگايةکی سووريا و ع ـ  .٢ةوةـدؤزراون ـ ـدةوری زم ـ ی وةکارامـانی ئ وو ــ

لة پةيوةنـديي سياسـيی ئـةم ذؤژگـارةدا دةوری     ) lingua franca( »وکؤثنزماين «

داخوازی  -۱گثذاوة و چةندين سةرچاوة ئةم مةبةستةيان سةملاندووة کة بريتني لة: 

کة ويستوويةتی نامةکان بؤ پادشا بة زمـانی  » ئوور«بةرپرسثکي پايةبةرزی شاری 

ئاماژة بة بةصگةنامةيةکي مؤرکراوی بة ئارامی نووسراو، کة  -۲ .٣ئارامی بنووسرثن

ذاپؤرتثک سـةبارةت بـة سـةردةمي     -۳. ٤ةوة نثردراوة بؤ شای ئاشوور»سوور«لة 

وگؤی سةرکردةيةکی ئاشووری و سةرؤکي  دةربارةی گوفت پ.ز)ی ۷۰۱» (ناخريبثس«

، کـة کـابرای   لة پـةنا شـوورةی شـاری ئوورشـةليم     دةزگا و ديوانی يةهووديية

وثژةکةيان با بة زمانی ئارامی بث نـةک عيـربی (دووهـةم    و داوا دةکا وت جوولةکة

ـ ـاهـادشـپ ـ ۳۷-۱۳، ۱۸ةشی ـان، ب ـ   ـ؛ کتثب ، ۳۶ةشی ـی ئةشـعيای پثغةمبـةر، ب

  ).۲۲-۲۱ئايةتی 

                                                            

  نووسراوةکانی بذواننة: سةبارةت بةم شثوةزارة و پث -١
Kaufman,Akkadian Influences on Aramaic, 8-9, and Navesh,The 
AramaicScript,10-14 
2-Cf.A.R.Millard, Some Aramic epigraphs, Iraq XXXIV (1972) 131-8, 

P.Bordreuil, "Une tabiette araméene inédited", Semitica XXIII (1973), 95- 102; 
Lipinski, Studies I; Idem "Textes Jairidiques et économiques araméens", A Ant 
ASH XXII (1974), 373-84; H.Freydank, "Eine aramäische Urkunde aus Assur", 
in Altorientalische Forschungen II (Berlin, 1975), 133-5 (Schriften zur 
Geschichte und Kultur des Alten Orients); fom the Neo. Babylonian period is 
the tablet published by A.Caquot, "Une inscription araméenne d’époque 
assyriennc", in A.Caquot and M.Philonenko (eds), Hommaes à André Dupont - 
Sommer (paris, 1971), 9-16. 
3-M.Dietrich, WO IV (1967), 87 - 90. 

4-H.W.F. Saggs, "The Nimrud Letters", Iraq XVII (1955), 130, no.13 
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 نثردرابوويه کة لة بابلةوة ی نووسه رده بهارامی لةسةر ئةو نووسران بة زمانی ئ -۴

هةواصــي گريانــی ئــةو کؤيلــة  نووســه رده بــه). لةســةر ئــةم KAI233( ئاشــوور

کة بـة   قه و کؤنترين دههةوسارپساوة ذاکردووانة بؤ حکوومةتی ئاشوور نووسراوة 

 يني فـرةزا »ئةحيقـةر «هةر لةم ذؤژگـارةدا   .ةزمانی ئاراميي ذؤژهةآليت نووسراو

ـ   » ذاوثژکـار « واتة ،»ئووممانوو«ئارامی دةگاتة پلةی  ناخريب و ثو لـة بارگـای س

دا کؤمةصـثک پةنـد و    ن دادةمةزرث. لة ساآلنی سةرةتای سةدةی بيستةمؤسارحاديئ

ص ئـةم پيـاوة زانايـة و بـة     پـا دؤزراونةوة کة دراونة  مةتةص لة ئثلثفانتينی ميسر

نووسراون. کاتثک ئيمپراتؤريي ئاشـوور لثکهةصوةشـا و   » دووچؤماين«شثوةزاری 

نووسني بة خةتی بزماری لة ذؤژاوا چةتی تثکةوت و ذاوةستا. زؤر  پ.ز)ی ۶۱۱داذما (

ابن و نووسـر  دؤزراونـةوة لـة بابـل   » نـثرياب «وثدةچث ئةو نووسراوانةی کة لـة  

  .١لةگةص خؤيان هثنابيانن» ريابثن«دوورخراوةکانی گةذاوة بؤ 

، زياتر و بةربآلوترة. او ئاشوورچلة دانانی زمانی ئارامی لةسةر بابل شوثن

لـة زةمـانی    بـابلی و بـابليي پاشـينی ئةکـةدی     زاراوةی نوث کئةگةرچی کؤمةصث

وومةتی زجنريةی مريانی ئةکةدی هةتا سةردةمی دةسةآليت ئةشـکةنييةکان لـة   حک

بابل، گةلثک بةصگةنامةيان پث نووسراوة، بةآلم گومانی تثدا نيية کـة بـةکردةوة   

. ٢کـراوة  ناوچةکانی دراوسـث و هاوسـنوور، قسـةی پـث     لةزمانی ئارامی لةوث و 

مي بة هثز و بذشـتةوة کـاری   بابلی و بابليي پاشني دةريدةخةن کة زمانی ئارا نوث

ئيمپراتـؤريي   کردؤتة سةر ذةوتی وشةسازی و ذستةسازی ئةوان. لةو قؤناخةدا کة

گرتةوة، زمانی ئارامی بة سةر باری کزی و  بابلی جثی ئيمپراتؤريي ئاشووری نوث
                                                            

1-See I. Eph’all, "The Western Minorities in Babylonia in the 6th- 5th centuries 

B.C". Orientalia XLVII (1978), 74-90 with noticn of Neirab, pp. 84-7. 
نووسني بة خةتی بزماری هةتا دةسپثکي سةدةی يةکةمي زايينی درثژةی هـةبوو. دؤعـا    -٢

دؤزراوةتةوة، بؤتـة بـاس و    يان جادوويةک کة بة زمانی ئارامی نووسراوة و لة ئوورووک
  بابةتی لثدوانی زانايان.

Cf. Koopmans, Aramäische Chrestomathie. no. 56. 
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دا نةکةوت. تةنانةت زؤريش وثدةچث کة زماين ئارامی پةلی هاويشـتبث   هةناوی بث

دوو  .بـابلی  بؤ ئةو ناوچانةی بةرةبةرة دةگريان و دةخرانة سةر ئيمپراتؤريي نـوث 

، »وکـؤ ثنزمانی «منوونةی کةلک وةرگريان لة زمانی ئارامی لةم قؤناخةدا وةکوو 

دؤزراوةتـةوة. ئـةم    ميسر سةققةرةیلة ناوچةی  کة» نؤنامةی ئاد« -۱بريتني لة: 

، دةوروبةری ة شارةکاين لثواری دةريا لة فةلةستنينامةية فةرمانذةوای يةکثک ل

ـ ـی پ.ز. ناردوويةتی بؤ فريعةون و بـة زم ۶۰۰ساصي  ـ ـان ـ ـارامي نـی ئ راوة ـووس

)KAI 266 .(۲-  دةسـةآلتيي خودايـانی بثگانـة.     سةبارةت بة بـث » ئثرميا«وتاری

 نی ئـارامی نووسـراوة (ئثرميـای   ئثرميا ذووی لة گـةالين بذوامةنـدة و بـة زمـا    

  ).۱۱ئايةتی  ،۱۰پثغةمبةر، بةشی 

بـابلی کةمـة و ئةوانـةی هـةن      نوثبةصگة و شانيکی سةبارةت بة سةردةمی 

 لةگةص  ،بريتني لةو تةتةآلنةی کة بة خةتی بزماری نووسراون و پشتيان واژؤ کراوة

م وةکوو ديارة کؤمةصثک نيشانة بة بةآل ؛کؤمةصثک مؤر و دةستوور بة زمانی ئارامی

دةستةوةن کة دةيسةملثنن بة شثوةيةکی بةربآلو تةختةدار و شفرةی مثوکراو لةگةص 

گـرياوة. هـةروةها لـة    وةر لـث چةرم و پاپريووسی لوولدراو بؤ نووسني کـةلکيان  

 -بة عيـربی مـةگيال    -دا چةند جارثک باسی ماگاالنؤی  بابلی دةسنووسةکاين نوث

دا  بابلی کراوی لةسةر نووسراو. لةم نووسينانةی نوث دةبثتة کةوصي خؤشکراوة کة 

واتة بةصگةنامة کراوة کة ذوون نيية لةسةر پاپريووس تؤمـار   ،»سيپرؤ«ئاماژة بة 

 ،يـانی بةصـگةنامةی چـةرمي    ،»شـيپريتؤ  کووش«کراون يان لةسةر چةرم، بةآلم 

ردا تووشی نـاوی قةصـةمدارثکي چـازاين    . لةم دةورانة و سةردةمانی دوات١هةبوون

کـة وةکـوو وةرگثـذ و پسـپؤذ ناوبـانگي دةنگـي       » سيپرؤ«ئارامي دةبني بة ناوی 

                                                            

1-Cf.W.v.Soden, AKKadisches Handwörterbuch (Wiesbaden, 1965-) s.v. and 

Wiseman, "Assyrian writing - boards", 12 - 13. 
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گومان شثوةزاری ئاراميي ذؤژهةآليت بة بةربآلوی قسـةی پثکـراوة و    . بث١داوةتةوة

هــةر ئــةم ذةوتــة درثــژةی کثشــاوة و کــارثکي وای کــردووة کــة لــة ســةردةمي 

  .٢بکرث ئارامي بة شثوةيةکی ذةمسي کاری پث شثوةزارةیئةم  دا، هةخامةنشی

زماين ذةمسيـي ئـارامي، ميسـرة.     سةرچاوةی سةرةکيي ئثمة سةبارةت بة

چةند وثنـة و   بؤ وثنةپاپريووسةکان، بةصگةنامةکاين چةرمني، بةردةنووسةکان (

ذةکان، )، بـةردةگؤ دميةنی نةخشثندراو لةسةر ديـواری گؤذخانـةی شـثخ فـةزل    

و ئةو دةقانةی کة نةخشثندرا  یصدراوؤسواصينةکان، کووتاصةکان، تةختةداری هةصک

لةسةر کؤمةصثک دةفری کانزايي نووسراون، هةموويان لة خيزةآلن و خؤصةپؤتةی 

 پارثزراون. هيچ گومانی تثدا نيية کة زؤربةی ئةوانةی دؤزراونةوة لة ميسر ميسردا

  و بريتني لة:٣ووسني نةخشثندراون بة ن

بةصگةنامةکاين دادوةری و بازرگانی، فةرمانةکانی حکوومةتی و ذةمسـي،  «

، کؤمةصثک نامةی سةر و شوثنةکاين تری ميسر داخوازنامة و نامةکاين ئثلثفانتني

چةند نامةيةک کة لة زمان کة لة هثرمؤپؤليس دؤزراونةوة،  بة بنةماصةيةکی ئارامی

وچؤص و جبةخانـةی   ديتراونةوة و هثشتا بآلو نةکراونةوة، پثرسيت چةک سةققةرة

 نانـةی لةسـةر ديـواری پةرسـتگايا    يو شتی لةم چةشـنة و ئـةو يادگاري   مثمفيس

                                                            

1-Lewy, "Problems", 188-200, treats this title in detail, cf. too v.Soden,op. cit., 

s.v sēpiru. 
2-Cf. kutscher, History of Aramaic Part I and idem, "Aramaic" in E.Y. 

Kutscher. Hebrew and Aramaic Studies (Jerusalem, 1977), 90-155. 
بــة مةبةســيت هثنانــة بةرباســی هــةموو اليةنــةکان و بابــةتثکي چذوپــذ و ناســيين  -٣

 Porten - Greenfield, Jews of Elephantine, Arameans ofسـةرچاوةکان بذواننـة:  

Syene; cf. too J.C. Greenfield, "A new corpus of Aramaic texts of the 
Achaemenid Period from Egypt"JAOS XCVI (1976), 131 - 135; Naveh, 

"Development" , 21-45. ؛ سةبارةت بة چاپی سةرلةنوثی گةلثک لة دةقةکاين ئثلثفانتني 
  بذواننة:

Porten, Archives from Elephantin. 
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ـ  ةـيانةی ک لةگةص ئةو مووميايي ،نووسراون ـ ـةنـة چـل ـ ـن نـدي ةی ميسـر  ـاوچ

  ».١نة بةرچاوخراو

دا، ببوو بة  زايني لة مةودای سةدةکاين حةوتةم و شةشةمي پثش وآلتی ميسر

، ئةدؤمييةکان، جووةکـان و گـةلثک تـوخم و    ، فنيقييةکانپةناگةی ئارامييةکان

. گـةلثک  ٢ئـةدةبی زمانی ئاراميش بؤيان ببوو بة زمانی ئاخاوتن و  و تؤرةمةی تر

دا کـة بـة خـةيت     لة دةقةکانی ئارامی و هةروةها بةرهةمةکاين دينی ناوي ميسری

 ؛٣ذموودةی کولتووری ئارامي ببوون ميسرييةکان دةيسةملثنن کة نووسراون، يؤنانی

 بؤ وثنـة ی، ـةآلتـذؤژهاوةی ـةرچـدةگةذثنةوة سةر سبةآلم هثندثک لة بةصگةکان 

يـان هـةردوو شـوثنةوة     يـان شـووش   دا لـة بابـل   کة لة ذاستی نامةکاين ئارشام

لــة ديــواين فةرمانذةوايــةتيي  نووسـراون و نثــردراون. بةردةنووســی بثســتوون 

وةتةوة و نووسـراوةتةوة و پاشـان نثردراوةتـة    هةصگريا وثنةی لث جةمشيد تةختی

ـ ميسر. ذةنگة گةآلصةی سةرةکيي نةقص و نةزي  ئةحيقـةر  ة و پةنـد و مةتةصـةکانی  ل

                                                            

  ، بذواننة: ئةم بةرهةمة:»سثگال«، دةقةکانی سةققةرة -١
J.B. Segal in Aramaic Tets from North Saqqâra (Oxford University Press  for 
the Egypt Exploration Society, 1982) 

  کراين تازةی چةند بةردةگؤذثک، لةم سةرچاوةية بذوانن: سةبارةت بة چاپ
Kornfeld, Jüdischo - armäische Grabinschriften aus Edfu. 

پسانةوة وةکوو زماين دادوةری  بث ذؤژگاری بةتليمووسييةکاين ميسردا زمانی ئارامی لة  -٢
  کاری پثدةکرا؛

Cf. Cowley, Aramaic Papyri. 81, studied by J.Harmatta, "Irano - Armaic", 
AAntASH VII (1956), 337. 409; cf. too Bresciani, "Un papiro aramaico di etā 
tolemaica", 258 - 64. All the names are Greek. 
3-Bowman, An Aramaic religious text"; this papyrus is finally being prepared 

for publication at the Oriental Instituate. of the University of Chicago. A 
fragment of the Demotic version of the ahiqar text was recently published by 
karl-Th. Zanaich, "Demotische Fragmente zum Ahiqar - Roman". in H. Franke 
et al (eds), Folia Rara Wolfgang Voigt… Dedicata (Wiesbaden, 1976), 180-5. 
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. جگــة لــةو ســةرچاوة ١بةذاســيت لــة جثگــای ديکــةوة ذاگوثزرابنــة ئثلثفــانتني

مـة لـةم ناوچانـةی بـةرةوة     ئث دةوصةمةندانةی زانياري کة لة ميسر دؤزراونـةوة، 

) لـة شـثوةدوذگةی   (تيما تووشی گةلثک تةتةصة و نووسراوةی ئارامي دةبني: تيمة

وبـآلوي هـةن بـؤ منوونـة لـة       تثکي زؤر بة پرشکة سواصة ؛ ئيسرائيلعةرةبستان

لة  گةبر -و ئثزيوون  ةذا ، سامفةرةخ، ئةشدوود ، تةلبة، بةرشةذاحثل، ئاراد تمذا

ئةم وآلتة. بةگشتی  و ناوچةی حةسبانی ئؤردؤن سةعدييةی هةروةها تةل باشوور؛ 

ــةم سوا ــةل هــةبووين ئ ــة ک ــةوةيان دةريدةخــةن ک ــةتانة و پثداچوون ــةل و  ص وپ

لةوث دابني و تؤمـار کـراون کـة بةشـثکيان      پثداويستييةکاين سةربازگةی ئثرانی

  بريتني لة شةراب و جؤ.

. ذةنگة ئةم مؤرانـة  ٢دؤزراونةوة ئيسرائيل يانةدا کؤمةصثک مؤر لة لةم دوايي

ـ ـووسـنامةوة هةصواسرابن کة وثدةچث بة ئـارامي ن بة هثندثک بةصگة ـ ـراب  ةـن. ل

. ئـةم بةصـگةنامانة لـة    ٣پامشاوةی ئةم بةصگانة وةدةسـت کـةوتوون  » دالياوادي «

ی ۳۳۶/۳۳۵تـا   ۳۷۵واتة سـاآلين   ،ئاخروئؤخريي سةردةمي دةسةآليت هةخامةنشی

دا پاراسـتوويانن. ئـةم    بـةران لـة ئةشـکةوتان   نووسـراون و پةنا  ةذاپ.ز. لة سام

بةصگةنامانة دةيسةملثنن کة زمـاين ئـارامي بةتايبـةت لـة کاروبـاری ئيـداری و       

  دا گةلثکی بايةخ پثدراوة. بازرگانی

ئاسيای بچووک بة الن و سـةرچاوةيةکی گرينگـی نووسـراوةکاين ئـارامي     

و ئةو کؤما سکانةی  تی هثلثسپؤن»ئابيدؤس«دادةندرث. بةردةتةرازووی دؤزراوةی 

و جثگـای ديکـة دؤزراونـةوة، زؤر بـةناوبانگن. کؤمةصـثک تةتةصـةی        لة کليکيية

                                                            

1-See. J.C. Greenfield, "The’ background and parallel to a proverb of Ahiqar", 

in Hommages à André Dupont - Sommer, 49-59, idem, "Ahiqar in the book of 
Tobit", in De la Torab au Messie, Mélanges Henri Cazelles (Paris. 1981),  
329 - 36. 
2-Avigad, Bullae and Secls from a Post - exilie Judaean Archive 

3-Cross, "Papyri of the Fourth Ccentury B.C from wadi Dăliyeh". 
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ــتين مــ    ــة ناش ــةبارةت ب ــدثکي س ــاربووکراو و هثن ـــب ــة، ـردووان ل ة کليکيي

 راونةوة، واتة هةر ئةو شوثنةی کةز) دؤؤنئيو داسکيليؤم (داسکيل کاپادؤکيية ،ليکيا

. ١بةصگةنامة و مؤرةکاين بة زماين ئارامي و پارسيي کةوناراش لـث ديترابوونـةوة  

وثنة تةتةصةی دووزمانة  هثندثک لةو نووسراوانة هةر بة زمانثک نةنووسراون، بؤ

و يةکی گزانتؤسی کة بة سث زمانی ليديايي،  ٢ميو ئارا بة زمانی ليديايي لة سارد

. زؤر بةذاشکاوانة دةکرث بصثي ئةو دةقانةی کة ئثسـتا  ٣يؤناين و ئارامي نووسراوة

 بـؤ گاداتـاس   پارثزراون، بؤ وثنة نامةکانی داريووش تةنيا هةر بة زمانی يؤنانی

لة سارد  سثهةم دؤزراونةوة و فةرماين ديتراوةی ئةردةشثری يازث(گادات) کة لة ماگن

. هيچ گومانی تثدا نييـة کـة   ٤گومان دةقی ئاراميشيان بة دةستةوة بووة )، بث۱۹۷۴(

بـة زمـاين    و ميسـر  ، بابلني، فةلةستخةصکثک لة سووريا لةم ذؤژگارةدا کؤمةصة

ئارامي دواون، بةآلم هيچ بةصگةيةک بة دةستةوة نيية کة وای دابنثني ژمارةی ئـةو  

ی ئاسيای بچووک زؤر و بةرچاو بووة. لة سةردةمي اکةسانة لة هةرمثةکانی ذؤژاو

تةصة و دةقةکاين ئاسيای دا زماين ئارامي بة بةردةوامي لةسةر سکة و تة هثلثنيستی

يؤنانی، يـةکثکيش   ‐خؤی نواندووة. لة پاص دةقةکاين دووزمانةی ئارامی  بچووک،

                                                            

1-Hanson, "Aramaic Funerary and Boundary Insceptions" Lipinski, Studies I, 

146 - 7; K.Balkan, "Inscribed bullae from Daskleion - Ergeli", Anatolia IV 
(1959), 123 - 8. 
2-KAl 263; cf, Lipinski, ibid pp. 153- 61. 

3-The preliminary publication was H, Metzger, E. Laroche, A. Dupont- 

Sommer, "La stéle trilingue récemmeat découverte au Letoon de xomThos", 
CRAL 1974, 82-149. The definitive edition was provided by H. Metzger et al, 
Fouilles de Xanthos VI:La stèle trilingue du Létôon (Paris, 1979); Part of thes 
volume, pp. 181-5, contains a study by M. Mayrhofer of the Iranian elements in 
the Aramaic text. Cf. also H. Humbach, "Die aramäischen Nymphen von 
Xanthos", Die Sprache XXVII (1981), 30 - 32. 
4-Cf.L.Robert, "Une nouvelle inscription grécque de Sarde" CRAL 1975, 306 - 

30. Robert is of the opinion that the original decree was in Aramaic. Was there 
also Lydian version? 
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بة زماين پارسـيي کـةونارای پاشـني و نثـوةرؤکي دينـی لـة نثـو تةتةصـةکاين         

. ئةو کثالنةی بؤ دياری کردين سنووران دةچةقثندران ١ةوةتةدا دؤزراو»نووبسارئا«

ناشتين مردووانـی سـةر بـة سـةردةماين      یباربووکراو لةگةص کؤمةصثک تةتةصةی

گومان ئةمة دةبث ذةوتثکي  و گورجستانيش ديتراونةوة و بث لة ئةرمةنستان ،تازةتر

  سةقامگري بووبث. 

ی ۶۱۲ (نةينةوا و بابلييةکان بة دةست مادةکان بنةبذکراين دةسةآليت ئاشوور

کارثکي وای کردووة کة زانيارييةکي ئةتؤ دةربارةی  پ.ز)ی ۶۱۰ زايني و حةرران پثش

هةموو اليةنةکاين ژياين ئةم ناوچةية بة دةستةوة نةمثنث و بةسـةرهايت سـةدان   

و قوتاخبانـةکانی   ساآلن تثـدابچث. پةذاوخانـةکانی دةزگـا و ديـوانی ئاشـووری     

خوثندين قةصةمداران تةفروتونا کران و نووسران بة خـةتی بزمـاری لـة ئاشـوور     

وةستثندرا. ئةوسا زمانی ئـارامي جثگـای گرتـةوة، بـةآلم بـؤ سـةملاندين ئـةم        

لثکدانةوةية و نووسران بة ئارامي لة ئاشوور و هاترا دةبث تثپةذ بني بؤ سةردةمي 

نة و تةتةصـةی  سـةر ديـزة و گـؤزة و دةفـري سواصـي     پادشايةتيي ئةشکاين کة لة

تـةواو جيـاواز    بةم خةت و زمانة نووسراوة. بارودؤخی بابـل بريةوةری و ديواران 

ةيـان زيـادی   ژيةی کة بة ئارامي دةدوان، ذث» کلدانی«بوو، چونکة ئةو جةماوةرة 

ناوچةکانی خـؤراوا کـة    و شوورزمانانی ئا کردبوو، ئةمةش دةگةذاوة سةر ئارامی

. لة سةردةمي ٢بابلی بةرةو ئةو شوثنةيان سةرةوژثر کردبوون فةرمانذةوايانی نوث

دا ژمارةی ئةو تةتةآلنةی کة بة خةتی بزماری نووسراون و واژؤ کراون  هةخامةنشي

و گـةلثک   زياديان کردووة. کؤمةصثک وشةی ئارامي خزانـة نثـو زمـاين ئةکـةدی    

  وةبةرچاو دثن. دا زاراوةی ئارامي لة نثو دةقةکاين ياسايي و دادوةريي پاشينی بابلی
                                                            

 يشی نووسيوة.و.»عةرةبسوون«لة الپةذةکانی دواتردا پتری باس دةکةين. بة  -١

2-For the earlier period, cf. J.A.Brinkman. A Political History of Post - Kassite 

Babylonia (Rome, 1968), 267 - 85; for the later period. cf.M.Dietrich, Die 
Aramäer Südbabyloniens in der Sargonidenzeit (Neukirchen, 1970); A.L. 
Oppenheim, Ancient Mesopotamia (Chicago, 1964), p. 60 
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کراوة. وةکوو ديارة  زؤر جاران ئاماژةی بةرچاو بؤ سةر دةقةکاين چةرمني و سپريؤ

بووة. جارثکي ديکـةش لةبـةروةی   سپريؤ [زانايةکي] قةصةمدار و وةرگثذ و پسپؤذ 

وسينةکان لةسةر ئةو شـتانة نووسـراون کـة نـةيانتوانيوة خؤيـان ذابگـرن و       نو

ي سةر بة دةورانی يوخؤص، دةقثکي زؤر کةمی زمانی ئارام تثداچوون و بوونةوة خاک

. ئةم باس و لثدوانـةی ئثسـتا   ١گةيشتوونة دةستمان حکوومةتی هةخامةنشييةکان

بوونی زانياری سةبارةت بة بواری بازرگـانی بـة    ةمدةخرثتة بةرچاو، چؤنيةتيي ک

ذةنگة بکرث بصثني کة تةواوی کاروباری بازرگاين بة دةست «چاکی ذوون دةکاتةوة: 

ئارامييةکانةوة بـوو. بازرگانـانی ئـارامي بـؤ نووسـينی هـةر دةقثـک چـةرم و         

ي کةم پاپريووسيان دثناية بةرکار. لة هةموو شتثک گرينگتر ئةمةية کة تةنيا بةشثک

دا  بابليش تةنانةت لة سةردةمي نوث ،لة باس و بابةتی سةبارةت بة مافی تايبةتی

لةسةر تةتةصةی قوذين بة خةيت بزماری تؤمار دةکـران. ئـةم کـارةش لـة اليـةن      

، بابل و شـوثنةکاين تـرةوة   دةزگای بةذثوةبةرايةتيي پةرستگاکاين سيپار، ئوور

  ٢»درثژة درا.

ةنامةی سةبارةت بة کةلک وةرگريان لـة زمـاين ئـارامي لـة     باشترين بةصگ

ـ     ـ  ـناوچةکاين خؤرهةآلت، هةر ئةوانـةن کـة لـة قؤص ةوة. ـي خؤرنشـني دؤزراون

ن کـة بـة   »ئارشـام «نامـةکاين   سةرترين و هةصکةوتووترينی ئـةم بةصـگةنامانة،  

ــا  منوونةيــةکي هــةرة ری بــةرزی پــةرة ئةســتاندنی زمــانی ئــارامی لــة کاروب

دا دادةندرثن. ئةم نامانة کة بـة دةسـيت    پةيوةندييةکانی ئيمپراتؤريي هةخامةنشی

، يان شووش نووسةرةوةيةکي شارةزا لةسةر پثست (چةرم) نووسراونةوة، لة بابل

 Xنامةکان لةسةر شـثوازی  دوو شوثنةکة نووسرابن و نثردرابن.  يان ذةنگة لة هةر

ئةم  ؛.šlm wšrrt šgy’ hwšrt lkن و سةردثذ و ذثز و سآلو ئةوتؤن: نووسراو  Yبؤ

                                                            

1-Material surveyed by Naveh, op.cit. 

2-Oppnheim, op. cit. pp, 94-5. 
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دا جـثگري بـوون و    شثوازی نووسـينة لـة ديـوان و نووسـينگةکاين هةخامةنشـی     

ــةيان ــة شــثوةزارة فرةچةشــنةکانی پارســيي   نووســرانةوةی چةندپات ــة ل ذةنگ

ة کـة  ةوة. ئةم نامانة سةرةذای ئـةوةی سـةملاندوويان  تثيةکاليي بکردا  نثوةذاست

هةصـگری کؤمةصـثک زانيـاريي بايةخـدارن     لةسةر پثست تؤمار کـراون، بةگشـتی   

، بةتايبةت لة ميسر ودةزگای ساتراپيي هةخامةنشی سةبارةت بة بةذثوةبردنی دام

. نامةکان و فةرمانةکانی کة لة بةشـی ئـاراميي   ١دا لة بواری زمان و زاراوة باوةکان

دا باسيان دةکرث، منوونةيةکی بـاوی ذؤژن لـة بةصـگةنامةکاين     ش»ةزراع«کتثبی 

دا. گثذانةوةکاين کتثبی پـريؤز لـة اليـةک و بةصـگةنامة      ئيمپراتؤريی هةخامةنشی

لة اليةکی  دؤزراوة جؤراوجؤرةکانی ئثلثفانتينی ميسر و نامةگؤذينةوةکانی ئارشام

ـ ئةگةرچی بة زماين عيرب» رةئثست«تثبی . ک٢ديکةوة، هةردووکيان ذووناکيدةرن ی ي

بـةآلم پـذة لـة کؤمةصـثک زاراوة و      کؤنی قؤناخی پاش دوورخرانةوه نووسـراوة، 

. ذةنگـة بکـرث وشـةگةيل    دةستةواژةی چةشنی کتثبی عةزرا و دةقـةکاين ميسـری  

و خبرثنـة سـةر    بدؤزرثنـةوة   دائيداريي ئارامي و پارسيي کـةونارا لـةم دةقانـة   

. ئـةو تةتةصـة   و بابلی زانيارييةکانی سةبارةت بة سةرچاوةکانی بزماريي يؤنانی

چ ئةوانةی سةبارةتن بة کاروباری دؤزراونةوة، جةمشيد عيالمييانةی کة لة تةختی

کووری ذؤژهـةآلتی و  تی بـا آلو چ ئةوانةی پةيوةسنت بة شوورة و قـة  خةزنةخانة

تا  يةکةم مثژوويان دةگةذثتةوه بؤ ساآلين نثوةذاسيت فةرمانذةوايةتيي داريووشی

                                                            
1-Driver."Aramaic Documents, cf. J.D. Whitehead, Early Aramaic Epistolography. The 

Arsames Correspondence (Dissertation, Univ.  of  Chicago. 1974); idem, "Some 
Distinctive Features of the Languagd of the Arsames Correspondence", JNES 
XXXCVII (1978), 119 - 40.  
2-Vogt, Lexicon Linguae Aramaicae has demonstrated the benefit to be derived 

from comparing the material. See also J.C.Greenfield. "Aramaic studies and the 
Bible", in J.A.Emerton(ed), Congress volume. Vienna 1980 (Leiden, 1982), pp. 
110-30 (Supplements to Vetus Testamentun 32). 
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، هـةموويان کؤمةصـثک زانيـاريي    يةکةم ساصي حکوومـةيت خةشايارشـا   وبيست 

  ١ي دةخةنة بةردةست.بابةت کارپثکران بة زماين ئارام باوةذپثکراو لة

کـة   قةصـةمدارانةی بـابلی  «دثک لةم دةقانة بةتايبةت ئاماژة دةکةن بةو نهث

). يـةکثک لـةو   PFT 1808,1810,1947: 23-4; 25-6» (لةسةر چةرم دةياننووسی

دةکـا کـة سـةبارةت بـة     » PFT 1986,31-2«تةتةآلنة باسی ئـةم بةصـگةنامةية:   

  ينی خوردوخؤراک نثردراوة.وشوثنی دابةش ی ذثيچؤنيةت

تاقمثک لةم تةتةآلنة مةبةستثکيان بة زمانی ئارامي لةسةر لثـواری شـةقص   

. ٢کراوة و دةستةيةکی تر بةو مؤرانة شةقـصثندراون کة بة وشةی ئارامي داذثـژراون 

ی ئةو ذثبوار و گةشتيارانةی بژيو بةشةسةبارةتن بة » PFT«هثندثک لة دةقةکاين 

ــا  ــي کاروب ــة سةرقاص ــةو  ک ــارةی ئ ــةيان دةرب ــةتيي ذةمســني. زؤرب ری بازرگان

ــة شــووش ةـقوصةســةفةرانةن کــ ــةآلم  جةمشــيدی هــةتا تــةختی ل گرتؤتةوة،ب

وو ـوثنثکي وةکـؤ ذؤژاوا و شـژ بـةری دوورودرثـة سةفـهثندثکيشيان سةبارةتن ب

درانـی پسـوولةی گةشـت و     بةپثي نيشان و بژيوی گةشتةکان بةشة خؤراک. ميسر

ةش دةکران و ذةنگة دةقی ئةم بةصگانة بة زمـانی ئـارامي   ـان دابـايـة ذثگـگةذان ل

  ٣بووبن.

دا ئيجازةنامةی ئـةوتؤ بـةدی نـاکرثن، بـةآلم     »PFT«لة نثو تةتةصةکانی 

اندةيـةک و   سةبارةتة بة داين توثشةی سةفةر بة فةرم لة دةقةکانی ئارشاميةکثک 

توونةذث. (زاراوةی پاسپؤرت کة تاقمثک لة توثژةران وکة هاوذثيانی کة بةرةو ميسر

                                                            

1-Cameron, The Persepolis Treasury Tablets = PTT; Hallock Persepolis, 

Fortification Tablets = PFT. 
2-E.g. the seal of PTT 4(p.92); PFT 214, 216, 2023, 2024, 2043, 2059, etc.are 

inscribed in Aramaic on the edge. The seal on PFT 2068 reade htm prnk br’rsm. 
cf. PTT p.53.no. 52. 
3-PFT 1544 refers to a voyage to Egypt The halmi "sealed document" referred 

to in these texts were in all likehbood in Aramaic, cf. Cameron, PTT.p.53. 
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ـ  لــة  ئــةم ئيجازةنامانــة دةکاريـان کــردووة، هةصــةية.) بـةگوثرةی هثنــدثک   ؤب

، ئةم دةقانة سةرةتا بة پارسيي کةونارا ذثکدةخران و پاشـان  »PFT«تةتةصةکانی 

مـؤر و ئاصـقة    . ئـةو کؤمةصـة  ١ئةوسـا دةکرانـة عيالمـی    بة ئارامي دةنووسـران و 

دؤزراونـةوة، ذةنگـة نيشـانةی هـةبووين      »PFT«قوماشييانةی کة لةگةص دةقی 

بـةآلم   ؛گةلثک بةصگةنامةی چةرمي يان پاپريووس بن کة لة خةزنةخانة ذاگـرياون 

بـن لـه   ديسانيش هيچ بةصگةيةک بة دةسـتةوة نييـة کـة ئـةم بةصـگانة بةشـثک       

ژمارةيةکی هثندثک بةرچاويش دةق لة جةرگةی شوورةکاين ». PFT«تةتةصةکانی 

دا  ديتراونةوه، بةآلم هةتا ئثسـتا بـآلو نةکراونـةوة. لـة ذاسـتی      جةمشيددا تةختی

بة جةوهةر و بة زماين ئـارامي   کوتی بچووکن کة ۵۰۰ئةم بةصگةنامانة  گوتراوة کة

  نووسراون.

دةستاونگ و دةوری کة بة جةوهةر لةسةريان نووسـراوة، لـة    ۹۰يکةی نيز

  سـةراوبنيان   . ئةوانـةی سـةرةتا بآلويـان کردوونـةوة،    ٢خةزنةخانةدا دؤزرانةوة

داچوونـةوة   بةآلم ئةوانةی دواتـر پثيـان   ؛لث حاصی بوون و بة دةقی دينييان داناون

ؤکيـان  رردی لـة نثوة ذوونيان کردؤتةوة کة بةصگةنامةی خةزنةدارين، کةچی بـةو 

وپةالنـة کةسـانثک لـة     اليان واية ئةم کـةل  توثژةراننةگةيشتوون. دةستةيةک لة 

. جةمشيد وة هثناويانن بؤ خةزنةخانةی تةختی»هةستا«و » سارووکا«، »پاريکانا«

 دا»PFT«ةرمثةي کة زؤر جاران لـة  واتة ئةو ه ،ئةم ناوچانة کةوتوونة ئاراخؤزيا

باسی کراوة. من خؤم هيچ بةصگةيةکم بة دةستةوة نيية کـة دوودص مب لـةوةی ئـةم    

دةقانة لة ئاراخؤزياش نووسرابن. پثويست بـة وةبريهثنانةوةيـة کـة لـة چةنـد      

                                                            

  .بةپثی بؤچوونثکي نوث، لة پارسيي کةوناراوة ذاستةوخؤ کراونة عيالمی -١
2-Bowman, Aramaic, Ritual Texts from Pesepolis, thesre texts have been 

discussed by M.N.Bogolyubov, P.Bernard, J.A.Delauney, R.Degen, I.Gershevitch, 
W.Hinz, B.A.Levine,  and J. Naveh-s. shaked; for bibliographical indications 
see W.Hlinz, "Zu den Mörsern und Stösseln aus persepolis", in Monumentum. 
H.S.Nyberg I (Acta Iranica 4,1975) 371-85.  
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دؤزراونةوة کة بة زمانی ئـارامي   شوثنثکي ئةفغانستان کؤمةصثک تةتةصةی ئاشؤکا

کة  هيندی -يان زمانی ديکة نووسراون. ئةمانة بريتني لة کؤمةصثک تةتةصةی ئارامی 

خزاونة نثو زمانی » پراکريت«دؤزراونةوة، کة هثندثک وشةی » داروونتا  ردیپ«لة 

 لـة  يةکيان بة دوو زمانی يؤناين و ئـارامي کـة   ئارامی. دوو تةتةصةکةی قةندةهار

  . ١ديتراونةوة، بة پةهلةويي بةرايي ناودثر کراون» مانلةغ«

هينـديي   -ي پاکستان، ئةو شوثنةية کـة يةکـةم دةقـی ئـارامی     »تاکسيال«

دؤزراوةتةوة. ئةم تةتةصةية دةيسةملثنث کة زمانی ئارامی توانيويـةتی   ئةوتؤی لث

يةکةم  ی هيند. ذةنگة لة هةصکةوتثک واوةتر بث کةاوپؤ باوثتة باشووری ذؤژاو پةل

سـيت  ؤخـةيت خار ». ئاشـؤکا «سةبارةتن بة زةمانی  تةتةصةکانی بة خةيت هيندی

وثنةی لة خةيت ئـارامي هةصـگرياوةتةوة و ئيديؤگرامـةکاين لـة زمـانی ئـارامي       

ــرياون ــارام  . ٢وةرگ ــي ئ ــة و دةقثک ــيچ تةتةص ــةردةمي   يه ــة س ــةبارةت ب ي س

نةدؤزراونةوة، بـةآلم   ، باختةر، خارزةم يان سؤغديانالة پارت هةخامةنشييةکان

چـاوکراين شـثوازی تؤمـاری    ةدةچثتةوة سةر ئـارامي و ذ  يانوشوثنی نووسين ذث

دةتوانن دصنيامان بکةنةوة کـة زمـانی    و ئيدارييةکاين پارتی و سؤغدی بةصگةنامة

  .٣باو بووةلة پراتؤريي هةخامةنشیئارامي لةم هةرمثةی ئيم

  زمان
باشـة تـةواوي    ذةنگـي داوةتـةوة کـة وای پـث     دا تـوثژةران مةيلثک لة نثو 

ئـاراميي  «بـة دةسـتةواژةی     بةصگةنامةکاين سةر بة سةردةمی هةخامةنشـييةکان 

                                                            
1-For bibliography see H.Humbach, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften 

und der Literatur, Mainz 1969, I,1974. 1. See also S.Shaked, "Notes on the new Asoka 
inscription from Kandahar", JRAS 1969, 118-22; G.D.Davary, "Epigraphisehe 
Forschungen in Afghanistan", St Ir x (1981), 55 - 6.  
2-H.W.Bailey, "A Problem of the Kharosthi Script", in D.Winton Themas(ed), 

Essays and studies presented to Stanley Arteur Cook (London, 1950), 121-3 
(Cambridge Oriental Series 2). 
3-Greenfield, "Notes on the Arsham Letters". 
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لـةم   بثتـة وثنةهةصـگرتنةوة  کة دةناودثر بکا  »ئاراميي ئيمپراتؤري«يان » ذةمسي

ئــاراميي «هــةروةها دةســتةواژةی  ؛ »Reichsaramäisch« :ةي ئاصــماينةيــزاراو

وهـةوای تايبـةت و ژينگـةی     گرثتةوة کة لـة کـةش  دةتةواوي ئةو دةقانة » ميسري

. سةرةذای ئةمـةش لثکدانـةوةی ورد دةرخيسـتووة ئةگـةرچی     ١پارثزراون ميسردا

بةآلم شثوةزارةکاين ديکةی  بة شثوةيةکی بةربآلو کاری پثکراوة،» ئاراميي ذةمسی«

ئاراميش لة چةند دةقثکي دؤزراوةی ميسـردا وةبـةرچاو دثـن. لـة نثـو کـؤنترين       

دا، دةکرث باسی ئةو  زايني ةکي کلکةی سةدةی شةشةمي پثشينامةکاين سةر بة چوار

نووسيوة  يانؤ يةکترکؤمةصة نامانة بکرث کة بنةماصةيةکی ئارامی لة هثرمؤپؤليس ب

)Pl.9(وشةی خوازراوةی نائثرانی يان ناوي کةسان و ئةم نامانة پذن لة کؤمةصثک  .٢

ـ     اواز ـبة شثوةزاری ئاراميي خؤرئاوايي نووسراون و بـة ذثنووسـي تايبـةت و جي

دا دةناسـرثنةوة   داذثژراون و هثندثک لةم تايبةمتةندييانة لة دةقةکانی ئثلثفانتني

بةصگةنامةکانی  ،دا ئارامي نووسيويانن. لة نثو دةقةکاين ئثلثفانتنيکة قةصةمداراين 

نووسراون، بةآلم بةگوثرةی کاکص و نثوةرؤکي » ئاراميي ذةمسي«ياسايي بة زمانی 

پارثزةوة نووسراون، زؤربةيان بوونة ئاوثنةی وشـة   ئةم شثوة بةصگةنامانة کة بة

خؤ بگـرن. زاراوةکـاين    يش لةکؤنةکانی باصي خؤراوا و ذةنگة واژةگةيل جوولةکان

. لـة نثـو   ٣سةبارةت بة ماف و ياسا لةم دةقانةدا بة چةشنثکي زياتر ذةچاو کراون

دووهـةمي سـةدةی    یدا، ئةوانةی کة سةبارةتن بـة نيـوة   بةصگةنامةکاين ياسايي

                                                            

1-So recently Segert, Altaramäische Grammatik, 39 - 40; contrast kutscher, 

"Aramaic", 361-6.  
2-Bresciani - kamil, "Le lettere aramaiche di Hermopoli"; for the date cf. 

Naveh, "The Palaeography of the Hermopolis Payri". A bibliography of these 
letters 6 and 2 from Hermopolis, Ugarit - Forschungen XI (Neukirchen - Vluyn, 
1979), 379 - 82. A convenient edition of these terts may be found in Porten - 
Greenfield, Jews of Elephantine, Arameans of Ssyene, 151-65  
3-Yaron,Introduction to the Law of the Aramaic Papyri, Muffs, Siudies in the 
Aramaic Legal Papyri from Elephantine.  



 ۹۲۱سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

ة خانةی ديارة کة لئةم بوارةيان پثوة وذووی واژة ئثرانييةکانی پثنجةمی پ.ز. ذةنگ

پثکراوة. ئةو نامة تايبةتانةی کة نووسندة شـارةزاکان لةسـةر    دا کاريان دادوةری

بةآلم  ؛داذثژراون» ئاراميي ستاندارد«پاپريووس و سواصينة نووسيويانن، بة زماين 

وةکوو ئاشکراية دةقـی نووسـينةکانی حکوومـةتی، نامـةکان، داخوازنامـةکان،      

نووسراون. ئـةو  » ئاراميي ذةمسی«(؟) هةموويان بة زمانی  انيادداشت و فةرمانةک

ية و کؤمةصـثک  »ئاراميي ذةمسي«اين ـدةقةی بةردةنووسي بثستوونيش هةر بة زم

نيشانة بة دةستةوةن کة وةرگثذدراو بووة، بةآلم هةتا ئثستاش پةيوةنـديي ورد و  

، کـة زؤريـش وةک   دةقی ئارامی لةگةص پارسيي کةونارا و زماين ئةکـةدی  باريکی

يـش بـة بـاری    »ئةحيقـةر «نةبؤتةوة. نةزيلة و مةتةصـةکاين   ئةوان چووة، سوور

ارةکـة بـة   کدا، بة حةوترينگةيةکي جثی سرنج دادةندرثن. چوارچثوةی  ناسی زمان

ئاراميي ذةمسيية يان لقثکی ئةم شثوةزارةية و سةرةجنام وةکوو زمانی ستانداردی 

ارامي دةردةکةوث. ئةم شوثنةوارة گةلثک وشةی خوازراوةی زمانی ئةکةدی وثژييی ئ

لةم دةقةدا واژةی بة قةرزوةرگرياوی ئثراين وةبةرچاو ناية، بـةآلم نـاوی    ه.يتثدا

کـة خـؤی نيشـاندةری سـةرچاوة و     » šwr«نووسـراوة نـةک   » twr«بـة   ئاشوور

بـة  » نةزيلـةکان «يان » د و مةتةصةکانپةن«وةرگريانة لةم واژةية.   سةردةمي کةلک

شثوةزاری ئاراميي خؤراوايي و نيزيک لة ئاراميي دووچؤمانی نووسراون و سثبةری 

و  بة سةريان نةکشاوة. دةکرث دةقی گةلثک شوثين ميسـر  زمانی ئةکةدی و ئثرانی

رثنة سةر ئةمانة و مةصبةندةکاين ديکةی سةرانسةری ئيمپراتؤريي هةخامةنشي خب

بةشـاين   شـان  ،ذوون ببثتةوة لة کوث ئاخثوةرانی شـثوةزارةکاين تـری ئـارامی   

ون. ئاراميي ذةمسي بة بنـةمای شـثوةزارةکاين   بة باآلدةسيت ما» ذةمسي  ئاراميي«

 دادةندرا. بذشيت بةرچاوی ئـاراميي » ئاراميي پاملريی«و » نةبةتی«دواتری وةکوو 

، واتة »بارکؤسيبا«دا خؤی دةردةخا کة لة  ذةمسي لة زمان بةصگةنامةکاين ياسايي

، دؤزراونةوة. هةروةها لة نثـو  »وادي موئةببةع«و  »نةحل حثوةر«ئةشکةوتةکانی 
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دا  ئةو شثوةزارانةدا کة لة وثژةی تثلموودی و بةلگةنامـةکانی سـؤريانيي بـةرايي   

شثوةزار [يـان  «ةن، هةسيت پثدةکرث. زماين ستاندارد و پثوةری ئاراميي ئةدةبی ه

و لـة  بةشـاين ئـاراميي ذةمسـي پـةرةی گرتـووة       ذاوثژثکي] ئةدةبيية کـة شـان  

گةيشـتوون.   سةرتاسةری ئـةو خـاک و هةرمثانـةدا کـة بـة ئـارامي دواون تثـی       

ووسينةوةی ئةسفار [واتة بةشةکانی] ئةم شثوةزارةيان بؤ ن قةصةمدارانی جوولةکة

هثناوةتة بـةرکار و بـة زمـانی ئـةو شـوثنةوارانة      » دانيال«کتثبی پريوزی وةکوو 

، دةقـی بـةدرؤی   ١دؤزراونةوة، چةشين کتثبـی: تؤبيـت  » مرانوق«دادةندرث کة لة 

ـ ٣، وةسـثتنامةی الوی ٢خئثخنـؤ ئينجيالن، کتثبی  ةرگوومی ئـةييووب [واتـة   ـ، ت

. وةرگثـذدراين  لةگةص چةند دةقی ديکـة م.]، -لثکدانةوةی تةوذات بة زمانی ئارامی 

ة ـ، بمثگيالت تةعنيت بةرايي تةوذات يان ئةسفاری پثنجينة و [قسةي] پثغةمبةرانی

ي ستانداردی ـانـدا، زم ازیـةسـة و ذستـاری وشـة بـراون. بـي ذةمسي کـاراميـئ

ــة ــاراميي ئ ــئ ــة شـدةبی، ل ــــ ــيي ذؤژهـثوةزاری ئارام ــرياوة و ــ ةآلتی وةرگ

ـ ـةصثـؤمـک ـ ـوةزارةکـة شثـک واژةی ل ـ ـان ـ ـی وةرگـي ئثران ـ ـرت  وو:ـووة، وةک

»nidna ,raz gaytha, daxšt, asfera, naxašir, ratika,nezak , «ــ ؛   ةـک

  دا. منوونةيةکی ديارن وا لة زمانی ستانداردی ئاراميي ئةدةبی

خةتی ئارامی لة اليةن فةرمانذةوايانی هةخامةنشييةوة دةبث پةژرانی زمان و 

بة هةصبژاردنثکي سروشـتی دابنـدرث، چونکـة هـةموو کـارثکي پثـدةکرا و ئةمـة        

ساکارترين خةت بوو کة دةستيان پثی ذادةگةيشت و پثشـتريش لـة سةرانسـةری    

ؤر بةشی ذؤژاوای ئيمپراتؤری کاری پثدةکرا و ذةنگة خاکي ماديشـی گرتبثتـةوة. ز  

گومـان   بـث  بگـرث بـةم مةبةسـتةی زانيبـث.     وثدةچث کوورووش بةرلةوةی بابـل 

                                                            

پادشـای   ئيسـرائيل و لـة سـةردةمي شةملانسـةری     يةکثکة لة پثغةمبةرانی بةنی تؤبيت -١
  ژياوة.و. ئاشووردا

  .و.پثغةمبةر خةجنؤخ، ئيدريس -٢
  و..باپريةگةورةی حةزرةتی مووسا -٣
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چونکة ئاماژة بة قةصةمداراين مـريی   ذاگوثزرانی ئةم خةتة بة نةرمی ذةوتی بذيوة،

»sepīru ša šarri «لــــة دةقــــةکانی ســــةردةمی نةبووکةدنةسســــةر ،

کوورووش و کةمبووجييةدا وةبـةرچاو دثـن. ئاشـکراية کـة دةسـةآليت       ،نةبوونيد

ودةزگـای ئيـداريي    نةيتوانی هيچ شوثنثک بکاتة سـةر پثکهاتـةی دام   ئثرانييةکان

بابلی. ئةم شثوازانةی کة خةتی ئارامی بة مةبةستی کارهاسانی لـة   نوث یچةسپاو

پثـدةکرا   دا کاريان ثکخستنی بةصگةنامانذگةذيانی نامةنووسني و نامةگؤذينةوة و 

ةبةرزةوة بة يئاوايان باس کردووة: دةقی نووسينةکة لة اليةن پادشا يان کةسثکی پا

گوثی قةصةمدار دادةدرا و ئةويش بة زمانی ئـارامی دةينووسـی. ئـةو قةصـةمدارةی     

. وةکوو ديارة ١ي خؤی دةخيوثندةوةيبة زمانی خؤجثي ،نامةکةی دةگةيشتة دةستی

دا، وثکذا ئةرکی نووسني و وةرگثذانی لةسـةر   قةصةمداريش لة کاری خؤی پريؤیس

بوون، بةآلم  ئثرانی ،شانی بووة. ئةگةرچی زؤربةی وةرگرانی نامةکانی حکوومةتی

نووسراوةی ئةوتؤی گةيوةتة  ريش، خارةزمي و قةندةها، يؤنانیکةسثکي ليديايي

دةستی. ذاکثشانی گةلثک واژةی پارسيي کةونارا، تثگةيشتنی ئةم دةقانةی ساکارتر 

 دةکردةوة. ئةم جؤرة خوثندنةوةية هةر هـةمان شـثوةية کـة لـة کتثبـی عـةزرادا      

گة لةگـــةص ی بـــؤ دةکـــار کـــراوة و هاوســـةن»měphārash«زاراوةی  )،۴،۱۸(

. خوثندنةوةی ئةم دةقانة بـة دةنگـي   ٢ي ئثرانی»شثزوارؤه«واتة  ،»يشارضزوئو«

و کتثبـی   ۷۰دثذی  ،داريووش بةردةنووسی بثستوونی )،۴،۱۸( بةرز لة کتثبی عةزرا

امـة و بةصـگةنامةی فرةچةشـين    )، ئاماژةيان پثکراوة. کؤمةصـثک ن ۶،۱( ئثستةردا

شـثوازی ذةچـاوکرانی ئـةم     نووسـراوة، و ئةوةی کة لـة کتثبـی عـةزرادا     ميسری

                                                            

1-Schaeder, loc.cit. 

2-Polotsky, "Aramaisch prš und das Huzvaresch". 

هووزضـارثش يـان هـؤزوارثش بريتييـة لـة نووسـينی وشـةيةک بـة چةشـنثک و          
  تر؛ بؤ وثنة بنووسرث دار خبوثندرثتةوة بةرد.و. خوثندنةوةی بة چةشنثکي 
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. ١ذةوتةمان بـؤ ذوون دةکةنـةوة کـة ديواخنانـةی پادشـايةتی کـاری پثکـردووة       

 باسی دةکا، وثذای نامـةکانی  ذايةصةيةکي يةکجار پثشکةوتةی پؤستة کة هثرؤدؤت

، دةيسةملثنن کة ئـةم  جةمشيد و قةآلتی تةختیقاميةالن و تةتةصةکانی  VI ئارشام

شثوازة توانيويةتی سةرتاسةری ئيمپراتؤری پثکـةوة ببةسـتثتةوة. دؤزرانـةوةی    

رامی لـة  بة زمانی ئا کراوی ورد و باريکي بةردةنووسی بثستوون ذوونووس دةقثکي

داوة و  کرانةوةی ذوونووسذوونی دةکاتةوة کة داريووش فةرمانی  ئثلثفانتينی ميسر

بة شثوةی تةتةصة يان چةرمةنووس و [پاپريووس] بـؤ سةرتاسـةری ئيمپراتـؤری    

ی بةردةنووسـی  ۷۰[کةوص يان پثستة] لة دثـذی  » چةرم«نثردراوة. (وثدةچث واژةی 

لةو جثيةدا کة باسـی سووکةصةسـواران    پاپريووسيش بگرثتةوة، واتة دا بثستوون

)، زؤر جاران باسی کؤمةصـثک زمـان و   ۸،۹؛۳،۱۲؛۱،۲۲ردا (ةلة کتثبی ئثست ٢دةکا.)

 خةيت شاهانة کراوة. لةبةروةی زؤربةی هةرمثةکاين ئيمپراتـؤريي هةخامةنشـی  

و بـة زمـانی   بة دةنگی بـةرز    خوثندنةوة خاوةنی خةتی تايبةتی خؤيان نةبوون،

)، باسي ئةم ۱،۴( دا . لة کتثبی دانيال٣باو بووة ييةوة لة ذووی دةقی ئارامخؤماصي 

ـ  بؤ ئةجنام مةبةستة کراوة کة شازادة گةجنةکانی جوولةکة ة ـدانی کار و خزمةت ل
                                                            

1-Bickerman, "The Edict of Cyrus in Ezra I". 

ی بچمة نثو باسی داهثنةری خةتی پارسيي کةونارا، پـثم وا نييـة کـة ئامـاژةی     ئةوة بث -٢
بـؤ سـةر تةتةصـةی قـوذين يـان چـةرم بـث، بةصـکوو          ی بةردةنووسی بثسـتوون ۷۰دثذی 

  .و بابلی ئاوذدانةوةية بؤ دةقی ئةکةدی
Cf. Dandamayev, Persien unter den ersten Achämeniden, 23-52,I. Gershevitch, 
"Diakonoff on Writing, with an Appendix by Darius", in J.N. Postgate et al. 
(eds). Societies and Languages of the Ancient Near East; Studies in honour of 
I.M. Diakonoff (Warminster, 1982), 99-109. thinks that also Darius "clay" was 
inscribed in Aramaic. 

بةشـاين خـةتی    تةنيـا لـة ئاسيای بچـووک کـؤمـةصثـک خــةتی خـؤمــاصي شـان    -٣
وةرگرياوة؛ بةآلم بؤ  ، ليکيايي، فةريقييةيي و هتد، کةلکيان لثکاريايی، ليديايي - يؤنانی

ری سةرةکي و سةرتری گثذاوة. بؤ وثنـة دةقـی   کذين و فرؤشتين ذةمسي، خةتی ئارامي دةو
بة شثوازی ذةمسي نووسراوة، کةچی ئةوانةی بة يؤناين و ليکيـايني   بةردةگؤذی گزانتؤس

  دا کةوتوون. بة باری نةزيلةيي
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ـ ةروةهـراون. هـ) کیـکلدانی ئارامی (ـةتـان و خـبارگادا فثری زم ـ ا بــ ةپثی ـــ

ـ  ـدةقی ئينجيل ب ة ئارشـيوخانةی بةصـگةنامة و کتثبـةکانی    ـؤمان دةردةکـةوث ک

)، لةگـةص کتثبخانـةی بابـل    ۶،۱، (ئثسـتةر  لة شووش» زايياـبثت گين«مثژوويي 

ژووی ـردةی مثــســةربو«)، کؤمةصــثک ســةرچاوةی وةکــوو   ۵،۱۷(عــةزرا، 

يان پاراستوون. بابل و ئيکباتان بة ناوةندی ذاگريانی بةصـگةنامةکاين  »ارانـذؤژگ

»sěfar dukranayá «.داندراون  

  خةت
بةگشيت بةردةنووسةکاين پثشينی ئـارامی لـة کلکـةی سـةدةی دةهـةم تـا       

نثوةذاستی سةدةی هةشتةمی پ.ز. بؤ ياد و بريةوةری نووسـراون. لـةو دةقانـةدا    

جوان و پةيوةست دثتة بةرچاو کـة زؤر وةک ئـةو خةتـة دةچـث وا لـةو       خةتثکي

. يةکةم نيشانةکانی خةتی شکستة ١پث دةنووسرا یيدا بةردةنووسةکانی فنيق چاخی

 .)KAI 215,216دا دةرکـةوتوون ( »ذةکيب -بار «و » پاناموو«لة بةردةنووسةکانی 

ی لـة نثوةذاسـتةکانی سـةدةی    چةشنثک خةتی شکستةی سةربةخؤی زمانی ئارام

ـ    پ.ز. دةست پثـدةکا. خـةتی   هةشتةمي ةودای سـةدةکاين  ـشکسـتةیئارامي لـة م

دا خثرا پةرةی ئةستاند. ئةم تةشةنةية دةگةذثتـةوة   ةشتةم و حةوتةم و شةشةمـه

ـ     ـ وةندی، ـسةر کةلک وةرگرتن لة زمانی ئـارامي بـؤ کاروبـاری پةي ازرگانی و ـب

و  »وکؤثنزماين «مان بچث کة زمانی ئارامي ببوو بة ياسايي و هةروةها نابث لة بري

ةکـانيش کـةلکيان لـة خـةيت ئـارامي      »نيـت ؤئامم«گةالين پثکـةوة گـرث دةدان.   

کة تازة بآلو کراوةتةوة بةم خةتة نووسراوة. » دةيرعةال«وةرگرتووة. بةردةنووسي 

و سةبارةتن  ر نووسراوةکؤمةصثک تةتةصةی فنيقی کة نزا و سثحر و جادوويان لةسة

دؤزراونةوة، هةر بة خـةيت  » تاش ئةرسةالن«زايني و لة  بة سةدةی حةوتةمي پثش
                                                            

من لثرةدا زؤر خؤم ». گةشة«ية بة ناوي »ناضث«سةرچاوةی سةرةکيي ئةم بةشة وتارثکي  -١
عيـربی و ئـارامي لـة    «دةزامن و کارةکةی ذووناکيدةرة. بذ: گرينفيصد ناضـث   بة قةرزدارباری

  ».دا سةردةمی پارسی



  دا زمانی ئارامی لة ئيمپراتؤريي هةخامةنشی/  ۹۲۶
 

ی هاوچةرخی عيربی و فنيقـی کاتثـک   تپارثزگارانةی خة وئارامني. سرشيت مةيلة

خةيت شکستةی ئـارامي بـةراورد بکـرثن. يةکپارچـةيي و     لةگةص  وةدةردةکةوث کة

يي شايانی سـةرجنی خـةتی ئـارامي کـة لـة سةرتاسـةری ئيمپراتـؤريي        يةکسان

دا کاری پثدةکرا، جثی وةبريهثنانةوةية. ئةم خةتة شثوازی ناوچـةيي   هةخامةنشی

گةالن و هؤزاين فرةچةشن بـة شـثوةيةکی بـةرچاو لـة     پثوة ديارنيية، ئةگةرچی 

اسـيای  گرتـووة. ئـةم خةتـة لـة ئ    وةر لـث جةغزی کولتووری جياوازدا کـةلکيان  

بوونی  کاری پثدةکرا. تثکةص ، لة قةفقازةوة هةتا عةرةبستانذا هةتا ميسر ناوةندی

، کؤمــةآلين خةصــک لــة ميســر کــة بريتــی بــوون لــة جووةکــان، ئارامييــةکان

ــةکان ــةکانخارةزميي ــةکان، ف، بابليي ــايينيقيي ــةکان ، کاري ــةکان و کليکيي و  ي

دا بوون، زؤر وثدةچث ئةم يةکانگريييةيان  هةمووشيان لة خزمةت هثزةکانی ئثرانی

هثنابث. هةر بؤية پثويسـتة بةرلـةوةی سـةرچاوةی دةقةکـة قؤصـي لةسـةر       يبةد

ئةو قةکة ذوون بکرثتةوة. بؤ وثنة کانگای جوغرافياييی دةبکثشرث، نثوةرؤک يان 

دؤزراونـةوة،   جةمشيد دةستاونگ و دةورييانةی نووسراوةيان پثوةية و لة تةختی

ـ  اوي ئاراخؤزياـهاتوون؛ چونکة نوة الة ئاراخؤزي نگوما بث وپةالنـةوة   ةو کـةل ـب

  هةية. وثلةديارة و ئةو بةردةش کة ئةوانةی لث ساز کراوة 

بةشاين شثوةی خةتی شکستةی  شثوةيةکي نووسني و هةصکةندين بةردان شان

خةتة  پةرةی ئةستاندووة و پارثزراوة و هةر ئةم  سةردةمي دةسةآليت ئثرانييةکان

 ی»تيمـة «، ئاسـيای بچـووک،   لةسةر تةتةصة و بةردةنووسـةکاين ميسـری  باوة 

، وةبـةرچاو دث. شـثوازی   و فةرمانثکی دؤزراوةی يةهووديية باکووری عةرةبستان

خةيت شکستة لة خةيت ديکةی تثپةذاندووة و توانيويةيت بـاص بـة سـةر هـةرمثي     

زايينةوة، شثوازی بةردةنووسـييانةی   دا بکثشث و لة سةدةی سثهةمي پثش نووسني

کة توانيويةيت هةموو چةشنة دةقثـک   ووة. ديسانيش هةر وآليت ميسرئارامي بزر ب

دا بپارثزث، دثتة هانامان و گةلثک زانيارميان دةربارةی سث جؤرة  لة ئامثزی خؤی
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خـةتی شکسـتةی ذةمسـي کـة قةصـةمدارانی       -۱خةيت شکستة دةخاتة بةردةسيت: 

ةي ئازاد کة خوثنـدةوارانی  خةيت شکست -۲ ی و پيشةيي پثيان دةنووسی.ةتحکووم

خةتی شکستةی ذةمةکی کـة لـة واژؤی    -۳چازان نامةی تايبةتييان پث دةنووسی. 

دا خـؤی دةنوثنـث. خـةتی شکسـتةی ذةمسـي کـة لـة         شاهيدانی سةر بةصگةنامان

، لة نامةکانی ئارشام دا پثی دةنووسرا، نووسينگة و پةذاوةکانی ديواين حکوومةتی

، کؤمةصثک داخوازنامـة و هثنـدثک کـةمتر لـة دةقـةکاين      ی بثستوونبةردةنووس

دا دثتة بةرچاو. گةشةيةکی نثوخؤيي بةم خةتةوة ديارة و ئةويش لة ماوةی  ياسايي

دا  پثواوة کة لة دةرک و ديواين پادشايان و دادخانةکاندا ئةم ذةوتةی  دووسةت ساص

  کاری پثکراوة.

دا، واتة ئةو ذؤژگارةی کة زمـاين يؤنـاين وةکـوو     یلة سةردةمی هثلثنيست

زماين ذةمسي بوو بة جثگرةوةی ئارامی لـة سةرتاسـةری هـةمان ناوچـةی ژثـر      

سثبةری، بةرةبةرة يةکپارچةيةتيي خةيت ئارامي تثداچوو. لة سةدةکاين سثهةم و 

دا، کؤمةصـثک خـةيت جيـاواز لـة چوارچثـوةی فرةذةنگـي        زايـني  دووهةمي پـثش 

ـ    کولتـووری و جوغرافيـايي   نةتةوةيي، ـ ـةيت نـدا سـةريان هةصـدا. خ و  ةتیـةب

سةر بة لقی خؤراوايني و خةتةکاين پاملريی، سـؤريانی، هاتريـانی،    ،يةهوودی

ـ ـة لقـماندايي و چةندثکي تريش سةر ب ـ ـةتـةو خـی ذؤژهةآلتني. ئ ـ ـان ة ـةش ک

ـ ـةکـةتـة هـةوثن و سـةرچاوةی خ  ـوونـب لـةوی، سـؤغدی و   ي پـارتی، پةه ـان

  ١خارزةمی، سةر بة باصي ذؤژهةآلتني.

. ئـةم بؤچوونـة پشـتی بـة     خةتی ئارامی پتر پثی دةگوترا خةيت ئاشووری

پسانةوة بةستووة و دةيسةملثنث هةتا ئةو زةمانـةی بؤتـة    کؤمةصثک زانياريي بث

                                                            

1-For the eastern scripts, cf. Naveh "The origin of the Mandaic Script"; idem, 

"The North Mesopotamian Aramaic Script - type"; idem, "An Aramaic 
inscription from El-Mal". For the western, cf. Cross, "The development of the 
Jewish Scripts".  
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صـيداوة.  دا گةشـةی کـردووة و هة   پثکهاتةيةکي سةربةخؤ، لة سةردةمی ئاشـووری 

ئـةم   ،نووسةرانی يؤناين کاتثک ويستوويانة باسي نووسراوةيةکی ئارامي بکـةن 

 (هثـرؤدؤت » Assyria (or Syria) grámmata«دةسـتةواژةيان دةکـار کـردووة:    

؛ نامـــةی بيســـت و يةکـــةمي VII  ،iii ،۱۵، کوورووشـــنامة، ؛ گزنفـــؤن۴،۸۷

ــتؤکلثس   ــة    ؛ لIV ،۵۰تثميس ــتةواژةية ل ــةم دةس ــةر ئ ــر). ه ــدی ت ــةص چةن ةگ

دةقـة   دا بؤ ناودثرکردين خةت و (زمـانی) يـةکثک لـةو    »ذووداونامةکانی يؤنانی«

فةرماين دابوو هـةتا لـة ذووی ياسـاکانی     دوورودرثژانة هاتؤتة گؤذ کة داريووش

بـة واتـاي   » کتثبی ئاشـووری «ی دواتردا، ذوونووس بکرثتةوه. لة ذؤژگار ميسری

يةهوودی کة بوو » گؤشةداري«دا بؤ خةيت  دیوولمثلة ئةدةبياتی ت»خةيت ئاشووري«

. خةيت ئارامي و هثماکاين ئارامی لة ١گرياوةوةر لثبة خةيت کؤين عيربی، کةلکي 

دا بؤية بؤتة بـاو، چونکـة    نثو شثوةزارةکاين چةشناوچةشين  پارسيي نثوةذاست

  .٢پثيةوة ئؤگر ببوون سينگة و دةزگا و ديوانةکاين هةخامةنشینوو

ئثستا هيچ بةصگةيةک بة دةستةوة نيية کة بيسةملثنث، خـةتی ئـارامي بـؤ    

دا کـةلکي   نووسينةوةی زماين پارسيی  کؤن و کةضنار لـة سـةردةمي هةخامةنشـی   

بـابليي بةردةنووسـی    . زانايان هةبووين هةصـةيةک لـة دةقـی نـوث    وةگرياوةر لث

دةخةنة بةرچاو کة ذةنگة لةبةر خراپ نووسيين خةيت ئارامي لة اليةن  دا بثستوون

ئةو نووسندانةوة ذووی دابث کة دةقی پارسيي کةونارايان وةرگثذاوة، بـةآلم ئـةم   

                                                            

1-Friedrich, "Assyria Grammata", "AΣΣYPLA RPAMMATA"; Naveh, 

"Hebrew texts in the Aramaic script". 
ـ  دا هثناويةتـة ئـاراوة،  »Mitteliranisch«ئةم باسةي کة هثنينگ لـة وتـاري    -٢ ةردةوام ب

دا  وگؤذثک لة ذوانگةی باسثکي بنةذةتيية، ئةگةرچی دةسکةوت و دؤزراوة تازةکان ذةنگة ئاص
  بةدی بثنن.



 ۹۲۹سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

ـ «. بةردةنووسـةکاين  ١بؤچوونة يةکاليي نةکراوةتةوة کـة   تورکيـا  ي»نووئارابس

يانـةدا بـة دةقـی     بةشثک بة ئارامي و بةشثک بة شثوةزاری ئثرانني، لـةم دوايـي  

هةصگری نثوةرؤکي دينـی و بـة زمـاين پارسـيي     داندراون و  دةوراين هةخامةنشی

 بةآلم ئةم بةردةنووسانة کة ذةنگة بؤ تـوثژةرانی دينـی کـؤين ئثرانـی     ؛کةوناران

بةکةلک بن، بةپثي زانسيت شوثنةوارناسی، ناکرث بةرلة سـةدةی سـثهةمی پ.ز.   

بةآلم ديسانيش پثويستة کة ژمارةی زؤری ناوي کةسان و وشةگةلی  ٢؛هةصکةندرابن

. واژةی ئثرانی، پةذيوةی زماين ٣دا خبرثنة بةر سةرنج دةقةکانی ئارامی ئثرانی لة

 و يؤنانيش بوون، بةآلم ذةنگة جثی خؤی بث کة بةذاشکاوی بصثني ، عيالمیئةکةدی

 نووسيونی و ئةو دةقانةش کـة لـة کتثبـی عـةزرادا     ئةو نامة ئارامييانةی ئارشام

پارثزراون، کؤمةصثکي بةرچاوي واژةی ئثرانييان تثداية، بةآلم لة بةصـگةنامةکاين  

دا، کةمترن. ئةم دةقانة جاری واية هثندثک زاراوةيان  زراوةی ئثلثفانتنيياساييی دؤ

تثکةص » ثوةبردنذکردن، بة«ئارامي بة واتای  ی»bd«ص ةتثداية کة وشةی ئثراين لةگ

سـزا  « ptgm gst yt’bd بـؤ وثنـة  ي ئةمذؤية. »کردن«ماناي وشةي  دةبث و هةمان

کؤمةصـثک  ». مؤژگـاری کـردن  هةنـدةرز دادان، ئا « hndrz’ bd؛ »بةجث دةکرث جث

 hnbg whngytؤ منوونـة:  ـة جثگرةوةی ئارامي، بـزاراوةی ياسايي ئثراين بوون

ئةم دةسـتةواژةيةی  ». دةستةبةر«لةبايت  drng؛ »شةريک« šwtpيان  hbrلةبری 

، ذةنگـة  yhht Ih» =دامة ئةو ، دامثية« dadayam a(h)yāyة ـپارسيي کؤن، وات

                                                            

1-Cf. most recently I.M.Diakonoff, "The origin of The Old Persian writing 

system", in M.Boyce and I.Gershevitch(eds), W.B.Henning Memcrial volume 
(London, 1970), 123,n.67.  
2-M.N.Bogohyubov, "An Old Iranian Prayer to Ahuramazda in Aramaic 

Characters, etc." (in Russian), in Istoria iranskovo gosudarstvai kultury 
Moscow, 1971), 277 - 85. 
3-Most of these are treaied by W.Hinz, Altiranisches Sprachgut. der 

Nebenüberlieferungen (Wiesbaden, 1975). 



  دا زمانی ئارامی لة ئيمپراتؤريي هةخامةنشی/  ۹۳۰
 

واديارة ئةم کارة . ١»d/rd/rymyy«لثص و تةمگرتووية بث: ئةم دةستةواژة  دوابةدوای

بةرةوذووي فةرمانـدةی سـةربازگةی   تؤمارکرانی ذاگةياندراوثکة لة بارگای مريی 

ئازاد کردن، «zt šbq٢وةکوو ئثرانی  -. دةستةواژةيةکی ئارامی وةدةربذدرا» ةسثئثن«

ـ  ، چةشين ئيديؤگرامثک لة پةهلةوی»بةردان ماديگـان هـةزار   «ی دا ماوة و لة کتثب

واژة و  . اون. ئاشنابووين قةصةمداران لةگةص کؤمةصثک ٣دا ذةنگي داوةتةوة»دادستان

زاراوةگةلی ئثرانی بةرلة هثنانة بةرکاری خةيت ئارامی بؤ نووسينةوةی هثنـدثک  

  شثوةزاری پارسيي نثوةذاست بة هةنگاوثکی گرينگ دادةندرث.

يةکی تثدا خراوةتة بةرچاو ذةنگة ئةم پثرستة کورتةی بةرةوة کة چةند وشة

دا ئةم پلة و پايانة شـايانی   . لة بواری کاروباری ئيداري٤ذثخؤشکةر و هؤژثنةر بث

؛ »گةجنينـةدار  خةزنـةدار، « ganzabara؛ »هاوذث، هـاوذکثف « hadabāra باسن:

ahšadrapāna »،ــارةوان ــةرمث ش ــة  » دادةوان، دادوةر« dātabara ؛»مريه ــة ل ک

، »ئامارگر، هةمارکةر، ژمثريار« hamārakara بة واتاي ياسا؛ة وةوة هاتو»داد«

patikarakara »؛ لةگةص »پةيکةرتاش، بةردتاشwaršabaraو هتـد.  » لثذةوان«١

                                                            

1-Kraeling, Brooklyn Papyri, 9.3; cf. Bogolyubov, op. cit., 283-4. 

Cf. too the use of rmy in Driver, Aramaic Documents, VI.3,in all likelihood an 
Old Persian word. 
2-Kraeling, Brooklyn Papyri. 5 - 4. 

باسـثک  «ةی زاراوة و دةستةواژةکان چاوی لةم بةرهةمـة کـردووة:   نووسةر بؤ دؤزينةو -٣
  ».نووسراون سةبارةت بة هثندثک زاراوةی ئثراين کة لةسةر پاپريووسةکاين ئثلثفانتني

AAnt ASH (Festschrift, J. Harmatta) XXV (1977), 113 - 18. 
4-Greenfield, "Iranian vocabulary in early Aramaic", Commemoration Cyrus, 

Hommage Universel II (Acta Iranica 2. 1974), 245 - 6. See G. Widengren "The 
Persians", in D. J. Wiseman(ed), Peoples of Old Testament Times (Otford, 
1973), 352- 6 for a list of Iranian words appearing in Aramaic (and Hebrew) in 
the Bible, in the papyri and in Kandahar I. 

کة لة کةرتی يةکةمي وشـةکةدا هـاتووة، بـة    » وارش«ئةو کةسةی پارثزةری دارستانة،  -١
دةبثتة ديواری وشکةبةرد کة بؤ پاراستنی شوثنثکي وةکوو باغ، دارسـتان، کـانی و    کوردی

  بث.و.» وارشةوان«يان » بانواشة«مةزار دةکثشرث. جا هةر بؤية سةير نيية 
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؛ »ذاز« raza؛»داد، ياسـا «  dāta ئثستا نؤرةی چةند واژةی دياری ديکةية وةکـوو: 

zyani »؛»زيان yauza »؛»ذاپةذين handarz » ،امؤژگـاری و  ثنمـايي [ه ذهةندةرز

نووسراوة يان « ništāwan؛ »پةيام، پةيغام« patigāma ؛»ئامؤژگاريش دةگرثتةوة]

 staušya؛»کـراو  نووسوکراو، دةقی ذو سوذوونو«  patšegna؛»فةرماين نووسراو

عــةمبار، « nidānā؛ لةگــةص »گــةنج، خةزثنــة« ganzā ؛»ســزاداين جةســتةيي«

ــ  [مشــةکهةمار، ــرتين ک ــگرتن و ذاگ ــی هةص ــ ةلدان، جث ــةل و پث داويستی و ـوپ

  و هتد.» پاشةکةوت]

 karaltāدا، وشةکان ذةنگـاوذةنگن:   لة جةغزی بةرهةست و بةرچاوي ژيان

  hamnikā؛»وار، دوولينگــةصــشة« sarbalā؛ »ســةربةند، ســةرپثچ، دةمســاص«

 patpā ؛ »وپةيل مـاص  کةل« ūšarna؛ »ملوانکة« manyākā؛ »کةمةرة، کةمةربةند«

؛ »خ، زةذنيـق ينذزة« zarniká ؛»بةشة پثتةک و پيتاک نيزيکة] بژيو [لة ،پث بةش«

. جةللة و ليزگةی ئـةم  ١سازين کةشتیلةگةص کؤمةصثک وشةي ديکة کة سةبارةت بة 

وشانة بة سانايي لة بةصگةنامةکان دةردةکثشرثن. ذةنگة دوای دؤزين و پشـکنني و  

ی وشـةگةلی  سةرچاوةکان، بصثني کـة هـةلی خوازرانـةوة    پثداچوونةوةی تةواوي

بواری ئيـداری، دادوةری و کاروبـاری ئاسـايي و ذؤژانـةی ژيـان، لـة جةنگـةی        

  ذةخساوة و ئةمان بةديهثنی ئةم تازةگةرييانة بوون. دا حکوومةيت ئثرانييةکان

ـ  ةئةو بةردةگؤذة سواو و هةصـوةريو  ـ ـي ووشیـی نثژگـةی داري ـ  ةمـةک ة ـل

نةخشي ذؤستةم کة بة خةيت ئارامي نووسـراوة، بـة زمـانی ئثرانييـة (پارسـيي      

پاشني/ پارسيی نثوةذاسيت پثشني). جا لةبةر هـةبوونی نـاوي   قؤناخی  کةونارای

ــلؤکووس ــرابث  س ــثهةمی پ.ز. نووس ــةدةی س ــث س ــثن دةب ــةوةی ١، دةص . لثکدان

                                                            

1-Cowley, Aramaic Papyri, 26. 

1-E.Herzfeld, Altpersische lnschriften (Berlin, 1938), p.12 and pl. IV. 

Cf.Hennineg; "Mitteliranisch", 24 - 25 1 owe the palaeographic dating of this 
and the Arabsun inscription to J.Naveh. 
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ـ لة ذووی هة شوثنةوارناسانةی ئةم بةردةنووسة،بةپثی ئةو دةقةی گرياوةتةوة و ص

وثنةيةکي تصخي کة بآلوکةرةوةی بةردةنووسةکة بآلوي کردؤتـةوة، ذثکةوتةکـةی   

(شـاي   Xšāyathya wazrka = hšyty wzrakسـةرةوة دةسـةملث. سـةرناوي    

ة، دةناسـرثتةوة  »ئةردةشثر«کة هةمان  rthšs وزورگ، شای گةورة)، لةگةص ناوي

)I.20واية ذةنگة ئةم بةردةنووسة لة اليةن حوکمداری پارسـةوة  ثيان). هثندثک پ ،

. ئـةم  ١بؤ ياد و بريةوةريي پثشينييانی خؤی نووسرابث دا لة سةردةمي سلؤکييةکان

ـ «بةردةنووسة و بةشة ئثرانييةکةی بةردةنووسی  کـراو، دوو   ي بـاس »نووئارابس

وا دابندرث نووسرانی زماين پارسيي کـؤن بـة خـةيت     ئةگةرنةی زؤر چاکن، منوو

ئارامي لةسةر پاپريووس، چةرم، چثو و شيت ئةوتؤ کارثکي باو و بةربآلو بـووة.  

پســانةوةی ئاســايي بــة خــةيت ئــارامي لــة ســةردةمي  شــثوةی نووســيين بــث

دا ، پةرةی پثـدرا. ئـةم     نکانياةثگرةوج یدا لة سةرتاسةری خاک  هةخامةنشييةکان

ـ  وگؤذی بـة سـةرهاتبوو، پـارت    ئاص نماةخةتة کة بةپثي ز و سـؤغدی   ارةزمـو خ

ـ  کـة  دا بوو بة پثوةری نووسني،  گرتةوة و لة زمانی پةهلةوی ةصةيةکي ـزيـاتر تثک

انةی ئـارامي لةسـةر   هثما و نيشانةی ئارامي و وشةگةلی ئثرانيية. ئةم ئيديؤگرام

ثژةراين زماين ودا خؤيان دةنوثنن. بؤ ت تةتةصة و بةردةنووس و دةقةکاين ئةدةبيش

ئارامي ئةم وشانةی لةم دةقانةدا بة هثمای نووسني دةرکةوتن، لةگـةص واژةگـةلی   

وشـةکاين زمـانی    بـؤ ، بة سةرچاوةيةکي گرينگ دادةندرثن »فةرهةنگی پةهلةوی«

ـ »يةکـةم ، يةکـةمني  «WIيةکي وةکـوو  ئاراميي ذةمسي. چةنـد وشـة   ةرهةنگی ـ(ف

ن کـة  ةبة پارتی و پةهلةوی)، لةو شثوة وشان» حاجياوا«پةهلةوی و بةردةنووسی 

 يلوشـةگة  یدا سةملاوة. شثوةی نووسـين  لة زماين ئارامی هةصکةوت بةهةبوونيان 

ــارتی  ــة پ ــارامی ل ــةترة  ئ ــةدا لةمثژين ــاو ل ــثوةی  چ ــةوی. ش ــؤ وثپةهل ــةب : ن

BQ/ŠBK/hty/htyŠ  ذاست لةسةر شثوازی خةيت ئاراميي ذةمسي ذؤيشتوون کة لة

                                                            

1-R.N.Frye, The Heritage of Persia (London, 1961), 204-5. 
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دا، وةکـوو ئيـديؤگرام داذثـژراون و هـةر ئـةو       شثوةزارةکانی پارسيي نثوةذاسـت 

بـة واتـای    Rلـةبری   RQگي کؤنييان لث نيشتووة. بؤ منوونـة  ـي ذةنـةردةمـس

؛ »ئةمة«لةبری  ZNH ؛»کة«لةجياتی  ZY ؛»مةذ«بة مانای  Nلةبايت  QN؛ »زةوی«

DHB باتی لة ZHBای زثـذ و هـةروةها لـةبری    ـبة واتŚHDYN  دةياننووسـی 

SHDYN  ، دا پثکهاتةناسينی وشان لة ئـاراميي ذةمسـي  بةپثی ». شاهيدان«واتة- 

Y(ayyā),- Yn(=In)  هةتا دةگاتة ،»é «رباز و نثر و کة ئةويش دواتر بؤ ناوی دة

، وشـةگةلی  دا وشةگةلی ئارميي ذةمسـي لـة بنـةذةت   ديارة کة وا -کؤ دةکار دةکرا

کة خزيونة نثو ئاراميي ذةمسـي، لـة    ئاراميي ذؤژهةآلتني. هثندثک وشةی ئثرانی

کؤمةصثک  وشةی ئارامي بؤ ». Zd,rmk«ا هاتوون، بؤ منوونة: د فةرهةنگی پةهلةوی

 tyn ؛»بةصگة، کتثب« Spr؛ »بةصگة«gtبةصگةنامةکان بةم شثوةية خؤيان نواندووة: 

کة هةموويان لة » تؤمار«بة ماناي  mglt(يان سواصينة؟)؛ لةگةص » تةتةصةی قوذين«

  . ١دا پارثزراون نثو هثماکانی تايبةتی نووسينةوةی پارسيي نثوةذاست

***  

  

                                                            

ــةکان   -١ ــة بةردةنووس ــةی ل ــةو ئيديؤگرامان ــی   ئ ــة کتثب ــةن، ل ــؤو «دا ه ــی. ژين دا »پ
. ۱۹۷۲فةرهةنگی تةتةصة و بةردةنووسةکاين پةهلـةوی و پـارتی، لةنـدةن،    «نووسراونةوة:

ی کـاری نيبثـرگ، لــة اليــةن    ، لـةسةر بنةما»فةرهةنگی پةهلةوی«چاپی تازةی کتثبی 
 ةوة ئامادة کراوة.»تؤص«و » بی. ئووتاس«



 
 

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  12شي  هب
  

  ذؤژمثرةکاين ئثراين کةضنار
  

  يةکةم: پثکهاتةی ذؤژمثرةکان و لثکدانةوةياني بةش
پثکراوة و  ئثستا و ذابردوودا کاريان ئةو ذؤژمثرانةی دنيای ئثمة کة لة -۱.۱

بةآلم دةبـث بـزانني کـة هـةموويان      ؛ژمارن کان بةدييان هثناون، بثتةشارستانيية

خاوةين دوو خاص و تومخي هاوبةشن، (ئةلف): کةلک وةرگرتن لة مانگ بؤ پثواين 

وةرگرتن لـة   شثوةيةکي ورد و باريک. (ب): کةلکزةمانی کورت، هةصبةت نةک بة 

ذا، تثبةسـتةبووين   ة قةراری قسانلبؤ پثوانی ساص، واتة گةذاين وةرزةکان. خؤر 

ــت  ــاری کش ــة ب ــةنيا ب ــرؤض لثرةدا،ت ــی م ــةص   وکاص ــؤر لةگ ــکاوةتةوة و خ دا ش

 واديارةقؤناخةکاين پثشکةوتووتری ژياری گوجناوة.  کرانیثکار پپثداويستييةکاين 

بايةخی کةمترة، توانيويةتی وةکوو  ةکراوة و ثندا هثندةی کار پةلةم ذةوتکة  مانگ

هـاتين ذؤژمثرثکـی    بريؤکةيةک نيازةکانی کؤمةصي بنـةگر هـةتا جةنگـةی بـةدی    

کةچی لة کردةوةدا ئةم دابذانـة بنةذةتييـة لةگـةص     ؛سةرةتايی دابني بکاهةتاويی 

  وة.نةرييت کؤنباو، تةنيا وةکوو هةصکةوت خؤی نواندو

تـةنيا  ة نثو تةواوی ذؤژمثرة ناسراوةکاين مثژوودا، ـث لـةوةی ذاستی بـئ

ـ ـچوار ذؤژمثر هةن کة تةنيا و تةنيا هـةتاويان ک  ـ ـردؤت ارة و بـريتني لـة:   ـة ش

ری ـ، ذؤژمثــهةخامةنشــی ی، ذؤژمثــری ئةضثســتاييی پاشــينذؤژمثــری ميســری
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کـة زؤر دواتـر    کانی ئةمريکای ناوةنـدی، »مايا«مثری گؤری و ذؤژثگر -ليانی وجو

تةنانةت لة  جا وةکوو ديارة سةملانديان. وةريانگرت و کانی دراوسثيان »ئازتثک«

ؤری، ماکةی گدا، هةروةک ذؤژمثری ئةمذؤی گرث یجووليانذؤژمثرةکاين ميسری و 

جـةژين  «دياری کردين  مانگ دةورثکي کاريگةر لةو مانگي بة جارثک وةالنةندراوة 

دا دةگثذث و دةيسةملثنث کة ديـن چـؤن توانيويـةتی دوای ذةوتثکـی بـةرةو      »پاک

بؤمـان   ی چةند هةزار ساصة، هةر بايةخی خؤی بپارثزث. جا لثرةداية کةنةيشتگپث

شـةتةک   ة يـةکتر ن لـر و ديـدا، ذؤژمث کـن و زةمانثـوثـدةردةکةوث لة هةموو ش

  ن و دانابذثن.ودرا

ذانی ذوخساری مانگ و وةرسووذانةوةی کة سي ذؤژثکي پث دةوث، خولی گؤ

دةبث لة کؤنترين ذؤژگاران و هةزاران ساص بةرلة ديرؤکةوة سةرجني مرؤضی بؤ الی 

خؤی ذاکثشابث. گؤذانی دميةنی مانگ کـة بـة گرينگتـرين بـةديهاتی خوالنـةوةی      

کا و پـاش  ئةستثرةناسی دادةندرث و [لة تيزماصـکة داسـوولکةيةوة دةسـت پثـدة    

ـ   ژوور کـةم دةکـا و   دةبـث و لـة چـاردة بـةرةو      ذدةمةداسثکي تةواو بةرةبـةرة پ

ـ   ـ ـدةشکثتةوة]، لة هةموو شوثنثک بة شثوةيةکی ذاستةوخؤ بـةدی دةک ةم ـرث. ئ

ديـار و   نيشـاندةرثکی چةرخ و خول و دميةنة جياوازانةی مانگ هةميشـة وةکـوو   

نانةت پاش ئةوةی دانيشتوواين تةپثوانی زةمان دةوری سةرةکيي گثذاوة. بةرچاوی 

و ذثکةوتـة   ژدا گـةذان هـةتا ذؤ   بةرايي لةسةر گـؤی زةوی بـة شـوثن ئامرازثـک    

گرينگةکانی ساصی هةتاوييان بؤ دياری بکا و پثيان بصث گةنگث جةنگـةی چانـدن و   

ـ   کثآلن و داشنت و دروثنةية و لة کام قؤناخ وورث و گةشـة دةکـا و   ـدا بةرهـةم دةگ

نث نيازی ديکةيان وةدی بثنث، مانگ ديسـانيش جثگـة و پثگـةی    پثدةگا يان دةتوا

  خؤی هةر پاراست. 

کردين ماوةی ساص   دياری« یئانقةست خؤم لة باس من لةم دةقةدا هةر بة - ۱.۲

پاراستووة، چونکة ذوون و ئاشکراية کة دابی بژاردين ذؤژان و » ماوةی مانگ» يان«
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دا سـةر بـة قؤنـاخثکی     نگ و سـاص دؤزينةوةی خاصي هاوبةشی جةبری لة نثوان ما

وارةوة، ـکردنةوةی بابةتةکاين خ بةآلم ديسانيش بؤ جوانتر ذوون ؛پثشکةوتووترة

  وا باشة کة بة زمانی ژمارة و پثوان مةبةستةکةمان داگريسثنني.

ؤی تثداية و لةسةر ذةوتثک لو تةک ،بزووتين دوو مةزنةئةستثرةی ئامسانی

ئةو ماوةيةی کة مانگ جارثکي تةواو بـة دةوری  ناذؤن. ماوةی ذاستةقينةی مانگ (

دا جياوازة. ماوةی ساصيش هةرواية، بـةآلم   ثتةوة)، لة هةر خولثکذدا دةسوو خؤی

دا  تثکذای اليةنةکاين ئةستثرةواين و ذؤژمثـری  نابثتة هثندةی مانگ. ئةوةی کة لة

  خوالنةوةی مانگ. ؤناوةنديية ب گرينگة، دياری کردين زةمانثکي مام

ذؤژة.  ۵۳۰۵۹/۲۹ ناوةندی  بة شثوةيةکی مام ،ثستادا ماوةی خولی مانگیلة ئ

لة وزؤر ئاوا بةوردی زاندرابوو، واتة  ئةم بذة کةم دا پثشتر له سةردةمی بابلييةکان

تةکة بابة. لة بابةت ساصةوة [مةبةستةکة ذوون ببؤوة دا زايني پثشهةزارةی يةکةمی 

دةدا جياوازی ربژا وثداية، چونکة چارةمان نيية و دةبث لة نثوان دووگؤصی پتر ت گرث

 ۲۵۶۳۶/۳۶۵ساصي ئةستثرةيي کة  -۱ةية بريتني لة: دوةبةرچاو بگرين. ئةم دوو بژار

شةووذؤژی هةتاويية، واتة ئةو ماوة زةمانييةی کة زةوی جارثک بة دةوری خؤردا 

ان دوو جـار دةرکـةوتنی خـؤر و    داين دابذانثکی زةمانی لة نثو دةخولثتةوة. نيشان

ةی کةلوويةک کة بـة دصـخواز هةصـبژثردراوة و    ولگلةسةر خ ذةگةنئةستثرةيةکی 

شـةو و ذؤژی   ۲۴۲۲۰/۳۶۵ساصـي هـةتاوي کـة     -۲دةکةوثتة جةغزی کةلووی شثر.

پسانةوة خؤر لة ذؤژگةذانةوةی  يانی ئةو ماوة زةمانييةی دوو جاری بث هةتاويية،

ی شةو و ذؤژ بة يـةک ئةنـدازة دثنـةوة لةسـةر بازنـةی      بةهاردا، واتة ئةو دةمة

  دا لةنگةر دةگرث. کةلووةکان

جيــاوازي ئــةم دوو ساصــة کــة دةگةذثتــةوة ســةر پثشــکةوتين جةنگــةی  

ذؤژگةذانةوةی بةهاری و شةوگةذانةوةی پاييزی، ئةوةندة کةمة کة لة قؤنـاخثکي  

دا وةبةرچاو دث.  ةنکورتی ذؤژگاردا هةست پثناکرث، بةآلم لة سةردةمثکي درثژخاي
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ئةم جياوازيية لة جةنگةی نيشتةجث کردنی يةکةمني پـؤيل کؤچـةران لـة     بؤ وثنة

هـةتا هاتنـة سـةر دةسـةآليت      پ.ز)ی ۴۰۰۰(نيزيکـةی   جةمشـيد  و تـةختی  شووش

ةريـدةخا کـة   ذؤژثـک. ئـةم خاصـة د    ۵۰، سـةری دةگاتـة    ی هةخامةنشینپادشايا

کراو بةرلة خؤر  هةآلتين ئةستثرةيةکی دياریبةديهاتثکي ئةستثرةوانی، بؤ منوونة 

دا لــة جةنگــةی  زايــني ی پــثش۴۰۰۰لــة نيزيــک بازنــةی کــةلووةکان لــة ساصــي 

 بـةگوثرةی ی مـارس يـان يةکـةمي خاکـةلثوة،     ۲۱دا بؤتة  ذؤژگةذانةوةی بةهاری

ی مـانگی  ۱۰گةيوةتـة   دا شييةکاننؤری، کةچی لة سةردةمي هةخامةگذؤژمثری گرث

  ی بانةمةذ.۲۰مةی يانی 

  
  ةی شوثين هةآلتن و ئاوابوونی خؤرکجثگؤذ

کراو لةسةر زةوی بکةينة شارة و لة چةند وةرز و  ئةگةر شوثنثکی دياری - ۱.۳

پات قؤناخی جياوازدا لة ئامسان و گةذاين ئةستثرةکانی بذوانني، گةذانةوة و چةند

ـ  بوونةوةی ذثک  .او دثـوپثکي ئةنگووتن و ئاوابوونی ئةستثران بة جواين وةبةرچ

ـ   بؤ وثنة اوا ـخثرايةکی ذوون دةبثتة کة خؤر هةر وةرزةی لة شوثنثک هةصـدث و ئ

ــا و ســي ــةی ١ةی ذاوةســتانی دةگــؤذثلدةبــث و کةلةکاوکةلــةک دةک ــة جةنگ . ل

لة شانی ذؤژهةآليت ئاسؤوة  خؤر ،خؤرگةذانةوةدا کة پثی دةصثن هاوسانيي بةهاری

هةصدث و لة شاين خؤراوای ئاوا دةبث. جا وردةوردة ئةم خاآلنة لـة خؤرهـةآلت و   

جةنگـةی  لـة  شاين باکووردا دوور دةکةونةوة  هةتا ئـةوةی کـة   خؤرنشينةوة بة 

دا دةگةنة ئةوپةذی مةودا و لة جثگايـةک لةنگـةر دةگـرن و     گةذانةوةی هاوينیذؤژ

وچـؤی سـةرلةنوثی خـؤر و     ةپثچةوانة دةسـووذثنةوة. هـات  ناگؤذن. ئةوسا ب جث

دةرکةوتين ئاسؤی جياوازی هةآلتن و ئاوابوون، نيشانةی داهاتنی شـةوگةذانةوة  
                                                            

لة سةردةمي کؤن و کـةونارادا، سـيلةی هـةآلتن و نيشـتنةوة و ذاوةسـتاين خـؤر لـة         -١
دا حيساب دةکرا. لة ئةستثرةناسيي  خؤرهةآلت و خؤرنشينةوة بة باصي باکووری و باشووری

  ؤژاوا بةرةو باکوور سيلةی دةخرثتة بةر پثوان.دا لة باشوورةوة بؤ  ذؤژهةآلت يا ذ نوث
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دا، دةگةنـة   وگؤذ يان گةذانةوةی زسـتانی  لة جةنگةی ئاصسانيي پاييزيية. ويان ها

. پاشـان  ئةوپةذی مةودا بة شانی باشووردا و سةرلةنوث دةچةقن و لةنگةر دةگـرن 

هةميسان ذةوگةيان دةگؤذن هةتا دةچنةوة سةر دؤخی جاران و بةم بةديهاتة دةصثن 

  ».گةذانةوة«

بةم شثوةية دةکرث هةر بة مةزندة و بؤچوونی ساصی هةتاوي و بةگشيت هةر 

ذؤژ و ذثکةوتثکي وةکوو جةنگةی تؤوچاندن و دروثنة وةبةرچاو بگريث و لة ذووی 

ـ  نيشانگةی شوثنةکانی هةآلتن ـ  ؤو ئاوابوونی خؤر لةسةر ئاس اری ـ، هةلةکـة دي

بةآلم ديسانيش لة کـردةوةدا ئـةم    ؛بکرث و پثويست بة ئةستثرةگةريي تايبةت ناکا

و هؤکارةکةشی گـؤذاين   ١شثوازی دؤزينةوةی سيلةی هةآلتن و ئاوابوونة، دةگمةنة

يي کة ناوچةکاين ذؤژهةآليت و ذؤژاوا بةشانی  شانانةی سيلةی خؤرة، تةنانةت ژذؤ

کـة ئاکـامثکي بـاوةذپثکراوی     یخثراتر گـؤذانی بـة سـةردا دث و کـةمترة لـةوة     

  بگريث.وةر لث

  
دميةنةکاين ئةسـتثرةيي: هـةآلتن و ئـاوابوونی هـةتاوی، هـةآلتن و      

  ئاوابوونی ئةستثرةيي (ئةنگووتنی شةوانان و بةياناين ئةستثران)
دا کاری پثـدةکرا  ئةو شثوازةی کة بةکردةوة لة سةردةمی کؤن و کةضنار -۱.۴

. خـؤر لـة   ٢لةسةر بنةمايةکی تةواو جياواز هةصدةسووذا و ئثستا باسـی دةکـةين  

دا تثدةپةذث کة پشتثنةی زةوی هةتا کؤئةستثرةکانی  دا بة خولگةيةک ماوةی ساصثک

                                                            

بؤ وثنة لة ناوچة بةرزةکانی باکووری، خاصةکانی هةآلتن و ئاوابوون بةشی هةرة زؤری  -١
پلــة دةگـرثتــةوة.    ۵۶گؤذان تةنيا نيـزيکـةی  جةمشيد ئاسؤ دةگرنةوه، کةچی لة تةختی

  انی خؤرهةآلت و خؤرنشني).پلةی باکوور و باشووری ناوچةک ۲۸(
2-For further details,see W.Hartuer, "The Earliest History of the Constellations 

in the Near East and the Motif of the Lion- Bull Combat", JNES XXIV (1965), 
pp 1-16, reprinted in W.Hartner. Oriens- Occidens (Hildesheim, 1968).  
pp. 227-59. 



  ذؤژمثرةکانی ئثرانی کةضنار/  ۹۴۰
 

بازنةی کةلووةکان دةگرثتةوة. لةبةر هثندثک هؤکاری ذوون و ديار، کاتثک خـؤر  

دا تثدةپةذث، تثکبةزينيان  وثتة کةلوويةک و بة اليانلةگةص چةند ئةستثرةيةک دةکة

بةآلم ديسانيش ئةوةی وةبةرچاو دث، يةکةم هةآلتين بةرلـة   ؛ذاستةوخؤ نابيندرث

ئــةنگووتنی ئــةو ئةســتثرةيةية کــة خــؤر ماوةيــةک پثشــتر لةگةصــی کةوتؤتــة 

، زؤر »ئـةنگووتنی هـةتاويي ئةسـتثرة   «دةصثن  کةلوويةکةوة. ئةم بةديهاتة کة پثی

کة  دابوونةوةلة قؤناخثکي ناديو و کراوی ساص ذوون و ئاشکراية. لة ذؤژثکي دياری

ماوةيةکی زياتر تثبةستةی مةودايةتی لةگةص بازنةی کةلووةکان، ئةستثرةکة بـؤ  

لة ئاسـؤوة هةصـدث و بـؤ     بةریبةياينيةکةم جار سةرلةنوث خؤی دةنوثنثتةوة: 

ين گزينگی خؤردا ون دةبث. لة ووتئةنگماوةيةک خؤی دةنوثنث و پاشان لة جةنگةی 

دواتردا کة مةودای لةگةص خؤر زياتر دةبـث، قؤنـاخی    یو حةوتةکانماوةی ذؤژان 

وچان و بـة ئـارامي پـةرة دةسـتثنث . دوای      ديارکةوتنی بةرلة هةآلتنی خؤر بثوة

کراو، خاصي بةرزبوونةوةی کؤتايي پثدث. لةوة بـة دوا وردةوردة   ماوةيةکی دياری

ؤی خؤراوا نيزيک دةبثتةوة هةتا ذؤژايةک کة لةگةص هةآلتين هةتاو ئاوا هةر لة ئاس

دةبث. هةصبةت ئةم ئاوابوونة ذاستينةية وةبةرچاو ناية. دةبث دوو حةوتـةی ديکـة   

ر (ئاوابووين ؤذاوةستني و چاوةذث بني هةتا ئاوابوونی ئةستثرة بةرلة هةآلتين خ

  ) دةربکةوث.ذواصةتی

 .ابووين خؤر و جةنگةی زةردةپةذ خؤی دةنوثنثبةديهاتی ئةوتؤ، کاتی ئاو

کراودا، ئةنگووتين ئةستثرةکة بـؤ دوايـني جـار پـاش تاريکـان       لة ذؤژثکی دياری

کـة چةنـد   »ئةنگووتنی ذاستني«ناودثرة. » ئةنگووتنی ذواصةتی«وةبةرچاو دث و بة 

ة لة ذؤژ دواتر ذوو دةدا، بةدی ناکرث. بةديهاتثکي ديکة، لةنگةر گرتنی ئةستثرةکةي

دا و دةبثتة جةنگةی شةوداهاتن. پاشان بةرةبةرة مةودای نثوان  پةذپةذؤچکةی خؤی

ـ ة هةتا ذؤژايةکی ئةسـتثرةکة دوايـني   وئةستثرة و خؤر کةم دةبثتة ؤچی ديـار و  ک
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ـ   دا. لثرةوة دةسپثکي ناديو ژپةذينبةرچاوي دةکا لة کاتی ذؤ ةآلتين بوونةکـة بـة ه

  دث.سةرلةنوثی هةتاو کؤتايي پث

ثوةية شةش بةديهات لة ماوةی ساصثک و لة ذؤژ و ذثکةوتی نـةگؤذی  بةم ش

  دا ذوو دةدةن: هةتاوی

، يانی يةکةم هةآلتنی ديار و بةرچاوی لة کةئةنگووتنی هةتاويي ئةستثرة -

  دا. کازيوةی بةيانی

  .دةگاتة پةذپةذؤچکةی خؤی ةکةدا ئةستثر وذوونی بةيانی لة جةنگةی تاريک-

، واتة يةکةم ئاوابوونی ديار و بةرچاوی لة کةةستثرةئاوابووين هةتاويي ئ -

  دا. بوولثصةی بةيانی

دوايـني هـةآلتنی لـة بوولثصـةی      واتة،کةئةنگووتين هـةتاويي ئةسـتثرة   -

  ئثوارةدا.

  چکةی خؤی.ؤدةگاتة پةذپةذ کةدا، ئةستثرة لة کاتی خؤراوابوون -

کـراوی لـة    ی، واتة دوامني ئاوابوونی بةدکةئاوابوونی هةتاويي ئةستثرة -

  دا. وةختی تاريکان

  چةند منوويةکی مثژوويي پةرةی بةربآلوی ئةم شثوازة دةردةخا:  -۱.۵

  ):VV.۳۸۳-۳۸۴( ؤد کتثبی شوثنةوار و ذؤژةکانی هثزي :ئةلف

Пλη,áδwv’ ATλayέvεωv εП, Tελλoμεváωv ápxεσθ’ άuήTOV,άpōTo, 

o δέ δvσouεváωv. 

وون،دةست بکة بـة دروثنـة و دةسـکةنة و    کؤستثرةی حةوتةوانة و کؤ دةنگکاتثک 

کؤکردنةوةی خةلة و خرمان و وةختايةک ئاوا بوون،شان بدة بـةر کـثآلين زةوی.   

تنی هـةتاوي  آل، ئاماژةية بؤ سـةر هـة  »lTέλλεσθalпέ«لثرةدا ئةم دةستةواژةية 

باسی  δvεσac ؛ددا)ؤی بانةمةذ،لة سةردةمی هثزي۲۵ی مانگی مةی = ۱۵(دةوروبةری 

  .ربةزی ذة۱۹ی نوامرب = ۱۰ی هةتاوي دةکا و دةبثتة ئاوابوون
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(پاراپثگما) دراوةتة پاص ژمثينـووس (سـةدةی يةکـةمی     ذؤژمثری يؤنانی :ب

دا بةپثی ئةم سةرچاوةية گةذاين شـةووذؤژ لـة دةوروبـةری     ، بةآلم لة ذاستیپ.ز)

گی نوةتة دوازدة مـا مةزراوة و ساصی تثدا کرااة شارةی بؤ دوزايينة ی پثش۲۰۰ساصی 

يةکسان بة تؤزثک خواروژوورةوة. ئةم ساصة لة جةنگةی هةصگةذانةوةی هاوينييةوة 

ی مـارس =  ۲۱دا ( هـةم ةدةست پثدةکا. لثرةدا نووسراوة کة لة يةکةم ذؤژی مانگی د

يةکةمي خاکةلثوة)، کةلووی ماسی (حووت) ئةنگووتنی هةتاوييانةی دةست پثدةکا. 

 ۴۰ و بـؤ مـاوةی   وةکوو هةتاو ئاوا دةبـث  دا کةلووی ماسی    پاشان لة ذؤژی  دةهةم

يةکةم، ئـاوابوونی هـةتاويي کؤئةسـتثرةی گـا      وذؤژان نةديو دةبث. ذؤژی بيست 

، ئـاوابوونی هـةتاويي   دا يازدةهـةم ذؤژی مانگی  (پةروين) ذيز کراوة.لة يازدةهةم

سـةرلةنوث  دا  کؤئةستثرةی دووپشک (عةقرب) دةست پثدةکا. لة ذؤژی سـثزدةهةم 

  کؤئةستثرةی ماسی پةيدا دةبثتةوة (ئةنگووتنی هةتاوی) و هتد.

نانـةی  ةمووس، ذؤژمثرثکی ئاوای ذثکخستبوو کة هةر بةپثی ئـةم دمي يبةتل

  کاری پثدةکرا. ئامسانی (ئةستثران)

ـ التين -ذؤژمثری عةرةبی  :ج ـ ـی کـوردؤواش هـةر لةسـةر ئـةم بنةم    ي ة ـاي

دا.  مـانگی  مانگـةکانی  ی۲۸لـة   .وونی هـةتاوی دامةزراوة و سةرةتی دراوةتة ئاواب

ـ ـاسيگـو مـة نثـدةصث، ئةم شثواز هثشتاش ل» . سثرجينتیذ.بئا«هةروةک  ي ـران

  ١باوة. دا بةحرةينی

ذؤژمثرةکـانی بـابلی   زؤر وةکـوو   ٢)mul APIN( یليةکةم تةتةصةی بـاب  :د

وزؤر بـة   س دةکرثتة دوازدة قؤزاخةی کةمؤی ژمثين»پاراپثگما«دةچث. ساص چةشين 

)،دةکةوثتة I،۱يةک ئةندازة، واتة دوازدة مانگي هةتاوی. يةکةمی ذؤژی ئةم ساصة (
                                                            

1-"Fisher - Folk and Fish - Traps in al - Bahrain", BSOAS XXXI (1968), 

pp.486-514. 
2-Cf. B. L. van der Waerden, "Bobylonian Astronomy II. The Thirty- Six 

Stars", JNES VIII (1949), pp. 6.26; see p.20, Table 3, and W.Hartner. "The 
Earliest Historyd". pp. 5 ff. 
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نيزيک جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهاری، يانی سـةرةتاکانی خاکـةلثوة، چونکـة    

دا باسـی هـيچ   ی پ.ز. داذثژرابث. لةم ذؤژمثر۱۰۰۰ -۱۳۰۰وثدةچث ذؤژمثرةکة ساصي 

 ئةسـتثرة و کؤئةسـتثرة نـةکراوة کـة     ۳۶بةديهاتثک جگة لة ئةنگووتنی هةتاويي 

  ١بريتني لة:

I۱ )۲۱ = ــارس ــةلثوة)، ۱ی م ــز« LU.HUN.GAی خاک ــاری ذؤژم » = کرثک

کةلووی کاوذ (حةمةل). يةکةمني کؤئةستثرةي ناوچةی کـةلووةکان لـة نيوةگـؤی    

  باکووری ئامسان.

I۲۰ )۹ = اکةلثوة)،ی خ۲۰ی ئاوريلGAM  کـة = کاپثال = ئةستثرةسـوورة ، 

  درؤشکةچی (عيووق). ة:»جصةودار«ئةستثرةيةکی درةوشاوةی نثو کؤئةستثرةی 

II۱ )۲۰ = ی خاکةلثوة)،۳۱ی ئاوريلMUL.MUL ز= ئةسـتثرةی  ث= پثلئيـاد

کةلووةکان پةروين). دوای دةهةمني کؤئةستثرةی ناوچةی ،پثروو، پريؤ واتة (کؤ، 

  ووری ئامسان.لة نيوةگؤی باک

II۲۰ )۹ = ی بانةمةذ) ۱۹ی مةیisli-e »(سةور) . ئةستثرةيةک لة » کةلووی گا

. دووهةمني کؤئةستثرة ناوچةی کةلووکان لة نيوةگؤی )چاوةگا(کؤئةستثرةی گا، 

  .باکووری ئامسان

III ۱۰)۲۹ =ی جؤزةردان،۸ی مةیSIBA.ZI. AN.NA    ذاوکةر يـان پيـاوة =

= دوو پةيکــةرة يــان مــةذی  MAŠ.TAB. BA.GAL.GAlملهوذةکــة (جــةببار)،

لـة نيوةگـؤی بـاکووری     ذةشبةصةک؛ سثهةمني کؤئةستثرةی ناوچةی کـةلووةکان 

  ئامسان (جةوزا) ؛ بة دوو منداص شوهبثندراوة = (کاستؤر و پؤلؤکؤس).

IV ۵ )۲۴ ــپةذ)۳=  ژووةنی  MAŠ.TAB.BA.TUR.TUR=i, Vی پووش

Gem= لةگةصALLUL .پرؤکيؤن =  

                                                            

1-Cf.B.L van der Waerden, Anfänge det Astronomie (Groningen, (1966), pp. 

70 ff, and Hartner"The Earliest History",p.7. 
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IV ۱۵ )۴ ــة = ی ــپةذ)۱۳ژووئيي ــةالوثژ=  KAK.SI.DIی پووش ــو  گ ــة نث ل

= هةژديهای دةريا، يـةکثک  MUŠکؤئةستثرةی سةگی گةورةدا. (شوعةرای يةمانی 

= شـثر،  UR.GU.LAلة کؤئةستثرةکانی نيوةگؤی باشووری ئامسان (شـوجاع).  

ـ ـپثنجةمني کؤئةستثرةی ن ـ ـةلـةی کـاوچ ـ ـووةک ـ ـة نيـان ل ؤی باشـووری  ـوةگ

  ةد).ئامسان (ئةس

V۵ )۲۴ = گةالوثژی ۲ی ژووئيية، (BAN  ناوچـةی  = نؤهةمني کؤئةستثرةی

کةلووةکان لة نيوةگؤی باشـووری ئامسـان، وةکـوو پيـاوثکی تريهـاوثژ خـؤی       

سةگی گةورة)،  ή,X,Є,σ,δ,Tکؤئةستثرةی گةمث،  ζKدةنوثنث، کةوان (قةوس). ( 

ـ  ) = ئةستثرةيةکی چةقيو لـة کـةلووی شـثر،   LUGAL )Šarruلةگةص  ةشثر ـدص

  (قةليب ئةسةد).

VIII۵ )۲۳ = ی خةزةصوةر)، ۱ی ئؤکتؤبرGIR.TABهةشتةمني ک= دووپش .

  کؤمةصة ئةستثرةی ناوچةی کةلووةکان لة نيوةگؤی باشووری ئامسان (عةقرةب).

VIII۱۵ )۲ =ی خةزةصوةر)،۱۱ی نوامربUZA    سيسارک، يـةکثک لـةو دوو =

 یسيسارک، چةنگی ذؤمی (نةسـر  . ئةستثرانةي کة کةوتؤتة کةلووی چةنگی ذؤمي

ثو ـةستثرةی نـــ، دصةدووپشــکة، ذوونــاکترين ئــa=GAB.GIR.TABواقيــع)، 

  ئةستثرةی دووپشک، ئةستثرةی ئاصفا (قةليب ئةسةد). کؤمةصة

XI۵ )۲۳ = ــة ــدان)،۳ی ژانويي ــةمني   GU.LAی ذثبةن ــة، يازدةه = دؤلک

= IKUةلـو).  ناوچةی کةلووةکان لة نيوةگؤی باشووری ئامسـان (د کؤئةستثرةی 

ئةسپةزلة، ئةسپةفذندة، کؤمةصـة ئةسـتثرةيةکي باکوورييـة (فورسـي ئـةعزةم)      

=LU.LIM کورســيدار ، کؤمةصــة ئةســتثرةيةکی پثنجينــة و کةوتؤتــة نيوةگــؤی

  ).اتولکورسیز(بة ژنثکی دانيشتووی سةر کورسی شوهبثندراوة  باکووری ئامسان.

VI ۲۵ )۱۳ی ذثبةنــدان)،۲۴ورييــة = ثی ف=Anunītu ةشــی بــاکووری ب 

  ذؤژهةآلتيي کةلووی ماسی (حووت). دوازدةهةمني کةلووی ناوچةی کةلووةکان.
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XII۱۵ )۵ = ذةشـةمة)،  ۱۴ی مارسKu6     کؤئةسـتثرةی بةشـی باشـووری =

صةجؤ، چةپکة سونبول. و= کةنيشکة، گوصةگةمن، گŠU.GIکةلووی ماسی (حووت). 

ـ ـةلـان. کـووةکـةلـاوچةی کـکؤئةستثرةيةکی ن ـ ةشةـووی خ ة يـان  ـم (سونبول

  پةذی سياوةش).

دةذؤن و بة ذؤژمثری دياگؤناص  ذؤژمثرةکانی ميسريش هةر لةسةر ئةم ذةوتة

کؤئةسـتثرةی بازنـةی کـةلووةکان     ۳۶[ذاست و چةپ] ناسراون و لةسةر بنـةمای  

  ۳۶بذانةوةی هةتاوييانةيان، ئاوثتـةی قؤناخـةکاين    داذثژراوة کة ئةنگووتين بث

کة ئةويش هاوسةنگة  mnl APINورد کردن لةگةص تةتةصةی بةرا ١دة ذؤژةی ساصة.

ولـؤ و   نگة، بةآلم زانني و زانيـاريي تـةک  ي، گرةئةستثرة يان کؤئةستثر ۳۶لةگةص 

، هـةلی ئـةوةمان بـؤ    سـةبارةت بـة کؤئةسـتثرةکانی ميسـری     ي ئثمةوبآلو پرش

  ة يان نا.هةصکةوت بة ئةم وثکچوونة نيبزان ناذةخسثنن کة

ـ   چينيش ساآلنة بـة شـثوةيةکی بـةربآلو لـة ذث    لة  ةنگووتن و ـوشـوثنی ئ

ئاوابوون و بةرزبوونةوةی ئةستثران کةلک وةرگرياوة. ذؤژئةمثرةکانی سةرةتايي و 

ـ «يان » چی-لی«چينگ لة  -ساکاری وةکوو هثسياهثسائوو  بوونـة  » لينـگ  -ووي

ـ  -نچـوو  شيية -بنةمای يةکةم دابةشينی دوازدةيانةی لوو ساصـنامةکانی  «وو ـچي

  .٢»بةهار وپاييزی لوو

 [لة هةرمثی] بةرلة ديرؤک و ئثرانی لة ذؤژمثر دووهةم: یبةش
  دووچؤمان

ئةم تثبينی و بؤچوونانةی سةرةوة، هثنانةذووی دميـةنثکی   بةگوثرةی-۲.۱

  دةگوجنث. ديرؤکی ئثرانذووناک سةبارةت بة اليةنة بنةذةتييةکانی ذؤژمثری بةرلة 

                                                            

1-Cf.B.L.van der Waerden, pp.17ff. 

2-See J.Needham, Science and Civilisation in China III (Cambridge, 1959), pp. 

194 f. and W.Hartnir, "Die astronomischen Angaben des Hia Sian Dscheng", in 
R. Wilhelm, Li Gi, Das Buch der Sitte (Jena. 1930), pp.413ff. 
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لـة   يةکةم کؤمةآلين نيشتةجثی ئثـران  .ی پ.ز۴۰۰۰کاتثک دةوروبةری ساصی 

دا گةيشـتنة قؤنـاخثکی پثشـکةوتوو، هةسـتيان کـرد کـة        وکاصـی  کاروباری کشت

پثويستيان بة ذؤژمثرثک هةية هةتا ذؤژ و ذثکةوتی هةتاوييان بؤ دياری بکا. ئـةم  

سـاص دواتـر، واتـة     ۲۰۰۰کةية هانی دان هةتا بنةمايةک داذثـژن کـة تـاکوو    بريؤ

 یبةرةبةيانی مثژوو درثژةی بث. ئةم بؤچوونة لة ذووی هثنانة بةرباسـی کؤمةصـة  

  دا، قؤصي لةسةر دةکثشرث. ئةستثران لة ذؤژمثرةکانيان

دميةنی تثکذای  ۱،١ژمارة  نةخشةکی ئاوذدانةوةيةکی کورت و خثرا بؤ سةر 

گــةيان لــة ذوانگــةی ئــادةميزادی للةنگــةر و خو تثرةکانی ئامســانی و جــثئةســ

لثمان ذوون  نةخشةکة. ئةم ٢زايينةوة دةخاتة بةرچاو ی پثش۴۰۰۰دةوروبةری ساصی 

دةکاتةوة کة کامة کؤئةستثرةی پثکهثنةری ناوچةی کـةلووةکان، دةتوانـث ببثتـة    

کـة ئـةو زةمـانی    لة نيزيک جةمسـةری گـؤی زةوی   ي بنةمای ذؤژمثری ئةستثرةي

نةوة. ئةم کثشرای بؤ دةچوار بازنةی هاوناوةند و دةکةوتة ناوچةيةکی بث ئةستثرة

ئةسـتثرةکانی جةمسـةرگةذی نثـو     بازنةيةی کة دةکةوثتة جةرگـة و نثوپـةذةوة،  

) وورو ئ وزؤر شووش و کةم جةمشيد پلةی باکووری (تةختی ۳۰پاناييی جوغرافياييی 

گةی باشووری ذيز بوون. لخولگةی باکووری، هثصي ئوستوا و خودةگرنةوة. پاشان 

ة هةر لةسةر هةمان پانـاييی جوغرافيـاييی   لگان دةرةکيترين خويبازنةی دةرةوة 

بينينی ئةستثران دةذةخسثنث.  کراوة، لة نيزيک خاصي باشووريي ئاسؤ، هةلی باس

کة لةبـةر پثشـکةوتين ذؤژگةذانـةوةی بـةهاری و      ئةستثرةی تريفةداری سيوةيل
                                                            

1-After  Hartner, "The Earliest History"; for fur Ther information I refer the 

reader to this article. داندراوة.و.]» دياگرام«[وشةی نةخشةک لةبری    

و » ۵۰۰ -گـا  ŋ« لة دوو جةنگةدا، ئةو ئةستثرانةی بازنـةکان دةورةيـان داون و وشـةی     -٢
دان. ئةوان شـوثنی لةنگـةری    ARی ۲۰ °و  ۱۱۷ °وةبةرچاو دثن، بة ذيز لة » ۵۰۰ -دصةشثر«

 و داريووشـی  لة اليـةن کةمبووجييـة   ئةو ئةستثرة بةرباسانة لة دةوروبةری گريانی ميسر
دا ذؤژمثری ئةضثستای پاشني لة اليةن  گةورةوة نيشان دةدةن. لة سةردةمی داريووشی گةورة

  قبووص کرا. ئثرانييةکانةوة
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شةوگةذانةوةی پاييزی لة ذةويت هةزارةی دواتردا، هةر بؤ سةر و هـةر بـؤ سـةر    

چووة و لة بان ئاسؤوة دةنگوث، ئةوپةذی هةتـةرةی چـاو بـووة لـةو سـةردةمة      

  دوورةدةستةدا.

ی ذةوگةی خؤر، واتة بازنةی کةلووةکان، بازنةيةکي مارودووية کة کةمةرة

ئوستوا) لة دوو خاصي تةواو جياواز دادةبذث. کاتثک ذاست بةرةو سـةر   زةوي (هثصي

 °١)AR(  تثهةصدةبث دةگاتـة  دا »AR«ی »۲۷۰°«و  »٩٠°«دةگرثتةوة. لـة  ١٨٠° و 0

ذؤژی بـةهاری (ذؤژگةذانـةوة)دا، خـؤر    وخولگان. لة جةنگـةی يةکسـانيي شـةو   

ی »AR«دا  نةوةی هـاوينی لـة هةصـگةذا  ». ° AR=0«دةکةوثتة سةر خاصي بةهاريي 

ــة  ــاييزی (شــةوگةذانةوة)دا  ۹۰°دةبثت ــة يةکســانی شــةووذؤژی پ ــة  ۱۸۰°، ل و ل

  پلةية. ۲۷۰دا  هةصگةذانةوةی زستانی

ئثستا بة خوردبوونةوة و تثذوانني لة کؤمةصة ئةستثرةکانی هةر چـوار الی  

سةرةکيي بازنةی کةلووةکان، بؤمان دةردةکةوث کة کؤئةستثرةی گـا بـة خـؤی و    

، بةرلة دةسپثکي يةکسانيي شةووذؤژی بـةهاری  »چاوةگا«ئةستثرةی دروةشاوةی 

کؤئةسـتثرةی شـثريش بـة خـؤی و      .۲۰-۱۰(ئيعتيدايل بةهاری) دةکةوثتـة پلـةی   

ــان   ــاهی (ي ــتثرةی ش ــثر«ئةس ــاروو«و » دصةش ــةدی»ش ــي ی ئةک ــة خاص )، بةرل

ـ   هةصگةذانةوةی هاويين [ئةو دةمةی خؤر دةگاتة دوورتـري   ةن خاصـي لـة زةوی، ک

 دووپشک بة خـؤی و  یکؤمةصة ئةستثرة .۱۵۰دةبثتة سةرةتای هاوين] دةگاتة پلةی 

دصةدووپشکةوة، بةرلة خاصي هةصگةذانةوةی پاييزی [ئةو کاتـةی هـةتاو دةگاتـة    
                                                            

تثهةصچوونة ذاستةکان ئـةو سـيلة يـان گؤشـانةن کـة بـةرةو هثماکـانی ناوچـةکانی          -١
گةص هثصی ئوستوا يان هةمان کةمـةرةی زةوی دةپثـودرثن، واتـة لـة خاصـی      کةلووةکان لة

بةهارييةوة کة خؤر الدانی باشوورييانةی بةرةو باکوور دةسـت پثـدةکا و بـةو ذةوگةيـةدا     
خبرثتة  -پلة  ۱۵واتة هةر کاتةژمثرثک،  -تثدةپةذث. ئةم ذةوتة دةکرث بة پلة يان کاتةژمثر 

دا بـة پلـة و ذؤژ و ذثکـةويت هاوسـةنگي ذؤژمثـری       ةکانبةرچاو. لة لثواری دةرةوةی خشت
دا ، کةوانـةی گـةردوونی    خولـةک  ۵۶کاتـةژمثر و   ۲۳گرثگؤری نيشان دةدرثن. لة مـاوةی  

 هةصگةذانةوةيةکی تةواوي لة نيزيک جةمسةری زةوی بة سةر دث.
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وةک دواتر باسی دةکةين، هةرسثکيان خاوةنی مثژوويةکی درثژن. من لـة   . نثوانی

اوچـةی کـةلووةکان، يةکـةمني و    نثو ئةو کؤئةستثرانةی کة کةوتوونة دةرةوةی ن

 LU-Lim(کؤ، کورسيدار) کـة بـة سـؤمثری دةبثتـة      گرينگترينيان واتة کاسيؤپيا

ی)، دةخةمة بةرباس کة کةوتؤتة نثوان جةمسةری زةوی و ماسيي ذؤژهةآلتی. ر(نث

بايةخی بنةذةتيي ئةو نثری يان بزنـة ئةمةيـة کـة لـة دةقـي ئةستثرةناسـانةی       

ئةم کؤئةستثرةية لة  دا کةچی لة ئةستثرناسيي يؤنانی ؛دا پارثزراوة»مةعشةرئةبوو«

وةرگةذاو،  ي بةخت»ئاندرؤمة«ی دايکي »کاسيؤپيا«ذووی ناوي شاژنی حةبةشةوة 

وة. وةکوو دواتر دةچينة سةر ئـةم باسـة، بؤمـان ذوون دةبثتـةوة کـة      اناوی گؤذ

  دةورثکي گرينگی لة داذشتين ذؤژمثری کةونارادا گثذاوة.» رينث«کؤئةستثرةی 

تی ووهةصـکة   دا، چوار جـةغزی هثلکـةيي، چـوار هـةل    ۲ ینةخشةکلة  -۲.۲

دان بـة خولگـةی پذئةسـتثرةی     بـة سـةرنج   جةمشـيد  سةرةکيي ئاسـؤی تـةختی  

  خراونةذوو:کةلووةکان، 

پلـة   ۲۰دا، نيزيـک   خاصـي بـةهاری   ) باصی ذاست؛ هثصی دانةبذاو. خؤر لـة ۱(

کةوتؤتة بةرةوةی ئاسؤ. وةکوو دةبينني کؤئةسـتثرةکانی ماسـی لـة ئـةنگووتنی     

ذؤژ نةديو بـوون،   ۴۰بةدی دثنن، واتة پاش » گا«شاخی الی خؤرنشينی دا  هةتاوی

هةصدةدةنةوة. شـاخةکانی بزنـةکثوی،    بؤ يةکةم جار ترووسکةيان دثتةوة و سةر

دةگةنة پةذپةذؤچکةی خؤيان. دووپشک بؤ ئاوابوونی » دؤلکة« واتة بةشی پثشةنگی

ی نةخشـةک هةتاوی، دةکةوثتة نيزيک کةلی خؤراوا. دميةين کؤئةسـتثرةکان لـة   

  دا دةخاتة بةرچاو.  دا ذوونترة و تةنيا ئاسؤ لة ذؤژگةذانةوةی بةهاری۳ژمارة 

وةی و خاصةکان. خؤر کةوتؤتـة خاصـي هةصـگةذانة    ن) الی بةرةوة؛ هثصةکا۲(

» a Leonis«واتـة  » شـاهی = دصةشـثر  «هاويين. ئةنگووتنی هةتاويي ئةسـتثرةی  

  ئاوابوونی هةتاوييانةی شاخةکانی بزنةکثوی، لة ئامسان خؤ دةنوثنن. لةگةص 



  ذؤژمثرةکانی ئثرانی کةضنار/  ۹۵۰
 

 .لةنگـةری پـاييزی   ةکان. خؤر کةوتؤتة خاصي جـث ژ) باصی چةپ؛ هثصة درث۳(

ـ    ثر و ئـاوابوونی  ئةنگووتين هةتاويي دووپشک، پةذپةذؤچکـةی کؤئةسـتثرةی ش

  ) و ذاوکةر (ئؤريؤن)، دةقةومث.توورووسهةتاويی گا (

خؤر کةوتؤتة خاصي هةصگةذانةوةی زستانی.  :) الی سةرةوة؛ هثصة کورتةکان۴(

کةوندار (تريهاوثژ) لة ». ئةسپةزلة«واتة  Ikuئةنگووتين هةتاويي يةکةم ئةستثرة 

ئةسـتثرةی شـثر دةکةوثتـة     کؤی کؤمةصةپةذپةذؤچکةی خؤی نيزيک بؤتةوة. پاش

  ئاوابوونی هةتاوی.

 لةم جةللةيةدا تةنيا ئةنگووتنةکانی هـةتاوی، خاصـةکانی پةذپةذؤچکـة و   

ئاوابوونةکانی هةتاوی وةبةرچاو گرياون. ئةم پثرسـتة دةيتـوانی درثژتـر بـث و     

 ،»مـارگر «، »دووپةيکةران«، »کرثکاری ذؤژمثر«، »ورچةزلة«کؤئةستثرةی وةکوو 

لةگةص باکووری دووپشک و کةواندار و چةندی ديکةش بگرثتةوة؛  »ماربةشان« اتةو

هةصــبةت ئةگــةر بثتــوو ئاوابوونــةکاين هــةتاوي و ئةنگووتنــةکانی هــةتاوي و 

   لةنگةری پةذپةذؤچکةی تثکذايان وةبةرچاو بگرين. جث

بةم شثوةية دةوروبةری چوارهةزار ساص بةرلةزايني، هاتنی خـؤر بـؤ نثـو    

وار باصي سةرةکيي ساص، هاوکات دةبث لةگةص دةرکـةوتن و ئـةنگووتنی   جةغزی چ

ی مارس، واتة يةکةمي خاکةلثوةدا. شثر (دصةشثر) دةکةوثتة ۲۱له » گا«و » ماسی«

ی خرمانان)دا دةنگوث. ۳۰ی سثپتامرب (۲۱ی پووشپةذ). دووپشک لة ۲۱ی ژووةن (۲۳

ک ئةم ذثکةوتانة لةگـةص  ی سةرماوةز). کاتث۳۰ی دثسامرب (۲۱ئةسپةزلة دةکةوثتة 

ی خاکـةلثوة؛  ۳۱ی ئاوريل = ۲۰پثکدةگرين (کؤ  mul APINذثکةوتةکانی تةتةصةی 

 ی ئؤکتؤبر= يةکةمی ذةزبةر لةگةص۲۳ی گةالوثژ؛ دووپشک ۲ی ژووئيية = ۲۴دصةشثر 

ی ذثبةندان)، بؤمان دةردةکةوث کة هةموويان نيزيکةی ۳ی ژانويية = ۲۳ئةسپةزلة 

  واديارة ئةمةش دةگةذثتـةوة سـةر پثشـکةوتن و جثگوذکـةی    مانگثک لة پثشترن. 



 

 

 

۹۵۱شييةکان / 

ي جيــاوازی   

رةی شثـری 

 ئةسـتثرانةی    

 ـراو بـوون،    

ة نــةريتثکي 

می هةخامةنشي

وا مـانگثکــي

کـؤئـةستثـر ی

کـة ئـةو کؤئ

وييـةوة ناسـ

بکرثتــةوة کــة

سةردةم

ی پ.ز. هـةرو

 پةذپةذؤچکـةی

  .رة

ببثتـةوة ک وور  

ی بـةراييی زةو

ندرث و ذوون ب

ی۲۲۰۰کة ساصی 

  

کة خاصي  مشيد

لثوةديار

و لثمـان سـو

نی جةماوةری

ــرث بســةملثن

ی و پاييزی ک

جةم سؤی تةختی

ووتا ئةگةر بثت

الی دانيشتووان

ــر ئةگــةر بکــ

سانيي بةهاری

  هثناوة.ي

. ئاس۲ةخشةکی 

  

ئثست - ۲.۳

سيان کرا، بة ال

 واتايــةکی تــ

 

يةکس

يبةد

نة

باس

بــة 



  

و  رانييــةکان

ث بـدا، ئـةم    

ان دميـةن و      

  دةفـران لـة 

  وةدا

ةوة هةبووة. 

و نةگرتووة. 

نيويــةتی ئثر

گـرث  پثکـةوة 

ـةرچاو. سـةد

ـةی مـؤران و 

گةی ذؤژگةذانةو

ةنديية بةکردة

نيان وةبةرچاو

ا بــووة و توان

ثکي مثژوويي 

ـثش دثنـة بـ

ـةر کـؤمـةصـ

جةنگة لة مشيدة

ن کة ئةم پةيوة

ناسانةی ئةوان

  کةم:

  نار

وة لــة ئــارادا

شوثنی دةورانث

ذاکـ و سـةرنج 

ـةنـدراوی سـ

جة سؤی تةختی

دةريدةخةن ن

خی ئةستثرةن

خاآلن دةکةند 

نی ئثرانی کةضن

پســانةو ی بــث

وش  لةسةر ذث

نينانة سةير و

ندراو و هـةصکـ

. ئاس۳خشةکی نة

و دووچؤما ن

رناسان، بايةخ

 ئاماژة بة چة

ذؤژمثرةکانی/  

ستثرةناســينی

چؤمانييةکان 

چوون و تثذوان

فةتی نةخشثن

ن

  

رتاسةری ئثرا

يارة شوثنةوار

منوونة لثرةدا

۹۵۲
 

ئةس

دووچ

بؤچ

قةآل

سةر

وادي

بؤ من



 ۹۵۳سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

هثمـای   يـان ئـاژةص  يـا چةنـد   پسانةوةی دميـةنی دوو   ئةلف) دووپايت بث

باسـی  يـةک. لثـرةدا    ،لةسةر قةآلفـةتی چـون  »IKU«يي ئةستثرةکان، »ذؤژمثر«

يةکةمني و گرينگترينيان دةکةم کة بريتني لة شةذی شثر و گا يان شثر و نثری [يان 

]. ئةم .وتثکهةصچوونی ئةم دووة دةگثذثتةوة کوردی» وشثری کةص«کةصةکثوی. بةيتی 

نةهاتووی هةزارةی چوارةم بوون و پثم واية سـةبارةتة   دووة سةمبولثکي لة گؤذان

هةصگةذانةوةی زستانی کـة  جةنگةی وکاصی، واتة دوای  بة دةسپثکي کاروباری کشت

ئثوارةدا  ندان. کةچی کؤئةستثرةی شثر لة بوولثصةیةی ذثب۲۱ی فثوريية = ۱۰دةبثتة 

گا (پـةروين = کـؤ) لةگـةص نثـری پثکـةوة       ). ۲ینةخشةکدةگاتة پةذپةذؤچکة (بذ: 

ذؤژة نةديو  ۴۰لةوی بةو الوة گا بؤ قؤناخثکی  کةوتوونة باری ئاوابوونی هةتاوی.

ةوة و دةگاتة جةنگةی ئةنگووتين هةتاوي و ثتدةبث و پاشان سةرلةنوث دةترووسک

  ).۳و  ۲ ینةخشةک(بذ: هةذةيت ذؤژگةذانةوة دياری دةکا 

بوونةوةر و ئاژةآلنةی باسيان دةکـرث،  گومان ئةم  بث ،بث ب) ئةوةی ذاستی

ئةستثرةيان پث شوهباندوون. هةر بؤية ئةستثرةکانيان لةسـةر قةآلفـةتی    کؤمةصة

ئةوان وثنا کردووة يان تايبةمتةندييةکانی ئةوانيان داوةتـة پاصـيان و جـةختيان    

  لةسةر کردوونةوة.

ی هثنانة بةرچاوي قةآلفـةتی بوونـةوةران، هـةموويان يةکسـان     ج) شثوة

دا زؤريان يةکتر ناخوثننةوة. وةکـوو دووپشـک    ، بةآلم لة ذاستینوةبةرچاو گرياو

  لةچاو شثر، گا يان بزنةکثوی [يان نثرييةکثوی].

ةوة سةر ذوانگةی تايبةتی و لةگةص بـاری  ند) بوونةوةرانی ذؤژمثری دةگةذث

و لةمـةش بتـرازث هـةموويان     نن جيـاواز خؤيـا سروشـتيي   قةآلفةيت ئاسايی و

هثمای ئاوابوونی هةتاوييان تثکنةچث و هتـد. هثنـدثک   هةتا بةراوةژوو بوونةوة، 

  .ةمنوونة ئةم خاصة ذوون دةکةنةو



وة تـا  مينـة 

بةشيان  ۴ن، 

ـة زاييچـةی      

چوونی شـثر و  

  وة.

ان ئةستثرةی 

ستثرة لة يةکة

بةشان ۶ لة  و

ةسـتثرةية لـ

  تر).

نةکاين تثهةصچو

ی گا شةقصثندرا

لة بيست شوثنا

ئةس ۲۳دا، »س

ذيز کراونثرة 

ر ئةوةنـدة ئة

ة وثنةی دواتنن

 کؤنترين دميةن

تةنيا سةر و ملی

ل ی ئامسانی کة

  ص کراوة.

  نار

بةتليمووس«ی 

انةوةی ئةستث

وزؤر هـةر کـةم   

راونةوة (بذوان

مثژوو. يةکثک 

 لةم دميةنةدا ت

 مثژوو. شثرثکی

لةسةر شةقص

نی ئثرانی کةضن

ی ئةستثرةکانی

 ذادةی بريسکا

ةدی کـران. کـ

دا کثشر ؤماژان

عيالميي بةرلة م

. زايني پثشمی 

عيالميي بةرلة 

ذؤژمثرةکانی/  

لة پثرستی

لةسةر  نيجةم

ةونة باری بـة

تيؤخووسی کؤ

  

  

  

  

  

. مؤرثکي ع۱ةی 

وارةچهةزارةی 

  

  

  

  

  

  

  

  

. مؤرثکي ع۲نةی 

۹۵۴
 

پثنج

دةکة

ئانت

  

  

وثنة

ه ؛گا

 

 

وثن



  ۹۵۵ييةکان / 

ةو کاتةدا کـة  

ستی سةردةمی 

 ـةری ميسـری   

  مسانيية.

ة. ئـةم گايـة        

يـارة (بـةپثی    

می هةخامةنشي

لة وسی کؤماژان

هةآليت نثوةذاس

 بـوون و هونـ

شثر، شثری ئا

ذلکی پثـدادراوة

ی بة جـوانی دي

سةردةمی

شا ئانتيؤخوو 

ةستثرة لة ذؤژه

سةر شانی شثر

دميةنی ش ؛يةکان

ـة دةصـثی تـةذ

ی هةر سةروملی

 ی چارةنووسی 

 پ.ز. هثمای ئة

) لةسةةمرشس 

ةمانی ساسانيي

مثـژوو. گايةکـ

ة گای ئامسانی

۱.  

گرتنةوةی بةخت

ی۶۲، دةسةآلت

، ذةسمثر، بابل

پةيل زثوينی زة

عيالميي بةرلة م

ش ديارة، چونکة

س). بذ: وثنةی 

  

  

  

  

  

  

  

دميةنی ب. ۳ةی 

تة سةر تةختی د

 و دواتردا (سؤم

وپ ا دةگاتة کةل

  

  

  

  

. مؤرثکي ع۴ةی 

روگوثالکي باش

ستی بةتليمووس

 

  

  

  

وثنة

چؤت

کؤن

هةتا

  

  

وثنة

سةر

پثرس



ـ  ة نيارة و ذيش

ن نيية و تةنيا 

ةتةوة. القةد و 

  ندراوة.

ؤر درشتةوة ديا

يشيانذر زةوی

Т,є,λ .  

دؤزراوة» ةلةف

مسانی نةخشثند

  

  

  

  

  

گا به چاوثکی زؤ

گای سةر». وةگا

Ø,σ,ζ,О,Т نة:

هة«کة لة گردی 

 لةگةص گای ئامس

  نار

بةرلة مثژوو. گ

چاو«ئةستثرةی 

لةم ئةستثراوة 

و کی بةرلة مثژو

نی گای جياواز 

نی ئثرانی کةضن

الميي بمؤری عي

ثماية بؤ سةر ئ

پثکهاتوودارة و 

گؤزةصةيةکیان 

دةفرة بة دميةن

ذؤژمثرةکانی/  

. دوو م۶و  ۵ةی 

). چاو هث۵نةی 

 ئامسانی ذيشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يا گوصدان. ۷ةی 

رقةد و ملی ئةم 

۹۵۶
 

وثنة

(وثن

گای

  

وثنة

سةر



  ۹۵۷ييةکان / 

ةکةی ـــي

  ضثنووس).

می هةخامةنشي

نی ئامسانی گا

ستثرةی بةيان (ض

سةردةمی

 دووپشک. گاوان

  ة داوة.

ر، مانگ و ئةس

لة مثژوو. گا و 

وةبةر نةقيز

ک و خؤرشدووپ

کی عيالميي بةرل

. دصةيةکی بابلی

  

  

  

  

  

. مؤرثک۸وثنةی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تةتةص. ۹وثنةی 

 

  

و

و



ة. بزنـةکثوی  

ةصـگةذانةوةی   

ـ  دا،  ادةمیـ ئ

اسی، ـم - زن 

شـاخةکانی،  

 لثکدانـةوة و     

ثتةوة و باصـی  

 باريکی ذؤژی 

) IKUـپةزلة (  

ةية دةريدةخا 

لة نثو کةمةی 

دؤزراونةوة» سار

بوونـةوةی هة ک 

ـ  ارستانييةتیـ

زـب«ة ـدا بؤت لی

تنی هـةتاويي   

چی بـة بـاری 

 IKيةکتر دةگرث

کرانی ورد و  ری

ـةکثوی و ئةسـ

کردنةوة ئةم شی

هثمای هةتاوي ل

.  

حةس ی پؤصه ته«

بؤ نيزيـک يةک 

ــةرةتاکانی ش 

يتراوة و لة بابل

ديارة بة هـةآلت

کـةچ ؛شـان دةدا  

KUنی هةتاوی 

ةو زةمانی ديار

نثني کة بزنـداب

کورتی ساصن. ئ 

) دةبثتة همشيد

).۱۲و  ۱۱وثنةی 

  نار

« مثژوو کة لة 

اخی، نيشانةي

ـ  کة ل ة سـةــ

 کاپريکؤرن) ديت

 GU- LA«واد ؛

ی زسـتانی نيش

ةگةص ئةنگووتنی

ةخوثنثتةوة. ئة

ية دةکرث وای د

 ی ذؤژانی هةرة

جةم ، تةختیش

دا (بذ: و نةکثوی

نی ئثرانی کةضن

دةفرثکی بةرلة 

وتؤتة قةفی شا

رةی بزنةکثوی 

رژؤصة (جةدی = 

دؤلکة = «ةگةص 

نةوةیاگةذلة هةص

ةصگةذانةوةی لة

تثرةی ماسی دة

گوجناوة. کةواي

ةکان نيشانةین

ؤر جاران (شووش

 ئةستثرةی بزن

ذؤژمثرةکان/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . کؤمةصة۱۰ةی 

هثمای خؤرة کة

ئةستثرتانی. کؤ

سةر دميةنی کار

suhur - m«،لة

بةرلة یو زةمان

دا ذؤژی هة چوون

رنشينی کؤئةست

ة نةگکگةذانةوة

ئةستثرة کؤ ةص

زؤ IKUبؤچی  

کؤمةصة یخةکان

۹۵۸
 

  

وثنة

کة ه

زست

لةس

mas

تةوا

بؤچ

خؤر

هةصگ

لةگة

ب کة

شاخ



  ۹۵۹ييةکان / 

 و لة شـووش 

ـ  ة ـمثش کة ل

کـراوة، بـة    

 کـة پثشـتر   

ةی بادامييـة      

جنی لةسـةر      

 لة بن زگـی  

ــای ئاســؤی 

ـ  ؤئةستثرة ـ

می هةخامةنشي

  

 بةرلة مثژوو

دا ديارة. گامث ی

نـاودثر ک» وی 

ي »ئةسـپةزلة 

 يـان خولگـة

ذةی شـةترةجن

ن ذازاوةتةوة.

)، هثمــ۱۰ــةی 

ـ  ـــرييةوة کـ

سةردةم

ن بة سةردةمي

فی شاخةکانی

ةکييـةتيي زةو

ئ«وة (هـةمان  

ـةی بازنـةيي 

ةم دةفـرة پـة

ونة سةرچةشن

(بــذ: وثنــ» ؤز

ــ سـةر و ژث  

کة سةبارةتن 

شی لة نثو قةف

ية«يـان  » اکر 

مسان داندراو

ندةری خولگـ

. نثوقةدی ئـة

ووخؤماصي کة ب

چيــای پــريؤ

لـة ويية کـة 

ئةم دوو دةفرة

کثوی ، گامثش

I-K   ئـا«واتـة

ی ئا»وکاصی ت

م دميةنةنيشان

بةکون).  تةلی

بة گژوگيای خ

«نــةوةرةکان 

ؤرهةآلتيي زةو

  ةبن.

  

. ئ۱۲و  ۱۱ةی 

راونةوة. بزنة

ـ ـب KUة ـل ب

وزاری کشت وی

مسان کرد). ئةم

،جةمشيد ختی

شراوةتةوة و ب

کثک لــة بوون

ؤرنشينی و خؤ

گوون و ئاوا دة

 

وثنة

ديتر

ابـب

وزة«

بامس

(تةخ

کثش

يــةک

ؤـخ

دةنگ



لةم دميةنةدا 

ةرچاو. ئةم 

 ؤری ـــنی خ

پةوة بؤ ذاست 

، شـتثک کـة   

ŠIM-   کـة (

ة زؤر جــاران  

  ةبةستی ترن.

ديتراوةتةوة. ل 

ست خراوةتة بة

ار دميةنیــر ج

وةتةوة. لة چةپ

دووپشک ةنوث

MAH,Anuitu

کـة» ی ئامســان

ی هةتاوي و مة

» ئاوا عةلی«ةی 

زؤر ذوون و ذاس

ری پريؤز). چوا

  ی دةنوثنث.

دؤزراو» ت نةسر

، Ikuسةرلة ،

uسـييةکان) = (  

دةروازةی«وةها   

و ئاوابوونةکانی

  نار

و کة لة تةپؤصکة

رةی بزنةکثوی ز

ی ذووةکان (دار

خؤی،لة هةآلتن

تثمدثج« کة لة

می؟)، دووپشک

ماسـی (ماس ر)،  

توونةوة. هـةرو

ی و ئةنگووتن و

ی ئثرانی کةضن

کي بةرلة مثژوو

اويي کؤئةستثر

ی کةوتؤتة پةنای

ل

ي بةرلة مثژوو ک

U چةنگی ذؤم ،

ةويش دووجـار

کـةوةی بةســتو

پريؤز يان زةوی

ذؤژمثرةکانی/  

  

  

  

  

  

  

  

. دةفرثک۱۳نةی 

ئةنگووتنی هةتا

ژةصةی ئامسانی

  

  

  

  

  

  

  

. دةفرثکي۱۴ةی 

UZU (سؤمثری

ندرث چيية (ئـة

بــة يةک ـقةيةک 

شاندةری چيای پ

۹۶۰ 
 

وثن

ئ

ئاژ

وثنة

بزن 

نازان

ئاصـ

نيشا



  ۹۶۱شييةکان / 

  کاون.

ی سةرةوة 

خانةداين. 

 لةگةص وة

می هةخامةنشي

يةک پثکةوة لک

ووپشک ، لة ال

خ پثش یـناـةتـ

وچاوثکي گةورة

سةردةم

سی کة بة هةوداي

 پريؤز، گا و دو

AP.ديارة (  

ـوومـحک ردةمي 

گا بة چ مةداس]،

  .يارة

ر. جووتثک ماس

 لةسةر زةميين

PIN( »روئامو«

ةبارةتة بة سةر

 داسوولکة، دةم

دووپشک د

ت نةسرثمدث. ج

. شثر کي بابلی

»

سة ؛گردةصةثکي 

گيلة [داسوولة، 

  

  

  

  

  

  

.۱۵وثنةی 

  

  

  

  

  

  

. مؤرثک۱۶وثنةی 

. مؤرث۱۷وثنةی 

کؤمةصثک مانگي

 

  

و

و

  



ر ارگـي مـن
واتة  ،رگر

خی کـةونارای     
دا  ی شاخیفقة

ـ   ة ـة بةرةوةي
چـوار پةلکـة   
ة بکـرث ئـةم      
ری ئـاوي لـة    
دووپشـک لـة    
 (سةرةتاکاين 

و دميةنی خواژن
کؤئةستثرةی مار

  

ـةوة بـؤ چـاخ
ق ک لة بةروةی

 و دووپشک لـة
ثکي چصثک و گو

ـةرچاو. ذةنگـة
 خؤيةتی. مـار
ی هةتاوييـة، د
مانگي ژووئيية 

گيان. دوو صةی 
 هثما. سةری کؤ
پثنتاريئووس).

خانةدانييـ ـثش 
 چةپ دووپشکثک

ثو قةفی شاخی 
مار و  ی گايةک

اژةآلن دثنـة بـ
 پةذپةذؤچکةی 
ريکي ئاوابوونی
، واتة کلکةی م

  نار

ؤة مثژووی تةپ
تثرانةی کراونة

کووس (سثرووئ

پـکوومـةتانی  
ارن. ئةوی الی 
خؤر کةوتؤتة نث
رازتر بة سةری
ژةآلکی سةری ئا
ستثرةی گا لة 
بزنةکثوی خةر

دا ديارة هةتاوی

نی ئثرانی کةضن

مؤرةکانی بةرلة
واننة ئةو ئةست
وئئؤفي

حکن لة چـاخی  
و بزنةکثوی ديا
ی الی ذاست، خ
). هثندثک هةور
سةرةوةتر، کاژ

بدرثنةوة: کؤئةس
داية.  ی هةتاوی

ثری مثژووی ه
  .زايني پثش

ذؤژمثرةکانی/  

. م۱۹و  ۱۸ثنةی 
ماردار]. بذ [يان

  

  

  

  

  

  

  

  

. تثپةذين۲۰ةی 
دوولثرة .ةداين

وذاوة. بزنةکةی
 دميةنی دواتر)
خشثندراوة. لة س

ا لثکبةنانة ئاو
ةتی ئةنگووتنی
نی هةرة بةرةژ

پي ۳۰۰۰)ی وثژ

۹۶۲
 

  
وث

  
وثنة
خانة
سوو
(بذ:
نةخ
دمية
هةذة
دامثن
گةالو



  ۹۶۳ييةکان / 

 ئاوابوونـة و  

 وةکوو وثنةی 

بکةن ةراوردی 

 کثشراوةتةوة 

ةنگـة هثمـای    

ثک لة دميةنة 

)۴۸۶ - ۴۶۵ .(

می هةخامةنشي

وی کة خةريکی 

ةوانةوة ذاست 

کی چوار باص (بة

ستثرةی بةيان 

د لثهـاآلو ، ذة

ی پ.ز. يةکثک۵۰

( ص خةشايارشا

سةردةمی

خةکانی بزنةکثو

وة. لة دامثين ئة

دا ئةستثرةيةک ت

 ئةسينسةر دمية

قةد ۵چينی  چني

  ة.

۰وروبةری . دةد

)؛ لةگةص۴۸۶ - ۵

   و گا.

لة مثژوو. شاخ

دا لثهاآلو پريؤز

وة. لة نثوةذاست

ةی پثشوو) لةس

ةپ، خاچثکي چ

بگرثتةوة ۲۰ةی 

جةمشيد  تةختی

۵۱۹گةورة ( وشی

شةذی شثر

بةرکی دميةنث ي

ريؤز يان چيای پ

لةنگةری گرتوو

پةلکةکانی وثنة

). لة قؤصي چة۹

 مثژووةی وثنة

کی بةردةتاشی 

سةردةمی داريوو

  

  

  

  

  

. گةآلصةي۲۱ةی 

ةوری داری پري

شوو، دووپشک ل

چوار پ ةص گوصة

واننةوة وثنةی 

IK بث و هةرئةو

  

. دميةنثک۲۲نةی 

 سينتاشراوةکا

 

وثنة

بة د

پثشو

لةگة

(بذو

KU

وثن

دات



  ذؤژمثرةکانی ئثرانی کةضنار/  ۹۶۴
 

ــةو   -۴.۲ ــةوةران و ئ ــةخی ئةستثرةناســيي بوون ــةرچی چــةمک و باي ئةگ

ذوون و ئاشـکراية، بـةآلم نـاکرث    لثـرةدا دةياخنةينـة بـةرباس،     هثمايانةی کة

گةرد بؤ تثکذای ئةو سةدان منوونانـة بدؤزينـةوة کـة     واتايةکی ذؤژمثرييانةی بث

تووشيان دةبني. زؤر جاران وثدةچث کة مةبةستثکي ئةوتؤی ذؤژمثرييانـة ذةچـاو   

نةکرابث. واديارة گةلثک مؤر به دةستةوةن کة هونةرمةندان بة دصخوازی خؤيان لة 

ک درؤشم و هثمای کؤنبـاو سـازيان کـردوون. هـةروةها کؤمةصـثک      ذووی کؤمةصث

مؤريش هةن کة تـةنيا هثمـای تايبـةتی کةسـانثکن يـان بـؤ چةنـد ئامـاجنثکي         

ربـةی جـاران هونةرمةنـد    ؤبـةآلم ديسـانيش ز   ؛نةناسراوی ديکـة هةصـکةندراون  

ويةتی کة هثمايةک بؤ ذثکةوتثکي دياری هةتاوي خباتـة بـةرچاوان و ئـةم    وويست

ونة يـةکاليي کراوةتـةوة. لةسـةر ذووبـةری ئـةم مؤرانـة، بةپثچةوانـةی        بؤچو

ـ    سچاوةذوانی، يةک ةوةی ـانييةکانی شـةووذؤژی بـةهاری و پـاييزی و هةصگةذان

هــاوينی و زســتانی، وةک پثويســت دةوری زاص و ســةرةکي ناگثــذن. ذؤژمثرثکــي 

نة دابني سةرةتايي، کؤمةصثک ئاماجنی تری بثجگة لة ئاماجنی تةواو ئةستثرةناسا

دةکرد. گرينگتر لة هـةمووان دةکـرث جـةخت لةسـةر قازاجنـةکان بکرثتـةوة بـؤ        

دا، تـةنيا   يةکة لة نثـو زؤران نةکة منوو» يؤدزهث« بؤ وثنةوکاصی.  کاروباری کشت

ـ باسی هةذةيت جووت و دروثنة دةکا و ناپذژثتة سـةر چـوار ب   ـ اصي سةرةکيــ ي ــ

  ساصي هةتاوی.

دةبينةوة کة ئةنگووتين هةتاوي و ئاوابوونی  ئثستا لةو کؤئةستثرةية خورد

کة »کؤ«دا ذةنگی داوةتةوة: کؤئةستثرةی ماسی (حووت) لةگةص »يؤدزهث«هةتاوي لة 

و  دانابـذث، لـة يةکـةم ذوانگـة و تثـذوانينی دانيشـتووانی عـيالم        هةرگيز لثـک 

کـةوتنی  دا، بايةخثکی زؤری پثـدراوة و بةصـگةی ئـةم بؤچوونـةش دةر     دووچؤمان

  ژمار گا و سةرةگاية لةسةر مؤران و دةفران، کة هثندثکيامنان خستنة بةرچاوان. بث
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  شةذی شثر و گا
کة گای ئامساين وثذای شـثر دةرکـةوتووة؛    لة تةواوی ئةو دميةنانةدا -۵.۲

گومان تثکهةصچوونی ئةم دووة گةلثک ديار و بةرچاوة و سةر بـة کولتـوورثکي    بث

. لةسةر بنـةمای ئـةو بةصـگانةی کـة     ١هةزار ساصي تةمةنة ثنجکةم پ کؤنباوة و النی

). ۲ نةخشةکیپثشتر بامسان کردن، واتای سةرةکيي ئةم شةذة ذوون دةبثتةوة (بذ: 

دا  ة دةسپثکي هةزارةی چـوارةم ـی ذثبةندان)، ل۲۱ی فثوريية (۱۰کاتثک دةوروبةری 

رةيةکی گا و ماسـی بـةرةو ئـاوابوونی هـةتاوي بـزووتن، شـثر لةگـةص ئةسـتث        

درةوشــاوةی ئةســپةزلةی بــةرةوةی، هــةروةها ئاصــفای ذووناکيــدةر لــة نثــو  

و لةسةر تيغةرةی ئاسؤ (کة هثشتا ذةنگة وةبةرچاويش » ماری ئاوی«کؤئةستثرةی 

) هاوکات گةيشتنة پةذپةذؤچکةی ئارگؤس aنةهاتبث)، وثذای ئةستثرةی سيوةيل ( 

ا کة ئةم کاتـة سـةير و جثـي سةرسـوذمانة،     کردنةوة ناک خؤيان. پثويست بة شی

توانيويةتی سةرجنثکي وکاص و  نيشانةيةکی ئامسانی بووة بؤ دةسپثکی وةرزی کشت

زؤر بؤ الی خؤی ذابکثشث و لةسةر دميةنی جؤراوجؤر خراوةتة بةرچاو و وثنـةی  

شــثری ســةرکةوتوو، کــة دةکةوثتــة   وثنــة بــؤ .هةصــگرياوةتةوة تايبــةتی لــث

پةالماری گا دةدا کة لـة  ، باآلی دةنوثنث ی و هثز و بذشتی هةرةپةذپةذؤچکةی خؤ

وودا، داوثنی ئاسؤوة دةيهةوث بذةوث و دةيکووژث. ئةو گايةی کة لة ذؤژانی داهات

دةبذث و ون دةبث، بؤ مـاوةی چـل ذؤژان وةبـةرچاو      گزينگی هةتاو ترووسکةی لث

ؤژی يةکةمی خاکةلثوة ناية، بةآلم پاش ئةم ماوةية سةرلةنوث دةبرووسثکتةوة و ذ

  دةنگوث، هةتا مزگثين بدا ئةوا ذؤژگةذاوةتةوة و دةسپثکي بةهارة.

کـةوتين ذؤژگةذانـةوة و شـةوگةذانةوة،     ذةوتی تثپةذينی ذؤژگار و وةپثش

وردةوردة دةبنة هـؤی گـؤذانی جةنگـةی تثکهةصـچوونی شـثر و گـا. ئـةم شـةذة         

                                                            

1-See W.Hartner and R.Ettinghausen, "The Conquering Lion. The Life Cycle of 

a Symbol", Oriens XVII (1964), pp. 161-71. 
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دا، دةکةوثتة نيزيکی  سؤمثری، واتة لة سةرةتای سةردةمی  ی پ.ز.۳۰۰۰دةوروبةری 

ی پ.ز. سةر لة ئاسؤگ وةدةردةنث، ۲۰۰۰ی ذةشةمة). کاتثک ساصي ۶ی فثوريية (۲۵

ی پ.ز. ۱۰۰۰ی ذةشةمة)دا دةقـةومث. دةوروبـةری ساصـي    ۱۹ی مارس (۱۰شةذةکة لة 

ی پ.ز. واتـة  ۵۰۰ی خاکـةلثوة). سـةرةجنام نيزيـک ساصـي     ۲ی مارس (۲۲دةگاتة 

ی خاکةلثوة) ۸ی مارس (۲۸گريانی شثر و گا ذؤژی  گةورة، تثک داريووشیسةردةمی 

  يان هةفتةيةک دوای ذؤژگةذانةوة، دةقةومث.

پلـة   ۲۰دا خراوةتة بةرچاوان و ديارة کة خـؤر  ۴ نةخشةکی ئةم بارودؤخة لة

ةی ، يـانی شـوثنی لثهاآلنـةو   جةمشيد اصی خؤرنشيين تةختیبکةوتؤتة بةرةوةی 

ی پ.ز. بـة  ۵۰۰ساصـي  » دصةشـثر «خولگةی هثلکةيي. جثگای پةروين (گـا) لةگـةص   

  کؤمةصثک ئةستثرة دةورة دراون کة خاوةنی ناوی شياون.

و هةروةها » شةووذؤژگةذانةوة«کرانی  بة وردبوونةوة لةم ذاستيية کة دياری

بينينی بزربوونی ئةستثرةی کؤ (پـةروين)،ذةنگبوو چةنـد ذؤژثـک سـةروخواری     

» شةذی شثر و گا« ثکةوث و لثکدانةوةکة بة هةصة بشکثتةوة، بؤمان دةردةکةوث کةت

شياوترين و سروشتيترين هثماية  دا، زايني لة نيوةی يةکةمی هةزارةی يةکةمي پثش

بوونی شةووذؤژی بةهاری. گومانی تثدا نيية کة  لةسةر ذؤژگةذانةوة، واتة يةکسان

تووری داوة هةتا ئةم مةبةستة لةسةر پليکانی ذؤژهـةآلتی  دةس بؤية داريووش هةر

داتاشرث. وةکوو دواتر دةگةينة سةری، دةبيـنني   جةمشيد تةختی کؤشکي ئاپادانای

  ئةم هثماية ذاستةوخؤ خزاوةتة نثو ذؤژمثری دواتری ئةضثستايي. کة

  
  مانگی -ساصي هةتاوی

رة تةواوي ئةم بةصگة و منوونانةی هةتا ئثسـتا خراونـة بـةرچاو    وةکوو ديا -۶.۲

تةنيا هةر باسی خؤ نواندنی هةتاون لـة نثـو کؤئةسـتثرةکانی نيزيکـی بازنـةی      

کةلووةکان و هةتا ئثرة دةربارةی مانگ هيچ شتثک نةگوتراوة، ئةگةرچی من خؤم 
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ـ    ی زةمـان.  پثداگرم کة مانگ هةميشة نيشانةيةکی بةرچاوة بووة بـؤ ديـاری کردن

ذؤژة،  ۸-۷دا بـؤ پثـوانی قؤنـاخثکی     دةوری دميةنی مانگيلةکانی مانگ لة ذاسـتی 

 ۲۹ذؤژ بؤ چوار دميةنی سةرةکيي مانگ و  ۸ - ۷ذةنگی داوةتةوة، نةک بؤ ژماردن. 

ذؤژی هةر خولثکي مانگي وةبةرچاو گـرياوة. تـةنيا زةمانثـک کـة ساصـي       ۳۰يان 

کردنی پثوانی زةمانی مانگی  ةسيت هاواهةنگهةتاوی کراية چوارچثوة و بنةما، مةب

ي نثـوان دوو هـةل و بـةديهاتی هـةتاويي     يبؤشـاي  لةگةص هةتاوي هةستی پثکـرا. 

پسانةوةی ساآلنةی وةکوو ئةنگووتنی هةتاويي هثندثک لة ئةستثرةکان، بة پتر  بث

مانگة لةگةص ساصي  ۱۲خولی مانگی پذ دةبوو. ساصي سروشتيي  ۱۳و کةمتر لة  ۱۲لة 

 »مـانگی «مانگة جثگؤذکةی دةکرد. زياد کردنی ذؤژ يان مانگ لـة ساصـي    ۱۳ي »ذپ«

 ۳۵۵ -۳۵۴کارثکي ئاشکرا و ئاسايي بوو. جا لةبةروةی کـة دوازدة مانـگ دةبثتـة    

دةسپثکي ساصي مانگي هةموو ساصثک دة ذؤژ لة ساصي هةتاوي وةدوا دةکةوت،  ذؤژ،

راية سةر. ئـةم شـثوازة کـة    دةخبة سث ساص جارثک مانگی سثزدةهةمی  هةر بؤية

وچانی بةديهاتـةکانی   کردنةوة دةذوا و پثويستی بة پثداچوونةوةی بث لةسةر تاقی

ـ  ئامسانيية، ذةنگة لة کردةوةدا بة ؤذا و ـسةر هةصةدا بکةوث. دواتر ئةم شثوازة گ

کردنی ساصي مانگی کةوتة سةر ذةوتثکی لةبار و زانياريي تةواو سةبارةت بـة   زياد

مانگثک. جـا بؤيـة لـة     ۹۹ساص دةبثتة  ۸ودانة،  ئةم پثمانگ. بةپثی  خولدانةوةی

). ئةگـةر منوونةيـةکی   ۸×۱۲+۳-۹۹مانگ زياد بکـرث (  ۳ساصةدا دةبث  ۸ماوةی ئةم 

مانگ لة  ۷کردنی  مانگ؛ واتة زياد ۲۳۵ساص دةبثتة  ۱۹هاوسةنگتر وةبةرچاو بگريث 

دواتردا پتری باس دةکـةين.  ). لة بذگةی ۱۹×۱۲+۷=۲۳۵يک، ن(خولی مثتؤ دا ساص ۱۹

ی پ.ز. بـةپثی  ۵۴۱ذا ذوون دةبثتـةوة کـة ساصـي     لة ذووی کؤمةصثک دةقی بزماری

فةرمانثکی مريی، مانگی ئادداروو [ئازار يان ئادار] خراية سةر ساص. زثدةی ساآلن و 

زايني وةبةرچاو گريا لة  ی پثش۵۲۷کة بؤ يةکةم جار لة ساصي زثدةی چةرخ و خوالن 

  وچـؤی ذؤژ و  تردا دةکةوثتة بةرباس. ئةوةی ذاستی بـث داذشـتنی هـات   بذگةی دوا



ر دوابـةدوای       

ان، کـارثکي   

  ةذانةوة

انستی و هـةر

رثتة بـةرچاوا

 دةسپثکی ذؤژگة

زاسةر بنةمای 

، وةکوو دةخر

وتوويةک دوای 

  دا ريووش

  نار

ذؤژمثرثک لةس

،پ.ز)ی ۵۳۹ (

  

حةو ،جةمشيد ی

لة سةردةمي دا

  

نی ئثرانی کةضن

هثنانة ئارای ذ

دا بة سةر بابل

لاليي نةبووة.

. ئاسؤی تةختی

ذؤژمثرةکانی/  

و ساص و ه نگ

ب بوونی پارس

هةصکةوت و گةل

۴ نةخشةکی 

۹۶۸
 

مان 

ب زاص

بةهة
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  کةونارا و ئثرانی ذؤژمثرةکانی بابلی سثهةم:بةشی 
مانگی،  -ساصی هةتاوي  یگ، يةکةمني ماندا لة سةردةمی دواتری بابلی -۱.۳

. زؤر وثدةچث ئةم ١وزؤر لة جةنگةی ذؤژگةذانةوةدا دةستی پثدةکرد واتة نيسان، کةم

. لثمــان ذوون نييــة کــة جةنگــةی ٢ذةوتــة بگةذثتــةوة بــؤ ذثســايةکی کؤنبــاو 

ذؤژگةذانةوةی پاييزی و بةهاری چؤن و بة چ وردبينييةک لة ماوةی يةکةمني وشةو

دا، هـةذةتی   ةلثک دواتر لة دوايني دةيةی سةدةی شةشـةم دا دياری کراوة. گ قؤناخ

مـانگی، بـة    -شةووذؤژگةذانةوة بةگوثرةی چنني و داذثژراين ذؤژمثری هـةتاوی  

کا ووبةآلم پثشتر لة سةردةمی ئاميساد ،دةکراوردبينييةکی جثی سةرجنةوة دياری 

ـ    پ.ز)(دةسپثکي سةدةی شازدةی   رانی شـةوگةذانةوةی ـ، بـة مةبةسـيت ديـاری ک

واتـة   ؛پاييزی و ذؤژگةذانةوةی بةهاری کةلک لـة شـةذی شـثر و گـا وةردةگـريا     

بـة   کة دةکةوتة شاخی خؤرنشينی کةلووی گا و دةبـوو  » کؤ«ئاوابوونی هةتاويي 

ی مارسی جووليانی. ئةم ئةنگووتن و ئاوابوونة وةکـوو   ۲۸ی مارسی گرثگؤری و ۱۵

ووداوثکـی وثچـووة کـة ساصـي     دا زؤر ذ ئامرازثکي شياو کاری پثدةکرا. لة ذاسـيت 

مانگی لةگةص دوايـني خؤنوانـدنی کؤئةسـتثرةی گـا کؤتـايي پـث بـث.         -هةتاوی 

ـ و يؤنانی ی(سلؤک گرتنةوةی هثلثنيستی بةخت ـ ـ) لة جةغزی پثک انگی ـةوةلکانی م

  .٣کؤن و کؤمةصة ئةستثرةی گادا ذةنگی دابؤوة
                                                            

1-For the following I refer to R.A.Parker and W.A.Dubberstein "Babylonian 

Chronology 626 B.C- A.D. 72", Brown University Studies XIX (Providence, 
1955). 

ـ     ذةنگة ذث -٢ ث کـة سـاص لـة    وشوثنی ديکةش لة شوثن و سـةردةمی تـردا برةويـان بووب
دا، دةسيت پثکردبث. بةتايبـةت لـة نثـو      شةوگةذانةوةی پاييزی يان هةصگةذانةوةی هاوينی

 کةونارا و چةندثکي تردا. کؤمةآلين شارنشينی سؤمثری و ئاشووری

3-See W.Hartner, "The Pseudoplanetary Nodes of the Moon’s Orbit in Hindu 

and Islamic Iconographies", Ars Islamica V (Ann Arbor, 1938), pp. 113-54 
(reprinted in W. Hartner, Oriens - Occidens (Hildesheim- 1968). pp.349 - 404) 
From the same remote anuiquity stems of course The lion’s assoiciation with 
the Sun in the astrological system of the domicilia. 
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» کـؤ «ئـاوابوونی هـةتاويي    ،جةمشـيد  و تـةختی  ساص دواتر لة بابل رهةزا

ی ئاوريلی جووليانی. ئةمـة  ۲زيک يی مارسی گرثگؤری و ن۲۸دةکةوتة دةوروبةری 

بةو ماناية بوو کة ئةم بةديهاتة لة هةزار ساصي پثشووتردا، هةر ئةوةندة ماوةيةی 

ةوگةذانةوةی پاييزی ذووی داوة. ئثستا پثچووة و بةرلة ذؤژگةذانةوةی بةهاری و ش

 ،مـارس)  ۲۱/۲۶شـةووذؤژگةذانةوة ( لـة  دا بةر ئـةوتؤی زمـانی   کیهةر لة ماوةية

. لة مـةودای ئـةم ذؤژگـارة درثژخايةنـةدا،     نواندبووئاوابوونةکة لة ئاسؤ خؤی 

 -ئاوابوونی هةتاويي گا/ کؤ دةکرا وةکوو ذاگةياندنی بذانـةوةی ساصـي هـةتاوی    

بةآلم لثتان ذوون دةکةينـةوة کـة بةرلـة     ؛پثکی ساصثکی نوث بةکار بثمانگی و دةس

کردنی هةصگةذانةوةی هاويين و زستانی و ذؤژگةذانةوةی   سةدةی شةشةم بؤ دياری

وشـوثنثکی ديکـة دةکـرا. ئـةم      بةهاری و چوار ذثکةوتی تری هةتاوی، کار بـة ذث 

ئـاوابوونی سـاآلنة و   ی هةآلتن و يةسةر دميةنةکانی مانگ و چؤنيةتـوشوثنة ل ذث

  دامةزرابوو.» کؤ« بؤ وثنةچةند ئةستثرة يان کؤئةستثرةی گرينگی ديکة، 

  ذؤژئةژمثری بابلی
دا هةمان ناوی ئارامني کـة لـة ذووی    ذاستیلة ي ناوی مانگةکانی بابل -۲.۳

  لة: بريتنيوه ناسراون و انةذؤژمثری جوولةک

ـ ـ= [خاکـةلثوة]؛ لثـرةوة ذؤژگ  . نيسانوو (نيسان) ۱ ـ ـةوةی بـةذان اری ـةه

  دةست پثدةکا.

  اروو (ئةيار = ئايار) = [بانةمةذ].ي.ئاي۲

  .سيمانوو (سيمان) = [حوزةيران]= [جؤزةردان].۳

ـ ـ[پووشپةذ]؛ هةصـگةذانةوةی ه = عووزوو (تةمووز) وو.د۴ ـ ـاوين رةوة ـی لث

  دةست پثدةکا.

  ].گةالوثژ.ئابوو (ئاب)= [۵

  (ئةيلوول) = [خرمانان]. ولوولووو.ئ۶
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  جةنگةی شةوگةذانةوةی پاييزی. ؛.تةشريتوو [تشرينی يةکةم] = [ذةزبةر]۷

  ] = [تشرينی دووهةم]= [خةزةصوةر]..م –.ئارةخةسامنا [حةشوان ۸

[بـةفرانبار]؛ هةصـگةذانةوةی    = .کيسيليموو (کثسثليم)= [کانوونی يةکـةم] ۹

  زستانی لثرةوة دةست پثدةکا.

  وبات) = [ذثبةندان]..شاباتوو (ش۱۱

  .ئادداروو (ئادار = ئازار) = [ذةشةمة].۱۲

مانگی (جگة لة ذؤژمثری چينـی کـة    -وةکوو زؤربةی ذؤژمثرةکانی هةتاوی 

ــة کةلوويــةک  ــةمای لةنگةربةســتنی ذاســتةقينةی دوو ئةســتثرة ل دا  لةســةر بن

ةکةم ي اوة)، ذؤژی يةکةمی مانگ ئةو ذؤژةية کة داسوولکةی تازةی مانگ بؤرداذثژ

جووت بوونی لةگةص خؤر و دوای ذؤژپةذين بـةدی بکـرث. بـةم شـثوةية     جار پاش 

گرث، ذؤژةکان پاش تاوپةذين دثنة ژماردن. مانگی زياد کراو يان  لةسةر ذةوتثکي بث

دوای مانگی ئادار و ساص تازةبوونةوة دةگوجنثندرث يـان دةخرثتـة پـاش مـانگی     

ئادار لةو کاتةدا دووپـات بکرثتـةوة کـة    دا ذةنگة مانگی  ئةيلوول. بة باری تثئؤری

وپثک، پتر لة مانگثک لة هةذةتی ذؤژگةذانةوةی بـةهاری   مانگی نوثی ئاداری ذثک

وةدوا کةوتبث. ئةگةر مانگی شةشةم دووپات بکرثتةوة دةبث بةديهاتثکی ئةوتؤ لـة  

دا  شةشـةم دا ذووی دابث. ئةم بةديهاتة لة سـةدةی   جةنگةی شةوگةذانةوةی پاييزی

، ذثک لةگةص ئـاوابوونی هـةتاويي   »جووليانی«ی سثپتامربی ۲۶ثک دةکةوثتة کات

[سـونبولةی نثـو کؤئةسـتثرةی کةنيشـک]،     » گوصـةگةمن «ئةستثرةی ورشةداری 

. ثـی ئ«(ميزان) يـةکتر دةگرثتـةوة.   » تةرازوو«هةروةها لةگةص ئاوابوونی هةتاويي 

بـةگوثری   دا ييةکانبؤی دةرکةوتووة کة ئةو زيادييانةی لة سةردةمی سلؤک» زاکس

ذثکخراون، دةبوو هةميشة کةوتبانة مانگی چوارةم » گةالوثژ«ئةنگووتنی هةتاويي 

» بثرسـتاين ودو -پـارکثر «ة. کاتثک ئةم بةديهاتة لةگةص خشـتةکانی  »تةمووز« کة

ئةم شثوازةی دوايي تةنانةت لـة دوو  پثکةوة بةراورد دةکةين بؤمان دةردةکةوث کة 
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کردنـی   زيـاد  وةبـةرةودوا   شکةمبووجيية يانی لة سةردةمي، ةوةسةدة لثرةوبةر

ـ بابـةتی دةگ  هةصکةوت بةئةگةرچی  ساآلنی پث ذثک کراوة، ةنيش وةبـةرچاو دث.  م

ـ   بةگشتی لة ماوةی سـةردةمی پـثش سـلؤکی    بـة   نـاوازة  کةوتی دا، ژمـارةی هةص

شثوةيةکی بةرچاو دادةبةزن؛ هةصبةت ئةگةر ئةو بؤچوونة گرميانةيي و تثئؤريکةي 

سةرةوة بة خاصی جثی باوةذ دابنثني و بصثني يةکـةم مانـگ دةوروبـةر يـان پـاش      

 ؛بةهاری دةست پثدةکا و شةوگةذانةوةی پاييزيش بکةوثتة ئةيلوولذؤژگةذانةوةی 

لوولة تؤمارکراوةکان لة ذؤژگاری نةبووکةدنةسسةری بةتايبةت چونکة تةواوي ئةي

وشوثنة زياد کراون،  ئةم ذثپسانةوة لةسةر  بةرةودوا، بث پ.ز)ی ۶۰۴دووهةمةوة (

ةوة. دوای هثنانـة ئـارای   »تةمووز -گةالوثژ«کةچی هةموويان ناکةونة نثو ذثسای 

وة تثکةآلو ئثستا باسی دةکةين، دوو ذثساکة پثکة کة» مثتؤنيک«ساصةی  ۱۹قؤناخی 

بوون. بة واتايةکی تر، هاوکات لةگةص دةسپثکي نؤزدةهـةمني ساصـي حکوومـةتی    

ؤ دةردةکـا و دةکةوثتـة هـةذةتی    رچ ، مثژووی هةتاوي تازةپ.ز)ی ۵۰۳( داريووش

. کةواية ئـةنگووتنی  ١يانی )لی مارسی جوو۲۷يان  ۲۶، ۲۵ذؤژگةذانةوةی بةهاری (

ا، کةوتـة يـةکثک لـة    ووهـة  وشوثنی کةش لةسةر پث وثژگةالهةتاويي ئةستثرةی 

پاييزی نةگةيشتة و شةوگةذانةوةی » ئاب«يآن سةرةتای » تةمووز«ذؤژانی بنةبانی 

يـةکثک لـةم دوو بةديهاتانـة بـة جـوانی دةريدةخـةن کـة        ئةيلوول. بةم شثوةية 

  ئةيلوولی دووهةم دةبوو خبرثتة سةر ساص.

ی پثويسـت ئةگـةر لثيـان بـذوانني و     کرانی مانگی زيـادة بـةپث   زياد -۳.۳

دثتة بةرچاو زةماين فةرمانذةوايةتيي کةمبووجييةمان  ؛ پثشةوة بؤ پثش بگةذثينةوة

سـثهةمی  . لـة ساصـی   پ.ز)ی ۵۲۲-۵۲۹بةجث کـراوة (  کة فةرمانثکی ئاوای تثدا جث

، »ی پ.ز.۵۲۷«دةبثتـة ذؤژی يةکـةمی خاکـةلثوةی     حکوومةتی کةمبووجييةدا کـة 

                                                            

زايينـة کـة سـاص لــة    ی پثـش۵۰۰تةنيا يةک بابةتی نـاوازة هـةيـة و ئـةويش ساصی  -١
 ی مارسةوه دةست پثدةکا.۲۳ 
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سـاآلنی پثنجـةم و    ةوی بـةو الوة ـی سثپتامرب) زياد کرا و ل۱۵ةم (ئةيلوولی دووه

و  ۵۲۴ارسی ـی م۱۹(هةشتةمی حکوومةتةکةی، هةرکام بوونة خاوةنی ئاداری دووپاتة 

ذؤژی  کـة  دا . سث ساص دواتر، لة سثهةم ساصي حکوومةتی داريـووش )۵۲۲ی مارسی ۱۵

هةر ئـةم چـةرخان و سـووذانة لـة ساصـي       ی پ.ز. دةستی پثکرد،۵۱۹ی مارسی ۲۳

ی سثپتامرب. پاشان ئاداری دووهةم ۱۷دا بة دوو ئةيلوول داگريسا، واتة ذؤژی  يةکةم

ی مارسی ۲۰تنة ودا دووپات بوونةوة و بة زجنرية کة لة ساآلنی پثنجةم و هةشتةمی

ی پ.ز. جارثکي ديکـة قؤنـاخثکي نـوث لـة ساصـي       ۵۱۳ی مارسي ۱۷ی پ.ز. و ۵۱۷

زايينـةوة   ی پـثش ۵۱۱ی مارس ۲۵دا داگريسا کة لة  هةمی حکوومةتی داريووشيازدة

ی سثپتامربدا بة زيادة داندرا و لة سـاآلنی  ۱۸دةستی پثدةکرد. ئةيلوولثک لة ذؤژی 

و  ۵۰۸ی مارسـی  ۲۱دا ئاداری دووهةم بة ساصةوة زياد کران ( سثزدةهةم و شازدةهةم

  ).۵۰۵ی مارسی ۱۸

بؤوةی قؤناخی هةشت ساصةية کـة لـة کؤتـاييی     ئةمة يةکةم ذووداوی ذوون

  دا بامسان کرد. ئةم هةل و هةصکةوت و بةديهاتة ئاوا حيساب دةکرث:۲پاژی 

  ذؤژ  ۵۲۸۴۱/۲۹۲۳ذؤژ =  ۵۳۰۵۹/۲۹مانگ (خولی مانگانة) =  ۹۹ئةلف =  

  ذؤژ ۲۹۲۲ذؤژ =  ۲۵/۳۶۵ساصی جووليانی =  ۸ب= 

بؤمان دةردةکةوث کة دةسپثکي  ذؤژة و ئاوا ۵۳/۱» ب -ئةلف «جياوازيي نثوان 

مانگةکانی ذثک و هاوشثوة، پاش هةر خولثکي هةشت ساصة دةکةونة ذثکـةوتثکی  

ذؤژ). بةم شثوةية  ۵۳/۱ذؤژ درةنگتر لةوةی پثشوو (يان  ۲جووليانی، واتة نيزيکةی 

ی ۲۳دا دةبثتـة  ۵۱۹ی مـارس. لـة   ۲۱ی پ.ز. دةکةوثتـة ذؤژی   ۵۲۷دةسپثکي ساصـي 

کـةچی   ؛مارسـةوة دةسـت پثـدةکا   ی ۲۵ساص لـة ذؤژی   پ.ز. ی۵۱۱ارس و ساصی ـم

  ی سثپتامرب.۱۵،۱۷،۱۸ذثکةوتی ئةيلوولةکانی دووهةم بة ذيز بوونة 

، ی پ.ز. کة دةبثتة نؤزدةهةمني ساصی پادشايةتيي داريووش۵۰۳ساصي  -۴.۳

ذثـک لةگـةص    ی مـارس واوةتـر ذؤيـي کـة    ۲۷دةسپثکي ساص (يةکی نيسان) هـةتا  
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ی سـثپتامربةوة  ۲۰ژگةذانةوةی بةهاری يةکتری گرتةوة و ئةيلوولی دووهةم لة ذؤ

قؤناخی هةشت ساصة و دةسـپثکي   دةستی پثدةکرد. ئثستا ئةم ساصة بذانةوةی خولی

ـ مث«ئثمة وا فثر بووين وثذای ناوي  قؤناخی نؤزدة ساصة ذوون دةکاتةوة کة ی »ؤنت

سـاص دواتـر، واتـة     ۷۰رباس؛ چون ئةو بوو کـة  بيخةينة بة ئةستثرةناسی يؤنانی

. ئةم خولـة  ی پ.ز. ئةم بابةتةی خزاندة نثو ذؤژمثری ئاتثن ۴۳۰دةوروبةری ساصی 

  لةم لثکدانةوةی بةرةوةدا ذةنگی داوةتةوة.

  ذؤژ. ۶۸۸۶۵/۶۹۳۹خولی مانگی =  ۲۳۵ج = 

  ذؤژ. ۷۵/۶۹۳۹ساصی جووليانی =  ۱۹د = 

کاتـةژمثرة و کةوايـة ئـةم شـثوازة      ۵/۱ذؤژ =  ۰۶/۰» د -ج«جياوازيي نثوان 

سـاآلن   ۳۰۰ی پتری تثداية. هةصةی دياری ئةم خولة کة لثکدراوةتـةوة بـة   يوردکار

دا هاوکات لةگةص دةسپثکی هةر خولثکی نـوث، دةسـپثکی    دةبثتة ذؤژثک. لة ئاکام

تؤزثـک   دا، ديسانةوة بـة  مانگی، لة چةرخ و خولثکي درثژخايةن -ساصي هةتاوی 

ی مارسـی  ۲۷ئثروئةوثوة، دةگاتةوة جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهاری و دةکةوثتـة  

ـ  ئةم ئاص .ثش زاينيسةدةی شةشةمی پ ـ ـوگؤذة لة سةدةی يةکةم دا ذؤژی  یـی زايين

  ی مارس دةگرثتةوة.۲۳

ذةنگة لثرةدا کةسثک ذةخنة لةو بؤچوون و گرميانةيةی مـن بگـرث و بصـث    

ؤنی، پثويست تت ساصة و هةروةها هةر خولثکی مثساصی يةکةمی هةر خولثکي هةش

کةچی نووسةرانی پثشووتر بذوايان واية کـة   بووة کة ئةيلوولثکي پثوة زياد بکرث،

بةآلم ئـةوةی   ؛ببذثتةوة نةک دابگريسثدةبث هةر خولثک بة ساصثکی سثزدة مانگی 

ا ذا تـةني  بؤچوونةمان بؤ ناکرثتـة بنةمايـةک. لـة قـةراری قسـان     ذاستی بث ئةم 

دةسپثکی خولثک لة بةرةژثرترين ذثکةوتی هةتاويي گوجناودا، کة هاوکات ذؤژثکی 

 ؛سةر بة جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهاريية، خاوةنی واتايـةکی ئةستثرةناسـانةية  

ی يةکةمی سث خولی هةشـت ساصـةی دانةبـذاوی    ولبةآلم هةر دةسپثکثکی تر بؤ خ
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وثدةچث، بـة دصـخواز   ، ۵۲۸ی ی پ.ز. يان يةکةمی ئاوريل۵۲۹ی ئاوريلی ۱۲وةکوو 

  هةصبژثردرابث. 

  ی مارسـی ۲۷گومانی تثـدا نييـة کـة ذثکـةوتی ذؤژگةذانـةوة، واتـة        -۵.۳

وشوثنثکی تازة و باشتری ذؤژمثری  ی پ.ز. بةئانقةست هةصبژثردرابوو هةتا ذث۵۰۳

ساصةدا، کاتثک مانگة زيادييةکان بة شـوثن   ۱۹بةدی بث. کةچی لة يةکةمني خولی 

ز دةبن، بؤمان دةردةکةوث کة هثشتا داذثژةرانی ذؤژمثران تثنةگةيبوون يةکتردا ذي

کردنی ئادارثکي دووهةم  دانانی ئةم کارة چؤن پثويستة، چونکة لةبری زياد کة شوثن

لة ساصي سثهةمی خولةکة، مانگةکةيان کـردة پاشـکؤی ساصـي چـوارةم. لثـرةوة      

ـ    پثکي ذؤژگةذانـةوةی  هةليان ذةخساند کة ساصي چوارةم، چـوار ذؤژ بةرلـة دةس

دا  زايـني  پـثش ی ۵۰۰ی مارسی ساصی ۲۳پاييزي، واتة لة ةوگةذانةوةی شبةهاری و

کراوةکـانی ديکـة، لةگـةص     بکا. ئـةوان سـةملانديان کـة ئـادارة زيـاد      دةست پث

چوارچثوةی دصـخوازی خولـةکانی دواتـر سـازگارة. هاوکـات لةگـةص دةسـپثکي        

ی پ.ز. ساصی يةکةمی خـولی  ۴۸۴، واتة دووهةمني ساصی پادشايةتيي خةشايارشا

دواتر و هةروةها تةواوي خولةکانی پاشني، خـاوةنی ئـةيلوولثکی زيـاد کـراون.     

پاشان لة بنةبانی ساآلنی سـثهةم، شةشـةم، نؤهـةم، يازدةهـةم، چاردةهـةم و      

  کراوةکان بة دوای يةکتردا هاتوون. دا، ئادارة زياد حةضدةهةم

  تثکی ناوازة لةم ذثسايةدا جثگای سةرجنة.چةند هةصکةو -۶.۳

ی ۳۸و  ۱۹ئـةوةی ئـةيلوولثک خبرثتـة سـةر سـاآلنی      لة اليةکةوة لةباتی 

ئادارثکی دووهةم ، پ.ز)ی ۴۲۷و  ۴۴۶( يةکةم هةذةتی فةرمانذةوايةتيي ئةردةشثری

وگؤذی بة سةر نةهات. جا   راوة ئاصجثی گرتةوة، کةچی پامشاوةی ئةم گةآلصة داذثژ

 ی، هاوکات لةگةص دةسـپثکی دووهـةمني ساصـی حکوومـةتی ئةردةشـثر     هةر بؤية

و  ۱۵کران کة هةموويان کةوتنة مابـةينی ذؤژانـی   ساآلنةوة زياد ئادار بة ۲۰ يةکةم،

ی مارس، بة واتايةکی تر هثندثک بةرلة جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهاری. تةنيا ۲۵
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، ذةوتةکة گؤذا و پ.ز)ی ۴۰۸دا ( دووهةم ني ساصي حکوومةتی داريووشیلة شازدةهةم

لوولثکی تری خرايـة سـةر و گةذايـةوة سـةر دؤخـی پثشـووی. ئـةم        يذؤژمثر ئة

دا، لة ئثمة ذوون  کردنی مانگثک لة نثوةذاستی ساص ناذةزامةنديية سةبارةت بة زياد

ذؤژمثـر لةگـةص   م دةکرث وای پاسـاو بدةينـةوة کـة ويسـتوويانة     نةبؤتةوة، بةآل

  جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهاری ذثک بث.

ةهةمني ساصـي حکوومـةتی   دلة اليةکی ديکةوة، ئةو خولـةی کـة لـة شـاز    

ـ   ۳۸۹ی مارسی ۲۶، يانی دووهةم ئةردةشثری ی دا دةست پثدةکا، لـة بنـةبانی ساص

 کرا. ئةم کارة وای کرد کة ساصی شةشةم دا لةبری ساصی شةشةم ئادارثک زياد پثنجةم

دا دةست پث بکا. بةپثی ئةم ذةوتة بـؤ   ی ئاوريل۲۹مانگثک درةنگتر و لة  )۳۸۴(واتة 

هةم و پازدةهـةمی حکوومـةتی نةبووکةدنةسسـةری    دةتةنيا جارثک لة ساصي دواز

دةستيان پثکرد، ذثسـای   ۵۹۰ی ئاوريلی ۲۷و  ۵۹۳ی لی ئاوري۳۰دا کة ساص لة  يةکةم

دانی ئةم  هات. هيچ بةصگةيةکی پتةو بؤ وةپثش سةملثندراو شکا و الدانی تثدا بةدی

  .١زياديية لة ئارادا نيية و وثدةچث هةصةيةک ذووی دابث

                                                            

دا بةتـةنيا هةصـة دادةنـدرث، بـذوای بـة       ئةم هةصةية کة لة ماوةی هةورازی سـةدةيةک  -١
ی پ.ز. يـا  ۳۶۷ساصـة تـةنيا دوای ساصـی     ۱۹ث خولی هثناوة کة بص» دووبثرستاين -پارکثر«

لة کتثبی زانستة پذ وردةکارييةکانی »  O.Neagebauer«دا بؤتة باو. هةروةها ۳۸۳ذةنگة لة 
ی ۳۸۰ساصـة لـة    ۱۹خولی «دا، پثی واية کة ۱۴۰، ل ۱۹۵۷سةردةمی کةونارا، چاپی دووهةم، 

سـاص پثشـترةوة    ۵۰دةريـدةخا کـة لـة    زايينةوة بناغةی داندرا و بوو بة باو. ئةم کارة  پثش
ــانی   ــةنايةتيي يؤن ــةوةی ذةس ــة ذووی دؤزين ــةک ب ــةبوون و ذؤژنةي ــثک دةق ه  دا کؤمةص

 -پـارکثر  «پـاش ئـةوةی بـة کـاری     » ضـان دثـرواردثن  «بةپثچةوانـةی ئـةو،   » دةکاتةوة.
ـ   ۱۹دا چؤوة ، هةر گةيشتة ئةو ئاکامةی خولی هةشـت و  »دووبثرستاين ة مـن لـة   ساصـة ک

)؛ بـةآلم  ۱۹۵۸، ساصـی  ۱۰۷، ل ۱۵، بـةرگی   Bibliotheca Oricntalisسةرةوة باسـم کـرد (  
  ديسانيش  ئةم ذاستينة يةکالکراوةية ناسةملثنث کة ساصةکان خاوةنی دوو ئةيلوول بووبن.  
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  کةضنار مانگيي ئثرانی -ذؤژمثری هةتاوی 
کـة بـة خـةيت     دا ردةنووسی سث زمانةی بثسـتوون ةبة ــل داريووش -۷.۳

دوو جار باسی ئةمة  نووسراوة، و ئةکةدی بزماری و زمانی پارسيي کةونارا، عيالمی

دةکا کة دوای کوژرانی بةرديای درؤينة هةر لةو ساصةدا هةشت سـةربزثوی ديکـةی   

).لـة بذگـةکانی پثشـووتری ئـةم     ۵۶و  ۵۲، بذگـةی  DBشکاندوون و کوشتوونی (

دا  مانگـان  ۹شةذ و تثکهةصچوون کة لـة مـاوةی    ۱۸بةردةنووسةدا، ذؤژ و ذثکةوتی 

بةگوثرةی ذؤژمثری پارسيي کةونارا خراونةذوو، بةآلم بةداخةوة زجنريةی  قةومان،

ةگـةص  ل ١ذةچاو نةکراوة. هةوصثکی زؤر دراوة هةتا ئةم نـؤ مانگـة   بةذوونیزةمانی 

، يـوونگثر،  ، ئـؤپثرت بةراورد و يةکسان بکرث (ذاولينسـؤن  ناوی ذؤژمثری بابلی

، پراشثک و مارکوارت). لة سايةی دؤزرانةوةی ئةم تةتةصة تازانةوة کة بة يووستی

ربـووی ذوون بؤتـةوة و   زمانی ئةکةدی و عيالمی نووسراون، ناوي سث مانگةی بز

وشوثنثک، کثشـةکة   توانی بة دانان و ذثکخستنی ذث» ئارنؤپؤبثل«کارة، پاش ئةم 

. ئةم توثژةرانة لة اليةکةوة ذوونيان کردةوة ٢بؤ يةکجاری يةکاليي و چارةسةر بکا

  کة تةواوي تثگةيشنت و بؤچوونةکانی پثشوو هةصـة بـوون و لـة اليـةکی ديکـةوة     

                                                            

ئـةم  ة. »مارکاشـاناس «پارثزراوة و ئـةويش   يةکثک لةم ناوانة تةنيا بة شثوةی عيالمی -١
گومـان   مانگة لةگةص ناوی مانگی ئاراح سامنوو= ئارامی مارحةشوان، يةکتر دةگرثتةوه و بث

) پثی واية دةکرث لـة پارسـيي کـةونارا    PFT, 74,n.11( لة ناوي سامی وةرگرياوة. هالؤک
خوازرابثتةوة، بةآلم دژی ئةم بؤچوونةية کة نـاوی مـانگثکی پارسـيي کةضـنار، خـاوةنی      

ةی سامی بث. ئةم بؤچوون و بةصگةهثناوةية دةچثتـةوة پـاش، چونکـة تةنانـةت لـة      ذيش
دا کؤمةصثک زمانی وةکوو، لةهثستانی، چثکي و باسکی هةن کة جگة لـة   ذؤژگاری ئثستاش

يةک دوو مانگ نةبث، ئةوانی ديکةيان هـةموو خـاوةنی نـاوی ذةسـةنی خؤماصـني و ئـةم        
 ون.  دووةش لة سةرچاوةی التني وةرگريا يةک

2-See his articles in AJSLL LV (1938), 130-65 (esp. 139 - 42), 285-314, LVI 

(1939), 121-45; cited after R.G. kent, Old Persian, p.160, n.i- The material on 
which Poebel based his reconstruction of the Old Persian calendar was 
subsequently made available in tow monumental publication:G.G. Cameron’s 
PTT, and R.T. Halloch’s PFT.  
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داريووش کة دةصث توانيويةتی تثکذای دوژمنةکانی لة ماوةی دةرياخنست بانگةشةی 

دا ئةم شةذ و  ی تثدا کراوة. لة ذاستیيبشکثنث هةتا ئةندازةيةک پذکثش دا تثک ساصثک

ذؤژيان کثشاوة هةتا داريووش توانيويـةتی هـةرا و    ۱۲مانگ و  ۱۳تثکهةصچوونانة 

  ئاژاوةی وآلتةکةی ذؤمرکثنث و ئارامی باصی بنگثوث.

خـةتی پارسـيي    نارا بـة وة کؤمةصةی ناوةکاين پارسيي کـة ـبثجگة ل -۸.۳

دا خؤيان دةنوثنن.  ، کؤمةصثک ناوی ذةسةنيش لة تةتةصةکانکةضنار و خةتی عيالمی

نووسـيويةتی و ذثکيخسـتووة، وةرگثـذاوی     لةم پثرستةی بةرةوةدا کـة هـالؤک  

عيالمی لة ذووی جةللـةی ناوةکـانی پارسـيي    ناوةکانی پارسيي کةونارا بة خةتی 

» A«کةونارای بةردةنووسی بثستوونةوة ذيز کراون و لة نثو کةوانـةدا بـة پيتـی    

  نيشان دراون.» C«و ئةوانةی بابليش بة » B«دياری کراون. ناوةکانی عيالمی بة 

  

A B C 

  )Adukanaiśa. هادووکاناش (۱
  )ravaharaūθر (ة.توورم۲
  )θaigraciśوريزيش (و. ساک۳
  )Garmapada. کةرمةبةتةش (۴
  . توورنةبةزيش۵
  .کةربةشياش۶
  )Bāgayādiś( . باکياتيش۷
  ارکاشاناشم. ۸
  )Āsiyādiya. هاشياتيش (۹
  )Anāmaka. هاناماکاش (۱۰
  شا. ساميام۱۱
  )Viyaxanaش (ا.مياکان۱۲

  زيکلی
  زةرپةکيم

  هةدةر
  هةليمث
  زيالتةم

  تليليثب
  مانشارکی

  لیثالنک
  یرشيبا
  میشثر

  کومتاما
  ئاشثتووکپی

  نيسانوو
  ارووييئا

  سيمانوو
  عووزوووود

  ئابوو
  لوولوووئو

  تةشريتوو
  ئارةخةسامنا

  کيسيليموو
  تثبثتوو
  شاباتوو
  ئادداروو
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دا سةبارةت بةو زثدةمانگانةی وةباصيان  لة لثکدانةوةی دواتری خؤی هالؤک

مـانگيي   -کانی هـةتاوی  لةسةر کثشراوة، دةيسةملثنث کـة ذؤژمثـرة فرةچةشـنة   

پارسيي کةونارا، هةر لةسةر هةمان ذثسای بابليي هاوچةرخ ذؤيشـتوون. لةگـةص   

  دا نابث لة سةرةتاوة ئةم پرسة بة مةبةستثکی ذوون و يةکالبؤوة دابندرث.  ئةمةش

دياری کـراون و کةوتوونـة   » بثپتيکا«کراوةکان بة زاراوةی  مانگة زياد -۹.۳

م مةبةستة سث جار و لـة سـث تةتةصـةی جيـاوازدا ذووی     دوای ناوی مانگةکان. ئة

 و دووهـةمی حکوومـةتی داريووشـةوة   ةنوثنث کة هـةموويان لـة ساصـي بيسـت     د

». ئاشـثتووکپي بثپتيکـا  «دثنـة ئـاراوة:    بةشانی ناوی دوازدة مانگةی عيالمی شان

ی ۱۲کراوة و لـة   ئةم سآصة ئادارثکی ديکةشی پثوة زياد دا بابلیچونکة لة ذؤژمثری 

». زثدةمانگ«گة لة جهيچ مانايةکی نيية » بثپتيکا«مارسةوة دةست پثدةکا، واديارة 

دا  لة پةنا ناوي مانگةکانی پارسيي کـةوناراش » بثپتيکا«ئثستا هةر ئةم زاراوةيةی 

)، کـة کةوتؤتـة   ۵۰۲-۵۰۳دا ( جار و هةمووش لة ساصی نؤزدةهةم وةبةرچاو دث. سث

هـةروةها جـارثکيش لـة    ». ثتووبتث» = «هاناماکاش« واتة ،تةنيشت مانگی دةهةم

ـ ادووکاه«بةشانی مانگی يةکـةم   )، شان۴۹۸- ۴۹۹دا ( سثهةم وساصي بيست  » = شان

پثکـدةگرين و   ، دةردةکةوث. کاتثک ئةم ذؤژمثرة لةگةص ذؤژمثری بابلی»نيسانوو«

بؤمان دةردةکةوث کـة ساصـي نؤزدةهـةم دوو     يةکی زيادی هةية،»ووتثبثت«دةبينني 

مربةوة دةسيت پثکردووة. ی سثپتا۲۰جاری مانگی ئةيلوول تثدا دووپات بؤتةوة و لة 

ی پ.ز. دادةگـريث   ۴۹۹ی ئاوريلی ۱۱سثهةم بة مانگی نيسان و ذؤژی  وساصي بيست 

کا و دةکةوثتـة  ةست پثدةد ۴۹۹ی مارسی ۱۲هةر دوابةدوای ئاداری دووهةمة. (لة  کة

 بـةم شـثوةية دةگاتـة ئـةم ئاکامـة کـة       دووهةم). هالؤک وبنةبانی ساصی بيست 

» زثدةمانگ«کاتثک دةکةوثتة پةنای ناوةکانی پارسيي کةونارا بة واتای » بثپتيکا«

سثهةم يـان   و ی دةدا کة جارثک زثدةمانگثک ساصی بيستنبةصکوو تةنيا نيشا نيية،

  خراوةتة سةر ساص. -دا  لة ساصی نؤزدةهةم -انگ پثشترچةند م
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کراوة بةتـةواوي نـةگوجناوة.    گومانی تثدا نيية کة ئةم ذووداوة باس -۱۰.۳

  واتـای زثدةمانگـة، بابـةتثکی    هةميشة بة» بثپتيکا«ئةگةر وای دابنثني کة واژةی 

ر ئاوابـث  ئةگـة بة پارسنگتر سةبارةت بةم جياوازيية پذ سةرةگثژةية دثتة ئاراوة: 

ت بـه   هةرکام خاوةنی ياسـا و ذثسـای تايبـه    ،و بابلی نةکانی ئثرانیؤک ذؤژمثرة

وةکـوو ديتمـان ذؤژمثـری     به ساصةوه. ثکگکردنی مان خؤيان بوون له ذةوتی زياد

و » ولوولـوو وئ«کردنـی ناذثـک و ئـةزموونيي     بـة زيـاد   ۵۲۷بابلی هةتا ساصـی  

روبةری ساصيان تثکةوةپثچاوة. دواتر ذوويان کردؤتة هثنانة گـؤذی  سة» وورئاددا«

 خولی هةشت ساصـة و سـةرةجنام کاتثـک لـة نؤزدةهـةمني ساصـی پادشـايةتيي       

، دةسپثکی ساص لةگةص ذؤژگةذانةوةی بةهاری يةکتری گرتةوة، بوو بة دا داريووش

ـ ـنؤزدة ساصة. هةروةها ديتمان کة لخولی  ـ ــری بـة ذؤژمث ـ ، ئدا یـابل اداری ـــ

ی ۵۰۰- ۵۰۱( يةکةمني ساصی حکوومةتی داريـووش  و ة بيستـةر بـراوی سـک ادـزي

وو بة هؤی ئةوةی کة لـة ساصـي   بةرلة ساصی دواتر نةخراية سةر ساصةکة و ب پ.ز)

بـةهاری، دةسـت   ذؤژثک پثش ذؤژگةذانةوةی  پ.ز)ی  ۴۹۹- ۵۰۰دا ( دووهةم وبيست 

ساصةکة،  ۱۹بکا. کةواية خول و قؤناخی گوازتنةوة، کة بريتی بث لة يةکةم ساصی  پث

ئاداری  بة کارثکي لةرزؤک و ئةزموونی داندرا و تةنيا وةختايةک کؤتاييی پثهات کة

) خرايـة  ۴۹۷-۴۹۸دا ( چوارةمني ساصی فةرمانذةوايةتيی داريووش و بيست زيادی لة

  سةر ساص.

ت لةم خولةی ذاگواسنت و تثپةذينةدا بوو کة کؤمةصثک ناتةبايي و ذاس - ۱۱.۳

کةونارادا کةوتة خؤنواندن. ئثمـة   ئثرانیهاوشثوةی ئةوتؤ لة ذؤژمثری جياوازيی 

بةوردی نازانني کة مثژووی داذژانی ئةم ذؤژمثرة کةنگثية، بةآلم شکی تثدا نيية کة 

مـانگی بـووة و زثدةمانگـةکان     -هةتاوی دراوسثی، ساصی  ساصةکةی وةکوو بابلی

بةپثی ئةزموونةوة خراونة سةر ساصةکان. جـا هـةر بـةو زثدةمانگانـةی ذةوتـی      



 ۹۸۱سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

پـث و نيشـانةکامنان لـة چـوار تةتةصـةی       ئةزموونيية کة نرخ و بايـةخی شـوثن  

  ).PFT ۱۰۵۳ ،۱۰۶۹ ،۱۰۷۰ ،۱۰۷۳دا بؤ ذوون دةبثتةوة: (  بةرباس

سث تةتةصةی يةکةم باسی زثدةمانگثک لة مـانگی دةهـةمی   هةروةک ديتمان 

ی پ.ز. مانگی هاناماکاش). دةکرث ئـةم بابةتـة   ۵۰۲-۵۰۳دا دةکةن ( ساصی نؤزدةهةم

بةم گرميانةيـةوة خبةينـة بـةرباس و لثـدوان و کؤمةصـثک بةصـگةنامةی زيـاتر        

 بةرچاوترين پارسةنگ و ذثکخةری ساصی ،خبةينةذوو کة دووهةمني خولی هةتاوي

پارسيي کةونارا، پاش ذؤژگةذانةوةی بةهاری، شةوگةذانةوةي پـاييزی نـةبوو،   

دا دةخيةينـة  ۳و  ۲بةصکوو هةصگةذانةوةی زسـتانی بـوو (هـةروةک لـة خشـتةی      

 بـةرةو پـذ   کةتی مانگيبةرچاو). جةنگةی ئةم هةصگةذانةوةية دميةن و ذوخساری 

ک يــان دوای نيزيــبــوونی ديــاری دةکــرد، بــة چةشــنثکي وا کــة مــانگی دةهــةم 

ــی     ــةمني ساص ــة نؤزدةه ــتا ل ــدةکرد. ئثس ــتی پث ــتانی دةس ــگةذانةوةی زس هةص

زايينـةوه دةسـتی    ی پـثش ۵۰۳ی مارسـی  ۲۷لـة   کـة  دا فةرمانذةوايةتيي داريووش

ذؤژ بةرلـة   ۱۱ی دثسامرب، واتـة  ۱۷پثدةکرد، مانگی نوث واتة مانگی دةهةم کةوتة 

  داندرانی زثدةمانگثک بة پثويست داندرا. بؤية هةرهةصگةذانةوةی زستانی، جا 

، مانگی دةهةمی ساص دةبوو بة زثدةمانگی بةگوثرةی شثوازی ذؤژمثری بابلی

ی ۱۵کـة  مانگةکـةی ديکـة    هـةر بؤيـة   مووی دووهـةم)،  يواتة کيسيل IXaدةهةم (

ـ  ؛ بـوو » تثبثتـوو «دةستی پثدةکرد، مـانگی ئاسـايي و ذثکـی     ۵۰۲ژانوييةی  ةآلم ب

باسی زثدةمانگی هاناماکاش= تثبثتـوو دةکـةن. ئةگـةر مـن لـةم      لثرةدا دةقةکان 

گومانةدا بة هةصة نةچوومب کة هةصگةذانةوةی زستانی دةورثکی گرينگی لة ذؤژمثری 

پارسيي کةونارادا گثذاوة، ئةم جياوازييـة کاتثـک دةذةوثتـةوة کـة وای دابنـثني      

ةکانی پارسيي کةونارا، نيشانةيةک بث بؤ کاتثک دةخرثتة پاص ناوی مانگ» بثپتيکا«

(هةصبةت بابلی ) کة  مانگی پثش لة مانگی سةرةکی، نةک چةشين مانگةکانی عيالمی

  ).۱(بذ: خشتةی  دا دثن بة شوثنی
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هادووکانـاش، (= نيسـانوو)يةکی   «باسـی   ) کة PFT ۱۰۵۳تةتةصةی دوايي (

مـن  واوثدةچث کة لةگـةص بؤچوونةکـةی    دا، سثهةم و بثپتيکا دةکا لة ساصي بيست

ـ ـ،ل۲۱کراوی بـابليي سـةر بـة ساصـی      سازاو بث. ديتمان کة ئادارثکی زياد ةر ـةب

و کـارثکي وای کـرد کـة ئـاداری      ۲۲تثکچوون و شثوانی ذثسا، کةوتة پاش ساصی 

ی ۱۱، لـة  ۲۳بکا و مانگی نيسـانی ساصـي    دةست پث ۴۹۹ی مارسی ۱۲دووهةم ذؤژی 

دا بکا. بةپثی دةقی ئةو سث تةتةآلنةی باسيان کرا،  ئاسؤی زةمان دا سةر بة ئاوريل

ذثـک کرابـوون. هـةر لـةوثوة      وشوثنی بابلی پثشتر لةگةص ذث مانگةکانی عيالمی

ذاسـت   دةخةنـة بـةرچاو کـة   » بثپتيکا«(ئاداروو)يةکی » کپيووئاشثت« یتةتةصةکان

کةضنار کة  ئثرانیابلی دثتةوة. هةروةک ذؤژمثری لةگةص ئاداری دووهةم ذؤژمثری ب

کراو  يادمی زبة مةبةسيت يةکتر خوثندنةوةی ساصي نؤزدةهةم دةبوو مانگثکی دةهة

 سـةرةجنام بـة زيـاد   ئةم ذؤژمثرةش ». ی پ.ز.۵۰۰«ی دثسامربی ساصی ۱۴خبزثتة 

ذؤژمثری بـابلی  لةگةص بة ساصي بيست و سثهةمةوة، » هادووکاناش«کردنی مانگی 

زثدةمانگی پثشووی کردبث بة » بثپتيکا«چونکة ئةگةر وةکوو لثرةدا دةصثن  ؛هاتةوة

وةکوو ئاداری ساصي  ۲۳بثپتيکای ساصی «ی »هادووکاناش«، صوپثکی سا ذثکمانگی 

گـای مـانگي   ثی لث دث. من دةزامن کارثکي دژوارة ئةگةر بثتوو بيسةملثنني کة ج۲۲

کـةونارادا پثکـةوة جيـاوازن؛ بـةآلم هـيچ       ئثرانیالمي و لة ذؤژمثری عي» بثپتيکا«

ذثگايةکی بةپارسةنگی ديکةم بؤ لثدوان دةربارةی ذواصةتی ناتةبای دةقةکان پث شک 

ـ نايا. ترووسکةی هيوايةک هةية کة تةتةصةی تازة بدؤزرث ةوة هـةتا هـةلثک بـؤ    ن

  خسثنن.ئةزموون و پثداچوونةوةی ئةم بؤچوونانةی لثرةدا خرانة بةرباس، بذة

ــةختی  -۱۲.۳ ــةی ت ــةکانی خةزنةخان ــةپثی تةتةص ــری ١جةمشــيد ب   ، ذؤژمث

ی پ.ز. بذيان کردووة و ۴۵۹کةم هةتا ساصي  کةونارا، النی ئثرانیمانگيي  -هةتاوی 

دا ذؤژمثـری   گرياوة. ئةگةرچی لة نثوةذاستةکانی سـةدةی پثنجـةم  وةر لثکةلکيان 

                                                            

1-See PTT and I. Gershevitch’s Review in Asia Minor II (1951). pp. 133 ff.  
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تـةواو خرايـة بـةرکار، بـةآلم      دا لة نثو زةردةشتييةکانی ئثـران  اشنيئةضثستای پ

ذؤژمثری پارسيي کؤن هثشتاش هةروةک ذؤژمثری ذةمسيي نثوخؤيي لة سةردةمی 

ية کة لة يـةکثک لـة   »زادة تةقی«ئةمة نوقآلنةی کاری پثدةکرا.  دا هةخامةنشييةکان

ــرين و ــانیگرينگت ــةم مةبةســتة نووســيويةتی  تارةک . بؤچــوونی ١دا ســةبارةت ب

)، لةگـةص  III ،۷۹( هثـرؤدؤت  ئةسـتوورة بـةم ذاسـتينةيةی کـة     پشت» زادة تةقی«

دةکةن و دةصثن هـةموو ساصـثک   ی پ.ز. باسی ۴۰۰دةوروبةری ساصی  ، کةکتثزياس

ؤماتی مـوغی داگريکـةر بـةذثوة چـووة.     بة يادی کوژرانی گثئ» کوژان موغ«جثژنی 

ذؤژی دةهةمی مانگی  ، داريووشةی دةقی بةردةنووسی بثستوونوبةگوثرةی گثذانة

الی واية » زادة تةقی«واديارة  يانیش = باگاياديش) کوشتوويةتی. يتةم (باکياتوحة

. ئـةم دوو  ذاسـتة ا هـاتووة،  د  لة دةقی کتثزياس کة ذؤژی دةهةمی مانگی حةوتةم 

بثجگة لة گثذانةوةی ئةم ذاسـتيية کـة هـةموو     -هثرؤدؤت و کتثزياس -نووسةرة 

کوژان بةذثوة چووة، هيچ مةبةستثکي ئةوتؤی جثـی متمانـةی    ساصثک جثژنی موغ

  .٢ديکةيان نةدرکاندووة

  

  ي (ئةضثستای بةرايي): شةش گاهةنبارئةضثستايساصي 
و لة سـةردةمی   لة حکوومةتی هةخامةنشیصث بةردة  ئةم بؤچوونة کة -۱۳.۳

خؤيان خاوةنی ذؤژمثرثکی سةربةخؤی  دا، کؤمةآلين زةردةشتی دةسةآلتی ئةوانيش

ةصـگةی  ببـةم دوو   ٣وشوثنی  ئةضثستای بةرايي داذثژراوة، دينی بوون کة لةسةر پث

                                                            

1-"The Old Iranian Calendars Again", BSOAS XIV(1952), 603-11. 

ميتراکانا کة لةم جةنگةيةدا بـووة، بـة   » = مثهرگان«جثژنی  سو کتثزيا ذةنگة هثرؤدؤت -٢
يان لثکدابثتةوة؛ يان ذةنگة بةذاسـتی بـةپثی بةرژةوةنـديي    »ماگؤفؤنيا«، واتة »کوژان موغ«

 وذةمسة لةگةص مثهرگان تثکةص کرابث.م. سياسی ئةم ذث

، دةقـی عـةرةبی، ئاسـارولباقيية، چـاپی     بةگوثرةی ذؤژمثری ئةبووذحيانی بريوونی -٣
ــذاوی زاخــائؤ، ل ۱۴، ل زاخــائؤ ــذاوی فارســی، ل ۱۷، وةرگث دةرکــةوتنی «)، ۲۰، وةرگث
 ←سـاص بةرلـة   ۲۵۸، واتـة کـاتی ذاگةيانـدنی پـةيامی پثغةمبةرايةتييةکـةی      »زةردةشت



  ذؤژمثرةکانی ئثرانی کةضنار/  ۹۸۴
 

انگةکان پاش ناوي ئةو ئيزةدانـةی کـة   ) گوجنثندرانی ناوی م۱بةرةوة دةسةملث: (

وثـدةچث   :دا هـاتوون  نةيپةرةستوون و لة ذؤژمثری ئةضثسـتای بـةرايي   زةردةشت

زةدانی کؤنی بةرلة زةردةشت بووبن و دوای نةمانی پثغةمبةر سةرلةنوث يئةمانة ئ

استی بـث  ) ئةوةی ذ۲زةردةشتةوة. (ئةضثستا و دينی زيندووکراونةوة و خزاونة نثو 

کة دراوةتة پاص سةرةتای ئةضثستای بةرايي، پثرستی نـاوی   ۱۱، بذگةی ۳يةسنای 

» ذةدانـی ئةشـا  «يـان  » ذةدانـی پـاکی  «تثداية، کة وةک » یانئيزةدی وةرز«شةش 

دا دةوری  ر دواتـر لـة ذؤژمثـری ئةضثسـتای پاشـني     باسيان دةکا. ئةم ئيزةدانة زؤ

ان لةسةرة و پثيان دةصثن گاهةنبار يان گرينگيان گثذاوة و هثشتاش هةر دةمةتةقةي

 ١ش،»زادة تـةقی «گةهةنبار. تثکذای ئةمانة بةپثی بؤچوونی توثژةران و هـةروةها  

زادة  نابةرامبةری ساصثکی گةرمةسثری دانـدراون. تـةقی  وةرزی  وةکوو هثمای شةش

دا جثگـای   هيچکام لةو ئامراز و شثوازانةی کة بة ذثبـازی ئةستثرةناسـی   پثی واية

پث دياری دةکرا، شوثنةواريان وةبةرچاو ناية. داخوا وةک هثندثک لة  زةکانيانوةر

ذؤژة بووة  ۳۶۰مانگی بووة، يان ساصثکی  -اليان واية ئةمة ساصثکی هةتاوی  زانايان

و  ٢باسـی دةکـا  » بريوونـی «کة بة شثوةی پثشدادييةکان زيادةی خراوةتة سـةر و  

                                                                                                                                                  
زايينةوة دةسـتی پثکـردووة.    ی پثش۳۱۲ووة کة لة يةکةمی ئؤکتؤبری سةردةمی ئةسکةندةر ب→

 زادة، هثنينـگ و  ی پ.ز.، کة دةبثتة جةنگةی سةرهةصداين دينی نوث. تةقی۵۷۰واتة ساصی  ئةمة 
ی بؤ وةبةرچاو دةگـرن و  ۳۳۰بة دةستی ئةسکةندةر دةبةنة دواوة و  ، ساصي گريانی ئثرانهينتس

  ی پ.ز.؛ بةآلم هةصةية.م.۵۸۸لثکيدةدةن و ئاوا دةگةنة ساصي  ۲۵۸ةگةص ل
 .۶۰۵زادة، هةمان ، ل  تةقی -١
. ۱۳، وةرگثذدراوی فارسـی، ل  ۱۱، ئاسارولباقيية، ل ، بريوونی»پثشدادييةکان«ساصی  -٢

ژة و بـة هـةر   ذؤ ۳۰مانگی  ۱۲بةپثی نووسينی بريوونی ساصی پثشدادييةکان برييت بووة لة 
سـاآلن دوو مـانگی پـذ     ۱۲۰شةش ساآلن يةک زثدةمانگيان خستؤتة سةر سـاص و بـة هـةر    

ذؤژ. هـةر ئـةم    ۴۳۸۳۰مانـگ =   ۱۴۶۱=۲۱+۱۴۴۰ساص ئاوای لث هـاتووة:   ۱۲۰هةبووة. کةواية 
43830  ژمارةی سةد و بيستة بة الی جووليانيشةوة خؤی دةنوثنث: = 120 × ئارادا نيية کـة بـاوةذ بکـةين، ساصـي ئـاوا       . هيچ بةصگةيةک لة	365

. پثــم  ذؤژة هةبووبث و ذةوتةکة بدرثتة پاص شاهانی ئةفسانـةييـي ئثـران ۳۶۰وپثکی  ذثک
  وا نيية ساصی ئاوا ذثک نة لة ئثران و نة لة جثگای ديکةش هةبووبث.
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و هةردک تثذوانينةکةش شياوی باس و لثدوانن. ذةنگـة  تاقمثکيش لةگةصی هاوذان 

ـ   ساصةکة بة ـ اش جـهةصگةذانةوةی هاوينی و لـة ذؤژی پ دا »يؤشـثمة دمي«ثژنی ــ

  کردبث.ثدةستی پ

تثکذای مثژوونووسانی کؤن و نوث لةسةر ئـةم ذوانگـة ذةشـبينانةی     -۱۴.۳

بـووز   ١کردنـةوةی سـةرچاوةی گاهـةنبارةکان    زادة هاوذا و کؤکن، کـة ذوون  تةقی

وشوثنة ذثسامةندةکانی دياری کردنـی زةمـانی    بةآلم ديسانيش کاتثک ذث ،ناخوا

دةخةينـة   هةتاوي لة سةردةمانی بةرلة مثژوو و ذؤژگارانی بةراييی مثژووی بابلی

گة تيشکةی نبريدا دث کة ذة دا باسيان کرا، وامان بة۲و  ۱بةرچاو، وةک لة بذگةی 

اتةوة. هـةرکام لـة گاهـةنبارةکان کـة دواتـر لـة ذؤژمثـری        ذووناکيدةر ذةنگ بد

دا، وةکوو جثژنی پثنج ذؤژة ناويان هاتووة، بة وةرز دانةندراون،  ئةضثستای پاشني

کراوی هةتاوی وةبةرچاو گرياون کة  بةصکوو وةکوو شةش ذثکةوتی بةوردی حيساب

ی پـةژرانی  هثناوة. زؤر وثدةچث هةتا سـةردةم يچواربةندةی ساصی هةتاوييان بةد

مانگی بووبث،  -، ساصثکی هةتاويدا ذؤژگاری هةخامةنشييةکان ذؤژمثری بابلی لة 

  هةروةک چلؤن تثکذای ذؤژمثرةکانی کةونارا خاوةنی بارودؤخثکی ئةوتؤ بوون.

  دا نووسراون بريتني لة:۱۱، بذگةی ۳کة لة يةسنای ٢ناوی گاهةنبارةکان

                                                            

ـ     -١ کرا دةچنـةوة سـةر   وةکوو دواتر ذوونی دةکةمةوة، دةبيـنني کـة گاهـةنبارةکان بةئاش
 بنةمای دينی.م.

بـةپثی ذوانگـةی مةزدةيةسـنان [مةزداپةرسـتان]     : «۵۹۴، ل ۱پوورداود، يةشتةکان، ب  -٢
دا،  لـة حةوتةيـةک   دا ئافراند، بةآلم نةک وةک يةهوة جيهانی لة شةش ذؤژان ئةهوورامةزدا

دا نووسراوة: ئةهوورامةزدا دةصث مـن لـة    ؤندةهثشنی ب۲۵بةصکوو ساصثکی پثچوو. لة بةشی 
ذؤژدا جيهامن ئافراندووة و هةر ساصثک شةش جثژنی گةهةنباری بؤ دانـدراوة...    ۳۶۵ماوةی 

کة ئامسـانی تثـدا خوصـقاوة.    » ميديؤزةرمثة«يةکةم گةهةنبار [گاهةنبار]ي ساص پثی دةصثن 
ی مـانگی  ۱۵يـة و  »ميديؤشثمة«ةنبار ی بانةمةذ. ناوی دووهةمني گةه۱۵ئةم ذؤژة دةکةوثتة 

و » پةيتيشـهثمة «پووشپةذة و ئاوی تثدا بةدی هاتووة. سـثهةمني گةهـةنبار بريتييـة لـة     
ذؤژی مانگی خرمانان، واتة ذؤژی سثهةم و زةوی تثدا ئافراوة. چـوارةمني   دةکةوثتة ئةنريان

 ←ذؤژ، يـانی ذؤژی  ناودثرة و کةوتؤتة مانگی ذةزبةر و ئةنريان» ئةياسرمثة«گةهةنبار بة 
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 )Maiδyōizarəmayaميديؤزةرمثة ( - ۱

 )Maiδyōiśəmaميديؤشثمة ( - ۲

 )Paitiś. hahyaپةيتيشهثمة ( - ۳

 )Ayāθrimaئةياسرمثة ( - ۴

 )Maiδyāiryaميديارمثة ( - ۵

  ١)Hamaspaθmaēdayaهةمسپةمتةدمثة ( - ۶

دا دووپات  دا بةشوثن يةک۱۲-۷، ۳ی »ةرينةگانفئا«ئةم شةش گاهةنبارة لة 

ژمارةی ذؤژانی نثوان  )۱(ني لة: و پاژی گرينگ و زيادی کة بريتدةبنةوة، لةگةص دو

) ذؤژانی نثو ئةو مانگانةی کة لةگةص ۲گاهةنبارةکان بة دوای يةکتردا جةللة دةبن. (

گاهةنبارةکان بةپثی ذؤژمثری ئةضثستاي پاشني يـةکتر دةگرنـةوة، لـة جةنگـةی     

. بـةپثی  ٢، پشـتی پـث بةسـتراوة   دا  »نافةرينـةگا ئ«کراوی  نووسرانی پاژی تثکةص

دا، هـةر ئـةم جياوازييـةی ذؤژمثـری     »ئاسـارولباقيية «لـة   بريوونی گثذانةوةی

داهـاتنی  خاصی دووهةم کة سةبارةتة بة زةمانی  ٣ئةضثستاي پاشني خؤی دةردةخا.

دا، دواتـر دثتـة    گاهـةنبارةکان لـة ذؤژمثـری بگـؤذی ئةضثسـتايي     دوورونيزيکی 

و هةذةتی شياو لةگةص » ينةگانئافةر«هةتا ساصةکانی سةرچاوةی پاژی  ٤ياريدةمان

جياوازيي نـةگؤذی زةمـان و     ذوون بکةينةوة. خاصي يةکةم، واتة» بريووين«دةقی 

                                                                                                                                                  

 و» ميديارمثـة «سثهةم و ذووةکی تثدا خوصقثندراوة. گةهةنباری پثنجـةميان نـاو نـاوة    →
ذؤژ، واتة بيستةمی مانگی بـةفرانبار و تايبةتـة بـة ئـافرانی بوونـةوةران.       دةکةوثتة بارام

و دةکةوثتة ئاخرين ذؤژی مانگی پذی ساص و  » هةمسپةمتةدمثة«شةشةمني گةهةنبار دةبثتة 
 مرؤضی تثدا خوصقاوة... . هةرکام لةم جثژنانة پثنج ذؤژيان درثژة کثشاوة... .م.

  وةرگثذی فارس بؤ خوثندنةوةی ناوةکان چؤتةوة سةر دةقی پوورداود.و. -١
بةگشتی دةکةنةوة سةر زةمانی » ئافةرينةگان«هثشتا ئةم گرثية نةکراوةتةوة کة داخوا  -٢

  بةرباس يان نا ؟!
3-pp. 215-33 (transl-pp.199-219). 

4-See.V.1-2, pp.781-3. 
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لث ذوون دةکاتةوة و دةمانباتة سةر دةور و واتای مةودای نثوانی گاهةنبارةکامنان 

  سةرةکيي گاهةنبارةکان. مةودای نثوان گاهةنبارةکان بريتني لة:

  

  ذؤژ لة ۴۵

  ذؤژ لة ۶۰

  ذؤژ لة ۷۵

  ذؤژ لة ۳۰

  ذؤژ لة ۸۰

  ذؤژ لة ۷۵

  یةةمتةدمثپهةمس

  ميديؤزةرمثةی

  ميديؤشثمةی

  شهثمةیتيپةي

  ئةياسرمثةی

  ميديارمثةی

  شةشةم تا

  يةکةم تا

  سثهةم تا

  سثهةم تا

  چوارةم تا

  پثنجةم تا

  ميديؤزةرمثةی 

  ميديؤشثمةی

  شهثمةیيپةيت

  ئةياسرمثةی

  ميديارمثةی

 یةهةمسپةمتةدمث

  يةکةم

  دووهةم

  سثهةم

  چوارةم

  پثنجةم

  شةشةم

دةبـث بـزانني کـة تـةنيا      سةبارةت بة بايةخی ذةسةنی ئةم وشـانة،  -۱۵.۳

واتايةکی ذوونن: ميديؤشثمة بـة واتـای    دا خاوةنی دوويان بة باری ئةستثرةناسی

واتة نثوةذاسـتی  » ميديارمثة«نثوةذاستی هاوين، يانی هةصگةذانةوةی هاوينيية و 

دةکرث نيشاندةری ئـةم   ی زستانی. چوار زاراوةکةی ديکة،زستان يان هةصگةذانةوة

ثنان؛ وشهثمة، جةنگةی دريميديؤزةرمثة، کاتی جةژنی بةهاری؛ پةيتمةبةستانة بن: 

ئةياسرمثة، هةذةتی خثص بةرةوخوار و هةمسـپةمتةدمثة، وةختـی وةدةرکـةوتنی    

ژ و وکاصي. جا کةواية هـةموويان بـة هثنـدثک ئثروئـةوثوة لةگـةص ذؤ      کاری کشت

  ذثکةوتةکانی هةتاوي دثنةوة. 

دا، مـةودای نثـوان جةنگـةی     زايـني  لة سةدةکانی شةشةم و پثنجةمی پـثش 

ئـةم ذةوتـة   » ئافةرينـةگان «ذؤژ و نثـوان   ۵/۱۸۰هةصگةذانةوةی هاويين و زستانی 

لة ذووی بةآلم وةکوو پثشترباسی کرا،  ؛ذؤژ ۱۸۰و  ۱۸۵بةراوةژوو دةبثتةوة و دةبثتة 

کة بةناچاری لة کاتی ديـاری کردنـی هةصـگةذانةوةکانی هـاوينی و     ئةو هةآلنةوة 

  دث، ئةم ناوردبينيية جثی سةرسوذمان نيية. دا بةدی زستانی



  ذؤژمثرةکانی ئثرانی کةضنار/  ۹۸۸
 

دةوری سةرةکيي ئةنگووتن و ئاوابوونی هةتاويي ئةستثرة ديار و  بةگوثرةی

بةرچاوةکان، بةتايبةت لة بةرةبةيانی شارستانييةتی خؤرهةآلتی نثوةذاسـتةوة،  

ذووی  دا لـة  ةذاسـيت بمـان و بؤچوونـةی کـة الی وايـة گاهـةنبارةکانيش      ئةم گو

ـ ئةنگووتن و ئاوابوونی ئةستثرةکانةوة دياری کراون، زؤر نيزيکة   ؛ة ذاسـتييةوة ل

کةم يةک دوو ذؤژ هةصـة خـؤی    ثژينةوةکان، هةميشة النیوچونکة بةپثی ئاکامی ت

دةکــةوث کــة دةردةخــا. بــةگوثرةی پثداچوونــةوةی خشــتةی يةکــةم بؤمــان دةر

ئةستثرةکان دةتوانن بؤ هةرکام لة گاهةنبارةکان وةکوو هثمايةکی زةماين خؤيـان  

چونکة بؤ وةبةرچاو گريانی پاناييی جوغرافيايي هةصبژثردراو، واتة پلةی  ؛بنوثنن

پلةی باکووری يان باشووری يا زياتر، ذثکةوتی  ۳، گؤذانثکی جةمشيد تةختی لة ۳۰

ووتن و ئاوابوونی ئةستثرةکانی نيزيک بازنـةی کـةلووةکان بـة شـثوةيةکی     ئةنگ

پثکراو ناخةنة ژثر کاريگـةريي خؤيـان؛ بةصـکوو تـةنيا ئـةو ئةسـتثرانةی        هةست

گؤذانی زةمـاين ئـةنگووتن و    ن بؤ شوثنثکی دووری باکوور يان باشوور،وهةصدثرا

  ئاوابوونيان هةسيت پثدةکرث.

ثنجـةم واتـة ميديارمثـة کـة هةصـگةذانةوةی      ئةگةر ئثستا بة گاهـةنباری پ 

 و بکةين ی سةرماوةز] دةست پث۳۰» = [ؤریگگرث«ی دثسامربی ۲۱زستانيية و دةبثتة 

پثکـةوة هةصسـةنگثنن، بؤمـان    » بريووين«و » ئافةرينةگان«جياوازييةکانی نثوان 

ی مارس ۶ذؤژ دواتر، يانی  ۷۵ی شةشةم، دةکةوثتة ةسپةمتةدمثمدةردةکةوث کة هة

ی ۳۱(يـل  ی ئاور۲۰ذؤژ دواتـر لـة    ۴۵پاشـان گاهـةنباری يةکـةم    ی ذةشةمة). ۱۵(

ـ   ـ  ۶۰ارة ـخاکةلثوة)دا خؤی دةردةخا. ميديؤشثمة کة دووهـةم گاهةنب ر ـذؤژ واوةت

 ۷۵شـهثمة)  يةيتپی جؤزةردان). گاهةنباری سثهةم (۲۹ن (ةی ژوو۱۹ذوا و دةچثتة ةد

وث. ئةياسـرمثة کـة چـوارةم    ی ذةزبةر)دا دةردةکـة ۱۱ی سثپتامرب (۲ذؤژ دواتر لة 

ی خةزةصوةر)دا ذةنگ دةداتةوة و ۱۰ی ئؤکتؤبر (۲ذؤژان، واتة لة  ۳۰گاهةنبارة پاش 

 ۳۶۵ی دثسامربدا لةنگةر دةخا و لثـرةدا  ۲۱ذؤژ دواتر لة  ۸۰سةرلةنوث ميديارمثة 
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ی مـارس کـة   ۲۱واتة  ،ذؤژةی ساص پذ دةبث. بة زياد کردنی ذؤژگةذانةوةی بةهاری

و پارسـيي   مـانگيي بـابلی   -نگ لة تةکوز کردنی ذؤژمثرانی هةتاوی دةورثکي گري

] دةکةينة هثما و ئاوا پثدا .م –[کورتةنيشانةي نةورؤز » ن«کةونارادا دةگثذث، پيتی 

  دةچينة خوار:

  

  ن (نةورؤز) 

  (ميديؤزةرمثة)  ۱

  (ميديؤشثمة)  ۲

  شهثمة) تي(پةي ۳

  (ئةياسرمثة)  ۴

  (ميديارمثة)  ۵

 ) ة(هةمسپةمتةدمث ۶

  

  ی مارس۲۱

  ی ئاوريل۲۰

  ژووةنی ۱۹

  ی سثپتامرب۲

  ی ئوکتؤبر۲

  ی دثسامرب۲۱

  ی مارس۶

  

  

هةصـبةت کاتثـک لـة     کردنةوة بةگوثرةی ئةم گرميانةية، يةکةم تاقی -۱۶.۳

. ئاسـؤی  يةکاری پثـدةکرث، هةصخةصـةتثنة   ناوچةيةکی شاخستانيي وةکوو ئثران

هةموو باصةکانی وةشانی باوة تةنيا بؤ ئةم بةديهاتانةی کة لـة   لةگرث  و بث ذثک

کـةچی   کةوثتةوة،دة لثدا وةبةرچاو دثن، ئاکامی دصخؤشکةرةيان   ئاسؤی ذؤژاوايي

ــان    ــامثکی ذوون و باوةذپثکراوي ــيچ ئاک ــةآلتی، ه ــؤی ذؤژه ــةکانی ئاس   بةديهات

ان کةوتؤتة ئـةو  وای دابنثني کة شوثنی ديتنی ئةستثرکةچی ئةگةر  ؛لث ناکةوثتةوة

جثگايةی کة کؤشکی گةورةی هةخامةنشييةکانی لث بووة، بارودؤخةکـة بةگشـتی   

يآنـةدا کـراوة، ئاسـؤی     دةگؤذث. بةپثی لثکؤصينةوةکاين تؤپؤگرافی کة لةم دوايي

دةگاتة يةک پلة، لةوث ناوةندی بةرزايي  ذثک و سافة و مام جةمشيد ذؤژاوای تةختی
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پلةية و کـارثکي وا   ۱۲دا  چياکانی ذؤژهةآلتی ناوةندی بةرزايي لة زجنرية امبةآلم م

  ذؤژ دواتر وةبةرچاو بثن. ۱۴تا  ۱۲دةکةن کة ئةستثرةکانی ئةنگووتوو نيزيکةی 

ـ جةمشيد ي تةختیيلةسةر ئاسؤی ذاستةقينةی جوغرافياي ةو ئةسـتثرة  ـ، ئ

گووتن و ئاوابوونی ساآلنةی خؤيـان، جةنگـةی   ديار و ناوبةدةرةوانةی کة بة ئةن

دا ذيز کراون و ئةم ۲نةورؤز و شةش گاهةنبارةکة دياری دةکةن، لة خشتةی ژمارة 

  کورتةنيشانانةی خوارةوةيان بؤ داندراوة:

HR ) =heliacal rising    ــةم ــتين يةک ــة دي ــةتاوی، وات ــةنگووتنی ه ) ئ

آلتی لـة جةنگـةی   ترووسکانةوةی ئةستثرة لةسةر کثوةکانی باصـی ذؤژهـة  

  کازيوة و بةرلة تاوهةآلت.

AR) =acronychal rising ئــةنگووتنی ئةســتثرة لــة کــاتی بوومةلثصــی (

  ئثوارةدا و ديترانی لةسةر کثوةکانی الی خؤرهةآلت.

HS ) =heliacal setting   ــني ــی دواي ــانی ديتن ــةتاوی، ي ــاوابوونی ه ) ئ

  ترووسکةی ئةستثرة پاش تاوپةذين، لة دامثنی ئاسؤدا.

CS ) =cosmical setting  ئاوابوونی ترووسکةی ئةستثرة هاوکات لةگـةص (

 هةآلتين خؤر، يانی يةکةم ئاوابوونی بةرچاو لة داوثنی ئاسؤی خؤراوا و لة

  دا. وذوونی بةيانی جةنگةی تاريک

کردنی ذثگـای بـةراوردی ذاسـتةوخؤ لةگـةص ذؤژمثـری       مةبةستی خؤش بة 

ی پ.ز. داندراون.  ۵۳۰گرثگؤری بؤ دةوروبةری شثوازی  ئثستامان، ذثکةوتةکان بة

دا و  لة ئاکامی بة ساوةساوبوونی ذؤژگةذانةوةی بةهاری و شةوگةذانةوةی زستانی

ـ  ةذةخسانی هةلی پثوان و لثکدانةوة بةپثی هةلن ة پشـکنينی  ـومةرجثکی ديار، وات

ی پ.ز. بـؤ تثکـذای   ۴۸۰-۵۸۰ورد و باريکی بةديهاتةکانی سـاص، مـةودای سـاآلنی    

جار وةبـةرچاو دثـن و تؤمـار     دةورانةکة دةبثتة شارة، هةر بؤية کاتثک بؤ يةکةم

دةکرثن، هيچ ئاکامثکيان لث هةصناکذث. پثويست بة وةبريهثنانةوةية کة جياوازيي 
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وکورتی خراونةذوو؛  کةم دا بة ژمارةی ذثک و بث نثوان گاهةنبارةکانيش لة دةقةکان

گومـان ئـةم    دا واوثـدةچث کـة بـث    ةمـةش و... ذؤژ. لةگـةص ئ  ۴۵،۶۰،۷۵ بؤ وثنـة 

کرانی شوثنی کؤشکي گةورةش جثگـای سـةرنج    بةديهاتانةی ساآلنة، بةرلة دياری

وهةصکةوتی ئةستثرةگةرانةی کؤشـکی مـريی    چونکة ئةوةی ذاستی بث هةل ،نببوو

يانة مةبةستةکة دةسةملثنن.  ناوث و لثکؤصينةوةکانی ئةم دوايي هثندةی دوودصی پث

ـ نةوةکان ئاشکراية کـة درثژاييـی الکثشـةی کؤشـک لةسـةر ه     بةپثی توثژي ثصی ــ

باکووری خؤراوادا  -پلة بة شانی باکووری  ۵/۲۰باشووری بة ئةندازةی  -باکووری 

دا  ی هاوينیةخؤر لة جةنگةی هةصگةذانةوسووذاوة. ئةم کارة وای دةکرد کة گزينگی 

ت و ذاستةگؤشة بـةدی  لةسةر چياکانةوة ئاسؤگ بدا و بگاتة ديواری باصی ذؤژهةآل

دا جةللة  بؤ ماوةيةکی کورت و کةم سثبةری کؤصةکةکان لة ذيزثک بةم شثوةيةبثنث. 

. کةواية بايةخی هةصگةذانةوةی هاوينی ١دةبوون و شريتةيان دةکرد و دةبوونة يةک

هةر بـة داهـاتنی    -بةآلم نةک وةک پثويست  -دا  ذاستی لة (گاهةنباری دووهةم) کة

اری دةکرا، دةبثتة دووهثنـدة. هـةروةک لـة خشـتةکةدا دةيبيـنن      ساصی نوثوة دي

دانة، گاهةنبارةکانيان بـة   ۳۰ژمارةيةکی کةم ئةستثرةی تايبةت کة نةدةگةيشتنة 

  ئةنگووتن و ئاوابوونی ساصيانةيان نيشان داون.

ئةم ئةستثرة و کؤئةستثرانة بث هاوثر و هةآلواردن هةموويان سةر بة -۱۷.۳

ـ      ئةکـةدين و ئـةم مةبةسـتة لةسـةر تةتةصـةکانی      -ؤمثری گةجنينـةی کـةونی س

»mul APIN«ةکانی سةدةکانی نثوةذاسـت  ب، هةروةها زؤر دواتر لةسةر ئؤسترال٢

تؤمار کراون. بؤ ئةوةی کـارکردی چةشناوچةشـنی هةرکامـةيان ذوون ببثتـةوة،     

و ذاوةستانيان و شوثنی لةنگةر  دا، وثذای ناوی ئةکةدی۳جارثکی ديکة لة خشتةی 

                                                            

1-Cf.Lentz - Schlosser, p.971. 

2-For their identification see van der Waerden, "Babylonian Astronomy II. The 

Thirty - six stars", JNES X (1949),pp.414-24; for their prehistory I refer to 
Hartner, "The Earliest History of the Constellations". 
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کة دياريکةری شةش گاهةنبار و ذؤژگةذانةوةی بةهارين جةللة کراون. وةکوو پثشتر 

 بـةذوونی کةونارا تـةواو  و پارسيي  گوترا، باسةکةی من سةبارةت بة ساصي بابلی

تـةکوزکردنی   ی لـة يدةريدةخا کة ذؤژگةذانةوةی بةهاری دةورثکی گرينگ و سةرةک

ـ گ دا ابلیـمانگيي ب -ساصی هةتاوی  ـ ثذاوة و پــ ـ ةونـک یيارســ اراش خـؤی  ـــ

  ةگةص ذثکاندووة.ـل

  پثهةآلچوونی ذاسـتةوخؤی پـةرةگر ذثکخـراوة،    بةگوثرةیئةم خشتةية کة 

خا کة گاهةنبارةکان پتر لة ذووی ترووسکانةوةی شةوانةوة دياری دةئاشکرا دةري بة

دوو ذيزةی کة ئةنگووتنی دا تةنيا ئةو  ی. لة ذاستینبةيا ةریکراون نةک جةنگةی ب

شةوانة و ئاوابوونی بةيانانيان تثدا جةللة کراوة، ليزگـةی دانةبـذاوی تـةواو و    

پذی شةش گاهةنبارةکان لةسةر دؤخی سروشتيي خؤيان نيشان دةدةن. ذيـزی  وچذ

ةکا و ، بة دصةدووپشـکة لـة کـةلووی دووپشـک دةسـت پثـد      ۱۵يةکةم بة ژمارةی 

بث لـة کـةلووی    »گوصةگةمنة«کة  ۱۳) نيشان دةدا و بة ژمارة Iنثوةذاستی زستان (

) ذادةگةيةنث. ذيزةکـةی دواتـر کـة    ۶دث و دوايني گاهةنباری (کةنيشک کؤتاييی پث

بريتيية لة ذؤژگةذانةوةی بةهاری، نةورؤزة، کة نيشانةکةی ئاوابوونی ئةستثرةی 

 ۱۲) دةست پثدةکا و بة ژمارةی I» (تةرازوو«تة وا ،۱۴ية و بة ژمارةی »گوصةگةمنة«

دا،  ) دادةکووژث. وةک پثشتر باسـی کـرا، لـة سـةدةی شةشـةم     ۶ة (»کلکةشثر«کة 

لـة  » گـا «کؤنةشةذگةی شثر و گا (شثری سةرکةوتوو لة پةذپةذؤچکةيـة، کـةچی   

ذؤژ  ۷-۶تـةنيا    ه)ودا، بةرةو بزربوون گلؤر بؤتة جةنگةی تيشکدانةوةی تاوپةذين

ذؤژگةذانةوةی بةهاری دياری دةکرث و هةرای نثوانيان دةقةومث. لـة مـاوةی   پاش 

وردةوردة لة خؤری بةرةو ئاوابوونی نيزيک »کؤ«ئةستثرةی حةوتةکانی ذابردوودا 

دةبثتةوة و دةبثتة دياردة و پثشةنگی داهاتنی جةنگةی ذؤژگةذانةوة. ئـةم ذووداوة  

 دميـةنی  گرينگ داندراوة کة بؤتـة دياريکةری دةسپثکي نيوةی ساصة و ئةوةندة بة 

  .جةمشيد تةختی تثکهةصچوونی داتاشراوی شثر و گا لة کؤشکي ئاپادانای
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نثني کـة ئةسـتثرةی   دة لثسةرةجنام وةکوو ذاستةقينةيةکی ديار پثی  -۱۸.۳

دةورثکي  گةالوثژ دا نيية و ئةنگووتنی هةتاويي لة پثرسيت ئثمة» دصةشثر«شاهانةی 

ئةم بةديهاتـة دةکةوثتـة    جةمشيددا گرينگ ناگثذث. لة ئاسؤی شاخستانيي تةختی

ئةم بةديهاتة لـة نثـو    ١ی ژووئييةی جووليانی.۲۳واتة  ،ی ژووئييةی گرثگؤری۱۷

دا نةگوجنثنــدرابوو، چونکـة هـيچ ذؤژ و ذثکــةوتثکی    وشـوثنی گاهـةنبارةکان   ذث

بـةآلم   ؛دا بايةخـدار بووبـث   وکاصـي  دياری نةدةکرد کة بة باری کاری کشتی يهةتاو

دا سةرجنی خراوةتة سةر،  ي بةرايييگومان ئةم ئةستثرةية لة ذؤژمثری ئةضثستاي بث

واتـة   ،چونکة دوای پةيدابوونی ئةضثستاي پاشني باسی کراوة و چـوارةمني مانـگ  

 ٣وةکـوو ديتمـان   ٢ر کـراوة. چاوناسـةوة نـاودث  بة ناوی ئةم ئةستثرة  ، يياتيشتر

لـة دةقـةکانی    مانگيي ذؤژمثـری بـابلی   -ذثسايةکی زثدةمانگ بؤ ساصی هةتاوی 

بؤ زةمانةکانی پثشووش پشـتی پـث دةبةسـترث کـة     ، بةآلم ةدا تؤمار کراو سلؤکی

ئثستا لة ». ووعووزودو«واتة  ،دةکةوثتة مانگی چوارةم گةالوثژئاوابوونی هةتاويي 

ی پ.ز)، سـةرةتای   ۵۰۲-۵۰۳( دا ةمني ساصی پذقةيرانی حکوومةتی داريووشنؤزدةه

واتـة   ،دا، لةگةص دةسپثکي مـانگی ئةضثسـتاي پاشـني    نيسان یساصی بابلی لة يةک

يةکتری دةگرتةوه و مانگةکانی دواتر لة هةردک » فةروةردين«يان هةمان »فرةوةشي«

و سـةرةتای   ۲۳ون. يةکةمی دووعووزوو دةکةوتة چةشن بو ذؤژمثردا بةکردةوة يةک

دا ئـةنگووتنی هـةتاويي    ةن ذثک دةهاتةوة. لـة ئاکـام  وی ژو۲۵لةگةص  ييا وتيشتر

ی ۲۹ذاست دةکةوتـة بنـةبانی ئـةم دوو مانگـة، يـانی       جةمشيد لة تةختی گةالوثژ

بذييـةک کرابوويـة   . ئةم بةديهاتة وةکـوو قةرارو ييای تيشتر۲۷دوعووزوو لةگةص 

ومـةرجثکي   سةرةتای ذؤژمثری ئةضثستاي پاشني. واديارة ئةم هةنگاوة لةگةص هـةل 

بة  ؛ةوةـاو دةدرثتـاسـوو، پـةبـدا ه يـةرايـای بـةضثستـة ئـهاوشثوة کة پثشتر ل
                                                            

  ژووئيية. ۱۱/۱۶گرثی ذؤژهةآلتی،  بؤ ئاسؤيةکی ذثک و بث -١
  ئةم ناوة لة فارسيي ئثستادا کراوةتة تري... . -٢
 .III  ،۲بذواننة:  -٣
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ی تثدا ذوو دةدا، گةالوثژواتايةکی تر ئةو مانگة مانگييةی کة ئةنگووتنی هةتاويي 

  ناو بوو.هةر خاوةنی هةمان 

هةتا ئثرة، جگة لةم تثبينييةی دوايـي، تـةنيا هـةر سـةبارةت بـة       -۱۹.۳

ذؤژگةذانـةوةی بـةهاری و شـةش     ، واتة سةبارةت بـة خولةکانی هةتاوی دواوين

گاهةنبار کة لةگةص چةرخاين خولةکان خؤيان ذثک دةکرد. وةکـوو دةرماخنسـت،   

نگــةری ئةســتثران لة ثجــةرچاو گريانــی ذؤژ و ذثکــةوتی بةديهاتــةکان و ـوةبــ

ی پ.ز. يــان تةنانــةت پثشــتريش. ئةوةنــدةی ۴۰۰۰دةگةذثتــةوة بــؤ دةوروبــةری 

زؤر وثـدةچث کـة لـة سـةردةمانی گـةلثک دووردا،       بة باسةکةی ئثمة،سةبارةتة 

  .١بؤ کاروباری تثذوانني و ئةستثرةگةری کرابثتة نيشانگة جةمشيد بانووی تةختی

 ، نةک هـةر ريان لة ذؤژمثرثکی زيادی پتر پثويست بووةهةصبةت کةلک وةرگ

دةتوانني بصثني  هةربةآلم لةم بابةتةوة  ؛ تةنيا خوردبوونةوة لة خولةکانی هةتاوی

، کة ئةم ذؤژمثرة وةکوو تةواوي ذؤژمثرةکاين ديکة، بثجگة لة ذؤژمثـری ميسـری  

سةبارةت بة سةردةماين پثش  زادة مانگی بووة. تةقی -ذؤژمثرثکی ساکاری هةتاوی 

. چـوار مانـگ بـة نـاوي ئيـزةداين      ٢ي دةکار کردووة»موغانة«زاراوةي  زةردةشت

ژمثـری ئةضثسـتاي   ؤ) لة نثـو ذ گةالوثژ( يياتيشتر و وةک ئثرانييةوة ناودثر کراون

  کةواية گرميانةی نةپسانةوة وثدةچث ذاست بث. ؛گرياوةوةر لثا کةلکيان  د پاشني

                                                            

ــی   -١ ــثکی عيالم ــةپثی بةردةنووس ــةيوانی     ب ــووری ه ــواری دةرةوةی باش ــة دي ــة ل ک
)، ذوونی دةکاتةوة کـة  fجةمشيدی ، تةختیداريووش DPFخؤی دةنوثنث ( جةمشيددا تةختی

 ئةم شوثنةی قةآلية پثشتر هيچـی لـث سـاز نـةکراوة. بذواننـة: جثـی . جثـی . کـامثرؤن        
. XXXII JNES)۱۹۷۳ ،(۵۴، » و کؤمةصثک بابـةتی سـةر بـة ئـةوان     هةرمثةکانی پارسی«

هةصبةت ئةم ذستةکةی سةرةوة ئةم مةبةسـتة هةصناوةشـثنثتةوة کـة بانووةکـة زةمـانثکی      
  وچؤ و ئةنگووتن و ئاوابوونی ئةستثرانی لثوة تةماشا کراوة. هات

2-"The Old Iranian Calendars again", p.606. 
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  پاشني ييیذؤژمثری ئةضثستا چوارةم:بةشی 
زاراوةکـانی  «دا بة ناوی  لة کتثبةکةی خؤی» . سکاليگثر ثیج .جؤزثف« -۴.۱

دا بـوون   بةردةسـتی  وبآلوانةی لـة  ، بة پشتيوانيي ئةو بةصگة پرش۱۵۸۳، »زةماين

وثنةی لـة   ذؤژمثری ئةضثستاييی پاشني، ذاستةوخؤ يان ناذاستةوخؤ ذايگةياند کة

هةصگرياوةتةوة. زؤربةی نووسةران و توثژةرانی دواتری ئةم بوارة  ذؤژمثری ميسری

ـ بثنلثر ثوو، ئايدـوةک ـ ، ضـؤن گووتشـميد  ، سـتثرن ایف ، مـارکوارت،  زثلـ، گين

کةچی کةسانثکي  ؛نةش لةگةصی هاودةنگنياذزادة و هةروةها نووسةری ئةم دث تةقی

، بؤچوونی جياوازيان هةية و لة دوو وتاری ٢»ری بؤيسثم«و  ١»بيکثرمةن«وةکوو 

ئةستوورن بـة   کردووة. ئةم نووسراوانة پشت وثسةربةخؤدا ئةم مةبةستةيان تاوت

ج و هةصـگری کؤمةصـثک   زانستی بةرچاوی مثژوويي و وشةناسـيی جثگـای سـةرن   

بـةآلم ديسـانيش لةبـةروةی خـاتوو بـؤيس چـی وای لـة         ،زانياريي بايةخدارن

پثکهاتةکانی ئةستثرةناسی و ذؤژمثران نةزانيوة و بةذوانگةيةکی ذوونی بريکـاری  

  . ٣نابث زؤر بة هثند بگريث لة بابةتةکةی نةذوانيوة،

ی بؤچوونـةکانی  من تا ذادةيةک بة پارثزةوة وةباص بؤ هثنـدثک لـة ئاکـام   

دا لةويشی تثدةپةذثنم ، جـا بـا    هةندثک بابةت  دةکثشم و پثی ذازمي و تةنانةت لة

                                                            

 .۲۰۷-۱۹۷، ل ArOr xxxv (1967)،  »ذؤژمثری زةردةشتی« -١
 BSOAS XXXIII، »بابـةتثک] ســةبارةت بــة ذؤژمثــری جثژنــةکانی زةردةشــتی «[ -٢

، ۱۹۸۲کؤصـن،   -، ليـدثن  »۲مثژووی دينی زةردةشـيت : «. مثری بؤيس۵۳۹-۵۱۳، ل (1970)
  .۱۵۱، ژمارة ۲۴۴
ذؤژةی  ۳۶۰ی ساصـثکی هـةتاويی   بؤ منوونة خاتوو بؤيس اليةنگری بريؤکـةی هـةبوون   -٣

هـةردووکيان بـة هـةتاوی    «ذؤژةی هـةتاوي و   ۳۶۵ذؤژ کةمترة لة ساصي  ۵زةردةشتيية کة 
وشـوثنی   ). ئةو لةسةر پـث ۵۱۵کردوويانةتة باو (ل  بؤيس دةصث ساسانی». ناودثر نةکراون

ـ » بريووين«ساصي پثشدادييةکان دةذوا و پثی واية    [ئةشـکانييةکان]  ةکانلةگةص ساصی پارت
بة عالةم ئاشکرا هاوار دةکـا هـةر بـة     لثی شثواوة و تثکةصي کردوون (!) ئةگةرچی بريوونی

ساص دووی زيادةی ديکـة پثويسـت بـووة،     ۱۲۰ذؤژة و بة هةر  ۳۰شةش ساآلن زثدةمانگثکی 
  ذؤژ تثنةپةذيوة. ۳۶۰(من پثداگرم لةسةري) کة دةصث ساص بةبث گؤذان لة 
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ولثک هـةموو بؤچوونـةکانيم پـث هـةو نـةبث کـة دةصـث تـةواوي هـةوص و           لثک

هثنان و داذشتنی مثژوويةکی شياوی بـذوا بـة مةبةسـيت    يووذانةکان بؤ بةدسهةص

ذوون و ئاشـکراية کـة ئـةو نازانـث      بثهـوودة بـووة.  ذؤژة  ۳۶۵سازکرانی ساصـي  

کـة بـة   » ی نيسـان ۸ی ذةزبـةر =  ۸ی ئادار و ۴ی خرمانان = ۴«هاوکثشةکةی واتة 

هةصةش لثکيدةداتةوة، خؤی بةصگةيةکة لةسةر کـارپثکرانی ذؤژمثـر لـة تـةواوي     

بـة ذؤژمثـری    کاريـان  منيش پثم واية کة هةخامةنشـييةکان  دا. هةصبةت ذؤژگاران

کةم  سووری دةکاتةوة کة ئةم ذؤژمثرة النی دةکرد. بيکثرمةن مانگيي بابلی -هةتاوي 

گـرياوة. ذؤژمثـری بةرباسـی بـابلی هـةتا      وةر لـث ی پ.ز. کـةلکي  ۴۰۱هةتا ساصي 

الم سةردةمی حکوومةتی ئةشکانييةکان سةری ذؤيشتووة و کاری پثکـراوة و خـؤم   

واية واديارة هةتا زةمانی ساسانييةکانيش هةر نةپساوةتةوة. مـن بةپثچةوانـةی   

بةشـاين ساصـي    پسـانةوة شـان   ذؤژة بـث  ۳۶۵پثم واية ساصي ناذوونی  ،بيکثرمةن

 زايينةوة بةرةودوا لة سةرتاسةری سـةردةمي  ی پثش۵۰۳مانگی لة ساصي  -هةتاوي 

کـاری پثکـراوة و تةنانـةت     دا ، پارتی و ساسانی، سلؤکیحکوومةتی هةخامةنشی

پةذيوةتةوة بؤ پاش سةرکةوتنةکانی مسوصمانان و هةتا جةنگةی چاکسازييةکانی 

دا درثـژةی کثشـاوة و هـةتا ئثسـتاش      ی زايينـی ۱۰۷۹ذؤژمثری جةاللی لة ساصـي  

  نةبذاوةتةوة.

ک زانيـاريي بةکـةلکن   ئةو سةرچاوة ئيسالمييانةی کة هةصگری کؤمةصث -۴.۲

وبـآلون، بـةآلم    سةبارةت بة پثکهاتةی ذؤژمثری ئةضثستاييی پاشني کـةم و پـرش  

  دةکرث ببنة بنةمايةک بؤ نرخاندين بريکارييانة.  کة نئاشکراو ئةوةندة ذوون 

يةکــةمني نووســةرانی کــة لةســةر ئــةم بابةتــة ذؤيشــتوون بــريتني لــة: 

ـ ـةبـئيبنـی ل  یئةبوحلةسةنی کووشـيار « ـ  ـان ی ۱۰۲۹-۹۷۱ةری ـی جيلـی (دةوروب
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کــة  ، لةگــةص ئــةبووذحيانی بريوونــی١ی هــةتاوی)يکــؤچی ۴۰۸ - ۳۵۰ی /ـزايينــ

ار هاوسةردةم بوون. بةگوثرةی خشتةکانی ئةستثرةگةرانةی ئةبووحلةسةنی کووشي

هـةر  «کردوويةتـة ئاصـمانی   » ئايـدلثر «کـة   -٢ذةنگة زجيولبةليغ، کتثبی يةکةم -

ذؤژة. بةم پثيـة   ۳۵ارمةزمانگ کة ئثسفةندگة لة جذؤژة بث، بث ۳۰مانگثکی ئثرانيي 

  ارمةزمانگ بة پثنجةی زيادة يـان  ئثسفةندذؤژ. پثنج ذؤژةی  ۳۶۵هةر ساصثک بؤتة 

نيزيکةی چواريةکی ذؤژ قؤصةترة لة ساصي  کراوة. ساصي ئثرانیدراو ناودثر  قول پاش

دا  ساص دةبثتة مانگثک. لة ئاکـام  ۱۲۰هةتاوی. کةواية هةر چوار ساص ذؤژثک و هةر 

ساص جارثک مانگثکی زياديان خستؤتة سـةر   ۱۲۰هةر لة کؤنةوة، هةر  ئثرانييةکان

مانگ. ئةوان يةکةم مانگيان دووجار حيساب دةکرد، جارثک  ۱۳ساص و کردوويانةتة 

يةکـةم مـانگی    دا و پثنجةشيان دةخستة سـةری.  سةرةتا و جارثک لة بنةبانی ساص

تر  ساص، جةنگةيةک بوو کة خؤر دةکةوتة نثو کةلووی کاوذ (حةمةل)، بة واتايةکی

جارثـک، سـاص    ساص ۱۲۰گرت. بةم شثوةية هةر دة لثدا تثدةپةذی يان لةنگةری  پثی

دا  ذؤژ وةپثش دةکةوت. لة زةمانی کةسرای کوذی قوبـاد ئةنؤشـريوان   ۵و  مانگثک

خؤر لة مانگی سةرماوةزدا گةيشتة کةلووی کاوذ و )،۵۷۹-۵۳۱(خوسرةوی يةکةم، 

ساص دواتـر زجنـريةی    ۱۲۰پثنجةی زيادة کةوتة ئاخرين مانگی خةزةصوةر . کاتثک 

ثکـةوةپثچرا، ئـةم ذثسـاية بـؤ ماوةيـةک      مريانی ئثرانی ذةمشاصـی دةسـةآلتی ت  

                                                            

1-H.Suter,Die Mathematiker und Astronomen der Araber (Leipzig, 1900), p. 

83.no.192. 
2-See Suter, Nachträge und Berichtigungen Zu "Die Mathematiker…" (1902),  

p . 168. The above text is an English rendring of the quotation contained in 
F.K.Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie I 
(Leipzig. 1906). P. 291; Ginzel in turn quotes from L.Ideler’s Handbauch (same 
title as Ginzel’s ) II (1825-6),pp. 547 and 624 (Arabic text). 

اچوونــةوةی ذؤژمثــری وةکــوو ديــارة ئةبوحلةســةن ناميلکةکــةی خــؤی دوای پثد
ی زايينی، بةآلم وةکـوو  ۱۰۰۶ی زايينی کراوة، نووسيوة. واتة ساصي ۳۷۵يةزدگردی کة ساصي 

  دا نووسيبوو. ی زايينی۱۰۰۰ي لة ساصي »ئاسارولباقيية« ديارة بريوونی
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ی يـةزدگردی /  ۳۷۵ذؤژة لة خةزةصوةردا مايةوة هةتا ساصـي   ۵وةبةرچاو نةگريا و 

ـ ـة کـيةکةمی خاکةلثوةدا پثی نايی زايينی کة خؤر لة ذؤژی ۱۰۰۶ ـ ـةل اوذ؛ ـووی ک

 ذؤژة خراية سةر مـانگی ذةشـةمة، واتـة دوازدةهـةمني مـانگی سـاص.       ۵کات و ئة

هةر ذاست ئةمةيـة، بةتايبـةت کـة لـةم دةقـةدا خـولی        بريوونيش گثذانةوةکةی

ساص دادةنث، بةآلم نةک ئةو مانگة زيادييةی کة ناوي خاکـةلثوة   ۱۲۰زثدةمانگ بة 

  بووة، بةصکوو بةپثچةوانة دةنووسث:

ـ  فارسةکان گوتوويانة کاتثک زةردةشت« ة هات و ساصةکانی بةو مانگانةی ک

لةو چواريةکی ذؤژانة پثکهاتبوون پذ کرد، زةمانة گةذايةوة سةر دؤخی جـارانی و  

دا کة ئةوانيش لةوی بةوالوة هةروا بکةن و پثويست نيية زثدةمانگ نـاوی    فةرمانی

دابنثن يان ناوی يةکيان دووپات بکةنةوة. فارسةکان فةرموودةی ئةويان   ديکةی بؤ

 ؛نؤرةی زثدةمانگ دةهات لةم هةصةية دةتؤقني گةلثک جاران ذةچاو کرد و هةر کات

دراويان] دةگواستةوة و دةياخنستة پاشـکؤی   قول هةر بؤية پثنجةی [دزراو يان پاش

ئةو مانگةی کة نؤرةی زثدةمانگی بوو. ئةوسا لةبةر شکؤی ئةم کارة و سـةرجةمی  

قازاجنةکانی کة خةصـکی بـژاردة و ذةمـةکی و پادشـا و جـةماوةری بةرفـةرمانی       

دةپاراست و  ةمانگ وآلت هاصؤز بووبا خؤيان لثگرتةوة، ئةگةر کاتی هثنانی زثددة

بةجارثک دوو مانگةکةيان دةخستة لثی دةگةذان کة سةری دوو زثدةمانگ پةيدا بث و 

سةر ساص، يـان زثدةمانگـةکانيان وةپـثش دةدا؛ هـةروةک چلـؤن لـة سـةردةمی        

هـةنگاوی لـةم    ةوةش دوايـني يةزدگردی کوذی شاپووردا کارثکی ئةوتؤيان کرد و ئ

دا کـرا. بةرپرسـی ئـةم کـارة      چةشنة بوو کة لة سةردةمی حکوومـةتی فارسـةکان  

گوندثکة سةر بة ناوچةی » هةزار«وةزيرثک بوو کة پثيان دةگوت يةزدگردی هةزاری؛ 

فارس و کاکی وةزير خةصکی وث بوو. لةو وةختةدا نؤرةی پثنجةی زيادة  ئيستةخری
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بووية مانگی خةزةصوةر و خستييانة سةری و لةبةروةی جثگؤذکةی زيادييةکان گةي

  ١».گوث، هةر لة مانگی خةزةصوةردا مايةوة خراية پشت

 و لةگـةص ذاسـتةقينة دثتـةوة،    ةگرث و جثی باوةذ ئةم دةقة سةروخواری بث

ی ۴۰۰ئةويش نةک لةبةروةی کة بارودؤخی ئاخرين زثدةذؤژ لة دةوروبةری ساصـی   

بةصکوو چونکة ناکؤک و ناتةبا ناکةوث لةگةص قسةکانی دا دةخاتة بةرباس،  نیزايي

مانگی  دا دةصث تةنيا لة سةردةمی خوسرةو ئةنؤشريوان  کة ئةبوحلةسةنی کووشيار

ةمـانی ئـةودا   سةرماوةز خؤر بة کةلووی کاوذدا تثپةذيوة و هيچ زيادييـةک لـة ز  

ی زايينی، واتـة يةکـةم ساصـی    ۵۳۱بث ساصی  نةخراوةتة سةر ساص. ئةوةی ذاستی 

ی سةرماوةزدا گةيوةتـة کـةلووی   ۷فةرمانذةوايةتيي ئةنؤشريوان، خؤر لة ذؤژی 

ی مـانگی  ۱۹، واتة دوايني ساصی حکوومةتةکةی ئةم بةديهاتة لة ۵۷۹کاوذ و ساصی 

دةصـث سـاص لـة جةنگـةی ذؤژگةذانـةوةی       سةرماوةزدا دووپات بؤتةوة. بريوونی

  دا دةستی پثکردووة و لة بذگةيةکی پثشتردا نووسيويةتی:  بةهاري

 خوصـقانی فارسةکان اليان وابوو کة دةسپثکی ساصةکانيان دةگةذثتةوه سةر «

خاکـةلثوةدا و هـةتاو کةوتؤتـة خاصـی      يةکةم مرؤض و ئـةويش هـؤرمزدذؤژة لـة   

ری و لة نثرينةی ئامسان لةنگةری گرتووة. ئةم کاتة سةرةتای ذؤژگةذانةوةی بةها

ذايانی ئةستثرةناس اليان  هةزارةمني ساصی جيهانة، بةآلم تاقمثک لة خاوةن حةوت

يةکـةم   هةروةها دةبث بزانني کة زةردةشت» واية مانگي پووشپةذ پثشةنگی دنياية.

  .٢وةکرانةوةی ساآلنی] دةرکردو فةرمانی [ذاست

                                                            

 .۷۲، ل ، ئاسارولباقيية، وةرگثذاوی ئةکبةری داناسرشتبريوونی -١
هـات و بـةو چواريـةکی ذؤژانـة زثـدةمانگی       کاتثک زةردةشـت : «۷۲ئاسارولباقيية، ل  -٢

  ».خستنة سةر ساآلن، ذؤژگار گةذايةوة سةر دؤخی خؤی
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دوو دةقی ديکـةش کـة سـةر بـة سـةدةی چـوارةمی زاييـنني و لـة اليـةن          

ـ ـاتـراون، زانياريي زيـووسـةوة نـي»شاخوجلی«و » قوتبةددينی شريازی«  ناـري

  ١وة نيية.ال بة

  
  ٢(بثهيزةکی) و ضيهثچةکيکساآلنی نادينی 

ان دةردةکةوث کـة دوو چةشـنة   مرةوة بؤلة ذووی ئةم مةبةستانةی سة -۳.۴

 ۱۲دا گةذاون و هةردووکيان بريتی بوون لة  ن بةشانی يةکتر لة مةودای زةما ساص شان

دا و بة شثوةيةک پثکةوة گرث دةدران کة  لة کوتاييی ساصو ذؤژةی زيادة  ۵مانگ و 

 سةرةتای مانگةکان و پثنجينةکان هةميشة وةکوو يةک دةکةوتن. يـةکثک لـةم دوو  

ساآلنة، ساصي ذةمسي يان نادينی بوو کة وةکوو ئاشکراية هةتا بنةبانی حکوومةتی 

بة چـوار  هةر بؤيةساسانييةکانيش درثژةی کثشاوة و زيادةشی نةخراوةتة سةر و 

واتـة جةنگـةی ذؤژگةذانـةوةی     ،ساآلن جارثک ذؤژثک لة مثژووی ساصی هةتاوی

ـ   هلـةوی  پةينبةهاری وةدوا دةکةوت. ئـةويتر کـة لـة دةقـةکا     هثچةکيک يدا بـة ض

گرياوة و دةبث لة بريمان وةر لثناودثر کراوة، بؤ مةبةستی دينی کةلکی (ضةهيچةک) 

سـاص   ۱۲۰هـةر  هثچةکيک يض. ساصي داذثژرانی دةداتة پاص زةردةشت بث کة بريوونی

ـ  ٣جارثک مانگی زيادةيان دةخستة سةر. ـ ـس ۱۲۰ی ـپاشان بؤ خول ـ ـاص ي ـةی دواي

                                                            

1-See T.Hyde, Historia religionis veterum Persarum (Oxford, 1700), Ch-17.pp. 

203 f., and Ginzel, Handbuch I, PP. 290f. 
بثهيزةک يان ضةهيجةک، بةو پثنج ذؤژة دةصثن کة لة سةردةماين کـؤن و کـةونارادا لـة     -٢

ذؤژ. ئةم وشانة  ۳۶۵دةياخنستنة سةر ساصي هةتاوی هةتا ساصي پث تةواو بث و ببثتة  ئثران
  پةهلةوين. بثهيزةکی واتة سةر بة بثهيزةک. و.

و  ةخولی زياد کردنة کة نثوةرؤکی بابةتةکـةی ئةبوحلةسـةنی کووشـيار   لة ذووی ئةم  -٣
ساصـة   ۱۲۰ش ئاماژةی پثکردووة، بؤمان ذوون دةبثتةوة کة خولی »بريوونی«وةکوو ديتمان 

ساصةية.  ۱۱۶بذگةيةکی ديکةی بريوونی  هةر بة نوقآلنة داندراوة، چونکة خولی ذاست بةپثی
 ساصةم وةبةرچاو گرتووة. ۱۲۰پاشان دةة سةر هؤی ئةم کارة و هةتا ئةو کات خولی 
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)، يةکةم مانگی دينی لةگةص دووهةم مـانگی نـادينی يـةکتری دةگرتـةوة.     ۱۲۱-۲۴۰(

يةکةم مانگی دينی لةگـةص سـثهةمني مـانگی نـادينی      ،۳۶۰-۲۴۱ئةوسا بؤ ساآلنی 

يةکتری دةخوثندةوة و ذةوتةکة ئاوا درثژةی دةکثشا. جا هـةر کـة لـة سـةردةمی     

، سةرةتای ساصی دينی لةگةص هةشـتةم مانـگ [واتـة خةزةصـوةر]     دا ساسانييةکان

بةرامبةر ذاوةستا، پثنجينةی دزراويشی خراية سةر و بةم شثوةية کؤتايی پثهـات؛  

ــاری    ــة ذؤژگ ــثکی کــة ل ــةص ساص ــةو الوة لةگ ــةزدگردی لــةوی ب ــانی ساصــي ي ي

گی مـان ساسانييةکانةوة بة مريات هاتبوو حيساب دةکرا و پثنج ذؤژةکة هةروا لـة  

  خةزةصوةردا مايةوة.

بة مةبةسيت حاصی بوون لة شثوازی گةآلصةی داذثژراوی زثدةمانگ بذواننـة  

کةوتوونـة نثـو    ساصـةی بريوونـی   ۱۱۶. لـةو خشـتةيةدا خـولی    ۴خشتةی ژمارة 

  کةوانةوة.

دا نووسراون و تةنانةت لة درثـژةدا  ۴ئةو ناوة تازانةی کة لة خشتةی  -۴.۴

ـ  لةگـةص  ةکاين سـةرةتای داذشـتنی ذؤژمثـر، بـة باشـتر داندراون،     لةچاو قؤناخ

  .١پثکهاتةی وشةی پةهلةوی و ئةضثستايي يةکتر دةگرنةوة

ةوة سـةر زاراوة  ندةگةذث کراو زياتر لة فارسی ئثستادا بؤ پثنج ذؤژةی زياد

ـ «يـانی  » خةمسةی موسـتةرةقة «عةرةبييةکة واتة  و ئةمـةش  » ج ذؤژةی دزراونپث

سيي نثوةذاستة [واتة پةهلةوی].ئةو شثوازةی کة لة خشتةی ژمارة ذةنگدانةوةي پار

 دا خراوةتة بةرچاو، لةگةص حيساب و لثکدانةوةکـةی ئةبوحلةسـةنی کووشـيار   ۴

کرانی خاکـةلثوةی دووهـةم لـة     يةکتر دةگرثتةوة. بةپثی بؤچوونی کووشيار زياد
                                                            

1-[The Sogdian month- names and day - names, on whose relationship to those 

of the Later Avestan calendar see W.B. Henning BSOAS XXVIII (1965), 251, 
will be found listed by Henning in Orientalia VIII (1939), 94f. cf. p. 774, n.i. 
The khotanese month-name are given by H.W. Bailey in khotanese Texts IV 
(Cambridge, 1961), p.11, the Cappadocian one by paul de Lagardge, 
Gesammelte Abhandlumgen (Leipzig, 1866), pp. 258ff. see also CHI III, pp. 
814- 15. Ed]. 
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ذؤژةی دزراوی ساصی سةت و بيسـتةمة. بـةم    دا پاش پثوةلکانی پثنج کؤتاييی ساص

ذؤژةی  ۵دا، مانی خاکةلثوة وةدوا دةکةوث و دوابةدوای  شثوةية لة ذؤژمثری نادينی

دا دةبثتة زثدةمانگ. ئةم  کراودا دث و ئاوا خاکةلثوةی دووهةم لة ذؤژمثری دينی زياد

ـ  ـ  کـراو دةکـا و    ادـکارة وةکوو پثويستييةک جثگؤذکة بة پثنجةی زي ةبانی لـة بن

کـراو وةبـةرچاو    ساصی نـوث. کاتثـک پثنجـةی زيـاد     ساصةوة دةخياتة سةرةتای

ساصةدا لةگةص خاکةلثوةی دووهـةمی   ۱۲۱لة خولی » نادينی«نةگريث، خاکةلثوةي 

ساصةدا، لةذثوة دوابةدوای مانگی ذةشـةمة دث. کةوايـة لـة     ۱۲۰لة خولی » دينی«

  ۳۶۰بـؤ  ذؤژةوة ۳۶۵ ة ـاص لـدا، ذةنگة ماوةی س ساصةی نادينی ۱۲۰سةری 

  
  ناوی مانگةکان

  ئةضثستايي  پةهلةوی  فارسيي نوث  ژمارة
۱  
۲  
۳  
۴  
۴  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
*  

  فةروةردين
  هثشتةرديبؤئ
  ردادؤخ

  تري
  ردادؤم

  شةهريوةر
  مثهر
  ئابان
  ئازةر

  یثد
  بةمهةن

  سفةندثئ
  ةجنةپ

  فةروةردين
  ةهيشتضردةئ
  ردادؤه

  تري
  ردادؤئةم

  ةرثضشةهر
  ميهر
  ئابان
  روئادو

  یثد
  ةمهةنض
  پةندارمةزثس
  گاهانيک رووزث نجةپ

  

  نام شیةضفرة
  ئةشةضةهيشتة

  اتاتؤضهائوور
  تيشترييا

  ئةمثرةتاتؤ
  خشةسرةضةئريية

  راتمي
  ئاپام

  ئاسرؤ
  سووشؤةد

  مانانگهة ثضةنگهةض
  شيؤئسپثنتايائارمات

  گاسا چثذؤ  نجةپ

ذؤژ؛  ۳۹۰ذؤژةوة هاتبايـة سـةر    ۳۹۵ةی دينی لة ساص ۱۲۰ذؤژ دابةزيبووبا و سةری 

و هتد، هيچ شـوثنثکيان نـةدةکردة    ۲۴۰،۳۶۰بةآلم زثدةمانگةکانی دواتر لة ساآلنی 

دا هةردک  سةر ماوةی ساص. بةم پثية دةکرث بگةينة ئةم ئاکامة کة لة مةودای زةمان
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ةوتؤ ذووی ذؤژمثرةکة پثنج ذؤژيان کورتی هثناوة. وةکوو دةريدةخةين هةصةيةکی ئ

ژماردنی يةکةمی خاکةلثوة هـةتا يةکـةمی    نةدةدا، چونکة ماوةی ساصي نادينی بة

بةآلم ذاستينةيةک لة ئاراداية و دةکرث  ؛خاکةلثوةی دوايي لة جثگای خؤی دةچةقی

ذاپةذاندنی دانانی يةکـةم   یذوانگةی مووبةدان و پلةدارانی بةرپرس وای بؤ بچني کة

وو. ئةو زثدةمانگةی کة دةبث لة کات و ساتثکی نيوةی زثدةمانگ، پثکةوة جياواز ب

 دا وةبةرچاو گريابث: درثژ کرانـةوةی ساصـی سـةرةکی بـؤ     يةکةمی سةدةی چوارةم

پثنجينةی زيادةی دواتـری هـةرکام لـة شـةش گاهـةنبار و جثژنـةکآنی ديکـة و        

نـةورؤزی    لة -پثنجةی زيادة و شةش ذؤژی خاکةلثوة -پثهةآلبردنی بؤ يازدة ذؤژ 

  دا، هةميشة دوايني ذؤژی وةکوو ذؤژی يةکالکراوة دثناية ژمار. وةردينةگانرفة

  کـة  ی بريوونـی »ئاسـارولباقيية «سةرةذای ئةمةش بذگةيةکی ديکةی  -۵.۴

نةکراوةتةوة، زؤر  لة اليةن توثژةرانی کؤنةوة وةبةرچاو نةگرياوة يان هثندةی ال لث

دا هـةروةک بؤچـوونثکي زانسـتی و     گای يةکـةم لة ني ةپذبايةخة، ئةگةرچی ذةنگ

  نوقآلنةی کةصةپياوثکی بواری بريکاری بثتة بةرچاو. لةم بذگةيةدا نووسراوة:

دا ساصـی   ئثرانييـةکانيش لـة جةنگـةی دةسـةآلتی خؤيـان      وةکوو ديـارة « 

تثـدثنا و ئةوةنـدة    نذؤژيـا  ۳۶۵ئةوان بؤ هـةر ساصـثک   هةتاوييان هةصبژاردبوو. 

وة هةصياندةبرووسقاند هةتا ئةم چواريةکی ذؤژانة دةکةوتنة سةر زيادييةی دةماية

يةکی کاتةژمثرثک ذؤژثک  دا مانگثکيان پثکدثنا و بة پثنج ساص ۱۲۰ماوةی  يةک و لة

يةکی  و چواريةکی ذؤژ و پثنج ۳۶۵بةدی دةهات، واتة هةر ساصثکي هةتاوی دةبوو بة 

ةخسـتة سـةر سـاص کـة دواتـر      ساآلن مانگثکيان د ۱۱۶کاتةژمثرثک. پاشان بة هةر 

  .١»کردنةوةی دةکةوينة شی

                                                            

  . ۱۴، ل ، ئاسارولباقيية، وةرگثذدراوی ئةکبةری داناسرشتبريوونی -١
(تثبينی: من ناوی مانگةکامن بة ذاوثژی فارسی خوثندوونةوة؛ دةنـا کـورد دةصـث خـورداد،     

 ةند.)مورداد، دةی و ئيسف
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دا کـة   دةکةين لةم بةرهةمةی دةصث پاشان قسةی لث کة ئةم بةصثنةی بريوونی

بث وةبةرچاو ناية، بةآلم ذةنگة لة بذگةيةکی کـةوتووی الپـةذة   » ئاسارولباقيية«

. بؤچوونثکی ئةوتؤ ١ةدا بووبث کة بةختةوةرانة دةکرث سةرلةنوث ساغی بکةينةو۴۵

  ،، بةمبةئیگای چاپةمةنيي مادانزدا هةية (دة»دينکةرت«لة کؤتاييی کتثبی سثهةمی 

). ئةگةرچی ئةم بذگةية هثندةی وردةکاری تثدا وةبةرچاو ۱۹۱۱، ساصي ۴۰۵ - ۴۰۲ل 

 ٢ئينگليسـی  دا کـة کردوويةتـة  »نيبثـرگ «ناية، بةآلم وا باشة لة وةرگثذانةکـةی  

  خوردببينةوة کة ئاوا دةخوثندرثتةوة:

  ۶  ئةوان دةصثن پامشاوةکةيان ساصةوساص حيساب دةکرد کة بريتی بـوو لـة  «

ذؤژ واوةتر دةذؤيي. ئةم زياديية بـة   ۳۶۵کاتةژمثر و چةند خولةک و ئاوا ساص لة 

 ۱۲۰وةی ذؤژ؛ لة ما ۱۰ساآلن دةيکردة  ۴۰ة بذؤژثک؛  هةر چوار ساآلن ذاست دةبوو بة

 ۱۴۴۰مانـگ و بـة هـةر     ۵ساآلن دةبوو بة  ۶۰۰دا پثهةآلدةچوو بؤ مانگثک؛ بة  ساآلن

دا دةکةوتنـة سـةر    يةکی کاتةژمثر لة مةودای زةمان ساآلن دةبوو بة ساصثک . پثنج

يةکتر و دةبوونة ذؤژثک و خولثکی زةمانی لة درثژةی ساآلنی دوورودرثـژدا؛ واتـة   

کاتةژمثر واوةتر دةچوون و سـنووری ذؤژثکيـان    شلة شة ئةو چةند خولةکةی کة 

  ».هةصدةبوارد

 ۱۲کاتةژمثرثک ي يةک لة پثنج لثرةدا بؤمان دةردةکةوث کة مةبةسيت بريوونی

 ی سـؤغدييةکان نبـةآلم کاتثـک بريوونـی دثتـة سـةر باسـی جثژنـةکا        ،خولةکة

  ]، دةصث:.م -۳۶۱گثذدراوی فارسی، ل [وةر ۲۲۰،ل ۱۰(ئاسارولباقيية)، بةشی 

کاتــةژمثر و  ۶ذؤژ و  ۳۶۵ســةردةمانی کــةون ساصــيان بــة  ئثرانييــةکانی«

خولةکثک داناوة و بةگشتی ئةم شةش کاتةژمثر و خولةکةيان لثکدةدا و دةياخنستة 

  [واتة خولةکةکةيان وةبةرچاو نةدةگرت و قرتيان دةکرد].» سةر ساآلن
                                                            

  .۵۵وةرگثذدراوی ئينگليسی، ل  -١
2-H.S.Nyberg, Text zum Mazdayasnischen kalender (Upsala , 1934), pp.30-31, 

32-33. 
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خولةکة زياديية جثی سةرسوذمانة. دةقی عـةرةبی ، وةکـوو زؤربـةی    ئةم 

پثچةوانـةی نووسـراوةکانی ديکـةی     بـة  -» ئاسـارولباقيية «بابةتةکانی ئةوتؤی 

پاراســتووة. ئةگــةر هةصــةی » خولــةک«خــؤی لــة هثنــانی زاراوةی  -بريوونــی

نووسـيويةتی   »زءمن ستين جـ «نووسةرةوةی دةقةکةش وةبةرچاو بگرين کة لةبری 

خولةک. ئـةم بـذة زؤر لـة     ۱۰يةکی کاتةژمثر يان  دةگةينة شةشة ،»من ست اجـزاء «

کة بايـةخثکی   »الساعه خمس«يةکی کاتةژمثر نيزيکة کة لثرةدا ئاوا نووسراوة:  پثنج

ـ  ۶ذؤژ و  ۳۶۵بريتييـة لـة    باشتری هةية بؤ ساصی ئةستثرةيي کـة   ۹اتةژمثر و ـک

  چرکة. ۲۵خولةک و 

م تثگةيشتنةی خؤمان يان بةدةر لةو جـةغزةش تووشـی دميـةنثکی    ئثمة بة

بــةپثی پثويســت پثــوةری  ذاســتةقينةی ســةير دةبــني و دةبيــنني کــة بريوونــی

  چةشناوچةشين بؤ ساصی ئةستثرةيي وةبةرچاو گرتووة.

 ۳۶۵ئثمة هةتا ئثستا تةنيا باسی ساصي هةتاوميان کردووة کة واديارة  -۶.۴

ذؤژةی  ۳۶۵واريةکی ذؤژة، واتة ساصي جووليانيي دواتر کة ساصي ناذوونی ذؤژ و چ

بثتةوة. ديسـانيش ئـةم مـاوةی     بةری وثکودةبث لةگةص مانگة پذةکان سةر ،تةواو

ـ دوو چةشنة ساصي دينی و  کةم لةوساصة زؤر هـةتاويي  ادينی پثکهـاتووة. ساصـی   ن

ـ خو ۱۱، کـة  Tذؤژ =  ۲۴۲۲۰/۳۶۵بريتييـة لـة    ١»ترؤپيکاص« ساصـی  ؛ قوصـةترة ةک ل

خولـةک لـة ساصـی جووليـانی      ۹، کة نيزيکـةی  Sذؤژ =  ۲۵۶۳۶/۳۶۵ئةستثرةيي 

کة ذةوتی ئاژوانی خؤی تةنيا لةگةص وةرزةکان  صساصي هةتاويي ترؤپيکا .درثژترة

ذا دةباتـةوة سـةر جةنگةيـةکی     ذثک دةکا، بادانةوةی خؤر لة جةنگةيةکی بةهاری

ــتی، تثوةرســ    ــان بةگش ــةهاری ي ــةی ب ــةذةتی   ديک ــؤ ه ــؤی ب ووذانةوةی خ

شةووذؤژگةذانةوةی پاييزی و بـةهاری يـان هةصـگةذانةوةی هـاوينی و زسـتانی      

ئةم ساصـةيان   دا و بابلييةکان وةبةرچاو دةگرث. تةنانةت لة سةردةمی سلؤکييةکان

                                                            

 ساصی گةرمةسثری يان ئوستوايي.و. -١
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گومـان   ثرةناسان بـث بة جياواز لةگةص ساصي ئةستثرةيي دانةدةنا، ئةگةرچی ئةست

دةيانزانی کة ئةم ساصة لة ساصي ئةستثرةيي قوصةترة. يةکةم کةس کة ماوةی ئـةم  

بــوو.  پ.ز)ی ۱۳۰(دةوروبــةری  هيپــارخووسساصــةی زؤر بــةوردی ديــاری کــرد 

بةپثچةوانة، ساصي ئةستثرةيي، واتة وةرسووذانةوةی خؤر بـؤ سـةر ئةسـتثرةي    

لة سةدةی شةشةمةوة هةستی پثکرابث و  ، دةبوو»سپيکا«يان » دصةشثر«ةگةذؤکی ن

واوةتر چووة. ئةستثرةناساين سلؤکی بة وردبينييةکی ذؤژ و چواريةکی ذؤژ  ۳۶۵لة 

جثی سةرسوذمانةوة ئةم مةبةستةيان دةزانی. ئةوان لة خشتة ورد داذثژراوةکـاين  

دا بؤ پثوانی ماوةی ئةم ساصة دوو پثوةريان وةبةرچاو گرتبوو کـة هثنـدثک    خؤيان

کةوة جياواز بوون، بةآلم يةکيان بة سةر يةکيانييةوة هةبوو. يةکةميان کـة لـة   پث

). ئةوی ديکة SAذؤژ دادةندرا ( ۲۶۷۹/۳۶۵بوو، بة » Aشثوازي «دا سةر بة  خشتةکان

ئةم ئةندازانـةی ساصـی ئةسـتثرةيي     ).SB( ةذؤژ B «۲۵۹۵/۳۶۵شثوازی «دةبثتة  کة

ـ  دةبث بة چاوگثذان لة جث دا،  ن لـــة مـاوةی سـةدان ســـاص    اةستثرـلةنگةری ئ

  ١دا جةللة کراون.۲،۳خشتةکانی   هاتنب کة لةوةدةست 

خبةينـة   ئثستا ئيزن بفةرموون کة بـةوردی بؤچوونـةکانی بريوونـی    -۷.۴

ـ بةرباس و پثداچوونةوة. بريوونی دةصث هةر ساصـثک بريتـی بـووة     ذؤژ و  ۳۶۵ة ل

 ۱۲کاتةژمثر و  ۶ذؤژ و  ۳۶۵ثرثک؛ بة واتايةکی تر يةکی کاتةژم چواريةکی ذؤژ و پثنج

ذؤژ. جا ئةگةر  ۲۵۸۳/۳۶۵بة وةبةرچاوگرتنی ئةم کوتةذؤژة ماوةکة دةبثتة  .خولةک

ذؤژ  ۰۰۱۹/۰تثبثـنني،   S=  ۲۵۶۴/۳۶۵بگرين، يـانی   لةگةص ئةندازةی ذاستينةی پثکی

بثتـة ذؤژثـک.   دا دة ساص ۵۳۰خولةک زياترة. هةصة زؤر کةمة و لة ماوةی  ۷۲/۲يان 

کـة   SBکة کةمترة لة رچ ۱۰۰وردبوونةوة دةردةکةوث کة ئةم ئةندازةية  هةروةها بة

  ذؤژ. ۲۵۹۵/۳۶۵و بريتيية لة هةمان ساصی بابليية 

                                                            

1-For farther information see Neugebauer, The Exact Sciences. Ch. V. and van 

der Wardern, Anfänge der Astronomie, pp.114,172… . 
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. نپثکـدةگري  زثدةمانگی بريوونیو ئثستا ئةم ئاکامة لةگةص ذثسای زثدةذؤژ 

سی ذؤژة خراوةتة سـةر سـاص. ئـةم    ساآلن، مانگثکی  ۱۱۶بريوونی دةصث دوای هةر 

/ماوةی ساص دةکاتة زياديية، کة لةگةص ئةوةی پثشـتر  ذؤژ،  =

ذؤژة دوای هةر ۳۰مانگثکی  چرکةی جياوازة. جا چونکة هةر زثدة ۳۶باسی کرا تةنيا 

ژه و بةذاستيش ذؤ ۲۵۶۴/۳۶۵ساآلن  ۱۱۷ذؤژ و پاش هةر  ۲۶۰۱/۳۶۵ساآلن دةبثته  ۱۱۵

ساصةی پثشنيار کراو،  ۱۱۶وايه و لةگةص زانيارييةکانی ئثستای ئثمه دثتةوه،خولی 

  .١کتر دةخوثنثتةوه ی بريوونی يهيتةنيا خولثکه که لةگةص ماوةی ساصی ئةستثرةي

  
  کةونارا پاشکؤ: ساصی ميسری

کةونارا  سریمن لةم پاشکؤيةدا کورتةباسثک سةبارةت بة ذؤژمثری مي -۸.۴

 دثنمة ئاراوة. وةکوو پثشتر باسی کرا، پةيوةنديي ئةم ذؤژمثرة لةگـةص ذؤژمثـری  

ةوة دةمةتةقةی لةسةرة، بـةآلم هـيچ   »سکاليگثر«ئةضثستاييی پاشني لة سةردةمی 

  نةخراوةتةذوو. بةصگةيةکی پتةوی بريکارييانة بؤ سةملاندن و بردنةوةپاشی 
، وةکـوو ذؤژمثـری ئةضثسـتاييی پاشـني، لـة سـةرةتای       ثری ميسریذؤژم

. بةپثی ئةم ذةوتة هةر ساصثک بةبث گؤذان ٢گرياوةوةر لثهةزارةی سثهةمةوة کةلکی 
ذؤژی خراوةتة سةر.  ۵دا  لة کؤتايي ذؤژة کة ۳۰مانگی  ۱۲ذؤژ داندراوة؛ واتة  ۳۶۵بة 

وآلت دةکراية سث وةرز؛ هةذةتی هةستانی  ساص بةپثی تايبةمتةندييةکانی هةرمثيي
جةنگةی درؤينة. هةر وةرزةی بة شثوةی خوارةوة کژی تؤوچاندن و  و ذووباری نيل
  چوار مانگ: بريتی بوو لة

                                                            
1-O.Neugebauer,A History of Ancient Mathematical Astronomy II (Berlin - Heidelberg 

- New York, 1975), p. 902… . 
ی پ.ز. کاتثـک کـة    ۴۲۴۱ی ژووئييةی ۱۹لةگةص  کردنی ساصی لثص و ناذوونی ميسری ذثک -٢

لةگةص ئةنگووتنی هةتاويي ئةستثرةی گـةالوثژ يـةکتری    ذؤژی يةکةمی ساص (يةکةمی تؤس)
  گرتؤتةوة، نةکراوة ماوةيةکی زؤر سةقامگري بووبث.

See E. Meyer, Geschichte des Altertums, 2nd ed., Vol. 1. Part 2 (Sruttgart - Berlin. 
1909), pp. 29ff. 
See O. Neugebauer, "Die Bedentungsloligkeit det Sothisperiode", AO XVII (1938), pp. 169-95. 
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  جةنگةی دروثنة  کژی تؤوچاندن  هةذةتی هةستانی نيل

  اخؤنپ. ۹  . تيبی۵  تؤس .۱

  ی. باين۱۰  خريث. م۶  . فائؤفی۲

  . ئثپيفی۱۱  امثنؤتف. ۷  . ئاتري۳

  . مثسؤری۱۲  . فارمووتی۸  ؤياکخ. ۴

  ذؤژة ۵.مانگی بچووکی ۱۳  -  -

  

دا ساصی هةتاوييـة کـة لةگـةص ئـةنگووتنی      وةکوو دةبينني ساص لة بنةذةت

دا  ةوة دةست پثدةکا و لـة مـاوةی چةنـد هـةزار سـاص     گةالوثژهةتاويي ئةستثرةی 

بـةآلم هـةروةک    ؛ دا دةدا اری نيلی بة گوثی خةصـک جةنگةی هةستانی الفاوی ذووب

بةرةبةرة هةر چوار ساص جارثک ذؤژثک » تؤس«ساصی ئةضثستاييی پاشني، سةرةتا 

 ۴×۵=  ۲۰ساآلن ( ۵۰۰لة وةرزةکانی ئةستثرةيي وةدوا کةوت، بة چةشنثک کة دوای 

تـة  دةکةو» تـؤس «چوار مانگی دواتر) يةکـةمی   بؤ ۴×۱۲۰=  ۴۸۰بؤ مانگی بچووک و 

کةواية لةوی بةوالوة ». پاخؤن«دا دةبوو بة يةکةمی  ذؤژثک کة لة ذؤژمثری هةتاوی

ساآلن گةذايةوة  ۴۸۰يةک هاتةوة و پاش » تيبی«ساصةکةی ديکة لةگةص يةکةمی  ۴۸۰

لةنگـةری نيشـان    جـث  ،گةالوثژشوثنی خؤی، کة ئةنگووتنی هةتاويي ئةستثرةي 

ئةضثستاييی پاشني کة هةردووکيان وةرزةکانی نادينيي و ساصي  ساصي ميسری ١دةدا.

  يان تثنةهثناوة، بةم اليةنةدا تةواو هاوشثوةن. ئةستثرةيي

                                                            

بة مةبةستی پذکردنةوةی کةلثنی ئةم بابةتـة دةبـث بصـيني کـة هـةرگيز لـة دةقـةکانی         -١
» سثسـنؤرينووس «واتة ئةستثرةی گـةالوثژ نـةکراوة.   » خولی سؤتيس«دا باسی   هريؤگليف

ی زايينـی باسـيان کـردووة.    ۳۷۰دةوروبـةری   » ئةليکسـاندر  تثئؤن«ی زايينی و ۲۳۹ساصي 
لةگةص ئةنگووتنی هـةتاويي  » تؤس«ی ز. يةکةم ذؤژی ۱۳۹تثئؤن ذاست دةکا کة دةصث ساصي 

 ←ی ژووئييةدا يةکتری گرتؤتةوة. ئةو لةم ساصةوة گةذايـةوة بـؤ  ۲۰گةالوثژ لة  ئةستثرةي
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 ة مةبةستیـدا بوو کة هةصةی چواريةکی ذؤژ ب»سووستووئؤگ«لة سةردةمی 

پذ کردنـی سـاص و زيادينـةکانی هاوشـثوةی ذؤژمثـری جووليـانی ذةچـاو کـرا.         

هثندثک بؤچوونی  لة ذووی» Phaseis«دا بة ناوی  ووس لة ناميلکةيةکی خؤیبةتليم

دا کةوتؤتـة   هثناوةتة بةرکار، چونکة لةم بةرهةمةیي ذاستةوة ساصي ئةلثکساندر

کة سـةر بـة   لةنگةری ساآلنةی ئةستثران  نثو باس و بابةتی خولگة و کةلووی جث

ئةستثرةيني. بـةتليمووس   ساصی هةتاوی يان بة واتايةکی هةوتر تثبةستةی ساصی

ذؤژةی لـةمثژيين   ۳۶۵پسانةوة کار بة ساصي  بث ،»ستیثمةج«بةپثچةوانةی کتثبی 

ی پ.ز. هةصدةبژثرث، واتة ئةو ساصةی  ۷۴۷دا تؤسی  دةکا و لة خولی يةکةم ميسری

 ئةم ساصةلةسةر تةختی دةسةآلت پاصی دايةوة.  کة نةبووکةدنةسسةری پادشای بابل

زايينی مثـژووی جووليـانی يـةکتر دةگرثتـةوة.      ی پثش۷۴۷ی فثورييةی ۲۶لةگةص 

هؤيةکانی ئةم هةصبژاردنة ذوون و ئاشکران: ئةگةر ذؤژمثرثک لةسةر بنةمای ساصي 

ــوانی     ــرة و پث ــی ژمث ــة تووش ــةوةی ک ــاکترة ل ــةزرابث، زؤر چ ــةگؤذ دام ماوةن

اوازيي نثوان ذؤژانی بـة چـاو   . ذةوتی ئةستثرةناسی دةبوو جيثئةستثرةناسانة ب

ئــةنگاوتنی بةديهاتــةکانی ئامســانی، واتــة بابــةتثکی وةکــوو ذؤژگريانــةکان و 

  ١دا بچثتةوة. بگرث و پثيانگريانةکانی سةردةمانی پثشووش وةبةرچاو  مانگ

                                                                                                                                                  

ـ  سـاصـةی پثش ۱۴۶۰خولـی →  ۴۲۴۲ـة ســاآلين  زايني و بؤی دةرکةوت کة ئةم بةديهاتة ل
دةزانث ، بـةآلم  » يةکةم زةمانی مثژوو«بة  ۴۲۴۲ساصی » مثيةر«دا ذووی داوة. ۱۳۲۲و  ۲۷۸۲،

 هيچ بةصگةيةکی مثژوويي قؤص لةسةر ئةم مةبةستة ناکثشث.

هةر بؤية ذؤژمثری نوث کةلک لة ذؤژمثری ناوبةدةرةوةی جووليـانی وةردةگـرث. ئـةم     -١
ي »جووليـووس سـثزار  «دايهثنا و کردی بة باو بـة نـاوی   » . سکاليگثرجثی.جثی«ذؤژمثرة 

باوکييةوه. مثژووةکةی کة سةبارةتة بة سةردةمانی لـةمثژين، يةکـةمی ژانوييـةی ساصـي     
ـ ۴۷۱۳زايينی بة خاصي گووران و داگريسان داناوة. ساصي  ی پثش۴۷۱۳ ثکی پـذة و  ی پ.ز ساص

نيشـان دةدا و ئـاوا    ۷۳۱و ساصي دواتر  ۳۶۶يةکةمی ژانوييةی سـاصـي داهـاتـوو ژمـارةی  
ی پ.ز. ۷۴۷ی فثوريية (= يةکةمی تـؤس)ی  ۲۶، تثدةپةذث. لة سةردةمی نةبووکةدنةسسةردا

ذؤژگةذانـةوةی   ی پ.ز. (جةنگـةی ۵۰۳ی مارسی ۲۷يةکتر دةگرثتةوة.  ۱۴۴۸۶۳۸لةگةص ژمارة 
 ←ی ژووةن۱۶دا ذثکـــة . لــة ســةردةمی يــةزدگرددا ۱۵۳۷۷۸۸بــةهاری) لـةگـــةص ژمـــارة 
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ئةم بابةتانةی هةتا ئثستا ديتوومانن، سث پرسـيار دةورووژثـنن کـة     -۹.۴

   لة:ةوة و بريتنينپثويستة وآلم بدرث

و ئةضثسـتاييی پاشـني    ذؤژمثرةکـانی ميسـری  وثکچـوونی  ) ئةرث داخوا ۱(

ة؟ ئةگةر وا نيية، بصثی بکرث زةمانی بةديهاتنی پةيوةنـديي  هةصکةوت بةمةبةستثکی 

  نثوانيان دياری بکرث؟

يانة دةصث زثدةمانگةکانی ذؤژمثری دينی کة توانيو ) داخوا وةکوو بريوونی۲(

 ۸خستنی  وشوثنثک بؤ هةوراز و لثژةکانی سياسی وةبةرچاو بگرن، دوای وةپثش ذث

زثدةمانگ و جثگؤذکة پثکردنی پثنجينةکان لة مانگی خةزةصوةرةوة، بؤيان کـراوة  

وابث کة دةصث ئاخرين بصثی قسةکةی بريوونی  ئةم دابة داکووژثنن و بيانوةستثنن؟ تؤ

) ۴۲۰-۳۹۹ةکـةمی کـوذی شـاپووری سـثهةم (    زثدةمانگ بة فـةرمانی يـةزدگردی ي  

ئةگةر ذاسـت بـث،    خراوةتة سةر ساص يان لة ذؤژگاری ئةودا کارثکی ئةوتؤ کراوة؟

  ساصة؟  ۱۱۶ساصة هةوة يان  ۱۲۰پةژراندنی خولی 

لة چـوار  ی ز) بؤ دةربازبوون بووة ۱۰۰۶ی يةزدگردی (۳۷۵ ی) داخوا ديرؤک۳(

ثکرانـی پثنجينـةکان پـاش مـانگی     گوث خراو لـة ذثگـای جثگؤذکـة پ    زثدةی پشت

ئةم ذثکةوتة هةصبژثردراوة يان بةصـگةيةکة   هةصکةوت بةدوازدةهةم کة ذةشةمةية و 

کردنی ساص بة شثوازی لةمثژين هةروا لـة نثـو    وشوثنی زياد لةسةر ئةوةی کة ذث

  ماوة؟ دا جةرگةی زانستيي ئثرانييةکان

گومـان ئثمـة کـاری خؤمـان بـة       بـث  پرسيارانة، دانةوةی ئةم بؤ وآلم -۱۰.۴

مثژوويةک دةست پثدةکةين کة ذؤژمثری ئةضثستاييي پاشينی لةسـةر داذثـژراوة و   

و ذؤژمثری جووليانی.  و ئاوا دةگاتةوة سةر ذؤژمثری ميسریهةمان ساصی کؤچيية 

  واتة لة سةردةمی يةزدگردی سثهةمةوة مل پثوة دةنثني. 

                                                                                                                                                  

ی ۱۳ذادةوةسـتث.   ۱۹۵۲۰۶۳ی زايينی، بةرامبةری ژمارة ۶۳۲(يةکةمی خاکةلثوة)ي ساصی →
 يةکتر دةخوثنثتةوة. ۲۰۴۶۲۳۳ی ز. لةگةص ژمارة ۸۹۰ئاوريل (يةکةمی خاکةلثوة)ی ساصي 
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ی ۱۹۵۲۰۶۳زايينـی، يةکـةمی خاکـةلثوة کةوتـة ذؤژی ژمـارة      ی ۶۳۲ساصي 

ی کـؤچی. ئـةم ذؤژة   ۱۱ی مـانگی مـةولوودی ساصـی    ۲۱ة لةگةص کجووليانی کة ذث

و  ی چـاخی نةبووکةدنةسسـةر  ۱۳۸۰بةرامبةر بوو لةگةص يةکةمی خؤيـاکی ساصـي   

  ی زايينی بوو.۶۳۲وةنی وی ژ۱۶سةرةجنام هاوکاتی 

کـة  ي دا، چـوارةمني مـانگی ميسـر    ی زايينی۶۳۲استی بث لة ساصي ئةوةی ذ

ئةم ذثک لةگةص يةکةمی خاکةلثوةی ذؤژمثری ئةضثستاييي پاشني هاتةوة.  خؤياکة، 

ذثکةوتة وةکوو بةديهاتثکی واتـادار دةچـث، چونکـة پثکهاتـةی دوو ذؤژمثرةکـة      

ةم هاوچةشين و يةکسانيية بةآلم ديسانيش بة مةبةستی حاصی بوون ل ؛نهاوچةشن

  کة لة درثژاييي مثژوودا پارثزراوة، لةم خاآلنةی خوارةوة خورد دةبينةوة.

ی پ.ز. هةر ۵۰۰ئيزن بفةرموون وای دابنثني کة ذةنگة دةوروبةری ساصی  - ۱۱.۴

ـ    ئةم وثکچوونة هةبووبث، يانی خاکةلثوة  ؤ ـو خؤيـاک يـةکتريان گرتبثتـةوة. ب

دةبث بصثني  کة مـانگی ئةضثسـتاييی پاشـني لةگـةص     کردنةوةی مةبةستةکة  ساکار

ئثمـة   لةگةص ژمارةکانی ذؤمی يةکسان بوون. جـا کةوايـة   عةرةبی و مانگی ميسری

کة هةر ئاوا دةذوا هـةتا دوايـي و دةگاتـة    IV, 2=V=1يةکييانة:  دةگةينة ئةم وةک

9=XII ) وثذای پثنجينةی ميسری ،XIIe  تثبةستةیXIIپثـنج ذؤژةی  ص ) کة لةگة

يةکةمی مانگی بةفرانباری ئةضثستاييي پاشـني و لـةوی بـةوالوة ذؤژی شةشـةمی     

دا بؤمـان   دثتـةوة. لـة ئاکـام   » تـؤس «مانگی بةفرانبار لةگةص يةکةم ذؤژی مانگی 

، پثـنج ذؤژ دةکةونـة   ۱۲و  ۱۰،۱۱يـةکانی ژمـارة    دةردةکةوث کة مانگة ئةضثستايي

يةکييـة   ). ئةم وةکIII,II,Iذثک بوون ( نصياپثشةوةی ئةو مانگة ميسرييانةی لةگة

) کة دةخرثتة سةر مانگی 12eتةنيا وةختايةک دةگوجنث کة پثنجينةی ئةضثستايي (

 I=IVدوازدةهةم، واتة ذةشةمة، بةدی دث. لةوی بةوالوة سةرلةنوث خولی تازة بة 

  دةست پثدةکا.
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ـ    ـ ـني -دا  یـيةکةم زثدةمانگ لـة ذؤژمثـری دين ـ  ۱۲۰ةی ـزيک ـ ـس اش ـاص پ

نيشاندةری گوثزرانةوةی پثنجينةی دزراوی نثو ذؤژمثـری نادينييـة لـة     -سةرةتا

) بؤ سةرةتای ساصی دوايي. واتة ئثستا ئةوان دةخرثنة سـةر  12e(ة و ساصةبنةباين

نيشان دةدرثن. بةم شثوةية ئثمة وةکوو  Ieدةسپثکی مانگی يةکةم کة خاکةلثوةية و 

؛ بةآلم دوای وی پثنجينةی  IV-1دةبني: خولی پثشوو تووشی هاوکثشةيةکی ئةوتؤ

)،کةواية ذؤژی Vئةضثستاييی پاشني دةکةوثتة پثنج ذؤژی سةرةتای مانگی پثنجةم (

) يـةکتر  Vيةکةمی مانگی دووهةم (بانةمةذ) لةگةص ذؤژی شةشةمی مانگی پثنجـةم ( 

دةگرثتةوة. يةکةمني ذؤژی مانگی سثهةم (جؤزةردان) دةکةوثتة شةشةم ذؤژی مانگی 

) هاوکـات دةبـث   XII) دوای (XIIe( پاشان پثنجينةی ميسـری  )، هتد.VIشةم (شة

شثوةية يةکتر گرتنـةوةکانی  ی مانگی نؤهةم (سةرماوةز)؛ بةم ۳۰-۲۶لةگةص ذؤژانی 

ئاوا خؤيان دةنوثنن: مانگی دةهةم لةگةص مانگی يةکةم، مـانگی يازدةهـةم لةگـةص    

گةص مانگی سثهةم و مانگی يةکةم لةگةص مانگی مانگی دووهةم، مانگی دوازدةهةم لة

ي يلة ماوةی ئةم خولةدا، مانگـةکانی ذؤژمثـری ئةضثسـتاي    هةر بؤيةچوارةم. جا 

پاشني، واتة مانگی دووهةم (بانةمةذ) هةتا مـانگی نؤهـةم (سـةرماوةز) دةکةونـة     

 انگی پثنجةم (تيبی)خؤيان، يانی م ینشةشةمني ذؤژی مانگة بةرامبةرة ميسرييةکا

هةتا مانگی دوازدةهةم (مثسؤری). جا کةواية تةنيا چوار مانگ ذثک دثنةوة کة لـة  

  سةرةوة باسيان کرا.

کـران   ئثستا لةذثوة بةبث گرث بؤمان دةردةکةوث کة پاش هةر خولثکي زياد

ه. لة زثدةمانگی خـولی  ومانگثک دةخرثتة سةر ژمارةی ئةوانةی پثکةوة ذثک دثنة

 I- 10دةبثتة دا  ؛ لة خولی سثهةمV = 2هةتا I = 10 ن:دا هاوکثشةکان ئةوتؤ دووهةم

) دةخرثتـة سـةر   8e؛ سةرةجنام لة هةشتةمی يان ئاخریدا کة پثنجينـة (  VI=3تا 

دا کة هـةرگيز   مانگی هةشتةم لةگةص مانگی يازدةهةم دثتةوة. تةنيا لة خولی نؤهةم

دراو لـة هـةردک ذؤژمثرةکـةدا     قـول  وةدی نةهات، دةيتوانی کة پثنجينـةی پـاش  
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بگوجنثنث و وثذای ئةوان، لةگةص مانگةکانی ديکة يةکتر خبوثنثتةوة: خاکةلثوة = 

  خؤياک هةتا ذةشةمة = ئاتري.

بةم شثوةية پثکةوة هةصسةنگاندنی ذؤژمثری ئةضثسـتاييی پاشـينی نـادينی    

ـ ـداری هةشـت خ تةنيا کاتثک دةگوجنث و دةلوث کة ئثمة ئاگا لةگةص ميسری ی ـول

زياد کردنی مانگ و ذؤژان بني. ئةم کارة ذةنگـة تـةنيا لـة ذوانگـةی ئثئؤريکـةوة      

قازاجنی پثوةبث، چونکة ئثمة تةنيا هاوکثشةيةکمان بة دةستةوةية کة پثشتر باسی 

بـةآلم   ؛ی ز. دةکةوثتة يةکةمی خاکـةلثوة = يةکـةمی خؤيـاک   ۶۳۲کرا يانی ساصی 

کةلکــة چونکــة وةکــوو دواتــر دةبيــنني دةبثتــة ديســانيش ئــةم هاوکثشــةية بة

يارمةتيدةرمان هةتا لة ذووی خشتةکانی بةردةستی ذؤژمثری ميسرييةوة بکةوينـة  

  ژ و ذثکةوتةکانی ذؤژمثری ئةضثستاييی پاشني.ؤذ توثژينةوة دةربارةی هثندثک لة

ئةگةرچی ئاماجنی ئثمة سـةملاندنی ئـةم مةبةسـتة نـةبوو، بـةآلم       -۱۲.۴

ذؤژةی زؤر جاران لة هةردک ذؤژمثـردا خؤيـان    پثنجاوةکانی ئةم چةرجياوازيية ب

دا  خاکةلثوةی ئةضثستاييی پاشني لة هـةموو سـةردةمثک   دةنوثنن، دةريدةخةن کة

هاتؤتةوة. ئةم مةبةستة تةنانـةت سـةرةتای بـرةوی     لةگةص خؤياکی ميسری ذثک

کة ئةم دوو ذؤژمثرة پثکةوة  ذؤژمثری ئةضثستاييي پاشينش دةگرثتةوة و واوثدةچث

دا ئاشکراية کة دوای گريانی  پةيوةندييةکی نيزيک بوون. بة باری مثژووييخاوةنی 

، ئـةم پةيوةندييـة پتـر پـةرةی     بة دةسـت کةمبووجييـةی پادشـای ئثـران     ميسر

  ناکا. وةذثوی هثنانةوة و پثويست بة شثرووئةستاند

) يةکةم مـانگی سـاص لـة    ۲.۴پثمان دةصث (بذ  کووشيارئثستا ئةبوحلةسةنی 

دا هةر ئةو مانگةية کة خؤر بة کةلووی کاوذدا تثپةذيوة يان بة واتايةکی تر  ذاستی

وخواسی پتةو و  گةيوةتة جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهاری. ئةگةرچی کؤمةصثک باس

سةبارةت بة داگريسانی ساصی ئةضثسـتاييي   دةر وزؤر دصنيايي بةصگةهثنانةوةی کةم

دا هاوکـات لةگـةص مـانگی بـةفرانبار يـان       پاشني لة تافی هةصگةذانةوةی زستانی
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دا دةستی پثکـردووة، بـةآلم مـن هـيچ      تةنانةت لة جةنگةی هةصگةذانةوةی هاوينی

وةبةرچاو نايه که سةبارةت به قسةکانی ئةبوحلةسـةن دوودص مب. جـا   بةصگةيةکم 

کةمی خاکةلثوه = يةکةمی  هةصبژثرين که يه ١ساصه يزن بدةن خولثکی چوارکةوايه ئ

کـی سـةرةتايی    خؤياک دةکةوثته هةذةتی ذؤژگةذانةوةی بةهاری. بة لثکدانةوةيه

ی هـةتاويی  ۱۱۳۷تا  ۱۱۳۴ته به ساآلنی  بؤمان دةردةکةوث که ئةم بةديهاته سةبارة

.، واته کاتثک که جةنگـةی  ی پ.ز۵۰۲-۵۰۵ساآلنی  پثش سةردةمی يةزدگردی، واته

  ٢ی مارسی جووليانی.۲۷ذؤژگةذانةوةی بةهاری کةوتؤته 

ئثستا دثتةوة بريمان کة ئةم خولة قةيراناويية دةورثکی گرينگـی لـة    -۱۳.۴

ی ۵۰۳دا بؤم ذوون کردنـةوة کـة ساصـي    »۴.۳«بوارثکی ديکةدا گثذاوة. من لة بةشی 

کةوتؤتة بنةبانی خولی  داريووش، يانی نؤزدةهةمني ساصی فةرمانذةوايةتيي .پ.ز

ی ۲۷ساصةی نـوث، واتـة    ۱۹و سةرةتای خولی  هةشت ساصةی پذی ذؤژمثری بابلی
                                                            

 ی پاشـني و ذؤژمثـری ميسـری   يثکةوتةکانی ذؤژمثری ئةضثستايذدا  ار ساصلة ماوةی چو -١
دا  زايــني مي پــثشدةکةونــة ذؤژ و ذثکــةوتثکی هــةتاويی جووليــانی. لــة ســةدةی شةشــة

دا هاوکات بووه  ی مارسی جووليانی و لة سةدةی پثنجةم ۲۷ذؤژگةذانةوةی بةهاری کةوتؤته 
 ی مارس.۲۶لةگةص 

 ذؤژمثـری ميسـری   ی هةمان سةرچاوةدا دةگاتة ئةم ئاکامـة کـة   ۶۰۳لة الپةذة  زادة تةقی -٢
زةمانثک لة اليةن کؤمةصي زةردةشتييةکانی ئثرانةوة قبووص کرابث کة ساصـی نـوثی    ذةنگة «

ميسری، واتة يةکةم ذؤژی مانگی تؤس، لةگةص هةذةتی هةصـگةذانةوةی زسـتانی يـةکتری    
و يةکةم ذؤژی مانگی بةفرانبار.  بووبثتة سةرةتای ساصی ئثرانييةکان گرتبثتةوة و ئةم ذؤژة

ی دثسامرب. ۲۷- ۲۶ی پ.ز. يان دةوروبةری ئةو ساصة و ۵۰۴ئةم هةصکةوتة دةگةذثتةوة ساصی 
 ی دثسامرب بةرامبةر بووة لةگةص يةکةم ذؤژی يةکةم مانگی ئثرانی۲۷هةر لةم ساص و ذؤژةدا 
؛ بـةآلم  »مانـگ (مـانگی دةهـةم)= تثبثتـووی بـابلی      ، واتة ئةنامةککةونارای هةخامةنشی

يان دةوروبةری ئةو ساصة و مـانگی   ۵۰۴زادة وا نيية کة دةصث ساصی  ديسانيش قسةکةی تةقی
وة. وةکـوو لـة   بةفرانبار و جةنگةی هةصگةذانةوةی زستانی ساصي ئثرانـی بناغـةی دانـدرا   

سةرةوة ذوومنان کردةوة، يةکـةمی بـةفرانبار کةوتؤتـة سـةرةتای پثنجينـةی ميسـری و       
ی بةفرانبار ذثـک هاتؤتـةوة. جـا کةوايـة ئـةم مةبةسـتة       ۶هةصگةذانةوةی زستانی لةگةص 

دا لــةم   دةيسةملثنث کة دةسپثکی ساصی ئثرانـی لـة جةنگـةی هةصـگةذانةوةی زستـانــی     
 جةغزةدا ناگوجنث.
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دا ديتمان کة »۱۰-۹. ۳«مارس و جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهاری. هةروةها لة بةشی 

نارا و دةکرث بة مانگيي پارسيي کةو -چةند ناذثکييةک کةوتة نثو ذؤژمثری هةتاوی 

سـةر ئـةم قؤناخـةی گواسـتنةوةدا      ذةنگدانةوةی نادصنيايي دابندرث کة باصـي بـة  

کةواية دةکرث و زؤر وثـدةچث کـة ذؤژمثـری ئةضثسـتاييی باشـني لـةو        ؛کثشاوة

ی پ.ز. دةستی پثکردبث. ۵۰۳ی مارسی ۲۷دا ذؤژی يةکةمی خاکةلثوة واتة  سةردةمی

ـ ـوة هةبووبث يان دوای يةکـةمني زثدةم (گرينگ نيية کة ئةم ناوة لة سةرةتا گ ـان

تةنيا ئةوةی ذاستی بث . ١دةبث وابووبث) پثی وايةزادة  وةک تةقیپثی ناودثر کرابث، 

کاتثک ئةم مةبةستةمان بة تةواوي لث ذوون دةبثتةوة کة بةپثی لثکؤصينةوة بؤمان 

ـ   ۱۱۶يـان   ۱۲۰دةرکةوث واديارة دةبث مةودای داهـاتنی زثـدةمانگ    ث و سـاص بووب

يـة ناسـراوةکان    بثتةوة کة کامةيان دةتوانن ذثکةوتـة مثرژوويـي  بپثويستة ذوون 

پثرسـتی ئـةو ذؤژ و ذثکةوتانـةی     دا۵ و ۱ بسةملثنن. ئثمة لـة خشـتةی ژمـارةی   

وليانی دةخةينة بةردةست کة يةکةمی خاکةلثوة لةگةص سةرةتای هةر وذؤژمثری ج

  ردبث.خوليکی زثدةمانگی پثکةوة سةرانسوثی زةمانيان ک

 ۱۲۰ئةگةرچی هيچ ئاکامثک سةبارةت بة مةبةستی ئثمة لة دوو خولی  -۱۴.۴

ـ ک نـی الساصةی دوابةدوای يةکتردا وةگري ناکةوث، بةآلم خـؤ   ـ ةم دوو مــ ثژووی ــ

  ساصةی ئةوتؤدا گةلثک گرينگ و بايةخدارن: ۱۱۶دوو گةذی  کراو لة دياری

بؤ ئـةوةی   ) ئثرانييةکان۲.۴نووسث (بذ: دة ی زايينی. بريوونی۴۲۵) ساصي ۱(

 دا،ثوةی زياد بکةن، ساصيان دوو مانگ وةپثش دةپزثدةمانگثک خبةنة سةر ساص و 

چونکة اليان وابوو کة لة زةمانی زثـدةمانگی دواتـردا    )ها به شهرينيبيسيتقدمون به ك(

ئةگـةر لـة کـاتی    «پةذث. ومةرجةکة تووشی بشثوی دةبث و کارةکةيان بؤ ذانا هةل

دةپاراسـت و   آلت تووشـی ئاصـؤزی بووبـا خؤيـان لـث     دا و گوجناندنی زثـدةمانگ 

جارثـک دوو مانگيـان    دةياهنثشتةوة بؤ خولثکی ديکة کة دوو مانگ تةواو بث و بة

                                                            

  .۶۰۸زادة ، هةمان ،  ةقیت -١
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لـة سـةردةمی   دةدا، هـةروةک    دةخستة سةر ساص يان زثدةمانگـةکانيان وةپـثش  

ديارة ئامانج لةم کارةش تةنيا هةصثنانةوةی » .ديةزدگردی کوذی شاپووردا وايان کر

گومان  ، بث»شةهرةين«وشةی هةنگاوی بةپارثزانة بوو نةک مةبةستثکی تر. هثنانی 

  بـة زثدةمانگـةکانی   ي پثشـوو وةرگـرياوة کـة ئاماژةيـة     »شةهران«لة هةصةية و 

ـ «ثتة ــکة دةب» بيهی شةهرةن«ث خبوثندرثتةوة: ــگوث خراو. هةصبةت دةب پشت ة ب

وةک ئةوةی پثشـتر   -بةآلم ئةگةر وا چاوةذوان دةکرا کارةساتی سياسی  ؛ »مانگثک

دا ياسا و ذثسا بشثوثنث، تامةزرؤيي  داهاتوويةکی نيزيک  بتوانث لة -بامسان کرد 

 ۳۰کةس نةيـدةزانی کـة    خستنی زثدةمانگ بةدی دةهات، بةآلم خؤ هيچ  بؤ وةپثش

دوای نـةمانی   یئاژاوةکـانی بـةدی هـاتوو   دواتر چ دةقةومث. ئثستا هةرا و ساصي 

بينـی دةکـرا.    ی زايينی يان ئةم دةوروبةرةدا بة هاسانی پثش۴۲۰يةزدگرد لة ساصي 

واتـة  » بةزةگةر«بريمان نةچث کة جةماوةری ژثردةسةآلتی ناويان نابوو  (دةبث لة

ا . ج١[يان سةربزثو و السار]، چونکة بة بثدادی تةنگی پث هةصچنيبوون)» تاوانبار«

کـراوی   هةر بؤية ذثی تثدةچث کة زثـدةمانگی هةشـتةم و ذةنگـة يـةکی فـةرامؤش     

خرابث، چونکة ماوةيةکی زؤر کةم،  دا وةپثش حةوتةميش لة بنةبانی حکوومةتةکةی

واتة دة ساصثک پتر هةتا بذانةوةی دةسةآلتی نةمابوو. ئةوةی ذاستی بـث مثـژووی   

ی ۷ساصةی ئثمةية، کـة دةبثتـة    ۱۱۶ی لدروستی زثدةمانگثکی ئةوتؤ تثبةستةی خو

ساص دوای نةمانی پادشای ملهوذ. ئةو پادشايةی  پثنج ی زايينی و دةبثتة ۴۲۴ئووتی 

کةوتة بةر جووتةی گورچووبذی ئةسـپثکی  » تةبةري«و » فريدةوسی«کة بة گوتةی 

کة دةتگوت خودا بؤ ئةم کارةی داناوة. بةپثچةوانةی ئةم ذةوتة، خولی تؤسن تؤذ و 

ی زايينی. جا هةر بةپثی ئةم بةصگانةی بامسان کردن، ماوةی ۴۵۷دةگاتة ساصة  ۱۲۰

                                                            

1 - Cf.F.Spiegei, Eränische Alterthumskunde III (Leipzig, 1878), pp. 340-7; A. 

Christensen, L, Iran soms les sassanides (Copenhagen, 1944). P. 263 and CHL 
III, p.143. 
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جةنگـةی    ث و ناکرث بصثني کة لةچايي تثناـساص دوای نةمانی يةزدگرد ذثی وري ۳۷

  دا زثدةمانگ ئةوةندة وةپثش کةوتووة. »ةزدگردي«تی آلدةسة

م تةواوی نووسةرانی دواتـر لةگـةص ئـة    .هةتاویی ۳۸۴ی ز. /۱۰۰۵) ساصی ۲(

دا  ی يـةزدگردی ۳۷۵هاودةنگن کـة لـة ساصـي     بؤچوونةی ئةبوحلةسةنی کووشيار

کاتثک خؤر لة يةکةم ذؤژی مانگی خاکةلثوةدا گةيشـتة کـةلووی کـاوذ، مـانگی     «

). ئثستا يةکةم ذؤژی مانگی ۲.۴ذ (ب» دوازدةهةم واتة ذةشةمة پثنج ذؤژی خراية سةر

ی يةزدگردی [مةبةست يةزدگردی سثهةمة]، بةکردةوة کةوتة ۳۷۵خاکةلثوةی ساصي 

وردی دياری  وليانی کة زؤر بةوی مارسی ج۱۵واتة ، جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهاری

چونکـة   ساصة ناتةواوة، ۱۱۶بةآلم بةداخةوة يةکتر گرتنةوةی لةگةص خولی  ؛کرابوو

ـ  ۱۰۰۵ئةم خولة هاوکاتة لةگةص دةسپثکي خولی تـازةی   ی ز/ ۱۰۰۶ةبری ی زايينـی ل

ئثمة دةبث لثرةدا وا چاوةذوان بـني کـة پثنجينـةی دزراو،     واديارة. هةتاویی ۳۸۵

هةصبةت ذةنگـة ئــــةم جياوازييـة     ی يةزدگردی بة ساصةوة لکثندرابث.۳۷۳ساصی 

ساصةية بگةذثتةوة سةر هةصةيةکی سادة و ساکار. دةبث هةر چؤنثـک بـث بـة    يةک 

ذاسـتی بـث نـاکرث ئـةم يـةکتر گرتنةوةيـة       خؤمانی بسةملثنني، چونکة ئةوةی 

ئـةم ذةوتـة نيشـاندةری     بث. ئثمة دةبث قبووصی بکةين کة هةصکةوت بةبةديهاتثکی 

ة بؤ ذؤژمثری ئةضثسـتاييي پاشـني و   زايين پثشی ۵۰۳ی مارسی ۲۷خاصی دةسپثکی 

ساصة کة زثدةمانگی تثدا وةبةرچاو گرياوة. کـةچی ديسـانيش    ۱۱۶هةروةها خولی 

  ذؤژة وةبةرچاو بگريث و بکرثتة پاساو. ۳۶۵ازيي سةرشثوثنی ساصی ذةنگة جياو

ی ز. پثنجينةی دزراو لة ۵۴۱دةردةکةوث کة ساصی دا بؤمان ۵لة خشتةی ژمارة 

ترازاوة و تثکةصي مانگی سةرماوةز  ةجثی سةرةکيي خؤی کة کلکةی مانگی خةزةصوةر

ة مانگی دةهةم)؛ ساصـي  ی ز. خزيوة بؤ مانگی بةفرانبار (وات۶۵۷بووة. پاشان ساصي 

ـ ـتثکةصی مانگی ذثبةندان (يانی مانگی يازدةهةم) بـووة و س  ۷۷۳ جام ساصـی  ـةرةن

بةآلم خؤ ئثمة دةزانني کة هيچکام  ؛ی ز. گةيوةتة ذةشةمة، کة مانگي دوازةهةمة۸۸۹
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دا دواکةوتةکان  ی زايينی۱۰۰۶وةبةرچاو نةگرياون و تةنيا لة ساصي  ةوگؤذان لةم ئاص

خـوازی ئـةوة    نة سةر ساص. پسپؤذانی بواری ذؤژمثران ئاواتةون و خراوذةچاو کرا

وکووذييـةکان   ، کةمذؤژانة بة کلکةی مانگی دوازدةوة کة بة لکاندنی ئةم پثنج بوون

ئةوان ناچار بوون کة ئةم دا وةکوو هةنگاوثکی ذاست   چارةسةر بکةن. لةگةص ئةمةش

جا کةواية ئةم بارودؤخـةی   ؛واترپثنجينةية باوثنة سةر مانگی خاکةلثوةی ساصي د

کة ژمارةی ساصةکانی  ۴بوو (بذواننة خشتةی  ۱۱۷ی.ز. هاوشثوةی ساصي ۱۰۰۵ساصي 

ی تثـدا درابـوو   نئةو بارودؤخةی کة فةرما وةکوو ديارة کةوتوونة نثو کةوانةوة). 

دا ذثکی خولی پثشوو بـث،   هةتا پثنجينةکان جثگايةک بگرنةوة کة بة باری تثئؤری

ی يـةزدگردی  ۳۷۹گؤصـی بـةدی دثنـا. ذةنگـة هةصـبژاردنی ساصـی       و ن گرثگوما بث

  تةساصحةيةک بووبث لة نثوان پسپؤذانی ذوانگةجياوازدا.

ـ » ريوونیـب«دان بةوةی کة  بة سةرنج ـ ةورةتـوو گـوةک ـ رين پــ سپؤذی ــ

ناويي اآلنی قةيراـةرلة سـة چةند ساص بـک ،دا»ئاسارولباقيية«بواری ذؤژمثری لة 

ساصـة، زؤر وثـدةچث    ۱۱۶ی زايينی نووسيويةتی، ئاماژة دةکاتة خولی ۱۰۰۵-۱۰۰۶

  هثنا. يئةويش بةشداری ئةو توثژينةوة و لثدوانانةی بووبث کة چاکسازييان بةد

 ۴ذاسـت لـة مـةودای     کرانةی دوای ساسانی ديتمان کة ئةم زيادئثمة  -۱۵.۴

يانی بؤ يةکةم جار لة دةسپثکی ذؤژمثـری   ،وو دةدادا ذ ی زايينی۱۰۰۷-۱۰۰۴ساصةی 

، ذؤژی يةکةمی مانگی خاکةلثوة سةرلةنوث لةگةص جةنگةی ةوةئةضثستاييی پاشين

ذؤژگةذانةوةی بةهاری يةکتری گرتةوة. ئةم هةصکةوتة دةگةذثتـةوة بـؤ دوای ئـةو    

ی مارسـی  ۲۷دا باصـی دةنگثـوث، واتـة لـة      پاشةکشةيةی کة لة مةودای وةرزةکان

بـؤ  زايينـةوة دةگوثزرثتـةوة    ی پثش۵۰۳گؤريي ساصی ثی مارسی گر۲۱ووليانی = ج

دا. پثــداگرتنی  ی زايينــی۱۰۰۵ی مارســی گرثگــؤری) لــة ساصــی ۲۱ی مــارس (= ۱۵

) هيچ گومانثک ناهثصثتةوة کة ئةم مةبةستة ۲.۴ئةبوحلةسةن لةسةر ئةم ذاستينةية (

وگؤذ لة  گثذاوة بؤ ئاخرين ئاص دةورثکی يةکالکةرةوةی لة هةصبژاردنی ئةم مثژووةدا
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لةسةر بةآلم جثگؤذکةی پثنجينةکان خؤی بةصگةيةکی ذوونة  ؛دا شوثنی پثنجينةکان

ئةوةی کة پسپؤذان هثشتاش لة نةريتی ذابردوويان زانيوة و داهاتنی ذؤژی يةکةمی 

خاکةلثوة و تثکبةزينی لةگةص گلؤربوونةوةی خؤر بؤ کةلووی کاوذ، دةيسـةملثنث  

گومـانی   بةذاسيتر بة شثوةيةکی ورد و شياو داذثژراوة و کاری پثکراوة. کة ذؤژمث

لـة ذؤژگـاری دآهثنـان و    ساصـة   ۱۱۶انی خـولی  زتثـدا نييـة کـة ئـةوان نةيانـدة     

برةوپثدانييةوة هةر تةنيا بؤ سـازکردنی پةيوةنـديي دانةبـذاوی ساصـی دينـی و      

ـ جةنگـةی ذؤژگةذانـةوة نـةبوو، ب   گةذانةوةی خؤر بؤ  ـ ــ وة بـة  بؤتراةصکوو بةس

 دا۲هـةروةک لـة خشـتةی ژمـارة      ئةنگووتن و ئاوابوونی سـاآلنةی ئةسـتثرةکان  

خراوةتة بةرچاوان . (لثرةوة دةردةکةوث کـة ساصـي هـةتاوی هثشـتا لـة ساصـی       

  ).ئةستثرةيي جؤی نةکرابؤوة

،لةگةص ئـةو  دا مووبـةدانی زةردةشـتی   زايـني  ی پـثش ۵۰۳کاتثک لة ساصـي  

بةرپرسی ئةم کارة بوون، ذثککةوتن کة دةسپثکی ذؤژمثری نـوث لـة    کةسانةی کة

  جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهارييـةوة بـث، هـةتا جـوثی بکةنـةوة لـة ذؤژمثـری        

گومان ئةوان اليان وابوو کـة بـةم کارةيـان     کةونارا، بث مانگيي ئثرانی -هةتاوی 

مثـری لـثص و پثچـةآلوپثچی    ذؤژمثرثکی هةتاويي چاکيان کردؤتة جثگـرةوةی ذؤژ 

باشـی کـار کـرد و    دا  مانگی. ذؤژمثرثک کة تةنيا هةر لة ساصي يةکـةمی  -هةتاوی 

ان تثيدا ماوةيةک دواتر ذوون بؤوة کة هةذةتی ذؤژگةذانةوةی بةهاری و گاهةنبارةک

جثگای خؤيان ترازاون. سةرةجنام ماوةيةکی کةم پاش تالسابوون لـة  وردةوردة لة 

پثنجةم کة جةنگةيةکی شياو بوو بـؤ تؤمـاری ذؤژ و ذثکـةوتی     نثوةذاسيت سةدةی

دا، چةند هةنگاوثک هاوثژرا بة مةبةسـتی  ۱۲-۷، ۳گاهةنبارةکان لة ئافةرينةگانی 

گثذانةوةی ساص بؤ سةر دؤخی سةرةکيي خؤی يان بة واتايةکی ديکة بؤ برةوپثدانی 

و ذةنگة بة ياريدةی  ساصةية ۱۱۶ساصی بثهيزةکی. يةکثک لةم کارانة داهثنانی خولی 
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دا   ذاسـتی  لة .لةبارتر بووئةجنام درابث کة بؤ ئةم ئاماجنة  ناسانی بابلی ئةستثرة

  وزؤر شياوی گرفتةکة دادةندرا.  ئةم ذةوتة بة چارةسةرثکی کةم

نثوان هةذةتی ذؤژگةذانةوةی بـةهاريي  ساصةی  ۱۵۰۸ساآلنی ناذوونی  -۱۶.۴

ــة ۵۰۳ ــةص ) ۵۰۲ی پ.ز. (وات ــةص ۱۰۰۶لةگ ــت لةگ ــةتاويي  ۱۵۰۷ی ز. ذاس ــي ه ساص

  ،دةبثتة فؤرمؤلثکی شياو.T= × ۳۶۵=۲۴۲۲۰/۳۶۵) دثتةوة. واتة T[ترؤپيکاصي] (

بةپثچةوانة، چةند بـةديهاتثکی ئةسـتثرةيي وةکـوو ئـاوابوونی هـةتاويي      

ـ   کة لة ذاستی» کشکةني«کؤئةستثرةی  ةوة بـوو،  دا دياريکةری جةنگـةی ذؤژگةذان

وگؤذثک هاتبوو کة دةبوو لةم ماوةيةدا وةبةرچاو بث، ئةگةرچی  واديارة تووشی ئاص

ــوالن  ــة دووســث خ ــی شــوثن  ل ــةروةی جث ــوو لةب ــان واب ــة  دا پثي ــگرتنی ل هةص

دةدا. بةپثی بؤچـوونی   نگؤذاوة بؤ جثگای ديکة، وا خؤی نيشا جةمشيدةوة تةختی

) لةگـةص ساصـی هـةتاوی    ۲۵۸۶/۳۶۵جياوازيي نثوان ساصي ئةسـتثرةيي (  بريوونی

دا و دوو ذؤژ لـة   سـاص  ۶۱ئةمةش دةبثتة ذؤژثک لة ٪ ذؤژ. ۱۶۴)، دةبثتة ۲۴۲۲/۳۶۵(

 .ز).ی۱۰۰۵دا (  ذؤژ لة دةسپثکي خـولی سـثزدةهةم   ۲۵سةرةتای زثدةمانگی يةکةم و 

) کة ديتمان هـةر تـؤزثکی   ۲۵۶۴/۳۶۵ئةژمار کردنی بذی تازة بؤ ساصي ئةستثرةيي (

دا تـةنيا   سـاص  ۷۰جياوازی هةية لةگةص ساصی ذةچاوکراوی بريوونی، لـة مـاوةی   

ذؤژثکی جياوازی ساز کردووة و ئةويش دةگةذثتـةوة سـةر پثشـکةوتنی جةنگـةی     

  ذؤژ. ۲۱ذؤژ دةبثتة  ۲۵دا لةبری  ساص ۱۵۰۰شةووذؤژگةذانةوةکان و لة ماوةی 

ينةکانی ئةستثرةناسـی بکةوينـة توثژينـةوة،    ئةگةر بةپثی ذاسـتةق ئثستا 

دةوروبـةری  » کةنيشـک «بؤمان دةردةکةوث کة ئاوابوونی هةتاويی کؤئةسـتثرةی  

دوای ذؤژ  ۲۷ی ئاوريــل کــة دةکاتــة ۱۱ی زايينــی دةکةوثتــة نيزيــک ۱۰۰۰ساصــي 

بث ئةم شةش ذؤژ جياوازيية بـؤ ئـةوة دةگةذثتـة کـة      ذؤژگةذانةوة. ئةوةی ذاستی

دا يةکسان لةگةص  کراوی زةمانی ةموو ساصثک لة مةودايةکی دياریکؤئةستثرةکان ه
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ساصی ئةستثرةيي ناکةونة کةلووی خؤيانةوة. لةبابةت کؤئةستثرةی کةنيشـکةوة  

  دا دةبثتة ذؤژثک. ساصثک ۵۶ماوةی  مةوداکة کةمترة و لة

کردنـی   دا کةوتوونة چـاک و ذثـک   ی يةزدگردی۳۷۵ذةنگة ئةوانةی لة ساصی 

لةنگةری ئةستثران لة  جثگؤذکةيان نةزانيبث، چونکة زؤر وثدةچث جثذؤژمثر، بةم 

 بةگوثرةیجةنگةی دةسپثکی ذؤژمثردا هةرگيز بة شثؤةيةکی ذةمسی تؤمار نةکرابث. 

، ئةوان تةنيا دةيانزانی کة ساص لة هةذةتی ذؤژگةذانةوةی  وةباص کثشانی بريوونی

هـةر بةوةنـدة ذازی و دصـخؤش بـوون کـة      دا دةسـتی پثکـردووة. ئـةوان     بةهاری

ــولثکی  ــتوون دوای خ ـــساص ۱۱۶تثگةيش ـــة سـ ـــةرلةنوث نـ ـــؤرةی دانـ انی ـ

  زثدةمانگثک هاتؤتةوة.

  
  ذؤژمثری جةاللی

يةزدگردی هـةتا ئـةم ذؤژگـارةی     ساصی لثص و هاوبةش لةگةص چاخی  -۱۷.۴

وصـتان  دواييش هةر کاری پثدةکرا و نةکةوتـة ژثـر بانـدؤری چاکسـازييةکانی س    

). ئةم هةنگاوی پثداچوونةوةية بـة  ۱۰۹۲-۱۰۷۳سةجلووقی ( جةاللةددين مةليکشای

ذؤژمثردا دةکةوثتة حةوتةمني ساصی حکوومةتی سوصتانی سـةجلووقی کـة لثـرةدا    

  هثندثکی باس دةکةين. بةکورتی

ـ  بة فةرمانی مةليکشا ی بـواری بريکـاری و   ذثکی هةشـت کةسـةی زانـا   ؤک

مةزن، ذاسپثردران کة ذؤژمثرثک داذثژن  وثنة عومةری خةييامیؤ ئةستثرةناسی، ب

ثک بث. بـةم پثيـة ئـةم ذؤژمثـرة بـة      ذ هةتا بؤ هةتاهةتاية لةگةص ساصی هةتاوی

ی ۱۹يةکجاری پةيوةنديي خؤی لةگةص ذؤژمثری ئةضثستاييي پاشني دةپساند. ذؤژی 

) بة سـةرةتای  زايينیی ۱۰۷۹ی مارسی ۱۵ی يةزدگردی (واتة ۴۴۸لثوةی ساصی خاکة

، خـؤر لـة جةنگـةی    خوجلیلی، داندرا، چونکة بةپثی قسـةی شـا  مثژووی جةال«

دا دةکةوتة کةلووی کاوذةوة. ئةم بةديهاتـة لـة ذووی ئـةژمثرة و پثـوانی      هةآلتنی
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نشـيمةنگای سوصـتانی سـةجلووقی، خـؤر لـة       نوثوة سةملثندرا: لة ئيسفةهانی

ناوةندی) دةگةيشتة خاصی  خولةک (زةمانثکی وةبةرچاوگرياوی مام ۲۰و  ۶کاتةژمثر 

پاش هةآلتن. بـةم شـثوةية لـة     يانی ی بهخولةک ۲۰ذؤژگةذانةوة، بة واتايةکی تر 

ةلثوةی کراية يةکةمی خاک» شثوازی کؤن«ی خاکةلثوةی ۱۹دا،  یی زايين۱۰۷۹ساصی 

نـاو نـا    نجةاللی). جا لـةو کاتـة بـة دواوة ئـةم ذؤژةيـا     واته ( ،»شثوازی نوث«

ناوی مانگةکان گؤذانيان بةسةردا نةهات و پثنجينـةی دزراو  ». نةورؤزی سوصتانی«

نثـوان دوو   اری واية ئاصؤزانثک لـة ج). ئةگةر ئثسفةندخراية سةر مانگی ذةشةمة (

دةخراية پـاص  » سوصتانی«يان »جةاليل«و » نکؤ«ذؤژمثرةکةدا بةدی هاتبا زاراوةی 

ساصي هةتاوی بثتةوة، مةبةستةکة . بةپثی ئةم ذؤژمثرة دةکرا بؤ ئةوةی ساص لةگةص 

ذؤژة (واتة پثنجينةی خبرثتة سةر)، هةروةها ساآلنی  ۳۶۵ولؤ بکةوثتة ساآلنی  تةک

سـاص   یزياد کردن و پـذبوون ذؤژی شاراوةی پثوةدةلکثندرا). شثوازی  ۶ذؤژة ( ۳۶۶

ذؤژی زيادة  ۷ساص و  ۳۷ذؤژی زيادة بؤ  ۹ساص؛  ۳۳ذؤژی زيادة بؤ  ۸ساکار نةبوو: 

بةآلم چونکة ئثمة نازانني خولةکانی ناسةرةکی چؤن  ؛ساص وةبةرچاو دةگريا ۲۹بؤ 

ليانی دةکةينة يةک، هةميشـة  ووداذثژراون، کاتثک ذثکةوتةکانی جةاللی لةگةص ج

،  بةگ داية. بةگوثرةی شثوازی سةردةمی ئؤصوغئارا  ذثی ذؤژثک بة هةصة چوون لة

ذؤژ. داذثژرانی ئـةم   ۲۴۲۵۳۵/۳۶۵= ۳۲، ۷،  ۳۳، ۱۴ذؤژ بوو؛  ۳۶۵ناوةندی ساص  مام

 ۲۹گؤری و ثچرکة لة ساصي گر ۳شثوازة ئةوةندةی وردبينی تثدا کراوة کة تةنانةت 

ةمةش جثگای دةسخؤشـی و  رة و ئـاتـزي سثری رمه هگکة لة ساصي ذاستةقينةی رچ

نيشـانی داوة، ئـةم ماوةيـة زؤروکـةم ئاوايـة:       » ١ثلـزنثگ«سةرسوذمانة. وةکوو 

                                                            

، واتـة  »اليلجـة «بةرةودوا. لةو کاتةوة کة يةکـةمی خاکـةلثوةی    ۳۰۱کتثبی يةکةم، ل  -١
ذؤژةکان بـة   يةکةم ساصی کة لةو ذؤژةدا خؤر تاوثک پاش هةآلتنی کةوتة کةلووی کاوذةوة،

دا هــاتووة  ی کتثبــی بؤندةهثشــن۲۵هــةآلتنی خــؤر ئــةژمثردران. ئــةم خاصــة لــة بةشــی 
 ←دا ذؤژ هةميشة لة پـثش ): «۱۰.۱۱،بذ: نيبثرگ، دةق، ل ۵۹، جووستی، ۱۵۷(ئانکلثساريا،
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 / = چرکة زياتر. لةم حيساباتةوة وا دةردةکـةوث   ۶/۰،واتة 	

ص  ية به تثکـه  م ژماره ئه ؤژة بووبن.ذ ۳۶۶دةبث ساآلنی پذی ساص، ۲۶۸ساص لة  ۶۵کة 

وثـذای   -ذؤژی سـاآلنی پـذ   ۵۶ص  گـه  له -ساصه ۳۳کيی  ره وت خولی ناسه کردنی حه

  ست دث. ده ذؤژی ساآلنی پذ، وه۹ص  گه ، لهساصه ۳۷کيی  ره خولثکی ناسه

جةنگـةی    ذؤژمثری شؤذشی مةزنی فةرانسـة، جگـة لـةو ساصـةی کـة لـة      

ومت وةک ذؤژمثری جةاللی  ئةوی ديکةی کت پثدةکا، دا دةست شةوگةذانةوةی پاييزی

  بوون بؤ ذؤژمثری جةاللی پارثزراوة. نگ تيی پثشه ية وره گهواية و لثرةدا 

  ذؤژانی مانگ
 بثجگة لة ذؤژمثری ميسـری  بةپثچةوانةی زؤربةی ذؤژمثرةکانی ديکة، -۱۸.۴

ــنار ــةدةب ١کةض ــری ئةضثســتايي ن ــةکانی ذؤژمث ــی مانگ ــکوو ، ذؤژان ژثردران، بةص

). ئيليـا  ۶هةرکامةيان بة ناوثکي تايبةتی دينـی نـاودثر کرابـوون (بـذ: خشـتةی      

 بـؤ وثنـة  گـريا،  دة لـث ان بة هثنانی ناويـان ذثزيـان   کئيزةدة« ٢دةصث: گثرشثضيچ

، ، ناهيـد ، شةش نـةمرانی پـريؤز (واتـة ئةمشاسـپةندان)، مثهـر     ١ئةهوورامةزدا

                                                                                                                                                  

لةبةروةی ئةم نةريتانة خؤذاگر و پتةو بوون، زؤر وثـدةچث  » دواية شةو.حيساب دةکرث و 
  دا ذةچاو کرابن. کة ئةم مةبةستة لة سةردةمانی کةونارا و تةنانةت ذؤژگاری هةخامةنشيش

  دا هةر سی ذؤژةی مانگ خاوةنی ناوثکی تايبةت بووة، بذ: لة ذؤژمثری ميسری -١
H. Bruggsch, Thesaurus inscriptionum Aegypticarum (Leipzig, 1883-91),pp 46-8, and 
R.A. parker, The Calendars of Ancient Egypt (Chicago, 1950),§36, pp. 11f. 
2-"Zoroaster’s Own Contribution", JNES XXIII (1964), pp. 12-38; 

 واتة بذوا هثنان بة گاهان و دينـی زةردةشـت  بوون  پثی واية زةردةشتی گثرشثضيچ .۲۱بذ: ل 
دا ذثکخراوة، جياوازة لةگةص ئةو ذثبازةی کة دواتـر   کة لة ذاسپاردةکانی ئةضثستاييي پاشني

  وةک دينی زةردةشت پةيذةو دةکرا. دا لة سةردةمی ساسانييةکان
لة ذؤژمثردا ئاوايان ناو نةهاتووة، بةصکوو بة ذيز پثيـان دةصـثن:    يدو ناه ئةهوورامةزدا -١
، چونکة ناهيـد خـودای ئـاوی    »ئاوةکان«يانی » ئاپام«و » پةروةردگار«، واتة »سووشؤ ده«

  .۳۴ئةوان بووة. هةمان، ژمارة 
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زةوی، با، ذووحی گا،  ، خؤر، مانگ، ئامسان،١، ئاگر، فرةوةشييةکانريياتيشت

  ».جگة لة هؤم دين، سزا، پاداشت و بةکورتی زؤربةی ئيزةدانی زةردةشتی

هـؤم  دا باسی ئةم دياردة گرينگة دةکـا کـة    لة کتثبی يةکةمی خؤی هثرؤدؤت

دا بـة هـيچ    ناوی نةهاتؤتة نثو ناوان و دةصث لة جةرگةی خثر و خثراتـی ئثرانـی  

دةريدةخا  نیکلؤجثک بادةبةشينةوة بؤ هؤم ذةنگی نةداوةتةوة. ئةم مةبةستة بة جوا

اليـةن مووبةدانـةوة هةصـنةبژثردراون، چونکـة ئـةوان       کة ناوةکانی ذؤژمثران لة

ؤيان لةو ذيزةدا نةگوجنثنن، ئيزةدثک کة نةياندةتوانی يةزدانی پارثزةری چينی خ

دةزانــی؛ ئيزةدثــک کــة  ئــةوان ئــةويان بــة مووبــةدی ئامســانيي ئةهوورامــةزدا

، ۹؛ يةسـنای  ۱۰،۸۹ئةهوورامةزدا دينی چاکی مةزدةيةسنای پث ئةسپارد (يةشـتی  

ذؤژمثر پتر دةسکةوتی موغانة  دا الی واية کة لة ذاستی گثرشثضيچ هةر بؤية). جا ۲۶

ـ ـن  هةتا زةردةشتييةکان و پثـي لةسـةر ئـةم ذاسـتينةية دآدةگـرث کـة       ی ـاوةکان

کةوايـة   ؛»ونولة ذووی پثرستی گةجنينـةی موغانـةوة هةصـبژثردراب   «ری ـثـذؤژم

ـ   بةپثچةوانةی پثکهاتةی گشتی، خواستنةوةی ناو لة ذؤژمثری ميسری ارادا ـلـة ئ

بـؤی هةيـة کـة نـاوي     «دةکةوثتة دةرةوةی باسةکةمان. لة اليةکی تـرةوة  نيية و 

دا داندرابن، بةآلم هةروا باشـترة کـة    جةنگةی ذثکخرانی خولی پاشني ذؤژةکان لة

ــةوة بــؤ ذؤژگــاری  کــةوناران، بصــثني ســةر بــة ســةردةمی ئثرانــی  واتــة دةچن

ةکـان لـة   و. پثکهاتة و دميةنی هثنـدثک لـة نا  فةرمانذةوايةتيي هةخامةنشييةکان

دا بؤمان دةسـةملثنن کـة ذيشـةيان دةچثتـةوة بـؤ نثـو        زمانی پارسيي نثوةذاست

لـة پارسـيي   » گـاو «وثنـة وشـةی    کراونـةوة. بـؤ  نـوث  ناوةکانی ئثرانی کؤن و 

يـان  » شوگـائو «نثوةذاست، واتة پةهلةوی و فارسـی ئةمـذؤدا، دةچثتـةوة بـؤ     

ديکة لةسـةر دؤخـی بـةرکارة و    رانی کؤن، کة يةکةميان بکةر و ئةوی ی ئث»گاضام«

                                                            

دا  مان کـات هـة  ئةم ئيزةدة دوازدةيانة بؤ ناونانی مانگةکان دثنـة بـةرکار، بـةآلم لـة     « -١
  .۳۵هةمان، ژمارة » خاوةنی ناوی نادينني.
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لة ذؤژمثردا نشانةی دؤخی خؤيی » gōš«ی درثژيان تثداية. کةچی »a«کيان وهةردو

کورتـةوة. ذةنگـة موغـان     ی»a«ی ئثرانـی کؤنـة بـة    »گـائووش «يان سـةرباری  

لة زمانی » ريت«لةگةص  تيشتريياةی ـودةستووريان بؤ ذؤژمثردانابث و جثگؤذک داب

  ذةنگة هةر ئةم ذةوتةی پثوابث. دا پارسی

سةبارةت بة دةسپثکی شثوازی تازةی ناونانی ذؤژانی مانگةکان و  رشثضيچثگ

ناودثرکردنيان بة ناوی ئيزةدانـی پثشـنياری موغـان لـةبری ژمـاردنی سـاکاری       

ی ۴۴۱قبووص دةکا کة ساصي  »زادة تةقی«ذؤژةکان لة يةکةوة هةتا سی، پثشنيارةکةی 

کةم نيزيک بووة لة دةسپثکی ساصي بثهيزةکی. وةکوو دواتر  پ.ز. دةسپثک يان النی

بـةآلم   ؛زايني ی پثش۴۴۴-۴۴۷کةوتبثتة خولی  ) ذةنگة ئةم ساصة۵،۲دةگةينة سةری (

 ١ناکرث ئةم بؤچوونة زؤری پثداگری لةسةر بکرث و بة سةرةتای ساصـي بثهيزةکـی  

يـةکتر  » ۱۲.۴/۱۶«بندرث، چونکة لةگةص لثکدانةوةکانی بريکاريي ئـةم بةشـانةدا   دا

ناگرثتةوة. ذةنگة و تةنانةت وثشدةچث کة ئةم دياری کردن و سـةقامگري بوونـةی   

ــةکانی    ــة بةديهات ــی هــةرکام ل ــة ذث ــر ل ــازدة ســاص زووت ــة پ گاهــةنبارةکان ک

لةسـةر ئـةم   ثنـةر بـث   ) ذووی دابوو، خؤی دوايني بزو۳.۵شةووذؤژگةذانةوة (بذ: 

ساصة، بةآلم بـةکردةوة، ساصـي    ۱۱۶تثبينييانةی کة بوو بة هؤی دامةزرانی خولی 

بـةجث کـران. لثـرةوة     ی پ.ز. لةگةص يةکةمني زثدةمانگ کةوتؤتة بواری جـث ۳۸۷

تـةنيا وةختايـةک پاسـاو     کة گثرشثضيچ دةکـاری کـردووة،  » چاکسازی«زاراوةی 

ودةزگای  ان بؤ ناوی ئيزةدانی جثگای ذثزی دامة کة گؤذانی ژمارةی ذؤژةکودةدرثتة

 و  موغان، هةر لةم جةغزةدا بةدی بکةين، چون زؤر وثدةچث کة هةصوثسـتی نـةرم  

يش ذثگاکةی پتر خؤش کردبث. وثناچث ناوی ذؤژةکان بؤ يةکةم نيانی ئةردةشثری

دا برةوی بووبث، تةنانةت ئةگـةر   ةی خةصکهةميشة لةبری ژمارةيان لة نثو زؤرب

                                                            

ی پ.ز. يــان  ۴۴۱ئةم مثژوويةی کـة مـن پثشنيـاری دةکــةم سـاصــي   : «۶۰۳هةمان، ل  -١
 »دا. زايني هةر چؤنثک بث زةمانثکة له يةکةم دةيةی نيوةی دووهةمی سةدةی پثنجةمی پثش
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ذؤژةدا لـة چوارچثـوةی ژيـانی     ناوی يـةکثک لـةو ذؤژانـة لـة زجنـريةی سـی      

گومان کةلک وةرگريان لة ناوی ئيزةدان بؤ ذؤژان  دا ذةنگی دابثتةوة. بث هةمووانيش

  تايبةت بووة بة موغان و مووبةدان و مةکؤی خوثندةواران.

ژانی مانگ بة شثوةی ئةضثستايي، پةهلةوی و دا ناوی ذؤ۶ة ژمارلة خشتةی 

بةستراوة). ناوی يةزدانی  فارسيي نوث نووسراون (بؤ فارسييةکان پشت بة بريوونی

کةوتؤتة سةرةوةی هةموويان. پاشان سث جاری ديکةش لة  مةزن واتة ئةهوورامةزدا

ة (بـذ: ژمـارة   »پـةروةردگار «بة واتای  دا دةرکةوتؤتةوة کة»ووشؤدةس«ذوخساری 

دا بـة مةبةسـتی ناسـينةوةی سـث      ). لة زمـانی پةهلـةوی  ۶ی خشتةی ۲۳و  ۸،۱۵

کراوةتـة پثشـگری هـةر سـث     » دةی«و خؤپاراسنت لة هةصة، وشـةی  » دةسووشؤ«

، [دةی ذؤژ لـة  »دةی بـة ئـازةر  «  ئـادؤر، واتـة   -پـةد   -مانگةکة، بؤ وثنة: دةی 

ذؤژة و  ۱۴ية ناوی پةروةردگاری مانگ دةکاتة دوو قؤناخی [بةم شثوةئازةرذؤژدا]. 

ـ  ۱لة اليةکی ترةوة ئةهوورامةزدا (ژمـارة  ». ۸×۲+۷×۲«ذؤژة]،  ۱۶ يترا ـ)،لةگـةص م

دا  )، هةرکام دةکةونة سةرووی لةتثکي مانگ، کةچی لة نـاوي مانگـةکان  ۱۶(ژمارة 

پلةدا خؤی دةبينثتـةوة. بـؤ   وتةم لة حة دةکةوثتة پلةی دةهةم و ميترا »سووشؤ ده«

  زانياريي زياتر بذواننة ئةم خشتةيةی خوارةوة:

  

  ژمارةی ذؤژ  ژمارةی مانگ  ناوی ئةضثستايي
  نام فرةوةشی

  هيشته ضه شه ئه
  تاتؤاهائوورض
  تيشترييا

  ئةمثرةتاتؤ
  خشةسرةضةئريية

  ميترا
  ئاپام

  ئاسرؤ
  سووشؤ هد

   هضةنگهةضث مانانگه
  ؤئيشتئارماسپثنتايا 

۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  

۱۹  
۳  
۶  
۱۳  
۷  
۴  
۱۶  
۱۰  
۹  

۱،۸،۱۵،۲۳  
۲  
۵  
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 وةکوو بة درثژی باسی دةکةين، بؤمان دةردةکةوث کة خةصـکي ئثـران   -۱۹.۴

شـثوةيةکی شـياو   کاتثک تووشی ناوی هاوبةشی نثوان مانگ و ذؤژان دةبوون،بة 

ا دوويان گةلثک تايبةت و بايةخدارن، چونکة دةيانکردة جثژن. لة نثو ئةم جثژنانةد

دةصث، ذةنگـة نيشـانگةی بـارودؤخثکی ئةسـتثرةگةری بـن و       »ةدزا تةقی«وةکوو 

بگةذثنةوة سةر ئةو زةمانةی کة ناوي ذؤژان لة اليةن موغانةوة بوو بة باو، واتـة  

زادة کـة دةصـث    ی پ.ز. کراوة. گرميانةی تةقی۴۴۱ئةو چاکسازييةی کة گؤيا ساصي 

ثهرگان (ميسراکانا) بة گرينگترين جثژنی دوای نةورؤز داندراوة کة لـة سـةردةمی   م

دا ديوةتـةوة و تريگـان    بوونة باوی ئةم ذؤژمثرةدا خؤی لة شةوگةذانةوةی پاييزي

(تيشتريياکاناي ئةضثستايي) کةوتؤتة جةنگـةی هةصـگةذانةوةی هـاوينی، ذةنگـة     

ــهبؤچــوونثکي بةپارســةنگ و  ــث ئاقآلن ــة ؛ب ــةآلم ئ ــب ــا و دةرک ةوتانةی ـو هثم

ـ زاي  پثشی ۴۴۱ةتا ساصی ــاخناتةذوو هــثری کة دةيـئةستثرةناسی و ذؤژم ينی ــ

پث بسةملثنث، هةو نني و هةصةن. وای دادةنثني کة هةذةتی شةوگةذانةوةی پاييزي 

زؤر بةوردی وةکوو جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بةهاری شـوثين هةصـگريابث، ئةگـةر    

بؤمـان   وسـا  ئـه ينی، دوو ذؤژ زووتـر خـؤی نواندبث،  بثتوو هةصگةذانةوةی هـاو 

ی سـثپتامربی  ۲۱ی مـانگی ذةزبـةر =   ۱۶ :دةردةکةوث کة بةديهاتةکان ئـاوا بـوون  

ی)، بؤتة جةنگةی شةوگةذانةوةی پاييزی. جووليانی سثپتامربی (۲۶(گرثگؤری) = 

 ليانی)وةنی (جووی ژو۲۴ةنی (گرثگؤری) = وی ژو۱۹ی مانگی پووشپةذ = ۱۳هةروةها 

ذؤژة لـة ساصـي    ۴بؤتة دوو ذؤژ بةرلة هةذةتی هةصگةذانةوةی هاوينی بؤ خولثکی 

ذؤژی  ۱۰تا  ۷پةيوةندييةکی نيزيکی هةية لةگةص دا. ئةم خولة  زايني ی پثش۴۵۷-۴۵۴

ی ۴۴۱ی پ.ز. کة لةسةرةوة باسی کرا و دةبوو ببنة جثگرةوةی ساصی ۴۴۴- ۴۴۷خولی 

ز. دةگةذثتةوة سةر جثگؤذکةی ذثکـةوتی  ی پ.۴۴۴-۴۴۷زادة. لةبةروةی خولی  تةقی

ذؤژ  ۲ذؤژة، کة لة ذؤژمثردا بة  ۱۰تا  ۷دا، جياوازيي  ناذوون یگاهةنبارةکان لة ساص

ـ   هةصـگريانی   بـة هةصـةی تثـذوانني و شـوثن     ثذةنگ دةداتةوة، دةبث سـةبارةت ب
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کرانی جةنگـةی گاهـةنبارةکان لـةچاو     دا، چونکة دياری ئةستثران. لةگةص ئةمةش

ـ  هةذةتی ـ ؤيان ذوون و پتةوتـجةژنةکانی هاوينی و پاييزی خ ـ ر دةنـــ وثنن، ــ

  لةوان سةرترن.

  
  ذؤژانی پثنجينة

ئـةم  ذووی نـاوی   ، وثنةيان لة»گاسا«پثنجينةي دزراو، واتة ذؤژانی  -۲۰.۴

ــنج گاتــ  ــگري ةپث ــوارةوة هةص ــائيتی،   :وةتةوةای خ ــائيتی، ئووشتاض ئةهووناض

دا بــة قســةی  ئيتی. لةگــةص ئةمــةشؤســپثنتامينوو، ضؤهووخشةســرة و ضةهيشــت

کرانةکانيان جياوازيي زؤريان تثدابث، چونکة ئةو باسـی  دثروث ناـ، دةب١بريوونی

من «شةش دابی کؤنباوی زؤر جياواز دةکا و بة گوثي خوثنةرةوةی هةصدثنث و دةصث: 

ـ  دوو کةسيشـم چـون   وة و لـة ودا وةک يـةک نـةديت   ئةم ناوانةم لة دوو کتثب ةک ي

تايبـةتی  «پثنجينـةکان  ، ٣»دينکـةرت «بةگوثرةی کتثبی هةشـتةمی   ٢».نةبيستووة

  ».تةواوي ئيزةدان بوون

  دابةشيين ذؤژ
لـة  «کـراوة:  دا ئـاوای بـاس    شنی بؤندةهث۲۵ دابةشينی ذؤژ لة پاژی -۲۱.۴

کاتةکانی شةرعی  -واتة لة خاکةلثوةذا هةتا ذةزبةر  -دا  ةی حةوت مانگی هاوينوما

  و بريتني لة:» ذةپيسضني«ژدا پثنجن کة پثيان دةصثن: لة شةووذؤ

  بةيانی هةتا نيوةذؤ]. بةيانی . [بةری بةری هاضةن [هاضةنگا]،
                                                            

  ، وةرگثذدراوی فارسی.۶۹ئاسارولباقيية، ل -١
دا  لة کتثبـی خـؤی   کوذی شاهووية زادوويةی): «۷۰(هةمان ، ل  ثی نووسينی بريوونیبةپ -٢

هؤی جةژنةکانی ئـاوا دةربـذيوة: پثنجـةی ئةنووفتـة، پثنجـةی ئةندةرةنـدة، پثنجـةی        
يـارة نـاوي   کة هةموويان وشةی پثنجةيان لـث بؤتـة پثشـگر. وةکـوو د    .» ئةهجةستة و.. 

ی پةهلةوی وةرگريابث »پةجنةک«يان پثوةية و دةبث لة واژةی »فؤجنة«گاساکان هةموويان 
  و چةند جثگای ديکةدا ئاماژةی پثکراوة. ۳کة لة دينکةرتی 

3-Ed. Madan,pp.683f. cited afrer Nyberg. Texte.pp.8/9. 
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  ينگا]،نثوةذؤ. [نثوةذؤ هةتا ئثوارة].ـذةپيسضني [ذةپيسض

  ينگا]، ئثوارة. [ئثوارة هةتا تاوپةذين].يةروزةورين [ئيةزةووئ

ــرين [ئيبيائ ــاشبيياسرووس ــرينگا]، پ ــةنگووتنی  سرووس ــةذين و ئ تاوپ

  ئةستثران [هةتا نيوةشةو].

  بةيانی. شهينگا]، نيوةشةو هةتا بةریووشهني [ئووئ

 بةيانـةوة تـا ئثـوارة    ئةم کاتانة دةبنةوة چوار، چونکة لة بـةری زستانان 

نـاوی  ».و ئةوانی ديکةش هةر لـة شـوثين خؤيـان جـثگرين    » هاضةنگا«دةصثن  پثی

دا بـريتني لـة: هـاوةنی،    ۷-۳، بذگةی ۱ای پاژی ئةضثستاييی ئةم کاتانة لة يةسن

شهني. وةکوو ديـارة  وورينة،ئوويسرووسرمية (ئايبيگية) و ئيةزةووذةپيسضينة، ئ

بـة سـةر ناوةکـانی ئةضثسـتايي نـةهثناوة و       دةقی پةهلةوی [گؤذانثکي ئـةتؤی] 

  پاراستوونی. 

  پثنجينةکان: يادگاری ساصي مانگيي دينی
 دينکةرد (دينکةرت) واديارة دينـی زةردةشـتی   گةيةکی کتثيبذبةپثی ب -۲۲.۴

هثشتا شوثنةواری ساصي مانگی پثوةماوة و تةواو لثـی دانةماصـدراوة، ئةگـةرچی    

بةشانی ساصی نةگؤذی  و لة کوث توانيويةتی شانذوون نيية کة ساصثکي ئةوتؤ کةی 

ورتثک ناودثرة، ومشووهةتاوی (بثهيزةکی) بذوا، ئةو ساصةی کة لة دينکةرددا بة ئ

ناوی » يکةکذؤچ ضيهثچ« دةکرث، هةروةها بةواتة ساصثک کة پثوان و ژماردنی تثدا 

) بة زثـدةذؤژ و زثـدةمانگی ساصـي پـذی لثکداوةتـةوة،      ۴۸درکاوة کة نيبثرگ (ل 

ـ ـة زيـان بـةکيـئةگةرچی پثنجينة يان ئةندةرگا هيچ پةيوةنديي ـ ـاد و پ ی ـذ کردن

  ساصةوة نةبووة.

پثـنج   ،ةم دةقة هةر مـانگثکی مـانگی بـةگوثرةی دابةشـينی دينـی     بةپثی ئ

گـوتراوة   خؤ بوون. يةکيان پثیبةتثدا بوو کة سثيان خاوةنی ناوی سةرة ١پةجنةکی

                                                            

1-See p. 777,n.2.Nyberg renders panjak with "Fűnfwoche". 
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کة يةکةم ذؤژی مانـگ دةبـوو بـة سـةرةتای و لـة پثنجـةمني ذؤژ        ١» ئةندةرماه«

تـا پازدةهـةم).    ناودثرة (ذؤژی يازدةهـةم  ٢» پوورماه«تر بة  دادةکووژا. پثنجةکةی

يةکـةم تـا    وکة دةبوو بة ذؤژی بيسـت   ٣»تةسپضيشة«ئةوةی ئاخری پثی گوتراوة 

  پثنجةم. بةم سث پثنجينةيان دةگوتن پثنجينةکانی پريؤز. و بيست

. » پادئةنـدةرماه «دووهةمني ليزگةی پثنجينةکان بريتني لة پـةتريةک يـان   

ةم تـا بيسـتةم و دواهـةمني    ، ذؤژی شازدةه» پادپوورماه«ذؤژی شةشةم تا دةهةم؛ 

شةشةم تا سثهةم ذؤژ کة سةرلةنوث مانگ  و ، ذؤژی بيست»تةسپپادضيشة«دةبثتة 

وةستان سـث قؤناخةکـة و ئـةوانی سـةر بـةوان       دةست پثدةکاتةوة. ئةم ذةوتة بث

  يان پثوةلکاوة].»پاد«دةبذث، واتة پثنجينةکانی سةرةکی و دژةکانيان [کة پثشگری 

ـ   ئةم ذةوتـة تـةنيا  ذوون و ئاشکراية کة  ذؤژةدا پةيـذةو   ۳۰ة مانگـةکانی  ل

کراوة، بة واتايةکی تر تةنيا بؤ ساصي ناذوون بذشتی بووة، نةک بؤ مانگی مانگی 

بةآلم دةقةکة ئةوةندة ذوونة کة هةر  ؛ ذؤژ و نيو ۲۹ناوةندی دةبثتة  کة بة ماوةی مام

ی بةصگةی پتر، دةبث يةکی پثچةوانة دةباتةوة پاش. لةبةر نةبوونةچةشنة لثکدانةو

  کردنةوة لةم بذگة سةيرة تثپةذين. بةبث شی
  

  جةژنةکانی دينی و گاهةنبارةکان
کردنةوة و لثکدانةوةی  بة شثوةيةکی دوورودرثژ کةوتؤتة شی بريوونی - ۲۳.۴

ی لة هةمووو  ٢دا»قانوونی مةسعوودي«و  ١»ةيئاساروباقي« و لة انیرجةژنةکانی ئث
                                                            

1-Avestan antarəmāh, "divinity of the New Moon", see C.Bartholomae. 
Altiranisches Wőrterbuch (Strasburg, 1904), column 134. In Birūni’s list of 
festivals (see IV.23) The epagomenae are called āndarmah. 
2-Av- Pərərnō.māh "divinity of the Full (Moon", Bartholomae, col, 895. 
3-Transliteration of Av. Višaptaθa "divinity of the seventh day meaning 
inserted after each neomenia and plenilune" Bartholomae, col, 1472, The 
meaning of this explanation seems veiled. 

 .۲۱۹-۱۹۹؛ وةرگثذدراوی ل ۲۳۳-۲۱۵، ل ۹ئاسارولباقيية،  -١
  .۲۶۶-۲۵۸، ل ۱۱ی ک.) بـةشی ۱۳۷۴ی ز./۱۹۵۴(حـةيدةراباد، دةکـةن،  ۱قـانـوونـی مةسعـوودی،  -٢
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نيشان دراوة، شةش گاهةنبارةکان » ۱۳. ۳«ا وةکوو لةم پاژةدا د پةذة داون. لة ذاستی

لةگةص جةژنةکانی دينيی زةردةشيت جياوازن،بةآلم بريوونی لثکيهةصناواردوون. لة 

سةردةمي ئةودا، تايبةمتةنديي تةواو ئةستثرةناسانة بؤ ماوةيةکی درثژ لة بريان 

ی ئةوان نةخراوةتةذوو. ديسانيش يک بة واتای سةرةکچووبوونةوة و هيچ ئاماژةية

سةرلةنوث لثرةدا دةخيةينةوة ياد کة گاهةنبارةکان و جةژنةکان پتر لة ماوةيةکی 

کؤتـايي لـة    ). ئةوةی دةکةوتـة ۵.۴پثنج ذؤژةيان درثژة کثشاوة (بذواننة بنةبانی 

، جةژنةکان »یقانوونی مةسعوود«. بةپثی دةقی کتثبی دةندراهةمووان بة گرينگتر دا

  بريتني لة:

  ی فةروةردين [خاکةلثوة]: نةورؤزی مريی (جةژنی ساصي نوث).۱

  يش ناودثر بووة.»نةورؤزی تايبةت«ی فةروةردين نةورؤزی گةورة کة بة ۶

  ی فةروةردين: سةرةتای ويرةوير (واتة ويرةويری ديين).۱۶

  ١(جةژنی ذؤژی فةروةردين). *ی فةروةردين: فةروةردينگان۱۹

  *ؤرديبةهثشت: [بانةمةذ]: ئؤرديبةهثشتگان.ی ئ۳

  ٢.شهثمة)تيئؤرديبةهثشت: يةکةم ذؤژی گاهةنباری سثهةم (پةيی ۲۶

  ی ئؤرديبةهثشت: دوايني ذؤژی گاهةنباری سثهةم.۳۰

  *ردادگان.ؤ[جؤزةردان]: خ ردادؤی خ۶

  رداد: يةکةم ذؤژی گاهةنباری چوارةم (ئةياسرمثة).ؤی خ۲۶

  گاهةنباری چوارةم.رداد: دوايني ذؤژی ؤی خ۳۰

ـ  ۶ ـ ـة ئـی تري [پووشپةذ]: جةژنی لةيلووپةذ (کة تـةنيا ل اقييةدا ـاسارولب

  باسی کراوة).

                                                            

جثژنی مانگةکان، فةروةردينگان، ئؤرديبةهثشتگان، خؤردادگان و هتد کة بـة ئةسـتثرة    -١
  دا کراونة جثژن کة ناوی ذؤژ و مانگ يةک بوون. نيشانة کراون، لة ذؤژثک

قــانووين «دا دثنــث؛ لــة »ئاســارولباقيية«نــاوی گاهــةنبارةکان تــةنيا لــة  بريوونــی -٢
 دا تةنيا ژمارةی گاهةنبارةکان تؤمار کراون.»مةسعوودی
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  . جةژنی وسصي دينی.*ی تري: تريگان۱۵

  *ردادگان.ؤ]: مگةالوثژرداد [ؤی م۷

ـ  ۴ ـ ـی شةهريوةر [خرمانان]: شةهريوةرگان (ئازةرجـةژن) ک ـ ـة ب ای ـة وات

  جةژنی ئاگرة.

  کةم ذؤژی گاهةنباری پثنجةم (ميديارمثة).ی شةهريوةر: ية۱۶

  ی شةهريوةر: دوايني ذؤژی گاهةنباری پثنجةم.۲۰

  *[ذةزبةر]: مثهرةگان. ی مثهر۱۶

  ذؤژ (ذؤژی شادی ) واتة مثهرةگانی گةورة. : ذامی مثهر۲۰

  *ی ئابان [خةزةصوةر]: ئابانگان.۱۰

  ).= فةروةرديگان(فةروةردينگان يةکةم ذؤژی فةروةردجيان ی ئابان:۲۶

  : يةکةم ذؤژی گاهةنباری شةشةم (هةمسپةمتةدمثة) = (پثنجة). ی ئةندةرماه۱

  : دوايني ذؤژی فةروةردينگان و گاهةنباری شةشةم. ی ئةندةرماه۵

  ی ئازةر [سةرماوةز]: بةهارجةژن، جةژنی بةهار.۱

  *ی ئازةر: ئازةرجةژن.۹

ذؤژيـش   بـة نـةوةد   ذؤژ؟) کة ؤژ (خوذذةم: جةژنی خورةذ]ی [بةفرانبارثی د۱

  ١ناودثرة.

  *: يةکةم جةژنی دةی.دثیی ۸

  : يةکةم ذؤژی يةکةم گاهةنبار (ميديؤزةرمثة).دثیی ۱۱

  ١: سةيرسةوا.دثیی ۱۴

  : بةنتيگان (؟).دثیی ۱۵

  : شةوی گاو کيل (؟).دثیی ۱۷

                                                            

 ذؤژة بث کة هةتا نةورؤز ماوة (نةوةدذؤژ). ۹۰ذةنگة مةبةست لةو  -١

  واتة خولی يةکسان بث. sair-I sawaذةنگة  -١
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  *.دثی: جةژنی سثهةمی دثیی ۲۳

  *ی بةمهةن [ذثبةندان]: بةمهةنگان.۲

  ١بةمهةن: بةرسةدةق.ی ۵

  ی بةمهةن: شةوی سةدةق.۱۰

  ديتراوة). ، (لة ئيسفةهان٢(ئافةرجيان) گان رينه ئافهی بةمهةن: ۳۰

  ٣العاريب [نوشتةی دةمبةستی دووپشکان]. : رقاعسفةند [ذةشةمة]ثی ئ۵

  : يةکةم ذؤژی گاهةنباری دووهةم (ميديؤشثمة).ئثسفةندی ۱۱

  ني ذؤژی گاهةنباری دووهةم.: دوايئثسفةندی ۱۵

  
جةژنةکانی فةروةردجيان (فةروةردينگان)؛ نووسرانی نوشتةی 

  دةمبةستی دووپشکان
دا ، زؤر بة گرينگةوة » قانوونی مةسعوودی«ی ۲۶۴لة الپةذة  بريوونی -۲۴.۴

 باسی فةروةردجيان (فةروةردينگان) دةکا و بة يةکثک لة بةرزترين و ذيشةدارترين

وگؤصـی پثنجينـةکان    ييانی دةزانث. چونکة ئةم بذگةية باسی گرثجةژنةکانی ئثران

  دةکا، من لثرةدا هةمووی دةخةمة بةرچاوان:
  

وخؤراکيـان   فةروةردجيان خولثکي پثنج ذؤژةية کـة تثيـدا خـورد   «

باربووی ذووحی مردووةکانی خؤيان دةکرد، چونکة ئةم پثنج ذؤژة 

. ئـةم پثنجـة   وی) عنـه  (مـه  ار و ئاکـاری مينـاکی  تايبةت بوو بة ک

بـةآلم ديسـانيش کاتثـک لـة      ؛دةکةونة کلکةی مـانگی خةزةصـوةر  
                                                            

  اريکی بث.ذةنگة پورسةدف ، واتة پذ لة ت -١
  ».ئابريزگان«دا نووسراوة »قانوونی مةسعوودی«لة  -٢
ی ۳۵۵نووســينی کوتةکاغــةز يــا نوشــتة بــؤ دةمبةســتی دووپشــکان. بــةپثی الپــةذة  -٣

، جادووبـازان لـةم ذؤژةدا دژی چـوزةی پثـوةدانی     وةرگثذدراوی ئاسارولباقييةی بريوونی
  دةنووسن و بة ديواری ماآلنييةوة هةصدةواسن.دووپشکان وةخؤ دةکةون و نوشتةی ئاوا 
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لثـرةدا   کـة  -پثنجـة   دا تــگی دوای زةردةشـدةمانـتةم زثــةشـه

دةگـوترث پثنجـةی دزراوة، بةپثچةوانـةی سـةرةوة کـة بـة        پثی

ةوث ـلکةی مانگی خةزةصوةر و لکةوتة ک - ناودثر کراوة  ئةندةرماه

ةی داکوتا و پثکـةوة حيسـاب کـران، نـاکؤکی سـةری هةصـدا.       ـبن

داخوا وا باشترة فـةروةردجيان يـان    هةراکةش لةسةر ئةمة بوو کة

پثنجة بکةونة کلکةی مانگی خةزةصوةر يـان نـا هـةتا بتوانـث بـؤ      

دينةکةيان بايةخی هةبث. لةوی بةوالوة بة مةبةستی دصـنيا بـوون   

ـ    هةر ـ ةروةردجيان بـدووکيان پثکـةوة کردنـة جثـژن و ف وو بـة  ــ

  ».ذؤژة ۱۰جثژنثکی 

دا نووســراوة، ذؤژی پثنجــةمی »قــانووين مةســعوودي«ی ۲۶۶لــة الپــةذة 

ارمةز کــة لــة ذابــردوودا ذؤژی جثژنــی ژنــان بــوو، ئثســتا بــة ذؤژی  ئثســفةند

ـ ناودثرة. چونکة هةذةمةی خةصک لـةم ذؤژةدا وةدوای  » نوشتةنووسني« ينی نووس

نوشتة و جادوو دةکةون و جةماوةری ذةمةکی دةنکة مثوژ و هةنار پثکةوة دةکوتن و 

دةصثن دةبثتة گةزندةکوژثک کة ناهثصث جذوجانةوةر پيانةوة بدا، بةتايبةتی ذثـی  

ـ دا دةص»ئاسارولباقيية«ی ۲۹۹لة الپةذة  بريوونی». ةنثــان دةتــشکــدووپ ث: ــ

ييةوة هةتا جةنگةی خؤرهةآلتن ئةم جادووانة لةسةر کاغـةزی  لة کازيوةی بةيان«

ی نئةم مةبةستة زؤر وثدةچث کة ئاماژةيةک بث بؤ ئةنگووت» .چوار گؤشة دةنووسن

کؤئةستثرةی دووپشک (دصةدووپشکة) بةرلة تاوهةآلت. بة لثکدانةوةيـةکی سـاکار   

دا،  زايني پثش ی۱۰۰لة ساصي » دصةدووپشکة«ذوون دةبثتةوة کة ئةنگووتنی هةتاويي 

  ارمةز.ئثسفةندکةوتؤتة ذؤژی يةکةمی 
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ذؤژمثری ئةضثستاييي  بةگوثرةیبةشی پثنجةم: ذثکةوتةکانی ساص 
  پاشني

شةش ، جياوازيي نثوان ذؤژانی ۱۹-۱۳، پاژی ۳بةپثی نثوةرؤکی بةشی  .۱.۵

و  ۷-۲، پـاژةی  ۳لـة ئافةرينـةگانی بةشـی     گاهةنبارةکامنان بـؤ دةرکـةوت کـة   

دا باسيان کراوة. ئثمة بؤمان ذوون بؤوة گاهةنبارةکان کة  ييةی بريوونیئاسارولباق

کةوتوونة ذيزی ئةوانةوة، لة ذثی ئةنگووتن و  ينيشهةصگةذانةوةی زستانی و هاو

وشـان، لـة   ةرةی ذووناک کة پاش زةردةپـةذ دةدر تثئاوابوونی کؤمةصثک وردةئةس

، جةنگةيان ديـاری  شيدجةم زايني، لة بانووی تةختی پثشکلکةی سةدةی شةشةمی 

بوونی تاوپةذين کـراوة، واتـة بةپثچةوانـةی     دةکرا. لةبةروةی ئاماژة بة هاوکات

دا، ناکرث هـةر   ة ئاسؤی خؤرنشنيلئةنگووتنی ئةستثرة لة جةنگةی داهاتنی شةو 

دا،  مـاوةی سـةدان سـاص    جةمشيد وةبةرچاو بگريث، چونکـة لـة   تةنيا بؤ تةختی

ةوةی بةرةوپثشــی جةنگــةی شــةووذؤژگةذانةوةکان، حيســاب دةکــران. جووآلنــ

جةمشـيد وةک پايتـةختی    [پسپؤذان] ناچار بوون تةنانةت پـاش ئـةوةی تـةختی   

نةمابوو، ديسـانيش ئـةو خـاص و نيشـانانةی ذثکةوتـةکانی       ئيمپراتؤريي ئثران

  هةتاوی وةبةرچاو بگرن.

ی پ.ز. ۵۰۳بارةت بة دةسپثکی ساصـي  بوونةوةی زياتر سة بة مةبةستی ذوون

ـ ـدةذوانينة ئةژماردنی گاهةنبارةکان، بة شثوازی خ ـ ـل N. «۳و  ۲ةی ـشت رةدا ـث

  ».کورتةنيشانةي نةورؤزة
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ذؤژمثری   گاهةنبار
  گرثگؤری

ئةضثستاييی   جوولياين
  پاشني

ذؤژانی 
  تثپةذيو

 تئاوابوونی هاوکا
  لةگةص زةردةپةذ

N  

I 

  

II 

  

  

  

III 

  

IV 

  

V  

  

  

VI 

  مارس ی۲۱
  ی ئاوريل۲۰
  
  ةنوی ژو۱۹
  
  
  
  ی سثپتامرب۲
  
  ی ئوکتؤبر۲
  
  ی دثسامرب۲۱
  
  
  ی مارس۶

۲۷  
۲۶  
  
۲۵  
  
  
  
۸  
  
۸  
  
۲۷  
  
  
۱۲  

  ی فةروةردين۱
  ئؤرديبةهثشت ی۱
  
  ی تري۱
  
  
  
  ی شةهريوةر۱۶
  
  ی مثهر۱۶
  
  ی دثی۶
  
  
  سفةندثی ئ۲۱

  ــ
  ۶لة  ۴۵
  
  ۱لة  ۶
  
  
  

  ۲لة  ۷۵
  
  ۳لة  ۳۰
  
  ۴لة  ۸۰
  
  

  ۵ لة ۷۵

a ) کةنيشکةab-sin(  
a  ــةرازوو تـــــــــــ
)zi.ba.ni.tum(  
p  کةوانــــــدار(دوايني

  ).PA.Bil.SAGئةستثرة 
  
  
B  ) ــپةزلة  Ikuئةســ

  ئةستثرةی فرة)
a ) تريانگولیAPIN(  

a+ ) کاوذhun.gá(  
B+a   دوومجکة (کاسـتؤر و

ــووکس  پؤلـــــــــــــ
)mas.tab.ba.gal.gal(  

B  شــــثر، کلکةشــــثر
)ur.gu.la.last star(  

  

ئةم ذؤژ و ذثکةوتة ذةسةنانة کة بؤ يةکةم چوار ساصي ذؤژمثـری تـازة    -۲.۵

و  ١»ئافةرينةگان«پشتيان پث دةبةسترث، دةبث لةگةص ئةوانةی لة  پ.ز)ی ۵۰۳-۵۰۰(

ا دةيبينن، ددا تؤمار کراون، بةراورد بکرثن. وةکوو لةم خشتةيةي بةرةوة»بريوونی«

دا لـة ذووی   گاهةنبارةکان لة نثـو ساصـي خارةزمييـةکان   دا هةذةتی »D«لة ذيزی 

. ئةم تؤزة مةبةستة ذاستةقينةية دةريدةخا کة ذثکةوتی ٢يةوة زياد کراون»بريوونی«

). لثرةوة Aذؤژ کةوتوونة پثش جثگای سةرةکيي خؤيان B (۱۴ )ئافةرينةگان (ذيزی 
                                                            

دا، بةو شثوةيةی کة ئةمـذؤ گةيشـتوونة دةستــی     يش»ئافةرينةگان«تةنانةت لة دةقی  -١
ئثمة و ذةنگة سةبارةت بة خولةکانی دواتـر بـن، ذثکةوتـة تؤمـار کراوةکـان، ذثکـةوتی       

 ).۱۴۰۳ذةسةنن (بةراوردی بکةن لةگةص 

2-"Chronology", pp.237f (transl - 225): cf taqizadeh op. cit . p. 609. 
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نيزيکةی نيـوةی   ساص يان ۵۶=۱۴/۴ئةوان بريتيية لة ذوون دةبثتةوة کة بارودؤخی 

ی پ.ز. ۴۴۷- ۴۴۴خولثکی پذ دوای خولی چوار ساصةی سةرةکی، واتة مةودای ساآلنی 

  .١)۱۹-۱۸، ۴(بذ: پاژی 

  
  گاهةنبار

  
A 

  ی پ.ز۵۰۳مثژووی 
B 

ــژووی  مثــــــ
  (ئافةرينةگان)

C 
  مثژووی (بريوونی)

D 
ــژووی  مثــــــ

  خارةزمييةکان
I 
  
  
II 
  

III 
  
  

IV 
  

V 
  

VI 

  ی ئؤرديبةهثشت۱
  (مانگی دووهةم)

  
  ی تري۱

  (مانگی چوارةم)
  ی شةهريوةر۱۶

  (مانگی شةشةم)
  
  ی مثهر۱۶

  (مانگی حةوتةم)
  ثیی د۶

  (مانگی دةهةم)
  سفةندثی ئ۲۱

  (مانگی دوازدةهةم)

  رديبةهثشتؤئي ۱۵
  
  
  ی تري۱۵
  
  ةهريوةرشی ۳۰
  
  
  ی مثهر۳۰
  
  ثیی د۲۰
  

  نکاپثنجينة
  سفةند)ث(دوای ئ

  ثیی د۱۵
  (مانگی دةهةم)

  
  سفةندثی ئ۱۵

  (مانگی دوازدةم)
  ؤرديبةهثشتئ ی۳۰

  (مانگی دووهةم)
  
  ردادؤی خ۳۰

  (مانگی سثهةم)
  ی شةهريوةر۲۰

  (مانگی شةشةم)
  ی ذؤژةی پثنجينة۵

  (دوای ئابان)

ی مــــــانگی ۱۵
  ثنجةمپ
  
ی مــــــانگی ۱۵

  حةوتةم
  ی مانگی دةهةم۱
  
  
ی مـــــــانگی ۱

  يازدةهةم
  مانگي يةکةمی ۱۱
  
ی مـــــــانگی ۱

  چوارةم

ساص گؤذانيان بة سةر بة درثژاييی سةدان » ئافةرينةگان«ذؤژ و ذثکةوتةکانی 

پثکرا. ئـةم ذثکةوتانـة لـة ساصـی      نةهات و هةتا باشيان ذةنگدايةوة، هةر کاريان

 دا بة هةر زثدةمانگثکی نوث، مانگثک وةپثش دةکـةوتن، بـةآلم تـةنيا لـة     ناذوون

دا بـارودؤخی ذةسـةنی ئةسـتثرةييي خؤيـان نيشـان دةدا:       نيوةی هـةر خولثـک  

                                                            

بؤ زانياريي زياتر دةربارةی هةوص و تثکؤشانةکانی بـةرايي بـة مةبةسـتی دؤزينـةوةی زةمـانی       -١
  دةسپثک و کارپثکرانی ذؤژمثری ئةضثسـتايـيـي پاشـيـن، ئةم بةرهـةمـانـةتـان پث دةناسثنم:

J.Marquart, Untersuchungen zur Geschichte von Eran II (Leipzig, 1905); in 
Dr.Modi Memorial volume (Bombay, 1930), pp. 709-765 B. 

 ، تاران»دا کؤن ساصنامة لة ئثرانی«زادة:  هةروةها بذواننة ئةم بةرهةمة گرينگةی سةيد حةسةن تةقی
؛ هةروابثتـةوة لـة   ۱۹۳۸دا ، لةنـدةن،  »وناراذؤژمثرةکانی ئثرانی کة«زادة لة  ی هةتاوی . تةقی۱۳۱۵

دا چؤتـةوة و    دا،بـة بؤچوونـةکانی خـؤی   »بـة ذؤژمثرةکـانی ئثرانـی کـةونارا     پثداچوونةوةيةک«
  .وسووکيي تثدا کردوون سةنگ



  ذؤژمثرةکانی ئثرانی کةضنار/  ۱۰۳۸
 

ی ز.). ئةوان دوای زثـدةمانگی  ۴۸۰و  ۱۸،۱۳۴،۲۵۰،۳۶۶ی پ.ز. لةگةص ۳۳۱،۲۱۵،۹۹(

مانگ  ۸) کةوتنة ۱۴-۴،۱۳ی زايينی و چةند ساص پثشتردا (بذ: ۴۲۵هةشتةم لة ساصي 

؛ )Cتؤماری کردوون (بذ: ذيزی  ونیکة بريوذثکةوتانةدا لةنگةريان گرت  و ئةمدواتر 

بةآلم ديسانيش هةر لةم ذؤژگارةدا، جياوازيي نثوان ماوةی ساصی هةتاوی و ساصی 

ـ  –ة دثتـةوة  ـاصـس ۱۱۶کة لةگةص خولی  -ئةستثرةيي ـ   اصـئ ـ ؤوگ ی ـذثکي بةرهةست

دا  يينیی زا۴۸۰هثنا، بة چةشنثک کة گاهةنباری پثنجةم (ميديارمثة) لة ساصی يبةد

  ١ی ژانويية.۴ذؤژ دوای هةذةتی هةصگةذانةوةی زستانی، کةوتة  ۱۵

ـ  -۳.۵ ةوةی نةنباری سـةرةکی، واتـة هـةذةتی هةصـگةذا    ـذثکةوتی دوو گاه

  دا باسيان کراوة: يش»بؤندةهثشن«ی ۲۵هاوينی و زستانی لة بةشی 

مانگی  ٢ی»خوةر«وة کة دةکةوثتة ذؤژی »ميديؤشثمة«لة جثژنی «

يزةکی تا جثژنی ميديارمثة کة دةکةوثتـة ذؤژی  تريی ساصي بثه

مانگی ساصي بثهيزةکی، ذؤژ قوصـة دةبثتـةوة و    دثی٣ی»وةهرام«

شةو قوصـة  » ميديؤشثمة«وة تا »ميديارمثة« شةو درثژ دةبث. لة

  .»٤دةبثتة و ذؤژ درثژ دةبث

ــة    ــتانی ک ــگةذانةوةی زس ــةوتی هةص ــرةدا ذثک ــیی ۲۰لث ــة دث ــة مانگ ، ل

ی تري ، ۱۱اية، بةآلم جةنگةی هةصگةذانةوةی هاوينی، واتة يش هةرو»ئافةرينةگان«

ـ ذؤژ زووترة ل ۴ی تريدا ، کة ۱۳ة لة »تريگان«ذؤژ بةرلة جثژنی  ۲ذاست  ی ۱۵ة ــ

ببةسترث. ئةوةی ذاسيت بث چونکة  ی پ.ز. پشتی پث۴۶۰-۴۳۶ذةنگة بؤ خولی تري و 

                                                            
 دا، ذؤژمثری گـرثـگؤری ذؤژثـک لـة پثشةوةی جووليانی بووة. لة سةدةکانی چوارةم و پثنجةم -١

 ].، خضةر [خؤر۱۱ژمارة  -٢

 ، بارام ، بةهرام.۲۰ژمارة  -٣

. لة بذگةی دواتردا نووسراوة کة درثژترين ذؤژی هـاوين يةکسـانة   ۱۱-۱۰بةپثي نيبثرگ، دةق، ل  -٤
لةگةص دوو ذؤژی زستان و درثژترين شـةوی زسـتان، بةرامبـةرة لةگـةص دوو شـةوی هـاوين. ئـةم        

يـان ناوچةيـةکی بـاکووری     (پـاريس پلة بگرثتـةوة   ۴۹اناييی جوغرافياييی ـة پـآلندنة ذةنگـةبـق
  ).دةريای خةزةر
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سةختة هةصـةی  بؤ مثهری لث شثوابث و  دثیذثی تثناچث کة نووسةرةوةيةک ذؤژي 

 ی تري، ذوودانـی ۱۱کردبث، کةواية دةبث ئةم ئةگةره وةبةرچاو بگرين کة ذثکةوتی 

ــة   ــةذوو ک ــاوينی خبات ــگةذانةوةيةکی ه ــةکانی  ۱۶هةص ــةوةی ذثکةوت ســاص بةرل

ذؤژ و ذثکةوتـةکانی   ئافةرينةگان تؤمار بکرثن، ذووی داوة.لةبـةروةی بريوونـی  

ـ Dذ: ذيزی ــردوون (بــةکــؤمار نـــخارةزمی ت شتةی پثشـوو) پرسـةکة   ـ، خ

  هةروا دةمثنثتةوة.

ذؤژ پـاش   ۹مانـگ يـان    گاهةنباری يةکةم و دووهةمی خارةزمی ذاست سـث 

ذثکةوتةکانی تؤمارکراوی ئافةرينـةگان دادثـن، بـةآلم گاهـةنبارةکانی سـثهةم و      

بؤية بووبث وگؤذة ذةنگة  ذؤژن. ئةم ئاص ۹۱چوارةم و شةشةم تؤزثک جياوازن، واتة 

ويستوويانة گاهةنبارةکان لةگةص يةکةم ذؤژی مانگةکان يةک بن، نةک بکةونة  کة

دثتـة بـةرچاو. ذؤژمثـری     بةذوونیمانگی پثشوو. ئاوا هةموو شتثک  یدوايني ذؤژ

پاش زثدةمانگی سثهةم تازة کاری پثنةکراوة و ئةوانـةی   بثهيزةکيي خارةزمييةکان

هثناونی، دةوروبةری ناوةندی خولی سثهةمی تثـدا تؤمـار کـردووة کـة      بريوونی

  ). ۲.۵ ی پ.ز. (بذ۱۰۰دةبثتة ساصي 

پثنجةم خاصثکی دةگمـةنی تثدايـة کـة    ديسانيش گاهةنباری  سةرةذای ئةمة

، ۹۱يان  ۹۰زستانی. ئةم گاهةنبارة ناکةوثتة ذؤژانی دةبثتة هةذةتی هةصگةذانةوةی 

دةکةوثتـة ذؤژی يازدةهـةمی   » ئافةرينـةگان «ذؤژ پاش ذثکةوتی  ۸۶ا بةصکوو تةني

ئةمــة دةريــدةخا کــة جثگــای ســةرةکيي گاهــةنباری پثنجــةمی مــانگی يةکــةم. 

(بةفرانبار) واتة چوار ذؤژ زووتر لةو ذثکةوتةية کة لة دثیی ۱۶بؤتة  خارةزمييةکان

، ئةم ذثکةوتةش لةگةص ئةو هةذةتةی کة ثیدی ۲۰دا تؤمار کراوة، يانی  ئافةرينةگان

هاوينی تةواو ی تري (پووشپةذ) بؤ هةصگةذانةوةی ۱۱بؤندةهثشن باسی دةکا، يانی 

ـ ـةوة. کـک دثتـذث سـاص بةرلـة    ۱۶کـة   ة بـةناچاری دةگةينـة ئـةم ئاکامـة    ـةواي

ئافةرينـةگان، دوو   بـةگوثرةی کرانی شـةش گاهةنبارةکـة    هةصگرتن و بةدی شوثن
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سةرةکي، واتة گاهةنباری هةصگةذانةوةی هاوينی و زستانی بة جوث لة گاهةنباری 

دا بةدی کراون؛ بة واتايةکی تر لة سـةرةتای سـاآلنی    زايني ی پثش۴۶۰-۴۶۳ساآلنی 

  ی.پ.ز) ۴۲۴ - ۴۶۴دا ( ةمـةکـری يـثـحکوومةتی ئةردةش

ئةمةگـداری   دا سةبارةت بة تثذوانينثکی گرينگ خؤمـان بـة   لة کؤتايي -۴.۵

ـ ـساصـي ج  پثی وايةئةو  ١زادة دةزانني کة پثويستی بة باس و لثدوانة. تةقی ی ـةالل

) کة جةنگةی ذؤژگةذانةوةی بـةهاری و لـة مـانگی خاکـةلثوةدا دةسـتی      ۱۷.۴(بذ: 

 پثکردووة، هثشتاش لة هثندثک ناوچةی گوندنشـني و گـةلثک مةصـبةندی ئثـران    

و پارثزگای يةزد کاری پثدةکرث و ناوة  ، جووشگان، مةمية، نةتةنزوةکوو کاشان

هةر لةسةر ماوة. لة تةواوی ئةم شوثنانة پثنجينة يان ئةندةرگا  کؤنةکانی خؤيان

بةآلم  ؛ذؤژ) دوابةدوای مانگی دوازدةهةم دث کة ذةشةمةية ۶ذؤژ يان لة ساصي پذدا  ۵(

ـ دثکی ناوچةی نةتةنز، وةکـوو ئةبيا نة لة چةند گوزؤريش سةيرة ک ،  ، بـةرةز ةن

رثتة سةر مانگی يازدةهـةم  ــدةخ» ئةندةرگا«و هتد، پثنجينة يان  ، هةجنةنچيمة

  ٢ذثبةندانة. کة

مـانی  زادة کة ئـةم دابـة بـة نيشـانةی      من سةرةذای دووصی و گومانی تةقی

پثم واية کة ذؤژمثری  ودوو بث سث، دا زثدةمانگی ناذةمسي دةزانث لة بةشثکي ئثران

ئةضثستاييی پاشني لةم بابةتة دةگةمةنةدا هةتا يازدةهةم خولی زثدةمانگ، واتة تا 

بةآلم هيچ بةصگةيةک  ؛)۵ی زايينی کاری پثکراوة (بذواننة خشتةی ژمارة ۷۷۳ساصی 

ساص زووتر کوثر  ۳۵۰نيية کة ئةم ذؤژمثرةش  وةکوو ذؤژمثری ذةمسي ة بة دةستةو

هةر چؤنثک بث ئةم مةبةستة پشتيوانثکي پتةوة لةسةر بؤچوونی من کة بووبثتةوة. 

مثژوونووسـان   کـه  دةصثم دابی کؤنباوی ذؤژمثري ئةضثستاييي پاشني، پتر لةوةی

  اليان واية، درثژةی بة ژيانی داوة و کاری پثکراوة.

                                                            

 .۶۱۰، ل »کةونارادا پثداچوونةوةيةک بة ذؤژمثرةکانی ئثرانی« -١
  زادة. ، نامةگؤذينةوةکان لةگةص تةقیلةمبتؤن» A.K.S«پرؤفسؤر  -٢
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  13شي  هب
  

  ةمی هةخامةنشیدنژياروانی و پةيکةرتاشيي سةر
  

  (ميعماری) نژياروانی
دا گةلثک توثژينـةوةی بـاش و هةمةاليةنـة دةربـارةی      لةم ساآلنةی دوايي

ـ     ئةجنام هونةری ئيمپراتؤريي هةخامةنشی ةنيا ـدراوة. هةر بؤيـة ئـةم بابةتـة ت

لة   پوختة و کؤبةندی تايبةمتةندييةکانی هونةری هةخامةنشی دةخاتة بةرچاو کة

، لةم بيناکانی بريةوةری و سةرةکيي ئةم چاخةدا خؤيان دةنوثنن. دةيضيد سترؤناخ

دواوة و ئةم کارانة بة  تاشةکانی پاسارگادةکتثبةدا سةبارةت بة کؤشک و قةآل و بةرد

 بابةتـة ئاوثنةی باآلنوثنی قؤناخی سةرةتاي هونةری هةخامةنشی دادةنـث. ئـةم   

و  دةپةرژثتة سةر قؤناخی دواتر يان کالسيکی ئةم هونةرة و بة کارةکانی داريووش

  ةوگـؤذ  ئـاوذ لـةو ئـاص    ذةروةها بة شثوةيةکی تيژتثپةدةچثتةوة. ه خةشايارشادا

دا بـة   کةم و کورتانةش دةداتةوة کة لة سةردةمی پادشاهانی دواتری هةخامةنشـی 

  دا هاتوون. سةر بةردةتاشةکان

دا هـةروةک مةيـدانی    ، لة بـواری هونـةريش  يةکةم کوورووش و داريووشی

کولتوورة ثکخسنت و هاندانی کؤمةآلنی هةراوی گةالن و هؤزان و ذنة سياسةت کةوت

فرةچةشنةکان. ئةوان توانيان لـة ذةوتـی بزاوتنـی وةسـتاکاران و نژياروانـان و      

لـة   پـاراو ی نـوثی پذهةسـت و   يهثنانی شثوازثکی هونـةر يدا بؤ بةد پةيکةرتاشان
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، بة کاوی دصی خؤيان بگةن و مةزنانةيـةتيي  و شووش جةمشيد ، تةختیپاسارگاد

پادشايةتی خبةنة بةرچاوان. ئةم هونةرة ئةوةندة جياواز بوو کة لةذثوة هـاواری  

کرد و دةناسرايةوة. ئةم شثوازة گةلثک شايانی سةرنج و هةصکةوتةية، چونکـة  ةد

ـ کؤمةآلين وةستاکاراين خاک و هةرمثةکانی فرةذةنـگ و خا  نـةريتی   و  ی دابـوةن

ناسانةی چةشناوچةشن ئافراندوويانـة.   جياواز و هةست و سؤز و ذوانگةی جوانی

دانا و لةسةر خؤی دا، شوثين  شثوةی کار لة نژياروانی و پةيکةرتاشی و بةردکؤصني

ــی   ــةی بؤچــوون و ذوانگــةی [مرؤض ــةوة و گةجنين ديــواری کؤشــکان ذةنگــی داي

  هونةرمةندی] پثوة نةخشاندن. 

شکؤدارترين شوثنةواری هونةری ئثرانيية کـة سـةردةمانی    جةمشيد ةختیت

ئاوا ساز کـراوة.   وةةيةکةم یداريووشو لة سايةسةری » پارسة«کؤن پثی گوتراوة 

لــة کــوذانی بــةرةبابی دووهــةمی پادشــاياين يةکثکــة  ديــارة داريــووشوو وةکــ

ی پ.ز. توانی بة سةر ئةو هةرا و ئاژاوانـةدا زاص  ۵۲۱. داريووش ساصي هةخامةنشی

  ، تةشةنةی کردبوو.کوورووشبث کة بة مةرگی کةمبووجييةی کوذة گةورةی 

لة داوثنی چيايةک بناغةی داندراوة کة اليةکی تةخت کراوة و  جةمشيد تةختی

او هةصچندراوة و سةکؤيةکی هثنـدةی کثوثـک   راليةکةی ديکةی بة تاشةبةردی تاش

سـوار بـة سـةر    وة و پازدة گةز پثهـةآلچووة و کؤشـک و تـةالری    کثشا تثکشانی 

ينی بيناکـانی لـة   دا لث سازثندراوة. ئةمذؤ کؤصةکةی تيژکةصةی بةرزی بةرد دةشتی

  دوورةوة وةبةرچاو دثن.

هةتا ذادةيةک لة پـةنا   دا ئةم کؤشک و تةالرانة لة زةمانی هةخامةنشييةکان

ـ ، مؤدثلثکـة کـة س  ۱۳دا شاردرابوونةوة. وثنةی ژمـارة    شوورةی دةورةيان اصي ـــ

شـاندی ئثرنثسـت هثرتسفثصـد سـازی     ،نژياروانی » فريدريش کرثفتثر«ی ز. ۱۹۶۸

جةمشيدة کة لـة ساصـي    کردووة. هثرتسفثصد يةکةم کؤژةرةوةی هاوچةرخی تةختی

او ورکاری کردووة. بةرزايي و بةربآلويي تةختی سينةی سةکؤی داذثژ ۱۹۳۴تا  ۱۹۳۱
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Uکؤشکی دوای هةخ =

. نةخشةی قة۱ 

  يتني لة:

  ئةندةروونی)
  ی حةرةم

  م

I

J

K

L

M

’

N

O

R

S

U

  
قةصةمکثشی

  
کان بري نيشانه ته

  زنةخانة
ی سةرةکيي حةرةم (ئ
شةکانی خزمةختانةی
صی خؤرنشينی حةرةم

 Dشکی 

  ری ئةجنومةن
  شکی خةشايارشا

  Gشکی
  Hشکی

 

کورت
Bخةز =
Cباصی =

C’بةش=
C”باص =
Dکؤش =
Bتاالر =
Fکؤش =
G= کؤش
H= کؤش
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شکؤی شوثنةوارةکانی تةنانةت بة نيمچة وثرانيش، وةکوو يةکثک لة گرينگتـرين  

کـردووة. ديـواری دةرةوةی ئـةم     کةونارای لث بزوثنةکانی سةردةمی دميةنة هةست

قفصـةبةند و   کـورت و درثـژی لةسـةر شـان،    سةکؤية بة بةردی دانةی تاشـراوی  

چينة و بة وشکةبةرد پثهةآلچووة. ئةم بةردانة هةسيت هةبوونی هثزثکی گةورة  چني

بذانـةوة   ، بـث لة بينةردا بةدی دثنن و گؤشةی ذاست و تيژ تثهةصـچووی باصـةکان  

  ).۱۴سةرجنی بينةران بةرةو بةژنی بصيندی سةکؤکة ذادةکثشن (وثنةی 

خاصی ناوةند و جةرگةی تةواوی کؤشک و تةالر و ژوور و هةيوانی سةر ئـةم  

ری گشـتی  ادا وةبةرچاو دث، تاالری ديد سةکؤية، هةروةک لة قةمکثشی ژمارة يةک

بينايـةکی  بوو کـة کـؤژةرةوان لـة ذووی نـاوثکي دؤزراوةی سـةر کؤصـةکةکانی       

 . ئاپادانــای»ئاپادانــا« ، ناويــان نــاوة هاوشــثوةی دواتــر ســازکراوی شــووش

)، بريتی بـووة لـة تـاالرثکی    ۳و ۲لةگةص قةصةمکثشی  a ۱۵(وثنةی  جةمشيد تةختی

ميتـری چوارگؤشـة، کـه هـةر      ۵/۶۰کؤصةکةداری بـةرفرةوان لةسـةر ذووبـةرثکی    

لـةم شـوثنانة سـث داآلنـی      سووچثکی کآلوقووچةيةکی پثوة سازکرابوو؛ هـةرکام 

سةرداپؤشراو دةچؤوة سةريان و لة پشـتةوةيان عـةمباری لـةبار هةصـخرابوون.     

گةز تثپةذيبوون، کة دةکاتة بةژنی خانووبةرةيةکی  ۱۹کؤصةکةی تاالری سةرةکی لة 

پثنج هنؤمی ئةمذؤيي. دوو تةتةصةی زثذ و زثو کة بة بؤنـةی سـازکرانی تاالرةکـة    

اکووری ذؤژهةآلتی و باشووری ذؤژهـةآلتيي ئـةم شـوثنة    ب ینووسراون، لة گؤشة

داذثـژراون و   و بابلی پارسيي کةونارا، عيالمیدؤزراونةوة. ئةم تةتةآلنة بة زمانی 

، شای مةزن، شای شاهان ، شـای وآلتـان، کـوذی    داريووش«دا نووسراوة:  تثيان

. دآريووش شا دةصث: قةصـةمذةوی دةسـةآلمت   )ی هةخامةنشی(ويشتاسپ هيستاسپ

هـةتا ئثتيـؤپی؛ لـة     لـةو الی سـؤغديانا   بريتی بـوو لـة سـةرزةمينی سـةکاکان    

، [واتـة]  بة سةرکردنةوةی ئةهوورامـةزدا ، کة لة سايةی تا سارد هيندووستانةوة
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گةورةترينی خودايان بوونة ئی من. هيوادارم کة ئةهوورامـةزدا خـؤم و خانـةدانی    

  »١فةرمانذةوام بپارثزث.

لــة بــةردةرگای چوونــة ژووةرةوةی کآلوقووچــةی باشــووری ذؤژهــةآلت، 

اون کة بةم چةشنة لة هـيچ  ئةستووری پاسةوان داتاشر پةيکةری دوو قةپةگؤصی مل

جثگايةکی ذؤژهةآلتی نيزيک وةبةرچاو نةهاتوون. قةآلفةتيان وةکـوو ئـةو سـةگة    

. لـة  ٢دةچن کة سةر بة سةردةمی بةتليمووسـني  هةصتووتةکاوانةی دؤزراوةی ميسر

 ٣پةنا دةرگای کآلوقووچةی بـاکووری ذؤژاوا، ذةنگـة پةيکـةرةی دوو بزنـةکثويي    

  ووبن، کة هاوشثوةيان لة ئاسيای خؤراوای کةونارا نةبووة. پاسةوان هةب

دا بةوپـةذی   لةو کؤصةکانن کة بة باری دةسکردی نژيـاروانی  کؤصةکةی ئاپادانا      

چونکة  ،جوانی نةخشثندراون و ئثمةش بة دوورودرثژی خؤی پثوة خةريک دةکةين

ةوة ديـارة کـة وثـدةچث هـةرکام لـة      گةلثک توخم و هثمای وايان بة بةژن و باآلي

لـة   کؤمةصگايةک هةصقوصينب و دةريدةخـةن ئيمپراتـؤريي جيهـانيی هةخامةنشـی    

بةذاشکاوی  دا لة بةردةنووسی داريووش خاصثک کة ؛کؤمةآلين فرةنةتةوة پثکهاتووة

ثرةدا باسيان دةکةين ، جةختی لةسةر کراوةتةوة. هةصبةت هةموو ئةو کؤصةکانةی ل

يةک چةشن نني و هثندثکيان ساکارترن، بةآلم ديسانيش سةرجةميان جوان و قؤز و 

). ئـةم کؤصـةکانة   ۴لةبارن و بة دميةنی گيـاوگؤآلن نةخشـثندراون (قةصةمکثشـی    

يان کووزی بة قؤزاخة  ۴۸دةکةوتنة سةر بةردةکؤصةکةی ساکار و دامثنيان نيزيکةی 

ا و ئةم بذةش زياترة لة قؤزاخةی ئةو کؤصةکة يؤنانييانـةی  زجنريةی لث دادةتاشر

  .بوونة هةوثين وثنةی ئةمانةی ئاپادانا کة 

  

                                                            

1-Schmidt, Persepolis I,p.70. 

2- Schmidt, Persepolis II,p.70 and notes 31 and 32;pl.36 A,B. 
3-Schmidt, Perspolis II, p.70,p1.36C. 
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نيوتاجثکي قژ لوول قةفی لثکهاآلوة کة دةيباتة سةر بذگةيةکی هةشـت  سةرلةنوث 

 شثوةی دةسکاری لثواری ذؤژهـةآلتی مةديتةرانـة  انةی ئةستوونی و وقؤزاخةی دو

زؤربةيان ئاسؤيي دادةتاشرثن، چةشنی ئةو دةسکارة عاجينانةی  بةآلم ئةوان ؛دةدا

. ١قوبرؤسی و نيمذوودی و شوثنةکانی تر کة بوونة ذازثنةوةی ئاسةواری هونـةری 

دوو بوونةوةر کة دةبنـة  لة سةرةوترةوة ديسان قةفی قژ لوول لثکدةهاصثن و پةلی 

سةرةکؤصةکةی پاکةوانی بـةدی دثـن.    يةسةرةکؤصةکة دةکةونة سةريان و بةم شثو

لثکدرانی نثوةرؤکي ذووةکی و هةندازةيي لةسةر بـةژنی گـةلثک نةخشـينی ئـةم     

وانيي ذؤژهةآلتی مةديتةرانة ر، لةگةص تومخةکانی نژياجةمشيد کؤصةکانةی تةختی

صــگةذاوةی هةآلوةســراو و هةةوپــةذ دةکــةون کــة تــةنيا بــة پةلکــةی لثوئةوپةذ

ومةرجی  ذازثندراونةوة. ئةم کؤصةکانة ئاوثنةی هةل ری بة دابی ئييؤنیقاشةقارشة

  و ئييؤنيية. جياواز و چثشکة و سةليقةی ديکةن لة ئثران

وانی لةسةر قةآلفـةتی گـا هةصـخراون و لـة     سةرةکؤصةکةی پاکة لة ئاپادانا

سةرةکي و بةربثآل  و هةيوانةکانی خؤيان دةنوثنن کة کؤصةکةکان هثنـدثک  تاالری 

ساکارترن . لة باصي ذؤژهةآلتی، هةژديها لةسةر دميةنی شـثری شـاخدار کراونـة    

و  ونمـا بوونـةوةران   یسةرةکؤصةکة. هثندثکی کةم لةم سةرةکؤصةکة شـکؤمةندانة 

  ٢باشتر پارثزراون. لة شووش سةرةکؤصةکةی کؤشکی داريووش

لةو شوثنة بةتةواوی شکؤی دةردةکـةوث کـة پليکانـةکانی بـةرةو      ئاپادانا

 ). ذووکاری ديواریa۱۵هةيوانی باصي ذؤژهةآلتی و باکووری هةصبةستراون (وثنةی 

آلفـةتی کؤمةصـی ديوانـداران، پاسـةوانان و نةتـةوةکانی      بة قة شانی پليکانةکان

قةصةمذةوی پادشـايةتی نةخشـثندراون کـة هـةر يةکـةی ديارييـةک دةبـةن بـؤ         

                                                            

1-M.E.L. Mallowan, Nimrud and its remains II (New York, 1966). P. 565, nos 

506,507. 
دا، وثنةيةکی ذةنگينی جوانی چاپ کردووة »و پارسة داريووش«کتثبی دةبليوو. هينـز لة -٢

  ).۱۹۷۶(بادثن بادثن، 
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راوة زدميةنی داتاشراوی جةنگةی چوونة ديداری پادشا کة دواتر ذاگوثفةرمانذةوا. 

نانةت خؤی نواندووة. ئةم شةقصةبةردانة تة داخةزنةخانة، لة نثوةندی ئةم بةشة ؤب

لة دوورةوةش گيان وةبةر ديوارةکان دثنن. سةبارةت بة وردةکاری و هةصسةنگاندنی 

ئةم شثوازةی بةردتاشينة لة درثژةدا پتر پثدادةچينةوة . ئةگةرچی ئثستا ذةنگی ئةم 

ة ـةوةن کـــة دةستـــبةردةتاشــانة کــاص بوونــةوة، بــةآلم کؤمةصــثک بةصــگة بــ

  .١اتی خؤی ذةنگثندراونـن کـةملثنـدةيس

ذةنگـة ذثگـای چوونـة سـةر گـؤذاييی       دا لة کلکةی حکوومـةتی داريـووش  

بةو پليکانانةدا تثپةذيبث کة پليکانةکانی ئثستای  و تاالری ئاپادانا جةمشيد تةختی

سـةرةوة   لث هةصبةستراون. ئةو ذيزة پليکانانةی لة دوو الوة هةصبةسـتراون و لـة  

  .٢ئةم گؤذانةيآن بة سةر هاتبثيةکتر دةگرنةوة، ذةنگة دواتر 

دةروازةی «دوای ئةوةی گةيشتوونة سةر پليکانان، ذةنگة چووبنة  نديدارکةرا

و پاشـان  کـراوة بـة سـازکرانی     دةست دا کة واديارة لة سةردةمی داريووش ٣»گةالن

ی کردووة و بةپثی بةردةنووسثک بانگةشةی ئةوة دةکا کة خؤی تةواو خةشايارشا

هـةرچی  «ئةوثندةرثی ساز کردووة. وةک لة دةقی بةردةنووسةکةدا هاتووة، دةصث: 

دةنوثنـث  لة سةرانسةری پارسةدا جوانة من و باوکم سازمان کردوون؛ ئةوةی جوان 

                                                            

ئةم خاتوونة دةصث لـة ذووبـةرثکی   ». Studies«، ۶ل » جةمشيد ذةنگ لة تةختی«، تيليا -١
ولـةتی سـةوز و سـوور و     ةی پليکانی ذؤژهةآلتی کوتبةشاين ديوار دا شان دوو گةز و نيوی

شني و هةروةها سواصةتی ئةم ذةنگانةشی لـث دؤزراونـةوة. ئةمـة دةيسـةملثنث کـة لثـرة       
 بةردةتاشةکان و ذواصةتی پليکانةکان ذةنگثندراون.

پليکانةکآنی ئثستا چةشنثکی تـازةتری قفصـبةندن و شـوثنةوارثکی سـاکارترن لـةچاو       -٢
 .۲۴-۲۳، هةمان، ل بذ: تيليا ئةوانةی پثشوو،

 يان دةروازةی تثکذای هةرمثةکان.و. -٣
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دةنووسـةکانی  خةشايارشا لة بةر ١».هةموو لة سايةسةری ئةهوورامةزداوة کراوة

  .٢ديکةدا مةبةستثکی ئةوتؤی نةدرکاندووة و هةر تةنيا باسی خؤی دةکا

لة زارکی ذؤژاوای دةروازةی گةالن تووشی پةيکةری دووگای باصدار دةبـني،  

جةمشيدن، دوو  ي تةختیيبةآلم لة بةرةکةی ديکة کة بةرةوذووی بنياکانی سةر گؤذاي

شوثنةيان گومان ئةرکی پاراستنی ئةم  بثگای دثوپةيکةری سةر ئادةميزاد ديارن کة 

لـة  خراوةتة سةر شانی. ئةگةرچی دميةنی ئةم بوونةوةرة چةندتومخانة وثنةيان 

، بةآلم بةپثچةوانة ئةوان کـة  ٣ذووی پاسةوانانی ئاشووريي پاشني هةصگرياوةتةوة

وو باصيان ئةنگاوتووة و دةذوانن هـةتا لةگـةص پـةالماردةران تثکهةصـچن،     ذبةرةو

وگـؤذة لـة ذوانگـةی     ة بؤ ذووبةری کؤشک و تةالران دةذوانن و نيشانةی ئاصئةمان

  ٤.دا تايبةتی ئثرانييةکان

                                                            

1-Schmidt, Persepolis I,p.65. 

خةشايارشـا ، شـای   «نووسـراوة:   لةسةر بةردةنووسی پليکانی کؤشـکی خةشايارشـا   -٢
دووة. هيـوادارم کـة   ةم ساز کر»هةديش«مةزن، دةصث من لة سايةسةری ئةهوورامةزداوة ئةم 

» و ئيزةدانی تر من و قةصةمذةوی پادشايةتيم و هـةرچی کردوومـة بيپـارثزن.    ئةهوورامةزدا
  .۲۳۸، ل  II، جةمشيد مشيت، تةختی

نی کؤشـکی  کـة سـةريان مرؤضـة، گايـةکا     جةمشيد نيزيکترين وثنة لة گايةکانی تةختی -٣
هـةزار   پثـنج : «ماکس هريمثر -ن. بذ: سترؤمثنگثر»خورساباد«ی پ.ز) لة ۷۰۵-۷۲۱( سارگؤن

؛  بةآلم ذوخسـار و قةآلفـةتی   ۲۲۱-۲۲۰، وثنةی ۱۹۶۴، نيؤيؤرک ، »ساص هونةری دووچؤمان
  نةناسراون. ی پادشايانی پاشينی ئاشووریدةروازة

4-H.Von Gall, "Relieffragment eines elymäischen königs aus Masged-e 

Soleiman", Iranica Antiqua XV (1980).pp.244-5. 
سةبارةت بة وثکچوونی سةری ئةو گايانةی کـة وةک مـرؤض    شا بؤ يةکةم جار گؤپت

مرؤض دثنثتةذوو. ئةو پثی واية گيانلةبةرثکی نيوةمرؤضی نيوةگا بووة کـة   -ن لةگةص گادةچ
ژمـار بوونـةوةری شـةيتانی     هةتا بث ئاوثکی پريؤزی لث داچؤذاوة و بةرةو دةريا ملی ناوة،

تثدابةرث؛ ئةگةر وانةبووبا و ئةم کارة نةکرابا، ئةوان وةکوو باران دادةبارين؛ بةآلم لةگـةص  
  شا خاوةنی ذوانگةيةکی لثص و تةماويية. دةصث گؤپت» ويل بيشاپ«دا  ئةمةش
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 بةرينترين ذةوگةسثهةمني و » ندةروازةی گةال«لة نثوةذاست باصي باشووری 

ـ کثشاوة. لة نثـو تار  باصی تثک ئاپادانامةيدانی بةرپانی بةرةو  ی و بوولثصـی  اييک

ژووری ئةو دةروازةيةی دةذوانثتة ئاپادانا، ژثرکؤصـةکةی نةخشـينی شـکؤمةند و    

  ةوة کةوتوونـة  تپثکـةوة دةبةسـتث   تاالرةکان کؤصةکةی ذةشی هةيوانثکي گةورة کة

ذؤژثک پثهةآلچوون و ئثستا داذووخاون.  ديوارانةیوذوونی ئةو  بةر سثبةری تاريک

کار و گةآلصـةی تاکةکـةس نييـة کـة نژياروانـانی       ئةم شان و شةوکةتة بةرهةمی

انی بناغةی کؤشک و تةالر و سةرسةراکانی سةرسـينةی  نلة دةسپثکی دا داريووش

ـ وزوجي«ئةم شوثنة داياهنثنابث. بةپثی تثذوانينی وردی  » تيليـا  ربيـت نئا«و » ثثپ

بگةذثتــةوة ســةر گــؤذانی  ثو زؤر وثــدةچنةخشــةکان چةنــد جارثــک گــؤذاون 

  بريوبؤچوونی داريووش سةبارةت بة شثوةی هةصخرانی تةختگای مريی.

تةختی پادشايةتی دةکةوتـة باصـی    دا ذثگای چوونة ژوورةوة بؤ جث پثش لة

 باشوور و بة پةنای ئةو بةردةنووسة قووص داتاشراوةدا تثدةپـةذی کـة داريـووش   

  .١پاذاوةتةوة کة خؤی و کؤشک و قةآلتی بپارثزث امةزدالةبةر ئةهوور

تثکذای توثژةران اليان واية کة يةکةم شوثنی سازکراو لةسةر سـينةی ئـةم   

سةکؤ بةردينة خةزنةخانة بووة. بؤ تثگةيشتنی ئـةم مةبةسـتة، دةبـث ئامـاجنی     

 نـدة ئةوةذوون ببثتةوة. لة ئثسـتادا هـةر    جةمشيد ذثکی تةختی داذثژرانی سةکؤی

جةمشيد لةچاو شوثنةکانی ديکة هةر وةبـةرچاويش نـةهاتووة؛    زانني کة تةختیةد 

ودةزگای بةذثوةبةرايةتی بووة و نة چةشنی  ناوةندی دام لةبةروةی نة وةک شووش

اپـةذيبث؛ چـون وةک ديـارة    ذةنگة ئـةرکثکی ئـةوتؤی لـث ذ    ئيکباتان و پاسارگاد

گومان پاسارگاد بة ناوةندی ئيداريي ئيمپراتؤريي کوورووش داندراوة. سةبارةت  بث

وثدةچث کة پرسـی پـارثزران و تـةناهی     ،بة سازکرانی خةزنةخانةش لةو شوثنة

  دةورثکی گرينگی گثذاوة.

                                                            

1-Schmidt, Perspolis I,p.63. 
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بچووکترة و کةوتؤتة  لةچاو ئاپادانا دووهةمني کؤشکی نشيمةنگای داريووش

  شوثنی هـةرة بـةرزی کؤمةصـگةی بيناکـانی فةرمانذةوايـةتی. کؤشـکی ئاپادانـا        

پشيت هةصکةوتووة و لةسةر شثوازی الکثشةيي خؤی نواندووة. ئثرة وةکوو  پشت بة

ی و پامشاوةی شوثنةواری تـازة دؤزراوةی تـاالر   تاالرة کؤصةکةدارةکانی پاسارگاد

هةنگاوثکی  ۱۵۰کة لةگةص گؤذی نيوةکارةی  »دةشتی گةوهةر«دةچث لة  کةمبووجيية

نشـيمةنگايةکی تايبـةت بـة خـؤی      مةوداية. واوثدةچث کة کةمبووجيية پثوة بووة

ئـةو جثگايةيـة    نيزيـک  کة لة » مةرودةشت«وةکوو پاسارگاد ساز بکا لة پثدةشتی 

. کةمبووجييـة ئـةم   ١ووةهةصـيبژارد  جةمشـيد  دانانی بناغـةی تـةختی   بؤداريووش 

گومان کاتثک مةرگ بـةرؤکی گـرت گؤذةکـةی بـة      کؤشکةصةی بؤ تةواو نةکرا و بث

نيوةکارةيی نةيدةتوانی ئامثزی بؤ بگرثتةوة. گةآلصةی سازکرانی تـاالری ديـداری   

ــة، زؤر وةک کؤشــکی  ــة پاســارگاددةچــث » S«کةمبووجيي ــای ،ل ــةک ئاپادان  ن

داری و ديداری کةمبووجيية وةکوو هةودايةک واية کة نتاالری ميوا .جةمشيد تةختی

  .٢جةمشيد پثکةوة دةبةستثتةوة دوو تاالری پاسارگاد و تةختی

الکثشةوة کردی  ة لةئةوة بوو ک ئاپادانا لة وگؤذی داريووش بةرچاوترين ئاص

دا ديوارةکانی درثژة درا و بؤ ئةم کـارةش   بة چوارگؤشة، يانی بة شانی خؤرنشني

او جثگايان وسينگی سةکؤی پثيةوة زياد کرا هةتا ژووری سةر هةيوانی ئةم باصة تة

ـ اپ، بـةآلم  ٣ة. هؤی ئةم گؤذانة ناديارةوببثتة تاالرةکـانی   اوثکة بـؤ سـازکرانی  س

                                                            

1-W.kleiss , "Zur Entwicklung der achemenidischen Palastarchitektur". Iranica 

Antiqua xv (1980), pp. 199-211. 
2-kleiss, op. cit, p.202. 

ة پثی واية مةبةست لـة گـؤذان، زةق کردنـةوةی چـةمکی سـةمبوليکة و      ئةم بؤچوونة ک-٣
، بة شثوةيةکی زارةکی هثناويةتـة گـؤذ، پثويسـتی بـة توثژيينـةوةی      »دی.پی. هانسثن«

  زياترة.
J.George, "Achaemenid Orientation"; in Akten des VII Intemationalen 
kongresses für Iranische kunst und Archäologie. Munich 1976 (Berlin, 1979) 
(AMI Ergänzungsband 6),pp. 196-206… . 
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ةنـدازةی ئاپادانـای   ئوزؤر بـة   کةم شووش ؤ وثنة ئاپادانایدواتری هةخامةشی. ب

جةمشيد کة بـة   کؤصةکةی تةختی بووة، کةچی تاالری گةورةی سةت جةمشيد تةختی

تـةواوي   بناغةی داذشتووة و ئةردةشثر تاالری تةختگاش بةناوبانگة، خةشايارشا

کـراوی پةرةپثـدرانی تـاالری ئاپادانـا      بـةجث  ة و ئةمةش تةنيا گةآلصةی جثکردوو

  دةخاتة بةرچاوان.

  و تـاالری   نژيارة گةورةکانی الی باکوور، واتة دةروازةی گـةالن، ئاپادانـا  

ی و شوثنی ودةزگای ديوانی مري بينا و سةرسةرای دام کؤصةکة، بريتی بوون لة سةت

بوونن، وةکوو  خانووبةرةکانی الی باشوور،پتر جثی نيشتةجث ،بةپثچةوانةگشتی. 

گةز ذةسـةر تـةرکی ئاپادانـا     ۵/۲کة پشت بة پشتی ئاپاداناية و  کؤشکی داريووش

وچؤی  کةوتؤتةوة. ئةم کؤشکة بةرةو باشوور دةذوانث و سوارة بة سةر شوثنی هات

ئةم تةختةبةردة. ئةوانةی لثرة سازکراون بة شثوةيةکی گوجناو  دا بؤ سةر سةرةکی

نثوةند، هةيوانثکی گةورة لـة   يةکتر دةخوثننةوة و بريتني لة تاالرثکی کؤصةدار لة

الی پثشةوة، چةند ژوورثکی هاوتـةريب لةوبةرةوبـةران و دوو هـؤدةی گـةورةی     

يـةک دةچـن.    چوارگؤشة کة ديوی درثژووکةيان بة سـةرةوة سـازکراوة و وةکـوو   

وچؤ لة باصی خؤرنشينةوة دةچثتة سـةر ئـةو پليکانانـةی کـة بـة       ذثگايةکی هات

گومان ئةم نژيارانة چةنـد پشـتثک    هةصبةستراون و بثسثهةم فةرمانی ئةردةشثری

  تثيدا ژياون.

ي کؤشکي يةراينثوان گةآلصة و نةخشةی ب دةصثن کة پةيوةندييةک هةبووة لة

بـؤ   ی ميسـر »خارگة«ی خةمرکی »هيبيس«و ئةو پةرستگايةی کة شا لة  داريووش

بيناية بريتييـة لـة    و. وثکچوونی سةرةکيي ئةم دو١ی ساز کردبوو»ئامؤن«خودای 

وثتـة داآلن يـان   وچـؤی دةکة  تاالرثکی پذ کؤصةکةی ناوةنـدی، کـة ذةوگـةی هـات    

. کثشـاوة  تثـک هةيوانثک و چةند هؤدةيـةکی هاوچةشـن لةوبةرةوبـةری باصـيان     

                                                            

1-Schmidt’ Persepolis 1,pp.28,32,287. 
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ئةگةرچی هةبوونی پةيوةندييةکی ئةوتؤ هةتا ئةندازةيةک لثصـة، بـةآلم هـةردک    

يـةک سـازثندراون. ئةمـة     نژيارةکة بةگوثرةی نةخشةيةکی ورد داذثـژراوی چـون  

ا ذؤيشتوون و شثوازثکي هاوچةشـنيان  د بة ذثبازثکسازکرانی بيناکان دةريدخا کة 

سةرجنةوة دادةذثژران و لة ذؤژهةآلتی نيزيکـی   بةنةخشةکان کردووة؛ واتة ذةچاو 

ارثکييان ککةونارا، لةسةر تةتةصةی قوذين دةکثشرانةوة، بةآلم نةدةکرا هةموو وردة

ی داذشتبث. ئةم نةخشةية کةواية بؤی هةية وةستاکارثکی ميسری ، جاتثدا بگوجنث

بة مةبةسيت  ،ا هثرةی نيمچةکةوانةی شثوةی ميسری د هةروةها لة کؤشکی داريووش

ذازاندنةوةی دةوری دةرگا و پةجنةرة و تاقچـان وةبـةرچاو دث. لـةوی بـةو الوة     

  بةم هثرانة نةخشثندراون. جةمشيد تةواوي نژيارةکانی تةختی

ثـو ژووری کؤشـکان کـة ئثسـتا زؤربـةيان      ئثستا ذوون بؤتةوة کة تةرکی ن

 ذةنگـی سـوور   کی ژووری خةزنةخانـة بـة  راچوون، لة ذابردوودا چةشـين تـة  دتث

و بـابليش سـازی    لة شـووش  و هةروةها ئةو نژيارانةی کة داريووش نذةنگثندراو

سـوور لـة سـثهةم    کردوون هةر لةسةر ئةم شـثوازة ذؤيشـتوون. تـةرکی ذةنـگ     

  ی۵۰۰و دةگةذثتةوة بؤ دةوروبةری ساصـي   کة ناسراوة بة ئافايا ئثجينا پةرستگای

و لثرةدا ذةنگة ئةم پرسيارة بثتة گؤذ کة داخـوا کامـةيان لـة     ١ةرچاو دثبپ .ز. وة

درثـژةی  دا سازکراون و شوثنيان لةسةر ئةوی ديکة داناوة و ئةم ذةوتة ئـاوا   پثش

 خةشايارشاکثشاوة؟! شوثنةوارناسان هيچ ئاماژةيةکيان بة تةرکی سووری کؤشکی 

و بةديهاتـة تايبـةت بـة     و دةردةکةوث کـة ئـةم داب   جةمشيد نةکردووة لة تةختی

                                                            

1-A. Furtwängler, Aegina, das Heiligtum der Aphaia (Munich, 1906), p. 48 

stated that the red stucco covering the floor in the Pronaos was very well 
preserved,less so in the Cella Indeed the red floor covering is still clearly visible 
and well protected. The date of the temple was given as 500 B.C. by C. krauss 
in k. Schefold , Die Griechen und ibre Nachbarn(berlin 1967), (Propylaen 
kunsgeschichte.I),p.247.  
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سةردةمی دآريووش بووة. نةخشـةی کؤشـک و تـةالری خةشايارشـا وةکـوو ئـی       

  چث، بةآلم دووهثندةی ئةوة.داريووش دة

لة جةغزی کاروباری  و خةشايارشا بةکورتی دةوری وةستاکارانی داريووش

دا بريتييـة لــة سـازکردنی تــاالری    و هةخامةنشــی جةمشـيد  نژيـاروانيي تــةختی 

کؤصـةکة بةرزانـةی   چوارگؤشةی پذ کؤصةکة، داذشتنی بناغـةی سـةخت بـؤ ئـةو     

ميچةکانيان دةکةوتة سةر شانی و تثکثشانی هثرةی نيمچة کةوانةی شانی دةرانة و 

پةجنةرة و تاقچان. هثنانة گـؤذی پةيکـةرةی بوونـةوةران کـة وةکـوو پةيکـةری       

پاسةوان لة ذؤژهةآلتی نيزيک پثشينةی نـةبووة، دةخرثتـة سـةر ئـةم خاآلنـةی      

  .١سةرةوة

بـةپثی گةآلصـةيةکی سـةرةکی     جةمشـيد  تـةختی واديارة نابث سةکؤی ذثکی 

، يان ئةگةر بشبووبث بةو ذث تازانـةی لـة قؤصـي خؤرنشـني کراونـة      ٢داذثژرابث

بةآلم ديسانيش  ؛جثگرةوةی ذةوگةکانی باصي باشوور، بة شثوةيةکی گشتی گؤذاوة

بؤچـوون و   ديارة کة سازکرانی نژياری تاق و تةنيا و بـةجودا دةگةذثتـةوة سـةر   

دا بينايـةک بـووة بـؤ     لـة ذاسـتی   . بؤ منوونة خةزنةخانةکـة ذوانگةی داريووش

بة تاقةوة لة دواثنی چيا سازکراوة؛ کؤشکي  ،ذاپةذاندين کار و خزمةتی حکوومةت

کـة   داريووش لة شوثنی هةرة بةرزی ئةم تةختـة سـةکؤية هةصـخراوة و ئاپادانـا    

سةردةمی خؤی بووة، لـة باصـي خؤرنشـينةوة بـؤ پثدةشـيت      ين تاالری گةورةتر

                                                            

سةگةلی پاسةوان، بزنةگةلی کثوی و گاگةل لةم شـوثنانة تاشـراون. لـة نژيارةکـانی      -١
  پثدةشتةکةدا جووتثک پيشيلةی ذاکشاويش داتاشراون:

Schmidt, Perspolis II, p. 70 and pls 36 A- E and 37 b and C. 
2-E. Herzfeld Iran in the Ancient East (Oxford, 1941), p.224. 

گةآلصـةی نژيارةکانيـان هـةر لـةوث      هثرتسفثصد الی واية کة وةستاکارانی داريووش
ئةو پثی واية ذايةصةی زنةکثش يان ذةهةندةکان لةگةص ئةو ديوارانةی دواتر ساز  .داذشتووة

ی کراون يةکتر دةخوثننةوة، بةآلم مشيت الی واية ئةم ذايةصةية دواتر تةواوی تةختةسـةکؤ 
  گرتؤتةوة.
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بةرةوةی ذوانيوة و لة خوارةوة و لة دةشتاييی باکوور و ذؤژهةآلتـةوة ديتـراوة و   

نثو بري و زةينی بينةرانةوة. پادشايانی دواتـر   شان و شةوکةتی خؤی هاويشتؤتة

ـ ناچار بوون کة ئةوةی دةياهنةوث سازی بکةن لة جثگـای بـةت   ـ ـاص بناغةي ؤ ـان ب

ثژن و چؤنيةتيي هةل و هةصکةوتی بيناکانی پثشوو وةبةرچاو بگرن. ئةوان دةبوو ذدا

تثبثـنن و بـة هةصبةسـتين کؤمةصـثک پليکـان و       يةکـةم  شثوازی کاری داريووشی

  وانی پثشووتر سةمبولی هاوشثوة لةگةص ئةنةخشاندن و داتاشينی بةردان و هثنانی 

  لثکيان بدةنةوة.

يـان   ناخانـة سازکراوثک کة لةگةص تـةواوی ئةوانـةی ديکـة جيـاوازة، پة    

) کة لة شانی گؤشةی باشووری ذؤژاوای ديواری ئةو سةکؤ ۱۶حةشارثکة (وثنةی  جث

هةرةسـی دؤزييـةوة و خـاک و خؤصـی لةسـةر الدا و      » تيليا«و ذثکةوة ساز کراوة 

. شثوةی تاشينی بةردةکانی ئةم وارشة دةريدةخا کة لة سـةردةمی  ١وةنؤژةنی کردو

حةشارة لة بةردی ورد و درشت چث کراوة کة  سازکراوة. ئةم جث دا هةخامةنشييةکان

مشارةی لثواری باريک و قووچةکی هةصـکةوتوون و دةصـثی شـاخی ئاژةصـن. بـة      

دةکـرث ذةنگدانـةوةی    يـة نةناخااتةی ئـةم پة بؤچوونی تاقمثک لة توثژةران پثکه

  ئاورگايان بث و ئةمة ذثگا بؤ لثدوان و لثکدانةوةی ئةم شثوازی کارة خؤش بکا. 

حةشارة ذةنگة هثمايةک بث بؤ شوورة و قةآلتی  تايبةمتةنديي ديکةی ئةم جث

خؤ پاراسنت. هثندثک لـة بـةردةکان شـتثکی وةکـوو ترييـان لةسـةر دابـذاوة و        

دا کــة لــة ســةردةمی  ةی کونــةترين لــة ديــواری شــوور و قــةآليانوةبريهثنــةو

. لةسةر ئةو بةردانةی کة ٢بذاوة ئاشوورييةکانةوة هاتووة و بة مريات بة پارسةکان

بؤ سةر ذثگـای   ن ةمشارةی چوارگؤشة و ددانةمشکة دابذاون کة نيشان ،گةورةترن

                                                            

1-Tilia , "Reconstruction of the parapet". 

2-E.Porada, "Battlements in the Military Architecture and Symbolism of the 
Ancient Near East". in D. Fraser et al. (eds). Essays in the history of art 
presented to Rudolf Wittkower (London, 1967), pp. 5-6. 
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ـ هيت«لثواری دةفرثکـی   چوونة ژوورةوةی قةآل و وثنةی ئةوتؤ لةسةر خـؤی  » اييي

. سةرةجنام مشارةی سةر لثواری وارشةکة ١دةنوثنث و ئاماژةية بؤ شوورةی شارثک

 کةللةی کاريتةی ذاگـری  کثشاوة و وثنةی لة جث صي تثکؤوةکوو جةللة هثرةيةک ق

بينايان هةصگرياوةتةوة. دميةنی ئةوتؤ لة نژيارة پةهلةوييةکانی پةرسـتگةی   بانی

). ذيزی کاريتـةکان  ۵وةبةرچاو دث (قةصةمکثشی  »مووساسري«لة » صديها«خودای 

ذةنگة بةشثک بن لة پثکهاتةی قةآل و قامية و بة مةبةستی پاراسنت ذايةص کـرابن و  

  تثبةستةی ئةو شوثن و کةرةسانةن کةوا بوونة چواربةندةی بيناکان.

هثمان بؤ سةر   صگريابثتةوة کةوگؤذة ذةنگة وثنةيان لةو قؤنگرانة هة ئةم ئاص

دميـةنثکی ئـةوتؤ     بةذوونی تاجی داريووش بؤ وثنةزجنةصةی تاجی پادشايةتی و 

مشـارة و هثـرةی سـةر    ی دةخاتة بةرچاوان. بؤچوونثکی ئاوا دةربارةی زجنـرية 

وی دا، نيشـانةی ذةنگدانـةوةی بـا    و هةخامةنشـی  ديواران لـة نژيـاروانيي مـاد   

و  ٢»نووشيجان«ذاز و نيازی [بذواداران]. بؤ وثنة پةرستگةی  کولتووری دينني لة جث

)؛ هةروةها چةند شوثنی ديکة کة وثدةچث بؤ ۲۰ذووکاری نثژگةی داريووش (وثنةی 

ـ   ـ نکاروباری دينی وةبـةرچاو گرياب ـ ـ، وةک ورجةکان [يـان ئاگردانـةکان]ی   ـوو ب

ـ دميـةنی تـري   مشارةی سةر ديواران و  ٣.و نةخشی ذؤستةم پاسارگاد رةی ـو قؤنگ

ةشـاری  ح بـةزيو و ذاسـت دابـذاوی وةکـوو پةسـار يـان جـث       کتث  ذاست و چـةپ 

ذووکاری ديواری پةرستگةی سوورةکوتةلی ئةفغانستان  ةسةرـد، لـجةمشي تةختی

). لثـرة  a۱۷زايينـی (وثنـةی   بـة سـةدةی دووهـةمی     خؤي دةنوثنث و سـةبارةتة  

  ئةوانـة  هـةروةک پةجنةرةی کوثر يان جث پةجنةرةی بةقةستی وةبةرچاو دثـن و  

   

                                                            

1-E.Akurgal , the Art of the Hittites (New York. 1962), Pl. 46. 

2-D. Stronach, Iran VII(1969), Pl. I c,d,II a; another temple is in the Old 

Western Building; see Iran XVI (1978), p.5 fig. 3. 
  ی ئةم کتثبة.۱۶بذواننة بةشی -٣
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هـةن. هـةروةها پةجنـةرةی کـوثر لـة ئاورگاکـانــی       » نووشيجان« لة  دةچن کة

چـث کـراون.   دا  کآلوقووچـانيش و ديواری  نثـژگـةی پـادشـايـانـی هةخامةنشی

م هثمايانة خاوةنی واتايةکی تايبةت بووبن و سةرةجنام ئةرکيان ذةنگة تةواوی ئة

  بؤتة پاراستنی قةآل و قامية و جةماوةری نثويان . 

پةسارة ذةنگة سةبارةت بة نژيارثکي کـؤنتر   پةنا وپثی واية کة ئةم » تيليا«

ئةم  ».H«ي کؤژةرةوة دؤزيويةتةوة و ناوی ناوة کؤشکی »تيمشئثريک «بث لةوةی 

هةرگيز تةواو نةکرا. مثـژووی   جةمشيد ديوارة وةکوو گةلثک شوثنی ديکةی تةختی

ــدرث    ةولثکهةص ــةوة و نازان ــوانی ذوون نةبؤت ــة ج ــانی ب ــثوةی داذم ــان و ش ش

بوولةرزةيةک وای بة سةر هثناوة يان مـرؤض دةسـتی لـث وةشـاندووة؟ ئةمانـة      

ـ  کؤمةصثک بـة زانيـاريي ورد و مانـای زيـاتر      ةبارةتپرسياری بث وآلمی ديکةن س

  .جةمشيد تةختیدةربارةی بيناکانی 

 ةی ذابردوودا باشترساص لة ماوةی دة سازکراوةکانی هةخامةنشي لة شووش

ةي پثشتر بآلو کراونةوة، ذوونی دةکةنةوة انبةآلم ديسانيش ئةو نةخش ؛١ناسراون

) سث حةوشةی لة دةوری هاآلوة. بةم پثية ئثرة ۶مکثشی (قةصة کة کؤشکی داريووش

دةچث کة بةشی نشيمةنگای بنةماصةی مريی ،  بابلی -وةکوو کؤشکةکانی ئاشووری

ـ  ای ديواخنانــةی ـودةزگــ ی دامـؤدةکانـــداری، هـژوور و تــةالرةکانی ميوانـ

کةوتوونـة نثـو بينايـةکی    فةرمانذةوايةتی و هـةروةها جبةخانـةش هـةموويان    

زؤر » سوودبوورگ«ناسراو بة  ش و کؤشکی پادشايةتيي بابلوگةورةوة. کؤشکی شو

بة شثوةيةکی  بةآلم ديسانيش واوثدةچث کة کؤشکی داريووش ،وةکوو يةکتر دةچن

و  يةکپارچةتر سازکراوة. هةروةها ئةم کؤشکة خاوةنی تايبةمتةندييـةکی سـةيرة  

بة دةبن ئةويش بريتيية لة هةبوونی هؤدةی گةورة و درثژ کة بنةبانی بةرتةسکيان 

                                                            

1-Vaden Berghe, "Bibliographie analytique", p. 97, Nos. 1266-1271,1273; 

J.Perrot and D. Ladiray. "Traraux àl’ Apadana", CDAFI II (1972), pp.13-23; J. 
Pàrrot. "L’architecture militaire et palatiale des Achéménides à Suse". 
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دوو تاالری درثژووکةی ئاوا کة لثمان بوونة گرثپووچکة بة ديـار   شووش لة

ذيزثک هؤدةی سازکراوی ذووکاری حةساری کؤشکةوة هةن کة وثدةچث نشيمةنگای 

حةساری  کة بةرةوذوویيةکثک لةم هؤدانةوة  . لة نثوةندی١بووبن خودی داريووش

دةذوا و بة ذةوگـةی   C-1دةرةوةية، ذثگايةکی دانةذووخا ماوة کة بةرةو حةساری 

دةچنةوة  ذثچکانةی کةلة پةنا ئةو ئةو ژوورة درثژانةدا تثدةپةذث کة باسيان کرا. 

 دوو تةتةصةی سةبارةت بة سازکردنی ئةم شـوثنة هـةن کـة    ،سةر تاالری نثوةندی

 عيالمی. يةکيان لة شانی ذاست بة زمانی ٢بؤر هةصکةندراونبةردی مةذمةذی لةسةر 

ـ لة شانی چةپ بة ز و ئةوی ديکة . لـة دةقـی تةتةصـةی    وةنووسـرا  انی ئةکـةدی م

 ۱۹۲۹هاتؤتة ئـاراوة، بـةآلم ئـةوةی کـة ساصـي      » خانووبةرة«زاراوةی  دا ئةکةدی

ی تثدا دةکـار  »کؤشک«دؤزراوةتةوة و سةبارةتة بة بناغةدانانی جثگاکة، زاراوةی 

بوون بووبث،  پتر شوثنی نيشتةجث» وبةرةوخان«. ذةنگة مةبةست لة زاراوةی ٣کراوة

ئةو بةشةی وةکوو گرميانةيةک بة نشيمةنگای کؤشک وةبةرچاو گرياون و چةشنی 

  لث دؤزراوةتةوة.تةتةصةکانيان 

دا بـة دوورودرثـژی باسـی  سـةرچاوةکانی کةرةسـةکان و       میدةقی عيال لة

وةستاکارانی ئةو گةل و نةتةوانة کراوة کة لةوث بةشداری کار بوون. زؤربةيان هةر 

دا ئاماژةيان پثکراوة. لثرةدا ۱۹۲۹وةکةی ساصي ائةو مةبةستانةن کة لة تةتةصة دؤزر

ـ « بةشة سةرةکييةکانی ئةم دةقـة کـة   وةريگثذاوةتـة سـةر زمـانی    » ف. ضـةالت ئث

  ):DSFفةرانسةوی، دةخةينة بةرچاو، تةتةصةی 

  

                                                            

1-P.Amiet, "Quelques observations sur le palais de Darius à Suse", Syria LI 

(1974),pp. 65-73. 
2-J. Perrot et al., "Recherches archéologiques a Suse et en Susiane en 1969 et 

en 1970", syria XLVIII (1971),p.49. 
3-F.Vallat, "Deux nouvelles ‛chartes de foundation’ d’un palais de Darius 1er à 

Suse", Syria XLVIII (1971).p.56. 
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سـازم کـردووة، کةرةسـة و     لـة شـووش   ئةم کؤشکةی کـة 
ورانةوة هاتووة. ئثرة قـووص هةصـکةندراوة هـةتا    وذازثنةوةی لة د

گةيوةتة خار. پاش ئةم کارة بناغةی بة شفتةی خيز و ورکةبـةردان  
گةز بـة شـفتة پـذ کرايـةوة.      ۱۰گةز و اليةکی  ۲۰ةکی اليداذثژراوة. 

انـی  رهةصکةندنی زةوی و پذکرانةوةی بة خيز و خذکةبـةردان و پثژ 
  ).۲۶-۱۸ی ذ(دث ی بابلييةکاننخشتان کةوتة سةر شا

 لــة کثوةکــانی جةبــةل لوبنانــةوة ]ســةوص[» ســيدر«داری 
ــدراو ــووری نهثن ــکي ئاش ــةتا بــ   . خةص ــووريايي] ه ابليان ـ[س

هثناويـانن بـؤ    لة بابلةوة و ئييؤنييةکان ذاگواستوون و کارينةکان
. ئـةو  نهثنـدراو  و کرمانـةوة  لـة قةنـدةهار  » ياکا«. داری شووش

. بـةردی  ننثـردراو  و بةخلـةوة  ة ساردل نلثرة دةکار کراو نةیازثذ
الژوةرد و ياقيقی گرانبايي لة سؤغدةوة هثندراون و بةردی پـريؤزة  

 . ئةوةندة مـس و زثـوةی لثـرة دةکـار کـراون  لـة      لة خارةزمةوة
يوارةکانيان پـث ذازثندراونـةوة لـة    هثندراون. ئةوانةی د ميسرةوة

ــث      ــکيان پ ــةی [کؤش ــفر فيالن ــةو ش ــدروان. ئ ــةوة هثن ئييؤنيي
هثنـدراون. ئـةو    ئاراخؤزيـاوة و هيند و  حةبةشة  نةخشاندوون] لة

کؤصةکانةی لثرة چةقيندراون، لة شارثکةوة ذاگوثزراون بـة نـاوي   
  .)۴۴-۲۶(دثذی  لة عيالم ئاپرياتووش

ــيون و    ــةردةکانيان تاشــ ــةی بــ ــةو هونةرمةندانــ ئــ
ــؤنی  ــةماوةری ئيي ــاندوويانن، ج ــاردی نةخش ــةو  و س ــوون. ئ ب

 و ميسـری  ] ذازاندؤتةوة مادیذينگةرانةی لثرة بة زثذ [کؤشکيانزث
 بــوون . وةســتاکارانی گةوهةربةنــدی ذازثنــةوةی داران ســاردی و

بوون. ئةو پياوانـةی   بابلی خشتةيان بذيوةميسری بوون. ئةوانةی 
  ).۵۲-۴۴ديوارةکانيان ذازاندوونةوة مادی و ميسری بوون (دثذی 
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لةسـةر گردثـک    لة شاين باکووری ذؤژهةآلتی کؤشک، ئاپادانای داريووش

). ۶ة قةصةمکثشـی  نةخشةکةدا وةبةرچاو دث (بذوانن  ساز کردووة و ئةم مةبةستة لة

خؤراوا هةصـخراون.   - ذؤژهةآلت و باشوور - لةسةر باری باکوور ی ئاپاداناالديوار

هةر لةم بابةتةوة پثکةوة جياوازن، ئةگـةرچی   جةمشيد و تةختی ئاپادانای شووش

ژاوادا نژيارةکة وا کوثر بؤتةوة کة نازاندرث داخـوا لثـرةش   بة شانی باشووری ذؤ

جةمشيد چةند هؤدةيةک تايبةت دراوة بة کاروباری خزمةت کردن يان  وةکوو تةختی

جةمشيد سازکراون، دةبث يةکيان  نا ؟ لةو تاالرة چوارگؤشانةی لة شووش و تةختی

ارة تاالرثک بؤ کؤذ و بةآلم ديسانيش وادي ،بة ذةسةن بگريث و بة ئاپادانا دابندرث

هةبووة و گةلثک جثگای  ١بوونةوةی بةربآلوي سياسيي پارسييةکان و مادييةکانکؤ

ديکــةش هــةبوون کــة بةرلــة ســازکرانی ئاپادانــا بــؤ ئــةم مةبةســتة کــةلکيان 

گــرياوة، هةصــبةت ئةگــةر بةذاســتی ئاپادانــای شــووش دوای ئاپادانــای وةر لــث

  جةمشيد سازکرابث. تةختی

  بــة دةروازةيــةکی ســازکراوی لــة شــووش داريــووش نــایکؤشــکي ئاپادا

دا دةستی وثذادةگةيشت کة ذثگايةکی دةستةوهةورازی لثواری ذووبـاری پثـدا    خؤی

                                                            

دبث، بارگـا يـان تـاالرثــکی    کة کؤمةصة بينايةکی ساز کر هةر پادشايةکی هةخامةنشی -١
، ؛ کةمبووجييـة لـة پاسـارگاد  » S«ديدار و ميوانداريشی هةصخستووة. کوورووش، کؤشکی 

،  يةکـةم  )؛ داريووشـی Iranica Antiqua XV(1980), p, 202لة دةشتی گةوهـةر (  ئاپادانا
، تاالری سـةت کؤصـةکة   يةکةم ؛ ئةردةشثریجةمشيد و تةختی شووش تاالرةکانی ئاپادانای

لـة   شـائوور. تـاالری مـادی   ، ئاپادانا لة کؤشـکی  (گةورةترين تاالر)؛ ئةردةشثری دووهةم
). ذةنگـة  Iran XVI(1978).p.2.fig,1ش هـةبوون ( »تةپـة  گـوودين «و  تةپؤصةی نووشيجان 

بووبث. توثژةرةوان بةم  تةالری کؤصةکةداری حةسةنلوو دايکة و ماکةی تةواوی ئةم تاالرانة،
، چؤنيةتيي گةآلصةکةيان داذشتؤتةوة و چوونةوة و لة مووزةی زانکؤی فيالدلفيامةبةستةدا 

نةخشةيان بؤ کثشاوةتةوة، بةآلم هـةتا ئثسـتا لـة چاپيـان نـةداوة. هـةروةها بذواننـة        
»P.Amiet  «  ،۹۹۱، ژمـارة  ۵۵۱)، ل ۱۹۸۰، هونةری ذؤژهةآلتی نيزيکی کةضنار (نيؤيـؤرک .

و  ئثـران  کوردسـتانی  حةسةنلوو (حةسةنلييان) کةوتؤتة ناوچةی موکريانی [تثبينی: گردي
  .و.]لة نيزيک شاری نةغةدةية
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. واديار ئثرة تاالرثکي پـذ کؤصـةکة   ١)۷تثدةپةذی و دةگةيشتة گردةکة (قةصةمکثشی 

  يي کةوتوونة شانةوشانی.بووة و دوو هؤدةی الکثشة

خشتة داندراو بة گةذانگةذی نژيارةکانی سةر تةپؤصةی ئاپادانادا  ديوارثکی بة

کةوتبوونة نثو جةغزی ئةم ديوارةوة.  و ئاپادانا لثهاآلبؤوة. تةنيا کؤشکی داريووش

شوثنةوارثکی قةآلی  ئةوث بناغةی هيچ خانووبةرةيةکی شاری لث دانةذژاوة و هيچ

ةنيا کؤشــک و تــةالرةکانی ـنةدؤزراوةتــةوة و هــةتا ئثســتا تــ شــاری شــووش

و کآلوقووچة و مةتةرثزی بةرةنگاری و پاراسنت ديتراونةوة و هةرةسی  شینهةخامة

  .٢شار بةدی نةکراوة

کؤشکثکي لةوبةری ديکةی ذووبـاری   پ.ز)ی ۹/۳۵۸-۴۰۴( دووهةم ئةردةشثری

نـاودثرة). تـةالری ديـدار و    » Chaour«ساز کرد (کة بة فةرانسـةوی بـة    کاروون

و تةنيا دةچن  داريووش ميوانداريي ئةم کؤمةصة نژيارة وةکوو کؤشکةکانی ئاپادانای

وچـؤ لـة شـانی بـاکوور و باشـوور       ئةوةندة جياوازن کة هةيوانی ذةوگةی هـات 

ـ    مةودايان کةمترة و چةند هؤدةيـةکی   ةوثکی ذهاوشـثوة لـةوث سـازثندراون و ذث

باريکيش کةوتؤتة نثوان تاالری پذ کؤصةکة و هةيوانی باصی خؤرنشينةوة. کةوايـة  

داريووش ذؤيشتوون و نژيـاروانيي  ئةم نژيارانة هةر لةسةر شثوازی داهثنةرانةی 

  ذثبازی کاری ئةوی بةرنةداوة. باوی هةخامةنشييةکان

                                                            

1-J. perrot and D. Ladiray. "La porte de Darus à Suse". CDAFI IV (1974), pp. 

43-56. 
دؤزراونـةوة و کةوتوونـة    جةمشـيد  ی لة باشـووری سـةکؤی تـةختی   ئةو شوثنةوارانة -٢

).ئـةم بؤچـوون و   ۱۴هـةمان، وثنـةی    پثدةشتةکةوة کاول و هةرةسـی کؤشـکانن (مشيـت،   
لثکدانةوةية زؤربةی دؤزراوةکانی ئةم ئاخرييانةی باصـی بـاکووری ذؤژهـةآلتی پثدةشـتی     

 کةنـدةوکؤژی لةسـةر کـردوون. عـةلی تةجويـدی     » تيليا«تةوة کة يش دةگرث»مةرودةشت«
جةمشيد نووسيوة و لـة گؤضـاری    وتارثکي دةربارةی کةندةوکؤژةی بةرةوةی سةکؤی تةختی

  دا چـاپ کـراوة، بـةآلم دةسـتم     ۱۹۷۶، بةهاری ۳-۲، بةرگی » کولتووری نژياروانيي ئثران«
  ثی ذانةگةيشت. [ناوی سةرچاوةکة بة فارسی دةبثتة: فرهنگ معماری ايران.و.]پ
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  اشیپةيکةرت
بة مةبةستی لثکؤصـينةوة و پثداچوونـةوةکانی ئـةو نـةخش و نيگارانـةی      

خؤيـان   جةمشـيد  و تةختی هةصکةندراون و ئةو پةيکةرانةی داتاشراون و لة شووش

دةنوثنن و لةسةر شثوازثکی تايبةتی ساکاری ذازاندنـةوة ذؤيشـتوون، پثويسـتة    

. و پاسـارگاد  لة بثسـتوون  ثنةوارةکانی بةراييی داريووشسةرنج باوثينة سةر شو

بثستوون کة بة بؤنةی ياد و بريةوةريي بةرز ذاگرتنی   بةردةتاشةکانی داريووش لة

ي ديکة، نةخشـثندراون،  »پادشايانی درؤينة«هةصمةتی بةزاندنی گثئؤماتی موغ و 

ــةيان وةک  ــة   زؤرب ــةبارةتن ب ــدرثن و س ــةردةمی وی دادةن ــانی س ــةم کارةک يةک

شثوازی ئةم کارانة لةگـةص شـثوازی    دا. زايني ی پثش۵۲۱سةرکةوتنةکانی لة ساصي 

پثکةوة بةراورد کراون و  پ.ز)ی ۵۲۵(دةوروبةری  ی دؤلفی»سيفنيان«خةزنةخانةی 

گـةص مـةزنانی بـةزيو جووآلونـةوة و     بةذاستی لةوثش بة شـثوةيةکی ئـةوتؤ لة  

سةرکةوتووان ئةوانيان خستؤتة ژثر پثيان و ئةم دميـةن و قةآلفةتـة داتاشـراوانة    

پةجنةيان بة قووصی ذةنگ دةداتةوة. زؤر بة جوانی ديارة کة کاکص و نثوةرؤکی  شوثن

ودةزگـای بةذثوةبةرايـةتيي    بةردةنووسی بثسـتوون ذوونـووس کراوةتـةوة و دام   

 ولةتانةی لة بابل دا بآلوی کردؤتةوة. ئةو کوت ة سةرتاسةری ئيمپراتؤریداريووش ل

کة لةو شـوثنة بووبـا کـة ئـةو     بةردةتاشة. ئةگةر ١دؤزراونةوة هثند چاوناس نني

دؤزراوةتةوة، ئةوة کةوتؤتة شةقامةذثيةکی کـة دةچـؤوة سـةر     وکوتانةی لث لةت

چوونيان دةربذيوة کـة نثـوةرؤکي ئـةم    دةروازةی ئيشتار. هةروةها بةپارثزةوة بؤ

ـ  ی نةخشـينی  يدميةنانة وثنةيان لث هةصگرياوةتةوة و دواتر لةسةر کؤمةصثک کاش

شووش ذووحيان خراوةتةوة بـةر، چونکـة سواصـةتی کاشـييةک سـةبارةتة بـة       

لةگــةص   دميــةنثکی ئــةوتؤ يــان دةربــارةی قارةمــانثکی فةرمانذةوايةتييــة کــة 

                                                            

1-U.Seidl, "Ein Relief Darieios’ I in Babylon", AMI IX (1979), pp.125-30. 
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جةمشـيد چةنـدپات    جاران لة تـةختی  ةم دميةنة زؤر. ئ١دثوةزمةيةک تثکهةصچووة

کراوةتةوة و زؤريش وثدةچث کة لةسـةر کؤمةصـثک کاشـيش کثشـرابثتةوة. هـةر      

تـةنيا  » عيالمـی «ة دةريدةخةن کة دميـةنی پاسـةوانانی   ناتچؤنثک بث ئةم سواصة

  شووش. نةبوون لة کؤشکي داريووش لةتثکهةصچوو ي ضذوخساری مرؤلةسةر 

ـ ک ميةن و قةآلفةتی پاسةوانانی عيالمـی د ـ   ةـــ اشی داذثـژراون  ـلةسـةر ک

کـة   ،هـةتا نيزيـک گوثزينگيـان بةربؤتـةوة     ن)، پاآلپؤشي ئاودامثنيا۱۸(وثنةي 

دا. ئةگةر ئةمانة لةگةص قةآلفةتـةکانی   ةکانيبةرگثکی هةمووانی بووة لة نثو پارسي

لثــرة دميةنــةکان هثنــدة  ن، بؤمــان دةردةکــةوث کــةةراورد بکــةيـبــ بثســتوون

هةصنةزةقيون و زياتر هةر شـثوةيان شةقصـثندراوة. قؤصـي فشـی باآلپؤشـيان بـة       

دا  ةکی هونــةری و تيالوتيــل بــذدراوة و بــة قرمــة و باقــث و بــة اليــةکـشثوةيــ

وبةرگ ئةوتؤ بووبث. لة داوثنةوة خةت و  داگرياوةتةوة و ذةنگة هةر بةذاستيش جل

لـة الجـةوة ذاکثشـراون و لةگةصـيان      ذةپ پثهـةآلچوون و هثنـدثکي ديکـة    کووزی

تثکبةزيون و بوونة چوارخانة. پثکهاتةی ئثستای جلةکان هثشتا ناذوونة، چونکـة  

دا هثندة دةستيان ئاواصة نةبووة کة چينی جلةکان بـة   وةستاکاران بة باری هونةری

چاوی هونـةری نـاکرث   باشی خبةنةذوو. چني و گنج وةکـوو ذازثنةوةيـةکی بـةر   

ـ   ت بـث و شـان و شـکؤی دميـةنثکی     داهثنانی هونةرمةندثکی ذؤژهـةآلتی نثوةذاس

وبةرگ تةنيا هثما و نيشانةی  ذازاندنةوةی جل وةهثنابث، چونکة بة الی ئةوانةبةدي

 بـةآلم ديسـانيش ئـةو هونةرمةندانـةی کـة      ؛بريقةوباقة و سامانی خاوةنی بووة

بـوون، واديـارة ئـةم شـثوازةيان بـة       ی يؤنـانی وگؤذی چينی بةرگ ئاگاداری ئاص

مةبةسيت دةرخستنی ئةوپةذی جوانی ذةچاو کردووة و سةرجنيان داوةتة داذشتين 

ذوخساران بة چةشنثکي سروشتی. جا  کةواية وةکوو دةصثن دوور نيية وةستاکارانی 

                                                            

1-J.V. Canby, "A Note on Some sus a Bricks", AMI XII (1979),pp.315-20. 
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ئةم  ١پث ذةنگاندبث.کاشييةکانيان ی گةآلصةی ئةم پةيکةرانةيان داذشتبث و يئييؤنييا

 لةگةص کاشييةکانی بـابلی  ،يانة کة نةخش و نيگارةکانيان ذةپ و دةرزةقيوةيکاش

جياوازن. ئةمانـة لـةبری گلةسـوورة بـة هـةويری شووشـةگةري دميةنـةکانيان        

. کةوايـة ئـةم   ٢ذةنگی ذةشيان تثدا دةکـار کـراوة   داذثژراوة و لةبايت ذةنگی ديکة،

دا نةدةشةمزان و  ة لة جةنگةی سووربوونةوةی خشتةکان لة کووراننةخش و نيگاران

وبـةرگی منوونـةی جـوانی پاسـةوانان ئـةم بـري و خةياصـة         تثکنةدةچوون. جـل 

وذةمسي شکؤمةنديان تثـدا   ذث دةورووژثنث کة دةبث بارگای فةرمانذةوايانی ئثران

  بةذثوة چووبث. 

 جةمشـيد  بةرلـةوةی کـاری تـةختی    دةصثن ئةم شثوة کاشی [يان خشـتانة] 

 نةخشينةکار نيازيان پثيان بث لـة شـووش  سةنگتراشانی  گةيشتبثتة قؤناخثک کة

لة » P«ساز دةکران. ئةم مةبةستة ذةنگة سةبارةت بة نةخش و نيگارةکانی کؤشکي 

ر خـةت و کـووزی   )؛ لةم شثوازةدا جةخت لةسةb۱۷پاسارگاديش هةر وابث (وثنةی 

کؤبــة و  نثوةذاســتی گةآلصــةی داذثــژراو و ذةنگــةکان کراوةتــةوة. لــة پاســارگاد

 پةذاوثزيان بة پةذةی کانزاييي شياو دةنةخشاندن، کارثکي کة ئةو دةمة لة يؤنان

خـورد   ی ئثجينـا »ئافايـا «ةی گلة پةيکةرة تاشراوةکانی پةرسـت  بؤ وثنةباو بوو. 

ذثـک و لـةبارة و بـةالی    » ئاتثنـا «وبـةرگی خـواژنی    دةبينةوة. وةکوو ديارة جل

 و بـة پثشةوةدا پذچينة و لة تةنيشتانييةوة گنجةکانی قيلـةوقانج تثهةصـبوونةوة   

وةبةر  دا لةچاو قةآلفةتةکانی پاسارگاد قووصتر شوثن دادةنثن و پتر باری سروشيت

ذؤژهةآليت لة  پؤلی هونةرمةندانی يؤنانی پثی وايةئةم بؤچوونةی کة  ٣دةکةون. صد

                                                            

1-Fardas, Achaemenid Sculpture, p.108. 

2-E.Haernick, "Le palais achéménide de Babylone", Iranica Antiqua x (1973), 

p.120. 
3-The comparison was made by G.M.A.Richter, "Greeks in Persia", AJA L 

(1946),p.18. 
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ـ بانگهثشنت کراون کـة وي  و خةشايارشاوة اليةن داريووش ـ ست و دصــ خوازيان ــ

، چونکة کؤمةصثک شثوازی فرةچةشين نثو جةغزی هونةری ثبثنن، دةبث واب   وةدی

ديـارة و  رةو گةشةی دةسکاری يؤنانيان پثوةمؤرکی قؤناخةکانی بة ،نشیهةخامة

. شــثوازی تايبــةتی هونــةری ١هــةر لةســةر بــاری کــؤنی خؤيــان نةذؤيشــتوون

لة پاسارگاد، هةر ئةو شثوةية » P«داتاشراوةکانی کؤشکي  دميةنة هةخامةنشی لة 

داريـووش دةرة و دؤصـی شـکؤمةند و    ديـارة.   کة بة ذووکاری نثژگةی داريووشةوة

). ئـةم گؤذخانـة   ۱۹ی بؤ نثژگةی خؤی هةصبژارد (وثنـةی  بةسامی نةخشی ذؤستةم

هةصکةندراوة ذةوگةيةکی باريکي لث داتاشراوة و ميچی بة کةوانة هاتؤتةوة و بةرةو 

ـ    گؤذةکان لة تةرکی ئثـرةدا  زناری ژوورةوة دةذوا. جث وارپاصووی ـبـة شـثوةی چ

  .٢النکةيي دابذاون

 ةکـان ئوورارتووبريؤکةی داتاشينی نثژگـةی بـةردينی لـة     ذةنگة داريووش

ـ بةآلم ئةوةی تـازةی دةنوانـد ذوو   ،٣وةرگرتبث ـ  ک ـ ـاری نثژگـة ب  .)۲۰ةی ـوو (وثن

ی دميـةنثکی لـة شـثوةی    سةردةرانة و لثوةسوانةی نةخشني و شکؤمةند و دابـذان 

کة داريووش زؤری دص پثيانةوة بوو، لـة بانـةوة خـؤی     کؤشکةکانی هةخامةنشی

. لة سةرةوةتر قةآلفةتی پادشا داتاشراوة کة لةسةر سةکؤيةک بةرةوذووی ٤دةنوثنث

کانی نثـو  کةپايةدار چةقيوة؛ ئةم دميةنـة وةبريهثنـةوةی بةردةکؤصـة    ئاگردانثکی

ريؤزی پاسارگادن. لة نثوان پادشا و ئاگردانةکةدا دميةنثکی ذيشداری تاج جةغزی پ

ـ  نبة سةری باصدار باصی ئـة  اتر بـة يـةزدانی مـةزن و بـةرزةجثی     ـگاوتووة کـة زي

                                                            

 .۸۶، هةمان، ل فارکاس -١

  .۸۷مشيت، هةمان، ل  -٢
3-P.Calmeyer, "Felsgräber, B. Uratäische vorbilder", AMI VIII (1975),  

pp.101-7. 
  .۸۱مشيت، هةمان، ل  -٤
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ـ فةذ«داندراوة، کةچی لة ذاسـتی   ، واتة ئةهوورامةزدازةردةشتی يـان بـةختی   » ةن

  .١تييةبصيندی پادشاية

ئاگرةکة، ئاگری خودی پادشاية کة لةو کاتةوة لةسةر تـةختی پادشـايةتی   

. ٢پاصی دةداوة هةصدةکرا و دةبوو هةتا بذانةوةی دةسـةآلتی بگـذث و نةکووژثتـةوة   

ــتاوة  ــةکؤيةک ذاوةس ــةر س ــا لةس ــةری    پادش ــة س ــةوة و ب ــژ کراوةت ــة درث   ک

ناذوونـة. گـةالن و   شثرثکی شاخدار بذاوةتـةوة و مانـای بـة المانـةوة      -هةژديها

نةتةوةکانی ئيمپراتؤری ئةم تةختة سةکؤيةيان خستؤتة سةر سةريان. ئةم دميةنة 

  پادشا وةکوو فةرمانذةوايةکی بةشان و شةوکةت و تاقانة دةخاتةذوو. بةرچاوة،

لة نثو ئةو شةش کةسانةدا کة لةوبةرةوبةری چوارچثوةکة خؤيان دةنوثنن و 

ذوخساری وردةکارييةکی  ) کة۲۱ة (وثنةی »رياسؤبگ«، يةکيان ٣بة يارانی داندراون

يةکجاری لةسةر کراوة. دژوارة ئةگةر بثتوو المان وابث داتاشرانی ئةم دميةنة ئيزنی 

لة اليةن پادشـايآنی   لةسةر نةبووبث. دميةنی ذووکاری گؤذی داريووش داريووشی

 و هةصـگرياوةتةوة کـة لـة نةخشـی ذؤسـتةم      وثنةی لـث  يةوةدواتری هةخامةنشي

وگؤذثکی  زةمان شثوازی داتاشينةکان ئاص بةگوثرةیبةآلم  نثژراون، جةمشيد تةختی

  بة سةر هاتووة.نة هثندة بةرچاويان 

ةرةوذووی گـؤذی خـؤی   لة پثدةشتةکة و ب ئةو کآلوقووچةيةی کة داريووش

شوثنة و بـورجی   مدا کةوتؤتة بةرباس. گؤيا ئة لة بةشی شازدةهةم سازی کردووة،

ی تايبةتی خودی پادشا صوچؤ پاسارگاديش جثی ذاگرتن و پاراستنی مشةک و چةک

                                                            

 AMI XIII،»فةذنة (بةختی خوداداد) ،هثمای دووهةمی هةخامةنشی«، شاپوور شةهبازی -١
  .۱۴۷-۱۱۹)، ل ۱۹۸۰(
  .۱۳۲ل ، هةمان، شةهبازی -٢
ذةنگدانةوةی شةش ياريـدةری   ، پثی واية کة يارانی داريووش۱۲۵، هةمان، ل شةهبازی -٣

  ، واتة ئةمشاسپةندانن.ئةهوورامةزدا
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کام لة پادشـايانی  رهة بوون. لثرةدا مرؤض دةکةوثتة يادی باآلپؤشی کوورووش کة

  .١دادابافةرمانذةوادا دةبوو بة شانيان   لة جةنگةی بوونة هةخامةنشی

لةسـةر بةردةتاشـةکانی کؤشـکی     شثوازی هونـةری سـةردةمی داريـووش   

دا نـةبث، بـاوتر و پثشـکةوتووترة لـة       لة چةند خاصثکی دةگمـةن  جةمشيد تةختی

ی نـة ةسةر شـانی چوارچثـوةی دةرا  بةردينةکان لدميةنة ذووکاری نثژگةی خؤی. 

گةورةی بةردينی کؤشک دادةبذدران. لةسةر شانةکانی نثودةرانةی تاالری سةرةکی 

بةرةو هؤدةکانی تاالری سةرةکی دةخوشث، قارةمانثکي مريی سةرقاصـي شـةذة     کة

شانی دةوری الدةرانةی دةرگاکـانی  ). a۲۲سانةيي (وثنةی فشثرثکی زلةی ئة صلةگة

ثک غوالم و خزمةتکاريان لةسةر داتاشـراوة کـة کووپةصـة ذؤن و    وچؤ، کؤمةص هات

ئـةم دميةنانـة    .٢کردنـةوة پثويسـت بـوون    گومان بؤ خـاوثن  دةسرةيان پثية و بث

ذوونی دةريدةخةن کة بةشی بنةبانی بيناکة خةصکثکی تثدا ژياوة. تةواوی شـانی   بة

دا لةسـةر   ي خؤیوچؤی ئاساييی پادشايان لة کؤشکی تايبةتي دةرگاکانی ديکة هات

. ذةنگـة  ٣نةخشثندراون انی ميسریةکداتاشراوة و بة شثوةی قةصةمکثشةکانی نثژگ

ةی ئةم ذاستةقينةية بکرثن کة پادشا لة تبکرث ئةم دميةنانة وا لثکبدرثنةوة و ئاوث

  .٤بثتةوةبودةچث و بينةر دةبث لةم خاصة ورد  دا دث کؤشکي خؤی

قارةمـانی مــريی کـة غـوول يـان دذندةيــةکی     دةکـرث دميـةنی زاصـبوونی    

ــة  ــدووة، ب ــيداری بةزان ــينی    مةترس ــة پةيکةرتاش ــة ل ــدرث ک ــةک دابن هثماي

ئاشوورييةکانةوة بـة مـريات گـةذاوة و گةيوةتـة ئـةو سـةردةمة. لـةم چةشـنة         

شـا شـثرثکی گةوزانـدووة و دةيکـووژث و شـثوازثکی کؤنبـاوة و       پاد ،دا دميةنانة

                                                            

  .۱۳۷، هةمان، ل شةهبازی -١
  .۱۵۰-۱۴۸هةمان، ل  مشيت، -٢

3-W.Wolf, Die kunst Agyptens (Stuttgart, 1957), p. 480. 

4-P.Calmeyer, "Textual Sources for the Interpretation of Achaemenian palace 

Decorations", Iran XVIII (1980), p. 60. 
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ی ـانـا زةمـةتـه پ.ز)ی ۸۲۴-۸۵۸ةم (ـسثه ةریـسناسةبارةتة بة سةردةمی شةمل

. سةرةذای ئةمةش دةبث بيخةينـةوة يـاد کـة    ١پ.ز)ی ۶۲۵-۶۸۸( انيپاصـب وورـئاش

شای ئاشوور تةنيا لةگةص شثرثک دةکةوتة مالنة کة لةسـةر پاشـووی دةچـةقي و    

لةگـةص   ی ئثرانینا]، بةآلم قارةمادپةجنةي خةنيمی دة ةچةشنی مرؤض [پةجنةی ل

  دثوةزمةيةکی ناسروشيت دةکةوتة بةرةنگاری.

لةگـةص   ئةو بةردة نةخشثندراوانةی وا دميةنی پادشا دةخةنة بةرچاوان کـة 

ذاکثشـترين   يـةکثک لـة بـةرزترين و سـةرنج     خواردةستةکانی خةريکي پياسةية،

گومان پةيکةرتاشثکي يةکجار شارةزا دايتاشيون. هيچ  يية و بثبةردةتاشةکانی ئثران

هةوصثک نةدراوة بؤ ناسينةوة و دؤزينةوةی [ناوي] هونةرمةندثک کة لة ذؤژگـاری  

کــاری کــردووة و ئــةم شــثواز و  جةمشــيد لــة تــةختی دا حکوومــةتی داريــووش

  وردةکارييانةی داهثناون.

دةمةقذة و ناکؤکييةی کة سةبارةت بة دميةنی شةرةفی چوونـة ديـداری    ئةم

دةگةذثتةوة سةر وردنةبوونةوة و توثژينةوةيةکی قووص و  پادشا تةشةنةی کردووة،

ـ ناکةوث متمانـةی لـث   بةبث هةنگاوثکی ئةوتؤ ئاکامثکي پتـةوي جـث   ةوة. لـة دوو  ت

، يـةکيان  دا ثرانـی شةرةفی چوونة ديـداری پادشـايةکی ئ   بةردةتاشی سةبارةت بة

). لثـرةدا  ۲۳پـارثزراوة (وثنـةی    ارناسيي تارانةوچاکتر ماوة و لة مووزةی شوثن

ماوة لةگةص دميةنةکةی  جةمشيد پادشا بؤ الی ذاست دةذوانث. ئةوةی کة لة تةختی

ذيزةکـانيش پثچةوانـة    هاوشثوةية، بةآلم پادشـا ذووی لـة الی چةپـة و    پثشوو

). لة پشتةوةی پادشا کة لةسةر تـةختثک پاصـی داوةتـةوة،    a۲۴بوونةوة (وثنةی 

بـة   دةستةسـذثکی ديارة کـة  خزمةتکارثک شازادةی جثگرةوةی ذاوةستاوة. پاشان 

دةستةوةية و نثزةدار کةوتوونة دواوةی. ئةمة شثوازی دانيشتنی پادشـاية لةسـةر   

                                                            

1-A.R.Millard, "The Assyrian Royal Seal Type Again", Iraq XXVI (1965), 

pp.12-16 references cited there. 



  امةنشینژياروانی و پةيکةرتاشيي سةردةمی هةخ/  ۱۰۸۰
 

لـة دواوةی جةللـةيان    ادة و پياوانی بارگاية کـة تةخت و دميةنی ذاوةستانی شاز

بةستووة. ئةو کةسةي چؤتة خزمةت پادشا، هةتا ماوةيـةک لةمةوبـةر لـة ذووی    

دادةندرا.  کةوای درثژ و پانتؤصي تةنگ و کآلوي شثوة پيوازييانةی بة پياوثکی مادی

 ١نةتـةوةکان وبـةرگی چةشناوچةشـين    ذةنگة لةم قؤناخةدا پتر نيشان دانـی جـل  

وبــةرگی ذةمســي لــة ئيمپراتــؤريي  وگــؤذی جــل او گريابــث هــةتا ئــاصـوةبةرچــ

بـة   تـوثژةران  بةرگی لةشکری بووبث. زؤربـةی   دا و دةبث ئةم بةرگة، هةخامةنشی

کاروبـاری  شثوةيةکی جوان ئـةم پياوةيـان بـة بةرپرسـی سـةرةکي و ذثکخـةري       

ا. دةستی ذاستی کـة چؤتـةوة   نةتةوةکانی ئيمپراتؤری دادةن نیشاندةکانی نوثنةرا

بةردةمی، ذةنگة بةو ماناية بووبث کة نةهثصث هةناسةی بگاتة پادشا و بثذةجنثنث 

 خةزنةخانةی پةرةپثدراوی داريووشی بةردةتاشراوةکانی» مشيت«يان بيلةوتثنث. 

دا خستؤتة بـةر لثکؤصـينةوة و دوو دميـةن لةسـةر      لة حةوشةيةکی چوار هةيوانی

. ئةم کؤمةصة نژيارانة خاوةنی گـةلثک تايبةمتةنـدی بـوون    ٢يواران خؤ دةنوثنند

ـ    انی شـوثنثک بـؤ دوو   روةکوو نةخشثندرانی شان و دةرانـةی دةرگاکـان و داتاش

دةربارةی ئةم » مشيت« پةيکةری پاسةوان کة ذةنگة سةگ، بزنةکثوی يان گا بووبن.

کـة بةردةتاشـةکان    ةم ئاکامانةدميةن و قةآلفةت و پثکهاتة جياوازانة گةيشتؤتة ئ

هةر تايبةت بة خةزنةخانة سازثندراون و ئةم ئةگةرة دةباتةوة پاش کة ذةنگة بـؤ  

بةآلم ديسانيش دةرکةوتووة کة ئةم گرميانةيةی دوايي ذاسـت   ؛ساز کرابن انئاپادا

                                                            

وبـةرگ و ذةگـةز؛ چةنـد تثبينييـةک سـةبارةت بـة پؤشـينی         جل«، شاپوور شةهبازی -١
  ، بذواننة:»دا لة سةردةمی هةخامةنشی و پارسی وبةرگی مادی جل

»Akten VII kongresses, Munich, 1976, p. 195» .«P. Calmeyer دا ووسينةیلةم ن:  
»Vom Rieisehur zur kaiserkrone", AMI X (1977), p. 175« گومانی هةية کة کآلوي ،

زؤر  شثوة پيوازی بووبث؛ بةآلم هةر ئثستا کآلوی ترية و تايفةکانی هؤزی بةختياری مادی،
يانة خؤم بة ئةمةگداری خاتوو لةو کآلوة دةکةن و شثوة پيوازين. بؤ دؤزينةوةی ئةم زانياري

  دةزامن. » مةنيژةی خةزانة«
2-Schmidt, Persepolis, I.pp. 171-2 "Courtyard 17 and its porticoes". 
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ة خـؤی  بووة و لة ذووی سةيوانثکی کة هثشتا لةسةر ذووکاری پليکانی ئاپادانـاو 

. ئةم پرسيارةی لةذثوة قوت دةبثتةوة دةصث بؤچی ١دةنوثنث، بؤچوونةکة دةسةملث

ئةم نةخشةبةردينة بةرز و جوانانة ذاگوثزراونة شوثنثک هةتا بؤ ماوةيةکی درثـژ  

کردنـی مثـژووی داتاشـرانی ئـةم نـةخش و       لة بةرچاوان ون بن؟! تةنانةت دياری

 دةکةونة بةر گومانـةوة، چونکـة خةشايارشـای    دا نيگارانة لة سةردةمي داريووش

بــة وةســتاکاران  کــوذی دةصــث ئــةو ديــواری ذووکــاری پليکانــةکاين ئاپادانــای

. ٢ئاپادانای ساز کردووة بةآلم لة جثگايةکی ديکة دةصث بةذاستی باوکی ؛نةخشاندووة

هثنـدثک لـة تـوثژةران وةريانگثـذاوة،     کة وسثک تةنيا بةردةنو ئةوةی ذاستی بث

کة پثی واية پادشای » گاص ضؤن«نةيتوانيوة ئةوان بثنثتة سةر سةملاندنی بؤچوونی 

وای کـردووة  ، بةصکوو بةصـگةهثنانةوةکانی  ٣دميةنی شةرةفی ديدار خةشايارشاية

دةصث تاجی ئةم پادشـاية  » ضؤن گاص«ئةوان ئامادةی قبووصی بؤچوونثکي ئةوتؤ بن. 

  ساکارة و چةپکةگوصة تايبةتةکةی پثوة نيية. لةچاو تاجی نةخشينی داريووش

ئـةم ئةرکـةی    ئثستا نثوةرؤکی بةردةنووسی پليکانان کة دةصث خةشايارشا

پـاش نـةمانی    ذاپةذاندووة، قؤصي لةسةر دةکثشرث، چونکة ئـةو ماوةيـةکی زؤر  

دةصـث لـة سـةردةمي ئـةودا      هـةر بؤيـة  بـاوکی کارةکـةی کـردووة و     داريووشی

بـةآلم   ؛کرابـث ثدا دةستيان پ لة زةمانی باوکی ةنةخشثندراون، هةرچةند وثدةچث ک

وايــان  شــثوازی کــاری هونةرمةنــدانی ذؤژگــاری داريــووش ديســانيش لثــرةدا

دةبث وةبةرچاو بگريثـن و دةرنـةهاويژرثن. بـؤ ئـةم مةبةسـتة       ذةنگداوةتةوة کة

کرانی زةماين خوصقانی لة قؤناخی بنـةبانی   پثويستة شوثنةوارثکی شياوی دياری

دا، خبرثتـة بـةرباس.    حکوومةتی داريووش و تايبةمتةندييةکانی هونةرمةندانةی

                                                            

1-Tilia, Studies I, pp.183-204. 

2-Schmidt, Persepolis I,p.71. 

3-H.Von Gall, "Die kopfbedeckung des persischen Ornats bei den 

Achämeniden", AMIVII (1974),pp. 145- 61. 
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. ١دؤزراوةتـةوة  شوثنةوارثکي ئةوتؤ دةکرث پةيکةرةی داريووش بث کة لة شـووش 

کـة   داتاشـراوة » گراويـک «پةيکةرةکة لة بةردثکی شينی مةيلةو کةسک بـة نـاوي   

ية. ئةم کانگا بةردانة لة تةواوي سةردةمی پةيکةرتاشينی »وادی حةمامة«کانگای لة 

سکة بةتايبـةت لـة   بةآلم ئةم بةردة شينة مةيلةو کة گرياوة،وةر لثکةلکيان  ميسردا

کورتـة   ۱۰زؤر کةوتؤتة بـةر سـةرنج.    لة ميسر اد سةردةمی زاصبوونی ئثرانييةکان

مـةودای   وةبـةرچاو دثـن کـة لـة    » وادي حةمامة«بةردةنووس لة چةند جثگايةکی 

ـ    ۴۹۲-۴۹۶ساآلين   .٢ةندراونکی پ.ز. بة دةسيت وةسـتای پةيکةرتاشـی پادشـا هةص

بث کة کانگای بةردی ئةوتؤ لـة ناوچةيـةکی    بري ئةگةرچی دةبث ئةوةندةمشان لة

بةآلم ئةم پةيکةرةية زيـاتر بـةردی   ، ٣يش هةبووة»جثردوبرو«و » هةمةدان«نثوان 

دةگرثتةوة. پةيکةرةی بةرباس کـة قيـت و قـؤز و     کانگای ميسر و شثوازی ميسری

ميتر بووة و  ۳ دا نيزيکةی ميتری ماوةو لة ذاسيت ۹۵/۱اوة، ئثستا غللوورانة ذاوةست

لةسةر پايةيةکی نيو ميتری داتاشراوة و پةيکةرة و پايةکةی لةبةردثکي يةکپارچةن. 

پثی چةپی وةپـثش داوة و پةجنـةی دةسـتی ذاسـتی پـةذيوة و ذةنگـة       پةيکةرةکة 

تةوة و باشتر ماوة و دةسرةيةکی بة دةستةوة بووبث. دةستی چةپی ذثک بةرنةداوة

ثکی بة چنگةوة بووبث کة تةنيا السکةکةی ماوة. پادشا باآلپؤشثکی پان و صدةبث گو

ةری و بة کةمةرةيةک لـة نثوقـةدي شـةتةک    ــپؤذ و ئاودامثنی قوصداری کردؤتة ب

  وبةرگی بريقةداری تايبةتی بؤنةکانة. دراوة و واديارة جل

وفـؤص   وة و نةياهنثشـتووة فـش  گنجی التةنيشتان باآلپؤشـةکةيان وثکهثنـا  

ذا بةرةو داوثنی بةربوونةوة و بة شثوةيةکی  دابکةوث. جةللة چينثک لةسةر بةرؤکی

وبةرگة لةگـةص   دابذاون و سةريان پثکةوة ناوة. واديارة دروومانی ئةم جلسروشتی 

                                                            

1-D.Stronach , "La statue de Darius le Grond découverte à Suse", CDAFI IV 

(1974), pp. 61-72. 
2-J.Trichet.,Étude pétrographique…", CDAF I IV (1974), pp. 57-9. 

3-Trichet, op.cit. p.59. 
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وثنةی چينی ئاوا  جياوازة و ئةگةرچی ذةنگة چني ةکانی ئييؤنیودةسکاری بةرگدرو

هةصگريابثتةوة، بةآلم ديسانيش تاشرانی پةيکةرةکة ناکرث  لة سةرچاوةی يؤنانی

  .١کاری وةستاکارثکی ئييؤنی بث

واديارة پثآلوةکانی پادشا تةواو پـذ بـة پثيـةتی و بةپثچةوانـةی پـثآلوي      

نی پادشا دا پثآلوةکا قةيتانة. دةصثن لة ذاستی پاسةوانان و پةيکةری لةشکرداران، بث

و ئةمةش دةريدةخا کة لة سةردةمي کةونارادا پةيکةرةکانيان ذةنـگ   ٢ذةنگني بووة

کردوون. کاالنی خةجنـةری بةرپشـتثنی پادشـاش کـة بـة دميـةنی گـای باصـدار         

گومان ئةم کارانة چةشنثک هثمان کـة   نةخشثندراوة، قسةيةکی ئاوای لةسةرة. بث

 واديـارة  باآلی پةيکـةران داياننـاون.   رتاشان لثرولةوث لةسةر ةوثنةگةران و پةيک

ؤگليـف لةسـةری   ريخـةتی ه  کةمةربةندی پادشا لة شتثکي نةرم سـازکراوة و بـة  

سةر و خوارة؛ مةزنة بؤ  پادشای ميسری«نووسراوة و اليةکی ئاوا دةخوثندرثتةوة: 

بةرةکـةی ديکـةی    لـة » ٣و بژی بؤ هةتاهةتايـة.  ان داريووشداب و نةريتگةشةی 

لة الی چةپي پةيکةرةکة دةقثک بـة  ». ی دوو سةرزةمينةنمةز«نووسراوة داريووش 

نووسراوة و شی هةصکةندراوة و ؤخةتی کؤنباوی هريؤگليفی ميسری لة دامثنی باآلپ

 ،»ذةع«دا  شنگیذلة ژثر پ ئةم ناوةی کة داندراوة،» خودای ئاتؤم کوذی«داريووش بة 

، مةزنـة خـواژنی زجنـريةی    ت سائيسيدةصثن خواژنی نثئ خؤر، دةپةرسترا. واتة

حةوتـةم بـوون) کـةوانثکی     وزجنريةی بيست  و شةشةم (هةخامةنشييةکان بيست

داوةتة دةست داريووش کة تةواوي دوژمنةکانی خؤی پث ببةزثنث. ئةو شـثوازانةی  
                                                            

دانـانی شـثوازی پةيکةرتاشـينی ئييـؤنيي      وونانةی کة باسی شـوثن سةبارةت بةو بؤچ -١
  ذؤژهةآلتی دةکةن لةسةر ئةم پةيکةرة بذواننة:

H.Luschey, "Archälogische Bemerkungen zu der Darius- Statue von Susa". in 
Akten VII kongresses, Munich 1976, pp. 207-17, especially, p. 212. 
2-Roaf, "Subject Peoles", p. 74, note 8, citing an observation by G. Tilia. 
3-J. Yoyotte, "Les inscriptions hiéroglyphiques, Darius et 1’Egypte", Journal 

Asiatique ccLx(1972), pp. 253-66 for this and all other references to the 
hieroglyphic inscriptions. 
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ون، بـةآلم ديسـانيش بـري و بـاوةذی     لةسةر دابی ميسری ذؤيشـتو  ذةچاو کراون،

داريـووش لـة   گومان  . بث١داريووش لةسةر دةقی ذووکاری نثژگةی ذةنگی داوةتةوة

گـةلثک   هـةر بؤيـة  ٢بة فريعةون قبـووص کرابـوو؛   اليةن کؤذی کاهينانی ميسرةوة

لةسـةر دةقـی بـةردةنووس و دميـةنی داتاشـراوی       ذوانگةی دينی و سياسـی کـة  

  بة سةرةوةية.  يان داوةتةوة، سثبةری تثذوانينی ميسر يانذةنگ دا ةکانئثرانيي

نثوةرؤکی بةردةنووسةکة لةگةص ئةو دةقةی کة لةسـةر پايـةی پةيکةرةکـة    

بوونی دوو  بوونی هاوشثوة کة باسی يةک هةصکةندراوة يةکتر دةگرثتةوة. دوو تثکةص

خؤی دةنوثنث. دوو پةيکـةرةی   وةيةی پةيکةرةکةنوا و دوای پا سةرسةرزةمينة، لة

سـةروو يـان پاپريووسـی ميسـری      کة گوصة زةمةقی ميسـری داتاشراون  ٣بةروبوو

خواروويان لةسةر سةريية و خةريکن السکی ئةم ذووةکانة لة دةوری هريؤگليفةکـة  

جـی پايـةی   مانای يةکگرتوويي و يةکانگرييية. لةسةر ال بة پثکةوة گرث دةدةن کة

پةيکةرةکة دميةنی گةالن و نةتةوةکانی قةصـةمذةوی پادشـايةتی داتاشـراون کـة     

ی ثکهةرکام لةم دميةنانة لـة الي سـةرووی جـةغز   و  ةدياروبةرگ و ذةگةزيان  جل

ئـةم جـةغز يـان     ناوی نةتةوةکةی تثـدا نووسـراوة.   کةداداوة  يانلکةييي چؤکثه

جـارثکي   ة مانای قةآل لثکبدرثتـةوة.  ذا دةبث ب حةسارة، لة ذووی مشارةی لثواری

ی ـانـديکةش لة جةنگةی چوونة سةر باسی شاندی نوثنةرانی گةالن لة بةردةتاشةک

  ةوة سةر ئةم مةبةستة.ـادةدةينـادا بـادانـاپـئ

                                                            

1-R.G.kent, Old Persian (New Havan, Conn,. 1953).pp.138- 40. 

دا نووسراوة کة  لةوث». I.95.5«سيکوولووسة  ئةمة ذةنگدانةوةی قسةکانی ديؤدؤرووس -٢
دةدا و لةگةصيان دةکةوتة خوثندنةوة و پثداچوونةوةی  ياريدةی کاهينانی ميسری داريووش
  .خوداناسی

دةسةملثنني کة بؤ دميةنی سـةر پايـةی پةيکةرةکـة، لـة     » ذؤف«ئثمة لثرةدا قسةکةی  -٣
  دا دةکاری کردووة.»گةالنی ژثردةسةآلت«



 ۱۰۸۵سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

لـةپی  دادانی کةسةکان کـة دةسـتيان هةصـثناوة و     ی چؤکيچؤنيةتدميةنی 

 زؤر وةکـوو لةسـةر سـةرانة،   تةختةسةکؤی مريی داوة و پادشـا  دةستيان وةبةر 

پثنجـةم   و (کووشـيت)ی زجنـريةی بيسـت    دميةنةکانی سـةردةمی شـا تةرهةقـة   

. ئةم شثوة دميةنة دةگةذثتةوة سةر ذوخسـاری  ١دةچن پ.ز)ی ۶۴۰-۶۹۰(دةوروبةری 

. ٢ةل بارکالبةجئةستثرةباران لة تةنيشت پايةی ئاگردانثک لة پةرستگةی  یئامسان

کـةی يـةکانگريبوونی   ؤهةروةها ذوون و ئاشـکراية کـة ئـةم دميةنـة لةگـةص بري     

تةختگای فةرمانذةوای  ذاگرتنی نةتةوةکانی نثو بازنةی قةصةمذةوی پادشايةتی و 

. ٣کة ذووکاری گؤذةکةی پث نةخشثندراوة يةکتر دةخوثنثتةوةلةسةر دةستان  ئثران

ريهثنانةوةية کة عيالمييةکان لـة جةنگـةی پاذانـةوةدا    ديسانيش پثويست بة وةب

وکةوتة بؤ  هةصسجووصة و ذةنگة ئةم لةپثکيان بةرةو حةواية و دةستيان هةصثناوة و 

  بة دوو چةشن لثکبدرثتةوة. بينةری ئثرانی

وةستايةتی و شثوةی داتاشرانی پةيکةرةکة شثوازی ميسريية کة ذةنگة بةرلة 

ئةوةی ذاستی بث  ٤ث.گةچی سپی يان توثژثکی ناسکی قسآلو تثهةصسوورابکران  ذةنگ

داتاشراوة و بةپثي ئـةو دةقـةی لةسـةري     کةم سث پةيکةرةی ئاوای داريووش النی

و  ٥ئةوی ذةسةن و سةرةکی کةوتؤتة پةرستگةی ئاتؤم لـة هثليپـؤليس   ،ةسراوونو

کاری  کة کولتووری ميسری بوون. ئةمة دةريدةخا شووش دووةکةی تر لة دةروازةی

ئاشـکرا   کردؤتة سةر شثوازی پةيکةرتاشينی داريووش، ئةگةرچی مةبةسـتةکة بـة  

ــد  ــؤذی دي ــةوة ک ــوانني بگةذثين ــرةدا دةت ــدراوة. لث ری پادشــا لةســةر انةدرکثن

ةوة ياد کـة بةصـگةيةکة   بةردةتاشةکان و خاصی هاوبةشی لةگةص پةيکةرةکة خبةين

                                                            

1-Roaf, op.cit.,p.77and note 19. 

2-Roaf, op . cit., p.78 where this is implied though not expressly stated. 

3-For examples see Iranica Antiqua XV (1980), pls. IV:2,V:7. 

4-Roaf, op.cit.p.74. 

5-Yoyotte, "Les inscriptions", p.257. 
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وری ميسری و ذةنگدانـةوةی لـة ئةنـدازةی قةآلفـةت و     ولةسةر کاردانةوةی کولت

ئةو گوآلنةی کـة پادشـا و شـازادةی جثگـرةوةی بـة       بؤ وثنةذوخساری پادشادا. 

يةی کةوتؤتة نثـو  آلهةصکةوتنی ئةو گة)، چةشنیb۲۴دةستييانةوة گرتوون (وثنةی 

ةکا و تةنانةت السـکةکانيش هـةر بـة شـثوازی     لة شثوةی ميسری د دوو خونچان،

ــةم  ١ميســری داتاشــراون ــةری ميســری ل ــةوةی هون ــةی ذةنگدان ــةنثکی ديک . الي

شثوةی شؤذبوونةوةی پثلووی سةرةوةی چاوی ديدارکةرانة بـةرةو  بةردةتاشةدا، 

دا  و ئاشووری اليةنی وردةکاريية هةرگيز لة هونةری بابلی). ئةم C۲۴خوار (وثنةی 

سةدةی پثنجـةمی  وةبةرچاو نةگرياوة و ئةم شثوازة کة هةتا پثش نيوةی دووهةمی 

هونـةری   ، بة تايبةمتةنـديي ٢دا ذةنگی نةداوةتةوة زايني لة هونةری يؤنانيش پثش

پثنجةمةوة هـةتا   و ميسری دادةندرث لة چاخی حکوومةتی مريانی زجنريةی بيست

  .٣سةردةمی بةتليمووس

بة باری ئةندازةدا وثکچوونثک لـة نثـوان پةيکـةری    سةرةجنام دةبينني کة 

دا بةدی دةکـرث. ئةگـةر    و قةآلفةتی پادشا لة بةردةتاشةکانی کؤذی ديداری شووش

بثتوو پادشای کؤذی ديدار بة پثوة ذاوةستابا، باآلی هةتا سث گةزثک تثهةصدةچوو 

نگـةی هونةرمةنـدانی   کة دةبثتة ئةندازةی پةيکةرةکة. ذةنگة ئـةم پثـوةرة لـة ذوا   

ــانيي ــةوة  يؤن ــای داريووش ــدثک     بارگ ــة هثن ــوو ل ــة وةک ــةوتبث، چونک   داک

. ئةو ٤مرؤضان مةزنتر دادةتاشی چاو لةدا ديارة ئةوان خوداکانيان  بةردةتاشةکانيان
                                                            

چصة گوصثکي لةيلووپةذی ئاوی کة دوو خونچةی پثوةية و السـکی شـؤذ بوونـةوة، لـة      -١
ی  ۶۵۵-۶۵۰دا خؤی دةنوثنـث (دةوروبـةری    بةردةتاشثکی مريانی زجنريةی بيست و شةشةم

  ة، بذ:»لووضر«ةم شوثنةوارة ئثستا لة مووزةی پ.ز). ئ
C.Vandersleyen, Das Alte Ägypten (Berlin. 1975) (Propyläen kunstgeschichte 
15),pl.314. 

  دةزامن.» ئثضثلني هةريسؤن«بؤ ئةم زانيارييانة خؤم بة ئةمةگداری  -٢
3-In porada, "Some Thoughts on the Audience Reliefs of Persepolis",  

Studies… P.H. von Blanckenhagen (New York , 1979). P. 40, n. 25… . 
4-Schefold, Die Griechen und ibre Nachbarn,pl.122. 
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ةی زلة و لة قةآلفةتی ئادةميزادان تثنةپةذيون کاريگةرييان پترة لةوان ةینپةيکةرا

 ؛دثوةکی داتاشراون کة ناتوانن هيچ پةيوةندييةک لةگةص مرؤض خبةنـة بـةرچاوان  

و  جةمشيد لة تةختی دا کةواية واوثدةچث لة دوايني دة ساصةی حکوومةتی داريووش

و لـةبار پثکـةوة    بة شثوةيةکی ذثک و يؤنانی ، شثوازثکي تثکةصةی ميسریميسر

مثـژووی  کرانـی   ئاوثتة بوون. سةبارةت بة پةيکةرةی شووش دةکرث بصثني ديـاری 

داتاشرانی ذوونة، بةآلم بةردةتاشی کؤذی ديداری پادشا بة نوقآلنة و مةزندة قسةی 

ـ  ١کرث کة کةی خوصقثندراوة.دة لث ةنی بؤ نرخاندنی کاری ئةو هونةرمةندةی وا دمي

بـري بـث کـة هثنـدةی      شةرةفی ديداری پادشای ئافراندووة، دةبث ئةوةندةمان لـة 

وردةکاری لةسةر تةختی شکؤمةندی کردووة و وای ذازاندؤتةوة کة ذةنگة پتـر لـة   

هةروةها مـةودای بةتاصـی سـةرووی دوو     ).a۲۴بنوثنث (وثنةی  یخؤپادشا  ذيشی

کاتـةوة و کةشـثکی بـةرچاوتر    ئاگردانةکة پادشا لة پيـاوةی ديدارکـةر جـودا دة   

دةخوصقثنث، بةآلم بؤ قةآلفةت پياوةکة لة پادشا و دةوروبةرانی نامثنثتـةوة. ئـةم   

شثوازی کارة بةپثچةوانةی هونةری دواتری ذؤمی و يؤنانيية و هةرگيز لة جةغزی 

لة شثوازثکي جياوازدا بةآلم  ؛ دا وةبةرچاو نةهاتووة هونةری ذؤژهةآلتی نيزيکی کؤن

» نةسريپاص ئاشوور«و » ئامارنا«لة » ئاخناتؤن«جةمشيد،  لة تةختی يووشکة دار

ــةوة، هــةرکام خــاوةنی   ٢»منــروود«لــة  ــةر ســةرجنی هونةرمةندان ــة ب دةکةون

ةوردی ـا بـادشـی پـو دميةنتايبةمتةنديي خؤيانن، کةچی دميةنی هةمووان وةکو

  لةسةر کراوة. انـاريـک

دا دميةنی بةردةتاشةکانی کؤذی شـةرةفی ديـداری پادشـا، هـةر      لة ذاستی

سووچةيةک نةخشثندراوة کة تثيدا شـثرثک پـةالماری گايـةکی     گؤشةيةکی بة سث
                                                            

1-Yoyotte, "Les inscriptions", p.266. 

2-C.Aldred, Akhanaten and Nefertiti (London, 1973), p. 199. no 134 shows 

even a black man sharing the characteristics of Akhenaten. For comment on 
Ashurnasirpal see. E. Porada, The Great king… king of Assyria (Metropolitan 
Museum New York . 1945), p.28. 
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انی سـةر  داوة و ئةم مةبةستة لةسةر ديوارةی تةواوي پليکانة سةرةکييةکذاساوی 

). بةرةنگاربوونةوةی شثر و ۲۷پات کراوةتةوة (وثنةی  چةند جةمشيد سةکؤی تةختی

 یرنثـو هونـة   زايـني و لـة   گا مةبةستثکة سةر بة بنةبانی هةزارةی چوارةمی پثش

دا ذةنگی داوةتةوة و لثکدانةوةی چةشناوچةشنی بؤ کراوة. لة  دووچؤمانی و ئثرانی

دا ذةنگة شثر هثما و سةمبولی دةسةآلتی پادشايةتی بووبـث   خامةنشیذؤژگاری هة

  .١بةر ذابگرث کة تةنانةت خةنيمثکي بةهثزی وةکوو گاش نةيتوانيوة خؤی لة

دميةنی بةردةتاشةکانی کؤذی شـةرةفی ديـداری پادشـا لةسـةر ديـوارةی      

ـ  پليکانةکانی ئاپادانا ز. لـة اليـةک هاوذثيـانی    و لة الی نثوةذاست کراونة سث ذي

 ۲۳پادشا، پاسةوانان، مةزنان و درؤشکة جةللةيان بةسـتووة. لـة اليـةکی ديکـة     

  شاندی نوثنةرايةتيي گةالن و نةتةوةکانی بةرفةرمانی ئيمپراتؤری ديـاری خؤيـان   

ـ بة دةستةوةية هةتا بيدةنـة خزمـةت پادشـای گـةورة (وث     ). پليکانـةکانی  ۲۸ةی ن

دميةنثکيان تثدا دووپات بؤتةوة، بةآلم لة وردةکـاری و   باکووری و ذؤژهةآلتی هةر

نترة و دا بذثک جياوازن. ذووکاری پليکانی باکووری لة هةمووان کؤ شثوةی داتاشني

ديـارة.  ی پثوةذةوتـی سـةردةمانی پثشـوو    کؤمةصثک تومخةی ناشارستانييانةي

ايةوة کة هثرتسفثصد خـاکی لةسـةر هةصـد    ۱۹۳۲پليکانی باصي باکووری هةتا ساصي 

  نةدؤزرابؤوة، هةر بؤية هثندثک چاک ماوة و لثکؤصينةوةيةکی وردی لةسةر کراوة.

کـةس کةوانـدارة    ۲۰۰بؤتةوة کـة ئـةو    نذوو ٢بةپثی لثکؤصينةوةيةکی تازة

)، تاقمثک هونةرمةند ۲۹ييةی وا لةسةر ديوارةی پليکانان خؤ دةنوثنن (وثنةی پارس

کردووة. واديارة  دا کاريان وةستاکارثکی شارةزا يیدثردايانتاشيون کة لة ژثر چاوة

وچـاو يـان    ئةم هونةرمةندانة پسپؤذی دةرهثنان و داتاشينی ئةندامثکی وةکوو دةم

                                                            

1-E.Porada, "An Assyrian Bronze Disc", Bulletin of the Boston Museum of  

Fine Arts XLVIII (1950), pp. 2-8. 
2-M.Roaf, "A Mathematical Analysis of the Styles of the Persepolis Reliefs,in 

M. Greenhalgh and V.Megaw (eds), Art in Society (London, 1978), pp. 133- 45. 
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شتثکی چةشنی تريدان بوون و قةآلفةتی کةواندارانيان بة زجنرية داتاشـيوة. ئـةم   

  .١تاشةکانبوونی بةردة کردنةوةية لةسةر يةکدةست خاصة ذوون

زؤربةی کارةکة لة ئةستؤی ئةو هونةرمةندانة بووة کة سةرقاصي داتاشـينی  

هةرکام  شاندةکانی نوثنةرايةتيي گةالن و نةتةوةکان بوون. گةآلصةداذثژانی ميسری

ذاستةوخؤ لة بةرةوة يـان   جودا کردوونةوة کةبة داتاشينی دارثک شاندانةيان  ملة

می هةر شاندثکي نوثنةرايةتی بة ة. کةسی يةکبوونةی پثشوو الی سةرةوةی تاقمةک

ية، بةآلم ژمارةی تاقمةکان جياوازة، بةتايبةت »مادی«يان » پارسی«نؤرة يةکثکی 

بـةآلم ديسـانيش هـيچ     ؛ ئةگةر ئاژةصثکی وةکوو ئةسپ، گا يان وشتريان پـث بـث  

پثکةص دانةتاشراوة. واديارة دةبث پـثش   ةصوپثک و تثک تاقمثک بة شثوةيةکی ناذثک

هةصکةندران زؤر بةوردی مةودايان لةسةر پاپريووسثک دياری کرابث و گةآلصةيان بؤ 

داتاشينی زجنريةيـةک  کثشرابثتةوة. ذثچکةبةستنی شاندةکان لةسةر الديواران بة 

وتؤ دميةنثکی ئـة  بؤ کراوةتةوة.لثک دابذاون و بة شثوةيةکی گوجناو جثگايان دار 

يةکتر بن لة ذؤژهةآلتی  تةواوکةری يني و دةکرث ثکةصةيةکی ئةستوونی و ئاسؤتکة 

نثو ئةو شثوةکاری و وثنةگةرييانةدا کـة لـة ژووری    بةآلم لة ؛پثشينةيةنيزيک بث 

وةبـةرچاو دثـن و نـؤژةن     لـة خورسـاباد   تةختگای فةرمانذةوايـةتيي سـارگؤن  

. واوثدةچث کة ٢ذيزةکانی سةر و خوار هيچ پةيوةندييةکيان پثکةوة نييةکراونةوة، 

بةرلة تاشينی بةردةکان و دةرخستنی دميةنی دصخواز،هةر شاندثکی نوثنةرايـةتی  

بةوردی گةآلصةی بؤ داذثژرابث و کثشرابثتةوة. تةنانةت واديارة کة پثش لة تـةواو  

ةی سةرچةشــنثک بــؤ وبــوونی کــاری بةردتآشــينةکة، ئــةوةی کثشــراوةتةوة وا

ــةوةی کؤتــاييش کــةلکی   ــة مةبةســتی ذازاندن ــذاوة و ب ــدان دةوری گث هونةرمةن

                                                            

1-Ibid., p.143. 

2-G.Loud and C.B.Altman, khorsabad II (Chicago, 1938) (Oriental Institute 

Publications 40),pl.89. 
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ـ  و جثگايانةی لة پثشةگرياوة. ئوةر لث راون بـة ناتـةواوي دةسـتيان    ددا نةذةنگثن

  .١ئةوانةی تةواو بوون يةکجار بة زةقی کةوتوونةوة چاو لةهةصگرياوة و  لث

، بةتايبةت دميةنی ئةو شاندانةی کـة  سةبارةت بةو بةردةتاشانةی ئاپادانا

وبةرگ و ديارييةکانيان هثندة ذوون نيية هةتا ذةگةزيان دياری بکرث، بـاس و   جل

گومانی هثندثک لةو شاندانةی کة ناسينةوةيان  ٢لثدوانثکی بةربآلو هاتؤتة ئاراوة.

گليف ناوي ؤی هريدا زؤر بةوردی و بة خةت لةسةرة، لة دميةنی گةالنی ئيمپراتؤری

وآلتةکةيان نووسراوة و ئةوانيش لة سةرةوةتری ئةم نووسـينة چؤکيـان داداوة و   

ئةگـةرچی   .٣)b۲۶ديارة (وثنةی  ووکاری پايةی پةيکةری داريووشةوةذبة  نوثنةيا

 ةئةم دميةنانة زؤر کورت و ساکارن، بةآلم شثوازی سةربةخؤن و لةو ذةوتة دابذاو

اشةکاين سث دةروازة و تـاالری  ذووکاری نثژگةی داريووشةوة ديارة. بةردةت کة بة

ة کؤمةصة ـةوة کـراوةتـةصگيـه کؤصةکة وثنةيان لة ذووکاری نثژگةي داريووش سةت

                                                            

1-A.B. Tilia, "Unfinished parts of the Architecture and Sculpture" East and 

West XVIII (1968). pp. 90 - 4, Figs. 133-5,138 - 42; see also parts of the 
Andience relief at Persepolis, figs, 146-8. 

بـريتني لـةو وثنـة و     زانياريي سةرةکی سةبارةت بة بةردةتاشةکانی ئاپاداناکةرةسة و  -٢
. ۴۹-۲۷، وثنـةکان  ۹۰-۸۲، ل ۱» پرثسپؤليس«بآلوی کردوونةوة؛ » مشيت«بةصگةنامانةی کة 

  .۱۵۸-۱۴۵، ئةو شاندانةی لة ئاپادانا باج و پيتاکيان داوة، ل ۳پرثسپؤليس 
  گةلثک وثنةی جوان و دانةبةدانةی لة ئةندامانی شاندةکان کثشاوة، بذ:» السثرجی. و«

Die Völkerschaften auf den Reliefs von Persepolis (Teheraner Forschungen 2, 
Berlin, 1966). 
ئةم سةرچاوةيةش گةلثک بةصگةنامةی جثی سةرجنی دةربارةی چةمکی بـاج يــان خـةراج    

  :تثداية
M.C.Root, king and kingship, "Catalogue entry VIII", pp. 86-95 and "The 
Tribute Procession", pp.227-84. 

  کؤمةصثک تثبينيي بةردةوام سةبارةت بة ناسينةوةی شاندةکانی نوثنةرايةتی:
O.W.Muscarella reviewed Schmidt, Persepolis III in AJAL XXV (1971), pp. 
443-4 and Walser, Völkerschaften in JNES XXVIII (1969),pp.280-5. 
3-Roap "Subject Peoples", pp. 160 - 73. 
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ــانة  ــةر ش ــايان لةس ــةخيت پادش ــکثک ت ــة وةک  ١خةص ــةم دميةنان ــةروةها ئ . ه

ديـوارةی پليکانـةکانی ئاپادانـا و     سةربةردةتاشةکانی شاندةکانی نوثنةرايةتيي 

ناچن کة وثنـةيان لةوانـةی پـثش     و ئةردةشثری سثهةم يةکةم گؤذی ئةردةشثری

  .٢خؤيان هةصگرياوةتةوة

دا، ناسرانةوةی گـةالن و   بة شثوةيةکی گشتی لة هونةری ذؤژهةآلتی نيزيک

کـة بـؤ    ٣وبةرگييانةوة بووة. لثرةدا ئةو دوولينگانةی جلکان پتر لة ذووی نةتةوة

دا خؤيان دةردةخةن، بة بةصگةيةکی گرينـگ   جار لة شةقصةبةردةکانی ئثرانی يةکةم

دادةندرثن و دةيسةملثنن کة چةند گةل و نةتةوةی ديکـة لـة بـاکووری خـؤراوا و     

ـ     ثـر دةسـةآلتی   ژةماوةری باکوور و باکووری ذؤژهةآلت کةوتوونـة نثـو ذيـزی ج

دوولينگةيان دةکردة بةريان و پثآلويـان دةکـردة    . مادةکانفةرمانذةوايةتيي ئثران
                                                            

بـة   هةصگرانی تةخت يان هةصگرانی شانشـني، لـة بةردةتاشـةکانی نثژگـةی داريـووش      -١
  کراوة: لةم بةرهةمانةی خوارةوةدا قسةيان لث» مشيت«قةصةمی 

Schmidt, Persepolis III , pp. 108-118, figs. 39-52; in the Tripylon reliefs 
Schmidt, Persepolis I, pp. 117-20, pls. 80-1;in the Hundred Column Hall, 
Persepolis I,pp.134 - 6, pls - 108 - 13. 

، ۲۸۲-۲۸۰، ل ۱ جةمشيد ، مشيت، تةختیيةکةم وثنةکانی ذووکاری پليکانی ئةردةشثری -٢
ــةی  ــةختی202b-205وثن ــةی »H«،کؤشــکی ۱۶۱، ل IIIجةمشــيد  ؛ ت ــا105C، وثن ، . تيلي

ــةوةکان  ــةی ۳۱۶ -۳۰۲، ل Iخوثندن ــةروةها ذؤف۱۶۴-۱۴۴، وثن ــةمان، ل . ه  ۵۵، ژ ۸۸، ه
وثنةرايـةتی. سـةبارةت بـة ذووکـاری پليکـانی      سةبارةت بـة ناسـينةوةی شـاندةکانی ن   

جةمشيد  ، تةختی»مشيت«بذ:   يةکةم لة باصی ذؤژاوای کؤشکي داريووشی ئةردةشثری سثهةم
I وثـــذای ۱۶۳-۱۶۲جةمشـــيد ، ل  ، لةگـــةص تـــةختی۱۵۶ -۱۵۳، وثنـــةی ۲۲۹-۲۲۸، ل ،

  .۸۹، هةمان، ل » ذؤف«کانی لثکدانةوة
3-Cf. P. Calmeyer, "Hose, archäologisch"in Reallexikon der Assyrioligie IV 

(Berlin, 1975), pp. 472-6.Calmeyer, "Vom Reisehut zur kaiserkrone", 
p.172.n.24. 

شـيوة؛  يانةش لة فارس هةر دوولينگةی ئةوتؤيان پؤ ئةم نووسةرة الی واية هةتا ئةم دوايي
بةآلم دميةنی ئةم پياوة مادييةی ئةو پشتی پث دةبةستث لةسةر مؤرثکی گردةصةی  دؤزراوةی 

  خؤی دةنوثنث کة وةکوو مؤرثکی کؤنتری هاوشثوةی خؤی دةچث. شووش
See P.Amiet, Glyptique Susienne (paris, 1972) (MDAI 43), no. 2181;I. 
Gershevitch, "Alloglottography of Old Persian", TPS 1979. P.149. 
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 درثژی هةصـنةدرواويان صي ؤپثيان و کةوايةکی ئاودامثنيان لة خؤيانةوة دةپثچا و ق

ةخستة سةر شان و د. جلثکی وةکوو باآلپؤشيان ١»kávδus«دةنا و پثيان دةگوت  لث

سةرکآلوةيةکی شثوة پيوازييان لة سةر دةنا و گوصينگةيان لة پشتةوةی بةردةداوة. 

دا دوولينگةيان پؤشـيوة کـة هثنـدثکيان     گةالنی ديکةش لة بةردةتاشةکان زؤربةی 

و هثنـدثکيان فشـن چةشـنی     ٢کانکاپادؤکييـة و  تةنگن وةکوو هـی ئةرمةنييـةکان  

ئارينــةکان، بةخلييــةکان، باختةرييــةکان، ئاراخؤزييــةکان و    گــةی دوولين

 ٤ســؤغدی، خــارةزمي و ســکؤدةريانةکان،. جــةماوةری سةکايي٣درةنگيانييــةکان

چکةی ؤکسةرکآلوة يآن داية و چةشنة مثزةرثکی وةکوو  دوولينگةيان لة پث تثکذايان

                                                            

1-See E.R.knauer, "Toward a history of the sleeved coat". 

،ئةندامانی شاندی نوثنةرايـةتی ئـاوا ذيـز ةکـا: دووهـةمی      IIIجةمشيد  مشيت، تةختی -٢
هـةر   دةهةمی ساگارتی. ذؤف، سثهةمی ئةرمةنی، نؤهةمی کاپادؤکييةيي و ذةنگة شازمادی

وبةرگـةکان زؤر   دا دةصث ذةنگة ئةم ناسينةوةية وا نـةبث، چونکـة جـل    لةو بةرهةمةی خؤی
  هاوشثوةن.

بةصـگةيةکی تـةواوة کـة     دميةنی کةسثکی ئاريان لةسةر پايـةی پةيکـةرةی داريـووش    -٣
تة. وةکوو ديارة  ئاراخؤزييةکانی پـای  بيسةملثنث ناسرانةوةی مشيت لة بابةت ئةوانة ذاس

پةيکةرةکة سةريان ذووتة، بةآلم چةناگةيان وةکوو کةساين حةوتةم شاندی نوثنةرايـةتيي  
بة درةنگيانی واتة  ، کة ذؤف۳۳،وثنةی Iجةمشيد ، تةختی»مشيت«گةالن چاک داپؤشراوة، 

  سيستانييان دةزانث.
بة سةری شاندی يازدةهةم، سؤغدييةکانی شاندنی حةضدةهةم و  ئثسکيتةکان کآلوی قيتی -٤

وةکـوو هةصـگرانی    سکؤدةريانةکانی شاندی نؤزدةهةمةوة دةبيندرث؛ بـةآلم خارةزمييـةکان  
ي سـةرةوخواريان بـة   هـةرکام کـاالنثک   تةختی پادشا ديارن. ئثسـکيتةکان و سـؤغدييةکان  

دةستةوةية، کةچی ئةوانی تر شتی ئةوتؤيان پث نيية. ئةوانةی ديکةش کة شـانيان وةبـةر   
ــان   ــة: مادةک ــريتني ل ــا داوة ب ــةخيت پادش ــارة  ت ــارة  ۵(ژم ــةکان (ژم )، ۸)، خارةزميي

ـ    ۱۰و  ۹ئاراخؤزييةکان و درةنگيانييةکان (ژمارة  ةالن و ؟). کـاالنی سـةرةوخوار تايبـةتی گ
  ديار نني. جةمشيد هؤزانی ئاسيای ناوةنديية کة لة تةختی

See O. Maenchen Helfen, "Crenelated Mane and Scabbard-Slide", Central 
Asiatic Jaurnal III (1957-8), pp. 85-138. 
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و چاکةتثکی کةمةرةدار و  ١دراوة اريان بة سةرةوةية کة لة ژثر چةناگةوة گرثدلفکة

  ن.درثژيان کردؤتة بةريا صؤق

ـ و وبةرگی درثژ و پان جل  واديارة پارسييةکان بة ؤذ و قـؤص فشـةوة السـای    پ

کـةم لـة    عيالمييةکانيان کردؤتةوة و وثنةيان لة کاری ئةوان هةصگرتؤتةوة و النـی 

دميـةنی   کـة ديـداری پادشـاية پؤشـيويانن و ئةمـةش لـة ذووی       داجةنگةی ئاوا

بةردةتاشةکانةوة دةردةکةوث. تايبةمةنـديي سـةرةکيي ئـةم بةرگـة ئـةو گـنج و       

عيالمييـةکانی  انةوة دةستيان تثکگرتووة و پارسييةکان و تچينانةن کة لة التةنيش

ودروومانة  کيت. هةروةها ئةم شثوة ٢پای پةيکةرةکة ئةم دميةنة دةخةنة بةرچاوان

پةيکةرؤکةی ديکةی و  گةجنخانةی جةحيوونزثوينی دؤزراوةی لة پةيکةرؤکةيةکی 

ـ . ٣ةوةـراوةتـديت» کيش«ة ـة لـدا بةدی دةکرث ک ژنثکيش ـ ـةص بـتثک ـ ـوون ةم ـی ئ

دا  ةبةردةکانيشـصو هةروةها لة شةق چينةبةدةورانة هةروةک لة پةيکةرةی داريووش

دةستةوةن ذثگای هةموو لثدوان و دثنة بةرچاو، بةگوثرةی ئةم بةصگانةی ئثستا بة 

  لثکدانةوةيةک دةبةسنت.

پؤشيوة. لةگةص  یيبةرگی عيالم بةصگةی پتةو بة دةستةوةية کة کةمبووجيية

لةو دميةنةدا کة خؤ بـة   ٤»مانالداسوئو«دا ئةو جلة عيالمييةی وا پادشای  ئةمةش

ـ  ۶۴۰ةوة دةدا و دةبث دةوروبةری ساصي اصبانيپ دةست ئاشوور ة ـی پ.ز. بـث، جلثک

يةکان يجلة عيالمييةی کة پارس . کة واية ئةم٥کؤبة و پةذاوثزی هةية و قؤصی فش نني

                                                            

ايةتی کةلکمان لةم وبةرگی گةالن و هؤزانی قةصةمذةوی شاهةنش ئثمة بؤ هثنانی ناوی جل -١
 .۹۱دا هثناونی، ل »گةالنی بةرفةرمان«لة » ذؤف«واژانة وةرگرتووة کة 

2-Op.cit.pp.94,104. 

3-O,M.Dalton, The Treasure of the Oxus (London, 1905), pl.II.I; W. Culican, 

"Syro- Achaemenian Ampullae", Iranica Antiqua XI (1975), Pl. XIX. 
4-Ummanaldaš (= مادةکان). 

5-"The Surrender of Ummanaldaš" in R.D. Barnett, Sculptures from the North 

Palace of Ashurbanipal (British ritish Museum, 1976). Pl.xxxv,upper left. 
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سةدةيةک دواتر دةيانپؤشی زؤر جيـاوازة و نـاکرث جياوازييـةکی ئـةوتؤ تـةنيا      

دةشث وای دابنـثني کـة گـؤذانی     هةر بؤيةوبةرگ.  بی جلسةبارةت بث بة گؤذانی دا

بةرگی ذةمسي پةيوةستة بة گؤذانی ذثژةی جـةماوةر و [پثکهاتـةی کؤمةآليـةتی و    

ذةگةزی] لة دةرةوةی جةغزی ناوی عيالمـی کـة سـةردةمانثکی درثـژ ناوچةکـة و      

 وذةسم و بؤنةکانی پارسـييان لوولـةکی و   خةصکةکةی پث ناودثر دةکرا. کآلوي ذث

تـاجی پـةذةدار   ذث و ذةنگة بث تةپلة بووبث و زؤر وثدچث وثنةی لة چةشـنثک   ذث

وبةرگی ئاسـاييی پارسـييةکان ئةگـةر تـةواويش      جل . وةک دةصثن١هةصگريابثتةوة

وةکــوو  . هيندييــةکان٢شــثوةی ئــةوانی داوة ،وةکــوو هــی مادييــةکان نــةبووبث

ولةتـةريان   ةنوورةيـةکيان لةبةردايـة و الق  هةژدةهةمني شاندی نوثنةران تةنيا ت

دادةپؤشث و ذةنگة هةروةک جلی ئثستايان وابث کة بة دووگمةيةک دادةخرث. تةنيا 

دا دةدةن و شـان و قؤصـثکيان    کؤصوانةيةکی چيندار بة خؤيان پياوماقووآلنی هيندی

ش تـةنوورةيان  »اماک«ن، ساتاگيدينةکان و نوثنةرانی . قةندةهارييةکا٣داناپؤشث

  .٤پؤشيوة کة زؤر جاران عةبا يان باآلپؤشثکيان بة سةر هةصکثشاوة

وةکـوو، بابلييـان،   » هياللی خةسيب«حةشيمةتثکی بةرچاوی دانيشتووانی 

کةوايةکی درثژيان کردؤتة بةريان  و کارييةکان ، ئييؤنييان، عةرةبانيانيئاشوور

کة گةيوةتة ئةژنؤيان يان هةتا گوثزينگيـان داکشـاوة و باآلپؤشـثکيان بـة سـةر      

                                                            

1-R.D.Barnett, "Assyria and Iran, the Earliest Representations of  Persians", 

SPA XIV (1967), pp. 2997-3007. 
2-Roaf, op. cit., p.98 and Shahbazi , "Costume and Nationality". 

3-Schmidt. Persepolis I. pl. 44. 

4-The Gandharans are seen in Delegation XIV, Schmidt, Persepolis I pl. 40; the 

Sattagydian is no.11 on fig . 45 in Schmidt, Persepolis III the man from Maka is 
no. 29 on fig. 46. 
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يشيان دةناسرثنةوة. رة هةتا ئةندازةيةک بة سةرومثزةان. ئةم جةماوةر١هةصکثشاوة

ــةکان   ــآلوی گوصينگةشــؤذی بابليي ــوانتر ک ــةمووان ج ــة ه ــزة ل ــژی و مث ری درث

يةکان و  ، ليبياييوبةرگی ميسرييةکان ). وثکچوونی جلa۳۰(وثنةی  ةيةکان ليديايي

  .٢حةبةشييةکان لة ذووی شثوةی ذةگةزيانةوة دةناسرثنةوة

نيشانةی وردةکـاری و شـکؤی    شةقصةبةردةکانی پليکانی ذؤژهةآلتی ئاپادانا

 ،باشــترين منوونــةی شــاندةکانی نوثنةرايــةتی   هونــةری هةخامةنشــيية.  

وپةلی بةنرخيان بة  سةر ئةسپ و هثندثک کةلکة دوو  )a۳۰يةکانن (وثنةی  ليديايي

ـ  ة شـثوةی  ـدةستةوةية. ئةو دةسبةندانةی کة سةريان شثرةداصة و ئةو دةفرانةی ل

 ، ذةنگة٣گای باصدار سازکراون و لةگةص گةشةی دةسکاری کانزايي يةکتر دةگرنةوة

  بن. لةو وآلتة سازثندرابن وکاری وةستاکارانی پةجنةنةخشينی هةرمثةکانی ئثرانی

ـ مةزنةوةجاخان و پاسةوانانی بارگـاش   ان و شـةوکةتيان لـة قةآلفـةتی    ش

). باآلبةرز و تيشکةصةن و ذووکاری کآلوةکانيان لةسةر شثوازی a۳۰دةبارث (وثنةی 

بةرةو پانی هةصکشـاوة و گـةلثکيان وردةکـاری    ذا  سروشتی داتاشراوة و لة تةسکی

ةسـةر ذووکـاری   للةسةر کراوة و بةژن و باآليان ذثک و لةبارة و دميةنی ئـةوتؤ  

چؤنيةتيي ذاوةستانی مةزنةوةجاخان لـة   ٤پليکانةکانی باکووری وةبةرچاو نايةن.

و لـة شـثوةی    نوگـؤ  هةردک بةری پليکانةوة وای دةنوثنـث کـة سةرقاصـي گوفـت    

وگـوذ و خؤمانـة و سـةرزيندوون و دةسـتی      ةيانةوة واديارةپثکةوة گةرمجووآلنةو

کـة   ،يةکتريان گرتووة و لثک دذوانن. ئةم دميةنانة بةپثچةوانةی شةرةيف ديدارة

                                                            

1-Schmidt, Persepolis I. Delegation V(pl.31). VI (pl.32); for the Arabians Roaf 

suggests Delegaton xx (pl.46): the Carian is only seen among the daïs- 
supporters, holding the foot of the daïs, Persepolis III, no.30, fig. 49. 
2-Schmidt, Persepolis I. Delegation x (pl.36), XXII (pl.48), XXI (PL.49.called 

Ethiopians by Schmidt, probably Nubians by Roaf). 
3-P.Amandry. Torentique achénide", Antike kunst II (1959), pl.23,1.4. 

 .۷۰، ل ، پةيکةرتاشيي هةخامةنشینة فارکاسبؤ ئةم مةبةستة بذوان -٤
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لثرةدا ئةم شثوة دةربذين و بة کةم گرتنـة ذةنگـی    .پادشا سث هثندةی ديدارکةرانة

و بـة خاکـةذايي   وپثـک   ذثـک ئةوانةی کةوتوونة حاندی پادشا ، بةآلم نةداوةتةوة

  ذاوةستاون.

 ١جةمشيد پادشا لة تةختی لة ذووی تاجی نيوةکارةی دميةنی شةرةيف ديداری

وگؤذيان بة سـةر تاجةکـةی    بؤية ئاص وا دةردةکةوث کة هونةرمةندانی خةشايارشا

بـة فـةرمانی وی    ميةنانـة ددابگـرن کـة ئـةم     هثناوة، هةتا ئاوا بيـدرکثنن و پـث  

گذنيي بةردةکة بـؤ تثهةصسـوونی گـثچ و کثشـرانةوةی      داتاشراون. ذووکاری گذنی

دميةنةکان و ذةنگاندنی دةبث لةبآر بووبث. ئةگـةر وای دابنـثني کـة خةشايارشـا     

توانيويةتی خؤی وةکوو شای سةر تةخت بسةملثنث و سةرقاصي ديداری شاندةکانی 

ی شـازادةی  يةکـةم  وةک دةصـثن ئةردةشـثری  کـةچی  ، بؤ بارگای ئثران بث هاتوو

  . ٢جثگرةوةی ويستوويةتی دميةنی باوک و برای کوژراوی لة بةرچاوی بستذنةوة

ردينةکانی ووی نةخشـةبة لـة ذ  يةکـةم  دةکرث شوثنةوارةکانی ئةردةشثری

نـة بـةر هةصسـةنگاندن. ئـةم تـاالرة وةسـتاکارانی       وکؤصـةکةوة بکة  تاالری سةت

دةستيان پثکردووة، بةآلم هونةرمةندانی ئةردةشثری يةکةم تـةواويان   خةشايارشا

هـةن و لـة    یگةورةتر بووة دوو جووت دةرگانة کردووة. ئةم تاالرة کة لة ئاپادانا

الدةرانةی هةرکاميان پادشای سةر تةخت کةوتؤتة هـةورازی شـةش قةصـةمدارةوة    

وچـؤی هـةمووانی    باکوورةوة کة ذةنگـة شـوثنی هـات   لة دةرگاکانی ). ۳۱(وثنةی 

چؤتة خزمـةت پادشـا. لـة دةرگانـةکانی      وبةرگی مادييةوة جل ، پياوثک بةنبووب

کي باوةشثن بة دةستی لة پةنا ذاوةستاوة. پادشا تةنياية و هةر غوالمث ،باشووری

لة ذةوگةی باکووری پثنج ذيز پاسةوان لة خوار قةآلفةتی پادشاوة داتاشراون. لـة  

                                                            

سةبارةت بةم بةردةتاشةی ئثستا لة تارانة بةذاستی داوةری نـاکرث، چونکـة بةشـثکی     -١
  تاجنةکة هةصوةريوة و بة توثژثک مثو داپؤشراوة.

  ،»تــر بةردةتاشــةکانی خةزنةخانــة   ارثکي ، جــجةمشــيد تــةختی«، شــةهبازی -٢
 IX, AMI)۱۹۷۶ ۱۵۵)، ل. 
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هـةر   دةرگانةکانی باشووری ئةو شانشينةی کة تةختی پادشای لةسـةر دانـدراوة،  

ة و شانيان وةبةرهثناوة. ئةم دميةن ننوثنةری گةالن و نةتةوان ذاوةستاو ۱۴اليةی 

لةچاو کارةکانی بةرايي بة کارثکی تازة دادةندرث و چةشـين ئاوثنـة دميةنـةکان    

و الديوارةکـاين ذووبـةذوودا دووپـات    پليکان لةوبةرةوبةری دةرانة يان دوو ذيزة 

دةبنةوة. اليةنثکی تری ئةم دميةنانـة پذکثشـيية لـة قةآلفـةتی پادشـادا لـةچاو       

  دميةنی شةرةيف ديدار کةم دةبثتةوة. لة نرخ و بايةخی تر و بةم شثوةية کةسةکانی

ــاالری    ــراوی ت ــاری داتاش ــةخش و نيگ ــة ن ــا ل ــدازةی دميــةنی پادش   ئةن

ــؤن«کؤصــةکةدا لةگــةص بةردةتاشــةکانی تــاالری  ســةت    کــة مشيــت بــة» تريپيل

ی ناودثر کردووة، جياوازة و يـةکجار گةورةيـة. لـةم تـاالرة     »تاالری ئةجنومةن«

ی جثگرةوةی لة الی هةرة سـةرةوة داتاشـراون و   دا، شا و شازادة دواييبةرباسةی 

شانشـني ذاوةسـتاون. ئـةم    تـةختی  نوثنةرانی گةالن بة سث ذيز وةکوو هةصگرانی 

دميةنانة وةکوو دميةنی کؤذی شةرةفی ديداری پادشا دةچن کة شازادةی جثگرةوةی 

مشيت پثـی وايـة دةبـث سـةر بـة سـةردةمي        هةر بؤيةلة پشتةوةی ذاوةستاوة، 

بةآلم ديسانيش وردةکارييةکانی تاجی پادشا يان باوةشثن و سةيوان، ؛ بث داريووش

بن و ئاوا مثژووی  يةکةم هةموويان دةکرث هاوشثوةی بةردةتاشةکاين ئةردةشثری

ئةم بينايـة   .١سازکرانی تاالری تريپيلؤن مبانباتة سةر ذؤژگاری ئةم فةرمانذةواية

وةکوو گةوی زجنريثک واية کة تـةالر و سةرسـةراکانی هـةمووانی لـة بـاکوور و      

بنةماصةی  ةکانی خاتةوة و کةوتؤتة جثگايةک کة کؤشکة ئاوةدانةتثکدباشوورةوة 

مريی لثية و کارکردثکی گرينگی بووة. جگة لةمةش پةيوةندييةکی نژيـاروانی لـة   

                                                            

1-P.Calmeyer, "Synarchie", AMI IX (1976),pp.71-5; 

کؤصـةکةی   نووسةر الی واية نةخشةبةردينةکانی تريپيلـؤن لةوانـةی تـاالری سـةت    
. هةتا زةمانثکی کة نةزاندرث ۷۶ن، هةمان، ل کؤنتر يةکةم ذوژگاری حکوومةتی ئةردةشثری

ئةم دميةنانة چلؤن کثشراونةوة و داتاشراون، ناکرث دژی ئةم بؤچوونـة ذاوةستيــن کــة    
  کارةکة کراوة. دا پثی واية لة سةردةمی ئةردةشثری يةکةم
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. بةم پثية دةکرث وای دابنثني کة ١دا هةية و سةکؤی تريپيلؤن نثوان سةکؤی ئاپادانا

و هةر بؤ ئةم مةبةستة سازکراوة کـة   ئاوا بووة یلة زةمانی ئاپادانادا سةرسةرايةک

تريپيلؤنی بؤ داذثـژراوة، ئةگـةرچی لـة مـةودای نثـوان سـةردةمی داريـووش و        

ـ ـة کـةصتـا کـجثگک ـهثندث دا ئةردةشثری يةکةم ـ ـةوة و چـراون ـ ـةن وثنثکي ـد ش

  .٢تازة سازثندراون

نيگارة بةردينةکانی کـة لةسـةر ديـواری پليکـانی سـةرةکی داتاشـراون و       

)، ۳۲ساز و بث خةم و خةياص دةخةنة بةرچاوان (وثنةی  زادةی کةيف کؤمةصثک نةجيم

يةکتر دةگرنةوة. ئةمانة  يةکةم بةذاستی زؤر لةگةص شثوازی سةردةمی ئةردةشثری

ـ  ابة چةشنثک دابذ ـ ـون کة هثنـدثکيان زؤر بچ ـ ـووک و تاقمثکي ـ ـان ف ةورةن ـرة گ

  ).۳۳(وثنةی 

بـةجث کـراون و    جـث  يةکـةم  بؤ ئةردةشثری ئةم بةردةتاشة بةربآلوانةی کة

ناوی ناوة » مشيت«دؤزيونةوة،  ئةوانی لة باصی باشووری کؤشکي داريووش» تيليا«

 دةسـتی پثکـردووة و ئةردةشـثر    ئثره کؤشکثک بووة کة خةشايارشا». H«کؤشکي 

لکانةکانی ئاوا بـة شـثوةيةکی هـةراو نةخشـاندووة و بـةم چةشـنة       يذووکاری پ

زياديان کردووة. لثرة ئةوبةرةوبةری ديوارةی  ی نوثنةرايةتی لة ئاپاداناشاندةکان

پثکةوة هاودةق و  کةچی لةسةر داتاشراوة، جياوازی  پليکان هةر يةکةی دميةنثکی 

. لثرةدا دةکرث ئاماژة بة چؤنيةتيی ذاوةستانی کةسـةکان بکـةين کـة    ٣تةراز بوون

سـازترن. هـةروةها لـة     ادانـا ذووگـةش و کـةيف   ئةوانـةی ئاپ  زؤربةيان لـةچاو 

ارةيةکی گـةورةتر و ذثژةيـةکی زيـاتر و مةودايـةکی لـةبارتردا داتاشـراون.       بقة
                                                            

  نةی کة بة تاالری ئةجنومةنی ناودثر کردووة.، ئةم شوث۱۰۸،ل Iجةمشيد مشيت، تةختی -١
2-L.Trümpelmann, "Tore von Persepolis", AMI VII (1974),p.169. 
نووسةر الی وايـة دةبـث الی دةروازةی ذؤژهـةآلتيي تريپيلـؤن نـؤژةن کرابثتـةوة.       

دا نةخشـةيةکی کـؤنتري سـةبارةت بـة تريپيلـؤن لـةچاو       ۷۲کاملثيةر هةر لـة الپـةذةی   
  نی باشووری ذؤژهةآلتيي لة بةرچاوة کة وثناچث بةصگةيةکی لةسةر بث.پليکانةکا

3-Tilia, Studies I,p.303. 
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وةستاکاراين ئةم دميةنة هثندةيان خؤ بـة هونـةری سـةردةمی پـثش خؤيانـةوة      

  دا شکاونةوة. نةبةستؤتةوة و کةمتر بة الی کؤنباوی

 بةردةتاشـــةکان لـــة باشـــترين بةصـــگة ســـةبارةت بـــة ذةنگانـــدنی

 ی ئةردةشـثری نر بـة زةمـا   کؤصةکةي سة دميةنةکانی تاالری سةت ،جةمشيد تةختی

نثو ئاصقةی باصدارةوة و لةسـةر سـةری    . ذوخساری ئةو کةسةی کةوتؤتة١نيةکةم

سـةر و ذيشـی پةيکـةرةی    . کـراوة  پادشای سةرتةخت لةنگـةری گرتـووة، ذةنـگ   

داتاشراوی نوثنةرانی گةالن کة تةختی شانشينی پادشايان کةوتؤتة سةر شـانی و  

 لةسةر الدةرگانةی ذؤژاوای ذةوگةی ذؤژهـةآلتی و لـة باشـووری الديـواری تـاالر     

واديـارة   شينيان پثوةية.زةرد و  و سوور و ، ئثستاش پةصةذةنگی کةسکی کاصديارن

. ئـةو ذيزةخاآلنـةی   ٢نة دواتر نؤژةن کراوةتةوة و ذةنگةکان کؤن نانوثننئةم دمية

و ذةنگـة ئـةم    ٣دا وةبةرچاو دثن ديارن، لة دةسکارةکانی ميسريش لةسةر باصةکان

  ئةم کارةيان ذاپةذاندووة. بؤچوونة ذاست بث کة وةستاکاری ميسری

، کؤمةصـثک شـثوةکاريي سـةردةمی    بةپثي کةنـدةوکؤژةی تـازةی شـووش   

گرتنـةوة لـة کؤشـکی ئـةم      ی چةند دةفرثکی ذةنـگ تو سواصة دووهةم ئةردةشثری

ئةم هةنگاوة لةگةص بةصگة و  .٤جةرگةقةآلی شووش دؤزراونةوة پادشاية و ئاپادانای

 جةمشيد اوةی ذةنگاندنی شةقصةبةردةکانی ئاپادانای تةختیشانيکی پثشتر باس کر

                                                            

1-Tilia, Studies II,"Colour in Persepolis", pp. 31ff; see especially the 

reconstruction of the painting on pl.B. 
2-Judith Lerner, "A Painted Relief from Persepolis", Archaeology XXVI 
(1973), pp.118-22. 

کـة خاصـی    ئاماژة دةکاتة ئةو هثما باصدارانة لةسةر زثـذ و گـةواهثراتی ميسـری    تيليا -٣
ذةنگاوذةنگيان لةسةر نووکی باصيية. لثرةدا ذةنگة بکـرث چةنـد منوونةيـةکی کثشـراوةی     

» تثبثس«لة » ئارينفثر«بةرباس کة لة نثژگةی وةکوو ذووح لةسةر دميةنی باصندةيةک بثتة 
  وةبةرچاو دث.

See G. Posener, Dictionnaire de la civilization é gyptienne (Paris, 1959),p.10. 
4-Boucharlat and Labrousse, "Le Palais d’ Artaxerxés II", pp.67-8. 
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وگـؤذی هونـةری    گةشة و ئاص يةکتر دةگرثتةوة. دوو بةردةتاشی کؤشکي ئةردةشثر

دةخةنــة بــةرچاوان و دةيــدرکثنن کــة  ؤنبــاوی بةردةتاشــةکانی هةخامةنشــیک

، بـة دةسـتی ئييؤنييـةکان    . ئـةم هونـةرة  ١ةيان ئةسـتاندووة وردةکارييةکان پةر

بـة قؤذةدةمـاغی دةصـث     و نةتةوةکانی تر، کة داريووش ساردييةکان، ميسييةکان

وةدی هاتوون. دةسـکاری ئـةم هونةرمةندانـة بـة شـثوةيةکی       بؤ کردووة، کاريان

  .ريوبؤچوونی مةزنانی ئثرانیـاآلنوثنی بـمةند توانيويةتی ببث بة ئاوثنةی بشکؤ

***

                                                            

1-An offering-bearer in Syria XLVIII (1971), pl,I.d; also in CDAFII (1972), 

p.166,pl.XXXIV. 4; a male head was published in CDAFI X (1979), p.134, pl IXa. 
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۱۱۱۴
 



  ۱۱۱۵ييةکان / 

  

a  

b  

ی هةخامةنشيي

 سةرزةمينةکان

سةردةمی

  پادانا

روازةی هةموو س

:  

خؤرهةآلتيي ئاپ

يان دةر ی گةالن

جةمشيد تةختی

 )aپليکانی خ ،(

 )bدةروازةی ،(

ت :۱۵وثنةی 

 

     

 



راوةی سةرلثوارری سةکؤ، 

  امةنشیهةخ

کر يةکی نؤژةنا

 Hشکی 

يي سةردةمی ه

گاوارة يان پةنا

باشووری کؤش

و پةيکةرتاشي

ديو :جةمشيد ختی

نژياروانی /  ۱

تةخ : ۱۶وثنةی 

۱۱۱۶
 

و



  ۱۱۱۷ييةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي

  تةل

 P، کؤشکی 

)aةکوتر)، سوو

)bپاسارگاد ،(

a

. (۱۷وثنةی 

    )

b

 



لةسةر کاشی   يةکةم ريووشی

  امةنشیهةخ

نثکي کؤشکی دار

  خشتة].

يي سةردةمی ه

آلفةتی پاسةوانث

خلةسةر [يان 

 و پةيکةرتاشي

آلداذثژرانی قة :

نژياروانی /  ۱

. شووش۱۸نةی 

۱۱۱۸
 

وثن



  ۱۱۱۹ييةکان / 

وثنةی 
۱۹

ميةنی گؤذخانةی داريووشی يةکةم و دوو جثنشينةکةی کة لةو ذةوةزة داتاشراون.
: نةخشی ذؤستةم،: د

  

سةردةمیی هةخامةنشي

  

 



  ريووشي يةکةم 

  امةنشیهةخ

ری نثژگةی دار

يي سةردةمی ه

ذووکا :ذؤستةم

و پةيکةرتاشي

. نةخشي ۲۰ی 

نژياروانی /  ۱

  

  

  

  

وثنة

۱۱۲۰
 



  ۱۱۲۱ييةکان / 

وثنةی 
۲۱

. نةخشی
 

ذؤستةم
 : 

س لةسةر ذووکاری ن
سةری گؤبريا

ثژگةی داريووشی يةکةم
 

سةردةمیی هةخامةنشيي

  

 

  



)a
ريی لة جةنگةی تثکهةصچوون لةگةص شثردا

)، قارةمانی م
  

)b
)،پادشا وثذای دوو کةسان لة کؤشک
 

دا دةگةذث
 

وثنةی 
۲۲

، تةختی
 

ش
جةمشيد، کؤشکي داريوو

 :
 

 
  

)a
ريی لة جةنگةی تثکهةصچوون لةگةص شثردا

 م
)، قارةمان

  

نژياروانی /  ۱ و پةيکةرتاشييي سةردةمی ه  امةنشیهةخ ۱۲۲
 

  

  

a 

b 



  ۱۱۲۳يةکان / 

وثنةی 
۲۳

. تةختی
 

جةمشيد
  :

 
بةردةتاشی سةبارةت بة چوونة
 

ديداری پادشا کة لة باصي باشوور
 

داتاشر
اوة و لة خةزنةخانة 

دؤزراوةتةوة و ئثستا لة مووزةی شوثنةوارناسيي تارانة.
 

سةردةمیی هةخامةنشيي
 

  



  اری پادشا

a 

c 

ی شةرةفی ديدا

  امةنشیهةخ

، کؤذیؤژهةآلتی

  دميةنةکة

  ذثيانی پادشا

يي سةردةمی ه

ةبةردی باصي ذؤ

  دشا

گةورةکراوةی د

و کةس لة هاوذ

 و پةيکةرتاشي

شةقصة :جةمشيد

 )aخودی پاد ،(

 )bبةشثکی گ ،(

 )cسةری دوو،(

نژياروانی /  ۱

  

ج تةختی. ۲۴ةی 

 

     

     

۱۱۲۴
 

وثنة

b 



  ۱۱۲۵يةکان / 

ؤزراوةتةوة 

ی هةخامةنشيي

ةروازةی شار د

 

سةردةمی

کة لة د ريووش

  ).ناسيي تاران

سةر پةذيوی دار

وزةی شوثنةوارن

پةيکةرةی س : ش

(موو

  

. شووش۲۵ثنةی 

 

وث



  امةنشیهةخ

:  

يي سةردةمی ه

:ةرةی داريووش

  ييةکان

  کةرةکة

 و پةيکةرتاشي

، پةيکةشووش 

)a (وردةکاريي ،

)bپايةی پةيک،(

نژياروانی /  ۱

  

 - ۲۶وثنةی 

    )

    )

a

b  

۱۱۲۶
 



  ۱۱۲۷يةکان / 

وثنةی 
۲۷

.تةختی
 

جةمشيد
 : 

شةذی شثر و گا لةسةر ديواری پليکانی سةرةکيي تريپيلؤن
 

سةردةمیی هةخامةنشيي

  

 

  



وثنةی 
۲۸

. تةختی
 

جةمشيد
  :

 
ميةنی شاندةکانی نوثنةرايةتی لةسةر گؤشةی باشووری

د
 

ذووکاری الی خؤرهة
آلتی پليکانان

 
وثنةی 

۲۸
. تةختی
 

جةمشيد
  :

 
ميةنی شاندةکانی نوثنةرايةتی لةسةر گؤشةی باشووری

د
 

ذووکاری الی خؤرهة
آلتی پليکانان

نژياروانی /  ۱ و پةيکةرتاشييي سةردةمی ه  امةنشیهةخ ۲۸۱
 

  



  ۱۱۲۹يةکان / 

وثنةی 
۲۹

. تةختی
 

جةمشيد
: 

کةوانداران و پاسةوانانی عيالمی، پليکانی ذؤژهةآلتی، بةری
 

خؤراوای باصي باشووری
 

سةردةمیی هةخامةنشيي

  

 



  ئاپاداناةآلتی 

  امةنشیهةخ

  بابلی

 پليکانی ذؤژهة

يي سةردةمی ه

و ب انی ليديايي

 باصي باکووری 

 و پةيکةرتاشي

) .aشاندةکا ،(

نةوةجاخان لة 

نژياروانی /  ۱

۳۰وثنةی 

)bمةزن ،(

۱۱۳۰
 

  

a  

b  



  ۱۱۳۱يةکان / 

 الدةرانةی 

ی هةخامةنشيي

لةسةر  يةکةم ی

  کؤصةکة ت

سةردةمی

گةص ئةردةشثری

الری سةتيي تا

ميةنی ديدار لةگ

ديواری باکووري

دمي :جةمشيد ختی

ذؤژهةآلتيي د

  

  

  

. تةخ۳۱وثنةی 

 

و



لةسةر  يةکةم  يي ئةردةشثری

  ری باشوور

  امةنشیهةخ

فةرمانذةوايةتي

ذؤژهةآلتی ديوا

يي سةردةمی ه

ف شاندنی تةختی

آلتيي ذةوگةی ذ

 و پةيکةرتاشي

خشنة :جةمشيد

دةرانةی ذؤژهةآل

نژياروانی /  ۱

ج . تةختی۳۲ةی 

الد

۱۳۲
 

وثنة



  ۱۱۳۳يةکان / 

وثنةی 
۳۳

. تةختی
 

جةمشيد
  :

 
مةزنانی 

»
پارسی

 «
«و 

مادي
 «

لةسةر ديوارةی پليکانة سةرةکييةکانی تريپيلؤن
 

سةردةمیی هةخامةنشيي
 

  

  



وثنةی 
۳۴

. بثستوون
: 

ذووکاری تثکذای تاش
ةبةردةکة بة بةردةنووسةوة

وثنةی 
۳۴

 بثستوون
: 

ذووکاری تثکذای تاش
ةبةردةکة بة بةردةنووسةوة

نژياروانی /  ۱ و پةيکةرتاشييي سةردةمی ه  امةنشیهةخ

  

۱۳۴
 

  



  ۱۱۳۵يةکان /  ی هةخامةنشيي

  داريووش

سةردةمی

تی داتاشراوی د قةآلفةت : ستوون . بثس۳۵وثنةی 

  

 



ن و لة خةزثنـة ةی پاسـارگاد  

  ووية.

  امةنشیهةخ

کانی بزنةکثوين

قوةنی باصندةی 

يي سةردةمی ه

 کة جةمسةرةکا

دميةدةسکةکةی 

 و پةيکةرتاشي

ندثکي زثذ سبة

چکثکی زثو کة د

نژياروانی /  ۱

  

)، دةa. (۳۶ةی 
  راونةوة.

 )bکةوچ ،(

  

b  

a  

۱۳۶
 

  
وثنة
دؤزر

 



  ۱۱۳۷يةکان / 

 پثی دةصثن 

ی هةخامةنشيي

ةصکی خؤجثيی 

سةردةمی

ی بةردين کة خة

  ».لةميان

بورجثکي وثرانی

زينداين سول«

کاری دةرانةی ب

  

. ذووک۳۷وثنةی 

 

و



 ۱۹۷۳ ساصـي  

دةخاتـة   يجان     

 کؤصـةکةدار،       

  

ی باشوورةوة،

ةپـةی نووشـيج

ؤراوا، تـاالری

 کثشاوة. ن تثک

  امةنشیهةخ

، لة گؤشةی جان

ی سـةرةکيي تة

گةی باصـي خـؤ

ژهةآليت قؤصيان

يي سةردةمی ه

تةپةی نووشيج

ة چـوار بينـای

سـت، پةرسـتگ

و حةوشةی ذؤژ

 و پةيکةرتاشي

)aبةشثکی ت ،(

  تاوی)

کةو مؤدثلثک  صة

 چةپةوة بؤ ذاس

ناوةندی، قةآل 

نژياروانی /  ۱

. ۳۸ثنةی و

ی هةت۱۳۵۲(

)bگةآلصة ،(

بةرچاو. لة

ن پةرستگةی

a  

b  

۱۳۸
 



  ۱۱۳۹يةکان / 

  اوة.

ی هةخامةنشيي

  ديي ذووگة

دا کثشرا دةورةی

سةردةمی

رستگةي ناوةند

کي ديکةش بة د

پةر يکانييةکانی

دوو الوة ديوارثک

)aپلي )، ديوارة

رگايةک کة لة د

. (۳۹وثنةی 

  )bئاور ،(

 

a  

 

b 



اری  بـة هـةم   

ی قــةآلدا ۱۸ی 

ار شـوثنانةی 

ی بنــی هــؤدةی

  امةنشیهةخ

يةکثکة لةو چو

ی، لــة تــةختی

يي سةردةمی ه

، کة ي۲۳هؤدةی 

.  

ئاشــووری نــوث

و پةيکةرتاشي

)aبنةبانی هؤ ،(

ي قةآل داندراوة.

ثکی بــةردينی ن

  ة.

b  

نژياروانی و/  ۱

    

. (۴۰وثنةی 

وچؤصي چةک

)bمــؤرث ،(

دؤزراوةتةو

a

۱۱۴۰
 



  ۱۱۴۱ييةکان / 

ژاوا کةوتؤتـة  

ی هةخامةنشي

  

ستگةی باصی ذؤژ

سةردةمی

 کة ناتةواوة. د

کة پةرس ةکةدار

دابذاو لة بةرد ی

ثو تاالری کؤصة

)aثکی)، ذةهةند

ة باريکةکانی نث

    

. (۴۱وثنةی 

)bديوارة ،(

  پشتةوةی.

 

 

b 

a  



، داصتؤن، ن

  ثژة.

جنينةی جةحيوون

سانتيميتر درث 

  امةنشیهةخ

کی ئاسن؛ گةجني

۶/۷زايني،  پثش

يي سةردةمی ه

صةخةجنةرثکو ق

ةم و پثنجةمی پ

 و پةيکةرتاشي

ثکي زثذکفت بؤ 

،سةدةی شةشة۲

نژياروانی /  ۱

  

. کاالنث۴۲ثنةي 

۲۲ژمارة 

۱۱۴۲
 

وث



  ۱۱۴۳يةکان / 

ةنـد ذةنگثـک       

 ،نجـةمی پ.ز  

ة. گةجنينـةی   

  ستوورة.

ی هةخامةنشيي

ـني کـة بـة چة

، سـةدةی پثن۱

ا ذةنگی چـووة

سانتيميتر ئةس

سةردةمی

 زثـذی نةخشـ

۱۱۸تؤن، ژمارة 

نگني، کة ئثستا

س ۱۲/۳، پثنجةم

ـ   ةندثکي ب دةس

، داصت جةحيوون

.  

 نةخشني و ذةن

، سةدةی پ۱۱۶ة 

)a ،(ؤق يـانت

ة. گةجنينةی ج

تر ئةستوورة.يم

سبةندثکی زثذی 

ژمارة ، داصتؤن،

  

. (۴۳وثنةی 

ذةنگثندراوة

سانتيم ۱۱/۱

)bدةس ،(

، جةحيوون

b  

a  

 



بـة    ميسـری 

، سـةدةی  ۷ة 

، حيوون جـة     

  .ووصة

ي خودای»ثسب

 داصتؤن، ژمارة

رة. گةجنينـةی

قوتر يسانتيم ۱۳

  امةنشیهةخ

ب«ثذين، سةری 

)،(ئاموودةريا 

  تر درثژة.

کةی سةرةشـثر

۳، وارةمی پ.ز.

يي سةردةمی ه

ی زثدرؤشکةيةک

ينةی جةحيوون

تيسانتيم ۸/۱۸،

ن کـة دةسـکةک

ی پثنجةم تا چو

 و پةيکةرتاشي

)aپةيکةری د ،(

ة ديارة. گةجني

،چوارةمی پ.ز. 

گةصةيةکی زثذين

، سةدةی۱۷ارة 

b  

نژياروانی /  ۱

  

. (۴۴وثنةی 

پثشةکةيةوة

پثنجةم تا چ

)bتونگ ،(

داصتؤن، ژما

a  

۱۱۴۴
 



  ۱۱۴۵يةکان / 

ی. گةجنينـةی      

سـانتيميتر   ۲

 پثنجـةم تـا    

ی هةخامةنشيي

ةنی بزنـةکثوی

۱وارةمی پ.ز.،   

راوة، سـةدةی

سةردةمی

 لةسـةر دميـة

ثنجةم تـا چـو

چاوةکةی نةناسر

فرثکی زثـوين 

، سةدةی پث۱۰ة 

کفت، سةرچاذث

  ة.قووصتر ييم

)aدةسکي دة ،(

 داصتؤن، ژمارة

سةيةکی زثوی زث

سانتي ۶/۹.ز.، 

a  

    

. (۴۵وثنةی 

،جةحيوون

  درثژة.

)bکاس ،(

چوارةمی پ

b  

 



 ی ميسـر »تةو

انی سـةدةی  ب 

وةتةوة و بـة  

 خواژنثـک و   

  ة.قووص يميتر

وتـةلی مؤسـکو  

بنـةب ؛  کـراوة 

ديتراو ی ميسر»

بـؤديـاری   ةت

سانتي ۵/۸.ز.، 

  امةنشیهةخ

ت« دةصـثن لـة     

ی لةسةر شةقص

  

»تةوةلی مؤسکو

وة کة کردوويةت

وارةمی پ تا چ

يي سةردةمی ه

کی زثـو، وةک 

گوصی ی ميسری

 ة.نتيميترقووص

تة«ک دةصثن لة 

لةسةر نووسراو

سةدةی پثنجةم 

 و پةيکةرتاشي

)aکاسـةيةک ،(

شثوةی کؤنباوی

سا۵/۸ی پ.ز.، 

يةکی زثو، وةک

ي ئةو کةسةی ل

ندراوة. کلکةی س

نژياروانی /  ۱

  

. (۴۶وثنةی 

راوةتةوة و بة ش

جةم تا چوارةمی

)bکاسةي ،(

تی ئارامی ناوي

ی ئةويش درکثن

a

b  

۱۱۴۶
 

دؤزر

پثنج

خةت

ناوی
  



  ۱۱۴۷يةکان / 

وشی يةکـةم و  
چلؤن لة  ةنشی

ذثـک کـردووة.    
 ) b  مـؤرثکی ،(

ةية کة خةريکی 

ی هةخامةنشيي

ـ آلفةتی داري وــ
 شاهانی هةخامة
لةگةص خؤيـان ذ

پانـة.ـانتيميتر  
ی پثوةيةکةم شی

  سراوة.

سةردةمی

ت کة دميةن و قةآل
ةمة دةريدةخا کة
ثزی کؤنباويان ل

سـ ۲۴می پ.ز.،  
. وثنةی داريووشر
لةسةری نووس لی

نةخشينی زثذکفت
ديارة. ئةيي پثوة

دا هونةری بةهث ن
 سةدةی پثنجـةم

لة ميسر ز بووبث
و بابلی عيالمی و 

گايةکی دارينی نة
خواژنانی ميسري

يانمپراتؤريي خؤ
ةم يان سةرةتای
پياوثکی پايةبةرز
 پارسيي کةونارا

)، دةرگa. (۴۷ی 
س و ئيزيسي خبي

ثک هةرمثي ئيم
ی سةدةی شةشة

دةبث هی پ کة ةصة
ی نشثرة. بة زما

 

  
وثنة
ئانؤب
هثند

کلکةی
گردة

ذاوةش

b  

a  



و دوو  رييةکان

ر نووسـراوة.    

 هةخامةنشـی  

ی ميسر»بثس«

نةکـةی لةسـةر

  ة.بةرز

بارگـای هکاری 

  ة.بةرزتيميتر 

  امةنشیهةخ

کة خودای  ةصة

خاوةن . نـاوي  

سانتيميتر ۸/۲ 

دةسکی شثوازی 

سانت ۴/۳،پ.ز. 

يي سةردةمی ه

گردمؤرثکي  سةر

ؤيان دةنـوثنن

 .،چوارةمی پ.ز

کة بة هةوثنی ة

دةی پثنجةمی پ

 و پةيکةرتاشي

)aدميةنی سة ،(

 پارسييةوة خؤ

ی پثنجةم تا چ

گردةصةمؤرثکي 

سةبارةتة بة سةد
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  بةردةتاشی بثستوون
  

يةکثک لة کؤنترين شوثنةوارة هونةرييةکانی سةردةمی  بةردةتاشی بثستوون

گةورةية و لةسةر زةرد و ماهثکي بةرز داتاشراوة و دةذوانثتة  دةسةآلتی داريووشی

و ئيکباتان پثکةوة  دووچؤمان دا ؤسچيای زاگر ئةو ذثگا سةرةکييةی کة بة زجنرية

هةصکةندراوة  لةسةر سينةیدةبةستثتةوة. ئةم بةردةتاشة چةند بةردةنووسثکيشی 

 کانی ذاپةذينـة سـةرکوتی   ن و وتةيـاد و بريةوةريـي سـةرک    بـؤ بـةرزذاگرتنی  کة 

ية ئةم شـوثنةوارة لـة   پثی وا» مشيت. «داريووش داذثژراونسةرةتای پادشايةتيي 

 ، ۵۱۹ ةوة دةسيت پثکراوة و هـاوينی ساصـي  زايين پثشی ۵۲۰يان  ۵۲۱بنةبانی ساصي 

ـ      ـ ـکاتثک نؤهةمني کـةس خراوةتـة ذيـزی هةشـت ئةسريةک ـ ـةوة، ت ووة ـةواو ب

  ١.)۳۴(وثنةی

دوژمنـةکانی بةزانـدووة و بـة     ئةم شوثنةوارة نيشـانی دةدا کـة داريـووش   

اوةستاوة. داريووش کةوانثکي بة دةستی چةپی هةصگرتووة و  پثيـةکی  سةريانةوة ذ

ی موغی پشتةوقةفار کة دةستی هةصثناوة و لة بـةری  تناوةتة سةر جةستةی گثئؤما

دةپاذثتةوة. لة پشتةسةری پادشا دوو کةس لـة هاوذثيـانی چـةقيون و ذثبـةرانی     

                                                            

1-Schmidt, Persepolis I, pp.38-9; see also W.Hinz, "Die Entstehung der 

altpersischen keilschrift", AMI I (1968), 95-8. 
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وة و بةو پةتةی کة وان کةوتوونة بةرةوذووی و دةستيان لة پشتةوة بةستراثزبسةر

باصي  ئةهوورامةزدا ،کراوةتة مليان، تثکخراون. لةسةر سةری سةربزثوان و پادشا

و ئاصقةيةکی بة دةستی چةپةوة و دةسيت ذاستی بةرةو داريووش درثـژ  ئةنگاوتووة 

کردووة. پادشای ئثرانيش هةر ئاوا دةستی ذاستی بةرةو ئةهوورامةزدا ذاکثشـاوة.  

دا هـةبث. يـةزدان   وةدو مواوثدةچث کة چةشنثک پةيوةنديي ئامسانی لة نثوان ئـة 

ــا ــا و پادش ــرث و  شخــةآليت دةک ــا و دوو شــوکرانةی دةبژث دةيپةرســتث. پادش

ـ ـوب هاوذثيةکةی بةرگی پارسييان پؤشيوة و هـةرکام لـة ديلـةکانيش جـل     ی ـةرگ

  ي خؤيان لة بةرداية.ـاصيـؤمـخ

ـ زوهةصـکةوتی ئـةم ذةوة   شوثن  ةردة و دميـةنی چياکـانی دةوروبـةری و    ةب

بةردةتاشی مةزنی سةر ذووکاری ، هةموويان هةست و خةياص دةبزثون و وثشدةچث 

چةشــين شــوثنةوارة . ئــةم نةخشةبةردينة،١لثــرة ئامــانج هــةر ئةمــة بووبــث 

بـة  ، پةسين پادشـا دةدةن و  هونةرييةکانی دواتری سةردةمی دةسةآلتی داريووش

نوثنن. قةآلفةتی لة مرؤضةکانی ديکة گةورةتر داتاشراوة و پتر تثبةستةی يدةمةزين 

بةآلم ئةوةی ذاستی بث  ؛يةزدان و چةمکی ئامسانيية تا کاروباری زةمينی و [دنيايي]

دووپـات نابثتـةوة و    دا لة هونةری دواتری ئثـران  نثوةرؤکی بةردةتاشی بثستوون

. لـةم شـوثنة   ٢هةصگريابثتةوة» سةرپثصی زةهاو«ثنةی لة نةخشةبةردينةی ذةنگة و

فةرمانذةوای خؤماصيي سةدةی بيست و يةکةم يـان بيسـتةمی پ.ز. کـةوانثکی بـة     

داکةوتووی داناوة.  دةستة و ذاوةستاوة و پثيةکی لةسةر جةستةی دوژمنی بة چؤک

داهاتووی بة  کة پةتی ئةستؤی خةنيمی بة چؤکخواژنثک ذووی کردؤتة فةرمانذةوا 

                                                            

1-G.C.Cameron, "Ancient Persia" , in R.C.Dentan(ed.), The Idea of History in 

the Ancient Near East (New Haven, Conn. And London. 1968), pp.79-97. 
  چةند زانايةکيش ئةم پةيوةندييةيان خستؤتةوة بري: -٢

Luschey,pp.68,69, fig. 3; Olmstead, p.118; Proada, pp.40-1,142-3, p.40.fig.15. 
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ئةم بةردةتاشة کؤنةی ديتووة و تةمای گرتـووة بـة    داريووشدةستةوةية. واديارة 

  ثکی تازةی بة سةر بثنث.ذوگؤ ئاص دابی خؤی

ـ    شثوازی بةردةتاشـةکةی بثسـتوون    ری داريـووش ـلـةچاو هونـةری دوات

ی کوورووش ـی سةردةمـوشوثنی پةيکةرتاشينةکان ث لةگةص ذثساکارترة و وثدةچ

تثکـةص بووبـث. لةبـةروةی     و تايبةمتةندييةکانی هونةری ئاشووری لة پاسارگاد

ون و پارثزراون و هيچ شتثکيش زؤر کةميان ما کوورووششوثنةوارة هونةرييةکانی 

نازانني، هةتا ذادةيةک سةرچاوةی هونةری  و عيالمی مادیدةربارةی پةيکةرتاشيي 

ـ      ةنی وثکچـووی هونـةری   ـبةراييی داريـووش دةکةوثتـة نثـو تةمتومانـةوة. الي

دانـی   وةستاکارانی داريووش لةگةص پةيکـةرة داتاشـراوةکانی پاسـارگاد، نيشـان    

ويـان ديـارة و دةسـتی بـةرز     وچا کـة اليـةکی دةم   ،دميةنی کةسةکانة لة الجـةوة 

و ئةمةش لـة نةخشـةبةرينةکانی ذؤژهـةآليت      کراوةشيان هةر لة الشانةوة ديارة

وةبـةرچاو دث و   دا وازی ئاشووری لـة سـةری داريـووش   ـ. شث١دا باو بووة نيزيک

ـ ـةکـةنـاری زؤر وةک دميـش و ذوخسـچ و ذيرـةوةی پـدرانـشثوةی ذازثن ی ـان

 .٢دةچث بانيپاص ئاشوور

بـوو   دواتر ئةم قؤناخةی هونةری سةردةمی دةسپثکی پادشايةتيي داريووش

بذی کرد. شثوةی  بة شثوازثک و هةتا بذانةوةی دةسةآلتی پادشايةتيي هةخامةنشی

سةر هاتووة.  دا گؤذانی بة لة هونةری هةخامةنشی چ و ذيشی ئاشووریرداهثنانی پ

پرچ و ذيش وا ذازثندراونةوة کة بة باری شکص و شثوةدا دصـگر بـن و ذوخسـاريش    

دواتـری سـةردةمی   وچاوی داريـووش لـة هونـةری     ر خبةنة بةرچاوان. دةمتجوان

و دا، لةگةص هونةری بةرايي جياوازة: کةپؤی داريـووش زةق و گؤشـتنة    دةسةآلتی

تاش و کورت و فذة و بة گةردنييةوة نووسـاوة. گـؤذانی ئـةوتؤ لـة      ذيشی تةشؤی

                                                            

1-For Pasargadae sculpture, see Ghirshman, Persia, p.128, fig 174. 

2-Luschey.pp. 84-90,pl. 40, I and 2; porada, pp. 158-9. 
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وةبةرچاو دث؛ واتـة دواتـر    دا يشوبةرگی ساکاری پارسيي بةردةتاشی بثستوون جل

  ).۳۰،۳۳پثچةکة و چينةکان وةستايانةتر داتاشراون (وثنةی وخوارةکة

هــةتا ذادةيــةک ذةنگدانــةوةی ويســت و ئامــاجنی  بةردةتاشــی بثســتوون

ـ داريووشة بؤ دابذان لة ذابردوويةکی نيزيک و ئافراندنی شوثنةوارثک کة بتوا ث ـن

بةآلم دةبث ئةوةندةمشان لة ياد بـث کـة ئـةم     ؛بري و کةسايةتيي خؤی تثدا بنوثنث

ثدةچث ئةوانـةی  وشوثنی شثوازی هونةری سةردةمی کوورووش و و شوثنةوارة ذث

چـاو کـراوة و   و ئاشووريشـی تثـدا ذة   ، بـابلی ، عيالمـی پثشووتري وةکوو مادی

پةيکةرتاشةکةی وةستا لةسةر  ،ديارة. جا ئةوةی بابی قسانةذةنگدانةوةيانی پثوة

دةرةوةی  کـة چووبثتـة   دةستی مرؤضبووبث. داتاشيين  يؤنانیذةنگة بثستوونة کة

زؤر لةمثژينةية و هةتا بةرلـة   دا لة مثژووی هونةری يؤنانی ذاستةباآلی،جةغزی 

بؤ جةماوةری ذؤژهةآلتی نيزيک نائاشـنا بـووة.    بوونی ئثرانييةکان سةردةمی زاص

چ و ذثيةکـةی، دةکـرث لةگـةص گـن    اوهو دوو  داتاشرانی چينی جلةکاين داريووش

  .١بةراورد بکرث ی يؤنانزايين پثشی ۵۱۹-۵۲۰چينةکانی دةسکاری ساآلنی 

 ندا کةلکی لة چةنـدي  لة هونةری پةيکةرتاشی و نژياروانی واديارة داريووش

 ؛ص ئاماجنةکانی خؤی سـازاندوونی و ذثکـی کـردوون   ةلةگ وةرگرتووة و سةرچاوة

بوونی خـؤی  هةوصي داوة کة جةخت لةسةر تاقانةواوثدةچث لةم ذةوتةدا پتر بةآلم 

سـثبةری   .نةک ئةم نةريتانةی دةيـانربدةوة سـةر ذثبـازی کـوورووش     ،بکاتةوة

داريووش هةتا ماوةيةکی درثژباصی بة سةر پادشـايانی   بوونیکةسايةتيي و تاقانة

لـة  وايةکی دواتـر نـةيوثرا   ئثرانيي پاشينی خؤی کثشابوو، چونکة هيچ فةرمانذة

بةستثنی هونةردا هثندةی داريووش پةل باوث و شتی تازة دابثنـث. جثنشـينةکانی   

                                                            

1-Luschey, pl.39.I and 3; G.M.A.Richter, The Sculpture and Sculptors of the 

Greeks (New Haven, Conn.and London, 1957), fig. 382. 
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هةر بةوةندة دصخؤش بوون کة شوثنةوارة هونةرييةکانی گةشةکردووی سـةردةمی  

  وی دووپات بکةنةوة و پث لةسةر درثژةدانی ذثبازی باپريةگةورةيآن دابگرن.

  

  دا وبةرگ لة هونةری ئثرانی جلباسثک سةبارةت بة  کورتة
ة و لة هونةری بةردةتاشی وپثناسةی ئةو گةل و نةتةوانةی باج و پيتاکيان دا

دا بة شثوةيةکی بةربآلو کةوتوونة  دا ذةنگيان داوةتةوة، لةم ساآلنةی دوايي ئثرانی

بةرباس و لثکؤصينةوة، بةآلم هةتا ئثسـتاش کـةس قسـةی ئـاخری نـةکردووة و      

وبةرگی پارسـيش دوای توثژينـةوة و    . مثژووی جل١يي نةبؤتةوةمةبةستةکة يةکال

)، الی ۱۳۵(کتثبی يةکـةم،   هثرؤدؤت ٢هةروا تةمی بة سةر کشاوة. ،لثدوانثکی زؤر

هةصگرتؤتةوة. ذةنگـة مةبةسـيت    وبةرگيان لة مادةکان واية پارسييةکان وثنةی جل

پؤشـيوة،   دةکانيـان دا بـةرگی ما  لة جةنگةی سـواری ئةمة بووبث کة پارسييةکان 

  ).۳۳ (وثنةی ةونکة لة کاتی تردا جؤری جلةکانی ئةم دوو نةتةوةية پثکةوة جياوازچ

لـة   بـوونی پاسـارگاد   ئةگةر بثتوو پةيکـةرة و بةردةتاشـةکانی نيشـتةجث   

داتاشرابن، بؤمـان ذوون دةبثتـةوة کـة شـثوةی      دا ذؤژگاری حکوومةتی داريووش

).ئةو a۶وبةرگی پارسيي سةردةمی کوورووش لثرةدا ذةنگی نةداوةتةوة (وثنةی  جل

لةبةردايـة و   فريشتة باصدارةی کة لة دةروازةی پاسارگاد داتاشراوة، جلکی عيالمی

  .٣ان دياری بکرثوبةرگي بةردةتاشةکانی تر لةوة ناذوونترن کة جؤری جل
                                                            

  نياريي زياتر دةربارةی ذوانگة و بؤچوونةکان دةکرث لة بةرهةمةکانی تر بذوانن:بؤ زا -١
O.W.Muscarella, review of Schmidt, Persepolis III in AJA LXXV (1971), 
 443- 4. 
2-R.Ghirshman, "Le trésor de l’Oxus…",in K.Bittel. et al. (eds). Vordersiatische 

Archäologia…  (Berlin, 1964), pp. 88-94, pls. 17-19; B. Goldman, "Origin of 
the Persian Robe", IA IV (1964). 133-52; G. Walser, Die Völkerschaften auf 
den Reliefs von Persepolis (Berlin, 1966), pp. 72-3; pls. 4,9,35-7, references 
p.72,n.15. 

يالمييانةی فريشتةی باصدار لة دةروازةی گـةالن و  بؤ زانياريي زياتر سةبارةت بة جلی ع -٣
  ←.۱۶۰-۱۵۸، ل بـذ: پـؤرادا   دا لة هونةری سةردةمی داريووش وبةرگةکانی ديکةی ئثرانی جل
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لةسـةر   بـةکورتی زؤر  تايبةمتةنـديي جلـی پارسـی    دا لة زةمانی داريووش

ــاری بةردةتاشــی بثســتوون ــةری دةســکاری   ذووک ــة هون ــژی ل ــة دوورودرث و ب

ر ئـةم جـؤرة جلـةيان    دا نيشان دراوة. عيالمييةکانيش هة و شووش جةمشيد تةختی

پؤشيوة، بةآلم مثزةرثکی جياوازيان کردؤتة سةريان  و لةسةر نةخشةبةردينةکانی 

و پارسييةکانيش يةکی دوو قوصةشـرييان  يان هثناوة ديارن کة باج و پيتاک ئاپادانا

دا  ورووشلـة ذؤژگـاری کـو    وبـةرگی عيالمـی   واديارة جل ١لة خؤيان شةتةک داوة.

بةآلم لثمان ذوون نيية ئةوانةی ديارن هةر عيالمی بوون  ،گؤذانی بة سةردا هاتووة

وبةرگی خؤيانةوة يان عيالمی بوون و جلی پارسييان پؤشيوة يان خؤ پارسی  بة جل

  کردؤتة بةريان.بوون و بةرگی خؤماصييانةی خؤيان 

و پادشايانی  وشبةردينةکانی داريو نةخشهئةگةر بثتوو مباهنةوث لة ذووی 

وبةرگی پادشا دةبث يـةکجار جـوان و    ث بصثني که جلکردواتری بکةوينه داوةری،دة

ی پادشـا لـه   نةکارتی که پةيکـة  پثشتر گوتووية» پؤرادا«بةرچاو بووبث. پرؤفسؤر 

شـی  تة سةر. باآلپؤؤخانةدا تاجی زثذی گةوهةربةنديان کردةبةردةتاشةکانی خةزن

ــه پةيکة  ــا ل ــةی     رپادش ــذ کؤب ــةودای زث ــه ه ــارگاددا ب ــراوةکانی پاس ةتاش

کراو و  يةخة و بةرؤکی گوصدؤزی ،جةمشيد تةختیی ةنةخشثندراوه،بةآلم جلی مريان

هةصـگريابثتةوه و قةصـةمکثش    ذةنگه وثنةی له پاسارگاد ،مانی ذازاوةیوودرو کيت

  ٢).۲۴-۲۲کرابث (وثنةی 

                                                                                                                                                  

يـان پارسـيي    کة وثدةچث مادی پةيکةرؤکةيةی زثوينی پياوثک لة گةجنينةی جةحيوون→
بةرايي بووبث، باآلپؤشثکی قؤصدار و تةنوورةيةکی چينـداری پؤشـيوة. ئةمـة دةبـث دابـی      

  وبةرگی زةمانی کوورووش بووبث. بذ: جل
O.M. Dalton. The Treasure of the Oxus (London, 1964), p.I.no. 1.p.2, fig. 41.II, 
no.1. 
1-Schmidt, Persepolis I, pl, 28. 

2-Schmidt, Persepolis I,Pls. 142.143-198. 

  ←وبةرگی بة زثذ و زثو تةندراو،بذ: بؤ زانياريي زياتر سةبارةت بة جل
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ثـذ و  زپادشای گـةوره ويسـتوويةتی بـه ذازاندنـةوةی خـؤی بـه        وادياره

و باشـتری ال لـث بکاتـةوه.     جةواهثرات، زياتر بکةوثته بةر دصـی ئةهوورامـةزدا  

وبةرگه ذازاوةيةی کرده باو، ذةنگه هونةرمةندانی ذؤژهـةآلتی   که ئةم جل داريووش

. ١مةبةستی نةخشاندنی بةرگی يةزدانةکان وثنـةيان لـث هةصـگرتبثتةوه    نيزيک به

وشـوثنة ذؤيشـنت و وةسـتاکاران     وبةرگی دواتری ئثرانيش هةر لةسةر ئةم پـث  جل

سةر بةرگی داريووشةوه بوو. چةند کوته زثـذثک لـه گةجنينـةی     ةسيلةچاويان ب

نه کوصةباصـةيةکی  دؤزراونةوه و کاتثک دةخرثنه پاص يةکتر، دةب ]سةقز[ی »زثوية«

ةيةی کـه داريـووش لـه پـاش خـؤی      نهةر چؤنثک بث، ئةو دميةنـه شـاها   درثژ.

ی خـؤی  ي، دةريدةخا زؤر تامةزرؤی نواندنی شان و شکؤ و مةزنايـةت بةجثيهثشت

ر و ـةورةتـگ ،یـروشتـةذسـةوپـی ئـانثکـارةمـوو قـی وةکـةتـبووه و ويستووي

  له بان ژيانةوه ذاوةستث.

***  

  

                                                                                                                                                  
←J.V. Canby."Decorated Garments in Ashurnasirpal’s Sculpture", Iraq 
XXXVIII (1971), 31-53. 
1-A.L. Oppenheim, "The Golden Garments of the Gods", JNES VIII (1949), 

172-93. 



 
 



 
 

  

  

  

  

  

  15شي  هب

  

  بوونی مادةکان ، شوثنی نيشتةجثنووشيجان تةپةی
  

ناوةنـدی هـةلثکی وای    ی تازةی مةيدانی له خؤراوای زاگرؤسی لثکؤصينةوه 

ــاد  ــايةتيی م ــارودؤخی پادش ــه ب ــاندووه ک ــتی   ذةخس ــه دةس ــی ب ــه گريان بةرل

نـوثی   یکثپذشـنگ دا،  زايـني  پـثش ی ۵۵۰له دةوروبـةری ساصـی    هةخامةنشييةکان

ذووناکيدةری بکةوثته سةری. له جةنگةی نووسينی ئةم دثذانـةدا سـث شـوثن کـه     

تةپـه کةوتوونـه بـةر     تةپـه و گـوودين   ، باباجـان نووشـيجان  یبريتني له تةپـة 

نيی سةر به چواريةکی دووهةمی هةزارةی وکؤژه و شوثنةواری گرينگی نژياروا کةنده

يـان   دنيان تثدا دؤزراوةتةوه. ئةم جثگايآنه له جةرگةی خاکی مـا يزاي پثشيةکةمی 

ةوتوون. بثجگه لةمةش چةندين هةوص و هةنگاو و توثژينةوةی کئةو دةوروبةره هةص

، اهيدةشـت ، مبةتايبـةت لـه کـةنگاوةر    ،يدانی له ناوچةی زاگرؤسی ناوةندیمة

توانيويانه کؤمةصثک بةصگة و شانيک سةبارةت  و دةرةی برووجثرد ئةراک ،مةاليري

نـه   کؤ بکةنةوه و زانياريی تازه خبة ةبنةگربوونی ئةو سةردةمان ژيان و شوثين ةب

م قؤناخةی مثژووی ماد  ت به باسثکه سةباره بابةتةی ئثستا کورته م . ئه١ردةستان به

  تةپةی نووشيجان دةرکةوتووه. هکه ل

                                                            

 بذواننة سةرچاوةکان. -١
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  نژياروانی یوار شوثنةکؤمةصثک 
کيلـؤميتر ئـةوالتری باصـی     ۶۰لـه   ،کؤژينةوةکانی سةر تةپةی نووشـيجان 

ةسی چوار بينای گرينگی بة خشته ر، هة، واته ئيکباتانی کةوناراباشووری هةمةدان

ی پ.ز. داندرابث. ئةم بينا ۷۵۰کةميان ساصی ةکراوی لث وةدةرکةوتووه و ذةنگه ي چث

ی گةابـث بـريتني لـه: پةرسـت    رژگرينگانه که وثدةچث بناغةيان بـه زجنـريه داذث  

ناوةندی، پةرستگةی باصی خؤرنشني، قةآلت و تاالری کؤصـةکةدار. وثـدةچث سـث    

وه گـرث درابـن    لکـةييی ئـةم شـوثنه پثکـه    هثم و ديوار و حةوشـةی   کهی يةرنژيا

تاالری کؤصةکةدار ماوةيةک دواتر پثيةوه زيـاد کرابـث    ،بةآلم ذةنگه)۱(قةصةمکثشی 

  ).۳۸۹(وثنةی 

پةرستگةی ناوةندی کةوتؤته پؤپةی ئةم گرده و بناغةی به شـثوةی چليپـا   

وه  کانييـه  صـيخی بـة گؤشـه   لةسةر تةختة بـةردثک داذثـژراوه و لـه دةرةوه بةرة   

). لة ژوورةوه بريتييه له کةوشکةن يان پثشخانةيةک و ۱هةصچندراوه (قةصةمکثشی 

ذيزه پليکانثکی لثهاآلوه که بةرةو ژوور و سةربان ذاخوشيوه، لةگةص نزاخانه يان 

). ئاگردانثک a۳۹گؤشةی يازده له حةوت گةزدا (وثنةی  فرةوانی سث نوثژگةيةکی بةر

رنشــينی نزاخانــةوه هةصــخراوه کــه ميترثــک و چــل ســانتيميتری لــه باصــی خؤ

چوارگؤشةية و چوار بستثک بةرزة و نثوةکةی قووص کراوه و به چوار چني لةسـةر  

). ئةم ئاورگه بة خشته داندراوه و ديارة چةند جارثک b۳۹يةک هةصچندراوه (وثنةی 

ـ    گةچی تثهةصسووراوه و سپی کراوةتةوه. لثواره   کـةی   و قوصـکه کـانی بـاريکن و نث

  هةصگةذاوه. ذةش

ـ  ۱پةرستگةی باصی خؤرنشني (قةصةمکثشـی   ه بـاری  ـ) زؤر تثکتةنـدراوه و ب

بةآلم ديسانيش وةکوو ئةوث ،دا لةگةص پةرستگةی ناوةندی جياوازه نةخشه و بةرزی

  چةند ديوثکی لث سازکراوه و بريتني له: کةوشکةنثک که ژوورثکی به سـةرةوةية،  
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ی تثدا کراوة و 

 يپةرستگة - 

ی هةخامةنشيي

ی کةندةوکؤژةی

-۲گةی ناوةندی 

  ةکةدار

سةردةمی

ةی ئةو شوثنةی

پةرستگ -۱ لة: 

تاالری کؤصة -۴

. نةخشةشيجان

ريانی و بريتني

قةآلت  -۳نشني 

نووش . تةپةی۱ی 

سةردةمی پثش گري

باصي خؤرنش

قةصةمکثشی

گةذثتةوة بؤ سة

 

دةگ
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واديـاره   وثذای هؤدةی سةرةکيی نزاخانه که ،وپثچةکه ذيزه پليکانثکی به خوارةکه

  يان جث ئاگردانی تثدا خاپوور کراوه يان بةردةکؤصةکةية ماوةتةوه.

ــت ــةی گش ــازکراوی   يگةآلص ــاری س ــثهةمني نژي ــه س ــه ذةنگ ــه، ک   ی قةآلک

 وچـؤ،  بث، ساده و ساکاره. ئريه بريتيية له : دةرگايةکی هـات  تةپةی نووشيجان

چـوار   وه وو بان تثکشاةآلوه که بةرکانثکی پانی لثهايژوورثکی پاسةوانی، ذيزه پل

و  a۴۰که هةرکام شةش گةز بصيندن (وثنةی  ةیةورگوچؤصی هاوشثوةی  هةماری چةک

ذووی ئاسةواری  بةآلم لة ). هنؤمی سةرةوه شوثنةوارثکی وای نةماوه،۱قةصةمکثشی 

دا خؤ دةنوثنن، واديارة دةبث ۱۸وپةلةی لةوث کةوتوون و لة هؤدةی ژمارة  ئةو کةل

دا کةسانثکي لث بنـةگر   کةم لة قؤناخی دوايي ژيان بووبث و النی می سةرةوة جثهنؤ

  يیئاشـوور  هنؤمی يةکـةم مـؤرثکی نـوث   ، ١جگة لة هثندثک سواصةتی مادی .بووبن

لث دؤزراوةتةوة کة دميةنی مانگايةک و گوثلکة ساوايةک و ئةستثرةيةکی لةسـةر  

  .٢)b۴۰هةصکةندراوة (وثنةی 

ةم قةآليةدا خةريکی گةذان و هةصدانةوةی هةرةسةکان بوون، تووشی کاتثک ل

اری خشتةی الذووخاودا کآسةيةکی مزقةآليي وخةزثنةيةکی زثو هاتوون. لة ژثر دي

و وثـدةچث هثنـدثکيان    ٣دووسةت شتی زثـويين تثـدابووة   دؤزراوةتةوة کة پتر لة

  . ٤ةبرةويان بوو چةشنثک دراو بن کة بةرلة لثدرانی سکة لة ئثران

. ثگةز پانة، وثدةچث دواتر ساز کراب ۱۵گةز درثژ و  ۲۰تاالری کؤصةکةدار کة 

ـ  هةر چؤنثک بث ئةم شوثنة بؤتة ذةوگةی هات  و نيوچؤی پةرستگةی باصي خؤرنش

يچی ئةم تاالرة لةسةر مهثناوة. وةختی خؤی  جثگايةگؤذانی بة سةر ذووکاری ئةم 

سـانتيميتر بـووة و    ۲۵ن ذاوةستاوة کـة کؤتـةرةيان   چوار کؤصةکةی داري ةذيز سث

                                                            

1-R.Stronach, "Excavations at Tepe Nushi - Jan . Part 2. Median Pottery", figs 6-9. 

2-Stronach and Roaf, Iran XVI(1978), p.6. 

3-D. Stronoch, Iran VII (1969), pls. VIIIa - Ixa. 

4-Bivar, "A Hoard of Ingot - currency". 
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داپؤشراوة. خاصی شايانی  بةردةکؤصةکةيان بؤ داندراوة و دةورةيان بة خشت و گةچ

سةرنج ئةوةية کة ئةوث هيچ نيشانةيةکی جث تةختی [مـريی] لـث نييـة و تـةنيا     

سةکؤيةکی نةوی و درثژووکةی خشتني لة تةنيشت ديـواری باصـی باشـوور خـؤی     

ثنث. لة دوايني ساآلنی يةکةم قؤناخی ئاوةدان بوونی ئـةم شـوثنةدا، تـاالری    دةنو

ميتـر درثـژ و    ۲۰وچؤ بؤ نثو بوودذثکی بةردينی  ة ذثگای هاتـوو بـةدار بـةکـکؤص

ئةم ذةهةندة کة بة ئاماجنی لثدرانی  ).a۴۱ميتر پان (وثنةی  ۷۰/۱بصيند و  ميتر ۸۰/۱

  ذوون نةبؤتةوة. هةصگرياوة، هثشتا نيوةکارة دةستی لث

  
  کرانی ئةم تةپؤصةية  ؤلچ

دا، نةک تـةنيا ئثـرة هيچـی     زايني لة ئاخروئؤخری سةدةی حةوتةمی پثش

  ديکةی لث ساز نةکرا، بةصکوو بةشثکی بةرچاويشی گصـةپؤش کـراو شـاردرايةوة .    

ـ ـوشـوثنثکي تايبـةت وةب   بة مةبةستی پاراستين پةرستگةی ناوةنـدی ذث  او ـةرچ

داپؤشـراوة هـةتا دانـةذووخث و     نةکة بـة خشـتة و تةنکةبـةردا   گرياوة و ئاوردان

و چةنـد جارثکيـان قـوذ داداوة و    تثکنةمجث. شةش گةزيان خسـتؤتة سـةر يـةک    

دا هةموو بيناکةيان بة خشتة داپؤشيوة. هةصبةت  سةنگيان لةگةص چنيوة و لة ئاخری

ــوار  کــة دةبــث وةختايــةک  ــةرة دي ــة دةرةوةش بةرب ــذ کراوةتــةوة ل ژوورةوة پ

  هةصچندرابث، هةتا ديوارةکان شةق نةبن و دةست لثکبةرنةدن و قةوةيان ذثنةکةوث.

لة ذثگـای  کاری پذکردنةوة و داپؤشني ذةوتثکي يةکجار ذثکی پثواوة. بثجگة 

، تةواوي داوچؤی باصی چةپ بة شاين بةردةآلنةکةی الی چاآلو يان خةزثناوةکة هات

وة. حةوشةي ذؤژهةآلتی هـةتا  تةةوچينی خشتان پذکرا حةوشةی باشووری بة چني

و باريکةذثيةک بـؤ پةرسـتگةی    وة اکر لثشةقامةذثی قةآلتی باشووريش هةر واي 

  ).۱وة (قةصةمکثشی وةتةباصي خؤرنشني ما
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  کرانةوةی سةرلةنوث ئاوةدان
کرابث، هثندةی نةکثشاوة کة جـةماوةرثکی   گاية بة هةر هؤيةک چؤلثئةم ج

کـانی هنـؤمی   ةتةوة و تاالری کؤصةکةدار و ژوورونة سوثی و داويانةچوگوندنشني 

). ئةگـةرچی  b۴۱سةرووی قةآليان ئاوةدان کردؤتةوة و لثی نيشتةجث بوون (وثنةی 

ذةنگة لثکؤصينةوةی زياتر گؤذان بة سةر بؤچوونی ئثمةدا بثنث، بةآلم المـان وايـة   

ـ   دا  زايـني  پـثش  ی۵۵۰تا  ۶۰۰دةبث لة مةودای ساآلين  بـة   اوةدانييـسـةرلةنوث ئ

  خؤيةوة ديتبث.

  
  ئاکام

  لةبةروةی هيچ بةصگةيةکی نووسراومان سـةبارةت بـة تةپـةی نووشـيجان    

بة دةستةوة نيية، هةر چةشنة هةوص و هةصسووذانثک بؤ هةصسةنگاندن و نرخاندنی 

دا  بةآلم ئةگةر بة بارثکی بةرچاوذوونی ؛ وگؤص دةبثتةوة ئةم شوثنة بةرةوذووی گرث

ئاگردانی پةرستگةی ناوةندی کارپثکرانی  نابث لةخؤوة سةبارةت به کاکص و بذوانني

بکةوينة دوودصـی، چونکـة بةئاشـکرا وةکـوو ئـةو ئاگردانـة       بؤ کاروباری دينی  

. جا ئةگةر ١بؤتة باوسةردةمی کوورووشی گةورةوة بةرةودوا  بةردينانة دةچث کة لة

خؤرنشينيش دةبثتـة خـاوةنی   بثتوو ئةم بؤچوونة قبووص بکرث، پةرستگةی باصي 

پثناسةيةکی ئةوتؤ کة زؤر هاوشثوةن. هةروةها کؤمةصثک هؤکاری ديکـةی وةکـوو   

وبةرين و بةذثژةوی باشووری  و هةصکةوتی يةکجار لةباری گردکة لة دؤصی پان هةل

و تةمةنی درثژی شوثنةکة و ذثز و شانةبةرزةی لـة جةنگـةی خاکةسـةر     هةمةدان

دا،  ی خـؤی ما، ئةم بؤچوونة پتةوتر دةکا کة تةپةی نووشيجان لة سـةردة د کردنی

  دينی بووة. ناوةندثکی

                                                            
1- Cf. D.Srtonach, Pasargadae A report on the excavations conducted by the 
British Institute of Persian Studies from 1961 to 1963 (Oxford, 1978), p. 141,pl. 
107and fig. 72. 
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کورتی دةخيةينة بةرباس. دةصثن پةرسـتگةی  ةبؤچوونثکی ديکةش هةية کة ب

 )پ.زی ۴۶۵-۴۸۶( [دثودان يان دثوخانة] بووة و خةشايارشا» دةئيضةدانة«ناوةندی 

. ١ردانی دينةکانی دژی پةرستين ئةهوورامةزدادا خاپووری کردووةلة جةنگةی پةالما

کةم بة دوو هؤيان دةچثتةوة پاش؛ يةکةم ئةوةی کة  ئةم بؤچوون و لثکدانةوةية النی

لــة ذووی پذکرانــةوة و قــؤذدادانی پةرســتگةی ناوةندييــةوة دةردةکــةوث هــيچ  

وةی کـة دوای  پةلةپذووزة و تثکـدآنثکي ئانقةسـتی تثـدا نـةکراوة و دووهـةم ئـة      

  کرانةوةی دووبارةی، شوثنةوارثکی لث سـاز نـةکراوة کـة سـةبارةت بـث       ئاوةدان

  . به سةردةمي هةخامةنشييةکان

ی ۷۰۰لة دةوروبةری ساصی  سازکرانی تاالری کؤصةکةداری تةپةی نووشيجان

ةک، ذةنگـة بگةذثتـةوة سـةر    کرانـی دوای کـةمتر لـة سـةدةي     دا و چؤل زايني پثش

دا کة کؤمةصثک  ي خؤجثيي، بةتايبةت لة دةورانثکيذةنگدانةوةی بارودؤخی سياس

مريی خؤماصي خاوةنی دةسةآلت بوون. شايانی باسة کة لةم پةيوةندييةدا سارگؤنی 

ی ۷۱۵اصـی  لة س یدمريی ما ۲۲باج و پيتاکی وةرگرياوی  دووهةمی پادشای ئاشوور

باسی پثنج  ، پادشايةکی تری ئاشووريشسارحادؤني. ئ٢دا تؤمار کردووة زايني پثش

 . دةسةآلتی ئةم مريانةی خؤماصي بة دةسيت کياکسـار ٣پيتاکدةری ديکةی مادی دةکا

  ی پ.ز. ۶۱۵رلـــة ساصـــی ،بة(هووةخشـــتةرة)ی بناغةدانـــةری دةســـةآلتی ماد

                                                            

ــةن -١ ــانی گريمشـ ــةکؤ پريؤزةکـ ــاندة«، سـ ــولةميانمةسجيد«و » بةردةنيشـ ، I» سـ
دؤزرانــةوةی يةکــةمني : «. هــةمان يادداشــتةکانی ســترؤناخ۱۷۵-۱۷۴)، ل ۱۹۷۶،(پــاريس

 رانـی ديين ئث«. هةمان، ۷۰۰-۶۹۸، ل )»(هةمةدان لة دةوروبةری هةگمةتانة پةرستگةی مادی
و ئاسيای ناوةندی لة  بانووی ئثران«، »زايني هةتا سةردةمی ئيسالم سةدةی هةشتةمي پثش

سةرةتاوة هةتا سةرکةوتنی ئيسالم: پةيوةندييةکانيان لةبةر ذووناکـاييی بةصـگةنامةکانی   
  .۳۴۴)، ل ۱۹۷۷، (پاريس، »شوثنةوارناسی

2-D.D. Luckenbill. Ancient Records of Assyria and Babylonia (Chicago 1926 -

7), II, 11.15. 
3-R. Borger, Die Inschriften Asarhaddons königs von Assyrien (Graz, 1956), 

54-527, episode 15; A, IV. 32- 45. 
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و  دا لة پثدةشـتةکانی کـةنگاوةر   . لة بواری کؤمةآليةتی و ئيداری١ثرتثکةوة دةپثچ

کةندةوکؤژةی تازة کراون و ئةوانةی بةرايي يةکجار جثـی سـةرجنن. لـة     مةاليري

ندةنـة پـاص   دؤزراونةوة کـة دةيا  بوون ناوچةی کةنگاوةر چةند شوثنثکی نيشتةجث

بةآلم لة دةشـتی مـةاليري چةنـد ئاسـةوارثک دؤزراونـةوة کـة        ؛٢زةمانی مادةکان

ودةزگـای بةذثوةبةرايـةتی لـة جثگـای بارناسـک       دةخةن دةبث ناوةنـدی دام يدةر

  . ٣کرابثثناوچةکانی گوندةکی جثگؤذکةيان پ دامةزرابن و لة

نانة بگةذثتةوة سةر چانـدن و  وثدةچث بژيو و بةذثچوونی ئةم ناوچة ئاوةدا

مسةوةج، گةمنةسپی، پةذش، جؤ، چاودار، نيسـک و تـرث.    یذةنثوهثنانی گةمن

لـة   ٤نةی ناوچةکة گؤشتةنثچري خةصکي پث حاواوةتةوة.راهةروةها لةو چيا لثذةوا

وپرووسکانةی لةو گردة دؤزراونةوة دةريدةخةن کة  سةدا نةوةد و پثنجی ئةو يةسک

نؤ چةشنة ئاژةصـي خؤماصـي بـةخثو کـراون و      ٥دا باو بووة. نئاژةصداری لة نثويا

بةتايبةت کؤمةصثک بةصگةی پتةو بة دةستةوةية کة ئةسـپ يةکثکـة لـةو نؤيانـة.     

انی باصندة و پةلةوةرانيش ديتراونةوة و قهةروةها چةند منوويةکی بايةخداری يةس

ويشـکارؤی   داروبـار يـان   بريتني لة مراوی و کؤمةصثکي ديکة کة لة پثدةشـتی بـث  

خيزةآلن ژياون. ئةم مةبةستة بةصگةيةکی پتةوة کة لة ذابردوودا ژينگـةی ناوچـةی   

  وپؤيةکی نةخشني تةندراوة.  انتهةمةدانی ئثستا بة 

                                                            

ـ    هةروةها دةربارةی پثکهاتنی حکوومةتی يـةکانگريی مـاد   -١  اربـة سـةرؤکايةتيي کياکس
  بذواننة:

P.R. Helm, "Herodotus’ Mêdikos logos and median history", Iran XIX(1981), 
pp.85-90. 
2-If the local "Iran III" settlements can be so defined. J. Cuyler Young, Jr., 

"Kangavar valley survey", p.192. 
3-Cf. Howell, "Survey of the Malayer Plain". 

4-Keyllo and Hubbard, "Median and Parthian Plant Remains". 

5-Bökönyi, "Excavations at Tepe Nush-i Jan. Part 3. The Animal Remains", p.26. 



 
 

  

  

  

  

  16شي  هب
  

  پاسارگاد
  

بـة يـةکثک لـة     پ.ز)ی ۵۳۰-۵۵۹،پايتةخيت کوورووشـی گـةورة (  پاسارگاد

هؤزثک بوون  و بةناوبانگترين ئاوةدانييةکاين پارسييان ناسراوة. پارسیکؤنترين 

ان لة بةرگی خؤيان تةکاند و يکة لة ماوةيةکی کورتی بيست ساصةدا تؤزی گومناوي

لة ذؤژهةآليت نثوةذاست بةردی بنةمای ئيمپراتؤرييـةکی بـةربآلويان دامةزرانـد.    

گةرای دانا و هةر  سةر شانؤی جيهان و هونةری هةخامةنشی يةنا پثی لثرةوة ئثران

  لثرةش بوو کة کوورووشی بناغةدانةری ئيمپراتؤريي ئثران نثژرا.

جةمشـيد دوورة و   کيلؤميتر لة تةخيت ۴۰لة باکووری ذؤژهةآلتةوة  پاسارگاد

داية. ئةم شوثنة کةوتؤتة پثدةشتثکي سةوزةآلنةوة کيلؤميتری مةو ۹۰ لةگةص شرياز

دا لثهاآلون و بـة ئـاوی    کثوثک بة گةذانگةذی و زجنرية »دةشيت مورغاب«بة ناوي 

ميتر بةرزة و  ۱۹۰۰تثراو دةبث. ئةم شيو و دؤصة بةرپانة » پؤلوار«ذی وگ هةميشة لة

  ).۱ةوةکانی ساردن (نةخشةی دا ش تةنانةت لة چلةی هاوين

ذاسـتةوخؤ   هةتا نيو سـةدة لثرةوبـةر، کـاول و هةرةسـةکاين پاسـارگاد     

کةوتبوونة سةر ذثگای سةرةکيي فارس بةرةو باکوور. گةشتياراين پثشوو کـة لـة   

تثپةذن. دا »وآلغیبتةنگة«ی جوانةدميةنی رثذةواشريازةوة دةهاتن دةبوو بة کةلی ل

باکووری ئةم ذةوگةية کة ذووباری پؤلوار پثچ دةکاتةوة و دةگاتة زةرد و لة زارکی 
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تةقتـةقان و   لـةمثژينی  نامثنث و دةذوا، شـاذثی کـةون و   ماهثکي گةردنکةش و تث

لةم شـوثنة بـذي   و ديارة کة سی گةز کةوتؤتة سةرووی بةستثين ذووبار  بةردةآلن

لـةم ذثگـا ذژد و مـةودا    . ١خؤی دةنوثنـث  .سةت و پةجنا هةنگاوثک ذاخوشيوةدوو

درثژةی بة دصی ئـةم تيشکةشـاخةدا تثپـةذيوة، شـوثنةواری سـوان و تاشـرانی       

ةقسآلن، ئاوثنةی کاری دژوارن. لثدرانی ئةم ذثگاية مثژوويـةکی ذوونـی بـؤ    دبةر

سةر بة نيوةی دووهةمی سـةدةی   دياری نةکراوة، ئةگةرچی دةبث دةسپثکي کارةکة

  درانی بناغةی پاسارگاد بث.و جةنگةی دان زايني پثششةشةمی 

  
  کوورووشؤذی گ
  دا ذةنگــی پــةذيوة ی کــوورووش کــة لــة درثــژةی تثپــةذينی زةمــانؤذگــ

دادةندرث. ئـةم يؤنانييانـةی کـة     )، بة ماکةی شوثنةوارةکاين پاسارگاد۵(وثنةی 

رة وثذای ئةسکةندةر گةيشتوونة ئثرة، باسی هيچ نژيارثکي ديکةيان نةکردووة و ئث

  .٢لة نووسينی ذثبواراين دواتردا باسی کراوة تاقانة جثيةکی کةوناراية کة

و لـة زمـان    ولووسوشوثن ذثبازی ئاريسـتؤب  ) کةوتؤتةXV،۳.۷( سترابؤ

کي گؤذی کوورووش لة نثو سـةوزةآلن و دارسـتانث  «دةگثذثتةوة کة  ئةسکةندةرةوة

دا]  چذوپذی بةساية و سثبةری وةکوو بةهةشت و بورجثکی نةهثندة بةرزی [بةردين

خؤی دةنواند. لة داوثنـةوة پـان داذثـژراوة و بـةرةو ژووری مـةزار و سـةربانی       

  »کراوة. تثهةصبؤتةوة و دةرانةيةکي تةسکی بؤ چث

زثذينی دؤزيونةوة کة  وپةلی کؤمةصثک کةلا ةدلة ژوورةو لووسووئاريستؤب

نووسةر دةصث ». و چةندين پياصة مثزثک و کورسييةک و تابووتثک«بريتی بوون لة 

ـ ـوةکوو لة بريم مابث ئاوای لةسةر بةردةن ـ ـی گـووس ـ ـووسـةی نـؤذةک وو: ـراب
                                                            

 عثـراق  III،»کـةونارا  سةفةرثکي شوثنةوارناسی بـؤ ئثرانـی  «بذ: سثر ئوورثل ستاين،  -١
  .۳۱، وثنةی ۲۲۰، ل ۱۹۳۶

  .۲-۱، ل ، پاسارگادبذ: سترؤناخ -٢
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و پادشـای   ئةی ئادةميزاد! من کوورووشی بناغةدانةری ئيمپراتؤری هةخامةنشـی «

  » جا کةواية ئثرةيي بةم بارگاية مةبة.ئاسيام، 

زؤربةی تـوثژةران لـة ذووی کؤمةصـثک بةصـگةی ذاسـت و دروسـت و ئـةم        

  گثذانةوةية و چةندين سـةرچاوةی کؤنـةوة سـةملاندوويانة کـة کـوورووش لـة       

ا نةبووبا، نثژراوة. تةنانةت ئةگةر بةردةنووسثکيش لة گؤذةکةد »دةشيت مورغاب«

کة دةقی  پاسارگاد دا دةکةوت. ديدارکةراين يؤنانيي سةر ناکامی کرانی بة گومان لث

فيزانةی بةردةنووسة بزمارييةکانی کؤشکانيان بة چـاو ئـةنگاوتبوو،    ساکار و بث

وزؤر هاوشــثوانةی  ســينة لــثص و نــاذوون و کــةموگومــان بةرپرســی ئــةو نو بــث

ةردةنووسةکانن کة گةيشتوونة دةسيت ئثمة و دةمانبزثون بؤ ئةوةی پثمان وابـث  ب

  .١هةصکةندرابث ؤذةکةیذةنگة مةبةستثکي ئةوتؤش لةسةر ديواری گ

س و لـةبار  ئةم بيناية کة بناغةی بةرين داذثژراوة و بةردةکانی لثک و لـوو 

بـة  ةسـتثکی هةتاهـةتايي   نةخشثندراوة، هئثروئةوثی بة قالبذثژی داتاشراون و 

ساکاری و شةوکةت و دةسةآلت لة ناخی بينةردا بةدی دثنث. بةذاسيت بؤ  دةستاوی

ئةو کةسانةی سةرةتا تووشی ئةم شوثنة دةهاتن هةر ئةم دميةنة بةس بوو کة وای 

ـ  ووکل« .ة خاوةنی پثناسةيةک بثربؤ بچن دةبث ئث  لـة ساصـي  » چديووس جيمـز ذي

ـ دميةنی شکؤدار و هثـژای ئـةم وثرانةي  «دا نووسيويةتی: ۱۸۲۱ ة سـامی خسـتة   ــ

دةروومن و هةستم کرد شتثکي وای دةربارةی نازامن. مـاوةی کاتـةژمثرثک لةسـةر    

پليکانةکان دانيشتم و ذاوةستام هةتا مانگ هةآلت و تريفةی هاويشتة سةری. ئةوسا 

سيت دةبث ئثـرة قـةبری باشـترين و    کة بةذا دا هات وام بة بريی لثی وردبوومةوة و

  ٢»ديارترين و هةصکةوتةترين پادشايانی هةرمثی ذؤژهةآلت بث.

                                                            

1-Ibid,p.26. 

2-Narrative of a Journey to the site of Babylon in 1811 (London. 1839), pp.  

239 - 40. 
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کة پثکهاتووة لة دوو بةشی سةرةکی؛ يةکةم بناغـة يـان سـةکؤيةکی    مةزارة

بةرزی پليکانی کة تثهةصدةبث و دةگاتة ژوورثک و کووذةبانثک. ئةم سةکؤية لةسةر 

ميتر و باآلی  ۳۰/۱۲×۳۵/۱۳دا بريتيية لة  ی يةکةمشثوازی الکثشة داذثژراوة و لة ذيز

کة ذثگای بة باصي باشووری خؤراوادا بؤ  ژوورةوةیميترثکة.  ۱۱ذخانةکة ؤتثکذای گ

  ميتر بصيندة. ۱۱/۲ميتر پان و  ۱۱/۲ميتر درثژ و  ۱۷/۳کراوةتةوة، 

سةبارةت بة سةرچاوةی ئةم کؤشکةصة تاقانةية ماوةيةکی زؤر بؤتة هـةرا و  

و  ١قة. تاقمثک لة توثژةران دةيانگوت وثنةی لة ذووی هونـةری دووچؤمـان  دةمةتة

. دةستةيةکی ديکـة اليـان وايـة    ٢هةصگرياوةتةوة ووراتةکانی سةردةمی عيالمیگزيگ

خوازرابثتـةوة و پليکانـةکاين لـة ذووی     ئوورارتووئاماص کةوانةی دةبث لة يچی م

ژوورةکـةی لةسـةر ذةويت    ٣کثشاوة. دةسکاری وةستاکارانی دووچؤمانی پاصی تثک

هةصـخراوة و سةکؤکةشـی دةچثتـةوة سـةر      ذةسةن و کؤنباوی قةبرةکانی ئثرانی

بةآلم هةتا ئثستاش هثندثک اليان واية هونةری ئييؤنيية  ٤؛ نژياروانيي دووچؤمانی

  .٥لة هةمووانی زياتر ذةنگ داوةتةوة

ئيتر هيچ گومانثک نةماوة کـة بنـةمای نژيـاروانی لثـرةدا      ةماوةيةکی زؤر

. ئـةم کاردانةوةيـة بةئاشـکرا لـة     و ئييؤنی دةچثتةوة سةر ذيشةی هونةری ليدی

دا پثشينةی دةچثتةوة سةر  پثکهاتةی پايةی نژيارةکةدا ذةنگی داوةتةوة و لة ذاستی

بة دةستی کوورووش کة ساصـي   بةردينانةی پثش گريانی سارد ئةو کؤشک و تةالرة

پةجنـةی هونةرمةنـدانی شـارةزای باصـي      جـث  .٦زايني لثـرة هـةبوون   ی پثش۵۴۷

                                                            

1-A.Parrot, Ziggurats et tour de Babel (Paris, 1949), P.50. 

2-Ghirshman , Persia, p.135. 

3-R.D.Barnett, "Persepolis", Iraq XIX (1957), p.74 and Culican, p.58. 

4-Nylander, p.102. 

5-Dieulafoy, L’art L’pp.38ff. 

6-J.Cargill, "The Nabonidus Chronicle and the Fall of Lydia", AJAH II (1977), 

pp. 97-116 and Stronach, Pasargadae, pp. 287-8. 
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خؤرنشينی قةصةمذةوی ئةو ناوچة و مةصبةندة تازانةی کة کوورووش گرتبوونی، لة 

  .١زؤر جثيان ديارة و قؤصي لةسةر کثشراوة

 ةوةیبؤ سةر ئةم ذاستةقينةية ذاکثشاوة کة ئةندازةی ژوورمان سةرجنی نفها

دةچـث و دةصـث ميچـی     ی پادشـای ليـدی  »ئالياتثس«زؤر وةک ژووری موغبةرةی 

کة ميچـی نثژگـةی    خؤش ئةوةية ٢کةوتوونة سةر هثرةيةکی بةردين. هةردووکيان

بؤتـةوة و   ذدا شـؤ  دوو بـاآلن کوورووش لة نثوةذاستةوة قـووص داتاشـراوة و بـة    

  دةخاتةوة بري. و ئاناتؤلی نژياروانيي فةريقيية

ــ  ــةوةی زي ــةزارة کاردان ــةم م ــاری ئ ــتانييةتی ذؤژاوای تراـذووک ی شارس

ةوة. ـراوةتـةر کـلةسوپؤية تةندراوة و جةختی  و چواربةندةی بةم تان وةديارةـپث

پثکهاتـةکانی نژيـاروانيي ئييؤنييـة لثـرةدا بريتييـة لـة       ک لة تومخة و ـةکثـي

خوارةکةوپثچةکةی بة جووت ذاکشاوی سةر دةرگا کة کووزثکيان قووص داتاشراوة و 

شةپکةی  ئةوی ديکةيان بةپثچةوانة پشتی دةرپةذيوة، بةآلم وةکوو شثوازی ئييؤنی

بـةآلم   لثـواری بـؤ کـراوة،    بؤ نةکراوة. ئةگةرچی سةردةرانةی گوصگوصينی بة گةچ

 ٣داصبذئةوانةی ناذثک و قووص داتاشراون و کةوتوونة بةرةوة نةبوونة زجنريةيةکی 

، بةصکوو تةنيا زجنريةيةک دابـذاوةی  ٤هثنانی دميةنثکي ئةوتؤيان هثصثک بؤ بةدي

  بةهةصکةوتن و ئةو قوبانةيان ذاگرتووة کة دواتر جثگاکةيان پث نؤژةن کراوةتةوة.

  لــة هثــرة  پةجنـةی نژيــاروانيي ئييـؤنی   ثگـای ديکــةش جــث چةنــد ج لـة 

پةخ تاشراوةکان و تيشکةصةبةردةکانی ميچةکةدا خؤيان دةنوثنن. هةروةها وةکـوو  

                                                            

1-Cf. Nylander, Passim. 

2-In the text of a lecture "Forerunners of Pasargadae at Sardis" delivered at the 

VIth International Congress of Iranian Art and Archaeology. Oxford, 1972. Cf. 
also G.M.A.Hanfmann, BASOR clxx (1963), p.55, n. 60. 
3-Cf. Dieulafoy . op. cit. fig. 33. 

4-Nylander. P.95.n.236. 
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ـ  ـن» نيالندثر« ـ    ة بـة ـيشانی داوة ذةنگة ئـةم شوثن ةردةکاين ـپثـوةری ئييـؤنی ب

  .١گريابثتةوةداتاشرابن و وثنةی ئةندازةيان لةوی هةص

کاتثک ئثمة باسی ئةم تـوخم و پثکهاتـة جياوازانـةی نثژگـةی کـوورووش      

دةکةين دةبث شتثکمان لة بري بث و بيدرکثنني کة بةگشتی ئثرة وثنةی لـة جثگـای   

ة لـة  ـکةکی ئثرانيية ـئةم کؤشکةصة چةمک و لثکدانةوةيراوةتةوة. ـديکة هةصنةگي

ـ ب گـی داوةتـةوة. ئةگـةر بـاوةذ    دا ذةن و هةنگاوي پادشايةکی ئثرانی ارک ةين کـة  ک

بووة يان بة پارثزةوة بصثني لةسةر بذوايةک بووة کة  کوورووش کةسثکی زةردةشتی

  ئةم کارةي پثچةوانةية، چونکة لـةبری  گرتؤتةوة، ييدا دينی زةردةشت بة زؤرباران

ثکي بـةردينی  ذةچاو کرد و گومبـةز وةسةرهةصدران، شثوازثکی تازةی نثژران و گص 

  لةسةر گؤذی خؤی بنيات نا.

ئةستوور ، بة تةختةبةردی ژووری ئةم گؤذخانةية چةشنی گؤذخانةی ليدی

تةختةپؤش کراوة، بةآلم ذووکاری دةرةوةی کارثکي نوثی شکؤمةندة بؤ بريةوةری. 

ئةندازة و شثوةی تاشرانی بةردةکان وثنةيان لة نژيـاری دينـی و نـادينيي بـاوی     

ــة  ن ــةو دميةن ــة هةصــگرياوةتةوة و ئ ثوةذاســتةکاين ســةدةی شةشــةمي ئييؤنيي

قةف لثهاآلوةتةوة و کةوتؤتة گؤشـةی بـاکووری ذؤژاوای بـانی     دةستاذينةی قةف

ئثمـة   ٢بـث. ثک و ذةوانی وةسـتاکارانة  ذگؤذخانةکة ذةنگة واوةی ذازاندنةوةيةکی 

ن و لثمـان ذوون  چينـی ئـةم پليکانانـة نةگةيشـتووي     هةتا ئثستا لة مانای شةش

 بةآلم ئةگةر بثتوو نةخشةی تةرکي ژووری پةرستگةی تةپةی نووشيجان؛ نةبوونةوة

و ســث پليکانةکــةی ئاورگــای  ٤، دانــدرانی پليکــانی ذووگــة٣بثنييــةوة بــةرچاو
                                                            

1-Ibid.pp.97-8. 
2-Cf. D.stronach, "Cyrus the Great". Bāstān - shināsi va Hunar-i iran VII- VIII 
(Tehran, 1971), p.20,n. 83 and idem… . 
3-D.Stronach and M.Roaf, "Excavations at Tepe Nushi- Jan, Part I.A Third 
Interim Report, Iran XVI (1978), fig.1. 
4-M.Roaf and D.Stronach, "Tepe Nush -i Jan, 1970. Second Interim Report", 

Iran XI (1973), fig.6. 
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ةو و دةکرث وای دابنثني کة چوار ل ١سةر بة سةردةمی دوای کوورووشة ،هةخامةنشی

ـ    پايةی موغبةرةکـة، النـی   یشةش پليکانانة ةشنثک هةسـتی  ـکـةم بزوثنـةری چ

  ذثزلثنان و پريؤزين.

  
  کؤشکةکان

گومـان   وة کة بثکةلة مةوداية ی کوورووشةوة،گؤذکيلؤميترثک پتر لةو الی 

دةکرث دميةنی سةرجةمی ئةم شوثنة و دةوروبةری وةبةرچاو بـث و تاقـةوةبوونی   

داتةوة، پشتثندةيةکی تةخت و ذثک باوةشی لة کاول و باآلی بةبث خةوشی ذةنگ ب

ــکي  ــةکانی کؤش ــاوة.» R«و دةروازةی » P«و » S«هةرةس ــة  وةرثن ــةم جثگايان ئ

هةريةکةی دووسةت ميترثکيان نثوانة و بة چةشنثک دابةش بوون کة بةشـثک لـة   

توثژةرانيان هثناوةتة سةر گرميانةی ئةم بؤچوونةی کة داذثژرانی گةآلصةکة لةگةص 

بـةآلم   ٢؛وپثک يـةکتر دةگرثتـةوة   پثکهاتةی ژيانی خثصةکي و هؤردووبةزثکی ناذثک

لثکدانةوة بناغةيان داذثژرابث و کاتثک   و بث هةصکةوت بةديسانيش خؤ ناکرث هةر 

دةبينني هةموويان دةچنةوة سةر باغثکي ناوةندی، دةکـرث وای لثکبدةينـةوة کـة    

  .٣کردووة تی و يةکپارچة کارياننژياروانانی کوورووش بةپثی گةآلصةيةکی گش

کة هاوکات بة کؤشکثکی ذازاوة بة بةردةتاش و شةقصةبةردينة  »R«دةروازةی 

کةوتؤتة گؤشةی ذؤژهةآلتی کؤشـکةکآن و هـةتا ذادةيـةک لـة دةرةوةی      ناسراوة،

دا ئةم نژيارة بريتی بووة لة هؤصـثکی   ديواری گةذانگةذةوة هةصکةوتووة. لة ذاسيت

دا  ميتری کة بة دوو دةرگای سةرةکی و ناسةرةکی ۶۰/۲۲×۴۰/۲۶کثشةی پذ کؤصةکةی ال

                                                            

1-See Stronach, Pasargadae, pp. 141-2 and fig. 72. 

2-See, for example, Frankfort, p.216. 

هؤردووگـای  «کارثکي وا دةکةن کة ناوي ئةم شوثنة بة واتای  دا ئةم زانيارييانة لة ذاستی -٣
[لثکدانـةوة و بؤچوونثـک کـة     وةکوو مةبةستثکی جثگای گومان بثتة بةرچاو،» ئثرانييةکان

  بوونی ئةم ناوة هةصدةوةشثنثتةوة. هةصةچنی ئينگليسی]. عيالمی
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سةرةوة بـةجارثک   وچؤيان بؤ کردووة. لة شوثنی بناغةی بةردين، سةنگچنی هات

گوم بووة و تثداچووة. هةشت بةردةکؤصةی چوارگؤش شوثنةواری بـةجثماوی دوو  

دا دثـنن   م خةياصةمان بة مثشکیئةچوار کؤصةکةن. ئةندازةی بةردةکؤصةکةکان  یذيز

گةز  ۱۶بووبث و سةری لة  کة وای لثکبدةينةوة ئثرة دةبث بةرزترين بينای پاسارگاد

وکؤژةدا دؤزراونـةوة،  ةوکوتانةی لة جةنگةی کةنـد  تثپةذيبث. بةگوثرةی ئةو لةت

ی دةردةکةوث کة گای زلةی بـةردين ذؤژگارثـک پاسـةوانی دةرگـا سـةرةکييةکان     

ـ «دميـةنی   بوون کة لةسـةر  R دةروازةی داتاشـراون.   کـانی ئاشـووری  »تةاالماس

تارثن هثشتاش لـة تةنيشـت دةرگايـةک     هةروةها فريشتةيةکی چوارباصي شةيتان

وةبةرچاو دث و ذةنگة بة ذةسةن بچثتةوة سةر ذةگةزی بوونةوةرثکی سثحراوی لة 

ديسـانيش پثويسـتة    ئةوةی ذاستی بـث ). a۶دا (وثنةي  ئاشووری یذوانگةی جيهان

دةقاودةق وثنـةی لـة    Rذوونی بکةينةوة کة ئةم بوونةوةرة چوارباصةی دةروازةی 

دا سةر و ذوخساری سةر  بوونةوةرةکةی ئاشووری کؤن هةصنةگرياوةتةوة. لة ذاستی

ذيشـی   ١بة قؤناخی پاش ئاشووری و هةذةتی پةيکةرتاشـيي ذؤژهـةآليت نيزيکـة.   

 ٢و تاجی بةرزیبث  و باآلپؤشي ئاودامثنی ذةنگة عيالمی و پارسيية یکؤرپةی ئثران

  .٣ديارةپثوةو فنقييةي  مؤرکی هونةری ميسری

دا بةصـگةيةکة لةسـةر هـاتنی الدةرانـةی      بة اليةنی نژياروانی Rدةروازةی 

. ذةنگـة وا لثکبدرثتـةوة کـة    روانيي ئثرانـی گةورةی چةند کؤصةکة بـؤ نثـو نژيـا   

                                                            

1-Cf. the stele of Nabonidus (556-539 B.C); Stronach, Pasargadae, pl. 189b. 

  ،IIجةمشـيد  ، مشيت، تةختیبةتايبةت بذواننة لثکدانةوةکاين پرؤفسؤر ذيچارد پارکثر -٢
 .۱۳۲، ژمارة ۳۹ل 

3-Recent notes on the "winged figure" are to be found in G.de Francovich, 

"Problems of Achaemenid Architecture", East and West XVI (1966), p.239,no. 
204; R.D. Barnett, "Anath, Ba’al and Pasargadae" , Mélanges de l’Université 
saint- Josieph XLV (Beirut, 1969), pp.416 f. Nylander, p. 126; M. Mallowan, 
"Cyrus the Great (558 - 529 B.C)" , Iran X (1972), pp. 1-2; and is Stronach 
Pasargadae, pp. 47ff. 
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ة و کـوورووش  وديتـو  ژاوای ئانـاتؤلی الدةرانةی کؤصةکةداريان لة ذؤ ئثرانييةکان

بة باری پتری لثبذاوة کة ئةم شثوازة وةربگرث و بة ذوانگةی خؤی دايبذثژثتةوة و 

ةی تـاالری  و. دميةنی الکثشانةی بيناکة لةگـةص شـکص و شـث   دا بشکثنثتةوة  ئثراين

کؤصةکةداری کؤنباوی ئثرانی دثتةوة کة ميچی زؤربةيان لةسـةر دوو ذيـزة چـوار    

پةيکةری جوانی ئاشوورييانةی خسـتة سـةر ئـةم     کوورووش ١کؤصةکة ذاوةستاوة.

دةرانةية و ذةنگة ذووکاری ديـوارة بـةرزةکانيش بـة ليزگةيـةک تاقچـةی قـووص       

  .٢ووحيان وةبةر هاتبثذ

تاقی ئاوا شـکؤمةندی لـة    جثی خؤيةتی ئةگةر بيخةينةوة ياد کة داريووش

 و هةم لة شووش جةمشيد دا ساز کردوون. کؤشکی پادشا هةم لة تةختی کؤشکی خؤی

تةختة بةردينةی کة  خاوةنی دةرانةی چوار کؤصةکةی چوارگؤش بوون. لة ذووی ئةو

دةکرث شةرةفی ديـداری پادشـا لـةم شـوثنةدا      جةمشيد هةية، لة دةروازةی تةختی

لـة  » مـةردخای  «و » ئثسـتةر «بةگوثرةی گثذانةوةی سةربوردةی  ٣ئةجنام درابث.

لة شووش دةورثکي گرينگی وةکوو هثمای هثـز و  » دةروازةي پادشا«کتثبی پريؤزدا 

  .٤ا گثذاوةتی پادشآلدةسة

سةرةجنام حاشای لث ناکرث کة ذثبوارانی پايتةختی کوورووش بـه ديتنـی   

، ســةرکةوتنةکانی Rتــاجی ســةيری پةيکــةرةی فريشــتةی چوارباصــی دةروازةی 

ــةص     ــة ذاي ــادی و ب ــةوة ي ــني دةکةوت ــي خؤرنش ــة قؤص ــوويان ل ــةک  پثش   وپؤي

                                                            

1-Cf. R.H. Dyson, "Problems of Protohistoric Iran as seen from Hasanlu". 

JNES XXIV (1965), p. 198 and fig.4. 
   . هــةروةها بذواننــة تاقچــة پليکانييــة   ۲۴و  ۲۲، وثنــةی ، پاســارگادســترؤناخ -٢

، Iجةمشـيد   ، مشيـت، تـةختی  جةمشيد قووص دابذاوةکانی ديوی دةرةوةی دةروازةی تةختی
  .۲۶وثنةی 

3-Ibid, loc. cit. But see also ibid;p.68, for another interpretation of this same 

much- damaged feature. 
  .۶-۲، ئايةی ۴ةشی ، ببذ: تةوذات، کتثبی ئثستةر -٤
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گـةورة و   یوچـؤ  ذةوگـةی هـات   لـة  ١»دةروازةی گةالن«دةخستنةوة. ناوی  تثکيان

کةم بة شثوةيةکی ناذاستةوخؤ پشتيوانی ئـةم   ، النیجةمشيد نةخشثندراوی تةختی

لة  لثبذا هةتا پةيکةرةيةکی ميسری بؤچوونةية. هةروةها ئةوةندةی کة خةشايارشا

رييانة و لة پةنا يةکثک لة ذةوگةکاين لة دميةنثکی ميس باوکی داتاشث کة داريووش

  ٢بوونة بة سةر خؤراوادا. خؤی بنوثنث، نيشاندةری زاص دا لة شووش»دةروازةی شا«

کـة هؤصـي ديـدار و کؤبوونةوةيـة،      ، واتة کؤشـکي کؤصـةدار،  »S«کؤشکی 

ميتـر بـةرزة. ژووری ئـةم تـاالرة      ۱۰/۱۳هثشتاش کؤصةکةيةکی بة پثوة مـاوة کـة   

ميتر پانة کة بةرلة داذمانی دوو ذيزة کؤصةکة سةريان  ۲۲ميتر درثژ و  ۳۲ةية الکثش

 وةبــةر ميچةکــةی هثنــاوة. هــةر الديــوارةی دةرگايــةک کةوتؤتــة نثوةذاســتی و

دا لثهاآلوة. هةيوانثکي گةورة و درثژی بيست و چوار  لثوةسوانةيةک بة گةذانگةذی

 ترهةيوانثکي دا دةذوانث.  ی کؤشککؤصةکة لة الی باکووری ذؤژهةآلتةوة بة سةر باغ

کةوتؤتة نثـوان دوو هـؤدةی تيالوتيـل بـة شـانی       وةبة دوو ذيزی چاردة کؤصةکة

دا. دوو ذيزی هةشـت کؤصـةکةی ديکـةش سـةريان وةبـةر دوو       باکووری خؤرنشني

وچـةپ کـةوتوون و    هةيوانی ديکـة هثنـاوة. دوو ژووری ئةوسةرةوسـةران ذاسـت    

ناوةنـدی لـة قولينچکـانی پةسـتاوتوون. هـةيوانی      الديواری ناسةرةکيي تاالری 

بةرةوذوو بة درثژةوة وارشثکي جووت پايةی بؤ وةبةرچاو گرياوة و بـة ئةنـدازةی   

ـ سـةر تث  وپثکی باصی بـة  دوو ژوورةکة ذاکشاوة. ئاوا چةشنثک جوانی و ذثک ذای ک

بيناکــةدا کثشــاوة. دةصــثن ماکــةی ئــةم نةخشــة و گةآلصــةية وثنــةی لــة ذؤژاوا 

تثکـةآلوي گةآلصـةی ديکـةی سـةدةی      اوةتةوة. واتة بةرهـةيوانی يؤنـانی  هةصگري

ذةنگی داوةتـةوة و لةگـةص بناغـة و     دا شةشةمی پ.ز. کراوة و لة کؤشکی ئاناتؤلی

                                                            

1-Schmidt, Persepolis I, p.65. Cf. also R.G. kent, Old Parsian Grammar Texts, 

Lexicon (New Haven Conn.,1953), p.143… . 
2-See M. kervran, D.Stronach, F.Vallat, J. Yoyotte, "Uen statue de Darius le 

Grand déconverte ā Suse" JA cclx (1972), pp. 235 ff. 
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 . ذوون و ئاشکراية لةبةروةی ئثـران ١يةکتر دةگرثتةوة Sدميةن و قةآلفةتی کؤشکی 

ويةکی ئاوای تثدا نةبووة، وثنة لة هةيوانی يؤنانيی کؤصةکةدار هةصگرياوةتةوة منو

ـ ـ. ج٢راوةـاو گيـةرچـدا وةبـپايةی تث کة وارشثکي جووت » نيالنـدثر «ةروةک ـا ه

. جثی ٣پةرستگةی شکؤمةندی يؤنانی دةخاتةوة ياد» S«کؤشکي چوارباصي  ،پثی واية

هةر تةواوي کؤشکةکةيان لة ذووی کؤشـکی ئاناتؤلييـةوة    گومانة کة ئثرانييةکان

ساز کردبث. سةرسةرای بةرزی ناوةندی بة خؤی و بة دوو ذيـزی چـوار کؤصـةکة،    

ــ ــان سةرينچاوةکــ  ثـب ــان   ـگوم ــدوکؤژة تازةک ــةروةک کةن ــة و ه ةی ئثرانيي

سةرةتاکانی  گؤشان و هةيوانی نةويي کؤصةکةدار، لة هؤدةی سةرسةملاندوويانة، 

  .٤هةزارةی يةکةمی پ.ز. لة ذؤژاوای ئثران هةبوون

و هـةم ئييؤنييـة لـة داذشـتنی گةآلصـةی       ئةگةرچی وةکوو ديارة هةم ئثران

دا بةشدار بوون، بةآلم دوو بةردةتاشی الدةرانةکان جوانتر دةريدةخةن »S«کؤشکي 

پةيکةرتاشيي دووچؤمـانی.  کة کوورووش زؤر هؤگر بووة بة هونةری نژياروانی و 

خـؤی   شـکي سـثناخريبی نةينـةوادا   ؤکة لـة ک  بةردةتاشی سةردةرانةی ئاشووری

دثوثکي پةل هةصؤيي تثکهةصچووة و  - شثردةنوثنث، شةذکةرثکي کراس کورت لةگةص 

هـةآلتی  . لة دةرگای باشـووری ذؤژ ٥لة دةرگای باصی باکووری خؤراوا دثتة بةرچاو

 »کمرؤضث –گا «پامشاوةی فريشتة يان غوولثکی کة پثستة ماسيي بة بةرداکراوة و 

بةآلم ديسانيش ئةو پةلة هةصؤيانةی لة کؤشکی   ؛٦کةوتؤتة شوثنی، خؤی دةنوثنث

جياوازن و خؤش ئةمةية کة لةگةص  داتاشراون لةگةص ئةوانةی پاسارگاد سثناخريب

                                                            

  .۱۱۷، ل نيالندثر -١
  .۱۱۸هةمان،ل  -٢
  .۱۱۷هةمان،ل  -٣

4-Cf. Clare Goff,"Excavations at Baba Jan, 1967: Second Preliminary Report", 

Iran VII (1969), figs 2 and 4 Dyson, op.cit., loc.cit 
5-Stronach, Pasargadae, p.68, fig. 34 and pls 58a and b. 

6-Ibid., p.69, fig. 35 and pls 59, 60a and b. 
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زيـاتر يـةکتر    بانيپاص وثنةی ئاشووريي پاشني، واتة سةردةمی دةسةآلتی ئاشوور

  .١دةگرثتةوة

چةشنی گةآلصة و چواربةندةی ئةو نژيارانةية ذوونکةرةوةی سثهةم  Pکؤشکی 

ـ  ـکة بناغةی کؤشکةيان لةسةر دانراوة. لث اوةندی بـة  ـرةدا هؤصي سی کؤصـةکةی ن

ــکی       ــةچاو کؤش ــةترةوة، ل ــةکةی قوص ــکتر و کؤص ــةی تةس ــؤی و دةرگان  Sخ

بـةآلم هـةيوانی بـةرز و وارشـی      ؛وهةوايةکی دصگري و خؤمانةتر دةخوصـقثنث  کةش

پايةی دةريدةخا دةبث تايبةتی بؤنةی گرينگ بووبث، چونکة جثگا تةختثکي  جووت

ةندی هةيوانةکة. ئةم شوثنة سوارة کةوتؤتة نثو -تاقانةية کة لة پاسارگاد -نةگؤذ

دا خوشيوة، جا کةواية  دا و ذثگای بة شانی باشووری ذؤژهةآلت بة سةر باغی کؤشک

واتة جثگايةک بؤ شـةرةفی ديـداری تايبـةيت     ،دةکرث کؤشکي سةرةکيي پادشا بث

دار و دميـةنی  کردنـی   واوةتر شوثنثک بث بؤ دانيشنت و تةماشـا  شپادشا و لةمة

  ٢دا. بة سينةی باغ و گيا و لووزةوی ئاودةوةن و گوص 

بةپثي ئةم ذةوت و ذثبازةی لة سازکرانی نژيارةکةدا ذةچـاو کـراوة، ذوون   

ـ » P«دةبثتة کة کؤشـکی   ـ » R«وو دةروازةی ـوةک ، لـة سـةردةمی   »S«ؤشکي ـو ک

بةآلم ئةگـةر لـة ذووی ئـةو پثوةرانـةی      ؛دا سازکراوة فةرمانذةوايةتيي کوورووش

النةداون و  هثناون و لثی دا بةوردی تثی کة کوورووش لة کاتی خؤیبذوانني   ديکةوة

دا دةبـث نيوةکـارة    ذاگرتوون، بؤمان دةردةکةوث لة جةنگةی مردنـی  پارسةنگی پث

تةرکی هةيوانی بووبث. خاصثکی ناتةبا و ناذثکي ديکة، بريتيية لة سةنگچن نةکرانی 

لثية و لة دةرةوةی ديوارة  باکووری خؤراوا و نةويتريشة لةو هةيوانةی تةختةکةی

                                                            

1-For parallels from Sennacherib’s reliefs at Niniveh, see. A.H. Layard, 

Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon (London, 1853), p. 462; cf, 
also T.S. kawami, "A possible for the Seulptures of the Audience Hall, 
Pasargadae", Iran X (1972), pp. 146f For a parallel from the reigne of 
Ashurbanipal, see C.J. Gadd, Sstones of Assyria (London, 1936), pl.32. 
2-Cf.Nylander, p.115. 
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نةوييةکانی تاالری الکثشةی ناوةندی، هيچ کارثک بؤ ئافراندنی بينايةکی شکؤمةند 

. لةمةش گرينگتر داتاشرانی ساکاری ئةو الدةرانةية کة دةريـدةخا  ١ئةجنام نةدراوة

کةواية ذةنگة پاش مةرگی کوورووش داتاشرابث.  ، ٢پادشا وثذای غوالمثک دةگةذث

گنجـی جلـةکانی لـة    وبةرگی پادشا زثـذکفت و گةوهةربةندة،بـةآلم    جلئةگةرچی 

ـ  دوورةوة هاوار دةکا کة لة شثوةی جلـةکانی داريووشـی   لـة بةردةتاشـی    ةيةکةم

ی داصبذ يان مکـارة  . هةروةها ئةم مةبةستةش هاتؤتة گؤذ کة جث چةکوچ٣بثستوون

لة گؤشةی باکووری ذؤژهةآلتی هةيوانی تةختی پادشا و لةسـةر شةقصـةبةردةکان   

  .٥و ئةم چةشنة ئامرازةش سةبارةت بة سةردةمی کوورووش نني ٤وةبةرچاو دث

تی کؤشـــکی آلبةردةکؤصـــةکةی تـــاالر و هـــةيوانی باشـــووری ذؤژهـــة

Pکؤشکی  ؤشةی کةوةذةنگی ـ،بةپثچةوانةی بةردةکؤلةکةی چوارگS   لـة بـةردی،

هــةردک جــؤری  ١دا لثهــاالوة. ذةش و ســپی داتاشــراون و خــةيارةيان بــة دةوری

                                                            

1-Seronach,Pasargadae, p.103. 

2-Herzfeld, "Bericht"; pl III and idem, Iran in the Ancient East, pl. Lxxi and fig. 

363, and Stronach, Pasargadae, pls 80 - 2. 
3- Cf. Stronach, Pasargadae, pp. 95 ff. For the Assyrian prototype for this "king 

and sdrvent" motif, see P.E.Botta and E. Flandin. Monument de Ninive II 
(Paris, 1849). pl.105. 
4- Stronach, Pasargadae, p. 91 and pl. 87d. 

گومانی تثـدا نييـة کـة بـاس      CMa. بةپثی مثژووی بةردةنووسةکانی ۹۹بذ: هةمان، ل  -٥
)؛ جـا  ۱۰۳، (هةمان ، ل »منم کوورووشی هةخامةنشی«باسی پادشايةکی زيندووية و دةصث: 

ی ئةوةمان لث دةگرث کة المـان وابـث لـة زةمـانی     ، ذثPکةواية ئةم بةردةنووسةی کؤشکي 
ئـةوة نـةبــوو کــة بـةرلــة     دا نووسراوة. دابی هةخامةنشييةکان حکوومةتی کوورووش

 تةواو بوونی نژيارثک بةردةنووسثکی لث دابنثن و ئةوةندةی هةتا ئثرة دةزانني، داريـووش 
وة و ئةمةمشان لة ذووی بةردةتاشةکانةوة بؤ دةردةکةوث. هـةروةها  تةواو کردو  Pکؤشکی 

دا هةيـة (هـةمــان،  »CMb«ئةگةری دةرکةوتنی ناوی داريووش لة نثو دةقی بةردةنووسی 
). هيوادارم  لة جثگايةکی ديکةدا ئةم پرسة ذوون بکةمـةوة کـة ذثکـةوتی ذاسـتةقينةی     ۹۷ل 

 ةستثکي ناديار ئةم پرسةی بةدی هثنابث.نيية، بةصکوو دةبث مةب CMaبةردةنووسةکان 

1-Ibid, fig. 42 and pls. 73-5. 



  پاسارگاد/  ۱۱۷۸
 

دا وثنةيان لة دةسکاری  بةردةکؤصةکة کة خةيارة يا کةمةرةيان تثهاالوة، لة ذاستی

چونکة ئثستا وای بـؤ دةچـن کـة تاسـةی تيژتثپـةذی       ١؛ئييؤنييةيي هةصگرتؤتةوة

انی چةند ذةنگان، پتر کةوتؤتـة ژثـر بانـدؤری    هةخامةنشييةکانی بةرايي بؤ هثن

  .٢ئوورارتوونةک  يؤنان

کاری چةشناوچةشن و پثکهاتةی تازة و ئازايانـةيان   کؤشکةکانی پاسارگاد

تثدا ذةچاو کراوة کة کوورووش بة بريوبؤچوون و سةرچاوةی نوثی خؤی هثناونيية 

تة ئةو سةرچاوانةی کة پاش پةرةگرتنی هثز و دةسةآلت و درةوشانةوةی بةرکار، وا

ناوبانگی، کةوتنة بةردةستی. بؤ يةکةم جار تاالری ميوانداری بة شثوةی ئـاوةآل و  

  وچـؤی   چوارگؤشة بناغةی داذثژرا. ئةم شوثنةی کة جاران تـةنيا ذثگايـةکی هـات   

بؤ دياری کراوة، ئثسـتا   بووه و تةوةرةيةکی سةرةکی و جثگايةکی نةگؤذی تةختی

وچؤی پثدا دةکرا و هيچ تةوةرةيةکی سةرةکی و نةگؤذی تثدا  بة هةر چوار الدا هات

ئةم گةآلصةية کرايـة پثـوةری نـةگؤذی تـاالری      دا نةمابوو. لة سةردةمی داريووش

 جةمشـيد  و هةم لة تـةختی  هةم لة شووشو  شةرةفی ديداری پادشای هةخامةنشی

وةبةرچاو دث. لةوث تاالری الکثشةيي بوونة چوارگؤش و هةيوانةکانی و هؤدةکانی 

قولينچکان، باآليان بة قةد باآلی سةرسةرای ناوةندييـة و بـؤ کـاتی پثويسـت و     

رةکانی وچؤ خراوةتة الی پشتةوة کة دةچثتةوة سةر ژوو تةنگةتاوی دةرگايةکی هات

  .٣ئةندةروونی پادشا

  
  
  

                                                            

1-Nylander. pp. 103 ff. and Stronach, Pasargadae, pp. 73. 84 and 85. 

2-See J. Boardman, "Chian and early lonic architecture", The Antiquaries 
Journal xxxix (Oxford, 1959). P. 217 Nylander, p.142. 
3-Cf. D.Stronach,"Apadana" in Encyclopaedia Iranica (forthcoming). 
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  باخی کؤشک
. لــة نيزيــک دةوروبــةری پاســارگاد بنــةمای پثکهاتــةیباخــةکان بوونــة 

شـثلةگة  گؤذخانةی کوورووش باخثکي هةمةذةنگ لثدرابوو کة بة جؤگة و جؤباری 

ذووبار پاراو دةکرا. ئةم جثگاية مثرگ و مثرغـوزارثکی زةنـوثر دةورةی   بؤ کراوی 

، باخثکی سةرةکی کة ذةنگة باخی مريی بووبـث  P. لة شوثنثکی الی کؤشکی ١دابوو

جث گؤميلکـةی   هثشتاش هةر ماوة. جؤگةلةيةک بة بةردی سپی هةصبةستراوة و جث

بةشان و شةقامةذثيةکانی  چوارگؤشةی بؤ کراوة کة شوثنی ذاخوشينی ذثچکةی شان

وزؤر دةبنـة دوو   گةزی، کـةم  ۲۶. دوو پانةذثی ٢پثشني و گياجاذان دةخاتة بةرچاو

کة بة جةرگةی شـوثنةکةدا تثدةپـةذن. يـةکيان دةچـؤوة سـةر       درثژووکةذةوگةی 

ناودثرة و ئةوی ديکةيان بةرةو نژيـارثکی   Aکؤشکةصثکی کؤصةکةدار کة بة کؤشکي 

  ».P«و » S«بث و کةوتبووية مابةينی کؤشکی  Bگةورةتر دةخوشی کة کؤشکي 

کـة هـةروا چةنـد ساصـثک لثرةوبـةر       پاسارگاد ئةو جؤگةلة و گؤميلکانةي

وثنةيان بةو دميةنةوة، ، دةيسةملثنن کة باغ و باغاتی ئةمذؤی ئثران٣دؤزراونةوة

بـاغی  «و  ي ئيسـفةهان »سـتوون  چـل « یجؤگةلةکان بؤ وثنةلةوان هةصگرتؤتةوة. 

  دةستوورة لثدراون.بةو  »کاشان«ی »فني

بة مردنی کوورووش چةتی  واديارة لثدران و پةرةی باخی کؤشک لة پاسارگاد

دا لة ذووی دياربوونی جـث دمـة قةصـةمی داصـبذ      تثکةوتووة و ذاگرياوة. لة ذاستی

واوثدةچث کـة زؤربـةی کـارة     ٤، Bلةسةر سةنگچنی جؤگة و جؤبارةکانی کؤشکی 

ی پ.ز. کراون. ذةنگة باخی کؤشک ۵۰۰باخةکة دةوروبةری ساصي بةرچاوةکانی نثو 

ساص دواتريش هةر کةلکی بووبث و بنةبذ نةکرابث. دواتر سةدةی پثنجـةم   ۲۰۰هةتا 

                                                            

1-Arrian, De Exped. Alex. VI. 29. 

  .۴۹و  ۴۸،لةگةص وثنةی  ۱۱۰-۱۰۷، ل ، پاسارگادسترؤناخ -٢
  .۲۹)، ل III )۱۹۶۵، ئثران ؛ سترؤناخ۷۷-۷۵، ل ، پاسارگادعةلی سامی -٣
  .۱۱۱و  ۱۰۹، ل ، پاسارگادسترؤناخ -٤
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يان کلکةی سةدةی چوارةم، پردثک بة دار و بةرد لةسةر شـةقةجؤگةيةکی پـةجنا   

وکؤژةی ةةنـد و ئثمة بـةگوثرةی ک  ١هةصبةستراوة Sميتر قووصی ذؤژهةآلتی کؤشکی 

، ئةم مةبةستةمان لث ذوون بؤتةوة. لثکؤصينةوةی بريتانيايي لةسةر ئثران ندی ناوه

لةم گةذان و پشکنينانةدا، گؤزةيةکی ئاو لة تةنيشت هةرةسةکانی ئـةم نژيـارةی   

وپـةيل بـةنرخی زثـذ و زثـوی تثـدا حةشـار دراوة و        ي دؤزراوةتةوة کة کـةل يدوا

گةجنينـةی جـوان و دةوصـةمةند  و     ٢.دةمی هةخامةنشـييةکان دةگةذثتةوة بؤ سةر

هثــژای پاســارگاد کــة شــاهيدثکی زينــدووة لةســةر شــارةزايي و دةســذةنگينيي 

زثـذی سـةر   ، بريتييـة لـة دوو دةسـبةندی    زثذينگةران و زثوگةرانی هةخامةنشی

ی وردةصةی زثذ، شةش ملوانکةی ياقيقی بزنةکثوی، دوو کةوچکی زثو، هثندثک شت

  .٣)۳۶گؤشةی زثذ (وثنةی  يةمانی و سةنگی سولةميانی و سث جووت گوارةی سث

دا هثندة کثصدراوة کة نووکی گاسن هةر جـارةی   ئةم زةويية لة درثژةی زةمان

يةکی ماوة و لةبةر نـةبوونی بةصـگة و    بةشثکی گؤزةی گةجنی بردووة و تةنيا سث

ذا ئامـاژة بـة    سينی زةوی، تةنيا دةشث لة ذووی شثوازی هونةریکی چينةنايشان

  مثژووی بکرث. لثرةدا هةرکام لـة دةسـبةند و گوارةکـان سـةبارةتن بـة سـةدةی       

بةرفرةوانی نثوةذاست و  نی وکچوارةمی پ.ز.؛ بؤ وثنة لينگة گوارةکان بة السک و 

  پةرةنگی زثذينةوة دةناسرثنةوة.

  

  زيندان
و جةغزی کؤشکةکان، بـورجثکي بـةردينی تاقـةوةبوو    لة باصي باشووری نث

 توثژينةوةکانی تازة». زيندانی سولةميان«داندراوة کة خةصکي خؤجثيي پثی دةصثن 

می ةدةرياخنستووة کة سازکرانی ئةم نژيارة دةگةذثتةوة بؤ نيوةی دووهةمی سةرد 
                                                            

 .۵۵-۵۳، وثنةی ۱۱۳هةمان، ل  -١

 .۱۵۹- ۱۴۶، وثنةی ۱۶۸هةمان، ل  -٢
  .۸۸- ۸۵، لةگةص وثنةی ۱۷۷-۱۶۸هةمان، ل  -٣
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ابةی زةرةشـت، واتـة   پادشايةتيي کوورووش و بؤتة سةرچةشنثک بؤ سازکرانی ک

زيندانی  ١سازی کردووة. لة نةخشی ذؤستةم يةکةم ئةو بورجة بةرزةی کة داريووشی

ـ سولةميان کاتی خؤی لةسةر شثوازی کآلوقووچةيةکی چوار ؤش هةصـخراوة کـة   گ

پةجنةرةی کوثر لـة القـةدی دثتـة     بةژنی پتر لة چاردة گةز پثهةآلچووة. سث ذيزة

وچؤی کة دةچثتة سةر ذيزة پليکانثکی گةورةی  ذووکاری دةرگای هاتبةرچاو، بةآلم 

ميتـری   ۷۶/۷بةردين و بةرةو تاقة ژوورثکی بث پةجنةرة تثهةصدةچث، لة بةرزاييی 

ميتر و  ۸۳/۱وچؤ لة ژثردةرانةوة هةتا سةردةرانة بؤتة  لةنگةر دةگرث و دةرگای هات

ــن  ۹۴ ــة ب ــة و ذةنگ ــانتيميتر بةرپان ــ س ــةکان لةبةردةس ــازکرابنپذةمس و  ٢ی س

زمانة کة لة نيزيک  تةتةصةيةکی سث ٣الدةرانةکانيش بة گوصةسوورة ذازثندرابنةوة.

. ٤لثکةوتؤتـةوة بناغةی باشووری ذؤژاوای ديوار دؤزراوةتةوة، باس و دةمةقـذةی  

 ی دوورودرثـژی داريووشـةوة  يةکی تةتةصـة دةصث ئةم دةقة ذاست لـة ذوو  کامثرؤن

بةآلم ديسانيش  ٦؛گان قسةکةی وثناچث و ئاقص نايگرثو بة زؤر بةص ٥هةصگرياوةتةوة

 بؤی هةية کة ئةم تةتةصةية، بةردةنووسثکی هـةتا ئثسـتا نةناسـراوی داريـووش    

ذووناکيدةری ذثگامان بن، ذةنگة ئةم دةقة  بووبث و ئةگةر دةقةکانی تری پاسارگاد

ذا  پثوة بووبث کوورووش وةکوو بناغةدانةری زيندان بناسثنث و لة قـةراری قسـان  

هـةتا ئثسـتا مةبةسـيت     .١دةبث ناوي کةوتبثتة ئةو جثگايةی هةصوةريوة و شکاوة
                                                            

. بة مةبةستی زانياريي زياتر دةربارةی کابة، بـذ: مشيـت،   ۱۳۲، ل ، پاسارگادسترؤناخ -١
 بةرةودوا. ۱۸، ل IIجةمشيد  تةختی

  . ۱۲۶، ل ، پاسارگادسترؤناخ -٢
  .۶۵هةمان، وثنةی  -٣
  .۳۸)، ل II )۱۹۶۴، ئثران ؛ سترؤناخ۱۴۰ن ، هةماعةلی سامی -٤
  بةرةودوا. ۷)،ل V )۱۹۶۷، ئثران»لة پاسارگاد تةتةصةيةکی داريووش«، کامثرؤن -٥
،نةک پثنج دثذی بة زمانی چونکة وةکوو ديارة بةشثکة لة تةتةصةيةکی کورتی دوو دثذی -٦

 .۱۳۷، ل، پاسارگادپارسيي کةونارا. بذ: سترؤناخ
نووسـراوة   ئةم بؤچوون و گرميانةيةی کة الی واية ئةم تةتةصةية لةسةر داوای داريووش -١

 ←کـة کـوورووش  نةک کوورووش، هةصة و ناوثچووية؛ بةآلم ديسانيش هةر کات بسـةملث  
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ثژةران ئثمة ذوون نةبؤتةوة. تاقمثک لة تو  مثژووييی زيندان بؤينسةرةکی و بةستث

دةسـتةيةکی   ١اليان واية کة ئةم شثوة کآلوقووچةية، دةبث چةشنثک ئاورگا بووبث؛

و سةرةجنام بة بذوای  ٢وثنةيةکی دةگمةنی موغبةرةيةکی مرييية ئةمة تر پثيان واية

وپةلی گرينگی خانةدانی مريی  هثندثکان دةبث ئثرة جثگايةک بووبث بؤ ذاگرتنی کةل

وگؤصي تثدةکةوث  مةبةستةکة کاتثک گرث ٣باری ديين.کارو يان مشةکی سةبارةت بة

ة وةکوو يةک سازکراون و تازة نة لة پثش کةکة بؤمان ذوون دةبثتةوة هةردک نژيار

ئةوان و نة لة دوايانةوة کآلوقووچةيةکی ئةوتؤ ساز نةکراوة. ئةگةريش گةآلصـةی  

شـينی  داذثژرانی بناغةی زينـدان لةگـةص گةآلصـةي پةرسـتگا بورجةکييـةکاين پث     

راتوويي بةراورد بکـةين، تـةنيا دةگةينـة سـةر دؤزينـةوةی چةنـد خاصـثکی        ووئ

  .٤وثکچوون

 و کابـةی زةردةشـت   لة هةموو شتثک واوةتر ئةوةية کة زيندانی سولةميان

دا بـةدی   راتـوويي يـان مـادی   وونژياروانيي ئ دوو جثگای دةگمةنن کة وثنةيان لة

صکشانی ذيزة پليکانثکی شکؤمةند بـةرةو هؤدةيـةکی بـةرز، دميـةنثکی     ناکرث. هة

دةصث ئةم شوثنة بةئاشکرا بـؤ چوونـة سـةر و    » مشيت«جثگای سةرجنة و وةکوو 

                                                                                                                                                  

، لـة پلـة و   دوابةدوای تةواوي ياسا و ذثسای پثـوةری نژيـاروانيي هةخامةنشـييةکان   →
هةصگرثتةوة، بؤچوونثکي  Pلة کؤشکی  CMaدا ذاوةستاوة کة وثنة لة ذووی دةقی  پايةيةک

ذثگاچارةيـةکی تـر ئةوةيـة     دابنثني. شياوی باسـة کـة   هةصةية کة بة داردةسيت داريووشی
  تةتةصةی زيندان بة تاقانة بةصگةنامةی پارسيي کةونارای سةردةمی کوورووش بزانني... .

1-E.g.L.Vanden Berghe, Archéologie de L’Iran ancien (Leiden, 1959), p. 26; E. 

Porada Ancient Iran, The art of pre Islamic times (London, 1965),pp. 146 ff. 
2-E.g.Dieulafoy, L’Art III,p.2.n.2. Herzfeld, Iran in the Ancient East. P. 214; B. 

Goldman "Persian Fire Temples or Tombs?" JNES XXIV, (1965), pp. 305ff. 
3-Stronach, Iran, III, p. 16. and Mallowan, ep. cit. p.16. 

4-Stronach, "Tower Temples" pp.278ff, and fig. I.,idem Pasargadae, fig. 68. 
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هاتنةوة خواری مةند و مةتينانةی کةسانثک سازکراوة کة بة شثوةيةک بة پـريؤز  

  .١داندراون

و  کة پثيـان وايـة وثنـا   » يسباخثو«کةم نني ئةو شوثنةوارناسانةی وةکوو 

کؤنباوة بةربآلوةکان سةبارةت بة گؤذی کوورووش پتـر لةگـةص زينـدانی     لثدوانه

وزؤر  کـة پثشـتر کـةم   » گؤذی دايکي سولةميان«يةکتر دةگرثتةوة هةتا  سولةميان

وچؤيان پثکةوة  دةرگای هاتبةآلم کاتثک  ٢؛دةزانی هةمووان بة قةبری کوورووشيان

 ئارريانهةصدةسةنگثنني، ئةم بؤچوونة تةواو دةکةوثتة سةرةولثژی هةصوةشانةوة. 

ئةوةندة تةسک بوو کة پياوثکی باريکةصةش بـة  «نووسيويةتی دةرگای موغبةرةکة 

هةروةک لثکؤصـينةوة تازةکـان دةرياخنسـتووة، تـةنيا      ٣».دژواری تثوةی دةچوو

توانی ديدارکةرانی سةردةمی کةونارا وةکوو ئةمذؤ ناچار بکا دةرگای موغبةرةکة دةي

ـ    بـة  نـةکا  وثـنن کـة    هکة بؤ چوونة ژوور وةها خؤيان وثک بثـنن و سـةريان دان

  ٤.تثبمثننوشثنن و لة ژووةوةدا وناشارةزايي لةشيان داذ

ـ  دا سازيي هاوچةرخی هةخامةنشييةکانالة بواری بين  ولةميان، زينـدانی س

ذخانةيي و هةم لةگةص نژياروانيي دينی خـاوةنی خاصـي   ؤهةم لةگةص نژياروانيي گ

کة کةوتؤتة لثواری  هاوبةشة. وثکچوونثکی ديکة بريتيية لة هثرةيةکی باريکی پةخ

چوارچثـوةی   ١ميچی ژوورةکة و وةکوو هثرةکـةی موغبـةرةی کـوورووش دةچـث.    

شـوثنه ميچـی   و ئـةو   ٢ةگةص نثژگةی کوورووش يةکـة سةردةرانةکةی لدةرگانة و 

                                                            

1-Schmidt, Persepolis III.p.41… . 

2-See F.H. Weissbach, "Das Grab des Cyrus", ZDMG XLVIII (1894), 656ff 

and A. Demandt "Studien zur kaaba-I Zardoscht", AA 1968, pp. 520- 40. 
3-Anabasis VI.29. 

سانتيميتر بةرينـة، بـةآلم دةرگانـةی     ۷۸ميتر بةرزة و  ۳۱/۱دةرانةی نثژگةی کوورووش  -٤
  سانتيميتر پانترة. ۱۶سانتيميتر بةرزتر و  ۴۶زيندان 

 ۳۶، وثنةی ۶۷، قةصةمکثشی ، پاسارگادسترؤناخ -١

  .۶۵و a۱۷سةبارةت بة نؤژةن کرانةوةی دةرانةکة بذواننة هةمان، قةصةمکثشی  -٢
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سث پليکانةی کةوتؤتة دامثنی بيناکة دةکـرث  ئةو وه و  که وثکهاتؤته کوو قووچه وه

هةم لةگةص دوو ذيزة سث پليکانةی گؤذخانةی کوورووش بةراورد بکرث، هةم لةگةص 

 کـی سـازکراون.   نی قووچـه  ر دميه سه که له سث پليکانةی ئاورگاکانی هةخامةنشی

ديسانيش ئثرة هـةم لةگـةص موغبـةرةی کـوورووش و هـةم لةگـةص       وةکوو ديارة 

هـةروةک چـؤن    ؛ جيـاوازة  جةمشيد و تةختی بةردينی نةخشی ذؤستةمگؤذخانةی 

و  ١زيــک شــووشی ني»ئايدةنــة«شــثوازی چةنــد پةرســتگايةکی وةکــوو لةگــةص 

جا لةبةروةی ئـةم دوو شـوثنة هـيچ     ٢؛جةمشيد جياوازة الی تةختیي »فرةتةدةرة«

هاوشـثوةيان بـؤ نةدؤزراوةتـةوة و هـيچ سـةرةداوثکی هاوچـةرخ        نه يـان منوو

 ئةم گرثپووچکةيةی ئاماجنی سازکرانيان، گةلثک لـة نةيتوانيوة بگاتة کرانةوةی 

دؤزنةوة. ــمثکی بةجث بةپثی بةصگةنامةکانی دواتر بتثکؤشاون هةتا وآلتوثژةران 

گوتوويانة ئةو بينايةی کة دةصـثی کآلوقووچةيـة و   » مشيت«و » ئثردمان« بؤ وثنة

خؤ دةنوثنث و سةبارةتة بـة مـةودای نثـوان     لةسةر ذووکاری يةکةم سکةی ئثرانی

 و ٣ؤی کآلوقووچةی نةخشی ذؤستةمةی پ.ز.، دميةنی ذاستةوخ۱۵۰تا  ۳۰۰ساآلنی 

ـ ـی دةکـ، ذوون»رـاگـزةری ئـارثـپ«و » ةدةرةـرةتـف«اری ـذووک نی دميه ةوة ـات

» مريي ی، واتة ئاورگاپريؤزترين جثگای پريؤزی پارس«، »کابةی زةردةشت« ةـک

 پارسـی  بةآلم ديسانيش وثدةچث کـة نـةخش و نيگـاری ذووکـاری سـکةی      ؛١بووة

سةبارةت بث بة سـةردةمی دوای هةخامةنشـی و کآلوقووچـةی ميحرابـداری ئـةو      

                                                            

، ۱۸۸۶-۱۸۸۴، بةگوثرةی کةنـدةوکؤژةکانی سـاآلنی   ، ئاکرؤپؤلی شووش. ديووالفوائثم -١
  بةرةودوا. ۴۱۱)، ل ۱۸۹۳، (پاريس

2-Schmidt, Persepolis I, p. 56 and fig. 16. See also k. Schippmann, Die 

iranischen Feuerbeiligtumer (Berlin, 1971), pp. 177 ff. 
3-K.Erdmann, Das Iranische Feuerbeiligtum (Leipzig, 1941), p. 32; Schmidt 

Persepolis III, pp.46f. 
1-Ibid,p.48.For illustrations of the relevant coins, see G.F.Hill, Catalogus of the 

Greek Coins of Arabia, Mesopotamia and Persia (London, 1922), pls 28-32 
(Catalogue of Greek coins in the British Museum). 
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. دميةنی ذووکاری سکان لةسةر شثوازثکي هثندثک دواتر و کولتـوورثکی  ١ذؤژگارة

نقةسـيت بةردةتاشـةکانی سـةر    اتؤزثک جياواز داذثـژراون و السـاکردنةوةی بةئ  

ا سةرقاصي پةسن و پةرسـتنة و بـةرةوذووی   مةرقةدانی هةخامةنشني کة فةرمانذةو

سةرباری ئةمةش جيـاوازيی   ٢ژثر وثنةی ئةهوورامةزدادا ذاوةستاوة. ئاگردان و لة

ـ  قووچانـةی  کآلوم ةية لـة نثـوان ديـوثکی بچـووکی نثـو هـةرکام لـة       ـئاشکرا ه

هةخامةنشی و ئةو کوالنةية کة دةبوو لة ئاورگادا هةبث هـةتا هةميشـة ئاورةکـة    

  .٣چث و پشووبای پث بگا و نةکووژثتةوةهةناسةی دةر

کةم لـة   ، النیباشترين بةصگة سةبارةت بة دةور و کارکردی کابةی زةردةشت

ودةزگای  ي بناغةدانةری دام»ترير که«، تةتةصةی دا سةرةتای سةردةمی ساسانييةکان

 ٤اوةتةوة.راری باصي ذؤژهةآلتی دؤزی حکوومةتيي ساسانييةکانة کة لةسةر ديويدين

بةگوثرةی وةرگثذدراوی بذگةيةکی ئةم دةقة الی وايـة کـة ئامـانج لـة     » هثنينگ«

بووبـث، پـارثزرانی   » بينايـةکی بنـةمايي  «سازکرانی کابةی زةردةشت کـة دةبـث   

بةصگةنامة و جاذنامة و دةقی ذةوت و ذثبازةکانی دينی بووبث. بؤ وثنة هةر نة تةنيا 

دا باسيان کراوة، بةصـکوو  »ترير که«انةی کة چةندين جار لة تةتةصةکانی ئةو بةصگ
                                                            

1-D. Stronach, "The kuh-I shahrak fire Altar", JNES xxv (1966), pp. 220ff. 
» فةرةتـةدةرة «دةبث بصـثني کـة ئةفسـانةی ئـارامی سـةبارةت بـةم سـکانة نابـث بـة           -٢

يانی حـوکـمـدار. » فرةتةرةکة«، واتة »Prtrk«خبوثندرثتةوة، بةصکوو دةبث خبوثندرثتةوة 
بة جثگؤذکةی ئةم دووانة بؤمان دةردةکةوث کة مةبةسـت لـة مريانـی خـؤوآلتيي هـةرمثي      

  فارسة له دوای هةخانةشييةکان.  
کوالنةی بـووة يـان نـا؟     لة تةپةی نووشيجان ی مادی لثمان ذوون نييه که داخوا ئاورگه -٣

سووچةکة هثندة بةرز و بةرين بووة کة هـةوای تــةواو    ئةوةندة دةزانني کة ژوورة سث بةآلم
کةم ذؤژنة يان هةواکثشثک لـة دامثنـی ديـواری     بث و بچث. بثجگة لةمةش وثدةچث کة النی

  دا هةبووبث. ذؤژهةآليت پةرستگةی نووشيجان
و بةپثی ئةو  دا ييةکانکةرتري هؤرمزد يةکثک لة ذثبةرانی دينی بووة لة سةردةمی ساسان -٤

لـة پـاشی بةجثمـاوة، کـةسثکی پيـاوچاک بــووة و  » نةخـشی ذةجةب«تةتةصةی کة لة 
دا  و وةهرامـی دووهـةم   ، وةهرامـی يةکـةم  ، هؤرمزدی يةکـةم لة سةردةمی شاپووری يةکةم

  کردووة.و. خزمةتثکي زؤری بة ئثران
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دةخياتـةوة  » هثنينگ« هةروةها ١ذةنگة دةقی سةرةکيي ئةضثستاش لةوث ذاگريابث.

، ذةنگـة  »قةآلی پارثزةری ئةضثستا«واتة  ،»دزنةبثشت«ياد کة زاراوةی پةهلةويي 

  .٢ئاماژةيةک بث بؤ خودی کابةی زةردةشت

و هةست دةکةم ناچارم ئثستاش جةختی  ٣ند ساص لثرةوبةر گومتهةروةک چة

» خانةک بؤن«، وةکوو ديارة هيچ بةصگةيةک لة زاراوةی پةهلةويي ٤لةسةر بکةمةوة

دا سـةبارةت بـة تةتةصـةی    » هثنينـگ «يان لة لثکدانـةوةی پرؤفسـؤر    ]خانوو بن[

کابـةی زةردةشـتيان بـة     لة ئارادا نيية کـة بيسـةملثنث ساسـانييةکان   » ترير که«

دا ئةگـةر بثتـوو    موغبةرةيةکی لةمثژين يان ئاورگايةکی کؤن دانـاوة. لـة ذاسـيت   

وردی بذوانني بؤمان دةردةکةوث کة ساسانييةکان يةکجار بة قووصی لة نژيـار و   بة

ــانی زاراوةی دةســکةوتةکانی هةخامةنشــی ــاون و هثن ــؤن« ذام ــةم » خانــةک ب ئ

  هةصدةوةشثنثتةوة. چوونانةی سةرةوة سةبارةت بة کابةی زةردةشتبؤ

ذةنگدانةوةی ذوانگةی  ،»زينداين سولةميان«سثهةمني بؤچوون سةبارةت بة 

و نيزيک کؤشکةکان وای ذث تثدةچث  ئةم شوثنة لة پاسارگاد الی وايه ة کة»مشيت«

وپةل و پثداويستی و هثماکانی فةرمانذةوايةتی و  ازی کردبث و کةلکة کوورووش س

کـة   واية مشيت پثیبةآلم چونکة  ٥ی تثدا ذاگريابث.يبؤنة تايبةتييةکانی مريی و دين

پارسةنگة ئةگةر بثتـوو   کابةی زةردةشيت ساز کردووة، کارثکي ذثک و بة داريووش

ةی لـة نثـو بازنـةی کؤشـک و تـةالرةکانی      هةمارثکي تايبةت بة خؤی و هاوشثو

يـةک   هةردک شوثنةکة بؤ ئامـاجنثکی وةک  دا ساز کربث؛ جا کةواية جةمشيد تةختی

و  جةمشـيد  پثدةشـتی تـةختی  بـزانني  شايانی باسة کـة   وةکوو ديارة . ١سازکراون
                                                            

1 -W.B.Henning, in the introduction to "The Inscription of Naqš-I Rustam CIIr, 
pt,III, Vol . II (1956). 
2-Ibid, loc. Cit. 
3-Iran III (1967),p.16. 
4-Notwithstanding Stronach, "Tower Temples", p. 288, n.79. 
5-persepolis III, p.44. 

1-Ibid; loc.cit. 
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، هةر »ةمذؤست نةخشی«لة باصی باشووری  »ذؤستةم تةختی«بةتايبةت دةوروبةری 

شـک و تـةالر و   ؤک هةتالة کؤنةوة وةبةر دصي هةخامةنشييةکانی بةرايي کةوتبوو 

خانووبةرة و بينای هةمةذةنگی لث ساز بکةن و سةردةمی دةسةآلتی کةمبووجييةی 

دا واوثدةچث کة لة دامثنـی   لة ذاستی ١دووهةم ببوو بة نثوةندی چاالکيي نژياروانی.

، لـة جةنگـةی داگريسـانی چـرای دةسـةآلتی      مذةوةزة بةردةکانی نةخشی ذؤستة

ـ ـنيوةکـارةی مـريی لثـدرابث هـةتا وةک بـاغی پاس     ، باغثکی دا داريووش اد ـارگ

کامةيان هآتوونة سـةر   و بةرديا ة لثمان ذوون نيية کة کةمبووجييةـةوة. ئثمـبثت

ذؤستةم بينای تازة بسازثنن و بؤمشان دةرنةکةوتووة کة  ئةم باوةذة کة لة نةخشی

بةپثی کامة بةصگةی وثچوو دةبث داريووش خؤی الدابث و لـةوث بـةردثکی لةسـةر    

دا ئةو ناوچةيةی کة بذيار وابوو لة داهـاتوودا   بة باری تةناهی ٢بةردثک دانةنابث.

کــرا. ئةگــةر دة لــثريي لــث بــث، زؤر بــة تونــدی پارثزگــا  قــةبری داريووشــی

هةخامةنشييةکانی بةرايي هـةموويان لثبـذابن هـةتا جثگايـةکی ديکـةش بکةنـة       

عةمبار، خؤ سام و شةکةوتی نةخشی ذؤستةم پتری سةرنج ذادةکثشا و جثگايةکی 

دا  تاقانة بوو. بثجگة لةمةش ذةنگة داريووش لة کار و هةنگاوی بةرزةفذانةی خؤی

ؤزتبثتةوة هةتا ناو و ناوبانگی بنةماصةی وةکـوو  لة نةخشی ذؤستةم ئةو هةلةی ق

زةرد و ماهيـان بـؤ داتاشـينی    تةالن و بدرةوشثنثتةوة کة واديارة  شاهانی ئانشان

  ١نةخشةبةردان هةصبژاردبوو.

                                                            

1-Cf. A.B. Tilia , "Discovery of an Achaemenian Palace near Takht-I Rustam to 

the North of the Terrace of Persepolis", Iran XII (1974), pp. 208ff; Stronach, 
Pasargadae, p.99;and W.kleiss, "Zur Entwicklung der achaemenidischen 
Palastarchitektur", Iranica Antiqua XV (1980). pp.199ff. 

لة ذووی مانةوةی جث دةمـی قةصـةم يـان مکـارةی داصـبذ لةسـةر بـةردةکانی کابـةی          -٢
ـ     ، زؤر وثدةچث خودی داريووشزةردةشت پةرسـتگاکانی  «، ترؤناخسـازندةی بـث. بـذ: س
  .۲۸۳، ل »بورجةکی

1-See P.Amiet, Elam (Auvers - sun - Oise, 1966), fig. 428. 
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  بةردةکؤصةکةدوو 
بةردةکؤصةکةی چوارگؤش دوو  باصي باشووری پاسارگاد یلة سةری ئةو سةر

ارن کة هةرکام دوو گةز بةرزن. هيچ تةتةصةيةک نيية هةتا بؤمان ذوون بکاتـةوة  دي

ئةوانة بؤچی لةوث داندراون، بةآلم بةپثی هةل و هةصـکةوتی کؤشـک و تـةالرةکان    

ـ ةکـايـينةوث بـدا، ئ نـزايي ی پثش۵۳۰و  ۵۴۵واديارة دةبث لة مةودای ساآلنی  ی ــ

 ر و شةش پاصووية، بةآلم ئةوی بةرةوةلث بووبث. بةردةکؤصةکةی الی سةرةوة ساکا

ةکؤصـةکانة  دلثکدانةوةيـةکی زؤر بـؤ ئـةم بةر    ١هةشت پليکانی لةسةر داتاشراوة.

ساصی » گالينگ« ئةگةرچی وثدةچث هةر يةکيان هةوبث. هةروةک ، ٢پثشنيار کراوة

دوو گةص ذةنگة ئةم دوو گاشةبةردة تاشراوةی پاسارگاد بکرث لة ٣گوتوويةتی، ۱۹۲۵

  پثکــةوة بــةراورد بکــرثن و  بةردةکؤصــةکةی بةردةتاشــةکانی نثژگــةی داريــووش

وةکــوو داريــووش بــةو پليکانــة بةردينانــةدا  وا لثکبدرثتــةوة کــة کوورووشــيش

دا بکةوثتـة ذاز و نيـاز و    سةرکةوتووة هةتا لة بةرامبةر ئاورگايـةکی ئةوثنـدةرث  

مةبةستثکی ئةتؤ کة کوورووش لة پاسارگاد ذاسـت وةکـوو   ؤزرانةوةی پاذانةوة. د

دميةنی بةردةتاشی موغبةرةی داريووش کةلکی لة ئاورگی گةذؤک وةرگرتووة، ئةم 

  .٤گرميانةية پتر پتةو دةکا

دا  ئةم زانيارييانة بـة بـاری نرخانـدنی بريوبؤچـوونی دينيـي کـوورووش      

بة شـوثن چاکسـازيي    دةبث داريووشچونکة بةپثی دةقی بةصگةنامةکان، گرينگن،

تـةنيا بـؤ    و وتاری پارسييانةی کوورووش لـة بابـل   ١دا هةنگاوی نابث زةردةشتی

                                                            
1-Stronach, Pasargadae, pp. 138ff. 
2-See ibid, Loc. cit. 

3-Der Altar in den kulturen des alten Orients (Berlin, 1925), pl. 14,fig.5. 

4-Cf.Stronach, "Tower Temples", pls XXVc and XXVla. 
1-I. Gershevitch, "Zoroaster’s own Contribution", JNES XXIII(1964),pp. 16ff. 
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ــکي خــؤوآلت  ــةوةی مثشــکی خةص ــةيزاخاودان ــةو هةرمثةي ــذ ١ی ئ ــا پ ــةو هثم . ئ

 واتايةکی دينـی خاوةنی گرثپووچکةيةی سةر دةرگای گؤذخانةی کوورووش ذةنگة 

. لـه  ٣پارثزةوة بثتة گؤذبةآلم پثويستة ئةم بؤچوونة بةوپةذی  ٢هةبووبث،بووبث، 

دا ئثستا بةصگةکانی شوثنةوارناسی تـةنيا هثنـدثک لـة هثماکـانی دينيـي       ذاستی

نثوةرؤکی دياردة و نيشـانةکانی   ةناسثنن کة لةگةصدپث  کوورووش و داريوومشان

. ٤اصي هاوبةشن يـان وثکچـوون  دينيي سةدةی هةشتةم و پثنجةمی پ.ز. خاوةنی خ

ـ      بـوونی بـذوای    ةکـپثويست ناکا بصثني کة ئـةم وثکچوونانـة بـؤ سـةملاندنی ي

کوورووش و دآريووش سةبارةت بة دين ذثـک و تـةواون، بـةآلم بـةگوثرةی ئـةم      

ودةستوورة ناباوةی کة واديارة ذووناکيدةری ذثگای کوورووش بوون، دةکـرث   داب

ئةو ذةوتة دينيية بووة کة پثش هاتنی دينـی  يةنگری کةم ال بصثني کة کوورووش النی

ذوانگـة و  هثندةش جياواز نةبووة لةگةص باصی بة سةر کؤمةص کثشاوة و  زةردةشتی

  بذوامةنديي دواتری دآريووش.

  

  تةختةتةالن
ئةو تةبارة خاوةن قةبارة گـةورة بةردينـةی کـة خةصـکي خـؤوآلتی لـةوث       

هاوتاية سـةبارةت   )، بةصگةيةکی بث۷(وثنةی » کی سولةميانتةخيت داي«دةصثن  پثی
                                                            

1-For the text of Cyrus’ cylinder, see J.B. Pritichard, Ancient Near Eastern 

Texts, 2nd (Princeton, 1955), pp.315-16. 
2-Stronach, Iran Ix,p.158. 

3-An alternative interpretation would be that the rosette served as an 

architectural grace note: as a modest, foil to the austere, almost severe note 
struck by the rest of the monument. Cf. Stronach, Pasagadae, p.42. 

وثنة قووص داتاشـراوةی ذووکـاری دةرةوةی پةرسـتگةی    بگرن لةگةص ئةو ش بؤ وثنة پثکی -٤
)، لةگـةص بـةردی ديـوارةی    XVI )۱۹۷۸،ئثرانو ذؤف (سترؤناخ ناوةنديي گردی نووشيجان

  .جةمشيد تةختی
A.B. Tilia ," Reconstruction of the Parapet on the Terrace Well at Persepolis, 
South and West of Palace H", East and West XIX (1969), fig. 6. 
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بـواری   دانـی چةنـدی و چـؤنيي کـار و چاالکييـةکانی کـوورووش لـة        بة نيشـان 

  ذووکار و قةآلفةتی بةرزی ئةم شوثنة کة دوو ذيزة پليکانی شکؤمةندي  ١دا. نژياروانی

سـيت پـارثزرانی کؤشـکةکانی    لث هةصبةستراوة، وای دةنوثنث کة ذةنگة بـة مةبة 

تايبةتی خودی پادشا ساز کرابث. ئةم نژيارة ئةگةر هةتا ئةندازةيةک وثنـةی لـة   

مانثکی وای تثدا نيية وديسانيش گبةآلم  ٢هةصگريابثتةوة يان نا، ساردئاکرؤپؤليسی 

ـ  ٣تثيدا بةشدار بوون کة بةردبذان و وةستاکارانی ليديايي ةر ئـةم شـوثنة لـة    و ه

بــة بةشــثک لــة کؤمةصــة کؤشــکةکانی پشــتی  دا دةســپثکی دةســةآلتی داريــووش

ترين  ئةم تةالنة داذثژراوة بة يةکثک لة بوثرانة دا لة ذاستیداندراوة.  جةمشيد تةختی

يةسـةری  ماوةتـةوة. لـة سا  هةنگاوةکانی کوورووش دادةندرث کـة بـة نيوةکـارة    

لثکؤصينةوةی بريتانيايي  ناوةندیکة بة يارمةتيي  ٤»عةيل سامی«کةندةوکؤژةکانی 

ذوون بؤتـةوة کـة   ئـةجنام دراوة،   ۱۹۶۳تا  ۱۹۶۱، لة مةودای ساآلنی لةسةر ئثران

ی کؤشک لة کلکةی سةدةی شةشةم يان دةسپثکی سةدةی پثنجـةمی  يسةکؤی سةرةک

پـةی  ؤاوةتة شوثنی بؤنةکان. وةکوو ديارة ديوارثک لة پدا، ماوةيةک کر زايني پثش

گردةکة ساز کراوة و بةرچاوة، بةآلم کارگة و عةمبارةکان کةوتوونة نثـو جـةغزی   

شوورةی پاراستنةوة. هيچ بةصگةيةک بة دةستةوة نيية کة لـة نيزيـک سـةردةمی    

ةمبارثکي دا ئةوث خاپوور کرابث و دةکرث وای دابنثني کة تةختةتةالن ع هةخامةنشي

. ١و جةنگةی پةالماری ئةسکةندةر کـاول نـةکراوة   لة پاسارگاد گرينگی مريی بووة

دا ئثرةی  زايني ی پثش۳۰۰ماوةيةک دواتر کة وردةسوومتانثک لة دةوروبةری ساصي 

ذاپةذينــةی کــة کؤتــايي بــة دةســةآلتی ذاســتةوخؤی  ســةبارةتة بــةوگرتــةوة، 
                                                            

1-Nylander, pp.75 ff. and Stronach, Pasargadae, pp. 11-23. 

2-See G.M.A.Hanfmann, Letters from Sardis (Cambridge, Mass., 1972), pp. 75, 

306ff. and figs . 47,229. 
3-Nylander, p.88. 

4-Ali Sami, op. cit., pp. 68ff. 

1-Arrian, Anabasis III. 18.10. 
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چةند بةصگةيةک دواتر ئةو شوثنة لة اليـةن   بةگوثرةی١فارس.هثنا لة  سلؤکييةکان

وة و پتر لـة سـةت ساصـي کثشـاوة. پاشـان      اگري سةردا وة دةستی بة»فرةتةرةکة«

ـ  سةرلةنوث لـة کلکـةی دةسـةآلتی ساسـانييةکان     ـ ان سـةرةتای س ـي ةردةمی ــ

  ٢دا گرياوةتةوة. ئيسالمی

  
  ئاکام

بـةرةو فـارس، کةنـدةوکؤژة     دا ی کؤچی پـةرةداری پارسـةکان  لة نثو ذةوت

، تيشکی خستؤتة سةر ئـةو ذةوگانـةی کـة    تازةکاين شوثنةوارناسی لة پاسارگاد

. بـةگوثرةی ئـةو   نبدا تثپـةذي  دا پثيـان  ذةنگة لة جةنگةی هـرووژم و داوةرينيـان  

ازةيةک لة ذووی سواصينةکانی سةدةی پثنجةم و بةصگانةی بة دةستةوةن، هةتا ئةند

، دةرکــةوتووة کــة گونــدی ژمــارة يــةکی زايــيين پاســارگادةوة چــوارةمی پــثش

، بة يةکثک لة شوثنةکانی بنـةگربوونی پارسـييةکان لـة    لة شووش هةخامةنشی

سـةرةذای ئةمـةش خوثندنـةوة و     ١وة.سةدةکانی هةشتةم و حةوتةمی پ.ز. داندرا

انةی وةکوو گرميانةيةک نی هاويشتؤتة سةر ئةو شوثنةواره کؤپذشنگتوثژينةوة  

و » سـولةميان مةسجيد«بة ئاسةواری سةردةمی هةخامةنشی داندراون و بريتني لة 

لةسةر کؤچی  نا لثکدةدرايةوة که ئةم شوثنانة بةصگةوةختايةک و». دائوودوختةر«

                                                            

1-See G.K.Jenkins, "Coin Hoards from Pasargadae" Iran III (1965),p. 52; 

Stronach, Pasargadae, pp. 155, 186; and for the conflagration on the Takht, 
A.Houghton, "Notes on the early Seleucid victory coinage of Persepolis", 
Schweizerische Numismatische Rundschau LXI (Berne, 1980), p. 14,n 14. 
2-Ibid;pp.115-9. 

1-D. Stronach , "Achaemenid Vilage I at Susa and the Persian Migration to 

Fars", Iraq XXXVI (1974), p.244.  
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و  ١بـؤ فـارس   خووزستانةوة  واتة لةپارسييةکان لة خؤرنشينةوة بؤ خؤرهةآلت، 

  ٢ئثستا دةکرث ئةو ذؤژگارة بة سةدةی پثنجةم يان دواتر دابندرث.

ـ لةبةروةی هيچ بةصگةيةک سةبارةت  ة لـة  بة لثنانی کؤچ و کؤچبارةوة نيي

دا  باصي خؤرهةآلت، لـة ذاسـتی   باصي خؤرنشينةوة بؤ پاسارگادی ناوچةی شووشی

چونکة پارسييةکان لة  وةکوو ديارة پثويستة ذووداوةکان بةتةواوي خبرثنةوةذوو. 

دا تثدةپةذين، وثدةچث کـة جـةماوةرثکی    دا بة چيا و چؤالن ذةوتی بزووتنی خؤيان

چووبن بؤ فارس.  دا ويان لة باکوورةوة بة ذةوگةی شاخستانةکانی بةختياریبةرچا

، دةبـث  دا و ذةنگة زووتـريش  زايني لة سةرةتاکانی سةدةی حةوتةمی پثشواديارة 

بنـةيان  » کـوذ «تاقمثک لة خثآلتی هثرشبةر لـة ناوچـةی دةوروبـةری ذووبـاری     

صة بارناسک و بةپيتةدا، کاول و هةرةسی شاری داگرتبث. لة کلکةی ذؤژاوای ئةم دؤ

ديـارة کـة نيشـانةی بذشـت و دةسـةآلتی عيالمييةکانـة لـة سـةردةمی          ئانشان

ـ ـکةچی بةپثی ئةو توثژينةوة تيژتثپةذانـةی لـة مـةودای س    ٣پثشووتردا، ی ـاآلن

دا بة  ی خؤیةرکةوتووة کة جةرگةی پثدةشتةکة لة کاتددا کراون، جارث بؤمان ۱۹۷۴

الی کوورووش و کةمبووجييةی دووهةمةوة بـة جثگايـةکی پـذ بايـةخ دانـدراوة،      

 هةصبةت ئةگةر بثتوو نةماهنةوث باسی فةرمانذةوايانی پثشـووتری هةخامةنشـی  

سةبارةت بة بذياری کوورووش لة بابةت  لة ئاست ئةم پثشينة و مثژينةدا،١بکةين.

لةبری دةشيت  انی خؤی لة دؤص و شيوی بةرتةسکی پاسارگادبوونی خانةد نيشتةجث

) وابث کـة دةصـث   XV،۳،۸( ، ذةنگة لثکدانةوةکةی سترابؤ»کوذ«بةرينی ذووباری 

                                                            

1-Cf.Ghirshman, Persia, pp. 131-2. 

2-Stronach, "Achaemenid Village I", pp. 246-7. 

3-J.Hansman, "Elamites, Achaemenians and Anshan", Iran X(1972), pp. 101ff; 

W. Sumner, "Excavations at Ancient Anshan", Archaéology XXVI (1973), p. 
304; and E.Reiner, "The Location of Anšan" RA LXVII (1973),pp. 57-62. 
1-A.B. Tilia , Studies and Restorations at Perespolis and Other Sites in Fars II 

(Rome, 1978), pp.80-91. 
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ببةزثنن، کوورووش پاسارگادی وةکوو  چونکة پارسييةکان لثرة توانييان مادةکان

بةآلم خؤ ئثستاکة پاسـارگاد   ؛ةرکةوتنی خؤی ئاوةدان کردةوةجثگای بريةوةريي س

 دةکرثتـةوة. ئثمـة لـة    زؤر هةورازتر لةو بينا بريةوةريية ذادةوةستث کة بريی لث

وبآلوة سپييانةی ئثرةدا چاومان بـة گـووران و گةشـةی     بةردة پرش ذووکاری ئةو 

نة لة هـةلثکی  هونةری هةخامةنشی دةکةوث و جارثکي تر دةسکةوتثکی شاز و تاقا

  ذؤژگاردا بة المانةوة ذةنگ دةداتةوة. 

***  



 
 

  



 
 

  

  

  

  17شي  هب
  

  کانزاگةری
  

وپةل و کةرةسـتةيةک بـةپثی کةنـدةوکؤژةی زانسـتی لـة       کاتثک هيچ کةل

و سةر بة سةردةمی سةدةی حةوتةم و سةرةتای سةدةی  ناوچةکانی ذؤژاوای ئثران

دانـی بةشـثک سـةبارةت بـة      ، تايبـةت زايني، بـة دةسـتةوة نـني    شةشةمی پثش

ذووی بؤچوون و نوقآلنةوةية. ئةوةی ذاستی بـث گةشـه و     لة کانزاگةريي مادةکان

زؤر چاکی ذةنگ داوةتةوة،بةآلم خؤ خـودی   ئوورارتووو  بذشتی دةسکاری ئاشوور

ي ـةلــةپوورثکي خؤماصــي بــوون لــة بــواری وردةکاريــمرياتگــری ک مادةکــانيش

وپةل لة گؤذستانةکانی کلکةی هةزارةی دووهةمی پ.ز.  دا و کؤمةصثک کةل کانزاگةری

قؤصـي   ی گـيالن »مارليـک «مةبةستثکی ئةوتؤ دةدرکثنن و شوثنثکی وةکوو گـردی  

ار و پيشةية چلؤن لة ماوةی سثسةد بةآلم لثمان ذوون نيية کة ئةم ک ؛لةسةر دةکثشن

کاری هةرة ـووة. دةسـاتـة سةردا هـوگؤذی ب صئادا ذاگوثزراوة و  يان چوارسةد ساص

 دا گةجنينـةی جـةحيوون    کـاالنی زثـذکفتی قؤصـةخةجنةرثکة کـة لـة      ،شازی ماد

ـ     ۴۲دؤزراوةتةوة (وثنةی  ةرانی کوثسـتانی  ). لةسـةر ذووکـاری ئـةم کاالنـة ذاوک

دييان پؤشيوة و کآلوثکيان بـة سـةرةوةية دةصـثي    وبةرگی ما کة جل نةخشثندراون

ری ولـة کولتـو   سـةکايي تاجی فةرمانذةوايانی ئاشووريية. ذةنگدانةوةی هونةری 

 ذازاوةتةوة و کلکةی کآلوةکةدا  دا ديارة و کؤبة و پةذاوثزی لةوپةذی جوانی ئثرانيش

ا وآلمی ئةم پرسيارة نةدراوةتةوة کة ستبةآلم هةتا ئث ؛دةصثی سةری باصندةی ذاوکةرة
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بووة لة سةرةتای سةدةی  داخوا ئةم دةسکارة بةرهةمي هونةری وةستاکارانی مادی

راوانةی سةدةيةک يـان  دا لةگةص ئةو کاالنة نةخشثند دا يان بة باری زةمانی م شةشه

خؤيان  جةمشيد کة لةسةر بةردةتاشةکانی تةختی ،ر دةگرثتةوةهثندثک دواتر يةکت

  ١دةنوثنن.

، ئةو کاالنة زثذينة نةخشـينانةی  الی واية کة وةک هونةری مادی» بارنثت«

» مثلگوونـؤض «و » مليـک چثرتؤ«، »رمثسثکثل«و ناوچةکانی  لة باشووری ذووسيا

بث کة بةجارثک کةوتوونـة   دؤزراونةوة، زؤر وثدةچث کاری وةستاکارانی سةکايي

  . ييئوورارتووژثر باندؤری هونةرمةندانی 

ةوة بة وپةل بة مةبةسيت پثداچوون باوةکوو ئةوةی هةر ئثستا کؤمةصثک کةل

تةسـةل   و  بوونيش دةچن، بةآلم نووسينی بابـةتثکی تثـر  دزيادةستةوةن و بةرةو 

کارثکی دژوارة. هـةتا ئةندازةيـةک شـوثنی     سةبارةت بة کانزاگةريي هةخامةنشی

ووازةکانی لثرولةوث جثگايـان   نةدؤزراونةوة و کارگة تاقکانگاکانی ئةو سةردةمة 

وازی کاری وةسـتاکاران بةهةصـکةوت نـةبث خوثندنـةوةيان     و شث ة دياری نةکراو

بـاش و نةخشـينانةی بـة دةسـتةوةن،      لةسةر نةکراوة. گةلثک لةو شـتة هـةرة  

بةهةصــکةوت دؤزراونــةوة کــة لــة سةرانســةری خــاکی ئيمپراتــؤری و دةرةوةی  

وبآلون و دةبنة ذثگر لةسـةر ذةوتـی داذشـتنةوةی ذؤژمثرثکـی      سنوورةکانی پرش

خؤماصيي کانزاگةريش دةکةونة ژثر ةکانی داب و نةريتو هثز و بذستی باوةذپثکراو 

ئةو پثداويستييانةی باو بوون لة ذووی  سثبةری پةصةهةورثک و بزر دةبن. بةگشتی

ودةزگای دةسةآلت و چاالکيي هثزة چةکدارةکانييةوة  نيازةکانی پادشای گةورة و دام

رةيان پثدةدا. ئةو کارگايانةي بة دابني دةکران و ميوانی خؤماصيو کاربةدةستانی پة

ناوچـةکانی وةکـوو ئانـاتؤليي ذؤژاوا     تثدا دةکرا يان ئةوانةی کة لة جوث کاريان

دةزانی کة بةرهةمی ساکار بـةدی بثـنن و شـارةزای     ةندةيان لثهةبوون، هةر ئةو

                                                            

1-R.D.Barnett, "Median Art"; cf. A. Farkas, Persica IV (1969),70-2. 
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 وپةلی بنةذةتی نةبوون. لةو شوثنانةی کـة پثکـةوة هةصسـةنگاندن شـياوة،     کةل

بةرهةمی کانزاگةری، بةتايبةت مزقةآليي، تةواو وثنـةيان لـة کـانزای گرانبـايي     

دا دةبوو بة  هةصدةگريايةوة کة بؤ کذيارانی دةوصةمةند ساز دةکران. ئاسن لة زؤر شت

کةم لة هةموو شوثنثک دةکراية دةمـی   هةوثن و ئامرازی پثويستی لث دادةذژا و النی

تثکةصةی مـز و فافؤنـة، ذةنگـة سـةرةتا بـؤ       وچؤآلن. زةردة يان برينجة کة چةک

  گريابث.وةر لثسازکرانی دةفران کةلکی 

دا پياوان و ژنان خؤيان بة خشآلن  لة سةرانسةری ئيمپراتؤريي هةخامةنشی

بةو زثذانـةی کـة بـة     قؤشةنچييانی ئثران نووسينی هثرؤدؤتدةذازاندةوة. بةپثی 

ی پ.ز. پـاش بذانـةوةی   ۴۷۹). ساصيVIII،۸۳ سی دةدرةوشان (خؤيانةوة هةصدةوا

مـابوون بـة    ، ئةو کةالکانةی سپای ئثـران کـة لـة شـةذگة بـةجث     »پالتة«شةذی 

). IX ،۸۰)، (۴۳شثوةيةکی بةربآلو بة دةسبةند و زجنـريان ذازابوونـةوة (وثنـةی    

نثـو   دةگـرتن، لـة  وةر لـث گوارة و دةسبةند کة زياتر پادشايان و مةزنان کةلکيان 

پثوةبـوونی   دا، بة دابی کؤنباوی خةصکي ئثـران دادةنـدران. دص   و سةکاکان مادةکان

پةرة ئةستاندبوو کة موغةکان قةدةغة و قؤرغيان لةسةر خةصک بةو شتانةوة وةهای 

وگـؤذی   ئـاص  ١خرينگةوپرينگة و بةتايبـةت لةسـةر سصسصـة و پصپصـةی زثـذ دانـا.      

دا  نی جةواهثرسازی و زثذينگةری لة هةرمثةکانی سةردةمی هةخامةنشـی شثوازةکا

، بةآلم هثندثک شوثنةواری دؤزراوة هةن کة مثژوويـان بـة   هثشتا ذوون نةبؤتةوة

کؤمةصـثک ملوانکـة و گـوارةی زثـذی      شثوةيةکی شياو ذوون بؤتةوة و بريتني لة:

چوارةمی پ.ز. لة  دؤزراوةی سةر بة بنةبانی سةدةی پثنجةم يان سةرةتای سةدةی

گةجنينةيةکی بچووکی زثذ و گةواهثرات و دةفری کانزايي   ٢ليدی گؤذةکانی ساردی

 ١؛ی پ.ز. تـاآلن کـراوة  ۳۸۰کة دةوروبةری ساصي  ی قوبرؤس»ضؤوونی«شکثکی ؤلة ک
                                                            

1-Diogenes Laertius I.7. 

2-Curtis , Sardis XIII , passim. 

1-E.Gjerstad, Swedish Cyprus Expedition III (Stockholm, 1937), 238ff. 
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 ؛سةر بة کلکةی سةدةی چـوارةم  و ١ئثران گؤذی ژنثکي ذازاوة بة خشآلن لة شووشی

خةزثنةيةک پذ لة  گوارة و دةسبةند و زةنگيانة و مووروو، سـةر بـة نثوةذاسـتی    

لـة  » گةجنينةی ئاخـالگووري «و  ٢سةدةی چوارةمی پ.ز. حةشاردراو لة پاسارگاد

فرةچةشـن و   وةکوو ديارةئـةم شـتانة ئةوةنـدة    ٣.ةةی چوارةمدهی سةکة   قةفقاز

بةربآلون و لة کؤمةصثک ناوچةی دوور و نيزيک و لثکدابذاو دؤزرانةوة کـة دةکـرث   

بصثني بةگشتی هةموو اليةکی داگرتووة و تةنةوةی کردووة. ئـةو گةجنينانـةی لـة    

ناودثر کراون، هةصکةوتثکی تايبةتة و  دؤزراونةوة و پثی لثواری ذووباری جةحيوون

ـ  مثریبةباری ساصژ ، چونکـة نثـوةرؤکي دةوصـةمةندی    ثدا ناتوانث دةسبارثکي واب

ـ ـةد سـوارسـان چـآلوی سثسةد يببةردةورانی  ـ ـاص ـ ـةدةی شـةی س ـ ـةش ا ـةم ت

  . ٤ةمی پ.ز. دةگرثتةوةـدووه

دا، شـاندی نوثنةرايـةتيي    و سةرةتای سـةدةی پثنجـةم   جةمشيد لة تةختی

دياری هثناوة کة  کؤمةصثک دةسبةنديان بة يةکان يةکان و سةکايي ليديايي، مادةکان

ون و ئةو منوونانـةی مـا   ٥جةمسةرةکانيان لةسةر دميةنی بوونةوةران داذثژراوة.

يانلةبةرانی وةکوو شـثر، بزنـةکثوی، ئاسـک،    ـگذوخساری لةسةر قةآلفةت يان 

دا  کـة ئـةم جـؤرة خشـآلنة لـة نثـو خةصـک       ، دةريدةخةن بةران و گا سازثندراون

دا  سازکرانی ئةم جؤرة خشآلنة لة سةردةمی هةخامةنشی. ٦خؤشةويست و دصگر بوون

دا، ئةم  سةردةمانی بةرلة هةخامةنشی ئثرانی بة کاری نوث دانةندراوة، چونکة لة

                                                            

1-De Morgan, "Sépulture Achéménide". 

2-D. Stronach, Iran III (1965). 31ff. 

3-Smirnov, Der Schatz von Achalgori. 
4-See Delton, Treasure of the Oxus; on the dating of the associated coins see D. 

Schlumberger, MDAFA XIV (1953), 46-9; A.R. Bellinger, ANSMN X (1962), 
51ff. 
5-E.Shmidt, Persepolis III (Chicago, 1970), 145-58… . 

6-Amandry, "Orfeverie Achéménide". 
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و  و شانی خؤرنشينی ئاشوور سازانة هةن و لة قةبرستانی گردی مارليک شتة دةست

منوونةيان دؤزراوةتةوة؛ بةآلم لة سةردةمانی پثشـووتردا بةهةصـکةوت    ئوورارتوو

کة جةمسـةريان   تووشيان دةبني. جووتثک دةسبةندی زثذی پتةو لة جةحيوونةوة

کثک لـة وةسـتايانةترين کارةکـانی هونـةری     شثرةداصی باصداری شاخدارة، بة ية

. قـةفی ئـةم دةسـبةندانة و گةشـة و نةشـةی      ١)b ۴۳زثذينگةری دادةندرث (وثنةی 

ــيايي  ــةری ئاس ــةوةی هون ــتةمؤنةکراويان ذةنگدان ــکاری   دةس ــةر دةس ــة لةس ي

. لةگةص ئـةم دووةش کؤمةصـثک دةسـبةندی    هونةرمةنداين سةردةمی هةخامةنشی

هثنـدثکيان لةسـةر شـثوازی ئـةو جووتـة      ). a۴۳دؤزراونـةوة (وثنـةی    ساکارتر

 ٢دا» شـووش «کة جةمسةريان بة سةرةشـثر داکـووژاوة و لـة گـؤذثکي     دةسبةندةن 

ديتراونةوة و دةريدةخةن کة منوونةيةکی تةواون لةو دةسبةندانةی وا لـة ئثرانـی   

باری دةسکاردا دةچنةوة سةر  دا ساز کراون، ئةگةرچی زؤربةيان بة سةدةی چوارةم

لـة   دابی منوونة کؤنةکان. بةپثچةوانة جووتثک دةسبةندی دصگری زثذی گةذگةذی

دؤزراونةوة کة جةمسةريان بة سةری بزنةکثوی داکـووژاوة و   پاسارگادگةجنينةی 

لةسةر کراوة کـة تـای باشـترين گوارةکـانی هاوچـةرخی      ئةوةندةيان وردةکاری 

. ٣ةرانی سلؤکی دثنةوة و دوايني شثوازی وةستاکارانةيان تثدا ذةچاو کـراوة زثذينگ

، بـةآلم وثنـةيان   زثوةکان بـة دميـةن سذوسـاکارترن    هبةگشتی زؤربةی دةسبةند

سـبةندة زثوانـة لـة هـةمووان سـةرترن کـة        هلةوانی زثذ هةصگرياوةتةوة. ئـةو د 

گا يان  داذژاوة و سةریی پتريان لةسةر کراوة و جةمسةريان بة سةرةشثر يوردةکار

هةوثين هونةريي ئةم دذندة جا لةبةروةی  ٤بزنةکثويةک بة دةم يان پةجنةيانةوةية.

بووة، ذةنگة ئةم دةسبةندانة سةر  دا ييئوورارتووهةصپةية پثشتر لة کانزاگةريي  بة

                                                            

1-Dalton,pl.I. 

2-de Morgan, op. cit., pl. IV; cf. Dalton, nos 118, 120. 

3-Stronach, op . cit., pl.X. 

4-Amandry, op .cit., pl.10. 
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ـ       بة و و ـسةردةمی سةرةتای هونةری هةخامةنشـی بـن. کؤمةصـثک دةسـبةندی زث

ــث  ــاژةآلن ســازکراون ب ــة لةســةر دميــةنی ئ ــة زةردةی ســاکارتر ک  پســانةوة ل

  دا دةدؤزرثنةوة.  گؤذستانةکان 

بةآلم  ١ون و ديتراونةوة،کةمتر ما مه] صه کوو چه ی [وه چاو شتی ديکه ملوانکه له

خؤی دةنوثنث  دا لة ميسر منوونةی زؤر جوان لة ملی پةيکةری پايةبةرزثکي ئثرانی

 ٢و لة مووزةی برووکلينة. نبوونةوةرثک داذثژراو نی  ر دميه سهلةی ةکانکة جةمسةر

دايـة و لةسـةر مزاويکـی     يةکی ئـاوای لـة گـةردن   هةروةها داريووشي سثهةميش 

گوارةکانيش بةتايبةت  ٣).۴بةناوبانگی ئةسکةندةر لة پؤمپي وةبةرچاو دث (وثنةی 

دا هةر لةسةر ئةو شـثوازة دةذؤن، بـةآلم لـةم     رةمکلکةی سةدةی پثنجةم و چوا لة

دا چاويان لة دابی  هةرمثةکان  و ذةنگدانةوةی هونةری لة ذةوتةدا جؤری ذازاندنةوة

لةسـةر   و پاسـارگاد  کؤنة. بة شثوةيةکی گشتی گوارة ناسک و جوانـةکانی سـارد  

ةو گواره زثوانةی بـة تثلـة زثوينـة و    شثوازی داخوازی بارگای مريی سازکراون. ئ

گژنيژة ذازثندراونةوة و سةبارةتن بة سةدةی پثنجةم، لة چةند خةزثنةيةکی سکةی 

ـ ـم یکةنارةکانی ذؤژهةآلتی دةريا و تورکيـادا دؤزراونـةوة و لةسـةر     ةـةديتةران

ش بة تثلـی  ةکةی زثذ و زثويـوانـمل ٤شثوازثکي ناسک و سةربةخؤ دروست کراون.

هثندثک خشص و سصسصة و پصپصةی  ٥.ه کراونص به جوانی زجنهباريک ذازثندراونةوة و 

ـ  جل  ئةو سةردةمة ئاوةزثذ کراون و لة ـ  ـوبةرگ وةت و سـةيوانان  ـی ذةنگـني و خث

درواون و لةسةر دابی دةوارنشينانی دووچؤمانی و ئاسيايني کة ذةسـةنايةتييةکی  

. گؤذثکی زؤر دةوصةمةند و هثژا لة سارد، ةنشیزؤريان بةخشيوةتة هونةری هةخام
                                                            

1-For example de Morgan, op. cit., pl. IV; Dalton. Nos. 117-119,122.123. 

2-J.D. Cooney, Bulletin of the Brooklyn Museum XV.2 (1953), iff. Figs. 1,2, 5; 

6-7. 
3-J.D. Beazley and B. Ashmole, Greek Sculpture and Painting (Cambridge, 1966),  
pl. 142. 
4-C.kraay and P.R.S. Moorey , "Tow fifth-century hoards", RN X(1968), 183ff. 
5-Curtis , op,cit ., pls II-IV; Stronach, op. cit., Pl.XI. 
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پامشاوةی جلثکي ذازاوة بة خشص و خرينگةوپرينگةی تثـدا دؤزراوةتـةوة کـة نـؤ     

کؤمةصـثک شـوثنةواری سـةر بـة      ١پووصةکةی زثذ و پةجنا پةصکة گوصی پثوة بووة.

ـ  ديتراونةوة و بريتني سةدةی چوارةم لة هةمةدان شـثری  بةسـتوو،   ذمولة شثری گ

ئاصـقةی زثـذ کـة الذوخسـاری     تةنيا، شثرةداص، شثری لةسةر پاشـوو چـةقيو و   

دميةنی شـکؤمةندی دةفرةکـانی هةخامةنشـی کةوتوونـة      ٢فةرةوةهةری لةسةرة.

دا ئةوةندةيان زثذ و زثو دةکار کردووة کة هةرگيز  جةغزی ئةفسانةوة. لةو سةردةمی

م دةفرانـة لةسـةر شـکص و شـثوازی فرةچةشـن بةرهـةم       لة پثشوودا نةکرابوو. ئة

و ئةو منوونانةی کة ماون،  گثذانةوةی نووسةرانی يؤنانی بةگوثرةیدةهثندران و 

سةبارةت بة  وةلةم بابةتة ).١٩٠VII( تهيچ گومانثک لةو قسانةدا نامثنث. هثرؤدؤ

ذ و پياصـة و دةفـری ديکـةی تايبـةتی     کاسةی زث«سةرةتای سةدةی پثنجةم دةصث: 

ی زثذ و زثويان يدا تووربثين وا هةبوون کة کةتر خواردنةوة زؤرن. لة نثو درؤشکان

دةگثذثتـةوة بـة نـاوی     جووتيارثـک هةروةها هثـرؤدؤت بةسـةرهاتی   » تثدا بوو.

ة و جامی کة توانيبووی سةروةت و سامانثکی زؤر بة کؤکردنةوةی پياص ئامثنؤکلثس

وبـآلوی ديکـة خباتـة سـةريةک. ئةمانـة لـة        وپةلی هثژای پرش زثذ و زثو و کةل

بـوونی گةمييـة شـةذکةرةکانی     ، پاش تثشکان و نوقم»پياسثس«قةپؤزةی لثواری 

ـ   ،بارةت بـة سـةدةی چـوارةم   ةهةخامةنشي شةپؤيل ئاو هثنابوونيية کةناران. س

سةرانی کؤن نووسراون وسوذهثن بة قةصةمی نووردةی سةربکؤمةصثک نةزيلة و سةر

کة باسی ئةو دةسکةوتة هةرة چاک و زؤروزةوةندانة دةکةن کة لة خةزنةخانةکانی 

و ئيکباتــان کةوتوونــة دةســت ئةســکةندةری  ، شــووشجةمشــيد ، تــةختیبابــل

ا باو بوو کة پتر دةفريان لة زثـذ و زثـوان دآدةذشـنت و    . لةو شوثنانة ومةقدوونی

                                                            

1-Curtis, op. cit., 143,pls I,XIII. 

2-kantor, "Achaemenid Jewelry", the authenticity of some,if not all, of the 

collection is debatable. 
  ».شثرةداص بة ذةسةن دةچثتةوة سةر هونةری ئاسيايی«
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گـةلثک لـةو دةفـر و     ١گةجنينةيةکی جثگای سةرنج دادةندران. هةصياندةگرتن و بة

و » تـاران «کانی ةوچؤصة زثذينانةی لة هةمةدان دؤزراونةوة و ئثستا لة مووز چةک

دا ژمـارةی   لة ذاسـتی  ٢نةن.دا پارثزراون، تاقانة نيشانةی ئةم خةزثنا»نيؤيؤرک«

  و زؤربةيان يان زثون يان ئاوةزثوة کراون. دةفرة زثذينةکان هثندة نني

نثو ئةو دياري يان باج و پيتاکانةدا کة هثناويانن بؤ پادشـای گـةورة و    لة

خراونة بةرچاو، کؤمةصثک دةفری کـانزايي   جةمشيد ةتاشةکانی تةختیدلةسةر بةر

يـةکان،   ، ليديايي دا شاندی بابلييةکان گرانبايي خؤ دةنوثنن. لة دميةنثک ةاديارو

و باختةرييةکان، هـةموويان چةشـنة کاسـةيةکيان     ، ئييؤنييةکانئاشوورييةکان

(؟) هةموويان پياصةی  و پارتةکانلة پثشةوةية، ئييؤنييةکان  پثية. شاندی مادةکان

دؤزراوةتـةوة.   يانـةدا منوونـةيان لـة تورکيـا     درثژيان هثناوة کة لـةم دوايـي   مل

ذازاوةترين و پذ نةخش و نيگارترين دةفرةکانيان بـة   کان و ليديايي ئةرمةنييةکان

ن و منوونةيان ودرثژيان لةسةر دميةنی بوونةوةران داذثژرا و پياصةی ملدةستةوةية 

ی پثنجـةمی پ.ز. لـة گؤذسـتانثکی    ةلة نثو دةفرة يةکجار جوانةکانی سةر بة سةد

باوترينی ئةوانة زثو يان  بةآلم ٣دؤزراونةوة،» غارستانلبو«ی »دووضانلي«ناوچةی 

ـ زةردةن کة  ثک لکـراوة و گـة   ر دميـةنی گيانلةبـةران چـث   ی دةسـکيان لةسـة  فةق

ـ  ٤).b۴۵و  a۴۴سةرزيندوون (وثنةی  صةبةردةکانی ـتاقمثک لةمانة بةئاشکرا لة شةق

وةبةرچاو نايةن. دةفر و ئامانی سواصينة و کانزايي کة بة سـةری   جةمشيددا تةختی

 وومةتی هةخامةنشييةکانبوونةوةرثک داکووژاون سةدان ساص بةرلة داگريسانی حک

ئاسيای ذؤژاوادا باو بوون، بةآلم دميةنةکانيان بةتايبةت لةم قؤناخـةدا السـا    لة

                                                            

1-Schmidt, Persepolis II, 165; especially, Athenaeus Deipnosophistae XI. 782a. 

2-L. Vanden Berghe, Archéologie de l’ Iran Ancien (Leiden, 1959), pl.136a-d; 

Wilkinson, "Assyrian and Persia Art", 200; authenticity debatable. 
3-Amandry , op , cit., 39,n. 17 for bibliography. 

4-Ibid., Pl.21. 4-5. 
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هةصـگرياوةتةوة.   کراونةوة و کامةيان هةرة جوان و بةرچاو و ذةسةنة وثنةيان لـث 

. ١نـوثنن ئةوانة تةنانةت لةسةر ذووکاری گةواهثراتيش بة هةصکةندراوی خؤيان دة

لةسةر زارکيان  ييدةفرة کؤنةکان زؤربةيان ذاست و بث گرث بوون و دةسکثکی ئاصقة

ساز دةکرا، بةآلم هةخامةنشييةکان وايان بة باشتر زانی هةنگصيان وةکـوو شـاخی   

ئاژةص قةف خبواتةوة و بة سةری بوونةوةرثکی کثوی يـان ئةفسـانةيي داکـووژث.    

اويان بؤ سازکراوة هةتا بؤ تثکردن لةبار بن و هثندثک لةو دةفرانة لثوارثکي داچؤذ

  داية ذاستةوخؤ بذژثتة پياصة يان دةمی مرؤضةوة. ئةوةی تثيان

پادشای گةورة نةک تةنيا دةفری هثژای وةکوو دياری وةردةگـرت، بةصـکوو   

هةصبةت کاتثـک ئـةم    ٢باربووی مةزنان و ميوانانی بثگانة يان باصوثزانی دةکردن.

ةکان کاری وةستاکارانی دةسذةنگني و پلةيةک بووبان. وثدةچث کارة دةکرا کة دةفر

بـاش و هثـژا ذازابثتـةوة کـة      مثز و خوانی مريی بة کؤمةصـثک دةفـری هـةرة    کة

ی بزمـاری نـاو و پاشـناوی پادشـايان لةسـةر هةصـکةندرابث.       تخة  هةموويان بة

نی کاروباری شوثنةوارناسيي ئثستا سةبآرةت بـة دةفـران ، زيـاتر لـة لثوارةکـا     

ذؤژهـةآلتی ئـةجنام    و مةديتةرانةی ، دةريای ئثژةدةرياي ذةش، دةريای مةذمةذة

ـ  ی ذؤژاوای تورکيـا »ئووشـک «دةوروبـةری  لة گردةکانی  ٣دراوة.  قـةبر ثک کؤمةص

ةلی زثوينيـان تثـدا بـووة و بـريتني لـة: کاسـة، دةوری،       وپ دؤزراونةوة کة کةل

مريی دةدةن  ئةوانةی و بغورددان، کة هةموويان شثوةی   زةؤزةصة، گؤئةسکوث، گ

وپةلی سةر کةوصي پلةداران و سةرکردةکانی هةخامةنشـي   کةل ٤. جةمشيد تةختی لة

ـ «و » جثزثـر «شوثنثکی وةکوو   لة دثضـث  « و ی باشـووری فةلةسـتني  »فةرعـة  ةلت

                                                            

1-Legrain, ur Excavations x.pl. 42. 832. 

2-Athenaeus, Deipnosophistae II. 48-9; Aelianus, Varia Historia I. 22; 

Herodotus IX. 110;Esther 2-18. 
3-Amandry, "Argenterie", 270-2. 

4-M.Mellink, AJA LXXI (1967), 172,pl. 59.20-1 
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دةفـری زثـوين بـؤ دةوصـةمةندان و      ١لةگةص خؤيان دةنثژرا. ی سووريا» هوويووک

  ةرةژثران بوون.وثنةی ئةوانيش کة لة زةردة يان سواصينة ساز دةکران بؤ ب

يةک اللةشثوةی ليانووس وا باو بوو کة دوو پياصةی زثوی بةپثی نووسينی ئا

سث لةم پياآلنـة کـة يـةکيان لـة      ٢.ان و نثردراوانزتاالنی دةکرانة دياری بؤ باصوث

 داية، لة ذووی قةصةمکثشی نةخشينی سةر گوصدانة بةناوبانگةکةی داريووش يةکيان

، وةکوو دياری دراوةتة دةست خةزنةداری مريی. ئةم قةصةمکثشة ی ئيتاليا»لپنا«لة 

ئـةم چةشـنة    ٣.زايـني  پثشی ۳۵۰-۳۲۵تةمةنی دةگةذثتةوة بؤ دةوروبةری ساآلنی 

دميـةن و   بـةگوثرةی هةم لة زثو و هةم لة زةردة داذثـژراون و   ،کاسة يان پياآلنة

 کـة لـة   ةنشـی قةبارة دةکةونة ذيـزی بـاوترين دةسـکارةکانی سـةردةمی هةخام    

تـةدا  ؤب ئةم دةفرة پةلـة لثوهةصـگةذاوانة لـة    دا هةبوون. سةرتاسةری ئيمپراتؤری

تيفة دةدران و پاشان بة چةکوچ و وردةقةصـةم   ی تايبةت تيفردادةذثژران و بة ئامث

دران. و گوصـةباخان دةنةخشـثن   پةذوو بة گوص و گةآلی لةيلو  لةسةر دةکرا کاريان

بةرهةم دةهاتن،  خؤماصي بةپثی پثوةری سةردةمی هةخامةنشیساکار و رباری ـئي

پياصة و کاسةی نةخشـني و ذازاوة واديـارة لـة کارگـةی تايبـةت و       کبةآلم هثندث

). جووتثک کاسةی زثوی سةر بة کلکةی سةدةی b۴۵ پسپؤذانةدا ساز کراون (وثنةی

ة ـة لـ. يةکی ديک٤دؤزراونةوة» ؤدثسذ«ي »ليسؤسئة ئي«انی کپثنجةم لة نثو گؤذة

و نـاوثکي ئثرانيـي بـة زمـانی ئـارامی لةسـةر        تـةوة ديتراوة ی قةفقاز»کبثکاز«

هـةرمث و خـةت و کـووزی     چةند ذيزة قوبةی شـثوة   هةرسثکيان بة ١هةصکةندراوة.

                                                            

1-R.A.S. Macalister, The excavation of Gezer I (London, 1912), 289-90; J.H. 

Iliffe, Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine IV (Jerusalem, 
1934), 182-6. pls. LXXXIX - XCI; C.L. woolley, AAA VII (1914-16)115-29. 
2-Varia Historia I.22 

3-C.Anti, Archeologica Classica TV (Rome. 1952),pl. XIV. 

4-L.Laurenzi, "Necropoli Ialisie", Clara Rhodos VIII(1936), figs. 168-9. 

1-Tallgren, "The kazbek Treasure",116ff. 
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ـ     ندةيةک دادةکـووژثن و گـةآلی   مارودوو ذازثندراونةوة و تثکـذايان بـة سـةرة باص

وثـدةچث لـة    - الة ئاناتؤليي خـؤراو دارةخورما نةخشاندوونی. ذةنگة کارگةيةک 

. هثندثک اليان واية کة ئةم کارگةية دةفـری گـةورةی   نبذشتيدا -ليديای ئةو کاتی

 دوو هةنگصةشی تثدا ساز کراوة. کؤمةصثک کارگةی تر لـه ميسـری   چةشنی کووپةی

  ١پياصةی شثوةزةنگوصةيان دادةذشنت. ،دا چوارةم سةدةی

سةبارةت بة شارةزايي و لثزانينی کانزاگةريي بـاش و پـذ وردةکـاريي لـة     

دا، بةصگةی زؤر کةم بة دةسـتةوةية و ئةوةنـدةی هةشـه     ئيمپراتؤريي هةخامةنشی

 ثرةیبـةگو ). ۴۶بوون و ناوةندی گرينگ لةوث دامةزراون (وثنـةی   بةرهةمی ميسر

کاروباری زثذينگةري کةوتؤتة ئةستؤی  ،گةورة لة شووش بةردةنووسی داريووشی

و » سـارد «  لةسةر ئـةو زثذانـة کـردووة کـة لـة      و کاريان و مادةکان ميسرييةکان

دةفرثک نةخش و نيگـاری دةگمـةن و تاقانـةيان     کؤمةصة ٢وة هثندراون.»باکتةريا«

کـة لـة   » پثدووسريی«لةسةر هةصکةندراوة و سةبارةتن بة سةدةی چوارةم و گؤذی 

[ميسر] دؤزراونةوة و لةسةر دميةنی بوونةوةران سـاز کـراون و گـةلثک     توونای«

ی يقؤناخـةکآنی بـةرايي و چؤنيـةت   وردةکارييان لةسةر کراوة، بـةآلم بةداخـةوة   

ون، کرانـةوةی ئـةو منوونانـةی مـا     بةپثی تاقي ٣نةبؤتةوة. نان ذوويهاتن بةرهةم

 ٤بةوپـةذی وردةکـاری و کةشـخةيي ذازثندراونـةوة.    دةرکةوتووة کة ئةم دةفرانـة  

کـردن  ئةگـةرچی وثـدةچث خؤيـان داهثنـةری ئاوةزثـذ       کانزاگةرانی هةخامةنشی

ژيـوة و تـؤزی زثـذيان هثنـاوة و لثکيـان داون و ئـةم کارةيـان         نةبووبن، بةآلم

ــث ــدووة. پ ــؤرت«١ذاپةذان ــةردثکی نةخشــثندراوی ميســری »فرانکف وةکــوو  کوتةب
                                                            

1-Bivar, op . cit., 197-9. 

2-F.Vallat, Syria XLVIII (1971), 57-8. 

3-G.Lefebvre, Le Tombeau de Petosiris III (Cairo, 1923), pls. VII-VIII. 

4 -Wilkinson, "Assyrian and Persian Art". 221. 

1-Terrace, "Tow Achemenian objects". 72-3; J.D. Cooney, AJA LXVIII 

(1964),75. 
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کاتی » پثترث«١سةرچةشنی زثذينگةريي هةخامةنشی دؤزيوةتةوة و ناساندوويةتی.

کـةم   ند پةلکة قورقومشی نةخشثندراوی ديتةوة کة النـی کةندةوکؤژةی لة ميسر چة

بؤية ساز کراون هةتا «ية و لةم بارةدا دةصث: ييةکيان سةر بة سةردةمی هةخامةنش

ـ ـاردةی کـدةن و ذاسپـان بـی نيشـارانـذيـک  ةـة بـزثوگةران وةک منوون ان ـاري

سواصينة  یهةوذ لة قوذ ساز کراونو وثنةيان لةذةنگة ئةو قالبانةی ٢»پث وةربگرن.

 قي عثـرا »ئـوور « لـة  هةصگرياوةتةوة و لة تابووتثکی سةر بة سـةردةمی ئثرانـی  

 ٣گريابـث. وةر لثدا وةکوو سةرچةشن بؤ کانزاگةری کةلکيان  دؤزراونةوة، لة ذاستی

رخيان چلؤن گةوهةرگةران و کانزاگةرانی هةخامةنشی دةيانزانی جةماوةری هاوچة

بةرهـةمی نةخشـينةوة. وردةکـاريي هـةر      مةيليان بة ذةنگان دةبزوث و ئؤگرن بـة 

ــةمثکی  ــثندراوبةره ــگ و نةخش ــرا ، ذةن ــد دةک ــان نةقيمةبةن ــذ ي ــة  ٤.ئاوةزث ل

و بـة   شني پتريان کار لةسةر دةکـرا   دا بةردةپريؤزة يان بةردی ئاماص گةوهةرگةری

س دةکران و دميةنی ساکاربؤوةی ئـاژةآلن و  شارةزايي هةصدةکؤصدران و لثک و لوو

يان دةخستة بةرچاوان. هةصبةت ئامثری کانزاگةرانی ئةوان  بوونةوةرانی ئةفسانةيي

ذؤژگاران هةتا ئثسـتا نةناسـراون، بـةآلم لـة دوو جثگايـان وردةوپـردةی زثـو        

 ةينی بةحرتدؤزراونةوة کة وثدةچث کةرةسةی خاوی زثوگةران بن و بريتني لة قةآل

  .٥لة ئيسرائيل» ئينجثدي«و  لة کةنداوی فارس

، خـؤی لـةو   کانزاگةريي هةخامةنشیبةشثکي تةواو جياوازی ديکةی کاری 

يي] آلوبآلوانةدا دةدؤزثتـةوة کـة زؤربـةيان لـة زةردة [يـان مزقـة       پرش کةرةسة 

  ثژراون. ئةو پثچکانةی کـة زؤر چاکيـان قالـب بـؤ سـازکراوة و سـةرةکانيان       داذ
                                                            

1-"A Persian goldsmith’s trial piece", pl. III. 

2-Petrie, Meydum and Memphis III.44 

3-C.L. Woolley, Ur Excavations IX (London, 1962), pls 83. 833-41. 

4-E. Herzfeld, Iran in the Ancient East (Oxford, 1941), 255 ff. 

5-K. Frifelt, kuml 1964, 102-3, fig. I;B.Mazar, Archeology XVI (1963). 99 ff., 

figure on p.104. 
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اوة و پتريان بزنةکثوی بوون، دةبث بة مثو قالبيان بؤ رلةسةر دميةنی ئاژةص داذثژ

کانزاگـةرانی   ١و پاشان بذگةکانيان پاش داذثژران پثکةوه جؤش دابثتـةوة.  گريابث

  وبـاری ئاسـنگةری دةزانـی و    شيان لة خوارةکةوپثچةکـةی کار يهةخامةنشی چاک

اشتر بة دةسـتةوة  ـچاکتر دةتوثندرثتةوة و ب(برؤنز) بوو کة مزقةآليي لثيان سوور

دا سوور دةکرايةوة و نةرم دةبـوو،   ةنةخشثندرث. ئةو ئاسنةی کة لة کوورانددث و 

تيژ  بوو، بؤية بة شثوةيةکی بةرچاو ذةق هةصنةدةگةذا. بؤتثدا٪ کةربؤن ۳کةمتر لة 

ن ئاسنگةرانی هةخامةنشی بـة  آلوچؤ  کردن و لة هةسان و زوورةدانی ئامراز و چةک

دةکرد. پةذةی تةنک و ناسـکی ئاسـنيان بـة جـوث      شثوازثکي شارةزايانة کاريان

ةگةص پؤلووی ذةژی تثکةص دةکرد هةتا کةربؤين لةگةص لثک بدرث و کـةربؤناوي  ـل

ؤش دةدان. بـةم شـثوةية ئاسـنگةرانی هةخامةنشـی     بث و پاشان بة يةکيانةوة ج

٪ کةربؤين تثدا بوو. جا ئةم پؤآليـة  ۲/۲ يان ۳پؤآليةکيان بةرهةم دثنا کة نيزيکةی 

اکتر ذةق دةبوو. سةرةنثزةيةکی سةر بة کلکـةی  چهةتا زياتريان سوور کردبايةوة 

دؤزراوةتةوة کـة دةمةکـةی    ی سووريا»يووکوهو ثضثد«سةدةی پثنجةمی پ.ز. لة 

  ٢.ئيسفةجنیةک ئاسنی ـوثيـا تـةجنـپ

  
  نةخشني و عاجی نيگارين یبلوورياتشووشة و 

لثرةدا دوو هونةری ديکةی ئةو سةردةمة کة ماوةيةکی درثژ لـة ذؤژهـةآلتی   

دا باو بوون شايانی باسن. وةستاکارانی بلووريات وثنـةيان لـة دةسـکاری     نيزيک

دا ذةگ و ذيشةيان تثکةآلوة. بةشی  هةصدةگرتةوة و دةيانزانی بة زؤر باران کانزايي

سـاز   زؤری ئةم دةفرة شووشة و بلوورانةی خوانيان پـث دةذازايـةوة لـة تورکيـا    

ـ  دةکران. لة سةرتاسةری سـةردةمی هةخامةنشـی   ی بلوورسـازی لـة   ـدا کارگةکان
                                                            

1 -Wilkinson, "An Achaemenian bronze head". 

2-H. H. Coghlan , Notes on Prehistoric and Early Iron in the Old World 

(Oxford, 1956), 137-8, pls II - IV. 
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بلوورياتيان بةرهـةم دثنـا و بريتـی بـوون لـة ئـاوخؤريي        و دووچؤمان سووريا

 ةــةر لـة هــونيگاری تةلةمساوی ک ذةنگاوذةنگ، دةفری گةوهةرنيشان و نةخش

 ،بةآلم ديسانيش چةشنثک بلووری ذوونی جيـاواز  ؛کؤنةوة لة هةرمثةکةدا هةبوون

بـاش و   ردا دادةذثـژران و يـةکجا   لةسةر دةکـرا و لـة قالبـان    زؤر بةوردی کاريان

وکوتی ئةم دةفرانة لة ژثر کاول و هةرةسـی   دا خؤيان دةنواند. لةت لةوپةذی جوانی

و دا دؤزراونةوة کة وةختايةکی وةکـوو ديـاری دةدرانـة باصـوثزان      جةمشيد تةختی

ی نووسراوی ئاريستؤفانثسی »ئاکاريان«ئةوانيش پثيةوة دةنازين. لة شانؤنامةی 

بة پياصةی بلـووری   ای پادشای ئثرانگلة بار هاتووة کة باصوثزانی ئاتثن اد يؤنانی

ديوی دةرةوةذا دةنةخشـثندران و چةشـين     و دةوری لة ذوون مةيان دةنؤشی. کاسة

پياصــةی کــانزايي بــة گــةآل و پةلکــة گــوآلن دةذازثندرانــةوة و لــة سةرانســةری 

ـ «ئثرانـةوة هـةتا    واتة لة ،دا ؤريي هةخامةنشیئيمپرات ی کؤچةرنشـينی  »ثنريس

وةبةرچاو دةهاتن، ئةگـةرچی   لة باکووری ذؤژهةآليت وآلتی ئةمذؤی ليبی يؤنانی

لةسةر  گالسانةیون هثشتا بة جوانی ذوون نةبؤتةوة. ئةو سةرچاوةی ئةوانةی ما

دةسـکار و  نی بوونةوةران لة بلوور ساز دةکران بةپثی قالبان دادةذثژران. ئةم دمية

و تورکيا، مثژوويان دةگةذايةوة بؤ سةدان ساص پثشتر،  تايبةتة کة لة عثراق پيشة

ئيمپراتؤريي ئثران گةشة و  دا لة زايني پثنجةم و چوارةمی پثشلة ماوةی سةدةکانی 

دا، گةلثک کارگـةی   شووریدةسةآلتی ئيمپراتؤريی ئاژگاری پةرةی ئةستاند. لة ذؤ

تثگريابـوو   عاجی نيگارينيـان بةرهةمی دارينی نةخشني کة بذگةبذگةی تايبةت بة 

ة سـووريا و فنيقييـة سـاز    ـکردن، هةموويان ل لةگةص کؤمةصثک خشصی خؤ جوان

ـ     کانی ةوکؤژةددةکران و وةستاکاران لثی ذاهاتبوون و تثيـدا ببوونـة پسـپؤذ. کةن

بوونة هؤی دؤزرانةوةی کؤمةصثک شانةی عاجينـةی نةخشـني، لوولـةی     شووش

شتی تايبةتی سووراوسپياو لةسةر شثوةی مرؤض و چةند پةلکة صؤصی وه عاجينةی
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 و ة دةسکاری هاوشثوةی ئـةوتؤ لـة يؤنـان   ـک ذازاوةی بارگای هةخامةنشييةکان

  و فنيقيية دؤزراونةوة. ميسر

  
  مؤرسازی
بةرلة مثژوودا، کار پثکردنی مؤری هةصکةندراو بؤ شةقص هاويشتنة  لة ئثرانی

دةسـةآلتی دةخسـتة    ؤشم و نيشانةی مصکدار يان خاوةنرسةر تةتةصةی قوذين کة د

دا، کؤمةصـثک   کوورووشيش جاذنامةیبةرچاوان، باو بووة. لة زةمانی نووسرانی 

خاوةنی پثشينةيةکی دوورودرثژ بـوون کـة لـةوث     لة ذؤژاوای ئثران تةختمؤری 

ـ  و دووچؤمـانی و پـةرةی   ي سةرةتا ئةم کارة کةوتة ژثر باندؤری شةقآلندنی عيالم

باشـووری   دا لـة  لـة بـواری لةشـکری    ةکـان ئوورارتووئةستاند. گةشة و نةشةی 

دا، ئةم هةلةی ذةخساند  زايني خؤراوای ئثران و سةدةکانی نؤهةم و هةشتةمی پثش

کة وثدةچث لة اليةن  نپةرة بگر گردةصة و تةخت هةتا کؤمةصثک مؤر لةسةر شثوةی 

زةمـانی  باوةشی بؤ کرابثتةوة، گةرچی زؤر وثناچث کة تـوايبثتی لـة    ةکانةوةدما

ی ردا مؤ لة سةرانسةری ئيمپراتؤريي هةخامةنشی ١بذی کردبث. دا انهةخامةنشييةک

پثدةکرا، بةآلم هاوکات  دا کاريان ةمسیذبة شثوةيةکی بةربآلو لة کاروباری  گردةصة

دا  و ئةنگوسـتيلةی مؤرنـةقيم  تـةخت  کةسانی تايبةت پتر مةيليان بـة الی مـؤری   

گةذانةوةيةکـة بـؤ سـةر ذابـردووی      گردةصـة هثنانة بةرکاری مـؤری   دةشکايةوة.

ساص بةرلة  دانو ماوةی سة ناوچةی دووچؤمان بةآلم لة ؛ مريانی پثشووودةزگای  دام

دا بةرةبةرة بوونـة   لة نثو کؤمةص تةخت، مؤری دامةزرانی حکوومةتی هةخامةنشی

 رةدالـةم بـا   ئثمـة  کةچیکة لة کؤنةوة کاريان پثدةکرا، ة گردةصجثگرةوةی مؤری 

کةم هةتا سـةدةی نؤهـةم تثکـذای     هثندةمان بةصگة بة دةستةوة نني. ئةگةرچی النی

                                                            

1-R.D.Barnett, "Persepolis", Iraq XIX (1957).pl. XXIII. 3; Porada, "Seals of 

Iran", no. 832. 
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بة شثوةيةکی بةربآلو لة چوارچثوةی ذاپةذانـدنی کاروبـاری    پادشايانی ئاشووری

هـةتا سـةردةمی   بـةآلم   ١ت،وةردةگـر  تـةخت دا کةلکيان لة مؤری  بةذثوةبةرايةتی

کاری پثدةکرا کة هاوشثوةی ئـةوانی   گردةصةمؤری  پ.ز)ی ۶۶۹ -۶۸۰( نؤسارحاديئ

دميةن و قةآلفةتی پادشای دةخستة بةرچاوان کة  تةخت ديکة هةصکةندرابوون. مؤری 

 مـؤر  گردةصـة مـؤری    دا ذؤدةبرد. پةمياننامةکان بة خةجنةرثکي بة سينةی شثرثک

ساز  ، سةدةی شةشةمی پ.ز. لة عثراقنةزرينةدةکران. ئةم شثوة مؤرانة کة دةکرانة 

دةخرانة سةريةک. تةتةصةکانی سةدةی  جةمشيد دةکران و وةکوو گةجنينة لة تةختی

بـابليي   پثوةية و لةسـةر شـثوازی نـوث    گردةصةبةيان مؤری رپثنجةم لة عثراق زؤ

) شــثوازی ۴۷زؤر وثــدةچث کــة فةرمانــذةوايانی هةخامةنشــی (وثنــةی ن. دواتــر

جةغزی دةکار کردنی عيالمييان لة  بابلی يان نوث ودةزگای نوث ايةتيي دامرثوةبةذبة

کردبث . هثندثک تايبةمتةنديی شثوازی قـةوارةی مؤرةکـانی   ذةچاو  گردةصةمؤری 

  ديارة.المييان پثوةبارگای مريی مؤرکی عي

مةيلةو بچـووکن و جـاری وايـة وةکـوو جـگ يـان        ةخامةنشیه مؤرةکانی

ن . جسنی ئةم مؤرانة بريتی بوون لة بةردی لةباری وةکوو چموورووی هةصمساو دة

تؤخی  ةکةسکة [يان الژوةرد]، بةردةقسصی ذةنگدياقيقی يةمانی کة شينی ماتة، بةر

هـةر   .ر، بةتايبةت لة سـووريا ، سواصينة و تةنانةت بلووةسابوون ئاسايي، بةردة

ذثيةک بوون . ئةم شثوازةی و ةنثکی لةسةر مؤرةکان شةقص دةکران، تايبةتی جثميد

بة ذةسةن دةچـؤوة سـةر کولتـووری دووچؤمـانی و      دا کة لة ذاستی بارگای مريی

يةکـةمی  هةصدةکةندرا و جاری واية ذوخسارثکي لةسةر دةنةخشثندرا، لة نيـوةی  

لةسـةر تةتةصـةکانی خةزنةخانـة و کؤشـک و      جةمشيد تةختیپثنچةم لة  سةدةی

ـ  ١لثکؤصينةوه لةسةر کراوه. یوةبةرچاو دث و زياترقةآلتان  دةی ةوثدةچث که له س

                                                            

1-B.Parker, Iraq XXIV (1962), 38, pl. XXI. I, Fig.7. 

1-Schmidt, Persepolis II, 4 - 49. 
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وگـؤذثکی تـووش بووبـث،     دواتردا کاکص و نثوةرؤکی سةرةکيی ئةم دميةنانه ئـاص 

گومان گؤذانی شثوازةکان بـةپثی شـوثن و    گةرچی خوثندنةوةی بةربآلوی دواتر بث

مانی ساز کرانيان دةخةنه بةرچاوان. جگة لـةو پاصـةوانةی مـريی کـه لـه گـژ        زه

دذندةيةک ذؤچووه و خةريکه بيبةزثنث، چةند دميةنثکی ديکةش هةن که بريتني له: 

دار، نــزا و پاذانــةوةی پيــاوان و مثردةزمــان لــه دةرگــای صــهوورامــةزدای با ئــة

انةوةی خةصـک لـة ئاورگـا يـان شـوثنی هاوشـثوة، شـةذ و        ذ، پازدائةهوورامة

تثهةصچوونی ويشکانی و دةريايی، ذاو و مالنه لةگـةص دذنـدان و دثوةزمـان. لـةو     

ی ذاستةوخؤ بووز خبوا، ديارة کة مؤرةکان وثنةيان نهةصسةنگاند جثيانه که پثکةوه

هةصـگرياوةتةوة و سـثبةری دةسـکردی    جةمشـيد   لة ذووی بةردةتاشةکانی تةختی

مـريی   يگردةصـة ان کشـاوة. مـؤری   يبةهثزی هةرمثةکانی ئيمپراتؤريش بة سـةر 

له  و مثمفيس ئاناتؤلی لة داسکيليئؤنشوثنةواريان لة نثوةندی هةرمثةکانی وةکوو 

لة جةنگةی  ی نيپوورووةی مووراشمؤرکراوةکانی ئارشيوخان  تةتةصةو  ديارة ميسر

گةجنينةی نثو تـابووتثکي    دا لة دووهةم و داريووشی يةکةم حکوومةتی ئةردةشثری

ــوور« ــةملثنن و دةور  ١دا،»ئ ــتة دةس ــةم مةبةس ــةربآلو یئ ــاری ب ــة کاروب يان ل

وةکـوو   .دا ذوون دةکةنـةوة  بةذثوةبةرايةتيي ذؤژانـةی ئيمپراتـؤری و بازرگـانی   

ودةزگـای بةذثوةبةرايـةتيي ئيمپراتـؤری     ئاشکراية ئارامی بة زمانی باوی نثو دام

و وثدةچث هی شةقصثندراوة هةر بةم زمانة ناويان لةسةر  گردةصةشدادةندرا و مؤری 

بةآلم هثشتاش تةواو ذوون نةبؤتةوة کة  ؛ ای فةرمانذةوا بنپياوانی پايةبةرزی بارگ

  دا مؤرةکان چؤنيان کار پثکراوة. لة سةردةمی هةخامةنشي

                                                            

1-Balkan, "Inseribed bullae", pls XXIII-IV; Petrie, op. cit .,pls XXXV-

XXXVII;L.Legrain The Culture of the Babylonians From their Seals in the 
Collections of the Museum (Philadelphia, 1925), pls XLI- XLV;C.L. Woolley, 
Ur Excavations X (London, 1951), no .759. 
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يةوة ذةنگدانةوةی کارتثکردنی هةرمثان لةسـةر   ئةگةرچی ناکرث بة دصنيايي

دا کارثکي ئةسـتةمة، بـةآلم خـؤ     شکص و شثوازی مؤرةکان دياری بکرث و لة ذاستی

مةودای بذ کردنيان چةند خاصثک ذوون بکةينةوة.   بلوث کة سةبارةت بة ذةنگة بؤمان

گـووران و گةشـةی مـؤری شـثوازی       دةورثکی سةرةکی لة ئةوةی ذاستی بث عثراق

دا گثذاوة ، ئةگةرچی هةتا ئثستاش تةمثک بـة سـةر ئـةم بابةتـةدا      بارگای مريی

پثکراوة، هةرچةند  بابلی کاريان نوثلةسةر شثوازی  گردةصةگومان مؤری  بث کشاوة.

ــةنيا  ــازکرانيان ت ــةت س ــی  تايب ــةتی هةخامةنش ــةردةمی حکووم ــة س ــة ب .  نيي

ذاکثشترين و ذةنگـة گرينگتـرين کـاکص و نثـوةرؤکی مؤرةکـانی سـةردةمی        سةرنج

ثـوی  هةخامةنشی، دميةنی ئةو پاصةوانة ئثرانييـة بـث کـة لةگـةص دذندةيـةکی ک     

دا  کـةم لـة دميـةنثک    بابلی دةچث. النـی  تثکهةصچووة و تةواو وةکوو پاصةوانی نوث

دةسيت تثدادةچث، کةچی   زلتره لةو بوونةوةرةی کة بة  قةآلفةتی پاصةوانةی ئثرانی

مـرؤض و دذندةکـة قةآلفـةتيان     ،دا، بةپثی نةريتی دووچؤمـانی  بابلی لة دابی نوث

 ،دا پاصةوانةکة پادشاية بةی نةخش و دميةنةکانی هةخامةنشیلة زؤر ١هاوسةنگة.

دا، واديارة پاصةوانةی ئةوپـةذمرؤ بـؤ هاوسـةردةمانی     بابلی بةآلم لة نةرييت نوث

وبةرگ و سةربةندةوة، پثويست ناکا خودی فةرمانـذةوا بـث و    خؤی، لة ذووی جل

گومان  دووة. بثئةم مةبةستةی درکان تةختةکان کولتووری دووچؤمانی لةسةر مؤرة 

 گردةصةیئةم دميةنانة پادشا يان مريثکی تايبةت نني، هةصبةت بةهةصکةوت مؤری 

  ٢لةسةرة. یمريی وةک مةبةستثکی ئةوتؤ لثک دةدرثنةوة کة ئةويش گومان

ناسراوة و لـة  » مةزين بوونةوةران«، زؤرتر وةکوو ي خودای ميسری»بثس«

و نيگـاری کةنـدةکاريي    ذاگوثزراوةتة نثـو نـةخش   ذثی سةرچاوةکانی فنيقييةوة

، ئةگةرچی ئةم دةرکةوتنة نابثتة بةصـگة لةسـةر ئـةوةی کـة دةبـث      هةخامةنشی
                                                            

1-Frankfort, Cylinder Seals, pl. XXXVIIa; D.J.Wiseman, Cylinder Seals of 

Westem Asia (London, 1959). pl. 105. 
2-H. Seyrig, Syria XXXVI (1959), 52-6. 
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ـ   وةستاکارانی مؤرسازی کةنارةکانی ذؤژهةآلتی مةديتةرانة ابث. ذدةوريان تثـدا گث

خـةتی بزمـاری و زمـانی     و بـة  مووزةی بريتانياية لةکة  گردةصةلةسةر مؤرثکی 

ـ وذی ئــبة ناوی ئةرشةکای ک« نووسراوة:  ،پارسيي کةوناراية » اتيابائووشنا.ــ

لةو شانةوشانی خودای  وبةرگی ئثرانی تةنيشت ئةم نووسراوةية دوو پياو بة جل  لة

 ی). مؤرثکی ديکةی ئاواa ۴۸ر دةستانة (وثنةی باصدارثکيان لةسة بثس ذاوةستاون و 

يزة ذدوو  وةکوو ديارة ١سازکرابث. هةر لةو کؤمةصةية ذةنگة لة خودی ميسر گردةصة

دا جةللـة   [خودای ميسری] لة سةرةوة و بـةرةوة بـة دوای يـةک    چاوي هؤرووسی

يـةکی باصـدار   دا شةهثنثکي هؤرووس، بغوردانثک و بزنةکثوي کراون. لة نثوةذاست

 ،ةداتاشراون. ئةم بزنةکثويية کة قةصةمبازی هاويشـتووة و پاشـووی چةقانـدوو   

). ئـةم چةشـنة مؤرانـة لـة سـةردةمی      a۴۸(وثنةی لةسةر شثوازی ئثرانيية وتةوا

دا دميةنةکانيان تثکةص کراوة و ذثک لةسةر دابی ذةمسيي بارگای مريی  هةخامةنشی

ئةمــة دثتــة بــةرچاو،  دا تةختــةکانرة بــةآلم هــةروةک لــة مــؤ؛ هةصــنةکةندراون

سةر  شوثن بکاتةکة توانی زياترين  بوو لة ئاناتؤلی ذةنگدانةوةی هونةری يؤنانی

دميةنةکان بة شثوةی سث  يةکةم جارشثوازی کةندةکاريي هةخامةنشي. لثرةدا بؤ 

 هةصکةندنیبابةت و شثوةی و هةصبژاردنی  دخؤيان نوان لووکیلةسةر مؤری  پاصوو

چثشکةی يؤنانی تةواو ذةنگی داوةتةوة. باوترين بابةتی سةر ذووکاری ئةم مؤرانة 

لة دميةنی ذاو لةگةص پؤلة مرؤضثک و گةلة ئاژةصثک يان بوونةوةرثکی تةنيا  بريتني

  کة بةوپةذی شارةزايي هةصکةندراون.

سث هةزار کة  گردةصة دا، مؤری زايني له نثوةذاستةکانی سةدةی چوارةمی پثش

گةردوونـةی کـاردا نـةما و لـة      لـة   دا ذادةبـرد، بـةکردةوة   ساص بة سةر تةمـةنی 

. لة ذووی و مؤرنةقيم بوونة جثگرةوةی تةختوردةوردة مؤری  دا ئيمپراتؤريي ئثران

دميةنی داتاشراو و هةصکةندراوی چةشناوچةشين ئةم مؤرانةوة دآب و نةريتی باوی 

                                                            

1-Ibid, pl. 116. 
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سانايي وةبةرچاو دث. ذةنگة کؤمةصـثک   بة هونةری ئيمپراتؤريي هةخامةنشی نثو

ـ       ؤ خؤيـان  ـتايبةمتةنديي هةرمثي بناسـرثنةوة کـة هـةتا ذادةيـةک جثگايـان ب

دصنياييی زياترةوة دةکرث قسة لـة بـةراورديان لةگـةص هونـةری      ردؤتةوة و بةـک

دا وةکوو جثگاکانی ديکة، مثژوو يـان   بکرث، ئةگةرچی لثرةشوردةصةی ناوچةکان 

وگؤذی نثو ذةوتی شثوازةکانيان ذوون نييـة. لـة سـةدةی شةشـةم و      ذثکةوتی ئاص

 دووچؤمانی کـة زؤربـةيان لـة    خيتدا، مؤری تة بابلی سةردةمی ئيمپراتؤريي نوث

لةسـةر شـثوازی   ذووکاريـان  باو بـوون و  ةمانی هةصدةکةندران، پتر لـة يقی يياق

زنةيي ساز دةکرا. پشتی هثنـدثکيان سـاکار و مةيلـةو پشتةماسـی     هثلکةيي يان با

پاصوو دادةتاشران و لثواريان دةچؤوة  س کرابوو، بةآلم دةستةيةکيان وةکوو سثلوو

سةر يةکتر. زؤربةی گةآلصةکان دميةنی پةسن و پةرسنت دةخةنة بةرچاو و هثمـای  

ووشی گؤذان بوون. ئةم مؤرانـةش  کووزکووزيان پثوةية کة بة شثوةيةکی نالةبار ت

، هةخامةنشی قبووصيان کردن، بةآلم بة الی دابی بوونکة لة ياقيقی يةمانی سازکرا

ئاشـووری    کة يادگاری شثوازی نـوث  گردةصةدا شکاندنةوة و لةسةر شثوةی  خؤيان

ی . هةصـبةت درثـژة و نةپسـانةوة   دن، داياندةتاشني و هةصياندةکةنبوو لة عثراق

نةريتی کؤنباو لة باصي خؤرهةآلتی ئيمپراتؤري بةهثزتر بوو، ئةگـةرچی بةصـگة و   

، زؤر کةم و دةگمةنة و دةبث سةرلةنوث ال جةمشيد لة دةرةوةی تةختی کي ئثرانيشان

باسيان کرا. لـة باصـي ذؤژاوا   بکرثتةوة کة پثشتر  »ئوور«و  »نيپوور«لة مؤرةکانی 

مؤرةکان لةسةر قةوارةی جذوجانةوةرثکي وةکوو قالؤنچةذةشة و سةنگی تةرازووی 

دادةتاشران و بة شثوازی بارگای مريی  هاوچةرخ و چةند جؤرثکي بة ذةسةن فنيقی

کةندةکاری دةکران. لثرةدا بةپثی دابـی کـؤن جگـة لـة يـاقيقی يـةمانی، بـةردی        

لةسةر دةکردن، وةکوو ياقيقی جگةری، ياقيقی ئاسـايي،   يان دثنا و کاريانديکةش

  ذفثن. بةردی ئاسن و ئاسنبةردی بلوور و 
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بارگای مريی و شثوةی هةصکةندرانيان  تةختةکانی نةخش و نثوةرؤکی مؤرة 

دةچوون کة بةئاشکرا سـةرچاوةيان ذؤژهةآلتـة. دميةنـة     گردةصةزؤر وةکوو مؤری 

پاصةوان و ئاژةصـي کثـوی، ذوخسـار و    لة: مالنةی نثوان  بريتنيةگؤذ و باوةکان ن

کة دةکةوتة نثوان دوو گيانلةبةری لةسةر پاشـوو،  » مةزين بوونةوةران«قةآلفةتی 

جووتثک داعبای ئةفسانةيي وةکوو هثمای مريی کة تثکدةبـةزين، يـةک يـان دوو    

ةفسانةيي کة لةشـيان شـثر و   ص و بوونةوةری ئاداعبای ئةفسانةيي، شثر، شثرةد

بوو. دميةنی ئةسپ، گا، سواران و پاسةوانانی حکوومةتی » خودای بثس«سةريان 

و  تـةخت  کةمتر لةسةر مؤران هةصکةندراون. کؤمةصثک مؤری گرينگی بـة ذووکـار   

هةشت باص و بة قةوارة قووچةکی کة بة شثوةی دةسکردةکانی تايبةتی بارگای مريی 

 ١سـاز کـرابن.   ليـدی   ناتؤليي خؤراوا و ذةنگة بةتايبةت لـة دةنةخشثندران، لة ئا

نووسرابوون و ناو و ناوبـانگی خـاوةنی مؤرةکـة و     هثندثکيان بة زمانی ليديايي

ــوون و      ــاکار ب ــتةيةکيان س ــد و دةس ــةآلکيان دةدرکان ــةر  ذةچ ــان لةس هيچي

ذؤژهـةآلتی و خـاکی    ان يؤنانیکةوتبووة نثو» ليدی «هةصنةکةندرابوو. لةبةروةی 

دةبـني لةسـةر شـثوازی تـةواو      کؤمةصثک مؤرذؤژهةآلت ، سةير نيية کة تووشی 

  يؤنانی يان خؤجثيي کة نةخش و نيگاری ذؤژهةآلت و ذؤژاوايان تثدا تثکةص کراوة.

مؤرسازانی شارةزا و هةصکةوتةی نثونةتةوةيي، وةستاکارانی ئاناتؤلني کة 

يان ساز دةکـردن . بـةرچاوترينی ئـةو مؤرانـة دةتگـوت      »ئثراين -ؤنانیي«مؤری 

قالؤنچةذةشةن و لة کارگاکانی يؤنانی ذؤژهةآلتی بةرهةم دةهاتن، بةآلم نابث لـة  

هةر لةوث ساز دةکـران. ئـةم    تةختی درثژووکةش بريمان بچث کة کؤمةصثک مؤری 

تاشران و هةصدةکةندران هةتا شارةکانی شثوة مؤرانة کة زياتر لة باصي باشوور دة

ـ    ـ ۴۷۰اصي ـئاناتؤليي ذؤژاوا، بؤ يةکةم جـار دوای دةوروبـةری س ار ـی پ.ز. وةدي

کةوتن و هةتا سةد ساصيش مانةوة. دةستةيةکيان لةسةر شثوازی بارگای مرييـن،  

                                                            

1-Boardman, "Pyramidal Stamp Seals". 



  کانزاگةری/  ۱۲۱۶
 

بةآلم زؤربةيان بة ماکـة و هـةوثنی بـريی يؤنـانی دةسـتاو دراونـةوة و ذةنگـی        

  و بابةتةکانی ئةوانيان پثوةديارة. سروشتخوازانة

ي يهةتا ماوةيةکی درثژ دميةنة هةصبژاردةکان بـة بـاری دينـی و ئةفسـانةي    

دا دةشکانةوة ، بةآلم ئثستا تةنيا کةوتبوونة سةر باری نواندنی کـر و   دووچؤمانی

پوختـة  دا  شنگداری ژيانی ذؤژانة، ئةگـةرچی زؤربـةيان لـة دميـةنثک    ذنةخشی پ

ان بة دابی ذؤژهةآلتی سةرقاصی سواری و شةذ و ذاون. ئةم دميةنانة دةکرانةوة. پياو

بزنةکثوی و يةکانة و  و کةمتيار وورچ  و زياتر باخی ئاژةآلن دةخةنةوة ياد و شثر

بـازرة بـوون. ژنـان و    تةنيايي لةگةص ذاوکةران يان خةريکی مالنةن يان   ذثوی بة

ماصـةوة   دةکـةن. ژنـان لـة   پياوان يان بة جوث يان پثکـةوة ذاوةسـتاون و قسـة    

ئةويندارين. تةنيا جاروبارثک دميـةنی   یدانيشتوون و گراوی و کوذةحةيران گةرم

ئةم جـؤرة   ١ئةنگاوتوو وةبريهثنةوةی شثوازی بارگای مرييية. ی باصائةهوورامةزد

  دةگريا.وةر لثدا کةلکيان  مؤرانة لة سةرتاسةری ئيمپراتؤری

ـ   ئةگةرچی تـةواوي ناوچـة و هةرمثـةکانی    ةسةر شـثوازی  ـئيمپراتـؤری ل

خؤجثيي و هةروةها بةگوثرةی دابی بارگای مريی مؤريان تثـدا سـاز دةکرا،بـةآلم    

دا تؤزيـان    و لـة ذةسـةن بـوون   يلی ئانـاتؤ نهيچيان نةدةگةيشتنة پـای مؤرةکـا  

فنيقيية جؤرثک مؤری هةرة باش ساز دةکران کة دةتگوت و  نةدةشکاندن. لة سووريا

چة و سةرةزوذنای بچووکن و بـة تايبـةتی ئـةو ذؤژگـارة دادةنـدران. ئـةم       قالؤن

  گؤذسـتانی   نةوة و هةروةها لـة ودؤزي» انمليةئ«مؤرانةيان لة لةنگةرگای گرينگی 

لة مؤرانة بثجگة ئةم  ٢يش سؤراغيان کراوة.»ميشکثکار«ي نيزيک »ويووکوه دثضث«

کاکص و نثوةرؤکی شثوازی بارگای فةرمانذةوايـةيت، دميـةنی مـرؤض و ئاژةصـيان     

                                                            

1-Richter. Engraved Gems I, no. 511; Boardman,Greek Gems and Finger - 

rings, No. 908. 
2-C.L. Woolley, JHS LVIII (1938), pl. XV; idem AAA VII (1914-16), 

Pl.XXIX. 



 ۱۲۱۷سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

لةسةر هةصکةندراوة و ديارة وثنةيان لة کةندةکاريي کؤنباو هةصـگرياوةتةوة. لـة   

، چينيي برووقـةداری بـةدةص و   ةسابوونةؤنچة لة بةردلقا وةکووسوورياش مؤری 

باو و ماوةيةکی زؤريش لة ونساز کرا فنيقی - شووشةی شني لةسةر شثوازی ميسری

، کؤمةصـثک  و يةهوودييـة  ذا [سامةذث] ی خوارةوةتری سامةنبوون. لة هةرمثةکا

دؤزراونـةوة.  » دالياوادي «لة ئةشکةوتثکی بةصگة و شانيکی شثوازی بارگای مريی 

و  و يؤنانني ةندةکانی ئيداری و جؤرثکيان هةخامةنشیئةم مؤرانة سةبارةتن بة ناو

 یلةسةر ذووکاری شتثک ديارن و وثذای چةند پاپريووسثکی سـةر بـة دةوروبـةر   

چةند جثگا مؤرثـک لـة ناوچـةکانی يةهوودييـة      ١بوون. .ی پ.ز۳۳۲-۳۷۵ساآلنی 

ئةم شةقصـة   بةگوثرةیری تايبةتی. وةبةرچاو دثن کة ذةنگة سةبارةت بن بة جث مؤ

ـ   بةجثماوانة واديارة لة نثوةذاست و کلکةی سـةدةی پثنجـةم   ؤری ـدا کؤمةصـثک م

خؤجثيي سازکراون و کةوتوونة ژثر باندؤری شثوازی بارگای مـريی. لـةم    تةختی

دةذؤن يان گوذميان بةستووة و پةالماريان داوة و جاری واية  ةمؤرانةدا شثر ديارن ک

کةلکيان لةو  پايةبةرزانی ميسری لة مثمفيس ٢بغورددانثک هةصکةندراون.گا لةگةص 

مؤرانة وةردةگرت کة بة خةتی هريؤگليفی ناويانی لةسةر هةصکةندرابوو. ئةم مؤرانة 

لةسةر قةوارةی شثوازی بارگـای مـريی دادةذثـژران. مـةزنانی ميسـری خشـص و       

  صيانةوة دةنووسا و بة خؤيانةوة هةصداوةسی.بة د گةواهثراتی يؤنانی

ــةردةمی     ــة سـ ــکةندراو زؤر بةرلـ ــتيلةی هةصـ ــةرچی مؤرئةنگوسـ ئةگـ

گرياوة، بةآلم لةم ذؤژگارة و لـة  وةر لثکةلکی  لة ذؤژاوای ئثران هةخامةنشييةکان

 لـة ذووی يآنـة   ثلکةييدا زياتری برةو ئةستاندووة و شوثنی ئةم مؤرة ه نثو خةصک

و  جةمشيد دؤزراوةکانی تةختیشوثنةوارة نةقيمةکان دةناسرثنةوة کة لةسةر  جثگا

هثندثک لةم ئةنگوستيالنة بة دابـی بارگـای مـريی،     شوثنةکانی تر خؤ دةنوثنن.
                                                            

1-F.M. Cross in D.N. Freedman and J.C. Greenfield (eds), New Directions in 

Biblical Archaeology (New York, 1969), pls 37-9. 
2-E.Stern, BASOR CCII (1971), 6-11. 



  کانزاگةری/  ۱۲۱۸
 

دميةنی ئاژةآلن يـان تثکةصـةيةکی سـةری ئـادةميزاد و بوونـةوةران و        تاقمثک بة

 ١سـث پةلکـةدا سـاز دةکـران.    گةآلصـةی  خسار و قةآلفةتی ئاژةآلنی پثشـوو لـة   ذو

دؤزراونـةوة، بـةآلم    و مثمفيس ون و لة قوبرؤسمؤرئةنگوستيلة زؤر بة دةگمةن ما

  وةدةرکةوتوون. دا نوئةوانی هةرة باشيان لة گةجنينةی جةحيو

***  

  

  

                                                            

1 -Woolley , Ur Excavations X, pl. 41. 



 
 

  
 نشي  خامه داين هه ي خانه زنامه گه ذه

 نش خامه هه

 پيش  چيش

 م  كه كوورووشي يه    منه  ئارياره

 كةم  ي يه مبووجييه كه      ئارشام 

  وره كوورووشي گه      ويشتاسپ
     ۵۵۹ -۵۲۹

  م  ي دووهه مبووجييه كه    گثئؤمات    م كه داريووشي يه
      ۵۲۲ -۴۸۶                             ۵۲۲                               ۵۲۲ -۵۲۹   

  م  كه شايارشاي يه خه
        ۴۸۶ -۴۶۵  

  درثژ)   ست م (ده كه ردةشثري يه ئه
               ۴۶۵ -۴۲۵  

  م   شايارشاي دووهه خه    سؤغديان     م داريووشي دووهه
      ۴۲۴ -۴۰۵                              ۴۲۴                              ۴۲۵ -۴۲۴    

    م (بريتيژ)   ردةشثري دووهه ئه          كوورووشي گچكه      ئارتؤستثس     
                 ۴۰۱                    ۴۰۵ -۳۵۹   

  ئارشام 

  م (كؤدؤمان)  هداريووشي سثه
  رشةك (ئارسثس)   ئه   ۳۳۱- ۳۳۶              

       ۳۳۸ -۳۳۶   

  م (ئؤخووس)  ردةشثري سثهه ئه
            ۳۵۹ -۳۳۸   



 
 



سةرچاو  وةکان

 
 

  
  



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۲۲
 

  



  ۱۲۲۳يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 

  



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۲۴
 



  ۱۲۲۵يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۲۶
 



  ۱۲۲۷يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۲۸
 



  ۱۲۲۹يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۳۰
 



  ۱۲۳۱يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۳۲
 



  ۱۲۳۳يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۳۴
 



  ۱۲۳۵يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۳۶
 



  ۱۲۳۷يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱۲  کان ۲۳۸
 



  ۱۲۳۹يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۱۲۴۰
 



  ۱۲۴۱ييةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۴۲
 



  ۱۲۴۳يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۴۴
 



  ۱۲۴۵يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۴۶
 



  ۱۲۴۷يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۴۸
 



  ۱۲۴۹يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۵۰
 



  ۱۲۵۱يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۵۲
 



  ۱۲۵۳يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۵۴
 



  ۱۲۵۵يةکان /  سةردةمیی هةخامةنشيي
 



سةرچاوةک/  ۱  کان ۲۵۶
 



 
 

  
  

  ليزگةی هةموو ناوةکان
  ۹۷۷ ،ئؤپثرت
  ۳۶۵ ،ئؤپساال
 ،۵۳۷ ،۵۳۲ ،۵۲۷، ۵۲۴ ،۵۲۰ ،ئؤپيس
۵۴۳، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۳۸، ۷۰۰  

  ۸۹۳ ،۲۱۲ ،۲۰۳ ،۱۵۲ ،۲۵ ،ئؤتانثس
  ۱۸۵ ،ئؤترووسک

  ۳۲۳ ،ئؤتيس
  ۶۵۷ ،۶۰۰ ،۴۱۳ ،ئؤخووس
  ۱۹۹ ،ئؤدثسا
  ۳۹۴ ،ئؤديسة

 ،۱۹۲ ،۱۹۱ ،۷۹ ،۵۳ ،۵۲ ،ئؤرؤئيتثس
۱۹۳  

  ۱۲۳ ، ئؤرؤزيووس
 ،۱۲۸ ،۱۲۶ ،۱۲۳ ،۱۲۱ ،۱۲۰ ،ئؤرؤنتثس

۲۹۳، ۲۹۴، ۳۱۵، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، 
۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۴، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، 
۷۶۳  
  ۳۶۰ ،باتؤئؤرؤنت

  ۵۴۳ ،ئؤرامووس
  ۱۰۳ ،ؤرتؤکؤربانتئ

  ۹۱۲ ،۱۲۷ ،ئؤردؤن
  ۵۱۷ ،ئؤرکسينثس

  ۵۰۷ ،۵۰۳ ،۵۰۲ ،ئؤريتا
  ۲۶۷ ،ئؤستانثس

  ۸۱۱ ،ئؤسثت
  ۱۰۲۲ ،بةگ ئؤصوغ

  ۴۷۴ ،۱۱۱ ،۴۱ ،ئؤکسووس
  ۱۲۴ ،ئؤکسيئؤيي
  ۴۷۵ ،ئؤکسياتثر

 ،۵۱۱ ،۵۰۰ ،۴۹۹ ،۴۹۸ ،ئؤکسيارتثس
۵۴۳، ۵۵۴، ۵۵۷  

  ۴۹۸ ،۴۹۷ ،ئؤکسيدراکا

  ۵۸۷ ،ئؤکسريهينکؤس
  ۱۰۰۹ ،ووسئؤگووست
  ۲۲۰ ،۲۰۶،ئؤلؤرؤس

  ۱۹۹ ،ئؤلبيا
  ۲۷ ،ئؤلسنثر

  ۲۴۵ ،ئؤلينتؤس
 ،۳۲۳ ،۱۷۱ ،۱۴۳ ،۱۰۰ ،۴۸ ،ئؤمستثد
۶۰۹، ۶۲۹، ۶۳۷، ۶۵۴، ۶۵۷، ۶۶۳، 
۶۶۵، ۶۶۶،۶۶۷، ۶۹۸  

  ۸۳ ،ئؤنسيکرتيووس
  ۱۰۳ ،ئؤوتيانةکان

  ۲۳۹ ،۲۳۶ ،ئؤيتا
  ۴۷۶ ،۴۷۴ ،ئائؤرنؤس

  ۴۲۵ ،یئائؤل
  ۴۴۹ ،ئابادان

  ۴۰ ،ئابارناهار
  ۱۸۵ ،ابدارئ

  ۳۲۰ ،۱۴۳ ،ئابرؤکؤماس
  ۴۰۰ ،ئابيدثنووس
  ۵۱۴ ،۴۹۹ ،۴۹۷ ،۴۹۲ ،ئابيسارثس

 ،۲۳۷ ،۲۲۸ ،۲۲۰ ،۲۱۹ ،۱۸۶ ،ئاپؤلؤ
۳۹۸، ۴۰۱، ۸۸۷  

 ،۵۰۹ ،۵۰۸ ،۵۰۷ ،۵۰۲ ،ئاپؤلؤفانثس
۵۱۱  

، ۱۳۸ ،۱۳۱ ،۱۳۰ ،۸۴ ،۷۱ ،ئاپادانا
۱۴۵، ۱۴۶ ،۷۵۶ ،۷۷۲ ،۷۹۲، ۹۶۶ ،
۹۹۲ ،۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، 
۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۸، 
۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۲، ۱۰۶۷، ۱۰۷۰، 
۱۰۷۱، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱ ،۱۰۸۸، ۱۰۹۰، 
۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹ ،۱۱۱۵، 
۱۱۳۰، ۱۱۵۴  
  ۱۰۸ ،ئاپاريتة
  ۳۴۴ ،۳۴۳ ،ئاپامث
  ۵۷۱ ،۵۶۲ ،ئاپريس
  ۲۳۳ ،۲۲۹ ،۲۱۷ ،ئاتؤس



  ليزگةی هةموو ناوةکان/  ۱۲۵۸
 

  ۲۲۸، ۱۹۴، ۶۵ ،۶۲ ،۲۲ ،ئاتؤسا
  ۳۵۴ ،ئاتارنثئووس

 ،۲۰۷ ،۲۰۶ ،۲۰۵ ، ۱۹۷ ،۵۸ ،۲۶ ،ئاتثن
۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۲۱، 
۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۳۲، 
۲۳۶، ۲۳۸، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۶، 
۲۴۸، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، 
۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۷، 
۲۷۰، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۹، 
۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، 
۲۹۶، ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۶، 
۳۱۸، ۳۲۰ ، ۳۲۴، ۳۲۸، ۳۳۰، ۳۳۱، 
۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، 
۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۴، ۳۴۶، ۳۴۸، ۳۵۰، 
۳۵۱، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸،۴۱۳ ،۴۱۴، 
۴۱۶، ۴۱۷، ۴۲۶ ،۴۲۹، ۴۴۵، ۴۴۶، 
۴۶۷، ۵۱۳ ، ۵۳۲، ۵۵۰، ۵۷۴، ۵۷۵، 
۵۹۷ ، ۵۹۸، ۵۹۹، ۷۷۰،۷۷۱ ،۷۸۱، 
۷۸۳، ۸۹۱، ۹۷۴، ۱۲۰۸  

 ،۲۲۶ ،۲۲۲ ،۲۱۳ ،۲۰۵ ،ئاتثنييةکان
۲۲۷، ۲۳۲، ۲۴۱، ۲۴۶، ۲۴۸، ۲۴۹، 
۲۵۹، ۲۶۱، ۲۷۵، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۱، 
۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۹۸، ۳۱۴، ۳۲۸، 
۳۳۳، ۴۲۸، ۷۵۳  

  ۵۳۸ ،۵۲۴ ،۴۸۳ ،ئاترؤپات
  ۵۵۶ ،۴۳۹ ،۴۳۵ ،۴۳۱ ،۴۲۷ ،ئاتکينسؤن
  ۶۹ ،ئاتنائووس
  ۱۲۹ ،ئاتووريا
  ۵۸۰ ،یئاتياواه

  ۵۷۵ ،ئاتياوراتا
  ۲۲۴ ،۲۱۱ ،ئاتيکا

  ۹۱۱ ،۹۰۸ ،احيقةرئ
  ۲۵۹، ۲۵۸ ،۲۴۲ ،ئامخةن

  ۱۰۸۷ ،ئاخناتؤن
  ۱۷۹ ،ئاخيلووس

  ۴۲۷ ،۳۵۹ ،ئادا

  ۶۹۹ ،۶۴۱ ،ئادامز
  ۲۷۳ ،ئادراميتيؤن

  ۹۳۲ ،۹۲۹ ،۹۱۴ ،نووئارابس
  ۵۰۲ ،ئارابيس
  ۳۹۲ ،ئاراتا
  ۶۶۰ ،۶۵۹ ،ئاراحة

 ،۱۰۷ ،۱۰۶ ،۹۹ ،۹۸ ،۵۲ ،ئاراخؤزيا
۳۷۲، ۳۷۷، ۳۸۷، ۴۶۹، ۵۰۰، ۵۰۷، 
۵۱۴، ۵۲۱، ۵۴۳، ۷۹۸، ۸۵۴، ۹۱۸، 
۹۲۶  
  ۹۱۲ ،ئاراد

  ۱۲۰ ،ئارارات
  ۱۲۱ ،۱۲۰ ،ئاراز

  ۱۲۱ ،۱۲۰ ،۴۱ ،ئاراس
  ۱۱۶ ،۱۱۴ ،۱۱۳ ،ئاراص

  ۱۰۷ ،۹۸ ،ئاراکؤتؤس
  ۱۲۰ ،ئاراکس

  ۹۲۶ ،۹۱۱ ،۵۸۶ ،۱۷۶ ،ئارامييةکان
  ۶۲۲ ،۱۶۱ ،۳۹ ،ئاربثال

  ۶۶۰ ،ئارپاکشثد
  ۲۲۹ ،ئارتؤباز
  ۷۸۱ ،۷۱۱ ،۲۴۱ ،ئارتابان

  ۷۱۱ ،۵۹ ،ئارتابانووس
  ۶۶۵ ،ئارتارمثوو
  ۲۱۵، ۹۲،ئارتازؤسترا

  ۲۹۳ ،ئارتاسووراس
  ۹۱، ۹۰ ،ئارتاسرياس

  ۷۱۱ ،۵۳۸ ،۲۷۰ ،ئارتافرثن
 ، ۲۰۶ ،۲۰۵ ،۲۰۳ ،۱۴۰ ،ئارتافرثنس

۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۴، 
۲۱۵، ۲۱۸  

  ۴۶۹ ،۴۶۸ ،۱۰۵،ئارتاکوانا
  ۵۸۰ ،ئارتامثس

  ۷۱۰ ،۷۰۹ ،ئارتاوارديا
  ۵۸۵ ،ئارتاوانت

  ۲۴۴ ،رتايکئا



 ۱۲۵۹سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

  ۱۵۲ ،ئارتثمبارثس
  ۲۴۲ ،۲۳۶ ،۲۳۴ ، ۲۳۳،ئارتثميسيؤن
  ۳۴۸ ،۲۴۱ ،۲۱ ،ئارتثميسيا
  ۷۰۸ ،۶۴ ،ئارتيستؤن

  ۲۵ ،ئاردوومانيش
  ۱۰۶۵ ،مووساسري - یئاردين

، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۷۶، ۹۳، ۱۲ئارريان، 
۴۲۲ ،۴۲۳، ۴۲۶، ۴۳۰ ،۴۳۹ ،۴۴۸ ،
۴۵۴ ،۴۵۶ ،۴۶۴ ،۴۷۲ ،۴۸۱ ،۴۸۷ ،
۴۹۸ ،۵۰۳ ،۵۲۰ ،۵۲۹ ،۵۳۰ ،۵۳۱ ،
۵۳۵ ،۵۴۹ ،۵۵۰ ،۵۵۱ ،۵۵۶ ،۵۵۷ ،
۶۰۴ ،۶۹۰ ،۱۱۸۳،  

  ۲۷۳ ،ئارساک
  ۱۵۲ ،ئارسامثس

  ۱۰۷ ،ئارشادا
  ۲۷۳ ،ئارشاک
 ،۵۷۶ ،۱۵۲ ،۹۰ ،۳۶ ،۳۵ ،۳۴ ،ئارشام
۵۷۷، ۵۷۸، ۵۸۴، ۵۹۴، ۵۹۵ ،۶۸۱ ،
۷۰۷، ۷۱۱، ۷۴۱، ۸۷۹ ،۸۸۰ ، ۹۱۱، 
۹۱۵، ۹۱۷، ۹۲۴، ۹۲۷، ۹۲۹  

  ۳۳۹ ، ۳۳۱،ئارکادييةکان
  ۴۱ ،ئارکسثس
 ،۳۳۲ ،۳۱۱ ،۲۵۶ ،۲۴۴ ،۲۱۰ ،ئارگؤس
۳۵۱، ۹۶۵  

  ۳۳۱ ،ئارگيوةکان
  ۱۲۱ ،ئارماويز
  ۱۲۰ ،۱۱۹ ،۹۸ ،ئارمينا

  ۶۵۹ئارمثنی 
  ۳۷ ،ئارووکوو
  ۲۴۲ ،ئاريابةگ

  ۸۸۶ ،۸۷۹ ،۳۶، ۳۵، ۳۴، ةمنةذئاريا
  ۱۹۹ ،ئاريارامنثس

  ۱۰۶ ،ئارياسپة
  ۴۷۳ ،ئارياسپيان

  ۵۰۲ ،۴۸۸ ،ئاريانا
  ۷۶۰ ،۵۸۲ ،۵۷۳ ،۵۶۹ ،ئارياند

  ۱۳۱ ،۵۳ ،ئارياندثس
 ،۳۰۴ ،۲۹۶ ،۲۹۲ ،۲۹۱ ،۲۹۰ ،ئاريايؤس

۳۰۵، ۳۰۷، ۳۱۴  
  ۱۷۶ ،۱۱۳ ،۱۰۳ ،ئاريةکان

  ۱۹۵ ،ئاريستؤفيليداس
 ،۴۹۷ ،۴۸۱ ،۴۳۹ ،ئاريستؤبوولووس

۵۰۴، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۲۹، ۵۳۳، ۵۵۱، 
۵۵۳، ۵۵۶، ۱۱۶۶  

  ۷۸۱ ، ۷۸،۲۲۴، ئاريستؤفانثس
  ۳۵۲ ،ئاريستازان

 ،۲۱۴ ،۲۰۹ ،۲۰۸ ،۲۰۷ ،ئاريستاگؤراس
۲۱۷، ۲۹۵  

  ۲۵۳ ،ئاريستيدثس
  ۱۲۱ ،بةرد ئارين

 ،۳۲۳ ،۳۱۹ ،۳۱۵ ،۲۸۳ ،ئاريووبةرزةن
۳۳۰، ۳۳۲، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۴۱، 
۳۴۶، ۳۵۵، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴  

  ۳۳۶ ،۱۲۳ ،ئاريووبةرزين
  ۳۴۷ ،ئازبثرن
  ۳۳۷ ،۳۳۵ ،۷۴ ،ئاسؤس

  ۹۹ ،ئاساگارتا
  ۱۵۹ ،۹۰ ،۲۵ ،ئاسپاتينثس

  ۷۱۱ ،۷۰۹ ،ئاسپاچنا
  ۲۸۰ ،ئاسپثندؤس
  ۶۶۶ ،ئاستاريس

  ۲۷۶،۲۷۹،ئاستيؤکووس
 ،۳۸۱ ،۸۷ ،۳۷ ،۳۲ ،۲۳ ،۱۳،ئاستياگ
۳۸۴، ۳۹۸، ۴۰۰، ۴۰۵،۴۰۹ ،۶۲۱  ، 
۶۲۲ ،۶۳۶  

 ،۴۹۸ ،۴۹۷ ،۴۹۳ ،۴۹۲ ،ئاسثسينثس
۴۹۹، ۵۵۴  

  ۴۶۰ ،ئاسثکينثس
  ۲۴۲ ،ئاسکيلووس

  ۵۷۹ ،ئاسوان
 ،۶۲۱ ،۱۳۰ ،۱۲۹ ،۱۰۱ ،۹۸ ،ئاسوورا
۸۴۹  



  ليزگةی هةموو ناوةکان/  ۱۲۶۰
 

  ۱۳۰ ،ئاسووراکان
 ،۱۰۴ ،۱۰۲ ،۵۵ ،۴۰ ،۳۴ ،۱۷ ،۳ ،ئاسيا
۱۳۰، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۶۹، ۱۷۲، 
۱۹۷،۱۹۹ ،۲۰۱،۲۱۰ ،۲۱۶، ۲۲۸، ۲۵۶، 
۲۷۷، ۲۷۸، ۲۹۴، ۲۹۶، ۳۰۰، ۳۰۱، 
۳۰۴، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، 
۳۳۹، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۵، ۳۷۶، ۴۱۷، 
۴۱۸، ۴۲۵،۴۲۷ ،۴۴۶، ۴۵۶، ۴۵۸، 
۵۰۹، ۵۱۹، ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۴، ۵۴۹ ، 
۵۵۳، ۵۵۹،۵۶۸ ،۵۹۹ ،۶۷۱  

  ۲۵ ،اتينثسپئاس
 ،۳۲۵ ،۲۹۲ ،۲۹۱ ،۲۷۵ ،۱۶۳ ،ئاسيايي
۳۵۲، ۵۲۷، ۵۶۹، ۵۹۴  
  ۹۱۹ ،۱۰۷ ،ئاشؤکا
 ،۱۲۳ ،۱۰۳ ،۹۸ ،۴۰ ،۳۷ ،۱۸ ،ئاشوور
۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۲،۱۵۱ ،
۱۷۴، ۱۸۱ ، ۳۶۶، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۶، 
۳۸۰، ۳۸۶، ۳۹۹،۴۰۷ ،۵۹۴، ۶۱۵، 
۶۲۱، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۶۷، ۶۷۶، ۷۰۲، 
۷۴۸، ۷۵۰، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۱۴، 
۹۲۱،۹۲۲ ،۱۰۶۷، ۱۰۷۹، ۱۰۸۷، ۱۰۹۳، 
۱۱۵۱، ۱۱۶۳، ۱۱۷۶، ۱۱۹۵، ۱۱۹۹  

 ،۳۹۹ ،۱۲۴ ،۳۷ ،۱۸ ،ئاشوور بانيپاص
۶۱۵، ۶۲۱، ۱۰۶۷، ۱۰۷۹، ۱۰۹۳، ۱۱۵۱، 
۱۱۷۶  
  ۱۰۸۷ ،۳۶۶ ،نةسريپاص ئاشوور
 ،۵۹۲ ،۴۰۹ ،۳۶۶ ،۳۶۴ ،۱۹۹ ،یئاشوور
۶۱۴، ۶۱۹، ۶۶۵، ۷۰۰، ۷۱۶، ۷۵۵، 
۷۶۴، ۷۷۷، ۹۰۶، ۹۰۸، ۹۱۴، ۹۲۷، 
۹۶۹، ۱۰۵۷، ۱۰۶۶، ۱۰۶۹، ۱۱۵۱، 
۱۱۷۲، ۱۱۷۵، ۱۲۱۰  

 ،۳۸۳ ،۱۳۰ ،۱۱۵ ،۷۵ ،ئاشوورييةکان
۳۸۴، ۴۰۷،۶۶۱،۸۹۷ ،۱۰۹۴،۱۲۰۲  
  ۵۰۶ ،۱۷۹ ،ئاشيل

  ۸۶ ،۷۸ ،۶۲ ،ئاشيلووس
  ۶۱۱ ،۶۰۹ ،۱۶۲ ،۲۷ ،ئاصتهامي

، ۷۸۸، ۷۷۲، ۶۸۴، ۶۷۵ ،۲۳۴ ئاصمان،
۹۲۰ ،۹۹۷  
  ۱۰۷۵ ،۱۰۶۱ ،ئافايا

  ۸۹۷ ،۸۵۴ ،۲۶۹ ،ئافرؤديت
  ۳۲۵ ،ئاکؤ

  ۵۹۸ ،۵۹۷ ،۳۲۰ ،۳۱۷ ،ئاکؤريس
  ۳۲۹ ،۳۲۵ ،ئاکث

  ۸۹۱ ،۳۴۶ ،۲۴۱ ،ئاکرؤپؤليس
  ۶۴۵ ،۶۴۱ ،۶۴۰ ،۶۳۶ ،۶۲۶ ،ئاگادث

 ،۳۰۲ ،۳۰۱ ،۳۰۰ ،۱۷۹،ئاگثسيالئؤس
۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، 
۳۱۱، ۳۱۹ ، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۳۱، ۳۳۷، 
۳۴۰ ،۵۹۸ ،۶۰۰  

  ۲۶۹ ،۲۶۸ ،ئاگديستيس
  ۲۷۶ ،شا ئاگيس

  ۲۲۰ ،ئاالباندا
  ۱۰۴ ،ئاالذوودييةکان

  ۶۰۵ ،ئاالرؤس
  ۴۰۰ ،ئاالشيا
  ۸۱۱ ،ئاالن

  ۶۳۶ ،کتسؤن ئالبثر
  ۱۲۱ ،تةپة ئالتني

  ۲۲۹ ،الويسايي یئالثئؤدا
  ۲۲۷ ،۲۲۳ ،۲۲۲ ،ئالکثمثئؤنيد
 ،۲۸۲ ،۲۸۰ ،۲۷۷ ،۲۷۶ ،ئالکيبيادثس

۲۸۴، ۲۸۶، ۲۹۰، ۳۰۰  
  ۱۱۶۹ ،۳۸ ،۲۳ ،ئالياتثس

  ۷۶۸ ،ئاليان
  ۲۷۴ ،۲۷۲ ،ئامؤرگ
  ۵۲۲ئامؤن، 
  ۱۰۸۷ ،ئامارنا

  ۵۲۴ ،۴۶۷ ،ئامازؤنةکان
 ،۳۱۷ ،۱۹۱ ،۱۸۹ ،۴۵ ،۴۴ ،ئاماسيس

۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۷، 
۵۷۰، ۵۷۱، ۵۹۴  

  ۱۳۲ ،ئامانووس



 ۱۲۶۱سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

  ۱۰۴ ،ئامةردةکان
  ۱۲۸ ،یئامثد

  ۸۹۳ ،۶۸۶ ،۲۸۴ ،۲۵۹ ،ئامثستريس
  ۱۲۰۱ ،ئامثنؤکلثس

  ۷۲۴ ،۷۲۳ ،ئاممامار
  ۴۶۶ ،ئامول

 ،۳۸۸ ،۱۱۲ ،۱۱۱ ،۴۲ ،۴۱ ،ئاموودةريا
۴۷۴، ۴۷۶، ۱۱۴۴  

  ۱۱۷ ،ئاموورگؤس
  ۸۱۲ ،۴۹ ،ئاميانووس

  ۳۸۱ ،ئاميتيس
  ۱۲۸ ،ئاميدا

  ۵۹۵ ،۵۷۸ ،۵۷۷ ،ئامريتائووس
  ۱۱۶ ،ئامريگيان
  ۱۱۷ ،ئامريگيون
  ۳۳۰ ،ئاميسؤس
  ۴۷۲ ،۴۶۷ ،۴۶۶ ،ئاميناپ

  ۶۰۴ ،۴۸۴ ،۴۸۳ ،۲۲۰ ،۲۰۲،ئامينتاس
 ،۲۶۳ ،۱۷۶ ،۱۵۵، ۱۳۳،۱۳۵ ،یؤلئانات

۱۱۶۹، ۱۱۷۳،۱۱۷۴ ، ۱۲۱۱، ۱۲۱۳  
  ۷۳۴ ،ئاناماسا
 ،۸۵۳ ،۸۳۱ ،۸۲۳ ،۲۶۷ ،۷۶ ،ئاناهيتا
۸۵۴، ۸۵۵، ۸۹۷، ۸۹۸  

 ،۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۵ ،۳۱۴ ،ئانتالکيداس
۳۳۰، ۵۹۷ ،۵۹۸  

  ۲۸۱ ،ئانتاندرؤس
، ۹۵۴، ۶۹۴، ۶۰۵، ۱۷۴ ،ئانتيؤخووس

۹۵۵  
 ،۵۲۶ ،۵۲۳ ،۴۶۰ ،۴۴۶ ،۴۱۸ ،ئانتيپاتثر

۵۲۷، ۵۳۴، ۵۴۱، ۵۴۲  
، ۱۲۵،۴۴۲ ،۹۴ ،ئانتيگؤنووس

۴۲۷،۴۶۹ ،۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۶، 
۵۴۷  

  ۸۵ ،ئانتيگووس
  ۵۸۱ ،ئانتيال

  ۴۳۲ ،ئاندثرئاس

  ۲۴۲، ۲۳۳، ۲۲۴ ،ئاندرؤس
  ۹۴۹ ،ئاندرؤمة

  ۳۹۲ ،ئانزان
 ،۳۹۲ ،۳۸۱ ،۱۲۴ ،۷۲ ،۳۶ ،۳۵ ،ئانشان
۳۹۳، ۳۹۷، ۴۵۲، ۶۲۲، ۶۴۶، ۱۱۸۷، 
۱۱۹۲  
  ۵۸۹ ،یئامهؤس
  ۵۹۲ ،ئاهيکار

  ۳۶۰ ،۲۹۸ ،۲۹۶ ،۱۵۱ ،۱۴۸ ،ئايؤليس
  ۲۵۴ ،ئايؤن

  ۴۸۴ ،خامن یئا
  ۳۶۰ ،۱۵۱ ،ئايدا

  ۱۱۸۴ ،ئايدةنة
  ۹۹۷ ،ئايدلثر

  ۱۰۳ ،ئايگالکان
، ۱۲۹،۱۳۰ ،۱۲۷ ،۱۲۶ ،۴۰ ،ئةبةرنةهةر

۱۴۴، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۶۱  
 ، ۹۹۷ ،۹۹۶ ،کووشيار یئةبوحلةسةن

۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۱۳، ۱۰۱۷  
  ۱۰۴۰ ،ةئةبيان

  ۱۲۹ ،یئةبرينار
  ۱۱۵۷ ،ئةراک

  ۸۹ ،ئةرةجان
  ۱۲۱ ،۱۲۰ ،ئةرةس

 ، ۵۹۹ ،۴۲۱ ،۴۱۴ ،۳۵۴ ،ئةرةستوو
۷۸۴، ۹۰۲  

 ،۲۵۹ ،۲۵۶ ، ۱۷۷، ۱۳۳، ۷۶،ئةردةشثر
۲۶۸، ۲۷۰،۲۷۱ ،۲۹۰، ۲۹۱، ۳۱۴، 
۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۲۲، ۳۲۶، ۳۲۹، 
۳۳۰، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۴۰، ۳۴۲ ، ۳۴۷، 
۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۵، ۳۷۰، 
۳۹۶، ۴۱۳، ۴۱۴ ،۴۱۸ ، ۴۶۵، ۴۸۶، 
۵۷۵، ۵۸۷، ۵۹۲، ۵۹۶، ۵۹۸، ۶۰۰، 
۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۵،۶۰۶ ،۶۱۳ ،۶۱۴ ،
۶۱۶  ،۶۴۴، ۶۵۶، ۶۵۷،۶۵۸ ،۶۶۶ ،
۶۷۴،۶۸۶ ،۶۹۴، ۶۹۸ ،۷۰۶ ،۷۱۲ ،
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۷۱۳ ،۷۵۴ ،۷۵۹ ،۸۵۴ ،۸۸۵ ،۸۹۴ ،
۸۹۵ ،۸۹۶ ،۸۹۸ ،۹۱۳ ، ۹۳۲،۹۷۵ ،
۹۷۶ ،۱۰۲۵ ،۱۰۶۰، ۱۰۷۰ ،۱۰۷۱ ،۱۰۹۱ ،
۱۰۹۶ ،۱۰۹۷ ،۱۰۹۸،۱۰۹۹ ،۱۱۰۰ ،
۱۱۳۱ ،۱۱۳۲ ،۱۲۱۱ ،  

 ،۲۷۱ ،۲۶۹ ،۷۶ ،دووهةم یئةردةشثر
۳۷۱، ۴۱۳، ۴۱۸، ۵۷۸، ۶۰۶، ۶۱۶، 
۶۵۷، ۶۵۸، ۶۹۴، ۶۹۸، ۷۵۹، ۸۵۴، 
۸۹۵، ۸۹۸، ۹۷۶، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۹۹  

 ،۳۴۲ ،۲۶۹ ،۱۷۷ ،سثهةم یئةردةشثر
۴۱۳، ۴۱۴، ۴۸۶، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، 
۶۰۵، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۹۴، 
۷۵۴، ۸۸۵، ۸۹۸، ۹۱۳، ۱۰۶۰، ۱۰۹۱  

 ،۲۶۸ ،۲۵۶ ،۱۷۷ ،يةکةم یئةردةشثر
۵۷۴، ۶۱۶، ۶۶۶، ۶۷۴، ۶۸۶، ۶۹۴، 
۷۰۶، ۷۱۲، ۷۱۳، ۸۹۴، ۸۹۶، ۹۷۵، 
۱۰۲۵، ۱۰۷۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، 
۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۲۱۱  

  ۴۵۲ ،ئةردةکان
  ۱۲۱ ،ئةرزةذؤم

  ۱۲۱ ،ئةرزةجنان
  ۹۲۵ ،تاش ئةرسةالن
 ،۳۵۸ ،۲۸۹ ، ۲۸۲،۲۸۴ ،۲۷۳ ،ئةرشةک
۳۵۹، ۴۱۴  

  ۱۰۷ ،۹۸ ،ئةرگةنداب
  ۲۶۵ ،یئةرگيل

 ،۱۱۹ ،۹۸ ،۵۱ ،۴۰ ،۳۱ ،ئةرمةنستان
۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۴۴، ۱۴۶، 
۱۵۴، ۱۷۶، ۲۶۳، ۲۹۳، ۳۱۴، ۳۴۴، 
۳۴۷، ۳۷۲، ۳۸۳، ۵۱۱، ۸۵۶، ۹۰۳، 
۹۱۴  

 ،۱۹۲ ،۱۲۰ ،۱۰۳ ،۵۱ ،ئةرمةنييةکان
۱۰۹۲، ۱۲۰۲  
  ۶۳۰ ،۵۸۴ ،ئةرميا
  ۲۳ ،هاکئةژدة

  ۱۲۵ ،ئةسةدئاباد

  زؤربةي الپةذةکان، ئةسکةندةر
  ۳۹۰ ،ئةسکةندةروون
، ۴۷۶، ۴۶۹،۴۷۴ ،۴۳۶ ،ئةسکةندةريية

۴۸۵ ، ۵۰۲، ۵۵۳  
  ۹۱۲ ،ئةشدوود
  ۶۳۵ ،۴۰۶ ،۳۹۰ ،ئةشعيا
  ۳۵۴ ،۲۷۳ ،ئةشک

  ۸۱۱ ،یتووران یئةفراسياب
  ۵۶۱ ،۵۵۹ ،۴۶ ،ئةفريقا
  ۲۶۸، ۲۶۷ ،ئةفزيان
  ۱۰۰۳ ،۹۹۹ ،داناسرشت یئةکبةر
 ،۶۲۶ ،۶۲۱ ،۶۰۹ ،۴۰۰ ،۱۳۷ ،ئةکةد
۶۳۴، ۶۳۸، ۶۴۱، ۶۴۵، ۶۵۵، 
۶۶۲،۶۶۵ ،۶۷۴، ۶۷۶، ۶۸۰، ۶۸۱، 
۶۸۲، ۶۸۳،۶۸۴ ،۶۸۸ ، ۶۹۰، ۶۹۶، 
۷۶۶،۷۸۳، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۸۶۰، 
۸۸۸، ۹۰۶، ۹۰۸، ۹۱۴، ۹۲۱، ۹۲۴، 
۹۲۹، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۷۷، ۹۹۱، ۱۰۶۸  

 ،۴۶۶ ،۳۲۲ ،۱۷۵ ، ۱۲۳،۱۷۴ ،ئةلبورز
۸۰۳، ۱۱۰۲  

  ۲۳۹، ۲۳۵ ،۲۳۴ ،۲۳۲ ،ةمپئةل
  ۲۳۲ ،ئةلةمپؤس
  ۵۹۰ ،۵۸۷ ،ئةحلةيبة
  ۵۸۷ ،ئةلفةزل
  ۵۷۲ ،ئةلکةعب
  ۱۲۱۶ ،ئةملينا
  ۱۱۰۳ ، ۱۲۵،۱۷۴ ،۱۲۳ ،ئةلوةند

  ۱۶۵ ،۱۲۴ ،ئةليمائؤيي
  ۲۶۸ ،۳۶ ،ئةمريکايي

  ۱۲۶ ،۴۰ ،ئةوبةرنةهر
  ۴۵۴ ،۴۵۱ ،۴۴۹ ،ئةهواز

 ،۸۳ ،۷۵ ،۶۳ ،۴۹ ،۳۴ ،ئةهوورامةزدا
۲۶۹، ۴۸۲، ۷۳۵، ۷۹۷، ۸۰۰، ۸۰۱، 
۸۰۶، ۸۲۴، ۸۲۷، ۸۳۱، ۸۳۳، ۸۳۴، 
۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، 
۸۵۷، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۷۲، ۸۷۳، 
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۸۷۴، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۴، 
۸۸۵، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۹۰، ۸۹۴، ۸۹۵، 
۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۱، ۹۰۲ ، ۹۸۵، 
۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۶، ۱۰۴۶، ۱۰۵۰، 
۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۷۷، ۱۱۵۰، ۱۱۵۵، 
۱۲۱۱  

  ۲۱۳ ،۱۹۶ ،ئةياکثس
  ۱۰۲ ،ئثئؤلييةکان

 ،۶۶۳ ،۶۵۴ ،۶۳۱ ،۶۲۱ ،۶۱۰ ،یئثبثرنار
۶۶۷، ۶۷۳  

 ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳۳۱ ،ئثپامثنؤنداس
۳۴۴، ۳۴۵  

  ۵۲۶ ،ئثپريووس
 ،۲۵۷ ،۲۴۱ ،۲۲۴ ،۲۲۱ ،۱۹۴ ،ئثجينا
۲۶۱، ۱۰۶۱، ۱۰۷۵  
  ۵۸۷ ،۵۸۱ ،ئثدفوو

زؤربةي  ن، ئثراين، ئثرانييةکان؛ئثرا
  الپةذةکان

  ۱۲۱ ،رةوانئث
، ۲۱۰، ۲۰۷ ،۱۶۷ ،۱۵۲ ،۵۸ ،ئثرثتريا
۲۱۱ ،۲۱۶ ،۲۱۷ ،۲۲۳، ۲۲۶، ۲۴۵ ،
۲۶۱، ۲۹۶  

  ۱۱۸۴ ،ئثردمان
  ۹۰۹ ،ئثرميا

  ۴۴۷ ،ئثرجييووس
 ،۶۴۴ ،۶۴۱ ،۶۳۳ ،۶۲۹ ،۶۲۳ ،ئثزاگيال
۶۴۵، ۶۴۸، ۶۵۱، ۶۶۲، ۶۶۷، ۶۶۸  
  ۶۴۶ ،۳۹۷ ،ئثزيدا

  ۹۱۲ ،گةبر - ئثزيوون
، ۱۹۴،۱۹۷ ،۱۹۱ ،۱۴۸ ،۱۳۷ ،۵۹ ،ئثژة

۲۰۴، ۲۱۷، ۲۲۳، ۲۷۸، ۳۱۱، ۳۳۴، 
۳۳۹، ۴۱۳، ۴۳۰، ۵۴۵، ۵۴۷، 
۷۴۶،۷۵۲ ،۷۶۲، ۱۲۰۳  

 ،۱۱۶۳ ،۹۱۱، ۹۰۸، ۶۶۳،ئثسارحادؤن
۱۲۱۰  

  ۴۵۸ ،۳۹۷ ،ئثساگيال

 ،۶۳۷ ،۳۸۰ ،۸۱ ،۸۰ ،۷۹ ،ئثستةر
۹۱۶،۹۲۳ ،۹۲۵، ۱۱۷۳  

  ۷۸ ،۶۲ ،ئثسخيلووس
  ۱۳۸ ،ئثسکيت

 ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۱۷ ،۹۸، ۵۸،ئثسکيتةکان
۸۱۲، ۱۰۹۲  

  ۵۹۷ ،ئثضاگؤراس
  ۶۷۴ ،ئثضثتس
  ۱۰۸۶ ،هةريسؤن ئثضثلني

  ۲۹۲ ،ئثفؤرؤس
 ،۲۹۹ ،۲۸۲ ،۲۱۱ ،۲۱۰ ،۱۵۰،ئثفثسؤس

۳۱۸، ۳۴۶، ۳۵۹، ۳۶۰،۴۰۸ ،۴۲۵  
  ۲۵۷ ،۲۳۸ ،ئثفيالتثس
 ،۵۶۶ ،۵۶۱ ،۸۲ ،۴۵ ،۳۳ ،ئثلثفانتني

۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۸۰، ۵۸۲، 
۵۸۳، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، 
۵۹۵، ۹۱۰، ۹۱۲، ۹۳۰  

 ،۴۶۹ ،۴۶۷ ،۴۶۴ ،۴۵۵ ،۴۳۱ ،ئثنگثصس
۴۷۶،۵۰۴ ،۵۱۷، ۵۳۴  

  ۲۱۸ ،ئثورؤس
 ،۳۱۹ ،۳۱۶ ،۳۱۴ ،۱۵۲،ئوتؤفرادات

۳۲۲ ،۳۲۳، ۳۳۵، ۳۳۷، ۳۴۱، ۳۴۶، 
۳۴۷، ۴۶۷، ۴۸۳  
 ،۱۱۷ ،۶۰ ،۵۵ ،۱۹ ،۱۷ ،۳ ،ئورووپا
۱۳۷، ۱۹۷، ۱۹۸، ۲۰۱، ۲۱۶، 
۲۱۷،۲۲۱ ،۳۶۰، ۳۶۵، ۴۱۸، ۴۲۴، 
۴۲۸، ۴۲۹، ۴۴۴ ، ۴۸۲، ۵۲۳، ۵۳۸، 
۵۴۱، ۶۷۱،۸۱۰ ، ۸۳۵  

 ،۳۱۷ ،۳۱۶ ،۳۱۳ ،۲۸۸ ،ئووئاگؤراس
۳۲۱، ۳۵۰  

  ۹۲ ،چايا ئووادايي
  ۲۲۶ ،۲۲۴ ،۲۰۷ ،ئووبؤيا
  ۱۲۴ ،ئووجة

  ۷۳۴ ،ئووداراکا
  ۵۴۳، ۵۱۴ ،۱۷۷ ،ئوودمثووس
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 ،۵۶۵ ،۵۶۲، ۵۹، ۴۴،ئوودجاهؤرثسن
۵۶۸،۵۷۲ ،۵۹۴  
 ،۶۴۳ ،۶۲۷ ،۶۱۷ ،۳۹۷ ،۱۴۲ ،ئوور

۶۴۵، ۶۷۱، ۶۷۳، ۶۸۰، ۶۸۸، ۶۹۲، 
۶۹۶، ۹۰۷، ۹۱۵، ۹۴۶، ۱۲۰۶، ۱۲۱۱، 
۱۲۱۴  

 ،۱۱۷۸ ،۱۱۶۸ ،۶۳۰ ،۱۲۰ ،ئوورارتوو
۱۱۹۵، ۱۱۹۹ ،۱۲۰۰  

  ۱۲۰۹ ،۱۰۷۶ ،۱۷۴ ،ئوورارتووةکان
 ،۱۴۷ ،۸۰ ،۷۹ ،۷۳ ،۶ ،ئوورشةليم

۳۹۰، ۳۹۶،  ۶۴۴ ،۹۰۷  
 ،۳۹۷ ،۳۹۵ ،۱۶۳ ،۱۴۲ ،۴۳ ،ئوورووک

۶۱۷، ۶۲۷، ۶۳۱، ۶۴۲، ۶۴۵، ۶۵۴، 
۶۵۵، ۶۵۹، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۸۰، 
۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۹، ۹۰۸  

  ۲۹۶ ،ئووريستنثس
، ۵۰۴، ۴۵۳، ۱۱۰، ۹۶ئوورثل ستاين، 

۱۱۷۰  
  ۲۷۷ ، ۲۵۷،ئوورميثدؤن
  ۴۰۰ ،۳۸۳ ،ئووزثبيووس

  ۷۲۳ ،ئووشايا
  ۷۲۵ ،ئووشتانا
  ۶۶۲ ،یئووشتان
  ۱۲۰۳ ،ئووشک

  ۹۸ ،یئووضارارزم
  ۱۲۴ ،ئووضجا
  ۵۲۱ ،ئووکائث
  ۴۵۱ ،۴۵۰ ،۱۶۵ ،۱۶۴ ،یئووکس

  ۳۸۱ ،۱۲۱ ،۱۰۳ ،ئووکسني
  ۷۴۷ ،۴۰۰ ،ئووگاريت
  ۶۳۱ ،۶۲۳ ،۳۹ ،ئووگباروو

  ۶۵۶ ،حةنة ئوومان
  ۷۲۱ ،ئوومايا

  ۷۲۶ ،ئوومپوورانووش
 ،۵۲۵ ،۳۵۵ ،۹۷ ،۹۴ ،۸۵،ئوومثنثس

۵۲۶، ۵۳۵، ۵۴۰، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴  

  ۶۷۴ ،ئوونگناد
  ۲۹۸ ،ئيئؤراگؤس
  ۵۴۷ ،۵۴۰ ،۴۴۲ ،ئيپسووس

  ۱۲۰۴ ،۱۹۵ ،۱۹۴، ۵۸،۱۰۶ ،ئيتاليا
  ۶۰۳ ،۵۶۱ ،۱۳۱ ،یئيتيؤپ

  ۱۴۵ ،۱۳۱ ،۱۱۶ ،۹۹ ،يةکان ئيتيؤپيايي
  ۱۷۰ ،۱۴۱ ،ئيحتشام

  ۲۸۱ ،ئيدا
  ۹۲۲ ،پثغةمبةر ئيدريس

  ۳۴۹ ،ئيدريووس
  ۸۱۱ ،ئريؤن

  ۷۴۱ ،۷۰۸ ،ئريتاشدوونا
  ۷۲۷ ،۷۲۶ ،۷۲۵ ،۷۲۴ ،۷۲۰ ،ئريتووپيا
  ۷۴۱ ،ئريداباما

  ۷۱۱ ،ئريداپريزانا
  ۷۱۲ ،ئريداتاکما
  ۷۱۲ ،ئريداشوورا

 ،۷۲۰ ،۷۱۶ ،۷۱۵ ،۷۱۴ ،۷۱۳ ،ئريشثنا
۷۲۶، ۷۲۸  
  ۱۷۱ ،ئريلةند
  ۱۲۹ ،ئيزاال
  ۸۹ ،ئيزة

  ۱۲۵ ،۱۰۴ ،ئيزيدؤرووس
  ۳۵۴ ،ئيسؤس

  ۳۵۷ ،۳۵۱ ،۳۴۵ ،۲۹۴ ،ئيسؤکراتثس
 ،۱۸۲ ،۱۷۹ ،۵۹ ،۳۱ ،۲۲ ،۴ ،ئيسپارت
۱۹۶، ۲۰۵، ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۲۲، ۲۲۵، 
۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۴۰، 
۲۴۲، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۵۱، ۲۵۴، ۲۵۷، 
۲۶۰، ۲۶۳، ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۶، ۲۷۸، 
۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۹، 
۲۹۰، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۰۵، 
۳۰۶، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۷، 
۳۱۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲،  ۳۳۳ ،۳۳۴، 
۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۴، ۳۵۱، 
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۳۵۹، ۴۱۳، ۴۱۶، ۴۲۸، ۴۴۶، ۴۶۰، 
۴۶۷، ۵۹۶، ۵۹۸، ۷۵۲، ۷۶۱  
  ۱۲۱ ،ئيسپري

  ۱۶۷ ،ئيستالني
  ۷۵۹، ۶۷۲ ،۶۹ ،ئيستانبووص

  ۹۹۸، ۴۵۳ ،۴۵۲ ،۸۴ ،ئيستةخر
  ۱۲۰۶ ،۹۱۲ ،۳۹۶ ،۲۶۹ ،ئيسرائيل
، ۴۵۶،۱۰۲۱ ،۱۷۴ ،۱۶۴ ،۸۵ ،ئيسفةهان
۱۰۳۳، ۱۱۷۹  
  ۳۷۲ ،ئيسکيتيا
 ،۴۴۰ ،۴۳۷ ،۴۳۰ ،۴۲۸ ،۷۳ ،ئيسووس

۴۴۱، ۴۶۹، ۴۸۷، ۵۵۳، ۶۰۲، ۶۰۳، 
۶۰۴  
  ۷۲۰ ،مانکا یئيشت

  ۱۳۹ ،ئيشکوودرا
  ۶۴۰ئيشنوونا، 
  ۳۵۴ ،۸۲ ،۵۶ ،۳۲ ،ئيفالتوون

 ،۳۲۸ ،۳۲۷ ،۳۲۵ ،۳۲۴ ،ئيفيکراتثس
۵۹۸  

  ۲۸۸ ،ئيگؤسپؤتاموا
  ۶۹۰ ،۱۳۷ ،ئيلثرز

  ۴۹۵ ،ئيليمئؤتيس
  ۳۱۸ ، ۲۰۳،ئيمربؤس
  ۵۷۵، ۵۷۴،  ۲۶۰ ،۲۵۹ ، ۲۵۷،ئينارؤس

  ۷۹ ،۲۵ ،ئينتافرثنس
 ،۲۶۲، ۲۲۳،۲۳۳ ،۲۱۳ ، ۵۳،یئييؤن

۱۰۵۵، ۱۰۶۹، ۱۰۸۳، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹  
 ،۱۸۱ ،۱۳۵ ،۱۰۲ ،۹۸ ،۵۸ ،ئييؤنييةکان

۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۷، ۲۰۰، ۲۱۱، 
۲۲۶، ۲۹۵، ۲۹۹، ۸۹۳، ۱۰۶۹، ۱۱۰۰، 
۱۲۰۲  

  
  ۱۶۶ ،بؤبثک
  ۴۶۲ ،۴۶۰ ،بؤرزا

 ،۶۶۰ ،۶۵۹ ،۶۵۶ ،۶۴۲ ،۶۰۶ ،بؤرسيپا
۶۶۹  

 ،۳۱۸ ،۲۶۱ ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۳۸ ،بؤسفؤر
۳۵۸  
 ،۴۶۲ ،۴۵۱ ،۴۴۶ ،۴۲۷ ،۹ ،وؤرس بؤس

۴۶۹، ۵۲۰، ۵۲۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۵۶، 
۵۵۷  
  ۲۵۴ ،بؤگثس
  ۵۰۲ ،۵۰۱ ،بؤالن
  ۶۶۱ ،۶۶۰ ،بؤهل

 ،۳۲۶ ،۳۱۱ ،  ۲۴۷ ،۲۴۶ ،۲۴۱،بؤيؤتيا
۳۳۱، ۳۳۷، ۳۳۸  
  ۷۱۳ ،بائووکا

  ۶۲۱ ،بابؤورووش
  ۹۸ ،بابةئريووش

 ،۳۲ ،۳۱ ،۲۱ ،۱۹ ،۱۸ ،۷ ،۵ ،۴ ،بابل
۳۳، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۳، ۴۴، ۵۰، ۵۳، 
۵۷، ۶۰،۷۱ ،۸۴، ۸۵، ۸۸، ۹۸، 
۱۰۳،۱۲۴ ،۱۲۵، ۱۲۶ ، ۱۲۷، ۱۲۹، 
۱۳۰،۱۳۲ ،۱۳۶، ۱۴۳، ۱۴۶،۱۴۸ ،۱۴۹، 
۱۶۱، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷ ، 
۱۸۳، ۱۸۷، ۲۲۹، ۲۶۹، ۲۹۱،۳۶۲ ،
۳۶۴،۳۶۹ ،۳۷۲، ۳۷۴، ۳۷۶، ۳۷۸، 
۳۸۳، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، 
۳۹۱، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، 
۴۰۰، ۴۰۳، ۴۲۹، ۴۳۸، ۴۴۳، ۴۴۵، 
۴۵۸، ۴۶۲،۴۶۳ ،۴۶۶، ۵۰۹، ۵۱۹، 
۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، 
۵۳۵، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۵، ۵۴۶، 
۵۵۵،۵۷۱ ،۵۸۵ ،۵۹۱ ،۶۰۵، ۶۰۶، 
۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، 
۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۹، ۶۲۰، 
۶۲۱، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۷، ۶۲۸، 
۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۶، 
۶۳۸، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۵، 
۶۴۶، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، 
۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، 
۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، 
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۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، 
۶۷۶، ۶۷۷، ۶۸۰، ۶۸۲، ۶۸۴، 
۶۸۶،۶۸۸ ،۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۴، 
۶۹۵،۶۹۶ ،۶۹۷،۶۹۹ ،۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، 
۷۱۱،۷۱۴  ،۷۴۷ ،۷۴۸ ،۷۴۹،۷۵۱ ،
۷۵۳، ۷۵۵،۷۵۷ ،۷۶۱، ۷۶۴،۷۶۵ ،
۷۶۷ ،۷۷۰ ،۷۷۲ ،۷۷۳ ،۷۷۴ ،۷۷۵ ،
۷۷۶ ، ۷۸۱،۷۸۳ ،۷۸۶، ۷۸۷،۷۸۹ ،
۷۹۰، ۷۹۲، ۷۹۳ ، ۷۹۵،۸۴۲ ، ۸۵۴، 
۸۷۲، ۸۷۹، ۸۹۱، ۹۰۸، ۹۱۱، ۹۱۳، 
۹۱۴، ۹۱۵،۹۱۶ ،۹۱۷ ،۹۲۲،۹۲۴ ،۹۴۲ ،
۹۵۵،۹۵۷ ،۹۵۸ ،۹۶۱ ،۹۶۹ ،
۹۷۰،۹۷۷ ،۹۷۹ ،۹۸۰ ،۹۸۱ ،۹۸۲ ،
۹۸۵ ،۹۸۹ ،۹۹۲ ،۹۹۳ ،۹۹۶ ،
۱۰۰۹،۱۰۱۴ ،۱۰۱۹ ،۱۰۴۱ ،۱۰۵۰ ،
۱۰۶۶،۱۰۶۹ ، ۱۰۷۳،۱۰۷۵ ،۱۰۸۶ ،
۱۱۳۰ ،۱۱۴۷ ،۱۱۵۲ ،۱۱۸۸، ۱۲۰۱  

  ۶۰۶ ،بابلؤنيکا
 ،۱۳۳ ،۱۳۰ ،۱۲۸ ،۴۱ ،۳۵ ،بابلييةکان

۱۷۶، ۱۹۵، ۳۸۹، ۴۰۷، ۵۸۶، ۵۹۰، 
۶۲۳، ۶۴۳، ۷۰۲، ۷۴۵، ۷۴۸، 
۷۵۳،۷۸۳ ،۸۹۴، ۹۱۴، ۹۲۶،۹۳۷ ،
۱۰۰۵ ، ۱۰۶۹، ۱۰۹۵، ۱۲۰۲  

  ۷۲۵ ،باتوورماکشا
  ۹۸ ،۴۰ ،باختةر

  ۷۱۷ ،۷۱۳ ،باراتکاما
  ۲۶۸ ،سباراکث

  ۱۴۶ ،باربارؤ
  ۳۴۳ ،بارسني

  ۹۲۱ ،بارکؤسيبا
  ۱۱۹۶ ،۳۶۳ ،بارنثت

  ۵۳۸ ،بارياکثس
  ۱۲۳باريکانوو، 

  ۷۲۴ ،باساکا
  ۱۷۰ ،باصکان

  ۷۶۶ ،باقرزادة

  ۷۱۱ ،باکابادووش
  ۷۱۰ ،باکابانا
  ۷۳۴ ،باکاپارنا
  ۷۰۸ ،باکاتانا
  ۷۱۸ ،باکاويش
 ،۴۶۴ ،۳۸۷ ،۳۷۲ ،۱۱۱ ،۹۸ ،باکتةريا
۴۶۸، ۴۸۵، ۴۸۷، ۴۹۱، ۵۰۹، ۵۱۵، 
۵۲۱، ۵۲۲، ۵۵۴، ۵۵۷، ۷۹۸، ۸۵۸، 
۱۲۰۵  

  ۴۱ ،باکتةريانا
  ۷۱۶ ،باکوورادا
  ۵۱۶ ،باکيس

  ۱۹۳ ،باگايؤس
  ۵۵۶ ،باگنال

  ۵۳۱ ،بالسدؤن
  ۳۹۱بانياس، 
  ۹۴۲ ،بةحرةين

  ۷۳ ،بةختوننةسر
  ۹۲ ،۸۹ ،بةدرةکاتاش

  ۶۳۶ ،۴۲۸ ،۲۳۲ ،بةربةر
  ۴۵۶ ،۴۱۷ ،۴۱۴،بةربةرةکان

  ۱۰۴۰ ،بةرةز
، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۴، ۴۳، ۲۵ ،بةرديا
۵۱ ،۵۲ ،۶۶ ،۹۷ ،۱۹۲ ،۳۷۰ ،۳۷۲ ،

۵۶۸ ،۵۶۹ ،۶۵۳ ،۶۵۹ ،۷۸۱ ،۸۸۰ ،
۹۷۷ ،۱۰۸۷  

  ۴۶۴ ،بةرزانثت
  ۹۱۲ ،بةرشةبة
  ۵۷۵ ،۳۴۱ ،۲۵۹ ،۱۹۱ ،۱۰۳ ،بةريقة
  ۱۴۶ ،بةسرة

  ۸۸۳بةغداد (بةغةداد)،
  ۵۵۷ ،۵۵۴ ،۴۸۶ ،۴۷۴ ،بةگرام
 ،۹۸ ،۷۹ ،۵۲ ،۴۹ ،۴۱ ،۴۰ ،بةخل

۱۰۳،۱۰۶ ،۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۳۴،۱۵۱ ،
۱۵۵، ۱۶۲، ۱۶۷، ۱۸۳،۲۹۳ ،۳۷۲، 
۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۸۵، ۳۸۷، ۴۴۰، 
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۴۶۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۸۱، ۴۸۵، ۴۸۸، 
۴۹۰، ۵۲۲، ۵۵۴، ۵۵۷، ۷۱۶، ۷۹۸، 
۸۵۸، ۸۵۹ ،۱۰۶۹  
  ۱۰۰۴ ،یبةمبةئ

  ۱۱۰۲ ،۵۰۷ ،۱۱۰ ،بةمپوور
  ۴۹۵ ،۴۹۳ ،بثئاس

  ۶۲۸، ۶۰۵، ۲۸۷، ۲۶۹،بثرؤسووس
 ، ۵۱۴، ۴۹۶ ،۴۸۸ ،۴۸۴ ،۴۵۷ ،بثرضث
۵۱۷، ۵۲۲  
  ۱۰۶ ،بثست

 ،۳۳، ۲۴،۲۵ ،۱۸ ،۷،۱۴ ،بثستوون
۳۴،۳۵ ،۳۶ ،۴۵ ،۴۶، ۴۹، ۵۲، ۵۳، 
۵۵،۷۵ ،۸۱، ۸۸،۹۷ ،۱۰۷،۱۰۸ ،۱۱۵، 
۱۲۲، ۱۲۹،۱۳۵ ،۱۴۰، ۱۶۴، 
۱۷۸،۳۶۸ ،۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۵، ۴۱۱، 
۶۰۹،۶۲۱ ،۶۳۰، ۶۵۵،۶۵۶ ،۶۵۸، 
۶۵۹،۶۶۱ ،۷۱۰، ۷۱۱، ۷۲۳ ،۸۸۰ ،
۸۸۱، ۸۸۸، ۸۹۰، ۹۱۱، ۹۲۳ ، ۹۲۴، 
۹۲۷،۹۲۸ ،۹۷۷ ،۹۸۳، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، 
۱۱۳۵، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، 
۱۱۵۴، ۱۱۷۷  
  ۷۵۰ ،۵۵۶ ،۵۵۵ ،۵۵۳ ،۵۵۲ ،۴۸ ،بثلؤخ
  ۵۰۲ ،بثال

  ۱۴۳ ،بثلثسيس
  ۳۹۴ ،بثلشةسسةر
  ۹۰۱ ،۸۱۳ ،۷۸ ،۷۷ ،بثنضثنيست

  ۹۹۵ ،یبثنفا
  ۴۵۲، ۸۹ ،بثهبةهان

  ۴۶۹ ،برؤنت
  ۲۱۹ ،۱۸۶ ،برانکيادة

  ۸۲۹ ،۷۹۸ ،ودپووردا برامي
  ۱۱۵۷ ،۱۱۰۳ ،۱۰۸۲ ،برووجثرد
  ۵۵۶ ،بروونت
، ۶۵۶، ۳۷۰، ۳۶۲، ۲۳۰، ۹ ،بريتانيا
۶۷۳ ،۱۱۸۰ ،۱۲۱۳ ،۱۲۹۰   

  ۶۴۱ ،برينکمةن

  ۱۱۲ ،بوخارا
  ۳۷۷ ،۸۵ ،بورازجان

  ۱۲۰۲، ۱۳۸ ،بولغارستان
  ۵۷۲ ،۳۵۳ ،۳۵۲ ،۵۸ ،بووباستيس
  ۵۷۲ ،بووزيريس

  ۸۹۴ ،۱۰۷ ،۱۰۶ ،بووست
  ۴۹۲ ،بووسفالووس

  ۳۷۷ ،وشثهربو
  ۴۲۱ ،۱۳۵ ،بوونيان
  ۱۸۷ ،بياس

  ۳۹۱ ،بيبلووس
 ،۹۹۵ ،۹۸۶ ،۹۸۴ ،۹۸۳ ،یبريوون
۹۹۷،۹۹۸ ،۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۳، 
۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۱۰، ۱۰۱۵، 
۱۰۱۸، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۶، ۱۰۲۸، 
۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۶، 
۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۶  

 ،۲۸۲ ،۲۵۵ ،۲۵۳ ،۲۱۱ ،۲۰۳ ،بيزانتيؤن
۲۸۹،۳۱۳ ، ۳۳۷، ۳۴۴،۳۵۷ ،۳۵۸  
  ۸۹۴ ،۸۵۳ ،۳۸۶ ،۵ ،بيضار

 ،۵۹۷ ،۵۵۲ ،۵۳۱ ،۱۷۶ ،۱۶۲ ،بيکثرمةن
۶۰۸، ۶۳۱، ۹۹۵، ۹۹۶  

  
  ۲۳ ،پؤبثل
  ۲۴۵ ،پؤتديا
  ۱۱۵۴ ،۱۱۵۳ ،۶۸۸ ،۶۰۵ ،۷ ،پؤرادا

 ،۴۹۹ ،۴۹۶ ،۴۹۳ ،۴۹۲ ،۴۹۰ ،پؤرووس
۵۰۱، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۴۳  
  ۵۹۵ ،۵۸۸ ،۵۶۵ ،پؤزنثر
  ۲۳۳ ،پؤگؤن
  ۱۰۳۶ ،۷۶۶ ،وکسپؤلو

 ،۵۹۹ ،۴۰۹ ،۳۴۷ ،۵۴ ،پؤليانووس
۷۸۴، ۷۸۵، ۷۹۴  

  ۴۴۸ ،۴۳۱ ،۱۷۴ ،۱۱۴ ،پؤليبيووس
  ۵۴۲ ،پؤليپثرکؤن

  ۱۱۲ ،پؤليتيمثتووس



  ليزگةی هةموو ناوةکان/  ۱۲۶۸
 

 ،۱۹۴ ،۱۹۲ ،۱۹۱ ،۱۸۹ ،پؤليکراتثس
۱۹۶، ۱۹۷، ۵۵۹، ۷۵۲  

  ۱۴۴ ،پؤنتووس
  ۱۵۵ ،پؤنتيک
  ۱۶۷ ،۱۳۹ ،پائؤنيان
  ۴۹۰ ،پائووراضا

 ،۲۵۳ ،۲۴۹ ،۲۴۸ ،۲۴۷ ،پائووزانياس
۲۵۵، ۲۹۶  
 ،۵۵۱ ،۵۰۴ ،۵۰۲ ،۵۰۱ ،۵۰۰ ،پاتاال
۵۵۴، ۵۵۵  

  ۱۱۱ ،۱۰۷ ،پارؤپاميسؤس
  ۱۰۷پارؤپانيسؤس، 

  ۵۱۵ ،۵۰۰ ،۴۹۰ ،۴۸۶ ،پارؤپاميساد
  ۲۲۴ ،۲۰۷ ،پارؤس

  ۵۱۷ ،پارائثتاسثن
  ۳۱۰ ،پاراپيتا

 ،۱۰۴ ،۹۸ ،۶۶ ، ۵۲ ،۵۱ ،۴۹ ،پارت
۱۱۳، ۲۴۴، ۳۷۲، ۳۸۴، ۳۸۵، ۴۱۲، 
۴۶۶، ۴۶۷، ۴۷۲، ۴۸۳، ۵۰۰، ۵۲۱، 
۹۱۹، ۹۳۲  

  ۱۶۴ ،۱۲۳ ،۱۰۴ ،پارةتاکثن
 ،۷۱۲ ،۷۰۲ ،۱۴۱ ،۱۱۳ ،۱۰۳ ،پارتةکان
۷۶۶، ۹۹۵، ۱۲۰۲  
 ،۴۹ ،۴۱ ،۳۶ ،۳۵ ،۱۹ ،۱۳ ،۳ ،پارس
۵۰، ۶۲، ۶۵، ۸۱، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۸، 
۹۰،۹۱ ،۹۲ ، ۹۳، ۹۵، ۹۶، ۹۸، ۹۹، 
۱۰۰، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۰،۱۲۵ ،۱۴۹، ۱۶۴، 
۱۶۵، ۱۷۲، ۱۷۳، ۳۷۲، ۳۷۷، ۳۸۴، 
۳۸۶، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۱، ۴۵۲، ۴۵۴، 
۵۱۳، ۵۱۷، ۵۳۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، 
۵۴۸، ۵۵۴، ۵۶۹، ۵۸۰، ۶۰۸، ۶۰۹، 
۶۱۶، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۳۷، ۷۸۲،۸۲۶ ،
۸۴۵ ،۸۵۵، ۸۸۱، ۹۶۸، ۱۰۸۸، ۱۰۹۳، 
۱۱۰۱، ۱۱۸۴  
  ۱۰۴ ،پارساوا

 ،۹۸، ۸۸،۹۲ ، ۸۵، ۴۸ ،۳۵ ،پارسة
۴۴۶، ۱۰۴۸، ۱۰۵۵  

 ،۱۲۲ ،۹۸ ،۸۸ ،۵۰ ،۴۷ ،۲۳ ،پارسةکان
۱۳۰، ۱۵۸، ۳۸۱، ۵۸۹، ۶۲۱، ۶۳۶، 
۶۳۷،۹۰۱ ،۹۳۲ ، ۱۰۶۳ ،۱۱۹۱  
  ۸۸ ،۱۳ ،اوپارسو
  ۳۸۲ ،وماشوپارس
، ۱۳۱،۱۳۶ ،۱۲۳ ،۱۱۹ ،۱۱۱ ،۹۸ ،یپارس
۱۵۰، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، 
۱۶۳، ۱۶۴، ۱۷۱، ۱۷۸، ۱۷۹ ، ۱۸۳، 
۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۴۰، ۲۵۱، ۲۹۰، 
۳۶۸، ۳۸۱، ۳۹۵، ۴۲۸، ۴۶۶، ۵۲۲، 
۵۲۶، ۵۳۸، ۵۴۳، ۵۴۵، ۵۷۹، ۶۳۰، 
۶۳۹، ۶۵۳، ۶۸۳، ۸۱۰، ۸۴۵،۸۸۲ ،
۸۸۷ ،۹۲۵ ،۹۹۲، ۹۹۴، ۱۰۲۵ ، ۱۰۸۰، 
۱۰۸۹، ۱۱۵۴، ۱۱۶۵،۱۱۷۲ ، ۱۱۸۴  
 ،۹۷۶ ،۹۷۱ ،۶۶۰ ،۶۵۹ ،۶۱۶ ،پارکثر
۱۱۷۲  
  ۷۲۶ ،پارمادان
 ،۴۴۰ ،۴۳۱ ،۴۲۶ ،۴۲۰ ،۴۱۶ ،پارمثنيؤ
۴۴۱، ۴۴۲، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۶۲، ۴۶۳، 
۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۹۵، ۵۱۲، ۵۲۶  
  ۷۱۴ ،پارنادا
  ۷۲۱ ،پاروو

  ۱۰۸ ،۹۸ ،پارووپارائثسانا
  ۷۹۸ ،ئيشکاتا پارووتيان

  ۶۸۶ ،پارووساتيس
  ۷۳۷ ،پارووکووزيش

 ،۱۰۳۸ ،۹۰۲ ،۵۹۵ ،۵۶۶ ،۴۵ ،پاريس
۱۱۶۳، ۱۱۸۴  

  ۳۰۳ ،۲۸۹ ،۲۸۴ ،۱۶۱ ،۲۸ ،پاريساتيس
  ۹۱۸ ،پاريکانا
 ،۸۸ ،۸۷ ،۸۴ ،۳۵ ،۸ ،۴ ،پاسارگاد

۹۲، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، 
۳۶۶، ۳۶۷، ۳۷۰، ۳۷۷، ۳۹۲، ۳۹۳، 
۴۰۸، ۴۰۹، ۴۵۵، ۵۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، 
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۷۳۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۴، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، 
۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۴، ۱۰۷۰، ۱۰۷۳، 
۱۰۷۵، ۱۱۱۷، ۱۱۳۶، ۱۱۵۱، ۱۱۵۳، 
۱۱۵۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۷۲، 
۱۱۷۳، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، 
۱۱۸۱، ۱۱۸۳، ۱۱۸۶، ۱۱۸۸، ۱۱۹۰، 
۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰  

  ۸۷ ،پاسارگادة
  ۴۴۹ ،پاسيتيگريس

  ۳۰۵ ،پاسيفرثن
  ۳۳۵ ،۳۲۳،۳۲۹ ،۳۰۶ ،۱۳۵ ،پافالگؤنيا

  ۳۰۷، ۱۳۵ ،۱۰۲ ،پافالگؤنييةکان
  ۳۰۳ ،پاکتؤلؤس
  ۱۸۷ ،۱۸۳ ،پاکتياس

  ۱۲۱ ،۱۰۳ ،سيا یپاکت
  ۲۳۷ ،۲۳۵ ،پاگاسة
  ۳۷۷ ،پالثن

  ۷۷۷، ۱۲۷،پاملريا
  ۳۴۸ ،۳۴۵ ،پامثنثس

  ۱۳۶ ،۱۰۲ ،یپامفيل
  ۴۲۷ ،۲۱۰ ،پامفيليا
  ۸۳۹ ،۳۷۵ ،۱۱۶ ،پامري

  ۸۷ ،پانتيالؤيي
  ۱۰۳ ،پانتيماتييةکان

  ۳۲۹ ،پاندانتثس
  ۴۳۱ ،پاياس
  ۴۰۶ ،پتثريا

  ۳۹۲ ،پةرسوومة
  ۱۲۳ ،۱۰۴ ،۱۰۳ ،پةريکانييةکان

  ۲۶۸، ۱۸۷، ۱۸۴،پةرييةن
  ۸۸ ،۱۳ ،پةسوث
  ۷۵۳ ،۱۹۴ ،پةجناب

 ،۵۱۳ ،۵۱۱ ،۴۹۷ ،پثئووسثستاس
۵۱۷،۵۳۲ ،۵۳۷ ،۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵ ، 
۵۴۸  

  ۱۰۸ ،پثئووکال

  ۴۹۹ ،پثئيتؤ
  ۱۴۶ ،دثالوالة پثترؤ
  ۱۲۰۶ ،پثترث

 ،۵۴۰ ،۵۳۶ ،۵۳۵ ،۴۸۹ ،پثرديکاس
۵۴۱، ۵۴۲  
  ۱۰۷۲ ،۱۰۶۷ ،۵۹۵ ،پثررؤ

  ۵۳۴ ،پثرسؤن
  ۳۴۶ ،۲۹۶ ،پثرگامؤن
  ۲۵۷ ،پثريکلثس
  ۱۱۱۱ ،۵۹۴ ، ۵۶۰،۵۶۱ ،پثسامثتيخ

  ۵۷۴ ،۵۶۰ ،پثسامثتيکووس
  ۳۱۱ ، ۳۰۶،پثساندرؤس

  ۲۹۰ ،یپثسيد
  ۲۰۵ ،۱۹۷ ،پثسيستراتؤس

 ،۲۵۱، ۲۴۷، ۲۳۳ ،۱۸۲ ،۴ ،پثلؤپؤنثز
۲۷۳، ۲۸۲، ۳۰۰، ۳۳۲، ۳۳۴، ۴۵۹، 
۴۶۱  

 ،۲۵۳ ،۲۴۱ ،۲۳۳ ،پثلؤپؤنثزييةکان
۲۷۰، ۲۷۸  

  ۳۳۹ ،۳۳۳ ،۳۳۲ ،۳۳۱ ،پثلؤپيداس
  ۳۵۲، ۳۵۱ ،زيؤنوپثلؤ

  ۶۰۴ ،۶۰۰ ،۵۹۸ ،۵۶۰ ،۴۴ ،پثلووزيووم
  ۲۲۷ ،پثنتثليکؤس
  ۶۷۲ ،ياپثنسيلوان

  ۳۴۹ ،پثنيتاگؤراس
  ۵۷۵، ۲۵۹ ،پرؤسؤپيتيس
  ۳۰ ،پرؤکؤپيووس
  ۱۰۹۰ ،۷۰۲ ،۸۴ ،پرثسپؤليس
  ۱۵۹ ،۷۷ ،۴۷ ،۲۴ ،پرثگزاسپثس

  ۳۳۱ ،۲۵۳ ،۲۴۸ ،۲۴۴ ،پالتايا
  ۱۱۹۷ ،۵۷۳ ،۷۳ ،پالتة

  ۳۰ ،پلووتارخ
 ،۴۷۶ ،۲۴۷ ،۱۵۰ ،۷۱ ،۳۰ ،پلووتارک

۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۵، ۴۹۳، ۵۱۶، ۵۲۵، 
۵۲۸، ۵۳۴، ۵۴۰، ۵۵۰، ۵۵۶، ۵۹۹، 
۶۰۴، ۸۵۸، ۸۷۱  



  ليزگةی هةموو ناوةکان/  ۱۲۷۰
 

  ۴۶۳ ،۳۸۶ ،۱۲۲ ،۱۰۶ ،یپلين
  ۱۳۱ ،پووت

  ۹۹ ،پووتايا
 ،۵۰۹ ،۵۰۸ ،۵۰۷ ،۵۰۵ ،۱۱۰ ،پوورا
۵۱۴، ۵۵۵، ۱۱۰۲  

  ۱۱۱ ،پووروش
  ۱۰۳ ،پووزيکانةکان

  ۷۲۲ ،پووکسيکا
  ۳۵۷ ،پيارتؤس

  ۵۱۵ ،۵۱۱ ،پيتؤن
  ۳۴۶ ،پيتاکيس

  ۳۶۰ ،پيتان
  ۷۲۲ ،پرياتامکا
  ۱۳ ،پريانشار
  ۷۲۱ ،پريتيش
  ۴۳۳ ،پريووس

  ۲۷۲ ،۲۷۰ ،پيسووتثن
  ۳۱۷ ،۱۵۵ ، ۱۳۲،پيسيديان

  ۳۲۱ ،پيسيديانةکان
  ۷۰۸ ،پيشيا

  ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۴۱، ۲۱۲ ،ارپيکسؤد
  

  ۳۸۰ ،تؤبياس
  ۹۲۲ ،۸۷۵ ،۳۸۰ ،تؤبيت

  ۱۱۴ ،تؤلستؤف
  ۱۱۴ ،تؤماشثک
  ۳۸۸ ،۴۲ ،تؤمرييس

  ۱۶۹، ۱۴۲، ۱۰۰، ۶۲يب،  تؤين
  ۳۴ ،پيس تئيس

  ۳۷۷ ،تائؤکث
  ۴۵۷ ،ذامان ذايس تائيس

  ۴۳۷ ،۱۲۷، ۴۰،تاپساکووس
  ۱۰۸ ،۹۸ ،۵۴ ،تاتاگووش

  ۱۰۸ ،تاتاگووياکان
  ۱۰۸ ،تاجيک

  ۱۱۱ ،تاجيکستان

 ،۴۶۳ ،۳۸۰ ،۱۷۱ ،۲۳ ،۹ ،۲ ،تاران
۷۶۶، ۸۲۸، ۱۰۳۷، ۱۰۷۹، ۱۱۲۵، ۱۲۰۲  
  ۱۹۵ ،تارانتؤ

  ۷۶۱ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،تارسووس
  ۲۳۵ ،تارگثليا

 ،۵۰۴ ،۴۸۷ ،۴۵۸ ،۲۸۴ ،۱۶۷ ،۱۰۹ ،تارن
۵۳۱  

  ۸۹ ،ارومت
  ۱۰۸ ،تاژيک

  ۲۸۲ ،۲۵۷ ،۲۱۷ ،تاسؤس
 ،۵۸۰ ،۳۴۲ ،۳۴۱ ،۳۴۰ ،۳۳۹ ،تاکؤس
۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹  
  ۱۸۷ ،تالثس
  ۳۲۰ ،تامؤس
  ۱۱۱ ،تاووک

  ۴۶۶ ،تةبةرستان
  ۱۱۴ ،تةجةند
 ،۶۹ ،۵۵ ،۱۹، ۱۸ ،۵ ،جةمشيد یتةخت
۷۱، ۷۵، ۸۲، ۸۴، ۸۵، ۸۸، ۹۰، 
۹۲،۹۳ ،۹۴، ۹۵، ۹۹، ۱۱۶، ۱۳۸، 
۱۴۵، ۱۴۶، ۱۷۳، ۱۷۹، ۲۷۲، ۳۶۸، 
۳۷۷، ۳۷۹، ۳۹۳ ، ۴۰۸، ۴۴۷، ۴۴۹، 
۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۸، 
۴۵۹، ۴۶۲، ۴۷۸، ۴۸۱، ۵۱۶، ۵۴۳، 
۵۴۴، ۵۵۴، ۵۹۵، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۸۳، 
۶۸۷، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷،۷۰۸ ،۷۰۹، 
۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۵، ۷۱۷، ۷۱۸، 
۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۲، ۷۳۹، ۷۴۱، ۷۵۳، 
۷۵۶، ۷۶۵، ۷۷۱، ۷۷۴، ۷۷۹، ۷۸۰، 
۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، 
۷۹۱، ۷۹۲، ۸۴۶، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، 
۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۹، ۸۹۴،۸۹۹ ،
۹۱۱، ۹۱۶،۹۱۷ ، ۹۱۸، ۹۲۴، ۹۲۶، 
۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۶، ۹۴۹، ۹۵۱، ۹۵۲، 
۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۳، ۹۶۶، ۹۶۸، ۹۷۰، 
۹۸۲، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۲، ۹۹۳، 
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۹۹۴، ۱۰۲۰ ، ۱۰۳۵، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، 
۱۰۵۰، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، 
۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۶، 
۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۳، ۱۰۷۵، ۱۰۷۷، 
۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۹۱، 
۱۰۹۲، ۱۰۹۶، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۱۳، 
۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۲۴، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، 
۱۱۵۴، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۸، 
۱۱۸۱، ۱۱۸۴، ۱۱۸۶، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، 
۱۱۹۶، ۱۱۹۸، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، 
۱۲۱۰، ۱۲۱۴، ۱۲۱۷  

  ۷۱۲ ،تةرکاويش
  ۱۰۸۵ ،تةرهةقة

، ۹۸۵، ۹۸۴، ۹۸۳، ۸۹۵، ۸۹۴زادة،  تةقي
۹۹۴ ،۹۹۵ ،۱۰۱۵ ،۱۰۲۵ ،۱۰۲۷ ،۱۰۲۸ ،
۱۰۴۰  

  ۹۱۲ ،سةعديية تةل
  ۱۲۰۴ ،فةرعة تةل

  ۱۰۳ ،تةمانييةکان
  ۷۳۸ ،۷۱۹ ،۱۱۱، ۹۲،تةمووکان

  ۷۹۶، ۴۷۴ ،۱۵ ،۱۴تةميوور قادري، 
  ۳۲۵ ،۲۶۲ ،تثئؤمپؤس

  ۱۰۰۸ ،تثئؤن
  ۲۹۶ ،وترانياتثئو

  ۱۸۵ ،تثئووس
  ۵۷۹ ،تثب

 ،۲۴۸ ،۲۴۷ ،۲۴۶ ،۲۴۱ ،۲۱۸ ،تثبثس
۳۱۰، ۳۱۳، ۳۲۶، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، 
۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۵، ۳۴۸، 
۳۵۰، ۳۵۱،۳۵۸ ، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۶، 
۴۱۷، ۵۸۰،۵۸۲ ،۵۸۷، ۵۹۲، ۱۰۹۹  

  ۶۰۲ ،تثبثندثل
 ،۲۳۸ ،۲۳۷ ،۲۳۱ ،۷۱ ،۶۸ ،تثرمؤپيل
۲۳۹، ۲۶۳ ،۳۵۵  

  ۲۳۲ ،تثرمائيک
  ۲۸۴ ،تثريتؤکمثس

  ۴۲۰ ،۲۳۷ ،۲۳۵ ،۲۳۴، ۲۲۹،یتثسال
  ۱۸۵ ،تثلثفانس

  ۵۴۷ ،۵۰۴ ، ۳۸۸ ،۲۵۹ ،۲۱۷ ،۱۳۰ ،تثما
  ۲۴۲ ،۸۱،تثميستؤکلثس

  ۳۵۰ ،۳۴۹ ،تثنثس
 ،۲۱۴ ،۲۱۲ ،۲۰۳ ،۱۸۸ ،۷۴ ،۲۲ ،ترؤئاد
۲۵۵، ۲۷۳، ۲۸۱ ، ۳۱۰، ۳۳۷،۳۵۴ ،
۳۵۹، ۳۶۰  
  ۲۴۱ ،ترؤزثن

  ۴۶ ،ترؤگووس
  ۸۹۳ ،۳۶۰ ،۲۰۵ ،۲۸ ،ترؤيا

  ۱۸۲ ،ترابووزان
  ۲۳۲ ،تراژان
  ۲۷۱ ،۹۹ ،تراس

  ۲۸۶ ،تراسيبؤولؤس
  ۶۷۴ ،ترمثاين
  ۶۶۶ ،تةخيم تريتةن

  ۳۴۶ ،۲۱۰ ،متؤلؤس
  ۱۷۲ ،۱۲۳ ،۴۱ ،تورکستان

 ،۱۲۰۳ ،۱۲۰۲ ،۹۲۹ ،۲۶۳ ،۳۸ ،تورکيا
۱۲۰۸  
  ۸۱۱ ،۱۱۷ ،توورا

  ۸۱۱ ،توورافريانة
  ۸۱۱ ،توورانييةکان

  ۷۲۱ ،توورپيش
 ،۳۲۹ ،۳۲۳، ۱۳۴،۲۹۰ ،۱۳۲ ،توورووس

۳۳۵، ۷۴۵، ۷۵۵، ۹۵۰  
  ۵۸۱ ،توورين
  ۴۶۷ ،تووس

 ،۲۹۶ ،۲۵۸ ،۲۵۱ ،۲۵۰ ،۲۹ ،تووسيديد
۴۲۸، ۴۴۵، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۹۶  
  ۱۷۴ ،۱۲۰ ،تووشپا

  ۵۷۲ ،تووميالت
  ۱۲۰۵ ،یتوونا
  ۱۳۴ ،تيانا

  ۱۰۴ ،تيبارنييةکان
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  ۳۱۵ ،۳۰۰ ،۲۹۵ ،۲۹۴ ،تيربؤن
  ۲۸ ،تيتؤنووس

  ۳۲۴ ،۳۲۰ ،۳۰۵ ،۳۰۴ ،تيترائووست
  ۳۴۵ ،تيترووستثس
  ۴۹۹ ،ترييئثسپيس

 ،۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۷ ،۳۱۵ ،۳۱۴ ،ترييباز
۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۷۶۱  

  ۴۹۳ ،۴۸۶ ،ترييسپيس
  ۳۲۳ ،تيس

 ،۲۷۵ ،۲۷۴ ،۲۷۳ ،۲۷۲ ،تيسافرثن
۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۲، 
۲۸۴، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۵، 
۲۹۶، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، 
۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۸، ۳۱۵، ۷۶۱  
  ۳۳۶ ،۳۱۶ ،۲۴۴ ،تيگران
 ،۱۰۷۱ ،۱۰۶۶ ،۱۰۶۳ ،۱۰۵۸ ،۱۰۵۶ ،تيليا

۱۰۹۱، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹  
  ۳۰۵ ،تيمؤکراتيس
  ۳۵۴ ،تيمؤنداس

  ۹۲۶ ،۹۱۲ ،تيمة
  ۵۷۲ ،تيمساح

  
  ۳۹۲ ،هثرمان جؤرجينا

  ۳۶۴ ،جؤنز
  ۱۰۸۵ ،بارکال جةبةل
  ۷۶۶ ،مارتني جةک

  ۱۰۲۱ ،مةليکشا جةاللةددين
 ،۱۱۲ ،۱۱۱ ،۴۲ ،۴۱ ،جةحيوون

۱۱۳،۱۱۴ ،۱۷۲، ۳۶۵، ۳۷۴، ۳۸۰، 
۳۸۸، ۴۷۵، ۴۸۳، ۷۷۷، ۱۰۹۳، ۱۱۴۲، 
۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۵۳،۱۱۹۵ ،
۱۱۹۸ ،۱۱۹۹ ،۱۲۱۸  
  ۱۲۰۴ ،جثزثر

  ۸۶۰، ۱۰۶جذاصد گنؤصي، 
  ۱۰۴۰ ،جووشگان

 ،۱۶۷ ،۱۴۹ ،۴۲، ۳۸ ،۳۳ ،۱۹،جوولةکة
۱۷۶، ۳۸۰، ۳۹۰، ۳۹۵، ۳۹۶، ۵۶۱ ،
۵۶۲، ۵۷۶، ۵۷۷ ،۵۸۴ ، ۵۸۵، ۵۸۶، 
۵۸۷،  ۵۸۸ ،۵۹۰ ،۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۵ ، 
۸۷۱ ،۹۰۷، ۹۲۲، ۹۲۴  
  ۱۱۱ ،دؤمنا جووليا

  ۱۰۰۹ ،سثزار جووليووس
  ۱۰۵ ،جريوفت

  ۱۶۶ ،۹۵ ،جان جني
  ۱۰۵۸ ،جيووزثپث

  
  ۴۸۳ ،۴۸۲ ،۴۸۰ ،چارس

  ۱۷۶ ،۱۰۸ ،چارسادا
  ۴۳۸، مةغصووبچياي 

  ۱۱۹۶ ،چثرتؤمليک
  ۴۹۲ ،چثناب
  ۳۹۳ ،۸۸ ،۳۵ ،۳۴ ،پيش چيش
  ۱۰۴۰ ،چيمة

  
  ۱۲۷ ،حؤمس

  ۹۳۲ ،حاجياوا
  ۱۰۶۹ ،۵۶۴ ،۵۶۱ ،۴۴ ،حةبةشة
 ،۳۹۴ ،۳۸۹ ، ۱۳۰ ،۱۲۸ ،۳۸ ،حةرران
۶۲۶، ۶۳۴، ۶۴۹، ۷۰۲، ۹۱۴  

  ۱۰۷۰ ،حةسةنلوو
  ۶۷۳ ،۶۳۱ ،۱۴۹ ،۱۴۷ ،۱۲۷ ،حةلةب

  ۵۸۰ ،۵۷۵ ،۵۷۲ ،حةمامات
  ۶۸۴ ،یحةمووذاب
  ۵۷۶ ،حةنانة
  ۶۵۶ ،حةنة

  
  ۶۰۲ ،خابباش
 ،۳۷۲ ،۱۱۴ ،۱۱۳ ،۱۱۲ ،۹۸ ،خارةزم
۴۰۳، ۷۹۸، ۸۵۸، ۸۹۵، ۹۳۲ ،۱۰۶۹  

 ،۱۷۲ ،۱۱۳ ،۱۱۲ ،۱۰۳ ،خارةزمييةکان
۷۱۲، ۹۲۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۹، ۱۰۹۲  
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  ۴۳۲ ،خارثس
  ۱۰۶۰ ،۵۷۱ ،خارگة
  ۳۹۷ ،خالديا

  ۲۷۶ ،خالکيدثئووس
  ۲۰۷ ،خالکيس
  ۴۷۴ ،خاواک

  ۱۱۳ ،۱۰۳ ،خةزةرييةکان
 ، ۲۶،۵۹ ،۲۵ ،۲۲ ،۲۱ ،۳ ،خةشايارشا

۶۱، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۸، ۷۱،۷۵ ، 
۷۹،۹۰ ،۹۹ ،۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۵، ۱۱۶، 
۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۳، 
۱۶۴، ۱۷۱،۱۷۲ ،۱۷۷، ۱۹۸، ۲۰۲، 
۲۰۴، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۵، ۲۳۸، 
۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۵۰، 
۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۶۳، ۲۶۴، 
۲۶۷، ۲۷۲، ۲۹۶، ۳۱۱، ۳۲۵، ۳۳۳ ، 
۳۵۸،۳۶۵ ،۴۱۳، ۴۱۴، ۴۴۳، 
۴۴۶،۴۵۷، ۴۸۶، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۸۸ ، 
۵۹۲، ۶۰۱، ۶۱۰، ۶۱۶، ۶۲۰، ۶۶۰، 
۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۸، ۶۶۹، 
۶۷۰، ۶۷۴، ۶۷۶، ۶۷۷، ۷۰۲، ۷۰۹، 
۷۱۰، ۷۱۲، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۵۸، 
۷۷۳، ۷۷۴، ۸۸۶، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، 
۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۹۱۷، 
۹۶۳، ۹۷۵، ۱۰۴۷، ۱۰۴۹، ۱۰۵۶، 
۱۰۵۷، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۷۵ ،
۱۰۸۱، ۱۰۹۶، ۱۰۹۸، ۱۱۶۳، ۱۱۷۴  
  ۴۸۸ ،۱۰۸ ،خةيبةر

  ۲۲۲ ،۲۲۱ ،خثرسؤنثس
  ۵۸۹ ،خنوومبريا
  ۱۷۲ ،خوراسان
 ،۱۰۶۵ ،۱۰۵۷ ،۳۶۶ ،۳۶۴ ،خورساباد

۱۰۸۹  
  ۹۹۹ ،ئةنؤشريوان خوسرةو

  ۱۱۹۲، ۴۵۱ ،۱۷۲ ،۳۵ ،خووزستان

 ،۲۱۶ ،۲۱۴ ،۲۰۸ ،۱۸۵ ،۱۸۴ ،خيؤس
۲۵۲، ۲۵۳، ۲۷۳، ۲۷۶، ۲۸۱، ۲۸۳، 
۲۸۸، ۳۳۷، ۳۴۴، ۳۵۸  
  ۱۱۳ ،۱۱۲ ،خيوة

  ۲۶۸ ،یدؤراتثس
  ۲۵۵، ۱۳۷،۲۱۸ ،دؤريسکؤس

  ۱۰۷۳ ،۳۵۶ ،۲۳۷ ،۲۳۶ ،۲۰۵ ،یدؤلف
  ۲۰۰ ،دؤن

  ۸۷ ،دائؤيي
  ۱۱۹۱ ،دائوودوختةر

  ۷۱۱ ،دائوومة
 ،۳۳۴ ،۳۳۰ ،۳۲۹ ،۳۲۴ ،۳۲۳ ،داتامثس
۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۵۴، ۷۶۱  
  ۷۴۰ ،۷۱۶ ،داتووکا
 ،۲۲۴ ،۲۲۰ ،۲۱۸، ۱۶۰، ۵۹،۹۲ ،داتيس
۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۸  

  ۵۲ ،رشيشدادا
  ۱۰۸ ،۱۰۳ ،داديکة

  ۱۰۳ ،دارثتييةکان
  ۲۹۶ ،داردانؤس
 ،۲۵۳ ،۲۴۲ ،۲۳۰ ،۲۰۵ ،۱۳۸ ،داردانثل
۲۸۱، ۲۸۸، ۲۹۶، ۳۱۱، ۴۱۴، ۵۷۳، 
۷۶۹  

 ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۴ ،۳،داريووش
۲۶، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۴۵، ۴۶، 
۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، 
۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷، ۶۸، 
۷۱، ۷۳، ۷۵، ۷۹، ۸۱، ۸۳، ۸۵ ،۸۷، 
۹۰، ۹۲، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۹، 
۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۲۹، ۱۳۶، ۱۳۷، 
۱۴۰، ۱۴۲، ۱۴۵، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۹، 
۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۸۷، ۱۹۲، 
۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، 
۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۶، ۲۰۷، 
۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۵، ۲۲۸، 
۲۴۳، ۲۷۱، ۲۷۲، ۳۵۵، ۳۶۲، ۳۶۵، 
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۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۴، 
۳۷۶، ۳۷۷، ۳۹۵، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۴، 
۴۱۱، ۴۱۳، ۴۱۵، ۴۱۷، ۴۲۴، ۴۳۰، 
۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۷، ۴۳۹، ۴۴۰، 
۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۶، ۴۵۰، ۴۵۳، ۴۵۵، 
۴۵۶، ۴۵۹، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، 
۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۵، ۴۷۸، 
۵۲۱، ۵۵۷، ۵۶۵، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، 
۵۷۲، ۵۷۳، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۸، ۵۹۰، 
۵۹۵، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۱۰، ۶۱۲، ۶۵۶، 
۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۲، ۶۷۳، ۶۸۰، ۷۰۲، 
۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۲۹، ۷۴۸، 
۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۶۳، 
۷۶۴، ۷۶۷، ۷۷۲، ۷۷۴، ۷۷۶، ۷۷۹، 
۷۸۶، ۷۹۱، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، 
۸۸۳، ۸۸۵، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۹۱، ۸۹۴، 
۸۹۵، ۹۱۳، ۹۲۳، ۹۲۸، ۹۶۶، ۹۷۲، 
۹۷۳، ۹۷۷، ۹۸۰، ۹۸۳، ۹۹۴، ۱۰۱۴، 
۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۵۰، ۱۰۵۵، ۱۰۵۸، 
۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۴، 
۱۰۶۶، ۱۰۶۸، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، 
۱۰۷۳، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷،۱۰۷۸، 
۱۰۸۱، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۷، 
۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۷، 
۱۰۹۸، ۱۱۰۰، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۳۵، 
۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۴، 
۱۱۵۵، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۷، ۱۱۸۱، 
۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۲۰۴ ،۱۲۰۵ ،
  ، وثذاي چةند الپةذةي ديکة۱۲۱۱
 ،۳۶۸ ،۲۸۴ ،۲۷۱ ،دووهةم یداريووش
۵۷۶، ۵۸۸، ۵۹۲، ۶۱۶، ۶۲۵، ۶۵۷، 
۶۶۴، ۶۹۴، ۹۷۶، ۱۲۱۱  

 ،۴۲۴ ،۴۱۵ ،۳۵۴ ،سثهةم یداريووش
۴۸۳، ۴۸۶، ۵۲۱، ۵۴۸، ۵۵۴، ۶۰۲، 
۶۰۴، ۶۱۲، ۶۹۴، ۱۱۰۴  

 ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۰ ،۶۴ ،يةکةم یداريووش
۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۵، ۱۵۱، ۱۵۹، 
۱۶۰، ۱۶۷، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۴، ۱۷۵، 
۱۷۷، ۲۷۰، ۲۷۲، ۳۵۶، ۳۷۳، ۴۲۴، 
۴۸۶، ۴۸۸، ۵۰۲، ۵۶۲، ۵۶۵، ۵۶۹، 
۵۷۰، ۵۷۱، ۵۸۷، ۵۸۹، ۵۹۱، ۵۹۳، 
۶۰۶، ۶۱۰، ۶۱۷، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۵۵، 
۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۹، 
۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۶، ۶۸۷، ۶۹۲، ۶۹۴، 
۶۹۶، ۶۹۸، ۷۰۳، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۵۸، 
۸۷۹، ۸۹۴، ۹۰۵، ۹۱۶، ۹۳۱، ۱۰۴۷، 
۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۶۳، ۱۰۷۰، ۱۰۹۱، 
۱۱۰۸، ۱۱۱۸، ۱۱۴۷، ۱۱۷۷، ۱۱۸۱  
، ۱۷۹، ۱۵۲، ۱۴۴، ۱۳۴ ،۸۲ ،ئؤنيداسکيل
۱۸۷ ،۱۹۱ ،۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۶۵ ،۲۷۳ ،
۳۰۲ ،۳۵۶ ،۴۲۵ ،۷۶۲ ، ۹۱۳  

  ۲۶۵ ،داسکيليتيس
  ۵۸۸ ،۵۸۵ ،۵۸۴ ،دافنث

  ۲۴۲ ،۲۲۹ ،داماراتؤس
  ۵۷۹ ،داماندين
  ۴۶۳ ،۱۰۵ ،دامغان
  ۶۸۴، ۶۷۲، ۱۷۶ ،ثضدانداماي
 ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۱۶ ،۱۱۵، ۵۸،۷۴ ،دانووب
۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۶  
  ۹۲۴، ۹۲۲ ،۶۳۷، ۳۹۴،دانيال
  ۸۱۱ ،داهة
  ۱۱۵۷ ،برووجثرد یدةرة
  ۴۷۴ ،۴۷۳ ،کابول یدةرة
  ۴۵۲ ،پارس یزةدةروا

  ۱۱۰۱ ،۴۶۳ ،خةزةر یدةروازة
 ،۳۸۴ ،۳۷۴ ،۲۰۱ ،۱۳۵ ،خةزةر یدةريا
۴۶۶، ۴۸۳، ۸۷۸، ۱۰۳۸  
  ۳۴۲ ،۲۸۱ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،ذةش یدةريا
  ۵۷۲ ،۳۸۴ ،سوور یدةريا
 ،۱۸۷ ،۱۳۸ ،۱۳۴ ،ةذمةذةـم یاـدةري

۲۱۲، ۳۵۷، ۱۲۰۳  
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  ۱۱۶۷ ،۱۱۶۵ ،مورغاب دةشيت
  ۴۲۹، ۱۲۷، ۷۳ ،دةميشق

  ۱۱۵ ،۹۹ ، ۸۷،دةها
  ۷۴۹ ،دةيتؤن

  ۹۲۵ ،دةيرعةال
 ،۴۰۳ ،۳۷۰ ،۸ ،۷ ،سترؤناخ دةيضيد
۴۰۹، ۱۰۴۷  
  ۱۶۹ ،۱۳۰ ،دثدان

  ۳۱۱ ،۳۰۰ ،۲۹۹ ،۲۹۷ ،۲۹۵ ،دثرکيليداس
  ۴۵۰ ،دثز

  ۱۲۱۶ ،۱۲۰۷ ،۱۲۰۴ ،هوويووک دثضث
  ۲۷۳ ،۲۵۲ ،۲۲۸ ،۲۲۴ ،دثلؤس

  ۲۲ ،دمثؤدثس
  ۳۴۹ ،۳۴۵ ،۳۳۶ ،۱۴۹،دمثؤستثنثس
  ۵۸ ،دمثؤسدثس
  ۱۹۵ ،۱۹۴ ،دمثؤکثدثس
  ۱۵۲ ،۵۹ ،۲۲ ،دمثاراتووس
  ۴۴۲ ،۴۳۳ ،دمثثتريووس

  ۳۸۲ ،۳۰ ،دثنؤن
  ۲۶۸ ،درؤئافرثنس
  ۸۷ ،درؤپيکؤيي
  ۸۷ ،درؤسيؤيي
  ۴۷۴ ،دراپساکا

  ۲۶۱ ،دراکة
  ۱۱۰ ،۱۰۶ ،۹۸ ،دراجنيانا
  ۶۸۳ ،۶۷۶ ،۵۸۴ ،۵۷۶ ،درايضثر

،  ۵۰۰، ۴۶۸، ۳۷۷، ۳۷۲ ،۱۱۰،درةنگيانا
۵۰۱ ،۵۰۷ ،۵۱۵ ،۵۲۱ ،۵۴۳ ،۵۴۵  

  ۲۵۸ ،یسپ یدژ
 ،۹۷۱ ،۶۶۰ ،۶۵۹ ،۶۱۶ ،دووبثرستاين

۹۷۶  
 ،۱۲۷ ،۱۲۶ ،۱۰۸ ،۴۳ ،۶ ،۵ ،دووچؤمان

۳۶۴، ۳۷۶، ۴۳۳، ۴۳۸، ۴۴۴، ۶۰۵، 
۶۰۶، ۶۱۳، ۶۱۵، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، 
۶۲۰، ۶۲۱، ۶۳۲، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۹، 
۶۷۶، ۶۷۹، ۶۸۱، ۶۸۸، ۶۹۱، ۶۹۳، 

۶۹۵، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، 
۹۴۵، ۹۵۲، ۱۰۵۷، ۱۱۴۹، ۱۱۶۸، 
۱۲۰۸، ۱۲۰۹  
  ۶۰۸ ،گيلثمةن دووشثن

  ۳۵۷ ،ديئؤپثتثس
  ۳۵۱ ،ديئؤفانتؤس
 ،۱۶۷ ،۱۲۵ ،۹۴ ،۲۸ ،۱۲ ،ديؤدؤرووس

۱۹۷، ۲۵۸، ۲۹۲، ۲۹۹، ۳۲۶، ۳۴۲، 
۳۵۰، ۴۰۳، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۶، ۴۳۵، 
۴۳۸، ۴۵۱، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۶۲، ۴۹۹، 
۵۱۴، ۵۱۶، ۵۲۴، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، 
۵۳۶، ۵۴۰، ۵۵۶، ۵۷۰، ۵۹۶، ۵۹۸، 
۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۲، ۱۰۸۴  

  ۵۱۶، ۵۰۶، ۳۱۸، ۳۱۳، ۲۶۹،ديؤنيزؤس
  ۱۲۳ ،۲۳ ،ديائؤکؤ
  ۱۲۸ ،دياربةکر

  ۱۲۳ ،۲۴ ،۲۳ ،دياکؤ
 ،۱۲۰ ،۸۵ ،۵۰ ،۳۹ ،۳۱،دجيلة
۱۲۵،۱۲۶ ،۱۲۸، ۱۶۲، ۲۹۳، ۴۳۸، 
۴۳۹،۵۱۹ ،۵۲۰، ۵۲۸، ۶۲۱، ۶۲۲، 
۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۸، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۵۹، ۷۰۰  
  ۲۱۹ ،۱۸۶ ،ديدميا

  ۳۳۶ ،۳۱۶ ،ديفريداس
  ۱۲۸ ،انديلثم

  ۱۱۸۴ ،ديووالفوا
  

  ۸۵۴ ،۳۷۲ ،۱۰۶ ،۹۹ ،۵۲ ،ذؤخج
 ،۳۰۵ ،۲۸۸ ،۲۷۸ ،۲۷۴ ،۲۱۸،ذؤدثس
۳۱۳، ۳۳۷، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۹، ۳۵۰ ،
۳۵۸،۴۱۸ ،۵۹۶،۶۰۰ ،۱۲۰۴  

  ۳۵۱ ،ذؤساکس
 ،۱۰۹۲ ،۱۰۹۱ ،۱۰۸۴ ،۷۹۲ ،۷۷۴ ،ذؤف

۱۰۹۳، ۱۱۸۹  
، ۵۲۲،۵۴۰ ،۴۷۸ ،۴۷۶ ،۲۸۴ ،ذؤکسانا
۵۴۶  
  ۶۲۷ ،ذؤلينگ
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  ۷۳۳ ،ذاتينيدا
  ۷۱۰ ،ذادووشناموويا

  ۴۶۳ ،۳۸۰ ،۱۰۴ ،۵۱ ،ذاگا
  ۳۴۶ ،ذانگابث
  ۸۰۴ ،۷۹۸ ،ذانگها

  ۴۹۲ ،یذاولپثند
 ،۱۵۸ ،۱۴۹ ،۱۲۰ ،۱۱۶ ،۲۹ ،ذاولينسؤن

۹۷۷  
  ۵۷۰ ،ذايک

  ۲۶ ،ذاينهارت
  ۷۵۰ ،شامرة ذةئس
  ۴۶۶ ،ذةشت

  ۴۶۳ ،۳۸۰ ،یذة
  ۳۴۱ ،ذثئؤميترثس

  ۷۰۰ ،ذووبني
  ۸۳۲، ۱۱۴،سذوو

  ۱۱۹۶ ،۲۰۱ ،۱۹۷، ۱۶۷ ،۱۱۲ ،ذووسيا
  ۵۹۰ ،ذيالندز

  ۲۶۵ ،ذينداکؤس
  

  ۶۶۶ ،زؤپريوو
  ۲۶ ،زؤپريووس

  ۹۸۳ ،زاخائؤ
  ۱۰۲۸ ،زادووية
  ۱۱۱ ،زارياسپا

  ۷۲۵ ،زازاپ
 ، ۱۲۵، ۱۲۴، ۹۵،۱۲۲ ،۵۱ ،زاگرؤس
۱۶۴، ۱۶۵،۱۷۷ ،۴۵۰، ۶۳۶، ۱۱۰۳ ،
۱۱۴۹ ،۱۱۵۷  

  ۱۱۸ ،زةدراکارتا
  ۱۱۴ ،۱۱۲ ،زةذئةفشان

  ۱۰۶ ،۹۸ ،زرةنکا
 ،۳۶۷ ،۲۶۷ ،۱۰۶ ،۷۵ ،۴۹، ۶،زةردةشت

۳۶۸، ۴۰۳، ۴۰۴، ۶۰۸،۷۹۷ ، ۸۰۱، 
۸۱۴، ۸۱۵، ۸۲۱ ، ۸۲۴، ۸۲۷،۸۲۹ ،
۸۳۳، ۸۳۷، ۸۴۲ ، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۷، 

۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۵،۸۶۱ ،
۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۹،۸۷۰ ، ۸۷۱،۸۷۲ ،
۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۷،۸۸۲ ،۸۹۰، ۸۹۲، 
۹۰۲، ۹۰۳،، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۹۴،۹۹۵ ،
۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰،۱۰۱۹ ،۱۰۲۳،۱۰۲۴ ،
۱۰۲۹ ،۱۰۳۴ ،۱۰۷۷ ،۱۱۷۰ ،۱۱۸۲، 
۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷ ،۱۱۸۹  
 ،۸۷۹ ،۴۸۱ ،۴۳۶ ، ۲۶۸ ،۱۸۶ ،زثئووس
۸۸۷، ۸۹۷  

  ۳۹۶، ۵۹ل، ثزثذووبباب
  ۴۲۵، ۴۲۲ ،۴۱۸ ،زثليا

  ۲۹۶ ،۱۵۲ ،زثنيس
  ۱۰۳ ،زرةنگييان

  ۹۵ ،زوهرة
  ۷۳۸ ،۳۷۹ ،زيشاندووش

  ۷۳۷ ،۷۱۰ ،۷۰۹ ،۷۰۸ ،يشاويشز
  ۷۱۶ ،زمياکا

  ۹۰۶، ۷۵۰ ،یسريلزين
  

  ۸۶۳ ،دوومثزيل ژؤرژ
  ۴۰۰ ،ژؤزثفووس
  ۵۵۶ ،۵۴۰ ،۴۵۹ ،۳۸۲ ،۴۶ ،ژووستني

  ۹۳۳ ،۱۱۷ ،ژينؤو
  

  ۴۸۶ ،۱۹۹ ،۱۳۰ ،۵۸ ،۵۵ ،۵۴ ،سؤئثز
  ۹۵ ،سؤروون
  ۷۹۸ ،گةوة سؤغديان

  ۲۷۱ ،سؤغديانؤس
، ۱۱۶،۱۶۲ ،۱۱۲ ،۹۸ ،۴۱ ،سؤغديانا

۳۷۲، ۳۸۵، ۴۸۹، ۵۰۰، ۵۱۵، ۵۲۱، 
۵۲۵، ۷۹۸، ۹۱۹، ۱۰۵۰  

  ۱۰۹۲ ،۱۰۰۴ ،۱۱۳ ،۱۰۳ ،سؤغدييةکان
  ۲۰۵ ،سؤلؤن

، ۶۷۶، ۶۴۸، ۶۴۱، ۶۳۸، ۶۲۶سؤمثر، 
۶۸۲ ،۷۴۵ ،۷۷۸ ،۸۶۰ ،۹۴۹ ،۹۵۵ ،
۹۶۰ ،۹۶۶ ،۹۹۱  
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  ۸۱۱ ،سائريميا
 ،۵۶۸ ،۵۶۵ ،۵۶۲ ،۵۹ ،۴۶ ،سائيس
۵۷۲، ۵۹۴، ۶۰۳، ۱۰۸۳  

  ۲۶۹ ،۲۶۸ ،سابازيؤس
  ۷۵۴ ،۶۰۴۶۰ ، ۶۰۲،۶۰۳ ،ساباس
  ۷۹۹ ،ساتاگوو

  ۱۰۳ ،ساتاگيدييةکان
  ۴۷۲ ،۴۶۸ ،۴۶۷ ،۴۴۸ ،ساتيبةرزةن
  ۲۳۳ ،۲۲۱ ،سارؤنيک

  ۳۹۹ ،سارداناپالووس
  ۱۸۷ ،ساردينيا
 ،۶۲۶ ،۴۰۹ ،۳۶۵ ،۳۶۴ ،۱۲۳ ،سارگؤن
۶۴۵، ۹۰۶، ۱۰۵۷، ۱۰۶۵، ۱۰۶۷، ۱۰۸۹  

  ۸۱۱ ،سارماتيانةکان
  ۴۶۷ ،یسار

  ۵۸۰ ،ساريس
 ،۶۷۶ ،۴۰۴ ،۱۶۲ ،۱۴۱ ،۶۵ ،یساسان
۷۰۱، ۷۹۷، ۸۲۶، ۸۴۲ ، ۸۵۶، ۸۸۹، 
۹۹۵،۹۹۶ ،۱۰۱۸  

 ،۷۸، ۷۷، ۶۵، ۱۸،ساسانييةکان
۱۷۶،۵۳۷ ،۶۰۸ ،۷۶۶، ۷۸۱، ۷۸۶ ،
۸۱۸ ،۸۴۱ ، ۹۰۳ ،۹۵۵، ۱۰۰۱ ،
۱۰۲۳،۱۱۸۵ ،۱۱۸۶، ۱۱۹۱  

  ۱۲۰ ،ساسپثرييةکان
  ۱۲۱ ،یساسپر
  ۳۸۱ ،پريثس ساس

  ۳۸۵ ،ساکائث
  ۸۷ ،ساگارتؤيي
  ۱۶۴، ۱۰۳،ساگاريت

 ،۲۶۱ ، ۲۴۲،۲۴۶ ،۲۴۱ ،۲۱۳ ،ميسساال
۲۸۸، ۳۱۶، ۳۲۱، ۳۵۰، ۴۲۴، ۵۷۳  

  ۱۲۱۷، ۹۱۲، ۷۷۹، ۷۴۸، ۱۴۷سامةذا، 
  ۸۷۲ ،۵۳۴ ،سامؤئثل
 ،۱۹۶ ، ۱۸۹،۱۹۲ ،۲۶ ،۲۲ ،سامؤس
۱۹۸، ۲۱۳،۲۱۶ ،۲۱۷، ۲۵۲، ۲۷۰، 
۳۳۶، ۳۳۷،۵۵۹ ، ۷۵۲، ۷۷۱  

  ۱۹۸ ،ماندرؤکلثس ساميان
  ۸۹۷ ،۵۸۸، ۱۷۶،سامييةکان
  ۶۶۲ ،۶۳۲ ،۶۳۱ ،ساننيکؤلؤ
  ۱۴۸ ،ساندؤسثس

  ۱۳۶ ،۱۳۴، ۹۸،سپاردا
  ۴۷۵ ،سپثتامثن
  ۳۶۸ ،سپثتةمة
  ۶۲۳ ،سپيار

  ۳۰۷ ،۳۰۶ ،۳۰۱ ،۱۵۲ ،۱۵۱ ،سپيتريدات
  ۹۲۳، ۹۱۵ ،سپريؤ

  ۴۸۳ ،ستاسانؤن
  ۴۸۳ ،ستامثنثس
  ۱۰۵ ،سةبزةواران

  ۹۹۵ ،ستثرن
  ۴۶۳ ،سةددةروازة

  ۳۳۶ ،سترؤئووتاس
  ۱۰۵۷ ،۳۶۴ ،سترؤمثنگثر

 ،۴۰۳ ،۳۷۰ ،۳۶۲ ،۱۲۲ ،۸ ،۷ ،سترؤناخ
۴۰۹، ۱۰۴۷، ۱۱۶۳، ۱۱۶۶، ۱۱۷۳، 
۱۱۷۹، ۱۱۸۱، ۱۱۸۳، ۱۱۸۷، ۱۱۸۹  

  ۳۱۵ ،سترؤناس
 ،۱۰۷ ،۱۰۴ ،۹۶، ۸۷،۹۴ ،۸۲ ،سترابؤ
۱۱۳، ۱۲۱، ۲۶۵، ۳۷۵، ۳۷۷، ۴۰۹، 
۴۴۹، ۴۵۳، ۴۶۳، ۴۸۴، ۴۸۸، ۴۹۴، 
۴۹۷، ۴۹۹، ۵۰۲، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۲۰، 
۵۳۳، ۵۵۷، ۶۰۶، ۱۱۶۶، ۱۱۹۲  

  ۲۱۶ ،ستراتيس
  ۶۷۴، ۶۷۳ ،۶۵۶ ،مسايرسترا

  ۱۱۵۰ ،زةهاو یسةرپثص
  ۸۹۳ ،۲۵۴ ،۲۳۰ ،۲۱۷ ،۲۰۲ ،سترميؤن

  ۱۷۴ ،یسةفةو
  ۱۱۱۰ ،۹۱۱ ،۹۱۰، ۵۶۴،۵۸۸ ،سةققةرة
 ،۱۰۶ ،۱۰۳ ،۱۰۱ ،۹۸ ،۷۴ ،۵۳ ،سةکاکان
۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۷۶، 
۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۴۳، ۳۷۲، 
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۳۷۶، ۳۸۸، ۴۸۷، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۶، 
۱۰۵۰  
 ،۴۴۱ ،۴۴۰ ، ۱۱۷،۲۰۳ ، ۱۱۳ ،۴۱ ،سةکا

۸۵۳، ۱۰۹۲، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶ ،۱۱۹۸  
  ۱۰۶ ،سةکثستان
  ۴۷۷ ،۳۸۵ ،۱۱۲ ،سةمةرقةند

  ۶۱۱ ،ستيثل
 ،۳۷۴ ،۱۱۶ ،۱۱۵ ،۱۱۴ ،۴۱ ،سةحيوون

۳۷۵، ۳۸۸، ۴۷۶  
  ۱۳۷ ،ستريميؤن
  ۲۹۴ ،سثئووتثس

  ۱۲۰۱ ،سثپياس
  ۵۹۷ ،سثتثشريديس
  ۵۷۲ ،۵۶۴ ،۴۵ ،سثراپثئووم

  ۴۹۲ ،مارشال سثرجان
  ۹۴۲ ،ثرجينتس

  ۱۰۰۹ ،۵۳۵ ،۴۳۱ ،سثزار
 ،۳۳۷ ،۳۱۱ ،۲۵۵ ،۲۵۳ ،سثستؤس

۴۱۸، ۵۷۳  
  ۱۰۰۸ ،سثسنؤرينووس

  ۷۸۱ ،سثگرث
  ۵۰۶ ،۱۷۴ ،۱۱۰ ،۴۲ ،۲۸ ،سثمرياميس
، ۹۰۷ ،۳۸۰ ،۳۶۵ ،۳۶۴ ،سثناخريب

۹۰۸، ۱۰۶۷، ۱۱۷۵  
  ۲۹۰ ،سثنثسيس

 ،۱۰۹ ،۱۰۷ ،۹۹، ۹۳، ۵۴،۵۸ ،سثند
۱۷۶، ۱۷۷، ۳۸۴، ۳۸۶، ۴۸۶، ۴۸۸، 
۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۴، ۴۹۶، ۴۹۸، 
۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲  

  ۱۰۰۹ ،۱۰۰۷ ،۹۹۵ ،سکاليگثر
  ۱۵۲ ،سکاماندثر
  ۱۳۸، ۹۹ ،سکوودةرة
  ۲۰۱، ۱۱۵ ،۵۲ ،سکوونکا
  ۲۴۵ ،سکيؤن

  ۳۱۸ ،۳۱۳ ،سکريؤس

 ،۱۷۸ ،۱۷۶ ،۱۵۵ ،۷۷ ،سلؤکييةکان
۶۰۸، ۶۱۴، ۶۹۵، ۸۵۶، ۹۳۲ ،۹۷۱، 
۱۰۰۵، ۱۱۹۱  

 ،۱۹۲ ،۴۷ ،۴۶ ،۴۳ ،۲۴ ،مسثرديس
۳۷۲، ۶۵۹، ۷۸۱  

 ،۱۱۸۰ ،۱۱۶۳ ،۱۱۳۷ ،۱۰۸ ،سولةميان
۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۶، ۱۱۸۹، ۱۱۹۱  
  ۲۳۱، ۱۶۹ ،سوودان
 ،۱۲۷ ،۱۲۶ ،۱۰۳ ،۱۰۲ ،۶۰،سووريا
۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۴۳، ۲۱۹، ۲۵۸، 
۲۶۰، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۷۴، ۳۹۰، ۴۰۰، 
۴۰۷، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۴۰، 
۴۴۴، ۴۴۷، ۵۴۶، ۵۷۵، ۵۹۰، ۵۹۴، 
۵۹۸، ۵۹۹ ،۶۰۰، ۶۶۷، ۶۷۳، ۷۴۵، 
۷۵۳، ۷۶۲، ۷۷۷، ۹۰۵، ۹۰۶، 
۹۱۳،۱۰۵۲، ۱۲۰۴، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۱۰، 
۱۲۱۶  

  ۵۱۷ ،سووسيانا
  ۹۸ ،سووگدا
  ۵۳۶ ،۴۴۷ ،۴۳۲ ،سيبثرت

  ۵۱۵ ،۵۱۴ ،سيبريتيووس
  ۶۲۴ ،سيپار
  ۳۸۲ ،۳۶۱ ،مسيت یسيدن

  ۳۳۸، ۳۱۳ ،۳۰۰ ،۲۷۳ ،۲۵۰ ،سرياکؤز
  ۱۲۰۸ ،۵۷۵ ،سريثن

  ۵۱۷ ،۸۷ ،سريجان
  ۴۷۶ ،۳۸۸ ،۱۱۶ ،۴۲ ،اسريدةري

  ۳۴۱ ،۱۹۱ ،۱۶۷ ،۱۳۱ ،سرينائيکا
  ۹۸ ،سرييوويي
  ۸۵۸، ۸۴۵ ،۴۶۸ ،۱۷۲ ،۱۰۶ ،سيستان

  ۱۰۳ ،سيستانييةکان
  ۳۱ ،سيسرؤن

 ،۴۹۲ ،۴۹۱ ،۴۸۹ ،۴۸۸ ،سيسيکؤتووس
۴۹۳  

  ۴۵۱ ،۴۵۰ ،۴۳۳ ،سيسيگامبيس
  ۲۷۳ ،سيسيل
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  ۳۴۲ ،۳۳۴ ،سيسيناس
  ۱۰۷۳ ،سيفنيان

  ۴۷ ،سيکايووضاتيش
  ۳۱۳ ،۲۷۶ ،۲۱۸ ،۱۹۷ ،سيکالدثس
  ۲۱۲ ،۲۰۶ ،۲۰۵ ،سيگئؤن

  ۲۲ ،سيگثئووم
  ۱۹۶ ،۲۶ ،۲۲ ،سيلؤسؤن
  ۵۸ ،۵۵ ،سيالکس
  ۵۹۷ ،سيمؤن

  ۲۳۷ ،سيمؤنيدثس
  ۳۴۲ ،۳۳۰ ،سينؤپ
  ۳۲۰ ،۴۳ ،سينا
  ۱۱۶ ،کيانگ سني

  ۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،سينيسيس
  ۵۹۷ ،۵۵۶ ،۴۳۶ ،۴۳۵ ، سيواه
  ۵۸۹ ،۵۸۷ ،۵۸۶ ،۵۷۹ ،۵۶۲ ،سييةن

  
  ۲۴۲ ،شائامخةن
  ۱۰۲۱ ،۱۰۰۰ ،یشاخوجل
  ۲۹۰ ،شائاگيس

 ،۱۰۷۸ ،۱۰۷۷ ،یةهبازـش وورــشاپ
۱۰۸۰ ،۱۰۹۶  
  ۱۱۸۵ ،يةکةم یشاپوور

  ۴۷۶ ،شاربانوو
  ۱۴۶، ۶۲ ،شاردثن

  ۷۴۲ ،شاکشابانووش
  ۶۱۵ ،شاماشوومووکني

  ۱۷۴ ،سوو شامران
  ۷۴، ۶۶ ،۴۸ ،شاهةباس
  ۱۰۲۸ ،شاهووية

  ۵۷۰ ،شپيگثلبثرگ
  ۶۲ ،شةدثر

  ۱۰۷۹ ،۹۲۲ ،شةملانسةر
  ۱۰۹۶ ،۱۰۸۰ ،۱۰۷۸ ،۱۰۷۷ ،شةهباز

  ۹۱۰ ،فةزل شثخ
  ۶۶۰ ،شثدص

  ۳۶۷ ،شکسپري
  ۸۵۳ ،شوارتثز

 ،۷۱۶ ،۷۱۵ ،۷۱۴ ،۷۱۳ ،شوودايوودا
۷۱۷، ۷۱۸  
 ،۸۶ ،۸۵ ،۷۲ ،۵۹ ،۳۶ ،۳۵ ،شووش
۸۷، ۸۹، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۱۰۰، ۱۰۳، 
۱۰۵، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۹ ،
۱۳۰، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۵۵، ۱۶۵، ۱۹۴، 
۲۰۳، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۹۰، ۳۱۴، ۳۱۶، 
۳۱۸، ۳۵۷، ۳۷۹، ۴۱۳، ۴۴۳، ۴۴۵، 
۴۴۶، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۸، ۴۵۹، 
۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۳، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۹، 
۵۲۰،۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۴، ۵۲۶، ۵۲۷، 
۵۳۲،۵۴۰ ،۵۴۳، ۵۴۵، ۵۴۷، ۵۵۵، 
۵۶۸، ۵۷۰، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۹۵، ۶۱۰، 
۶۱۷، ۶۲۱، ۶۴۰، ۶۵۷، ۶۹۶، ۶۹۸، 
۶۹۹، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۱۰، ۷۱۳، ۷۱۵، 
۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۷، 
۷۶۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۹۲، ۷۹۵، ۸۸۰، 
۸۸۱، ۸۹۸، ۹۱۱، ۹۱۵، ۹۱۷، ۹۲۵، 
۹۳۸، ۹۴۶، ۹۵۸، ۹۵۹، ۱۰۴۸، ۱۰۵۰، 
۱۰۵۵، ۱۰۵۸، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۶، 
۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، 
۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۵، ۱۰۸۲، ۱۰۸۵، 
۱۰۸۶، ۱۰۹۱، ۱۰۹۹، ۱۱۱۸، ۱۱۲۵، 
۱۱۲۶، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۸، ۱۱۸۴، 
۱۱۹۱، ۱۱۹۲ ،۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۱، 
۱۲۰۵، ۱۲۰۹  

  ۱۲۴ ،۸۶ ،شووشان
 ،۷۱۸ ،۷۱۳ ،۹۵ ،۸۹ ،۸۶ ،۳۶ ،شرياز
۷۱۹، ۷۳۹، ۷۴۱، ۱۰۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۶۵  

  ۳۹۶ ،شيسبةسةر
  ۸۸۴ ،۷۲۴ ،شيمووت

  
  ۵۸۶ ،ضؤلتثرا

  ۵۰ ،ضؤنئؤستؤن
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  ۱۰۸۱ ،۷۲ ،ضؤنگاص
 ،۸۵۷ ،۸۱۹ ،۸۰۵ ،۸۰۴ ،ضؤورووکاشا

۸۵۹، ۸۶۲  
  ۵۹۴ ،۵۶۸ ،۵۶۲ ،اتيکانض

  ۶۸۶ ،۶۰۵ ،لوون ضان
  ۱۰۶۸ ،ضةالت
  ۸۰۴ ،۷۹۸ ،دائيتيا یضةنگهؤ
  ۲۷۲ ،۵۱ ،ضيدارنة

  
 ، ۱۳۱، ۱۳۰ ،۱۲۱ ،۱۰۴، ۳۸ ،عةرةب
۱۶۹، ۳۷۵، ۵۳۷، ۵۴۸ ،۵۶۰، 
۵۸۸،۵۹۶ ،۶۹۰ ،۸۹۷ ،۱۰۹۴  

 ،۱۳۱ ،۱۳۰ ،۹۸ ،۴۰ ،۳۸ ،عةرةبستان
۳۷۲، ۳۸۴، ۳۸۸، ۳۹۴، ۵۳۰، ۵۳۳، 
۵۳۵، ۵۶۰، ۹۱۲، ۹۲۶  
  ۱۳۰ ،۱۰۱ ،۹۸ ،عةرةبيا
 ،۲۱۹ ،۱۵۶ ،۸۴ ،۸۲ ،۷۹ ،۴۳ ،عةزرا
۳۹۶، ۴۰۶، ۶۱۰، ۶۳۰، ۶۴۴، ۶۶۳، 
۹۱۶، ۹۲۳ ،۹۲۹  
  ۱۰۷۱ ،یتةجويد یعةل
  ۱۱۸۱ ،۱۱۷۹ ،یسام یعةل
  ۹۶۰ ،ئاوا یعةل

  ۱۴۷ ،۱۲۷ ،۱۱۰ ،عةممان
  ۸۵۳، ۷۵۵ ،۱۳۳ ،۳۹ ،۵ ،عةنةدؤص

 ،۱۲۰۸ ،۱۲۰۶ ،۱۱۶۶ ،۹۰۷ ،۱۲۲ ،عثراق
۱۲۱۰، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴  
  ۱۰۲۱ ،خةييام یعومةر

  ۵۸۶ ،عيربييةکان
  ۷۳ ،عيسا
، ۹۸، ۹۰، ۸۵، ۷۲، ۵۰، ۳۷، ۳۵ ،عيالم
۹۹، ۱۰۷، ۱۲۴، ۲۷۲، ۳۶۲، ۳۶۷، 

۳۶۹، ۳۷۲ ،۳۸۶ ،۳۹۳، ۴۰۸، ۵۱۷ ،
۵۴۲ ،۵۴۶ ،۶۰۹ ،۶۴۰، ۶۴۸، ۶۴۹، 
۶۵۳، ۶۵۹، ۶۹۴ ،۷۰۰، ۷۰۷، ۷۰۹، 
۷۱۱، ۷۱۸، ۷۸۲، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۷، 
۷۸۸، ۷۸۹، ۸۱۳، ۸۴۶، ۸۵۹، ۸۸۴، 

۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۹۱۸، ۹۲۹، ۹۶۴، 
۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۹۴، 
۱۰۴۱، ۱۰۵۰، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۴، 
۱۰۹۳، ۱۱۱۲، ۱۱۴۷، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، 
۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۶۸، ۱۱۷۲، ۱۲۰۹  

  
  ۵۵۳ ،۴۳۵ ،۱۲۷ ،۴۰ ،غةززة

  ۱۰۷ ،۱۰۶ ،غةزنةوييةکان
  

  ۲۹ ،فؤتيووس
  ۸۹ ،فؤذگة
  ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۲ ،ياافؤک
  ۳۵۸ ،۳۴۹ ،۳۴۶ ،ؤنفؤکي

 ،۳۵۰ ،۳۴۸ ،۳۴۵ ،۲۴۱ ،۲۳۷ ،فؤکيس
۳۵۱، ۴۱۴  

  ۲۴۴ ،فاراندات
  ۱۰۹۵ ،۱۰۷۶ ،۷ ،فارکاس
 ،۱۵۵ ،۱۴۳ ،۱۳۴ ،۸۴ ،۶۷ ،فارناباز
۱۷۹، ۲۷۰، ۲۷۳، ۲۷۸، ۲۸۰، ۲۸۱، 
۲۸۲، ۲۸۳، ۲۹۰، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، 
۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، 
۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، 
۳۱۳، ۳۱۴، ۳۲۰، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۷، 
۳۲۸، ۳۳۰، ۳۳۵، ۳۴۳، ۳۵۲، ۳۵۴، 
۳۵۵، ۵۹۸، ۷۶۱  
 ،۳۳۰ ،۲۷۸ ،۲۷۳ ،۲۷۰ ،۲۴۳ ،فارناک
۳۴۲، ۳۴۷، ۳۵۶، ۷۰۷  
  ۷۱۴ ،۷۱۲ ،۷۰۷ ،فارناکا

  ۷۰۷ ،فارناکثس
  ۲۸۳ ،۲۷۱ ،۲۶۷ ،۲۶۵ ،فارناکيد

  ۲۶۵ ،فارناکيدةکان
  ۱۲۱ ،فازيسانؤيي

  ۵۵۳، ۲۵۷ ،فاسثليس
  ۶۰۰ ،۵۵۹ ،فانثس

  ۱۲۳ ،۱۱۳ ،رغانةفة
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 ،۲۰۲ ،۱۸۷ ،۱۵۴ ،۱۳۹ ،۵۳ ،فةريقيية
۲۲۰، ۲۸۳، ۲۹۰، ۲۹۲، ۳۰۱، ۳۰۴، 
۳۰۶، ۳۳۵، ۴۲۷، ۵۴۲، ۵۵۳، ۷۶۲، 
۱۱۶۹  

 ،۱۴۷ ،۱۲۸ ،۱۲۶ ،۱۰۳ ،۴۳ ،فةلةستني
۱۴۹، ۱۵۶، ۳۲۰، ۳۲۸، ۳۷۴، ۳۹۰، 
۵۹۸، ۹۰۹، ۹۱۳، ۱۲۰۴  
  ۴۵۲ ،۱۶۶ ،۹۶ ،۹۵ ،۸۹ ،فةهليان

  ۳۷ ،فرائؤرتثس
 ،۵۱۱ ،۴۹۰ ،۴۸۳ ،۴۷۲ ،۴۶۷ ،فراتافرثن

۵۲۲  
  ۴۸۱ ،۴۷۳ ،۴۷۲ ،۴۶۹ ،۵۱ ،فرادا

  ۸۱۱ ،توورايي فرانگراسيان
  ۶۰۸ ،۱۶۲ ،یفرا

  ۷۵فرةوةهةر، 
  ۵۵۶ ،۴۳۶ ،فرةيزثر
  ۶۰۲، ۵۷۳ ،۵۶۹ ،فرثندات

  ۱۱۲ ،فروومکني
  ۱۰۲ ،فريژييةکان

  ۳۶۲ ،فالندين
 ،۲۶۱ ،۲۵۱ ،۲۳۴ ،۱۹۱ ،۱۲۶ ،یفنيق

۲۸۰، ۲۸۸، ۳۹۱، ۵۸۲، ۹۲۵، ۱۲۱۴، 
۱۲۱۷  
، ۱۸۲، ۱۴۶، ۱۴۳، ۱۲۸، ۱۰۳،فنيقيية
۱۸۵ ،۱۸۹ ،۱۹۴ ،۲۱۱ ،۲۳۰ ،۲۵۳ ،
۲۷۷ ،۳۰۰ ،۳۰۵ ،۳۲۰ ،۳۴۹ ،۳۵۰ ،
۳۶۳ ،۳۸۳ ،۳۹۰ ،۴۳۰ ،۴۳۳ ،۴۵۹ ،
۶۳۱ ،۷۴۶ ،۱۰۵۲ ،۱۲۰۸ ،۱۲۰۹ ،۱۲۱۲ ،
۱۲۱۶  

 ،۲۳۳ ،۲۱۴ ،۱۸۷ ،۱۸۵ ،۴۰ ،فنيقييةکان
۲۴۲، ۲۵۷، ۲۸۰، ۳۰۰، ۵۶۱، ۵۸۶، 
۵۹۰، ۹۱۱، ۹۲۶  
 ،۱۲۷ ،۱۲۶ ،۱۲۵ ،۴۰ ،۳۱ ،فورات
۱۳۲،۱۳۵ ،۱۴۱، ۲۱۹، ۲۹۱، ۳۰۵ ،
۳۴۰، ۳۹۸، ۴۳۷، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۳۱، 
۵۵۳، ۶۵۶، ۷۰۰، ۷۶۲، ۹۰۶، ۱۱۰۳  

  ۸۱۱ ،۸۰۸ ،یفريدةوس
  ۱۹۴ ،فيساغؤرثس

  ۶۷۳ ،فيگووال
 ،۵۲۵ ،۴۹۵ ،۴۷۲ ،۴۷۱ ،۴۷۰ ،فيلؤتاس
۵۲۶  

  ۱۱۱ ،فيلؤستراتووس
  ۳۵۱ ،فيلؤفرؤن
  ۱۰۷۰ ،فيالدلفيا

 ،۳۵۵ ،۳۵۴ ،۳۵۱ ،۳۵۰ ،۳۴۵ ،فيليپ
۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۴۱۴، 
۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۹، ۴۲۸ ،۴۴۷، ۴۹۱، 
۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۴، ۵۱۵ ،
۵۱۹، ۵۲۶، ۵۴۰، ۵۴۶  

  ۳۳۲ ،فيليسکؤس
  ۵۸۸ ،۵۷۲ ،فييووم

  
  ۱۰۵ ،قؤمثس
  ۴۷۴ ،قؤندووز
  ۶۸، ۶۷ ،۶۶ ،۶۵ ،قاجاران

، ۵۸۷، ۵۹۴، ۵۹۳، ۵۸۷، ۵۶۸قاهرية، 
۵۹۷  
  ۴۶۳ ،قةزوثن

  ۱۶۴ ،قةشقايي
 ،۲۳۱ ،۲۰۰ ،۱۶۹ ،۱۲۱ ،۱۰۴ ،قةفقاز
۲۴۴، ۳۷۴، ۱۱۹۸، ۱۲۰۴  
  ۱۲۰۶ ،بةحرةين یقةآلت

 ،۴۶۹ ،۳۷۹ ،۳۷۲ ،۱۰۷ ،۹۸ ،قةندةهار
۴۷۳، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۱، 
۵۰۲، ۷۳۸، ۷۶۶، ۷۹۸، ۹۱۹، ۹۲۳، 
۱۰۶۹  
 ،۱۹۱ ،۱۴۶ ،۱۲۸ ،۱۰۳ ،۴ ،قوبرؤس
۲۱۰، ۲۱۱، ۲۵۳، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۶۱، 
۲۶۲، ۲۸۸، ۲۹۸، ۳۱۳، ۳۱۶، ۳۱۷، 
۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۴۹، ۴۷۳، ۵۷۴، 
۵۷۶، ۶۰۰، ۶۰۴، ۱۱۹۷، ۱۲۱۸  

  ۱۰۰۰ ،یشرياز یقوتبةددين
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  ۷۹۵ ،۲۰۹ ،۲۰۳ ،۲۰۰ ،کؤئثس

  ۵۱۲ ،۴۹۸ ،۴۹۶ ،۴۹۵ ،کؤئثنووس
  ۵۸۰ ،کؤپتؤس

  ۱۴۷ ،کؤپريووت
  ۳۳۷ ،کؤتيس
  ۴۱۵ ،کؤدؤمان
  ۱۱۲ ،کؤرازميا
  ۱۸۵ ،کؤرسيکا
  ۴۰۹ ،کؤرش
 ،۳۱۱ ،۲۵۷ ،۲۴۴ ،۲۳۵ ،۲۳۳ ،کؤرينت
۳۱۳، ۳۳۴، ۳۳۸  

  ۵۵۵ ،۵۲۸ ،کؤسائييةکان
  ۳۶۲ ،کؤستث

  ۱۶۵ ،۱۲۴ ،کؤسيائؤيي
  ۲۴۴ ،۱۳۶ ،۱۲۲ ،۱۰۴ ،کؤصخيس

  ۲۶۳ ،کؤک
  ۳۰۴ ،یکؤلؤسا
  ۲۷۱ ،۱۵۱ ،کؤلؤفؤن
  ۹۵۵ ،۳۴۷ ،۱۳۲ ،کؤماژان
  ۲۷۰ ،کؤمانا

  ۴۶ ،کؤمثتس
، ۳۱۱، ۳۰۵، ۲۹۸، ۲۸۸، ۲۸۶ ،کؤنؤن
۳۱۳ ،۳۱۴ ،۳۲۱ ،۳۲۸ ،۳۳۶ ،۵۹۷  

  ۴۷۴ ،کؤندووز
 ،۳۴۰ ،۳۲۸ ،۳۲۴ ،۳۲۰ ،۳۱۷ ،کابرياس
۳۴۱، ۳۴۲، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹  
 ،۴۷۴ ،۴۷۳ ،۳۸۶ ،۳۸۴ ،۱۰۷ ،کابول
۷۵۱، ۱۱۱۲  

 ،۱۴۳ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۹۸ ،۲۳ ،کاپادؤکيية
۱۴۵ ،۳۲۳، ۳۴۷، ۳۷۲، ۳۸۳، ۴۰۶، 
۸۹۵، ۸۹۶، ۹۱۳  
  ۳۸۶ ،کاپيسا

  ۱۵۵ ،کاتائؤنيانةکان
  ۳۲۳ ،۳۲۲ ،کادؤسييةکان

  ۱۹۱ ،رپاتؤسکا

  ۵۶۱ ،۴۳۵ ،۳۱۴ ،۱۸۵ ،کارتاژ
  ۱۳۶ ،کارتاژةکان

  ۳۵۸ ،۳۴۶ ،۳۴۴ ،کارثس
  ۱۲۱، ۱۲۰ ،کاردوويي
  ۱۲۱۶ ،۱۱۰۳ ،۱۲۷ ،کارکثميش

  ۴۰۹ ،۳۶۵ ،۳۶۲ ،نيالندثر کارل
 ،۴۵۰ ،۴۴۹ ،۱۷۴ ،۹۴ ،کاروون
۵۲۰،۵۴۳ ،۱۰۷۱  
 ،۲۷۲ ،۱۸۸ ،۱۸۶ ،۱۴۳ ،۱۳۷ ،۵۵ ،کاريا

۲۸۹، ۲۹۹، ۳۰۲، ۳۱۵، ۳۳۶، ۳۶۰، 
۴۰۰، ۴۲۶، ۷۵۳  

  ۳۴۶ ،کاريدمثؤس
 ،۱۷۷ ،۱۳۷ ،۱۳۶ ،۱۰۲ ،۹۹ ،کارييةکان

۲۱۲، ۲۱۵، ۲۹۹، ۱۰۶۹، ۱۰۹۴  
  ۱۲۱ ،کازا

  ۱۲۰۴ ،کازبثک
  ۹۶، ۸۹ ،کازثروون
  ۳۸۱ ،کاساندان

  ۱۰۳ ،کاسپيةنةکان
  ۱۴۲ ،کاستؤلؤوپثديؤن

  ۹۴۹ ،کاسيؤپيا
  ۱۲۴ ،کاسيانةکان

  ۱۱۷۹ ،۱۰۴۰ ،کاشان
  ۱۲۴ ،کاشوو
  ۳۶۶ ،کاالخ
  ۳۶۰ ،سکاال

  ۲۰۳ ،کالثسدؤن
  ۵۷۵ ،۲۶۲ ،۲۶۱ ،کالياس
  ۲۹۴ ،۱۲۱ ،کاليبس

  ۲۳۹ ،۲۳۶ ،کاليدرؤمؤس
 ،۴۳۵ ،۴۳۱ ،۴۲۶ ،۴۲۱ ،کاليستثنثس

۴۴۲، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، 
۵۲۵  

  ۲۸۷ ،کاليکراتيداس
  ۳۴۶ ،۲۲۷ ،کاليماخؤس



 ۱۲۸۳سةردةمی هةخامةنشييةکان / 

 

 ،۳۷۴ ،۱۳۶ ،۱۲۹ ،۸۱ ،۲۵ ،کامثرؤن
۶۰۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۸، ۶۸۷، ۷۰۶، 
۹۹۴، ۱۱۸۱  

  ۳۲۳ ،کاميسارثس
  ۵۷۴ ،کانؤپثک
  ۳۷۹ ،کانداراش
  ۵۸۰ ،کانگيوو
  ۴۶۰ ،کاوکوثل

  ۵۷۷ ،یکاول
  ۱۵۱ ،۲۲ ،کايکووس
 ،۶۹ ،۴۶ ،۳۰ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۷ ،کتثزياس

۷۳، ۸۱، ۸۵، ۹۲، ۱۱۷، ۱۶۶، ۱۷۷، 
۱۹۹، ۲۶۰، ۲۷۲، ۲۸۴، ۳۷۰، ۳۷۱، 
۳۸۱ ،۳۸۲، ۳۸۸، ۶۰۶، ۶۱۰، ۶۶۶، 
۹۸۳  

  ۱۱۸۶، ۱۱۸۵کةرتري هؤرمزد، 
  ۴۶۸ ،ینادر یکةالت

  ۴۴ ،کةمبسودن
 ،۳۸ ،۳۵ ،۳۴ ،۲۴ ،۵ ،۳ ،کةمبووجيية

۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۹، ۵۴، 
۵۹، ۶۱، ۷۷، ۷۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۹۱، 
۱۹۲، ۱۹۸، ۲۰۳، ۲۲۰، ۳۷۰، 
۳۷۲،۳۷۶، ۳۸۷، ۳۹۷، ۵۵۹، ۵۶۰، 
۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، 
۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۸۶، 
۵۹۱، ۶۰۰، ۶۰۵، ۶۱۲، ۶۱۴، ۶۱۹، 
۶۳۱، ۶۴۰، ۶۴۲، ۶۴۶، ۶۴۷، 
۶۴۹،۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، 
۶۵۹، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۷۰، ۶۷۳، ۶۸۰، 
۷۶۰، ۸۸۱، ۸۹۱، ۹۴۶، ۹۷۲، ۱۰۵۹، 
۱۰۷۰، ۱۰۹۳، ۱۱۸۷  
  ۳۷۱ ،تامسؤن کةمپثل
  ۱۲۰۶ ،۱۶۴ ،فارس یکةنداو
  ۲۶۹ ،کةنعان

  ۱۱۶۴ ،۱۱۵۷ ،کةنگاوةر
  ۱۳۷ ،۱۳۶ ،۱۰۱ ،۹۹ ،کةورکا

  ۸۳۲ ،۸۱۴ ،۸۱۱ ،کةخيوسرةو
  ۲۴۶ ،کثتايرؤن
  ۳۶۲ ،کثرپؤرتثر
  ۲۰۱ ،۲۰۰ ،کثرسؤنثس
  ۱۱۹۶ ،کثلثرمثس

  ۶۹۶ ،۶۵۶ ،۶۱۷ ،۶۰۹ ،۱۰۰ ،۸۳ ،کثنت
  ۷۹۸ ،بابا یکثو

  ۱۹۵ ،۱۹۴ ،کرؤتؤن
 ،۱۸۲ ،۱۸۱ ،۴۱ ،۳۹ ،۳۸ ،کرؤزووس

۱۸۶، ۳۷۷، ۳۸۲، ۳۹۸، ۴۰۰، 
۴۰۲،۴۰۶ ،۷۵۵، ۷۵۶  
  ۴۱۶ ،کرؤنيا
  ۲۶۱ ،کراتثس

 ،۵۰۲ ،۵۰۱ ،۴۹۷ ،۴۷۱، ۴۶۸ ،کراترووس
۵۱۸، ۵۲۳، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۳۸  
  ۳۹۲ ،کرامثر
 ،۱۰۵۳ ،۱۰۵۲ ،۱۰۴۸ ،۷۷۴ ،کرثفتثر
۱۰۵۴، ۱۱۱۳  

  ۱۴ ،کرماشان
 ،۱۶۴ ،۱۰۵ ،۹۵ ،۹۳ ،۸۷ ،۷۴ ،کرمان
۳۸۷، ۴۰۰، ۵۰۱، ۵۰۷، ۵۱۲، 
۵۱۴،۵۱۶، ۵۴۳، ۷۲۰، ۷۲۲، ۷۶۸، 
۷۷۰ ،۷۹۱ ،۱۰۶۹  
 ،۵۰۱ ،۴۰۰ ،۱۴۳ ،۱۱۰ ،۱۰۵ ،کرمانيا
۵۱۴، ۵۱۶، ۵۴۳، ۵۵۵  

  ۸۷ ،کرمانييةکان
  ۶۹۲ ،کرووکمان

  ۲۹۳ ،کريسؤفؤس
  ۱۹۹ ،کرمية
  ۵۱۴ ،۵۰۰ ،۴۹۷ ،۴۹۲ ،۱۱۳ ،کشمري

  ۳۶۷ ،سووديووکل
  ۱۱۶۷ ،ذيچ جيمز ديووسووکل

  ۳۳۹ ،۳۱۸ ،یکالزؤمثنا
  ۲۳۶ ،۲۲۹ ،کلثئؤمثنثس
 ،۳۴۸ ،۲۹۳ ،۲۹۱ ،۲۸۹ ،کلثئارخؤس

۳۵۲  
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  ۵۱۲ ،۴۹۵ ،کلثئاندثر
  ۴۶۷ ،۴۶۴ ،۴۵۷ ،کلثتارخووس

  ۲۶۹ ،کلثمثنت
  ۴۵۲ ،کلثيس
  ۹۲۵ ،۹۱۴ ،۶۷۹ ،۶۷۰ ،یکلدان

  ۶۳۵ ،۶۱۴ ،۵۳۰ ،۵۲۹ ،کلدانييةکان
  ۴۸۴ ،۴۸۲ ،۴۷۸ ،۴۷۷ ،۴۷۱ ،کليتووس
  ۲۶۱ ،کليدؤنني
 ،۱۴۳ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۲۷ ،کليکيية
۱۴۹، ۱۸۹، ۲۱۲، ۲۱۸، ۲۶۱، ۲۶۶، 
۲۹۰، ۳۲۰، ۳۲۹، ۳۳۵، ۳۷۸، ۴۳۰، 
۵۲۷ ،۶۰۹، ۷۶۱، ۷۷۸، ۹۱۲  

  ۹۲۶ ،۵۹۰ ،۳۸۳ ،۲۵۷ ،۱۰۳ ،يکييةکانکل
  ۳۵۲ ،کلينيؤس
 ،۲۷۶ ،۲۷۴ ،۱۹۵ ،۱۸۶ ،۲۷ ،کنيدؤس
۲۷۹، ۳۱۱  

  ۳۷۵ ،رؤپؤليسوکو
 ،۱۲۳ ،۱۲۱ ،۲۵ ،۲۳ ،۱۵ ،۱۴ ،کورد

۱۹۸، ۲۹۳، ۴۰۹ ،۶۳۷ ،۷۷۵ ،۸۱۸ ،
۸۶۴ ،۸۶۵ ،۹۳۰ ،۹۵۳  

  ۱۰۷۰، ۲۹۳، ۸۸،۱۲۱ ،کوردستان
  ۱۲۰ ،کوردوويي

  ۱۰۳ ،کورينة
  ۲۱۰ ،کووبابا

  ۱۳۲ ،کووة
  ۶۲۱ ،۴۰۹ ،۱۲۲ ،کوور

 ،۳۷۵ ،۱۱۷ ،۹۶ ،۹۴ ،۶۸ ،کوورتيووس
۴۲۹، ۴۳۲، ۴۳۵، ۴۳۸، ۴۵۱، ۴۵۳، 
۴۵۴، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۷، 
۴۶۸، ۴۷۱، ۴۷۸، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۴، 
۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۹۲، ۴۹۳، 
۴۹۶، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۱۴، ۵۱۶، ۵۱۷، 
۵۵۶، ۶۰۴  

  ۷۲۴ ،کووردووشووم
  ۳۷۵ ،کوورکةت
  ۴۷۵ ،کوورگان

  زؤربةي الپةذةکان ،کوورووش
  ۹۰۹ ،۱۳۱ ،۱۱۶ ،۱۰۱ ،کووش

  ۸۵۸ ۱۷۶ ،کووشانييةکان
  ۹۹ ،کووشيا

  ۱۳۲ ، کوومووه
 ،۳۷۱ ،۳۰۶ ،۲۹۱ ،۱۷۹ ،۲۷ ،کووناکسا

۴۴۰  
  ۳۴۲ ،۳۱۵ ،کيؤس

 ،۱۱۶۳ ،۴۰۵ ،۵۱ ،۳۸ ،۳۷ ،کياکسار
۱۱۶۴  

  ۳۳۶ ،کيپرؤتثميس
  ۳۱۳ ،۲۴۲ ،کيترا

  ۳۲۰ ،۲۶۱ ،۲۱۱ ،کيتيؤن
  ۶۰۲ ،کيدنيتز
  ۳۴۷ ،کريچيز
، ۳۰۸، ۳۰۱، ۲۸۲، ۲۸۱، ۱۵۲ ،سؤکيزيک

۳۳۳ ،۳۵۹ ،۳۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲  
  ۱۰۳ ،کيسؤيي
  ۹۸ ،کيسيان
  ۲۶۱ ،۲۵۷ ،۲۵۴ ،۲۵۳ ،کيمؤن
 ،۳۲۰ ،۳۰۶ ،۲۱۲ ،۱۸۴ ،۱۴۸ ،۶۵ ،کيمث

۳۴۶  
  ۵۹۷ ،کينتيس

  
 ،۲۱۵ ،۹۲ ،۹۰ ،۳۲ ،۲۵ ،گؤبرياس

۲۲۸، ۳۹۴، ۳۹۵، ۴۰۱، ۶۲۸، ۶۳۱، 
۶۳۲، ۶۳۳، ۶۶۲، ۷۰۹، ۷۱۰، ۱۰۷۷  
  ۱۰۵۷ ،شا گؤپت
  ۶۴۰ ،۶۳۷ ،۶۳۶ ،۶۲۹ ،یگؤت

  ۶۳۲ ،۶۳۱ ،۶۲۸ ،۶۲۳ ،گؤتيؤم
  ۴۲۷ ،گؤرديووم
 ،۴۶۹ ،۴۶۵ ،۴۶۰ ،۴۵۹ ،۳۴۷ ،گؤگامل
۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۳، ۶۹۰  

 ،۴۳۹ ،۴۳۸ ،۴۲۶ ،۳۴۷ ،۷۴ ،گؤگاملة
۴۴۳، ۴۴۵، ۴۵۶، ۴۸۷، ۵۵۰  

  ۸۸ ،۱۳ ،ورمث یگؤل
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  ۱۵۲ ،گؤنگيلووس
 ،۴۳۸ ،۳۵۵ ،۳۴۷ ،۷۴ ،گائووگامال

۴۵۶، ۴۵۹، ۵۴۹  
  ۵۴۴ ،گابييةن

  ۶۲۷ ،گاد
 ،۴۰۱ ،۲۲۰ ،۱۷۱ ،۶۱ ،۶۰ ،گاداتاس
۸۸۷، ۹۱۳  

  ۶۹۰ ،۶۸۸ ،گارداسيا
  ۲۸۷ ،۲۰۰ ،یگاليپؤل
  ۱۱۸۸ ،۶۴۰ ،۶۲۴ ،۶۲۲ ،۶۰۶ ،گالينگ

  ۲۹۶ ،گامربيؤن
  ۳۸۶ ،یهثمبل گاوين
  ۸۵ ،گةبة

  ۵۱۶ ،هؤرمز یگةروو
  ۵۴ ،گةندارا
  ۳۷۲ ،۱۰۷ ،۹۸ ،۵۴ ،گةندارة
  ۱۰۸ ،۱۰۳ ،يةکان رةييگةندا
  ۴۹۴ ،گةنگ

  ۶۵۹ ،گثئؤمات
  ۵۸۲ ،گثبالين

 ،۵۰۴ ،۵۰۲ ،۳۸۷ ،۱۱۱ ،۱۱۰ ،گثدرؤزيا
۵۰۸، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۸، ۵۲۱، ۵۲۸، 
۵۵۵، ۱۱۰۲  

 ،۱۱۶ ،۸۹ ،۱۴ ،۹ ،۲ ،۱ ،گثرشثضيچ
۱۱۷، ۴۰۸، ۶۸۳، ۷۶۵، ۷۸۲، ۷۸۴، 
۷۹۸، ۸۱۹، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۹، ۸۵۳، 
۸۸۱، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۷، ۸۹۰، 
۸۹۵، ۸۹۷، ۹۰۲، ۹۰۳، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، 
۱۰۲۵  

  ۳۸۳ ،۳۷۷ ،یگثر
  ۱۶۹ ،گثشثم

  ۲۶۱ ،گثليدؤنوو
  ۴۰ ،گرؤت

  ۵۵۳ ،۴۳۱ ،۴۲۲ ،گرانيکووس
  ۶۲۲ ،۶۱۴ ،گرةيسؤن

  ۲۹۶ ،گرينيا

  ۹۲۴ ،۱۸۶ ،گزانتؤس
 ،۴۱، ۳۳ ،۳۲ ،۳۰ ،۲۹ ،۱۲ ،گزنفؤن
۴۲، ۶۱، ۷۰، ۷۵، ۷۸، ۸۰، ۸۲، ۸۷، 
۱۰۵، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۳۹، 
۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۹، ۱۶۲، ۱۷۸، 
۲۲۷، ۲۶۳، ۲۶۵، ۲۶۷، ۲۸۴، ۲۸۵، 
۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۶، ۲۹۹، ۳۰۰، 
۳۰۲، ۳۰۶، ۳۰۸،۳۱۵، ۳۱۶، ۳۲۷، 
۳۷۱، ۳۸۶، ۳۸۸، ۳۹۱، ۴۰۱، ۴۰۵، 
۴۰۶، ۴۰۷، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۸، ۴۴۰، 
۴۴۷، ۵۹۱، ۶۰۶، ۶۱۱، ۶۲۰، ۶۲۴، 
۶۲۹، ۷۰۰، ۷۸۵، ۸۷۹، ۹۲۸  
  ۳۲۱ ،۳۲۰ ،گلؤس
  ۳۸۳ ،یگورن

  ۲۹۶ ،ونگيلؤسگ
 ،۶۵۴ ،۶۳۳ ،۶۳۲ ،۶۳۱ ،۳۹۵ ،گووباروو

۶۵۵، ۶۶۲، ۶۶۴، ۶۶۶  
  ۹۹۵ ،گووتشميد
  ۳۹۴ ،گووتيئووم

  ۱۰۷۰ ،تةپة گوودين
  ۱۱۶۳ ،۳۶۷ ،۱۷۱ ،گريمشةن
  ۱۹۵ ،گيلؤس
  ۱۱۹۵ ،۴۶۲ ،گيالن

  ۴۰۵ ،یموورث گيلبثرت
  ۱۰۲۲ ،۹۹۵ ،گينـزثل

  
  ۲۸۵ ،۹۲، ۷۷،يسثول

  ۶۸لؤرد کرؤزؤن، 
  ۳۳۷ ،۲۳۷ ،لؤکريس

  ۴۴۷ ،الئؤمثدؤن
  ۱۹۵ ،یالپيگ
  ۳۱۱ ،۲۱۳ ،۱۰۴ ،الدث
  ۶۲۷ ،الرسا
  ۲۳۵ ،الريسا

  ۱۰۲ ،السؤنييةکان
  ۳۱۳ ،الکؤنيا
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  ۳۵۱ ،الکراتثس
  ۳۹۱ ،الکيش

، ۳۳۹ ،۲۸۲ ،۲۵۶ ،۲۰۶ ،المپساکؤس
۷۶۲ ،۷۶۳  
  ۷۹۲ ،۷۷۷ ،المگان
  ۵۳۸ ،۵۱۹ ،۵۱۳ ،الميان

  ۶۷۳ ،النگدؤن
  ۷۳۷ ،النوونوو
  ۱۰۷۲ ،۱۰۶۷ ،یلةديرة
  ۱۰۴۰ ،تؤنلةمب

  ۶۷۶ ،لةندسبثرگثر
  ۲۲۹ ،لثئؤتيکيدثس

  ۳۳۳ ،لثئؤن
، ۵۰۲ ،۴۹۷ ،۴۸۱ ،۴۸۰ ،لثئؤناتووس

۵۰۸  
  ۶۹۶ ،۶۷۳ ،یوول لثئؤنارد

  ۲۴۰ ،۲۳۸ ،۲۳۷ ،۲۳۶ ،۲۲۹ ،لثئؤنيداس
  ۱۴۷ ،۱۴۵ ،۱۲۸ ،لثئووتزث
  ۳۳۱ ،لثئووکترا
  ۲۱۳ ،لثرؤس

  ۲۰۵، ۲۰۳ ،۱۸۴ ،لثسبؤس
  ۷۸۶ ،۷۷۳ ،۷۷۲ ،۷۴۷ ،هةوپت لثمان
  ۳۱۸ ،۳۱۳ ،۲۱۱ ،۲۰۳ ،۱۹۶ ،نؤسلثم

  ۷۴۹ ،۲۱۰ ،لثوانت
  ۱۰۶۹، ۱۶۹ ،۱۲۹ ،۱۲۶ ،لوبنان

  ۹۰۷ ،۱۲۴ ،۱۲۲ ،لوذستان
 ،۱۱۶۷ ،۹۴۵ ،۳۹۹ ،۳۸۲ ،۳۹ ،لوو

۱۲۰۶، ۱۲۱۴  
  ۳۹۲ ،لووگالباندا

  ۲۶۸ ،ذؤبثر لوويي
  ۱۲۰۸ ،۵۶۱ ،یليب

  ۶۰۳ ،۵۷۴ ،۲۵۷ ،۱۳۱ ،۴۴ ،ليبيايي
 ،۳۲۲ ،۳۰۲ ،۲۶۹ ،۱۳۵ ،۱۳۲ ،۳۷ ،یليد

۳۴۶، ۳۵۱، ۳۵۶، ۳۷۶، ۳۸۲، ۳۸۳، 
۳۹۰، ۴۰۲، ۶۰۸، ۶۲۲، ۷۵۲، ۷۵۳، 

۷۵۵، ۷۶۲، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۹۷، 
۱۲۱۵  
 ،۶۹۰ ،۶۲۱، ۱۰۲، ۵۶ ،۲۳ ،ليديايي
۹۱۳، ۹۲۳، ۹۲۴، ۱۱۳۰، ۱۱۹۰، ۱۲۰۲، 
۱۲۱۵  
  ۲۶۸ ،۵۳ ،۳۹ ،ليديية

 ،۲۹۰ ،۲۸۸ ،۲۸۷ ،۲۸۶ ،۷۵ ،ليساندثر
۲۹۵، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۱۱  
  ۲۴ ،ليسيا
  ۵۴۶ ،خووسليسيما
  ۲۲۳ ،ليکؤميد
  ۲۷۲ ،۲۷۱ ،ليکؤن

  ۱۵۵ ،ليکائؤنيانةکان
  ۱۹۶ ،ليکارثتؤس

  ۲۸۰ ،۲۷۹ ،۲۷۸ ،۲۷۶ ،ليکاس
 ،۲۶۶ ،۲۶۱ ،۲۵۷ ،۱۸۶ ،۱۵۲ ،۲۴ ،ليکيا
۴۰۰، ۴۲۷، ۴۵۳، ۹۱۳  

  ۱۰۲ ،ليکييةکان
  ۱۶۹ ،ليمثس

  
  ۵۸۱ ،۱۰۳ ،مؤئريس

  ۸۳۹ ،مؤرگثنسترين
  ۱۰۴ ،مؤزيکانةکان
  ۱۰۴ ،مؤسخةکان
 ،۳۳۵ ،۲۱۲ ،۱۳۷ ،سوومائووسؤل

۳۳۷، ۳۴۱، ۳۴۴، ۳۴۵ ،۳۴۸، ۳۴۹ ،
۴۲۷  

  ۷۴۰ ،۷۱۹ ،۷۱۸ ،۹۲ ،ماتزيش
  ۷۳۷ ،مامتابا
  ۱۴۴ ،۱۲۰ ،ماتييةن

 ،۴۱ ،۳۹ ،۳۷ ،۲۵ ،۲۳ ،۱۴ ،۱۳ ،ماد
۴۷، ۴۸، ۵۱، ۵۶، ۷۸، ۷۹، ۹۸، ۹۹، 
۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۴، 
۱۲۵، ۱۳۲، ۱۵۲ ،۱۵۹ ،۱۶۰، 
۱۶۴،۱۸۴ ،۱۹۲، ۲۱۸، ۲۳۷، ۲۴۴، 
۳۷۲، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۵، 
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۳۸۶، ۴۰۰، ۴۰۳، ۴۰۵، ۴۰۹، ۴۶۳، 
۴۸۳، ۵۳۸، ۵۴۴، ۵۴۶، ۵۴۸، ۵۸۲ ،
۵۹۰ ،۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۶، ۶۲۲، ۶۲۴، 
۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۹، ۶۵۹، ۶۶۸، ۷۱۱، 
۷۲۲،۷۳۶ ،۷۴۲، ۷۵۰، ۷۹۶، ۸۴۴، 
۸۵۳، ۸۸۱، ۸۹۴، ۹۰۰، ۹۰۲، 
۹۰۳،۱۰۰۴ ،۱۰۶۴، ۱۰۶۹ ،۱۰۷۰ ،۱۰۸۰ ،
۱۰۸۹ ،۱۰۹۲، ۱۱۰۳، ۱۱۵۱ ،۱۱۵۲ ،
۱۱۵۳،۱۱۵۷، ۱۱۶۰، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، 
۱۱۸۵، ۱۱۹۵ ،۱۱۹۶  
 ،۴۲ ،۴۰ ،۳۸ ،۳۷ ،۲۳ ،۷ ،مادةکان

۴۷، ۴۸، ۵۰ ،۵۴، ۷۱، ۸۱، ۸۴، ۹۲، 
۱۰۱، ۱۲۳، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۵۸، ۱۵۹، 
۱۶۰، ۱۶۴، ۱۷۶، ۱۷۸، ۱۸۱، ۲۰۳، 
۲۵۸،۳۲۲ ،۳۸۱، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۹، 
۴۰۸،۵۱۲ ،۵۹۶، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۳۶، 
۶۳۷، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۱۴، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، 
۱۰۹۳، ۱۱۵۳، ۱۱۵۷، ۱۱۶۴، ۱۱۹۳، 
۱۱۹۵، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۲۰۲، ۱۲۰۵ ،
۱۲۰۹  
  ۹۴ ،ماذوون
 ،۲۲۶ ،۲۲۵ ،۱۶۰ ،۵۸ ،۲۲ ،ماراتؤن
۲۲۸، ۲۳۲، ۳۴۵، ۴۲۴، ۵۷۳، ۶۶۷  

  ۴۰۹ ،۸۷ ،مارافيؤيي
  ۴۷۷ ،۱۱۲ ،ماراکاندا
  ۷۹۸ ،۱۱۶ ،۵۱ ،مارجيانا
  ۱۰۴ ،ماردةکان

  ۵۵۴ ،یمارد
  ۹۷ ،ماردييةکان
  ۱۰۵ ،مارگووش
  ۱۱۹۹ ،۱۱۹۵ ،مارليک

  ۷۵۳ ،ئيندووس یمار
  ۵۸۵ ،۵۷۴ ،ماريا

  ۱۰۲ ،مارياندييةکان
  ۷۸۲ ،ماريک

 ،۴۴۴ ،۴۴۳ ،۴۴۰ ،۱۴۴ ،۱۳۴ ،مازائووس
۴۸۳، ۵۲۲، ۷۶۱  

  ۱۸۴ ،۱۶۰ ،مازارثس
  ۷۵۴ ،۶۰۴ ،۶۰۲ ،مازاس

  ۴۰۵ ،۳۸۲ ،۱۱۵ ،۴۱ ،ماساژثت
  ۴۰۹ ،۸۷ ،ماسپيؤيي

  ۷۱۹ ،۷۱۷ ،ماسداياشنا
  ۲۵۵ ،امماسک

  ۲۴۴ ،ماسيست
  ۶۱۰ ،۸۹ ،ماصةمري

  ۱۰۹۴ ،۳۷۷ ،۳۷۲ ،۱۱۱ ،۱۱۰ ،۹۹ ،ماکا
  ۴۹۱ ،ماکاتاس
  ۱۱۱ ،ماکاش

  ۱۰۴ ،ماکرؤنةکان
  ۱۰۵۷ ،هريمثر ماکس

  ۹۱۳ ،۸۸۷ ،۲۵۶ ،۲۱۹ ،۶۰ ،ماگنثزيا
  ۳۹۹ ،مالدوان

  ۴۹۸ ،یمال
  ۳۳۹ ،مانتينيا
  ۳۸۴، ۳۸۱ ،۱۳ ،ماندانا

  ۳۲۹ ،۱۹۸ ،ماندرؤکلثس
  ۲۹۷ ،۲۹۶ ،۶۰ ،مانيا

  ۷۶۲ ،۲۶۵ ،مانياس
  ۷۳۳ ،۷۳۲ ،ماويش

  ۱۱۵۷ ،ماهيدةشت
  ۹۳۶ ،۸۴۹ ،مايا

  ۱۲۷ ،مةجيدؤ
 ،۱۶۹ ،۱۲۶ ،۳۸ ،۲۱ ،۳ ،مةديتةرانة

۱۸۹، ۱۹۸، ۲۱۰، ۲۵۳، ۲۵۷، ۴۳۳، 
۴۳۴، ۵۴۵، ۵۹۸ ،۶۹۵، ۷۴۹، ۷۵۲، 
۱۰۵۵، ۱۲۰۰، ۱۲۰۳، ۱۲۱۳  
  ۱۳۰ ،مةدينة

 ،۲۱۱ ،۲۰۱ ،۱۸۷ ،۱۳۸ ،۱۳۴ ،مةذمةذة
۲۱۲، ۲۴۳، ۳۰۱، ۳۵۷، ۷۶۱، ۷۷۱، 
۱۲۰۳  
  ۲۴۴ ،مةردؤنت
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  ۷۰۹ ،مةردؤنيووس
 ،۲۱۶ ،۲۱۵ ،۱۷۷ ،۷۳ ،مةردؤنيية

۲۱۷،۲۱۸ ،۲۲۹، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، 
۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۷۰۹، ۷۱۰  

  ۱۶۵ ،۱۶۴ ،۸۷ ،مةردؤيي
 ،۶۲۶ ،۶۱۳ ،۳۹۵ ،۴۲ ،۳۹ ،مةردووک

۶۳۴، ۶۳۶، ۶۳۸، ۶۴۰، ۶۴۵، ۶۵۱، 
۸۷۹، ۸۹۱  
 ،۴۰۳ ،۳۸۵ ،۱۱۴ ،۱۱۲ ،۱۰۵ ،۵۱ ،مةرو

۷۹۹، ۸۰۵  
  ۱۰۷۱ ،۱۰۵۹ ،۴۵۲ ،مةرودةشت

  ۷۹۸ ،یمةرو
  ۸۶۲ ،۸۴۸ ،مةزدا
  ۱۳۴ ،یمةزدا

  ۵۶۳ ،۲۶۹ ،مةزدايي
  ۱۱۹۱ ،۱۱۶۳ ،مةسجيدسولةميان

  ۷۶۶ ،ئازةرنووش مةسعوود
  ۴۶۷ ،مةشةد
  ۵۰۱ ،۱۱۷ ،مةغؤل

 ،۳۵۰ ،۳۴۷ ،۲۴۱ ،۲۰۲ ،یـدوونـةقـم
۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۵، ۴۳۰، ۴۴۱، 
۴۴۴، ۴۵۷، ۴۶۵، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، 
۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۲، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۹۱، 
۴۹۳، ۴۹۹، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۲، 
۵۲۶، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۹، ۵۴۱، ۵۴۳، 
۵۴۵، ۵۴۷، ۵۵۳، ۶۰۴، ۶۹۵، ۷۵۵، 
۸۴۲، ۱۲۰۲  

 ،۲۳۰ ،۲۱۸ ،۲۰۲ ،۱۷۰ ،مةقدوونيية
۲۳۲ ،۲۳۵، ۳۴۵، ۳۶۰، ۴۱۴، ۴۱۵، 
۴۱۶ ،۴۱۷، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۸، ۴۵۹، 
۴۶۰، ۴۶۶، ۴۷۰، ۴۷۲، ۵۲۱، ۵۲۶، 
۵۲۷ ،۵۳۶، ۵۴۵ ،۵۴۶  

 ،۴۶۱ ،۴۳۳، ۴۲۳ ،۳۵۷ ،مةقدوونييةکان
۴۷۷، ۴۸۰، ۴۸۵، ۴۸۸، ۴۹۷، ۵۲۱، 
۵۲۳، ۵۳۲، ۵۳۷، ۵۳۹  

 ،۵۰۱ ،۴۸۶ ،۱۱۱ ،۱۰۹ ،۹۹ ،مةکران
۵۰۳، ۵۰۴  

  ۱۰۲ ،مةگنثسييةکان
  ۱۱۶۴ ،۱۱۵۷ ،مةاليري
  ۴۵۲ ،۳۶ ،مةليان

  ۱۰۲۱ ،مةليکشا
  ۱۰۸۰ ،خةزانة یمةنيژة
  ۱۰۴۰ ،مةمية

  ۲۹۹ ،۲۷۸ ،۱۸۴ ،۱۵۱ ،مثئاندثر
  ۱۹۶ ،۱۹۲ ،مثئاندريووس
  ۲۲۰ ،مثتيؤخؤس

  ۲۹۸، ۲۹۷ ،مثدياس
  ۱۳۱ ،مثرؤئة

 ،۸۰۸ ،۸۰۲ ،۵۳۷ ،۴۰۴ ،بؤيس یمثر
۸۱۵، ۸۲۱، ۸۶۱، ۸۷۰، ۹۹۵  

  ۴۴۷ ،مثسبؤس
  ۳۳۲ ،مثسثنيا
  ۷۱۱ ،۲۵۸ ،۲۵۴ ،مثگابات

  ۲۰۹ ،۲۰۸ ،مثگاباتثس
  ۲۸۵، ۲۳۰ ،مثگاباز

  ۲۲۰ ،۲۱۷ ،۲۰۱ ،مثگابازؤس
 ،۲۶۷ ،۲۶۱ ،۲۶۰ ،۲۵۹ ،۲۵۸ ،مثگابيز
۵۷۵، ۵۷۶، ۶۶۶  
  ۶۶۶ ،مثگاپان

  ۷۱۰ ،مثگاپانووس
  ۲۰۵ ،۲۰۳ ،مثگارا

  ۱۰۹ ،مثگاستثنثس
  ۶۹۰، ۱۳۲ ،نثتيمثل

  ۱۱۹۶ ،مثلگوونؤض
 ،۱۹۱ ،۱۴۹ ،۱۱۷ ،۸۲ ،۴۵ ،۴۴ ،مثمفيس
۲۵۸، ۳۲۸، ۳۵۲، ۴۳۶، ۵۵۶، ۵۶۰، 
۵۶۴، ۵۶۶، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۸، 
۵۸۱، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۶، ۵۸۸، ۵۸۹، 
۵۹۶، ۶۰۰، ۶۰۲، ۶۰۴، ۹۱۰، ۱۱۱۱، 
۱۲۱۱، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸  

  ۶۶۵ ،مثنؤستان
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 ،۳۵۱ ،۳۵۰ ،۳۴۹ ،۳۴۵ ،۳۴۳ ،مثنتؤر
۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶ ،۶۰۰  
  ۵۹۸، ۵۹۶ ،۳۲۸ ،۳۲۷ ،مثندثس
  ۵۷۵ ،مثندزيک

، ۳۵۶، ۳۵۴، ۳۴۵، ۳۴۳، ۲۸،ؤنمنمث
۳۶۰ ،۴۱۸ ،۴۲۴ ،۴۲۶ ،۴۲۷ ،۴۲۸ ،
۴۲۹ ،۴۷۲ ،۴۵۷  
 ،۸۱۹ ،۸۰۴ ،۷۹۸ ،۷۶ ،۷۴ ،۲۱ ،مثهر

۸۲۹، ۸۳۱، ۸۳۶، ۸۳۹، ۸۵۲، ۸۵۳، 
۸۶۲، ۸۹۲، ۸۹۷، ۸۹۸، ۱۰۰۲، ۱۰۲۳، 
۱۰۳۲، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۴۶  
  ۳۵۶ ،۳۴۲ ،۳۱۵ ،مثهرداد
  ۳۴۱ ،یکيؤس یمثهرداد
 ،۵۳۱ ،۳۷۴ ،۱۸۱ ،۱۴۲ ،۱۲۹ ،۸۰ ،مثيةر

۱۰۰۹  
  ۷۹۶، ۴۷۴ ،۱۵، ۱۴فةر،  مورتةزا ساقيب

  ۱۱۶۷ ،۱۱۶۵ ،۸۱ ،مورغاب
  ۱۲۲ ،سخثتاومو

  ۱۰۷۰ ،یموکريان
  ۵۰۲ ،ولالم

  ۹۸ ،موودرايا
 ،۶۷۲ ،۶۷۱ ،۶۶۵ ،۶۶۳ ،۱۷۶ ،مووراشوو

۶۷۶، ۶۸۰، ۶۸۲، ۶۸۶، ۶۸۷ ،۶۸۸، 
۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۳ ،۷۰۰  

  ۳۹۰ ،۲۳۰ ،مووريس
  ۹۲۲ ،مووسا

  ۱۰۶۵ ،۱۰۶۴ ،مووساسري
  ۱۹۲، ۱۹۱ ،۱۵۲ ،ميترؤباتثس

 ،۸۳۱ ،۸۱۹ ،۸۰۴ ،۷۶ ،۷۴ ،۲۱ ،ميترا
۸۳۶، ۸۳۹، ۸۴۷، ۸۴۹، ۸۵۲، ۸۵۳، 
۸۵۶، ۸۶۰، ۸۶۲، ۸۷۴، ۸۷۶، ۸۸۴، 
۸۹۲، ۸۹۵، ۸۹۷، ۸۹۸، ۹۰۳، ۱۰۰۲، 
۱۰۲۶  

  ۳۱۵ميترادات، 
  ۵۸۱ ،ميتراوةهيشتا

  ۷۱۹ ،۷۱۱ ،۲۷۲ ،ميتوورنا

  ۲۱۴ ،ميتيايؤس
  ۲۸۸ ،۲۰۰ ،۱۹۱ ،۱۸۴ ،ميتيلثن

  ۷۱۴ ،مريايوودا
  ۷۴۲ ،زانا مريين
 ،۳۸ ،۳۴ ،۲۴ ،۲۰ ،۱۹ ،۷ ،۴ ،۳ ،ميسر
۴۰، ۴۱، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۹، 
۵۰،۵۲، ۵۴، ۵۶، ۵۸ ،۵۹، ۶۰، ۶۳، 
۷۷، ۸۲، ۹۸، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۷، ۱۲۷، 
۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۶، ۱۴۹، 
۱۶۱، ۱۶۹، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ ،۱۷۷، 
۱۸۳، ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۱، ۲۱۹، ۲۲۰، 
۲۲۹، ۲۳۰، ۲۴۲، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، 
۲۶۱، ۲۹۲، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، 
۳۲۴، ۳۲۹، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، 
۳۴۵، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، 
۳۶۳، ۳۷۲، ۳۷۵، ۳۷۹، ۳۹۰، ۴۰۵، 
۴۱۴، ۴۲۲، ۴۲۴، ۴۳۲، ۴۳۵، 
۴۳۶،۴۶۶ ،۴۶۹، ۵۱۱، ۵۳۶، ۵۳۷، 
۵۴۱، ۵۵۶، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، 
۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، 
۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، 
۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، 
۵۸۱، ۵۸۲ ،۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، 
۵۸۷، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، 
۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۶۰۰، ۶۰۱، 
۶۰۲، ۶۰۴، ۶۱۰، ۶۵۲، ۶۵۶، ۶۶۱، 
۶۶۳، ۶۶۷، ۶۷۰، ۶۷۸، ۶۸۱ ،۶۹۶ ،
۷۱۶ ،۷۳۰ ،۷۳۸، ۷۴۵، ۷۵۰، ۷۵۳، 
۷۵۴، ۷۶۰، ۷۷۱، ۸۸۱، ۹۰۸، ۹۰۹، 
۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۳، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۲۰، 
۹۲۱،۹۲۳ ،۹۲۴، ۹۲۶، ۹۲۸ ،۹۳۵ ،
۹۴۵، ۹۴۶، ۹۵۵ ،۹۹۴ ،۹۹۵ ،۱۰۰۷ ،
۱۰۰۸ ،۱۰۰۹ ،۱۰۱۰ ،۱۰۱۱ ،۱۰۱۲، 
۱۰۱۳، ۱۰۱۴ ،۱۰۲۳ ،۱۰۲۴، ۱۰۵۱، 
۱۰۶۰، ۱۰۶۱ ،۱۰۶۹ ،۱۰۷۸، 
۱۰۸۲،۱۰۸۳ ،۱۰۸۴ ،۱۰۸۵ ،



  ليزگةی هةموو ناوةکان/  ۱۲۹۰
 

۱۰۸۷،۱۰۸۹ ،۱۰۹۹ ،۱۱۴۴ ،۱۱۴۶، 
۱۱۴۷،۱۱۷۲ ،۱۱۷۴ ،۱۲۰۰، ۱۲۰۵، 
۱۲۰۶، ۱۲۰۹، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳ ،
۱۲۱۷  

 ،۲۵۸ ،۱۹۱ ،۱۵۸ ،۴۴ ،ميسرييةکان
۳۲۷، ۳۵۳، ۴۳۵، ۵۲۲، ۵۶۰، ۵۶۳، 
۵۷۷، ۵۷۸، ۵۸۰، ۵۸۲، ۵۸۶، ۵۹۰، 
۵۹۱، ۹۱۱، ۱۰۹۵، ۱۱۴۸، ۱۲۰۵ ،۱۰۱۲  
  ۲۹۷ ،۱۵۵ ،یميس

  ۳۴۶ ،۳۲۳ ،۳۲۲ ،ميسيا
  ۱۱۰۰ ،۱۰۲ ،ميسييةکان

  ۷۲۱ ،۷۱۶ ،پارما ميش
  ۱۱۰ ،ميکؤيي

  ۱۰۳ ،ميکؤييةکان
  ۵۷۳ ،۳۱۱ ،۲۵۳ ،۲۵۲ ،ميکال

  ۵۸۸ ،۵۸۴ ،ميگدؤص
 ،۲۱۱ ،۲۰۷ ،۲۰۶ ،۲۰۵ ،۲۰۱ ،ميلتيادثس

۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۵۳  
  ۲۱۰ ،۲۰۸ ،ميلثتووس

  ۶۲۹ ،ميلثر
  ۲۸۱، ۲۸۰ ،ميندارؤس
  ۲۵۶ ،ميووس

  
  ۶۰۰ ،۵۶۱ ،نؤبية

  ۱۱۷ ،نؤصدکث
  ۵۹ ،۴۶ ،نئيت

  ۵۴۱ ،نائووکراتيس
  ۵۶۱ ،ناپاتا
  ۱۲۰۴ ،۶۰۴ ،۴۲۲ ،۴۰۶ ،۱۸۴ ،۱۰۶ ،ناپل

  ۴۲۲ ،۴۰۶ ،ناپلئؤن
  ۷۱۶ ،ناپيزا
  ۵۸ ،نادرشا

  ۷۲۵ ،نارياپيکنا
  ۷۵۶ ،استثرن

  ۲۲۳ ،۲۰۸ ،۲۰۷ ،۱۹۷ ،ناکسؤس
  ۱۰۲۳ ،۸۷۱ ،۸۵۴ ،۸۱۶ ،۲۶۷ ،۷۶ ،ناهيد

  ۴۶۹ ،۴۶۷ ،۴۶۶ ،۴۶۴ ،نةبةرزةن
 ،۱۲۷ ،۱۲۴ ،۷۳ ،۵۰ ،نةبووکةدنةسسةر

۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۶، ۳۹۷، ۵۶۸، ۶۶۰، 
۶۶۱، ۶۹۴، ۹۲۳، ۱۰۰۹، ۱۰۱۱  

 ،۱۳۰ ،۱۲۸ ،۴۰ ،۳۹ ،۳۸ ،نةبوونيد
۱۳۲، ۳۷۷، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۸، 
۳۸۹،۳۹۲ ،۳۹۳، ۳۹۸، ۴۰۰، ۴۰۱، 
۶۰۵، ۶۱۴، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، 
۶۲۳،۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۳۲، 
۶۳۳،۶۳۴ ،۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۸، ۶۴۱، 
۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۷، ۶۴۹، ۶۵۲، ۶۶۱، 
۶۷۳،۸۷۹ ،۹۲۳  
  ۱۰۴۰ ،نةتةنز

  ۶۸۷، ۳۹۶، ۸۶ ،۷۹ ،۷۳ ،نةحةميا
  ۹۲۱ ،حثوةر نةحل
 ،۴۵۲ ،۱۷۸ ،۱۳۸ ،۱۳۶ ،ذؤستةم ینةخش
۷۷۳، ۸۸۲، ۱۰۶۴، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، 
۱۱۸۱، ۱۱۸۴، ۱۱۸۷  
  ۱۱۸۵ ،ذةجةب ینةخش

  ۴۳۸ ،۱۲۹ ،۱۲۸ ،نةسيبني
  ۱۰۷۰ ،نةغةدة
  ۷۲۷ ،۷۱۹ ،۷۱۵ ،۵۱۷ ،۸۹ ،نةيريز
 ،۱۲۹ ،۱۲۷ ،۱۱۹ ،۲۳ ،۱۸ ،نةينةوا
۳۶۴، ۳۶۵، ۳۷۱، ۳۸۰، ۳۸۳، ۳۸۹، 
۶۲۱، ۹۱۴ ،۱۱۷۵  

  ۱۲۸ ،ینثئؤهيت
  ۵۲۸، ۵۱۶ ،۵۰۸ ،۴۴۹ ،نثئارخووس
  ۵۸۴ ،نثختيهوور
  ۹۳ ،نثرخووس

  ۸۹۴ ،۱۳۴ ،نثرگال
  ۶۷۳ ،۶۳۵ ،سةرسنثريگلي

  ۵۹۸ ،۵۹۷ ،۵۹۶ ،نثفثريتثس
  ۵۷۲ ،دووهةم ینثکؤ

  ۶۰۰ ،۵۹۹ ،۵۹۸ ،۵۹۷ ،نثکتانبؤ
  ۳۴۲ ،۳۴۰ ،۳۳۹ ،نثکتانثبؤس

  ۹۰۸ ،۶۷۳ ۶۳۱ ،نثرياب
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  ۸۹ ،پثشتاش نوث
 ،۱۰۷۰ ،۱۰۶۴ ،۷۵۱ ،۴۰۳ ،۷ ،نووشيجان

۱۱۳۸، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، 
۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۷۰، ۱۱۸۵، ۱۱۸۹  
 ،۶۶۹ ،۶۶۳ ،۶۲۷ ،۶۱۰ ،۱۷۶ ،نيپوور
۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۶، ۶۸۰، ۶۸۲، 
۶۸۳،۶۸۶، ۶۸۸، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، 
۷۰۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۴  

  ۶۰ ،نيتؤکريس
  ۳۵۱ ،نيکؤستراتؤس

  ۴۵۲ ،نيکؤل
  ۴۰۹، ۳۷۱ ،۳۷ ،نيکؤالس
  ۳۴۹ ،۳۲۱ ،نيکؤلثس
  ۴۹۳ ،۴۹۲ ،۴۹۱ ،نيکانؤر

 ،۳۱۷ ،۲۵۸ ،۷۴ ،۵۸ ،۴۳ ،۳۳ ،نيل
۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۵۱، ۳۶۳، 
۴۹۷، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷۲، 
۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۷، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۵، 
۵۹۸، ۶۰۰، ۶۰۲، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸  

 ،۷۷۰ ،۴۰۹ ،۳۶۹ ،۳۶۵ ،۳۶۲ ،نيالندثر
۷۷۱، ۷۷۴، ۷۹۲، ۱۱۷۰، ۱۱۷۵  

  
  ۱۰۸۲ ،حةمامة یواد

  ۱۲۱۷، ۹۱۲وادي داليا، 
  ۵۸۵ ،یوارؤه

  ۵۸۴ ،وارفيک
  ۶۱۱ ،وارکا

  ۴۳۱ ،والبانک
  ۱۰۹۰ ،۴۵۱ ،والسثر

  ۶۹۶ ،۶۳۶ ،۱۷۴ ،۱۲۰ ،وان
  ۵۷۹ ،وايدرةنگ
  ۶۵۶ ،وايزمةن
  ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۳ورمث، 

  ۳۷۷ ،یگثر وةد
  ۱۱۸۵ ،دووهةم یوةهرام
  ۱۱۸۵ ،يةکةم یوةهرام

  ۵۵۶ ،۲۶ ،وثلز
  ۱۱۸۳ ،۱۰۷ ،وثيسباخ

  ۶۹۷ ،۶۷۳ ،یوول
  ۲۷۲ ،ويدارنة
  ۶۰۸ ،۱۶۲ ،گرثن ويدثن

  ۴۵۱ ،ويسبادثن
  ۸۳۲ ،۵۶۹ ،۴۹ ،۳۵ ،تاسبويش

  ۱۰۵۰ ،۵۲۲ ،۴۱۲ ،۴۱۱ ،۳۶۵ ،ويشتاسپ
  ۱۰۵۷ ،بيشاپ ويل

  ۵۳۱ ،ويلکثن
  

  ۵۱۶ ،۱۰۹ ،۱۰۵ ،۹۳ ،۸۷ ،هؤرمز
  ۱۱۸۵ ،يةکةم یهؤرمزد

  ۷۶۷ ،هؤفتيزثر
  ۵۲۹، ۴۸۲ ،۴۸۱ ،۲۵۳ ،۱۷۹ ،۷۱،هؤمثر
  ۱۲۰ ،هائيک
  ۵۰۲ ،هاب

  ۷۹۸ ،هارؤيامنارگوو
  ۱۰۵، ۹۸ ،هارائيوا
  ۱۸۴ ،۱۵۲ ،۳۹ ،هارپاگ

  ۱۶۰ ،۱۵۲ ،۲۴ ،هارپاگؤس
 ،۵۰۸ ،۴۹۵ ،۴۶۲ ،۴۴۸ ،هارپالووس

۵۰۹، ۵۱۳، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۷  
  ۱۰۶ ،هارةئوضاتيش

  ۷۰۸ ،هارثنا
  ۳۳۸ ،هاسدرووباص

  ۶۵۹ ،هاصديتا
  ۳۱۷ ،هاکؤريس

 ،۱۳۸ ،۱۱۱ ،۹۲ ،۹۰ ،۸۱ ،۵ ،هالؤک
۳۶۹، ۳۷۹، ۷۰۶، ۷۱۳، ۷۸۲، ۷۸۴، 
۷۸۵، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹  

  ۳۵۷ ،هالؤنثسؤس
  ۲۳۲ ،ؤنهالياکم
  ۴۹۴ ،۱۳۵ ،۱۳۲ ،۱۰۱ ،۳۸ ،هاليس

  ۲۹۶ ،هاليسارنا
  ۱۵۰ ،یهاليس
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، ۲۴۲، ۲۱۶ ،۱۵۱ ،۲۰ ،هاليکارناسووس
۳۴۹، ۴۲۴، ۴۲۷  
  ۳۶۷ ،هاملثت

  ۵۲۷ ،۴۹۳ ،۴۸۱ ،۴۸۰ ،هاميلتؤن
  ۱۰۵۹ ،هانسثن

  ۷۷۵ ،۴۵۲ ،۳۹۳ ،هانسمةن
  ۴۳۱ ،۳۳۸ ،هانيباص

 ،۹۷ ،۸۸ ،۳۵ ،۳۴ ،۱۳ ،هةخامةنش
۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۶، ۶۷۶  

 ،۱۰۶ ،۸۲ ،۱۴ ،۷ ،۵ ،۳ ،یهةخامةنش
۱۳۱، ۱۳۴، ۱۴۱، ۱۵۷، ۱۶۰، ۱۶۳، 
۱۶۸، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، 
۱۹۰، ۲۰۸، ۳۶۲، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۴، 
۳۷۵، ۳۷۷، ۳۸۰، ۳۹۸، ۴۱۲، ۴۱۵، 
۴۲۴، ۴۲۹، ۴۳۴، ۴۴۷، ۴۴۹، ۴۵۲، 
۴۵۸، ۴۷۲، ۴۸۶، ۴۸۸، ۴۹۱، ۵۰۰، 
۵۳۹، ۵۴۸، ۵۷۱، ۵۸۳، ۶۰۴، ۶۰۷، 
۶۱۰، ۶۱۱، ۶۲۰، ۶۴۱، ۶۵۵، ۶۶۸، 
۶۶۹، ۶۷۳، ۶۷۵، ۶۷۸، ۶۸۰، ۶۸۶، 
۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۳، 
۷۴۵، ۷۵۰، ۷۵۳، ۷۵۵، ۷۶۰، ۷۶۱، 
۷۶۲، ۷۶۶، ۷۶۸، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، 
۷۷۶، ۷۷۷، ۷۸۱، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۹، 
۷۹۱، ۸۲۶، ۸۴۳، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۵۸، 
۸۸۹، ۸۹۲، ۸۹۴، ۸۹۵، ۹۰۱، ۹۱۲، 
۹۱۶، ۹۱۹، ۹۲۴، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۵، 
۹۳۸، ۹۸۳، ۹۹۶، ۱۰۱۴، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، 
۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۶۴، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، 
۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۹۵، ۱۱۰۰، 
۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۵۱، ۱۱۶۵، ۱۱۶۷، 
۱۱۷۱، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۸۰، ۱۱۸۴، 
۱۱۸۶، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۶، ۱۱۹۹، 
۱۲۰۱، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۷، ۱۲۰۹، 
۱۲۱۰، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴، ۱۲۱۷  

 ،۱۷ ،۶ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱ ،هةخامةنشييةکان
۳۵، ۳۶، ۵۷، ۶۳، ۷۰، ۷۵، ۷۸، ۸۴، 

۸۸، ۹۲، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، 
۱۱۵، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۱، 
۱۵۶، ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۹، 
۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵،۱۷۶ ،
۲۶۵، ۳۰۴، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۹، ۴۴۵، 
۴۶۲، ۴۷۰، ۴۸۷، ۴۹۰، ۵۲۶ ،۵۲۸، 
۵۳۷، ۵۳۹، ۵۸۵، ۵۸۶، ۶۰۵، ۶۰۶، 
۶۰۸، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۷، ۶۲۵، ۶۳۷، 
۶۵۷، ۶۵۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۳،۶۷۷، 
۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۹۳، ۶۹۸، ۷۰۰، 
۷۰۲، ۷۴۵ ،۷۴۹، ۷۵۹، ۷۶۴،۷۶۷ ،
۷۷۴ ،۷۷۸، ۷۹۷، ۸۰۰، ۸۴۱، ۸۴۵، 
۸۴۶، ۸۶۰، ۸۶۸، ۸۷۲، ۸۹۲،۸۹۶ ،
۹۰۰ ،۹۰۱، ۹۱۵، ۹۱۹، ۹۳۲،۹۳۸ ،
۹۸۳ ،۹۸۵ ،۹۹۶، ۱۰۲۴،۱۰۴۸ ،۱۰۶۳ ،
۱۰۷۱، ۱۰۸۳، ۱۱۵۷، ۱۱۶۳، ۱۱۷۷، 
۱۱۸۰، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۲۰۲، ۱۲۰۹، 
۱۲۱۷  

  ۱۲۱ ،تةپة هةفتاوان
  ۱۴ ،هةگمادانة
  ۱۱۶۳ ،۱۲۳ ،۲۳ ،هةگمةتانة

  ۹۵۶ ،هةلةف
  ۲۳۷ ،هةلووت

  ۲۵۶ ،هةلووتةکان
  ۴۴ ،هةمبسوتن
 ،۴۴۲ ،۱۲۵ ،۱۲۳ ،۱۱۶ ،۲۳ ،هةمةدان
۴۴۶، ۴۵۶، ۴۶۳، ۵۲۸، ۷۶۶، ۸۹۸، 
۱۰۸۲، ۱۱۰۳، ۱۱۵۸، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، 
۱۲۰۱  
  ۱۰۴۰ ،هةجنةن
  ۶۲۲ ،۴۳۸ ،۳۴۷ ،۱۶۱ ،۳۹ ،۱۴ ،هةولثر

  ۲۱۸ ،هثربؤس
 ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۲ ،هثرؤدؤت

۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱ ،۳۲، 
۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، 
۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۳، ۵۴، 
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۵۵، ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۴، ۶۸، ۷۰، 
۷۱، ۷۲، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۲، ۸۴، ۸۵، 
۸۶، ۸۷، ۹۱، ۹۳، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، 
۱۰۲، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹،۱۱۰ ،۱۱۲، 
۱۱۳، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۳، 
۱۲۴، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳، 
۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۳، 
۱۴۵، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۵، ۱۵۷، 
۱۵۹، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۷۲، ۱۷۵، ۱۷۸، 
۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۴، 
۱۹۶، ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۱،۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۶، 
۲۰۸، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۱، 
۲۲۴، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۷، 
۲۳۸، ۲۴۰، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۴۸، 
۲۴۹، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۵، ۲۶۳، ۲۶۴، 
۲۶۶، ۲۶۹، ۲۹۴، ۳۲۵، ۳۴۱، ۳۶۵، 
۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، 
۳۷۹، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۵، ۳۸۷، ۳۸۸، 
۳۹۱، ۳۹۵، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۲، ۴۰۵، 
۴۰۸، ۴۱۱، ۴۸۶،۴۸۷ ،۴۸۸، ۵۶۱، 
۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۹، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۸۱، 
۵۸۵، ۵۸۸، ۶۰۶، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۲۰، 
۶۲۱، ۶۵۳، ۶۶۲،۶۶۳ ،۷۰۹، ۷۱۱، 
۷۱۲، ۷۳۸، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۸، ۷۶۰، 
۷۶۷ ،۷۶۸، ۷۷۲، ۷۷۵، ۷۷۷، ۷۸۰، 
۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۷، ۷۹۹، ۸۱۲، ۸۲۳، 
۸۵۳، ۸۸۵، ۸۸۷،۸۹۰ ،۸۹۳، ۸۹۶، 
۸۹۷، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۲۴، 
۹۲۸، ۹۸۳، ۱۰۲۴، ۱۱۵۳، ۱۱۹۷، ۱۲۰۱  

  ۵۰۸ ،هثراکلثس
  ۳۴۸ ،هثراکليا

  ۷۶۶ ،۱۵۸ ،۶۹ ،۶۵ ،هثراکليدثس
  ۱۷۴ ،هثربثرت
  ۱۲۶ ،هثرمؤن

  ۵۷۹ ،هثرمؤنيس
  ۱۵۱ ،هثرمووس

  ۴۱۴ ،۳۵۵ ،۳۵۴ ،هثرمياس
  ۳۰۷ ،هثريپيداس

  ۷۹۲ ،۷۷۳ ،۷۷۲ ،هثس
  ۱۲۱ ،هثسپريت

 ،۴۹۷ ،۴۸۹ ،۴۸۰ ،۴۷۱ ،هثفايستيؤن
۵۱۲، ۵۱۶، ۵۱۸، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، 
۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۲، ۵۳۵، ۵۳۷، ۵۵۵  
  ۳۱۶ ،۳۱۵ ،هثکاتؤم

  ۳۵۹ ،۳۳۶ ،۱۳۷ ،هثکاتؤمنؤس
  ۴۸۶ ،۱۱۲ ،۱۰۲ ،هثکاتثئووس
  ۲۸ ،هثالنيکووس
 ،۲۳۷ ،۲۳۲ ،۱۳۸ ،۵۲ ،۲۲ ،هثلثسپؤنت

۲۴۳، ۲۴۴، ۲۷۰، ۳۱۴، ۵۷۳، ۹۱۲  
  ۵۲ ،هثلثسپؤنتني

  ۹۶۹ ،۸۷۱ ،۷۰۳ ،۱۳۲ ،یهثلثنيست
  ۱۰۸۵ ،هثليپؤليس

  ۴۵۲ ،سپيک یهثنر
  ۱۳۲ ،هووة

، ۷۷۸، ۶۸۳، ۵۳۷، ۴۰۴، ۴۰۳هثنينگ، 
۹۲۸ ،۹۸۴ ،۱۱۸۵ ،۱۱۸۶  

  ۸۰۴ ،هووکاريا
  ۱۱۷ ،هوومارگؤس

  ۸۹ ،هوونةر
  ۱۰۶۰ ،هيبيس

  ۲۰۶ ،هيپؤکلؤس
  ۱۰۰۶، ۲۲۲ ،سووهيپارخ

  ۲۱۱ ،هيپاکؤس
 ،۲۱۲ ،۲۱۱ ،۲۰۶ ،۲۰۵ ،۲۲ ،هيپياس
۲۲۲، ۲۲۵، ۲۲۶ ،۲۲۷  

  ۱۰۲ ،تةکانهي
  ۱۰۲ ،هيتييةکان

  ۴۹۲ ،هيدارائؤتثس
 ،۲۴۳ ،۲۳۹ ،۲۰۷ ،۵۱ ،۲۵ ،هيدارنثس

۷۱۱  
  ۵۵ ،هيدووش

  ۵۴۰ ،۹۴ ،هريؤنيمووس
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  ۱۴۷ ،هرياپؤليس
 ،۴۰۳ ،۳۷۲ ،۱۷۸ ،۱۰۵ ،۹۸ ،هريات
۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۷۹۸  

  ۱۰۳ ،هرياتييةکان
  ۲۸۹ ،۲۷۹ ،هريامثن
  ۱۵۱ ،یهريکان

  ۱۳۷ ،هيسالدؤمؤس
 ،۵۶۹ ،۵۲۲ ،۴۱۲ ،۳۶۵ ،۲۷۰ ،هيستاسپ

۱۰۵۰  
  ۵۹ ،هيستيائووس
 ،۲۰۹ ،۲۰۷ ،۲۰۲ ،۲۰۰ ،هيستيايؤس

۲۱۴، ۲۱۷  
 ،۵۱۲ ،۵۰۸ ،۴۹۹ ،۴۹۸ ،۴۹۳ ،هيفاسيس

۵۲۳، ۵۲۶، ۵۵۴  
  ۱۰۹۴ ،خةسيب یهيالل

  ۶۷۲ ،۶۷۱ ،هيلپرثشت
  ۱۷۶ ،هيلثر

  ۷۹۸ ،۳۸۷ ،۱۰۷ ،۱۰۶ ،هيلمةند
  ۱۳۴ ،هيليک
  ۹۸۴ ،۹۰ ،۸۹ ،هينتس
  ۸۵۳ ،هينثصز
 ،۴۸۸، ۴۸۶، ۳۷۹ ،۳۸۶ ،۱۷۶ ،هيند

۴۸۹، ۴۹۱ ،۴۹۷ ،۵۰۰ ،۵۰۶ ،۵۱۴، 
۵۵۷ ،۵۶۹ ،۶۴۸ ،۷۱۷ ،۷۳۸ ،۷۵۰ ،
۸۰۴ ،۸۱۶ ،۸۱۸ ،۸۲۵ ،۸۴۳ ،۸۴۹ ،
۸۸۳ ،۸۶۴ ،۸۶۷ ،۸۸۹ ،۹۱۹ ،۱۰۹۴  

 ،۴۷۴ ،۴۵۵ ،۳۷۵ ،۱۰۷ ،۴۱ ،هيندوکوش
۴۸۵، ۴۹۰، ۴۹۸، ۵۴۷، ۷۹۹  

 ،۳۷۵ ،۱۱۱ ،۱۰۹ ،۴۱ ،هيندووستان
۳۷۶، ۳۷۷، ۳۸۶، ۳۸۷، ۴۸۱، ۴۸۳، 
۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹،۴۹۴، ۴۹۸، 
۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۶، ۵۰۸، ۵۱۴، 
۵۲۰، ۵۳۸ ،۵۴۳، ۷۱۸، ۷۲۰، ۸۲۵، 
۸۶۰، ۸۷۷ ،۱۰۵۰  

 ،۴۸۶ ،۱۳۶ ،۱۰۸ ،۹۹ ،۵۵ ،هيندووش
۴۸۷  

 ،۴۹۱ ،۴۸۸ ،۴۸۶ ،۳۷۹ ،۱۷۶ ،یهيند
۴۹۷، ۵۰۰، ۶۴۸، ۷۱۸، ۷۳۸، ۷۵۰، 
۸۰۳، ۸۱۶، ۸۱۸، ۸۲۵، ۸۴۳، ۸۴۹، 
۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۷، ۸۸۹، ۹۱۹، ۱۰۹۴  

 ،۱۷۷ ،۱۴۵ ،۱۱۰ ،۱۰۴ ،هيندييةکان
۳۷۵، ۳۸۴، ۴۸۶، ۴۸۸، ۵۰۲، ۱۰۹۴  

  
 ،۶۰ ،۵۸ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۲ ،۴ ،يؤنان
۶۸، ۷۹، ۸۵، ۸۶، ۹۲، ۱۰۶ ،۱۰۹ ،
۱۲۳، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۸، 
۱۴۷،۱۵۲، ۱۵۴،۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۷، 
۱۸۲، ۱۸۳ ،۱۸۸، ۱۹۵، ۱۹۷، ۲۰۲، 
۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۸، ۲۱۷،۲۱۹ ،۲۲۱، 
۲۲۳، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، 
۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۴۰، ۲۴۱، 
۲۴۳،۲۴۶، ۲۴۹، ۲۵۲، ۲۵۳،۲۵۴ ،
۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۶۰، ۲۶۳، 
۲۶۶، ۲۶۷ ،۲۶۹ ،۲۷۰ ،۲۷۲ ،۲۷۳، 
۲۷۵، ۲۷۸ ،۲۸۵، ۲۹۳، ۲۹۶، ۲۹۹، 
۳۰۰، ۳۰۱ ،۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۵، ۳۰۷، 
۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۷، 
۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۳۰، ۳۳۱، 
۳۳۲، ۳۳۸،۳۴۰ ،۳۴۴، ۳۴۶، ۳۵۳، 
۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۷۲، ۳۸۳، ۳۸۵، 
۳۹۱، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۸، ۴۱۲، ۴۱۳، 
۴۱۴، ۴۱۶، ۴۱۷ ،۴۱۹، ۴۲۴،۴۲۵ ،
۴۲۸ ،۴۳۲، ۴۳۵، ۴۳۷ ،۴۴۴ ،۴۴۶ ،
۴۴۷، ۴۴۹، ۴۵۹، ۴۶۱، ۴۶۷، ۴۷۳، 
۴۷۹، ۴۸۴ ،۵۱۴ ،۵۱۹، ۵۲۳، ۵۳۱، 
۵۳۳، ۵۴۵،۵۴۸ ،۵۷۰ ،۵۷۵، ۵۷۶ ،
۵۷۸، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۹۲ ،۵۹۸، ۶۰۱، 
۶۰۲، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۲۱، ۶۶۲ ،
۶۶۶ ،۶۸۸، ۷۰۰، ۷۴۶ ،۷۴۸ ،۷۵۴، 
۷۵۵، ۷۶۳، ۷۶۵، ۷۶۶ ،۷۷۰، ۷۷۱، 
۷۷۴، ۷۷۵، ۷۸۰ ،۷۸۲ ،۷۸۴، 
۷۸۶،۷۸۷ ،۷۸۸ ،۷۸۹ ،۷۹۷ ،۸۱۱، 
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۸۱۸، ۸۲۶، ۸۳۵، ۸۶۸ ،۸۸۴ ،۸۸۵ ،
۹۱۱ ،۹۱۲ ،۹۱۶ ،۹۲۳ ،۹۲۴ ،۹۲۸ ،
۹۴۲، ۹۴۹، ۹۶۹ ،۹۷۴، ۹۷۶، ۱۰۷۴ ،
۱۰۷۵، ۱۰۸۳، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۱۵۲، 
۱۱۶۷،۱۱۷۴ ،۱۱۷۸، ۱۲۰۱ ،۱۲۰۸، 
۱۲۰۹ ،۱۲۱۳ ،۱۲۱۵ ،۱۲۱۷  

 ،۷۱ ،۵۹ ،۳۸ ،۲۶ ،۱۹ ،۳ ،يؤنانييةکان
۷۲، ۷۳، ۷۸، ۸۲، ۹۲، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، 
۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۲۴، ۱۳۵، 
۱۳۷، ۱۴۱، ۱۴۴، ۱۶۷، ۱۷۰، ۱۷۵، 
۱۷۷، ۱۸۱، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۹۴، 
۲۱۰، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۳، 
۲۳۴، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۴۲، ۲۵۰، 
۲۶۵، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۷، ۲۸۷، 
۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۴، ۳۰۲، 
۳۰۳، ۳۱۷، ۳۲۲، ۳۲۸، ۳۴۶، ۳۶۲، 

۳۶۵، ۳۸۳، ۳۹۸، ۴۱۱، ۴۱۵، 
۴۲۵،۴۴۷ ،۴۵۸، ۴۷۸، ۴۸۱ ،۴۸۲، 
۴۹۴، ۵۰۸، ۵۱۹، ۵۳۳، ۵۴۶، ۵۷۳، 
۵۷۴،۵۸۲ ،۵۹۰، ۵۹۶، ۶۰۴، ۶۲۱، 
۷۶۲ ،۷۷۱ ، ۹۰۳ ،۱۲۱۷  
  ۲۴ ،يؤنيية
  ۱۳۸ ،۱۳۵ ،۹۹ ،۹۸ ،۸۵ ،يائوونا
  ۵۶۸ ،يانسثن

  ۳۹۵ ،يةهؤياکني
  ۹۸۵ ،۵۸۶ ،۵۷۹ ،۵۷۷ ،يةهوة

 ،۹۲۶ ،۹۰۷ ،۷۴۸ ،۴۰۳ ،۵۹ ،يةهووديية
۱۲۱۷  
  ۱۴۳ ،يوودايک
  ۹۷۷ ،یيووست
 ،۱۰۰ ،۸۵ ،۷۶ ،۷۱ ،۶۵ ،۶۲ ،يوونگ
۱۲۴، ۱۴۲، ۱۶۲  

  




