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  قسمت سوم
  پاد شاھان آريايی

  
  )پارتيان (  اشکانيانشاھنشاھی 

  )مي5دی  226تا .   م. پ  250( 
  

  )سال  476(دوران 
  

نخست از ھمه بھترين تمنيات نيک و درود ھای بی پايان  خويش را به ! ھمشھری ھای گرامی
    .دباشي اميدواريم که ھمه در لباس عافيت شاد و خرم. تک تک شما عزيزان  تقديم مينمايم 

  
ای رسالتی در راه  بازشناسی ھويت ملی اد، مرام از نوشتن اين رساله خوانندگان عزيز 

 . ، می باشد  عصر حاضرپيش از مي7د تا ھزاره اول وباستانی مردمان بومی اين سرزمين از 
 

بنفع به ھروسيله ايکه اجرا گردد ،   عاق7نه از ھر دستی و به باور ما اين اقدام روشنگری
  . شد خواھد تمام منطقه و ما خود کشور درواقعی و ھمآيشی ملی صلح و ثبات تأمين 

  
اول ودوم اين با ايجاز کامل در دوقسمت  در ھفته ھای گذشته  ه ماـــــکگفت بايد به اين سلسله 

و امپراتوری موفق به شرح امپراتوری ماد ھا » پاد شاھان آريايی « تحت نام  ، ث ــــبح
  . ھخامنشی ھا شده ايم 

می ) پارت ھا ( انيان ــامپراتوری اشککه مختص به شرح بحث حاضراينک در قسمت سوم 
ضرور ، ه ــکردن سخن جلوگيری نموده مسايل موج دراز ،  ت7ش مينمائيم ،  تا ازباشد 

  . ومقبول حوادث را به بيان گيريم 
   

مشک7ت امروز ما به علت فاصله گرفتن ازاصل و اين يک حقيقت آفتابی است که تمامی 
تھی شود ، ذھن آن  خويش »ھويت و اصليت «  ھای رزشوقتی انسان ازاين ا. ھويت ماست 

   . ضربه پذير شده وآماده پذيرش ھر فرھنگ بيگانه ای می شود 
  

ھويت فرھنگی و معرفتی وتاريخی خويش که اصليت مردمان سرزمين ما برای واپسگيری 
انند اس7ف وبار ديگر م. آنھا را می سازد بايست ارادت مندانه و تسليم ناپذير مبارزه نمايند 



خويش از شايسته سا^ری زبان فارسی وفرھنگی که با اين زبان حوزه تمدنی آسيا ابداع و 
  .  کنند  رشد کرده دفاع

   
سرزمين تاريخ استق7ل خواھی مردمان آزادۀ ما از سده ھای قديم به اين سو در فرآيند گرچه 

» ھويت و اصليت « ع ازدر راه دفا، از لحاظ روحی شاھد ھزاران ايثارو شھـادت خويش 
 وبرابر مھاجمان  يونانی ، رومی ، عربی ومغلی در اين خطه وعلمی وباور ھای معرفتی 

   . بوده اند  ...انگليسی ی وگورکان
حتا موفق بدفاع بنام افغانستان  یداخل کشوراما با تأسف که اخ7ف شان درشرايط کنونی در 

دست آورد ھای فرھنگی و از و ،  ھمگانی اين نماد ھويت ھستی زبان فارسی سرنوشت از 
امد کرزی دولت مرکز گرا وتماميت خواه حاقدامات فرھنگ ستيزی ابر در بر ويشـخ تاريخی

   . نمی باشند  و تيم ھمتبارش
  

ارت ھای وز و بويژه(شؤونيزم حاکم قبيله رھبران  کلندبا  ھست که ھرروزھم وبدين اساس 
، اکادمی  و مسلکی عالی  نھاد ھای وزارت تحصي7توبرخی از فرھنگ ، معارف ، داخله 

  . تخريب ميگردد و فرھنگ ما خشتی از بنای زبان فارسی ... ) ووو علوم 
  : ت کھنه ای ـرسانه ھای جمعی وتلويزيونھای دولتی وشخصی سياسطريق واز 

پيش بيق وتطآشکارا و داود خان ظاھر خان ) پشتو تولنه ( ان و ـان هللا خامـ) ـرکه پشتو م( 
  . برده می شود 

  
کاری صورت نگيرد  ،  دولتاقدامات چنين در برابر اگردر کشور ما از طرف فارسی زبانان 

در وحسادت  ايکه با بدبينی  دستياران تماميت خواھشدست نشانده وصورت حاکميت  آن در
و بيگانه  جوانانمغز شويی موفق به آھسته آھسته  برابر عظمت فرھنگی اين سرزمين دارند ، 

  .   د گرديدنخواھ، از اصل شان آنھا سازی 
    

در اين مقطع بايد و .  به ديده قدر بنگريممان  ما بايد به ارزش زبان فارسی وفرھنگ باستانی
از ارزشھای اصالت خودی مفاھيم دفاع مقدس بريم تا بيشتر از شرايط محيا شده زمان استفاده 

که متجلی عزت و افتخار  راای ين وسيله آن  معرفت ھويتی وبد .انتقال دھيم  نسل نوين به را 
  . تبديل نمائيم مردم بومی اين سرزمين  به باور ھا ، احساس وعمل و ارادۀ  ماست 

  
ق7بی و سياست خشونت پرور وغير انسانی  حاکميت   غانستاناوبه اصط7ح  ا^ن در کشور ما 

چشم بسته سربازان ( وطالبان ظلمت  از يک سو  حامد کرزی و تيم مرکزگرای ویمصنوع 
شرارت فقط  » اس7م « و » دموکراسی « زير نام به اصط7ح  از سوی ديگر ھردو ) سرمايه 

اھداف شؤونيزم قبيله تحقق  است که فضای تشنج وجنگ و خون وجود درزيرا . د نمی آفرين
  .ثر واقع می شود مؤ
  

 ما آرامش وثباتدر کشور  متمدن جھان مانند ديگر کشور ھای اگر اينطور نيست پس چرا 
  . نمی شود مستولی 

پشتون تبار ھردو از يک اپوزيسون رھبران دولت ورھبران اخير زياده از دوسده درحاليکه 
   .ھستند  اوغان

ابتدا تا از يکسره قضايی و دفاعی قدرت سياسی ، قدرت  اقتصادی و قدرترھبری سوای آن 
 در دست اين عمار کھنه و نو نھاد ھای سياسی است مددبتقيم بصورت مستقيم و غير مس، انتھا 
   .محفوظ نگھداشته شده است قوم 

  



دولت اسرائيل پشتونھا را " : که  2010جنوری  15 منتشره ای  گاردين یاروزنامه قول اگر 
در ظاھرشاه ، "  و به تائيد قول روزنامه لوفيگارو که "   ميدانند یاسرائيل یگمشده  یقبيله 

را  " . ھستم یھودي نياميبن ۀلينسبش گفته بود که من از قب ۀدر بار یائيتاليواب خبرنگار اج
رھبران اين واضح می گردد که علت خشونت پيشگی . منحيث يک واقعيت تاريخی تلقی کنيم 

وماديت و به قدرت صرف است که اينھا محبت ذاتی و احساس پاک اخ7قی نھفته در اين قوم 
   .نه به  آب و خاک ومردم اين سرزمين دارند ، شھوت 

  
با آموزش فرآورد ھای عمل سياسی حاکمان پشتون افغان در تاريخ تحو^ت دو سده اخير 

عميق چقدراز دستان ستمگستر اينھا اين سرزمين شيرازه مادی و معنوی ميتوان اذعان کرد که 
ذاتی ميھن پرستانه به  اگر واقعاً عشق. کشيده است ورنج تخريب گرديده ومردم آن  عذاب 

فرھنگ ، خانه و   ، مادر وطن درقلب رھبران اين قوم وجود می داشت با ابن ھمه تنفر تيره
  . ويران وداغان نه کرده و نمی کردند ھرگز کاشانه اين وطن را 

  
به . درکشور ما گناه بزرگ است وضد فرھنگی اجازه استمرار چنين يک  روند ضد انسانی 

از تمامی نيرو ھای دگر انديش وسازندۀ جامعه نوين بشمول دانش آموختگان ما اين مناسبت 
کز آموزش و اکارمندان مرشاگردان مکاتب و ، ودانشجويان ، استادان دانشگاه و دانشکده ھا 

ۀ شھروندان صلح خواه کشور آرزو می بريم که در صف ھمبستگی اجتماعی ھماز پرورش و
  .ين سرزمين دفاع کنند رھنگ باستانی ارسی و فاز زبان فا

   
اميد واريم که دست اندرکاران فرھنگی ونھاد ھا و رسانه ھای جمعی ــ جرايد وروزنامه و 

سياست تحقق به ھر قيمتی که می شود جلو  ،ھای ميھن پرست وغير وابسته به حاکميت 
  . را بگيرند کشور  سازی نپشتو

  
فرھنگی وتاريخی ما عزت و اصالت زيرا صرف ھمين زبان ما وفرھنگ ما ودست آورد ھای 

بايد در حفظ و نگھداری اين   .بدون آن ما جسم بی جانی بيش نيستيم  .مارا تمثيل مينمايد 
 وپيوسته آنرا شناخت وبه نسل دگرانديش معرفی . جاويدانه جان خود را فدا کرد  یارزشھاي

  . نمود 
  

معرفی برخی از ياداشت ھای تاريخ ادامه بحثی مبنی بر شناخت و  ھذا  نوشته زهيھدف و انگ
سمرقند و ( ازبکستان ايران وتاجکستان و: ھای  گرچه در کشور. باستانی سرزمين ماست 

 ترکيه و سوريه وارمنستان و، عراق و، مصر روم و يونان و روسيه ،  ھندوستان) بخارا 
ادر اين سرزمين راجع به تاريخ باستانی آريايی ھا وساير مليت ھای باھم بر... انگلستان و

  . نوشته شده ووجود دارد در مورد ھزاران اثرمعتبر و تحقيقی بھتر و بيشتر 
زمينه ساز اما خوانش ياد داشت ھای اين قلم و نحوه بيان آن به نسل جوان کشور ما افغانستان 

    .خيلی ضروری و مفيد خواھد بود ــ کارشناسانه  به منظور آگاھی و بيداری آنھا 
  
  
  
  
  
  
  



  از سخنآغ
  

) پيش از مي7د  330تا  336( گفته شد ، داريوش سوم رساله  قسمت دوم ايندر طوريکه
  :وی درنبرد ھای  )1( . بود یپادشاه ھخامنش نيآخر

  ؛  ) 2(. ) م . پ 334بھار(  کوسيگران اي کيگران ــ
  ؛ ) 3( ليجنگ ترموپــ 
  ؛   )4(. ) م. پ 333( ايسوس ( جنگ مستقيم ــ 

 شکست خوردمقدونی ازاسکندرــ  ويونانيان يان آريائميان  )5( .)م.پ 331(گوگمل  جنگــ  و 
بدست مھاجمان ، سال فرمانروايی شاھان ھخامنشی  220آريانايی بزرگ بعد ازوسرزمين 
  .يونانی افتاد 

سردارانش  انياو متسخير شده  یھا نيسرزم) م  . پ   323( مقدونی پس از مرگ اسکندر
وبيش از شصت و پنج سال  .در آمد  ) 6(انيتحت حکومت سلوکآريانا   بيترت نيبه ا. شدند  ميتقس
  . در تحت فرمان آنان باقی ماند . ) م . پ  250ـ  312( 
  

با  آرام نه نشستند وبجھت دفاع از سرزمين و فرھنگ  خويش ، ھا  آريايیمگر در اين مدت 
گسترش جنبش استق7ل خواھی مسيردر  نفوذ خود رااجتماعی ، سياسی و استفاده از موقعيت 

درآريانايی  انيسلوکاستي7ی  یبودنا ی ابراز وجود وبرا یدادند و سرانجام توانستند عامل
    .شوندبزرگ 

ايجاد جوسياسی جنبش استق7ل خواھی در سرزرمين آريانايی بزرگ عليه استي7ی سلوکيان 
وتأثيرات عميق آن بر ) باختر ، بلخ ( ا بصورت کل  واع7م استق7ل ايالت باکتري)  يونانی (

م . پ  248ـ  250( اشک  اوضاع سياسی و سراسری کشور ھمه دست بدست ھم داده تا اينکه
. ) م . پ  246ـ  261( ضد آنتيوخوس دوم . م . پ  250مؤسس خاندان اشکانی در سال . ) 

  . پاد شاه سلوکی قيام کرد ودولت آريايی مستقلی را تشکيل داد 
7ً اشک مث. را برنام خود افزودند » اشک «  عداً پادشاھان اين سلسله بمناسبت احترام او واژه ب

ـ  216( اشک بيست و نھم اردوان پنجم « دوم ، اشک سوم وآخرين پادشاه سلسلۀ اشکانی 
  . است ) مي7دی  226

ه ای نژاد آريايی از شعب) پارت ( اشکانيان سلسله ايست از پادشاھان آريانا که از خراسان " 
سرزمين اين در مي7دی  226تا . ـ پيش از مي7د  250ظھور کردند و قريب پانصد سال از  

امپراتوری درتاريخ چندين  مدت ترين وتاکنون  دراز  ،) 7(. " حکومت نموده اند ) آريانا (
  .شود یمحسوب مھزار ساله آريائيان  

   
  
  
  
  



  
   ي5دیم يکم در حدود سال .  م  226تا .  م .پ   250 یاشکان یامپراتور          

  
سلسله اشکانی ببرسی برخی از کارنامه  ما در اين بخش به گونه مثال سوای ذکر اسمای شاھان

    .ھای آنھا مبادرت می ورزيم 
  

 : پادشاھان اشکانی آريائی عبارت اند از 
  
    کمياشک ـ  1
  ) اشک دوم(  کمي رداديت ـ  2
   )اشک سوم( مکياردوان  ـ  3
  )  اشک چھارم( اپتيفر ـ  4
  )  اشک پنجم(  کميفرھاد ـ  5
  ) اشک ششم( کميمھرداد  ـ  6
   )اشک ھفتم(فرھاد دوم   ـ  7
   ) اشک ھشتم(اردوان دوم ـ  8
   ) اشک نھم(مھرداد دوم ـ  9
  يکم گودرز  ـ|
   کمياُُرد   ـ|

   )اشک دھم(  ناتروکيسـ  10
  ) ھمازدياشک (سوم  فرھادـ  11
  ) اشک دوازدھم( مھرداد سوم ـ  12
   ) زدھمياشک س(  ارد دومـ  13
  ) اشک چھاردھم(  فرھاد چھارمـ  14

  دوم  رداديت ـ|
  



  )  اشک پانزدھم (موزا  ملکه /فرھاد پنجمـ  15
   )اشک شانزدھم(ارد سوم ـ  16
   ) اشک ھفدھم( کميونُن ـ  17
   ) جدھمياشک ھ(اردوان سوم  ـ  18

  سوم  رداديت ـ|
   ) اشک نوزدھم( وردانـ  19
   ) ستمياشک ب(گودرز دوم ـ  20
   )کميو  ستياشک ب(ونن دوم ـ  21
   ) و دوم ستياشک ب( کميب7ش ـ  22
   ) و سوم ستياشک ب(پاکور  ـ  23

   اردوان چھارم  ـ|
   ) و چھارم ستياشک ب( خسروـ  24

   دوم  ب7ش ـ|
   چھارم  مھرداد ـ|

   ) و پنجم ستيباشک (سوم  ب7شـ  25
    )و ششم ستياشک ب(چھارم  ب7شـ  26
   ) و ھفتم ستياشک ب(پنجم  ب7شـ  27

   ) و ھشتم ستياشک ب ( ششم ب7شـ   8
  ) و نھم ستياشک ب( )8(ـ اردوان پنجم 29
  

  

  » اشک يکم « اول ـ پادشاھی 
  اشکانيان امپراتوری مؤسس

  
 آريايی  شاھنشاه گذار انينام بن.) م.پ  248تا .  م.پ  250سلطنت از ( کمياشک  ايَ◌َرشک ا

   )9(. است انياشکان
است  آورده  یروم نژاد یونانيمورخ  )10( . )م  175ـ  92(  گزنفون انيآر وسيف7و وسيلوس
 شاھنشاه  ،یدوم ھخامنش ريھر دو از تبار اردش ، کمي رداديو برادرش ت کمياشک : " که 

  " .ھستند
استواری و  شد ، اما  یگذارپايه  ديله اشك اول و برادرش تيردابه وس یدولت اشكاناگر چه 
اين سلسله ) اشكو نھمين  ششمين (  بترتيب  ،ودوم آن به وسيله مھرداد  اول  یواقعاستحکام 

  . پذيرفت  انجام

  اشک يکم
  
 



  
  

  ، اشک دوميکم  رداديتدوم ـ پادشاھی 
  

تخت  به يکم و پس از برادرش اشک ا. است ی آريايی اشکان نشاهشاھ نيدوم،  کمي رداديت
جنگيد واو را  . ) م . پ   225ـ  246(   نيکوس یسلوکوس کال:  یپادشاه سلوکبا ونشست 

 تيموقعاستواری وپايداری به  یو ) 11( .سلطنت کرد. ) م . پ  214تا   247 (از شکست داد ،
  . پرداخت یاشکاننوپای  دولت و اجتماعی  یو نظام یاسيس
. کرد مهيدر مغرب استفاده نموده و گرگان را به پارت ضم انيسلوک اديز یھايگرفتار از رداديت

، شاھنشاه  ) شاھان ھخامنشی ( مانند سلفش پادشاه باختر متحد شده و خود را  ودوتيسپس با د
  .خواند

    )12( .بود انياشکان تختيشھر صددروازه پا )   دوماشک (  رداديزمان سلطنت ت در
  

  
  تھيه كرده است. م . پ  220كه اراتوستنوس در سال  ینقشه ا                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  سوم ـ پادشاھی اردوان يکم ، اشک سوم                      
  

  يکم  اردوان   
  

اردوان يکـــــم پســــر تــــيرداد يکــــــم ،  ســـــومين شاھنشاه اشکــــانی آريايی است کـــه از 
  ) 13(. حکومت نمود . ) م . پ  196ـ  214( 
  

از کارنامه ھای تاريخی وی معلوم است که اويک مرد ميھن پرست با تدبير و در برابر 
  . مھاجمين تسليم ناپذير  بود

با آِخه ^ئوس و با يکي از  )  پسر سلکوس کالي ّ نيکوس ( از منازعه آنتيوخوس سوم او 
و   بماد تاختخويش ،  مندی ازلشکر نيرومند وسرداران ماھر ، با بھره او استفاده کردهُو^ت 

وبا اين  .کردستان ميرفت در تحت تسلط خويش درآورد یرا که از گرگان بکوھھای راھ
    ) 14( .کلده و بين النھرين قديم را در تحت تھديد گذاشت حرکت 

انی مدتی بطول نبرد آزادی خواھی اردوان شاھنشاه سوم کاشانی  عليه آنتيوخوس سوم يون
به مقابل سلوکيان انجاميد وآريائيان دراين جنبش استق7ل خواھی چه در باختر و چه در پارت 

سرانجام . سر اطاعت فرود نآوردند وتا پای و جان از سرزمين خويش دفاع نمودند مھاجم 
شکست را می پذيرد و استق7ل . ) م . پ  206( در حوالی آنتيوخوس براثر اين مقاومت 

   . را برسميت می شناسد  و ھمبسته  آريانايی بزرگ
را در ھمدان  تايمعبد آناھ شھر ھا را آتش زدند و وخوسيآنتلشکر ھاجنگ نيدر ابايد گفت که 

 متيق  )15( اند چھار ھزار تا^ن نوشته.  نداز آنجا بر گرفت اديز سيو نفا ري، ذخانمودند غارت 
  .است  بوده ريذخا

  

  اشک ششم ، کميھرداد مچھارم ـ پادشاھی 
  

وی پس از برادرش فرھاد يکم  .است  یششمين شاه سلسله اشکان) فرياپت ( مھرداد يکم پسر
 دوم  دمتريوسبا   رسانيد دولت اشکانيان را به منتھا درجه قدرتبرتخت شاھی نشست و

  ) 16(  . وبه زندان انداختمغلوب ی جنگ کرد اورا پادشاه سلوک
پيش از مي7د  138تا  171از وکه خود را شاھنشاه خواند بود انيان نخستين شاه از اشک یو

  .سلطنت کرده است 
 
 
  



  

  کميمھرداد 
  
از  یشد تا برخسبب او شھامت ودليری  . ديگرد یعظمت و اقتدار دولت اشکانبانی  او

 رديشده بودند بگ فيھا ضع یھوديو  ھا یکه به واسطه جنگ با روم انيرا از سلوك ھا نيسرزم
پس از آن  . کرد یخال ودندب افتهيكه در آنجا استق7ل  یمحل یرا از امرا جانيسپس آذربا ؛ 

قدرت دولتی را درقسمت عمده آريانای قديم توسعه وتابع ساخت را  خوزستان و پارس و بابل 
  .بخشيد 

  بيترت نيبه ا. كرد مهيضم ھااشکانيکشور را تا رود ِجلُْم به  یا بعد به ھند رفته ، قطعه
بعد ھا  ) 17( بطوريکه مملکت او  .کرد دايپ یوسعت قابل توجھامپراتوری اشکانيان آريايی  

   . رقيب و ھمسر دولت جھانی روم گرديد 
  
   

  اشک نھم  ،  دوم مھردادپنجم ـ پادشاھی 
  

 124 از(است که  آريايی یشاه از دودمان اشکان نينھم) اشک نھم(ريمھرداد کب ايدوم  مھرداد
مقتدر بودن و نظم و سازمان دادن به  ليرا به دل ريلقب کب.  )18( سلطنت کرد)  م .پ 74 تا 

تھاجم  ھدفاز ھر سو آريانا  که ديرس یبه شاھ زمانی وا. اند به او داده آريانای بزرگ  امور
  . شده بود گروه ھا وطوايف گوناگون 

بار ديگر از اشغال شده را اطق منتمام تعقل وشجاعت با دوم به پيروی از مھرداد يکم مھرداد 
 یدر شرق تا کوھھاامپراتوری آريانای بزرگ را  یپس گرفت و مرزھاچنگال مھاجمان 

نخست بابل در اين نبرد ھا  یو. رساندھمسايگی امپراتوری روم  و در غرب تا  ) 19(   ايماليھ
اسر م سر.پ 113در سال . ديکشلشکر پس گرفت و سپس به ارمنستان  انيرا از تاز

آنگاه رو به شرق نھاد ) 20(  .تصرف کرد زيرا به دست آورد و مرو و فرارود را ن نيالنھر نيب
 ستانيس يیپارت و ھرات را آزاد کرد و دولت سکا، سکاھا را شکست داد  نيسھمگ یبا نبرد

  . ساخت آريايی ی را وابسته به دولت اشکان
  

د دوم ايجاد شد، و سفيري از جانب شاھنشاه در زمان مھرداآريانا رابطه دولت روم با  نخستين
صغير آمده بود فرستاده  یکه از جانب دولت روم به آسيا" سو^"بستن پيمان نزد  یبرا یاشکان

  .شد
    

ترتيب نظم واوضاع سياسی و اجتماعی و امنيتی  آريانا را دورانديشی ومھرداد دوم با تحمل 
درروزگار  .را اساس گذاشت قويی اقتصاد زيرساخت ھای داده تحت کنترول خويش درآورد و

 .معروف است گشوده شد" راه ابريشم " راه تجارت آريانا به چين که در تاريخ به او بود که 
 گريد یھا نيسرزم یبرخعربستان و ھند، ن،يچ انيممال تجارتی تبادله امتعه وآن که بعد

  .ديگرد و منطقه  اقتصاد کشور يیموجب شکوفا
   

  



  اشک سيزدھم،ی ارد دوم ششم ـ پادشاھ
  
  

 شيپ  37تا   55از سال  یو. است یشاه از خاندان اشکان نيزدھميس) زدھمياشک س(اُُرد دوم 
به اوج  یاشکان یاز مورخان در زمان او شاھنشاھ یاريبس دهٔ يبه عق. سلطنت کرد 7دياز م

 . دانستند یروم م مقتدرتر از اريرا بس آريانا  از معاصران آن زمان یاريبس. ديعظمت خود رس
 ليبه دل یاضافه شد ول انيبه قلمرو اشکان یاريبس یھا نيارد دوم سرزم یدر زمان شاھ )21( 

در زمان  آمد شيپ نيمھمتر. ارتش نتوانستند مناطق فتح شده را حفظ کنند یضعف سازمان
  .است  ) carrhae( )22( و به خصوص نبرد حران انيمتعدد با روم یارد دوم جنگھا یشاھ

  
 هيکه در برابر سلوک  ) 23(  سفونيرا از شھر صددروازه به تآريانا  تختيپا نيھمچندوم  اُرد

  .آريانايی بزرگ بود تختياعراب پا ۀتا زمان حمل سفونيساخته شده بود منتقل کرد و ت
  
  

  ھفتم ـ پادشاھی ب5ش يکم ، اشک بيست و دوم
   

  ب5ش يکم

  
پس از  ی7ديم  51او در سال . است ی آريايی ان اشکاناز خاند) ودوم ستياشک ب( کميَب7ش 

در ھنگام  ) 24( .سلطنت کرد ی7ديم  78نشست و تا سال  یمرگ پدرش ونن دوم بر تخت شاھ
طاعون و وبا و  شيوعازجمله گرفتار مصيبت ھای گسترده ديگری  آريانا  کميب7ش پادشاھی 

  . می گردد  یاز خشکسال یناش یقحط
دولت  یپس از وزيرا . کنند یم ادي یشاه بزرگ اشکان نيبه عنوان آخر وز اا خيدر تارمگر

 ی از نژاد آريايیديگرقوم  انيبه دست ساسانگرايش پيدا می کند ودر انتھا به ضعف  یاشکان
  . می افتد

   
 یبه خاطر نبردھا)  جدھمياشک ھ(اردوان سوم  یدر دوران شاھب7ش يکم ارمنستان را که 

ودورۀ زور نبرد وابس گرفت به واگذار شده بود  انيبه روم انياشکان انيرت مبر سر قد یداخل
مجبور به  ی روم امپراتورقوای و. رسانيد روم را با پيروزی آريانا بپايان جنگھای آريانا و 

  ) 25(. عقب نشينی شد 
  



 ینھاييفرھنگ و آ یايدر اح. مند بود ع7قه اريبسآريايی  یھا و روش نييبه آ کمي ب7ش
 انياز م  يی بزرگآريانارا در یوناني یھا شيکردو بازماندٔه گرا یاريت7ش بسآريائيان 

  .شت برد
 یونانيشد و نام  یاز نو گردآور يیمتون کھن اوستا يکم در زمان ب7ش یزرتشت اتيبنا به روا

  .افتيخود را بازآريايی دوباره نام  زيشدٔه شھرھا ن
  

   ھشتم ـ پاد شاھی اردوان پنجم ، اشک بيست و نھم
  
به  دنيرس یب7ش ششم و اردوان پنجم برا یھا دو پسر او به نام انياز مرگ ب7ش پنجم م پس
کرد و  اميقعليه او »  اردوان « بعد  یول ديرس یدر ابتدا ب7ش به شاھ. نزاع درگرفت یشاھ

   .زمام امور کشور را بدست گرفت  وھد د شيافزابر سراسر آريانا توانست نفوذ خود را 
  

تا   216است که از سال  یاز خاندان اشکانآريانا شاه  نيآخر) و نھم ستياشک ب( اردوان پنجم
  ) 26(. کرد یشاھپاددر آريانا  ی7ديم 226

  
با روميان  یپياپ یو جنگ ھا یداخل یھااشکانيان به سبب زدو خورد یآخر شاھ یسال ھا در
اين خاندان بسيار سست شده و شيرازه کارھا نظام رھبری داخلی قدرت ھای  وجود کشمکشو 

  . ازھم گسيخته بود
  

کردند که باز مانند  یناخرسند بودند وآرزو مو نظام کشور  یو ناتوان یآشفتگازآريائيان 
  . نيرومند داشته باشندو آراسته یکشور یدوران ھخامنش

 یھمه او را از جان و دل به شاھنشاھ شوريد ینشاھنشاه اشکابربابکان به اين سبب اردشير
به استان ھای فارس و کرمان و جزاير خليج فارس را پس از آنکه بابکان  دشيرار. پذيرفتند

اردوان در اين جنگ . جنگ کرد یاشکان شاھنشاه  با اردوان پنجمو خود افزود  یفرمانروائ
  . برافتاد سال 476پس از  اشکانيان یو خاندان شاھنشاھشکست خورد 

  
بنياد کرد که را ی آريايی ساسان ینشست و خاندان شاھنشاھ یآن پس به شاھاز بابکاناردشير

  .فرمانروا بودندآريانايی بزرگ  برديگر بيش از چھار قرن 
  
  

بيست نھمين شاه اشکانی در زمان حکومت اش  پيوسته با ) مي7دی  226ـ  261( اردوان پنجم 
پيروز  در نبرد ھا بر امپراتوری روم ع و مجادله بود وچند باردر نزا نيز سپاھيان رومی

  : بگونۀ مثال ما گوشه از اين نبردھا رابازگو می کنيم .   گرديد
، و آن  انجام گرفت ینيز از جانب روميان در آخر دوره اشکان ینيرنگ و خيانت ديگر" ... 
رين شاه اين خاندان را بکشد و آخ»  اردوان پنجم «قيصر روم خواست » کاراکا^«که  وداين ب

   . را زير فرمان بياوردآريانا کشور
  

 ینوشت و دختر او را خواستگارپنجم  به اردوان ینامه اھدف نامبارک  براي رسيدن به اين
 تاريخ ــ ھروديان نوشته به . اردوان پاسخ داد که بايد خود قيصر بيايد و عروس را ببرد. کرد

آريايی   شاھزاده با رسمی شکل به تا آيد می آريانا  به که کرد اع7م» قيصر«   میور نگار
   .کند روسیع



برپا کرد و  یعروسبرای  یآمد و جشن آريانا  مرز یخود به نزديک يانبا سپاھ»  کاراکا^ « 
با سرداران و درباريان خود به آن مجلس رفت قيصر ناگھان با سربازان پنجم چون اردوان 

 یاما بسيار. شاه آريانا توانست از صحنۀ منازعه نجات يابد  ود اردوانخ. خود بر ايشان تاخت
  . کشته شدند آريايی از سرداران 

  
اما درھمين . چون جان بدر برد لشکريان بسيار گرد آورد و به جنگ روميان شتافت اردوان

ار کرد اردوان با جانشين او پيک. کشته شده بود»  حران منطقه  « ی در نزديکی وقت کاراکا^
آريانای  یکردند، و پذيرفتند که ازمرزھا یو روميان سخت شکست يافتند و خواھش آشت

  ...  .غرامت بپردازند یدور شوند و مبلغ ھنگفتبزرگ 
 و تصرف به ھا میور که بود بار چھارمين اين:  نويسد  می مورخ رومی جای ديگر ھروديان

 سال 100 یدرازا در آن، مردم کشتار و  »بين نھرين « ی روستاھا و شھرھا ويرانی و غارت
  )27("  .بودند زده دست

داشت  یھرو^يت شاھ. ، تقسيم شده بود"يتو^"به چندين  آريانای بزرگ زمان اشکانيان  در
ھي کردند گا یاشکانيان چون کشور را فتح م. بودآن و^يت  یکه اغلب از خاندان کھن شاھ

اشتند تا دست نشانده شاھنشاه باشد و باج يعني ماليات مي گم یھمان پادشاھش را به فرمانروائ
آن  یم کس ديگر را از جانب خود به شاھھ یگاھ. بفرستندی به خزانه مرکز سالو^يت را ھر

   .کردند یو^يت معين م
  

  برخی از ويژگی ھای اجتماعی وسياسی نظام  اشکانيان آريايی
  
اشک آريايی بايست از نژاد  یداشت و م با^ترين مقام کشور را ، شاھنشاهیکاندولت اش در

  . رسيد یاز پدر به فرزند م یبود يعن یاين مقام ارث. اول باشد
  

  :  داشتند) شورا (  مجلس دونظام سياسی اشکانی 
  

 یچون به سن بلوغ م یکه ھمه مردان خاندان اشکان یخانواده شاھ ) شورای (  مجلساول ــ 
   .کردند یرسيدند در اين مجلس شرکت م

  
فراھم ميشد  یکار آزموده کشور و پيشوايان دين بزرگان که از مردان ) شورای (  مجلسدوم ــ 

  )28(. گفتند یم" مغستان"اين دو مجلس را رويھم 
  

گذشت در اين مجلس جانشين او را از ميان فرزندانش يا افراد ديگر خاندان  یدر م یشاھ چون
را بر سر او  یبود تاج شاھ  )29(»  خانواده سورنا« آنگاه سپھسا^ر کشور که از . گزيدند یبرم

   .گذاشت یم
  

، آريايی باستان مي زيستند و پرستش خدايان باستان  آريايیھا به آئين کھن  اشکانیـ : دين 
 یدوره اشکان یدر ميانه ھا. ول بوديا مھر و اناھيت يا ناھيد، نيز ميان ايشان معم" ميترا"مانند

از شاھان آن خاندان به اين آئين  یعضسبب ب نرواج يافت و به ايانا آريشت در ھمه تدين زر
  . ع7قه بسيار نشان دادند

  
را که پراکنده شده بود " اوستا"بود فرمان داد تا کتاب  یاز شاھان بزرگ اشکان یکه يک ب7ش

 یمان را در دين و آئين خود آزاد ماما اشکانيان ھم مانند ھخامنشيان مرد. فراھم بياورند



 یدين يونان،  آريانا نشين  یيونان یشھرھا یايشان در بعض به اين سبب در دوره. گذاشتند
مغرب که اکنون در  یاز شھرھا یرونق يافت بعض یسپس که دين عيسو ورواج داشت 

  . کشور عراق است مرکز پيشوايان دين مسيح شد
  

يکی از زبان ھای آريايی  يانه فارسی م، ادامه فارسی باستان دوره ای ھخامنشيان  به ـ : زبان 
اين زبان از راست به چپ . در آريانا رايج بود  ھا  و ساسانیھا نی است که در دورۀ اشکا

  . ياد می شود  که اکنون بنام فارسی نو. نوشته می شد 
   

 یم یراندازتيو  کاری  پيش از ھمه چيز سوار ) اشکانی ( تی جوانان پار بهـ :ورزش 
جھان آن روز نمونه و مثل ھا در اين فنون چنان استاد و ورزيده بودند که در  یپارت. آموختند

 یم یاشکانيان با سلوکيان و روميان روپياپي که ميان  یدر زد و خوردھا. شدند یشمرده م
  . شد یيان مآريائ یبود که موجب پيروز یرتسوارکاران پا یو استاد یداد ھميشه چابک

  
. بايست بياموزند یبود که جوانان م یمھم یاز کارھا یز يکني شکارـ : تفريح و سرگرمی 

 یک7ه دور سر م یبجا ی، نوار پھن فراخ یبلند و گشاد بود با شلوار یقبائ پارتی  جامه مردان
گذاشتند و  یزلف و گيسو را بلند م.  سرشان پريشان نشود یبستند تا ھنگام تاخت و تاز، مو

  . تراشيدند ینيز ريش را م یاھگ. دکردن یريش را حلقه حلقه م یمو
  

راست  یھمه مردان خنجر. کردند یکه حمايل م یمحکم بود با شمشير یايشان کمان ھا س7ح
  .نيز در دست داشتند ینيزه ا یسواران جنگ. بستند یو پھن به کمر م
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رجوع شود به لغت و 501 ـ 500،ص  5جلد ,   1376اپ يازدھم چ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  1
  . خدا تحت نام  داريوش سوم نامه دھ

  
 یحوالدر کوسيگران اي کيگرانود کنار ردر ) . م .پ 334(در بھار  آريائيان نبرد اسکندر و نينخستـ  2

  . وست بوقوع پيريصغ یايآس
. رفتيپذ انيبه سود اسکندر پاآريايی  از سرداران بزرگ  یر ايسبسبب کشته شدن ب کوسيجنگ گران 

  .افتيدست  ريصغ یاياز آس یگرفت و بر بخش بزرگ زيرا ن یديل تختياسکندر سپس شھر سارد پا
  
 ميبود از عظ یشيطرف ، نما یکارشناسان و مورخان ب یتمام دهٔ يبه عق) thermopylae(ليجنگ ترموپـ  3
رخ داد که  انيونانيو آريايی  انيھخامنش یعنيدو ابر قدرت آن زمان  نيکه در دوران باستان ، ب یجنگ نيتر

دو ھر  یو زندگ نگبود که اثرات آن تا به امروز در فرھ ريو ھمه گ عيوس یجنگ به قدر نيطبعات ا
    .است شدهسرزمين نمايان 

  
در  سوسيا. رو به رو شدند  گريکديبا ) .)م.پ 333((  سوسيشھر ا یکيو اسکندر در نزد وشيدارـ   4

شد  فيشھر قرار گرفته بود محل نبرد دو حر نيا یگيکه در ھمسا یاسکندرون قرار داشت و دشت جيکنار خل
.  

داريوش  ترپسر و دخ،  زن،  بغارت رفت و مادر وی   یو اردو شکست خورددر اين جنگ داريوش سوم 
   .در گرفتار شدندبدست اسکن زين
. کار تن در نداد  نياسکندر بد یول.ش را بر آن داشت تا از اسکندر درخواست صلح کند ويدار شامديپ نيا

شھر صور  یول. شناختند تيرا به رسم شيروزيشده و پ رايمقدم اسکندر را پذ»   دايشھر ص« مردم 
سرانجام اسکندر پس از ھفت ماه نبرد آن . اسکندر را بر خاک افکند  انياز سپاھ یاريو بس ديورز یداريپا

  .شھر را بتصرف در آورد و به قتل عام مردم آن پرداخت



  
موصل  یکيدر گوگمل احتما}ً واقع در نزدکه  اسکندر است  مينبرد مستق نيدوم.) م.پ 331(نبرد گوگمل ـ  5

 بجانب  زياسکندر ن. رفت ھمدان یاز گوگمل بسو وشيدار .ديسوم روبه رو گرد وشيبا سپاه داری ، امروز
و  نيگرفت خزا یرنج چيھ یحکمرانان آنھا ب انتيبابل و شوش را بسبب خ یرھسپار شده و شھرھاآريانا 

  .شد ديبه چنگ آورد و عازم پارس و تخت جمش یاريبس سينفا
  
 ، ی آريانا منجر شد، کشورھامقدونی که به مرگ اسکندر   »  کیادويد«   یھا پس از جنگـ    6
سابق  یھا از ژنرال یکيسلطه سلوکوس  ريبه ز ريصغ یايو بخش اعظم آس هيشمال سور ن،يالنھر نيب

  .را دنبال نمودآريايی ھا  و  ھا یونانياتحاد  استيس یاسکندر رفت و و
 نيشيپ یدر امپراتور یپادشاه مقدون نيرومندتريبه ن ا،يخود در آس یپس از اع5م پادشاھ ، کمي سلوکوس

   .شد لياسکندر تبد
  
تاريخ ايران . "  يکی از طوايف ششگانه مادی می باشد) پارتکنان ( بروايت ھرودت پارت ھا "  ـ   7 

  . تاريخ ھرودت  101ورجوع شود به بند  175ص  1باستان، ج 
  
  : رجوع شود به منابع ـ  8

 ،یکشاورز خسروي، ک جممتر و،يدانداما. آ. م - یگرانتوسک. آ. از زمان باستان تا امروز، ا رانيا خيتار
   .   1385  ديمروار: ناشر

  .  1353   کشاورز، تھران،  ميترجمه کر:  ايگولووسکايپ،  18از عھد باستان تا قرن  رانيا خيتارــ 
  . 1378،  پيام ،  کشاورز، تھران ميترجمه کر اکونوف،يد چيلوويخائيم ليخايم - انياشکان خيتارــ  
  .  1354.    1ی  ، ج راوند یمرتض . رانيا یاجتماع خيتارــ  
چاپ  ،یو فرھنگ یانتشارات علم. ارباب یروح. چيلوويخائيم ليخائيم اکونوف،يد ،  باستان رانيا خيتارــ  

  .  1380دوم 
  . 1383، ققنوس:  تھران ،  ثاقب فر یترجمه مرتض،  چاپ اول ،  وزفي,  یولسک, ی اشکان یشاھنشاھــ  

  
پنجم ، : محمد تقی فخرداعی گي5نی ، جلد اول ، نوبت چاپ : پرسی سايکس ، ترجمه ـ تاريخ ايران ، سر 9

  .   414ـ  413، ص  1370تھران ،  سال 
  

است که ) اسکندر یلشکرکش(اسکندر  سيکتاب آناباس سندهياو نو. بود  یونانيو مورخ  لسوفيفـ  10
بازگشت  نهيدر زم کاينديبنام ا زين یگرياو کتاب د. رود یشمار م کتاب در مورد اسکندر به نيرتمھم

  .دارد اسکندر،ھند به دست  رياز ھند، پس از تسخ ارخوسين
  

  ) .بخش تيرداد ( فرھنگ فارسی دھخدا :  ـ  رجوع شود به  11
  . 406، ص  5جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارســ 
چاپ  ،یو فرھنگ یانتشارات علم. ارباب یروح. چيلوويخائيم ليخائيم اکونوف،يد ،  باستان رانيا خيتارــ 

  . 1380دوم 
   

  200در باختر خراسان که از  یشھر باستان کي) Hecatompylos( لوسيھکاتومپ ايصددروازه ـ  12
 نيا. باشد یصد دروازه م یبه معنا یونانيدر زبان  لوسيخود ھکاتومپ. بود انياشکان تختيپا 5دياز م شيپ

 یشھر باستان نيا مکان .ازچھار دروازه را دارا بودند شيکه ب شد یداده م يیبه شھرھا انيونانينزد  لقب در
  .شود یمشھد قرار دارد و شھر قومس خوانده مـ  دامغان و سمنان و در سر راه تھران انيامروزه م

  
  .  119، ص  5جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  13
  

و  2209ص ،   3ج .1378،  ، چاپ نھم کتاب یايدن :تھران ا،يرنيپ  حسنميرزا  ،  ايران باستانـ 14
2213.  

   
 کيمعادل جرم آب در حجم  یکل فيتا}ن در تعر کي. واحدى براى پول ط5 و نقره بوده ميتا}ن در قدـ  15

باستان  ونانيدر . مکعب است یپا کيبا  برابر باً يبوده که تقر) باستان ونانيدر  کيته بار یا کوزه(آمفورا 
  .تا}ن ط5 ده برابر تا}ن نقره بوده است. بوده لويک  24تا}ن حدوداً  کي



ج .1378کتاب، چاپ نھم، ،  یايدن:تھران ا،يرنيپ  حسنميرزا  ، »   ايران باستان« دربه تا}ن شود رجوع ـ  
  .  1498ص  2ج : ؛ ھمان کتاب  669،   210و 166ص،   1
  

او داد و  یبه ھمسر زيرا نکشت و حتا دختر خود رودگونه را ن وسيمتريد) اشک ششم (  يکم مھرداد ـ  16
 ماندريدوستش کال یاريبا  کباري. زديتا بگر ديکوش وسيمتريھمه د نيبا ا. دآمديپد زين یفرزندان ونديپ نياز ا

. ناکام ماندند یول زد،يمازندران بگر یايدر یاھ تا از کرانه ديکه با نام مستعار خود را بدو رسانده بود کوش
که  یبار دوم. بدو پاداش داد وسيمتريبه د شيوفادار یاز برا ماندريمجازات کال یبه جا زيمھرداد ن

که به منزله اسباب  -بدو  نيزر یھا بار مھرداد با دادن تاس نيگرفتار شد و ا زين زديبگر ديکوش وسيمتريد
  .خوارداشتاو را  -کودکان بود یباز
  

  . 2058، ص  6جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  17
  

  . 2058،  ص  6جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  18
  

زمين يا بطور عاميانه بام دنيا  یھا کوه نيتر ، مرتفع) �हमालय: یو نپال یھند(  ايماليکوه ھ رشتهـ  19

 واريد کيشده است ،  دهيکش) ليما 1550( لومتريک 2480که در طول شمال ھند به وسعت  ايماليھ. ستندھ
   .است  یبزرگ کوھستان

 تياز واژه سانسکر ايمالينام ھ. است چين »  ف5ت تبت«  قاره ھند از  کوه، خط جداکننده شبه رشته نيا
himālaya )است »برفستان« یگرفته شده که به معن) ايمالَ يھ.   

  . رشته کوه قرار دارد نيمتر در ا 8848قله جھان، اورست با ارتفاع   نيبلندتر
  

  : رجوع شود به  ــ 20
    1379 ، هيانتشارات د ر،ياردش ان،ي، خداداد» و مادھا  اھايباستان ـ آر رانيا خيتار« ـ 
ـ سلوك رانيا خيتار«  ــ    1379،  هيانتشارات در،ياردش ان،ي، خداداد»  انيباستان 
  1380و قلم آشنا، تھران،  ديمجموعه پنجم، نشر به د ان،ياشكانر،ياردش ان،يباستان، خداداد رانيا خيتار ــ
   

  ) /fa.wikipedia.org/wiki(  صفحه  : رجو ع شود به  ـ 21
  

بھار  در. وستيو روم در زمان سلطنت ارد دوم به وقوع پآريانا  ارينبرد تمام ع نينخست:  نبرد حرانـ  22
آريانا حمله به  یسپاه خود را برا، روم  یبخش شرق یفرماندار روم) crassus(م کراسوس.پ  54سال 

  . شد ی آرياناھزار سرباز راھ آراست و با چھل
سواره در  یرويھزار ن به او وعده داد که شانزده ،  با کراسوس یم5قات درشاه ارمنستان »  اَرتاوازد « 
 انينظام ھمراه او روم ادهيسواره نظام و پ نيداد که با ا نانياو به کراسوس اطم. داداو قرار خواھد  ارياخت

  .شکست خواھند داد یرا به آسانآريائيان  ھستند و  آريانا  برتر از سپاه یفيو ک یاز نظر کم
ظام خود با ن ادهيبا پدوم و دار اُرد  ريگ نيدر ا. شد نيالنھر نيب یخود راھ ۀديکراسوس با سپاه بزرگ و ورز

 یريبه کراسوس جلوگ یسواره نظام ارمن دنيشتاب فراون وارد ارمنستان شد و مبادرت به آن کرد تا از رس
  .با کراسوس فرستاد بردھزار سوار به ن خود را با ده ديسردار د}ور و رش»  سورنا « سپس . کند
  

گرفت و در آريائيان  بيتعقبه  ميدر مشرق فرات است تصم یچون خبردار شد که سپاه اشکان کراسوس
مشرق تاخت آورد و به  یبا شتاب به سو یفرار و   یوھم به دنبال دشمن ٫نيالنھر نيشمال ب یھا ابانيب

  . ديحران رس
. اند آنھا را در محاصره گرفته انيبرآوردند که اشکان اديکوچک ناگھان نگھبانان فر یپس از زد و خورد

. ختنديخبر با سواران خود گر نيا دنيبودند با شن انيدر کنار روم ميبکه به اجبار و  يیايآس یشاھان محل
سبک  انيبر روم یاسلحٔه اشکان نينخست سواران سنگ. کارزار شدند دانيوارد م)  یپارت(اشکانی سواران 

  . اسلحه تاختند و آنان را به عقب راندند
 رايبر آنان کارگر نبود ز انيروم یرھايت .گرفتند ربارانيرا به ت انيسپس سواران سبک اسلحٔه کماندار روم

. سرآمد بودند یراندازيت رد زين انيداشتند و اشکان یروم یھا نسبت به کمان یشتريبرد ب یاشکان یھا کمان
  .کردند ینيکشته شد عقب نش انيپسر کراسوس به دست اشکان نکهيدادند و پس از ا یاديتلفات ز انيروم

  



. شدند یواقع م انياشکان ۀمورد حمل یاپيمنطقه آشنا نبودند پ یايبا جغرافچون  ینيدر حال عقب نش انيروم
دچار  انيروم انيم نيدر ا. کراسوس عازم م5قات شد. مذاکره کرد شنھاديپ انيسرانجام سورنا به روم

  . کشته شدآريائيان  گفت و کراسوس به دست  در یکاريو دار پ ريگ نياخت5ف شدند و در ا
  

که خود را برتر از  انيروم رايز ٫دارد یاديز تيباستان اھم خيحران در تار نبرداسی از ديد ھويت شن
  .بزرگ و بلندآوازه گشتندآريائيان شکست خوار شده و  نيبا ا دانستند یو فاتح مآريائيان 

راقِ است که در کشور عآريانا  یباستان یھا تختياز پا یکينام  دنديھا آن را مدائن نام که عرب سفونيتـ  23
  .است واقع شده یامروز

 نيا. شده بودند و بغداد بود که در ساحل رود دجله ساخته هياز چند شھر، اسبانبر، سلوک یا مجموعه سفونيت
بنا نھاده شد، و در  رودان انيدر منطقه م ی آريانا غرب تختيبه عنوان پا آريايی  انيشھر در دوران اشکان

غصب پس از . حفظ کرد یو اقتصاد یاسيا به عنوان مرکز قدرت سخود ر تياھم یساسانمپراتوری ادوران 
  .رفته متروکه گشت به تاراج رفت و رفته سفونياعراب، شھر توسيله بآريانا 

حکومت   حدود ششصد سال سفونيتآريائيان در  یساسانشاه تا اردوان پنجم  شاه  اشکانی  از گودرز دوم
و  ديمجموعه پنجم، نشر به د ان،ياشكانر،ياردش ان،يتان، خدادادباس رانيا خيتار ــ: رجوع شود به  .کردند

    1380قلم آشنا، تھران، 
  

  . 274، ص  5جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  24
و قلم آشنا، تھران،  ديمجموعه پنجم، نشر به د ان،ياشكانر،ياردش ان،يباستان، خداداد رانيا خيتار ـــ  25
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