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ھا مادھا و ھخامنشي  

غفاريان سیروس: نويسنده  

  

 شكوھشھا آن را به اوج   گذاري شد و ھخامنشي به دست مادھا بنیان ايران امپراتوري
شد و از ساحل  را شامل مي خاورمیانهھاي  تر سرزمین بیش امپراتوريي آن  گستره .رساندند

  .گرفت ھندوستان را در بر مي مرزھايتا  مديترانه دريايي غربي

 ايرانھاي سرد شمال به  از سرزمین نیاكانشان كهھا بودند  ھا از آريايي مادھا و ھخامنشي
ھاي  از انديشه مھميآنان بخش  .شدند ساكن ايرانشدند و در غرب و جنوب غرب فالت  سرازير

 رودھاي پیرامون كهھايي  و تمدن ايران بومي ساكنانخود را از  سیاسيو  نظامي، فرھنگي
از  يكيگرفته بودند،  ديگرانچه از  شده بود، گرفتند و با پرورش آن تشكیلدجله و فرات 

  .كردندگذاري  ھاي عصر خود را به پايه ترين تمدن درخشان

 ده ھزار سال تمدن 

و  سنگي كشاورزيگندم و جو را شناختند، ابزار  كهبودند  كساني نخستین ايران بومياقوام 
، ِسَیلك باستانيدر محل شھر  سفاليآثار  نخستین .كردند اھليساختند و جانوران را  مفرغي

 .از تپه حصار دامغان به دست آمده است سرامیكو  لعابي ھايظرف  بھترينو ، كاشان نزديك
 ٧به  كهشده است  يافت، بھشھر نزديك، كمربنددر غار  بافندگيو  ريسندگيابزار  نخستین

دھند  نشان مي خوبي، به ديگرھا و شواھد  يافته اين .گردد بازمي مسیح میالداز  پیشھزار سال 
  .ي تمدن دارد از ده ھزار سال پیشینه بیش ايران كه

 ھا  ورود آريايي

و اروپا،  آسیا بین اورالھاي  كوه نزديك، اوراسیادر منطقه  پیشھزار سال  ٥ھا حدود  آريايي
شب مجبور شدند به مناطق  تاريكيبودن  طوالنيكردند و به علت سرد شدن ھوا و  مي زندگي

اي به ھندوستان  اي از آنان به اروپا، دسته ، دستهپیشھزار سال  ٣حدود  .كنندتر مھاجرت  گرم
وارد  سرزمینيخوارزم و قفقاز به  طريقاز  اخیردسته  .كردمھاجرت  ايراناي به فالت  و دسته
  .نام گرفت ايرانو سرانجام  ِارانو  آريانا، سپس ايرياناابتدا  كهشدند 

سه قوم بزرگ   

و  ايرانھا در جنوب  پارس .شدند تقسیموارد شدند، به سه شعبه  ايرانھا به فالت  آريايي وقتي
گروه  ايناز  ساسانیانھا و  شدند؛ ھخامنشي ساكن ايالماز  بخشيفارس و  كنونياستان 

ماد را به وجود  امپراتوريھاي الوند مستقر شدن و بعدھا  دامنه ويزهبه  ايرانمادھا در غرب  .بودند
ھا به  از پارت بخشي .گروه بودند ايناز  اشكانیانبه خراسان بزرگ وارد شدند؛  نیزھا  پارت .آوردند
 برايھايي  شدند و بعدھا مزاحمت ساكن آرال درياچهخزر و  درياي بین سكاھانام 

برده بودند، فرھنگ  اندكيي  از تمدن بھره كه آرياييمھاجمان  .ھا به وجود آوردند ھخامنشي
  .آموختند ايران بومیانرا به  دالوريو  آوريو در مقابل جنگ  كردند كسبرا  ايران بومي

ھا آريايي دين   

بودند، به  كردهمھاجرت  ايرانبه  طوالني ھايھاي سرد با شب  ھا چون از سرزمین آريايي
به خاطر  نیزاحترام به آتش  .گذاشتند بود، احترام مي نوراني كهو ھرچه  )میترا يامھر (خورشید
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به خاطر  نیزاحترام به آتش  .گذاشتند بود، احترام مي نوراني كهو ھرچه  )میترا يامھر (خورشید

به نام زرتشت  پیامبري، ايرانھا در  پس از استقرار آريايي مدتي .آن بود روشنيو  بخشي گرمي
در واقع  كهبزرگ، معتقد شدند  داناي معنايبه اھورامزدا، به  ايرانیانآنان برخاست و  میاناز 

مھر،  نیزي آب بود و  فرشته كه ناھید (آناھیتامانند  فرشتگانيالبته، آنان به  .بود يكتاخداوند 
ھا  زرتشت در زمان مادھا و ھخامنشي دين .گذاشتند احترام مي)بود خورشیدي  فرشته كه میترا

  .كرد پیدا زيادي پیروانشد و  شكوفا

 نخستین امپراتوري 

از  ايرانغرب  نواحيسال بر  ١٥٠از  بیشرا به وجود آوردند و  ايران امپراتوري نخستینمادھا 
مادھا بود  حكومت مركز آمادانا .كردند حكومت النھرين بیناز  ھاييو بخش  آذربايجانھمدان تا 

آيي بزرگ  گرد ھم يادآور ھگمتانه .محل تجمع، مشھور شد معني، به ھگمتانهبعد به  چندي كه
نامید،  خود را داور مي كه، دياُاكو .پادشاه ماد است نخستینبه عنوان  دياُاكوانتخاب  برايمادھا 

ي آنان  بر سلطه كوشیدو  كردمتحد  آشوريان علیهھاي ماد را  قبیله میالداز  پیش ٧٠٦در سال 
مادھا در  .پیوست حقیقت، به دياُاكو، فرزند ھَوخشَََتِره حكومتآرزو در  اين .بر مادھا خاتمه دھد

و به  كردند تسخیرھا  باِبلي كمكآشور، را به  پايتخت، نینواشھر  میالداز  پیش ٦١٢سال 
  .خاتمه دادند آشورياناز اندازه  بیشو ستم  ويرانگريھا  سال

بزرگ كوروش   

بر اثر فشار  كهپادشاه ماد، بود  آزيِدھاگاز قوم پارس و ماندانا، دختر  كمبوجیهفرزند  كوروش
را گرفت  ھگمتانهداد،  شكستاز اندازه مادھا بر قوم پارس، به جنگ پدربزرگش رفت، او را  بیش

، پادشاه ِكِرزوسبعد،  چندي .نھاد بنیان میالداز  پیش ٥٥٠را در سال  ھخامنشيي  و سلسله
 لشكر صغیر آسیايبه  كوروشرو،  ايناز  .كرد قیام كوروشھا بر ضد  يوناني تحريك، به لیدي

، بابل را میالداز  پیش ٥٣٨در سال  ھخامنشيپادشاه  .، را گرفتلیدي پايتخت، ساردو  كشید
نشود، مال  ويراناي  خانه ھیچو فرمان داد  كردو بردگان را آزاد  اسیراني  و ھمه كردفتح 
  .فردي چپاول نشود و ھمه آزاد باشند ھیچ

  

 

  

  جھاني امپراتوري

 .انجام داد ھخامنشي امپراتوريگسترش  براي مھمي كارھايبزرگ،  داريوشاول،  داريوش
 سكهو ضرب  كردرا آسان  )ھا ساتراپ(ھا  چاپارخانه ارتباط ايالت ايجادو  شاھياحداث راه 

 بازرساني داريوش .باعث رونق تجارت شد مالیات دريافت برايھاي عادالنه  استاندارد و قانون
به عالوه،  .كردند نظارت مي دولتي نیروھاي كارشدند و به  ھا فرستاده مي به ساتراپ كهداشت 

اقتباس شده  حمورابيھاي مشھور  اي از قانون تا اندازه كهبود  كردهوضع  قوانینياو مجموعه 
 برايو  كرد تجھیز جنگيھاي  را به كشتي ايرانھا ارتش  فینیقي كمكبزرگ به  داريوش .بود

در زمان او وسعت قلمرو  .كردبرقرار  نیلرا از راه  مديترانهسرخ و  درياي بینبار ارتباط  نخستین
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در زمان او وسعت قلمرو  .كردبرقرار  نیلرا از راه  مديترانهسرخ و  درياي بینبار ارتباط  نخستین

  .رسیدحد خود  باالترينبه  ايران

  ھخامنشیان پايان

 پیشاز  كاريدر جنگ اول  داريوش .ھا رخ داد ھا و يوناني ايراني بین برخوردھايي داريوشدر زمان  
 نیمهدر مصر  شورشيخورد و جنگ سوم را به علت  شكست، مارُتننبرد، در جنگ دوم ، نبرد 

آتن را در نبرد  جنگيمرد  میلیوناز دو  بیشتوانست با تالش  خشايارشاهپس از او  .كردرھا  كاره
و در  كندمقاومت  اسكندر لشكريانسوم نتوانست در برابر ھجوم  داريوشاما  .كندفتح  ترومِپل

 اسكندربه دست  میالداز  پیش ٣٣١در  جمشیدشد و تخت  كشته سردارانشاز  يكي خیانتاثر 
  .كشیدافتاد و آن را به آتش 

  

  ھخامنشيتمدن  دستاوردھاي

 ديگرھاي  و ملت ايرانیان براي مھمي دستاوردھايھا به وجود آوردند،  ھخامنشي كه تمدني
آن در  دستاوردھايتمدن و  ايني  درباره .كنیم ھا اشاره مي جا به چند نمونه از آن در اين .داشت
  .خواند خواھیدتر  بیش تكمیليھاي  مقاله

  ي حقوق بشر نامه پیمان نخستین

ھاي  فرمان كهھاي بابل به دست آمد  اي از گل پخته از خرابه استوانه میالدي ١٨٧٨در سال 
فتح شده به خط و زبان  شھرھايبه مردمان  نرساندنو آزار  اسیران آزاديبزرگ درباره  كوروش

ي حقوق بشر در موزه  اعالمیه نخستینبه عنوان  استوانه اين .آن نوشته شده بود روي بابلي
  .شود مي نگھداري، در انگلستان، بريتانیا

  

 

  

  ترين فرش جھان قديمي

در مرز مغولستان ،  پازيريكھاي منطقه  يخ زير حفاريسابق ھنگام  شوروي شناسانباستان 
 ھاي كتیبهمرسوم در  ھاينقش  كه كردند كشف نیممتر و  يكبه طول دو متر و عرض  فرشي

و  نساجيھنر و فن  پیشرفتدھنده  نشان كهفرش را ،  اين .شود مي ديدهدر آن  ھخامنشي
  .برده بودند روسیهو به جنوب  كردهغارت  ايراناز  سكاھااست،  ھخامنشيدر دوران  بافيفرش 

پست جھان نخستین   

 ايالت ٢٥ بیتارتباط  كردنآسان  براي شاھيي  بزرگ جاده معروف به جاده داريوشبه دستور 
شرق و غرب  كهجاده ، اين .احداث شد ساردشوش و  بین ھخامنشيبزرگ  امپراتوري
در ھر  .داشت )چاپارخانه(ايستگاه ١١١طول و  كیلومتر ٢٥٠٠زد،  مي پیوندرا به ھم  امپراتوري
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در ھر  .داشت )چاپارخانه(ايستگاه ١١١طول و  كیلومتر ٢٥٠٠زد،  مي پیوندرا به ھم  امپراتوري
بودند تا  شاھي پیك رسیدني تندرو در انتظار  ھا ي اسب سواران ماھر بر گرده چابك ايستگاه

 چاپارھا، يوناني، مورخ ھرودوتبه نوشته  .برسانند بعديو به چاپارخانه  بگیرندرا  پیامدرنگ  بي
  .پیمودند ده روز مي طيرا  مسیر اين

  جھان معماري چكیده

 قسمتي كدامھر  بعديبزرگ آغاز شد و پادشاھان  داريوشبه دستور  جمشیدساختمان تخت 
و  كارگرانمزد  .مزد بردگان استفاده نشد بي كاربنا از  ايندر ساختمان  .به آن افزودند

شده  كشفھاي  بنا دعوت شده بودند، در لوح اينساختن  براياز سراسر جھان  كه مھندساني
 ھخامنشیان ھنريو  فني پیشرفتبنا نشانه عظمت و  اين .نوشته شده است جمشیداز تخت 

  .است

 

  مفیدمختصر و 

، يونجه .فروختند ھا مي يونانيدادند و به  پرورش مي انداميو خوش  زيبا ھايمادھا اسب    •
  .به اروپا برده شد ايرانبزرگ از  داريوشبود، در زمان  ديگر اھلياسب و جانوران  خوراك كه

است و مشخص  "آمدهاز فارس  "معنايبه  كهشود  ميَفَرس گفته  عربيبه اسب در زبان   •
  .دارد ايرانيي  ، ريشهعربيكند اسب مشھور  مي

باستان به  پارسيبه زبان  كهبودند  كرده ايجاددر اطراف دره الوند  باصفايي ھايمادھا باغ   •
 معنايبه  كهدرآمد  پارادايزو به صورت  يافتراه  يونانيبه زبان  وازه اين .گفتند مي ديسآنھا پر 

  .بھشت است

ھنگام  كهداس مانند داشتند  تیغهدر محل محور چرخ خود دو  ھخامنشيمرگبار  ھايارابه  •
  .كردند سربازان دشمن را قطعه قطعه مي پیكر، كارزار میدانرانان در  جوالن دادن ارابه

به صورت صندوق امانات و دادن وام  بانكداري .بود ايرانیان اقتصادي نوآوري ترينمھم  بانكداري •
  .شد تبديل طوالنيھاي  مانند حفر قنات بزرگيھاي  به پشتوانه طرح تدريجآغاز شد و به 

 Pech وازه انگلیسيدر فرھنگ  .به روم و از آن جا به سراسر اروپا برده شد ايران طريقھلو از  •
  .فارس گرفته شده است معنايبه  Persiaي  از وازه كهبه عنوان ھلو آمده است 

در بیشتر نوشته ھايي كه از دوران ھخامنشي برجاي مانده است، ايرانیان از دو صفت  •
ايرانیان دروغ را بدترين گناه مي دانستند و به اين جھت از  .دروغگويي و قرض كردن منع شده اند

  .قرض گرفتن واھمه داشتند كه مبادا به خاطر بدھكاري دروغ بگويند

كیلويه، به پیشواز   آريوبرَزن سردار شجاع ايراني و سربازان دلیرش در محل بند فارس، در كوه •
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كیلويه، به پیشواز   آريوبرَزن سردار شجاع ايراني و سربازان دلیرش در محل بند فارس، در كوه •

  .سپاھیان اسكندر رفتند و تا آخرين قطره خون با آنان جنگیدند و در راه میھن جان باختند

  

  

 مھم ترين رويدادھاي ايران باستان 

  

 ايران سوي، به پارسیانمادھا و  نیاكان، آريايي چادرنشینان، میالداز  پیش ١١٠٠-١٠٠٠حدود  
  .شدند سرازير

  .مسلط شدند نزديكخاور  بیشتربه سرعت بر  آشوريان، میالداز  پیش ٨٨٥حدود  

  .ارتش مشغول شد ساماندھيو به  كردبر تخت ما د جلوس  ھوخشتره، میالداز  پیش ۶٢۵

  .كردندآشور را فتح  پايتختھا  بابلي كمك، مادھا به میالداز  پیش ۶١٢

  .آمد دنیا، به كبیر كوروشدوم،  كوروش، میالداز  پیش ۵٩٩

  .پادشاه پارس شد كبیر كوروش، میالداز  پیش ۵۵٨

  .ماد مسلط شد امپراتوريبر  كوروش، میالداز  پیش ۵۵٠

  .كرد، را فتح سارد، لیدي پايتخت كوروش، میالداز  پیش ۵۴۶

  .كرد تسخیربابل را  كوروش، ارتش میالداز  پیش ۵٣٩

  .كرد ايران، مصر را جزو قلمرو كوروشدوم، فرزند  كمبوجیه، میالداز  پیش ۵٢۵

او  كمبوجیهتر  پیش كه پسرياست،  كوروش كوچككند پسر  ادعا مي فردي، میالداز  پیش ۵٢٢
زادگان  ، نجیبمدتيپس از  .شود مي كشته مشكوكبا وضع  كمبوجیه زوديبه  .بود كشتهرا 

  .گزينند بر مي پادشاھيرا به  داريوشرسانند و  ، غاصب را به قتل ميايراني

  .و به اروپا وارد شد كردعبور  ُبسُفر تنگهاز  داريوش، میالداز  پیش ۵١٢

  .خورد شكستھا  آتنيدر دشت ماراتون از  ايران، سپاه میالداز  پیش ۴٩٠

  .كردپل زد و آتن را فتح  داردانل تنگهبر  خشايارشاه، میالداز  پیش ۴٨٠

  .برد مي يورش ايرانو به  كند ميعبور  داردانل تنگهاز  اسكندر، میالداز  پیش ٣٣۴
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