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  ازانديشه ھای ھويت شناسی 

  نام افغانستان تغيير مبنی بر
  به خراسان         

  
   قسمت دوم

   پادشاھان آريايی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
تعمار پير واجيران وابسته به آنھا در سده اخير اسمش را در کشوری که من زاده شده ام  اس

نامی که با تاريخ و فرھنگ پرعظمت گذشته ھای دور اين سرزمين ماد . افغانستان گذاشته اند 
کدام پيوند وآميختگی  …و غوری ھا سامانی ھا و غزنوی ھا , ساسانی ھا , ھخامنشی ھا , ھا 

در صد  شھروندان چندين مليتی اين کشور  70از تروزياده . نداردتاريخی و فرھنگيی ای 
  . نيزدر تحت اين نام تثبيت ھويت نمی شـــوند 

ازطرف انگليسھا در حقيقت ) اوغا نستان ( نام گذاری اين سرزمين تمدن ساز از خراسان به 
  . تسجيل اين کشور به نام يک قوم اقليت  بوده است 

مينمايد وبا دستاويز و ) اوغان ( زاين قوم بگونه مثال حامد کرزی که گويا نمايندگی ا
اعتبارھمين سجل خط  انگليس بود که توانست بدون اينکه در انتخاباتی شرکت کند و 
مشروعيت حکومت خود را از آراء مردم اخذ  نمايد  مانند اسPف خويش به حمايت زنگ تلفن 

  . کرد  صدر اعظم انگليس و رئيس جمھوی آمريکا خود را رئيس جمھور اعPم
  

ک تبار يچنين کاری را يک زعيم ملی ھزاره تبار ويا ازبک تبار  و يا ھندو تبار ويا تاجولی 
. زيرا اين سجل خط استعمار در دست تبار حامد کرزی است . کشور ما کرده نمی تواند ...  

  . به اين اساس وی وھمتبارانش خود را اجازه ميدھند که صاحب اين کشور بنامند 
  
ساکن اين کشور اين حالت تحت ستم رھبران سياسی ديگر مليت ھای سف و درد که با تأ 

ووضع نامتعادل  سياسی و اقتصادی و حقوقی  را در ھمه سطوح زيست حيات اجتماعی 
ساليان متمادی است که مشاھده می کنند ولی  با حس دنيا پرستی وتمايل به آلودگی ھای مادی 

, زبان مشترک , ابراز وجود و حق خواھی  کنار آمده وقدرت وشھوتی که دارند  از حق 
اصالت و نجابت فرھنگ باستانی وھمگانی اين وطن را رضاکارانه در گرو شؤونيزم ,  ھويت 

  .خشونت پرور قبيله قرار ميدھند 
  

, ھمين اکنون ھمه رھبران سياسی وجھادی متمايل به حاکميت ! اگر حرف چنين نيست ؟ چرا  
( ھمه منحيث يک بيگــــانه  دست به اeشــــه . و خاک اين کشور نميدانند خود را صاحب آب 

به کدام )  مرد  صاحب خانه ( نشسته منتظر اند که چه وقت توسط امضای حامد کرزی)  فک 
اينست تأثير گذاری داشت ھويت ملی اوغانی حامد کرزی و آنھم  تأثير . سمتی انتصاب بشوند

  .  ندان درجه دوم غير اوغانی گذاری موقف بی ھويتی شھرو
  



رف ـــھويت و حمعضله حل  حرف و سرنوشت ساز حرف حياتی ! عزيز ھموطنان گرامی و 
 زيرا. بايد از اين اصل مھم چشم پوشی ننمائيد . در کشور ما  است » حل اساسی مسأله ملی « 

خراسان مبارک  نام اين و مردم ما تحت . تازمانيکه نام اوغانستان به خراسان تبديل نگردد 
نشوند و سرنوشت ھويت آنھا بدور از مناسبات اتنيکی عادeنه و خراسانی تثبيت ھويت ملی  
  . عاقPنه حل نگردد 

در مشکل بی ھويتی ميان شھروندان غير اوغان ما ھميشه  منحيث عامل ومنبع بی عدالتی 
اين مليت ھای تحت  Pف باقی خواھد ماند ومقام و جايگاه اخخدمت شؤونيزم  تماميت خواه 

بدوراز حاکميت وقدرت سياسی  بوده , تا آينده ھای دوِر  دور ساختار حيات اجتماعی در ستم 
چبز ، رنگ ريزی وندافی , آشپزی , حمالی ,  پيش خدمتی , مزدوری : و  جز اجرای وظايف 

  . شد  دننخواھرا نصيب ديگری 
 

واند روند جنبش ابراز وجود و حق خواھی را يکی از گزينه  ھای سياسی و فرھنگی ای که بت
پذيرش ! کند  یتا سرحد ھمبستگی ملی تقويه وبسوی کمال رھنمايتسليح ودر ميان مردم ما 

فرھنگ و , تاريخ دقيق از شناسايی اسلوب فرھنگ جديد برخورد به وضع سياسی حاکم ــ و
  .علم و معرفت باستانی اين سرزمين است 

. ری و پويايی شعور وآگاھی  نسل نوين اعتقاد کامل داريم ما بتکامل وروند روشنگ
 مرتبه ببرند به افتخارات بلند یپآريايی و خراسانی فرا برسد که جوانان  یروزوباورمنديم که 

فروزش و افروزش فرھنگ و دانش کانون حوزۀ تمدنی را به سرزمين  نيکه ا اکانشانين
علم و , به آفاق جھان دانش و فرھنگ اين سو به ھزاران سال  ازو. در آورده بودند  یبشر

مرھون حرمت شناختی دانش مراتب مختلف ھمه در  بشريت  و جھان کردنديصادر ممعرفت 
آريائيان و  انقراض تمدن ما بايد از . ھستندوساير مليت ھای باستانی اين سرزمين ما  اکانين

ريم که تند باد ھای دورانی نگذا. خراسانيان درھر کجای دنيا که ھستيم جلو گيری کنيم 
    .   قوت روشنايی اين چراغ فروزان تمدن ساز را کم نور سازد , مصنوعی  نيرو ھای عقب گرا 

  
 معنویقوۀ تفکر وتجارب تاريخی وداشته ھای ناب  در اتکاء به آريائيان و خراسانيان اگر ھمه 
و مشعل دانش را به دست  مفتخر بشوندواقف و يشخو اکانين اصالت شامخ ازشناخت مقام و ،
  .علمبردار صلح و امنيت وآزادی در منطقه و جھان خواھند شدبار ديگرترديد  بی. رنديگ
  

به اين مناسبت معرفی دست آورد ھای تاريخی و فرھنگی قديم آريائيان و خراسانيان که بدون 
قطب  برحق که, شک مايه افتخار ھمه شھروندان حوزه تمدنی آسيا و جھان بشريت است 

در ميھن  ما ومنطقه , ھمبستگی ملی  و آزادی , نمايست در رسيدن به قله ھای امنيت و صلح 
شؤونيزم قبيله و عقب ظاھرفريب و ضربه نابود کننده ايست بر پيکره نيمه جان . و جھان 

 . گرايان بيگانه پرست منطقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



  

  یھخامنش یشاھنشاھ
  ) سال  220دوران ( 

  
مؤسس اين سلسه کوروش .  دانند یجھان م خيتار یامپراتور نيرا نخست یمنشھخا یشاھنشاھ

 فهياز طا انيھخامنش دودمانھرودوت،  یھا طبق نوشته.  است   )1(بزرگ از اعقاب ھخامنش 
بقدرت رسيدن . اند  اقامت داشته سرزمين آريائيان  اند که در پارس بودهآريايی تبار  انيپاسارگاد

يکی از وقايع مھم تاريخ قديم سرزمين ما  ) پيش از ميPد  330ـ  550( سلسه ای ھخامنشيان
اين است که  در کتيبه ھای آشوری از سده نھم پيش از ميPد مسيح نام اين اقوام ذکرشده است 

 که اينان دولتی را اساس گذاشتند . دومين دولت بزرگ و جھان گير نظير دولت آشوری ھا بود 
  .تحت تسلط خود در آوردند ونانيدو سوم  یبه استثناکشور ھای قديم شرق را 

  

               
  
  

  یھخامنش یفروھر، نشان شاھنشاھ                                         
  

                                  
  

  قلمرو امپراتوری ھخامنشيھای آريايی                                  
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  ـ خشايارشای اول  4
  ـ ارد شير اول  5
  ـ خشايارشای دوم  6
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  ـ ارد شير سوم  10
ه درازا کشيدن کPم وما در اين مبحث بخاطر جلوگيری از ب. می باشد   )2(ـ داريوش سوم  11

  . بذکرپنج شاھنشاھان ھخامنشی اکتفاء می کنيم 

  
  کوروش بزرگ پادشاھی اول ـ

  
پسر حکمران )  پيش از ميPد  529ــ   559( کوروش بزرگ مؤسس سلسله ھخامنشی  

  از خاندان ھخامنشی آريايی پادشاه ماد  گويشتوويدوم و مادر او ماندانا دختر ا هيانشان، کمبوج
  .  بود 

  
  کوروش بزرگ شاه آريايی         

  
خروج کرد وبر اين اساس »  ايشتو ويگو « کوروش بزرگ  بر آخرين پاد شاه ماد موسوم به 

و طوريکه در قسمت اول اين بحث تذکر يافت بعد از يکصد و پنجاه بزرگ ماد  یشاھنشاھ
  ) 3( .سپرد يھا ھخامنش یخود رابه شاھنشاھ یجا سال واندیھشت 

   
. را ضميمه آريانا کرد )6(فريجيه ( وفريگيا  ,   )5(ليدی , سوريه ,   )4(ارمنستان ، بابل "  وی

سال بھارکوروش بزرگ در . واز شمال خاور تا سيحون واز خاور و جنوب تا سند تاخت 
وی  .وارد بھرالنھرين گرديد  هواز رود دجله گذشتقصد تسخير بابل کرد  پيش از ميPد    539

ونبونيد مجبور به تسليم شد وشھر بابل . پادشاه بابل  و سپاه اورا درھم شکست نبونيد 
  . بزرگترين مرکز قدرت آن زمان بدست آريائيان  افتاد 

کوروش پس از تسخير بابل با مردم به مھربانی رفتار کرد واسرای يھود را که بخت نصر پاد 
. رد و اجازه داد به فلسطين بازگردند شاه سابق بابل از فلسطين به آن شھر آورده بود آزاد ک



ويران » بخت نصر « را که  )  تخت حضرت سليمان ( وفرمانی صادر کرد تا معبد اورشليم 
   )7(." کرده بود ازخزانۀ ھخامنشی ھا بسازند 

  
خود را که صلخواھانه  یخيتاروی زمانيکه بر کل امپراتوری بابل تسلط يافت  و منشور  

، حک استوانه  سفالين   یشود رو یم اديمنشور حقوق بشر  نيان نخستامروز از آن به عنو
  .کرد

  

  )8(بزرگ کوروش  نياستوانه سفال                              
  
  

ھورمزد رسام،  یاز سو  ) ميPدی  1879 - 1882( دربابل یشناس  باستان یھا به ھنگام کاوش
 رانيا«به بخش یدار  نگه یآمد و پس از آن برادست  به  تبار، یورسآ يیايتانيشناس بر باستان
  .سپرده شد ايتانيموزه بر» باستان

  
متن .  دھد یمبابل  یکوروش بزرگ درباره اسرا یاز خط مش یخبراين استوانه سفالين ــ  ,

  :منشور از اين قرار است  
 .جھان شاه , شاه سومر و اکد ,شاه بابل ,شاه دادگر ,شاه بزرگ ,شاه جھان ,کوروش منم" 

 یمردم گام ھا یھمه , وارد بابل شدم کاريآن گاه که بدون جنگ و پ .بزرگ شاه ,هيپسرکمبوج
   .رفتنديپذ یمرابا شادمان

 یدل ھا) انيبابل یخدا = مردوخ(مردوک , نشستم یاريدر بارگاه پادشاھان بابل بر تخت شھر
  . داشتم یراممن او را ارجمند و گ رايز . ...پاک مردم بابل را متوجه من کرد

  
 نيشھر و سرزم نيبه مردم ا ینگذاشتم رنج وآزار.وارد بابل شد یآرامارتش بزرگ من به 

من . ...دميبخش انيآنان پا یھا یبه بدبخت , اسارت خارج ساختم وغي ريآن ھا را از ز .ديوارد آ
در  فرمان دادم که ھمه مردم .ساقط نکند یشھر را از ھست یکس اھال چيفرمان دادم که ھ

بزرگ از کردار من خشنود  یخدا .ازارديآنان را ن یخود آزاد باشند وکس یپرستش خدا
مقام بلندش  یشادمانه و در صلح و آشت یما ھمگ .داشت یرا ارزان شياو برکت و مھربان...شد

فرمان دادم تمام  . از نو ساختم را شده بود رانيرا که و يیشھرھا یمن ھمه ...ميرا ستود
را که پراکنده و آواره شده بودند را  ینھمه مردما.نديبگشا ,را که بسته شده بود یيشگاھھاياين

باشد که دل ھا شاد گردد و ،  آنان را آباد کردم رانيو یخود برگرداندم و خانه ھا نيبه سرزم
 ،ھمه مردم  یمن برا...بلند خواستار باشند یزندگان ميبرا، بزرگ  یخدا شگاهيھر روز در پ

نباشد تن اريانا  چو. اعطا کردم ممرد یساختم و صلح و آرامش را به تمام ايرام مھآ یجامعه ا
  ) 9( "  ...من مباد

حقوق بشر که درمنشور  یجھان هياز موارد اعPم یارياست که بس ینکته ضرور نيا یادآوري
 1971حقوق بشر، در سال  نيسند ِ نخست نيا و.داردآريايی در فرھنگ  شهير ,کوروش آمده

  .گوناگون ترجمه و منتشر شد یتوسط سازمان ملل به زبانھا یPديم



  
 دايپ دانيمنزلگه جاوانسان  بشر دوست در قلب ھر بزرگ کورش مھر که اين باعث است  از
  .کند یم
را به سياست مدارا و بابل سياست ظالمانه پادشاھان سابق و بخصوص سPطين آشور  یو

در فتوحات کوروش . مشرق زمين بی سابقه بوده است رفتار دادگرانه ای اودر  .تبديل کرد
  شھر ھا و , بزرگ نه تنھا پاد شاھان و شازادگان مغلوب کشته نمی شدند بلکه شھروندان دھات 

  . استان ھا نيز از گزند تعرض محفوظ می ماندند 
چه را آن. برد یخود از مقدسات ملل به احترام و تکريم نام م یش در بيانيه ھا و فرمانھاوکور

ظرف طP و  5400دھد و ازجمله برطبق مندرجات تورات  یاز ملل مغلوب ربوده اند، پس م
  )10(. کند یاسرائيل رد م ینقره به بن

  
ش سردار دلير وآيد که کور یچنين برم یمورخان و مدلول اسناد و مدارک تاريخ یاز داوريھا

بيشتر به عقل . زم راسخ داشت و ع یاراده قو. و کاردان و سياستمدار بزرگ و مھربان بود
  .شد تا به شمشير یمتوسل م

  
ھمآيشی و ھمزيستی مسالمت  ش با مردم مغلوب ، دوره جديد وکور اخPقیسلوک رفتار و

مقدونی در آريانای بزرگ گشود که تا حمله اسکندر باستان زمين در تاريخ مشرقآميزی را 
  .ريخ آريائيان بشمار آورد تا ی طPيی دوره ھا ميتوان ازدامه يافت و آن راا

  
  

   کمبوجيه پاد شاھی دوم ـ 
  

دومين  يه پسر کوروش بزرگکمبوج .  شاھنشاه شدسوم  هيش، کمبوجوپس از کشته شدن کور
وی حکومت خوارزم وباختر و ) پيش از ميPد  522ـ فوت  529: جلوس ( پاد شاه ھخامنشی 

ز مرگ پدر بمطيع کردن اياeت سه سال پس ا. ... پارت و کرمان را رھبری می کرد 
  . مصر شد دوبارۀ پيش از ميPد عازم تسخير  526پرداخت ودر سال 

 رويپ یکشورھاتشکلی از  آريايی ھا و سربازانی ازھرودت  لشکر نيرومند  کمبوجيه که بقول 
داخل کويرشدند ودر مدت سه روز ) در ساحل دريای مغرب ( از غزه  ) 11(  .بود  ان،يھخامنش

« فرعون مصرفوت کرد و» آمازيس «  مقارن اين احوال . را با کمک اعراب طی کردند آن
که » پلوزيوم « سپاھيان آريا از کوير گذشته به . سوم جانشين او شد»  ) فسمتيخ ( بسامتيک 

بر مصب اول شعبۀ نيل ازطرف مشرق واقع بود ـ رسيدند وبا سپاھيان مصر در نبرد شدند و 
   . ند آنان را شکست داد

  شاه آريايی هيکمبوج                                         
  



ناوگان، نخست از مردان  نيا. دانستآريايی ھا   يیايدر یروين ادگذاريبن توان یرا م هيکمبوج
آريانا  به  زيگرفته شده بود، قبرس ن هيقيکوچک و فن یايآمده بود که از آس ديپد یو ابزار

 يیايدر یروين زين نيکاسپ یايدر در. فرستاد يیھا یبه مصر کشت یشکه در لشکرک وستيپ
 یريجلوگ یھخامنش یھا نيبه سرزم ايدر یفرا نيو تاز مردم دشت نش تاختآمد تا از  ديپد

  .داشت آريايی  یيشود که درآنجا ساختار
  

کست بود که شاه ش نيدر ھمه جا چنآريايی  شاھنشاھان  نييکه آ )12( :   سدينو یم ھرودت
 هيو کمبوج گماردند، یآنجا م يیرا به فرمانروا یو کانينزد اياز فرزندان  یکي ايخورده را 

 نهٔ يگنج هيکمبوج. مصر را به او بازگرداند يیفرعون را نزد خود نگاه داشت تا فرمانروا
. اند افتهي ديتخت جمش نهٔ يشدٔه فرعون را در گنج فياز اموال توق یاريبس. فرعون را ضبط کرد

 ادگذاريبن هيکمبوج یدر اسناد مصر. درآمد هيکمبوج یرويتابستان ھمٔه مصر به پ دنيبا فرارس
 یا خود را گونه یروزيپ یاسناد و نيا هٔ ياند و برپا و ھفتم مصر برشمرده ستيدودمان ب

  . درآمدندآريائيان  یرويو تونس خود به پ یبيمردم ل. است دهمشروع با مصر برشمر یگانگي
  

مصر باe، تبس  تختيمصر رفته و پا) جنوب(مروزياز ارتش به ن یبخش یبه ھمراھ هيکمبوج
 یشرويپ قايآفر یتا ژرفا مروزين یبه سو ليرود ن یاز ارتش در راستا یبخش. گرفت زيرا ن

« به آنجا فرستاده شد و از آن پس  یکنون» حبشٔه  اي اينوب«  تيتبع یبرا یکيپ نيھمچن. کردند
  . پرداختند یخراج مبزرگ ھخامنشيان  به دولت »  انيحبش

  
که اقتصاد کشور کم  ديآ یدر مصر برم هيکمبوج يیسال نخست فرمانروا یوانيد یاز سندھا

 دخو ینيد یھا نييرا در انجام آ انياز پدر، مصر یرويبه پ هيکمبوج. است دهيند یبيآس نيتر
 ه،يکمبوج یشاھنشاھ انير پاد. اورديوارد ن یا آزاد گذارد و به فرھنگ کھن سال آنان خدشه

آريانای   یو مرزھا گرفت یجھان آن روز را در بر م یھايھمٔه پادشاھ یھخامنش يیفرمانروا
را در  یوناني یشھرھا گريد یو از سو ديرس یسو در خاور، به ھند م کياز بزرگ 

 ھمٔه جھان با فرھنگ ،ان آريايیيھخامنش یشاھنشاھ وشيدر روزگار دار. تداش یگيھمسا
  .گرفت یدر بر م شيباستان را کماب

  

  داريوش اولپاد شاھی سوم ـ 
  

در کتيبه ھای مصريان , را در کتيبه ھای ھخامنشی ) داريوش بزرگ ( نام و نسب اين شاه 
و مورخين يونانی ودرپھلوی و کتب , در زبان و اسناد بابلی , ودر کتاب مقدس تورات 

  . داريوس نوشته اند مورخين اسPمی با کمی تفاوت داريوش ويا 
  



  
  شاه آريايیاول  وشيدار              
  ستونيبنقش برجسته در               

                                
ويشتاسپ پدر او در زمان . خلف ھشتم ھخامنش است ) م . پ  486ـ  549 (داريوش اول 

  . روبرو شد یبسياربا مشکPت  یداريوش در آغاز پادشاھ. بودفارس   یش والوکور
و  ینظم یب . چھار سال طول کشيده بود آريانا  از,  شاه  غيبت کمبوجيهزيرا بنسبت اينکه 

مختلف  قلمرو ھخامنشی ھا شورش ھای  در نقاط . بوديافته ھرج و مرج در کشور توسعه 
وساير رھبران بومی  دودمان شاھان پيشين طرف ازداخلی و روند جنبش استقPل خواھی 

جنگ  لساھفت  در طول  ،اطق اوج گرفته بود مگرداريوش بزرگ با متانت و تدبيرمن
چند  يینھايو سرزم ديرا استحکام بخش ینظام شاھنشاھ. را فروبنشاند یداخل انيتوانست شورش

  . وبر مشکPت پيروز گرديد .   الحاق کرد یبه شاھنشاھ
  

:  طف اھورامزدا ميداند، ميگويدھا را در ھمه جا نتيجه ل یاين پيروز:  " وبقول خودش 
بفضل . از زمانيکه شاه شدم ، نوزده جنگ کردم . ھرچه کردم بھرگونه ، بفضل اھورامزدا بود

که شوريدند دروغ آنھا را  یممالک... شاه را گرفتم  9اھورامزدا لشکرشان را درھم شکستم و 
ن را بدست من داد و با آنھا پس از آن اھورامزدا اين کسا. زيرا به مردم دروغ گفتند. شوراند

بود با تمام قوا از دروغ  یآنکه پس از اين شاه خواھ یا. چنانکه ميخواستم رفتار کردم 
  ) 13( . ."  ...چه کنم تا مملکت من سالم بماند، دروغگو را نابود کن :  یاگر فکر کن. بپرھيز

  
شود که  eزم است گفته. مدپديد آ یدر قاره آفريقا ھم ، در زمان داريوش اغتشاش و شورشھاي

مطيع  یو شرق یشمال یديگر از خاک آفريقا يیو قسمتھا یدر آن روزگار مصر، ليب
آنجا  یاز جانب داريوش فرمانروا »  دآريان «  بنام یبود و شخص ی آريانای بزرگ شاھنشاھ

ش آغاز کرده و بنام خوي یزمزمه خودمختار» آرياند « ر رسيد که بود و چون بداريوش خب
سکه نقره کامل عيار زده است شاھنشاه به مصررفت و او را از ميان برداشت و سپس بمعابد 

  کاھن بزرگ«  ،  یارباب انواع مصر یوضمن احترام فراوان به مجسمه ھا مصر رفت
با کاريز را در مصر رايج  یو سپس ترتيب آبيار. معابد گماشت را به تعمير  )14(»  سائيس 
از فراعنه  یاو يک:  او را در نظر مصريان چنان ارجمند ساخت که گفتنداين خدمات . ساخت 

   .بزرگ ماست
  

 یو ادار یياغيان ، تشکيPت کشور یو سرکوب یداخل یداريوش پس از فرونشاندن شورشھا
نند با بتوا ی آريائيان ام کشورھا و اياeت تابع شاھنشاھبوجود آورد که براساس آن تم یمنظم

  .ھماھنگ باشند یاز نظر سازمان ادار  مربوط یز شاھنشاھيکديگر و با مرک
  



 512در سال . داريوش او را متوجه پنجاب و سند کرد یطغيان روح جھانگشاي:  تسخير ھند
گرفتند داريوش فرمان داد  از سرزمين ھند را ید و قسمتاز رود سند گذشتنآريايی ھا . م . پ 

اين دو نقطه زرخيز و . ان به پنجاب و سند بروندعم یبسازند و از طريق دريا يی ھا یتا کشت
درتاريخ ھند مبداء دوران آريائيان   یاين چيرگ. آنروز بسيار مھم بودی آريانای پرثروت برا

  .گرديد و سرنوشت ھند را دگرگون ساخت  یتازه ا
  

 یمبرگزيد و ھنگاوليعھد خود پسر خود خشايارشاه را )  پيش از ميPد  486ـ  522( داريوش 
  یدشاھسال پا 36جنگ مصر ويونان ميديد پس از  یبرا باری  که آخرين تدارکات خود را

  . درگذشت 
  

  حيمس Pدياز م پيش سال  420 وشيسکه دار
  

ملل مغلوب مھربان بود خردمند و با اراده و در بيشتر موارد مPيم و با  یداريوش مرد
 یھخامنش ینشست شاھنشاھ یخت نمتبرآنند که اگر او پس از کمبوجيه بر  یمورخان ھمگ

 یدر زمان او حدود متصرفات شاھنشاھ. پيدا نميکرد یيافت و چنان وسعت و قدرت یدوام نم
قلمرو واين  . ديگر به قلب اروپا و آفريقا ميرسيد یاز يک سو به چين و از سوآريانای بزرگ 

عھده دار امور  یواليک كه در ھر استان , بالغ بر بيست استان  یمنظم یشامل تقسيمات ادار
  . بود  یكشور
نداشتند،  یديان و عقايد و رسوم خود محدوديتبا آنكه در اوشھروندان  قلمرو شاھنشاھی  اقوام 

  . متعھد بودند  یه، به حفظ وحدت و تماميت شاھنشاھدر ضابطه تبعيت از حكم پادشا
  

ه مقبره داريوش كه متعلق ب ی، در كتيبه اشاھنشاھی ھخامنشيان آريائی تابع  ینام سرزمينھا
   : باشد ، به تفصيل اين گونه آمده است  یدر نقش رستم م

، زرنگ ، آراخوزيا  ، باختر ، سغد ، خوارزم ھرات،  پارت، ) خوزستان(ماد ، خووج " 
بابل ، ،  جيحون ی، ماورا ، كابل ، پيشاور ، سند پنجاب، ) رخج ، افغانستان جنوبي تاقندھار(

سارد ، ليديه در ،  صغير، سپرد یآسيا یبخش شرق ،ارمنستان ان ، مصر ، آشور ، عربست
   ؛  دانوب و  كريمه : دريا  یآن سو ی،  سكاھا ، يونانيان آسياي صغير صغير یمغرب آسيا

شھر  نيدومرابلس ت(، مكيه  ، حبشهی سومال  ؛ تراكيه ، تراس: يونانيان سپردار   ؛ مقدونيه
  ) 15( ... " ) . صغير یرتاژ ، قرطاجنه يا كاريه در آسياكا(رخا ، ك) ، برقهبزرگ لبنان 

استان والی جداگانه نداشت و به وسيله والی  ھم بود كه  یسرزمينھا اً ين اين نامھا ، ظاھردر ب
  . شد  یاداره ممجاور 

براساس اسناد تاريخی دست داشته ميتوان اذعان کرد که داريوش بزرگ جھت استحکام قدرت 
ر عرصه سازماندھی خدمات اجتماعی و نظام تشکيPتی  از خود  اھتمام زيادی مرکزی د
نظام سياسی ای را که او بنيان نھاد حتا تا زمان استيPی عرب ھا نيزدر سرزمين . بخرج داد 

  .ما دنبال گرديد 
  
  



  
  اول وشيمجلس بارعام دار

  رازيالملوک در ش نتيموزه خانه ز
  

« را به  » ی ديل تختيسارد پا «  که یراه شاھ جاديابزرگ  شويارد ديگر از جمله اقدامات
به  یقلمرو شاھنشاھ مي، تقس کيکرد، ضرب سکه در یوصل م انيھخامنش تختيپا »  شوش
حفر , آغاز ساخت تخت جمشيد در زمان پادشاھی وی , ) وeيت (  به نام ساتراپ يیھا قسمت
 یايبه در قيو از آن طر ليرا به رود نسرخ  یايکه در) کانال ـ آبراه بزرگ (  یا ترعه

  . را ميتوان نام برد  داد یم ونديپ) 16( ترانهيمد
  

  
  ديتخت جمش

  )17(ونسکوي یجھان راثيم
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  پلۀ شرقی آپادانه که در زمان داريوش اول ساخته شده                             
   
  :  وشيدار یھا بهياز کت یقسمتمتن   
، پسر وشتاسب، نوه )کشورھا( ھا ني، شاه سرزم ، شاه پارس بزرگ، شاه شاه ش،ويدار من"  

پدر  ارمن،ي، پدرارشام ار پدر من وشتاسب، پدر وشتاسب ارشام.  ھستم یارشام ھخامنش
  .ھخامنش بود شيپ شيو پدر چ شيپ شيچ ارمنيار
ھشت .   ميوانده شدخ یھخامنش ميو شاھانه بود لياز خاندان اص رگاھانيکه از د نيا ليبدل ما

نفر پشت سر ھم شاه بوده و  9ما . ھستم نياند و من نھم شاه بوده،  نياز ا شينفر از خاندان ما پ
  .داد هيرا به من ھد یبه خواست اھورامزدا من شاه ھستم واو شاھ. ميھست

  . بت کناز آنھا حفاظت و مراق ینيب یام م کرده هيھا را که من تھ نقش نيھا و ا نوشته نيکه ا یا
باد و  ارتياھورامزدا  یھا مراقبت کن ھا و نقش نوشته نياز ا یدار يیکه توانا یتا زمان اگر

  .مورد قبول اھورامزدا باشد تيباشد و ھمه کارھا اريبس تيدودمان و زندگ
اھورامزدا  یمراقبت و حفاظت نکن يیھا رادر ھنگام توانا ھا و نقش نوشته نياگر ا دوارميام
  ) 18("   .کند عياھورامزدا ضا یکن یو دودمانت تباه باشد و انچه منباشد  ارتي

  
  

  خشايارشای اولپادشاھی ـ  4
  

پسر وجانشين داريوش بزرگ ومادر او ) پيش از ميPد  465ـ مقتول  486جلوس (  ارشايخشا
و در  ديبه سلطنت رس یو چھار سالگ یدر سن سوی   )19(. دختر کوروش بود » آتوسا « 

  . بابل برپا شده بود فرونشاند و را که در مصر یطنت شورشآغاز سل
  

جنگ  یبرا  که آخرين تدارکات خود را یھنگامبزرگ داريوش قسمی که در فوق گفته آمد 
  .درگذشت   یدشاھسال پا 36مصر ويونان ميديد پس از 

ونانيان را بر اين پادشاه سرکوبی ي.  برساند جهيدر سدد بر آمد که اقدام پدر را به نت ارشايخشا
 )20() ھلس پونت ( داردانل) تنگه (خود واجب دانست وپس از گذشتن سپاه آريائيان ازبغاز 

  . وارد خاک يونان شد 
 480در بھار سال  ارشايخشاکرده  ديھم تائ ) 21(»   اسيکتز«  که » ھرودوت « بنا به گفته 

خشايارشا پادشاه ھنگام ورود به  .برساند ونانيبه راه افتاد تا خود را به  یدياز ل Pدياز مپيش 
او باآمادگی قشون منظم زمينی و . خاک يونان به دفاع ومقاومت شديد يونانيان مواجه شد 

»  اشغال آتن « و » ترموپيل « با تحمل صدمات جانی و مالی شديدی ازجنگ در تنگه , بحری 
ويونان را در حيطۀ . در آمدموفقانه ب»   پPته«  نبردوبعد ھا »    سيساeم«  جنگ,  



 شدر روز دھم ورود ارتاو با پيروی از سياست تسامع ـ . فرمانروايی آريائيان درآورد 
   .گ اتن انعام دادربه خدام معبد الھه بز ارفت و حت )22( » اکروپل  «  به آتن به معبدآريائيان 

  

  
  خشايارشا اول         

  
مشھور است . اند  او را ستوده یبزرگ منش انيوناني کهيداشته بطور یعال یصفات ارشايخشا

 نيزم یبه رو ارشايمجسمه خشا د،يرا به آتش کش ديکه تخت جمش یوقت مقدونی اسکندر  که
بردارم  نيزم یتو را از رو تيکويو صفات ن یبخاطر روح عال ديبا ايآ:  افتاد و اسکندر گفت

  ؟یمجازات شو ونانيزت به تا بخاطر تاخت و تا یبمان نيزم یبگذارم که رو اي
  

بنا کرد  یگريد یساخته شده بود قصرھا وشيکه بدستور پدرش دار ديدر تخت جمش ارشايخشا
 زيو ن »  الوند« در کوه  يیھا بهيطور کت نيھم. افزود یاثر باستان نيکه بر عظمت و شکوه ا

  .گذاشت یاز خود به جا »  ارمنستان « در
  

است كه سپاه در نيمه راه انگيز در زمان او حمله به يھوديان از اتفاقات بحث بر یھمچنين يك
وزير تشريفات عيPمی تبار » آمان « رسد اين است كه  ی آنچه كه به نظر م. شود یمتوقف م

حمله به يھوديان تحريك  یبرااورا گاه و آپرداخت ماليات يھوديان  را از عدموی ،  پادشاه
ازپادشاه   -)   زن خشايارشا  ( ی تباريھود یشھبانو»   استر «  ، حمله هاما در را. كند  یم

يھوديان تا به امروز .  بخشيد  نجاتاز توطئه قتل عام تقاضای عفو آنھا را کردو يھوديان  را 
  .گيرند ی جشن م»   پوريوم«  اين اتفاق را با نام

  
خواجه به  کي توسط )Pدياز م شيپ  465تا  485(سال سلطنت  ستيپس از بخشايارشا پادشاه 

  .ديبه قتل رس )23( تراداتينام م
  
  
  
  
  

  



  ـ پادشاھی ارد شيراول 5
  

او چھار . بود ) پيش از ميPد  424ـ  466( اردشير اول ملقب به درازدست پسر خشايارشا 
ـ 1( ـ آرتاريوس ؛ و  دو خواھر 4, ـ تيت ُرس تس 3, ـ ويشتاسب 2, ـ داريوش  1( برادر 

  .  داشت   )24( ) ـ ُردگانه 2آميتس  و 
دورۀ . ناميدند یم افقط يک پسر داشت ، که خشيارش» داماسپيا  « از ملکه  اول اردشير

در زمان او برادر ارشدش کــــه در باخـــتر . بآرامی گذشت , سلطنت وی جزچند سال اول 
   )25(.)  م.پ 462(دعــــــــوی سلطنت می کــــــرد در دوجنگ مغلـــوب گــــرديد 

  
حاکم مصر به کمک و تشويق آتنيان علــم طغيان برافراشته بود از  ) 26(» ايناروس « وھمچنان 

  . مغلوب و فتنه فرونشست ) بغابيش ( وکمک حاکم سوريه طرف قشون ھخامنشيان 
  

در سال آخر  احوال مصراذعان بايد کرد که ,  مصر و تسخير آن از نو شورشدر مورد 
سلطنت خشيارشا، ا بھمان حال  یز فرونشاندن شورش آن در ابتداسلطنت داريوش اول و پس ا

 ،امراء و روحانيون مصر بھمان حقوق و اختيارات خودشان ابقا شدند یماند، يعن یسابق باق
باز اول ھا تغيير نداد و مصر در زمان اردشير  یمصر یاين رفتار در احوال روح یول

را در نظر آريانا بايد کليًة روابط مصر و  مصر یدر پ یپ یفھم شورش ھا یبرا یشوريد، ول
مورخين قديم مانند ھرودوت و سايرين استنباط ميشود  ینوشته ھا ازاز اين نظر آنچه . گرفت 

  : چنين است 
در ھر . ميدانستند یرا بر خود يک نوع مجازات آسمان یمصريھا کليًة حکومت مردمان آسيائ
با وجود اينکه داريوش بزرگ براي استمالت . ن ھم چنا یدوره چنين بود و در دوره ھخامنش

 یمصر جذب قلوب کرد، در سوگوار یاز روحانيون و نجبا ومصريھا خودش بمصررفت ، 
نشان  ) 27(» يا آرسينوئه   سوئز«  گاو مقدس شرکت يافت و چنانکه کتيبه  یمصريھا برا

ار و مذھب كه از حيث ميدھد،خود را فرعون مصر خواند و القاب و عناوين فراعنه را اختي
 یبرقرار و کارھاي عام المنفعه برا... . باشد یشاھان ھخامنش یزبان و خط عين كتيبه ھا

جھت اين بود، که مصريھا . سلطنت او شوريدند رمصريھا کرد، باز مصريھا در سال آخ
  ) 28(. باليدند و خودشان را باeتر از ملل ديگر ميدانستند یبرخود م یبواسطه قدمت تاريخ

  
او : بايد گفت که  اول تاريخ نويسان زياد نوشته اند ومتفق به انديشه کل راجع بشخص اردشير

تاريخ  »  ديودور سيسيلي « ی رعيت پرور و دادگستر خوانده اند از مورخين يونان یرا شاھ
 سياست پدر در بدو سلطنت برخPفاول اردشير  :  "  که دنويس سده يكم پيش از ميPد مينويس

  ." ... کند و بمطالب مردم و اياeت برسد یخواست اصPحات
  

از حيث رافت و "   : باستان گويد وناني نگاران خياز تار )  127ـ  46 حدود( پلوتارک 
که ميخواسته اسباب امنيت و آسايش  . "   بودآريايی او سرآمد شاھان پارس  ی جوانمرد

اين راه موفق شده ، معلوم نيست اصوeً  تا چه اندازه در یرا فراھم کند، ولشھروندان 
  . کم است و اخبار گوناگون که ذکر شد ھمين قدر ميرساند یخيلاطPعات ما بر وقايع مذکور 

  
است ، که  یويشتاسپ از وقايع اردشيربابھرحال قتل خشيارشا، کشته شدن داريوش و جنگ 

پيش آمدھا تا اين زمان نظير  اينگونه يان ھخامنشامپراتوری جلب توجه ميکند، زيرادر دوره 
 سلطنت او، ینداشت بنابراين بايد گفت ، که در زمان خشيارشا، پس از شش يا ھفت سال ابتدا

ھمواره آريانا سيس دولت ماد تا اين وقت أاز زمان ت: داخل گشته  یدر مرحله جديد آريانا 



 شود و نه فقط  یماز اين زمان انحطاط شروع  یافزود، ول یتوسعه مييافت و بر قدرتش م
 و مقدونيه را   )29( تراکيه ی، يعن یيابد، بل اياeت اروپائ یديگر بسط نمآريانای بزرگ 
بنابراين . ميدھد یدر اياeت رو یدر پ یپ یو در آسيا و آفريقا ھم شورشھائازدست می دھد 
يکديگرند، که متمم  یدو دوره ا ی، يعن ھخامنشی و دوره اول  یدوره ماد هميتوان گفت ، ک

  . تا اوايل سلطنت خشيارشا ــ بدو قسمت متمايز تقسيم ميشوند
بطرف مغرب صرف نظر آريانای بزرگ بود، که از بسط  ینخستين شاه ھخامنشاول اردشير

يگانه گامی که او در توسعه امپراتوری شاھنشاھی آريانايی بزرگ گذاشت امضای .  کرد
ی  جز خاک امپراتوربار دوم قبرس بر اساس آن جزيرۀ  که, بود آتنيان   با » سيمون « معاھدۀ 

از اھميت و مصر  )30( به فنيقيهآن  یبواسطه نزديکاين جزيره و . آريانايی بزرگ شناخته شد
  .برخوردار بود سياسی وسوق الجيشی خاص 

  
در تخت جمشيد و سه ظرف که بچھار زبان نوشته شده  یاردشير اول يک کتيبه به زبان بابل از
است  یشھر(  »  ونيز« و  »  ) 31( یفيPدلف« و  »  نيبرل « : ی قيمانده است که در موزه ھابا

   )32(. موجود است  ) در ايتاليا

   
شاھنشاھان  سلسله ھخامنشی آريايی , اول پنجمين شاھنشاه ھخامنشی ارد شيرختم دوره  ازپس 

  : ـ بترتيب
  

  پسر ارد شير اول  ؛ )پيش از مي@د  424دوران (ــ خشايارشای دوم 
  

  پسر ارد شير اول ؛  ) @دياز م شيپ 424دوران (ــ سغديان 
  

  پسر ارد شير اول ؛) پيش از مي@د  404تا   424 دوران) (  اخس ( ــ داريوش دوم 
    

  ؛  پسر داريوش دوم  ) پيش از مي@د  358تا 404  دوران(ــ اردشير دوم 
  
  پسر ادرشيردوم ؛  ) پيش از مي@د   338تا  358  دوران(ارد شير سوم ــ 
  

پسر آرشام دوم ،  ) پيش از مي@د  330تا  336ــ دوران   م. پ  330 – 380(ــ داريوش سوم 
   ؛ .شکست خورد مقدونی بود و از اسکندر یپادشاه ھخامنش نيآخر

  
 سال بر امپراتوری آريانايی بزرگ پادشاھی 220بمدت ھخامنشی يازده شاھنشاه بصورت کل 

قسمی که شاھان که شرح حال و کارکرد ھای سياسی و اقتصادی و فرھنگی  ھمه  .  نمودند 
  . در آغاز سخن به آن اشاره گرديد ازحوصله اين مقال خارج است 

ما معرفی وذکرنکاتی چند در فوق مواردی از راھبرد سياسی و فرھنگی بجايست در امر ا
  . اين سرزمين بازشناسی ھويت باستانی وافتخارات  پرارزش 

ی ناموزون ايشان انتباه می اــــوازکرده ھ. ما ازتاريخ گذشتگان خود می آموزيم بدينوسيله 
وبه آن دست آورد ھای پرارزش سياسی و فرھنگی و اجتماعی  آنھا که مايه فخر و . گيريم 

  .ارج می گذاريم ,  سربلندی ما ميباشد 
  باعرض حرمت

  بصيرکامجو
  
  



  :  منبع و مآخذ علمی 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولی در فرھنگ فارسی  . ش و داريوش است وکور یو جد اع@ یسر دودمان سلسله ھخامنش ـ ھخامنش  1
  :رجوع شود به  .است تعبير شده ، فھم و شعور و انديشيدن  یحس باطنويا  » دوست منش  « یبه معن

  . 2262ص ,,   6جلد ,   1376يازدھم  چاپ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارس
  
  . 2262ص ,   6جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ ھمانجا  2
  
 ھمان اقوام .    نبود یجز تداوم دولت و تمدن ماد یچيز یھخامنش ینكته بسيار مھم آنكه شاھنشاھـ  3

و رشد بيشتر تداوم بخشيدند و در پھنه  يیبودند با پوياراكه برگزيده  ی، روندآريايی و ھمان مردم آريايی 
  .شناخته شده جھان، اعتبار بخشيدند یبسيار وسيع ، آن را تا پايه بزرگترين شاھنشاھ یا

  ) www.farhangsara.com/fhistory_vdm.htm: (  رجوع شود به 
  
 انيحيو مس انيھوديکتاب مقدس  مرکز تمدن و علم و فرھنگ بود و نام آن در یدراز انيسال یبابل براـ  4

  . کرده است ادياز آن  102 هيدر سوره بقره آ ديآمده و قرآن مج اريبس
اقوام سومر ، کلده ، اکد، . شود یم یشود که اکنون شامل کشور عراق کنون یگفته م زين نيالنھر نيبه بابل ب

 یکرده اند و پادشاھان معروف یم یزندگ نيسرزم نيھا در ا یھا و عامور ی@ميھا و ع یقيو فن ورآش
 و بخت النصر)  .بود @دياز م شيپ  1750تا   1795از  ھايامور یپادشاه بابل و فرمانروا(ی ھمچون حموراب

از  شيپ  631 اي 627: ، مرگ 685: زاده((   پاليو آشور بان ) پيش از مي@د  605پادشاه بابل جلوس (
 انيمقتدر آشور یفرمانروا نيآخر پاليآشوربان. م بود.پ  631 اي  627م تا .پ  669پادشاه آشور از ) @ديم

( اور مولد .  باشد یم یالھ امبرانياکثر پ گاهيجا نيسرزم نيا . کرده اند یم یپادشاھ نيسرزم نيدر ا)  .بود
   . باشد  یواقع م نيسرزم نيدر ا زين ميحضرت ابراھ  )زادگاه  

  
. هيدر ترک سايو مان ريازم یامروز یھا بود مطابق با استان یتولدر غرب آنا یباستان یا منطقه یديلـ  5
را در  یغرب یآناتول یحالت خود تمام نيتر در گسترده هيديل یپادشاھ. شھر سارد بود هيديل یسنت تختيپا

به منظور مقابله با کوروش  یديپادشاه ل. کوچک بود یايکشور منطقٔه آس نيداراتر هيديل. تصرف خود داشت
کوروش بزرگ به . بست یدوست مانيبود، پ وناني یشھرھا نيتر  اسپارت که از مھم یا فرمانروابزرگ ب

 یبا فتح شھر سارد به عمر پادشاھ. تصرف نمودپيش از مي@د  546حمله برد و سارد را در سال  هيديل
  . داده شد انيپا یديبزرگ ل

  
ــ  اين اثر  قاموس کتاب مقدس : جوع شود به  ر . بوده  رياست که حدود آن متغ ريصغ یاياز آس یقسمتـ  6

ترجمه و  یقيصد لياسماع رزايآقا م یھاکس و به ھمکار مزيتوسط ج ی@ديم  1928سال پرارزش در 
  .است شده  فيتأل
  
  .   1622ص ,     6جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  7
  
رس است،   استوانه از گل نيجنس ا. است یخيبه خط م يیھا ل نوشتهشامبزرگ کوروش  نياستوانه سفالـ  8

و به خط  یخط به زبان اکد 40عرض دارد و دور تا دور آن در حدود  متر یسانت 11طول و  متر یسانت  23
  .. است  نوشته شده یبابل یخيم

وروش پس از شکست به دستور ک @دياز م شيپ 539 استوانه در سال  یھا نشان داد که نوشته ھا یبررس
شھر قرار داده  یھا هيدر پا یبود ادي یعنوان سنگ بنا ، به النصر و گشوده شدن شھر بابل، نوشته شده بخت
  .است شده

  :  ـ جھت معلومات بيشتر رجوع شود به سايت  9
www.tebyan.net/index.aspx?pid=17257...164753  

ی اسکندر مقدونی وت@ش ھای استق@ل خواھی مردم باختر استي@: (  امام علی رحمان تحت نام : ــ ونوشته 
شمارۀ ھشتم , دورۀ جديد , نامه انجمن تاجکان و فارسی زبانان جھان : پيوند « منتشرۀ مجله ) و سغد   

  . 23ـ  9صص 
  . 477-232صص  1ج ,  شمسی  1308سال ,  حسن پيرنيا : مؤلف , ايران باستان ـ   10 



؛ ھمين   2262ص ,   6جلد ,   1376چاپ يازدھم , دکتر محمد معين , گ فارسی فرھن: شود به و رجوع 
  . ذوالقرنينتحت عنوان   564 ص ,  5فرھنگ  جلد  

  
  . 1545ص ,  6جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  11
   .بخش کمبوجيه , دانش نامه آزاد : ـ برگرفته شده از  12
  

دانش نامه آزاد :  و  منابعی از  . 1ج ,  شمسی  1308سال ,  حسن پيرنيا : مؤلف , باستان ايران ـ  13
 . ويکی پديا 

  
. بر اسرار و اط@ع از علم غيب کند یآگاھ یکسي است که خبر دھد از وقايع آينده و ادعا: کاھن   )  14(

  . ی ميگويد مولو .حکم کننده به غيب  یفال گيرنده از آواز جانوران و ساحر و غيب گو
  .کاھنان خيره شوند اندر فنم            در ميانشان فتنه و شور افکنم 

  
   . 1ج ,  شمسی  1308سال ,  حسن پيرنيا : مؤلف , ايران باستان ـ  15

  : وھمچنان رجوع شود به 
)www.farhangsara.com/fhistory_achaemenians.htm -    (   

  
  .قاياست در جنوب اروپا و شمال آفر یائيدر »انهيم یايدر« اي ترانهيمد یايدرـ   16
 نيوسعت ا. است شده ادي زين انهيم یايو در ديسف یايروم، در یايبه در ايدر نياز ا یو اس@م یمنابع عرب در
  .مربع است لومتريک 2966000  ايدر

, ترکيه , سوريه , لبنان , اسرائيل , مصر , ليبی , تونس ,  ريالجزا , مراکش:  ترانهيمد یا کرانه یکشورھا
اسپانيا , فرانسه , ايتاليا , اسلوونی , کرواسی , ھرزگووين بوسنی ,  صربستان و مانتنگرو،  آلبانی , يونان 

  . مالتا , قبرس : ودو کشور زير جزيره ھايی در اين در يا ھستند 

  
  دهيکش  آتش  به یاسکندر مقدون  دست  به) @دياز م  شيپ 330(  در سال ، ديجمش  تخت  یھا کاخ  مجموعهـ  17

  یاصل  مدخل  یبنا ، رانهيو  مهيو ن  مانده  یبر جا  یاز بناھا.  در آمد  رانهيو  صورت  به  آن  یبناھا  شد و تمام
(   وانيا  و سه  ستون  36با   یتا�ر مرکز  کيبر   و مشتمل  است  معروفآپادانا   کاخ  به  است که ديجمش  تخت
  آن  یو شرق  یشمال  یھا وانيا  که  است  یو شرق  یجنوب ، یشمال  یھا درقسمت  یستون 12)  ن بزرگدا�
متر   16 آپادانا   کاخ  در محل  صفه  یبلند. شوند یم  و مربوط  متصل  مقابل  یھا  اطيح  به  يیھا پلکان  لهيوس به

در  زيو ن) آريائيان (  رانيا  یخيآثار تار  ھرستدر ف  مجموعه نيا.  متر است  18  آن  یھا ستون  یو بلند
  . است  دهيرس  ثبت  به ونسکوي یجھان راثيفھرست م

 
  :  منابعجوع شود به ھمچنان رـ  18
  .،جلد اول1384،  16 چاپ اقبال، : ، تھران دکتر عبدالعظيم ،یرضاي ، تاريخ ده ھزار ساله ايرانــ 
  ARIYĀRAMNAسرواژٔه  کا،يرانيدانشنامه اــ 
 یانگذاريسال بن نيشماره مخصوص دوھزار و پانصدم,   یرجب زيدکتر پرو , ی خيتار یھايبررســ 

  . 1350مھر  ,  رانيا یشاھنشاھ
  

  .  480ص ,  5جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  19
  

 یدر شمال غربکيلومتر پھنا  6و نيم تا کيلومتر درازا و يک  61دارای  کياست بار یا تنگه:  داردانلـ   20
  .دھد یم ونديمرمره پ یاياژه را به در یايکه در هيترک

  
.) م . ق 398 - 415(سال  17: مدت. صغير بود یدر آسيا یمورخ از اھل کنيد مستعمره دريانـ کتزياس  21

که نوشته از  یب ھايکتا. بود یمعالج پروشات ملکه ، يعني زن داريوش دوم و طبيب اردشير دوم ھخامنش
  :اين قرار است 

 یدريانورد -5. در باب کوھھا -4. در باب رودھا -3). تاريخ ھند(اينديکا  -2). تاريخ ايران (کا  یپرسـ 1
شش کتاب متعلق به تاريخ آسور و ماد، ھفت : کتاب بوده است  23مھمترين تاليفات او متضمن . بدور آسيا

و ده کتاب آخر دنباله تاريخ ايران تا ) از کورش بزرگ تا فوت خشايارشا(آريائيان  کتاب مربوط به تاريخ 



» باستان رانيا خيتار« رجوع به   .رفته است ھخامنشيان در اين سال کتزياس از دربار . پيش از مي@د398
دکتر  ترجمه»  )وسيمعروف به خ@صه فوت( ريکوروش تا اردش از اسيکتز خيخ@صه تار«    : و کتاب 

  .ی ليخل ابيکام
  

  .شود یمنطقه شھر گفته م نياست که به بلندتر یونانيآکروپل واژه ـ  22
  

تعبير   يیمظھر روشناو و عھد و پيمان  یفرشته نگھبان راست:  در فرھنگ فارسی بمعنای: ـ ميترادات  23
   .شده است 

پايتخت » آتن « نگام  اشغال بی پدر و بی مادری بود که در ھ كودك» ميترادات  «  با تائيد اقوال مؤرخين 
خشايارشا پادشاه . آورده بودشا پادشاه او را به فرزندی گرفته وبدربار ھخامنشيان به فارس ريونان خشايا

 یانجام كارھا یبدست خواجه بزرگ دربار سپردم تا او را برا کودک را : " در مورد چنين حکايت ميکند 
محافظ  تراينھادم تا ھمچون م تراداتيم زيشد نام او را ن یتر مآماده سازد، كودك روز به روز بزرگ یدربار

  ...ما باشد
كارگزاران  نيكتريھنرھا را آموختم و او را از نزد یمن به او تمام شديبرومند م یروز به روز جوان تراداتيم

الھا مرا س نيكه ا یزيكردم، تنھا چ یمشورت م یحكومت یكارھا یاو درباره  با زين یخود قرار دادم، گاھ
 نيچن نيبوده كه ا یچه شاھ خيدانم در تار یاز من داشتند، نم انيونانيبود كه  یا نهيقساوت و ك داديآزار م

با آنكه  دھد،خود قرار  تيكشتار آنان، آنان را مورد لطف و عنا یمحافظه كارانه وارد خاك دشمن شود و بجا
نگرم در دلم  یم تراداتيبه م یپرورانند، وقت یدل ممرا در  نهيدانند، اما ك یخود م یآنان مرا زئوس خدا

از خانواده  دينوا را كه شا یكودك ب نيآن بود كه من ا یجنگ برا نيا یتمام ديكنم، شا یم دايپ بيعج یحس
  . اورميب انيھخامنش یتاھم یكنم و به دربار ب داياش جا مانده و گم شده را پ

  :جھت معلومات بيشتر رجوع شود به 
  )  - mardan-iranzamin.mihanblog.com/post/198(  ـ 

   ) www.iranianuk.com/article.php?id=8634(ـ  
  

رناز ھوشمند ف: گر  تدوينونويسنده ,  »نامه نام«كھن در  رانيا خيتار انعكاس: ـ رجوع شود به کتاب  24
  .فروھر یانتشارات ی، موسسه فرھنگی رجب

  
     . 117ـ  116ص ,  5جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  ـ فرھنگ فارسی 25
  

جنگ  یايناروس برا. براي خود برگزيدند اولسلطنت اردشير یاست که مصريان در ابتدا ینام پادشاھـ  26
تاريخ ايران . (مصريان شکست خوردندآريائيان  بعلت رشادت یاز يونانيان کمک خواست ول آريائيان با

  ).933تا  930ص ,   رالدولهيملقب به مش ايرنيخان پ سنح رزايم: مؤلف  ,  باستان
  

 19سرخ متصل ميکند و در قرن  یرا بدريا) مديترانه (است در خاک مصر که بحرالروم  یترعه اـ  27
طول اين . يان آنرا به پايان رسانيدندئحفر شده و آمريکا یفرانسو» فردينان ُد لِسپس « بوسيله  یمي@د

کيلومتر است با حفر اين ترعه راه  168ر ساحل بحر احمر تا پرت سعيد در بحرالروم ترعه از بندر سوئز د
رفت و آمد از  یکه قبل از حفر ترعه برا یتجارت یتر شده است و کشتيھا کوتاه 44/0اروپا به آسيا  یدرياي

پس از . آسيا ميشوند اروپا به آسيا ناچار بودند که آفريقا را دور بزنند اکنون از بحرالروم و ترعه سوئز وارد
. و بخود اختصاص داد تشکيل جمھوريت مصر دولت مزبور مالکيت ترعه مزبور را از انگلستان سلب کرد

  ). 817ص  5ج  معين  یفرھنگ فارس(
  

»  فه رموزا�ق@ممعر یشوق المستھام ف «كتاب نگاه شود  به .  قديم تتبعات تاريخي راجع به ايران  ــ 28
  . 78، ص ی كلدان یبكر وحشيه نبط یتأليف احمدبن اب

  
بالکان واقع است ، از مشرق  یناحيه بالکان و در قسمت جنوب شرق یقديم یتراکيه از کشورھاـ  29

  .محدود بوده است ) مقدونيه (سياه ، از جنوب به بسفور و داردانل و مرمره ،از مغرب به ماکدونيا  یبدريا
  

ه تقريباً در دوھزاروپانصد سال پيش از مي@د از عربستان سر نژاد ک یبودند سام یھا ملت یفنيقـ  30
   .گزيدند یمغرب و جبل لبنان سکن یبرآورده و بعدھا بين دريا



صص  1ج ,  شمسی  1308سال ,  حسن پيرنيا : مؤلف , ايران باستان کتاب : در  .شود یفنيق رجوع به
    . 446ـ  442

  
 یميل25حدود ليديه و فريگيه که در است در  ینام شھر) محبت برادرانه (ـ  31

آن اتالس في@دلف پادشاه پرگام بوده و  یبان. سارد واقع بوده است  یجنوب شرق
تن  10000خانه و  3000در آن محل ھست و مجموعاً  یاکنون بر چند تل بناھاي

  .)  شود یرجوع به في@دلففرھنگ دھخدا  :  ازبرگرفته شده ( . سکنه دارد
  

مانده از  یاثرھا: ی به فارس( هيعن القرون الخال هيآثار الباق(در آثارالباقيه  یو ھخامنش یيانشاھان کـ  32
رجوع ھمچنان و . . ) نيزمآريانا و دانشمند بزرگ  سندهينو ،یرونيب حانينوشتٔه ابور یکتاب) گذشته یھا قرن

  ؛   10و  9و  8 یشماره ھا 15مجله آموزش و پرورش سال  :به شود 
، 959، 957، 956، 955، 954، 953 صص,  شمسی  1308سال ,  حسن پيرنيا : مؤلف , ن باستان ايراــ 

991 ،1164 ،1352 ،1502 ،1527 ،1530 ،1539 ،1602 ،1603 ،1611،1616 ،1618 ،1745 ،
1949 ،2196 ،2351 ،2531 ،2544 .  
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