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  اــت ره هــس

  

ـــــه ری نووســـــه ـــــه ئ ـــــ  م کتب ـــــۆر ڕۆم )، ١٩٧٩-١٨٩٥( ن ن گیرشـــــمه هدوکت
ـــش ــه وارناس و مژوونووســکی پایه ونهـ ــه  وییه رانســه فه رزی ب ــه  ک زانکــۆی   ل

م جار  که بۆ یه ١٩٣٠تی. سای  خوندوویه رزی لووڤر ی به ۆن و قوتابخانهبسۆر
ک دواتـر  یـه و ماوه وتـی عـراق  وارناسی چۆته ندامی شاندکی شونه ک ئه وه
دا  وکۆژانه نده ڕان و که شت و گه و گه ن له . گیرشمهفغانستان و ئه ئران  ته یوه گه

و   وه ره ده  ی لـه کـه ی وتهیوارناس رۆکی شاندی شونه سه  و بۆته  یشتووه پگه
کانی  مژینـه له  واره شـونه  ت بـه باره نـدین کتـب و وتـار سـه پاش نووسینی چه

  . وه بو کردۆته پاریس  ی له مه رھه م به ئه ١٩٥١نجام سای  ره ئران، سه
ر دـی زانایـانی  بـه  وتۆته هـــک  رۆکـه پـ نوه  م کتبـه ئه  که  هچوو ی پنه ھنده

 ١٩٥٧و سای  فارسی  ته کردوویه د موعین ممه خشیو دوکتۆر محه و خوابه ئرانی
تا  کی زانسـتی ھـه یه رچاوه کوو سـه وه  رگانه م وه . ئه وه ته بو کراوه تاران  له

، بۆ جـارکی  رگانه م وه له  . بجگه وه هــت اپ کراوهــبیست جار چ ،٢٠١١سای 
  قـه سـۆراغی و ده  وه چۆتـه حموود بھفرووزی ڕزدار مهساڵ  ٤٣و پاش   دیکه

و   چـاپی داوه  لـه ٢٠٠٠م جار سـای  که فارسی و بۆ یه  وه ی کردۆته هک رانسه فه
ــه ــۆره تا ئســتا چه ھ ــدین ن ــه ن ــو کراوه ی دیک ــه ش ب ــه . پم وه ت ــه  وای م  خــودی ئ
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ی  وه و ڕوونتربوونـه ن ی گیرشـمه کـه مه رھه خی به ی دوایی زیـاتر بایـه نگاوه ھه
رگـان  ی وه ر شـوه سـه له  ی تـازه وونی ڕوانگهیداب ئاسۆی زمانی فارسی و په

ر  خۆن، جا ھـه ربه ی نوێ باسکی سه ی زمان و ڕوانگه شه رچاو. گه به  نه خه ده
  م. ده ال ده  ی دیکه خاه ووو د و خۆ له  که مه رھه کاکی به  وه مه که ڕوو ده  بۆیه

ر  سـه  ته پژاوه نیا نه هر ت دا ھه ی که وتی کاره ڕه  ر له نووسه  کوو ئاشکرایه وه
زینیان،  وتن و بـه رکه ڕ و سـه زنان و تۆمارکردنی شـه نووسی میران و مه چاره

رباس و  به  کانی خستوونه رمه ری وت و ھه و ھونه  کوو باسی دین و وژه به
  ی ھاویشـتوونه و تیشـکه  وه دا چۆتـه ک تیی خـه یـه ژیـانی ئـابووری و کۆمه  به

ــه یــه رچی ماوه گــه ری. ئه ســه ودوا  ره بــه  زار ســاه ھه کجار دووری بیســت کی ی
زار  ی نـاکرێ و چوارھــه کـه ی کارهتیکــور  سـت بـه ھه  م ھنــده ، بـه وه ته کشـاوه
ـــ ھـــه مـــه ی ته ســـاه ـــه وراز و لـــژی نه نی پ ـــــکانی ب وه ت ــــرانــووی ئـان ــــب یـ   هـ

  . خۆیی بیوه ره سه له
و  شکانی و ئه نشی خامه و پکھاتنی ئیمپراتۆریی ھه تیی ماد پادشایهزرانی  دامه

و   وه ته نگی داوه پوخت و پاراوی ڕه  دا به موویان لره نووسی ھه ساسانی و چاره
ژوو تـراو ت خوندکارانی م تایبه ن، بهــتوان بیری خوازیارانی تینووی زانی ده

دیــار و   م خاـه ر ئــه . جـا ھـه وه دا بکاتــه ڕووی  کی ڕوونیــان بـه روویـه بکـا و ده
ریـدوون  ویستانم کـاک دوکتـۆر فه تا خۆشه ھه  وایان کردووه  ن که وشاوانه دره

وار و مامۆستای بواری  ردووکیان خونده ھه  بباسی، که عه  ماڵ نووری و کاک که
کوردی. پاش   مه بکه ی دوکتۆر موعین که رگاوه همپچن تاکوو و مژوون، ھه

ڵ  گـه کردنـی له راورد ی مـوعین و بـه کـه رگانه نگاندنی وه سه و ھه  وه خوندنه
  الوه  بـهقی دواییم پتر  ی ده انهیمی رده خشانی سه ، پهی بھفرووزی که رگانه وه
ــه په ــوو، ب ــداگریی دۆســته ســند ب م پ ــد شــاره کانم و چه ــه زایه ن ــی  ، ده کی دیک ق



 ٩ تا ره سه
 

 
 

ستم و  رده به  م خسته که کی و یه ره ی سه رچاوه کوو سه وه ی موعینی که رگانه وه
  م. ی دووھه رچاوه سه  بھفرووزی بوو به

گرتن و ئـاوا ھنـدک  ده کانم پـک قه رگان، ده سپکردنی کاری وه ڵ ده گه له
  کـه واو بـوونی کاره وت. پـاش تـه رکـه جیاوازیی ورد و درشتی نوانیـانم بـۆ ده

  له  زایه پیاوکی شاره  که حموود بھفرووزی یدا مه بۆ دیداری سه تاران  چوومه
ل،  ســه س و ڕاوژکــی تهدا. پــاش بــا می مژوویــی رھــه رگانــی به بــواری وه

.  وه وینه ڕه واو نه تهکان  و گریه  وه وم مانه کانم ب پرسیاره  دیسانیش ھندک له
گیر ھنا و  م وه رانسه فهکیی  ره قی سه ڕزیان ده ختی من و ڕنونیی به ر جه سه له
ماڵ  ید که ڕزم کاک سه به ر و ھاوڕی . نووسهھاباد مه  وه ڕامه قنجی گهیف  که  به
کی  زان دابمنم و خرایه رانسه سکی فه ی که وه یھشت بۆ دۆزینه بدوھی نه عه
  رانسه وتی فه  یان ساڵ له ده  ئاشنا که  کردمی به  حیم مرادزاده ڵ کاک ڕه گه له

  قه دۆزینی ده  وتینه کراو که وشونکی دیاری پی ڕێ . به یه که و لزانی زمانه  ژیاوه
و  ری ئه به رله و سه  رانسه کیی فه ره قی سه ڵ ده گه نگاندنی له سه کان و ھه فارسییه

،  که ی کاره وه بۆ من جی پرسیار بوون. پاش بانه  که  وه مان کردنه کورانه  گرێ
ن دوو ودای ڕۆژگاری نـوا و مهکان  رگه شوازی کاری وه  وت که رکه بۆم ده

  دا به ک یه ڕسته ینی ماناینزا  وت له که ھه الم و به  گرێ له  پتر بوونه  که رگانه وه
،  رگانـی تدایـه ی وه ه م ھه زۆر که ی موعین که قه دا ده ڕاستی  چوون. له  ه ھه
و   ن بگــه و چــه  رھاویشــتووه کی کــورتی ده نــد جگایــه چه  وه داخــه م به بــه

  ، چونکه سنده کارکی ناپه  مه دا ئه باری زانستی  . به کی ل زیاد کردووه یه ڕسته
  کی یـان لـه پشه  کرا له ر ده سه  وه ته یه ی نه ی قسه وه و بۆ ئه  کردووه نگی نه ده
قی بھفرووزی و  ڕووی ده  دا باسیان بکا و بیاندرکن. له و شونانه ڕاوزی ئه په
دا  جـی خـۆی  پشـوویان و لـهر دۆخی  سه  موویان چوونه ھه  وه رانسه قی فه ده
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رچاون،  دا بـه قی مـوعین ده  کان له ساه چندرانی  ه ھه  ر داناون. به سه قامکم له
  ک له یه نیا بگه دا ته قی بھفرووزی ده  ماب. له دا گریان نه ب ئستا لره م ده به
دا ڕاسـت  بیـر چـوون دابنـدرێ و لـره  لـه  کرێ بـه ویش ده و ئه  وتووه م که ه قه

  . وه ته کراوه
و  ڵ ئـه گـه گرتنی له ر پک سه  وه ڕته گه ده ی موعین که رچاوی کاره خاکی به

زانکـۆی   له تی نیزیک ی ڕۆژھهیوارناس پسپۆڕی شونه ١٩٥٤سای   ی که قه ده
 براید ئینگلیسی و دیانا کیرک  ته کردوویه مون ڕانکین خاتوو مارگارت مبریج که

، مامۆستای و پرۆفسۆر مالۆوان  وه گرتۆته ی بۆ ھه ه و په  ه و ھه  وه داچۆته پی
کی بـــۆ  کییه خۆرنشـــین پشـــه یتی نیزیـــک و ئاســـیا وارناســـیی ڕۆژھـــه شونه

  انـهرگ وه ،دیوناس و ئاشنای خۆم بوو  که ن  گیرشمه . موعین ده نووسیوه
ـــه که ئینگلســـییه ـــه  ی ب ـــووه پوهپاچین و  ھـــه  بوو، چونکـــه دڵ ن ـــدا ب ـــانی ت و   ن

و   گـوی کـردووه  ویش بـه ؛ ئهفارسی  ی خۆی بکاته که قه ده  که  سپاردووه ڕایئه
  که  رگرتووه وه  که ئینگلیسییه  قه ده  ی له که کانی کۆتاییی کتبه ی ونه نیا زۆربه ته

  ھاویشتن.  رماننه باشمان زانی و ده  ش به ئمه
تا ھاتنی  ھه  تاوه ره سه  له ئران«  بته ده  رانسه قی فه پی ده به  بهم کت ناوی ئه

م  ب ھنـانی ئـه و بـه  ئرانه »مژووی«ست  به مه  کوو دیاره م وه به، »ئیسالم
ر ڕبـازی  سه  چوومه  ر بۆیه نیش، ھه م و مژکی ل ده ته  که رده سه  یه وشه

  .»تا ھاتنی ئیسالم ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له«  و کردمه بھفرووزی
پویستم   نووسیویانن و به و بھفرووزی موعین  ی که ڕاوزانه و په ی ئه زۆربه

  که کتبه  م له دا کۆبه جی خۆی  قرتاندوون و ھناومن و خۆشم له منه زانیون ھه
دا  . لـره وه نو قوالپـه  ته و خستوومه  کم زیاد کردووه یه و ڕسته  یان وشه  ناوه
  :  بریتین له  رچاو دن که به ک وه یه نیشانه ند کورته چه



 ١١ تا ره سه
 

 
 

  
    .»د موعین ممه محه«، بۆ »م«پیتی  -١
  .»حموود بھفرووزی مه«بۆ  ،»ب«پیتی  -٢
  .»رگ وه«بۆ  ،»و«پیتی  -٣
  .»مکش ه قه «ی ، بۆ ونه»ق«پیتی  -٤
  .» ونه«، بۆ »و«پیتی  -٥
  که  حیم مرادزاده ڕهکاک کانی  ته حمه ر زه سه  وه ڕمه گه دا دیسان ده کۆتایی  له

زانم.  گداری ده مه ئه  و خۆم به  دا گاوه که قه وتربوونی ده پته  ورکی دیاری له ده
ک  ننان وه مه باس چراغ کاک ھهو   زاده کیم بابی، کاک ئاوات حه روین پیره خاتوو په

رکی  م. ئه هــک دڵ سپاسیان ده  هــ بــپ  هــم کــرتــڵ گ هــگ هــسباریان ل زۆر جاران ده
رباســی و  رس که یوومــه ر شــانی کــاک که ســه  خرایــه  کــه کاروبــاری چــاپی کتبه

  . ڕاند و جگای پزانینه کی ڕایپه ویش خرایه ئه
  

ددین ئاشتی الحه سه  

ی زایینی١٦/٧/٢٠١٣تاوی  ی ھه٢٥/٤/١٣٩٢  
  



 
 

  
 



 
 

  
  یــک هــپش

  
  کارکی دبزونه  وه دۆزینه

  دا دبزونتره وه شون دۆزینه  ڕان به م گه به
 ئدوارد ھریۆ

  
ی ـــارانــرباس و ناسـینی ڕۆژگ بـه  ھنانه  که  م کتبه نووسینی ئه  ست له به مه

زۆر  دا یــایــرافیــوغــوپۆی ج نو تان  ، له ت و مژووی ئرانه کۆن و شارستانییه
  له  م بانووه . ئه زاندووه به ن سنووری بای خۆرنشینی بانووی ئرانی گمه ده  به

تی  م جـی خۆیـه ، بـهوروپشـتی سـند بناری چیاکـانی ده  گاته ده  وه ته خۆرھه
تی  سـه ی ده نـو بازنـه  وتۆتـه که نه  میشه ت، ھه ی خۆرھه شه م به ئه  بزانین که
  .  وه تیی ئرانه پادشایه

ت  تایبه و به کان ی ماده ربورده دا سه مه رھه م به ر له ی ڕاستی ب خونه وه ئه
مین ئیمپراتـۆریی  کـه ری یه دانـه بناغه  بوونـه  کـه  وه بتـه ڕوون ده کانی ل پارسه

ــانی و وه ــی تۆره جیھ ــرین لق ــوو گرینگت ــه ک ــه م ــایی ک ــرانین خۆیــان   کانی ئاری ئ
ی  نانه سه ڕه  وه ته و نه ونارادا شونی ژیانی ئه کۆن و کهمی  رده سه  له . نواندووه

کجار  یـهمای ھینـدوئورووپایی  وره ری گـه ماوه جـه  شک بـوون لـه به  که ئرانی
ندی و  ت و ناوه خۆرھه یتا ئاسیا ھه  وه ڕووباری فوراته  ربو بوو. ئرانی له به
  ووسیاوهباشووری ڕ  ھا له روه یان داکوتابوو. ھه بنه کانی چین ت سنووره نانه ته

کــان،  و ماده کان ج ببــوون. پارســه نیشــته زارکــی ڕووبــاری ســند  گاتــه تــا ده
، کان لخییــه و به کان کان، ســۆغدییه زمییــه ، خارهکان ته رمه و ســه کان گزییه ســه
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تی و  تی نـو شـینکایه شـامه کان و حه فتالییـه کان، ھه یه کان و سـکایی کووشانییه
ی ئرانی بوون  مانه و توخم و تۆره موویان له چین، ھه کانی تورکستانی دانییه ئاوه
ریان  به رله سه  مانه زرنن. ئه هتی خۆیان دام توانیبوویان حکوومهندین جار  چه  که

ت و ـــان بـۆ داڕشـــی هــ ری خۆیـان و گه ت و ھونه نی شارستانییه خاوه  بوونه
ر و  شـکیان کۆچـه گر و به شکیان بنه به  ی ئرانی که وانه ته م نه یاند. ئه گه پیان

شـی  به  سـ کـوت و خۆیـان لـه  وارنشـین بـوون، دنیـای کۆنیـان کردبـوو بـه ده
بـای خۆرنشـین، یـانی   توانیبوویان که  یه م شوه کنیبوون و به ڕاست داسه نوه

  دوور کهتی  ڵ خۆرھه گه له »ڕۆمی – یۆنانی«و  کانی سامی شونی شارستانییه
ــه  بتــه ده ــد ل ــه  چــین و ھین ــه کتر داببــن. که ی ــه ھــه  وای گرینگــی  وری ده  ڕوه ر ل
نـدیی نـوان  یوه پـردی په  چـۆن بوونـه  وێ که که رده کانی ئرانیمان بۆ ده وه ته نه

تی  ی شارستانییه ره و په  شه یدانی گه مه  ت و له کولتووری خۆرنشین و خۆرھه
  . یان دیاره نجه په دا شون جیھانی
ت،  واتای تایبه  به نی ئرا مژینه ی مژووی له ئاونه  بنه کانی داھاتوو ده ڕه الپه

دا  کانی ئرانـی وه تـه ژیانی نه  ورکی گرینگیان له ده  که کان یانی مژووی پارسه
ل بۆ  ک ھه وارناسی، ڕۆژایه وامی شونه رده ی به وکۆژه نده گومان که . ب گاوه

موویان  ھـه  خسـن کـه ڕه ی ئرانیش ده کانی دیکه وه ته ی دیرۆکی نه وه نووسینه
  بـه  وره ناسکی گه ت ۆژھهربودا و ڕ به  و خاکه دانیشتووی شونک بوون له

  . ی ناودر کردووه »وه ره ده ئرانی«
  

ن ن گیرشمه ه، ڕۆمشووش  
  



 
 

  
  
  
  

  

  سپک هد

  بارودۆخی سروشتیی ئران

  

کیان  یه  که ،ند و قوون کی نوان دوو که یه گۆشه س  له  بریتییه بانووی ئران
   ).١باکوور (ق  له ر زه ریای خه باشوور و ده  له نداوی فارس که  بته ده
ئاسیای و  یند ناوه ینوان ئاسیا  له  ندی وایه یوه کوو پردکی په وه  بانووهم  ئه

بانووی   ئاسیای نوخۆ به  که  دی ھناوه وراز و لژی به ک ھه دا و کۆمه نیزیک
  وته که ، ده سروشتییه  م بارودۆخه . ئه وه ستته به ده  ئاسیای بچووک و ئورووپاوه

ران از ی ھه ماوه  له  که وری دیرۆکیی بانووی ئران ی ده ربورده ی سه وه گانه
  تی. دا گاویه تی سای مژووی مرۆڤایه

ڕی  ڕانگــه گه  ھــاون و بــه  یه گۆشــه م س وری ئــه ده  شــاخک لــه  ــه کۆمه
و   ریـا بـووه نـد و ده که مانی پشـوو کۆنه رده سـه  سووڕاون کـه دا توه ی رگه جه
. چیاکـانی بـای  چۆڕاوه ن و ھـه شت و بیروونکی قـاق و ڕووتـه پده  مۆکه ئه

و  ره بــه  وه بــاکووری خۆرنشــینه  لــه چیــای زاگــرۆس  خۆرنشــین یــان زنجیــره
و   لیان ھاویشـتووه کیلۆمیتر په ١٠٠٠  پتر لهت ڕاکشاون و  باشووری خۆرھه

  ز هــگ ١٧٠٠تا  ١٠٠٠  هــکوان  رهــم زنجی هــوون. ئــوت هــان ڕاکــک پــرــکیلۆمیت ٢٠٠
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  کانی بانووی ئران وراز و لژه ی ھه خشه نه -١ق



 ١٧ سپک ده
 

 
 

  

  
  ر زه ریای خه ده  گاته تا ده ھه  غداوه به  له ری بانووی ئران ڕووبه –٢ق

  

    وه که یه  ڵ پایان به کۆمه  وشان و به و شانه  که وپچه که خواره  چوون و به پھه
تا  ١٠دا  رینایی بهباری   کیلۆمیتری و به ١٠٠تا  ٥٠دۆی درژی   و پن له  داوه
م  بناری ئه زره ی به هڕگ وه ). مرگ و له٢(ق   وه ته کیلۆمیترک خۆیان کشاوه ٢٠

ڕوو،  داربـه  کـرێ و بـه دی ده واری چیان ل بـه ی له پاشماوه  بیندانه  شاخه
و  ره وی بـه ڕاون. کاتـک زه گه ن شین ھه وه و ده  دارگوز، بادامی کوی، پسته

سن و  نجیر ڕاده نار و ھه ز و ھه هگرێ، ڕ ورازان ڕێ داده ان ھهبشتی  ده و  ره ده
ڕداری نو شیو و دۆی نشوان  هرمای ھاوینان، تین بۆ م ی گه چن. بسه ده ھه

و  زنـــبلی  بیندان مگـه  هـبا و ل وارانیان ده ھه ی ھاوینه ڕگه وه و له ره دن و به
  ب. سپیان تر و دابین ده ی ئه وه ڕ و ڕه هـم
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وارنشینی  ر ژیانی ده به ر وه رچاوی دانیشتووان سه شکی به به  یه م شوه به
  ی زنجیره گهر جه  پاندوون. له دا سه ری سه  وا به وھه ش سروشت و که  دنن که

شـ و خو دهڕا و خۆرنشـین ره بێ و به شانکی تیژ داده ، تیرهدا چیای زاگرۆس
ـــکــا و قــۆرت و پچ ده دا شــتی دووچۆمــان ده  خــۆی بــه ـــخ ک دهـ ــاری   اتهـ ڕووب

و   ره م تیغـه . ئـه وه کاتـه نیزیـک ده ڕووباری فوراتی  دا له و شونه و له  وه دیجله
،  وه ر لره کا. ھه چاوترسن ده  که شته ده  وه رانه سه  و له  ی کردکه ده  شانه تیره
مـی  ی دووه زاره ھـه  هکان ل یه»کاسی«  بوو که  مۆوه ی ئه»لوڕستان«   له  واته
تیان  سه دان ده پنج سه  ی زیاتر له الماری بابلیان دا و بۆ ماوه په دا،  زایین پش

  .  وه دا شکایه ری سه  به
  دیاری کراوه »لبورز ئه  «چیای   زنجیره  به  یه گۆشه م س بای باکووری ئه

ز.  گه ٥٦٠٠  گاته ری ده و سه ند ماوه کوی ده  بته رزی ده به  ره ی ھه لووتکه  که
ریای  شانی لواری باکووری ده به شان ، وانه که ی مای ده  ی که چیایه  م زنجیره ئه

دی ــــن هــب مه  رز و باریک که کی به یه شووره  و بۆته  ناوه  وه ری پکه سه ر زه خه
نـدی  نـدی چـۆل و بیابـانی ناوه به مه  ریـا لـه ناری ده کـه واری پ گژوگیا و لـه

  گاتــه لبورز ده چیــای ئــه  ی بــای خۆرنشــینی زنجیــره کلکــه ). ٣بنــ (ق داده
  وتۆتـه که ]  یـهحری خو بـه  واتـه[ گـۆلی سـوری ورمـ  کـه ئران ربایجانی ئازه
شـتی  و ده  ره ده  و لـه  نهئرای  رترین ناوچه ماوه پ جه  نده به م مه ی. ئه رگه جه
ک و شـووتی  ک، کاـه رچـه مۆ، برینج، تووتن، گه رزن، په ھه ،نم دا گه وی ڕژه به
  نو دێ. ڕه

  
  



 ١٩ سپک ده
 

 
 

  ن) (کاسپییهر زه ریای خه ده  گاته تا ده ھه    وه نداوی فارسه که  له ری بانووی ئران ڕووبه  –٣ق

  
  لـه  ککـه وچۆ یه ، بۆ باری ھات»کی مادی رزه به«ن  پی ده  که ربایجان ئازه
ــان لــه ڕێکانی وت و  وگۆــه گرێ ب  ناوچــه ــای بــاکووری خ  وب ـــب ۆرنشین و ـــ

  کک له یه  به  که  رمه م ھه ن. ئه که ڕووی تده  وه ته باکوور و باکووری خۆرھه
درژاییی مژوودا   ندرێ، له داده وداخ و کۆسارانی ئران کانی نو شاخ دوو تیشه
کـان،  ، کوردهکان ، پارسـهکـان هبوونی ماد ج  ھـاتن و نیشـته  به  وتووه چاوی که

. ری گــۆلی ورمــ وروبــه شــتی ده دۆڵ و ده  کــانی تاتــار لــه و تور کان هغۆلــ مه
ر پ.  سه  وتوونه بوون و که  ه بووژه  ووه له و پارس ی پادشایانی ماد زنجیره

ی پادشـایانی  زنجیـره  ی ئـران وایـه روازه کـوو ده وه  که  یه م ناوچه ھا له روه ھه
ــاوه ــۆ م ــه دان ســاڵ که ی ســه پــارس ب ــه  وتوون ســت و  رھه به  پاراســتنی و بوون

کانی باشـــووری  شـــته پده  لـــه  ی کـــه رانـــه المارده په و لک لـــه ی گـــه وه رگه بـــه
ئسـتاش   کـوو دیـاره ڕیبوون. وه تپـه فقازدا خـاکی قـه  ھاتن و بـه ده  ڕووسیاوه

ر ماون.  ھه  مه رده و سه النی ئه ر و قایمه نگه و سه  سی شووره ره و ھه  پاشماوه
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ڕ و تـووش و  وای تـه وھـه ش نگاوتنی که ئـه مان و باڵ بوونی توخم و تۆره ڵ تکه
تکش و  حمه زکی زه گه و، ڕه پیت و ڕژه خۆشی، وای خاکی به گیان  به چی که

و   شـــه و نه  شـــه ی گه زۆریـــان یاریـــده  کـــه  رانـــدووه روه ھز و گـــوڕی په بـــه
  . داوه  ونارایه که  رمه م ھه ربوونی ئه وه خته به

کانی خوراســـانی  لبورز شـــاخه چیـــای ئـــه  ، زنجیـــره وه تـــه بـــای خۆرھه  لـــه
ته که ده لنده  که  وه ورز نین و ھات به  ھ دا بیه وچۆیان پن له  گرو   و پ خ

ــی یــه ژه کجار بــه دۆــه ڕ ــرینج، پــه گــه  و ک مۆ، خاشــخاش و تریــان  نم، جــۆ، ب
ده ھه ل ی ده ماره م ھه گیرێ. ئه ران ژیوهبودان و  غی ھه به ی ئکه ل و ھه پ  وتی

پۆلی  ندرێ. شه ڕین بۆ بانووی ئران داده ی تپه مین بازگه دووھه  هجوغرافیایی ب
و  ره زاران کیلـۆمیتری بـه ھـه  ڕاست که نوه یکانی ئاسیا شته دهرانی پ المارده په

  یشـتۆته گه  وه یـه وگه م ڕه گرت، لـه تی داده قۆی باکوور و خۆرنشین و خۆرھه
تا  و ھه  کانه وه ته چوارڕیانی نه ربایجان کوو ئازه وه بانووی ئران. خوراسانیش

وبۆی تورکمانان.  ر ھرشی تان به  وتۆته می زایینی که هھ ی نۆزده ده ی سه کلکه
  زنجیـرهو  ر زه ریـای خـه نـوان ده  لـه »گورگان«شتی  و ده »ک تره ئه«ی  ره ده

و  ره رانی بـه نگای سروشـتیی کۆچـه دانی و نیشـمه ئـاوه  بوونـه لبورزدا ی ئـهچیا
  وێ بـه نیمان، لـه ی خـه وه نگاربوونه ره ئامانجی به  ئران. پادشایانی ساسانی به

واری  ونهشو ھشتاش   ندین کیلۆمیترییان ڕاکشاوه خشتی سوور دیوارکی چه
ــاوه ھــه ــه ر م ــده به م مه . ل ــاکووری خۆرھــه ن ــران  ی ب تی ئــد بنه چه ــه ماه ن کی  ی

  ١یشتوون. پگه کان و قاجاره کان وییه فه ، سهانک شکانییه کوو ئه تی وه پادشایه

                                                             
ر  ری نووسه پوه  م وادیاره ، به ر نییه سه ی له قسه کان و قاجاره کان شکانییه ئه  ت به باره سه –١

خۆرنشینی  باکووری  کان له وییه فه سه  کوو دیاره . وه نیا زمانی تورکییه ته کان وییه فه بۆ سه
، ١:٣ بیات، تاران ده (گۆڤاری کۆلژی ئه  تیان] داگیرساندووه سه کوانووی ژیان و [ده  وه ئرانه

  ).م.، دوکتۆر ئیحسان یارشاتر٧٨ل 
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نی بـای  نـده باسـک و به  بـه ی ئـران گۆشـه ری س و هوراند ی دهچیا  زنجیره
 ی وگه کران و دوو ڕه ن چیای مه پی ده  که  وه بته کووژێ و ده باشووری داده

ته ده لگای  بریتین له  که  وه بشوودا  له  که »بباس رعه نده به«: ڕکی  رگایه نگه له پ
ت  و ڕۆژھه ره ڕگای به  بته یان ده وی دیکه و ئه  بووه ریای عومان دانی ده ئاوه
  پاکستان. ی یته و کووه لووچستان به  چته ده  که

  هـــــڕێ، ب پـه چیـای پـدا تده  دوو زنجیـره  کـه دا ی بـانووی ئـران رگـه جه  له
و   ی دنیایـه ویشکارۆترین ناوچـه  ێ کهکر دی ده داچوون و ڕۆچوونک به قووڵ

  لـه »ویری لـووت کـه«بـاکوور و بیابـانی   لـه »ک نمـه ویری کـه«بیابانی   بته ده
و   پۆتینــه شــتی خۆه ر و ده ک ده یــه زنجیره  لــه  م بریتییــه کــه شــی یه باشــوور. به

رکی ل ناژی.  وه ھیچ شتکی ل شین ناب و ھیچ بوونه  کات که لمستانی شۆره
،  متره کات کـه سـتاییی شـۆره خه  ند و قوون که که ین گمه ند شونکی ده چه  له

  وانه پچه ژیان. به ج  و کراون به  یان داکوتاوه وری شینکاوان بنه ری ده ماوه جه
ــووت«کاتی  شــۆره ــه ناوچه »ل ــه ی ــاقی ڕووت ــه  کی ویشــک و ق ــده و گه و ئ و   ڕی
ــه ڕن ده دا تپــه جزنــه میوان  م چۆلســتانه بــه  اویانــهری و وانــه ره دۆزه   ــن بیابان

م  چاو ئـه  لـه »گـۆبی«کـوو نکی وهشـو  ندی، بـۆ ونـه ناوه یکانی ئاسیا رپانه به
  . وه ڕژه دانی به ئاوهکی  ی جگایه ده  واره چۆله  نه خیزه

  تـوان لـه نیا ده تـه بـانووی ئـران  ، ژیـان لـه وه ره ی سـه م باسـه پی ئه جا به
کانی  رینه به  شته ده  م له بگرێ؛ به  ره کان په رزه به چیا  زنجیرهو بناری  مرک خه
ـــرانیش ده شـــکه ر و ژووری ئـــان پ ـــه دا ژی ـــه  وتنکی زۆری ب ـــووهد  وه خۆی .  یت

ــه ــی ئ ــه و که  ه»خووزســتان«شــتی  ، ده شــتانه و پده گرینگترین باشــووری   وتۆت
ـــهی »ســـووزیان«مان  خۆرنشـــین و ھـــه ـــه  کۆن وتی  کـــه ل و ھه بـــاری ھـــه  و ب

  بـه  که  شته م ده . ئهشتی دووچۆمان ی ده درژبۆوه  بته ر ده دا ھه جوغرافیاییش
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بینـی  ده  وه بییـه ر لـی ورد ده گـه هئ،  ڕۆچـووه دا ی زاگـرۆسچیـا  زنجیرهی  سینه
. پشتکۆ  ، واتهڕستانوکانی ل ی شاخستانه وه ره ی دیوی ده ڵ گۆشه گه له  قه ھاوده

ت و  شارستانییه  ڕووی کردۆته  وه کۆنه  له  که  که یه ناوچه ]ناسووزیا[ سووزیان
ــــت ره هــر ھـــۆزانی چیانشـــینی س ســـه  ی بخاتـــه نجه په تی شـــون توانیویـــه ایی و ـ

ی یسنووری سیاس  ی که و کاته ری خۆی. ئه وروبه ری ده کۆچه کۆڵ و نیوه به اڵـم
دووران،   وپۆی ھاویشـته ل په  وه الی خۆرنشینی زاگرۆسه  له ئرانئیمپراتۆریی 

ی  وره گه  ره خت و شاری ھه ی پایته»شووش«ی  بناغه  بوو که دا شته م ده ر له ھه
سـووک و   تی و تـوانی بـه رایـه به ڕوه زگای به وده ندی دام ناوه  داندرا و بوو به

  زرن. بچووک دامه یو ئاسیاڵ دووچۆمان  گه ندی له یوه ی په ه ھاسانی ڕایه
ــرهی  وه ره ده  وتوونــه ش که شــتی دیکــه دهک  کۆمــه ــرانچیا  زنجی و  کــانی ئ

ــــای خــــه شــــانی ده به شان ــــه  . شــــاخه ســــینگیان ڕاخســــتووه ر زه ری کانی  رزه ب
وران و  ھه واه ڕینی گه وتی تپه ی ڕه وه ره که خاوه  بنه ده ریا نیشتی ده نیشتاوته ته

وی  ڕژه کجار بـه و یـه  وزاری باریکـه وی بارینی بارانکی زۆر و تراوبوونی زه
ــه ناوچه ــره ک ــه  . ئ ــه به مه  ک ــاوی ئران ــدکی پئ ــه ن ــه  ، ب ن و  وار و قامیشــه ل

ر، نـارنج، لیمـۆ، تـوو،  که یشـه ، نه، تووتن، چا و برینج، لۆکه  ندراوه زۆنگاوان ته
ری وتی  ماوه کی بژیوی جه یه ی س م دێ و نیزیکه رھه ناری ل به نجیر و ھه ھه

ی  وه ره کانی ده شـته دیسـانیش دهی ڕاسـتی بـ  وه م ئـه ؛ بـه وه کرتـه ل کـۆ ده
دا  م وته تی ئه ی شارستانییه شه و گه  ره په  دوویان له  ورکی پله بانووی ئران ده

نـو   لـه  وه چـ بۆتـه  ته و شارسـتانییه ئـه  وه مانـه درزه  لـه  ر بۆیه . جا ھه گیاوه
وری  ھه  دا که ڕی ئران ڕانگه ی گهچیا  زنجیرهکانی ئامزی  وبوه پرش  دانییه ئاوه

 ی رگه جه  یاد که  وه ینه ب بیخه دا ده . لره وه نه ده گل دهو باراناوی ئاوس و بزێ 
لکی  کـه  ی بـه و شـونانه نیا ئـه و تـه  ری ویشـکارۆ و بیابانـه به رله سـه  م وته ئه
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سکردی مرۆڤ پاراو  رز و چاو و ئاوداشتنی ده ئاوی که  به  وکاڵ دن که کشت
ر جیــاوازبوونی  بــه ون. له ڕژه لک بــه نان و گــهســت به کۆنه   ونــه هک کــرن و ده ده
ر  ھـه  تینی ھـاوین، لـه رمای بـه ختی زستان و گه ی سهرما سه  ا، واتهو وھه ش که

ا، ـــن بکـــدابی  هــوزاران وی م زه هـــاراوی ئـاوی پــ ئــوانــمیزاد بت کی ئاده جگایه
  نو دێ. کی زۆری بۆ ڕهـــم هـــرھ هـــب

ک بــۆ  گریــه  تــهۆکرانــی ئــاو ب دا دابین بــانووی ئــران  مک لــه رده موو ســه ھـه
ــژه ــهی  در ــان. ل ــارانی به  ژی ــه  رلــه ڕۆژگ ــه  وه دیرۆک ــه ل   وزار بــه وی دا زه م وت
رزان  ی که ه دا ڕایه نشی خامه چاخی ھه  کران و له سکرد پاراو ده کی ده یه شوه

ــه ل پــه ــه دا ڕاکشــابوو. ته وێ وپۆیان بروب ــه نان ــهم ت ئ ــدک ناوچــه  ۆش ل ی  ھن
ــه که ربناران ده بــه ــه و نجانی ئــه ھــه  ون ــان گــه ی ده ئاوان ــه ی دا  وی ی زه ســینه  ز ب

موو  ھـه  کوو دیاره والتر. وه کیلۆمیتر ئه ٤٠تا  ٣٠گوزن بۆ  ڕۆچوون و ڕایانده
ــه ــاک ھ ــار و  س ــار[زاران کرک ــه که ده ]جووتی ــه ردان و خاون ده  ون   ی هو کردن

تی  که ره بهپیت و   . له رزی تازه گان و لدانی چاو و کهۆرزان و جۆمای ج که
ک  لبورز، کۆمه و ئه چیاکانی زاگرۆس  تی زنجیره حمه ڕه و بارانی به  م ئاوانه ئه

سبحی پساو  ته  نکه کوو ده دێ وه وکای و شاره وزاری کشت وی دانی و زه ئاوه
م  کـه مانی گوورانی یه زه  له کانی ئران خته نونن. تکای پایته وێ خۆ ده لروله

ی دوو شاڕی  وگه ر ڕه لواری بیابان و سه  وتوونه ، کهرمی ماد ھه  تی له پادشایه
ڕیون.  تپـه لبورزدا کانی زاگـرۆس و ئـه زنـه مه چیـا  زنجیـرهبناری   به  نوخۆ که

  روازه ده ت ، سهی ، ڕه، تارانزون ، قه] گمادانه ھه = دان مه ھه[  تانه گمه کانی ھه شاره
  لهی  ربازی و بازرگانییه و ڕگا سه ر ئه سه  وتوونه که ]ھیرات[ رات ) و ھه(دامغان
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، ١، پاسارگادھان نی ئیسفهاک ھا شاره روه ت. ھه خۆرھه  کاته ڕوو ده  وه خۆرنشینه
  وتوون. که ر شاڕی باشووری ھه سه له و شیراز ٢مشید جه ختی ، تهخر ئیسته
ر  سـه ئۆبای له چاخ و خولی مژووییی ئران  ت به باره سه  که  سته به م مه ئه

مانی  رده بۆ سه ، م وته وتی جوغرافیاییی ئه که ھه  به  ستووره ئه و پشت  کشراوه
  ریخستووه وارناسی ده کانی شونه تازه  وه توژینه  چونکه ، مژووش ڕاسته  رله به
شتان  پده  ی له و بنه  زیوه دابه  چیاوه  ی له و کاته ر ئه مرۆڤی چاخی کوچک ھه  که

ج  نیشـته »ک ویری نمـه که«راغ  ی قه وانییه که  وگه مان ڕه ر ھه سه ، له داکوتاوه
و  ئه دامغان و ی ، ڕه، قوم٣) ی سلکه (ناوچه کوو کاشان ند شارکی وه . چه بووه

دا  یـه وگه م ڕه گربوونی مـرۆڤ لـه نـدی بنـه کوو ناوه تا ئستا وه ھه  ن که شونانه
  وبـان و ھـه و ڕێ ر ئـه سـه  وتوونـه ر که تـیش ھـهرستگاکانی و ناسراون و په

ی ڕاسـتی بـ  وه گـرێ دراون. ئـه  وه که یه  و به  وه گرنه کتر ده ی یه سروشتییانه
ــه ته ــه نان ــانی مهم ت ئ کیان  م، یــهوو قــ د شــه ۆش دوو شــاری پیــرۆزی ئــران، ی
وبـانی  ر ڕێ سـه لهیان  وی دیکـه خـۆراوا و ئـه –ر ڕگای خۆرنشین  سه  وتۆته که

  . قیوه باشووری چه –باکووری 
  له  و په  دارییه وکای و ئاژه وتکی کشت دا ئران ڕاستی  له کوو دیاره وه

ردی  بــه  وه زایینــه می پــش ی ســھه زاره ھــه  نــد. لــه مه وه نگی ده ڕه مــه کانگــای ھه
و   ڕی ئاســـایی کانگایـــان لـــ داخــــراوه ڕمــــه ردی مه هڕی ســـپی و بـــ ڕمـــه مه

و   که و کۆه  ھا کاریته روه کانی میرانی سۆمرییان دابین کردوون. ھه پداویستییه
  نردران که ده  وه کانی ئرانه واره له  له  م میرانه ئاووداری کۆشک و بارگای ئه

بیرمان بچ   النیان داپۆشیبوو. ناب له و و تهچوون و ک ر شین ده و کاتی ھه ئه
                                                             

  بووب.م. ].وگرد [یا پارسه »رد گه پارسه «یان  »د گه پارسه «دا  ڕاستی  له  نگه ڕه –١
 .م. بووه  دا ناوی پارسه می کۆن رده سه  له –٢
  ب. و.  که یان سله  چ سلکه م زۆر وده لک، به سیه  نووسراوه –٣



 ٢۵ سپک ده
 

 
 

ردی  رھنـانی بـه بـوون. کـاری ده  ـه چه ئسـتا داڕووتـاون و که  م کوانـه ئـه  که
ز، ـــــن، مـــ. ئاس وی بـووه بـره  لـره  وه کۆنـه  ر له رد ھه و الژوه  و پیرۆزه  یاقیق

کانیان بـۆ الی خۆیـان  وتووه رکه سـه  رنجی ئاشـوورییه یی و قورقوشم سـه قه
  که  وته ی نه رینچاوه و سه  چه گه رده کانگای به ردک بناری زاگرۆس ڕاکشابوو. ھه

ی  نجا سـاه م پـه مک ناسـیبوویان و لـه رھـه کـوو به دا وه می ھـرۆدت رده سه  له
  ١نجانی. ھه  وتوونه دا که دوایی
نی کـان و  م خـاوه ، به ژاره ت ھه ڕواه به رچی ئران گه ی ڕاستی ب ئه وه ئه
ریاندنن.  ده نریک کانگایان ل داخستوون و خه  تازه  که  ژماره وتکی ب که پاشه

دا  ڕاســتی  م لــه ، بــه وه وداخه شــی شــاخ باوه  وتۆتــه که  م وتــه رچی ئــه گــه ئه
و خـاکی  و ڕووسـیا کانی دووچۆمـان شـته ده  وه گاتـه و ده  یـه وهڕی کرا ڕانگه گه

و   و بازگه ندی ئه . ئران ناوه]ریای عومان ده[و  نداوی فارس و که ھیندووستان
و   وه ستته به ده  وه ت و خۆرنشین پکه خۆرھه  که  وچۆیه ی ھات ورانه گه  ڕبازه

  ر بۆیه ، ھه ڕیوه دا تپه وێ  به  ه»ڕگای ئاوریشم«  کۆنترین ڕگای بازرگانی که
رچی وتکــی شــاخاوی و  گــه رانیش. ئــران ئه المارده شــونی تراتنــی پــه  بۆتــه

ا و ـدا چیـ بـاری سروشـتی  نون و به وو خۆی دهھات نه  گیران له  و به  یه کوپاره
او ـــرچ هــکی ب هـیـ شوه  نگاری تیدا بـه ره ڕ و به و شه  وراز و نشوه چۆل و ھه

دا زاڵ  ری سه  و به  لک جار گیراوه م دیسانیش گه ر دێ، به به ند و کۆسپی وه که
رخ و  دی ھاتنی چـه ھۆی به  ولۆ بۆته ک کی ته یه شوه  به  وته م ڕه ر ئه بوون. ھه

نی  کۆمـه  و شـانازی، چونکـه  وه سـتانه یی یـان ھه خولی داڕووخـان و شـووره
  وه وکاه کشت  وێ به جودا و لروله  رچی به گه هئانی ک وه ته ری ھۆز و نه ماوه جه

ی  ره هــت بوون. پ نی ھز و بشتی پکھنانی شارستانییه م خاوه خافون، به

                                                             
 دا.و.١٩٥١سای   له  یه که قی کتبه وتی نووسرانی ده پی ڕکه به –١
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دا  ئـران  لـه  ری کـه ی دینی و ھونـه شه وشونی  ژیان و گه بیروبۆچوون و ڕێ
  یت ر شارسـتانییه سـه ی خـۆی له نجه په قی شـون تی شه ، توانیویه دی ھاتووه به

  بھ. ج به  وه ره وتانی ده
***  

  
  



 
 

  

  

  

  

  ١شی  به

  مژوو  رله به

  نشین وت شکه میزادی ئه ئاده
  

شی  هـــی ب هـانــم و زه هـئـ  هـکـ  ریخستووه ناسی ده وی ی زهـکان تازه  وه لکۆینه
چـاخی   بـه ھۆڵ، بـانووی ئـران بارستی سهژر   وتۆته که زۆری ئورووپا  ره ھه

.  ر کشاوه سه  کانیشی ئاویان به رزه به  شته ر و ده ت ده نانه و ته  ڕیوه دا تپه باران
ــه جه ــه رگ ــانووی ئــران ک ــه ئه  ی ب ــه  مۆک و  ، لــه کاته ربوی شــۆره بیابــانکی ب
  وه کانـه رزه چیـا به  له ک ڕووبار هکۆم  که  بووه  وره دا زربارکی گه می رده سه
کوو  به انبیابان  نیا له ک ته نه  که  یتانۆکه و شه  ماسیله ی گوێ ڕژاون. پاشماوه تی
ی  زار ساه ند ھه ی بانونی چه ئاونه  هنب ، دهنرچاو د به کانیش وه بینده  دۆه  له
  دا. سیح بوونی مه دایک  رله بهچاخی   له  م وته ئه

زایین،  رلــه زار ســاڵ به ھــه  تــا پــازده  بــۆ ده  وه ڕتــه گه ده  دا کــه ڕۆژگارــک  لــه
و   ڕیوه گـۆڕان. چـاخی بـارانی تپـه  بـه  ستی کـردووه وا ده وھه ش که  ورده ورده
ی  وه بوونه م . که یه ی ھه و ھشتاش درژه  وه بان جی گرتۆته چاخ و باران وشکه

،  وه کی دیکه الیه  کانی نوخۆ له ریاچه ریا و ده رزی ده ک و ئاستی به الیه  باران له
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ــه ــژ تپ ــه تی ــه ڕینی ئ ــار و جۆباران ــه  وه یان خــاو کــرده و ڕووب ــان لووزه  ک ــۆ  وی ب
  بـرد و لـه ڵ خـۆی ده گـه ی له ڕینی چۆماوان قوڕ و لیتـه وتی تپه ستبوون. ڕه به

ریان قوت  ویی ئاوماکان سه زه  ه په  ره به ره کتر و به ر یه سه  یخسته ئاوڕژگان ده
شت و دۆی داھاتوو  ودای نوان ده مه  بوونه و ده  وه کشانه ئاو ده  و له  وه کرده ده
  کان. ڵ کوه گه له

ژیا،  دا ده بانووی ئران  ی له زۆربه  مژوو که  رله میزادی به دا، ئاده م چاخه له
واری چـ  دپای لـه قه  له  ی که رانه به له و کون و که ی ئه ر داده به  نای برده په
کک  ھا زۆر جاران یه روه لک و پۆپی داران داپۆشرابوون. ھه  دی ھاتبوون و به به
ستنی  یان به زۆربه  بژارد که ده ی ھه ربوانه به  رده به سیوه وت و په شکه و ئه له

  وی بوون. ڕووباری ژر زه  کۆنه
  دا له وتک شکه ی ئهنینندن و پشک که ی ھه نگه جه  ، له١٩٤٩ھاری سای  به  مهئ

م  . ئـه وه یـهمان دۆزی و چاخـه واری ژیانی مرۆڤی ئه م جار شونه که ، بۆ یهئران
باکووری   ختیاری له ی به چیاکانی ناوچه ی»ی پابدا نگه ته «  وتۆته که  وته شکه ئه

و بۆ   مرۆڤ بۆ دابینی بژیوی خۆی ڕاوی کردووه  . لرهر تی شووشته خۆرھه
بزاوتنی.  ست ت و ده سه ی ده وه پشه  وفرتی خستۆته دی ھنانی ئامانجی، ف وه
سککی  ده  له  کیش بکا که یه ردینه به وره و ته  ردینه به کوچه چه  یزانی کار به و ده ئه

ــی ســه ــه شــاوه ه ر قه دارین ــدبوو. ت ــه  مانــه واوی ئه ی ترینجان ک ئــامرازی  کۆم
  له  که  درشهکوو  ). ئامرازی وه١ھندک لک و لووس کراون (و  تایین که ره سه
متر بـاو بـوون،  ردین که سکاری به ده  ، زۆر لهانکر از دهران س به سکی گیانله یه
  ھنابوویهکای  باری نیوه فری قوڕینی ناله شنک ده دا چه و کاته میزاد له م ئاده به
ڵ ل نیشتبوو  یان دووکه نده وه دا ئه نشینی وت شکه بانی چاخی ئه بنه  رکار و له به
واری  ڵ کۆنترین شونه گه له  فرانه ده  ۆرهم ج ڕابوون. ئه گه ھه ش زۆر چاک ڕه  که
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م دوو  کی گرینگی نوان ئه یه دیارده  و به  وه کیش دیتراونه شته مرۆڤی ده ژیانی
  ندرێ. بوون داده ج ی نیشته قۆناخانه

سـتۆی  ئه  ت خرابوویـه رککی تایبـه نـد ئـه دا چه کویوه کـاڵ و نـه  ـه م کۆمه له
خۆیـان دایانھنـاب و   نگـه ڕه  پاراستنی ئاورـک کـه  لهبریتی بوون   که  وه ژنانه

  وه هـستـ ده  کک بـه بـوو کوتـه مـژوو ده  رله . ژنی به فری سواینه سازکردنی ده
بژیو  کی پ و ڕووه  و بنج و پنجی شینکه  وه دا بخولته چیا و نساران  بگرێ و به

ی  نگه ژوگیا و خۆڕسکان و جه. ناسینی گ وه بچنته  ری داری کویله ن و به که ھه
ی ـــامی بینینـاکــ، ئ وه ردنهـکـ کۆیـان ده  ی کـه نک و تۆوانه و ده بوونیان و ئه شین
وکاڵ  ی چاندن و کشت وه و تاقی کردنه ره به  بوون که  وه پسانه درژ و ب و دوور

  وه تهڕ هگ ده  وه وکاه ت کشت بابه  ی ژن له رانه نگاوی تکۆشه م ھه که ھانی دان. یه
  دا که مه و ده ستنان. جا له به  وزاری ئاوماک و کۆنه وی نو زه  بۆ چاندنی تۆو له

ر  سه  دا که کوچکی چاخی نوێ  دیتبوو، ژن له  وه خۆیه  وتنکی به پشکه  پیاو تۆزه
رایی،  وکای بـه سـپکردنی کشـت ، وـای ده وته شـکه ڕۆژگاری ژیـانی نـو ئه  به

نگی  پارسه شنک ب ب چه ده  وادیاره  ر بۆیه ھه . ئاراوه  نانی ھنایهک داھ کۆمه
  سـته به م مه ر ئـه ھـه  نگـه دی ھـاتب و ڕه رکی ژن و پیاودا بـه نوان کار و ئه  له

ژن   تایی کــه ره نی سـه کۆمـه  ھنـدک لــه ی واره و قـه  مای پکھاتــه بنـه  بووبتـه
نی  نو کۆمه  . له وه ته نگی داوه ڕه »جاخی وه م «دا ڕاشکاون و  ر پیاوان سه  به
»ردی فره«وتی  ر ڕه سه له  ی که وانه ت ئه تایبه دا، به»جاخی وه مڕۆن، ژن  ده »م

ــه ــاری ھــۆز ب ــا و ده ده  ڕوه کاروب ــه ب ــه  گات ــره وایه ی پشــه پل ــی. زنجی ی  تیی دین
سووڕێ و خونی پاک و  دهتیی ژنان  ر باری جنشینایه سه له  ماه باوی بنه دانه

  وێ کـه که رده دا بۆمان ده درژه  گوزرێ. له ڕاده  وه ژنانه ڕی  ی ھۆز له پاوته
کیی  ره انی سهوودانیشت  ت به ماکانی تایبه بنه  له  ککه جاخی یه وه ی م وته م ڕه ئه
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وتووانی ئاریایی و  رکه ووری سهنو کولت  ته و زۆر دواتر خزیوه بانووی ئران
  باو.  ته کردوویانه

  شتان مین دانیشتووانی پده که یه

ــــه ویشــــک ــــه  ره گری ده ره بوونی پ ــــان ک ــــامی داھاتن  و دۆڵ و الپ ـــــئاک ی ـ
دا  رجی ژیانی مـرۆڤ ومه ل ھه  ئاوی بوو، گۆڕانکی قووی له چاخی و ب ویشکه

ی  ی ئاوبرده و قوڕ و لیته  ندی، بچووک بۆوه راوی ناوه دی ھنا. زرباری ھه به
ویان  ڕژه مینـــی بـــه ڵ خۆیـــان ھنابوویـــانن، زه گـــه ڕووبـــار له  کانی کـــه ناره کـــه
ــه که ل ــه  وه وت ــرگ و مرغــوزاری زه  و بوون ــد و زه مه م ــه ن ــور. ئ ــوی و  ن و ک

ڕان و مرۆڤ  داگهکان  ڕگا تازه وه و له ره ژیان به چیاکان ده  له  ی که رانه وه بوونه
ی  شـتان بنـه پده  یان و لـه رده یکـه په  وتـه چوو که ڕده گۆشتی نچیران به  به  که

ــه ــه بــۆ ده  وه ڕتــه گه ی ده کــه مژووه  کــه  وه م چاخــه داکوتــا. ل ی  ده ری ســه وروب
و   شــه و گه وشــونی ئــه پ  وینــه دابــران بکه کــرێ ب زایــین، ده می پش پنجــه
دا  تی مرۆڤـی بـانووی ئـران کولتـووری شارسـتانییهژیـان و   له  ی که وته پشکه

ــه ــه ب ــه  ته م شارســتانییه دی ھــات. ئ ــان که رجی ج ومــه ل پی ھه ب ــه ژی ــر   وتۆت ژ
ــدۆری بــارودۆخی سروشــتیی زه ــه وی بان ڵ  گــه نــدی له یوه وا، په وھــه ش وزار، ک
م  دا ناکرێ ئه م لره و ھۆزان؛ به  وی تیره دراوسیان و لشاوی ھرش و کۆڕه

م  ی ئه ڕاستی ھشتاش زۆربه به  ر باس و لدوان، چونکه به  بخرنه  وگۆڕانه ئاڵ
ری  رتاسه ۆش سهم تا ئه ت ھه نانه ناڕوون و بزرن و ته  وه المانه  به  وگۆڕانه ئاڵ

.  شکاوه ق نه ر مۆر و ده دا ھه ناسیوار نهشوی  وه باری لکۆینه  به ئاقاری ئران
  له  ی نیزیک کاشانه»سلکه«شتان  بوونی ده ج کۆنترین جگای ناسراوی نیشته

رپای  به  و له  دیاره  گربوونی مرۆڤی پوه پی بنه م ج که یه  ، کهباشووری تاران
  نون. ڕژدا خۆی ده که شکاوی تووره نه ق گردکی ده
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  و له  زانیوه ی نه ره ی سازکردنی خانووبه شوه  دا ھشتا مرۆڤ به ته ڕه و ھه له
 پاشـان.  و خـۆی پاراسـتووه  وه تـه حاواوه دا وچـان چرپی  پری بـه ژر بای کـه

ک  ر یـه سـه قـوڕی له  چینـه  نانهم شـو ی ئه ر پاشماوه سه میزاد له کی ئاده خرایه
روا  ھه  . مرۆڤ که وی ساز کردووه و که  پ داناوه ی ۆرهو دیواری م  چنیوه ھه
چیردا ده  وچان به بن نیشی په کرد، کاروباری کشت ڕا و ڕاوی ده گه شوره وکا  

س و   ری و بوونه سه  شیان ھاته کی دیکه یه  رقاییه م دوو کار و سه دا. ئه پده
ڕ و  وپرووسـکی گـاوگۆل و مـه سک یه  داری؛ چونکـه ئاژه  ویش بریتی بوو له ئه

م  کانی مرۆڤـی ئـه سـته ره ل و نومـاڵ و که وپه ل نو که  مۆکراو له سته لی ده مگه
ی  وی سـواینه کـه و   کاسـه  له  . بجگه وه ته دۆزراوه  مه که چاخی یه  دا که چاخه

ری ساز  وڕگه رخی ھه چه ست و ب ده  دا به وتان شکه ئه  له  وی که شی دووکه ڕه
ی زۆر  کووره  له  که  ئاراوه  ی سووریش ھاتوونه فری تازه شنک ده کران، چه ده

بوون.  ڕانیش ده گه ھه ش تووشی ڕه  چوون و جاروباره رده ک ده  دا له تایی ره سه
دا خۆی نواند و  ری وڕگه کاری ھه  هوت ل و پشکه  شه م گه که دا یه م چاخه ر له ھه
بریتی بوون   م ڕۆژگاره کانی ئه خشینه نه  فره فران بوو. ده خشاندنی ده ویش نه ئه
خرا و  ده یی ھه یان ھلکه وه ره الی به  گر که بار و قرچۆک و خۆنه ی ناله کاسه  له
پـۆی پــدا  و  ڵ کـوو ڕایـه ت و کـووزی وه و خـه  وه درایـه سـپی لینجـاو ده گه  بـه
  یـه وه م ڕازاندنه ئـه  کـه  وه بتـه ی زیاتر بۆمـان ڕوون ده وه وردبوونه  ھات. به ده

  کـه ڕیبوو پـه تنه  مانـه و زه لـه  ھشـتا ھنـده  ، چونکه ینهنچ وه ی سه وه الساکردنه
ی  قوڕ دادراوی وشک کراوه  ی به ته به شنک سه فر و ئامان چه بری ده مرۆڤ له

  ت و کووزانـه م خـه ی ئـه وه کشـانه  ئستاش به  وایه هداھنابوو؛ ک تاوی ھه ر به
  ).٤رچاو(ق به  وه خسته ی چندراوی ده ته به زیوی شووی سه مان شوازی تکبه ھه
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  م که یه چینی  ر به خشین، سه ی نه فر و ئامانی سواینه : ده سلکه –٤ق

    
ــه  کــه ک ڕه ی خــه ئاقــه یرچاو کی بــه کۆمــهی  وه دۆزرانــه ی  ســووره  قــوڕه  ل

مژین  مرۆڤـی کـۆن و لـه  خا کـه ریـده رد سـاز کـراون، ده کراو یان بـه وه سووره
. ئامرازی کار  ی زانیوه یشتووی پارچه گه نینی کاڵ و پنه ماکانی ڕستن و ته بنه
داس و  و دمـه ١ماخخ چـه رده کـوو دمـی کـردی به ردین بـوون، وه موویان بـه ھه
چۆنک  ر ھه  کوو دیاره دان. وه ڵ ئامرازی تیفتیفه گه لک و لووس کراو له وری ته

بـری  زه  ر بـه ھشـتا ھـه  کـه ومتی بچووکی مـز دا، شت م چاخه بانی ئه بنه  ب له
ریک بوو  خه  وتان تازه شکه کران ڕووی خۆیان نواند. مرۆڤی ئه کوش ساز ده چه
ــه ــه ئ ــهبن  و کانزای ــوو ده ده  اســ ک ــ و ده ب ــاری بن ــ ک ــی م ــه ز نهـیزان ــان   رم و پ
م  ھاتبوو. ئه کردنی ڕانه وشونی قاڵ ڕێ  ھشتا لهم  ، به ڕه په  بته و ده  وه کرته ده

  کوچکی. بانی چاخی نوێ بنه  بته ڕاست ده  چاخه
ی  بــوو. ملوانکــه  وه خــۆ ڕازاندنــه  یلیان لــه ب جیــاوازی مــه ژن و پیــاو بــه

یان   وره فی گه ده سه  ندیان له سبه و ده  نگوستیله و ئه  وه ھۆنده یان ده ماسیله گوێ
                                                             

  ست. و. رده یان به  لکه به رده به –١



 ٣٣مژوو   رله به /١ شی به
 

 
 

م سووراوسپیاویش  که کوتانی خاڵ یان النی  کردن. وادیاره رم ساز ده ردی نه به
  ).٥کوتاب (ق  ه ستاونگی ژیکه ده  یان به م کاره کانی ئه باو بووب و پداویستییه

  

  
  اوسپیاوری سوو وه ستاونگ بۆ ھاڕینه رکاری ده به  : ھنانه سلکه –٥ق

  
نون.  دا خۆی ده سک ر یه کاری کراوی سه نده نی که دیمه  ری له ی ھونه چشکه

ست پکردبـوو.  ری ده وه بوونهمیزاد و  تی ئاده فه ی قه وه پشتر مرۆڤ کشانه
ری  ســه ک و لهســ یــه ر ســه  قی داویشــته کــوچکی شــه نــدی چــاخی نوێ رمه ھونه

روشک  ری ئاسک یان که نی سه دیمه  ی خۆی به که سکی ئامرازه ند و ده که ده ھه
،  شنه م چه ی له واری تا ئستا دۆزراوه گومان جوانترین شونه . ب وه ڕازانده ده
  قچنکی له ئاره  رچاوان که به  خاته ده  مه رده و سه مرۆڤی ئه  که  که قۆیه چه  سکه ده

.  ک داوه ته دی شـه نوقـه  ک له یه ره مه که  ی به کی قوه یه نووره و ته  ناوه ری سه



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ٣۴

تی  ی مرۆڤـی ڕۆژھـه کانی دۆزراوه تـه فه نی و قه کۆنترین دیمه  کک له یه  مه ئه
  ).٢ (و هنیزیک

ی  بانه کی و دانهم نزی ناشت. ئه دا ده رکی ژووران ته  له  وه قوونه  مردوویان به
ی مـردووان  زرینـه ی نه وه شـینه رکی دابینی به ئه  واری له سانی پاشه مردوو، که

.  ماه شی بژیوی بنه به ریکه شه  بوو به ڕووحی کۆچکردوو ده  ، چونکه وه هدڕان په ده
مانیش  پاش نه  که  پی وابووه  وه کۆنه  ر له وێ مرۆڤ ھه که رده بۆمان ده  وایه هک
م  لماندنی ئه . بۆ سه وه کجاری نابته یه  ڕوا و به ده مانی مانی ی زه ر شوه سه له
وماڵ کـراو  ورکی مشت کی نژراو ته نیشت مردوویه ته  له  بینین که ده  سته به مه

ڵ  گــه ). له٣(و ری  الی ســه  وتوونــه ڕیش که ی دوو مــه ویالکه و شــه  دانــدراوه
ی  روه به و له  نو گۆڕی مردۆوه  نیش خرابته مه چ شله ۆر ودهز  خۆراکی ویشکه

کـوو  بـ شـتی وه ده  که  وه ینه کرێ وای لکبده ماون، ده کان نه فره واری ده ئاسه
ڕزن و  زوو ده  که ،نبسکرد بوو ی ده مبیله و زه  ته به تاڵ یان سه وبهی ن که کووله

و   نگاندووه نگی سوور ڕه ڕه  ک مردوویان بهریت پی داب و نه خۆڵ. به  وه بنه ده
مرۆڤـی   چ کـه ت وده به وتوون. ھه رچاو که به ش وه جگای دیکه  له  م کاره ئه

نژرانـی مـردوو، تـۆز و   رلـه نگانـدب یـان به نگی سـوور ڕه هڕ  زیندوو خۆی به
  پژاندب. ی ھه که یته مه  گرتووی ئاسنیان به نگار بشتی ژه

میزاد  روونیی ئاده ر ھانی ده سه  وه ڕته بگه  نگه ڕه  ن که ۆ کردنی ئاژهم سته ده
تی  نگی شارستانییه رھه وتی فه پشکه  ورکی گرینگی له ی قوربانی، ده وه بۆ دۆزینه

ڕی  وه ستی مرۆڤ ب بۆ تفاق و له ده  ی چاو له وه ئه ب ڵ . ئاژه دا گاوه مرۆڤ
یتوانی  ده  کی ھز بوو که یه رچاوه سهکرد و  ن دهخۆی، خۆراک و پۆشاکی بۆ دابی

ڕ و  خوکردنی مه داری و به ی بدا. ئاژه دا یاریده وه یاندن و گواستنه کاری گه  له
ت کــۆیالنیش  نانــه ی پــ ژن و منـداڵ و ته ماـه پکھــاتنی بنه  مـات پویســتی بـه



 ٣۵مژوو   رله به /١ شی به
 

 
 

کانی ئـابووریی  یه تایی ره سـه  دا توخمـه مانه ور و زه م ده له  یه م شوه بوو. به ھه
وانی و  ماسـی، باغـه نچیروانـی و ڕاوه  بریتـی بـوو لـه  دی ھاتبوو که می به ئاده

و  وی. مرۆڤ له دی زه  رھنانی کانگا له ڵ و ده وکاڵ و پاشان ڕاھنانی ئاژه کشت
  که  یه م شوه ڕاو و به  بوو بچته ی ده بۆ دابینی بژیوی ڕۆژانه  ڕی که تپه  قۆناخه

ــه ــاری به  خــۆی دای ــه ک ــه م رھ ــی نای نان، پــی گه تای ده ره ســه  ھ پدانی   شــه وران
ڵ  گه ، له وه مایه وتی خۆی ده که هبژیو و پاش  ی له وه یتوانی ئه ده  بازرگانی، چونکه

پشتردا   ی ڕاستی ب بازرگانی کردن له وه . ئه وه بیگۆڕته  لی دیکه وپه ل کا و که
ـــــب ـــــدی ھ هـ ــــهاتـ ــــان  خــــه  ی کــــه فانه ده و ســــه  ماســــیلکه و گوێ بوو. ئ ک خۆی

لکه«  و لـه  وه ڕازاندوونه پینـه  وه دۆزراونـه »سـکۆر کـراوه سـه یان له وه و ل  ،
ڵ  گه ودای له مه  بوون، که ھه نداوی فارس که  نیا له ته  انهنش و چه ئه  ریانخستووه ده

ــه  ســلکه ــۆمیتره ١٠٠٠ی  نیزیک ــه  . ڕوون و ئاشــکرایه کیل ــه  ک ــه م ئاڵ ئ ی  وگۆڕان
و  ئــه رچــی بــ چـه کوو ده کران، بـه ده وخۆ نــه کی ڕاســته یه شـوه  ک بــه ومه شـت

مژوو   رله دا دانیشتووانی گوندکی به ش م چاخه ت له نانه ڕاندب. ته یان ڕاپه کارانه
ـــه ـــچوارچ  ل ـــهی  وه ـــراودا تهریک  ژیـــانکی ت ـــه مـــه و داخ . دکر ده ڕ نـــه نیان تپ

  ت نادرێ بـه وور و بازرگانی تایبه ریی کاروباری ئاڵ سپشخه ی ده رزه به شانه
ف  ده بۆ ھنانی سه ئامان  رخانیان له ھاوچه  ، چونکهدانیشتووانی بانووی ئران

  کانیش یاقیقیان له و ئینگلسییه وی انسهر و فه ئوقیانووسی ھیند  کرده ڕوویان ده
  برد.  ده  وه ریای باتیکه ده

رکرانـی  ده  ت بـه ارهـــب هـس »سـیحی مه –  کـه جووله«بوای کۆنبـاوی   نگه ڕه
ی  وه قۆناخی بانه  ر به ک ب سه رییه وه شت، یاد و بیره ھه به  له ]وا حه[م و  ئاده

یدا بوونی جووتیاری گوندنشین  کوچکی و چوونی بۆ نو قۆناخی په چاخی نوێ
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ــه  کــه ــه ڕاســتی  ل ــه  دا ب ــه ی ــانی کــ وگۆڕه ترین ئاڵ وره گــه  کک ل ـــی م ۆمهـک رۆڤ ــ
  . یه یان ھه رژهمۆش د تا ئه کانی ھه ندرێ و ئاکامه داده

  زایین می پش ی چواره زاره بۆ ھه  وه ڕانه ؛ گهمژووی ئران  رله تی به شارستانییه

  به  که مژووی ئران  رله تی به وتنی شارستانییه و پشکه  شه ی گه قۆناخی تازه
ــاودر ده چــاخی دووھــه ــه  ین، بریتییــه کــه می ن ــه  ورانــک کــه ده  ل ی  وره چاو ده ل
م  ت به باره واری سه لک شونه . گه وتووتره کراو، تۆزک پشکه ڕابردووی باس

  . وناچ که و پارزراوه  ر ماوه شتان ھه جی ده ی ژیانی مرۆڤی نیشته رخه چه
ھۆی تکچوونی   تی بووبته یه گوڕی کۆمه کی لهوگۆڕ ڕوشووڕ و ئاڵ ھیچ شه

ــارودۆخی ئــه ــه ی به م گونــده ب ــز و شــه  مــژوو، چونکــه  رل کی ده ھکــی  ره پۆل
  زن. ری پدا بکا و سنووری ببه سه  یتوانیوه نه

و رقای دابینی ئامراز  ی ژیانی سه ی مرۆڤ زۆربه روه به ی ڕاستی ب له وه ئه
وپکی و خـۆش  و ڕـک  وه شون ڕازاندنـه  ویستی خۆی بوو، به پتهی  سه ره که

  ره . خانووبــهێپشــت گــو  خســته یده نــا و نه نگاوی ده دا ھــه و النــی  کردنــی خانــه
واری  هـــرا و ئسـتاش شونــن کــۆ دابیــان بــایــرگ و ده  وه هــوونــرفراوانتر ب به

  والوه بـه  لیـره  چینـی مـۆره یـواری چین. د سرانیان دیـاره وه ران و ھهیجی تگ
ی  م خشته ؛ به وه یان کرد و دیواری خشتی کای نوباو جیان گرته کشه پاشه

  رایهـــک شـلدرا و ده سـتی چـاک ده ده  به  قوڕ بوو که ه نیا تۆپه ته  مه رده و سه ئه
ــۆ و بــه  ســنده ــاو ویشــک ده  و ک ــه تیشــکی ت ــه وه کرای ــ قنه و شــه . ئ   بــه  هی ک
دا، قوڕی  کان چنینی ڕیزه دانان و ھه  ریان، له سه  خرایه ستان ده ی ده وره گه  قامکه

  ).٦بوون (ق  کانگیر ده نووسا و باشتر یه ده ڕاخراویان چاکتر پوه
و نــاھ   بارتره قوڕ دیــواری ڕــک و لــه چاو چینــه لــه  خشــته  کــوو دیــاره وه

  دا و واغ دهــس سکه هــان گــــانیـــک واری ژوورهـــور دیوــگی ســــن ڕه  هــــش. ب هــبق
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  کراو وه مین خشتی سووره که : یه سلکه –٦ق 

  
ڵ  یـان تکــه ی میوه نگــاری ئاسـن و شـیله ش ژه سـته به م مه یاننگانـد و بـۆ ئـه ده
و   داخـواز و وزهی  نیشـانه  م کـاره دا بـاو بـوو. ئـه بانووی ئران  له  کرد، که ده

  نگاوی نوێ. ی ھه وه کردنه تاقی بۆ به  میزاده بشتی داھنانی ئاده
ــه ــه ســتواوی ژووره رکی په ت ــی  وی نیشــانه کــان و ڕۆچــوونی ئروئ ی نژران

سی  که  یه م شوه کردن. به ر ده سه بستک یان قوالنجک گیان وه  که  مردووانه
  گرت. ی ده ی خۆی ئۆقره ماه نا بنه په  نژرا و له ده  وه قوونه  مردوو به

وڕوھای  ھه  ، له دا دیاره ران وپک بوونی خانووبه ڕک  له  ی که کارییه م ورده ئه
ی  و گۆزه  و دیزه  شانی کاسه به رچاو دێ. شان به دا وه کراویش وه ی سووره تازه

کی  یه وهشـ  بـه  نون که تر خۆی ده ه سکاری نوێ و ژیکه شنک ده پشوو، چه
  م کاره رچوون. ئه ک ده  وتووتردا له کی پشکه یه کووره  بارتر و له چاکتر و له

کی سـاکاری  یـه خته ته  لـه  و بریتی بووه  رییه وڕگه ی داھنانی ئامری ھه نیشانه
ــــه باریکه   ــــه ــــه له  ک ــــه س ــــدراوه ر ع ــــاگردی به  رز دان ــــتی وه رده و ش ــــتا  س س

  رنج بوون، چونکـه زۆر دگر و جگای سه  بۆیه  ڕانهو م ھه تی. ئه سووڕاندوویه
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ی یکو ی بزنــه هــــش ون ی ڕهـنگــ ڕه  یان، بــه ترشــانه ر ڕووکــاری سووره ســه له
  کان به ره وه ). بوونه٤(و   وه ته شراوهک  شنه چه مه ی ھه راز و بانده و به  وبرده ڕه
  و له  وه شراونهدا ک یان وه ی جوونه نگه جه  ت و کووزکی ساکار و له ند خه چه

  تی سروشـتی بـه تی بابه ر ھاوکات ویستوویه وڕگه و ھه  داوه یان النه قینه ڕاسته
زۆر جــاران   ر شــوازکی وا کــه ســه  وتۆتــه م که وێ، بــه دا بکــه بــاری ســاکاری

  رله به ، ئرانی و الوه به  وه م ڕۆژگاره ). له٧(ق   ی دژواره که سته به یشتنی مه تگه
  دا دنتـه ری وڕگه ھه  له  وشاوه ورد و باریک و دره  نده وه رکی ئه مژوو، ھونه

  چاخی ڕابردوودا. لـه  سقان له ر یه سه له  کارییه نده ی که وه بیرھنه وه  که  ئاراوه
و   ایهرچاو ن به دا وه م کاره وتۆ له تیی ئه ستایه وهزایی و  ھیچ شونکی دنیا شاره

.  خشـینه ر و ئامـانی نهـفـ کیی ده ره هـزـدی سـ بانووی ئـران  خا که ریده ده  مه ئه
ی جیھـان، مـۆرک و  کۆنه  مه رده و سه ی ئه کی دیکه ی ھیچ جگایه و گۆزه  کاسه
ــ ــ هـنیشان ــتییانهـی ئ ـــی ب اوا ڕئالیس ــ هـ ـــک  ته کشــراوه ر نه سه هـھزی ل ـــھن  هــ   دهـ

ۆ ـــب  اوهـــنگ هـم ھ هـــی ڕووت. ئ ندانـه یامه اخکی خهـــۆنــق  یشتبته هـی گـخرای به
مـژووی   رلـه ری به که زایین، گۆزه ی پش٤٠٠ری سای  وروبه م جار و ده که یه

  تی. ئران ھاویشتوویه

  ران وه نی بوونه دیمه  فران به خشاندنی ده : نه سلکه –٧ق 
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خی  بایه  ردیش له رگیرا و به لکی لوه بۆ سازکرانی ئامرازان که  ره به ره کانزا به
و   وه کوتایــه کوچ ده چــه  ر بــه تا ئســتاش مزیــان ھــه . ھــه بۆوه م نــه پشــووی کــه

  کــه چ شــنک شــووژن. واوــده یــان چه  درشــه  یــانکرده و ده  وه توانــده یانده نه
خش و نیگاریـان  مـژوو نـه  رلـه به ری میسری هماو شکی جه کوو به رگیز وه ھه
  ری ڕووی کرده واھرگه کاروباری گه  وه کی دیکه الیه  ندب. له که نه ر مز ھه سه له

داری دبـزون  ش و ترووسکه ی  گه ردانی یاقیق و پیرۆزه توه  زیادبوون و به
  ستاند. ئه  ره ی په ی دیکه ھنده

می  رده ســه  ر بــه مۆکراوی ســه ســته ی ده وپرووســکی ئــاژه سک یــه  لــه  بجگــه
ــاژی و ئه یــه مه وپرووســکی تۆره سک پشــوو، یه  ش»پرزرڤالســکی«ســپی  ک ت

یاڵ و  بهو   و ئازا  ستووره و ئه  ل قایم و قوه چوارپه  سپه م ئه . ئه وه ته دۆزراوه
و  ر ئـه سـه  وه پشـتان بچنـهنـد  چه  مۆ بـه سپی ئـه کوی و ئه ره کهچ  . وده  هپژ

شـت و  وچۆ و گه ی ھات کشه  کسمانه م یه ر باری ئه به  ). ھنانه٨(ق   یه توخمه
کنـی   وه کی دیکـه الیـه  ر کرد و لـه سه ی چاره وه یاندن و گواستنه ڕان و گه گه
  ر شانی. سه  وته زراشی که مه

  
  

سپی  : ئهشووش – ٨ق

سقان  ر یه سه له  پرزژڤالسکی که

  . ندراوه که ھه

  
  ستاند. مرۆڤ که ی ئه ره وکای په ی کرد و کاری کشت شه کی گه گوند خرایه

شداری کاری  شوو بهپ  تا پتر له نیر و ئامووری داھنابوو، لبا ھه  وه کۆنه  له
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خت کردنی  و ئاوداشتن و ته  ره زی ب و بۆ دانانی خانووبه وه ره ش و ھه ھاوبه
  داتـه دا ژن خۆی ده م ڕۆژگاره ربگرێ. له دراوسیانی وه  تی له وزار یارمه وی زه

و   دیـزه  سـت لـه وچـانیش ده وانی و دابینی خوردوخـۆراک و ب کاروباری باغه
  وتـه که ده  و گـۆزه  دیـزهسـازکردنی دا  خـهم چا م له ناگرێ؛ به کردن ھه  گۆزه

رکار.  بـه  نه خه ر ده ی خولده ه کی پانکه یه خته ته  که کارکستا وه  ه ست کۆمه ده
خی و  نـه ته  ری بۆیـه وڕگـه ری ھهداھنانی ئام  که  ران الیان وایه ژهوی ت زۆربه
  دا به وه هما  ژ لهکی در یه اوهبۆ م  تییه ستایه و وه ئه  ، چونکه وتووه وتنی تکه دواکه

  . بووه  وه چنگ ژنانه
یـدا کـرد و بـرووزی  وور و بازرگانی ڕمنـی په دا کاروباری ئاڵ مانه م زه له

دا  زراوه دامه  تازه  وته م ڕه یتوانی له می دنا ده رھه ر شتکی مرۆڤ به ستاند. ھه ئه
و  تیـرڵ و  وی ئـاژه کـه  فرۆشتن کاری پ بکـا. بـۆ ونـهکوو نرخی کین و  وه
  نم و جــۆ و میــوه کــوو گــه رتر بژیــوی وه مووان ســه ھــه  و لــه  ردینــه به وره ته

رچاو  ڕ و پاتاڵ چاک و به ودای مه ش بترازێ سه مانه کرد و له ده یان پ وه گۆڕینه
  سته به م مه ئه رێ. ندی به مه وه و ده ره به  ماه یتوانی زیاد بکا و بنه ده  چونکه ،بوو
کردنی کانزا و  کار ده  ته پی ناوه  دا تازه مه رده م سه میزاد له ئاده  که  لمندراوه سه

ی  سقانی. زۆربه ی بچووکی یه رسته ی ھندک ئامراز و که وه جگره  ته کردوویه
بـواری   چاالکی و کاری بازرگانیی مرۆڤ له  ن که ڕه م باوه ر ئه سه ران له توژه

ک  ی خه وتنی کۆمه لی بۆ پشکه دا، ھه مامان ک و نه ی گیاوگۆڵ و ڕووه وه ڕینهگۆ
ــاوه بــه ـــی شوه  می خۆمــایی ئــرانن و بــه رھــه به  نم و جــۆ کــه . گــه دی ھن کی  هـ

ستنان چندراون و   به م ده وزاری  وی زه  له  ن، وادیارهوڕ کار ده مهخۆڕسک و د
  می ھینـده رھـه ن به سـه ڕه  بـه  رزن کـه . ھهو ئورووپا پاشان بردراون بۆ میسر

و  ئاسیا  گاته ڕش و خاشخاشکی ئورووپا ده په  وانه پچه ئیتالیا و به  نردرایه ده
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 تای ره سـه  کـا. لـه دا ده یـش»چـین«کانی  نـده به دوورتـرین مه  ر بـه ت سـه نانه ته
بـاری   ی مـرۆڤ بـه دا ئاسـۆی ڕوانـین و ڕوانگـه زایـین می پش ی چـواره زاره ھه

کھی نوێ انی کۆمهنپ ته رین ده دا بهی وا به و ڕۆژگاره ڵ ئه گه له  ھاوکاته  که  وه ب  
ربوی کــانزا  رکاری بـه بـه  وی ھنانـه ی بـرهـــم رده و سه ره رچاو بـه ی بـه شـوه

  ن. نگاو ده ھه
ب  ده مژووی ئران  رله تی به وگۆڕی شارستانییه و ئاڵ  ره واتری پهقۆناخی د

ند  چه  م شونه رچاو. له به  نهی ڕین و بیخه دا بۆی بگه» سلکه«می  سھه اخیچ  له
کۆنترن.   وه ره ی سه وانه چاو ئه له  وه ره به ی وانه کتر و ئه ر یه سه  وتوونه چینک که

م  زایین. له می پش ی چواره زاره ھه  تن به رهبا سه  وه ره کانی الی سه ی چینه زۆربه
ی  بینــ، یــانی خشــته ده  وه خۆیــه  بــه  کی تــازه یه ســه ره دا نژیــاروانی که ڕۆژگــاره

  که  وه گرته یی جی ده خت و الکشه ی ته هو خشت  وه بته یی پژانی کور ده ھلکه
و کــۆنی باریــک و   کووچــه  کی گونــدان بــه ڕه . گــه باوه ر لــه مۆش ھــه تا ئــه ھــه

کـرن.  و سـنووری مـک و مـان دیـاری ده  وه بنـه کتر جـوێ ده یه  پچاوپچ له
قوویان  ند و ر که رگرتنی تیشک و سبه ستی وه به مه  ی مان به وه ره دیواری ده

روا  ھه  رانه ندرێ. نوده رد داده به ر وشکه سه یان له بناغه  وێ و جاری وایه که تده
د  وه نـه –شـتا  ھه  یان لـه ی زۆربـه رانه رده رزاییی سـه وی بوون و به سک و نه ته

و کــۆن  ره یان بــه بــاو و زۆربــه  ش ببــوو بــه ره نجــه ڕی. په پــه ده ســانتیمیتر تنه
دیـواران   یان لـه وره ی گـه بن، سـواینه دار نـه ی خـانوو شـه وه ئـه. بۆ  وه کرانه ده

م  م لـه نگانـدن، بـه ڕه نگـی سـوور ده ه ڕ  ر به یان ھه هو بردن. دیوی ژووره ڕۆده
ژووری   ر له تا ئستاش مردوویان ھه . ھه وه کایه  نگی سپیش ھاته دا ڕه ڕۆژگاره

ر  سه له  رده زه گه  کیان به یه ند ھما و نیشانه هناشتن و چ ده  وه قوونه  و به  وه ماه
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ــده چواربه ان ــــکی زۆری ل و پداویســتییه وپه ل هــــخشــاند و ک نه ســقانی ده یه ی ن
  ستی. پاده  خسته ده

لکی  کهمۆش  تا ئه مرۆڤ ھه  رچاو که و به  وتنکی تازه دا پشکه مه رده م سه له
زگای  داھنانی ده  له  ویش بریتییه دی ھات و ئه هدا ب ری وڕگه ھه  گرێ، له رده لوه
  سه ره و ئامراز و که ر به که . گۆزه وه تی سوورکرانه ی تایبه ری و کووره وڕگه ھه

خشـینی  شـن و نه چه مه ی ھه ک سـواینه ستی، کۆمـه ده  وتبوونه که  ی که تازانه
چـاک،   ره ی ھـه ، کاسه وره ی گه اهیپ  ھندکیان بریتی بوون له  م دنا که رھه به
موو  ھــهنگـی  . ڕه تی ئازووخـه ی تایبـه راب و شــاکووپه بینـدی شـه  فـری پایـه ده
ــهفرــک  ده ــین و بســه ب ر  وڕگــه گــۆڕا و ھه ده  وه ی ســوورکرانه ی کــووره پی ت
شانی  به سک و سوور و ئاڵ. شان بۆر و که  نگیان بکاته دی خۆی ڕه  یتوانی به ده
خی باتر  کرد و بایه ده  شه فران پتری گه خش و نیگاری ڕووکاری ده نه  م کاره ئه
  ڕۆیی. ده

ــه رمه ھونه ــدان ل ــه ره ســه  ن ــاتر م ــه تادا زی دا  الی شــوازی ڕئالیســتی  یلیان ب
لیان  گ و وشترمه گله کوی، له کوی، بزنه رانه ی مار، پینگ، به و ونه  وه شکایه ده
  رییه گه م ونه کردن. ئه کتردا ڕیزیان ده دوای یه  زایی به شاره  و به  وه کشانه ده

ڵ  گـه م له دا، بـه الی سروشـت  بـه  ندانـه رمه یلی ھونه ی مـه وه ی داشـکانه نیشانه
ــاس کراوه  شــوازه ــه ب ــه ک ــاوازی زۆر و ب ــر قه رچاوه ی پشــوو، جی ــه . ئیت تی  ف

ت و کووزکی ساکار  ند خه چه  ریان به وه بوونه
رچاو  به شیان وه باره ی قه ندازه و ئه  وه کشایه هد نه
  ).٩زاند(ق  به ده نگیان نه گرت و پارسه ده

  

  م سھه چینی  ر به ، سه : شاکووپه سلکه –٩ق 
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ڵ درژتر  کلکی ئاژه  دێ که گۆڕێ و وای ل نوێ شوازی کار ده رله دواتر سه
تر  وره چـن و پـانتر و گـه رده ی خۆیـان ده باره قه  کانی له شاخهو   وه کشرته ده
  ).١٠(ق   چاو کراوه درژیش ڕه ل لی په هبۆ م  م شوازه ر ئه بن. ھه ده

شــاخی   ی پنــاچ کــه ھنــده
ف  و قـه  بتـه ده  وره ڵ وا گـه ئاژه
تی چی وای  فه قه  که  وه خواته ده

ھا  روه ). ھه١١(ق   وه ل نامنته
ــه قه ــه ف ــگ ب کی  یه شــوه  تی پین

ــورت ده ــه ســاکار ک ک  وه  وه کرت
ـــن ک خــۆی ده یه گۆشــه س ون ــ
رچی  گـه ئه  ره م ھونـه ). ئه١٢(ق 

چـــــاو  ماکانی پشـــــووی ڕه بنـــــه
ی  وتکــی دیکــه م ڕه کــرد، بــه ده
از و دخو  متر به که  پوا؛ واته ده

کی  پی ڕســـــــایه زیـــــــاتر بـــــــه
نا. دواتر  نگاوی ده ھه  ندانه بیرمه
وگۆڕ،  پی پویســـــتی ئـــــاڵ بـــــه

 ڕئالیســمو  ره ک بــه یــه وه ڕانه گه
ــــــــــه ڕووی دا، بــــــــــه ویش  م ئ

ر  بوو بۆ سه  وه ک بادانه یه شوه
  وو ـ بـنوێ و پ ناتوورالیزمی

  ری. وه شه ژیان و گه  له

 مکهشوازی یه ر به، سهربهشووش: شه –١٠ق
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  خشین کی سواینی نه یه : پیاهمشید جه ختی ته –١١ق
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رداخی  : پهسار ی حه په ته –١٢ق

  خشین بلوورینی نه

  
  
  
  

رانی کـوی  وه ڵ بوونـه گـه چوون له هھنی تک دیمه  به  نوه نگای ڕاو نوه دیمه
یان   وه کشته ان دهو که  ک ژێ له ڕاوچییه  دا جاری وایه وته م ڕه خشندرا. له نه ده

پۆلک   لی واشه کش و ھه دا ده دوای خۆی  رکراو به مته کی قه جووتیارک گایه
  ).١٣کی پیرۆزن (ق  مایه رقای سه ر، سه ماکه سه

  

  )c( )، شووشb,aخشین ( فری نه ک ده : کۆمه سلکه –١٣ق

  
  رلــه ژیـانی مرۆڤـی به  ی کــه سـ قۆناخییـه  زار ســاه و ھـه ی پتــر لـه مـاوه  لـه

ند و داوی  نو به  رگیز خۆی له ند ھه رمه ڕی، ھونه پدا تپه شتانی  مژووی پده
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 ر هـسـ  هـــوگۆڕی دخوازی ب ئاڵ  وه بانه و ب  وه سته به ده شوازی ڕابردوودا نه
تی خۆی  ی تایبه رچاوه سه  ی له ونه  که  ره م ھونه دادنا. ئهی  نی تازه دنا و دیمه

  و گۆڕانی به  وه کرایه نوێ ده ،بوو مانی تدا نه تیس ستان و قه وه و نه  وه گرته ده ھه
ستان و  ده دووره  یشته گه داویشت و ده ڕی ھه ی په ھات و تین و تیشکه ردا ده سه

  ڕاند. په ده سنووری سروشتیی بانووی ئرانی
یخوقاندن،  دهفران  ر ڕوخساری ده سه ند له رمه ھونه  ی که نانه م دیمه داخوا ئه

دا  ری خۆی وروبه ی ده ژینگه  له  بوو که  کی ڕاست و ڕاشکاوانه یه وه گرتنه ھه  ونه
ا، د رچاوانـه شـن و به چه فره  م ھمـا و نیشـانه دیوی نادیـاری ئـه  یدی، یان له ده

کـوو  کورتی داخـوا وه ؟ بـه وه ته تک شـاراوه سـت و بابـه به ویستی درکانـدنی مه
قکی نووسراو وا  کوو ده وه  رییانه گه م ونه ، ئه وه ته داوه زانایان لکیان  ھندک له

ی دوایی،  م پرسیاره ی ومی ئه وه وشونی دۆزینه پ  وتووینه که نه  بوون؟ ئمه
 یخشین فری نه ی ده شنگدارهپ  م چاخه بانی ئه بنه  که  وه ینه خه هبیرتان د م وه به

شـتی  مرۆڤـی دانیشـتووی ده  ی کـه مانـه و زه ڵ ئـه گـه له  ، ھاوکاتـهبانووی ئـران
وشـونی  ی داھنانی خۆی و ڕێ باترین لووتکه  یشته گه دراوسی دووچۆمان

  یان له ت، ونه رانی خه کرێ پمان واب داھنه داخوا ده  وایه نووسینی داھنا. که
  وان به و ئه  وه گرتۆته ندی بانووی ئران ھه یامه ندانی خه رمه شوازی کاری ھونه

ر چۆنک ب  یان بۆ داڕشتوون؟ ھه ه ن و نیشانان، گه و دیمه  ی ونه وه کشانه
تایی  ره قۆنـاخی سـه  بـه  ره م ھونـه بـزانین ئـه  کـه  تهچ واب و پویسـ تده ڕی
  یی. تی ونه ندرێ بۆ خه داده

ست  ب و ده ده  ره یکه فری سازکردن و داڕشتنی په  م ڕۆژگاره ری ئه وڕگه ھه
یستۆکی مندان  بۆ له  نگه رک و ڕه وه موو بوونه ری ھه یکه داڕشتنی په  کا به ده

  ڕ و پاتاڵ له ری مه بۆ خودا و خوی پارزه  زرینه نهکوو  چ وه بووبن یان وده
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ی و  سه ری و تهخوای ت ی دایکه ره یکه رچاو په کی به دا داڕژرابن. کۆمه قالب
  رانـه یکه م په ی ئـه ری زۆربـه وی ساز کراون. سه می زه رھه تی به که ره پیت و به

مانی  دوای نه  که  یستوویانهو  ست شکندراون، چونکه ستی ئانقه ده  ڕیون و به په
  بین. خریان ل نه  سی دیکه کانیان که نه خاوه

ی مــز و  وه تواندنــه  کــرێ بــه ســت ده کــا. ده ده  شــه ریش گه نعاتی کانزاگــه ســه
می  رده چاو سـه سـتاکاران لـه سـکاری وه شـنیی ده چه و فره  ژکرانی. ژمارهبلقا

موو  و ھه  ودایه بره  روا له ردین ھه رازی بهئامکارکردنی  م ده ؛ به رچاوه پشوو به
ورکی لووسی مزی  ق ته له  قه ساو و له ساوه  گرن و زۆر به رده لوهلکی  کهک  الیه

و   وه گرته ده  ردینه به وره ی ھیندوئورووپایی جی ته»سلت«ھۆزی   ت به تایبه
ک کـرد و  کۆمـه  مه رده سـهو  ر بـه کانی سـه ره ب. خانووبـه یدا ده ش په ڕه پمه
  ن بـه کـه سـت ده سـتاکاران ده . ھاوکـات وه وه تـه ری مزیان تـدا دۆزراوه نجه خه

  ڕاوه گه ختی لوھه ی ته نهکردن. ئاو و خۆ جوان  وه سازکردنی شتی خۆ ڕازاندنه
  ره پـه  ی دیکـه نده وه واھرات ئه گۆڕ. خش و گه  رخ دنه ی سه رزیله ڵ ده گه له
ف و یاقیق و  ده سه  له  درێ. جگه ده ی خاوی زیاتریان توه سه ره ن و کهنست ده

ی  سکه که رده ی و به»پامیر«ردی  ڵ الژوه گه ردی بلوور له ، مرواری و به پیرۆزه
  ندان. رمه ستی ھونه رده به  ونه که کان، ده سته ده دووره  ناوچه

  که  ئاراوه  ھاته ش ده وه ی بازرگانی، پویستیی ئهی کاروبار ره شانی په به شان
ج و   شکاوی بگاته نه ق مۆری و ده  واڵ و کووپان به رۆکی ت و جه بار و نوه

مـۆر یـان   سـته به م مه ر بـ. بـۆ ئـه سـه ربوونی له به سـته دری بکـرێ و ده چاوه
ق  شـه  سـووره ک قوڕه یـه ه ر تۆپه سه هـلـ  هـکـ هـاـن م اوهـخ  هـت ب کی تایبه ھمایه

ترین  مژینه ست. له به ده  وه تک پیانه په  درا یان به ده  که زارکی کووپه  کرا و له ده
  له ھات بریتی بوو ردا نه سه  کی زۆر گۆڕانی به یه ماوه  ی مۆر که شک و شوه
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تادا  ره هسـ  رابـوو. لـهخکی ت یـه ئاقه  نـدراو کـه که کی و ھه ردکی قووچه به کوته
ی  م ھنده )، به١٤ڕۆیشتن (ق  یی ده ندازه ر بیچمی ئه سه کان له ڕووکاری مۆره

ـک  هڵ کۆم گه ر له وه ک و بوونه تی مرۆڤ و ڕووه فه ن و قه دیمه  چوو که پنه
و   کاسـه  یان لـه ونـه  مانه هــواوی ئ گومان ته . ب ئاراوه  ھاتنه  درۆشم و نیشانه

  ایواتـ  خش و نیگارانـه م نـه ئـه  نگـه و ڕه  گیرابۆوه خشـین ھـه ی نه و گۆزه  دیزه
   رگیراب. نوسینیشیان لوه

ی ئابووری مـاڵ  دا، بناغه کی شته تی ده ی شارستانییه م قۆناخه ی ئه درژه  له
دا  کـان واوی بواره تـه  میزاد لـه کـا و ئـاده ده  شـه گـرێ و گه ندرێ و خۆی ده داده

مکی  رده تای سه ره سه  وته که ده  م قۆناخه ست دن. ئه ده چاو وهر وتنی به پشکه
نـدی  ک ناوه زرانـدنی کۆمـه نی کای دراوس، وای دامه تیدا کۆمه  نوێ که

بـارودۆخکی   بکرێ بین کـه  نگه دی دنن. ڕه ی شارنشینانه بهابووریئ،  وره گه
دا  ئـران  م لـه کشابوو، بـه ووچۆمانندی د مه وه شتی ده ر ده سه  ئاوا بای به

 . بارودۆخی سروشتیی بانووی ئران دی ناکرێ و ھشتا زووه وتۆ به شتکی ئه
دانی و  وبویی ئاوه و پرش  از و لژهرو ن و پ ھه قه ڕهخاکی و   هبار دڕ و ناله

ــه ماوه م جــه نی کــه کۆمــه ــۆن ل ــووری ک ــواری   ر و پاراســتنی کولت ــب ی ابووریئ
نیا  خـا. تـه دوا ده دان سـاڵ وه ی جیھـان بـۆ سـه شه م به وگۆڕی ئه دا، ئاڵ کی ماه
ــه ــاوازه باب ــه ده  ، کــه ه»ســووزیان«ی باشــووری خۆرنشــینی  ، ناوچــه تکی ن   بت

دیـار   وی پـوه ی ئـه ی ھاوشـوه شه ی دووچۆمان و گه ی خۆڕسکانه وهۆدرژب
شنک ژیانی  چه  یه م ناوچه دا له زایین می پش ی سھه زاره تای ھه ره سه  بوو. له

  زرێ که مه ند داده تی یاسامه مین حکوومه که دی دێ و یه گرتووی شارنشینی به بنه
  . تیی عیالمه پادشایه
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  خشندراو ک مۆری نه : کۆمه سلکه –١٤ق

  
پشتر باسی کرا،   که مژووی ئران  رله تی به ی شارستانییه م س قۆناخه ئه

ی  ناسـییانهوار شونهی  وکۆژه نـده ی بـانووی ئـران که نده وه ھیچ شونک ئه  له
نیا  تی کۆن ته بوونی دوو شارستانییه . ھه ناسراوه نهو جگاکانی   کراوه ر نه سه له
 و دامغـان ی ، ڕه ، سـاوه، قـوم سـلکه  ندی، واتـه کاتی ناوه کانی شۆره ناره که  له
وانی  ر ھکی که سه رموورن و له ی به ده  و ناوچانه . ئه وه ر لکۆینه به  وتوونه که
  ریای  لواری خۆرنشین و باکووری ده  وتوونه کتردا ڕیز بوون و که دوای یه  به
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  مژوو  رله به ی ئرانی خشه نه –١٥ق 
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  ی  قوڕ و لیته  دا به چاخی ی ویشکه اوهم  له  یه م ناوچه چ ئه ). وده١٥کۆن (ق 
و  ڕـژه وه  ریـاوه ده  ڕژانـه ده  ی کـه و چۆماو و جۆبارانه جماوی ئه ی به ئاوبرده

 .چۆڕاب ، ھـهژ و کۆی زاگرۆس کانی که ره دۆڵ و ده  زووتر لهلک  ھاتب و گه
ی باشـووری »نـد ھاوه نـه«ی نیزیـک »گیـان«ی  پـه کـوو ته ندکی وه به ند مه چه
تا  ، ھهڵ شووش گه له مشید جه ختی ری ته وروبه ی ده»لی باکون ته«و  دان مه ھه

، کولتووری  وه م چاخه دوای ئه  م له وار بوون؛ به م چۆله کۆتاییی چاخی دووھه
ی  ره دا په ری بانووی ئران رتاسه سه  نگین له خشینی ڕه وڕوھای سواینی نه ھه
خشـینی  نه نجه ڕساکانی پهما و  وگۆڕ و بنه کاری و ئاڵ موو ورده ستاند و ھه ئه
  . وه گرته یریش کردن، کانزاگه  و گۆزه  دیزه  هل  چاو کرا و بجگه ڕه

ر  سـه ی له روه به کراو له وه خشینی سووره فری گینی نه ی ڕاستی ب ده وه ئه
و   وه تی خـۆی نـوێ بکاتـه نیویـها، تو ڕۆیشتووه وا نه ھه ک گۆڕ و یه کی نه ڕسایه

ر  ڕابکشـ. ھـه  نـده مه وه تایی و ده ره سـه  ره م ھونـه ک پتر بۆ ئه رنجی خه سه
و کــاری   تیی خــۆی بــووه نی شــواز و مــۆرکی تایبــه ک خــاوه و کارگایــه  ناوچـه

کی شــووش و  یه ربه شــه ری شــووش هـوڕگــ هـ. ھ وه تــه شــن پشــنگی داوه چه فره
ی  شک و شوه  دی به مشید جه ختی ستاکاری ته چی وه نکی داھنا، که باریک و ته

ھۆگری  »سار حه«و  » سلکه«رانی  که و لی ڕاھاتبوو. کاسه  وه کرایه کی ده قووچه
و   وه نهبری ڕازاند له  ندانه و ناوه کک له یه  که  یه خکی ھه چ بایه  بوون. باشه  کاسه

بۆ   کی دیکه وێ یان جگایه که دا ده یم رھه الی قورسی و قایمیی به  کارناسکی به
  یه وه ی ئه که خاو؟ ڕاستییه خاوه  وته که مبولیزم، ده ڕئالیسم یان سه  یشتن به گه
ــه  شــنییه چه نــدی و فره تمه م تایبه ر ئــه ھــه  کــه ـــداھنان  ل ــه دا ده کان نه هـی دیمـــ   بت

ـــه ری پشـــکووتنی ھه به ســـته پشـــتیوان و ده ـــه هرم رزی ھونه ســـتی ب ـــه ندان و  ی ئ
  رین. می ھونه رھه رقای خوقاندنی به ی سه وانه ته نه
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ــه ــار و ق ــران خــۆی ده ی ده باره ڕوخســار و ڕووک ــه ف ــرێ و تیشــکی داوت   گ
ی دوورتر  وه ندی بوبوونه به مه  ره به ره به  چاک بوو که  نده وه ران و ئه وروبه ده

ڕۆیـی و  تا سیسـتان دا ھه باشووری ودای ڕگای مه  له  ستاکارییه م وه ڕۆیی. ئه
ی  بناغه  وه بای باکووره  . لهی سند ره و ده لووچستان لی ھاویشت بۆ به وێ په له

زۆر  دانـا و »رو مـه«نـدی  به کانی مه دانییه ئاوه  تکی له کولتوور و شارستانییه
وناراکانی  کۆن و که  ئستا شونه  ریا) که (باکته لخ ی کردب بۆ به وه نه چ ته وده
وێ،  که رده بۆمان ده پاشانکوو  ن. وه که ران ده ی کۆژه ڕه ڕوانی پاچ و پمه چاوه

  رگرت. وه کانی بانووی ئران داھنانه  زۆر دواتر ڕۆژاواش سوودی له
وپرووسکی دانیشتووانی  سک ر کۆنترین یه سه زناسی له گه کانی ڕه وه ژینهتو

ت  نانه لمنن. ته ناسه  ک توخمه ن و یه سه زکی ڕه گه بوونی ڕه ، ھه دانییانه م ئاوه ئه
و  له  کوچی که ر چه ژ یان سهر در شنی جیاوازی مرۆڤی سه بین دوو چهناکرێ 
تاقمکی   ر به سه  وانه پچه کتردا ھاتوون یان به دوای یه  رچاو دن به به وه  ناوچانه

  رله چاخی به  ی دوایی له م تاقمه یی. ئه رانه دیته مرۆڤی مه  به  ناسراوه  زین که گه ڕه
  وه رانه دیته ریای مه ده  و له  وه دا بو بوونه خۆرنشین یواوی ئاسیا ته  بهمژوودا 

  زه گه م دوو ڕه گشتی ئه گر بوون. به بنه ی سند ره و ده ڕووس تا تورکستانی ھه
کان و  جیاوازه  مه دانی تۆره بۆ نیشان  که یه زاراوه  که ناودر کراون »ئاسیایی«  به
  ران کـه تـوژه  ورووپایی. تاقمـک لـهئھینـدو  و نه  یه»سامی«  نه یی ئاسیا ده

 ری یـان زه یان خه فقازی قه  یان به زه گه م ڕه تر بدون ئه ڕاشکاوانه  ویستوویانه
  دیارن:  سته دا س ده زه گه م ڕه ناودر کردوون. له ١یافسی

                                                             
ــه یافســی –١ ــه ســه  وات ــه تۆره  ر ب ــه م ــافس«بابی  ره ی ب ــوڕی »ی ــووح«ی ک ــه »ن ــه ده  ک ــاپیره  بت   ب

  .و. ن کانی ھیند و ژرمه وه ته ی ھۆز و نه وره گه
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 ،نستان رمه دانیشتووانی کۆنی ئه  بنه ده  ، که١کان یان وانییه کان ئوورارتییه –١
  .کان و میتانییه )کان (ھیتییه کان ، خوتییهکان ، عیالمییهکان ھا کاسییه روه ھه

و  انک یهھا ئترووســـکی روه و ھـــه کان ، میســـییهکان ، کارییـــهکان لیکییـــه –٢
  ئقریتۆشیان.

  .و باسکاکان کان یهیئیبر –٣
دوابن. دراو  گرێ  وه ست و پکه یوه زمانکی په  به  مانه واوی ئه ته  چ که وده
بـ  ده  وایـه پی  ی کـه یـه م گریمانه یـدابوونی ئـه ھـۆی په  بۆتـه  م بۆچوونـه جا ئـه

ڕۆژگــارانی زۆر   م لـه بـووبن، بـه  زییـه گه م تـاقمی ڕه ر لـه کانیش ھـه یهیسـۆمر
ی  تییه نایه سـه و ڕه ئـه  ، واتـهییئاسـیای  یه رچاوه م سه دووردا لیان داباون. ئه

ن، زۆر دواتر ش ئاسیای خۆرنشین تیدا ھاوبه کانی وه ته واوی نه ته  زی که گه ڕه
ت  تایبه به  هک خه  مه م تۆره . ئهنی جیھا رمه م ھه ری کولتووری ئه دیھنه به  بته ده

ژمـار و   نی ئاسیای خۆرنشـین دتـه سه ری ڕه ھونه  به   کهنخوق رک ده ھونه
و   ماکــه  کک لــه یــه  کانی خــۆی، بــه نهیخشــ نه  فــره ئــارای ده  ھنانــه  ئــرانیش بــه

  ندرێ.  ی داده شه انی گهک ھۆکاره
.  مه زۆر که ترین دانیشتووانی ئران مژینه دینی له  ت به باره سه  زانیاریی ئمه

نی  ســه ڕه  ر لــه ی ھــه که دانیشــتووانه  کــه نــدی دووچۆمــان به و مه  ناوچــه  لــه
و   ئـافراوی خواژنکـه ژیـان  ری بانووی ئران بـوون، پیـان وابـوو کـه ماوه جه
 کان ی بۆچوونی میسرییه وانه پچه تا خوقاو و به ھه  ری جیھان پتر کۆنه به رله سه

ــان وابــوو کــه ــه رچاوه ســه  پی ــان می ــه  ی ژی ــه ن ــر. ئ ــه و کۆمه ک ن   ــه یکه په   رۆک
دا  مـژووی ئـران  رلـه به یکان واره نـو شـونه  له  که خوایان خاتوونهی  ڕووتانه

  رلـه به یمیزاد ڕی ئاده بیر و باوه  له  ن که که دهمان بۆ خۆش  ، ڕگه وه دۆزراونه

                                                             
  .و.. ڤانی کوردستان»وان«ی   کان یان دانیشتووانی ناوچه ئوورارتووه –١
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رینکی بووب  ب ھاوسه ده   خوایه خاتوونهم  ئه  مژووی ئران حای بین. وادیاره
ی  وه بـ بـۆ دۆزینـه گومـان ده م کـوڕی. ب و ھـه  م شووی بووه ھاوکات ھه  که
  م دابه تایی. ئه ره کانی سه دینه  وه هینڕ مان بگه حره ندی نوان مه ماوه سپکی زه ده
یان  ریته م نه ئه ١کان تییه به کان و دواتر نه باو بوو. ئرانییه خۆرنشینی ئاسیادا  له
نـدی نـوان  ماوه مای زه بنهھا  روه . ھه٢رگرت میرات وه  نی خۆجیی به کۆمه  له

ی  دینییه  م ڕبازه ر ئه سه  وه ڕته گه ر ده ، ھه مه ی زۆر که پشینه  دایک و کوڕ که
ڕانی  تی و گــه ی خزمایـه وه زرانـهبیــروڕای گو  نگـه ھا ڕه روه باسـی کــرا. ھـه  کـه

  ئاشکرایهرای داناب و  گه  وه ر لره ھه ،وه ی دایکه ره ن به الیه  ن له سه خونی ڕه
کان و  و میســرییه ٣کان و ئترووســکییه کان نـو عیالمییــه  لــه  یــه م ڕوانگه ئــه  کـه
  له  که  وه بیری بنینه دا وه لره  . چاکه دا زۆر باو بووه کان لیکییه نو  لهت  تایبه به

  و ھۆزی چیانشینی گووتی له  شکر بووه ی له رکرده دا ژن سه وه ته ک نه نو کۆمه
  . چاو کردووه ی ڕه ریته م نه ئه کوردستان

ــه ــدا نیی ــانی ت ــه  گوم ــه  ک ــارودۆخی سیاســی ل ره وه ت ـــر پکھ هـســ هـی ب ی  هـات
ســووڕا. بیروبۆچــوونی  ده تی ھه یخودایــه یی و جڤــاتی پیــران یــان که ماــه بنه
کی  یـه شا، ماوه  زۆر دواتر بوو به  رۆک که سکی سه که  ت به سه دهخشینی  به

ڕا. بـارودۆخی سرووشـتیی  ڕاسـت گـه دی ھـات و وه وه دا ئران  تا له پچوو ھه
  ر بۆیه دی ھنابوو، ھه کتری به یه  ندی بچووک و دوور له ک ناوه ، کۆمه که ناوچه

                                                             
ــ –١ ــه هی ــه  کــه ب ره کــانی عــه ھۆزه  کک ل ــه م شــه ی شه ده ســه  ل ــاکوور  و ره بــه  وه بســتانه ره عه  دا ل ب
 چوون.پ. ھهت
 مشــید قکـی کـۆن، جه پی ده بـه  ، چونکـه جــی گومانـه  سـته به م مه ـ ئـه ده ئیحسـانی یارشـاتر –٢
  .م. ندی کردووه ماوه ڵ خوشکی خۆی زه گه له
  دا لـه زایـین می پش کـه ی یه زاره تاکانی ھـه ره سـه  لـه  بچـووک کـه یکـانی ئاسـیا ھۆزه  کک له یه –٣

  . یان داگرتووه ی ئیتالیا بنه دوڕگه ڕۆژاوای شوه
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ان ـی هـڕ و کش هــر بکش و ش هـس  هـان بـایـی بـــوانـیت هـی نـایــب هـاتــی و نـۆکـاکـن
  وما. قه دا نه نوان  له

  دا زایین می پش ی سھه زاره سپکی ھه ده  له ئران

مین  کـه دا، یه زایـین می پش ی چـواره زاره می ھـه ی دووھـه تای نیـوه ره سـه  له
خشـینی  ڕیی نه ورگـه کولتـووری ھهکانگیربوونی  ی یـه وه شانه وه کانی ھه نیشانه
کی  پــه شــووش  خشــین لــه ریی نه وڕگــه کــاری ھهناکاو  رچاودێ. لــه بــه وه ئــران

کوو قۆری  وهداری  نگه ھهرتاپا سووری  سهوڕوھای  ی دێ و ھه وێ و بنه که ده
سـکاری  ده  ی له کرا ونهئاش و به  نامۆ نییه  ھنده  م شوازه . ئه وه گرته جی ده

ئــوورووکی   بــه  ی ناســراوه که مه رده و ســه  وه تــه گیراوه ھه شــتی دووچۆمــان ده
وری  ده دا تی دووچۆمــان وگۆڕی شارســتانییه ئــاڵ  لــه  مه رده م ســه . ئــه١م چــواره

ک  یـه یی. ماوه تی ونه اھنانی خهد  گاته دا ده کۆتایی  له  ، چونکه کی گاوه ره سه
دا  زایـین می پش ی سـھه زاره کی ھهسپ ده  رله می به رده ئاخرین سه  دواتر و له
ژـر بانـدۆری   وتۆتـه رچی زۆر که گه دی دێ و ئه شووش به  تک له شارستانییه

ــه ــه ب ــان، ب ــوان خــه م دیســانیش ده ھزی دووچۆم ــه ت ــه  تی خــۆی کــه تی تایب   ب
ــه« ــی ب ــاودره »رایی عیالمی ــ (ق  ن ــه١٦، دابن ــه ). ئ ــه  نگاوه م ھ ــه له  ھاوکات ڵ  گ

  . دووچۆمانه  ربوی دراوس که شتی به ده  له »سر ت نه جمده«تیی  پادشایه
ژـر   وتـه که ده  کـه  نییـه کی باشـووری ئـران یـه نیا شار و ناوچه ته شووش

ــدۆری خۆرنشــییه ــده . که وه بان ــانی  تازه  وکۆژه ن ــهوار شونهک ــاکووری   ناســی ل ب
خی بای باکووریی  ری ڕه رانسه سه  که  ریانخستووه ده نداوی فارس تی که ڕۆژھه

م  تای ئـه ره سـه  لـه  ارهکـوو دیـ . وه ھنـاوه  م کارتکرانـه ر ئـه به ری وه ریا سه ده
                                                             

اون و ــــی مـــکان سه ره ونارا و ئسـتا ھه کانی بـابلی کـه ناوبانگـه به  شـاره  لـه  ککـه ئوورووک یه –١
 . ب.»  ورکھ«ن  پی ده
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  وه پسانه ی ئران ب بچووکه  شه م به کانی دواتردا، ئه زاره ی ھه ماوه  و له  وه چاخه
وی  ھز و پته ڵ برووزی کولتووری به گه له  کانی بووه هر ربه و به  رقای مالنه سه

  .دووچۆمان
  

  ]تایی ره تی سه خه[ رایی تی عیالمیی به خه –١٦ق 

  
  وتبنه که کانی بای ڕۆژاوای بانووی ئران کولتوورییه  نده ناوه  وا وناچ که
ــه ــین و ت ــه ره وژمی ده ژــر ت ــه فــری نه ریتی ده کــی. شــواز و ن ولۆی  ک خشــین ت

ــه تنه ــه وت و ھه ک ــه ئه »گیــان«ریی وڕگ وشــونی ڕابــردووی  پ ر ســه رچی له گ
بـای   ڕا. لـه گـه تردا ده نی جـوان و تـازه خش و دیمـه دوای نـه  م به ڕۆیی، به ده

ی »سار حه«  و له  ھاتووه رچاو نه به وان وه کوو ئه ت شتکی وه باکووری ڕۆژھه
کی  یه ده ند سه چه  هنون ک خاو و خلیسک خۆی دهوگۆڕکی  ئاڵ »دامغان« نیزیک

  ، له وه گرته ی پشوویان ده ھاتن و جی کۆمه ک ده ر جارک کۆمه ، ھه کشاوه
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ــاره ــزه  ی کاســه ژم ــۆزه  و دی ــه ی نه و گ ــۆوه م ده خشــین ک ــری ڕه و ده  ب ش و  ف
بـانووی   واو لـه دا تـه واره نگ و قه ڕه  له  فرانه م ده جیان. ئه  چوونه بۆر ده ش ڕه

  وێ کـه کـه رده بۆمان ده  فرانه م ده له  وه وردبوونه  به). ٥نونن (و امۆ دهئران ن
وگۆڕی  ئــاڵ  لــه کی خۆمــای کاریــان کــانی خــه گربووی نــو ڕیزه رانی بنــه کۆچــه

  م کولتـووره ی ئـه رچاوه ی سـه رباره وتۆ ده شتکی ئه  . ئمه دا کردووه که وته ڕه
تی.  ڵ خۆی ھناویه گه له  وه ته نه  ت ئستا ناکرێ بین کامه نانه تهنازانین و   وه تازه

و  یحوون و جــه یحوون وپای ســه کانی پاــه ناوچــه  لــه  م کولتــووره چ ئــه وــده
کانی  سـته ده دووره  ناوچـه  لـه  نگـه ت ڕه نانه و ته ڕووس کانی تورکستانی شته ده
تی  بـاکووری ڕۆژھـه  لـه  م کولتـووره ، ھاتب. ئه وه ندییه ناوه یی ئاسیا رگه جه

  خی زیاتری پدرا و به بایه رباکوو  م پاشان له ی کرد، به وه نه بانووی ئران ته
ــ ناری ده کــه ــادا ڕۆی ــه  یشــته ی و گهری ــه و شــونه  کاپادۆکیی ــ کولته«  واری ل » هـپ

ی  روه به چن، له ده سکاری کۆنی دووچۆمان کوو ده وه  که  فرانه م ده . ئه وه دۆزرایه
  ن.  که یدا ده ڕمن په ندار لووله
ـــانووی  رگـــه جه ـــرانی ب ـــه یش کهئ ـــدۆری ده  وت ـــر بان ـــه .یکـــ ره ژ   ســـلکه  ل

خای   یشتنه گه ی] وه دان بوونه ی [ئاوهم سھه جاریبانی  بنه  ر به ی سه ره خانووبه
  بـه  ی کـه مشـه خۆه  سـتووره ئه  و بارسـته پی ئـه . بـه وه کۆتایی و کور بوونـه

  شک له . به وه ب تووشی سووتمانکی قورس بووبنه ده  ، وادیاره ریان کشاوه سه
فـر و  . ده وه کرتـه ر سـاز ده سـه یـان له خانووی تازه  ئرهکانی  سه ره کاول و ھه

جیان.   چنه سوور و بۆر ده  خته ته ک نگی یه بن و ڕه ب ده شین خاشهخ ئامانی نه
 شـووش  لـه  چن که ده  فرانه و ده کوو ئه ڕاست وه  فرانه م ده شک و شوازی ئه

  ه زایین. مۆری گرده می پش ی چواره زاره بانی ھه بنه  تن به رهبا و سه  وه دۆزراونه
کی  ش نیشایه وه کرا و ئه قوڕ ساز ده ه تۆپه  له  خت که ی مۆری ته وه جگره  بوو به
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  ی که نه ته و ته ی قوڕین. ئه ه ته ر ته سه  ته یوه گه  وه نووسینه  که  دیار و ئاشکرایه
دا  ناسـیوار کانی شونه هژوکۆ نـده که  نووسراون و لـه رایی تی عیالمیی به خه  به

دانانی  شـون  چ که ساز کراون. وده  سووره قوڕه  موویان له ، ھه وه دۆزراونه
تی  باکووری ڕۆژھـه  ی له ره ماوه و جه ی ئه رم و ئاشتیخوازانه و نه  ورده ورده

ــــران ــــه ئ ــــه ک ــــه  لکیان ل ــــای ده رده ش وه وڕوھای ڕه ھ ــــرت، و ــــه گ وتنی  رک
ــه خــه  تک کــه شارســتانییه ــڵ خــۆی ھناو گــه رایی له تی عیالمیــی ب و مــۆرکی   هی

رکی  ھونه  یه وه ته م نه . ئه لک جیاوازه ، گه دیاره  نگی پوه بروزه زه زابوونکی به
ــه ــدتر و پشــکه مه وه رتر و ده کجار ســه ی ــه ن ــه  ســلکه  وتووتری ھنای ش  وه و ئ
ته گه گومان ده بکدرانی سه  وه ڕی له ر ئاکامی لڵ کولتووری  گه کولتووری خۆما

  شـه دا و گه ـده شووش ھه  کانی ڕابردوودا له ده ی سه درژه  له  که دووچۆمانی
ــا. وه ده ــه ک ــۆرکی ئاســه ب ــه رچاوھاتنی م و وکچــوونی   ســلکه  واری شــووش ل
ب پاوه داسهستی زۆر  ده  به  ته م شارستانییه ئه  خا که ریده ودووی، ده س .  

م دیســانیش  ، بــه کــاریی زیاتریــان تــدا کــراوه ران ورده دانــانی خانووبــه
ران  حاند زارکی خانووبه  وین. له یر نه کی سه یه شوه  رگاکان به ی ده رانه رده سه

ر لناب و  سه کیان چشتیان له ب یه ده  وادیاره  که  زراوه ر دامه ئاورگکی دووبه
  کیان بـۆ تکردنـی ئـاو بـه یـه سـووچک کووپه  لـه نانیان ل کردب.  وی دیکه ئه
  م و ساکار و سازکراو له لکی که وپه ل دا، که بچووکه  م ماه دا ڕۆبردبوو. له وی زه

م پویستیان  تایین، به ره کجار سه رچی یه گه نونن و ئه قوڕی شلدراو خۆیان ده
نی جـی ڕاگرتنـی بژیــویش کــولو   وییـه نهردینی  ی بـه رۆکــه رکه کهو   تاقچـه  بـه
ناشــت و  دا ده کان ژووری ماــه  لــه  وه قوونــه  هبــ. مردوویــان  رچاو گیــراوه بــه وه

ــده ر ھه ســه بســتکیان گــ وه  ــ یانته دا و ده ــان ده  وه  دهپان ــه و ڕکی رچی  کــرد. ھ
چاو  له  مانه ستی و ئه پاده  خرایه ت بوو ده کی گرانبایی و پداویستی تایبه ومه شت
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، زۆر  پشـــووی ســــلکهمی  رده کـــانی ســــه ی نــــو گۆڕه ژارانـــه لی ھه وپـــه ل که
ردین  ی به ه ن، کووزووی وردهیی سوا فری تازه ). وای ده١٧خدارترن (ق  بایه
ی  ئاونه و تاشراو ردین و جوان وریی بچووکی به ده و تردان بووب عه  نگه ڕه  که

دی  به  و پپه  یک خش و سسه ڵ کۆمه گه و کووڕ له پ ی خ و ھندک ڕهنمزی
:  بریتی بوون له  که  وه ڕازانده ران ده مبه زوزه  ھاتن. زۆر جاران مردوویان به

ئاژنی وفی ز ده گیرا، ز و سه ردی تده ردی الژوه قیل به  به  ی زوین که ملوانکه
  رمووری درژ که ی زوین و به بازنهرد،  ردی الژوه ی ز و به پک، گواره له پک له
  چ که ). وده١٧(ق   وه ھۆندرایه سپی ده رده رد، یاقووت و به ز، زو، الژوه  به
ردی  بووب بۆ کین و فرۆشتنی به ند شونک ھه چه دا ی سلکه هم مان نو ئه  له

وێ  ن لهو، چدووچۆمان  ندرانه یه گه دهھاتن و  ده  وه چیاکانی پامیره  له  رد که الژوه
ــارکی زۆریــان ھــه ومــووروو و  زــ و زــو و مــت  مووه و ھــه بوو. ئــه خوازی

ـــه گه ـــ ره وھ ــــوپ هـب  هـی ک ـــه اری دهـکـــ ڕی ورده هـ ـــه  کران ـــ و ب ســـکاری  ده  خش
  کــرێ بــی کــه نــدران، ده ت دووچۆمــانیش داده نانــه و ته ی شــووشانســتاکار وه

یر  سه  که  ه»ئوور«ی نو گۆڕی پادشایانی  دۆزراوه  رییه رگه وھه و گه نگی ئه پشه
        رسوڕماو کرد. دنیای سه

و   ناسراوه شووش  له  ی که ته و کولتوور و شارستانییه خی ئه نگ و بایه سه
ر داھنــانی  بـه موو شــتک له ، پـش ھـه لی ھاویشــتووه پـه ی ئــران رگـه تا جه ھـه

  کوو گرپووچکـه کان وه ه ته ی ته وه مزی خوندنه تا ئستاش ڕه ھه  که  نووسینه
وتنکی  ی پشـکه وان نیشـانه ییی ئه ونه تی نیمچه م خه )؛ به١٨(ق   وه کراونه نه
ووسینی ـران نـ ژهـــوـمی پشـوودا. ت رده سـه  یی لـه تی ونـه او خهچ له  رچاوه به

  نگه ڕه  ر بۆیه ، ھه وه کانیان بۆ ڕوون بۆته قه و داشکاندنی ده  وه و کۆکرانه  ژماره
  ی هـامــن هـگ هــی ب ڕزه  ی دارایی دابندرن و بخرنه نامه گه به  به  وانه بکرێ ئه



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۶٠

  رایی تی عیالمیی به می خه رده سه  ر به : دوو گۆڕی سه سلکه –١٧ق

  
کون کراون و   نه ته ته م وت. ھندک له رکه ی داھات و ده ژمریاری و پسووله

  کانی سـلکه دۆزراوه  که  وسرن و ئاوایه ھه  کاوه  تا به ھه  خراوهتکیان ت په
باو   بته ده  ه ت، مۆری گرده داھنانی خه  لم. به سه بوونیان ده ی پسووله گریمانه

درا ــن نی داده واژۆی خاوه  ندرا و به که ده ھه  ی کزربۆوه سووره ر قوڕه سه له  که
ی  ســته ، تبه مۆرانــه  شــنه م چه ر ئــه چ درۆشــم و ھماکــانی ســه ). وــده١٩(ق 

بـ.  شـووی بـانووی ئـرانمی پ رده خشینی باوی سـه هریی ن ڕگهو ری ھه ھونه
واری نووسراوی  شونه  که  کی بای خۆرنشینی بانووی ئرانه یهنیا جگا ته  سلکه

ــه ورانــی به ده  ر بــه ســه ــ دۆزراوه کانی یهنشــی خامه ھه  رل ــه ل ــ وه ت   یه وهم شــ هـ. ب
ت  رچی داھنانی خه گه ، ئه وه دا سوور بۆته ئران  ت و نووسین له کارپکرانی خه

ــای باشــوور کــه شــته بــۆ ده  وه ڕتــه گه ده ــه  وخۆ بــه ڕاســته  کانی ب   وه دووچۆمان
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و پاش  ت و کولتووری عیالمی ی شارستانییه شه پی گه ت به . خه وه سترابوونه به
گومان  بانووی ئران و ب  یشته وتی سیاسی، گه سکه وتن و ده رکه ک سه کۆمه

  ی که مه و ده تا ئه چاو کرابوو. ھه ئامانجی ئابووریشی تدا ڕه  ل ھاویشتنه م په ئه
م  ت خـۆی ڕاگـرت، بـه دا مـابوو، خـه ی ئران رگه جه  تی عیالمی له شارستانییه

ک  هـی ده هـد سـن هـی چ اوهـۆ مـ، ب هـانییـازرگـب  نده م ناوه ل کرانی ئهچۆ  چ به وده
  وتب. دا که وه ر کوربوونه سه   و بهـوتب ی کهـک هـپ

  
  

  رایی ی عیالمیی به ه ته : ته سلکه –١٨ق
  

ــه ــه  ئم ــاری شونه رمــه گه  ل ــد شــون و  دا، چه خۆمــانوارناســیی  ی کاروب ن
  که  وه ر لکۆینه به  خستۆته دا زایین می پش ی سھه زاره ھه  ندکی ئرانمان له ناوه
  م له ھه  وته م ڕه ئه  که  کی و ڕوون بۆوه ره ژر باندۆری کولتووری ده  وتوونه که

دی ھـاتنی  ھـۆی بـه  ت بۆتـه بـاکووری خۆرھـه  م له باشووری خۆرنشین و ھه
  ت  هـنان هــدا و ت تی کۆنی ئران کولتوور و شارستانییه  ک گۆڕانکاری له ۆمهک



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۶٢

  
  رایی ی بهیکانی عیالم ه ته می ته رده سه  ر به ی سه ه مۆری گرده ک کۆمه:  سلکه  –١٩ق

  

یــان   وه تــه یانگاوه جارــک ھه  بــه  کــه  یان کــارتکردووه نــده وه ئه  جــاری وایــه 
ری  سه ر چۆنک ب ئران . ھه یان گۆڕیوه زاران ساه ھهی  پکھاتهو   نده چواربه

ی  ره و پــه  شــه گه  ســتی لــه م ده ھنــا، بــه  وگۆڕانــه م ئاڵ واوی ئــه ر تــه بــه وه
ــه ی خــۆی ھهت شارســتانییه ــۆ ده ن ــه یســتان ده و دووره  وه ره گرت و ب ڕکردن.  ب

گرێ، کولتوور و  رده وه  وه ره کولتووری ده  دا که و کاته ئران له ب  ڕاستی  ی وه ئه
و  : ئه وه ک دنینه یه نیا نموونه دا ته ران. لره نده نرێ بۆ ھه تی خۆی ده شارستانییه
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  دا لـه زایـین می پش ی چـواره زاره می ھـه ی دووھـه نیـوه  لـه  ی کـه ته شارستانییه
ــانی ناوچــه ــاکووری  ی دووچۆم ــه –ب ــدا،  ری ھه ســه –داھــاتوو  ئاشــووری  وات 

نگ و  ڕووی ڕه  له  و پدا که دا بره ی ر هوڕگ ھه  ندی له شوازکی شاز و شکۆمه
کانی ئـــران  کولتوورییـــه  نـــده ناوه  ی لـــه ونـــه  ڕا دیـــاره ی وه ڕووکـــار و ڕازانـــه

  .سار و حه  سلکه  بریتی بوون له  که  وه ته گیراوه ھه
شـاڕی   وتی جوغرافیـایی بۆتـه کـه ل و ھه پی ھـه بـه ئران  کوو ئاشکرایه وه
ــات ــه ھ ــه وه وی و بزووتنــه وچۆ و تک ــر و بــاوه وه گۆڕینــهالن و  ی گ ڕ و  ی بی

زار  ھه  ی پتر له مژووڕا و بۆ ماوه  رله مانی به رده سه  ر له ھه  کولتووران. جا بۆیه
ت و  نوان خۆرھه  ندی له یوه کی نوبژیوان و پردکی پهرگو هد  بوو بهساڵ 

دا  هوتـ م ڕه رگیز لـه ھـه  ت و خۆرنشـین ی نوان خۆرھـه پردهم  دا. ئه خۆرنشین
بـوو، یـانی   ی کراوه رگرتن و بده ستی وه ستا و ده وه نار ڕانه رز و که په دووره

  . وه یگواسته دا و پاشان ده ی پده شه ، گهگرت ریده وه

  دا زایین می پش ی سھه زاره ھه  له ئران

 دووچۆمانوی  ڕژه شتی به پدهدا،  زایین پشمی  ی سھه زاره تای ھه ره سه  له
ی  پی پاشماوه چاخی مژوویی. به  نته بێ و پ ده مژوو داده  رله قۆناخی به  له

  که ودای  نوان دوو چۆمه جی مه ری نیشته ماوه قی نووسراوی جه ک ده کۆمه
دار  سـکهی تروو مین تیشـکه کـه دیرۆکـی نیشـتمانی خۆیـان، یه  تن بـه رهبا سـه  که
زار ساڵ  ی دووھه ماوه  دڕێ که ده  ش و تاریکه ڕه  رده و په رگی ئه جهبزوێ و  ده
  م ڕسـایه لـه بـ عـیالم ت ده بـه ھهکشـابوو.  ر ڕووکاری دیرۆکی ئـران سه  به
  به  ته باره سه  ی که وه م ئه چاخی مژوویی؛ به  نایه پیزۆر زوو   رھاوژرێ که ده

  ته ی تایبه زانین، زۆربه م و کورتی ل ده ھندکی که  ) و ئمه(شووش سووزیان
ست و  به ش مه رچاوانه و سه . ئه رگرتووه ومان وه کانی بابلی و له رچاوه سه  به



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۶۴

کانی نوخـۆ و  نده به و مه  ی مژووی ناوچه رباره ده  نییه پان یوتۆ تکی ئه بابه
ن  که ده  سنوورییانه  ناوچه و ر باسی ئه وان ھه ئه  ی بانووی ئران، چونکه رگه جه
و  یســـۆمرنی  و کۆمــه  وه دان کرابوونـــه ئــاوه  وه ن چیانشــینانه الیـــه  لــه  کــه

  له  م ھۆزانه ئه.  بووه  وه ندییان پیانه یوه په  وه پسانه زی دووچۆمان ب گه ڕه سامی
ـــه  وه رهباشـــوو ـــی بـــوون ل ره ب ـــاکوور بریت ــــو ب ـــه هـ ، کان ، کاســـییهکان : عیالمیی

زین و  گه تاقمکی ڕه  ر به سه  مانه واوی ئه ). ته٢٠کان(ق کان و گووتییه یهلۆلۆبی
ری دووچۆمان  ماوه وژمی جه توخمکن. تین و ته  ر به کانیان سه زمان و زاراوه

ی ووم زرنن، ھـه ھز دامـه تیی بـه زگـای پادشـایه وده زووتر توانیبوویـان دام  که
مکیش  رچی بۆ ده گه کگرتوو بن، ئه یه  وه مک پکه رده سه  کهوانیان ناچار کرد  ئه

ری  ماوه ڵ جه گه لهکان  هند وه ڕه  کان و نیمچه نده وه ی نوان ڕه را و کشه بووب. ھه
  مدارکی بابلی که ه ی قه وه و گانه  وه پی نووسینه ی کشا. به گرتوو درژه بنه
تـر  واوه  وه کـانی چیـای زاگرۆسـه بناره  ت له ، شارستانییه دا ژیاوه و ڕۆژگاری له
دا  خۆیـان  هـــرانی بـــا ئت چ ھه سای پده ٢٥٠٠ی  ماوه  کوو دیاره . وه چووه نه

ــه مــه داده نشــی خامه دــن و ئیمپراتــۆریی ھه ــای  زرنن و ئ و کــات ســنووری دنی
ر  . ھـهیحوون بـاکووری سـه  گاتـه داوێ و دهل  ندی پـه ناوه یند تا ئاسیا ژیارمه

شـتی  ھنـانی ده ھز، تین دانکی بـه سـت خانـه ده  وتـه که هوتی بابـل د  کاتک که
الوازی و   وه دیکـهکی  الیـه  شاو دنا. لهپتری ر چیانشینان  سهدووچۆمان بۆ 
دا  دا ده گوی چیانشینانی  به  شاخک وابوو که ه ی که کوو تووڕه داڕمانی بابل وه

ند  چه  ت له نانه تان و ته  ند داورووژن و مل بننه مه وه شتی ده و پده ره بهتا  ھه
  ن. درژ داگیری بکهم  کی زۆروکه یه دا بۆ ماوه قۆناخک

 کان چ. عیالمییه رده و لی ده  وه ناگرته عیالم  م ونا گشتییه زۆر جاران ئه
  گرتبووه  وه ته باکوور و خۆرھه  له شتی سووزیانیان ده  که  وه کوانه  و زنجیره له
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ی  دا، بناغــه زایــین می پش ی ســھه زاره کی ھــه چواریــه  ریبــوون و لــه ئــامز داوه
ربوی  ی بهــک هـی هـاوچـر ن سه  تی به حکوومه  هـزراندبوو ک ان دامهیک تییه پادشایه

تا  ھـه نـداوی فـارس کـانی که شـکی گرینگـی لواره کرد و به دا ده شتان چیا و ده
  نووسراوه زمانی سۆمری  به  ک که نووسی پادشایه رده . به وه گرته ده بووشھری

نی  کان خاوه رچی عیالمییه گه دا ئه مه رده سه و له  ، چونکه وه ته دۆزراوه  یه م ناوچه له
و یاننووسـی  کانیان ده تی دراوسـیه خـه  م بـه تی خۆیان بـوون، بـه تی تایبه خه
زی  گه هڕ ی میرانی سامی کرد. کاتک زنجیره شیان دهیکان زمانه  به ت کاریان نانه ته

ن دانا، عیالم بۆ پاراستنی ئـازادی و تیا هی حکووم بناغه »ئاگادێ«  له سارگۆن
کتر  یهقای  کان بارته کی توندوتیژ. ھزه یه ڕ و مالنه شه  وته ستیی خۆی که ربه سه
دوو جـاری عـیالم   وره هـگـی  وته رکه نگ بـوو. سـه کیان السـه و یـه  وه ھاتنه ده نه
وی خۆی گاب.  مه ه ر قه سه یشی وه »شووش«  چ که ت وده نانه زاند و ته به

ــــه»مانیشتووســــوو«  وادیــــاره  دا ڕی دژی عــــیالم شــــه  ی کــــوڕی ســــارگۆن ل
تا  ھه فارسنداوی  تری که واوه  نه گه کانی ده ت ھزه نانه و ته  وتووتر بووه رکه سه
و کــانزای   ره ی خانووبــه سـه ره که  ژــر ڕکفـی خۆیــان کــه  نــه بخـه  و شــاڕیه ئـه

را و  دا، ھـه»نـارام سـین«ڕۆژگـاری   گوزرا. له کانگاکانی چیانشینانی پدا ڕاده
رکوت کرا  توندی سه  زۆر به ،  یه»زێ«تا چۆمی  ھه  وه گرته عیالمی  ینک که ڕ هڕاپ
نـد  ویش چه نـ و ئـه تی شـووش داده بۆ حکوومـه کارگک ). نارام سین٧(و 

، زمانی دی هک کا. زمانی ئه ی جوان و خۆشی ل ساز ده ره ڵ و خانووبه کۆشکه
. ســــامی  بنـــه یان ده زۆربـــه کیش خـــهت نــــاوی  نانـــه زن و ته بـــه عیالمـــی ده
ـــه ترســـی، بـــه مه  خاتـــه ، کولتـــووری خۆمـــای ده ی کورانـــه وه الســـاکردنه   م ل

کانی، خــۆی بـــۆ  مه ســته خت و چــ و ئه ســه  ســیوه نا و په پــه ری ج ســه سایه
  ی  وه ته ی نه زایانه و شاره  ی ڕاستی ب ڕبازی ئاشتیخوازانه وه گیرێ. ئه ڕاده
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  خۆرنشین یی ئاسیایوارناس ی شونه خشه نه –٢٠
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وان  کک له وتی جارانی. یه ر ڕه سه  وه ی برده که بارودۆخه  ورده کراو، ورده پمل
ی  وره حوکمـداری گـه  یکاتـه ده نارام سین  که ئینشووشیناک ناوی پووزوور  به

تی  وایه ته کی نه یه وه ، بزووتنهز گه ڕه سامیکی  یه رکرده جی سه  چته و ده شووش
م  کا. ئه رباز ده ده  تی بگانه سه ژر ده  له عیالم  ی پناچ که دی دن و ھنده به

ی زمـانی ـــق ، دهدی کـه ی ئـهـــق شـانی ده به شان  وه کـه الیه  لـه  یه وره گه  حوکمداره
  وه ڕا بـۆ خـواره وه ره سـه  ز لـهیـڕ  بـه  و پـدا کـه تی عیالمیشی بـره و خه عیالمی

نـدیی  وه رژه بیـانووی پاراسـتنی قـازانج و به  بـه  وه کی دیکه الیه  نووسرا و له ده
تی  سـه وی ده مه ـه قه ی وه وان کردنـه رفره زی خـۆی، بـه گه ڕه رۆکی سـامی سه
ت  نانه کانی باکووری تاو دا و ته سته ده دووره  و ناوچه ره سپی به چاو کرد و ئه ڕه
 اوکییپ  ئینشووشیناک که رپووزوو زراند. کان دامه ڵ گووتییه گه ندیشی له یوه په

کانی  مارهال وتی په سکه ت و ده نیمه تژاندنی خه  بوو، به  وره ی گه وه ره که دان ئاوه
رستگا و  ک په نی کرد و کۆمه خه کان، شووشی زیوه به  وه ته ر ھۆز و نه بۆ سه

پادشـاکانی دراوسـی  میـران و قوه  ی ل ساز کرد. وای لھـات کـه ره خانووبه
 مانی نـارام سـین نـهپـاش   رۆکه م سـه رھنا. ئه به ریان وه تی و سه خزمه  چوونه

ر بابـل و  سـه  تیی خـۆی ھرشـی بـرده رکردایه سـه  یانـد و بـه خۆیی ڕاگه ربه سه
یان پکرد.  کشه شهت پا حمه زه  م زۆر به به یش،»د که ئه«خاکی   نایه  یت پ نانه ته
دی دابــا و تــوانی  کــه ئهالوازی تیی  پادشــایه  کجاری لــه یــه  بــه  و الوه وی بــه لــه
چـاوی   د لـه کـه تیی ئه تی پادشـایه سه ییی خۆی بپارزێ. داڕزانی دهخۆ ربه سه

ر کانی پــووزوو وتنه رکه ســتی و ســه ربه بوو. سه دراوســیانی چیانشــینی ون نــه
کان و  تا گووتییه رنابوون و کارکی وای کرد ھه به ی وه ئینشووشیناک ھز و وره

ر  سـه  کوتنـه زن و ھه هــداب  وه بنارانه رزه به  دا له ک دوای یه  ک به کان یه یهلۆلۆبی
  بابل و بیگرن.
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ی  وگـه ر ڕه سـه  وتوونـه که  یان گرت کـه ندانه به و مه  و ناوچه کان ئه یهلۆلۆبی
تا  ڕوا و ھــه ده و تــاران دان مــه و ھه ره بــه  کــه و کرماشــان غــدا کــۆنی بهشــاڕی 

ن  گمه و ده له  ککه و یه  زار ساه ند ھه چه  م ڕگایه نی ئه مه . ته ر ماوه ئستاش ھه
م  ، پشتر ئـهێئاگاد ی. سارگۆنبانووی ئران  کاته ی ڕوو ده سروشتییانه  بازگه
ــره ــۆزه  تی ــینانه  و ھ ــدبو ی به چیانش ــهزان ــارام ســین م قورســترین زه و، ب ــر ن  ب

  ، لـهز گـه ڕه باسی کرا، حوکمداری سامی  ی که دانه رھه و سه شاندی. پاش ئه وه
کانگیریی گــووتی و  ربودا، تــوانی ھاوپشــتی و یــه چوونکی بــه ڕ و تکھــه شــه

رد و  به ر تاشه سه له  وتنه رکه م سه ریی ئه هو کان تکبشکن و یاد و بیره لۆلۆبییه
ی ڕاستی  وه . ئه وه ته مری ماوه نه  و به  ندراوه که ھه »زوور شاره«النی کوکی ته

ــه ــه م زه بــ ل ــ ھهککــوو پشــوو، ت دا وه مان کــانی شاخســتانی و  نگــووتنی ھۆزه ه
ــده وه ڕه ــه شــته کانی ده ن ــهڕا گه ده ر نه کی ھ ــه ر شه ســه  وه ی ری  ماوه ڕوشــووڕ. ج

  و بای خۆرنشینی  ره ی خۆیان، ڕگاکانی به رجی ژینگه ومه ل پی ھه چیانشین به
کانی  وچۆی کاروانــه بـزووتن و ھـات  یه م شــوه بـوو. بـه  وه ســته ده  ئرانیـان بـه

نیمی  خـه  هـان بــۆیـوان خ هـی ئـرچ هـگ هـری. ئـد اوهـر چـژ  هـوتن هـک ی دهـبازرگان
ــل ــه ده باب ــی، ب ــا و که زان ــه ل م دیســانیش ک ــۆ ده وپ ــه لیان ب ــارد و ل ــی  ڕه  ن وت

ژــر   وتنــه که ناچاری ده دا، بـه ی بازرگـانیی خۆیــان وتی ئاشــتیخوازانه وکـه س ھه
ڕوون   وه تاشه رده ڕووی دوو به  له  ته م بابه باندۆری دراوسیانی شارستانیتر. ئه

ر  ســه پادشــاکانیان له  س لــه رمانی دوو کــه فــه  بــه  لم کــه ســه و ده  وه بتــه ده
  چ کــه نــدراون و واوــده که ھه »ھــاو زه   رپی ســه« ی کانی ناوچــه رده به تاشــه
م  ). له٢١(ق   وه گیرابته ھه »نارام سین«تاشی رده به  ی له کیان ونه م یه که النی
ی  ر سـینه سه  ته پی ناوه و  یه هو سته ده  بهوانکی  ی کهدا، میرکی خۆما نه دیمه
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کا.  و داوای لبووردن ده  وه پاڕته ده  وادیاره  فار، که وقه زیوی پشته دوژمنکی به
  . یه»تارلوونی«ناوی   م میره  ئه ، ده ریوه وه زۆر ھه  که  تاشه رده م به ئه

  وتۆته ن، که دوو دیمه  له  و بریتییه  خه زیاتر جی بایه  که  تاشکی دیکه رده به
م  ئـه. ھـاو رپی زه ی سـه زکـی زارکـی ڕگـای گونـدی تـازه وه ی ڕه ر سـینه سه
رچاو  به  خاته ده ی پادشای لۆلۆبی»نووبانینی ئه«تی  فه ن و قه دیمه  تاشه رده به

ری و  ســـه  خی کردۆتــه پلـــه و کوکــی ته  تاشــه شوێ ڕیشــی درـــژ و ته  کــه
ورکی ساکار. پادشا  ڵ ته گه له  وانکی پیه ری و که به  رگی کورتی کردۆته وبه جل

  .  قیوه ری چه سه و له  فاری پخوست کردووه وقه دوژمنکی پشته
  

  خان شخ  له تاشی ھوورین رده به –٢١ق



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ٧٠

زوڕنای  لکه ک سه و کوکی وه  ستاوه وڕووی ڕاوه ره به »نینی«خوای خاتوونه
  گاتـه داری ئـاودامنی ده شمینی کوکن و شـۆڕابه و باپۆشی په  ری ناوه سه  له

 ی ی دیکه که سته ده  و به  و پادشا ڕاداشتووه ره ستکی به گوزینگی. نینی دهر  سه
دا  وه ره ی الی بـه کـه نه دیمه  لـه  کـوو دیـاره ت کـردوون. وه دوو دیلی ڕووتی پـه

ڕا  وه پشته  ستیان له موو ڕووتن و ده کان ھه ڕست کراون. دیله  ش دیلی دیکه شه
ــه . ده ســتراوه به ــک ک ــه  ق ــانی ئه  ب ــه زم ــه نووســراوه دی ک ــه وه ، پاڕان ــه  ی تدای   ل
ــد  ک خــو و خاوه کۆمــهی  رگانــه ده تا دژی  ھــه –دین  کــه شــیان ئه زۆربه  کــه –ن

  ).٢٢ن (ق  ی بده دوژمنانی یاریده
دا زۆر  مینه رزه م سـه نووس لـه رده تاش و به رده به  ی ڕاستی ب چونکه وه ئه

ــه ــرخ و بایــه ی باســمان کــردن خــاوه م دووانــه من، ئــه ک تین بــۆ  خی تایبــه نی ن
کان  و نیشـانه  هدموو دیـار کولتووری خۆجیی. ھه  ت به باره سهرچاوڕوونی  به
تا  بوون ھـه ت نه تکی تایبه نی خه خاوه  یه م ناوچه ری ئه ماوه جه  ن که خه ریده ده

دا  و ڕۆژگاره وان له ئه  چ که دا واوده ڕاستی  . له وه زمانی خۆیانی پ بنووسنه
وبوون و  ر تکه به تی بابلی و له تانییهژر باندۆری شارس  وتوونه وزۆر که م که

 دی کـه ت و زمـانی ئه ڵ دراوسیانی بای خۆرنشین، فری خه گه وچۆیان له ھات
ـــان ـــوون و کاری ـــه ب ـــردوون. ھ ـــه ھا ده روه پک ـــین ک ـــرێ ب ـــات   ک ـــۆلی ھاوک پ

کجار  کی یـه یه تا ڕاده دا ھه نیانکا واره شونه  ندانیان له رمه بژری ھونه نگوست ئه
، کــوو عــیالم دا وه ش . لــرهری دووچۆمــانی ژــر بانــدۆری ھونــه  وتوونــه زۆر که

نگی  بروزه ڕگای زه  یان له  کی ئاشتیخوازانه یه شوه  به تی دووچۆمان شارستانییه
م  ئهی  ئرانییانهوری  رک و ده دا ئه ش مه ڵ ئه گه . له که ناوچه  ی کرده دزه  سپاوه

وتۆ  نی ئـه . بیـری داتاشـینی دیمـه یه پساوه کجار گرینگ و نه ، یه تاشه رده دوو به
یان  ، پادشایان ونه مینه رزه م سه نی ئهیژم درژاییی مژووی له  ی گرت و به ره په
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ــه ھه ل ــه وه گرتوون ــ  تاشــانه رده م به . ئ ــه تۆمــاری شــه  هک ــه ڕ و تکھ   چوونیان ب
ی کاروانـان  وگـه ر ڕه سـه زان و له وه ی ڕه سـینه  وتوونـه و که  دیاره  وه ڕووکاره

  . ناری ئران و که  گۆشه  یان کرده وه نه نونن، ته خۆیان ده

  
  کان یه، پادشای لۆلۆبینووبانینی تاشی ئه رده به –٢٢ق

  
بای   کانی چیانشین له الماری گووتییه دا، په یه زاره م ھه کانی ئه ڕاسته نوه  له

تی  ، حکوومـه شـتی دیالـه ده  زیبوونـه دابه  کـه  وه خۆرنشینی چۆمی زی بچووکه
کی  یه شـه ڕه دا ھه ک یه ده نـد سـه چهی  مـاوه  کان له . گووتییه رزه له  ن خستهابابلی
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ی ئه کی. به شته ری ده ماوه ر جه بوون بۆ سه  وه پسانه بینه پکۆله  ی که وانه و ل  
، ڕوون  کراون و لقکی ڕووباری فوراتـه(بالیخ)  ک کانی ڕووباری باه ستنه به

م  ی ئـه وه نگاربوونـه هر سـتی بـه به مه  ) بـهد کـه (ئه ئاگـادێ سـارگۆنی  کـه  وه بۆتـه
کـانی   ینهو جنشـ  وی دانـاوه تکی قایم و پته و قه  ی شووره ، بناغه چیانشینانه

  وتنی به رکه نجام سه ره الماری چیانشینان سه . ئاکامی ھرش و په یان پداوه ره په
  عیالمـیش لـه  چ که تی ئاگادیان کشا. وده حکوومهی  دا ھات و خاشه شون

ئاغا و کوخای   ساڵ بوونه ١٢٥ی  کان بۆ ماوه بووب. گووتییه رباز نه چنگیان ده
ــه دڕ و بی ــه چه وی نا زه ب ــردن و شــیرازه ک ــاول ک ــدیان ک ــد  ی چه . شــار و گون ن
میرک  ند قوه هچ  ستیان له نیا ده یان کیشان و ته تکیان پساندن و خاشه حکوومه

  بزاوت.  نه
  لـه  . وادیاره یه مکی پ ئاژاوه رده ی سه ی درژی پادشاکانیان، نیشانه لیزگه

تی بابـل  دا، کولتـوور و شارسـتانییه کان تی گووتییـه سه ی ده ری کلکه وروبه ده
بخا. یان  رانه نگاوی تکده کی ھه تی په و توانیویه  وه ر ھاتۆته به ی وه گیانکی تازه

ی  ک دێ و زنجیرهوان پ دژی ئه  ره به ره باتکی به و خه  وه نهجوو  یه م شوه به
ــازه ــوور پادشــایانی ت ــان وه ی ئ ــه خــۆ ده لی ــل  ڕکه وێ. پادشــایانی شــه ک ری باب

و   ره واوی ده و تـه شکاندن. دیسـانیش شـووش ریان و تکیان سه  یانکوتایه ھه
نی  مه م ته ر دۆخی جارانیان؛ به سه  وه چنه ده  که رمه بابل و ھه  ر به تی سهش ده
دا  تیان سـه ر ده سـه  ک بـه یه ده کورتی ھنا. ھشتا سه  دانه خانهم  تی ئه سه ده

ی  جار نۆره م چیا. ئه  دیل بردیانه  زی و به ئاخرین پادشایان به  ڕیبوو که په تنه
کی  چ خه وده و »سیماش«اوی ـن  هـوو بـوێ بـکی ن یه وته رکه سهدانی  هـرھ سه

و دیوی چیای  بووب. سیماشی پادشا له ھان کانی خۆرنشینی ئیسفه شاخستانه
ی ــت هـس ات دهــاوکــرد و ھـل کـپادشایانی بابل شڕی  شه  شانی له  وه زاگرۆسه
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ی  ردا کردن. ھنده سه  تی به و حکوومه  وه شکایه دا ر شووش و عیالمیش سه  به
ی پادشایانی  دانی سیماش پکھات و زنجیره خانهدژی   ک به یه ره به  چوو که پنه

تی  حکوومـه  یان بـه تیان دانـا و عیالمیـان گـرت و بنـه سه ی ده بناغه »ئیسین«
  گانان.ست ب ده  وه ش دایانه م بۆ جارکی دیکه دانی سیماش ھنا، به خانه
  لـه ئرانوری  خی ده دا، نرخ و بایه زایین می پش ی سھه زاره ودای ھه مه  له

  تییه . پادشــایه وه بتـه ده ندا ڕوو خۆرنشـین یکانی ئاسـیا وه تـه ژیـانی ھـۆز و نه
كردووی شارستانی  شه ی ئابووریی گه ره وه ر ته سه له  که کانی دووچۆمان وره گه
 دا تی و ئــابووریی خۆیــان یــه بــواری ژیــانی سیاســی، کۆمه  ســووڕان، لــه ده ھه
ــان ھهچ ــه اکی ــدا و ی  ــان، دووڕۆژه ڕۆژه ک ــه  ی ــوو. پویســتیی ئ ــه ب ــی   وان ب کین
و ری  لی ھونه وپه ل وچۆڵ و که ک و چه  ره ی خاو بۆ ساز کردنی خانووبه سه ره که
چوونی  شــانی پھـــه به ســتاند. شان ی ئه ره چــاوکردنی قــازانجی گشــتی پــه ڕه
ندکی دووچۆمان  ند ناوه چه  کان له پویسته  له وپه ل ی که زۆربهتی میری،  سه ده

ی ناچار کرد  م شونانه وست و ڕبازی ئابووریی پادشایان، ئه کران. ھه ساز ده
  ی بازاڕی کین و فرۆشتن. جا به وه دوای دۆزینه  ونه پشوو بکه  تا زیاتر له ھه
دا،  ئاگادێ تی سارگۆنی حکوومهمی  رده سه  له  م ئامانجه دی ھنانی ئه ستی وه به مه
وجــووڵ. ئاســیای  جم  وتنــه ئاســیای بچــووک که  کی بازرگانــان لــه نــد کۆمــه چه

تا  ھـه وگۆڕی کا بوو بۆ بازرگانانی سامی ئاڵی  قینه ندکی ڕاسته بچووک ناوه
ک پویست  ن. ئرانیش وه کانی وتی خۆیان دابین بکه پویسته  له وپه ل بتوانن که

  چونکهکان بۆ الی خۆی ڕابکش و  شلک و تازه  ته رنجی حکوومه توانیبووی سه
واوی  تـهنـد،  مه وه ای دیار و دهکانگ  وپاڵ و نیزیکیان و پ بوو له پاه  وته که ده
  نه بای خۆرنشینی بخه  خۆش کردبوو که  دی، قرمیان ل خۆیان ڕاده  ی له وانه ئه

و  نســتان رمه قورقوشــمی ئه  م خاکــه ئــه  کــوو ئاشــکرایه ویان. وه مه هــ ر قــه ســه
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 »مـاد«رمی ھـه  لـه م خۆشـی گـوزرا، بـه پدا ڕاده ی»خشان ده به«ردی  الژوه
ردی چاک و  یی بوو. به ھا قورقوشم و قه روه نی کانگای دارمالی ز و ھه خاوه

کجار  نـای و داروباریشـی یـه رستگاکانی بابـل ده باری بۆ دانانی کۆشک و په له
ــهدا پادشــایانی  زایــین می پش ی ســھه زاره ھــه  ناوبانگ بــوو. لــه بــه دوو   بابــل ب
نگاوتنی ئامانجی سیاسی، یانی خۆیان  م بۆ ئه که دنا: یه رانئست تینیان بۆ  به مه

وپک  تکی ڕک پکھاتنی حكوومه  تا ڕێ له بزاوت ھه نیان ده برد و قۆشه دناوده
ویان و  مه ــه ر قه ســه  کانی دراوســیان بھاونــه بتــوانن ناوچــهبگــرن و ئــاوا 

دی ھاتبا،  م وه که نن؛ جا کاتک ئامانجی یهپ ردا بسه سه  بهیان تی خۆ شارستانییه
و ڕاگواسـتنی  ابووریئـبـاری   بریتی بوو له  لوان بوو، که  ر به ھه  وی دیکه ئه

ھزی و  ڕای ب ره ی ڕاستی ب سه وه م ئه کانی بابل؛ به نده سامانی ئران بۆ ناوه
م  ی ئــه مــاوه  وت. لــه رکه دا ســه یــه النهو م  م کشــه کانی، لــه تــه الوازیــی حکوومه

یان  ی پادشایانی بابلیان تل پدان و خاشه ره چیانشینانی ئران دوو بهدا  یه زاره ھه
تی بـۆ  ی حکوومه ) بناغهدی که (ئه سارگۆنی ئاگادێ  ی که دانه م خانه کشان. ئه

، دانی سـیماش کان تـداچوون و پادشـایانی خانـه ووتییـهگسـتی  ده  دانابوون به
ی  مین زنجیـره سـھه  بـه  پچا کـه وه یان تکه میرانه  و زنجیره نی ئه مه تۆماری ته

  ناسرابوون. ئوور
ــه باره ھــیچ شــتک ســه  ئمــه ــه و ته ی بــانووی ئــرانیبــاری سیاســ  ت ب ت  نان

سـنووری   شـنک کـه چه  نازانین؛ به تی دووچۆمان ی ڕۆژھه ۆخی ناوچهبارود
  . له وه بۆته ڕوون نه  وه المانه  یان گووتی به ، لۆلۆبیکی عیالمی تی پادشایه سه ده

وین و  کـه دا ده و بۆشـایی ر به له ر که سه  ساڵ به ٢٠٠٠ی نیزیک  بۆ ماوه  سلکه
ژیــانی  وتــی ڕه »گیــان«  م لــه ؛ بــه وه بتــه کــور دهی زانیاریمــان  رچاوه ســه
کشــ.  ده  قــووڵ و گرینگــی جــی بــاس درــژه کیوگۆڕ ب ئــاڵ بــهتی  یــه کۆمه
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ڕوا و  خشین ده ی نه ھنانی سواینه م رھه وتی به ر ڕه سه ری له وڕگه ری ھه ھونه
ــه کــوو ئه کان زۆر وه واره شــونه ــه  وه دۆزراونــه شــووش  لــه  چــن کــه ده  وان   و ب

  ).٢٣م ناودر کراون (ق شوازی دووھه

  
  م شوازی دووھه  به ر فرکی سواین، سه : دهشووش –٢٣ق
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  یان به وه ره سهچن و الی  ی بن خ ده ه کوو دیزه وه  ی دۆزراونه فرانه و ده ئه
ــه خشــندراوه ش نه نگــی ڕه ڕه ــه . ب ــده نی ســه رچاوترین دیم ــان بان ی  ر ڕووکاری
ری  کی، باوی ناسراوی ھونه ره ونی سه ھه  بۆته  که  م شوازه . ئه نگاوتوویه ئه باڵ

  ).٢٤نچیری (ق   ڕۆبۆته  و  که ویه و ھه  دووچۆمانه
  

  
  م چواره چینی  ر به فری سواین، سه گیان: ده –٢٤ق

  
و زـوین،  ١یی ک خشـی مزقـه دا، کۆمـه یـه م ناوچه کانی ئـه بره قـه  کۆنه  له

دامنی   ی که رزیالنه و ده . ئه وه دۆزراونه  رمووری مرواری و گواره نیوتانج و به

                                                             
 غ یان برۆنز.و. فره ق، مه فره مه –١
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کجار  یی سـاز کـراون یـه مزقه  کتری قایم کردوون و له یه  رگیان پ له وبه جل
ریان  و ھندکیان سه  وه ته کراوه خ نه ریان په رزی سه کوو ده زۆرن. ھندکیان وه

کـانی پادشـایانی  گۆڕه  له  چن که ده  وانه کوو ئه و وه  کییه خ و پان یان قووچه په
نگین  ی ڕه ی سواینه کاری جگۆڕکه »سار حه ی په ته«  . له وه زراونهدا دۆ»ئوور«
بـای خۆرنشـینی بـانووی   دێ. لـه کۆتـایی پـ »بـۆر –ش  ڕه«ی  ڵ سواینه گه له

کـرێ،  دی ده ری بـه رچاوی بـواری کانزاگـه ی بـه ره و پـه  شه ی گه ، نیشانهئران
یی  کران. مزقه یی ساز ده مزقه  یان له زۆربه  ی که کانهووبچ  هو شت ت ئه تایبه به
م   و زو پتر بووب. ئران لهز  خی له بایه  نگه و ڕه  م بووه دا که می رده و سه له

  ق. فره چاخی مه  نته دا پ ده ڕۆژگاره

  دا زایین می پش ی دووھه زاره ھه  له ئران

ی  زاره ی ھـه مـاوه  خۆرنشین له یژووی ئاسیاڕووداوی نو مرچاوترین  به
دا  مانییه زه  و بگه کرێ له ده  ن که زانهۆو ھ یدابوونی ئه دا، په زایین می پش دووھه

وتـی  م ڕه ن و خۆمـای نـاودر بکـرن. ئـرانیش لـه سـه پاییی ڕهووھینـدوئور  به
  رچاو لـه ورکی بـه ناتوانن ده  تازانه  ره م کۆچه م ئه ، بهز نابربا ده  وباره کۆچ

ر تـین ھنـانی  به هــل  یانه دوئورووپاییـم ھین هـــئ  ارهـدا بگن. وادی بانووی ئران
کانی  شته ده  ھشتب و له ج ، زد و نیشتمانی خۆیان به کانی دیکه و ھۆزه  تیره

ودا  ی کۆڕه نگه جه  له  که  ن. وادیارهیبر داوه  باشووری ڕووسیاوهی »ئووراسی«
ریـای  وری ده ده  ین لقی خۆرنشین به پی ده  ئمه  کیان که دوو قۆڵ، یه  بوونه

نو   یان کرده دا، دزه»بۆسفۆر«و  »باکان«  ڕین به و پاش تپه  وه لھانه دا ش ڕه
چ  وـده  ، کـهدا کانی ئاسـیایی وه تـه نـو نه  لـه  م لقـه خاکی ئاسیای بچـووک. ئـه

  ی پنـاچ کـه کـوت و ھنـده ی داده بووبن، بنه  که ی ناوچهن سه دانیشتووانی ڕه
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و  زرنن. دواتـر ئـه مـه داده ١کـان  ھیتییـهتیی  کییـه ستی و یه قۆناخی باده  نه گه ده
ــه دنن، ده ی پکــی تییه پادشــایه ــه  بت ــه ی ــدامانی یه چــاالکترین ئه  کک ل ــه ن تیی  کیی
  ره ئاسیای بچووک په  کانی خۆیان له وتنه رکه سه کان تانی ڕۆژاوا. ھیتییه حکوومه

ی ڕاستی  وه یانووتاند. ئهڕانخوی و گرتیان و دا شه  تا بابلیش کردیانه پدا و ھه
ن  بده  ژهیانتوانی در وان نه ئه  ئاکام بوو. چونکه وتنکی ب رکه سه  م ھرشه ب ئه

ر  م ھه یان کرد؛ به کشه رسووڕان و پاشه کی وه کانیان و خرایه وتنه رکه سه  به
ــه ــۆزهم  ئ ــاش تپه  ھ ــ پ ــی و ب ــاخکی تمــان و ک ــدنی قۆن ــه ڕان ــوه  وازی ل ی  نی
و ھزکی زۆریـان   وه وتنه خۆ که نوێ وه رله دا، سه رباس ی به زاره می ھه ووھهد

یان  فروتونا کرد و خاشه تکی دراوسیان ته ند حکوومه دا چه ئاکام  و له  وه تزایه
دوای  داچوون دوابهت یان و میرانی میتانیوورتیی ھ پادشایه  کشان، بۆ نموونه

ی  ره ڕی پــه وپـه می له رده و سـه ئــه  کـه وڕووی میسـر ره بــه  وتنـه ، که م کارانـه ئـه
  .ستین له و فه ی سووریا ناوچه  دابوو له  تی خۆی سه ده

تی  شـانی ڕۆژھــه  ، بــه نـاوی ھینــدوئرانی ناسـراوه  بــه  تی کـه لقـی ڕۆژھــه
ــاره  کیان کــه یه ســته دا خرمژنــی کــرد. دهر زه ریــای خــه ده ــهۆبــ ز ده  وادی یان  رب
ــه ڕکه ســانی شــه که ــووین، ل ــه  وه ه»فقاز قــه«  ر ب و پچــی   وه تا گــه ڕین و ھــه تپ

ھـۆزکی   ڵ ھووریـانی خـۆجیی، کـه گـه وان له بوون. ئه گیر نه ڕووباری فورات
پیکھنـا و بــۆ  تیی میتانییــان وبوون و پادشـایه هکـبــوون، ت ییئاسـیانی  سـه ڕه
وری  کوو ده ستان، به وه نه  وه رییهباکوو دووچۆمانی  ر به تیان ھه سه ی ده ره په

ر  سه باکووریشیان وه ی زاگرۆسی ره نی و دۆڵ و ده ته شیانیتی ئاشوور حکوومه
ی  توانییـان بناغـه  یه م شـوه نی ھـۆزی گـووتی بـوو. بـه وتـه مه  خۆیان گـا کـه

م  تی ئـه سـه ی ده وه وشـانه مـانی دره ن. پشنگدارترین زه و بکه تیان پته سه ده

                                                             
  کان خوتییه –١
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  بـوو بـه . میسـر)پ.زی(١٤٥٠ری سـای  وروبـه بـۆ ده  وه هڕت گه ده  تییه پادشایه
؛ پادشایانی میتانی  کان، کچیان دان به ونه تترین فیرعه سه ده  یمانی و به ھاوپه

  تی وا بـه دانی میـری، حکوومـه وخۆی خانـهی ن ڕقه به را و ڕق و ھه  کشهم  به
گری  ره حاند ھز و بشتی په  یتوانی له ئیتر نه  دا خست که کزی و الوازی ر سه

ی  ده بانی سـه بنـه  لـهسـتیی بپـارزێ.  ربه دا خـۆی بگـرێ و سه ھیتیتی  حکوومه
ی ڕۆژگـار پـاک  ڕه الپـه  کجاری لـه یـه  بـه کان دا، میتانییـه زایـین می پش ھه چارده
  شـت، کـهجھ میـرات به  پـاش خۆیـان بـه  کیان لـهت م شارستانییه ، به وه بوونه
  دابکـوت و بـه  دا ڕیشـه کان رییهری سـۆم ھونـه نـو  له ویان توانی ری پته ھونه
  ادیارهندتر بوو. و مه وه ده »یی ئژه«و  ڵ جوانکاریی میسری گه بوون له  ڵ تکه
ــه ــه  ک ــه انی تۆمــاری تهرپچ وه دوای تک ــه نی پادشــایه م ــانی، ھووریی  کان تیی میت

نــدی و کولتــووری ھینــدوئورووپایی  ونی ژیارمه ی ھــه توانییــان کاکــ و شــیله
کـوو یادگـار  نکی دین و ناوی خودایانی خۆیـان وه ند الیه نیا چه ربگرن و ته وه

و  کان پادشـای ھیتییـهنـوان   لـه  وتنکی کـه کـهپی ڕ بـه  یه وهم شـ پاراست. بـه
)، (مھـرکـوو میترا کی وه نـد خودایـه ، نـاوی چه ا نووسـراوهد کی میتـانی پادشایه

ڕی  نـو بـاوه  وه هنڕ گه موویان ده ھه  گۆڕ، که  ھاتوونه و نازانیا روونا، ئیندراڤا
ھیند جگای   له  ویانهدا توانی و کاته له  م خودایانه ئه .کانی ھیندوئورووپایی میتانییه

.  ڕزیان لـ گیـراوه  وه کانه کان و کاسییه ن ھیتییه الیه  ن و له خۆیان خۆش بکه
  سپ له خوکردن و ڕاھنانی ئه به  ت به باره قکیان سه ند ده کان چه ھیندوئرانییه

پی  یـان بـۆ ئاسـیای خۆرنشـین. بـهتنابچ خۆیـان ھ وـده  کـه  جماوه پاش بـه
خودایی  دینکی جووت  ڕیان به ھیندوئورووپایی باوه  وادیاره  وارکی دیکه ئاسه
کانی  خـودای تـوخم و ماکـه  بتـه ده  زن کـه خـودای مـه  له  کیان بریتییه . یه بووه
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 کی خوایه خاتوونهیان  وی دیکه با و باران و ئه شه ی چیاکان، ڕه ، لووتکهیسروشت
  . مینه زه ]مبولی سه[  لی وایه و ھه  خۆره ]مبولی سه[  جاری وایه  که   یه وره گه

و   وه وشـــانی پـــچ و گـــه شانه  ، بـــه رانه ڕکه شـــه  ســـواره نگه م شه لقکـــی ئـــه
کی  یــه ناوچه  یشــتنه تــاودا و گهســپیان  دا ئه نــدی ناوه کی زاگرۆســی لــه کاوکه له که
ن  سـه سـپی ڕه خوکردنی ئه بـۆ بـه  کی کـه یـه ی کاروانـان، ناوچهی شـاڕ هو ره به
م  یان داکوتا، به بنه  یه م ناوچه کی چاالک له یه مینه کوو که وان وه ئه .ناوبانگه به

ن  سـه ڕه  بـه  کـه ری ھۆزی کاسـی ماوه ست جه ده  کی به رایهر خ ھه  که  وادیاره
م  تی ئه سه ی ھز و ده وه نینه گشتی ته  چوون. به  وه و توانه ره بوون، به ییئاسیا
تی  مــه کــوو ڕووداوی ھه ک وه یــه تا ڕاده ی ھینــدوئورووپایی ھــه بچووکــه  لقــه

م  ب له دا. ده زایین می پش شته ی ھه ده سه  چ له ده کان یه کایی و سه کان کیمیرییه
  کی تازه یه مه یدابوونی تۆره په  ت به باره وتی مژوودا سه ی ڕه رایهخ  وه پداچوونه

ڕووی   هـلـ  ر جارـک کـه رچاو بـی: ھـه به مان له م خاه ئاسیای خۆرنشین، ئه  له
زیی  گـه نی دوو تاقمی ڕهوبوون و لکدرا وڕا، تکه کی کۆن و پتهیو شان  گه به

ت  نانـه ، ته وه بتـه دهو ھینـدوئورووپایی، ڕوون  ئاسـیاییکـوو  زۆر جیاوازی وه
قامگیربوونی  ھۆی سه  م و زۆر بۆته نگیش بووب، که السه  که وبوونه ر تکه گه ئه
ـــه ڕه ـــه گ ـــان دوڕڕه زی تک ـــ  و ی ـــواری سیاســـی، سپ  هـل ــــب ــــی، ئـای ووری و ـاب

  ر بۆیه . ھه رسوڕمانه مژوودا جی سه  رله چاخی به  له  وته م ڕه ئه دا و کولتووری
ند میرنشینی بچووکی  چه  نیا بریتی بوون له دا ته پش  له  ی که تانه و حکوومه ئه
رسـتگا و  ست یان په ربه ک شاری سه ر کۆمه سه  تیان به سه وبو و ده  شرپ

ت  نانـه ھز و ته دراسـیۆنکی بـهنـد کۆنف چه  ڕۆیشت، بوونه دا ده غزکی دینی جه
او ت و  تین  بهزرنن و  وبرد دامه ست ده تیی چاالک و به ک پادشایه توانییان کۆمه

ــه ــاژ ره ب ـــون ن و بکهووپش ب ـــڕی  هـ ـــزی پشـ ــــی حک وه هـ ــانی  ھزداره  هت هـووم ک
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و  و میرانی میتانی کان نووسی ھیتییه وباڵ و چاره بوو حایخیان. ئاوا ر ھاوچه
یان  وته م ڕه هـــر ئ هـش ھـانیـک هـی»کاسی«  وه هــبت ان ڕوون دهـۆمــر بـــوو دواتـک وه
  . واوهپ

کانگیری  ری لقی ڕک و یه پکھنه  ی که ورانه گه  و ھۆزه  و تیره نجام ئه ره سه
ت  و خۆرھه ره به  ره به ره ھیندوئورووپایی بوون، بهرانی  تی کۆچه بای خۆرھه

ڕین.  ) تپـهریـا (ئامووده یحوون (ماورالنھر) و جـه رڕووبار وبه ئه  داخزین و له
  )، بـــهلخ ریا (بـــه شـــتی باکتــه ده  م و کــورت لـــه کی کـــه یـــه وه پاشــان دوای مانه

ــه ده ــدوکوش ربازگ ــه کشــان و که دا ھه کانی ھین ــه ر ڕه ســه  وتن ــه ی له وگ ی  مژین
دا شـۆڕ »کـابول«و ڕووبـاری  »شر پنج«وبانی  ڕێ  و به رانی ھیندی ھرشبه

نـد  چهریادا  باکتـه  نیان بهیڕ تپهی ھرووژمی  نگه جه  له  نگه ت ڕه به . ھه وه بوونه
دا  مانه و زه وان له م داخوا ئه و خۆرنشین ڕاداب، به ره کیان به یه مه و تۆره  تیره

دا بگـرن؟ »سـار حه«ی  ر ناوچـه سـه  سـت بـه بتـوانن ده  بوون کـه  وه شیاوی ئه
ــه باره ســه ــاخی نیشــته  ت ب ــین قۆن ــه ج دوای ـــۆچــدا، ب شــته م ده بوون ل کان  وونهـ

ی  هـــۆژانــوک نده و که هــپی ئ به  ، چونکه وه ته باوه ران نه ی توژه جیاوازن و قه
مانی  ر زه گه . ئه رھناوه ی ده گ و ڕیشه گوڕ، ڕه تکی به مه ھه  لی کراون، وادیاره

 ب ، دهزایین می پش ی دووھه زاره کانی ھه ڕاسته نوه  ت ب به باره سه  که الماره په
پشــتر   ی ھینــدوئورووپایی کــه وه و بزووتنــه پــاڵ ئــه  بدرتــه  کشــانه م خاشه ئــه

کانی  ده سـه  وته که ده  که الماره ر بتوو پمان واب په گه م ئه ن؛ بهدباسمان کر
 ی پۆلی تــازه ر شــه ســه  گومانمــان بچتــه بــ م، ده ی دووھــه زاره بانی ھــه بنــه
  . وه نو خاکی بانووی ئرانه  ن ھنایهنیاکا ئرانییه  یی کهھیندوئورووپا ری ماوه جه
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  عیالم

تیی  ی پادشایه تکی تازه حکوومه عیالم  دا، له زایین می پش دووھه ی زاره ھه  له
ل و  باوکی گـه خودا،«ن:  خۆیان ده  پادشاکانیان به  زرێ که مه یی داده وه ته نه

زمانی   کانی ئابووری به نامه گه دا به مه رده م سه له ».ان و شووشـزن پادشای ئه
ن بـۆ  ی خـۆجیی، نیشـانه ک وشـه بوونی کۆمـه م ھـه نووسراون، بـه دی که ئه
ر  دا ھه بواری دینیش  له  وته م ڕه یی و ئه وه ته نهتی خۆمای و  ی شارستانییه شه گه

ی شـووی »ئینشووشیناک«و »شاال« خوای خاتوونهدا تووشی  لره  ئمه ؛ وایه
ــه ده ــین ک ــه گــه ره به  ب ــۆوه  یان ل ــابلی بیب ــانی ب ــه خودای ــهتای  ره ســه  . ل ی  زاره ھ

  لهکک  دا و گرتیان و یه  الماری بابلیان په کان ، عیالمییه وه زایینه می پش دووھه
ک دواتـر  یه زراند. ماوه ی دامه کی تازه تییه ی پادشایه وێ زنجیره کانیان له زنه مه

ستیان  ھا ده روه ڕووخاند و ھهیان »ئیسین«تی پادشایانی  کان حکوومه عیالمییه
ج  رزه اتـــک پادشـــای بـــهگـــرت. ک دا ئـــوورووک و بـــابلیش ر شـــاری ســـه  بـــه
ر  کۆسپی سه  ، بوو به وه تیی بابل پای دایه پادشایه ختی ر ته سه له ١»حامووڕابی«

  شانکی بھوودهۆوڵ و تک کان پاش ھه تی عیالم. عیالمییه سه ی ده ره ڕگای په
ی  وپک شکان و ناوی عیالم بۆ ماوه ، تکالرسا  دا له پناو پاراستنی خۆیان  له

یی  وه ته کی نه پادشایه  یه م ماوه م پاش ئه ؛ به وه کان سایه سانامه  ک له یه ده سه
ھز  تکی بـــــه نوێ حکوومـــــه رله ســـــه ،٢»نـــــاخوونت –کـــــووتیر«نـــــاوی   بـــــه
می  رده سه  ر به کانی سه نامه گه ئارا. به  وه ناویان دته و عیالمی  وه زرنته مه داده
وێ  که رده دی نووسراون و ئاوا ده که زمانی ئه  به ناخوونت– تی کووتیر  سه ده
  دهـــن هــروودا چـــی ڕاب ده هـی سـ اوهـــم  هـلـ جیھـانی سـامیبشت و بستی   که

                                                             
  مووڕابی حه –١
  ناھوونت –کووتیر –٢
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ـــھ به ـــز بـ ــان ســای دیکــه . دوای ده ووهـ ـــت  ئیــدی ئمــه  ی ــووشی نـ اوی عــیالم ـــ
ـــــن ـــه  وه هـابین ــــبت ڕوپۆ ده پـــه  و ل می  رده ســـه  یه م شـــوه ی دێ. بـــه هـو بنـــ  وه هـ

  کانی کاسییان دادێ.  رچاوه به  وتنه رکه سه

  کان کاسییه

تی  تاکانی حکوومه ره سه  له  ی کۆن، وادیاره نیشانهو   نامه گه پی ھندک به به
کانی  الماره رچی پـــه رپـــه نی بابــل توانیبوویـــان به ، قۆشـــهدا کــوڕی حـــامووڕابی

ر  به  وته نیوک، بابل که و  ده ی سه بۆ ماوه  و الوه وی به له.  وه نه بده کان کاسییه
  شتان و بـه ده  کرده ی ڕوویان ده و چیانشینانه ی ئه رم و پدزکانه کی نهلپۆ شه

می  ھــه ژده ی ھه ده کانی ســه ڕاســته نوه  لــهکان  ڕان. کاســییه گــه شــون کــاردا ده
کـدار  بـری ھـزی چه زه  دا کـرد و بـه بابـل  ملـی خۆیـان بـه زۆره  دا، به زایین پش

درژتـرین و خـۆڕاگرترین   بـه  کـهوان  یان ڕووخانـد. زابـوونی ئـه که ته حکوومه
تا  کشـا و ھـه  ی سای دریژه٥٧٦، دووچۆمان  ندرێ له کی داده ره تی ده سه ده

وزۆر  م کان، که کیی کاسییه ره ی پ.ز. بی کرد. زد و نیشتمانی سه١١٧١سای 
  م به ؛ به ناسراوه لوڕستان  مۆ به ئه  ی که کوانه  زنجیرهو  ی ئه رگه جه  بته ده

بــای بــاکوور و   تیان لــه ســه وی ده مه ــه ران، قه تــوژه  بــوای تاقمــک لــه
  دابوو. له ڕی ھه په ش» تانه گمه ھه«ی تا ناوچه و ھه  خۆی کشابۆوه  وه ته ڕۆژھه

کانی  نه سه ڕه  وه ته ی ھۆز و نه ، زۆربه وه زایینه می پش ی دووھه زاره تای ھه ره سه
  ی کـه یانـه و ھیندوئورووپایی نگی ئـه رھـه ژـر بانـدۆری فه  وتبوونـه ، کهییئاسیا
  م تاقمــه ربازییان پکھنــابوو. ئــه پــوختی ســه م و جاخکی کــه وه زنــه ی مه بناغــه

ی  م ھنده پنن؛ به داسهتدار و خۆیان  سه ده نو ڕیزی چینی  نه توانیبوویان بگه
باسی   ی بابلی که رچاوانه ق و سه و ده . ئه بیر چۆوه  زمانی خۆیان له  چوو که پنه

ی  انهند ڕمه اوهــــی بــــوتک ی ڕهــــوونــب هــھر  هـــس هــن، قامــک ل هـــک کان ده کاسـییه
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ــن  تی داده خودایــه جــووت ــهن ــان کۆمــه نــو  ل ــه چه دا و ی خوداکانی ــد خودای کی  ن
دا  یه ه م کۆمه ئه نو  لهنونن.  پاڵ خودایانی بابلی خۆیان ده  له ئاسیایینی  سه ڕه

 ناشـــ: شووری هــن لــکیان بریتی یه ارهــھیندوئورووپاییش دیارن و ژمخودایانی 
ی »ارووتــــم«اــــاش یـــــارووتــم ؛انــــک دووهــی ھین»سـووریا«انــم هــان ھــی

  لـه  چ کـه . وـدهکان ی یۆنانییـه»بۆرئـاس«  بتـه ده  کـه »بووریـاش«و ھیندی
  نگه تی بووب و ڕه کی خودایه یه و نیشانه  هدسپ دیار ئه  وه کانه کاسییهی  ڕوانگه

تی  حکوومـه  لـهک چۆن  ؛ وه یه و ناوچه ئه  تدار چووبته سه ستی چینی ده ده  به
، »کاشوو«ی  نجام درابوو. خودای خۆماییانه ر ئاوا ئه ھه  م کاره ئه دا میتانیش

دابکـی بـاوی نـو   م کـاره ئـه  ، چونکـه ی پـ نـاودر کـراوه و ھۆزه گومان ئه ب
  بوو.  ئاسیاییکانی  ھۆزه

کانی  قـه ، ده کانیان تـدا ھـاتووه ناوی کاسییه  ی که رچاوانه و سه کۆنترینی ئه
می  رده ســـه  ر بـــه زایـــین و ســـه می پش وچواره ی بیســـت ده ســـه  ت بـــه ارهب ســـه

می  ی سھه زاره ی ھه ماوه  وان له ئه  چ که ن. واوده»ئینشووشیناک پووزوور«
ــین پش ــه زای ــه  دا ب ــد ن ــوون  کان گیرابن. ئاشــوورییه ھن ــان گوت و  »کاســی«پی

  وته که نیان پتر ده وته  مه ناوی ھناون و ده کۆسایوویی  به ]سترابۆ[ سترابۆن
س  ھندک که رووی تاران. و الی سه ر زه و دۆی خه  ره ت و ده شانی ڕۆژھه

  وانــه ئهنـاوی   ) لـهر زه خـهن ( ریــای کاسـپیه و ده زون نـاوی قـه  کـه  الیـان وایـه
  که  که یی، ناوی کانزایه واتای قه  به  »کاسیتیرۆس«ی یۆنانیی . وشه رگیراوه وه
 کـان می ماده رده سـه  رله به  تانه گمه ھه. ناوی »دێ  وه کانه کاسییهژیانی  ج«  له
رمی  بـه واتـای شـار و ھـه »کاسـی –کار«دا  له ئاشووری  که  بووه »ئاکاسیا«

 »پـی –کـاس«یـان  »سـی –کاسـی «ی  زاراوه  نگـه دا ڕه ڕاسـتی  . لـه کانه کاسییه
 دا ی ھۆزانی زاگرۆس ه نو کۆمه  زی ب و له گه ربوتری ڕه کی به نی واتایه خاوه
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.  وه بگرته ییئاسیاری  ماوه ای جهکو ت  وه گیرسته نه  وه ھۆزکهناوی   نیا به ته
میراتکی   کوو کۆنه ، وه ک دواتر سترابۆن باسی کردووه روه ھه کان کاسییهناوی 

،  وه میژ بوو بابوونه ری خۆجیی له ماوه رچی جه گه و ئه  دانیشتووانی پشوویه
  پندرا. دا سه رانی تازه المارده ر په سه  به  م ناوه م ئه به

کی قـــووڵ و  یه شـــوه  بـــه کان وتنی کاســـییه رکه المار و ســـه ریـــی پـــه وه بیره
انه بکـه  رییـه وه م یاد و بیره دا پنجی داکوتا. ئه کان ناخی بابلییه  له  وه بوی  ت

تـوان  کان و ده نگی بگانـه روزهـــب  زهـتی پ سه پانی ده داسه  له  ترس و تۆقینه
مانی ج م دیســـانیش بـــه بـــ؛ بـــه یـــان درژماوهی  وه ی مانـــه وه ره اســـاودهپ

کان، جگای  می کاسییه رده سه  ر به م و کورتی نووسراوی سه پوورکی که له که
یان تووشی  که مه رده ب سه ده  گۆڕ که  ته ی ھناوه یه م گریمانه و ئه  رسوڕمانه سه

ھاتنی   دی ھۆکاری به  کان بوونه کاسییه  ن بووب. وادیاره ستانکی درژخایه داوه
؛  کشاوه دا ر بابل و عیالم سه  ی بای به یه درژماوه  مانه تیس نگی و قه م بده ئه
  وێ کــه کــه رده ک زانیــاری بۆمــان ده پی کۆمــه و بــه  وه کی دیکــه الیــه  م لــه بــه

می  رده سـه ڵ میسـری گـه له  بووه نوبیان ھه ند و نوانکی ب یوه کان په کاسییه
توانی سنووری   ر، چونکه به  وه ھزکی دته دا ئاشوور م ڕۆژگاره . له»مارنا ئه«

  ١دیاری بکا. حۆلوان  ک لهنامی ستنی په به  وپک و به کی ڕک یه شوه  خۆی به
ی  وه ر بزووتنه سه  وه ڕته تیان ناگه سه و داڕووخانی ده کان ی کاسییه وه بانه

ڕی  وپه به  میان، که رده تی ھاوسه م حکوومه که کوو یه وه کوو عیالم بهکان؛  بابلییه
بـــری  رھات و زه بـــه ، ھـــزی وه وه ژـــر چۆکـــه  بـــابلی خســـتبوویه  وه ته ســـه ده
می  ی ســھه زاره ری ھــه وروبــه ده  لــه  یه وهم شــ شــاند. بــه ی وه وه ره کالکــه یه

                                                             
د  ده شکرکشـانی ئـه دوای له«:  ی لـ زیـاد کـراوه یه م ڕسته دا ئه یرگانی ئینگلیس قی وه ده  له –١

  .م.»م که یهنیراری 
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نــد  خت. چه نی تــاج و تــه خـاوه  عــیالم بوونــه  لـه  دانکی تــازه دا، خانــه زایـین پش
 »ناخوونت –کووتیر« ،»ناخوونت –وترووک وش«کوو رزی وه به زنکی پایه مه
ھنـا.   دی می زینـی عیالمیـان بـه رده ، سـه»ئینشووشـیناک –شیلھاک «ڵ  گه له

ان ــــی »ھووبــان –ئوونتــاش «نــاوی   پادشــایانی پشــووتریان بــه  کک لــه یــه
  یـه بووژاوه  ته سـه م ده ری ئـه دانـه ترین بناغه وره گـه  بـه  که »گال –ئوونتاش «

و جـــوان و   ک شـــاری تـــازه ســـازکردنی کۆمـــه  ی بـــه کـــه نـــدرێ، وته داده
نگاندن و  ســـه ر بــۆ ھه گــه کان، خــۆش کــرد. ئه کۆنــه  ی شــاره وه کردنــه ن نۆژه

 ژنیی شا»ئاسوو –ناپیر «ی ره یکه نیا په ستاکاران ته سکاری وه ی ده وه پداچوونه
ــان –ئوونتــاش « ــ هبخ »ھووب ــه  هین ــه  کــهوێ  کــه رده )، بۆمــان ده١٨(و  رباس ب   ل

ڕی  وپـه ئه  یشتبوویه ری گه ری کانزاگه تی ھونه تایبه ر، به ودا، ھونه می ئه رده سه
  به  ، تازهمانی کاسی و نه ره تی به خۆی و حکوومه  ی خۆی. بابل به وه وشانه دره
ک  یه شـه ڕه ھهکـوو  وه کوو ئاشـوور ژمـار، بـه  ھاته ده ترسیدار نه رکی مه به ڕکه

دا  م کژ و کاته بابل درژ کردبوو. لهالی بۆ تیی  دۆستایهستی  ده  نواند که خۆی ده
نـاوی   ی بـه پساوه هـــوتنی ن رکه هــن ســمی هــک هــگیرس و عیالم ی ده ڕک ھه شه

  کا. خۆی تۆمار ده
دا  م هــــک هــــی ی»نـاخوونت –شــووترووک «ی ـــت هــوومــی حکــــم رده هــس  هـــل

ــه ده ی پ.ز). عــیالم١١٧١ –١٢٠٧( ــه ڕپه په  گات ــز و ده ڕۆچک ــه ســه ی ھ م  تی. ئ
دا سـاز  وی مه لـه کانی قه گرینگـه  شارهواوی  ته  رستگای له ک په کۆمه  پادشایه

ــــرد. شــــووترووک  ــــاخوونت –ک ــــه ی ئاشــــووری کهپشــــاوب ن ــــه  وه دای   و ب
تی دوایـین  سـه ده  ی بـه ی خۆی ھزی گاڵ دا و بابلی گرت و بنهیت رکردایه سه

جـی دانـا و   ی کـوڕی خـۆی لـه»نـاخوونت – کـووتیر«ھنا و  پادشای کاسی
  گوزته ییی بابل ڕاده وه ته ی خودای نه]ردووک مه[ردووخ  ی مه ره یکه ویش په ئه
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  وته که ب و ده ڕزگار ده تی چیانشینانی ئران سه ده رژ  . وتی بابل لهشووش
دا »ئینشووشـیناک –شـیلھاک «مـانی شـا  زه  کی. لـه شته ر نیری ئرانییانی ده به
دا.  ده ڕ ھه ستان په ده تا دووره کانی عیالم ھه وتنه رکه ی پ.ز)، سه١١٥١ –١١٦٥(

ڕۆیشتن و   ی دیاله ا ناوچهت ست بوون و ھه بای باکوور باده  نچییانی له قۆشه
  یان بـه کشه سپیان تاودا و پاشه ئه  ووه له .»رکووک که«ری  وروبه ده  یشتنه گه

و   ره ری ده رتاسـه سه  یه م شوه مارۆدا. به کرد و بابلیان گه کانی ئاشوور ھزه
 چیای زاگرۆسیان  و زنجیره نداوی فارس کانی که ی لواره و زۆربه  دۆی دیجله

ڵ  گه له  کانی ڕۆژاوای ئران، که نده به و مه  ری ناوچه به رله ستی. سه رده به  وته که
ــــدبوو، لســـتان ی ئه ره پـــه گیرانـــی بـــای خۆرنشـــین و باشـــووری زاگـــرۆس م  هـ

مین  که ی یه تیی عیالم، بناغه رۆکایه سه  کانگیر و به ک و یه یه  دا بوونه مه رده هـس
  زراند. تییان دامه پادشایه

 عــیالم  یی لــه وه تــه ســت و ســۆزکی نه دا، ھه وتنانه رکه م ســه ی ئــه نگــه جه  لــه
ی  هـــــزۆرب  هـــدێ کــــ. وای ل وه داته دهگ ــن زێ و ڕه و تینی تده  وه هــبووژت ده

ــه ــه ته هتزۆری   ره ھ   ــه نووســه رده و به ــان و خــه  کان ب ــه زم ــی ب  رایی تی عیالمی
ــه ره ی به وه دژکــردهنووســرن و  ده ــه وه نگاربوون ــر پــه  ی کولتــووری بگان   ره پت
ی  ماه یی و پادشا و بنه وه ته کی نه ی خودایه پله  گاته ده ستن؛ ئینشووشیناک ده

بواری   ک له رییه گه ندرن. تازه خودا داده  دا به ی ژیانی خۆیان ماوه  تی له پادشایه
ــاروانی ھونــه ــده ر ھه دا ســه ری و نژی  ــه ده دا و شــووش ــه  بت ــه ی ــده ناوه  کک ل   ن

موو  ، ھه دا باوه کان کۆنه  وه ته مژووی نه  ک چۆن له م وه ری؛ به کانی ھونه وره گه
نووســی  . چاره یه وه شـونه  زینی خـرای بــه چوونک، دابــه وتن و پھـه رکه سـه

بوونی  ش وتۆ بوو. دابـه دا ئه زایین می پش ی دووھه زاره بانی ھه بنه  عیالمیش له
تیی  رۆکایه ســه  انکی نــوێ بــهد و گــوورانی خانــه  شــه ڵ گه گــه له  عــیالم ھاوکاتــه
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پاش   م پادشایه بابل. ئه  له ]بووکۆدۆنۆسۆر سر یان نه بوختوننه[ر  سسه بوختوننه
زانـدی و  نجام به ره ، سهدا نی عیالماالمارد ی په نگه جه  ند جارک تکشکان له چه
  وه ایهگ  شانازی و شکۆوه  بهی »ردووک مه«ی  ره یکه ی گرت و په»شووش«

ی مــژوو  ڕه ر الپـه سه هـــالم لـــعی  هـــبـۆ جــارکی دیک بابـل.  شـونی جـارانی لـه
زراوی  دامه  تی تازه د سای پچوو. دوو حکوومه یان سسه م جاره و ئه  وه سایه

  وتنـه که دا انشـتی دووچۆمـ ر ده سـه  ستی زابـوون بـه به مه  ، بهبابل و ئاشوور
ی تـدا  وه و بزووتنه  شه گه ن. بانووی ئران ایهــژخــکی در یه و مالنه  ڕقه به ڕق
م  وت. ئه که دا نه واری و تداچوون ر چۆله سه  م به ، به ڕیزی دواوه  وته ما و که نه
ک  ڕوانی کۆمه خۆی بی و چاوه  له ستی ک ھه یه ده ند سه ناچاری چه به  رمه ھه

  تی ڕوخساری دنیای کۆنیان گۆڕی. واوه ته  به  که  وه ڕووداو مایه
ر  سـه  ی بـه نجـه دا په م ی سھه زاره ی ھه ماوه  له  ی که و بۆشایی و دابانه ئه

م  ی کشــا و ژیــان لــه دا درــژه میش ی دووھــه زاره ھــه  دا گرتبــوو، لــه»ســلکه«
می  ی دووھـه زاره بانی ھـه نیزیـک بنـه  نیا لـه ته ی بانووی ئران رگه جهی  شونه

ی »سـار حه«نووسـی  پشـتر باسـی چاره  . ئمـه وه سـتی پکـرده دا ده زایین پش
دا  م ی دووھه زاره می ھه ی دووھه ی نیوه ماوه  له  تمان کرد که باکووری ڕۆژھه

نرخ  کی بـه یه رچاوه سـه  خۆرنشـین، بـه قـۆی  لـه »گیـان«م ما؛ به واری نه ئاسه
ڕوودا   می به رده و سه کانی ئه ڕووداوه  ت به باره کمان سه روویه ندرێ و ده داده
ی کولتـووری  ب درژه ده  که وادیاره »گیان«می گردی  سھه . چینی وه کاته ده

یری  ی نـوی سـه ک سـواینه )، کۆمـه٢٥ (ق خشـینی خۆمـای بـ ی نه سواینه
چکه سییانه پدا دۆزراوه ی ناخۆمامه  . به وه ته ی توای ئنـاکرێ لـه  مانه ئه  ب  
بـۆ   فرانـه ده  شـنه م چه ھاتبن. چوونی ئه  وه ه»چین«کوو  رمکی دووری وه ھه

ڵ چوونی مرخاسانی ھیندوئورووپایی بۆ  گه له  ، ھاوکاتهکان ی کاسییه و النه  خانه
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 میرانـی میتـانیی  مـه پشتر باسـمان کـردن. تۆره  ی که وانه ته و ھۆز و نه نو ئه
  ناوچــهو  ر بــای ئــه ســه و له ســت یان به نیزیکــی خۆیــان ڕچکــهڵ خزمــانی  گــه له
چوو بۆ  ده  وه زاگرۆسه  له و  وانه ی که مه تگوت که ده  یان داکوتا که بنه  وه ڕژه به

ی  وه بــ بــۆ دۆزینــه ڕی. ده پــه تده بــاکووری ســووریادا  بچــووک و بــه یئاســیا
یان ئاسیای  سووریا  ، بای خۆرنشین له تانه یر و تایبه سه  فره م ده ی ئه رچاوه سه

  فرانه ده  شنه م چه ئه  م ناوچانه له  رنج و پشکنین؛ چونکه ر سه به  ونه بچووک بکه
باو   پچکه فری س ده سکی زاگرۆ یه ند ناوچه چه  له  چ که . واوده وه دیتراونه

.  سـتووهن خۆی پارا مانکی دریژخایه و زه  ی داکوتاوه قووی ڕیشه  و به  بووه
لی  وپــه ل ک که دا، وــای کۆمــه»لوڕســتان«کــانی  گۆڕه  ی ڕاســتی بــ لــه وه ئـه

ی  زایـین، سـواینه می پش که ی یه زاره ھه  تن به رهبا سه  ق)، که فره یی (مه مزقه
  . وه ئاوا دۆزراونه

  

  
  م سھه نییچ  ر به ، سه پچکه فری س گیان: ده –٢٥ق

  
کان خــۆی  ھـاتنی ئرانییــه  رلــه ی به دا، سـواینه»گیــان«می  دووھـه چینــی  لـه

خشـاندنی  ر نه کـرێ بـۆ سـه دی ده ی تـدا بـه وه ڕانه شنک گه م چه نون، به ده
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  لـه  م شـوازه ئـه  کـوو دیـاره ران. وه وه نی بوونه دیمه  ران به وڕگه سکاری ھه ده
و   یه شوازکی تازه  یه وه م ڕازاندنه . ئه وه دا کور بۆته می می چینی سھه رده سه
ریب  ت و کـووزی ھاوتـه ک ھ و خه داباو، وای کۆمه ودای دیار و لک مه

می  ی دووھـه زاره کانی ھـه ڕاسـته نوه  و له  ستیان تکگرتووه ، ده یان چوارخانه
ت  نانــه و ته  ســتاندووه وی ئه کان بــره ســته ده دووره  تا ناوچــه دا ھــه زایــین پش

  ).٢٦یش (ق »ستین له فه«ته یوه گه
ی  رانهــف م ده هـشانی ئ به شان

دی  به  شنکی دیکه خۆمای، چه
ـــــــه رم و  گکـــــــی نـــــــه  دێ ک

  شلدرێ و به داری بۆ ده برووقه
ــــه ــــا و نیشــــانه کۆم ی  ک ھم

م  خشـندرێ. لـه نه سی ده نده ھه
شــی تــۆخ و  نگــی ڕه دا ڕه کــاره

گر  پریواوی خۆنه ھه  جاری وایه
  م جـــۆره نـــون. ئـــه خـــۆی ده

ــــه ــــه  وڕه ھ ــــه ئ ــــای «  مۆ ب ک
و بــۆ الی   ناســراوه »ورخــابو

نـــــدی  به تا مه خۆرنشـــــین ھـــــه
ی  ره پـــه ] رانـــه دیته ریـــای ســـپی یـــان مه ڕاســـت، ده ریـــای نوه ده[ ریـــای ڕۆم ده
می  رده ســــه  بــــه  ته باره ســــه »گیــــان« گــــردیی  م چینــــه ئــــه.  ســــتاندووه ئه

م دوو  ئـه  ؛ واتـهکان ستی کاسییه ده  کان و گیرانی بابل به ه»ھیکسۆس«ھرشی

 مدووھه چینی ر بهفرکی سواین، سهگیان: ده –٢٦ق



 ٩١مژوو   رله به /١ شی به
 

 
 

توانییان   کتری گرت و جارکی دیکه وپۆیان یه ڵ ڕایه  ی که ڕینه و ڕاپه  وه بزووتنه
  .و زاگرۆس  رانه دیته ریای مه پردی نوان ده  ببنه

 ژــر کــارتکرانکی  وتۆتــه که »گیــان«می کــه یه کانی چینــی ســه ره کــاول و ھه
رجی  ومــه ل رچاو گرتنــی ھه بــه ب وه کــی. بــه ره ۆز و شــواوی دهکجار ئــا یــه

ت و خۆرنشینی  کانی دانیشتووی خۆرھه دراوسیه  وه ته بارودۆخی سیاسیی نه
ـــرۆس ـــانی  وگۆڕه ئاڵ  مه ، ئاســـتهزاگ ک

  وتـه بکه  مه رده و سـه ریی ئـه وڕگـه ھه
کوو  . وه وه توژینهو   وه ر تاقیکرانه به

م  کانی ئه ترین سواینه مژینه له  دیاره
ــاره ر شــک و شــوازی  ســه ، له ڕۆژگ

ی تۆزــک گـــووپن  ــه ی ژیکه ربه شــه
ـــــان ده ـــــه خۆی ـــــونن و ب ـــــه  ن نی  دیم

سیری  ک حه یه ران یان شوه وه بوونه
  ).٢٧ندراون (قخش گرچن نه
ـــــه ـــــه ده  ئم ـــــین ئ ـــــه م ده زان   فران

  کوێ و دیاره  وه گاته یان ده رچاوه سه
 »ھـووری«ری  ھونـه  یان لـه وینـه  که
سکاری  ده  فرانه م ده . ئه وه گرتۆته ھه

  پادشاکانیان له  بوون، که کان میتانییه
  یان بـــه ره ت پـــه و ڕۆژھـــه ره ، بـــهدا زایـــین ی پش و چـــارده  کانی پـــازده ده ســـه

دا »کان گووتییه«نیشتمانی  ر زاگرۆسی سه  بهستیان  وی خۆیان دا و ده مه ه قه
م  فـری لـه ده  کـه  وه دۆزراونـه »گیـان«ک گـۆڕ لـه دا کۆمـه یانه م دوایی گرت. له

 مکهچینی یه ر به، سهربهگیان: شه –٢٧ق
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کان ساکارن و ھیچ شتکیان  فره ده  که  م جاره که م بۆ یه ؛ به یان تدا بووه شوه
ــه وه ته کشــراوه ر نه ســه له ــه  . ئم ــان   مژه ل ــهلم ــه  کــه  وه ڕوون بۆت ــر و  م ده ئ ف
 کان تی کاسـییه سـه بانی ده می بنـه رده ی بابلی سـه وانه کوو ئه ، وه واھراتانه گه
  دا. زایین پشی  و دوازده  سزدهکانی  ده سه  چن، له ده

کانی بای  و ڕووداوه وت که ھهپۆلی  دا، شه مانییه زه  م بگه له  چ که واوده
تی بـانووی ئرانیـان  بـای ڕۆژھـه دا ک یه ده ند سـه ی چه ماوه  له  خۆرنشین، که

نـو   وتنـه که بـل و ئاشـووریان بابـ. با ژـر بانـدۆری خۆیـان، بنـه  خستبوویه
ندیی  یوه ی نوانیان، په کشه  نگه ڕهن و  کی درژخایه یه رک و مالنه به یدانی ک مه

تی  پۆلی کولتووری خۆرھه بیب و شه و دنیای خۆرنشینی ھه ینی زاگرۆس مابه
 فری ده »گیان«و  »سلکه«  له  که  یه وه ی گۆڕان ئه م نیشانه که . یه وه جی گرتبته

رچاو  به ی وه پشتر نموونه  ، که ست ساز کراوه کده شی یه یان ڕه »بۆر –ش  ڕه«
ی  زاره ھـه  زووتـر لـه  زانین، چونکـه ده  فرانه و ده سۆراغی ئه  به  . ئمه ھاتووه نه

 یان بنه »سار حه«  له  ورده کردن، ورده ی دروستیان ده رانه و کۆچه دا، ئه م سھه
ی  کشــه خشــین پاشه فــری نه تا ده کــارکی وای کــرد ھــه  وتــه م ڕه داکوتــابوو. ئــه

ــران  لــه  بکـرێ و قۆنــاخی تــازه پبــه  م کولتــووره بگــرێ. ئــه  ره پــه بــاکووری ئ  
ی  و گـۆزه  نیا دیزه ته »لف ئه«گۆڕستانی  کا و دا ده» سلکه«  ملی خۆی به زۆره

می  رده ی سـه وزۆر پاشـماوه م کـه »گیـان«  . لـه وتووه رکه ده وه بۆری ل –ش  ڕه
فـری  نی شـک و شـوازی ده خـاوه  وه م دیسانیش بۆته ، به سته ڕابردوو باده

کان  رباسـه به  فـره ده  وایـه پی  واب که  یه و گریمانه چ ئه خۆی. وده  ت به تایبه
  یشتوونه تی، گه ڕندراوی باکوور و باکووری ڕۆژھه رپه و ھۆزی ده  ڵ تیره هگ له

م  بـ. ئـه  کـه ته ی بابه وه ره ، پتـر شـیکه»سار حه«خاپووربوونی   نگه ئران و ڕه
غانک  کوو قه و کاتی وه تا ئه ، ھه داوه کڕوان پایان  کوو که ی وه کوانه  شریته
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ی بــانووی ئــران و دنیــای بــاکوور و بــاکووری نیمان نــوان خــه  وابــوون لــه
ر  المارده ی خـودی پـه وه رلـه به  وه لـرهی ڕاسـتی بـ  وه م ئـه دا؛ به تی خۆرھه

  کا و وادیـاره سـت پـده وژمی کولتـووری ده یدا ب، تین و تـه روسۆراغی په سه
ر  ھـه دا ڕاستی  رچاو دێ. له به دا وه» سلکه«ی »ب«گۆڕستانی   ی لهوار شونه

،  رانه باش و داھنه ت و فره کولتوورکی تایبه  پۆلکی نوێ به ک دواتر، شه یه ماوه
ــوو بــه ــۆر. ئــه –ش فــری ڕه ی ده وه جگــره  ب کــرێ کولتــووری  باســی ده ی وه ب

ــه» ســلکه«ی »ب«گۆڕســتانی  ــه  ی ــه ده  ک ــ ئم ــه بابده  ب ــه ری و له ســه  وه ین ڵ  گ
ک  یه ماوه . یه ھاوشوه »گیان«  ی له»لوڕستانشوازی «کانی  کولتووری گۆڕه

  وتۆتـه کیلۆمیترـک که ٨٠  که »خۆروین«کی گوندی  ر جووتیارانی خه وبه مه له
ی  ، ئاقه رزهولب چیای ئه  رپای باشووری زنجیره به  لهو  بای خۆرنشینی تاران

و  ر لـه ھـه  ی ئـره م شـتانه . ئـه وه دۆزرایه  م دوو کولتووره هـئگردرانی   وه پکه
،  وه دیتراونه دا» سلکه«ی »ب«و  »لف ئه«کانی  گۆڕستانه  له  ن که یه توخم و ماکه

یان  هـزۆرب – یـایـاسـی ناقۆ و ئـک هـی هـووپـشاک ند هــچ  هــل  بجگه – کان فره م ده به
  که  وه ته ئاسنی زیاتر تدا دۆزراوه »لف ئه«چاو گۆڕستانی  له  ئره بۆرن. –ش ڕه

و   رانی زۆر بـاو بـووه بـه لله ی که نگوسـتیله ک ئه . کۆمـه ر خشـه ھـه شی زۆربه
  تی نو گۆڕان ب. چ تایبه زۆر وده  کرێ که دی ده رچاویش به کی به یه لوولنه

مان بـۆ ڕوون  م قۆناخانـه باوی ئـه ی دانه زنجیره  وێ که ر بتوو بمانھه گه ئه
  هوار شونهتا  ھه  گومان پویسته ، ب وه گرنه کتر ده یه  کووه  و بزانین له  وه ببته

  ین: ش بکه ر س قۆناخی جیاوازدا دابه سه  کان به دۆزراوه
کــــانی  و ھۆزه  ایــــین، تیــــرهز می پش ھــــه ی دوازده ده ری ســــه بــــهوور ده –١

و خۆرنشـین و باشـووری  ره بۆ دن و به نکی تینیا ره ڕان، ھزکی ده ڕانگه گه
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ونارای  گۆڕسـتانی کـه  کانیان لـه واره ئاسـه  مانـه ن و ئه ده پوهخۆرنشین پایان 
  رچاو دێ. به وه دا »سلکه«ی »لف ئه«

کانی گۆڕسـتانی  هوار نهشـونوان   وته که ک ده وییه تکه »خۆروین«  له –٢
ی  وه ندران و کۆڕه که جی خۆ ھه  م له ئه  و کولتوورک که  سلکه ی»لف ئه«کۆنی

  . ھناوه  دی به
تکی  سـه ری کولتووری ده نیشانده  ی سلکه»ب«ونارای  گۆڕستانی که –٣
ربوی دوایـین  ی بـه وه ک جوونـه ھۆی کۆمه  بته ده  که  پندراوه ی داسه تازه

ی  وه ی دۆزینـه نگـه جه  لـه  . ئمـهمی بانووی ئـران ی دووھه زاره کانی ھه قۆناخه
ی خۆمـان سـوور  کـه بۆچوونه  بوو که مان ھه وه تی ئه رفه ده دا،»ب«گۆڕستانی 

مین  که یه  به  ته باره سه  باس کراوه  و کولتووره ، ئه م بۆچوونه پی ئه . به وه ینه بکه
  یشتوونه زایین، گه ی پش١٠٠٠ری سای  وروبه ده  که کانی ئرانی و ھۆزه  تیره

  بای خۆرنشینی بانووی ئران.
ی ٢٠٠٠دا ھاوکـاتی سـای  ئـران  لـه  یی) کـه ق (مزقه فره داھاتنی چاخی مه

 اد  مینه رزه م سه ی ئهیبواری ئابوور  وتۆی له وگۆڕکی ئه ئاڵ  ، وادیاره زایینه پش
ی  کلکه  ت به باره کیی سه ندی گونده ک ناوه کۆمه  که  ڕاسته  مه . ئه ھناوه دی نه به

  پای شاره  یشتنه گه رگیز نه هم ھ یان گرت، به ره دی ھاتن و په چاخی کوچک به
کانی  وره گـه  چاو شـاره لـه  م جگایانـه کانی خۆراوا. باری ئابووریی ئـه رچاوه به

جیاواز و  ت عیالم به ندرێ؛ ھه وتوو داده دواکه  به بچووک و میسر یبابل، ئاسیا
دراوسـی ئاشــتیی  ڵ دووچۆمــانی گـه وردی له زۆر بــه  چــ کـه و وـده  یـه ناوازه

ب .ران پاراستبوه گومان بارودۆخی بانووی ئوخۆ،  ندییه یوه ی په و شکانی ن
ی ڕاســتی بــ  وه نــدرێ. ئــه م داده وده کــانی ئــه دووی کاروباره  کــاری پلــهۆھ  بــه
وا و  وھـه ش تی که وکاڵ دنـا و چۆنیـه ر کـاری کشـت بـه بوونی ئاو گرـی وه م که
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یان  رانـــه کۆچه  و نیمچه  رانـــه پتـــر ژیـــانکی کۆچهتی،  رمایـــه رجی ھه ومـــه ل ھه
می  ی دووھـه زاره درژاییـی ھـه  م لـه م؛ بـه کـه ی یه پله  وتنه که پاند و ده سه داده
ــده دا، ئــران لــه زایــین پش غزی دنیــای  ی جــه وه هر ده  وتــه ناکه  چاو پشــوو ھن

کانی  نده مه وه ی کانگا ده سایه  دا، له وخوله رخ م چه می خۆی. له رده ندی سه ژیارمه
ھۆی   بته ربودا ده ئاستکی به  یدانی ئابووریی جیھانی و له مه  پ دنته  وه خۆیه

 ت بــه کانی خۆرنشـین. ھه نــده به مه  لـهکی  وپی ئـابووریی شــاره ی کــوت شـه گه
ـری کـا وو وتۆ ناکا و ئاڵ کی ئه یه شه ی ڕاستی ب ئابووری بازرگانی گه وه ئه
بوو  ده  ند که مه وه ست. بازرگانانی ده به ق ده دا چه تایی ره کانی سه ۆناخهق  ر له ھه
  نـه ی خۆیـان ناخه هـــایــرم هـڕن، س دا تپـه س کـه به س ناھی و که ته ی ب ناوچه  به
ڵ پادشایان،  گه له  یانه ی ھه وه ئه  زانن که ند ده وه رژه به و  چاک  به ترسی و وای مه

ورس ــی قــازانجکــاوا قــڕ و ئ هــگ  هــن هــی بیخــی دینــانــوای پیاوماقوون و پشه
ت.  خۆری دیـن و حکوومـه ورکـه  بوونـه دا بازرگانـان ده وته م ڕه . له وه نه بکه کۆ
یان  واه و ئاسـنه  وه خوالنه  دهک ک پیاوی کۆنه دا کۆمه  مه هرد م سه ھا له روه ھه

  نا. تاقمـک لـه کار ده  ر ملیان له کوو ئاسنگه و وه  وه ندهایانتو و ده  وه کرده کۆده
و  سکاری خۆیان له وێ، ده گوزیان بۆ ئروئه ر گوزه به زایان و پسپۆڕان له شاره
سـتیان  یانتوانیبوو ده رگیز نه پشتر ھه  که  وه کرده دا بو ده ندانه به و مه  ناوچه

  ڕابگا.  پی
  ی بــه شــه ، گه»یی مزقــه«یی و داھنــانی کــانزای  ڵ کردنــی مــز و قــه تکــه
ی خــاو  ســه ره لی کــانزایی دا و داوای دابینــی که وپــه ل ی ســازکردنی که شــوه

،  وه نـده مه وه وتی ده که خۆی و کانگا و پاشه  به دا ئران ستاند. لره برووزی ئه
ردی  یی، قورقوشم، دار و به رانی مز، قه مھنه رھه گرینگترین به  کک له کوو یه وه

ر  کانی ھـه رییه مشـته  ند. جـاران کـه النی ژیارمه ی گه ڕزه  چته ران، ده خانووبه



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ٩۶

  ی له ی تازهیر ڕۆژ مشته بهڕۆژ  لھات که دراوسیانی بای خۆرنشین بوون، وای
  بته ، ده وه ی بتوان جی بابل بگرته وه ئه بیدابوو. ھیند  بۆ په  وه ستانه ده هدوور

ڵ  گـه ران. ھاوکـات لهـــمی کانگاکـانی ئ رھـه ارانی بهـــیـترین ک وره گه  کک له یه
ک  وون و خهــب هکانیش پتر د کانی بازرگانی، کاروانه ندییه یوه ی په ره و په  شه گه

  سیاسی، بۆ ونهندیی  یوه پدانی په ره ستان. په ده دووره  چوونه پشوو ده  زیاتر له
با و  ده ی ئـران پھـهووبایی و ناوبـانگی بـان نگ ، سـهتی میتانی ڵ حکوومه گه له

کک  کا. یه دهخۆش  ری زاگرۆس وبه ت و ئه ھاویشتنی بۆ الی ڕۆژھه ل ڕگای په
  ن که وگۆڕانه م ئاڵ ڵ بای ڕۆژاوا، ئه گه ئران له یندی یوه کانی په رچاوه به  دیارده  له
دا دن و  وییه رزه م سه ریی ئه وڕگه ر ھه سه  دا به زایین می پش ی دووھه زاره ھه  له
نگ و  رھـه ڵ فه گـه ی نیزیکـی بـانووی ئـران له پساوه ندکی نه یوه ی په نیشانه  به

  ئـران بتـه  که  ھاتووه  وه ندرێ. ئستا کاتی ئه داده  رمه و ھه تی ئه شارستانییه
ب.   و پگه  نی پله دا خاوه خۆرنشین یئابووریی ئاسیا  تی له نگ و ب توانیویه ده

می  ی دووھـه زاره ی ھـه ده سـهپـنج   پتر له  ی ئران، کهیبوونی سیاس ست باده
کوو بابل،  ندی وه رمکی ژیارمه ر ھه سه  خاته ری ده و سبه  وه گرته زایین ده پش

  . وه دا لکبدرته ی بواری ئابووری وگۆڕه م ئاڵ ی ئه چوارچوه  ر له ب ھه ده
  

***  
  



 
 

  
  
  
  

  ٢شی  به
  

  کان ھاتنی ئرانییه

  کان پارسهو  کان کۆچی ماده

  
  گرینگ که رکجا ڕووداوی یه وودا، د زایین می پش که ی یه زاره تای ھه ره سه  له

ر مژووی ھۆز و  سه  بوو، مۆرکی خۆیان ھاویشته نه  وه ان پکهیک ندییه یوه ھیچ په
ی  کۆمـه  کۆچی به  کان بریتی بوون له خۆرنشین. ڕووداوه یکانی ئاسیا وه ته نه

  وته که م دوو ھه رچی ئه گه وی کارپکرانی ئاسن. ئه کان و بره یه ھیندوئورووپایی
ئاکــامی   م بــه وتی دووھــه کــه م نــاکرێ ھه بــه،  وه هکی ھاوکاتــ یــه بگه  ونــه که ده
زۆر   به  چ که ودهکان  یه ورووپاییئاتنی ھیندو. ھ وه م لکبدرته که وتی یه که ھه

ــاران ــه ھــه  نگــه ی پشــوویان بــ و ڕهھرووژمــی  دا ھاوشــوه ب ــه ر ب دا  و ناوچان
ی  زاره بانی ھـه بنـه  له تیی ھیتی رانی پادشایه دانه ک چۆن بناغه روه . ھهیبنڕ تپه

  یشتنه بی و گه یان»بۆسفۆر«و  »باکان«ری  رتاسه دا، سه زایین می پش سھه
ــره ــاواش تی ــه و ھۆزه  ئاســیای بچــووک، ئ ــراس (تراکیی ــانی دانیشــتووی ت ) و  ک

وژمی  ژـــــر تــــــه  ی پ.ز. لـــــه١٢٠٠ری ســـــای  وروبـــــه ش، ده» ریجییـــــه فه«
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  لهکان دیان  دوڕگه«ئاسیای بچووک؛   یانده خۆیان گه ١دا»کان ئیللیرییه«شاوی
 م له ».ڕی رپه م ده ده  جارک دانیشتووانی خۆیان له و به  وه ھات و ڕشانه  وه خه
 و ٢کان کان، میسییه کان، تراکییه نه رمه کان، ئه ریجییه دا فه وباته ند و ھات روبه سه

ھۆز و خکان ھهیانکوتایه تی با  ر پادشایه هــس بـا   به تیی ھیتی و تۆزیان ل
دۆست و   تیان لهس سووتاند و ده  وه ڕ و ویشکیان پکه دا ته ساته م کاره کرد و له

و  لـه  کـه  وه کانیشی گرته ستینییه له فه  هھرووژمم  پۆلی ئه پاراست. شه دوژمن نه
دانا.   و شونه ر ئه سه یان داکوتا و ناوی ھۆزی خۆیان له ی ئستایان بنه رمه ھه

ی  خۆیان و سواره  به »کان ریاوانه ده  ھۆزه«  واتهران،  المارده پهنی  ھز و قۆشه
  میان که و پۆلی گهل  سوار و پاپشتیی په بانه رچاو عاره کی به ر و کۆمه ڕکه شه

پشت   ڕین و له تپه  وه ستینه له و فه سووریا  بی، له دهریایان  شانیان ده به شان
و   ی ئازایانـه وه نگاربوونـه ره نیا به وێ تـه . لـه وه بوونـه قوت کانی میسـر روازه ده

شـی ڕزگـار بکـا.  ڕه چاره  ی لـه کـه وتهم توانی  ی سھه»ڕامسس«ی  چاالکانه
ــه  ھــۆزه ــه نجــه ھز و گه ب ــهر، کاتــک  المارده کانی پ ــه ر بهمیســ  ل ــه رپ  ، وه رچ دران

ئاسـیای بچــووک دوو   ر سـووریا و ئاسـیای بچـووک. لـه سـه  تیان بـرده مـه ھه
  ریژی) لـه (فـهریجی فهتیی  پادشـایه  بریتـی بـوون لـه  زراند که تیان دامه حکوومه

نـد  بـای خۆرنشـین چه  ت. له خۆرھه  له »مووشکی«تیی  خۆرنشین و پادشایه
         . تییه له و مه ٣، کارکمیشما ، حهب له حه  له  زران، بۆ نموونه ک دامهمیرنشین

ی  زاره سـپکی ھـه ده  کان لـه ئرانییـه  ی کـه مینه رزه و خـاک و سـه ، ئـهئران 
زار سـاڵ  ھـه  یان جیاواز له م جاره وتن، ئه ژوور که دا لی وه زایین می پش که یه

                                                             
  دا.ب. ریای ئادریاتیک ی ده درژه  باکان لهچیانشینانی   بنه کان ده ئیللیرییه –١
 یخۆرنشـــینی ئاســـیاوتووی بـــاکووری  کـــه مینی کـــۆنی ھه رزه ری دانیشـــتووی ســـه ماوه جـــه –٢

 وی.ب. له  شکه به ییی ترۆوا فسانه شاری ئه  بچووک که
  .م.»میسان رخی که«  ته دا کراوه رگانی ئینگلیسی وه  له –٣
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  م هـــــئ  ارهـــران. وادیـــژـر کارتک  هـــوت هــبـۆ ھنـا، کیـان ھرووژم  ر که وبه لره
 هــی و بــان بــوویــی پش هــوگ و دوو ڕێ و ڕه هــر ئ هــران ھ هــرکــیش داگی جار

  یشتنه نوب، گه ی چوپ و ب کۆمه  ڕین و به دا تپه»رڕووبار وبه ئه«و »فقاز قه«
  له  وه پۆلی توانه ر گوڕمی شه به  وتنه که دا نه  مه رده م سه له  کوو ئاشکرایه ج. وه
و  کان ، ھوورییهکان شنی میتانییه وان چه . ئهدا ئاسیاییری خۆجیی  ماوه نو جه
کی دیـن و  یـه وپرکه نیا ورکه تـه  بوون، کـه پروون نه ھه  پروون به ھه کان کاسییه

  لـه  رم و پدزکانـه کی نـه یـه وه جوونه  بـه بمن. ئرانـی ج پاش بـه  زمانیان له
زن و  مـه  بنـه کـوتن و ده دهواو پنجیـان دا نجام تـه ره دا سـه دان سـاڵ ی سـه مـاوه

  ن. که گرتنی دنیا خۆش ده  و خۆیان له  م خاکه ماستی ئه ده
یتوانی  ھاتبوون، نه  وه رڕووباره وبه ئه  له  ی که و ئرانییانه تیی ئه لقی خۆرھه

ی  ری ناوچه رانسه سه  ، چونکه وه و پیدا بو ببته باشووری ھیندوکوش  بگاته
  بهئاریایی یان خزمانی ست  ده  وتبوویه ، پشتر کهنجاب (ئاراخۆزی) و په ڕۆخج
وی  می کۆڕه رده سه  وان له ئه  کوو دیاره کانی داھاتوو. وه کی تر ھیندووه واتایه

  ر بۆیــه جــا ھــه ؛زرابوون دامــه  و شــونه کان لــه یــه پشــووی ھیندوئورووپایی
ر  به بگرنه و بانووی ئران ره ناچار بوون ملی ڕگای خۆرنشین به  رانی تازه کۆچه

ی  خـاکی ئـران ھنـدهی  شه م به ی ئران. ئه رگه جه  کاته ڕوو ده  وه لخه به  له  که
  ی به وی دیکه ب، ئه ی نهوزار وی ند بستکی زه کشا و چه ده رنجی ڕانه ھیند سه

ــه ــه ده وکاڵ نــه لکی کشــت ک ــانجی داگیرکرد کان ھــه ھات. ئرانیی ی  وه هنــرگیز ئام
 »داییــڤ«زینی ھــۆزی  ن بــه و درژخایـهخت  ڕی ســه نا. شــه ال نــه وه ڕۆخجیـان

  ڕا. ر خاکی ئران گه سه وه  که رمه و ھه  وه وته لکه
  ، واتـهکان بـۆ ئاسـیا یـه وی ھیندوئورووپایی و کـۆڕه ربوی کۆچ پۆلی به شه

 کان بـۆ بچووک و ھاتنی ئرانییـه کان بۆ ئاسیای ریجییه فه –یی  کۆچانی تراکییه
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کانی  ره داگیرکه  لشاوی ھۆزه  زی بهگو گوزه  به  ست بووه یوه ، پهبانووی ئران
  یــه کان و ئیتالیایی دا. کلتییــه مه رده و ســه لــه ئورووپــاباشــوور و خۆرنشــینی 

ــوو ھیندوئورووپایی کان، وه رپانه ســه ــه ک ــه ی ــران، بوون ــو ئ ــره  کانی ن ی  وه جگ
ــــه م به کی کــــه یــــه ی خۆمــــای. ماوهنردرژا ســــه ــــهئ وتنی رکــــه ده  رل کان،  رانیی

فروتونا  کان تـه رپانه الفاوی ھرشـی سـه  به ١می مینۆئن رده سه یت هشارستانیی
ستانی لالماری ئینگ کان په رپانه زایین، سه زاری پش ری سای ھه وروبه ببوو. ده

ـــان. ھرشـــبه ردرژه نیشـــتمانی ســـه ـــه کانیان دا و گرتی ـــه ره ران پ ـــد  چه  یان ب ن
ــدوئورووپ شــوه ــه روه ایی دا، ھــهزارکی ھین زاری  وهکانیش شــ ک چــۆن ئرانیی

ر  گه . ئه جی بایخه  که  ئاراوه  ستک دته به دا مه رهپاندیان. ل خۆیان ھنا و سه
ئۆباڵ   زارکانی ئیتالیایی و کلتی ڕێ بدا که نوان شوهتیی نیزیکی  بتوو خزمایه

می  رده سـه  ش بکشـین لـهت سیاسـی نانه زی و ته گه کی ڕه ر بوونی کۆمه سه له
نـدکی زمـانی  یوه ران په یشـتنی تـوژه تگه ی گوره بهدا،  کۆنی باب و باپیرانیان

ران  ھا توژه روه نوان ھیندوئرانی و ئیتالیایی و کلتی (سلتی)دا. ھه  له  یه ھه
  ته م بابه و ئه  کانی بات خزمه ڵ زمانی سڤییه گه پارسیی کۆن له  که  الیان وایه

کان  کان دراوسی سڤییه وکای ئرانییه باب  که  ی ساز کردووه وه ی ئه گریمانه
گردرانی   وه وی پکه و گه  ئستا، ئاقهی کان ران ئۆسته بوای توژه  بوون. به

  کان بوون.  کان و ئرانییه نوان سڤییه
دا  ڕاستی  ، لهئورووپا  یان کردهھرووژم  ی که ردانه کی و بیابانگه شته و ده ئه

م  زانـی. ئـه وکاڵ ده کشـت  دار بوون و ھندکیشیان لـه کان ئاژه کوو ئرانییه وه

                                                             
ــۆئ –١ ــه مکی به رده ن ســهمین ــه  رل ــه  مژوویی ــه  و بریتیی ــه  ل ــۆئنی  ســ ب ــۆئنی کــۆن، مین ش: مین

  بـه کانی یۆنـانی ئوستووره  کک له پاڵ یه  درته ده  که مه رده ڕاست و مینۆئنی نوێ. ناوی سه نوه
ی  شه گه »کرت«  ت له تایبه و به  رانه دیته مه کانی دوڕگه  ی له که ته شارستانییه  که »مینۆس«ناوی 

 .ب. کردووه
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و   زانی و ھزی سواره سپ ده خوکردنی ئه ڕاھنان و به  چاکیان له  ره ماوه جه
کوو  کانیان وه گۆڕهیان بوون.  وتنی ئازایانه رکه ری سه به سته اریان دهسو  بانه عاره

ــه  گۆڕســتانه ــی کۆن ــهکانی ئران ــان ب ــاتبۆوه کووڕه  ، میچی ــان ھ ــه  ب ــه و ون   یان ل
مان  ی ھـه وه نگدانه ڕه  م کاره ئه  نگه ڕه . گیرابۆوه ھه »نۆردیک«کانی  ره خانووبه

می  کــه ی یه زاره تای ھــه ره ســه ١ی»ئیترووریــا«کــانی  گۆڕه  بــ کــه  یــه نگهڕوا
شـنی  ش چه م نۆردیکانـه . ئـه ڕوو سـاز کـراوه  له  ره کوو خانووبه زایینی وه پش

توانی ریان  ر و سبه ی پبه وه نا و جوونه نگاویان ده ھه  ره به ره کان به ئرانییه
  ر ئورووپا بن. سه  تی به ڕه وگۆڕکی قووڵ و بنه ئاڵ

ریبی  کان، شاخ و کوی ھاوته وتی ئرانییه ی پشکه وه رگه به  ی بوو به وه ئه
 و، ڕی کی قایم و پته یه کوو شووره رچی وه گه بوو، ئه نه چیای زاگرۆس  زنجیره

تی  ک حکوومـه یه بای خۆرنشـین شـریته  . له کوره گرێ  رچوونیان پ بوو له ده
 –  زاران سـاه ین ھـه ر نـه گـه ئه –  دان سـاه ن کولتووری سـه مژین و خاوه له
سـتاندبوو. خـت و ھـۆزانی  یان ئه نـهدان ی ژیارمه ره دیوارک پـه رزه کوو بـه وه

و باشـووری  ره بـه دا الی زاگـرۆس و البـه  که له ل و که شانی که به شان  که ئرانی
بریتی   و باکوور تووشیان ھاتن که ره به  وه باشووره  یانئاژاوت، له ت ده ڕۆژھه

؛  وه گرتـه ڕی ده کانی نوپـه ) و ناوچـه(شـووش سـووزیان  کـه : عـیالم بوون لـه
و  ڵ ئاشـوور گـه بوو له شی ھه باکووری بابل سنووری ھاوبه  له  که دووچۆمان

  ت بـه هـــووری ڕۆژھـــاکــوور و بـــاکــۆ الی بــر بــک دوورتــھند نجام ره سه
 فقازدا اکانی قـهـــچی  زاگـرۆس لـه  ی کـه و شـونه دا، یـانی ئـه»گۆلی وان«شانی 

                                                             
ز ھینـدوئورووپایی  گـه ڕه  کانی بـه ئیتالیـا. ئیترووسـکه  له  که یه ئیترووریا یان ئیترووری، ناوچه –١

  ببوون. ب. ج نیشتهوێ  ھاتبوون، له  وه بچووکه یئاسیا  له  که
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  ) کـه(ئـارارات تی سـاوای ئوورارتـوو نیشتمانی حکوومـه  بته کووژێ و ده داده
  زراند. دامه نستانی رمه تیی ئه ی پادشایه ساڵ دواتر بناغه ١٤٠٠
  ره مپه م له بتوانن ئه  بوو که هنیان ھز و بشت  نده وه ئه دا ئرانی مه رده و سه له

ن و  سه ی ڕه وه ته نه توانییانوان  ی داھاتوودا، ئه ده سه  اروی چ ماوه  بشکنن. له
ــه ــای بتونن ــتانییه  وه خۆم ــه و شارس ــان ســه تی تایب ــه تی خۆی م  ن. ئــه قامگیر بک

ڕگـای   کـهتانی دراوسـی  حکوومـهی کولتووری  ره وه ر ته سه له  ته شارستانییه
یاری  نــه  ش بــه میشــه ھه  م و بــای خۆراوایــان لــ گرتبــوو، بــه ره چــوون بــه

 دا کانی زاگرۆس دۆه  ران له داکوتا. داگیرکه لی دا ھات و په خۆی  ندران، به ده دانه
ـــوون و گه نیشـــته ـــه ه ج ب ـــۆ ژ ی ـــکیان ب ـــووری ی ـــهانی سیاســـی، کولت تا  و ھ

کـانی پشـوو  کراوه باس  ته شارسـتانییه  کیش دینیی خۆیان داڕشت کـه یه ندازه ئه
ــاده ــان ئام ــه  بۆی ــوون؛ ب ــه کردب ــر ھ ــه م دوات ــان ئ ــتانییه ر خۆی یان  تانه م شارس

  . وه تواندنه
خــاکی   دا بــه مــژووی مــرۆڤ  می پ.ز. لــه کــه ی یه زاره می ھــه کــه ی یه وهیــن
دا،  مه رده م سه له »تی جیھانی سیاسه«کۆی  ند و مه رێ. ناوهند رخان داده رچه وه

کش و  ده و ھه ڕژه بو باکووری ناسازگار و  ره و به کا ده  وه و گوزه  جگۆڕکه
کـوو  . وه وه داته نگ ده ھانی ڕهیھزکی ج  ی بوون به ڕ و مالنه دا شه وته م ڕه له

کانی  هو ڕژه وا و به وھه ش که خۆش  شته هکانی پد پشنگداره  ته شارستانییه  دیاره
ئاوی   کانی پاراو به ربوه به  شته یان ده کان ی نیشتمانی میسرییه»نیل«ی  ره ده

ــه »کان ســامییه – ســۆمری«نی  وتــه مه  کــه و فــورات  دیجلــه م  بــوون، پشــتر ئ
 نونن: ئاشوورییانی نیم خۆیان ده دا س خه م زۆرانبازییه یان بیبوو. له قۆناخه
، ئوورارتــوو ؛ربون تکی بــه تی و حکوومــه نی پادشــایه خــاوه  کــه ز گه ڕه ســامی

ختی  ری چــــ و ســــه بــــه و ڕقه ییئاســــیانی  ســــه ھزی ڕه کی بــــه تییه پادشــــایه
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یـانی  کان یـه نجام ئاریایی ره زانـدوویانن؛ سـه به  جاری واشـه  که کان ئاشوورییه
ردک  ر ھه سه  ن، توانییان به چوونی دژوار و درژخایه ھهپاش تک  کان که ئرانییه

مین ئیمپراتۆریی  که کانیان یه وته سکه ت و ده نیمه خه  دا زاڵ بن و به نیمی خۆیان خه
  زراند. جیھانییان دامه

کـــــانی  ی ھۆزه ربوانـــــه به  وه م بزووتنـــــه کردنـــــی ھۆکـــــاری ئـــــه  دیـــــاری
  ھنده  نواندوویانه ١دا زۆری دنیای ئووراسی  ره شی ھه به  له  ھیندوئورووپایی که

کجار زۆری  ووزووی یـه زه  چن کـه بۆ دهوای ران  . توژه سووک و ساکار نییه
دارانی ناچار کردوون ھه ران، ئاژه به سپ و باره ی ئه وه ل و گاڕان و ڕه هگم تا به  

  که  وته م ڕه ئه . وه هنگرن و بخول نه  که دا، تۆته ی تازه ڕگه وه ی له وه شون دۆزینه
تینـی بـۆ   نگـه ، ڕهکـانی ئووراسـیش ی گیاجاڕه نوه داچوونی نوهتھۆی   بوو به

نــوری  نــد و زه مه دوای جگــای زه  یان بــه کــه ری گرفته ســه بــۆ چاره  تــاھنــابن 
ج،  هنیمی ھـۆزانی نیشـت ی خـه رانه ڕکه شـه  م سـواره ڕن. ئـه ڕدا بگه وه له خۆش

ری  سـه سایه  چوونان بوون و له ھهکزموونی ت ئه زا و به و شاره  پیاوی کارامه
ویان  و کۆڕه  وه ن. جوونه کولتووریان بده  به  ره په توانییان  وه هتی خۆیان ئازایه

ڵ بوون  زیوان وا تکه وتووان و به رکه نجام سه ره کشا و سه  دان سای درژه سه
  یان بزر بوو. و ماکه  واری توخمه و شونه  وه ناسرانه نه کتری یه  له  که

و  بوون، بــه ج و نیشــته  وه مانــه ئیزنــیرگرتنــی  دا گــرێ و گرفتــی وه لــره
بــۆ  تی ڕۆم دا حکوومــه می زایینــی ی چــواره ده ی ســه کلکــه  لــه  ی کــه یه شــوه

خۆیان و   به ری ئرانی ڕکه سوارانی شه.  نییه ئارادا  باو، له  کانی کرده ه»ر ربه به«
ـــامانی ـــداڵ و س ـــه ئاژه ژن و من  ـــه  وه ـــژان و ھ ـــک ت رچاوی  دابرانی بـــه لی ل

دی ھــاتبوو.  تی بچـووکی تــدا بـه نـدین حکوومــه چه  کــه  وه یان قۆزتـه کـه رمه ھه

                                                             
  .م.و ئورووپا ری ئاسیا پاڵ دوو کیشوه  درته ده  جاری وایه  ناوک که –١
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نی خۆجیی ر میرا به ریان وه کانیان سه کان وای سواره رۆک خه ی سه زۆربه
جی   ره به ره گیراو به کرێ شنی به وه کدارانی شمشر پیاویان. چه  بوونه دنا و ده

ی  و میرانـه ی ئـه وه جگـره  ک ببنـه تا ڕۆژایـه ھـه  وه گرتـه زن و ماقوونیان ده مه
  یان لــه زۆربــه  کان، کــه بچووکــه  میرنشــینه  یه م شــوه تکاریان. بــه خزمــه  ببوونـه

چنـگ   وتنه ڕین، که په ده ری تنه وروبه وزاری ده وی و باغات و زه شارک و باغ
وتـی  ڕه  ره به  ره نوبدا، به کی ب یه ده ند سه ی چه ماوه  ھاتوو. له رانی تازه کۆچه

وی بانووی ئرانی  کی جیاواز ئروئه یه شوه  نجام و به ره سه  یشته گه  وه جگرتنه
ی  و النـه  پتـر خانـه  بـوون کـه ڕۆژ ناچار ی ڕۆژبهو دانیشتووانی خۆما  وه گرته

مـژووی   بھن. جارێ بۆمان ناگونج که ج ر به المارده نی په خۆیان بۆ قۆشه
م و  کان زۆر کـــه رچاوه ســـه  ، چونکـــه وه بنووســـینه  وپۆ ھاویشـــتنه ل م پـــه ئـــه

م  جماون، به نووسراوی بهی  گه به  ، تاقانهکانی ئاشووری وبون. سانامه پرش
  نـده وه کان ئه کان و ناوچه پادشایان، میران، شارهراوردی ناوی  و به  وه ناسینه
چ  ودهرچی  گه ؛ ئه ین باشتره ی ل بکه نگه دهب  که  وه کالیی نابته و یه  دژواره

م  وماب، بـــه کـــان قـــه ه»ر ربـــه به«ی نـــوان ڕۆم و  کـــوو کشـــه ڕووداوکـــی وه
ری چیـا  مپـه ، له»دانـووب«و  »ڕایـن«بری ڕووبـاری  لـه  لـره  کـه  وه وازییهجیا

 کان بۆ نو جیھانی ی ھۆزه وه رگه به الماری ب ی لشاوی په وه رگه به  ببوونه
و  پی ئه ربو. به کان به ته شارستانییه  کگرتوو بوو، لره وێ ڕۆم یه ند. له ژیارمه
رچاو  هـــب وهران ـــی کولتووری ئ پکھاته وپۆ و گرێ تان بی کران، زۆر  قسانه
  کرێ. ستی پده ھهدێ و 

م  تی ئـه شارسـتانییه  ت بـه باره مان سـه وه لکۆینـه  ئمـه  کـه  مـه کی که یه ماوه
ر  سه  بای به  که  ست پکردووه کی ده تی خه ت شارستانییه تایبه ، به رانه ڕکه شه
ر گردی  سه  ین. له ی ل بکه وێ قسه مانھه و ئستا ده  کشاوه دانیی کاشان ئاوه
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ن،  گـه ده ر ران ھـه کانیمان کرد، ھرشبه واره باسی شونه  که  سکردی سلکه ده
  نه خه ران ده ک و خانووبه ڕه ن و گه که و ساز ده ند و پته تکی شکۆمه قه  ڕوه له

  ).٢٨ن (ق  ده ی ده وره و کوقووچان ده  شووره  داونی و به
  

  
  . وه ته هیاڵ داڕژراو خه  به  کهک  یه ه : گه شاری سلکه –٢٨ق

  
  ب به ده  دی دێ که دا به شوازی ناشتنی مردووان  رچاو له وێ گۆڕانکی به له

ــازه گــه ی جگیربــوونی ھــۆز و ڕه نیشــانه ــه رپه و ده  زی ت ــدنی ئ وانی پشــوو  ڕان
ت  ند سـه نژران. گۆڕستان چه ده دا نه کان ژووری ماه  مردوو له  دابندرێ. تازه

  . »شاری مردووان«گوت  پیان ده  که  وه دانی دوور خرایه ئاوه  زک له گه
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ھندک   له  جاری وایه  ناشت، که ده  وه له وپه ل که  کوو پشوو به روه ھه مردوویان
  موو ب ھه ده  وتووه رکه کوو ده ). وه٦تیش (و سه  گاته یان ده دا ژماره گۆڕان

 »ب«گۆڕستانی به ریی، سهک خشی زوین و مزقه: کۆمهسلکه –٢٩ق
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  ی زـوینی کرابتـه کـه نگ و پووه ره پـه  بـه  ڕازاوهرمی  ک کوکی چه مردوویه
ماون. بـ و   و زوانه ر ئه و ھه  خۆڵ و تداچووه  وه بۆته  که رمه چه  ری، که سه

 »ب«گۆڕستانی به ریی و ئاسنین، سهک و ئامرازی مزقه: چهسلکه –٣٠ق
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  کـه  رزیلـه : ده و بـریتین لـه نرچاو یی زۆر و بـه جۆری خشی زوین و مزقـه
ی ران ســاز کــراون و دخــواز وه ر بیچمــی بوونــه ســه کانیان له ره ی ســه ونــه

. پاشان  چاو کراوه تدا ڕه نچاکیا  ره بوون و شوازکی ھه ری نۆردیکی ماوه جه
  که  ره مه قوالپی کهو   ئاغزوونهر و  سه ، گوه نگوستیله ، ئه ند، گواره سبه ده  گاته ده

را ڕژ ئاسن داده  له  یی و جاری واشه مزقه  . خرخاڵ پتر له هبۆ ژن و پیاوان بوو
  تیر له تاڵ و نووکه ر، مه نجه کوو شمشر، خه ککی وه چه  شنه چه ر ھه ).٢٩(ق 

  ).٣٠کران (ق یی ساز ده ئاسن یان مزقه
یی و  ی مزقه و پرینگه  ک خرینگه ر، کۆمه ڕکه سوارانی شه  رکام له گۆڕی ھه

  ).٣١او دێ (قرچ به سپی تدا وه ڕزی ئه و سینه  لله رکه کوو لغاو و سه ئاسنی وه
یی و  داری مزقه هــنگ ی ھه وره هــی گ نجه ردوو مهــستی دابینی خۆراکی م به مه  به

  خرانـه یی و ئاسـنینی گۆشـت برژانـدن ده ی مزقـه یان شیشی دوولکـهنگاڵ  چه
دا ـــچشـتیان ت کان ه»سیت« نو  لهی باسیان کرا  نه نجه م مه . ئه وه کانه گۆڕه

  کرا. ساز ده
فــری  ده  کـان بریتـی بـوون لـه فره زۆری ده  ره شـی ھــه ی ڕاسـتی بـ به وه ئـه

  لـه  بۆر، سوور و خورماییی کـاڵ کـه  –ش نگی ڕه که خشین یان یه ی نه سواینه
م  ڕووی ئــه  سـمان بــوون. لـه وڕه تی ڕێ گیرا یـان تایبــه رده لکیان لــوه مـان کـه

 ربو کاریان کی به یه شوه  ری به وڕگه ھهی  کارگه  وێ که که رده ده  وه سکارانه ده
  وه و لـه  درژه  کی لووله یه ه کش گۆزه کجار سرنج ڕاده ی یه وه . ئه تدا کراوه

ی کپژانـدنی شـالوک تی ھه تایبـه  نگـه کاری پکرابـ و ڕه  میشه ھه  که  ناسکتره
  ).٣٢دا (ق  ی ناشتن نگه جه  پیرۆز ب له
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یی،  ی ئاسن و مزقه و پرینگه  کوت و خرینگه ردین و ورده ی به ه : مۆری گرده سلکه –٣١ق

  »ب«گۆڕستانی  ر به سه
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  »ب«گۆڕستانی   ر به سواین، سه یخشین فری نه ک ده : کۆمه سلکه –٣٢ق



 ١١١کان  / ھاتنی ئرانییه ٢شی  به
 

 
 

یدا  دا ڕمنی په ری ئران رتاسه سه  له  جوانه  ره شاز و ھه  فره ده  شنه م چه ئه
ــاران، گیــان ، لوڕســتان ســلکه  کــرد و لــه ، ج ره ری کــه وروبــه ، ده، باشــووری ت

مه وه ته ، دۆزراوه١ی سندووس و ناوچه باشووری گۆلی ورمم  ت ئه نانه ته  . ئ
)ی ند ند (ھیرمه ر لواری ڕووباری ھیلمه ی سه»لی نادعه«  مان له یه ه گۆزه  جۆره

 ی مه رھه م به . ئه رچاو ھاتووه به ، وهفغانیش نی سیستانی ئه راخ بیابانی خیزه قه
ی  گومـان ڕیشـه . ب ند و پ مانایـه مه وه خشین و ده کجار جوان و نه یه  سلکه

 نگینی بانووی ئران ی ڕه و گۆزه  ر دیزه بۆ سه  وه ڕته گه نی، ده سه کی و ڕه ره سه
  وڕوھای سلکه ڕووکاری ھه  ک ئاشکرایه روه وت. ھه که رگیز نوبی تنه ھه  که
  یـان پـوه و داھنـانکی تازه  مـۆرکی چشـکه  خشندراون که چوپ نه  نده وه ئه

ی شـک و  وه کشـانه وـایناھ.  ج تای بـه بـه  ھـیچ شـونک بـه  ، که دیاره
کی  یه هـــو پگ  هـــنی جگ خـاوهی خـۆر  دا بازنـه نویـان  لـه  سی که نده نی ھه دیمه
کوی  سپ جـی بزنـه تی ئه فه قه  که ی پناچ ، ھنده ت و شیاوی سرنجه تایبه

 ووک خۆر وه سپ و کا. ئه ده ٢»ھاشتات«ری  ی کاری ھونه شوه  و له  وه گرته ده
ھۆز و ای کری ت ھونه  وزۆر له م ڕۆن و که کتر ده شانی یه به مبول، شان دوو سه

ــه نه ــدوئورووپایی وه ت ــه کانی ھین ــه گه ســتنن و ده ده  ره دا پ ــه پله  ن ــه ی ــژا ل م  کی ھ
ر  نون و ھه سپی بادار خۆی ده ، ئه کانی سلکه فره ر ڕووکاری ده سه دا. له وته ڕه
  نگه و ڕه  ندراوهق یی شه کی خی مزقه یه لکه ر په سه سندووس له  له  نه م دیمه ئه

  بووب.  ڕگه سپی شه ی ئه وه ی ڕازاندنه و پلپله  خلخله
                                                             

  .و. تدا ساز کراوه  ی هد غه و شاری نه و شنۆ ھاباد نوان مه  وتۆته که ی سندووس ناوچه –١
نا کانگـا  پـه  ی زایینی، له١٨٤٦مسا). سای  (نه کانی ئستای ئۆتریش شاره  له  ککه یه ھاشتات –٢

  زار گـۆڕی لـه ھـه  کـه  وه ونارا دۆزرایـه ، گۆڕستانکی کهSalskammergutی  کانی ناوچه خویه
تی  شارسـتانییه  بـه  تک الدا کـه بوونی شارسـتانییه ر ھه سه ی له رده په  م گۆڕستانه خۆ گرتبوو. ئه

زایـین و  ی پش٧٠٠–١٠٠٠  بتـه م ده کـه دوو قۆنـاخ: قۆنـاخی یه  لـه  یـهو بریتی  ناوبانگـه ھاشتات به
  کا.ب. زایین ب ده ی پش٥٠٠تا  ھه ٧٠٠  م له قۆناخی دووھه



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ١١٢

سـکاری  چاو ده لـه  کانی سـلکه مـه رھه ر به سـه ی مـرۆڤ له ی ونه وه کشرانه
زایین، الڕوخساری مرۆڤ  می پش شته ی ھه ده سه  له  ، چونکه تره مژینه له یۆنان

 نانی پیاو ، دیمه کانی سلکه فره ر ده سه له.  خشاوه نه کردووی پ شه ی گه سواینه
  ڕیان کردۆتـه یـاڵ و پـه  بهکوی   نونن که دا خۆ ده چوونیان ی تکھه نگه جه  له

ر ڕووکاری  سه ). له٣٣ر (ق به  سپیان کردۆته کی ڕک و چه وایه که ر و کورته سه
ر جلکی  ھه  که  ندراوهق سوار شه سپ رکی ئه نگاوه نی جه ، دیمه ه مۆرکی گرده

ک  یـه زمه ڵ دوه گه لهو   دایه پ  ی له ڕاوه گه ھه ی نووکو پو  وتۆی پۆشیوه ئه
کی  یه شـوه  بـه  کـه  ر مـۆرکی دیکـه سـه له).  کـه مۆره  ، بواننه٣١(ق  چووه تھه

  سـپه کی دووئه یـه بانه یـان عاره  ردوونه ر گه سه ، پیاوک له ندراوه که ھه  ناشیانه
  وانی. ر که به  ته اوهوڕووی نچیری ن ره و تیریکی به  قیوه چه

ر و  وڕگه ندی ھه رمه ھونه  که  ره ڕکه نی ڕاوچی و شه دیمه  مه ، ئه کوو دیاره وه
ــه ــه ردتاش نه ب ــتانه به و مه خشــاندوویانن. ئ ــه س ــاون ڕه ی ئ ن و  ســه وان دایانھن

  . دیاره  وه ی ڕۆژگاره سینه  دا و مۆرکیان به ری ئرانی ھونه  کۆنباون له
و   وه بان ھاتوونه کووڕه  و به  داپۆشراوه  رد یان سواینه به  کان به گۆڕهبانی 
 کانی نۆردیکی ڕی ھۆزه مان بیر و باوه دا ھه م گۆڕانه . له دراوه ر ھه سه گیان وه

دا  ر ئیتالیای کۆن سه  ستیان به کاتی خۆی ده  که  وه داته نگ ده ھیندوئورووپایی ڕه
دا،  بواری ناشتنی مردووان  له  وگۆڕانه م ئاڵ واوی ئه ڕای ته ره م سه به گرتبوو؛
ــه ــدیی خ یوه کان وا زوو په ئرانیی ــ هـان لـۆیـــن ــ هـگ  یان مژینــه ریتی له هـڵ داب و ن

کی ڕوون و  یـه گه به  وره گـه ھنا. گـۆڕی کوورووشـی پساند و وازیان ل نـه نه
  . م بۆچوونه ی ئه وه ر سووربوونه سه له  ئاشکرایه
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  »ب«گۆڕستانی  ر به ، سه]کاشی[فرکی سواینی لینجاودراو  : ده سلکه –٣٣ق

  
ی  مه تۆره  ، له وه نه ودۆزرا دا کۆنه  م گۆڕستانه ی له رانه سه و قاپلکه ی ئه زۆربه

ی  وه بیرھنه وه  کانه م کاژه بوون. ئه نهدا  بانووی ئران  ن و پشتر له»رپان سه«
ئیتالیــا،   ھاوکــات ڕژانــه  کانی ھینــدوئورووپایین کــه رپانه ســه  مــه مان تۆره ھــه
نـد  چه  کـه  ی گردی سـلکه ش. پۆپه»تانیۆبر«ت  نانه خۆرنشین و ته ووپایرئو

ــ ســازکرابوو، کــاول و تــهم  رلــه گونــدکی کــۆنی به تا  خت کــران، ھــه ــژووی ل
ئسـتا   میره م خانـه ی کۆشـک و بارگـای لـ دابنـ. ئـه وای نوێ بناغـه رمانه فه
و   ز درژ دیاره گه ٤٠پیوی  دا ته ک ریه سه سکی به ره ک ھه الیه  م له ، به ماوه نه

  هـــک  دراوهـــچن رد ھه هــاڵ و بــخشتی ک  هــب  وهــن وهــان نــک پ و داونی دیواره
دا باو  بانووی ئران  له  کاته و تا ئه و ھه  یه کی تازه ی نژیاروانییه ڕوونی نیشانه به
ڵ  گه لهوبوون  تی و تکه ئاشنایه  ب به تووان ده رکه سه  چ که . زۆر وده بووه نه



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ١١۴

  م شوازی کـاره فری ئهدا  ی خۆیان ورده ی ورده ره وتی په ڕه  دراوسیان و له
  ستی دانانی کۆشـک و ماـه به مه  رین به وبه کی پان کردنی جگایه خت بووبن. ته

سـتاکار،  زاران کرکـار، وه اھۆی ھـهـــشـان و ب  هـــویستی بـــزن و میـران، پ مه
م  ئه  ینه کرێ بگه ده  ر بۆیه . جا ھه هی پیشه ن ند و خاوه رمه ک ھونه خشتب و کۆمه

کیان  ، خهکانیان هوان سهرز و پا به میران بۆ خۆیان و پیاوماقوونی پایه  که  کامهئا
شی  ر دوو به سه  پشتر به  گایه م کۆمه پکردوون. ئه بگار گرتوون و کاریان  به

و   تی پکھــاتووه ی چینایــه کۆمــه  دیــاره  وایــه ش کرابــوو، که زۆر جیــاوازدا دابــه
جوانی جیــاوازیی  کــان بــه ی گۆڕه ژارانــه نــد و ھه مه وه رۆکی ده ت نــوه نانــه ته

ــه خه تی ده چینایــه ــه ڕوو: به ن ــه  شــک ل ــان ب ــه  مردووک پو پ ــوین و  خشــ ی ز
ند  نیا چه ژاران ته م گۆڕی ھه نژراون، به  وه شنه چه لی فره وپه ل وچۆڵ و که ک چه

  ژاران به ھه. گۆڕی  یان تدایه ه و گۆزه  هی ئاسن و گۆز که و پووه  پرینگه  پرکه
م  ئـه تـۆبیپۆشـراون.  بـان دانه هکـووڕ  ری باشووری به ماوه جهشوازی مای 

  مه ران ھناب؟ ئه ر داگیرکه به ریان وه سه  بووبن که کی خۆمای نه خه  ژارانه ھه
ئـامراز و   کانیان بـریتین لـه لی نو گۆڕه وپه ل که  ، چونکه کی وچوویه یه گریمانه

  سکرد. ی ده وکاڵ و پیشه ی کشت سه ره که
وتوودا، گونـدی  رکه ر و سـه ڕکه سـوارانی شـه زرانی چینـی ی دامـه نگه جه  له

ــه به ــژووی ســلکه  رل ــه م ــان شــارکی خــاوه  شــارۆچکه  ، بــوو ب و   ن شــووره ی
نـد  ڵ چه گـه لکـاون له  وه ی پیـه ره خانووبـه  ـه و کۆمه . کۆشـک و ئـه کوقووچه

دا  ڕی گـهڕان گه  کیش، دیـواری وایـان بـه رسـتگایه په  نگـه دان و ڕه ککی ئاوه ڕه گه
دا خۆڕاگر بن. حوکمدارانی  مارۆی دوژمن حاند گه  یانتوانی له ده  که  وه ته لھاوه

ڵ  گـه کوو له و میرانی خۆجیی، بـهکتر  ڕی یه شه  چوونه ر ده نیا ھه ک ته نه  تازه
رچی  گـه هچوون، ئ ـده تکھه کان ت ئاشـوورییه تایبـه ھزانی خـۆراواش، به وره گـه
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 گیراویان. ڕوخسـاری بـانووی ئـران کرێ ست و به دارده  بوونه ده  جاری واشه
 شـوازی ئاشـووری  لـه  دا، ونه الرسازی کۆشک و ته  گۆڕێ و له ده  ورده ورده

ــه ده ھه کــرێ.  چــاو ده پــارزرێ و ڕه کانی ده کارییــه وزۆر ورده م و کــه  وه گیرت
کی  نده و خه  وه سووڕایه ده دا توه وریان ده  د به قه ند ی چه کانی ئران شووره شاره

نـو   دان. لـه یان پـ ده وری شـووره و ده  وه گانـه ده پئاو یان ڕووباریان ھه
رانی  . پـارزه چووه ژنیان پھـه به  دا کوقووچه مشاری  و دیواری پۆپه  شووره

ی  وشه و داونی  حه  نایان گرتووه ی دیواران په لنی پۆپه سووچ و که  شاران له
  دا و وادیاره ئران  هـل  ی شارنشینییه چاخکی تازه  مه رد داندراون. ئه به  یان به قه
ق و  رده سـه  بتـه و ده  ی لـ داگرتـووه بنـه  بـ کـه  زه گـه و ڕه ب داھنانی ئـه ده
شکی زۆری میرنشینان و  کبوونی به تی و یه کییه یهوتی  دی ھاتنی ڕه سپکی به ده

  ).٣٤پادشایانی ئران (ق قوه

  
  کی  یه ه ته ر ته سه له  که باکووری خۆرنشینی ئران  له شاری کیشسیم –٣٤ق

  . داڕژراوه ئاشووری



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ١١۶

  
ری  ماوه ر جه سه  تی به حکوومهژیا و  زنان و ھاوڕکفانی ده ڵ مه گه پادشا له

کرد و  رج و بژیویان بۆ دابین ده گانی خۆمای خه به ره کرد. ده دا ده ی سته خوارده
رمانوا  سترابوو. فه به یان پوه داری میرانه ماسی و ئاژه ڵ ڕاوه گه نچیروانی له

کان  کردن و جووتیاره دا دهت کاریان  کۆیله  ت بوو که وزاری تایبه وی نی زه خاوه
بــوو بــۆ کاروبــاری  ھا ده روه ھــهالنابــا.  و وه میان بــۆ ئــه رھــه شــکی به بــوو به ده
 و قایمان،  ستنی پرد و دانانی قه به کوو لدانی ڕگا، جۆماڵ، ھه مووانی، وه ھه

  ر بگاری. به  نه شان بده
زن و  ڵ و ئــاپۆرای مــه کۆمــه ڵ گــه له مرانی میــری ی ڕاســتی بــ پشــته وه ئــه

نـدیی  یوه زراندنی په دامه و ن نوک و نرکی قۆشه  بوونه ده  ماقوونی بارگا که
بوو،  خشینی دیاری ھه به  پویستی به  ڵ حوکمدارانی خۆجیی که گه تی له دۆستایه
ش  لک شـتی دیکـه وایانی دینی و گه پشه  نگه ک و ڕه ت کردنی خه خهوای 

ی  زۆر جـاران پیتـاک و داھـاتی دیکـه  چوو کـه رجکی وایان تـده ویان خهمو ھه
کرد و  ڕ خۆش ده شه  خۆیان له  ر بۆیه ھات. جا ھه ده ستیان نه روه ت ده حکوومه

بوونی  م لنی کـه کان کـه وته سـکه ، ده وه وتبایـه ر بتوو ئاکامی چـاکی لـ که گه ئه
  . وه کرده داھاتی پیتاکیان پ ده

ــد چینــک ر چه ســه  بــه ڵ کۆمــه ــه ن ــه بــوو: پادشــا، مه ش ده دا داب جاخان،  وه زن
وڕووت و کۆیالن.  ش کانی ڕه وکای، خه وزاری کشت وی نی زه ردانی خاوه ئازادمه

کی  چوونی نوان خه ی تکھه ک نیشانه کۆمه  تاوه ره سه  ر له دا ھه م ڕۆژگاره له
کانی  ده م سـه کـه یه  کرا. لـه دی ده اخان بهج وه زنه ڵ مه گه کی له نگاز و گونده له به

ــه ــه ی یه زاره ھ ــین می پش ک ــده زای ــه دا، زۆر و ــران  چ ک ــارودۆخی ئ ــوو  وه ب ک
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رای  کۆشـک و سـه  لـه  چ کـه کا. واوده ده باسی »ھۆمر«  ب که ١»ھلیارد«
ک  دا، کۆمه زایین می پش شته م و ھه هکانی نۆھ ده سه پادشایان و میرانی ئرانی

ـــز و ک هغـــوالم و کـــ ـــهنی ـــه  بووبن کـــه ســـتاکاریش ھـــه و تاقمـــک وه   ۆیل واوی  ت
ــه پداویســتییه ــین کردبــ. ھه کانی م ــان داب ــه زنی خۆی ت تاقمــک ســنعاتکار و  ب

.  سپردراوه پ ئه وت کاریان که ھه م زۆر به بوون، به ی ئازادیش ھه پیشه ن خاوه
ـــه به زده ـــه رھ ـــه می ئ ـــابووریی نه ده  داخـــراوه  م ئابووریی ـــه فرۆشـــرا و ئ یی  وه ت
کجار گرینـگ و  کی یـه دارییه وکاڵ و ئاژه می کشت رھه به  ستوور بوو به ئه پشت

وتـی  گرتنی ڕه ره مـانی پـه ڵ زه گـه ھاوکـات بـوو له  م چاخه ھا ئه روه ربو. ھه به
گومـان  ب  کـه  ران الیـان وایـه . تکـای تـوژه]مـالیکی ورده  واتـه[ی ت ئاغایه قوه

 یـان میسـری رزرانی دووچۆمانی چاو وه له دا هم رده و سه زرانی ئرانی له ر هو
ـــه ـــده ڕوبایان کراوه پ ـــوون. واو ـــازادتر ب ـــر و ئ ـــه ت ـــهوکاڵ  کشـــت  چ ک و  ره ب
چاو  له  م بارودۆخه لی کوتاب. ئه مالیک په یدابوونی ورده و په بوونی مک ش دابه
مای  بنـه  بـوو بـه  دا کـه یی تی چـاخی مزقـه ر خۆرھـه سه  رجی زاڵ به ومه ل ھه

  رنج بوو. وتنکی جی سه مژووی ئابووریی جیھانی، پشکه
می کانگاکانیش  رھه نوھنانی به رھنان و ڕه کاڵ، ده ی کشت ره شانی په به شان

ــه ــه  ک ــه ده  ب ــن په  وه ســت میران ــدا ده بــوو، ڕم ــران ی وری  وچان ده ک یــه کــا. ئ
کانی  رۆکی ســانامه نــوه  کــانی لــه ی کاره م بــواره گــێ و ئــه ھن ده م رھــه به

الماری  هــیتا پ یتاپه په پادشایانی ئاشوور . وه ته نگداوه دا زۆر چاکی ڕه ئاشووری
کی زۆر و زه ان دهــرانیــبانووی ئنردیـان  ندی مز و ئاسـن و الژوه به دا و تا

  برد. ڵ خۆیان ده گه له

                                                             
  .ب.دا کانی یۆنانی نامه وان پاه  له ناوی کۆنی یۆنان –١
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تان  نیمـه وکاڵ و کانگـا و گرتنـی خه داھاتی کشـت  ر به توانی ھه یده نه  میر که
م  له  پشتیوانی بازرگانان که  بته ڕن، ده وی ڕاپه مه ه و کاروباری قهڕێ بچ  به

ــین و ئه یان ئرانــی دا زۆربــه مه رده ســه داھات  تکی ئاشــقه ســه ر بتــوو ده گــه ن
.  وه وان نابتــه رفره سـووڕانیان بـه غزی ھه جـهبـ ناکـا و  یانپارزێ، کاریـان نـه
لی جوانی زین و  وپه ل خش و که  له  كۆ پتر بریتی بووه رگانیی دیار و بهباز

  ی لـه وه ئـه نیگار. میر ب و  خش ن و کووتای پ نه گمه تی دهاواھر زوین و گه
کانی  نده ی ناوه ره په  داته ری بترازێ، خۆی ده ماوه وی خۆی و جه مه ه غزی قه جه

  ی کاروباری بازرگانی له شه ک بۆ گه دانی خه ھان مار و بازرگانی و دانانی ھه
  ت لـه و و تایبـه کی تکـه ی ئابوورییـه بناغـه  یه م شوه دا. به شار و شارۆچکان

ـــران ـــه ئ ـــه دا ب ـــاتر له  دی دێ ک ـــه زی ـــه س ـــداری  وکاڵ و ئاژه ی کشـــت ره وه ر ت 
دان سـاڵ خـۆی  سـه ] کییه هدیان گون[رزری  وه  م ئابوورییه سووڕێ و ئه ده ھه

ـــاش ھه ڕاده ـــه ئه  گاتـــه کان ده نشـــییه مه اخ گـــرێ و پ ـــان  گـــه ی پده وان ن و جگای
رزریـی  خـۆی و ئـابووریی وه  بـه کرێ بین ئـران ده  ر بۆیه . جا ھه وه گرنه ده
کان و  و بابلییه کان کوو ئاشوورییه ی وه وره بوونی شاری گه نه  و به  گانه به ره ده

  چ. رخی خۆی ده ھاوچه ک یۆنانی ، زیاتر وهکان میسرییه
ما و  گشــتی بنــه  دا، به رباس می بــه رده ســه  ڕۆژی ئاســن لــه گرتنی ڕۆژبــه ره پــه

ــه ــه ی کۆمه پکھات ــروژوور ده ی ــابووری ژ ــا. ئه تی و ئ ــه ک ــه گ و  کان رچی ھیتیی
دا ئاسنیان  م ھه دهدوازی  ده سه  له کان میسرییهم و  ھه پازده ی ده سه  له کان میتانییه

ی  دا ھنـده ئـران  م، لـه وته م بۆ حه نۆھهی  ده تا سه م دیسانیش ھه ناسی، به ده
نوھـاتنی  ڕه  بـه  شـه رازی نـوی ئاسـن، گهرنـاگیرێ. کـارپکرانی ئـام لک لوه که
ل.  په ل نرخی که یرچاو زینی به ھۆی دابه  بته ش ده وته م ڕه دا و ئه مان ده رھه به

کــــا و  اروباران خۆشــــتر دهـڕانــــدنی کــــ وتووتر، ڕگــــای ڕاپه ی پشــــکه شـــوه
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  ئاسـن کـهخـا. کانگـای  دا ده دانی ر ئاوه سه  هــوار ب هــۆلــیار و چ وزاری به وی زه
پشتر   که  وه ی بووژانده و ناوچانه کانگای مز، ئه  ندتر بوون له مه وه زیاتر و ده

بـ نـاوی  ده  و بـۆ نموونـه  وه درایه ده هـبۆ کاری بازرگانی ئاوڕکی وایان لـ نـ
ــران ــاکووری ئ ــه کانی ده رمــه و ھه ب ــه وروب ــاڵ ری بت ــه گۆڕ. ئ ربوی  وگۆڕی ب

ــه ــانی، ھ ــه جیھ ــپانیاوه  ر ل ــه  ئیس ــین ھ ــه ته ده تا چ ــانی   وه نت ــاری بازرگ و کاروب
م  ک، به ریایه ھیچ ده  وه رچی ئران سنووری ناگاته گه کا و ئه ده  شه کاودوو گه یه

  بته ده  ی که رمه و ھه ت. ئه کی تایبه یه و پگه  جگه  گاته دا ده م بواره دیسانیش له
ل و  وپـه ل ی که وه کاروباری بازرگانی و گۆڕینـه  سووڕانی ئران له یدانی ھه مه

تا  ھه  وه کی دیکه الیه  هل و یبرۆتان) و (گۆل مینی غالیا رزه سه  وه که الیه  کادا، له
  . وه گرته ندی و چین ده ناوه یھیند، ئاسیا

نگاوی  ین، ناب ھه که دا باسی ئاسن ده مه رده م سه له  ، کاتک ئمه کوو دیاره وه
ین؛ چونکــه بز بــاوتــه ی ده ره پــه  پــارگــره  کــارکرانی ئاســن، نابوی مــز  وه ج 

ــه ــه مزق ــۆ ماوه  یی ک ــه ب ــه ی ــه کی درژخای ــه یه شــوه  ن و ب لکیان  رچاو کــه کی ب
می  رده واری ســه چــاکی شــونه  زۆر بــه  . گۆڕســتانی کــۆنی ســلکه رگیراوه لــوه
و   دا پاراسـتووه زایـین می پش کـه ی یه زاره تای ھه ره کانی سه ده سه  ڕینی له تپه
کی  وچـۆڵ و شـمه ک چـه  ، پن له رزانی ھزی سواره به ی پایهڕوو. گۆڕ یخاته ده
ییش  لی مزقـه وپـه ل رچی دیسـانیش که گه ی ئاسن، ئه ی دیکه سه ره سپ و که ئه
ر  گه . ئه کراوه کار نه ی مز ده ش ئاسن ھنده مه ڕای ئه ره رچاو دن. سه به ر وه ھه

ت  قه  وێ که که رده ، بۆمان ده وه وردبینه کانی ئاشووری ته نیمه کۆگای خه  بتوو له
ی  پای مز و نیوھنده  ناگاته ئرانکانی  کراوی شاره ی تانناسئکی  ئامراز و شمه

  لمن که سه ده تدۆی ھرۆ که و قسه  وه اتهک هڕوونی د  وته م ڕه ب و ناب. ئه ده
تی  کانی ڕۆژھه و ھۆزه  تیره  ک له ی پ.ز. کۆمه٥٠٠سای  ری وروبه  ده ده
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 و   ناســیبوو. بــوونی ھنــدک خرینگــه ئاســنیان نه کان، کــوو ماســاژته ئــران وه
و داناندرێ،  کی پته یه گه به  به دا،» سلکه«کانی  ژاره گۆڕی ھه  ی ئاسن له پرینگه

  بخرتـه  کانی دیکـه ڵ شـونه گه نگاندن له سه ری ھه هک پو کرێ وه رچی ده گه ئه
بانی  بنـه  ، لـهم دووھـه کانی سـارگۆنی کـداره چه  ھزه  کوو ئاشکرایه رچاو. وه به

یار  یی تـه ی مزقـه ور و نـزه هـــت  بـهدا، ھشتاش  زایین می پش شته ی ھه ده سه
  لـه  نـدی لیدییـه مه وه کجار ده وای یـه رمانه ی فه»ئالیاتس«ی  زنه بوون و خه

اسن و ـکراوی ئـ کاری نـده ری کهــف دا، ده زایین می پش وته ی حه ده تای سه ره سه
فـری  ک ده مـهجنشینی، کۆ ی»کرۆزووس«ھا  روه . ھه ز و زوی تدا بووه

ھا  روه دۆلفی. ھه ]رستگای په[یبزانی  وای غه نارد بۆ پشهکوو دیاری  ئاسنی وه
ـــگ ـــووکــلک ن هـ ــه هـ زه  تیر و قوــه ی ســه ن ــه ر دوولک ــو گۆڕه  ی ئاســن ل ــانی  ن ک
ی  ده ســه  ر بــه ســه  کــه  شــتانه  م شــوه ر ئــه م ھــه ، بــه وه دۆزراونــهدا »ســلکه«

یی ســاز  مزقــه  موویان لـه وتوون، ھــه رکــه ده وه شـووش  لــه  من و تــازه وتـه حه
کانی  نده مه هــو ده  ارهــی شــران ۆژهــک  هــک  وه بیری بنینه وه  پویستهدا  کراون. لره

یی  او مزقهــچ هــاسن لــلی ئ وپه ل که  هــک  وه بۆیان ڕوون بۆته وتی ئوورارتوو
  مترن. کهزۆر 
لـه  »ب«مژینی  می گۆڕسـتانی لـه رده تی سـه ببوونی شارسـتانییه خاشه  به
، »گیان«  کووژێ. له ی دێ و داده کجاری بنه یه  دا به یه م ناوچه ، ژیان له سلکه

ک  ، کۆمـه یه تکی ھاوشـوه گری شارسـتانییه ھـه  کـهی  خاکه  و چینه ر ئه سه له
شوازی ر  سه واو له رگاکانیان ته ی ده ڕسمه بن  و سازکراون که بینای قایم و پته

  خا کــه ریــده ده  نــه م دیمه . ئــه زایینــه می پش شــته ی ھه ده ســه کانی ئاشــوورییه
ی گرتبوون، مزئا  و له خت و پته ی سه ی شووره م شارانه شک له بهخاپووراندنی 

ی  ده سـه  رلـه بـۆ به  وه ڕتـه ی ناگه که و مژووه  بووه کانی ئاشووری ھزهکاری 



 ١٢١کان  / ھاتنی ئرانییه ٢شی  به
 

 
 

 ئیمپراتـۆریی ئاشـوور  ی کـه مه رده و سـه ئـه  می (پ.ز)، واتـه وتـه م و حه شته ھه
  وا.شلک و سا ڵ ئرانی گه له  چوونه رقای تکھه سه  ڕی تواناوه وپه به

کاروباری   م له کارپکرانی ئاسن، ھه  ودان به کوو پشتر باسمان کرد، بره وه
ر بارودۆخی بازرگانیی  سه  وگۆڕی به دا، ئاڵ وکاڵ بواری کشت  م له سپایی و ھه

  کـه  م بازرگانییـه دا ھنـا. ئـه زایـین می پش کـه ی یه زاره تای ھه ره کانی سه ده سه
وبوونی  تی تکـــه فرۆشـــتنی مـــز و کـــانزای تایبـــه کـــین وی  ره وه ر تـــه ســـه له
زێ و  بـه جارـک داده  ر کینی مز به سه داوا لهھاتنی ئاسن،   سووڕێ، به ده ھه

گۆڕێ.  ، ده وه ره ده  نارده ی خاویان ده سه ره که  ی که و ناوچانه ی ئه و پگه  جگه
بوو. وتـی  ری بازاڕ بوو، کانگای ئاسنی نه کارکه کیار و ده  که یه  که ئاشوور

ش و  ریـای ڕه پ کانگاکانی لـواری ده  ناوچه  دراوسی ڕگای به ئوورارتووی
ویش  و ئه ر ئران سه  وته سرنجی که  ر بۆیه نیبوو. جا ھه ی ل تهفقاز ر قه وبه ئه
یتوانی ئاسـنی  ده  ی که روه به کوو پتر له کانگای ئاسن، بهر  به نیا له ر ته ک ھه نه

ــــه کان ئاشــــوورییه پداویســــتی ــــه ل ــــ کــــه  وه و ناوچان ــــه  بن ســــتیان  وان ده ئ
  ئاسن، به  له  جگه گواست. ئاشووری دا ڕایده خاکی خۆی  یشت و به گه ده ڕانه پی

ھا  روه ردیش بوون. ھه وه ردی الژ رچاو خوازیاری کینی مز و به کی به یه شوه
خو کردنـی  ندی به وه ندی زۆر و زه شتی ئران ناوه ده و  ره ده  ب بزانین که ده

نچییانی ئاشـووری گیـانکی خودایـان  قۆشـه  کسم بوو که ی یه مه ۆرهتباشترین 
ری  ر و ڕکخۆشکه ده دنه  ش بوونه ک ھۆکاری دیکه ت کۆمه به ھه .بوو  وه پیانه

ر  وان ھـه ر ئـران. پویسـت بـوو ئـه ئاشوور بۆ سهی  رانه المارده وستی په ھه
تی  تی پادشایه سنووری بای ڕۆژھه  که ی زاگرۆس لوێ، ناوچه چۆنی بۆیان ده

ســتا  ستاپه په  کــه  یــه و ناوچه چیانشــینانی ئــازای ئــهبــوو  ھارووژێ و ده بــوو نــه
بار  ت شونکی له تایبه به  یه م ناوچه ستاند، پمل کرابان. ئه ی ده ره تیان په سه ده



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ١٢٢

ــۆ پیالنگانــی پادشــایانی ئوورارتــوو ــه بــوو ب و   قینه کی ڕاســته یه شــه ڕه ھه  و ب
تی ئاشوور. پادشایانی ئاشوور زۆر جاران  ر حکوومه ندرا بۆ سه یی داده میشه ھه
سنژی  تکی ده ر خۆیان و حکوومه سه  نه بگرن و بیخه  که ناوچه  دا که ویان ده ھه

تیان  سـه هوتن، د که رده ریش سـه گـه وتن و ئه که ده هنر م سـه زرنن، به ل دامه
کان  ری بــۆ تـانی شــاره به رله کانیان سـه الماره ی پـه زۆربــه و برد ده ی نـه ھنـده

گیران و  دیل ده  ک به کران. خه سووتندران و خاپوور ده بوون. گوند و شار ده
ستیان  دهران  وھه ی کانزا و گه خانه زنه درا و خه یان ڕاده وه ل و ڕه گاڕان و مگه

ر چیا و خۆیان  به  برده نایان ده ان پهوتا  کان. دانیشتووان له ته ده خرا و ھه ڕده
ــــاز ده هد ــــاش کشــــانه رب ــــه گه کــــانی ئاشــــووری، ده ی ھزه وه کــــرد و پ .  وه ڕان

کانیان تۆماریـان  مـداره ه قهی  وه ی ئـه وانـه پچه وت و به که ھه کان به ئاشوورییه
یان ھز  نده وه ی جاران ئه وان زۆربه یشتوون. ئه کاوی دی خۆیان گه  کردوون، به

م و کورت،  کی که یه بتوانن دوای ماوه  که  وه ھشته دا ده کان زیوه به  نو ھۆزه  له
  . وه گیرسننه ھه  کی دیکه رایه ھه

وانی ـــت ت هـــنان کشـا، ته  دان سـای درـژه سـه  کـه  تییه وتی دوژمنایه م ڕه ئه
ک  روه . ھهکان و ڕکخستنی سپای ئاشوورییه  پکھاتهر  سه  ی بخاته نجه په شون

ڵ  گـه ناچار بوو خۆی له دا»ھان«تی پادشایانی  سه می ده رده سه  له چۆن چین
ر  سـه  ردی بگـونج و گۆڕانـک بـه پیوی سـوارانی بیابانگـه رجی داسـه ومه ل ھه
  کانیش ناچار کران که رانی بن، ئاشوورییه نگاوه وچۆی جه ک رگ و چه وبه جل

ــه ــازه ی له پکھات ــۆڕن. لــه  وه ونــه بکه  شــکریان ت تیی  می پادشــایه رده ســه  و بیگ
ی پ.ز)، ســپای ئاشــوور ھشــتا ھــزی ٨٦٠– ٨٨٤( دا»پاڵســیر نه ئاشــوور«
کی ساکار  یه بانه عاره  بوو لهشنیان بریتی  بروه کی زه ھنابوو. چه ی پکنه وارهس
و باری   کرا و زیاتر بۆ ڕاگرتنی وره ده کشا و کارکی وای بۆ نه سپ ڕایده ئه  که
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وراز و  ی پ ھه ڕگه ی ئاژوانی بۆ شه هــنگ هــج  له  یه بانه م عاره روونی بوو. ئه ده
ما.  نیم، تـده ڵ سـوارانی خـه گـه وڕووبـوونی له هر و بـه زاگـرۆسلژی چیاکـانی 

ندرا،  داده  مانانه کارکی قاره  دا، به ڕێ ی کاروانه ل و مله که  به  بانه ڕینی عاره تپه
یان تی پادشا فه ن و قه دیمهاران ــــزۆر ج ی ئاشووریــندان رمه ھونه  ۆیهــر ب هــھ
ڕی. بـۆ  پـه دا تده کـو یـان ڕووباریـک  به  که  وه کشایه ک ده یه بانه عاره ر سه  له

وتۆ پکھاتبـــا و  کی ئـــه بـــوو ســـپایه ، ده ڵ ســـپای ســـواره گـــه چوون له تکھـــه
  ی کـه وه رلـه به  ده نـد سـه کان چه کرد. ئرانییه نه ودوویان ل کان س ئاشوورییه

ن و تینیان  شانی بده  ن و شانیان له یار بکه ته کان یهڵ ڕۆمی گه ڕ له خۆیان بۆ شه
ـــه ـــنن ھ ـــۆ ب ـــک  تا ســـپای ســـواره ب ـــه پ ـــان ئ ـــه بنن، توانیی ـــه  م گۆڕان ر  ســـه  ب

  پنن. بسه دا کان ئاشوورییه
تا  ھه  که کان ڕی گۆڕی. ئاشوورییه نی شه دیمه  ڕوه ، له پکھنانی سپای سواره

ــه ــه و زه ئ ــاتر ب ــانی زی ـــدوای گ  م ـــرتن و بـ ـــی ئ وه ردنی ڕهـ زدا  سپانی خۆشــبه هـ
زۆر قووڵ   دنا، وایان لھات که رچاو نه به ڕان و گرتنی خاکی دوژمنیان وه گه ده
  لـه پادشـایانی ئاشـوور. ی زاگـرۆس رگـه جه  نـه دا ڕۆبچـن و بگه ناخی ئـران  به

  ھیچکام له  شونی وا که  نه بگه  توانیویانه  کشن که ده دا خۆیان ھه کانیان سانامه
گۆڕ،   دته »بیکنی«وی ــاوی کــار نــج   کــل گه.  اوهــن هــتن انــان پیــکانی پشنییه

ھا باســی  روه بــ. ھــه »تــاران«نــدی نیزیــک  مــاوه ســت کــوی ده به بــ مه ده  کــه
ک  یه سته . ده»بیکنی«باشووری کوی   وته که ده  ن که که کات ده شتکی شۆره ده
  ت بـه باره میان سـه ی سـھه»ر تـیگالت پیلسـه«مـژووی بارگـای   زانایان که  له

سـت  به بـ مه ده  وایه، پیان  وه ر لکۆینه به  خستۆتهی پ.ز. ٧٢٨ڕی سای  شه
  ھیچ وناچ واب.  ب، که )سیستان(١ند ھار) و ھیلمه نده راخۆزیا (قهئا

                                                             
  ند ھیلموند یان ھیرمه –١
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  تیی ماد کییه پکھاتنی یه

 ک ئرانی م جار باسی کۆمه که دا، بۆ یه م ری سھه لمانسه کانی شه سانامه  له
. ی ســپای ئاشــوور وه نگاربوونــه ره به  چوونــه ی زاگــرۆس ره بــه  لــه  کــا کــه ده

 ٢کانیان ی پ.ز. ماده٨٣٦و سای  ١کان ی پ.ز. پارسه٨٤٤سای  کان ئاشوورییه
 پمـان وابـ ھـۆزی پـارس  کـه  ادا نییهئار  ک له یه گه م خۆ ھیچ به ؛ بهناسیون

م  ، لـــهکانی ئاشــووری پی نووســراوه . بــهئــران  تــه یوه گه ھــۆزی مــاد  رلــه به
جی بای خۆرنشین و باشووری خۆرنشینی گۆلی  کان نیشته دا پارسه مه رده سه
و نیزیکـی  ره تی بـه بای باشـووری خۆرھـه  وتوونه که کان بوون و ماده ورم
گری  ھه »مادای«و  »پارسوا«ی  وشه  ی ڕاستی ب وناچ که وه . ئه تانه گمه ھه

بن وا   نه او ناوچ ناوی ئه  چ که زیاتر وده کوو زی بن، به گه ڕه ھۆزی و مانای
دا  نـــزایی ی پشـــم هــۆیــی ن ده هـــس یــم هــی دووھ وهــنی  کان له کراوه باس  ھۆزه

ھــۆز و ختــی ئرانــی ری  به رله وی ســه ج بــوون. کــۆچ و کــۆڕه لیــان نیشــته
کان، کـۆچی  ئرانییهوی  مین و گرینگترین کۆڕه چ. سھه کی زۆری پده یه ماوه

  مانه ئه .٣»ساگارتی«پیان گوتوون  یۆنانی ڕاوژی  به  که  یه»زیکیرتوو«ختی 
ــۆ الی شــانی ڕۆژھــه ــاتر ب ــه ت ڕۆیشــتوون و ھــه زی کانی  و ســنووره ورز تا ت

و  ره به ھان تا ئیسفه کان ھه چوون. لقکی ماده تیی ئوورارتوو وی پادشایه مه ه قه
گـرتن. ھنـدک پتـر بـۆ الی  یان ل گـه ره به کان وێ عیالمییـه خوار ڕۆیشتن و له

ریـای  گـوی ده  کانی داھـاتوو لـه مان پارته هیان ھ٤»پارتاوا«ت، ھۆزی  ڕۆژھه

                                                             
  سوێ.و.]  په =پارسووا [پارسوێ  –١
  مادای –٢
  ساگارتین –٣
  رسووه په –٤
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جیان  رات و ھه باشووری خوراسان  له ١کان»ھارایڤا«گر بوون و  بنه ر زه خه
  خۆش کرد.

  ده  وه شانازییه  ی پ.ز) به٨١٠–٨٢٣( ی پادشای ئاشوور»ی ئادادشم شه«
بـاکووری   له  وه کداره چه ١٢٠٠خۆی و   به کی ئران یه رکرده تی سه توانیویه  که

ـــ ـــۆلی ورم ـــه گ ـــه بب ـــه م ژماره زن. ئ ـــاوه  ی ـــه خ ـــه نی مانای ـــه کی گرینگ   ، چونک
م  رجه گانی ڕۆژاوای ئـــران، ســـه بـــه ره تی ده و قـــه  شـــووره کانی به دیه شـــاره

  وه و پکـــه  ڕقـــه به ڕی و ڕق پـــه ده س تنه کـــه ٣٠٠٠تـــا  ٢٠٠٠  کـــداریان لـــه چه
ــه نه ــانی  تی ھزه مــه ھهوتنی  رکه یان ھۆکــارکی کارســاز بــوو بــۆ ســه وه حاوان ک

مـدارانی ئاشـووری  ه ی قه و میرانـه دا ناوی ئـه م ڕۆژگاره ت له به . ھهئاشووری
ر کـۆچ و  سـه له  کـه یه گه ش به مـه نـین و ئه یان ئرانی تۆماریان کردوون، زۆربه

یان  کجاری بنــه یــه  ک بــه جگایــه  ر لــه گــه ئه  یان، چونکــه وه گیرســانه و و نه کــۆڕه
ند  دا، چه م ڕۆژگاره ھا له روه گرت. ھه ی ده ره تیان په سه ده  ورده داکوتابا، ورده

وێ.  کـه رچاو ده بـه دا وه»ئوورارتوو«کانی سپای  نو ڕیزه  ناوکی ئرانیمان له
  و باشووری گۆلی ورم که  که اوچهی ن نوپاره  تهو که ده »ماننا«تیی  پادشایه

 ییئاسـیای  کـه که گـرێ و خه خـۆ ده  مۆ لـه ئـه زۆری کوردسـتانی  ره شی ھـه به
  ب. کان ی ماده ره بتوان ڕگای په  ھز بوو که به  نده وه بوون. ماننا ئه

یان  که باکووری خۆرنشین تۆته  ن له کی درژخایه یه ماوه کان وناچ پارسه
ی  پساوه الماری نه ر په سه  وه ڕته ویان بگه ئاکامی بزووتن و کۆڕه  نگه . ڕهتبگر

دراوسـی بـاکووری یـان  کانی ی ئوورارتووهـانــیان تین بۆ ھن، کان ئاشوورییه
دا،  زایین می پش شته ی ھه ده سه  وان له ی ڕاستی ب ئه وه . ئه ھۆز و ختی دیکه

داکشـاون.  دا کـانی زاگـرۆس بناره  و بـه ت باشووری ڕۆژھهو  ره به  ورده ورده

                                                             
   یڤه ره ھه –١
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ختیاری  ی خۆرنشینی چیاکانی به ناوچه  ی پ.ز. له٧٠٠ری سای  وروبه ده  نگه ڕه
 وان ناویان ناوه ئه  ی که جیه  و ، له»ر شووشته«ی  تی شاری تازه تا خۆرھه ھه
،  دا تۆمار کراوه کانی ئاشووری سانامه  و له »پارسووماش«یان    »پارسوواش«

کان ناوی  و ھۆزه  ، تیره دا زۆر باو بووه  مه رده و سه ک له روه . ھهبنج بوو نیشته
ــه ــا و جــاری وایــه بوونیان ده ج شــونی نیشــته  خۆیــان ل ترین شــاری  وره گــه  ن

  کرد. خۆشیان پ ناودر ده
می  رده (پ.ز)، سهمی شته ی ھه ده می سه که ی یه وهم و نی ی نۆھه ده ی سه کلکه

 وژمی ئوورارتـــووی و تـــین و تـــه  کانه تی ئاشـــوورییه ســـه ی ده وه بوونـــهگلۆر
  نکی وای بــه مـه ، تهتیی ئوورارتــوو چن. پادشـایه ــده نگیان پـ ھه جیرانیـان تــه

نگی  ارسهــمی (پ.ز)، پ ی نۆھه ده تاکانی سه ره هــا ســت هــو ھ  ڕیوه په ردا تنه هــس
ــه ؛ بــه وه پــ ڕاســت ناکرتــه ــه دا ده م چاخــه م ل   تی، چونکــه ســه ی ده هپۆپــ  گات

  لـه  ، کـه»نـائیری«ی  میرانی ناوچه ی قوه زۆربه  که  رچاوه کی دیار و به یه ماوه
دن.  پک  وه که، پ ڕیان بووه شه ڵ پادشایانی ئاشووری گه له  وه ی دوازده ده سه
 دوو لکی ڕووباری فورات  ی که و شونه له  ، واته وه ته ڕۆژھه  له  یه م ناوچه ئه
ڕی  ، پـهشـتی ڕووبـاری ئـاراس و ده  ره و ده تا گـۆلی وان ، ھـه وه گرنـه کتر ده یه
و زاوزـی   مـه تۆرهی  درـژه  ی بـه کـه ره ماوه جهدا،  زی گـه باری ڕه  دابوو. به ھه

ک  قی کۆمـه ری ده سه سایه  ندران. له ی دادهرباکوو کانی دووچۆمانی ھوورییه
ڤانی) ناسراون،  =ڤانیک (وانی   به  جماوی پادشایانی ئوورارتوو که ی به ه ته ته

کانی ئیبریان  زاره شوه  له  نیزیکه  که  وه وانمان ل ڕوون بۆته زمانی ئاخاوتنی ئه
ش و  رکه چیای سه  له  په  رمه و ھه . ئهفقازی زی زمانی قه گه یان گورجیی ھاوڕه

ــه ده ــه ڕژه شــتی زۆر ب ـــب  و ک ــاراو ده  هـ ــاوان پ ــار و کانی ــاوی ڕووب ــۆ  ئ ــن و ب ب
خوکردنی  بۆ به  بار و گونجاوه کی له جگایه  ئرهنان.  داری ده وکاڵ و ئاژه کشت
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ربو و کانگـای  واری به ب. له وی پ دابین ده شکی داھاتی ئه به  سپ که ئه
ھیچ   وایه ه. جا ک وای پاک و سازگاره وھه ش و که  کشاوه قۆیان تک  شنه چه مه ھه
ی  اغـهبن  دی ھـات کـه ھز بـه خـۆکرد و بـهتکی  شارسـتانییه  لره  که  یر نییه سه
  کۆنی بابل داندرابوو.تی  ی شارستانییه ر پاشماوه سه له

جماوی  کانی به نووسه رده و به  ه ته و ته کانی ئاشووری و سانامه وار شونه
وارناسی، ڕگامان بۆ  کانی کاروباری شونه ڵ ئاکامه گه ، لهپاتشایانی ئوورارتوو

ـــه خـــۆش ده ـــهن  ک ـــه  ک ـــه ب ـــه ک به پی کۆم ـــه گ ـــه ی پت ن و ڕوخســـاری  و، دیم
  وێ کـه که رده دا بۆمان ده وته م ڕه . له وه داڕژینه  ته م حکوومه تی ئه شارستانییه

و   داوه  وه کـه یه  شتان پایان بـه و ده  وبوی دۆڵ و ھۆزی پرش  ک تیره کۆمه
  . ھناوهکگرتوویان پک کانگیر و یه کی یه تییه پادشایه

داری پـ  ک شاری شـووره کۆمه  که  وتووه رکه کان ده وه لکۆینه ی گوره به
ــه ــاری    و قایمــه ق ــه  وره گــهو نژی و  لــه دانیشــتووانی دووچۆمــان  بوون کــه ھ

رد ساغ  ر به سه زیاتر له  که ت نژیاروانیی ئوورارتوو به . ھه زانیوه یان نه شوازه
رد  بـه  میچ بـه  گاته تا ده ی دیواران ھه پایه  ی که وه دا به خ ده لکی بایه ، گه ببۆوه

داھنانی   یشته گه رگیز نه م ھه رشانی، به سه  وته بانی بکه بچندرێ و کووڕه ھه
دوو   بـه  کـه کۆه وێ . له که کۆه ره سهداتاشینی ردین و  ی به ره کسه ی یه که کۆه
دا  یشتن وتی پگه ڕه  تگوت له ر ده و ھه  وه ڕازابوونه  ی لھاوه وه پچ و گه  ڕیزه

کورتی  . بـه دی ھنـاوه ، قۆناخکی نویـان بـه»رایی یۆنیی بهیئ«و شوازی  ره به
ــاروانیی تایبــه شــنک دا چه لــره ــاوی نــو پارســه نژی ــه کان ت و ب و  ارگادپاســ  ل

ی  وه رله کان به پارسه  بیرمان بچ که  رچاومان. ناب له به  وه دته مشید جه ختی ته
ی  وه ی ل داکوتن و پاش ئه دا و بنه]پارس[ ر فارس سه  واوی زاڵ بن به ته  به
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 جـ نیشـتهکی  یـه ر ناوچه ھه  کانی ئوورارتوویان چۆل کرد، له سنوورییه  ناوچه
  وتۆیان ساز کرد. ی ئه ره  و خانووبه بوون، کۆشک و قه

م  نیشـت ئـه ته  کی درـژ لـه یـه ، ماوه وه خـاکی ئرانـه  ھاتنـه کان کاتک پارسـه
ڕانـد و زۆر  دا، ژیانیـان تپه گییـه به ره خانی و ده خان  االکهنج و چ گه  ته حکوومه

ـــه ـــه وه ی خواســـته که ته شارســـتانییه  شـــتیان ل ـــاری گه  . ل ـــاری دی ـــه ڕۆژگ ی  ش
کان وای  بوو، پارسه ئاکامی کزبوون و داڕووخانی ئاشوور  دا، که ووئوورارت

.  وه تی تازه تی حکوومه سه دهژر   وتنه ، کهکانی باکووری خۆرنشینی ئران ھۆزه
ــه ــوو  ل ــه »ئیشــپووینی«، شــا ئوورارت ــوا«  ک ــه»من ــوو ب   ی کــوڕی خــۆی کردب
ــه  وره شــانی زــی گــه به کانی شان واوی ناوچــه تی، تــه ســه ده ریکه شه ی  و دیجل
ستی  ده باشووری گۆلی ورم  ت له نانه رکشا و ته چنگ ئاشوور ده  رووی له سه
، سازکرانی  وتنانه رکه م سه دوای ئه دا گرت. دوابه مینی مانناکان رزه ر سه سه  به

بــوو بــۆ  ده  ســتیان پکــرد، چونکــه ده  و شــاری تــازه   و قایمــه ک قــه کۆمــه
  ر هیار بووبان. جا ھ ، تهکان کاوی ئاشوورییه نه ی له وه ی دژکرده وه بوونهنگار ره به

ـــه ـــه  بۆی ـــه گۆشـــه  ل ـــاکووری خۆرنشـــینی گـــۆلی ورمـــ، جگای ـــوو  کی وه ی ب ک
دا،  مـانی خـۆی زه  ندکی گرینگی سیاسی و دینی بوو لـه ناوه  که »مووساسیر«

ــــه ــــه ارگۆنهتیی ســــ می پادشــــایه رده تا ســــه ھ ــــه قه  کان، ل  هتی  ســــه وی ده م
    ). ٣٥با(ق کان دانه ئوورارتووه
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ژـر   هلـک  یه بۆ چ ماوه کان پارسه  که  وه بۆته ی ڕاستی ب بۆمان ڕوون نه وه ئه
  یـه و ناوچه له  ی که و کاته ئه  م دیاره ، به وه دا ماونه کان تی ئوورارتووه سه ده
شکی  به  وان ڕاھاتوون و توانیویانه تی ئه شارستانییه  چاکی له  رچوون، زۆر به ده
  کاروباری نژیاروانی لهشنگی پ  کوو ئاشکرایه دیاری. وه  رن به ڵ خۆیان به گه له

،  یان داکوتاوه ک بنه ر جگایه ھه  و له  وه ته نگی داوه دا ڕه کان نو کولتووری پارسه
ڕۆژگـاری   کان لـه پارسـه  چونکه؛  یان پداوه ره باو و په  ته کی کردوویانه خرایه

  زانی. ده شتی ئاوایان نهدا  ری کۆی و کۆچه به ماڵ
کانی  وتنه رکه سه  یان به ره په  وه بای باکوور و باشووره  له ئیشپووینی و منوا

شانی   یشته گه ربوی ده وی به مه ه قه  زراند که تکیان دامه و حکوومهدا   خۆیان
چاالکی و   خا که ریده کانیان ده نووسه رده . بهیڕ په لشی تدهت  نانه و ته ئاشوور

 ر ڕـــی کۆســـپی ســـه  بۆتـــه شارســـتانی، نهی بـــاری  شـــه یان بـــۆ گه وه جوونـــه

 له ؛باکووری خۆرنشینی ئران ی مووساسیر لهرستگهشار و په –٣٥ق

 .وهتهکشراوه وهتاشکی ئاشوورییهردهڕووی به
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ڕاکشـانی   هـرد بــسـتیان کـ دا، ده دری بواری ئـاوه  کانیان. له وتنی ھزه رکه سه
یان، ڕوخساری  ربوه به  م کاره رزان و به هردین و لدانی ک و جۆباری به  جۆگه

راو کـردن.  یاریان بـه وی بـه واوی گـۆڕین و زه ته ندیان به به مهو   لک ناوچه گه
تی پارس بتی  شارسـتانییه  لـه توانییـان  ڕاھـاتبوون کـه  م کارانه له گومان خ
  ن. یان پ بده ره و په  شه گهدا  ۆیانــخ

ی »ر لمانسـه شه«رخی  ھاوچـه  کـه ١دا»شـتیرگی ئه«تی  ی حکوومـه نگه جه  له
رچی  گـه ی کشا، ئه درژه  ناوچهی  که ھزه ه ڕی نوان دوو که م بوو، شه سھه

ـــه گـــه ئاشـــووری ـــه لکیان پ ـــا، ب ـــه وتن ھـــه رکه م دیســـانیش ســـه المار دن   ر ب
 »پارسووا«نوێ ناوی  رله دا سه چوونانه را و تکھه م ھه کان بوو. له ئوورارتووه

کانی  نده به و مه  واوی ناوچه ، ته»رگیشتی ئه«زن  وتووی مه رکه گۆڕ. سه  وه ھاته
 شــانی  وی خــۆی و کاتــک بــه مه ــه ر قه ســه  ڕی گــۆلی ورمــی خســته ڕانگــه گه

 یی خۆرنشــینی ئاســیا میرانی وتۆکــه ی قوــه رســووڕا، زۆربــه دا وه خۆرنشــین
تی  ســنژی حکوومــه مــانی پاشــکۆ و ده و زه تا ئــه ھــه  بچـووکی پمــل کــردن، کــه

ھنـد   نیبۆوه تی ئاشووری تـه سه ده  کهی  و کزی و داھزانه بوون. ئه ئاشوور
رپ،  سه  وه ستته و ھه  وه بته  ه بتوان بووژه  چوو تازه ده ونه  گوڕ بوو، که به
  که یدانه ب مه و ده  ئاشوور کاری کراوه  ک پیان وابوو تازه موو الیه ھه  ر بۆیه ھه

ی »ر تیگالت پیلسه«کوو  پیاوکی وه وره م کاتک گه چۆل بکا؛ به بۆ ئوورارتوو
  جارک گۆڕی.  ی به که ت، بارودۆخه سه ر ده سه  م ھاته سھه

  واوی ناوچه وت و ته خۆکه وهو با   کوو برووسکه ، وهی ئاشوور پادشای تازه
و   وه ستانده ی ئه رانه دیته ریای مه و ده ینی ڕووباری فورات کانی مابه داگیرکراوه

  وه ی گواسته که ڕه زاند. پاشان شه به ی پادشای ئوورارتوویم دووھهشاردووری 
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  ختی له ھاتووی پایته نه گیران  و له  دن ی خاکی دوژمن و شاری شکۆمه رگه بۆ جه
ر  کانی ئاشوور بۆ سه الماره گیرا. په م بۆی نه دا، به مارۆ ، گهستنی گۆلی وان به
و  ییئاسیاو  ناوی میرانی ئرانییان گرت و جارکی تر  ره په ندی زاگرۆس به مه

ـــه ـــه فقازی ق ـــانامه  ل ـــان ده کانی ئاشـــووری س ـــه دا خۆی ـــونن. قۆش کانی  نچییه ن
رد  تۆن الژوه  نیا شارکی داگیرکراو ده ته  ر له ب و ھه وتکی زۆریان ده سکه ده
  له کان نو ماده  کشایهڕی  ر، شه گیرێ(؟). پاشان تیگالت پیلسه ت ده نیمه خه  به

دا،  مدارانی پادشایانی ئاشووری ه قی قه نو ده  . له تانه مهگ باکووری خۆرنشینی ھه
کانی خۆی  رچاو دێ. پادشای ئاشوور ھزه به وه ش»پارسووا«ی  ناوی ناوچه

کات  شتی شۆره ری ده وروبه و ده ند ماوه مان ده یان ھه »بیکنی«دا بۆ کوی   گاڵ
دا، باسـی  کـان  داگیرکراوه ی نـاوی شـار و قـه للـه نـو جه  له). ک ویری نمه (که

ھا  روه ھهب.   مان سلکه چ ھه وده  کرێ، که ده »شیلکاکی«یان   ١»شیرکاکی«
باشووری   له  کراوه –اسشتی ن یان ده – یندی نشا به دا باسی مه کان سانامه  له

  وتۆتـه و که  ناوبانگ بـووه زی بـه سپانی خۆشـبه ر ئه به له  ، که تانه گمه ی ھهڕشا
ــان«ی  ناوچــه ــه»گی ــه . ھ ــرا وه کی ده ر جگای ــه گی ــه رمک ده کــوو ھ ر  ســه  خرای

کانی  خاپوورکراوه  شارهکرا و  وی ئاشوور و حوکمدارکی بۆ دیاری ده مه ه قه
  گیان ڕووی داب، چونکه  له  نگه ڕه  م کاره . ئه وه کرانه ن ده ڕان، نۆژه ی شه نگه جه
رچاو دێ. پادشای ئاشوور  به وه واری کۆشکی ئاشووری شونه  که ر گرده سه له

مشـوور و  به جیھانـدارکی  بـوو، بـه  وره جیھـانگیرکی گـه  ی که وه ڕای ئه ره سه
  ناوچـه  نی ئاشـووری بکـۆچن و لـه کۆمـهی  وه ئهبری  ندرا. له کارزانیش داده

دا بخـا،  واری ر چۆله سه  بهۆی ـی خـمین رزه  و سهـزرن هـانمـکان دای داگیرکراوه
ندن و ڕایگواسـتن و پاکتـاوکی  که جی خۆیان ھه  کانی له زیوه به  و ھۆزه  تیره
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ڵ  گه دیلی له ٦٥٠٠٠ الماردانی ماد . دوای په وه نگی دایه زی ڕه گه ڕهی  قینه ڕاسته
ــه ــا و ل ــه«  خــۆی ھن ـــو ب »دیال ـــدر  هـ ـــنی ئ هـوشــ هـی کـژایی ــاری  اشوور کۆچـ وب

رانـی گواسـتنه کانی خستن و ئارامییه پت بـابلیش  نانـه بـۆ مـاد. ته  وه بانووی ئ
  وی ئاشوور. مه ه ر قه سه  وت و خرایه تی پادشا که مه ھه ر به وه

ــه ی یه»ڕووســا« ــازه ک ــوو می پادشــای ت ــهی ئوورارت ــه ، ھ ــره  وی دا ک و   تی
  کـوو ھۆزـک لکیـان ھـان و بـه و وه  وه ر سنوورانی کـۆ بکاتـه کانی سه تایفه

وست و  م ھه . ئه وه نته کانی ڕابردوو تھه شکستهوان،  ی ئه پشتیوانی و یاریده
  له  که  وه کانی مادیشی گرته رۆک خه سه  ی چاکی بۆ گرت و تاقمک له ڕبازه
  ه که»دیۆکس«مان  بین. دیاکۆ ھه ده م جار تووشی ناوی دیاکۆ که دا بۆ یه نویان

 تیی مادی ری پادشایه دانه بناغه  کا و به باسی ده ۆنانیمژوونووسی ی ھرۆدۆتی
، دیـاکۆ کانی بارگـای پادشـایانی ئاشـووری قـی سـانامه پی ده م به ن، به داده

  کک لـه یـه  دیـاکۆ بـهرچۆنک بـ  باسـی کـرا. ھـه  وتۆ که کی ئه یه پله  ته یوه گه نه
 کی قـورس و گـران کـرد بـۆ ترسـییه مه  ستی به ھه  ندرێ که داده کانی مادرۆ سه
ر  ســه  وتـه م جــار که کـه و ختـی لکـداباوی مــاد و بـۆ یه  و تایفــه  ر تیـره سـه

  یان. وه کبوونه تی و یه کییه ی یه ه داڕشتنی گه
  ی پ.ز) بریتـی بـوو لـه٧٠٥ – ٧٢٢( م دووھه نگاوی سارگۆنی گرینگترین ھه

تاقمکیان   ی که که بۆ نوخۆی وته  که جووله ٣٠٠٠٠پدانی  و کۆچ ڕا گرتنی سامه
م  گر کران. به ، بنهی داھاتوو»ھان ئیسفه«  له  ، بۆ ونهکان خاکی ماده  یشتنه گه

بانی  بنه  و بوون و له تکه زاگرۆس  ی ھۆز و خت له مه توخم و تۆره  یه شوه
  وییه م تکه زیاد بوو. ئه  شیان پوه کی دیکه دا، یه زایین می پش شته ی ھه ده سه
مۆش  تا ئـه هھ  دی ھنا که کی به ی داکوتا و کۆمه ڕیشهوپۆی ھاویشت و  ل په
 وی ئاشــوور مه ــه قه  شــانی بابــل کــارکی وای کــرد کــه وه . لکھه وه تــه باوه نه
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  وخۆ و سـنووریان لـه دراوسی ڕاسـته  ببته ڵ عیالم گه و له  وه وان بته رفره به
ر عـیالم،  سـه  ھرووژمـی کـرده سارگۆن  چوو که ی پنه . ھنده وه ڕته کتر بگه یه
 یتا ئاسیا  وه عیالمه  له  دان و ئاژاوه رھه ھنا. سه چنگ نه وتنکی وه رکه چی سه که

کرد،  ڕی ده دا شه ک یه ره ند به چه  رچی سارگۆن له گه ی کرد. ئه نه شه بچووک ته
تیی  رایـه ڕبه  بـه »ماننـا«ڕینی  ندرا. ڕاپه ی داده ڕگه هگرینگترین ش  به م ماد به

م  رکوت کرا؛ به توندی سه  ، زۆر به»ڕووسا«ی  دنه  و به کی ئرانی یه رکرده سه
 کان ھز بوو. پارسه روا به ھه ئوورارتوو  چوو، چونکه ی پنه ھنده  وه خاو بوونه
رۆک  سـه  س لـه کـه ٢٨و   وه بوونـه کان ی ئاشـوورییه المارکی دیکـه تووشی پـه

  تی سارگۆن ھنا. سه ر ده به ریان وه ناچاری سه خنی ماد به
، پشتیوانی پادشای ماننا  دا، به یینزا ی پش٧١٥سای   له پاتشای ئوورارتوو

یمانی  و ھاوپه رۆکانی ماد سه  کک له ، یه. دیاکۆ رمه و ھه ر ئه سه  بردهتی  مه ھه
  نارده  ک بارمته فاداری، کوڕکی خۆی وه لماندنی وه ستی سه به مه  ئوورارتوو، به

 . ســارگۆن وه نایــه نگاوی ھه نــدیی وی ھــه وه رژه به  و لــه »ڕووســا«ختی  پایتــه
  یمانانی داپۆسـین و دیـاکۆ بـه ی نوانـد و جـارکی تـر ھاوپـه وه دژکـرده  ڕوه له

تـۆبی  .سووریا ی»ما حه«بۆ   وه ی دوورخرایه که هـاــم هــڵ بن گه گیرا و له  دیل
  له  تیی خۆی بووب که سایه خی که رزدارباری ڕز و بایه دیاکۆ قه ژیان و مانی

ی وردی  وه بـۆ لکدانـه  وه ڕتـه گه خر ده یبوو، یـان نـه ھـه دا»مـاد«ختـی  نو
ر  ب، ھه دا ر چنگی به  ری له ڕکه کی شه یه رکرده پی وابوو کاتک سه  سارگۆن که

رڕکفی؟!  به  کوو پادشای ئوورارتوو بیخاته توان وه پویستی بزان ده  کاتک به
غانی  دابینـی قـهئامـانجی   به »ڕووسا«نگاوی  ھهوست و  ر چۆنک ب، ھه ھه

  ن که الیه رمکی ب دا، شکستی ھنا و ھه وی مه ه کانی قه سنووره  پاراستن له
و   گرت. ڕوون و ئاشکرایه ری نه سهوری تدا بگن،  بتوانن ده پیاوانی ئرانی
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پاڵ   نه ده نگاوی پشوو ده رایی، کار و ھه دیاکۆخوازانی به  لمنین که ب بیسه ده
  اوی لهن نواند و ھرۆدۆت دا کان ماده نو  لهم جار خۆی  که بۆ یه  ی که سه و که ئه

ــرد، ئه ــار ک ــژوودا تۆم ــه م ــهرچی  گ ــه واره دا پاشــه ڕاســتی  ل ــه  کانی بوون ونی  ھ
ـــقین هــڕاست ـــاتنــی پکھ هـ ـــتیی م کییــه ی یهـ ـــاد و لـ ـــپن  هـ ــ هــاو سـ دا  بوونی ست هـرب

  شاند. شیریان وه
ی نـاوی میرانـی  و لیزگـه »ماد«  وه چته دیسانیش ده سای دواتر، سارگۆن

ــه ــژه کان ســانامه  خــۆجیی ل ی  . شــای ئاشــوور دا دوورودری پ.ز. ٧١٣ســا
پمل کردن  رۆکانی مادی سه  س له که ٤٥چوون دا و  ڕ و تکھه شه  ی به درژه

ــه ــه  ک ــدکیان ل ــه گمه والی ھه ھن ــه ) دهدان مــه (ھه  تان ــان. پادشــای ئاشــوور ل   ژی
زانــدنی میرانــی  مــاد و به  کانی لــه وتنه رکه ســه  دا بــه کانی بارگــای خــۆی ســانامه

رۆک و  م سـه : ئـه یـه شـتکی دیکه  قینه م ڕاسـته نـازێ، بـه تداری مـاد ده سه ده
پاپشتی   نیا به یان ته رکامه ھهبوون و  وتۆ نه تکی ئه سه نی ده خاوه  رکردانه سه

  رۆکانه و سه کک له کی ماد. یه دیه حوکمداری شاره  ریان ببوونه وروبه پۆلکی ده
دانی  نووس خـ و خانـه سـتی چـاره و ده  یانداشـت بـۆ تاراوگـه ھه  کـه  دیاکۆیه

مــانی  زه  وا. لــه رمانه فــه  تی و بــوون بــه رایــه ی ڕبه ر ڕچکــه ســه  ھاویشــتنه
م  به –]رتیش وه فره[ۆرتس ائ فر پی ده ھرۆدۆت  دا که ی که تی کوڕه حکوومه

ــاوی بــه ی داریــووش،»بســتوون«نووســی  رده پی به بــه ش »  ســریته خشه«  ن
  دی دێ. تیی ماد، وه کییه یه  بریتی بوو له  که ئاواتی دخوازی دیاکۆ – ١ھاتووه
زۆر   ی پ.ز) کـه٦٨١–٧٠٥دا ( تی سـناخریب می حکوومه رده سه  چ له وده

و  داوانی بابـل و عـیالم رھه ڵ سـه گـه بـوو له  ڕ و مالنـه رقای شـه سـه  رمه گه به

                                                             
دانی  خانـــه  ، لـــه ســـریته گــوت خشه خـــۆی ده  م بـــه بــوو، بـــه »رتـــی وه فره«ـــ  ده داریــووش –١

  .و.  ره خشته ھووه
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  نگیان به ، تهم دووھه کوو ڕۆژگاری سارگۆنی ، وه ھوودییه و یه نیمانی میسر خه
کک  یه  وسته م ھه ئه  نگه . ڕه وه خاو بووبته  که وژمه چنیب و ته نه ھه کان ماده
ـــه ـــه ل ـــووب کـــه  و ھۆکاران ـــزه  ب ـــه  ھ ـــه ئرانیی ـــه وری بنه ده  کانی ل ـــاکۆ ما  ی دی

ناب. ھ  سریته تیی خشه رۆکایه ر سه به ریان وه کگرتوویی سه یه  و به  وه کۆکردبته
ی  م ھنده دا حوکمداری شارک بوو، به پش  له  سریته هی ڕاستی ب خش وه ئه

  سـریته خشه  کـوو دیـاره ھز. وه کی بـه تییه کییه رۆکی یه سه  بوو به  چوو که پنه
ـــاوه ـــاوکی خ ـــژا بـــووه پی ـــه ن ھـــورم و ھ ـــه  ، چونک ئســـارھادۆن   وه پـــاش ئ

الی.   ڕوه باوزکی نارده ، له»ناخریبس«ی  وه جگره  بوو به ]ئیسارحادۆن[
ـــه ، ھـــه ســـریته خشه ـــه کـــانی نیا ماده ر ت ـــه خـــۆی نه  ل ـــد، ب ـــایی و  ھان کوو مانن

ڵ  گـه له  بـوون کـه ن ئرانـی سه ڕه  به کان . کیمیرییه وه کانیشی کۆکردنه کیمیرییه
ئاسۆی   ریان له ڕین و سه دا تپه»فقاز قه«  دا به وکی تازه کۆڕه  له نکا یه کایی سه

  ر. ده ھنایه و ئوورارتوو ری ئاشوور به تی ڕقه دوو حکوومه

  کان یه کایی و سه کان کیمیرییه 

،  وه زایینه می پش شته ی ھه ده بانی سه بنه  له ھرووژمی ھۆز و ختی ئرانی
  کــه  وه نتــه ده بــاکووری خۆرشــینی ئــران  گــوڕم لــه هکی وا بــ یــه را و ئاژاوه ھــه

 ســتین له و فه تا ســووریا بچــووک و ھــه یئاســیا  گاتــه ی ده کــه ی ئاوره پیشــکه
ی نـوان  ڕ و کشـه ر شه به پشتر له  م بای باکووری خۆرنشینه . ئه وه هتن ته ده

ــوو ئاشــوور ــارودۆخی شــوابوو. لشــاو و مــاد و ئوورارت ــه ب و  کان ی کیمیریی
  هلـبوو  نـه کان ی مـاد و پارسـه ند و پدزکانه ک ھاتنی مه ھیچ وه کان یه کایی سه
ستا ئیتر باسی ئـه ده چوار سه سشوودا. ئبـه  کـه  نییـه  و ھۆزانـه  و تیـره ی پ  

ڕان،  گه دا ده ترسی مه سیوکی ب نا و په ی مۆر یان په ڕگه وه ی له وه شون دۆزینه
  ره سوار و تانکه ه رانی سووکه ڕکه نی شهپۆلی الفاوی ئاگرپژ کوو باسی شه به
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 . ھـرۆدۆت سـتووه یـان به و هلووز  وه فقازه بنـاری باشـووری چیاکـانی قـه  له  که
ی تۆمار کردوون و مژوونووسانی  م ڕۆژگاره ی ئه کانی بگه ڕووداوه  ھندک له

  کان. له ی سانامه ڕه ر په سه  نرخیان خستوونه ک زانیاریی به ئاشووریش کۆمه
 گیمیـررای و ئیشـکووزای  کان بـه یه کایی کان و سه دا ناوی کیمیرییه کان سانامه

م  که چ ھۆزی یه دا ھاتوون. وده وڕاتیش ته  له  م ناوانه تۆمار کراون و ڕاست ئه
ناودر کرابن.   وه ی خۆیانه ناوی ناوچه  ) بن و به(کریم کی قریم ن خه سه ڕه  به

وتوون و  خۆکــه کان وه یه کایی ــ ســه ده  ی ھــرۆدۆت وابــ کــه که ونــاچ قســه
ــاوه کانیان ڕه یمیرییــهک ــاڵ ن ــه پ ــوون و   وه پکــه  م دوو ھــۆزه . ئ ــک ب خزمــی نیزی

  چوون. پشـتر لـه ڕـده یی به تـه تـان و چه  دوان و بـه زمانـک ده  وزۆر به م که
ر  به  وته که  ت بوو که م حکوومه که ، ئوورارتوو یهدا م دووھه می سارگۆنی رده سه
یان پکـرا،  کشـه المار پاشه رچی پاش پـه گه کان. ئه سارباری کیمیرییه بری خه زه
می پادشـــای  کــه ڕووســـای یه  شـــاند کــه برکـــی وا گۆرچووبیــان وه م زه بــه

  تان خۆی کوشت.  یبه حه  ئوورارتوو له
دا بـزووتن و  شـانی گـۆلی ورمـی  و قۆڵ: قۆکیان بـهدو  بوونه کان کیمیرییه

بریتی بوون   یان که ی دیکه که . قۆه سریته یمانی خشه ھاوپه  ک دواتر بوونه یه ماوه
ــــه ــــه به  ل ــــه ڕکه ســــوارانی شــــه ه زۆری سووکه  ره شــــی ھ ــــاش پ المارکی  ر، پ
ر بـای  سه  وه ، بایاندایهاشوورکانی باکووری ئ ر سنووره وتوو بۆ سه که رنه سه

ی خۆیـان  وگه وبۆ، ڕه ڕوشووڕ و تان شه  بچووک و به یخۆرنشین و ئاسیا
ـــرد. پاشـــان له ـــاپوور ک ـــه خ ـــر«ڵ  گ ـــه ه»تر ـــی دیک ـــان و خت ، ییی ئاســـیا ک

ی  ش و ناوچـه ریـای ڕه لـواری باشـووری ده  راسونکیان پکھنـا و لـهنفدکۆ
بــۆ   نـوه یان داکوتـا و نوه ئیرمــاق) بنـه  (قـزڵ ی ھـالیس و ڕژاوگـه »سـینۆپ«

  بـوون کـه  وانـه ر ئه بـزووتن. ھـه کانی ئاسیای بچووک ده نده به داڕووتاندنی مه
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ی »میـداس«یان تـین بـۆ  نـده وه کانیان کشـا و ئه ریجییه  هفتی  ی حکوومه خاشه
الماریان و  ڕمی پهور گ به  وته ش که خۆی کوشت. لیدییه  دوایین پادشایان ھنا که

ش پشــتیوانییان  کانی ئییۆنییــه یۆنانییــه  رچی شــاره گــه ی پادشــایان، ئه»ژیگــز«
  لـه اشـوور بانیپـاڵئک دواتر،  یه گرت و کوژارا. ماوه ی نه رگه م به کرد، به لده
یــان  زیلــه زاره وت و ھه ویان تکـه وڕه ق تکیشــکاندن و تــه  ی کلیکییـه ل و ملــه کـه

  .کایی کانی سه پاڵ تاقمه  چوونه
کی  الیـه  دا، بـه»سـارھادۆنئ«تیی  تای پادشـایه ره سه  ی دوایی، له م ھۆزه ئه
ی کیمیری کـرد بـۆ باشـووری  ھزی سواره  یان به کشه دا ڕۆیشتن و پاشه دیکه

، خاکی ماننا  و له تی گۆلی ورم باشوور و باشووری ڕۆژھه  و له  هتان گمه ھه
ــه  وه ره ســه  بــه تی ئاشــووری ســه ده  کــه ــه ن ــه  مابوو، ب ــه پت ــا و  وی بن یان داکوت

 کانی ئاشـوورییانی قی پشـگۆتنه ده  ، له سامناکانه  یاره م نه ج بوون . ئه نیشته
  تن به رهبا کان سه . پشگۆتنهو مانناکان کان پاڵ ماده  وته دا، ناویان که رخ ھاوچه

متر  ئامـانج لـی کـه  ، کهی ئران رگه ر جه بۆ سه کانی ئاشوورییان ھرشی ھزه
کوو زیـاتر ھنـان و  ی ترس و تۆقین بـوو، بـهوی تۆ وه بوکردنهخۆنواندن و 

ــی ڕه ــه وه ڕادان ــۆ ب ــوو ب ــهڕر ی ئاســپان ب ــانی  زه  کفی ســوارانی ئاشــووری. ل م
 ک ھرۆدۆت کانی ئاشووری یان وه رچاوه سه ی گوره به دا»پارتاتوا«تیی  پادشایه

ی  وره گـه  ره شکی ھـه ، بهکایی تیی سه وی پادشایه مه ه قه ،»پرۆتۆتیس«  ده
ی  کـه نده ناوه  ، کـه وه گرته ی ده –مۆ ئه ربایجانی ئازه  واته – رمی ئاترۆپاتن ھه
دا و  ته سه ده و به ووباشووری گۆلی ورم. پادشای ماننا دانی ھناب  وته که ده

  ی ڕاسـتی بـ چونکـه وه کانیش نوانیان خۆش بـووب. ئـه ڵ ماده گه چ له وده
سووڕا  ده ھه ندرا، پادشای ئاشوور نیمکی سامناک داده خه  روا به ھه ئوورارتوو

رھاتبوو،  به ی ھزکی وه وتنانه رکه م سه به  دا سوار ب. پارتاتوا که ریان سه  به  که
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ری گرتبـ،  سـه  کـه نده ماوه چ زه خوازبنیی شادۆتکی ئاشووریی کرد و وده
  . نگه و بده  درکاندووه دا ھیچی نه م باره م مژوو له به

  تیی ماد پادشایه

  ر بـه یتوانی بـه ، نـهباشووری گۆلی ورمـ  له کان یه کایی بوونی سه ج یشتهن
تی و  کییه یهتوانیبووی   رۆکیان که سه رتیشی وه بگرێ. فره تی ماد سه ی ده ره په
  وه دانه مه ھه  تی له سه ربوی ده وی به مه ه قهدی بن،  نودا به  کبوونیان له یه

نـدیی  کاتی ناوه شـتی شـۆره کانی ده ناره و باشووری که ند ماوه تی ده تا ڕۆژھه
 کانو ماننا کان ڵ کیمیرییه گه ) له سریته (خشهرتیش وه دابوو. فره تری ھه ، چهئران

  ر بۆیه ست؛ ھه به کان ده یه کایی نی پشتیوانیی سه به  یمان و پشت به ھاوپه  بته ده
ب برکی گورچوو مۆ کردن، بیاری دا زه سته کانی پمل و ده ی پارسه وه پاش ئه

بانی  بنـه  لـه کان پارسـه  بیرمـان بچـ کـه  ت نـاب لـه به شن. ھه بوه وا ینه نه  له
  تی گۆلی ورمـ و لـه باشووری ڕۆژھه  ، پتر داکشابوونه وه مه شته ی ھه ده سه

ـــه ی ده ناوچـــه ـــه نیشـــته ری پارســـووماش وروب ـــاری ئازایان ـــوون. بی ی  ج بب
  دواوه  بـه کـان مادهساتی بۆ  شی و کاره ڕه وا، چاره ینه رتیش بۆ لدانی نه وه فره
ــ، چونکــه ده ــادیس«  ب ــوڕی »م ــاتوا«ی ک ــه  ، کــهکایی ی ســه»پارت یمان و  ھاوپ

انی ــ و گیــزن یبه دا و ده اری دهــالم هــڕا پ وه هــپشت  هــ، ل وورهــاشــئ یــوانــپشتی
ــ هـکان ھ یه کایی ی پ.ز). ســه٦٥٣ســای (  بتــه ش ده مــه ســتن و ئه لــ ده   که هـل

ـ بـۆ  ده ک ھـرۆدۆت یگـرن و وه ر مـاد و ده سـه  نـه به و ھـرش ده  وه قۆزنه ده
  . وه شکته دا ده ری سه  تیان به سه ی پ.ز) ده٦٢٥ – ٦٥٣ساڵ ( ٢٨ی  ماوه

ــان دوای شــکانی ماده ــان وه کایی ، ســهک ــه ھزکی ــه ده ردێ و ھه ب ــای   کوتن ب
یمانی پشوویان ناپارزن و  ھاوپه ئاشووری  ستیان له دا ده ته مه م ھه خۆراوا. له

بچووک،  ی، ئاسیابانیپاڵ ڵ ئاشوور گه ڕ له ی سوارانی ڕاکردووی شه یاریده  به
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ن.  که ڕووتنن و کاولی ده داده ستین له و فه میشق ، ده فنیقییه، باکووری سووریا
 ١]١٣ی  ، ئایه٤شی به[دا »ئرمیا«کتبی   له  المار و تراتنه م په ی ئه زیله ق و نه نه

الماری  بوانن! دوژمن په«:  وه ته ستاودراوه ماوی ده خه ڕاوژکی  و به  ھاتووه
و   ووکه هی گژ کانی ده بانه رمان؛ عاره سه  تهگا ور ده کوو ھه وه ئستاو   ھناوه

 »تداچووین.  تازه  خۆمان که   له ۆ تیژباترن. سه ھه  کانی له سپه بان و ئه شه ڕه
ان ــسپی ری ئه هــرێ و ســن ۆ دهــیان ب و پاره  وه کته خۆی ده ،ونی میسر فیرعه
  .زاگرۆس  وه ڕنه گه ده  وبۆوه م تان ده  کایی به گێ و سه رده پ وه

  کانی لوڕستان ییهق فره مه  له وپه ل که

ی  گوندنشینانی ناوچه  ی که وارانه و شونه ئه تا بیست ساکی پتر پچوو ھه
ـــه ئابـــاد م و خوڕڕه ر شـــته له ئه، رســـین ت جووتیـــارانی ھه تایبـــه ، بهکرماشـــان   ل

داران و  نتیکه ی عه خانه زنه نو خه  چوونه،  وه دۆزیبوویاننه باشووری لوڕستان،
  وونهق و ئاسن ب فره لی مه وپه ل زاران که و ھه  مریکاوه و ئه کانی ئورووپا مووزه
و  زۆری ئـه   ره ی ھـه ڕاسـتی زۆربـه موو یـان به . ھـه و شـونانه ی ئـه وه ره ڕازنه
کی  یه شوه  تا ئستا ھیچکامیان به ھه  ن که و گکۆیانه ، ھی ئه وه ی دۆزراونه شتانه

م  کان، ئــه وه پی گانــه . بــه کراوه ر نــه ســه له و کاریــان  وه دراونــه نه زانســتی ھه
و   کراوهنگژ  یان سه وه ختی بنه ته  ی وا که ک قوکه کۆمه  ن لهیبریت  هگکۆیان

ر  سه ، گیان له م گکۆیانه ی ئه ردکی پان داپۆشراون. زۆربه به خته ته  موویان به ھه
   . دا ھاتووه وری ده  غزکیان به ردان جه به ورکه  و به  وه ته دراوه ھه

                                                             
کانی  گانه . پشــگۆتن و شــینئیســرائیل نی بهکانی  وره گــه  ره مبــه چــوار پغه  لــه  ککــه یه ئرمیــا –١
  .ب. دا تۆمار کراوه وڕات ته  له س دده یتولموقه سی به ره ر کاول و ھه سه له
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 تی لوڕستان کوو شارستانییه تکی خۆکردی وه وت شارستانییه که ھه  زۆر به
ـــووی له ندییـــه یوه ی په ی ھـــیچ نیشـــانه وه ئـــه ب  رچاو دێ کـــه بـــه وه ڵ  گـــه کی ق

ـــتانییه خـــۆی   تی پـــش شارس
ـــــه ـــــه وه –ب  ھ ـــــۆن ل م  ک چ

 –  وه تـــــــه دا دۆزراوه ناوچـــــــه
ی  شـــــــه و گه  یشـــــــتووه پگه

 لوڕستان: شمشری ئاسن –٣٦ق
 

سکی لوڕستان: ده –٣٧ق

 قفرهری مهنجهخه
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  که ومه و شت ای ئهکر بتوو ت گه . ئه م ھناوه رھه فرقی به لی مه په ل کهو   کردووه
،  وه ینه کتر کۆ بکه نای یه په  له  خشین و ڕازاوانه نه  شنه چه و فره  شوه زۆر و فره

 ھۆزکی  و شتانه نی ئه ب خاوه ده  چ که ده  وه شتک بیرمان بۆ ئهموو  ھه  رله به
یان  کـه و تۆته  ک ئـۆقره جگایـه  لـه  سوار بن، که بانه عارهیان   ری سواره ڕکه شه
ئاشـق و   ر بۆیـه و ھـه  گرتووه نه

  زرۆی سامانکی وا بوون که تامه
ڵ خۆیان ڕایگـوزن.  گه بتوانن له

  وارکی وا کـه لوڕستان ئاسـه  له
کجار  بن، یه شیاوی ڕاگوزران نه

م بۆچـــــوون و  ئـــــهنن.  گمـــــه ده
ی وار نهشووونی ب نه  ، به تبینییه
ـــــه ج نیشـــــته نیشـــــت  ته  بوون ل

ــه وه بتــه کــان، ســوور ده ۆڕهگ   . ل
کی وچۆ ک دا، چـه و شتانه نو ئه

ــه بــه زۆر وه   رچاو دێ، بــۆ نموون
سـک  شمشری درژی ئاسنی ده

یان شمشری  ؛)٣٦(ق   وه ته ڕازندراوهڵ  ئاژهمیزاد یان  ری ئاده سه  به  ئاسن که

 قفرهی مهرزیلهلوڕستان: ده –٣٩ق
 

 قفرهگی مهینلوڕستان: کو –٣٨ق
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  فرق یان ئاسن که ری مه هنج خهڵ  گه ڵ، لهۆار و ھــسک ساک فرقی ده ی مه قوه
ـــ). ھ٣٧خشــندراون (ق نهڵ  ئــاژهمیزاد یــان  نی ئــاده دیمــه  ســکیان بــه ده ھا  روه هـ
ــهکو ــگ و ت ــان مــهوری  ین ــه ئاســن ی ــه فرق (مزق ــه  یی) ک ــه زۆرب ــه  یان ب  نی دیم

رنج  )؛ شـاز و سـه٨(و   وه ڕازندراونهران  وه ندامکی بوونه ران یان ئه وه بوونه
ـــه ـــه کان ئه وره ڕاکشـــترینی ت ـــان ده ده  ن کـــه وان ــــسکی م ی ی  ر شـــوه ســـه ان لهـ

ــاوی  ویالکه شــه ــهی داپچ ــژراوه وه بوون ک داڕن  رـــو با ــه ک خه یه دهـ ــی   ریک ل
   ).٣٨، ق٩ڕێ (و په رده ده

،  زهـــرن هــ: ســر بچــبی  هــان لــشم وه ی خواره م شتانه ناب ئه  وه روابته ھه
زه هقوی دارخورمـا،  ک گـه فرقی وه تیری ئاسن یان مـه ره ، سه ی دووفلیقانه ن

،  بانه سپ و عاره ی ئه ڕازه یان قف و قه  وفلیسقه  ؛ تلیسقه لکه په کی یان س قووچه
تکایـان بـوارکی   دار، کـه جومگـهیـان   ره کسه ی یه لله رکه و سهت لغاو  تایبه به

نی  دیمه  مانه ر ڕووکاری ئه سه ). له٢١خساند (و  ڕه ستاکاران ده یان بۆ وه کراوه
بانان  ڵ عاره گه کراو له ڵ یی یان تکه فسانه رانی ئه وه کوی، گا، بوونه سپ، بزنه ئه
سکارکی  ب باسی ده دا ده کان نه گمه زۆر ده  نو شته  . له)١٠(و خشندران نه ده

بــ بــۆ  و ده  یــه کی پوه یــه نگوه و زه  خولخولــه  ق) بکــرێ کــه فره یی (مــه مزقــه
نـد  ڵ چه گـه دوو پیـاو له  سکاره م ده ر ڕووکاری ئه سه پچ کران بووب. له چوه

  یموونیش له روویان و دوو مه الی سه  وتوونه و دوو گا کهچوون  شران تکھه
خشـین خرابـ و قـۆی  کی نه ژوویـه ری که سـه  بـ لـه ده  م شته رووترن. ئه سه

تاشـی  رده نی به دیمـه  لـه  گـرێ دابـ، کـه  وه سـپه ندی ئه سـتۆبه ئه  ی بـه بانـه عاره
ری  هسکرێ باسی  ده  شتانه  و شوه ر له ). ھه١٠بیندرێ (و ده دا کان ئاشوورییه

کی  ۆیــــه ھهمبولیک و  دوو شــــری ســــه  ین کــــه فرق بکــــه ندکی مــــه ســــتۆبه ئه
دوو   ن که ند لغاوکیش ھه ). چه١٢ -١١(و  قندراوه ر شه سه نگاوتووی له ئه باڵ
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  و پایه  خشینی پله سمی به وڕه نی ڕێ چ دیمه و وده  ر داڕژراوه سه تیان له فه قه
  ). ١٣ب (و
شـن  چه ی فره رزیلـه ، دهدا وه و ڕازانه دان گوڵ  ی خۆ له پپه و  نو سسه  له

ڵ و بانـدان یـان  ری ئـاژه ی سـه ر شـوه سـه کانیان له ره سـه  کـهن رچاو د به وه
ڕی  ر ڕووپه سه ). له٣٩، ق١٤ران داڕژراون (و وه رتاپاخواری بوونه تی سه فه قه
ک  ڕاو و کۆمـهنی  وردی دیمه زۆر به،  خشندراوه جوانی نه به  کی که یه ره مه که

ــه ــه ق کــراوه یی شــه فســانه تی ئه باب ــه . ئاون ــه فره ی م ــه و زه قی ئ ــدکیان   مان ھن
می  ی ده ده  وه الجه  له  که  ی ژنکی ڕووت داڕژراوهت فه ر قه سه یان له سته ده

ھشتاش   که دا زرینه شتی نه ورده نو   له ).١٩(و  شازی لوڕستانهشمشری زۆر 
ی  کوی یان ئاژه نی بزنه کویان کار پکردوون، دیمه  چاکی نازانین چۆن و له  به

مانـک  چوونی قاره نـدراون و تکھـه که مبولک ھه ی سـه شوه  ی کوی به دیکه
ـــده گـــه له ـــه خه ده  ڵ دوو دڕن ـــه  ن ـــه)٢٤(و رچاو ب ـــو که  . ل ـــه ل ن لی پویســـتی  وپ
ون  که رچاو ده به یی وه مزقه  ی ه ند دیزه دا چه دینی سمی وڕه چوونی ڕێ ڕوه به
قیوی  ر پاشـوو چـه سـه میوانداری یـان دـوی له  ت به خش و نیگاری تایبه نه  که
  ).٤٠ق( ندراوه که ر ھه سه وڕووی داری پیرۆزیان له ره به

خش و نیگـاری  یان نـه ـه ری پانکه سـه  روپرچان کـه ی سـه رزیلـه ب بـۆ ده ده
  لــه  ی کــه و ڕوخســاره زرێ. ئــه ت دابمــه باســکی تایبــه  یــه قاویان پوه زه هھــ

ی نو ھۆز و »خوای دایک خاتوونه«نی  ب دیمه ، ده واوی دیاره ته  ڕووڕا به ڕووبه
ک  رسترا. وه په ده تا شووش ھه  وه ئاسیای بچووکه  له  ب که ییئاسیاکانی  وه ته نه
ی ـــلینگ  هـــخوای م خاتوونه ، ئه ڕا دیاره شتانه و ورده ر ڕووکاری ھندک له سه له

ی  رۆکه یکه زاران په ). ھه٢٨زێ (و ده  ریکه مکی ڕککوشیون و خه لک بون و مه
مبولی  سه  خوایه م خاتوونه شووش ئه  و له  وه دۆزراونه تی نیزیک ڕۆژھه  ئاوا له
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دا  دان سـاڵ سـه ی مـاوه  له » کیویرشه«ناوی   و به  وه ڕژه می به رھه داھات و به
 کان می پارته رده تا سه ، ھه ناودر کراوه »نانایا«  به  که  م ڕبازه . ئه رستراوه په

گۆڕستانی   له  خوایه م خاتوونه ی ئه ی سواینه رۆکه یکه ک په و کۆمه  بی کردووه
م  وین: داخوا ئه که دا ده ر پرسیارک سه  دا به . لره وه دا دۆزراونه کان هکۆنی پارت

؟ داخوا  هــنیی ان ئاناھیتاــم هـ، ھ وه ڕژه می به رھه مبولی داھات و به سه  که  یه دایکه
ی  نانــه و دیمه رســتن و ھنـدک لـه وشـونی په ی ڕێ وه کترخوندنـه ڕووی یه  لـه
ڕووی   هـلــ  هــــی م بۆچــوون و گریمانه ب؟ ئــه بــ ئاناھیتــا نــه رچاو دــن، ده بــه وه

ــــــــه ــــــــدک  ق راخی ھن
 ــــــــلم سه ڕا ده وری ده

ـــــــــــ ــــــــــــت هــتایب  هـک ی ـ
ـــــــــــــست وده داب ووری ـ

نی  هـمـــــــدینـــــــین و دی
ناریان  اسی و ھـــــهـــــــم
و   قندراوه ر شـه سه له

ـــه ــــولــمب وانیش سه ئ ی ـ
می  رھــــــــه ئــــــــاو و به

  ون.  ڕژه به
نی  ھا دیمــــه روه ھــــه

 ر خشــــندراوی ســــه نه
ـــه ه کیته ـــه ی قی  فره کی م

ــــــــووڤر مــــــــووزه ، ی ل
). ٢٧زدا ب(و ھوورامه نی ئه کیی دیمه ره ی سه نموونه  نگه و ڕه  یه کی دیکه یه گه به

 ییی مزقههلوڕستان: دیزه –٤٠ق
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شتی  قه  له  نگه ، ڕه ه کی پانکه یه ڕه په  له  یان بریتییه وه ره الی سه  که  رزیالنه م ده ئه
م  . ئـه وه وێ دۆزرابنـه ک؟) ڕۆکرابن و لـه رستگایه ردینی نژیارک (په دیواری به

خۆشیی  راندنی نه ستی ته به مه  به  یاد که  وه خاته ده کان دابی کۆنباوی ڕۆمییه  رهکا
 لوڕسـتان  لـه  نگـه کوتـا. ڕه رسـتگایان داده دیـواری په  بزماریان له »چاوقوکه«

اتنی ئـاواتی دی ھـ سـتی وه به مه  هـــب  خوایه م خاتوونه ی ئه رۆکه یکه سازکرانی په
رستگایان درابن.  دیواری په  م و داھات له رھه لی و زۆربوونی به سه تری و ته

  ک کـه یه شـوه  خشـندراون، بـه ڕوو نه ر شوازی ڕووبـه سه له  م ڕوخسارانه ئه
دی  تی و بـواداردا بـه نوان ھـزی خوایـه  وخۆ له کی ڕاسته ندییه یوه ستی په ھه

ی ــانــک ردهــسک ده  واره ڕیزی کۆنترین شونه  ونه که ڕستان دهکانی لو ه ته دن. ته
  کان به نه یانی دیمه[،  راوهــــاو کــــچ دا ڕهــیان ت»قی ڕسای ھاوده«  هــرۆڤ کــم

ڕووڕا  ڕووبـه  واو لـه کتر یان ته وڕووی یه ره به  وتنه که ق ده قاوده کی ده یه شوه
ر  سه و پشتر له  ری ئرانییه تی ھونه تایبهداھنانی   م شوازه ئه ]دران. نیشان ده

و   رچاو ھـــاتووه بـــه وه دا کانی گۆڕســـتانی ســـلکه خشـــینه نه  فـــره ڕووکـــاری ده
  .  یان پداوه ره ربو په کی به یه شوه  می پارتیش به رده ستاکارانی سه وه

ان ــــی هــــالنــــرزی م ده هــــئ  هــــدووری ک  دهــھن  هــشونکی ن  هــن، لــ ک ده وه
وپرووسکی  سک یه  کانی پ بوون له هڕو گۆ  بووه ، گۆڕستانک ھه وه ته ل دیتراوه

 نـو  لـهک چـۆن  بووب، وه نژرانی دوو قۆنـاخی ھـه  ڵ. تۆبی لره وپکه ڵ تکه
  بـه دا کـان نـو ماده  لـه  بـوون کـه  سـانه و که ئـه ر کان ھه ؟ موغه دا باوه کان موغه

 ردی نۆردیــــک شــــنی ھـــۆزانی بیابانگـــه یشـــتن و چه گه کاروبـــاری دینـــی ڕاده
ــــه ــــه ره (باشــــووری)، س ــــه تا ت ــــان ل ــــان  داده  وه ره ده  رمی مردووی ــــا و پاش ن

  سپارد. خاک ده  به ]وپرووسکیان سک یه[
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ــا زۆر پویســته روه ھــه ــه  ھ ــه  ک ــه ب ــه  وردی ل ــژی ئ ــه و بزنه شــاخی در   کویی
ڕی  وپه به  م شوازه ). ئه١٥(و   رسازانی لوڕستانه یکه شاکاری په  که  وه خوردبینه

ی  وه کردنـه  و بـۆ چکۆلـه  وه ته زراوهاخو ندانی ئاشووری رمه ھونه  زایی له شاره
  ھنـده  ندانـه رمه م ھونه . ئهنشی خامه ستاکارانی ھه نگی وه پشه  ران بوونه یکه په

پۆ  قی و که زه ده نه زانی و بۆیان ھه ده غزی ڕوخسار نه رھنانی جه ده  چاکیان له
وت  کــه ھه ). زۆر به١٦واو داپچــاو بـوون (و  درـژ و چــاو خـ و تـه  میشـه ھه

ـــه تکی وا وه شارســـتانییه ـــه رچاو ب ـــه  دێ ک ـــوور و ھون ـــه کولت شـــانی   ری بگات
ی کولتووری کۆنی  وه پسانه وامی و نه رده . بهسکاری لوڕستان تی ده شارستانییه

می  ی دووھـه زاره ی بـاوی ھـه پچکه فرکـی سـ نـد ده چه  نیا لـه ته  یه م ناوچه ئه
ــ ده  نــون و وادیــاره دا خــۆی ده زایــین پش ــان ی درــژ خــهک یــه ماوه ب  ک کاری

کی  الیه  دا زۆر جاران تووشیان ھاتووین. له کانمان وه توژینه  له  پکردبن و ئمه
ن و  سه کانی لوڕستان ڕه خشینه نه  وڕوھاه واوی ھه ته  چ که زۆر وده  وه دیکه

ی  کی بـاوی کلکـه یه ند پارچه دا چه وارانه م شونه نو ئه  ت له به خۆمای بن. ھه
نی  خاوهری لوڕستان  رچاو ھاتوون. ھونه به زایینیش وه می پش ی دووھه زاره ھه

ــه ــه یوه ش و په خــای ھاوب ــه له  زۆرهکی  ندیی ــووری گۆڕســتانی  گ ی »ب«ڵ کولت
  ک زووتر ھاتوونه یه وا ماوه ی ئرانین که و ھۆزانه  و تیره ھی ئه  ویش و ئه،  سلکه

  .ئرانبانووی 
م  واری کولتـووری ئـه ئاسـه  ن لـه سـه ی ڕه یـان نموونـه ده ری لوڕستان ھونه
ــــه  رچاو کــــه بــــه  خاتــــه ده  ئازایانــــه  ســــواره ه سووکه وچۆڵ،  ک چــــه  بــــریتین ل
پشـتر   درژ کـه وڕی لوولـه یی یـان ھـه فری مزقه سپ، ده ی ئه هقالسوف تلیسقه

شـتی  یی و ورده مزقـهی  رۆکـه یکه ک په ھا باسـی کۆمـه روه . ھه باسیان کراوه
چـی  ه؛ ک ران کراوه وه نی بوونه دیمه  خشندراو به ی نه رزیله کردن و ده خۆجوان
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ر و  وروبـه کانی ده رمه و ھه  اوچهن  له  ت که بابه ی تازه دیسانیش شک و شوه
ن و  دیمه  که ری کۆنی دووچۆمان ھونه  له  م نین. بجگه ھاتوون که  وه سته دوورده

  خاتـه ک ده یه دڕنده  شنه موو چه ڵ ھه گه چوو له تکھه ١ی»گیلگامش«تی  فه قه
ک  کۆمه  به  کرێ که دی ده یش به»رکووک که« ی کارانه ندۆخینی ورده رچاو، که به

کـا.  نـد ده مه وه ده سـازیی ئاشـووری ری بت یای، ھونه یی و خه فسانه تی ئه بابه
  کـه  جھشـتووه به  فرانـه و ده ر ئـه سـه واری خـۆی له شـونه ری ئاشووری ھونه
ــه ــوون و ده وده تی داب تایب ــی ب ری  ر شــوازی ســه ســه ســکیان له ســتووری دین

ران سـاز  وه ری بوونـه ر شـوازی سـه سـه کان له وره کوی داڕژراون. ته رانه به
ری  ھونه  یان له ونه ب و ده  وه ق کردۆته یان یه که وره می ته ی ده ده  کراون که
ی  ری قوالپـه چووبین، سـه نـه  ه ھه  ر بتوو به گه . ئه وه گیرابته ھه کان ھوورییه

  هلوتۆ  و شتی ئه  کانه یه کایی تی سه ری کۆن و تایبه ران، ھونه مه خشندراوی که نه
ی  ده تی باوی سه ک بابه . کۆمه وه زراونهدۆ کانی باشووری ڕووسیادا ندوکۆژه که
دا  ش»ھیتــی –ســووری « ری ھونـه  لــه  زایــین، کـه می پش وتـه م یــان حه شـته ھه
  رکی که ڕاوکه  نونن. بۆ ونه ده  شتانه م ورده ر ئه سه رچاو دن، خۆیان له به وه

ری بۆ الی  یر سه کی سه یه شوه  ویش به و ئه  نگاوتووه کی ئه کوییه ی بزنه که تیره
کانی  ری میرنشـینه نـو ھونـه  لـه  تـه م بابه . ئه رسووڕاندووه ی وه که ره المارده په

و ناوبانگی  بچووک و باکووری سووریا یئاسیا  وتوونه که  که  بووه  دا باوه ھیتی
  له  نه م دیمه کی جوانی ئه یه دا، نموونه م ئاخرییانه له . ڕۆیشتووه »ھیرۆگلیفی«  به

ڵ  گه له  سکارانه م ده کرێ ئه . ده وه ته دا دۆزراوه» په ته ره قه«ی  وکۆژه نده ی که نگه جه
ـــه ســـته ده هدوور  کانی ناوچـــه شـــته ـــه  وه کانیش پک ـــه ب ـــرن و ھ ودای  راورد بک

  ری  ماوه جهو  فقاز ی قه ره م به ئهکانی  ه»سیس«تی  ڵ شارستانییه گه ندییان له یوه په

                                                             
 مش گلگامش، گلگه –١
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کتر  دا، یـه»تائۆتیـه«مـامکی  یـش لـه ده»چـین«  نگه ت ڕه نانه ری قفقاز و ته وبه ئه

  .  وه بگرته
ــازه وه ئــه ــه  ڕوانگــهت  خزمــه  وتــه که ده ر ھونــه  ی ڕاســتی بــ ت  ی وه و لکدان

وری  ده  کــه  یـه وت و ڕبازه م ڕه ر ئـه سـه ر له ھــه .کانی ئرانـی وه تـه کۆنبـاوی نه
ا) و زد ھوورامـه زد (ئه ی ئوورمـه دووانـه ڵ گـه له ،]نرم[، خودای ١»روانوز«
ھا ســ  روه ھــهوێ.  کــه رده ، ده وه ربوونــه داونــی خــۆی به  لــه  کــهن  ھریمــه ئه
کی  یه ڕه ر په سه ی مژووی مرۆڤ، له ده مبولی س سه رزی سه به تیی پایه سایه که

ــه  تی کــه ســایه . ســ که وه ناســرنه ده زــوین، دا ھمــای  ســمکی دینــی وڕه ڕێ  ل
کی  خوایـه دا، خاتوونه نکی دیکه دیمه  له  .٢گرن رده وه »رسوم به«ت یان  سه ده

                                                             
 زورڤان –١
  گیاپیرۆزه –٢

 کی زوینیهڕهلوڕستان: په
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یان  هــویالک شه  که  درژ ڕاچووه ی شاخداری مل زمه گژ دوو دوه  ر، له ندسه چه
ـــوه ـــ داپچی ـــی  . ئیزه ل ـــه«دک ـــه«و  »زارگوێ ھ ـــه ھه »زارچاو ھ ـــه  ی ـــاوی   ب  ن

رازووداری  ، تــه»ڕاشــنوو«و »میتــرا«کــه وــای  ]ســرووش[ »ئۆشــا سره«
  وه ڕنه دا بپه»ت چینڤه«پردی  باریکه  وێ به یانھه ده  کهن  و مردووانه کاروباری ئه

دا،  ردووانـــنـو گـۆڕی م  بوونی بتی ئاوا له ھه ١. سکتره شمشر ته می ده  له  که
  تا له ھه  خوای پیه خاتوونه  مردوو بۆیه : پشته  کی ڕوون و ئاشکرای له یه گه به

 تـادوو   که  شره ه ئۆشا، که ی سره رییانه وه مبولی بوونه تاوانی خۆش ب. سه
  .٢دا دیارن که نه دیمه  شر له ه که  ره چوار سه

م  نگاندنی ئـه سـه ھه  وه ڕکخستن و پکـه  به
ــی و لکۆینه ــه تبین ــه  وان ــواری گه  ل ــه ه ب کی  ی

ستی  به مه  وڵ و تکۆشان به ھه  دا و به زی گه ڕه
ــــه ــــاتر ب ــــه کوره م گرێ ڕۆچــــوونی زی   دا کــــه ی

نــو دیــن و   وه گاتــه ودای ده پرچک و ھــه ره ســه
ــــک ازهـڕب ـــک، دهـان ـــه گه ی دوور و نیزی ـــه  ین  م ئ

لکی  دا گه ران وژهی ت نو کۆمه  له  ی که ئاکامه
  کـه ر ڕکه شهکی سوارانی  یه : تیره یه نگر ھه الیه

ــه ــهوزۆر  م پشــتر ک ــو  ل ــی ھۆزه ن ــانی ئران دا  ک
  ، لـه ره ڕکه شـه  تـازه  مـه م تۆره بـوون. ئـه یی ھۆزکی ئاسـیا ، تکه وه توابوونه

  ر هھ  یشته پاراست و گه وبۆ نه تان  لهستی  دا، ده وی خۆی ی کۆچ و کۆڕه ماوه

                                                             
ماس  ئـه  بـاریکتر و لـه ر مـووی سـه  لـه »پردی سیات«  که  دا ھاتووه ی ئیسالمی وه گانه  له –١

  .و. تیژتره
 ی دوکتـــۆر مـــوعین کـــه رگانه وه  ی دوایـــی لـــه یـــه م بگه ئـــه  وهۆکـــوو بۆمـــان ڕوون بـــ وه –٢
  رھاوژراون.و. ده

قی فرهی مهرهیکهلوڕستان: په
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تـراتن و   کی ئاسـیای خۆرنشـینی بـه یه ند ناوچه ک خاپووری کرد و چه جگایه
 کانی لوڕســتان لــه وپه ل ی که زۆربــه  لمنین کــه بــ بیســه ڕمبــازن داڕووتانــد. ده

ــه رهبا ســه ــه م و حه شــته ی ھه ده ســه  تن ب ــه م و ته وت ــین.  ت پشــتری پش نان زای
پی  دوای شـــون  بینی مـــژوو بـــه رکی باریـــک تـــوژه  کـــه  ڕاســـتی پویســـته به

ــه ــه دا کان یه کایی و ســه کان کیمیریی ــین کــۆڕه بگ ــه وی کۆچــه ڕێ و دوای   ران بنت
کانی  و سنووره فقاز قه  یان که رانه می تانکهپاش ھرووژ  رانه و کۆچه رچاو. ئه به

یان پکرا و  کشه پاشه زاگرۆس  ، له وه کانی ئاسیای بچووکی گرته و لواره میسر
دا  ک یـه ناوچهر  سـه  کانیان بـه هرو سوا کان تی ماده ی حکوومه ژر داده  چوونه

وێ کارســازترین  کــرا. لـه خو ده ســپی لـ بـه ی ئه مـه باشــترین تۆره  وتن کـه کـه
ــاری ســه ــه رکه ھۆک ــه  وتن ک ــوو ل ــی ب ــی  و ئه  ســواره  بریت ســپی چــاالک، ھزک

  یبوویه دا و گه ی داری ده گه  له  تازه  پکھنا، که تی ماد رچاویان بۆ حکوومه به
  تی. هس ی ده پۆپه

  ١]کیاکسار[ کیاکزار

 رتیش وه ی فره وه کوڕ و جگره کیاکساری  ی که و سانه ئه  وایه پی ھرۆدۆت
ــه  ) بــه ســریته (خشه ــا، بــۆ  کان یه کایی ســهتی  ســه ر ده بــه ری وه دی ســه ناب ھن

، وای مـاد رمانه . فـه بـووه  ، خری پـوهکان شکرداریی ماده داھاتووی ھز و له
نداری او و که  و پیاده  و سواره  وه نوێ داڕشته رله کانی خۆی سه ی ھزه پکھاته

وشـونی ھـزی  ڕێ  لـهکی زۆری  یـه ونه  چ کـه ھا وده روه جوێ دانان. ھه  به
ـــک  وه رتبتــهگ کان ھه یه کایی ربازیی ســه ســه ـــل  هـ ک ل هدا گــ ڕی پــارتیزانی هــــش  هـ

ی  کـان ھنـدک شـوه ماده  چ کـه ت وـده نانـه زموون بوون. ته ئه زا و به شاره
ـــاوی  ـــهکۆنب ـــ. کیاکسار چـــاو کاییشـــیان ڕه ری سه ھون )،  ره خشـــته (ھووهکردب

                                                             
   ره خشته ھووه –١
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ری گـۆلی  وروبـه دهکی  یـه نـد ناوچه گرتنـی چه  ی خـۆی بـهیرجی سیاسـ ومه ل ھه
ــ ــهورم ــرۆدۆت  وتر کــرد. وه ، پت ــه دهک ھ ــ، تــوانی ل   ی »مــادیس«ڕی  شــه

از ــــس ووســن ارهــی چ وه ره هــــالکــک هــداری یــــپشنگوتنی  رکه دا، ســه کایی ســه
ی خـاکی ماننــای بــۆ  ســته خـۆی و داروده  چ مــادیس بــه چنـگ بنــ و وـده وه
  نیمانی چۆل کردب. خه

  قز سه ]ی ییهوز[ی  نجینه گه

وتکی  کــه ھه  لــه کان یه کایی رھاتی ڕابــردووی ســه ســه ، به بــوای ئمــه  بــه
ــه ده ــه دا، تیشــکی ده ن گم ــه ســه  خرت ــه  ر، ک ــدی  خ ــه[کی گون  یقز ســه ]ی زویی

نــه یخه و ده  وه دۆزنــه واری ده دا، ئاســه یانــه دواییم  ، لــهباشـووری گــۆلی ورمــ  
کی  یـه زنه ر خه سـه  وه اتهـــگ ده ری سـه  واره م کۆما ئاسه ئه  رچاو. المان وایه به

م لمان  ی کوڕی بووب، به»مادیس«یان  واتمانکی ھی پارتا زه  نگه میری و ڕه
م  دا. ئـه ک یه شـارگه حه  یـان لـه  وه دا دۆزراونـه گۆڕـک  داخـوا لـه  کـه  ڕوون نییه

گومـان  کـرێ: ب ش ده واو جیـاوازدا دابـه ی تـه سـته ر چـوار ده سـه  به  یه ه مهۆک
ی  که ئاشوورین؛ تاقمه  وه ی کاره ری و شوه ۆکی ھونهر ڕووی نوه  ھندکیان له

 – ئاشــووری«ری  ی ھونــه هــــ هــلی تک وپــه ل وان بتــرازێ که کایین؛ لــه ســه  دیکــه
نجام  ره بـن و سـهنـدانی ئاشـووری  رمه ھونه چ کـاری و زۆر وـده »کایین سـه
  م بـه ماننـایی بـن، بـه  نگـه ی خۆمـای و ڕه سکاری کارگه دهم،  ی چواره سته ده

   خشندراون. نه ری ئوورارتوو ھندک شوازی جوانکاریی ھونه
ندکی زـی  سـبه بـ باسـی ده دا، ده م کـه ی یه سـته کانی ده له وپه ل که نو  له 
ری  ردک سه و ھه  ر کراوه سه وردی کاری له زۆر به  وش و شاز بکرێ که خه ب
جـی خـۆی   رکیان لـه . سـه داپچاو، داکووژاوه  ویالکه شری شه لله دوو که  به
  و بــه  وه کــه چه مه  بچتــه  که نده ســبه تا ده کــا ھــه وچۆ ده و ھــات  وه جووتــه ده
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  خت که چوار لۆی ته  له  بریتییه  که نده سبه فی ده خرێ. قه داده  ه ڕزکی ورده ئاقه
ون،  که واو پان ڕاده ی ته و جیه و له  وه بنه ڕۆن، پانتر ده ڕاست ده و نوه ره تا به ھه

ری  ھونــه  لــه  اکارکهشــ  مــه قنــدراون. ئه زه شــری ڕاکشــاو، ھه  چکــه دوو به
کی زین دوو  یه ڕه ر ڕووکاری په سه دا. له رانی ئاشووری ندۆخان و زینگه که
سـکردی  و داری ده ره به  قندراون که زه ی بادار ھه جنۆکهر و  وه بوونه  سته ده

پـ   دارینـه  ر سـندووقه سـه  بـه  ی کـه قانـه فره مه  ڕه پـهو  ر ئه سه ڕۆن. له ژیان ده
ز و  زدابه به ریکی ھه خه  ندراون کهق کوی شه ک بزنه ، کۆمه دا کشاوه که نجه گه

گــوی داودی،   لــه و په  نییــه  وه ر ھیچیانــه ســه ڕاوڕاوــنن و ھیچیــان مافیــان بــه 
  ، که که وشانی سندووقه کتری دابیون. شانه یه  ، لهشوازی کۆنی ئاشووری  به

تی  فـه ن و قه دیمـه  ، بـه وویهتنگار گر هژکجار  و یه  یه قی پوه فره شی مه ڕووکه
داریان  رگی ئـاودامنی ڕیشـۆه وبه پنجیان جل  که  وه رزانی بارگا ڕازاونه به پایه

  ی له وانه م ئه چ یاران و ھاوڕکفانی پادشای ئاشووری بن، به و وده  پۆشیوه
وانی میری  پاسه  نگه و ڕه  کیان ڕووته له به نس شت که رچاو دن و ھه به وه  دواوه
نـو   وتۆ له رۆکی ئه ت و نوه ندراون. بابه که ھه  وه ییهکار ڕی ورده وپه به  بن که

خشینی  ریی نه گه قندراو، ونه زه ی ھه ه ته ری ته ر ڕووبه سه الران، له کۆشک و ته
ڕووی ھندک   کرن. له دی ده ند زۆر به ربه وھه و گه نگین ڕهدیواران و کاشی 

می  رده سه  ر به سه  یه ه و کۆمه ب ئه ده  وێ که که رده ده  وه ندییه تمه و تایبه  نیشانه
،  م مژووه ی پ.ز) یان ھندک دواتر ب. ئه٦٦٨–٦٨١تیی ئیسارحادۆن ( پادشایه

م  شـک لـه بهکـرێ  ده  پـی وایـه  کـه  م بۆچوونـه ر ڕگـای ئـه سه کۆسپ له  نابته
پارتـاتوای پادشــای   مـردی بــه  کـه ، گیـازی شــادۆتی ئاشـووری بــ یـه نجینه گه

ــه کایی ســه ــرد. شــونی دۆزران ــه نجینه م گه ی ئــه وه ک ــه یه  ی ــه  کک ی  و گوندانــه ل
  . مۆ ناوی خۆیان پاراستووه تا ئه ھه  که کوردستان
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کان  ککه یــان ســه کان یه کایی ســه  نــاوی خــۆی لــه »قز ســه«  کــوو دیــاره وه
نـاودر  ئیشـکووزای  دا بـه کانی ئاشـووری قـه وڕات و ده تـه  لـه  ، کـه رگرتووه وه

  که  م بوایه ر ئه سه  نه مانخه کان ده و نیشانه  دیاردهتکای دا  ڕاستی  کراون. له
ی  مانه و زه بۆ ئه  وه ڕته گه ده  سته به م مه ، ئه کان بووه یه کایی ختی سه قز پایته سه
باشـووری   دا بگرن له»ماننا«وی  مه ه ر قه سه  ست به توانییان ده کایی سه  که

 فی زوشهقز: کهسه ]یزوییه[ی نجینهگه –٤١ق
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وتوو،  رکه زۆر جـاران نـاوی ھـۆزی سـه  زانـین کـه ش ده نده وه و ئه مگۆلی ور
  . ی پ ناودر کراوه که خته پایته

کـاالنکی زینـی جــوانی   لـه  م، بریتییـه رچاوترین شـتی نـو تـاقمی دووه بـه
قنـدراو  زه هکویی ھ ری بزنـه ک سـه کۆمـه  بـه  م کاالنـه . ئـهکایی سکاری سه ده

.  وه نگ ھاتوونـه ی ئـامری چـه مـه کـوو که کان وه فی شاخی بزنه . قه وه ته ڕازاوه
ی عه  له  م کاالنه ستی ئه ده جری مرۆڤی  سه  وه رانه ردک به ھه  و له  یارچاکه ز
.  کراوه چــاو نــه ی تــدا ڕه کارانــه و شــوازکی زۆر ورده  نــدراوهق زه ر ھه ســه له

). ١٧چن (و ده » تائۆتیه«مامکی  کوو ده وزۆر وه م ن و که واو ھاوشوه کان ته ره سه
  وه یان ڕازاندۆتــه کــه ی پــانی کاالنه ره مــه کی زــینیش، که یــه لکه و په  ڕه نـد پــه چه
ـــه ته ته  لکـــه پهســـت و ئامـــانجی  به هر دیـــاری کردنـــی م ســـه ). زانایـــان له٢٩(و   

ــه ــه زین ــه ڕه  کان، ک ــه  نگ ــن (و ڕووکه  کرابن ــه٢٠شــی ســندووقان، دوود و  ). ئ
ری  سه لله ند که چه  قاون بریتین له زه کراون و ھه  ق ریان شه سه  له  ی که نانه دیمه

تکخراون. وانی  ت و کووزی که خه  ڕووڕا دیارن و به ڕووبه  له  که ١(؟) گ ورشه
رچاو  به رخۆیان وه به  وه لیان بردوونه په  کوی و بزنی ڕاکشاو که بزنه  نوه نوه

ی  ره کایی بۆ الی تیغه ری کۆنباوی سه نی ھونه سه ی ڕه شوه  دن و شاخیان به
ـــه پشـــتیان، پشته ــــ. ئ وه وشـــکن بۆت ـــ وه هـ ـــه  هـی ل ـــو ئ ـــای  یه ســـته م ده ن دا جگ

و   ســانتیمیتر پانــه ٣٦  کـه  فکی زــوه شــه ، که تـه ی تایبهرسـوڕمان و تامــان سه
بزماری  گوه  و به  وه ته ڕاوه گه ھه  وه الی ژووره ۆ ب حاڵ و دووبه ی به که لواره

  ).٤١(ق  خشندراوه ی ز نه رخۆکه سه
کاری  نده کی ورد و باریک که یه شوه  به  فه شه م که ئه ڕووکاری  کوو دیاره وه
دا  ک یـه بازنه نو  لهرکام  ھه  شن که چه تی فره بابه ند ڕیزه چه  له  و بریتییه  هکراو

                                                             
 .و. یه باریکه وره ی به مه هتۆر  و له  و ئازایه  د ڕوییه قه  تی به فه قه  ی کوی که شنک پشیله چه –١
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  که  یه لکه په  و گوکی شازده  غانه ی قه ی قوبه ی ده که ڕاسته . نوه وه خوالونه
  دیارن که  نزه ره سه  پاشان دوو ڕیزه.  وه ته دا لھاوه وری ده  ی به وت بازنه حه
کـوو  رکی وه وه بوونه  . دواتر ڕیزه وه لک جودا کراونه  ی دیکه ت بازنهو حه  به

و  ر به ریان ھه پ ڕاکشاون و سه ی چه که له ر که سه له  کرن که دی ده به  گ ورشه
شــانی   بــه  فتاون کــه خــه  روشــکانه و که ــی لــه و ده  رســووڕاندووه دا وه شــانی
م  لکـداباون. ئـه  دڕنـده گی ورشـهری  ڕیزـک سـه  بـوون و بـه  هدا بـازر ڕاسـت

  جارک ڕوویان له  ، دوو ڕیزن، که  داڕژراوهز  نککیان له نیا ده ته  که  رانه سه
کان و ڕیزکی  روشکه ی که وه ره پ. ڕیزکی سه الی چه  لهو جارک   الی ڕاسته

باسـیان   وین کهی ک و دڕندانه ر له ھه  وه لھاونه دا کان گه ورشهوری  ده  به  که
ـی بـۆ  کاون و ده تووتـه ر چینچکـان ھه سـه م جار له ئه گی ورشهی  لله کرا. جه

کوو  وه  نه م دیمه . ئه کتری کردووه یه  ی ڕوویان له ر جووته ڕاوێ ڕاساون و ھه
و  »کلرمس«  له  چن که ده کایی ندراوی سه که ر کاالنی ھه خش و نیگاری سه نه
دا،  ڕیـزی ئـاخری  . لـه وه دا دۆزراونـه»ملگوونـۆڤ«ی  هژوکۆ نده ی که نگه جه  له

ــه لیزگه ــه ی تیژکه ک گــه ی   ــه  کــه ــک ب لوه  ھپــه ڕاســتیان نســتیان  ، ده ڕیوه دا ت
. گومانی تدا  ڕۆیشتووهکان  زه  بزماره لواری گوه و بنیان لواربه  تکگرتووه

نیا  ته  مه دی ھناب و ئه قکی نووسراویان به ب ده ده  م ھما و نیشانانه ئه  که  هنیی
  ).٤٢(ق وه ته دا دۆزراوه کایی کانی سه له په ل که نو  له  که  وارکی نووسراوه شونه

  ی بتوانن به وه بۆ ئه  کی ھژایه یه گه ، به فه شه م که ر ئه ر و نووسینی سه ھونه
وشونی ناسراوی  ڕسا و ڕێ  دابنین که کایی واری دیرۆکیی سه ونهکۆنترین ش

کی  ندییــه یوه په  نووســینه  م شــوه . تــۆبی ئــه چــاو کــراوه تــدا ڕه ی»ســیت«
سـازکرانی   رلـه به  ب که نه »کان ی ھیتییهیھیرۆگلیف«تی  ڵ خه گه وخۆی له ڕاسته

  بوو؟ تاقمک له وی ھه بره بچووک و باکووری سووریا یئاسیا  ، له فه شه کهم  ئه
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ــه ده ــان زره ســاکاره  رزیل ــه یســه ، دهک ــه  لمنن ک ــه زنه م خه ئ ــه گه ده  ی ــۆ   وه ڕت ب
دای نـوان و مـه  کـه  وامـان پخۆشـه  م و ئمـه شـته ی ھه ده سـه  می پـش رده سه

  ین. بۆ دیاری بکه یزایین ی پش٦٢٥و  ٦٨٠سانی 
نگی  سک یـان ھـه کرێ باسی ده دا، ده م ی سھه سته کانی ده له وپه ل که نو  له

نـدووک  ھنکی ده ی شـه ر شـوه سـه کیان له یـه  ۆکان بکـرێ، کـه نجه زینی مه
وتووترین  که ھه  له  ککه ، یه ی ئاگامان لیه نده وه و ئه  خواری چاوخ داڕژراوه

 کانی یه کایی گــۆڕی ســه  شــکی زۆریــان لــه و به کایی ری ســه کانی ھونــه شــاکاره
ــه باشــووری ڕووســیادا ــه که و ده  وه دۆزراون ــو چ  ون رواــنـــچ ری  ونهـی ھــ وهـ

). ٢٥دا (و و وته ئهرمی گیاجاڕی  ھه  له »ئووراسی«خشاندنی  جوانکاری و نه
م شـرکی ئـارام و  )، بـه٢٦(و  نی شر داڕژاوه ر دیمه سه له  ی دیکه که سکه ده
رچی  گـه ، ئه یر جوانـه سـه کان ری ئاشـوورییه ی ھونـه وانـه پچه و به  مۆیه سته ده

رچاو دێ. شتکی  به کانی باشووری ڕووسیادا وه یه کایی ری سه ھونه  شی له ونه

 شفی زور کهسهقکی نووسراو لهقز: دهسه ]ییهیزو[ی نجینهگه –٤٢ق
 



 ١۵٧کان  / ھاتنی ئرانییه ٢شی  به
 

 
 

ندکی گـران و  سـبه ، ده وه یه سته م ده نو ئه  ینه بیخه  وامان پ باشه  هش ک دیکه
ــه  وه و پکــه  ری مراوییــه ردک ســه ھــه  کــه  نگینه ســه   ریان بــه م ســه جــووتن، ب

دا  نشی خامه ری ھه ھونه  و له  پچه پچ  که نده سبه فی ده . قه وه ته دا شکاوه وه پشته
  واوی ناسندراوه ته  قزدا به ی سه نجینه گه  ر و له هس  ته رنجکی زۆری خراوه سه
کانی  ته موو کوت و له رسوڕھن ھه کی سه یه شوه  به  ). گرینگترین خش که٣١(و

(و   هـی زـانـکی زۆر پند به ان سینهـر، تۆق یـکت هـر ی هـس  وه هـت و خراوه  پارزراوه
  به قز ی سه نجینه کانی گه له وپه ل که  وه اخهد به  بیرمان بچ که  دا ناب له )؛ لره٣٢

دا شـکاون و  کی ئـاوایی خـه نـو  لـهشـین  کاتی دابه  له  یانه زیی به کی ب یه شوه
کـوو  دوو ھـی پـانی وه  ین بـه کـه ی باسـی ده نده به م سینه کوت کراون. ئه کوت
ڕوویــان   ری لکــدراو کــه وه وونــهڵ و ب ک ئــاژه . کۆمــه وه تــه وان ڕازندراوه کــه

ند  خشندراون. پۆلک دار، چه نه  م ھنه ر ئه سه مبولیک له دوو داری سه  کردۆته
میزاد  نی ئـاده ر دیمـه سـه لی باـدار له کوی، دـوانی باـدار، گاگـه نرییهرک  سه

  وتوونه که  ری داری کاژ که ڵ به گه یی له فسانه تی ئه فه ک قه (الماسوو)، کۆمه
ناران  و که  گۆشه  ر بتوو له گه ئه  دیار و ئاشنان، که  موویان ھنده راخان، ھه قه
کرابا،  دی نه داو به س کی خۆمه یه ز و دڕنده زدابه به ھه  نابا له روشک ملیان نه که
 روشک و نی که م دیمه ؛ به رانی ئاشوورییه ینگهسکاری ز ده  مه کرا بین ئه ده

ـــده ـــه دڕن ـــه ک ئه روه داو، ڕاســـت ھـــه س ی خۆم   که فه شـــه ر که ســـه له  کـــه ن وان
، زیاتر  هز م پارچه کایین. ئه شوازی سه  ر به ڕاشکاوی سه خشندراون و به نه
  لـه  ڕوو کـه خاتـه رکی نـوێ ده بوونی ھونـه ، بیـری ھـه موو شـتکی دیکـه ھـه  لـه

م  . ئـه شـه گه  و ڕووی کردۆتـه  گـووراوهدا،  باکووری خۆرنشینی بانووی ئـران
ر  سه  وه چته ی ده ڕیشه  که  وه گرتۆته ھه ری ئاشووری ھونه  ی له ونه  شوازه
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بای خۆرنشین و   له  دوو کولتوور که  ؛ واته دوو تۆوه  کایی و بۆته ری سه ھونه
  گرت. کی داده الیهموو  ریک بوو ھه ستاند و خه ی ده ره په  وه باکووره

 ێرچاو د به ی زمان وه ه نکه کی ته یه ڕه دا، په م و ئاخری ی چواره سته ده  له
دوو   یه ڕه م په ر ڕووکاری ئه سه درواب. له  وه رمه کی چه یه ره مه که  به  نگه ڕه  که

ر  نـد ســه چه  مانـه ن. ئه یبــه و ده  بـاج و پیتاکیـان پیـه  میزاد دیـارن کــه ڕیـز ئـاده
  شــه م ڕووکه کشــن. ئــه ت کــردوون و ڕایانده دا پــه دوای خۆیــان  کیــان بــه ئاژه
نـد  چه  لـه  ). بجگه٤٣(ق  قندراوه ر شه سه کانی له نه و دیمه  چخۆر کراوهوک چه

 ری لوڕسـتان وڕاسـت تووشـی ھونـه دا ڕاسته لـره  کی بچووک، ئمـه جیاوازییه
یان  نه چه  و نه  چووه نوچاوانیان ھه  و ڕاست له  لووتیان درژهکان  بین. مرۆڤه ده
وشکنیان  ی پشته ه ان کوی پانکهــوویــم هــ. ھ وه هــت رداوه ڕیشیان به  و نه  یه ھه
.  سـتووه ر به سه یان له ره مه و که  و جلکی ئاودامنیان پۆشیوه  ریان ناوه سه  له
ریی  نـدانی زوگـه رمه وشـونی ھونه ر شواز و ڕێ سه کانیش له ه ھا ئاژه روه ھه

ــادامین، موویــان نخشــندراو لوڕســتان نه ــان ب ــه. چاوی ــد ڕیــزه چه  ب تکی  خــه  ن
قــی نیشــان دراون. ســمی  زه  یان زۆر بــه ریب دیــاری کــراون. ماســوولکه ھاوتــه

دوو   اتهکیان هد  ی که شته و قه دیارن، ئه  وه الجه  واو له ته  کان که ه دووقاشی ئاژه
ری  بـۆ بـاری ناسـینی ھونـه  واره م شـونه بوو ئاوا دیـار بـن. ئـه ده کوت، خۆ نه
ری لوڕستان  ڵ ھونه گه وبوونی له ھۆگری و تکه  که  کجار گرینگه خۆجیی، یه

کتر بـوون.  رخ و دراوسی یه ھاوچه  ، چونکه وڕیه ج وتکی سروشتی و به ڕه
ری  ھونه  هــک  هــرینگــکی گــت هــابــران ب دهــاکــاج و پیتــستی ب به گۆڕی مه  ھنانه

ـــھ ـــر الدی ســه نشی له خامه هـ ـــانــک هــانــواری پلیکـ و   شــه گه »مشــید جه ختی ته«ی ـ
  .  ی پداوه ره په
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ری  به رله ، بــۆ ناســاندنی ســه ھژایــه  واره ئاســه  ــه م کۆمه ئــهخی  نــرخ و بایــه

کرێ،  سـتی پـده سـانایی ھه  به زۆر کایی و سه رانی ئاشووری ری زینگه ھونه
ی  ره و پـــــه  شـــــه ر گه ســـــه له  کـــــه یه هگ ، بهقز ســـــه ]ی هیـــــزوی[ی  نجینـــــه گه

تی  ڕۆژگاری پکھنانی شارستانییه  له کان . ماده رانه م ھونه کراوی ئه نه ڕوان چاوه
ری  ھونـه  کـه  دا بوون و لمـان ڕوونـه ندی یوه په  یان له گه نوب له دا، ب خۆیان

کان  تی ماده ری تایبه ر ھونه سه ری ئاشووری، شونی له قای ھونه کایی بارته سه
دا  . لره جھشتووه نی خۆیان به سه ری ڕه ھونه  شک له ک الیان بهرد و ھه  داناوه

جاخانی  وه زنه مه  کک له کاالنی شمشری یه  ینه که ده  نیا ئاماژه ته  ر بۆ نموونه ھه
دا  لره  رچاو دێ. ئمه به وه دا»داریووش«کۆڕی ھاوڕیانی ی  ڕزه  له  که مادی

ــه ســه کاییمان له واری ســه ی ئاســه پاشــماوه ــاری ئ ــۆ  کــه م چه ر ڕووک ــادی ب ی م
  .)٧٠مکشی ه ، قه٣شی  به  (بواننهوێ  که رده ده

ری دانیشـتووی  ماوه ی جـه ری خۆماییانه ناکرێ ھونه  که  ڕوون و ئاشکرایه
  وه ئه  نگه ڕه  ھندرێ، چونکه پشت گوێ و تنه  هبخرت باکووری خۆرنشینی ئران
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تیی سیاسی  کییه ترین یه وره دا، گه ی ئران شه م به توانی له  ری ماننایی ب که ھونه
  ره و ھونـه ت بـه باره شـتکی زۆر سـه  ی ڕاستی ب ئمـه وه م ئه دی بن؛ به به

  ی به وانه وتوون. ئه که ومان نهرچا به ب، وه می نه کی که یه ند ژماره نازانین و چه
  وه دۆزراونـه دا نه ی زانسـتی وکـۆژه هدــــن هـــی کـــوتک ڕه  هـــن ھیچیان ل وه سته ده
  ).٣٤–٣٣(و

  تیی ماد پادشایه

 کـانزنـدران و ماننا به کایی دا، سـه ره خشـته تیی ھووه می پادشـایه رده سه  له
ری  ماوه ی جه ڕزه  پملی بوون و چوونه کان دا ھنا و پارسه تی سه ده  دانیان به

ی بانووی  وه رگه به وای ب رمانه ند و فه خاوه  و ئستا ببوو به رمانی. ئه رفه به
واتـای شـونی   بـه  خت، که هیتپا  ی کرده» تانه گمه ھه«  کوو ئاشکرایه و وه ئران

رچی  رپه پشتر توانیبووی به  رد، کهک ھه ئاشوور  . پاشان خۆی له ١یه وه کۆبوونه
نیمی گیـانی.  خـه  تی بوو بـه ئازایه  ، که وه ی باوکی بداته]رتیش وه فره[الماری  په

ــار ــ ھووه ده  هوادی ــه مه ھه ]کیــاکزار[  ره خشــته ب ــه ت ــۆی ب داگیرکردنــی   کانی خ
زگـــای  وده نـــدی دام ناوه  ســـت پکردبـــ کـــه ده »دیالـــه«ناری  کـــه ی»ھارھـــار«
تا ئـاوا  ، ھهکانی زاگرۆس شته دۆڵ و ده  بوو له کان تیی ئاشوورییه رایه به ڕوه به

الماردانی  ئستا بۆ په وای ماد رمانه . فه وه ڕوودا بکرته  ی به»وا ینه نه«ڕگای 
ـــه ـــه پایت ـــه ڵنیابا ختی ئاشـــوور ت ـــه ن ـــه بوو: ی ـــه  کک ل ـــابلی ب ـــی ب ـــاوی   میران ن

ی خـۆی و  و مشـوورخۆرانه  زایانه تی شـاره ر سیاسـه بـه ، له٢»ر بۆپۆالسسه نه«
ری بابـل و شـاوی  مپـه له تداری ب سه میر و ده  الوازبوونی ئاشوور، بوو به

                                                             
ـــنگ و ڕه  هـیــ» گمادانــه ھه«مان  )، ھــهدان مــه ئیکباتــان (ھه –١ ـــۆبـــای شــونی کـواتــ  هـبــ  هـ ی  وه وونهـــ
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  نـوان و بـوو بـه  وتـه که ونی میسـر م فیرعـه ر پادشای پشووی، بـه سه  برده
گرت و  ی خۆ نه ھنده  م بارودۆخه ت ئه به کرد. ھهڕزگار  نوبژیوان و ئاشووری

کانی ئاشوور  وا و ھزه ینه ر نه سه  یکوتایه ھه  ره خشته ی پ.ز. ھووه٦١٥سای 
الماری گۆڕی و  ی په وگه ویش ڕه ئه  ر بۆیه ھهست ھاتن؛  ده لی وه  رمه گه هزۆر ب

ر  بۆپۆالسسـه ووی لگـرتن. نهـختی پشـ هـدا و پایتـ و باکوور گاڵ ره شکری به هـل
ڵ پادشـای مـاد  گـه یمانی پکھـاتنی له کی په و خرایه  پووزه له په  وته تۆقی و که

ی میری بابل  وه جگره ١ی»سر بۆختوننه«ندی  ماوه زه  به  که ست و بارگرژییه به
کانی  رچاوه سـهپی  . بـه ، خـاو بـۆوه ره خشـته هی ھوو وه ی نه»ئامیتیس«ڵ  گه له

ی  ر یاریده سه  وه ڕته گه ، دهوادا ینه ڕی نه شه  له  ره خشته مژوویی، شکستی ھووه
تی  مـه نوێ ھه رله سـه  ره خشـته فریای ئاشـوور. ھووه  چوونه  کان که یه  کایی سه

ی پ.ز)، ٦١٢چنین. سـای دواتـر ( ھه نگی پ کان و ته ر ئاشوورییه سه  وه برده
وایان گرت. دوایین پادشای  ینه یمان، نه ری ھاوپه بۆپۆالسسه و نه  ره خشته ھووه

رچی میســر بــای گــرت و  گــه و دوو ســاڵ دواتــر ئه رران حــه  ئاشــوور ڕایکــرده
بـۆ   شاند که برکی وایان ل وه یمانان زه یان ھاوپه م جاره م ئه ی دا، به یاریده

بـ  . ده وه ھزانی دنیـادا سـایه ـه ی که لیزگـه نـو  لـهئاشوور ناوی   یهتا تاھه ھه
ال و گ دا تکھـه مه رده و سـه ر لـه تیی ئوورارتووش ھـه پادشایه  ب که  بیرمان  له

سپی تاودا و  دا ئه شانی خۆرنشین  به زیاتر ]کیاکزار[  ره خشته ی با. ھووه خاشه
، خۆش  مه رده و سه کردووی بازرگانیی جیھانی ئه شه ندی گه ناوه ی لیدییه  خۆی له

ئاکـام  ڕکی ب ی شـه ی پنج ساڵ، گیرۆده بۆ ماوه  کانی ماد و لیدییه کرد. ھزه
چ نوبژیــوانیی  ــ ڕۆژگیرانــک یــان زۆر وــده ده ک ھــرۆدۆت بــوون و وه

ی داکووژاند. جارکی  راکه ھه ــ  بابل جی باوکی گرتبۆوه  هل  که ــر سه ختوننه بۆ
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کچی خۆی دا   وتر کرد. پادشای لیدییه یمانی پکھاتنی پته ندک په ماوه ش زه دیکه
ی پ.ز. جـی بــاوکی ٥٨٤ســای   ، کـه ره خشــته کـوڕی ھووه ١ی»ئاســتیاگ«  بـه

کـوو سـنووری  ئیرمـاق) وه  (قـزڵ ھـالیسڕووباری   یمانه م په پی ئه . به وه گرته
  دیاری کرا.  که ته نوان دوو حکوومه

  لـه کـان نـوان ماده  ، لـه لیدییـه  لـه  هـخۆرنشـین، بجگـ یری ئاسـیا رتاسه سه
را. ـش کـ هــباشوور، داب  له و عیالم ستین له و فه ڵ سووریا گه باکوور و بابل له

ــی لــی بترســ و  بابــل ده  ک بــوو کــه یه قینه ڕاســته ھــز و بشــتی مــاد بــوو د
ــه  بــه  ســر کــه ختوننهۆب ســتی  به مه  زانــ، بــه ده ی یــه وره گه  شــه ڕه و ھه بــوونی ئ

ـــه گرتنی ل ره بـــه ـــه پ ـــه  ناکاوی، شـــووره الماری ل می  ســـته خت و ئه ی ســـه و ق
وی خـۆی سـاز کـردن. بابـل  مه ـه کانی بـاکووری قه سـنووره  چووی له تنه ڕێ

ـــاوه ـــوو: پشـــگۆتنه ڕوانی ڕووداوکـــی ئـــه چ کـــوو  وه »حزقیـــال«کانی  وتۆ ب
خــۆی ختــی  بــوون. وه  وه ره رنج و وریاکــه ســه جی »ئرمیــا«کانی  پشــگۆتنه

گوتبووی الفاوی ھرووژمـی ھـزی   رچووبوو که ڕاست ده  پشگۆتنی ئرمیا به
  ری، بـه پاشـکۆ و یاریـده  ببوونه  ، کهکایی و سه و ماننا ماد، وای ئوورارتوو

ی ئاخرین »بوونید نه«تیی  رکردایه سه  چوون به ڕ و تکھه هب. ش رده ریان وه سه
 ی ڕاستی ب ئاستیاگ وه ستی پکرد. ئه ده رران ری حه وروبه ده  پادشای بابل له

  تی پادشای بکش، چونکه سه ی ده بابل بگرێ و خاشه  خۆی خۆش کردبوو که
دا  ڕاســتی  لـه  ، کــه»سـین«ی  وره رســتگای گـه ماسـتی په ده  بوونیـد ببـوو بــه نه

کی  ڕگایه  رران که دا. حه که ناوچه  ندکی گرینگی بازرگانی و بانکداری بوو له ناوه
  ، ببـوو بـه]ڕاست ریای نوه ده[  رانه دیته رگاکانی مه نگه و له ریا ر ده سه  چۆوه ده

وان باکوور و ڕۆژھه سیانی بازرگانیی نت له ڕ بوونید خۆی  ڵ ڕۆژاوا. نه گه
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 ڵ کوورووشـی گـه کـی له زیره  کرد و بـه  ی ئاستیاگ ئاماده وه نگاربوونه ره بۆ به
ر شاڕی  سه  ویست چنگ به یھه ده  پکھات که کان وای پارسه رمانه فه می دووھه

.  وه یدانـــه مه  پـــی نابوویـــه  رکی تـــازه بـــه دا بگـــرێ. ڕقه تانـــه گمه بازرگـــانیی ھه
و نج  خسیو بوو. ھۆزی گه ڕه م خه  راش و له دا ھه م ڕۆژگاره له تیی پارس پادشایه

تیی  رۆکایه ســه  ر، بــه ده خیــزی ھــاتبووه  گۆپــای لــه  تــازه  ھزی پــارس کــه بــه
گرتنی   کانی دنیای کۆن، خۆی له رکرده ئازاترین سه  کک بوو له یه  ی، که پادشاکه

  دنیا خۆش کرد.
 تی ماد تیی حکوومه رایه به ڕوه زگای به وده ی دام رباره وتۆ ده شتکی ئه  ئمه

وڵ و  ھـه  ، بـهدانی دیـاکۆ کـوو پشـتر باسـمان کـرد، پیـاوانی خانـه زانین و وهنا
یـان نوانـدنی   پشوودرژی و بینـی ڕگـای ھمنانـه  و به  سووڕانی بورانه ھه
ژر   نه و بیانخه  وه نه وبو، کۆ بکه ک میرنشینی پرش نگ، توانییان کۆمه بروزه زه

چاو  کان له کانگیربوونی ئرانییه زرنن. یه تکیان پ دامه حکوومهبای خۆیان و 
  ، چونکـه خـاوی ڕگـای بیـوه  ، زۆر بـهو سـۆمری کـانی میسـری و ھۆزه  تیره

نی  کۆمــه  قۆنــاخی ڕاو، بوونـه  ڕبوون لـه ر پـاش تپــه وان ھــه ئـه  ئاگـادارین کــه
ــڕ کی جووتیــار و ئ کــدار و که اژهوپ ــه تانی  زرانــدنی حکوومــه ر دامه ســه  وتن

و  وبوونی تکای ئه هکر ت سه  وه ڕته گه ده  وتنه م دواکه تی. ھۆکاری ئه پادشایه
بــارودۆخی سروشــتی و  وری مادیــان پکــدنا  ماوه جــه  ی کــه مانــه و تۆره  تیـره

زایـین، تووشـی  مـی پش که ی یه زاره دانیشتووانی ھه  وا که وھه ش رمی و که ھه
ر  سـه  ی بتوانن بـه وه بۆ ئه وتووانی ئرانی رکه . سهوری خۆی گا ده ھاتبوون

ــه  وه دا زاڵ بــن و پکــه نی خۆمــای ســه ری ڕه ماوه جــه   بیــانکونن، پویســتیان ب
م  تا ئهدا ھش زایین می پش شته ی ھه ده بانی سه بنه  ن بوو. له مانکی درژخایه زه
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وتکی درژ و  کان، ڕه قامگیربوونی ئرانییه نجام و سه ره سه  یبوویه گه نه  وته ڕه
  دژوار بوو.

م  پـاراو نـاب؛ ئـه و فـورات  و دیجلـه کـوو نیـل ئـاوی ڕووبـاری وه  به ئران
ریان  وروبـــه کانی ده ســـتن و ناوچـــه هد موو ســـاک ھه ھـــه  ی کـــه ڕووبارانـــه

  وپـک کـه بـارانی ڕک رزه مشـتان دـنن. وهی ل و ڕژه و خاکی به  وه بووژننه ده
،  وه کۆنه  ره ڕۆژگارانی ھه  . له وه وی بدا و تراوی بکا، نایگرته زه  به  ه په بتوان

  تـوان لـه نیا ده مـرۆڤ تـه  ، چونکـه مینه رزه م سـه ی ڕوحی ئـه که کووله  ئاو بۆته
دانیشتووانی ئران   ر بۆیه ئاوی بۆ دابین بکرێ. جا ھه  قامگیر ب که ک سه جگایه

یانتوانی  ک بوون و نه ی جیه ڕیوه ی په که ر یه رزن و ھه ی ھهتۆو  ناچار بوونه  به
  سته به م مه کۆبن. ئه کتر وه وری یه ده  له و دووچۆمان تی میسر شامه کوو حه وه

  وێ، کـه کـه رده ده  وه سـکردانه ده  پۆکـه و گـرد و ته ڕووی ئـه  لـهجوانی   زۆر به
مژین  مانکی له رچاو دن و زه به وه دا یان کیلۆمیتری ودای ده مه  هلوێ و  لروله
ی  ره ھۆی په  رجی سروشتی بوو به ومه ل ک بوون. ھه نی خه نگای کۆمه نشیمه

تا ئستاش  دا و ھه و دۆک  ره دهت  نانه و ته  ر ناوچه ھه  خۆیی له ربه شنک سه چه
ر و  ختــی کۆچــه  لــه  پــه ئــران  یــهر بۆ . جــا ھــه١ ر مــاوه ی ھــهوار نهشــو

.  ریتی خۆیان پاراسـتووه و داب و نه  رکام زاراوه ھه  گر، که ر و بنه کۆچه نیمچه
ند  یی خاکی ئران به کپارچه کگرتوویی و یه ، یه وه ی سیاسییه ڕوانگه  له  ر بۆیه ھه

ردا  سه  تیان به کوومهح  ی که وایانه رمانه و فه وتی ئه وکه س ھه  به  نده و به  بووه
ـــردووه ـــه ن. ھه یکـــه و ده  ک ـــان لـــه کـــیش ده ره ت ھۆکـــاری ده ب پکھـــاتنی   وری

ــه یه ــاد«تیی کیی ــه دا»م ــرا ک ــه  گ ــریتین ل ــه ب ــه فی ئوورارتووه : گ ــان ل ــه  ک ک و  الی
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پتری تین   که  وه کی دیکه الیه  له ی ئاشوور رستانه تپه سه وست و ڕبازی ده ھه
کیان  یه  م دوو ڕگایه له  دا ناچار بوون که رجه ومه ل و ھه له کان بۆ ھنابوون. ماده

ری  گـه دا، یان مل ڕاکشـان بـۆ ئه تی کییه ری یه بن سبه  بژرن: یان ژیان له ھه
بژارد و  میان ھـــه کـــه ی یه چـــاره وان ڕێ دا. ئـــه ژـــر نیـــری بگانـــه  لـــه  وه توانـــه

ـــه ڕه ـــه وه نگدان ـــی ئ ـــه ی ڕوون ـــه  نگاوه م ھ ـــاوی  ل ـــه گمه ھه«ن ـــه ھه[ » تان ی ] گمادان
  م شاره . ئه] مادانه[ی  وه واتای شونی کۆبوونه  به  رچاودێ که به دا وه ختیان پایته

ستی  به مه  زاندبوویان و به کانی ئاشوور به ھزه  که ی و ڕگایه ر ئه سه  وتۆته که
ـــه س ھه گری  رزۆک و خۆنـــه وتنی لـــه رکه ران لـــدرابوو. ســـه ی ھرشـــکه  وه دان

نگاو  ھه داری تی کۆله چاوکردنی سیاسه و ڕه ره به  کردن که ، وای لکان ئاشوورییه
ــه گا کۆله و کۆمــه ڕووی ئــه  لــه  یــه وه م بۆچــوون و لکدانه بــاون و ئــه ی  دارییان

زرانـدن.  ، دایانمهنیزیـک تـاران ١ی»گـا ڕه«  لـه  کـه  وه بته ڕوون ده  وه نهکا جووله
ــه ــه ی وه ئ ــ ئ ــه م کاره ڕاســتی ب ــان ت ــه ی ــۆ ددان ــه وه نیا ب ــوو، چونک ــان ب   ی خۆی

  ر بتوو بوا به گه گوی. ئه پشت  باوته  تانه گمه توانی ھه یده نه وا ینه ۆریی نهمپراتیئ
ھیچکام   هـــوێ ک هـــک رده ین، بۆمان ده بکه کانی ئاشووری رۆکی سانامه قی نوه ده
کان  ڕیون. ماده په کان ڕانه مادهی  ندازه ئه  تیان به سه کانی ژرده و ھوزه  تیره  له
ــه چــه  بــه ــان ل ــاو ســه  کی خۆی ــه باتیان ده دا خــه خۆیی ربه پن ســتی  به مه  کــرد و ب
دا.  ده  وه کتره یـه  حانـدی دوژمـن، پایـان بـه  گوڕتر لـه کی به یه وه نگاربوونه ره به

 کـه  ڕیوه پـه تنه ئاشتی و ئارامی  به  تی ماد ھنده زرانی حکوومه دامهتای  ره سه
  کا.  باسی ده ھرۆدۆت  کوو ئالیستکی وه ئیده

کوو  ، زۆر وهکان ی مادهیزگای سیاس وده ی دام پکھاته  بین که ێر بکر گه ئه
ــه باره کمان ســه ، خــۆ دیســانیش ھــیچ زانیارییــه چــووه کان ئاشــوورییهھــی    ت ب

                                                             
 وانک.و. ر بنج و بنه سه  وه چنه (ڕێ) ده ی ڵ ڕه گه موویان له ھه  ، ڕگا و ڕگه ، ڕاگهڕاگا –١
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دا  ڕاستی  . له نییه  وه سته ده  به  وه وانه ئه ١ی کولتووری ماکی و میناکیی چوهرچوا
دا  کی وکاڵ و گونـده ریی کشـت وه غزی ژیانی پ کوره جه  ھشتا له  ھۆزکی که

ــــــــــه ده ــــــــــا و ب ســــــــــتی  به مه  ژی
خــۆی  شـونی  قامگیربوونی لـه سـه
شــــانی   گاتــــه ر ده نگی، ھــــه جــــه ده

، کان ، ڤاندالـــــــــــهکان نـــــــــــه ژرمه
باری   . بهکان کان و فرانکه ویزیگۆته

شنی  ب چه کان ده دا، ماده ری ھونه
، کان و کیمیرییـــــه کان یه کایی ســـــه
  هــــــن چشک اوهـار و خــــــــــک ورده

خشندراو،  وچۆی نه ک بووبن و چه
 و  وقورووش و خرینگــــــه قــــــایش

ــــــــــه ــــــــــپ،  ی ئه ڕازاوهی  پرینگ س
ـــــــه ـــــــو و  ھ و ز ـــــــ ی زوڕوھا

شــــــــنی  شناوچه رگی چه وبــــــــه جل
ـــــــــــدۆزی ڕه ـــــــــــی گو کراو و  نگین

  دا باو بووبن. نویان  زوارگیراو، له
دا،  کانی ئاشووری تاشه رده به  له

ــــــــی فــــــــه ن و قه دیمــــــــه  تی چین
ـــــه وه  ســـــته خوارده ـــــن:  ب رچاو د

ر  به ســکه کراســکی ته هر کورتــ ســه و له  ســمیان چوپــه کــان ڕیــش و پیاوه

                                                             
 وی نهع ماددی و مه –١

ڕووی  ی لهونه پیاوکی مادی که –٤٤ق 
 .وهتهگیراوهتاشکی ئاشووری ھهردهبه
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ــان.  ر ســه  یشــتۆتهوکیان ھاو کــه ــهشــانی خۆی ــان ھــه  کا ــه و پتاوی ژنۆیان  تا ئ
 وتووانی ئاشووری رکه سه ن بۆ به دیاری ده  سپک به ر ئه ند سه چهو   کشاوه ھه
  ).٤٤(ق

کی گشتیمان  یه ه کرێ گه ، دهقز سه ]ی زوییه[ی  نجینه ی گه وه پداچوونه  به
پـاش زاڵ بـوون   وادیـاره  ی کـه ره و ھونـه رچاو؛ ئـه بـه  وان بتـه ئـه ری ھونـه  له
.  ی پدراوه ره و په  وه ته ندتردا خوازراوه خۆیان ژیارمه  و ھۆزی له  ر تیره سه  به
ــه ــه وه ئ ــد شــونه نیا چه ی ڕاســتی بــ ت ــه ن ــه کــان ی مادهیر وارکی ھون ــار   ب یادگ

و   هوزۆری سوا  ره شی ھه به  که دان مه ھهی  ردینه به : شره تین لهیبر  که  وه ته ماوه
ـد گـنـ هـ)؛ چ٤٥(قووهــداچـتنیـزیـک   ان لـهـکی هـی  ـهـراو کــاشــرد دات هــب  هــکی لـۆڕ

)؛ ٤٦(ق  کانی زاگرۆس بناره ]وزکی ی ڕه سینه  وتۆته و که  هھاو ی زه[ رپ سه
  دا  ڕاستی  هـ. ل١)٤٧ان (ق ــوردستـک  هـوونــوت که ]و  قایه قره هفکوو  وه[  ی دیکهانو ئه

  

  
  دان مه ی ھه ردینه به شره –٤٥ق   

                                                             
  .و. کوردستانه  ر له ی پشووش ھه وه ئه –١
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  ھاو]. [ی زهرپ وزکی نیزیک سه ی ڕه ر سینه سه : گۆڕی داتاشراو لهداوددووکانی   –٤٦ق

  



 ١۶٩کان  / ھاتنی ئرانییه ٢شی  به
 

 
 

  رد و ماھکی باشووری گۆلی ورم سینگی زه  : گۆڕی داتاشراو له]قا قره [فه خریکا فه –٤٧ق

بای باکووری   وتۆته که قا قره یان فه خریکا و فه  خۆم زیادم کردووه  یه م ونه ئه تبینی:[

  ].و. کیلۆمیترکی ل دووره ١٥و  ھاباد مه

ــــانـم هـئ ـــکۆمه رده ک به کۆمـــهه ـ ز و  وه ی ڕه ر ســـینه ســـه له  ندن کـــه تاشـــی ش
 سمکی ڕهو نی ڕێ ، دیمه] هھاو رپی زه سه[  ی له وه شاخک داتاشراون. ئه تیشه

ـــه کـــی تایبـــه»رســـوم به«  پکـــه پیاوـــک چه  رچاو کـــه بـــه  خاتـــه دینـــی ده م  تی ئ
  . یه وه سته ده  ی به سمانه وڕه ڕێ
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  کان و پارسه عیالم

  کان ییهنش خامه تیی ھه تای پادشایه ره سه

م تا  ھه زدهای دو ده نوان سه عیالمی  ت به باره ھیچ شتک سه  دا ئمه ڕاستی  له
کی  یـه نیا جاروبار ئاماژه می (پ.ز) نازانین و ته شته ی ھه ده کانی سه ڕاسته نوه

دا، تۆمـار  کان سـانامه  لـه کان ڵ ئاشـوورییه گـه ڕی له شـه  ت بـه باره ڕ سه تیژتپه
ا د و زانیاری  رچاوه ی سه وه بواری دۆزینه  له  ی که یکییهرم تا . ھۆکاری ئه کراوه

ک ڕووداوی نوخۆ و  ر کۆمه سه  وه ڕته ب بگه ، ده کشاوه ر عیالم سه  بای به
و   شـاندووه یان ڕاوه تـه م حکوومه بر ئـه زه زۆر لـه  ساز کـه نووس کیی چاره ره ده

ھاتن و   له  باسیان کرا بریتییه  ی که و ڕووداوانه کک له . یه ژروژووریان کردووه
وتـی  ر ڕه سـه رچاویان له شـونکی بـه  کـه  ی تـازه مـه وونی توخم و تۆرهبگر بنه

بای  کانی ت ئارامییه نانه و ته ، ختی پارس مانه م تۆره الوازبوونی عیالم دانا. ئه
  داکوتابوو. ێو یان له ، بنه وه کۆنه  زۆر له  ش بوون، که پی ڕووباری دیجله چه

ی ٧٠٠ری ســای  وروبــه ده  بــین کــه  ، پویســتهکان پارســه  ت بــه باره ســه
بـــوون.  ج نیشـــتهختیاری  بنـــاری چیاکـــانی بـــه پارسووماشـــی  زایـــین لـــه پش

ــه ناوچهو  ر تهشــتی شوو خۆرھــه  وتۆتــه که پارســووماش ری  وبــه ره وبه کی ئه ی
و باشوور  ره به  که ی چۆمه وه پش ئه  ی که و شونه ئه  بته و ده  چۆمی کاروونه

تی  سه ده عیالم  دا تازه مانه و زه . له وه ھاته وێ و لده که بخوش، قۆرتی تده
ــه وه ئــه ــهبگــرێ  پشــیان پ  مابوو کــه ی ن ــهھ   و ن ــو  ل ــه قه ن  هدا  وی خــۆی م

ــه نیشــته ــن. عــیالم حکووم ــه ج ب ــده ردا ده ســه  تی ب ــرد و و کان  چ پارســه ک
ــه مه ــهتیی  زنای ــه لماندب. پارســه وانیان ســه ئ ــه تیی ھه رۆکایه ســه  کان ب ، نش خام
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  وره هـــنووسرابوو زۆر گی  چاره  له  زراند، که تی بچووکی خۆیان دامه حکوومه
  ی. پناسه  ب و ناوی ھۆزی پارسیان کرده

 یوست ر ھه سه  وه ڕایه گه ده و عیالم ی نوان ئاشوور نوه چوونی نوه تکھه
چـاخی   لـه  یه م شـوه بابل. بـه  ت به باره کانی سه ر پرسه سه پادشایانی عیالم له

  ستی پشتیوانی له به مه  ی پ.ز)، به٦٨٨ –٦٩٢( دا»ھووبان ئوومنا«ی تی پادشایه
ــافی مســۆگه ــه م ــل ل ــی زۆر و زه  ری پادشــای باب ــد  وه ئاســت ئاشــوور، ھزک ن

  ھاتـه »پارسووماش«کانی  م جار ناوی پارسه که دا بۆ یه و کاته و له  وه کۆکرایه
وما.  ) قـهھلـوول (حلـوول  ئاکـام لـه ڕکی قورس و خونـاوی و ب گۆڕ. شه

ــده ــه ی پنــه ھن ــابلی »ســناخریب«  چوو ک ــارکی دیکــه  وه گرتــه ب عــیالم   و ج
  کانی خۆی. ر سنووره ی پکرا بۆ سه کشه شهپا

شکری و  و توانای له واوی ھز ته کشانی دوژمن، ستی خاشه به مه  به ئاشوور
شون   به  وه که الیه  ڕ. له گه  و تداچوون، خسته ره به سیاسیی خۆی دژی عیالمی

ــه ڕبــازی جوێ ــه دا ده وه بوون ــه  ڕۆیــی و ل ــه  وه کی دیکــه الی ــه ت و  نیا پشــتیوانیی ل
دی خۆی   ادشای ئاشوور بهفادار بن. پ دا، پی وه گفتیان ده  کرد که ده  میرانه قوه

کی ئــاوا  وایــه ھه و  ش کــه  خســتن. لــه نــان و لــی ده تدارانی عیالمــی داده سـه ده
ـــاۆزدا، له ـــه ھ ـــه م ر ده ب ـــانی خـــودی عیالمیی ـــی خـــونکی زۆر،  کان تکن و ڕژان

نگر و  الیـه ی ره دوو بـه  شوابوو. عیالمـی ببوونـه  ی دیکه نده وه ئه  که بارودۆخه
ی  شـه گه  ی بـه ارس درـژهــتی بچووکی پ دا، حکوومه له م ھه دژی ئاشوور و له

  دا. ی خۆی ده انهکرم و پدز نه
  ، پشتر ناوی بهنش خامه ی پ.ز)، کوڕ و جنشینی ھه٦٤٠ –٦٧٥( پیش چیش

تا  بوو ھه  وه سته ده  ی به یه م ناوچه و ئه  نگی دابۆوه ڕه »پادشای شاری ئانشان«
ژــر   رچی توانیبــووی لــه گــه . ئهتی پارســووماش بــاکووری ڕۆژھــه  یشــته گه ده
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ڕاست بـ،  ی ھرۆدۆت که ر بتوو قسه گه م ئه رباز ب، به ده تی عیالم سه ده
تی  سه ر ده به ری وه ناچاری سه (؟) به ی پ.ز٦٧٠ری سای  وروبه ده  که  یارهواد
ستی  به مه  رتیش به وه زانین فره کوو ده . وه ھناوه ی پادشای ماد»رتیش وه فره«

ربوی  کی بـــه تییـــه کییه یهو   هوی کۆکردبـــۆ وره ھزکـــی گـــه، لـــدانی ئاشـــوور
ــه ــابوو؛ ب ــه پکھن ــه  م ب ــۆی شکســتی ئ ــه وســت و ھه م ھه ھ ــه  نگاوان مانی  و ن

دوای وی ھرشـــــی  هـدا و دوابــــ زایـــــین ی پش٦٥٣ســــای   رتیش لـــــه وه فــــره
  ری لـه پیش سه شساڵ، چی ٢٨ ی بۆ ماوه کان بوونی ماده و پمل کان یه کایی سه

ــادا و ده تی ماده ســه ئاســت ده ــان ب ــه ک ــوو. ئ ــاز ب ــه رمانه م فه رب ــه  وای ــد   ل حان
ی  رمی پارسه رھات و ھه به ، ھزی زیاتری وهدا و داڕمانی عیالم ره تی به سه ده

خۆ و  ره سه وڵ و تکۆشانی له ھه  که  ی خۆی. وادیاره که ته ر حکوومه سه  خسته
زراوی  دامــه  تی شـلک و تازه ش بــۆ داھـاتووی حکوومــهیپـ شیی چ پشـوودرژانه

اوی ـنگــ هـھاویشــتنی ھ  هـپــیش بــ شی. چـگ بووبـــزۆر گرینــ بــ ده ]کان پارســه[
 یی بۆ نده وه ربو بگرێ و ئه ندکی به به و مه  پارز، توانی ناوچه و به  بورانه

ر  سـه ر له پاراست و ھه کان ده ڕی نوان زلھزه چوونی شه توه  کرا، خۆی له ده
و  پاش. عیالم له وه برده عیالمی کانی  داخوازه  کی ئاقنه یه شوه  ، به م ڕبازه ئه

ـــابــی پادشــای ب»ش شــومووکین مه شــه«  دا پشــتیوانی لــه کاتــه ـــک ل دهـ ـــرد کـ   هـ
  برای لی خستبوو. یبانیپائاشوور 

  بریتـی بـوو لـه کان تیی پارسـه وی پادشایه مه ه ، قهپیش مانی چیش دوای نه
و  ر. ئه سه  شی خرابوویه»رسهپا«) و نشان ئانشان (ئه  که ووماشسرمی پار ھه
نوان دوو کـوڕی   ی له که ته سه غزی ده ، جه١»مرۆڤینژی«کوو پادشایانی  وه

                                                             
  رانسـه فه  م جـار لـه کـه بـۆ یه  ی کـه پادشـایانه  و زنجیـره یان مرۆڤینژین، بریتین لـه مرۆڤینژی –١

  .م. تیان کردووه حکوومه
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  هــی پ.ز) ک٥٩٠–٦٤٠ری  هــوروب (ده  منه هرم ئاریا هــک ش کردبوو: یه دا دابه خۆی
ویتر  غزی ژیـان و ئـه جـه  دا پی نابوویه ندی مه وه سۆیشتوویی و ده ده نو  له

ی  وره پادشای گه  بوو به  ی پ.ز)، که٦٠٠– ٦٤٠ری  وروبه م (ده که یه کوورووشی
تی  خه  به  ، که وه ته دۆزراوه دان مه ھه  کی ز له یه ه ته وت ته که ھه پارسووماش. به
ــه ــه  بزمــاری و ب ــانی پارســیی ک ــه کانی ئاریاره رناوه ســه ١ونارا، زم ر  ســه له ی من

  ).٤٨(ق نووسراوه
  

  . ونارا نووسراوه تی بزماریی پارسیی که خه  به  ، که منه ی زی ئاریاره ه ته ته  –٤٨ق

  
مـن   که کان ی پارسه مینه رزه م سه ئه«:  دا ده قه م ده پادشا له ی منه ئاریاره

زدا  ھوورامـه زن ئه زدانی مه یه  ، که و پیاوی چاکی تدایه باشسپی  نیم، ئه خاوه
کــۆنترین   یــه ــه ته م ته ئــه »م. مینه رزه م ســه ووی کــردووم. مــن پادشــای ئــهببـار
ت  بـــه (ھه  کانه نشــییه خامه ھه  ت بـــه باره ی تــا ئســـتا ناســراوی ســه نامــه هگ به
م  ). له] ستراوه به هو ھ  دواتر ساز کراوه  پیان وایه[ک لی دووشکن و  یه سته ده
می  وتـه ی حه ده سـه  لـه  کراوه رچاوی ختی پارس وتی به دا باسی پشکه قه ده
م وه دا، به زایین شپ تی پارس تازه  کوو دیارهڕا  نییوارنشـ قۆنـاخی ده  له  خ

ک  کۆمـه  بـه  کان کـه وبی پارسـه لف بوون. ئـه ج قۆناخی نیشـته  پیان نابوویه
                                                             

ی  وه ئـه  ران، چونکـه توژه  له  ستی تاقمکه م و ده ، خوقندراوی ده»ونارا پارسیی که«زمانی  –١
ک  ، نـه م نووسـیووه» ئاریـه«زمـانی   ـ بـه ده دا نووسـی بسـتوون رده به  له ڕاستی ب، داریووش

  و..(!؟) زمانی پارسی



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ١٧۴

تی  خـه  لـه  یه قینه وتکی ڕاسـته ی پشـکه ، نیشـانه وه ته ھمای بزماری نووسراوه
بازکی   و به  پکراوه ھشتاش کاریان  که دا و عیالم ییی ئاشوور یی و بگه نیشانه

  کان له . پارسه وه گرتبیته وان ھه شیان له کان ونه پارسهندرێ، جا با  داده  وره گه
تی بچووکیـان  حکوومـه  تازه  که  وه هو کات له  ، واته وه نهتای مژووی خۆیا ره سه
نی  سه چ دانیشتووانی ڕه وده  ڕشت، کارکیان کرد که ریک بوو خۆی داده خه

ویش  چووبووبن و ئه رگیز بۆ الی نه دا، ھه دان ساڵ ی سه ماوه  له بانووی ئران
ــه  بریتییــه ــان بــه وه نووســینه  ل ــان. ته تی تایبــه خــه  ی زمــانی خۆی ــه ته تی خۆی   ی
دا،  شنی خۆی چه  له  نییه  وارکی تاقانه وێ شونه که رده بۆمان ده  ، که منه ئاریاره

  ران و زانایان به توژه  هلزۆرک   چ که ده  کرده نه س کوو کارکی که وه  نده وه ئه
دا،  تی خۆیان ارستانییهتای ش ره سه  ر له کان ھه نی نازانن. پارسه سه کی ڕه یه گه به
  و توانیویانـه  ری خۆیـان نیشـان داوه ریی ڕووحی داھنه گه تی و تازه نایه سه ڕه

ــوونی ده ــی وه ره بیروبۆچ ــه ک تیی سروشــتیی خۆیــان،  ی بلیمــه وزه  ربگــرن و ب
  ن.  وپکی بکه و ڕک  وه نه ستاوی بده ده

دیسان  ئاشوور  ان، کارکی وایان کرد کهوم قه عیالم  له  ی که و ڕووداوانه ئه
ی »تاماریتوو«.  وه نتهبجوو  ته و حکوومه کانی دژی ئه و ھزه  وه وته خۆ که وه

ــ وه به  پادشــای عــیالم کــه ــرای بــاداری  ڕاشــکاوی و ــاڵ«ف ،  ه»ئاشــوور بانیپ
 م ڕـی ت، بـه ویش ھـه تی البـرد و ئـه سه ر ده سه خۆمای لهکی  یه رکرده سه
چوو  ی پنه ھنده وا. ینه نه  گرتیان و بردیانه نچییانی ئاشووری کرد و قۆشه رنه ده
و   وه نگی دایه ی عیالم دژی ئاشوور ڕه ی پادشای تازه وستی دوژمنانه ھه  که

مای گـرت  ئاشوور بانیپاڵ تـه  ر بۆیه و گژری ڕۆیی، ھه ره زیاتر به   که هبارودۆخ
پادشای ئاشوور   سته به م مه دی ھاتنی ئه شن. بۆ وه ی ل بوه برکی کوشنده زه

بـای باشـوور و  شووشـی  بریتـی بـوون لـه  رچاو گـرتن کـه به دوو ئامانجی وه
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ــه»مــاداکتوو« ــاکوور، ل ــای ب ــه  ی ب و دۆــکانی ن ــاری که ارهپ .  رخــه ی الی ڕووب
نجام  ره گیران. سه  رخه کهی ڕووباری  وگه ر ڕه ند شارکی سه ڵ چه گه ماداکتوو له

و دۆخی  تی شووش سه ختی ده ر ته سه  وه ووی بردهتئاشوور بانیپاڵ، شا ماری
ی  بوو؛ پادشای ژر داده نه  وه ره به  ی به ھنده  یه تازه  وه م ڕکخستنه جارانی. ئه

  ی خۆی. که بۆ پشتیوانه  وه نای برده ش لخرا و په ئاشوور جارکی دیکه
لبـا  و ئاشـوور بانیپـاڵ  وه ھارووژانـه کـانی دژی ئاشـوور نوێ ھزه رله سه

کی  یه ده سـه  کـه نیا چاره ته  . ئاشوور که وه کالیی بکاته یه ڵ عیالم گه ی له که کاره
کـۆنترین دوژمنـی  ی عیالمـی پچرێ، خاشـه وه نی تکه مه تا تۆماری ته مابوو ھه

  بابلی، کشا.
ی  وتـه رکه ی سـپای سـه بوارگـه  بوو بـه  رخه و که  وه دیسان گیرایه ماداکتوو

، دا ویوی عیالم شون پادشای ڕه  به کان تان کرا و ئاشوورییه . شووشئاشوور
  هـــوات »دوور ئوونتاشـی«  هـــۆ ونـــن، بـــیان گرت و نیشـتمانه لک شاری ئـه گه
خت دانابوو.  ی بۆ پایته بناغه »ناپیرشائوونتاش «  ، که ی ئستاکه»نبیل چۆغا زه«

 » ئیدیده«ڕووباری   دا، له کانی خۆیان وتنه رکه شون سه  انی ئاشوور بهینچی قۆشه
ی  ناوچـه  ب له ده  که »ھیدالوو«  یشتنه ڕین و گه تپه  ی ئستاکه»ئابدیز«یانی 

مین  که یه  یانده ڕاند و خۆی گه وشی تپه له رداری ئاشووری ب. سه ر شووشته
ـــه رزایی به ـــه کانی کوســـتانه ی ـــه کانی ب خـــای ســـنووری خۆرنشـــینی   ختیاری ک

مــدارانی  ه قه  کــه  مینه رزه م ســه بــوو. پادشــای ئــه تیی پارســووماش پادشــایه
می کـوڕی  کـه یه ، کوورووشـی تۆمـار کـردووه کوورووش  ئاشووری ناویان به

وتوو،  رکه سپای سه  بهت  باره فاداری سه ستی نواندنی وه به مه  بوو که پیش چیش
  ئاشوور.   نارده  ک بارمته ی وه وره گه  ی کوڕه»ئارووکوو«
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و  کان وخۆی پارســه وتنی ڕاســته مین وککــه کــه یه  بتــه ده  ، کــه م ڕووداوه ئــه
ـــاریی بـــه ، کۆمـــهکان ئاشـــوورییه ـــه باره نرخمان ســـه ک زانی ـــوه  ت ب ی  چوارچ

ســـتی. نـــاب  رده به  خاتـــه ده کانی خـــاکی پارســـووماش ســـنوورهکراوی  دیـــاری
وت،  نجانی نه ندی ھه ناوه  ی ئستا، واته»یمان سجیدسوله مه«  بیرمان بچ که  له
ـــه که ده ـــه  وت ـــه و قه ئ  هـــ وه ی پارسووماشـــه وه م ـــره ه. ب ی  ، پاشـــماوه کـــورتی ل
). ٤٩(ق  داوه  چیــاوه  پــای بــه  رچاو دێ کــه بــه ڕژ وه کــه کی تووره یــه پۆکه ته
ــه یــه و ناوچه وت لــه بوونی نــه ر ھــه بــه ران له تــوژه  ک لــه یه ســته ده   دا، الیــان وای

کان  وته نه  هم و گازی کان ھه  و به  بووه  کووژاوه رگیز نه کی ھه ئاورگایه  که شونه
ــه ئاییســاوه ــه . ب ــ ده  کانی ئمــه وه پی لکۆین ــر ب ــاوه وه  هئ ــی خــۆی ئ دان و  خت

یوان دیارن.  ھه  وێ ئستاش س ڕیزه نگای میران و پادشایان بووب. له نیشمه
چن  ده  و نژیارانه کوو ئه چندراون و زۆر وه چن ھه ردی ویشکه گابه  کان به دیواره

ڕووی   هــــل ڕی ڕانگــه ی گه . شــووره١)٣٥(و ناســراون »ســیکلۆپئین«  بــه  کــه
  . ده کانی سازکراوه ره ربه خۆڕاگری و به  ت به تایبه  ڕا، وادیاره ی که وپچه که خواره

،  که ر گرده سه  گاته تا ده کیان ھه پانایی یه  کشاون که کتردا ھه دوای یه  پلیکان به
  تـازهداھنـانکی   بـهو   یـه بژارده و ھه ززۆر شـا  ـه م کۆمه ب. ئه میترک ده٢٥

  کان و نه کان و ئاشوورییه و بابلییه کان عیالمییه  دا. نه بانووی ئران  ندرێ له داده
نیا خـاک و  . تـه دیوه رگیز شـوازی ئاوایـان نـه ، ھـه که نده به کی خۆمایی مه خه

ساز و دیواری ل   ورهڕوونی شو ئاوا به  که کی نیزیک و دراوسی ئران یه ناوچه
وی  مه ه ، قه چاو کراوه ی تدا ڕه نژیاروانییه  م شوازه ربوی ئه به  و به  کراوه

  . تیی ئوورارتوویه پادشایه

                                                             
  نژیـاره  و هست ل به و مه ۆنانییی  فسانه کانی نو ئه چاوه ک یه  زمه وهپاڵ د  دراونه  م نژیارانه ئه –١

  ردان سازکراون.ب. گابه  له  که  یه ورانه گهزۆر 
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 بای خۆرنشینی گۆلی ورم  له کان پارسه  ی که و کاته ، ئهھۆزی ئوورارتوو
  کانیان بردنه کیش پارسه یه ت ماوه ناته وپایان بوون و ته ژیان، دراوسی پاه ده

    بدرته یمان سجیدسوله کرێ گردی مه ده  وایه هتی خۆیان.  ک سه ژر ڕکف و ده

  یمان سجیدسوله ی گردی مه ه گه –٤٩ق

وباریـان  کۆچ باکووری ئران  م، له شته ی ھه ده دوای سه  ی که و پارسانه پاڵ ئه
 شـمایان تـاوڵ و ڕهختیاری  کانی به بناری کوستانه  و ڕۆیشتوون و له  تکناوه

کیلـۆمیتر  ٢٥و   نییـه  ، شـونکی تـاق و تاقانـه م گـرده دا ئـه ڕاسـتی  . له داوه ھه



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ١٧٨

ین  ده پـــی  ک کـــه جگایـــه  دا، لـــه ت خۆرھـــهشـــانی بـــاکووری  به رـــــوالت هــئ
، نژیاری  دووره  وه ڕووباری کاروونه  دووس کیلۆمیترک له و » هدنیشان رده به«

ــه ، بــه شــنه م چه لــه ــه م ب ــاو و کــاول و ھه ته  ربوتر ل ســی  ره نیشــت کــانی و ئ
  رخستوون، که ده ردمان وه ی به که س کۆه  رچاو دێ. ئمه به ک، وه یه شارۆچکه

م  له  نگه سووچ ھناب. ڕه کی س ر بیه به ریان وه ب ڕۆژی خۆی سه ده  وادیاره
یـان  نش خامـه ستی ھه ده  به کان میری پارسه مین خانه که ی یه ناغهب  دوو شونه

  میشه ھه  بین گردی پارساگادیش که  وامان پخۆشه  داندراب. ئمه پیش چیش
پشووی بزانین.  ی وانه کوو ئه کی وه جگایه  ک، به یه ۆکه ته و مه  ۆکه ته ھه  بۆته

  له  کی که یه ماه ب، بنه نشی خامه ی ھه ماه ب کاری پادشایانی بنه ده  م شونه ئه
ی زینی  ه ته و ته وای فارس رمانه فه  بوو به  وه منه تیی ئاریاره مانی پادشایه زه

ـــه ئاریاره ـــه  من ـــتا ب ـــته ده  ئس ـــه.  یه وه س ـــا ھ ـــه ج ـــه  ر بۆی ـــردی  واره ئاس کانی گ
، مشید جه ختی نگی ته پشه  ب به ، دهو پاسارگاد  نیشانده رده ، بهیمان سجیدسوله مه

کان  پارسـه  کـه  یه و شـوازه ر ئـه مشـید، ھـه جه ختی ته دابندرن. شوازی کـاری
و   وه چاویان کرده دوای چوون بۆ باشووری خۆرنشینی بانووی ئران، ڕه دوابه
ی  سکاری دراوسیانی باکووریی خۆیان و ئران پشینه ده  ته چاویان داوه سیله

  بوانینه  وه نیگایه گۆشهو  ر له ب ھه ده  بوای ئمه  . به بووه شوازی ئاوای تدا نه
 »ر داودوخته«گومان  ). ب٥٠(ق ھلیان نیزیک فه ی»ر داودوخته«ی  ردینه به گۆڕه

نشی  امهـخــ تی ھه هـســ ی دهـای پکھاتنــــــت ره پادشــایانی سه  کک لــه بــ یــه ده
می  رده سـه  هلـ  کانی کـه ردینـه به ک بـۆ گۆڕه یـه و نموونه  ونـه  دایتاشیب و بۆته

زیـان  وه ی ڕه و سـینه وبـا  بوونـه م خشی ڕۆسـته نه  له  وه تی داریووشه حکوومه
  . وه ڕازانده
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  له کان تی ماده سه ی ده روه به له
ڕۆژ  ردا، ڕۆژبـه خشـته مانی ھووه زه

ســـــــتاند، دوو  ده  ره پتـــــــری پـــــــه
، تی بچــــــووکی پــــــارس حکوومــــــه

ری  زنه ژر ڕکفی به  یانتوانی له نه
پی  رچی به گه رباز بن، ئه ده وا ینه نه

شــــــینی  ر دابه ســــــه وتن له ڕککــــــه
ـــــه ـــــه ناوچ ـــــو  کان، ل ـــــادن و  ان م
و  نـدی شــووش به دا، مه کان بابلییـه

وی  مه ه نو قه  وتنه که ده سووزیان
،  همن مانی ئاریاره کان. پاش نه بابلییه

.  وه کـــوڕی جـــی گرتـــه ١ئارشـــامی
کی  یــــه ه ته ر ته وبــــه ک لره یـــه ماوه

و  دان مـــه ھه  ویش لـــه زینـــی ئـــه
زن،  شـای مـه «  ویش خۆی بـه . ئه وه ی باوکی دۆزرایه که ه ته ڵ ته گه ھاوکات له

قی  ڵ ده گه هناسن و ل ده »منه (پارس)، کوڕی ئاریاره  شای شاھان، شای پارسه
ی  نامـه گه بـ به ده  بچووکـه  گـه م دوو به . ئـه ی بـاوکی بـ جیاوازییـه که ه ته ته
دان.  مه ڵ خۆی بردوونی بۆ ھه گه له  وره گه کوورووشی  ی میری بووبن که ماه بنه

چ  و وـده  وه مان بۆ ڕوون بۆتـه سته به م مه ئه  وه وڕاته قی ته ڕووی ده  له  ئمه
ر بکشـن.  سـه ، ئۆبـای لهمشیدیش جه ختی کانی شووش و ته کۆینه ڕان و ھه گه
  ختـه م دوو پایته ی لـه گانـه و به ھیچکام لهناب   بیر ب که  مان له نده وه ب ئه ده

                                                             
 ، ئارشام ئارشامه –١

ری فارس داودوخته ردینهبهگۆڕه –٥٠ق

 .زک داتاشراوهوهی ڕهسینه له که
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ١٨٠

ــه کۆنــه ــان ھــه ده  گاتــه ریان ده و ســه  وه دا دۆزراون ــه ته زار ته ی   ،ــه به  بــه   شــک ل
ــدر کانی ئارشــیوخانه نامــه گه به ــان وهکانی میــری دابن ــه ی ســه گــه ک به ن ی   ر ب

  ندی بکرن. به سته تی ده کاروباری پادشایه
 مانی ، پــاش نــه م پادشــایه ئــه  خا کــه ریــده ده ی ئارشــام ــه ته ته،  یه م شــوه بــه

.  کردووه دا یش»پرسید«ر  سه  تی به رگی خۆی، حکوومه مه  رله بهو   منه ئاریاره
. ڕادابـ  ڕاوزی پـهبـۆ و  تی الدابـ سه ر ده سه له م که یه ی مبووجییه که  نگه ڕه
تای  ره سـه  (گوشتاسـب)ی کـوڕی، لـه ویشتاسـپ، ی ھـرۆدۆت وه پی گانـه به

  منه بابی ئاریاره ره . به دا، حوکمداری پرسید بووه وره گه تی کوورووشی حکوومه
بابی  ره تی به سه ژر ده  م دواتر له کیس چوو، به  لهتییان  نیا تاجی پادشایه ته

.  وه کانی خۆیان مانه نده به مهو   و حوکمداری ناوچهک میر  روه دا، ھه کوورووش
ی  نگـه جه  لـه  خا کـه ریـده ڕوونی ده بـه شـووش  له ی داریووش قکی دۆزراوه ده

 ی، ویشتاسـپی کـه ته ای حکوومهـــت ره هــسـانی س  هـــبت ده  دا کـه ی وه نووسـرانه
  ر ماون. ی ھه وره گه باوه ی همن ئاریارهباوکی و 

، ش پارسـه  نگـه شان و ڕهنو ئا پادشای پارسووماش یم که یه ی مبووجییه که
دا  ڕاستی  وای بوو. له رمانه زن و فه مه  که پادشای ماد زاوای ئاستیاگی  بوو به

دانی  نـو خانـه  لـه  وه بابی ئـه ره خی بـه نگ و بایه ری سه نیشانده  نده ماوه م زه ئه
تی  ردک حکوومــــه تی ھــــه ســــه ی پشــــنگی ده وه نگدانــــه دا و ڕه نشــــی خامه ھه
  نده ماوه م زه می ئه رھه دا. به تی وایه رمانه کی فه ری ئایه ژر سبه  له  یهکگرتوو یه
ختی خـۆی و  پایتـه  کـرده پاسـارگادی  کـه  یـه وره گه بوونی کوورووشی دایک  له

  ی که هنووسان رده و به قی ئه پی ده ی ل ساز کرد. به رستگه ک کۆشک و په کۆمه
پادشـای «  خۆی به ندراون، کوورووش که داونی دیواری کۆشکی خۆی ھه  له
کوورووش   خا که ریده ده  رناوه م سه . ئه ناودر کردووه »نشی خامه ی ھه وره گه
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کوورووش   چوو که ی پنه . ھنده دا بووه رمانی ئاستیاگی باپیری ژر فه  ھشتا له
ــه ــی ب ــل و عالت ــۆ ع ــی ب ــی ســه ڕه  تین ــ یئاســیایو  ن ئران ــه کانی هی ت و  ڕۆژھ

جماوی  میـرات بـه  وی به مه ه تی قه ت و باکووری ڕۆژھه باشووری ڕۆژھه
  سـتی بـه ھه  پادشـای بابـل کـه بوونیـدی ر بـنن. نه به ری وه سه  باوکی ھنا، که
تکی ورد و  ی سیاســه گوره ی کــوورووش کردبــوو، بــه رســتانه سرشــتی خۆپه

دا  ئاکـام  و لـه  وه کیی نایـه ره کی دووبه رایه ی کوورووش، ھه یاریده  باریک و به
ی ڕگای چـوون بـۆ  گه ره به  ، که وه رکشته ده کان چنگ ماده  له رران توانی حه

  به  ی نوانیانی زانی که یه وبراله و کاکه به ئاستیاگنیبوو. کاتک  ئاشووریان ل ته
ــه وه شــکایه دژی وی ده ــاردی ب ــه شــون کــوورووش  ، ن ــه  دا ک ــه گمه ھه  بچت   تان

  ما، جگه ی نه کی دیکه یه کرد. پادشای ماد ھیچ چاره گوی نه  م به (ئیکباتان)، به
ڕی قورس  . دوو جار شه وه بری ھز وم بداته زه  ی به که وه ڕانه گه ھه  ی که وه له

ــــه ــــاوی ق ــــی خــــودی ئاســــتیاگ ســــه و خون تیی  رکردایه ومان و جــــاری دوای
ــه چوونه تکھه ــه ی ده ک ــرد، ب ــه بهم  ک ــه رگ ــه ی ن ــرا و   گرت و شــکا و ب ــل گی دی

رمانی کوورووش  فه  . به وه ی جوویه گه ڕی ڕز و دپاکی له وپه کوورووش به
ر  سـه  وتنی کوورووش بـه رکه کگرتوو. سه ختی ئرانی یه پایته  کرایه  تانه گمه ھه

نووس  چاره  ، که وه کاته ده سکی نوێ بۆ مژووی ھۆزی پار یه هڕ هالپ دا ئاستیاگ
  نگیری کردن.کا کان لکیدان و یه ڵ ماده گه له

***  
  



 
 

  



 
 

  
  

  ٣شی  به  

  ت دژی خۆرنشین خۆرھه

  نشی خامه تیی ھه پادشایه

  
بــری شمشـــر  زه  بـــه کان ییهنشــ خامه ھه  ی کـــه مپراتۆرییــهیم ئ مــژووی ئـــه

می  کــه ی یه زاره می ھــه ی دووھــه کی نیــوه یه بــۆ ســ  وه ڕتــه گه زرانــد، ده دایانمه
وتـی پشــوویان  ڕه ر ســه ر له ھـه  کانی دیکـه ته الن و شارســتانییه زایـین. گـه پیش

 نشی خامه دا، ئیمپراتۆریی ھه دان واوی دنیای ئاوه ته  گشتی له م به ڕۆیشتن، به ده
  میشــه ھه  کــه  ر شــانی مژوونووســانه رکی ســه و ئــه  وه ڕیــزی پشــه  وتــه که ده

.  وه رباس و توژینـه بـه  نه بخه  و ڕۆژگاره کانی ئه زۆری ڕووداوه  ره ی ھه زۆربه
رزدارباری  دا، قــــه ئــــران  لــــه  تکی تاقانــــه زرانــــدنی حکوومــــه یای دامه خــــه

م  ی ئــه وه ســتی و مانــه ربه ســتیان گــا. سهاڕ وان وه و ئــه  کانه نشــییه خامه ھه
  کانی داھاتوو. چه پوورک بۆ وه له که  ، بوو به ته حکوومه

دا  ھیچ بارک  ، بهکان ییهنش خامه بردنی کاروباری نوخۆی ھه ڕوه شوازی به
کرد  کانیان ناچار ده زیوه به  وه ته ھۆز و نه  ناچ که کان کوو شوازی ڕۆمییه وه
  کشن و له وان ھه ی ئه تا پله ر کولتووری باوی گشتی بنن و ھه به ر وه تا سه ھه

ــابووریی ھاوبه ــه دا به شــیان ئ ــن. ئ ــاره شــدار ب ــه زۆر جــاران وای ده  م ک   کــرد ک
رووتر.  کانی سه ت، خۆیان بکوتن بۆ پله ریتی تایبه ن داب و نه ری خاوه ماوه جه
و  ڵ ئه گه له  ، جیاوازهدا و داریووش مانی کوورووش زه  کان له رجی کاره ومه ل ھه
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ست  ده ی دووره ھندک ناوچه  له  بجگه  م پادشایانه ئهی ئستا باسی کرا.  ته بابه
، لکـدانی دووچۆمـان  وتوو بـوو، بـه یان پاشـکه کـه کـه ئاستی کولتووری خه  که

  شک له و به ی یۆنانی ک شار و دوڕگه بچووک، کۆمه ی، ئاسیا، میسرسووریا
ویان  تی تکه شنک شارستانییه چهتیان دا و  سه غزی ده جه  یان به ره پهھیند، 

ر بتــــوو  گــــه ربوترین ئیمپراتــــۆریی مــــژووی دنیــــا پکھنــــا. ئه ڵ بــــه گــــه له
تی خۆیان  و ئاستی شارستانییه ره یان به رم و ناوچانه و ھه کان ئه نشییه خامه ھه

ــاڵ پوه ــا، ڕه پ ــی گه ناب ــه وتک ــده وتوویی ده و پاشــکه  وه ڕان ــه ســتی پ وان  کرد. ئ
ن  و خــاوه  زار ســاه النی ھــه ی گــه نــو کۆمــه  تــه پیــان ناوه  یــانزانی تــازه هد

و  یشـتنی کـوورووش لـه خۆیان. تگه  وتووتر له مژینی پشکه تی له شارستانییه
وست و  دیاری و ھه  کان کرده وه ته ستیی نوخۆیی بۆ ھۆز و نه ربه ، سه ته بابه

ی پاراسـت و  کۆنانـه  نـده مه وه ده  م کولتـووره ، ئهی داریووش کانه ڕبازی زیره
نگ بـووبن.  ری وت، پارسـه نگـه قامگیری و ڕاگیرانـی له ی سـه شه بۆ گه  نگه ڕه

دا،  ری مــژووی ئیمپراتــۆری رتاســه سه  نگی لــه نگ و ھاوســه گیرانی پارســه ڕانــه
یل و  مـه  گـای لـهڕ  ترسـیدار بـوو کـه مه  ی الواز و جاری وایـه خاکی شاراوه

ــه تاســه ــه ره ی پ ــۆزی گ ــارس ســه نج و دانه ی ھ ــه کنیوی پ ــه ت ــه  نی و ب ــه ی   کک ل
  ندرێ. کانی تشکان و داڕمانی داده ترین ھۆکاره وره گه

  ساو له ساوه وتکی خاو و به ر ڕه سه  وه ڕایه گه ، دهخۆگرتنی ئیمپراتۆریی ڕۆم
ری ھز و  به سته ده  ، ببوو به یشتنه وتنی پگه م دواکه دا و ئه ساڵدان  ی سه درژه

ــه  بــه کان ییهنشــ خامه قامگیربوونی. ھه ســه ــان و ب ــاوی  حکوومــه  خۆی تکی گومن
دا و  ریان ھه سه، کانی باشووری خۆرنشینی ئران بناره  پک، له پادشایی له قوه

تا  ھـه  کـه ھنـاربویان پک کی بـه تییه دا، پادشایه ک یه چه تی وه سه ی ده ماوه  له
کانی  را و ئاژاوه زی. ھه به قامگیربوونی پتر داده ستاند، ھزی سه ده  ره زیاتری په
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گوڕ  لـه  نـده وه دا، ئه م شاھانشـاھییه لـه مانی کوڕی کوورووش ی دوای نه نگه جه
یانکووژن و ا انی دیتو هد کوو داریووش تی وه سه ده نیا پیاوکی به ته  بوون که

ــک ری کاره روبه ســه ــان و ــه بن و بارودۆخه ک ــه  ک ــور بکات ــه . ده وه ھ ــرێ ئ م  ک
کانی نوخۆی ڕۆم  ڕه شهڵ  گه ن لهکا نشییه خامه ی دیرۆکی ھه باره ژاره په  مه رده سه
می  رده سـه کـوو ئرانـی دا، وه»ئووگوست«ڕۆژگاری  ڕۆمی  راورد بکرێ. له به

  سـتیان پکـرد و بـه ده  وه گوڕ، خـۆ ڕکخسـتنه کانکی بـه داریـووش، پـاش ڕاتـه
زگای گشتی و چاکسازیی  وده مای دام ی بنه وه وگۆڕی سیاسی، دانانه ی ئاڵ شوه

نگاوی  ڕای ھاویژرانی ھه ره . دیسانیش سه وه نگیان دایه تی، ڕه یه ئیداری و کۆمه
کانی  وه تـه ی ھـۆزان و نه وه ، ھزی ڕاکردن و کشانه و دووربینانه  ندانه زمه ئاوه

ام نج ره ھات و ســـه ی نـــه ردان، بنـــه ســـت لکبـــه ری بـــۆ دهۆری ئیمپراتـــ پکھنـــه
  شاند و ڕووخاندیان. وه هیان لکھ شیرازه

  ی پ.ز)٥٣٠ – ٥٥٩( کوورووش

  توانی پشتی به یده ، نهڵ ماد گه وخۆی له وتنی ڕاسته ڕ و تکه بۆ شه کوورووش
  خـۆی بـهکانی  بوو ھزه  دهست و  ستی ببه ده یمانی دووره بابلی ھاوپهی  یاریده

  م ھزانه کخستنی ئه و یه  وه ت کاری کۆکردنه به ڕنن. ھه ڕاپه  رکه م ئه ئه یینیا ته
دی ھنانی  ستی به به مه  ربوی پشوودا به سووڕانی به وڵ و ھه ک ھه کۆمه  له
ت  نانـه و ته نی ئرانـی نوان ختی خۆجیی و قۆشـه  تی و ھاوپشتی له کییه یه

ی  و ھۆزانـه  م تیـره ی ناوی ئه لیزگه ستی پکردبوو. ھرۆدۆت دا، ده نائاریاییش
تا  ھـه  وه هر زه ریـای خـه ی بـاکووری خۆرنشـینی ده گۆشـه  له  تۆمار کردوون که
تی  رۆکی حکوومه ری نوک و نوه پکھنه  بهو بوون ج  نیشته ئوقیانووسی ھیند

  تی و ھاوپشتییه کییه م یه ھاتنی ئه  دی وه  ڕا وادیاره راری قسان قه  کوورووش. له
ین  کرێ قبووی بکه و ده  وشونی ھمنانه چاوکرانی ڕێ ر ڕه سه  وه ته ڕاوه زیاتر گه
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  سـه وت که یـان حـه  هنـاو وته نی حه نجومـه ی ئه قوتابخانـه  وه مانه و زه ر له ھه  که
و  زنانی پارس مه  له  تی و پکھاتووه نکی پاتشایه نجومه ئه  و بۆته  زرندراوه دامه

کی  واتایـه  دا بـه ی ئران چوارچوه  له  یه م شوه . به رۆکیان بووه خودی شا سه
شـنکی  چه  بـهن، رخ ھـۆز و سـه رۆک سه  دی ھات که ک به تییه کییه ت، یه تایبه

و  تری موویان نه رچی ھه گه ت، ئه زراندنی حکوومه شداری دامه به  چاالک بوونه
  بوونی خۆیان پاراستبوو. ج وارنشینی یان نیشته کولتووری ده

وتنی  رکه کـوو سـه ، ھـیچ وهدا کـان ر ماده سـه  بـه کان ییهنشـ خامه زابوونی ھه
  دا که و ھۆزانه  و تیره ر ئه سه  به ناچ، ١کان و کارتاژه کان کان و عیالمییه بابلییه

ــه تووشــی کوشــتاری خونــاوی و تــان  میشــه زنــدراون و ھه به .  وه وبۆ بوون
ختی  پایته  روا به کوو ھه ر پارزرا، به ھه نیا ته  ، نه]دان مه ھه =ئیکباتان [  تانه گمه ھه

 کـوورووش  چ که ی میری و زۆر وده ندی ئارشیوخانه ناوه  و بوو به  وه مایه
ــه ته دوو ته  ــی ئاریاره ــه گه به ڵ گــه و ئارشــامی له  منــه ی زین ی  کانی دیکــه نام

ند پیاوکی  چه  که ستانی مادی ده . کاربه و شونه ئه  دانی میری، ڕاگواستبته خانه
  که ته سه دران. گۆڕانی ده ر کاری خۆیان النه سه ھاوکاریان، له  پارسیش بوونه

تی  کانی بای خۆرنشین، الیان وابوو حکوومه وه ته نه  ھنی کرا، که نه  به  نده وه ئه
 ردک ی بــۆی کــرا ھــه وه . کــوورووش پــاش ئــه تی مادییــه ر حکوومــه ھــه پارســی
تی  سه ی ده ر لووتکه سه ، له کپارچه یه  دا بکاته رمانی خۆی ژر فه  تی له پادشایه

نـدی  مه وه کـان و کانگـای ده  پ بـوو لـه  ستا که ربودا ڕاوه کی به ئیمپراتۆرییه
پردی   ببته  خساندبوو که ڕهی بۆ  وه لی ئه ی ھهیوتی جوغرافیا که سروشتی و ھه

  لـه کانی خۆرنشـین و خۆرنشـینی دوور. ئـران ته ارستانییهندیی نوان ش یوه په

                                                             
  .و. ریایه نار ده کی که رگایه نگه و له سپانیایئ  له  . شارکه نه رتاجه قه –١
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ــی خــۆی رتاســه سه ــه ری دیرۆک ــه و ئه دا، ل ــه قورســه  رک ــه  باوه ی دان ســتی  ده  ک
  ر شانی. سه  ته دا، خستوویه ی وه زاران ساڵ مان و مانه ی ھه ماوه  نووس له چاره

دوو   ، ئسـتاکه ھز و وریایـه ڕزان و بـه ژا و شـهھ  ره م ڕبه ، ئهکوورووش
ژـر ڕکفـی   کیان گرتنـی بـای خۆرنشـین و ھنانـه رچاو بوو: یـه به  ئامانجی له

دا  ئـران  ڕیو بـه ڕیانی تپـه وره واوی گـه تـه  کـه  رانـه دیته ریای مه کانی ده ناره که
 و لــه  بچـووک کـه یاھا گرتنـی ئاســی روه رگاکانی و ھـه نگــه ر له سـه  وه هچوونـ ده

ریاوانی  ی ده نی بنکه خاوه ند، یۆنانی مه وه ده ی نیشت لیدییه ته  و له  مینه رزه سه
ناھی و  دابـین کردنـی تـه  ی کوورووش بریتـی بـوو لـه ی دیکه که بوون. ئامانجه

کولتووری   شک له بتوان به  ند که تکی یاسامه زراندنی حکوومه تی و دامه ھمنایه
کانی  تا ناوچه ت ھه ند بۆ الی ڕۆژھه کانی دنیای ژیارمه ربگرێ و سنووره کۆن وه

 ١ »وه ره ده ئرانـی«و عالتـی   بدا و بای تیره پ  ره په یحوون و جه یحوون سه
م  رخانی ئه ته  یان بدا. کوورووش ژیانی خۆی کرده وه ی جوونه و یاریده بگرێ

  م دانا. ر ئامانجی دووھه سه و گیانیشی له  دوو ئامانجه
تی  و خۆرھه ، ئوورارتوو، ئاشوورتی ماد میراتگری حکوومه  که  پادشایهم  ئه
  کــه  وه م قــوت بۆتــه رده بــه  لــه ٢ی ماشــای کــرد لیدییــه بچــووک بــوو، ته یئاســیا

  ر بۆیه ھه کرد. ردا ده سه  حوکماتی به  وه زایینه ی پش٥٦١سای   له ٣کرۆزووس
  وی کرد، چونکه نه  کلیکییه  ری به سه  کی ئاشتییانه یه شوه  تا به ره سه کوورووش

چوونی  ، ڕگای پشوه و بابلیی لیدییه یمانانی میسری ی ھاوپه یاریده  نگبوو به ڕه
ڵ  هـــادشا تکـــری پ وروبه ڵ پیاوانی ده گه ستی له ژر ده وسا ژربه ل بگرێ. ئه

ر  سـه  کـرۆزووس کـرد کـه  تا داوای له ره کی چاکی داڕشت. سه هی ه کرد و گه
                                                             

  .ب. وه ته ڕۆژھه  له  ی بانووی ئرانه و باه ست ئه به مه –١
 لوودیا –٢
  کرزووس –٣
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م  ســتن؛ بـــه ی لــ نه کــه ته ویش حکوومه ی بنــ و ئــه که ته ســه ر ده بــه وه
ــرۆزووس پشــنیاره ــرده که ک ــوورووش ھزه  وه ی ب ــاش. ک ــه پ ــانی ل ئاشــوور   ک

داھاتوودا   له  ی گرت که و ڕیه ڕی و ملی ئه تپه  ڕووباری دیجله  و له  وه کۆکردنه
ـــه ـــاودر کـــرا و »ڕگـــای شـــاھی«  ب ـــه  یشـــته گه ن ی  نگـــه جه  و لـــه  کاپادۆکیی

 »بوونید نه«می  رده سه  گرت، که  دا»رران حه«ر  سه  ستی به دا ده ی که ھرووژمه
  کشـه یمانانی پشووی پاشه دا ھاوپه و کاته ندکی گرینگی بازرگانی بوو. له ناوه

  زراندبوو.  تیی دامه ندیی دۆستایه یوه په و ئیسپارت ڵ میسر گه له  پکرد که
 ]ئیرمـاق  قـزڵ[ نیزیک ڕووباری ھالیس  له  که چوونی دوو ھزه م تکھه که یه

ـــه ـــه ئاکـــامکی ڕوون و یهوما و  ق ـــه که نه ی ل وه ره کالک ـــاتنی  گـــه . له وه وت ڵ داھ
گرێ و  ده ت ھهس هد کوورووش وابوو، رزی زستان، کرۆزووس پی تای وه ره سه
ناوبانگی خۆی  ی به ناچار بوو سواره  یان تین بۆ ھنا که م ھنده ، به وه کشته ده

کسمانی  وڕوویان. یه ره به  یدان و پادشای ئرانیش وشترسواران بنرته مه  بنته
رسیان ـــوتبوو، ت کـه نهرکی ئـاوا  وه جانـه  هچاویـان بـ  و کاتـه تا ئـه ھـه  که  لیدییه

بـۆ   کرۆزووس کرد کـه  وای له  م تکشانه یان گرت و ئه ڕنیشت و تۆقین و گه
  ر خۆی گاه سه رگا له ختی و ده ی پایته»سارد«  وه رته نا به پاراستنی گیانی په
م کوورووش شانی  زانی، به ھاتووی ده نه گیران  شارکی له  بدا. کرۆزووس به

 ۆقهلو  لهویستی خۆی   ی دا و گرتی و به شل کرد و ئابکی  کۆمای لیژه ندار
رمکی  و میرھـه نـیرائکانی  رمه ھه  کک له یه  بوو به  دا سووتا. لیدییه ئاگرین

  پارسیی بۆ دیاری کرا. 
ریـای  ر لـواری ده کانی یۆنـانیی سـه نده مه وه ده  شاره  له پاشان کوورووش

ربنن،  بـه ری وه رجک سه ب ھیچ مه پ و به ڕاسپاردن و داوای لکردن ب په
ڕیـزی   وان پشـتر لـه ئـه  کـه  نییـه انی تـدالماند. گومـ سـه لیـان نه م یۆنـانی به
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م کاروباری بازرگانی وای  بوون، به دا رمانی پادشای لیدییه رفه ری به ماوه جه
دنا.  یان تنـه رچاو و ھنـده بـه  ھاتـه قرچـۆک ده  نیری لیدییـه  نگاندبوون، که ئه
ـــه ت ڕه ـــه وه کران ـــوورووش ب ـــه ســـه  ی داوای ک ـــه ربادان و ڕاپ و   وه ڕین لکدرای

بری  زه  بهدا،  ک یه دوای به ک کانی یۆنانی یه وت. شاره خۆ که ووش لیان وهرکوو
پـارزرا،   هتییـ لـه نیا مـه دانیشتووانیان گیران و تـه  تی تاقمک له یانه زۆر یان خه

 کان پارسهدا، بشتی زی  رایه م ھه . له ردابۆوه ستی به ، ده ڕوه ر له ھه  چونکه
رم؛  دوو ھـه  ریـا کرانـه کانی ده سـتنه کـداریان بـی کـرد. به ی ھـزی چه ھنده

ش ناوی گۆڕا  ریای ڕه راخ ده رمی قه و ھه »سارد«ر  سه  خرایه  رمی ئییۆنییه ھه
  .]کان یه ریایی یان ده[ »ریا دانیشتووانی ده«رمی  ھه  به

  بچووک، به یکانی ئاسیا یۆنانییه  پرسی شاره  وێ که که رده دا بۆمان ده لره
ـــژووی ھه ژاییـــی مـــده ، چهکان ییهنشـــ خامه در ـــه یان ده ن ـــک ل   وری ورد و باری

 پیـرۆزیڕی  شـهل بـۆ  ھـه  ک توانیویانه یه و تا چ ڕاده  دا گاوه تی ئران سیاسه
دوا، و ره به  وه مانی کوورووشه زه  کان له . ئرانییهخسنن به  وره گه ری نده سکه ئه
موو شتک بۆ  ھه  رله . به یه و ناوچه نی ئه خاوه  یانویست ببنه ده  بوو که نه  خۆوه له

ئارادا بوو.   یی له وه ته ، ڕاگیرانی ھورم و ئابووی نونه وره کی گه ئیمپراتۆرییه
نـد شـارکی ئـانگاوی ڕگـای بازرگـانی،  حاند چه  توانی له یده وتۆ نه ھزکی ئه

  م شارانه ھن. ئه ش تنه که وتی بارناسکی شونه که ل و ھه و ھه بکا  کشه پاشه
ربازانی  خدار بوون و پسپۆڕانی کارزان و ھژا و سه رکی بایه ماوه نی جه خاوه
الی   بـه  کـه  و شـارانه رگای ئـه نگـه نواندن. له خۆیان تدا ده  ڕدیده زا و شه شاره

  یار بوون و به زگای گرینگ و ته وده نی دام ، خاوه وه شکابوونه ئورووپادا یۆنانی
موویان  ھه  وه کی دیکه الیه  ندران. له ڵ دنیای یۆنانی داده گه وی له ی تکه روازه ده
ــاوه زه ــه ک ماکه دان بــوون و وه نگــین و ئ ــه ی ــه کی ب ــانیی   ھز ل ــاری بازرگ کاروب
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ــۆری ــان ده دا ده ئیمپرات ــا و ئه وری ــه گ ــه گ ــوو ھ ــه ر بت ــۆ  غزک جــه  مووی ل دا ک
ر ڕگــای  ســه وان له ئــه  بووخنــ کــه  یه و شــووره یتــوانی ئــه ، ده وه کردبانــه

ی ـــکان ر ناکۆکییه سـه  وه ڕایـه گه ده  کانی یۆنـانی کـه الوازیی شارهیانچنیبوو.  ھه
 ی زـی ئـران کشا و ترووسـکه کانی ڕاده واوی زلھزه رنجی ته نوخۆیی، سه

  گومـان لـه خست. ب ده  واره شه  به ١زنیشی زانی خوای مه یب ت چاوی غه نانه ته
ڵ  گـه له  قازانجیان بوو که  کان به ھزه به  و توژه دا، چین ندانه م ناوه واوی ئه ته

  بازرگانـان لـه سـووڕانی چینـی ھه. نرنجیان ڕابکشـ بن و سـه پک کان پارسه
  کی شایان بوو. یه زنه ی خه وه دۆزینه ووک دا، وه وره ی ئیمپراتۆریی گه رگه جه

ــه ــوورووش وه دوای ئ ــه ی ک ــی ئاســیا  ل ــاری گرتن ــۆوه یکاروب و   بچــووک ب
کانی بــای  و ســنووره ره کــانی بــه ڵ ھزه گــه هرخۆی، ل بــه  وه وتــه ســتکی که ده

بــوون،  نی مــاد وشــه ھاوکه  کــه ) و پــارت(گورگــان ت جمــی. ھیرکــانی ڕۆژھــه
  بـاوکی داریووشـیان بـه و ویشتاسـپی کان وی پارسـه مه ـه ر قه سـه  خرابوونه

سـپی  ت ئه و ڕۆژھـه ره روا بـه رمی خۆیان قبووڵ کرد و کوورووش ھه میرھه
ــاژاوت. دره ــان  ئ ــا [نجی ــا دره = نــگ زره =درانجیان ــه رو ، مــه، ڕۆخــج]نگیان  لخ و ب

وی ئیمپراتۆری. کوورووش و  مه ه ر قه سه  رانهدا، خ ک یه دوای به ک ریا)، یه (باکته
ریا)،  (سیرده یحوون سه  یشتنه ڕین و گه ) تپهریا (ئامووده یحوون جه  کانی له ھزه

 کان ییهنش خامه تی ئیمپراتۆریی ھه سنووری باکووری ڕۆژھه  وێ به ب ئه ده  که
ئاسـت   لـه  م ھـی سـنووره سـتی پاراسـتنی ئـه به مه  به دابندرێ. پادشای ئران

ی قایمی  و قه  شووره ندی، شاری به وارنشینی ئاسیای ناوه الماری ختی ده په
  سازکردن.

  
                                                             

 .ب. وره کاھینی بتی گه .م. زله مپه له ست پشگۆی ئه به مه –١
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  گیرانی بابل

ت و چـاالکی،  مـه سـتی نوانـدنی ھه به مه  دا، بـه وه ڕانه کاتی گه  له کوورووش
و   الماردانی بابل داھاتووه ی په نگه ڕوا. جه کانی بای خۆرنشین ده و سنووره ره به

خساب و گری  واو ڕه بری کۆتایی، ته شاندنی زه وهبۆ   که رجه ومه ل چ ھه وده
جاران پتر   الی، له له تی کلۆر و که سه ده  خۆی و به  به بوونید ب. نه ر نه به  له

شون   وته که زرۆیی ده تامه  بوو. به »سین«رستنی خودای  سن و په ریکی په خه
رقای  دا سـه وارناسـی بـواری شونه  کان و لـه کۆنـه  واره ی ئاسـه وه کردنه ن نۆژه

ــه ــوون و ئــهو بــوو. پشــه  وه وردبوون ــی لــی نــاڕازی ب ویش ئــاوڕی  ایانی دین
ــه ده نه ل ــه  وه دان ــه ده ری نه ســه  و ب ــه ره و ســه  وه کردن ــارکی  نجام ھ موو کاروب
ی  س کـوڕه ده  تی خـۆی دابوویـه سـه وی ده مه ـه کانیی قه ره ربـه رگری و به به

نی  ژ. کۆمـهھاژوھوو  شار کردی به وره ری گه ر سه سه با له شه ی. ڕه وه جگره
کانیان  ره مبـه ن و پغه کـه ده الماری ئـران پشـبینیی پـه  دوورخراوه ی که جووله

ست ب  ده سی وه ی که وه ئه ناسنن. بابل ب ده »ر ڕزگاریده«کوو  کوورووش وه
  بوونید به گری. نهخۆڕا  وته که ند ڕۆژک ده ی میری چه قه رگه نیا جه گیرا و ته
ی  گــــه ی له رانــــهی جوامریت داب و نــــهپی  گیــــرێ و کــــوورووش بــــه دیــــل ده

  کرتــه مـرێ، ده بوونیــد ده ی پ.ز)، کاتـک نه٥٣٨. سـای دواتــر ( وه جووتـه ده
  ب. ی ده شداری پرسه ی گشتی و کوورووش خۆی به تازییه

کوو  ناساند، به کی بابل نه خه  ک به وتوویه رکه کوو سه خۆی وه کوورووش
  تی دانا و به تی پادشایه سه وای ده ر و جنشینی یاسایی و ڕه ڕزگاریده  خۆی به

پادشـای «  ی، خۆی بـه وی تازه مه ه خی قه نگ و بایه رخستنی سه ستی ده به مه
ی  رانـه یکه و په واوی ئه ناودر کرد. ته »کان مینه رزه موو سه پاشان ھه ]و[بابل 

  . لـه وه خت، بۆ شونی خۆیانی گانـه ھنابوونی بۆ پایته نیدبوو نه  خودایان که
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  ستی به چاو کرد و ده وشونی پادشایانی بابلی ڕه دا، ڕێ ژنی سای نوێ تافی جه
ڕیـزی   سـمی چـووه ڕه به  یه م شـوه و بـه ھنـا دا»عل بـه«ستی خودای  ر ده سه

  . وه ی بابله ی پادشایانی تازه زنجیره
واوی خــاکی  وای بابــل، تــه رمانه فــه  ببــوو بــه ی کــوورووش روه بــه جــا له

ر  وش ھه لهنی و  خاوه   بوو به دهتی و  سه غزی ده نو جه  وته که ده سووریاش
تی و  خزمه  چوونه  دا. پادشایانی فنیقییه  ی خۆی ڕبازی خرخوازانه  ی به درژه

ای ق بارته  ستی که رده به  کانی خۆیان نایه ریاوانییه ده  رھنا و ھزه به ریان وه سه
  دا له خۆیتی  حکوومه یم سا که یه  . کوورووش له وه ھاتنه ده ریاوانانی یۆنانی ده

و ڕگای   وه سند و بوکرده کانی په گیراوه دیل  به  که رمانی ئازادیی جووله بابل، فه
و   ونه ن بکه نۆژه س دده یتولموقه ی به رستگه نیشتمانی خۆیان و په  وه ڕنه دان بگه

ل و  وپـه ل واوی که تـه  دا کـه  ھـا بیـاری روه تی جارانی. ھـه ڕه ر ھه سه  وه نه بیبه
دا  زایین ی پش٥٣٧ یسا  . له وه وڕوھای ڕاگوزراوی ز و زوی بۆ بگنه ھه

  وه ڕانـه گه  وه بابلـه  رووبابـل، لـه وداریی زه جـه  بـه  کـه زار جووله ھـه چل  پتر لـه
  به رزی ئرانی به ستانی پایه ده کاربه  کک له . یه]نعان که  واته[مینی پیرۆز  رزه سه
و  ر ئه دا ھه ش یان ڕۆیی. لره گه کانی میری، له رمانه ج کردنی فه به ستی ج به مه

و   وه شـون ددانـه  بـه  رچاو دێ که به ی کوورووش وه جوامرانه  جوانه  ئاکاره
ــانی مــرۆڤ ســوکنایی پ ــا دا، ھــه ھن ــه م له ؛ بــه وهنگاوی ن ــاوکی   ی کــه روه ب پی

ھشتا  و میسری ره به  که شاڕیه ستین له خاکی فه  یزانی که توان بوو، ده سیاسه
دا،   می وی رده سـه  لـه  یـاد بچـ کـه  مان لـه سـته به و مه ت ناب ئه به گیراو. ھه نه

کوورووش و ر  گه ڕۆیشتن و ئه کتر ده شانی یه به واو شان ڵ دین ته گه ت له سیاسه
،  وه کان جوونه ڵ جووله گه دوایی و دلۆوانی له  ، ئاوا بهویش داریووش پاش ئه

کوو  ، بـه بووه رچاو نـه بـه  وان له ندیی ئه وه رژه نیا پاراستنی قازانج و به ر ته ھه
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ی  ه رووی کۆمه سه  وته که ده  ھندرێ که کانیش تده ی دینیی جووله دا ڕوانگه لره
کان  هدینـی ئرانییـ  ، زۆر لهکان چاو دینی کلدانی و میسرییه و له  کانی دیکه دینه

یان  وه ڕانه گهگدار بوون و پاش  مه ئه کان که کراوتر بوو. جوولهپ ست نیزیکتر و ھه
ری  ماوه سنی ئاکاری جه گۆرانی و سروودی شادمانی په  بۆ نیشتمانی خۆیان، به

اری ـــــرزدارب هــ، ق» بژارده ی ھـــه وه تـــه نه«ی  وه ژیانـــه  دا، چونکـــه ئرانیـــان ده
  .  کان بوو ئرانییه

تی ئیمپراتۆری، کوورووشیان ناچار کرد  کانی ڕۆژھه لی سنووره ڕووداوگه
  ر بۆیـه شن؛ جا ھه بوه بریان ل خۆ و زه  وته وارنشین بکه دژی عالتی ده  که

کانی  تا پداویستییه ی کوڕی ڕاسپارد ھه] مبووجییه که[  بووجییه کهی  وه پاش ئه
  چوو که ی پنه ت و ھنده بای ڕۆژھه  دابین بکا، ڕووی کرده سرالماردانی می په
دا  ک یه نژگه  و له پاسارگاد  وه یان ھنایه که رمه ری تداچوو. ته دا سه ڕک شه  له

م  کـه و یه ی گـۆڕی ئـه وه ره رھنـه به رچاوی، وه نی بـه ژن و دیمـه بـه  ناشتیان کـه
ی  ره خانووبـه ر شـوازی نۆردیـک سـه لهو  بـانووی ئـران  ھاتنه  که  یه ئرانییانه

  ).٤٠کردن(و خۆیان ساز ده
ناو و  کوو کوورووش پاش خۆیان وه  ی که وانه من ئه دا، که نو پادشایان  له

ک بوو  وایه زن و پشه ردارکی مه . کوورووش سه  جھشتووه بهناوبانگی چاکیان 
ــه  کــه ــده ب ــاوکی دوا و خرخــواز کــه ی ده ختیش یاری ــه یده نه  دا. پی و  ویســت ئ

  نده وه ئه  ڕبازک، چونکه و  وگه ر ڕه سه  موویان بخاته ی گرتوونی، ھه شونانه
ــه و کۆمه ی بــاوی ئــه برد بــۆ پکھاتــه ده ســتی نــه ده  یشــتوو بــوو کــه تگه ی  گایان

  ک، دانـی بـه ر جگایـه ھه  یشته تی خۆی. گه سه وی ده مه ه ر قه سه  یخستنه ده
جنشینی یاساییی میرانـی   خۆی به  میشه دا ھنا. ھه کان جیاوازه  خودایانی دینه
چـاو کـرد،  ڕهی  م ڕبـازه ئه  بوو که س نه م که که یه ر نده سکه نا. ئه خۆجیی داده
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  وته و ئاوا که نگاوی نا دا ھه ی کوتراوی کوورووش شون ڕچه  نیا به کوو ته به
 کی بایه رمانی. شنه فه ژر  چوونه ده  ی تازه نه و کۆمه سن و تاریفاتی ئه ر په به

ی  کـه چنـگ مۆته  کانی لـه و شاره  وه ری جیھانی گرته رتاسه یکرد و سه نوێ ھه
کـــانی  کراوه تان  وا ڕزگـــار کـــرد و ئـــاگری شـــاره خـــونژانی نـــاڕهرگ و  مـــه

  تی ئازاد کرد. وی دیلی و کۆیلهاد  کانی له وه ته و ھۆز و نه  وه کووژانده
ی  ونارا، کۆمـه دنیای که«  یبوو که تگه  سکی دیکه ر که ھه  رله به کوورووش

ی  و ھزانه ر ئه به ر وه ت سه حمه زه  ، زۆر به ند و ختی کویله شارانی ژیارمه
و   وه دا بتوننـه کی مرۆیـی کۆمـه  موویان لـه وێ ھـه یانھـه ده  نوخۆیی دنن کـه

، کان کـوو ڕۆمییـه کـوورووش وه  نـابینین کـه یزرگ ھـه  ئمـه »نگ. که یه  نه بیانکه
ی  گه شنی ھاوشانک له تا چه ره یمانی و سه ھاوپه  بکاتهری خۆی  به ی ڕکه وه ته نه

  وی بکا و بیخاته ری پ نه دا، سه الوازبوونیی  نگه جه  و پاشان له  وه بجووته
 کان و یۆنانییه » باوکه«ن  کوورووش ده  به . ئرانی وه وسنته ژر ڕکفی و بیچه

و   کردووه ناودریان »ر یاسادانه«و  »ر روه سه«  گرتبوون به نیشتمانی ل  که
ڕی،  شه رچی ڕووحی له گه ئه. »ردگار روه په سیحی مه«گوت  پیان ده  که جووله

دا  ر سســتی سـه  رگیز بــه وتن، ھـه رکه ڕ و سـه نــدین سـاڵ شــه ت پـاش چه نانـه ته
دوژمنــی   لــه  وه رزه کی بــه یــه ی ڕوانگه رانه رده ســه  لــه  میشــه م ھه وت، بــه کــه نه
قکـی  ده  و لـه کـرد. ئـه تیی بۆ الی درـژ ده ستی دۆستایه ڕوانی و ده زیوی ده به

موو  ھـه مـاردووک«ـ:  ، ئـاوا ده بابل نووسراوه  له  دا که وی مژوویینووسرا
؛  وه ڕا، بیدۆزتـه گـه دا ده شونی  به  ی که وانه و پادشا داده تا ئه دنیای پشکنی ھه

 ١]مـاردووک[روونـی خـۆی بنـ.  سـتی دڵ و ده ر ھه بـه ر وه سـه  ک که پادشایه

                                                             
  کان.م. ی بابلییه وره ردووخ]، خودای گه مه = ردووک [مه ماردووک –١
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  موو دنیای کرده تیی ھه ئانشان و پادشایه ورووشیستی گرت و ناوی نا کو ده
  »باربووی.

  پاسارگاد

کانی  چوونه ڕ و تکھه ختی شه به تیی کوورووش ی ڕۆژگاری پادشایه زۆربه
تکی وای  رفـه تی و ده سه وی ده مه ه ت و خۆرنشینی قه بای خۆرھه  کرا له

ت سازکردنی شاران. کوورووش  تایبه ، به سووڕانی دیکه ما بۆ چاالکی و ھه نه
خت و پاشان  هپایت  کرده نیا میری ئانشان بوو، شووشی ھشتا ته  ک که ختایه وه
چی دیسانیش  بژاردن؛ که ھه  و زستانه  ختی ھاوینه ک پایته و بابلی وه  تانه گمه ھه

تی  تی پادشــایه ســه نــدی ده ک ناوه داھــاتووی وهبــۆ میراتگرانــی  پاســارگادی
تـوانی   پاسارگادی دانـا کـهی  شونک بناغه  کان له وه پی گانه جھشت. به به

زن.  بیبــه و  وه هتـر تـدا به ]بـاپیری[ ڵ ئاســتیاگی گـه ی له وه ره کالکـه ڕی یه شـه
 ١»د گه پارسه«ی  ر وشه سه  وه ڕته گه ده  که ناوی شاره  که  ران الیان وایه ژهوت

و   ی وشه وه گانه م ھه ر بتوو ئه گه . ئه ه»کان ھۆردووگای پارسه«واتای   به  که
  . لـه که نی بـانونی شـاره ی دیمه ئاونه  بته ی ده ڕاست ب، واتاکه  یه جگۆڕکه

ی  وره ک ده یه شووره  که  رین بووه کی پان و به شکرگایه ، له م جگایه دا ئه ڕاستی
رستگای لـ سـاز  ۆشک و پهیرانگا و ک ک باخ و سه نو کۆمه  وتۆته و که  داوه

ردین داندرابوون.  ی باداری به دوو گای زله  یرانگاوه وشانی سه و شانه . له کراوه
  فریشـته  جووتـه  کک لـه رای باکووری، ھشـتاش یـه رسه ی سه روازه ر ده به  له

ی پارسیی  زمانه نووسکی س رده ر به سه ). له٣٨رچاو دێ (و  به وهکان  چوارباه
مـنم کـوورووش، پادشـا، «:  ندراوه که ھه  یه م ڕسته و بابلی ئه ارا، عیالمیون که

                                                             
یـان پارسـان،   جگـای پارسـه مانـای  بـ، بـه »گا پارسـه«یـان  » گه پارسـه«دا  ت ڕه بنـه  له  نگه ڕه –١
 ب.و. گرد خت و پان بووب و پارسه رته گردکی سه  ن دوور نییه ده



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ١٩۶

ژـر   ھشتا له  ب که  مه رده و سه ر به ب سه ده  واره م شونه . ئه»نشی خامه ھه
ــه ــتیا[رمانی  ف ــووه ]دا گئاس ــ.  ب ــهت ــداری گشــتی ب ــه  االری دی ــه ن و قه دیم تی  ف

ــک دــنن بــۆ  ئاژهر  نــد ســه ریکن چه خــه  کــه  وه تــه ڕازاوه وایانی دینــی پشــه
نونن.  ۆ خۆیان ده ھه  نجه ر و په لکی سه یکه ند ھه ھا چه روه کران. ھه  قوربانی

ســپ، گــا، شــر و شــری شــاخدار  ی ئه ر شــوه ســه کان له رده بــه  که کۆه ره ســه
  ).٥١(قداتاشراون 

  ک یه ردینه به ری شره : سهپاسارگاد –٥١ق

  
نووســـکی  رده ، به ی چوارپــاووی کۆشـــککی دیکـــه کـــه دی کۆه ر قـــه ســه له
ر کردووه »زن شای مه«  خۆی به کوورووش  رچاو دێ که به وه  زمانه سناود  
  ساز کرابـ. لـه دا کان ر ماده سه  به پاش زابوون  ب ئره گومان ده ب ).٥٢(ق

نگی شن،  ڕه  ب به ده  وادیاره  قندراون که کی دار چه یه که ند کۆه چه  جگای دیکه
  نگندرابن. رد ڕه وز، سوور و زه سه
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ــان پادشــا خــۆی ده تاشــی شــانی ده رده ر به ســه له ــه رگاک ــون ک ــازی  وه  ن ک
رگ و چـاوی زکفـت کـراون.  وبـه جل  شک له و به  یه وه سته ده  تیی به پادشایه
تاشـراو، سـاز  ردی جوان بـه  ی چوارپاووی ڕک و به ر شوه سه ک له ئاورگایه

وڕووی  ره ، بـهم خشـی ڕۆسـته نه  لـه  چ که ده  و ئاورگایه ک ئه و زۆر وه  کراوه
رچاو  به دار وه والتر، دوو ئاورگای پپیلکه کی ئه ودایه مه  . له هی داریووش نژگه

  ).٥٣نجام دراب(ق یان ئه وره ر و ده ده  سمی دینی له وڕه ب ڕێ ده  دن، که

  کانی پاسارگاد سه ره کاول و ھه –٥٢ق

  
  
  
  

  : ئاورگاپاسارگاد –٥٣ق
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ـــه پاســـارگاد ـــه دیم ـــه نکی ب ـــه ربوی ھون ـــه ھشـــتاش یه  کـــه  ری ئرانیی م  ک
ڕای  ره . سـه وه هـــوونــب هــڕوون ن  وه هـــالمان  هـــی ب کانی داندرانی بناغـه نگاوه ھه

ک گــای باــداری  ڕووی کۆمــه  کان و ھنانــه ان و لکــدرانی شــوازهرڵ کــ تکــه
والجی داونی دیواران و  الجه  کانی ھیتییایی له ره یکه و داتاشرانی په ئاشووری

موویان  دا ھـه ڕاسـتی  ، لـهتی میسـری ی بابلی و ھمای تایبـه شوه  نگاندن به ڕه
  شـه دا زۆر چـاکی گه و ڕۆژگـاری لـه  یی کـه وه ته کولتووری نه  نک له دیمه  بنه ده

و   نگی گۆڕاوه و ڕه  شلدراوه وپک ھه ، تک ڕا ھاتووه وه ره ده  رچی له کردبوو. ھه
و   نی ھـز و پزکـی تـازه خـاوه  و بۆته  وه ته ستاو دراوه ونی خۆمای ده ھه  به

رچاو دن. نژیاروانی  به دا وه م که نیگای یه  کانی له ندییه تمه رکی نوێ و تایبه ھونه
کی  یه شوه  بهوڕووناکی  دی ھنانی نس کان و به نگه ڕه  کردن به  بۆ کایه، ئرانی

م  کار کردوون. ئه ی دهیش و سپ ردی ڕه به  نوه و نوه  وه ته جوووه  ستیارانه ھه
و  و داتاشـینی چـین  وه نیشـتانه ته  میزاد له تی ئاده فه دانی قه نیشان  به  ره ھونه
کان،  کارییه موو ورده . ھه رچاوی کردووه کی به یه شه رگان، گه وبه جلکانی  گنجه

و   ڕاوه ی ئرانی گه ر شوه سه ، وه وه تهخوازراب  وه ره ده  جا چ داھنان بن یان له
ری  ی ھونه وه پشه  وتۆته ری پاسارگاد زۆر که پسپۆڕان، ھونه  لک له بوای گه  به
  .مشید جه ختی ته

  ١ی پ.ز)٥٢٢– ٥٣٠(  مبووجییه که

 نشی خامه داونی شادۆتکی ھه  له ی کوورووش وره گه  کوڕه ی مبووجییه که
ـــه ـــه  رببۆوه ب ـــاه ھه  و ل ـــایه شـــت س ـــی پادش ـــاوکی ی دوایی ـــه تیی ب ـــوو ب   دا، بب
ری  سـه زیندی  به ناسرا. کوورووش ده »پادشای بابل«  تی و به سه ده ریکه شه

تی.  کانی خۆرھه رمه حوکمداری ھه  ی کردبوویه چووکه  ردیای کوڕه خۆی، به
                                                             

 . کامبیز.و. باوه  مبووجییه مژوودا که  م له ، به بووجییه که  دا نووسراوه که قه ده  له –١
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ردیا  فیتی به  ب به ده  وادیاره  ک که یه را و ئاژاوه ، ھه وره مانی پادشای گه پاش نه
توانکی  سیاسه  که  مبووجییه . که وه کی گرته موو الیه ی کرد و ھه نه شه بووب، ته

ر  ی ھـه مای گـرت ڕیشـه وخووی بـاوکی، تـه خـده  لـهبوو زموون و جیاواز  ئه به
قامگیربوونی  اسـهھۆی الوازی و ن  بته ده  ن که که ھه  وه بنه  ک له یه وه جوونه

  سـتووری دا کـه ی کـاران ده تا بـۆ ڕاسـته ره سه  تی. جا بۆیه تی پادشایه سه ده
پاندنی ویست و داخوازی  داسه  ئامانج له  ردیای برای بکووژن. وادیاره دزی به به

و   وتووانه رکه الماری سه ی په ستی درژه به مه  بهبوو ت  سه دهی  ره ی په میرانه
 کان یۆنانییه  ک که وایه رمانه تی؛ فه وایه رمانه یدانی فه ی مه سواره تاقه  بوون به

  . »ملھوڕ«گوت ئاشکرا پیان ده به
بـــۆ  ی مبووجییـــه دا که مـــانی بــاوکی زه  ، پشـــتر لــهر میســر ســـه  کوتانــه ھه

مانی  دوای نـه  مبووجییـه ی پویستی بۆ دابـژێ. که ه تا گه ڕاسپردرابوو ھه
دا  ر نوخۆی ئران سه  بای به ک ڕۆمرکن و ئارامی رایه ر ھه باوکی، توانی ھه

 شـتی نیـل و ده  ره و ده ره کانی بـه ڵ ھزه گه ڕکف و له  بکش. پاشان پی نایه
  وه ه»سارد«مانی گیرانی  هز  له  نگه ڕه  ونی میسر که فیرعه ڕێ. ئاماسیسی وته که
ی ئیمپراتـۆریی  زانانـه زل ی خۆبه ک تاسـه چ ڕۆژایـه وـده  ستی پکردبوو که ھه

وای  رمانه ی فه»پۆلیکراتس«ڵ  گه ، له وه ی بگرته که ، داونی وتهی ئران تازه
  ززه غـه  م کاتـک ھـزی ئـران لـه بـه یمان، ھاوپـه  بوو به »سامۆس«ملھوڕی 

باشترین   کک له دا یه م کاته ر له ردا. ھه زی کرد، پۆلیکراتس پشتی به شکربه له
الی   دا بـوو، ڕایکـرده ون ت فیرعـه خزمـه  لـه  که یز یۆنان گه ڕه  کانی به رکرده سه

دا.  قـاو  له کانی ی میسرییه وه نگاربوونه ره رگری و به کانی به ھنییه دوژمن و نه
بـن   یشـته ڕی و گه حرای سـینادا تپـه سه  ندان به وه ی ڕه یاریده  به  مبووجییه که

کــوڕی ی م پســامتیخی ســھه  ی کــه و شــونه ئــه  پلووزیــووم، واتــهی  شــووره
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ــــازه ــــزه ئاماسیســــی ت ــــه  مردوو، ھ ــــه  گیراوه کرێ ب ــــه یۆنانیی وێ  کانی خــــۆی ل
ر  به وما و سپای میسر خۆی له ڕکی قورس و خوناوی قه . شه وه کۆکردبوونه

وش گیـرا و  م ئـه ؛ به وه کشایه و ممفیس هر گرت و به کان ڕانه بری ئرانییه زه
  له  مبووجییه چ که . ودهشووش  و نردرایه ر کرا سه ست به ده  ونی تازه فیرعه

خودایـانی   لـه  وه ڕـزه  بـه  ونان دانـاب؛ چونکـه جنشـینی فیرعـه  میسر خۆی به
ری کاروبـاری  به وهـــڕ هــب  رزی میسـری کـرده به پایه ڕوانی و پیاوکی میسری

چــاو کرانــی  ســتی کارســازی و چاکســازی و ڕه به مه  بــه  رمووی کــه وت و فــه
  ژرێ.یاوھنگاوی پویست ب ک ھه ندیی خه وه رژه به

ڕ و  دنیـادا، سـ شـه  کان له تی ئرانییه سه ی ده ره و په  شه ستی گه به مه  به
 کـانی : لـدانی کارتاژه بریتـی بـوون لـه  داڕـژرا کـه نیا ه ش گه هالماری دیک په

؛ گرتنـی ]ڕاسـت ریـای نوه ریای سپی یان ده ده[  رانه دیته ریای مه خۆرنشینی ده
نجام  ره و ســـه  وه کرایـــه ی پـــدا ده»ســـیرنائیکا«ڕگـــای   کـــه مرکی ئـــامۆن خـــه

ر  سـه  ی بـه ڕه خۆشـفه  لـه و مه تگـوت ئـه م ده ؛ بـه شـه به ڵ حه گه لهچوون  تکھه
  مابوو، چونکه نه  وه مبووجییه ر که سه  ری به ، سبه وه سووڕایه دا ده ری باوکی سه

ت بۆ  مه ر. ھه سه  چوونه کانی بۆ نه ه ھاتن و گه دی نه کانی وه ئامانجه  ھیچکام له
  کان ئاماده فنیقییه  ج کران، چونکه به بواری ج  نایه ر پی نه ھه کان رتاژهر کا سه
وکاری خۆیـان  س کـه  ون کـه خۆ بکـه وه  رنشینه گا کۆچه و کۆمه بوون دژی ئه نه

و  ره بـه  سـه زار که نجاھـه کی په ، سـپایهرانی یۆنانی قی ژده ی ده گوره بوون. به
بای سامناکی خیز و  شه ن و ڕه ان ناگهیم ھیچ درێ، به ۆن گاڵ دهممرکی ئام خه

دا تووشی شکست  و ڕبازه رچی له گه ئهکش.  ریان ده سه  یانخکن و به لم ده
(لیبیـا)، کانی دانیشـتووی لیبی و. یۆنانییـهبو وتیشیان ھـه سکه م ده ، به وه بوونه
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 یه م شـوه ھنـا. بـه  مبووجییـه ر که بـه ریان وه )، سـه رقه (به  ریقه و بهسیرنائیکا 
  .کان ژر ڕکفی پارسه  وته سامانداری، که  ره شی ھه ی دنیای یۆنانی و به نیوه

کانی  رچاوه ی سـه ژر باندۆری دنه  چووبنه  نگه ڕه  که کانی یۆنانی رچاوه سه
ی  رکرده خودی شا سه  ش، که»شه به حه«ر  ھرش بۆ سه  که  وه گنه ، دهمیسری

ی  نگـه جه  بـێ و لـه شـکرچی نـان و بژیویـان لـ ده . له ، شکسـتی ھنـاوه بووه
  ن که وه سته ده  ک به یه گه ند به م چه چن؛ به شی زۆریان تدا ده دا، به وه ڕانه گه
  تازه  م الوه وی به له  ، چونکه »ته به نه«  ته یوه گه  مبووجییه هن سپای ک خه ریده ده

کی  یه رچاوه و ھـیچ سـه  وه سـته ی ڕۆژگـار ده ڕه الپـه  لـه  ته م حکوومه ناوی ئه
ساز   مبووجییه ژنی که ی»مرۆئ«ناوی   . شارک به وه مژوویی باسی ناکاته

ی باسی  ره ند ژده و چه ک ئه ی وه که الماره په   کهلمن یسه ش ده مه کرێ و ئه ده
  له  مبووجییه که  ین که کرێ قبووی بکه . ده بووه ار نهبسات ش کاره ن، ھنده که ده
وای ناخۆشی بۆ  ک ھه کۆمه  وه ئرانه  دا، له وتنی وتن و پشکه رکه ی سه رمه گه

ن و  شت و بیابانی ڕووته دبی ده ی کردب و ڕگای قه له ناچاری په هھاتب و ب
ر چۆنـک  . ھـه وه وتۆ بووبته ساتکی ئه بژاردب و تووشی کاره ویشکارۆی ھه

 ،و  لهبنه واوی به ته ننهرانی میسردا زر  کان، ھه و بابلییه کان ئاشوورییه  ، بۆ و
  به  ربازگه دا بگرێ. س سه مووی ر ھه سه  ست به توانیبووی ده  مبووجییه نیا که ته
تی  ی ڕۆژھـــه»دافنــ«  م لــه کــه دانــدرابوون: یه ســتی پاراســتنی میســر به مه

  مبووجییـه که  ، کـهانتینفـلئ  م لـه و سھه ممفیس  م له ؛ دووھهی نیل ئاوڕژگه
  ل دانابوو. ی که گیراوانی جووله کرێ ھزی به

،  شه به حه  ی له وه ڕانه و دوای گه ممفیس  له  مبووجییه ی که وچانه و کورته ئه
 کانی یۆنـانی رچاوه ی سـه وه گانـهر بتوو  گه . ئه ره سه کی زۆری له یه قه ته مه ده

  له  ، که الناوه دا، ڕبازی باوکی وه بواری دینی  له  م پادشایه ئه  لمنین، وادیاره بسه
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 کان دینی میسرییه  ی به گاته  مبووجییه . کهشقی خۆی رمه سه  کردبوویهتادا  ره سه
گــای   رکی لــه نجــه مای کوشــتن خه تــه  وورانــدن و بــهرســتگاکانی خاپ کــرد و په
و   دا بۆچوونیــان جیـــاوازه م بــاره ران لــه شــاند. تـــوژه وه »ئــاپیس«پیــرۆزی 

کانی  نووسـه رده ی به وه خوندرانه  ستن به به ڕووی پشت  لهکان  تازه  وه لکۆینه
 ێبـــین نـــاکر  ن کـــه کـــه مـــان بـــۆ خـــۆش ده(ســـرافئووم)، ڕگا ســـراپئووم

خوداکـانی  ی میسـر قینه ی ڕاسـتهـــن اوهــ. خـئاپیسی زامدار کردبـ  مبووجییه که
. جگـای  ھنـاوه  سـته به م مه ر ئه به ریان وه واکانی سه مانهر و تکای فه  نبوو
ی  کارکی ئاوا شتانه  ووجییهبم کوو که وه توانی سیاسهکی پیاو  که  رسوڕمانه سه

کـــوو فـــداری و  کی قورســـی وه خۆشـــییه ی تووشـــی نه وه گین ئـــه کردبـــ. مـــه
ــاری بــووب، کــه ده ی ڕاســتی بــ  وه گــرن. ئــه داده ر ســه یۆنــانی پــی له  لووک

رســتگاکان  کــوو جــاران په ھشــت وه یده کــی نه ره ی دهــــت سه ڕوشــووڕ و ده شه
و  ی ئـه رچاوه سـه تـوان ده  وته م ڕه ر خودی ئه . ھهب یندیاری و داھاتیان داب

ی  روه بــه . له ق دانـاوه وتووانی دـه رکه سـه  کانی بــه ئرانییـه  بـ کـه  یه فسـانه ئه
چ  . واوده وه ڕته مای گرت بگه ته  مبووجییه سامناک بوون، که کانی ئران واه ھه
ردیای  ڕینی به ، ڕاپهستین له باکووری فه  یشتۆته گه دا کاتک ی وه ڕانه ڕگای گه  له

زۆر   کـه ]گئۆمـات[. گئۆماتـا  وه ۆماتای موغی ل سوور بۆتـهئگ  ، واته درۆینه
  ھنی و بـه نـه  بـه –ردیا  یزانی بـه چوو، ده ده  مبووجییه ردیای برای که کوو به وه
و ئستا پادشای   یه مبووجییه گوتی برای که  ر بۆیه ؛ ھه کوژراوه –رمانی کاکی فه

ریان  کانی ئیمپراتـۆری سـه رمـه ری ھه به رله وزۆر سه م ی پ.ز). که٥٢٢(  ئرانه
ک  خشیبوون. خه باج و پیتاکی س سانی پ به  ھنا که  ر پادشای تازه به وه

ـــوت هــخۆشــیان ویســت و ک ـــب  هـ ــان و وه هـ ــه ر دی ــه ختای ــی،  ســته م ھه ک ب ی زان
رسـتگاکان تکووخنـ و  ر دین بنـ و په سه  وگۆڕک به تا ئاڵ سووڕا ھه ھه
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  که  . لمان ڕوون نییهچنگ ھناب وتنی خراشی وه رکه ب سه ده  کوو دیاره وه
ـــی هــتووشــی ق  کــه دوای بیســتنی بارودۆخه  مبووجییــه که ــهـ ی شــتی  وناکا رانی ل

سـت خـۆی  نقه سـتی ئه ده  یـان بـه  وت خۆی برینـدار کـردووه که ھه و به  ھاتووه
تا  ڕان ھه گه تده رچی پیاوانی گئۆماتا گه ئه  مبووجییه مانی که . دوای نه کوشتووه

دانی  فـاداری خانـه ک وه م دیسـانیش وه رن، به به  خشته  کانی له کداره چه  ھزه
  که ی ئرانی جاخه وه زنه مه  وت الوه و حه شون ئه  وتنه و که  وه نهما نشی خامه ھه

  ر له ھه  نگه ڕه  بوو که یان داریووش له رجه ھاوسوند. سه  دژی گئۆماتا ببوونه
پی  . بـهک پادشای داھـاتووی خۆیـان ناسـیب ویان وه ئه کانی ھاواه  تاوه ره سه
  تی کـه وایـه رمانه ختی فه نی تـه خـاوه  سـک ببتـه ک، بیار وابـوو که یه انهفس ئه
و  ی ئه که سپه ری داریووش، ئه یته وفرتی مه ف  ی زووتر بحیلن و به که سپه ئه

ــه ــوو ب ــدنی و ب ــه  حیالن ــه له  رھاته ســه م به پادشــا. وکچــوونی ئ ی  فســانه ڵ ئه گ
م  ئهندیی نوان  یوه ی په ، نیشانهوای ئوورارتوو رمانه ی فه»ڕووسا«بژاردنی  ھه

خـرا   نـده وه پادشـا ناسـرا، ئه  ی بـه وه . داریووش پاش ئه یه ته دوو شارستانییه
  ، گئۆماتا گیرا و کوژرا. مبووجییه مانی که دوو مانگ دوای نه  که  وه جوویه

  ی پ.ز)٤٨٦–٥٢٢( داریووش

  ، ھشتا به وه نجه ی پادشای گه ڕوانگه  له ]ئۆماتگ =  ئۆماتهگ[ئۆماتا مانی گ نه
ی دوو  . نیزیکه وه درایه ده قامگیریی نوخۆی وت لکنه ناھی و سه بوونی ته دابین

را و  و ھـه ی ئـه وه لـدان و ڕۆمرکاندنـه  وته نا و که کی دانه ناچاری چه ساک به
بـای   رمانی بـی بـه کراسـی ھـه . داریـووش نیبۆوه ویان تـه ئـهوی ئر ئاژاوانه

تاشـک  رده تا به سـتووری دا ھـه کانی خۆی و ده وتنه رکه ری و یادی سه وه بیره
  تانـه گمه و ھه ره بـه کرماشـان ر ڕـی زکی سـه وه شاخ و ڕه ر سینگی تیشه سه له

دا، پادشـا  تاشـه رده م به . لـه رزه بـه  وه رزه ی عـهڕکـ  زک لـه چـل گـه  داتاشن که
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  وره زدای گـه ھوورامـه ی ئه وه رکردنه سـه هری پاراسـتن و بـ ژـر سـبه  وتۆتـه که
ۆی ـخ  ۆرهـای خـھم  که داکی بادار یه غزی بازنه جه  زدا له ھوورامه . لره ئه)٤١(و
ـــون و نیوه ده ـــه ن ـــاره ب ـــه چهوانی  . پادشـــا دوو پاســـه ژنی دی ـــداری ل   دواوه  ک

کـا.  و پخوسـتی ده  ردیای درۆینه ر زگی به سه  ته ستاون و خۆی پای ناوه ڕاوه
کتردا  دوای یـه  زیو بـه ی به نهیپادشای درۆشت  ، ھه ردیای درۆینه دوای به دوابه

دا،  ند ڕیزک چه  ، له تاشه رده م به وری ئه ده  . له ستووه ڕست کراون و ڕیزیان به
  به  ی که قه و ده پی ئه . به وه ته و تکشکانیان نووسراوه  وه ڕانه گه رھاتی ھه سه به

داریووش   که  ، دیاره ندراوه که ھه ونارا و بابلی و عیالمی س زمانی پارسیی که
بابی  ره ردک به پادشایانی ھهدا  اوانهنی  م لیزگه . له نشییه خامه مین پادشای ھه نۆھه

، پاشــان پـیش و چیش نش خامـه : ھه بـریتین لـه  ژمار کـراون کـه ئـه نشـی خامه ھه
ی  مبووجییه و که م کوورووشی دووھه ؛م که یه ی مبووجییه که ؛م که یه کوورووشی

ــه ــه م دووھ ــه  ل ــه بابک و ئاریاره ره ب ــی  ]ئارشــام =  ئارشــامه[ و ئارشــام  من ھ
کانی تا  ناسراوه  واره واوی ئاسه ڵ ته گه له  یه م قسه ئه .)٣٩(و  ی دیکه که بابه ره به
کانی  زدانه زدا و یه ھوورامه ئه«:  ده شا داریووش ١. وه خونته کتر ده مۆ یه ئه

و   وره خـودای گـه  تیی کـرد لـه داوای یارمه  پاتشای تازه »یان دام. یاریده  دیکه
ـــه ـــره  خـــۆی ب ـــه ی یاســـاییی که وه جگ ـــه که[  مبووجیی ــــدان ] بووجیی ــــا، کـ ـــه  هـ   ب

  کوری مرد. جاخ وه
،  گرتووه ھند نه  کانی به را و ئاژاوه وپۆ ھاویشتنی ھه ل په  قه م ده ئه  کهچ  وده

و   وه واوی ئیمپراتۆریی گرته ته  وه کرده هب  . ئاژاوه یه شتکی دیکه  قینه م ڕاسته به
  ئارای باج و پیتاک، که  وه ھاتنه  نگه ی گال. ڕه ت پارسیش توه نانه شواندی و ته

                                                             
دا  که نووسـه رده به  رچی لـه گـه ، ئهکردب تیی نـه بـاوکی پادشـایه بـ ویشتاسـپی ده  و حیسابه به –١

  یان.و. وره گه باپیره نشی خامه ر ھه سه  وه یباته چوار پشتان ده  ناوی دن و به
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کـــداب و ی ت کـــه خشـــرابوون، بارودۆخه به  درۆینـــه یردیا هســـتووری بـــ ده  بـــه
ــ که زامه ناڕه ــدیی ل ــه ن ــه . ھه وه وتبت ــازی گ ــه وســت و ڕب ی  لک ئازادیخوازان

دا  رگی ر مـه سه  شت ساڵ به ھشتا ھه  ، چونکه دابۆوه چاکی وم نه کوورووش
و جیاواز   کی دیکه یه ر بناغه سه له ئرانتیی  پویست بوو پادشایه  ڕیبوو که په تنه

  . وه دابندرته
ــووش ــه داری ــه ل ــره چاو دوژمن ــه کانی پیــاوکی زی ــوو. شــکانی  ک و ف زان ب

کی  یــه ه بوونی گه ر نــه سـه  وه ڕتــه گه نیمانی ده ڕینی خـه کی ڕاپــه یـه دوای له ک یه
  ڕا، بۆیــه گــه خــۆی ده نــدیی وه رژه قــازانج و به  لــه »ک پادشــایه«ر  ش. ھــه ھاوبــه

  رمانی داریووش کوژران. فه  بری داریووش تشکان و به زه  تاق به موویان تاق ھه
  بـه  کـه بابـل بارودۆخه  م لـه رکوت کـرا؛ بـه سه  ڕوه ر له ھه ڕینی عیالم ڕاپه
  را کـه ھـه  ، کردی بـهعل ناوی نیدینتوو به  سک به وێ که کی تر بوو. له یه شوه

ختی  م داوای تـه سـری سـھه ختوننه ناوی به  و به بوونید کانی نه وه نه  له  ککه یه
ــابلی ده ســه ده ــه ڕاگه ست کــرد. ده تی ب ــد، چونکــه بابــل دژواری ده  یشــتن ب   نوان

بــای خۆرنشــینی   نــد لــه وه کی زۆر و زه ریــایی و ســپایه ی ده وره کــی گــه ھز
کی پچوو،  یه وێ ماوه ی له وه پاش ئه یپاراست. داریووش ده  وه ڕووباری دیجله

مارۆدا.  ی گـه که زانـد و شـاره نی بـابلی به ڕی و قۆشـه ڕووباردا تپـه  ناکاو به له
.  وه دایه ھهری  ) سه(شووش نوی سووزیان رله ڕینی سه دا ڕاپه م کاته ڕاست له

ا. ری، گیرا و کـوژر سه  ی داریووش بگاته وه رله ، بهبازی پارسی ی فه رتییه مه
ومان، زۆر  قـه ده نسـتان رمه و ئه مـاد  لـه  بـاکوور، واتـه  لـه  ی کـه و ڕووداوانه ئه

یگوت  ده  که ]رتی وه فره[ رتیش وه ناوی فره  خت و ناخۆشتر بوون. پیاوک به سه
کـوو پادشــای مـاد ناســاند.  ، خــۆی وه ره خشـته کانی ھووه واره پاشــه  لـه  ککـه یه

م دیســانیش  بــوو، بــه  وه ســته ده  رچی ھزکــی الوازی بــه گــه داریــوووش ئه
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ـــه ـــه ناچاری به ب ـــه و چه شـــک ل ـــه کداران ـــه ده  ی ل ـــل کردن ـــه و له  وه وری باب ڵ  گ
و کــو ڕ و لکــدانی مــاد، وه رتیش. شــه وه ڕی فــره شــهک نــاردنی بــۆ  یه رکرده ســه

چوونی ئه ھهکت رمه کی لتا دوای گیرانی بابـل و  و ھه  وه وته که نه نستان ئاکام
تا  زی و ھه رتیش به وه بوو. فره شین نه  کانی ھیچیان ل ھاتنی خۆی، ڕووداوه نه
رمانی  فـه  به[وێ گرتیان و  ی و له رده یکه په  وتنه که »تاران«ی نیزیکی »ی ڕه«

ی  روازه ده  گوێ و لـووت و زمانیـان بـی و چاوکیـان کـۆی و لـه ]داریووش
م کار و چاوترسن  م ئه یان کشا؛ به و چوارمخه ییانواس ھه  تانه گمه شاری ھه

 کانی مـادی ی سـاگارتییه رۆککی دیکـه ر ڕگای سـه سه ڕگر له  بوو به ، نه کرانه
 ش و کابرایه هــدا. ئ هــان نــی هــو دن ێوــزــب هــی ن هــک ره اوهــم هــج  هــباکووری، ک

.  ۆوهـــــرتیش ب وه نووسـی فـره ی چاره ر گیرۆده بوو، ھه ] خمه چیسنته یناو  که[
متر  ھی بای ڕۆژاوا که  وی داریووش له مه ه تی قه ڕۆژھهپی بای سگرێ و کۆ

)، زۆر (گورگان و ھیرکانی رمی پارت باوکی شا و میرھه بوون. ویشتاسپی نه
روی  رانی مـه ڵ دژبـه گه له لخ رمی به . میرھه دا چۆوه ربزوان گژ سه  به  ئازایانه

چی  ، کـهردیام گـوتی مـن بـه  ھیزداتـه نـاوی ڤه  پیاوـک بـه پارس  چوو. له تکھه
یانی له گه شکا و لهکتک له  ناره قه  ڵ ھاوڕکی ڕۆخجیان نگرانی خه الیه  درا. تاقم 

  (واته »پیس که «شاری   یشته گهیان  وه نگاربوونه ره و به  وه ایان نایهر دا و ھه ھان
دانکی  رھه . سهو بناری چیای ھیندوکوش باکووری کابول  ئستا) له گرامی به

ردارکی  چی ســه ســرم، کـه ختوننه ۆسـکی تــر گـوتی ب و که  وه بـابلی گرتــه  دیکـه
  زاندی. داریووش به
م  ختی ئـه بـه  ی کـرده کـه ته تای حکوومه ره ی دوو سای سه نیزیکه داریووش

ی  هــرانــب و زه هــد؛ ئــزان هــای بــادشــۆ پــرد و نــڕی ک شه  . نۆزده چوونانه تکھه
والتری بـای  کانی ئـه سـته ده  دووره  ناوچـه  یشـته یان گه وه نگدانه شان، ڕه لی وه
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ــد ســکی وه که  تهخۆرنشــین. خــۆ ڕاســ ــه که  کــه کــوو ئاریان ــه  مبووجیی   کردبووی
کـانی  وه م کرده ، بـه پادشـا ناڕازییـه  یگوت بـه ئاشـکرا نـه ، بهرمی میسـر میرھه

ـــه ریانده ده ـــه ئاماده  خســـت ک ـــه له  ی ـــه هڵ ورد گ ـــه ی ده رزه ل ـــایه س تی،  تی پادش
رمانی دا  ن. داریـووش خـۆی ڕۆیـی بـۆ میسـر و فـه هی خۆیی خۆی ڕابگه ربه سه

و   وه نانـه نگاوی چـاکی ھه ک ھـه ی خه وه ستی ھورکردنه به مه  بیکووژن و به
ــه مه ــارودۆخی ئاســیا ســه ی له»ســائیس«کاھینی  زن ــا. ب ــگ دان ــارکی گرین  یر ک

  وێ کـه رم لـه ی میرھـه»ئـۆرۆتس«بوو. چاکتر نه  کانی دیکه شونه  بچووک له
نارد و  دا ھزی پشتیوانی بۆ نه ی خۆی نگه جه  ، له بووه  یزانی پادشا چۆن پوه ده
  ویش گیـرا و لـه م ئه گونجاو زانی؛ به  ستی به ربه یاندنی سه ی بۆ ڕاگه که له ھه
ــه ــ درا. ته  ناره ق ــه ت یه هنان ــه بچــووکیش ھــه ی ھوودیی ــدا.  ری ھه دا و ســه دای ن 
  کک له یه  و پویسته  تی چاکه رفه تی، پیان وابوو ده ی پادشایه مه تۆرهنگرانی  الیه

ڕاوی  گه میرات  تی به سه شیاوی ده –رووبابل  زه  نگه ڕه – کانی داود واره پاشه
ر  سه  دری به رپرسی چاوه به  که پیاوکی ئرانی وره ب. گه  ھوودییه یانی یهپادشا

  کـه گرت. جووله رسـتگا ھـه ی په وه کرانـه ن نۆژه  سـتی لـه دا بـوو، ده رمه و ھه ئه
  ی کـه وشونه و ڕێ ر ئه سه ویش گوتی له الی داریووش و ئه  باوزکیان نارده

پی  . به وه نه ن بکه یان نۆژه رستگاکه په  ، مافی خۆیانه ی کردووهیدیار کوورووش
 ، داریووش وه ته دا دۆزراوه تانه گمه ھه بارگایکانی  نامه گه نو به  له  ی که قه و ده ئه

ـــه ـــه ی داوه وه رمانی ســـازکرانه ف ـــهم  ، ب ـــه م ته ئ ـــه  مای ـــارکی وای ن ـــه ک    کرد ک
  کاتـه نه  وره کـاھینکی گـهیـان   وه کان خـاو بتـه نـگ دژی بـای داودییـه بروزه زه
دی ھـات و  تکی دینـی بـه حکوومـه  یه م شوه کان. به ی جووله ه رۆکی کۆمه سه
ی پ.ز. ٥١٥و ســای   وه ســتی پکــرده تگا دهرســ ی په وه کرانــه ن و نۆژه  تــه که

  ر ڕگای میسر کشا. سه  ناھی بای به ته  م جۆره کۆتاییی پھات. ئا به
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 فاداری داریووش و سپای بچووک و وه  وه نوێ گیرایه رله ئاوا ئیمپراتۆری سه
 یحوون تـا سـه  وه میسـره  دی بنـ و لـه وپکی وت بـه تی و ڕک کییه توانی یه

ت و  مـه دوایـین ھه  لـه  وـک. داریـووش کـه هم ـه ی قه چوارچـوهنـو   وته بکه
ــه دا، الوکــی نــزه الماری کــوورووش پــه و   مبووجییــه می که رده ســه  دار بــوو، ل

ی گـاردی  سـه زار که ھـه ی ده رکرده سـه  ببـوو بـه ر میسـر دا بـۆ سـه ی که ھرشه
،  مبووجییـه کهمانی  وون. پـاش نـهـــوانانی پاراسـتنی پادشـا ب پاسه  جاویدان، که

ــه ھه ــه ال و چه ل زانی ســه پــه رکرده ڕ ــه  و ھــزه کانی ئ ــه ســه  و کۆن   ربازانی، بوون
ر ھانی.  به ریان وه بژرانی و تکای ھاوڕکفانی سه پادشا ھه  پشتیوانی کاتیی به

ھاوڕیـانی   دا بـوو، چونکـه چـاوی  ی لـه یه بژارده م سپا ھه ی ئه داریووش چاکه
  مۆش ناویان له تا ئه کانی بوون، ھه الماره ری په یاریده  وتوو که رکه ری سه ڕبه

سازی   ی که ر کۆشککی تازه . داریووش ھه دا پارزراوه تی ھندک وتی پادشایه
  تا بـه دا ھـه سـتووری ده ، دهمشید جه ختی بووبا یان ته شووش  جا چ له کرد، ده

اشرن تردان دا هــر ب هــس هــل  هــکداران م چه تی ئه فه ن و قه یمه د  جوانترین شوه
و  شیننگ  ر کاشیی ڕه سه له  م سپایه ربازانی ئه تی سه فه ن و قه ). دیمه٣٦(و 

ک یادگـاری  داھـاتووان وهو یادیـان بـۆ   وه ی دیواری کۆشـکان کشـراونه سینه
  . وه ته تایی ماوه تاھه ھه

  تی رایه به ڕوه زگای به وده دام

ری  به رله وزۆر سـه م نـد مانگـک، کـه ی چه بـۆ مـاوه  ی که و ئاژاوانه ئهئاوری 
ی  کوو جرینگه ، وه وه گرته داریووشیتۆریی اکانی ئیمپر ربوه به  رمه و ھه  ناوچه

 ی ئازادبیرانهکجار  وست و ڕبازی یه ھنانی ھه ترسی وابوو. شکست نگی مه زه
بردنی  ڕوه بـهبواری   بوو له  وه وگۆڕ و پداچوونه ئاڵ  ، پویستی بهکوورووش

ر  سـه ت له بـ حکوومـه ده  چرپانـد کـه دا ده نجی پادشـای گـهگوی   و به  وه وته



 ٢٠٩ت دژی خۆرنشین  / خۆرھه ٣شی  به
 

 
 

ی تکـای ھـۆز و  ی ئازادیخوازانـه یل و تاسـه زرن. مه وتر دامه کی پته مایه بنه
نیا  پادشـا تـه  کـه  نهلماندوویا دا سـه کـانی دوایـی ی ڕووداوه نگه جه  کان له وه ته نه
ئاغـا و   بـوو بووبانـه ده وان ئـه  وایـه ست، که ببه پارسھۆزی   توان پشت به ده

ــه ڕوه کوخــا و به ــه رتاســه ری سه ب ــه و ھه  ری ناوچ ــو قه رم ــه کانی ن  هوی  م
کانی ھـۆزی  رکرده سـه ب وتک نـه کـه نـد ھه چه  لـه  جگـه  ر بۆیه ئیمپراتۆری. ھه

ـــارس، زه ـــه وی پ ـــی ب ـــاربوو ده ڕژه ربوی بـــه وزارک ـــرێ و وه ویان ب کـــوو  ک
لال و  که   نهکر سترێ و ده نابه باج و پیتاکیان پوه تای ئیسالم، ره سه کانی به ره عه
بردنی ئیمپراتـۆری  ڕوه ستی دابینی بـه به مه  به  که  تازهزگای  وده یخودای دام که
  . رچاو گیراوه به وه

نگ و  بروزه زه چـاوکرانی ڕبـازکی بـه ڕه  بـ بـزانین کـه دا، ده ش مه ڵ ئه گه له
گونجاوی  سـتکی ئـاوا نـه به دی ھـاتنی مه وه  بوو، چونکـه ئـارادا نـه  لـه  ملھوڕانه

زیو،  سـت و بـه رده نی به چاو کۆمـه ست لـه ھۆزی باده   ی که روه به لهنواند،  ده
کرێ.  چاو ده ڕه  ندانه زمه دا ڕبازکی ئاوه وته م ڕه و. لهدا بو تی مایه که ڕی وپه له
ری  وشـونی نوخـۆیی، دیـن و ھونـه ، ڕێریت داب و نهک زمان،  یه وه ته ر نه ھه

ی  و وته کانی ئه ندییه وه رژه پشل کردنی به  وته که ب نه پارزرێ و ده خۆی ده
ری  نونـه  بنـ کـه  پارسـییه  پیـاوهو  رمانی ئـه ر فـه بـه ر وه و سه  شداره تیدا به

ــه وره پادشــای گه ــه  ی ــه و حکووم ــه ردا ده ســه  تی ب ــا. ب ــه قه  یه م شــوه ک  هوی  م
رانی  پارزه «رم یان  ی میرھه رکامه رم و ھه بیست ھه  کرته تی ده شاھانشایه

 ونـ  لـه  رزانـه به م پایه ی ئـه ). زۆربـه٥٤کـرێ (ق  یان بـۆ دیـاری ده»ت حکوومه
  بژردران و لـه ده ت خزمانی خودی پادشا ھه نانه و ته جاخانی پارسی وه زنه مه

  کانی پادشا بوون. ی ویست و ئامانجه هو ره وخۆ ومده دا ڕاسته کانیان کاره
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  دا می داریووش رده سه  تی له کانی شاھانشایه رمه ھه –٥٤ق
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 ]ک ساتراپییه[رمک  ند ھه ، چهدا مبووجییه و که مانی کوورووش زه  ت له به ھه
ــه ــه ب ــووش دی ھــاتبوون، ب ــه م داری ــدان و سه ره پ ــه ری قه رانســه ی پ  هوی  م

  شنه ر چه ی ھه   وه دانه س ھهستی  به مه  بوارد و به نه ھه  شینه م دابه تی له حکوومه
  ی جیاوازی بۆ دانان. داریووش له له ما و داروله ناکاو، بنه کی له یه وه ڕانه گه ھه

کانی  کــداره چه  کی بــۆ تکــای ھــزه یه رکرده ، ســه رمک ر میرھــه ســتی ھــه پاده
حانـد   هرپرسـیار بـوو لـ وخۆ به کی ڕاسته یه شوه  ویش به ئه  دانا، که  که رمه ھه

شی دانا و کردنی  سکی دیکه ، که رزه به پایه  سه م دوو که شانی ئه به پادشا. شان
کانی  رمانـه پی فه بـهی پیتـاک بـوو.  وه رپرسـی کۆکردنـه به  داره م پله س. ئه  به

بکـی ک ـــوو ساـــم هــپـای سـامانی خـۆی، ھ  بوو لـه رمک ده ر ھه میری، ھه
تـاالنی  ١٤٥٦٠  بـوو بـه م ده رجه سـه  ی پادشا، که زنه هخدیاری کراو بنری بۆ 

ز و زو   ی به غدینانه م نه له  کرد. جگه رمی ھیند دابینی ده کی ھه هی و س ١زو
بریتی   ستی خۆیان که دیاریی ده  نه ش بکه بوو شتی دیکه کان ده رمه یاننارد، ھه ده

کانی  چـوو پداویسـتییه ی ده وه و. ئـهــژیــات و بــم و ڕ هــسپ و م : ئه بوون له
ــین ده زاران که ھــه ــ داب ــان ده ســی بارگــای میــری پ ــرا ی ــه ک ــزی  مــزه  کرای ی ھ
رمی  ھه  بیرمان ب که  ب له دا ده لره .ڕ شه  ی چووبوونه وانه کان یان ئه رمه ھه

  کرد. کی سای دابین ده یه و بژیوی س  نیایی ئازووخه ته  بابل به
وخوست و ئاکاری  ست ھه  گوی له  بوو که مدارکی ھه ه رمک قه یرھهر م ھه
ر  سـه  وتـه که نـدیی ده تی ناوه سـه و و ده ندیی نوان ئه یوه گرت و کاری په ڕاده

  بوون کـه رپرس ھـه ک بـه . کۆمـه وه بایه هد نه  نده وه ر به دریی ھه شانی. چاوه
ڕان و  گـه خۆ بـوون و ده ربه واو سـه و ته »چاو و گوی پادشا«گوتن  پیان ده

                                                             
.  کیلۆیـه ٢٦ی  نیزیکـه و تـاالنی ئاتیـک دا کان نـو یۆنانییـه  کی کشان لـه یه که یه  له  تاالن بریتییه –١

  .م. ی ز و زویش بووه سکهی  که ھا تاالن یه روه ھه
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  رڕکفی و بـه بـه  خراتـه ر پویست بووبا ھزکیـان ده گه پشکنین و ئه  وتنه که ده
ستان  ده کاربه  پ خۆیان به و له  وه سووڕانه دا ده وی میری مه ه ی قه چوار قوڕنه

دایھنـا،  داریـووشی  م شـوازه . ئه وه چوونه دا ده کاروباریان  دا و به نیشان ده
  ش بــــــه»مانیشــــــارل  «پادشایانی دنیای کۆن و وره ر تاریفاتی گه به  وته که
تی خۆی،  کانی حکوومه موو جومگه بانی ھه دانه ندی و لک یوه ستی دابینی په به مه
 ناوی  رپرسی به ک به ساک کۆمه موو ، ھه رانسه چاوی کرد. ئیمپراتۆری فه ڕه
  در بـن بـه تا چـاوه ناری وت، ھـه و که  گۆشه  نارده ده »رانی ئیمپراتۆر نونه«

  دا. زگای خۆجیی وده ر کاروباری دام سه
  ھز، له ت و به سه یی و کۆده وه ته تکی نه دی ھنانی حکوومه بۆ به داریووش
جیاوازدا   وه رم و وتی پکه ک ھه ربوی پکھاتووی کۆمه به کی ئیمپراتۆرییه

 دا غزک جــه  مووی لــه کــانی، ھــه رســوڕمانی ھزه وتنی جــی سه رکه ســه  بــه  کــه
زرانی سیسـتمی  ر شـانی. دامـه سه  وتبووه قورسی کهرککی  ، ئه وه کۆکردبوونه

 ر سه  وگۆڕی به دا، ئاڵ کوورووش اریــڕۆژگ  هـل ]ئاغا و ڕعتی[ی ــت هــایــگ هـب ره ده
و  تی ئیـداری و دارایـی و بـه شنک حکوومـه ی چه وه وڕه ر ڕه سه  وته ھات و که

  نیا به ته ، ئران وه کی دیکه الیه  نا. له کان داده وه ته موو نه ڕزی بۆ ھه  وه شه حاه
 کان تیی خۆی دابین بکا. سلۆکییه هکیی کی ئاوا توانی یه زگایه وده زراندنی دام دامه
  النا. کانیان وه الوازه  پکرد و خاه و کاریان  وه گرته ھه  م شوازه یان له ونه

ــه ــه ســتی لک به مه  ب ــوان ناوه یوه بانی په دان ــدیی ن ــده ن ــۆری و  یکان ن ئیمپرات
وچـانی پویسـت سـازکران و  ج ربـوی ڕگـا و کی بـه یه ه ڕایهکانی،  خته پایته
ی  ه . ڕایه وه دا مانه م وته کی زۆر درژ له یه بۆ ماوه  وج بوون که ڕێ به  ھنده

تی  رایه به ڕوه زگای به ڕاندنی کاروباری ده دا بۆ ڕاپه م که ی یه پله  له  ڕگاوبانان که
وچۆی کــاروانی  ھــات ڕــی  کــران، بوونــه دری ده پــارزران و چــاوه بــوون و ده
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ی  وه ستنه به  وه ل و پکه وپه ل رچاوی کا و که ی خرا و به وه بازرگانی و گۆڕینه
ـــوخم و تۆره ـــه رمانه تی فه ســـه غزی ده کانی جـــه مـــه ت ـــه وای دی ھـــاتنی  تی و ب

ڕینـی  ی تپـه وگـه ند شونک، ڕه چه  ئستاش بکرێ له  نگه . ڕه وگۆڕکی تازه ئاڵ
سـتی  ده  وه شووشـه  لـه  ی کـه و شـاڕیه نیشـان بکـرێ. ئـه ست ڕگای شـاھی ده

دا، ]ولر ھـه[ ربل ی ئـه وه ره و بـه  ڕووبـاری دیجلـه  ڕین بـه کرد و پاش تپه پده
ناوبانگ بـوو،  زۆر بـه، »سـارد«چـوو بـۆ  ده  ووه و لـه رران حه  کرده ڕووی ده

ری  ســه  م ڕگایــه ی ئــهیــ. درژایئفســووس  یشــته گه خوشــی و ده ده  چونکــه
ــۆمیتر و  ٢٦٨٣  یشــته گه ده ــه وه ســانه حه و ج  وســتگه ١١١کیل ــوو، ک ــدا ب ی ت  
تی.  انی حکوومـهر به پشوویان ل بوو بۆ نردراوان و نامه سپی تازه ئه  میشه ھه
یان  م ڕگایـه د ڕۆژان ئـه وه نـه  کان بـه شـانیک، کاروانـهو   گه ک به پی کۆمه به
  قاند. یانته ک ده وتوویه حه  رانی میری به به بی و نامه ده

ن  ، نۆژه١ڕی په دا تده»کارکمیش«  هــب  هــک و میسر ره هــل بـابـی بـۆنــڕگای ک
(ئیکباتان   تانه گمه و ھه و بستوون ر ڕگای بابل بۆ حۆلوان سه  و خرایه  وه کرایه

  م ڕگایه ت، ئه بای ڕۆژھه  ی ئیمپراتۆری له وتنی تازه رکه پاش سه. دان) مه ھه =
تا  ی ڕووبـاردا ھـهـانـــش  هـب   ووه هــلروو ڕۆیی و  تا شیو و دۆی کابولی سه ھه
تی،  ی حکوومه ربوانه م ڕگا به شانی ئه به بوو. شان گیرنه شتی سند و ده  ره ده

  میشه ھه  لدرا کهوچۆی بارگای میری  م پوست بۆ ھات بهسکتر،  کی ته ڕگایه
ــه بــزووتن  لــه بــۆ   ی باســیان کــرا، ڕگــای شووشــه و ڕگایانــه کک لــه دا بــوو. ی
 »ھان بھبـــه«الی   کراوی لـــه نگچن شـــکی ســـه نـــد به چه  کـــه مشـــید جه ختی ته

واری  هـاســ، ھشتاش ئ»نھلیا فه «و نیزیکی   م ڕگایه ر ئه سه له.  وه ته دۆزراوه
ر  سـه له  رچاو دێ کـه بـه کی کـاتیی میـری وه یه وه سـانه حه سی ج ره کاول و ھه

                                                             
  کارخمیشرخمیش ،  که –١
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ردی  ی به که و کۆه  سازکراوه مشیدی جه ختی یان ته نی شووشی سه شوازی ڕه
دا  پ شانی چه  به  ، ڕگاکه١دا»شاپووریب«و  »ھلیان فه «نوان   . له بۆ داتاشراوه

کی  . ڕگایـهبـانووی ئـران  یشته گه دا ده»کانی پارس روازه ده«  و به  ھاوه لده
ــه گمه ھه  ڕی و شووشــی بــه پــه تده دا لوڕســتان  بــه  دیکــه   کــه  وه ســته به ده  وه تان
   بوو. ]واری بارگا ھه یان ھاوینه[  ختی ھاوینه پایته

  کانی داریووش الماره ڕ و په شه

  ڕگامان که ر کۆسپی سه  بنه ندی مژوویی، ده مه وه ی ده رچاوه بوونی سه نه
کانی  وتنه رکه می سه رده تی سه کانی ڕۆژھه کی ورد سنووره یه شوه  توانین به نه

تا  تی ھـه توانیویـه  لمنن که یسه ران ده توژهی  ین. زۆربه ی بکهردیا کوورووش
ــداره گه« ــان ناوچــه » ن ــوا، ئه » ر پشــاوه«ی  ی ــه ب ــه رچی گ ــاچ ک ــه ھه  ون تی  م

م  تر چووب. ئه واوه ی کابول ناوچه  کان له دانه رھه را و سه دژی ھه داریووش
ک دواتر  یه ب ماوه تی، ده سه تای ده ره سه  وه ڕته گه ده  داریووش که  ی هالمار په

ـــــی  ـــــهگیران ـــــداره گه«ی  ناوچ ـــــو ت »ن ـــــدیک ـــــین و ده ای ھین و   ره خۆرنش
ی ڕووبـاری  و جگایـه هـــ. ل وه وتبتـه که ی، ل تا ئاوڕژگـه ھـه ی»سـند«شتی ده
، »ســپاپیرۆس که«نیزیــک شــاری   بتــه و ده  وه بنــه ڵ ده تکــه ســندول و ـابـــک

ناوی   به ریاوانکی یۆنانی دهوێ  ن. له بکه م ساز دا پۆلک گه  رمانی داریووش فه
ی  رمانده فه  بچووک بوو، کردی به یدانیشتووی ئاسیا  ی که»سیالکس کاریاند«
 میسـر  دا بوا و ڕگای چوونـه»سند«ڕووباری   تا به کان و ناردی ھه مییه گه

ریایی  ی ڕگای ده وه بوو بۆ دۆزینه  وره ڕانکی گه شت و گه گه  وه . ئه وه بدۆزته
ــه ــوری بــه کانی خۆرھــه یتــوانی ســنووره ده  ک ــای خۆرنشــینیه  تی ئیمپرات   وه ب
  نگاوه م ھه له  مانگی کشا. جگه یست س به شونی مه  یشته تا گه و ھه  وه ستته ببه
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ــارکی سیاســی و به  کــه ــه به وهڕ ک ــه رای ــوو، کۆم ــانیش  تی ب ــانجی بازرگ ک ئام
ی  دا. کارکی دیکـه ده زۆرجاران داریووشیان بۆ ھان  رچاو گیرابوون، که به وه

ی ووباری نیلڕریای سوور و  ده  ندک که که لدانی نوێ  داریووش بریتی بوو له
ش  نده وه ب ئه م ده ؛ به هندی سۆئز که قی نوێ رده هو س  وه سته به ده  وه که یه  به

ی  نـده که م نوێ وای ڕاکشـانی ئـه بوو ھـه س نـه م کـه کـه داریـووش یه  بزانین کـه
ی  کــه ونی میســر، کاره ی فیرعــه»نکــائۆ«وی  رلــه . به وه یــه لله که  چووبــوو لــه

  وه بگاتـه تی ڕووبـاری نیـل ویسـت لقـی ڕۆژھـه یھه ده  چونکـهپکردبوو،  ست ده
  وه ریای سووره ده  شتی بتوانن له که  یه م شوه و ئاوا به »کان سوره  زرباره«

ی کـــاری  ژهـــــداریــووش در  کـــوو دیــاره و وه  رانــه دیته ریــای مه بچــن بــۆ ده
  . ی داوه»نکائۆ«

کاروباری   ردانی له ستوه لی ده ھه دا، داریووش کان مکوتی ئاژاوه قۆناخی ده  له
ی  وه رله رم به ی میرھه»ئۆرۆتس«کوو باسمان کرد  خسا. وه بۆ ڕه ئورووپادا

ــــه تی لوه ســــه ده ــــه  وه ربگیرت ــــه  و ب ــــه ف ــــووژرێ، خاش ی  رمانی پادشــــا بک
ی کشابوو. برای پۆلیکراتس »سامۆس« ملھوڕیحوکمداری ی »پۆلیکراتس«

ش لی وی الی داریووش و ئه  ی برده ی براکه و پگه  ی پله وه رگرتنه ھاواری وه
، دا کاروبــاری یۆنــان  ی داریــووش لــه ردانه ســتوه مین ده کــه م یه لماند. ئــه ســه
ن .قوت ھه کاروباری ئورووپا  بتوان خۆی له  که دقی ڕبازکی بۆ شکان رده سه
ــه  ی ڕاســتی وه ئــه ــه یچوون المار و تکھــه م پــه کــه ی یه نگــه جه  بــ، پادشــا ل   دا ل

کوو  ، به بووه نه ، ئامانجی گرتنی یۆنان]و داردانل بۆسفۆر[رووی  خۆرنشینی گه
  شن. بوه بای باشووری ڕووسیا کانی یه کایی سه  بر له تی زه ویستوویه

سامناک  ھا وهخۆی بۆ ھرشکی   داب که ھان داریووشیب چ ھۆکارک  ده
 ی ھرۆدۆتـی ھـیچ شـتکی ھنـده  نـدی ئـاوادا خـۆش بکـا، کـه به و مه  ناوچـه  له
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ــه ربــاره ده ــه دواتــر که  ده نیوســه  زانین کــه ده ی ن ــه  وت کــانی؟!  ی ڕووداوه وه گان
ده کوو ھه وهگومان  بزه الیه  له الماردرانی دواتری یۆنان کرێ په ستی پکانی  ن ھ

ویست  یھه ده ھۆکار دابندرێ. داریووش  ب به داھاتوودا، ده  له  وه وره پادشای گه
تی س یۆنان ده  تازه  و کارکی وا بکا که »باکان«ر  سه  رته ڕا ھرش به دواوه  له
  م. داری باکـان بـۆ یۆنـان بـه گا بۆ داکوتـانی گـه وێ ڕانه ی ئه خته دار و ته  به

دا.  ده کرا و دی لی نه ده بۆ نه ی وان جووه ندرا و ب ئه ی ڕووحی داده که کووله
ت  ایبهت و به و لیبی میسر  نمی پویستی خۆی له گه  میشه یۆنان ھه  کوو دیاره وه
سـت  ده  بـهموویان  ھـه  و کاتـه ئـه  کـرد کـه ش دابین ده ریای ڕه کانی ده لواره  له

تی  داریـووش ویسـتوویه  وێ کـه که رده بۆمان ده  وه بوون و لره  وه کانه ئرانییه
ڕکبکوشـ و  دا ش ریـای ڕه کانی ده سـتنه به  نمی یۆنـان لـه رووی دابینـی گـه گه
  شن. دوژمنی داھاتووی بوه  برکی گورچووب له زه

ندی  وفه ڵ ف گه له کان یه کایی ر سه بۆ سه ی داریووش م ھرشه بکرێ ئه  نگه ڕه
وخۆ  دا، ڕاسته کان ر پارسه سه  وتن به رکه پاش سه  راورد بکرێ که به ر نده سکه ئه

،  هیــفنیقی ســتی گرتنـی ســووریا، به مه  ســپی بـه کوو ئه بـه، ئــران  کرده ڕووی نـه
ی ھاویشـت بـۆ  رزانه به نگاوکی لووت ر ھه نده سکه تاودا. ئه و میسر، ستین له فه
م و  رھـه پـ به  ره ھه  ناوچه  ستی به یھشت ده مارۆدانی ئابووریی ئران و نه گه
رچاو  بـه  شـی لـه   هـــکی دیـــانجکــچ داریووش ئام بگا. ودهاکانی ڕ نده مه وه ده

شـانی ڕووبـاری   به کانی باشووری ڕووسیا شته تی ده زانیویه  بووب و چونکه
ــه که دا ده یحوون ســه ــه  ون تی ھــه پاــاوا ویســتب ــۆریی ئــران، ئ موو  وپای ئیمپرات
بدا.   ، ئابۆقه وه نایه یان ده ئاژاوه  تی که کانی ڕۆژھه ر سنووره وارنشینانی سه ده

  وتـه که شـی ده و ناوچانه وسـاری ئـه وتبا، ھه رکه ر بتوو سه گه ش ئه مه له  بجگه
  مـه و سیبیری بوون. ئه ڕگای ڕاگوزرانی زی کانگاکانی ئوورال  ستی که ده
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یار  ھزی ته به ئرانیی  باره قهڵ  گه لهکرا  ده  بوو که  وره گه یربو کی به یه ه گه
  وه ن داریووشـه الیـه  لـه ،کانی یۆنـانی رچاوه ی سـه وه ی گانـه گوره . بـه وه بته

و  ی نـوان ئاسـیا چوونـه م تکھه کـه م یه س بـۆ ئـه زار کـه دھه وسـه ی حه نیزیکه
 و  ڕێ  ت بــه باره ک زانیـاری سـه رچاو گیـران. پشـتریش کۆمـه بـه وه ورووپـائ

ناوبانگی  پزیشـــکی بـــه ی»دمۆکـــدس«.  وه ریـــایی کۆکرابوونـــه کانی ده گـــهو ڕه
تایی  ره تا ھنــدک زانیــاریی ســه ک نــردرا ھــه میــه گه له داریــووش، وــای په

چووب.  »نتتارا«تا  چ ھه و وده  وه کانی یۆنانی کۆبکاته ستنه به  ت به باره سه
ریای  کانی ده شی خۆرنشینی ئاوه م، به سی گه  و لهبریتی بو  که  ھزکی دیکه

ر ئران ھنا. داریووش  به ری وه سه ڕا. شاری بیزانس گه اشی پشکنی و پید ڕه
ڕ  یتــوانی شــه ، ده]مۆ یــان گــالیپۆلیی ئــه  تراکییــه[گیرانــی خرســۆنیس پــاش 

  گیرسن. ھه
 رووی بۆسفۆر گه  له  که  وه ڕینه دا په میه گه و پرده به نچییانی داریووش قۆشه

ــه به ھه ــاوا تراکیی ــه ی ســترابوو. ئ ــا«تی و  ڕۆژھ ــرا و پاشــان که »گیت ــه گی   وتن
ر ڕووباری  سه کان له ئییۆنییه  که  وه ڕینه په  و پرده و له کان یه کایی ی سه رده یکه په

ریایی و  چوونی ده ڕ و تکھه تا شه بوو ھه  ستبوو. پادشا پوه یانبه ھه دانووب
ــه به مینــی شان زه ــه  کتر درــژه شــانی ی ــاو و ۆبوونی ز ر ھــه بــه م له بــدرن، ب نگ

دی   ریاوانی دابا و به کانی ده ھزه  کی له هنی ویشکانی خرای ڕووباران، قۆشه
 دا کان یه کایی مارۆی سه ی گه نو بازنه  له ی ئران دا ڕۆچوو. سپای پیاده که ناوچه

ان ــۆیــن و خــوت که رده ده لیان وه کایی کانی سه ناتاوک ھزه ر تاوه تمابوو. ھه
توانی  یانده چنیبوون و نه ھه نگیان پ ڕ ته شه قوونه  و ئاوا به  وه کردنه ل ون ده

ردابوو،  نیم بۆخـۆی ئـاوری تبـه خـه  ی که یه ناوچهو  کانی خۆیان له پداویستییه
تاوی و داریــووش بیــاری دا  نگــه ته  وتنــه که کــانی ئرانــی ن. ھزه دابــین بکــه
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سترانی  به دا، باسی ھه ڕه م شه رھاتی ئه سه ی به وه گانه  له . ھرۆدۆت وه ڕنه بگه
چ سـپای  وـده  ر بۆیه ر ڕووباری دانووب؛ جا ھه سه ناکا له  ھیچ پردکی تازه

  ڕیب. په دا تنه»دنیستر«  ئران به
م  م ئه م تشکانی چشت، به که تامی تای یه ئیمپراتۆریی ئران  یه م شوه به

  س لــه زار کــه شــتاھه ســت پکــرا؟ کـوژران و تــداچوونی ھه ی ھه نــده چه  شـکانه
شیا  ، ده وه کۆبکاته  ھنده  یتوانی ھزکی ده ده  تکی که سه ڕدا بۆ ده یدانی شه مه
. پاش گیرانی  وه وته کی زۆریشی لکهوت سکه ده  ت که تایبه ؛ به وه بوو بکرته ره قه

بوونی  تی و پمـل تی پادشـایه سه غزی ده (تراس) و چوونی بۆ نو جه  تراکییه
ــه مه ــا شانه  یشــته گه ، ئاســیا قدوونیی ــووشوشــانی ئورووپ ــه . داری ــو ده  ل ــی  ن ق
کا، ناوی  تی ده سه ده کانی ژر وه ته دا، کاتک باسی ھۆز و نه کانی نووسه رده به

کانی  وه تـه سـتی ھـۆز و نه به مه  نگـه ڕه  ریا دن، که ری ده وبه ئه کانی یه کایی سه
  ب. باشووری ڕووباری دانووب

  یـــان بـــه و درژه  وه ڕینـــه په ١دا»داردانـــل«  نوێ بـــه رله هکان ســـ ئرانییـــه
ردا ـــکت دوای یه  هـــریایـان ب کانی لـواری ده ناوچهکانی خۆیان دا و  وتنه رکه سه

دی  وه کان یه کایی ر سـه المار بۆ سه ئامانجی په  شک له به  یه م شوه گرتن و به
ی  رمـه م گه له دواتر خۆش کرا. داریووشکانی  ک بۆ ھرشه ھات. ئاوا جگاپیه

دا بگـرێ و »پنتـی«نمی  ندی بازرگانیی گـه ر ناوه سه  ست به دا توانی ده رایه ھه
وای  رمانه فـه  داریووش ئستا ببوو بـهندرا.  وتکی گرینگ داده سکه ده  به  مه ئه
کانی و  ندییه وه رژه بوونی به ستی دابین به مه  و به یۆنانیزۆری دنیای   ره شی ھه به
  زانی. پویست ده  ری یۆنانی به رتاسه گیرانی سهکرابوون،   تا ئره ی ھه و کارانه ئه
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یسانیش م د کی، به ره ی ده شه ڕه پۆلی ھه ر شه به  وتبوونه رچی که گه ئه یۆنانی
، چاوی بای ) و ئیسپارتسینا (ئه تیی کۆنی نوان ئاتن دوژمنایهگرت.  کیان نه یه

ھیچ   م وته تی ئه سیاسه  ر بۆیه کور کردبوو، ھه تداری ئاتنی سه دموکراتی ده
 زۆری ئـران  کرا. ئـاتن کـه دی نـه وتی تـدا بـه و پشـکه  کی جووه یه ترووسکه

ڵ ئیسپارت، پمل بـوون بـۆ  گه بری پکھاتن له ویست و دژی بوو، له ناخۆش ده
م  . لهشووش  ش باوزکی نارده سته به م مه باشتر زانی و بۆ ئه  به داریووشی

ــازه دا چه کاتــه ــد ڕووداوکــی ت ــه  ن ــان  ل ــه یۆن ــه ق ــان کــرد ک   ومان و کــارکی وای
ر  ســـه ی حوکمـــدار، له»ھیپیـــاس«کان و  کـــان داببـــن و دموکراتـــه ووژه وت
تی ئران  وست و سیاسه ی ڕاستی ب، ھه هو بن. ئه  منن و بارزه ت نه سه ده
  وه ختگای خۆیه ته  له رمی پارسی ھنا و میرھه ڕووی خۆی نه ی وه م ڕووداوه ئه
ی  وه ڕانـه گه و ڕـی  وه ھور بکاتـه   که وی دا بارودۆخه بچووک، ھه یئاسیا  له

ــا ــۆ ســه سھیپی ــه ب ــه ســه ختی ده ری ت ــا. ل ــاتن خــۆش بک ــه تی ئ ــه دا یه م کات م  ک
 ییزا و فویـی ئاسـیا توانانی شـاره یۆنان و سیاسـه  یشته زی ئران گه  باره

؛  وه کاروباری یۆنانه ون  ست بخاته توانی ده خشیان کرد و ئاوا داریووش داروپه
ڕوانی  رگیز چـاوه ئـران ھـه  نوانـد، کـه تونـدوتیژیکی  یـه وه م ئاتن دژکـرده به
  ڵ ئران تکدا و چووه گه کانی خۆی له ندییه یوه بوو. ئاتن په وتۆ نه وستکی ئه ھه

  نو ڕیزی دوژمنانی.
ئرانیان زانی، خۆیان کانی  گرێ و گرفته  به یۆنان  ک له ختایه کان وه ئییۆنییه
کانگیر دژی  و یــه  کپارچـه چوو یه وـده  ی یۆنـان، کــه ھیــوای یاریـده  نوانـد و بـه
رن.  ستۆی خۆیان البه ر ئه سه له تا نیری ئران ، لبان ھه قیوه چه  وره پادشای گه

ــه ــه ڕاپ ــه  ڕینی ئییۆنیی ــه رده پ ــه  ی ل ــه ب ــوڕانی داســه ر ن  کان رســهپاوی پا ما و ملھ
نیی  پکھــات و بــه »تیی ئییــۆنی کییــه یه«ڕنــدران.  رپه ان لکــرا و دهید ی ھــه
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کوو  سانکی وه کهبوون  م ڕا. که ڕاست گه یۆنانییانی ئورووپاش وه کانی تییه یارمه
،  ھزه بـه  نده یانزانی ئران چه ی ده روه به له  مژوونووس، که ی»ھکاتئووس«

 نـو  لـه  هـــمان نگـی ئه ده. کان وتنی یۆنانییـه رکه سـه  ت به باره وشک بوون سهدو
ھـزی  بـوو. ئیسـپارت دا، بـزر ده وتن رکه ڕزانی ھیـوادارانی سـه په و چه  قریوه
ی  قه رگه جهم دیسانیش  یان گرت، به»سارد«کان  ری نارد و یۆنانییه تیده یارمه

  ن بــوو، چونکــه خایــه م وتنکی که رکه نگاوی ســه م ھــه کــه یه  مــه دا. ئه ســتی نــه ده
ربزوان  سـه  بریـان لـه جمـین و زه »سـارد«و  ره پتـاو بـه  بـه کانی ئرانی ھزه

و ئژینـا  تنڕی نـوان ئـا دا شـه م کاتـه ڕاندن. له رپه یان ده و شاره شاند و له وه
ئژینا   شدار بوون، چونکه تیدا به کانی ئورووپا تکای یۆنانییه  وما که ) قه(ئگینا

ــدبوون و خــه رپه مووی ده ھــه ــه ئورووپایی  کی شــاره ڕان ــا و  نار ده کــه کانی ی ری
ڵ  گه ی پ.ز)، له٤٩٨( ڕی ساالمیس ومانی شه قهگر کردبوون.  ی ل بنهقوبروس

یمانان  وت، بۆ ھاوپه که کی وایان تنه ودایه مه  ی پ.ز)، که٤٩٧( ڕی مارسیاس شه
گیـر دا کانی یۆنـانی وت و شـاره وکـۆ کـه کوڵ  دان له رھه ساتبار بوون. سه کاره

)، دوو سای خـۆڕاگرت و کـاھینی پشـگۆی  تییه له دا ملیت (مه نویان  کران. له
ی ئاپۆلۆن و کوتکی  ره یکه ڵ په گه رستگا له ی په زنه تیدا سووتا و خه ئاپۆلۆن

ڕکران بــۆ  نــدرا، بــه پیــرۆز داده  دا و بــه ســکی ڕانــی ده یهی  شــوه  قی کــه فره مـه
و   وه شــووش مایــه  لــه  ده ی دوو ســه ی ئــاپۆلۆن بــۆ مــاوه ره یکــه . پهشــووش

 میلنزیان  ردرایهن م که یه سلۆکووسیرمانی  فه  ی پ.ز. به٢٩٤نجام سای  ره سه
وارناسیی  ن شاندی شونه الیه  ی باسی کرا له قه فره مه  و کوته (میلنزیان) و ئه

دیل گیران و   . دانیشتووانی شاری ملیت به وه دا دۆزرایه و شاره له وی رانسه فه
یـان ج نیشـته  ی ڕووبـاری دیجلـه ڕژاوگـه  ی لـه کـه شووش و ئاخرییه  نردرانه

کانی  ره مپه ب گرێ و له  وتنه رکه سه  یان به کانی ئران درژه یهم گه له کردن. په
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کردن بۆ کۆشک و   خته نجیان یه گیران و کوڕانی گه و لسبۆس دا. خیۆس  خۆیان
(کووزیکووس)  زیکووسو کی مخانان. بیزانس ره رایان و کیژانیان بردن بۆ حه سه

  وتنه تا ئستا زۆر شتیان بۆ دابین کرابوو، که ھه  که کان ئییۆنییهو سووتندران 
  م وته ئه  توند و تیژ بوو که  نده وه ئه  که رکوته رمک. سه تی میرھه سه ژر ده

تـانی،  ره ده بژاری و  ڕای ھـه ره . سـهدامان و تاسان ت ساڵ ی دووسه بۆ ماوه
کجار قورس بوو؛  رمکی ئاوا کاول، یه بۆ ھه  راجکی وا بدا که بوو باج و خه ده
،  وه نگـی دایـه ڕه  وه و دژکـرده  وه مین بزووتنـه کـه یه  ی کـه مـه و ده ر ئـه م ھه به

  . وه م کرده نگیان که بروزه کان زه ئرانییه
ــه ــه ڕاپ ــه ڕینی ئییۆنیی ــوو ب ــی په  کان ب داھه ســند جــه و پ ــدانی یۆنانیی  و  کان
دژی  ئرانی  ھاتبوو که  وه ی ئه نگه ڕاست جه  ر بۆیه یان، ھه وه پسانه دانی ب یاریده

موو  ڕای ھه ره ، سهبای دموکراتی یۆنان  م چونکه ون؛ به خۆکه کان وه یۆنانییه
  وای به سند بوو، داریووش په  الوه  ی به وره بوونی پادشای گه هشتک، ژرداد
ش  سـته به م مه دی ھنانی ئه ھز بکا و بۆ وه به  م باه تا ئه ره سه  باشتر زانی که

خـۆی  دا یۆنـان  تا دموکراسـی لـه رزترین پیاوانی وتی خۆی نـاردن، ھـه به پایه
یۆنان.   شتی ڕوویان کرده ت که شسه شه  وه بچووکه یئاسیا  لهتا  ره . سه هو بگرته

 و ئرتریا (ئرتری)، یۆنانی ی گرتنی ئاتن شه ڕه ھه  به  ئرانی ھیوادار بوون که
ر  بـه ریان وه رن و سه تدار البه سه ون و بای پارزگارانی ده خۆ بکه خۆیان وه

  کان لـه شـتییه ی که نیـوه  با و بۆرانک که شه ڕه  یکرده م ھه داریووش بنن؛ به
تـداچوون. سک  زار که ھه نی ئاتۆس تکشکان و بیست رده ستنی به نیزیک به

 ریاساالر. داتیس ده  کرایه و داتیسی مادی  وه پکردهستی  المار ده نوێ په رله سه
بریتـی   م شـاره دانیشـتووانی ئـه ی دا.»یـاترئر«ی  وره زی و ده یۆنان دابـه  له

م  نگاری، بـه ره بـه  ونـه بکه  بـای دمـوکرات و پارزگـار و لبـان کـه  بوون له
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ی  وره کی گه یه ه وێ ھه ریاساالری مادی له دا. ده تنگر  ی به که تک شاره یانه خه
رسـتگاکانی  ، په وه نیزیـک ببتـه نگری ئران پیاوانی الیه  ی له وه بری ئه کرد و له
  ۆیلهکوو ک ی وه که ره ماوه ی خاپوور کرد و تکای جه که و شارهردان  ئاورتبه

مووانی بزاوت و ئـاگری  ست و بیری ھه ھه  یه وره گه  ه م ھه . ئهشووش  ناردنه
و   تا کشـه گیرساند و کـارکی وای کـرد ھـه کانی ھه تکای یۆنانییهییی  تووڕه

ھیچ   ر بتوو بشکن، به گه ئهیشتن  تگه  البنن. یۆنانی که رای نو خۆیان وه ھه
کگرتوویی  یـه  تا بـه ه، لبـان ھـ وه شنک لبـووردن و چاوپۆشـین نایانگرتـه چه
نیزیـک   کاتک داریووش له  ر بۆیه ستن. ھه ر ڕاوه المارده وڕووی ھزی په ره به

  وت کـه کـه نکی ئـاتنی قۆشه  زی، چاوی به شتی دابه هک  له ]ماراسۆن[ ماراتۆن
زی یاریده سه ی له وه ئه بـــست ڕاوه ری ئیسـپارت ر ھاتنی ھسـت  ده ی وهـــن، ل

چنگ ھنا. ئرانی  نگیان وه ناووده رسوڕمان و به وتنکی جی سه رکه ھاتن و سه
یان کـرد  کشه وین و پاشه یان ڕه وانی دیکه میان گیران و ئه وت گه زین و حه هب
یان ئاۆزانـدبوو، یا خـه کـانی میسـر را و ئاژاوه ھـه  ی پ.ز). داریووش که٤٩٠(

  کان. لـه ر یۆنانییـه بـۆ سـه  تکی دیکـه مـه ی ھه ـه ی گه وه داڕشتنه  دایه خۆی نه
ک  ن کۆمه الیه  له  ماراتۆن ، میسر که یڕ م پاش شه کی که یه ر ماوه دا ھه ڕاستی

بوو باج و پیتاککی قورسیش بدا،  پارزرا و ده ده  وه ھزی بگانه ی به ربازگه سه
ــهڕا ــه پ ــووش ک ــ٤٨٦ ســای  ڕی. داری ــه وانی بهیت هی پ.ز. مــرد، ن ی  شــداری تۆ

اوی ـــچ  هــــب ی میسـریـــانــک اژاوهــرا و ئ هــی ھ وه بانه هـشکستی یۆنان ب و ن
  دیت. نهخۆی 

ری و  ســه رمه تووشــی چه دا پنــاو ئــازادی یۆنــان  لــه  کی ئرتریــا کــه خــه
ی »ئاردریکا«ناوی   به ری شووش وروبه شونکی ده  ، له وه ری ببوونه وه کوره

  بتــه ده  ج کــران کــه وت، نیشــته نیشــت کانگــا و کــانی خــوێ و قیــل و نــه ته
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ان ـــی هــو ڕیش  وه هـــانوێ م وان لـه باسـی کـردوون. ئـه و ھرۆدۆت خووزستان
  چـووه ١یی توانـه ، کاتـک ئـاپۆلۆنیووسدا نـیمی زایی کـه ی یه ده سـه  داکوتا و لـه

دون و  ده زمانی یۆنانی  ر به کانیان ھه تیژه و نه  وه ماشای کرد نه ردانیان، ته سه
  .  ناوه النه تیی خۆیان وه نایه سه ڕه

سـاز  نووس ڕووداوکـی گرینـگ و چاره کان بۆ یۆنانییه وتنی ماراتۆن رکه سه
می پیاوانی لباو و خوازیاری پاراستنی ئازادیی  شکرکی که ر بتوو له گه بوو. ئه

کی  شایهھزی پاد  الحی به به کی زه سپایهوڕووی  ره یان، بتوانن به که خۆیان و وته
گومان یۆنانکی  ن، ب پ بکه  کشه کانی پاشه ره ڕکه شه  مییه ستن و گه ڕاوه  وره گه
کی  یـه وه نگاربوونه ره به  وته داھاتوودا بکه  له  توان ھیوادار ب که کگرتوو ده یه

ی  ڕوانگـه  . لـه وه داتـه رنه سـتی به ده  ماداره شکرکی ئاوا، ته له  تر، چونکه دلرانه
  نـدرا، چونکـه روونـی داده شـکانکی ده  شکستی مـاراتۆن پتـر بـه  وه کانه رانییهئ

  ی پـ لـه زنـه نـد و خه وه ر سـپای زۆر و زه سه  وتۆ بکاته یتوانی شونکی ئه نه
تی  سه هی د نده نو چواربه  توانی گرێ و کۆسپ بخاته  م شکسته . ئهزی ئران

تا دژی  ھه  گونجاوهی  که له ھه  که کان ک بۆ میسرییه یه نیشانه  تی و بوو به پادشایه
تی ئـران  سه یتوانی ده شنک نه ھیچ چه  به  زینه م به گشتی ئه ڕن. به ئران ڕاپه

ی  ڕوانگـه  هومابوو، لـ وتن قه رکه پاش خولکی سه  که  م ڕووداوه رزن و ئه بله
ھزترین  ی ژیانی بـه ماوه  له  تان بوو که ره ده نیا ڕووداوکی ب ته  وه داریووشه
  وما. قه دا ده کان وه ته ھۆز و نه

  کانی داریووش رییه سیاسی و دادوه  وته سکه ده

و  کانی کــوورووش وته سـکه ـدانی ده پداھه  بــه  وره گـه یر نده سـکه کاتـک ئه
ر  سه ، لهرانی ئیمپراتۆریی ئران زرنه ر گۆڕی دامه سه  ڕووی کرده  وه داریووشه

                                                             
 ..بپۆلیناس  ، ناسراو بهزانانی یۆنانی فره  کک له یه –١
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ــووش ــۆڕی داری ــه گ ــه نووســک کــه رده به  چــاوی ب ــه وت و ف تا بــۆی  رمووی ھ
کانی خۆم  من دۆستی دۆسته«ئاوا نووسرابوو:   که قه  ده ده رگن. سترابۆن وه

ڕاست و میری  سره  ره ره سوارچاک، تیرھاوژکی ھه ھه ]پیاوکی[بووم. من 
ر  ھـه  کـه رگه ر بتـوو وه گه ئه » . موو کارکم زانیوه ھه  ران بووم. من له ڕاوکه

ی  یه فسانه و ئه م دیسانیش ئه رگاب، به ناپوختیش وه  ی ئاوا به که قه ده  ڕوه له
مـن «دروشمی   ، چونکه داوه داریووش بپارزرێ تکینه  ت به باره بوو سه ده  که

کانی  ییـهند یوه مای په بنـه  بـۆ داریـووش، بۆتـه »کانی خـۆم بـووم دۆستی دۆسته
ر  ھه  یه تنامه شنک شایه چه  که بستوون  نووسی داریووش له رده ک. به ڵ خه گه له
، ڕوونی  ربزوانه پادشا سه  و گشته ری ئه زنه . به قویوه ھه  وه پاکه  سته م ھه له
ۆست نیشان داب د  خۆی به  رمانی که رفه کی به یه وه ته ر ھۆز و نه ھه  که  وه کاته ده

کی زۆری لزتـه  ی کـه تییه م پادشـایه . ئـه گیـراوه  ڕی  و نیشـانه  ی سـۆزه ئاو
.  ته سـه ن بشـت و ده م دیسانیش خـاوه ، به    دیاره  پوهرزبوونی ڕووحی  به

کا و  کان ڕیز ده وه ته ی دواتردا، ناوی تکای ھۆز و نه ند ڕسته چه  داریووش له
  کـه  وادیـاره  وه ڕانـد. لـره په و ڕایانده شـه  ڕۆژ و بـه  مویست به ده ی وه  ئه ده

ت  ریتکی تایبـه ز و دیـن و داب و نـه گـه و ڕه  کـوو یاسـا وایـه ویستی پادشا وه
تا   وه فقازه قه  و له تا سند ھه  وه تراکییه  له –ک  موو الیه رچاو ناگرێ و ھه به وه

ب  ک به زراندنی ئیمپراتۆرییه . دامه وه خونته ک ده ک یه وه – ئوقیانووسی ھیند
دا  ش م بــواره ر نــاگرێ و داریــووش لــه ی یاســایی ســه نــده هبوونی چواربــ ھــه
  کرد. میی نه رخه مته که

و   وه بخوننه جماوی داریووش قی به لک ده گه  توانیویانه  ی که رانه و توژه ئه
،  وه لیـان وردبوونـه م خشی ڕۆسته و نه ، شووشمشید جه ختی ، تهبستوون  له

نی خای وکچوون.  خاوه »ابیڕموو یاسای حه«ڵ  گه له  قانه م ده ئه  که  پیان وایه



 ٢٢۵ت دژی خۆرنشین  / خۆرھه ٣شی  به
 

 
 

مای کاری  بنه  یهو ببوو  وه نووسرایه ڕووی ده  دان ساڵ له ابی سهڕموو یاسای حه
  ڕاوژکارانی داریووش.

نووسان  رده تاش و به رده ر به سه له  ی میری که رمانانه م فه واوی ئه قی ته  ده
  نردرانه و ده  وه کرانه سان ڕوونووس دهیان پاپیروو  ه ته ر ته سه تۆمار کراون، له

  شـک لـه به  کـه  وتکـی ئاوایـه ی ڕه گوره کانی ئیمپراتۆری. بـه رمه ختگای ھه ته
  و له  وه ته یرووس نووسراوهپر پا سه له زمانی ئارامی  به ی بستوون که نووسراوه

  وه ته دۆزراوه  که گیراوانی جووله کرێ به ی ربازگه هزرانی س ئلفانتنی شونی دامه
ــه ــان ل ــه  ی ــل ب ــابلی وه  باب ــانی ب ــاتووه زم ــگ ھ ــه چن ــه و ده . ئ ــه ق ــووش  ی ک  داری

ھندک   ندرێ، به که ی ھه که ر گۆڕه سه له م ڕۆسته  خشی نه  تا له رمووبووی ھه فه
  : و ده  وه ته دۆزراوه شووش  له  ووه ئروئه

  ئاوی ئافراندن  زدا که ھوورامه ئه  یه وره کی گه خودایه
  میزادی ئافراندن و وی و ئاده زه

  و یمیزادی ئافراوی خۆ باربووی ئاده  ی کرده چاکه
  !]پادشا  کرده داریووشی[

  دا کـه رچاوی شـایان ی بـه کۆمه نو  له  کی تاقانه شا، شایه داریووش
  . رمانه لک فه نی گه خاوه

  زن، شای شاھان من داریووشم، شای مه
  . وه ند زمانه چه  کی دنیا به یه ند ناوچه شای چه
  ستان. هد دووره  گاته ی ده ربوه به  رمه م ھه شای ئه
  ،نشی خامه ویشتاسب، ھهکوڕی 
  ی پارسی. ، ڕۆهپارسی

  : شا ده داریووش
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   زداوه ھوورامه ی ئه سایه  له
  ی پارس وه ره ده  له  من توانیومه

  دا زاڵ بم و ریان سه  بگرم و به  رمانه و ھه  م ناوچه ئه
  م رچی داوایان ل بکه نرن و ھه دهموویان باجم بۆ  ھه  مانه ئه

  گیرێ؛ کانم ڕزیان ل ده ن و بیاره یکه ن و ده که گوی بۆ شل ده
  ]: بریتین له  مانه ئه[

، ٤، ڕۆخج٣نگ ، زرهزم ، خاره. سۆغد٢لخ ، به١رات ، ھه، پارت، عیالمماد
، گیمریانی ٨، ھیند، گیمریانی ئامیرگی٧ نداره ، گه٦دوو ، قه٥گووش تته سه

ـــل، ئاشـــوور٩ خـــووده تیگره ، نســـتان رمه ، ئه، میســـربســـتان ره ، عه، باب
  نیشت... . ته  وتۆته که  که ١٠ن مه ، یه، سارد کاپادۆکییه

  . رسه ، که ره ن، سکوودهری ڕووباری سور وبه له  که
  : شا ده داریووش

   وه وم دایه  چاکه  کی کرابوو، من به یه ر خراپه ھه
ــه ــه ئ ــه و ناوچان ــان...   ی ک ــهنوانی ــه کتریان ده ی ــت، ب ــده  کوش ی  یاری
  کووژن. کتر نه یه  تازه  زدا، کارکی وام کرد که ھوورامه ئه

  م کرد؛ رزه جگای خۆی مه  یانم له رکامه من ھه
  کانی من ھنا. ر بیاره به ریان وه وانیش سه ئه

  ھز و لی نادا و تانی ناکا. ب  ڕا ناکاته ھز ھه به  تازه
  : شا ده داریووش

                                                             
ئاراخۆزیـا،  –٤) نگـی (سیسـتان نجیان، دره دره –٣ریا  باکته –٢وی  ره ، ئاریان، ھه ئاریه –١

نـدی)  ناوه فغانسـتانی گیدن، سـاتاژیدی و سـاتاجیدی (ئه ته ساتاگیدی ، سـه –٥ئاراخۆزی 
  کوقـووچکاییی  سـه –٩میرگی  ، سکاییی ئـهکیمریانی ئامیرگی –٨ھار  نده قه –٧کی  مه –٦

     ئییۆنییه –١٠
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  ری پارزه  کانی دیکه زدانه زدا و تکای یه ھوورامه ئه  ھیوادارم که
  بن.  نووسه رده م به دان و ئه خۆم و خانه

و  ری و ئـه روه بوونی دادپه دابین  به  خ داوه زۆری بایه داریووش  که  وادیاره
کی درژیش پـاش ڕووخـانی  یه ت ماوه نانه چاوی کردبوون، ته ڕه  ی که یاسایانه
  رانی میری له دادوه«:  کرا. ھردۆدۆت ده پده کاریان نشی خامه تی ھه حکوومه

ــو پارســه ــده ھه کان ن  ــه ــه بژردران و ھ ــه ی ده و ڕۆژه تا ئ ــردن ئ ــان  م رکی خۆی
ر کار الدرابان.  سه ری له روه گیرانی دادپه رچاونه به ر وه به گین له ڕاند، مه په ڕاده

ی یاسای  وه کردنه و شی  وه ری و لکدانه کاری داوه  وتنه که دادگادا ده  ران له دادوه
کان  زیوه بــه  وه تــه نهم  بــه ».اد موو تاوانــک ده ر ھــه ســه لــه یــانبــاو و بیار

ک چۆن  پاراست، وه کانی خۆیان ده ته شانی یاساکانی داریووش، یاسا تایبه به شان
  بابل وا باو بوو.  له

کانی سرشــت و  تییــه رچاوترین تایبه ک بــه بــ وه وانــی ده رڕاســتی و داده سه
کی بۆ  دا خه قی خۆی زۆر ده  له  دابندرێ که تیی داریووش زنایه تی و مه سایه که

  کوو دیاره بن و وه ڵ ده تی تکه وایه ته ستی نه ڵ ھه گه له  م خانه سپرێ. ئه ڕاده
  . رچاو نایه به ی وه دا، نموونه کانی خۆرنشین کۆنه  ئیمپراتۆرییه  وی، له رله به

ـــه ئه« ـــده ھوورام ـــه یه ی دام و تکـــای زدا یاری ـــه زدان ش.  کانی دیک
  سای و درۆ به المار و ویشکه په  م له که زدا وته ھوورامه ھیوادارم ئه

ڕێ.  ونه که نه  م وته المار دژی ئه قی و درۆ و په و دوور بگرێ و قاتی
ــــۆ ده ــــه زدانه زدا و تکــــای یه ھوورامــــه رگــــای ئه ھــــاوارم ب و   کان

  »دی دنن. کان ئاواتم وه زدانه یهو پۆلی زدا  ھوورامه ئه
نــاخ و   وخۆڵ لــه ســت کی خه یه شــوه  ئــاوا بــه  تی کــه وایــه ته ی نه ســته م ھه ئــه

دوای   پادشا به  خۆی؛ چونکه  ت به ر تایبه ھه  ستک نییه به ، مه ادشادایهپروونی  ده
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پی  و بهستی  رده به  ته وی خراوه ئهنووسی  چاره  ڕوا که دا ده خروبری وتک
ــده ــه ویســت و یاری ــا. تــه ی ده ڕوه زن بــه ی خــودای م ئــاوا  کان پارســهواوی  ب

ی خۆی  ر بۆ چاکه ت ھه قه سکی پارسی  که ده ر بوون. ھرۆدۆت روه نیشتمانپه
ربوونی  وه ختـه و به کـا بـۆ پادشـا دۆعـا ده«کوو  و بـه  وه ر خـودا ناپاڕتـه به  له
 م ئـه »زانـ .ی خـۆی ده ندامکی کۆمـه ئه  دا خۆی به یه وه م پاڕانه مووان و له ھه

دا  ده  شه و گه  جیمانه کراوی نه رده روه وشتکی په ر ڕه سه  وه ڕته گه ده  بۆچوونه
  . گرتووهستۆ  ئه وهری  روه ی سه وه ته رکی نه ور و ئه ده  ک که یه وه ته ویژدانی نه  به

  دین

وی و  و زه . ئه نترهز کان مه زدانه موو یه ھه  زدا و له ھوورامه ئه  یه وره زدانکی گه یه«
ر  سـه  مینـی بـه و مرۆڤی دانیشتووی زه کانی ئافراندوون. ئه ئاسمانی ئافراندوون. مرۆڤه

  ی که ربوه به  مینه رزه م سه وای ئه رمانه فه  شاداریووشی کردۆته  که  وه . ئه وه کردۆته
نی  ی خاوه رکامه ھه  که  کانی دیکه وه ته و نه و ماد کوو پارس ند وتکی وه چه  له  بریتییه

ی  که الیه  ریا و له ده  وه گاته ری ده ک سه الیه  شت و له چیا و ده  له  زمانی خۆیانن. په
  »ڕوا. هتا بیابان د ھه  وه دیکه

و   موو شتکی خوقاندووه و ھه  زنه زدانی مه یهزدا،  ھوورامه ئه  یه م شوه به
خۆی   ی که و پادشایه کا. ئه وێ و ژیانی دابین ده رکی ده وه موو بوونه ی ھه چاکه

ڕنـونی.   بتـه یلی خـۆی ده ویسـت و مـه  ، به تی پداوه سه و ده  یبژاردووه ھه
کانیش،  سته ده دووره  ناوچه  شمشری له  وه ناوی خۆیه  به نشی خامه پادشای ھه

ـــه شـــاندووه وه نه ـــه ، ب ـــاو فه  کوو ل ـــه پن ـــه رمان و   ســـووڕاوه دا، ھه زدانی کانی ی
م کـار و  ن. ئـه وره زدانی گـه پـدراوی یـه سند و ڕێ کانی پادشا، جی په وه کرده

نشـی  خامه می ھه رده سـه . ئرانـی وجوومـه الم بوونی ب ی پمـل نیشـانه  نگاوه ھه
کانی  لیفـه ڕۆژگـاری خه  ک چۆن له روه سووڕا، ھه ده نه ی دین ھه ره وه ر ته سه له
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ــه یه تی داریــووش ســه ی ده رچاوه ر ســه گــه دا وابــوو. ئه بباســی عه ــه زدان م  ، ب
.  بووه ئارادا نه  وشونی دینک له ر پ سه له ی بواداربوون شوه  ستک به به مه

ر  م ھـه گـۆڕ، بـه  ھاتۆتـه رستنی پادشـا نه سن و په په  ت به باره ھیچ باسک سه
ــده وه ئه ــای  ســه ختی ده ر تــه ســه زدا له ھوورامــه ویســتی ئه  شــا بــه  ی کــه ن ت پ

  دا. دنیای ئرانی نو  کانگیری له شنک یه دی ھاتنی چه ھۆی به  ، بۆته وه ته داوه
نـدپاتی  لکدالکـدا چه و داریـووش  بووه نـه  زدانکی تاقانـه زدا، یـه ھوورامه ئه

  که  وه بته وامان بۆ ڕوون ده  وه کانی ھرۆدۆته ڕووی نووسینه  له  . ئمه وه کاته ده
ــه ــرا ئرانیی ــگ، زهمی = کان خــۆر (میت ــر)، مان ــین (زه ھ ــه م ــاگر (ئات ــاو  م)، ئ ر)، ئ

کانی  ه ته نووس و ته رده قی به ده  رستوون. له یان په)ووھی پات) و با (ڤه نه (ئاپام
ــه داریــووش و دوو کــه ــه کانی جنشــینه  س ل ــاوی ھــیچ ی ــه دا، ن ــه  زدانک بجگ   ل

، جیـاوازی دا کان نشـییه خامه می ھه رده سـه  لـه  نگه و ڕه  ھاتووه زدا نه ھوورامه ئه
شـری  رده ڕۆژگاری ئه  ردا. له ماوه سمی و دینی جه نوان دینی ڕه  بووب له ھه

زدا  ھوورامـه شـانی ئه به زدانی شان ک یـه سمی، ناوی کۆمـه دا دینی ڕه م دووھه
ن و  زدانی به زدانی خۆر، یه )، یه میسره = ھر: میترا (م بریتین له  که  و پداوه بره
ـــه  ککـــه یه  یمان، کـــه پـــه ـــه کـــۆنترین یه  ل ـــا روه ھـــه؛ کانی ئرانـــی زدان ، ھا ئاناھیت

ڕی  مۆرکی بیروباوه  وزار، که وی وی زه م و ڕژه رھه کان و به ئاوه خوای خاتوونه
  . دیاره  وهونی پنائرانی بو

سووڕا و  ده تی ھه خودایه ند ی چه ره وه ر ته سه له  ی ئاریایی که ریکه فه  م دینه ئه
ژر بانـدۆری   وتبته که رسترا، ناکرێ نه په کانی سروشتی تدا ده تکای توخمه

  وتنه که یۆنان  له کان ک چۆن یۆنانییه روه . ھهخودایانی دانیشتووانی بانووی ئران
م  ئـه  ر هکانیش ھـ ن خۆمای، ئرانییه سه ڕه  کانی به و ھۆزه  تیرهریی  ژر کاریگه

  دا کـه زان گـه و ڕه  مه ی تۆره بوونه وتی لکدران و ئاوته م ڕه ان بی. لهی هڕگای
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ـــه ریک خـــه ـــن و  وپۆی داده ل بوو پ ـــا، دی ـــه ژیارمهکوت ـــدیش ھ ـــه ن م  ر تووشـــی ئ
  چوونـه ده ن ربینی ئـاژه سـه  بـه ]کان ئرانییـه[ کان پارسـه .بوون  نووسه چاره

م  ت به باره لی سه سه باسکی تر و ته دۆتۆکانیان. ھر زدانه رستنی یه سن و په په
ی  مـه می تۆره رده ر سـه سـه  چـۆوه ده  هک  کجار کاه ساکار و یه  ستووره وده داب

ی ــبوو موغک کرا، ده قوربانیی لده  کی که ر جگایه . ھه وه ته ھیندوئرانی، گاوه
یان  کـه ه ن و کۆمهــووبــب »ماد«ن  سه ڕه  کان به موغه  چ که ل ب. زۆر وده

می  رده سـه  دینـی بـوو. لـهت  تایبـه ی سیاسـی و به رزه به نی ھنـدک شـانه خاوه
ک  پی کۆمـه ندرا و بـه گ دادهــگرین  ی موغان به کار و پله دا کان نشییه خامه ھه

 کان موغان، میراتی ماده ی چینی وه ب درژبوونه ، ده نامه گه یاسا و ڕسا و به
ــۆ ھه ــ و ب ــه کان ییهشــن خامه ب ــان بــه ج ب بردنی  ڕوه ســتی بــه به مه  ماب. موغ

ـــانی وده داب ـــردن له  ســـتووری قورب ـــه ک ــــڵ قۆش گ ـــزووتن؛ خ ن ده هـ ــــب ونیان  هـ
  له  که  رنانی پادشای تازه سه سمی تاج له وڕه شداری ڕێ به  بوونه و ده  وه دانه لکده
و ڕاھنـانی الوان و   رده روه رپرسـی پـه ھـا به وهر چوو. ھـه ده  ڕوه به رگادپاسا
کی  . زانیارییـهی کـوورووش نژگـه  ی پادشایان بـوون، بـۆ ونـه نی نژگهنازوا

م  ، بـه نییـه  وه سـته ده  بـه  وه دینـی موغانـهی  رچاوه سه  ت به باره وتۆمان سه ئه
کان  . موغـه کان جیاواز بووه ڵ دینی پارسه گه یان له که دینه  زانین که ده  نده وه ئه

زانی.  وا ده ڕه  به نما حره ڵ مه گه ندیان له ماوه ت بوون و زه کی تایبه و کۆمه چین
و   کراوه ش دا دابه و خراپه  رتی چاکه ر دوو که سه  دنیا به  وه ی موغانه ڕوانگه  له
مـردووی کان  قیون. پارسـه کتر چـه وڕووی یـه ره زدا بـه ھوورامه ن و ئه ھریمه ئه

  تا ببنه نان ھه داده  وه ره ده  رمی مردووانیان له کان ته م موغه ناشتن، به خۆیان ده
  ی گۆشتخۆر. خۆراکی دڕندان و بانده
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، ی کـوورووش ردانی نژگـه سـه  چـووه ر نده سـکه زانـین، کاتـک ئه کوو ده وه
دا   ختکی زین نو ته  و له  مۆمیایی کراوه  وره رمی پادشای گه ماشای کرد ته ته

م  ی ئـه واوی پادشـایانی دیکـه ، گۆڕی ته وه می داریووشه رده سه  . له ڕاکشراوه
). ٥٥(ق  ندراوه هک ھه دا م خشی ڕۆسته ری نهد ز و ھه وه ی ڕه سینه  له  دانه خانه

  ، لـه یشـتووه ڕاگه سـتی پ تا ئستا ده ھه  دا که خاک  کی نژران له یه نیا نموونه ته
چ  وده  رمک که ته . وه ته دۆزراوه وی رانسه وارناسانی فه ن شاندی شونه الیه

و   ر کراوه مبه وقمی ز و زهــق و ن فره نو تابووتکی مه  ته ھی ژنک ب، خراوه
ین و وریی ز ده  نموونه بۆپای و   ته خراوه  کی پداویستی مردووانه رچییه ھه
ھنی ھـۆم  سـتی مه ییـ ). سازکرانی مـه٥٨و  ٥٧، ٥٦(ق   ردینی تدایه فری به ده

سـمی  وڕه ڕێ  گیرا و له دهک  گیایه  له  ر شانی موغان که سه  وته که ده ١(ھائۆما)
، مشـیددا جه ختی کـانی تـه دۆزراوه  نامه گه به  ه کۆمه نو  له.  وه خورایه دا ده دینی

  . کانی کراوه باسی ھۆم و قازانجه
ی خودایـان  ره یکه رستگا و قوربانیگا و په نی په خاوه کان  پارسه ده ھرۆدۆت

کان  پارسه  کا، چونکه و ڕاست ده  وایه  وه سکی یۆنانییه ی که ڕوانگه  بوون و له نه
ی  ره یکه ی پ په قوربانی و ڕووگه نی ج ژاو و خاوه ژاوه رستگای به نی په خاوه

یوانی  ک ھـه ژـر کۆمـه  وان له بوون. ئه نهرستن  سن و په کانی جی په زدانه یه
  رئاواه جگـای سـه  سـمی دینـی لـه وڕه کـردن و ڕێ کۆیان سـاز ده پیرۆزدا، سـه

یان  و شونانه ، به وه کرانه ر سکۆکان ده سه ی له و ئاوره ر ئه به درا و له نجام ده ئه
  ی ڕاستی ب ئمه وه . ئه وه کووژانه ده نه  وه پسانه گوت ئاورگا و ھندکیان ب ده

رمانی  فـه  بـه  که : ئاورگای پاسارگاد بریتین له  س ئاورگامان پ شک دن که
ــوورووش ــراوه ک ــای نه ســاز ک ــه م خشــی ڕۆســته ؛ ئاورگ ــۆڕی  ره و ب وڕووی گ

                                                             
 ب.و.  ره مبه پغه سکه مان گه ئاڕماک یان ھه  نگه ڕه –١
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  لـه  وی دیکـه )؛ ئـه٤٣ستووری خـۆی سـازکراب (و  ده  به  نگه ڕه  ، کهداریووش
  م ئاورگایانـه . ئـه همـ دووھه می داریووشـی رده سـه  ر به سه  و وادیاره  شووشه

ــه ســه له ــژراون و ی وو داڕــا ــه کی ھۆده ر شــوازی چوارپ ــه کیان ھه ی ــه ی ــه  ، ک   ب
پاراسـت.  وێ مـوغ ئـاوری پیـرۆزی ده گـا و لـه ڕاده سـت وی دا ده پلیکانک ڕیزه 

درا،  نجام ده ئـه  رئاواه کی سـه جگایه  سمی دینی له وڕه کوو باسمان کرد ڕێ وه
کی  جگایه  له  وتووه چاومان پیان که  ی ئمه قوربانییانه و ج واوی ئه ته  چونکه

ی گزنفۆن،  وه ی گانه گوره هرستگایان بوون. ب په  وان و ھندک دوور له رفره به
سـپانی  ئه  کـه  ک درۆشـکه ی قوربـانی و کۆمـه نی ئامـاده ئـاژه  وه و شونانه له

وی  ھـه  وونهـــچ ن و دهـــوت هــک ڕێ ده کشـان، وه دی خـۆر ڕایانده پیرۆزی ئیـزه
  خورا. کرا و ده ش ده وێ گۆشتی قوربانی دابه پادشا و له
م  شـری دووھـه رده تاشـین. ئه دانـی خۆیـان داده ئیزه ری یکه کانیش په پارسه

)، بابـل و دان مـه (ھه  تانه گمه ، ھهشووش  ی له»ئاناھیتا«  ، واتهی ناھید ره یکه په
  . خۆی داناوهتی  تی حکوومه سه کانی ده نده واوی ناوه ته

 نشی، خامه وایانی ھه رمانه ر ڕووکاری گۆڕی فه کانی سه تاشه رده واوی به ته
وڕووی ئـاگردانکی ئـاوری  ره بـه  ڕوو کـه نه خه ک ده تی پادشایه فه ن و قه دیمه

  له  ه.ستوورک وده بردنی داب ڕوه رقای به و سه  ی پیه زرینه ستا و نه پیرۆز ڕاوه
  زدای تاچـووه ھوورامـه ژنی ئه بـه  کـه  کی باـدار دیـاره یه ی بازنه وه ره الی سه

ــه . ھــه١)٥٩(ق ــه م دیمه ر ئ ــد جگایــه و چه تاشــی بســتوون رده ر به ســه له  ن  کی ن
کـۆنترین   لـه  ککـه یه  مـه . ئه نگاوتووه بـای ئـه  رچاو دێ که به وه مشید جه ختی ته

  مین   هــک هـزرانی ی می دامه رده سه  ر به و سه کان رتاشینی میسرییه یکه ھماکانی په

                                                             
  و لـه  وانه کی پاسـه یه فریشـته  کـه  ه»ر ھـه وه فره«نی  دیمـه  مـه ئه  ران الیـان وایـه توژه  تاقمک له –١

  .و. نردراوه  وه ئاسمانه  یان له  نادیوهجیھانی 
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  ک و ئاورگایه نشی خامه ی پادشایانی ھه ردینه به : گۆڕهم خشی ڕۆسته نه –٥٥ق
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زدانی  زن، یه زدانی مه یه ھۆرووس،  دا. لره یه و ناوچه له  تییه پادشایهتی  حکوومه
ش:  دوو به  ته نگاوت. دنیا کراوه مبولی ئاسمان، بای ڕاده ئاسمان و ھما و سه

و   وایه رمانه له ئاسمان فه »زانایی«یان  »ری زانا روه سه«زدای  ھوورامه ئه
پادشای   .»یانپارزێ و ده  نگاوتووه دا ڕائه ی کهو پادشاوی  ر زه سه  بای به«

  زدانی زدا یه ھوورامه وی. ئه ر زه سه له  وایه رمانه بری وی فه له نشی خامه ھه

  نشی خامه می ھه رده : گۆڕکی سهشووش –٥٦ق 
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  نشی خامه می ھه رده نو گۆڕکی سه: خشی زینی شووش –٥٧ق           

  

  نشی خامه می ھه رده ی زوینی نو گۆڕکی سهیور : دهشووش –٥٨ق
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  ]ر ھه وه یان فره[زدا  ھوورامه ئه –٥٩ق

  

  م دیسـانیش دینــی ؛ بـه وه زدانانـه رووی تکـای یه سـه  وتـه که و ده  رزه بـه پایه
ریک بوو  رچی خه سووڕا، گه ده نه رستی ھه په ی تاقانه ره وه ر ته سه له نشی خامه ھه

  بشکن.   بازهم ڕ ی ئه ڕچه
ر  سه  وگۆڕی به ئاڵ شت رده زه  که زدایی دا، دینی مه نشی خامه می ھه رده سه  له

ــه ــابوو، ل ــۆری رتاســه سه  ھن ــه ری ئیمپرات ــرد.  نه شــه ســتاند و ته ی ئه ره دا پ ی ک
 ]زانایان  ک له هی سته ده[.  ره سه ی له ھشتاش قسه  ره مبه م پغه مژووی ژیانی ئه

  وازه ڕه اری پـهـاچــن هـو ب  ه»مـاد«کی  ن خـه هـس ڕه  شت به رده زه  که  پیان وایه
ــه  بــووه ــه تی ئــران کانی ڕۆژھــه ناوچــه  و چۆت وازی خــۆی بــو  وێ بانگــه و ل

  که ناوی ویشتاسپ  به  بووه  وێ میرکی ل . ئه رکی لھاوه ماوه و جه  وه کردۆته
رمی  و میرھه باوکی داریووش ب ویشتاسپی ده  ران پیان وایه توژه  تاقمک له

  یه تازه  م دینه چۆنک بووب، ئه ر بووب. ھه ]گورگان[ و ھیرکانی ]دامغان[ پارت
  . وه گرتۆته واوی ئرانی و ته  ستاندووه ی ئه ره په  ورده ورده  وه ته بای ڕۆژھه  له

ـــوژه ـــۆ ده ت ـــه ران وای ب ـــار ومـــه ل ھه  چـــن ک ـــانی خـــهورج و ب کی  دۆخی ژی
ـــه ج نیشـــته ـــران بووی ڕۆژھ تی ئ ـــه ـــه که ده  میشـــه ھه  ک ـــه  وتن ـــه ب الماری  ر پ
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گووراندب  دا شت رده ناخی زه  ی له م بیره رای ئه ر، گه رانکهی ماووارنشینان ده
مبولی سرشتی  سه  سووڕنن. چاکه ده جیھان ھه  و خراپه  ی چاکه دوو ماکه  که
  لـه  ک فریشـته . کۆمـه نـه ھریمه مبولی سرشتی ئه سه  و خراپه  زدایه ھوورامه ئه
مژین بـن و  دانـی لـه چ ھنـدکیان ئیزه وده  زدا ھاون که ھوورامه وری ئه ده
و   رسـتران. کشـه په دهنوانـد و  کـانی سروشـت خۆیـان ده ی ھزه ر شـوه سه له

  ی بیــر و ھــۆش و لــه وه نگاربوونــه ره به  لــه  شــنکه چه  م دووه رای نــوان ئــه ھــه
م  له  وایه وێ؛ که که رده مان ڕووحی خرخواز سه یان ھه  دا سرشتی چاکه کۆتایی

کی  یه شـوه  بـه شـتی رده و دینـی زه  تییـه رسـتی شـتکی ڕواه په دا دووانه وته ڕه
  ڕوا. ده »رستی په تاقانه«ر  سه لهواو  ناته

،  رایـه و ھه  م کشـه شـداری ئـه به  بتـه نار بگرێ و نه مرۆڤ ناتوان خۆی که
ن و ئاکاربــاش و ـدیــ ی چــاک و بهـرۆڤـــم  هـلــ  بریتییــهڵ  کی کۆمــه الیــه  چونکــه

دین. تـاقمی  وت و بـ ڵ و چـه پـه مرۆڤـی چه  بتـه ده  ی دیکه هک ڕاست و الیه قسه
دا  ن ھریمــه دوای ئه  م بــه زدا و تــاقمی دووه ھوورامــه شــون ئه  ونــه که م ده کــه یه
ی  وه و ئه  یه ی ھه وه رسینهلپر مرۆڤک  ی ھه و خراپه  ڕۆن. پاش مردن چاکه ده

درێ.  کی درژ سزا ده یه بۆ ماوه  ی تاوانباره وه شت و ئه ھه به  چته ده  ئاکارباشه
و   وه ، پداچوونه رچاو گیراوه به سک وه موو که بۆ ھه  ی که وشونه م ڕێ له  جگه
بـ  ئـاگر. مـرۆڤ ده  به  وه تاقیکرانه  بته ویش ده و ئه  یه کی گشتیش ھه رییه داوه

ــه ــاوه  خــۆی ل ــه ڕی پووچــه ب ــارزێ و ب ــ له ســت. ده نگاری ڕابوه ره ڵ بپ ــه ب ڵ  گ
ری  . دادوه وه ڵ بجووتـه گـه ران دلۆوان ب و بیانپارزێ و جوانیان له به گیانله

ئازار،  ردم میزادی مـه وزار و ئـاده وی زه  چاراو بـه نـه کار و جووتیاری پ وته چه
لی  نگ و گه جه دا ده ی که پناو دینه  کی چاک له پادشایه تاوانبار.  بنه ن دهامووی ھه

 دا تان سـه ده ر ب سـه  کـا و بـاڵ بـه ژاران دابـین ده پارزێ؛ بژیوی ھـه خۆی ده
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  یــه که م ســ کۆه ر ئــه ســه له شــتی رده وشــتی دینــی زه ڕهئاکــار و کشــ.  ده
  اکاری باش.: بیری باش، وتاری باش و ئ ستاوه ڕاوه

ــه ــی زه وشــونه م ڕێ ئ ــدوتۆڵ  پی یاســا و ڕســایه بــه شــتی رده ی دین کی تون
و  ئــه  ، چونکــه یــه غه ده نی تــداب قه ربینی ئــاژه زرک ســه نــه  ر ه. ھــ ڕکخــراوه

زیان ــ ڕــب ن، ده هــک بژیوی مرۆڤ و کاری بۆ ده  بته دهمیان  رھه ی به نه ئاژه
ــ بگیــرێ. مــه ــ ل ــی ھــۆمیش وه ســتی ی مهی ــه ھن ــرا. مــردوو ن ــژرێ،  ده الن بوو بن

ی  سـ توخمـه  بوو کـه ھـه  وه ترسـی ئـه  ئاو بکرێ، چونکـه بسووتندرێ یان بن
رن بۆ  رمی مردوو به بوو ته وتان بن. ده وی و ئاو و ئاگر تووشی له پیرۆزی زه

سـاز   سـته به م مه بـۆ ئـه  ی کـه و کوقووچانـه ر ئـه سـه  نـه ر کوان یان بیخه سه
 »ئۆسـتۆدان«  یانخسـته و ده  وه کرده سقانی مردوویان کۆ ده کران. پاشان یه ده

ککی داتاشراوی نـو  ندراو یان یه که گۆڕکی ھه  وسا له و ئه  وه سکدانه یه  واته
  یانناشت. دا، ده ن رده به

  ، به داوه ری ھه سه ھیندووستان  له  بوودایی، کهڵ دینی  گه له شتی رده دینی زه
دژی   که ردک دینه . ھه شه نی خای ھاوبه رخ و خاوه م ھاوچه زۆروکهکی  یه ڕاده

 یکان خونی بـاوی دینـه  ڵ به ستووری تکه وده و داب  قانه ئاکار و کرداری ده
تیی گوورانیان  ر پنجک و چۆنیه سه  وه نهناچ  م دووه م ئه پشووی ئاریایین؛ به

،  جاخانـه وه زنه مه کراوی چینـی ون وت و ھـه سـکه شتی ده رده . دینی زه جیاوازه
ــهم دینــی بــوودایی نو بــه ک و چینــی  ی خــه مــه ڕه ری ئــاوات و داخــوازی ھه ن
ک له یه  نگه و ڕه  شانه به بمه وی بووداییسم ئهرچا ی به ره کانی په ھۆکاره  ک  ب. 

وانی  یه چی په ، که یه وته دان میلیۆن شونکه نی سه ئستاش دینی بوودایی خاوه
ــه ــه رده مۆی دینــی زه ئ ــه مینه ڵ و که کۆمــه  شــتی بــریتین ل ــه  کی بچــووک کــه ی   ب
  . ن بکهداکۆکیی ل  توانن ت ده حمه زه
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  ت زمان و خه

ی زمـانی پارسـیی  وه بزمـاری بـۆ نووسـینهتی  داھنانی خه  چ که زۆر وده
کی زینـــی  یــه ه ته ته  ، چونکـــهپــیش می چیش رده بــۆ ســـه  وه ڕتـــه ونارا بگه کــه

ر  سـه له کان ی پارسـه وه نووسـینه  نگـه . ڕه یه وه سته ده  به کوڕیمان ی منه ئاریاره
ــه ته ته   ــهی ــان ســه می ده رده ســه  قــوڕین ل ــه تداریی خۆی ــهپــارس  دا ل ڕووی   ، ل

 شووش  له  یه گه م به لمندرێ. ئه ستمان بسه رده کی به یه ه ته ته  ی تاقانه وه دۆزرانه
سازکرانی   ت به هبار سه رمانی داریووش فه  له  ی بریتییه که قه و ده  وه ته دۆزراوه

  بوو به  تییه پادشایه م قوه ئه  مانکی که . زه ونارایه زمانی پارسیی که  کۆشک و به
تداری  سه ده کی چینی یه مینه ستی که نیا ده ته  ته م زمان و خه تی، ئه شاھانشایه

یان  م زمانـه هرزان و میرانی ناپارسـی ئـ به پایه  چن که یشت. وای بۆ ده گه پاده
ی  وه ئـه  لی ، ھهنشی خامه تیی ھه ی خرای شاھانشایه شه و گه  نه شه زانیب. ته نه
  کان لـه قـه تا بتـوانن ده ھـه  وه زا کۆ بکاته رگی شاره تاقمک وه  خساند که ڕه نه

 ، زمانی ئارامی وه ترهکی  الیه  . له کانی دیکه ر تکای زمانه سه  رگنه ڕا وه پارسی
ـــه ھـــه ـــه می پش کـــه ی یه زاره تای ھـــه ره ســـه  ر ل ـــه  وه زایین ـــوو.   ره زۆری پ گرتب

 ١ل معه و سه ما و حه میشق ده  تکی بچووکیان له ند حکوومه چه  که کان ئارامییه
ــدبوون و جــه مهدا ــه ماوه زران تا  ھــه  وه خۆرنشــینه یری ئاســیا رتاســه سه  ریان ل

، دا کان ئاشـوورییهمی  رده سـه  ، پشـتریش لـه وه هـو ببوونـــب خۆرنشینی ئران
ت ئاخـاوتنی تـوخم و  نانـه و ته کی بازرگـانی کوو پویستییه ت و زمانیان وه خه

 ئاشووریتاشی  رده یدا کردبوو. ھندک به وی په کانیش، بره زه گه ڕه  فره  مه تۆره
مکی  ه و قه  ه ته کیان ته یه  رچاو که به  نه خه ده  تی دوو نووسنده فه ن و قه دیمه

ویتریان پـاپیرووس و  و ئـه  وه تی بزماری بنووسـته خه  تا به ھه  یه وه سته ده  به
                                                             

  الوسا –١
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ـــه ره مه ـــه ک ـــینه  بی پی ـــۆ نووس ـــه  وه ب ـــه  ب ـــارامی ل ـــانی ئ ـــارامی. زم ـــانی  زه  ئ م
ــه دا کان نشــییه خامه ھه ــه بهئاســیا و   ل ــه تایب ــه  وه میســره  ت ل ــانکی  ھ ــد زم تا ھین

کوو  . وه وه دیتراونه  م زمانه به  گه ک به کۆمه  و شونانه و له  یی بووه وه ته نونه
م  یاننووسـی، بـه بـابلی ده  بابـل بـه  و لـه عیالمـی  به عیالم  له  خۆ ڕاسته  دیاره

  کرد. زمانی ئارامی ده  به کاریان رپاکی دیواندارانی ئرانی سه

زمانی خۆشیان نووسیبا.   بوو به ده کان ش، پارسه مانه واوی ئه ڕای ته ره سه
ی کۆشک و  که رد و کۆه ر به ندرانی سه که هتی ھ تی بزماری تایبه کارپکرانی خه

و   و نووسنده ی ئه ژماره  له  ره به ره . به چۆوه بیر ده  له  ورده ورده  الران بوو که ته
رک ۆز  که  وتووه رکه ران بۆیان ده زانی. توژه لیان ده  که  م بۆوه که  مدارانه ه قه
ــه ــه ل ــه ته نووس و ته رده و ب ــه ن ــه =ئاریــایی [ونارا  پارســیی کــه زمــانی  ی ب  ] ئاری

ی زۆر  ـه نشین، ھه خامه می دوایین پادشایانی ھه رده سه  ر به نووسراون و سه
بۆ تۆماری  کان پارسه  وێ که که رده کان ده واوی نیشانه پی ته . به قیان تدایه زه

کانی  نووسه رده به  کک له چ یه وده  ژراندووه. تی ئارامییان په زمانی خۆیان، خه
پیتی   و به زمانی پارسی  ، به ریوه وه زۆریش ھه  وه داخه به  ، کهداریووشی  نژگه

رم یـان پـاپیرووس  ر چه سه ش له دیکهکی  یه گه و ھیچ به  وه نووسرابته ئارامی
ک  یه نـــد نیشـــانه ونارادا چه تی بزمـــاریی پارســـیی کـــه خـــه  . لـــه وه تـــه دۆزراوه نه

ونارا  ی پارسیی که وه ب بۆ نووسرانه و ده  رگیراوه ئارامی وه  (ئیدیۆگرامک) له
کاری   که وی ھله تی په خه  وه ئارامی کراب. لره –ی یان نیشانانه –م پیت  کار به

  . ستاندووه ی ئه ره کرد، په ده کانی) سامی کانی (ئیدیۆگرامه نیشانه  به
، مشید جه ختی ته  دا له کانی میری نجینه ی گه ی دۆزراوه ه ته زاران ته ھه نو  له

و  ئارامی  و ھندکیان به  نووسراوه نهونارا  پارسیی که  نکیش به ک ده ت یه نانه ته
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م  وش پاپشـتی ئـه ر و پتـه هلمن سه  گه م به نووسراون. ئه عیالمی  یان به زۆربه
  . وه ته تی ئارامی نووسراوه خه  ونارا به  زمانی پارسیی که ده  که  یه چوونه بۆ

، کانی عیالمی قه ی ده وه ی خوندرانه ی شوه وه دۆزرانهھنی و  ی نه وه نانه ھه
زمـانی   رمان بـه فه  . وادیاره وه یان بۆ ڕوون کردووینه وه کانی نووسرانه قۆناخه
  هیـگا ریده مـدار وه ه نـدرا و قه یه گه ڕاده  رزکی بارگاوه به ن پایه الیه  له پارسی

ست  ده  دایه یان ده که قه ینووسی. پاشان ده ر پاپیرووس ده سه و له ر ئارامی سه
.  وه ووسییهین هک د یه ه ته ر ته سه عیالمی و له  یکرده ویش ده و ئه  مدارکی دیکه ه قه
رج و تچـووی کـاران بـوون و  ی خـه نامـه گه مان به یان ھـه  کان پسووله ه ته ته

شـداری  به  ڕوو کـه نـه خه ده  تکار و کرکارانه نعه و سه ی ئه مزهیان باسی  زۆربه
  بوون. مشید جه ختی سازکرانی کۆشکی ته

  ر ھونه

ی  خانـه زنه و خه ره لشاوی زـ بـه  ناری دنیاوه و که  ری گۆشه رتاسه سه  له
ژیـانکی  نشی خامه ادشای ھهــپ  ی که مانه و زه ڕیبوو ئه تپه  چوو. تازه میری ده

  کـه  حـاواوه دا ده ک یـه ره خانووبه  بوارد و له ی ڕاده ربازییانه تاڵ و ناخۆشی سه
رمانی بــوو. ئسـتا پادشــا  رفـه ری به ماوه ی جــه ی خانوولـه کراوه وره ی گــه ونـه

چاو  بوو لـه هربوتر ھـ ند و بـه خت و کۆشـکی شـکۆمه نـد پایتـه چه  پویستی بـه
ی شــان و  وه . ترووســکانهتی بابــل و ئاشــوور ســه ده کۆشــکی پادشــایانی به

  سانه و که واوی ئه وڕمانی ته ستی واق به مه  تی پادشا به سه ی ده تی بنکه وکه شه
رھنان،  به روه دیاری یان سهش کردنی  بۆ پشکه  وه دوور و نیزیکه  هــل  هــوو کــب

ری ھز و  پوه  ی کۆشکی میری به وه چوون. شوازی داندران و ڕازانه ی ده توه
  ندرا. تی پادشا داده سه ده
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ی پ.ز. ٥٢١سـای   نگـه بابـل، ڕه  وکورت له م کی که یه وه پاش مانه داریووش
ر کاول و  سه تا له ھهستووری دا  ختی خۆی، داریووش ده پایته  کردبته شووشی

 بانیپاڵ ھرشی ئاشووروی  لووزه  ، کهرستگاکانی عیالمی سی کۆشک و په ره ھه
. ١ساز بکرێ جی ئاکرۆپۆلیس  دار له هوی شوور کی پته یه ورانی کردبوون، قه

) (ئاپـادان ئاپادانـا نیشـتی، کۆشـکی ر گردکـی ته سـه له  کـه رمووی ھا فه روه ھه
رپان  قامکی به دا، شه ت شانی ڕۆژھه  کوو تاالری دیداران دابژن. ھندک به وه
رای  رسـه و سه  ره خانووبـه  ت، که واتای تایبه  نوان کۆشک و شار به  وته که ده
ــه ــا و گهزنانی با م ــه وره رگ ــه گ ــ ســازکرابوو. ئ ــانی ل   م شــونه وران و بازرگان

ـــه یه شـــووره ـــاڵ ب ـــابۆوه وری ده  کی خشـــتی ک ـــه  دا لھ ـــه و لرول ی باکانی  و
دا جگایان  که ی شووره ه کۆی گه  ھشتاش له  چووبوون که تھه  کوقووچه

رپان  ککی به نده دا خه یوارهم د وری ئه ده  تا به ستووری دا ھه . داریووش ده دیاره
بکـــرێ کـــه»شـــاھوور«بـــدرێ و ئـــاوی ڕووبـــاری  لســـته به م مه بـــۆ ئـــه  ی ت  
کی  یــــه دوڕگه  یکــــرده دا و ده ی ده که مارۆی شــــاره و گــــه  وه یانگابوویــــه ھه
  ریاوه ده  دا به ڕگای چوار چۆمان  به  ختی دنیا که ھاتوو. شووشی پایته نه گیران له

ندان  رمه وانان و ھونه زان، پزیشکان، وژهوو پادشایان، شازادان، با درا گرێ ده
  شـای  بووبـا کـه  یـه و پگه  ور و جگـه و ده بوو شیاوی ئـه ده ،کرد ڕوویان تده

  ).٤٤(وبۆی دیاری کردبووشاھان 
دا  کانی کۆشک سه ره نو کاول و ھه  ، لهوی رانسه وارناسیی فه شاندی شونه

  و کۆشکه تیی سازکرانی ئه تیدا باسی چۆنیه داریووش  که  وه ته قکیان دۆزیوه ده
، نشـی خامه کانی ھه هیـبی ده ئه  قـه جـوانترین ده  لـه  ککه یه  قه م ده ئه  کا. چونکه ده

                                                             
  .. مدا کانی یۆنانی شاره  رزترین شون له به  بته ده ئاکرۆپۆلیس –١
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ــره ــه ی ده که کییه هر ســه  شــه دا به ل ــاش پ وه گین ــووش پ ـــ. داری ــ  وه اڕانهـ ــه هل ر  ب
  : زن ده زدای مه ھوورامه ئه

  ی له وه  ره هو ڕازن  سه ره ، که سازم کردووه شووش  له  ی که م کۆشکه ئه«
م  خار. پاش ئه  ته یوه تا گه ھه  ندراوه که قووڵ ھه  . ئره ھاتووه  وه دوورانه

ز و  گه ٢٠کی  . الیه ردان داڕژراوه به کهری خیز و و شفته  ی به بناغه  ارهک
  ی به وه وی و پکرانه زهندنی  که . ھه وه پ کرایه  شفته  ز به گه ١٠کی  الیه

  کان. ر شانی بابلییه سه  وتۆته ردان و پژرانی خشتان که به خیز و خکه
 کی ئاشوور ھندراون. خه  وه هل لوبنان به کانی جه کوه  داری سیدر له

ھناویانن   وه بابله  کان له و ئییۆنییه کان ستوون و کارینهاتا بابلیان ڕاگو ھه
ھندراون.   وه ھار و کرمانه نده قه  له ]یاکا[ن  که مه . داری میشبۆ شووش

ردی  نـردراون. بـه  وه لخه و به سارد  کار کراون له ده  ی لره و زانه ئه
  لـه  ردی پیـرۆزه ھندراون و به  وه سۆغده  رد و یاقیقی گرانبایی له الژوه
ــه ده  ی لــره مــس و زــوه  نــده وه ئه . وه زمــه خاره   وه میســره  کــار کــراون ل

و   شه به حه  له ]خشاندوون کۆشکیان پ نه[ی  فیالنه  و شفره ھندراون. ئه
  قنـدراون، لـه چه  ی لـره کانـه و کۆه ھنـدراون. ئـه  ھیند و ئاراخۆزیاوه

  .عیالم  له ناوی ئابیرادووش  ن بهڕاگوزراو  وه شارکه
ری  ماوه خشاندوویانن، جه و نه  هکانیان تاشیو رده ی به ندانه رمه و ھونه ئه
 ]کۆشـکیان[زـ   بـه  ی لـره رانـه ینگهو ز بـوون. ئـه ی و سـاردینئییۆ

ـــه ـــادی وه ڕازاندۆت ـــوون. وه و میســـری ، م ـــدی  ربه وھه ســـتاکارانی گه ب ن
خشینیان  ی نه ی خشته وانه ی داران ساردی و میسری بوون. ئه وه ڕازنه
ادی و مــ  وه کانیـان ڕازاندوونـه ی دیواره و پیاوانـه ، بـابلی بـوون، ئـه بیـوه

ند  شکۆمه کۆشککیستووری سازکرانی  ، دهشووش  له  میسری بوون. لره
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خـۆم و زدا،  ھوورامـه رز کۆتایی پھـات. ئه به  ره کی ھه یه شوه  درا و به
  »م بپارزێ. که ویشتاسبی باوکم و وته

وپۆ  ل کجار پتـر پـه ستی شاھانشـادا یـه به غزی مه جه  ، له قه م ده رۆکی ئه نوه
ری  بارودۆخی ئیمپراتۆری و نیشانده  ت به باره سه  کی بانونه یه داوێ و ئاونه

بـوو  رمانی ده رفه کانی به وه ته ھۆزان و نه  که  ته سه ده کانی پادشای به داخوازه
نه س ن بـۆ وی، بچـووکترین داواکـانی  ژین بۆ وی، کار بکـهن: ب که ودووی ل
  دی بنن و بمرن بۆ وی. وه

ماکانی  ر بنـه سـه  وه ڕته گه کی زۆر ده یه تا ڕاده نژیاروانیی کۆشکی پادشا ھه
دا  ری ســـه  رمی بـــه وای ھـــه وھـــه ش رجی که ومـــه ل ھه  کـــه عیالمـــینژیـــاروانیی 

ک  وخۆدا و کۆمـهـــن  هـــل  که یه وشه ند حه نی چه خاوه  م کۆشکه . ئه پاندووه سه
و  ر ئـه سـه  وه چنـه موویان ده و ھـه  وه ته دا لھاوه ی وره ده  تاالر و ژووریان به

وچۆ  و ھات  بچووکترین جووه  وه لیانه  وانان توانیویانه پاسه  ی که درژانه  دانه
ش داندراون یخشتی کا  به  ی که و دیوارانه . ئه وه دریی خۆیانه ژر چاوه  نه بخه
ــهقی  شــه ــوه ھون ــان پ ــه ری بابلیی ــه  ی ــه خشــته  و ب ــاودراو، ک ــه قه  ی لینج تی  ف
، یان شر و گا و  خشندراوه ر نه سه گاردی جاویدانیان لهوانانی گیانبازی  پاسه

م شوازی  ه)؛ ب٦٠، ق٤٩و(  وه ، ڕازندراونه یایی دیکه رکی خه وه ند بوونه چه
ویش  و ئه  وه ته راوهیگ هھ  کی دیکه جگایه  ی له کاری سازکرانی تاالری دیدار ونه

ختی پادشـا  و تـه  ردینـه ی به کـه واری کۆه ی له و ده  کی میسرییه رستگایه په
کـوو زارکــی  تاریکی وه شـونکی نیمچــه  وتــه که یان. پادشـا ده وه پشــته  وتۆتـه که
م  . ئـهرچاو بـ بـه ت وه حمـه زه  اکوو زۆر بـهـت هـ، ھی یۆنانی»سال«رستگای  په
و وای   وه هــبت ر دهــوخۆت ست رێ و خهــگ گ دهــن دواتر پتر ڕه  سته به یل و مه مه

ز و زو و   به  کی درژ و ڕازاوه یه رده دا، په می ساسانی رده سه  له  ل دێ که
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س  تا ھیچکـه دیـداری، ھـه  چوونـه ی ده وانـه نوان پادشا و ئه  وته که ر ده وھه گه
  وێ. که نه  که رده ری په وبه ڕوونی چاوی به به

  

  
  کراو) ش (ڕووکه ی لینجاودراو ر خشته سه خشندراو له : گای باداری نهشووش  –٦٠ق

  
زی  ی بیست گه که ش کۆه شه  ش ڕیزه شه  ک که رایه رسه سه  له  بریتییه  بیناکه

ی گـــا  ر شـــوه ســه کان له که کۆه ره و ســـه  ی ھنـــاوه کــه ر میچه بـــه ریان وه ســه
،  وه تـه قۆی بـاکوور و خۆرنشـین و خۆرھه  را له رسه داتاشراون. ژووری سه

ــــــه ســــــ به ــــــه کۆه  یوانی دوازده رھ ــــــان داوه وره یی ده ک ــــــه کۆه و بنه  ی و   ک
را داتاشراون و س پلیکانی  رسه ی جیاوازی سه ر شوه سه کان له که کۆه ره سه

کان  که کۆه ره یان سه  کۆتره  لهماون. ھندک  مۆ نه ئه  ریان که سه  وه پانیش چۆته
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و  یان لـه ھنـدکی دیکـه و  سـاکارن و گووپیـان داوه ی پاسـارگاد وانه کوو ئه وه
  . ر داتاشراوه سه یان له وه زن، پچ و گه به و میچ تکده  که کۆه ره سه  ی که جیه

کی  ختگایه دا، ته  بیاری داریووش  واو ببوو که ته  تازه کاری کۆشکی شووش
ساز  پارس مشیدی جه ختی هت  کیی خۆی، واته ره ی سه و النه  خاکی خانه  له  دیکه

ــا. ھــه ــه بک ــه پاســارگادی  ر بۆی یادگــاری پادشــایانی پشــووتری   چــۆل کــرد، ک
 ی پاسـارگاد رسـتگه نیا په دا تـه وته م ڕه بوو. له نشی خامه ی ھه بابکی دیکه ره به
تی  ســـه ی ده وه تا بانـــه ھـــه  منـــ کـــه شـــی نوانیـــان ده کـــوو خـــای ھاوبه وه
ی ــسم وڕه شنگی ڕێــۆ و پــری شک هــنشی، بین هــامــخ هــــی ھــانــوای هــانــرم هــف

  ب. ده  دانه م خانه ای پادشایانی ئهکرنانی ت سه هتاج ل
کی  و الیــه  داوه  چیـاوه  پـای بــه  رکی کــه ڕووبـه  لــه  بریتییـه مشـید جه ختی ته

ردین  دیـواری پـانی بـه  بـه  ی دیکـه کـه و الیه  خت کـراوه نی چیـای بـۆ تـه رده به
  کــوو کلکــه کان قورقوشــمی قــاڵ و گیروگــازی وه رده و نــوانی بــه  چنــدراوه ھه
ئاوایان  وکای داریووش ). باب٦١ق، ٣٧و(  وه ستوونه به  وه کییه یه  به  سلکه ڕه په

  ڕشت. ی خۆیان ل داده ی کۆشکه کرد و بناغه خت و ڕک ده ک ته جگایه
وری  ده  وراز و لژی چیا به ڵ ھه گه وپک له خشتی کاڵ و ڕک  ک به یه شووره

ی ـک هـی ێ. پپیلکهارزـیپ ڕا ده وه ی پشتهـۆـق  هـو ل  دا لھاوه نالکه  ره م ڕووبه ئه
پلیکــان   دوو ڕیــزه  وه وشــه چــ و له ک ده یــه و پگۆڕکه ره پــان و دووبــاڵ بــه

ی ئاپادانـای  ھاوشـوه مشـید جه ختی . ئاپادانـای تهئاپادانـا  گاته و ده  چندراوه ھه
ـــه ته تهو   هشووشـــ  ـــه مشـــید به جه ختی تهی  ارشـــیوخانهکانی ئ ـــه گ ـــاره ی ئ   م ک

ی  وه ، پـاش ئـهستاکارانی شووش ندان و نژیاروانان و وه رمه لمنن: ھونه سه ده
کارکی   به  تا درژه مشید ھه جه ختی ته  نه یانبه ، ده وه بته کار ده  ستیان له وێ ده له

 کووزکووز ڕووکاریان  ن که ھه  که کۆه ٧٢ک شووش  روه ش ھه ن. لره بده  تازه
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ی گا  ر شوه سه کان له که کۆه ره و سه  چووه زک پھه ژنیان بیست گه به و  کراوه
ڕای داری سیدر  و داره  ر کاریته به ریان وه شاخدار داتاشراون و سهیان شری 

  ).٦٢، ق٥٢(و  ھناوه
  

  
  مشید جه ختی ری ته ڕووبه –٦١ق
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  مشید جه ختی کی ته یه که ند کۆه چه –٦٢ق

  
ری  وبه ره وبه و له  ستووه یان به لله وانی جاویدان جه پاسهربازانی  ش سه لره
رک و دیوانی  وان پیاوانی ده دوای ئه ). دوابه٣٦(وی پلیکانان داتاشراون  دیواره

 و دا، تـاقمکی ھـۆز دوو ڕیزان  بوون. پاشان له و پارسن، ڕیز مادی  میری که
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ی خۆیـان یت ی دیـاریی تایبـه ر کامـه ھـه  رچاو کـه به  رمان دنه رفه کانی به وه ته نه
کی  یه سته و ده  یان پیه ونه م ی گرانبایی و که بۆ پادشا. ھندکیان ئاژه  ھناوه
ــه  دیکــه ــهو   هوناســرا  پــوه ییان کــه وته  کــه  وهیان ھنــا مــه رھه و به ئ :  بــریتین ل

  ).٥٦وڕوھاڵ و کووتاڵ (و  واھرات، ھه گه
  قینه ژیـانی ئاسـایی و ڕاســته  م ئـاوڕ لــه دا زۆر کـه نشــی خامه ری ھه ھونـه  لـه
اج و پیتاکیـان ـوون و بــــی ھات سـانه و که ی درـژی ئـه للـه م جه ؛ به وه ته دراوه

ــاوه ــه  ھن ــه و قه ن و دیم ــواره ســه تیان له ف ــه ر دی  مشــید جه ختی کانی ته ی پلیکان
دا  نــه و دیمه کی لــه ره . ئامــانجی ســه قینه و ڕاســته ره بــه  نگاوکــه ، ھه نـدراوه که ھه
  که  یه وانه ته و نه بوونی ئه شن چه فرهدانی  تی پادشا و نیشان سه رخستنی ده ده
ت کردنـی  خزمـه  وتۆته که  ره م ھونه ی ئیمپراتۆری. ئه وپۆی پکھاته تان  بوونه ده
بواری داتاشینی   له  که مه رده ندانی سه رمه و ھونه  دایه ڕی خۆی وپه ت و له سه ده

  له  ره م ھونه ). ئه٤٥(و   وتوون و ئامانجیان پکاوه رکه کجار سه دا یه ران وه بوونه
ر  سـه و له  دیـاره  ویی پـوه نگ و پتـه ڕاشکاوی و پارسه دا می داریووش رده سه

ی  قینه خی ڕاسـته نگ و بایـه دانی سـه نواندن و نیشان  وته که رد ده بهڕووکاری 
  ڕۆژگاری خۆی.

ند پلیکانک پتر  ردا چه ڕووبه  و له نیزیک ئاپادانا  وته که ده کۆشکی داریووش
خشتی کـاڵ دانـدرابوون و   کانی به ، دیواره کوو جگاکانی دیکه کشا و وه ده ھه

ردیان بۆ  ی به کانی چوارچوه ره نجه رگا و په م ده ماون؛ به ئستا تداچوون و نه
ر شــوازی  سـه  وه چنــه ر مـاون و ده کانی ھــه ردینـه به  هنرا رده و ســه  داتاشـراوه

و   تره ناچ و زۆر چکۆله ی شووش وه کوو ئه ی میری وه ختگایه م ته . ئهمیسری
  وه پییه شانی ڕاست و چه  کی به یه ند ھۆده چه  دار که که هتاالرکی کۆ  له  بریتییه

ی  کـه ر میچه هبـ ری وه ی دار سـه که کۆه  یوانکی که رھه به  وه و چۆته  سازکراوه
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و   وه ته گیراوه ھه ی ل ونه  که ١ شوازی کۆشک و تاالری نۆردیکه  مه . ئه ھناوه
نیشت کۆشکی میری،  ته  . له نڕووی ساز کراو  له کانی ئرانی جوانترین نژیاره

ر  بـه ریان وه ردین سـه ی بـه که و کۆه  سازکراوه  رگانه ده بچووکی ستاالرکی 
). ٦٣ری مـرۆڤ داتاشـراون (ق ی سـه ر شـوه سـه کان له که کۆه ره سهو   ھناوه

  و مشـید جه ختی نیشـت ته تهی  و کـوه رپای ئـه بـه  وتۆتـه ی میـری که خانه زنه خه

   
  مرۆڤری  ی سه ر شوه سه له  که کۆه ره : سهمشید جه ختی ته –٦٣ق

  

                                                             
  کان.ب. کان یان ئوورارتووه باکوورییه –١
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   داتاشـراون کـه  نی ھاوشـوه دوو دیمـه  خانـه زنه ر ڕووکـاری دیـواری خه سـه له
ــه پایه ــی چهرزکی بارگــا  ب ــه وه ته ل و نه نــد گــه نردراوان ت  هــــزمــخ   باتــه ک ده ی

  ).٤٢(و داریووش
ــه ھنــدک کــه ــه  کــه  س الیــان وای ــه کان ییهنشــ خامه الرســازیی ھه ری ته ھون   ل

ـــووش می حکوومـــه رده ســـه ـــازه ڕۆچکـــه ڕپه په  تـــه یوه گه دا تی داری   ی خـــۆی و ت
کوو  وه  ، چونکه ڕاسته  نیا جاری وایه ته  م بۆچوونه ڕن. ئه ی تپه وه له  یتوانیوه نه

کوڕی  شایارشای . خه ردا ھاتووه سه  گۆڕانی به اشایارشاد خهمانی  زه  له  دیاره
ک جنشـینی دیـاری  ری بـاوکی وه سـه زیندی  به  تی که وای شاھانشایه رمانه فه

ک  نیا میراتگری بوو نه ته  تی خۆی، که سه کانی ده ری شانازییه به رله کرابوو، سه
دا  م بواره زووی پادشا له یل و ئاره . مه رد داتاشیوه ی به ر سینه سه لهری،  دیھنه به

ی »الن ی گـــه روازه ده«دا و دانـــانی  ده ی کـــاری پادشـــایانی ئاشـــووری شـــوه
شانی و و شانه و له  ریان مرۆڤه سه  و دوو گای باداری زلحۆل که مشید جه ختی ته

وانی  ی پاسه گاحۆالنه  ره وه و بوونه یان له رچاو دیارن، ونه رز و به نژیارکی به
می  رده سـه  ک چـۆن لـه روه ). ھه٦٤(ق   وه ته گیراوه کانی ئاشووری ھه روازه ده

سـکردی  ھنان و داتاشـینی ده  دی الی بـه  ر به دا، ھونه»ئووگوست«جنشینانی 
و  ر ئه ھهدا  شایارشاش تی خه سه می ده رده سه  دا و داژوێ، له دا الده زلهو   به قه

وتی  ڵ پشــکه گه هـم لــ هـ، بــ لووتکــه  گاتــه ڕوا و ده گــرێ و پیــدا ده ده  ڕبــازه
الی   و پتـر بـه  وه متر تکـه ی خۆنـون کـه ناسانه ی جوانی زایی و چشکه شاره

  . وه شکته هوپکی پادشادا د یاتی ناڕک خه
ـــتری ئ وره تــاالرکی گــه  لــه ســاز  » کــه کۆه ت ســه«االری ــــ، ت روازه و الی ده هـ

نی پادشـا  کان دیمـه ره نجـه ی په گۆشـه  لـه شایارشا ستووری خه ده  کرێ و به ده
ر کجا یـه  تاشـراوانه رده م به ). ئـه٤٨(و   زمان داتاشـراوه ری دوه زنه کوو به وه
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  نه خه ده ]وا رمانه فه[تی  سه ھز و ده  رکن که ھونه ی رنجن و ئاونه جگای سه
   رچاو. به

ند  نیا چه ، ته هم که شری یه رده تیی ئه ی پادشایه نگه جه  می دواتردا که رده سه  له
دا  ڕۆژگاری خۆی  له شایارشا خهی  که وره گه  رچاو دن. تاالره به وارک وه شونه

کـا.  تیی بـۆ سـاز ده رگـای بـای باشـووری خۆرھـه ی ده که واو ناب و کوڕه ته
سووت. پادشا  دا ده م که شری یه رده مانی ئه زه  ، لهشووش  له داریووشکۆشکی 

زان ــش  و دهــب ده  وه ه»شووش«  زۆری دڵ به یــاوک و باپیرانــک ب روه ھه  که
باشووری   دا له ستوور ده ، ده وه ن ناکرته ی بۆ نۆژه که سووتاوه  کۆشکه  ڕوه له

.  وه ته کراوه  ته دا که مانان ور و زه زۆر ده  له  ن، که کی بۆ ساز بکه شار، کۆشکه
،  وه دا دۆزراونـه وێ سی ئه ره و ھهنو کاول   له  ی که داتاشراوانه  واره و ئاسه ئه
  چن.  ده مشید جه ختی ی ته وانه کوو ئه باری شوازدا زۆر وه  به

ی  ره یکــه )، پهســینا (ئه ئــاتن  لــه  کــه  ١ ه»فیــدیاس«می  رده ھاوســه شــر رده ئه
ھندکی  ری یۆنانی بین ھونه  چ که ک ڕاست ده تاشی. زۆر وه خودایانی داده
مژ بوو زۆر  له رچی ئرانی گه ، ئهبانووی ئران  تا بگاته ھه  کراوه ڕگا بۆ خۆش

  لـه  وه پی وردبوونـه زانـی. بـه ری یۆنـانی ده لن و قـوژبنی ھونـه کـه  چاکیان به
می  ی پنجــه ده می ســه ی دووھــه نیــوه  لــه نشــی خامه کانی ھه نــه گمه ده  واره ئاســه

  بهو   وهردتاشین لک و لووستر کرا ری به ھونه  که  وه بته دا، ڕوون ده زایین شپ
چاو  کان ڕه تاشراوه  واره و بارستی ئاسه  وه ته دراوه وستا کاری ده ونی ورده ھه

م باشتر نموودیان  وتوون، به پنی خۆیان که بشتی خۆسه  کان له نه . دیمه کراوه

                                                             
 نئـات  ی پ.ز. لـه٤٣١ری سای  وروبه ده  ، کهی یۆنانی وره رتاشی گه یکه ردب و په به فیدیاس –١

  غزی ژیان.م. جه  ته پی ناوه
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  وه اتر دنهکان زی ره یکه ، پهشایارشا ی خه بارانه ی تاسه مه و پاش گه  یدا کردووه په
  پکراو. ست مینی و ھه تی زه فه ن و قه ر دیمه سه

ی  شـتکی تـازه نشـی خامه ری نژیاروانیی ھه ، ھونهم که شری یه رده دوای ئه
ی  وه جوانکاری و ڕازاندنه  م دیسانیش پادشایانی دواتر خۆیان به ؛ به ھناوه دانه
کانیان  واوه ناته  ی کاره سکیان درژه ند که . چه ریک کردووه خه  وه کانه خته پایته
شـری  رده کـوو ئه یان وه ندکی دیکـه یاندوون و چه نجامیان گه ره سه  و به  داوه

 و ر سـه  سـتی بـه و ده  وه ی ڕووخابوون، چاکی کردنـه وه ، ئهشووش  م له که یه
کۆشکی  مشید جه ختی ته  له م شری سھه رده ک ئه ککیش وه کشان و یهدا  ڕووی

ــه  ڕان بــه ی ڕاســتی بــ گــه وه ). ئــه٦٥نــوی ســاز کــردن (ق ی  وه شــون دۆزین
  ی به درژه  ره م ھونه ئه  وه بتوان ڕوونی بکاته  دا که و نیشانه  گه بچووکترین به
ی  وه ئه دا ب ک یه ده ی سه ماوه  و له  یه ، کارکی بھووده خۆی داوه ژیان و مانی

  ب. ب ده ب، بنه کی ھه یه هھیچ چار

  شایارشا ی خه روازه ر الدیواری ده سه : گای بادار لهمشید جه ختی ته –٦٤ق
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رنجی خۆیان.  ر سه به  کانیان خستۆته رتاشینی یۆنانییه یکه په کان ییهنش خامه ھه
؟ شـاندی ھنابن بـۆ ئـران نـه  وه یۆنانـه  ی له ره یکه لک په گه شایارشا خه تۆبی
کانی  وکۆژه نده ی که نگه جه  ، لهتناسیی شیکاگۆ ندی ڕۆژھه وارناسانی ناوه شونه
می  ی پنجه ده ری سه رزی ھونه ، تووشی شاکارکی بهمشید جه ختی ته  دا له خۆیان

خت  جـه ٢. پلووتارک١)٤٦(و  ه»پنلۆپ«ی  ره یکه په  بوون که زایینی یۆنان پش
ــه ســه له ــه ده  ســته به م مه ر ئ ــه  وه کات ــه ره یکه مشــید په جه ختی ته  ک ی  وره کی گــه ی

  . لـه رنخوونیان کـردووه سـه ر نده سـکه ربازانی ئه و سـه  ل بووه شایارشای خه
ب کاری  ده  وادیاره  که  وه ته دۆزراوه ڕیوی داریووش رپه ی سه ره یکه په شووش

  .بووب میسری ندانی رمه ھونه
  و ئییـۆنی کـه ری یۆنـانی ی ھونه دزه  له  وه توانی خۆیان بدزنه یانده نه ئرانی

 ]مدیک[ کانی مادی ڕه ومانی شه قه  رله و به  وه ریانه سه  کی ئاغا بوون به یه ماوه
خشینی  ی نه نجه ی په . ترووسکه ت یۆنانیشی گرتبۆوه نانه ریان ته پشنگی ھونه

  که وان . ئه نگی دابۆوه ستان ڕه ده دووره  ستاکارانی ئییۆنی، بست و بشتی له وه
کانی ڕۆژگار  سیاسییه  ری زد و نیشتمانی خۆیان بوون، ڕووداوه گری ھونه ھه
  له کردبوون. داریووش  وازه ڕه ی په ندی دیکه به و مه  ندبوون و بۆ ناوچه یکه ھه
کراوی خـۆی فـر  کانی پمـل یۆنانییـه  ن زۆر شت لـه دا پی ل ده قکی خۆی ده

  . بووه
م ڕوون و  نازانین، به رسازیی ئران یکه په  ت به باره وتۆ سه شتکی ئه  ئمه

  انــۆنــری ی هــونــا. ھــبک رسازیی یۆنانی یکه ڵ په گه له  ڕقه  یتوانیوه نه  که  ئاشکرایه

                                                             
  .م.دا ی یۆنانی فسانه ئه  ، له»تلیماک«و دایکی  »ئوولیس«ژنی   بته ده پنلۆپ –١
ـــانی –٢ ـــه  کـــه مژوونووســـکی یۆن ـــوان ســـانی   ل ـــا  ٤٥ن ـــی٥٠ت ـــه ی زایین ـــووه  دا ل و   دایـــک ب
 .م. مردووه ١٢٥ری سای  وروبه ده
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  مشید جه ختی ری ته ڕووبه –٦٥ق
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ــه ســه له ــایینی ھه ره وه ر ت ــازکی ئ ــه ده ی ڕب ــه  ســووڕا ک ــر ل ــه  پت موو شــتک  ھ
زۆر  بوو. ئایینی ئرانی »ی دگر زیله ی جوان و چیرۆک و نه ری ونه دیھنه به«
و  ١ندیی زئـووس کوو شکۆمه ک شاکاری وه بتوان کۆمه  قتر بوو که ڕه  وه له
یای داھنـان.  ر خه به  بخاته ،٣و جوانچاکیی ئافرۆدیت ٢تینیی ئاتنا و مه ندی مه
و  ی ئــه زانــه  رۆکـه یکه نــد په و چه نگاندمان ئــه سـه رازووی ھه ر بتــوو تــه گـه ئه

ردی  بـه شـلدراوی و ھه ویر ھـه  لـه  ری میرکـی الو بـن کـه یـان سـه  مه رده سه
  وه تـه دۆزراوه مشیددا جه ختی کانی ته سه ره نو ھه  له  و تازه  رد سازکراوه الژوه

  به  ت دراوه نیا تایبه ته نشی خامه رسازیی ھه یکه په  وێ که که رده )، بۆمان ده٤٧(و
  مپراتۆری.یتی ئ سه ده  هب  ره رزکی ھه به ند پایه شاھانشا یان چه

  توانی به یده ندکراوی بارگای میری بوو، نه ی به روه به له نشی خامه ری ھه ھونه
م دیسانیش بۆی  ؛ به ئاراوه  ی نوێ بنته وه دا ب و بای بنگوێ و لکدانه خۆی

کاری،  نده رات و نواندنی کهواھ دانی گه شن و توه چه نی فره ھنانی دیمه  کرا به ده
کـانی کۆشـک و  روازه . ده)٥٠(و رچاو بـه  بخاتـه  مه رده و سه پشنگداربوونی ئه

ری  وه خشندراوی بوونه زی نهی  لکه و په  ڕه موویان په لی گرانبایی ھه وپه ل که
  ).٢٢،٢٣(ور کشابوو  سه  کراویان به کوشکاری ی چه یی یان ڕاستینه فسانه ئه

بشـتیان   مکـاره  و بـه  وه توانـده دا ده ق فره ر مه سه  ان بهـــزی  هـــوایجاری 
  م شتانه رکام له ر ھه سه ). له٦٦کرد (ق کیان ل ساز ده یه دا و شک و شوه لده

ــدانی ســه رمه ھونه ــان وه نشــی خامه می ھه رده ن ــوو مامۆســتای شــاره خۆی زای  ک
بــواری کــاری   لــه  م تبینییــه هــــ. ئ ناســاندووه  رانی زلــه وه هخشــاندنی بوونــ نه
  یان پچکه کوو س شتی جوانی وه  که  دا ڕاسته رانیش قگه فره ردتاشان و مه به

                                                             
 .م.، خودای خودایانی یۆنانزئووس –١
 .م.زانی و کچی زئووس خوای فره ، خاتوونهئاتنا –٢
  وین و جوانچاکی.م. خوای ئه ، خاتوونهیت، ئافرۆدئافرۆدیت –٣
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  . رد ساز کراوه ردی الژوه به  له  که ژنی پیاوکی پارتی به ی نیوه ره یکه په

  

  

  قک بۆ جوانکاری فره مه  لکه : پهمشید جه ختی ته –٦٦ق



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ٢۵٨

ــه تی فــه ر قه ســه له   کــرد کــه ســاز ده  ) یــان گــۆزه٦٧کش (ق ڕڕه ســ شــری ن
ر ڕووکـــاری  ســـه له  نانـــه دیمه  م شـــوه . ئـــه١بـــوون کوی بزنـــهکانی  نگـــه ھه
ــــه وه مشــــیدیش جه ختی کانی ته تاشــــراوه رده به ــــن (وچاو ر ب ــــه٥٣د ری  ). ھون

  وێ و جاری وایه که رده ده وه  انهسخۆش کی شایانی ده کارییه ورده  ری به زینگه
ــه ــه  ل ــای بوون ــون و الســای ده دا خــۆی ده ران وه دنی ــدانی  رمه ســکاری ھونه ن ن

ــــانی ــــه ده دووچۆم ــــری ڕاســــت  وه کات ــــه وچه و دوو ش ــــه پ تکب ر  ســــه زیو ل

چــــاوکی ڕوون و   بــــه  لی وایــــه ). ھــــه٣٠خشــــن (و نه ئاوزک ده ردن گــــه
داری  ڕی گژنیــژه ر ڕووپــه ســه نی ئاســکک له و دیمــه ڕوانــ ده  وه بینه ڕاســتینه

  ر به ندی زینگه رمه ). ھونه٥٧خشن (و  نه سانک ده سکی ھه ندی ده واھربه جه
 ).٥١(و  گوینه تاجه  انکاتهی  دن و ده چ و گوڵ و گه دا ڕۆده دنیای خۆڕسکان

                                                             
و   ری داـه سـه  یی کـه فسـانه رکی ئه وه بوونـهیـانی )، Griffonگریفـۆن (تی  نووسیویه موعین –١
کوی  بزنــه  کــه قه پی ده م بــه ؛ بــهشــر سیســارک یــا سیسارکه . شره داڵ ؛ شــرهشــی شــره له

   .و. دروسته

 یی)ق (مزقهفرهمه یپچکهسمشید: جهختیته –٦٧ق
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کرد و  کتر ده ی یه ان تکهری وه تی دوو بوونه فه ن و قه ک باو بوو، دیمه یان وه
دی زیـــان ــــــن سبه ری ده ک چـــۆن دوو ســـه روه یـــان دادنـــا، ھـــه شـــتکی تازه

  ).٥٤(و   وه ڕازاندۆته
زاران  دا، ھه»مشید جه ختی ته«کانی  سه ره ی کاول و ھه وکۆژه نده ی که نگه جه  له

 »قـوو«یـان  »مـراوی«ری  سـه  یان بـهھنـدک  کـه  وه ردین دۆزراونـه فری به ده
دا  کایی نو کیارانی سه  له  سکارانه م ده ئه  کوو دیاره ). وه٦٨(ق  وه ڕازندراونه

ردی  ر به سه ندۆخان) له کاران (که نده رنج بوون. که کجار دخواز و جگای سه یه
ونی پادشا چو و تکھهندن  که ده ختیان ھه و ته  ه نبایی مۆری گردهاجوان و گر

ر مۆری  سه له  ی که وه ک ئه خشاندن؛ وه نه ڕاویان ده  زمان یان چوونه ڵ دوه گه له
و  ب باسی ئه ھا ده روه ). ھه٦٩(ق  قندراوه شه ناوبانگی داریووش ی به ه گرده
  میشـه ستاکاران ھه دران و وه لده  وه ره ت بۆ ده تایبه  بکرێ که  ودارانه بره  سکه

ک  رچاوان. کۆمـه به  خسته دا ده وانی ی ژی که وه ی کشانه نگه جه  پادشایان له
  وایـه دان و جاری یـان دهکان بۆخۆیـان ل رمـه میرھه  بوو کـه ش ھـه ی دیکه سکه

  ).٥٨(و  وه ی شاکارانه ڕزه  ونه که ده

  ردین فی به شه : کهمشید جه ختی ته –٦٨ق
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   ی داریووش ه ی گردهرمۆ –٦٩ق

  
  م به ن، ھه ند و ڕازاوه ربه وھه گه  ی که وانه ت ئه تایبه وچۆڵ، به ک سازکرانی چه

ــــاری  ــــاریی ھونهب ــــه  وه ندانــــه رمه وردک ــــیله  م لــــه و ھ بژاردنی  چاوی ھــــه س
ــه که ، ده وه کانه ســته به مه ــز  ون ــه ک ی چه وه پشــه ی پش ڕی ســکاری  کانی ده وچۆ
 باشـووری ڕووسـیا  دا لـه دانی پادشـاکانیان ی خانه نو گۆڕخانه  له  که کایی سه

ــه ــاالنی نه.  وه دۆزراون ــه ندراوی قوهخشــ ک ــده  شــیرک ک ــه و ــه  چ ل کی  کانزای
ر  ســـه و له  دیــاره  وه کی مادیـــه یه رکرده دی ســه القــه  گرانبــایی ســازکراب، بـــه

  م کاالنـه ئه  کوو ئاشکرایه نون. وه خۆی ده مشید جه ختی کانی ته تاشراوه رده به
کانی  توخمه  کک له یه  به  که  وه ته گیراوه کایی ھه اوی سهری کۆنب ھونه  ی له ونه

  مشــید جه ختی ته  ھا لــه روه ). ھــه٧٠نــدرێ (ق داده ری مــادی ری ھونــه پکھنــه
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  کی مادی یه رکرده : شمشری سهمشید جه ختی ته –٧٠ق

  
  
گیراوی  نهسپانی  بۆ ڕاھنانی ئه  ڕکردن و لغاوکی شکاو، که تی شه ورکی تایبه ته
  هدارڕز ئاقـه  م لغـاوه گومـان ئـه . ب وه ، دۆزراونه کار کراوه کراو ده مۆنه سته ده
  ).٧١خانی میری ب (ق  رمه خته ب ھی یه ده
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  ق فره ڕ و لغاوکی مه تی شه تایبهوری  : تهمشید جه ختی ته –٧١ق

  
ر  ، ھـهسـازکرانی کۆشـکی شـووش  ت بـه باره سـه داریـووش ی که نووسراوه

ش  تانـه گمه و ھه مشـید جه ختی کـانی ته کوو کاره ، بـه و شـونه به  ت نییه باره سه
م  . ئه نشیی تدا ونا کراوه خامه سمیی ھه ری ڕه نهھوری  به رله و سه  وه گرته ده

  هخت ی پایته ڕزه  وتبووه ، که مپراتۆرییهینووسی ئ ی چاره وته شونکه  که  ره ھونه
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  وتبانه که توو پادشاھان نهر ب گه دا ئه ڕاستی  . له وه وره کانی پادشایانی گه جیھانییه
ی نکا کۆنه  ته شارستانییه  ی که رییانه گه زهو داھنان و تا رپاکی ئه ی سه وه خواستنه

  توانی ئـاوا خـرا لـه یانده نهکان  دییان ھنابوون، ئرانییه ونارا، به تی که ڕۆژھه
و  ر ئه دا ھه م بواره وانیش له زێ. داخوا ئه کۆشکان دابه  شریفیان له ته  وه کۆخانه

؟ داخوا  نجامیان داوه وان ئه پش ئهکانی  وه ته نه  زۆرک له  که  کردووه یان نه کاره
بچووک  یکانی ئاسیا ته و شارستانییه کان ئاشوورییه  لکیان له کان گه ئوورارتووه

جنشـینی   کان خۆیان به ؟ یان داخوا ئاشوورییه وه خواستۆته نه یان دووچۆمان
م ھیچیـان  ، بـه]بـا[؟  ناوه دانـه و ھیتـی ھـووری، دی کـه ئه – ری سـۆمری ھونه

و   ندی و گرشه و شکۆمه ستیان به و ده  داوه نه کان ییهنش خامه شانی ھه  شانیان له
واو و  بی تـه  که  وا نییه نشی خامه ری ھه چی ھونه ؛ که یشتووه گه ڕانه  یه ورشه

ــه ب ــه ک ــه م و کورتیی ــه  ، چونک ــه بوونی ھاوســه ن ــوان کۆه  نگی ل ـــک ن ـــب  هـ   رده هـ
ر الدیــواران ڕیزیــان  ســه ی له ســانه و که ئــهی  ــه تی ورده فــه و قهکان  رزه بــه

  کانــه و کۆه ئــه  بیرمــان بــ کــه  بــ لــه ت ده بــه . ھه دیــاره ئاشــکرا به،  ستووه هـــب
   وناران. جیھانی که  ر به سکاری ناسراوی سه رزترین ده به

یان  که ره ھونه  ورده  تا ورده ڕێ بن ھه نک چاوه مه توانی ته یانده نه کان پارسه
ژێ و پیانتوانی  ده  النی دیکه ری گه ی ھونه وه خواستنه  وان به بگا. ئه خۆی داڕ

ــه م ھونــه ندی؛ بــه تی و شــکۆمه رزایــه به  نــه بگه دا،   سرشــتی خــۆی  وان لــه ری ئ
می  رده ســـه  لــه  ره م ھونــه ی تالســان و تــداچوون بــوو. ئــه گری توخمــه ھــه

تا  ھه دا مانی داریووش زه  تی و له زنایه مه  یشته و گه دا خۆی داڕشت کوورووش
ن  ستانکی درژخایه هومان و دا تیس م تووشی قه ی خۆی ڕۆیی، به رۆچکه ڕپه په

م  ال بنین، ئه وه شر رده و ئه شایارشا می خه رده کانی سه ر ڕووداوه گه . ئه بۆوه
ی ــۆڕانکــچ گــھی نشی خامه ی ھهــت سه ی دهــم رده هــی س وه هــانــتا ب ھه  ره ھونه
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  دا بـوو کـه ڕی جوانی و شکۆداریی خـۆی وپه ر له ھات و ھشتا ھه ردا نه سه  به
  ا.ن ئاوری کاوالندنی پوه ر نده سکه ئه

  تی یه بارودۆخی ئابووری و کۆمه

تی  سـه ژـر ئـای ده  خۆرنشـین، لـه یری ئاسـیا رتاسه کترگیربوونی سه یه
رمکی  ند ھه بۆ چه  ربوه به  م خاکه بوونی ئه ش دا؛ دابه نشی خامه تیی ھه پادشایه

ھنـانی   دی زرانـدن و بـه دامه نـدی؛ تکی ناوه حکوومه  ر به دری و سه ژرچاوه
ی ویشـکانی و ڕگا  کانی ئیمپراتۆری به شه موو به ندیی نوان ھه یوه ی په ه ڕایه
ـــایی ده ـــه کی به زگایـــه وده دا و پکھنـــانی دام ری و رگرتنـــی پیتـــاک  نگی وه پارس

ک ھۆکـاری  تی، کۆمـه ی حکوومه خانه زنه لشاوی ز بۆ خهولژبوونی  ره سه
نگ و  ر و سه . ھاتنی پوه وه ژیانی ئابووریی ئرانیان بووژانده  ھز بوون که به
لـدرانی  ت تایبه هدا و ب تی واوی خاکی پادشایه ته  یان به وه رازوو و بوبوونه ته

ری  سـه سایه  لـه  دا کـه  کـی ره بـواری کاروبـاری بازرگـانیی ده  وی بـه ، بـره سکه
  کردبوو.   شه لکی گه ، گه وه ئابووری نیشتمانییه

دا، لـدرابوو؛  زایـین می پش وتـه ی حه ده سه  ی زو، پشتر له ه ی ورده سکه
ی ز و زو، کاری کرسـووس  ی سکه قینه و پدرانی ڕکاری ڕاسته م بره به
بچــووک و  یی کــرد بــۆ ئاســیا وه نــه کی ته خرایــه  کــه  لیدییــه  لــه  ه]کراســووس[

 مشید جه ختی کانی ته ه ته باو. ته  دا کردی به ی که وته  و له  وه خواستییه داریووش
ــه رهبا شــکیان ســه به  کــه ــی مووچــه  تن ب ــه  دان ــارانی  وهی  و مانگان ســتا و کرک

ڕین و  می تپــه رده کجار ڕوونــی ســه نکی یــه ســازکردنی کۆشــکی میــری، دیمــه
ست بریتی  قده دا. پشتر ھه ئران  وتنی دراو له که بره بۆ قۆناخی وه  یه وه رانهگوز

می  رده کی سه یه بگه  راب و پداویستیی ئاوا. له نم، شه گۆشت، جۆ، گه  بوو له
شــی بژیــو و  شــان دوو به بهســ   ســت ھشــتا لــه قده ، درانــی ھهشایارشــادا خه
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ش  دوو به  و بوو به  وه کرده  وانه ی پچه که وته م دواتر ڕه وو، بهشکی دراو ب به
تا دراو جی  کی پویست بوو ھه یه ده نیو سه  وایه ل. که وپه ل شک که دراو و به
ی ھنـدک ـــرچ هــگ هــوێ، ئ رکه سـه ڕه  و بـاوی تـازه  وه روبوو بگرتـه بژیو و بـه

  کران. دراو ده  ر به ھه  تاوه ره سه  له  ه ودا و مامه سه
دانی بۆ  کاروباری ئاوه  کرد به ستیان ده دا ده کان رمه و ھه  تکای ناوچه  له

ھنانی  م رھــه بشــتی به  مووانی، کــه نــدیی ھــه وه رژه چــاوکرانی قــازانج و به ڕه
  ئاودا بـه م ی که و ھندک ناوچه بانووی ئران  له  برد. لدانی کارز که ده پھه

ــه ــارکی بن ــگ داده هڕ ک ــی و گرین ــه ت ــدرا، ل ــانی پادشــایانی ھه زه  ن دا  نشــی خامه م
دا،  خاکی ئیمپراتۆری  مانی له و زه ئه  لمنین که ب بیسه نجام. ده ره سه  یشتۆته گه
و  ر له ھه  که  هگرتبۆو ھه کان یۆنانییه  یان له وشکاندنی زۆنگاوان و ونه  وتبوونه که

ڕ و  شهی  سایه  ستاند و له ی ئه ره وکاڵ په دان. کشت کشیان لده دا زنه ڕۆژگاری
ــاوگۆڵ و ڕووه شــاره  واره کی غــه ، خــه وه کانــه چوونه تکھه کــی چــاک و  زای گی
  بۆ وتی خۆیـان و چانـدیانن. ونجـه  وه خوارشت بوون و تۆویان بردنه خوش

ربوی  بـه  بـه مـاددا ]رمی ھـه[کانی  شته و ده  ره ده  له  م که که ی یه پله  وته که ده
 ]مـدیک[ کانی مـادی ڕه کسـمان. شـه یهچاک بوو بـۆ   ره چندرا و تفاقکی ھه ده

کی  و خـه یۆنـان  بـرده ]ئرانـی[ ی پارسـی زۆری بـۆ تفـاقی سـوارهکی  یه ونجه
ئاکـامی   ر له نوھنانی بوون. ھه و فری چاندن و ڕه  وه وش لیان خواستنه ئه
  ئاسیایین، بردرانهن  سه ڕه  به  شر، کۆتری سپی و تاوس که ه دا که ڕانه م شه ئه

  .ئورووپا
کی  یه بوو. نامه  مام و ھنانی داری تازه ھۆگری ناشتنی نه خودی داریووش

ـــه ـــه ب ـــه  یه وه ســـته ده  رچاوی ب ـــۆ   ک ـــاداتس«ب ـــاردووه رمی میرھـــه ١ی»گ و   ن

                                                             
 گاداتاس –١
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ــه  ســتووری پــداوه ده ــیا  لــه  ک کــی  مام و ڕووه ، نــهبچــووک و ســووریا یئاس
  م بـه که وێ وته تھه زانم ده من ده«نووس  :تی بنژن و بچنن. شا ده ڕۆژھه

ـــه ـــانی داری ب ـــدیان له ری و چه ھن ـــه قان ـــ وب رات و ئاســـیای خۆرنشـــین  وری ف
ی  وه نانه ھه  نگاو نیا ھه ته  م کاره ئه »م... . که ده سخۆشیت ل ده  ، بۆیه وه ببووژته

  که  وتکی ئابوورییه چاوکردنی ڕه کوو ڕه ر دی پادشا، به به له  مک نییهر میرھه
ی داروبار و گژوگیـای  ره و په  شه تا وای گه دایشتبوو ھه تی ئران حکوومه

ک به بژیو، بارودۆخی ژیانی خه پ وا. بـه سه و خۆشی و ته رهوه لی بـیه م شـ  
  لـه  نـو بـنن کـه ک ڕه تریه  جۆره میشق ده  له  ویان داوه ھه ئرانی  بینین که ده

یان  م جار داری پسته که وانیش بۆ یه ر ئه و ھه  کراوه ز ل بارگای میری زۆری حه
 یۆنان  له  هک  دایه ند و ڕۆژگاره روبه و سه ر له . ھه قاندوویانه و چه ب له حه  بردۆته

بوون  نشی خامه ر ھه . ھه»بۆنت«ن  ب و پی ده دهیدا و شین  لووز (فندق) په که
ر پادشـایانی  گـه و ئه دووچۆمـان  یانده و برینجیان گه میسر  یان برده کونجه  که

یان  دا ونه ڕاستی  کرد، له چاو ده ربو کارکی ئاوایان ڕه بهکی  یه شوه  یۆنان به
  . گرتبۆوه پادشایانی ئرانی ھه  له

یشتنی داروباران  مام و پاگه زرۆیی ھۆگری ناشتنی نه تامه  ئاوا به  که ئرانی
ی  ھره حانـد بـه  واران و چـاو لـه ر لـه سـه  نـه خه رنجیان نه کرا سـه ده بوون، نه

رگیرانی زانستی  لک وه دا باسی که گومان ناکرێ لره خداریان بقووچنین. ب بایه
  . ئمه رچاو گیراوه به وشونی بۆ وه ک ڕێ یه شوه  ب بین که م ده گۆڕ، به  بته

  بوونـــه واران ده و داری لــه داری ســیدری لوبنــان  کــه  وتووه رکــه بۆمــان ده
کار  ران ده م بۆ کۆشک و خانووبه ی پویستی بارگای میری. داریان ھه سه ره که
یانـدن و  ی گه بانه ڕ، عاره ی شه ردوونه شتی، گه م بۆ سازکردنی که کرد و ھه ده
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ی  بچـووک، کرـت، دوڕگـه یئاسیاڕ.  وچۆڵ و ئامرازی شه ک و چه  وه گواستنه
  ڕابینی داران بوون.ندی گرینگی  ، لوبنان و ھیند، ناوهقوبروس

م دنا.  رھه کانگایان به  کی زۆریشیان له دار، کانزایه  له  دا، بجگه ئیمپراتۆری  له
ــو و مــز و ئاســن و ئاســیا قــوبروس ــه یز ــو ل ــان   بچــووک مــز و ز کانگاکانی

  ھا مز و ئاسن له روه بوون. ھه یش ھه»ستین له فه«  له  م کانزایانه گیرا. ئه ده ھه
ھنـدران و  رده ده و فـورات  رووی دیجلـه کانی الی سه شته و ده  ره و ده لوبنان

 می ز و زو بوو. سیستان رھه نی به خاوه ی کرمان . ناوچه وه ره ده  نردرانه ده
ی ـــنگ و دهـــن و زـــنـاوی بـۆ ئاس فقاز باشووری قـهناوبانگ بوو.  یی به بۆ قه

م  رھـه به یششـ ریـای ڕه کانگاکـانی باشـووری ده  لـه  م دوو کانزایه و ئه  دابۆوه
  ھاتن. ده

کردنی  ســتی جــوان به مه  ی پادشــایان بــه وره نگاوی گــه ھاویشــتنی ھــهر  بــه له
سـتووری  ن و ده که رچاو زیاد ده کی به یه شوه  به  کانیان، کار و پیشه خته تهیپا

  ی که و کۆشکه لمن. ئه سه مان پ ده سته به مهو  ئه سازکرانی کۆشکی شووش
و یـاقیقی   پیـرۆزه رده ، بـهردی چیاکانی عیالم بهدانی  بۆ نیشان  که یه خۆی ئاونه

  خشان. ده بهردی  ردی الژوه به  نگه و ڕه کانگاکانی خوراسان
ی  م ڕۆژگاره ماسی، پتر له ت ڕاوه تایبه ونارادا، ڕاو کردن، به می که رده سه  له
رچاوی دنیای کۆن،  و به  وره شکی گه به.  دا گاوه ک ژیانی خه  وری له ده  ئمه

چوون.  ڕـده راب به نـان و ماسـی و ڕۆن و شـه  ، بـه وه ژاره و ھـه  دن مه وه ده  به
شنکیان  موو چه ه، ھو فورات  کانی دیجله و ڕووباره نداوی فارس ماسیگرانی که

کووپـان و   یانخسـتنه دا ده سـوراوک  ویشکی یان لـه  ان بهکردن، جا ی ده وێخ
بۆمـان ڕوون  ی ھـرۆدۆت وه پی گانه ست. به ده یانناردن بۆ شونی دووره ده
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ــه ده ــه  وه بت ــه به  ک ــه  شــک ل ــاکی مکان ــووه ی میســر پیت ــی ب ــه  بریت ــه به  ل می  رھ
  ماسی. ڕاوه
م و  رھـه ی به رچاوه ربو، سـه وزاری به وی دا، زه نشی خامه می ھه رده سه  له

و   ی مووچه سته ری تبه نجبه ک جووتیار و ڕه بوون و کۆمهوکاڵ  داھاتی کشت
وتی  سـکه ده ی ۆیلـهکـردن و ک ر ده سـه له فرۆشـران، کاریـان ده  وه پیه  زرا که مه
نـدرا و  داده نکیی ئـرا ره ی سـه پیشـه  بـه وکاڵ دران. کشـت ده ڕانیشیان توه شه

زرای بچـووک  نـد. مـه به و  کارکی سروشتی بوو بۆ پیاوانی ئـازاد و بـ کـۆت
تیان بۆ  وشونکی تایبه ڕێ  که  وره وماشی گه چاو مک له  م وادیاره بوون، به ھه

  له  که تی پارس سه ن ده خاوهھاتن. ھۆزی  ده رچاو نه به وه  دیاری کرابوو، ھنده
زرای بچووک ھی خودی  دا، مه ده ی نه رانه و سه  ژیانی خۆی مکانه رمی ج ھه
نم و  گـه نکـردن. جووتیـارا ر ده سـه لهکاریـان   بوون که  ئازادانه  هو جووتیار ئه

و بــزن و ڕ  دنــا و گــاوگۆل و مــه ــون یتوونیــان ڕه ز و زه چانــد و ڕه جۆیــان ده
و  وانی زۆری بره نگه کردن. ھه خو ده ستر و گودرژیان به سپ و یه ی ئه وه ڕه
  خورا. کر ده بری شه نگوین له دا ھه می رده و سه له  بوو که ھه

ــه بــه ره ی ده وه ئــه ری، ب تگه نعه ســه  درا بــه  شــه دا گه کان شــاره  لــه   گان واز ل
دا  م که ی یه پله  له  سکردانه م ده بنن. ئهخۆیان  یستاکارانی خۆدی سکاری وه ده
ــبر ــهیت ــوون ل ــه جل  ی ب ــک وب ــه  رگ، ڕان ــه  و چۆغ ــو و ل ــه  و پ ــه پل دا  م ی دووھ
  کـهکردن  یان ساز ده جوان و ڕازاوه  نده وه ئه  جاری وایه  لی نوماڵ که وپه ل که
زـ و   یان له ر سفره فر و ئامانی سه ده  کهبوو   ندانه مه وه و ده تی ئه ر تایبه ھه

کـران، بـۆ  کانزای گرانبایی ساز ده  له  که  النه وپه ل م که یی بوو. ئه زو و مزقه
ران  هـــــمب زوزه  وت. ژنــان خۆیــان بــه که شــنک پاشــه چه  بــوو بــه وان ده ئــه
ولووس کردن  شیاوی خۆ تاس  ر شتکی که برد بۆ ھه ستیان ده و ده  وه ڕازانده ده
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و   کووپـه  بـه انــکاری ر  هلی کانزا، ھ وپه ل بری که دا، له ژاران مای ھه  له . بووایه
  کـه  وه بیـری بنینـه وه  ھا پویسـته روه ). ھه٧٢کرد (ق ی سوور ده و گۆزه  دیزه
می  رده سه ئرانی  تیی جیھانی، ئاستی ژیان له گرتنی بازرگانه ره شانی په به شان

ی بژیو و داھات  شه و گه ره ڵ به ڕا و کۆمه رچاوی تگه دا، تینکی به نشی خامه ھه
چاو  ڕچوونی بابل له ناسان ژیان و به پی بۆچوونی ئابووری بهت  تایبه به ؛ڕۆیی
  تر بوو. شاوه گه یۆنان
  

  نشی خامه می ھه رده ی سه ۆزهو گ  : دیزهمشید جه ختی ته –٧٢ق

  
ــه ــانی دامه زه  ل ــۆریی ھه م ــدنی ئیمپرات ــه وه نشــییه خامه زران ــا پــی نابووی   ، دنی

  له  ی که رمانه و ھه  و ناوچه بار و گونجاوی ئابووری. ئه کجار له مکی یه رده سه
کـوو  کی وه گایـهج  وگۆڕی بازرگانی، بۆ ونه ئاڵ  وتبوونه که نه  وه پشوودا پکه

  کـه وتـی کاره ڕه  بـه  ره سـتن و پـه به ندی ھه یوه توانییان پردی په، و یۆنانبابل 
کان  له وپه ل ، نرخ و قازانجی کهم رھه ڵ زیاد بوونی کیاری به گه ن. ھاوکات له بده
اگواستنیان دژوار بوو، نرخیان ڕ  کوو گاوگۆل که مای وه م زینده کشان، به ھه
  زی. ک یۆنان دابه ئرانیش وه  وی له چی نرخی زه ھات، که ردا نه سه  وگۆڕی به ئاڵ
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ڵ خۆرنشـینی  گـه گری له ره کی توندوتۆڵ و پـه ندییه یوه په باشووری ئورووپا
ی  غزه و جـه وت لـه کـه ھه  وخۆ، به ر بازرگـانیی ڕاسـتهشـووتزرانـد. پ دامه ئاسیا
کـرا. ھـاتن و  دا، کـاری تـدا ده زایـین می پش ی دووھه زاره ھه  له  ڕاند که په تده
گرتن و  ره ھۆی په  دا، بوو به نشی خامه می ھه رده سه  له  درانی دراوی سکه توه

نی  ال  به  م ڕۆژگاره دا. ئه انیریا و ویشک ده  ی کاروباری بازرگانی لهنھاویشت ل په
ی شون و ڕگا و  وه ستی دۆزنه به مه  و به ربو ڕانی به وگه شت ک گه یه زنجیره

  کاریانـدایی، بـه »سکیالکس«کوو دیتمان  وه .رنجه شایانی سه دا ی تازه وگه ڕه
ی  ودای نـوان ڕژاوگـه ی دوو ساڵ و نیودا، مـه ماوه  له ستووری داریووش ده

ی »تاســـپ سه«شـــتی بـــی.  ســـواری که  بـــه تا میســـری ھـــه ڕووبـــاری ســـند
تا  شتی ھـه سواری که  دا، به زایین می پش ی پنجه ده سه  ، لهی ئرانی رکرده سه
وانانی  لی تـاریق) ڕۆیـی. لۆتکـه بـه جه  هـــ(وات انی ھرکـوولـــک هــک ری کۆه وبه ئه

، بابل، نداوی فارس که ،ندیی نوان ھیند یوه پهی  ه ، ڕایهب ره و فنیقی و عه یۆنانی
دا. بازرگانیی جیھانی   گرێ  وه که، پیان رانه دیته ریای مه رگاکانی ده نگه و له میسر

الی   یهیشــتبوو کان و گه ســته ده دووره  ناوچــه  لی داویشــته پشــوو پــه  زیــاتر لــه
، کان اردراوهشــــ  زنـــه ی نـــو خه ی دۆزراوه و ســــکه »ڕایـــن«و  »دانـــووب«

یالن  و ســـه ســـتانووت ھیند نانـــه تی. ته وبوونیـــهرب تیی به ری چۆنیـــه نیشـــانده
ی بۆنخـۆش و ـــک ی دار و ڕووهـــی توک زوـه دا، ھه ورانه م ده ) لهندیب ره (سه

ی کاروبــاری  ره و پـه  شـه گهکانی  نیشـانه  کک لــه . یـه وه ره ده  نـارده بیباریـان ده
ئرانـی ئسـتادا   لـه  ن کـه و شاکووپانه  کووپه  له و گه ی ئه وه بازرگانی، دۆزرانه

نیان تدا ینگو رمان و ھه یتوون، داوده راب، ڕۆن زه و ڕۆژی خۆی شه  وه دۆزراونه
کـوو  ی وه وه وڕوھاڵ و شـتی خۆڕازاندنـه ق و ھه فره لی مه وپه ل . که ڕاگوزراوه

ـــه داده  م بازرگانییـــه ی ئـــه دیکـــهقـــۆکی   ر، بـــه ســـه گوه دا  وتـــه م ڕه نـــدران و ل
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لک  کانی ئورووپـــا. گـــه ی کارگـــه وه جگـــره  ت، بوونـــه کانی ڕۆژھـــه مـــه رھه به
: مـوورووی  لـه بریتی بوون  کران که کاری ساز ده ورده سکاری جوان و پ ده

و   هـارچـور و یاقیقی باکوور، پوـی بل نگوستیله ی میسر، ئه ی شووشه گزمووله
  غانی ئاتیکی و شمشری بۆنتی. ھنانه ، قهکووتای کۆرینت و میلت و کارتاژ

و   رچاو پویست بووه کی به یه شوه  ران به تگه نعه ندان و سه رمه رکاری ھونه به
بۆمـان ڕوون  ، سـازکرانی کۆشـکی پادشـاوه  ت بـه باره قی سه ڕووی ده  له  ئمه
شـداری دانـانی کۆشـکی  نـد سـان به ی چه بـۆ مـاوه  کـه م خه هـــئ  هــک  وه تهب ده

ی ـانـر ش هـی گرینگی سـرک هــئ  هـانـا توانیویـت هـوون، ھـب مشید جه ختی و ته شووش
  ڕنن. خۆیان ڕاپه

می  م و پنجه شه ی شه ده سه  ی خاو له سه ره وگۆڕی بازرگانیی که ی ئاڵ ڕاده
  مـانی لـه و زه تا ئـه ھـه  ڕی کـه تپـه  یـه ندازه و ئه واوی ئه کۆی ته  دا، له زایین پش

لی  وپه ل بری که له  چاک بوو که  وه م به پکرابوو؛ بهی  ه تی کۆن مامه ڕۆژھه
کی ماڵ و  ومه کوو شت ی وه کانی ڕۆژانه شوو، پداویستییهداری پ وبریقه زریقه

م  . بهتنن و فرۆشیستنی ک نو به  وتنه رزانبایی، که رگی ھه وبه و جل  ئازووخه
پشـوو   ھـات، پتـر لـه دا ده خۆی  به  تازه  که  ریکه سکاری فه و ده  ، پیشه یه شوه

ی ڕاستی  وه ی ئیمپراتۆری. ئه کانی کۆمه ژهو تو ستی تکای چین رده به  وته که
سـکاری خۆمـای  ده  چ کـه کرد و وـده یدا نـه ب کینی کانزای خاو، ڕمنی په

  گرتب.   ره زۆری په
ــاره ــه ده  وادی ــ ل ــره ســه سایه  ب ــه وه وی ســکه ری ب ــانیی نوخــۆ ل چاو  ، بازرگ

رچـی ئـابووریی داخـراوی  گـه سـتاندب، ئه ئه  ره خراتـری پـه  وه ره بازرگانیی ده
ی ئیمپراتۆری، کۆسـپک  سته تانی تبه کان و حکوومه رمه گانی ھه به ره ده وره گه

پدا.   ره کانی په سووڕانی بانکه چاالکی و ھه  ھا سکه روه ر ڕگای. ھه سه بوون له
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می  ی دووھه زاره ھه بۆ  وه ڕایه گه ، زیاتر ده سووڕانه م کار و ھه ئه دووچۆمان  له
بوونی  سپکی چاخی ئاسن، نه کانی ده وره گه  الماره ڕ و په م شه زایین، به پش

.  ی خاو کردبۆوه که وته ی نوخۆ، ڕه بوونی ئاژاوه تیی نو ڕگاوبانان و ھه ھمنایه
  رگیز لـه ھـه  خسـاندن کـه تکی وا چـاکی بـۆ ڕه رفه ل و ده ھه مپراتۆریی ئرانیئ

پیاوان و  زنه ست مه ده  نیا به ته  مانه و زه تا ئه بوو. کاروباری بانکی ھه پشوودا نه
  ن. لـه یـانتوانی بیکـه وت ده کـه ھه سـانی ئاسـایی به سووڕا و که ده ھه  وه موغانه

ــانکی کــه کۆمــه دا کان نشــییه خامه می ھه رده ســه زراون و  ت دامــه تایبــهرتی  ک ب
  لـه »ئیژبـی«کانی بـانکی  نامـه گه به  بۆ نموونه؛  یه وه سته ده  کانیان به نامه گه به

  ، کـه جوویـه  ه»یـاقووب«نـاوی   مـه ئه  وایـه ران پیان توژه  ک له یه سته بابل. ده
زرانی  . دامه وه رخرابوویهی دوو و النه  خانه  زانی خۆی له گه ی ھاوڕه ڵ کۆمه گه له
گرونانی   زایین و کاروباری له می پش وته ی حه ده بۆ سه  وه ڕته گه ده  م بانکه ئه

  وتـه که کی ده تی خـه گرتنی ئامانـه حیسابی بواپکـراو و ھـه  وه شون و کرانه
،  ره بواری کین و فرۆشتنی خانووبه  ی خۆی له سمایه ده  م بانکه رشانی. ئه سه
وشونی دانانی  ڕێ  و له  وه نایه گردا، ده می بارھه کسم و گه ، یه وماش، کۆیله مک

ی. ــــزان ی ده»ک چــه«اری ــــرک به  و ھنانــه وری درا ســتکه ستاوده حیســابی ده
ی  وه و له »مووراشی«کوڕیناوی   بوو به ھی پیاوکی نیپووری  که تر بانککی

دان و  ی لده رزه گرت و که رده ی کای بازرگانیی وه پشوو ساواتر بوو، پاره
جۆ و کــاری  فرۆشــتنی ئــاوهھنان و  م رھــه فرۆشــت و به رزــران ده وه  ئــاوی بــه

کردن.  ستی پده ستاوده قازانجی زیاتر ده  پاوانی خۆی و به  ماسیی کردبوویه ڕاوه
کانی  ڕووی بانکــه  لــه  ی ونــه وه گرتنــه ھه  بــه  وشــوهی ھا زراوه ک دامــه کۆمــه

 و دلفــس ، ئۆلمفیــالـۆسرســتگاکانی د په  ت لـه تایبــه ، بهیۆنـان  تی لــه ڕۆژھـه
  زرندران. دامه
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ھۆی   بوو به وگان ده تیی ڕه ت پارزرانی ھمنایه تایبه لدرانی ڕگاوبان و به
ک ڕگالدان  یه دا شوه مه رده م سه ی خرا. له وه یاندن و گواستنه وچۆ و گه ھات
ی  شــانه و به کردنی ئــه نگچن ســه  هـویش بریتــی بــوو لــ ســتاند و ئــه ی ئه ره پــه

ھنـدک شـونان لـدرانی   ت لـه نانـه ؛ ته وه تلیسـانه جمـین و ده چوون و ده ڕۆده
ی  ده سه  داب. له  ردار بوو به گه وچۆی ته ھاتبۆ ئامرازی   له جۆگه کوو ی وهق شه

ڕگاوبـانی   کسـمان لـه سـتی پـارزرانی سـمی یه به مه  دا، به زایین می پش چواره
بـۆ   وه ڕتـه گه وڵ یـان ده مـز و کـه  دا، پاپۆشـکی سـازکراو لـه ن و ناخۆش قه ڕه
ی وا  سـکاری تـازه سـازان، ده شتی زایـین. که می پش که م یان یه ی دووھه ده سه

دا  مانی و زه ببێ. له ١ریایی میلی ده ٨٠تا  ٦٠تی  دا توانیویه ڕۆژک  له  دادنن که
  به  ی که وانه . ئه گرتووه بار ھه یان بۆشکه ٣٠٠تا  ٢٠٠  بوون که شتیی وا ھه که

کــرد،  وچۆیــان ده ھات دا و فــورات  و دیجلــه کــوو نیــل ی وه وره ڕووبــاری گــه
و  ر له . ھه وه گرن و بیگوزنه بار ھه رمیل) (به بۆشکه ٢٠٠تا  ھه ١٠٠یانتوانی  ده

ریایی  ک ھمای ده کردن و کۆمه یان ساز ده له سکه رگایان ئه نگه له  دا له مه رده سه
و   نامه گه و به  نی ناسنامه خاوه  بوونه شتی که  ورده و ورده  وه ر توژینه به  وتنه که
  رچاو گیران. به تی وه زایی و پسپۆڕایه دا شاره ریایی کاروباری ده  له

و ئابووریی نیشتمانی  ره کانی به نگاوه مین ھه که دا یه نشی خامه می ھه رده سه  له
کانگایان. وزار و باخ و مات و  وی ر زه سه  خاته ت پیتاک ده ھاویژران. حکوومه
می  رھـه کراوی به کـوو پیتـاکی دیـاری وزار ڕاسـت وه وی ی زه پیتاک یـان مکانـه

  رگایان که نگه ی له له سکه ر ئه سه  شنک پیتاکیان ھاویشتبوویه سکرد وابوو. چه ده
ی  پیتاکه  و به . ئه وه ھاته کان ده کی بازاڕه یه ک پیتاکی بازرگانیی نوخۆ و ده وه
  وه وشه کان و له رمه ی میرھه زنه خه  نردرانه ده  وه کردنه کۆیان دهان کارگ  که

                                                             
  میتر. ١٨٥٣ – ١٨٥٢  بته ر میلک ده ھه –١
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ـــه ڕده به ـــه زنه خه  کران ـــه خان ـــری. ئ ـــه ی می ـــه ده  م داھاتان ـــا،  خـــه  کران رجی بارگ
  هیدا رنجیان ده نیا سه ران ته بهم ڕ بهربازی؛  تی و سه رایه به ڕوه زگای به وده دام
بۆ ئامانجی   ی که و کارزانه لدانی ڕگاوبان و ئه  هت ب باره ر کاروباری سه سه
و   قــه ته مه بــاس و ده  لــهگیــران و خۆیــان  رچاو ده بــه ربازی و ئیــداری وه ســه
تانی  دا حکوومه نوخۆی ئیمپراتۆری  . له وه شارده ی ئابووری ده کانی دیکه نیازه

ن،  ده کاری خۆیان ده  به  ندی ئابووری درژه کوو ناوه رستاگاکان وه بچووک و په
ی ب  تیان ھنده سه رچووبوو، ده ست ده ده  پاوانی زۆر شتیان له  م چونکه به
ی  نده وه و ئه  وه کرکاره چینی  ت ھۆگر بوو به دا حکوومه ش مه ڵ ئه گه کرد. له ده نه

خستن.  کدهستی بۆ ڕ قده وشونی دابینی ھه ستی دابا، ڕێ م ڕده رده ڕسای سه
گومان ناب ب کـاران په  المان وابـی کـهم  ، بـه سـند کـراوه یاسـای کـار بـۆ کر

  تی لـه یـه تکۆشانی ڕکخستنی کاروبـاری کۆمه  ت به باره سه  ک نیشانه کۆمه
ر  ی ھه نگانهوێ ما . له وه ته نگی داوه ڕه مشیددا جه ختی ی ته خانه زنه کانی خه ه ته ته

ــوژه ــه ت ــاران ب ــراوه ی کرک ــاری ک ــه وردی دی ــانی مانگان ــداک،  ؛ ی ــک، ی من ژن
ستی  به مه  و به  نگاویان ناوه ش پتر ھه مه له . کرکارکی ساکار یان پسپۆڕ دیاره

بری پداویستی و  بوو له ده  ی که و پووه قای ئه ، بارته که ه ف و ته  ن لهتڕگر
ــدرێ، د ــک ب ــاری دهبژیو ــه ی ــرا. ئم ــاوا بۆمــان ڕوون ده  ک ــه ئ نرخــی   کــه  وه بت

.  ڕک بـایی ســ شـکل بــووه و مــه »شـکل«ک  یــه  راب بۆتـه ک شــه یـه کووپه
ی  مووچه  ؛ بۆ نموونه تکاری دینیش دیاری کراوه ی موغانی خزمه ت مووچه نانه ته

ی پیرۆز بوو،  وه خواردنهو (ھائۆما) رپرسی دابینی ھووم  به  ی موغک که سانه
  راب. شه  کووپه  دوازده  بوو به ده

لــه گومـان ده ب گایــه  مه رده و ســه بــی  وه و حاوانــه  وه ک بــۆ گردبوونــه دا ج
کانی  ــه ته قــی ته پی ده بـه  رابــ، چونکــهیرچاو گ بـه سـتاکاران و کرکــاران وه وه
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ڕا  رمکی ئیمپراتــۆری و ھــه  موو ناوچــه ھــه  لــه  هســان و که ئــه مشــید جه ختی ته
ی  کـه وه قـی گانه ری ده واوکـه ته  بنـه ده  ی که گانه م به خت. ئه پایته  یشتوونه گه
  کــه  وه نـه که ، ڕوونـی دهسـازکرانی کۆشـکی شـووش  بـه  ت هبار سـه ]داریـووش[

ر  به هـــ. ل ئارادا بووه  له  م کاروبارانه کردنی ئه  وپک ڕکخراوکی میری بۆ ڕک
موو شونکی ئیمپراتۆری  ھه  ، له یه م ڕکخراوه ب ئه ، ده م کارانه بوونی ئه زۆر

تی و  وایه رمانه الری فه لقکی بووب. سازکرانی شاران، داندرانی کۆشک و ته
رچاوی  رکی بـه ماوه جه کی، ره ی خرای بازرگانیی نوخۆ و ده شه ت گه تایبه به

کانی ئیمپراتۆری. ئرانیش  رمه و ھه  موو ناوچه ھه  کشایه ی ڕاده کی بگانه خه
  کانی بـابلیش کـه نامـه گه قـی به و ده  وگۆڕه م ئـاڵ غزی ئـه ی جـه وه ره ده  ونه ناکه
جی بابـل نـاھنن،  کانی نیشـته ی پ.ز. نـاوی ئرانییـه٥٢١سـای   رله رگیز به ھه
  بـه  وتـه م ڕه کرێ ئـه ئارا و ده  دننه ڕۆژ پتر ناوی ئرانی ڕۆژبه  والوه ی به وه له

ویست و   . ئیمپراتۆری به وه ست لکبدرته بادهلی  ی گه قینه ھرووژمکی ڕاسته
ی  رزی و قاوغـه پـه و دووره لـه  کان ھنـا کـه نی خۆی تینی بۆ ئرانییـه قۆشه  به
رانوخۆی ــندا  ای خۆرنشـینـــاسیــری ئ رانسه سه  هــاز بن و لــرب ده بانووی ئ

  . وه بو ببنه

  کانی داریووش جنشینه

تی  ســــه ی ھــــز و ده پۆپــــه ، چهتیی داریــــووش وایــــه رمانه می فه رده ســــه
ی  بوو. ئیمپراتۆری بۆ ماوه نشی خامه ھهتی  ی شارستانییه لووتکهئیمپراتۆری و 

زرانـد و  دایمه کـوورووش  ڕۆیـی کـه ده  وتـه ڕهم  ر ئه سه ر له و نیوک ھه  ده سه
مانی  تیس م قه ، به کووژاوه دانه  که وته ڕه  کوو دیاره ی پدا. وه شه داریووش گه

  وت و جاری وایه پشکهی  وه مانی. بانه ڵ نه گه له  گهن لک، ھاوسه ر گه ژیانی ھه
، کۆیـان  ره دانـه بناغهم دوو  ئـه  ی کـه وه کانی پاراسـتنی ئـه بوونی پداویسـتییه نه



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ٢٧۶

  کـه  نییـهبـا. گومـانی تـدا  و تـداچوون ده ره کتر، وت بـه ر یـه سه  وه کردبوونه
ت ھنـدک  نانـه ری و ته وه تهخ کانی به ریکی بینی قۆناخه ئیمپراتۆری ھشتا خه

.  نه گمه پیاوکی ده وره ند گه رزدارباری چه قه  وه ته م بابه له  وتنیش بوو، که پشکه
ــه ئه ــه  مان ــای داریووشــیان گرت ــک جگ ــه وه کات ــایی و شــاره  ، زۆر ب   زایانه وری
  وته هسک م ده م ئه ؛ به وه ببته وست و ڕبازی کور ھهوشونی  یانھشت ڕێ نه

مانی خراتر ب. دوای  گالن و نه تا تکھه دی دن، ھه وه  بۆیه  ڕانه کاتی و زووتپه
پادشایان   ک، ھیچکام له یه ده سه  ی پتر له و بۆ ماوه یۆنان  له شایارشا شکانی خه

ــ چه ــووش، خ ــوورووش و داری ــه ۆیان لهـشــنی ک ــه ڵ ھزه گ ــان ن بزووتن.  ده کانی
تی و کوشتاری  ی پیاوانی بارگای پادشایه و کشه  و پیالنگان و گره  مله به مل
و  وای ھز و بست لهت،  سه ختی ده ر ته سه وا له هرمان ی فه ماه ندامانی بنه ئه

تا  نامن ھه ج پاش به  کوڕکی له م شری سھه رده ئه  بۆ ونه  بی، که  دانه خانه
  ن به که ده شر رده ک خزمکی دووری ئه ک پویستییه وه  ؛ جا بۆیه وه جی بگرته
م  جـاخی ئـه  وهھ تا نـه ، ھـه١]ن که ناودر ده[ی م سھه داریووشی  پادشا و به

شـانی   ئرانیـان لـه  بوون کـه  یه ماه و بنه نشی ئه خامه . ھه وه بکووژته  هدان خانه
  ڕاند. ی دنیا تپه النی دیکه گه

ــه رکه ســه ــه و  نگ ده وتنی ب ــه ر نده ســکه رای ئه ھ ــه ناگه یانموو ھ ر  ســه  وه ڕن
ت  نانه یان ته قدوونی ربازانی مه تیی سه ی خۆی یان ئازایه رانه ڕکه لھاتووییی شه

ــه تامــه ــه وگوڕی ده رم وینی گــه زرۆیی و ئ ــازبوونی یۆنانیی ــه کان رب ــری   ل ــر نی ژ
خۆیان ، زیاتر و جنشینانی داریووش نشی خامه . پادشایانی ھهری ئرانی ماوه جه

وان  قدوونی و گرتنی دنیا. ئه مه ری نده سکه وتنی ئه رکه ری سه ڕکخۆشکه  بوونه
ـــه ســـه له ـــه رچاوته زانی و به زل ر خۆب یشـــتنی سیاســـی و  گهبوونی ت ســـکی و ن

                                                             
  .و. نشییه خامه کۆدۆمان، دوایین پادشای ھه  ، ناسراو بهم سھه داریووشی –١
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مانی خۆیان  هنوژووربوون و  ک ڕگای گالن و ژره یه ندازه تا ئه تی، ھه وایه ته نه
  کک لـه رکات یـه ھـه  ی نووسـرابوو، کـه چـاره  وای لـه لی ئـران کرد. گهخت  ته

ک چــۆن  وه –وتووتر بــ  کــه رگ و ھه جــه به  وانی دیکــه چاو ئــه کانی لــه شــازاده
ــه ون و ڕاســان و ھه خــۆ کــه لــی وه –وابــوو  گچکــه کوورووشــی   جوه ســتانی ل

ر  سه  چوونه شووش  له شایارشا دوای خه  ی که سانه و که داکووژنن. ھیچکام له
یـان  ی کـوورووش ڕبـازی جوامرانـه  لـه  توانی ونـه یانده ت، نه سه ختی ده ته
وان  . ئه وه بگرنه ی داریووش، ھه تی توندوتۆی دووربینانه وست و سیاسه ھه

ت و  سه رده لی سه ندیی نوان گه یوه پناو دابین بوونی په  نگاوکیان له ھیچ ھه
بیـری   ر لـه و ھه  وه ته ھناوه نه دا ھه کانی ئیمپراتۆری رمانه رفه به  وه ته ھۆز و نه

و گانـی پـیالن  ڕـی  کانیان لـه دا بوون و زه تی خۆیان سه دهچوونی  پھه
کا و  ته تی ھه ی پادشایه ردی بناغه به  کرد. ئاوا بوو که خت ده دا به ڵ په کاری چه
رچاو و  بــه  ھاتـه تی قیـت و قــۆز ده دا چـوون. شاھانشــایه الڕێ  کانی بــه ئامانجـه

رای کرمـی  دا گـه نـوکی  م لـه ، بـه وتره نی پتـه مـه موو کـاتکی ته ھه  تگوت له ده
گوڕمی  ی بـه شـه ڕه ر ھه بـه  وتـه که نه  مـانکی کـه تا زه ھـارووژابوو. ھـه  ی نده گه
 و ماڵ خۆی ز  دا، به ژان نگه ی ته نگه جه  توانی له  ی که و کاته تا ئه کی و ھه ره ده
ان ـــم هــی ھــن اوهــخ  ت وای نواند که هژیان. حکووم  ی دا به ، درژه وه ڕنته بپه

ش چاوی ــپ  هــم ل هــبی؛ ــت هــۆیــی خــزران هــای دامــت ره هــی س هــت سه ھز و ده
ئاسـت   یتوانی خـۆی لـه رسـوڕماوی جیھـان، نـه کی سه سـتاوی خـه وه ق مۆله  به
  بـه  لی ئـران کـه گـه مادار بگـرێ و ڕووخـا. تـهکی  ر هالمارد راییی پـه بری بـه زه

تادا ڕۆیـی، ھشـتاش تـین و گـوڕی  ره وای سـه پشـهشون دوو   زرۆیی به تامه
ــابوو. ھشــتاش ده تیــی ھــه الوه ــه ر م ــوانی خــۆی ل ــه  یت ــه ره ق ــاری ئازایان و   ی ک
و  ره تا به ، ھه وه دۆزرایه ی بۆ نه شاوه ودارکی لوه م جه بدا، به  وتووانه رکه سه
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  وره سارکی گه نشی خه خامه تی ھه رێ. ڕمانی حکوومه ی به نووسکی تازه چاره
ان، ب لکـداب و بـه  وه م دیسانیش توانی خـۆی بگرتـه لی ئران، به بوو بۆ گه

چۆن   من کهل کی بیسه و خرایه  وه و ببووژته  وه رز بکاته ری به سه  ورده ورده
ری  زنـه ر به سـه  چـاو کردنـی ڕبـازی ئاشـتی، بـه هڕ  توان به زیو ده لکی به گه

  دا زاڵ ب. خۆی

  ی پ.ز)٤٦٥ – ٤٨٦( شایارشا خه

سـاڵ   ی خـۆی دانـابوو، پـاش دوازده وه جگره  به داریووش  که شایارشا خه
  کک لـه . یـه وه پـای دایـه تیی ئـران ختی پادشـایه ر ته سه بابل، له  ت له حکوومه

  بوو که دانی میسر رھه مکوتی سه ر ڕگای، ده کانی سه مین گرێ و کۆسپه که یه
کی  شایارشا، خه نگی خه بروزه ر زه به کردبوو. لهستی پ ده  وه مانی باوکییه زه  له

و گوڕ و  ر به . ھه وه مایه  تی تۆه رفه ڕوانی ده و چاوه  وه میسر، ڕقی خۆی خوارده
و  ی ئه رمانی ڕووخاندنی شووره وت و فه خۆ که ڕیویش وه بابلی ڕاپهدژی   وه تینه

ــــوانــرســـتگا و ت و کاوالنـــدنی په  شـــاره ــــی زینـــی خ ره هیکـــ ی په وه دنهـ ودای ـ
ر  سـه ی له»پادشای بابـل«رناوی  سه  ودوا تازه ره به  وه و کاته ی دا. له»عل به«

پادشا   والوه ی به وه . له»پادشای پارسان و مادان«  خۆی البرد و قنیاتی کرد به
  ت بوو. سه رده ی سه وه ته نه  نیا بوای به ته

ھۆگری   که شایارشا دا کشا، خه ر ئیمپراتۆری سه  بای به ی ئارامی وه پاش ئه
سازاندنی کۆشک و   ی بارگای ببوو، خۆی به و بریقه  زریقه  ند و به ژیانی شکۆمه

  ی له م شتکی دیکه ڕ ھنا، به ی شه درژه  رقاڵ کرد و وازی له سه  وه الرانه ته
ژــر بانــدۆری بــای   وتــه ، خــرا که م پادشــا ڕاڕایــه ی نووســرابوو. ئــه چــاره

ــاتنی دوورخراوه ڕخوازی ئیمپراتــۆری و شــه ی ویســتی  وانــه پچه و به کــانی ئ
تا  کـانی بـاوکی و لبـا ھـه پی کاره شـون  وته روونیی خۆی، بیاری دا بکه ده
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نی  ڕ. قۆشـــه گـــه  نی ســـامناکی ســـازکراوی بـــاوکی بخاتـــه زگـــای قۆشـــه وده دام
  ی بـه رمانـده فه ٢٩  هکـ  وه تـه ھۆز و نه ٤٦کدارانی  چه  شایارشا پکھاتبوو له خه
نیا کـاری  تـهکان  و بابلییـه کـان کـردن. ماده تییان ده رکردایه ، سهن پارسی سه ڕه

تیی  رکردایه سه  شایارشا به کانی خه کداره چه  سپردرابوو. ھزه یان پ ئه سته الده
ک  رێ، نه المار به ڕا په ویشکانی  له  ی وابوو کهما بزووتن و ته و یۆنان ره خۆی به

ست و سپای  به میان ھه گه پرده ]داردانل[ی  رووله گه  کان له ریادا. فنیقییه ده  به
زن  . پادشای مه وه ڕینه دا پیدا په وه پسانه ووڕۆژی ب وت شه ی حه ماوه  له ئران

ــان) و بــه ی بــه داــدهژــر   خــۆی دایــه ــان،  ی ده شــوکرانه  غان (خودای ربازبوونی
م ئاو دادا.  ده  وانکیان به کی ز و شمشرک و که یه رابیان پژاند و پیاه شه

ر  به ری وه و باکووری یۆنان سه  وه کرده ستیان نه ر ده ھه  قدوونییه و مه تسالی
 ی دنیـای یۆنـانی نیـوه  ، پتـر لـهفریقا و ئـه نی ئاسـیاتھنـا  پادشا ھنا. ئستا بـه

مایان  ) تهسینا (ئه نکانی ئات . زووتر دموکراته ژر ڕکفی پادشاوه  وتبوونه که
رستان دژی  م نیشتمانپه یمان، به ھاوپه  بن و ببنه کان پک ڵ ئرانییه گه گرتبوو له

پکھنا و  نکیا تییه کییه ، یهتیی ئیسپارت رۆکایه سه  و به نستا ڕاوه  یه م بیرۆکه ئه
دا  م کاتـه ی دوژمن بـن. لـهنڕوا چاوه رووی ترمۆپیل و گه  بازگه  تا له لبان ھه
م  با گژی پدا، به شه بوو، ڕه  که الماره پشتیوانی په  هریاوانیی ئران ک ھزی ده

ــــه ســــه مینــــی ھرشــــی کــــرد و له ھــــزی زه وڕووی  ره ر گــــرد و الباســــکان ب
ــه ره به ــه وه نگاربوون ــۆوه ی ئازایان ــانی ب ــک یۆن ــه . شــه ی تاقم ــاوی ک   ڕکی خون

گیرسا و  ، ھهیچ  بته ی ده که وێ و ئاکامه که کھا الدا ده  زانی به یده س نه ھیچکه
کی یۆنانی، بۆیان بوو  تی کابرایه یانه م خه بشکن، به ئرانی  مابوو که ی نه ھنده

ی  انهرکانیی بو ره ربه ئاتن گیران. بهکراو و  وتن. ئاتیکی چۆل رکه ی سه یژه په  به
و   وه وتـه که ی لـده وره ئـاکرۆپۆل، سـووتمانکی گـه  رسـت لـه تاقمک نیشتمانپه
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مش؛  و خاک و خۆه  چیله سته ده  بنه رستگاکانیان ده و په  و النه  ک و خانه خه
ــه ــانی ده ب ــه رنه ســتیان به م یۆن ــه . گه وه دای ــه ره ڕکه شــه  میی  ســاالمیس  کانیان ل

ـــه ـــان   وه کۆبوون ـــهو لب ـــه ھ ـــه پۆزه و قه تا ئ ـــه  ی ـــارزن. ل ـــه بپ ـــه  وێ ب رچاوی  ب
، ھزی  ختک پای دابۆوه ر ته سه یوانی و له ده  وه گردکه  له  که  شایارشاوه خه
کی  یه یان تکشکاندن و ئاوا س وره کانی پادشای گه مییه ریاوانیی یۆنانی، گه ده

بوو  هشتکی وا ن  م شکسته م دیسانیش ئه ی پ.ز)، به٤٨٠کانی تداچوون ( ھزه
ژــر   کانی لــه موو ناوچــه و ھــه  ک خــۆی مــابۆوه روه نی ھــه بــۆ ئــران. قۆشــه

ری  سه رده ری و ده وه زار کوره ھه  به  ی که دوژمنه  نده وه دا بوون و ئه تی سه ده
م خوو و سرشتی  بوو؛ به وتۆ نه ستابوو، گرێ و کۆسپکی ئه وڕووی ڕاوه ره به

ریایی  چاوی خۆی شکانی ھزی ده  به  شایارشا، که تاوی خه رمه توند و تیژ و گه
رچاوی  چوو، بـه دا. پادشـای ھـه ده  وه ڕانه چ و بیاری گه ده ن، زوو ھهیب ده

رمانی  فـه  ڕوه دا بگرێ و لـه  رگی خۆی ر جه سه  و ناتوان ددان به ب تاریک ده
واوی ھاونیشتمانانی  ته  کا که وا ده  م کاره دا. ئه ریاساالری فنیقی ده کوژرانی ده
 کانیش بن و میسرییه کانی ھه یه ریایی ده  ھزه  ریاساالر بتۆرن و له کابرای ده

ریاسـاالری  ده ١ی»ردۆنیووس مـه«شایارشا  . خه وه ڕنه شونیان و بگه  ونه بکه
  ئاسیا.  وه ڕته گه دهن و خۆی  وێ داده پیاوکی یۆنانی بوو، له  ی ئران، که تازه

  وتـه که ڵ ئـاتن گـه کانی دا و له ردۆنیووس بیاری گۆڕینی شوازی مالنه مه
و  نکا بووی زیانــــه ره یمانی و قــــه وگۆ و پشــــنیاری پکھنــــانی ھاوپـــه گوفـــت

ناچاری  به  ر بۆیه بوو، ھه شین نه کان ھیچیان ل وه خودموختاریی پکردن. ھه
  که ی پاره وه و ئاتن و ئه ر ئاتیک سه  وه و ھرشی برده  وه گیرسانده ڕی ھه شه
یمانان  نجام ھاوپـه ره . سـه وه ڕایـه ردا و گه رچووبـوو، ئـاوری تبـه سـاغی ده  به

                                                             
  ماردۆنیووس –١



 ٢٨١ت دژی خۆرنشین  / خۆرھه ٣شی  به
 

 
 

  کان له و دوژمن بزووت و ھزه ره ندی به مه  به  نک پک بنن که توانییان قۆشه
ر  سـه  ردۆنیووس بـه م مه ی پ.ز)، به٤٧٩کتر ھاتن ( ) تووشی یه(پالت  پالته

  ن بـه یـدان و کـوژرا. قۆشـه مه  وت و خودی خۆی چووه دا که وره کی گه یه ه ھه
ی  ڕوانگـه  شـاند. لـه وه ھاویشـت و نه و شیری نه ی تیر که رکرده تداچوونی سه

ڕی  م دوای شـه وکورت بـوو، بـه م وتنکی بـ کـه کهر سـه  مـه ئه  وه کانه یۆنانییه
ــهســاالمیس ــده نه  وتنه رکه م ســه ، ئ ــه توانی یه ی ــه  وه ره کالک ــۆ ئرانیی ــ و ب کان  ب
  بـه ئاسیا  یان له که نه شی قۆشه س به  ش له ھشتا دوو به  چونکه،  وه خواربته

تی داونی پادشای  گبه نه  چ که ی ڕاستی ب واوده وه . ئه شکاوی مابۆوه نه ق ده
ی  تـازه می لک گـه پـهدا، » پالته«ڕی  ی شه و ڕۆژه ر له ھه  گرتب، چونکه ئرانی
ی نیزیـک »میکـال«  ا لـهد ده ئرانـیکانی  رگرتووه نگه له  مییه الماری گه په یۆنانی

دا  ر شانی سه  شکستی به ی ئرانن سووتن و قۆشه موویان ده و ھه »سامۆس«
  زێ.  به دێ و ده
،  وه تیی یۆنانه کییه پاڵ یه  چوونه نکا ئییۆنییه  شک له ، به وتنه رکه م سه ئهپاش 

وتنکی  رکه ند سه المار و چه وتی په ی گۆڕیبوو بۆ ڕه وه نگابوونه ره وتی به ڕه  که
، تیی) دلۆس کییه یمانی (یان یه ی ھاوپه له رجه سه  بته ده ست ھنابوو. ئاتن ده وه
ڕ،  کانی شه وچۆڵ و پداویستییه ک بوو بۆ دابینی چه کانی ده ندامه ئه  رکام له ھه  که

ـــه نجام یۆنـــانی ره ن. ســـه دراوـــک بـــده  بـــه ـــدۆن«کانی  ســـتنه به  ل ئووریم« ،
ــ  نــو شــووره  کان لــه ســت دــنن و ئرانییــه ده وه  وتنکی تــازه رکه ســه تی  هو ق

ی پ.ز). ٤٧٠ڕنن ( پـه رده بچـووک، ده یوالی ئاسـیا ، لـهسازکراوی داریـووش
زی و شکستی خه ببه وێ و ئورووپا که ر ئیمپراتۆری گران ده سه له شایارشا ھ  
  کشـه پاشه ].بو داردانـل بۆسـفۆر[ی  روولـه و دیـوی گه کجاری ئاسیا بۆ ئـه یه

  کا. پده



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ٢٨٢

و گرانی   وره نی گه ر قۆشه سه  بچووک به دا، زابوونی یۆنانی م که نیگای یه  له
 ی زیـــاتر وه وردبوونـــه  م بـــه ، بـــه رســـوڕمانه دا جـــی سه ئیمپراتـــۆریی ئـــران

بوونی  وه ره سکه خ و توانستی ده بایه  . ھیچ گومانک له وه بنه کانی ڕوون ده ھۆکاره
بیر  رده و ھه  شاوه وه کانیان لنه رکرده ی سه م زۆربه ، به نییه دا کدارانی یۆنانی چه

ی یربازی و سیاســ ی ســه ـه ر ھه ســه  وه ڕتــه گه کان ده بـوون. شکســتی ئرانییـه
و  بوو. ئه بار نه دا له ھیچ بارک  به نی ئران وشونی ڕکخستنی قۆشه خۆیان. ڕێ

ی  گوره ، بـه وه نی ئرانـه کانی قۆشه نو ڕیزه  وتبوونه ی که سه زار که دان ھه سه
زی  گـه مای ڕه پی بنـه کوو بـه ، به وه کرابوونه کتر کۆنه یه  له ی ئرانیوچۆ ک چه

بوو.  ئــــارادا نــــه  یار کرابــــوون. ھــــیچ خـــواردن و خۆراکــــک لــــه تــــهخۆیـــان 
کـان دابـین  داگیرکراوه  ناوچـه  وو بژیوی خۆیـان لـهــب کانی میری ده شکرچییه له

کی  الیه  گونجا. له ده دا و نه ده ستی نه ده  وره نکی ئاوا گه ش بۆ قۆشه مه کردبا و ئه
 کانی کانی ئران، ئییۆنیایی و یۆنانییه یه ریایی ده  رچاوی ھزه شکی به به  وه دیکه

  نگه تۆدا ڕه ڕکی ئه شه  له  کرابا که  وه بوو تبینیی ئه بوون و ده جی ئاسیا نیشته
زانیی  نـه ک و ل الیه  لهموو  ھه  مانه نی برایانی ئورووپاییی خۆیان بگرن. ئه الیه
وخۆی ڕاوژکــارانی میــری و  ســت بــا و دنیــابوونی خه  ره تیی ھــه رکردایه ســه
  رسوڕمانن. ، جگای سه وه کی دیکه الیه  وونی خودی پادشاش لهب فی فی

  شـنه ر چه گشتی پادشای ژروژوور کرد و ھـه ، به زینانه تی و به ھامه م نه ئه
کانی خـۆی  ختـه پایته  لـه  دا ڕامـای و تـازه روونـی نـاخ و ده  ی لـه ستکی تۆه ھه
کانی  واوه ناتـه  کـاره  ی بـه درـژه و شـووش مشـید جه ختی ته  وت. لـه که رنه ده وه

نان و خۆی به باوکی دا و کۆتاییی پوه الری تـازه سازکردنی کۆشـک و تـه  ھ  
نگی  ڕه  و شونانه دا له ڕی خۆی وپه ی پادشا له ماری ملھوڕانه خافند. فیز و ده

  بوو.ویش دی پیان خۆش  و ئه  وه دایه ده
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. بـۆ کـوڕی داریـووش  وه وێ ھـورم و ئـابوو بگتـه یھـه ده  مژووی تـازه
دا،  ته م بابه ن له ی ئمه رچاوه نیا سه ته  ، کهرانی یۆنانی ین ژده کرێ قبووی بکه ده
و   دووهـــوانــری ئاتنیـان ش هـــاولکــکڕوخسـاری ،  پارزانه کی خۆنه یه شوه  به

ــان ل ــه پی ــده ناوه ھ ــه . زۆر و ــه شایارشــا کانی خه تشــکانه  چ ک ــه  ل ی  ڕوانگ
ی ڕوون  گه رچی به گه دراب، ئه نه خی پ ی داھاتووان بایه ھنده  وه رخانییه ھاوچه

ی  کـه وته  برکـی قورسـیان لـه ، زه ڕانه م شـه ن ئـه خه ریده ده  ن که وه سته ده  به
و  مشـید جه ختی کـانی ته واوی کاره سان تـه  ی ده بۆ ماوه  ؛ چونکه شاندووه وه

و  . ئـه وه ستی کشایه ده  رزه به پایه  الرسازه م کۆشک و ته ڕاگیران و ئه شووش
ن  ، ده وه مشید دۆزراونه جه ختی ته  دا له یانه م دوایی له  شایارشا که ی خه قانه ده
و   ۆ کردووهوازی ب کوو بانگه ، به سمی بووه ری دینی ڕه ر پارزه نیا ھه ک ته نه
 ماد  رستگاکانی له و په  وه ته رستنی دوانی داوه رچی په رپه و به شی پداوه ره په

موو ھز و  ھه  و بابلی گرتن و به شایارشا میسر گومان خه . ب وران کردوون
زانی  یده م نه نا؛ بهھ  مژینانه له  وه ته م نه تینی بۆ ئه  وه تی سامناکی خۆییه سه ده
و   سـته ژرده  وه تـه ڵ نه گـه له  وته وکه س ی گۆڕینی شوازی ھه نگه ئستا جه  که
جاخ و  وه زنه ی مه وه ته کشانی نه خۆھهدروشمی   ست له ب ده کان و ده زیوه به
ه بــه بــی وه رگ ــدا. ئران ــه ، الب ــازه  ک ــه  ت ــافی   ل ــهڕیبو الوی پهت ــه  وه ون   و ببوون
کاروبــاری   وانیان پتـر لـه بـوو ئـه تی کـۆن، ده لک شارسـتانییه وای گـه رمانه فـه
کرد.  ئاوایان نهرکن کارکی  ته م له شدار کردبا، به دا به بردنی ئیمپراتۆری ڕوه به

  دا که انهمخ هر حهکانی  غزی پیاوانی بارگا و خواجه جه نو  لهشایارشا  ژیانی خه
نو   پھات و لهساتبار کۆتایی  کی کاره یه شوه  کرد، به ڕۆژ پتریان کارتده ژبهڕۆ

  ی پ.ز).٤٦٥دا کوژرا ( ندی خۆی کۆشکی شکۆمه

  ی پ.ز)٤٢٤ – ٤٦٥( م که شری یه رده ئه
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کی بــک کــوڕشــتی خه کاتســت و بــاوکی گرتــه شایارشــا ب ،  وه جگــای ب
کی  خرایـه  یـه وه ڕانه گه م ھه ڕی. ئـه ڕاپـه بوو، لی لخ رمی به میرھه  کی که برایه
دا  شـون  ی بـه ی پادشـای تـازه ای براکانی دیکـهکرکوت کرا و کوژرانی ت سه

چاوی   که تنتی ئا مه ر ھه به  وته یان که جاره م م ئه ڕی، به ھات. میسریش ڕاپه
گـوزرا.  دا بـۆی ڕاده رووالن گـه  ت بـه حمـه زه  و زۆر بـه نمی میسر گه  بیبوویه

م  ، بـه وڕووی تشـکان بـۆوه ره ر میسر بـه سهکان بۆ  الماری ئرانییه م په که یه
ت  نانه ته ئرانیریان خستن و  یان و سه یاریده  یشتنه رچاوی پشتیوان گه ھزی به

دا سووتاندن.  ی ڕووباری نیل ئاوڕژگه  کانی ئاتنیشیان له رگرتووه نگه له  مییه گه
  ن لـهخانـد. ئـات دژی ئـاتن ھه دا، زـی ئرانـی، ئیسـپارتی م ڕۆژگاره ر له ھه

گۆڕینی   کی به م خرایه بهوت،  ورچووبی وکهبرکی گ دا، زه تی سه ی ده پۆپه
ی  وڵ و تکۆشانی شلگیرانه ھه  . به وه بووی کرده ره تی، قه وست و سیاسه ھه
  خۆی له  ته و حکوومه ی ئه یاریده  و به  نیزیک بۆوه ئیسپارت  ئاتن له ،»سیمۆن«

وتنی  رکه کـــوو ســـه وتکی وه ســـکه نـــد ده و چهکرد  کان ھـــه ییـــهنڕی ئرا شـــه
ـــه ده ی وه»ســـاالمیس« ـــا. ل ـــه  ســـت ھن ـــاتنی دوای ئ م  ئاکـــامی ئاشـــتی و پکھ

کانی  یۆنانییـه  شـاره  سـت لـه تا ده ناچـار کـرا ھـه  وره ، پادشـای گـه چوونه تکھه
ربازانی ئرانـی  سـهبگرێ. ئیتـر  بـوون، ھـه  کـه تییه کییه نـدامی یه ئه  ، کـه ئییۆنییه

خــۆی   مــه تــر بــۆن. ئه ئیرمــاق) واوه  (قــزڵ ڕووبــاری ھــالیس  توانی لــه یانــده نه
ـــانه ـــه هی پاشـــ نیش ـــه  کی تـــازه یه کش ـــوو، بـــهیبری ئ زه و ل   م بـــه مپراتـــۆری ب

ـــوانی دیســـان ھـــهخشـــانی  په نخشـــا ته ـــ، ت ن  زـــات ـــوان ئیســـپارت و ئ رای ن
  ستی خۆی. ده  وه وساری کاران بگرته ھهو   وه گیرسنته ھه

می  ی پنجــه ده کانی ســه ڕاســته نوه  لــه ریکلستی پــ ســه ر ده ســه  ھاتنــه
نـدرێ.  داده کانی مژووی ئـاتن پشنگدارترین چاخه  کک له یه  دا، به زایین پش
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تی دیلۆس بوو.  کییه ن بشتی یه ری خاوه و ڕبه  ر هزرن دامه،  بچووکه  م وته ئه
ستی  به مه  تی به کییه مانی یهاند ئه  ی که شه و به و ئه ی کاروباری بازرگانی شه گه

و ڕبـازی   ر ڕچـه سـه  وتبوویـه و کهنـد  مه وه ده  ، کردبوویـه یاندایه پارزران ده
  . بــه ســاالرانه ل وتنی بیــروڕای گه رکه تی و ســه یــه وگۆڕی سیاســی و کۆمه ئــاڵ
ی ھاویشتن  وره گهنگاوکی  ند ھه کرکاران، چه خوقاندنی کار بۆ چینیستی  به مه
رسـتگا،  ، په ی درـژ، قۆرخانـه : سـازکردنی دیـوار و شـووره بریتی بوون له  که
تیی  میان. ناکۆکی و دژایه کردنی گه تاڵ رگا و جی بار و به نگه شکن، له پۆل شه

ــه ــوان ئ ــه ن ــران  م وت ــۆریی ئ ــه شــکرایهڕوون و ئا، و ئیمپرات ــه قه  . ل  هوی  م
  وه تــه ر شــانی نه ســه  خســته رجی کــاران قورســایی ده وبــه رج دا، خه ئیمپراتــۆری

دان بوون،  ل و ئاوه سه ته و پشتر تر  ک بابل که ی وه و شارانه کان و ئه زیوه به
ند  ، چهکوو میسر وتکی وه  وتبوون و له دا که ر ورانی سه  دا به مه رده م سه له

  شاوی سووتان و خاپوور ببوون. ر به  وتبوونه شارک که
رچی  گـه بـازی بـاوکی و ئهشـون ڕ  وته وڕاست که بابل ڕاسته  له شر رده ئه

خۆیـان  سـمی دینیـی وڕه تا ڕێ ھـه ن، ڕگـا درابـووردووک مـه – عل بـهکاھینانی 
  کان زۆر بــه ســت ئرانییــه ده  بــه  کــه رمه چوونی ھه ڕوه م بــه رن، بــه بــه ڕوه به

ش  دا دابه سانی ئرانی ر که سه  مینی بابلی به کرا. پادشا زه و ده یه توندوتۆی په
ـــه ـــه ره واوی دادوه کـــرد. ت ـــوون، ھـــه نیا پارســـی کـــان ت موو  ک چـــۆن ھـــه روه ب

ی موغانیش  بوو. کۆمه  وه وانه ست ئه ده  ر به تیش ھه رایه به ڕوه ای بهزگ وده دام
ژر باری قورسی   کی خۆوتیی بابل له یدا کرد. خه خکیان په و بایه  وێ پله له

  ی کـه و کاتـه ڕین. ئـه ڕان بۆ ڕاپه گه لک ده ھه  دا وردوخاش ببوون و له پیتاکان
چاوی  ر سـیله بـه  وتـه کی که و گیـرا و خرایـه  وه ڕایه گه ھه رمی سووریا میرھه

کانی  ی ناوچه وه له  کان جگه پتر ئاۆزکا. ئرانییه  که خشینی پادشا، بارودۆخه به
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  وه سته ده  تیشیان به شکی بای خۆرھه رچوو، به چنگی ده  خۆرنشینیان لهبای 
چاوی بـز   وه ژره  ت له سه داڕووخانی دهکانی  ھنییه نه  مین نیشانه که ما. یه نه

. ئیمپراتۆری پاش  وه دایه نگی ده ورووژاند و ڕه ترسیی ده ستی مه کردبوون و ھه
دوژمنکی   به  تازه کان پش چاوی یۆنانییه  یمانان، له وتنی ھاوپه رکه ک سه کۆمه

ی  کـه ئاونـه »ئووریپیـدس«کـوو  ی وهرک ندرا. نووسه ده ھز دانه سام و به به
  .»ی ئورووپا کۆیله  بۆته ئاسیا«:  تی، ده مانی خۆیه ی زه وه بۆچوون و لکدانه

  جارک گۆڕابوو. خ بهۆدا بارود نجا ساڵ ی په ماوه  له
  ، ئیزنـی دا بـهو داریـووش چـاوکردنی ڕبـازی کـوورووش ڕه  به شر رده ئه

ی کـۆنی  ی دوورخـراوه ماـه بنه ١٥٠٠و  س دده یتولموقـه به  که بواته »زرا عه«
نوان   وته ی که دابان و ناکۆکییه م لک م ئه ؛ به وه تهر ڵ خۆی به گه کان له جووله

چووبوون، کـارکی  رنه ده ستین له فه  رگیز له ھه  یان که وان و ھاودینانی دیکه ئه
  ی»میا حـه نه«ت  هـــانــن هـ. ت وه نتـه نگاو ھه پـارز ھـه  ادشا بـهـتا پـ وای کرد ھه

 شر رده ن. ئهکانیان ب کشه  تا کۆتایی به ڕپکراوی خۆشی نارد ھه و باوه یگ مه
  ی کـه رجـه و مه م بـه کان، بـه ی جووله کۆمه  یوانییه ده  وه چاوی نیازپاکانه  به

رانی  زرنه دامه  کک له کوو یه زرا وه تی میری بن. عه سه فاداری ده رانیان وه ڕبه
تی  ی خـۆی داڕشـت. سیاسـه کی بۆ کۆمـه ند یاسایه تی، چه کایه ی جووله وره گه

تی  تی حکوومـه سـه حانـد ده  دان لـه ربانه سـه  بریتی بوو لـه  زرا که ی عه ژیرانه
.  وه نته ب و ژیانی تھه دا خۆی  به  خساند که ڕه  که لی جووله لی بۆ گه ، ھهئران

ن  س نـۆژه دده قـه وولمیت هکـانی ب رستگا و دیواره دا، په زایین ی پش٤٤٥سای   له
  . ھوودییه س و یه دده ولموقهیت حوکمداری به  کرایه  وره و مالمی گه  وه کرانه
دا  ئاخری ژیـانی  کانی و له نگی ھزه پشه  بوو به رگیز خۆی نه ھه شر رده ئه

بۆ پارزرانی ھورم و   که کاروباری یۆنان  دایه ده وتۆی نه رنجکی ئه ت سه نانه ته
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ی  تــه و کۆشــک و قه ت بــوو. ئـه خی تایبـه نی بایــه ئـابووی ئیمپراتــۆری، خـاوه
سـت  رھه کی نابه یه شـوه  و به  ورده شتبوون، وردهیدا داریووش  ت که سه ده
  برد. شتیان ده قه

ـــه ڕای ئه ره ســـه ـــه ، نیزیکایهشـــر رده تیی ئه می پادشـــایه رده ش، ســـه م کی  تیی
  بوو به  تییه م نیزیکایه . ئه وه و یۆنانه نوان ئران  وته که نگی ده رھه ی فه قینه ڕاسته

دا.  مـانی وی کانی زه رییـه ھونه  سـکاره ده  وگۆڕ له دی ھاتنی ھندک ئاڵ ھۆی به
ڕان و فـری  گـه دا ده و بابل و ئران میسر  به نی یۆنانیو زانایامژوونووسان 

م  له یانناساندن. ھرۆدۆت بوون و ده تی ده کانی ڕۆژھه دیرۆک و دین و زانسته
ر بتـوو ئاشـنا  گـه چ ئه نووسـی و وـده ی»ڕانی جیھـان گـه«دا کتبی  ڕۆژگاره

بوونی  ی ھـه گریمانـه توانیبای زانای بابلی، نـه ی»ووسریتدمۆک«ڵ  گه بووبا له نه
  دی بن. به » ردیله گه«

ــای خۆرھــه ـــب  وهــــت و خۆرنشــین، پ دوو دنی   وه زانیــاری پکــه  وون کــهـ
  ووه ی له و سامانه ریک بوو ئه ، خهحاند ئاسیادا  قیو له چه و ئورووپای  وه بگۆڕنه

و   ئاژاوهڕ و  ومانی شه ڕای قه ره دا، سه زاران ساڵ ی ھه ماوه  له  که کشا رده ده
اڕی، لی ــھ اوازی دهــجی ــب هــردک الی ب هــھ  هــک  دهــکوشن یــشیۆخ نهی  وه نینه ته

  وت کرابوو. که پاشه

  ی پ.ز)٤٠٥ – ٤٢٤( م دووھه داریووشی

ــر هـس ــه رده ری ســه اسهـت ــه می حکووم ــه  م پادشــایه تی ئ ــان و  ب ختی پیالنگ
خت  ی تـه وتـه م ڕه هـی ئــی ڕــانــک هـی ز و ترووسـکهی کـرا  په ی و چه نده گه
دا  گژ ئیسپارتی  برد و به  خشته  له دا، ئاتنی»پلۆپۆنز«کانی  ڕه شه  کرد و له ده

وتنی  رکه شـنک ســه چه  هـک بـ یــه ندازه تا ئه هـــبــۆ ئیمپراتـۆری ھ  م کـاره کـرد. ئـه
رمی  ڕینی میرھه . ڕاپه وه درایه لکده ]مدیک[ کانی مادی ڕه ی شه سیاسی و تۆه
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نی  الیـه ئیسپارت  خساند که لکی وای ڕه کرد، ھه پشتیوانیی لده ئاتن  که سارد
مووان  ھه  دا له دارانی ئرانی تمه نو سیاسه  له  که بگرێ. تیسافرن  وره پادشای گه

  یـه و ئاژاوه تا ئـاوری ئـه وستتر بوو، پادشـا ڕایسـپارد ھـه ھه تر و به شاوه لوه
.نن بـه ڕۆمرکی  ، خاشـهگیراوی یۆنـانی کرێ کـدارانی بـه ی چه یاریـده  تیسافر

ی ـــاوکــی ب هـــک ڕه هــ، ش ڕاوه گـه رمی ھه م کـوڕی میرھـه ی کشا، بـه که ئاژاوه
ڵ  گـه ڵ ئیسپارت مۆر کرد، له گه کی له یه یماننامه ی په وه دا. پادشا پاش ئه  درژه

ـــه نـــد شـــارکی یۆنانی نوێ چه رله ڕ و ســـه شـــه  وتـــه ئـــاتن که و   وه نشـــینی گرت
رچی  و ھه  وه نه بکه کانی ئرانی ربازگه ئامز بۆ سه  دانیشتووانی ناچار کردن که

ســــتنی  به  ن، بــــه خایــــه م کی که یــــه ن. پــــاش ماوه بیــــده  وتوویــــه پیتــــاکی دواکه
تی پادشـای  ر حکوومـه بـه ریان وه سـه کانی ئاسـیا کی نوێ، یۆنانییه یه یماننامه په
م  م ئه ما، به خی پشووی نه جی جارانی ترازا و بایه  ھنا. ئیسپارت له  وره گه

  . وه بوو کرایه ره ز قه  به  تییه سووکایه
ی  نیســه دا ھــات. که شــون  بــه کانی دانی میســرییه رھه ، ســهڕینی مــاد ڕاپــه
ستی  ن و دژی ھه بکه  یانورا چورته نه کانی ئران کانیان کاول کرد و ھزه جووله

ــه کی خــۆوتی بکه ھــارووژاوی خــه ــه خــۆ. گه  ون ــه ره ڕکه شــه  میی ــران ل کانی ئ  
ــۆنز ــه چه پلۆپ ــد شکســتکیان ب ــات و ئه ر شــانی ســه  ن ــه دا ھ ــۆ  گ رچی پادشــا ب

  یانتوانی ببنه م نه و دراوی بۆ ناردن، به  می تازه یان گه که ی شکسته وه نانه تھه
نوێ  رله ر چۆنک ب، سه . ھهکانی ئاتن وتنه رکه سهر ڕگای  سه ند و کۆسپ له که

مارۆ بدا و  گه ]و داردانل بۆسفۆر[ی  رووله ی ئران، گه یاریده  توانی به ئیسپارت
مدیسان ز  دا و ھه  ستی ناچاری ده گیرابوو، به  نمی ل ھاتنی گه ڕی  ئاتن که
  وتووب. رکه سهتوانی 
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تی  ی پادشـایه ماه توانیبووی بنه  رای میری که پیالنگانی نو کۆشک و سه
  کـه له ڕوو. مه خسـته ی ده وه ره تی ده نکی ڕوونی سیاسـه رێ، دیمه ک به ریه به له

پادشــا و میراتگــری   کــوڕی بکاتــه ی بتــوان کوورووشــی وه پاریســاتیس بــۆ ئــه
،  کانی لیدییـه رمـه رنجی ھه البن، توانی پشتیوانی و سه تی وه ادشایهسمیی پ ڕه
بچووک ڕابکش.  یئاسیا  کانی سپا له رکرده و تکای سه  ، کاپادۆکییه ریجییه فه

ی باوکی، چاو سوور  وه گرتنه بۆ ج ییتوان ده  وتۆوه ھزکی ئه  ی الو به شازاده
  شن. و شیر بوه  وه بکاته

نی  ای قۆشــهــــڕدا و ی شــه نگــه جه  هـرگیز لــ یش، ھــهم دووھــه داریووشــی
دا،  نی مه ئاخری ته  نیا جارک له و ته  وه کرده کانی نه خته پایته  بزووت و پشتی له نه

  چوو که شی پنه نگ و ھنده پشه  بوو به کان ڵ کادووسییه گه چوون له کھهبۆ ت
میـرات   ی بـه وره گـه  می کـوڕه شـری دووھـه رده تی بـۆ ئه سـه مرد و تاجی ده

  جھشت. به

  ی پ.ز)٣٥٩ – ٤٠٥م ( شری دووھه رده ئه

تــاجی  رســتگای پاســارگاد په  ویســت لــه یھه ده شــر رده ئه  ی کــه و ڕۆژه ئــه
م  برای، به ری کوورووشی نجه الماری خه ر په به  وته بن، که ر سه  تی له پادشایه

نـوان و   وتـه ست. پاریساتیسی دایکی که له رگ خه مه  ھنا و له برینکی وای نه
رمی خۆی  ھه  وه ڕته بگه  ت ئیزنیشی دا که نانه و ته  وه ی ل بکاته یھشت تۆه نه
ژـر   روا لـه هنی ھـ ر دۆخی جـارانی و قۆشـه سه  وه بچووک و بچته یئاسیا  له

  ڕی و ھزی به شر ڕاپه رده دژی ئه کوورووش  چوو که ی پنه دا ب. ھنده ڕکفی
وتنکی  رکه نیزیک بابل سـه  دا و له  نگ خت ده ھنانی تاج و ته چنگ ستی وه به مه
مـــاری تـــافی الوی و  ر فیـــز و ده بـــه م له ســـت ھنـــا، بـــه ده ی وه وه ره کـــهکال یه

شن،  ی بوه براکه  برک له ویست زه یھه ده  دا که و کاته ترسانی، ڕاست له چاونه
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ـــه ســـن و پداھه په  وتوونـــه کان که رچاوه واوی ســـه کـــوژرا. تـــه ـــدانی ئازای   تیی
ر فه رده ئه  کهسنووری کوورووش  بن.  ت بکـه وپه ت له ی که رمه دا ته  رمانی ش
داڕووخـانی   ر بـه توانیبـای بـه  نگـه پادشـا، ڕه  ر بتوو کوورووش بووبا به گه ئه
  ی بگرێ. ماه تی بنه سه ده

ڵ  گه له  که ی یۆنانی سه زار که ھه سپای ده  ی دا به وه ڕانه ئیزنی گه شر رده ئه
م  کانی کوشـتن، بـه رکرده وفرت سـه فـ  نی برای کوژراوی بـوون و بـه قۆشه

  . وه و نیشتمانیان بۆنه ره به دا نستان رمه خاکی ئه  بهتا  ھ ھه یتوانی نه نه
و نـرخ و  ، ئـهو داریـووش مـانی کـوورووش ک زه وه  ، تازهربازی ئرانی سه

کی  ره وری سـه کوو زـ ده مابوو، بـه نـهدا  تی ئیمپراتـۆری سیاسـه  ی لـه خه بایه
یـانزانی چـۆن  ده  وره پادشای گه سامی  زا و به توانانی شاره سیاسه  گا، که ده
ر  یـان ھـه و ئیسـپارتی ئـاتنی  دا بـه یـان دهزلشاو   وان به ن. ئه رجی بکه خه

نی  الیـه  دوژمنـک الواز بکـا یـا بـه  هکـ ـه فـ و ته  یبای بهتوان  که  تاقمکی دیکه
 شـردا، میسـر رده تی ئه سـپکی حکوومـه ده ی نگـه جه  . له وه دا بشکنته پادشای

  هـــوو کــب هــی ن وه هــتی ئ سه یاند. پادشا ھز و ده ستیی ڕاگه ربه ڕی و سه ڕاپه
ست  ده  ر بتوو میسر له گه شیزانی ئه ند ده رچه ، ھه هو وێ و بیگرته خۆ که لی وه

 بن. ئاتن کانی بای خۆرنشین لی داده رمه ھه  ی پناچ که ی دیکه بچ، ھنده
ــه ــه  ک ــوڕکی وای له  ب ــین و گ ــه تشــکاوی ت ــه ب ــازه ردا ن ــه  مابوو، ت ترســی  مه  ب
  وره شای گه  ی که ربازه زار سه ھه و ده پاپشتی ئه  به م ئیسپارت ندرا، به ده دانه
، دژی ی هو ڕانـه گه ر ڕـی سه دا، ڕگر ب له ی ئیمپراتۆری رگه جه  نیبوو لهایتو نه

  تی بـرده مـه ی ئیسـپارتی، ھه وره ی گـه رکرده خۆ. ئاگسیالسی سه وته که ئران
با  ناکۆک و ناته  وه کانی ئرانی پکه رمه ی میرھه روه به بچووک و له یر ئاسیا سه

الی پادشای   دا دیسانیش ئاتن به م کاته . له وه نه رچی بده رپه یانتوانی به بوون، نه
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  وه دا، بانـگ کرایـه کانی وتنه رکه ی سـه رمـه گه  و ئاگسیالس له  وه دا شکایه ئران
  من له«ی کرد و گوتی:  التاوکی تاڵ قسه  ڕۆژکی به  یه رکرده م سه سپارت. ئهئی

وانداری  ربازی که ی سه کوو ونه شکام، به تنه وانداری پارسی زار که ھه حاند ده
  وسـته ھه م ئـه ١»یان پکـردم. کشـه ، پاشه وره ی پادشـای گـه ر پشتی سـکه سه

دا  شـون  ک دواتر شکانی قورسی بۆ ئیسـپارت بـه یه اوهـ، م هسیاسیی  نه بووده
  ما. دا نه تی سه ژر ده  ی له ھات و ئییۆنییه

  کتر بـوون، بـه ری یـه سـه سته دوژمنـی قه  که شاری یۆنان وره کاتک دوو گه
  بـا، شاھانشـا لـه کتر و بسـتیان ل گیـانی یـه  وتنـه که تانی زـی ئـران، ه خه
ــه جه ــه رگ ــه  وه ی ئران ــه  ک ــی دوور نه ھ ــه که ده رگیز ل ی  ی شــاھانهی، ئاشــت وه وت

ــد ڕاگه ــه٢یان ــه . ل ــهکانی  موو شــاره دا نووســرابوو ھــه وازه و بانگ ــه   ئییۆنیی ــر   ل ژ
دا  ریـا و ویشـکانی ده  با بـ لـه ی ناتـه گـه س له رکـه بـن و ھه ودا ده تی ئه سه ده
ڕوودا   ی پادشـــایان بـــه م بیـــاره ئـــه  کـــه گیـــانی. بـــاوزانی یۆنـــانی  ونـــه که ده

  بـه شایارشـا و خه داریووش  ی که و ئامانجانه ، کرنۆشیان برد. ئه وه خوندرایه
  م بـه شـری دووھـه رده تی ئه یبوون، سیاسـه گـه نه اکی خۆیان پینی سامن قۆشه

  ن.دیی ب لشاوی ز، توانی وه خشانی به په خشان ته
تی  سه . ده وره ڕعتی پادشای گه  وه تر بوونه  جارکی  کانی ئییۆنییه یۆنانییه

رچاوی  رج و پیتـاککی بـه ، خـه وه یانـه که تییه کییه ری یه ناوی پارزه  به  که ئاتن
بیـانووی   بـه ئیسـپارت  ی کـه قورسـه  و پیتاکـه ، کۆتـایی پھـات. ئـه وه کرده کۆده

خۆی  ییتا برایانی ئاسیا ھه  یه یگوت پوه ستاند و ده ی ده ئییۆنییه  له  وه پاراستنه
ــه ــا، بن ــار بک ــی ڕزگ ــا. ئران ــه رله ســه ی ب ــه نوێ ئ ــان  و پیتاکان ی پشــووی خۆی

                                                             
  .٤–١، ٥٨ی  ب: ونه –١
ــــه –٢ ــــه رچاوه ی ســــه زۆرب ــــان وه» ئاشــــتی شــــاھانه«  کان ب ــــاوه ی ــــه رگ ــــه ، ب  دا ڕاســــتی  م ل
  .و. یه»پادشا ییئاشت«
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گرتن.  رده ی ئاتن و ئیسپارت لیان وه وه متر بوو له م زۆر که ، به وه ستنه به پوه
ـــه شـــاره ـــه نوێ که رله ســـه  کـــه  کانی ئییۆنیی ـــ  وه وتبوون ـــهن ـــانیی  و بازن ی بازرگ

ــــۆری، گه ــــه  وه ڕانــــه ئیمپرات ــــاالکی س  .ی ڕابردوویــــان شــــه و گه ر دۆخــــی چ
ی  رانه وستی زیانیده هوستا و ھ نه  وه م ھنده ر به کانی پادشا ھه ندییه هو رژه به
شت ھه یده نه  وه پسانه بشه ھن و ئیسپارت داکووژێ. ئه را و کوان ئاتو  ی ن

و   وه شـایه وه ک ھه یـه هق مه ر ده سه ، له وه نوانی ھور کردبوونه  ی که پکھاتنه
  که نیمه ی دوو خه هو ردووک الی تدا بردن. پاش ئه و ھه  وه ستی پکرده ڕ ده شه
ــه ی یــه خــه یه  ســتیان لــه ده رپشــتیوانی  ی به»تبــس«،  وه ردا و پکھاتنــه کتر ب
اندن. کشیکرد و تک ی ئستای ھه ھاوئامانجه  نیمه و دوو خه ، خۆی لهشر رده ئه

ــه ــانی  ھــالد (وات ــه یۆن ــۆن)، ب ــه  ک شــ و  وه ده ی لکھه رمانی پادشــا شــیرازه ف
ــوت ده کوت ــه  کــرێ، چونکــه ک ســتی نی ھــز و ب کانی، خــاوه شــاره  ھیچکــام ل

  بوون. تی و پکھاتن نهو ئاش  وه کانگیربوونه یه
و  ۆسـفۆرب[ی  روولـه گه  لـه شر رده تی ئه سه چوو ده وده  دا که مانک زه  له

ر  ســه  کانی خـۆی بــه رمانــه یتـوانی فه ده و بارگـای شــووش  ڕیوه تپــه ]داردانـل
دا، کوانی  کانی خۆرنشینی ئیمپراتۆری رمه ھه  پن، له بسه یۆنانییانی ئورووپادا

دا،  نشی خامه می دوایین پادشاکانی ھه رده سه  کان دڕا. له رمه دانی میرھه رھه سه
ی ـــانــم زه  هـــدران و لـــن ا دادهــادشــی پ»گوێ و وچاِ«  هــب  ی که وانه رکی ئه ئه

.  کجاری کاڵ ببۆوه یه  ران بوون، بهادری کاروباری حوکمد چاوه  وه داریووشه
شا   تازه  ھز بوون که به  نده وه ڕا و ھندکیان ئه میرات گه  کان به رمه ی میرھه پله
یـان لیـان   وه دا بچتـه کانیـان کاره  ردا بکا و بـه سه  درییان به توانی چاوه یده نه
  نی پیران که نجومه ڵ پیاوانی ڕاسپردراوی ئه گه له کۆماری ڕۆمیش ست ب. ده وه
کانی سپا بوو، تووشی  رکرده نگاوی سه دری و پشکنینی کار و ھه رکیان چاوه ئه
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وای تکی  سه کانی پشوو ده سندکراوه رمان و په . فه وتۆ ببۆوه گیر و گرفتکی ئه
کرا و  ده نهردا  سه  درییان به چاوه  تازه  گرتبوو، که رچاو به کان وه رکرده بۆ سه

م  نـا و بـه نی پیـران داده نجومـه ری ئه نهنو  خۆیان به  وای لھات کهنجام  ره سه
  لماند. یان سه که نه نجومه تیی ئه سه ده ب  یه شوه

بینــی و  ش ھاتنی ڕه دی ھــۆی بــه  بــوو بــه بــارودۆخی نوخــۆی ئیمپراتــۆری ده
ڕینی بـۆ  ھاڕین و تینی ڕاپـه ری خۆجیی ده ماوه رداشی پیتاک جه دی. بهناھوم

ژیا و  ست ده ربه سه  وه شره رده تی ئه سپکی حکوومه مانی ده زه  له دنان. میسر
ــه ــرش و پ ــه پســاوه نه  الماره ھ ــازه کان ھ ــه  موو تکشــکان و ت ــه ئ ــر   م وت داگی

  . وه کرایه نه
، سوقوبر  شک له ، بهبا. پاش میسر لکداده  ورده تی ورده خاکی شاھانشایه

رمانی  یانـد. میرھـه سـتییان ڕاگه ربه دا، سه ک یـه دوای به ک ، یهو سـووریا  فنیقییـه
ــــی، وتیـبینـــ دهتیان  چـــاوی خۆیـــان داڕمـــانی حکوومـــه  بـــه  ربزو کـــه ســـه ان ـ
ڕی  گیرسـاندنی شـه ھه  وتنـه کرکـارانی برسـی کهیانکاوالنـد.  ڕووتاند و ده داده

ی پتـر  کـه م بارودۆخه کـرا، بـهرکوت  سـه  وه نگه بروزه ڕی زه وپه تی و به چینایه
یان سـتی ربه کتر سه دوای یـه و کاریا دوابه  کوت کرا: بیسینه کوت شواند. ئاسیا

، شونیان  ، میسیا، لیکیا، پیسیدیا، پامفیلیا و کیلکییه ست ھنا. پاشان لیدییه ده وه
کانی  رمــه و ھه  واوی ناوچــه کورتی تــه یان بــی. بــه یــه م ڕچه گرتن و ئــه ھــه

او ڕابـردوو ـــچ هــھـارووژابوون و بـارودۆخی ئیمپراتـۆری ل خۆرنشینی فـورات
یی  کپارچـه یه  کـانی، بـۆ نموونـه رپاکی کاروباره پتر شوا و سـه  ی دیکه نده وه هئ

ربزوی  رمانی سـه ترسـی. میرھـه مه  وتبووه وت و ژیانی خودی پادشاش کـه
تی پادشـای  نیا تایبـه تـه  مانـه و زه تا ئـه ھه  دا، که ی زیان لده یمان، سکه ھاوپه

کانی بـای خۆرنشـین،  رمـه ی ھه را و ئـاژاوه بـوو. دابانـی میسـر و ھـه  وره گه
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  وتنه رکه ســه  و گشــته ئـه  کــه شـر رده زانــد. ئه دابه  تا نیــوه داھـاتی پادشــایان ھـه
ختی  تـداچوونی تـاج و تـه  سـتی بـه ست ھنـابوو، ھه ده وه یۆنان  ی له سیاسییه

و  ی قایم و پته نده مپراتۆری چواربهیئ  کهچوو  ک پشتر وده یه ر ماوه گه کرد. ئه ده
نگاوی و  بوونی ھاوھــه وتکی کــاتی بــوو. نــه هکــ نیا ھه تــه  وتــه م ڕه ، ئــه بــووه

و  ڵ ئیسپارت گه له  نا. میسر که هد  و لکدابان پاڵ پوه ره کگرتوویی، وتی به یه
و   وه نایــه نگاوی ھه پادشــا ھــه یمان، دژی ھاوپــه  رمانی یــاغی ببــوو بــه میرھــه

ر  و سووریا بزووتن و ھه ره بهون،  تیی تاخۆسی فیرعه رکردایه سه  ی بهنکا ھزه
.  ڕیبۆوه فـورات پـه ڕووباری  ربزو له رمی سه دا داماتسی میرھه یه نگه م جه له

ی  رکرده سه  شر بوو به رده خودی ئه  گرژ و تاڵ بوو که  نده وه ئه  که بارودۆخه
بتوان   بوو که نه  شاوه لوه  نده وه ی کوڕی ئه»ئۆخۆس«  نی، چونکه زنی قۆشه مه
چوو  دهسـت. وـ ڕاوهڕیوان  رڕکفی ڕاپـه گیراوانی یۆنانیی به کرێ نگاری به ره به
ــه مــه ته ــه ره نی ئیمپراتــۆری ب ــی دابــ؛ ب  وه و بان ـــگل ــی ئ هـ ـــم وت ـــ ر  به هـران ل
و  ، لهاخۆستپۆلی دژی  ی شه وه نینه کانی بارودۆخی میسر و ته کچوون و ھاۆزت

. پاشـان  وه ڕایه  کرد و گه ره کانی به یمانه ون ھاوپه ڕزگار بوو. فیرعه  یرانه قه
جگـای   خشی و لـه پادشا به  م بهدا،   ستی رمی یاغی ده ی میرھه»ئارۆئاندر«

لمن. ھاوکات  سه دهندی  تی ناوه تیی حکوومه سه ده ش ب مه بزاوت و ئه خۆی نه
  یدا بوون که کدار په تاقمی چه و   سته ک ده کان، کۆمه رمه تی میرھه یانه ڵ خه گه له

ر  به له  کانی دیکه گرتن. شاره رده یان لوه ورانه چه م ڕووتاند و ده کانیان داده شاره
ـــوان ده کشـــه ه ی نـــوون.  ژاران دابـــه نـــد و ھـــه مه و ـــه«ش ب ی »ن رزه ئاریووب
ی کشـرا.  مخهرکرد و چواتی پ یانه خهی خۆی  که ربزو، کوڕه رمی سه میرھه
و  ربزودا، کـوژرا. ئـه رمانی سـه کانگیربوونی میرھـه می یـه رده سـه  س لهدامات

ک چۆن خرا ھاتبوو،  کرد، وه بوونی ئیمپراتۆری ده  ی له شه ڕه ھه  ی که ترسییه مه
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ری  هشـردا، دیسـان سـ رده کـاتی مردنـی ئه  م لـه بـهڕی؛  ر ئاواش تیـژ تپـه ھه
کی  پادشـایه  م بـه شری دووھـه رده سان ئهنوومژوو  ک له یه سته . ده وه دایه ھه

کی  کابرایـه  ش پیان وایه زانن و ھندکی دیکه ر ده روه دوا و جوامر و دادپه
  شـر لـه رده ئه .ژر باندۆری دایکی  وتۆته و زۆر که  بیر و خونژ بووه رده ھه
ـــه ـــه ت ـــه نجا ســـاه واوی پ ـــه تی ی حکووم ـــه دا ت ـــای   نیا ب شـــون پاراســـتنی تک
تی وی  سه غزی ده جه  له  ئامانجه م نگاوی نا و ئه دا ھه کانی ئیمپراتۆری نه وشه که
  ربوو.  ده به

  ی پ.ز)٣٣٨ – ٣٥٩( م شری سھه رده ئه

کی  وایـه رمانه کـاری فه ر سه  ھنانه  یویست به نووس ده ستی چاره ی ده ده
ــه ب ــدهو   زه ب ــه خــونژ و دڕن ــ ، ب ــاوکی لب ــهم پی ــه اوی بواپت و   وی کارام
  هــوون بخاتــازبــــرب ی دهــت هــرف ده و  ل هــن ھــواری سیاسی، دواییــمشووری ب به
خـونی تکـای برایـان و   بـه شـر رده تی ئه سـه مامی ده . نهستی ئران ر ده به

ــۆ یه ــوا ب ــوو. داخ ــاراو ب ــه کپارچــه خوشــکانی پ ــه بوونی ئیمپراتۆریی و   وره کی گ
ــه  رانئک  ربوی وه به ــه  ک ــه ک ده بایه شــنه  ب ــه که رزی و ده ل لژی  و هر ســه  وت
قوتار   وایهبو خت نه کراو و شانس و به نه ڕوان وتی چاوه که ھه  نیا به مان و ته نه
  شر زۆر به رده بوو؟ ئه شتکی زیادی نه  کوشت و کوشتاره  م گشته بوو، ئه ده نه

  که رکوت کردن. ئاتن کانی سه ربزوه سه  رمه و میرھه کان لباوی کادووسییه
ی  شــه ڕه ر ھه بــه  هوتــ بــوو، که  ربزوانه ســه  رمــه و میرھه پشــتیوانی ھنــدک لــه

کــانی خــۆی  ڕ، ھزه شــه  گالنی لــه تــوه یترســ  ویش لــه پادشــا و ئــه تونــدوتیژی
کانی  نگاوه م ھـه کـه م یه ، بـه وه بگرتـه میسـر  کرد کـه . شا خـۆی ھـه وه کشایه

  ی به یه و ناوچه ڕی و پادشا ئه یمانی میسر، ڕاپه شکستیان ھنا. سیدۆنی ھاوپه
بـۆ   المارکی تازه په سووتاند و خاپووری کرد.  وه سی دانیشتوویه زاران که ھه
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ــه ر میســر ده ســه ــرد و ب ــزه  ســتی پک پشــتی ھــه  پا ــانی گیراوه کرێ ب ، کانی یۆن
کان گیــران و  ارهــــو ش  شــه به حه  تــه ون ھه . فیرعــه بــۆوهکالیی  یــهوتن  رکه ســه

وایانی دینی  رستگاکان تان کران و پشه وپک دران. په و دیواریان تک  شووره
ر  ســه  قامگیری بــای بـه . سـه وه هیــر، ئــازادیی خۆیـان کیۆدانــی دراوکـی ز  بـه
ــه ــه  واوی گۆشــه ت ــۆریناری  و ک ــه دا کشــا و ده ئیمپرات ــوت ئســتا ل ــه  تک موو  ھ
  . ر ھاتووه به پتر ھزی وه مانکی دوای داریووش زه

  درژ بوو کهکی  یه پناخۆش بوو. ماوه ی ئرانی وه رھاتنه به ھز وه م  ئه یۆنان
) کان کانیان (یۆنانییه ، بانگاوازی ھلنییه»ئیزۆکراتس«کوو  رانی وه روه نیشتمانپه

نگ و دروشمکی  ڕ. ده شه  ونه بکه و دژی ئران  وه کۆببنه بن و لک  کرد که ده
ر  ھـه کان ھلنییـه«یـانگوت:  رگوێ و ده بـه  ھاته دا ده و پیاوانه وتاری ئه  نوێ له

شی  ریک و ھاوبه شه  ی که وانه واوی ئه کوو ته نین، به کای یۆنانییان و  نیا باب ته
کرد،  یان بۆ ده شه بانگهوان  ئه  ی که ڕه و شه ئه »وانن، ھلنین. تی ئه شارستانییه
چوونی  و تکھـه  مالنـه  بوارد و بوو به تی و ئیمپراتۆریی ھه وایه ته سنووری نه

ی ڕاســتی بــ یۆنــان  وه ئــه کان. مای شارســتانییه کــان و بنــه نــوان کولتووره
ھزکی وای   پابوو که دا سه ر شانی سه  ن به ی درژخایه ڕ و کشه ی شه نده وه ئه
دی بن بـۆ  به  قینه یمانیی ڕاسته بتوان ھاوپشتی و ھاوپه  مابوو که ردا نه به  له

ان ڕ گه ڕاست ڕووی وه  م ئامانجه م دیسانیش ئه یی؛ به وه ته ڕکی پیرۆزی نه شه
ھزی  کی بــه یـه وه ته نه  کـه  قدوونییــه کی مه بینــ و پـداگریی خـه ده  وه خۆیـه  بـه

سای   لهخساند.  ی ڕه که له بوو، ھه نی کولتوورکی یۆنانی م خاوه ناھلنی، به
کانی بـاکووری  ناوچـه  دا کـه وی ده ھـه قـدوونی مه ، فیلیپـی وه زایینه ی پش٣٦٠

تی خۆی.  سه وی ده مه ه ر قه سه  ) بخاته (تسالیه و تسالی   تراکییهیۆنان، یانی 
موو  ناسرا و ھه دا ده ر کاران سه  پیاوکی سوار به  به دا کان نو یۆنانییه  له فیلیپ
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  رتره وه خته به  ، که اسیایهئکانی دژی  ڕه نگی شه نیا پشه ته  ک پیان وابوو که الیه
  . فیلیـپ کـه١کان یۆنانییـه  ندترن لـه مه وه وێ ده ی»کان ره ربه به«و  ورووپائ  له

  ، وای به وه گرتۆته میسری رش رده ئه  وه کاتک دیتی ئهارز بوو، پ هکی ب مرۆیه
  مووه و ھـه لـه  ی پک ب، چونکـه گه فریون و له ی ھهـدوژمن  هـــباشتر زانی ک

 ئــاتن  رکوت کرابــوو. لــه ســه یشســوقوبردانی  رھه دا، ســه را و ئاژاوانــه ھــه
ــدی دژی سیاســه زۆر به »دمۆســتنس« ــه تون ــه تی الی ــه مه  نگری ل  کان قدوونیی

  بریتـی بـوو لـه  رچاو گـرت کـه بـه نـدیی نیشـتمانی خـۆی وه وه رژه ستا و به ڕاوه
  ریکـه خه  وه ئـه یان کـرد رکۆنه سه  . کاتک که وره ڵ پادشای گه گه یمانی له ھاوپه

دا  زمانی  ی به قینه کا، تایی ڕاسته ده کانی دانیشتووی ئاسیا یۆنانییه  ت به یانه خه
؟ داخـوا  کانی ئاسیادایه بیری یۆنانییه  س له رێ داخوا ھیچکه ئه«ھات و پرسی: 

ــاتنیراردا تا ئســتا تکــای ســه ھــه ــه انــهی خرخواز مووچــه نی ئ ردا  ســه  یان ب
سـت. کاتـک  یمانکی به و پـه شـووش  بـاوزکی نـارده فیلیپ »پاندوون؟ سه نه

نکی  کشـا، شـا قۆشـهکانی ئـاتن  ر سـنووره سه  تی بایان به ھوری و ھمنایه
ڵ  گه یمانی له ھاوپه  وایه ڕن؛ که رپه ده ی پرینووس وه ره تا فیلیپ بۆ ده دا ھه  گاڵ

ر  گه مای گرت ئه بوو. فیلیپ ته  وه شونه  ترسی به مه  قدوونییه نیا بۆ مه یۆنان، ته
  دا بـه وته م ڕه و له  وه کالیی بکاته کان یه ڵ یۆنانییه گه ملیش ب، خۆی له زۆره  به

فروتونای  کانی شـکاندن و تـه یمانه ن و ھاوپهی، ئاتکوڕ ری نده سکه ی ئه یاریده
ــه ــه کــردن و بن ــا ( ربه سه  ی ب ــان ھن ــه ی پ.ز). ھــه٣٣٨ســتیی یۆن دا  و ســاه ر ل

  ی لــه برکــی کوشــنده زهی  کــارهم  بـه  کــه رمانــداو کــرا و پیاوکوژه شـر ده رده ئه
  ما. نه  وه ره به  نکی وای به مه شاند و ته ئیمپراتۆری وه

                                                             
  وان به چاو ئه دا له باری شارستانی  به  کی که یه وه ته ر ھۆز و نه ، ھهدا کولتووری یۆنانی  له –١

 .م.»ر ربه به«گوترا  ندران، پیان ده تر داده سته خوارده
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**  
، نشـــی خامه می ھه رده کانی ســـه ئرانییـــه  کـــه ر بتـــوو پمـــان وابـــ گـــه ئه

دا و تینیان بۆ دنان  کان زیوه به  وه ته ر نه سه  پن بوون به وتووانی خۆسه رکه سه
کی  یه وه هـــدانــن، لک کـه نه  نگ بن و وسـته شونیان و بده  ونه بکه  تا کورانه ھه
ــــه ھه   ــــه رانه روه نادادپه و ــــه . ھه ی ــــه  ت ڕاســــته ب تی  وســــت و سیاســــه ھه  ک

رمانی تدا بوو،  رفه کانی به وه ته بوونی نه ستی و پمل یلی باده یان مه رانه داگیرکه
کجار  ر دوو بـای یـه سـه  دا، جیھـان بـه وان مـانی ئـه زه  له  ب بزانین که م ده به

نی  یان خاوه رکامه . ھهو یۆنان تیی ئران پادشایه  ش کرابوو، واته دابه داجیاواز
ی ژیــــان و  نگ و شــــوه پارســــه تی و ئــــابووریی به یــــه کی کۆمه یــــه پکھاته

ی  کانی دیکه رمه ھه  له  یه م شوه ویست ئه یانھه تی خۆیان بوون و ده شارستانییه
توانییـان  کان ییهنشـ خامه م جـار ھه کـه چاو بکـرێ. بـۆ یه بگرێ و ڕه  ره دنیادا په

ــه یه ــه کیی ــران  تی ل ــه ئ ــنن.  دا ب ــهدی ب ــه خامه پادشــاھانی ھه  وه ئ ــوون ک   نشــی ب
 و نـدیان دابـین کـرد، یـانی توانییـان ئـه تی ژیارمه کانگیربوونی دنیای ڕۆژھه یه
پشـتر   تکی سیاسـی کـه سـه ژـر بـای ده  نـه بخه  نگانـه ڕه فره  توخمه  مووه ھه

زی،  گـه ی ڕه بوونی پکھاتـه شـن چه ڕای فره ره ئـران سـهلی  بوو. گـه ی نه پشینه
ــون و لــه مه  تــوانی بتــه ک زمــان و  رای کۆمــه و ھــه  کشــه  یــدان و خــۆی بن
م  که ری یه زرنه نیا دامه ر ته ھه ربازب. ئرانی وتوویی ده رکه سه  ت به شارستانییه

دی  تکی جیھانیش به کوو توانییان شارستانییه بوون، به ئیمپراتۆریی جیھانی نه
  ربو بوو. تی به سه ی ده و مه ه قه  بنن که

، تی دابنـدرێ سـووکایه  نـاب بـۆی بـه  م ئیمپراتۆرییـه ی لکـدراوی ئـه پکھاته
 کی ئاوایان بی. ئرانی یه وگه هڕ کوو ڕۆمیش کانی وه وره گه  ته شارستانییه  چونکه

  ر ئاواش له وتوو بوون، ھه رکه دا سه کان رمه خاک و ھه بردنی ڕوه به  ک له روه ھه



 ٢٩٩ت دژی خۆرنشین  / خۆرھه ٣شی  به
 

 
 

  لمنن که یسه دهکان  تازه  وه . لکۆینه وه وشانه دا دره ت و ئابووری بواری سیاسه
نــو   وتبوونــه ت که ســه ســتاندنی ده ئه  ره ر په بــه ی له ســتانه ده دووره  و وتــه ئــه
وان، زۆر قووڵ  ئه ی نیازپاکانهنگاوی  ر ھه به ، لهنشی خامه ی ھه و مه ه غزی قه جه

ی س  تی بۆ ماوه کانی ڕۆژھه و ناوچه زم خاره  وگۆڕ بوون، بۆ ونه تووشی ئاڵ
ش ڕووداوکــی  مــه ر کشــان و ئه سـه  بــای بــه و نیــو، ئاشــتی و ئـارامی  ده سـه
دا.  مانه رده و سه تیی ئه کانی بای ڕۆژھه مژووی ناوچه  له  یه ن و ناوازه گمه ده
یان  شه ڕاستی گه دا به وکاڵ شتدانی و ک باری ئاوه  به  م ناوچانه دا ئه یه و ماوه له

ڕاکشانی ئاوی کارزان، بۆ   ی ئاوداشتن به دا، شوه و ڕۆژگاری ر له کردبوو. ھه
نشـی  خامه ری ھه بـاو. ھونـه  ، بوو بـهکانی باشووری میسردا دانییه ئاوه  له  ونه

کان و  سته ده دووره کجار یه  ناوچه  یشته بوارد و گه کانی ئیمپراتۆریی ھه سنووره
ش و  ریـای ڕه کانی ده ناراوه کـه ،قـوبروس، میسـر  لـه  دانـه ھه ڕ م په ی ئـه نیشانه

شکی  نشی توانییان که خامه رچاو دێ. ھه به وه دا کان یه کایی نو سه  ت له تایبه به
 ووب دا ڕۆژگاری داریووش  له  کوو دیاره دی بنن و وه بهی زانست  شه بار بۆ گه له
  ت بـه باره ، سـه»بووریماننوو نـه«نـاوی   ی بـابلی بـه وره ناسکی گه ستره ئه  که

 »کۆپرنیکـووس«و  »تلیمووس بـه«  و تـوانی لـه  وه لکۆینـه  وته گیران که مانگ
ی »ینووکیـد«نـاوی   بـه  ناسـکی دیکـه ستره ھا ئه روه اوتوێ بکـا. ھـهتچاکتری 

ـــه»ســـیپار« ـــه  ی، ل ـــه رمانه می فه رده و داکـــووژانی ســـه ره ڕۆژگـــاری ب تیی  وای
ی پاییزی  وه ڕانه وگه و شه ھاری ی به وه ڕانه ی ڕۆژگه نگه دا توانی جه نشی خامه ھه

ــه ــه  وه بدۆزت ــدازه وردی ئه و ب ــاوه ن ــه ده تاوی وه ی ســای ھــه ی م ــ، ب   ســت بن
  کرێ. دی ده تدا به  ه ی ھه چرکه  ک و شازده وت خوله نیا حه ته  شنک که چه

ــان لــه نشــی خامه ھه ــد و تــۆخ پاراســت و بــه نیشتمانپه  خۆی پی  رســتیی تون
ک  وه ی زمانی ئـارامی و و ڕگایان بۆ بره  وه ندیی ئیمپراتۆری جوونه وه رژه به
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ھا  روه دا. ھه دوا نه شیان وه که یه»وب لف ئه«ت خۆش کرد و  سه زمانی باوی ده
وبی  لف وش ئه یان پدا و له ره ا ھیند برد و پهت ی بای خۆرنشینیان ھه م زمانه ئه

ی  شه و گه ی ھیندی»خارۆشتی«وبی کۆنی  لف ر ئه سه  ئارامی توانی کار بکاته
پـاش   واری له ک ئاسه نشی کۆمه خامه ر و نژیاروانیی ھه ھیند ھونه  پ بکا. له

کانی  کۆشـــکه  کـــه  وتووه رکـــه ده، »پانتـــا«کانی  وکۆژه نـــده پی که . بـــه جماوه بـــه
 مشید جه ختی کانی ته کۆشکه  یان له ، ونه»مووریا«دانی  می پادشایانی خانه رده سه
 یادگــاری نژیــاروانی ئرانــی  ی ھینــدی توانیویانــهریت داب و نــه.  وه تــه گیراوه ھه

ر  . ھه١کانن ه»تیتان«کوو شوازی  دا وه ک ی خه مه ڕه یای ھه خه  له  بپارزن که
نگ  دا ڕه»نداره گه«و  »مووریا«ری  ھونه  تی له نشی توانیویه خامه ھه ی وته م ڕه ئه

   ٢. وه بداته
  کان و بۆخۆیان بـه دینه  یانوانییه ده  وه رینه چاوکی به  به کان ییهنش خامه ھه

  وه کرده رستان ده په تاقانه  الیان له  وه کرده و به  وه دا شکابوونه رستی په الی تاقانه
ت  نانه ڵ و ته ر دین و کۆمه گه نواند. ئه دا خۆیان ده وه ڕیزی پشه  له  که جووله  که

  ست و بمن و دواتر ببتـه ر پی خۆی ڕاوه سه توانی له  که تی جووله حکوومه
تی  وست و سیاسه رزدارباری ھه کی زۆر قه یه تا ڕاده ، ھهتی سیحایه نگی مه پشه

ی  وه ره ده  لـه نشـی خامه . دینـی ھه نشـییه خامه ورانـی ھه ده رم و نیانی ئرانی نه

                                                             
ان ـــــوان دژی خودای هــــن. ئــــوی کان کـــوڕانی ئاســمان و زه دا تیتانــه کانی یونــانی فســانه ئه  لــه –١

 م ژووپیتـر ن، بـه الماری ئاسمان بده کتر، په ر یه سه ینی چیاکان لهنچ ھه  ڕین و ویستیان به ڕاپه
ل بــۆ  ســه ک مه کان وه دا تیتانــه بی ده بــواری ئــه  دان و ســووتاندنی. لــه لــی  برووســکه وره ھه  بــه
  لواو.م. رگیز نه ی ھه کرده نه س کارکی که  نه ده خۆیان ده  که  وه سانک دنه که
، ندسـکانی دۆـی  وه ته و زمانی ھۆز و نه وتنی زمانی پارسی وککه  که  وایه  ران الیان توژه« –٢

ــه زارکی تکه زیوان، شــوه و بــهوتووان  رکه بــۆ ئاخــاوتنی ســه  دی  ک زمــانی ئــۆردووی بــه ی وه
ــا ــه .»ھن ــه خشــیو محه خوابه  یه م ڕســته ئ ــه دی مــوعین مم ــه قه ده  ل ــوو، ده ک ــاد کردب متــوانی  ی زی

  ڕاوز.و. ست بۆ پهام ڕامگو ریھاوم، به ده
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م  شـری دووھـه رده ئه  کـه  ران الیـان وایـه . تـوژه ئرانیش شونی خۆی داناوه
  ) له(ناھیدی ئاناھیتا ره یکه رستنی په . په ی پداوه ره و په  ھناوه ئایینی ئاناھیتای

، لخ و به سارد، میشق ، بابل، ده تانه گمه ، ھهمشید جه ختی ، تهرستگاکانی شووش په
غزی  جـهکانی نـو  وه ته کگرتووییی تکای نه تی و یه کییه ھۆی یه  ب بووبته ده
 یالنی ئاسیا نو گه  کی درژ له یه تا ماوه پی ھه شون  ئیمپراتۆری کهوی  مه ه قه

کانی  نه وشه که  نشی توانی له خامه دینی ھه  وه کی دیکه الیه  . له وه دا مایه بچووک
و  ئه  ، واته کلیکییه  هو پاشان بگات  ڕێ بۆ کاپادۆکییه بای باکووری خۆرنشین تپه

  ) ھنابوو.ر ئایینی میترایی (مھر به ریان وه ریایی سه دزانی ده  ی که شونه
ندرا.  کی داده ره دینی سه  دا به نچییانی ڕۆمی قۆشه نو  لهمیترایی زۆر دواتر 

دیار   مانی پوه شنک ژیانی دوای نه چه  ش که»سامی«ڕی کۆنی  ھا باوه روه ھه
کان  رمان بردیان و دینی جووله تا سنووری ھه یان پدا و ھه شه گه بوو، ئرانی

ــه شــتی رده شــونی تکــرد و دینــی زه ــه پــاش ئ ــه  م پاودران ــو   لی ھاویشــته پ ن
  .تی سیحایه ی خوداناسینی مه فه لسه فه

دا،  ڕی دینــی نگی مــاکی و مینـاکی و بــاوه رھــه بـاری فه  بــه کان ییهنشـ خامه ھه
ت و ڕۆژاوایـان  یای نـوان ڕۆژھـه بیـر و خـه  بوون که  سانه و که مینی ئه که یه

ڵ  گـــــه یان له وو جیھانــــهم د کــــردن و ئـــــه  یان ئاوتـــــه وه و پکــــه  وه گۆڕینــــه
  خت کـرد کـه یان ته و ڕگایه ئه  یه م شوه بهدی ھنان و  کانیان به ته شارستانییه

  ڕێ. داھاتوودا پیدا تپه  له ئرانیدنیای بوو  ده
***  



 
 



 
 

  
 

 
  ٤شی  به

  ت خۆرنشین دژی خۆرھه

  نشی خامه ی ئیمپراتۆریی ھه وه بانه

   وره گه ری نده سکه ئه

  
ـــهم ســـھهشـــری  رده کـــوژرانی ئه ـــای تره ڕی شـــه ، ڕووپ  نجی سیاســـیی دنی

 زرانـد. فیلیپـی ی دامه کایـه  قدوونییه ناوی مه  ژروژوور کرد و ھزکی نوێ به
ست  ی ده ه کهبوو  بۆته  که ڵ پادشای الوی ئران گه کانی له ره ربه بۆ به قدوونی مه

دی  کگرتوو به یه ناوی یۆنانی  کی به تییه کییه بشتی بارگا، یه ن کانی خاوه خواجه
زیان ـــی ڕیـــانــریاوانـانی یۆن پاپشـتی ده  هب قدوونی ھزی مه نی به ھنا و قۆشه

بری  زه  شافیلپ به  چوو که پنهی  ی ڕاستی ب ھنده وه یار کران. ئه ست و ته به
تـدابوو، کـوژرا و  ی بارگـای شووشـی ستی دنـه ده  ربزوان، که ری سه نجه خه
  وتــه ترســانی تــافی الوی، که چاونه  و بــه  وه کــوڕی جــی گرتــه ری نده ســکه ئه
  کانی باوکی. ی کاره رده یکه په

ژارکوژ کرا و  تی ئیمپراتۆریی ئران سه ختی ده هر ت سه له شر رده کوڕی ئه
  م پیاوه ی. ئه وه جگره  (کۆدۆمان) بوو به م سھه ناوی داریووشی  خزمکی به

ک   رکی وه بـه دا، ڕقه ی خـۆی کـه مـژووی وته  م جـار لـه کـه ر بۆ یه گه ئه  ئازایه
توانیبای نیشـتمانی ڕزگـار بکـا.   نگه بووبا، ڕه کگرتووی نه ی یه کپارچه یه یۆنانی
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ڕزانکی  کترگیر بـ و شـه ناچاری توانیبـووی یـه بـه یۆنـان  کـه  گومانی تدا نییه
نگی بوو.  پشه ،قدوونی کانی مه ی ھزه رکرده سه ]ری نده سکه ئه[کوو  تی وه بلیمه

  نگه ری الو بوو. ڕه نده سکه گرتنی ئه م که  م به ی داریووشی سھه وره ی گه ه ھه
خی بـۆ  رچاوی تاریک کردب و بایه تی به ماری ھز و بستی پادشایه فیز و ده

  ناب. نیمی دانه نی خه قۆشه
ــوان ال شــه ــه یهڕی ن ــه ن ــۆی ب ــه  وه گرتــه ربو ده کان، ســ ق ــریتین لــه  ک   ب

ی  ریکـه تی فه نـد شـارک و حکوومـه چه  پکھاتوو لـه ، یۆنانیئیمپراتۆریی ئران
و گومانی   یه وه سته ده  خۆی بهکانی  رچاوه واوی سه . ئران ھشتاش تهقدوونی مه

نگــی  چـاوی دنیــادا ڕه ر بــه  زۆر جــاران سســتی و الوازبـوونی لــه  کـه  ا نییــهتـد
ر  سـه ر له مپـه کۆسـپ و له  ببنـهیانتوانی  کانی نـه رمانـده فه  ؛ بۆ نموونـه وه ته داوه

ری  کـانی بـه ی یۆنـانی، یـان ھزه سـه زار که ھـه ی گزنفـۆن و ده وه ڕانه ڕگای گه
ــه»ئاگســیالس« ــۆ ن ــان ب ــا  یری ئاســیا به رله م ســه زۆروکــه  گیرا کــه ی بچــووک ت

ر  سه  به کانی میسر ڕه شه  له  ی که شییانه ڕه و چاره ی گرت. ئه»ھالیس«ڕووباری 
الی دوژمنانی،   یان له که نه قۆشه ، سامیقوبروس  کانی له دا ھاتن و شکسته شانی

زی ـــزا و ھ وتـاوی تـده ئیمپراتـۆری تین  وت کـه کـه ده شکاند. جاری وابوو ھه
کـانی پادشـا  رێ. بیاره بـه و شکری چۆن بن زانی له یده م نه ھات، به ر ده به وه

وتنی  رکه بوون. سه نگ ده کانی تووشی ئاسته رمانه چوونی فه ڕوه خاو بوون و به
  وه ڕتـه گه شـی زۆری ده به دا کانی یۆنـان چوونه تکھه  ڕابردووی ئیمپراتۆری له

تیی  ، ئازایـه وه کۆنـه  ر لـه . ھـهکان تیی نـوان خـودی یۆنانییـه کایـه ره ر دووبه سه
ــه ــه کرێ ب ــانی و ئ ــهور کانیان، ده رکرده زموونی ســه گیراوانی یۆن ــی ل   کــی گرینگ

 جاخکی پارســی وه زنــه مه،  رکردانه م سـه رکام لــه گــا. ھـه دا ده کان وتنه رکه سـه
ھـۆی   بـوو بـه ش ده مـه یان ناپسپۆڕ بـوون و ئه زۆربه  رۆکیان، که سه  بوو به ده
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زیـی ھه ناکۆکی و بمـه پ زۆر   لـه کان تیی پارسـه رۆکایه کان. سـه نگاوه ت و ھـه
  ت بریتـی بـوو لـه کرا و ڕبازی حکوومـه وی ده شونی ئیمپراتۆری شانی بۆ نه

ک بتوان  ئران ڕۆژایه  چوو که م وده . زۆر که»ت و نیازپاکی سه نواندنی ده«
مانـان بـۆ پاراسـتنی  ور و زه ی ده ئـران زۆربـه  وه دیکهکی  الیه  بگرێ. له یۆنان

ی ــــاواتــدی ھــاتنی ئ بــه  ســنوور بــوو کــه کی ب نی پداویســتییه خــاوه خــۆی،
  نواند.  ده ساکاری نه  و گرتنی ھنده ر نده سکه ئه

 تی ئـران سـه ده  ت بـه باره سـه دا یۆنـان  دوو بۆچـوون لـه  کوو ئاشکرایه وه
بـۆ  کانی ئاسـیا بوونی یۆنانییـه پی بوا و بۆچـوونی ھنـدکان، پمـل بوو: به ھه

زن و  زکی مــه گــه وان ڕه ئــه  نــدرا، چونکــه تی داده ســووکایه  بــه  وره پادشـای گــه
ک  تییه کییه ھنی یه دی ناتوانن به کان ر خودی ھلنییه گه ئه  وایه  هماقووتر بوون. ک

نـدی  کـۆت و به  ب ھز و بستی پویست بۆ ئازادکرانی براکانیان له ده  بن که
ی  م ئامانجـه کراو، ئه یۆنانی  ی به قدوونییه ر مه گه ئه  یه خکی ھه دیلی ب، چ بایه

  له »سینۆپ«و  ره به  تا ھی کلیکییه بچووک ھه ب ئاسیای ده  دی بین؟ چونکه وه
پۆلی  ڕزگار بکرێ، شه  یه و ناوچه ر بتوو ئه گه وی ئیمپراتۆری داببێ. ئه مه ه قه

ـــه را و ئـــاژاوه ی ھـــه وه ی نانـــه توخمـــه  کـــه نگیراوا کرێ گوڕمی بـــه بـــه و  ره ن، ب
کانی  نده ڵ بای خۆرنشینی ناوه گه وان له ئه  وه کی دیکه الیه  ڕوا؛ له ده  وه ھوربوونه

ی ئـابووریی  شه ک بازاڕی نوێ بۆ گه و کۆمه  وه سترنه به ده  وه بازرگانی پکه
  ١دی دێ. به یۆنان
ش سـامناک  کان ھنـده تی ئرانییـه سـه ، نیـری ده ی دیکـه که شه بوای به  به

ری و  وه ختــه ر به سـه  بچـووک، بــه کانی ئاســیای یۆنانییـه  شــاره  بوو؛ چونکـه نـه
کانی  ست ھزه ده  بوون به قۆناخی کورتی ئازاد  متر له وتبوون و که دا که دانی ئاوه

                                                             
 .و. وتووه م که ه قه  دا له»بھفرووزی«ڕز  ی به که رگانه وه  له  یه م بگه ئه –١
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کی  جگایــه  ی لــه بنــه  وره ری ببــوون. پادشــای گــه وه تووشــی کــوره ، وه یۆنانــه
بوونی  پمـل  لـه  تی وی، سـاکارتره سـه حاند ده  ھنان له   ت و تاقه  سته ده دووره

ڕی  ومانی شـه قه  م بۆچوونه پی ئه و تۆسن. به  قدوونییانی تووڕه تی مه سه ده
  بــوو بــه و بۆیــان ده  وه شــکایه ده دا کان قدوونییــه الی مه  بــه دژی ئــران  تۆــه

دا  کـی ره تکی ده سـه ژـر ده  لـه تیی یۆنـان کییـه نگبوو یه و ئاوا ڕه  شانهۆسخ ده
مژ سـاڵ  بوونی ئران. ئران له سته ژرده  نتر بوو له وه هزقم  دی ھاتبا، به وه

کی یۆنان و  یخودای دانیشتووانی خه که  خۆی ناساندبوو به  وه کرده به  بوو که
گری  خۆنهرزۆک و  ئاست ھزی له  ت له سه ده ن تکی خاوه دانی حکوومه پداھه

دا  ش مه رده و سه کانی ئه وره گه  فییه لسه فه  قوتابخانه نو  لهت  نانه جاڕان، ته له گه
  . نگی دابۆوه ڕه

نی  دا بوو، خاوه ی خۆی شه ڕی گه وپه دا له وکاڵ باری کشت  به  که  قدوونییه مه
نـدی سیاسـی و  ناوه  بـه  که ت پارس تایبه و به ڵ ئران گه ش بوو له خای ھاوبه

ر  سـه  هـــران بــوو ئــک وه  قدوونییه مهری  ماوه ا. جهندر ی پشتی سپا داده ببه
جاخان و  وه زنه تی مه سه ژر ده  وتبوونه و کهش کرابوون  دا دابه و ھۆزان  تیره

بوون و پادشا  جووتیاران ئازاد ربو. چینی وماشی به نی مک گانی خاوه به ره ده
  شکری به ری و له تی دینی و دادوه سه و دهک  موو الیه رووی ھه سه  وتبووه که
  بوو.  وه ست خۆیه ده

  ل لـه و گـه  وه زرنتـه ی دامه کـه زگـای وته وده نوێ دام رله تـوانی سـه فیلیپ
تیی بن. داھنانی  وایه رمانه تی فه سه ر ده به و ھز وه  وه وری خۆی کۆبکاته ده

  قدوونییه مه  ک که نانی سپایهھپک  وپکی بریتی بوو له ڕکربوی  ڕکخستنی به
ڵ ھۆز و ختیان  گه ندیی خۆیان له یوه ی په وه ئه بوپۆی بوون و  کان تان ئازاده

ناوبانگی  ی بـه و ھـزی سـواره کی فـانژ چه قورسهربازانی  سه  پسنن، ببنه ھه
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ـــه مه ـــه وه زن ـــه جاخان دام ـــه جه  زرنن. ل ـــر وه ڕان ی شـــه نگ ـــوو پشـــوو  دا، ئیت ک
  نی پادشا بوو که قۆشه  وه کوو ئه چوون، به ده نه وخۆ توه جاخان ڕاسته وه زنه مه
ی  مانه و زه یدان. ئه مه  چوونه ی خۆی، ده بژارده دارانی ھه تیی پله رکردایه سه  به
ت  تایبــه ل و به ری گـه به رله ، سـه وه بـاوکی گرتــه جگــای فیلیپـی ر نده سـکه ئه  کـه
رھنانی  به روه بـوون، بـۆ سـه  بژارده پیاوانی ھـه ـه مان که ھـه  زنانی وت که مه
ی، ــانــک هــزن هـم  هــوتن هــرک هــی ســانــھن دی ان و وهـۆیــخ مانی قاره رمانی الوی فه
  رچووبوون.  ک ده  له

ــه هی ئ زۆربــه ــان نووســیونه ی ڕووداوه وان ــه ر نده ســکه ، بزووتنــی ئه وه کانی   ب
  ن. له که ناودر ده ]جیھاد[ڕی پیرۆز  شه  به ڵ ئران گه چوون له ستی تکھه به مه

 ر ئاسیا بۆ سه کان نوان ھرووژمی یۆنانییه  له  یه دا ھندک وکچوون ھه ڕاستی
کانی  ده سه  له کان یه ی ئورووپایی وه بوبوونهر و  نده سکه تیی ئه رکردایه سه  به

مای ئــــاواتکی  ر بنـــه ســــه له  ی کـــه ســــتانه م بـــزووتن و ھه ئــــهدا؛  ڕاســـت نوه
ی  م ھز و وزه سووڕا، به ده کان ھه پیرۆزه  ک ئازادیی شونه ی وه خوازانهنیز مه

ـــایی  ری بـــه کاولکـــه ر  ســـه  وه ڕایـــه گه ی ده رچاوه و ســـه  دا شـــکابۆوه بـــاری دنی
رکردنی خــاک و پاراســتنی ـو داگیـ وی رانســه کـانی فه ه»بــارۆن«بیروبۆچـوونی 

  ر که نده سکه ناراوی ئیتالیا. ئه کانی که ندیی بازرگانیی کۆماره وه رژه قازانج و به
ـــه ڕه ـــه  نگ ـــدانی وه ی مه ســـواره دا تاقه می خـــۆی رده ســـه  ل ـــاواتی   دی ی ـــانی ئ ھن
ناوی   ی خۆی به نگاوی جیھانگیرانه کان بووب، ھه یۆنانییهموو  ھه بوونیریکانگ یه

زن و  م مه ست پکرد؛ به دا ده کان ژر نیری ئرانییه  کان له ڕزگارکردنی یۆنانییه
ــاقوونی  ــدوونی مهم ــه ق ــه خ ــه رکه یای ســه ون و خ ــاو ده  وتن ل وت و  ســکه پن

ــه یۆنانییــه  یبــزاوتن و تاقمــک لــه دا ده شــانازی ی  ره و پــه  شــه بیــری گه  کانیش ل
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وغا و  قـه  بـازاڕه  وپۆیان بگاتـه ل ویسـت پـه یانھه دا بـوون و ده بازرگانیی خۆیـان
  . ت کانی خۆرھه نده مه وه ده

نوخۆی تیی  کایه ره کش و دووبه کشمه  باشی ئاگای له  پادشای الو زۆر به
شـون   وتـه بـوو بکه م دیسـانیش ده ؛ بهکتر ترازانیان بوو یه  و له کان یۆنانییه

ند کارکی پشنگدار  کانی باوکی. چه یاندنی ئاوات و ئامانجه ھنان و پگه دی وه
وانیش پـی ڕازی  رچی ئه گه ئه – ی یۆنان وه ره که ک تۆه انی بوون و وهڕو چاوه

ـــش هســـینگی ڕ –بوون  نـــه ـــه چی به دا، کـــه  پ ـــدیی  وه رژه موو شـــتک به ھـــه  رل ن
  و یۆنانییانه تا بانگاوازکی زۆر توندی دژی ئه ره رچاو بوو. سه به ی له قدوونییه مه

ستی ناچار کردنیان بۆ  به مه  بوون و به سیخوڕی ئران پیاو و  که  وه بوکرده
ی  رکرده سـه  وی کردبـوو بـه ئـه  ی کـه تییـه کییه و یه ت بـه باره بوون سه فادار وه
ی  ره ی بـه وه پشـته  ی لـه وه بۆ ئه ر نده سکه ی لکردن. ئه شه ڕه ڕی پیرۆز، ھه شه

  وتبوونه ی که که که خه  ی دا که»تبس«ستووری سووتاندنی شاری  دنیا ب، ده
. پاش کاوالندنی قدوونی ی مه ربازگه کداران و تدابردنی سه وبی چه ت ر قه به

یمانی  ھاوپـه  فرۆشـرا. بـه  لـهۆیک  ، بهزیندووی مابوو  سکی به که ر ، ھه که شاره
  چوونه کی الوازی ئاتنی میه گه  له رباز و په زار سه ھه وت نیا حه ڵ یۆنان، ته گه له

و  . بـۆ ئـه وه شاندنه یوه کی ھه ی پویست خرایه بوونی پاره ر نه به ی و له یاریده
ر شانی،  سه  ی پیرۆزی یۆنان بخاته وه هبیار وابوو ئای بزووتن  ی که وانه پاه

بــوو.   وکورت و چرووکانــه م کجار کــه یــه تی و پشــتیوانیی دنیــای یۆنــانی یارمــه
  ره ی ھـه کـرێ بـی زۆربـه ده  کـه  وه نی بچووکییـه خۆی و قۆشـه  ر به نده سکه ئه

  نده ناوهم  بزووت. ئه تی رکردایه ندی سه ڵ ناوه گه قدوونی بوون، له ر مه زۆریان ھه
ای   زانان و گیاناسان که ان، جوغرافیو هزانایان، ڕووداونووس  ھاتبوو لهکپو

پشـتر   که  وه ڕینه په ی داردانل و جگایه م له سواری گه  ر به نده سکه ھزی ئه
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بکرێ  یکرێ باس گیرا و ده  ی که رانهو شا کک له ڕیبوو. یه پیدا تپه شایارشا خه
مانانی  کی بۆ ڕووحی قاره ر ئاژه ند سه دا چه م شاره ر له نده سکه . ئه یه»ترۆوا«

  یاند. ڕاگه ی دژی ئاسیا ڕکی تازه قوربانی و ئاوا شه  یۆنانی کرده
  ھاتـه ده ی فیلیـپ شه ڕه ھه  ت الوازتر له نانه ته  که –ی  نگاوه م ھه ئه داریووش

ــه ــه – رچاو ب ــه  ب ــد ن ــده وه گرت و ئه ھن ــه  ن ــه رکه ســه  ل ــوو ک ــا ب   وتنی خــۆی دنی
  نکی پکھـاتوو لـه . قۆشـهشـووش  ینرنـهببگـرن و  ر نده سکه ستووری دا، ئه ده

  ھنــدک لــه  کـه گیراوانی یۆنــانی کرێ و بــه ی پارسـی تی، ســوارهکی خــۆو خـه
درا.   ی گاڵ وه انهدرچ رپه ستی به به مه  ھزتر بوو، به ر به نده سکه ی ئه که شکره له

بوو، پشنیاری پارزتر  ی پادشا و پیاوکی به بژارده ھه  ی یۆنانی که رکرده سه
ری  سه و پشته  وه بکشته نی ئران ۆشهقڕێ و  ر تپه نده سکه ڕن ئه گه لی  کرد که

ی  که لماند و قسه سه م لیان نه سووتاو و خاپووری بکا، به وییه زه  خۆی بکاته
  ـــه ری گه ڕخکۆشـــکه  کان بوونـــه رمـــه دا میرھه ڕاســـتی  پـــاش. لـــه  چـــۆوه

کھه که ر. یه نده سکه کانی ئه ژراوهداڕچوون له م ت  دا. سپای   ڕووی گرانیکووس
نجی  مابوو پادشای گـه ی نه چی ھنده بوو، که نه ڕکی وا م شه زی، به ئران به

  وتــه که نه س کــه ی ئرانــی ی ســواره پاشــماوهری تــدا بچــ.  ســه قــدوونی مه
  قدوونی به کانی مه مارۆدران و ھزه گیراوانی یۆنانی گه کرێ م به یان، به رده یکه په

م  موویان کوشــتن. بــه وزۆر ھـه م کــه کان ئامـانجی ھلنییــه  ت بــه یانــه تـاوانی خه
  . بچووک کرابۆوه یو ئاسیا ره گای بزووتن بهڕ  یه شوه

یاندرا؛  کتر گیران و ئازادبوونیان ڕاگه دوای یه نشین، دوابه کانی یۆنانی شاره
  ت به باره ر سه ویستیان ھه  بوون که ھه »ھالیکارناسووس«کوو  م شاری وه به

 تی ئرانی سه ده نیری  لماندیان که و ئاوا سه  وه فادار بمننه وه  وره پادشای گه
مارۆدا  کاتی گـه  ر ملیان. ھالیکارناسووس له سه  خستۆته کی وای نه یه قورسایی
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ی  ه بینی ڕایه بۆ ھه  وره کانی پادشای گه مییه وجووی گه ردرا و جم ئاوری تبه
ر پاش  نده سکه شکستی ھنا. ئه ییکانی ئورووپا ڵ بنکه گه له ر نده سکه ندیی ئه یوه په

ر  سـه له  که ی ناوچه ی دووباره وه دا و ڕکخستنه بچووک یئاسیا  ڕبوون به تپه
رم،  میرھـــه  ئرانـــی دایاننـــابوو، واتـــه  ت کـــه ســـه ی ده ره هو مای ســـ تـــه بنـــه
شـانی  به و شان  ندی کلیکییه به مه  یشته گهرۆکی دارایی،  ی سپا و سه رکرده سه

، تووشی  کانی کلیکییه روازه ی نیزیک ده»ئیسووس«  ریا بزووت و له لواری ده
 زراندنی شوازی دامهباری   ئرانی به  جارکی دیکه .١ھات کانی داریووش ھزه
بری  وت. شاھانشا له ر که سه و قورسیان لهیان کرد و خلیسکان  ه دا، ھه ڕان شه
ــه ــه ی تبینــی و ڕاســپارده وه ئ رچاو بگــرێ و  بــه وه قــدوونی کی مه ی ڕاکردووی

 شکری ئران ڕووی ڕۆیی. له ره ر ب، خۆی به نده سکه ڕوانی ھاتنی سپای ئه چاوه
ی  گیرا و کاتـک داریـووش وره بـۆ ڕانـه کان قدوونییـه بـری مه حانـد زه  خۆی له

). ٥٩ت (و گرت و ھه ڕ ھه شه  ستی له نگاوت، ده چاو ئه  کانی به دۆڕاوی ھزه
و  میشـق شـاری ده  اندهـــی هــۆی گـــڕۆیـی و خ  برووسکه وره ک ھه پارمنیۆن وه

دا گـرت. دایـک و ژن و  ی میـری ماه بنه ی و بنه  ر بارگه سه  ستی به گرتی و ده
ی شیاوی  شوه  ویش به ر و ئه نده سکه ستی ئه رده به  وتنه کانی داریووش که منداه

تکی زۆری گــرت و  نیمــه قــدوونیش خه . ســپای مه وه یان جوویــه گــه خۆیــان له
یمان  ســتنی پــه ســتی به به مه  بــه  کــه و تبــس و ئــاتن نردراوانــی ئیســپارت

  لـه  لمن کـه یسـه ش ده مـه دیـل گیـران. ئه  الی پادشـای ئـران، بـه  یشتبوونه گه
ــه ی خــه ڕوانگــه ــه مــه ســپکردنی ھه ، ده وه کی یۆنان ــاوی شــه  تک ب ــرۆز  ن ڕی پی

  . بووه وتۆی نه خکی ئه بایه

                                                             
 ی پ.ز.م.٣٣٣سای  –١
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بچووک  یکانی ئاسیا دی بن و یۆنانییه وه توانی ئامانجی فیلیپ ر نده سکه ئه
  ی الو که وته رکه ستی سه رده به  وته و بای خۆرنشینی ئیمپراتۆری که نئازاد کرا

ی  رده یکه په  وته که ر نه نده سکه ڕوانی بوون. ئه چاوه  رچاوی دیکه ند کارکی به چه
و بکا، بیاری  ی خۆی قایم و پته ره ی به وه ویست پشته یھه ده  و چونکه داریووش

  ی لـه کـه چه ر مه نده سکه دوا بدا. ئه تی ئیمپراتۆری وه ای خۆرھهگرتنی ب  دا که
دا  و کاته و له  وه ردایه ستیان به وانیش ده نگاوت و ئه ئه  کانی فنیقییه ی شاره وره ده
و  . داریووش لهستی ده  یشته گه ی داریووشی م نامه که ی گرت، یه»تۆسمارا«  که

کردنی  پناو ئازاد  یمان و له دۆست و ھاوپه  ببنه  وه دا نووسیبووی با پکه یه نامه
ی داریووشی  م داوایه ر ئه نده سکه قورس بدا. ئهکی  یه پاره  یه دا ئاماده ی که ماه بنه

رپشت و گوتی وا  سه  ووژی سیاسیی خستبوویه رگای وت ده  پاش که  وه برده
نووسی پادشای  پادشای خۆی بزان و ئاوا چاره  ربن و به به ری وه سه  باشه
  کانی کۆرینت.  ست سپاساالری ھزه ده  ت درایه سه ده ن خاوه

ـــــه ـــــه  ل ـــــو ت ـــــاره ن ـــــه واوی ش ـــــه کانی فنیقیی ـــــوور«نیا  دا، ت ـــــه که »س   وت
ــه وه نگاربوونه ره به ــ و الســارانه ی ــه  کی چ ــاری ئه و ح ــگ ک  ری نده ســکه وت مان
تیـدا   یشت که پگه می داریووشی ی دووھه مارۆدا نامه ی گه نگه جه  دوادا. له وه

ی و  ماـه رچاو بـدا بـۆ ئـازادکرانی بنه کجار به کی یه پاریه  یه نووسرابوو، ئاماده
وی  مه ه خاکی قه  ست له ماق) دهرئی  (قزڵ ڕووباری ھالیس  گاته تا ده ھا ھه روه ھه
نی  نجومــه کـۆڕی ئه نـو  لـه. ر نده ســکه ئه  دا بـه گرێ و کچکـی خۆشـی ده ـده ھه
  م له ڕازی بوون، به  شنیارانهم پ سک به ند که چه ردا نده سکه ی ئه»ھاوڕیان«

تی جیھانی  ڕ پکھنانی حکوومه ، ئامانجی شه وه سته ی باده رکرده ی سه ڕوانگه
 داوای داریووش  هــۆیــا بــ؛ ج وه هــاوانــح ده هــدا نــدوو پادشای وکا ت  بوو که

  پاش.  شیان چۆوه جاره  م ئه
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 تی ســه دهھــۆی تــداچوونی   بـوو بــه  م تکشــکانه شـاری ســوور گیــرا و ئــه
نـاوی   ی بنیـات نـا بـه ازهتـشـارکی  ر نده سـکه . ئه ریایی و بازرگانیی فنیقییـه ده
ریاییی یۆنانیش  و ھزی ده »سوور«ی  وه جگره  ویش بوو به و ئه  رییه نده سکه ئه

  . وه رتهگ یریاییی ئاسیا جی ھزی ده
، »ززه غه«ی شاری  نا شووره په  ی دوو مانگان له دیسان بۆ ماوه ر نده سکه ئه

و  میسر  هنیشت گه قدوونی نچییانی مه لشی زامدار بوو، سینگی داکوتا. قۆشه  که
کی خۆمـای ھاواریـان  کوو خـه ھات، به ست نه ده س لیان وه نیا ھیچکه ک ته نه
ن، چونکه لنابوون و  نده وه ئهدا »ئۆخۆس«می  رده سه  له  کردن بیان تین بۆ ھ

و ھاوپشــت   یکردنـه ر ده نده سـکه ڵ ئه گـه له  هکـگرتبوو،  ھـه ئـران  وایـان ڕق لـه
ی  وره وێ خودای گه . لهئاممۆنی  رستگه دیداری په  ر چووه نده سکه یمان. ئه ھاوپه

کی  ڕۆژایـه  کـهگـوت  پی  رسـتگه یبزانی په کوڕی خۆی دانا و غه  به کان میسرییه
ی  رســتگه په  ونی یاســایی، لــه کــوو فیرعــه ر وه نده ســکه گــرێ. ئه موو دنیــا ده ھــه
ی  وه ڕکخســتنه  وتــه ھنا. پاشــان که ج تیــی بــه ســمی تایبــه وڕه ڕێ »ک رنــه که«

کان  کی بـۆ میسـرییه یه رزه به نـد شـانه تیی وت و چه رایه به وهڕ زگای به وده دام
  ب گـرێ و کۆسـپ لـه بـزووت و بـه و دووچۆمان ره وسا به رچاو گرت. ئه به وه

ی ــۆچــب داریووش  هــک  وه هــۆتــب هــڕی و ڕوون ن تپه و فورات  ڕووباری دیجله
  ھات. ست نه ده لی وه

ی توانی ھزی  نده وه دا و ئه  وه کانی ئرانه کوه  و پشتی به  وه کشایه داریووش
ی ھزی خۆی و  وه رله م به دا، به سان  شکری له لهجار و بۆ دوایین   وه کۆکرده

  وه ته ووــژ و سیاســه ڕگــای وت  لــه  هکــنگن، ویســتی  ســه ھه  وه دوژمــن پکــه
دا و  دا خـولی ده ی کـه رگی ژنه گـژاوی مـه  لـه  ئیمپراتۆری ڕزگار بکا. پادشا که

ی  دهبینژن، ھن  کی شایانی شاھانه یه شوه  تا به رمانی دابوو ھه فه ر نده سکه ئه
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ژاکانی ڕووح و   یه م شوه نا. به دا ده داوی دیلی  ی له ماه ی بنه وه مانه  به  دیکه
 ر بنووسـ بـا ڕووبـاری فـورات نده سـکه بـۆ ئه  ند تشکانی وایـان لکـرد کـه چه

م و با کوڕکم  که گیازی کچه  مه که مووی ده ش ھه وه سنووری نوانمان ب و ئه
پناو ئازادبوونی دایکم و دوو   زار تاالنیش له ھه التان ب و سی  بارمتهکوو  وه

  بوو به ده  ر که نده سکه ڵ ئه گه تی داریووش له سه ده  یه م شوه نرم. به دا ده کیژم
ــه ــه کــرا و ده ش ده زاوای داب ری  زووری. بــۆ ســه تی خــه ســه ده ریکه شه  بــوو ب

شنیاره  جاره سگاچاره  وه ش چوونـهکانی داریوو پما.  ک نـه یـه پـاش و ھـیچ ڕ
نیزیک  ی»ی وشتران وڕگه له«  ، واتهگۆگامل  ر له نده سکه و ئه نی داریووش قۆشه

  .١پکداھاتن بناری چیاکانی ئاشوور  ) لهولر ربلال (ھه ئه
ر  سه له کانی ئران ، ھزهشایارشا ی خهمان کوو زه ، ڕاست وه بۆ جارکی دیکه

 نڕزانی شـه تـی و بـاری  یهرکردا کان ڕکخرابـوون. شـوازی سـه رمه مای ھه بنه
ببوو.  وتک نـه وگۆڕ و پشـکه ودوا تووشی ھیچ ئاڵ ره به  وه می فیلیپه رده سه له 

گیراوانی  کرێ وانانی سپای جاویدان و به ی پاسه رگه نو جه  وتبووه که داریووش
  .  وه دا لھابوونه یان وره ده  به یۆنانی
ن  که ده ترین پیاوماقوونی ئرانی وره کانی مژوویی باسی ناوی گه رچاوه سه

  موویان بـه م ھـه ، به وه ھاتنه وشانی باوکیان دهتی ھا رگی و ئازایه جه بۆ به  که
ورکی وایان  کانیان ده و فیله  ردوونه زانی. گه ده ڕانیان نه ی شه ی تازهند و ف فه
م  وی، به ) ڕهدان مه (ھه  تانه گمه و ھه ره شکا و به دا داریووش ئاکام  گا و له ده نه

نگانک  ودره تا شـه ھـه تی ئـران نچییانی بای ڕۆژھه . قۆشه وه بایه نه  که ڕه شه
گومــان  . ب وه ڕ بایــه نجام شــه ره م ســه ، بــه رخۆدانکی بورانــه بــه  وتنــه که

                                                             
بۆ مـانگی ئۆکتـۆبری سـای   وه ڕته گه ده  که ڕه شه  ، گائووگامال و گائووگامال. وادیاره گۆگامله –١

و   نوانـه ولر ڵ ھـه گـه کیلـۆمیترکی لهت  سه  وماوه ی تدا قه که ڕه ی شه شته و پده ی پ.ز. ئه٣٣١
  غووبی داسنییان.و. باکووری چیای مه  بته ده
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کانی  نده به و مه  ناوچه یواو هتا ت چوو ھه ی پده ند ساکی دیکه چه ر نده سکه ئه
  وتبوونه ر که ماوه شکی جه به  والوه به  رچی لره گه مۆ بکا، ئه هست ئیمپراتۆری ده

زینی داریـووش زۆری کـار تکـرد،  ناسـی. بـه شاھانشـایان ده  رمانی و به رفه به
ــی ھزه بوه  چونکــه ــانی یه کردن ــوو ل ک ـــگ هــکســان ب ــه هـ ــاج و مانی  ڵ ن ــهت  ختی ت

  تی. سه ده
  ش بۆخــۆی بــه وه بابــل، گوبــاران کــرا و ئــه  یشــته گه ر نده ســکه کاتــک ئه

ر  سـه بزاوت و له نه رمی ئرانی میرھه  ستی له وێ ده ندرا. له وتنک داده رکه سه
ــه ــاری الن ــه ک ــه  رمانی برد و ف ــه تا په دا ھ ــۆژن بکه عل رســتگای ب ــه ن ــه  وه ن ــه  ک   ب

  و شاره دا و له  ستی ڕ ده ب شه به کاول کرابوو. شووش شایارشا ستووری خه ده
 ی داریووش ماه وت. بنه دا که ندی میری مه وه کی ده یه زنه ر خه سه  ر به نده سکه ئه
یان  زین و بنـه کۆشکی میری دابه  بزووتن له ده کانی یۆنانی زهدوای ھ دوابه  که

 قدوونی سی مه م دوو که درا، به ر کار النه سه رمی شووشیش له داکوتا. میرھه
دا  دی خۆی  مژبوو له قدوونی له دار. پادشای الوی مه زنه وان و خه قه  کرانه

ر  سـه  ت بـه قدوونی نـاتوان حکوومـه کداری مه ک چه وای کۆمه  کهیزانی  ده
  شکی بگرێ. بۆیـه تا ئستا توانیبووی به  ربودا بکا که کی ئاوا به ئیمپراتۆرییه
ب.  چـاو نـه  لـی لـه ،ک بـ یه ر پله سکی ئرانی شیاوی ھه ر که ھه  لبابوو که

ــه کردنی تــوخم و تۆره ل تکــه ــه ره دا، ســه نی قۆشــه ڕیــزی  مــان ل  ینھنا دی تای ب
کی  سپایه  رمانی دا که فه  ر بۆیه ری. جا ھهۆکردن بوو بۆ نو ئیمپرات  ی دزه ه گه

ھـه سـه زار که ھه س ـک بـرانـی پشـقیان  دابـی ڕۆژاوایـی مه  تا بـه ی الوانـی ئ
بکرێ.  پ  

ـــه ـــه ی شـــووش وه ره ده  ل ـــ ئرانیی ـــکه وڕووی ئه ره هکانی چیانشـــین ب  ر نده س
وپ ـــقاندنی چ چه پ  یتوانی به ست ده ی باده وه ته ری نه ماوه ستان و جه ڕاوه
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ــه کانگیر ڕه کی نایــه یــه وه نگاربوونه ره م به وێ، بــه خــۆ کــه لــی وه و   وه نگــی دای
رچاوگرتنی  به وه  ر به نده سکه ندران. ئه ترسی دانه مه  به  دواتریش وای لھات که

کی تــوانی  تی خــۆی، خرایــه ســایه وتی شــیاو و تھنــانی که وکــه س ڕبــاز و ھه
کوو  ر وه نده سکه دا ئه ڕاستی  . له وه وری خۆی کۆبکاته ده  کان له ی ئرانییه زۆربه
کانی و  ره ربـه به  و دیـارهکـو . وهبـانووی ئـران  پـی نایـه ی داریووش وه جگره
 »کـانی پــارس روازه ده«  رمک لـه رمانی میرھـه رفـه کـانی به چوونی ھزه تکھـه

ر  نده سـکه . ئه١کی بـوو ره و ناسـه  سـته ڕکی الده ر، شـه نده سـکه ڵ سپای ئه گه له
پرسـی   وت. تـازه دا که دیکه کی یه خانه زنه ر خه سه  و به مشید جه ختی ته  یشته گه
ند  ی داکوتا و چه وێ بنه ر چوار مانگک له نده سکه مابوو. ئه ڕی پیرۆز باوی نه شه

ی  دیداری نژگـه  الماری برد و چووه ستی لدانی چیانشینان په به مه  جارک به
دوایـین ڕۆژانـی   با. لـه نـه ستی بۆ س ده کهھیچ  دا که  ستووری و ده کوورووش

تی ئاوری گرت.  وما و شاری پادشایه قه  وره ساتکی گه دا، کاره بوونی ج نیشته
ــۆبی ئــه ــاره ت ــه  م ک ــووب بــه نده ســکه ئهوی  بیــاری پت ــه  ر ب ن تۆکــه ی ئــات  

؟ داخـــوا  ن ھنـــدک الیـــان وایـــهک چـــۆ روه کـــاولی کردبـــوو، ھـــه شایارشـــا خه
ـــه وه کرده ـــووه ی ـــه  کی سیاســـی ب ـــه  یه م شـــوه و ب ـــدوونی نجی مه پادشـــای گ  ق

نشــییان  خامه کانی ھه ی شــانازییه و تریفــه  ی ترووســکه تی خرمانــه ویســتوویه
  کـه  سـت بـووه ئانقه ئاورکی ب  پیان وایه  ک تاقمکی دیکه داکووژن؟ یان وه

ی پادشای الو و  شتانه و  نۆشانه بۆ کۆڕی باده  وه ڕته گه و ده  ی کردووه نه شه ته
رزۆکی  ســتی لــه ده  ک لــه شــخه بــ مه ری و ده وروبــه ھاوڕیــان و ژنــانی ده

  وه ی عارفانـه نۆشـانه سووڕکی باده ره سه  وتب یان گک له تکارک داکه خزمه
  که  یه و پاساوه م ئه که النی  مه انی کۆشکی میری. ئهک شازه  رده په  یاندبته خۆی گه

                                                             
  .م. ه»ن رزه ئاریووبه«ڕی  ست شه به مه –١
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مشـید  جه ختی خۆش بوو سووتمانی ته یونارادا پ چاخی که  یی له ری وژه ھونه
  . وه ئاوا بگته

 مشید جه ختی ته  پتر له ئارادا بووبا، شووش  کی سیاسی له یه ر بتوو تۆه گه ئه
ختی جیھــان بــوو.  پایتــه  ، چونکــه وه ربگیرتــه ی لوه تۆــه  قی خــۆی بــوو کــه ھــه

ردنا،  به ریان وه سه ت پادشا و خزمه  چوونه وێ ده له ی یۆنانیرانی سیاس نونه
  دار کـه تمه ک سیاسـه زان، پادشـایانی لخـراو و کۆمـهوبا  بریتی بوون له  که

ـــه ـــهترســـ وڕووی مه ره ب ـــه . وـــده وه ی ببوون ـــه یۆنـــانی  چ ک بـــوونی   ر بـــه ھ
ـــه مشـــیدیان جه ختی ته ـــه به  زانیب، چونکـــه ن ـــه ر نده ســـکه ئه  رل ـــۆ جـــارکیش ل   ب

ک  ایهب جگ ر بۆ ده نده سکه ئه  . باشه ھاتووه دا ناوی نه کانی خۆراوایی رچاوه سه
  ؟ کاتـــک پـــی نایـــه ھـــی خـــۆی بـــووه  دا تـــازه مه رده و ســـه لـــه  بســـووتن کـــه

کوو  کرا، به ده نه چاوی ل  وته رکه ک دوژمن یان سه وه  مشید، خۆ تازه جه ختی ته
ــه ــووش  ب ــین پادشــای ھه زاوای داھــاتووی داری و  نشــی خامه و جنشــینی دوای

ی  کــه زووری و چزانــدنی بکوژه ی خــه ربارانه ســه رگی که ی مــه وه رگره وه هتۆــ
ھـیچ  لی ئـران دانی میـری و گـه ڵ خانه گه ر له نده سکه ی ئه وه ندرا. جوونه داده
ــه و گرێ ــدا نیی کی تــۆ ــه نده ســکه . ئه گ ــه کانی خــۆی ڕه شــه  ر ل ــه دا ھ   رگیز ناوچ

ـــه گیراوه ـــ کـــانی ن ـــه  هکردن ب ـــان و چۆل ــــک ره ماوه وار و جه بیاب ــــلی  هـ خـــون   هـ
کانی  الماره ی په نگه جه  رچی ئران له گه کاوالندن، ئه کانی نه وزاندن و شاره گه نه

  پاراستبوو. کاری ئاوا نه  ستی له ، ده وه ره ر خاکی ده دا بۆ سه خۆی
رانی  داگیرکه  ی که و شارانه پتر له ر نده سکه یگوت، ئه ده  قی بوو که ھه ۆترڤ

ــاوان و کــارگانی  پشــووی ئاســیا ورانیــان کردبــوون، شــاری ســازکردن. پی
وتی بۆ الی  بردن و الوانی ر کار النه سه له تیی ئرانی رایه به ڕوه زگای به وده دام

ــــه ــــۆی ڕاکشــــان و بوون ــــاتووی و له ریکی شــــانازییه شــــه  خ ــــه کانی داھ ڵ  گ
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نیا  ته  ستیان. نه ده  وته نووسی ئیمپراتۆری که شی چاره ھاوبه  به کان قدوونییه مه
  وانـــه پچه کوو به ، بــهتی ئــران کشــانی شارســتانییه خاشه  وتــه که رگیز نه ھــه

م  ون بکـا. ئـه ھـه  وه پکـه دوو دنیای ئرانی و یۆنانی  و ویستی که  وه جوویه
بۆچـوونی   ھشـتاش بـه  ڕ دخواز بوو کـه وپه ر کارکی ئه نده سکه ی ئه نگاوه ھه

ی  مه و ده . ئه ڕ و پاراوه ر ئاواتکی ته ھه  ی ئمه مانه سانی زه ڕووناکبیرترین که
ـــه نده ســـکه ئه ـــه مشـــید جه ختی ته  ر ل ـــاوه بن ـــووش ی داکوت ـــی  ، داری ـــیچ ھزک ھ
ری ئیمپراتۆری ھی خۆی  به رله و ئران و سه  ماوه ردا نه به  ی له وه نگاربوونه ره به

ر  سه یاتی شیرینی له ی دنیای ئاوات و خه ناکرێ ھاتب و بناغه  بوون، جا بۆیه
 نشی خامه خوندکاری ئران و دوایین پادشای ھه  ر به نده سکه مش داناب. ئه خۆه
  ندرا. داده

 داریووشــی لخ رمی بــه ی میرھــه»بســۆس«  کاتــک بیســتی کــه ر نده ســکه ئه
ر  سه  یشته گه دامغان  ی. له رده یکه په  وته با، که تی ده و خۆرھه ره و به  گرتووه

ــردووان و  له ــووششــکری ڕاک ــه داری ــه ل ــری خه زه  وێ ب ــه نجــه ب رمی  ری میرھ
ر باپۆشــــی  نده ســـکه کان، ئه رچاوه پی ســــه کــــوژرا. بـــه خـــۆیرمانی  رفـــه به
  وه کشـا و ناردییـه رمی داریـووش ھه ر تـه سـه  بـه تی سـه دهنگی  ڕه وان رخه ئه

ـــۆ الی دایکـــی و خـــۆی بـــه شـــووش ـــگســـپی  ت ئه و ڕۆژھـــه ره ب ـــه لین   دا. کۆن
ئاوات   المار، الیان وابوو پادشا به ڕ و په و شهین و  کانی پاش چوار ساڵ ربازه سه

ــان لکــرد ســه  ، بۆیــه یشــتووه و ئامــانجی گه و نیشــتمان  ره وی بــه ری جــه داوای
موویان  ھه  دا وای کارتکردن که و کاته ر له نده سکه م وتاری ئه رسووڕن، به وه

ــه ریان وه ســه ــه ب ــه  وه رھنا. ل ــه  ورده ر ورده نده ســکه دوا ئه ب ــوو ب ی  ســته دبه  ب
نگـی  ڕه وان رخه تی و باپۆشی ئه ترووسک و شکۆی بارگای خۆرھه ترووسکه
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ت توانیبووی  دا خۆرھه و کاته له  وایه شانی دادا. که  نشیی به خامه پادشایانی ھه
  زن! ری خۆی ببه زنه به

ربزو  رمکی سه ند میرھه ی کشا و چه درژه تی ئران رکرانی ڕۆژھهداگی
موو  ھه  . له وه شونی خۆیان داندرانه  ر له حوکمداران ھه  لک له سزا دران و گه

  هـــل  هـــۆ ونـسـاز کـرد؛ بـ  وه اوی خۆیـهـــن  هـــکی بــارــش ر نده سکه شونک ئه
زسـتانی   کـه فقاز و قـه رپای باشووری ھیندوکوش به ،، ڕۆخج١نگ ، درهرات ھه

کانی بای  ی سنووره وه ورکردنهڕ کرد. ھ زایینی ل تپه ی پش٣٢٩ – ٣٣٠سای 
رای  ڕین و ھـــه رکوتی ڕاپـــه پچـــوو. ســـهکی  یـــه بـــاکووری ئیمپراتـــۆری ماوه

یی ببوون  دا ھاوڕیانی تووشی ئره یه و ماوه دوو ساکی کشا و له کان سۆغدییه
یان زیاتر  ر ژماره نده سکه وری ئه ده  ڕۆژ له ی ڕۆژبه تییانه و خۆرھه ت به باره سه
ــه ده ــه  بــوو؛ جــا بۆی ــدی  ماوه زه  نگــه گــای. ڕهر ڕ ســه  گــرێ و کۆســپکی خرای ن
  ستکی سیاسیی له به ، مهلخ رمی به کچی میرھه ٢ی»ڕۆکسانا«ڵ  گه ر له نده سکه ئه

.  که سانی ناوچه ربزوترین که ڵ سه گه پکھاتن له  بووب و بریتی ب له  وه پشته
دوایین   به  ریا)، که (سیرده یحوون ڕووباری سه ات  وه ڕه شه  م ده  ر به نده سکه ئه

رمووی  وێ فه ندرا، ڕۆیی و له ج داده کانی نیشته خای سنووری دنیای ئرانییه
  .٣ن ساز بکه  رییه نده سکه ناوی ئه  به  ی دیکه و قه  شووره شارکی به  که

دا  ھیندوکوش  نوێ به رله سه ر نده سکه ی پ.ز. ئه٣٢٧ھاری سای  رزی به وه
ر  ر ھـه نده سـکه ئه  رلـه تا به ھـه  کـه . ئورووپـا نـد شـۆڕ بـۆوهیو ھ ره ڕی و به تپه
 تا ســند کانی خــۆی ھــه ، ســنووره]و داردانــل رۆۆســفب[ی  روولــه گه  یشــته گه ده
تی  سـنووری بـای ڕۆژھـه  بـه  ڕی کـه تپـه  ڕووبـارهو  ر له نده سکه پدا. ئه ره په

                                                             
  .و.جستان یان سیستان کستان، سه نگیانا، سه ره نگیان، ده ، درهنگ نگ، زره ره زه –١
٢– .ڕۆخشانا یان ڕۆخشان  
  . ه»ند خوجه«ئستا ناوی   م شاره ئه –٣
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). (بیاس ھیفاسیس  وتوو پی نایه رکه نی سه ندرا و قۆشه داده ئیمپراتۆریی ئران
ی  چی دیکه  تازه  یاند که پادشای خۆیان ڕاگه  به قدوونی ربازانی مه دا سه و کاته له
  لی وایه ڕ و ھه شه  به  وایهر جاری  نده سکه شونی. ئه  ونه ن و ناکه گوی ناکه  به

ـــه ـــه  ب ـــاتن ب ـــی ده»ســـند«کانی  ســـتنه به  پکھ ـــزووت و ھزک ـــه دا ب ـــایی ب   ری
 نـداوی فـارس تا که ھـه  ردرا کـهڕاسـپ ئـارخووسریاسـاالر ن تیی ده رکردایه سـه
ڕگـای   بـوو بـه کیان ده ش؛ یـه دوو بـه  ی کرده که شکره دا له می باژوێ. لره گه
ندیی  یوه بوو په تیی خۆی ده رکردایه سه  یان به وی دیکه و ئه  وه ڕته دا بگه»ڕۆخج«
رمانی  ر فه نده سکه ستن بوا. ئه هستناوب بێ و به هـن هـی ھـایـری زی دهـڵ ھ هـگ لـه
خت و  وتانی سـهـکـ ری و ڕێ وه رهـوــ کـنـد مـانگی پـ ی دا و پاش چه وه ڕانه گه

ی ئسـتا، »بباس رعه هند به«  کانی له کدارکی زۆر، ھزه دژوار و تداچوونی چه
ھاری سای  تا بتوانن بۆ به بزووتن، ھه و پاسارگاد ره به  ووه . له وه کتریان گرته یه

  . شاری شووش  نه ی پ.ز. بگه٣٢٤
  له ردا نده سکه بوونی ئه ج م نیشته که ر یه سه  ڕبوونی پنج ساڵ به تپهدوای 

تیی  کییـه دی ھنـانی یه بـۆ وه قـدوونی ی مه رکرده سـه، ی ئران وره ختی گه پایته
ـــای خۆرھـــه ـــه نـــوان دوو دنی ـــه ت و خۆرنشـــین، ڕۆژب ـــوو.  مادارتر ده ڕۆژ ت ب

  تن و پیالنـی نیزیکتـرین ھاوڕیـانی کـه ھینـد و کـه  کانی لـه کداره رپچیی چه سه
پادشــای   چوو، پــای بــه هد تی خۆیــان بــۆ قــووت نــه ری بلیمــه ی ڕبــهتئاوا رزه بــه
ــا کــه ده  وه نجــه گه ــه  ن ــر  ھــهکانی  ئامانجــه  یشــتن بــه ســتی گه به مه  ب نگاوی خرات
ــه و په  وه نتــه ھه ــه ر نده ســکه بکــا. ئه  ل ــه کــۆڕی مه  ل   دا کــه جاخانی ئرانــی وه زن
ی. خۆی  وه پداچوونه  وته هدی ھنا و ک وگۆڕی به ستاند، ئاڵ ی ده ره په  ره به ره به
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  ی کـــــــــــــرده»ھفاستیۆن«ی و ــوج زه ووشــــی داریــکچ ١ی»راــاتیــست«ڵ  گه له
شـتا  ی ھه کرد. پاشان دنـه  و ماره له یی داریووش ی دیکه که زاوای و کچه ئاواڵ

ڵ  گه ن له ند بکه ماوه تا زه ربازی خۆی دا ھه زار سه ھه کان و ده رکرده سه  س له که
شـایی و   ووڕۆژی کرده پنج شه  وه ندانه هماو م زه ی ئه بۆنه  و به کیژانی ئرانی

  ڕک .په ھه
ڕگای پادشاھیی گرت   کۆنه وت و ملی ڕی رکه ده وه شووش  له ر نده سکه ئه

  مـه و بابـل جمـی. ئه ره بـه   ووه ڕۆیـی و لـه ده ] گمادانه ھه[  تانه گمه و ھه ره به  که
بــوو.   نشــی خامه ی پادشــایانی ھه وه ڕانی پادشــای جگــره شــت و گــه دوایــین گه

ت مـرد  هـــۆنی ڕۆژھـــختی ک پایتـه  وت و لـه خۆش کـه نـه  چوو کـه ی پنـه ھنده
موو شـتک بـۆ  چوو ھه وده  لهدا مرد  ک یه نگه جه  ر له نده سکه ی پ.ز). ئه٣٢٣(

  بووب.   یار و ئاماده ته گرتنی کارتاژ
ی کاروبـاری  وه پنـاو ڕکخسـتنه  نی لـه مـه کانی ته دوایـین مانگـه ر نده سکه ئه

ژر باندۆری بیروبۆچوونی   وته قووی که  خت کرد. زۆر به دا به ئیمپراتۆریی خۆی
ـــازه نشـــی خامه ی ھه وره یانی گـــهپادشـــا ـــه و داب و ڕســـای ت ربوتر و  تر و ب
لماند و  دا سه کان رمه ر ھه سه  بوونی وتی به ش کردن. دابه  تری ئاوته مرۆڤانه

کانی  رمه میرھه  بردن؛ بۆ ونه ر کار النه سه کانی له رمه میرھه  سک له ند که چه
  .و ماد رات ، ھهتاکن ، پارهبابل، شووش

  بی و بوو به  که بای ناوچه  ناوی خۆی به  بوو که رمی ماد ئاترۆپات میرھه
تی  سه یزانی ده ده قدوونی پادشای مهی ئستا. »ربایجان ئازه«  واته ،ئاترۆپاتکان

خۆبوونی  ربه ر سـه بـه سـت وه ده  یتوانیوه ڕابـردوودا زۆر جـاران نـه  ندی له ناوه

                                                             
انی ـرمــ هــف  بــه ر نده ســکه دوای ئه  ، چونکــه نووســکی تــاڵ بــۆوه تووشــی چاره  م شــادۆته ئــه –١

 یکاس خنکندرا.ب.دڕۆکسانا و پر
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  لـه  ش، یـانی بجگـه دوو بـه  تی کرده سه ده  ر بۆیه جا ھهکان بن،  رمه میرھه
ـــی میرھـــه ـــه کی مه یه رکرده ســـه رمی ئران ـــاڵ ده  قدوونیشـــی ل ـــا.  ســـتی داده پ ن

کخستنی  بۆ یه نشی خامه ھه  زانی که دهی  وشونانه و ڕێ واوی ئه ته  به ر نده سکه ئه
ستی  ، ھهنا نگاوی ده و پش ھه ره تا زیاتر به رچاویان گرتبوون و ھه به وه ئاسیا

  نشـی زۆر بـه خامه و کـاتی خـۆی ھه  سته ده لی بن گه  پتر پویستی به  کرد که ده
یشتن  گه ده قدوونی تنه و مه کرد. یۆنانی چاو ده یان ڕه م ڕبازه نگی ئه رسه ناسه

 دوای ڕۆژ  ڕۆژ لـه  کان کـه ی ئرانییه ڕزه  یانخاته یان ئاوا ده بۆچی پادشاکه  که
کشا. الساری و  ڕاده ری نده سکه رنجی ئه ترسانیان زیاتر سه رووڕاستی و چاونه

ر،  نده سـکه کانی ئه رمانه ئاست فه  قدوونی له ربازانی مه قاندنی یاران و سه چه پ
و  نـاب. ئـه ی پـاڵ پوه ی تـازه سـته ده ری بن ماوه و جه ره پشوو به  پتر له  نگه ڕه
بوو   خۆش پیک چۆن  روه دا بکا، ھه ه م کۆمه ر ئه سه  ت به ویست حکوومه یھه ده
  که ر پاش گرتنی میسر نده سکه کانیش ب. ئه هیینقدوونی و یۆنا وای مه هرمان فه
ندیی تـدا  ونی خوداوه ر ھه گه دنا ئه سک نه ر که به ریان وه ی سه که ره ماوه جه
،  وه ردگاره روه په  ک ب له یه ی گرشه بوو پادشاکه ده  ھا ئرانیش که روه هبا و ھ نه

م  کوڕی خۆی دانا، گوتی من خودام. ئه  به »ئاممۆن  – زئووس«ی  وه دوای ئه
  وته بکهتکی دینی  ک بابه و وهسمی  کی ڕه یه شوه  به  بوو که نه  ی بۆیه وازه بانگه

تا  دا ھـه  ی دنـه وسته م ھه و ئه ره ستکی سیاسی به به کوو مه رستن، به په ر به
سـمی  وڕه ن. ڕێ بکـه سـت پ تی ھه سه کانی یۆنانی، ھز و ده ری شاره ماوه جه
پاند.  دا سه ی که ره ماوه ر شانی جه سه  وتنی به داکه سوژده  یان به»پرۆسکینۆس«
بوو  ده  که  گیرابۆوه نشی ھه خامه دابی بارگای پادشایانی ھه  له ی ونه  م کاره ئه
کانی بای  ت خه تایبه وتبا، به دا که چۆک  وادا به رمانه فه و ھه  سک له موو که ھه

  وی. مه ه تی قه خۆرھه
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کی  نیا چواریه ، تهڕووباری سند  یشته گه ر نده سکه نی ئه قۆشه  ی که مه و ده ئه
ــــدوونی مهکانی  ربازه ســــه ــــه ق ــــه و ئ ــــی  وانی دیک ــــوون. دام ئران ــــای  وده ب زگ

درانی پیـاوانی  تـوه  شـکری، پویسـتی بـه کـوو کاروبـاری له تی وه رایه به ڕوه به
ــه ــوو ک ــی ب ــه نده ســکه ئه  ئران ــه شــتکی وا ده  ر ل ــه گ ــه ڕا. ئ ــه  م پل ــه و پایان   ی ک

ک  کسان بـوو، نـه کی یه یه شوه  گرت، به رچاوی ده به قدوونی وه ی مه رکرده سه
ر. ھۆکاری  زنه ی به پۆکه ژرچه  کرده زیویان ده به  که کان ییهنش امهخ کوو ھه وه
ر  سـه  وه ڕته گه یان، ده ڵ پادشای تازه گه کان له وت و ئاکاری ئرانییه وکه س ھه
ن و  پۆکـه کی ژرچهل گـه  بوو که نه وان پیان وا ر. ئه نده سکه ی ئه م توانینه ئه
ک ڕابردوو خۆیان  روه کوو ھه کا، به ردا ده سه  تیان به حکوومه  واره سکی غه که
ی زۆر چاکیـان  وه ر بۆ ئـه نده سکه زانی. ئه کانی پشوو ده رمه ری ھه روه سه  به

نو   رگای چوونه ، ده وتووه یان تکه گه له  وه ده  ڕاستی و به  به  که  وه دنیا بکاته
کی  رای پشــت و ڕگــای بــۆ برایــه ر گــازه ســه  کۆی یــارانی خــۆی بــۆ خســتنه مــه

  ماـه بنهزار الوی  ھه خت کرد. سی ی ئرانی ته زنکی دیکه ند مه و چه داریووش
شـقی  تا وای مه ھه ستی مامۆستایانی یۆنانی رده به  کانی ئرانی خرانه نه سه ڕه
ڕیـزی   ربازانی ڕاھـاتوو خرانـه ن. سـه ربازی، فری زمـانی یۆنانیشـیان بکـه سه
  ر. نده سکه کانی ئه نژهفا

، دی ر نده سکه ی دخوازی ئه تییانه و شکۆی ڕۆژھه  و ورشه   ر گرشه گه ئه
سـتی  وان، ھه ی ئـه وه رکردنه سـه به و  وه کوشی، الواندنـه ڕکده کانی قدوونییه مه
ربزوی و  . سه وه بته دیان ده ره زه  الیان وابوو به  بزاوتن، چونکه تیی ده خیالیه به
ره قاندنه چه پی  ده  وه کان لکـرد: سـای نـگ دره  ی پ.ز. لـه٣٣٠ستیان پ؛ سـا

و ســای  لخ بـه  ی پ.ز. لـه٣٢٧)؛ ســای ند رقه مه (سـه نـد رکه مه  ی پ.ز. لـه٣٢٨
نیا  کان، ته ته و شارستانییه  مه بوونی توخم و تۆره ڵ ئۆپیس. تکه  ی پ.ز. له٣٢٤
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ڕا. تکای  گه ده  وه کرده خوارد و وه دا بووزی ده تکی تاق و تاقانه سه ژر ده  له
ی  اوهــــم  هـــگرتن، ل ده ھیچـی نـه  پادشـای الو بـه  کـه  وانـه و بزووتنه  م کشـه ئـه
بۆ وی  و ھه و پته  پداگرانه  ی که و ئامانجه یتوانی ئه دا نه کانی الماره ت و په مه ھه
ــه ده ــازه رمانه . فــه وه ترســییه مه  دا، بخات ــه پی  وای ت ــه  وابــوو ڕــز و پل ی  و پای

ژرتر بــ. ســازکرانی  ره بــه کان و یۆنانییـه قــدوونی و مهچا کان نــاب لــه ئرانییـه
  و ھـۆزه  ی تیـره وه ورکردنهو ھ  ربازگه ستی دانانی سه به مه  نیا به کان ته شاره
تکی  ھنانی شارستانییه دی کوو زیاتر بۆ به بوو، به کان نه رکشه گ و سه ئاژاوه

  شداربوون. تیدا به کسان کی یه یه شوه  به  وه ته ردک نه ھه  و بوو که تکه
ڕی  په »سند«تا  ھه  وه ه»باکان«  له  ربو که کی به ی ئیمپراتۆرییه وه داڕشتنه

ی پرسی  سته واو تبه ته  ی سیاسی و ئیداری، که ره وه ر ته سه ر له دابوو، ھه ھه
گبیری خـۆی  مشوور و ته  ی تازه وره سووڕا. پاشان گه ده نه زی ببوو، ھه گه ڕه
 ر نده ســـکه نـــا. ئه الده تی وه ســـه کـــرد و بیروبۆچـــوونی کـــۆنی ده چـــاو ده ڕه
ی  بوونـه ک و یه تی تکخستن و ئـاواتی ئـه زنجیری خۆرنشین و خۆرھه  وی گه
ناکاوی  کی له یه شه بوون و ئاوا گه  وه شونییه  به  دی ھنا که وه کانی یهنشی خامه ھه

شن  چه نی فرهبوو ش ند و داوی دابه به  له  نو ژیانی ئابووریی جیھان که  خسته
ــه ده ــوو. ل ــاز بب ــواره رب ــه م ب ــده دا ک ــه متر و ــازکی خــاوه  چ ک ــه ن گه ڕب    و

رچاو گیرابـ و  بـه وه ردا نده سـکه نی زۆر کـورتی ئه مه ی ته ماوه  کراو، له دیاری
وایانی  هرمان شـون فـه  وته که ر ده نده سکه ج کردن. ئه به قۆناخی ج  خرابته

ــه پــش خــۆی و چه ــانجی له هدر یکــه شــانی په به وان شان شــنی ئ شــکری و  ی ئام
ی  وگـه ڕه و  ت ڕێ تایبـه کان به وبانه  ر ڕێ سه  دایه رنجکی باشی ده سیاسی، سه

ی دنیایان  ر چوار قوڕنه ند و ڕووباران و ھه وکه نه  بریتی بوون له  ریایی که ده
ر  نده ســــکه ریاســــاالری ئه ی نئارخووســــی دهڕان دان. گــــه گــــرێ ده  وه پکــــه
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 رمانی داریـووش فـه  بـه  کـه  ه»سـکیالکس«  ی هنگاوی بورانـ ی ھـه وه الساکردنه
کانی  ناراوه ی که وه ی دۆزرانه ه ی ئاوان. گه وگه ی ڕه وه پشکنین و دۆزینه  وته که
ش،  ریـای ڕه ر ده سه  وه گاته وابوو ده و پی ئه  که ر زه ریای خه و ده بستان ره عه
می  رده سه  له  که  بانییه . سازکرانی گۆلی حه ته م بابه ر ئه سه له  وه پتهکی  یه گه به

ــه ــه دا کاره ئم ــانی ت ــوو، ئه ک ــه نده ســکه واو ب ــاوی  تا ھه ر دایشــتبوو ھ ســتانی ئ
کی ئاســایی ئــاوی  یه شــوه  و بتــوان بــه  وه تــدا کۆبکاتــه وبــاری فــوراتیڕو
  گان دابین بکا.ۆج قه شه

نا.  ده ک نه ریه سه نجی وه ، ز و گهنشی خامه کوو پادشاھانی ھه وه ر نده سکه ئه
  ستی، کردنی به رده به  هــوتن هــکانی ئیمپراتۆری ک هخت پایته  له  ی که زنانه و خه ئه

ــدان. ب شــنی پ چه ک ی یه دراو و ســکه ـــل ــه  یه م شــوه هـ ــایی ھنــا ب ی  ســکه  کۆت
ربوی  وی به مه ه قه  دراو له  شنه چه ک ر یه ھه  رمان و چونکه رمان و میرھه ھه

ــۆریی ئه ــوانی په کرا، ده کــین و فرۆشــتنی پــده ردا نده ســکه ئیمپرات نــدیی  یوه یت
پشـوودرژی   هـر بـ نده سـکه ا. ئهـــن بکـــکانی وت دابی شـه موو به ئابووریی ھـه

دا  ندی مه وه ر ده سه  به کانی خۆی شکرچییه شین و له به کانی داده دیاری و پاداشته
  نی کرد. له خه یۆنانی  ونه کانی خۆی، بۆ رمه واوی ھه دا ته ئاکام  خستن و له ده
؛ یـانی  وه کرایه بۆ دانیشتووانی یۆنان  کی دیکه دا، ڕگایه تی وی پادشایه مه ه قه
لی بۆ  ژاری ببوو، ھه ن تووشی ھه یهڕ و لکدانی درژخا ر شه به له  که  م وته ئه
کداری  و کراسی چه  وه ره ده  سپی بنرتهی بۆ کار و کا که ره ماوه جه  خسا که ڕه
و  کانی ســووریا کۆنــه  ی شـاره ردا بنـ. زۆربــه بــه  گیراوی میرییــان لـه کرێ بـه
دا  ری وه ختــه و به  وه بوونـه ر تازه سـه  ردا بـه نده ســکه ڕۆژگـاری ئه  لـه سـتین له فه
زـد و نیشـتمانی خۆیـان تالسـا   لـه  ی کـه نانییانـهو یۆ ی ئه م زۆربه وتن، به که

گر  بنه دا قدوونی کانی سازکراوی پادشای مه رنشینه نو شار و کۆچه  ببوون ، له
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کسـان  کی یه یه شـوه  نشین، بـه ربازانی کۆن و خانه دا سه شکیان به  له و بوون
   ندکی بازرگانی له ند ناوه زراندنی چه ج بوون. دامه و نیشته  وه بۆ کرایهجگایان 

بۆ الی  بازرگانانی یۆنانییان  ربازی و ئابووری، تاقمک له شونی بارناسکی سه
نچی و  ریی قۆشــه لکیان مشــته بازرگانــان گــه  و شــونانه خۆیــان ڕاکشــا. لــه

ری ئرانیش  ماوه چوو جه ی پنه ھندهو   وه دۆزییه تی ده ستانی خۆرھه ده کاربه
پـاڵ   ببـوون، تـژان و چوونـه کان قدوونییـه زرۆی ژیـانی یۆنـانی و مه تامـه  که

کان  کۆنـه  نـده ی کاروبـاری بازرگـانی، ناوه شـه ڵ گه گـه و له  وه ی کیارانـه کۆمه
نــدیی  یوه وبــان و ڕووبـاران و په وچۆی ڕێ ھـاتردا ھــات.  سـه  وگۆڕیـان بــه ئاڵ

وپـۆ بـۆ  ل بتوانن په  کرد که بۆ بازرگانان خۆش ده کان، ڕی نیزیکی نوان شاره
ستان بۆن و باری ئابووریی  ده دوورهتا  ربوتر باون و ھه رمی به و ھه  ناوچه
  ت بـه باره دنیـایی سـه ھاتنی دی ھـۆی بـه  ن. بـه وگۆڕ بکه کان تووشی ئاڵ ناوچه

 »یۆنانی – ئرانی«تی سیاسی و ئابووری  کییه یه  چوو که ناھی، وده ئاشتی و ته
ن  کی درژخایه یه ماوه دا بۆ داھاتووش  و داڕژرابوو، له کی پته مایه ر بنه سه له  که

  ھا ڕوونـاکی لـه کی وهقۆناخ  ی که ته بلیمه  ره دانه و بناغه م مردنی ئه بمن، به
ــــاشکـدی ھنـــابوو، دابانکـــی ئ دا بـــه کـــانی مژوویـــی ی ڕووداوه زنجیـــره رای ـ

  نا. پوه پاڵ  نووسکی دیکه و چاره ره و دنیای به  وه وته لکه

  ١کان سلۆکییه

وا خۆی   بنیاتی نا، پاش وی چی  وره گه ری نده سکه ئه  ی که و ئیمپراتۆرییه ئه
ی چـل  مـاوه  ی بـا و لـه کی بنـه بوون خرایـه ک تی و یـه کییـه گرت. بیری یه ڕانه
گۆمی خـون.   بوو به ردا نده سکه نوان یارانی ئه  دا، دنیا له مانی ی پاش نه ساه

ی دژواری  قوتابخانه  له  کان که وره گه  رمه کانی سپا یان میرھه رکرده واوی سه ته
                                                             

 کان سلۆکییه –١
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وی  ترسان، که تی و چاونه ئازایه  کرابوون و به  رده روه ردا په نده سکه یان ئه فیلیپ
ر  نیا ھـه ک تـه نـه  بـوون کـه  وه ئاواتـه  بـه ،شـانی پیـاوان ر سـه  خرایه شانازی ده

ــه ی ســپا بــن، بــه رکرده ســه الن.  ی تکــای ھــۆزان و گــهوا رمانه فــه  کوو ببن
و ڕایـانبن   وه کۆبکاتـه  وه الن پکه و گه  وه ته نه  خواز بوو که ئاواته ر نده سکه ئه
م  دی ب، بـه کگرتوو به کی یه کۆمهالبنن، تاکوو  تی وه وایه ته ستی نه تا ھه ھه

ی سیاسیی دنیا  )، پکھاتهی پ.ز٣٠١ڕی ئیپسووس ( پشت گوێ. دوای شه  خرایه
؛ ئورووپـا  لـه قـدوونی تی مه زرا: پادشـایه تی دامـه مای سـ پادشـایه ر بنـه سه له

  . ئاسیا  له کان تیی سلۆکییه و پادشایه میسر  ) له تالسه تیی الژید (به پادشایه
ـــاتر   )لۆکووسس( سلۆکووس، ردا نده سکه کانی ئه تکای جنشینه نو  له زی

  ر بۆیـه بـوو، ھـه قـدوونی ی مه وته رکه بیروبۆچـوونی سـهمووان ئاشـنای  ھـه  لـه
ــده ــۆ ناســین و   چوو کــه واو ــی هگتب ــای ئران ــه و تکــه یشــتنی دنی   وبوونی، ل

  ویش کرایـه گیـرا، ئـه شـووش  کـه  وه کاتـهو  ر لـه شیاوتر بوو. ھه کانی ھاوشانه
نـدین ھــزی  چه  ئرانــی و کردنـی بــه ی زن و مــاقوونی سـواره ی مـه رمانـده فه
ی »ئاپـــام«ڵ  گـــه شـــان لهک. پا کـــوو یـــه ری وه ڕکه ی شـــه ســـه زار که ھـــه ده
  زرانـد کـه کی میرانـی دامه یـه نـدی کـرد و زنجیره ماوه جـاخی ئرانـی زه وه هزن مه

بوو  سلۆکووسڕا.  گه دا ده کانی ماره ده  کسانی له یه  قدوونی به خونی ئرانی و مه
  بـا کـه پ نشـیی خامه نجام میراتی ئیمپراتـۆریی ھه ره رمی بابل و سه میرھه  به
 و باشـووری سـووریای سـتین له راولژی، یـانی فه ی سـه و کلکه ت میسر به ھه
گـرت.  خۆ ده بچووکیشی له یکانی ئاسیا ستنه کی به یه ند ناوچه و چه  وه گرته ده

تی  کانی ڕۆژھه سکی سنووره رته ندکی به به ند مه چه  له  ویش بجگه خودی ئه
و  بری ئه شی له ندانه به و مه دۆڕاند. ئه و گدرۆزیا، ھیچ خاککی نه ڕۆخج  ب له نه
سـتی پاراسـتنی  به مـه  بـه  ی پادشای ھیند که»چاندراگووپتا«  دا به  فیالنه  وه ڕه
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وکی  مه ه هـــــقووســۆکــسلی بوون. ــویستــن پــۆرنشیــی خــاــی بــکان نه وشه که
  قه پی ده به  جھشت که میرات به  ی به که ری بۆ کوڕه ماوه رین و پ جه وبه پان

ی، مان ر دوای نـه م ھـه ؛ بـه بنـدراوه س قه میلیۆن که  سی  یان به کان ڕژه کۆنه
سـتی پکـرد و  ده تیی سـلۆکی ی پادشایه وه بوونه کران و بچووک ش دابه  ڕوه له
ـــــه بناغه سلۆکووسی کشا.  درژه  دانه م خانه تی ئه سه ی ده وه تا بانه ھه ری  دان

ڕمنیی بابلی   که  ستنی ڕووباری دیجله به  له ] سلۆکییه[  : سلۆکییه خته دوو پایته
. پادشـا ی سـووریا»چـۆمی ئۆرۆنـت«لـواری   لـه ] نتاکییـه ئه[بی و ئـانتئۆس 

تی و ئابووریی ئیمپراتۆریی خۆی  رایه به ڕوه زگای ڕامیاری و به وده مای دام بنه
  تی بــه کی پادشــایه ڕگایــه  نــد کــهزرا دامه  ختــه هیتم دوو پا ی ئــه ره وه ر تــه ســه له
نی  اوهخـ سـلۆکووسکانی  جنشـینه  کی که ختایه تا وه . ھه وه ستنه به ده  وه کییه یه

داھاتوو ھیوادار بوو.   ت به باره یان سه که ته تی بوون، حکوومه ھه ختی ڕۆژ پایته
تیی سـلۆکی  ، پادشـایهکان چنـگ پارتـه  وته که  سلۆکییه  نیوک که و  ده دوای سه

 ڕۆم  چوو کـه ی پنـه سـووریا و ھنـده  لـه  تکی گردبۆوه حکوومه  بریتی بوو له
  ی کشا. خاشه

م تکای  کهومانشی، زۆر خه ی پادشایانی ھه وه جگره  بوونه  که نکا سلۆکییه
ی  وپۆی پکھاته زۆری تان  ره شی ھه ستی و به رده به  وته وانیان که وی ئه مه ه قه

  شون ئامانجک کـه  ونه رگرتن و ناچار بوون بکه زگای پشوویان لوه وده دام
پاراسـتنی   ویش بریتی بوو له ئه ؛یشتبوو گه ستیان پی ڕانه شاھانی ڕابردوو ده

و   وه تـــه نه فرهمینکی  رزه ســـه  ئیمپراتـــۆری کـــه تیی یـــه هکپارچ تی و یه کییـــه یه
  ی کـه و ھۆکارانه واوی ئه ھات. ته دی نه چی بۆیان وه ت بوو، که شارستانییه فره

نجام  ره و ســه نشــی خامه ی الوازبــوونی ئیمپراتــۆریی ھه بۆنــه  بوونــه  ورده  ورده
شـیان کانی دی ھنـا، داونـی سلۆکییه یـان بـه و زنجیره رباری ئـه سه ی که وه بانه
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ی  کانی دیکه ته دان و حکوومه ڵ خانه گه چوون له : تکھه و بریتی بوون له  وه گرته
و  ڵ ئـه گـه ڕ له شـه؛ کان و ڕۆمییـه کان و پاشان پارتـه و میسر  قدوونییه ک مه وه
وڵ و  ؛ ھـه وه ویست جوێ ببنـه انھهی ده  ویان که مه ه غزی قه ی نو جه رمانه ھه
ڵ  گه کان و تووش بوون له رمه کردنی حوکمداران و میرھه سووڕان بۆ پمل ھه
ــه کــه ــری و ئه تن و پیالن ــای می ــو کۆشــک و بارگ ــه کانی ن ــه وان ــاری   ی ک خوازی

  لــه نــوان. پادشـایانی ســلۆکی  وتـه که تی بــوون و زۆر جـار خــونی ده پادشـایه
  پاراست که ده رج کردنی ز نه خه  لهستیان  دا، ده زایین می پش ی دووھه ده سه

ردانی  سـتی خۆتـوه به مه  وان بـه گانی خـۆش کـرد. ئـه ی و فیتنه نده ڕگای گه
م  ، بهکانی ڕۆمی ناتۆره سه  دا به رتیلیان ده کانیان به دژی دوژمنه نی ڕۆم قۆشه

کان  گرتبوویان. سلۆکییه  وتن که که ده رنه ده وه  و شونه وتن، له که رده ر کات سه ھه
سـت  ده  تـه تیان داوه ستی خۆیان ڕۆژھـه ده  به  یشتن که تگه  وه نگه دره  زۆر به
ک  یه ک ژماره روه کی سلۆکی، ھه ند پادشایه چه  که  کان. گومانی تدا نییه ڕۆمییه

  وتنه ڕۆی ئیمپراتۆریی خۆیان که وپه ستی پینه به مه  نشی، به خامه وای ھه رمانه فه
.  هم سـھه کیان ئانتیۆخووسـی یـه  رچاو، کـه سووڕانی بـه وڵ و ھه چاالکی و ھه

  تیان له رفه ده  دوو ھزان بگرن که  ر به توانی به یانده ی ڕاستی ب سلۆکی نه وه ئه
و   ره هــب ره هــزی بــ: ھ هــوون لــی بـریتــوان دنا و ب تیی ئه سه ده م الوازی و که

تای  ره سـه  پشـتر و لـه  کان و ھـزی ڕۆم کـه ی ئرانییه باوه ساوی نه  ساوه  به
  شاندبوو. ئیمپراتۆریی سلۆکی وه  بووی له ره قه برکی ب دا، زه م ی دووھه ده سه

  ڵ خــۆی کــرده گــه ی کــوڕی لهم کــه یه ، ئانتیۆخووســیم کــه ی یهووســسلۆک
تی  کانی بای ڕۆژھه رمه ش کرد و ھه ی دابه که ت و ئیمپراتۆرییه سه ده ریکه شه
نی ڕووباری دیجله به ی سپارد و سلۆکییه ئه پم لـه ختی؛ بـه پایته  بوو به  ست  
ھزی  کانی ب م نیشانه که ی پ.ز)، یه٢٦١–٢٨٠دا ( م که مانی ئانتیۆخووسی یه زه
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  . له یاندووه گهاخۆیی ڕ ربه سه پارس  که  ران الیان وایه وتن و تکای توژه رکه ده
نــد  ی پ.ز) چه٢٤٦ –٢٦١دا ( م دووھــهتی ئانتیۆخووســی  می حکوومــه رده ســه

ری  وروبه (ده لخ به  هین بکه  توانین ئاماژه شکی گرینگی ئیمپراتۆری دابان و ده به
    سای دواتردا. له (گورگان) و ھیرکانی رمی پارت ڵ ھه گه ی پ.ز)، له٢٣٩سای 

تی  سـه توانی ڕـز و ده یده خۆرنشین، نه کانی بای ڕه ی شه پادشای گیرۆده
ــه ــه لخ رمی بــه پن. ھــه ت داســه قــۆی خۆرھــه  خــۆی ل شــتی  ده  بریتــی بــوو ل

 یحوون تا ڕووبـاری جـه ئستا و سنووری باکووری ھـه فغانستانی باکووری ئه
بـۆ   کی سـنووری بـوو کـه یـه ناوچه  رمـه م ھه دابوو. ئه ڕی ھه هپ) ریا (ئامووده

 کوو پکھاتبوو. وه ردانی ئرانی ی بیابانگه وه بانه الماری ب ی په وه انهدرچ رپه به
  لـه ر نده سـکه خۆشـی ئه وکوت و نه ل ربازی شـه زار سـه ھه ی بیست نیزیکه  دیاره

م  ، ئـهقـدوونی مانی پادشـای مه ج کـران. پـاش نـه کانی نیشته سازه تازه  شونه
خۆیــان. نیشـتمانی   وه ڕنــه وێ بگه یانھـه را و گوتیـان ده ھــه  کردیانـه  ربازانه سـه
دا  وت  کـدار لـه کـرا ھزکـی چه ی مابوون، ده وانه م ئه شکیان کوژران، به به

  وه یۆنانـه  ی بـهـاــپ  وه که الیه  له رمی یۆنانی میرھه ی»تووسۆۆددی«بنن.  پک
و دژی پادشای  رم بوو. ئه پیاوانی ئرانی گه  پشتی به  وه کی دیکه الیه  دابوو و له

تیی  سـه ده م کاتـک ب ڕی، بـه په ڕانه  کی ڕاکشاوانه یه شوه  سلۆکیی خۆی به
ری خـۆوتی،  ماوه ی جـه یاریـده  تا بـه وی دا ھـه وت، ھـه تی چـاو پکـه حکوومه
رچی  رپـه زرن، تاکوو بتـوان به ت بۆخۆی دامه سه ده تکی تۆزک به حکوومه

  . وه کی بداته شته ندی ده وه رانی ڕه المارده په
و  زی یۆنانی گه دوو ڕه لخ رمی به کوو ھه ی وه کی دیکه ھیچ جگایه  له  وادیاره

چـاکی و بـۆ   تیی جیاواز، ئـاوا بـه یه ڕای ژیانی ئابووری و کۆمه ره ، سهئرانی
و  بوونی یۆنان ست ده دووره  نگه . ڕه وه حاواونه نه  وه ن پکه کی درژخایه یه ماوه
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خسـاندب.  وتۆی ڕه رجکی ئـه ومه ل ھه  ندی ئاسیاوه ناوه  کی له ره ی ده شه ڕه ھه
  خۆرنشـینی بـه  وه که الیه  داری بوو، له ئاژه وکای و کی کشت یه ناوچه  لخ که به
ی کانگـای زـ و »سـیبریا«  بـه  وه کی دیکـه الیـه  و لـه  وه سته به ده  وه ه»چین«

رزدارباری  لخ قـــه دا. دارایـــی و ســـامانی بـــه ی گـــرێ ده باشـــووری ڕووســـیاوه
ڕمن و  بـــه  دا و بـــازاڕه رمـــه و ھه بــه وولی بازرگـــانی بـــ وپـــه ل ڕبوونی که تپــه

کی  یـه لخ ناوچه گا. به دا ده بازرگانیی جیھانی  ورکی ھژایان له کانی، دهغاو قه
زن و مــاقوونی  زرابوو. مــه گی دامــه بــه ره ی ده مای کۆمــه ر بنــه ســه و له ئــران
کاروباری   ژیان و به ده دا خت و قایم ی سه کۆشک و قه  وماشی له ن مک خاوه

و دیواری   شووره هدھاتی ب  رزرانیش له یشتن و وه گه وزاری خۆیان ڕاده وی زه
ــه ــه م ھه ج ببــوون. ئــه ودا نیشــته پت   وه کانــه یۆنانییه ھــاتنیڕۆژگــاری   لــه  رم
وشــونی  ڕێ  ی کــه و یۆنانییانــه ئــه  ، واتــهدیبوو نــه  وه خۆیــه  وگۆڕکی بــه ئــاڵ
  زنانی تازه کانی. مه رکی باش بوو بۆ پاراستنی سنووره به سته ده یان رانه ڕکه شه
ک شار و  سازکردنی کۆمه  م به دا، به ی ئابووریی وت نه پکھاته  ستیان له ده

تکار ڕابکشـــن و  نعه رکی بازرگـــان و ســـه ماوه رنشـــین، توانییـــان جـــه کۆچه
رن و ئرانیش قازانجی چاکی  ندی به مه وه و ده ره به  که ن و ناوچه جیان بکه نیشته
 نگاو ھهلخ، ھاو کانی دانیشتووی به ییهنیۆنا  وتکی ئاوادا بوو که ڕه  گرن. له ل ھه

کان،  ڕیوه ڕاپه  ئیمپراتۆری، وای پارته  کانی خۆمای و داباو له ڵ ئرانییه گه له
تی  ری شارسـتانییه پـده ره و نیـو، په  ده سـه ی دوو همـاو  کیان پکھنا که کۆمه

پۆلی ھرووژمکـی نـوێ و  نیا شه دا و ته ندی ناوه یھیند و ئاسیا  لهیۆنانی بوو 
ــده وه ســامناکی ڕه ــه ن ــی، ل ــه  کانی ئران ــین می پش ی دووھــه ده بانی ســه بن دا،  زای

  شاند. وه فروتونای کرد و لکیھه ته
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تی و  کانی باشـووری خۆرھـه ، یـانی ناوچـهو ھیرکانی دابانی خاکی پارت
دا،   ڕووی لخ دوو ساک پـاش دابانـی بـه ک یه  ، کهر زه ریای خه تی ده خۆرھه

و زیـاتر   ره کۆچـه نیمچه  ره ماوه م جـه ر ھیز و بشتی ئه سه  وه ڕته گه متر ده که
  نگاوه م ھـه . ئـهکان تیی سـلۆکییه تیی پادشـایه سـه ده الوازی و ب  بـه  ته باره سه

،  که ی دانیشتووی وته کی بگانه خهدژی  ی دنیای ئرانی وه دژکرده  ھشتا به
ژدانی یو و  دا ڕاست بۆوه شه ڕه ئاست ھه  له ئران  م زۆر دواتر که ندرا، به ده دانه
ئـای  کان ی خـۆی بنـون. پارتـه حی تازهی ڕوونرھات، توا به خه ییی وه وه ته نه
تا  ت سـای کشـا ھــه سـه  م پتـر لـه کرد، بـه یان ھـه وه م جوونـه سـپکی ئـه ده

کانی بای خۆرنشینی  و سنووره  وه رکشنه ده کان چنگ یۆنانییه  توانییان ئران له
تا  ھـه  وه مه ـه م قه و ئـه  وه نه ربو بکه به تا لواری ڕووباری فورات خۆیان ھه

.   وه مایه  وه کانه ست ئرانییه ده  ر به درا و ھه نه ستی ل بان ده ره مانی ھرشی عه زه
تا بارودۆخی ئیمپراتۆری  وی دا ھه ی پ.ز) ھه٢٢٦ – ٢٤٦( م ی دووھهسلۆکووس

کانی  تی ھزه مه ئاست ھه  کان خۆیان له قامگیر بکا. پارته ت سه بای ڕۆژھه  له
مـه ھه  کـرده ڕوویـان ده  گیرا که هنپتی. لـه کانی ڕۆژھـه ر ک  یـه دا ئاژاوه م کاتـه
  وه ڕته البن و بگه کانی وه موو ئاواته و پادشای ناچار کرد ھه  وه گرته ی هنتاکیی ئه

سووک و   و به  وه ڕانه پارز بوون، گه ھزکی بزۆک و به  کان که . پارتهسووریا
ــه ده وتنیان وه رکه ھاســانی ســه ــاش ن ــا. پ ــه ســت ھن م،  مانی سلۆکووســی دووھ

تی  سـه ژـر ده  بچـووکیش لـه یتی، ئاسـیا ی ڕۆژھـه رمانـه م ھه ڕای ئه ره سه
ــه رگی بناغه نجا ســاڵ دوای مــه رکشــرا. پــه کان ده ســلۆکییه تیی  ری پادشــایه دان

  و له تا چیای توورووس ھه  وه بای خۆرنشینه  ت له وی حکوومه مه ه ، قهسلۆکی
  ڕۆیی. ده رمی ماد تا ھه ھه  وه ته بای خۆرھه
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ســت  ده  وتــه که  نتاکییــه تی ئه ســه ختی ده دا، تــه بارناســکه  رجــه ومه ل م ھه لــه
کی دڕ و پیتۆی سیاسی  پادشایه  .ز)، کهی پ١٨٧ – ٢٢٣( م سھه ئانتیۆخووسی

ڕینی  ڕاپـه ، بـانووی ئـران وه هـــای دایـت پـ سـه ختی ده ر تـه سه بوو. کاتک له
  بوونـه  وه پکـه کان لخییـه و به کان بینی. پارته  وه خۆیه  به و پارسی میرانی ماد

ـــئ ر مــاد. ئــانتیۆخووس بــۆ ســه  شــه ڕه یمان و ھه ھاوپــه وپــک  ی تک و میرانــه هـ
پتر   کهڕێ  وته ت که و ڕۆژھه ره به  کدارانه ڕانکی چه ستی گه به مه  شکاندن و به

 شایارشای و خه نستان رمه دا ڕۆیی بۆ ئه کاپادۆکییه  و به شت سای کشا. ئه ھه  له
ــه ــه پادشــای ئ ــا و خوشــکی پادشــای ســلۆکی ی که ته وومهـحکــ  وێ دانــی ب  دا ھن

و باشووری  ره به  وه باکووره  زاوای. پاشان پادشای سلۆکی له  خواست و بوو به
) دان مـه (ھه  تانـه گمه ڕۆیی بۆ ھه  ووه و له و چوو بۆ شووش  ئران شۆڕ بۆوه

کانی  ر ھزه به  ، خۆی له١م سھه کی رشه کان بدا. ئه ڕی پارته شه  به  تا درژه ھه
ی  تی ھنا و پیتاکی مکانه سه ر ده به ری وه نجام سه ره و سه  وه گرت و کشایه نه

ــه ــانتیۆخووس گه دای ــانی بــه  نه هوشــ که  یشــته . ئ ــه لخ ک ــه  ک ئووتیــدیمووس  ێو ل
زراندبوو. دیۆدۆتـووس  دۆتووس دامه جگای میرانی دیۆ  ی له کی تازه یه زنجیره
  چوو کـه ی پنـه م ھنـده سـتا، بـه نگاری پادشای سـلۆکی ڕاوه ره گوڕ به زۆر به

وتن و کچـی ئانتیۆخووسـی بـۆ دمتریووسـی کـوڕی  ڕککـه  وه ردک ال پکه ھه
چاوی  ی کابول ره ده  دا، له ھیندوکوش  ڕین به خواست. پادشای سلۆکی پاش تپه

ڵ نــوێ  گـه تیی له یمانی دۆسـتایه وت و پــه کــانی ھینـد کـه»مووریـا«پادشـای   بـه
  . چـووهپـارس  وه ڕایـه گه دا و کرمان نگ و زره ڕگای ڕۆخج  . دواتر به وه کرده

کانی  بازرگانییه  نده و ناوه نداوی فارس کانی که ستنه دیداری بای خۆرنشینی به

                                                             
  شک ئه –١
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ــه و بــه ١کونــدر ناوبانگ بــوون و  مــرواری بــه ڕاویبــۆ   ڕی کــه تپــه دا و دوڕگان
ک  ڕووی کۆمـه  . لـه راخ ڕووبـاری دیجلـه قـه ی سـلۆکییه  وه ڕایـه نجام گه ره سه

ی  شـه سـتی گه به مه  ی پادشـا بـه ڕانـه شـت و گه م گه ئـه  چ که واوده  وه نیشانه
.  شـی پچـووه ھنده  دا و بۆیـه ریا و ویشـکانی ده  کاروباری بازرگانی بووب له

مای گرت  ست ببوو، ته رمه هکانی خۆی س وتنه رکه رابی سه شه  به  ئانتیۆخووس که
  سـتک بـه به ب ھـیچ مه وی خـۆی. بـه مه ه ر خاکی قه سه  ش بخاته قدوونییه مه
گورچـووبی برکـی  زه م ڕۆم ڕی، بـه تپـه ]دا و داردانل بۆسفۆر[ی  رووله گه

 تی و پکھـاتنی ئاپــاماشــــزی. ئ هـــــدا ب»غنیســیا مه«ڕی  هـــش  هــــل و شـاند لوه
کوو  بچووک، به یی ئاسیاــاکــخ  هــباوی کرد ل ش نیا به ک ته ی پ.ز)، نه١٨٨(

  پاند. دا سه ر شانی سه  باج و پیتاککی قورسیشی به
ی پ.ز) ١٦٤ – ١٧٥( م چواره تیۆخووسینئا ی سلۆکی وره ئاخرین پادشای گه

ی ئیمپراتۆری و  وه کردنه ن ستی نۆژه به مه  ی به نگاوکی ئازایانه ند ھه چه  بوو که
  کانی لـه کـداره چه  وتنی ھـزه رکه چنگ لکدابان ھاویشت. سه  ربازبوونی له ده

کانی بـۆ  سـووڕانه وڵ و ھه یانـد و ھـه گه ھیچ قازانجکیان پنه  وه داخه ، بهمیسر
ڕگای تزاندنی کولتووری   ی له که کانی وته وه ته ندیی نوان نه یوه وبوونی په پته

،  م پادشـایه مانی ئـه ک دوای نـه یـه ماوه ر بوو. ھـه شـین نـه  ، ھیچی ل یۆنانییانه
دا زاڵ  ری سه  به کان رھات و پارته چنگ ده  ی دووچۆمانیان له ناوچه کان سلۆکییه

ــه په بــوون. داڕووخــانکی به ی  نیشــانه  ســتی پکــرد کــه و خــرای سیاســی ده  ل
ــه کشــه پاشه ــوو ل ــه  ی ھلنســیم ب ــه ڕۆژھ ــوون و  ربه رمان ســه ت. میرھ خۆ ب
ی سـلۆکی یمپراتـۆریر وت کشـا. ئ سـه  خانی بایـان بـه تی و خان پادشایه قوه

                                                             
ن و  که گرن و ویشکی ده ی ده که کرێ و شیله و بریندار ده  ره به بزوان و  هقی  تیره  له  دارکه –١

  (؟)و. تا بۆنی ب. مووروونچه یسووتنن ھه کوو داری عوود و ده وه  بۆنخۆشه
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  رمکی ئازاد که ھه  ه و کۆمه خاکی سووریا  نیا بریتی بوو له ته  و الوه ی به وه له
 بـۆ گرتنـی دنیـای یۆنـانی  ، کـه وه کانـه کۆشـی ڕۆمییه  بوون بچنـه  وه ی ئه ئاماده

کانی  تـه حکوومه  کـوو ئاشـکرایه دا. وه رده ت وه کاروبـاری ڕۆژھـه  له ستیان ده
. ڕۆم ی ڕۆم پۆکــه ژرچه  مان و بوونــه خۆ نــه ربه کتر ســه دوای یــه یۆنــانی دوابــه

ـــه تی  پاندن و شـــوازی حکوومـــه ســـه ردا ده ســـه  ویســـت و داخـــوازی خـــۆی ب
زانی،  زل ری، خۆبه ی داگیرکه ره وه ته ر سه له  قامگیر کرد که ی خۆی سه بازانه فه
  سووڕا.  ده ئاکامی ھه نگ و ب بروزه ی، زه نده گه

**  
 کانی ، بـابلی کـۆن، شـارهدنیای ئرانی  بریتی بوو له  که ئیمپراتۆریی سلۆکی

  به کان ییهنش خامه کوو ئیمپراتۆریی ھه بچووک، وه یکانی ئاسیا و باژره  فنیقییه
  دانـه م خانه مین پادشایانی ئـه که ندرا. یه داده  وه ته نه وی فره تکی تکه حکوومه

کان  نشـــییه خامه ری بپـــارزن. ھه رتاســـه ی سهیت کییـــه یه  وڵ دا کـــه زۆریـــان ھـــه
دا  بانووی ئران  ڕۆژ زیاتر له ڕۆژبه  ی ئرانی که وه ته نه  توور بوون بهس ئه پشت

ـــه بـــو ده ـــه  وه بوون ـــه ش ده وه ره ده  و ل ـــده چواربه  بوون ـــزی چه ن کـــدار و  ی ھ
ی  مـاوه  لـه  وره گه ری نده سکه تی. ئه رایه به ڕوه زگای به وده ری دام سووڕنه ھه

ست.  ببه قدوونی نچییانی مه قۆشه  یتوانی پشتی به دا ده تی خۆی سه کورتی ده
  وه تـه ی نه رگه نو جه  له  بوون که یی نه وه ته وتۆی نه دانکی ئه خانه کان سلۆکییه

رانـی ی ئ توخمـه  ر ھاتبـا و پشـتیان بـه گـه ترسی بوو ئه قویبن و جگای مه ھه
ــه به ــه  ســتبا ک ــه وپۆی به ڵ ڕای ــه  ره شــی ھ ــوون. ئ ــۆری ب ــازه نوا زۆری ئیمپرات   ت
کردنی  ڵ تکـه  بریتـی بـوو لـه  هـــک ر نده سکه ازی ئهـو ڕب  هــشون ڕچ  وتنه که نه

  کـردن کـه  رده روه رمک تاقمکیان پـه و ھه  ر ناوچه ھه  مان و له توخم و تۆره
ـــان وه ـــک و پی ـــان نیزی ـــن. ســـلۆکییه لی ـــادار ب ـــه پچه کان به ف ی بۆچـــوونی  وان
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ربوی  هشـکی بـ به  قـدوونییان لـه و مه و یۆنـانی  وه کان جوونه نشییه خامه ھه
ــه قه  هکــردن. دانیشــتووانی تــازه دا نیشــته ی خۆیــان و م ــه  ج ی  نــده چواربه  ب

کی  ت و خـه سـه نـدیی نـوان ده یوه پهی  وری ئاقه ندران و ده ئیمپراتۆری داده
م  ن و ھــه کــانی قۆشــه نــو ڕیزه  م بچنــه بــوو ھــه وان ده گــا. ئــه خۆوتییــان ده

رقای  دابکوتن و سه  دیان بنه شار و شاره  بن و لهشداری کاروباری ئیداری  به
ر  بـه له  ربو بـوو کـه کی به یه ه گه  مه وکاڵ. ئه کشت  ر هب  نه کار بن و شان بده

ر و  ماوه یۆنـانی پـ جـه  ئیمپراتۆریی سلۆکی له  ت که باری تایبه بارودۆخکی له
ری  رتاسه سه  نی بۆ خۆش کرا. لهستاند ئه ره ، ڕگای په وه دا دۆزیبوویه ش ڕه چاره
ــین می پش ی ســھه ده ســه ــی ب دا، ڕه زای ــن وتک دانی ،ــایشــوب  تووانی ئورووپ

 رژراو سه و بابل و ئران و سووریا ره کوو سو به تی وه باشووری ڕۆژھه
نـدرابوون،   کـه ھـه  ت سووریاوه نانه و تهئاسیای بچووک   له  ی که وانه کرد و ئه

ـــه ـــه ده  وه پیان ـــه ه قامگیربوونیان، گه ســـتی ســـه به مه  لکـــان. ب ـــه ی ربوی  کی ب
رنشینی  ک کۆچه ج کران. کۆمه به بواری ج  وته ستی پکرد و که شارسازی ده

دا، سـلۆکی  بواری شارسـازی  له  یه م شوه زران. به شکری دامه شکری و ناله له
ـــد و ھـــه گه ر و پیان نده ســـکه وســـت و ڕبـــازی ئه شـــون ھه  وتنـــه که موو  یان
می  رده ســــه  لــــه  کــــه  وه دان کــــرده ت ئرانیــــان ئــــاوه تایبــــه کان، به رمــــه ھه
ـــه دا کان نشـــییه خامه ھه ـــه ت ـــابوون و ھشـــتا ی شـــاره نیا بناغ ـــه کانیان دان واو  ت
ندان یان  وه الماری ڕه په  ستی پاراستنی وت له به مه  به  م شونانه کرابوون. ئه نه
سـاز  »مـاد«ری  ماوه ت جه تایبه گ، به یانی ئاژاوهیی خۆوت  وه دانه س ھهر  به له
 ماری شـاده  شـکری، واتـه ودای شـاڕی له مـه  لـه  و جگایانـه لک لـه کران. گـه ده

ــاری دیجل ســه ی ســلۆکییه  کیی ئیمپراتــۆری کــه ره ســه ــواری ڕووب ـــر ل ـــی ب هـ   هـ
ی  هـــاــزار س ر ڕگـای ھـه سـه شـکیان له سـاز کـران و به  وه سته به ده  وه لخه به
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نــد  ســازکرانی چه  وه کی دیکــه الیــه  . لـه وه قــوت کرانــه »دان مــه ھه  – کرماشـان«
خی  ڕه  کان له سلۆکییه  ریا بۆیان پویست بوو، بۆیه ستنی ده به  ک له رگایه نگه له
  لـه  نتاکییـه ئه  بته کیان ده کرد و یه شاریان ساز نهنۆ   متر له که نداوی فارس که
.  وه شارکی عیالمیی گرته جی کۆنه  ئستا که ھریبووش  ، واتهرمی پارس ھه

  ی که یه گۆشه و س ت ئه تایبه رنجی ڕاکشان، به کانیش سه وه پیت و ڕژه به  ناوچه
 راو بـوو. ری بـه به رله دان و برووجـرد و سـه مه نوان کرماشان و ھه  وتۆته که
  ر بــه نده ســکه ربازانی ئه ســه  کــه –ی کرماشــان (کرمانشــا)  شــتی ناوچــه پده  لــه
و  ر وه دینه  کی یۆنانی له یه ند بنکه چه  –زانی یان ده»دیۆنیسۆس«ی زدی »نسا«
شی  به  . له وه ن کرایه دان) نۆژه مه ھه =(ئیکباتان   تانه گمه ر ساز کران. ھه نگاوه که

ــه  باشــووریتر، الئۆدیســه ــه  ســازکرا. شــارکی دیکــه  ئســتاکه نــدی ھاوه نه  وات   ل
ــه که« ــک »ورھ ــه«ی نیزی ــا (ڕه »راک ئ ــرا. ڕگ ــا ک ــهی بین ــۆن ک ــه  )ی ک ــتا ل   ئس

ــارت ھــه  نــاودر بــوو. لــه »ئوورۆپــووس«  ، بــه ه»تــاران«ری  وروبــه ده  رمی پ
ــک ســازکرا بــه رــاوی   باژ ــه »لکســاندرۆپۆلیس ئه –نســا«ن شــاری   رلــه به  ک

. شـاری نکا کانی پارتـه ختـه پایتـه  کک بـوو لـه (ھکاتۆپیلۆس) یه  روازه ده ت سه
  ، چونکـه روازه ده ت گوت سه پیان ده  شارکی یۆنانی بوو و بۆیه  روازه ده ت سه

تیی  کانی ڕۆژھه ی سنووره کلکه  نجام له ره بوو. سه ی ھه روازه چوار ده  پتر له
ـواری  بنـاری پـامیر  ران، لهـئیمپراتۆریی ئند«و لخـانوم ئای«، شـاری »سـ« 

  . ی نییه که یۆنانییه  ناوه  ئاگامان له  سازکرا که
دان  یان تـژا و ئـاوه ـه کی تکه کان خه کراوه ن نۆژه  کان و شاره تازه  شاره

ر لـواری  سـه ی سـلۆکییه  ری بابـل لـه ماوه جـه یشی زۆر ک به روه ، ھه وه کرانه
نگ  چلۆنی ڕه  ژیانه  وه م پکه ئه  بوو که ج کران. ڕوون نه نیشته  ڕووباری دیجله

مان  زگای کۆنباو، ھه وده مان دام نی ھه کان خاوه موو شونه م ھه ، به وه دایه ده
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کراوی  اریستانی دی ده مان کاربه کان و ھه نه مه ونج مان ئه یی، ھه وه ته نی نه کۆمه
ی  ک دیارده ڵ کۆمه گه م له ریتی خۆجیی پارزران، به بوون. داب و نه  سانه
  ی سوار به قه رگه جه،  وه چاوکردنی خۆپاراستنه پناو ڕه  ڵ بوون. له تکه یۆنانی

ی  نگه جه  یۆنانی له  قامگیر کرا که ربازیی یۆنانی ل سه کی سه یه ر شاردا، بنکه سه
ــانتوانی پــه دا ده ترســی مه ــۆ بــه ی وزاری  وی ک زه ی کۆمــه ر شــاره رن. ھــه نای ب

ر  سه له کی کاریان جووتیارانی گونده  ت درا که کراوی پ تایبه وکایی دیاری کشت
ــان نیشــته ده ــوون. جــه کــردن و لی ــده ماوه ج بب ــه ری گون ــوو ک   کی جــاری واب
نی خۆیان  کۆمه  یان به ره نی شارنشین دنا، په پشوودرژیی کۆمه  تیان له رفه ده
ی  ڕچکـه  مـانکی کـه تا زه ژیـان. ھـه خۆ ده ربه شـنک ئـازاد و سـه چه  دا و به ده

وتی  ی ڕه روه به ختیار بوون. له دان و به کان ئاوه شاره بوو، ی ھه درژه نرا کۆچه
ری  وروبـه ده  نجام لـه ره ڕۆیـی و سـه و الوازی ده ره بـه  ره بـه ره رنشـینی به کۆچه
مانی  ڕان و نه گه ھه دا، ویشکاوی ھات، سیس زایین می پش ی دووھه ده ی سه نیوه

رگی یۆنــانیی خۆیــان  ا بــهد ئــاخری  ســتیان پکــرد و لــه کان ده شــاره  ھنــدک لــه
درا. لداما  

ر  شی زۆریان ھـه به رنشینانی یۆنانی کۆچه  که  ران الیان وایه ژهوی ت زۆربه
رکات پویستیان پیان  و ھه  کراوه ج نیشتهریان ل  ڕکه کدار و شه پیاوانی چه

پناوی   ر له ش سهوانی ترسی کراب، بانگیان کردوون و ئه مه  ست به بووب و ھه
نیزیـک   کـران یـان لـه ج ده گونـدان نیشـته  ر له نی کۆچه ت بوون. کۆمه خزمه

ری یۆنانی  ماوه جه  کرا. جاری واش بوو که ن بۆ دابین دهاوزاری وی زه  وه وانه ئه
ـــه له ـــه گ ـــه ڵ خ ـــای ب ـــه به مه  کی خۆم ـــه دانی ســـه نجام ســـتی ئ ـــاران   ربازی ل ش

ماتی  و ڕ ک، تۆو و مه یه ره وی، خانووبه ک زه یه ه سک په که ر . ھه وه کرانه کۆده
نــد  ت چه نانـه و ته  وه کـۆ ببنـه  و شـونانه یـانتوانی لـه کانی ده ربازه . سـه درایـه ده
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ــدتۆوه کی چه خــه  میشــه ھه  ن کــه شــارک ســاز بکــه ــدا ده ن ــه ی ت ــا، ب ــه ژی   م ب
، کان قدوونییه و مه کان یۆنانییه  له  هسووڕا. بجگ ده ستووری یۆنانی ھه وده داب
 واوی . تهئران  ش ھاتنه هت تراکیی نانه و ته  گیراوانی میسیا و کاپادۆکییه کرێ به
ی یۆنـانی گـۆچ کرابـوون وا  ی ژیان و بیرۆکه شوه  ھاتن و به ده  تازه ی وانه ئه
ـــی خان ســته دبه  بوونــه ده ـــو الن  هـ ـــکانی ارهــو ش  هـ ـــان کـ ـــب  هـ ـــپاپشت  هـ ـــی ئـ و  هـ

ناھی و داھاتوویـان  لی و تـه سـه یـانتوانی تـری و ته ده  ندران که داده  پادشایانه
  .ن هر بک به سته ده

که  مه م توخم و تۆره ئه گومان بوانه ت کھاتهری ئیمپراتۆری  ماوه ی جه ی پ
کانی  رمانـه فه  که  وه رگه به تداری ب سه پادشای ده  ڕوانییه یانده نهچاوک   به

 انک ییهنشـ خامه جنشینی ھه  یان به پادشای تازه نگی یاسا بوون. ئرانی ھاوسه
چی  بـوو، کـه ر نده سکه جنشینی ئه  وه کانه قدوونییه ی مه ڕوانگه  م له نا، به داده

ڕوانـی. پـاش  کانی خۆیـان لیـان ده ندییـه وه رژه ری به ک پـارزه نیا وه تـه یۆنانی
ســـمی. پشـــتر  نی دینکـــی ڕه خـــاوه  بوونـــه ، ســـلۆکیم دووھـــه یۆخووســـیئانت

سمی  پی دینی ڕه ه. ب شاندبۆوه وه ھهماوی  باوکی نهدینی  م که ئانتیۆخووسی یه
تی.  ی خودایه پله  یشتنه گه ی ده که ڵ ژنه گه لهکرد  تی ده حکوومه  که ک ر پادشایه ھه
ر  سه می دینی، له و وایانی نر دا پشه کان رمه کانی ھه وره گه  رستگای شاره په  له
  نووسکی که رده قی به پی ده به م ئانتیۆخووسی سھهڕۆیشتن.  ده  وشونه م ڕێ ئه

ی  (الئۆدیسـه نـد ھاوه نه  دا لـه م ئاخرییانـه و لـه  نـدراوه که ی پ.ز. ھه١٩٣سـای 
  رستن. ری بپه ی ھاوسه» الئۆدیسه«  که  رمانی داوه ، فه وه ته پشوو) دۆزراوه

چاو کرد و گوتیان  دا، ڕبازی داریووشیان ڕه بواری سیاسی  له کان سلۆکییه
تی  سـه ژـر ده  ونـه بـ بکه م ده ، بـه وه کوو خۆیان بمننه روه کان ھه وه ته با نه

ـــه ئیمپراتـــۆری. ھنـــده ـــه بـــه  چوو کـــه ی پن ی  ر ڕێ و ڕچـــه ســـه  ناچاری چوون
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ی  کوو زۆربه ت. وه ڕبازی حکوومه  ی کرایهی و لبوورده  وه و حاوانه کوورووش
تیی  رایـه به ڕوه زگـای به وده ی دام مای پکھاتـه بنـه سـلۆکی  ران الیان وایه توژه

  ی به که رمه ک کاروباری ھهمر میرھه  ر هپاراست و ھ  کانیان دووھنده رمه ھه
قوتانـد.  ده نه ی خـۆ تھه نـد ھنـده اوهنبرد و  ده ڕوه بـه   ستانه ربه سهکی  یه شوه

ب بوازه شتیی ئهرایه  ر هھ  ته حکوومه  م شکخسـتنی دام  کی لـه خزگـای  وده ڕ
  کان، کـــه رمــه ی میرھه وه یلی جودابوونـــه و مــه  وه نگــی دایـــه دا ڕه ئیمپراتــۆری
ر،  سه چاره کی ب خۆشییه نه  ببوو به دا کان نشییه خامه می ھه رده سه  پشتریش له

  نجام ئیمپراتـۆریی سـلۆکی بـوو بـه ره تـدابرد. سـه کانی بستی سلۆکییه و ھز
یانتوانی  جما و نه به کان میرات بۆ پارته  تی به پادشایه ک میرنشین و قوه کۆمه

می  رده سه  ندی له تی ناوه حکوومه  ستیان، چونکهاپار ن و ئاوا ڵ بکه گه ھیچی له
کانی  نیا شاره پن و ته ردا بسه سه  تی خۆیان به سه توانی ده یده نه دا کان سلۆکییه
  ک. یه دوڕگه ند شوه چه  بوونه یۆنانی
  بـه کان راتـۆری بـۆ سـلۆکییهبردنی ئیمپ ڕوه ش، بـه م بارودۆخـه ڕای ئه ره سه

زا و چــاک ڕاھــاتووی  ســتانی شــاره ده نــدرێ. کاربه داده  وره وتنکی گــه رکه ســه
.  وه کانی وت پ بکاته زنه خه  زرنن که ک دامه زگایه وده ت، توانییان دام حکوومه

بازان و ھۆزان و ر ی سه رانه رستگایان، سه ی میری، پیتاکی شاران و په مکانه
م  له و یۆنانی وه کرانه کۆده  وه ته ستی حکوومه ده ک کاربه ن کۆمه الیه  سان، له که
ــه وتــه ڕه ــوون، ئه دا پل ــه دار و لپرســراو ب ــه گ ــرانیش ل ــه رچی ئ ــه ب  م کاران ش  ب
 ،نگ بوو سهپار کجار به یه  بردنی کاروباری دارایی که ڕوه زگای به کرابوون. ده نه
ی کاری  م شوه بوو، به کان ییهنش خامه جماوی ھه زۆری میراتی به  ره شی ھه به

ایان ـــادشــۆ پـــاوی بـــرچ هــسووڕا و داھـاتکی ب ده وپکتر ھه کــر و ڕــڕوونت
  کرد.  دابین ده
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وتی  سکه ت و ده نیمه وشونی خه پی ڕێ ئیمپراتۆری بهوزاری  وی واوی زه ته
رچی  گه وماش بوون، ئه نی مک رستگاکانیش خاوه ڕان، ھی پادشا بوون. په شه
بـ  ی ڕاسـتی بـ ده وه . ئـه دراوه وی بۆ بـ یان زه نده چه ئران  نازانین له  ئمه

ر و  نگاوه ، کـه تانـه گمه کـوو ھه هرسـتگای گرینگـی و ک په کۆمـه  لمنین کـه بیسه
یـان  نجووتیـارا  ربو و گونـدان بـوون کـه وزاری بـه وی نی زه ، خاوهند ھاوه نه

ــه ــوی جــه به مه  کــۆیالن ب ــی بژی ــه ماوه ســتی دابین ــاوانی  ری ب ــان و پی رچاوی ژن
تکاران،  نیزان و خزمـه نیـاران، کـه مـ، ژه و وداری دینی، گـۆرانیبژانی نـر جه

بـوون و پادشـایانی نـد  مه وه کجار ده رسـتگاکان یـه کـردن. په ر ده سه له کاریان
دا  ی دارایی ژه نگه ی ته نگه جه  م له و چواره م سھه کوو ئانتیۆخووسی وه سلۆکی

  هــانــت روه هــم س هــواوی ئ ت ته سه وشونی ده پی ڕێ به  ی که وه بیانووی ئه  به
رستگای  په  ی که و شونانه کردن. له ڕووتاندن و تانیان ده هدئی پادشان، دایان

و شـــووی  کـــوو زئـــووس ، پادشـــا وهبـــوو ی ل»ئانایـــا«یـــان  »ئاناھیتـــا«
  کردن.  ی لده خوایان داوای گیازی بووکانه خاتوونه

دانی میری، پیاوماقوونی بارگا،  ندامانی خانه ئه  ویش درابوون به شک زه به
کـوو  وه  وزارانـه وی و زه شکیش فرۆشرابوون. ئـه شاران و به  بهرزان و  به پایه
  وه یـان یۆنانییـه گانی ئرانـی بـه ره ده  سـت زله ده  به کان ییهنش امهخ می ھه رده سه

، نـدران داده  و مکانـه اوی ئـهب شـکی دانـه به  بـه  کان کـه م جووتیاره بوون، به
دا،  ی پویست نگه جه  بوو له ده  گانه به ره و ده شنک ئازادی بوون. ئه نی چه خاوه

  بوو، چونکـه وت کاری پیان ده که ھه پادشا به  ن که یار بکه یان ته ھزی سواره
ــه کــداری ڕک ھــزی چه ــه ســوار بــوون. پادشــا خــاوه یان فیل وپــک زۆرب و  نی ئ

زگای داراییی میری  وده رپرسانی دام و پاکار و به رکار سه  بوو که  وزارانه وی زه
  ی کـه وانـه گومـان ئه دا، ب ری الدیـی ماوه جـه نـو  لهیشتن.  گه ریان ڕاده سه  به
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ــه  ر مووچــه ســه له ـــزرای شــاران کاری و م ـــک ان دهـ ــازانجی پتـ ـــریــرد، ق ـــان بـ ۆ ـ
  گیرا. رچاو ده به وه

رکار و  بـه  پکھات و ملـی نایـه  کی تازه کۆمهدا  خاکی ئران  له  یه م شوه به
ــان ــان. ت ــاوڕه وپۆی ڕه ژی ـــنگی ئ نگ ــه م کۆمه هـ   ــه ــه م ک ــه وزۆر پا شــار و   وپاڵ ل
ــان و شــاره  شــارۆچکه ــه دا نیشــته دێ و دھات ــوون و زۆرین و  یان ئرانــی ج ب

  سترابۆوه وخۆ به ڕاسته راتۆریی سلۆکیبوون. داھاتووی ئیمپ یان یۆنانی مینه که
  لـه »قدوونی مه – یۆنانی«ری  ماوه بوونی جه ج ی نیشته ه وتنی گه رکه سه  به

نـدیی سیاسـی و  تمه نی تایبه موو شتک خـاوه ھه  رله به  ته شیمه م حه دا. ئه وت
تی و ئابووری  یه وی کاروباری کۆمه تکهبوو  ب ده ونه شکری بوون و ب له

ک  وپۆیـه ک تان وه  کـه  ته وسـت و سیاسـه م ھه بووبان و خۆیان گونجاندبا. ئه
ویســت  یده ابا، نهنــدر تی وتــی پــ ته کییــه خش و کــری یه بــوو نــه ده  وابــوو کــه

وان  ئـهوو ک تا وه یۆنانی بگێ یان ناچاریان بکا ھه  نگی ر ڕه سه کان وه ئرانییه
ـــان ڕه ـــژین و کولتووری ـــه چـــاو بکـــه ب ـــان ل   وه گـــه ک به ڕووی کۆمـــه  ن. زانای

و بۆچــوونکی   گــان، زاراوه ییۆنــان  پرســی وه  و پــداگرن کــه  لماندوویانه ســه
ڕانی  گه یۆنانی  زانی. وه ده وتۆیان نه ستکی ئه به مه  و یۆنانی بۆخۆیان به  یه تازه

گانـی  ئرانی  ک چـۆن وه روه ، ھه ی بیوهیوتکی سروشت واو ڕه کان ته هئرانیی
ــه ــه یۆنانیی ــووه کانیش ھ ــه  روا ب ــه م ڕه و ئ ــۆ دوو ڕه  وت ــه ب ــیچ  گ زی دراوســ، ھ

ی سلۆکی  وه ئه ڕا ب گه  وه کرده وه  که بگرێ. کاره ری پ توانی به یده رک نه مپه له
م  ئه  وه وانه ی ئه ڕوانگه  له  بگرن، چونکه ری پ بهن یان  بده ی پ ره بووبن په  پوه

کردنی  ج نیشته  ویست به یانده بوو. سلۆکی نه خکی نه بایه  تییانه یه کۆمه  پرسه
  زرنن.  قدوونی دامه تکی یۆنانی یان مه ھاونیشتمانانی خۆیان حکوومه
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  وه بوو ئیمپراتۆری پکه سازیان کرد، ده کان سلۆکییه  ی که و شارانه ی ئه ه ڕایه
ــه ــه  بکات ــه کپارچــه ک و یه ی ــوێ ده . کۆم ــه که ی شارنشــینی ن ی  وه ره الی ســه  وت

. ری ئرانــی ماوه نــدیی پادشــا و جــه یوه ری په دابینکــه  بــوو بــه کان و ده ئرانییــه
ـــه روه ھـــه ـــه م کۆمه ھا ئ   ـــه ـــوو ل ـــی ب ـــاقمک  بریت ـــه پایه یت ـــه ب تی،  رزانی حکووم
ستانی  ده مانی. کاربه و ھاوده نری پادشا و بارگا و یارا وروبه پیاوانی ده وره گه

باسـی   پویسـته  وه روابتـه ژرتر. ھه ره ک بـه یه پله  وتنه که میری و بازرگانان ده
یان  نکهکان ب خت و قه پایته  ت له تایبه موو شونک به ھه  له  نیش بکرێ که قۆشه
رچاو دێ.  بـه دا وه گونـدانیش  لـه  تییـه یه کۆمه  م پکھاتـه ر ئـه زراندبوو. ھـه دامه
ــه ره ربوی ده وزاری بــه وی شــانی زه به شان ــه  گانی ئرانــی، مووچــه ب زرای  و م

  له  رنشینانه کۆچهم  بوون. دانیشتووانی ئه ھه قدوونی یان مه گانی یۆنانی به ره ده
ی  ری کـۆن، چینکـی تـازه ماوه یان داکوتـابوو. جـه کانی ئرانی بنـه نیزیک گونده

  بریتی بوون له  زیاد کرا که  دارانیان پوه رمایه ژکی سهوزن و ماقوون و ت مه
ســـووفان و بازرگانـــانی   یله قـــدوونی، مامۆســـتایان، فه رانی یۆنـــانی و مه کۆچـــه

کان نوانیان  سلۆکییه  وێ که که رده ده  م نیشانانه واوی ئه پی ته هخوازیاری کار. ب
بوونی  ی پمـل وه و تاقمکیـان بـۆ ئـه  زنانی ئرانـی خـۆش بـووه مه ڵ چینی گه له

بـ  ی گرینـگ. ده ر پلـه بـه  لمنن، شـانیان دایـه پادشـا بسـه  ت بـه باره خۆیان سه
ــه ــه  ین کــه قبــووی بک ــه ئ ــه کۆمــه ی م چین ــاتر ل ــی، زی   ری دیکــه ماوه جــه  ی ئران

  نگی یۆنانی. رھه نگی فه ر ڕه سه  وتبوونه که
نو   چوونه ی ئرانی زاده جاخ زاران الوی وه ھه  که  وه ره نده سکه مانی ئه زه  له

کـانی سـپای فـانژدا  یزهڕ  ربازانی ئرانـی خۆیـان لـه و سه  ڕیزی سپای سواره
ری  ماوه ربوی جه ندی به ماوه ی گرت. زه ره دا په ن ئرا  له ، زمانی یۆنانی وه دیته
، وای  وه مانه  م وته یان له زۆربه  کان، که ڵ ئرانییه گه و یۆنانی له قدوونی مه
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ــه شــه گه رنشــین، ک شــاری کۆچه ســازکرانی کۆمــه ــابووری، ڕکخران ی  وه ی ئ
ـــای به وده دام ـــای داده شـــکری و دانـــدرانی ده تی و له رایـــه به ڕوه زگ وانـــی،  زگ
 دا کان نشییه خامه می ھه رده سه  له  که ی زمانی ئارامی وه ھۆی ئه  رپاکیان بوونه سه

و زمـانی یۆنـانی جـی   وه بـ و کـور بتـه لـژ  سـمی بـوو، جـی پـ زمـانی ڕه
ت  نانـه یی لھـاتبوو، ته وه تـه کـوو زمـانکی نونه هو  . زمانی یۆنـانی کـه وه بگرته

کـارکی وای کـرد   وتـه م ڕه خونـدرا. ئـه دا ده کان شـاره  لـه کان می پارته رده سه
ک چۆن  روه ، ھه دووزمانه  بوونه نرچاوی دانیشتووانی بانووی ئرا شکی به به

دوو   به شقایی و قه لووچ و ختی به ربایجان ، ئازهکی کوردستان خه  ئستاکه
ی شـاران، ر وروبه ده  شک له ری شارنشینی ئران و به ماوه دون. جه زمان ده

 ، زمــانی یۆنانییــانتی ســلۆکی دان ســاڵ دوای ڕووخــانی حکوومــه ت ســه نانــه ته
کانی  دۆزراوه  وه کهو  ر میدالیاکانی پادشایانی پارت ی سه پاراست. نووسراوه

سانی  و سکای که  یشتنی کشه پاگه  تن به رهبا سه  کوردستان، که  له ورامان ھه
لمنن. دوو  سه ده  م بۆچوونه باشی ئه  زمانی یۆنانی نووسراون، به  ئرانی و به

زمـانی یۆنـانی نووسـراون و   بـه ی پـارتی کانی دۆزراوه تاشـه رده ر به قی سه ده
ویی  ھلـه ویی پـارتی و په ھلـه په سـتی پاده  نووسی پادشایانی ساسانی، له رده به

کــــــــانی  وگۆڕه واوی ئاڵ . تــــــــه   دیاره  پوهت و زمانی یۆنانیشیان  دا، خه ساسانی
واوی  دران و تـه نجام ده ی یۆنـانی ئـهــانــزم  به لخ تا به ھه  وه یۆنانه  بازرگانی له

رانـی  سـتی دادوه رده به  وتنـه که ۆنانییـان دهی نـوان ئرانییـان و ی و کشـه  گره
تیی ئــران وکی خــۆ کــران. خــه ر ده ســه یاســای یۆنــانی چاره پی یۆنــانی و بــه

  پکردن. دا کاریان خۆیان نو  لهو   وه یاساکانی یۆنانیان خواستنه
نگی  رھه ت، فه تایبهچاوکرانی ڕبازکی  ملی و ڕه ب ھیچ زۆره ، به هی م شوه به

ت  تایبــه ، بهری ئــران ماوه ر جـه ســه  قی ھاویشــته و شـه  وه نگــی دایــه ڕه یۆنـانی
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ی  زهدت  نانه و ته  دا بو بۆوه ڕاست وهبا و ن نو تکای چینی  شارنشینان و له
ر  سـه  کرده م کـارکی وای نـه بـه نـو ڕیـزی کرکـارانی ئـازادی شـاران،  کرده

ر چـوونی  سـه  وه ڕتـه گه ده نگی یۆنانی رھه ستاندنی فه ئه ره کی. په کی گونده خه
  یه م شـوه بـۆ نـو ژیـانی سیاسـی و ئیـداریی ئیمپراتـۆری و بـه پیـاوانی ئرانـی

وتکی   درابا، ئران بهداما  رگه م به ر ئه گه دی ھات و ئه به  هو کی تکه کۆمه
شـداربوونی چینـی بـا و  ج ببوون. به یۆنانی لی نیشته  ندرا که داده ییئاسیا
  نگ بـوو کــه پارسـه تکی به دا، سیاسـه تی ژیـانی حکوومــه  ڕاسـتی ئرانـی لـه نوه

  شنک ھاوکاری له بووخن و توانی چهکان  وه ته ساری نوان نه ویست حه یھه ده
ڕانی  گـه یۆنانی  دوان. وه زمانی یۆنانی ده  به  دی بن که دا به سانه و که نوان ئه
شــار  خــۆی لــ حه  بــوو کــه  ره وتکــی دووســه ی، ڕه کــه وانه و پچه کان ئرانییــه

  ھــا خاــه روه کــردن. ھــه کان ڕگایــان زیــاتر بــۆ خــۆش ده نــده ماوه درا و زه ده نــه
ــاوه ڕاکشــه رنج پشــنگدار و سه کانی  ســمه وڕه تی و ڕێ ڕی ڕۆژھــه کانی بیروب

و  باری خۆنواندنی لـه له یلک یدان و گونجاندنی دینی یۆنانی ھه مه  دینیش ھاتنه
ژـر   وتنـه ربو که کی بـه یه شـوه  م یۆنـانی بـه خسـا؛ بـه دا بـۆ ڕه رینه به  بواره

  ست له ی ده وه ئه ب کان یۆنانییه  شک له تی. به ی ڕۆژھهباندۆری دین و بۆچوون
شـنی دیـن و ژیـانی  ژـر بانـدۆری چه  وتنه بگرن، که زمان و ڕسای خۆیان ھه

ر  سه  یان به ندیی ڕووحی و کار و پیشه وه رژه قازانج و به  جۆره م کان و به ئرانییه
  وت. دا که الوازی
ــوو  وه ، نشــینی ئرانــی کی و شارۆچکه ربوی گونــده نی بــه کۆمــه  دیــارهک

نی  جیاوازیی نوان کۆمه. پۆلی کارتکردنی کولتووری یۆنانی شهر  به  وتنه که نه
ی  بناغـه  وه و ڕۆژگاره ر له نوانیان و ھه  کی، دابانکی خسته کی و گونده شاره

ی  گـۆڕانی زنجیـره  وه لـه ی گه ڕوانگه  تیی داھاتوو داندرا. له ژمنایهوناکۆکی و د
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موویان بـاج و پیتاکیـان  ھـه  زنان، چونکـه گـۆڕانی مـه  نیا بریتی بوو له میران ته
ک پیان  نی خه بوای زانایان، کۆمه  برد. به بگار ده  کیان به پاند و خه سه داده

ر  سـه  ی چووبوونه وانه کوو ئه زگای میری وه دهو ستانی دام ده کاربه  که  وابووه
  له  کی بگانه دیتنی خه  ل به بوون. گه ی یۆنانی، ملھوڕ نه سرشتی بورژوازییانه

ژیانکی   تداران بوون که سه ی ده و چینه م دژی ئه دا ڕاھاتبوو، به وتی خۆی
یان  زدانی دیکه ی، یهزدانی ئران بری یه جیاوازیان دابین کردبوو بۆ خۆیان و له

  رستن.  په ده
موو  ڕان ھـه گـه یۆنـانی  وتـی وه دا، ڕه وتی جوغرافیـایی که ھه و  ل باری ھه  به

لک شــار و  گــه خــاکی مــاد  لــه  کــه  . ڕاســته وه گرتــه ک نه کــوو یــه وه ئرانــی
م  ی ئـه وه ره کانی ده ناوچـه  چ که اودهم و سازکران، به رنشینی یۆنانی کۆچه

 ر کاریـان یـان ھـه کان گربوونی یۆنانییـه ژر باندۆری بنـه  وتنه متر که که  غزه جه
وه  یۆنـانی بـه  دا کـه ک یه ر ناوچه ھه  له«کرا.  هنتکتر  یـه  خۆ لـه ربه کی سـه یه شـ

ـــه کۆنه ـــه لهو   وه بوون ـــه گ ـــه ڵ ئرانیی ـــوون، ورده کان تک ـــووری   ورده  و ب کولت
ک  وه  بوو که  و شونانه کک له یه پارس  که  دیارهوا ». بۆوه بوونیان کاڵ ده یۆنانی
کانی  رچاوه ی ڕابردووی چاکتر تدا پارزرا. سهریت داب و نهکی لھات و  یه دوڕگه

ن و  یۆنانی ناکه ھیچ شارکی سازکراوی  کی وا به یه ژهدا ئاما یه م ناوچه له  ئمه
لمنن.  بسه  م بۆچوونه ناسیش ئهوار شونهکانی تا ئستای  وکۆژه نده چ که وده

  شکری و ئابووری، به شاڕیانی له  دوور بوو له  ی پارس که قینه رمی ڕاسته ھه
ــاش که یه شــوه ــه کی ب ــه ی ناوچــه وه ره ده  وت ــوخم و تۆرهبوون ڵ ی تک ــه ی ت و   م
  یه م شوه ستی پکردبوو. به ده  وه وره گه ری نده سکه می ئه رده سه  له  کان که زمانه

  ک دواتر له یه نگی خۆی بپارزێ. ماوه رھه رمی پارس توانی دین و زمان و فه ھه
  ، شارک بهمشید جه تیخ ته یکان سه ره دووری کاول و ھه  ھنده  نهکی  یه ناوچه



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ٣۴۶

نـدی  ناوه  بـوو بـه  ورده ورده  کـرێ کـه ده سـاز » قـه« یـان »خر ئیسـته«ناوی 
ی. ــنگ پشه  هــوونــی بـی وه ته دانکی نه ی پارس و خانهیی دینی و سیاس قینه ڕاسته

ر شوازی نژیاروانیی ئرانی  سه ک له رستگایه مشید، په جه ختی ی ته وه ره به  الی له
 »نوورابـاد«  لـه  کی دیکـه رسـتگایه دا، په شانی خۆرنشین  . ھندک به سازکراوه
پادشــایانی   کــه  وه تــه گیراوه ھه  رســتگایه و په ی لــه واو ونــه تــه  کــه  دانــدراوه

.  کانی خۆیان سازیان کردووه ڕووی گۆڕه ڕووبه م خشی ڕۆسته نه  له نشی خامه ھه
و  ر شــوازی یۆنــانیی ئــه ســه له  ی کــه وانــه شــانی ئه به شان  رســتگایانه م په ئــه

ی  ند ســازکراون، نیشــانه ھاوه هــــو ن  ر، کورھــه نگاوه مــاد، کــه  دا لــه مه رده ســه
بوونیان  ک کی یه کان کوانوویه یۆنانییه«نگی ئرانین.  رھه ی فه وه ی و مانهخۆڕاگر

ی ژیانی  وهــوارچــچ  هــل لی ئران هــ. گ وه هــوایــت لی ئرانی تدا نه گه  پکھنا که
و   وه هـــایــما ــب هــاتــیان ن هــگ هــدا، ل نگی رھه تی، دینی و فه یه تی، کۆمه وایه ته نه
  »مووی پاراستن. ر ھه هــتا س ھه

  ر ھونه

وایانی  رمانه ی فه ی زنجیره وه نوان بانه  وته که ده  ی که و چاخه ری ئه ھونه
کی  یه ده و دوو سـه  وه کانـه ن پارته الیـه  لـه ی ئران وه رگیرانه و وه نشی خامه ھه

لی  وپه ل ر. که سه  ته خراوه ی نه وه بوونه چاکی تیشکی ڕوون  پچوو، ھشتاش به
   لهنرگیز ناتوا لک ھه ری گه . ھونه مه ن و بیناکانی که گمه ده  مه رده و سه ر به سه

ری  دا دێ، خـۆی ڕابگـرێ. ھونـه شون  ژاریشی به ھه  حاند الوازیی سیاسی که
م  دوای ئـه ر دوابـه دا تووشی بارودۆخکی ئاوا ببـوو. ھـه و ڕۆژگاره لهئرانیش 
ی ــوانــیت هــو ن  وه هــرتــی گ ره هــونـم ھ لنک داونی ئه ش بۆشایی و که ڕۆژگاره
ــی ده ئه ل .ــ ــه نــده وه ربــاز ب ــه ده  ی ئم ی  نشــی گیــرۆده خامه ری ھه زانــین ھون

توانی خۆی  یده  پشتیوانیی پادشا و بارگا نهب به  نی بوو، چونکه مه ڕۆژگیرانی ته
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،  مانـه ی ھه وه و ژیانـه  وه بووژانـه  ت به باره سه  کهی  زانیارییه  و به ڕابگرێ. ئه
  . ی جی ڕامانه وه ڕانه وپاش گه ره وتکی به ری ڕه نیشانده

نی  کۆمــهو  رنجی پادشــا و بارگــای ســلۆکی ر ســه بــه  وتــه که ده  ی کــه وه ئــه
و  . ئه درابۆوه ستاو نه ده ری ئرانی ونی ھونه ھه  ، بهھاتوو بۆ خاکی ئران تازه
ھاتن،  ده  ی دنیاوه کانی دیکه نده به و مه  یان ناوچه یۆنان  له  ی که ندانه رمه ھونه

سـت بـنن.  ده و کیـارانی خۆیـان وهری  نـدیی مشـته زامه واوی ڕه تـه  بوو بـه ده
رزترین و  و بـه ر سرشـتی یۆنـانی سـه  چووبوونـه  ی که و ئرانییانه ھا ئه روه ھه
و  ر ئــــه ســـه کی خۆمـــای بــــوون، له نی خــــه نـــدترین تــــوژی کۆمـــه مه وه ده

دا،   یکولتـووری یۆنـانژـر بانـدۆری   لـه  م تاقمـه ڕۆیشتن. ئه ده  ستووره وده داب
ــان له لیقه ســه ــه ی خۆی ــه ڵ شــوه گ ــانی ئ ــک ده ی ژی ــدانی  رمه کــرد. ھونه وان ڕ ن

ری  پــۆلی ھونــه هژــر بانــدۆری شــ  وتنــه کــردن، که بــۆ ده کاریــان  خـۆوتیش کــه
  یۆنانی بوون و نه  نه  کردن که شتی وایان ساز ده  ستاکارانه م وه تی. ئه خۆرھه

ــوه ره ی دووســه وه ئرانــی و الســاکرانه ــه  یان پ ــار بــوو. ڕوخســار و ڕوا ت  دی
  که »ئرانی  – نییۆنا«ری  ھونه  یه م شوه بوو. به م گیانی تدا نه پارزرابوو، به

م  ھـات. ئـه  دی بـوو، بـه کان قدوونییـه وتنی مه رکه کانی سـه وته سکه ده  کک له یه
، »دووچۆمـانی –یۆنـانی «و  »سـووری  –یۆنانی «ری  دوای ھونه دوابه  وته ڕه
  . دی ھاتووه ، به»بوودایی –یۆنانی «یان  »ھیندی«ری  ش ھونهپ

و  کانی ئه رییه ھونه  واره ی شونه رباره ده  ی که مه که  زانیارییه  نده وه پی ئه به
و   بووه ئـارادا نـه  رک لـه نیا ھونـه ر تـه ھـه  ، وادیاره یه وه سته ده  به  وه مه رده سه
  کـه کـوو خـودی وته کانیش وه رییـه ھونه  سـکاره بوون. ده ش ھه ندکی دیکه چه
وگۆڕکی  شۆڕش و ئاڵ  خست که ریده نواند و ده لکداباو خۆی دهکانگیر و  نایه

کانی  رییـه ھونه  واره کرێ ئاسه . ده دا ڕووی داوه تی ئرانی شارستانییه  قووڵ له
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ری  ھونـه –٢ نی ئرانـی سـه ری ڕه ھونـه –١:  سـته سـ ده  بکرتـه  مه رده و سه ئه
  ری یۆنانی. ھونه –٣ی ئران – یۆنانی

ــارده ـــی ی ســته ی ده و نیشــانه  دی ــه که هـ ــادن«رســتگای  په  م ل دا خــۆی »ووراب
ـــــنــــون و باســــمان ک ده ـــــی ل ونــــه  رد کــــهـ نشــــیی  خامه رســــتگاکانی ھه په  هـ
کی  یـه چوارچوه  ت له به ؛ ھه وه ته گیراوه ھه م خشی ڕۆسته و نه مشید جه ختی ته

نگاوی نوبـاوی دینیـی تـدا  ھـه  ت بـه باره وگۆڕکی سه ند ئاڵ چه  بچووکتردا که
 وبانی رک و ده  وشه ی حه وه ره و ده  وه ره رستگای به ی په ه چاو کرابوو. گه ڕه
خشــندرانی  نه ر ســه  وه ڕتــه گه خی ده و بایــه  یــش ئرانییــه»مشــید جه ختی ته«

تی  سـایه تی دوو که فـه ن و قه مشـید، دیمـه جه ختی پی دابـی ته به .کانی رانه الده
و   یه وه سـته ده  ی بـه] یـان گیـاپیرۆزه[رسـوم  پکک به کیان چـه یـه  داتاشراون که

ختی  . کۆدرانی ساکار و قووڵ داتاشرانی ته یشتوویه گه کاڵ و پنه  ری ئره ھونه
تیی  گیرانی چۆنیه رچاو نه به کان و وه نه ھنانی دیمه رنه و جوان ده  که تاشه رده به

ریان  به رله کـــان، ســـه ت و کووزه بـــوونی خـــه ق ڕوویان و ویشـــک و ڕه خســـتنه
  واری له ر تداناچ و شونه م ھونه بارێ. ئه زموونییان ل ده ئه زایی و ب ناشاره

  . وه داته نگ ده دا ڕه نیو ساسا ری پارتی ھونه
رسـتگا  م دوویـان په کـه النی  وار کـه ی سـ شـونه نیا پاشماوه ئستادا، ته  له

سـی  ره کـاول و ھه خر ئیسـته  م. لـه ی دووھـه سـته پـاڵ ده  کرێ بدرنه بوون، ده
  جگایــهو  ی ئـه کۆه ره . ســه وه تـه کراو دۆزراوه نه وارکی گرینگـی پناســه شـونه

ی  وه ره شــی الی ســه م  به ، بــه وه تــه گیراوه شــوازی کــۆرنتی ھه  یان لــه ونــه
ڵ  گه له  ی ئرانییه که ویی کۆه ی تکه ش نیشانه مه و ئهجیاوازن کان  که کۆه ره سه
  ).٧٣(ق ی یۆنانی که کۆه ره سه
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ــــتگای کــــه په ــــه ر (ده نگاوه رس وشــــونی  ر پ ســــه له ی پ.ز)٢٠٠ری  وروب
ــه ه گه ــه ). دیواره٧٤(ق  کی خۆرنشــینی ســازکراوه ی ــانی ب ــه  ک ــوو  ردی وه گاب ک
ــه ســه خته ته ــدراوه ھه مشــید جه ختی ری ته کۆی ڕووب ــه چن ی  که کۆه ره م ســه ، ب

ــارن و ته کــه ر کۆه ســه له ١»دۆری«شــوازی  ــه خته کانی دی ــه ردک ب ی  شــوه  ب
ــــۆرنتی که ده ــــه ســــکاری ک ــــه٧٥یان (ق وه ره الی ســــه  وتۆت ــــه«  ). ل ش » کورھ
ی  وه ره الی سه  . له پی شوازی خۆرنشینی ساز کراوه به  که  یه ک ھه رستگایه په

ی  که رچاو دێ. کۆه به ی گووپن وه ستووره چبیی ئه ی ناسک، گه که کۆه دوو بنه
کتر  شـنک یـه چه  بـوو بـه یان ده ره بـا و کۆتـه  ی کـۆن کـه وانـه چـاو ئه ، لـه ئره

  ی ئرانییه ی چشکه وه نگدانه ی ڕه نیشانهش  مه و ئه  تر چووه ، زۆر واوه وه بگرته
ا ــرستگ کانی په که کۆه ره وو. سهــدبــوانــۆی نــمشید خ جه ختی هــت  هــر لــپشت  که

موو  ھـه  ). ئاکام لـه٧٦شوازی ئییۆنی (ق  ن له کی ناشیانانه یه وه گیرانه ھه  ونه
وکچـوون ڕازی   ۆی بـهــی خــدی ئرانــن رمه و ھونه  ک وایه کوو یه شونک وه

ـــــک ده ـــــا و بـ ـــــشــــون دۆزین  هـ ــــان ی  گــــه ی به وه هـ ـــــکت هــی ـــــونــر خـ ی  وه دنهـ
  دا ناڕوا. کان واره شونه
ــاره وه ــوو دی ــه ری زانیارییــهشــی زۆ به  ک ــه  ته باره ســه  کانی ئم   واره ئاســه  ب
و  ئــه  کــه  وه تـه کراوه م ڕوون نه م. بــه ی ســھه سـته کانی ده ربوه بــه  رییـه ھونه

ــه وپه ل که ــه ده  الن ــان ل ــۆی وتــن ی ــدراون، کــه وه ره ده  ســکاری نوخ چی  ڕا ھن
  ری یۆنــانین. لــه ونــهو شــوازی ھ  ر شــوه ســه له  ن کــه کــه موویان ھــاوار ده ھــه
ی  رستگه په  ق له فره ی مه رۆکه یکه دا چوار په یانه م دوایی ی ئه وکۆژه نده ی که نگه جه
  نووسی رده به  بوو که  م شونه ر له ھه .)٦٥(و  وه ) دۆزراونه (الئۆدیسه ند ھاوه نه

                                                             
گرتنـی   بـه  که راییی یۆنانی ختی به  کک له و یه کی کۆنی باشووری تسالی یه کی ناوچه خه –١

  زراند.ب. تی ئیسپارتیان دامه ، حکوومهپلۆپۆنز
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  ردین ی به یان کۆتره  که کۆه ره : سهخر ئیسته –٧٣ق

  ر نگاوه رستگای که ی په ه گه –٧٤ق



 ٣۵١ت  / خۆرنشین دژی خۆرھه ٤شی به
 

 
 

  
  ر نگاوه رستگای که کانی په سه ره ھه –٧٥ق

   ھهررستگای کو کانی په که کۆه –٧٦ق
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رکی  . سه وه ی پ.ز. دیترایه١٩٣سای   ر به و سه م سھه رمانی ئانتیۆخووسی فه
بــ  و گۆیــا ده  پریواوه ھــه  ختانــه دبه به  ق کــه فره رکی مــه یکــه زۆر جــوانی په

ــه م ئانتیۆخووســی چــواره ــه«ی نیزیــک »می شــه«ی  رســتگه په  بــ، ل ی »میر ما
و   چشــکه  بــ وای بــۆ بچــین کــه ). ده٧١(و  وه تــه ختیاری دۆزراوه بــهچیاکــانی 

سـکاری  ده ر سـه  تـه رنجی داوه دا، زیـاتر سـه مه رده و سـه ری لـه ی ھونـه لیقه سه
دا  ڕاسـتی  درا و لـه  دا درـژه کانیش ڕۆژگـاری پارتـه  له  م شوازه قی و ئه فره مه
ی  کۆشـکه شووش  دابندرێ. له میی باوکی کۆنی عیال وه بووژاندنه  کرێ به ده

تی  ســــه ڕۆژگـــاری ده  ، لـــهنشـــی خامه می ھه رده ســـه  بـــه ر وانیی ســـه پاســـه
م  که ، النی و شونه له  وکۆژه نده ی که نگه . جه وه ن کرایه واو نۆژه ته دا کان سلۆکییه

 یۆنـانی  ھندکیان بـه  که  وه کان دۆزراونه قییه فره مه  ره یکه ردینی په ی به پایه  ده
ــه نووســراوه یانر ســه له ــه . ی ــه و ده کک ل ــه  ته باره ســه  قان ــه  ب ــک ک ــاوی   پیاو ن
ــــده و فه  ه»س فیســــاغۆره« ــــووه ربازگه ی ســــه رمان ــــانیی شــــووش ب و   ی یۆن
مان  هــک ی شونه و ئاوا پناسه  وه ته دۆزیویهی زایینی ١٨٥٢سای  »لۆفتووس«

ڕ تاشـراوی ژنکـی یۆنـانی و  ڕمـه مه  ژنی لـه به ھا نیوه روه . ھه وه ل ڕوون بۆته
شـووش   هـــل  وه ره ی ده اوردهـــی ھـــردین هــی ب ره هـــیک هــی پ ند کوتکی دیکـه چه

  ).٧٢(و  هو دۆزراونه
ردینی  بــه یک یــه وزۆکه تی حه ولــه ، کوتی نیزیــک کرماشــان»ر وه دینــه«  لــه

کــانی  ه»سـاتیر«کــان و  ه»سـیلنووس«ژنی  بـه ی نیوه ره یکــه په  خشـندراو بـه نه
ــــ ی ــــــشت دهـ). پ٦٣ –٦٢(و  وه هــــــت دۆزراوه ]دیــــۆنیزۆس[ارانی دیۆنیســــۆس ـی

زی  سپانی خۆشبه ونارادا بۆ ئه می که رده سه  رپانی کرماشان له کاکی و به به کاکی
ق و  نو نهو ناوکی جوغرافیاییی کۆنباوی  گوترا نسا پی ده  ناوبانگ بوو، که به
  ایان لـهزۆر جگ و یۆنانی  وه ته ۆس گوزراوهسڵ ئایینی دیۆنی گه له  که  زیالنه نه



 ٣۵٣ت  / خۆرنشین دژی خۆرھه ٤شی به
 

 
 

ڵ  ی کـانی و چۆمـه نـده وه شـتی نسـا ئه . ده تا ھیند پ ناودر کردووه  وه یۆنانه
ــه  کــه  تدایــه ــران رچاوه ســه  بۆت ــاری ئ ــرین ڕووب .  ناســراوه  وه و پیــه ی درژت

  ته زن پی ناوه ڕه کی ته جگایه  دیۆنیسۆس له  کورتی ھندک وای بۆچوون که به
بووی نــو  دایک لــه« ی واتـه  ی یۆنــانی بــه»نیسـیۆس«ی  غزی ژیــان و وشــه جـه

ی  ناوچـه  کـه  و دیـاره  رابه موو شـتک خـودای شـه ھـه  رلـه و به . ئه ه»زۆنگاوان
ی  نو زنجیره  وته که سپیش ده . ئه ناوبانگ بووه کجار به وان یهم رباس بۆ باغی به

نی  ردک خـاوه کانی دیۆنیسۆس. دیۆنیسۆس و پۆزئیـدۆن ھـه مبوله و سه  دیارده
 کان یۆنانییـه  چ که ن. وده زنی و کانیاوان تکه ڕه ڵ ته گه شن و له خای ھاوبه

ی  رستگایه و په ویستی خۆیان داناب و ئه خودای خۆشهزدی   یان به م ناوچه ئه
قــی چیــرۆک و  پی ده . بــه وه تــه ی لــ دۆزراوه کــه وزیله حه  بــۆ ســازکراب کــه

  . گرتووه خاکی ھیندی  که  س بووه م که که یسۆس یهنکانی یۆنانی، دیۆ فسانه ئه

  تی یه بارودۆخی ئابووری و کۆمه

  ، بهتیی ھلنی و گۆڕانی بۆ س پادشایه ر نده سکه اتۆریی ئهزرانی ئیمپر دامه
دا.  مه رده و سه دنیای ئه  بوو له  قینه دا، گۆڕان و شۆڕشکی ڕاسته باری ئابووری

  کـه  وه سـترانه به ده  وه پکه اکانی دنیا و دوورترین ناوچه  م جار بوو که که بۆ یه
.  کانی دیکـه کرد بۆ ناوچـه ی ده نه شه ک ته یه ناوچه  را له و ھه  ووکترین گرمهبچ

وگۆڕی  ی ئـاڵ سـته تبه  ببوو بـه نـه  یـه ندازه و ئه تا ئـه رگیز ھـه باری ئابووری ھه
نگ و  . سـه وه م ڕووداوانـه وتی ئـه ژر باندۆری ڕه  وتبوویه که سیاسی و ئاوا نه

ســتاندبوو، زۆر گرینگــی  ربودا بــرووزی ئه بــه  انــهید و مه لــه  کــه  خی ســکه بایــه
کان بوون و  وتنه رکه ی شونھاتی سه وته سکه و سامان و ده ئه نواند. بارستاییی ده
خی  ایهـبـ  رچاو بوو کـه به  نده وه ستبوو، ئه ویان به کانی دنیا لووزه و بازاڕه ره به
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مـان  م ڕووداوه مژووی دنیـادا ئـه  له  زین و ئمه دابه  تا نیوھنده ز و زو ھه
  ١. پ شک دێ و ئیلله دا کان» ادۆرهتکۆنکیس«نی  خایه م می که رده سه  نیا له ته

کانی، وت  مین جنشـینه کـه و یه م کـه تی سلۆکووسـی یه حکوومه می رده سه
ست و نرخی  قده نوان ھه  وته ک که نگییه دا بوو. ھاوسه شه و نه  شه ڕی گه وپه له
  مــه ھاتبوو. ئه دی نـه وتکــی ئـاوا بــه ت ڕه پشــتر قـه  الن، کـه وپــه ل م و که رھـه به

جی ننا. زیـادبوونی قـازا لی پاڵ پوه سه بوون و ته و باش ره بارودۆخی ژیانی به
و   رمایه ی سهننا  ک ریه سه باری بازرگانی و وهباری کارو ی باری له بازاڕ نیشانه

  دا ببوو به زینی ئران ی گیران و به نگه جه  له  ی که زه  نده وه . ئه ندبوونه مه وه ده
می وت بۆ نو  رھه ھۆی ناردنی به  به ،ڕاگوزرابوو و ئورووپا ره وت و به سکه ده

  . ئران  وه هڕای گه کانی دنیا، ده بازاڕه
کانی  رمـه رچوونی ھه ده سـت ده  ت و لـه سـه ڵ الوازبـوونی ده گـه ھاوکات له

ســتی پکــرا. پــاش قۆنــاخکی  ــدران ھه و ھه ره ، خلیســکان بــهلخ و بــه پــارت
ئانیتۆخووسی ی  نگاوی چاالکانه وست و ھه ری ھه سه سایه  له  ن که خایه کورت
  و بوو به  وه دایه ری ھه نوێ سه رله یرانی سه ر وت کشا، قه سه  م بای به سھه

  خۆی له توندوتیژیردانی  ستوه ده  به دا ڕۆم و ڕۆژگاره . له قینه مۆزمکی ڕاسته
ۆڕێ و ـبگـــ  هـکــ هـاوچـنگیی ن وتـــی پداویســتی و ھاوســـه ت، تــوانی ڕه ڕۆژھــه

 کان پارته  ی که مه وده دی بن. ئه یرانکی قوولی ئابووری به و ئاوا قه ونبیش
وێ دیاری کرا،  و سنووری بای خۆرنشینیان له ر ڕووباری فورات سه  یشتنه گه

ی  م بۆ ماوه که ھات و النی ردا سه  ندی سیاسی و ئابووریی جیھان گۆڕانی به ناوه
   . کانی ڕووباری دیجله ستنه بۆ به  وه ک گوزرایه یه ده سه وارچ

                                                             
 مریکا گرتنـــی ئـــه  خۆیـــان لـــه  ی کـــهیندانی ئیســـپانیا گۆبه ربه رناوی ســـه ، ســـهکۆنکیســـتادۆر –١

 کردبوو.م. ھه



 ٣۵۵ت  / خۆرنشین دژی خۆرھه ٤شی به
 

 
 

  چوونـه ده  وه ئرانه  له  ران بوون که نی شاڕیانی نوان کیشوه خاوه سلۆکی
  کان لــه یشــتن. ڕگاوبانــه یان پــدان و پیــان ڕاگه ره و پــه و ھیندووســتان چــین

ۆ و رویشــکا  یپاراســتن. لــه ربازی ده ی ســه تا ھینــد بنکـه ھــه  وه ریـای ســووره ده
ت  رتی تایبه زناو ساز کران. زۆر جاران که را و خه ک کاروانسه بیابانان کۆمه

ندانی دابین  که رجی لدانی نوێ وبه رج باری بازرگانی خهی کارو ره ستی په به مه  به
کی ـــرۆپــت  یشـته گه  وه یانـدن و گواسـتنه گهوتـی  ڕهندی و  یوه ی پهیارکرد. خ ده

ماژۆ، ھـیچ  ی ھـه کینـه می داھنانی مه رده سه  رله تا به ھه  خۆی و وای لھات که
ستیان  رچی سلۆکی ده گه ن. ئهشانی و تۆزی بشک  وه یتوانی بگاته مک نه رده سه
و  ره بـه  وه هر زه ریـای خـه بـاکووری ده  لـه  ڕۆیی کـه ده دا نـه و ڕگایـه ر ئـه سه  به

  ڕبوون به پاش تپه  ی که یه وگه و ڕه م خۆ ئه خوشی، به ده باشووری ڕووسیا
ــای خــه ده ــانی  بارهشــانی ڕوو به ردا، شان زه ری دا »فاســیس«و  »کــووروس«ک
  بـوو. سـلۆکی لـه  وه وانه ست ئه ده  ش، به ریای ڕه کانی ده ستنه به  وه یشته گه ده

شت و  گه  وتنه ستی پاراستنی خۆیان که به مه  به یحوون کانی باکووری جه ناوچه
ــه ــه گ ــه ڕان و ھ ــه ی شــونه وه نان و دۆزین ــه م ڕه کان و ل ــه دا کورت وت ی  وه کران

  . له وه دیترایه ر زه ریای خه ری ده وروبه رچاو گیرا و ده به ڕگاوبانی بازرگانی وه
ــداوی فــارس که وانی  مییــه رچاوی گه گ و بــهــــرینــلی گ هــــک لــک و پ کۆمــه، ن

  ریای سوور له ت و ده خۆرھه  ندیی نوان ھیند له یوه خران و توانییان په ڕک
  ن. خۆرنشین دابین بکه

ردا ھـات.  سـه  گـۆڕانی بـه  دا جـارکی دیکـه م قۆناخـه بارودۆخی بازرگانی له
می ڕابردوودا،  رده ی سه ماوه  له  رزانبایی که همی ھ رھه ل و به وپه ل ی که باره قه
کی جوان و  ومه زی و شت ی دابه پله ،کانی پکدنا هورو زۆری ئاڵ  ره شی ھه به

وتی کاروباری  نو ڕه  وته که  ورگکی تازه کوو ده وه . ڕۆم وه ناسک جی گرته



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ٣۵۶

و ھینـد  ئـران  ار و کـانزا کـهکـوو د ی خـاوی وه سـه ره . که وه بازرگانیی جیھانه
بـــۆ گرتبـــوون. یان  ره ریان بـــوون، کیـــارکی زۆر ســـه مھنـــه رھه به  وره گـــه
ــه وپه ل که ــ ل ــی ب ــانی بریت ـــکانی بازرگ ــ هـوون ل ــه هـ: ب ــایی و گ واھراتی  ردی گرانب
ــده خشــین و که نه ــدی کراو، ده کاری ن ــانی ھین ــه رم ــه  ک ــانیۆنی بر وشــه تا که ھ  ١ت
فری سواین،  وان، گوو، ده رخه تر، ئه ڕۆن، عه م، ھه ، گیاوگۆڵ، مه وه گوزرایه ده

ــاڵ، ده شووشــه ــه ، کووت ــاپیرووس و کۆمــه ســکاری ھون ــه ری، پ م  ی کــۆیالن. ئ
بیروبۆچـوون و  ی ی تـازه کان شـوه ال وپـه ل ڵ کا و که گه ی بازرگانی له وته ڕه

نـدووری کـین و فرۆشـتنی  ته رمه وشـونی گه ڕکاری نوباوی ئابووری و ڕێ
  . وه ئرانه  نایهد

،  ردی گرانبـایی، مـافووره ر، بـه مبـه رگ، خشـ و زوزه وبه جل  وه ئرانه  له
ندیی  وه زه و . زۆر وه ره ده  درایهرــن ن ده سه گی ڕه نم، قورقوشم و سه تۆوی گه

ـــدا، ب  تی ئرانــی نعه ســه  ی بــه شــه ی خــاو گه ســه ره که ـــووتــک  ت بــه ایبهت هـ اڵ و ـ
ستاکارانی ئرانی  ندان و وه رمه ھونه  خشاندنی کانزا که کۆین و نه و ھه  مافووره
یدا به ده چاکی لن  ناوبانگن، وه زانن و تران روه وتن. ھه کهڕمتی ئھاته ھا و  

کی  ره ی ده می ھاورده رھه چنگ ھندک به  بازاڕی ئران له  که  م بوایه ر ئه سه
  بـوو، بـه کان ی میسـرییهـــاوانــپ  وڵ درا پـاپیرووس کـه ھـه  ڕزگار بکا؛ بۆ ونـه

ن بۆ  وی ئاژه يرووس کهپبری پا ێ یان لهن و گیاوگۆی خۆمای ساز بکر گه جه
ی  وه جگره  رداشان، مات بوونه ن. بۆ گانی به قان خۆش بکه ی ده وه نووسینه

ــــاده ــــه میزاد. به ئ ــــاد ده نعه می ســــه رھ ــــه تکاران زی ــــا و کارگ ــــۆزه ک کردن،  ی گ
تنن و س ده  ره قندنی کانزایان په سقان و شه ر یه ندۆخینی سه رسازی، که یکه په

ون.  می خۆیـان دوا ناکــه رده سـه  ن و لـه کــه یـدا ده ران ڕمـن په دانـانی خانووبـه

                                                             
 .م. رانسه خۆرنشینی فه  له  هک یه ناوچه نی) (بریتهتانیۆبر –١
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کک، ڕۆژگارکی  و ڕووه  موو شینکه ربوی ھه بۆ چاندنی به ژگاری سلۆکیڕۆ
ر ژـ  وتـه که ت ئیتالیـا ده تایبـه ، بهدا باشـووری ئورووپـا م چاخـه . له پشنگداره
ــدۆری  ــهڕبان ــه که ت و ده ۆژھ ــدن و ڕه  وت ــه چان ــانی کۆم ک و  ک ڕووه نوھن

 زیو، ئورووپـای تی بـه ونـوێ. ڕۆژھـه ھـاتووی نووت ی تازه ئـاژهخوکردنی  به
نجیر، مراوی و  یتوون، خورما، ھه ، گوز، زه ک، کونجه مۆ، لیمۆ، کاه زاند. په به

ـداریی  وکاڵ و ئاژه بـواری کشـت  یان لـه قینه وگۆڕکی ڕاسـته ، ئـاڵییگای ئاسیا
  دی ھنا. ئیتالیادا به
 اد کان تازه  ناوچه  ھاتن و ڕکیان کردن و له اد وزاران وی زه وری ده  به سلۆکی

  یاریان کن. بازاڕ پداویستی به رھنان و به یان ده کشیان لدان و بووره زنه
ـــانی ڕه ـــه داھن ـــازی زانســـتی و ئاقن ـــوو. شـــاره  وت و ڕب ـــه ب ـــواری   زایی ل ب

کانی  ده سه  ت له نانه ته  ستاند و وای لھات که ی ئه ره کجار زۆر په دا یه وکاڵ کشت
ــه یشمی ئیســالم رده ڕاســت و ســه نوه ــد. ب په ی تنه یــه و ڕاده دا ل ـــڕان ــــۆ لـ ی ـدان
ت  هببا نیر و ئاموورکی تازهو  چاو کرا ڕه  نوھنانی، شوازی تازه مو و ڕه داره
ردا ھـات و  سـه  . دابی ئاوداشتن گۆڕانی به رزه وه س  وی کرایه گۆڕ و زه  ھاته

  باو.   ی بوونهر ی چاک و داری به نوھنانی میوه لدانی دارستان و ڕه
 کان ییهنشـــ خامه می ھه رده ســـه وکای ئرانــی ی کشـــت پکھاتـــه کان ســلۆکییه

  ر بـه تی یـان سـه ربوی میری و تایبه وزاری به وی لک زه پچن و گه ده وه تکه
رنشینانی  باربووی کۆچه  نه یانکه شن یان ده به دا داده ر شاران سه  رستگاکان به په
ـــه .شـــکری له ـــه م ڕه ئ ـــه ده  وت ـــه  بت ــــھاتنی ئ دی ھـــۆی ب ـــه اڵـ ـــاری   وگۆڕ ل کاروب

ای ـــم هــر بن هـسـ گـرێ و له دان سـاڵ خـۆی ڕاده ی سـه دا و بـۆ مـاوه وکای کشت
  زرێ کـه مـه داده کان یۆنانییـهڵ  گـه شان له به ش و کاری شان ژیانی ھاوبه هو پکه

  بن. رزری ده ی وه ی تازه لیان فری شوه
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شـــنک  چه  بنـــه وی ده ی زه ســـته دا، جووتیـــارانی تبه وماشـــی دیکـــه مک  لـــه
کرابوون،  ش نــه دابــه  وره وزاری گــه وی ک زه ر جگایــه ھــه  م لــه دار، بــه ئیجــاره

و  ره ک به یه ندازه تا ئه ھه  وشونک بوو که پی ڕێ ان بهرزر بارودۆخی ژیانی وه
ر  ری ســه نجبــه ڕه  ی کــه کییــه گونده  ره ماوه و جــه ڕۆیــی. ئــه ده  وه باشــی و کرانــه

بواری   له کان ڕاستی سلۆکییه بهر ئازاد کران. ۆوز م وزاری شاران بوون، که وی زه
ن و ـــت هــایبــگ و تـکی گرینـ یـه و پگه  نی پلـه خاوه دا، وکاڵ وتی کشت گۆڕینی ڕه

  ، بهاد تی و ئابووری یه اری سیاسی، کۆمهب  ، بهئازاد کردنی جووتیارانی ئران
  ندرا. داده  وره کارکی گه

ــه کــارکرانی کانزاکــان، به ده ــه تایب ــایی، ی ــوو.  کجار بــه ت کــانزای گرانب رچاو ب
  وه فقازه و قه نستان رمه ، ئهلخ ی خۆرنشین، بهرھیند، باکوو  زیان له کان کییهۆسل

  له  ، که وه ره ده  نارده ئاسن و مز و قورقوشمی ده  وه الی خۆیه  دنا. ئرانیش له
گیرا.  ده ھه میان زیاتر ل رھه دا کانگاکانی به ستانی میری ده دریی کاربه ژر چاوه

مکـی پادشــا   وی پــاوان بـوون و بــه وی و ژـر زه ر زه واوی کانگاکـانی ســه تـه
  ندران. داده

واوی  نو ته  کسانی له ھنانی یه دی یل بۆ به دا، مه تی یه یانی کۆمهبواری ژ  له
دا  وتـه م ڕه کرێ و لـه سـتی پـده دا، ھه ت شارنشـینان تایبـه کـان، به و توژه چـین

ندرێ و  کی داده ره رجی سه مه  به نگ و زمانی یۆنانی رھه رگرتن و فربوونی فه وه
  له  کا که خۆش ده کان ستی یۆنانییه ڕاوی پاده گه ر یۆنانی سه ئرانییانی وهڕگا بۆ 

و یۆنانی خرا  زی ئرانی گه ژیان. جیاوازیی نوان ڕه دا ده ک ی یاسایه ژر سایه
  چوو. و تداچوون ده ره به

نی  داری و خــاوه رمایه کی ســه یــه پکھاته  بتــه ئــاوا ده تی ســلۆکی حکوومــه
م و  رھــه ڕۆژ پـاوانی به وی دارایــی. پادشـا ڕۆژبــه ھز و پتـه کی بــه یـه نده چواربه
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واوی  تـه  وه کرده ژـر چـۆکی خـۆی و بـه  خاته کی زیاتر ده یه شوه  کارگاکان به
  ک لــه یه ســته بــوای ده  گــرێ. بــه ده  وه ســته ده  کانی داھــاتی وت بــه رچاوه ســه

 ی ئابووری و پ ه وتووترین گه تی پادشایانی سلۆکی پشکه ران، سیاسه توژه
م دیسانیش  ؛ به دیوه  وه خۆیه  م دنیا به ی بیسته ده سه  رله تا به  که  کارییه ورده

داھاتی ڵ  می کۆمه نیا تاقمکی که ته  زاندبوو، چونکه کی ته ستاندنی پیتاک خه ئه
تیان پا که ده وه پادشا و بنه  بریتی بوون له  بزنانی بارگا،  تی، مه ی پادشایه ما

ک  یـه یی و پله وه تـه کان، بازرگانـانی نونه ته تایبه  ن پاوانه ستان و خاوه ده کاربه
یان داکوتابوو.  وزاران بنه وی ر زه سه له  ی که شکرچییانه و له ئه  واتهژرتر،  ره به

ۆشی و ژیان تاڵ و د کی سامناک داده هی شوه  ری به ماوه جهزگای دارایی  وده دام
ی  بـرد بـۆ ڕوانگـه نایان ده ک پـه جـاران زیـاتر خـه  لـه  ر بۆیه دژوار بوو. جا ھه

ــه ڕزگاریده ــاوا ســه  ران ــه ره وتن و پــه رکه و ئ ــه ســیحی کانی مه ی دین وی و  و مان
، پیتاکی  ره ، باجی خانووبه رانه رگیرانی سه گا. وه ڕژێ و پده بوودایی خۆی داده

رچاو  بــه نــد و مــردن وه ماوه بوون، زه وزار، بــاغ، منــداڵ وی ڕ و مــات، زه مــه
ن، ھزی  رجی پادشا و بارگا، ڕاگرتنی قۆشه وبه رج ت بۆ خه گیرابوون. حکوومه

 یرسـتگاکان و موغـان و پشـتیوانی کردنـ بردنی کاروبـاری په ڕوه ریایی، بـه ده
ر  سه  وه خرنه موو ده زگای دارایی ھه پووڵ بوو. ده  ر پویستی به زانست و ھونه

مین  هــــک هــنــدرێ و ی ی بــۆ داده لــه یشــتن داروله دری و پاگه کتر و چــاوه یــه
می کارگاکـان،  رھـه ک بۆ بهنوشو ڕژرێ. ڕێ ی بۆ داده ه ماکانی ئامار گه بنه
وگۆڕی کـای بازرگـانی و  ئـاڵ و تر و بۆنک عه  شنه موو چه و ھه وێڵ خ گه له

تکی  نی سیاسه ت خاوه ندرێ. حکوومه کان داده وره گه  وچۆی نو ڕووباره ھات
م  م لـه تکی بازرگـانی بـوو، بـه تی و سیاسـه نعه تکی سـه وکای، سیاسـه کشت
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ـــه ـــه ڕبازان ـــزه دا، بن ـــه  ماکانی دموکراســـی دی ـــه ده  ب ـــازانج ده  رخۆن ـــرا و ق و  ک
  گوێ. پشت  خرایه رمانی ده رفه ری به ماوه ندیی جه رژوه به

**  
و  ر نده ســکه می ئه رده ســه  لــه کان یــه ی ئورووپایی وه گرتن و بوبوونــه  ره پـه

ند  چه  کرد کهند  مه وه کان ده نگی ماددیی ئرانییه رھه ی فه نده وه دا، ئه کانی جنشینه
  ی لـه وره میراتکـی گـه  رباسـه به  نگـه رھه و فه ژیـان. ئـهی  ر پوه پشت دواتر ھه

جھشت.  به اد ستاندنی شارسازی ئه ره وتی په تی و ڕه رایه به ڕوه زگای به وده دام
ــه ماکانی گه زۆر دواتــر بنــه  ــه  کــه ١ی ھیپۆدامــووس ــاو بــوو،  و ڕۆژگــاری ل دا ب

  چاویان کرد. ی شاران بوون، ڕه وره ری گه دانه بناغه  پادشایانی ساسانی که
دی بنن و  دا به ژیانی شارنشینی  ستوور له وده ک داب توانییان کۆمه یۆنانی

کی وکا ، کشت دن مه ھره تکی به نعه وان سه ن. ئه بده ی پ ره وتوویی په رکه سه  به
ربوی ڕێ و  کی به یه ه دی ھنان و ڕایه وتوویان به کی پشکه ھز و بازرگانییه به
یـان  ریان دان و ڕۆژمرکـی تازه ی زانسـت و ھونـه زراندن. دنه یان دامه وگه ڕه

ــرده ــه  ک ــازانجی ئ ــاو. ق ــه ب ــه ته  م کاران ــه نان ــوو  ســتی وه ده شــونی دووره  ت ل ک
  کـانی تازه  وه پی لکۆینـه . بـه وه تـه نگـی داوه کرێ و ڕه ستی پده ھه زمیش خاره

ک شـار و ل هگـ  مه رده و سـه ئـه  کـه  وتووه رکه دا ده یه و ناوچه ناسی لهوار شونه
،  ی کــردووه شــه وکاڵ گه  ســازکراون، کشــت و قــه  ن شــووره دانیی خــاوه ئــاوه

ڕی ئاورگایان  ڕانگه گه  تی له یه و ژیانی کۆمه  بووهستاکاران ڕمنی  سکاری وه ده
ــــوه ــــداوه تی ھه خ   ــــۆی چه ندهۆســــت و ئه ــــدووه کی خ ــــه . له قان ــــه ڵ ئه گ دا  ش م

تیی  کییــه ن و یه کی بکــه ره ی ســه ری کشــه ســه یانتوانی چاره کانیش نــه ســلۆکییه

                                                             
می  ی پنجـــه هد ســـه  بـــوو لـــه ســـووف و نژیـــاروانکی ملیتیـــی یۆنـــانی یله فه ھیپۆدامـــووس –١

 وپک ساز کردن.م. ی ڕک ه ر گه سه ک شاری لهل هدا و گ زایین پش
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ــه ــوان دوو تۆره  سیاســی ل ــه مه ن ــه ک ــان النی دا ب ــنن ی ــه دی ب ــهم ھا ک کی  وکاریی
پویسـت بـوو.  ر نده سـکه بـوای ئه  بـه  نگاوک کـه نوان؛ ھـه  نه ربویان بخه به

ــان بــه رگیز به زنانی وت ھــه مــه ــه نــه  وه کانــه ئرانییه  ڕاســتی پای یانتوانی  دا و ن
باری   به  کرا که ک بۆیان نه یه یچ شوهھ  زرنن و به یی دامه وه ته تکی نه حکوومه

  بـه  م چونکه ست بنن؛ به ده وه لی ئرانی ندیی گه زامه دا ڕه خالقی سیاسی و ئه
ــی نه زۆره ــه که مل ــانی  تی وه شــون سیاســه  وتبوون ــگانی وت، ئرا یۆن ــهن   ی ب

ی  وه رکن باسی نانه ته  . لهستان وه ده ژیان ڕانه وپک و ئاشکرا، د شنکی ڕک چه
  سـته به م مه و ئـه  ئارادا نییه  کی خۆمای له دانی خه رھه یان سه  را و ئاژاوه ھه
 توانییـان ئـران کان تا پارتـه پچوو ھـه یت سا ی سه بۆچی ماوه  خا که ریده ده
  . وه ربگرنه وه

ریک و نـامۆ  ته  وه الی ئرانییانه  به کان تیی یۆنانییه دۆستایهجی  وشتی به ڕه
ــه ــه  وه مای ــه توانیبوویــان یه  ک ــه تیی نه کیی ــه تا ڕاده یی و ھــه وه ت کی زۆر ژیــانی  ی
ــه کۆمه ــه ی ــارزن. کۆم ــان بپ ــابووریی خۆی ــه تی و ئ ــه نی خ ــوقمی  ک ھ رگیز ن

ستیان  کای خۆیان پاراست و ده و  وتی ژیانی باب بوون و ڕه نه نگی یۆنانی رھه فه
  وتـه ل که گرت. گـه نـه تی و دینیی خۆیـان ھه یه ی کولتووری و کۆمه پشینه  له
ۆنـانی  نگی رھـه ی نو فه تواوهکانی  یۆنانی و ئرانییه  ی که و چینه ڕاوزی ئه په

وان ــی ن اوهــپس هـن یی و دینی، ناکۆکیی کۆن و وه ته تیی نه دژایه«پکیان ھنابوو. 
سـازانی  نه وه دی ھـاتن و پکه شار به »پکرد.  نه شه داری ته رمایه سه کرکار و

  سـازانه نه وه بایی و پکه م ناتـه . ئـه وه نگی دایه ی نوان شار و گوند ڕه مژینه له
ی یــی ئران هــــی و زۆرینــــانــۆنــی ی هــــمین هــوان کــــئــاوری نــاکۆکیی ن  ره بــه ره به

  کرد. خۆشتر ده
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 کاریـان کان ڵ یۆنانییـه گـه ی وا له و ئرانییانـه تاقمی ئه  که  ڕوون و ئاشکرایه
ر  ماوه چاو جـــه بردنی کاروبــاری وت بـــوون لـــه ڕوه شـــداری بـــه کــرد و به ده

 گانی ئرانی به ره ک چۆن ده روه کرا، ھه بۆ دابین دهپاروویان  و زده  رزه به شانه
  وتنه که کان ده کوو یۆنانییه ری شارنشین وه ماوه . جه وه پشکیان بۆ بابوویه زده

  نی تۆزک ئازادی بوون که گوندنشینانیش خاوه  شک له ک و به ژر بای یاسایه
کـوو  ش کـران. وه بـه ، لیـان بدا کان و ساسـانییه کان می پارته رده سه  دواتر له

ئرانی   ر به ھه  بوو که  وه کوو ئاواتی ئه ، بهیۆنانی  ویست ببته یده ئرانی نه  دیاره
م  گرت، بــه ریــده بــۆی دنــا وه  واره تی غــه ر شــتک شارســتانییه . ھــه وه بمنتــه

کـوو  وه کرانـی ئـران یۆنـانی  بهرچی  گه دا ئه ئاکام  . له وه ویست تدا بتوته یده نه
دا  ڵ کۆمه نو  لهی  قووی ڕیشه  یتوانیبوو به م نه به ،چوو ن ده وتکی درژخایه ڕه

دا  تی خۆی ڕواه  له  نگاوه م ھه لی ھاویشتبوو. ئه ڕووکاردا په  دابکوت و زیاتر له
و دوو  ئـه«.  وه دا شۆڕ ببته ناخ  یتوانیبوو به م نه نواند، به ی ده وتووانه رکه سه

  وه دا زۆر پکه ڕاستی  ڵ ببوون، له ملی تکه ک و زۆره بری چه زه  به  ی که دنیایه
ــوون.ج ــاواز ب ــه »ی ــۆ  ب ــوو ب ــران شکســتک ب ــانی شارســتانییهزینی ئ و  تی یۆن
ی  ئرانی ماکه اد ئاکام  بوو بۆ ئران. له  وتنکی ئاشتیخوازانه رکه سه  وانه پچه به
رکشـا و  قـوڕاوێ ده  ی خـۆی لـه ڕه جاران، به  وتووتر له ندی و پشکه مه وه ده
  به ی پادشایانی پارتی ندازی زنجیره پایه  ردهکانی ک وته سکه موو ده ی ھه نجینه گه
  هـــب  وه هـــی خۆرنشـینی وتـــاــکانی ب ی ئرانییـه ڕوانگـه  له  ن ئرانی، که سه ڕه

  ***      ندران. داده  بگانه
   



 
 

  
  
  

  ٥شی  به

  ١کان پارته

  
ی ـــرم هــرھــم ی»دیۆدۆتـووس«ڕینی  ر ڕاپـه سه  ھشتا دووس ساک به

ــه ــه و جوێ لخ ب ــه دا تنه ی وه بوون ــه پ ــارتی ھــه  ڕیبوو ک ــه رمی پ ــای خۆرھ تی  ب
  نگاوه م کـار و ھـه دا ئه مانی و زه یاند. داخوا له ستیی خۆی ڕاگه ربه سه لخیش به
ری؟ قبـووڵ  ری ب دژی یۆنانیگه گهیی ئران وه ی دژکرده مین نیشانه که کرا یه ده

ــه ــی ئ ــه م گریمانه کردن ــه خت و دژواره ســه  ی ــه . ئ ــره ده  ی کــه و خ ــوو زنجی ی  ب
ھنا و  نــه کان ر ســلۆکییه بــه ری وه رگیز ســه زرن ھــه پادشــایانی داھــاتوو دامــه

ــه ناوچــه ــی له ی گ ــه رمن و کوســتان کردن ــه که یان نه مژین ــو قه  وت ــه ن  هوی  م
شنی  چه  بوو که گری سلۆکی ره تی و الوازیی په سه ده . زیاتر ب وه تیانه سه ده

ــه رامه بــۆن و به ــه ی ــه دا ته مانــک زه  ک ل ــه یه شــوه  ی کــرد و بــه وه ن وزۆر  م کی ک
تی  لخ و حکوومه تی یۆنانیی به زران: حکوومه تی نوێ دامه مهودوو حکو  هوھاوش

یان  وه شنک بزووتنه ی چه ه گه کی ئرانی یه ماه و بنه کی یۆنانی یه ماه پارتی. بنه
ــ و ڕایه خۆیی داڕشــت و ئــه ربه و ســه ره بــه ه  یانــه بپســاندن کــه یان ھه ج  ــه م  ئ
رچی ھۆی  گه . ئه وه سته به ده  وه ستی سلۆکییه ده تی دووره حکوومه  یان به رمانه ھه

                                                             
ــه –١ ــی  ده  ل ــه کی ره ســهق ــه به  دا ب ــاواز ل ــدراوه دانهم  شــی چــواره به  شــکی جی ــه  ن ــوعین ، ب و  م م

  خۆ.و. ربه شکی سه به  ته کردوویانه بھفرووزی
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واو  زرانیان ته ھۆکاری دامه م ک بوو، به یه  ته م دوو حکوومه خۆبوونی ئه ربه سه
  جیاواز بوو.  وه پکه

یزانین  ی ده نده وه و ئه کان ی پارته رباره وتۆ نین ده کی ئه نی زانیارییه خاوه  ئمه
شکی ھۆزی  و به خی پارنی  وان له ئه  لمنین که تا بیسه کا ھه ڕمان بۆ خۆش ده

  و ختـی سـکایی و بــه  تیـره  پکھــاتبوو لـه  بـوون. ھـۆزی داھـه ] داھـه[ھـ  ده
ژیـان.  دا ده ریـای ئـارال و ده ر زه ریـای خـه نوان ده  وارنشینی له ری و ده کۆچه

سـوارچاکان و   بریتـی بـوون لـه  م ھـۆزه کۆن ئـه یران ی نووسه وه پی گانه به
دا کوژرابـان و  ڕان شـه  له  زانی که ختیار ده به  خۆیان به  و کاته ران و ئه ڕکه شه

ان ر ژهونـدرا. تـ تی داده دزو و سـووکایه  وبان به سروشتی و نو نونمردنی 
و  ک رشــه نــاوی ئه  ی پ.ز. دوو بــرا بـه٢٥٠ری سـای وروبــه ده  کـه  الیـان وایــه

رووی  ی سـه ، ناوچه ی دیکه رکرده کدارانی خۆیان و پنج سه ، وای چهتیرداد
ھرشی بۆ بردن،  لخ ی به یان داگیر کرد. دیۆدۆتووسی پادشای تازه»ن جه ته«
 رمی پارتی ر ھه سه  ووژمیان بردهرباز بوون و ھر ترسی ده مه  وان له م ئه به

ڕدا کوژرا،  شه  ک له رشه یان کوشت. دوو ساڵ دواتر ئه که رمه دراوسی و میرھه
واوی  تیی تیرداد، ته رکردایه سه  بوون، به ڕدا شه  له  میشه ھه  کان که م پارته به
ری  زه ریـای خـه ری ده هبـو سـنووری ئه  مۆ بۆتـه ئـه  یان گـرت کـه یـه و ناوچه ئـه

  ختگای خۆی دانا که ی ته مین قه که دا یه و کوانه ر له . تیرداد ھهو ئران ڕووسیا
نـاوی   ک دواتر شارک بـه یه یشت. ماوه گه ده ستی پانه ۆ ده ی ھه ک ھالنه وه
کـوو پادشـای  ساز کـرا و تیـرداد وه  وه نی خۆیانهدا ی خانه له رجه سه کی رشه ئه

  ری. سه  تیی نایه وێ تاجی پادشایه له پارت
ر بۆشـی  گـه بگـرێ و ئه  یـه وه م جوونه ر به ویستی به م سلۆکووسی دووھه
نــی  یان پــ بکــا. کاتــک قۆشــه کشــه ران بشــکن و پاشه بکــرێ لــووتی داگیرکــه
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  وه ڕتـه گه ده تیـرداد  ، وادیـاره وه بته چ و لیان نیزیک ده بۆیان ده سلۆکووس
کـانی نیشـتمانی خۆیـان  و گیاجاڕه ره و بـه کایی ند و فی سـوارانی سـه ر فه سه
،  گرتبــۆوه ی نتاکییــه ئه  ی کــه تونــدوتیژه  ژانه و شــواوی و شــه . ئــه وه کشــته ده

 و سووریا ره ز به له  هبگرێ و ب الماری ھه په  ست له ده  سلۆکووسی ناچار کرد که
ی  و شونه ئه  وه ڕانه نوێ گه رله و سه  وه یان خوازته که له ھه کان . پارته وه ڕته بگه
تی  باشـووری ڕۆژھـه ١رمی ھیرکانیـای کی ھـه تیـرداد گرتبـووی و خرایـه  که
تی داھاتووی  کوانووی حکوومه  یه م شوه ری. به سه  یشی خستهر زه ریای خه ده

تی  ڵ حکوومه گه تیی سلۆکیی له کجاری ڕگای شاھانشایه یه  به  که گیرسا ھه پارت
و دوو  ینی ئــه مابــه  پــارت لــه رچی گـه گــرت و پشــووبی کــرد. ئه لخ یۆنـانیی بــه

ی  وه ربوکردنـه م بـۆ پاراسـتنی خـۆی و به درابـوو، بـه  دا ئابۆقه تانه حکوومه
  نی ھز و بشت بوو.  ی پویست خاوه دازهن ئه  تی، به سه وی ده مه ه قه

میزادان وابوون و عالتی  نگی ئاده ی ھه ک پووره وه  کانی دراوس که گیاجاڕه
رکی جی  ده کان یاریده چاو ئرانییه گومان له ژیان، ب وێ ده له کان خزمانی پارته

  بـه وایانی یۆنـانی رمانه ی فـه وانیان ھنـده ئـه رچی ئرانی گه بوون، ئهتر  متمانه
ــه خــه ــه ده نیم ن ــر و ل ــاوه  زانین. دوات ــه م ــر ل ر شکســت و  دا، ھــه ک یه ده ســه  ی پت

  ، بهی پارت ریکه تی فه بۆ حکوومه تی سلۆکی سه ی داشکانی ده کی تازه یه نیشانه
  ندرا. دادهت  نیمه خه

  لــه  کــه ی پــارت . واژه خۆیــان نـاوه  وان چ ناوکیـان لــه ھشـتاش نــازانین ئــه
ـــون، ڕه و خـــۆی ده  دا ناســـراوه کانی خـــۆراوایی رچاوه ســـه ـــه ن ـــه  نگ ی  واژه  ل

 دا ووشـو داریـ ی کـوورووشـــانــم زه  هـــپشـتر ل  هــ کــرابــرگی وه »پارسوڤه«
  بتـه ده  یه م وشـه ئـه مانـای  ناسـان الیـان وایـه ئـران  باسی کرابوو. ھنـدک لـه

                                                             
 ، گورگانھیرکانی –١
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ســـوارانی   ته تکـــای سه  بـــه  ج ری نیشـــته ماوه . جـــه»ر ڕکه ی شـــه ســـواره«
وارنشــین و  ده  و ھــۆزه  و تیــره تی ئــران ی ڕۆژھــه ری جاروبــاره المارده پــه
پ ناودر  تی ئرانی رمکی ڕۆژھه و پاشان ھه  گوت پارسوڤه کانیان ده نده وه ڕه

  هرگیراب. پارنی خک وه پارنی  ارت لهــی پ وشه  چ که ت وشده به . ھه کراوه
ــه ــا و ســه  بۆت ــه ھم ــه  رهو ی گــه وه مبولی جوون   کــه کان یه کایی ربوی ســه و ب
گشـتی ژـروژوور   هــالماریان بارودۆخی ئرانی ب ک دواتر، لشاوی په یه ده سه

  پچا. وه هکت لخی تی یۆنانیی به نی حکوومه مه کرد و تۆماری ته
تا بتوان  تکی گونجاو بوو ھه رفه ده تیی تیرداد ساڵ پادشایهوت  هـح و  یـس

و خۆرنشین بوا و  ره بن و به نک پک و بکا و قۆشه تی خۆی پته سه ھز و ده
راخ شـاڕی  قـه  لـه  کـه  ١روازه ده ت بۆ شـاری یۆنـانیی سـه  وه ختی بگوزته پایته

، ک رشــه نوانــد. شـاری ئه دا خـۆی ده ت و خۆرنشـین خۆرھــهبازرگـانیی نـوان 
خت  ختی خۆی پایته ر چواریان وه ھه  که و تیسفوون  تانه گمه ، ھه روازه ده ت سه

  که ندرێ دادهوارنشین  دانکی ده وتنی خانه ی چوار قۆناخی پشکه نیشانه  بهبوون 
زیی خۆی بپـارزێ.  گه کانی ڕه ندییه تمه دا، توانی تایبه یی شکۆ و شاناز پهۆپ  له
بتوان   بوو که ھز نه به  نده وه می جنشینی تیرداد ھشتا ئه که یه ٢ی»وان رده ئه«
ستی ڕکخستنی  به مه  به  ست، که ڕاوه م سھه نی ئانتیۆخووسی نگاری قۆشه ره به

  کـه م که وانی یه رده نگ دا. ئه ت ده و ڕۆژھه ره نی به ی قۆشه که کاروباری وته
م  م ئه دا ھنا؛ به تی سلۆکی حکوومه  ناچاری دانی به زی، به گرت و به ی نه رگه به

جنشینی  ٣ی»پریاپاتیووس«ر ڕگای  ی سه ره گه کۆسپ و ته  بوو به نه  تشکانه

                                                             
  دامغان –١
 »وان«یـان  »بـان«.  واتای پیرۆز و مرۆی چـاک و کاردروسـته  به  رته . ئهبان رته ئهپان،  رته ئه –٢

   و.. ره پارزه
  فریاپاتیووس –٣
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، بـۆ گرتنـی کان سـتی ڕۆمییـه ده  م بـه تی شـکانی ئانتیۆخووسـی سـھه رفه ده  که
  بوون کـه نیا خـک نـه تـه کان . پارتـه وه خوازته نه ر زه ریای خه کانی ده رمه ھه
 کان سـتی یۆنانییـه ده  تی سـلۆکییان بـه لی الوازبوون و تـداچوونی حکوومـه ھه

یش پاش گرتنی »ئالمائید«یاند.  خۆیی ڕاگه بهر سه ئاترۆپاتکان ی. ماد وه خواسته
وتــــی  م ڕه لـــه  نگــــه ســـتی. ڕه ربه سه  یشــــته ســـتی گه ، دهھان ی ئیســــفه ناوچـــه
تیی  باشووری بابـل، پادشـایه  تریان بووب. له وه پشه  له دا پارس یه وه جوونه

تی ئیمپراتـۆریی  کانی ڕۆژھـه رمـه و ھه  زرا. ناوچـه کاراسن (خاراسن) دامـه
تی  نــدین حکوومــه ربــاز بــوون و چه تیان ده ســه ی ده چوارچــوه  لــه ســلۆکی

ـــه ـــان ک ـــان پکھن ـــه باره ســـه  بچووکی ـــداگر و  ربه ســـه  ت ب ـــان پ خۆبوونی خۆی
ی  وه ش پکه رچی ھیچ سازان و خاکی ھاوبه گه ئه ، وه جوونه ده  انهمارگرژ ده

کی ت سه رم بوون بۆ ده ور و نه کی چه ریان پاروویه به رله دان و سه ده نه  گرێ
ری  زرنــه می دامه کــه یه خــودی شــا مھــردادی  لــه  ته ســه م ھیــز و ده نــوێ. ئــه

  م پادشایه ئه .ی پ.ز)١٣٨ – ١٧١(  وه کۆبوویه دا ی ئیمپراتۆریی پارت قینه ڕاسته
ژر   ندی له به و مه  ناوچهک  ، کۆمهئرانکانی  داباوه  رمه بۆ ڕزگارکردنی ھه

ربو بوو  کی به یه وه ش بزووتنه وه و ئه  وه دا کۆکردنه تی پادشایهری ئای  سبه
کردبوو. مھردادی   وخۆ ڕگایان بۆ خۆش کی ناڕاسته یه شوه  کان به ڕۆمییه  که
م  ڕک ئــه نـد شــه دا، دوای چه زایــین ی پش١٤٠و ١٦٠نـوان ســانی   م لــه کـه یه
، ئالمائیــد، پــارس، تی خــۆی: مــاد ســه وی ده مه ــه ر قه ســه  ی خســته رمانــه هھ

  نگـه قۆی خۆرنشین و گدرۆزیا و ڕه  له کاراسن (خاراسن)، بابل و ئاشوور
، ڕووبـاری فـورات نیزیـک  یشتنه کان گه ت. پارته خۆرھه  له و سیستان رات ھه
ی ـشـ هــترین شـاری ب وره و گـه  ر لـواری ڕووبـاری دیجلـه سه ی م سلۆکییه به

ــه و ناوه ئاســیا ــۆی و نیزیکــه  ھزی بازرگــانی بــه نــدی ب زار  دھه شســه ی شه خ
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.  مشکیشـی لـ میوانـه  زانی کـه نهر وای  کرد و ھه ، خۆی شلوێ نه دانیشتۆوه
ــه ژهوتــ ــان وایــه  گــه ک به پی کۆمــه ران ب ــه وتننامه ڕککهبــ  ده  کــه  الی ــۆ  ی ک ب
و  ی پـارتی وته رکه نـوان سـه  کی کـاتی لـه یه شـوه  بردنی کاروباران بـه ڕوه به

ــــه ــــانی م ــــانی«ن بشــــتی  زن و خــــاوه بازرگان ســــتراب.  دا به»ســــامی – یۆن
وڕووی  ره بـه  وره م ھزکی گـه هــندرا، ب دانه  سلۆکییه  ی پارتی له ربازخانه سه

پاشان   ی داکوتا که زی کرد و بنه شکربه له  پی ڕووباری دیجله بای چه  شار و له
  ).٧٧سازکرا(قختی پارتی ل  ی پایته»تیسفوون«  و شونه ئه

کان  بچووکه  ته ی حکوومه خوازانه ییۆخ ربه گوڕی سه وینی له یل و ئه داخوا مه
  لـه  کـه کارکی وای کردندی  تی ناوه ند و داوی حکوومه به  ربازبوون له یان ده

 کان ژـر نیـری سـلۆکییه  ک لـه ری خـه ڕزگاریـده  بـه کان شونک پارتـه موو ھه
 یان پارس ئاترۆپاتکان کوو مادی ی وه رمانه و ھه ر چۆنک ب ئه ؟ ھهدابندرن

وڕوویان  ره بــه دیـتونـ به، زۆر  وه نگـی تـدا دابوونــه ری ڕه سـتی ئرانیگــه ھه  کـه
  دا و بـوو بـه رنـه ڕگـای خـۆی به م مھـرداد گژیـان ڕۆچـوون؛ بـه قین و ده چه

  ی خرایه وره . نازناوی پادشای گهنشی خامه ی ئیمپراتۆریی کۆنی ھه وه بووژنه
دانیشتووانی   ت به باره دانی نیازپاکیی خۆی سه ستی نیشان به مه  ر ناوی و به سه

کانی خـۆی  ر سـکه سـه ، له وه دا بـو ببوونـه تی سه ی ده و هم ه قه  له  که یۆنانی
  .»ویست خۆشه یۆنان«  نووسی فیلۆھلن، واته

و  نـوان ئـه  رزۆک لـه کی سست و لـه ندییه یوه بوونی په ی ڕاستی ب ھه وه ئه
  ورده ورده  م گرتبـوونی، کـارکی وای کـرد کــه کـه یه مھـردادی  دا کـه رمانـه ھه

  کی بـوو بـه رایهـرانی خــــو ئ ری یۆنـانی ماوه ندیی جـه زامه وخورتی ناڕه سرت
 م دمتریووسی دووھه  دا بوو که ک یه نگه جه  ش ڕاست له مه را و ئه نگ و ھه ده

تی ، بــــای ڕۆژھــــه وه رمانییــــه رفه نی به خــــۆی و قۆشــــه  تا بــــه لبابــــوو ھــــه
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ی  که ت دانیشـتووانه تایبه کانی شارنشین، به . یۆنانییه وه ی بگرته که ئیمپراتۆرییه
 لخیش ت به نانه و ته ، پارسکی ئالمائید ، خه لواری ڕووباری دیجله ی سلۆکییه
یـاری   خت بـوو بـه م بـه ی دوژمـن؛ بـه یاریده  وای نوێ، چوونه رمانه دژی فه

کی زۆر  یه شـوه  ت بـه بـه دیل گیرا. ھه  زی و به به و پادشای سلۆکی کان پارته
کچکـی  دایاننـا و مھـرداد ھیرکـانی  و بردیان له  وه ی جوونه گه له  جوامرانه

واوی ھــز و  تــه  بــه  کــه ری یۆنــانی ماوه ڵ جــه گــه له . پادشــای پــارت خــۆی دایــه
رم و  ھه  م له ، بهدنوان نگی نه بروزه ی دوژمنی، زه یاریده  چووبوونه  وه توانایانه

  برکی توندی له پاند و زه تیی خۆی سه زنایه ملی مه زۆره  دا به کان گیراوه  ناوچه
نگی، دوو  ی پشــهم ســھه کــوو ئانتیۆخووســی شــاند و وه وهمائیــد لکی ئا خــه

ی پیـرۆزی  زرگـه نه  نگه ڕه  ، که»ئارتمیس«و  »ئاتنا«ندی  مه وه دهرستگای  په
ڵ خۆی بـرد. مھـرداد  گه وتکی زۆری له سکه بووبن، تانی کردن و ده ئاناھیتا
تا   وه فوراته  ی له که ربوی ئیمپراتۆرییه وی به مه ه پ.ز. مرد و قهی ١٣٨سای 

و  ی ئه وه پی گانه جھشت. به میرات به  ی کوڕی بهم دووھه رھادی بۆ فه رات ھه
ــه م که  رچاوه ســه ســکی پیاوچــاک،  که رھاد ، فــه ســیان کــردووهبا  ی کــه وکورتان

کانی  تـه کرێ کار و خزمه . ده ر بووه روه رکی دادپه خواترس، ئازا و یاسادانه له
ڵ  گـه ، لهتکی ئرانـی ی حکوومه وه و بووژاندنه  وه م بۆ ژیاندنه رھادی دووھه فه

  ھنـــدک لـــه  راورد بکـــرن، چونکـــه بـــه  وره گـــه کانی کوورووشـــی نگاوه ھـــه
  وی تدا بوو. کانی ئه ندییه تمه تایبه

ڕکف و بۆ   نایه ر، پی سه به س برای دمتریووسی ده ١م وته حه ئانتیۆخووسی
و  ره ی ھزکـی قورسـی بـه ربازکردنی براکه کان و ده گیراوه  رمه ی ھه وه گرتنه

ــه گــاڵ ی دووچۆمــان ناوچــه   زانــدن، چونکــه کانی به دا پارتــه ڕان ســ شــه  دا و ل
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کران.  ده راورد نـــه بــه نی ڕاھنــدراوی یۆنـــانی هڵ قۆشــ گـــه له کــانی پــارتی ھزه
نا و   سویه  ری ده رما سه م سه ، به] گمادانه ھه[  تانه گمه ھه  یشته گه ئانتیۆخووس

سـتی  به مه  ی داکوتا و بـه بنه  خته پایته  و کۆنه له ری پگرت. پادشای سلۆکی به
م  شـی. لـه دا دابه ر شـار و گونـدان سـه  کانی بـه ھزه نرزی زستا ڕاندنی وه تپه
 کان رجی یۆنانییـه ی پکرد. مه وه پشنیاری پکھاتن و ئاشتبوونه رھاد فهدا  کاته

خـاکی   لـه  بجگـهن و  ئازاد بکـه ب دمتریووس ده کان پارته بوون:  ڕاشکاوانه
ـــارت ـــه ده پ ـــه  ســـت ل ـــاک   وه بکشـــنهکـــان  گیراوه  رمـــه واوی ھه ت ـــاج و پیت و ب

ییی  شاوه وه می و لنه رخه مته ر که به ستۆیان بگرن. پادشای الوی پارت له ئه  وه
چنگ   کی خۆمای له ست. خه له خه  ترسیداره مه  شه ڕه و ھه وای یۆنانی له رمانه فه

گیـان  دا قوونیان داگرتبوو، وه کانیان ماه  له  ی که ربازانه و سه زوم و زۆری ئه
ی سیخوڕانی پارتی  دنه  به  بۆیه ر ستابوون، ھه ک ڕاوه ھایه ر ئه سه ھاتبوون و له

ر  ســه  یکوتایــه ناکاو ھه ین. ھاوکــات پادشــای پــارت لــهڕ وتن و ڕاپــه خۆکــه وه
مابوو. پادشای سلۆکی  ر نه سه ی له قسه کان ئانتیۆخووس. تداچوونی سلۆکییه

ــوژرا و به ــه ک ــه وره ی ده که نه قۆشــه  شــک ل ــاڵ له  ی درا و دای ــارت.  پ شــکری پ
  نگه چوو ڕه وده  دا که ند مانگان چهی  ماوه  کان له رچاوی سلۆکییه وتنی به رکه سه

ی  وره سـاتی گـه ، کاره وه و بکاتـه یان پته هک ته کی حکوومه بتوان دیواری ڕووخه
بتوان ڕگری   بوو که ئارادا نه  وپک له ھیچ ھزکی ڕک  تازه  ، چونکه وه وته لکه

مژووی   بۆی پ.ز. ١٢٩. سای ر سووریا کان ب بۆ سه الماری پارته ری په گه ئه
  ، ساکی تاڵ و ناخۆش بوو، چونکهئاسیادا  له تی یۆنانی کولتوور و شارستانییه

تی  دا حکوومه م ساه . له وه بداته رھه و سه  وه ستته جی خۆی ھه  یتوانی له نه  تازه
 ر ئرانــی بــه وهری  ش خــۆی ڕاگــرت، ســه یــان ســای دیکــه تا ده ھــه  ســلۆکی کــه

  ی کرد. کشه پاشه تا فورات کجاری ھه یه  به وتوو ھنا. سنووری ئورووپا رکه سه
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  ر بــه بــوو بـه دا ده مانـه و زه لـه  ، چونکــهر سـووریا ســه  یانکرده ھـه کان پارتـه
و  بگـرن. لـه تی ئـران کانی سـنووری بـای ڕۆژھـه نـده وه ی ڕه ھرشی دڕندانـه

رووی  زن و ده ببـه م وتـه حه توانیبووی ئانتیۆخووسی رھاد فه  دا که مه رده سه
،  کردبۆوه دا تیی پارت ی پادشایه ره ڕووی په  ڕووناک و پشنگداری داھاتووی به

  ناوچـه  لـه  ، کـهکایی کانی سه نه سه ڕه  و خته  ربوی تیره کی به یه وه جوونه
م  کـه . پشـتر یه وه گرته ھاتبوون، ئرانی  وه ینهچ تورکستانیکانی  سته ده  دووره

ترسـیی  نگـی مه دا زه»مھـرداد«مـانی  زه  له  ردانه م بیابانگه وی ئه پۆلی کۆڕه شه
  رھاد حوکمدارکی له ست ھات و شکاندنی. فه ده لیان وه  ھنابوو که  جرینگه وه

ھرووژمـی   ر بـه تا بتـوان بـه ڕێ ھه وته ت که و خۆرھه ره دانا و به دووچۆمان
وخۆ  کیان ڕاسته دوو قۆڵ و یه  بنه ده  وانه ئه  چ که ران بگرێ. واوده المارده په

و بــای  ره گــرێ و بــه ده  تانــه گمه و ھه  روازه ده ت و شــاری ســه رو مــه ملــی ڕــی
دا  رات رو و ھه مه  باشوور و به  کاته یان ڕوو ده ی دیکه که ڕوا و قۆه خۆرنشین ده

ـــه یه گه ڕێ و خـــۆی ده پـــه تده ـــدی سیســـتان مه وه رمی ده ھـــه  نت   خســـیره . یهن
شکری خۆی  ڵ له گه رھاد له فه  م، که وته سی حهنی ئانتیۆخوو کانی قۆشه یۆنانییه

ردا و  بوون و پشتی پارتیان به  دا بارزه چوون م تکھه که یه  ی کردبوون له تکه
چوو  ی پنه رھاد، ھنده ی فه وه ی مام و جگرهم وانی دووھه رده رھاد کوژرا. ئه فه
رھاد بۆ بابلی  فه  ی که رمه و میرھه . ئه ی بۆوه رازاکهنووسی ب ی چاره گیرۆده  که

خۆیی  ربه یش سه»خاراسن«تی  ھا حکوومه روه شا دانا و ھه  دانابوو، خۆی به
  ی پ.ز. دانیشـته١٢٣ری سـای  وروبـه ، دهم دووھـه یاند. کاتک مھردادی ڕاگه
خۆرنشـین   حـای شـ بـوو، چونکـه ت، ئیمپراتـۆریی پـارت سه دهختی  ر ته سه

ــــه  وتبوویــــه ت که و خۆرھــــه  وه گرتبوویــــه  ئــــاژاوه پۆلی ھرووژمــــی  شــــه ر ب
ی  ترین پادشــای زنجیــره شــاوه لوه  م کــه . مھــردادی دووھــه وه ردانــه بیابانگه
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ی  تا کلکه و پاشان ھه  وه دهتا بای خۆرنشینی ھور کر ره دانی پارت بوو سه خانه
ــه قه  هتی ئه ســه وی ده م یحوون ســه  یانــده کانی گه ســپی ئــاژاوت و ســنووره 

  نــده هو پۆلی ڕه و شــه  وه گرتنــهروی  و مــه رات نوێ ھــه رله ). ســهریــا (ئامووده
وتنی وی  رکه واند. سه سیستان دانه  و ملی به  وه وپاش برده ره کانی به کییه شته ده

ڕزگار  کاکان ی سه شه ڕه ھه  توانی دنیای خۆرنشین له  زۆر گرینگ بوو، چونکه
نـدران،  کی داده شـته نـدی ده وه ڕه  بـه  ر تا دون ھه ھه  کان که یه»گزی سه«بکا. 

  بوونه  یه م شوه تی دراوسیان و بهر ڕگای ھۆز و خ سه له  وه رگه به  بوونه
ئران توانی   ی گا که هرو و ده خۆرنشین و ئه یتی ئاسیا پشتیوانی شارستانییه

  دا بیگێ. مژووی درژی خۆی  له
ی ـــــت هــوومــنــدی، حک ناوه یردی ئاســیا وارنشــینانی بیابانگـــه ھرووژمــی ده

دی  ی بـاکوور و باشـووری الی نوقـهنکا شـته ڕامـای و پده ی»لخ ی بهییۆنان«
  لـه  کایهووی سـاکار وره ی دوو ھۆزی گهننگا نشیمه  بوونه یحوون ڕووباری جه

ی  درژه  نگ له ت. ختی پشه خۆرھه  له کان یان تۆخاره چی خۆرنشین و یووه
ی بـاکووردا  وگـه ڕه  ک بـه یه سـته خوشـین و ده  ره به ره دا به ربویان پۆلی به شه

 و ســند ره بــای باشــووردا بــه  بــه  کی دیکــه یه ســته و ده نجاب پــه  ڕوویــان کــرده
ر  سه دا، له زایین می پش که ی یه ده تای سه ره سه  له  و ھۆزانه  م تیره ڕۆیشتن. ئه
النـی   بـه  زرانـد کـه تکیان دامه لخ، حکوومـه به ییسی میرانی یۆنان ره کاول و ھه

ـــووری ـــه سیاســـی و کولت ـــه دا ی ـــه پارته  کجار ل ـــوو. ب  وه کان ـــک ب ـــان  نیزی گوم
چ  ر بوون. ھندک وده ده به تی پارتی سه غزی ده جه  کانی ھیند له ته حکوومه

می زایینـی،  کـه ی یه ده تای سـه ره تا سه ھه نو سیستا کانی ڕۆخج ته حکوومه  که
نـاوی   ک بـه وایـه رمانه فه دا م ڕۆژگاره ھناب. له دا تیی پارت پادشایه  دانیان به
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و  واوی ئـــه بـــووب، تـــه ن پـــارت ســـه ڕه  بـــه  نگـــه ن ڕهـــ ده  ، کـــه١گۆنـــدۆفارس
ــه حکوومه ــه تان ــه  وه ی پک ــه تییه و پادشــایه  وه کۆکردن ــا کــه کی ب ــه  ھزی پکھن   ل
  نگاوتبوو.  تری ئه چه سندری ڕووباری  وبه تا ئه ھه  وه سیستانه

  ھـاتن و چوونـه ی پ.ز. شاندکی ئیمپراتـۆری چـین١١٥ری سای  وروبه ده
پی  به  ڵ نووسین که گه کی له یه وتننامه ڕککه تی پارت . حکوومهت مھرداد خزمه

ــه وی ده ــوو ب ــانیی نونهی بازر ره ســتی پــه به مه  ب ــه گ ــد ھــه یی، چه وه ت نگاوک  ن
گرینگتــرین   ی کــا، بــه وه گواسـتنهیانــدن و  ک پردکــی گه وه بھـاویژرێ. ئــران

 نـدرا. بیسـت سـاڵ دواتـر، مھـردادی داده  وه لکانـه وه ی پکه م زنجیـره ی ئه ئاقه
ی ژربای خۆی »گرانیت«ردا و  وه نستان رمه کاروباری ئه  له ستی ده م دووھه

دا  م وتـه مـژووی ئـه  ی لـه کی تـازه یه هڕ هالپ  یه م شوه پادشا و به  وێ کرده له
ک دواتر  یه درێ. ماوه گرێ ده  وه نووسی ئرانه چاره  نووسی به چاره  که  وه کرده

  یــان بۆنتــووس بــوو بــه ی پادشــای پۆنــت»مھــرداد ئووپــاتۆر«ڵ  گــه تیگـران له
دا، تـوانی  زایـین ی پش٩٣تـا  ١١٢ینی سـانی  مابـه  له  م پادشایه یمان. ئه ھاوپه

 دا کی یۆنـان یـه ند ناوچه ت چه نانه ته بچووک و یئاسیا  ھز له کی به تییه پادشایه
ھ  دا ڕابشک و نه کان ر ڕۆمییه سه  تی به سه کی زۆر ده یه زرن و ماوه دامه
ی  ھزبوونــه یمانی و به م ھاوپــه حانــد ئــه  م لــه . مھــردادی دووھــه وه پشــه  بنــه

ی پ.ز. ٩٢وری گا. سای  نگ ده کوو پارسه کرد و وه نه ی ، وستهدا نستان رمه ئه
  وا باشـه هالیـان کـ  کی نـارده یخودایـه و مھـرداد که فـورات  یشتنه گه کان ڕۆمییه

  کی وای له زانی، الیه ده کانی نه ھز و بشتی پارته  به  که بن. سیال پک  وه پکه
دوو پادشـــای   دـــی ئشـــا و لـــه  وره و پادشـــای گـــه  وه کرده ی نـــه کـــه نردراوه

  کان له ڕۆمییه  ی که تییه و سووکایه . ئه ت نیزیک بۆوه تی ڕۆژھه سه ده ن خاوه

                                                             
 گۆندۆفر –١
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ر  سه هـــان لـــنوانـدیان، زۆر قورسی کان ڵ پارتـه گه دا له ندیی خۆیان یوه م په که یه
  وت. شانی که

و  وری کــوورووش م ده کــه یه ، مھــردادیدا تیی پــارت پکھــاتنی پادشــایه  لــه
وی  هم ه قه  ی به ره م په که گا. پادشای یه وری داریووشی ده م مھردادی دووھه

قامگیری کــرد. مھــردادی  وپــک و ســه م ڕک تی دا و پادشــای دووھــه ســه ده
 ڵ ڕۆمــی گــه کانی له ندییــه یوه ھزکی جیھــانی. په ــه که  کــرده م ئرانــی دووھــه

ـــی ـــه خۆرنشـــین و چین ـــای خۆرھ ـــه ت، نیشـــانده ب وری  خی وت و ده ری بای
  مــه ر ئه دا و ھـه ی که مه رده ژیـانی سیاسـی و ئــابووریی سـه  لــه  وه ی ئـه زنانـه مه

  ناودر بکرێ. »شای شاھان«  به  کارکی وای کرد که
داڕمان. و  ره نو قۆناخکی قووی به  وته که ، پارت م پادشایه مانی ئه دوای نه

ختی  ر ته سه و له  وه کی زۆر ھاتن و جگایان گرته دا پادشایه ساڵ  ی سی ماوه  له
تی  ســه ی نوخـۆیی، ده ڕ و کشـه ھـۆی شــه  . بـه وه ی پایـان دایــه که ته سـه ده

و  ننستا رمه پادشای ئه رانییگت  باری کزی که  وته زی و که ئیمپراتۆری وا دابه
ــاری پارتــهردارز قــه ــاج و ھنانی   ســت ده بــۆ وه کان ب ــهت ــد  تی، چه ســه ده ختی ت ن
بی کـرد.   تانه گمه تا نیزیک ھه تی ھه سه وی ده مه ه دابی و قه رمکی ل ھه

کی  تییه و ئاوا سووکایه یــبای خۆی ب  ی به»شاھان  شای«پاشان نازناوی 
تیی پارت الواز و دابداب  پادشایه«ان. ــک هــارتــر شانی پ سه  قورسی ھاویشته

ڕوونی  کانی تـداچوونی بـه هــنیشان  وه هــک هــوو الیــم هــھ  هــد و لــوانــن ۆی دهــخ
خۆرنشــین  یی ئاســیا خشــه ر نه ســه جــارێ له  چوو کــه ار بــوون و وــدهــــدی

 چنـگ  لـه  کـه کی سووریا هــر داوای خ سه له دا تیگران م کاته له ». وه ته شۆراوه
تـاج و جـاڕز ببـوون،  تی سـلۆکی حکوومه رانی داخوازهرای دوایین  و ھه  کشه
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وای   کــه نی. بارودۆخه خــاوه  و بــوو بــه  وه کالیی کــرده یــه کانی ســلۆکییه ختی تــه
  ران بن.یگر ت به ر وه پادشای پارتیش سه  نگه چوو ڕه وده  لھاتبوو که

،  گرتبـۆوه داونـی ئیمپراتـۆریی پـارتی  باردا کـه رجکی ئـاوا نالـه ومـه ل ھه  لـه
  بوو بنووسرێ، له ده  کی که یه یماننامه پی په به ویست ئران یھه ده تی ڕۆم حکوومه

وتی  وکه س ی ھه وه ئه ن ب، ب الیه دا ب و پۆنت نستان رمه ڵ ئه گه ڕی ڕۆم له شه
. لووکـووس رداب سـه  گـۆڕانکی گرینگـی بـه ڵ پادشـای پـارت گـه له کان ڕۆمییه

ــــی ک یماننامـــه ســـتنی په پشـــنیار یـــان داوای به ــــرد و فـ میش  هـرھادی دووھـــ هـ
نا و  خــۆی نــه ین بــه  زانــی، پــی لــه پیــاو ده  ی خــۆی بــه روه بــه و له لماندی ســه
دا  کانی ڕه شـه  دا لووکـووس لـه مـانی و زه رچی له گه دا، ئه نه الماری سووریای په

 ی مھـرداد کاتـه و دواتـریش ئـهت  نانه رھاتبوو. ته به پکی زۆری وهگرێ و کۆس
می  رده بــه  یمانی خســته ســتنی پــه زی و داوای به نــد جارــک بــه ئووپــاتۆر چه

و   وه نوێ کرده ڵ پۆمپئووس گه ی کۆنی له یماننامه په رھاد پارت، فهتی  حکوومه
رزی و  به لووت  بهوان  م ئه ڕوانی، به ده کانی ڕۆمییه  له  وه چاوی ڕزه  به  میشه ھه
کانی  نه وردی به زۆر به  نا که ده لک دانه خکی وایان بۆ گه بایهی خۆیان، یزان نه

ی پخوسـت کـرد و  کـه مهیماننا ک دواتر ڕۆم په یه ر ماوه ر. ھه سه  برده خۆی ده
ڵ پادشــایانی  گــه گــرت و له دا کانی خۆرنشــینی پــارت رمــه ر ھه ســه  ســتی بــه ده
جـواب  وه  هنـم کارا رھاد لـه ت کاتک فه نانه رھاد پیالنی گا و ته رمانی فه رفه به

ژرانی . دوای کـو وه تی ومی درایـه سووکایه  ربی، به ندیی ده زامه ھات و ناڕه
  بـه گۆڕی و گـابینیووس وت و ڕبازی خۆیان نـه رانی ڕۆم ڕه ، نونهرھادیش فه
  ببتـه م سـھه ی مھردادی وه بۆ ئه  کی قورس قبووی کرد که یه رگرتنی پاره وه

کرد،  م ھیچ کارکی نه کانی، به ره ربه به  وته بکه م دووھه پادشا، دژی ئۆرۆدی
کـوو مھـرداد تمـابوو،  ئاوا وه  که تی میسر سه ختی ده خوازیارکی ته  چونکه
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. کاتــک رگــرت لــی وه زنی ڕۆمــیش گــابینیووس و مــه  کی زیــاتری دا بــه یــه پاره
 رانی ڕۆمی زریی ڕبه ، چنۆکی و چاونهکۆنسوولی سووریا  کرایه کراسسووس

ڵ  گـه ویسـت له یده نهزنانی ڕۆم  نی مـه نجومـه ی خـۆی. ئه ڕۆچکـه ڕپه په  یبوویه گه
ۆی ـــی خــانــک ربازه ک سه ڕاست وهم کراسسووس  ڕ، به شه  ونه بکه کان پارته

بـۆ وی   هـــو وت هـــبووی ئ کـه ه و سـامانی که  پی وابوو گیرانی ئران ھاسـانه
نیزیـک   چی له کانی ڕۆمی بزووتن، که . ھزه یه وره تکی گه نیمه وت و خه سکه ده

  کی پــــارتی بــــه چه ه ســــووکهک و  چه ی قورســــه )، ســــوارهرران (حــــه  رهرکــــا
ی  ماــه ی بنه وره گــه رۆکی ، ســه]ســۆرن =ســوورن [ تیی ســۆورنا رکردایه ســه
شکری ڕۆم  شی له به شان س چواربه  زاندن. له کانی به ، ڕۆمییهگانی ئرانی به ره ده

ا ـــریان دان دا سـه ڕه م شـه کوڕیشـی لـهدیل گیرا و کراسسـووس و   کوژرا و به
ران اوانــد که  بریتــی بــوو لــه  کی پــارتی کــه چه ی قورســه ی پ.ز). ســواره٥٣(

  ڕی کارره ی ڕۆمی بشکن. شه سوارهی  پکھاته شکری ب وت و توانی له رکه سه
ک چلۆن  روه نی خۆی، ھه ڕیزی قۆشه  بخاته  ھزی سواره  ڕۆمی ناچار کرد که

مین پۆلی ئرانییانی ھاتوو بـۆ بـانووی  که ، یهشری وبه زار ساڵ لره هی ھ نیزیکه
  کرد.  م کاره کانیان ناچار به ئران، ئاشوورییه

 ١ی»تریـــوومڤیر«ر و باســـکی بـــاوی  ک، ســـه یـــه وه قـــی گانه پی ده بـــه
، وـای دا پادشـای پـارت م کاتـه . لـهم دووھـه الی ئـۆرۆدی  شیان بـرده ڕه چاره

 ٢ی»باکـا«ماشـای شـانۆی  رقای ته و پیاوانی بارگـا، سـه نستان رمه پادشای ئه
ــــــه به ــــــوو رھ ــــــدس ب ــــــی سه رکه . ســــــه٣می ئووریپی رســــــوڕمان و  وتنی ج

                                                             
 سووڕاند.م. ده کانی ھه کاروباره  سی دیکه وای دوو که  که س حوکمدارانی ڕۆم  کک له یه –١
 .م. رابه خوای شه  رستگای یاکووس که کاھینانی ژنی په –٢
ـــئووریپی –٣ ـــانــۆنــری یـاعیــــد، شـ ـــی کـ ـــــست ده  هـــ ـــــی زۆری لـکــرــشع  هـ ـــپ  هـ ـــجم هــاش بــــ   اوهـ
 ی پ.ز)٤٠٦/٤٠٥ – ٤٨٠(
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  ستیان به و ھه  وه ڕوون کرده کانی رچاوی ڕۆمییه به، کان کراوی پارته نه ڕوان چاوه
ک  زیاتر کاری داکۆکی کردن بـوو نـه  کرد که ی ھزی پارتی قینه خی ڕاسته بایه

 رستگاکانی پارتی په  کی زۆر له یه ماوه ڕۆمی ١کانی لۆژیۆنه ۆی ھهھرش بردن. 
 رو کانی مـه دانییـه ئاوه  دیالنـی ڕۆمییـان لـه و ئرانـی  وه مانـه سـراوی وه ھـه  به

  زانی کـه نا. ڕۆم وه وێ ژنیان ھنا و مایان پکه لکیان له ج کردن و گه نیشته
توانان و  سیاسـه ی وانـه ی پچه وه و لکدانـه  ھـاتووه  وره کی گـه یـه ه تووشی ھه

ــــــووشــت رانــئی ــاسینــن هــازی و نــرب هــی ســکان رکرده سه ـــــهـ ـــــه ی ئ ی  ده ره و م
نی  ردارانی قۆشه کداران و سه چه  له  وه چاوی سووکه  به  میشه ڕۆمی ھهکردوون. 

  له یسمیانھلنی  ست، ماکه ده  ک به جارکی تر ئرانییانی چهڕوانی.  ئرانیان ده
و  به  زانی. لره میراتگری ده  ڕۆمی خۆیان به  ڕاند که رپه کانی خۆیان ده سنووره

  ندرا. له داده  کراوه کالیی نی یه وشه که  رات به وک، ف یه ده سه  ی پتر له تا ماوه  الوه
، سـتین له کـانی فه هجوو  بوون لهبریتی   خۆراوا که کانی ، سامییه وه کی دیکه الیه
دوژمنـــی  کانی کی و پالمیرییـــه شـــته ده کانی بـــه ره ، عهمیشـــق ده کانی تییـــه به نه

 دا ئـۆرۆد و وته له  ئران که  ببوویهریان چاوی ھیوایان  به رله ، سهکان ڕۆمییه
ــه خــۆی ده کان ییهنشــ خامه ی ھه قینه ی ڕاســته وه کــوو جگــره وه ــد. ئ ــه نوان   وان ب

کتبی   . له وه کان کرده ڕۆمییه  ی خۆیان له سوارانی پارتی، تۆه ه ی سووکه یاریده
کان  دڕنـده  کشـانی ڕۆمییـه بۆ لدان و خاشهنیا  تهکان  دا بزووتنی پارته ورات ته

م و  کی کـه یـه بـۆ ماوهنیا  تهڕزگاربوونیان   که  وه داخه م به پشبینی کرابوو؛ به
  کان به دواتر ڕۆمییه  ، چونکه وه وتووانی ڕۆمیی کورت کرده رکه ستی سه کاتی ده

                                                             
نـاودر  ئـاوا  ۆ بـوو، بۆیـه س، ھـه کـه ٦٠٠٠  رکام بریتـی بـوون لـه ھـه  که  م لۆژیۆنانه ھمای ئه –١

  کرابوون.و.
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ــاتره بروزه زه ــه اری ســهســو  وه نگــی زی ــه و دوولینگــه  وه ریان بوون ــی  یان ب دا  مل
  .  وه ھنانه

م و  ، کهم وته حه شیی ئانتیۆخووسی ڕه کوو چاره وه ختیی کراسسووس سیابه
 کانی نوخۆی ڕۆم ڕه و شه  وه ب چاوسوور و داشدار ھشته به زۆر سووریای

ر بـارودۆخی  سـه  توانی بـه یانـده نه کانی ڕۆمـی و ھزه  ره گه کۆسپ و ته  ببوونه
 کان چوونی پارته تر، ڕگای پشوه  جارکی  چوو که دا سوار بن. وده ت ڕۆژھه

رجی نوخۆیی  ومه ل م ھه ، به وه کرابووبته  رانه دیته ریای مه کانی ده و لواره ره به
ی  وانـه پچه به  کـه . سـۆورنا کـه ھاتنی ئامانجه دی ری وه مپه کۆسپ و له  بوو به

ی  وڕهـــی ک»پـاکۆر«ی کردبـوو، کـوژرا.  وه نـه کجار زۆر ته تی یه سه پادشا ده
تای ھزی سۆورنا   ک که ی سپایه رکرده سه  بوو به زموونی ئۆرۆد ئه م هنج و ک گه
کرا و شکا.  ڕکی وای بۆ نه شهو جمی  و سووریا ره و به » کارره«  له  وه ھاته ده نه

ـــای  ـــنوێ ھ رله ی پ.ز. ســـه٥١س ـــته ری  رتاســـه و سه  وه ز و ســـپای ڕکخس
سـتی  رده به  وه وتـه نـد مانگـک سـووریا که ی چه و بـۆ مـاوه  وه ی گرتـه که ناوچه
ھۆی شوان و تکچوونی باری ئابووریی بای خۆرنشین.   بوونه  کان، که پارته

تاوانی   ه ھه  به  کانی بدا، چونکه سووڕانه چاالکی و ھه  به  توانی درژه یده پاکۆر نه
مابوو  و چی وای نه  وه ھشتهیبانگ دئۆرۆ .دا ھنا ستۆی ئه  پیالنی دژی باوکیان به

  ی ده ماوه  کان بۆچی له پارته  که  وه بۆته م ڕزگاریی ھات. ڕوون نه بکوژرێ، به
کــانی  ڕووداوهدوادا. تـۆبی  الماری خۆیــان وه ی داھـاتوودا، ھــرش و پـه سـاه

زن و ماقوونی  مه  قمک لهدانی تا نه رای نوخۆ یام مل و ھه  ت یان کشه ڕۆژھه
الماردانی  پـه  ریان به شکر بوون، به و شازی له  رکرده موویان سه ھه  ، کهپارتی

دوا  ی پ.ز. وه٤٠تا سـای  ھـه  م کـاره چۆنـک بـووب ئـه ر سووریا گرتب؟ ھـه
 ی»سالبینـوو«پـداگریی   دا به و ساه نجام ئۆرۆد و پاکۆر له ره وێ و سه که ده
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کان ھنابوو،  تی پارته ر خزمه به ری وه سه  ، که»برووتووس«باوزی پشووی 
  ر سووریا. سه  ھرشیان کرده

ــه نی ئرانــی قۆشــه ــه نــوان البینــووس  ل ــاکۆردا داب ش کــران. البینــووس  و پ
ووکی ـــبچ یشـی زۆری ئاسـیا ر شـانی و به سـه  تی بای باکووری خرایه مه ھه

موو  ھه  و له  و باشوور شۆڕ بۆوه ره ستا. پاکۆر به وه ڕانه  تا ئییۆنییه گرت و ھه
  ی لــه»ھــرۆد«ســتینی گــرت و  له و فه ک پشــوازیی لکــرا. ســووریا جگایــه

ریان  سه کان تییه به جی دانا. نه  ڕاند و میرکی خۆمایی له رپه ده س دده یتولموقه به
ژر   وته که تی ڕۆمی ری ڕۆژھه به رله ی سه ھنا. نیزیکه کان رمانی پارته ر فه به وه

وای ئاســیای  رمانه ی ســاڵ و نیوـک فـه کان. البینــووس بـۆ مـاوه ڕکفـی پارتـه
نی  م قۆشه ، به وه دا بایه زایین ی پش٣٨سای   ڕی سووریا له بچووک بوو. شه

گیرا. البینـووس کـوژرا و پـاکۆر  ده می بـۆ ڕانـهشکری ڕۆ حاند له  خۆی له پارت
سی  پی وابوو که  کی ڕۆمی که ر ھۆردووگایه سه  یکرده تی پکرا. پاکۆر ھه یانه خه

وانـدار بـای  سـوارانی که  نی قورس و گرانی کـه وێ قۆشه بیپارزێ. له  ل نییه
دا  ئران  مانی له هژرا و نووپک شکا. پاکۆر ک کشابوو، تک ر نه سه  پاراستنیان به

ی  وه ره سکه و ده نڕزا شه وت پیاوکی ئازا و   ، چونکه وه نگی دایه قووی ڕه  به
ی  سـواره  لماندی کـه ی دوایـی سـه ڕه م شه کیس چووبوو. ئه  دیار و شایانی له

شکری  ر له سه  کاته ناسووڕێ و ناتوان ھه ک و زرپۆش، خۆی بۆ ھه چه قورسه
  بوون. ئاکام نه ب  المارانه م ھرووژم و په دیسانیش ئه م ڕۆمی؛ به
  کی بـه خرایـه  دا کـه ختی سـزا سـه  یان بـه رمانوایانه ک و فه و خه ئه ڕۆمی

ــه چه زان  پــهڕ ــی پشــوازی ھزه  و شــادی چوون ــاج و کــانی ئران ــدکیان ب . ھن
کــوو پادشـــای  پا و تـــاقمکیش وه دا ســه شـــانیر  ســه  پیتــاککی قورســیان بـــه

جی خۆی.   وه ڕایه نوێ گه رله سه و ھرۆد  وه رگیان بۆ بایه مه س دده یتولموقه به
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 م رهچـوا رھادی کانی خۆی کـوژرا و فـه ست کوڕه ده  به  ڕوه ی پیر له»ئۆرۆد«
ــه ــه (ده  وه جــی گرت ــه٣٧ری ســای  وروب ــه ســه ر ده ســه  ی پ.ز). چوون م  تی ئ

 ی نوان چینی و مالنه  وه راکانی نوخۆی ژیانده و ھه  نوێ کشه رله سه  پادشایه
ینی  ی مابه و کشه  . گره وه ر وت کشایه سه  بای به  سته ست و خوارده باده
واندار  ی که ک و سواره چه ی قورسه ی سواره وره شی گه و ھۆزان و دوو به  تیره
ی  المارکی تـــازه ی پــه شـــه ڕه باردا، ھه بـــارودۆخکی ئــاوا نالــه  گیرســا. لــه ھه

 ١الماری ئانتۆنیووس په  ویش بریتی بوو له ڕووی خۆی نیشان دا و ئه کان ڕۆمییه
ر ئرانی دادا و پی  سه  ھز و بشتی ڕۆمیی ھنا و به کجار به شکرکی یه له  که

ــه  نایــه ــهفقاز ق ــه کان . ئیبریی ــدن و  ری پــ چه زانــدن و ســه به کانی و ئابانیی مان
و  ره ، به شکری دنیا بۆوه ی له وه ی پشته ره به  لهپمل کرد. کاتک  نستانی رمه ئه

ــاوا  ی گــه کــه خته تا پایته بــای گــرت و ھــات ھــه ئاترۆپاتکــان مــادی ــدا و ئ مارۆ ب
وی. ئانتۆنیووس وچۆڵ و بژی ک ی چه نوان بار و بارخانه  وته کی زۆر که ودایه مه

  ده  له ری ڕۆم یسه قه  ت که ری ڕۆژھه رتاسه ی گرتنی سه ه دی ھنانی گه بۆ وه
روا  ھشتاش ھه  ڕی کارره م شه کنی، به سه ده سای ڕابردوودا دایشتبوو، دانه

و  کـان و ماده ٢کان نییـه رمه نو ئه  یتوانی له نیووس نهۆ. ئانت ببۆوه نگی کاڵ نه ڕه
بوو  نه  س ئاماده ھیچکه  ، چونکه وه یمانک بۆخۆی بدۆزته ، ھاوپه٣دا کان ئالمائیده

  ش بکا. ندیی ھاوبه وه رژه قازانج و به  ت به یانه خه
ی  و بنـه  و بارگـه ره ی خـۆی بـه ه ی سـووکه ڵ سواره گه له م چواره رھادی فه

ق کـرد و چـی  وپه ق کانی شـه وانه سـت و پاسـه گـوڕمی به شکری ئانتۆنیووس له
گری و  ب ئامرازی قـه ئانتۆنیووس به بردی و سووتاندی.  گرییه ئامرازی قه

                                                             
  مارک ئانتۆنی –١
  نستان رمه دانیشتووانی ئه –٢
     (ئلیمایی).م. کی خووزستان خه –٣
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رانی  زهپار  ھات که ده و نه یم و پتهکی قا ستی جگایه روه ربازانی، ده بژیوی سه
رما ئاسـۆگی دا و  رزی سـه وه  ورده نگاری. ورده ره بـه  وتبوونـه که  زۆر ئازایانه

سـت  ده لـی وه کانی پارتی دا ھزه هــاتــو ک هــ. ل وه لبا بکشته رداری ڕۆمی سه
رچاو و قورسـیان  سـارکی بـه مـار و خهو زا  وێ کوشته پ و لروله ھاتن و له

  جژن و ناوی خۆی خسـته  ی کرده که وتنه رکه سه رھاد ستی. فه ده ر سه  خسته
ی  و ونـه  وه دا دۆزرابوونـه کان ی ڕۆمییـه بنه و  بارگه نو  لهی  و سکانه ر ئه سه
ھاری داھاتوودا،  به  ق کرابوو. له ر شه سه لهیان »کلئۆپاترا«و »ئانتۆنیووس«

تا  زن. سای دواتر ھه ی ببه و پادشاکه  وه بگرته نستان رمه ئانتۆنیووس توانی ئه
شباویان  به کان نییه رمه و ئه کان شی پارته ی ھاوبه وه م دژکرده ڕۆیی، به »ماد«

م  کی کــه یـه رووی ئــاواب و پـاش ماوه گـه  شـت ئـاوی خۆشــی لـهیانھ کـرد و نه
  رھنا. ستی ده ده  تی له سه وساری ده زاندی و ھه ئۆکتاڤیووس به

ـــه ـــروڕای گشـــتی ل ـــه باره ســـه ڕۆم  بی ـــه  ت ب ـــزی  کان پارت ســـتا ھـــۆڕا. ئ گ
ویستی   یشتن که تگه . ڕۆمی ک ڕوون ببۆوه موو الیه یان بۆ ھه وه نگاربوونه ره به
  ست به بوون ده  پوه  ی که وانه وست و ڕبازی ئه و ھه  یه ه یان ھه رانه المارده په

.  ر ئاو بووه هکوو بقی س دا بگرن، وه ت رمکی خۆرھه و ھه  ند ناوچه ر چه سه
ری  بگرێ و سه خۆش بووب ئاسیا تادا پی ره سه  له  نگه ڕه  یش که»ئووگوست«

ھنانی ئاشـتی.  دی بـاری بـه ر سـه  وتـه وی بکا، بیروبۆچوونی گۆڕی و که پ نه
را و  تی، ھـه یـه ی کۆمه هندرا. پکھات ده ر ڕۆم دانه ک بۆ سه یه شه ڕه ھه  به پارت
دانان، ئـاوات و  و خانه  ڕی نوان تیره ربوی نو بارگای میری، شه ی به کشه

رمانی ئیمپراتــــــۆری و  رفــــــه ری به ماوه ی جــــــه زانــــــهاخو ئامــــــانجی جودایی
ت سه ده ب کی وایان ده تی ناوه بوونی حکوومههب کان ڕۆمییه  کرد که ندی، کار  

ــین. گــۆڕانی ڕه گــه کی بــاش له یه شــوه می خــۆی  رھــه بهوشــتی ڕۆم  یان پــک ب



 ٣٨٣ کان / پارته ٥شی به
 

 
 

ست  ده  وه دانه کانی کراسسووسی ۆی لۆژیۆنه ھه م چواره رھادی : فه وه وته لکه
ناردن بۆ ڕۆم  یموو کانی خۆی، ھه ترسی کوژرانی منداه  ئووگوست و پاشان له

ی خۆی  ڕبازی نیازپاکانه  یه م شوه ویست به یھه ھا ده روه تا پارزراوبن. ھه ھه
  لمن. بسه  که ئیمپراتۆریی ڕۆم و خودی خوندکاری وته  ت به باره سه

م دوو  ی نـوان ئـه وه پکھـاتن و حاوانـه  کـه  بۆی ڕوون بۆوه  ره به ره به ڕۆم
ڕگای   نیا له ش ته مه پارزێ و ئه ردک الیان ده ندیی ھه وه رژه ، قازانج و به ھزه

ویسـت  یھه م ڕۆم ده گرێ؛ بـه ر ده سه  وه ی کاروباری بازرگانییه ره و په  شه گه
تکی قالۆر  ند حکوومه چه  بوو که  پوه  بۆیهر  کانی دابین ب، ھه وشه زرانی کهپار

یان  وی دیکه ت و ئه کانی خۆرھه ی سنووره»پالمیر«وان  کک له زرن. یه دامه
ــان خــۆش نــه تی ڕۆم و پــارت بــوو. حکوومــه نســتان رمه ئه   بوو کــه ھیچیــان پی
نسـتان شـونکی  رمه ، ئه الوه کرد ی ھـه هڕوانگـ  خۆ ب. لـه ربه نستان سه رمه ئه

  سنژی ڕۆم و به کی ده پادشایه  ردک ال پکھاتن که ربازی بوو. ھه بارناسکی سه
لماند،  ی سه که وتنه ڕککه رھاد نستان دابندرێ. فه رمه وتوو بۆ ئه که دا الی یۆنان

، کان ڕۆمییـه  هـــدای ب  هـــی ک هـــپشک دهــم ز هــر ئ هــب هــی لــگشت  هــک ب خهم  به
ــ ــان ل ــه ھــه ڕقی ــام  گرت و ل ــه ئاک ــه یه بابی مھــردادی ره دا ب ــه ک پادشــا و   م بوون

  ت. وداری حکوومه جه
 نسـتان مهر یتا پادشـایانی ئه یتاپـه ش، په وتن و پکھاتنـه م ڕککـه ڕای ئه ره سه

  بــه کان و پارتــه کان ی ڕۆمییــه ر جــاره ت و ھــه ســه ختی ده ر تــه ســه  چوونــه ده
ــان یــه ــا و یــه قــازانجی خۆی نــوان دوو تیی  دۆســتایه  بــرد. نــه کیان الده کیان دن

کۆسپی   بوونه نستان ھیچیان نه رمه ی ئهو شوانی بار  ئاژاوه  و نه  که ئیمپراتۆرییه
خۆی بنون.   م وته وستی ئه رھه ماست و سه کوو ده وه  که ڕۆم ر ڕی سه
ــه   بتــه دهڕۆم رجک  مــه  رمانــداو کردبــوو، بــه بــاوکی ده  کــه م پنجــه رھادی ف
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نسـتان  رمه ئه  کانی خۆی له ئامانجه  پادشابوونی که  ت و به سه ری ده  به تهس ده
یان لخست و  نجه م پادشا گه پیاوماقوونی وت ئه  چوو که ی پنه البن. ھنده وه

بـۆ   وه ۆمـهڕ  لـهیـان م رھادی چواره کـوڕکی فـه  کـرد کـه ئووگوسـت  داوایان له
رن وه هتبنران  وه ھاته ١م که نی یهۆ. وم ماوه ، بهئ گیرا،  کی زۆری خۆ بۆ نه یه

نووسا؛  ده نه  وه زن و ماقوونه دی مه  ی وی به یانه ی خۆراوایی رده روه په  چونکه
  وێ کوژرا. و له سووریا  نای برده ویش لخرا و په ئه  جا بۆیه

و کوڕی  شکانی دانی ئه ر خانه سه  چۆوه ده  وه دایکه  له  که م وانی سھه رده ئه
کی  ندییه یوه نی په خاوه وان رده ی ئه ماه ی ونۆن. بنه وه جگره  رێ بوو، بوو به به

. ئاترۆپاتکــان رمی مــادی ) و میرھــه(گورگــان ڵ ھیرکــانی گــه ڵ بــوو لهتونــدوتۆ
ژیانی دینی و   ی نوێ له ره ما و به نه  وه ته سه ده  شیان به به بابی مھرداد ره به
ی ویســتی  وه مای بووژاندنــه ر بنــه ســه له کیان یــه وه نهدا، بزووت نگیی وت رھــه فه
نـدرا،  شکسـتک داده  بـه بـۆ ڕۆم  م کاره دی ھنا. ئه ، بهری ئرانیگهیی و  وه ته نه

کوو  داندرابوون، وه نستان رمه ئه  له  که ڕاوی پارتی گه ڕۆمی  پادشایانی وه  چونکه
م،  وانی سھه رده نی ئه تیی درژخایه . پادشایه الوه  ، خرانهوایانی ئران رمانه فه

ی  راکـه و ھه  لـواری ڕووبـاری دیجلـه ی ڕینی سلۆکییه ڵ ڕاپه گه ھاوکات بوو له
تی  سه ده  کارکی وای کرد که  یه و کشهڕ  م شه کشا. ئه  وت سای درژه حه

ی  کـه ه فـ و ته  وه شه کی دیکه الیه  و داکوت و له ی پته توان بناغه ندی نه ناوه
ی ــانــھن ست ده ۆ وهــر ب هــب هــپچا. پادشایانی ڕق وه تکه نی پ مه ڕۆم تۆماری ته

نجام دوو  ره کتر ڕاچـوون. سـه گژ یـه ، دهکان نستان و پارته رمه ئه تیخ تاج و ته
  نستان، له رمه ر ئه سه ن له کی درژخایه یه ڕ و کشه نیم، پاش شه ئیمپراتۆریی خه
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  ببتـه الش برای وه تیردادی  پکھاتن و بیار درا که ١ دا  م که یه الشی مانی وه زه
 .ربگـرێ ستی ئیمپراتۆری ڕۆم وه ده  م تاجی خۆی له نستان، به رمه پادشای ئه

ر  سـه  وه ڕایـه ستی پاراستنی ئابووی، گه به مه  کانی، به ڕۆم دوای شکانی ھزه
دا،  ی زایینـی٦٦سای   شل کرد. له  م پکھاتنه و شانی بۆ ئه بازی ئووگوستڕ

ی  وارهـزار سـ هـــھ ۆی و سیـــی خ ماـه نسـتان، وـای بنه رمه ئهی  پادشای تازه
دا، تاجی  کان رای ڕۆمییه زم و ھه نو به  ئیتالیا و له  یشته زن و ماقوون، گه مه

  بته شکانی ده دانکی ئه دوا خانه  به  مه رگرت. له هو ستی نرۆن ده  تیی له پادشایه
کـوو  یاتی وه ک ئاوات و خـه نیا کۆمه ته نستان و ڕۆمیش رمه وای ئه رمانه فه

م  ی ئه که ڕه یدانی شه کی بۆ مه ئاشتی و ئارامییه  م پکھاتنه ب نامن. ئه یادگار نه
لماندی  کی خۆڕاگرت و سه یه ده نیوسه  دیاری ھنا، که  ی دراوس به ھزه دوو زل

  . و بووه قایم و پته  نده چه نستان و پارت رمه ندیی ئه یوه په  که
ریی نوێ  کانی ئرانیگه و نیشانه  مین دیارده که دا، یه م که یه الشی مانی وه زه  له

ک و مـوغکی  ئاورگایـه  م پادشـایه کانی ئـه ر پشـتی سـکه سه دا. له  خۆی نیشان
ویی  ھله ی پهوب لف ئه  به  م سکانه ئه  که  جاره  م که یهرچاو دێ. بۆ  به ر وه قوربانیکه

  ).٧٨لدراون (ق شکانی ئه
  
  
  
  
  

  شکانی ویی ئه ھله تی په خه –٧٨ق

                                                             
  الش به –١
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م  مـانی ئـه زه  ڤسـتا لـه قی ئه بن ده  که  پیان خۆشه سازانی ئرانی فسانه ئه
بۆ تکشکاندنی ھزی  . پادشای پارت وه ته و نووسراوه  وه ته دا کۆکراوه پادشایه

 ئابـاد الش مای گـرت شـاری وه ، تـه ی شاری یۆنـانیی سـلۆکییه وه نگاربوونه ره به
نـدکی بازرگـانی و جگـای شـاری  ناوه  دواتر بوو بـه  لۆگزیا) ساز بکا، که(ڤۆ
ی  نگــه جه  م جــار، لــه کــه . پادشــای پــارت بــۆ یه وه گرتــه ی ربزوی ســلۆکییه ســه

  وخوار ببـوون، لـه ره سه فقازدا کانی قه لژه  به  دا که ھرووژمی سامناکی ئاالنان
  ست بن که ده وه  ندانه وه و ڕه شی له ھاوبه  به  وا باشه  ڕاسپارد که کانی مییهڕۆ
 م ڕۆم وی؛ بـه مه ـه کانی بـای باشـووری قه ر سنووره بوون بۆ سه  شه ڕه ھه

ف و تین و  گه  که دا کان می ساسانییه رده سه  چی له پاش، که  وه ی برده که پشنیاره
  وستی خۆی گۆڕی. وژمیان زۆر پتر ببوو، ھه ته

ی  پـــرس و پگـــه  ت بـــه باره ســـه ی ئووگوســـت رچاوڕوونانـــه وســـتی به ھه
ــه ــه ڕۆژھ ــرت، ب ــۆ ڕاگ ــدکی خ ــه ت ھن ــ رده سه  م ل ـــرایــی تـم ــراژان[ان ـ دا، ]ت

  ی ال لـه دهـھنـ  هـکـ  وه نگـی دایـه ڕه ئـران  ت به باره تک سه سیاسهوست و  ھه
ــه ــاوات و ئامانج ــه کانی بناغه ئ ــه دان ــۆریی ڕۆم وره ری گ ــه ی ئیمپرات .  وه کرده ده ن

کی  یه هشـو  و بـه  وه دایـه ری ھه و ئران جـارکی تـر سـه نستان رمه ی ئه کشه
و   وه نسـتان بگیرتـه رمه بوو ئه ده  م بۆچوونه پی ئه ر کرا. به سه توندوتیژ چاره

ون و  ری دانـــه ســـه  ڕۆم و پـــارتیش پویســـته  ر بـــه رمکی ســـه ھـــه  وه ببتـــه
ی زایینـی، ترایـان پـاش ١١٤رێ. سـای  ی بـه ڕوه سنژی ڕۆم به کی ده پادشایه

  رمـه وتن، ھه رکه مین سـه کـه و دوای یه فقاز هکـانی قـ و ھۆزه  پمل کردنی تیـره
ــه ، تیی بۆســفۆر ر پادشــایه ســه  بچــووکی گــرتن و خســتنییه یئاســیا کانی ڕۆمیی

وانی  کیان له ودایه ی ھیچ مه وه ئه ببه ن .وه دا بکی ده جـه  یه م شتی  سـه غز
ر  سـه  الماری بـرده قامگیر کـرد و پـه ش سـه ریـای ڕه ری ده وروبـه ده  ڕۆمیی لـه
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  تی خۆی دایه سه ی دهــاجــی، تــوژرانــک  هــرل هــای وێ بــادشــنستان و پ رمه ئه
  ست ترایان.  ده

دوای   کــه کان . پارتــهکانی ڕۆمــی رمــه ی ھه للــه نــو جه  ھاتــه نســتان رمه ئه
، ھـیچ  وه رای نوخـۆیی ببوونـه ڕ و ھـه نوێ تووشی شـه رله کی درژ سه یه ماوه

ی  وه پاش ئه ]تراژان = انووسیترا[نواند. سای دواتر، ترایان  کیان نه یه وه دژکرده
شـۆڕ  و فـورات ره تی، به سه وی ده مه ه ر قه سه  و خستییه ١ئادیابن  یشته گه

    ختی تهتاج و و  و وێ کیژی خوسره گرت و له ختی پارتی پایته و تیسفوونی  بۆوه
سپی  دا ئه ی شانی ڕووباری دیجله وگه ڕه  چنگی. دواتر به  وته ی که که ته حکوومه

بگرێ.  شھیندی  پی خۆش بووب که  نگه و ڕه نداوی فارس که  یشته تاودا و گه
  کی کـرده مردبـوو، ئـاژه ر نده سکه ئه  دا که و ژووره بابل الی دا و له  له پاشان

  ر بوو.  نده سکه ئامانجی ئه  ڕۆیی که دا ده و ڕبازه ترایان به  قوربانی، چونکه
و   کشـــاوه نه  یان درــژه کانی ئیمپراتــۆر ھنــده وتنه رکه ســه  کــوو دیــاره وه
ریــای  تی ده کانی بــای ڕۆژھــه رمــه ری ھه رتاســه مووانی سه هڕینکی ھــ ڕاپــه

ی  نگه جه  له سوقوبرو  سیرنائیک، میسر کانی که . جووله وه گرته یان رانه دیته مه
و بــاکووری  ، سـووریاسـتین له هیـان ڕاکشــا بـۆ ف دا، ئـاوری ئاژاوه رایـه م ھه ئـه

و  ئـه کان زان. پارته گه ڕه دنیای سامی  ری بریتی بوو له به رله سه  که دووچۆمان
ــه لن و کۆســپه کــه ــه ی ڕۆمیی ــه ھــه  کانیان ب ــ  ل زانــی و شــانیان دای ڕی  ر شــه هـب

  که ]تراژان[دا. ترایان  ری ھه سه نستان رمه وانیش ئه دوای ئه و دوابهپارتیزانی 
ڕ  دا شه ی وه ڕانه گه  له  هــمای گرت ک البردن و دانانی پادشایان، ته  نابوو له ملی

دووچۆمان ی  ناوچه  کان له ی پارته»ھترا«ی  تا قه سووڕا ھه ھه  خۆوه بکا و له
  وه. ری نایه مرد و سه ڕۆم  وه ی بگاته وه رله م به بگرێ، به

                                                             
  وی.ب. مه ه نو قه  وته که ولریش ده ھه  کۆن که ئاشووری  شک له ]، به [ئادیابن، ئادیابنه –١
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رچی نـاکۆکی و  گـه وتن. ئه دا کـه ر شکان سه  به کانی ڕۆم وره گه  وتنه رکه سه
ــه بــه ش وتــی به کانی ئرانــی ی نوخــۆی شــازاده وه حاوانــه نه م  ش کردبــوو، ب

کـارکی وای  گیرانـی تیسـفوون چی کـهڕنـدرا؛  رپه ش دوژمنـی ده کی دیکهجار
  تی له وایه ته ستی نه یھشت ھه نه  ری ئرانی که ماوه ر ڕووحی جه سه  کردبوویه

ی ترایـان،  وه جگـره  بـوو بـه  کـه ]ھادریان[ . ھادریانووس وه دا ببووژته نویان
ــه ــه که ن ــه شــون  وت ــه تخوازی پش ســه وای ده رمانه پی ف ــای ن دا  خــۆی و ڕگ

ک سـنووری  روه ھـه ر ئاوا پاراستی. فورات بچ و ھه  نه گرژه  له  که بارودۆخه
ــوان دوو ئیمپراتۆرییه م دیســانیش ئــارامی ، بــه وه مایــه  کــه ن ی بــهر  ســه  بــا

 و و خوسره م دووھه الشی ی نوان وه ڕ و کشه کشا. شه نوخۆیی نهبارودۆخی 
ی  نـده وه ئه کانی ئابـانی نـده وه ی ڕه کشا. ھرووژمی تـازه  ندین سای درژه چه

تا نیزیک  ھه  مانه وتوونتر کرد. ئه ی تاڵ که دۆخهھنا و بارو ی تین بۆ ئران دیکه
ری و  وه ی پــ کــوره وه نگاربوونــه ره یــان کــرد و به دزه ی دووچۆمــان ناوچــه
  . وه بینه  ی ل رسینگه به کان ی پارته ئازایانه
، دوو ڵ ڕۆم هـــــگ هــــڕ ل هــــی ش وه هـــــانــو ب کان شــکانییه ی ئه وه هــــوونــــڕاب
  مه )ی سـھهالش (بـه الش تی وه سـپکی حکوومـه دهرچاوی  ی دیـار و بـه نیشانه

کانی  یارکردن و دابینی پداویستییه پاش خۆ ته ی.ز). پادشای پارت١٩٢ –١٤٨(
  ک به سووریا و خه  بوارد و پی نایه ھه ، ڕووباری فوراتیالماردانی سووریا په

ی گشــتی دژی ڕۆم  ڕینکی تــازه دا ڕاپــه م کاتــه چــوون. لــه  وه کانییــه پیــر ھزه
ی ھرووژمــــــی     وه دانه س ھهحاند   رچی له گه ئه کان کراو بوو. پارته نڕوا چاوه

ــان ــه دوژمن ــه  دا ب ــه داده  وره ھزکــی گ ــه جه  م لــه نــدران، ب دا  الماردان ی پــه نگ
ــۆ نه ب ــۆی ب ــه شــاردراوه ده بشــتیی خ ــه . ھ   ده ڕاســت دوو ســه  م ڕووداوه ر ئ
ئاست   خۆی له م سھه الشی وهدا. سپای   می پاکۆردا ڕووی رده سه  ر له به و هلر
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ــه ــاک«شــکری ئانتۆنیووســی  الماری له پ ــه »پیاوچ ــۆ ڕان ــه ب  ١»دوورا«  گیرا و ل
سـتانی کـرد،  ڕڕاوه دا ھات. پادشـا داوای شه ر شانی سه  ی به وره شکستکی گه

گیرا و کۆشکی  ن. تیسفوو ری چۆمی دیجله وبه ئه  تبوونهیش گه ڕۆمی  م تازه به
ر  به ی پش له وه له  ده نیوسه  که  خته م پایته ی.ز). ئه١٦٥ردرا ( بهمیری ئاوری ت

تی ئیمپراتۆریی ڕۆم، توانیبووی قوتار ب،  کانی بای ڕۆژھه رمه دانی ھه رھه سه
  خۆشییه م نه فریای و ڕزگاری کرد. ئه  یشته گه  ی چاقوکه وه نینه ته نیا م جاره ئه
ناری  که  له  کانی ڕۆمی که ھزه  و وادیاره  جووالبۆوه  وه کانی ئرانه نه وشه که  له

یان  وه نـه ھنابوویـان و ته ڵ خۆیـان گه ، لهدووچۆمان  یبوونه گه  وه هچۆمی ئاراز
و  میسـر  خۆرنشـین و چـووه یئاسـیا  یشـته گه  خۆشیی چاوقوکه پکردبوو. نه

ت  نانـه بـۆ ئیتالیـا و ته  وه گوزرایه  وه یۆنانه ڕی  و له  وه ئاسیای بچووکی گرته
ستیان  م ده بابلیان چۆل کرد، به کان یش ڕۆیی. ڕۆمییه»ڕاین«ری  وروبه تا ده ھه
ماسـت و  کوو ده دا و وه رنه به ندی ڕووباری فورات به و مه  ھندک ناوچه  له

 دا ڕۆم  ی نوخۆیی له ڕکی تازه . کاتک شه وه مانه نستان رمه وستی ئه رھه سه
رگیز  م ھه ، به وه نگی دایه دا ڕه م الشی سھه روونی وه ده  له  گیرسا، بیری تۆه ھه

  ھات. دی نه بۆی وه
 ی.ز)، تیسـفوون١٩٧دا (»سپتیمووس سڤیرووس«مانی  زه  تر له  جارکی

تان کرا و  ختی پارت پایته  جاره ری س و بۆ سه کان ستی ڕۆمییه رده به  وه وته که
ھۆی   دا بوونه وتی وران  کانی سپای ئیمپراتۆر له نیا گیروگرفته سووتندرا و ته

ی  نگــه جه  ترایــان لــه  ی گــرت کــه و ڕگایــه ربــازبوونی. ئیمپراتــۆر ملــی ئــه ده
  م به بگرێ، به »ھترا«  وڵ دا که و دوو جاری ھه  ڕابۆوه دا پیدا گه ی وه کشانه

                                                             
کـۆن و  وای ینـه تی نه نشـین ڕۆژھـه دوورا ئوورپس شـارکی یۆنانی یان ووسپئوورۆ دوورا –١

  . مووسی ئستاکه
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دا، »کاراکـاال«ی ـتـ هـس ڕۆژگـاری ده  هـ. لـسـووریا  وه شت و کشایهی هـگ هـاو نـک
ی کشـا و  درـژه م وانی پنجـه رده م و ئه پنجه الشی وهی نوان  و مالنه  کشه

ی  ی ناوچــه وه کان و گیرانــه مییــهی ڕۆ الماری تــازه ڵ پــه گــه له  راکــه ئــاوری ھه
ــاتری  کــاول ی مــاڵ ی کــرد و شــاوی بســه ، پتــر گرفــهدووچۆمــان بوونکی زی

ی  کــه وره گه  ته سـه ، بـارودۆخی دوو ده. کـوژرانی ئیمپراتـۆری ڕۆم وه وتـه لکه
ـــاڵ ی »مـــاکرینووس«م دوو جـــاری  وانی پنجـــه رده وگۆڕ کـــرد. ئـــه تووشـــی ئ

سـت. سـنووری کـۆنی  به زانـد و بـاج و پیتـاککی زۆری پوه ئیمپراتۆری ڕۆم به
 کان ر دۆخی جارانی و ھرشی پارته سه  ڕاوه ، گهلواری چۆمی فورات  له ئران

دوو   یه وهـم شـ هـ. بـ وه کـاتی لکدرایـهنگاوکی  ک ھـه نیا وه سووریا تهر  بۆ سه
ری  بوونی ئـران، سـه کان بـۆ پمـل سـووڕانی ڕۆمییـه وڵ و ھه و نیو ھـه  ده سه
م  وانی پنجه رده کانی ئه وتنه رکه سه  چوو که . واوده وه تشکان بایه  گرت و به نه

دا  وی ئـران مه ـه ی قه ره وتی په ڕه  ب له  کی تازه رووی مژوویه ی ده وه کرانه
ھات،  دی نـه یان بـۆ وه م ئامانجـه ئـه شکانی دانی ئه م خانه و خۆرنشین، به ره به

یی پک بنن. دواتر  وه ته تی نه سه ده ی به کپارچه توانی ھزکی یه یانده نه  چونکه
دی، بــۆ  کان ھنابوویانــه پارتــه  ی کــه باره لــه  رجــه ومه ل و ھه ئــه کان ساســانییه

تا  وچۆی ئران ھه ک و بشتی چه  وه کان خواستییانه پارته  له  ی تۆه وه ستاندنه ئه
  ڕۆیی.  رانه دیته ریای مه کانی ده ستنه به

  ت و ڕۆژھه کان پارته

ربوی  شـتی بـه پده  لـه  کـه کایی بارودۆخی سـه  ت به باره سه  زانیاریی ئمه
تی  ڕووخــانی حکوومــه بوون، پــاش ج نیشــته یحوون جــهباشــووری ڕووبــاری 

. پــاش  ماوییــه م و کــورت و ته )، کــهزایینــیی ١٢٨ری ســای  وروبــه (ده یۆنــانی
ک بـــۆ  یـــه وه جوونه  کـــه  زایـــین وادیـــاره می پش کـــه ی یه ده ی ســـه وه بانـــه
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  ب له خۆیان ده  که کا ست پده ده  وه کانه ه»کووشان«ن  الیه  یان له وه کخستنه یه
ی  نیـوه  لـه کان ن. کووشـانهببـووکان  یـا تۆخارییـه چی ی یـووه مـه توخم و تۆره

نـو   دنـه ١»دفیزس که –کووجووال«ڵ  گه دا، له می زایینی که ی یه ده می سه که یه
ی  وه یتا و پـاش ئـه یتاپـه وتنی په رکه ک سه دوای کۆمه  م پادشایه . ئه وه دیرۆکه

ــه ــه ت ــه واوی ھ ــتیی لخی رمی ب ــرت و خس ــه ر قه ســه  هگ  هــه ســه وی ده م   تی، ب
تی  نی حکوومه وشه و که ی کابول ناوچه  یانده ستی گه ڕی و ده دا تپه ندوکوشیھ

چنـگ ئـاخرین   ی لـه رمانـه و ھه پـدا و ئـه ره په پی ڕووباری سند تا بای چه ھه
ـــهپادشـــایانی  ـــه ڕه  ب ـــارتیز  گ ـــدۆفارس وه جگـــره و پ ـــه ده ٢ی گۆن م  رکشـــا. ئ

و خۆرنشین،  ره دا به تی سه کانی ژر ده ی ناوچه ره ی په نگه جه  له  وایه رمانه فه
  هــی ک و سکانه هــئ ی رهــوــگ هــبچووب و  تکھه کان ڵ پارته گه ب له ناچار ده به

شی نوانیان  نی ھاوبه وشه دابیبن و که روی ل هم  ب ناوچه ده  لی داون، وادیاره
الوی  تیی تازه ی پادشایه گرتنه ره م په ) دیاری کراب. ئه(گورگان الی ھیرکانی  له

و ڕاوژکارانی،  تی توندوتیژی نرۆن سیاسه  که  مکه رده سه  ر به کووشان، سه
خسـتبوو.   رزه له ی وهر زه ریای خه تی ده تا ڕۆخی ڕۆژھه ھه یخۆراوای ئاسیا

ڵ ھیرکانی  گه ک له ندییه یوه په  که  م بوایه ر ئه سه  ھاته حای خۆی ڕۆم  ش به به
  له  ندییه یوه م په ستراب. ئه دا به ینی مابه  کیان له یه یماننامه پهچ  زرن و وده دامه
وان  خی ئـابووری بـوو. ئـه نگ و بایـه نی سـه خـاوه کان دا بۆ ڕۆمییه م که ی یه پله
ی گرینگی بازرگانی دابین  وگه کی ئاسایی، ڕێ و ڕه یه شوه  به  ویست که یانھه ده

کان، بازاڕی کین و فرۆشتن  تی پارته سه غزی ده ی جه وه ره ده  تا له بکرن، ھه
کان  ر بـ. بازرگانـه یـدا بکـا و مسـۆگه و ھینـددا ڕمـن په نوان ڕۆم و چـین  له

                                                             
  کادفیسس –کووجووال  –١
  گۆندۆفار –٢
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و  ر زه ریای خه ده  یاندنه گه ده  وه یحوونه جه  تیان له کانی ڕۆژھه رمه می ھه رھه به
ی  ماوه  ). پاشان له١روو(ک و ڕووباری کوورووش ره به  وه یانگواستنه ڕا ده وێ له

باری   یانکردنه و ده ٢لواری فازیس  یاندنه گه کانیان ده مه رھه پنج ڕۆژدا کا و به
ی زایینـی، ھیرکـانی ٥٨ش. سـای  ریـای ڕه یـانبردن بـۆ ده ده  ووه میان و له گه

د و بـاوزکی ـــانــی هـسـتیی ڕاگ ربه دابـا و سه وی پـارت مه ه قه  (گورگان) له
  ڕۆم.  نارده

  نگـه و ڕهتی  سـه غزی ده ر جـه سـه  روی خسته ، مهفیزسد که  – کووجووال
ی  وگــــه ری ڕه رتاســــه ی سه ســــتب و نیزیکــــه به ڵ ھیرکــــانی گــــه یمانکی له پـــه

کـانی  روازه تا ده تی خـۆی و ھـه سـه ژـر ده  خستبته یحوونی ئاژوانی جه لۆتکه
 ی بـه ی باوکی، درـژه وه جگره  بوو به  که ٣دفیزس که –ڕۆیشتب. وینا ر زه خه

ــه کاره ــانی دا و ئ ــه م ڕبــازه ک ــور ن ــه رمانه م فه هـ. ئــ وه کرده ی ک ھــزی  ب  وای
بـای   ل زانـی و لـه ھـه  بـه کان ڵ ڕۆمییـه گـه وانی له چوونی ئـه و تکھه کان پارته

ــخۆرنشــین  ــ و ڕۆخجــی ، سیســتانرات هھ ــه  ل ــین و ل ــه  داب ــۆی خۆرھ ت،  ق
ی ڕووبـاری  ئاوڕژگـه  یانـده رت و خـۆی گهـخۆرنشـینی گـ ری ھیندی رتاسه سه

  و لــه  هو کی دیکــه الیــه  . لــه یه دوڕگه م شــوه رگاکانی ڕۆژاوای ئــه نگــه و له ســند
دنی رک ی ھه وگه و ڕه  نگه ی جه وه دوای دۆزرانه ، دوابه وه هئووگوستمی  رده سه
نــوان   ریــایی لــه ھزی ده کی بــه یه وه یانــدن و گواســتنه ، گه کــه بــای ناوچه رزه وه
و  ی گرت. کا ره ستی پکرد و کاروباری بازرگانی په ریای سوور و ھینددا ده ده
ی  رانـه دیته ریـای مه تی ده ی ڕۆژھـه و بازنـه میسـر  لـه  لی بازرگانی که وپه ل که
م  ریای سوور بـاری گـه رگاکانی ده نگه له  ھاتن، له ده  وه کانه ستی ڕۆمییه رده به

                                                             
 کووروس، کوڕ  –١
  ن ڕون.ب. مۆ پی ده گورجستانی خۆرنشین؛ ئه  ڕووبارک له  –٢
 ویم کادفیزس –٣
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دا  م ڕووباره به  ووه پاشان له ڕووباری سند.بۆ زارکی   وه گوزرانه کران و ده ده
  بـاری کاروانـان و بـه  یانکردنـه وسا ده ئه  .ئستاکه  ی»ر پیشاوه«یانبردن بۆ  ده

تا خودی  ڕین و ھه په تده چین تورکستانی  یانبردن و له ده و پامیردا ھیندوکوش
می  ی دووھه ده تای سه ره سه  له کان کووشانه  یه م شوه . بهنبوو ده چین گیر نه

  وه سـت خۆیانـه ده  رچاوی شـاڕی ئاوریشـم بـه توانییان س لکی به  وه زایینییه
  : بریتی بوون له  بگرن که

  ؛ ]ش ریای ڕه و ده ر زه ریای خه ده  واته[ریا  ی نوان دوو ده وگه ڕێ و ڕه –١
  تانـه گمه و ھه  روازه ده ت و شـاری سـه ره رودا بـه مـه  بـه  ی کـه و ڕگایـه ئه –٢

  . رانه دیته ریای مه ده  یشته گه ده دا فورات  ڕین به خوشی و پاش تپه ده
و  نـداوی فـارس ، نـوان ھینـد و کهریای سوور ڕی نوان ھیند و ده ئاوه –٣

  . رانه دیته و مه ڵ فورات گه ، لهی خارک دوڕگه
، دوو کان ی پارته و مه ه تی قه بای ڕۆژھه  له تیی کووشان پکھاتنی پادشایه

  ترسیی سیاسی بـوو، چونکـه و مه  شه ڕه کیان ھه کردن. یه ترسیی بۆ ساز ده مه
رک  به نی ڕکه قۆی خۆرنشین خاوه  ی له وه بری ئه کان، له می پارته رده سه ئرانی
  نگی بـه م تـه ترسیی دووھه و کووشان. مه رداشی ڕۆم بهنوان   وتبوویه ب، که

  شـک لـه کان به کـوو پارتـه وه کان کووشـانه  چنیبوو؛ چونکـه باری ئابووری ھه
یان  و گوومرگانه  ڕی و بارانه په دا تده ستیان ده ژر  شاڕی گرینگی بازرگانی به

دا کای بازرگانی  کان هتی پارت سه ی ده ی بازنه وه ره ده  به یانتوانی ستاند و ده ده
تا  وت ھـه خۆکـه و وه  وه ی خونـده رجـه ومه ل م ھه کی ئه . ڕۆم خرایه وه بگوزنه

ــه له ــدیی ڕاســته یوه کان په ڵ شــاھانی کووشــانه گ ــه ن ڕای  ره زرن. ســه وخۆ دام
 ی.ز)١٧٣ –١٤٤( تی کانیشکا می حکوومه رده هت س نانه تهکان  ش، کووشانه مه ئه
ی  پۆپه  یبوونه گه  دا که شی که مانی جنشینه زه  و له  یه م زنجیره پادشای ئه وره گه
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ی  ندانه به و مه  و ناوچه گرتنی ئه  چوو چاویان بیبته ده تی خۆیان، ونه سه ده
  له  ندی که وه خۆی و سامانی زۆر و زه  . ھیند به وه کان شکابته زیانی پارته  به  که

چاو  لـه  وه کانه الی کووشـانه  ، بـه ببۆوه دا کۆنـه کپارچه تکی یه سه ژر ئای ده
ــه ناوچــه ــدکی  تی، ناوه نی ئرانــی ڕۆژھــه ی ویشــکارۆ و ڕووت ر و ـوبــرخ بهن

و   ڕاوه گــه ده ل ی کــه ســنووری دوو وته  یــه م ناوچه ڕاکشــتر بــوو. ئــه رنج ســه
ڕی  . شه فغانستانه و ئه ینی ئران نی مابه وشه که  ووه ھندک ئروئه  مۆش به ئه

 و  دا تۆمار کراوه قکی کۆنی بوودایی ند ده نو چه  کان له نوان کانیشکا و پارته
دا ڕووی داب. داخوا پادشای پارت  م سھه الشی ڕۆژگاری وه  له  چ که زۆر وده

  ؟ لـه وه کان گرتبوویانن، بیانگرته کووشانه  کانی ئرانی که رمه کۆشا تا ھه تده
می  رده سه  له  که  کراوه  وه ماوی باسی ئه کی ل و ته یه شوه  دا به قی سوریانی ده

ـــــی گـشکرکــــ ی.ز)، له٢٠٧ – ١٩١دا ( م الشــــی چــــواره تی وه حکوومــــه ی  وره هـ
  که قه پی ده تی ئران. به ۆژھهڕ ر سه  الماریان بردۆته په »کان و پارسه کان ماده«

،  پاوه دا سه ر شانی سه  رچاوی به سارکی به و خه  مارۆ دراوه تا گه ره سه الش وه
و دوژمنیان   و ڕامایان بردووه  وه وتوونه هخۆ ک رمانی وه رفه کانی به م ھزه به
نـدیی دوو  یوه چ نـوان و په زۆر وـده  وایـه . جـا که تانـدووه ڕه »ریـا ده«تا  ھه

کانی  پارتـه  کـه کـرێ پمـان وابـ م ده بووب؛ بـه نوب خـۆش نـه ، ب که جیرانه
کانی نوخۆیی،  کشه همبستی کش ت و ب که شه ،ڵ ڕۆم گه تکگیراو له  میشه ھه
ن داشکاندنی قه  به  وه پسانه بی ڕۆژھه یرانه شوته کانی با بووبن، چونکه  وه  
کان  ، کووشانه وه و داڕمان گلۆر ببوونه ره به ئاشکرا بهوان  ئه  کهی  مه رده سه و ئه
وام  رده به کی یه شه ڕه ھه  به  تییه م پادشایه تی خۆیان. ئه سه ی ده پۆپه  هنیبوو گه

ر ڕگـای  سـه له  ره گـه سـازکردنی کۆسـپ و ته  یتوانی به ندرا بۆ ئران و ده داده
مین پادشـایانی ساسـانی  کـه کاروباری بازرگانی، زیاتر بستی ئران ببـێ. یه
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کان و  لدانی کووشانه م که یه شاپووری  ر بۆیه زانی، ھه ده  سته به م مه چاکیان ئه
  کانی. الماره ت و په مه ی ھه وه ڕیزی پشه  یانی، خسته که گرتنی وته

  تی رایه به ڕوه زگای به وده دام

نـد  چه  ستوور بـوو بـه ئه موو شتک پشت ھه  پتر له  که شکانی تیی ئه پادشایه
وتنی  رکه شــنک ســه دا چه م کــه ی یه پلــه  ، لــه]پــارت[ یندانکی پــار خانــه زنه مه

باشــووردا و زابــوونی کانی  ر ئرانییــه ســه  بــه  کانی بــاکووری وتــه ئرانییــه
 ر ســــه  بــــه  ی بــــانووی ئرانــــه وه ره وارنشــــینی ده نــــدی ده وه کانی ڕه ئرانییــــه

ــه جیان نیشــته ــه دا. ئ ــه شــاران  ی لــه ره ماوه م ج ــابوو، تکــهیان دا دا بن وی  کوت
  و له  وه ببوون و جگاشیان گرتبوونه کانی خۆرنشینی ئاسیا کۆنه  ته شارستانییه

لن و  و که گرتبوو. ئه  وه ندیی یۆنانییه ژیارمه  نگیان به ڕه  وه ره نده سکه مانی ئه زه
  لـه  قـووڵ بـوو کـه  نـده وه بی، ئه یـی لکـدادهی ئران دوو کۆمـه  ی کـه ره بـه له که
توخم و   چ که . وده بۆوه دا پ نه کانیش تی پارته سه ی ده دان ساه ودای سه مه

یان  پارزانـه کاروبـاری نوخـۆدا، ڕبـازکی به  جی وت لـه کانی نیشـته مه تۆره
دراوسـیانی ۆیـان و یاری پادشـایانی خ تادا نـه ره سه  له  نگه ڕهچاو کردب و  ڕه
زانی و  یان ده سته به و مه بووبن. پادشایانی پارت ئه باویان دانه ر و لک وروبه ده

نا  ی په وه بری ئه زانی له باشتر ده  بوون، وایان به ده  و کشه  هکاتک تووشی گر
  وارنشـینی خۆیـان لـه دهبـرد بـۆ خزمـانی  ، ھاواریـان دهیان ماد رن بۆ پارس به

  م عالتــه نــدیی ئــه یوه . پهر زه تی خــه کانی ڕۆژھــه نه گیاجــاڕ و پووشــه  ناوچــه
  ب کـه  ر بۆیه ھه  نگه با و ڕه شکانی دانه ی پادشایانی ئه ڵ زنجیره گه رگیز له ھه
نی،  رمـــه ت مژوونووســـانی ئـــه تایبـــه تی، به کی ڕۆژھـــه یه رچاوه نـــد ســـه چه

دانی  خزمی خانه  بوون، به ردانی ئرانی ی بیابانگه مه تۆره  له  کانیش که کووشانه
  نن. داده کان پارته
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ی  وه ـدران و بانـه و ھه ره ری ئیمپراتـۆریی بـه میراتگـه  ببوونه  که کان پارته
وگۆڕکی زۆر  تا ئـاڵ خۆیـان دابـ ھـه  کانکی وایـان لـه تـه  نـاچ کـه، وسـلۆکی

ر  سه  تیان به سه سلۆکی ده  کوو دیاره ر بارودۆخی ڕابردوودا بنین. وه سه  به
ـــه و وـــده  وه شـــکایه ده دا نه ســـتی خۆیـــان رده پادشـــایانی به قوه کانیش  چ پارت

ر کـار  سـه پادشـاکانیان له و قوه نوان میـرا گۆڕدراب. ئه یان بۆ نه که بارودۆخه
تی خۆیانیان  سه ده  ھنا که قنیاتیاندامرکان و   نده وه ر به کوو ھه بردن، به النه
نن و جه بسه  پتیان به سه رده ی به ری تازه ماوه لم و دانی پیتاک و ڕاگرتنی  ره

م  غزی ئه ی جه وه ره ده  ن. تۆبی له لکش بکه یان په که ته تی حکوومه ڕز و حورمه
کانیانی تووشی سستی و الوازی  رمه وان و ھه ندیی نوان ئه یوه په  که  وه داوایانه

تیی  ستی دوژمنایه ھه  وتبن که که ی وادا نه ه ک ھه ر کۆمه سه  کان به کرد، پارته ده
  له  رێ؛ چونکهرچاو بگی به رکی ئاوا وه گه کرێ ئه ده  وه الی ئمه  ھناب؟ به م رھه به
تا  دا ھــه ویان ده ھــه کان رکات ســلۆکییه ، ھــه وه هم ســھه مــانی ئانتیۆخووســی زه
  لـه په هکان، زۆر ب پارته  ر به کانی سه رمه ن، میرھه داگیر بکه کانی پارتی رمه ھه

ی  وه جگــــره  بوونــــه کان . ڕۆمییــــه وه جوونــــه وای خۆیــــان ده رمانه فـــهدژی 
ــه م دۆخه کان، بــه ســلۆکییه ــه  ک ــه ســه  گــۆڕانی ب ــه و ده ھات و ئــه ردا ن   ی کــه م

میران و   لک له ، گه وه نهڕی په ڕووباری فورات  له یان پۆمپئووس لووکوولووس
یان  له په نگاوی به کان ھه ک دژی پارته یمانییه سنژ، بۆ پکھنانی ھاوپه شاھانی ده

کانی  ره ربه ستا و به کان ڕاوه نگاری پارته ره کی درژ به یه بۆ ماوه ھاویشت. ماد
تی  سه وی ده مه ه ر قه سه  خرابوویه  تاوه ره سه  له  ) که(گورگان کرد. ھیرکانی

 ١ئالمائیـدخۆیی.  ربه نی سـه خـاوه  بـوو بـه  وه ی زایینییـه٥٨سـای   کان، لـه پارتـه
  رچاوه پی سه ی دا و بهم وته و ئانتیۆخووسی حه م ی دمتریووسی دووھه یاریده

                                                             
  ؛ خووزستان  واته –١
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خۆ و  ربه دا ســه م وانی سـھه رده تی ئــه می حکوومـه رده سـه  وان لــه کان، ئـه کۆنـه
  بوون. کانیش شکانییه ت دوژمنی ئه نانه ته

ـــه رده رانی ســـه نووســـه ـــه مانی ل ـــاوی ھ ـــه  ژده مژین، ن ـــه رمی به ھ ی رمان رف
  وتیان بــه و حــه »رگوڵ ســه«  یــان بــه یازده  کــه  کانیان تۆمــار کــردووه پارتــه

  وته که ده شکانی ن ئه سه ڕه  خۆی و پادشایانی به  به ندران. ماد داده »رگوڵ به«
و  ر لـه ھـه  وه یـردادهڕۆژگـاری ت  پادشاکانی لـه  که نستان رمه م و ئه ی دووھه پله
، کوو پارس ی وه تانه م حکوومه لک له ھات. گه دا ده م ی سھه پله  بوون، له  زه گه ڕه

ــد ــان خاراســن، ســکه ئالمائی ــده ی ــه دان. پاشــماوه یان ل ــد  ر چه ســه  ی وت ب ن
وکشـیان  جه گانی پارت به ره ی ده ماه زنی بنه مه  ش کرابوو که دا دابه رمک ھه

ڕا و  گه میرات ده  دا به انینو  تی له رمایه ی میرھه پله  م پیاوانه ی ئه بوون. زۆربه
ـــه که زگـــای  وده و دام  وان و پکھاتـــه نـــوان ئـــه  وتۆ لـــه کی ئـــه هجیاوازییـــ  وای

کـوو  ک خـ و ھـۆزی وه کۆمـه  مانـه له  کرا. بجگه ده دی نه بهدا  پادشاکان قوه
باشووری خۆرنشین و   ند له وه ڕه  ند و نیمچه وه کانی ڕه کان و ئووکسییه کۆسییه

ژیان.  خۆ ده ربه سه  وه کرده به  بوون که ی خۆرنشین ھهکان سنووره  له کان به ره عه
  دا له تی خۆی سه ی ده نگه جه  له ر نده سکه تی، ئه ڕۆژھه کی یه وه ی گانه گوره به

دا پادشا ٩٠ر  سه  ی به که ل پھنانی، وته له ستی شه به مه  و به کان ترسی پارسه
زگـــای  وده پینی دام ھـــزی سیاســـی و داتـــه ھـــۆی ب  بـــوو بـــه  شـــیبوو کـــه دابه

لـواری  ی کـوو سـلۆکییه کانی وه نشینه یۆنانی  . شارهکان تیی پارته رایه به ڕوه به
تی پادشـایانی  سـه رده به  وتنـه که)، ووس(شووشئ هی ئوول یان سلۆکییه  دیجله

ی خۆیان بپارزن. بارودۆخی  تا پکھاته کان ئیزنیان دابوون ھه سنژ و پارته ده
رمانی  ر فـــه بـــه ر وه بـــوو ســـه رھات و ده ســـه  وگۆڕی بـــه ژیانیـــان تۆزـــک ئـــاڵ

ی  ا. پکھاتـهن دایانـده رمی یۆنانی جی میرھه  شکانی له ئه  رمک بنن که میرھه
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ی  کـوو پکھاتـه زۆر وه  کـه کان شکانییه ی ئیمپراتۆریی ئه گییانه به ره سیستمی ده
وت  ی حه ره وه ر ته سه دا، له ڕاست کانی نوه ده سه  وابوو له گیی ئورووپا به ره ده
شـکانی و  دانی ئه خانـه  یتـی بـوو لـهکیان بر یه  سووڕا که ده ھه  وره ی گه ماه بنه
ی  زنانـه مه  دانـه م خانه بوو. پـاش ئـه کان ییهنش خامه ریتی ھه ش یادگاری نه مه ئه
نوانـد و  ر خۆیـان ده ڕکه ی شـه ژرتر یان سـواره ره ی به زاده جیم گان، نه به ره ده
ندیی  یوه ی خوارتر. په پله  وتنه که شۆکی ده شایی و ڕه ڕه رزران و ری وه ماوه جه

  لـه  وتر بـووه رمانیان، پتـه رفه نی بچووکی به ست و کۆمه زنانی باده نوان مه
  له  میشه تی پارت ھه حکوومه  کوو دیاره ڵ پادشا. وه گه زادان له جیم ندیی نه یوه په

نی  نجومـه نگـی ئه بژاردنی پادشادا ده ھه  هبۆ کوڕ و ل  وه گوزرایه ده نه  وه باوکه
ت  به نا. ھه تی پادشا داده سه ی بۆ دهرگا و سنوو ورکی گرینگی ده زنان ده مه
 »زانان و موغان نی فره نجومه ئه«گوترا  پی ده  بوو که ش ھه نکی دیکه نجومه ئه
  ندران. ی ڕاوژکارانی پادشا داده لژنه  نیا به ته  که

بوون،  تی پادشایانی پارت سه ی ده هند تادا چواربه ره سه  له  زنان که مه چینی
خۆش کرد.   دانه م خانه تی ئه ڕگایان بۆ تکمان و ڕووخانی حکوومه  ره به ره به

ــــانی پارتــــه بــــه ره ی سیســــتمی ده پکھاتــــه ــــه کان گی داھن ــــه بوو، بــــه ن   کوو ل
کانیان کـرد.  ستی ساسانییه و ڕاده  میرات مابۆوه  بۆیان به  وه کانه نشییه خامه ھه
کی  یه شــوه  دا بـه می ئیسـالمی رده سـه  ن لـه کی درژخایـه یـه ماوه  م سیسـتمه ئـه

ــه پگه ــه ره بــ ده  ی ڕاســتی وه یشــتووتر پــارزرا. ئ تیی  ســه ده ر ب بــه ان لهگ ب
ی گــۆڕی و  کـه بارودۆخه  وتۆ کــه نی ھزکــی ئـه خـاوه  پادشـایانی پـارت، بوونــه

مان و دابان کرد.  رمانی تووشی نه رفه ری به ماوه ڵ جه گه ندیی پادشای له یوه په
  وون بهزن و ماق ، جاری وابوو مهدا تیی پارت ری مژووی پادشایه رتاسه سه  له
ت  تایبه هـبـــ –واران  پشــتیوانیی غـــه  ت یـــان بـــه وســـتی تایبــه چــاوکردنی ھه ڕه
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ا ب ک لده پادشایه  ر جارک که نان. ھه خستن و دایانده پادشایان لده – کان ڕۆمییه
کار ر  سه گیرا و له قامگیر بکا، بیانووی ملھوڕبوونی پده تی خۆی سه سه تا ده ھه

  هــــی بـــوخۆییــی ن اژاوهــــڕ و ئ ی جــاران الدانـی پادشــایان شـه درا. زۆربـه الده
نی  خاوه  هــان بــۆیــو خ  وه هـــوونـــب وت دهــک قــس هـد کـن ات و چهــھ دا ده دوای

.  قـه ر ھه سـه زانی ک له یانده ش نهیک زانی و خۆ خه تی ده پادشایه    تیخ تاج و ته
یشت،  گه ده تی ڕانه ختی پادشایه ته  ستیان به ده  ی که و پادشایانه وابوو ئهلی  ھه
ــه ــرده نایان ده پ ــه  ب ــه شــته وارنشــینانی ده ر ده ب ــان ڕۆمیی ــه کی ی ــه  کان ک ــاتی   ل ک

  ھانایان.  چوونه ک ده بری ھز و چه زه  دا به پویست
ــه ــی کۆم ــه ی ئران ــ رده ســه  ل ــه کان همی پارت ــۆی  دا داب و ن ــاوی خ ریتی کۆنب

  بـوو کـه  وه ره سکه سوارکی ده ه ، سووکه و ئازاده  زاده جاخ پاراست. مرۆڤی وه
وپکی  نی ھزی ڕک خاوه کان ڕاو. پارته  ڕ و چوونه ختی شه به  کرده نی ده مه ته

ی بـارودۆخی  وه نگدانه ڕه  بوو لهنیان بریتی  ی قۆشه بوون. پکھاته ربازی نه سه
  خۆی بوو و له  ت به نی ھزکی تایبه گک خاوه به ره ر ده تیی وت. ھه یه کۆمه

ـــدهیھ هڕدا د ی شـــه نگـــه جه ـــۆ یاری ـــا ب ـــهی پادشـــا.  ن ـــه نموون ـــار و ب رچاو  ی دی
ر  رمانی، ھه رفه کانی به ی ھزه زۆربه  دا، چونکه» کارره«ڕی  شه  له  یه»سۆورنا«

ــه ــوون. م ــاوی خــۆی ب ــه زنانی پایه پی ــه رز ده ب ــان  بوون ــزی ســواره ت ی  وپۆی ھ
  یـان بـه دا و نزه ک ده ته خۆیـان شـه  شـیریان لـه  و گـران کـه  وره زرپۆشی گـه

). ٧٩ن (قزا و سامناک بوو دا شاره خه ویه سته ڕی ده شه  گرت و له ده  وه سته ده
  رگیز کان ھـه پارتـه  م وناچ که بوون، به وشتریش دهسواری   کدارانه م چه ئه
ی  ژر، ھـزی سـواره ره ی به زاده ن سه داب. ڕه دا فیلیان توه نی خۆیان قۆشه  له

نگوی  ڕی دوورئه شه  چاکی له  وانداره که  شکره م له کیان پکدنا و ئه چه ه سووکه
دا  چاوترووکانک  نی و له ته وری دوژمنی ده ور و بارانی تیران ده ھه  زانی و به ده
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دا » کارره«ڕی  شه  بوو. له کرد و بزر ده نیمی قوتار ده تی خه مه چنگ ھه  خۆی له
ناوبانگی   گوست و ببوو به ی ڕاده ر وشتر باری تیری سپای سواره زار سه ھه

ــاده قۆشــه ــزی پی ــارت. ھ ــی ده ره ورکــی ناســه ده  نی پ ــه کی ــاتبوو ل ــا و پکھ گ  
بوو   وه هرگ نی پارت، ھزکی به ی ڕاستی ب قۆشه وه چیانشینان و کۆیالن. ئه

ــاوا پــه نگــه ر و بــۆ جه المارده ک پــه نــه ــه نــه  رده روه ی ئ   کرابوو. شــتکی وایــان ل
ــه کانی گــه وچۆڵ و پداویســتییه ک چــه ــارت ل زانی و قۆشــه ده مارۆ ن ـــنی پ پــای   هـ

  رخستبوو. تیی خۆی ده سه ده ی دوژمنان، ب و دیواری قه  شووره

  

  کی زرپۆشی پارتی یه : سوارهئوورۆپۆس –دوورا –٧٩ق



 ۴٠١ کان / پارته ٥شی به
 

 
 

  کان و یۆنانییه کان پارته

کانی  ر سکه سه ودوا، له ره به  وه مه که یه مھردادی  له مین پادشایانی پارت که یه
م  یان له نده وه وان ئه ڕاستی ئه . داخوا به»ویست خۆشه یۆنان«یاننووسی  خۆیان ده
  به  گه ک به دا کۆمه م بواره زانی و تیدا نوقم ببوون؟ له ده  ی بگانه کولتووره

یان  م کاره ین ئه ن تا بوا بکه که دی دنن و وامان لده گی بهدڕدۆن  ن که وه سته ده
نجام  ، ئهنپاندوو دا سه ری سه  به بارودۆخی ئران  نگاوکی سیاسی، که ک ھه وه

 کان پارته  ی که و ئرانه بژردرا. ئه ده نه یان بۆ ھه کی دیکه وان ھیچ ڕگایه . ئه داوه
ژـر بانـدۆری   وتبوویـه ن، زۆر که کانی ڕزگـار بکـه چنگ یۆنانییه  توانیبوویان له

جھشـت،  کان به ی بـۆ پارتـه کـه خـاک و وته  که نگی خۆراوایی و یۆنان رھه فه
نکی  نـگ و ڕووی دیمـه ڕه  دا دانا که ندییه م ژیارمه ق و شونکی قووی له شه

ــازه ــانی ت ــی – ی یۆن ــه ئران ــه ب ــات. ئ ـــی ک کییانه شــته و ده دی ھ ـــل  هـ ــه  هـ ی  ناوچ
ئـازا و   م سـواره ھات؟ ئه چنگ ده  ھاتبوون چییان له  وه ن و گیاجاڕانه پووشه

ی  ماوه  توانیبووی له  کولتووری یۆنانی  ی که پووره له و که حاند ئه  له  رانه ڕکه شه
تاڵ بوون و تۆبی توانیبایان چ  ست به دیی بن، ده ئران به  دا له ت ساڵ دووسه

ک  ختایه دی بنن؟ وه دا به تی و ئابووری یه ژیانی سیاسی، کۆمه  وگۆڕک له ئاڵ
ک  وپک و کۆمـه کی ڕک زگایه وده وای ئران، دام رمانه فه  کان بوونه پارته  که

ڵ  گـه رنشینانی یۆنانی لکدرابوون و له ڵ کۆچه گه له  رچاوی که به  یان ھاتنه شار
ڵ ببوون و ئاوا  ڕاوی ئرانی تکه گه یۆنانی  ندی وه مه وه دار و ده سمایه ده چینی

کان و  نـدیی نـوان پارتـه یوه پـردی په  ندانی ئرانی که مه وه چوون. ده ده ڕوه به
بردنی کاروباریـان  ڕوه دان و بـه ردک الیـان ده ی ھـه یاریـده بوون، کان یۆنانییه

زۆری   ره شی ھه به  ی که و باج و پیتاکه ی ئه وه ر شانی و کۆکردنه سه  وتبوویه که
وان  رکی ئه ئه  کتر به ر یه سه  خرایه ده  وه یه یی وه ته کانی نونه بازرگانییه  شاره  له
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تا  ھهکرد  ماستی میری خۆش ده ست و ده ده کاربهھا ڕگایان بۆ  روه ندرا. ھه داده
وری شــــار و  دری. ده ژـــر چــــاوه  کــــانی خـــۆجیی بخاتــــه وتـــی کاروباره ڕه
خکی  نی بایـه دا خـاوه ژیـانی سیاسـیی وت  دارانی یۆنانی و ئرانی له رمایه سه
و نـدرا  رای بیـروڕای گشـتی داده دا، گـه م شـارانه زیاتر لـه  رچاو بوو، چونکه به
نووسی پادشاشی  ت چاره نانه ر و ته به  گرته وتکی ده یی و ڕه گه گوورا و پده ده

یشـتن.  گه کـرد و تی  کـه بارودۆخه  ستیان به کرد. پادشایانی پارت ھه دیاری ده
  که شارهوڕووی  ره و به  نو سلۆکییه  چوونه رین و نه داوهنی پارت  کاتک قۆشه

تا  کان ھه ی پارته وت و ڕبازه م ڕه ادار بوو. ئهتزیان کرد، کارکی وا ھۆردووبه
ت  بابـه  کان لـه و پارتـه کان ڕۆمییـه«چـاو کـرا.  یان بـا، ڕه خاشـه  کی کـه ڕۆژایه

ی  ه رزدارباری کۆمه ، قه وه کولتووری یۆنانیی خۆیانهندی و  تمه تایبه پارزرانی
نگی  کـوو پشـه ی ئـران وه رنشـینانه و کۆچه ئـه »شینانی یۆنانی بـوون.رن کۆچه

دا  دان ند سـه ی چه ماوه  وابوون. لهو زمانی خۆیان   شکری پاراستنی پکھاته له
ـــه ـــه وان، به زمـــانی ئ ـــی بگرتـــه ی زمـــانی پارســـی وه رل زمـــانی  ووکـــ ، وه وه ج

  تی یۆنانی که کرا. خه دا کاری پده بازرگانیکاروباری سیاسی و   یی له وه ته نونه
ی  ده تا سه ، ھه وه گرته ھه یان ل و ونه  وه خواستییانه لخ رمی به ردانی ھه بیابانگه

  چ کـه بیـر نـه  شمان له وه ب ئه . ده بۆوه می زایینی بی کرد و کور نه شته ھه
 کان تیی کووشانه دا توانیبوویان پادشایه تی خۆیکا  لخ له رمی به ردانی ھه بیابانگه

  زرنن. دامه
  شک له کوو به زانی و وه ده تی یۆنانییان خی شارستانییه نرخ و بایه کان پارته

  وه ڕانه و گه  که تکدانی بارودۆخهدا.  دهسنیان  ڕوانی و په لیان ده ی ئرانی کۆمه
ی  وانه پچه دی ھنانی دۆخکی نوێ، به یان به ر نده سکه مانی ئه ر دۆخی زه بۆ سه

  و شـاره سـتیان لـه کان ده پارتـه  ت بوو. جا بۆیه ندیی حکوومه رژوه قازانج و به
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ی ـــانــزن هـی مـختیاریـ سامان و بهرزی  ته کوو مه وه  بزاوت که نه  نشینانه یۆنانی
، ی شـووش هـــۆکییــ، سل هـــاری دیجلـــواری ڕووبـــی ل هـــۆکییــوون. سلــب  تازه

تا  ھه  ش که ند شارکی دیکه چه  نگه ئوورووک و ڕه(بابل)، ئوورۆپۆس  – دوورا
وکای و بازرگانیی خۆیان  ازی، کشتــرب هــسندیی  تمه ، تایبه وه دۆزراونه ئستا نه

  دایـه رنه وه خۆیـانبزاوت و  کانیان نـه دانیشتووانهخاکی   ستیان له پاراست و ده
  ر لـه ھـه ی یۆنـانی ازگهرب ت سـه نانـه تی و ئابوورییـان و ته یـه بارودۆخی کۆمه

ــه ــان مان ــه . وه شــونی خۆی ــه پی ته ب ــ ت ــه ی یه ده کانی ســه ه ــزه ک ــی، ھ   می زایین
 نو  لهوکاڵ بوون. حوکمداران  رقای کشت روا سه شووش ھه  کانیان له کداره چه
  وتنه که ن و دهبژردرا ده ھه  وه ن پادشا یان شاره الیه  دا و له کانی خۆجیی ماه بنه

دیــاری   جاخانــه وه زنه م مه ر لــه رانــیش ھــه رمان. دادوه دریی میرھــه ژــر چــاوه
.  وه کوو خۆیان مانه ھات و وه ردا نه سه  نی نو شاران گۆڕانیان به کران. کۆمه ده
کشـا.  ی ده دا درـژه کـه وه ته دوو نه نـو  لـه  ژیـانی ھمنانـه وه پکـه  یه م شوه به
ی  وره گرت و ھندک شاری گه ده ری نه سه  میشه ش ھه وه حاوانه  وه ت پکه به ھه
ڕ و  م شه وت. ئه که ی تده را و ئاژاوه ھه  راخ ڕووباری دیجله قه ی کوو سلۆکییه وه
ـــوون، لــــیژیش بتوتونــد  جــاری وایــه  کــه  ڕانــه گه زن و  نــوان بازرگانــانی مــه  هـ

شـــی  دا و زۆربه دا ڕووی ده ری ئرانـــی و ســـامی ماوه مــاقووی یۆنـــانی و جـــه
بـزرا یـا  ده  کـه ی و پادشـایه ئـهڵ  گـه تی له نگری یان دژایه ر الیه سه  وه ڕایه گه ده
وان شار و بارگـای ن  وتۆته ناکۆکی که  ھا جاری وایه روه ردن. ھه به  وته که ده

ڕی و  ڕاپـه ای پـارتـــادشــئاشـکرا دژی پ رباس به ی به سلۆکییه  میری. بۆ ونه
  کـه ندییه یوه گشتی په هـــم ب هـــرد، بــڕی ک شه  وه پسانه وت سان ب ی حه ماوه

ـــوو. میرھـــه  بـــاش و دۆســـتانه ــــارتــرمانی پ ب ـــ ی، پایهـ و مـــداران  ه رزان، قه هـب
زانی و  زانی. پادشایانیش یۆنانییان ده موو زمانی یۆنانییان ده ستانیان ھه ده کاربه
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وان،  ئه  لمنن که یسه ) ده٨٦تی (و ی حکوومه ری و سکه می ھونه رھه لک به کۆمه
ران و  دا، نووسـه کانی زایینـی ده سـپکی سـه ده  رلـه بهی  ده دوو سه  ت له تایبه به

ر  سـه  کشـان و بایـان بـه ارگای خۆیـان ڕادهـو ب ره هــییان بندانی یۆنان رمه ھونه
  کشان. ده

 تی یۆنان پووری شارستانییه له که  ت به باره سه کان ی پارته اکانهپئاکاری نیاز
دا  تی ئرانی ی شارستانییه شه نووس و گه چاره  ورکی گرینگی له دا، ده ئران  له

تیژ  و ی توند وه ڕانه گه دران و ھه ھه  تا وت له وای کرد ھه  رهکام  . ئه گاوه
  نا و بوو به پوه یشتن پاڵ و پگه ره نیشتمانی به  ورده ورده  وته م ڕه پارزراوب. ئه

  ونی بگانـه و ھـه  رخۆیی، ماکـه سـه له  مان و بـه ی زه درژه  له  ی که وه ھۆی ئه
  کی پشـنگدار لـه یه شـوه  بـه  یی کـه وه تـه نگکی نه رھه فهدا  ئاکام  و له  وه بتوته

  دی ب. ، به و دیاره  وه ته نگی داوه ڕه اد تی ساسانی شارستانییه

  دین

کانی  وکۆژه نـده ریتی دینی و که داب و نهی  رباره م ده رده کانی سه وه لکۆینه
ــه  ن کــه خــه ریده وارناســی ده شونه ــه هســان و که بۆچــوونی ئ ــان وای ــی   ی پی دین

کـوو  پـاش و وه  وه نـه به ، ده داوه ری ھه دا سه کان هڕۆژگاری پارت  له شتی رده زه
ــاره ــه  دی ــی ب ــه دین ــ  رباس الی ــه کراوه نهکی وای ل ــه وه ت کوو  روه کانیش ھــه . پارت

ــــ خامه ھه ی  نگری گریمانــــه ی الیــــه وانــــه . ئه١بوون شــــتی نــــه رده زه کان ییهنش
                                                             

  دا بـۆ ئمـه کان همـانی پارتـ زه  لـه دینـی ئرانـی  ت بـه باره نی سـه لن و قـوژبن و الیـه لک کـه گه –١
وارنشینانی  ندی ده به و مه ی ئران وه ره کانی ده ناوچه  له  ی پادشایانی پارت که . زنجیره ناڕوونه
ــه ــوون، ده  وه ئرانیی ــ له گووراب ــاوه ســه ب ــووبن و  رســتنی توخمــه ڕی په ر بیروب کانی سروشــت ب

بۆمـان   ڵ خۆیـان ھنـاب. ئمـه گـه رسـتنی خـۆر و مانگیـان له دا په تایی ره قۆنـاخی سـه  چ لـه وده
ی دینـی  وته شونکه  دا ڕۆچوون و بوونه م بواره ک به یه چ ڕاده تا ھه کان پارته  که  وه بۆته ڕوون نه

  لـه دوکتـۆر مـوعین  یـه م بگه ئـه[ . وتۆی نییـه خکی ئـه یـزانین بایـه ی ده نـده وه باوی ئرانی یـان ئه
 جوانتر دیار ب.و.]  که ی کاره ڕاوز گوتم با شوه په  ی زیاد کردبوو، ھنامه که قه ده
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  ســتن کــه به ده ی تاســیتووس یه و قســه ، پشــت بــه نکان بوونی پارتــه شــتی رده زه
م،  کـه یهی )الش (بـه الش و بـرای وه نستان رمه پادشای ئه تی، تیردادی گوتوویه

ــه ــک ب کــه وه و ڕۆم ره کاتــه  وتووه ڕ ــاجی ده ھ ــه ســه تا ت  ســتی نــرۆن ده  تی ل
کی  یه ماکه  او کهــی ئ وه هــۆ ئـب  ریایی پاراستووه ری ده فه سه  ربگرێ، خۆی له وه

موو  ھه  له  بین که ب کورتی و پوختی ده ن. بهوت یله کا و نه ، پیسی نه پیرۆزه
بــای بــۆ  وه و ھــرۆدۆتیش  پیــرۆز بــووه  وه کانــه الی ئرانییه  دا ئــاو بــه مانــک زه
زۆر   وه کی دیکـه الیـه  . لـه خودای ئاو بووه ئاناھیتا  زانین که ده  کش و ئمه ده

  ژر  هــۆتــوت هــ) ک٢٩م،  هــھ ازدهــپکی تاسیتووس ( یه خی ڕسته نگ و بایه جاران سه
ـــه ـــه ده  کـــه می رخـــه مته ی که رده پ ـــ، ل   ـــه وڕه ێی ڕ نگـــه جه ـــه رایی ســـمی ب   دا ل
ی نرۆن و  ره یکه ر پی په به  ی خۆی نایه که تاجه  م تیرداده ر ئه نستان، ھه رمه ئه
ر  نـد سـه ی پاش قوربانی کردنـی چه مبولیکه سه  م کاره م ئه رده پی باوی سه به

ن و  ربینی ئاژه دا، سه ینیمی زای که ی یه ده سه  له  وایه دا. جا که  نجام ک ئه ئاژه
ی  ماه ستووری بنه وده داب  شک له به  و به  دا باو بووه ئران  ڕشتنی خونیان له

زۆر تونـد   کـه شت رده ی زه ڵ ڕوانگه گه له  ش ناکۆکه م کاره و ئه  میری داندراوه
  . رانه وه ربین و کوشتنی بوونه دژی سه

ـــــا – میتـــــرا –زدا  ھوورامـــــه ئه«ی  ســـــیانه ـــــه  کـــــه »ئاناھیت می  رده ســـــه  ل
ک  دا خـه کانیش می پارته رده سه  له  چ که رسترا، وده په ده دا کان نشییه خامه ھه

دا و  ـرانئ  م جـار لـه کـه بـۆ یهسـمیش بـووب.  نی ڕهید  نگه ھۆگری بووبن و ڕه
کی یۆنانی له کوو که گومان وه برسـتگاکان لـه مین په کـه ، یهقدوونی و مه پوور  

زدا  ھوورامه ئه  له  کران و جگه کانی ئرانی زدانه شی یه دا پشکه م وته بانووی ئه
ی چوارپاووی  رستگه . په وه یان کشرایه ریان بۆ داتاشرا و ونه یکه موویان په ھه

  »نیشــانده رده به«  ر لــه وبــه مه ک له یــه ماوه  کراوی ئاناھیتــا و میتــرا کــه ش پشــکه
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ر بۆ  ویش ھه ئه  که  ن جیاوازی دیکه دیمه  به کی رستگایه ڵ په گه ، له وه ته دۆزراوه
یان  دا بناغه سته به م مه شون ئه  ، به ه»یمان سجیدسوله مه«  بوون و له  م دووانه ئه

یوانی پیرۆز ساز کراون  رھه به  کۆ یان له ر سه سه له  رستگاکه په ردک . ھه داندراوه
ــه ــه وره پشــتر شــونکی ده  ک ــراوی تایب ــه رســتنی ئه تی په گی ــووه ھوورام .  زدا ب

 ئاتنا  ی له م دابه ئه  و وادیاره  وه سته ده  کی به یه نزه تمی پار رده سه ئاناھیتای
  کیشـی بـه یه دا پیاه . ئاناھیتـا لـره ریگرتـووه پوور وه لـه ک که و وه  وه خواستۆته

  تی. مبولی خۆیه و سه  ی ئاوه نیشانه  که  یه وه سته ده
 ، ھرکوولیشی م خودایانه ی ئه کوچکه ، س»یمان سجیدسوله مه«رستگای  په  له

نی  ر دیمه سه له  وه مانه ڕووی پویستی و نیازی شون و زه  له  ر که سه  ته خراوه
  یه م شوه نون. به ستی خۆی ده وتن و باده رکه زدانی سه یه  ، واته ڤرسرغنه
  رستنی له په  وادیاره  ڕژرێ، که تی زورڤان داده فه ر چوار قه سه ن له چوار دیمه

دا  نشی خامه پکھاتنی ئیمپراتۆریی ھه  رله می به رده سه  و له  بووه باو  وه کۆنهزۆر 
  .١ رچاو ھاتووه به وه

 دا، ئاناھیتــا م شــری دووھــه رده تیی ئه می پادشــایه رده ســه  لــه  کــوو دیــاره وه
م هکـ یه  و بـه  هروا بوو دا ھه کانیش ڕۆژگاری پارته  و له  وه ته وهکرا زیاتری ال ل 

                                                             
م  لمن، بـه بسـه  سـته به م مه ئـه  کـه  نییه  وه سته ده  قکمان به دا ھیچ ده ئران  له  رچی ئمه گه ئه –١

و  ی ئـهۆنمژوونووسـانی کـ  ، چونکـه وه دۆزراونـه نسـتان رمه ئه  ی نووسراو لـه نامه گه ک به کۆمه
و سـ  قوربانییـان بـۆ ئـه جـ  رکام سـ ھـه  کـردوون کـه یان تۆمـار رسـتگایانه و په ، ناوی ئـه وته

بـ قبـووی  ، دهنشـی خامه می ھه رده سـه  وه ینـه و بگه  وه ودوا بچینه ره ر به گه . ئه تدا بووه  خودایه
  ی کـه وه ڵ ئـه گـه و پاسارگادن، له م خشی ڕۆسته م نه رده هـب  هـی ل قوربانییه و دوو ج ئه  ین که بکه
و   وه تــه کۆکراوه  ی دیکــه کــه ڵ دووانه گــه ی چوارپــاوو، له قووچــه ی قه رســتگه نیزیــک په  وتۆتــه که

ربانی  ی ســه قوربانییـه و سـ ج پـاڵ ئــه  لـه  ی کــه و سـ ئـاگره ھا ئــه روه . ھـه ی پکھنـاوه سـیانه
م  بـۆ ئـه  ولهـمبـ هــ، س ارهـــدی کان ی پارتـهــانــرم هــرف هــب ی پادشایانی پارسی ر سکه ی سه رستگه په

  ڕاوز.و.] په  ی زیاد کردبوو، خرایه که قه ده  له خودالخۆشبوو موعین  یه م بگه ئه [.  س خودایه
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کانی ئیمپراتــۆریی  وره گـه  نــده واوی ئاوه تـه  م لـه شـری دووھــه رده . ئه وهدانـدرا
سـاز کردبـوو. پادشـای   نـده م خواوه تی بـۆ ئـه واو تایبـه ی تـه رستگه دا، په خۆی

ی  وه ک پاش بانه یه ده ند سه چه  رستنی ئاناھیتا دا که ی په وای دنه نشی خامه ھه
واوی  دا، تــه  کان هڕۆژگــاری پارتــ  ســتاند و لــه ی ئه ره ر پــه تیشــیان، ھــه سه ده
م  ، باربووی ئه دا ناویان ھاتووه کانی دیرۆکی رچاوه سه  له  که رستگاکانی ئرانی په

 دا»ک رسه ئه«شاری  کی ئاناھیتای رستگایه په  م له که یه کراون. تیردادی  خودایه
ـــه ـــه گمه ھه  رنا. لـــه ســـه  تـــاجی ل ـــه تان ـــارت،  ی پادشـــایه ختی ھاوینـــه ی پایت تی پ

رسـتگای  تانی کـرد. په م سھه ئانتیۆخووسی  بوو که کی ئاناھیتا ھه رستگایه په
ــه نگاوه کــه ــارتمی ر تایب ــه ستی ئ ــه  وات ــوو. ئ ــا ب ــه رســتگایه و دوو په ئاناھیت   ی ک

 سازکرابوون. »و ئارتمیس ئاتن«تانی کردن بۆ  ئالمائید  م له که یه مھردادی
  بوو به ده سامی  به  رسترا که په ده »نانایا«خوای  خاتوونه رستگای شووش په  له

ژدادی  ئه »خر ئیسته«  . له ناسراوه سئاتن و ئارتمی  به دا یۆنانی  ئاناھیتا و له
ــه ــاوره خان ــد رســتگه وانی په دانی ساســانی ئ ــا (ناھی ــه  ) بــوون کــهی ئاناھیت وێ  ل

ــت دهئئاتوور ــه١ئاییســا اناھی ــه یه ســته بۆچــوونی ده  . ب ــوژه  ک ل ســن و  ران، په ت
  خوایـه م خاتوونه رستنی ئه ستووری په وده ی داب ت و تکه رستنی ئاگر تایبه په

  وه رستگایه م په دیواری ئه  دوژمنانی به ری باوی سه ٢م که شری یه رده . ئه بووه
ــه وه ھه ــه ، کــه» شــرخورره رده ئه«  ســی و ل   ٣می وانی پنجــه رده وی گــوواری ئ
  کرد.   وه داره  زیوی کوژراوی به به

                                                             
  ئاگری ئاناھیتا  واته –١
 .م. یه»ساسانی«دانی  ی خانه رزنجیره ی سهکان شری پاپه رده ست ئه به مه – ٢
،  وه بۆتـه  پاتـهند نـد جیـان چه چه  م و لـه چـواره  نووسراوه  ه ھه  به  دا وادیاره رانسه قی فه ده  له –٣
  .و. وه ڕاستی کردۆته و دوکتۆر موعین  م دروسته م پنجه به
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کانی بـای  ی سنووره وه ره ده  له دا، ئاناھیتا ی ئرانی انهیخودایانی س نو  له
ـــخۆرنشی ـــن بـ ـــش  هـ ــار ته یه وهـ ــه و په  وه نیبوویــه کی دی ــه  رســتنی وی ل ــدیا ب   لی

و   )، کاپادۆکییـــه(پۆنتــووس پۆنــت  ھا لــه روه ھــه ناوبــانگی ڕۆیــی. » لخییــه به«
  وپۆی له ل هپ  نگه ڕهرنج و  ر سه به  وته و که یدا کرد و په چاکی بره دا نستان رمه ئه
ریایی  کانی ده ته چه ڕی  رستی له ستاندب. میتراپه ی ئه ره زیاتر په رستنی میترا په
نچییانی  ڵ قۆشـه گـه و له بـۆ ڕۆم  وه دیلی گرتبوون، گوزرایه  به پۆمپئووس  که

  ی کرد. نه شه ته و دانووب تا ڕاین ھه ڕۆمی
رسـتگای  و گرینگتـرین په ١ئاترۆپاتکـان ی دینیـی مـادی وره ندی گـه ناوه یزش

کی  دا کۆمـه رسـتگایه م په کرابـوو. لـه اھیتار باربووی ئان باکووری ئرانیش ھه
ــه ندازه تا ئه چ ھــه وــده  ژیــان کــه موغــان ده نیمژی لــه ی  ماکــه  ک بوایــان بــه ی

م  مانی ئه رچی زه گه ھنابووب. ئه شت رده ی دینی زه رییانه گه بیروبۆچوونی تازه
ریتی کۆنبـاوی  ر داب و نـه سـه له  بـزانین کـه بـ م ده دیاری ناکرێ، بـه  گۆڕانه

داب و و  پی ئـه ڕاچووبـوون. شـون قـووی تی  زۆر بـه  ڕۆیشـتن کـه خۆیان ده
  کک له کرا. یه وهپشتر باسی ل  که  دا دیاره»تاسیتووس«کانی  قسه  له  انهریت نه

چاویـان  ڕه کان ت پارتـه بـه ھه  کـه  وه ره ده  یتی مردوو بوو له کان دانانی مه دابه
ری  وبه کانی سنووری ئه نه چیا پووشه  یان له نسا  وان له ئه  کرد، چونکه ده نه

نژران.  دا ده کانی میری گۆڕ و گۆڕخانه  له نشی امهخ کوو پادشایانی ھه ، وهر زه خه
می  رده سه  نژرانیان له و نه  وه ره ده  رمی مردووان له دانانی ته  کوو ئاشکرایه وه

نیپــوور،   وارناســی لـه کانی شونه وه توژینـه  ، چونکــه بووه زۆر بــاو نـه دا پـارتی
ــاکزێ، دوورا ــۆس –ک ــه کانی ســه و گۆڕســتانه ئوورۆپ ــهمی  رده ســه  ر ب کان  پارت

نو   له  وه کانی نژرانه ل و پداویستییه وپه ل که  وان مردوویان به ئه  ن که خه ریده ده

                                                             
  .و. ناودره یمان سوله ختی ته  ئستا به  م شونه ئه –١
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کراون و  ش یان ڕووکه زۆربه  تابووتانه  شنه م چه دا ناشتوون. ئه بووتی سواینهتا
.  ن ئاناھیتایه و زانایان ده  قندراوه ر شه سه خوای ڕووتیان له شنک خاتوونه چه
ــه ــه ئ ــی و بۆچوونان ــه  م تبین ــه ب ــازه وه پی لکۆین ــه کانی ت ــه  ی ئم و  شــووش  ل

لک  گه  . ئمه لمندراوه کان، سه می پارته رده سه  ر به ربوی سه گۆڕستانکی به
و  ره هــــب  هــک  کوو چایان تدایه ندکی وه ھه و ھندکیان ڕه  وه گۆڕمان دۆزیونه

ـــه رمه ته جـــ ـــه چـــ و ڕه ده  ک ـــه باره ســـه  که شـــوازه  نگ می دوای  رده ســـه  ت ب
ی خاکی مۆردا ڕۆچوون و  سینه  زۆر قووڵ بهیان  ندکی دیکهنشی ب. ھ خامه ھه
ی  نـد ژوور و چـاوه چه  ڕوا کـه شـکۆکی بچـووک ده تا نو ئه پلیکانک ھه  هیزڕ

  وه ڕاکشـانه  رمی مردوویـان بـه تـه  میشـه . ھه نژرانی مردووانـی تـدا کۆـدراوه
و   وه لینجاودراونه  وتانهم تابو ئه  . جاری وایه وه نو تابووتی سواینه  خستوونه

ق  ر شه سه یان له تایی ره نی مرۆڤی سه دیمه  کی ناشیانه یه شوه  کانیان به رخۆنه ده
بــ  ده  کـه  یموونه مه ی تــابووتی مرۆڤـی شـوه وه گومـان السـاکردنه و ب  کـراوه

  ).٦٩ – ٦٨(و   وه گیرابته ھه ستین له یان فه سکاری سووریا ده  یان له ونه
ــه ــاییی ســه  ل ــان ســه کــه ی یه ده کۆت ــه ده تای ســه ره م ی ــی ی دووھ دا،  می زایین

کانی دانیشتووانی  رمی مردووه ی ناشتنی ته شوه  وگۆڕکی ھندک گرینگ له ئاڵ
  ورده مان ورده تی بنه شکۆی تایبه نیایی و ئه . گۆڕی ته دی ھاتووه به دا شووش

پلیکان و ژووری   که  ئاراوه  ش ھاتنه و گۆڕستانی گشتی و ھاوبه  وه کور بوونه
رمی  کـران. تـه کراو سـاز ده وه خشـتی چـاک سـووره  ی بـه کـه مـردووان و میچه

  تا ھهنا  داده وه ژووره  وڕووی زارکی چوونه ره کی به کۆیه ر سه سه له نمردوویا
و  پی ئه شانی ڕاست و چه  وپرووسکیان کۆماکۆما له سک هواو بزێ، پاشان ی ته

  م شوازه گومان ئه ). ب٧٠کی (و ره کۆی ناسه ر دوو سه سه  ھاویشتنه ده  شونه
رمی مــردوو  بــوو تــه ده  کــه ووری ئــرانـاکـــی ب ڵ شــوه گــه ی ناشــتن له یــه تازه
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دابندرێ،  »نگی ی بده قووچه قه« ر بانی سه چیا و چۆالن یان له  نژرێ و له نه
قۆناخی نوان   به ی شووش شوه  بوای ئمه  م به ، به شه نی خای ھاوبه خاوه

داخوا   پش که  دته  م پرسیاره ڕاستی ئه دا به ندرێ. لره ناشتن داده ناشتن و نه
  له  وه هم وانی سھه رده پاش ئه  له شکانی ی ژنانی ئه ره تی به سپکی حکوومه ده  به

ندی  کانی ناوه موغه  له  م دابه باو؟ تۆبی ئه  بۆته نه  م شوازه ئه ئاترۆپاتکان مادی
کانی دانیشتووی  و ھۆزه  نو تیرهکردب بۆ  ی نه وه نه وتب و ته که دانه  وه ه»شیز«

وی و  شـــنک تکـــه چه  تاوه ره ســـه  ر لـــه رێ بـــی ھـــه باشـــووری ئـــران؟ ئـــه
  ھاتب؟ دی نه دا به که نوان دوو شوه  سازانک له  وه پکه

  ده  که  وه شته وه ده ھه  یه فسانه و ئه مۆ، ئه کانی ئه زانستییه  وه پی توژینه به
  به  ، که کانی تدا بردووه ی کتبی پیرۆزی ئرانییه»ڤستا ئه«  وره گه ری نده سکه ئه

م  رنجکی که ھا سه روه . ھه ڵ نووسرابۆوه ئاژه  وه زاران که ر ھه سه ئاوی ز له
م  کـــه یه الشــی رمانی به فــه  ڤســتا بــه ئه  وایــه پی  ی کــه یــه زیله و نه ئــه  داتــه ده

کانی  ر دیواره سه له  که م که یه ی شاپووری وره نووسی گه رده . به وه ته نووسراوه
  الی تاقمک له  ، به وه ته دۆزراوه  و تازه  ندراوه که ھه م خشی ڕۆسته ئاورگای نه

  ، لـه ڤسـتا نـاودر کـراوه ئه  ی وا بـه پیرۆزه  قه و ده ئه  لمن که دیسه  وه زانایانه
می  ی دووھه نیوه  بته ده  دا که نووسه رده م به ندرانی ئه که مانی نووسران و ھه هز

  م بواره ی ئه وره . پسپۆڕانی گه بووه ئارادا نه  همی زایینی، ھشتا ل ی سھه ده سه
می  ی دووھـه بۆ نیـوه  وه ڕته گه ڤستایی ده وبی ئه لف داھنانی ئه  که  الیان وایه

  .١می زایینی شه ی شه ده م یان سه ی چواره ده سه

                                                             
تکی  خـه  بـه  م کتبـه ـن ئـه ، ده بووه ڤستای نووسرا ھـه ئه  پیان وایه  ی که وانه دا ئه ڕاستی  له –١

  ب.م. چ ئارامی زۆر وده  که  وه ته نووسراوه  دیکه
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کی  یـــــه کان، زنجیره وو کووشـــــانییهـــــــک ڕاســـــت وه شـــــکانی کانی ئه پارتـــــه
ــه داربوون و ده ڕیشــه ــه ر تۆره هـســ  وه چوون ــانی ڕه م ــدی ئاســیا وه ی ئرانیی  ین

  هـڕوانــی و بــ یان ده کی بگانــه دینــی خــه  لــه  وه چــاوی ڕــزه  نــدی و بــه ناوه
رمی  ر ھـه سـه  بـوون بـه پاش زاڵ نوا . ئه وه جوونه یان ده گه خۆیی له ره سه له

کانی خـۆجیی  ی دینه تییانه نگی و گۆڕانی ڕواه تۆزک ھاوسه  ، بهدا ماندووچۆ
ــه ــانی بگان ــه ک به وه  کانی خۆرنشــین کــه ی ناوچــه ڕازی بــوون. خودای   شــک ل

خرخـواز و پشـتیوانیان   وه وانـه الی ئه  ژمار، به  ھاتنه شکانی ده ئیمپراتۆریی ئه
و پداب.  دا بره کان زیوه به  وه ته نو نه  دینی خۆیان له کان هپارت  بوون. وناچ که

می  کــه ی یه نــد و وســتگه ناوه  کی درــژ بــه یــه ماوه  کــه ئوورۆپــۆس – دوورا  لــه
غزی  جــه  لــه رکی زۆری ئرانــی رچی کۆچــه گــه نــدرا، ئه داده ئیمپراتــۆریی پــارت

نو   لهکیش  ت ئاورگایه نانه م ته ژیان، به دا ده بازرگانییه  م شاره کانی ئه ساره حه
  . وه ته دۆزراوه نه  دا هک ی شاره رستگایه په  و گشته ئه

ڵ  گــه نــدییان له یوه په  ت لــه تایبــه ، به کانی دیکــه بــۆ دینــه نکا شــکانییه ڕــزی ئه
ری  پـارزه  یان بـه و پادشـا ئرانییانـه ئـه  کـه . جووله دا دیـاره که ی جووله وه ته نه

تووشـی  و ڕۆمـی سـلۆکی  ی کـه روه بـه زانـین و له ی دینـی خۆیـان ده قینه ڕاسته
  میشـه ھه ئرانـیوتـی   کـه  و بوایـه ر ئـه سـه  یان کردبوون، ھاتنه وه وسانه چه

  ژـر نیـری بگانــه  بتـوان لـه  نگــه ڕه  کـه  هتک سـه نیا ھـز و ده خرخوایـان، تـه
 دا کان نشـییه خامه می ھه رده سه  ک چۆن له روه ریانکش و ڕزگاریان بکا؛ ھه ده

سوارانی ئازای پاکۆر (پاکۆرس)  نگه ی شه وه وشانه ڕووی دابوو. درهکارکی ئاوا 
،  وه زرانـده یان دامه یی وه تـه تکی نه نوێ حكوومـه رله سه س دده یتولموقه به  له  که
دا  کان همی پارت رده سه  . لهکان که روونی جووله دڵ و ده  ی خسته شه و نه  هـش هــگ

ی ــتک دا، حکوومه ی زایینی٢٠سای   ستاند. له ئه  ره بابل چاکی په  تی له کایه جووله
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 کانی ڕووباری فورات ستنه به  کان له سنژی جووله و ده  قینه ووک و ڕاستهــبچ
ــ دامــه لی  کانی گــه فه لســه کان و فه روبۆچوونهـزرا و بیســت ســای خــۆڕاگرت. بی

  ری بابل و شاره رتاسه ، سه وه وتووکانییه پشکه  تابخانهوخۆی و ق  به  که جووله
چاک توانی دا، زۆر  تییه یشتن و نیزیکایه گه م پک و له  وه نییه کانی ته نشینه یۆنانی
ڕینی  ی ڕاپه نگه جه  ری. له سه  قی خۆی باوته و شه  وه هنو دینی ئرانیی  بخزته

تی  ری ڕۆژھه رانسه سه  دا که می زایینی ی دووھه ده سه  له  کان ربوی جووله به
پاپشـتیان.   وریـان گـا و بوونـه ده کان ژاند، پارتـه ھه کانی ئیمپراتۆریی ڕۆمییه

  رچاو دێ که به دا وه ک یه نووسراوه  له  م پشتیوانییه کان بۆ ئه گناسینی جووله مه ئه
ر گۆڕکی  سه نی ئرانی له سه ڕهسپکی  دیتت ئه  ر کاتکی که ھه«:  تیدا ھاتووه

  ١». سیحه ی ھاتنی مه نگه جه  که  ، بزانه وه ته ستراوه به ستین له فه

  ر نژیاروانی، ھونهشارسازی، 

ن  پ شک نایه نبوون و جگای زۆرما نه  وره شارسازی گه کان پارته  وادیاره
کانی  سـازکراوه  شـاره ی بـانووی ئـران وه ره ده  یان دانـابن. لـه وان بناغـه ئه  که

و  ی دووچۆمــان ناوچــه  لــه و ھــاترا تیســفوون  بــریتین لــه شــکانی می ئه رده سـه
سـتی  ده  ، بـهباشـووری شـیراز ٢ی»گـۆڕ«نوخۆی ئران. شاری   له رد دارابگه

م  ئـه  دا سازکرا کـه ک یه نگه جه  دانی ساسانی له ی خانه رزنجیره شری سه رده ئه
ڕین  ریکی ڕاپه یان خه  ڕابۆوه گه پادشای خۆی ھه  کان له رمانی پارته رفه ی به میره

  می ساسانی. له رده پاڵ سه  بدرته  که بکرێ سازکرانی شاره  نگه ڕه  بوو، جا بۆیه
ناھی  بوونی ته نه  وێ که که رده بۆمان ده  وه م شارانه ی ئه ه ڕووی ڕووکار و گه

ــه ــ  ل ــاری پارت ــه کان هڕۆژگ ــای ب بوونی  قامگیرنه و ســه  ر وت کشــاوه ســه  دا ب
                                                             

  شیا : مهسیح مه –١
  فیرووزاباد –٢
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اییی کی ت ه . گه دیاره  وه تیانه فه قه  ی نوخۆیی به و ئاژاوه  وه ره تی ده سیاسه
شوازی شارسازیی   له ی ڕاستی ب ونه ی وه هئک و  یه بازنه  له  کان بریتییه شاره

 اگـدووری ھۆ ـه ی گه وه و السـاکردنه  وه ته گیراوه خۆرنشین ھه یکۆنی ئاسیا
، مـژووی  مـه له  نو سپای ئاشووردا بـاو بـوو. بجگـه  ک چۆن له ، وه کانه هنکۆ

  کوو دیـاره کشن. وه ده  م شوازه باڵ بۆ ئه ، وه نانه گمه ده  م شاره سازکرانی ئه
وڕووی  ره بــه  کــه  بــووه کــانی پــارتی دا ھۆردووگــای ھزهتا ره ســه  تیسـفوون لــه

کی  یــه ش قه»ھــاترا«.  ی دانــدراوه بناغــه  لــواری ڕووبــاری دیجلــه ی ســلۆکییه
و زۆر جــاران   کــه کانی دوو ئیمپراتۆرییه ر ســنووره ســه و بــوو له خت و پتــه سـه

  م شـونه سـتان، پشـتیان بـه وه ڕاده کان نگاری ڕۆمییـه ره به  که کانی ئرانی ھزه
شـون   بـه  دا سـازکرد کـه مانـک زه  ی له»گۆڕ« شر رده ھا ئه روه ست. ھه به ده

چنـگ   هت لـ سـه دهختی  تـهتـاج و ویست  یھه ڕۆیی و ده دا ده ئامانجکی ئازایانه
ر  سـه  نـد شکسـتکی بـه چه  نگـه شـر پـی وابـوو ڕه رده رکش. ئه ده وان رده ئه

 و  نی قـه شـارکی خـاوه  لـه  پویسـته  چ وای داناب کـه دا ب یان وده شانی
ڕووی   ی لـه م شاره بوونی ئه یی ی بازنه شر ونه رده دا خۆی بپارزێ. ئه قایمه

تی  ڕانـدنی کاروبـاری حکوومـه ک بـۆ ڕاپه یـه ماوه  که  وه گرتۆته ھه »رد هدارابگ«
سـتی  به مه  بـه ک شـکرگایه کـوو له رد وه دارابگـه  نگه . ڕه و شونه ئه  نردرابوویه

تان سازکراب.  شیره گان و عل و عه به ره رای نوان ده و ھه  کشه  رگرتن له به
می  رده سه کوو ئورووپای ب وه ده  وه ند بارکه چه  وسای ئران له بارودۆخی ئه

  ڕاست بووب. کانی نوه ده سه
 ی ره کۆشـک و خانووبـهوارکی  دا ھـیچ شـونه بـانووی ئـران  تا ئستا له ھه
خۆرنشینی  کانی رمه ھه  له  ی که وانه ڕووی ئه  م له ، به وه ته دۆزراوه نه کان پارته

  یاڵ.  رچاوی خه به  ینه کی ڕاست و دروست بخه یه ه کرێ گه جماون. ده وت به
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  : کۆشکی پارتیئاشوور –٨٠ق

  
: شوازی  ه دوو گه  له  ، بریتییهنشی خامه می ھه رده کوو  سه وه  م نژیاروانییه ئه

  هــــوو لـــک ک، وه یه وشـه ک و حه بینایـه  لـه  بریتییـه  کـه یان عیالمی دووچۆمانی
  وانه هچپ رچاو دێ. به به وه شووش  له یان کۆشکی داریووش رۆپۆسووئ –ادوور

  لـه  بریتییـه ، شـوازی کۆنبـاوی ئرانـیو فیرووزابـاد )، ھاترا٨٠(ق ئاشوور  له
ــارکی کــه ــه یوانی ھه رھــه به  نژی ــه . ساســانی گــه ی ــه  ره لکیان پ دا و   م شــوازه ب

ی  درــژه دا نژیــاروانیی نیشـتمانیی ئـران  ش لـه می ئمـه رده تا ســه ھا ھـه روه ھـه
  دا سـ ژووری تـدا سـاز کـرا کـه کان هڕۆژگاری پارت  له  یه ه م گه . ئه پدراوه

  بـه رینتر بـوو. کۆشـکی تیسـفوون کانی بـه ی باه هوان ڕاست له رای نوه رسه سه
ش  م شونانه ی سازکرانی ئه سه ره . که یه م شوازه ر به سه  وه وگۆڕه ھندک ئاڵ

چندراون و  رد ھه به  قوڕ و خیز و خکه  کان به ی دیواره جیاوازن. زۆربه  وه پکه
رچاو دێ.  به متر وه که »ھاترا«کوو  ردی تاشراوی وه سواغ دراون و دیواری به

م  ھاترا ئه  و له  وه خش و نیگاران ڕازندراونه ن و نه دیمه  هکان ب ردینه به  دیواره
  ).٨١خا(ق رده خۆی ده  سته به مه



 ۴١۵ کان / پارته ٥شی به
 

 
 

ر  خشندراو داندراون، سه ردی تاشراوی نه به  به  ی که الرانه م کۆشک و ته ئه
م  ئه دا مین پادشایانی ساسانیش که ڕۆژگاری یه  نشین و له خامه نژیاروانیی ھه  به

چبی  گه  خشتی سوور، به  چندراو به ردین یان ھه درا. دیواری به  درژه  شوازه
و چیـای  بابل و ئاشوور  . له وه چ ڕازندرابوونه ر گه ی سه ی کشراوه یان ونه
ــه ــۆی دوڕگه  کــه ش خواج ــی یــه خ ــاری ھــزرنــو  ک ــتانهب نــد  ، چه اموونی سیس
ت و  خـه  لـه  چبی بریتییـه ، گـه م شـونه . لـه وه ته وتۆیان دۆزیوه کی ئه یه نموونه

  مشکه ک ددانه کتر بوون و وه ری یه سواری سه  که  که وپچه که خواره  کووزی به
  ریی هگ ونه  چ که کتردا لھاون. وده وری یه ده  به  بازنه دابداب کراون و بازنه

 نبوای پسپۆڕا  ستاندب و به ئه  ره دا زۆری په کان همی پارت رده سه  دیواری له 
  نگـــه ، ڕه مه رده م ســـه تاشـــراوی ئـــه خش و نیگـــاری ھه بوونی نـــه ســـت کده یه
ی  خشینه نه  ند کوت و بگه و چه ری ب. ئه گه ی ونه نجه په ی شون وه انهدنگ ڕه

ی  ده سـهر  سـه  وه نـه یانبه و ده  وه دۆزراونه  چیای خواجه  له  دیواران کهدی  القه
ت و  باری بابـه  و به  ر کراوه سه له نیا بۆ جوانی کاریان ر ته ھهمی زایینی،  که یه
  رچاو که به  دنه  ک الکشه دا کۆمه ندن. لره مه وه دا چوپ و ده نگی نگاوڕه ڕه

ریی دیـواریی  گـه ونه  م شـواز پشـتر لـه یـان گرتـوون. ئـه وره وانی ده ھی که
دا ملی  نویان  نگر له ردی که یی و زه وشه نه ی وه گه  بوو که ئاشووردا باوی ھه

کی ئـازاد و  یه شـوه  بـه  رچاو دـن کـه بـه وه  ن هو دیمـ  هنک و کشابوو. کۆمه
سـپی کوـت یـان  سـواری ئه ١ی»ئیـرۆس«  و بریتین لـه  وه هسروشتی کشراون

ــه وره به ــه  باریک ــه شــان و خواوه ی چاوه و کۆم ــدان و شــا و شــاژن. ل ڕووی   ن
  . دا باو بووه وتی ئران  ھشتاش له ری یۆنانی ھونه  که  وادیاره  وه مانه ئه

  

                                                             
 .م.وینی یۆنانی ناوی خودای ئه –١



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۴١۶

  کۆشکی پارتی: ھاترا -٨١ق

  
 دا شـکانی می ئه رده رسـتگاکانی سـه نوان په  تی و وکچوونک له کییه ھیچ یه

ــاکرێ. په بــه ــان نی ھــه خــاوه  کــه »یمان سجیدســوله مه«رســتگاکانی  دی ن  یوان ی
  ی دووچۆمـانن کـه ی کۆنی ناوچـه ه چوونی گه وه پیره  کی پیرۆزن، به کۆیه سه

  م شـونانه رزی خودایان بوون. ئـه و به  یوانی درژووکه رھه نی ب و به خاوه
 یری ئاسیا رتاسه سه  دا که مه رده و سه وی نژیاروانیی یۆنانین له ری بره نیشانده

ی ــــانگـــاوبـــن بنـاری پـامیر ی»خـانم ئـای«ا ــــت هـــھ  بگره  وه ئاشووره  دوور، له
  . نگی دابۆوه ده
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  رستگا ی په ه : گهھاترا – ٨٢ق

  رستگای پارتی ی په ه هگ: تاکسیال – ٨٣ق

  
  وادیـاره  رچاو دێ کـه به رستگایان وه ی په کجار جیاوازی دیکه شوازکی یه

  رسـتگاکه ی په ـه . گه وه گیرابتـه ھه نشـی خامه نژیـاروانیی ھه  ی لـه ب ونـه ده
ند  و چه  تاالرکی چوارگۆشه  له  و بریتییه  ر شککی چوارپاوو داڕژراوه سه له

و  شـــووش  و پشـــتر لـــه  دا لھـــاوه ڕی ڕانگـــه گه  ی بـــهــــــان دانــــــژوور ی



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۴١٨

و  ل کوته رســـتگای ســـووره دیتوومـــانن. په  نیشـــانده رده و به مشـــید جه ختی ته
تی ڕووبـاری  ی لـواری خۆرھـه»تاکسـیال«ڵ  گه ) له٨٢(ق رستگاکانی ھاترا په

 کان یه رستگای بوودایی دابندرن. په  م شوازی کاره ر به ب سه ) ده٨٣(ق سند
  . ١وه گرتۆته ھه  نژیاروانییه  و شوه یان له ندی ونه ناوه ئاسیای

، ناکرێ دا ری پارتی بواری ھونه  له  گۆڕی دوو بۆچوون و گریمانه  ھنانهب  به
رچاو. تاقمک الیان  به  با دنه دا ناته م که نیگای یه  له  که  وه م باسه نو ئه  وینه بکه
ری  نی ئاستی ھونهزی می دابه رده ، سهکان تیی پارته ی پادشایه ده پنج سه  که  وایه
ی  نگـه جه  لـه  مه رده و سـه کانی ئه مه رھه ورووژن و به م کی خه یه شوه  به  بووه

پزی  ھزی و ب و قۆناخی ب ره یان به وه ی گلۆربوونه دا، نیشانه ی خۆیان شه گه
ن کاتک  و ده  یه یان ھه وانه بۆچوونی پچه  رچاو دێ. ھندکی دیکه به تدا وه

ری  ژـر بـاری قـورس و گرانـی بشـتی ھونـه  ناکاو توانی لـه له ری پارتی ھونه
ک  یی و کۆمـه وه تـه ی نه وه وڕه ر ڕه سـه  وتـه ربـاز بـ. که ده پاوی یۆنانی داسه

رکی  وتکـی ئـاوادا ھونـه ڕه  سـت ھنـا. لـه ده واوی وه گـرێ و تـه وتی ب سکه ده
دیار   ی یۆنانیی پوه نجه په ق و شون شه  دی ھات که به ی ئرانی ھزی تازه به

ۆش ـــــرام هــز فـــــرگی ھه  هـــــی کـــــنراــکانی ئ ریتـــه دا نه وارانه و ئاســـه بوو. لـــه نــه
ا ـــت هــان ھــداری رووسکهــی تــشنگــو پ  وه هــووژانــوێ بــن هــرل هــکرابوون، س نه
   ڕۆیی. –تی خۆی  واتای تایبه  به – ی ئران وه ره ده

ش  ھنده  که دوو بۆچوونه  که  وه ینه کرێ سووری بکه نگی ده ب تکدانی کۆده به
ی  وا و ڕوانگـه ھه و  ش نی که رکام خاوه ھه  با نین، چونکه جیاواز و ناته  وه پکه
و   کـه مه رھه خـودی به  م کاری به که ی یهتی خۆیانن: توانین یان بۆچوون تایبه

                                                             
  رھاویشـتبوو. لـه دهھندکی ک و  یه بگه  ی دوایی کردبوو به یه م دوو بگه ئه موعین دوکتۆر –١

ـــۆوه که ســـته به مه  وه رانســـه کیی فه ره قـــی ســـه و ده قـــی بھفـــرووزی ڕووی ده و   مان بـــۆ ڕوون ب
 ر دۆخی خۆی.و. سه  وه بردمانه
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ی  ر شـوه هـس هــک لـموو شت ھه  رله م به وی دووھه تی و ئه ی سازکرانییه شوه
ری  ھونه  ی که و قۆناخه دا. ئه خی پده ڕوا و بایه ده  که نده رمه ی ھونه بیر و ڕوانگه

  نتـه یه گه ده »ئرانـی – یۆنـانی«ی  ری ئاوتـه ڕێ و ھونـه پـه کانی پدا تده پارته
ڕوونی تدا  وپاشی به ره به  وه ڕانه گه  ، چونکه ره سه ئرانیی نوێ، جگای داخ و که

کویوی  بانی کای و نه و بنه ره مکی به رھه موو به ، ھهنکا ری پارته . ھونه یوه مه
یان  م مۆرکـه ئـهمی ساسـانی  رده کانی سه واره مین ئاسه که ت یه نانه و ته  وه برده
چی  ، که واره دا کۆه خشینی نه نجه پهباری   رچی به گه م دیسانیش ئه ؛ به  دیاره  پوه

  هــی هـی بگانـۆرکــی مــرچ هــو ھ  وه یی ببووژنته وه ته پووری نه له ئاوا توانی که
  م لـه هبـوو، بـ  دا قـازانجی پـوه تی وایـه ته بـاری نه  بـه  م کـاره لی داشۆرێ. ئـه

  و بــه ڕووی ئــه  ھنــا. لــه دی  دی بــه ره زه داشــکان و  وه رییــه ی ھونه ڕوانگــه
ــه وردی دیــرۆک و  ر بتــوو بــه گــه ئه  ، کــارکی دژواره مانــه ھه  ی ئمــه زانیاریی

ــه تمه تایبه ــه ندیی ــه کانی ئ ــه  ره م ھون ــاری بکــرێ. ئ ــه یــه هو گریمان دی ــه پی  ی ک   وای
م  ، بـه می زایینی ب، وچوویـه که ی یه ده ب سه ری ده وگۆڕی بواری ھونه ئاڵ

ئرانی  کانی نوێ رییه ھونه  کاره  ، ناب حاشا له رباسه به  م ڕۆژگاره ئه  که  وادیاره
ی ناب ج  کی ئاوا تازه ب مژوویه  ی ڕاستی وه ئه .کانی ڕابردوودا ده سه  ب له

ــ.  سه ــاڵ ڕه«رســوڕمان ب ــی ئ ــه ره وگۆڕی به وت ــه ی فه ره ب ــاران  رھ نگی، زۆر ج
م  ونی ڕسـکانیان و لـه ھـه  بوونـه  ی کـه کاتییانـه  ته و حکوومه ک پاش ئه یه ماوه
  ». وه بته رزدارباریانن، ڕوون ده دا قه باره

ڕسای توندوتۆی داھنانی  ری پارتی کانی ھونه دیاره  ندییه تمه تایبه  کک له یه
ـــه  ســـازییه ق ھاوده دا  نشـــی خامه می ھه رده کانی ســـه ســـمییه ڕه  واره شـــونه  و ل

ڕانی  ، گهئران  له  موو شونک بجگه ھه  ی له که رچاوه م سه ، به رچاو نایه به وه
م لشـاوی  کـه ی یهڵ ھـاتن گه سازی له ق ھاوده  چ که کورتی واوده ه. ب بۆ کراوه



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۴٢٠

نی  ی دیمـه نموونـهو کـۆنترین   سـتی پکـردووه کان بۆ بانووی ئـران ده ئرانییه
ی »ب«خشینی گۆڕسـتانی  فری نه ر ڕووکاری ده سه ڕووڕا، له ڕووبه  مرۆڤ له

.  زایینه می پش که ی یه زاره تای ھه ره سه  ر به سه  وایه نون و که خۆی ده  سلکه
  تی مـرۆڤ لـه فه رتاپای قه درانی سه نیشان ری لوڕستان ک دواتر، ھونه یه اوهم

 کل گهو   زرینه واری نه ک شونه کۆمه  له  و شوازه دا. ئه پده  ره ڕووڕا په ڕووبه
ی  م شوازه رچی ئه گه )، ئه٢٨کرێ(و دی ده ا بهدخروبر خشینی به سکردی نه ده

کی وای  الیــــهدا  نشــــی خامه ســــمیی ھه ری ڕه ھونــــه  نی مــــرۆڤ لــــهدا نیشــــان
ــــه وه تــــه کراوه نه ل ــــه ق م ھاوده ، ب ــــه  ســــازی ل ــــی ھون و   بووه دا ھــــه ری ئران
م  ئـه کان کشـن. ساسـانییه بـای بـۆ ده وه »پارسی  – یۆنانی« کانی  تاشه رده به
نـو   بکاتـه  گوێ و توانی دزه پشت  خسته ری ئرانییان نه ی ھونه کۆنباوه  ریته نه
ـدا و  ڕی ھه پـه  ووه و لـه »دووچۆمـانی –سـووری «ندانی  رمه سکاری ھونه ده

  .کانی بیزانسی رییه ھونه  واره ر ئاسه سه  قی ھاویشته شه
  ره یکه هپو  گومان ئه ، بکان می پارته رده ری سه ھونهواری  گرینگترین شونه

  وه تـه کـۆن دۆزراوه ئالمائیدیکی  یه ناوچه  ، واته»می شه«  له  که  یه قه فره مه  زله
.  ه»میر ماه«نیزیک   له  وه ته ۆزراوهی ل د که ره یکه په  ی که رستگایه و په ). ئه٦٤(و

ــه شــتر ناوه ماــدی گــه میر پ ــوێ«می  رده ی ســه وره ن ر  گــه و ئه  بــووه »عیالمی ن
ی  و شاڕێ بازرگانییه ر ئه سه  وتبووه ی که روه به بووب، له نه ئالمائیدیشختی  پایته
گرینگتــرین   کک لـه یــه  ، بـه وه سـتته به ده  وه ھانه فهئیســ  بـه نـداوی فــارس که  کـه

م  ی ڕاخوشـینی ئـه ش پاشـماوه ر ئستاکه . ھه ری داندراوه ماوه کانی جه نده ناوه
و   نگچن کراوه شکی سه به  رچاو دێ که به وه ی بانووی ئران رگه بۆ جه  ڕگایه

  . نی بۆ دادڕاوه رده کیشی دی به ند جگایه چه
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)، ٦٦قی (و فره ڕیوی مه رپه کی بچووکی سه یه ره یکه دا په رستگایه و په ر له ھه
ھا دوو  روه )؛ ھه٦٧ڕ (و ڕمه ردی مه ری به سه  کی تاج به روملی پادشایه ڵ سه گه له

  که  وه ته دۆزراوه ر شوازی یۆنانی سه ق و له فره کی مه یه ره یکه په ری کوتی سه
  کـه  رسـتگاکه ی نـو په دۆزراوانـه  شـته  ه و کۆمه ). ئه٧١پشتر باسمان کرد (و

ویـان  بره  شـنانه و چه ئـه  ن که خه ریده قن، ده فره رد و مه ی به ره یکه یان په زۆربه
  ره یکـه ری په سـه  کـوو ھنـدکان پمـان وابـ کـه ش وه بتوو ئمهر  گه . ئه بووه

،  مـه ی ئانیتۆخووسـی چواره ره یکـه ، په دابی یۆنانی سازکراوه  ی به که قییه فره مه
  رستگایانه و دوو په کک له یه می رستگای شه ن داخوا پهیخۆمان بپرس  کرێ له ده

ی پ.ز)، ١٣٩( م متریووسی دووھهزاندنی د دوای به م دووھه مھردادی  که  نییه
ڕاست   ی ئمه ر بتوو گریمانه گه ، تانی کرد؟ ئهئالمائیددای  وه گرتنهی  نگه جه  له

، نـاب مژوویـان  وه می دۆزراونـه شـه  لـه  ی کـه رییانـه ھونه  سـکرده و ده بـ، ئـه
  ره یکه و په روملی ئه کرێ سه زایین. ده می پش ی دووھه ده بۆ پاش سه  وه  ڕته هبگ
ری  پـاڵ ھونـه  ، بدرتـه وه تـه دۆزراوه شـووش  لـه  ) کـه٧٣ی شاژنک (و ردینه به

 م چواره رھادی ی ژنی فه»مۆوزا«  که ره یکه په  چن که . وای بۆ دهئرانی  –یۆنانی 
ی  ده بانی سـه بنـه  بـه  ته باره سـه  که ره یکه ڕاست ب، په  یه م نوقنه ر ئه گه ب. ئه

ی  وره گـه  ره و سـه ئـه  پسپۆڕان پیان خۆشـه  ک له یه سته زایین. ده می پش که یه
واری  ھه ی ھاوینه تانه گمه ھه  و له  وێ پارزراوه و له ی تاران مووزه  ته هڕاگوزراو

  که  ره یکه م په ی دواتر. ئه ده پاڵ سه  نه )، بده٧٥(و  وه ته دۆزراوه پادشایانی پارت
ـــه  بیچمـــی خـــۆی پاراســـتووه  و  ســـواوه ھشـــتاش نه رم  قســـکی نـــه رده به  و ل

.  گیانــه ســکردکی ب گشــتی ده بهم  بــه ،نــد بــوون ربه وھه ، چــاوی گه داتاشـراوه
  و له  قس داتاشراوه  هرد به  ر له ویش ھه ئه  ری پیاوکی ڕیشن که نجام سه ره سه

ــ هشــووش دۆزراو ــه که )، ده٧٤(و  وه هت ــه  وت ــه نــو ئ ــه مانییــه زه  و بگ ری  ی ھون
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رتاش  یکه دا، په ره یکه م په ب. له واو ده ی پ ته واره شونه  ه و کۆمه ئه و کان پارته
ــه مــه ــه  یلی ب ــانی الڕووم ــه الی داھن ــه خت و درژووکه تی ت ــه  دای ت و  و خــه و ئ

خش و  ی نه نیشانه  ی که و شوازه نیزیک ئه  وه نه یبه ی پیدا ھاتوون، ده کووزانه
  .     دیاره  پوهرانیی ئ کانی نوێ داتاشراوه  نیگاره
ی  نجه په م شـون دا ، زۆرکـه ئرانی کانی نـوێ داتاشـراوه  خش و نیگـاره نـه  لـه
کانی  تاشه رده به  ت به باره سه  ئمه  ی که نده وه . ئهێرچاو د به ۆژئاوا وهڕری  ھونه
سـت پکـراو،  ھـیچ گـۆڕانکی ھه ب بـه  کـه  وتووه رکـه یزانین، بۆمان ده ده پارتی

کۆی  ی سه وه ره کی به رستگایه کانی په رانه و الده  رانه رده نی سه دیمه  یان له نهو
دا،  زایـین می پش ی سـھه ده تای سه ره سه  له  که  وه ته گیراوه ھه مشید جه ختی ته

،  وه ته ئستا ناسراوه تا ھه  تاشی پارتی که رده به). کۆنترین ٦١ –٦٠(و   سازکراوه
 و  داتاشراوه بستوون  و له م مھردادی دووھهم و  که یه مھردادی  به  ته باره سه
ـــ). ئ٨٠(و زایــین می پش کــه ی یه ده بــۆ ســه  وه ڕتــه گه ده ق و  ڕه  واره م شــونه هـ

  . له قکی خاوه رده دا سه ئرانی ری نوێ ھونه  و له  و ساوایه  ستایانه ناوهویشک و 
ر مھردادی  سه  وتنی به رکه ی سه بۆنه  به م دووھه رزی ، گۆده تاشه رده م به نا ئه په

ـــه دا، ده نیمی خـــه ـــی یادگـــارکی ھه٥٠ری ســـای وروب ـــدووه کـــه ی زایین ـــه ن و  . ل
ی  فریشـته  لـه  و بریتییه  وه ته نگی داوه ڕه ونی یۆنانی دا ھشتاش ھه تاشه رده به

  نه م دیمه ری پادشا. ئه ر سه سه  خاته ت ده سه تاجی ده  وتن که رکه باداری سه
سـتی تـدا  و ھه  وه م جوونـه هـــ، ب هــوویــست هــب ق هــق و چ هــوت ق رچی ڕه گه ئه
  کرێ.  دی ده به

  بنـه م ده رجه ، سـه»ھان بھبـه«ی نیزیکـی »رۆک نگی سـه ته«کانی  تاشه رده به
م  ، بـه سکارکی نزمـه رچی ده گه و ئه  رییه ھونه  م شوازه ی بانونی ئه ئاونه

و   رقای قوربــانی کردنــه پادشــا ســه  ی کـه نــه و دیمه . ئــه رزییــه و به ره یلی بــه مـه
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  هوڕووڕا داتاشراو ره به  تیان له فه موویان قه ی و ھه هودوا  وتوونه ک که ئاپۆرایه
م  ر لــه داریش ھــه کی نــزه چه ی قورســه ھا ســواره روه و ھــه  ی تدایــه یلــه م مه ئـه
گیانی و  م ب ر ئه و ھه  قانه ھاوده  نه م دیمه ر ئه ). ڕاست ھه٧٩،٨٢(و  دایه غزه جه
  لـه  وه ت و کووزکـه نـد خـه ڕگای داتاشینی چه  ، له کارییه ورده  م شوه ر ئه ھه
  که ێرچاو د به ودا وه ی ئه و ھاوشوه بستوون  ی جودا له تاشکی دیکه رده به

م  ی ئـه . زنجیـره )٧٧(و یه زرینه رقای دانی نه حاند ئاگردانک سه  میرک (؟) له
 شــووش  ک پشــتر لــه یــه ماوه  تاشــک کـه رده به  وه گاتــه ده  ورانــه گه  تاشـه رده به

 شـکانی مـی ئـاخرین پادشـای ئه  پنجهوانی  رده دا ئه تاشه رده م به . له وه دۆزیمانه
،  ته سه ھمای ده  تی که وایه هرمان تاجکی فه  ه یا سووکه  ئاقه  رچاو دێ که به وه

ون و  و ھه  شیله  ی که وه ئه  تاشه رده م به کا. ئه رمی شووش ده باربووی میرھه
کی ڕوون  یه شـوه  تاشـان، بـه رده داتاشـینی به  لـه  کانـه ری پارته نهی ھو پکھاته

می  رده ســهریی  واری ھونـه دوایـین شــونه  بکـرێ بــه  نگــه رچاو و ڕه بـه  خاتـه ده
  ).٧٨دابندرێ (و کان پارته

تی  تایبـه پادشـا به یچـاک  ره کی بچووک و دیـار و ھـه یه ره یکه ب په دا ده لره
نگ  ڕه وزه ق و ســـه ردکی ڕه بــه  لــه  یـــه ره یکه م په ). ئــه٧٦رباس (و بــه  بخرتــه

یـان   ملوانکه  ردکی گرانبایی ب که ب به ڕا، ده ی باره ڕووی قه  و له  داتاشراوه
نی پادشــا لــه دا دیمــه ره یکــه م په . لــه رزه میلمیتــر بــه ٣٢و   وه تــه ڕازاوه تــاجی پ  

ردک گوی  و ھه  ره سه  له کانی شکانییه و کوی دابی ئه  ڕا داتاشراوهووڕ وبهڕو
ــه ســه  تــه یوه و گه  گرتــووه ردی چوارگۆشــی  ڕیزــک بــه  کــه  م کــوه ر شــانی. ئ

دوو   تاجک کـه  ه وشن، سووکه دره حاند نوچاوانی ده  و له  راوهیگرانبایی تگ
ــای  لیســپه ــی ســپی تکته ئه ی ــدراو پ ــه ســه  وه دا شــۆڕبوونه ن یان  ر شــان و کلک

فی سـم و ڕیشـی درـژ و  و قـه  وره پۆی گه که . کونه ، وکھاتووه ستوورتره ئه
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ر  رچاوان و ھه به  یخاته گرێ ده ی ب قینه نکی ڕاسته کوو دیمه تاشی، وه شوێ ته
تا  رپشت ھه سه  خاته بۆ ده رگامان ده،  ندیی ڕوخساره و مه تینی مهو   م شوازه ئه
  که ره یکه . پهریی پارتی واری ھونه زاران شونه نو ھه  ینه بخه  بچووکه  م شاکاره ئه
ویی  ھله زمانی په  ی به وه ره و الی به  تاشراوه یی ھه بازنه کی نیوه یه ڕه ر په سه له
. »شکانی، شای شـاھان )ی ئهالش (به الش وه«:  راوهری نووس سه  له شکانی ئه
چـ،  ر سکان ده کراوی سه ق کوو ڕوخساری شه وه  واره م شونه ی ئه روه به له

تـی  شنک وکچـوون و نیزیکایـه ھا چه روه ب. ھه م سھه الشی چ ھی وه وده
  .کانی پالمیری ژنه به نیوه  ره یکه و په  واره م شونه نوان ئه  وتۆته که

  باسمان کردن، به  ئمه  ی که رییانه ھونه  واره تاش و ئاسه رده و به واوی ئه ته
ر  و سه واوی ئرانی ته ، به وه ته ری و الوازبوونی بابه تیی ھونه سه ده م باری که

ـــهمی پـــارتن رده ســـه  بـــه ـــه وده چوونی داب ڕوه . ب وڕووی  ره ســـتووری دینـــی ب
چوونی سواران و  ڕ و تکھه شهت،  سه ی ده و پایه  خشرانی پله ک، به ئاورگایه

خی  دا بایه و ڕۆژگاره ری ئرانی له ھونه  ن که تانه و بابه موویان ئه نی ڕاو، ھه دیمه
کانی  ی سـنووره وه ره و ده نسـتا ده تا دووره ھـه  م شوازه و پشنگی ئهپداون 

تا  و ھه  وه نته بای خۆرنشینی ئرانیش بته  توانی که  وته م ڕه ئه . ڕۆیشتووه ئران
 و »دوورا«  ت بگاتـه تایبـه تی بـوا و به سـه ی سـنووری ده وه ره بـه  ره الی ھه

ی  ر دیواری گۆڕخانـه سه تۆ لهو نکی ئه ند دیمه وێ چه له  که ووری ڕووسیاباش
کانی  وارنشــینی ناوچــه ری ده ماوه رچاو دــن. جــه بــه وه »ت رمه ســه«میرانــی 
تا نیزیـک وتـی  و ھـه  گرتووه شـونیان ھـه ن و گیاجاڕانی ئووراسـی پووشه

ی  ره م ھونـه بـه »ھان«دانی  الری خانه کۆشک و ته  ، چونکه وه ان بردهی»چین«
م  ی ئـه نجه په شـون ری چینی ھونه  وێ که که رده و ده  وه ته ستاودراوه ئرانی ده

  .      دیاره  پوهی  شوازه
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  کان می پارته رده سه  ر به ی سه سواینهفری  ک ده : کۆمهشووش -٨٤ق

  
  و له  کانی دیکه رگرتنی خه وه رۆ جی سه  بوو به  وه که الیه  له ری پارتی ھونه

واھرســازیی  بــواری گه  لــه  بــۆ ونــه . وه گرتــه وان ھه ی لــه ونــه  وه کی تــره الیــه
ــه نگاوڕه ڕه ــگ و ب ــهوب  ریقهز  ن ــه دا که ریق ـــسک شــون ده  وت ـــنشینروا اری دهـ انی ـ

و  کان دواتر گۆتـه  واھراته ر و گه مبه م ز و زه ر ئه . ھهت رمه و سه کووشان
ریای  ده زنـه کـانی مه تا لواره ھـه  که و شـوازه  وه ڕازانده  خۆیان پ کان نه ژرمه

  چاویان کرد. و ڕه  وه کان خواستیانه ژینهوێ مرۆڤن ڕۆیی و له س ته ئه
وپارن،  نیا پووش ته  که  وه داروبارانه ن و ب ڕووته  و ناوچه ر له ھا ھه روه ھه

دا  نانـه و دیمه . لـهئـران  یشـته ران گه وه ندنی بوونهق خشاندن و شه شوازی نه
  ینه بکه  کرێ ئاماژه دا ده رزیندوون و لره بازوبرد و سه وگۆڵ به کان گورج ه ئاژه

کجار  سک و یه ده  ته ک بۆی کراوه تی ئاژه فه قه  ) که٨٣یی (و ئاگردانکی مزقه
و  ی ئه ره یکه کوو په و وه  گورده هو ب  ه و تیژکه  وهساز کرا  کارانه جوان و ورده

  . ه»نۆڤۆرۆسییسک« کانی ته رمه ی سه خانه زنه خه  له  چ که ده  کوییه  ه ئاژه
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  مه رده و سه رسازانی ئه یکه ران و په که ر باسی گۆزه سه  بچینه  ئستا پویسته
پۆلک   مۆ که کوو ئه روه . ھه دا گاوه ژیانی ڕۆژانه  هرچاویان ل ورکی به ده  که
ن و  خـه وڵ و کۆیـان پـان ڕاده نیزیک گۆڕسـتانان کـه  سفرۆش له رچی و ده چه
می  رده سـه  نـن، لـه ر گـۆڕان بـۆ فرۆشـتن ڕاده سـه  لی پویستی چوونـه وپه ل که

ی  ی شاران، کارگه ی شووره وه ره خانان و دهڕری گۆ وروبه ده  لهدا،  کانیش پارته
  سازاندن. ئمه یان ده ی سواینه ره یکه په  کهبوون  ھهستاکاران  ران و وه که گۆزه

ــه چه ــد جگای ــه ن ــه کی ئ ــه شــووش  وتۆمان ل ــه ب ــردوون. ئ ــه رمه م ھونه دی ک   ندان
کــرد.  ی تــدا نژرانیــان بــۆ بچووکــان ســاز ده وران و کووپــه تابووتیــان بــۆ گــه

ی شـین و بـۆری لینجاودراویـان بـۆ ژیــانی  و پیاـه  ـه و گۆزه  ـه ھا کیته روه ھـه
ــان کــووزووی متفــه مان ده بنــه ــه ســازاندن ی تی نــو  ی تایبــه وه ڕکی ئاوخواردن

  ).٨٤م دنان (ق رھه گۆڕانیان به
خوای ڕووتیان سـاز  ری خاتوونه یکه ی باسمان کردن، په و کارگایانه ر ئه ھه

ری  یکه ھا په روه ). ھه٨٤تاشین (و سقانیش دایانده یه  وابوو له جاری  کردن که ده
  ڵ له کۆمه  ندانی پاراستن بووبن به مبولی خواوه سه  نگه ڕه  ، کهنسوارا ه سووکه

  ک ئاشکرایه ر. وه ده ھاتوونه  وه و کارگایانه له  و دیاره  وه دۆزرنه دا ده ستانانڕگۆ
ـــتر باســـی ئه م  ی ئـــه ری ســـواینه یکـــه په  ان کـــرد کـــهمـــ قازانجـــه  نـــده وه پش

تی  سـه رده بهرمی  ری ھه رتاسه سه  و له  دواوه  یانخستنه ده  سوارانه ه سووکه
تا  ھـه نشـی خامه ھه میسـری  و بـریتین لـه  وه نه دا دۆزراو تووانی ئرانیو هرک سه
ری  یکه دا باسی په کۆتایی  ). له٨١(و نی کووشانتی پادشاھا وی حکوومه مه ه قه

ریی  گه کی سـواینه یـه کارگه  لـه  ین کـه کـه کی ڕووت ده خوایه ی خاتوونه سواینه
  دۆشــته ی داده که کوشــ و شــیره ده مککی ھه و مــه  وه تــه دۆزراوه دا شــووش

ـــه پی ســـتی چـــه ده  بـــه  کی کـــه یـــه پیاه ق و  ، شـــه واره م شـــونه تی. ئـــه گرتووی
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مای  و بنــــه  رچی ماکــــه گــــه ، ئه     دیاره  پوهری خۆرنشینی  ی ھونه نجه په شون
کرێ وای دابنین  م ده ، به وه بۆته رچی ڕوونیش نه گه . ئه تییه خۆرھه  که توانینه

نی  ت و دیمـه فه ر قه سه و له  خوای ئاناھیتایه مبولی خاتوونه سه  که ره یکه په  که
  ).٨٥نون (و خۆی ده کی یۆنانی خوایه خاتوونه

  تی یه بارودۆخی ئابووری و کۆمه

ــی بــه ــه ری نده ســکه جماوی ئه میرات ــوان ســ پادشــایه  لــه  کــه  وره گ تیی  ن
بای   و له الماری ڕۆم ر په به  وته که  وه بای خۆرنشینه  ش کرا، له دابه دا قدوونی مه

  ن که یهکی درژخا یه ری و پاش ماوه سه  ھرشیان کرده کان پارته  وه ته خۆرھه
ی  چوارچـوه  له قدوونی تی مه سه مانی ده بوو، پشووی لبا. نه  وه گیانه  به
 یئاسـیا  چ کـه و واوده  وه نایه توندوتیژیکی  یه را و ئاژاوه دا، ھه وی مه ه قه

  ک چۆن له روه رزاند و ھه دان و شواوی دنیای کۆنی له رھه . سه وه زیاتر گرتبته
و  ر ئــاواش ئــران ، ھــه وه دایــه نگــی دا ڕه رانــه دیته ریــای مه ی ده غزی ناوچــه جــه
موو  ر ھه سه  یرانی ئابووری بای به . قه وه ت باشووری ڕووسیاشی گرته نانه ته

ر  ی سـهیر گـه ته ی چه نه شه زی و ته روبوو دابه م و به رھه شونک کشابوو. به
ــان و نــو ده ــاران، گرێ ڕگاوب ــا و ڕووب رپی  بــه  می خســته ســته وگــۆکی ئه ری

م  ی ڕاستی ب ئه وه . ئه وه النه وپه ل کاروباری بازرگانی و ڕاگوزرانی کا و که
ڵ  گـه دا، له ی تـان و ڕگـری وه نینـه و ته ڕ شـهگیرسـانی  باری ھه  به  مه رده سه

ــاریکترین ســه راورد نــاکرێ. ڕووت کردنــی کاروانــان و  مانی پشــوو بــه رده ت
  ما بجگـه ی نـه ڕۆم ھـیچ چـاره  که  نیبۆوه ریایی وای ته هریی د گه ته ت چه تایبه به
ی یاری  ه کوو بووکه وه  ببێ که پادشایانی سلۆکی ی دوایین قوه ی خاشه وه له
ناگای  گرتی و ئاوا پهو  ر سووریا سه  ئووسی ناردهگا. ڕۆم پۆمپ وریان ده ده

  ناوه م گه ی خاپوور کرد و ویشکاوی به رانه دیته ریای مه دهی  گانی ناوچه ئاژاوه
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  دا بـه نـدی مه وه پنـاو ده  تداران لـه سـه وشتی ده ی پ.ز). داڕزانی ڕه٦٤ھنا (
  بوو به ده  په ھه په م ھه . ئه نگی دابۆوه دا ڕه ڕۆمی چینی نو  لهگر  ره کی په یه شوه

و   تووشـی گـره کۆمـاری ڕۆمـی  ڵ و جاری وایه بۆ کۆمه  قینه مۆزمکی ڕاسته
  م چینه کانی ئه مبوله سه  کک له یه  به کرد و کراسسووس یی ده وه ته ی نونه کشه
زرۆ بوون بۆ  تامه  وه نهیزای می پش که ی یه ده سه  م له ندرێ؛ به داده  رهز چاونه

  لـه  م بیـر و ڕوانینـه سـتاند و ئـه ی ئه ره ڕۆژ پتـر پـه ئاشـتی ڕۆژبـه دی ھنانی به
ــه ھه ــه کانی ڕۆم و به رم ــه تایب ــه  ت ل ــه ته  وه ئران ــه  وه نیبووی ــه و ت الن و  واوی گ
وساری  دا ھه ڕۆژگارک  له دڵ خوازیاری بوون. ئووگوست کانی جیھان به وه ته نه
  . وه نو گیانی ڕۆمه  خزابوویه  بیروڕای ئاشتیخوازانه  ستی که ده  وته تی که سه ده

نگیی  دی ھنانی ھاوسه ستی به به مه  به مپراتۆری ڕۆمیکانی ئ نگاوه مین ھه که یه
کشان و داکشانی  ھه  گرتن له قامگیرکردنی بارودۆخی گشتی و ڕێ جیھانی و سه

و ئاکــامی   وه نگــی دایـه ربو ڕه کی بـه یه شــوه  م، بـه رھــه ل و به وپـه ل نرخـی که
ی  وه م ئـه ستی پکـرا؛ بـه و ھه کوو ئران ستی وه ده رمکی دووره ھه  یشته گه

ووری کۆن ب و ماکانی کولت ری بنه توانی ڕزگاریده یده وتی نوێ نه ڕهب ڕاستی 
نســیم تلــۆن و ھ ــای ک ــا وردهکدنی ــه که  ورده ووخــان. دنی وت و  ر ڕه ســه  وت

کی نـــوی  هـایــــم هــر بن ســه ی خــۆی له و پکھاتـــه  واره تــوانی قــه  ڕبازــک کــه
  . وه تی و ئابووری داڕژته یه کۆمه
ــه به ــه  رل ــه  ئســتا، وات ــه می پش ی دووھــه ده ســه  ل ــه، ئیتال وه زایین ــوو ب ــا بب   ی

  دا و چونکه رانه دیته ریای مه ی ده غزی ناوچه جه  ھۆکارکی گرینگی ئابووری له
  رمـه و ھه  ناوچـه  لی پویسـتی لـه وپـه ل م و که رھـه بوو، به وتکی خۆبژیو نـه

تی و  یه وگۆڕی کۆمه ڵ ئاڵ گه کی و ھاوکات له ده  وه کانی یۆنانییه گرتووه ره په
ــابووریی نو ــی به  میشــه خــۆی، ھهئ ــاری کین ــر خوازی ــوو.   وه ره می ده رھــه پت ب
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 و ڕۆم ره به  ی دنیای کۆن که و سامانه لشاوی ئهتوانی  کان وتنی ڕۆمییه رکه سه
ی  ربوه به  ه و ڕایه ی ئه رگه جه  و بوو به  وه دا گل بداته الی خۆی  خوشی، به ده

ڕۆیـی.  ده ندی و ھیند و چین ناوه یتا ئاسیا ھه  وه»غالیا«ری  سه  له  وتان که
ھاوریشـم،   بریتـی بـوون لـه  کـه  م وتانـه ی ئه وبریقه  زریقه م و کای به رھه به
ــه ھه ــه زو ــایی و عــه ردی یــه ، عــاج، ب ــانه تر، ب کجار گرانب   ی بــه شــه گه  وه پس

قی، بلووریات،  فره لی مه وپه ل که  وه ره و سه له دا و ڕۆمیش کاروباری بازرگانی ده
بـواری   نـاردن. لـه ت زـی بـۆ ده تایبـه راب، ڕۆن و به ری، شـه سکردی ھونه ده

گـا،  وری ده نـدی ده یوه کـوو پـردی په نـوب وه ب ندا، ئـرا بازرگانیی جیھانی
  ر بۆیه کجار گرینگ بوو، ھه یه  رکه م ئه بردن. ئه کاروانکی زۆر پیدا ڕاده  چونکه

ــه ــران  ل ــه دا چه خــاکی ئ ــد بنک ــواری گه و ناوه  ن ــۆ پســپۆڕانی ب ــدک ب ــدن و  ن یان
نـی  زرنـدران و ده دا دامه ریا و ویشکانی ده  ی کای بازرگانی له وه گواستنه

  ک بـاوز لـه ردا. ناردنی کۆمه رکاروانانیش خۆیان توه زان و سه بازاڕ و ڕێ
کی  ندییـه یوه په  ، کـارکی وای کـرد کـهشـکانی هبـۆ بارگـای پادشـایانی ئ  وه هینچ

وچۆی ڕگاوبانـان  دی بـ و ھـات دا بـه ردک ئیمپراتۆری نوان ھه  وخۆ له ڕاسته
ی  سکه ر سه  وته بکه  که ی کای نوان دوو وته وه بخرێ و گۆڕینه باشتر ڕک

  ڕبوون بـه لی بازرگـانی پـاش تپـه وپه ل کهمی زایینی  که ی یه ده سه  رله خۆی. به
 ڕی  شکیان له به  ، کهتیی کووشان وی پادشایه مه ه قه  یشتنه گه دا، ده خاکی ئران

گـــوزران و  کانی چـــین ڕاده تاکوو ســـنووره ھـــه  وه چینـــه و تورکســـتانی پـــامیر
ی  ره ی ده درــژه  و بــه کانی ھینــدوکوش وگــه ڕێ و ڕه  ی بــه انی دیکــهک شــه به

ت و خۆرنشین ئاوا  کانی خۆرھه ته رگیز حکوومه ھیند. ھه  نردرانه دا، ده کابول
 می ئووگوست رده سه  رله تا به ندی و ھه یوه ی په ه نو ڕایه  وتبوونه که نه  وه پکه
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ئاوا چاکیان خۆ   وه ره ردک سه ھه  لی بازرگانی له وپه ل پۆلی کا و که رگیز شه ھه
  گرتبوو.  نه

می  رده سـه  لـه سـتین له و فه و بابـل و سـووریا دا، ئـران بـاری ئـابووری  به
  به نی خونکارا ه رچی گه گه و ئه  وه سترابوونه به  وه پکه  وه کانه نشییه خامه ھه
م  م ئـه گرت، بـه ری نـه سـه ڵ ڕۆم گه له ستی لکدرانی ئران و دووچۆمان به مه
ران خـۆی کـانزای ستاند. ئ شی ئه ره با و په رگیز دانه ھه  ئابوورییه  ندییه یوه په
کـانی دنیـادا  بازاڕه  و ھیند لـه شمشری چین  مه رده و سه و ئه  وه ره ده  نارده ده
کانی  ده سه  له  که میشقی شمشری ده  س الیان وایه و ھندک که  ناوبانگ بووه به

بووب.  چینی  نگه یان ڕه یدا ھیند ڕاستی  ، له وه ته قیوه دا ناوی چاک ته ڕاست نوه
کـا،  نـاودر ده »روی مـه«  بـه کان ی پارتـه وچۆی سپای سواره ک چه پلووتارک

کانی  ندکی گرینگـی بازرگـانی بـوو بـۆ شمشـره نیا ناوه ته  م شاره رچی ئه گه ئه
  : پسـته بریتـی بـوون لـه  ی دیکـهــانــک هــانییــازرگــب  هــل هــوپ ل هــا و کــچینی. ک

ری خۆمای، برینج،  وه له ڵ، په سکردی دارین، ئاژه ن)، قوماش، ده ئاژه  وی (که
ش  م کایانــه ردی گرانبــایی، قیــل و ڕۆنــی کانگــایی. ئــه رمــان، بــه دهران،  عفــه زه

)،  قی، بلووریات (شووشه فره ردی مهسک کران: پاپیرووس، ده ی ئران ده ھاورده
ــاری  وانی و ھــه رخــه نگــی ئه ، ڕه وڕی ســواینه ھــه ــانزایی. کاروب موو شــتکی ک

و   وره زگـای بازرگـانیی گـه وده و دام  گرتنی بنکـه ره بازرگانیی نوخۆ وای پـه
سـتاند.  ی ئه ره فرۆشـرا، پـه بازاڕک ده ڕاسته  رکام له کاکانیان ھه  بچووک، که

دا  ڕمنـی ساسـی و ب ر ڕۆژگـاری که سـه  چ بـه وـده  ی کـه و کارانـه کک لـه هی
  وتب، کاری بانکداری بوو. که

ک  رگیز وه بینـی. ھــه  خــۆوه  وتکی بـه پشــکه  وه یانــدن و گواسـتنه بـواری گه
زۆر  ارتپادشایانی پ  یشتن، چونکه گه ده ڕگاوبان چاکی پیانه کان مانی پارته زه
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ی  و باج و ڕدارانه وچۆ بوون و ئه ی ھات وگه در و پارزگاری ڕه وردی چاوه به
  ی که وگانه و ڕه دنا. ئه تی پک کانی حکوومه داھاته  شک له گرت، به ریانده وه  که
. را و چاویان ل دابین کرابوو جیان کاروانسه ج  ڕین، له په دا تده چۆلگان  به
ک خــان و  کۆمـه و پتـرا کـوو پــالمیر، دوورا نـد شــارکی بازرگـانیی وه چه  لـه

و  پی ئـه بـوون. بـه دهبازرگانان لیان میـوان   یان ساز کردبوون کهار کاروانسه
وانان  ی چۆلـه ھزی سواره  ، وادیاره وه دۆزراونه »دوورا«  له  ی که نامانه گه به

ــارزه  که مه رده کی ســه . خــه بووه ھــه وشترســوار و   ری کاروانیــان بــه خــوی پ
و   ری بنکـه وان و پارزه کان پاسه یای خۆیان. پارته ر خه به  سوار دنانه  سپ ئه

ــوچ اتــھ ۆــان بــی اوهـس هـی حـسپ ئه  هـوون کـان بــوچانی کاروان جرا، ــۆی خ
ردان  ی بـۆ وه وه لی ئـه ھـه  هـــوو کـــب  هـــانــم شون هـــبـوونی ئ هگیرا. ھـ تدا ڕاده

ستی لخستنی  به مه  دا به ی دوو ڕۆژان ماوه  له  خساند که ڕه ]ردان به = ردان ڤه[
ناڵ یا   دا بوو که مه رده م سه ر له مایل ببێ. ھه ٣٥٠ی برای م دووھه رزی گۆده

  ته ی خۆرھه که رچاوه سه  که  وه بۆته نهم ڕوون  سپ داھندرا، به کی ئه وشه که
  یان خۆرنشین.

باشــی  زۆرئاکــامی   گرتبــوو کــه  ره چــاکی پــهی ســنعاتکاران وا  کــار و پیشــه
لیان ھاویشت و  کاریی زیاتر په تی و ورده و چۆنیه ره کان به مه رھه و به  وه وته لکه
ــه ــاڵ، ھــه ت ســازی و بلوورســازی  ک ری، چه وڕگــه رم، ھه دانی چــه ڵ نینی کووت
توانی   وته م ڕه ئه  یاد که  وه ینه ر بیخه گه ئه  ج نییه ستاند. کارکی ب یان ئه ره په
  کـه  وه بتـه واو ڕوون ده و ئاوا تـه  وه بگرته  جووته  به و ئران سکردی ڕۆم ده
  . دا بووه ھنان م رھه ی به گرینگه  نده م دوو ناوه نوان ئه  و له کی پته ندییه یوه په

ســانی  که ڕۆم  ھــات. لــهدی  دا بــه وکاڵ بــواری کشــت  گــۆڕکی قــووڵ لــهو  ئــاڵ
رزان  نرخکــی ھــه  تیان بــه حکوومــه  ر بــه وزاری ســه وی نــد و بــور، زه مه وه ده
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  له  کوو ئاشکرایه وکای. وه ربوی کشت ماشی به و مک  یانکردن به و ده یک ده
  ونه که کتر و ده ر یه سه  وه خرنه زرای بچووک ده و مه  مووچه  ره به ره دا به ئران

ئاغایان  رزران و قوه ی ڕاستی ب وه وه . ئه وه وره گانی گه به ره ده تی سه ژر ده
وژمی  ژـر تـه  ونـه که ر دێ و پتـر ده نامن و ھـه  وه ست خۆیانه ده  ویان به جه
  ویش تۆڕ و داوی له م ئه پی یاسا ئازاد بوون، به رچی به گه . ئه وه گانه به ره ده
قـازانج   بـه  بۆیـه  وزارانـه وی و زه چاندن و کنی ئه  نگه ندرابوو. ڕه ی ته وره ده

وشـونی کۆنبـاوی  ڕێیـانتوانی  م ده نـد ھـه مه وه گانی ده بـه ره ده  بووب، چونکه
نو بنن و  کان ڕه وییه وشونی زانستی زه پی ڕێ م به وکاڵ بپارزن و ھه کشت

رزـر  کی وه کابرایـه ن و چـاو بکـه کـانی ڕه تازه  وگۆڕ و شوازه وت و ئاڵ پشکه
م قــازانج و  لوا. ئــه ده ھات و بــۆی نــه ده چنــگ نــه  لــهرگیز شــتکی ئــاوای  ھــه
رزران  ری وه ماوه ئازادیی جه  شک له تداچوونی به  ، به رچاوه به  ندییه وه رژه به
قـووڵ   کی ھنـده ر و جیاوازییـه به له ، که وگۆڕانه م ئاڵ دوای ئه ھات. دوابهدی  به
دابوو.  دا شتی ئاوا ڕووی نه ی ئرانی نو کۆمه  له  و کاته تا ئه ھه  ھات کهدی  به

ر  رکام سه و ھه ری شارنشین و گوندنشین ماوه جه  ش کرا و بوو به ڵ دابه کۆمه
ــدانری  ماوه تی ئــابووریی وت بــوون. ژیــانی جــه لقکــی تایبــه  بــه  شــار و گون
رز  هـــوزار ب وی ی زهـــرخــسـووڕا. ن ده ھه ت کی تایبه یه ره وه ر ته سه ک له ریه ھه

وتانی.  فه و نه  رمایه ر باری پارزرانی سه سه  وه ڕایه گه ده  بوونه م گران و ئه  بۆوه
بوو،  نــه  وه ســته ده  وتۆیان بــه کی ئــه یــه ره و به  مووچــه  ی کــه رزرانــه و وه ئــه
.  و مالنـه  کشـه  ونه گان بکه به ره ڵ ده گه توانی مکی خۆیان بپارزن و له یانده نه
کـان یـان  وزاره وی ی زه ردا ھـات و زۆربـه سـه  وگۆڕی به وت ئاڵ  یه م شوه به

ــه ــدران و بــه پــاوانی حکوومــه  بوون   وه ربو خرانــه کی بــه یه شــوه  ت یــان لک
  کتر. ریه سه
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رز  تا ئاسـتکی بـه ھـه دا کان می یۆنانییه رده سه  له  وکاڵ که وشونی کشت ڕێ
ت  تایبـه ـداری و به م ئاژه ، بـه شـۆڕ بـۆوه  وه و پووکانـه ره بوو، بهدکری  شه گه
دا  وه ره کـانی ده بازاڕه  لـه  ستاند، چونکـه ئه  ره ران زۆری په وه له خوکردنی په به

و   ، ونجـهبـۆ ئـران باوزانی چـینمین  که کیاریان زۆر بوون. پاش ھاتنی یه
ئیمپراتۆریی   یشتنه ران و گوی یاس گه عفه مو و پاشان ھاروێ، پیواز، زه داره

یسـی و کـۆخ و پاشـان  ئران قه  وه ریشه و سه له نوھاتن. وێ ڕه و له ١ئاسمانی
ر  ئران و ھه  ھندرایه  وه ھینده  ر له که هیش ھنا. نه  وه چینه  کرمی ئاوریشمی له

  ی گرت.  ره و په چندرا  وه مه رده و سه له
کانی  تییه یه کۆمه  گۆڕهو  ئاڵ  ت به باره کی زۆر سه ب، زانیارییه  ی ڕاستی وه ئه

 ھلنیسم  ین که کرێ قبووی بکه م ده ؛ به نییه  وه سته ده  شارنشین به ئرانییانی
و ئرانیشـی  ڕۆم  ڵ خـۆی ھنـا کـه گـه ی له ڕی ئازادیخوازانهوگ کی وا بهلپۆ شه

ــه ــه وه گرت ــران  . ل ــه دا وه ئ ــوو ڕۆم جوون ــه و ڕه  وه ک ــوێ ب ــی ن ھات و  دی وتک
کان، باشترین  ئازادکراوه  چاو کرا. کۆیله هڵ کۆیالن ڕ گه له  وتکی تازه وکه س ھه
ڕۆژگارـک   ی کـۆیالن کـه خوقاندن و کۆمه رییان ده می ھونه رھه سکرد و به ده
  له  ندران، وایان لھات که وباتی سامانداران داده و ھات  وبرووقه کوو زرووقه وه

    ختی هو تتاج   ت خۆیان له نانه وراز چوون و ته دا زۆر ھه تی کاروباری حکوومه
باربووی   که نیزکی ڕۆمی دا که ئرانیش  بینین له ک ده ران خۆش کرد. وه یسه قه
تی  سه می ده رده سه  له  م ژنه م. ئه که شاژنی یه  کرا، بوو به م چواره رھادی فه
  رچاوی له ورکی به ، ده وه دواتر شووی پکرده  دا که ی کوڕیم رھادی پنجه فه

  دا گا. تی کاروباری حکوومه

                                                             
  .م. ست وتی چینه به مه –١
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ی کشـــا.  روا درـــژه ھـــه ی دانیشـــتووی ئـــران وه تـــه وبوونی دوو نه تکـــه
دا  غزه و جـه ن و لـهنب پـک رانیئ – توانیبوویان خاوخزانی یۆنانی کان یۆنانییه

ــاوی ھــه ــه وه  کــه وه ته ردک نه ن ــ کــوو ی ــوون. ســنووری نـک ب ـــاو ب ـــوان چینـ ی ـ
ی  و یۆنانییانه . جاری وابوو ئه بۆوه کاتر ده  ره به ره ست به ست و خوارده باده

بـاری   بـه  وتن، کـه کـه دهدا  نگی سـته ژاری و ده ر ھـه سـه  ئرانی وا به  ببوونه  که
 نجام ره یۆنانی. سه  ببوونه  ستان که وه ڕاده  و ئرانییانه ژرتر له ره دا به تی یه کۆمه

  کان بـوو، لـه تی پـاوانی یۆنانییـه کانی حکوومـه رزه به  تیدا پله  ی که ه و کۆمه ئه
ئرانی و یۆنانی   کهژار  ند و ھه مه وه شی ده دوو به  کرێ به ده  وه ڕووی سامانه

  بوون.  ھه دا ردک چین ھه  له
رکی قــووڵ ھــات:  بــه له تووشــی جیــاوازی و که ی ئرانــی گشــتی کۆمــه به

تی و  رزانی حکوومه به زنانی کۆشک و بارگای میران، پایه ، مه وره گهگانی  به ره ده
،  وه خوندرانه ده رچاودا نه جاخانی دیار و به وه زنه ی مه ڕزه  له  ی که مانه و بنه ئه

ر  رامبـه به  ھنـا و لـه جاخانیان پک وه زنـه مهی  نکی تـازهیپشتاوپشت ھاتن و چ
 ی کۆمه  ھات. دواتر له ری ئازادی شاران و گوندان پک ماوه جه دا چینی وانیش ئه

خۆیـان تـدا نوانـد و  چـوار چـین  ڕووی دا کـه  وگۆڕکی ھاوشوه دا، ئاڵ ڕۆمی
ری  ماوه جه –٤جاخان  وه زنه مه –٣کلیسا  –٢ میریدانی  خانه –١:  بریتی بوون له

  .  سته خوارده
  نون: دا ئاوا خۆی ده می ساسانی رده ی سه کۆمه  له  شینه م دابه ئه
مــداران و  ه قه –٣وایانی دینــی  پشــه –٢ران  ڕکه جاخان و شــه وه زنــه مه –١

  ری کرکار. ماوه جه –٤تی  ستانی حکوومه ده کاربه
مژوو،   ت به باره سه  که  وه ی تازه وه ک توژینه ی کۆمه سایه  له  رانه وه خته به

ـــه ـــن، ھون ـــتانییه دی ـــه ر و شارس ـــه می پارته رده تی س   ورده ، ورده کـــراوه  وه کان
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د  ی پنسـه مـاوه  کـه و بـارودۆخی ئـران  دانـه م خانه ی ئه ینهق ڕوخساری ڕاسته
تیی  تادا، پادشایه ره سه  وێ. له که رده ، ده ردا کردووه سه  تیان به سان حکوومه

دوورتــرین خی  بایــه رمکی بچــووک و ب وتنی ھــه رکه کــوو ســه نیا وه تــه پــارت
  ره بـه ره م به نـون، بـه خـۆی ده وی ئیمپراتۆریی سلۆکی مه ه قه کانی سنووره

مانی  و نـه ره تی به ی حکوومه پاشماوه  نگ به و ته  وه نته ته ڕۆنک ده ه کوو په وه
و کشـــانی   وه . جوونـــه وه کاتـــه کجاری پـــاکی ده یـــه  چن و بـــه ـــده ھه یۆنـــانی

بـۆ الی  کان ڵ بزووتنـی ڕۆمییـه گـه له  بـۆ الی خۆرنشـین ھاوکاتـه کان شکانییه ئه
و   ، یۆنانی بارگه وه کشابانه کیش ڕۆمی ر جگایه ھه  له  کوو دیاره ت. وه خۆرھه

ــه ــان ده بن ــه ی خۆی ــه ره . ســه وه پچای ــک دادێ ک ــی  نجام ڕۆژگار ــی  ئران و ڕۆم
دا  نـوان خۆیـان  لـه کان ت مینـاکیی یۆنانییـه نانـه پوور و میراتی مـاکی و ته له که

قن.  چه کتر ده وڕووی یه ره به ری ڕووباری فورات وبه ره وبه لهن و  که ش ده دابه
ویست  یھه نا و ده داده کان و سلۆکییه کان ییهنش خامه میراتگری ھه  کیان خۆی به یه
ر دۆخـی جـارانی و  سـه  وه کتر و بیباته ر یه سه  وه تا ئیمپراتۆریی کۆن بخاته ھه
ــه یــه وگه ڕه ــه دیته ریــای مه و ده ره ک ب ویســتی   بــه  ی دیکــه کــه و الیه  وه بکاتــه  ران
  تا ببتـه بـوو ھـه و پوه یزانـ ده ر نده سـکه میراتگـری ئه  کانی، خۆی بـه ره یسه قه
  .ھیندووستان ]وتی[ت  تایبه ، بهری ئاسیا به رله وای سه رمانه تدار و فه سه ده

 نگاری ڕۆم ره کی تونـدوتۆڵ بـه یه شـوه  بـه د سان، ئـران ی سسه بۆ ماوه
وتنی  رکه ند سه چه  له  ، بجگهکان وڵ و تکۆشانی ڕۆمییه ست و تکای ھه وه ڕاده

کی ئـاوا  یه ڕ و کشـه ی شـه گیـرۆده  . ئـران کـه وه بنـه کاتی، تووشی تشکان ده
ی  کجار دڕنده تکی یه سه وڕووی ده ره ک و به چه  ستی دایه ن بوو، ده درژخایه

ــه به  وتــه ڕۆم کهک ئیمپراتــۆریی  وه ــه کانی و به ره رب   رایــه ڕ و ھه م شــه زانــدی. ئ
ــه  کی نــوێ بــه یــه رامه پشــووی به دا  مژینی ئرانــی ی لــه ر ڕووحــی مرخاســانه ب
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می  رده سه  م له کی که یه بۆ ماوه  م ڕووحه ئه  ، چونکه وه یبووژنته و ده  وه کاته ده
چی وای  دا کان ڕۆژگاری سلۆکییه  ژاک و له دا ده نشی خامه دوایین پادشایانی ھه

  نامن.  وه ره به  به
 شـی بـۆ ئرانـی ند ئاکامکی باشی دیکه ، چهڵ ڕۆم گه چوون له ڕ و تکھه شه

ر  ، ھرشی پاکۆر بۆ سهدا ھنا. تکشکانی کراسسووس دوای خۆی  به شکانی ئه
  ، بـــهکانی ئووگوســـت و چاوپۆشـــینه بوونی ئـــانتۆنیووس ش ڕه ، چـــارهســـووریا
  و پداویسـتیی وایـان بـه  هرچاو ک سـه وان کۆمـه ئـه  لماند کـه کانی سه ئرانییه

کانی خـۆراوا  الماره وڕووی پـه ره تـوانن بـه ده  وه وانـه ئه ڕـی  لـه  کـه  یه وه سته ده
ویژدانـی   ورده غزی خاکی خۆیان بپارزن. ورده ستی و جه ربه ستن و سه ڕاوه

ڕووحـی   بوو، لـه ر نـه دا ھـه»تیـرداد«و  »ک رشـه ئه«مـانی  زه  لـه  یی که وه ته نه
ی کـرد و  وه هنـ هتـ  رھاتنـه به خه م وه . ئـه وه نگی دایـه داڕشت و ڕهدا خۆی  ئرانی
نای خـۆی  و پشـت و پـه  داـده  شکانیی به پادشایانی ئهی  زنجیره  چ که واوده

  لـه  وه بووژانهونی بیروبۆچوونی  و ھه  وه یان قۆزته له م ھه شکانی ئه داناب. ئه
  نون. دا خۆی ده ل ری گه ت، دین و ھونه بواری سیاسه

واوی  ، تهی ڕۆم وه نگاربوونه ره ڵ به گه له ت، ھاوکاشکانی می ئه رده سه ئرانی
ی  ناوچه  ان لهھندکی  که  وه دایه چ ده ر هرپ ردانیشی به الماری بیابانگه بر و په زه

ــاکووری ڕۆژھــهن و  پووشــه ــه گیاجــاڕی ب ــان ل ی  وگــه ڕێ و ڕه  ت و تاقمکی
شی  ی پشکه وره تکی گه خزمه دا ئران رایه و ھه  م کشه رین. له وه داده  وه فقازه قه

مژینی  تی له ری شارستانییه به رله ری سه پارزه  بوو به  وادیاره  دنیا کرد، چونکه
ـــبخــۆی   خۆرنشــین، کــه یئاســیا ـــک هــی  هـ ـــک لـ ــی داده  هـ ــدرا و ل میراتگران ـــن   هـ

  تداچوونی پاراست.
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ڕوشووڕی  ی شه ھز گیرۆده تکی به بوونی حکوومه ر نه به له رچی ئران گه ئه
  م دیسانیش تـوانی لـه ، به وتبۆوه تی که که فتی و شه نه که  و به  نوخۆیی ببۆوه

ڕووحـی   وه کی دیکـه الیه  دا زاڵ ب و له کی ره ر دوژمنی ده سه  به  وه س بانه
یان  وتنه رکه م دوو سه به شکانی کانی ئه پارته.  وه نوخۆدا ببووژنته  ئرانیش له

  وانیش چـۆن چاکـه خت کـرد و ئـه خۆش و ته کان ساسانییهجگا و ڕگایان بۆ 
تی و  کییــــه نییـــان یهای خۆیـــان تو نـــۆره  و بــــه  وه خواســـته  کـــه له ئاوایـــان ھه
تکی  تی و شارسـتانییه کییه رگیز یه ھه  نگه هڕ  دی بنن که تکی وا به شارستانییه

پی  ی لــه وه و ڕابوونــه  وه ژیانــه«ھاتبووب.  دی نــه بــه نی ئرانــی ســه ئــاوا ڕه
وان و  پـردی نـوان ئـه  بوونـه کان پارته »چ. ده  فسانه کوو ئه کان وه ساسانییه

  .کان ییهنش خامه ھه
***  

  



 
 

  (پارت) شکانی ی پادشایانی ئه لیزگه

  
  ١.Ca      ی پ.ز. ٢٤٨ –٢٥٠      شک ئه –١
  .Ca      ی پ.ز.٢١١ –٢٤٨    م که یه تیردادی –٢
  .Ca      ی پ.ز.١٩١–٢١١   م که وانی یه رده ئه –٣
  .Ca      ی پ.ز.١٧٦ –١٩١    پریاتیووس –٤
  .Ca      ی پ.ز.١٧١–١٧٦    م که یه رھادی فه –٥
  .Ca    ی پ.ز.١٣٧یان  ١٣٨ –١٧١   م که یه مھردادی –٦
  .Ca      ی پ.ز. ١٢٨ –١٣٨  م دووھه رھادی فه –٧
  .Ca    ی پ.ز.١٢٣یان  –١٢٤–١٢٨  م وانی دووھه رده ئه –٨
  .Ca    ی پ.ز.٨٧یان  ٨٨ –١٢٣  م دووھه مھردادی –٩

  .Ca      ی پ.ز. ٨١ –٩١   م که یه رزی گۆده –١٠
  .Ca       ی پ.ز.٧٥– ٨١    م که یه ئۆرۆدی –١١
  .Ca      ی پ.ز.٦٩یان  ٧٠–٧٥    سناترۆک –١٢
  .Ca     ی پ.ز.٥٧یان  ٥٨ –٦٩  م سھه رھادی فه –١٣
  .Ca        ی پ.ز.٥٥–٥٧  م سھه مھردادی –١٤
  .Ca      ی پ.ز. ٣٦ –٥٧  م دووھه ئۆرۆدی –١٥
  . ی پ.ز. مردووه٣٨سال   م که فیرووزی یه –١٦
  .Ca      ی ز.٢ی پ.ز. تا ٣٨  م چواره رھادی فه –١٧

                                                             
١–   Caی  بۆ وشه  یه نیشانه کورتهCirca که  و ژمـاره و بـۆ ئـه  یه بری نیزیکه له  کهیـه وتانه یـان ڕ  

  .ب. وه بوونه نهکالیی  یه  که
قــی  ده  و لــه  زیــاد کــردووه  کــه کتبه  ی لــه یــه م لیزگه ئــه حموود بھفــرووزی ڕز مــه تبینــی: بــه

  .و. دا نییه کی ره سه
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  .Ca      ی ز.٢٥–٣٠    م دووھه تیردادی –١٨
  .Ca    ی ز.٤تا ی پ.ز.٢   م پنجه رھادی ک یان فه رھاده فه –١٩
  .Ca    ی ز. ٧ –٦یان  ٤     م سھه ئۆرۆدی –٢٠
  .Ca      ی ز.١٢–٧    م(؟) که نووشی یه ئه –٢١
  .Ca      ی ز.٣٨ –١٢    م وانی سھه رده ئه –٢٢
  .Ca       ی ز.٣٦     م سھه تیردادی –٢٣
  .Ca       ی ز.٣٧      سینامووس –٢٤
  .Ca      ی ز.٥١–٣٨    م دووھه رزی گۆده –٢٥
  .Ca      ی ز.٤٨ –٣٩    ڤاردان (واردان) –٢٦
  .Ca       ی ز.٥١    م(؟) نووشی دووھه ئه –٢٧
  .Ca      ی ز. ٨٠ –٥١      م که یه الشی به –٢٨
  .Ca      ی ز.١١٥–٧٨    م فیرووزی دووھه –٢٩
  .Ca      ی ز. ٨١ – ٨٠    م وانی چواره رده ئه –٣٠
  .Ca     ی ز.١٢٩ –١٠٩      و خوسره –٣١
  .Ca      ی ز.١١٧      پارتامازپا –٣٢
  .Ca      ی ز.١٤٧–١٠٥    م دووھه الشی به –٣٣
  .Ca      ی ز.١٤٧–١٢٨    م چواره مھردادی –٣٤
  .Ca      ی ز.١٩٢–١٤٨     م سھه الشی به –٣٥
  .Ca     ی ز.٢٠٨ –١٩١    م چواره الشی به –٣٦
  .Ca      ی ز.٢٢٣–٢٠٨     م پنجه الشی به –٣٧
  .Ca     ی ز.٢٢٧ –٢١٣    م وانی پنجه رده ئه –٣٨
  .Ca    ی (؟)ز.٢٢٩ –٢٢٧    (ئارتاواس) زئارتاڤا –٣٩



 
 

  



 
 

  
  
  
  

  ٦شی  به

  تی ئرانی ی شارستانییه ره و په  هـش هـگ

  کان ساسانییه

  
  ی پادشایان له کی تازه یه زنجیرهبۆ   وه ڕته گه ، دهی ئران وه و بووژانه  وه ژیانه

ی باشـووری  و کۆنـه  مژین له  و ناوچه ئه  بته ) ده. فارس(پارسرمی فارس ھه
وێ  و ختـی پـارس لـه  م تیره که زار ساڵ پشتر، یه ی ھه نیزیکه  خۆرنشین که

یی  وه ته دانکی نه ست خانه ده  وته تی که پادشایه ختی تهتاج و ج ببوون.  شتهین
ی  وه شاندنه وه ھه  زانی. ساسانی به ده کان ییهنش خامه میراتگری ھه  خۆیان به  که

ـــه ـــه و ب شـــکانی تی ئه حکووم ـــه ب ـــان ل ـــه م که ش کردنی ـــه پووره ل ـــهو پ  ، پل ی  ای
ڕ و  پـاش شـه  له نکا نا. ساسانییه مافی خۆیان داده  نیا به وابوونیان ته رمانه فه

ــه یه کشــه ــانی  ن و وه کی درژخای ــگ ھن ــاج و چن ــهت ــهتی،  پادشــایه ختی ت   بوون
و یی  وه ته دینی نه  بهستوور بوو  ئه پشت  یی که وه ته تکی نه ری حکوومه زرنه دامه

ری مژووی درژی  رتاسه سه  دا له ری باری ئرانیگه  به  نگه ڕه  تک که شارستانییه
ندی، توانی  ھزی ناوه تکی به سه بووب. پکھاتنی ده ی نه دا نموونه کان ئرانییه

بگرێ و پاشان   وه سته ده  به گ گانی ئاژاوه به ره خانی و ده وتی خان وساری ڕه ھه
ـــک و چاک نکی ڕک قۆشـــه و بـــه ڕاھـــاتوو دامـــه وپ نزگـــای  وده وردی دام زر
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دری.  کی ژر چاوه یه ستۆی ئیداره ئه  و بیھاوته  وه بخاته تی نوخۆ ڕک حکوومه
ــه ــه م ھه ئ ــه  نگاوان ــرد ھ ــان ک ــارکی وای ــه ک ــران ک ــزی وه  تا ئ ــه ھ و   رھاتبۆوه ب

یان بۆ  ه شکانی گه انی ئهئاخرین پادشای  بگرێ که  و ڕگایه ، ملی ئه بووژابۆوه
چ دنیای  وده  نا که وه دا بست و بشتکی پکه وت و ڕبازه م ڕه داڕشتبوو. له

  ش بووب.  دا دابه ھزی ساسانی و ڕۆمی ه نوان دوو که  ند له ژیارمه
ـــــــل ـــــــب  هـ ــــــه کان دا، ساســــــانییه وه ره تی ده یاسهـواری ســـــــ تکۆشــــــانی   ب

نگاری  ره دا به ره س به  ، له نوه وتنی نوه رکه ک سه و کۆمه  ناسانه نه ماندوویی
کان و  بای خۆرنشین، کووشانییه  له کان ڕۆمییه  بنه ده  ستان که ران ڕاوه المارده په

رای پ  و ھه  ۆی باکوور. کشهق  کان له نده وه ت و ڕه ڕۆژھهبای   له ١کان له ھیاته
ختی  به  کردنه کانی ده سووڕانه وڵ و ھه ھه  شک له به نستانیش رمه وگۆی ئه گرێ

منایـه  هی کـ وه ئـه خۆی، بکالکراوه وی یـه کی پتـه یـه وه بوونه تی و ئارام ھـیچ ھ  
ڵ  گـه له  نـهخوناوییا  وونهـچـ ژ و تکھهــــدر  ڕوشـووڕه م شه قامگیر ب. ئـه سه

لی  گه  شاخی له ه د سان، که چوارسهی  کانی دراوس، بۆ ماوه رمه و ھه  ناوچه
تی بتوان  نوخۆی شاھانشایهی بارودۆخی  وه ئه ھزاند، ب گرت و دایده ده ئران

خـانی   . سیسـتمی خان وه نگی بدۆزتـه قامگیربوونی ھاوسـه ک بـۆ سـه یه چاره ڕێ
ر دۆخـی جـارانی و مـاف و  سـه  وه ڕتـه نوێ بگه رله سـه  بـوو کـه  پـوه  همیش ھه

ی  وه ڕانــه گه دان و ھه رھه . ســه وه ســت بنتــه ده ی ڕابــردووی وه رزه به شــانه
وون؛ ـــا بـــتی ب سـه گرتنـی ده  وه سته ده  خوازیاری به  کانی سپا که رکرده سه

ھز و   ورده ورده  ی که ته سه و ده ختی ئه ته ر سه ی توندوتیژ له ڕقه به و ڕق  مالنه
و  ی نـوان چـین قینه چوونی ڕاسـته مووان تکھه زی و پاش ھه به توانستی داده

ی  ماکانی کۆمه کی کۆمۆنیستی خۆی نواند، بنه یه وه کوو بزووتنه وه  کان که توژه

                                                             
  .م. له ھیاته  بۆته  ه ھه  ھبتال و به  بته باندن ده ره عه  و به  یه»ھپتالی«ی  که دروسته –١
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وی  شـار و گونـدان لـووزه  ی خـون لـه لـه جۆگه  وای لھات کـهرزاند.  له ئرانی
دنیا   دا که یه نگه و جه کتر و له ستی یه ده  ستیان دایه تکایان ده  مانه ست و ئه به

بری  ی خۆی ، دوژمنانی زه ڕۆچکه ڕپه په  ته یوه تی ساسانی گه سه وابوو ده پی
  له  تازه  کی که شته ده بی ره ی عه وه ته شاند. نه یان لوه وه ره کالکه گورچووب و یه

خـولی دا  ی دینـی سکانه رچاوته غزکی به جه  وارنشینی ترازابوو و له قۆناخی ده
بـۆ   یـه وه ته م نه نیمانی، بشـکن. ئـه سـتی خـه دا، توانی ئرانی الوازبـووی ده ده

وی ئـران رب ی بـهیئیمپراتـۆر زن و میـری ک مـه ند سـان خـۆی وه ی چه ماوه
کی ھـژا وابـوو.  یـه کوو قوتابخانه بان وه ره کان بۆ عه ناساند. میراتی ساسانییه

نی  باتکی درژخایــــه دا، خــــه ربازی بــــاری ســــه  بان بــــه ره وتنی عــــه رکه ســــه
تی ئـــران  دا کولتـــوور و شارســتانییه ئاکــام  و لـــه  وه وتــه ی لکه ئاشــتیخوازانه

  زاڵ بوو. دا ری سه  تی ھات و به قه ره ده
**  

، کان ی ساسانییه وره گه ی باپیره»ساسان«کان  کۆنباوه  زیله ق و نه پی نه به
کوڕی  ١کی هپ. پا کی ھژا بووه یه نی پله خاوه خردا ئیسته ئاناھیتای ی رستگه په  له
نـدی کـرد و پـاش  ماوه ڵ کیژی میرکی خۆوتی زه گه لهی  وه جگره  بوو به  که
کوو  دواتر وه  که  که هپر پا رھنا. ھه چنگ ده  تی له سه ک ده تایه کخستنی کۆدهڕ

تی  ســه ســپکی ده دهدانی ساســانی ناســرا و  ی خانــه قینه ی ڕاســته رزنجیره سـه
م  ئـه نـدرێ. پادشـای پـارت مکی نـوێ داده رده سـه داھـاتنی  ی زایینی) بـه٢٠٨(

  پـاش کـه  وه کی بـرده هپـزانی و پشـنیاری پا وا نـه ڕه  تی بـه سه ی ده وگۆڕه ئاڵ
نـوانی پادشـای   یه م شـوه . بـه وه کـوڕی جگـای بگرتـه یکوت با شـاپووری ده

                                                             
 ک بابه –١
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  خا که ریده ده  ندییه یوه م بانی په تکچوو. ئه تی سه رده ڵ میری به گه له  وره گه
  . بووه  را و ئاژاوه ی ھه گیرۆده رمی پارسی ت ھه تایبه و به دا ئران مه رده و سه له

کی  یه رکرده سـه پـارس دارابگـردی  لـه ک هپـمی پا شری کوڕی دووھـه رده ئه
 تی شـاپووری سـه ده  مانی بـاوکی دانـی بـه پـاش نـه شـر رده شکری بـوو. ئه له

  گیرس که دا ھه نوانی  ڕیان له مابوو پکدابن و شه ی نه ھنا. ھنده دا نه کاکی
کانی  و ڕگـای بـۆ ئـاوات و ئامانجـه  هو ری نایـه ڕووداوک سه  پ به له شاپوور

میرانی  شر قوه رده کوو شای پارس ناساند. ئه خۆی وه  شر خۆش کرد که رده ئه
ی دابین کرد و  که رمه تیی ھه کییه دا تدابردن و یه ک دوای یه  به  ک ی یه که رمه ھه

سپاند و  هچ دا و کرمانیش ھان ئیسفه  ی پارس، واته وه ره ده  تی خۆشی له حکوومه
وانی  رده روونی ئه ده  یان خسته ڕاوکه کانی وی ده وتنه رکه قامگیری کرد. سه سه

تی  سه ی ده خرا خاشه  ھوازی ڕاسپارد که حوکمداری ئه  له وان رده ئه. م پنجه
ک  یه و ماوه کای تکش که الماره م په شر بکش، به رده ی ئه ستیخوازانه ربه سه

ی  وره یتادا، پادشـای گـه یتاپـه ڕی په س شـه  وت و له خۆکه شر وه رده دواتر ئه
)دا کوشتی (سووزیان رمی شووش ی ھه وه ره کالکه یه نگی جه  زاند و له به پارتی

تی  سه ، دهکان ییهنش خامه نجا ساڵ دوای ڕووخانی ھه د و په ی ز). پنسه٢٢٤(
ــــران ــــه که ئ ــــه ســــت نه ده  وه وت ــــارس و وه وه ت ــــوو ج ی پ ــــرهک وای  ی ڕه وه گ

  .تی ئرانی ری شارستانییه ده درژه  کان بوو به نشییه خامه ھه
ـــه به ـــدنی ئ ـــه م وانی پنجـــه رده زان ـــوژرانی، ن ـــه و ک ـــد و  واوی که یانتوانی ت ن

ی  وه رگه به وای ب رمانه فه  ی ببته وه بۆ ئه شر رده ر ڕگای ئه کانی سه کۆسپه
دانی  ی خانـه وه چوونـه ھز بۆ تھه کگرتنکی به یمانی و یه رێ. ھاوپه ، البهئران

 وی خوسـره  یـه وه م بزووتنه ی ئـه دی ھات. ماکه شر به رده دژی ئه  به شکانی ئه
ی  وگه ڕێ و ڕه و شکانی بوو. خوسره ز ئه گه ڕه  به نستانی رمه ی پادشای ئهم هک یه
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  بوونه ی. ڕۆمیش یاریده  بنه  ڕاسپارد که کانی یه کایی سه  کرد و له  ئاواه فقازی قه
 وان هدر ی ئه ماه ندامانی بنه ئه  تی کووشانیش که سه ده پشتیوانی و پادشای به

یمانان.  نـو ڕیـزی ھاوپـه  کانی خـۆی ناردنـه کـداره چه  نایان بۆ بردبوو، ھزه په
 ١ی قارن ماه نیا بنه ، تهدا کانی پارت وره گه  ماه واوی بنه نو ته  له  کوو دیاره وه

  هــک  وه ردهــا کــپادشای نویان دنی  وانی دیکه و ئه  وه شر جوویه رده دژی ئه
  فادارن. پی وه

چاو  ڕه  زاندن و به یمانانی به الماردا، ھاوپه و پهڕ  ک شه یه زنجیره  له رش رده ئه
  یه بھووده  ڕه م شه رتیل ھندکیانی له ی به وه خشینه وت و ڕبازی به ڕهکردنی 

ــرده په ــه وه شــیمان ک ــه کان یه کایی و ســه کان . ڕۆمیی ــان ک دا و پادشــای  نار خۆی
ـــاش دوو ســـاڵ شـــه کووشـــان نجام پادشـــای  ره ی کـــرد و ســـه کشـــه ڕ، پاشه پ

 وی . خوســره وه نیا مایــه تــه  شــر بــه رده ی ئه وه نگاربوونــه ره بــۆ به نسـتان رمه ئه
شر  رده ئهکانی و  ره هرب به  وته که  رمه گه کجار به نستان یه رمه ی پادشای ئهم که یه

وای  رمانه فــه  ردشــر بــوو بــه زن. ئه چوون تــوانی بیبــه ســاڵ تکھــه  پــاش ده
دابوو.  ڕی ھه په و سیستان رات و ھه رو تا مه ھه  وه فوراته  له  ک که ئیمپراتۆرییه

کانی  سـنووره  رانی نوخۆیی، ویستی که به شکاندنی ڕقه پادشای ساسانی پاش
چوون  تکھه  توانی خۆی له یده نه  ر بۆیه و بکا و بیانپارزێ، جا ھه ی پته که وته

نجام  ره نـد جارـک تکشـکان، سـه کان پـاش چه کان البدا. ئرانییه ڵ ڕۆمییه گه له
ـــان دوو شـــاری ســـه  ٣رران و حـــه ٢ینیب خت و قـــایم و گرینگـــی نوســـه توانیی

  ).٨٥(ق وه بگرنه

                                                             
 کارن –١
  سیبین نه –٢
   کاراھه –٣



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۴۴۶

  ئیمپراتۆریی ساسانی –٨٥ق



 ۴۴٧ تی ئرانی  ی شارستانییه ره و په  شه / گه ٦شی  به
 

 
 

رانی  به ڕقه  ی هک یه که یه  بری له دا زه نجا ساڵ ی په ی نیزیکه ماوه  له شر رده ئه
  نجام توانی له ره نووسی و سه ی چاره رده یکه په  وته که تی ده ئازایه  شاند و به وه ده

وو ــریتی بــی بــوتن هــرک مین سه که زرن. یه کی نوێ دامه تییه دا شاھانشایه ئران
ی ـــانــک ه یتـوانی ئـاوات و ئامـانج و گه ده  ھز کـه کی بـه سپایه زراندنی دامه له
  کـوڕی کـرده دا، شـاپووری می ژیـانی خـۆی رده سـه  شـر لـه رده دی بن. ئه وه
ختی  ی بمرێ، ته وه رله م به کی که یه کان، ماوه وه پی گانه تی و به سه ده ریکه شه
    ردا. وجووی به ژیانی پ جم  ستی له کرد و ده اپوورستی ش تی ڕاده سه ده

زگـای  وده دام  جما کـه میـرات بـۆ بـه  بـه  وه باوکییه  تکی له حکوومه شاپوور
ندی  ناوه  ی ھز له وه مای کۆکرانه ر بنه سه م له ، به وه شایه وه نه کانی تدا ھه پارته

خانی تیدا  مان خان گی یان ھه به ره ی بۆ داڕژرا و سیستمی ده بناغه دا ت سه ده
زراندنی  وپک و دامه کی ڕک پکھنانی سپایه  . ئیمپراتۆری به وه کوو خۆی مایه وه
ی  سووڕا، بناغه ده ی نوێ ھه ره وه ر ته سه له  باری ئیداری که کی له زگایه وده دام

ر  سه  رنجی خسته سه  تاوه ره سه  ر له ھه  پادشایهم  قامگیر بوو. ئه داکوتا و سه
می  کـه ی یه ده تای سـه ره سـه  کوو پشتر باسمان کرد، له . وه وه ره کاروباری ده

کانی بــای  ســنووره  لــه ی کووشــان وره تیی گــه زرانی پادشــایه ، دامــه وه زایینییــه
ران خـۆی ـــر ئ هـــۆ ســـیاسـی بکی س ترسـییه کـوو مه ت، توانیبووی وه ڕۆژھه

  ر ڕگای. شـاپوور لـه سه  دا گرێ و کۆسپی بخاته بواری ئابووری  بنون و له
  هــــان و لــــک ان و کووشانییهـکـ هــی ڕۆمییــــرداش هـوان بـــن  وتبووه کــه  وه کـه الیه
وی  ھـه نسـتان رمه ی ئه ری کشه سه ستی چاره به هــم  به  میشه ھه  وه کی تره الیه
کانی  نـده وه ی ڕه رشـه و سه  شـه ڕه ھه  وه بـاکی دیکـه  سووڕا. لـه ده دا و ھه ده
ــه ــه ری ڕێ المارده پ ــه وبان ــه فقاز کانی ق ــه رۆکیان به ب ــه ده رن ــازه دا. حکووم ی  تی ت

ڕ و  هــاوری شــکانی ئ پ سنووره کا له نه  کرد که  ترسییه و مه ستی به ساسانی ھه
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ــ ــه  اژاوهـئ ن.  یــه ک نه موو الیــه ســتی شــاوی ھــه روه کــانی ده و ھزه  وه بیانگرت
ــاران  تیی کووشــان بــه شاھانشــایه بــۆ الی خــۆی  رنجی شــاپووری دا ســه دوو ب
ی کاروبـــاری بازرگـــانیی  شـــه گهھـــۆی   نـــدبوونی بـــه مه وه م ده کـــه ڕاکشـــا؛ یه

شاپوور   ر بۆیه تی شاپوور. جا ھه سه ڵ ده گه تی له م دژایه یی و دووھه وه هت نونه
ر  سه له  نووسکی دوورودرژ که رده پی به و کووشان بزووت و به ره دا به پش  له

کانی خۆی  وتنه رکه ، ئاوا سه ندراوه که ھه م خشی ڕۆسته کانی ئاورگای نه دیواره
ی  ختی زستانه ی پایته»ر پیشاوه«تا  ره ی وی سه وته رکه سپای سه«:  وه گته ده

سـپی  ڕکفی؛ پاشان ئه ژر  خسته ی سندیــرت و دۆــووشانی گـپادشایانی ک
  هـرت و بــگ لخی بهرمی  ڕی و ھه تپه ھیندوکوش  هــاودا و لــو باشوور ت ره هــب

دانی  خانه ».ند و تاشکه ند رقه مه سه  یشته و گه  وه ڕییه په دا یحوون ڕووباری جه
نی  مـه ی بـوو، تۆمـاری ته رزنجیره سه  وره کانیشکای گه  پادشایانی کووشان که

  ار کهــر ک سه  دنه  وای دیکه رمانه ک فه یه زنجیره  هدواو به  و کاته پچرا. له وه تکه
سـکتر  رته کی بهـــزــغ هــج  هـــتیان ل سـه دا دـنن و ده تی ئـران حکوومه  دان به

  تر ناچ. واوه
 کان ڕک بوون، شاپوور و کاروباره  وه ت بایه ی خۆرھه ی کشه وه پاش ئه

 ڕشۆ سووریادا  خت بای گرت و به دا به ش خۆرنشین. لرهر قۆی  سه  وه بایدایه
  وه ڕانه ی گه زین، ئاماده ند جار به . شاپوور دوای چه١ نتاکییه ئه  یشته و گه  بۆوه

کوڕی، ناسراو  ئیمپراتۆر کوژرا و فیلیپی ی»گۆردیانووس«ناکاو  له م بوو، به
ڵ شـاپوور  گـه ی ئاشتیی له یماننامه داوان په ه ھه  و به  له په  به ب ره فیلیپی عه  به

  ی لـهـــست ۆی و دهـــر شـانی خ هـسـ  مۆر کرد و باج و پیتاککی قورسـی خسـته
ساڵ دواتر   ی زایینی). پازده٢٤٤( گرت بۆ ئران ھه نستان رمه و ئه دووچۆمان

                                                             
  ئانتیووش –١
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  وناوی بـه نگ ده وتنکی بـه رکه و سـه  وه گیرسـایه ھه ڵ ڕۆم گـه ڕ و لکدان له شه
نیزیک   گرتن. له ی نتاکییه ک ئه وه لک شاری سووریای دا ھات. شاپوور گه دوای

ی ئیمپراتـۆری »ڤالریـانووس«چنگ ھنا و  ی وه وره وتنکی گه رکه سه ١ئدیس
 و ئرانـی ره دیـل گـرت و بـه  بـه کداری لۆژیۆنری ڕۆمـی زار چه فتاھه ڵ حه گه له

پی  خۆیـان بـه  دا کـه و شـارانه لـه  دیالنـه  ـه م کۆمه ی زایینـی). ئـه٢٦٠دان ( گـاڵ
کوو  یان داکوتا. پیاوانی ڕۆمی وه شکرگاکانی ڕۆمی بنیاتیان نان، بنه ی له ه گه

ــاری  شــداری به  زای کــاران بوونــه هنــدازیار و شــار نژیــاروان، ئهپســپۆڕ،  کاروب
نداوان و  ستنی پرد و به به نو ھه  یانده ستیان گه ی وت و ده وه دان کردنه ئاوه
ــه ــه  یه م شــوه ب ــدی وه مه وه رمکی ده ھ ــوو خووزســتان ن ــازانجکی زۆری  ک ق

لکی  دا که مانی ئمه زه  ھشتاش له  مه رده و سه واری ئه یشت و ھندک شونه پگه
  گیرێ. رده لوه

خــاپوور  ی و کاپادۆکییــه دا، سـووریا کانی وتنه رکه ی ســه رمـه گه  لــه شـاپوور
الماری پادشـای پـالمیر و تکشـکا و  ر پـه بـه  وتـه دا که وه ڕانه گه  م له کردن، به

ھـیچ   وه کانـه ی ئرانییه ڕوانگـه  له  م شکانه کانی دۆڕاند. ئه وته سکه ده  شک له به
. شاپوور بۆ یاد و  وه کرده م نه که زاندنی ڤالریانووس خی به نرخ و بایه  شتکی له

  لـه  کـه نی ئیمپراتـۆری ڕۆم تا دیمه رمانی دا ھه وتنی خۆی فه رکه ریی سه وه بیره
رد و  ر زه سـه له رمی پارس ج شونی ھهپن  له  دا ھاتووه چۆک  دا به ری رامبه به

  ).٨٦ماھان داتاشن(ق
وپک کردنی کاروباری نوخۆی  وتی ڕک ڕه  زن، له ی مه رکرده سه شاپووری

  یاندن. بیری  نجامی گه ره سه  کانی باوکی و به نگاوه شون ھه  وته دا، که ئیمپراتۆری
  

                                                             
  ررۆھا یان ئه ڕۆھا –١
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واوی  تا تـه رمانی دا ھـه فـه  وای لکـرد کـه ی شـاپوور وتنخوازانه رز و پشکه به
 ی وــاســن رهــست هــکی و ئــزیشــواری پــب  له و ھیندی کانی یۆنانی قه وار و ده ئاسه

ھنابوو، زۆر  دی زنی به کی مه ئیمپراتۆرییه  که ربگدرن. شاپوور دا وه فه لسه فه
ی دینی  ره م داھنه ر ئه سه  و بای پاراستنی به  وه کرده »مانی«  چاکی الی له  به
، بوودایی و شتی رده دینی زه  ی له ونه  هدا کشا. بیروڕای مانی ک»مووانی ھه«
ــه ســیحی مه ــه گیرابۆوه ھ ــوانی کۆم ــه ، ت ــه یه ک پ ــه و و الی ــوخم و   نگر ل ــو ت ن

وری  ده  بوون، له  کراوانه باس  و دینه ر به سه  خۆرنشین که یکانی ئاسیا مه تۆره
خـۆش  ڕاکشانی مانی بۆ الی خـۆی و ڕێ  . داخوا شاپوور به وه خۆی کۆ بکاته

  وه وزۆر دوور و درژه م شون ئامانجی که  ی، به که پدانی ئایینه ره کردن بۆ په
ر  گه واب. ئهوناچ   ھنده  یه م بۆچوون و گریمانه ی ڕاستی ب ئه وه ؟ ئه بووه

رای داناب،  دا گه یه وره و پادشا گه ی مشکی ئه ھالنه  له  یاه م بیر و خه بتوو ئه
ر پاش  ھه  کرد، چونکه چاو نه ویان ڕه و ڕبازی ئه  کانی ڕچه جنشینهخۆ م  به
  و لـهپۆلی ئـازار و ئشـاندن  ر شـه به  وته ، مانی که١ی ز)٢٧٢مانی شاپوور ( نه

وایانی  ژـر بانـدۆری پشـه  وتبوویـه گومـان که ب  کهدا  م که می بارامی یه رده سه
  .٣، کوژرا٢زدایی مه

  ، کـهم کـه و بـارامی یه م کـه یه نی ھـۆرمزدی خایه قۆناخی کورت  ت به باره سه
ڕۆژگاری   . له یه وه سته ده  م به کی که بوون، زانیارییه ردووکیان کوڕی شاپوور ھه

ــه ــارامی دووھ ــاوری ئاژاوه رباری ھه ، ســه٤)٢٩٣–٢٧٦دا ( م ب ــه گیرســانی ئ کی  ی
ڵ  گــه له  ڕکی تــازه تیی ئیمپراتــۆری، شــه کانی ڕۆژھــه ســنووره  تونــدوتیژ لــه

                                                             
  .م. ی زایینی مردووه٢٧٣سای  ، شاپوور زاده قی ڕز ته کانی به وه پی لکۆینه به –١
 .م. شتییه رده ستی دینی زه به مه –٢
  .م. وری گاوه دا ده کوژرانی مانی  له شتی رده دی ناوداری زه مووبهکرتیری  –٣
  ی زایینی ڕاست ب.م.٢٧٧ب سای   ده ده کتۆر ئیحسانی یارشاتر ک ده وه –٤
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کــوو جگـری میــر،  وه  کـه  م پادشــایه ســتی پکـرد. بــرای ئـه ده تی ڕۆم حکوومـه
ختی  سـتی گرتنـی تـه به مه  ستی، به ده  درابوویه تی سیستان وساری حکوومه ھه
یزانـی  ده  دا چونکـه  ی یاریده پادشای کووشان ڕی و تی ڕاپه تی پادشایه سه ده

. بارامی  وه چته تی تھه سه دیسان ده  ھاتووه  وه و کاتی ئه  شاھانشا بشتی نییه
سـتی پاراسـتنی  به مه  بـه  ر بۆیه ڕ بکا، جا ھه دا شه ره دوو به  بوو له م ده دووھه

 کان ڵ ڕۆمییه گه ئاشتیی له ییمان په  له په هب ی، چنینی براکه تی و ھه تاجی پادشایه
گرت و بـۆی  ھـه نسـتان رمه و ئه بـاکووری دووچۆمـان  لـه  سـتی مۆر کـرد و ده

  جھشتن. به
ی کوڕی »رسی نه«ستی  ده  تی به ند مانگک پادشایه پاش چه م بارامی سھه

بابی  ره کفی بهڕر به  وته تی ساسانی که سه ی ڕووخا و ده که ته حکوومه شاپوور
  ختیارانه کی به یه شوه  پادشای نوێ به تی سه ده . یه ماه م بنه ی ئه چووکه  کوڕه
دا  ئاکـام  و لـه  وه وتـه شکسـتی لکه ڵ ڕۆم گـه چوون له تکھه  چونکه گیرسا، دانه

  ، لهم سھه یشی پشووی داریوو که کوو ڕووداوه رسی وه تکای خاوخزانی نه
 نسـتانی رمه ئه یمانی پکھاتنـک، ئـران پی په دیل گیران. به  به  وه ن دوژمنه الیه

  نیمانی. لـه خـه  ی دا بـه تی دیجلـه کانی ڕۆژھـه رمـه ری ھه به رله بچووک و سـه
وتکی ئاوا  سکه رگیز ده ڵ ئران، ڕۆم ھه گه له  ڕ و کشه دان ساڵ شه ی سه ماوه

تا چل ساڵ  ھه  ندانه زامه کی ڕه یه شوه  به  ر بۆیه ھنابوو؛ ھه  نهچنگ  ربوی وه به
وا الواز کردبوو  ڕی بای خۆرنشین ئرانی دا. شه ی تکنه و ئاشتی و پکھاتنه ئه
وی دا  ناچاری ھه ب و به کان ی کووشانه وه رگه توانی به یده ک نه بری چه زه  که
، کـوڕ و م دووھـه . ھـۆرمزدی وه ونتـه به  ترسییه و مه ندک ئه ماوه زه  تا به ھه

وجی و بووکی  زه ڵ شادۆتکی کووشانی گه ) له٣٠٩ – ٣٠٣رسی ( نهی  وه جگره
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ــازه ــه  ت ـــب  بــوو ب ـــب هــوتی بــاش و ل وکــه س ی ھه ارمتهـ  ڵ گــه ی له کــه ماه اری بنهـ
  دانی ساسانی. خانه

ستی  رده به  تیی نایه ختی پادشایه تاج و ته م دووھه مانی ھۆرمزدی رگ و نه مه
 ٧٠ی  ماوه  له  م پادشایه تی ئه سه ی ده ب. درژه م دووھه شاپووری  منداک که

تای  ره ی دوو پادشای سه ڕزه  بیخاته  که  یت ی ز). جی خۆیه٣٧٩ – ٣٠٩دا ( ساڵ
تافی مندایی شـاپووری   دانی ساسانی. له ی خانه تی زنجیره سه داگیرسانی ده

ی یـھز ی نوخـۆ و ب و کشـه  گـره  لی له ھه تیی کووشان دا، پادشایه م دووھه
و   وه ست بنته ده تی پشووی خۆی وه سه توانیبتی ده  چ که ھنا و وده ئران

ر پاش  م ھه تی دراوسشی داگیر کردب؛ به خاکی حکوومه  شک له ت به نانه ته
شـاپووری [و ڕبـازی   ر ڕچـه سـه  تـهو نی، که یتانی پکه شه شاپوور  ی که وه ئه
یـان کووشـان  م جاره هـــۆ. ئـخ  وته کان که کووشانییه ھاوناوی و دژی ]یم که یه

کانی  نو شازاده  له  ر خاکی ئران و تازه سه  رمکی نوێ خرایه کوو ھه شکا و وه
ی  شه بوو. گه لخ ی به که ته سه دهندی  ناوه  بژردرا که ساسانی حوکمداری بۆ ھه

ــه دا دوای خــۆی  نگی بــه رھــه ی فه شــه ی ئــران، تــوانی گهیسیاســ ری  بنــ. ھون
،  وه المار کرابوونه ڕ و په شه  به  که  وه روازانه و ده ئه ڕی  کی له ساسانی خرایه

ت خودی  نانه و ته چین کانی تورکستانی ڕه الپه  و شاره تی دوور ڕۆژھه  یشته گه
  .وتی چینیش
م بوو،  تی خاترجه ڕۆژھهبای دوژمنی   ت به باره سه  که م دووھه شاپووری

 رسـی و نه م ی پکھاتنی پشـووی بـارامی دووھـه ه ی په وه ستی سینه به مه  به
کانی دابـاوی  رمـه تا ھه وت ھـه خۆ کـه بای خۆرنشین وه  ، لهکان ڵ ڕۆمییه گه له

  کان لـه چوونـه تا تکھه ره ی کشـا. سـه درژه  که ڕه م شه ، به وه بستنته ئران
ر  به . له وه قازانجی ئران بانه  چی پاشان به کان بوون، که ندیی ڕۆمییه وه رژه به
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  کـه ووچ خۆیان نواند و ودهتی  کانی ڕۆژھه سنووره  له  ی که ترسییانه و مه ئه
کی کـاتی  یـه ن، بۆ ماوهر هتداب کانی شاپوور وتنه رکه ین سهم که ئاکامی یه  نگه ڕه

ــی کووشــانییانی بچــووک و ھه شــه ــرا. ھرووژم ــه یاته ڕ ڕاگی ــۆنی ل ، شــای ی خی
چوون،  ڕ و تکھـه ر شـه بـه  شانی بداتـه  نه وشه و که له  شاھانیان ناچار کرد که

کـــوو  ران وه المارده و پـــه  وه وتـــه ئاکـــامی باشـــی لکه  ارهکـــوو دیـــ م وه بـــه
ڕی  بـۆ شـه  نیان دا که یان داکوتا و به بنه دا خاکی کووشان  له »یمانان ھاوپه«

و  رڕکفی. ئه به  نه کداری بخه ن و ھزی چه ی پادشا بده کان یاریده دژی ڕۆمییه
ــه ھه ــه نگاوان ــه ڕۆم  ی ک ــه ســتی دابین به مه  ب ــی ئاشــتی ھاویشــتنی ب ــام   کردن ئاک
و  ره سپی به تی ئه یمانانی ڕۆژھه ڵ ھاوپه گه م له یشتن و شاپووری دووھه گه نه
و   وه وته کجار پشنگداری لکه وتنکی یه رکه اودا و سهت  ڕکی تازه یدانی شه مه
یان نواند و ھرشـیان  وه دژکرده . ڕۆمی١»ئامد«گیرانی   ویش بریتی بوو له ئه

کـوژرانی یوولیانووسـی   م بـه ترسـی، بـه مه  وتـه که ت تیسـفوون نانـه ھنا و ته
ــۆر، پاشه ــه کشــه ئیمپرات ــرد و پ ــرا و ناوچــه یان ک ــۆر ک ــاتن م   کشــه  یمانی پکھ

،  وه رگیرایه نوێ وه رله سه نستان رمه ستی شاپوور. ئه رده به  وه کان خرانه ره سه له
کی  تا پادشـایه یبـردن ھـه یھنـان و ده ڕۆم ده  ی کـه وفرتانـه و ف ر ئـه به م له به

م بیـارکی  ت، شـاپووری دووھـه سـه ختی ده ر تـه سـه  نگری خـۆی بخاتـه الیه
ــه یه ــی کووشــان ی دا و وه وه ره کالک ــوو ک چــۆن وت ــه بب ــران،  ھــه  ب کی ئمر
ژر   وته که  الوه و هوی ب ردا گیرا و له سه  ستی به بری ھز ده زه  به نستانیش رمه ئه
  .٢ک»رزبان مه«تی  سه ده

                                                             
 کری ئستا.و. ئامید، ئامیدا، دیاربه –١
  پاراستنی سنوور.و. ی رکرده سنوورپارز، حوکمدار یان سه –٢
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مانی شتی  و زه تا ئه ھه  که  نیبۆوه وای ته و ڕۆم ی نوان ئران ناکۆکی و کشه
  بــوای بــه  وره ی گـه»کۆنســتانتین«  کــه  وه و ڕۆژگـاره دابوو. لــه ئـاوا ڕووی نــه

ڕۆیـی، وتـی  ده  دینییه  وشونه و پ ر ئه سه له نستان رمه ئهھنا و  ت حییهسی مه
زن و  مه  شک له م به بزووت، به ده زانسو بی ره یلی به زرۆیی مه تامه  رباس به به

ڵ ئران  گه ندیی کۆنی خۆیان له یوه په  نستان پیان خۆش بوو که رمه ماقوونی ئه
دا توانیبـووی  دان سـاڵ ی سه ماوه  له  م وته تی ئه شارستانییه  بپارزن، چونکه

ببوو   که ننستا رمه ان دابن. ئهنست رمه تی ئه ر شارستانییه سه شونکی قووڵ له
ــه ــه جه  ب ــران و ڕۆم ڕه ی شــه رگ ــه ،کانی ئ ــه مه رده م ســه ل ــای  ســه  دا ب ر دوو ب
  ی که ره سه و چاره ت ئه به ش کرا. ھه دابه دا نگرانی ڕۆم نگرانی ئران و الیه الیه

چاوی کردبوو، دادی  هوان ڕ ی ئه نی تاسه شقه مه ۆمرکاندنی گهڕشاپووریش بۆ 
  ک گرێ و گرفتی خستنه ۆم، کۆمهڕی ئیمپراتۆریی  سمی و تازه دا. دینی ڕه نه

  بـه رزانی ئرانـی بـه رمانی شای شـاھان. پایه رفه کانی به سیحییه ر ڕگای مه سه
ڕکی  یان ڕووپه وه وساندنه رکوت و چه دا لیان دڕدۆنگ بوون و سه باری سیاسی

تیدا  م دووھه تی درژی شاپووری ی حکوومه پاشماوه  که  وه دایه ی وای ھه تازه
  ی خون بوو.  شه

تیدا   کا که ست پده ک ده یه ده سه  ، قۆناخکی پتر له م پادشایه مانی ئه پاش نه
جاخانی  وه  زنه ڵ مه گه بشت له بو   ه ی نوان پادشایانی سووکه ڕ و کشه شه

ی کشـــــا.  درـــــژه شـــــتی رده سۆیشـــــتووی زه وایانی ده یمانی پشـــــه ھاوپـــــه
زگای  وده دام  ی که یه له و داروله واوی ئه ڕای ته ره رز، سه به پایهجاخانی  وه  زنه مه

پی  وی گرتبـوو، بـهرچا بـه تیان وه سه ستی سنووردار کردنی ده به مه  میری به
ی خۆیـان  پشکه و زده  رزه به شانه  شک له م، توانییان به رده ی سهریت داب و نه

ڕا،  گه میرات ده  دا به نویان  تی له رزی حکوومه ی به ھندک پله  بپارزن و چونکه
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نی تی کرد ر دژایه به له  تی پادشا که سه کرد. ھز و ده  وه نه تیان پتری ته سه ده
می  رده ک باوی سه وه  پادشا که  دا به ده ی نه زیبوو، ڕگه زن و ماقوون دابه مه
دا،  درژه  ناخهۆم ق جنشینی خۆی دیاری بکا. لهم پادشایانی ساسانی، خۆی  که یه

ی  ماـه نـدامانی بنه ئه نـو  لـهبژردراو  کی ھه تییه نی پادشایه خاوه  بوو به ئران
  ربژاره بـه  رکام لـه نگرانی ھـه ی نـوان الیـه ر نـاکۆکی و کشـه به دا و له انیساس
  بان. ش و باڵ به ش به  کان، بوو به زۆره
شـری  رده می ئه رده سـه  زن و مـاقوون پشـتر لـه تی مه سه ی ده وه نینه ته

و  م دووھـه مـانی شـاپووری زه  لـه  وتـه م ڕه سـتی پکردبـوو. ئـه ده  وه مه دووھه
ی  وه دۆزینه شون  هب ئران  دا که و کاته ی پدرا؛ یانی له دا درژه م بارامی چواره

و ئران پکھاتن و  . ڕۆمننستا رمه و پرسی ئه  بوو بۆ کشه  وهرکی نو سه چاره
ر ئـران  سـه  وه ڕایه گه می چوارپنجهدا  ئاکام  ش و له دوو به  کرایه  رمه م ھه ئه
م پادشـای خـۆی  کی کـه یـه نیا بـۆ ماوه نستان ته رمه ئه  والوه به  ی ز). لره٣٨٩(

رمکی ساکاری  ھه  ش بۆوه جارکی دیکه  وه ی زایینییه٤٢٩سای   پاراست و له
م  ر ئــه ھــه و ڕۆمــیش  وره تی حوکمــدارانی دانــدراوی پادشــای گــه هســ ژرده

  چاو کرد. یان ڕه شوازه
وتی  وکه س گومان ھه دا، ب کراوه و س پادشا باس تی ئه سه می ده رده سه  له

نگی  دا ڕه م دووھه ڕۆژگاری شاپووری  کان پتر له سیحییه ڵ مه گه نیان له و  رم نه
  تی لـه ڕه وگۆڕکی بنه دا ئاڵ م که یه زدگردی مانی یه زه  له  یه م شوه . به وه ته داوه

. پاش  دا ڕووی داوه کانی ئران سیحییه ڵ مه گه له  وه وست و جوونه بواری ھه
کان  سـیحییه ڵ مه گـه چـاکی له  ھنـا، وا بـه ی که دشا کیژکی جوولهپا  ی که وه ئه

 شــاپوور .»ســیحی پادشــای مه«  وان ناودریــان کــرد بــه ئــه  کــه  وه جوویــه
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و   سلۆکییه  له ١ک»جاسلیق«پیاوانی دینی و  هور گه  له ھناکی پک یه وه کۆبوونه
سیحی  رانی مه بهڕ  رمووی که گر کردن و فه کان بنه رمه ھه  له ٢ی»تران مه«پنج 
سیحی  مه  چ که م وده رن؛ به به  ڕوه بهسمی دینیی خۆیان  وڕه ڕێتا  ھه نئازاد

زاندب. جاری  ی خۆیان زیاتر ڕاکیشاب و سنووری ئازادییان به ڕه به  پیان له
 شـتی رده وایانی زه رستگا و پشه ڵ په گه یان له وه وت و جوونه وکه س ھه  وایه

وای و شتی  رده رانی زه وژمی ڕبه ژر ته  وته که پادشا  توندوتیژ بوو که  نده وه ئه
  بگۆڕێ.کان  سیحییه مه  ت به باره سهوشتی خۆی  و ڕه  تا ڕێ ھه لھات

و  دا، ئاوری نـاکۆکیی نـوان ئـران م که یه زدگردی مانی یه زه  له  چ که وده
کوو باسمان  . وهگیرساب ت ھه ڕۆژھه  له ی خیۆنی له یاته ی ھه تی تازه سه ده

 دا خاکی کووشان  له »یمانان ھاوپه«کوو  ی وه له یاته ھه م دووھه کرد شاپووری
کانیان کشــا و  بچووکــه  تی کووشــانه ی حکوومــه خاشــه  لــه یاته گرکردن. ھه بنــه

دا کیسیان  م ی پنجه ده تای سه ره سه  زراند و له تیان دامه سه ده تکی به حکوومه
  وه دوو بـای ھیندوکوشـه  نـدیی ئـران ھنـا و لـه تی ناوه سـه بشـتیی ده ب  له
رسی ــت هــم  هــوونــب  وه هــونــو ش هــان دا و لــۆیــوی خ هــم هــ هــق  هــان بــی ره هــپ
  .ر ھیندیش ۆ سهــب

م  به م به  میان تکنا و کردیانه کانی ده ، کوڕهم که یه زدگردی مانی یه دوای نه
کانی  ی ھزه یاریده  ی ز) به٤٣٨–٤٢١( م بارامی پنجه.  وه یان جی بگرته کھه  که

تکی بچووک و  حکوومه  وت. حیره رکه دا سه رایه و ھه ، له» حیره« بی ره میری عه
یدابوو.  وێ ھه و بارامیش له خۆرنشینی فورات  بوو له کان سنژی ساسانییه ده
دا  ئـرانی پادشـایانی  کاروباری زنجیـره  له  واره کی غه یه وه ته ردانی نه ستوه ده

                                                             
 .و.سیحی وایانی دینی مه ی پشه پله –١
 .و، وه ژر جاسلیقه ره به  وته که و ده سیحی وایانی دینی مه ی پشه پله –٢
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کک  یه  بوو به  ره به ره و به  وه ش خواستییانه سانکی دیکه قی بۆ شکا و که رده سه
  تی ئیمپراتۆری. سه زینی ھز و ده کانی دابه ھۆکاره  له

سـند  په ل کی گه مرۆیـه  بـه م کـوو بـارامی پنجـه کی ساسـانی وه شـایهھـیچ پاد
واوی تامی  ته به  زان که مووسیقی و و پیاوک بوو ڕاوچی، شاعیر . ئه ناسراوه نه
  شـک لـه زنان پاراسـت و به ڵ مـه گـه کشـم له کشمه  زانی. خـۆی لـه ژیان ده  له
  ت به باره سه  فسانه ک ئه ئارای کۆمه  ھاتنهر  به رخان کردن. له تی بۆ ته سه ده

ت  نانه دا، ته دان ساڵ ی سه هماو  و له  وه ته مری ماوه نه  ، ناوی بهتیی بارام ئازایه
نـو   اکش لـهڕ رنج تکی سـه بابـه  ، بۆتـهی ئیمپراتۆریی ساسـانیش وه دوای بانه

وت و تـوانی  رکه دا سه له یاته ڕکی دژی ھه شه  دا. بارام له ندانی ئرانی رمه ھونه
تیان  سـه وی ده مه ـه گرتنی قه ره پـه  ر به و به  وه ڕووحی پکشیان خاو بکاته

  متری بــه وتنی کــه رکه ســه ڵ بیــزانس گــه چوونی له ڕ و تکھــه م شــه بگــرێ، بــه
کرانی مـافی  ر پخوسـت بـۆ سـه  وه ڕته گه ده  ڕه م شه بوو. ھۆکاری ئه  وه شونه

دی ھــات و ئــازادیی دینــی بـــۆ  وتنک بــه دا ڕککــه ئاکــام  کان و لــه ســیحییه مه
 ھـۆی  نـهک ڕووداو بوو ش کۆمـه رچاو گیرا. جارکی دیکه به کان وه یحییهس مه

دا  م ســــھه مــــانی شــــاپووری زه  . پشــــتر لــــهو ڕۆم ســــازانی ئــــران وه پکه
پی  دا نووسرابوو. به»جۆڤیانووس«نوان پادشا و ئیمپراتۆر   ک له یه تننامه ڕککه

کانی  وگـه شـداری پاراسـتنی ڕێ و ڕه بـوو به ردک ال ده ھـه  یـه وتننامه ککهم ڕ ئه
النیان سـاز کـردن و  ت و قایمـه نـد قـه چه  و ناوچانـه له بووبان. ئرانی فقاز قه

  شـک لـه به تی ڕۆمـیش ریـان و حکوومـه پارزه  کانی ئرانی بوونـه ربازخانه سه
  وه انهب کان ب نده وه ڕه  پۆلی ھوونه شه  وه م ڕۆژگاره کرد. له ی دابین ده که رجه خه

ردا  سه  ستیان به ده  و جاری وایه  رانه مپه م کۆسپ و له ر ئه سه  کرده ھرووژمی ده
  کوتایـه یانده نیا ھه ک تـه دا، نه ی زایینی٣٩٥سای   هل  کوو ئاشکرایه گرتن. وه ده
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و بــاکووری   ر کاپادۆکییــه ســه  بــرده وو ھرشــیان دهـکــ هـ، بنســتان رمه ر ئه هـســ
مانی  زه  . له نتاکییه ر ئه ترسیش بوون بۆ سه و مه  شه ڕه ت ھه نانه و ته سووریاش

  وتننامـه ر ڕککه سـه  وه بچتـه  تی ڕۆم لبـا کـه حکوومـه  دا، جارکی دیکـه بارام
ڕۆژگاری بارامی   فقاز ب. له کانی قه وگه و ڕه  شداری پاراستنی ڕێ و به  که کۆنه

و   ی کشـه رمـه گه  ر کـرا. لـه سـه کانی ئـران چاره سیحییه ی مه دا، کشه م پنجه
و  ره بـوو، بـه  پشـتیوانی جاسـلیقی تـازه  دا، پادشـای ئـران کـه رای نوخۆیان ھه
تیدا بیاریان دا کلیسای ئران   نا که شیشانی پاڵ پوه ی که وه کۆبوونه ھنانیپک
گومـان و دڕدونگیـی   یه م شـوه خۆ ب. به ربه کلیسای بیزانس داببێ و سه  له

  . وه بوو ببته ده کان ڵ ڕۆمییه گه یان له برالهو  کاکه  ت به باره ئران سه
م  هـــــردی دووھـــزدگ هــی یـــرنج هــر س هــــب  هــــوونـــوتب هـان کــک هـــسیحیی هـم

کشا. پادشای  ی نه ھنده  یه وه م نیازپاکی و الواندنه م ئه به ی ز)،٤٥٩ – ٤٣٨(
و   وه کان و لکۆینه دینه  ت به باره ستی ھۆگربوونی سه هربینی ھ ناوبراو پاش ده

 یمارگرژ ده  نجام به ره دا باو بوون، سه ئران  ی له وانه تکای ئه  له  وه وردبوونه
ئـازار و   وتـه که  یـه وه کالبوونه م یه و دوای ئـه  وه مایـه شـتی رده ر دینی زه سه له

بــ  یگـوت ده ده  کان. بیـاری پادشـا کــه ســیحییه و مه کان یـهھوودی ئشـاندنی یه
ــد و  کــه رمه کی ھه ، خــهشــتی رده زهر دینــی  ســه  بتــه نســتان رمه ئه ی ھارووژان

ی  نگه جه  تکشکان. له کانی ئرانی ی ھزه سته ل و ده نگاوت و په ڕین بای ئه ڕاپه
 زدگرد چووبوو. پاشان یه تکھه ش له یاته ڵ ھه گه له دا پادشای ئران رایه م ھه ئه
ــوو ســه وه ــانی خــۆی گه ی ھزه رکرده ک ـــوانـربز نســتان و سه رمه ئه  یشــته ک ی ـ
جاخان و  وه زنـه رانی مه ک، نونـه مکـوت کردنـی خـه هستی د به مه  زاندن و به به

  ڵ خۆی ھنان بۆ ئران. گه وانی له کانی ئه وا دینییه پشه
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ــارودۆخی نوخــۆی ١ی ز)٤٨٤–٤٥٩( تی پیــرووزدا ســه می ده رده ســه  لــه ، ب
نــوبدا،  بنـد سـای  ی چه مـاوه  وقی لــه کجار شـوابوو. قـاتی ئیمپراتـۆری یـه

  پادشا چاو له  دا خستن و وای لھات که ر ورانی سه  ی به ک شار و ناوچه کۆمه
ی دینی  و کشه  ش بکا. گره نم دابه دا گه ک خه نو  لهت  نانه پیتاک بپۆشی و ته

 سـیحی گرت. مه نـه کان ھه ئـازاردانی جوولـه  ستی له شی و پادشا ده وتی دابه
نی  خاوه سیح پیان وابوو مه  که ستووری نهکیان  وی دوو ڕباز: یه یه په  ببوونه

  کان بوون که مۆنووفیزیسته  وانی دیکه و ئه  ادییهمز دوو سرشتی خودایی و ئاده
ی ردک سرشـت و ھـه  وه تـه دا تواوه سـیح ڕووحی خـودی مه  زانی خودا له وایانده

ــاده ــه  مزادی بوونــه خــودایی و ئ ــه  . جگــه ســیح خودایــه ک و مه ی ــه ل ،  م ڕووداوان
پیرووز دران.  ر لواری ھه سه  وتی برده  له یاته ڵ ھه گه له کانی پیرووز ڕه شه

ر  به سـته دهستی ئـازادکرانی خـۆی  به مه  دیل گیرانی، به  م شکان و به که پاش یه
دا  یه مه و گوژ ی ئه وه ی کۆکردنه ماوه  راجکی قورس بدا و له تا باج و خه بوو ھه

و   وه کـه خه  به  سترانی باج و پیتاکی تازه به دانا. پوه  بارمته  قوبادی کوڕی به
ی  وه ۆکینـهخ  کتر و لـه ر یـه سه  بوو بخرنه ده کان ی ڕۆمییه تیی دووباره یارمه

  پادشا بدرن. 
غزی  جه نو  له ئران  ت به باره سه تی بیزانس وست و سیاسه کورتی ھه به
وری  وو دهــب ده   رانــئ  وه ی ڕۆمه ڕوانگه  سووڕا. له ده دا ھه کی و وریایی زیره

  نگه ڕه  که خۆی  بگرته  و کویالنه بری ئه ینی و زهبب  وه گه یان بهوت  پووشکه
  بـه تی ئیمپراتـۆریی ڕۆم کانی ڕۆژھـه ر سـنووره ھرش و ھرووژمیـان بـۆ سـه

ت بووبا، ڕگا بۆ  سه ده کجار ب ر ئران ئاوا یه گه ھا ئه روه ترسی داندرابا. ھه مه
ــه ــازه ل پ ــزانس ده وپۆ ھاویشــتنی ت ــه ی بی ــه وه کرای ــی ســه پی ده . ب کانی  رچاوه ق

                                                             
 (پرۆز). pérozیان  –١
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کانی خـۆی  دی ھـاتنی ئامانجـه سـتی وه به مه  بـه »زنـۆن«خۆراوایی، ئیمپراتۆر 
ختی  بـوو بـه و ئـازادی کـرد. زـی ڕۆم ده  وه کییـه کان لـه یاته ھه  له پیرووزی

  رمــــه ھه  نگــــه ڕه  کرابــــان، چونکــــه کانی دووچۆمــــان نه وشــــه پاراســــتنی که
کورتی  . بهنکا ی ئرانییه رانه الماری خاپوورکه ر په به  وتبانه کانی که نده مه وه ده
ڕ بـوون،  رقای شـه سـه  ری کویلـه ماوه ڵ جه گه له ئرانی  ی که مانه و زه تا ئه ھه

ڵ  گه ڕۆم ھاوکات له  ر بۆیه ترسی؛ ھه ی مه ی ناوچه وه ره ده  وته که دووچۆمان ده
ــده ــه یاری ــران ل ــه  دانی ئ ــد تکشــکانکی ی ویســت  یھه ســاتباردا، ده کارهکجار  حان

تی  کایـــه ره و ئـــاوری دووبه گیرســـن ھهبـــۆ  کـــانیش ڵ ھوونـــه گـــه ڕیان له شـــه
پاش  کان فیتی ڕۆمییه  به کان قکی سوریانی، ھوونه ی ده گوره . به وه شنته بگه

ـــه ـــه تکـــدانی ق ـــه ی ڕێ و ڕه  و قایم ـــه وگ ـــه فقاز کانی ق ـــرووز ھزه  ک ـــانی پی  ک
تی  سه کانی ژر ده رمه تا ھه و ھه  م پادشایه ر ئه سه  یانکرده یانپاراستن، ھه ده

شـای شـاھان ناچـار بـ   کان کارکی وای کرد کـه الماری ھوونه تاچوون. په
  یان. وه رچدانه رپه شکری بدا بۆ به نگی له ده

، ھوری و فقاز ی قه ره به  ر لهدا باشت له یاته ی ھه ره به  له  ند سان که پاش چه
بووی بـاری دارایـی و داھـاتی  ره توانی قـه نگاوت و ئاوا پیرووز بای ئه ئارامی
دا  گـژ دوژمنـانی  نوێ بـه رله سـه  بن، لبا که ی پویست پکن و قۆشه  وه بکاته
سـت  ده  وا باشه  خوند که ریان ھه به وهرچی  ی ھهر وروبه . پیاوانی ده وه بچته

ــه ی زایینــی ٤٨٤وتن. پیــرووز ســای  که رنه م ســه بگرێ، بــه ی ھــه مایــه و ته ل
  ری دانا. سه دا جیه نابه  هنگاو و ھه زی و له و دیسان به  له یاته ر ھه سه  یکرده ھه

  ، تازهرانئتی  ی دراوسی بای ڕۆژھه وه ته ، نه وه مانی پیرووزه مانی نه زه  له
راج  باج و خه  که  رمانیش نییه رفه کی به یه وه ته یمانی ئران داناندرێ و نه ھاوپه  به

  دهنـ وه ت به نانه زان و ته ر ده روه ردار و سه سه  م خۆی به کوو زۆروکه بدا، به
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  س لـه کـه تیی چـوار مـانی پادشـایه زه  له  ش ڕازی ناب که غده قورس و نه  باجه
  له یاته گرت. پادشای ھه ریده دا وه ده نیو سه  ی پتر له ماوه  له جنشینانی پیرووز

دا  م کـه وی یهنگا ھه  ربدا و له کاروباری نوخۆی ئران وه  ست که ده  ویستی که
تی و  ختی پادشایه ی خوازیارانی تاج و ته ڕقه به و ڕق  قه مه نو ده  ری برده سه

ــه ــه پیالن ــری. ئ ــو کۆشــک و بارگــای می ــه  نگاوه م ھــه کانی ن ــانی به زه  ل  الشــی م
 ی بـۆ قوبـادساڵ جـم دوای چوار  کرێ، به ستی پده ھه ی پیرووزدا وه جگره

نـد سـاکی تـافی  قوبـاد چه  کـه  وه بیر خۆمانی بنینه ر بتوو وه گه چۆل کرد. ئه
م  ئه  که  م ئاکامه ئه  ینه کرێ بگه ، ده ڕ کردووه دا تپه له یاته نو ھه  تیی خۆی له الوه
م  دشـابوونی ئـهپا  ھۆی به  بوونه  که  وری گاوه دا ده و ڕووداوانه له  ته سه ده

  ی زایینی).٤٨٨(  پادشایه
کی دینی و سیاسیی  یه وه بووبا، دژکرده  وه شونه  ڕک تکشکانی به ر شه ھه«
رکی  ئه  ، قورستر بوو لهر شانی قوباد سه  ی خرابوویه رکه و ئه ئه ». وه وته که لده

وقی و ڕوودانی  ردی قاتی دوای کشانی ده تکای باب و باپیرانی. وتی ئران
ـــرووز ڕه شـــه ـــه کانی پی ـــه کی، که کجاره و تکشـــکانی ی ـــدری  ر ھه ســـه  وتبووی 
کان  نــده وه ڕین و ڕه پــه رمان ڕاده رفــه ری به ماوه رســووتانی ئــابووری. جــه سه
رچی  رپه باکووری به کانی سنووره  بوو له گرت. ده ده نه وبۆ ھه تان  ستیان له ده

موو  ھه  بوونی ز پتر له . ھه له یاته ھه  راجیش درابایه و خه  وه درابایه کان ھوونه
یتا  یتاپه ھات. قوباد په ده نه ی لوه جرینگه  زنه م خه پویست بوو، به  مک رده سه

  بـوو لـه روبوو بـوو. ده بـه ی بـ کـه م کاره ، به نییه نته باوزی ناردن بۆ قوسته
تدار و  سـه ده  میشـه نی ھهخاجا وه زنـه نوان مه  تی نوخۆدا، له غزی سیاسه جه
وگۆڕی قـووی  ھاتنی ئـاڵ  دی و خوازیاری به کی زده مه  وکا ببوونه  دا که ل گه



 ۴۶٣ تی ئرانی  ی شارستانییه ره و په  شه / گه ٦شی  به
 

 
 

ترسی  چاونه  بژرێ. پادشا به کیان ھه ن، یهشا به قازانجی ب  تی بوون به یه کۆمه
  رێ. و الوازی به ره زنان به تی مه سه تا بتوان ده بژارد ھه لی ھه گه

ــه ــه ده وشــونی ئایینــک ھه ر ڕێ ســه له کی زده ی مــه وه بزووتن ــه  ســووڕا ک   ب
م  ئـه ک زده ی. مـهنـڕوا ی ده خوقانی جیھان و دنیای دیکه  ت له کی تایبه یه وهش

پـدا و بـانگی   ره و پـه  شه گه  وه یه»مانی«کانی  وشته ڕێ و ڕهڕووی   ی له دینه
نی بپـارزن. بۆچـوونی  ڕوه ڕق و قین و شه  خۆیان له  وانی خۆی کرد که یه په
نی  نـو کۆمـه  نگ لـه کی ھاوسـه یه شـوه  شینی سامان بـه ر دابه سه ک له زده مه
  بریتی بوو له  ندان که مه وه بوو سامانی ده رنجی مرۆڤی ڕاکشا. ده دا، سه ک خه

کـوو  کی وه نو کۆمه  ن. لهش کرابا دابهدا  ژاران نو ھه  ، له کانیان دارایی و ژنه
کتر جیاواز بوون،  یه  کان تیدا له چینه  دا که می ساسانی رده سه ی ئرانی کۆمه

ڕێ و  خـۆی تپـه چینـی  توانی له یده رگیز نه ، ھه سته خوارده  که چه بنه  مرۆڤی به
ومـاش و لکـدابانی  و مک  ماـه دا بنه یه م پکھاته بدا. له ر بوا و ھه و سه ره به

  تی به جی خۆیه  ک که زده ی ڕبازی مه ه نواند. گه خۆی ده ئاشکرا بهکان  چینه
  ندرا. تاقمک له داده  قینه شۆڕشکی ڕاسته  ، به ناودر کراوه ئرانیکۆمۆنیزمی 
و   کۆیلـه  یمچهی کـۆیالن، جووتیـارانی ن وه کـرده دژ  یان بـه م شۆڕشـه زانایان، ئه

دژی   ، کـه ربوی مرۆڤـی پشـتر ئـازادی شـار و گونـدان دانـاوه ری بـه ماوه جه
بۆنی   تی بوو که ڕکی چینایه شه  مه ڕیون. ئه داری ڕاپه گی و یاسای کۆیله به ره ده

ــه ــه تی له دژای ــه ره ڵ حه گ ــه مخان ــه ده زنانی لوه ی م ــات ک ــه  ھ ــوو ل ــن ب ــانی   پ ژن
  رکراو. سه به س ده

  ند کرد که سه ک یاسای په و کۆمه  یه وه م بزووتنه نگری ئه الیه  بوو به قوباد
و داوی پیالنـک و ـنـ  وتـه ژنـان. قوبـاد که  ت بن به باره چ ھندکیان سه وده

نای  ت و پـه ک دواتر ھـه یه م گیانی خۆی ڕزگار کرد و ماوه لخرا و گیرا، به
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  ی خســته لــه یاته ی زایینــی ھزکــی ھه٤٩٩. ســای  لــه یاته رگــای ھهر با بــه  بــرده
ی برای لخست و »زاماسپ«وان،  ی ئه یاریده  و به نئرا  وه ڕایه رڕکفی و گه به

قوباد تی گۆڕی.  وست و سیاسه ھه  وه و ڕۆژگاره و لهر دۆخی جارانی  سه  چۆوه
کـانی  ی ھزه و مانگانـه  بـدا و مووچـه  لـه یاته راجی ھه ی ناچار بوو خـه روه به له
  ڵ دوژمنـانی پـای بـه گـه کانی له ره ربه ستی به به مه  رمانیشی دابین بکا، به رفه به
رھاویشت،  کراوی ده ی دیاری دانی گوژمه  خۆی له دا. کاتک ڕۆم  وه کانه له یاته ھه
و  ی دووچۆمـان ر ناوچـه سـه  کان تکچـوون و قوبـاد ھرشـی بـرده ندییه یوه هپ
ڵ  گه چنگ ھنا. پاش پکھاتنک له وتکی زۆری وه سکه وێ ده ی گرت و له»ئامد«

  تی به سه ی ده وه تا بانه ھه  که کان دژی ھوونه  ڕکی ئازایانه شه  وته ، کهبیزانس
  ی کشا. درژه  نوه کی نوه یه شوه
ــاره وه ــه  کــوو دی ــه وه بزووتن ــژه ک زده ی م ــه در ــازی خــۆی  ی ب ــه  ڕب م  دا. ئ

ــه وه بزووتنه ــه  ی ــوو ب ــه  ب ــاژاوه شــۆڕش و کۆم ــدوتیژی  و ھه  ک ئ وســتی تون
چـوون و ژنیـان ڕفنـدران و   تـان  ندان به مه وه . ماڵ و سامانی ده وه وته لکه
  به  که ی بارودۆخه وه پاش ھوربوونه دا گیرا. قوباد وزاریان وی ر زه سه  ست به ده

ش  زاده جیم تاقمـک نـه  کـه  وه جوویـه کی زده رۆکانی مه ڵ سه گه ڕووساردی له
تیی  کی دژی جنشینایه زده . کاتک مه وه کانیانه ر دین و نو ڕیزه سه  چووبوونه

ک  یه وه ڵ تکدان. کۆبوونه گه نوانی له  م پادشایه ستان، ئه کوڕی ڕاوه وی خوسره
  ببوونه سیحی و مه شتی رده وایانی زه تیدا پشه  پکھات که  قه ته مه بۆ باس و ده

ــه ڕکه ــه زده ری مه ب ــه زده . مــهکان کیی ــه کی ب ــه ت زین و ق ــران و کتب کانیان  وب ک
ــه ســووتندران و ده ــاڵ و ســامانیان ســه  ســت ب ــه ر م ــرا. ئ ــه وه م بزووتنه دا گی   ی

و   وه ھنی بوبوویه نه  م بیروبۆچوونیان دواتر کاری بۆ کرا و به داکووژا، به
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ــانی  ده ســه. نیو وه مایــه ــه ١دواتــر کــوڕی قاق ــه وره گ   ی تورکــانی خــۆراوا بــوو ب
داگیـر کـرد و  دانی بوخـارای ی ئـاوه شان و ناوچه به ژاران و ب ی ھه له رجه سه
ڕاندن؛  رپه ی خۆیان ده و النه  خانه  ندی له مه وه دهجاخان و بازرگانانی  وه زنه مه
رکوت کرا و کوڕی  سه  نهیڕ م ڕاپه گیرا. ئه ی خۆ بۆ نه دهی ھن که وتنه رکه م سه به

  لـهکی  زده دینـی مـه  چ کـه کـوژرا. وـده   دانـهنڕکی د یه شـوه  قاقان گیـرا و بـه
ی بــرای »خــۆرزاد«ری  ھانــده  دا بووبتـه می زایینــی شــته ی ھه ده تای ســه ره سـه

گـرت و دارایـی و سـامانی   وه سـته ده  تی بـه سـه ده. خـۆرزاد زم پادشای خاره
ش  دا دابـه ارانژ نو ھـه  له  وه ڕ و مات و کچان و ژنانه مه  جاخانی به وه زنه مه

ــه داوای یارمــه  کــرد. پادشــا ناچــار بــوو کــه ــه بان بکــا و ئــه ره عــه  تی ل   وانیش ب
و   وه قامگیر کــرده تی پادشــایان سـه سـه ھــاتن و ده » یبـه قوته«تیی  رکردایه سـه

  نگاوی خۆرزادیان کشا. ی کار و ھه خاشه
 تا ھه تی، ویستی یه ریی کۆمه روه دادپه  سکی ئاشنا بوو به خۆی که  که قوباد

وگۆڕی دارایی و  کی بۆ ئاڵ یه ه گه  ر بۆیه و باشی بگۆڕێ، ھه ره به  که بارودۆخه
دی بن و  کانی وه ئاواته  دا که ودای نه رگ مه م مه ت داڕشت، به داھاتی حکوومه

  که  وه بیری بنینه وه  دا پویسته . لره وه کرده وی کور نه ی ڕبازی ئه که جنشینه
ی دینـی  تاقانـه  دا بـوو بـه ئـران  لـه سـتووری دینی نه وبـاددا ڕچکـهمانی ق زه  له
ند  ماوه دژی زه  میشه ھه  که شتی رده کوو دینی زه ش وه و کلیسای تازه سیحی مه
  جی دانا. نابه  النا و به ی وه م دابه نی بوو، ئه به کردن و ڕه نه

 ڕ شـه  ، ئیمپراتۆری توانی له٢)٥٧٩ –٥٣١دا ( م که یه وی می خوسره رده سه  له
مای  ربـاز بـ. بنـه وتوویی ده رکه سـه  دا بـه ک ری خـه ماوه زنان و جـه مه ڵ گه له

                                                             
 خاقان –١
 .و.نۆشیروان =نووشیروان  ئه –وان  ڕه نۆشین –  ه»وان ڕه نووشه ئه«ست  به مه –٢
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و خـۆی  پتـه یتوانیبوو ئـاوا کوو ئستا نـه مانک وه تی ھیچ زه تی پادشایه سه ده
ر  به ریان وه وایانی دینیش سه ت پشه نانه کان و ته واوی چینه ته  داڕژێ، چونکه

و  واوی ئــه تــه  دا کــه  بیــاری دا پادشـا کــانی تای کاره ره ســه  پادشـا ھنــابوو. لــه
دا داگیــر کرابــوون،  کان کییــه زده ســدرژیی مه ی ده نگــه جه  ی لــه وزارانــه وی زه

نووسی ژنان و  سند کرد و چاره کی په ند یاسایه کانیان. چه نه وهخا  به  وه بدرنه
دانی  رھه ی ســــه رمــــه گه  زادانی لــــه جیم منــــدانی ڕفنــــدراوی نــــهئــــاپۆرای 

ی  وکانـه م کوڕ کرانی ئـه رده روه ت په حکوومه.  وه دا ڕوون کرده کان کییه زده مه
ت و  سه ده  ر به ماقوونی سه زن و مه  بوونه داھاتوودا ده  له  ستۆی که ئه  گرته

. مشـووری  وه هـــرایــک ر دهـڕۆیشت و دابی کـۆن کوـ ده  ر شوازکی تازه سه له
ڕگاوبان و   ستیان به و ده  وه نوێ نۆژن کرانه رله و سه رادانییان خو گوند و ئاوه

ڕ و مـاتی   و مـه  وه و کارز جۆماڵ و خاون کرانـه  و جۆگه  وه دا ھنانه پردان
  سـند کـردن کـه ک یاسـای په ت کۆمـه . حکوومـه وه تداچوو جگایان پـ کرایـه

ردا ھـات.  سـه  هوگۆڕی بـ ی کاروبـاری دارایـی و داھـاتی ئیمپراتـۆری ئـاڵ شوه
ی  گوره درا و بـه  نجام ی حیسـاباتی بـۆ ئـه وه نـهوووزارـک پداچ وی موو زه ھـه

ی  رانه سترا. سه به ی، پیتاکی پوه که مه رھه شنی به وی خاک و چه تی و ڕژه چۆنیه
ــاری ده پی چــین مــرۆڤ بــه ــه و تــوژی خــۆی دی ــه کــرا. ت ــه م ئاڵ واوی ئ   وگۆڕان

چاو  یلی پادشا بوو بۆ ڕه ی مه وه نگدانه ڕه  که  کی تازه یه ناسه ر ھه سه  وه هڕان گه ده
  کوو دیاره دا. وه ڵ کۆمه ون  نگی زیاتر له ری و ڕاگرتنی پارسه روه کردنی دادپه

ی  وه نگاربوونـه ره اتی وت و بـۆ بهـــری داھ دابینکـه  بوونه ده  وشونانه م ڕێ ئه
کــی پویســت بــوون.  ره چوونی ده ھــهکڕ و ت گــرێ و کۆســپی نوخــۆ و شــه

نیا  تـه  و کاتـه تا ئـه ھـه  ، که وه ستاند و داونی سپاشی گرته ی ئه ره چاکسازی په
ــه خــاوه ــه یه رکرده ســه  نی تاق ــه کی ب ــوو. ل چــوار  دا نۆشــیروان می  رده ســه  ھز ب
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بوو مل بدا  ل ده رچاو گیران. گه به شی سپای ئیمپراتۆری وه بۆ چواربه  رکرده سه
ــه ــۆ چوون ــھ و ربازی و خوســره ســه  ب ر«ی  ســته ز و دهـربازی ســه –جــووت« 

تی  لک عل و عاشیره کان، گه پاراستنی باشتری سنووره ستی به مه  پکھنان و به
یـان چینییـان  یمانانی ڕۆمـی وری ھاوپـه ده  زرانـدن کـه کانی دامه وشه کهر  سه له
رد  کی و بیابانگـه شـته رانی ده المارده ی پـه وه رچدانـه رپه سـتی به به مه  گا. به ده
ی  نیزیک گۆشه  ساز کرد و له »ند ربه ده«ی  وگه ر ڕه سه النی له  و قایمه ند قه چه

ندین کیلۆمیتری ڕاکشـا  کی چه یه شووره ر زه ریای خه تی ده باشووری ڕۆژھه
نو   له  شتکه لن و قه تگوت که ده  بپارزێ که شتی گورگان تا ئاوا بتوان پده ھه

  دا. زری چیاکانی ئران
م  مۆر کرابـوو، بـه ڵ بیزانس گه له »یی میشه ئاشتیی ھه«یمانی  رچی په گه ئه

  نتاکییه . ئهر سووریا سه  یکوتایه دا ھه ی زایینی٥٤٠سای   له و ش خوسرهدیسانی
ر  سه ر له ھه  که  ی ڕاگوزران بۆ شارکی تازه که ره ماوه گیرا و سووتندرا و جه

  ی که یمانی پکھانه و په ساز کرابوو. ئه نیزیک تیسفوون  و له  و شاره ی ئه شوه
راجکی قــورس،  پاندنی بــاج و خــه ڕای داســه ره ک دواتــر مــۆر کــرا، ســه یــه ماوه
  بوو به  ھنا و جارکی دیکه دی نه دا به کانی خۆرنشین سنووره  کی لهڕوگۆ ئاڵ
ھز و  بهخۆی   دا که م ساه ر له و ھه کان. خوسره سیحییه ری ئازادیی مه به سته ده
ری  سه  له یاته ھه  به  راجی سانه حاند دانی باج و خه  له ،رچاو به  ھاته ت ده سه ده

پنن.  دا بسه ر ئران سه  ویست و داخوازی خۆیان بهتوانی  یانده نه  تازه  بادا که
نی خۆراوا ببوو ڵ تورکا گه و له خوسره  ی که مانه و زه ئه  بیست ساڵ دواتر، واته

وی  مه ـه تکبشـکن و قه  لـه یاته کجاری ھـزی ھه یـه  یمان، تـوانی بـه ھاوپـه  به
کانی  دا سـنووره ئاکـام  ش کرا و له دا دابه و تورکان نوان ئران  تیان له سه ده

سنوور و   . چونکه وه ایهک کش ریه به له یحوون تا ڕووباری جه تی ئران ھه ڕۆژھه
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ــاکووری ئــران ســه ره ڤــه ده ــدران، بــه ربازخانه کانی ب و  ی پتــه شــوه  یان لــ دان
باشووری ئیمپراتۆری،   ڕابگرن و له کان ئاست ھرشی ھوونه  توانییان خۆیان له

  ی ئران. و مه ه ر قه سه  خرایه ن مه یه
ــه ــاک ره پ ــرانی خ ســت و ســه شــه و گه ی ئــز و ب نی،  وتنی قۆشــه رکه ی ھ

ڕکی  شـه  بوو کـه و ھـیچ گومـانی نـه ر بیزانس بوون بۆ سه  شه ڕه ئاشکرا ھه به
  وته که تی ڕۆم حکوومه  ر بۆیه ب. ھه ده  ستۆوه ئه  دوژمنی به  ڵ کۆنه گه ی له تازه

تی و  کییـه تا بتـوان یه ربوی سیاسـی ھـه کجار به انکی یهڕسوو چاالکی و ھه
ند  مارۆ بدا. چه ی گه که ره به واوی ڕکه ته بن و به ک دژی ئران پک یمانییه ھاوپه

ندی  ناوه یی ئاسیا کانی دیکه وه ته الی تورکانی خۆراوا و نه  نردرانه باوزک
ک  بووبان. کۆمه  که تییه کییه تی یه ری بای باکووری ڕۆژھه بوو پکھنه ده  که

کان  بییه ره عه  ته و حکوومه  شه به ڵ حه گه ووژ له ستی وت به مه  به ش زی دیکه باو
ربوی  بــهی  ره بــه  و بکــرێ کــه تا بــای باشــووری خۆرنشــین پتــه ڕکران ھــه بــه

 کان سـووڕانی ڕۆمییـه یان پکـدنا. ھه کـه شی دوو ئیمپراتۆرییه سنووری ھاوبه
وما،  قه نستان رمه ی ئه را و ئاژاوه ر ھه به له  ی که ڕه و شه . ئه وه وته که ئاکامکی لنه

 ربازیی ئران. دووچۆمان تی سه سه بوونی ده ھزتر  بهبوو بۆ   ھۆکارکی تازه
نی شـای شـاھان و کـاول کـرا. پادشـای پیـر، دوای  الماری قۆشـه ر په به  وته که

یمانی  ووــژی پــه ی دیــدار و وت نگــه جه  تداری، لــه ســه ده  ده ی نیــو ســه نیزیکــه
کی  پادشایه  به و تی خوسره کانی ڕۆژھه رچاوه دوایی کرد. سه دا، کۆچی ئاشتی

ری، شـلگیر و خرخـواز  روه زرۆی دادپـه الن، تامه ری گه واو دخواز، پارزه ته
وتی  باری پشکه  م به و ھه تی خوسره سه می ده رده بکرێ سه  نگه ناسنن. ڕه ده

تی  ی شارسـتانییه شـه نی گه الیـه  م بـه دا و ھـه ربازی وتی سـه سـکه سیاسی و ده
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می  رده پشـنگدارترین سـه  دا، بـه ری و زانسـت و وـژه بـواری ھونـه  لـه ئرانی
  ساسانی دابندرێ.

ک و  و زیره  شاوه لوه)، پیاوکی ی ز٥٩٠–٥٧٩ی کوڕی (م چواره ھۆرمزدی
  تی به سه دا بوا و ده یو ڕبازی باوک  ڕچه  ویست به یھه و ده وار بوو. ئه خونده

متر پارزی  ی که روه به له . ھۆرمزد وه دا بشکته وایانی دینی زنان و پشه ر مه سه
ی  تداره سه ده  و دوو چینه کۆسپی ئه و  نو گرێ  وته کی که کرد، خرایه چاو ده ڕه

ســـتی  به مه  دا و بـــه وتـــه م ڕه . لـــهدی ھنـــابوو بۆیـــان بـــه  کـــه ی ئرانـــی کۆمـــه
ســـیحیی  ری مه ماوه جـــه  تی پتـــر پـــای بـــه ســـه ز و دهـــقامگیرکردنی ھ ســـه

ن موغـانی  الیـه  کی تونـدتری لـه یـه وه ش دژکرده وه ر ئه دا و ھه  وه رمانییه رفه به
شـتر بـوو. ۆناخش  وه لـه ی ئران وه ره . بارودۆخی ده وه وته لکه  وه شتییه رده زه

تیی  وت و شاھانشایه رکه ده  ورده ورده کانی بیزانس ته وست و سیاسه ئاکامی ھه
  کانی و ھاوکات لـه ره ربه به  وته نگاری دوژمنانی بکه ره به  ئرانی ناچار کرد که

نـاوی   م بـه رده کانی سـه رکرده ترین سه وره گه  کک له نگ. یه دا بجه ران س به
  ی تورکــان لــه ره بــاکوور و بــه  لــهدا  کان ی ھوونــه ره بــه  لــه بــارامی چــووبین

ــه  م لــه ســت ھنــا، بــه ده وتنی وه رکه ک ســه یــه ت، زنجیره خۆرھــه المار دژی  پ
نووســا و  نه  وه دــه  ی بــه چوونــه م تکھه کان تکشــکا. ھــۆرمزد ئــه بیزانســییه

ـــه  دا بـــارام کـــه ئاکـــام  ، لـــه وه جوویـــه ڵ بـــارام گـــه رســـاردی له سه  بـــه کجار  ی
زن و ماقوون پیان  . مه وه ڕایه گه پادشا ھه  کانی بوو، له ربازه ویستی سه خۆشه

گرتیان و کوریان   ر بۆیه ھۆرمزد؛ ھه  له  یه وه کردنه  تۆهی  نگه وابوو ئستا جه
 ١ی ز)٦٢٨ –٥٩٠ی کوڕیان (م دووھه وی و خوسره  وه ندیخانه به  کرد و خستیانه

ڕا.  گه تردا ده وره شون ئامانجکی گه  م خۆ بارامی چووبین به به جی دانا؛  له

                                                             
  .و. رویزه په و ست خوسره به مه –١
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بـوو،  شـکانی کانی ئه وره زۆر گـه  دانـه خانه  کک لـه زی یـه گـه ڕه  له  بارام چونکه
ی  یاریــده  بـه  بۆیــهر  تی، ھـه ختی پادشــایه تــاج و تـه  ســتی بگاتـه ویسـت ده یھه ده

ر  بۆ سه  سدرژییه م ده پادشا دانا. ئه  دا و خۆی به مارۆ ختی گه کانی پایته ھزه
کارکی   بوو، به دانی ساسانی نه خانه  له  که  وه سکه ن که الیه  تی له ی پادشایه پله
ناچاری  کرا و به ۆ نهھیچی ب  تایه م کۆده ئاست ئه  له و ندرا. خوسره ڵ داده په چه
ویش پشـتیوانیی لکـرد و ھـز و  و ئـه »مـووریس«ر ئیمپراتـۆر  بـه  نای برده په
ونخوونی کرد و  ره الماری بارامی دا و سه و په رڕکفی. خوسره به  شکری نایه له

یمانی  ی بیزانس په انهد م یاریده . ئه وه چنگ ھنایه تی وه سه ختی ده کوشتی و ته
  ره ی ھـه بـوو. ئـران زۆربـه  وه شـونه  قورس و گرانی بۆ ئـران بـه پکھاتنکی
  و تفلیس. گۆلی وان  یشته گه ست دا و سنووری یۆنانی ده  له نستانی رمه زۆری ئه

  به م دووھه وی ند ساڵ دواتر و پاش مردنی ئیمپراتۆر مووریس، خوسره چه
رباز کرد و  کانی پشووی ده نه داوی به  ، خۆی له ی تۆه وه رگرتنه بیانووی وه

 نسـتانی رمه نوێ ئه رله سـه نی ئران . قۆشهتی بیزانس ر حکوومه سه  یکوتایه ھه
  سـت بـه ڕی و تـوانی ده تپـه  کاپادۆکییه  داگیر کرد و له ١ی»ئدس«و   وه گرته
ــه ش» رییه یســه قه«ر  ســه ــ و ده بۆســفۆر  دا بگــرێ و بگات  ری ســکووتاری هـوروب

ــر ھزه٢ی ز)٦١٠( ــانی پادشــا، ســووریا . ســای دوات ــه ئه، ک و  میشــق ، ده نتاکیی
یان  نده به م مه ی س ڕۆژدا ئه ماوه  یان گرت و له»س دده قه یتولمه به«نجام  ره سه

رستگا بۆ  په یکان پیرۆزه  کوژران و شته سیحی زار مه نجاھه په  پتر له تان کرد.
ئران. سای   سرابوو، ڕاگوزرانه وه ھه سیحی پوه مه  ی که و چاخه تک له له  ونه
ستی  و ده نو خاکی میسر  یشته ی گرت و گه»ززه غه«نی ئران  ی ز. قۆشه٦١٦

                                                             
  ڕڕۆھا یان ئه ڕۆھا –١
  شارکی وتی ئابانی –٢
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 شـــانی ڕووبـــاری نیـــل به دا گـــرت و شان رییه نده ســـکه و ئه ١ر بـــابیلۆن ســـه  بـــه
وک بـۆ ئـران  مه ـه دا قه ئاکـام  ڕۆیـی. لـه  شـه به سـنووری حهتا  ر ھه وسه ره به
ــه ــاش ســه  ھات کــه دی ب ــه ھــه نشــی خامه می ھه رده پ ــه و زه تا ئ ــاوا  ھــه  مان رگیز ئ
 یئاسیا  له ٢ ره نقه پاش گرتنی ئه و کانی خوسره رکرده ھاویشتبوو. سه وپۆی نه ل په

تی،  ی خۆرھـه ره بـه  لـه  و کاتـه ر ئـه ھـهدا و   یان ئابۆقـه ییه نته بچووک، قوسته
وتنی ئاوای  رکه رگیز سه زین. ئیمپراتۆری ھه رمانی تورکانیش به رفه ی به له یاته ھه
م ھزی  وی دووھه می خوسره رده کوو سه وت وهت  ھنابوون و قه ست نه ده وه

ر لـواری  سـه  وتبوویـه که ئـاوا نه رگیز ئیمپراتۆریی ڕۆم ھا ھه روه زابوو؛ ھه تنه
  دران. ھه

 ٣وت و ھراکلیووسی که دا نه قوون  به  ھنده ی بیزانس وه دژکرده  کوو دیاره وه
  مپراتـۆر لـهیسـت پکـرد. ئ ده توندوتیژیالمارکی  ش و پهھر  ئیمپراتۆری تازه

  هی بـ کشـه بچووکی ڕزگـار و پاشه یری ئاسیا رتاسه دا سه ند سان ی چه ماوه
و  ربایجان ئازه  یشته و گه نستان رمه ر ئه سه  یکوتایه نی شاھانشا کرد. ھه قۆشه

ی توانی  وه دا گرت و پاش ئه ی ئرانی رستگه ر گرینگترین په سه  ستی به وێ ده له
،  وه کتر بگرتــه ڕیبوون، یـه تپـه فقاز قـه  لــه  یمانی، کـه کانی ھاوپـه زره ڵ خـه گـه له
نا و  په  له  که و دا. خوسره مارۆ گه و تیسفوونی  شتی دیجله و ده  ره ده  یشته گه
چنگ نیزیکانی خۆی و کوژرا. ڕووخانی   وته ڕا، که گه رباز بوون ده سیوکی ده په

ــه م زه لــه رویز و پــه ورووژنی خوســره م نووســی خــه ئیمپراتــۆری و چاره دا،  مان
ر  به  خرته وردی نه هب  که ی ڕووداوه توو الی دیکهر ب گه . ئه رسوڕمانه جگای سه

؛  وه کی بۆ نادۆزرته یه وه و ھیچ لکدانه  ماوییه باس و لدوان، ڕووداوکی ل و ته
                                                             

 ی ئستا قاھیره –١
  ئانکارا –٢
  ، ھرقلھرکوول –٣
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ــارودۆخی   وره کانی خــودی پادشــای گــه ندییــه تمه بــ تایبه ده  ر بۆیــه جــا ھــه و ب
پیــاوکی چاوبرســی،  م دووھــه یو رچاو بگیــرن. خوســره بــه وهنوخــۆی وت 

ژـر بـاری بـاج و   لی لـه نۆک و دووڕوو بـوو. پادشـا گـه ، ترسـهن، تۆسـ تووڕه
ھات.  ده ھـزدا نـه ھز و ب بچووک و بـه و  وره گه  یی به زه دا ھاڕیبوو. به پیتاک

تکارانی خۆی ئاودیوی  مهت نیزیکترین خز نانه ی پیاوکی دڕدۆنگ بوو، ته روه به له
وت بوو،  که و شان و شه  و بریقه  زرۆی زریقه تامه  بوون کردن. چونکه دنیای نه

کرد. کۆشک و بارگای میری پ بوو  رج ده کی زۆری بۆ بارگای خۆی خه یه پاره
ــه ــه  ل ــی ماره ھ ــه زاران ژن ــه ن ــه باو و کۆم ــۆتی و چــاوه ی خزم ش و  تکاران و ل

  ره به ره نی میری به ڕیزی قۆشه  بوو بچنه ی پیاوانی وت ده وهر به له .گۆرانیبژ
کشـن  ی خۆیان زیـاتر ڕاده ڕه به  پ له  ی که النه و گه . ئه بۆوه م ده یان که ژماره

تی  ڕه ھــه  لــه نــاگرێ. ئرانــی  ره یان پــه مــه بــن و تۆره یرانی ئــاوا ده ی قــه گیــرۆده
  . وه شان بوونه زین و داوه دا ئاوا تووشی به ی خۆیانوتن رکه وت و سه پشکه
کان ساز  سیحییه ر مه سه ، گومانی لهکانی ئیمپراتۆر ھراکلیووس تنه و هرک سه

تگوت  یئشاندن. ده و ده  وه وساندنه یچه دا ده قی ڕی ده وپه پادشا له  کردبوو که
  سـوه  وتوون؛ چونکـه خۆکـه وه و خوسرهکانی سروشت دژی  واوی توخمه ته
  هـــردن بـــکـانی ک هو ڕژه بـه  ری ناوچـه به رله سـه  کانی ڕووباری دیجله ربوه به

  گوڕمی الفاو داڕما. پادشا که  به کۆشکی تیسفوون  شک له ت به نانه زۆنگاو و ته
  و که کرد. خوسره یووس مۆر نهلکاڵ ھیر گه ی ئاشتیی له یماننامه خۆش بوو، په نه
ستی  ده  نجام به ره درابوو، سه  وره ده  وه کانی خۆیه رکشه سه  رکرده ن سه الیه  له

بری  ، دوایین زه رببۆوه به شادۆتی بیزانسی ی»ماریا«داونی   له  کوڕی خۆی که
  شا و کوژرا. لوه
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  گاتــه تا ده دا ھــه م دووھــه وی رگی خوســره ســاڵ پــاش مــه  ی چــارده مــاوه  لــه
ر  سـه پادشا له  دوازده  متر له ی ئاخرین پادشای ساسانی، کهم سھه زدگردی یه
ی  وره مانی دوایین پادشای گـه رگ و نه . مه وه ته داوه ت پایان نه سه ختی ده ته

ت و  سـه ھـز و ده  لـه و خوسـره  ی کـه وه خت و پتـه سـه  دیوارهو  ساسانی، ئه
گان و  بـــــــه ره ی ده و ئـــــــاواتی پکشـــــــانه  ی تاســـــــه    وه دانه س ھهقی بۆ  ده
ڕوشووڕ و  ر شه به اند. وت لهـ، تکیووخیشتبووشکری دا کانی له رکرده سه

ڕۆیـی.  و خنکـان ده ره بـه  ڕقـه به پۆلی ڕق باج و پیتاک و زوم و زۆرداری و شه
بـــانی  و باڵـــــن  هـــــو یـــاری بـــوون ل  مـــه ی گه ـــه نیا بووکه کان تـــه شـــازاده

ند مانگک بکوژرن.  تا دوای چه نا ھه ر ده سه  تاجیان له  دا و بۆیه تداران سه ده
رمیدوختی  و ئازه ١پادشا و بووران  دا، ژنیان کردنه  کورتی  یاو لهی پ روه به له

پشتیوانیی   کانیش به وره گه  رکرده . سه وه دا دیته یه و پله و خۆیان له کچی خوسره
ختی  ر ته سه  ست به یانویست ده کان، ده ی بیزانسییه کدارانی خۆیان و یاریده چه

ــ گــه ئه دا بگــرن، تیی پادشــایه ــان ل ــه مــه تۆره  هـرچی ھیچکامی دانی ساســانی  ی خان
ی  روه به کورتی له تی. به ی پادشایه رگرتنی پله بوو بۆ وه بوون و ھیچ مافیان نه نه
ویشـکاوی   یبوونـه تـۆبکران گه  ریان بـه به رله دانی ساسانی سـه ندامانی خانه ئه

ستی  به مه  دا به ی زایینی٦٣٢سای   تداران له سه ده  یان، وای لھات که مه تۆره
.  وه بدۆزنـه خر ئیسـته  ر لـه نابه کی په یه ناچار بوون شازاده  کی تازه دانانی شایه

  ن نایـهاتیی وێ تـاجی پادشـایه ر له ر و ھه رکشاده ی ده شارگه حه  یان له شازاده
زگا و ڕکخستنی  وده دام  ئیمپراتۆری که  ونکهبوو، چ نگ دره  م تازه ری؛ به سه

و  یبـ داده ریک بـوو لکـی خـه  زهـم ھ ر ئـه ، ھـه نی پشـتر تـاقی کرابـۆوه قۆشه
ــاند. وه وه هد ی لکھه شــیرازه ــاره ش ــوو دی ــه ی ھزه رکرده ســه  ک ــری ک ــانی می   ک

                                                             
  پوورانمیدوخت –١
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ب یـان  ـه که  تی خۆیان بـه سه وی ده مه ه کانیش بوون، قه رمه حوکمداری ھه
رسـوڕمان  کی جـی سه یه شـوه  بـه م بارودۆخـه زانی. ئـه میر ده وانه پانهمان  ھه
ان ـکـ هــرم میرھه  یـاد کـه  وه نشـیی دنایـه خامه می ئاخرین پادشایانی ھه رده سه

دا بگـرن. ئیمپراتـۆری  کانی خۆیـان رمـه ر ھه سـه  سـت بـه چلـۆن توانیبوویـان ده
وردی ناوی  به ب ره و مژوونووسانی عه  ک وتۆکه هکۆم  و بوو به شا وه لکھه

  وژمـه و ته ر ئـه بـه توانی خـۆی له یـده موویان تۆمار کردوون. ھـیچ ھزـک نه ھه
ڕکیخسـتبوو،  م کـه وی یه خوسـره  جاخانی نوێ کـه وه زنه ی مه ڕابگرێ و کۆمه

تی  سه کی شیاو ده یه شوه  توانی به یده نه  بوو که  ریکه ت و فهتور  نده وه ھشتا ئه
ــــه ــــه رزۆکی بنه ل ــــه ی ھه ما ــــه ت ــــارزێ. پ ــــه کاوی ساســــانی بپ گوڕی  الماری ل

  موو شتکی کشا. ی ھه وارنشینانی ناشارستانی خاشه چوله
ـــ هـس می ڕۆســـته ـــزه ردهـرک ـــران کـــداره چه  ی گشـــتیی ھ ڕای  ره ، ســـهکانی ئ

ـــق  هـی، لــ وه ره ســکه نی ده ڕزانی و قۆشــه شــه زایی و له شــاره ـــزیـی نی هـادسیی ک ـ
دا  رایـه ڕ و ھه و شه دا ھات و له ر شانی سه  شکستکی به دووچۆمان  ی»حیره«

ستی  رده به وه  وره گه  ی هخان زنه گیرا و خه تیسفوون  چوو که ی پنه کوژرا. ھنده
 زدگرد ی کشا و یه بانووی ئران درژه  کانی له ره ربه به ڕ و وت. شه بان که ره عه

 دان مـه باشـووری ھه نـدی ھاوه شـتی نه ده  و لـه  وه پشووی کۆکرده ھزکی تازه
ب  ره هـــــش عـــــاریــج  م هـم ئــ هـرخۆدان؛ بـــ هـبـــ  وتــه ان کهب ره وڕووی عـــه ره بــه
ی ـشنـ هـوی و چ ت ڕه هــــڕۆژھ و هر هـــای بــــارگـای بـــا وـادشـوتن. پ رکه سه

تی  کوژرا و شاھانشایه »رو مه«ری  وروبه ده  له نشی خامه ن پادشای ھهــریــاخـئ
  ی زایینی).٦٥١ڕووخا (

  
  



 ۴٧۵ تی ئرانی  ی شارستانییه ره و په  شه / گه ٦شی  به
 

 
 

  کدار ھزی چهتی و  رایه به ڕوه زگای به وده دام تی و یه ی کۆمه پکھاته

می ساســـانی،  رده ســـپکی ســـه ده  ت بـــه باره خۆکانی ســـه ڕاســـته  رچاوه ســـه
 ئـرانی  و ڕۆژگـاره تیی ئه یه وپۆی کۆمه ڵ ی ڕایه رباره ییان دهتکی گش یه ه گه

و و  وا سـفت و پتـهتی  یـه ی کۆمه رخان و ژرخـانی پکھاتـه ڕوو. سـه خستۆته
ر  و سـه ره وچینی تدا بکـا و بـه توانی چینا یده مرۆڤ نه  ندرابوو که کی ته قووچه

ر  سه  ڵ به نواند و کۆمه خۆی ده  وه که م قووچه ی ئه نووچکه  بچ. پادشا له پھه
کان پتر  ری چینه ماوه و خوار جه ره به  وه ره سه  کرا و له ش ده دابه دا چین چوار

تی  گایه به ره ری ده ی وت و پکھنه نده ربهاو چو  که کۆه  به  سانه م که بوون. ئه ده
تکای   م بریتی بوون له که یه بوون. چینی بردنی ده ڕوه شداری به ندران و به داده

  وره ر پادشای گه به ریان وه سه  ک پادشای ورد و درشت که شازادان و کۆمه
 یییی و خـۆج تی ناوچـه سـه ن ده وانیش خـاوه ئـه  م کـاره ی ئـه چاکه  دنا و له
وای  رمانه فـه  ی میـری کـه ماـه ی بنه ی دیکـه ک شـازاده ھا کۆمه روه بوون. ھه

  نـــده به رم و مه یـــان ھـــه و کرمـــان کـــوو سیســـتان کانی وه ربوه بـــه  رمـــه ھه
چینـی   وتنـه که ر ده می خۆیـان بـوون، ھـه رده سـه کوو کووشـانی کانی وه گیراوه

  ین، به راورد بکه به کان می پارته رده ڵ سه گه له  م چاخه ر بتوو ئه گه . ئه وه مه که یه
 دا کان ڕۆژگـاری ساسـانییه  لـه  وێ کـه کـه رده پکراو بۆمان ده ست کی ھه یه شوه

کان  ســنوورییه  ناوچــه  و لــه  وه م بوونــه پادشــاکانی خــۆجیی کــه ی قوه زنجیــره
کوو  م وه ان زۆروکهپادشاک وری قوه دا ده ندانه به و مه  م ناوچه . له تۆویان باوه

خۆیان ر سنووری  سه له کان ڕۆمییه  چن که ده  ندانه وه زۆر و زه  و ھۆزه  و تیره ئه
نگی  و ڕه ڕاست و پته  وان جاری وایه بوونی ئه رچی پمل گه گریان کردبوون. ئه بنه
ســـتی  رده به  هنــ رباز بخه ک ســه بــوو کۆمــه م دیســانیش ده ، بــه وه تــه داوه نه

رپرســی  کورتی به وی خۆیــان بپــارزن و بــه مه ــه نــدی و قه تی ناوه حکوومــه
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ــه ــن و بکانی  ناھیی ســنووره پاراســتنی ت ــۆری ب ـــرپ هــئیمپرات ـــالم هــرچی پ هـ اری ـ
  . وه نه کی بده ره ده

  نـد کـهنوا کان خۆیـان ده ماـه زنه وت مه رۆکانی حـه دا، سـه م دووھـه چینـی  لـه
ھات.  ردا نـه سـه  ودوا گـۆڕانی بـه ره بـه  وه نشییه خامه می ھه رده سه  یان له ژماره

بوو.  می پارت رده سهوخۆی  یان، میراتی ڕاسته گانه به ره رجی ژیانی ده ومه ل ھه
 ر ڕی ی سه ره گه سپ و تهکۆ  مانه زنه و مه تی ئه سه دا ھز و ده و ڕۆژگاری له

وای قبووڵ کردنی  کان تی بوو. ساسانییه تی پادشایه سه قامگیربوونی ده سه
زینی  م دابه ئه  ر بۆیه زنن، جا ھه تیان دابه سه تا ھز و ده تکۆشان ھه ، م چینه ئه
رگی  مـانی مـه تا زه ھـه  وه وانـه تیی ئه وایـه رمانه می فه کـه خـولی یه  لـه  ته سه ده

ــه شــاپووری ــژه م دووھ ــه در ــا. ئ ــه وه ی کش ــ ل ــه می رده ســه  ی ڕاســتی ب و  ئ
  تا ڕۆژگاری به ھه  وه ت پایان دایه سه ختی ده ر ته سه دواتر له  که  وه پادشایانه

و   ی پـ ئـاژاوه ی سـاه١٢٥قۆنـاخکی   بـه  کـه م کـه یه وی پادشابوونی خوسـره
زی داده بر دۆخـی  سـه  وه چوونهو   وه وتنه و که بره م وه ندرێ، چینی دووھه ھ

تی  سه ده م و که ره دا، دیسان به ڕۆژگاری دوو پادشای دوایی  م له پشوویان، به
رای  و ھـــــه  گیرســـــاندنی کشـــــه ھه  جاخان بـــــه وه زنـــــه . مه وه لـــــۆر بوونـــــهگ

  کک لـه یـه  ت، بوونـه سـه نـدی ده ڵ ناوه گـه یـان له  ینهمژ ی له رستانه تپه سه ده
ــا ھۆکاره ــهک م  ی ئــه رزه به پشــک و شــانه تی ساســانی. زده نی داڕمــانی حکووم

ـــه وه بۆتـــه چـــاکی ڕوون نه  بـــه  مانـــه زنه مه ـــه  کـــوو دیـــاره م وه ، ب ـــه  ل واوی  ت
ر و  نجبه پان و ڕه و سه  و پاه  وه ته نگی داوه تیان ڕه سه دا بشتی ده کان رمه ھه

وانیش جـوێ  شـی ئـه بـوو به میـری، دهبـاج و پیتـاکی   لـه  جووتیارکانیان بجگـه
کـدار  ک و چه بـری چـه زه  زنانیش بـه مـه  م قـازانج و داھاتـه بری ئـه . لـه وه نه بکه
دا،  تاوی نگـه ی پویسـت و ته نگـه جه  تی و لـه ی پادشـایه ری پلـه پـارزه  بوونه ده
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ــوو کــه ســه له ــه رده کــوو ســه وه  ر شــانیان ب ــه  ســته هد کان می پارت ــه و پ یار  لی ت
ژووی ــی م هــاــت س هــوارســچی  اوهــم  هــل  هــمان و میره ن. تاقمک له بخه  ڕک

ڕاوی خۆیـان  میرات گـه  ی به و پایه  دا، توانییان پله وراز و لژی ساسانی پ ھه
  چ.بر ستیان ده ده  شکری له تی ئیداری و له رپرسایه ھن به بپارزن و نه

ی  وه م کردنـه ، کـه»زن و ماقوون مه« کیی چینی ره وری سه دا ده ڕاستی  له
داران،  پلـه  مان بـوو کـه زنـه کانی مه رکرده رۆک و سـه گری سـه ره تی په سه ده
دا  و ڕیزه رانی میری له فسه تی و ئه رایه به ڕوه زگای به وده رۆکی دام زیران، سه وه

  ، بــه مه م چینـی سـھه تی ئـه سـه غزی ده ی جـه ره و پـه  شـه . گهنوانـد خۆیـان ده
  وه که الیه  له  تیی ساسانی که ندرێ. پادشایه داده کان شنک داھنانی ساسانییه چه

رم بوو، توانی  نی دگه قۆشه  به  وه کی دیکه الیه  و له  م چینه ستوور بوو به ئه پشت
می  رده سه  که زرن وا دامهو ھزکی   وه اروباری وت ڕک بخاتهک نوێ رله سه
  دیبوو. نه  وه خۆیه  به شکانی ئه

بریتی   نواند که خۆیان ده »ئازادان«م  چواره چینی  بته ده  که  وه خوارخواره  له
ی  ه ڕایه  ببوونه  مانه وندان. ئهو کوخای گ  زاده جاخ وه  ئاغا و نیمچه هوق  بوون له

ستانی  ده کاربه  ندی که تی ناوه کی و حکوومه ری گونده ماوه ندیی نوان جه یوه په
رپرســی  به  رانــه گله میر و به م قوــه ری دانــدرابوون. ئــه نونــه  تی بــه حکوومــه
ــه ــاکی جــه وه کۆکردن ــاج و پیت ــده ماوه ی ب ــوون و ھــه ری گون ــی  کی ب رکام ھزک

تی ئرانیـان  شـامه کی گونـدان زیـاترین حه کداری بچووکیان پکھنابوو. خه چه
ی  نی کۆیلـه کۆمـه  ببوونـه  وه کرده م بـه پی یاسا ئازاد بـوون، بـه پکدنا و به

  فرۆشران. وماش و گوندان ده ڵ مک گه وزار و له وی ی زه سته هبت
  ی لکدرابوو که نده ربهاک چو یه هشو  تی ساسانی به رایه به ڕوه زگای به وده دام

تی  سه وی ده جه  وه کرده ی و به لووتکه  وته که زیر ده وه رۆک زیر یان سه وه زنه مه
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ڕانـد.  په کانی ڕاده رکـه چاودریی پادشـا، ئه  وزۆر به م گرت و که ده  وه سته ده  به
  بــوو بــه ده  رزه بــه پایه  م مرۆڤــه بووبا، ئــه نــه  وه ســته ده  ر بتــوو پادشــا بــه گــه ئه

یشـت و مشـووری کـاری شـارانی  گه کاروبـاری سیاسـی ڕاده  ی و بـه وه جگره
کــوو  وه  کــرد و جــاری وایــه کانی مــۆر ده یماننامــه راروبی و په خــوارد و قــه ده

ھا  روه بوو. ھه چوون ده ڕ و تکھه شداری شه کان به کداره چه  سپاساالری ھزه
  کـه  کان هیـان دیوانخانـ  تخانـه زاره واوی وه رووی تـه سـه  وتـه کـه زیر ده وه زنه مه

ی  یماننامه زای بواری نووسین و داڕشتنی ڕاپۆرت و په مداری شاره ه ک قه کۆمه
یانتوانی  ده  م تاقمه کردن. ئه تدا ده سمی، کاریان ی ڕه وه گۆڕینه سیاسی و نامه

  ن که دا کار بکه ی ئیداری کانی دیکه واوی پله ته  ، له»دیوانداری«ی  پله  له  بجگه
و   شــی نــاردنی نامــه تی، به ی حکوومــه : کاروبــاری نووســینگه بریتــی بــوون لــه

ــهیگۆڕ نامه ــاری ری، به شــی دادوه ، به وه ن ــه شــی دی ــه و به  کردنی پل ی  خشــینی پل
  کک له یه  ایی بهی دو تییه رپرسایه م به ربازی و دارایی. ئه شانازی، کاروباری سه

ی بـاج و  ری ئیـداره بـه ڕوه ندرا و به تی داده کانی حکوومه و پایه  گرینگترین پله
ی  سـتی دیکـه ده سـتن و کاربه ئه ک ژمریار و باج رۆک کۆمه کوو سه پیتاک وه

ر  سـه  هـــوت هـــک کی قورسـی ده تییه رپرسـایه به  یـه م پله رمانی. ئـه رفـه به  وته که ده
ی ـــکان ت و پداویستییهی وــافــان و مــی ژی ره وه هـــوو تـــب ده  هــونکــنی، چشا
  ن بکا و بیگێ.ــدابی

پیتـاک و   بوو له ، دهکوو ئران وکایی وه شی زۆری داھاتی وتکی کشت به
ری؛  سه  وته که کیشی ده ی خه رانه سه  دابین بووبا که  وه وزارانه وی ی زه مکانه

و   ی باج و پیتاک و مکانه وه ی جاران کۆکرانه دا زۆربه ڕۆژگاری کۆن  م له به
سـتانی میـری وایـان  ده کرا و کاربه ی تدا ده وه وساندنه ، پکشی و چه رانه سه
می  رده چـوون. سـه رده رزداربار ده قـه  چنی کـه ـده کی گونـدان ھه خـه  نگ بـه ته
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  لــه  ر و دوور بگــرێ کــه ده بــه  تایــه م مــۆزم و په یتوانی خــۆی لــه نــه ساســانیش
ــه » تالســه به«می  رده ســه کانی کــوو میســرییه النی وه مــژووی گــه  کانی و ڕۆمیی

بـوو. پادشـایانی   وه شـونه  یان بـه را و ئاژاوه دا، ھه م م و سھه ی دووھه ده سه
ک، بــی  نی خــه ی کۆمــه وه ســتی ھورکردنــه به مه  ساســانی زۆر جــاران بــه

بارکی  ر سه  خسته خشی یان شوازی دانی باج و پیتاکیان ده به ده کانیان رزه قه
  ک و ھاسانتر. ڕ

ی مافی  که کی وته سکی خه ر بتوو که گه بوو. ئه ر دوهترین دا وره پادشا گه
لی  الی. گه  رته یتوانی سکای به گیرابا، ده رنه قی خۆی بۆ وه یان ھه پشل کرابا

ری  ادوهلکیان ڕز بۆ د ری بوون و گه روه ق و دادپه زرۆی ھه تامه  میشه ھه نئرا
م پتـر پیـاوانی  ئـارادا بـوو، بـه  ری له رچی دیوانی دادوه گه نا. ئه پیاوچاک داده

ک  ته شـه  وه دینـه  یاسا و ڕسای وت به  یشتن، چونکه گه ڕاده  و کاره ئایینی به
دینـی،  نگانی ستۆی پشه ئه  خرایه ده  رکه م ئه دا ئه کان رمه شاری ھه  درابوو. له

  کـه  وه بۆتـه ڕانـد. ڕوون نه په یان ڕاده م کارانـه وندان ئاغا و کوخا ئـهگ  م له به
م کتبی پیرۆزی  یان نا، به  بووه  وه سته ده  یاسای نووسراو به  ک هداخوا کۆم

کانی  ڵ، تاوانـه نـدامانی کۆمـه مـافی ئه  به  ت داوه شکی تایبه ند به چه شتی رده زه
و   دان باو بووه نجه شکه ئه و ١»ر ڤه«ک و ھتد.  ت، دین، خه دژی پادشا، حکوومه

                                                             
ــــه Varahڤســــتادا  ئه  لــــه –١ ــــه په  و ل ــــه Varگــــی  ڕه  لــــه Varدا  وی ھل ــــای ناســــینه  ب و   وه وات

وو ــــــب ده  هـکــ  وه کردنــه ک تاقی کۆمــه  لــه  ونارادا بریتــی بــووه کــه ئرانــی  . لــه ندبوونــه ڕمه باوه
ڕۆژگـاری   لـه  لمنن. چونکـه بسـهی خۆیـانی پـ  بوونی داوا و قسه ق ، ھهور و سکالکرا سکاکه

کــــانی  ر ھزه بــــه  بــــرده نایان ده ناچاری پــــه ، بــــه دژوار بــــووه  قینه ی ڕاســــته وه دا دۆزرانــــه کــــۆن
کرانی  دادگـایی  بـوون. یـانی لـه ق ده ق و ناھـه ی ھـه وه ڕسروشتی و ئاوا خوازیاری ناسـرانه وپه ئه

ـــه ـــه دا چاره ماوی لـــ و ت ـــ شـــک نـــه ی ـــه  که رد الی کشـــه هھـــ  ھات کـــه کیان پ ـــه بکه تاقی ب و   وه ن
ــه قه  ســنا، بــه زدیه مه بــ:.  قــه ر حه ســه کــا و له ویان ڕاســت ده رچــوو ئــه یان بــۆی ده رکامــه ھه   می
 ودوا.م. ره به ٤٤٢رگ، ل  وه
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، ئــازار و  وه تــه گدراوه ســیحی ھیدانی مه شــه  لــه  ی کــه زیالنــه و نه پی ئــه بــه
  بوون. ار تاڵ و ناخۆشکج کان یه نجه شکه ئه

ند  ر چه سه  بوون به ش ی دابه ره وه ر ته سه له  میشه ی نوخۆی وت ھه ئیداره
  دانی میـری و جـاری وایـه رزانـی خانـه بـه پتـر پایـه  سووڕا کـه ده دا ھه رمک ھه
کان  ربازییه سـه  رکرده دا، سـه تی ساسـانی سـه ی ده کلکـه  جاخان و لـه وه زنه مه
و   وه مانه ده کوو خۆیان نه وه  میشه کان ھه رمه بردن. سنووری ھه یان ده ڕوه به

  جاری وایه  دا که رم ند ھه ر چه سه  کرانی وت به ش بوون. دابه تووشی گۆڕان ده
وتی  ر ڕه به وگۆی وه بوو، زۆر جاران گرێ  دیار  ستی پوه و ئانقه  نگی گریمانه ڕه
گرێ و کۆسپی   بوو به ت ده نانه تی دنا و ته رایه به وهڕ سووڕانی کاروباری به ھه
ی داھـات و سـامان. خـودی  شـه سـووڕانی گه گرتنی کـار و ھه  ره په ر ڕی سه
ــه ھه ــه رم ــد ناوچه ر چه ســه  کان ب ــه ک یــه ن ــه ش ده دا داب کان  میرناوچــه  کــران ک
رۆکی  ت سـه نـدک و حکوومـه به ند مه چه  کرانه وانیش ده برد و ئه ده یان وهڕ به

ــه ــاری ده گچک ــۆ دی ــه ی ب ــردن و قو ــادێ ده ک ــه که ئاغا و کوخ . یان وه ره بــه  وتن
ک خۆی  روه بان ھه ره الماری عه پاش په  ئیدارییه  ه و ڕایه  م پکھاته ری ئه به رله سه
چاو دێ. ر به دا وه ش ڕۆژگاری ئمه  ت له نانه واری ته و ئاسه  و پاشماوه  وه مایه

  که  ر وت کشاوه سه  بای به  وه شکانییه می ئه رده سه  له  م بارودۆخه گشتی ئه به
ـــــه ـــــه ره زنانی ده م ـــــهیبوو گ گه ب ـــــتوه قۆنـــــاخی ده  ن ـــــه س کاروبـــــاری   ردان ل

ویش  ھاوژرا و ئه  وره نگاوکی گه دا ھه می ساسانی رده سه  . لهاد تی رایه به وهڕ به
تی و  رایــه به ڕوه زگــای به وده ی دام ی پکھاتــه وه گۆڕ مانــه نــه  بریتــی بــوو لــه

خت.  کان بۆ پایته رمه بوونی ھه ڵ ند و گوایه ناوه  وخۆی به ی ڕاسته وه سترانه به
تی  ک حکوومـه ر کۆمه سه  دا به کان هپارت می رده سه  له  که وتک  یه م شوه به
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کی  یـه و بنه  وه کتری گرتـه دا یـه می ساسـانی رده سـه  ش کرابوو، لـه دا دابه گچکه
   خی ب. و بایه ری شکۆ توانی دابینکه  کیی بۆ دیاری کرا که ره سه

ی ر کۆشـک و بارگــا ســه  وشــونکی ورد و بـاریکیش بــای بـه ھا ڕێ روه ھـه
ستانی بارگا  ده زنان و کاربه کرا. مه چاو ده موو ڕه  موو به  دا کشابوو که میری

دا  سته ر س ده سه  سپردراویان به رکی پ یان کار و ئه  مه پی توخم و تۆره به
ــه ــارانی ھــاوڕکف و  خزمــان و که  کــران کــه ش ده داب ســانی پادشــا و پاشــان ی

چی  ڕن و قۆشمه ست و ویشکه ڕده و تاقمی تهم  هک ی یه پله  وتنه که دهمانی  ھاوده
بارگـادا   لـهھـاتن و  دواتـر دهشـان  ی خوارتر. گۆرانیبژان و چاوه پله  وتنه که ده
  ی که و سازانه ر و ئه ھونه ی گوره بهر شانی و  سه  وته که رککی گرینگیان ده ئه
  س تاقم.  بوونه وانیش ده نن ئه یانزانی بیژه ده

  بارگـای میـری کـهرجی قورس و گرانـی  وبه رج بوونی خه ستی دابین به مه  به
تی،  رایه به ڕوه زگای به وده ھا بۆ دابینی دام روه س و ھه زاران که ھه  بریتی بوو له

بـاج و   لـه  مووانی، جگـه تی ھـه ڕاندنی کاروباری پویستی خزمـه ن و ڕاپه قۆشه
ت و  سـت حکوومـه کانگاکـانی ده وماشی پادشـا و مک  ش له پیتاک داھاتی دیکه

ی  وتی جاروباره سکه گیران و ده ده ربوی بازرگانی، ھه ی بواری به گوومرگانه
کرانی  رج . خه وه کرده ماڵ دهرتایان دا ی به زنه خه  ر که سه  وته که ڕانیشیان ده شه
دشـایانی نـو پا  ر کـات لـه ر خواستی پادشـا و ھـه سه  وه ڕایه گه ده  م داھاتانه ئه

ویسـت  یانھه ت و ده سـه ر ده سـه  ھاتنـه رچاوڕوون ده سانکی بـه دا که ساسانی
الی   یلیان بـه مه نشی خامه می ھه رده کوو سه هن، تکایان و ک بده ی خه یاریده
وتنی  رکه ی ســه نگــه جه  لــه  یه م شــوه . بــه وه شــکایه دا ده وتی ســامان که پاشــه

ی زۆر ــک هــی اوهـم  ستیان که ده  وته کهی میری  زنانه و خه واوی ئه ته ،دا بان هر عه
  ک دابوو. ته شه  وه خۆیه  یای مژوونووسانی به بیر و خه
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ی سپا و  دا، پکھاته تیی ساسانی می پادشایه که ی یه ت ساه ی سسه ماوه  له
  بـه  یـه م پله بوو. ئه  وه زنه مه  ره ست سپاساالرکی ھه ده  ی به که تییه رکردایه سه

بوو.   وه دانی میرییه ندامانی خانه ئه  کک له چنگ یه  به  میشه ڕا و ھه گه میرات ده
کیان  رمانی سپاسـاالری گشــتی و یــه رفــه به  وتنـه که ده  وره ی گــه رکرده دوو سـه

ی  رمانده یان فه وی دیکه ر شانی و ئه سه  وته که نی ده ڕکخستنی کاروباری قۆشه
کانی میـری.  زنـه مه  ماـه بنه  درانـه ر ده ش ھـه یه م دوو پله بوو. ئه  سپای سواره

رزی کور  به  ره ی سپاساالری ھه ی گۆڕی و پله یه و پکھاته ئه م که یه وی خوسره
ت و  ی بـۆ چـوار بـای بـاکوور، باشـوور، خۆرھـه رکرده و چـوار سـه  وه کرده

یان جگرکی بۆ  رکامه رمانی و ھه رفه به  نی خستنه خۆرنشین دیاری کرد و قۆشه
ــه ــه  کــه  م کــاره دانــان. ئ ــهت  ســه ی ده وه تنهھشــ ســتی نه به مه  ب   ســت تاقــه ده  ل

دی ھنا و بۆمان  ترسیی به ک مه دا دیسان کۆمه ن درژخایه  دا کرابوو، له سک که
دا چ  تی ساسـانی کانی حکوومـه دوایـین سـاه  لـه  رکردانه م سـه ئـه  وت که رکه ده
  ورکی شوم و دزویان گا.  ده

ــوو ســه نی ساســانی وه قۆشــه ــه رده ک ــه ســه له کــان می پارت ــی ھ ره وه ر ت  زی
جاخانی  وه زنه مه  بریتی بوون له  ووڕا کهس ده کی زرپۆش ھه چه ی قورسه سواره
وانـــداری  کی که چه ه ی ســووکه ن ھــزی ســـواره الیـــه  لــه  شـــه م به . ئــهئرانــی

،  وه شنانه بروه زه  م سواره دوای ئه  درا. له ده  یاریده  وه ژرتره ره زادانی به جیم نه
ــه لکیان لوه رگیز کــه کان ھــه پارتــه  ســتان کــه وه کان ڕاده ســواره فیل گرتبوون.  رن

یار  چاک ته  کی که ری گونده ماوه ی جه ھزی پیاده  شکر بریتی بوو له نگی له پاشه
درا. ھزی پشتیوانی  ده نه وتۆیان پ خکی ئه دا بایه ربازی باری سه  کران و به ده نه

کانی ئیمپراتۆری، زۆر  و دانیشتووی سنووره ئران  ر به کانی سه وه ته ھۆز و نه
ر و  ڕکه ی شــه سـواره  وه نشـییه خامه می ھه رده سـه  گرینگتـر بـوون و لــه  وانـه له
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  هبریتی بوون ل  وانه ته م ھۆز و نه ئه اد کان می ساسانییه رده سه  ئازایان پکدنا. له
ــه ــهکی سیســتان خ ــانییهکان ، ئابانیی ــه یاته کان و ھه ، کووش ــۆنی ل ــزی ی خی ھ .

دا جگای دیاری  نی ساسانی قۆشه  درا و له خ پده زۆری بایه نیش رمه ی ئه سواره
نـد  ر چه سـه  ویش بـه شکرک و ئـه ند له چه  کرایه دهن  ت درابوو. قۆشه پ تایبه

  لـه  مارۆدان کـه ندی گه کرا. ف و فه ش ده مۆدا دابه ک ئه ھزی بچووکتری وه
  دا بــه کان مــانی ساســانییه زه  گرتبوو، لــه وای نــهکی  یــه ره په دا می پــارتی رده ســه

شـانی   دا، شـانیان لـه دانی شـاران شوازی ئابۆقه  ستاند و له ی ئه ره جارک په
می  رده سـه  ت لـه تایبـه کان، به ستی پاراسـتنی سـنووره به مه  دا. به ده کان ڕۆمییه

ربازی بۆ  ی سه قینه رنشینی بچووک و ڕاسته ک کۆچه دا، کۆمه م که یه وی خوسره
ئیمپراتۆری   یه م شوه زرندران. به کان دامه ر و ڕاگوزراوه ڕکه شه  ھۆزهو   تیره

  وه وانـه دوای ئه  و له  ئران  ر به ری سه ماوه ی پارزرانی جه نو بازنه  وته که ده
ــــامــدا ئ کانی خـــۆی رزه ته هـو مـــ  پگـــه  پکی ئرانـــی لـــهو نی ڕـــک قۆشـــه ی  ادهـ

  نگاری بوو. ره به
می  رده ســه  ربازی لــه ی ســه وتــاری پســپۆڕانه  ــه و کۆمه  نامیلکــه  وادیــاره

  نیا له ته  م بۆچوونه م ئه رۆک بووبن، به پز و پنوه کجار به یه ب دا ده ساسانی
نـــا خۆیـــان  ، ده وه بتـــه ڕوون ده  وخۆوه کی ناڕاســـته یه رچاوه نـــد ســـه ڕووی چه

می  رده سـه  ن لـه ی قۆشـه پکھاتـه  ت به باره سه  ک نامیلکه . کۆمه وه دۆزراونه نه
رکاری ھـزی  بـه  تیی ھنانه نیه ۆباسی چ  هک  بووه  وه سته ده  ڕدا به ئاشتی و شه

نچییانی تدا  وانداران و بژیوی قۆشه سپان و ڕاھاتنی که خوکرانی ئه و به  سواره
ڕ و  بارودۆخی شه  ت درابوون به تایبه  م نامیلکانه ئهشکی  ند به نووسرابوو. چه

ــدان، ھه ــه س لک ــه وت له وک ــه گ ــان، ھ ــاتی و ڕ  ڕگه بژاردنی شــه ڵ دوژمن ۆژ و ک
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ی  مه رده م سه ربازیی ئه گشتی زانستی سه . به ته م بابه ستی له به چوون و مه تکھه
  . وه هکان نی ڕۆمییه ڕزانینی قۆشه شه ژری  ره به  وتۆته که ، نهئران

  دین

 یدا، پارسـ اسـانیدانی س ی خانـه تی زنجیـره سه ده ر سه  ڕۆژگاری ھاتنه  له
ری ڕبـازی  زدا و پـارزه رامـهووھ نی دینـی ئه النک و کوانووی ژیانیان ، خـاوه

  وێ و لـه »خر ئیسـته«  وتبوویـه ی که وره گـه  ره گای ھـهترسـ په  کـهبـوو   ئاناھیتا
ــه ــا خــه ١دان ھیرب ــانی ئاورگ ــان موغ ــار  ی ــهو ریکی ک ــده خزم ــوون و و چ  ت ب

و  زانین ساسان کوو ده کی ھژا بووبن. وه یه نی پله وێ خاوه دانی ساسانی له خانه
ی  وه رله به ]ک بابه[ ک هپرز بوون و پا ی به نی پله دا خاوه دینییه  نده م ناوه باوکی له

شــریش  رده جنشــینی بــاوکی و ئه  ببــوو بــهوێ  تی، لــه ی پادشــایه پلــه  بگاتــه
ریتی  . داب و نـه وه کرده وێ کۆ ده زیوی له نیمانی به تی خه نیمه وت و خه سکه ده
و  ی کشـا و ئـه دا درـژه یشم کـه یه می شـاپووری رده سـه  ی ساسان لـه ماه بنه
بـاری شـوازی   دا سازی کـرد، بـه خۆی اپووریشاری بیش  له  ی که رستگایه په

دا  مانه و زه . تۆبی له رسوڕمانه ندی جی سه وری تاالری ناوه ھنانی ئاو بۆ ده
   ٢ڵ کرابن؟ مبولی بوو، تکه ئاناھیتا سه  رستنی ئاو که رستنی ئاور و په په

                                                             
 ر.و. د یان ھیربۆد: مامۆستا و ڕاھنه ھیربه –١
و   و قسـه هـراون، ئــــدینـی ساسـانی ک  ت بـه باره سـهدا  م ئاخرییانـه لـه  کـه  وه ک لکۆینـه کۆمه –٢

  رچاوانه م سـه قـی ئـه پی ده سترابن. بـه به چ دواتر ھه وده  پاش که  وه نه به ده  وانه باس و گانه
می وت سـ دینـی ڕه  شتیی کردۆته رده قامگیربوونی وت، دینی زه پاش سه کان شری پاپه رده ئه
  ی کـه دیرۆکییـه  قینه و ڕاسـته ی ئـه گوره . به وخاڵ مابۆوه وش خه روا ب ھه دا رمی پارس ھه  له  که

  وه ره ی سـه یه و قسـه یـدرکنن، ئـه وارناسـی ده کانی شونه نووس و نیشانه رده ق و به ک ده کۆمه
ب .واب زه گومان پارس نابرانـی ری نه پارم خـۆ ئـه ، بـه بـووه ریتی کۆنبـاوی ئ و  ر ئـه ھـه  وه

  و دینـه ر ئـه کوو پتر ھه بووب، به شتی رده وگۆڕی دینی زه ستی ئاڵ یوه چوو په وده  که  نییه  دینه
ــه له ــه زدایی ی مه مژین ــه  ی ــه  ک ــاڵ زۆروک ــ ئ ــابۆوه م ب ــه وگۆڕ م ــه . ئ ــه  م دین ــه ھ ــه و ڕبازه ر ئ ــه  ی   ک
 ←تی تایبـــه  وتـــک بـــووه گالنـــد و ڕه توه رســـتنی ئاناھیتـــای ســـن و په م په شـــری دووھـــه رده ئه
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ت  به دی ھنابوو؟ ھه دا به ھوورایی دینی ئه  وگۆڕکی له ئاڵ شت رده اخوا زهد
تی،  سـه قامگیرکردنی ده کان پاش سه شری بابه رده ئه  ین که ب قبووی بکه ده

پی  ورازی بـرد. بـه کشا و ھـه سمی ھه تا ئاستی دینی ڕه شتیی ھه رده دینی زه
زایین،  می پش شه ی شه ده سه ری مبه دینی پغه ی گۆڕانخوازانهڕوانگه و ڕبازی 

و دژی   رسـتنه کی شـیاوی په نیا خودایـه تـه »ز خـوی ئـاوه«زدا یـان  ھوورامه ئه
ری  زدا خوقنـه ھوورامـه . ئه کانی ئرانییـه کۆنه  ی دینه رستنی خودایانی دیکه په
  م دیندارییـه . ئـه»خراپ سرشـتی« ڵ گـه له  بایـه و نـاکۆک و ناته  یه ھان و چاکهیج
وایانی  پشـه  کـه  زدانییـه رسـتنی یه سـن و په سـم و په وڕه ک ڕێ نی کۆمه اوهخ

  ن. به ی ده وهڕ هخواروژووری دینی ب
ر  سه  ی ھاتنه نگه جه  داخوا له  که  وه بۆته واو ڕوون نه تا ئستا ته رچی ھه گه ئه

م  ، بهنا یان  باو بووه  له فارس  له شتی رده ، دینی زهدا کان تی ساسانییه سه ده
ــــان ده ــــه بۆم ــــه  وتووه رک ــــه و ب ــــرۆزی  ر ســــه ســــه کان له وه پی لکۆین کۆی پی

دانیشتووانی باشووری خۆرنشینی بانووی   که  وه ڕوون بۆته یمان سجیدسوله مه
دا  کان تی ساسانییه زرانی حکوومه تای دامه ره و سه کان ڕۆژگاری پارته  له ئران

                                                                                                                                                      
م  شــری دووھــه رده چ ئه نــدرا. وــده تی داده مبولکی خودایــه ســه  ویش بــه رســتی و ئــه ئاگرپه
  بـه  ر بۆیـه دی بنـ؛ ھـه تی به کانی شاھانشایه وه ته واوی نه بۆ تهش  دینکی ھاوبه  بووب که پوه 

ری  یکـه رچاو، په به  خسته نی خودایانی خۆیان ده دیمه  که کانی بابلی و یۆنانی ی دینه وه الساکردنه
 ی بـوودانوا یه وڵ و تکۆشـانی پـه هڵ ھـ گه له  رییه گه م الدان یا تازه کرێ ئه داتاشی. ده بۆ ئاناھیتا

ری بـوودادا  یکـه بـاری سـاز کردنـی په  بـه  راورد بکرێ که دا به ی دینی بوودایی شه ی گه نگه جه  له
قـی  ده  لـه  یه م بگه دا ئه ی موعین که رگانه وه  [له .ڕۆمی –ژر باندۆری دنیای یۆنانی   وتبوونه که

  ... .و.] زیاد کراوه  که کتبه
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ــه ١ی زورڤانیســم وته شــونکه ــوون ک ــه  ب ــه ڕاســتی  ل ــه  دا ب ــی م  زدایی لقکــی دین
  . ڕاندووه په ی نه م سنووره ندرێ و ئه داده

رستنی زورڤان،  ی په ره وه ر ته سه له  م دین و دیندارییه رۆکی ئه و نوه  ماکه
  »وه بانــه مــانی ب زه« مانــای  بــه ئــرانری  ماوه جــهمژینی  تیی لــه خودایــه  واتــه

ی ن ھریمه زدا و ئه ھوورامه ی ئه زگک دووانه  به »نرم«سووڕا. زورڤانی  ده ھه
. پشـتر  یـه مبولی خراپه ن سـه ھریمـه و ئه  مبولی چاکـه زدا سه ھوورامه ب. ئه ده

ر  سـه و له  کی چوارینـه تییه خودایه  زورڤان خۆی بریتی بوو له  که  باسمان کرد
زدا،  ھوورامه ئه  بریتی بوون له  نواند که ی خودایانی جیاواز خۆی ده شک و شوه

ــــرا ،ئاناھیتــــا ــــه هنو ڤرســــرغ میت ــــرۆزی  ر ھــــه ســــه له  م چوارانــــه . ئ یوانی پی
تی  نی میحرابــی تایبــه رکام خــاوه ، ھــهکان می پارتــه رده ســه ییمان سجیدســوله مه

  خۆیان بوون.
دانی ساسانی  تی خانه ی حکوومه د ساه می پنسه رده زۆری سه  ره ی ھه زۆربه

دا  زدایی وانی دوو ڕبازی مه یه ینی په ی مابه ڕوحمانه ڕ و لکدانی بی شهنو   له
مژینی  ڤانیسمی لـهورو ز شتی رده سمیی زه دینی ڕه  بریتی بوون له  ڕی که تپه

  کان. ئرانییه
تی  می حکوومه رده سه  بته ده  دا که می زایینی ی سھه ده ئاخروئۆخریی سه  له

ــه تونــدوتیژینگــی  بروزه ، زهم رامی دووھــهبــا ــه لــه  دینــی وتــی ھنای   رزین و ل
 دا می زایینی ی چواره ده ی سه یانی کلکه  م دووھه تیی شاپووری ڕۆژگاری پادشایه

زۆری   ره شکی ھه ی به درژه  له چی دواتر و . که وه دایه ری ھه سه  وژمه م ته ئه
ک  رزی وه بـه وت و پیاوکی پایه رکه دا، زورڤانیسم سه می زایینی ی پنجه ده سه

کتر بوو، داکۆکیی  دوای یه زیری س پادشای دوابه وه زنه مه  که »رسی نه مھر«

                                                             
 زۆروانیسم –١
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سمی و  دینی ڕه  زورڤانیسم بوو بهدا »رسی مھر نه«تی  زاره مانی وه زه  لکرد. له
  ١ی با. و بنه  کجاری کور بۆوه یه  دا به»پیرووز« مانی زه  نجام له ره سه

نج  ئیمپراتۆریی گه  ی که مه رده و سه دا، یانی ئه م که یه می شاپووری رده سه  له
دا  یی وه تـه تی نونه یـدانی سیاسـه مه  ی داکوتابوو و له و بناغه پتهکی  یه شوه  به

  که دا ڵ ڕۆم گه ڕ له ی شه نگه جه  له ب ندی، ده وه رژه ک به نی کۆمه خاوه  ببوو به
 یکترگیر بن، پرس و یه  وه ی نیشتمانی کۆببنه واوی ھز و وزه ته  پویست بووه

رنجی  سـه شـاپوور  بـ کـه  ر بۆیـه چ ھـه گـۆڕ. وـده  اتبتهدینی ئیمپراتۆری ھ
  زرن. ڵ دامه گه تیی له تی دۆستایه ی و توانیویه که و دینه »مانی«ر  سه  وتۆته که

و  و بوودا شت رده ک زه دانک بوو، وه خانه زنه دا کوڕی مه ڕاستی  له  که مانی
تا  ھـه  یگوت ڕاسـپردراوه ناساند و ده ری خودا ده مبه پغه  واو خۆی به ته عیسا

 تی سـیحایه کـوو مه دا وه دینی نوباوی مانی  کانی پشووب. له ری دینه واوکه ته
و توژی  و چین  مه یاوازیی تۆرهب ج کان به واوی مرۆڤه چوون بۆ ته ڕگای توه

 کانی بـابلی و ئرانـی دینـه  بـه  کانیشی که ڕه ی باوه . پوخته تی، کرابۆوه یه کۆمه
  م دینـه ی ئـه تی. بناغـه سیحایه مهژر باندۆری بووداییسم و   وته پاراو ببوو، که

  هپو خرا  کی تر نوان چاکه واتایه  یان بهی نوان تاریکی و ڕووناکی  ر مالنه سه له
.  ڕیانه شـه  وه پکـه  میشـه ھه  کـه  پکھـاتووه  یـه م دوو ماکه و جیھان لـه  داندراوه

ری  به رله نـدرێ و سـه تاریکایی داده  ی به سته ر و جه ڕووحی مرۆڤ ڕووناکیده
دا  ش لـه ]یزینـدانی تـاریک[  وری ڕزگـاربوونی ڕووح لـه ده  وی بـه ی مانه ڕوانگه

ــه ده ــه و ده . ئــه وه خولت ــه  ی کــه م ــکان و ت واوی ڕووحــه ت   ای ڕوونــاکی کــهک
وی  بن، ئاســمان و زه و خــۆر تھــه ره کن ئــازاد بکــرن و بــه یــه نـدکراوی ماکه به

                                                             
و  قـی بھفـرووزی پی ده رھاویشـتبوو. بـه ی پشـووی لـ ده یـه م پنج بگه ئه دوکتۆر موعین –١
    ر شونی خۆی.و. سه  وه ڕایه گه  رانسه قی فه ده
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تایی.  تاھـه ھه  بتـه تی ڕووناکـایی ده بن و حکوومـه بـن و لکـداده فروتونا ده ته
  م کـه کـه ران. تـاقمی یه بژاردان و بیسـه پـۆلی ھـه  بوونه ده  وه کرده بواداران به

خۆن و  نی بـژین و گۆشـت نـه بـه ڕه  بوو بـه نگانی دینی، ده پشه  بریتی بوون له
یـانتوانی  کان) ده نده ران (نیووشـه بیسـهچـاوچنۆکی و درۆ بپـارزن.   خۆیان لـه

بوو  م ده سووڕان، به کار و ھه  ونه بکه  کی دیکه کوو خه ن و وه ند بکه ماوه زه
م  . له وه نه بوو سامان کۆ بکه ده ردی ل بنیش و نه ی ڕووحیان گه ھن ئاونه نه

م نـوژ و ڕۆژوو  رستنی بوتان، به په  بوو، نه قوربانی کران ھه  دا نه تازه  دینه
ام نج یان ئـه وه بوونـه وسـی پاکوشونی  کان ڕێ هـویی هـانـرچاو گیرابوو. م به وه
  .١بوو مردن ھه  رله ی به تۆبه  دا و بوایان به ده

رانی  مبــه کــرد و مووســا و پغه کانی تــۆ ده ی، دینــی جوولــه و دینــی مانــه
  نا. له خودای تاریکی داده  یانی به زانین و خوداکه یاتینی ده شه  به ئیسرائیلی نی به

ــــواری گه ــــی و ورده ی فره شــــه ب ــــهک زان ــــه کانی په اریی ــــان و ب ــــدابوونی جیھ   ی
  یان له کانی ونه . سرووده٢ی گنۆسی ژر باندۆری ڕوانگه  وته ، کهدا کوزبوونی ته

  له .شتن رده کانی زه یامه ڕی په ی بیر و باوه رچاوه و سه  وه ته گیراوه کان ھه بابلییه
                                                             

  دا. لـه بـای باشـووری خۆرنشـین  لـه  بـووه بارودۆخی دینی ئـران  مه ئه  که  زانایان پیان وایه –١
 ، دینــی کۆنبـاوی ئرانــی»شـیز«ی  وره رسـتگای گــه ری په وروبــه بـای بــاکووری خۆرنشـین و ده

  بریتـی بـوون لـه  درا کـه نجام ده ئـه  وه ن موغانه الیه  سمی دینی له وڕه وێ ڕێ پنجی داکوتابوو. له
  ئمـه  دا کـه مک رده سـه  ژی خۆیـان، لـهوریتی تـ وـای پاراسـتنی نـه  نگی دینی که ک پشه کۆمه

  کـه  وه بۆتـه ۆمـان ڕوون نهب  . ئمه شتیشیان قبووڵ کردووه رده ریتی زه ، داب و نه نگیه نازانین که
نــدی  دانانی ناوه شــون  نگــه نــد و نوانیــان چــۆن بــووب. ڕه یوه بــ په ده  دینییــه  نــده م دوو ناوه ئــه

م  م دیسـانیش ئـه ، بـه وه ندی باشووری خۆرنشینی دابته ی ناوه شاوبکهباکووری خۆرنشین پ
نی  مـه ی ته همـاو  دانی ساسـانی و لـه یانی خانـهم پادشـا که ری یه ژر سبه  وته ی دوایی که هند ناوه
،  زیاد کراوه  که قی کتبه ده  له  یه م بگه دا ئه ی موعین که رگانه وه  [له بان. دانه دا لی ند پشتان چه

  .و.] وه ڕوون ببته  که ی کاره میش شوه وت و ھه فه نه  که سته به م مه ڕاوز، با ھه په  منیش کردمه
وانی  یه بوای په  . به رستی بووه په دووانه  ش بوای به دینییه  م ڕبازه زی گنۆستیکی. ئهڕبا –٢
  ... .و. مان دنیای تاریکییه ش ھه و دنیای له  ، دنیای ڕووح ڕاست دنیای ڕووناکییه م ڕبازه ئه
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ـــه نی پله خـــاوه دا عیســـا ئـــایینی مـــانی ـــوون بـــه  کی ھژایـــه ی ی  ســـیانه  و بواب
  ناسوخ لـه هـی ت فه لسه و فه  وه خوازراونه شی ئینجیل و ھندک به تی سیحایه مه

  کانیش سوریانین. و ناوی فریشته  رگیراوه بوودایی وه
 ینما  له  وه چاوی ڕز و نیازپاکانه  به م که یه شاپووری  ی که مه و ده داخوا ئه

وانی  یه ی په وه واز و کۆکردنه بانگهرقای  تا سه بۆ خۆش کرد ھه ڕوانی و ڕی
وا ـــی؟ داخ هــک هــی وتـسم دینی ڕه  ک دینی مانی بکاته ویست ڕۆژایه یھه ، دهب

کی نوبـاو و  توانیبـووی ئیمپراتۆرییـه  ی ساسـانی کـه دانی تازه وابوو خانهپی 
کوو  ؟ وهنبر به تاوی وه و ت تین بابه دینکی تازه  به  که  زرن، ناچاره ھز دامه به

یھنـ و  ده دا و پیـاوکی ئرانـی ده رھه دا سـه خـودی ئـران  لـه  م دینه ئه  دیاره
ڵ  گـه و له  کـراوه  ی ئاوتـه کانی دیکه چاوپۆشی و دینه  له  و په  وه نتهش یگه ده

  قبووڵ بکا، چونکه  یه تازه  م دینه تا ئه کردب ھه نه ی وا . تۆبی بۆیه هکم ڕ رده سه
دا  تی سیحایه ک مه ی وه وره کانی گه پۆلی دینه حاند شه  له »خر ئیسته«  دینی باو له

کانی  توان ئاوات و ئامانجه پی وابووب دینی مانی ده  نگه ؟! ڕه کرا ده نه ھیچی بۆ
وایانی  ، پشـه وه مـه که رگی شـاپووری یه دوای مه  ر له کورتی ھه دی بن. به وه
خـۆ  لـی وه »رتیر کـه«تیی  رۆکایه سـه  ت موغـانی بـاکوور بـه ایبهـتـ هـ، بزدایی مه

رتیر  کـــه  دا کـــه م ڕۆژگـــاری بـــارامی دووھـــه  لـــه  وســـته م ھه و ئـــهوتن  کـــه
ــه تمه سیاســه ــه دارکی ی ــوو ڕه ســه ده  کجار ب ــه ت ب ــی دای ــه وه نگ ــاری ئ م  . ھۆک
 .تی سیحایه مارۆدرانی دینی بوودایی و مه ر گه سه  وه ڕته کرێ بگه ده  یه هو دژکرده

ـــه ـــوودایی ل ـــی ب ـــره ســـپکی حکوومـــه ده  دین پادشـــایانی می  ی دووھـــه تی زنجی
  کاته و دینی باوی وت و ئه  ، کرایه یانه رزنجیره سه »کانیشکا«  که  وه کووشانه

ــه ــه وپــه ت له خۆرھــه  ل ــوو. کۆمــه ی خــۆی شــه و گه  ره ڕی پ نــدی  ک ناوه دا ب
ڵ  گه ت له بای خۆرھه  زرابوون و له دامه دووچۆمانباکووری   تی له سیحایه مه
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ای قر دا، سـه وپۆی خۆی ده ل په  ی به ره بابل په  له  میشه ھه  کان که دینی جووله
دا  نوخۆی ئران  ت له نانه زدایی ته دا دینی مه م کاته نگاری بوو. له ره و به  مالنه

مانی  نـهک دوای  یـه ر ماوه وایانی. ھـه نی مـانی و پشـهی دی شه ڕه ر ھه به  وته که
ری تدا  و سه  وه م، مانی دادگایی کرا و حوکمی کوژرانی بۆ بایه که شاپووری یه

نیشـتمانی   پۆلی ئـازار و ئشـاندن و لـه ر شـه بـه  وتنـه وانی مانی که یه چوو. په
ندی  ناوه یئاسیا  ت و له قۆی ڕۆژھه  بوون؛ تاقمکیان چوونه  وازه ڕه خۆیان په

. تاقمکی  وه ڕی خۆی بدۆزته وازی بیر و باوه دینی مانی توانی شونک بۆ بانگه
قـی دوورودرـژی سـ  پی ده بـوون. بـه  بـازره و میسـر الی سـووریا بۆ  دیکه

زی نارتیر شا ندراون، که که ھه ز و بیناکانی پارس وه ر ڕه سه له  نووسان که رده به
مانی  م پاش نه نانی ئازار داون؛ به ھمه ره وی و به و مانه سیحی مه  کا که ده  وه به

ت،  ســه ر ده ســه  م ھاتــه کــه کــوڕی شــاپووری یه ی»رســی نه«رتیر، کاتــک  کــه
ـــای  وشـــه دانیشـــتووی که کانی بـــه ره جارک گـــۆڕدرا. عه بـــه  کـــه بارودۆخه نی ب

ــران ــه خۆرنشــینی ئ ــانی و نه ســه  چووبوون ــی م ــه ر دین دژی   رســی ویســتی ک
وی زۆر بـوون و توانیبوویـان  میسریش مانه  ست. له ببه پشتیان پ کان ڕۆمییه

ئاکـار و   رسـی بـه نـدی داگیرسـنن. نه یوه ئـران په  کانی مانی له ڵ قوتابییه گه له
ئران و دواتر   فادار به نی وه کۆمه  وانی کردن به ی خۆی ئه کرداری نیازپاکانه

  ورکی گرینگیان بخاته رک و ده ئه دا»١ینسکلدیۆ«کانی دژی  ڕینه ڕاپه  توانی له
دینی   نگه ی دینی مانی و ڕه وه رج بۆ بووژانه ومه ل ھه  چوو که ر شانی. واوده سه

نــد  مه وه ربوی ده ری بــه بوونی ژــده بار بــووب. نــه دا لــه ئــران  لــه عیســاییش
هگڕ ه ن چ کۆمهبزانی  ن که ناده مان پ  ک بوونهوتـی  ھـۆی گـۆڕانی ڕه  ڕووداو

ی  گۆڕکه دین  که  م ڕوون و ئاشکرایه زدایی؛ به ی دینی مه وه کان و ژیانه ڕووداوه

                                                             
  دیۆکلتین –١
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کارکی وای دا،  م تیی شاپووری دووھه می پادشایه رده سه  له  وره کۆنستانتینی گه
وژمی ئازار و  ر ته به  وتنه که وانی سیخوڕی بۆ ڕۆمتا  کان به سیحییه مه  کرد که

فسۆسی   ، به وه ی ڕۆمییانه ڕوانگه  کان له وییه ک چۆن مانه روه ، ھه وه وساندنه چه
ر دۆخـی جـارانی و  سه  وه زداییسمی گایه مه  م ڕووداوانه ندران. ئه ئران داده

  ١ی زورڤانیسم. وه انهھۆی تداچوون و ب  و بوو به  وه بووژایه
 شتی رده تا کوێ توانییان دینی زه کان ھه دا موغه مه رده و سه له  نازانین که  ئمه

شتی  رده سمی بناسرێ. دینی زه کوو دینی ڕه توانی وه  نده چه  م دینه بپارزن و ئه
ــدا.  و بوونی خــودای بــره زدای پاراســت و بیــری تاقانــه ھوورامــه ســتنی ئه ر په پ
رستی  په ر تاقانه سه کان له وره گه  دینه  دا که مه رده و سه له  یه م ڕوانگه کورتی ئه به
وان  یان. ئه که دان ب بۆ پاراستنی دینه ستی مووبه کی ده هبوو چ ڕۆیشتن، ده ده

توانی خودایانی  یانده نه  رگرت و چونکه ریتی باشووری خۆرنشینیان وه داب و نه
ک خوارتر داکشا.  یه تا پله وانیان ھه البنن، ئه وه و میترا کوو ئاناھیتا مژینی وه له

دوا  ھلی کتــب وه ئــه کانی کــاروانی ڕۆمییــه  ی لــه وه دا بــۆ ئــه ڕۆژگــاره و ر لــه ھــه
ڕگـای   کان لـه پیرۆزه  ڕساوانیان پ ب و  کوو ئه ککی وه بوو چه ون، ده که نه

ک  ستی پکرد و کۆمه ڤستا ده ی ئه وه نووسینه  یه م شوه سپن. به بچه  وه کتبه
.  وه مژین بـوون، کۆکرانـه مانی لـه رده سـه  ر بـه ھندکیان سه  که کی قی زاره ده

دا  می زایینـی ی چـواره ده سـه  لـه  م کتبـه ئـه  کـه  ران الیان وایـه توژه  تاقمک له
م.  هـــش هــی ش ده بۆ سـه  وه نه یبه و تاقمکیش ده  وه ته و نووسراوه  وه ته کۆکراوه

ر  سـه و چاره  وه بۆتـه کالیی نه کجاری یـه یه  به ھشتا  م پرسه ر چۆنک ب ئه ھه
ستی  پاده  داخوا له  که  ئارادایه  له  پرسهم باس و  ت ھشتاش ئه نانه . ته کراوه نه

                                                             
ادشا ـــر پ هـــب ریان وه سـه  م دینـه ئـهنگانی  پشـه«:  زیـاد کـراوه  یه م ڕسـته دا ئـه قی موعین ده  له –١

  و. »ستوور بوو. لیان ئه ک و ئاوا په یه  ی بوونه گه ھنا و له
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پی  ک ڕوونــاکبیر بــه دا، کۆمــه کانی موغــان وشــونی سیاســی و ڕکخســتنه ڕێ
 ئرانبوون؟  نه  وه تازه دوای داھنانی دینکی  م به رده کانی سه و زانسته  فه لسه فه

 شتی رده تیی دینیش. دینی زه کییه نی یه خاوه  کانگیربوونی سیاسی، بوو به پاش یه
وی،  رھات و دوای تاراندنی دینی مانه به تی دنیایی ھزی وه سه پاپشتی ده  به

درژاییی ڕووباری   تی له و بوودایه ھی ڕووباری فورات  له تی سیحایه توانی مه
، ئران دا نگی یۆنانی رھه ی فه وه نینه می ته رده سه  ت له نانه ستن. ته بوه ند ھیرمه

  ک چـۆن بـه روه ، ھـهر جیھـان بـۆ سـه بوو تی یۆنانی ی شارستانییه دژی ڕوانگه
تونـدی دژی  هکجار بـ ی کـۆنی خـۆی، یـه خوازانـه وه ته ی ڕووحـی نه وه شاندنه گه
ستا. دینی  وه مبولی بوو ڕاده سه  که سیحی و دینی مه ڕۆم دنیاداگریتی  سه ده
سمیی وت  تا ئاستی دینی ڕه وشونیان بۆ دانا و ھه کان ڕێ موغه  شتی که رده زه

لی  ی گه روونی و وره دا و ھزی ده ی وتی ده دا یاریده رایه ڕ و ھه م شه ڕۆیی، له
تی ڕۆژاوا، خـۆی  سـه حاند ده  ئران له  ت، که ی پاراستنی ڕۆژھه ره به  خسته

  ناساندبوو.  که مانی مالنه کوو قاره وه
ک و و ڕـ  کارانـه کی ورده قامگیر و باودا، نژیاروانییه واو سه پاڵ دینی ته  له

ک، قوت  یه ی گریمانه سته م تبه ، بهخۆ ربه ی دوو دنیای سه ر شوه سه ج له به
ری داب و  مبول و پـارزه سـه  ک که چوارتاق و ئاورگایه  له  بریتییه  که  وه بنه ده
  ی ئرانین. کانی دیندارانه کۆنباوه  ریته نه

ر و  کی سه جگایه  ر له اوهم جه  کان که ی ئرانییه پیرۆزه  کۆ یان شونه و سه ئه
کی  رستگایه ھان، په ی ده وره ده  سمی دینی له وڕه دانی ڕێ نجام دا بۆ ئه ر ئاواه به

ی  که چوار کۆه  له  چوارتاق و بریتییه  به  ناودره  کرێ که زیاد ده  چواربای پوه
  . ستاوه ڕاوه یانر سه شنی تاقی ئاسمان له چه  له کز گومبه  که  چوارباڵ ئاواه
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ــاگر وه ــۆ بــه ره ی ســه کــوو ماکــه ئ ــه ڕوه کی ب ــه چوونی داب و ن   ریتی دینــی ل
نیزیکی   ژوورکی بچووک و داخراو له  له  ویش بریتییه پارزرێ و ئه ئاورگادا ده

تا  و ھه  چندراوه رد ھه به ویشکه  م به رده پی دابی سه به  م ژووره . ئه وه چوارتاقه
  . ١وه بۆته و کور نه  باوه  لهر  مۆش ھه ئه

    کانی تر ر و زانسته و ھونه  وژه

  وه و لکۆینـه  وه ب وردبوونـه تاقمـک بـه  ی کـه سـته به و مه ی ئـه وانه پچه به
و ناکرێ   ناکاو نییه کی له یه وه و بووژانه  وه ری ساسانی ئاکامی ژیانه ین، ھونه ده
ریتی  ی نه وه دانه رھه سه  هب ھا روه ب. ھه ۆنانیری ی ی دواتری ھونه وه نگدانه ڕه

کی خۆرنشینی  یه نجه په ھیچ مۆرک و شون  که  داناندرێتیش  کۆنباوی خۆرھه
نی  مه و ته  تی کۆنه ی خۆرھه وه نگدانه دوایین ڕه  ری ساسانی که ب. ھونه نه  پوه

زار  ھـه  کـه  ری ئرانییـه کی ھونـه یـه نگهوتری زار ساڵ و خۆی حه چوارھه  گاته ده
کــانی  بازهوت و ڕ ی ڕهووڕ  کــانی بــه روازه و ده  ڕیوه ردا تپــه ســه  ســای بــه

داب و  ی گوره بهخری ھنا و  ی ھات به وه ئه  ره م ھونه . ئه وه ته دا کراوه کی ره ده
،  وه شتی خواستۆته  میشه ھه  ره م ھونه ھنا. ئهردا  سه  ریتی خۆمای گۆڕانی به نه
  کی جیھـانی، پشـنگی ھاویشـته ری ئیمپراتۆرییـه هـــونـھ  وو بـهــبب  م چونکه به
کجار  تا وتـانی یـه وپۆی ھه ل و په  وه ری و خۆشی شتی ل خوازرایه وروبه ده

ی  وه جگـره  بـوو بـه  ره م ھونـه ی زۆر کـۆنی ئـه وه نگدانـه دووری دنیا ڕۆیی. ڕه
ن  هـــس ڕه  هـــب  هـی کــارتـــری پ هـــونـی ھ هـــشرو و  دوایین گرشهۆی ـوخ هـڕاست

  .  بووه ئرانی

                                                             
ڕز  م بـه ، بـه دا نییـه ی دوکتـۆر مـوعین کـه رگانه وه  ی دوایـی لـه یـه بگه م سـ ئـه  وه داخه به –١

  .و. مان بۆ ڕوون بۆوه وه ڕا ئه کی ره قی سه ڕووی ده  تی و له ھناویه حموود بھفرووزی مه
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ـــه به شـــر رده ک پشـــتر باســـمان کـــرد، ئه وه پادشـــا، شـــاری   ی ببتـــه وه رل
ر شـوازی  سـه له وشـونی بـاوی شارسـازیی ئـران پی ڕێ ی به»فیرووزاباد«

  دا باو بوو. کان همی پارت رده سه  ت له تایبه به  یی ساز کرد، شوازک که بازنه
  وشون و شوازی شارسازی گـۆڕانی بـه دا ڕێ م که یه می شاپووری رده سه  له

  و شــوازه  و شــوه پی ئــه بــه  م پادشــایه ئــه ردا ھــات. شــاری بیشــاپووری ســه
  ر  سه له  یه ه م گه ). ئه٨٧باو (ق  کردی به ھیپۆدامووس  سازکرا که   خۆرنشینیه

دا  وی وتی سروشـتیی زه کـه شـون ھه  هـو بـ  خراوه یی ھـه رکی الکشـه ڕووبه
کتردا  ر یه سه  کوو خاچ به ی شار وه رگه جه  له کی ره قامی سه ڕوا و دوو شه ده

پی  نـدرن و بـه ی شـاران داده وره ری گـه دانه بناغه  به کان رن. ساسانییه په تده
ی  شـوه  زۆری پادشایانی ساسانی، بـه  ره ی ھه کانی مژوویی زۆربه رچاوه سه
تـاکوو ئسـتا ھـیچ شـتک   . ئمـه وهسـازکرانی شـاران دا  خیان بـه رچاو بایـه به

و  ی ئـه ـه م گه ی ساسـانی نـازانین؛ بـه کانی دیکه ی شاره ه گه  ت به باره سه
ــــــه  پادشایانی ئران  یه که وه سته ده  مان به شونانه ــــــه  دیل ــــــدا  ڕۆمیی کانیان ت

گر  بنـه »گونـدی شـاپوور«  کانی لـه دیلـه م کـه یه کـردن. شـاپووری ج ده نیشته
و  ر و شووشـته نـوان دزفـوول  وتـه که ده  م شـاره سی ئه ره کردن. کاول و ھه

م  . ئـه و تداچووه  خت بووه و ته  نووکی گاسن کدراوه  زۆری به  ره شی ھه به
ڵ  گــه یی و وکچــوونی له ربوی الکشــه رکی بــه ر ڕووبــه ســه  وتۆتــه که  شــاره

ــون. ئمــه یر ده ســه شــکرگای ڕۆمــی له ــه ھــه  ن ــه یــه ه م شــواز و گه ر ئ   مان ل
نـــد  پی چه . بـــه رچاو ھـــاتووه بـــه وه نیزیـــک شـــووشی » رخـــه یوانی که ھـــه«

  وه خۆرنشـینه  لـه  ی کـه خسـیرانه و یه یش ئـهم ک، شاپووری دووھـه یه رچاوه سه
  ج کردن.  ی نیشته ھنابوونی، لره
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   ی شاری بیشاپوور خشه نه – ٨٧ق
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و   ک دراوه ته یی شه وه ته ریتی نه داب و نه  د لهـونـزۆر ت نژیاروانیی ساسانی     
کان  م دیواره ی سھه ده ی سه وه تا بانه . ھه هکان ری شوازی کاری پارته ده درژه

کانی  کۆشـکه  کک لـه چنـدراون. یـه ھه بار و لـهی تاشراوی ڕک  ردی دانه به  به
نـد کـرد.  دا به وێ دیلی تاجداری خۆی له شاپوور  که  ئاوا ساز کراوه بیشاپوور

و   وه تی مژوویی ڕازندراونه ن و بابه ک دیمه ندرانی کۆمه که ھه  کانی به رده به
زنانی  نـو ئـاپۆرای مــه  ڕکـف یـان لـه  تـه پـی ناوه  رچاو کـه بـه   تـهان دمپادشـا

دا و  می ساسـانی رده سـه  لـه  لمن کـه یسـه ده  سـته به م مه . ئه قیوه دا چه ھاوڕی
کی  . بینایه وهـان زانیـی وازهـم ش ، له وه کاربوونیانه  ست به تای ده هر سه  م له که النی
  یه»گرێ  تاقی«  سازکراوه ١»تره ھه«کانی  ی کۆشکه ه ی گه گوره به  ووک کهـبچ
کــوو  واو وه تــه  م جگایــه )؛ ئــه٨٨(ق ماشــانو کر ره بــه غــدا ر ڕگــای به ســه له
 ٢ش»پایکوولی«باسی بینای  ب ھا ده روه ). ھه٩٨چ (و  رستگای بیشاپوور ده په

  .٣ک بووب ویش ئاورگایه ئه  نگه ڕه  بکرێ که
ی  کـه ئسـتا دوو کۆه  چ که بیر نه  زر و نیازیشمان له ب بینای نه دا ده لره   

،  م شونه نووسی ئه رده پی به . به وه ندی شاری بیشاپووره ناوه  وتۆته و که  ماوه
م  گشـتی ئـه ). به٨٩ی لـ بـووب (قم کـه یه ی شـاپووری ره یکـه ب په ده  وادیاره
  و  چشکه  و به  وه ته گیراوه ھه »ڕۆمی –سوریانی «شوازی   ی له ونه  جگایه

                                                             
  ھاترا –١
 پایکۆلی –٢

ر  ســه له و پــارتی وی ھلــه نووســی گرینگــی په رده دوو به  کــه بینــای پــایکوولی  ت بــه باره ســه –٣
، ڕاسـت کانی ھرتسفد وه ر لکۆینه سه  وه ڕنه گه ده  کانی پشوو که ب زانیارییه ، ده ندراوه که ھه

ر  بـه ، له خـاکی ئراقـه  و ئـراق و لـه کانی ئـران ر سـنووره سـه  وتۆتـه که  که  م شونه . ئه وه بکرنه
ـــدرێ.  می ساســـانی داده رده کانی ســـه واره گرینگتـــرین ئاســـه  کک لـــه یـــه  بـــهی  که نووســـه رده به ن

ی پادشـای ساسـانی »رسـی نه«  کـه  کـه کوو جگایه و بـه  بووه رسـتگا یـان ئاورگـا نـه پـایکوولی په
زنانی ئران،  مه  که  یه و شونه ر ئه ھه  . ئره سازی کرووه م زاندنی بارامی سھه ک یادگاری به وه

  تی... ،م، خزمه  ، چوونهچوو بۆ تیسفوون ده  وه نستانه رمه ئه  له کاتک بارام
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  تاقی گرێ – ٨٨ق 

  

  ویی ساسانی ھله ی پهت هخ – ٨٩ق

  
ــه ــی ڕوانگ ــه ســتاو دراوه ده ی ئران ــه وه ت ــه  . ل ــاری بیناک ــه  ڕووک ی  ھشــتاش پای

ندرانی  که . ھه وه نوان دوو ئاگردانه  وتۆته که  رچاو دێ که به ی پادشا وه ره یکه په
  . تییه ر شوازی خۆرھه سه له  کانه و دوو کۆه کک له ر یه سه قک له ده
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  ان بریتــی بــوون لــهــــی هــۆربران ز ی خانووبــه ســه ره که  کــوو ئاشــکرایه وه
  و میچی به  ئاوا ساز کراوه سواغ. کۆشکی فیرووزاباد رد و قوڕ و قوڕه به خکه

 وونـــز بـــردا ڕیـــکت دوای یه  هـــکانی ب زه گومبـهو   دیـاره ییوان رھـه ی به وانه که
جوان و دگری ژووری میوانان و کی  یه ه تکه  له  ی بریتییه که ه گه ).٩١ –٩٠(ق
دا لک جودا  نشی خامه نژیاروانیی ھه  له  شه م دوو به چی ئه روونی؛ که نده شی ئه به

رچاو  به دا وه یشم که یه کۆشکی شاپووری  رد و قوڕ له بوون. دانانی دیواری به
و   ر کشاوه سه  زی به دا گومبه ی گهر هج  له  کهم کۆش ی ئه وره رای گه رسه دێ. سه

ی  ). خشـــته٨٩چـــ (و کـــوو خـــاچ ده م وه رجه و ســـه  یوانـــه نی چـــوار ھه خـــاوه
ھشتاش   رمی بابل که ھه  ت له تایبه کاری پکراو، به کراو زۆری قوڕه هو سووره

ادشای ـــداری پـــدی  هــنووــالری چ هــر ت هــی ســچیم کۆشکی تیسفوون  شک  به
  ).٨٧(و  ماوه ر ھه

  کۆشکی فیرووزاباد –٩٠ق
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  ر دۆخی خۆی.) سه  وه (ئاوا چۆته ڕووکاری کۆشکی فیرووزاباد –٩١ق
  

  و جگایانــه رچاوترینی ئــه بــه  کک لــه و یــه  دانــدرانی خشــتی کــاڵ بــاو بــووه
چ  وـده  که  ه»خر ئیسته«وری شاری  ی ده ، شووره واری دیاره ئستاش ئاسه

ــه کانی نیوبازنــه  ). کوقووچــه٩٢(قمی ساســانی ســازکراب  رده ســه  رلــه به م  ئ
خکی  ت بایه خۆرھه  له  وه ئیمپراتۆریی ڕۆمهمی  رده سه  له  وادیاره  که  ساره حه

ی بــاکووری »تاکســیال«و شــاری  ی بیشــاپوور ڵ قــه گــه ، له  تی پــدراوه تایبــه
ــه ــد ک ــره  خۆرنشــینی ھین ــه زنجی ــایانی کووشــان ی دووھ ــه می پادش ی  ده ســه  ل

  ن. م شوازه باو بوونی ئه ی  نیشانهدا سازیان کردوو،  می زایینی هدووھ
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  . خشتی کاڵ سازکراوه  به  ی شار که : شوورهخر ئیسته –٩٢ق

  
ــان بــه ی په چوارچــوه کی و  ره ھــات. ژووری ســه ردا ســه  رســتگاکان گۆڕانی

ترینی  وره گـه  کک لـه . یه ھاوه لدهدا  وری ده  وک به ی ئاورگا ڕه چوارگۆشه
 بیشـاپوور  له  چوون، شاندی ئمه ز پھه گه ١٤کانی  دیواره  که  م ئاورگایانه ئه

ک ساز  یه قووچه قه نیشت ئاورگای فیرووزاباد، ته  ). له٩٣؛ ق٩٨(و  وه ته دۆزیویه
ی ئـاوری  که ربانه دا سـه سمی ئایینی وڕه و ڕێ  وه کۆبوونهی  نگه جه  له  که  کراوه

وه یوانانـه ھهو  ی ئـه وره ده  له  سمانه وڕه م ڕێ ی ئه ). زۆربه٩٤(ق  وه ته کراوه ل   
ر  بـه ریان وه سـه  کـه و چوار کۆه  ر چوار الیان کرابۆوه ھه  چوون که ده  ڕوه به
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ــه   ، لــه کووژاوه گیــز نــهر پیــرۆزی ھــهئــاوری   لــه  زیان ھنــابوون. بجگــه گومب
می  رده بـه  یانخسـته ده  که زه خوار گومبه  و له  وه کرده دا ئاوریان ده ئاگردانکیش
  .)٩٧(و ک ئاپۆرای خه

  ی ئاورگا خشه : نهبیشاپوور –٩٣ق

  
نـدران،  رد یان خشتی سـوور داده قوڕ و به  به  دیواری کۆشکان و مان که

  . لهخشندرابان چبی نه گه  بهو   وه کرابانه بوو سپی ده  ناک بوون که  نده هو ئه
نگاندن و  م ڕه ، ئهفیرووزاباد  له شر رده کۆشکی ئه  بته ده  دا که کۆنترین کۆشک

ر دابی  سه کووزکی لهت و  ند خه نیا چه و ته  دراوه خ پنه ی بایه ھنده  خشاندنه نه
ــــدا ڕه کانی ســــکاری میســــرییه ده ــــراوه ت ــــاو ک ــــه  چ ــــه ده  ک ــــا و تاقچ کانی  رگ
سـپیکاری و   ناکاو لـه وگۆڕی لـه ). ئاڵ٩٥(ق  وه پ ڕازاندۆته مشیدیان جه ختی ته
،  هـــم هــک هــی شـاپوور  هـدا کـ مین پادشـای ساسـانی می دووھـه رده چبیی سـه گه
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ـــه ـــاپووری  ڕووی دا. ل ـــه کۆشـــکی بیش ـــاش به  پادشـــادا ک زانـــدنی  ھنـــدک پ
  تی چوونـه ی تایبـه وره رای گـه رسه ، سه ی ئیمپراتۆر سازکراوه»ڤالریانووس«

و   . شوه)٨٨(و  چبی کراوه گهو   هو ته ڕازندراوه  تاقچه ٦٤  دیداری پادشا به
  پوهیان »  ڕۆمی  –سوریانی «کان، کارتکردنی قووی  خش و نیگاره زی نهاشو

لیپایی و  ت و کـووزی پچـاوپچ و گـوڵ و السـکی چـه خـه  بریتین لـه  که   دیاره
ران، گیاوگۆن و  وه بوونهنی  ت و دیمه فه قه  به  م شوازه . دواتر ئه نهانگر که گه

ڕی  ڕمـه ردی مه کرن. بـه ت ڕوخساری پادشایان جوانتر ده نانه کۆڕی ڕاو و ته
ــه کۆــدراو ته ھه ــه نان ر کــاری  ســه دا شــونی له می ساســانی رده ی ســه کلکــه  ت ل
ـــا. نه ردتاشـــان داده به ـــاق شـــکه خشـــندرانی ئه ن ڵ  گـــه )، له٩٦(ق بوســـتان وتی ت

  ).٩٧(ق  وه م ڕیزه ئه  ونه که کانی میری ده کان و کۆشکه ردینه به  که کۆه ره سه
  

  ئاورگای تدایه  ک که یه قووچه : قهفیرووزاباد –٩٤ق  
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  کراو چبی : کۆشکی گهفیرووزاباد –٩٥ق

  

  تاشراو کی ھه یه  که هکۆ ره کانی سه کارییه ورده: بوستان تاق –٩٦ق
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  الرکی کاول بوو ی کۆشک و ته که کۆه ره ند سه : چهبستوون –٩٧ق

  
  کــه  وه هـبتــ ان ڕوون دهـــۆمــب  وه دیرۆکییانــه  رچاوه م ســه ڕووی ئـه  ر لــه ھـه

ــه ــه کۆشــک و ت ــایانی ساســانی ب ــه  الری پادش ــاری  ن ــواران  ســهخش و نیگ ر دی
ر الدیواری  سه له ی نتاکییه ڕووداوی گیرانی ئه و کۆشکی تیسفوون  وه ڕازندراونه

ندی  ی ناوه رخه یوانی که ر ھه سه کان له تازه  وه . لکۆینه وه ته سپیکاری کشراوه
ـــه ک قه کۆمـــه  ن کـــه خـــه ریده تی ساســـانی ده ســـه ده  ش لهر دیـــواره ســـه مک  

ــری نه ســپیکارکراوه ــه  ھا ئمــه روه خشــندراون. ھــه کانی کۆشــکی می کۆشــکی   ل
و   یوانیان داپۆشیوه ری ھه ڕووبه  که  وه کمان سزاویک دۆزیونه یه ژماره بیشاپوور

ــاری ده کۆمــه ــه خه ک زانی ــه ســه  ن ــاره کانی پشــوومان. وه ر زانین ــه  کــوو دی و  ئ
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ــه ســتاکارانه وه ــوون ل ــان تگرت ــه  ی مزاویکی ــه  ڕووی ون ــان نموون ــان  وه ی  کاری
ر  سه نکیان له دیمه  ر تاقه نیایی ھه ته  کان به مزاویکه  خته ته  . ھندک له کردووه

م  دی نـاکرێ و ئـه بـه  نی ھاوشـوه یان دوو دیمـه دانـه٢٢ر  سـه . له خشندراوه نه
ی  وه بوونـه دووپات  م خۆیان لـه رده ندانی سه رمه ھونه  لمن که یسه ده  سته به مه

  لـه  ). بجگـه٩٥(و  چـاو کـردووه نیان ڕهنیا وکچوو و ته  کان پاراستووه نه دیمه
ر و  ی ســه و نیــوه  وه کشــراونه  وه الجــه  لــه  ن و ڕوخســاری کــه نــد دیمــه چه
  تـه نیان خراوه می دیمـه چواره موویان سـ ھـه  وانی دیکـه ، ئه وچاویان دیاره م ده
 می رده ری سـه و دخـوازی ھونـه  بژارده شوازی ھه  مه چ ئه رچاوان. وده به

.  وه گیرابتـه ھه ڕۆمـی –ری سـوریانی ھونـه  ی له ونه  نگه ساسانی بووب و ڕه
نی ژنـان و پیـاوان  دیمـه  نـوه ترن، نوه وره گـه  کـه  مزاویکی دیکه  خته ر ته سه له

ــه وه کشــراونه ــه دا دیمــه م نــوه . ل ــه  نی خــاتوونکی بارگــا دت خــۆی   رچاو کــه ب
  یان له گوینه و تاجه  رگی ئاودامنیان پۆشیوه وبه بارگانشینان جلکا.  شن ده باوه
ــه  پکــه چهو   ریان داوه ســه ــان ب ــه ســه ). له٩٦(و   یه وه ســته ده  گوی   کی دیکــه ر ی

ک  . کۆمه رقای لدانی سازکی ژداره وقووتی سه ڕووت  ش به خاتوونکی چاوه
  ک چـۆن لـه روه ، ھه وه ته نگیان داوه دا ڕه نژیاروانی  له  مکشی دیکه ه نی قه دیمه

ی  خــوازراوه  م شـوازه ر ئـه دا ھـه»ئوورۆپـۆس –دوورا«کـانی  خش و نیگاره نـه
   . چاو کراوه ڕه ری یۆنانی ھونه

ری شوازی  پارزه  واوی ڕابردووان، توانیویانه ته  پادشایانی ساسانی پتر له
ــه ــه ھ ــه زان وه داتاشــینی ڕهرد و  کۆینی ب ــن ک ــه ته  ب ــه م ــران  نی ناســرانی ل دا  ئ
تاشی ساسانی  رده هـی بـس  هـر لـزایین. پت می پش ی سھه زاره بۆ ھه  وه ڕته گه ده

شـی زۆریـان  به  خشـنن کـه بنه شـاخی بـانووی ئـران ز و تیشه وه ڕه  توانیویانه
ونی دینی  ھه  وان و ھیچیان به کیی ئه ره زد و نیشتمانی سه پارسی  وتوونه که
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و   خشـینی پلـه به  کان بریتین لـه تاشه رده تی به . باس و بابه وه دراونه نه ستاو ده
ی.  که ماه ندامانی بنه پادشا و ئاپۆرای یارانی یان ئه یا نیم، ڕاو زاندنی خه به،  پایه
کـان خۆیـان  ی ڕووداوه کوو ئاونـه دا وه ت ساڵ وتی چوارسه ڕه  له  تانه م بابه ئه
  وه تاشی فیرووزاباده رده ڕووی به  له  ره م ھونه تای گوورانی ئه ره نونن. سه ده
ــه ســه  بــه شــر رده بــوونی ئه نی زاڵ دیمــه  کــرێ کــه نیشــان ده ست ده وانی  رده ر ئ

ی  ژر سایه  وتۆته ستی که خه  ھشتا زۆر به  که  رچاو و دیاره به  خاته دا ده م پنجه
ــه ــارتی ھون ــه ری پ ــاری ورده  و ب ــ ب ــک هکــاری و ت ــدۆخین بوونی که خت و ڕ دا  ن

ــه رمه رزدارباری ھونه قــه ــدانی پارت ــه . ماوه ن ــه ک دواتــر و ھــه ی ــه زه  ر ل و  مــانی ئ
و  ت له تایبه به  م شوازه قیو داتاشراون. ئه رزه ی ده شوه  کان به نه دا، دیمه پادشایه

ت  ی ڕۆژھـهت کی تایبـهیمبول شـوازی سـه  پادشا به  رچاو دێ که به دا وه نه دیمه
  ویش بریتییه گرێ و ئه رده زدا وه ھوورامه ستی ئه ده  له  جغجغه  به  ی ڕازاوه ئاقه

ردووکیان سـواری  زدا و پادشـا ھـه ھوورامـه تی. ئه ی پادشایه ھما و نیشانه  له
شر و  رده ستی ئه ده  پارتی به یزیو پادشای به  نۆره  نیان به کا هکسم و یهسپن  ئه
). ٩٩ن (و که زدا پخوست ده ھوورامه نیمی ئه ی و خه په مبولی چه نی سه ھریمه ئه
ژــر کــارتکردنی   وتــه که دیســانیش وت ده  وه همــ که یه مــانی شــاپووری زه  لــه

دی دێ. پشــتر  دا بــه رگ وبــه جل  لــه  کی تــازه یه ری خــۆراوایی و شــوه ھونــه
تی  فه ندامی قه رچاو، ئه به  خرایه ده ری مرۆڤ نه به  رگ پ به وبه ی جل روه به له

ڕێ و پۆشـاک ۆگـ ده  که شـوازه  دواوه  بـه  م قۆناخـه م لـه ، بـهکرد ده نـهی یدیار
  لـه  وه گرتنـه ھه  ونـه  گـرێ. بـه ق ده ش ده ڵ لـه گـه و له وفۆڵ خۆی نـانون فش
داتاشـین و ڕکخسـتنی   ونـه که ده نـدانی ئرانـی رمه ، ھونهکانی ڕۆمی تاشه رده به

ی  رگـه نـو جه  وتـه که دا پادشا ده نانه و دیمه واو. له نی ڕک و ته ک دیمه کۆمه
  دته بیشاپوور  دا له»ڤالریانووس«زاندنی  بهنی  دیمه  ک چلۆن له روه یارانی، ھه
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ر و  بی ناسنه  تاشراون که کان وا دانه سه ی ڕاستی ب که وه ). ئه٨٦رچاو (ق به
ڕووکـــاری   لـــهت  تایبـــه به  ســـته به م مه ن بـــن. ئـــهناری تـــاقمی ھاوشـــا نیشـــانده

ـــه تاشـــکی دیکـــه رده به ـــه بیشـــاپوور خراوه  دا ل ـــدنی  ر به ھـــه  رچاو کـــه بـــه  ت زان
یی داتاشراون  وانه کی که یه ره وه ر ته سه ڕیز له  و چارده  وه تهگ ڤالریانووس ده

دا،  خش و نیگـاری ڕۆمـی الی نـه  بـه  وه یلی شکانه مه دا تاشه رده و به ). له١٠٠(و
ــه به نگــی  ، ڕهریــی تــراژان وه ردینی داتاشــراوی یــاد و بیره ی بــه کــه ت کۆه تایب

م  ستووری داتاشرانی ئه ده ڕۆم  ب کاتک ئیمپراتۆر له ی ڕاستی وه . ئه وه ته داوه
ی  وه کوو کرانـه ڕ وه ڕمه ردی مه ی به وه ویست پچ و گه یھه ی دا، ده واره شونه

ب نـوب  وتنی ئیمپراتـۆر بـه رکه باسـی دوو جـار سـه  رچاو که به  تۆمارک بته
  له  نیا بریتییه ، ته قووڵ داتاشراوه  که رشاپوو   تاشی رده چی به که ؛رچاو به  بخاته

نی  دیمـــه  نــدییان بــه یوه په  و نــه  وه ســتراونه به  وه پکــه  نــه  نــد ڕیزــک کــه چه
ت و ڕووداوکـی  بابـه  هـــب نت رهبا کان سه می ڕیزه رجه و سه  یه ھه  وه کییه ره سه

  دیار و سنووردار.
ی  پۆپه چه  یشته دا گه م که می بارامی یه رده سه  تاشی ساسانی له رده بهری  ھونه

  ، ھیچکــام لــهبیشــاپوور  لــه  م پادشــایه رنانی ئــه ســه  تــاج لــهنی  خــۆی. دیمــه
ڕاستی ڕووحیان  تۆزی ناشکنن و به ندانی ئرانی رمه ی ھونه دیکه کانی واره ئاسه

دا  م مـانی بـارامی دووھـه زه  لـه  ره م ھونه رزیی ئه کاری و به . ورده رھناوه به وه
واران تـین و  ی شـونه ـه داڕژرانـی گه  وه مه ی چواره ده سه  م له پارزرا، به

کـاری   رچی لـه گه وتن، ئه ن و ناسکی که رمی دیمه نه  ما و له گوڕی جارانیان نه
ــدۆخین که ــه دا ورده ن ــه کاریی ــه  وه کان بوون ــاو. ل ــه  ب ــه کلک می  رده ی ســه وه ی بان
ی کـارتکردنی  ) نیشانه٩٨(ق بوستان تاقنی ڕاوی  تاشی دیمه رده دا، به رباس به
  . دیاره  ریی پوه گه ووی ونهق
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  ی ڕاوی پادشا نگه جه  ت به باره تاشی سه رده به: بوستان تاق –٩٨ق

  
 کانی ساسانی و ڕۆمی تاشه رده ر وکچوونی به سه ران پیان له ی توژه زۆربه
م  نوان ئه  م دیسانیش له ، به کیش بۆچوونکی ڕاسته یه تا ڕاده و ھه  داگرتووه

ی دوو دنیای  کرن و نیشانه دی ده ک به ند جیاوازییه دا، چه رییه ھونه  شوازه وود
خش و نیگاری داتاشراوی ڕۆمـی  بان. نه وزۆر ناته م ی که جیاواز و دوو ڕوانگه

  م لـه کـراو، بـه ی دیـاری نـدازه غز و ئه هجنی  نژیاروانی و خاوه  ر به سه  لکه په
تی  فـه قـه  تی مرۆڤ لـه فه و زۆر جاران قه  یه وانه دا پچه تاشی ساسانی رده به

ـــاده ـــه ئ ـــه رده تر ده وره میزادی ئاســـایی گ ـــی ده رده وێ. به ک ـــه تاشـــی ڕۆم وێ  یھ
  لـه  کـه  وه ی مژوویی یـان ڕووداوکـی سیاسـی بگتـه قینه ڕووداوکی ڕاسته

ڵ  جـوانی تکــه  یاڵ بــه و خـه  قینه ، ڕاســته یتاوه یتاپـه نی په ک دیمــه ڕگـای کۆمـه
ی ڕووداوکـی  وه ویش زیاتر باسـی گانـه ئه  هتاشی ساسانی ک رده کرن. به ده
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م  و لـی النـادا. ئــه  وه کاتــه ق ده رچاوی زه شــکی دیـار و بـه نیا به ، تـه دیرۆکییـه
ت  خۆرھـه  لـهم  ، بـه چـ دهمایی  کـوو فیلمکـی سـینه خـۆراوادا وه  لـه  ره ھونه

نیا  ر ته سه  یشتۆتهو تیشکی ھاو  قیوه جی خۆی چه  له  که  ک وایه یه شنی ونه چه
بوون  وتن و زاڵ رکه سه  یه م شوه . به یه که ری ڕووداوه هنزیاتر ناس  نک که دیمه

یان  نستاو ڕاوه  پاوه  تیدا پادشا یان خودا به  که  وه بینته دا خۆی ده نک دیمه  له
و   نکی دیکـه دیمـه  ن. لـه کـه فار پشـل ده وقه سـپن و دوژمنـی پشـته سواری ئه

ــــه کــــه نیمه دا، پادشــــای ساســــانی خه خه ویه ســــته کی دهڕ شــــه   وه ســــپه ئه  ی ب
م و کاتکی  ده  ناگاته  که چوونه نجامی تکھه ره سه  کوو دیاره گلن. وه ده تکھه

ــدیی ئــ یوه ورووژن و په ســت ھه ــه هن ــه گــه له  ره م ھون کانی  تاشــه رده نی به ڵ دیم
ــه  کــه مشــید جه ختی ته ــه یردا ده ی ســه مــه ز ی کوشــتنی دوه نگــه جه  پادشــا ل   خات
ند و  هـی مــنـ هـۆن دیمـتاشـی ساسـانی چـ رده . به رسـوڕمانه رچاو، جگای سه به
اواش ـر ئـ هـپارزێ، ھ ده نشی خامه می ھه رده ری سه ستاوی ھونه تین و داوه مه

م  . ئامـانجی ئـه وه کور ناکاته چووکانی پارتی تین و گوڕی کۆڕی ڕاو و تکھه
کۆشک و   رچاو که به  خاته ک ده و پادشایه  گۆڕه تکی نه نیشان دانی بابه  ره ھونه

ر  سه  وگۆڕ به نیا ئاڵ گۆڕانی پادشا، ته  به  یه ھه  نده وه پای، ئه  ته الرکی دراوه ته
  تی خۆیان بوو. له جیاواز و تایبه  وه کیان پکه یه رکامه ئی ھه  ھات که ی ده که تاجه

ــدرانی بابه ــار و لک ــه شــوازی ک ــه کان ت ــه کی زۆر وه دا جیاوازیی ــه ب   رچاو دێ. ل
و   دراوه خی پنـه بایـه  هکـ ومانی ڕووداوه رگیز شونی قه دا ھه ری ساسانی ھونه

ری  پی ھونه وری پادشا ھاون و به ده  سک له که  ه رچاوان. کۆمه به  ته خراوه نه
دا  نانـه م دیمه . لـه تر داتاشراوه رهو وان گه کجار له تی پادشا یه فه تی قه ڕۆژھه
ایان بـۆ ن ردتاشـان پـه به  کـه  ک بـووه یـه چاره نیا ڕێ دانی ڕیزک مرۆڤ ته نیشان

ک چۆن  خۆ دیارن، ڕاست وه ربه شکی سه کوو به کان وه ته فه و ئاوا قه  بردووه
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میزادان  دا تاقمی ئاده تاشی ئرانی رده به  . له دا باو بووه نشی خامه می ھه رده سه  له
وشونی خۆراوای  ێڕھندک   ره م ھونه ئه  که  ور ناگن. ڕوون و ئاشکرایه ده

ی  کـه وپچه که رگ و خواره وبـه دانی جل ی نیشان شوه  ، بۆ ونه کردووه ڵقبوو
  ھنانه  تاشی ساسانی به رده م به تی مرۆڤ؛ به فه بوونی قه ندام و سروشتی ئه

و   دانی پله ق، شوازی نیشان رخستنی جیاوازیی زه ، ده نی ھاوشوه گۆڕی دیمه
  ر به ی، ھه رۆکی شاراوه و واتا و نوهندی  تمه یی و پاراستنی تایبه ماه ی بنه پگه

  بــوو بــه وتنک، ده رکه ڕووی ســه دا خســتنه ئــران  لــه  ، چونکــه وه تــه ماوه ئرانــی
وی ھـز و شـانازیی  تا ئاوا که ھه  وه درابایه ستاو شنک سحر و جادوو ده چه

تاشی خۆراوا  رده زی بهڵ شوا گه له  م شوازه ر شانی پادشا. ئه سه  ھاویشتبایه
  . بایه ناته

  تن بـه رهبا سـه  ی کـه رییانـه ھونه  واره و شـونه ل و ئـه وپـه ل که  ت بـه باره سه
  وتۆمان به کی ئه دا، زانیارییه می ساسانی رده سه  و ناشتنی مردووان له  وه شاردنه

ی  قووچـه قه«نـو   بـردن و لـه دا مردوویـان ده مه رده و سـه . لـه نییـه  وه سـته ده
کانیان  سکه مادرا، یه ڕزین و گۆشتیان داده ی ده وه نان. پاش ئه دا دایانده»نگی بده

ی  سکدانانه یان یه  قوکه  و هئ  یانخستنه یانبردن و ده پچان و ده ده  وه که ۆیهڕ په  له
تی نـــژران  ژووری تایبـــه  نـــدبوون یـــان لـــه یانکه دی کـــوان ھه قـــه  لـــه  کـــه
 ڕووس تورکستانی  له  سکدانکی سواینه ند یه تی چه . کوت و له وه یانشاردنه ده
نیا دوو  دا ته ئران  م له ؛ بهتی ساسانین سه ی ده کلکه  ر به سه  که  وه زراونهدۆ
خش و  نــه  کــه  ســکدانی بیشــاپووره کیان یه . یــه وه ردین دۆزراونــه ســکدانی بــه یه

کجار  یه  دراوهن که ری ھه سه ی له وه ). ئه١٠٠–٩٩(ق  ۆدراوهک ر ھه سه نی له دیمه
  لـه  کـان کـه میزاده . ڕوخسـاری ئاده وتووه دا که وه ر کوربوونه سه  و به  سواوه
ـــه  وه الجـــه ـــووڵ داتاشـــراون و شـــونه داتاشـــراون ی واری  کجار ســـاکارن و ق
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سـکدانی  ڵ یه گـه له  سـکدانانه م یه ر بتـوو ئـه گـه . ئه دیار نییـه  کارییان پوه ورده
دا  ی دوایـی شـنه م چه لـه  وێ کـه کـه رده ن، بۆمـان دهنینگ سه هھ  وه پکه  سواینه

سـپانی  و ئه  ی خـۆی بـووه بانـه سـواری عاره  رچاو که به  تهد نی میترامان دیمه
 ئاناھیتا خوای و خاتوونه  زدا، ڤرسرغنه ھوورامه ئهھا  روه کشن. ھه بادار ڕایده

  بن.  زدایی ی ئایینی مه مبولی سیانه سه  مانه ئه  نگه رچاو دن. ڕه به وه
وری،  یـان ده ده  ، چونکـه می ساسانی باشتر ناسـندراوه رده کاریی سه نده که

خشندراون و  نه  وارانه م ئاسه واوی ئه . ته وه و بوتری دۆزراونه  ه ، تونگه ربه شه
کی زیـاتری  ت ڕاوی پادشـا، الیـه ایبـهت شن، به چه تی فره ک بابه کۆمه  بریتین له

ره وه ته کراوه لهـــردۆتـرگی گرانبـاییی ک وبـه و جل  هـسپ هـدا پادشا سواری ئ . ل  
کـاری   سـتایانه کجار وه یـه  ری کـه سـه  نـدی کردۆتـه واھربه ری و تـاجکی گه به
  بازره  نگوێ که ده  نه و ئاژه و ئه  ویشتنهرقای تیرھا . پادشا سه ر کراوه سه له

کی ناسروشتی خۆی  یه شوه  به  نه م دیمه . ئهریان سه  وتۆته ویش که بوون و ئه
کتر  و یــه  تاشــان جووتــه رده رۆکی به ت و نــوه ڵ بابــه گــه کجار له نــون و یــه ده
موو شتک  و ھه  او نایهرچ به وه  قینه دا ڕاوی ڕاسته نه م دیمه ). له٩٠(و وه گرته ده

و شریت و  رگی پادشا و ئه وبه جل  ؛ بۆ ونه ی باری ڕاوی سروشتییه وانه پچه
ی  ی چوارناـه نگـه جه  لـه  نگـه ڕه  و تاجی پادشـا کـه  وه کنه شه ده  ی که جغجغانه

ریان  وری ڕاوکـه ده  ی کـه نـه و ئاژه ی ئـه ب و ژماره نه  وه رییه سه  دا به یسپ ئه
ـــه ئه .ناسروشـــتین  اوهد ـــه  م ـــه دیم ـــه گه کی ونه یه و و شـــوه نکی تک ـــه  ریی   ک

ی  نگه جه  سحر لهشنک  ئارای چه  ھنانه  ب به و ده  ی تدایه ستکی شاراوه به مه
ا بتـوان ـتـ ربن ھه بـه ی وه بکـا و ھـز و وره ر مسـۆگهبوونی پادشا  ڕاودا، زاڵ

ــه گــه له ــه تکھــه راز ور و بــه ڵ شــر و ب ــه م دیمه چ. ئ ــه  ن ـــدان انــی نیش ئاون ی ـ
   . یه»کی ڕاوچی پادشایه«
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  کۆدراو ردینی ھه سکدان (ستۆدان)ی به : یهبیشاپوور –٩٩ق

  رچاو.) به  وردی خراونه کان به ته کۆدراو (بابه ردینی ھه سکدانی به : یهبیشاپوور –١٠٠ق

  
ــه بابه ــه ت ــه  کانی دیک ــریتین ل ــه  ب ــه نی به دیم ــ  خشــینی پل ــان  هو پای پادشــای   ی

ردن  بـه  وتۆتـه وادیـار زۆر که  ، کـهمیوانـانخت و کـۆڕی  ر تـه دانیشتووی سـه
تی  فــه ن و قه دیمــه  ی بــه و بوترییانــه  ــه و تونگه ک لــه یــه بــ ژماره ). ده١٠١(ق
  ). ھندک له٩١(و  وه و ڕیزه ئه  ، بخرنه وه هنیزان ڕازندراون ران یان که ماکه سه
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  ندراوه که ر ھه سه یاییان له یان خه  قینه رانی ڕاسته وه هننی بوو کان دیمه ورییه ده
ی  ده ســه  کان لــه هوار نهشــوترین  ســتاکارانه چ جــوانترین و وه ). وــده١٠٢(ق

یان  واتــــر زۆربــــهکــــانی د دا خوقنــــدرابن. کاره می زایینــــی م و چــــواره ســـھه
  ن. وه گرتنه ھه ونهو   وه الساکردنه

  دا ریی ساسانی کاری زینگه  نی پادشایان له درانی دیمه نیشان –١٠١ق

  
خ  مرۆڤ زۆری بایه  وه کۆنه  ر له و ھه  نه سه ڕه کی یه سه ره که  که  ئاونه رده به
  . ئمـه ندانی ساسانیی بۆ الی خۆی ڕاکشـاوه رمه رنجی ھونه ، چاکی سه پداوه
  دا که و ڕۆژگاره له  نگه ستی و ڕه ده  ته یوه مان گه ئاونه رده می به کی کهوار شونه
ی داتاشــین و  کهســتن و پشــاوب و ده کجار بــره ری یــه گه ی شووشــه پیشــه
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وتبن.  دا کـه می که ر سه  به  وارانه م شونه هــ، ئ وه تهدا ده  ئاونه رده ندۆخینی به که
ئاوزکی  ردن ، گـه نـهئاو رده ر به سـه ری له دیارترین و ناسراوترین کاری ھونـه

زن  سه«ی  خانه زنه خه  ر به سه  ئاژنه
شی میـدالیاکانی  به  مۆ له ئه  که »دنی

م  . ئــه پاریســهییی]  وه تــه ی نه [کتبخانـه
کی  دشــــایهپانی  دیمــــه  ئاوزه ردن گــــه

ر  ســه له  رچاو کــه بــه  خاتــه ساســانی ده
ی انک و پچکـه  ختی خۆی دانیشتووه ته

  ).١٠٣سپی بادار (ق ئه  بریتین له
  
  
  ییی پاریس وه ته ی نه ؛ کتبخانهدنی  ن ی سه خانه زنه ی زئاژن، خه ئاونه رده میدالیای به –١٠٣

 ی زوینی ساسانیربهشه –١٠٢ق
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ی  چ و گه  که  کی لیه یه»وری ده«، ١ڤنیز  له »مارک  ن سه«ی  خانه زنه خه
  وی بووه کجار بره دا یه چبیی ساسانی گه  له  م شوازه ئه و  ندراوه هک ھه ر سه له
کرێ کاری  ده  که  خشاویش پارزراوه گوڵ نه  کی به یه ربه شه  م شونه ). له٩٤(و

ژـر   وتوونـه که  بـ کـه  و کارگایانـه یـان ئـه ی ئرانـی مه رده و سه کانی ئه کارگه
  ).٩٢(و  وه وانه باندۆری ئه

واری نو مووزان یان  زاران ئاسه ھه ڕی  می ساسانی له رده سه یکاری نده که
ن و  . ھنـدکیان دیمـه ناسراوه  ری دنیاوه رتاسه دارانی سه نتیکه کسیۆنی عهکۆل

 ناو و وی ھله په تی خه  و به  ندراوه که ر ھه سه کانیان له نه ڕوخساری خودی خاوه
ر  سه له گیاوگۆیانران یان  وه هنیان دنیای بوو م زۆربه ، به ناوبانگیان نووسراوه

لیان   تا ئستاش ئمه و ھه  یان تدایه کان زمانی ئاماژه سته به و مه  ندراوه که ھه
قـــوڕی   لـــه  رچاوان کـــه بـــه  ینـــه خه دهمۆرـــک دا  لـــره  ئمـــه«بووین.  نـــهحــای 

ــه  ته باره و ســه  هکراو ســازکراو وه ســووره ــه شــه ی شه ده ســه  ب ــه م و ل ی  و چین
  شریتک له  به  م مۆره . ئه می ساسانییه رده سه  ر به سه  که  وه دۆزراوته دا شووش

ڵ  ئاژه  مان پسته ن یان ھه پارشمه  نگه ڕه  که  سمی قایم کراوه کی ڕه یه نامه هگ به
ژنی خۆشی  به نیوه  که  رز دیاره به کی پایه واژۆی کابرایه  م مۆره ر ئه سه بووب. له

  ٢».)١٠١(و  ق کراوه ر شه سه له
ترین  وره گــه نــوھنی ئاوریشــم و ڕۆمــی ڕه ی»چــین«نــوان وتــی  ئرانــی

کیاری کووتای ئاوریشمی گرانبایی، ئاوریشمی خاو و کووتای ئاوریشمی پدا 
شداری  پیان خۆش بوو ئرانیش به  زنی ساسانی که گوزرا. پادشایانی مه ڕاده

  کانی خۆیـان لــه وتنه رکه دوای سـه ی ئاوریشـم بــن، دوابـه ھنانی پارچـه م رھـه به
                                                             

  ونیز –١
قی  . ده زیاد کراوه  یه ند ڕسته م چه دا ئه ی دوکتۆر موعین که رگانه قی وه ده  له  کوو دیاره وه –٢
  .و. وتۆی تدا نییه ستکی ئه به مه  رانسه فه
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ران و ــی ئــانــک هـرم ستاکار و جۆیان ڕاگوستن بۆ ھه ڵ وه کۆمه  ، بهسووریا
  جیان کردن. نیشته خووزستان  ت له تایبه هب

خش و نیگــاری  نــه  نک لــه دیمــه ،بوســتان تاق ک تاشــی وه رده ک به کۆمــه
وێ زۆریان  له نستاکارا وه  یاد، چونکه   وه نه خه دهمی ساسانی  رده کانی سه پارچه
نی  دیمه  به  که  وه ک دۆزراونه میدالیایهند نیشان یان  . چه وه گرتۆته وان ھه له  ونه

مبولیکی  تی سه و بابه ت ڕاوی بارامی گۆڕ تایبه ی ڕاو، به نگه ران و جه وه بوونه
ی  زاره پـاڵ ڕۆژگـاری ساسـانی. ھـه  درنـه موویان ده و ھـه  وه ڕازندراونه  دیکه

ت  ڕۆژھـه  ڕک له واری پیرۆز و متفه ئاسه  مک بوو که رده می زایینی، سه که یه
ندترین  نواند. جوانترین و شکۆمه دا خۆیان ده کای بازرگانی نو  لهکدران و  ده

  یه م شوه ی. به»پیرۆز«ی  پله  یبوونه ی گه وانه کفنی ئه  کرانه ده کووتای ئرانی
ــه ــا وره کلیســا گ ــه کانی ئورووپ ــ خــاوه  بوون ـــووتـی ک واره هـنی ق می  رده ی ســهـا

.  کراوه شتی ئاوا نه خودی ئران  م له ر پاراستوویانن، به ساسانی و ئستاش ھه
  م کـاره ت بـه باره ی سـه رم و پیشـه کردنـی تـه یتوانی دابـی کفن نه ھاتنی ئیسالم

  ، جاری وایهدا کان ڕۆژگاری پاش ساسانییه  ر به ند گۆڕکی سه چه  رێ. له تدابه
نی  دان سان دیمه ھشتاش دوای سه  که  وه وت کووتای وا دۆزراونه که ھه  به

  ).٩٣(و  ر ماوه سه پیاوچاکانیان له
  رمه و ھه  ناوچه  لی داویشته کرد و په ھز بووبا، چاکتری ب ده ر به تا ھونه ھه
پتر جگـای دنیـایی   وه ره وتانی ده  شی له وه ت مانه نانه کان و ته سته ده دووره

تا  ھــه  وه چینــه  تــوانی لــه  بــوو کــه  رانــه م ھونه لــه ری ساســانیش بــوو. ھونــه
  خۆراوا بوو به  له  ره م ھونه ی ئه وه وێ. کاردانهبای بنگ س ته ریای ئه ده زنه مه

. کلیسای   وه نگ دایه و چاکی ڕه ڕاستی ئورووپا کانی نوه ده ری سه ی ھونه ڕاوکه
ک ساز  ر شوازی ئاورگایه سه له  که »ئۆرلئان«نیزیک   له »پرێ  ژرمینیی دێ«
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.  وه ته ر کشراوه سه کانی داری ژیانیان له کراوه چبی سپیکار و گه  ، دیواره کراوه
  کـارکی تـاق و نـاوازه  یـاد و بـه  وه خاتـه ده بوستان تاقوتی  شکه ئه  نه م دیمه ئه

سـای   کـه »ئاگیلبرتا«  ی ڕاھیبه زارگه کانی مه یهچبی داناندرێ. سپیکاری و گه
ی نــوان »ژوار«یزانی کلیســای  ســه  و لــه  ی کــردووهـدوایــ یـۆچـزایینــی ک ٦٦٥

  . یه شنه م چه ی له کی دیکه یه ، نموونه نژراوه »تیری –شاتوو «و  پاریس

  زدا ھوورامه وڕووی ئه ره شری به رده : ئهم خشی ڕۆسته تاشی نه رده به –١٠٤ق

  
ــه خۆشــفه  وی، بــه ر زه ســه زدا له ھوورامــه مبولی ئه کــوو ســه پادشــا وه   ڕی ل

ـــه ـــه دا خـــۆی ده ری ساســـانی ھون ـــون و ل ریکی  دا خـــه ندی بارگـــای شـــکۆمه  ن
نــدانی  رمه شــنی ھونه رچه سه  بۆتــه  نــه م دیمه . ئــه رنانه ســه  ســمی تــاج لــه وڕه ڕێ
ــــوتوویان ل رکه ســـه ســـیحی و مه زانســـیبی ـــ  وه ته ڕووی کشـــاوه  هـ ـــد  چه  هـک ن

یـان  وره وانی ئینجیـل ده ره و نووسـه  رانی دیکـه مبـه ک و یارانی و پغه یه فرشته
ی  نیشانه  ی ڕادراوی مرۆڤ که قامکی شادهبیزانسی  یندان رمه . دواتر ھونه داوه
شی  واتاکه  ر له ھه  کهئارا   می ساسانی ، دننه رده زنانی سه مه نان بوو بۆداڕز
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کاریی  نــده نــدی، که ناوه رانی ئورووپــای ) زینگــه١٠٥–١٠٤بوون (ق حــای نــه
شتکی   ک ئمه ر وه وانیش ھه ئه  نگه و ڕه  وه کانیان خواسته ساسانییهمی  رده سه

واری  ئاسـهک  ی کۆمه ستاکارانه و وه چ ئه زانیب. وده نه  مکانه و چه وایان له
ــان بــه ــاوه ھــژای زینی ــه و گه  دی ھن ــاتیال«ی  نجین ــ پــ کــردووه»ئ ــان ل و   ی

شـون   ر بـه می زایینـی، ھـه م و نۆھه شته ی ھه ده ر سه سه  وه نه یبه ران ده توژه
ان ـــک هــت هــابــای بـــمک و وات چـه  بـه نگاویان ناب و کاریان دا ھه ی السایی ڕچه

  ).١٠٧ – ١٠٦(ق ــداب هـــن

  

  له  رانسه دینیی فهری  رستنی موغان؛ ھونه سن و په ): کۆڕی پهIndre( کلیسای بیک –١٠٥ق

  دا می زایینی ھه ی دوازده ده سه
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  ئاتیال  ی ناودر به نجینه ی زی گه ه گۆزه –١٠٦ق

  
و ندی  ناوه یرانی ئاسیا گه شقی ونه رمه سه  ری ساسانی بۆته ھا ھونه روه ھه

  وه تـه وان ڕازاوه ئـهکـاری شـوازی   بـهکـانی بـوودایی  رسـتگا پیرۆزه دیواری په
م  ، به دا خولیان داوه  غزه و جه له سیشو بیزان رانی میسری ). قوماشکه١٠٨(ق
ی ڕاستی ب  وه ئه ». می ساسانی، ئیسالمه رده سه ی ئرانی قینه میراتگری ڕاسته«
ری  کانی ھونه نه و دیمه  ڵ خۆی ونه گه ی گرت، له ره کی په ر جگایه ھه  له یسالمئ

ئیسالم توانی ئاخرین پشنگی خۆی   کوو دیاره مژینی ساسانی ڕاگواست و وه له
  کانیش. سته ده دووره  ر ناوچه سه  باوته
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  ئاتیال  ی ناودر به نجینه گه  ر به کی زینی سه یه دی گۆزه نوقه –١٠٧ق

  )چین (تورکستانی یی مۆنگ ئۆ»بوودایی«چبیی  گه –١٠٨ق

  
م  مـــاوده ڕا و ده گـــه پشتاوپشـــت ده  یی کـــه وه تـــه ۆر و نهلـــبیاتی فۆلک ده ئـــه

می  رده سه  ل، له ک و ژیانی گه ڕی خه بیر و باوه  بوو به و پاراو ده  وه گدرایه ده
ی  وه ستی خوندنه به مه  به  بیاتکی نووسراو چۆل کرد که ده دا جی بۆ ئه ساسانی

ـــه مه ـــد به نووســـرا. چه جاخان و بارگانشـــینان ده وه زن ـــه –ڤســـتا  شـــکی ئه ن   ک
  کـه  ی تدایـهیتی پزیشـک ک بابـه کۆمـه –کان بـوو  مـوو زانسـته هی ھـ رچاوه سـه
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ڕـک کرابـوون.  شـتی رده وشـونی دینـی زه ڵ ڕێ گـه له کانی بوقرات ستووره ده
دا  م که یه می شاپووری رده سه  له ھیندی، التینی و واری یۆنانی رگانی شونه وه
و   وه ڕۆژگاری بزووتنه  به  دا، که م که یه وی ڕۆژگاری خوسره  ستی پکرد و له ده

بـۆ   کـه و می خوسـره رده پـدرا. سـه  ره ندرێ، چاکی په داده ی ئرانی وه بووژانه
ی کلیسـای  وانـه پچه و ڕاسـت به  کجار شـازه موو دینک یـه ڵ ھه گه له  وه حاوانه

وتــی   لـه  ی کـه یۆنانییانــه  سـووفه یله و فه ســیوی ئـه نا و په پـه  بتـه ، ده بیزانسـه
شــی بــۆ  باوه ر گــوڕمی ئــازار و ئشــاندن و تیســفوون بــه  وتبوونــه دا که خۆیــان

  ی کـرده دا دزه م ڕۆژگـاره لـه  پۆلی بیروبۆچوونی ڕۆژاوایی که . شه وه کردبوونه
رچاوی  و کرا، توانی به ڵ بیروبۆچوونی ھاتووی ھیندی تکه گه و له خاکی ئران

  وره کـرێ باسـی گـه دا ده سـانه هو کـ نو ئـه  رینتر بکا. له ی بهڕووناکبیرانی ئران
دا باسـی  کانی خـۆی نووسـینه  لـه و بکـرێ. ئـه  ١رزوویـه به  پزیشکی پادشا، واتـه

ی  کجار ھۆگری کتب و نامیلکه وان یه ره کا. خونه ان دهینوشت و د ڵ و ڕه کۆمه
م  دا نووسران، به م بواره وارکی زۆر له ئامۆژگاری بوون و ئاسه  ت به باره سه
م  تا ئسـتا تـداچوون. لـه و ھه  ستی ئمه ده  یشتوونه گه موویان نه ھه  وه داخه به
ندی، خر و  زمه : ئاوه بریتین له  که رباس به  ت خراونه ک بابه دا کۆمه مانه رھه به

ژاربوونی  ژار و ڕاشکانی ھه ھه  ت به باره ند سه مه وه دهرکی  ، دلۆوانی، ئه چاکه
دا.   رانــه روه و نادادپه  رزانــه به بوونی لووت نــد مه وه دهر  ســه  بــه  ندانه تمه رافه شــه
نگانی دینی  ۆیشتنی پشهست ت و ده سه دهربینی بیروڕای ئازاد،  گرتنی ده ره په
ــــه رده زه ــــه  شــــتیی ھنای ــــه  رزه ل ــــی وه و ئ ــــه وانیش ل ــــه خۆک ــــه وتن، ب و  م ئ
قازانجیان   کی، به ره سووفانی ده یله وان دژی بیروڕای فه ی ئه وه نگاربوونه ره به
وایانی دینـی  پشـه نـ ده  سـتی ئمـه ده  یشتوونه گه  ی که قانه و ده . ئه وه بایه نه

                                                             
  زوویهبر –١
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ڕان ببـوون،  رگـه دیـن وه  ت لـه نانه ڕ و چاوچنۆکی و ته باوه یی نده گهی  ۆدهگیر
ــه وایانی ڕه پشــه  چونکــه ــه ی شــه گوره ســمی ب م،  رده کانی ســه وره گــه  پۆلی دین

  یـــه م ڕوانگه و ئــه  کی تــاق و تاقانــه رســتنی خودایــه بــۆ په بانگــاواز  ونــه که ده
  بـاو کـه  دا بـوو بـه ئـران  کاتـک لـه  یه تازه  وت و ڕبازه م ڕه . ئه وه بووژننه ده

بۆ ڕزگارکردنی دینی   قاژه له ش په و کاته وتووب و ئه رکه توانیبووی سه ئیسالم
  بوو. نگ کجار دره یی یه وه ته نه

  تی یه بارودۆخی ئابووری و کۆمه

وکاڵ  ر کشت سه وو ڕابردوو پتر لهک ی ئابووریی ئیمپراتۆریی ساسانی وه بناغه
ــدرابوو نــه ــه دان ــانی، ب ــاخرین   می ساســانی کــه رده م دیســانیش ســه ک بازرگ ئ

کانی  زراوه زگـا و دامـه وده تکۆشانی دام  ، به ونارایه ڕی دنیای کۆن و که ڕووپه
تـوان  ی، ده کـه ره ماوه پرووکنی جه ت سووڕانی تاقـه وڵ و ھه تی و ھه حکوومه
مۆش  تا ئه ھه  دی بن، که گداری سیاسی و کولتووریی وا بهنکی پشسیستم
النی زۆربـوونی   می ساسانی به رده . سه و بی کردووه  ر ماوه واری ھه شونه

ی  کانی دیکـه مه رده سـه  لـه  وه سـکردانه ی ده ره م و پـه رھه شینی به داھات و دابه
 سـووڕانی ای ژیـان و چـاالکی و ھهتکـ  نگی له شنک ھاوسه . چه ڕاندووه تپه

و  ی ڕۆمیئیمپراتۆر  له  دی ھات که دا به رانه دیته ریای مه رمی ده ھه   و له  مرۆڤ
انی کۆن ھی جی شه م به ئه  وه ته م بابه . له وه نگی دایه ڕه دا ئیمپراتۆریی ساسانیش

وانی  نـــدی و بـــاکووری و لــــه باشـــووری و ناوه پـــش ئورووپـــای  وتۆتـــه که
ــه کــه ھه ی زــو و مــس و به ســکه  ــه . کۆمه ڕانــدووه تپه   وت زــی ساســانی، ل
دا  م ڕۆژگاره گومان له . ب وه نته ته رکی زیاتر ده دا، ڕووبه ووری بازرگانی ئاڵ

  کوو ئاشکرایه و. وه بره  واو دته ی تهکربوونی بان به سته ی ده پسووله رانینووس
دا  وتـه م ڕه لـه کانی ئرانـی ھاوشـوه  زراوه دامـهبـابلی و  ی که بانکدارانی جووله
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ربوون  به سـته ی ده داھنـانی پسـووله  که  . خۆ ڕاسته رچاویان گاوه وری به ده
ی  و کــاتی ھنــده م ئــه هـین، بــزایــ می پش ی دووھــه زاره بــۆ ھــه  وه ڕتــه گه ده
ــه نه ــوو لــه و تــه  نیبۆوه ت ــه دان  نیا بریتــی ب وتی  یــان ڕکــه  رزوقۆــه قه  ھنــان ب

ربوون یان  به سته ی ده انی پسوولهسرنوو دا می ساسانی رده سه  دا. له ی وه درانه
ـــه باوه ـــانکی و ڕنام ـــوو به هی ب ـــه گه ک ـــه ســـمی ده ی ڕه نام ـــا. بانک کانی  وری گ

ی  نامـه گه پی به بـوون، بـه  وه کانـه ست ئرانـی یـان جووله ده  به  اتۆری کهرمپئی
  م له کرد. تاقمکی که ست پده ستاوده ربو دراویان ده کی به یه شوه  نووسراو به

ی  یــــان زاراوه »ک چــــه«ی  وشـــه  زانــــن کــــه پســـپۆڕانی دارایــــی و بـــانکی ده
کانی  زمانـه[نـو   ڕا چۆته وی ھله زمانی په  هی بانکی ل نامه گه ربوونی به به سته ده

دا  ڕاست کانی نوه ده تای سه ره سه  ئرانی له  که  داھنانکه  هم کار . ئه]ئورووپایی
ــانی   تــه کردوویانه ــاو. بازرگان دواتــر شــوازی نووســینی  ســیحیی ســووریا مهب

می  رده سه  خۆراوا و له  و بردیانه  وه ربوونی ئرانیان خواسته به سته ی ده پسووله
  یدا کرد. نی پهڕم  ١وه کانه یه»مرۆڤینژی«

ــــــــــــوی »م دره« کل گهستاند و  وی ئه دا بره شاران  له  کارپکرانی سکه ی ز
و   ناوچـه  . لـه وه دا دۆزراونـه یـان وتـانی دراوسـی ئران  ) له١٠٢ساسانی (و

ربازان،  ی جووتیـاران، سـه و مانگانه  دھاتان، مووچه  کی و له ندی گونده به مه
م  کران و ئه ل دابین ده وپه ل که  بهت پیتاکیش  نانه ت و ته ستانی حکوومه ده کاربه

ت  بـه . ھه یه ی ھه درژه  ر هش ھ می ئمه رده تا سه دا ھه ھندک ناوچه  له  ریته نه
ی ـــرگرتن ی دان و وه ره وه ر تـه سه هـا لـــنی هــت  وه ره ی دهــانیـبازرگ  کوو دیاره وه

کی  یه شوه  کانی ڕابردوو به ده چاو سه له  وه ره . بازرگانیی ده سووڕاوه ھه  سکه

                                                             
تا  ڕا ھــه می زایینــی ی پنجــه ده ی ســه کلکــه  لــه  کــه  رانســه ی پادشــایانی فه مین زنجیــره کــه یه –١

 دا کرد.و. م وته ر ئه سه  تیان به می زایینی حکوومه شته ی ھه ده کانی سه ڕاسته نوه
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ی و ــایــــرانبــی گـــل هـــوپ ل هـــا و کـــر کــــو پت  ردووهــادی کــراو زیــپک تــس هــھ
جاخی  وه زنـه نـدانی مه مه وه ده تی بارگـای میـری و چینـی تایبـه دار وبریقه  زریقه
ھۆی   ل بوو به وپه ل ی کا و که شوه  رگیرانی پیتاک به ڕمن بوون. وه به ئرانی

  نه هـکی بخـ ره ی سـهـم هـرھ هـرچاوی ب کجار به وتکی یه که ن پاشهمیرا  ی که وه ئه
.  وه نـه ویـان بکهدا ب بـازاڕان  ت لـه رکار و پاکـاری حکوومـه کتر و سـه ر یـه سـه

ی  نگــه جه  یــانتوانی لــه ده  بــوو کــه  وه ئــه  تدارانه ســه م ده ی ئــه قــازانجکی دیکــه
وو ــانی پادشایان بــر ش هــی ســرک هــک و ئــ هــای خــریــف  هــن هــدا بگ یــوق یــاتــق

م  ل بـۆ ئـهـــل، م هــکانی گ شییه ڕه پۆلی چاره ی شه وه ستی ھورکردنه به مه  به  که
  ڕاکشن.   کاره

ئاوا   مه رده م سه کوو ئه ڕۆژگارانی پشوودا کاروباری بازرگانی وه  رگیز له ھه
ت  حکوومه  ر بۆیه ، جا ھه کراوه ردا نه سه  ی بهیرد کی توندوتۆڵ چاوه یه شوه  به

دا  ڕگاوبــان و چۆمــاوان  هـاو، لـــرچــ هـوچۆی ب ر ھــات بــه تا له ناچــار بــوو ھــه
م کار و  ک لپرسراو بۆ ئه ساز بکا. کۆمه ران نگه له زناو و ج خهرا و  کاروانسه

کانی سـنووری و  هر وستگ سه  در بوون به دیاری کرابوون و چاوه  تانه خزمه
نـد کـا و  ت کـین و فرۆشـتنی چه ھا حکوومه روه دا. ھه ریایی رگاکانی ده نگه له
  لـه  پاوانی خـۆی کـه  هـوو بـردبـکوو ئاوریشمی خاوی ک مکی گرینگی وه رھه به

کران.  دهکار  دا ده»فنیقی  –سووری «کانی  کارگه  ت له تایبه ھندرا و به ده  وه چینه
  ری وا پادشایانی ساسـانی ھنابوویـانن و لـه ماوه و جه ئه  چوو که ی پنه ھنده

 کراو سـتاکارانی بـاس ڵ وه گـه جیان کردبوون، له نیشته کی ئران یه ند ناوچه چه
نینی  بۆ ته ر و شووشته ، گوندی شاپووری شووش ک کارگه و کۆمه  ڕقه  وتنه که

ی  سکردی شووشـه و ده  وڕوھای جوانی سواینه کووتاڵ ناوبانگیان ڕۆیی. ھه
ران. ـــکـانی ئ بازاڕه  یشـتنه گه یی ده رییه نده سـکه ئه و »سـتینی له فه  – سووری«
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  لـهریان  نبـه رچاو بـوو. عه کجار بـه رگ یـه وبـه کین و فرۆشتنی کووتـاڵ و جل
ی  ی ئـاژه جـاران جگـای پسـته  پتـر لـه  دنا و پاپیرووس که  وه شه ریای ڕه ده

می  رده ســه  رلـه به  بوو. ونـاچ کـه خوازیـار و کیـاری ھـه  میشـه ، ھه گرتبـۆوه
چشــتی  و تامه  زوــه . ھه وتــانی دیکــه  چووبتــه  وه چینــه  ز لــه کاغــه ئیســالمی

   و بیباریان لهڕین. سونبول  په دا تده خاکی ئران  به بستان ره و عه بۆنخۆشی چین
یی  وه ته بازرگانیی نونهی تنگر ره کرد. په ده  وه ره ی ده نارده ھه  وه ماده ]رمی ھه[

  و سوریانی له  که ت جووله تایبه دی ھنا و به رنشینکی بازرگانانی به ند کۆچه چه
ریای  کانی ده ناره و که تانیۆ، برکوو ھیند، تورکستان کانی وه سته ده دووره  ناوچه

رقای کـین و فرۆشـتنی  سـه  ی بازرگـانی کـه ندانه ناوه و گر بوون. ئه ش بنه ڕه
ان ــۆیـنیا خ ن و تهـوت هـدا ک ر پسپۆڕی سه  دا به مه رده م سه موو شتک بوون، له ھه
م  رقاڵ کرد. به سه  وه کانه می کارگه رھه نم و پاتاڵ و به کین و فرۆشتنی گه  به

ل و کایـان  وپـه ل ی که وانـه ئهجیاوازی نوان بازرگانـانی نوخـۆیی و   یه شوه
ــ ده ــۆوه وه ره ده  اردهـن ــه  ، روون ب ــام  و ل ــه دا ده ئاک ــازاڕان پ ــی ب  ــرت.  ره یان گ

ی  دهـــوو ھنـــی پشـــم رده او سهـــچ هــل  وه ره م کاروباری بازرگانیی ده رجه سه
  ت کـه ومـهردانی حکو سـتوه ر ده سـه  وه ڕته گه شی ده که گرت و ھۆکاره نه  ره په

  وگۆڕی کای بازرگانی. می ئاڵ ر ده به  خسته گرێ و کۆسپی ده
ــا شــاره  هـبینــین کــ دا ده بــواری بازرگــانیی نوخــۆییش  لــه ی نزابوونی بازرگان

ی  سته کی ئاسایی تبه یه شوه  به  سفرۆشانی گوندان که رچی و ده خۆمای و چه
ی خۆیان و  ر سکه سه  ونه که بابل ده  ندکی گرینگ بوون، له ند ناوه بازرگانانی چه

  . وه نته ته ئرانیش ده  وته م ڕه ئه
سووڕانی بانکان سنووردار  دا، چاالکی و ھه ی کاروباری بازرگانی وه ره ده  له

رگیرانـی  کـاتی وه  م یـان لـه رھـه بوونی به م ی کـه نگـه جه  نیا لـه کان ته بوو. بانکه
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ت  می حکوومه رده کۆسپی به  وته م ڕه م دیسانیش ئه وتن؛ به که ڕ ده گه دا وه پیتاک
کی  یه شـوه  دا یـان بـه رنـه کاروباری بـانکی وه  جاران خۆی له  پتر له  بوو که نه

کی  یـه بـۆ ماوه  وت و ڕبـازه م ڕه ئه  کوو دیاره کا. وه درییان نه وپک چاوه ڕک
  وگۆڕ ناب. تووشی ئاڵش  تا ڕۆژگاری ئمه درێ و ھه ی پده ن درژه درژخایه

ــانی به ڕه ــارانی گه م و پ رھــه نوھن ــرد و کووتــای ئاوریشــم و  شــه چ ی ک
 .پسـپۆڕ  واو بوونـه رک تـه ماوه دا جـه ش م بـواره و له  وه ریشی گرته گه شووشه
ــه ھــه  ی کــه پاوانانــه  و هت بــ حکوومــه ــدرا و خــاوه ھن داده م رھــه به  یبوون ب نی  ن

تی خـۆی  سـه ت بشـت و ده نانـه ت ته ھا حکوومـه روه ھه ک کارگا بوو. کۆمه
و کار و  ت ئه تایبه ت، به رتی تایبه ی که ک کار و پیشه ستنی کۆمه نو به  خسته

ن و  رنجی بارگای میری و قۆشه ر سه به  وتبوونه وخۆ که ڕاسته  ی که مانه رھه به
ی خاو و  سه ره ت به نرخی که وومهدا حک ئاکام  تی و له رایه به ڕوه زگای به وده دام

م  دی ھنان. بـه نگی تدا به ارسهـنگی و پ اوسهـو ھ  دا چۆوه ی کرکاران مووچه
گویان کرد و   ی تازه ک کار و پیشه دی ھاتنی کۆمه بۆ به  یل و تاسه مه  یه شوه

  ر بوون.  وه ھره ڕاست لیان به کانی نوه ده و دنیای سه دواتر ئیسالم
ر،  ونگه ر، ته نی جووتر، دارتاش، ئاسنگه یان خاوه زۆربه  وره گه گانی به ره ده

  داھنانکی تازه  خۆیان بوون. ئاش به  ت به وان و ئاشی تایبه وا، ڕۆنگر، ئاشه نانه
وکای  می کشت رھه کرا. به کاری پده  وه مه ی چواره ده سه  کوو له ندرا، به ده دانه
کرن و لدرانی  ده  ند کارکی تازه دا چه م بواره درا. له ی پده ره ارزرا و پهپ ده

  کوو ئاشکرایه ت وه به ؛ ھه اراوهئ  خوکرانی کرمی ئاوریشم دته داری توو و به
ویسـت، زۆر  کجار زۆری ئاوریشـمی ده کی یـهکووتـا  بۆ وتکی کـه  م کاره ئه

ی  گوره ر بـه گان، ھـه بـه ره ت و ده وی حکوومهرب وزاری به وی گرینگ بوو. زه
  ر جـاری وایـه گـه گیرا. ئه ـده ھه میان ل رھـه چندران و به وشونی کۆن داده ڕێ
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ئازادیی   دا بوو، چونکه تی وزاری حکوومه وی زه  لهر  ھات ھه دی ده وتنک به پشکه
و  ارـــــو ک  ۆوهــرابــسک ک هــرت هــکجار ب دا یه وکای کاروباری کشت  ئابووری له

  ھات. ده پدانی نه ره ستی په روه را ده وته نگاوی تاک ھه
  ی بـه ره و پـه  شـه ک گه یـه ندازه تا ئه بـارودۆخی ئـابووری ھـه  دا کـه کاتک  له
باری گلۆر  و تای و ناله ره کی گوندان به رجی ژیانی خه ومه ل دیتبوو، ھه  وه خۆیه
 ی ره می پـه رده سه  له  کی که ری گونده ماوه ی جه ڕووناکبینانه. سروشتی  ببۆوه

و   وه وسندرانه چه موویان ده ، تداچوو. ھه نگی دابۆوه دا ڕه  یۆنانی تی شارستانییه
کران.  ده نــه  رده وه ر خونــدرا و پــه ده رگیز پیــان نه بوون و ھــه ســت نــه ربه سه

سـت  ربه م سه کی کـه یـه وت و بـۆ ماوه کـه ھـه  نیا به ران ته نجبه جووتیاران و ڕه
ان ــی هــنگ هــان تــگ به ره دا بوون یان ده ت ژر نیری حکوومه  گینا یان له ژیاون، ئه
ــ کشاب ـــل ـــوون. ئـ ــ وزار و مک وی ی زه ســته وان تبه هـ ت و  وومهـوماشــی حک

تیان زیاتری  سه دهڕۆژ  ڕۆژبه  وره گانی گه به ره گان و ئاورگایان بوون. ده به ره ده
یرانی ئابووری و  ڕاندنی قه بۆ تپه  ئاغاکان ناچار بوون که ستاند و قوه ئه  ره په
.  وه وره گانی گـه به ره ی ده ژر داده  نه ت، خۆیان بخه کانی حکوومه سدرژییه ده
  ره به ره ، به وه نه ت کۆ بکه بوو پیتاک بۆ حکوومه ده  ورانه گه هور م گه ی ئه روه به له

  ت کـه سـتیان زیـاد بـوون. حکوومـه هدر رکار و پاکـاری به و سه رکوخا و گزی
  ک بــه یــه تا ڕاده ، ھــه ی پیتــاکی ئــاوا بــۆ ســووک و ســاکار ببــۆوه وه کۆکرانــه

ی  وه م کردنه ستی که به مه  سووڕانی به وڵ و ھه و ھه  وه سترایه به  وه گانه به ره ده
ی  نـده وه گان ئه به ره تی ده سه سۆیشتوویی و ده ده تیان شکستی ھنا. سه ده
  ندرا. ستیان داده ده  چاو له  دا، پادشا به شکری باری دارایی و له  به  گرت که  ره په

موو  ھـه  نای. له ده   وه نگییه السهم  ست ئه ده  به  بوو که نیا وتک نه ته ئران
 فریقای هئو  و میسر تا غالیا ھه  بگره  ئیتالیاوه تۆریی ڕۆمیئیمپرا  کی دنیا، له جیه
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ودانی  غـ ھنانی ده م رھه به  به م که یه وی خوسرهبوون.  گ ھه به ره ی، دهرباکوو
تا ھندک  دا ھه  وی نچی، ھه جووتیارانی قۆشه ڕکخستن و ڕاھنانیو  کی ره سه
ـــالس . ڕۆمــیش وه م بکاتــه یان کــه ره و پــه ره تی بــه ســه ده  لــه  کانی ای ساســانییهـ

دی ھنـا،  نچیی بـه جووتیـارانی قۆشـه نـیئیمپراتۆر چی یو ھراکلیووس  وه کرده
ی  وه هرگ به  یانتوانی ببنه نه  وتبوون، که نگی که دره وه  کانی ھنده وگۆڕه م ئاڵ به
  کی. ره الماری دوژمنانی ده په

شی  کی سنووردار و به زگایه وده دام  رین بوونه رپان و به به وزاری ئه وی زه
  وماشانه و مک ر ئه سه ران له نجبه و ڕه  دران. جووتیار و پاه ده  ئیجاره  زۆریان به

نویان دنان.  زنان بوو ڕه گان و مه به ره رچی پداویستیی ده کرد و ھه ده کاریان
نگ و گۆشت.  نگاوڕه ی ڕه راب، میوه نم، ڕۆن، شه گه  کان بریتی بوون له مه رھه به

ویش  کرا و داھاتی زه ماڵ دابین ده ویشکه  رکار به ری به ماوه ی جه هو مانگان  مزه
  لـه  ڕانی سـکه وتی گـه . ڕه وه کرایه گیرا و جوێ ده ده می خۆی ھه رھه به  ر له ھه

و   وه حاوانه ده شاران نه  له  گان تازه به ره دابوو. ده  م که  دا زۆر چاکی له گوندان
ــان ڕاده ــۆ ناوچــه مای ــده گواســت ب ــان  ســه کی و له کانی گون ــای خۆی ر مــک و م

ر کاروبـاری  سـه  بـوون و ئـاوا بـه گر ده النان بنـه  و قایمـه قـه  نیشتن و له داده
م  رده ی باوی سه جوانترین شوه  الریان به یشتن. کۆشک و ته گه زراکانیان ڕاده مه

ن و مـاڵ و منـداڵ و خۆیا  بوون که  ئاماده  میشه کانیان ھه و پیاوه  وه ڕازابوونه
دا  مه رده و ســه دا بپــارزن. لــه را و ئــاژاوه حانــد ھــه  تکارانیان لــه یــاران و خزمــه

  وکاڵ له ی کشت ره وه ر ته سه تی و له سۆزی مرۆڤایه  گۆڕی دوور له وتکی نه ڕه
دان سای پچوو  ھا سه روه کشا. ھه  دان سای درژه دی ھات و سه دا به جیھان

دی ھات و  به  تکی تازه دا، شارستانییه وگۆڕانه م ئاڵ ئاست ئه  له  ره به ره تا به ھه
مای  ر بنه سه له و ڕۆم شاران. ئران  ڕووی کرده  وه گوندانه  ستاند و له ی ئه ره په



 ۵٢٩ تی ئرانی  ی شارستانییه ره و په  شه / گه ٦شی  به
 

 
 

ی  وانـه له  دی ھـات کـه گییان تـدا بـه بـه ره ک سیسـتمی ده یه میراتی کـۆن، شـوه
ــه«مانی پشــوو باشــتر بــوو.  دهر ســه ــه  بری بــه ل ــه  کۆیل   ره ماوه و جــه چــوونی ئ

وگۆڕک  پکھات. ئاڵ  گی بژارده به ره ده پشتر ئازاد بوون، چینی  ی که کییه گونده
و  واوی وتـانی ئاســیا تــه  دواتــر لـه  دی ھــات کـه دا بـه گی بــه ره سیسـتمی ده  لـه

ری یاسـا و ڕسـای  به رله ی سـه وه جگـره  و بـوو بـه  وه نگـی دایـه ڕه ئورووپادا
ی  ره وه ر تــه ســه له  وگۆڕه شــۆڕش یــان ئــاڵ م ئــه »وماشــی دنیــای کــۆن. مک
ــــه به ره ده ــــه کانی نوه ده تیی ســــه گای و  ١ڕووســــی – ڤو ســــ ب ره ڕاســــتی ع
ونارا بپارزێ و  رزی دنیای که نگی به رھه و توانی فه اسووڕ ده یی ھه رانه دیته مه
  بدا. ی پ ره په

ستی  به مه  . به وه جوویه سۆزی ده ویشکه  دا به کاروباری دارایی  ت له حکوومه
کی وای بۆ  یه رانه ، پیتاک و سهھلنیستیمی  رده ریتی سه ی داب و نه وه ژیاندنه

ــاری ده وزار و خــه وی زه   ھات و بــه ده ســتی نــه روه س ده ھیچکــه  کــرد کــه ک دی
بۆ گوومرگ و   ی که وخۆیه ناڕاسته  و پیتاکه یان. ئه وه هنڕووتاند  وته که ملی ده زۆره

و  واوی ئه پاند. ته دا سه ک ر شانی خه سه ی به داندرابوون، بارکی دیکه  ڕدارانه
  دایه ناچاری شانیان ده بوون، به زن و ماقوون نه مه ی توخمه  له  ی که سانه که
ھنــان و : کرکـاری بــۆ کۆشـکی میــری،  بریتـی بــوون لــه  ر کارـک کــه ر ھــه بـه

نعاتکاران،  ی ســـه و پداویســـتی، ڕچـــاوکردنی پیشـــه  ســـه ره كردنی که ئامـــاده
 کـدار و شـوان و ھـزی چه تکاری خزمـه  رخانان و بوون بـه په یشتنی چه پاگه

یار  ران ساز و تـه په کسمیان بۆ چه یه  میشه بوو ھه نشینان ده گاوانی پادشا. دێ
کانی کاری خۆیان  بوو پداویستییه وان ده چی و لۆتکه بانه رکاروان و عاره ب. سه

می کاسپکاری  رھه ت به بن. حکوومه  رداس ئاماده وه ک تای ته ن و وه دابین بکه

                                                             
1– Slavo – russe 
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ــه ــازاڕانی ب ــه  ب ــه رچی پادشــا زۆر به گــه کــی و ئه م ده نرخکــی ک ــدی ب گــژ   تون
  ڕا. گه ستان ئاشی پده ده بوونی کاربه ڵ نده م گه ، به چۆوه دا ده ی نده گه

موو  کانی ھـــه وزار و کارگـــه وی بـــوو. زه  پـــاره  ت پویســـتی بـــه حکوومـــه
ــین ده قۆشــهکی بارگــا و  پداویســتییه ــه کــرد و ھه نیان داب ــادی   کیش کــه رچیی زی

ت و  یل و ویستی حکوومه ر مه سه  وه ڕایه گه فرۆشرا. ئازادیی تاک ده ده  وه یهمابا
کرا.  ی نه ھات و سۆسه رچاو نه به پی وه دا شون ئران  زار ساڵ له ی ھه نیزیکه

ی زیاتریان  ن گوژمه تی و قۆشه رایه به ڕوه زگای به وده بوو. دام ده پ نه  نهز خه
کـردن،  ر سنووران سـازیان ده سه له  ی که رانه نگه ت و سه و قه کرد. ئه داوا ده
رجی ھــزی  بــوو خــه وت. ده کــه ریان ده ســه  گــران لــه  بــه  چوو کــه ی تــده ھنـده

  بارگـای وتـانی دیکـه  درانـهرن ده  ی کـه زانهوو با ریاوانی دابین کرابا و ئه ده
ی  نگـه جه  رن. له زۆر بهتکی  پی بچن و دیاری و خه ست ده  پویست بوو به

وماوان ڕابگـا.  ژاران و لقـه ھه  بوو به ت ده دا حکوومه وقی شی و قاتی ڕه چاره
و قوتابخانان   نگی و سازکردنی خوندنگه رھه کی زۆر بۆ کاروباری فه یه گوژمه

کردنی شـاران و لـدانی  بـوو بـۆ جـوان  ڕوه وکی زۆر بـه رخان کرابوو. ھـه ته
رچی ناکرێ بین  گه و ڕاگواستنی ئاو. ئه  ره مته و قه  ستنی جۆگه به رز و ھه که
کانی  م دیسانیش شاره ، به بووه می ئاشتی و ئارامی رده مانی ساسانی سه زه  که
کران و  ساز ده  ناری وت شاری تازه و که  موو گۆشه ھه  ستاند و له یان ده ره په

و بوون و  هژڕ به  دا که و ناوچانه ت له تایبه ، به بۆوه م ده ن کهودای نوانیا ئاوا مه
کرا  وکایان لده کشت  وه مانه زه کۆن  سات و له پۆلی کاره ر شه به  وتنه که متر ده که

دانی و  . بۆ باری ئاوهنی گابوو وته م ڕه ر ئه سه رچاوڕوون وه یان پادشای به
ـــه که خووزســـتانو  شارســـازی سیســـتان ـــزی پشـــه  وتبوون ـــه وه ڕی واوی  ی ت

  ستابوون. دا ڕاوه م که ی یه پله  کان و له رمه ھه
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  ی به وه رله دایھنا، به م که یه وی خوسره  ی که دارایی و ماییه  وگۆڕه و ئاڵ ئه
کی  خه  ی که زانییه و زوم و نه بوو. ئه  زنه ندیی خه وه رژه به  ل ب، له قازانجی گه

بــوو.   دواوه  ڕینی بــه و ڕاپــه  وه ڕانــه گه ، ھه وه وســاندنه یچه کوشــی و ده ڕکده
  ڕین له بوو. الفاوی ڕاپه کی نامۆ نه یه کردهدا  دنیای کۆن  ڕین له دان و ڕاپه رھه سه

توانییان دنیای   ی که و شۆڕشانه م ئه خۆی نواندبوو، به ۆمڕو  و یۆنان میسر
ی  وه بزووتنهرزدارباران بوو.  دانی کۆیالن یان قه رھه بنن، سه  رزه له وه یۆنانی

ی  ره وه تـهما و  بنـهر  سـه بـوو، له  کی دیکه نگ و ڕوویه نی ڕه خاوه  که کی زده مه
و  . ئه کۆمۆنیزم ناودر کراوه  به  ر بۆیه سووڕا، ھه ده تی و ئابووری ھه یه کۆمه
و   وه ھشت بیر بکاته یده ل تیدا نوقم ببوو، نه گه  ی که تییه ھامه شی و نه ڕه ڕۆژه

ھۆی   کانی بوونه ختییه هبتی بکا. سیا یه ریی کۆمه روه بوونی دادپه نه  ست به ھه
  دا و بــۆ نموونــه م رده نــدی ســه پیاوانی بیرمه زنــه نــو مه  زیی لــه بزووتنــی بــه

. » و تداچوونه ره موو شتک به دا ھه می ئمه رده هـس  هـل«: ـووســن ده »رزوویه به«
  ھـزه  کـه تگـوت دهوشـی و  دره ر ده ندی و سامانی ھـه ر ژیارمه به ت له حکوومه

ی ڕاستی  وه م ئه به،  تیان نایه رقه و دهیان ناگرێ  رگه ک بهکانی ھیچ شت کداره چه
ر  ردابوو. ھه ستی لکبه ده  دا وا ڕزیبوو که نوخۆی  تی له یه وپۆی کۆمه ڵ ب ڕاپه

ۆی بـۆ ــدا خ بان ره الماری عه ی په نگه جه  له  کارکی وای کرد که  م بارودۆخه ئه
  . وه وتووانه رکه ئامزی سه  وته گیرێ و بکه نه

**  
ــه ــی ی ســھه ده ســه  ل ــه می زایین ــووڵ سه دا ق ــه رتاســه یرانکی ق ــای ل   ری دنی

ی  تی و ئابوورییه یه سیاسی و کۆمه  یرانه و قه . ئه وه نییه ته تا چین ھه  ئیسپانیاوه
ختی  ر تـه سـه له دیۆکلسـین  کـه مانـک کۆتـاییی ھـات نیا زه ژاند، ته ھه ڕۆمی  که

نی  مه توانی تۆماری ته یرانی سیاسی و دینیی ئران . قه وه ئیمپراتۆری پای دایه
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ر  سه  بۆ ھاتنهپچ و جگا  وه تکه شکانی ی پادشایانی ئه ی زنجیره ساه د پنسه
یرانکی سیاسی  خۆش بکا. قه »یی وه ته نه« یکان ی ساسانییه تی زنجیره سه ده

دا »کانیشکا«می  رده سه  له  که  ته و حکوومه و ئه  وه گرته تیی کووشانی پادشایه
 دا، شاپووری ی وه مین جگره ڕۆژگاری دووھه  تی، له سه ی ده لووتکه  یبوویه گه
  ی کـه تینانـه نـد و مه مه  ندییـه یوه و په ئـه .شاند و ڕووخانـدی بری لوه زه م که یه

دیی بنـ،  کانی بـه ڵ دراوسـیه گـه کوچکی توانیبـووی له میزادی چاخی نوێ ئاده
ش  دا دابه کان نگه نگاوڕه ڕه  وه ته نوان نه  رچی دنیا له گه خت کرا. ئه ڕگای بۆ ته
ی ـی وتکـ سـته ر وتـک تبه ی ھـه ئـابووری و کۆمـه  لماندی کـه کرابوو، سـه

دا  ش هـــی دیکـــوان هــ، ل وه هـــرتــان بگـــامیــرک ن ڕووداو ھهــو بچووکتری  یه دیکه
  . وه داته نگ ده ڕه

ی  وه تـه وڵ و تکۆشـانی نه زار سـاڵ ھـه ئاکـامی ھـه تی ساسـانی شارستانییه
تیی  وتنی ب. دوای ڕووخانی پادشایه رکه ی سه نووچکه  چ که و وده  ئرانییه

ش  دا دابه و ئران نوان ڕۆم  ، لهتی دوور ڕۆژھه  له  ، جیھان بجگهکان کووشانه
نـو قـاپلکی خـۆی بـۆ   وه چۆته نه کان شکانییه مانی ئه کوو زه وه ئرانکرا. ئیتر 

ر شانی  سه ت شانیشی ڕه نانه ھاوشانی ڕۆم و ته  رکه به کوو ڕقه نگاری، به ره به
یی،  وه ته ری نه یی، ھونه وه ته یی، دینی نه وه ته تیی نه دا پادشایه مه رده و سه . له داوه

مای  . بنـه نگاوتووه تریان ئه یی چه وه ته تی نه یی و شارستانییه وه ته کولتووری نه
سووڕا و توخم و  ده جاخی ھه وه زنه ڕ مه وپه کی ئه ر کۆمه سه موو کارک له ھه

یــــری و ی م ماــــه ی بــــوون. بنه ومــــاش درۆشــــم و نیشــــانه و مک  مــــه تۆره
  نـدران کـه داده  تـه و حکوومه ی ئـه بناغـه  ودارانی دینی به جاخان و جه وه زنه مه

ســن و تاریفــاتی  ر په بــه  وتۆتــه که  م شــوازه ســتابوو. ئــه ر ڕاوه ســه وتــی له
شــق و  رمه سه  بــهوانیان  ئــهدا   ڕبــازی سیاســی  و لــه ب ره مژوونووســانی عــه
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  و له  یه وه سته ده  وزاری وتیان به وی زن و ماقوون زه مه . چینی هزا داناو شاره
ــده ــه ز ــه  پارووی ب ــرات ب ــان ده می ــاب و باپیرانی ــوارد و پادشــایان  جماوی ب خ

چوون و کۆڕی ڕاو و میوان و میوانـداری و خـۆش  ڕ و تکھه بژارد. شه ده ھه
ر  گرتن. ھه نی داده مه ری ته به رله سه  خانهنژ له نگی گه ھه یف و نه ڕابواردن و که

ش  موو مافکی خۆی ببه ھه  م ژنیش له ب، به لکی ژن ھه یتوانی گه پیاوک ده
  ی کرد و بـه شه وشت و ئاکار گه ڕهوتی ڕۆژگاردا  ڕه  و له  ره به ره کرابوو. به نه
ھۆگری   چییان بوونهنچی و ڕاو نی قۆشه ندرا. کۆمه ڕس تکته ودای باریکه ھه

ن و فربـوونی  نج و گۆیـه تره ی شـه کایـه  کـرده ک ڕوویـان ده واری، خه خونده
رنج و  ر سه به  ونه که ده کان زانستهموو  ستن و ھه ده  ره گۆرانی و مووسیقی په

ر و  مبـه رگ و زوزه وبه ی جل پدان. کۆشک و بارگای میری دابی تازه  شه گه
  شنه ر چه دی خۆی دادن و بۆ لنانی چشت و سازکردنی ھه  واھراتی به گه

ــک، پشــکه ــه خۆراک ــه  وتن ب ــه ده  وه خۆی ــ. ئ ــه م کۆمه بین   ــه  یه وشــاوه دره   و ب
ندرێ. دیوارکی  ند داده ری ورد و باریک و شکۆمه ندی و ھونه مبولی ژیارمه سه
. تـوژی  سـته کـانی خوارده و توژه وان و چـین نـوان ئـه  وتۆتـه چوو که تنه ڕێ

کی  ری گونده ماوه من و جه که  ژماره  ندان و کاسپکاران به رمه شارنشینان و ھونه
وشونی دینی  ڵ ڕێ گه چوونیان له  کۆیله  رجی ژیان و به ومه ل م ھه ن، به زۆربه

  . وه کتر ناگرته یه شتی رده زه
جیاواز بوو؛  ڵ ئیمپراتۆری ڕۆم گه پادشای ساسانی ھندک لهنگاوی  کار و ھه

  خـۆی بـه  کـرا کـه پوورک ده لـه رخانی پاراسـتنی که ژیـانی ئیمپراتـۆر تـه  چونکه
ی ـــک یه ره مه وو ڕۆم کهـــک نا. ئـرانیش وه ونارای داده کولتووری کۆنی دنیای که

لک  . پادشـایان گـه دا لھـابۆوه ی وره ده  نگی بـه رھـه فه کانی کاه وه تـه ھۆز و نه
ش  میشـــه م ھه وڕوویان ســـاز کـــردن، بـــه ره بـــهیـــان  هو رگه ر و بـــه مپـــه له
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کــوو  خۆیــان وهتوانییــان  کان کــورتی و پــوختی ساســانییه  وتن. بــه که ده رنه ســه
  .خشنن بنهدا  ک یادانی خه خه  ھزترین پادشایانی دنیا له به

ت و  شـــوازی حکوومـــه  لـــه ئرانـــی  کشـــا کـــه ک ئۆبایـــان ده موو الیـــه ھـــه
ــه ڕ و تــام و چشــکه وشــونی شــه تی و ڕێ رایــه به ڕوه به ی  ری و شــوه ی ھون

و  نگن. ئرانـی ئــه سـت و پشـه رگ و خـۆراک و ئاکـاردا، باده وبـه پۆشـینی جل
چ  شانی. وده ر سه  خسته دینانیی  ر و کۆمه ھونه پدانی ره رکی په ئه  مه رده سه
و   ی چاکـه ره بـه  ، بـوا بـهزدایی بوونی دینی مه ڵ تووش گه دینی بوودایی له  که

و   مبولی چاکـه سـه  بـه و بـوودا  وه خوازتـه ڕ ده مان خـر و شـه یـان ھـه  خراپه
ــه داده  مبولی خراپــه ســه  بــه »مــارا« ــه پی بۆچــوونی کۆمــه نــ. ب ــان   ک ل زانای
ـــه« ـــه»ترا م ـــوودایی، ھ ـــه مان ڕه ی ب ـــرای وه نگدان ـــده ی میت ری  خـــودای ڕزگاری
ڕوون و  دا و چـین تورکسـتان  وی لـه ی ئـایینی مانـه ره و پـه  شـه . گه یه زدایی مه
 فریقای ی ئه سینه  توانی به  وه و میسره ڕگای سووریا  له  م ئایینه . ئه شکرایهئا

وانی. ئایینی  یه په  کک له یه  بوو به »ئاگوستینی پیرۆز«دا ڕۆبچ و  باکووری
بچـووک پشـوازی  یئاسـیا  هـــالمار، ل ر په به  وتبوویه ت که ڕۆژھه  له  که ینما

م و  ھـه ی ده ده پنجـی داکوتـا و سـه نسـتان رمه ئه  سـتاند و لـه ی ئه ره لکرا و په
ت  وتی بازرگـانیی ڕۆژھـه ڵ ڕه گه له  دینهم  . ئه تراکییه  یشته می زایینی گه یازده

ن بشتی  ی خاوه بوون و چرۆدانی ڕچکه  و شین  رانسه باشووری فه  یشته گه
ی  ماوه  یاندن. له ڵ ڕاگه گه ڕی له کلیسای کاتۆلیک شه  که  وه وته لکه ١ی»کاتار«

  س به زاران که تان کران و ھه »کارکاسۆن«و  »بزیه«ی  دا، ناوچه بیست ساڵ
ڕی دینــی کــوژران یــان  و بــاوه  پچان و دۆزینــی ڕوانگــه حـوکمی دادگــای تھــه

شــا و  برکــی وای لوه زه  رانســه ی فه شــه م به ). ئــه١٢٢٩ –١٢٠٩ســووتندران (

                                                             
  واتا پاکان –١



 ۵٣۵ تی ئرانی  ی شارستانییه ره و په  شه / گه ٦شی  به
 

 
 

کانی ساڕژ  ینهو بر  وه تا خۆی گرته ت سای پچوو ھه سسه  ساربار بوو که خه
  وه کی دیکه الیه  و له و چین  رانسه فه  یشته ئایینی مانی گه  وه که الیه  . له وه بوونه
تا  هھـدا، ئران  سمی ناسراو بوو له ڕه  ی به نیا ڕچکه ته  که ستووری ی نه ڕچکه

  شـنگی دینـی کـهی پ وه وشـانه ری دره ڕووبـه  یه مه وپۆی ھاویشت. ئه ل چین په
  . ی تزاوه ھز و وزه  ووه و له  ی ئیمپراتۆریی ئرانه که رچاوه سه

کانی پشوو  مه رده ری سه ڵ ھونه گه له  نگه چ ڕه واوده  ری ساسانی که ھونه
.  وه ته ستاو دراوه تی ده ۆژھهڕی کۆنی  ونی ماکه ھه  دا به ڕاستی  جیاواز ب، له

کـوو  و وه  بایـه می خۆی ناته رده خۆرنشینی ھاوسهری  ڵ ھونه گه له  ره م ھونه ئه
،  وه بیدۆزنه  ویان داوه ران ھه توژه  ھندک له  تیی نوانیان که و ناچ. نیزیکایه ئه
و   ئرانییـه رکی ری ساسـانی ھونـه . ھونـه ت و ڕووکـاردا ڕاسـته ڕواه  نیا له ته

ــه تمه نی تایبه خــاوه ــدیی خۆی ــه گ و ڕیشــه تی و ڕه ن ــه  ی ب ــۆن و  دنیای کی زۆر ک
الی   و به  گۆڕاوه  که  وه ته نگی داوه دا ڕه ک دنیایه  رچی له گه ، ئه دا ڕۆچووه مژین له

،  نه مکی درژخایه رده یشتووی سه پگه  که  ره م ھونه . ئه وه ته شکاوه دا ھلنیسم
کانی  وه تـه ری نه ر ھونـه سـه  توان شون بکاته ده  که  ش و زیندووه گه  نده وه ئه

دا بوو  وی خۆی و بره  شه ی گه نگه جه  ری ڕۆژگاری ساسانی له دراوسی. ھونه
ــه ڕاوکــه  بــه ــه خشــینانی ڕۆمــی نه نجه ســکاری نژیاروانــان و په ر و ده ی ھون   و ل

ری  دی ھنـا. ھونـه وگۆڕی به دا ئاڵ ی بیزانسی ندانه مهر ی کاری ھونه چوارچوه
ـــه کانی ده ی ســـۆڤاکه ریکـــه فه   ونـــه  وتـــه وارنشـــینی، که ژیـــانی له  ربـــازبوو ل
ــه ھه ل ــاره وهی.  وه گرتن ــوو دی ــه  ک ــه ئ ــه ســنووره  ره م ھون ــای ڕۆژھ تی  کانی ب

ی  کی ھنا و بناغه ره ر دینکی ده به تی وه ری خزمه بوارد و سه ئیمپراتۆریی ھه
دان  هـــی س اوهـــۆ مـــب  ی داڕشت که»بوودایی – ئرانی«  رکی ناسراو به ھونه

ــســاڵ  ــه  وه فغانســتانه ئه  هل ــه ڕه تا چــین ھ ـــونــ. ھ وه نگــی دای ــه هـ   ری ساســانی ک
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  ته وان شارستانییهله ن  ک وایهکوو پرد ، وه ی ئرانییه ی شک و شوه سته تبه
ڕاســتی خــۆراوا. کــاری  کانی نوه ده کانی ســه ته و شارســتانییه کانی ئاســیا کۆنــه

  نــده وه ر به می ساســانی ھــه رده و دوای ئرانــی ســه  ھنــده تی ده شارســتانییه
ڵ  گــه وگوڕی له رم کی گـه ندییـه یوه دان سـاڵ په ی سـه بـۆ مـاوه . ئـران وه نابتـه

نجام پاش پکھنانی  ره سه  ته م حکوومه بوو. ئه ھه ی ھیندی»گووپتا«تی  حکوومه
م  دی بن. ئران بۆ ئه کی ھیندی به یه وه یی، توانی بزووتنه وه ته کی نه تییه کییه یه

ا و ــوری گ ۆراوایی دهــخ ری هــونــکوو پردی ڕاگواستنی بیر و ھ وه  ته حکوومه
  هـپکـرد، لـمان  کوو پشتر ئاماژه ند ب. وه مه ھره ی لی بهــوانــی ت هــک هــرانــجی
  توانی لـه  م وته ، ئهدا یتی ھیند ی شارستانییه»زینه  مه رده سه«م  هـی ئ اوهـم

لک  گـه  هـــی بـــست نگی، ده رھـه وگۆڕی بازرگـانی و فه تی و ئاڵ ی دۆستایه سایه
ــه ی ڕۆژاوایــی ڕابگــا رچاوه ســه ــد بــوارکی وه چه  و ل کــوو زانســتی پزیشــکی،  ن

دا  ھندکیان  ربگرێ و له لکی پویست وه دا که نتیق و مه  سه نده ناسی، ھه ستره ئه
  . رزدارباری ئرانه قه

ن و ری هزگـا بـ وده م دام رز و شـکۆند و ئـه به  کۆشکهم  ستی ب، ئهی ڕا وه ئه
  ، له ی تدا دیاره وشاوه رز و دره نگاوی به ھه  می ساسانی که رده ی سه ربوه به

ــاوه   بــ بــزانین کــه م ده ما؛ بــه ردی نــه ر بــه ســه دا داری له نــد ســان ی چه م
ــه رکه ســه ــه ره وتنی ع ــه  بان بۆی ــه ن ــهچاک  بوو ک ــان ل ــان  ت ده سیاســه  تری ــی ی زان
  رجی دنیـا لـه ومـه ل وو ھهـکـ هــوون، بـــدا ب زایی ڕی شاره وپه کانیان له رکرده سه

ومانی  قه  به  ی که ته که م دنیا شه گرت. ئه ده وای ھه فریقادا و ئه ورووپائو  ئاسیا
کابوو،  ته تی و دینی ھه یه رای کۆمه دانی ناکۆکی و ھه رھه ڕوشووڕ و سه شه
مادار  مــارگرژ و تــه دڵ و دیــن و ده ک حانــد دوژمنکــی یــه  توانی خــۆی لــه یـده نه

  وتن. رکه ئاوا سه ب ره ێ و عهرڕابگ



 
 

  
  
  
  
  

  کان ته باس و بابهمی  رجه سهئاکامی 
  

نی  مانکی درژخایه زه ،]دا وته[م  بانووی ئه  کان له ییهنئرای  وه ھاتن و مانه
ه ھه سچووه زار ساژوو که  رله تی مرۆڤی به دا شارستانییه یه م ماوه . له ی پم  

ی داکوتابوو،  دا بنه شت و دۆن ده  و له  شۆڕ ببۆوه  وه کانی خۆیه وته شکه ئه  له
دا مـرۆڤ وـای فربـوونی  زار سـاڵ ھه ی سـ مـاوه  ی کرد. له شه گه  ره به ره به

ــداری په وکاڵ و ئاژه کشــت  ــدا و چه ره ــد ھه شــی پ ــۆ ده ن ـــرھنان نگاویشــی ب ی ـ
و   ری سـازکردنی دیـزه ری ھاویشـت. ھونـه ی کانزاگـه ی پیشه ره کانزاکان و په

دا  بـانووی ئـران  گومـان لـه ب  خشـین کـه کراوی نه وه وڕی سـووره و ھـه  گۆزه
میزاد  کان. ئاده سته ده دووره  ناوچه  یشته ی کرد و گه وه نه کی ته ، خرایه گووراوه

دی  تی به یه دیان، توانی ژیانکی کۆمه دانی و شاره ی ئاوه ردی بناغه دانانی به  به
ڵ  گه وانی لهژیا و ن بوو نه وه نیا و تاقه ته  به  دواوه  به  و کاته بن و ڕکی بخا. له

  پدا.  ره ی په وته م ڕه زراند و ئه میزادان دامه نی ئاده ی کۆمه کانی دیکه تاقمه
  ، له وانه ته ڕینی ھۆزان و نه وچۆ و تپه ی ھات وگه ڕێ و ڕه ی ئران روه به له
  هو خۆیــه  وی بــه و کــۆڕه  وه نــهک جوو مــژوودا، کۆمــه  رلــه ی چــاخی به مــاوه

دا  بـانووی ئـران  ربوونیـان لـهی، جگ ئاگامان لیه  ی ئمه نده وه م ئه ، به دیتووه
  له یئران  ودوا که ره به  وه چاخی ئاسنه  وتک. له که لک و ھه ر ھه سه  وه ڕته گه ده
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دا  خاکه م بن، ژیان له ج ده چیاکانی نیشته  ن و لهد  وه و گیاجاڕانه ن پووشه
ئرانی پاش   نووس وای کردبوو که ی چاره ردا دێ. کایه سه  وگۆڕی قووی به ئاڵ
  وتۆته که  قامگیر بن. بانووی ئران پردکه دا سه بانووی  ک بن و له موو الیه ھه

 تا ھه  کانی خۆرنشین که ربوه به  بیابانهو  کانی ئووراسی گیاجاڕه  شته نوان ده
ـــه ـــه فریقا ئ ـــژ بوون ـــه وه در ـــه مـــه  . ل ـــد  دا، چه مینانه رزه و ســـه  خـــاکم  ودای ئ ن

یان  ره دا په شتی نیل و ده  ره و ده رمی دووچۆمان ھه  رز له تکی به شارستانییه
ــه ئه ــه ســه له  ســتاندبوو ک ــۆوه ی ســازکردنی شــاران ڕه ره وه ر ت ــان داب ــه نگی م  . ئ

تی  ر شارستانییه سه  تی شونکی قووڵ بکاته ی جوغرافیایی توانیویه بارودۆخه
ڵ  گـه نـدیی خۆیـان له یوه ی په وه ئـه . ئرانـی ب یـه وه ته م نه ت و مژووی ئـه تایبه

ی  وه ر پاش ئه ن، ھهنپس ھاتبوون، ھه  ووه خۆیان له  دانیشتووانی گیاجاڕان که
ــــکی ڕ توانییـــان کۆمـــه ـــزووت کـــه زرنن، مـــه وپک دامـــه کـ ـــوخم و   یلیان ب ت

ۆ ـــ. ب وه ی خۆیانـهـــۆکــر چـــژ  هـــن هــان بخـــۆمــکانی دانیشـتووی دووچ مه تۆره
ژر   یان خسته هند مه وه ده  رمه م ھه وان ئه ت ساڵ، ئه زار و دووسه ی ھه اوهــم

خسا  لیان بۆ ڕه ر جاران ھهدرژاییی مژوودا زۆ  ھا له روه تی خۆیان. ھه سه ده
  وه تـه ر ملـی نه سـه  بـه  زنن و دوولینگـه ت ببه ۆژھهڕسنووری سروشتیی   که

ی  رچاوه سه  ھاوکات له  که نوا کولتووری ئه  یه م شوه دا بنن. به کانی ره کۆچه
  بـه  تی بـوو کـه ۆژھـهڕکیان دنیـای  ی کرد. یـه شه بوو، گه پاراو ده  دوو دنیاوه

ره بهندرا و  ڕسکانیان داده جویستنی میراتی ڕابردووی باپیرانیان،  خۆشه ی گو
م  ی ئـــه نجه په بپـــارزن. شـــون  وه نـــدیی تونـــدوتۆیان پکـــه یوه توانیبوویـــان په

 ،زین ،خت ری، ڕه زاگهـران، کان وه ی شکی بوونه وه ری کشانه ھونه  له  ندییه یوه په
فر و  کسمان، ساز کردنی ده شنی یه چه و فرهنگین  وقوورشی جوان و ڕه قایشق

ــه روه چــاک و ھــه   ره خشــین و ھــه ئامــانی نه ریی  واھرگــه ری و گه زینگــه  ھا ل
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  بـه  دنیـای خـۆراوا کـه  بتـه م ده ی دووھـه رچاوه . سـه وه تـه نگی داوه دا ڕه وان ئه
جوانکاری و  و  وه ری ڕازاندنه ندرێ و ھونه نگی شارسازی و نژیاروانی داده پشه

م دوو  نوان ئه  قامگیربوون له ر سه به کان له ھاتن. ئرانییه ده  ووه کان له زانسته
ر مرخ و توانست و چاالکیی خۆیان،  به له  وه کی دیکه الیه  ک و له الیه  دا له دنیایه

نی وت ک پشکه کۆمه  دی بنن که دا به ئران  و له تکی تکه توانییان شارستانییه
یانتوانی  رانی نهـا. ئــی دنینال دانی گه و پداھه نس ر په به  وته ست ھنا و که ده وه
 ییکانی ئاسـیا ته سـه ن ده خـاوه  وه تـه نه  رباز بن که ده  رانه مپه و کۆسپ و له له
  دا که بزووتنه م نه ی ئه ماوه  کنین و له نیبوون. ئرانی ئاوا داسه ته یان پ گه ره به

ــه ده چــوار ســه ــه ی کشــا، ک ــ هــۆنــک  ته شارســتانییه  لکیان ل ــه انی دهـک ریان  وروب
دا  ی خۆی نگه جه  ی بۆیان کرا، له نده وه و ئه  وه رگرت و کولتووریان خواستنه وه

ریای  کانی ده ناره ئاسیای بچووک و که  هـر چۆکی خۆیان. ل به  ایهدنیای ئاسیایان ن
نگــی  تیـدا ڕه تی یۆنـانی شارسـتانییه  هــــچوون ک ڵ ڕۆژاوا تکھـه گـه دا له» ئـژه«

یان  وێ بناغـه لـه  و ئازادیی بیروڕای شارنشـینی و ژیـانی شارسـتانییانه  دابۆوه
ڵ ئیمپراتۆریی  گه له نشی خامه ی ھه تیی پاوانخوازانه نجام پادشایه ره داکوتابوو. سه

حانـد   لـه مشـید جه ختی ی ته قـه رگه ڕ ھـات. جه ساالری یۆنانی تووشی شه ل گه
رچاو دن:  به جیاواز وهکجار  نی یه دا دوو دیمه . لره هڕاستبۆو ی ئاتن قه رگه جه
رستنی  رقای په سه  وه ده  وایانی دینی و الوان به ران، پشه ل، دادوه ک گه الیه  له

ژـر   رمان، له رفه کانی به وه ته واوی نه ته  وه ی دیکه که الیه  خودایانی خۆیانن؛ له
ن بـۆ  هبـ چن و پیتـاک ده دا دن و ده وانانی میری کداران و پاسه دریی چه چاوه

  بـه  کـه  نیا پادشـایه وێ و ته رچاو ناکه به ک وه تییه دا خودایه زنی خۆیان. لره مه
ر  وڵ و تکۆشانی میلیۆنان مرۆڤ ھه ندرێ و ھه ی ژیانی ئیمپراتۆری دادهووکوان
؛  دا دیـاره نوانیـان  رچاو له دا جیاوازیی به ریش باری ھونه  پادشا. به  به  ته تایبه
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  مرۆڤ به  کی دیکه یه سته ده  لرهچی  رستنی خودایانن، که ریکی په خه ک وێ خه له
  وی. ر زه سه له  مبولی خودایه سه  نن که پیرۆز داده

ۆلی ــــپ هــر ش بــه  نــه بده نشـی خامه تی ھه شارســتانییه  زۆرجـاران ویســتوویانه
ری  و سبه  ژر سایه  وتۆته ار کهکج دا یه ری باری ھونه  به  و گوتوویانه  خنه ڕه

  الره و کۆشک و ته ست سازکرانی ئه به ر مه گه . ئه کانی دیکه وه ته تی نه شارستانییه
  له  بنین که  یه مژینه کۆن و له  قینه و ڕاسته ب پ له ن، ده وانه ره ده دیار و ناوبه

  ، توانیویانه زراندووه نیان دامهنوا  وه پکه  ی که وانه ته و نه دا ئه موو ڕۆژگارک ھه
و  به کتر. داخوا یۆنان ر یه سه  هنتی خۆیان باو نگ و شارستانییه رھه قی فه شه
ــان و مرخــه  مووه ھــه ــه  ، بــه وه داھن ــه دا نه ری و فکــری بــاری ھون ر  ســه  وه چۆت
  و کولتووره ئه مۆڕگرتوون؟ داخوا  رنه لکی لوه تی و که کانی ڕۆژھه رچاوه سه
کانی  ئیترووسکان و کامپانییـه  ویش له ئه  که  وه خواسته نه ی یۆنانی نده مه وه ده

کجار ناسـکتر و  یـه  م دوو کولتـووره ریگرتبـوون؟ ئـه شانی وه به دراوسی شان
  .کان مییهقی ڕۆ وته ق کولتووری ڕه  تر بوون له ندانه رمه نگتر و ھونه پشه

و  نـدی ئـران نـوان دوو وتـی ژیارمه  دنیا له  کان پیان وابوو که پشینییه
  م دووه ی سیاسی و ئابووریی ئـه پکھاته  که  . خۆ ڕاسته ش کراوه دابه دا یۆنان
  که وته سکه ده  چاو کرابوو، چونکه نگیان تدا ڕه م پارسه جیاواز بوون، به  وه پکه

ســووڕانی  ن و ھه وزۆر درژخایــه م مــانکی کــه ور و زه ر ده ســه  وه ڕایــه گه ده
یان  رکامـه ھه  کـوو دیـاره یچنیبوو. وه کتر ھه یهر  سه ی مرۆڤ ئاوا له رانه داھنه

بـدا.  پ  ره دا پـه ی دنیـای کـۆن پاشـماوه  ی ژیانی خۆی لـه شوه  دا که وی ده ھه
ڕووحـی   زرنن و بـه تیی جیھـانی دامـه توانییان پادشـایه  لن که م گه که یه ئرانی

سـتکی  به مه  مـه و ده تا ئـه ھـه  ن، کـهربن بـه ری گیـانی وه روه و دادپـه وژیان پکه
  تا ناوچــه نــد ھــه کانی دنیــای ژیارمه وان توانییــان ســنووره ئــه ن.ناســراو بــوو نه
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 یحوون ر ڕووباری سه سه  نه و بیبه  وه نه رین بکه ت به کانی ڕۆژھه سته ده دووره
دا  وره چنـگ پادشـای گـه  ژیانی سیاسـی لـه ک یه ده دوو سه  ریا). پتر له (سیرده
نگ و  سـهدا  ی مـژووی درـژی خـۆی مـاوه  تـوانی لـه زن پادشای مـه . کۆببۆوه

ــه خی شارســتانییه بایــه ــارزێ و بیگه مژینی رۆژھــه تی ل ــه یه ت بپ و   ناوچــه  نت
  بـوو بـه نشـی خامه مداران و دیوانی بارگـای ھه ه تی قه کان. خه ڕه الپه  نده به مه

  ی موورایـا لـه ری زنجیره . ھونهتی ھیندووستان دی ھاتنی کۆنترین خه ھۆی به
ی  وگه دا ڕێ و ڕه مانی و زه . له رگیراوه وه  وره می پادشایانی گه رده ری سه ھونه

و   وه دۆزرانه  رانه دیته مهریای  و ده تی دوور کانی نوان ڕۆژھه ریا و چۆماوه ده
و  یحوون کانی نوان جه رن بۆ ناوچه ی شارسازی و ئاوداشتن به توانییان شوه

وان بــۆ تکشــکاندنی  وچــانی ئــه ســووڕانی ب وڵ و ھه م ھــه یحوون؛ بــه ســه
ی بـۆ  م کـاره ئـه ھـزی یۆنـانی، شکستی ھنا و کان ی ھلنییه وه نگاربوونه ره به
ــه ــه ن ــ هھکوو  کرا، ب ــه ه ــه ی ئرانیی ــر ئ ــه م ھه کان پت ـــت هــکیی هــخســاند. ی ی ڕه ل ی ـ

دی بـ.  یتوانیبوو وه رگیز نـه سروشتی و سیاسی و ئـابووریی ئیمپراتـۆری ھـه
  بازی بـهر ی سـه و پایـه  نشی و درانی پله خامه ی پادشایانی ھه داڕمانی زنجیره

  تیی یۆنـــانی کـــه وایـــه ته ســـتی نه رھاتنی ھه بـــه خه گیراوانی یۆنـــانی و وه کرێ بـــه
ــه مه ــه  قدوونیی ــای ب ــه ســه  ب ــه ڕه ر کشــابوو، الپ ــازه ی مژووی ــرده کی ت ،  وه ی ک
بوونی  ی یۆنانی هــکرا توخم ت ده حمه زه  ش زۆر به قدوونییه رچی خودی مه گه ئه

ــوو ــ قب ــوو ئ بکــرێ. وه ڵل ــک ـــل  هـاشکرای ـــس  هـ ـــم وارهــی چ ده هـ ــین ی پشـ دا  زای
و  ر نده سکه کانی ئه الماره نگی ھرش و په پشه  بوو به »ئورووپایی وشیاریی«
کانی  تی یۆنانی و سنووره نگی شارستانییه ر ڕه سه  بچووکی برده یواوی ئاسیا ته

وگۆڕ و  ئـاڵ  وتـه م ڕه ندی. ئه و ئاسیای ناوه ڕووباری سند  یانده گه ئورووپای
ونی سیاسی بوو تا ئابووری یـان  و ھه  نی ماکه زیاتر خاوه  شۆڕشک بوو که
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ـــه کۆمه ـــران. تی ی ـــه که ئ ـــه ر ڕه ســـه  وت ـــه وگ ـــوو ب ـــانی و ب ـــابووریی جیھ   ی ئ
لی وتــانی پــدا  وپــه ل ھا که روه و ھــه  وه ره شــکی کــای ده خۆری به م رھــه به
ــه ده ــه  وه گوزرای ــه  و ل ــه ھ ــه که  وه ردک بان ــو ڕایه  وت ــه ن  شــکهوتووترین  ی پ

زدانی  نی مافی یه خاوه  ک کهت حکوومه  یه م شوه خۆراوایی. بهکانی  ته حکوومه
م  کی یۆنانی. ئه زگایه وده ی دام نده نو چواربه  وته ر که نده سکه ھاتنی ئه  بوو، به

،   پــای دابــۆوه تیی داریــووش ختی پادشــایه ر تــه ســه له  کــه  وتووه رکه ســه  پیــاوه
شون   به زرن و ئاوا دامه کان ییهنش خامه ھه کوو کی وه ئیمپراتۆرییهویست  یھه ده

ــه ــه تک ــدانی دوو گ ــردن و لک ــه ڵ ک ـــت و دوو شارستانییه  وره لی گ ـــی مـ دا  زن هـ
  نا. نگاوی ده ھه

ــــانی بوونی شارســــتانییه ســــت باده  ده ی دوو ســــه نیزیکــــه ــــوانی تی یۆن ، ت
ی  وه کردنـه ڕوون  ی کـه نـده وه بھلـ. ئه ج دا به ئران  رچاو له بهوارکی  شونه
بـوونی  یئران  ش بـه نده وه هـــڕاسـت ئ ، مه ئاسته کان دانانی یۆنانییه شون ئاستی

نـدیی  تمه . تایبه کانی دانیشتووی ئرانیش دژواره ی یۆنانییه بۆوه کالیی خرا و یه
ــه  کــهشــون تکــران  ــارده  ب ــدن و ھــه دی ــه ردنی نهک ی خۆگونجان ــی وه ت  ی ئران

کـاری پویسـتی   ربگرێ و لـه کی وه ره ک ھۆکاری ده توان کۆمه ندرێ، ده داده
خی  نی بایـه دا، خاوه کارییه ورده پ  م پرسه گومان له ش ب مه ربدا و ئه خۆی وه

تی یۆنانی  شارستانییه  چ که دا، زۆر وده و مادیتی  بواری ڕواه  . له تییه ڕه بنه
ــه ،ربو و خــرای کردبــ وتکی بــه پشــکه ــارودۆخ و ژیــانی دینــی و   م لــه ب ب

  مه رده و سـه راورد کردنـی ئـه به . ی پواوه وت و ڕبازکی دیکه دا، ڕه روونی ده
ن و  ئرانی دیمه  هک  وه کاته و ڕوونی ده  رنجه جگای سه  ئستامی  رده ڵ سه گه له

روونی زووتر  ڕی ده چاو بیر و باوه یان له وه ره و ڕووکاری کولتووری ده  ماکه
. بـوون جیـاواز  وه پکه ئاشکرا بهدا  هــوت م ڕه هــوندیش لـو شار و گ گرت رده وه
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  وته م ڕه ودارانی ئه دا شکستی ھنا. جه ئران  له ھلنیستیگشتی کولتووری  به
رباز بن.  تی و ئابووری ده یه تیی سیاسی، کۆمه چنگ دژایه  یانتوانی له نهرگیز  ھه

ت و ژیانی  ، نوان ژیانی خۆرھه ژیانی شارستانییانه  ی نوان دوو شوه کشه
ی  تی، نـوان شـوه تیی خۆرھه ست و پادشایه ربه خۆرنشین، نوان شاری سه

ڵ ئابووریی  گه سووڕا، له ده اری تاک ھهی ئازادی و ک ره وه تهر  سه له  ئابووری که
ــه خۆرھــه ــه  تی ک ــه ت ده حکووم ــه ســه  ســتی ب ــوو، ھ ــه رگیز نه ردا گرتب .  وه بای

ی  وه بانـه ب  و گـرێ و کۆسـپه ری ئـه سـه یتوانی چاره تی یۆنانی نـه شارستانییه
ند و  مه وه ده ت و چینی ل و حکوومه ی نوان گه ی مرۆڤی پ ب و کشه کۆمه

وڕووی  ره روا بـه ھـه دار رمایه سـهو کرکـار و   وه کرایـه کالیی نه هـبۆ یـ یژار ھه
  کتر وستان. یه

ڕا،  وه ره ده  پینی لـه و داسـه ھلنیسـمگرتنـی   ره وستک دژی پـه کوو ھه وه
  و لـه کان و کووشـانه کان ت پارتـه ڕۆژھـه  ستی پکرد و لـه ک ده یه وه بزووتنه

ڕان  ڕانگــه گه  لــه  کــه  م وتانــه کرد. ئــه ھــه خۆیــان ل و ڕۆم کــان ڕۆژاوا کارتاژه
موویان  م ھـه ، بـهی کولتووری یۆنانی ژر سایه  هنوتبوو وزۆر که م ، کهنژیا ده
  له ییی خۆیان بپارزن. دنیای ئرانی وه ته ت و نه ونی تایبه و ھه  وانیبوویان ماکهت

ڕی  وپـه ئه  یشـته دا، گه کانی زایینـی ده م سـه کـه زایین و یه رلـه ی به ده ئاخرین سـه
وپۆی ڕۆیـی.  ل پـه تا سـنووری میسـر ھه می پارت رده ی خۆی. ئرانی سه شه گه

ــه تیی کووشــان شاھانشــایه  و تورکســتانی ری ھیندووســتان به رله هـی ســ نیزیک
ی  ناوچـه  له  که کان ه»ت رمه سه«گرت.  تورکستانی چینی  شک له و به ڕووس
 شکی بهنی  خاوه  دا بوونه مانه م زه دا، له ر جینگیان ده دا ھه نی ئووراسی پووشه

ڕی  ڕانگـه دانیشـتووانی گه  ستیان بـه ش و ده ریای ڕه کانی ده وانی لواره رفره به
نــدی  ناوه یری ئاســیا وروبــه تا ده ھــه  وه کی دیکــه الیــه  یشــت و لــه ڕاگه دانــووب
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دنیـای یۆنـانی   ی لـه . دنیای ئرانی تۆـه وه دا بو بوویه که ناوچه  یان به مه تۆره
کانی  ناوچـه  لـه یۆنـانی دووری  ر دوو بنکه سه  یکوتایه . کاتک ھه وه ستانده ئه

کانی  کووشانهیان  چی بری یووه زه  به »لخی به  –یۆنانی «تی  تی، حکوومه ڕۆژھه
ش  ریای ڕه نار باکووری ده کانی که یۆنانییه  شاره  یه م شوه داھاتوو تداچوو. به

 کانی ھنان بۆ ڕۆمییه تین  ستی له ده . ئرانکان ته رمه تی سه سه ژر ده  وتنه که
ی »پۆنت« وای رمانه فه کانی مھردادی ڕه گرت. شه نه کردووی نو ئاسیا ھه  دزه
و  وکشی بوون. له ئرانی جه  که  وه درایه لکده کان یه ئاسیاییکانیی  ره ربه ک به وه
دا،  مانی سـلۆکی و نـه ره ئـران و ئیمپراتـۆریی بـهی نوان  یه خه ویه سته ده  ڕه شه

  زی. نیمی به وت و خه رکه ئران سه
 دا کان و کووشانییه کان نووسی پارته چاره  شنک وکچوون له چه  کوو دیاره وه

 تی یۆنانی میراتی شارستانییه  ردووکیان کاری خۆیان به ھه  کرێ، چونکه دی ده به
  ی که رکه و ئه م ئه یی دایانکووژاند؛ به وه ته کی نه یه وه بزووتنه  ست پکرد و به ده

  م شانازییه وان ئه ئه  کجار قورستر بوو، چونکه کان یه ر شانی پارته سه  خرابوویه
تیان  تی کۆنی ڕۆژھه پاراستنی شارستانییه  وه س قۆه  له  بابوو که نبایا  به

دا تکۆشان و جاری  رکه و ئه پناو ئه  له  وه بانه کان ب سپردرابوو. پارته پ ئه
  کان بـه ن. پارتـه نیم البده کانی خه الماره په  تا بتوانن خۆیان له ھه  وه کشانه  وایه

خۆش کرد.  کان وتنی ساسانییه رکه یان، ڕگایان بۆ سه ختانه رسه سهخۆڕاگرتنی 
نگی  ڕه دا شکانی مانی پادشایانی ئه زه  له  رستانه ڕی نیشتمانپه و باوه وناچ بیر

یان  بگانه کانی مه تۆخم و تۆره  له  وه وانه سینگی فره  وان به ئه  ، چونکه وه دابته
تیی توندوتیژ  دژایه  دا که تیان ڕگای نه سه نی ده می درژخایه رده ڕوانی. سه ده

  بـه  مه رده م سه ڕا ھاتبوون. ئه وه ره ده  له  ی که و شتانه ئهواوی  ڵ ته گه بکرێ له
تا  خت کـرد ھـه تـه لی ئـران ڕگـای بـۆ گـه  ندرێ کـه داده  وه می گوزرانه رده سه



 ۵۴۵ کان  ته می باس و بابه رجه ئاکامی سه
 

 
 

خشـــیبوو  ی کولتـــووری یۆنـــانی پـــی به وه پووری خـــۆی بپـــارزێ و ئـــه لـــه که
کان خۆش کرد و  ساسانییهکان ڕگایان بۆ  دا پارته باری سیاسی  . به وه بیتونته

چووکی   یشته گه دا کان ڕۆژگاری ساسانییه  له  که زدایی ری دینی مه پارزه  بوونه
  ی خۆی. وه وشانه پشنگ و دره

ــۆریی ھه ــه  نشــی خامه ڕووخــانی ئیمپرات ــه تا ده ھ ــه  گات ــه دام تی  زرانی حکووم
دا  م ڕۆژگـاره ی ئه درژه  . له نجا سای نوانه د و په ی پنسه ماوه کان ساسانییه

کانی  یی. پارته گه ندرا، ژانی پده داده  و دوو دنیایه ی تکخرانی ئه ئاقه  به  که ئران
بـای خۆرنشـین  حاند یۆنـانی  له  وه ته کانی خۆرھه نه پووشه  ناوچه  ھاتوو له

ــه چــه ــاوه  قیبوون. ل ــه م ــد ســه م چه ی ئ ــه دا ده یه ده ن ــوت ت ــه تگ ــه واوی ئ و   و ماک
ک و  نجه نو مه  با بوون، خرابوونه کجار ناته کوین و یه ده نه  وه ی پکه انهون ھه

بیـر و   واری دیـار لـه گومان خۆرنشـین تـوانی شـونه کوندرابوون. ب  وه پکه
ھنی کولتـووری  دی بـه  بھـ و شـیا ببتـه  ج دا بـه بای ئرانـی ڕی چینی باوه

ی  تا خاشـه وشـونی ھـه پ  وتنه که رگیز نه ھه کان . پارته»تی ڕۆژھه  – ئرانی«
  ره ڕۆژ پتــری پــه ڕۆژبــه  وه می زایینییــه رده تای ســه ره ســه  ویش لــه بکشــن و ئــه

تی  لی پشکووتنی شارستانییه ھه  باردا که رجکی ئاوا زۆر له ومه ل ھه  ستاند. له ئه
کان،  سـتی ساسـانییه ده  وتـه که    خت هــاج و تــتوو، ــی بــرانــئی  رانه روه نیشتمانپه

دا. ئرانی ساسانی  مژووی ئران  ندرێ له کجار گرینگ داده قۆناخکی یه  به  که
دا  تی ڕۆژھـه –نگی کۆنی ئرانی  رھه ی فه سینه  ی خۆی به توانیبووی ڕیشه  که

خۆرنشین دژی   ، له شکری و له وتی سیاسی ک پشکه دوای کۆمه رێ، دوابه ڕۆبه
ستی بزاوت و ئاوا جارکی  کان ده ت دژی کووشانییه خۆرھه  و له کان مییهڕۆ

کانی دراوسـ  ی کولتـووری ناوچـه پۆلی تـازه کانی خـۆی بـۆ شـه روازه ده  دیکه
 ڕۆمتی  کانی ڕۆژھه رمه کولتووری ھه  رای پشت و بۆ نموونه ر گازه سه  خسته
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  نیا لـه می ساسانی ته رده درا. سه ێگر  وه ی ئرانییه بووژاوه  ی تازهکولتوور   به
  .  وه ناسرته ده  وه تازه  وبوونه م تکه ڕووی ئه

رگوخۆری  سـه ک متر وه کـهدا،  می ساسانی رده سه  له تی ئرانی شارستانییه
.  یی ژیا خشنده به  به پشوو  پتر له روا نگاوی نا و ھه ھهکی  ره کانی ده رچاوه سه

ی  ر شـوه سـه پشـنگی ھاویشـت و له س تـه ریای ئه ده زنـه تا مه ی ھه که ره ھونه
قوین و  هھ  وه ئرانه  له  ی که و دینانه . ئهچین  یشته گه »بوودایی –ئرانی «ی  تازه

دا  ندی ناوه یکانی ئاسیا بیابانه  ستان، توانییان له ژیان ڕاوه د فریقا و ئه ئورووپا  له
ھاتنی   دی ھۆی به  بته ده شکریی ئران ربازی و له ی سه زراوه ل دابکوتن. دامه په

تیی  رایـه به ڕوه زگـای به وده ڕاست و بشتی دام کانی نوه ده ی سه ھزی سواره
  ڕوا. ده تا بارگای شارلمانی ھه ئران

ری کولتووری کۆنی  پارزه  بته ده  وره غانکی گه کوو قه ساسانی وه ئرانی
  کان که رده بیابانگه  وه ته الماری ھۆز و نه حاند ھرش و په  خۆرنشین له یئاسیا

لی ئرانی  کانی باکووری. گه ر سنووره بوو بۆ سه  شه ڕه الفاوی ھرووژمیان ھه
تی  تی ڕۆژھـه کانی شارسـتانییه مژینـه له  پووره لـه دا بۆ پاراستنی که هڕ و شه له
  ست داگرتن بـه بۆ ده کان ڵ ڕۆمییه گه له ڕ. ئران گه  خاته موو ھزی خۆی ده ھه
دا  ی ئـابووری کانی دیکـه رچاوه کـان و سـه ریاکـان و بازاڕه ر ڕگاوبان و ده سه

نوانی  دا»گووپتا«می  رده سه ڵ ھیندی گه کرد و بستی لبا. ئران له ی ده کشه
بوونی  ر ھــه بــه له  کــه  کـه ردک کولتووره بــۆ ھــه  وایــه م بـار و ھه خـۆش بــوو. ئــه

  سـوودی بـهکجار  کـرد، یـه یان ده شـه شـی گه ھاوبه  به  ندیی ئاشتیخوازانه یوه په
ۆرنشین، یانی ــا خــت هــتوانیبایان ھ  ندییانه یوه م په ر بتوو ئه گه بوو. ئه  وه شونه

ــۆ دنیــای  ــا«ب ــه »ڕۆمــی – نییۆن ــه نگبــوو خــه ن، ڕه بــ بک   بــه  یــه و ناوچه کی ئ
کوو  ت شونی دووری وه نانه ڵ ھیند و ته گه تی و نیوبژیوانیی ئران، له نگایه پشه
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تووشـی بـارودۆخکی  داھـاتووی ئووراسـی  نگـه هڕ«ند درابان و  یوه په چینیش
  »باشتر بووبا.

  کجار لـه دا یه تی، ئابووری و دینی یه وتی ژیانی کۆمه ڕه  ند له دنیای ژیارمه
  ڕان. لـه ر شـک و شـوازک گـه سـه پشـوو وه  و پتر له  وه کتر نیزیک بوونه یه

و  تا ئیتالیـا، ئیسـپانیا ھـه  وه نییه نته تهقوس  ، لهتا میسر  بگره  وه هڕووباری سند
زن و  ھاتوو بـۆ مـه گیران نـه ی لـه الر و قـه ک کۆشـک و تـه )، کۆمه(گۆلغالیا

ی  وه حاوانــــه جو   هــــــاگــن هــپ  گان ســــازکران و بوونــــه بــــه ره مــــاقوون و ده
ــه جاخان  وه زنــه دژی مه و ڕۆم کــدارانیان. دوو وتــی ئــران تکاران و چه خزم

یشتن. دوو ئیمپراتۆریی ئران و ڕۆم  گه ئاکام نه  م به سووڕان، به وتن و ھه تکه
 ڵری نومــائـابوو  بـه  گی کـه بـه ره ی ئـابووریی ده نـو قۆنـاخکی تـازه  ونـه که ده

کانی دنیـای کـۆن و  ریتـه ری نه پـارزه  بوونـه  زن و ماقوونـه م مـه . ئه ناسراوه
ــه ــان ڕاگــرت، ب ــن چ نرخکــی تچــوو؟ م ھــیچ ده خۆی ــه زان ــان مــرۆڤ ک   میلیۆن

ری بـوون و  وه وزار و کارگا و باغ و کارکن، تووشی کـوره وی ی زه سته تبه
  نگه و ده شی خۆیان ڕزگار بن. ئه ڕه چنگ چاره  رگیز له ھه  که  ھیچ ئومدیان نییه

،  وه بوو بوی بکاته  پوه ھات و دنیای یۆنانی ی ده سریوه  ی ئازادی که بالونه
ا پشووی لنی خه ی کۆمه وه وساندنه . چه ب ک له  تیی ساسـانی و  شاھانشـایه

دا  می زایینی که ی یه ده سه  ر له ماوه تا جه یان کرد ھهکارکی وا دا ئیمپراتۆریی ڕۆم
 دا ھلنیسممی  رده سه  وان له . ئه رستانه په کانی تاقانه وره گه  ر دینه به  رنه نا به په

شنک  دا چه م ڕۆژگاره م له گرت، به رده ستیان وه قده کرد و ھه ده کاریان  ئازادانه
دا  ک ناخی خه  کار کردنی لهو چژی   تام  هـاو کـب  هـوو بـرس ببوـتیی ق کۆیالیه

بوون،  دا نـه ی داھـات و سـامان وه بیـری کۆکردنـه  ر لـه ماوه جـه  کوشت. تازه ده
و   وه نوژ و پاڕانه  ونه دا بکه  ی کاریان ی بازنه وه ره ده  له  ویست که یانھه کوو ده به
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م  مرۆڤ له  ی که دانه ره رد و مه و ده و ئه  ماوه نه  ی پوه چاکه دنیا.  وه بیر کردنه
و   وه بالونتـهدا ڕووحـی  دنیای دیکه  توان له دا دێ، ده ر شانی سه  دا به دنیایه

دا  ئاسۆی ژیان  ر به دا سه مک رده سه  له تی سیحایه مهروونی.  ده  باوتهئۆخژنی 
  .ری و ناھومدی وه شی و کوره ببه  له  په  ستن که ده  ره و په کا ده

  بوو به وی ده ر گۆی زه سه تی له یه ری بارودۆخی ئابووری و کۆمه به رله سه
ی  کانی کۆمــه ی ئاواتــه وه ره ومــده  کــه تی ســیحایه ی مه ره و پــه  شــه ھــۆی گه

و   یــه م دینه رگرتنـی ئـه ی وه ۆرنشـین ئامـادهشـی مـرۆڤ بـوو. دنیـای خ ڕه چاره
، شتی رده بری دینی زه له  که  یاره د ساڵ دواتر ساز و ته تیش پاش سسه خۆرھه

وشـونی  ۆی و ڕێـخـ  شـتی بـه رده دینـی زه  نـ، چونکـهب ر ئیسـالم بـه ر وه سه
اواری ـــھ  هـــی ال لـــوانــت دهــی هــن[رۆڤ ـــی مـــوــرد و ک ده  هـــخت و دوور ل سه
  ]. وه بکاته  مانه زه

مووی  دا ھه و ڕۆژگاره و مکداری له گی به ره وپۆی ده تانی ڕاستی ب خۆ  وه ئه
کان،  کوو سۆڤاکه ی وه ی تازه وه ته ک نه . کۆمه شکابۆوه دا نه رنی النی نه  ر به ھه

تا  کانی داھـاتوودا ھـه ده ی سـه درـژه  ، لهکان به ره کان و عه ، تورکهکان نه ژرمه
 کی ئابوورییـه  ن بـه بگۆڕن و بیکـه  که توانییان بارودۆخه  وتن که ئاستک پشکه

وماشی  وایانی دینی و مک ت و پشه زگای حکوومه وده ی دام ه شارستانی. کۆمه
توانن بۆ خۆگرتنی داھاتووی  وانیش ده و ئه  وانه ته م نه ست ئه ده  ونه که بو دهر به
ڕای  ره سـه  یه م شـوه ن. بـه پـ بکـه کاریـان و ئیسـالم تی سیحایه لتووری مه وک

  وانــه پچه کوو به بــهکشــرا،  ی نه اشــهخنیا کولتــووری کــۆن  تــه  داڕمــان، نــه
  مژوودا دابین کرا. ی له وه درژبوونه

ر  سـه  بـه  و دوو ئیمپراتۆرییـه رای ئـه نگ و ھه ده  و به  نوه وتنی نوه رکه سه
خت کـرد.  بان تـه ره و الوازی بـردن و ڕگـای بـۆ عـه ره ردک الی به کتردا، ھه یه
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وتنی ھزکی  رکه ن و سهب و ڕبازک ده  وگه ت و خۆرنشین تووشی ڕه خۆرھه
نووســـکی  ی چاره ن و گیـــرۆدهک تــه ده بوونیان ھه ی ھـــه ردی بناغــه نــوێ بـــه

  ھنا و خۆرنشین بوو به ر دینی ئیسالم به ری وه ت سه کا. خۆرھه شیان ده ھاوبه
  بـوو کـه  ودۆخکی ھاوشوهنجامی بار ئاکام و ئه  مه . ئهتی سیحایه وی مه یه په

نار  توانی خـۆی لـ کـه یده نهمان  ژیان و زه ی دنیا تیدا ده م دوو باه کی ئه خه
  وه ته وی یان سیاسیی تکای نه عنه وکچوونی ڕکخستنی مه  یه م شوه بگرێ. به

بــای خۆرنشــینی   می نــوێ لــه رده ڕاســت و ســه کانی نوه ده کانی ســه نــده ژیارمه
  کـه  وتووانه رکه سـه م بـهکی تاڵ  رایه و ھه  ر کشه سه  وه ڕته گه ، دهینھیندوچ

مـژووی   پووری خۆی کردی و له له بۆ پاراستنی که ،مان و نه ره دنیای کۆنی به
  . دنیادا ڕوون و ئاشکرایه

 تی ساسـانی، می پـاش ڕووخـانی حکوومـه رده سـه  که  ک الیان وایه یه سته ده
  ک که شون یاسایه  وته که ده  ، چونکه ی ئرانییه وه می دخوازی نوبوونه رده سه
 »کــا. خت ده کــان تــه تازه  ته ک ڕگــا بــۆ شارســتانییه یــه وه نوبوونه«ر  ــ ھــه ده
ی باری سیاسی و  ی دیکه نده وه ئه کراسیی ئیسالمومد پۆلی رچی ھاتنی شه گه ئه
تا داب و  ر ڕگایـان ھـه کۆسپی سـه  بوو به م نه کان تکدا، به انییهوشتی ئر ڕه
م  نون. ئه خۆی نه ێو کان و له لیفه بارگای خه  گاته ریتیان پارزراو ب و نه نه
دا،  کان لیفـه تی خه سه ی ده وه مانی گلۆربوونه زه  له  کارکی وای کرد که  وته ڕه

  .١دی بن دا به کان می سامانییه رده سه ی ئرانیبیر  ک له یه وه توانی نوبوونه
 کان وییه فه می سه رده تا سه ھه ی ئرانی وه و بووژانه  وه م ڕابوونه ئه ت به ھه

و   وه دا بته خۆی  ی ئرانی توانی به وه ته ر چۆنک ب نه م ھه ھات؛ به دی نه به
قبووڵ بکا و   که ربوی نوان دوو ڕووباره شتی به کانی ده وره گه  ته شارستانییه

                                                             
  .و. زیاد کراوه »سامانی«ناوی  وه قی ئینگلیسییه ڕووی ده  له  وادیاره –١



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵۵٠

پۆلی  ر شه به  وته که  قدوونییه پاش گرتنی مه ی ئرانی وه ته نه .ئی خۆی  بیانکاته
ر بوو،  وه له دا مه تی بگانه شارستانییه  کی زۆر له یه تا ڕاده و ھه ھزی خۆراوایی به
و  ب ره حاند ھرووژمی دواتری عه  توانی له ئرانی . وه ئرانی مایه  ر به چی ھه که

کی  ره ونی ده و ھه  ژیانی بدا و ماکه  به  غۆالن خۆی ڕابگرێ و درژه و مه تورک
دا،  نی خــۆی ی مــژووی درژخایــه مــاوه  لـه   ر بۆیــه و ھــه ئرانــی   و بیکاتــهبنـ

رھاتنی  به خه ڕوو. وه بخاته رسوڕمان بۆ ژیان و مانی جی سهتی ھزکی  توانیویه
ک  بـ و نـاب و وه سـاک ده ٢٥مووی  ھـه  ڕۆژگـاری ئسـتادا کـه  له  له م گه ئه
ی  ماه نو بنه  له  چ که نون، وده یی خۆی ده وه ته ڕی نهگو کی به یه وه بوونهنو
مژین و ڕابـردووی.  ر دۆخـی لـه سه  وه دا، بیباته خۆرنشین یکانی ئاسیا وه ته نه

کولتـووری   رگیـراو لـه ت و ڕوخسـاری وه ڕواه  به  مۆ جارکی دیکه ئه یئران
نـدی داب و  دا پابه روونـی بـاری ڕووحـی و ده  م بـه ، به خۆراوا، خۆی گۆڕیوه

ــه نه ــده کانی خۆیــه ریت تــه تی و وبب ــه  وه چ نــدی سیاســی، ئــابووری و  ناوه  ب
وتی جوغرافیـایی و  کـه ل و ھه ی ئاسـیا. ھـه شـه م به کانی ئه وه ته کولتووریی نه

نی داب و  خاوه  ری چاالکی که ماوه ربوی سروشتی و جه ک سامانی به کۆمه
نـو   لـهداھـاتوودا   لـهتوانن  کانی دنیان، ده کۆنترین کولتووره  کک له ریتی یه نه

  تی. وویهشیاوی ڕابرد  ک که یه نی پله خاوه  نه بیکه النی ئاسیایی کۆڕی گه
***  
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 »ب«گۆڕستانی  ر بهکی سهڕ: گۆسلکه –٦
 

 شی ڕههسار: تونگهی حهپهته –٥
 

 ق (برۆنز)فرهورکی مهلوڕستان: ته –٨
 

 وتنی نارام سینرکهسه –٧
 



 ۵۶٣کان  ونه
 

 
 

  

  

 قفرهورکی مهلوڕستان: ته –٩

 بانهسپی عارهندی ئهستۆبهی ئهڕازهو قه ی قفلوڕستان: کلکه –١٠
 

 سپئهخت و زینی ی ڕهری ئاغزوونهلوڕستان: سه –١٢ –١١
 

 قفرهنگی لغاوی مهلوڕستان: زه –١٣
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵۶۴

  

 قفرهی مهرزیلهلوڕستان: ده –١٤
 

١٥
– 

لوڕستان: بزنه
کوی مه

فره
 ق

 

 قفرهرکی بچووکی مهیکهستان: پهڕلو –١٦
 

 کاالنی ز قز: کلکهی] سهی [زوییهنجینهگه –١٧



 ۵۶۵کان  ونه
 

 
 

ی شاژنی »ئاسوو –ناپیر«ی رهیکهپه –١٨

 »ھووبان –ئوونتاش «
 

ی لوڕســـــــتان: ئاونـــــــه –١٩

 یی)ق (مزقهفرهمه
 

 لکهقز: پهی] سهی [زوییهنجینهگه –٢٠

 کی زیههتهته
 

 قفرهلوڕستان: لغاوی مه –٢١
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵۶۶

دان(؟): مهھه –٢٢

 رکی زوهبوونه
 

دان (؟): مهھه –٢٣

 رکی زوهبوونه
 

 لوڕستان: –٢٤

 قفرهکی مهیهزرینهنه
 

ی] ی [زوییهنجینهگه –٢٥

 ھنی زشهرهقز: سهسه
 

ی] ی [زوییهنجینهگه –٢٦

 شری زرهقز: سهسه
 



 ۵۶٧کان  ونه
 

 
 

 قفرهی مههلوڕستان: کیته –٢٧
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵۶٨

 

ی رزیلهلوڕستان: ده –٢٨

 )زرینهزرکراو (نهنه
 

 کی زیهرهمهی کهلکهو په ڕهقز: پهی] سهی [زوییهنجینهگه –٢٩
 



 ۵۶٩کان  ونه
 

 
 

 ئاوزی زردنگه –٣٠
 

 ندی زسبهده –٣١
 

 ی تاران)ندی ز (مووزهبهتۆق یان سینه –٣٢
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٧٠

 ی تاران)ی ز (مووزهشت: پیاهالردهکه –٣٣
 

 ی تاران)رک (مووزهبههلنی گیانر دیمهسهکی سواین لهیهربایجان: پیاهئازه –٣٤
 



 ۵٧١کان  ونه
 

 
 

 یمانسجیدسولهری مهڕووبه –٣٥

 مشید: پلیکانی ئاپادانهجهختیته –٣٦

 واوهحه نی لهمشید: دیمهجهختیته –٣٧
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٧٢

 ری بادارھهوهپاسارگاد: فره –٣٨
 

 مکهبستوون: داریووشی یه –٣٩
 

 ی کوورووشپاسارگاد: نژگه –٤٠
 

 تاشی داریووشردهبستوون: به –٤١
 

 دای دیداری گشتینگهجه مشید: داریووش لهجهختیته –٤٢
 



 ۵٧٣کان  ونه
 

 
 

  
  

م: ڕۆسته خشینه –٤٣

 ئاورگا
 

نی شووش: دیمه –٤٤

 واوهحه له
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٧۴

  

گکی مشید: سهجهختیته –٤٥
 شڕی ڕهڕمهمه یردبه داتاشراو له

ڕی ڕمهمه یردکی بهیهرهیکهمشید: پهجهختیته –٤٦
 ی تاران)یۆنانی (مووزه

 

ویری ھه ری میرک لهمشید: سهجهختیته –٤٧
 ی تاران)رد (مووزهردی الژوهبه

 

تاالری کی تاشردهمشید: بهجهختیته –٤٨
 کهکۆهتسه

 



 ۵٧۵کان  ونه
 

 
 

 ر کاشیسهداڵ لهتی شرهفهن و قهدیمه –٤٩
 

 کی زیههتهی تهڕهو په کهلمشید: پهجهختیته –٥٠
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٧۶

ی گوینهتاجه –٥١

ز 
 

کی کۆشکی یهکهرکۆهسه –٥٢

 نشیخامهھه
 

 نشیخامهھه یقفرهی مهگۆزه –٥٣
 

 ندی زسبهده –٥٤
 



 ۵٧٧کان  ونه
 

 
 

 ر کاشیسهوانداران لهی کهکۆمه –٥٥
 

 رانی سووریامشید: شاندی باجدهجهختیته –٥٦
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٧٨

 سانھهردهخشینی زینی بهسککی نهدان (؟): دهمهھه –٥٧
 

تا پنج ھه؛ نشیخامهی ھهک سکهتا چوار، کۆمهک ھهیه –٥٨
 نشیخامهرمانی ھهی میرھهک سکهشت، کۆمهھه

 

٣ ٢ ١ ۴ 

۵ ۶ ٨ ٧ 



 ۵٧٩کان  ونه
 

 
 

  

 ئیسووس له ر مزاویکسهر لهندهسکهڕی داریووش و ئهنی شهئی: دیمهمبهبه –٥٩
 

مشـــــــــید: جهختیته –٦١ –٦٠

 یرانهردهتاشی سهردهبه

ـــهرســـتگایهپه ی وهرهکی ب

 مشیدجهختیته
 

ری ر(؟): ســــــهوهدینـــــه –٦٢

 سیلنووس
 

ری ر (؟): ســـهوهدینـــه –٦٣

 ساتیرک
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٨٠

 قفرهمه کییهرهیکهمی: پهشه –٦٤
 

کی بچـووکی یـهرهیکهنـد پهند: چهھاوهنه –٦٥

 رستگای یۆنانیپه ر بهق سهفرهمه
 



 ۵٨١کان  ونه
 

 
 

 قفرهکی مهیهرۆکهیکهمی: پهشه –٦٦
 

ری می: ســـــهشـــــه –٦٧

ڕی ڕمـــــــــــــــــــهمهردهبه

 کپادشایه
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٨٢

گۆڕی شووش:  –٦٩–٦٨

ــــهســــی ســــهکهتاکه  ر ب

 می پارتیردهسه
 

 می پارتیردهشووش: گۆڕستانی گشتیی سه –٧٠
 



 ۵٨٣کان  ونه
 

 
 

 م(؟)قی ئانتیۆخووسی چوارهفرهری مهمی: سهشه –٧١
 

 کی یۆنانییهرهیکهڕی پهڕمهمهردهژنی بهبه –٧٢
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٨۴

ر سـهو له ڕ داتاشـراوهڕمـهمه لـه رهم سـه. ئـه»وزاۆمـ« کـهلهری مهشووش: سـه –٧٣

ڕووی  . لـه ئانتیۆخووس سازی کردووهو ده نووسراوهتی یۆنانی خه ی بهکهتاجه

زایـین تـا می پشکـهی یهدهی سـهکلکـه ر بـهکرێ بین سـهده وهکهشوازی نووسینه

 .یینییهمی زاکهی یهدهتای سهرهسه
 

ری شووش: سه –٧٤

 هــداتاشراوی پیاوک ل

 قسردهبه
 

ری داتاشراوی دان: سهمهھه –٧٥

 قسردهبه پیاوک له

 



 ۵٨۵کان  ونه
 

 
 

الشـــــی ری بهیکـــــهپه –٧٦

 م (؟)سھه
 

بســــــــــــــــــــتوون:  –٧٧

 تاشکی پارتیردهبه
 

تاشی ردهشووش: به –٧٨

م وانی پنجــــــــهردهئــــــــه

 ی ئران)(مووزه
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٨۶

 تاشی پارتیردهرۆک: بهنگی سهته –٧٩
 

 مرزی دووھهڵ گۆدهگهپ) لهم (الی چهتاشی مھردادی دووھهردهبه – ٨٠



 ۵٨٧کان  ونه
 

 
 

 رچووک ده قوڕ سازکراوی له له ؛ی پارتیسواره – ٨١ 
 

 تاشی پارتیردهرۆک: بهنگی سهته – ٨٢



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٨٨

 قفرهئاگردانی مه – ٨٣
 

 می پارتی ردهسقان داتاشراوی سهیه رۆکی لهیکهک پهکۆمه – ٨٤
 ی تاران)(مووزه

 



 ۵٨٩کان  ونه
 

 
 

ی ک ســــــکهکۆمــــــه – ٨٦ 

ک: کان؛ یـهمی پارتـهردهسه

ـــــــۆرۆدی یه ـــــــهئ م، دوو: ک

م و مـۆوزا، رھادی پنجهفه

ـــه ـــوارهســـ: ف م، رھادی چ

م، رزی دووھـهچوار: گـۆده

ــه ــردادی دووھ ــنج: مھ م، پ

م، ش: مھردادی دووھهشه

م رزی دووھـهوت: گۆدهحه

ـــه(؟) ھه  شـــت: مھـــرداد (ل

دا رگانــــــی ئینگلیســــــیوه

ـــــــــه ووســـــــــراوهن ردانی ڤ

 م.)دووھه
 

٣ 
٢ 

١ 

۶ ۵ ۴ 

٧ 
٨ 

ی اشــووش: میــدالی – ٨٥ 

ک  قوڕ سازکراوی له له

 رچووده
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٩٠

تیســـــفوون:  – ٨٧

 کۆشکی ساسانی
 

بیشـــــــــــاپوور:  – ٨٨

ی ورهرای گهرسهسه

 کۆشکی ساسانی
 

بیشــــاپوور: کۆشــــکی  – ٨٩

ساســــــــانی؛ شانشــــــــین و 

 کانیکارییهچبی و وردهگه
 



 ۵٩١کان  ونه
 

 
 

وریی زوینی ده –٩٠

ــــــــــــــاوه زکراو؛ ئ

نی ڕاوی دیمـــــــــــــه

 پادشای ساسانی
 

ـــــــــــههگۆزه –٩١ کی ی

زکراو زــــوی ئــــاوه

 ی تاران)(مووزه
 

کی یهربهشه –٩٢

 ردی بلووربه
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٩٢

قوماشکی  –٩٣

می ردهدوای سه

 ساسانی
 

کی ورییــــــــــهده –٩٤

 ردی بلووربه
 



 ۵٩٣کان  ونه
 

 
 

 کانی کۆشکی پادشایانی ساسانیمزاویکه  –٩٦ –٩٥
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٩۴

 کهی دووکۆهزرگهبیشاپوور: نه –٩٧
 

 بیشاپوور: ئاورگا –٩٨
 



 ۵٩۵کان  ونه
 

 
 

م: خشی ڕۆستهنه –٩٩

ــــهشــــری یهردهئه م ک

تی ی پادشـــــــایهپلــــــه

 گرێردهوه
 

ــاپوور:  –١٠٠ بیش

وتنی رکهســــــــــــه

 مکهشاپووری یه
 



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٩۶

٤ ٣ ٢ ١ 

٧ ٦ ٥ 

 می ساسانیردهشووش: مۆرکی سه –١٠١
 

م، دوو: بـارامی پنجـهک: یـهی پادشـایانی ساسـانی؛ ک سکهکۆمه –١٠٢
م)، شاپووری دووھه دا نووسراوهرگانی ئینگلسیوه م (لهکهشاپووری یه

م، کهوی یهم، پنج: خوسرهکهشری یهردهم، چوار: ئهکهس: شاپووری یه
 م.)زگردی دووھهیه دا نووسراوهرگانی ئینگلیسیوه (له شالش: بهشه

 



 
 

  کان موو ناوه ی ھه لیزگه
  
  ١٧٥ ،ئابدیز

  ٢٤٣ ،ئابیرادووش
  ٢٤٩ ،٢٤٦ ،٢٤٢ ،ئاپادانا

٢٤٢ ،ئاپادان  
٣٣٣ ،٣٢٦ ،ئاپام  
  ٢٠٢ ،ئاپیس

  ٢٢٠ ،ئاپۆلۆن
  ٢٢٣ ،ئاپۆلۆنیووس

  ٣٢٠ ،پاتکانۆئاتر
  ١٣٧ ،نپاتۆئاتر
  ٢٨٠ ،٢١١ ،کیئات
  ٥٢٠ ،٥١٩ ،٥١٨ ،الیئات

 ،٢٥٢،٢٧٨ ،٢٢١،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،نئـــــــــات
٢٩٠ ،٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٤ ،٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٧٩،  
٥٣٩ ،٣١٥ ،٣٠٨،٣١٠ ،٢٩٧ ،٢٩٥ ،٢٩١  

  ٤٠٦ ،٣٧٠ ،٢٥٦ ،نائات
  ٤٠٧ ،نئات
  ٣٨٧ ،نابیئاد

  ٢٤٣ ، ایزۆئاراخ
  ١٠٢ ،ئارارات

 ١٧٠،٢٢٥ ،١٣٢، )کان هییـــــــئارامئـــــــارامی (
،٣٤٣ ،٢٩٩،٣٠٠، ٢٤١ ،٢٣٩،٢٤٠  
  ٤٠٧ ،٣٧٠ ،سیمئارت

  ٢٠٤ ،١٨٠ ،ئارشام
  ٢٠٤ ،١٧٩ ،ئارشام

  ١٧٥ ،ئارووکوو
ــــــه ارهیئار  ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٤ ،١٧٣ ، من

٢٣٩ ،٢٠٤ ،١٨٦  
  ٢٠٧ ،اندیئار
  ١٠٣ ،کان هی ییایئار

 ،٣٤٣ ،١٣٧،٣٢٠ ،٢٠ ،١٩ ،١٨، ربایجان ئازه
٤٧١  

  ١٩٦ ،١٨١،١٩٥ ،١٦٢،١٨٠ ،اگیئاست
 ،٥٢ ،٤٠ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٥ ،١٣ ،١٠ ،ایئاســـ

٨٠ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٣ ،٦٦ ،٦٤ ،٥٧ ،٥٤ ،٥٣، 
٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٤ ،٨٩ ،٨٥ ،٨٣، 

١٣١ ،١٣٠ ،١٢٥ ،١١٩ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١،  
١٤٩ ،١٤٧ ،١٤٣ ،١٣٨ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٣،  
٢٠٧ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٦٢ ،١٥٥،  
٢٦٣ ،٢٣٩ ،٢٢١ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٤،  
٢٨١ ،٢٧٩ ،٢٦٩ ،٢٦٦،٢٦٧ ،٢٦٥ ،٢٦٤، 
٢٩١ ،٢٩٠ ،٢٨٩ ،٢٨٧،٢٨٨ ،٢٨٦ ،٢٨٢، 
٣٠٩ ،٣٠٧ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠١ ،٢٩٧ ،٢٩٣،  
٣٣٠ ،٣٢٦ ،٣٢١ ،٣١٦ ،٣١٢ ،٣١١ ،٣١٠،  
٣٦٧،٣٧١ ،٣٥٧ ،٣٤٤ ،٣٣٤ ،٣٣٣ ،٣٣١، 
٣٨٩ ،٣٨٦ ،٣٨٢ ،٣٨٠ ،٣٧٥ ،٣٧٤ ،٣٧٣،  
٤٢٧ ،٤١٨ ،٤١٦ ،٤١٣ ،٤١١ ،٣٩٥ ،٣٩١،  
٤٩٠ ،٤٧١ ،٤٦٨ ،٤٥١ ،٤٣٦ ،٤٣٥ ،٤٢٩،  
٥٤٣ ،٥٤١ ،٥٣٩ ،٥٣٦ ،٥٣٤ ،٥٢٩ ،٥١٩،  
٥٥٠ ،٥٤٦  

 ،٨٥،٩٩ ،٨٣ ،٨٠ ،٧٨ ،٥٣،٧٧ ،٥٢ ،ییایئاس
١٨١،٢١٩ ،١٤٣ ،١٣٦ ،١٣١ ،١٢٥ ،١٠٢، 
٥٥٠ ،٥٣٩،٥٤٤ ،٣٥٧ ،٣٤٤ ،٢٩١  

 ،١٠١ ،٩٢ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥ ، ٧٨،ئاشــــوور
١٢٨ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١١٧،  
١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٩،  
١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٥ ،١٦٠ ،١٣٨،  
٣٦٧ ،٣١٣ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٢٦ ،١٨٧،  
٤١٦ ،٤١٥ ،٤١٤  

 ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٣٨ ،١٣٧ ،ڵپــــایبان ئاشــــوور
٢٤٢ ،١٧٥  



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۵٩٨

  ١٢٢ ،ڵرپایس نه ئاشوور
 ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٥ ،١٠٤ ،٨٦ ،٦٣ ،یئاشوور
١٣٠ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢١،  
١٥١ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٢ ،١٣١،  
١٧٤ ،١٦٧ ،١٦٥ ،١٦١ ،١٥٩ ،١٥٧ ،١٥٢،  
٣٨٧ ،٢٥١ ،٢٣٩ ،١٩٨ ،١٧٥  

 ،١١٤ ،١٠٢،١٠٣ ،٨٤ ،کان هییئاشـــــــــــــــوور
١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١١٨،١٢٠، 
١٦٥ ،١٦٠ ،١٥٦ ،١٣٣،١٣٧،١٤٢ ،١٢٨، 
٢٦٣ ،٢٠١،٢٣٩ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٠  

  ٢٥٦ ،تیدۆئافر
  ٢٤٢ ،سیلۆپۆئاکر
   ٧٤ ،٧٢ ،٦٨ ،٦٥ ،ێئاگاد

  ٥٣٤ ،زۆریپ ینیئاگوست
  ٤٠٧ ،٣٩٧،٤٢٠ ،٣٩٦ ،٣٧٠ ،٣٦٧ ،دیئالمائ
  ١٩٩ ،سیئاماس
  ٣٢١ ،٢٠٠،٣١٢ ،نۆئامم

  ٣٧٣ ،٣٢٩ ،١٩٠ ،٨١ ،ایر ئامووده
  ١٦١ ،سیتیئام

  ٤٥٤،٤٦٤،ئامد
  ٢٢٦ ،یرگیئام

 ،٣٧٠ ،٣٤٠ ،٣٠١ ،٢٣٢ ،٢٢٩ ،١٤٤ ،تایئاناھ
٤٠٨،٤٠٩،٤٢٧،٤٤٣ ،٤٠٧ ،٤٠٦ ،٤٠٥، 
٥١١ ،٤٩١ ،٤٨٦ ،٤٨٥ ،٤٨٤  

 ،٣٤٠ ،٣٣٨ ،٣٣٣ ،٣٣٢ ،٣٢٨ ،خووسیۆئانت
٣٩٦ ،٣٧٩ ،٣٧٢ ،٣٧٠،٣٧١ ،٣٦٦ ،٣٥٢، 
٤٠٧  

  ٣٥٢ ،٣٣٣ ،م چواره یخووسیۆئانت
 ،٣٧٩ ،٣٧٢ ،٣٧٠ ،م وته حه یخووسیۆئانت

٣٩٦  
  ٣٣٨ ،٣٢٩ ،م دووھه یخووسیۆئانت
 ،٣٣٨ ،٣٣٢ ،٣٢٨ ،م ھهســــ یخووســــیۆئانت

٤٠٧ ،٣٩٦ ،٣٧٠ ،٣٦٦ ،٣٥٢ ،٣٤٠  

  ٣٣٨ ،٣٢٨ ،م که هی یخووسیۆئانت
  ٤٣٦ ،٣٨١ ،ووسینۆئانت
  ٤٧٠ ،٣٨٨ ،یبانئا
  ٤٨١،٤٨٣ ،کان هییبانئا
  ٣٥ ،مانئا

ـــــــــــــــــــا  ،١٠٣،١١٣ ،١٠٠ ،٤٠ ،٢٧ ،ئورووپ
٢٦٥ ،٢٢٠ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٥ ،١٣٩،١٨٩، 
٣١٨ ،٢٩٧ ،٢٨٦،٢٩٢،٢٨٧ ،٢٨١ ،٢٦٩، 
٤١٣ ،٣٩٨ ،٣٧١ ،٣٥٧ ،٣٥٤ ،٣٢٦،٣٣٥، 
٥٤٦ ،٥٣٦،٥٤١ ،٥١٦،٥١٨،٥٢٩،٥٢٢  
  ٥٤١ ،٥٢٣ ،٣١٠،٣٦٠ ،٢٢٠،٣٠٧،ییئورووپا

  ٢٢٤ ،١٨٥ ،٣٥ ،ندیھ یانووسیئوق
  ٧٧ ،٧٤ ،٧٢ ،٥٩ ،ئوور

ـــــــوو  ،١٢٤ ،١٢٢ ،١٢٠،١٢١ ،١٠٢ ،ئوورارت
١٣٣ ،١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥،  
١٨٧ ،١٧٦،١٧٧ ،١٦٢ ،١٥١ ،١٣٧ ،١٣٥، 
٢٠٣  

  ١٢٥ ،کان ئوورارتووه
  ٥٣ ،کان هییئوورارت
  ٥٤٧ ،٥٣٨ ،٤٢٤ ،١٥٦ ،٧٧،١٠٣ ،یئووراس
  ٢١٦ ،ئوورال

  ٢٨١ ،نۆدمیئوور
  ٥٠٥ ،٤١٤ ،٤٠٨ ،٤٠٣ ،٤٠٠ ،سۆپۆئوور

 ،٣٨٥ ،٣٨٤ ،٣٨٢ ،٢٥١ ،١٨٥ ،ئووگوست
٤٣٦ ،٤٢٩ ،٤٢٨ ،٣٨٦،٣٩٢  

  ٧٥،ئوونتاش ناپیرشا
  ٥٤٦ ،٥١٦ ،٤٢٥ ،س هت ئه
  ٣٣٦ ،راک ئه
  ٢١٣ ،لرب ئه
  ٣٦٦ ،بان رته ئه
 ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٧٦ ،٢٦٣ ،٢٥٢ ،رشـــــــ رده ئه

٢٩٧ ،٢٩٥ ،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٩٠ ،٢٨٩ ،٢٨٧،  



 ۵٩٩کان  موو ناوه ی ھه لیزگه
 

 
 

٥٠١ ،٤٩٤ ،٤٤٧ ،٤٤٥ ،٤٤٤ ،٤١٣ ،٣٠٣،  
٥٠٦  

  ٤٨٤ ،٤٠٧ ،کان پاپه یرش رده ئه
 ،٢٩٥ ،٢٧٦ ،٢٥٣ ،٤ ،م ھهس یرش رده ئه

٣٠٣  
 ،٢٨٣ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٤ ،م که هی یرش رده ئه

٤٠٧  
  ٤٤٥ ،٤٤٤ ،٤١٣ ،٣٨٤ ،٣٦٦ ،وان رده ئه
 ،٤٤٤ ،٤٣٩ ،٤٠٧ ،٣٩٠ ،م نجهپ یوان رده ئه

٥٠٦  
  ٤٣٩ ،م چواره یوان رده ئه
  ٤٣٨ ،٣٧٢ ،م دووھه یوان رده ئه
  ٤٣٩ ،٤١٠ ،٣٩٧ ،٣٨٤ ،م ھهس یوان رده ئه
  ٤٣٨ ،٣٦٦ ،م که هی یوان رده ئه
  ٤٣٦ ،٣٦٦ ،٣٦٤ ،٣٣٢،ک رشه ئه
 ،٢٢٦ ،١٠٢،٢٠٥ ،٧٣ ،٥٣ ،نســـــــــــتان رمه ئه

٣٧٧ ،٣٧٦ ،٣٧٥ ،٣٧٤ ،٣٥٨ ،٢٩٠،٣٣٢، 
٣٨٩ ،٣٨٧ ،٣٨٦ ،٣٨٤ ،٣٨٣ ،٣٨٢ ،٣٨١،  
٤٤٤،٤٤٥ ،٤٤٢ ،٤٠٨ ،٤٠٦ ،٤٠٥ ،٣٩٧، 
٤٥٩ ،٤٥٦ ،٤٥٥ ،٤٥٤ ،٤٥٢ ،٤٤٨ ،٤٤٧،  
٥٣٤ ،٤٧١ ،٤٦٨،٤٧٠  

  ٣٨٢ ،٣٨١ ،کان هیین رمه ئه
  ١٦٢ ،ھاک ژده ئه
 ،٢٣١ ،٢١٦،٢٢٣ ،١٩٣ ،٤،١٨٩،ر نده ســــکه ئه

٣٠٥ ،٢٧٦،٢٩٧،٣٠٣،٣٠٤ ،٢٦٣ ،٢٥٤، 
٣١٤ ،٣١٢ ،٣١١ ،٣١٠ ،٣٠٩ ،٣٠٨ ،٣٠٧،  
٣٢٢ ،٣٢١ ،٣٢٠ ،٣١٩ ،٣١٨ ،٣١٧ ،٣١٦،  
٣٣٨ ،٣٣٤ ،٣٢٩ ،٣٢٦ ،٣٢٤،٣٢٥ ،٣٢٣، 
٣٩٥ ،٣٨٧ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٣٤٢،٣٤٥،٣٥٣، 
٥٤١ ،٤٣٥ ،٤٠٢،٤١٠،٤٢٧ ،٣٩٧  

  ٣١٨ ،٣١٢ ، هییر نده سکه ئه
  ٢٧٩ ،٢٥٢ ،٢١٩ ،نایس ئه
 ،٣٩٧ ،٣٩٥ ،٣٩٠ ،٣٨٥ ،٣٨٤ ،٨ ،یشـــکان ئه

٤٢٩ ،٤٢٤ ،٤٢٣ ،٤١٢،٤١٦ ،٤١١ ،٤١٠، 

٤٧٧ ،٤٧٠ ،٤٤٤ ،٤٤١ ،٤٣٨ ،٤٣٧ ،٤٣٦،  
٥٣٢،٥٤٤  

 ،٣٩٨ ،٣٨٨،٣٩٧ ،٢٠ ،کان هییشکان ئه
٥٣٢ ،٤٣٥ ،٤١١،٤٢٣  

  ٥٤٦ ،٥٣٨ ،٢٧٩،٥٢٧،٥٣٤،٥٣٦ ،قایفر ئه
  ٧،٢٢٦،٣٢٩،٣٩٤ ،فغانستان ئه
  ١١١ ،فغان ئه
  ٢٦٣ ،٨٢ ،٧٤ ،٧٠،٧٢ ،٦٧ ،٦٥ ،د که ئه
  ٢٣،٩٣ ،٢٠ ،١٨، لبورز ئه
  ١٣٩ ،ر شته له ئه
  ٣٥٤ ،کایمر ئه
ــــــــــــــنتاک ئه  ،٣٣٦،٣٦٥ ،٣٣٢ ،٣٢٧،٣٣١ ، هیی

٤٧٠،٥٠٤ ،٤٦٧ ،٤٥٩ ،٤٤٨،٤٤٩  
  ١٧٢ ،نشان ئه
  ٧١ ،٦٩ ،ینیننووبا ئه
  ١٢١ ،فقاز قه ر وبه ئه
  ٩٩ ،٨١ ،ووبارڕر وبه ئه
  ٣٨١ ،٥٣ ، کان هییربیئ
  ٥٢٧ ، ایتالیئ
  ٤٥١ ،٥٤، ٢٠،  ارشاتری یحسانیئ
  ٤١٥ ،سۆریئ
 ،٢٧٩ ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،١٨٨ ،ســـــــــپارتیئ

٣١٠ ،٢٩٤ ،٢٩١ ،٢٩٠ ،٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٤  
  ٥٤٧ ،١٨٦،٥٣١ ،١١٩،ایسپانیئ
 ،٤٠٧ ،٣٥٠ ،٣٤٨ ،٣٤٦ ،٢٤ ،خر ستهیئ

٥٠٠ ،٤٩٩ ،٤٨٩ ،٤٨٤ ،٤٤٣،٤٧٣  
 ،٣٦٧،٤٢٠ ،١٣٢ ،١٢٤ ،٧٢ ،٢٤ ،ھان ســـفهیئ

٤٤٤  
 ،٥١٩ ،٥١٦ ،٢٠٩ ،١٠ ،٢ ،١ ،سالمیئ

٥٤٩ ،٥٤٨ ،٥٢٦ ،٥٢٢،٥٢٥  
  ١٥٣ ،١٣٦ ، یشکووزایئ
  ٧٩ ،ندرایئ
  ٨٧ ،٨٤ ،٨٢ ،٦٧ ،ناکینشووشیئ
  ١١١ ،شیترۆئ



 ئیسالم  ھاتنیتا  ھه  تاوه ره سه  مژووی ئران له/  ۶٠٠

  ٣١٢ ،٢٩٤ ،سۆخۆئ
  ٥١٦ ،ئانرلۆئ
  ٢١٥ ،٢٠٧ ،ستۆرۆئ
  ٣٨١،٤٣٩ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،٣٧٦،٣٧٧،دۆرۆئ
  ٤٣٨ ،٣٧٧ ،٣٧٦ ،م دووھه یدۆرۆئ
  ١٠٠ ،کان تهسۆئ
  ٢٧٢ ،ایمفلۆئ
  ٥٤ ،٥٣ ،کان هییترووسکئ
 ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٠ ،٧ ،٣ ،٢ ،١ ،رانـــــئ

٢٧ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨، 
٤٩ ،٤٨ ،٤٦ ،٤١ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٠ ،٢٨، 
٦٣ ،٦٢ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٣ ،٥٢، 
٩٤ ،٩٢ ،٨٨ ،٨٧ ،٧٧ ،٧٤ ،٧٣ ،٧١ ،٦٨، 
١١٦ ،١١٥ ،١١١ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٥، 

١٢٨ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢١ ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧،  
١٦٤ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٤٦ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٥،  
١٩١ ،١٩٠ ،١٨٦ ،١٨٤ ،١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٤،  
٢١٦ ،٢١٤ ،٢١٢ ،٢٠٥ ،٢٠٢ ،١٩٩ ،١٩٣،  
٢٣٦ ،٢٢٩ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧،  
٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٥٤ ،٢٥٢ ،٢٣٩،  
٢٨٥ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٦ ،٢٧٥،  
٢٩٦ ،٢٩٥ ،٢٩١ ،٢٩٠ ،٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٦،  
٣٠٨ ،٣٠٧ ،٣٠٦ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،٢٩٨،  
٣١٧ ،٣١٦ ،٣١٥ ،٣١٣ ،٣١٢ ،٣١٠ ،٣٠٩،  
٣٣٨ ،٣٣٥ ،٣٣٢ ،٣٣١ ،٣٣٠ ،٣١٩ ،٣١٨،  
٣٥٦ ،٣٥٤ ،٣٥٣ ،٣٤٧ ،٣٤٦ ،٣٤٣ ،٣٤٠،  
٣٧٢ ،٣٦٧ ،٣٦٦ ،٣٦٤ ،٣٦٢ ،٣٦١ ،٣٥٨،  
٣٩٠ ،٣٨٨ ،٣٨٦ ،٣٨٤ ،٣٧٨ ،٣٧٦ ،٣٧٤،  
٤١٩ ،٤١٨ ،٤١٢ ،٤٠٩ ،٤٠٤ ،٤٠١ ،٣٩٤،  
٤٣٠ ،٤٢٩ ،٤٢٨ ،٤٢٧ ،٤٢٥ ،٤٢٤ ،٤٢٠،  
٤٤١ ،٤٣٧ ،٤٣٦ ،٤٣٥ ،٤٣٤ ،٤٣٣ ،٤٣١،  
٤٥٦ ،٤٥٥ ،٤٥٣ ،٤٥٢ ،٤٤٨ ،٤٤٤ ،٤٤٢،  
٤٦٤ ،٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،٤٥٩ ،٤٥٨ ،٤٥٧،  
٤٧٨ ،٤٧٥ ،٤٧٤ ،٤٧٠ ،٤٦٩ ،٤٦٨ ،٤٦٧،  

٤٩٠ ،٤٨٨ ،٤٨٦ ،٤٨٥ ،٤٨٤ ،٤٨٢ ،٤٧٩،  
٥٢٣ ،٥٢١ ،٥١٦ ،٥٠٥ ،٤٩٦ ،٤٩٤ ،٤٩٢،  
٥٣٦ ،٥٣٥ ،٥٣٢ ،٥٣١ ،٥٢٨ ،٥٢٧ ،٥٢٤،  
٥٤٧ ،٥٤٦ ،٥٤٥ ،٥٤٤ ،٥٤٠ ،٥٣٧  

کان ڕه پهی ال وای زۆربه  
  ١٦٢ ،١٣٩ ،ایرمئ
  ٥٣٩ ، ژهئ
  ٢١٣ ،سووسفئ
  ٢٢٠ ،نایگئ
  ٢٠١ ،نیفانتلئ

  

  ب)(

 ،٦٤ ،٦٣ ،٤،١٨ ،کان) بابلییه =(بابلی   بابل
٦٧،٦٨،٧٠،٧١،٧٢،٧٤،٧٨،٨٢،٨٣،٨٤،٨٥،
٨٦،٨٧،٨٨،٩٠،٩٢،٩٦،١٠١،١١٨،١٢٧،

١٣٢،١٣٤،١٦٠،١٦١،١٦٢،١٧١،١٧٢،١٧٥،
١٧٦،١٧٩،١٨١،١٨٥،١٨٦،١٨٧،١٩١،١٩٢،
١٩٤،١٩٥،٢٠١،٢٠٤،٢٠٥،٢٠٦،٢١١،٢١٣،
٢٢٥،٢٢٦،٢٢٧،٢٣٢،٢٤٠،٢٤١،٢٤٢،٢٤٣،
٢٤٤،٢٦٩،٢٧٠،٢٧٢،٢٧٥،٢٧٨،٢٧٩،٢٨٣،
٢٨٥،٢٨٧،٢٨٩،٢٩٩،٣٠١،٣١٤،٣٢٠،٣٢٦،
٣٢٧،٣٣٤،٣٣٥،٣٣٦،٣٦٧،٣٧٤،٣٨٧،٣٨٩،
٤٠٣،٤١١،٤١٢،٤١٥،٤٣٠،٤٨٧،٤٨٨،٤٩٠،
٤٩٨،٥٢٢،٥٢٥  

  ٤٩٦ ،٤٦٩ ،٤٥٨ ،بارام
  ٤٥٨ ،٤٥٧ ،م نجهپ یبارام
  ٤٦٩ ،نیچووب یبارام
 ،٤٨٩ ،٤٨٦ ،٤٥٣ ،٤٥١ ،م دووھه یبارام

٥٠٧  
  ٤٩٦ ،٤٥٢ ،م ھهس یبارام
  ٥١٦ ،ۆڕگ یبارام
  ٥٠٧ ،٤٥١ ،م که هی یبارام
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  ٥٣ ،باسکاکان
  ٧٢ ،ک هبا
  ٥٢٥ ،٣٥٦ ،١١٩ ،١١٣ ،یتانۆبر

  ٤٦٥ ،بوخارا
  ٥٢١ ،بوقرات
  ٥٣٤ ،٤٨٧ ،٤٨٥ ،بوودا
  ٤١٨ ،کان هی ییبوودا

  ٤٧٣ ،بووران
  ٣٣٦ ،٦٥ ،ھربووش

  ٤٧٩ ،٣٢٦ ، سهتال به
  ٢٩٩ ،مووسیتل به
  ٤٣١ ،ردان به
  ١٩٨،١٩٩،٢٠٢،٢٠٤،٢٠٥،٢٠٦، ایرد به
  ٣١٤ ،٢٨٥ ،٢٧٨ ،٢٠٥ ،١٩٢ ،عل به
  ٤٩٦ ،٦٨ ،١٧،غدا به
  ٢٠٦ ،مگرا به
 ،٤٠٥،٤١٠ ،٣٨٨ ،٣٨٥ ،الش به

٤٢٤،٤٣٩،٤٦٢  
 ،٢٢٦،٢٤٣ ،٢٠٦ ،١٩٠ ،٨١،٩٩ ،٥٢ ،لخ بــــــه

٣٣١ ،٣٢٩ ،٣٢٢ ،٣١٨ ،٣١٧ ،٣٠١ ،٢٨٣،  
٣٦٤ ،٣٦٣ ،٣٥٨ ،٣٥٤ ،٣٤٣ ،٣٣٢،٣٣٥، 
٤٠٢ ،٣٧٣،٣٩١ ،٣٦٥،٣٦٦،٣٧٠، 
٤٠٨،٤٤٨،٤٥٣،٥٤٤  

  ٣٣٢ ،١٣ ،کان هییلخ به
  ٣٤٣ ،لووچ به
  ٥٢ ،٢١ ،لووچستان به
  ٣١٩ ،٢١ ،بباس رعه نده به
  ١٣٩،٤٨٨ ،لیسرائیئ ین به
 ،٣٨٠ ،٢٨٦ ،١٩٢ ،١٣٩ ،س دده تولموقهی به

٤١١  
  ٣١٩ ،اسیب
 ،٤٦٠ ،٤٥٨ ،٤٥٥ ،٢٢١،٤٢٠ ،٢١٧ ،زانسیــب

٤٧١،٤٧٢ ،٤٧٠ ،٤٦٩ ،٤٦٨ ،٤٦٧ ،٤٦٤، 
٥١٧،٥٢١  

 ،٤٩٥ ،٤٩٤ ،٤٨٤ ،٢١٤،٤٥٠،شـــــــــــاپووریب
٥٠٦ ،٥٠٤ ،٥٠١،٥٠٢ ،٥٠٠ ،٤٩٩ ،٤٩٦، 
٥٠٧،٥١٠،٥١٢  

  ٥١٨ ،کیب
  ١٣١ ،١٢٣ ،یکنیب
  ٨٤ ،ئاسرۆب
 ،٢٨٨ ،٢٨١ ،٢١٧ ،٢١٥ ،٩٧ ،٧٧ ،رۆســـــفۆب

٤٧٠ ،٣٨٦ ،٣٣٣ ،٣١٨ ،٢٩٢  
 ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢١٣ ،١٣٤،١٧٣ ،ستوونب

٥٠٤ ،٤٢٣ ،٤٢٢ ،٢٣٢  
  ٤٢٢ ،٢١٣ ،ھان ھبهب
 ،٣٦٣ ،٣٠٥ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،یھفرووزب

٤٩٣ ،٤٨٧ ،٤٣٨ ،٤١٨  
  (پ)

  ٤٨٤ ،٤٤٤ ،٤٤٣،ک پاپه
 ،٢٣٦ ،٢٢٦ ،٢٠٦ ،١٩٠ ،١٤٤ ،پـــــــــــــــــارت

٣٦٤ ،٣٥٤ ،٣٤٣ ،٣٣٦ ،٣٣١ ،٣٢٩، 
٣٧٢ ،٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٩ ٣٦٥،٣٦٧، 
٣٨٠ ،٣٧٧ ،٣٧٦ ،٣٧٥ ،٣٧٤ ،٣٧٣، 
٣٨٩ ،٣٨٨ ،٣٨٦ ،٣٨٥ ،٣٨٣ ،٣٨٢، 
٣٩٩ ،٣٩٨ ،٣٩٧ ،٣٩٥ ،٣٩٣ ،٣٩٢، 
٤١١ ،٤٠٧ ،٤٠٦ ،٤٠٤ ،٤٠٣ ،٤٠١، 
٤٣٥ ،٤٣٠ ،٤٢١ ،٤١٥ ،٤١٤ ،٤١٢، 
٥٤٣ ،٤٩٤ ،٤٨٠ ،٤٧٦ ،٤٤٣،٤٤٥  
  ١٥١ ،١٣٨ ،١٣٧ ،پارتاتوا
 ،٣٣٢ ،٣٣١ ،٣٢٨ ،٣٢٧ ،١٤٤ ،٥ ،کان پارتـــه

٣٦١ ،٣٥٤ ،٣٤٣،٣٤٦ ،٣٣٩ ،٣٣٦ ،٣٣٣، 
٣٧٠ ،٣٦٨ ،٣٦٧ ،٣٦٥ ،٣٦٤ ،٣٦٣ ،٣٦٢،  
٣٧٩ ،٣٧٨ ،٣٧٧ ،٣٧٥ ،٣٧٢،٣٧٣ ،٣٧١، 
٣٩٠ ،٣٨٨ ،٣٨٧ ،٣٨٤ ،٣٨٣ ،٣٨٢ ،٣٨٠،  
٣٩٨ ،٣٩٧ ،٣٩٦ ،٣٩٥ ،٣٩٣ ،٣٩٢ ،٣٩١،  
٤١١ ،٤٠٨ ،٤٠٦ ،٤٠٤ ،٤٠٢ ،٤٠١ ،٣٩٩،  
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٤٢٢ ،٤٢٠ ،٤١٩ ،٤١٨ ،٤١٣ ،٤١٢، 
٤٣٧ ،٤٣٠،٤٣٤ ،٤٢٧ ،٤٢٥ ،٤٢٣،٤٢٤، 
٥٤٤ ،٥٤٣ ،٤٨٦ ،٤٨٥ ،٤٨٢ ،٤٧٧ ،٤٧٥،  
٥٥٦ ،٥٤٥  

ـــارت  ،٣٦٤ ،٣٦٣ ،٣٦٢ ،٣٤٨ ،٣٤٣ ،٢٥٧ ،یپ
٣٨٢ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،٣٧٦ ،٣٧٣ ،٣٧١ ،٣٦٨،  
٤١٣ ،٤٠٨ ،٤٠٠ ،٣٩٦ ،٣٩١ ،٣٨٧ ،٣٨٤،  
٤٢٤ ،٤٢٢ ،٤١٩ ،٤١٨ ،٤١٧ ،٤١٦ ،٤١٤،  
٥٠٩ ،٥٠٦ ،٤٩٦ ،٤٨٣ ،٤٤٤ ،٤٢٥  
 ،١٧٠ ،١٦٣ ،١٢٧،١٣٠ ،١٢٤ ،١٩،٢٤ ،پارس

٢٠٦ ،١٨٦،١٩٥ ،١٨٤ ،١٨١ ،١٧٩ ،١٧٣، 
٢٦٨ ،٢٤٦ ،٢٣٩ ،٢٢٨ ،٢٢٦ ،٢١٤ ،٢٠٩،  
٣٦٧ ،٣٤٥ ،٣٣٦ ،٣٣٢ ،٣٢٩ ،٣١٥ ،٣٠٦،  
٤٤٩ ،٤٤٤ ،٤٤١ ،٣٩٧ ،٣٩٥ ،٣٦٨،٣٧٠، 
٤٩٠ ،٤٨٤  

  ١٢٤،پارسووا
  ١٢٤ ،پارسوا

 ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٣٨ ،١٢٦ ،پارسووماش
١٨٠ ،١٧٦ ،١٧٥  
  ١٨٠، پارسه

 ،١٢٤ ،٩٧ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،٣ ،کان پارســــــــــــه
١٣٨ ،١٣٥ ،١٣٣ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٥،  
١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٦٣ ،١٦٠،  
٢٢٧ ،٢١٩ ،٢٠١ ،١٩٥ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٧٨،  
٣٠٥ ،٢٦٣ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٨،  
٣٩٧ ،٣٩٤  
  ١٩٥ ،٢٤ ،گرد پارسه
  ١٩٥ ،٢٤ ،د گه پارسه
 ،٢٢٥ ،٢١٩ ،٢٠٩ ،٢٠٥ ،١٨٦ ،١٧٣ ،یپارس

٢٩١ ،٢٨٥ ،٢٧٩ ،٢٦٥ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٢٨،  
٤٢٠ ،٤٠٦ ،٤٠٢ ،٣٣٢ ،٣٠٩ ،٣٠٤ ،٣٠٠،  
٥٠٥ ،٤٨٤ ،٤٤٤  

  ٣٩٥ ،٣٦٦ ،٣٦٤ ،یپارن

  ٣٢٠ ،نتاک پاره
  ٥١٧ ،٥١٤ ،٧ ،سیپار

 ،١٩٣ ،١٧٨،١٨٠ ،١٢٧ ،٢٤ ،٤ ،پاســـــــارگاد
٢٤٦ ،٢٣١ ،٢٣٠ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٥،  
٣١٩ ،٢٨٩  

  ٤٢٤ ،یریپالم
  ٣٧٨ ،کان هییریپالم
  ٤٢٩ ،٤١٦ ،٣٣٦،٣٩٣ ،٤٧ ،ریپام
  ٤٩٦ ،یکوولیپا
  ٤٩٦ ،یلۆکیپا

  ٢٢ ،ۆپشتک
  ٢٨٠ ، پالته
  ٢٨٠ ،پالت

  ٤٣٠ ،٢٥٤ ،پلووتارک
  ٨٤ ،٦٧ ،پووزوور

  ٤٧١ ،زیرو په
  ١٢٤،سوێ په
  ٣٧٣ ،٩٩ ،نجاب په
  ٥١٥ ،٤٩٦ ،٢٤٠ ،یو ھله په
  ٤٨٧ ،٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،رووزیپ
  ٢١٥ ،١٩٩ ،سکراتیلۆپ
  ٢٢٣ ،ناسیلۆپ
  ٤٠٨ ،٣٩٦ ،٣٧٦ ،ئووسمپۆپ
  ٥٤٤ ،٤٠٨ ،٣٧٤ ،نتۆپ
  ٤٠٨ ،نتووسۆپ
  ٤٣١ ،تراپ
  ١٨٠ ،دیرسپ
  ٢٨٤ ،سکلیرپ
  ٢٩٧ ،نووسیرپ
  ١٩٩ ،م ھهس یخیتسامپ
  ٢١٤ ،ر شاوهپ
  ٣٤٩ ،٢٨٨ ،٢٨٧ ،زنۆپۆلپ
  ٢٥٤ ،پۆلنپ
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  )ت(

  ٢٩٤ ،سۆتاخ
 ،٩٣ ،٨٤ ،٦٨ ،٣٠ ،٢٣ ،٢٠ ،٩ ،٧ ،٢ ،تاران

٤٢١ ،٣٣٦ ،٢٠٦ ،١٦٥ ،١٢٣ ،١١١  
  ٦٩ ،یتارلوون

  ٤٠٨ ،٤٠٥ ،تووسیتاس
  ٤٤٨ ،ند تاشکه

 ،٥١٦ ،٥٠٨ ،٥٠٧ ،٥٠٣ ،٥٠٢ ،بوستان تاق
٥١٧  

  ٤٩٩ ،٤١٨ ،٤١٧ ،الیتاکس
  ١٧٤ ،توویتامار

  ٥٠٧ ،٣٨٧ ،٣٨٦ ،تراژان
  ٥٣٤ ،٢٩٦ ،٢١٨،٢٢٤ ،٢١٧ ،٩٧ ، هییتراک
  ٣٨٧ ،انووسیترا
  ٣٧٧ ،رڤیوومیتر
  ٣٠٩ ،٩٨ ،واۆتر
  ١٣٦ ،رتر

  ٥٥٠،تورک
 ،٤٢٩ ،٣٩٣ ،٣٧٢ ،٥٧ ،٥٢ ،١٤ ،تورکستان

٥٤٣ ،٥٣٤ ،٥٢٥ ،٤٥٣،٥١٠،٥٢٠  
  ٣٣١ ،توورووس

  ٣٦٤ ،ن جه ته
ـــه  ،١٥٨ ،١٢٧ ،٥١ ،٤٤ ،٢٤ ،دیمشـــ جه یخت ت

٢٢٤ ،٢١٤ ،٢١٣ ،٢٠٨ ،١٧٨،١٧٩،١٩٨، 
٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤١ ،٢٣١،٢٣٢،٢٤٠، 
٢٥٥ ،٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٩،  
٢٦١،٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٧،٢٥٨ ، ٢٥٦ 

،٣٠٠ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،٢٦٤،٢٦٩،٢٧١،٢٧٤، 
٣٤٩ ،٣٤٨ ،٣٤٥ ،٣١٧ ،٣١٦ ،٣١٥ ،٣٠١،  
٥٣٩ ،٤٢٢،٥٠١،٥٠٩ ،٤١٨  

  ٤٠٨ ،مانی سوله یخت ته
  ٤٥١ ، زاده یق ته

  ١٢٤ ،زور ته
  ٣٠٠ ،تانیت
  ٢٨١ ،٤٠،ریت
 ٣٦٦،٣٨٥ ،٣٦٥ ،٣٦٤ ،ردادیت

،٣٩٧،٤٠٥،٤٠٧،٤٣٦،٤٣٨،٤٣٩  
  ٢٨٨ ،نسافریت
 ،٣٦٦،٣٧٨،٣٨٨،٣٨٩،٤١٢ ،سفوونیت

٤٧٤،٤٩٦ ،٤١٤،٤٥٤،٤٦٧،٤٧١،٤٧٢، 
٤٩٨،٥٠٤،٥٢١  

  ٣٧٤،٣٧٥،گرانیت
  ٣٧٣ ،کان خارهۆت
  ٣٠٨،٣١٠ ،٢٩٢ ،سبت
  ٢٧٩ ،لیپۆرمت
  ٣٤٩ ،٢٩٦ ،٢٧٩ ،یسالت

  

  )ج(

ـــه جووله  ،١٩٤ ،١٩٢،١٩٣ ،١٣٢،١٩١ ،٣٥ ، ک
٤١١،٤٥٦ ،٢٠١،٢٠٧،٢٢٥،٢٨٦،٣٠٠،٣٨٧ 

،٥٢٢،٥٢٥  
  ٢٤٣ ،لوبنان ل به جه
  ٥٤ ،دیمش جه
 ،٣٥٥ ،١٨٧،١٩٠،٣٢٩ ،٥٧،٨١ ،حوونی جه

٣٧٣،٣٩٠،٣٩٢،٤٤٨،٤٦٧،٥٤١  
  

  )چ(

  ١٧٥،نبیل چۆغا زه
  ٤٥٨ ،انووسۆڤیج
  ٤١٥ ، خواجه یایچ
 ،٢٠٤ ،١٧٨ ،١٧٥ ،١٧٢ ،١٧١ ،شیپ شیچ

٢٣٩  
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 ،٣٣٠ ،١٤٨ ،١٢٢ ،١١٩ ،٨٨ ،٤١ ،١٣ ،نیچــ
٤٢٩ ،٤٢٤ ،٣٩٣ ،٣٩١ ،٣٧٤ ،٣٥٥،٣٧٢، 
٥٢٠،٥٢٥ ،٥١٥،٥١٦ ،٤٥٣ ،٤٣٣ ،٤٣٠، 
٥٤٦،٥٤٧ ،٥٣٥ ،٥٣٤ ، ٥٤٣ ،٥٣١  

  ٣٨٩ ،ئاراز یمۆچ
  

  )ح(

  ٨٢،٨٣ ،یابڕحاموو
 ،٤٦٨ ،٢٩٥ ،٢٤٣ ،٢٠١ ،٢٠٠ ، شه به حه

٤٧١  
 ،٢١٣ ،١٨٨ ،١٨١ ،١٦٢ ،١٦١ ،رران حه

٤٤٥ ،٣٧٧  
  ٩٢ ،٨٨ ،٨١ ،٧٧ ،٦٣ ،٥٦ ،٥١ ،٤٥ ،سار حه
  ٢٦٦ ،٩٨ ،ب له حه
  ٢٣٩ ،١٣٣ ،٩٨ ،ما حه
  ٢٢٤ ،٨٢ ،یابڕموو حه
  ٤٥٧ ، رهیح
  ٢١٣ ،٨٥ ،لوانۆح
  ١٧١ ،لوولح
  

  )خ(

  ٤٦٥ ،٢٩٩،٣٦٠ ،٢٢٦،٢٤٣ ،زم خاره
  ١٥٠ ،١٣٨ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤ ، تهیسر خشه
  ٧٨ ،٥٣ ،کان هییخوت

  ٢٦٧ ،١٢٥ ،٢٠،خوراسان
 ،٤٤٤ ،٤٣٩ ،٣٨٨ ،٣٨٧ ،و خوســــــــــــــــــــــره

٤٧٠ ،٤٦٩ ،٤٦٨ ،٤٦٧ ،٤٤٥،٤٦٤،٤٦٥، 
٤٧٣،٤٧٦،٤٨٢،٤٨٣ ،٤٧٢ ،٤٧١، 
٥٢١،٥٢٨،٥٣١  

 ،٤٧٢ ،٤٧٠ ،٤٦٩ ،م دووھه یو خوسره
٤٧٣  
 ،٤٧٤ ،٤٦٥ ،٤٤٥ ،٤٤٤ ،م که هی یو خوسره
٥٣١ ،٥٢٨ ،٥٢١ ،٤٨٣ ،٤٨٢ ،٤٧٦  

 ،٤٤٩ ،٣٩٦ ،٣٨١ ،٢٢٣ ،٢١ ،خووزستان
٥٣٠ ،٥١٦  

  ١٣٩ ،ئاباد م هڕڕخو
  ٤٠٨ ،٣٩٥ ،٣٩٢ ،٣٥٥ ،١٢٥ ،٨٤ ،ر زه خه
 ،٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥١ ،٤ ،ارشایشا خه

٢٧٨،٢٨٠،٢٨١ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٦٣،٢٦٤، 
٣١٥،٣٣٢ ،٣١٤ ،٣١٣ ،٣٠٩ ،٢٩١ ،٢٨٣  

  ٢٢١ ،سیۆخ
  ٤٦٥ ،رزادۆخ
  ٩٤ ،٩٣ ،نیروۆخ
  

  )د(

  ٢٢١ ،سیدات
  ٤١٢،٤٤٤ ،رد دارابگه
 ،٢٨٨ ،٢٨١ ،٢٧٩ ،٢١٨ ،٢١٥ ،لداردان

٣١٨ ،٣٠٨ ،٢٩٢  
 ،١٧٣،١٧٨ ،١٥٩ ،١٣٤ ،٤ ،ووشیــــــــــــــــدار

٢٠٣ ،١٩٧ ،١٩٢ ،١٨٥ ،١٨٤ ،١٨٠،١٨٣، 
٢١٤ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٨،٢١٠ ،٢٠٦ ،٢٠٥، 
٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢١٥،  
٢٣٦ ،٢٣٢ ،٢٢٩،٢٣١ ،٢٢٧ ،٢٢٥ ،٢٢٤، 
٢٥٢ ،٢٥١ ،٢٤٩ ،٢٤٦ ،٢٤٢ ،٢٤٠ ،٢٣٩،  
٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٢،٢٦٣ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٤،  
٢٨٦ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٧٨ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،٢٧٠،  
٢٩٦،٢٩٩ ،٢٩١،٢٩٢ ،٢٨٧،٢٨٩،٢٩٠ ، 
٣١٣ ،٣١٢ ،٣١١ ،٣١٠ ،٣٠٩ ، ٣٠٣، 
٣٢٢ ،٣٢٠ ،٣١٧ ،٣١٦ ،٣١٥ ،٣١٤، 
٥٤٢ ،٤١٤،٤٥٢ ،٣٢٤،٣٧٥  
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  ٢٨٩ ،٢٨٧ ،٢٣٢ ،٤ ،م دووھه یووشیدار
  ٤٥٢ ،٣٠٣ ،٢٧٦ ،م ھهس یووشیدار

  ٣٦٦ ،٣١٧ ،٢٣٦ ،٥٦ ،٤٩ ،٢٤ ،٢٣ ،دامغان
  ٥٤٣ ،٤٠٨ ،٢٧٠ ،٢١٨ ،٢١٧ ،١٠٤ ،دانووب

  ٢٠٧ ،داود
  ٢٠٧ ،کان داودییه

  ٣٦٤ ، داھه
  ٥٢٢ ،٤٧٣ ،٣٢٢ ،٣١٨ ،نگ دره

  ٤٩٤ ،دزفوول
  ٢١٨ ،رستیدن

 ،٥٥ ،٥٣ ،٤٨ ،٤٦ ،٢٥ ،١٨،٢١ ،مــانۆدووچ
٧٤ ،٧٣ ،٧٠ ،٦٣ ،٥٩،٦٠ ،٥٧،٥٨ ،٥٦، 
١١٧،١٢٦ ،١٠١ ،٩٤ ،٨٨ ،٨٣ ،٧٨ ،٧٦، 

٢٦٦ ،٢٦٣ ،١٨٤،٢٥٨ ،١٦٤ ،١٤٧ ،١٢٧، 
٣٨٨ ،٣٨٧ ،٣٧٢ ،٣٧٠ ،٣١٢،٣٤٧ ،٢٧١، 
٤١٤،٤٢٠،٤٣٠ ،٤١٢ ،٣٩٠،٤١١ ،٣٨٩، 
٤٨٩ ،٤٧٤ ،٤٦٨ ،٤٦٤ ،٤٦١ ،٤٥٢ ،٤٤٨،  
٥٣٨  
  ١٧٥ ،یئوونتاش دوور
 ،٤١٤ ،٤١١ ،٤٠٨ ،٤٠٣ ،٤٠٠ ،٣٨٩ ،دوورا

٥٠٥ ،٤٣١ ،٤٢٤  
  ١٦٨،دووکانی داود

  ٣٩٣ ،خارک ی گهڕدو
  ٤٦٧ ،ند ربه ده
  ٥٢ ،ندس ی ره ده
  ٣٥ ،  کیتبا یایر ده
 ،٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٥ ،ر زه خه یایر ده

٣٦٤ ،٣٥٥ ،٣٣١ ،٣٢٤ ،١٨٥ ،١٢٥ ،٧٨، 
٤٦٧ ،٣٩٣ ،٣٩١ ،٣٦٧ ،٣٦٥  

  ٣٥٥ ،٢١٥ ، سوور یایر ده
  ٢٥ ،٢١ ،عومان یایر ده
  ٢١٦،٥٢٥، ٧٧ ، ش هڕ یایر ده
  ١٣٨ ،١٣١ ،١٨ ،ند ماوه ده

 ،٣١٠ ،٣٠١ ،٢٦٦ ،٢٣٩ ،١٣٩ ،شقیم ده
٣٧٨،٤٣٠،٤٧٠  

  ١٦٣ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ،ۆاکید
  ٨٧ ،٧١، الهید
  ١٠،دیبرا رکیک اناید
ــــــــــــهید  ،٢١٣ ،١٨٨،٢٠٥ ،١٦٤ ،١٨،١٠٢، جل

٣٣٣ ،٣٢٨ ،٣٢٧ ،٣١٢ ،٢٧٣ ،٢٦٧ ،٢٢٠،  
٣٩٧ ،٣٨٩ ،٣٨٤ ،٣٧٠ ،٣٦٧ ،٣٥٤ ،٣٣٦،  
٤٧٢ ،٤٧١ ،٤١٣ ،٤٠٣  

  ٣٥٢ ،٣٣٦ ،ر وه نهید
  ٥٣١ ،٤٩٠ ،نیسکلیۆد
  ٨٧ ، جلهید ۆید
  ٢٧٢ ،سلفد
  ٢٨١ ،٢٧٢ ،سۆلد
  ٢٩٧ ،سنستۆمد
  ٢١٧ ،سکدۆمد
  ٢٨٧ ،تووسیکرۆمد
  ٣٧١ ،ووسیترمد
  ٤٢١ ،٣٩٦ ،٣٦٨ ،م دووھه یووسیترمد
  

  )ڕ(

  ١٦٥، اگاڕ
  ٤٠٨، ٣٨٩، ٢٧٠، ١٠٤، نیاڕ
  ١٢٦، ئاراس یووبارڕ
  ٢٢٦، رسو یووبارڕ
ــــــارڕ  ،٣٧٤، ٣٢٢، ٢٧٠، ١٣، ندســــــ یووب

٥٤٧، ٥٤١، ٤١٨، ٣٩٢، ٣٩١  
  ٤٧١، ٢٨٤، ٢١٥، لین یووبارڕ
  ٥٤٣، ٥١٠، ٥٧، ٥٢، ووسڕ
  ٢٠٣، ١٣٣، ١٣٢، ووساڕ
، ٢١٥، ٢٥،٧٧،١٤٧،١٥٦، ١٣،١٩،ایووســـــــڕ

٤٢٤، ٣٦٤، ٣٥٥، ٢٦٠، ٢١٦  
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  ٣٣٦، ٢٠٦، ١٦٥، ٤٩، ٢٤، ٢٣، ی هڕ
، ٣٢٦، ٣١٩، ٣١٨، ١٩٠،٢٠٦، ٩٩، خجڕۆ

٣٧٣،٣٩٢، ٣٣٢  
  ٥٤١، ٥٣٢، ٤٥٣، دوور یت ژھهڕۆ
  ١٤٣، ٣٤، ١٠، کیزین یت ژھهڕۆ
  ٢٢٥،٤٧٤، م ستهڕۆ
، ٣٢٧، ١٨٤، ١٠٣، ٩٠، ١٤، ٧، ٢، ١، مڕۆ

٣٧٧، ٣٧٦، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٢٨ ،
٣٨٦، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٨ ،
٤٠٥، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٨،٣٨٩، ٣٨٧ ،
٤٣٣، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٠٨ ،
٤٥٦، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥٢، ٤٤٩، ٤٣٦، ٤٣٥ ،
٤٩١، ٤٧١،٤٨٧، ٤٦٨، ٤٦٤، ٤٦٠، ٤٥٨ ،
٥٣٢، ٥٣١، ٥٢٨، ٥٢٢، ٥٠٧، ٤٩٢،٤٩٩ ،
٥٤٧، ٥٤٥، ٥٤٣، ٥٤٠، ٥٣٣  

، ٣٧٥، ٣٢٨، ١٨٥،٢٩٢،٢٩٨، ١٤، ڕۆمــــــــــی
٣٨٥،٣٨٧، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧ ،
٤٣٥، ٤٣٣، ٤٢٨،٤٢٩، ٤١١، ٤٠٨، ٣٨٩، 
٤٨٥، ٤٦٧، ٤٥٤،٤٥٦،٤٥٨، ٤٤٩، ٤٤٥ ،
٥١٥، ٥٠٨، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠٢، ٤٩٦، ٤٩٤ ،
٥٤٦، ٥٣٥، ٥٣١، ٥٢٧،٥٢٨  

ـــــــــــــــــــمڕۆ ، ١٩٤، ١٨٣، ١٤٥، ١٢٣، کان هیی
٣٨١، ٣٧٨، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٦٧، ٣٢٨،٣٣٤ ،
٣٩٦، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٩، ٣٨٣،٣٨٦، ٣٨٢ ،
٤٤٢، ٤٣٥، ٤٢٩، ٤١٣، ٤٠٢،٤١٢، ٣٩٩ ،
٤٦٨، ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٤٥ ،
٥٤٠، ٤٨٤،٤٩٠،٤٩١، ٤٨٣، ٤٧٥،٤٧٩، 
٥٤٦، ٥٤٥، ٥٤٤  

  ٤٧٠، ٤٤٩، اھڕۆ
  

  )ز(

 ،٢٥ ،٢٣ ،١٥،١٨،٢٢ ،سۆزاگــــــــــــــــــــــــــــــر
٩٢ ،٩١ ،٨٩ ،٨٧ ،٥١،٦٤،٧٢،٧٨،٨٠،٨٤، 
١٢٤،١٢٥ ،١٢٣ ،١٢١ ،١٠١،١٠٢ ،٩٦، 

١٦٧ ،١٦٠ ،١٥٠ ،١٣٩ ،١٣٢ ،١٣١  
  ٤٦٤ ،زاماسپ

  ١٠ ،جیمبر که ۆیزانک
  ٣٣٢ ،٣١٨ ،١٩٠ ،نگ زره
 ،٤٨٥ ،٤٠٨ ،٤٠٥ ،٢٣٦،٢٣٧ ،شت رده زه

٤٨٧  
 ،٤٥١ ،٤٠٤ ،٣٠١ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،یشـــــت رده زه

٤٨٤ ،٤٧٩ ،٤٦٥ ،٤٦٤ ،٤٥٩ ،٤٥٧ ،٤٥٥،  
٥٤٨ ،٥٣٣ ،٥٢١ ،٤٩١ ،٤٨٦ ،٤٨٥  

  ٢٠٧،رووبابل زه
  ١٦٧ ،ھاو زه
  ١٢٤ ،رتوویکیز
  ٦٥ ، ێز
  ٣٤٠ ،٣٢١ ،٢٥٦ ،ئووسز
  ٤٦١ ،نۆنز
  ٧١ ، بچووک یز
  ١٢٨ ، وره گه یز
  

  )ژ(

  ٣٠٠ ،رتیژووپ
  ٥٢ ،ن رمهژ
  ٥٤٨ ،٤٢٥ ،١٦٦ ،کان نه رمهژ
  

  )س(

  ٢٠٧ ،سیسائ
 ،٢٢٦ ،٢٢٠ ،٢١٣ ،١٩٩ ،١٨٩ ،١٨٨ ،سارد

٣٠١ ،٢٨٧ ،٢٤٣  
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 ،١٢٠ ،٧٣ ،٧٢ ،٦٨ ،٦٥،نۆسارگ
١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٢،١٣٣،١٣٤  
  ١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٢ ،١٢٠ ،م دووھه ینۆسارگ

  ٤٨٤ ،٤٤٣ ،ساسان
  ٥١٦،٥٢٢ ،٤٧٩،٥١٠ ،٤٥٨ ،٤١٥،یساسان
 ،٤٣٧ ،٥،٣٦٢،٣٨٦،٣٩٠،٤٢٠ ،کان هییساسان
٤٧٧ ،٤٧٦ ،٤٥٧،٤٧٥ ،٤٤٣ ،٤٤٢ ،٤٤١، 
٥٣٤ ،٥٣٢ ،٥٢٨ ،٥١٦ ،٤٩٤ ،٤٨٥ ،٤٨٣،  
٥٥٧ ،٥٤٥ ،٥٤٤  
  ١٢٤ ،یساگارت
  ٢٨٤ ،٢٨١ ،٢٧٩ ،٢٢٠ ،سیساالم
  ١٣٢ ،اڕ سامه
 ،٢٩٠ ،٢٤٠ ،٨٢ ،٧٣ ،٦٥ ،٥٢ ،١٤ ،یسام

٤٠٧ ،٣٦٨ ،٣٠٤ ،٣٠١  
  ١٠٢،٣٧٨ ،کان هییسام
  ١٠٢ ،٦٨ ،٦٧ ،ز گه هڕ یسام
  ٢٨١ ،٢١٥ ،١٩٩ ،سۆسام

  ٤٩ ، ساوه
  ٣٢٠ ،رایستات

  ٢٢٤ ،٨٤ ،نۆستراب
  ٤٧٠ ،یسکووتار

  ٣٢٤ ،٢٧٠ ،الکسیسک
  ٣٦٥ ،٣٢٦ ،کووسۆسل
  ٣٦٤ ،٣٣١ ،م دووھه یکووسۆسل
  ٣٥٤ ،٣٢٨ ،٢٢٠ ،م که هی یکووسۆسل
 ،٣٣٤ ،٣٣٣ ،٣٣٢ ،٣٣١ ،٣٢٨ ،٣٢٧ ،یکۆسل

٣٥٥ ،٣٤٧ ،٣٤٣ ،٣٤١ ،٣٤٠ ،٣٣٩ ،٣٣٨،  
٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٧ ،٣٦٥ ،٣٦٣ ،٣٥٨ ،٣٥٧،  
٤٣٥ ،٤٢٧ ،٤١١ ،٣٩٦ ،٣٧٥  

 ،٣٦٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣٢٨، ٣٢٧، هییکۆسل
٤٠٣، ٤٠٢ ،٣٩٧، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٧٠، ٣٦٨ ،
٤٥٧ ،٤١٣  
 ،٣٢٧ ،٣٢٦ ،٣٢٥ ،٢١٢ ،٤ ،کان هییکۆســـــــــل
٣٤٢،٣٥٢ ،٣٣٩ ،٣٣٨ ،٣٣٤ ،٣٣٣ ،٣٣١، 

٣٧٦،٣٩٦ ،٣٧١ ،٣٦٨ ،٣٦٣ ،٣٥٨ ،٣٥٧، 
٤٣٥،٤٣٦  

  ١١١ ،سندووس
  ٤١٨ ،ل کوته سووره

 ،١٣٥ ،١٣٣ ،٩٨ ،٨٩ ،٨٤ ،٧٨ ،ایســـــــــــوور
٢١٦ ،١٨٤،١٩٢ ،١٦٢ ،١٥٥ ،١٤٧ ،١٣٩، 
٣٣١ ،٣٢٧ ،٣٢٤،٣٢٦ ،٢٩٣ ،٢٨٥ ،٢٦٥، 
٣٧٥،٣٧٦ ،٣٧٢ ،٣٧١ ،٣٦٥ ،٣٣٥ ،٣٣٤، 
٣٩٠ ،٣٨٨ ،٣٨٧ ،٣٨٤ ،٣٨٠ ،٣٧٩ ،٣٧٧،  
٤٥٩ ،٤٤٩ ،٤٣٦،٤٤٨ ،٤٣٠ ،٤٢٧ ،٤٠٩، 
٥٣٤ ،٥٢٣ ،٥١٦ ،٤٩٠ ،٤٧٠ ،٤٦٧  
 ،٢٠٥ ،١٧٩ ،١٠١ ،٦٣ ،٤٨ ،٢١ ،انیسووز
٤٤٤  
  ٢٢ ،انایسووز

 ،٢٦٤ ،١٥٠ ،١٣٧ ،٨٩ ،٦٣ ،٥٧ ،٤١ ،با سه
٥١٠ ،٥٠٧ ،٣٤٣  

  ٣٩٣ ،٣٧٢ ،٣٦٦ ،٣٣٦ ،٢٣ ، روازه ده ت سه
  ٦٩،١٦٧،١٦٨،١٦٩ ،ھاو زه یرپ سه
  ٥٤٣ ،٤٢٥ ،٤٢٤ ،ت رمه سه
  ٥٤٤ ،١٣،٤٢٥ ،کان ته رمه سه
  ٢٧٠ ،بیند ره سه
  ٥٤٩ ،٢٠ ،کان هییو فه سه
 ،١٦٧ ،١٥٩ ،١٥٧ ،١٥٣ ،١٥١ ،٣ ،قز سه

٥٥٣  
  ٣٧٣ ،کاکان سه
 ،١٥٤ ،١٥٣ ،١٥٢ ،١٣٨ ،١٣٧ ،ییکا سه

٢٦٠ ،٢١٧ ،١٦٢ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٦ ،١٥٥، 
٣٩٠ ،٣٧٢ ،٣٦٥  
 ،١٥٠ ،١٣٨ ،١٣٥ ،٨٠ ،٣ ،کان هی ییکا ســــــــه
٢١٦ ،١٧٢،٢١٥ ،١٦٦ ،١٥٣،١٥٦ ،١٥١، 
٤٤٥ ،٣٦٦ ،٢٩٩ ،٢١٨ ،٢١٧  

  ١٣ ،کان هییگز سه
  ٢٣٩ ،ل معه سه
  ٤٤٨ ،٣٢٢ ،ند رقه مه سه
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  ٥١٤ ،یند  ن سه
  ٥١٥ ،مارک  ن سه
 ،٢٠٨ ،١٩٠ ،١٨٧ ،٦٤ ،٥٧ ،حوونی سه

٥٤١ ،٣٧٣ ،٣١٨  
  ٣٣٠ ،ایربیس
  ٢٩٩ ،پاریس
 ،٣٦٧ ،٣١٨ ،٢٦٧ ،٢٢٦ ،١٢٣ ،٥٢ ،ستانیس

٤٧٥ ،٤٥٢ ،٤٤٥ ،٣٩٢ ،٣٧٣،٣٧٤ ،٣٧٢، 
٥٣٠ ،٤٨٣  

  ٣٧٤ ،الیس
  ٧٤ ،٧٢ ،ماشیس
  ٢٨٤ ،نۆمیس
  ١٩١ ،١٦٢ ،٦٧ ،٦٥ ،نیس
  ٣٠٥ ،١٣٦ ،پۆنیس
  ٣٧٧ ،نرۆس
  ٢٢٦،٢٤٣ ،غدۆس
  ٣١٨ ،١٣ ،کان هییغدۆس
  ٢٦٣ ،١٦٣ ،١٠٢ ،٦٥ ،٦٤ ،یرمۆس
  ٣٩٩ ،٣٧٩ ،٣٧٧ ،ناورۆس
  ٢٠٢ ،ئوومراپس
  ٢٤٤ ،الس
 ،٤٢ ،٤١ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٥ ،٣٣ ،٣٢ ،٢٤ ، لکهس

٦٣ ،٦٢ ،٦١ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٧ ،٥١ ،٤٩ ،٤٥، 
١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٥ ،٩٤ ،٩٢ ،٧٤، 

١٣١،١٤٥ ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢، 
٤٢٠ ،١٤٦  

 ،٣١٨ ،٣٠٠ ،٢٢٤ ،٢١٤ ،٢١٣ ،١٣ ،ندس
٣٩٣،٤٤٨ ،٣٧٣ ،٣٣٦ ،٣٢٣  

  

  )ش(

 ،٤٤٤ ،٤٤٣ ،٤١٠ ،٣٩٥ ،٢١٤ ،شـــــــــــاپوور
٤٥٣ ،٤٥٢ ،٤٥١ ،٤٥٠ ،٤٤٩ ،٤٤٨ ،٤٤٧،  

٤٨٤ ،٤٧٦ ،٤٥٨ ،٤٥٧ ،٤٥٦ ،٤٥٥، ٤٥٤،  
٤٩٨،٥٠١ ،٤٩٦ ،٤٩٤ ،٤٨٩ ،٤٨٧ ،٤٨٦، 
٥٣٢ ،٥٢١ ،٥٠٧ ،٥٠٦  
 ،٤٥٧ ،٤٥٦ ،٤٥٥ ،٤٥٣ ،م دووھه یشاپوور
٤٩٤ ،٤٩١ ،٤٨٦ ،٤٧٦  
  ٤٥٨ ،م ھهس یشاپوور

 ،٤٥٣ ،٤٥٠ ،٤١٠ ،٣٩٥ ،م کـــه هی یشـــاپوور
٥٠٦ ،٤٩٨ ،٤٩٦ ،٤٩٤ ،٤٨٩ ،٤٨٧ ،٤٨٤،  
٥٣٢ ،٥٢١  

  ١٣٠ ،م دووھه یشاردوور
  ٥٤٦ ،٢١٢ ،یمانشارل
  ٦٨ ،زوور شاره
  ٨٢ ،شاال
  ١١١ ،ۆشن

  ٨٦ ،ناخوونت – شووترووک
 ،٥٧ ،٥٥ ،٥١ ،٤٥ ،٣٩ ،٢٢ ،١٤ ،شـــــــووش

٨٧ ،٨٢ ،٧٥ ،٧٢ ،٦٧ ،٦٥ ،٦٣ ،٥٩، 
١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٥ ،١٤٣،١٧٤ ،١٢٠ ،١٠١، 
٢٢٠ ،٢١٩ ،٢٠٨،٢١٤ ،٢٠٥ ،١٩٥،٢٠٠، 
٢٣٩ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،٢٣٢ ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢٢٢،  
٢٥٢ ،٢٤٩ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤٣ ، ٢٤٢، 
٢٧٥ ،٢٧١ ،٢٦٧ ،٢٦٢ ،٢٥٤  ،٢٥٣، 
٣٠١ ،٢٩٧ ،٢٩٢ ،٢٨٣ ،٢٨٢  ،٢٧٧، 
٣٢٠ ،٣١٧،٣١٩ ،٣١٦ ،٣١٤ ،٣٠٩ ،٣٠٣، 
٤٠٩ ،٤٠٧ ،٤٠٣ ،٣٩٧ ،٣٥٢ ،٣٣٢ ،٣٢٦،  
٤٢٦ ،٤٢٥ ،٤٢٣ ،٤٢١ ،٤١٧ ،٤١٤ ،٤١٠،  
٤٩٤،٥١٥،٥٢٤ ،٤٤٤  

 ،٤٩٤ ،١٧٥ ،١٧٠ ،١٢٦ ،٢٨ ،ر شووشته
٥٢٤  

  ١٢٤ ،م ھهس یر لمانسه شه
  ٤٢١ ،٤٢٠ ،٣٥٢ ،یم شه
  ٤١٢ ،٢٤ ،رازیش
  ١٣١ ،یر رکهیش
  ٤٨٨ ،٤٠٨،٤١٠ ،زیش
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  ٢٥٤ ،ۆکاگیش
  ٨٧ ،٨٦ ،ناکینشووشیئ – لھاکیش
  ٦٩ ،خان خش
  

  )ع(

 ،٥٣٢ ،٥٢٩ ،٤٧٤ ،٤٤٨ ،٢٧٠ ،٥٤ ،برهعه
٥٣٦،٥٥٠  

  ٥٢٥ ،٣٢٤ ،٢٢٦ ،٥٤،بستان ره عه
  ٥٤٨ ،٣٩٧،٤٩٠ ،٢٠٩،٣٧٨،کان به ره عه
  ٢٨٦ ،زرا عه
  ٤٨٩ ،٤٨٧ ،سایع
  ٤٩٠ ،ییسایع
 ٧٤ ،٧٣ ،٧٠ ،٦٧ ،٦٤،٦٥ ،٦٣ ،٣،٦١ ،المیع

، ١٣٣ ،١٠١ ،٩٤ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥ ،٨٢، 
١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٢ ،١٣٤،  
٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٢٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤، ١٩٥،  
٤١٤ ،٣٥٢ ،٢٦٧ ،٢٤٤ ،٢٤٣  

 ،٦٢ ،٦١ ،٦٠ ،٥٨ ،٥٦ ،٥٥ ،ییرا به ییالمیع
٨٧  

 ،١٧١ ،١٢٤ ،٨٢ ،٦٤ ،٥٤ ،٥٣ ،کان هییالمیع
١٨٦ ،١٧٦  

  ٧ ،راقع
  

  )غ(

  ٥٤٧ ،٥٢٧ ،٤٢٩ ،١١٩ ،ایغال
  ١٩٩ ، ززه غه

  ٤٨٥ ،٤٤١ ،١٧٨ ،١٢٧ ،٦٥ ،فارس
  

  )ف(

  ٣٩٢ ،سیفاز
  ٣٥٥ ،سیفاس

  ٣٠٦ ،نژفا
  ١٦٦ ،کان فرانکه

 ،١٧٢ ،١٦٠ ،١٥٠ ،١٣٨ ،١٣٤ ،شیرت وه فره
٢٠٥  
 ،١٦٤ ،١٣٠ ،١٢٦ ،١٠٢ ،٧٨ ،١٣،١٨،فــورات
٣٥٤ ،٣٣١ ،٣٢٤ ،٣١٣ ،٣١٢ ،٢٩٣ ،٢٦٧،  
٣٨٨ ،٣٨٧ ،٣٧٤ ، ،٣٧١ ،٣٦٧،٣٧٠، 
٤٤٥ ،٤٣٥ ،٤١٢ ،٣٩٦ ،٣٩٣ ،٣٩٠ ،٣٨٩  

،٤٩٢ ،٤٥٧  
  ١٦٩ ،کایخر فه
 ،٢٢٠ ،٢١٢ ،١٧٢ ،١٠،٣٥ ،٩ ، رانســــــــــــه فه

٥١٨ ،٥١٥ ،٣٠٧،٤٨٧ ،٣٥٦ ،٢٤٢ ،٢٣١، 
٥٣٤ ،٥٢٣  

 ،٣٨٢ ،٣٧٦،٣٨١ ،٣٧٢ ،٣٧١ ،٣٧٠،رھاد فه
٤٣٩، ٤٣٨، ٤٣٣، ٤٢١، ٣٨٣  

  ٤٣٩ ،٤٣٣ ،٣٨٣ ،م نجهپ یرھاد فه
 ،٤٢١ ،٣٨٤ ،٣٨٣ ،٣٨١ ،م چواره یرھاد فه

٤٣٨ ،٤٣٣  
  ٤٣٨ ،٣٧٠ ،م دووھه یرھاد فه
  ،١٦٩ ،١٦٧،قا قره فه
 ،١٩٢ ،١٦٢ ،١٣٩ ،١٣٥ ،٩٠ ،٧٨ ،نیست له فه

٣٧٨ ،٣٢٦ ،٣٢٤ ،٢٨٦ ،٢٦٧ ،٢١٦ ،٢٠٢،  
٤٣٠ ،٤١٢ ،٤٠٩ ،٣٨٧  

  ٢١٣ ،١٧٨ ،انیھل فه
  ٢٥٢ ،اسیدیف
 ،٤٩٩ ،٤٩٨ ،٤١٢،٤١٤،٤٩٤ ،رووزابادیف

٥٠٣،٥٠٦ ،٥٠٢ ،٥٠١ ،٥٠٠  
  ٣٥٢ ،س رهۆساغیف
 ،٣١١ ،٣٠٩ ،٣٠٧ ،٣٠٦ ،٢٩٦،٣٠٣ ،پیــــــلیف

٤٤٨ ،٣٢٦ ،٣١٣  
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  )ڤ(

  ٥٠٦، ٥٠٢، ٤٤٩، انووسیرالڤ
  ٥٣، انڤ
  ١٦٦، کان اندالهڤ
  ٤٣١، ردان هڤ
  ٢٠٦،  زداتهیھ هڤ
  ٢٢٩، وویھ هڤ

تڤۆ٣١٦، ر  
٥١٥، زینڤ  
٣٨٤، نۆنڤ  
  

  )ق(

  ٢٠،کان قاجاره
  ٤٤٥،نقار
  ١٣٦،میقر

  ٤٦٥ ،٤٦٤ ،٤٦٣ ،٤٦٢ ،قوباد
 ،٢٩٩ ،٢٩٧ ،٢٩٣ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،قوبروس
٣٨٧ ،٣٠٤  

  ٤٦٥ ، بهی قوته
  ٥٤٧ ،  هیین نته قوسته

  ٤٩ ،٢٤ ،قوم
  ١٤٧ ، په ته ره قه
  ٨٤ ،٢٣،نزو قه
  ٣٤٣ ،ییشقا قه
 ، ١٣١،٣٥ ،٩٩،١٠١،١٢٦ ،٧٨ ،١٩،٥٢،فقاز قه

٣٥٨ ،٣١٨ ،٢٦٧ ،١٥٠،٢٢٤ ،١٤٧ ،١٣٦، 
٤٦١ ،٤٥٨ ،٤٤٧ ،٤٣٦،٤٤٥ ،٣٨٦ ،٣٨١، 
٤٧١  

  

  )ک(

  ٣٩١ ،٣٣٢ ،٢١٤ ،٢٠٦ ،٨١ ،کابول
 ،٣٠١ ،٢٨٩ ،٢٢٦ ،١٨٨ ،٥٧ ، هییکۆکاپاد

٤٧٠ ،٤٥٩ ،٤٠٨،٤٤٩ ،٣٣٨  
  ٥٣٤ ،کاتار

  ٢٩٥ ،٢٨٩ ،کان هییکادووس
  ٣٩٠ ،کاراکاال
  ٣٢٠ ،٢٧١ ،کارتاژ

  ٥٤٣ ،٢٠٠ ،١٨٦ ،کان کارتاژه
  ٣٩٩ ،٣٨١ ،٣٧٩ ،٣٧٧ ، کارره

  ٥٣٤ ،نۆکارکاس
  ١٧٨ ،١٧٠ ،کاروون

  ٢١٤ ،اندیکار
  ٢٤٣ ،کان نهیکار
  ٥٣ ،کان هییکار
  ٨٦ ،٨٤ ،٨٠ ،١٨ ،یکاس

 ،٨٥ ،٨٣،٨٤ ،٦٤،٧٩ ،٥٣ ،٣ ،کان هییکاســــــــ
٩٩ ،٩٢ ،٩٠ ،٨٨  
  ١٠٤ ،٢٤ ،کاشان
  ٨٤ ،کاشوو

  ٥٣٢ ،٤٨٩ ،٣٩٣ ،شکایکان
  ٤٣٦ ،٤٢٨ ،٣٧٩،٣٨٣ ،٣٧٧ ،کراسسووس

  ٤٩٦ ،٣٥٢ ،٣٣٦ ،٢٠٣ ،١٣٩ ،٦٨ ،کرماشان
  ٤٧٥ ،٣٣٢،٤٤٤ ،٢٦٧،٢٤٣ ،کرمان

  ١٣٦ ،میکر
  ١٨٧ ،زووسکر
  ٣١٠ ،٣٠٥ ،٣٠١ ،١٨٧ ،١٣٧ ، هییکیکل
  ٣٨٢ ،پاتراۆئکل

  ٣٤٣ ،١٦٧ ،١٥٢ ،١٢٥ ،٥٤ ،٥٣ ،کوردستان
  ٣٥١ ،٣٤٩ ،٣٤٦ ، کورھه
  ٥٧، په کولته
  ٨٦ ،٨٢ ،ناخوونت – ریکووت

 ،١٧٥،١٧٩ ،٤،١١٢،١٦٣،١٧٣ ،کـــــوورووش
١٨٨،١٨٩ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،١٨٣ ،١٨٠، 
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١٩٦ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٩٣ ،١٩٢ ،١٩١ ،١٩٠،  
٢١٤ ،٢١١ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٢٠٥ ،١٩٨،٢٠٤، 
٢٨٩ ،٢٨٦ ،٢٧٧ ،٢٧٥ ،٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٣،  
٣٩٢ ،٣٧٥ ،٣٦٥،٣٧٠ ،٣٣٩ ،٣١٥ ،٢٩٠  

  ١٦٣ ،م دووھه یکوورووش
 ،٤٢٩ ،٤٢٦ ،٤٢٥ ،٣٩٣ ،٣٩١ ،کووشان
٤٥٤،٤٥٧،٤٧٥ ،٤٥٣ ،٤٥٢ ،٤٤٧ ،٤٤٥، 
٥٤٣،٥٤٤ ،٤٩٩،٥٣٢  

 ،٥٣٢ ،٤٥٢ ،٤٠٢ ،٣٩٣ ،٣٩١ ،کان کووشانه
٥٤٣  

  ٢١ ، تهی کووه
  ٩٨ ،رخ که
  ٩٨ ،سانیم یرخ که
  ٢٢٦ ، رسه که
  ١٤٧ ،٨٧ ،رکووک که
  ٣١٢ ،ک رنه که
  ١١١ ،ج ره که
  ٢١٤ ،سۆریسپاپ که
  ٢٠٤،٢١١ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٨٠ ،ی هییمبووج که
  ٢٠٤ ،م دووھه ی هییمبووج که
  ٢٠٤ ،١٨٠ ،م که هی ی هییمبووج که
 ،٦٥ ،٥٥ ،٣٥ ،٢٥ ،١٩ ،١٥ ،فارس ینداو که

٣٥٥ ،٣٣٦ ،٣٣٢ ،٣١٩ ،٢٧٠ ،٢٦٧ ،٨٧، 
٤٢٠ ،٣٩٣ ،٣٨٧  

  ٢١ ،لووت یریو که
  ١٣١ ،٢٤ ،٢١ ،ک نمه یریو که
  ١٦٠ ،١٥٠ ،٣ ،اکزاریک
  ١٥٠ ،٣ ،اکساریک
  ٢٩٩ ،نوویدیک
  ٢٢١ ،کووسیزیک
  ١١٥ ،میسشیک
 ،١٣٨ ،١٣٦ ،١٣٥ ،٨٠ ،٣ ،کان هییریمیک

١٦٦ ،١٥٠  
  ٢٩٩ ،کووسیرنپۆک

  ٨٤ ،ییوویساۆک
  ٣٥٤ ،رۆستادینکۆک
  ١٥٥ ،سرملک
  

  )گ(

  ٣٧٦ ،ووسینیگاب
  ٢٦٥ ،سگادات
  ٣٠٩ ،کووسیگران

  ٤٨٨ ،یسۆگن
 ،٣٦٥ ،٣٢٩ ،٢٣٦ ،٢٠٦ ،١٩٠ ،٢٠ ،گورگان
٤٦٧ ،٣٩٦ ،٣٩١ ،٣٨٤  

  ٥٢٤ ،٤٩٤ ،شاپوور یگوند
  ٥٤٦ ،٥٣٦ ،گووپتا

  ٢١٤ ، نداره گه
  ٢١٧ ،تایگ
  ١٤ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٢ ،١ ،ن رشمهیگ
  ١٤٧ ،شلگامیگ
  ٢١ ،یبۆگ
  ٤٢٥ ،کان تهۆگ
  ٤٣٩ ،٤٣٨ ،٤٣١ ،٤٢٢ ،رز دهۆگ
  ٤٣٩ ،٤٣١ ،٤٢٢ ،م دووھه یرز دهۆگ
  ٤٤٨ ،انووسیردۆگ
  ٣١٣ ، گاملهۆگ
  ٥٤٧ ،١١٩ ،لۆگ
  ٤٧٠ ،١٣١ ،١٢٦ ،١٠١ ،وان یلۆگ
  ٣٩١ ،فارۆندۆگ
  ٣٧٤ ،رفۆندۆگ
  

  )ل(

  ٣٤٩ ،٣٣٨ ،٣٣٦ ، سهیدۆالئ
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  ٣٨٠ ،٣٧٩ ،نووسیالب
  ٨٢ ،الرسا
  ٢٦٧ ،٢٦٦ ،لوبنان

  ٣٩٦ ،لووکوولووس
  ١٤٤ ،٧ ،رڤلوو
 ،١١١ ،٩٣ ،٨٩ ،٨٣ ،٢٢ ،١٨ ،٣ ،ستانڕلو

١٥٨،٢١٤ ،١٥٠ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٠ ،١٣٩، 
٥٥٣ ،٤٢٠  

  ٢١٦ ،٢٠٠ ،یبیل
 ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٢٠ ، هییدیل

٢٩٣ ،٢٨٩ ،٢٦٤  
  ٥٣ ،کان هییکیل
  ٣٥٢ ،فتووسۆل
  ٧٤ ،٧١ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٤ ،یبۆلۆل
  ٢٢١ ،سۆسبل

  

  )م(

ــــاد  ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٢٤ ،٧٤ ،٢٣ ،١٩ ،٨ ،٣ ،م
١٦٢ ،١٦٠ ،١٥٠،١٥٩ ،١٣٨ ،١٣٥ ،١٣٤، 
١٨٥،١٨٦ ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٢ ،١٦٤ ،١٦٣، 
٢٢٨ ،٢٢٦ ،٢٠٥،٢٠٦،٢٢١ ،١٩٠ ،١٨٧، 
٢٦٠،٢٦١ ،٢٥٤ ،٢٤٨، ٢٣٦،٢٤٣ ،٢٣٠، 
٣٣٢ ،٣٣١ ،٣٢٠ ،٢٨٨ ،٢٨٣،٢٨٧ ،٢٦٥، 
٣٨٢،٣٨٤ ،٣٦٨،٣٨١ ،٣٦٧ ،٣٤٥ ،٣٣٥، 
٣٩٧،٤٠٨،٤١٠ ،٣٩٦ ،٣٩٥  

  ١٧٥ ،ماداکتوو
  ١٢٤ ،یمادا
 ،١٢٥ ،١٢٤ ،٩٧ ،٨٤ ،١٩ ،١٣ ،٣ ،کـــان ماده

١٣٨،١٤٥ ،١٣٧ ،١٣٥ ،١٣٢،١٣٤ ،١٣١، 
١٧٩ ،١٧٢ ،١٦٧ ،١٦٥ ،١٦٢ ،١٥٩ ،١٥٠،  
٣٨١ ،٢٧٩ ،١٩٦،٢٣٠، ١٨٦ ،١٨١، 
٣٩٤،٥٢٥  

 ،٣٨٤ ،٣٨١ ،٣٦٨ ،٣٦٧ ،پاتکانۆئاتر یماد
٤١٠ ،٤٠٨  

  ١٥١ ،١٣٨ ،سیماد
  ٥٣٤ ،٣١١ ،مارا
  ٣١١ ،سۆمارات
  ٢٢٣ ،٢٢٢ ،نۆمارات

  ١٩٤ ،ماردووک
  ٢٨٠ ،ووسینۆمارد
  ٢٢٠ ،اسیمارس

  ١٠ ،نیانکڕ مون تمارگار
  ١٢٠ ،کان تهماساژ
  ٣٩٠ ،نووسیماکر

   ١٠ ،وانۆمال
 ،١٦٠ ،١٥٣ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٣ ،١٢٥ ،ماننا

١٦٢  
  ١٦٠ ،١٣٨ ،١٣٧ ،مانناکان

   ٥٣٤ ،٤٨٩ ،٤٨٧ ،٤٦٣ ،٤٥١ ،٣٤ ،یمان
  ٦٥ ،شتووسوویمان
  ٤٢٠ ،٣٥٢ ،ریم هما

  ،٣٠٠ ،٢٥٨ ،١٤٩ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،نیموع
٤٨٧ ،٤١٨ ،٤٠٧ ،٤٠٦ ،٤٠٤ ،٣٦٣  
  ٢٧٢ ،یمووراش

  ٣٣٢ ،٣٠٠ ،ایموور
  ٩٨ ، یمووشک

  ٥٣٤،ترا مه
  ٣٨٧ ،٢٧٠ ، رانه تهید مه
  ٢٨٥ ،١٩٤ ،٨٨ ،٨٦ ،ردووک مه
  ٣٢٢ ،ند رکه مه
  ٤٧٤ ،٤٤٥ ،٣٧٨ ،٣٧٢ ،١٩٠ ،٥٢ ،رو مه
 ،٥١١ ،٤٨٩ ،٤٨٦ ،٤٥١ ،٢٣٦ ،ییزدا مه

٥٤٥ ،٥٣٤  
  ٤٦٤ ،٤٦٣ ،ک زده مه
  ٥٣١ ،٤٦٢ ،یک زده مه
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 ،٤٠٦ ،١٧٨ ،١٧٧ ،١٧٦ ،مانی دسولهیسج مه
٤٨٥ ،٤١٦  

  ٤٦٠ ،٤١٢ ،حیس مه
 ،٤٩٢ ،٤٨٩ ،٤٨٧ ،٣٠١ ،٣٠٠ ،یت هیحایس مه

٥٤٩ ،٥٤٨  
 ،٤٥٦ ،٤٥١ ،٣٥٩ ،١٩٤ ،٣٥ ،یحیســــــــــــ مه

٤٩٠ ،٤٨٠ ،٤٧٠ ،٤٦٥ ،٤٦٤ ،٤٦٠ ،٤٥٧،  
٥١٧ ،٤٩٢  

  ٢٤ ،د شه مه
  ١٩،٥٥٠ ،لۆغ مه
 ،٣٠٧ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،٢٩٦ ،٢٧٦ ،یقـــــــدوون مه

٣١٩ ،٣١٥ ،٣١٤ ،٣١٢ ،٣١٠ ،٣٠٩ ،٣٠٨،  
٣٣٤ ،٣٢٩ ،٣٢٦ ،٣٢٣،٣٢٤ ،٣٢٢ ،٣٢٠، 
٤٢٧ ،٤٠٥ ،٣٤٢ ،٣٤١  

 ،٣١٧،٣٢٢ ،٣١٠ ،٢٩٧،٣٠٦ ،کان هییقدوون مه
٣٤٧ ،٣٣٨ ،٣٢٥  

  ١٨٩ ،٩٨ ، هییالت مه
  ٢٢٠ ، هییت له مه
  ١٦٩ ،١١١ ،٩ ،ھاباد مه
  ٩٦ ، ٨٩ ،٨٤ ،٨١ ،٧٩ ،٧٨ ،یتانیم
  ١١٨ ،٩٩ ،٩١ ،٧٩ ،٥٣ ،کان هییتانیم
 ،٤٨٦ ،٤٠٨ ،٤٠٥ ،٢٢٩ ،١٤٩ ،٧٩ ،ترایم

٤٩١،٥١١،٥٣٤  
  ١٣٧ ،داسیم
 ،٩٨،١١٧ ،٩٤ ،٧٩،٨٥ ،٧٨ ،٤٠ ،٣٩،ســـــریم

١٨٤ ،١٦٤ ،١٦١،١٦٣ ،١٥٠ ،١٣٩ ،١٣٥، 
١٩٩،٢٠٠ ،١٩٣،١٩٨ ،١٨٨،١٩٢ ،١٨٧، 
٢١٦ ،٢١٤ ،٢١٣ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٢٠٢ ،٢٠١،  
٢٦٦ ،٢٤٩،٢٥٤ ،٢٤٠،٢٤٣ ،٢٢٦ ،٢٢٢، 
٢٨٧ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٧٨ ،٢٧٠ ،٢٦٧،  
٣١٢ ،٣٠٤ ،٢٩٩ ،٢٩٥،٢٩٧ ،٢٩٣ ،٢٩٠، 
٣٨٩ ،٣٨٧ ،٣٧٦ ،٣٣٣ ،٣٢٨ ،٣٢٦ ،٣٢١،  
٥٣١ ،٥٢٧ ،٤٩٠،٥١٩ ،٤٢٦،٤٧٠ ،٣٩٢، 
٥٤٧ ،٥٣٤،٥٤٣  

 ،١٩٣ ،١١٨ ،١٠٢ ،٥٣ ،کان هییســــــــــــــــــریم
٣١٢ ،٢٨٨ ،٢٣٢،٢٨٠ ،٢٢٣ ،١٩٩،٢٠٢، 
٣٥٦،٤٧٩،٥٠١  

  ٩٨ ،٥٣ ،کان هییسیم
  ٢٨١ ،کالیم
  ٢٢٠ ،انیزلنیم
  ٤٢١ ،وزاۆم
  ٢٠١ ،ئۆرم
  ٥٢٣ ،١٧٢ ،ینژۆڤیرم
  ٢٠١ ،٢٠٠ ،سیمفم
  ١٢٩ ،١٢٨ ،نوام
  ٤٨٦ ،٣٠١ ،٢٢٩ ،٧٩ ،ھرم
 ،٣٧٥ ،٣٧٤ ،٣٧٢ ،٣٦٨،٣٧٠ ،٣٦٧ ،ھردادم

٤٢٢ ،٤٢١ ،٤٠٧ ،٤٠١ ،٣٨٣،٣٨٤ ،٣٧٦، 
٥٤٤ ،٤٣٩ ،٤٣٨  

 ،٤٢١ ،٣٧٥ ،٣٧٤ ،٣٧٢ ،م دووھه یھردادم
٤٣٨ ،٤٢٢  

  ٤٣٨ ،٣٧٦ ،م ھهس یھردادم
  

  )ن(

  ١٢٦ ،یرینائ
  ١٦٠ ،سسار لهۆپۆناب

  ٨٦ ،٨٢ ،ناخوونت
  ١١١ ،یل نادعه
  ٦٨ ،٦٧ ،٦٥ ،نیس نارام
  ٧٩ ،اینازان
  ٤٠٧ ،١٤٤ ،اینانا
  ٤٠٧ ،٣٠١ ،٢٣٢ ،دیناھ

  ٤٤٥ ،نیبی نوسه
  ٥٢ ،نووح

  ٢١٥ ،زئۆس یند که ێنو
  ٢٩٩ ،ماننوویبوور نه
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  ٢٠٥ ،١٩١ ،١٨١،١٨٨ ،١٦٢ ،دیبوون نه
  ٣٨٠ ،٣٧٨ ،٥٤ ،کان هییت به نه
 ،٢٣١ ،٢٢٤ ،١٩٧ ،١٧٨ ،م ســـتهڕۆ یخشـــ نه

٥١٧ ،٤٤٨ ،٤١٠ ،٤٠٦ ،٣٤٨ ،٣٤٦ ،٢٣٣  
  ٤٩٦ ،٤٩٠ ،٤٨٦ ،٤٥٣ ،٤٥٢ ،یرس نه
  ٥٣٥ ،٤٦٥ ،٤٦٠ ،یستوور نه
  ٤٤٥ ،نیبیس نه
  ١١١ ، ده غه نه
  ٣٤٩،٤٧٤ ،٣٤٠ ،٣٣٨ ،٥١،٣٣٦ ،ند ھاوه نه
 ،١٧٤ ،١٦٥ ،١٦٠،١٦١ ،١٣٨ ،وا نهی نه

١٧٩،٣٨٩  
  ٢٧٢ ،پوورین
  ٢٧٣ ،٢١٥ ،٢٠١ ،١٩٩ ،١٦٤ ،١٠٢ ،لین
  ١٩٣ ،١٤٥ ،١٠١،١٠٨،١١٢ ،کیردۆن
  ٤٦٥،٤٦٦ ،روانیشۆن
  ٣١٩ ،ئارخووسن
  ٤٠٥ ،٣٩١ ،٣٨٥ ،نۆرن
  ٤٠٨ ،٣٥٢ ،٣٣٦ ،١٣١ ،سان
  ٢١٥ ،ۆکائن

  

  )و(

  ٣٦٦ ،٥٣ ،وان
  ٥٣ ،کان هییوان

 ،١٢٨ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١١١ ،١٩ ،١٨ ،ورم
١٧٧ ،١٦٩ ،١٥٤ ،١٥١ ،١٣٨ ،١٣٧  

  ٤٢٤ ،٤٠٥ ،٣٩٤ ،٣٨٨،٣٩٠ ،٣٨٥ ،الش وه
  ٣٨٦ ،ئاباد الش وه
  ٣٨٨ ،م دووھه یالش وه
  ٤٢٤ ،٣٩٤ ،٣٨٨ ،م ھهس یالش وه
  ٢٣٦ ،٢٠٦ ،٢٠٤ ،١٩٠ ،١٨٠ ،شتاسپیو
  

  )ه(

  ٤٩٦ ،٤١٨ ،٤١٧ ،٤١٦ ،٤١٤ ،٤١٢ ،ھاترا
  ٣٨٨ ،انووسیھادر

  ١٦٠ ،ھارھار
  ٣١١ ،٣٠٤ ،٢٨٤ ،١٨٨ ،١٦٢ ،١٣٦ ،سیھال
  ٣٠٩ ،کارناسووسیھال

  ٤٢٤ ،٢١٥ ،٢٠٦ ،١٢٢ ،ھان
  ١١١ ،شتاتھا

  ٢٦٣ ،٩١ ،یھوور
  ٦٩ ،نیھوور
  ١٤٧ ،٩٩ ،٧٩ ،کان هییھوور
  ٤٦١ ،٤٥٨ ، ھوون
  ٤٦٨ ،٤٦٤ ،٤٦٢ ،٤٦١ ،کان ھوونه
  ٢٠٥ ،١٦٠ ،١٥٠ ،١٣٤ ، ره خشته ھووه

 ،١٨٣ ،١٧٨ ،١٧١ ،١٧٠ ،٣ ،نش خامـــــــــــه ھه
٢٥١ ،٢٣٠ ،٢٠٤ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٦ ،١٨٤،  
٣٣٤ ،٣٢٢ ،٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٨ ،٢٦٣ ،٢٥٤،  
٤٠٤ ،٣٩٨ ،٣٧٨ ،٣٥٧ ،٣٤٠ ،٣٣٩ ،٣٣٨،  
٥٥٤ ،٥٤٢ ،٤٤٤ ،٤٤١ ،٤٣٧ ،٤٣٥  

 ،١٧٨ ،١٤٦ ،٦٤ ،٦٠ ،٨ ،٤ ،ینشــــــــ خامه ھه
٢٢٥ ،٢٠٤ ،٢٠٣ ،١٩٨ ،١٩٦ ،١٨٣ ،١٨٠،  
٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٣٢ ،٢٢٨ ،٢٢٧،  
٢٥٦ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٤٦ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٣٩،  
٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،٢٦٩ ،٢٦٦ ،٢٦٣،  
٣٢٣ ،٣٢١ ،٣٢٠ ،٣١٧ ،٣١٦ ،٣٠٣ ،٣٠٠،  
٤٠٧ ،٤٠٦ ،٣٦٨ ،٣٥٢ ،٣٤٦ ،٣٢٧ ،٣٢٤،  
٤٨١ ،٤٧٤ ،٤٧١ ،٤٢٦ ،٤١٧ ،٤١٤ ،٤٠٨،  
٥٤٥ ،٥٤١ ،٥٤٠ ،٥٣٩ ،٥٠٩  

 ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٧٠ ،٣،٦٠ ،کان هیینشـــ خامه ھه
٢٥١ ،٢٣٠،٢٤٠ ،١٩٠،٢٢٩ ،١٨٩ ،١٨٦، 
٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٨ ،٢٦٣،٢٧٢،٢٦٩ ،٢٥٤، 
٣٣٩ ،٣٣٨ ،٣٣٤،٣٣٥ ،٣٢٢،٣٢٣، 
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٣٩٨ ،٣٧٨ ،٣٥٧ ،٣٤٠،٣٤٣، 
٤٤١ ،٤٣٧ ،٤٣٥ ،٤٠٤،٤٠٥،٤١١،٤٣٠، 
٥٥٤ ،٥٤٢ ،٤٤٤،٤٧٦،٤٨٢  

 ،٣٦٧ ،٣٢٠ ،٣١٨ ،٢٢٦ ،١٢٥ ،٢٣ ،رات ھه
٤٤٥ ،٣٩٢ ،٣٧٣ ،٣٧٠  

  ١٣٩ ،نیرس ھه
  ١٢٥ ، هیڤ ره ھه
  ٣٧١ ،٣٢٠ ،١٦٥ ،١٦٠ ،٢٣ ، گمادانه ھه
 ،١٣٤ ،١٣١ ،١٢٤ ،٨٤ ،٨٣ ،٢٣ ، تانـــه گمه ھه

٢٠٣ ،١٩٥ ،١٨٦ ،١٨١ ،١٦٥ ،١٦٠ ،١٣٧،  
٣٢٠ ،٣١٣ ،٣٠١ ،٢٣٢ ،٢١٣،٢١٤ ،٢٠٦، 
٣٧٥ ،٣٧٢ ،٣٧١ ،٣٦٦ ،٣٤٠ ،٣٣٦ ،٣٣٢،  
٣٩٣  

 ،١٦٠ ،١٣٤،١٣٨ ،٦٨ ،٥١ ،٢٣ ،دان مــــــــه ھه
٣١٣ ،٢٣٢ ،٢١٣ ،١٨٦ ،١٧٩ ،١٧٣ ،١٦٧،  
٤٧٤ ،٣٣٦ ،٣٣٢  

  ٣٤٣ ، ورامان ھه
  ٣١٣ ،٢١٣ ،رول ھه
 ،٤٦٤ ،٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،٤٥٧،٤٥٩ ، له اتهی ھه

٤٦٧  
  ٤٦١ ،کان له اتهی ھه
  ٤٨٣ ،٤٥٧ ،٤٥٤ ،ینیۆخ ی له اتهی ھه
  ٢١٩ ،اسیپیھ
  ٤٩٤ ،٣٦٠ ،دامووسۆپیھ
  ٢٦٣ ،١٤٧ ،٩٧ ،یتیھ
  ١٥٥ ،١١٨ ،٨١ ،٧٩ ،٧٨ ،٥٣ ،کان هییتیھ
  ١٧٥ ،دالوویھ
 ،٣٣١ ،٣٢٩ ،٢٣٦ ،٢٠٦ ،١٩٠ ،یرکانیھ

٣٩٦ ،٣٩٢ ،٣٩١ ،٣٨٤ ،٣٧٠ ،٣٦٥  
  ٤٩٢ ،١٢٣ ،١١١ ،ند رمهیھ
  ٣١٩ ،سیفاسیھ
  ٥٤٩ ،نیندوچیھ
 ،٤٢٩ ،٣٩٣ ،٣١٨ ،٢٠٦ ،٩٩ ،ندوکوشیھ

٤٤٨،٤٥٧  

 ،٤٣٥ ،٣٥٥ ،٢٧٠ ،٢٣٨ ،٢٥ ،ندووستانیھ
٥٤٣ ،٥٤١  

 ،٣٥٣ ،٣٤٧ ،٣٠٠ ،٢١٤ ،٨٤ ،٨١ ،نــــــــــــدیھ
٤٥١،٤٥٧ ،٤٣٠،٤٣٣ ،٣٩٢ ،٣٥٦،٣٨٧، 
٥٤٦ ،٥٣٦ ،٥٢١  

  ٤٦٩ ،٤٥٣ ،٤٥٢ ،٤٥١ ،رمزدۆھ
  ٤٦٩ ،م چواره یرمزدۆھ
  ٤٥٣ ،٤٥٢ ،م دووھه یرمزدۆھ
  ٤٥١ ،م که هی یرمزدۆھ
  ٢٣٤ ،رووسۆھ
  ٤٧٢ ،ووسیراکلھ
  ٤٩٦ ،درتسفھ
  ٤٧١ ،لرقھ
  ٤٧١ ،٢٧٠،٤٠٦ ،رکوولھ
  ٣٨٠ ،دۆرھ
 ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٤ ،١١٩،١٣٢ ،تۆدۆرــــــــــھ

١٨٥ ،١٨٠ ،١٧٢ ،١٦٥ ،١٦١ ،١٥٠ ،١٣٨،  
٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٨،٢٢٩ ،٢٢٣ ،٢١٨ ،٢١٥، 
٢٨٧،٤٠٥ ،٢٦٧  

  ٣٢٠ ،نیۆفاستھ
  ٣٥٣ ،ینلھ
  ٥٤٣،٥٤٧ ،٤٣٣،٥٣٥ ،٣٧٨، سمینلھ
  ٥٤١ ،٣٠٩ ،٣٠٥ ،٢٩٦ ،کان هیینلھ
  

  )ی(

  ٥٢ ،افسی
  ٢٧٢ ،اقووبی
  ٣٩١،٥٤٤ ،٣٧٣ ،یچ ووهی
  ٤٧٣،٤٧٤ ،٤٥٧،٤٥٩ ،٤٥٦ ،زدگرد هی
  ٤٧٣ ،م ھهس یزدگرد هی
  ٤٥٧ ،٤٥٦ ،م که هی یزدگرد هی
  ٤٦٨ ،ن مه هی
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  ٤٥٩ ،یھوود هی
  ٢٨٦ ،٢٠٧ ،١٣٥ ، هییھوود هی
  ٤٥٩ ،کان هییھوود هی

 ،٢١٩ ،٢١٦ ،٢١٥ ،١١٧ ،١١٢ ،نـــــــــــــــــانیۆ
٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٥٦ ،٢٥٤ ،٢٢٩ ،٢٢١،٢٢٢، 
٢٨٦،٢٨٧ ،٢٧٩،٢٨١ ،٢٧٦ ،٢٧٢ ،٢٦٩، 
٣٠٦ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٢٩٨ ،٢٩٦ ،٢٩٣ ،٢٩١،  
٣٤١،٣٤٣ ،٣٢٩ ،٣٢٤ ،٣١٦ ،٣٠٨،٣١٠، 
٤٠٤ ،٤٠١ ،٣٤٧،٣٥٣،٣٧٤،٣٨٣،٣٨٩، 
٥٤٤ ،٥٤٠ ،٥٣١  

 ،١٠٠ ،١٤ ،کان) یۆنانییــــه =(یۆنــــان ینــــانیۆ
١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٧٦ ،١٣٢ ،١٢٤ ،١١٨،  
٢١٧ ،٢١٤ ،٢٠١ ،٢٠٠ ،١٩٩ ،١٩٢ ،١٨٩،  
٢٥٢ ،٢٤٤ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٨،  
٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٧٩ ،٢٧٠ ،٢٥٤،  
٣٠٤ ،٣٠٣ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،٢٩٢ ،٢٩١ ،٢٩٠،  

٣٢١ ،٣١٧ ،٣١٦ ،٣١٤ ،٣١٣ ،٣٠٩ ،٣٠٨،  
٣٣٨ ،٣٣٧ ،٣٣٥ ،٣٣٤ ،٣٢٩ ،٣٢٤ ،٣٢٢،  
٣٤٧ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،٣٤٣ ،٣٤٢ ،٣٤١ ،٣٣٩،  
٣٦٢ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٣٥٨ ،٣٥٢ ،٣٤٩ ،٣٤٨،  
٣٩٧ ،٣٩٠ ،٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٨ ،٣٦٥ ،٣٦٣،  
٤٢٠ ،٤١٩ ،٤١٨ ،٤١٥ ،٤٠٥ ،٤٠٣ ،٤٠١،  
٤٧٠ ،٤٥١ ،٤٣٥ ،٤٣٤ ،٤٢٧ ،٤٢٢ ،٤٢١،  
٥٣٩ ،٥٣١ ،٥٢١ ،٥٠٥ ،٤٩٣ ،٤٩٢ ،٤٨٥،  
٥٤٦ ،٥٤٥ ،٥٤٤ ،٥٤٣ ،٥٤٢ ،٥٤١ ،٥٤٠،  
٥٤٧  

 ،٢٢٠ ،١٩٩،٢١١ ،١٩٤ ،٨٤ ،٥ ،کان هییـــنانیۆ
٢٨٦ ،٢٧٦،٢٨١ ،٢٦٥ ،٢٢٩ ،٢٢٣ ،٢٢١، 
٣٢٣،٣٢٥،٣٣٠ ،٣٠٨ ،٣٠٧ ،٣٠٤ ،٢٩٦، 
٣٥٧ ،٣٥٣ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،٣٣٨،٣٤٣ ،٣٣١، 
٤٠٢ ،٤٠١ ،٣٧١ ،٣٦٧ ،٣٦٢ ،٣٦١ ،٣٥٨،  
٥٤٢ ،٤٣٥ ،٤٣٤ ،٤٣٣  

  




