


 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
هخامنشي دوره پايان تا پايان دوره هخامنشيتا



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

:شناسنامه
تا پايان دوره هخامنشي

ايران تاريخ كتاب پاياناساليدهاي تا ها آريايي و ايالميها ن ير ريخ  ب  ي  ن ي ي يي   پ ري يه و  ي
)درسنامه(دوره هخامنشي

مولف دكتر پرويز رجبي 

دكتر هوشنگ خسروبيگي: تهيه كننده

عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا پايان دوره هخامنشيتا

ايالميها و آريايي ها درس تاريخ ايران از• ز ن ير ريخ ييرس ري و يه ي
تا پايان دوره هخامنشي از درس هاي 

الزامي رشته تاريخ در مقطع كارشناسي و 
زش ا ت4ه ا د ا .واحد است4به ارزش

:هدف درس •
پيدايش• اساس و اصل عوامل با آشناي آشنايي با عوامل اصلي و اساسي پيدايش •

تمدن و تاريخ ايران و بررسي  ،جامعه
علل تعالي و ترقي آن در عصر 

هخامنشيان و سرانجام نخستين دوره از 
.درخشش تمدن ايراني است
www*p
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
هخامنش دوره پايان ايرانتا طبيعي  جغرافياي طبيعي ايرانتا پايان دوره هخامنشي                      جغرافياي

:مرزهاي طبيعي ايران
، درياي  مازندران  ورود اترك  ميان  خراسان  و    رود ارس  در ميان  جمهوري  آذربايجان  و آذربايجان  ايران  شمال در

كوه هاي  زاگروس  در ميان  تركيه  و عراق   غرب در ;  مرز دريايي خليج  فارس  و درياي  عمان  جنوب در;  تركمنستان
، كه  ايران  را از  ، بيابان ها و شوره زارها و كوه هاي  شرق خراسان كوه هاي  بلوچستان ازجنوب  شرقي  به  باالو 

كنند م جدا افغانستان و .پاكستان  و افغانستان  جدا مي كنندپاكستان

:برخي ويژگيهاي طبيعي ايرانگ
o كيلومتر است 2250طوالني ترين  فاصله  ميان  دو نقطه  ايران  از شمال  غربي  تا جنوب  شرقي  حدود .
o  آن  بيابان  است يك چهارم  خاك  ايران كوهستاني  و نصف. 

ن الندت د ش خا آتشفشان ان ا ها ك تقله ا ز ال ها ك له ل د ند oند در سلسله  كوه هاي  البرز استوقله  كوه هاي   ايران  آتش فشان  خاموش  دمابلندترين .www*p
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش خا ا ا ايالمتا تمدن و دولت پيدايش    پيدايش دولت و تمدن ايالميتا پايان دوره هخامنشي         

ايالم تاريخ شناساي اصل :منابع اصلي شناسايي تاريخ ايالم:منابع
بار نام  ايالم  را  20را مديون  تورات  باشيم  كه  بيشتر از  نخستين  آشنايي  باحضور ايالمي هابايد -1

ت ا د تآ ه ته عيالال ام .سامي عيالمالبته  به  صورت.آورده  است

اين  دولت ها به  سبب  نياز به  فرآورده هاي  بلندي هاي  انزان  ناگزير  .نبشته هاي  شاهان  بين النهرين  و آشور-2
بودند ايالم به مكرر جملهازحملههاي حدوداز از ميتوانيم سومري نبشتهاي كمك آگاهيهاييمق2680به به

برخي اطالعات تورات در مورد تمدن ايالم

يالم  بو رر ب   ي   و  ز ج.ز  ز  يم   و ي  ري   و ي   ب  يي   م  ق2680ب     ي  ب  
.   چند درباره  ايالم  دست  يابيم

، به  گمان  به   مهر عالوه  بر نقش  عملي.  ي تصوير لوح هاي  گلي  و مهرهاي  ايالم و نبشته ها -3
. صورت طلسم  نوعي  اهميت  دفاعي  نيز داشت

، كه  براي  نخستين  بار باتكيه  بر كتيبه ها و نگاره هاي  به   ، ايران  شناس  فقيد آلماني كار پروفسور هينتس
. است تنهامنبع  اصلي  ايالم  شناسي ،  ، تاريخ  و تمدن  ايالم  را كاويده  است دست  آمده
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پيدايش دولت و تمدن ايالمي
تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم تمدن مورد در تورات اطالعات :برخي :برخي اطالعات تورات در مورد تمدن ايالم

سال1) مسيح،م30در عروج شاهدانيهودي ميان ،در ،  در ميان  شاهدان يهودي  عروج  مسيح ،م30در سال 1)
.مردمي  نيز از ايالم  حضور داشته اند

از2) بااينكه پيدايش سفر سامدر پسر نخستين مقام در ايالم  ايالم  در مقام  نخستين  پسر سام در سفر پيدايش بااين كه  از2)
، بيشتر قلمرو جغرافيايي منظور نظر بوده   ، به  گمان ياد شده
بينالنهرين;است شرقي همسايگي در ايالميها چون چون  ايالمي ها در همسايگي  شرقي  بين النهرين  ;است

www*p. مدت ها زيرفرمان  قوم هاي  سامي  بودند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پيدايش دولت و تمدن ايالمي
تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم تمدن مورد در تورات اطالعات :برخي :برخي اطالعات تورات در مورد تمدن ايالم

از3) ديگر جاي ايالمدر شاه ميرودكدرالعمر، سخن . سخن  مي رودكدرالعمر، شاه  ايالمدر جاي  ديگر از 3)
، اما  جاي  اين  نام  بااينكه  در نبشته هاي  ايالمي  خالي  است

ميرسد نظر به .ايالمي  به  نظر مي رسدايالمي
، در ) بلشصر تورات(در سومين  سال  فرمانروايي  بلسزر 4)

م543 شوشق در نبي اوالي،دانيال رود كنار در كه،، كه   ، ، در كنار رود اوالي،دانيال  نبي  در شوشق م543
هنوز بخشي  از قلمرو بابل  بود، دررويا با جبرئيل  رو به  

ميشود ورو ي  .رو 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پيدايش دولت و تمدن ايالمي
تا پايان دوره هخامنشي       

ايال :خط ايالمي:خط
استفاده مي  خط تصويري سومريايالمي ها در آغاز از 1.

.كردند
ق م مانند سومريها ازاين خط 2900در سده هاي پس از 2. ز پ ي زر ر م

م  1961در .خود را ساختند )مخطط(خط هندسي ،تصويري 
.هينتس موفق به بازخواني آن شد ي ق

مجسمه سومري
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پيدايش دولت و تمدن ايالمي
تا پايان دوره هخامنشي

و2220در3. شد متروك هندسي خط م ق رو  و2220ر3. ي  ق م  
خط ميخي برگرفته از جاي خود را به 

 640اين خط تا سقوط ايالم در .داد اكدي
چون نوشته هاي شاهان . ق م دوام آورد

بابلي  ،هخامنشي اغلب به سه خط فارسي 
ان ال تاا ان ت ان ت ا ن انش دانشمندان توانسته اند تا.و ايالمي اند

حدودي خط ميخي ايالمي را باز خواني 
www*p.كنندكنند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پيدايش دولت و تمدن ايالمي
تا پايان دوره هخامنشي

در4 ايالم باستانسهم فارسي ميخي خط بسيارپيدايش بسيار  پيدايش خط ميخي فارسي باستانسهم ايالم در4.
مديون  خط ميخي فارسي باستان.تعيين كننده است

و النهرين بين از خط اقتباس در ايالمي تمدن و فرهنگ و تمدن ايالمي در اقتباس خط از بين النهرين و فرهنگ
بهترين دبيران هخامنشي . تكامل بخشيدن به آن است

بودند زبانايالمي و خط به هخامنشي بايگاني اسناد اسناد بايگاني هخامنشي به خط و زبان .ايالمي بودند
.ايالمي است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان پيدايش دولت و تمدن ايالميتا تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم جغرافيايي :موقعيت

ي پ

م ي يي  ي ر ي ج :و
:بخش جلگه هاي پست  - 1

ايالم خاطرسرزمين به و شرقي شمال در زاگرس كوههاي وجود سبب به به  سبب  وجود كوه هاي  زاگرس  در شمال  شرقي  و به  خاطر سرزمين  ايالم 
، در مقايسه  با بخش هاي  داخلي  فالت   شيب ماليم  خود به  خليج  فارس

از ديرباز به همين لحاظ ، داراي رودهاي  پرآب  و آرامي  استايران ي پ ي ي
- با اين  همه  در زمان  فرمانروايي  اونتاش . يزبوده  استخبسيار حاصل

، كانالي  در هفت  تپه  امروزي  كنده   نپيريشا، يكي  از شاهان  مقتدر ايالم
ا ا آ ا ال ا ا شا ك اش ال كا ا ا بومي ها اين  كانال  را .شد  كه  نشان  از توجه  ايالمي ها به  آبياري  دارد

.كانال داريوش  مي نامند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پيدايش دولت و تمدن ايالمي
تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم جغرافيايي :موقعيت جغرافيايي ايالم :موقعيت
:بخش كوهستاني -2

خود شرقي جنوب شرقو و شرقي شمال در را بختياري و لرستان كوههاي ايالم و اگر ي   ر وب   رق و ج ي  و  ر ل   ر  ري  ر  ي ن  و ب ر ي   و  م   ي ر 
اين قلمرو كوهستاني  را .  ، هرگز به  شكوفايي  و غنا دست  نمي يافت نمي داشت
سومري ها سرزميني  را كه  ماامروز با نام  ايالم  . مي ناميدند انزان  يا انشان  ايالمي ها
شناسي نشانهاياالمم با را آن و خواندند معنNIMم نوشتندباالبه چونم چون  . مي نوشتند باالبه  معني  NIMمي خواندند و آن  را با نشان هاياالم مي شناسيم

بنا بر اين  . ايالم  براي  مردم  بين  النهرين  سرزميني  مرتفع تر از بين  النهرين بود
مي توان  گمان  كرد، كه  ايالم  در اصل  به  جاي  جلگه هاي  پست خوزستان  در جايي  

ل .، يعني  كوه هاي  لرستان  و بختياري  قرار داشته  استمرتفع

منقشه موقعيت ايالم ي ي و

www*p
nu

eb
*co

m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پيدايش دولت و تمدن ايالمي
تا پايان دوره هخامنشي       

موقعيت 
جغرافيايي ايالم 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان ايالميتا تمدن و دولت پيدايش تا پايان دوره هخامنشي       

شوش جغرافيايي :موقعيت

ي ي ن  و و  يش  پي

:موقعيت جغرافيايي شوش
،  در زمان  ايالمي ها رودهاي  كرخه  و دز با شاخه اي  از كرخه

را آن ايالميها و مصنوعيبود آن از بخشي اواليكه  اوالي  كه  بخشي  از آن  مصنوعي بود و ايالمي ها آن  را
مي ناميدند، به  يكديگر وصل  بودند و شوش  پايتخت ايالم  در 
يميان  دو بازوي  اوالي  و شبكه اي  غني  از راه هاي  آبي  قرار  ي ي ي ي ي

، دز و كارون   ، اوالي شوش با راه هاي  آبي  كرخه.  داشت
امروز اوالي  بانام  شعور، رود  . به  خليج  فارس  مي پيوست

گذ ال ا گا ا آ ا ك ا ك نحيفي  است  كه  از كنار آرامگاه  دانيال  نبي  گذشته  و به  دز ا
.مي پيوندد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان ايالميتا تمدن و دولت پيدايش تا پايان دوره هخامنشي       

شوش جغرافيايي :موقعيت

ي ي ن  و و  يش  پي

:موقعيت جغرافيايي شوش
:بود نيز راه هاي  پر اهميتي شوش  عالوه  بر راه هاي  آبي  داراي  

عمارهسه1 به غرب سوي به امروزيراهكاروان عراق در ،، ،  ، در عراق  امروزيراه كاروان به  سوي  غرب  به  عمارهسه1.
. منتهي  مي شد، كه  تا بابل  يك  هفته  راه  فاصله داشت

بروجرد2 و خرمآباد از و كرخه كنار از راهي شمال سوي به به  سوي  شمال  راهي  از كنار كرخه  و از خرم آباد و بروجرد 2.
.   كنوني به  ري  مي رفت

ايذه3. و شوشتر از عبور با را، شوش سومي بهراه ، ي3. ر و  و ز  بور  وش  ر ب  ي   و  ب  ر  
، باشت  و فهليان   از طريق  بهبهان  اصفهان مي پيوست  و با شاخه اي
  .به  تخت  جمشيد يا شيرازمي رسيد

نقشه هوايي قديمي شوش
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پيدايش دولت و تمدن ايالمي
تا پايان دوره هخامنشي       

شوش• قديمي هوايي نقشه نقشه هوايي قديمي شوش•
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان ايالميتا تمدن و دولت پيدايش تا پايان دوره هخامنشي       

:نام ايالم 

پيدايش دولت و تمدن ايالمي

مي نوشتند واحتماال   تي- ام-  ته- هلايالمي ها نام  كشور خودرا، به  خط ميخي  
، ) بخشنده(به  معني خداوندگار  تمپت  به  معني  كشور و  هلو،  تمپت- هلمنظورشان  
.   بوده  است
م  جغرافي دان هاي  اسالمي  از زباني  ناشناس  در خوزستان  بانام  1000از حدود

. اين  زبان  خوزي  ظاهرا واپسين  بازمانده  زبان  ايالمي  است. خوزي  ياد مي كنند
و در متن هاي  يوناني   خوزا در نبشته هاي  داريوش  به  جاي  ايالم  به  كارمي رودنام  

ا ا ا ك ا ك ق ا ا ظا خوزي ها ظاهرا همان  قوم  سركشي  اند كه  بر سر راه شوش  به  تخت  جمشيد از سپاه  ا
اسكندر براي  عبور از اين  راه  باج  خواستند واسكندر با زحمت  موفق  به  سركوب  

.آن ها شد
ا ان ا ط ق ناز نا تا ز خ ا ال ا www*p.ايالم را خوزستان مي ناميدند،از قرون وسطي ايرانيان
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نش هخا ره د پايان ايالميتا تمدن و دولت پيدايش پيدايش دولت و تمدن ايالميتا پايان دوره هخامنشي       

:سرزمين ايالم و بين النهرين
بين براي بود، رسيده كنندهاي تعيين بلوغ به تمدنشهرنشيني نظر از كه ي  بين  ايالم ي  بو بر ي  ر يين    وغ   ي  ب  ب ي هر ن  ر  ز  م     ي

سومري ها و بابلي ها خواه  به  . النهرين  از اهميت فوق العاده اي  برخوردار بود
،  مس،  زور و جنگ  و خواه  ازطريق  دادوستد، چوب  براي  مصارف  ساختماني

قلعسرب نياز، مورد اسب سرانجام و قيمت و زينت انواعسنگهاي و مرمر ، ، مرمر و انواع سنگ هاي  زينتي  و قيمتي  و سرانجام  اسب  مورد نياز ، قلعسرب
.خودرا از ايالم  تامين مي كردند
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نش هخا ره د پايان ايالميتا تمدن و دولت پيدايش تا پايان دوره هخامنشي       

ايالميها :خاستگاه

پيدايش دولت و تمدن ايالمي

:خاستگاه  ايالمي ها
كوهنشينان  لر شمال   ) هاايالمي ها با لولوبي
خوزستان داشته)غربي مشتركاتچندي مشتركات چندي  داشته )غربي  خوزستان

با توجه  به  نقش  رنگي  سربازان  گارد . اند
كاشي هاي  كاخ در،ايالمي  داريوش خي ي ي

، ظاهرا چهره  ايالمي ها از نظر  شوش
.   مردم شناسي  متفاوت  بوده  است
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نش هخا ره د پايان ايالميتا تمدن و دولت پيدايش پيدايش دولت و تمدن ايالميتا پايان دوره هخامنشي       

 : اندگارد شاهي  دراين  كاشي ها از سه  نژاد تشكيل  يافته 
دسته  ديگر.هستنديك  دسته  سفيد پوست اند، كه  پارس ها

پوستي  قهوه اي  يا گندمگون  و گروه  سوم  رنگي تيره  و 
پيداست  كه  دسته  اخير ايالمي  . تقريبا سياه  دارند

ميرودبودهاند ازگمان گندمگون كهگارد كه گارد گندمگون  ازگمان  مي رود.بوده اند
كه  امروز لر ناميده   ايالمي هاي  كوهستان  باشند

نژاد ايالمي هاي  زمين هاي  پست  در هرحال  . مي شوند
تا ت فتها گ ا ق ا آ ها ق تاث ت ت بيشتر تحت  تاثير قوم هاي  آريايي  قرار گرفته است  تاشت

.سامي ها و ايالمي هاي  لر
www*p
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان ايالميتا تمدن و دولت پيدايش پيدايش دولت و تمدن ايالميتا پايان دوره هخامنشي       

سلسله آوان در ايالم-1تاريخ ايالم در آغاز م خ
سلسله سيماش-2

سلسله اپارت-3

سلسله ايگه هالكي-1تاريخ ايالم دوره كالسيك

اينشوشينك-2 سلسله

تاريخ ايالم نو

سلسله  اينشوشينك-2

شوتروكيان 
www*p
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش خا ا ا ايالمتا تاريخ         تاريخ ايالمتا پايان دوره هخامنشي                            

در شاهي هاي آغازايالمسلسله :در :در آغازايالم سلسله هاي شاهي در
تا  2500، از  در طول  نخستين  هزاره  تاريخ  شناخته  شده  ايالم

ي3،باق1500 ش آشنا شاه له ل . سلسله  شاهي  آشنا مي شويم3،باق م1500
. شايد در حوالي  دزفول  امروزي سلسله  آوان  1.
.شايد در حوالي  خرم آباد سلسله  سيماش 2.
كه  ظاهرا  ) بزرگ حكمرانان(حكمرانان  به  اصطالح  بزرگ3. بزر ح ب ر(ر ر)بزر

www*p.تبارشان  به  سلسله  سيماش  مي رسيد
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم تاريخ :تقسيمات

م ي ريخ

م ي ريخ  :ي 
:تاريخ ايالم در آغاز

ايالم1 در آوان :سلسله :سلسله آوان در ايالم-1
 به  گمان  خيلي  پيش تر فرمانروايي  نيرومندي  به  نام  آوان  در

را بينالنهرين زيادي مدت براي ظاهرا داشتهكه وجود ايالم  وجود داشته  كه  ظاهرا براي  مدت  زيادي  بين النهرين  را ايالم
.  نيز زير فرمان  خود داشته  است

سال م2550در زيرق از خودرا توانست كيش از شاه شاهي  از كيش  توانست  خودرا از زير  ق م2550در سال
سپس  در ايالم سلسله اي  روي  كار آمد كه  . يوغ  ايالم  برهاند

داشت12 شاه.شاه شش و سلسله اين موسس پلي ازاز پس ش  .  12 ين    و  س   و ي   ز  ز پ  پس  
. او جز نام  چيزي  نمي دانيم
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي

دراينشوشينك-كوتيك ايالم مطلقالعنان فرمانرواي ،2250

م ي ريخ

2250، فرمانرواي  مطلق العنان  ايالم  در اينشوشينككوتيك 
بومي  براي  نوشتن  ) مخطط(، از خط هندسي  ق م

كرد خوداستفاده مهم .اعالميه هاي  مهم  خوداستفاده  كرداعالميههاي
 سامي سازي تمدن ايالم در اين دوره شروع و ادامه يافت.
ا آ شا ا آخ گ ز)ق2220(ا  سرزمين  ) ق م2220حدود(با مرگ  آخرين  پادشاه  آوان

فرمانروايي  به  دست  خاندان  و  ايالم  در تاريكي  فرو رفت
ش خا از ز ن خطط خط افتا .سيماش  افتادو خط مخطط نيز از دور خارج  شداش www*p
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم تاريخ :تقسيمات

م ي ريخ

:تقسيمات تاريخ ايالم
:تاريخ ايالم در آغاز

اش2 له :ل :سلسله سيماش-2

به  احتمال  قوي  اين  سلسله  از كوه هاي لرستان  و مركز آن  
د ز ا اد آ لخ ت ن ا خا ن ق ك د د ، حدود يك  قرن  خبري  با اين  تحول. خرم آباد امروز بود

مكتوب  ازخود ايالم  نداريم  و فقط در نبشته هاي  گودآ، 
الگاش ا ان دف ش اد ال ا از www*p. ، از ايالم  يادمي شودفرمانرواي  سومري  الگاش
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

:تقسيمات تاريخ ايالم
م ي ريخ

م ي ريخ ي
:تاريخ ايالم در آغاز

:سلسله اپارت- 3
از1850در1) را قدرت رش ش با اپارت نا به ردي ق ق م  مردي  به  نام  اپارت  با شورش  قدرت  را از 1850در1)

.و سلسله  جديدي  را بنيان مي نهد سلسله  سيماش  ربود
تا2) ا آگاق1500تا1800اا ، آگاهي  ق م  1500تا1800، يعني  از حدوداز اين  تاريخ2)

به  اسناد حقوقي  و ما از تاريخ  ايالم تنها محدود مي شود 
اك ا ز ه ا آ شت كه ا ااقت . استاقتصادي  كه  بيشتر آن ها به  زبان  اكدي
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

:سلسله اپارت- 3
ا3) آ ا انن ش ك ال ا ا ك

م ي ريخ

حكومت  اين  دوره  ايالم  كم  و بيش  مانند دوره هاي  آوان  و 3)
، كه  در راس  اتحاديه  آن ها  است ملوك طوايف سيماش  در دست  

اصطالحا و داشت قرار باالدست شوششاه و انزان شاه  شاه  انزان  و شوش شاهي  باالدست  قرار داشت  و اصطالحا
نايب السلطنه اي  بود كه  طبق  كنار اين  شاه  . ناميده  مي شد

شاه ميشدسنتبرادر او جانشين آينده در و اينانبود ه ر  ي  برا ين  او  ه  ج ر آي ن  . بو و  اي
اگر شاه  برادر نداشت  . حكمران  ايالم  و سيماش  خوانده مي شدند

يپسرعموي  او به  اين  مقام  برگزيده  مي شد و درصورت  نبود  م ي پ
پسر عمو، اين  مقام  به  امير شوش  مي رسيد و شاه  مي توانست  

.پسرخودرا امير شوش  خوانده  و اورا به  اين  مقام  برساند
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

:سلسله اپارت- 3
ك4) ش ش ا ا ل خ ا ازا ل

م ي ريخ

سيلههه  پس  از . اپارت  پسر خود سيلههه  را اميرشوش  كرد4)
م با عنوان  شاه انزان  و ق  1800تا  1830مرگ  پدر در 

به كه شد برخوردار شهرت چنان از و كرد حكومت شوش  حكومت  كرد و از چنان  شهرتي  برخوردار شد كه  به  شوش
پس  از  .  جاي  پدر، به  پدرسلسله  اپارت  در تاريخ  شهرت  يافت

و رسيدند حكومت به ديگري پساز يكي او برادرزاده دو ي و او، و  ر ري  ب   ي ي  پس از  ه  او ي رزا و برا او 
،تنها زن   سيلههه، خواهر  سر انجام  به  سبب  نبود جانشين

.، به  سلطنت  رسيدفرمانروا در تاريخ  شناخته  شده  ايالم م خ
، ايالم  از حمورابي  شكست  خورد و براي  ق م  1764 در5)

ممدتي  طوالني  قدرت  خودرا به  نام  يك  كشور مستقل  از دست   ي ي
.داد

www*p
nu

eb
*co

m
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

:سلسله اپارت- 3
گ

م ي ريخ

ناهونته حكمران  بزرگ  ايالم  مي شود و -، كوترق م1730در6)
.  براي  گرفتن  انتقام  به  بين النهرين  حمله  مي برد

كفه  قدرت  در روابط ميان  ايالم  و بين النهرين  در نيمه  نخست  7)
همواره  در حال  نوسان  بوده  و در مجموع  ق مهزاره  دوم  عمم

برتري  را بيشتر مي توان  اين  . تفوق  بين النهرين  چشمگير است
م، براي  نمونه  در انتخاب زبان  در تاثير فرهنگ  اكدي  در ايالم يي

www*p.، مشاهده  كرد بابلي  براي  اسناد ايالمي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

ال ا خ تا ات تق

م ي ريخ

:تقسيمات تاريخ ايالم
:)ق م 1300-1100(تاريخ دوره كالسيك ايالم

  :سلسله ايگه هالكي-1
هالكي  بنيان گذاشته  - كاسيان  بر بابل  حكومت  مي راندند، كه  سلسله  جديدي  به  دست  ايگه

ايالميهاشد طاليي سلسلهدوره اين زمان بابلبوددر نفوذ زير از كامال كه ، ، كه  كامال از زير نفوذ بابل  بوددر زمان اين سلسلهدوره  طاليي  ايالمي ها .شد
بناي  معبد مشهور بيرون  رفتند و هنرايالمي  در همه  عرصه ها، مخصوصا با 

چند بار آخرين پادشاه اين سلسله .، به  اوج شكوفايي  خود رسيد چغازنبيل
خ شك ا آش از ا ا ا گ ك ل ال ش به بين النهرين  و شمال  حمله  كرد و به  گمان  سرانجام  از آشوريان  شكست  خورد و ال
- ايالم گرفتار هرج  و مرج  داخلي  شده  و باالخره  حكومت  سلسله اي  كه  ايگه

.هالكي تاسيس  كرده  بود منقرض  شد ي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم تاريخ :تقسيمات

م ي ريخ

:تقسيمات تاريخ ايالم
:)ق م 1300-1100(تاريخ دوره كالسيك ايالم م )م(خ

:سلسله  اينشوشينك -2
:)ق11851293حدود(اينشوشينكهالوتوش21   :)ق م 1293-1185حدود(اينشوشينك-هالوتوش-2-1

.سلسله  جديد ظاهرا از جنوب  شرقي  انزان  بود بنيان گذار
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

:سلسله  اينشوشينك-2

م ي ريخ

براي هميشه  به  حمله  به  بين النهرين  برد و  : ناهونته-  شوتروك-2- 2
از جمله  غنيمت هايي  كه  به   .فرمانروايي  كاسي ها بر بابل  پايان  داد

بود، كه  در زمان  كتيبه قانون  حمورابيناهونته  افتاد-دست  شوتروك
.ما از خاك  بيرون  آمد و به  موزه  لوور منتقل  شد

حمورابي
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

اينشوشينك-2 :سلسله

م ي ريخ

:سلسله  اينشوشينك-2
بزرگ ترين  شاه  : ناهونته- شوتروكبرادراينشوشينك  - شيلهاك-2-3

تايال دا ين باالت به يا نظ از ايال ا ان ز د در زمان  او ايالم  از نظر سياسي  به  باالترين  حد .استايالم
وشايد از نظر بازرگاني  و اقتصادي  به  اوج  خود رسيد، اما 

پاش فر ثر ل عا ر كش رزهاي تراندن گ در شش كوشش  در گستراندن مرزهاي  كشور عامل  موثر فروپاشي  ك
 بيشتر از همه   از اين  شاه. امپراتوري  پس  از مرگ  شاه  شد

است مانده جاي بر نبشته ايالم www*p.شاهان  ايالم  نبشته  بر جاي  مانده  استشاهان
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم تاريخ :تقسيمات

م ي ريخ

:تقسيمات تاريخ ايالم
:)ق م 1300-1100(تاريخ دوره كالسيك ايالم

:سلسله  اينشوشينك - 2
با-شيلهاك با اما كرد، لشكركشي بينالنهرين بارهابه اينشوشينك ه ر  ب ب ي ي   ر هرين   ب  بين  ر ي  ب و ي

با مرگ  و برآمدن  شاه  نيرومندي  چون  نبوكدنزر در بابل
.، ايالم  به  ورطه  فروپاشي  كشانده  شدشيلهاك ه يي روپ ور ب م www*pي
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم تاريخ :تقسيمات

م ي ريخ

:تقسيمات تاريخ ايالم
:)ق م 1300-1100(تاريخ دوره كالسيك ايالم

:سلسله  اينشوشينك - 2
آمده دست به ايذه جنوب در شيلهاككه به مربوط نگارهاي شاهدر ، ي  ب     وب   ر ج ه    ي ربو ب   ي   ر       ر 

، در حالي  كه  دو دختر خودرا دردست  چپ  و دو پسر را  و ملكه
شدر سمت  ديگر دارند، در حال  اداي  احترام  به  يك ديگر نقش   ر ي ي ب م ر ي ر ر ر ي ر

تاكنون  تصويري  خانوادگي  از اين  دست  از هيچ  كجاي  . بسته اند
.آسياي مقدم  به  دست  نيامده  است ي ب م ي ي
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نش هخا ره د پايان تاريخ ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

ايالم تاريخ :تقسيمات

م ي ريخ

:تقسيمات تاريخ ايالم
:)ق م 1300-1100(تاريخ دوره كالسيك ايالم م )م(خ

:سلسله  اينشوشينك -2
بزركشيلهاك:اينشوشينكهوتلوتوش24 اوپسر زمان در در زمان  او .  پسر بزرك شيلهاك:اينشوشينك-هوتلوتوش-2-4

ايالم  چنان  در ساحل  اوالي  مقهور نبوكدنزرشد، كه  براي  
شد گم تاريخ صفحه از طوالن مرگهوتلوتوشبامدت - مرگ هوتلوتوشبا.مدتي  طوالني  از صفحه  تاريخ  گم  شد

.اينشوشينك  دوره  كالسيك  تاريخ  ايالم  به پايان  مي رسد
www*p

nu
eb

*co
m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
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ال ا خ تا ات تق

م ي ريخ

:تقسيمات تاريخ ايالم
:)ق م 750-640(تاريخ  ايالم  نو 

شاهان  سلسله  . به تخت نشيني هومبان نيكاش بنيانگذار سلسله جديد ايالم-1
.مي دانند شوتروكيان  ايالم  باستان جديدخودرا از 

،براي   در ميان  نيروهاي  اين  شاه) ق م 692-687(نيمنا -  سلطنت    هومباندر-2
ظاهرا در اين  زمان  .نخستين  بار به  نيرويي  از پارسواش  نيز برمي خوريم م ي پ زي ر ر

.سكنا گزيده  بوده اند)  انشان(پارس هادر بخشي  از انزان  
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و-3 ها ايالمي پياپي جنگهاي در

م ي ريخ

ي  و3 ي پي  ي پي ه ر ج
، ق م 639سرانجام  در آشوريان
به فرمانروايي آشور بني  آشوريان

 پيروز شدند و ايالم  و پايتختش  پال 
ايالم  براي  مدتي بعد نيز.ويران  شد

ك نا ا خ ت هميشه  هويت  خودرا به  نام  يك ش
اينك  شمال  . كشور از دست  مي دهد

منطقه و بود مادها دست در ايالم
سواران آشوري

ايالم  در دست  مادها بود و منطقه 
www*p.شرق  كشور در دست پارس ها
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نش هخا ره د پايان فرهنگ ودين ايالمتا متا پايان دوره هخامنشي        ي ي و ر

رايالمي ها، به  رغم  برداشت هاي  زيادي  كه  از فرهنگ  -1 ز ي زي ي بر م ر ب ي ي
از همسايگان  خود  كامال متفاوت بين النهريني  داشتند،فرهنگي  

.ندداشت
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نش هخا ره د پايان فرهنگ ودين ايالمتا متا پايان دوره هخامنشي        ي ي و ر

همه  خدايان  داراي  .در فرهنگ  ايالمي  دين  نقش  تعيين  كننده  اي  دارد- 2
يز آ ا ا ي خداي(ني ث ي دند)ني ايالب زبان د ني اين اين  نيرو در زبان  ايالمي  .بودند)نيروي  موثر خدايي(نيرويي  اسرارآميز

فرمانروايان  ايالم  اريكه  قدرت خودرا با . ناميده  مي شد كيتن  يا كيدنو
كيتن جادويي خودپشتيباني رعاياي با برخورد در و ميكردند حفظ ن ي ويي   ي  ج يب و پ ي   ي ور ب ر ر بر ر و  ي   

هر خدايي  كيتن  خودرا  .هستند كارگزار زميني  كيتن گمان داشتند، كه  
.  برخوردار بود كيتن هومبان  از موقعيت  ويژه اي ، با اين  همه   داشت
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نش هخا ره د پايان فرهنگ ودين ايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

غولپيكرچغازنبيل-3 دردروازه7با)زيگوراتچغازنبيل(برج

م ي ي و ر

در  دروازه 7با )زيگورات چغازنبيل(برج  غول پيكرچغازنبيل3
ازجمله اماكن ديني ايالمي اونتاش  - دور شهر مقدس  مركز
بهاستها سو هر از كه را، دست اين از بناهايي بابليها بابلي ها بناهايي  از اين  دست  را، كه  از هر سو به  .استها

 7به  گمان  عدد . مي ناميدند  زيگورات،  شكل پلكان  است
است بوده برخوردار ويژهاي اهميت از نيز .  براي ايالميان  نيز از اهميت  ويژه اي  برخوردار بوده  است برايايالميان
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نش هخا ره د پايان فرهنگ ودين ايالمتا متا پايان دوره هخامنشي        ي ي و ر

بسياري از باورهاي  ايالمي ها نه  تنها در فالت  ايران  به  -4 
سياسي مرزهاي از بهبيرون گاهي دادهاند، ادامه خود ي  حيات ي ي   رز ز  ي  ب بيرون   و      ي  

مار كه  در فرهنگ  ايالم  نقش  مثال . نيز راه  يافته اند
يتعيين كننده اي  دارد و به  صورت  جفت  سمبل  باروري  است   ي

، حضوري   و در نقش  سفال ها، در مقام  عنصري  نگهبان
ماري  كه  سر  . دائمي  دارد، تا به مصر رخنه  كرده  است

ا ال ا ا ا ژ گا ا ا ا آدمي  دارد از جايگاه  ويژه  اين  خزنده  در باورايالمي ها خبر آ
.مي دهد
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نش هخا ره د پايان تا

حقوق در ايالم
تا پايان دوره هخامنشي       

تحت-1 منطقه سازي سامي درجريان ايالم جزايي و مدني حقوق حقوق  مدني  و جزايي  ايالم  درجريان  سامي  سازي  منطقه  تحت  1
كه  ايالم  از  ظاهرا هرگاه .  قرار گرفته  است تاثير فرهنگ  اكدي 

داشته قرار بينالنهرين نفوذ زير سياسي بابل،نظر قانونهاي  قانون هاي  بابل ، نظر سياسي  زير نفوذ بين النهرين  قرار داشته
به  گمان  قانون  معروف  حمورابي  نيز،  .نيز اعتبارمي يافته  اند

بومي قانونهاي كنار استدر بوده ايالممعتبر در . ، در ايالم معتبر بوده  استدر كنار قانون هاي  بومي،
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حقوق در ايالم
تا پايان دوره هخامنشي       

راهنماي  حقوقي  خدايي  به  در متن هاي  حقوقي  سخن  از -2
نك ش نش ا تنا ك ا ات ا ، خدايي  به  نام  تنها در يك  متن.مي رودنام اينشوشينك

نيز در كنار اينشوشينك  آمده  ) ايشنيكرب: بعدها(ايشمكرب  
.استا
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حقوق در ايالم
تا پايان دوره هخامنشي       

در نظر ايالمي ها آنچه  در دنياي  مادي  وجوددارد، مانند -3 ر3 وجو ي ي ي ر چ ي ي ر ر
، نقره  و غيره   مزرعه ها، چراگاه ها، ساختمان ها، باغ ها، غله

.استهديه هايي  ازسوي  خدايان ن ي وي ز يي ي
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حقوق در ايالم
تا پايان دوره هخامنشي       

است-4 درك قابل ايالم حقوق در كيتن قانوننقش كنار در در كنار قانون  .نقش  كيتن  در حقوق  ايالم  قابل  درك  است4
وجود داشت  كه  از سوي   ديني  قانون عادي  دنيوي  نيز
ميشد وضع وقت برايايالميانفرمانرواي اينكه با با اينكه  براي ايالميان  .فرمانرواي  وقت  وضع  مي شد

، مخصوصا اينشوشينك  و  قانون هاي  خاصي  ناشي  از خدايان
يا راهنما صورت به بيشتر قانونها اين اما ايشمكرب بودند، اما اين  قانون ها بيشتر به  صورت  راهنما يا ايشمكرببودند،
رويه  حقوقي  عمل  كرده  و متناسب با مساله هاي  دنيوي  روز 

.بودندبودند
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تا پايان دوره هخامنشي       

حفظ-5 خود نام به را موجود قانونهاي تنها نه ايالم شاهان شاهان  ايالم  نه  تنها قانون هاي  موجود را به  نام  خود حفظ 5
. مي كردند، بلكه  خودقانون هاي  جديدي  را به  آن  مي افزودند

حال هر قضاييدر دنيويرويههاي قانونهاي همه اساس اساس  همه  قانون هاي  دنيوي رويه هاي  قضايي  در هر حال 
.كيتن  بود

دادگاه6 معبدناهونتهمراسم محوطه در خورشيد، خداي ،، ، ، خداي  خورشيد، در محوطه  معبدناهونتهمراسم  دادگاه-6
. انجام  مي گرفت
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تا پايان دوره هخامنشي       

صادر مي شد و روحانيان  تنها  حكم  از سوي  قاضي دنيوي -7
افت گا ا شا كقا ظ به نظر مي رسد كه  .در مقام  شاهد در دادگاه  حضور مي يافتند

رو به   ق م حقوق  مدني  و اجتماعي  زن  از هزاره  دوم  
ا شن ا ق ق ا ا اشتق . باشد تقريبا با حقوق  مرد برابر شده بهبودنهاده  و
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:خدايان ايالمي-8

خداي  واضع قانون  اينشوشينك  
قانون اجراي خداي خداي  اجراي  قانونناهونته

تعيين  ميزان  بهره  و تعيين  اوزان   
ناهونته

موكلدادوستد خورشيد موكل دادوستدخداي www*pخداي  خورشيد
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نش هخا ره د پايان هنرايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

:نمونه هاي هنر ايالمي

م ي

ي ي ر ي و
.   زيگورات  چغازنبيل  در نزديكي  شوش  نمونه اي  از معماري  ايالم  است-1
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:نمونه هاي هنر ايالمي

م ي

ي ي ر ي و
كشف  شد   )افسر  زالندي ( ،  براونتوسط م   1933زيگورات  چغازنبيل  نخست  در 

م  به  طور كامل   1962تا  1951، از  وسيله  هيات  گيرشمن  فرانسويب  و سپس
ش آ خاك ز .  از زير خاك بيرون  آورده  شداز
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نش هخا ره د پايان هنرايالمتا تا پايان دوره هخامنشي       

به   ق م  640اين شهردر.قرار داشتاونتاش -شهر دوردرچغازنبيلزيگورات

م ي

ور يزي ز وررچ شهر رو رر هر مين ق
.، ويران  شد ، آخرين  شاه  ايالم فرمان  آشوربني پال  درجنگ  با هومبان هالتاش
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زيگورات

م ي

ور زي
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نش هخا ره د پايان تا

هنرايالم
تا پايان دوره هخامنشي       

ايالمي-2 :مهرهاي :مهرهاي ايالمي2
به   ق مخالقيت  هنرمندان  ايالمي  با نقش  مهرهاي  هزاره  سوم   

د د خ مركبا جانوران معموال مهرها اين دنقش در  نقش  اين  مهرها معموال جانوران  مركب .اوج  خودمي رسد
جانور مركب  آفرينش  خالص  هنرمند  .اشكال متنوع است

است پيداايالم راه نيز باستان مصر و بهبينالنهرين كه ، كه  به بين النهرين  و مصر باستان  نيز راه  پيدا ايالمي  است،
مهرهاي استوانه اي  و لوح هايي  به  خط ميخي  .  كرده  است

سومريايالم و اكدي است، شده كشف شوش در زيادي ..زيادي در شوش كشف شده است، اكدي  و سومريايالمي www*p
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هنرايالم
تا پايان دوره هخامنشي       

 :سفال هاي ايالمي-2
در حقيقت  . شوش  از نظر هنر سفال سازي مقام  نخست  را دارد

خ .، نخست  در قلمرو شوش پيدا شدسفال  پيش  از تاريخ  ايران پپ
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تا پايان دوره هخامنشي       

ايالمي-2 هاي :سفال ي2 ي ي  :ل 
هنگامي  كه  براي  نخستين  بار سفال  منقوش  شوش  با طرح هاي  
قديميترين سفال اين آمد، دست به جانوران از رين  شگفتانگيزي ي  ي ل   ين   ن  ب      ور ز ج يزي    

 ، ساغري  مشهور سفال  شوشنمونه  .سفال  منطقه  معرفي  شد
يي، كه  در موزه  لوورنگهداري  است  بزرگ  با نقش  بز كوهي

تعادل  در . مي شود و سرآمد سفال  منقوش  آسياي  مقدم  است
اجراي طرح  اين  ساغر آن  را به  شاهكاري  هنري  تبديل  كرده  

تقا ت ش ش ف كش ا فال برخي سفالهاي مكشوفه در شوش به دو دسته تقسيم مي .است
يكي  سفال  منقوش  چند رنگ  و ديگري  سفال  منقوش  :شوند

.يك رنگيكرنگ
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 :مجسمه ها و اشيا گلي و فلزي ايالمي- 3
ا ا ا ت ، مجسمه مانند تنديس  زنان  از جنس  عاجا

برنزي  وجواهر متعلق  و بزرگ  كوچك  
شاه يادبودبه مجسمهسنگهاي هزاران و و هزاران  مجسمه سنگهاي يادبود.به  شاه

. ، مانند عروسك  از گل  پخته بسيار كوچك
  www*p
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:مجسمه ها و اشيا گلي و فلزي ايالمي- 3

در حقيقت  بايد خاستگاه  
هنر برنز ايالم  
، شايد در  را در لرستان

و نهاوند و نهاوند
.   هرسين امروزي  جست
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از هايي نمونه هايي ازنمونه
  اشيا مكشوفه ايالمي 
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نش هخا ره د پايان تا پايان دوره هخامنشي       تا

از هايي نمونه
هنرايالم

نمونه هايي از
  اشيا مكشوفه ايالمي 
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تا پايان دوره هخامنشي       

ايالمي-4 :لباس :لباس ايالمي4
لباس  معروف  به  لباس  هخامنشي  بايد كه  ازايالمي ها اقتباش  

باشد بوده مراتبشده به ها ايالم لباس كه تفاوت اين با با اين  تفاوت  كه  لباس  ايالمي ها به  مراتب  .شده  بوده  باشد
كم  كار تربوده  و هنوز فراخي  زمان  داريوش  را نداشته  

نگهباناناست گرد آپاداناكاله شرق پلكان نگاره در در نگاره  پلكان  شرقي  آپاداناكاله  گرد نگهبانان  و .است
كارمندان  پشت  سر شاه  نيز، با توجه  به  كاله  ايالمي ها 

آشوري استدرنگارههاي شده گرفته آنها از www*p. ، از آن ها گرفته  شده  است درنگاره هاي  آشوري،
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها

ش ا ا ا آرياييهاا      آرياييهاتا پايان دوره هخامنشي                        

به همين سبب اين سرزمين .سرزمين ايران از دير باز مسكن آريايي ها بوده است ي
.ناميده شد ايران

در جنوب شرقي روسيه نظر غالب در باره خاستگاه آريايي ها اين است كه آنان 
رهسپار جنوب سوي به طبيعي هاي دگرگوني اثر بر زيستندو .شدندمي ر پ وب ر وي ج ي ب  بي ي  ي  و ر ر  و بر  . ي زي

ولي . هند و آريايي هاي كوچنده به هند وايران از مردم هند واروپايي تعلق دارند
.همه هند و اروپايي ها آريايي نيستند

ن ن ناگ گ ل ا ق از ا ا تق ا ا اآ ت ا ز نظ از ا تن و تنها از نظر زبان و تبار .آريايي هاي مستقر در ايران از قبايل گوناگوني بودند
.از قبايل مهم آريايي بودند مادها و پارسها.خويشاوند بودند

ريشه باورهاي مشترك ديني و سنتي و دو شناسه مهم اقوام آريايي ايران و هند ي م يم ي
www*p.ريشه زبان آنان است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها

نش خا ا ا زرتشتتا  زرتشت    تا پايان دوره هخامنشي                             

بويس معتقد است : زرتشت و يهود - 1
كه فراگيرترين تاثير كيش زرتشتي 

ا آ ازا از.بر دين موسي وارد آمده است
آن ميان باور به روز رستاخيز كه 
مطرح پيامبر عاموس بار نخستين بار عاموس پيامبر مطرحنخستين

.كرد
.www*p
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها

ش ا ا ا زرتشتا  زرتشت    تا پايان دوره هخامنشي                             

مسيحيت-2 و تولد:زرتشت هنگام مغ سه اي افسانه نقش نقش افسانه اي سه مغ هنگام تولد :زرتشت و مسيحيت2
.مسيح و مرتبط كردن آن با پيشگويي زرتشت
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها

ش ا ا ا زرتشتا  زرتشت    تا پايان دوره هخامنشي                             

زرتشت و بينش هاي اخالقي  - 3
با جنگهاي ايران و يونان و :غرب

غ ا ان ا روم گوهر دين ايرانيان به غربگ
رخنه كردو در شكل گيري برخي 

و فلسف و اخالق هاي بينش هاي اخالقي و فلسفي وبينش
.عرفاني مردم آن سامان موثر افتاد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها

ش ا ا ا مادا دولت و       جامعه و دولت مادتا پايان دوره هخامنشي                   جامعه

، به   ، انتقال  تاريخ  ايرانويژگي  حكومت  تعيين  كننده  مادها در تاريخ  ايران خ خي
. دست مادها، از تاريكي  به  سايه  و بلكه  به  روشنايي  است

نخستين آگاهي ما از مادها در فالت ايران به برخورد شاه آشور با ماده در غرب 
شود مي مربوط اورميه .درياچه و ي  ربو  ي  ور چ  .ري

، مادها رانخستين  قراوالن  نخستين  پاسگاه   بي آنكه  پيشداديان  و كيانيان  را از ياد ببريم
بسا كه  مادها خود درپيشداديان  و كيانيان  حل  شده اند و .  تاريخ  ايران  مي شناسيم

دارند نهفته خود در را آنان از ماديپهلوانان افسانههاي با كورش همچنانكه همچنانكه  كورش  با افسانه هاي  مادي  .پهلواناني  از آنان  را در خود نهفته  دارند
. مي آييم.  اندام  گرفته  است

ميان  مورخان  تمايل  عمومي  بر اين  است  كه  كردهاي  امروز را از بازماندگان  
ان ا ا ل .نداصيل مادها بداننا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ا ان ا ا ان ف آغاز تا پايان دوره هخامنشي

ماد تاريخ مكتوب :منابع

آغاز فرمانروايي  ايرانيان 

:منابع مكتوب تاريخ ماد
برخالف  آشوري ها، بابلي ها و ايالمي ها كه  عادت  به  ثبت  

داشتند، يخ تا هخامنشيانيدادهاي از پيش تاريخ از از تاريخ  پيش  از هخامنشيان  رويدادهاي  تاريخي داشتند،
به  تاريخ  ايران  . كوچك ترين  سند مكتوب  بومي  در دست نيست

از ان ت تنها آن از پيشتر زگاران ر ان ز اين سهدر  سه  در اين  زمان  و روزگاران  پيش تر از آن  تنها مي توان  از
: نزديك  شد راه
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ا ان ا ا ان ف آغاز تا پايان دوره هخامنشي

ماد تاريخ مكتوب :منابع

آغاز فرمانروايي  ايرانيان 

:منابع مكتوب تاريخ ماد
اشاره هاي  پراكنده  مورخاني  مانند هرودت  و نبشته هاي  . 1

بابل ريها .آشوري ها و بابليآش

www*p
nu

eb
*co

m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ا ان ا ا ان ف آغاز تا پايان دوره هخامنشي

ماد تاريخ مكتوب :منابع

آغاز فرمانروايي  ايرانيان 

:منابع مكتوب تاريخ ماد
مقاله هاي  پراكنده  دانشمنداني  كه  در بررسي  دستاوردهاي  . 2

رند خ مادهابرم به تان .باستاني  به  مادهابرمي خورندبا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ا ان ا ا ان ف آغاز تا پايان دوره هخامنشي

ماد تاريخ مكتوب :منابع

آغاز فرمانروايي  ايرانيان 

ريخ  وب  :بع 
و سرانجام  تاريخ  روايي  پيشداديان  . 3

زو كيانيان  كه  مي توان  در اليه هايي  از يي ي ر ن و ي ن ي ي و
ساختارآن ها به  نشانه هايي  كم رنگي  

اين  روايت ها با . از مادها برخورد
،يشت ها و با ادب  دوره اسالمي  ايران
.  به  ويژه  با شاهنامه  به  ما رسيده اند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ايرانيان فرمانروايي تا پايان دوره هخامنشي                             آغاز

ماد• دولت تشكيل تا ماد :تاريخ

ن ي روايي  ايرا ر ز  آ

و  يل  :ريخ   
ايراني  با زن  و بچه  و گله  به   دراين  دوره  سواران  آريايي 

آمدند درم محل خدمتاميران به گروه آنانصورت آنان  . صورت  گروهي  به  خدمت اميران  محلي  درمي آمدند
مرداني  بودند كه  گذرانشان  با مزدوري  و از راه شمشير زدن  
كه نگذشت ديري اما شد، م تامين محل بيگانه اميران براي  اميران  بيگانه  محلي  تامين  مي شد، اما ديري  نگذشت  كه  براي

.اين سواران  خود جانشين  آنان  شدند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ايرانيان فرمانروايي تا پايان دوره هخامنشي                             آغاز

ماد• دولت تشكيل تا ماد :تاريخ

ن ي روايي  ايرا ر ز  آ

و  يل  :ريخ   
، سال  شناخته   ، كه  سلمنسر از مادها باج  گرفتق م  836سال  

است مادهاشدهاي به ويژه به و فالتايران به آشوريها توجه توجه  آشوري ها به  فالت ايران  و به  ويژه  به  مادها .شده اي  است
در اين  زمان  يكي  . بود به  سبب  نياز آن ها به  اسب  مادي بيشتر 

بود ماد سرزمين اسب پرورش جاهاي .ازمهم ترين  جاهاي  پرورش  اسب  سرزمين  ماد بودازمهمترين
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ايرانيان فرمانروايي نتا پايان دوره هخامنشي                             آغاز ي روايي  ايرا ر ز  آ

:تاريخ ماد تا تشكيل دولت ماد•
ت قد دن آ ت د ه ا گ ز ن دش ه د ن ا در اين دوره  سه دشمن بزرگ براي به دست آوردن قدرت د

.اورارتويي ها و آرياييها،آشوريها:تعيين كننده مطرح مي شوند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ايرانيان فرمانروايي تا پايان دوره هخامنشي                             آغاز

ماد• دولت تشكيل تا ماد :تاريخ

ن ي روايي  ايرا ر ز  آ

و  يل  :ريخ   
آرياييهاي سواركار با پيشينه 
جويجنگاوري كه در جستجوي ج ر وري ج

چراگاه بودند موقعيت بهتري 
داشتند واستفاده از اسب بر 

آنان. قدرت آنان مي افزود
ديگر در پي  به  دست  آوردن  
لكههدف دند تن اقا پروانه  اقامت نبودند، بلكه هدف انه
اصلي  آن ها به  دست  آوردن  
بود منطقه در مطلق ر   بوقدرت ق   . ر  
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ايرانيان فرمانروايي تا پايان دوره هخامنشي                             آغاز

ماد• دولت تشكيل تا ماد :تاريخ

ن ي روايي  ايرا ر ز  آ

و  يل  :ريخ   
نخستين  قومي  بودند كه  مادها

خود راوبرآشوريان  شوريدند وري ن وري روبر و
 .از قيد آنان  رهانيدند

گزارش هاي  هرودت  درباره 
مادها، از تاريخ  اين  رهايي 

آغاز مي شود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  ماد،
ا ان ا ا ان ف آغاز تا پايان دوره هخامنشي

:مادسرزمينمرزهاي

آغاز فرمانروايي  ايرانيان

ي ينرز رز
از نشانه هاي  موجود چنين  برمي آيد كه  ازدروازه هاي  درياي  مازندران  تا مرزهاي   

و دامنه هاي  داخلي  زاگرس  در )  آذربايجان( شمالي  ايالم  و از بخشي  از آتروپاتن
ت ا ا ا قل ا ا خ از خش تا فته گ گاغ گ ز ا ه به  اين  سرزمين  گهگاه  .غرب  گرفته  تا بخشي  از خراسان  قلمرومادها بوده  است

را به  صورت  سرزمين هاي  )  ارمنستان باستان(بايد بخشي  از شرق  آسياي  صغير
.  ، افزود متصرفي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش خا ان ا مادتا فرمانروايان فرمانروايان مادتا پايان دوره هخامنشي                  

اميران
كياكسار
تهخشت شخشث ت ف

هوخشتره
اگيا  ت آ اميران

و 
شاهك هاي 

مادي 

دياكو
)ق م 715تا ( 

هوخشتره 
اول

تا  714(
)685ح

خشثريته
684ح (

تا  
)ق م645

فرورتيش
)645 

623تا 
)ق م

ي
كياكسار 

دوم 
)623

تا

آستياگ
)584 

تا 
)ق م558 تا )م)م)ح

)ق م 584 

)م
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

دياكو نخستين  پادشاه  شناخته   
مادها م715تا(شده )ق تا پايان دوره هخامنشي

هم ماد سرزمين دياكو از پيش كه است شاهكهاييبديهي و اميران

)ق م715(  

م  ين    رز و  ي ز  يهي      پيش   يي ب ن  و    ير
مورخان او را از ناچاري  .  داشته  است  كه  خبري  از آن ها نداريم

هرودت نيز پيش  ازدياكو كسي  را . بنيان گذار پادشاهي  ماد خوانده اند
نمي شناخته  و او را با داستاني  كه  نمي تواند جدي  باشد، نخستين  

مردم  سرزمين  ماد بر  براساس اين داستان  .شاه مادها معرفي  مي كند
ز ا شكل شا ا اك اگز تا ن ش آن  شدند تا باگزيدن  دياكو به  پادشاهي  مشكل  دادرسي  در سرزمين  آ

دياكوپادشاهي  را پذيرفت  و از مردم  ماد خواست  . خود را حل  كنند
اوساخت براي پادشاهي شايسته دژي كهندتا شد برايچنين شهري شهري  براي  چنين  شد كه  .ندتا دژي  شايسته  پادشاهي  براي  اوساخت

.ساخته  شد و به  پايتختي ماد درآمد ) همدان(همه  يا هگمتانه  
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كياكسار هوخشتره  اول 
خشثريته و تا پايان دوره هخامنشي

داند، م دياكو پسر را فرورتيش يا فرارتس هرودت اينكه با

و خشثريته

با اينكه  هرودت  فرارتس  يا فرورتيش  را پسر دياكو مي داند، 
مادي  ديگر پيش  از او بر سرزمين  ماد  پيداست  كه  دو شاه 

دانيم زيادينم چيز آنها درباره كه اند، رانده : فرمان  رانده  اند، كه  درباره  آن ها چيز زيادي نمي دانيم:فرمان
)ق م  685تا حدود  714از (كياكسار هوخشتره  اول  -1 

)645ا684(شث2 ).ق م645تا684حدود(خشثريته-2
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
فرورتيش  يا فرارتس تا پايان دوره هخامنشي                   

)ق م 623تا  645(                                 

داشت مادهارا قلمرو گسترش به زيادي ميل براياوفرورتيش براي  او .  فرورتيش  ميل  زيادي  به  گسترش  قلمرو مادهارا داشت
 نخستين  بار قوم  پارس  را در جنوب  ماد به  فرمان  خود

ودر م623درآورد آشوربنيپالق درگذشت از پس توانست توانست  پس  از درگذشت  آشوربني پال  ق م 623درآورد ودر
با نيرويي مضاعف  به  آشور حمله  كرده  و نينوا را محاصره  

آشوريان از اما وكند، تار سپاهي ميان در و خورد شكست ، شكست  خورد و در ميان  سپاهي  تار و كند، اما از آشوريان،
.  مار، در ميدان  جنگ  كشته  شد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 يا كياكسار دوم هوخشتره
تا پايان دوره هخامنشي

:سكاها-1
 هوخشتره پس  ازشكست  آشوري ها، نينوا پايتخت  آشور را محاصره  

شرق  اروپا و كرانه هاي  شمال  غربي  سكاهاي( اماباحمله  سكاهاكرد، 
ا كش)ا ا ا شا(اا شايد (او. به  سرزمين  ماد ، دست  از محاصره  كشيد)درياي  سياه

سال   25سكاها شكست  خورد ودر نتيجه  سكاها حدود  از ) ق م633
باقي ايران در ازآنان بزرگي بخش و شدند پخش مصر به تا آسيا ي  در ن  ب ير ر  ن   ز ي   ش  بزر ش   و ب ر پ ي  ب   ر 

در اين  مدت  بوميان  نه  تنها وادار به  پرداخت  خراج   .ماندند
به مهاجمان  بودند، بلكه  ناگزير از تحمل  فشارهاي  گوناگون  زيادي  

ن الش خشت ا اق615ان افت در ضيافتي  بسياري  ق م615سرانجام هوخشتره  در سال .شدند
 آنانسرزمين  خود را ازشر  و ازسران  سكاها را به  قتل  رساند

.ديرهايي  بخش ب يي ير
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 يا كياكسار دوم هوخشتره
تا پايان دوره هخامنشي

ليدي-2 :جنگ :جنگ ليدي-2
نخستين  فرمانرواي  هوخشتره  شش  سال  در نبرد با ليدي  بود و 

فت پيش غي ياي آ ب غ به كه د انب   . ايران بود كه  به  غرب  آسياي  صغير پيش  رفتاي
اين   بهانه  شايد پناه بردن  گروهي  از سكاهاي  شكست خورده  به  ليدي 

اش آ ا ف ا كش . لشكركشي  را فراهم  آورده  بوده  باشدلشك
جنگ  ليدي هوخشتره  ،  مقدمه  جنگ  كورش  بود و تا برآمدن  اسالم  

www*p. ايران  را با اين قلمرو درگير كرد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 يا كياكسار دوم هوخشتره
تا پايان دوره هخامنشي

ليدي-3 مادو صلح پيمان :توافقات :توافقات پيمان صلح مادو ليدي-3
.شدرود هاليس  يا قيزيل  ايرماق  مرز ميان  دو كشور  

ل ق شاا آ ا ا ل اگ آ ، آستياگ  وليعهد ماد با آرينيس  دختر شاه  براي  تقويت صلح
.  ، ازدواج  كند ليدي

چون  بابل  نيز دراين  جنگ  شركت  داشت  و پيمان  صلح  با 
، دختر هوخشتره  به  همسري   آميتيس  .حضور شاه  بابل  بسته  شد

.نبوكدنزار، وليعهد بابل  درآمد
.  دست هوخشتره  براي  حمله  به  آشور باز گذاشته  شد ز ور ي ر ر و
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 يا كياكسار دوم هوخشتره
تا پايان دوره هخامنشي

ور :سقوط آشور-4 و
ق  614هوخشتره  كه  تقريبا همه قلمرو اورارتو را به  چنگ  آورده  بود، در 

و آنجا را غارت  كرد و با نبوپلسر، شاه  بابل   به  شهر آشور حمله  م 
كا اا ل612ا ا ا ك ش ل به   حمله  مشترك  ماد و بابل ق م612سرانجام  در.پيمان  همكاري  بست

براي  هميشه  به  فرمانروايي  آشور،  ونينوا،   به  سقوط اين شهر انجاميد
داد ن  پايان ي .پ

يهود، اين  روي  داد را چنان  گزارش  كرده  كه  گويي   ، پيامبر ناحوم  نبي  
. شاهد آن  بوده است

براي به ظن قوي حمله مادها به آشور براي افزودن قلمرو نبوده بلكه 
.بوده است رهايي از تهديدهاي مداوم آنان
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آستياگ 
تا پايان دوره هخامنشي

بزندگي  آستياگ  آميخته  به  افسانه  ي ي ي ز
سال  يعني   35آستياگ  .  است

، سال  سقوط ق م  558تا 
تن خا مادها و برخاستن ادها

.،حكومت  كرد كورش
م585در كهق پيماني بر بنا ي   ق م585ر   ب بر پي

ميان  آستياگ  و اليات  بسته  
حدود ( شده بود، رود هيالس  

ا ا)آنكا ز ز مرز سرزمين هاي )آنكارا
.مادي  و ليديايي  شده  بود

رود هيالس   
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آستياگ 
تا پايان دوره هخامنشي

هخامنشي با خانواده  پيوندخانوادگي  كورشبه در افسانه ها،  
تياگ تآ ا شد دتاشا اده ، گزنفن تين ي ، ، يوستين  و گزنفن  ، مادر هرودت.اشاره شده استآستياگ

دختر اليات  و (كورش  را دختر آستياگ  وشاهزاده اي  ليديايي  
كرز اهر دانند)خ .مي دانند)خواهر كرزوس 

، كه   ، اين  را نيز از هرودت  مي دانيم درباره  طغيان  سپاه آستياگ 
اگ ت آ ا تگ ا ت ا گا اا ، به  او  برخي  از بزرگان  ماد، خسته  ازسختگيري هاي  آستياگ

. خيانت  كرده اند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

امپراتوري ماد
تا پايان دوره هخامنشي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

اقتصاد و فرهنگ ماد
تا پايان دوره هخامنشي

ساخت شهر .مادها در كارهايي ساختماني پيشرفتهاي خوبي داشتند
آرامگاههاي صخرهاي از جمله قيز قاپان ،شير سنگي ،همدان 

.و دكان داود از آن نمونه است
جمشيد تخت مادي كاركنان هخامنشي دوره خوانده،در كورتش ي ي  ج ن  ر ي  ور  و  ر  ش  ور

.مي شدند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان دين مادتا تا پايان دوره هخامنشي

نيست اطالعي مادها بودن زرتشتي كهاز پيداست قراين از

ي

از قراين پيداست كه .از زرتشتي بودن مادها اطالعي نيست
آرامگاه مادي قيز قاپان  .مي توانسته اند زرتشتي بوده باشند

از نشان ذهاب سرپل در داود دكان و زور شهر در شهر زور و دكان داود در سرپل ذهاب نشان از در
.  پرستاري از آتش در زمان دارد

رهاي عن به كه اند ايرانيان تين نخ ادها ظاهرا مادها ظاهرا مادها نخستين ايرانياني اند كه به عنصرهاي ادها
.تشكيل دهنده آناهيتا امكان رشد دادهاند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان دين مادتا تا پايان دوره هخامنشي

آستياگ گور داود دكان و كياكسار گور قاپان قيز احتماال

ي

احتماال قيز قاپان گور كياكسار و دكان داود گور آستياگ 
. است

دكان داود 

www*p
nu

eb
*co

m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان سپاه در زمان مادتا تا پايان دوره هخامنشي

،  وكمانداران نخستين  كسي  بود كه  سپاه  را گروهبندي  كردكياكسار شاه  ماد

پ

ر ري ي ب رو ر پ بو ي نين ر و
نيزه داران  و سواران  را كه  قبال درهم  بودند به  صورت  واحدهاي  

نخستين  بار به  تقليد از به  عبارت  ديگر كياكسار براي  . مستقلي در آورد
زد نظ تش ا هتا ت د ان دآش ل ت ن ا اكه ق ل تشك تشكيل  و قوام  كه  اين  تحول  در آشوريان  دست  به تاسيس  ارتشي  منظم  زد

، مادي ها در جنگ ها بيشتر  ظاهرا پيش  از اين. دولت  ماد آخرين  گام  بود
يبه  صورت  دسته هاي قبيله اي  شركت  مي كردند و در هر گروه  طبعا هر  ي ي

. كس  با سالحي  كه  در دست  داشت حضور مي يافت

دو نفر مادي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان سپاه در زمان مادتا تا پايان دوره هخامنشي

مسلما با تاكتيك  و فن جديد مادارتش 

پ

ش ير نج و ي ب
محاصره  قالع  آشوريان  و فن  

سواري  و تيراندازي سكاها نيز 
د كهآشنا كند اشا دت ه هرودت  اشاره  مي كند كه .آشنا بود

مادي ها تيراندازي  را از 
. سكاهاآموختند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان پارسها و هخامنشيانتا تا پايان دوره هخامنشي

پارسها-1 بهانشانخاستگاه مهاجرت از پيش فارس(،

پ

فارس  (، پيش  از مهاجرت  به انشان  خاستگاه  پارس ها1
، حدود كرمان  و سرزمين هاي  پيرامون  آن  بوده  )امروز
.استاست

، كورش  در هنگام حمله آشوريان به ايالم و سقوط شوش -2
نش هخا ل هاا پار شاهك انشان، بهدر رش پ پردن با ، ، با سپردن  پسرش  به  در انشان، شاهك  پارسهااول  هخامنشي

دور . ،دست نشاندگي  خودرا اعالم  كرده  بود عنوان  گروگان
ر شكل نشيان تهخا حك ان ز اين در كه ت نيست  كه  در اين  زمان  حكومت هخامنشيان  شكلي  رسمي  ني
.يافته  و توانسته اند خود را شاه  انشان  و پارس  بنامند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان پارسها و هخامنشيانتا تا پايان دوره هخامنشي

با-3 و آگاهياندك با را هخامنشيان رهبر نخستين هخامنش

پ

هخامنش  نخستين  رهبر هخامنشيان  را با آگاهي اندك  و با 3
از الين  . ، مي شناسيم تكيه  بر سنگ  نبشته هاي  داريوش

كه البد و است كرده تغذيه عقاب يك را او كه مي شنويم  كه  او را يك  عقاب  تغذيه  كرده  است  و البد كه  ميشنويم
منظور از عقاب همان  سيمرغ  افسانه هاي  اساطيري  ايران  

.استاست
دوده  وخود معرفي در كورش  در استوانه  معروف  خود، -4 

نا ، نشازشاه تنبردههخا ا www*p.استنبردههخامنش ي ازشاهي  ، نام
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان پارسها و هخامنشيانتا تا پايان دوره هخامنشي

هخامنشيان-5 تاريخ نوشتن براي كه را گامي نخستين

پ

نخستين  گامي  را كه  براي  نوشتن  تاريخ  هخامنشيان  5
معرفي   كه آنان  را براندازنده  مادها، اين  است   برمي داريم
.مي كنيمميكنيم

قومي  بيگانه برانداخته   به اين معنا نبود كهپيروزي هخامنشيان -6
نشسته آن جاي بر آشنا م ق استشده .استشده  و قومي  آشنا بر جاي  آن  نشسته 

به  .  هخه  و هخا در اوستايي  و فارسي  به  معني  دوست آمده  است-7
شا ك ك ش ا ت ا ش ا ت ت ترتيب هخامنش  را مي توان  دوست منش  و كسي  كه  منشي  اين 

.دوستانه  دارد، ترجمه  كرد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بافت سياسي فالت ايران 
نش خا ل آغا تا پايان دوره هخامنشي

ايران-1 فالت شرقي :نيمه

در آغاز دولت هخامنشي

:نيمه شرقي فالت ايران-1
، قوم هاي  گوناگوني  از  مقارن با تشكيل حكومت هخامنشيان 

اند د ب ي ان اي از ختلف بخشهاي ب ياييان ازآ از  .آرياييان  بر بخش هاي  مختلفي  از ايران  چيره بوده اند
، به  ويژه  در نيمه  شرقي  ايران  خبر قابل   فرمانروايان  محلي

نداري .اتكايي نداريماتكاي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بافت سياسي فالت ايران 
نش خا ل آغا تا پايان دوره هخامنشي

ايران-1 فالت شرقي :نيمه

در آغاز دولت هخامنشي

ن1 ير ال  ي  ر :ي 
فقط پيداست  كه  دقيقا نيمه  شرقي  و شمال  شرقي  

ن، خراسان  بزرگ  وسيستان  بزرگ  وايران وير بزر ن ي و بزر ن ر
از رويدادهاي  سياسي  و )  طبرستان(تپورستان  

.   نظامي  پر جنب  وجوشي  برخوردار بوده  است
يادگار اين  رويدادها، داستان هاي  بيشمارگ

و كياني    اساطيري ايران  و سلسله هاي  پيشدادي
www*p .استاست
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بافت سياسي فالت ايران 
نش خا ل آغا تا پايان دوره هخامنشي

ايران-1 فالت شرقي :نيمه

در آغاز دولت هخامنشي

:نيمه شرقي فالت ايران-1
.   جانمايه  فرهنگ  ديني  و سياسي  ما نيزاز آن  اين  سرزمين هاست

اگت ا داهه هاي يا،ق د ي يا د آ ن ا پي د ،مردم  پيرامون  آمو دريا و سيردريا،  قوم هاي  داهه  و ماساگت،
مردمي  كه  در بلخ  و سكستان  و كرانه هاي  جنوب شرقي  درياي  
را آن ا كه چيزي از ت نباي تهاند، زي تان ر تپ خزر و تپورستان  مي زيسته اند، نبايستي  از چيزي  كه  ما آن  را خزر

 .، بي خبر بوده  باشند آغاز تاريخ خودمان  مي دانيم
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بافت سياسي فالت 
ايران در آغاز تا پايان دوره هخامنشي

ايران-2 فالت غربي :نيمه
دولت هخامنشي

:نيمه غربي فالت ايران-2
از  .ه بودآشور براي  هميشه  از جغرافياي  سياسي جهان  محو شد

ندان نه ل انان ك ت د د فا خلي دهانه تا طين فلسطين  تا دهانه  خليج  فارس  در دست حكمرانان  محلي  نه  چندان  فل
،  بنا بر اين  در آغاز كار كورش. نيرومند بود

ت ان ت جهانداريبينالنهرينن فكر به كه اي انر فر براي ، براي  فرمانروايي  كه  به  فكر جهانداري   بين النهرين نمي توانست،
.افتاده  بود، مانعي  جدي  به شمار آيد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بافت سياسي فالت 
ايران در آغاز تا پايان دوره هخامنشي

ايران-2 فالت غربي :نيمه
دولت هخامنشي

:نيمه غربي فالت ايران-2
براي  هميشه  هويت  مقارن با تشكيل حكومت هخامنشيان ايالم  

بود داده دست از كشور يك نا به اينپيشخودرا پااز سپاه  از اين پيش  .خودرا به  نام  يك  كشور از دست  داده  بود
 آشور با حمله  به  شوش  تا كوهستانهاي  شرقي  ايالم  پيش  رفته 

ش دباش ب شده ان يك افتادهخاك ادها ت د به ايال ال ش شمال  ايالم  به  دست  مادها افتاده  .خاك  يكسان  شده  بودباشوشو
.بود و منطقه  شرق  اين كشور كهن  از آن  پارسها شده  بود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

انشان 
تا پايان دوره هخامنشي

:موقعيت جغرافيايي  -1
ق ق به  و در شمال  شرقي  و شرق  قلمرو ايالم  واحدي  سياسي  انشان  يا انزان

هينتس   انشان  را از كوه هاي  بختياري  تا  . است بوده  ظن  قوي  درفارس 
ويرانه هاي  آن  تقريبا در .كوير لوت  و كرمان  امروزي  مي داند ي روزي ن ر و و روير ري ن ي وير

. ، شناسايي  شده  است كيلومتري  غرب  تخت  جمشيد، در ماليان50
، همواره  در نبشته هاي  خود، خود ق م شاهان  ايالم  از آغاز هزاره  دوم   

ا ناميدندنراشاه م شوش و تلشان از آمده دست به ايالم لوحهاي لوح هاي  ايالمي  به  دست  آمده  از تل  .شان  و شوش  مي ناميدندنراشاه  ا
.  ماليان  نيز بر وجود سازمان  اداري  ايالمي  درمنطقه  گواهي  مي دهند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

انشان 
تا پايان دوره هخامنشي

:هخامنشيان و انشان -2
،  ، باسرگرمي  ايالمي ها در جنگ  با آشوريانق مدر نيمه  نخست  هزاره  اول 

گ
يم ي

يكي  از شاهك هاي  هخامنشي  از فرصت  استفاده  كرده  و از وابستگي  انشان  
.   به  ايالم  كاسته و يا خود را در انشان  مستقل  كرده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

انشان 
تا پايان دوره هخامنشي

انشان2 ان نش :هخا :هخامنشيان و انشان-2
، در قبال  اجازه  سكونت  در قلمرو  هخامنش  رهبر قوم  هخامنشي به  گماني
ناهونته  براي  رويارويي  با آشوري ها پيشنهاد - ،به  شاه  ايالم شوتروكايالم
لك
يمم ي ي

ق 701شاه  ايالم از اين  پيشنهاد استقبال كرد و چنين  شد كه  در  .كمك  داد
اسكان  در . جا به  جايي  بزرگ  هخامنشيان  به  سوي  جنوب  آغازشد م 

. انشان احتماال با اعمال  فشار همراه  بوده  است و ر ر ن
در كتيبه هاي  روياي نبونيد و سالنامه  نبونيد، براي  كورش  از عنوان  شاه  

، كورش  از انشان  سپاه   به گزارش  نبشته اي  بابلي.  انشان  استفاده  شده  است
پاشد م هم از را www*p .ماد را از هم  مي پاشدماد

nu
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان كورش  تاريختا تا پايان دوره هخامنشي

پايانسالهاي در م550كورش ق

خ

  ي ل  ن  ي ر پ ق م550ورش  
از علت    .آستياگ  و مادها را شكست  داد

.   اصلي  تهاجم هاي  كورش  چيزي  نمي دانيم
به  زندگي  تا حدودي  تاريخي   از اين پس

. كورش  گام  مي نهيم

كتيبه هاي  روياي نبونيد و سالنامه  نبونيد 
.اين واقعه هستندتا حدودي  روشنگر 

تصوير كورش در پاسارگاد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

جنگ  با ليدي  
تا پايان دوره هخامنشي

اصلي آسيايمنبع غرب تصرف و ليدي با كورش جنگ درباره درباره  جنگ  كورش  با ليدي  و تصرف  غرب  آسياي  منبع  اصلي
هرودت  و در كنار آن  يكي  دو خبر از صغير ، گزارش هاي  

بابلي استسالنامه نبونيد . نبونيد استسالنامه  بابلي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

جنگ  با ليدي  
تا پايان دوره هخامنشي

ليديانگيزه با جنگ براي كورش كننده بودتعيين بيشترتحميلي ، ، بيشترتحميلي  بود تعيين  كننده  كورش  براي  جنگ  با ليديانگيزه
كرزوس  فرمانرواي  ليدي  در آغاز كاركورش  از پا . تا ارادي 

قدرت استاوگرفتن شده آستياگنگران سويي شاهاز ، ، شاه   از سويي  آستياگ.نگران  شده  استاوگرفتن  قدرت 
ماد، شوهر خواهر كرزوس  بود و از سويي  ديگر  برافتاده 

از پشتيباني بهانه ميتواند،به كه بود، كرده گمان كرزوس  گمان  كرده  بود، كه  مي تواند،به  بهانه  پشتيباني  از كرزوس
خود با او را  585، پيمان  سال   ، با حمله  به  كاپادوكيه آستياگ

هاليس رود آن بر بنا كه ولغوكند، ليدي ميان مرز ، مرز ميان  ليدي  و لغوكند، كه  بنا بر آن  رود هاليس،
. فرمانروايي  ماد تعيين  شده  بود

مرد ليديايي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

جنگ  با ليدي  
تا پايان دوره هخامنشي

كرزوسدر و كورش بيحاصل نبرد داد،نخستين روي پتريا در كه ، رزوسر ورش  و  ل   بر بي  ري روي   ين   ر پ    
نبرد نهايي  .كرزوس  ناگزير ازعقب نشيني  به  پايتخت  خود سارد شد

.ق م روي داد 545با پيروزي كورش در 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

جنگ با شهرهاي
تا پايان دوره هخامنشي

يوناني آسياي صغير 

ليديها  ،پس از بازگشت سپاه كورش 
 پيمان هايي  با شهرهاي  يوناني  ،با

دند ك ش ازش ل ولي پس از .شورش كردند
سركوبي ليديها توسط سپاه كورش 

شهرهاي  يونان  كه  از يك  سو  ،
گ ك ا ا ات قادر به  اتحادي  سريع  با يكديگرقا

نبودند و از سوي ديگر به  تنهايي  
توان  مقاومت  در برابر ايرانيان  را

نيز سرانجام  سرنداشتند،
.تسليم فرود آوردند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

جنگ با شهرهاي
تا پايان دوره هخامنشي

ا دندظاه گانه ا هن ا ان اننان نش اهخا ا نان ها ش تك تك

يوناني آسياي صغير 

تك  تك  شهرهاي  يونان  را با هخامنشيان.يونانيان  با هنر محاصره  بيگانه بودندظاهرا
، هنر  ناآشنا بودن  ايرانيان  با دريانوريفقط به سبب  . ندمحاصره  آماده  سقوط مي كرد

چون  همواره  شهرها از سويي  رو به  دريا بودند و .نمي كرد محاصره  ايرانيان  كفايت 
لزوم صورت ميكشيدنددر بيرون معركه از را خود سواربركشتي مردم فقط، فقط . ، مردم  سواربركشتي  خود را از معركه  بيرون  مي كشيدنددر صورت  لزوم

. جزيره هاي  يونان  در امان  بودند وايراني ها تا مديترانه  رخنه  كردند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كورش  در
بزرگ خراسان ن  بزر تا پايان دوره هخامنشي ر

تاريخ  هردوت  تنها منبع  اصلي :منبع يع ع خ
گزارش  لي و . درباره  كورش  است

، به  سبب   هردوت  از آسياي  مركزي
اطق گ ل ل ا ، يا دليلي  ديگر، چندان دوري  منطقه
. گويانيست
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كورش  در
بزرگ خراسان تا پايان دوره هخامنشي

كه:انگيزه بود مهم قدر همان بلخ حوزه به توجه كورش براي

ن  بزر  ر

براي  كورش  توجه  به  حوزه  بلخ  همان  قدر مهم  بود كه  :انگيزه
بلخي ها به  كمك  سكاها سر به  . زير نظر داشتن  بابل  و مصر

بودند برداشته داشتشورش ضرورت خودو سروري كورش كورش  سروري  خود و ضرورت داشتشورش  برداشته  بودند
، هيركاني ها، پارت ها،  را به  مردم  دور دست  آسياي  مركزي

ميكرد ثابت بلخيها .سكايي هاو بلخي ها ثابت  مي كردسكاييهاو

ورشكورش
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

:بازمانده هاي بابل- 1
حله11 ف معر تشكيلشهر را گذشته زگاران ر بابل ل ا ته ،ه ،هسته  اصلي  بابل  روزگاران  گذشته  را تشكيل  شهر معروف  حله-1-1

.مي داد
، باقي مانده  يكي  از مي نامندويرانه اي  كه  مردم  پيرامون  آن  را مقيليبه -1-2

آل
م ييي ي

بازسازي  )نبوكدنصر(، كه  آن  را نبوكدنزر كهن ترين  بناهاي  بابل  است
.  كرد و خشيارشا بخش هايي  از آن  را ويران  كرد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

امروز  كهتپه  ويران  تشكيل  يافته   300مجموعه ديگري  كه  از حدود -1- 3
، كاخ ها و تاسيساتي بوده اند، كه  اين ها در حقيقت. نيز قصر ناميده مي شود و ي ي ر ييز ر يبوين ي و خ
.  نبوكدنزر ساخته  بود

در جنوب  اين  كاخ  مجتمع  سومي  از خرابه  وجود دارد كه امروز -1- 4
شود م ناميده عل ازعمران بقاياي را مجموعه اين قوي ظن به به  ظن  قوي  اين  مجموعه  را بقايايي  از .عمران  علي  ناميده  مي شود
.باغ هاي معلق  بابل  دانسته اند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

، كه  متعلق  به   بقاياي  ديگري  از دوره  بابل  باستان  در دست  است-1- 5
اند شهر برججنوب را آن عربها كه است بزرگ ويرانه ميان ازآن ازآن  ميان  ويرانه  بزرگي  است  كه  عرب ها آن  را برج  .جنوب  شهر اند
اين  بنا در بخش بورسيپا، اما در درون  باروي  بابل  قرار . نمرود مي نامند

.   داشته  است
ا ذ ل قا اث اگ ا اق آ ا ،كه  بخشي  از برج  آن  باقي  مانده  است ديگر اثر قابل  ذكر هرمي  است-6-1
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

درزمان  حمله  ويژگيهاي بابل -2 
:كورش  

ا ا ف ا ل ا  بابل  با رود فرات  در پيرامون
فراواني خود حاصل  خيزي  

.داشتداشت
 باموقعيت  بازرگاني  خود، بر

راههاي مهمترين راه سر راه  مهمترين  راه هاي  سر
، از  بازرگاني  جهان

يثروت هنگفتي  بر خوردار بوده 
.   است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

 مي زيسته  و به  اين  شهر چهره اي  بين المللي  بابلمردم مليت هاي  گوناگوني  در ي ي يم ي چ ي
.داده بوده اند

وجود داشتدر همه  عرصه ها  شكوفايي  علوم  در بابل  و.

بابل
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

:منابع-3

گزارش هاي  كامال هماهنگ  هردوت  و برسوس  از -1- 3 
بابل دن گشودن  بابلگش

برخي  از اشاره هاي  تورات -3-2
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

:منابع- 3
 

نوشته  لوح  كورش  كه  به  منشور آزادي  شهرت  يافته  و در -3-3
ت ا افتاد ان تانشنا ا ت د ه ل ا يهاي حفاري هاي  بابل به  دست  باستان شناسان  افتاده  است فا

ا34 ال سالنامه  نبونيد-3-4

كورش نامه  گزنفن  بافت  يك  رمان تربيتي  را داشته  و از نظر كتاب:يادآوري
.  اعتباري  قائل  شددر شرح فتح بابل تاريخي  نمي توان  براي  آن  
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

:انگيزه ها-4
، با اينكه   روشن  نيست  كه  تمايل  بابلي هابه  كمك  به  كرزوس

م، بهانه  حمله  رامهيا هيچ  نوع  كمك  ملموسي  را سراغ  نكرديم غ ي ع چ
كرده  بود، يا علت هاي  ناشناخته  ديگري  كورش  را ناگزير 

البته ميل  دروني  كورش  به  كشورگشايي  و . از حمله  مي كرد
گسترش  قلمرو نيز مي تواند، يكي  از اين علت هاي  ناشناخته  

، تصويري  كه  از كورش  در تاريخ  بر  در اين  صورت. باشد
.، تا حدود زيادي  مخدوش  و مات  مي شود جاي مانده  است www*p
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

:نتايج و پيامدها-5

در-5-1 بابل م539تسليم ق .ق م539تسليم بابل در51
، با آيين  ويژه اي  كه  در يكي  از  ، پسر كورش كمبوجيه -5-2

يد ر بابل لطنت به شد، بابلبرگزار .معبدهاي  بابل برگزار شد، به  سلطنت  بابل  رسيدعبدهاي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

نتوانسته  بود،   ي، هيچ  كس ، جز كورش تا اين  زمان -5-3
.قلمرو فرمانروايي  حكومتي  را تا اين اندازه  گسترش  دهد رش ز ين ر ي و يي رو ر رو

شهرهاي  فينيقيه  نيز به  ميل  خود پيروزي  كورش  را  -5-4
.پذيرفتندپذيرفتند

جزيره هاي  خيوس  و لسپوس  نيز از شهرهاي  فينيقيه   -5-5 
دند ك ي . پيروي  كردندپي

 
www*p

nu
eb

*co
m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

حمله  كورش  به  بين النهرين  و آسياي  مقدم  زندگي  يهوديان   -5-6
برا به  كلي  دگرگون  كرد و ازآن  مي توان  در تاريخ  يهوديان  به   ن ي يهو ريخ ر ن و ي ن ز و ر ون ر ي ب ر

آنان  توانستند، درسايه  سياست  . نام  رويدادي  تعيين كننده  نام  برد
ورش، معبدهاي  ويران  خود را دوباره  جهانداري  كورش ري ره وب ر و ن وير ي ب

، بر  تورات  بيشتر از عادت  يك  كتاب  آسماني. كنندبازسازي 
.منجي  بودن  كورش  پا مي فشارد ر ي پ ورش ن بو www*pي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بابل  كورش و
تا پايان دوره هخامنشي

نوشتن-5-7 به فرمان بابل گشودن از پس داد45استوانهيككورش كهسطري ن 57 و ن  ب   ر بل   ن  ب و ز   ري    45و يورش  پس  
. نگهداري  مي شود در موزه  بريتانيا هامروز

هرج  و مرجي  كه  در نظام  باورهاي  ديني  مردم  به  وجود آمده  بود، او را ناگزير ظاهرا 
است كرده فرمان اين آيينهايازصدور احياي براي نيز يهوديان با كه همچنان همچنان  كه  با يهوديان  نيز براي  احياي  آيين هاي  .  ازصدور اين  فرمان  كرده  است

.  ديني فرمان هاي  مشابهي  صادر شد
،به  طور  ، تساحل  و تسامح  كورش  را در رويارويي  با باورهاي  مردم معموال مورخان
ز اقآ ااغ ا ان ازات ناش شت ا ش ك ا از ن ا اين  نوع  از رويارويي كورش  را بيشتر ناشي  از  بايد، ستوده اند، امااغراق آميزي

.   ، تا تفاهم سياست  او بدانيم
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

جنگ  كورش  با 
او مرگ و ماساگتها تا پايان دوره هخامنشي

 در باره  نبرد كورش  با ماساگت ها  ،مانند آغاز كار او، گزارش هاي  متفاوت  و
نان خان از كه دتاندك ه ن اه كت ان هداآ خته آ

ماساگت ها و مرگ  او

،  آميخته  به   داريم آريان وكتسياس،همچون هرودتاندكي  كه  از مورخان  يوناني 
، انتظار ديگري هم   با توجه  به  فاصله  زياد شرق  ايران  با دنياي  قلم. افسانه  اند

. نمي توانيم  داشته  باشيم
د خ لطنت ا ال د ها گت ا با نگ د ا شات گزا اين تناد ا به  به استناد اين گزارشات او در جنگ با ماسگت ها در سال سي ام سلطنت خود

.كشته شد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پاسارگاد
تا پايان دوره هخامنشي

  كورش  پس  از براندازي  سه  پادشاهي
كهن  و كم  و بيش  نيرومند زمان  خود،

ماد، ليدي  و بابل  و تصرف  سرزمين هاي  
فينيقيه ر، آش انند قد ياي آسياي  مقدم  مانند آشور، فينيقيه  وآ

فلسطين  وهمچنين  مطيع  كردن  قوم هاي  
رود تا رخنه و ايران شرق ن  و ر   رودوردست ير رق   ور  

را به  به  پاسارگاد معروفمحل سند 
  .عنوان پايتخت خود ساخت
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پاسارگاد
تا پايان دوره هخامنشي

آن كاخهاي و پاسارگاد به هخامنشيان خاص بهتوجه ، به   توجه  خاص  هخامنشيان  به  پاسارگاد و كاخ هاي  آن ،
ويژه  گزيدن پاسارگاد براي  تاجگذاري  تاكيدي  است  بر 

فرمانروايي نخستينپايگاه منزله به پاسارگاد نمادين اعتبار نمادين  پاسارگاد به  منزله  نخستين پايگاه  فرمانروايي  اعتبار
همه  نشانه ها حاكي  از آنند كه  .  نوپاي  هخامنشي

در ليدي به كورش جنگي سفر از پس كاخ هاي پاسارگاد، پس  از سفر جنگي  كورش  به  ليدي  در كاخهايپاسارگاد،
در  رد پاي  معماري  يوناني .  انجام  گرفته است ق م  545

است انكار قابل غير www*p.پاسارگاد غير قابل  انكار استپاسارگاد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آرامگاه  كورش 
تا پايان دوره هخامنشي

است معروف مرغاب مشهد به كه پاسارگاد در كورش ،آرامگاه رو   ب   ر ه  ر   ب   ر پ ورش     ر  
در دوره  اسالمي  نيز، .شده  ايران  است  كهن ترين  آرامگاه شناخته 

، با گرفتن  نام  مذهبي  قبر مادر سليمان  از گزند در امان   اين آرامگاه
. مانده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

شيوه كشورداري كوروش
تا پايان دوره هخامنشي

كورشاز كردمنشور استنباط توان :مي :مي توان استنباط كردمنشور كورشاز
به سنت هاي بومي و قومي ملل زير فرمان احترام مي  -1

ت ا .گذاشته استگذاشته
فرمانروايي او بر اين ملل جنبه نظارت و دريافت ماليات  -2

ا .داشته استاشت
هرگز تالشي براي از بين بردن هويت بومي بين النهرين -3
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

و برديا كمبوجيه
تا پايان دوره هخامنشي

، پسر كورش  تنها اين  را مي دانيم  كه  او به  توطئه  ) برديه(از برديا 
كشته  شده  ق م  525 پيش  از سفر در بهاربرادر خود كمبوجيه

، هنگامي  كه  كمبوجيه  را به   كورش  پيش  از مرگ.  است
گ ولي عهدي  برمي گزيدحكومت  بخش  گسترده اي  از شرق  و شمال  گ

، به  برديا  شرقي  ايران  را بدون  پرداخت  خراج  به دربار مركزي
www*p.سپرد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

و برديا كمبوجيه
تا پايان دوره هخامنشي

سنگنبشته در داريوش زبان از را برديا درباره خبر نخستين  خبر درباره  برديا را از زبان  داريوش  در سنگ نبشته  نخستين
كمبوجيه  برادر تني  خود برديا را بر اين اساس .  مي شنويم 

اوسر شدن كشته به اعتراض در مردم نتيجه در و كشت پنهاني  كشت  و در نتيجه  مردم  در اعتراض  به  كشته  شدن  اوسر پنهاني
همين  اشاره  كوچك  داريوش  است  كه  معما .به  شورش  برداشتند 

ميكند طرح وليعهدرا كمبوجيه ازاگر مردم چگونه ، بوده بوده   ، چگونه  مردم  از .اگر كمبوجيه  ولي عهد.را طرح  مي كند
 . ، سر به كشته  شدن  برادرش  به  دست  او، آن هم  در پنهان

برميدارند داريوش؟شورش كه شاخهپيداست ديگر از ، ، از ديگر شاخه  پيداست  كه  داريوش؟.شورش  برمي دارند
، براي  توجيه  قيام  خود، حقيقت  رابه گونه اي   هخامنشي

است كرده ه  ادستكاري ر ري      .
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

و حمله به مصر كمبوجيه  
تا پايان دوره هخامنشي

:منبع-1 :بع1
 تنها منبع  ما هرودت از آن جا كه  

ر، گزارش  جزئيات  تصرف  است ي جز رش ز
مصر، شكننده  است و نمي توان  به  

پولين كه  .  آن  اعتماد كامل  داشت
معلوم  نيست  آگاهي هاي  خود رااز آگ

كدام  منبع ها جمع  و جور كرده  
ت دتا ه از د شش ، شش  سده  پس  از هرودت  است

اطالعاتي در اين خصوص به ما 
دهد  .ي مي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

و حمله به مصر كمبوجيه  
تا پايان دوره هخامنشي

يز :انگيزه-2
 همان  بهانه اي  كه  كورش  را به  فكر حمله  به  بين النهرين  انداخت  ،

.، براي  مصر نيز مهيا بودكرزوسيعني  پيمان  بابل  با پ يي
  حمله  به  مصردر طرح  كورش  اجراي  .
 به   كورش  دربين النهريننيابتطي  هشت  سال  اقامت  به كمبوجيه ، ببوجي بي هريني ربين بورش

خوبي  آگاه  بود، كه  فرعون هاي  مصر از ديرباز ثروت  هنگفتي  را 
درمصر انباشته  دارند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

و حمله به مصر كمبوجيه  
تا پايان دوره هخامنشي

:ق م524دروضعيت  مصر به  هنگام  حمله  كمبوجيه-3 مم
فرعون   دوم)  احمس(آماسيس  . در اين سال  مصر در حال  تباهي  بود ،

سالخورده  مصر، به  تازگي  درگذشته  بود و پسرش  پسامتيخ  
بود شده او .سومجانشين و   بو ين   . وم ج

  مردم  مصردر زمان آماسيس  يكي  از شكوفاترين  دوره هاي  زندگي
.بودند خود را با رفاهي  خوب  تجربه  كرده

ات ك خل ت ق خ قل ا ك ن ن نان يوناني  نيرومندي  كه  در پيرامون  قلمرو خودقدرت  خود پوليكرات ،
را بر كرسي  نشانده  بود، با گستردن  استبداد بر جزيره  

، با فرستادن  هديه هايي  به  دربار  ثروتمندساموس  در درياي  اژه
ا اقت ق خ ك ت ت ا ا آ مصر، با آماسيس پيمان  دوستي  بسته  بود، كه  خود بر قدرت  اقتصادي  ا

قدرت  بزرگ  هخامنشي   و سياسي  مصر در برابر تهديد نظامي ،
.مي افزود

www*p
nu

eb
*co

m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كمبوجيهادامه جهانگشايي 
تا پايان دوره هخامنشي

تصميم  به  ادامه  جهان گشايي  گرفت   سه  هدف  گوناگون با  كمبوجيه
ا ظ ا اق524ا گا ه  سه  گروه سپاه  خود را به  ق م524و براي  اين  منظوردرپاييز

:  بخش  كرد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كمبوجيهادامه جهانگشايي 
تا پايان دوره هخامنشي

گروه-1 بهيك دريا راه از فينيقيها، باكمك )قرطاجنه(كارتاژ،  ) قرطاجنه(كارتاژ ، باكمك  فينيقي ها، از راه  دريا به يك  گروه1
. حمله  كند

تاژ، كا ف هات فينيق تناع ا بب كهبه ي ش به له از از حمله  به  شهري  كه  به  سبب  امتناع  فينيقي هاتصرف  كارتاژ،
خود مي دانستند، از برنامه  كار حذف  خويشاوند ساكنان  آن  را
جيه ب ك داشتشد رد دريان هاي بهفينيق كه نيازي با به، ، ، به   ، با نيازي  كه  به فينيقي هاي  دريانورد داشتشد و كمبوجيه

آن  گردن  نهاد، تا كار به  آزردگي  و در نتيجه  دشمني آن ها 
د . نينجامدنينجا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كمبوجيهادامه جهانگشايي 
تا پايان دوره هخامنشي

گروه  يرنامه  اين . تصرف  خود درآورد را بهآمون  گروهي   -2
آ را دستغخود راه ميان در واحهخارجه به حت و كرد از از كرد و حتي  به  واحه خارجه  در ميان  راه  دست  غخود را آ

 .، اما هرگز نه  به  آمون  رسيد و نه  به  نزد كمبوجيه بازگشت يافت
شده دفن شن توفان در كامل طور به نيرو اين قوي گمان به  گمان  قوي  اين  نيرو به  طور كامل  در توفان  شن  دفن  شده  به

.  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كمبوجيهادامه جهانگشايي 
تا پايان دوره هخامنشي

اين . فتشتا حبشه خود با گروهي  ديگر به  تصرف   كمبوجيه -3
نش ا خ ت ش ن از ز ن كشا لشك لشكركشي  .سپاه  نيز از سرنوشت  بهتري  برخوردار نشد

كمبوجيه  به  حبشه  چنان  جنون  آميز بود، كه سپاهيان  او گرفتار 
ش ق آذ اك ا ش ا ا ا ك و كمبوجيه  با از دست  دادن  بي شماري  از كمبود آذوقه  شده

.سپاهيان  خود، از ادامه پيشروي  منصرف  شد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كمبوجيه در مصر
تا پايان دوره هخامنشي

بهممفيس بازگشت از پس ،كمبوجيه پس  از بازگشت  به ممفيس،كمبوجيه
چون  مصريان  را در حال  جشن  
چنان ديد، آپيس مقدس گاو براي  گاو مقدس  آپيس  ديد، چنان براي

گرفتارجنون  شد كه  خود به  آپيس  
كشت آنرا و زد .  نيزه  زد و آن را كشتنيزه
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كمبوجيه در مصر
تا پايان دوره هخامنشي

مصركمبوجيه سهمعبددر استثناي معبدها،به همه آذوقه آذوقه  همه  معبدها ،به  استثناي  سه معبددر مصركمبوجيه 
.را به  نصف  تقليل  داد ومعبدها را غارت كرد 

كاهنان  چهره اي  نفرت انگيزي  از كمبوجيه  را تبليغ  گ
پهرودت  هم  از اين  تبليغ ها سخت  تاثير پذيرفته  .كرده اند غ م
. است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كمبوجيه در مصر
تا پايان دوره هخامنشي

ا ك روي  هم  رفته تصويري  كه  كمبوجيه  در مصر از خود بر ك
، تصويري  به  دور ازجوانمردي  و  جاي  گذاشته  است

.   احترام  به  سنت ها و آيين هاي  ديني  مردم  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كمبوجيه در مصر
تا پايان دوره هخامنشي

، در مقام  تنها منبع  ما، نبايد  اما همه  اين ها و قضاوت  هرودت
شكل اشا ك ا ات براي  نمونه   .تصوير نهايي  كمبوجيه  باشد سازنده  و شكل دهنده

، سنگ   در سراپئوم  كه  گور موميايي  گاوهاي  مرده آپيس  است
ا آ الگ آ گا ا 524ك  524، كه  براي  گاو آپيسي    در سال  گوري  به  دست  آمده  است

.  به  دستور كمبوجيه  ساخته  شده  استق م 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بردياي  دروغين(گئومات   و) 
جيه ب ك گ تا پايان دوره هخامنشي

به را آن و رالرزاند هخامنشيان امپراتوري پايههاي رويدادگئومات

مرگ    كمبوجيه

رويدادگئومات پايه هاي  امپراتوري  هخامنشيان  رالرزاند و آن  را به  
. آستانه  سقوط كشاند
د ب ه ه يخ،قيقت تا ه ع به ا د خ د بب ش ي ،دا ،  داريوش  سبب  ورود خود را به  عرصه  تاريخ،حقيقت  هر چه  بوده

.باز ستاندن ميراث  خاندان  خود از بردياي  دروغين  مي داند
ك ا ت شا ا شت ا ش ا گ ل ا گ  رگه  اصلي گزارش  هرودت  همان  نوشته  داريوش با توجه  به  اينكه 

هدف از داستان  گئومات  به  ، اين  واقعيت  متبلور مي شود، كه   است
اش ش ا تا ك ش ش .   ، مشروعيت  بخشيدن  به كودتاي  داريوش  بوده  استشيوه  موجود

، كه  بردياي  دروغين  كسي جز  اين  امكان  هنوز منتفي  نيست
ا ت ا ؟بردياي  راستين  نبوده  است؟ا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

بردياي  دروغين(گئومات   و) 
گ جيه ب ك تا پايان دوره هخامنشي

ايرانكمبوجيه رويدادهايدرون خبر دريافت از خشمگين حال، در ،

كمبوجيهمرگ 

، در حال   ، خشمگين  از دريافت  خبر رويدادهاي درون  ايرانكمبوجيه
زخمي  بر خود ، به  تصادف  از نك  شمشير  سوار شدن  بر اسب

در و م522داشت فرزنديادرگذشتق مرگ هنگام به و و به  هنگام  مرگ  فرزندي  ا.درگذشت ق م522داشت  و در  
. نداشت

 آرامگاه كمبوجيه
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 دودمان  هخامنشي
بيستون كتيبه و هرودت استناد به ونتا پايان دوره هخامنشي يب بي رو و   ب  

پيشهخامنش پيشچيش چيش كورش كمبوجيه
12 چيش پيشچيش پيشش ورش بوجي

12 ؟ ؟ ؟ 12345

كورش آريارمنه
3 66

3

كمبوجيهارشام
4

دودمان شاهي به استناد كتيبه بيستون 
 

77دودمان شاهي به استناد هرودت

4

كورش بزرگ ويشتاسب
5 88

تنها به  پنج  تن  ازنياكان   داريوش
خود اشاره  مي كند و نامي  از 

كورش  و كمبوجيه  به  ميان  
ولي خود را نهمين شاه .نمي آورد
ا

5

كمبوجيهداريوش
99 10

.مي خواند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

اريارمنه  
تا پايان دوره هخامنشي

از زمان  داريوش  ارشامونخستين  گزارش ها  درپيوند با اريارمنه ر ري ب رپيو رش ز موين ريوشر ن ز ز
،   ، كه  يك  سده  پس  از داريوش دست  به  قلم  برده است  و هرودت  هم

البته  يك  چيز مي تواند، به  درست بودن  . تنها نام  آن ها را مي آورد
گ ز ادعا ن ن دن ن ان آ آن كند ك ك ش دا ادعاي  داريوش  كمك  بكند، و آن  آسان  نبودن  چنين  ادعاي  بزرگ  ادعا

. است
و همداننداشته با ارتباطي هيچ ارشام و اريارمنه حكومت ن   و قلمرو ي  ب  ب ر يچ   م   ر ر  و  ري و   رو 

همدان  پس  از پيروزي  كورش  بزرگ  بر مادها، به  قلمرو هخامنشيان  
. افزوده شده  است

، كهن ترين  سندي  كه  به  نام  اريارمنه  اشاره  از منبع هاي  مكتوب
.   مي كند، اثر هرودوت است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

اريارمنه  لوح 
تا پايان دوره هخامنشي

به منسوب لوح كه ندارد وجود ترديدي تقريبا وب  ب  امروز وح   ر    ي  وجو  ي ر ريب  روز 
.   است ق م اريارمنه از هخامنشيان  متاخر و از سده  چهارم  

.ظاهرا اين  لوح  براي تنديسي  از اريارمنه  نوشته  شده  بود ي ي ح
، شاه   ، شاه  شاهان  بزرگ ، او شاه در لوح  منسوب  به  اريارمنه 

.  ، كه  سازگار با حقيقتي  تاريخي نيست پارس  خوانده  شده  است يپ ي
اريارمنه  در زمان  حيات  سرپرست  قبيله  و حد اكثر شاهك  

. شاخه اي  ازهخامنشيان  بوده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آرشام(ارشام     (
تا پايان دوره هخامنشي

پارسي شاهك آستياگارشام فرمانروايمادها،با آخرين ، ، آخرين  فرمانرواي مادها، با آستياگارشام  شاهك  پارسي  
.  بوده  است همعصر

پد پ يشتا ا د خ پد ن ت بي نبشته نگ د ش ي داريوش  در سنگ  نبشته  بيستون  پدر خودرا ويشتاسپ  وپدر دا
.ويشتاسپ  را ارشام  مي خواند

شا اق615ا ا گ ا ك ا ، بر  ، پس  ازكناره گيري  اريارمنهق م 615ارشام  حدود
تخت  شاهي  نشست  و به  گمان  تا برآمدن  كورش  بر تخت  

www*p.بود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آرشام(ارشام     (
تا پايان دوره هخامنشي

به هنگام به كه ميگويد، شوش نبشته سنگ در داريوش م  ب  چون وي   ب   ي  وش   ب   ر    ريوش   چون  
به  دست گرفتن  فرمانروايي  هم  پدر و هم  پدربزرگش  ارشام  زنده  

، ارشام  را  بوده اند، پس  احتماال كورش با به  دست  گرفتن  قدرت مپ
از فرمانروايي  بركنار كرده  و اورا به  ساتراپي گمارده  بوده  

.  است
يه  و كورش شاهنشاه  ج، كمبو با توجه  به  اين كه  پيش  از داريوش

بوده اند، ظاهرا داريوش  در سنگ  نبشته  بيستون  با اين  ادعا، كه  
ا ا گ ا اش ت ا اشا ا ش ظ اگ ، اگر منظورش  خاندان  شاهي  را به تخمه اش  باز گردانده  است

، قصد قانوني جلوه  دادن  حكومت  خودرا داشته   هخامنشي  نبوده
.استاست
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آرشام(ارشام  لوح    (
تا پايان دوره هخامنشي

با كه ارشام به منسوب و زرين لوحي به14در نبشته سطر م    ب ر وب  ب   ي  زرين  و  و ب  ب   14ر  ر 
در همدان  پيدا شد، از   ش1299خط ميخي  فارسي باستان  در 

، شاه  شاهان  و شاه  در زبان  ارشام  آمده   ، كه  اوشاه  بزرگ م
با توجه  به  اينكه  نخست  با كورش اصطالح  .  پارس  است

، ارشام  نمي توانسته  در سال هاي  پس  دشاهنشاه  معمول  مي شو
ا615 ك شا ا اش ا شا شا شاه شاهان  بوده  باشد و همين  امر نشان  مي دهد كه  اين  615

.   لوح  به  وسيله  ارشام  تهيه  نشده است
ا ا ال ا ا ل ا كتات ا ، مي داند كه   ، نه  تاريخيهينتس  اين  لوح  را اعالميه اي  سياسي
. به  فرمان داريوش  تهيه  شده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

به تخت نشيني داريوش
تا پايان دوره هخامنشي

معتبرترين-1 بيستون سنگنبشته رين 1 بر ون   ب  بي  
و نزديك ترين  سند موجود درباره  
چگونگي  روي  كارآمدن  داريوش  

البته  اين  سند نمي تواند  . است
.  حجت  مطلق  باشد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

به تخت نشيني داريوش
تا پايان دوره هخامنشي

حكومت-2 براندازي بزرگانگئوماتدر از نفر معروفهفت معروف   هفت  نفر از بزرگان گئومات در براندازي حكومت2
، كه  به  گمان   ،در آن  ميان  داريوش  پسر ويشتاسپ به  هفت تنان

بود، پارس داشتندساتراپ رويدادمشاركت اين محل هرودت هرودت  محل  اين  رويداد .مشاركت داشتندساتراپ  پارس  بود،
را در شوش  مي داند، اما همه  نشانه  حكايت  از آن  دارندكه  اين  

نيساي نهاوند(محل بوده)شايد استماد .استماد بوده)شايد نهاوند(محل  نيساي 
.  كشته شدن  گئومات  بي درنگ  به  مغ كشي  در سراسركشور انجاميد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

به تخت نشيني داريوش
تا پايان دوره هخامنشي

يبه  روايت  هرودت  هفت تنان  درباره  گزيدن  نوع  حكومت  و اينكه  چه  كسي  ويا -3 چ ع
هوتانه   مي گويد هيچ  كس  نبايد . كساني  بايد بر ايران  فرمان  برانند گفتگو مي كنند

حكومت   رابهترين  حكومت او. به  تنهايي  سرنوشت  كشور را به  دست گيرد
بغبوخش  بر خالف  نظر هوتانه  ، مردم  را نادان  مي پندارد و به  .مي داندمردم يپيم م

قدرت اليگارشي  معتقد است  و پيشنهاد مي كند، تا عده اي  از توانمندان  و خود 
،  سرانجام  داريوش  بهترين  نوع  حكومت. آن ها،حكومت  را در دست  گيرند

او مي گويد، چون  اين  شاه  از .حكومت يك  شاه  بر همه  مردم  را ترجيح  مي دهد ي ح چم ي
روش  به ارث  رسيده  از نياكان    بهتر است  كه.  بهترين  نيت برخوردار است

.پاسداري  شود
فرمان او فرزندان به نه و براو نه ياران از هيچيك آينده در كه شرط اين با هوتانه  با اين  شرط كه  در آينده  هيچ يك  از ياران  نه  براو و نه  به  فرزندان  او فرمان  هوتانه

www*p.برانند، خود را از كارهاي  سياسي به  كنار مي كشد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

به تخت نشيني داريوش
تا پايان دوره هخامنشي

گئومات-4 برداشتن ميان از پس ،داريوش و4 ن   ن  بر ي ز  ريوش  پس  
دست  كم  . بي درنگ  قدرت  را به  دست مي گيرد

هيچ كدام  از هفت تنان  نمي توانسته اند با بر 
چون  . تخت نشيني  داريوش مخالف  بوده  باشند

كمبوجيه  فرزندي  نداشت  و داريوش  پسر 
نش خا .  ويشتاسپ هخامنشي  بودشتا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كتيبه بيستون
تا پايان دوره هخامنشي

نوشته-1 سنگ :موضوع و1 وع   :و
داريوش  را بايد با نبشته  سنگي  او 

نخستين مورخ  در بيستون  ون بي ورخر ين
.  به  شمار آورد ايراني 

سنگ نبشته  بيستون تاريخ  
نخستين  سال  فرمانروايي  

. داريوش  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كتيبه بيستون
تا پايان دوره هخامنشي

:متون سنگ نوشته-2
:   در دست  داريم متن 4   هنبشت از سنگ  

. ،   بابلي  و   ترجمه  آرامي ، ايالمي فارسي  باستان
ا ا ا آگا ا ا ش ا ظا ا ا متن  فارسي  باستان ظاهرا به  صورت  بخشنامه  براي  آگاهي  ساتراپي هاي  فا

فرستاده  شده  و نسخه اي  از آن  از الفانتين مصر به  دست  باستان  شناسان  
. افتاده  است

.   متن هاي  ايالمي  و بابلي  نيز ترجمه هايي اند از متن  فارسي  باستان
گوناگوني  متن  سنگ نبشته  بيستون  اين  سود بزرگ  را داردكه  گذر زمان  و 
اند اند ن آ ن ا د تنها ه ه ه ا ط ان ا اد ش ا فرسايش  باد و باران  طبعا به  همه  متن ها در جاي  معيني  آسيب نرسانده اند ف

عالوه  . و ما امروز به  آساني  مي توانيم  جاهاي  آسيب ديده  را بازسازي  كنيم
، اين  متن ها گاهي  مختصر تفاوت هايي  با يكديگر  بر اين  به  ضرورت

ن .دارندا

www*p
nu

eb
*co

m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كتيبه بيستون
تا پايان دوره هخامنشي

نگارش-3 :انگيزه رش3 :يز 
داريوش  پس  از خواباندن    شورش ها كامال 

براي مشروعيت ،آگاهانه  تصميم  گرفت ر ييم رو ي بر
بخشيدن  به  فرمانروايي  خود، مردم  

سراسر امپراتوري  خويش  و جهان پس  
از خود را در جريان  علت  به  دست 

گرفتن  قدرت  و جريان  نخستين  
دهد ا ق د خ ا ان www*p .سال فرمانروايي  خود قرار دهدالف
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

كتيبه بيستون
تا پايان دوره هخامنشي

بيستون-4 انتخاب :علت ون4 ب بي  :
مورد   وراه  پر رفت  و آمد بر سر راه  كهن  ماد به بين النهرين  و ماد 

.بوداستفاده  قوم هاي  گوناگون فالت  ايران  و بين النهرين  و آسياي  مقدم   م ي ي و هرين بين و ن ير ون و ي بووم
.آنويژگي  استثنايي  منظر 

خدايان سرزمين به بغستانازديرباز يا و، بيستان و بهيستان يا ، ن ي ين   رز ز ب   يرب نز ن  و  ي ب ن  و بي  ي بهي
.بيستون  شهرت داشت  

مپيش  از داريوش  نيز در راستاي  آن  نگاره هاي  ديگري  فراهم  آمده   ر ري ي ي ر ن ي ر ر يز ريوش ز پيش
از آن  ميان  . بود، كه برخي  از آن ها يادگار دوراني  بسيار كهن  بود

.  كنده  شده  بود ق م 2000، حدود   لولوبي نگاره اي  كه  به  فرمان  شاه
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

:در مصر)  آرياندس(ساتراپي  آرياوند-1  )(ي
گمارده  شده   مصر آرياندس از سوي كمبوجيه  براي  اداره  ساتراپي  جديد

با شورش  مصريان  كه  از خراج هاي  سنگين    او ساتراپي. بود
متزلزلشد بودند، كهن.ناراحت امپراتوري كه بود بار نخستين اين زل  ز هن  . ر  بو  وري   پر ر بو    ين  ب ين  

مصر خود را در انقياد يك  قدرت خارجي  مي ديد و طبعا 
داريوش  براي  آرام  كردن  . نمي توانست  به  آساني  به  آن  تن  دردهد

و كاهنان شركت با را مصر كهقانون نوشت او به مصر ن  و مردم ر   ر ر ب  ون   و    و  ر ب   م   ر
. ، با تكيه  بر قانون هاي  مذهبي مصريان  تدوين  كند دانايان  مصري

،  فرمان  داريوش  درباره  آزادي  دين  و قانون  در سرزميني  بيگانه
بابل در كورش بزرگ منشور كه دارد را بلهماناعتباري ر ب ورش   ور بزر   ر    ري  ر  ب .ن 

از مهم ترين  رويدادهاي  زمان  فرمانداري  آرياندس  در مصر، فتح  
   . به  دست  او است)  ليبي( پوتايه
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

از كه نبشتهاي سنگ ازاوجاهورسنهاز يكي ، ، يكي  ازاوجاهورسنهاز سنگ  نبشته اي  كه  از
كاهنان  بزرگ مصر، كه  خود شاهد گشوده  
شدن  مصر به  دست  كمبوجيه  بوده  به  دست 

هم  كمبوجيه  و هم  ، چنين  بر مي آيد كه   آمده
داريوش  به  قانون هاي  مذهبي  و بومي مصر 

ا گذاش ا ا .احترام  زيادي  مي گذاشته اندا
  

اوجاهورسنه اوجاهورسنه
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

به بازگشت در را او كمبوجيه و بود كمبوجيه پزشك اوجاهورسنه  پزشك  كمبوجيه  بود و كمبوجيه  او را در بازگشت  به  اوجاهورسنه
داريوش  نيز او را در مقام  پزشك  . ايران  به  همراه آورده  بود
دربارخود در كردمخصوص راابقا اوجاهورسنه ، داريوش داريوش ،  اوجاهورسنه  را .ابقا كردمخصوص  در دربارخود

براي  سامان  دادن  برخي  از كارها، از آن  ميان  تربيت  پزشك به  
بازگرداند .مصر بازگرداندمصر
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

ها-2 :ساتراپي :ساتراپي ها-2
كه  داريوش  بي درنگ  پس  از به  دست  گرفتن   مهمترين  برنامه اي 

گذاشت ا بها ت به،قد نش هخا د ت گ شاهنشاه ي تق تقسيم  شاهنشاهي  گسترده  هخامنشي  به  ،  قدرت  به اجرا گذاشت
.بود استان ها و يا به  عبارت  ديگربه  ساتراپي ها 

ا ق ك ش ك شا ا ا ات ا هريك  از ساتراپي ها ، شاهك نشيني  بود كه  قومي  معين و يا چندين  ك
، نظامي  و مالي  خود  قوم  خويشاوند را زير پوشش  اداري

ااش ك شا ا ا ا ات ك طلق ق ا شا شا شاه شاهان  قدرت  مطلقي  بود، كه  ساتراپ ها يا شاهك ها .داشت
. را برمي گزيد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

تصرف به سرزمينهاي فرماندهان تنها كمبوجيه و كورش  و كمبوجيه  تنها فرماندهان  سرزمين هاي  به  تصرف  كورش
، گرچه  گاهي   اين  فرماندهان.  را بر كار مي گماردند درآمده

را آنان نيز مورخان گاهي و عملميكردند ساتراپ يك مانند يك  ساتراپ  عمل مي كردند و گاهي  مورخان  نيز آنان  را مانند
هرگز ساتراپ  نبودند و اين مقام  از زمان  ساتراپ  مي خوانند، 

است يافته رسميت بعد به درداريوش نشانههايي همه اين با با اين  همه  نشانه هايي  در .داريوش  به  بعد رسميت  يافته  است
دست است  كه  ايده  تقسيم  كشور به  ساتراپي ها يا استان ها را 

دانست كورش از غربميتوان ساتراپيهاي به گزنفن گزنفن  به  ساتراپي هاي  غرب  .مي توان  از كورش  دانست
www*p.شاهنشاهي  كورش  اشاره  مي كند
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وآريايها ايالميها ايران فرمانروايي  داريوش تاريخ يه ري يه و ي ن  ير ريخ 
تا پايان دوره هخامنشي 

:تعداد ساتراپي ها- 3
، از  به  جز آشنايي  اندكي  كه  به  كمك  هرودت  از ساتراپي هاي  غربي داريم 

باخوانده  شدن  با اين  همه  .  شرق  در زمان  داريوش  تقريبا چيزي  نمي دانيم
جمشيد تخت ديواني لوحهاي از سالهايبخشي م494تا509از ،ق ي ي    ج يو ي   وح  ز  ي   ي ب ل   ق م  494  509ز 

كه  بيشتر به  سفرهاي  ماموران  دولتي  و جيره هاي  ميان راهي  آن ها 
درايستگاه ها مربوط مي شوند، اندكي  بر آگاهي  ما از اين  ساتراپي ها 

است شده  .افزوده  شده  استافزوده
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شرقيساتراپي هاي  
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ا ات داد ت نا تناد ا ه ها ا ات داد ت

تا پايان دوره هخامنشي

تعداد ساتراپي تعداد ساتراپي ها به استنادمنابع

اپ20 ات دت ساتراپي 20ه هرودت

ساتراپ23 بيستون نبشته ساتراپي 23سنگ سنگ نبشته بيستون

ساتراپي25 جمشيد تخت نبشته ساتراپي 25سنگ سنگ نبشته تخت جمشيد

ساتراپي30 آرامگاه نبشته پي 30سنگ ر ر ب   
داريوش در نقش ر ستم 
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فلسطين-4 در قدرت :تحكيم :تحكيم  قدرت  در فلسطين4
پرداختن  هخامنشيان براي  برنامه علت توجه داريوش به فلسطين 

غرب تسلطزيرابودبه مصر، و صغير آسياي بر تسلط براي براي  تسلط بر آسياي  صغير و مصر، تسلط زيرا.بودبه  غرب 
بدون  چون  و چرا بر پل  ارتباطي سوريه  و فلسطين  از اهميت  

.ويژه اي  برخوردار بود ي
كه  عرب هاي  جنوب  فلسطين  به   بودكمكي  علت آنگفته  شده  

از پرداخت  خراج  وكمبوجيه  در هنگام  حمله  او مصر كرده  جم پ
گمان  نمي رود كه  داريوش  تنهابه  اين  خاطر .بودند معاف  شده  

.توجه  خاصي  به  فلسطينيان  داشته  بوده  باشد
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اورشليم-5 معبدهاي :بازسازي يم5 ور ي   ب زي   ز :ب
به  روايت  تورات  خداوند مي گويد كه  داريوش  را براي  آرامش  جهان  

در بايگاني  همدان   كه فرمان  كورش  بر اساس داريوش  . فرستاده است
را در  ، به  فرماندار سوريه  نوشت  كه   دست   يهوديانبازيافت

عالوه  بر اين  فرمان  داد . بازسازي  كهن ترين  معبد خود باز بگذارند
سوريه خراج محل از وتا بازسازي هزينه بود، شاهنشاه كهسهم ، كه سهم  شاهنشاه  بود، هزينه  بازسازي  و  تا از محل  خراج  سوريه،

در اختيار  ديگر مايحتاج  به  درخواست  و ميل  كاهنان  اورشليم 
.يهوديان  قرار گيرد

در مجموع  چنين  مي نمايد، كه  يكتاپرستي  درنظر داريوش  نقش  تعيين  
در سنگ نبشته هاي  داريوش  هيچ نامي  به  اندازه  .  كننده اي  داشته  است

است نيامده داريوش زبان بر . اهورمزدا بر زبان  داريوش  نيامده  استاهورمزدا
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:در ليدي)اريتس(خودسري  ارويتا-6 روي ري س(و ي)ري ي ر
كه  از سوي كورش  به  )  اريتس(، ارويتا  شورش هاي  داخلي هبه هنگام  سرگرمي  داريوش  ب 

ساتراپي  ليدي  گمارده  شده  بود  بااستفاده  از آشوب ها، خودسرانه  به  هواي  گستراندن  
افتا ن ا ل خ ااقل ا ات ك خال لهنز ه به  حيله نزد خود  راپوليكرات  جبار ساموساو.قلمرو خود در ليدي  وايوني  افتاد
، سبب  هرج  ومرج  در جزيره   مرگ ناگهاني  پوليكرات. خوانده  و او را   به  قتل  رساند

بغيه  پس  از به   .فرستاد ارويتارا به سركوبي  بغيهداريوش  .ساموس  شد
در ميان  اسيراني  كه  .  پايان رسانيدن  ماموريت  خود، با گنجينه  سارد به  شوش  بازگشت

اين  .، پزشك  پوليكرات  نيز به  چشم  مي خورد ازليدي  به  شوش  آورده  شدند دموكدس
است داشته كنندهاي تعيين نقش يونان به داريوش حمله در ي    پزشك يين    ش   ن   ريوش  ب  يو ر    www*p. پز  
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:بناي  كاخ  شوش-7 خ ي
و  كاخ  زمستاني داريوش خود را در شوش پي  افكند، كه  به   نخستين  بناي داريوش   - 7-1

.     شوش  از نظر راه هاي  ارتباطي  موقعيت  مناسبي داشت. جانشينان  او معروف  شد
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تا پايان دوره هخامنشي

:بناي  كاخ  شوش-7 خ ي
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:بناي  كاخ  شوش-7 خ ي

نخستين  كارنامه  ،  ، بانبشته اي    كه  بر لوحي  آجري  بر جاي  مانده داريوش  - 7-2 
ايران استمعماري گذاشته يادگار به خود از كهرا خوانيم م نبشته اين در در اين  نبشته  مي خوانيم  كه  .را از خود به  يادگار گذاشته  استمعماري  ايران

از سرزمين هاي  دور و نزديك  به   صنعتگران  و پيشه وران  با مليت هاي  گوناگون
شوش  خوانده  شده  و در كارگاه  بزرگ  ساختماني شوش  به  كار گمارده  شده اند
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:شوشداريوش دركاخ خ
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:بناي  كاخ  شوش-7 خ ي

بر خالف  سنت  ايالمي ها، كه  به  سبب  دوري  واز ويژگي هاي  بناي  كاخ     -3- 7   
سنگ معدن و چغازنبيلازكوهستان زيگورات مانند را، خود بزرگ بناهاي با، ، ، با  ، بناهاي  بزرگ  خود را، مانند زيگورات  چغازنبيل ازكوهستان  و معدن  سنگ
مصالح  .  است تكيه  بر سنگ هاي  عظيم  در بناي  كاخ خشت و آجر مي ساختند، 

. ساختماني كاخ    از راه هاي  دوري  به  شوش  آورده  شده اند

از آثاركاخ داريوش در شوش
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:بناي  كاخ  شوش-7 خ ي
.
، درزمان   معروف  است تاالر بزرگ    كاخ   ، كه  به  آپاداناي  شوش تمامي   -4- 7 

شد آتش طعمه هخامنش اول جاياردشير به ديگري بار تاالر اردشيردوم اردشيردوم  تاالر بار ديگري  به  جاي  .اردشير اول  هخامنشي  طعمه  آتش  شد
.  آپاداناي  سوخته  داريوش  بناكرد
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شوش-7-5 كاخ سنگبناي در ناميداريوش پارسها از از پارس ها نامي  داريوش  در سنگ بناي  كاخ  شوش 75
اربابان  تازه  به  دوران  رسيده  دست  به  سياه  و  ظاهرا.نمي برد

است بوده كارها بر نظارت آنهاتنها نقش شايد نزدهاند . سپيد نزده اند شايد نقش  آن هاتنها نظارت  بر كارها بوده  استسپيد
كه  سرزمينشان  براي  محل  ساخت   از ايالمي ها،داريوش   

د، ب شده بردكاخگزيده ن نا آگاهه با ا كه ت پيدا و پيداست  كه  او با آگاهي  هم  نامي  نمي بردكاخ گزيده  شده  بود،
، كه  در اين   قصد كم اهميت  نشان دادن  ايالمي ها را داشته  است

پياپتاريخ رشهاي ش بب دهاندبه بب غض www*p. مغضوب بوده اندبه  سبب  شورش هاي  پياپيتاريخ 
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با اين  سند   -6- 7
به گران بها نه  تنها ه نبه بر

چگونگي  بناي  كاخ  
،  شوش  دست  مي يابيم

بلكه  به آساني  مي توانيم آ
با دستاوردها و 

ها انا توانايي هاي ت
سرزمين هاي  گوناگون  

نيزآشنا يزشاهنشاهي ي  
.   شويم
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مصر-8 در :داريوش :داريوش  در مصر8
داريوش  با اين  آگاهي  كه  مردم  مصر از رفتار كمبوجيه  خاطره   

ا ا نه اه ا ، به ف از پيش ند، ندا ش خوشي ندارند، پيش  از سفر به  مصر، اوجاهورسنه  رامامور خ
داريوش  مي خواست  . سامان  بخشيدن  به  اوضاع  مصر كرده  بود

حفظ ماليمتبراي تدبير با بهمصر مصريان نفرت از ، ، از نفرت  مصريان  به  مصر با تدبير و ماليمتبراي  حفظ
كمبوجيه  كه  او را به  گمان  به  ناحق كشنده  گاو مقدس  آپيس  

بكاهد شناختند www*p.مي شناختند بكاهدم
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مصر-8 در :داريوش :داريوش  در مصر8
در اين  هنگام  مردم  مصر  .رهسپار مصر شد 518داريوش  در 

آپي قد گا گ خاط دنددبه ب ي باعزادا ش ي دا داريوش  با . عزاداري  بودنددربه  خاطر مرگ  گاومقدس  آپيس 
، جايزه   ، به خاطر جلب  دوستي  مصريان استفاده  از اين  موقعيت

يينكرد ت آپي جديد گا يابنده براي بههنگفت را ريان مصريان  را به  .   هنگفتي  براي  يابنده  گاو جديد آپيس  تعيين كرد
اين  باور رساند كه  داريوش  فرعوني  مذهبي است 
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.  خوانده شده  است در گزارش  اوجاهورسنه  داريوش  فرعون  مصر ر ر ر ر ر ز ر
به  دستور داريوش  همه  قانون هايي  را كه  فرعون هاي  مصر 

يبه صورت  فرمان  براي  معبدها و كاهنان  بر جاي  گذاشته  بودند  ر ي ر ر ر
فرمان روايي  داريوش   بر پاپيروس   19جمع آوري  شده  و تاسال  

از اين  . بازنويسي  شدند)دموستيك(و به  خط آرامي  ومصري  ي ي)(ي
 داريوش  ششمين  و آخرين  قانون گذارمصر خوانده روي  است  كه  

www*p.شده  است
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:دست اندازي  داريوش  به  هند- 9
:انگيزه
،به  ويژه  طال براي  استفاده  از منابع  هند.

هند به توجه در تاخير :علت وج ب  ر  ير   :
 در آغاز فرمان روايي  رويارويي  داريوش  با شورش هاي  پياپي
 موقعيت جغرافيايي  دشوار فضاي  ميان  ايران  و هند  

ت :اه :اهميت
 اين   نخستين  حمله  و رخنه  غرب  آسيا به  شرق از نظرتاريخي  حمله  داريوش  به  هند

.بود قاره 
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:دست اندازي  داريوش  به  هند- 9
:دستاورد

  بوده  است  و نگاره  هيات  نمايندگي  هيندوش   طالي  فراوان دستاورد اين دست اندازي
با بار طال بردوش  در پلكان  شرقي  آپادانا در تخت  جمشيد بهترين  گواه  اين  

گ
پ ي پ

.پيروزي  بر گم نامان تاريخ  دره  سند است
  حاصل  دستيابي  به  اين   شايد ضرب  سكه  معروف  به  داريكه  از سوي  داريوش

تا اين  تاريخ  سكه  رايج  در ايران  سكه هاي  طالي  ليديايي  . طالي فروان  بوده  باشد
  .بود، كه  كروزس  در ايران  باب  كرده  بود) ستاتره(معروف به  استاتره 

 گشايش  دروازه  شبه  قاره  هند به  روي  حاصل  تاريخي  گشوده  شدن  دره  سند
بود و اروپا با اين  پيروزي  داريوش  براي  نخستين  بار پي  به   آسياي غربي  و اروپا

www*p.وجودهندوستان  بردتا
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درياها-10 شناسايي و :كشف :كشف  و شناسايي  درياها10
شناختن  درياهاي  پيرامون  شاهنشاهي بزرگ  خود    برايداريوش  
كيالك ان)كيالك(ا اي كشت ند با ا ياندا كا بهاز به از كارياندا را با چند كشتي  ايراني  ) سكيالكس(اسكيالكس 
.يتي دريايي گسيل داشتمامور
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درياها-10 شناسايي و :كشف :كشف  و شناسايي  درياها10
تشكيل   كاري ها و فينيقي هابخش  مهم  نيروي  دريايي  ايران  را 

فا خلي به ا يها كا از ي ا بيش ش ي دا مي دادند وداريوش  بيشماري  از كاري ها را به  خليج  فارس  دادند
كوچانده  بود، كه  در بنشو در نزديكي خرمشهر امروزي  

دند ب رده آ فراه د خ براي كاريهابندري اين اين  كاري ها .بندري  براي  خود فراهم  آورده  بودند
همان دريانورداني  بودند كه  الوار چوب  را براي  بناي  كاخ  

دند ب انده ر ش بهش فرات بر ار لبنان از ش .شوش  از لبنان  سوار بر فرات  به شوش  رسانده  بودندش
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درياها-10 شناسايي و :كشف ري10 يي   :  و 
:اسكيالكسهاي دريايي سفر

سرخ درياي تا فارس وخليج هند اقيانوس دريايي سفر:سفر اسكيالكس اسكيالكس  سفر :سفر دريايي اقيانوس هند وخليج فارس تا درياي سرخ
او از رود كابل  به  سوي شرق  و سپس  از . خود را از قندهار آغاز كرد

پمحل  پيوستن  اين  رود به  سند به  طرف  جنوب  سرازير شده  و خودرا 
از اقيانوس هند تا بندر بنشو در نزديكي  . به  اقيانوس  هند رسانيد 

خرمشهر، درياي  عمان  و خليج  فارس  را درنورديد وگزارش  تهيه  
اك ا ش ا ا ك ا ا .  سپس  خود را از كرانه هاي  شبه جزيره عربستان  به  سوئز رسانيد.كرد www*p
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

درياييسفر :اسكيالكسهاي يير ري سي  :ي
. بررسي  درياي  خزر و درياي  سياه

تا آفريقا شمال كرانههاي مديترانه در اسكيالكس ظاهرا اسكيالكس  در مديترانه  كرانه هاي  شمالي آفريقا تا ظاهرا
  . جبل الطارق  را نيز درنورديده  است

نام به كتاب هالس در بعدها وPerplusاسكيالكس نوشت نوشت  و   Perplusاسكيالكس  بعدها در هالس  كتابي  به  نام 
اين  . حاصل  بررسي هاي  خوداز سند تا سوئز را در آن  آورد

جغرافيايي اثر آندر از بخشهايي تنها و رفته ميان از يي  كتاب ي ر ر ج ر  ن  ز  يي   ش  ه ب ن  ر  و  ي ز  ب  
در عين  .  ، كه  آنهم  ناقص  است معروف  هكاتايوس  آمده  است

.حال هرودت  و ديگران  از آن  استفاده  كرده اند 
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نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

و-11 روسيه جنوب در سكاها با داريوش نبردهاي نبردهاي  داريوش  با سكاها در جنوب  روسيه  و -11
: پيرامون دانوب

كاها به ط ب شات گزا :مشكالت گزارشات مربوط به سكاها:شكالت
  آشفتگي  اخبار مربوط به  سكاهابه  سبب  فراواني  و متنوع  بودن  اين

.اخباراخبار
 تنها گزارشگر آن هاهرودت  است .
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نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

وب: نبردهاي  داريوش  با سكاها در جنوب  روسيه  و پيرامون دانوب-11 ون پير و ي رو وب ج ر ب ريوش ي بر
:علت جنگ

  هرودت  دو نسل  پس  از داريوش  مي نويسد، چون  سكاها در زمان
گذ گ كياكسار دوم  به سرزمين  ماد حمله  كرده  و بنا را بر بيدادگري  گذاشته  ل

. بودند، داريوش  تصميم  به  تنبيه آن ها گرفت
ش داري تاريخ خاطره حافظه سده د گذشت پساز كه پيداست   پيداست  كه  پس از گذشت  دو سده  حافظه  و خاطره  تاريخي  داريوش

داريوش  مي خواسته    به   .نمي توانسته  است  انگيزه  چنين اقدامي  باشد
، كه چيزي  براي  از تاخت  و تازهاي  گاه  و بي گاه  سكاهاي  كوچ نشين چ ي ي يي ي

www*p.دست  دادن  نداشتند، پايان  دهد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

پيراموندانوب-11 و روسيه جنوب در سكاها با داريوش :نبردهاي وب11 ون  ي  و پير وب  رو ر ج ريوش  ب   ي   : بر
:نتايج
صغير آسياي ترينبخش غرب در داريوش موقعيت   .تحكيم  موقعيت  داريوش  در غربي ترين بخش  آسياي  صغيرتحكيم
  بغبازو سردار داريوش  همه  تراكيه  را به  تصرف

ا آ ه ا ا آن از گ آ خوددرآورد و گروهي  از مردم  آنجا را به  درون  آسياي  خ
.صغير كوچاند

 براي  نخستين  بار مرز غربي  شاهنشاهي  هخامنشي به  رود
.دانوب  رسيد 
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نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

ز:ساخت  كانال  سوئز-12 و ل

:زمينه
  فرعون  مصر، فرمان  به كندن  ) ق م 610-595(پيش  از داريوش  نخست  نخائو

كانال  داده  بود، اما كار كندن  پيش  از اينكه  به  پايان  برسد، به  سبب  مخالفت مردم  
.نيمه كاره  رها شده  بود ر ر

  حاصل  بررسي هاي  خود را به  داريوش  گزارش  كرد و داريوش   اسكيالكس
بنا بر اين  . دريافت  كه  از راه  آبي نيز مي توان  خود را از پارس  به  مصر رساند
شد معرف سوئز كانال به بعدها كه افتاد، كندنكانالي فكر به www*p  .داريوش  به  فكر كندن كانالي  افتاد، كه  بعدها به  كانال  سوئز معرف  شدداريوش
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نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

:ساخت  كانال  سوئز-12
:مسير كانال

، بر خالف  كانال  امروزي  كه   كانال  داريوش
به مديترانه  مي پيوندد، از روخانه  نيل  در 
كانال نخست و شده آغاز قاهره ز   و     شمال ر     

، به   نخائورا، تا پيرامون  اسماعيليه  امروزي
طرف  شرق  تعقيب  مي كرد و از اسماعيليه  

،  به بعد، به  جاي  پيوستن  به  درياي  تمساح
به و نيمدايره يك شكل به ير  و ب اول يم  ل  ي   ول  ب  

،  موازات درياي  تلخ  و سپس  به  خط مستقيم
،  با فاصله اي  بسيار اندك  از كانال  امروزي
به طرف  جنوب  پيش  مي رفت  تا به  درياي  

بپيوندد مصير.سرخ انتخاب ظاهرا ير.رخ  بپيو ب   ر 
نيل براي  برخورداري  از آب  شيرين  بوده  

. است
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نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

:ساخت  كانال  سوئز-12

:سنگ نوشته كانال
كيلومتري  كانال   33در متن  فارسي  باستان  و ايالمي  سنگ نبشته  داريوش كه  از
،  ،اما در متن  مفصل تري سوئز به  دست  آمده  ، اشاره اي  به  كندن  كانال  نشده  است

پ  . ، اشاره هاي سودمندي  شده  استكه  به  خط مصري  در پشت  سنگ نبشته  آمده ر يري ي ر
  

www*p
nu

eb
*co

m
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نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

:ساخت  معبد آمون  درخارجه-13
داراي  اين بنا .  است معبد آمون خارجه  ، واحه از كارهاي  داريوش  در   

كهن ترين  نبشته  در .  نبشته اي مفصل  به  خط هيروگليف  مصري  است
گرفتهاست قرار بنا ازپشت مصري سبك به تصويري با كه ، كه  با تصويري  به  سبك  مصري  از  پشت  بنا قرار گرفته است،

.داريوش  از او به  نام  سازنده  معبد ياد مي كند
نگاره هاي  گوناگوني  كه  از داريوش  در اين معبد وجود دارد از توجه   

كنن ت كا ا ن ا آ ش ا اژ در اين  .ويژه  داريوش  به  آيين هاي  ديني  مصريان  حكايت  مي كنند
نگاره ها داريوش  در حال  تقديم  پيش كش  به  خدايان  مصري  ديده  

، در مقام  فرعون   درنگاره هاي  معبد آمون  رابطه  داريوش. مي شود
ا گ ش ا ا .مصر، با خدايان  مصري چشمگير استا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

دستور به كه است اينزمان درداريوشدر او از مجسمههايي مجسمه هايي  از او در داريوشدر اين زمان  است  كه  به  دستور
در خاك برداري هاي  .  معبدهاي  بزرگ  مصر قرار گرفت

به متعلق كه يافتند، دست مجسمهها اين از بهيكي شوش  به يكي  از اين  مجسمه ها دست  يافتند، كه  متعلق  به  شوش
اين  .  معبد هليوپوليس  بوده  و در مصرساخته  شده  بوده  است
است رفته ميان از آن سر كه قد، تمام سنگي ،تنها  مجسمه  سنگي  تمام  قد، كه  سر آن  از ميان  رفته  است،تنهامجسمه

مجسمه  هخامنشي  است  كه  شاه  را از چهار سو نشان  
باستانميدهد فارسي ميخي بهخط كه نبشتهاي ايالميدر ، ، ايالمي   در نبشته اي  كه  به خط ميخي  فارسي  باستان.مي دهد

.و بابلي  بر روي  سمت  راست  لباس  داريوش  كنده شده  است  www*p
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ها-14 يوناني و :داريوش :داريوش و يوناني ها-14
داريوش  كه  نمي توانست  چشم  از يونان  برگيرد وهمواره  در پي  

نان ي هاي ش به د، ب نان ي د د خ يت ق ي ا ت استواري  موقعيت  خود در يونان  بود، به  شهرهاي  يونان  ا
پيك هايي  براي  گرفتن  آب  و خاك  فرستاداين  شهرها هم ناگزير 

دند ب شاهنشاه از اطاعت .از اطاعت  از شاهنشاه  بودنداز
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:داريوش و يوناني ها-14 ي يو و ريوش
اينك  آتن  و اسپارت  هدف  نهايي  داريوش  

،روز  در نبرد سختي  كه  درگرفت.بود
لگه490تا11 ق ق م در جلگه490سپتامبر11

ايراني ها پس  از شكستي  كه   ، ماراتن
از آتني ها خوردند،به  كشتي هاي  خود 

با اين      .نشيني كردند عقبوپناه  بردند 
شكست  ترس  و وحشت  آتني ها براي  

فروريخت ايرانيها از اينهميشه اين. هميشه  از ايراني ها فروريخت
اي براي حمله اسكندر شكست مقدمه
.به شرق بود
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داريوش-15 :آرامگاه ريوش15 :ر  
  در  شمال  تخت  جمشيد  ردر نقش  رستم  دكه آرامگاه  داريوش

شدهسينه كنده جمشيدبهصخرهاي تخت در داريوش كاخ نماي ي     ي ر  ي ب  ر   ج ريوش   خ   ي  
.داردشباهت  

مانند دور از آرامگاه عمومي صليبنماي صليب.استيك اين ور  ز  ر   ي   و يبي   يب  . ي   ين  
، به   كه  تقريبا در همه  آثارهنري  ايران  به  ويژه  در دوره  اسالمي

شايد اشاره  . چشم  مي خورد، بايد كه  عنصري  آريايي بوده  باشد ي ي ي م
. بر چهار جهت  اصلي  آبشخور اين  نماد بوده  است
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نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

داريوش-15 :آرامگاه :آرامگاه  داريوش-15
نبشته  همراه  يك  اعالميه  تمام   نگاره  فراز نماي  آرامگاه  با سنگ 

ت ا شاهنشاعيا ت قد القا اي ب شاه يكه با ، ، بر  اريكه  شاهي  براي  القاء قدرت  شاهنشاه.عيارمصور است
منظري  كه  در . قرار دارد)  ساتراپي(كشور  30دوش نمايندگان  

شاهدي نيز شيد ج يتخت ر به ر ر پشت در در پشت  سر و رو به  روي  . تخت  جمشيد نيز شاهديم
، در  ،شش  نفر از بزرگان  هخامنشي  از گروه  هفت ياران داريوش

تادهاند اي شاه ان الز درقا نيز اينجا در زدا ر اه بل سمبل  اهورمزدا در اينجا نيز در .مقام  مالزمان  شاه  ايستاده اند
   باالي  مجلس  شناور است
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نش هخا ره د پايان تا
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ريوش :آرامگاه  داريوش-15 ر

دركنار سنگ نبشته هاي  داريوش  در (اما دو سنگ نبشته  آرامگاه  داريوش ي(
داريوش  در نقش  . از اهميت  ويژه اي برخوردارند ) بيستون  و شوش

.   ،بيانيه  خود را به  دو بخش  تاريخي  و شخصي  تقسيم  كرده  است رستم
و دارد قرار آرامگاه باالي در و او نگاره سر پشت در بخش تاريخي  در پشت  سر نگاره  او و در باالي  آرامگاه  قرار دارد و بخشتاريخ

اين  دو نبشته  نيز .  ، در سمت  چپ  ورودي  آرامگاه ديگري  كه  مهم تراست
، با نام  اهورمزدا  مانند، تقريبا همه  نبشته هاي برجاي  مانده  از داريوش
ف گ در اين جا، داريوش  به  گونه  شفافي  از خلق  و خوي  خود .آغاز مي شوند

    .سخن  مي راند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

متن سنگ نبشته داريوش
ش گا ا آ تا پايان دوره هخامنشي

شادي  مردم  را آفريد و خرد و تحرك  را بر داريوش  ... اهورمزدا شكوه  را
اش ا اا ا ك ا ا اا

در آرامگاهش

، بدي  را دوست   به  خواست  اهورمزدا چنينم  كه  راستي  را دوستم.ارزاني داشت
نه ميل  دارم  كه  به  ناتوان  از توانا آزار برسد و نه  ميل  دارم  به  توانا از .  نيستم

به  هنگام  خشم  بر خودم  چيره  .  تندخو نيستم.  دروغگو رادوست  نيستم...  ناتواني
شوم هستمم فرمانروا خود برهوس پاداشسخت كند م همكاري كه را كس كسي  را كه  همكاري  مي كند پاداش  .سخت  برهوس  خود فرمانروا هستم.مي شوم

هنگامي  كه  كسي  از .  مي دهم  و كسي  را كه زيان  مي رساند به  كيفر مي رسانم
خواه  در ...  من  چنينم...  ، باور نمي كنم كسي  بد مي گويد، تا سوگندهردو را نشنوم

اردوگاهكاخ در خواه در.، نپندار دروغش ميرسد، تو گوش به راكه آنچه وخ ر ر  و   ر .  ر  پ ش   رو ي ر  و  وش   چ  ر  ب  
خواه  با هر دو دست  و خواه  با .  ورزيده هستم...  ، هماورد خوبي  هستم آوردگاه
،  ، پياده  و سواره به هنگاه  كمان كشي.  هنگام  سواري  سواركاري  خوبم. هر دو پا

...   ، نيزه زن  خوبي  هستم ، پياده  وسواره هنگام  نيزه زني.  كمان  را خوب  مي كشم
ك نش نگ شت ن ا ن ن غش ا ك ك ا آن اي  مرد آنچه  را كه  من  كرده ام  دروغش  نپندار به  نبشته بنگر نشود كه  به  ا

نماند اي  مرد نشودكه  شاه  ناگزير )  خام(دستورها نافرمان  باشي  كسي  ناآزموده  
از كيفر شود
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نش هخا ره د پايان تا
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ريوش:پزشكان  داريوش-16 ن پز
با اينكه  ونديداد .تقريبا همه  پزشكان  شاهان  ايران  باستان  از ميان خارجيان  گزيده   شده اند 

 پزشكي  در  چنين  برمي آيد كهآن پس  از هخامنشيان  تدوين  شده    ازاشاره هاي  بيشمار 
ت ا ا خ خ نق از تا ا ا ااناا شت ا لت علت  را بيشتر بايد در  اينبنا بر.ايران  باستان  از رونق  خوبي  برخوردار بوده  است

پزشكان  بيگانه  كم تر از بومي ها .  ات  امنيتي  جست  تاناتواني  پزشكان  ايرانيظمالح
.مي توانسته اند درگير توطئه هاي  درباري شوند

يكي   .اوجاهورسنه  مصري  پزشك  كمبوجيه  بود نخستين  پزشك  شناخته  شده  داريوش  
  .ديگر از پزشكان  شناخته  شده  داريوش  دموكدس  پزشك  معروف  پوليكرات  بود

شاههمچنين كه داني كهبم ژي دارد)زنده(=سيله ايران نام كه پيش6، سال سال  پيش   6، كه  نامي  ايراني  دارد و )زنده(=وسيله  ژيوكه بمي دانيم كه  شاه همچنين
www*p . مداوا شده  است از بابل  فراخوانده شده  بود
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فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

داريوش-17 فرزندان و :همسران ريوش17 ن   رز ن  و  :ر
، دستيابي  به  شمار  به  سبب  فراواني  همسران  رسمي  و صيغه  و برده
به  فرزندان  زنان  صيغه  .همسران  وفرزندان  فرمانروايان  ممكن  نيست ي ن ن ي رو ر ن رز و ن ير ن ز ن رز ب

مثال اين  فرزندان نمي توانستند به  . اعتبار و مشروعيتي  قائل  نبودند
آگاهي  ما درباره  زندگي  خصوصي  و اجتماعي  و زنان  . سلطنت  برسند

آ آگ ، اماهمين  آگاهي  كم  براي  آشنايي  با وضع   شاه  نيز بسيار اندك  است
. سودمنداست اقتصادي  زنان  بلندپايه  ايران  باستان 

ا گ ا شا ا شا ا در . ، نخستين  زن  داريوش بود دار داريوش ارته بامه  دختر گوبرياس  نيزه
.    ديواني  نام  او بيشتر از نام  ديگر همسران  داريوش  آمده  است لوح هاي
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فرمانروايي  داريوش 
تا پايان دوره هخامنشي

ريوش  :پايتخت هاي  داريوش-18 ي ي پ
، شوش   همدانامروز به  كمك  متن هاي  گران بهاي  لوح هاي  گلي  مي دانيم  كه    

.و تخت  جمشيد پايتخت هاي  داريوش  بوده اند
از ديرباز كرسي  شاهان  بودند و  همدان  و شوش  ميراث  مادها وايالمي ها 

.بود تخت  جمشيد را خود داريوش  بر كرسي نشانده 
ا ا ش ش ا تا ز ا ا تا تا نش خا ا شاهان  هخامنشي  تابستان  را در همدان  و زمستان  را در شوش  و بهار را شا

.مي گذراندند در تخت جمشيد
جمشيد تخت اصليهخامنشيان ديوانخانه و شوشپايتخت و وازهمدان بود بود  وازهمدان  و شوش  پايتخت  و ديوانخانه  اصلي هخامنشيان  تخت  جمشيد

با تكيه  برگزارشي  از پلوتارخ  .  به  صورت  ييالق  وقشالق  استفاده  مي شد
.  ظاهرا شاهان هخامنشي  براي  تاج گذاري  به  پاسارگاد مي رفته اند
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: نظام  اجتماعي  و سازمان  اداري  ايران  در زمان  داريوشمهمترين منابع مطالعه-19 بع رين ريوشه ن ز ر ن ير ري ن ز و ي ج م
كتاب هرودت

بودنش خيالي رغم به شكتابكورشنامهگزنفن ي  بو ي م   ن  ب  ر ز ورش   ب 

هزار لوح  گلي  30حدود  كه مهمترين آن كشفدستاوردهاي  باستان شناسي    
جمشيد تخت خزانه عمارت از ايالمي ميخي خط .استبه ي  ز    ج ر   ز  ي   ي ي   ي . ب    www*p
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:در دوره داريوشسازمان  اداري  ايرانبرخي اطالعات به دست آمده از-20 يي

در تخت  جمشيد سازمان هايي  همانند وزارت  دارايي  و كشور مستقر بوده  و همه  
داشتهاند نظر زير دقت با را كشوري و مال .امور مالي  و كشوري  را با دقت   زير نظر داشته اندامور

همه  درآمدها و هزينه هاي  شاهنشاهي  به  دقت  ثبت  و با  بايگاني  مي شده اند

در عمارت  خزانه  تخت  جمشيد و ديگرتشكيالت   در مركز ساتراپي ها و شهرهاي   
دسترستابع در و آماده امور ثبت براي گل از كلوچههاي كاغذهمواره جاي به ، به  جاي  كاغذهمواره  كلوچه هايي  از گل  براي  ثبت  امور آماده  و در دسترس  تابع،

.   بوده  است

طط .مي نوشته اندلوح هابرخط ميخي  ايالمي مطلب  الزم  به 
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يك  نسخه  براي  بايگاني  . معموال از هر سند دو رونوشت  تهيه  مي شد
نسخه  اصلي  به  خزانه  تخت  .  محلي  ونسخه اي  براي  بايگاني  مركز بخش

ميشد سندي.جمشيدفرستاده هر از اين بر ميشدبنا تهيه هرجايي در كه ي  ر   ي ي.ج ر  ز  ين   ي  ب بر  هي   يي   رج ر    
.   نسخه اي  هم  درتخت  جمشيد وجود داشت

كه   ظاهرا.براي  بايگاني  مرتب  لوح هاي  گلي  نيز ترتيبي  انديشيده  شده بود
يختهاند بدي د د ك بندي طبقه ال كان ا ا ب ا ها لوح ها را بر اساس  مكان  و سال  طبقه  بندي  كرده  و در سبدي مي ريخته اند ل

. هر سبد بر چسپي  ويژه  خودداشت. و سپس  سبدها را در قفسه  مي نهادند
ي، مقامي  روحاني معروف  به  آتش ريز بامهر خود صحت  در هر محل ي

حساب رس هايي  نيز در .صدور سندهاي  انباردار را تاييد مي كرد
پايان سال  و ماه هاي  نخستين  سال  بعد با سركشي  به  حوزه  ها موجودي ها 

.وصورت حساب ها را كنترل  مي كردند ر ي ر ر ب ور و
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تا پايان دوره هخامنشي

به  عنوان  پول  )  شكل(و نقره  )  دريك(ظاهرا سكه  طال 
ا آ ا نقش شت اشت ن ان ن كاربرد چنداني  نداشته و بيشتر نقش  سياسي  آن  و به  جريان  كا
.   انداختن  تصوير شاه  و تجسم  قدرت  مورد توجه بوده  است
ا ك كش ال ز زان ا ا ش ا كه تصوير سكه  داريوش  اورا زانو زده  و در حال  كشيدن  كمان  ت

، سكه  به  صورت  واحد وزن  عمل   جز اين.نشان  مي دهد
ت ا شكل8/30كك گ5/40گ . گرم 5/40= گرم  و شكل8/30= دريك:مي كرده  است www*p

nu
eb

*co
m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
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سازمان  اداري  . بود تقويم  اراضي ديگر وظيفه    سازمان  اداري  
ديگر عبارت به و دولت آن از كه داشت اختيار در را امالك بيشماري  را در اختيار داشت  كه  از آن  دولت  و به  عبارت  ديگر امالكبيشماري

برخي  . درحقيقت  شاه  مالك  اصلي  سراسر امپراتوري  بود. از آن  شاه  بود
پاز امالك  شاه  از سوي  او دراختيار افراد خاندان  و بلندپايگان  و مهاجران   ي

در كنار . قرار مي گرفت  و برخي  نيز به  افرادعادي  اجاره  داده  مي شد
، مزرعه هايي هم  از  اين  امالك  و امالك  دهقانان  آزاد و زمين داران  بزرگ
ا ا ا ك ك ا ا ك ا ا ا ا اط ا سازمان  . طريق  سازمان  اداري  به  كشاورزان  كوچك  اجاره  داده  مي شد

اداري بذر، آب  و همچنين  گاو مورد نياز را نيز در اختيار اين  مستاجران  
داد م . قرار مي دادقرار
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درباروظايف-21 تشريفات :رئيس ي21 رو رب ري   يس   :ر
همه  برنامه هاي  دربار  مجري و بلندپايه ترين  مقام  پس  از شاه 
شاهنشاهيبود اداري ديوان .و ي بو ري   ن   يو .و 

همه  كارهاي  مربوط به  شاه  از قبيل    دهي سامان 
كاخ در متعلقان و او خبرنامهخوراك ر  ن   و و  ور   بر 

انبار كردن  كاالي  مورد نيازشاه 
ماموريت حكم جيرههايميانراهصدور و هزينهها تامين ، تامين  هزينه ها و جيره هاي ميان راهي   صدور حكم  ماموريت،

ماموران  
دربار مهمانان از پذيرايي  از مهمانان  دربارپذيراي
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كارهايساختماني ياداره ي  ر ر  
نظارت  بر دريافت  ماليات ها 

آنها انبار و محصولبرداشت ميزان ثبت  ميزان  محصول برداشتي  و انبار آن هاثبت
به  هنگام  سفر شاه  به  شوش  ياهمدان  ترتيب  همه  كارهاي  

سفر به مربوط به  سفرمربوط
در جريان  كارهاي   وادادن به  حضور شاه  و  قرار ن رسيد

دولت و شاه به مربوط به  شاه  و دولت مربوط
در غيبت  رئيس  تشريفات  قائم  مقام  او كارهاي  اورا در  

داشت .دست  داشتدست
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باستان-22 فارسي ميخي خط و :داريوش ن22 ي  ب ر ي   ي :ريوش  و  
كسي  است    نخستين  يآلمان به  گمان  انگلبرت  كمپفرجهانگرد  

ميخي خط انداختكهاصطالح زبانها سر بر .را ي  ي ح    ن     ر زب . ر بر 
رياضي دان  آلماني  كه  نجوم  و  و كارستن  نيبورجهانگرد 

ميدانست نيز نبشتههامساحي از نسخهبرداريي، جمشيد تخت ي  يز  ب  ي   ز  ري  ي  ي  بر   ج
نخستين  كسي  بود كه  تخت  جمشيد را با وسواس  او  .كرد

نخستين  گزارش  با هوشياري  توانست وفراوان  بررسي كرد يي
ارايه را  ، دقيق  و علمي  درباره  تخت  جمشيدباستان شناسانه

  .دهد
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نش هخا ره د پايان تا
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، نيبور دقت همين سبب بعد38به ازسال نشانهايي بار نخستين براي يبور   ين     بب   ز ل  ب38ب   يي   ن  ر  ين  ب ي   بر
خط ميخي  خوانده شد و راه  براي  خواناشدن  ديگر نشان هاي  اين  خط 

 نبشته هاي  شاهان  هخامنشي  سه  زبانه   هموار شد و چون  بيشترسنگ
بودند، به  كمك  خط ميخي  باستان  ، خطهاي  بابلي  و ايالمي  و به  دنبال  

نيبور ضمن   .آن ها ديگر خطهاي  ميخي  منطقه  نيز خوانده شدند
ت نقش ش تخت خ خا ا خط ال ، عالوه  بر خطهاي ميخي  بررسي هاي  خود در تخت  جمشيد و نقش  رستم

،  ، از سنگ نبشته هاي  خط پهلوي  اشكاني ، ايالمي  و بابلي فارسي  باستان
ساساني يونانيخطپهلوي خط عربي، كوفي خط، و عربي ساده خط ، ، خط ساده  عربي  و خط ، كوفي  عربي، خط يونانيخطپهلوي  ساساني

فارسي  كنده  شده بر سنگ هاي  تخت  جمشيد و نقش  رستم  نيز رونبشت  
.تهيه  كرد
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گروتفندآلماني فريدريش ارزنده،گئورگ و علمي گام نخستين نخستين  گام  علمي  و ارزنده  ،گئورگ  فريدريش  گروتفندآلماني
.   برداشت را در بازخواني  خط ميخي  فارسي باستان 

يباا تق تا ك نگنبشته د نبشت از تفاد ا با ت ان ت توانست  با استفاده  از رونبشت  دو سنگ نبشته  كوتاه  و تقريبا او
داريوش  و خشيارشا در تخت  جمشيدكه  به  وسيله   شبيه  به  هم 

دند، ب شده تهيه ر از13نيب فار36نشان يخ خط نشان نشان  خط ميخي  فارسي  36نشان  از13نيبور تهيه  شده  بودند، 
نشان درست  خوانده   13نشان  از  9باستان  را بخواند، كه  البته  

دند ب www*p.شده  بودندشده
nu

eb
*co

m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا
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راولينسن هنري سر با بازخواني كار )1810-1895(پايان ) 18951810(پايان  كار بازخواني  با سر هنري  راولينسن
راولينس  دانشمندي  است  . .خواند پدر دوم  تاريخ   او را بايد. بود

نوشتههاي از بسياري تكليف تاريخ بيستون نبشته بازخواندن كه  بازخواندن  نبشته  بيستون  تاريخ  تكليف  بسياري  از نوشته هاي  كه
پدر اول  تاريخ  را و به  اين  ترتيب  تاريخ باستاني  ايران  و غرب  

كرد روشن را .   آسيا را روشن  كردآسيا
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تورات-1 در خشيارشا :شبح ور1 ر  ر  ي  :بح  
،  كه  به  نام  همسر يهودي  اوست سيماي  خشيارشا در تورات  در كتاب  استر 

نورش، اما نه  به  درخشندگي  او، سيمايي  خواستني  براي  يهوديان  كورشمانند ي يهو ي بر ي و يي ي و ي ر ب
موارد زير  علت اين درخشندگيبر اساس كتاب استر تورات .است 
:است

زيرا .بود و نزد او جايگاه ويژه اي داشت خشيارشااستر يهودي ملكه -1- 1
را از توطئه اي آگاه كرده  ، خشيارشااستر بواسطه عمويش مردخاي 

.بود
.فرمان آزادي يهوديان را در كشور صادر كرده بود خشيارشا -2- 1
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:ولي عهدي  خشيارشا-2 ي ي
ارتبازن  ، پسر در حالي كه  براي انتصاب به وليعهديخشيارشا امتيازهاي 

: بودارشد شاه  و مستحق ولي عهدي  
شد لد ت ان ز ازن ت ددكها ن شدن شا انتظا د ت ش دا داريوش  حتي  در انتظار شاه  شدن  نبوده  بودكهارتبازن  زماني  متولد شده  

خشيارشا زماني  متولد شده  بود كه  داريوش  به  شاهنشاهي  رسيده    ولي
بود

مادر  ليمادرارتبازن  دختر گوبرياس  يكي  از شش  ياران  داريوش  وگ
، با سنت هاي   اين  دو تفاوت .خشيارشا، آتوسا دختركورش  بزرگ  بود

ن، براي  خشيارشا دو امتياز بزرگ  را فراهم  حاكم  بر در دربارهخامنشيان ي ر رب ر بر مم ر ر بزر ز ي و ر ي ي بر
.مي آورد

هرودوت  مي نويسد بدون  توجه  به  سنت  نيز ولي عهدي خشيارشا امري   
پر و نيرومند بسيار زن ايران دربار اودر مادر چون بود، محرز بود، چون  مادر اودر دربار ايران  زني  بسيار نيرومند و پر محرز

.نفوذبود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  خشيارشا  
تا پايان دوره هخامنشي

مصر-3 شورش :علت :علت شورش مصر-3
، مردم  مصر جرات   شكست  نيروهاي  داريوش  در ماراتنبا 

داشتند شب ش به .يافته  و سر به  شورش برداشتنديافته
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  خشيارشا  
تا پايان دوره هخامنشي

: جنگ  يونان - 4
:نبردها

.با لئونيداس شاه اسپارت وشكست اسپارت نبردگذرگاه ترومپل•
آرتميزيون• دريايي آننبرد در نرسكه پيروزي به امايدنديونانيها يزيون ر يي  ري ن بر  ر  ر  ي  ب  پيروزي     ييو

.شدبر شجاعت  آنان افزوده  
اين   . ايران  آسيبي  تعيين  كننده  ديدكه نبرد دريايي  ساالميس  • يي

و نه  بود حاصل  اشتباه  خود ايرانيان   شكست به  قول  توكيديدس 
  . دالوري اسپارتيان
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  خشيارشا  
تا پايان دوره هخامنشي

يونان-4 :جنگ :جنگ  يونان4
:نبردها

پالته• بامردونيوسكهنبرد  با مردونيوس كهنبرد پالته•
هزار تن  از نگهبانان  برگزيده  

وسپاه  ايران  خود كشته  شد نو ير پ و
.دياز  پاش
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  خشيارشا  
تا پايان دوره هخامنشي

:كشته  شدن  خشيارشا -5
گگ ، با همكاري  ديگر فرمانده  گارد سلطنتي)اردوان(ارتبان 

، ) مگابيزوس(مقام هاي  بلند پايه  دربار، از آن  ميان بغبوخش  
داماد خشيارشا و همدستي  مهرداد خواجه  دربار، نخست  
خشيارشا را در خواب  به  قتل  مي رساند و سپس داريوش  

بزرگترين  پسر خشيارشا را رهبر توطئه  قلمداد كرده  و گ
.اردشير را به  كشتن  اووامي دارد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  خشيارشا  
تا پايان دوره هخامنشي

:خشيارشاآرامگاه6 : خشيارشاآرامگاه-6
است   نقش  رستم  و در كنار آرامگاه  پدرش  داريوش در  

ظ ظاهرا خود او، كه  دست  به  قلم  . استفاقدنوشتهو
يخوبي  بود، به  سبب  مرگ  ناگهاني فرصت  آوردن   ي

.نبشته اي  را نداشته  است  
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  خشيارشا  
تا پايان دوره هخامنشي

خشايارشا-7 خوي خلق و :حكمراني ر7 ي وي  ق  ي و  :ر
پس  از به  سلطنت  رسيدن  خشيارشا، ديگر هرگز قدرت   -7-1

خاندان در داريوش و كورش روزگار وچراي ن  بيچون ر  ريوش   ورش  و  ر  ي  روز بي چون  وچر
بيشترين وقت  و همت  خشيارشا . هخامنشي  به  ديد نيامد

صرف  گستراندن  تخت  جمشيد شد و در حقيقت  عظمت تخت  
اين  توجه ويژه  نيز ناشي  از .  نوشت اوجمشيد را بايد به  پاي  

تربيت  حرمسرايي  خشيارشا و عالقه  او به  چارديواري  
ا ت لط ا . كاخ هاي سلطنتي  استكا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  خشيارشا  
تا پايان دوره هخامنشي

خشايارشا-7 :حكمراني ر7 ي ي  :ر
داريوش  همان  اشتباهي  را كرد كه  كورش  درباره  تربيت  كمبوجيه   -2- 7

بنا بر اين  هنگامي كه خشيارشا به  فرمانروايي  .مرتكب  شده  بود بو ب يير رو ر ب ر ي ي ين بر ب
. رسيد، ايرانيان  تنها به  نام  داراي  شاه  بزرگ  بودند

هنگامي كه  جهان گشاياني  ،صرفنظر از تربيت حرمسرايي-7-3 يي ي
مانندكورش  و داريوش  از تمام  ظرفيت هاي  موجود پيرامون  خود 

بهره  مي گرفتند، طبيعي است  كه  براي  جانشينان  خود زمينه  و رمقي  
گذاش ا ا ك www*p.براي  تحرك  تازه  برجاي  نمي گذاشتندا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرمانروايي  خشيارشا  
تا پايان دوره هخامنشي

:حكمراني خشايارشا-7 ر ي ي ر
سياست  تساحل  و تسامح  كورش  و داريوش  در برابر بت پرستان   -4- 7

  خشيارشا، كه  احترامي  به  باورهاي  آييني  و ديني بيگانگان   در دوره 
شگذاش گ ك لا ا :از جمله.بسيار كمرنگ شدنمي گذاشت

 خشيارشارفتاري  بسيار سختگيرانه تر از در سركوب شورش مصر
است داشته مصريان با خود دينپيشينيان اثر هيچ خالفمعمول بر بر خالف معمول  هيچ  اثر ديني  .پيشينيان  خود با مصريان  داشته  است

كه  نشان  از حضور خشيارشا در مصر داشته  باشد بر جاي نمانده  
.   است
به  فرمان  خشيارشا ديوار و معبدهاي  بابل   در سركوب طغيان بابل

.خراب  مي شود و تنديس  مردوك  را به ايران  منتقل  مي كنند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 اردشير اولفرمانروايي  
تا پايان دوره هخامنشي

ون:پيمان صلح كيمون-1 ي ح ن پي
:علت جنگ

براي  دور كه  در مصر از قواي  ايران  شكست  خورده  بودند،  آتني ها
نا ل ا خاك نگاز اشت اق450النگ ا ،  با سپاهي ق م 450، در سال نگه داشتن  جنگ از خاك  اصلي  يونان

.كردند قبرس  حمله به  فرماندهي كيمون  فرمانرواي  آتن  ، به  
يوناني توانستهدولتشهرهاي اروپا، از خشيارشا ازبازگشت پس ي، ي  يو هر و  و  روپ  ز  ر  ي ز   زب  پس  

بودند با تقويت  بنيه  مالي  خود و سامان دهي روابط خود با يكديگر، به  
بود، جسارت  الزم   اتحاديه  دلوس  كه  آتن  در راس  آن ويژه  با تشكيل  

كنند پيدا ايران به حمله براي ا را .را براي    ب  ايران  پي
تاكيدي  بر ضعف  حمله  به  قلمرو ايران  دست  كم  اين امتياز را داشت  كه   

.   يونان  بازمي داشت ايران  بود و دربار ايران  را از حمله اي  تازه  به 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 اردشير اولفرمانروايي  
تا پايان دوره هخامنشي

كيمون-1 صلح :پيمان :پيمان صلح كيمون-1
:نتيجه

پس  ازدرگيري هاي  چندي  كه  ميان  نيروهاي  ايران  و يونان  گ
م، با اين كه  كيمون  به  ناگهان  ق  449روي  داد سر انجام  در 

آگ . ، با آتن  بود ، پيروزي  مخصوصا در نبرددرياييدرگذشت
اردشير ناگزير از مذاكره  شد مذاكره  منجر به  بستن  پيمان  

www*p .صلح  شدل
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  اردشير اولفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

ون:مفاد و پيامد هاي پيمان صلح كيمون-2 ي ح ن پي ي پي و
آتني ها از مصر و قبرس  و ايرانيان  از سواحل غربي  آسياي  صغير 

.صرف  نظر كردند
قرار شد كه  ساتراپ هاي  ايراني  در دريا بيشتراز راهي  سه روزه  از  

ساحل  فاصله  نگيرند و هيچ  كشتي  بزرگ  ايراني  در حوزه  درياي اژه  
نخورد چشم .به  چشم  نخوردبه

با اين  پيمان  كرانه هاي  آسياي  صغير و جزاير منطقه  تقريبا از دست  
از اين  پس  تا پايان  حكومت  اردشير، كوشش  .ايرانيان  بيرون شدند بيرون ن ي شير و ير ر و ن ي پ پس ين ز

منطقه هاي  از دست  رفته  بسيار  ايرانيان  براي  دست  يافتن  به 
. محتاطانه  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  اردشير اولفرمانروايي  
تا پايان دوره هخامنشي

يهود-3 قوم و :اردشير وم  يهو3 ير و  :ر
 بر سر راه  مصركه  بخشي  از ساتراپي  بغبوخش  بود،  ، فلسطينچون  

.مانند هميشه  طرف  توجه  خاص  اردشير بودقرار داشت ر بور ير ر ص وج ر ي
يهوديان  از توجه  ويژه  پيداست  كه   عزرا و نحميااز كتاب هاي  

جز دو كتاب  يادشده  از تورات  .اردشير به  خودبرخوردار بوده اند
، اما در مجموع  بر  منبعي  درباره  پيوندهاي  قوم يهود با اردشير نداريم

اين  باوريم  كه  اين  پيوندها ناشي  ازديپلوماسي  قوم  يهود بوده    كه  
ا ا ش ك ال ا ال گ ا ش ا ا توانسته  در زمان  اردشير نيز، با گزيدن حالتي  انفعالي  كم وبيش  اسباب  ا

.  ، داريوش  و خشيارشا رافراهم آورد ادامه  سياست  كورش
www*p

nu
eb

*co
m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

    )اخوس( داريوش  دوم فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

دوم-1 :ويونانداريوش :ويونانداريوش  دوم-1
در دوره   داريوش  دوم  تحرك  و حضور موثر ايران  در 
ش ا ا ز از شت ك غ ا آ ا ا . ساتراپي هاي  آسياي صغير كمي  بيشتر از زمان  اردشير بودات

، مخصوصا آتن  و  درگيري ها و اختالف ها دولت شهرهاي  يونان
نز ل ا نگ ت ا كها ك نقان ، در وجود رونق اندكي  كه  در اسپارت  و جنگ هاي  پلوپونزي

 .  حضور ايران  در غرب  به  چشم  مي خورد بي  تاثير نبودند
ا ا شا از گ ا ف ط ا ك كه ك ك انتظار كمكي كه  هر كدام  طرف هاي  درگيري  از شاه  ايران  انتظا
.  داشتند نيز حضور ايران  را در منطقه  پررنگ ترمي كرد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

    )اخوس( داريوش  دوم فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

:ويونانداريوش  دوم-1 م
مدتي  دراز سياست  دربار كه  سياست  چيسفرناه  ساتراپ  ليدي در اين  ميان  

در اختالف هاي  ميان  آتن  و  ايران  درباره  يونان  رادر دست  داشت 
بود كننده تعيين بسيار ميانهاسپارت اين گزارشهاييدر با هم داريوش داريوش  هم  با گزارش هايي  در اين  ميانه .اسپارت  بسيار تعيين  كننده  بود

كه  در باره  ضعف  آتني ها دريافت  كرده  بود، اوضاع  را براي رسيدن  به  
ساتراپ  ليدي  و فرنه بازو  موقعيت  پيشين  ايران  مناسب  ديد و از چيسفرناه 

مطالبه را شهرهاييونان افتاده عقب باجهاي كه خواست فريقيه ساتراپ  فريقيه  خواست  كه  باج هاي  عقب  افتاده  شهرهاي يوناني  را مطالبه  ساتراپ
حاصل  سياست  چيسفرناه  كه  در باطن  براي  رسيدن  به  افتخارات  . كنند

گذشته خواستار ضعف  الكدموني  و آتن  بود، پيمان  مهمي  بود كه    در 
شدق414 ته ت ا ا ان ا ان . ميان  ايران  و اسپارت  بسته  شدمق414

چيسفرناه  ساتراپ  ليدي سكه 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

    )اخوس( داريوش  دوم فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

:چيسفرناهاولپيمان-2 :  چيسفرناهاولپيمان-2
اين  پيمان  نه  تنها حاكميت  ايران  در آسياي  صغير و جزيره هاي  
نيز ا ال ت قل بلكه د، ك يت تق ا انه ديت انه كرانه  مديترانه  را تقويت  مي كرد، بلكه  قلمرو تسالي  را نيز ك

كه  به  تصرف  خشيارشا درآمده  بود در اختيار ايران  
داد .قرارمي دادقرار
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  )اخوس( فرمانروايي  داريوش  دوم
تا پايان دوره هخامنشي

:چيسفرناهدومپيمان-3 :  چيسفرناهدومپيمان-3
موجب شد كه روابط چيسفرناه  و الكدموني ها  سردي 

ا نا ف ي با د خ ت نخ داد ا ق از د ناخشن ها ن الكدموني ها ناخشنود از قرارداد نخست  خود با چيسفرناه  او الكد
 متن  اين  پيمان  را توكيديدس.را وادار به  بستن پيماني  نو  كنند

ت ا رده آ د خ كتاب .در كتاب  خود آورده  استدر
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 فرمانروايي  داريوش  دوم
)اخوس( تا پايان دوره هخامنشي

:چيسفرناهدومپيمان-3

)اخوس(

ن3 رومپي : چي
اين  پيمان  نيز به  زودي  اعتبار خود را از 

ي، ناخشنود از ليخاس  اسپارتي.دست  داد ر پ س زي و
وضعيت موجود، ضمن  مخالفت  با اين  

بخش  از قرارداد كه  شاه  همه  
سرزمين هايي  را كه  خود واسالفش  در

تصرف  خود داشته اند همچنان  تصاحب  
ته د د ان د ك اد شن كند، پيشنهاد كرد پيماني  جديدي بسته كند

كه  منجر به  خشم  چيسفرناه   و  شود
شد گفتوگو .قطع و   .ع   و

زن ورزشكار اسپارتي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  )اخوس( فرمانروايي  داريوش  دوم
تا پايان دوره هخامنشي

:چيسفرناهسومپيمان-4 ن4 رومپي : چي
هوشياري  و پرداخت رشوه  به  الكدموني ها، پيمان  جديدي  با   اچيسفرناه   ب

، كه  موقعيت  ايران  را در همه آسياي  صغير تضمين  اسپارت  بست ب ر ينپ ير ي ي ر ر ن ير ي و
:مفاد پيمان.مي كرد

.I يكشور شاه  در آسيا ، متعلق  به  شاه  خواهد بود و شاه  هر اقدامي  را
.  كه  صالح  بداند در آن جابه  عمل  خواهد آورد

.II اسپارتيان  و متحدانشان  به  هيچ  عمل  خصمانه  بر ضد كشور
شاه  نيز هيچ گونه  عمل  خصمانه  بر ضد ; شاه دست  نخواهند زد

.  سرزمين  اسپارتيان  و متحدانشان نخواهد كرد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  )اخوس( فرمانروايي  داريوش  دوم
تا پايان دوره هخامنشي

:چيسفرناهسومپيمان-4 ن4 رومپي : چي
.III ،اگر يكي  از اسپارتيان  و متحدانشان  به  كشور شاه  حمله  كند

و اگر ;  اسپارتيان  ومتحدانشان  او را از اين  كار بازخوهند داشت و ز ب ر ين ز ر و ن و ن ي ر ر;پ و
كسي  از سرزمين  شاه  به  سرزمين اسپارتيان  و متحدانشان  حمله  كند 

چيسفرناه  تارسيدن  . شاه  موظف  است  او را از اين  كار بازدارد
كشتي هاي  شاه  هزينه  كشتي هايي  را كه  هم اكنون  حاضرند، مطابق  

پس  از رسيدن  .  توافقي  كه  تاكنون وجود داشت  خواهد پرداخت
شا ها انندكشت ت اشند ل ا اگ دانشان ت ان ت ا ا ، اسپارتيان  و متحدانشان  اگرمايل  باشند مي توانند كشتي هاي  شاه

ولي  اگر بخواهند ; هزينه  كشتي هاي  خود را خود به عهده  بگيرند
بپردازد، چيسفرناه را زآنهزينه ر  بپر زي  ر چي ن 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  )اخوس( فرمانروايي  داريوش  دوم
تا پايان دوره هخامنشي

:چيسفرناهسومپيمان-4 ن4 رومپي :  چي
.IV  چيسفرناه  موظف  به  پرداخت  آن  خواهد بود و در پايان جنگ

كردهاند دريافت كه را مبالغي متحدانشان و ر  اسپارتيان ري   ي  ر    ب ن   ن  و  ي ر پ
  .مسترد خواهند كرد

.Vشاه كشتيهاي رسيدن از وپس اسپارتيان ناوگان ، .V  ي ي  ن   ي ز ر ن  و پس   ي ر پ ن   و  
متحدانشان  و ناوگان  شاه  جنگ  را متفقابه  نحوي  كه  

حچيسفرناه  و اسپارتيان  و متحدانشان  صالح  بدانند ادامه  
و اگربخواهند با آتنيان  صلح  كنند هر دو طرف  ;خواهند داد

.متفقا صلح  خواهند كرد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  )اخوس( فرمانروايي  داريوش  دوم
تا پايان دوره هخامنشي

صغيرنقش-5 يونانكورش و ايران روابط :در يرش5 نورش   ن و يو ير ب  :ر رو
با ماموريت  كورش  پسر داريوش  در آسياي  صغير براي  آخرين   -1- 5

كورش  . بارهخامنشيان  در منطقه  اعالم  حضوري  جدي  مي كنند ي ي ج وري م ر ن ي ر ورشب
فرمان داشت  كه  فرماندهي  همه  نيروهاي  ايراني  در آسياي  صغير را به  

)  يا ليساندر(فرمانده  نيروي  دريايي  اسپارت  را كه  ليزاندر .دست  گيرد
 پرداخت  حقوق  اسپارتيان  از سوي  چيسفرناه  در  ناميده  مي شد و از شيوه

حضور  انتظار مي رفت  كه  .كمك دادگله  بود، نواخت  و به  او قول  
ا ا ند ا ن ها ان ا ا ن لط ت ه گ د ا ك ش كورش  يك  بار ديگر به  تسلط بي چون وچراي  ايراني ها بينجامند، اما ك
.  احضار ناگهاني كورش  به  شوش  اوضاع  را به  روال  ديگري  انداخت
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  )اخوس( فرمانروايي  داريوش  دوم
تا پايان دوره هخامنشي

اختيار-5-2 در همهامكانات ايران به بازگشت از پيش كورش كورش  پيش  از بازگشت  به  ايران  همه امكانات  در اختيار 52
با . خود را براي  ادامه  جنگ  با آتن  به  ليزاندر سپرد

شكست نابودي حد تا آتن كه بود ازليزاندر كورش پشتيباني  كورش  ازليزاندر بود كه  آتن  تا حد نابودي  شكست  پشتيباني
خورد و جنگ هاي  معروف  به  جنگ هاي پلوپونزي  پس  از 

يافت27حدود پايان سال . سال  پايان  يافت27حدود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

   دوم اردشيرفرمانروايي  
تا پايان دوره هخامنشي

كوچك-1 كورش واقعه :منابع وچ1 ورش  :بع و 
به  ميل  خود در سپاه  كورش   در كوناكسادر نبرد دو برادر  گزنفن - 1-1 

از اين  دو، گزارش هاي  .بودپزشك  دربار همراه اردشيركتسياسبود و و سبو يري ر ر ر رب يبوپز رش ز و ين ز
.   ارزشمندي  برجاي  مانده  است

ي را به   هزار يوناني  شكست  خورده10كه  خود گزارش گزنفن-1-2
.  نام داردنفر هزار 10آنابازيس  يابازگشت  يونان بازگرداند ، 

،   مقايسه  كرده  و آنابازيس كورش  را با كورش  بزرگ   گزنفن  -3- 1
. تاليف  كرده  است  كوچك مهم ترين  اثر خودرا بر اساس  زندگي  كورش

.نيز اطالعاتي در ارائه مي دهد  پلوتارخ -4- 1
www*p

nu
eb

*co
m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

   دوم اردشيرفرمانروايي  
تا پايان دوره هخامنشي

.:پيامد هاي واقعه كورش كوچك و بازگشت ده هزار نفر-2 ر ر ز ز ب و وچ ورش و ي پي
براي  برنامه اي   آنابازيسپيداست  كه  اسكندرمقدوني  نيز با خواندن  كتاب  

او با اين  كتاب  راهنماي  خوبي  .كه  در پيش  داشت  سود بسياري  برده  بود
ا اش ا ا ا . نيز براي  انتخاب  راه  در دست  داشته  استا

با قيام  كورش  صغير موقعيت  ايران  در ساتراپي هاي  يوناني  در آسياي  
كورش زمان هماهنگ سببحذف به دستصغير، از خودرا توازن ، توازن  خودرا از دست  صغير، به  سبب حذف  هماهنگي  زمان  كورش،

.داد
مي توانستند با گزارش هاي  خود درباره    ههزار يوناني  بازگشت10 ز0 ب ي يو ر رز رب و ي رش ز ب و ي

، از اهميت موقعيت  ايران  بكاهند و اين   ضعف  حكومت  مركزي  ايران
شائبه  را پديدآورند كه  دربار ايران  فاقد آن  قدرتي  است  كه هميشه  تصور 

ت ا فته .آن  مي رفته  استآن
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

:دوره اردشير دوم پس از كورش كوچكچهار مساله  اساسي -3 ي ر وچچه ورش ز پس وم ير ر ور
پس چهار مساله  اساسي  چشمگيرترين  رويدادهايي  هستند كه  در حكومت اردشير دوم  

:سي اندرقابل  بر از كورش كوچك

موقعيت  ايران  در يونان  
قب جنگ  قبرسجنگ

جنگ  با كادوسيان   
مصر رجنگ www*pج  
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

يونان-4 :مساله ن4 : يو
 ،به دليل حمالت اسپارتي ها به ساتراپي هاي آسياي صغير 
با تا داد ماموريت رودس اهالي از تيموكرات به وري    ب اردشير س   ي  رو ز  ر   و ي ير ب   ر

تاالن  به  هريك  از حاكمان  شهرها ، آن ها را به   50  پرداخت
نيز موفق  شد با ساتراپ ليدي.جنگ  با اسپارت  تشويق  كند يپ پ
، تب  و كورنيث  را  ، آرگوس پرداخت  پول  ، شهرهاي  آتن

سرانجام  الكدوني ها ترجيح  .برضد الكدموني  با هم  متحد كند
الئ آگ ا ا ا ك تا ا ا ا اف آ ا از آسياي  فرمانده اسپارتي دادند كه  با احضارآگسيالئوس 

.صغير به  مخاصمه  خود با ايرانيان  پايان  بخشند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

م392در اسپارتيق دولتمرد بهآنتالكيداس دستيابي براي ، ، براي  دستيابي  به  آنتالكيداس  دولتمرد اسپارتيق م392در
يك  بار ديگر اسپارتي ها . صلح  به آسياي  صغير فرستاده  شد

كردن يونانيهاپشت به خود منافع حفظ اسپارتيهادبراي اسپارتي ها .دبراي  حفظ منافع  خود به  يوناني هاپشت  كردن
پيشنهاد دادند كه  همه  آسياي  صغير و دولت شهرهاي  

مستقليوناني يوناني جزاير فقط و شوند واگذار ايران به  به  ايران  واگذار شوند و فقط جزاير يوناني  مستقل  يوناني
اردشير با سياستي  نادرست  و به  دليلي ناشناخته  . بمانند

پشتيباني از ناشي منافع به و كرد رد را الكدمونيها پيشنهاد الكدموني ها را رد كرد و به  منافع  ناشي  از پشتيباني  پيشنهاد
www*p. از آتن  دل  بست
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

:پيمان  آنتالكيداس -5 س ي ن پي
، سر  اسپارتي ها، پس  از كشمكش هاي  بي پايان  با ساتراپ هاي  محلي

انجام آنتالكيداس  رابراي  دستيابي  به  صلحي  پايدار روانه  شوش  
اك گ ا387لگف ك ش ا به  پيماني  منجر شد كه  از هر ق م387 صلح  در  گفت وگوهاي.كردند

.نظر به  نفع  ايران  بود
و شد ايران آن از قبرس جمله از صغير آسياي جزاير و تمام شهرها و جزاير آسياي  صغير از جمله  قبرس  از آن  ايران  شد و تمامشهرها

.  استقالل  بقيه  شهرهاي يوناني  نشين  محفوظ ماند
واردشير از يوناني هايي  كه  اين  پيمان  راقبول  دارند حمايت  كرده  و  ر ي ر بو ر ن پي ين يي ي يو ز ير ر

.  مخالفان  پيمان  را سركوب  كند
اين  پيمان  پس  از مدت  كوتاهي مقبوليت  عام  يافت  و به  پيمان  آنتالكيداس  

ش مشهور شد ش
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

برس:قبرس-6
ايران  از زماني  كه  به  آسياي  صغير دست  يافته  بود نمي توانست  از 

.  قبرس  چشم  بپوشد
:علت اهميت قبرس براي ايران عبارت بود از

.توليد خوبداشتن 
گ گ . لنگرگاه  مناسب  براي  كشتيداشتن

زماني  كه  فينيقيه ضميمه  شاهنشاهي  هخامنشي  شده  بود اين  تمايل  از 
از خش كه ز ن ق ا دز دا خ ز ن ت ش نوعي  مشروعيت  نيز برخوردار بودزيرا قبرس  نيز كه  بخشي  از ن

مردمش  را فينيقي ها تشكيل  مي دادند همراه  فينيقيه  به  دست ايراني ها 
.افتاده  بود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

كادوسيانواردشير-7 :سرزمين ير7 نور ي و ين   :رز
 شورش   با پايان  گرفتن  جنگ  قبرس  اردشير به  سركوب  

زيستندپرداختكادوسيان م امروزي گيالن در اينكه اين  . كه  در گيالن  امروزي  مي زيستندپرداختكادوسيان 
لشكركشي  تنها اقدام  نظامي اوست  كه  فرماندهي  سپاه  را خود به  

داشت .عهده  داشتعهده
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

در كادوسيانبهلشكركشياردشير سببصعبالعبورسرزمين به به  سبب صعب العبور سرزمين  كادوسيانبهلشكركشياردشير در
بودن  راه هاي  كوهستاني  گيالن  براي  يك  لشكركشي  بزرگ  و 

سپاهيان براي كمبودآذوقه وهمچنين خود به نابودي مرز تا ، تا مرز نابودي  به  خود و همچنين  كمبودآذوقه  براي  سپاهيان،
سرانجام  با تدبير و ياتزوير تيريبازو، . پيش رفتسپاهيانش  

خود بهپايتخت قرارداد دو انعقاد از پس توانست اردشير توانست  پس  از انعقاد دو قرارداد به پايتخت  خود اردشير
.بازگردد
لشكركشاشپيگل ر آبشخ را ت د اين از هاي لشكركش لشكركشي هايي  از اين  دست  را آبشخور لشكركشي  اشپيگل

.كي كاوس  به  مازندران  مي داند
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نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

ر:جنگ  مصرعلت-8 ج

  توسط هخامنشيانبه دست  آوردن  دوباره  اين  سرزمين
در زمان  حكومت  اردشير دوم  فرمانروايان  مصر، كه  در حقيقت   

دست نشانده  دربار ايران بودند، همواره  در حال  رساندن  كمك  به  
 .شورشيان  عليه  ايران  و دشمنان  ايران  بودند
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نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

:شورش ساتراپ ها-9
 .بارزترين واقعه آخرين سالهاي حكومت اردشير دوم شورش ساتراپ ها بود

ل ه ق ف زند آ از دند ت ا ش ش ها ا ات ن ت دا نامدارترين  ساتراپ هاي  شورشي  عبارت  بودند از آريوبرزن در فريقيه  موسولوس  نا
حتي   ، اورونتس  در ميسي  و آوتوفردات  ساتراپ  ليدي  در كاريه)  مازولوس(

، سوريه  و كيليكيه  كه  تاكنون  هميشه  آرام  و وفادار بودند سر  استان هايي مانند فينيقيه
.به  طغيان برداشتند

اردشير كه  به  .اين  طغيان ها سراسر شاهنشاهي  هخامنشيان  را تهديد به  نابودي  مي كرد 
نيرنگمتوسل به ببرد، پيش از كاري تواند نم سپاه فرستان كه بود دريافته خوبي  دريافته  بود كه  فرستان  سپاه  نمي تواند كاري  از پيش  ببرد، به  نيرنگ متوسل  خوب
شد و توانست  با برانگيختن  سران  شورش  به  خيانت  به  يكديگر به  هدفي  برسدكه  

.مي توانست  احتماال با جنگ  دست  يابد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

اردشيردوم-10 دوره به مربوط :منابع :منابع مربوط به دوره اردشيردوم-10
باچند گزارش  كه ، پزشك  يوناني اردشير،  كتسياسنوشته  

د پايان به دشي ا با د ناق تا .كوتاه  و ناقص  درباره  اردشير به  پايان  مي رسدك
نيز دربخش  اردشير تاريخ  خود به  نكته هايي  از  پلوتارخ  

ك اشا ا ش ا . زندگي  اين  شهريار اشاره  مي كندگ
. سنگ  نبشته هاي  اردشيردوم
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نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

م  :دين در دوره اردشير دوم-11
 .اردشير را روي  هم  رفته  بايد مردي  مذهبي  دانست

اشاره  مي كنند سنگ  نبشته هاي   نخستين  سندهاي  مكتوبي  كه  در ايران  به  آناهيتا
اند شوش و همدان در .اردشيردوم  در همدان  و شوش  انداردشيردوم

با توجه  به  اين  كه  با اردشير دوم  براي نخستين  بار آناهيتا و ميترا به  ميان  
مي آيند، مي توان  چنين  تصور كرد كه  در زمان  اين  شاه هخامنشي  امور مذهبي  

ان افت تاز .جرياني  تازه  يافته  اندان
،  در زمان  اردشير، بر خالف  معمول  كه نيايش ها در فضاي  باز انجام  مي  گرفت 

.در شهرهاي  متعددي  معبد آناهيتا ساخته شد ي ي
اردشيردوم  برخالف  پيشنيان  خود به  جاي  نقش  رستم  كوه  رحمت  را براي  
.آرامگاه  خود برگزيدكه  كاخ هاي  تخت  جمشيد را در چند قدمي  خود دارد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

  دوم اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

وم:دوره حكمراني اردشير دوم-12 ير ر ي ر ور

.يعني  با حافظه  مي ناميدند Mnemonاردشير را يوناني ها منمون 
.طوالني  تر از هر شاه  هخامنشي  حكومت  كرداردشير 
  .با مرگ  اردشير، فروپاشي  سريع  هخامنشيان  ، نخستين  امپراتوري  جهان  آغاز شد 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

سوم  اردشيرفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

 چنداو.به  سبب  سختگيري هاي  خود نزد ايرانيان  نامحبوب  بود سوماردشير
ايران طرف به اسكندر حركت از پيش مسموسال باگواس دسيسه به ، به  دسيسه  باگواس  مسموم  سال  پيش  از حركت  اسكندر به  طرف  ايران،

.شد
اردشير آرامگاه راست سمت در رحمتو كوه در نيز سوم اردشير ير آرامگاه ر ر   ر   ر   و  ر و  ر  يز  وم   ير  ر ر  

.دوم  قرار دارد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

ارسسفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

اشاره هاي   ) ارسس  يونانيان(تنها منبع  ما درباره  فرمانروايي  كوتاه  رشا، 
سوماستديودورناچيز اردشير شدن مسموم از خواجهجاهپس بگوآس ، ورچيز وم.يو ير  ر ن   وم   ز  ج ج   پس   و س   و  ب

 ، كوچك ترين  پسر او را طلب  دربار، به  اميد دست  يافتن  به  قدرت  مطلق
.  نام  ارسس  بر تخت  نشاند به
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

داريوش سومفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

هخامنشي سوم داريوش سوم هخامنشيداريوش
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

داريوش سومفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

اسكندر-1 حمله هاي :زمينه :زمينه هاي حمله اسكندر-1
.Iبازگشت ده هزار نفر
IIا شا ا ا ش ا ش ش ا ا .IIساتراپ شورشي هخامنشي در زمان اردشير ارتبازو

نيروي  مركزي  ايران  به  فيليپ   شكست از ازپس  سوم
اشا ق .مقدوني  پناه  بردشاه

.III وسيله  باگواس  ب،  سومدر قتل عام فرزندان اردشير
به  نام  بيستانس  فرار كرد يكي از پسران اردشيرخواجه 

. و نزد اسكندر رفت
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

داريوش سومفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

اسكندر-1 حمله هاي :زمينه ر1 ي   ي  :ز
.IVتوطئه هاي درباري و نفوذ خواجگان
Vدر قدرت رشد از جلوگيري براي ايران دربار كوششهاي .V كوشش هاي  دربار ايران  براي  جلوگيري  از رشد قدرت  در

مقدونيه  بهانه اي  كافي  بودبراي  فيليپ  كه  با عنوان  سردار 
شود صغير آسياي وارد سالبه.سپاه در فيليپ لشكركشي و ير  ي   ي ر  ل ب  .پ  و ر  يپ   ي ي   ر

آسياي  صغير كه  همزمان  با تخت نشيني  داريوش  سوم  بود 
. مي توانست  او را آغازفرمانروايي  درگير يك  جنگ  كند ي ي

اسكندر از نخست  بنا را بر آن  داشت  كه  كار جنگ  پدر در 
.آسياي  صغير را دنبال  كند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

سوم داريوش  فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

 :گرانيكوسعلت شكست هخامنشيان در نبرد-2
.Iسال   220، پس  از  كسي  نمي توانست.  تازگي  داشتن  نوع  جنگ

، برخاستن  اسكندر را بيشتر از يك  شورش   برتري  و سروري ايرانيان
جديبشمارد چندان را آن و . انگاشته  و آن  را چندان  جدي بشماردانگاشته

.II در جبهه  ايران  از سويي  تجربه  دفاع  مقدس  فراموش  شده  بود و از
سوي  ديگر انگيزه دفاع  به  تحليل  رفته  و با شرايط موجود زمان  از 

ا خ نگ ك ا  .عواطف  بسيار كم رنگي  برخوردار بوداطف
.III مقدونيايي هاي  تازه  نفس  به  سرداري  رهبر خود اسكندر مي جنگيدند و

كيلومتر از درباري  فرسوده  و 2000ايراني ها درفاصله اي  بيشتر از ز ر بي ي ر ي و000ير و ر ري رب ز ر و ي
، ديگر نمي توانست  حتي   ، كه  در چنگال توطئه هاي  درباري داريوشي

يادآور سايه  كورش  بزرگ  و داريوش  بزرگ باشد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

سوم داريوشفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

:علت توجه اسكندر به ميلت  -2

، نخست  از شهرهاي  ساحلي   بي اثر كردن  نيروي دريايي  ايرانبراي  -1- 2
شود .آسوده  شودآسوده

نزديكي  به  كشتي هاي خودي  را پشتوانه اي  براي  خود مي پنداشته    -2- 2
.   است

گ  پيوستن  سپاهيان  ايراني  پس  از نبرد گرانيكوس به نيروهاي  ممنون -2-3
.   در ميلت فرمانده دست نشانده ايراني
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

سوم داريوشفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

ا3 ن  :نبرد ايسوس-3
، كه  به  سبب   ايسوس  يكي  از شهرهاي  كيليكيه  در كرانه  خليج  اسكندرون  است

ينبرددوران  ساز اسكندر با داريوش  در دشت  كوچك  كنارش  شهرت  تاريخي  يافته  
.است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

سوم داريوشفرمانروايي 
تا پايان دوره هخامنشي

:جنگ گوگمل-4 و ج

، جنگ  گوگمل   مورخان  جنگ  اسكندر با داريوش  را در دشت  گوگمل 
اند د لنا ا ه آن ك نزد ا ت ا ه ا نگ ن ا ز ن نگخ ، جنگ   برخي نيز اين  جنگ  را به  اعتبار نزديكي  آن  به  اربيل.ناميده اند

.  اربيل  خوانده اند
يپلوتارخ اين  نام  را، كه  بايد بخش  دوم  آن جمل  به  معني  شتر باشد، نامي  فارسي   ر ي ر ي ن وم ش ي ر م ين رخ و پ

.دانسته  و آن  را خانه  شترمعني  كرده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

نشانه هاي فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

فرمانروايي-1 نشانههاي فرمانروايياز درخور نامي بودگزيدن . بود گزيدن  نامي  درخور فرمانروايي از نشانه هاي  فرمانروايي 1
برمي آيد، بايد )  دارنده  نيكي(= به  طوري  كه  از نام داريوش  

باشد خودبرگزيده براي نشيني تخت هنگام به را نام اين .  او اين  نام  را به  هنگام  تخت  نشيني  براي  خودبرگزيده  باشداو
خشيارشا نيز كه  فرمانروا بر يالن  معني  مي دهد نامي  است  

تختنشيني مربوطبه و اردشيرثانوي فالويوس نوشته به به  نوشته  فالويوس  اردشير .ثانوي  و مربوطبه  تخت نشيني
اما او پس  از . اول  نخست  از سوي  پدر كورش ناميده  شده  بود

اردشير را خود فرمانروايي به رسيدن و پدر شدن كشته  شدن  پدر و رسيدن  به  فرمانروايي  خود را اردشير كشته
ديگر شاهان  هخامنشي  نيز از . خواند)  فرمانروايي  فضيلت(

كردند پيروي الگو .همين  الگو پيروي  كردندهمين
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

نشانه هاي فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

با مرگ  . او بود دوام  آتش  هر شاه  به  اندازه  طول  حكومت  - 2
يشاه همه آتشكده هاي حكومتي  خاموش  مي شدند تا با بر تخت  نشيني  شاه   ي بر ب ي وش ي و ي

شاه جديد ماليات هاي  عقب  افتاده  را . جديد دوباره  افروخته  شوند
.  با مرگ  شاه  همه  مردان  موي  سر و ريش خود را مي زدند. مي بخشيد

شاه  بزرگ  و شاه شاهان  است  و شاهي  را منطق  داريوش  اين  بود كه  او  - 3
است  و پس  از او نيز همه  شاهان   اهورمزدا به  اوارزاني  داشته 

.  هخامنشي  به  احترام  او اين  منطق  راپذيرفتند و در آن  مداخله  نكردند
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نش هخا ره د پايان تا

نشانه هاي فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

، در كنار  مهم ترين  نشان  ظاهري  فرمانروايي  شاهان  هخامنشي-4
آ

ي ي ي م
هخامنشيان  . آنان  بود، تاجلباسي  باشكوه  و دبوس  وتخت  شاهي

شايد . همان  تاجي  را بر سر مي نهادند كه  داريوش  طراح آن  بود
به  .  بزرگي  و كوچكي  و اندازه  تاج  ديگر تفاوت  آن  بود و بس بس و بو ن و ر ي ج ز و ي وچ و ي ببزر

گواهي  نگاره هااز شاهان  هخامنشي  كسي  جرات  آن  را نداشته  است  
.تاجي  بلندتر از تاج  داريوش استفاده  كندكه  از 

داريوش تاج سرداردنخستين بر بيستون نگاره در او كه است همان هماني  است  كه  او در نگاره  بيستون  بر سردارد نخستين  تاج  داريوش
در  نگاره  بيستون جز در .  و احتماال از آن  كمبوجيه  بوده  است

، با يافتن   جايي ديگر به  اين  تاج  برنمي خوريم  و پيداست  كه  داريوش
ت گف د د كه ت ا د ك ا ط د خ ا گ د تا د ، دو تاج  ديگر براي خود طراحي  كرده  است  كه  در ديگر فرصت

،  در ميدان  نبرد به  جاي  تاج.نگاره هاي  داريوش  به  چشم  مي خورد
  . شاه  نيز مانند ديگر سپاهيان  از باشلق  استفاده  مي كرده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

نشانه هاي فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

مانده-5 برجاي نشانههاي تاييداز را يونانيان نوشتههاي كه ، ، كه  نوشته هاي  يونانيان  را تاييد از نشانه هاي  برجاي  مانده5
بر پيرامون  اين  تاج  ديهيمي  نيز مي كنند، مي دانيم  كه  

ميشد ازبسته خبري موجود درنگارههاي كه حالي در در حالي  كه  درنگاره هاي  موجود خبري  از .بسته  مي شد
نگاره  شكسته اي  كه  از داريوش  در كانال  ، در  ديهيم  نيست

تاج پيرامون به نيز ديهيم اين است آمده دست به سوئز به  دست  آمده  است  اين  ديهيم  نيز به  پيرامون  تاج  سوئز
. است شاه  بسته  شده 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

نشانه هاي فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

آن-6 پارچه دربافت كه بود سفيد رنگ به شاه رسمي لباس ن  6 رچ   رب  پ ي بو    ي    ب  ر   س  ر ب
و )  سرخ(رنگ هاي  ارغواني  . بود رنگ  ارغواني  پنهان 

او تاكيد  بر قدرت  نظامي  و حاكميت  ديني سفيد لباس  شاه  ي ي
رنگ  سرخ  در ايران  باستان  رنگ  ويژه  . داشتند

. ارتشتاران  بود و رنگ  سفيد از آن  روحانيان
تصوير شاه  را متمايز مي كند از ديگر ويژگي هايي  كه    -7 

ريش  ولي عهد نيز مانند .  ريش  مجعد و نسبتا بلنداوست
ا شا تش ا گ گا ا ل ش ا ا ، اما ريش  بلندپايگان  ديگر بايستي  ريش  شاه  است

.خيلي كوتاه تر از ريش  شاه  مي بود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

نشانه هاي فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

است-8 ها نشانه ديگر از شاه دست در انارگلهاي گل گل  انار . گلهاي در دست شاه از ديگر نشانه ها است8
تفاوت  گل هاي  دست  شاه  و ولي عهد . بودسمبل  باروري 

است توجيه استقابل كمال حد در شاه دست انارگل گل گل  انار . گل  دست  شاه  در حد كمال  است. قابل  توجيه  است
دست  پارس ها و مادي هاي  بلندپايه  در نگاره هاي  تخت  

هستند فاقدغنچه استثنا بدون تنهاجمشيد ديگر، عبارت به به  عبارت  ديگر، تنها .جمشيد بدون  استثنا فاقدغنچه  هستند
.گل هاي  شاه  و ولي عهد داراي  غنچه  هستند

شاه9 دچتر ب اي انر فر هاي نشانه از شاهنيز چتر چتر شاهي  . نيز از نشانه هاي فرمانروايي بودچتر شاهي-9
  . ترك  است 7داراي  
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

نشانه هاي فرمانروايي
تا پايان دوره هخامنشي

شاه  در زمان   مسول  مگس پران نگاره ها نشان  مي دهندكه   -10
ت ا د ب ه ا خ دي نشيان اندهخا بت ت ا به تا ، تا به  راحتي بتواند هخامنشيان  مردي  خواجه  بوده  است،

.در حرمسرا نيز همراه  شاه  باشد 
ا11 ا ف ا شا ا گ فاتك تش ا ه ا سايه بان  تشريفاتي  يكي  ديگر از نشانه هاي  فرمانروايي -11

اين  . بود، كه  جايگاه  او را متبلور و مشخص  مي كرد شاه 
طال ا كش ك ا ا ا سايه  بان  بر چهار پايه  كه  روكشي  از طالي  مرصع  ا

. داشت  استوار بود
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با توجه  به  اين كه  داريوش  كه  . به خاك افتادن در برابر شاه -12
فاصله در8به رسيدهبود فرمانروايي به كورش از سال ر 8ب    ي بو  يي  ر رو ر ورش  ب   ز  ل  

هيچ يك  از نگاره هاي  بي شمار خود چنين  حالتي  را ترسيم  
 در زمان  خشيارشا، به  گمان  به  خاك  افتادن نكرده  است

.  معمول  شده  است  
نيز از نشانه هاي  سيماي  زيبا و اندام  بلندباال و ورزيده-13 م يي

.فرمانروايي  بود
 بخشندگي  و دادن  پاداشاز ديگر نشانه هاي  فرمانروايي  -14

 .بود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

زندگي  شاهانه 
تا پايان دوره هخامنشي

آنقدر-1 شاهانه سفرهاي تشريفات درباره يوناني نويسندگان نويسندگان  يوناني  درباره  تشريفات  سفرهاي  شاهانه  آن قدر 1
قلم  فرسوده اندكه  مورخ  در گزيدن  آن ها دچار وسواس  

.مي شودميشود
ظاهرا آب  آشاميدني  سفره  شاهي  تنها از رودخانه  خواسپه  -2

است)كرخه( شده م تامين .تامين  مي شده  است)كرخه(
هخامنشيان  دلبستگي  زيادي  به  تنديس  داشته اند و به  كمك  -3
تثآ گ شا شا ا ا ا ك ا ا ف ا ار هنري فراواني  كه  از جاي جاي  شاهنشاهي  گسترده  خود ثآ

.فراهم  مي آوردند بر شكوه  و جالل دربار خود مي افزودند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

زندگي  شاهانه 
تا پايان دوره هخامنشي

بوده-4 تامين سگشكاري نظر از دربار كه ميدهند نشان ديواني لوحهاي ين  بو  4 ري   ر   ز  ر  رب ي     ن   ي   يو ي   وح 
سگ هاي  شكاري  داريوش  زير نظر سگ باني  به  نام  بغئوكه  .  است

.نگهداري  مي شده اند
او در انظار يا سوار . شاه  هرگز به  طور پياده  در انظار ظاهر نمي شد  - 5

حتي  پلكان  ورودي  صفه  تخت  جمشيد طوري  . بر اسب  بود و يا ارابه
 .ساخته  شده  كه  شاه  از آن  سواره  باالو پايين  برودآ

يكي  ديگر از ويژگي هاي  زندگي  شاهانه  خانه به دوشي  دربار و خاندان   - 6
ا الط ا ا ا ال ال ل ط ش ا ا شا شاهان  هخامنشي  در طول  سال  معموال از چهار جا براي  .سلطنت  است

.   ، شوش  و بابل تخت جمشيد، همدان: اقامت  استفاده  مي كردند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

مشروعيت پادشاهي
تا پايان دوره هخامنشي

هخامنشي• ميراندندشاهان فرمان ايران بر تمام هرچه استبداد با آنها.، ي ي رن   ن   ر ن   ير م  بر  رچ   ب  ن  .  ب 
به  رغم خودكامگي  ناگزير از آن  بودند كه  براي  مقبوليت  خود را 

همه  آن ها براي  مشروعيت  حكومت  .برگزيده  و نماينده  خداقلمداد كنند 
حتي  گاهي  شاهزاده اي  كه  پيش  . خود ناچار ازاثبات  تباري  شاهانه  بودند

از به  سلطنت  رسيدن  پدرمتولد شده  بود نمي توانست  به  ولي عهدي  
ش .برگزيده  شودگز

داستان هاي  در ارتباط با روي كار آمدن  كورش  بزرگ  براي  پيوند زدن   •
ا ت دن اش ت ا ش دا آشكا ا ا شش ك اگ ت آ ه او به  آستياگ  و كوشش  و اصرار آشكار داريوش براي  تراشيدن  تباري  ا

، ازنمونه هاي   شاهانه  براي  خود و ماجراي  بردياي  راستين  و دروغين
است عمومي افكار به توجه ي  بارز و ر  وج  ب   رز  . ب
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

شوراي  مشورتي  دربار
تا پايان دوره هخامنشي

آن جا كه  خطايي از ملكه  سرزده  و نياز به  تصميم گيري   از كتاب  استر
است او بلندپايهدرباره هفت زمانخشيارشا در كه دريافت ميتوان ، مي توان  دريافت  كه  در زمان خشيارشا هفت  بلندپايه  درباره  او است،

پارسي  و مادي  اجازه  داشتند كه  روي  شاه  را ببينند و با او به مشورت  
.  بنشينند و برابر سنت  راي  بزنند

سخن  از ماموري  مي رود كه  از سوي  شاه  وهفت  مشاور  در كتاب  عزرا
.   او براي  بازرسي  به  اورشليم  آمده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

شوراي  مشورتي  دربار
تا پايان دوره هخامنشي

پس  تنها به  قياس مي توان  تركيب  اعضاء شوراي  مشورتي  را بازشناخت   .
.  اين ها كساني  بوده اند كه  به  نوشته كتاب  استر مي توانسته اند شاه  را ببينند ي ي

، گوبرياس  پدرزن داريوش  و يكي  از هفت تناني   مثال فرنكه  وزير تشريفات
،  كه  داريوش  را از ميان  خود به  شاهي  برداشتند، يا فرمانده گارد جاويدان

كيليارخ را او ها يونان اسپچناه)نايبالسلطنه(كه خوانند، م مي خوانند، اسپچناه  )نايب السلطنه(كه  يوناني ها او را كيليارخ  
جامه دارداريوش  كه  اسلحه دار داريوش  بود و نگاره اش  در آرامگاه  

داريوش  در نقش  رستم  نقش بسته  است  و سرانجام  ارته سورا كه  در تاريخ  
www*p.به  چشم وگوش  شاه  معروف  استگ
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

ساتراپ ها و ساتراپي ها
تا پايان دوره هخامنشي

يداريوش  به  منظور اعمال  حاكميت  مطلق  خود از اختياراتي  كه  • ر ي ز و ق ي ور ب ريوش
در زمان  او برخي  از .  ساتراپ ها در زمان  كورش داشتند كاست

اين  . انتصاب هاي  محلي  ساتراپي ها را نيز خود داريوش انجام  مي داد
ت ا ا ا ه ا از ا ظاه .رويه  ظاهرا پس  از او هم  پابرجا بوه  استه

براي  نمونه  نحميا را خود اردشير دوم  به  فرمانداري  يا شهرداري   •
سوريهبرگزيد ساتراپي در اينكهاورشليم براي همچنين داريوش زي وري بر پي   ر ر  يم   ي  .ور ي   ين  بر چ ريوش  

ساتراپ ها را كامال در اختيار خود داشته  باشد، مسوالن  ديوانخانه هاي  
معاونت   اين  مسوالن  كه  سمت . ساتراپ هارا خود منصوب  مي كرد

ن شا ا ن ش گ ش قت ق اشتن ا ا ساتراپ ها بر عهده  داشتند، در حقيقت  چشم  و گوش  پنهان  شاه  بودند و ات
درپنهان  به  طور مرتب  رويدادهاي  حوزه  ماموريت  خود و ساتراپ  را 

.به  شاه  گزارش مي كردند ر ي رش ز ب
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

ساتراپ ها و ساتراپي ها
تا پايان دوره هخامنشي

داريوش• كه بود اين ساتراپها كنترل شيوههاي از ديگر ريوش  يكي ين  بو    پ   ر رل   ي   يو  ز  ر  ي ي   ي
اين  . ساتراپي هاي  خود مي فرستاد هرازگاهي  بازرساني  را به 

دركارهاي كنجكاوي عهده از كه بودند كساني ي  بازرسان ر ر وي   ج ه   ز  ي  بو    ن   زر ب
هر ساتراپي  چيزي  . نيرومندترين  ساتراپ ها نيز برمي آمدند
داشت نظر زير را چندفرمانداري كتاب.مانند نوشته به اگر ر  ري  ر زير  ر ب  . چ و   ر ب  

به  اصطالح  127 استراعتماد كنيم  از حبشه  تا هند به
است ميشده تقسيم باستان.فرمانداري فارسي به فرمانداران ي    يم   ري   ن  .ر ي  ب ر ن  ب   ر ر

هر فرمانداري  . ، تقربيا به  معني  ناظر، ناميده  مي شدند فرتركه
به تقسيمميشد7خود .ناحيه ي 7و ب  يم  .ي  
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان اداريتا ديوان تا پايان دوره هخامنشي

تخت-1 خزانه عمارت از آمده دست به گلي لوحهاي بدون

اري يوان  ا

بدون  لوح هاي  گلي  به  دست  آمده  از عمارت  خزانه  تخت  1
جمشيد نمي توانستيم  به كوچك ترين  برداشت  به دردبخوري  از 

برسيم هخامنشي عظيم شاهنشاهي ديواني . نظام  ديواني  شاهنشاهي  عظيم  هخامنشي  برسيمنظام
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان اداريتا ديوان تا پايان دوره هخامنشي

هخامنشي-2 اداري تشريفاتديوان وزير نظر زير مستقيما ،

اري يوان  ا

  ،   مستقيما زير نظر وزير تشريفات   ديوان  اداري  هخامنشي2
وزير تشريفات  يا به  عبارت  بهتر . انجام وظيفه  مي كرد

كمكقائممقام به كه بود، كشور همهكاره شاه از پس صدراعظم  پس  از شاه  همه كاره  كشور بود، كه  به  كمك قائم مقام  صدراعظم
معاون  يكي  از .  خود همه  امور كشور را در دست  داشت

دوام امروز به تا كه است باستان ديوانيايران نظام عناصر نظام  ديواني ايران  باستان  است  كه  تا به  امروز دوام  عناصر
. آورده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان اداريتا ديوان تا پايان دوره هخامنشي

بود-3 پارسي او وقائممقام مادي فردي تشريفات وزير معموال

اري يوان  ا

. معموال وزير تشريفات  فردي  مادي  وقائم مقام  او پارسي  بود3
مسوليت  اصلي  . به  گمان  داريوش  پديدآورنده  اين  نظم  بود

بود قائممقام به كارها انجام وپنهاندر چشم حقيقت در او او در حقيقت  چشم  و .پنهان در انجام  كارها به  قائم مقام  بود
گوش  شاه  بود و وزير تشريفات  رازير نظر داشت  و او را 

.مي پاييدميپاييد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان اداريتا ديوان تا پايان دوره هخامنشي

امورحراستي-4 همه بر رياست بر عالوه تشريفات ،وزير

اري يوان  ا

ي4 ر ور و  بر ري  بر    ري     وزير 
، فرماندهي  نگهبانان  و خدمتكاران  شاه  و  ، كاخ داري حفاظتي

امور دربار و اموري  كه مستقيما با شاه  در ارتباط بودند،  ي
،  ، اصطبل داري  وارابه داري ، كارپردازي ، بازرسي ساختماني

، ديوان  اداري  و  ، انبار شاهي رياست  عاليه  خزانه  شاهي
اش ا ا ت ش ا تش ت ا به  اين  ترتيب  . شوراي  مشورتي دربار را نيز بر عهده  داشت
بزرگ  هخامنشي   پيداست  كه  نمي توان  در دستگاه  شاهنشاهي 

از ذتر پرنف ندتر نير تشريفزقا راغاير را ت ت  را سراغ  اير تشريف.زمقامي  نيرومندتر و پرنفوذتر از و
با اين  همه همين  مرد پرنفوذ غير مستقيم  زير نظر تيزبين  . كرد

بود قائممقامخود خطرناك گاهي و حساس بسيار .و بسيار حساس  و گاهي  خطرناك  قائم مقام خود بودو
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان اداريتا ديوان تا پايان دوره هخامنشي

نوشته-5 آرامي خط به هخامنشي اداري ديوان سندهاي

اري يوان  ا

سندهاي  ديوان  اداري  هخامنشي  به  خط آرامي  نوشته  5
مي شدند و براي  اين  منظور الزم  بود كه كارمندان  يا منشيان  

ديوان اختبار در آرامي خط و زبان به آشنا يا و آرامي  و يا آشنا به  زبان  و خط آرامي  در اختبار ديوان  آرامي
)  ق م 458(از سال هفتم سلطنت اردشير اول .اداري  باشد

نيست خبري ديگر ايالمي اسناد آرامياز خط تاريخ ازاين ازاين تاريخ خط آرامي .از اسناد ايالمي ديگر خبري نيست
كه بر روي پوست نوشته مي شد جايگزين خط دشوار 

شد www*p.ميخي شدميخي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان اداريتا ديوان تا پايان دوره هخامنشي

بوده-6 ممكن نيز هيروگليف خط به مصرنوشتن با رابطه در

اري يوان  ا

در رابطه  با مصرنوشتن  به  خط هيروگليف  نيز ممكن  بوده  6
، با  است  و مي توان  پذيرفت  كه  امكان  نوشتن  به خط يوناني  هم

و بزرگ كورش زمان از ايران دربار كه گستردهاي ارتباط گسترده اي  كه  دربار ايران  از زمان  كورش  بزرگ  و ارتباط
در .  ، كم  نبوده  است فتح  ليدي  باسرزمين هاي  يوناني نشين  داشت

برميخوريم يوناني خط به كوتاهي نوشته به گلي لوحهاي ميان  لوح هاي  گلي  به  نوشته  كوتاهي  به  خط يوناني  برمي خوريم  ميان
يقينا در ديوان  اداري  منشياني  خدمت  مي كرده اند كه  با زبان  

بودهاند يونانيآشنا www*p.وخط يوناني آشنا بوده اندوخط
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان اداريتا ديوان تا پايان دوره هخامنشي

كننده-7 تعيين اصطالحهاي و نامها از بسياري اينكه از

اري يوان  ا

از اين كه  بسياري  از نام ها و اصطالح هاي  تعيين  كننده  7
، چنين   ، حتي  شاه  وشاهنشاه  مادي  است ديواني  و حقوقي

است ميراثي هخامنشيان اداري نظام كه ميشود برداشت  مي شود كه  نظام  اداري  هخامنشيان  ميراثي  است  برداشت
.ازمادها
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان اداريتا ديوان تا پايان دوره هخامنشي

كه-8 برميخوريم نيز نفركاخدار دو به اداري ديوان در

اري يوان  ا

در ديوان  اداري  به  دو نفركاخ دار نيز برمي خوريم  كه   8
عزل  و نصب  كاركنان  و تعيين  وترتيب  پرداخت  جيره  

داشتند عهده بر را آنان شمالحقوق مسول دو اين از يكي يكي  از اين  دو مسول  شمال  .حقوق  آنان  را بر عهده  داشتند
پارس  تااليمائيس  بود و دفتر كارش  در ايالم  بود و ديگري  
به را پارس شرقي وجنوب جنوب مسوليت و بود شيراز در شيراز بود و مسوليت  جنوب  وجنوب  شرقي  پارس  را به  در

. عهده  داشت
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان نظام  مالياتيتا تا پايان دوره هخامنشي

:منابع-1

ي ي م

:بع1
در روزگار باستان  تمام  تالش  فرمانروايان  براي  گستراندن  قلمرو 

يحكومت خود براي  به  باج  و خراج  و ماليات  و درآمد هرچه  بيشتر براي   بر ر بي رچ ر و ي و ج ر و ج ب ب ي بر و و
تنها گزارشي  كه  .  خود و كشور بوده  است تامين  هزينه هاي  جاري 

نگاره هاي  هيات هاي   . درباره  ماليات  داريم  گزارش  هردوت  است
آ نمايندگي  نقش بسته بر پلكان هاي  آپادانا هم  همين  حكايت  را دارند و به  گ

كمك  همين  نگاره ها مي توان  دريافت كه  باج  و خراج  بيشتر جنسي  بوده  
نقد تا ت شدا ا انهد ك ك غ ت ه طال ت حتي  طال به  صورت  غير مسكوك  روانه دربار مي شده  .است  تا نقدي

است  و اگر هرودت  به  مبالغي  معين  اشاره  مي كند، بايد كه  منظور او 
باشد بوده سرزمين هر ماليات وارزش ين  بو  بميزان رز ر  ي   رزش   ن  و .يز
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان نظام  مالياتيتا تا پايان دوره هخامنشي

ها-2 ماليات :ميزان

ي ي م

:ميزان ماليات ها-2
در تعيين  ميزان  ماليات  نقش بسيار مهمي  داشته  عوامل زير 

ت .استا
اعتبار قوم ها و ساتراپي هاي  ماليات پرداز در مركز -2-1

اف( كل ا ال ا ا ا )ا ،)پارس ها از پرداخت ماليات  به كلي  معاف  بودند(
. اوضاع  طبيعي  و ميزان  بازدهي  كشاورزي -2-2
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان نظام  مالياتيتا تا پايان دوره هخامنشي

نزديكيساتراپيها-2-3 و دوري

ي ي م

.دوري  و نزديكي ساتراپي ها23
.ميزان  وفاداري  آن ها به  شاه   -2-4
لق25 ل ا ك ا ال ا ا اف ا ا سرانجام  معافيت ها و جريمه هاي  مالياتي  كه حاصل  خلق  و -2-5

. خوي  شاه  در برخورد با مسائل  بوده  است
ميزان  ماليات  تا حدي  هم  بستگي  داشت  به  گزارشي  كه  -2-6 

.ساتراپي  از حوزه  حكومتي  خود مي دادند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان نظام  مالياتيتا تا پايان دوره هخامنشي

با اين  همه  با توجه  به  وجود عنوان  يك ده گيردر ميان كارمندان  ديواني  
گ

ي ي م

ي
. . كه  معموال ميزان  ماليات  يك  بر ده  بوده  استدمي توان  گمان  بر

. بودندپارس ها در مقام  اربابان  شاهنشاهي  از پرداخت  ماليات  معاف   
شته ن دته نه دل ن ات ال نظا ش دا از ش پيش  از داريوش  نظام  مالياتي  معيني  وجود  پولين وهرودتبه  نوشته 
  ، با داريوش  نخستين  شاهي  بود كه  براي  قوم هاي  زير فرمان ونداشته  

.مشورت  با ساتراپ هاي  خود، ماليات  تعيين  كرد
آمار (هماره  - دريافت  ماليات ها از هرنوعي  كه  بودند در اداره  كاره

هماره  سازماني  - اگر چه  باگذشت  زمان  كاره. مي رسيدند به  ثبت)  سپاه
يمالياتي  شناخته  مي شد ي ي

ظاهرا در زمان  كورش  و كمبوجيه  دريافت ها، به  جز غنيمت هاي  
در دوره  هخامنشي  نوع   . ، بيشتر به  صورت  قبول  هديه  بوده  است جنگي

باجگيري از هنگاديگري به نظام امكانات و پاروزن سرباز، گرفتن ، گرفتن  سرباز، پاروزن  و امكانات  نظامي  به  هنگام  ديگري  از باج گيري،
.   جنگ  بوده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

خزانه  شاهي 
تا پايان دوره هخامنشي

بود هخامنشي شاهنشاهي نظام تپنده قلب شاهي خزانه يا .گنزم ي  بو ي   م   پ   ب   ي   ز   .   زم  ي 
، رئيس  همه  )  بره گنزه(رئيس  خزانه  تخت  جمشيد يا خزانه دار كل  

خزانه هاي  پارس بود، كه  عده  زيادي  كارگر و كارمند در آن ها 
خزانه هاي   جملهتاكنون  هفت  خزانه  از .  مشغول  به  كار بودند

. پاسارگاد وشيراز در پارس  شناسايي  شده  است
مسوليت  پرداخت  همه  حقوق ها كه  تا اواخر فرمانروايي  داريوش  
تنها به  صورت جنسي  بود با خزانه  بود، اما پرداخت  از سال هاي  
ت ه شا ا خش ان ز د ش دا ت ك ان پاياني  حكومت  داريوش  و سپس  در زمان  خشيارشا به  صورت  ا
.  جدي تر، تا حدود نصف  و يا يك سوم  ارزش  آن  به  نقره  تبديل شد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

خزانه  شاهي 
تا پايان دوره هخامنشي

اشياء و فلزات كردن انبار جايگاه تنها لوحها گواهي به ء خزانهها ي ز  و  ن   ر ر  ب ي   ه ج وح   ي   و ز  ب  
گران بهانبودند كه  به صورت  ماليات  و خراج  از سراسر امپراتوري  

اين  خزانه ها بيشتر كارگاه هايي  درباري  . به  تخت  جمشيد سرازير بود
. بودند براي  توليد اشياء هنري

ذخيره  اين  . خزانه هاي  ساتراپي ها زير نظر ساتراپ ها بودند 
.  خزانه ها به  خزانه  شاهي  درتخت  جمشيد فرستاده  مي شد

در زمان  هخامنشيان  طال و نقره  مسكوك  تقريبا وجود نداشت  و  
ا ل ا شاق شا فقط ك سكه  فقط در غرب  شاهنشاهي  در .خرده نقره  تنها وسيله  پرداخت  بود

.آسياي  صغير و حوالي  ليدي  رايج  بود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

انبار شاهي 
تا پايان دوره هخامنشي

دربار تشريفات وزير تابع سازمانهاي از نيز شاهي انبار شاهي  نيز از سازمان هاي  تابع  وزير تشريفات  دربار انبار
.  بود

شيد تخت دا ينانبا تا به ط ب هاي كا ادا ل مسول  اداره  كارهاي  مربوط به  تامين   انباردار تخت  جمشيد
نظارت  و اداره  انبارها و كندوهاي  آرد، . مايحتاج  دربار بود
ارپايان غنگلههاي ر ذخيره تازه، ههاي ي انبارهاي ، ، انبارهاي  ميوه هاي  تازه  و ، ذخيره  روغنگله هاي  چارپايان

، جايگاه هاي  پرورش  و نگهداري  ماكيان  و ديگر  خشك
د ب شاه انباردار با فار در ت د اين از . كارهايي  از اين  دست  در فارس  با انباردار شاهي  بودكارهاي www*p
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

انبار شاهي 
تا پايان دوره هخامنشي

فارسي در كه ميشد، ناميده گرذپتيش شاهي انبار ي  رئيس ر ر  ي     ي   يش   پ ر ي   ر  ب يس   ر
باستان  كم  و بيش  به  معني خانه پا، خانه دار يا همين  انباردار 

در حقيقت  همه  كارهاي  تداركاتي  .امروزي  است)مباشر( يي)( ي
.براي  دربار و پارس  با مقام  انباردار بود

گرذپتيش  خوانده  - انباردار نيز يك  معاون  داشت  كه  اوپه
از آن جا كه  بيشتر مهرهاي  انبارداري  پارس  از آن  .مي شد يي ي

كه  كار او بيشتر از رسيدمعاون  است  مي توان  به  اين  نتيجه 
.   رئيس  انبار بوده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

انبار شاهي 
تا پايان دوره هخامنشي

هينتس كه  سال ها براي  تدوين  فرهنگ  ايالمي  خود روي  لوح هاي  ايالمي  خزانه  كار كرده  
اا ا ا كل ا ا كا ش ش ا ف ل ا ق ط ا ك ك ، كه  هركدام  طبق  اصلي  فراموش  نشدني  يك  ، انبارداري  كل  را به  پنج  ادارهاست

:  ، تقسيم  مي كند مسول  و يك  معاون  داشته  است
  . ، كنجد و آرد بوده  است اداره  ويژه  غالت  عالت) 1

گگ اداره  چارپايان  كوچك  بر گله هاي  .، گاو و روغن  حيوانياداره  چارپايان  كوچك)2
.شاهي  نظارت  داشت  كه  ظاهرا بيشتر آن ها از محل ماليات  دريافت  شده  بوده اند

.اداره  نوشش  يا شراب  و آبجو) 3
  . اداره  ميوه هاي  خشك )4
. اداره  ماكيان) 5

واحد از شاهي انبارداري مانند نيز تابع ميشدندهاييانبارهاي اينتشكيل در در اين  . تشكيل  مي شدندهاييانبارهاي  تابع  نيز مانند انبارداري  شاهي  از واحد
. تقسيم بندي  اداره ها به  ترتيب  اهميت  تقريبي  رديف شده اند

اسب ها، گله  خرها، يابوها و شترهاي  دربار بيرون  از قلمرو وظائف  رئيس  انبار شاهي  
دست به آن از سندي هيچ كه بود، شاهي مالداري با جانوران اي مسوليت و ن  ب    بودند ز  ي   يچ   ي  بو    ري   ل  ن  ب  ور ي  ج ي   و بو و 

. ما نرسيده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

راه ها و اطالع  رساني 
تا پايان دوره هخامنشي

:جادهها-1 :جاده ها1
جاده ها در اختيار پيك ها و چاپارهاي  شاهي  و خدمات  دولتي  

دند هاب اد اين ن كنبد شاهنشاه دن ك ا كان ا امكان  مهاركردن  شاهنشاهي  ممكن  بدون  اين  جاده ها.بودند
،  جاده  تخت  جمشيد به  شوشسرآمد اين  راه ها . نبوده  است 

د ب نش هخا شاهان تان ز بهاري ازقر دت هر هرودت   از  .مقر بهاري  و زمستاني  شاهان  هخامنشي  بود
سارد را به  شوش   جاده اي  با نام  جاده  شاهي  يادمي كند كه 

ندد www*p.مي پيونددپي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

راه ها و اطالع  رساني 
تا پايان دوره هخامنشي

وامنيت-2 :راهبانيراهها :راهبانيراهها وامنيت2
 راهباني تنها منحصر به  حفظ راه ها و نگهباني  از امنيت  مالي   

د د ه شايد بلكه د، نب آنها از كنندگان تفاد ا و جاني  استفاده كنندگان  از آن ها نبود، بلكه  و شايد هم  در در ان
درجه  نخست  مربوط مي شد به  حراست  از منافع  سياسي  و 

ب طل نا تحركهاي از گيري جل شاهنشاه .   نظامي  شاهنشاهي  و جلوگيري  از تحرك هاي  نامطلوبنظا
پيداست  كه  راهبان ها همه  رفت وآمدها را به  شدت  زير نظر 

تحمل را مشكوك حركت هيچ و كردندداشتند نم .نمي كردندداشتند و هيچ  حركت  مشكوكي  را تحمل www*p
nu
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

راه ها و اطالع  رساني 
تا پايان دوره هخامنشي

شاهي-3 :چاپارخانه :چاپارخانه  شاهي 3
زير نظر بلندپايه اي  اونيفرم پوش  قرار داشت   كه  مستقيما از  

ب ن شا كهشدي ب ين ه قا اين يت اه از از اهميت  اين  مقام  همين  بس  كه  .شدميسوي  شاه  منصوب  
، به  نوشته  پلوتارخ   داريوش  سوم  پيش  رسيدن  به فرمانروايي

داشت عهده بر را شاه چاپارهاي انده . فرماندهي  چاپارهاي  شاهي  را بر عهده  داشتفر
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

راه ها و اطالع  رساني 
تا پايان دوره هخامنشي

ها-4 :پيك :پي 4
در كنار چابك سواران  چاپارخانه  شاهي  بي شماري  پيك  تيزپا  

ميكردند خدمت و.نيز برهنه رانهاي از پيكها اين ر ي  ي  بر  و . يز    ن  ز ر ين  پي  
در لوح هاي  ديواني  . آفتاب سوخته  شان  قابل  تشخيص  بودند

اين  پيك ها، كه  در حقيقت  .اغلب  به  اين  پيك ها برمي خوريم م ي پپ
ماموران  پست  پياده  شاه  بودند و از نامشان  پيداست  كه  

اصليتي  ايراني  داشته اند، همواره  با سندي  ممهور به  مهر 
ا آ ا ك ال ا گا ا ل ا ك شاه  به  سوي  يكي  از بلندپايگان  و يا بالعكس  از سوي  آنان  شا

. براي  رساندن  خود به  شاه  درراه  بودند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

راه ها و اطالع  رساني 
تا پايان دوره هخامنشي

آتش-5 با رساني :اطالع  :اطالع رساني با آتش5
)  اطالع رساني(يكي  ديگر از شيوه هاي  رساندن  سريع  خبر 

پيش از ال بلنديهاي ب د د دن آ ب آتش ختن افروختن  آتش  و برآوردن  دود بر بلندي هايي  معموال از پيش  اف
، كه  از آن  بيشتر در  اين  شيوه. تعيين  شده  بود بود

طبي بالهاي انند اضطراري يتهاي زيض آتش ، آتش سوزي  و  وضعيت هاي  اضطراري  مانند بالهاي  طبيعي،
شورش ها و يا حمله هاي  ناگهاني  بيگانگان  استفاده  مي شد، 
داشته الن ط ابقهاي نيز نشيان هخا زگار ر در كه بايد كه  در روزگار هخامنشيان  نيز سابقه اي  طوالني داشته  بايد

.بوده  باشد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

دادگري  و دادگستري 
هخامنشي دوره در در دوره  هخامنشيتا پايان دوره هخامنشي

از همه  نشانه هاي  موجود پيداست  كه  شاه  شخصا بر جريان  دادرسي هاي  مهم  
، كه   ، با رقم  جادويي  هفتايقضات  بلندپايه . نظارت  مي كرده است 

ديوان و شاه دربار در دستكم شود، م صحبت آن از جسته گريخته  از آن  صحبت  مي شود، دست كم  در دربار شاه  و ديوان  جستهگريخته
ساتراپ هاي  او پاره اي  از مسائل  قضايي  شاهنشاهي  را حل  و فصل  

، با تكيه  بر گزارش هاي  پراكنده  مورخاني  چون   عالوه  براين.  اندمي كرد
ل ،  فكرمي كنيم  كه  در شهرها نيز، براي  مسائل  حقوقي  مردمتهرود

قضاتي  وجود داشته اند كه  با رويه هاي  قضايي  مبتني  بر تجربه هاي  
ميكردهاند داوري ه اگدشتگان ر ي  اوري   www*p.ن  
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 آموزش  و پرورش 

تا پايان دوره هخامنشي

ايرانيان عمومي فرهنگ و زندگي از برداشتي هيچ ما هيچ  برداشتي  از زندگي  و فرهنگ  عمومي  ايرانيان  ما
در اين  ميان  نگاه  به  افسانه ها و شخصيت هاي  .    باستان نداريم

باورهاي بررسي همچنين و عمومي درفرهنگ اساطيري  درفرهنگ  عمومي  و همچنين  بررسي  باورهاي  اساطيري
ديني  مردم  مي تواند ما را اندكي  به  آموزش  و پرورش  و 

باستان ايرانيان فرهنگي پرورشبرساندزندگي و آموزش آموزش  و پرورش  .برساندزندگي  فرهنگي  ايرانيان  باستان 
.  دوره  هخامنشي  پشت  كورش نامه  و اساطيرپنهان  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 آموزش  و پرورش 

تا پايان دوره هخامنشي

سخاوت اغلب و است نبوده سرزمينيحاصلخيز هرگز ايران  هرگز سرزميني حاصل خيز نبوده  است  و اغلب  سخاوت  ايران
بنا براين  آموزش  و پرورش  . طبيعت  با خست  زيادي  همراه  بود

با رويارويي براي الزم ورزش از نميتوانست اغلب  نمي توانست  از ورزش  الزم  براي  رويارويي  با اغلب
راز يكي  از علل  روي  . سرسختي و خست  طبيعت  فراتر رود

موقعيت همين در رابايد روايي ادب به ايرانيان آوردن  ايرانيان  به  ادب  روايي  رابايد در همين  موقعيت  آوردن
. اقتصادي  هميشه  ضعيف  توده هاي  مردم  جست
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 آموزش  و پرورش 

تا پايان دوره هخامنشي

ريكي  از رازهاي  دست اندازي  هخامنشيان  به  سرزمين هاي  بيگانه  را  بي ي ين رز ب ن ي زي ي ز ر ز ي ي
هخامنشيان  كه  با فتح  ليدي  .  نيز بايد ناشي  ازفقر زمين  دانست

ثروتمند ،ديگر نمي توانستند از زندگي  لوكسي  كه  ارمغان  طبيعت  
خانهها ا ت ه ك ل زندگ ن ا اانتقال ا ند دا ش د بارور بود چشم بردارند، اماانتقال  اين  زندگي  لوكس  به  تمام  خانه هاي  ا
فالت  ايران  گسترده  بسيار دشوار بود و نيازبه  زماني  بس  طوالني  

يبه  ويژه  اين كه  از زمان  خشيارشا زوال  حكومت هخامنشي  .داشت
آغاز شد و آهنگ  پرشتاب  انتقال  زمان  كورش  و داريوش  با 

پس  زندگي  و فرهنگ  درباري  را كه  . شتابي معكوس  روبه رو شد
به توان نم بود نيافته را مردم ميان رخنهبه براي چندان فرصتي  چندان  براي  رخنه به  ميان  مردم  را نيافته  بود نمي توان  به  فرصت

.همه  مردم  ايران  تعميم  داد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 آموزش  و پرورش 

تا پايان دوره هخامنشي

افالتون اينانآنچه همميهنان ديگر و گزنفن و هرودت ، هرودت  و گزنفن  و ديگر هم ميهنان  اينان  آنچه  افالتون،
درباره  شيوه هاي  آموزش  وپرورش  مادي  و به  عبارت  بهتر 

دربارو زندگي به است مربوط بيشتر نوشتهاند، پارسي  نوشته اند، بيشتر مربوط است  به  زندگي  دربارو پارسي
.   زندگي  بلندپايگان
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

:سپاه-1 :سپاه1
، سپاه  تبلور حكومت  بود كه   ، در كنار امورديواني در ايران  باستان

داشت قرار شاه آن راس هايدر يژگ بب به ب ا تا ا در در اوستا اسب  به  سبب  ويژگي هايي  در راس  آن  شاه  قرار داشت
كه  دارد نماد پيروزي  است  و به  سبب  همين همسنگ  بودن  نام  

گرفته ب ا از پهبد ا پاه نا كه ت ا زي پير با ب اسب  با پيروزي  است  كه  نام  سپاه  و اسپهبد از اسب  گرفته  ا
. شده است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

ي:سپاه در متون اوستايي-2 پ
آثرونان  :در زامياد يشت  مردم  نسبت  به  پيشه اي  كه  دارند به  سه  گروه  تقسيم  شده اند 

)ارتشتاران  ( ، رثه اشتران  به  معني  گردونه  سواران  يا گردونه  داران پيشوايان  ديني
برزيگران معن به بنديواستريوشان تقسيم اين زمانساسانيانآغاز در كه پيدايش، با ، ، با پيدايش   ، كه  در زمان ساسانيانآغاز اين  تقسيم  بندي.  واستريوشان  به  معني  برزيگران

.  گروه  چهارمي  به  نام  پيشه وران  به  اوج  مرزبندي  دقيق  خودمي رسد، معلوم  نيست
، صرف  نظر از  ،آذرگشنسپ همين  قدر مي دانيم  كه  از سه  آتشكده  بزرگ  آيين  زرتشت

ساسانيان تاريخ واساطيريدوره افسانهاي عصر در سپاهيان، و رزمندگان آن از ، ، از آن  رزمندگان  و سپاهيان  ، در عصر افسانه اي  واساطيريدوره  تاريخي  ساسانيان
در بخش هاي  گم  شده  اوستاي  ساساني  و در تفسير پهلوي  آن ها اشاره هاي  .  بوده  است

در كتاب  هشتم  دينكرد اطالعات  زيادي  .  زيادي درباره  امور لشكري  وجود داشته  است
د مفق ستاي ا منابع بر تكيه گمان ب كه است آمده نظام ر ام سپاه درباره  سپاه  و امور نظامي  آمده  است  كه  بي گمان  تكيه  بر منابع  اوستايي  مفقود و درباره

www*p.آيين نامه هاي  نظامي  دوره  ساسانيان  دارد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

جنگاوري-3 :اهميت وري3 :ي ج
، به  رغم  افسانه اي  بودن   گزارش  گزنفن  از آموزش  رزمي  جوانان

نويسندهكورشنامه زماناين برداشت از،نشاندهنده ويورش  ين   ن  ز  ن   بر  ز
در ايران  باستان  .آموزش هاي سپاهيگري  در ايران  باستان  است 

ييرخورداري  از آموزش  نظامي  چيزي  نبود كه  كسي  بر آن   ي چ ي ي
بسياري  از شاهزادگان  هخامنشي  در جنگ هاي  . . نبالد

جز كورش  بزرگ  كه  در .  آسياي صغير و يونان  كشته  شده اند
ا ش كشت ا كا ا ش11گ ا پسر داريوش  پنج  11جنگ  با سكاها كشته  شد، از

.نفرشان مستقيما در خط مقدم  و ضمن  نبرد تن  به  تن  كشته  شدند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

:سپاه جاويدان -4
، سربازان گارد  در نگاره هاي  جبهه  شرقي  آپادانا، پشت  سر شاه  كه  بر تخت  نشسته  است 

هزار پارسي   10در اينجا با اين  سربازان  به   . نيزه  دار در سه  رديف  ايستاده اند
افراد اين  گارد را از اين  روي  جاويدان  مي ناميدند كه  .  گارد جاويدان  اشاره  شده است

ك ا ش ا گ نف ك نگ ازآنا ك ش كشته اا اف ا ل لباس  افراد . با كشته  شدن  هر يك  ازآنان  بي  درنگ  يك  نفر ديگر جايش  را پر مي كرد
همه  اين  سربازان  مسلح  به  نيزه اي  . گارد نشان  مي دهد كه آن ها حتما پارسي  بوده اند

هستند كه  در قسمت پايين  آن  يك  انار كوچك  قرار مي گرفت  و از همين  روي  يونانيان  
بر>آنهارا شهرت)اناربر(<سيب نام اين به خاورشناسان ميان در و ناميدهاند ناميده اند و در ميان  خاورشناسان  به  اين  نام  شهرت  ) اناربر(<سيب  بر>آن هارا
شاخص  . نفري  تشكيل  مي شد 1000هزار نفري  خود از ده  گروه  10گروه  . يافته اند

انار . ناميده  مي شد، زرين  بودن  انار سر نيزه اش  بود ،كه  هزارپت  فرمانده  هر گروه
اين  . انارطاليي  نيز هزارپت  خوانده  مي شد(فرمانده  نيزه داران .افراد سيمين  بود رر ز ي(ر رپ ز ز ي ر

به  اين  ترتيب  او قدرتي  فوق  .هزارپت  ظاهرافرمانده  همه  نيروهاي  ايراني  نيز بود
اين  شخص  را شاه  از افراد خانواده  خود و يا از ميان  دوستان  طرف  . العاده اي  داشت

  .اعتمادش برمي گزيد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

:تشكيالت سپاه-5 پ
.   نفري  سوار نيز داشت 1000داريوش  عالوه  بر گاردپياده  جاويدان  يك  گارد 

گروه هاي  . ، ده  دهي  بود گروه بندي  كل  ارتش  نيز،مانند نيروهاي  گارد جاويدان
گروههاي1000 از دستههاي100نفري از متشكل درست10نفري نفري ي1000 رو  ز  ي  100 ري   ز   ل   ر   10ري   ري  

در كنار گارد .  مي شدند و هر گروه  كوچك  وبزرگ  فرمانده  مسول  خودرا داشت
افراد .  جاويدان  كه  پياده  نظام  بود، هنگ هزار نفري  سواره  نظام  نيز قرار داشت
از كه طوري به و ميآمدند ايرانبهشمار سپاه نخبگان كه جاويدان ز گارد وري     ي  و ب   ر  ن ب  ير پ   ن   ب ن     وي ر ج

نگاره هاي  شوش  برمي آيد عالوه  بر پارس هامادي ها و ايالمي ها هم  در آن  
انتصاب  . . شركت  داشتند، از نظر آرايش  و پوشش  و سالح  نيزسرآمد بودند

فرماندهانگروههاي و سرداران به آنها ارتقاء و گروهها فرمانده  10افسران  فرمانده  گروه ها و ارتقاء آن ها به  سرداران  و فرماندهان گروه هاي  10افسران
هزارنفري  را خودشاه   10هزارنفري  بود، اما انتصاب  سرداران  و فرماندهان  

. به  عهده  داشت
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

سپاه-6 رزم:فرماندهي نيروي كه زماني تا و بود قوا كل فرمانده شاه پ6 ي  يروي  رزم  :ر ي     و بو و  ز ل   ر     
براي  كورش  و داريوش  . در بدن  داشت  سپاه  را خود هدايت مي كرد

اهميتي  نداشت  كه  سردارانشان  ايراني  باشند، اما اززمان  خشيارشا و 
، سرداران  سپاه  تنها از ميان  ايرانيان  برگزيده مي شوند  جاافتادن  سپاه

.و رفته  رفته  مقام  سرداري  كل  سپاه  ارثي  مي شود
گگ نفري  با  1000هزار نفري  و گروه 10تنها انتصاب  فرمانده  گارد 

شاه  بود و اين فرماندهان  به  نوبه  خود فرماندهان  گروه هاي  كوچك تر 
ه ه ت نت ا ه دند گز هاا انا ت كا ش ، شيوه  كار و توانايي هاي  را برمي گزيدند و به  اين ترتيب  به  روحيه

.آن ها اشراف  كافي  داشتند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

جنگ-7 در سپاه بندي دسته:تقسيم سه به برسنت بنا سپاه سپاه  بنا برسنت  به  سه  دسته  :تقسيم بندي سپاه در جنگ7
، جناح  چپ  و جناح  مياني  كه   جناح  راست: تقسيم  مي شد

ميگرفت ميان در را شاه و بود .قلب سپاه  بود و شاه  را در ميان  مي گرفتقلبسپاه

سرباز هخامنشي
www*p

nu
eb

*co
m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

افزارها-8 :جنگ :جنگ افزارها-8
در كنار نگاره هاي  تخت  جمشيد و دستاوردهاي   

شنا تا آگاا نان خا ا شت كن ك ، به  كمك نوشته هاي  مورخان  يوناني  آگاهي  باستان شناسي
از جمله  . كم وبيش  خوبي  از جنگ افزار دوره  هخامنشي داريم
ش تخت ش ا كاخ ا گا ا در نگاره هاي  درگاه هاي  كاخ  داريوش  درتخت  جمشيد نگا

مي توان  به  برداشت  خوبي  از سپرهاي  ني بافت  دوره  
نش شخا گ ا شكل ه ا ن ا ته اال سپرهايي  .  البته  در اينجا به  شكل  چهارگوش.هخامنشي رسيد

. از اين  دست  از گورهاي  پازيريك نيز به  دست  آمده اند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

:جنگ افزارها-8 ر ز ج
تير و كمان  . براي  يك  جنگجوي  ايراني  تير و كمان  اسلحه اي  تعيين  كننده  بود

در نگاره هاي  تخت جمشيد با اين  . دركمانداني  كه  خاص  ايراني ها بود حمل  مي شد
خوريم برم فراوان به ايران پنجمسالح سده در گمان به مايرانيان ق  ق م ايرانيان  به  گمان  در سده  پنجم  .سالح  ايراني  به  فراواني  برمي خوريم 

اين  گردونه  نه  تنها از چپ  و راست  نيزه  و .   گردونه  داسدار رااختراع  كردند
شمشيرهايي  كه  نكشان  به طرف  جلو قرار گرفته  بود مي بستند، بلكه  چرخ ها را 
اشاره چرخ سوي هر به تيزشان نكهاي كه كردند م داسهاي به مجهز هم  مجهز به  داس هايي مي كردند كه  نك هاي  تيزشان  به  هر سوي  چرخ  اشاره  هم

اين  نيزه ها و تيغ ها هرچيزي  را كه  بر سر راه  ارابه  قرار مي گرفت  .  داشت
همه  پيروزي هايش  را  ق م سپاه  ايراني ها تا اواخرسده  چهار . تكه تكه  مي كردند

است اختراع اين ارابههامديون اين دست از كه بود برابراسكندر در تنها تنها در برابراسكندر بود كه  از دست  اين  ارابه ها .مديون  اين  اختراع  است
هراسي  كه  اين  گردونه ها دردل  دشمن  مي افكندند بيش  از . كاري  ساخته  نشد

.كارآيي  واقعي  آن ها بود
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نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

ها-9 :پادگان ن 9 :پ
، نيرويي متشكل  از سواركار، تيرانداز و  ، يا ساتراب نشين در هر استان 

.  فالخن  انداز و سپردار براي  مقابله  با حمله  دشمن نگهداري  مي شد ي ري ه ن ب ب ي بر ر پر و ز ن
عالوه  بر اين  در هر قلعه  دژي  نيز با نيروي  الزم  وجود داشت  وشاه  

راكه   در نگهداري   )ارگبد؟(به  هنگام  سركشي  به  اين  دژها دژباني  
از مجموع  اين  خبر چنين  بر .دژ مسامحه كرده  بود تنبيه  مي كرد

مي آيد كه  منظور از نيروهاي  ثابت و دژ، ارگ  يا ابواب  جمعي  ارگ  
ت ا لد آك آن نان ادل گ ا اژ ا ه گزنفن گزنفن  به  جاي  واژه  ارگ معادل  يوناني  آن  آكروپوليس  .بوده  است

.   را به  كاربرده  است) دژ شهر- ارگشهر(
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

ستاني-10 :قلعه :قلعه ستاني-10
ازگزارش هاي  هرودت  چنين  برمي آيد كه  ايرانيان  از ابزار  

دا خ ب دژها قالع ا تندي شك ه د اي ب الزم  براي  در هم  شكستن ديوار قالع  و دژها برخوردار الز
.بوده اند
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نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

سپاهيان-11 :حقوق :حقوق سپاهيان-11
سپاهيان  حقوق  خودرا در ساتراپي هابه  صورت  نقدي  يا جيره  
د ا ا دند، ك يافت د ل اپهاي ات از غذاي مواد غذايي  ازساتراپ هاي  محلي  دريافت  مي كردند، اما در اد

. حقيقت  سرباز شاه  بودند، نه ساتراپ
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نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

:نيروي دريايي -12
.اقدامات داريوش در شناسايي درياها و آبراهه ها

مديترانه به و سرخ درياي بين كانال .حفر ر ي رخ و ب  ي  ري ل بين  .ر 
فينيقي ها، بكارگيري توان دريايي ملل دريانورد زير فرمان مانند

ايرانيبود يك درياساالر حال هر يونانيهادر و .مصري ها و يوناني هادر هر حال  درياساالر يك  ايراني بودمصريها
وجود كشتيهاي بلند وتجهيزات پل سازي براي عبور سپاهيان
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نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

وتعدادسپاهيان-13 :تركيب ن13 ي پ يب و :ر
سپاهيان ثابت  ارتش  همان  افراد گارد شاهنشاهي  و گاردهاي   

و بودند مرزبان دژهاي ثابت ونيروهاي گوناگون هاي ساتراپي هاي  گوناگون  ونيروهاي  ثابت  دژهاي  مرزباني  بودند و ساتراپ
تنها به  هنگام  جنگ  بود كه  ايرانيان  به  فرمان شاه  و سپس  
هر در منظور اين براي البد كه پادگانهاي در ساتراپ ها در پادگان هايي  كه  البد براي  اين  منظور در هر ساتراپها

در صفحات  مرزي  حتي  به  . ساتراپي  وجودداشت  گرد مي آمدند
در كه شد م برگزار رژه و مراسمسان هرازچندي صلح هنگام  صلح  هرازچندي  مراسم سان  و رژه  برگزار مي شد كه  در هنگام

در اين  مانورها عالوه بر . حقيقت  نوعي  مانور نظامي  بود
ميكردند شركت نيز نيز موظف رعاياي ثابت . نيروهاي  ثابت  رعاياي  موظف  نيز نيز شركت  مي كردندنيروهاي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

 سپاه  هخامنشي   
تا پايان دوره هخامنشي

:سربازان  مزدور-14
 در ساتراپي هاي  غربي همسايه  يونان  همواره  تعدادي  مزدور يوناني  نيز در 

براي  ساتراپي هاي  ديگر معموال . خدمت  نيروهاي  مرزي  قرارداشتند
داشت نطقه ت ض ه تگ ت خد ال د ازان داد . تعداد سربازان  در حال  خدمت  بستگي  به وضعيت  منطقه  داشتت

شاهان  هخامنشي  ترجيح  مي دادند كه  در جنگ هاي  خود از نيروهاي مزدور .
كنند استفاده نيز دربيگانه كه داشتند را مزيت اين مزدور سربازان سربازان  مزدور اين  مزيت  را داشتند كه  در .بيگانه  نيز استفاده  كنند

قبال حقوقي  كه  مي گرفتند، به  جاي  اطاعت  از سران  و اميران  محلي  و 
به  اين  شكل  شاه  ترتيبي  مي داد تا . ، فقطدر خدمت  شاه  بودند سران  قبايل

گ ا ا اا ا اق ا ا ا ال عالوه  بر يوناني ها از اقوام  توراني  و .يوناني  در برابر يوناني بجنگد
.قفقازي  نيز استفاده  مي شد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

پرچم  در زمان  هخامنشيان  
تا پايان دوره هخامنشي

يمعروفترين  پرچم  ايران  باستان  درفش  كاوياني  است  كه  پرچمي  است   پرچ ي وي ش ر ن ن ير پرچم رين رو
.، حماسي  و باالخره  تاريخي،اسطوره ايافسانه اي

از درفش  كاوياني  در سراسر افسانه هاي اساطيري  ايران  ياد شده  و براي  مردم   
است رهاي سمبل كاويان درفش كاوهايران كه است پوست كاويان درفش درفش  كاوياني  پوستي  است  كه  كاوه  .ايران  درفش  كاوياني  سمبل  رهايي  است

آهنگر از كمر خود باز كرد و در راه  گردآوردن مردم  براي  جنگيدن  با 
فريدون  اين  درفش  را به  زر و گوهرآراست  تا آن  . ضحاك  بر سر چوب  كرد

برند كار به نگها در زي پير پر ان ب .را بسان  پرچم  پيروزي  در جنگ ها به  كار برندرا
. در زمان  كورش  درفش  پادشاهي  ايران  عقاب  زريني  بود با بال هاي  گشوده

است شده اشاره عقاب نشان به نيز شاهنامه و اوستا .در ر     ب   ن   يز ب   و و    .  ر 
پادشاهي  خود كرد و  هاي،اسكندر عقاب  را نقش  سكه  پس  از سقوط هخامنشيان

از طريق  يونان  عقاب  درفش ايراني  به  ديگر كشورهاي  اروپايي  و مصر راه  
تان با ان تشاي ا عقاب ز هن ز ا به تا نقشيافت ين ت غالب ، غالب  ترين  نقش  يافت  و تا به  امروز هنوز عقاب  ارتش ايران  باستان،

پرچم هاي  بسياري  از كشورهاي  جهان  است 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، اقتصاد و اجتماع   رفتار مردم
تا پايان دوره هخامنشي

تسامح-1 و :تساحل : تساحل  و تسامح-1
هنوز روشن  نيست  كه  آيين  زرتشت  دين رسمي  شاهنشاهي   

ب ها پا ك ت د يا نش يانهدهخا ت ازا يك يكي  از .  ه  است  يانهدهخامنشي  و يا دست  كم  پارس ها بو
دالئل تساحل  و تسامح  آشكار ايرانيان  باستان  در برخورد با 
ز هن كه ، ده ب ين ه نيز د لطهخ زير رهاي كش دين هاي  كشورهاي  زير سلطه خود نيز همين  بوده   ، كه  هنوز دينهاي

.  به  صورت  يك  بينش  مسلط درنيامده  بوده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، اقتصاد و اجتماع   رفتار مردم
تا پايان دوره هخامنشي

ي:نامگذاري-2
اين كه  ايرانيان  شيفته  فضيلت  و شجاعت  بودند از شيوه  نامگذاري  

در ميان  نام هاي  ايران  باستان  كم  نيستند نام هايي  كه  با .  آن هاپيداست
رشه)فرمانروايي(،خشثره)فضيلت(ارته دالورپهلوان(و درست)، درست  ) ، دالور پهلوان(و رشه )فرمانروايي(،خشثره  )فضيلت(ارته 

  .شده اند
بي شماري  از نام هاي  ايران  باستان  از تركيب  نام  يكي  ازجانوران  

ان ش اننت ا ان ا نا غ الت از گا گاهي از حالت  مصغر نام  اين  جانوران  مانند . محبوب  درست  شده اند
اما بدون  شك  اسب  جاي  . نيز استفاده  مي شد گورخرك واسبك 

نام هاي  ايران  باستان  به  ندرت  رنگ  .  ويژه خود را درنام گذاري  داشت
ا ش آ ا ا ا ك اا اش ،  و بويي  مذهبي  داشتند و بااين كه  ارته  جان مايه  آيين  زرتشت  استذ

در تركيب  نام ها بايد كه  سابقه اي  كهن  ومربوط به  دوره  آريايي  داشته  
.و ميترادرست  شده  اند)خدا(مانند نام هايي  كه  از تركيب  بغ .باشد غ ي )(م
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، اقتصاد و اجتماع   رفتار مردم
تا پايان دوره هخامنشي

:ظروف-3
 از ريتون  براي نوشيدندر دربار و بزرگان   

ريتون  يك  ابداع  ايراني  بود كه   .استفاده مي شد
ميشد ساخته جانوران سر نمونههاي.بهشكل ي  ن     ور ر ج ل   ي .ب  و 

، با  زيبايي  از اين  نوع  جام  در موزه هاي جهان
شيارهايي  افقي  يا عمودي  بر بدنه  خود همچون  

هنرهخامنشي از مهري موزهاينقش در ي، ر ز  هري   ي  ش   وز ر   
بيشتر از نيم تنه  بز يا قوچ  . جهان  پراكنده اند

كوهي  يا شيربراي  ساخت  ريتون هاي  زرين  يا 
ميشد استفاده دستاوردهايسيمين از از دستاوردهاي .سيمين  استفاده  مي شد

كاوش هاي زيويه  در لرستان  پيداست  كه  مادها 
 .ريتون  را از سفال  نيز مي ساخته اند

www*p
nu

eb
*co

m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، اقتصاد و اجتماع   رفتار مردم
تا پايان دوره هخامنشي

:ظروف-3 :رو3
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، اقتصاد و اجتماع   رفتار مردم
تا پايان دوره هخامنشي

وچدر ظرف هاي  فلزي  پركاري  كه  از اين  دوره  به  دست  آمده اند اغلب  به  قوچ   ب ب ب ور ين ز ري پر زي ي ر ر
.بود)  خورنه(قوچ  سمبل  فر شاهي  .  كوهي  برمي خوريم

غالت  را تقريبا به  روشي  كه  تا چند دهه  پيش  معمول  بود در كندوهاي  
ال آ ا ا ا ك ش ال ك بزرگي  كه برخالف  بيشتر كندوهاي  امروزي  نيمي  از آن  در زمين  چال  گ

، به   براي  دسترسي  بهتر به  ته  ذخيره. شده  بود، انبار و ذخيره مي كردند
كاستهميشد كندو پايين حجم از نگهداريمرور كوزه در را آب ي  و   يين   جم  پ ز  ري  .رور  ه وز   ر  ب  ر 

مي كردند و در سفر و به  هنگام  كار هركس  كوزه اي مانند قمقمه  به  همراه  
يك  بر اين  كوزه ها پخ  بود تا به  آساني  بتوان  آن را ازپهلوي  خود .  داشت

خت آ ا ك ل .يا پهلوي  مركب  همراه  آويختا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، اقتصاد و اجتماع   رفتار مردم
تا پايان دوره هخامنشي

تقريبا هخامنشي دوره از آمده دست به سفالين ظرفهاي شكل  ظرف هاي  سفالين  به  دست  آمده  از دوره  هخامنشي  تقريبا شكل
ظرف هاي  .  بدون  تنوع  زياد درسراسر شاهنشاهي  يكسان  است

در كه ميدهند نشان آمدهاند دست به دوره اين از كه گوناگوني  كه  از اين  دوره  به  دست  آمده اند نشان  مي دهند كه  در گوناگوني
ساخت مخصوصا دسته  آن ها از شكل  جانوران  استفاده  مي شده  

تابهاست و صافي مانند وظرفهاي مالقه سوزودر كندر  كندر سوز و  در مالقه  وظرف هاي  مانند صافي  و تابه.است
  . بيشتر به  سر مرغابي  برمي خوريم
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، اقتصاد و اجتماع   رفتار مردم
تا پايان دوره هخامنشي

 :باورها - 4
.ايرانيان  اجازه  ندارند از چيزي  صحبت  كنند كه  حق  پرداختن  به  آن  را ندارند پ ي چ

پس  . توهيني  بزرگ تر از اين  نيست  كه  كسي  متهم  به  دروغگويي  شود هيچ  
زيرا ايرانيان  براين  باورند كه  .  ،بدهكار بودن  مذموم  است از دروغ

ش غ از ت . بدهكاري  سبب دست يازيدن  به  دروغ  مي شودكا
آن ها بر اين  . جذامي ها حق  ورود به  شهر و آلوده  كردن  ديگران  راندارند

ميشود جذام به ابتالء سبب خورشيد به بيحرمتي كه .باورند كه  بي حرمتي  به  خورشيد سبب  ابتالء به  جذام  مي شودباورند
.رودخانه ها هم  در نظر ايرانيان  از احترام  ويژه اي  برحوردارند

ميجويند تاسي يكديگر به پرندگان و مارها و حشرات كشتن در .مغان ي جوي ي   ر  ي ن  ب  ي ر و پر ر  و  ن   ر  .  ن  
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، اقتصاد و اجتماع   رفتار مردم
تا پايان دوره هخامنشي

:مردگان-5 :مردگان-5
هرودت   مي نويسد، ايرانيان  جسد مردگان  خود را نخست  جلو 
با آن د اند از از پ د ب ند گذا گها ندگان پرندگان و سگ ها مي گذارند و بعد پس  از از اندود آن  با موم  پ

يافته هاي باستان شناسان  نشان  . آن  را به  خاك  مي سپارند
كردهاند دفن را د خ ردگان ايرانيان كه . مي دهد كه  ايرانيان  مردگان  خود را دفن  مي كرده انددهد
نوع  بهتر . دفن مرده  در كف  اتاق ها در ايران  نيز معمول  بود

قرار ي كند در ت نخ را رده كه د ب اين ل و تجملي  اين  بود كه مرده  را نخست  در كندويي  قرار تج
. مي دادند و سپس  كندو را چال  مي كردند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، اقتصاد و اجتماع   رفتار مردم
تا پايان دوره هخامنشي

ي:كشاورزي و دامداري-6 ي
.  ايرانيان  از ديرباز با كندن  قنات  به شيوه  هوشمندانه اي  بر كم آبي  و بي آبي  چيره  شده اند

سدهاي  .شده انددر سراسر ايران  سدهاي زيادي  نيز از دوره  هخامنشيان  شناسايي  
هخامنشي  براي پيش گيري  از رويدادهاي  ناگوار، سيالب ها و كاستن  از آسيب هاي  

ا ا ا ا .آن ها نيز كاربردداشته اندآ
توجهي  .نياز به  آب  سبب  شده  است  كه  فرهنگ  ديني  مردم  چندين  ايزد را ويژه  خود كند 

را كه  شاهان  هخامنشي  به  مهار و تامين  آب  و كاشت  درخت  و ايجاد 
ا)ف( شا ا كت ك ا ا ا كشا اشت .  داشتند، كشاورزان  نيز در ابعاد كوچك تر از خود نشان  مي دادند)فردوس(پرديس

معموال چنين  بود كه  زمين  و  .زندگي در ايران  سخت  نيازمند كاشت  و برداشت  بود
مقداري  بذر از سوي  ديوان  حكومتي  در اختيار كشاورزقرار مي گرفت  و كشاورز 

نسبتزمين به بود، معمول پيش دهه چند تا كه روندي نيرويمانند و آب گاو، بذر، ، بذر، گاو، آب  و نيروي  مانند روندي  كه  تا چند دهه  پيش  معمول  بود، به  نسبت زمين،
گاهي  درلوح هاي  ديواني  مربوط به  .  كار، سهم  خود را از محصول  بر مي داشت

زمين هاي  اجاره اي  درباري  از نخست  به  شيوه  ديگري  نيزاز تعيين  حق االجاره  
وريم.برمي خوريم ي بر

:غذا -7
.   به  نظر مي رسد كه  جو غذاي  اصلي  مردم  بوده  است 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، مقادير و پول  اوزان
تا پايان دوره هخامنشي

:اوزان-1 :اوزان-1
در ميان  اشيائي  كه  از هخامنشيان  برجاي  مانده  است  به  

بودهاند توزين مخصوص كه خوريم برم سنگ درتنديسهاي در . تنديس هايي  سنگي برمي خوريم  كه  مخصوص  توزين  بوده اند
زمان  هخامنشيان  معموال موادغذايي  را به  جاي  وزن  كردن  به  

.دميزدن)كيل(پيمانه .ي ز)يل(پي 
يا (مين   60هر تاالن  . تاالن  بزرگ ترين  واحد وزن  بود  -1-1

داشت30/1)پوند وزن واحد.كيلوگرم اين فارسي اصطالح رم  وزن  30/1)پو و ين  و .ي ي   ر ح  
.   معلوم  نيست

وزن-1-2 به گرم83كرشه يكسوم باو برابر يكسوم10، و رم 83ر  ب  وزن12 وم   بر ب و ي  وم   10 بر و ي 
.   ، در سراسر شاهنشاهي  تا به مصر رواج  داشت شكل  بابلي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، مقادير و پول  اوزان
تا پايان دوره هخامنشي

:اوزان-1 ن1 :وز
يكي  ديگر از واحدهاي  توزين  در زمان  هخامنشيان  ارتبه است  كه  به   -3- 1

واژه  ارتبه  را .  نوشته هرودت  در مصر نيز مورد استفاده  داشته  است
تان ا فا اژ ا ها تاللفظ(dbhaنان اال:ت ه رو به  باال، :  تحت اللفظي(rdbhaيوناني ها براي  واژه فارسي  باستان  

.    به  كار برده اند كه  بعدها درجهان  اسالم  به  ادب  تبديل  شده  است)  ايستاده
، به   عربي -ارتبه  قرن هاي  متمادي  در بسياري  از كشورهاي  اسالمي  

ك ل غل ز ت ا ت ا ك ت ويژه در مصر، به  صورت  يك  واحد معتبر براي  توزين  غله  عمل  كرده  ژ
. است

بود-1-4 قه قديم ازروزگاران اصلي پيمانه باستان بينالنهرين .در يم    بو14 ن   ر زروز ي   ن  پي   هرين  ب .  ر بين 
زيرا قه  برابر با . يعني  يك دهم مي ناميدند dathvyaايراني ها قه  را 

يك  گريوه  يك  كوزه  بود . بود) ليتر 9/7(يك دهم  واحد ايراني  گريوه  
بازيش واژه آن براي ميبردند)باج(=كهايرانيها كار به دررا ظاهرا ظاهرا در . را به  كار مي بردند)باج(كه ايراني ها براي  آن  واژه  بازيش 

.   گذشته  دورباج  يا ماليات  به  كوزه  جمع آوري  مي شده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، مقادير و پول  اوزان
تا پايان دوره هخامنشي

:واحد طول-2
به  ) ، گز آرنج(، به  واحد اندازه گيري  ارش    در سنگ نبشته  داريوش  درشوش 

طول  اين  واحد اندازه گيري  در دوره  هاي  .  صورت ارشنيش  برمي خوريم
است تغييريافته حدودمختلف را واحد اين سانتيمتر50/36هينتس سانتيمتر  50/36هينتس  اين  واحد را حدود. مختلف  تغييريافته  است

به  اين  . اين  مقدار درست  برابر است  با يك  و نيم  پا.  تخمين زده است
.سانتيمتر 34/24ترتيب  هر پا مي شود

تا ا ا ا ا آ ك ت ا ل34/24ال ط ت 14/5انت  14/5 سانتيمتر طول34/24جالب  است  كه  آجرهاي  ايران  باستان 
ايراني ها بر اين  اساس  ذرع  شاهي  را درست  . سانتيمتر طول  داشته اند

ذرع  شاهي به  همه  جهان  . طول  دارد) دو پا(سانتيمتر  68/48كرده اندكه  
ا ك ا ا ال طا ا ش ش ا ا ا اژ واژه  ايراني  ارشنيش  از طريق  .عرب  اسالمي  راه  پيدا كرده  است 

زبان هاي  ترك  و تاتار به  صورت  آرشين  واردزبان هاي  روسي  و بلغاري  
.و آرشينه  وارد زبان  آلماني  شده  است ي
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، مقادير و پول  اوزان
تا پايان دوره هخامنشي

:پول-3 :پول3
اواخر فرمانروايي  داريوش  دادوستد، جز به ندرت  كه  تا 

انجام پاياپاي صورت به بيشتر بود، نقره به پرداختي  به  نقره  بود، بيشتر به  صورت  پاياپاي  انجام  پرداختي
پس  ازضرب  سكه  نقره  به  وسيله  داريوش  نيز .  مي گرفت

يسكه  در فالت  ايران  رواج  نداشت  و از آن تنها در بازرگاني   زر ب ر ه ن ز و ج رو ن ير ر
البته  در درون  . با يوناني ها در آسياي  صغير استفاده  مي شد

ايران شمش  نقره  يا نقره پاره  و سكه هاي  سيمين  يوناني  
.كاربرد داشت
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، مقادير و پول  اوزان
تا پايان دوره هخامنشي

بابلي نقره داشت8شكل وزن گرم يكسوم اينو ايرانيها ايراني ها اين  . و يك سوم  گرم  وزن  داشت8شكل  نقره  بابلي 
داريوش  احتماال . مي ناميدند)  پنجه  يا پنجك(سكه  را پنچوكه  

م510درسال ازق ليدياييها تقليد به كه گرفت تصميم تصميم  گرفت  كه  به  تقليد ليديايي ها از ق م510درسال 
ارزش  رسمي  بهاي  طال نسبت  به  . طال و نقره  ناب  سكه بزند

بود13به1نقره يكسوم شاهو حقوق طالاز سكه ضرب ضرب  سكه  طالاز حقوق  شاه  .و يك سوم  بود13به 1نقره 
در عوض  .  بود و كسي  ديگر چنين  اجازه اي  را نداشت

سكه ميتوانستند صغير آسياي شهرهاي وحتي ساتراپ ها وحتي  شهرهاي  آسياي  صغير مي توانستند سكه  ساتراپها
)   داريوشي(سكه  طالي  داريوش  به نام  او داريكه  . نقره  بزنند

شد مي .ناميده مي شدناميده
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

، مقادير و پول  اوزان
تا پايان دوره هخامنشي

بهحالت كه زانواني با داريكه سكه روي بر ي    ب   داريوش و ري  ب ز ريوش  بر روي      
او تاجي  .  كمين  خميده اند در حال  تعقيب  است

كنگره دار بر سر دارد، نيزه اش را به  دست  راست  
گرفته  و در حالي  كه  تركش  خود را بر شانه  چپ  

به  . ، كماني ايالمي  را در دست  چپ  دارد آويخته
ا ش ا ك خ ش ا نان ا ك ا خاطر اين  كمان  يوناني ها به  شوخي  سكه داريوشي  را خاط

داريوشي  تا پايان هخامنشيان  . كمانگير مي ناميدند
ماند داريوشي رويههمچنان يك سكههايهخامنشي سكه هاي هخامنشي  يك  رويه  . همچنان  داريوشي  ماند

www*p  . هستند و پشت  سكه  فاقد تصوير و نوشته  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

قيمت ها
تا پايان دوره هخامنشي

مهمترين ناگزير بود، نقدي غير صورت به حقوق پرداخت چون  پرداخت  حقوق  به  صورت  غير نقدي  بود، ناگزير مهم ترين  چون
. قيمت هايي  ثابت  داشتند) دربار(مواد غذايي  ازسوي  دولت  

در داريوش زمان كهقيمتهاي ميدهند نشان ديواني لوح هاي  ديواني  نشان  مي دهند كه قيمت هاي  زمان  داريوش  در لوحهاي
طول  فرمانروايي  خشيارشا و اردشير اول  نيز بدون  

داتمتغييرماندهاند سوي از ميشدند)قانون(قيمتها تعيين   .تعيين  مي شدند)قانون(قيمت ها از سوي  داتم .تغييرمانده اند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

قيمت ها
تا پايان دوره هخامنشي

نداريم ايران در بردهداري ظاهرااز استثنايي سندي بر بنا اما اما بنا بر سندي  استثنايي  ظاهرا .از برده داري  در ايران  نداريم
، كه  در نزديكي  تخت  جمشيد  بانك  يهودي  اگيبي در خوادايشتيه

داشت استقرار داشته برده وفروش خريد براي شعبهاي .  ، شعبه اي  براي  خريد وفروش  برده  داشته  استقرار داشت،
 80، ، كه  چگونگي  وجود آن  روشن  نيست قيمت  متوسط برده

طال144(شكل است)مارك كهبوده گماننميرود همه اين با با اين  همه  گمان نمي رود كه  .بوده  است)مارك  طال144(شكل 
.در ايران  برده داري  به  شكل  شناخته  آن  معمول  بوده  باشد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

دستمزدها
تا پايان دوره هخامنشي

در ايران  هخامنشي  پول  تقريبا نقشي  نداشت  و دادوستد 
بود جنس و پاياپاي صورت به سكههايودستمزدها ظاهرا ظاهرا سكه هاي  . ودستمزدها به  صورت  پاياپاي  و جنسي  بود

، به تقليد از آسياي  صغير، بيشتر نمايش   طالي  داريوشي
بودند شده ضرب .شخصيت  ضرب  شده  بودندشخصيت

www*p
nu

eb
*co

m



تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

دستمزدها
تا پايان دوره هخامنشي

نيز را پيشهوران داريوش كه ميدانيم ديواني لوحهاي طريق از طريق  لوح هاي  ديواني  مي دانيم  كه  داريوش  پيشه وران  را نيز از
پيشه وران  و . تاحدودي  مانندسپاهيان  طبقه بندي  كرده  بود
ي گروه  صدنفري  را هنرمندان  ماهر درجه  يك  افسر فرمانده

.داشتند
يديوان  اداري  هخامنشي  هنرمندان  را با توجه  به  به اين ترتيب ي

در لوح هاي  .  توانايي ها ومهارت ايشان  طبقه  بندي  كرده  بود
از آن  .  ديواني  به  شاخه هايي گوناگوني  از پيشه ها برمي خوريم

اا ا ا ا ا گ ا ا اگ ا ، نجاران  و  سنگ تراشان  و سنگ سابان  و نقش اندازان:ميان
.  ، طناب بافان  و بافندگان  و آهنگران خراطان
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان طبقات  اجتماعيتا تا پايان دوره هخامنشي

، كه  يكي  از يشت هاي  كهن  بوده  و خود تاريخ  پيدايش نامشخصي  دارد،  در زامياد يشت 
ا ش ق گ ا ك ا اش ا(آث ا )ش

ي

، ) پيشوايان  ديني(آثرونان  :مردم  نسبت  به  پيشه اي  كه  دارند به  سه  گروه  تقسيم  شده اند
). برزيگران( و واستريوشان)  گردونه داران  يا رزميان(ارتشتاران  

.   ، چهره  اصلي  جامعه  هنوزروستايي  بوده  است پيداست  كه  در زمان  سرايش  اين  يشت 
تخشا نا ه ز ن ا گ از ا(نا ت)شه ا ش نا .   نام  برده  شده  است)پيشه وران(در يسنا  از گروه  چهارمي  نيز به  نام  هوتخشان

 طبقه  را تشگيل  مي داده اند و طبقه  ك ظاهرا گروه  اخير در اصل  با گروه  برزيگران  ي
پيشه وران  هنوز چنان  اندامي  نگرفته  بوده است  كه  بتوان  از آن  به  نام  يك  طبقه  مستقل  

كرد .ياد كردياد
برخي  از منابع  مانند طبري  وثعالبي  اين  تقسيم بندي  را به  پاي  جمشيد افسانه اي   

.مي نويسند
به ك اماك آمدند، م شمار به عمده ي نير حانيان ر نخست صنف طبقهبندي اين در اين  طبقه بندي  صنفي  نخست  روحانيان  نيرويي  عمده  به  شمار مي آمدند، اماكم كم  به  در

سبب  خصلت  كار بزرگان  و ارتشتاران  از قدرتشان  كاسته  شد و باپيچيده شدن  
. ، در وظايف  و نقش  روحانيان  و كشادرزان  دگرگوني هايي پديد آمد كارهاي  دولتي

اداره باقيماند، روحانيان دست در دادگاهها و قضاوت كار كه حالي در نمونه ر  براي ي   ن  ب ي ر   رو و  و    ر  ي     ر  و   ي   بر
، كه  در حقيقت  بخشي  ازبزرگان   ، به  ارتشتاران امور كشور و گردآوري  ماليات

.كشور بودند، سپرده  شد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان طبقات  اجتماعيتا تا پايان دوره هخامنشي

لوح هاي  ديواني  نشان  مي دهند كه  طبفه  بزرگان  يا طبقه  حاكمي  كه  مديريت  كشور رادر 
ا لق3ا ا ك ك ال ا ش 3گ

ي

 3گروه  مشخص  اعمال  مديريت  مي كند، كه  خود مي توانند متعلق به  3دست  دارد با
:  طبقه  يادشده  باشند

ناميده  مي شوند آزادان  هستند كه  فقط <  شلوپ>گروه  اول  كه  در لوح هاي  ايالمي   
ن ش ل تشك ا ا .ازپارس ها تشكيل  مي شونداز

اغلب  هزاران  كارگر ساده اي  را مي خوانند كه براي  )  خانگي(گروه  دوم  با فارسي  گرذيا  
اينان  را مي توان  نيم آزادان  ناميد كه  براي  مدتي  معين  نازيراز . دربار كار مي كنند
دند ا د د كاكا ا ل ا نف ك كه ان خ ل د نه ن ا براي  نمونه  در لوحي  مي خوانيم  كه  يك  نفر بابلي  براي  كار .كار در دربار بودند

.   درايالم  خوانده  شده  است
تعداد اينان در مقايسه  . ناميده  مي شوند) خدمتكار(گروه  سوم  كه  در لوح هاي  ايالمي  ليبپ   

است اندك بسيار آزادان ني آزادان آنهابا استهاند خ برخ كه هستند ه گر اين اين  گروه  هستند كه  برخي خواسته اند آن ها .با آزادان  و نيم آزادان  بسيار اندك  است
اين  . ليتر جو دريافت  مي كنند، برده بنامند 20ليتر  30را، چون  ماهانه  به  جاي  

از پرداخت  ناعادالنه  حقوق  كم  هرگزنمي توان  به  .  برداشت  بسيار مساله آفرين  است
رسيد خود مشخص تعريف با برده مشخص كامال اينكارگران.اصطالح ميان ،در ي و ر ص   ري   ص  بر  ب  ن. ح    ر ر ين  ن   ي   ر 

، هيچ  كارگري  كه زن  باشد  كه  حقوق  مدني  آنان  برابر با حقوق  اسيران  جنگي  است
.  به  چشم  نمي خورد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

زن  در دوره  هخامنشي 
تا پايان دوره هخامنشي

باستان ايران در مرد و زن برابري درباره كه فراواني سندهاي  فراواني  كه  درباره  برابري  زن  و مرد در ايران  باستان  سندهاي
در ايران  باستان  زن  و مرد در كنار هم  و با حقوق  وجود دارد

ميكردند كار دربرابر او حضور به نياز خاطر به زن از از زن  به  خاطر نياز به  حضور او در .برابر كار مي كردند
خانواده  بيشتر براي  كارهاي  ثابت  كه  نيازي  به سفر ندارد و 

ميشد استفاده خانه از ميدهندغيبت نشان گلي لوحهاي اما اما لوح هاي  گلي  نشان  مي دهند .غيبت  از خانه  استفاده  مي شد
كه  دركارهاي  ثابت  زنان  مي توانستند به  پست هاي  باالتر نيز 

بابرسند مديريت و سرپرستي شاهيهمواره كارگاههاي در در كارگاه هاي  شاهي همواره  سرپرستي  و مديريت  با .برسند
زنان  است  و مردها در كارگاه هاي  خياطي  زير دست زن ها كار 

. مي كنندميكنند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

زن  در دوره  هخامنشي 
تا پايان دوره هخامنشي

ميگذشت بلندپايگان ميان در آنچه و زندگيدرباري بهبرخالف ، به   برخالف  زندگي درباري  و آن چه  در ميان  بلندپايگان  مي گذشت،
مردان طبقه  متوسط از عهده  داشتن  . صورت  تك همسري  بود
برنميآمدند متعدد گليزنان لوحهاي متن بهاز درآنها كه ، ، كه  درآن ها به  از متن  لوح هاي  گلي.زنان  متعدد برنمي آمدند

، چنين  برمي آيد كه  يك  خانواده   گروه هاي  گوناگون  برمي خوريم
درست فرزند چند و پدر يك مادر، يك از حقوق بگيرهخامنشي  از يك  مادر، يك  پدر و چند فرزند درست  حقوقبگيرهخامنشي

  . مي شده  است
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

زن  در دوره  هخامنشي 
تا پايان دوره هخامنشي

هخامنشياغلب نگارههاي در زن نبود به توجه با نگارههاي، در بهويژه ، يب ي   ر  ر  بو زن   وج  ب   ي   ب  ر  ر   ب ويژ  
تخت جمشيد، چنين  تصور مي شود كه  زن  هخامنشي  هرگز به  تصوير 

درحالي  كه  در ميان  آثار هنري  كوچك  از دوره  .  درنيامده  است
هخامنشي  به  نقش هاي  بيشماري برمي خوريم  كه  به  كمك  آن  مي توان  به  

شايد بتوان  .  تصوير كاملي  از آرايش  و پوشش  زن هخامنشي  دست  يافت
ا ز تك ان آ از ناش ا ا نگا ز ض نبود حضور زن  در نگاره ها را ناشي  از آن  دانست كه  زن  در چارچوب  ن

برنامه هاي  نمايشي  دولتي  و عمومي  نمي گنجيده  است  و اين  نه به  اين  
بودهاند بياعتنا زن به هخامنشيان كه كهمعني ميشنويم هرودت از از هرودت  مي شنويم  كه  .معني  كه  هخامنشيان  به  زن  بي اعتنا بوده اند

به دستور داريوش  از همسر محبوب  او ارتيستونا تصوير يا مجسمه اي  از 
.طال ساخته بودند
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بودند؟ زرتشتي هخامنشيان فارسيآيا ميخي خط بازخواني با با بازخواني  خط ميخي  فارسي  آيا هخامنشيان زرتشتي بودند؟
از دين هخامنشيان اطالعاتي به دست باستان  اميد مي رفت  كه  

ميخيآيد نبشتههاي همه و خط بازخواني از پس اما اما پس  از بازخواني  خط و همه  نبشته هاي  ميخي  .آيد
، سكوت اينان  درباره  دين  خود مورخان  را بيشتر از  هخامنشيان

كرد مبهوت ويرانيپيش از تمام باحرارت كه شاهي چرا چرا شاهي  كه  باحرارت  تمام  از ويراني  .پيش  مبهوت  كرد
پرستشگاه ها به  دست  گئومات  و بازسازي  آن ها به  فرمان خود 
برنميدارد، اهورمزدا بينام را گامي هيچ و ميگويد سخن  مي گويد و هيچ  گامي  را بي نام  اهورمزدا برنمي دارد، سخن
خلوتي  را در تخت جمشيد براي  آيين هاي  ديني  پديد نياورده  

؟است؟است
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رنخستين  سندهاي  مكتوبي  كه  در ايران  به  آناهيتا اشاره   ي ب ن ير ر وبي ي ين
مي كنندسنگ  نبشته هاي  اردشير دوم  هخامنشي  در همدان و 

با توجه  به  اين  كه  با اردشير دوم  براي  نخستين  .  شوش  است
آ بارآناهيتا و ميترا به  ميان  مي آيند، مي توان  چنين  تصور كرد كه  آ

.در زمان  اين  شاه هخامنشي  امور مذهبي  جرياني  تازه  يافته  اند
در زمان  اردشير، بر خالف  معمول  كه  نيايش ها در فضاي  باز 

،  ، با يك  نوآوري  تاريخي ، درشهرهاي  متعددي انجام  مي گرفت
شد اخته تا آناه زداد اه ا د دش نكها ا ا با اين كه اردشير درباره  اهورمزدا . معبد آناهيتا ساخته  شد

كوتاهي  نكرد، از منابع  ديگر نيز مي دانيم  كه  به  فرمان  
مراكز ديگر و بابل و همدان و شوش در آناهيتا اردشيرمجسمه  آناهيتا در شوش  و همدان  و بابل  و ديگر مراكز اردشيرمجسمه

.  بزرگ  شاهنشاهي  نصب  برپاشد
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بلخ در آناهيتا مجسمه نصب كه است معتقد وگيرشمن سارد خ، ر ب ي  ج   ب   ن        ر و  ير  
دمشق بايستي  به  منظور پديد آوردن  يك  آيين  مشترك  در ميان  

باشد گرفته صورت گوناگونشاهنشاهي شده.قومهاي گفته حتي ر  ب ور   ي   ون  و ي   ي      . وم 
است  كه  اردشير دوم  با آوردن نام  ميترا و آناهيتا در كنار 
و كرد تبعيد جهنم به را مزدائيسم هميشه براي ر و اهورمزدا ي  ب م   م  ر ب  جه ي ز ي   ي   ز بر ور

درحقيقت  ديگر نمي  توان  از مزدائيسم  واقعي  سخني  به  ميان  
در.آورد سوم اردشير از هخامنشيان نبشته سنگ آخرين در ر .ور وم   ير  ر ز  ن   ي ب   رين     ر 

در اين  . تخت  جمشيد، آناهيتا ازقلم  دربار هخامنشيان  مي افتد
بغ يك مقام ميترا،در و اهورمزدا از سوم اردشير نبشته م  ي  بغ  سنگ ر  ر ي ز و  ور ز  وم   ير  ر ب     

.مي خواهد كه  او را بپايد) خدا(
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تا پايان دوره هخامنشي

يدر حالي  كه  جز آناهيتا از دين  هخامنشيان  نشان  مشخصي  به  دست   ي
،مجموعه  لوح هاي  ديواني  كه  اطالعاتي  را  در اختيار مامي گذارند  نياورده ايم

آخرين  شانس  مورخان  براي  نزديك  شدن  به  دين  هخامنشيان  و 
است آنها ايالمملتهايشاهنشاه بيشماريلوحهاي نام به آنها در كه ، ، كه  در آن ها به  نام  بيشماري  لوح هاي  ايالمي. ملت هاي شاهنشاهي  آن ها است

، با اسناد هزينه هاي  دربار براي   از خدايان  و انواع  روحانيان برمي خوريم
، به  طورغير مستقيم  نور كم سويي  بر اوضاع  و  آيين هاي  قرباني  انواع  خدايان

گ گ شگفت  انگيز است  كه  . احوال  امور ديني  اقليت هاي  قلمروشاهنشاهي  مي افكند
، به  ندرت  به  نام  اهورمزدا  در اين  لوح ها، برخالف سنگ نبشته هاي  هخامنشي

. برمي خوريمبرميخوريم
، به  ويژه  گاو،  ، به  قرباني  جانوران جالب  توجه  است  كه  در لوح هاي  ديواني

به  گمان  قرباني  جانوران  در زمان  .كه زرتشت  مخالف  آن  بود برنمي خوريم م يي
.  اردشير دوم دوباره  معمول  شد
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ثبت قربانيهاي ميان در فرمانرواييهخامنشيان نخست نيمه ب  در ي   ي  رب ن   ي ر  ن   ي يي  رو ر ي     ر 
، كه   ، اغلب به  اصطالح  الن  برمي خوريم شده  به  نام  خدايان

.   ، آيين  خدايي  ياقرباني  آييني  استتقريبا به  معني  حضور خدايي ي يي ي ي
به  گمان  در لوح هاي  ديواني  منظور از الن  همين  قرباني  و نذر 

براي  الن  به  طور منظم  حواله  صادر .  ونياز آييني  است
لش ش ا ا شا ا ال ا گا گاهي  اين  حواله ها جيره  شاهانه  ناميده  مي شوند و معلوم  .مي شود

از .  است  كه  شخص  شاه ترتيب  صدور حواله ها را مي داده  است
ند پي در زدا ر بااه الهها ح كه د ر ان گ ي ر اين  روي  گمان  مي رود كه  حواله ها بااهورمزدا در پيوند اين

.بوده اند
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 دين  در دوره  هخامنشي  
تا پايان دوره هخامنشي

، براي  ديگر خدايان  ايراني  و به  ندرت  خدايان  ايالمي  نيز عالوه  بر الن
آ

ي ي ي
به  خوبي  آشكار است  كه  اين  خدايان  اعتبار .  حواله هايي در دست  است

هرچه  ازتخت  جمشيد دورتر مي شويم  به  تعداد ديگر . الن  را ندارند
مخدايان  افزوده  مي شود و سرانجام اهورمزدا در ايالم  به كلي  از قلم   ز ي ب م ي ر ز ور م ج ر و و ي زو ن ي

.مي افتد
در لوح هاي  ديوان  اغلب  در ارتباط باآيين هاي  خدايان  ايراني  به  مغان   

است ميان در آتش پاي كه جا هر و خوريم النبرم با ارتباط در ،فقط در ارتباط با الن  برمي خوريم  و هر جا كه  پاي  آتش  در ميان  است،فقط
.  اين  ارتباط نيز ما را متوجه  پيوند ميان  اهورمزدا و الن مي كند.  است

بايد توجه  داشت  كه  در اين  دوره  مغان  مادي  به  رغم  تمايالت  ديني  
ا آنها ان ت كه ان ان ا ند ش ادف ت گاه د خود،گاهي  مترادف  مي شوند با روحانياني  كه  مي توانيم  آن ها را خ

، كه  در آيين هاي  ديني  بيشتر با آتش  سروكار  روحانيان  زرتشتي بخوانيم
.  دارند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

فرهنگ  اسب  در زمان  هخامنشيان 
تا پايان دوره هخامنشي

در-1 ايرانيان فرهنگ با آنچنان هخامنشيان زمان در اسب اسب  در زمان  هخامنشيان  آن چنان  با فرهنگ  ايرانيان  در 1
. آميخته  است  كه  از آن مي توان  به  عنوان  نمدي  آييني  نام  برد

حقيقت اين بر بهفراواني خود نبشتههاي در هخامنشي شاهان  هخامنشي  در نبشته هاي  خود به فراواني  بر اين  حقيقت  شاهان
.باليده اند كه  فرمانرواي  كشوري  هستند كه  اسبان  خوب دارد

زبان2 از ش داري يدن ر اي انر فر به ف ر ايت ر روايت  معروف  به  فرمانروايي  رسيدن  داريوش  از زبان  -2
هرودت  نيز، حتي  اگرافسانه  محض  باشد، بيشتر گوياي  

ت ا تان با ايران فرهنگ در ب ا ندي www*p. ارجمندي  اسب  در فرهنگ  ايران  باستان  استارج
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داريوش-3 براي اسب اهميت بيانگر خوبي به جمشيد تخت نگارههاي سنگ ريوش  3 ي   ب  بر ي   ر  وبي  بي ي ب   ي    ج ر    
در حاشيه  كهن ترين  فرش  ايراني  از روزگار هخامنشيان  كه  از . اند

اسب   28،  ، به  دست  آمده  است ، جنوب  روسيه گوري  سكايي  درپازيريك
بدون  ترديد انتخاب  نقش  اسب  و . همراه  سواركاراني  متفاوت نقش  بسته اند

همچنين  توجهي  كه  هنرمند طراح به  آرايش  زين  و برگ  اسبان  داشته  
ا نگ ف شخ آ ت .است  آبشخوري  فرهنگي  داردا

يدون  دو پرده  بسيار خوب  صنگاره هاي  دو تابوت  سنگي  از گزانتوس  و  - 4
ف ت ه ا ك ك ه از ن ش ا ن از انا نش هخا ان ز از ،  ، از زمان  هخامنشيانورسا از نمايش  نياز به  كمك  اسب  به  روح  متوفي

.   در دست است
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فرهنگ  اسب  در زمان  هخامنشيان 
تا پايان دوره هخامنشي

نيز-5 ايران سپاه جلوداران ميان در مقدس اسب آييني حضور حضور آييني  اسب  مقدس  در ميان  جلوداران  سپاه  ايران  نيز 5
.  استنشانه اي  است از تقدس  و نقش  اين  حيوان 

ش6 ،اتگزا گزنفن ، دت يانه تيا خك د در خصوص  كورتيوساريان وهرودت  ، گزنفن ،اتگزارش-6
.تقدس اسب نزد ايرانيان و اهميت آموزش سواركاري
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 بافندگي  در زمان  هخامنشيان 
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از-1 پارچه انواع بافت ايرانيان دستي صنايع ازكهنترين يكي يكي  ازكهن ترين  صنايع  دستي  ايرانيان  بافت  انواع  پارچه  از 1
 .ايراني ها از ديرباز با پنبه  آشنا بودند.، پشم  و ابريشم  بود پنبه

پنبه2 از ي ب پتا با اب ب نش هخا ا ين شش نا نام  ششمين  ماه  هخامنشي  برابر با سپتامبرمسيحي  از پنبه  -2
)  كرباس(اين  ماه  كرپسيه  يا كرپاسيه  .  گرفته  شده  است

شد يده شدهنا آشنا پنبه با ها ايران طريق از ها نان ي بايد بايد يوناني ها از طريق  ايراني ها با پنبه  آشنا شده  .ناميده مي شد
بنابراين  مي توان  وجود پنبه  . باشند كه  به  آن  كرپسس مي گويند

ت دان بديه ري ا نيز ايران فالت ن در در www*p. را در درون  فالت  ايران  نيز امري  بديهي دانسترا
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نش هخا ره د پايان تا

 بافندگي  در زمان  هخامنشيان 
تا پايان دوره هخامنشي

بينالنهرين-3 و ميشناختند را كتان مصريها اينكه به توجه با با توجه  به  اين كه  مصري ها كتان  را مي شناختند و بين النهرين  3
نيزكارگاه هاي  توليد كتان  داشته  است  و مصر و بين النهرين  در 
كرد تصور نميتوان داشتند، قرار شاهنشاهيهخامنشي قلمرو شاهنشاهي هخامنشي  قرار داشتند، نمي توان  تصور كرد قلمرو

. كه  ايرانيان  دوره  هخامنشي  با كتان بيگانه  بوده  باشند
به4 ايران راه از شد، آغاز چين تان ترك از كه ابريش جاده جاده  ابريشم  كه  از تركستان  چين  آغاز مي شد، از راه  ايران  به  -4

شهرهاي  بندري  سوريه مي رفت  كه  داراي  كارگاه هاي  بزرگ  
دند ب اج النن ط ير در بزرگ جاده اين ترديد ن بد بدون  ترديد اين  جاده  بزرگ  درمسير طوالني  .نساجي  بودند

خود در ايران  نيز بازارهايي  براي  كارگاه هاي  كوچك  
ت ا داشته ايران ران .پيشه وران  ايراني داشته  استپيشه
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پازيريك-5 گور ايراندر از شده وارد اشياء كنار در يك، ، ، يك   ، در كنار اشياء وارد شده  از ايراندر گور پازيريك5
قطعه پارچه  ابريشمي  چيني  با سوزن  دوزي  بسيار ظريف  و 

است شده ديگريپيدا ابريشمي گوريبافتههاي از نيز، آتن در در آتن  نيز، از گوري  .بافته هاي  ابريشمي  ديگري پيدا شده  است
با .  بقايايي  از پارچه ابريشمي  به  دست  آمده  است ق م  5از سده  

يافته راه بهآتن ايران راه از ميتواند تنها ابريشم اينكه به توجه  به  اين كه  ابريشم  تنها مي تواند از راه  ايران  به آتن  راه  يافته  توجه
باشد، مي توان  گمان  برد كه  ايراني ها ابريشم  را مي شناخته اند و 

بودهاند آشنا آن بافت ديربازبا .از ديربازبا بافت  آن  آشنا بوده انداز
نمونه اي  فوق العاده  زيبايي   از اين  فرش  از گوري  سكايي  در  -6

تپازيريك ا آمده ت د به هخامنش نقشهاي با . ، با نقش هاي  هخامنشي  به  دست  آمده  استپازيريك،
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آرايش  و پوشش 
در زمان  مادها تا پايان دوره هخامنشي

:منابع - 1
مدرباره  آرايش  وپوشش  مادها، به  رغم  پ

، با منابع  منقوش   نبود منبع  مكتوب
، اطالعات گران   تزييني  و آييني

ا .بهايي  در دست  داريما
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آرايش  و پوشش 
در زمان  مادها تا پايان دوره هخامنشي

زي:جواهر سازي-2 ر جو
عالقه  مادها به  فلزكاري  و جواهر سازي  سبب  بر جاي  ماندن  

مادها پس  از پيروزي  بر .  زيورآالت بسياري  از اين  قوم  شده  است
ث ق ا ل ل شك ا اآش ا ، به  جواهرسازي   آشوريان  و تشكيل  دولتي نسبتا مقتدر و رسيدن  به  ثروت

قبال آشوريان  جواهرسازان  و صنعتگران  ماد . توجه  خاصي  نشان  دادند
بودند داده انتقال خود كشور به را وآنان درآورده خود خدمت به ل    بورا و  ور  ن  ر ب   ور  و ر و  . ر ب    

.  داريوش  نيز به  هنگام  ساخت  كاخ  شوش  ازجواهرسازان  ماد استفاده  كرد
شايد به  سبب  قدمت  استفاده  از فلز و فلزكاري  نزدمادها است  كه  در زبان  

اژ ا ش)ا(كل نا تز ا نقش تن تنوع  نقش هاي  تزييني  در .بيان  مي شود)ماد(روسي  كلمه  مس  با واژه  مد 
گورستان  سيلك نشان  مي دهد كه  از ديرباز  وآثار به  دست  آمده  از لرستان 

. در ايران  از اين  وسيله  زينتي  استفاده  مي شده  است ي ي زي ي و ين ز ن ير ر
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آرايش  و پوشش 
در زمان  مادها تا پايان دوره هخامنشي

س :لباس-3 ب
با نگاره هاي  آينه  ها، نوارهاي  

مخصوص  سر و ديگر وسائل  
ا ل ا زينتي  تصوير نسبتاخوبي  از لباسي ا

ار و يا خود لباس  ماد است  بر يكه  ت
است مانده باجاي آشنايي براي ي     يي  ب. ج ي   بر

لباس  يك  شاه  و همچنين  مغان  يا 
روحانيان  مادي  يا سكايي نگاره هاي  

ا زقا ق ا خ ا ، گورهاي  صخره اي  قيزقاپانگ
و ساير  سكاوند و دكان  داوود

.مغتنم اندنگاره هاي مادي ي ي مر

دكان  داوود
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آرايش  و پوشش 
زمان هخامنشياندر تا پايان دوره هخامنشي

:تنوع-1

هخامنشياندر زمان

:تنوع-1
، نگاه  به  آرايش  و  نگاه  به  آرايش  و پوشش  در دوره  هخامنشيان 

نش هخا للقل ه ه شش انپ از ني يبا تق ن ي ، يعني  تقريبا نيمي  از جهان  پوشش  همه  ملل قلمرو هخامنشي،
 . مطرح  باستان  است

ن2 :منبع-2
 .نگاره ها به خصوص در تخت جمشيد

گزارش هاي  جسته  و گريخته  برخي  از مورخان  يوناني  به  ويژه  
.مكمل  اطالعات  منقوش  شد اندو گزنفن كههرودت زرو وو
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آرايش  و پوشش 
زمان هخامنشياندر هخامنشياندر زمانتا پايان دوره هخامنشي

:لباس هخامنشيان در زمان كورش -3
نيستلباس ايالميها لباس شبيه هخامنشي دار خودچين ،بلكه ،بلكه  خود  چين  دار هخامنشي  شبيه  لباس  ايالمي ها نيستلباس

، به  طوري   به  عبارت  ديگر هخامنشيان.  لباس  ايالمي ها است
پاسا كاخ در مالزمش و كورش دامن قسمتپايين از گادركه گاد ركه  از قسمت پايين  دامن  كورش  و مالزمش  در كاخ  پاسا

، در زمان  كورش  لباس  خودرااز ايالمي ها گرفته   پيداست
.بوده اندبودهاند
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

آرايش  و پوشش 
زمان هخامنشياندر تا پايان دوره هخامنشي

  
ش ش ل ل ل

هخامنشياندر زمان

:مراحل تكامل لباس هخامنشيان در زمان داريوش-4
، گئومات  مغ  وهمچنين  آسينه  با  در نخستين  نگاره  داريوش  در بيستون  با لباس  داريوش

لباس تنديسي  سيمين از . اولين  مرحله  لباس  چين  دار هخامنشي  به  خوبي  آشنا مي شويم
اگ ا آ ل ش ا گ ا تا ا ك ، كه  امروز در موزه بريتانيا نگهداري  مي شود، مرحله  آغازين  اين  گنجينه  جيحون

  .نوع  لباس  را نمايش  مي دهد
،  نگاره هاي  تخت  جمشيد، در كنار پاسارگاد و در مقايسه  با آن چه  كه  در پاسارگادمي بينيم 

ت ا ش ا ا ز نش خا ا ل ل تكا له آخ كه ن . نشان  مي دهند كه  آخرين  مرحله  تكامل  لباس  هخامنشي  در زمان  داريوش بوده  استنشا
نويسندگان  يوناني  هميشه  از لباس  پارس ها به  منزله  اشياء بسيار قيمتي  ياد كرده اند  

اسكندر نيز به  تقليد از شاهان ايراني  . ولباس  بزرگ ترين  هديه  شاهانه  محسوب  مي شد
تنكند ا ا ل تا داد از ا د شد ند قها ا د كه ك ده در . به  كسي  كه  در مسابقه اي  برنده  شده  بود اجازه  داد تا لباس  پارسي  بر تن كند

، كه  اسكندر ايراني ها را شكست  داد و  ارتباط با زيبايي  لباس  هخامنشي  گفته  شده است
.از لباس  ايراني  شكست  خورد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا پايان دوره هخامنشيتا

:كاله-5 :ال5
.   كاله  نيز مانند لباس  در دوره  هخامنشي  صورت  اونيفرم  داشته  است 

زازهمين  روي  امروز براي  بازشناسي  مليت هاي  گوناگون  از شكل  كاله   ون و ي ي ي ز ب ي بر روز روي ين ز
كاله  يا تاج  داريوش  در نگاره  بيستون  ديهيم  كنگره  داري  .استفاده  مي شود

تاج  داريوش  در تكرار نگاره  او در .  است  كه  البد از طال بوده است
گ گآ ديهيم شاه  در نگاره  كاخ  كمي  بلند تر .مجلس  آرامگاه  كمي  پهن تر است

اگرساتراپي  به  خود اجازه  پوشيدن  كاله  بلندتر از معمول  را مي داد،  . است
شد تلق شا ه ل ش ش ا كت ن تا دا د ها نگا از از نگاره هاي  موجود پيداست  .اين  حركت  اوشورش  عليه  شاه  تلقي  مي شد

.كه  در زمان  خشيارشا و اردشير اول  تاج  باز هم  بلندترمي شود 
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا پايان دوره هخامنشيتا

در . كاله  سواران  يك  باشلق  بود كه  يونانيان  آن را تيارا مي خواندند
گ

ي
نگاره هاي  تخت جمشيد باشلق   هاي  مختلف  شاهنشاهي  اندكي  متفاوت  

. است
نامناسب هواي و آب از را سواركار وصورت سر باشلق ماننداين ، مانند  اين  باشلق  سر وصورت  سواركار را از آب  و هواي  نامناسب،

براي  پوشاندن  .  ، درامان  نگه  مي داشت توفان  برف  و شن  و يا باران
.دهان  و بيني  از دو انتهاي  باشلق  استفاده  مي شد

تا اشتن اشلق ن آ ا ان ق نگا ز ن مغان  نيز به  هنگام  قرباني  و در مراسم  آييني  باشلق  بر سر داشتند، تا غا
  .نفس  آنان  با آتش در تماس  مستقيم  نباشد

كاله  زن  . تياراي  شاه  به  سبب  ارتفاعش  ناگزير از چرم  بوده  است بو چرم ز زير ش ر بب ب ي ر زني
هخامنشي  همان  كالهي  است  كه  مردها بر سر دارند و در نقش هاي  
بر جاي مانده  سرپوش  كنگره  دار و تاج  مانند بيشتر به  چشم  مي خورد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

هنر هخامنشي  
معماري  و حجاري   تا پايان دوره هخامنشي

حال عين در و متمايز كامال وجه دو با است هنري هخامنشي هنر

ي ي
 صنايع  دستي  

ل   ين   ر  يز و  و وج    ري    ب  ي   ر 
اين  هنراز يك  سو مظهر قدرتي  بزرگ  و نوپا است   . هماهنگ

عو از سوي  ديگر تجسم  تنوع  هنري  همه ملل  تابع  اين  قدرت   ي ع م ي
، هنر هخامنشي  چنان  آهنگي  سال220در طول  اين  .بزرگ

آفريد كه  در آن  به  جاي تاثيرپذيري  از هنر قوم هاي  تابع  
ا ا اثف ك ا ل ت گ ا شگف ق ، قدرت  شگفت انگيزي  متبلور است  كه همه  ميراث  فرمانروايي

هنر بومي  و هنر پيرامون  خود را در درون  خود هضم  كرد و 
نش هخا كههنر شد اندابب عرض ن بد ، گ گفت ب ، بي گفت وگو، بدون  عرض  اندام  سبب  شد كه هنر هخامنشي،

، هنر هخامنشي   هنري  ديگر، خواه  بومي  و خواه غيربومي
جملهباشد :از :از جمله.باشد
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها
نش هخا ره د پايان تا

هنر هخامنشي  
معماري  و حجاري   تا پايان دوره هخامنشي

، زمينه   با تسخير ليدي  به  دست  كورش  و دستيابي  ايرانيان  به  معماران  يوناني-1

ي ي
 صنايع  دستي  

ي ي ي
تحولي بنياني  در هنر معماري  ايران  و هنر پيكرتراشي  فراهم  آمد، اما ظاهرا همان  
عوامل روحي  ژرفي  كه  تخت  جمشيد را به  صورت  دستاوردي  از هنر ملي  عرضه  
پ  .كردند، باتجربه  ساخت  كاخ هاي  پاسارگاد، به  رخنه  تمام  عيار هنر بيگانه  پايان  دادند م پ ي خ

، درست   ، اما خون  هنر ايراني دروازه  ملل  خشيارشا زاده  هنر آشوري  است -2
، در آن  سنگسار شده  است  مانندبديهه سرايي  ايراني

داشت3 وجود آشور در الگوهايفراوان نيز مسطح نگاره براي اينكه دربا هنر، هنر ، در با اين كه  براي  نگاره  مسطح  نيز الگوهاي فراواني  در آشور وجود داشت-3
نيز استقالل  سبكي  كه  براي  نخستين  بار وبدون  ريشه  تاريخي  در ايران  هخامنشي 

در حقيقت  بيان بي پيرايه  و بي درنگ  مطلب  براي  .  پديد آمده  است  غافل گير كننده  است
است داشته اهميتقرار از نخست درجه در سنگتراش . هنرمند سنگ تراش  در درجه  نخست  از اهميت قرار داشته  استهنرمند

.  يكي  از نگاره هاي  بحث انگيز تخت  جمشيد نگاره  حمله  يك  شير به  يك  گاو نراست - 4 
ايالمي  ها حلول زمستان  به  . اين  نگاره  را معموال مربوط به  جشن  نوروز مي دانند

ان ا نشا ن گا ا ش ز ا ا ا تا  .تابستان  را با مبارزه  شير با گاو نر نشان  داده اندتا
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تاريخ ايران ايالميها وآريايها

نش خا ا ا پايانتا پايانتا پايان دوره هخامنشي                          
خداي  بزرگ  است  اهورمزدا •

آف ا ا ك كه  اين  زمين  را آفريد•
كه  آن  آسمان  را آفريد •
كه  مردم  را آفريد    •
يد• آف ا د شادي كه كه  شادي  مردم  را آفريد•
كه  داريوش  را شاه  كرد •
يك  شاه  از بسياري   •
بسياري• از فرمانروا يك يك  فرمانروا از بسياري •
اگر مي خواهي  بداني  كه  چند بودند •
كشورهايي  كه  داريوش  داشت   •
رپيكرهايي  را نگر• ر يي ر پي
.  كه  تخت  مرا بر دوش  دارند •
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