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 فىون العصر االمخيىي 
 املوقع والتضاريش

ان اسم ايران مشتق من المصطمح الجغرافي السياسي " ارينام خشاترام " والذي     
في منطقة الشرق  استراتيجيةاالريين ، تقع ايران في نقطة اتصال  يعني امبراطور

 من جنوب شرق اسيا . االوسط
تمتاز ايران بتضاريسيا الصعبة المتمثمة باليضبة الداخمية التي تتخمميا      

من البالد تحيط بيا من معظم  الصحاري الكبرى التي تحتل معظم االقسام الوسطى
جياتيا السالسل الجبمية من كل جانب تقريبًا وتتخمل ىذه السالسل وعند حافاتيا 

ي ايران ، ومن اىميا سيل عيالم او واحات وسيول  التي شيدت اقدم استيطان ف
 عراق وكذلك سيل قزوين في الشمال سيل االحواز الذي يعد امتداد لسيول جنوب ال

يحد ايران من الشمال بحر قزوين ومن الجنوب الخميج العربي ومن الشرق      
افغانستان وباكستان ومن الغرب وادي الرافدين ويفصل بين البمدين سمسمة جبال 

وبالرغم من ان السالسل الجبمية تحيط ايران اال انيا تضم مجموعة من زاكروس 
الممرات التي تسمح باالتصال بين داخل البالد والمناطق المجاورة ، وتسمح بأنتقال 

 الشعوب والقبائل واالفراد من خالليا .
تشتير جبال ايران بأشجار الموز والجوز والفستق والبموط وغيرىا التي توفر      
الشمالية الشرقية من ايران ، كما تتوفر في  لألقاليم عن ثمارىا مادة الخشب فضالً 

ايران الحجارة التي تستخدم في البناء وكذلك بعض االحجار الثمينة مثل العقيق 
والفيروز ، وتمتاز الجبال ايضا ببعض المعادن مثل الحديد والنحاس والقصدير 

  والرصاص .
 عصور قبل التاريخ ايران :

في ايران عمى اثار قميمة لمعصر الحجري القديم تمثمت بأدوات مصنوعة من  عثر    
حجر الصوان لجماعات عاشت عمى الصيد والجمع واتخذت من الكيوف والمالجيء 

ي كيف تامتاما قرب ألنسان النياندرتال فالصخرية مأوى ليا ، كما كشف عن اثار 
 بحيرة اورميا .
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وفي العصر الحجري الحديث عرف االنسان الزراعة والتدجين وبناء البيوت     
واالستقرار في قرى زراعية وظيرت المعتقدات الدينية واختراع الفخار في النصف 
الثاني من ىذا العصر ، من مواقع ىذا العصر في ايران موقع تبو كوران وتبو يحي 

فيو عمى تماثيل لنساء جالسات  وتبو سراب الذي عثر Iوعمي كوش وتبو سبالك
صورن بشكل تجريدي تم التركيز فييا عمى مظاىر االنوثة ، وكذلك عثر عمى بعض 

عمى  Iالك(، كما عثر في موقع تبو سب 2و1كل تماثيل الحيوانات ومنيا الخنزير )ش
معازل حجرية وسكاكين ومناجل وفؤوس وادوات زينة وبعض مقابض االدوات 

 (5بشرية )شكل  كالبأشصنعت من العظام 

 
بشكل اكواخ من اغصان االشجار ثم منت  شيد مستوطنات ىذا العصر جميعيا     
وبعد ذلك من الطوف وقد دفنوا موتاىم تحت ارضيات بيوت السكن مع بعض  الطين

 االدوات التي اعتقدوا بحاجة الميت الييا .
وشيد  ،ب الحجرالمعادن الى جان باستخداموامتاز العصر الحجري المعدني      

 تزايد في عدد السكان وتطور في البناء واالنتاج .
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عثر عمى اثار ىذا العصر في ايران في مواقع عدة منيا سيول عيالم التي       
كشف فييا عن فخار يوازي فخار سوسو وسامراء ، وقد نقش بعضو بصور لنساء 

سية ونباتية وحيوانية وبشرية راقصات ، كما نقشت بعض االواني بأشكال ىند
الذي  I(تماثل فخاريات حمف ومن مواقع ىذا العصر ايضا تبو سيالك7-3)االشكال 

 كشف فيو عن بيوت شيدت من المبن بمخططات اكثر تناسقًا من السابق .

 
وعثر في ايران عمى عدة مواقع تحمل اثار عصر العبيد والوركاء وجمدة نصر ، 

الكبيرة المزينة وسوسة الذي امتازت فخارياتو بأشكال االقداح منيا مواقع تبو سبالك 
(.   8بحقول من الزخارف اليندسية والحيوانية )ماعز جبمي وطيور وكالب ( ) شكل

وكذلك عثر عمى ادوات معدنية من النحاس مثل الدبابيس والفؤوس والمثاقب ، كما 
بشرية ومخموقات  كشف عن عدد من االختام المنبسطة التي صورت عمييا اشكال

مركبة ، كما عثر عمى اختام اسطوانية صورت عمييا مشاىد تمثل صيد وحرث 
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وزراعة وكذلك مشاىد لرجال يحممون جرار ومشيد لماعز يقف عمى ارجمة الخمفية ، 
 (. 9الرافديني عمى ايران )شكل  وتعكس مشاىد ىذه االختام التأثير

 
ق.م ، تمثال 3333من النماذج الفنية التي عثر عمييا في سوسة وارخت بنحو      

من حجر المكنسايت ) يمتاز ىذا الحجر بان لو بريق العاج ( يبمغ ارتفاع التمثال 
سم ، يصور مخموق مركب عن رأس لبوة وجسد امرأة واقفة تشبك يدييا عند 8/ 4

عصر في بالد الرافدين ، ونالحظ من ىذا ال لألشخاصالصدر في وضعية مشابية 
يميل الى  بأسموبالتصاق االيدي والرأس بكتمة الجسم ، وقد نفذ في ىذا التمثال 

الواقعية مع الحرص عمى تصوير العضالت واظيار التفاصيل الدقيقة ، وتوجد ثقوب 
 عدة في التمثال تشير الى تثبيت االقدام والذيل والمبدة بعد اكمال النحت وربما كانت

( ، كما عثر في سوسة عمى 13ىذه االجزاء مصنوعة من مواد مختمفة )الشكل 
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كتابات بالخط ما قبل العيالمي او الشبيو بعيالمي وكانت ىذه الكتابات مؤرخة 
 لعصر جمدة نصر .

 يالم ــالد عــب
تشمل بالد عيالم السيول الجنوبية والجنوبية الغربية من ايران وىي امتداد     

اق الجنوبية ، وتعتمد معرفتنا عن تاريخ ايران في عصوره االولى عمى لسيول العر 
 الوثائق العراقية القديمة .

فريدة ليس ليا عالقة بالمغات  ان اصل العيالميين غير معروف كما ان لغتيم    
المعروفة االخرى ، وقد دونت المغة العيالمية في االلف الثالث ق.م بالرموز 
الصورية ثم بالعالمات المقطعية ، ومنذ العصر االكدي كتبت بالخط المسماري ، 

 وقد اتخذ العيالميون مدينة سوسة عاصمة ليم .
جر السالالت حيث تمكن حكام مرة في نصوص من ف ألولذكر العيالميين      

لكش وكيش والوركاء من غزو بالد عيالم في عيود متعاقبة كما تذكر جداول اثبات 
المموك السومرية انتقال المموكية الى بالد عيالم مما يشير الى غزو عيالمي لمدينة 

 اور .
وتمكن االكديون من اخضاع بالد عيالم المبراطوريتيم ومن اىم التأثيرات      

في بالد  لمغة االكدية محل المغة العيالميولرافدينية في ىذا العصر ىو حمول اا
 عيالم.
تمكن الحاكم العيالمي بوزر انشوشناك من غزو اكد في فترة الضعف التي      
تمكنوا من القضاء عمى االمبراطورية  الكوتيناالكدية ، اال ان  باإلمبراطوريةحمت 

 ضا .االكدية وأخضعوا بالد عيالم اي
وفي العصر السومري الحديث )ساللة اور الثالثة ( وبعد طرد الكوتيين من بالد      

عمي يد ممك الوركاء اوتو حيكال دخمت بالد عيالم ضمن ىذه االمبراطورية الرافدين 
، وقد شارك العيالميون مع االموريين في اسقاط ىذه الساللة واسر ابي سين ممك 

 اور . 
  اما العصر البابمي القديم فقد دخمت بالد عيالم ضمن امبراطورية حمورابي اال انيم استقالوا     

في نياية عيد ساللتو وقضوا فيما بعد عمى الحكم الكشي في العراق في عيد ممكيم شتروك 
 . الغنائم معيم الى بالد ومنيا مسمة النصر لمممك نرام سين ومسمة الممك حمورابيناخني واخذوا 
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ق.م ( من دحر 1113 -1124ونجح الممك نبوخذنصر االول )ممك ساللة ايسن الثانية     
المين من البالد واستولى عمى عاصمتيم سوسو ، كما خضع العيالميون لسيطرة االشوريين يالع

وكانت نياية العيالمين وتدمر عاصمتيم وزوال دولتيم عمى يد الممك االشوري اشور بانيبال 
 كمة كالمديين والفرس االخمنيين يالم بعد ذلك تحت سيطرة السالالت االيرانية الحاودخمت بالد ع

  :   الفه العيالمي
صخرية في موقع سربيل زىاب ،  منحوتةااليرانية التي تؤرخ لمعصر االكدي  من االثار الفنية     

بأعداء الممك التي تمسك االلية عشتار  مولوبو منصرًا عمى اعداءه وتقابموصور فييا ممك ال
  ( 11جموعة من االسرى العراة )شكلاالسرى دليل مساعدتيا لو ، وصور في االسفل حقل يمثل م

 
 
 

 
 
 
 
 
 ج

 
 
 
 
 
 
 

واسموب نحتيا متأثر بالنحت االكدي حيث صور  المنحوتةان موضوع ىذه      
الممك بييئة مشابية لمممك نرام سين في مسمة النصر ، ويظير التأثير الرافديني 
ايضًا عمى مشاىد االختام االسطوانية ومنيا مشيد يرجح انو يصور الممك ايتانا وىو 

 (.12يظير عمى ظير نسر يجمب نبات النسل من السماء )شكل 
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عصر العيالمي القديم يقابل العصر البابمي القديم ومعظم اثاره جاءتنا من العاصمة ان ال     
سوسة ، والمتمثمة بمجموعة من االختام االسطوانية التي يشاع فييا مشيد التعبد )وىو موضوع 

 يميزرافديني ظير منذ العصر االكدي ( ويتمثل بتصوير متعبد يتقدم نحو الو جالس ، اال ان ما 
العيالمية اشكال النباتات واالشجار التي تصور في المشيد وكذلك مائدة توضع امام  االختام

 (.13االلو عمييا قرابين )شكل 
قائمة طاولو مصنوعة من القار تمثل ماعز جبمي ومن المقى الفنية المؤرخة ليذا العصر      

(. 14ون )شكل جالس نحت الراس والرقبة بالنحت المجسم وطعمت العيون بأصداف بيضاء الم
وكذلك عثر عمى اناء نحت بشكل راس كبش بالنحت المجسم اما جسده فكان بالنحت البارز 

 (.15شكل عمى سطح االناء)
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اما العصر العيالمي الوسيط فيقابل العصر البابمي الوسيط ) العصر الكشي(، 

الموضوع واسموب الصناعة واختام ىذا العصر تتشابو مع االختام الكشية من حيث 
، ويتمثل المشيد بالتقديم لاللو لكن االختام العيالمية تتميز بظيور خادم خمف االلو 
وىو يحمل مروحة مع وجود شخص صغير يقف خمف المتعبد ورف توضع عميو 

 (.16اواني )شكل 
(زوجة  Napirasu ومن النماذج الفنية ليذا العصر تمثال الممكة نابيراسو )     

كال وىو مصنوع من البرونز ، ان الراس والجزء االعمى من  الممك العيالمي اونتاش
الكتف معقود ، صورت الممكة وىي تشبك يدييا عند الخصر وترتدي ثوبًا طوياًل 
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مزخرف ، نالحظ الدقة في اظيار تفاصيل االيدي وزخرفة الثوب ، التمثال مجوف 
 (.17مصنوع بالقالب ) شكل 
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ومن المقى الفنية االخرى راس رجل من النحاس صور باسموب واقعي وىو      
ممتحي يشبو اسموب الفن البابمي اال انو يختمف عنو في بعض التفاصيل ، 

 أ (.17)شكل
وعثر في سوسة ايضا عمى تمثالي رجمين واحد مصنوع من الذىب والفضة      

واالخر من الفضة صور كل منيما واقفًا ممتحيًا يحمل ماعز بأحدى يديو ويضمو 
في وضعية تحيو ، يرتدي كل منيما ثوبًا طوياًل ذو الى صدره ويرفع اليد االخرى 

صناعتيا قد يشير الى ان  حاشية مزخرفة ، ان مادة صنع ىذه التماثيل ودقة
االشخاص المصورين مموك او امراء صوروا في وضعية صالة وتقديم قرابين الى 

 ب ، جـ (. 17االلية )شكل 
ومن مدن ىذ العصر في ايران مدينة جوخة زنبيل وىو االسم الحالي لممدينة      

 كم جنوب شرق مدينة سوسة35العيالمية القديمة دور اونتاش تقع عمى بعد 
العاصمة التي اسسيا الممك العيالمي اونتاش نابريشا في القرن الثالث عشر ق.م ةقد 

 دمرت عمى يد الممك االشوري اشور بانيبال .
سورت مدينة دور اونتاش بسور خارجي غير منتظم الشكل تقترب ابعاده من      

1233x  833 433م واحيطت المعابد بسور مقدس أبعادهx  433 ، م تقريبًا
نالك سور ثالث يحيط بالزقورة ويفصميا عن المعابد ، حيث احتمت الزقورة مركز وى

المدينة وشيدت قرب الضمع الشمالي الغربي منيا ثالثة معابد فضاًل عن مجموعة 
باالجر  مفتوغاخرى من المعابد تقع خارج سور الزقورة ، شيدت الزقورة بالمبن 

م تقريبًا تواجو زواياىا الجيات 99بمخطط ارضي مربع الشكل يبمغ طول ضمعيا 
االربع الرئيسة تتألف من اربع طبقات مدرجة يتم الوصول الييا عبر ساللم اربع بني 

 .واحد منيا في كل ضمع ، نالحظ التأثير الرافديني في مفيوم وتشييد ىذه الزقورة
قصور وبعض المقابر فقد شيدت في المنطقة المحصوره اما البيوت الخاصة وال     

 (.18مابين السور الخارجي لممدينة والسور المقدس لممعابد ) شكل 
شمش اي  بسبتومن المقى الفنية لمعصر العيالمي الوسيط لوح برونزي يعرف      

شروق الشمس وعثر عميو في سوسة أرخ لمقرن الثاني عشر قبل الميالد ، صور في 
مشيد طقوسي يتمثل برجميين عاريين جالسين عمى قدمييما ويقومان باالغتسال  الموح

بالماء ويضم الموح دكتين احدىما تتألف من ثالث درجات واالخرى من درجتين ربما 
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تمثالن زقورتييما فضاًل عن وجود دكة قرابين وعموديين وبعض االحواض وجرة 
 . ( 19كبيرة واشجار )شكل 

 
 
 

  اوربيتاالقوام اهلىدو
شيدت االقسام الغربية لقارة اسيا في منتصف االلف الثالث قبل                    

الميالد موجات بشرية انحدرت من سيول اواسط اسيا وعمى االرجح من منطقة 
ابرانوفيج الواقعة مابين نيري سيحون وخيخون ، وبعض االراء تشير الى ان موطن 

القفقاس الذين استقروا في باديء االمر حول الموجات البشرية االصمي في ىذه 
 بحيرة اورميا ثم انتشروا الى جنوب المناطق المجاورة .
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وقد اطمقت عدة تسميات عمى االقوام اليندواوربية منيا االقوام االرية نسبة الى      
موطنيم االصمي في اقميم ابرانوفيج ، او الشعوب اليندية االيرانية نسبة الى االقميمين 

اليندية االوربية  باألقواملرئيسين لنزوح ىذه االقوام  وىما ايران واليند ، اما تسميتيم ا
فجاءت نسبة الى ابعد االقاليم التي بمغتيا ىجرة ىذه الشعوب وىما اليند واوربا ، 
والى ىذه الموجات اليندواوربية ينتسب الميتانيون والحثيون والكاشيون والميديون 

 والفرس وغيرىم .
لعائمة وتشترك ىذه االقوام في عبادتيا لبعض االلية المشتركة وانتماء لغاتيم      

لغوية كبيرة تعرف بالمغة اليندواوربية ، كما عرف عنيم معرفتيم لتربية الخيول 
 والفروسية واستخداميم لمعدن الحديد .

 ومن االسباب المحتممة ليجرة ىذه االقوام ىي :  
 ئة في موطنيم االصمي تعرضيم لظروف جغرافية طار  -1
 تعرضيم لضغط االقوام التي زحفت الى موطنيم االصمي  -2
 توجييم صوب مناطق الجذب الحضاري في اليند والشرق االدنى واالقصى . -3

 
  القبائل االريت ) اهلىدواوربيت ( يف ايران 

شيدت ايران في االلف الثاني ق.م ىجرة قبائل ارية الييا استقر                     
واالخر في المناطق الجبمية ، كما استقر بعضيم شمال بعضيا في اليضبة االيرانية 

 اقميم عيالم ومنيم الميديين والسيتين والفرس .
عمى الزراعة  تمكنت تمك القبائل من تكوين دويالت مدن اعتمد اقتصادىا     

والرعي بالدرجة االولى وعمى التجارة بالدرجة الثانية ، وكان لتمك الدويالت مدن 
 سورت بعضيا بسورين وخندق ، وقد دفنوا موتاىم في مقابر خارج حدود المدينة .

اتسم تاريخ ىذه الدويالت بصراعيا مع االشوريين ىذا الصراع الذي حفزىا عمى      
ة وعسكرية فيما بينيا لمواجية القوة االشورية ، وقد نجح تشكيل تحالفات سياسي

االشوريون في القرن الثامن ق.م من اخضاع الدويالت االيرانية لنفوذىم ، اال انيا لم 
تكن تابعة لحكميم المباشر ، وفيما يمي سنستعرض تاريخ القبائل االرية التي لعبت 

 االدنى عامة وكما يمي :دورًا كبيرًا في تاريخ ايران خاصة وتاريخ الشرق 
 امليديون : 
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من كتابات المموك االشوريين في العصر  مسقاةمعظم معموماتنا عن الميديين       
االشوري الحديث وكتابات ىيرودوس وذلك الن الميدين لم يتخذوا طريقة خاصة بيم 

 لمتدوين .
لقد استقرت القبائل الميدية في االقسام الغربية من ايران حول بحيرة اورميا         

ويرجح ان دياكو ىو الجد واتخذوا من اكبتانا )ىمدان الحالية ( عاصمة ليم . 
الحاكمة الميدية ويعد كي اخسار االول المؤسس الحقيقي لمدولة  لألسرةاالعمى 

 . الميدية في القرن الثامن قبل الميالد
لقد عقد الميديون تحالفات سياسية وعسكرية مع القبائل االيرانية االخرى التي      

انتشرت الى الشمال منيم ) المنطقة الشمالية الغربية من ايران ( ومع الفرس الذين 
انتشروا الى الجنوب منيم كما وقف الميديون مع االورارتيين ) الذين كانوا يستوطنون 

 ما بين النيرين ( في حروبيم مع االشوريين . االقسام الشمالية من بالد
ونجحت الدولة الميدية في عيد ممكيا كي اخسار الثاني الذي تحالف مع      

نبوبالصر زعيم االراميين في القضاء عمى الدولة االشورية وتدمير العاصمة نينوى 
 ) حيث كانت ق.م ، وقد بسط الميديون نفوذىم غربا حتى نير الياليس 612عام 

وضمت دولتيم ايضا اقميم فارس ، وقد استمرت العالقات  ىنالك الممكة الميدية (
السممية بين الميدين والبابمين الى ان ىاجم الميديون معبد االلو سين في حران التابع 
لمدولة البابمية فمجاء نبونائيد لمتحالف مع كورش ممك الفرس المناوئين لمميديين 

ش الثاني في دحر الميديين ودخل عاصمتيم اكبتانا لالنتقام منيم وقد نجح كور 
   ق.م . 553واتخذىا مقرًا لو وذلك عام 

   
 العاصمت امليديت اكبتاوا ) همدان ( 

اتخذ الميديون اكبتانا عاصمة ليم " يعني اسميا ممتقى الطرق " تقع عند              
قدم فوق مستوى 12333النيايات الشرقية لسمسمة جبال زاكروس وترتفع اكثر من 

سطح البحر ، وبالرغم من صعوبة المواصالت فينالك ممر يوصل عبر سمسمة 
حيطة باكبتانا جداول وفيرة المياة نحدر من الجبال المجبال زاكروس الى سيل بابل وت

تسقي المزارع وتوفر مناطق رعي جيدة ، كما تمتاز اكبتانا بمناخيا المعتدل في 
الصيف والشديد البرودة في الشتاء ، وقد حافظت ىذه المدينة عمى اىميتيا عبر 
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التاريخ وبقيت مستوطنو حتى الوقت الحاضر النيا تشكل نقطة رئيسة عمى طريق 
ت من الشرق والغرب ، ولم تشيد اكبتانا القديمة اعمال تنقيب لحد االن المواصال

 الن بقايا االبنية القديمة تعموىا اليوم ابنية ىمدان الحديثة .
القريب  Godin Tepeودان تبو گلقد تم الكشف عن حصن لمميديين في موقع      

مك جدرانو من العاصمة اكبتانا وىو ذو مخطط مضمع غير منتظم الشكل يمتاز س
واحتوائو عمى ابراج مربعة مجوفة وكذلك عمى طمعات ودخالت في الضمع الجنوبي 

 والغربي منو .
يحتوي ىذا الحصن عمى عدة وحدات بنائية تتألف كل منيا من قاعة واسعة      

تحتوي عمى صفوف من االعمدة ، واوسع ىذه القاعات تفتح عمى غرفة مربعة يرجح 
د خصص الجزء الغربي من الحصن لمخزن حيث ضم انيا قاعة العرش ، وق

 أ(.19مجموعة من اغرف الطولية الصيغة التي شيدت بثالثة صفوف )شكل 
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كما كشف عن مقبرة لمميديين في كزكابات  الواقعة عمى حدود العراق في      

منطقة كردستان وقد حفرت في الصخر ونحتت واجيتيا بالنحت البارز بشكل 
عمودين مربعين عمى جانبي المدخل ويعموه مشيد صور فيو رجمين واقفين عمى 

 (.21جانبي نصب لمنار )شكل 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   القبائل الضيتيت 
وىي من القبائل االرية التي عاصرت الميديين وتركز السيتيون في               

االقسام الشمالية الغربية من ايران في اقميم لورستان وقد عمموا في الزراعة وتربية 
ونسب الييم مجموعة الخيول والماشية وكان افرادىم يعممون كمرتزقة في الحروب 

من القطع االثرية البرونزية الجممية التي عثر عمييا في عدد من المدافن في منطقة 
كرمنشاة وتعرف بالبرونزيات المورستانية ، وكانت معظميا مصنوعة بالقالب 
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وغالبيتيا اسمحة مثل الفؤوس والخناجر ورؤوس الصولجانات والدبابيس ولجام الخيل 
وانات او مخموقات مركبة او نباتات مجرده ومحوره عن وصنعت بشكل رؤوس حي

( ومن بين ىذه االثار عثر عمى اوان ومرايا ودبابيس تحمل  23الطبيعة )شكل 
اشكااًل ادمية وحيوانية ، وقد ارخت ىذه االثار الى حدود القرنين الثامن السابع ق.م 

ات حضارية متعددة من وربما بعد ذلك ، وتكشف االعمال الفنية المورستانية عن تأثير 
  بالد الرافدين وبالد االناضول دون ان تفقد صمتيا باالعمال الفنية االيرانية المبكرة .

 الفرس االمخىيون 
استقرت قبائل ارية اخرى في اقميم فارس جنوب الدولة الميدية ، ويرجح            

، وقد نجح حفيدة انيا كانت تحت زعامة اخمينس الذي تنسب اليو االسرة االخمينية 
كورش االول في توحيد القبائل الفارسية واقامة الدولة االخمينية ، خمفو ابنو قمبيز 
االول الذي تزوج من اميرة ميدية فأنجبت لو كورش الثاني الذي تمكن بعد اعتالئو 

ق.م ، كما عمل عمى 553العرش من دحر الميديين ودخل عاصمتيم اكبتانا عام 
ق.م ، وبذلك اصبح العالم 547وفتح عاصمتيا ساردس عام  احتالل مممكة ليديا

الشرقي متخياًل بالدولة االخمينية عمى احتكاك مباشر مع العالم الغربي متمثاًل 
ق.م وبذلك اصبحت الدولة االخمينية 539باليونان ، ثم توجو نحو بابل واحتميا عام 

 االدنى القديم .  في عيد كورش الثاني تسيطر عمى اقدم كبيرة من مناطق الشرق
اعتمى عرش الدولة االخمينية بعد كورش الثاني ابنة قمبير الذي احتل مصر      
ق.م وقد قتل في طريق عودتو الى ايران الخماد ثورة قادىا مجوسي ضدة 525عام 

من  المكونة،خمفو عمى العرش دارا ) داريوس (الذي نجح بمساعدة فرقة الخالدين 
االخمينية وقد خمد انتصاره في  اإلمبراطوريةعادة بناء عمى اعشرة االف محارب 

 نصب عمى سفح جبل شاىق يعرف باسم بيستون عمى الطريق بين كرمنشاه وىمدان.
تميز اواخر عيد دارا باالحتكاك العسكري مع الدويالت اليونانية التي وجدت      

تمكنوا من ابحاق ق.م و 493قواىا تحت لواء اثينا والقوا الفرس في سيل مراثون عام 
 اليزيمة بجيش دارا الذي اضطر الى التراجع واالنسحاب .

اعتمى العرش بعد وفاة دارا ابنو احشويرش الذي عمل عمى قمع الثورات في      
بابل ومصر وانصرف الى اعمال البناء في العاصمة برسيبولس ، خمفو ابنو ارتحشتا 

، وقد ازدىرت في عيده العالقات السممية بين بالد فارس واليونان والتي ادت  االول
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الى انتقال كثير من التأثيرات الحضارية بين البمدين وسيمت ميمة انتقال الكتاب 
واديان البمدان وفي عيد ىذا الممك كتب  والمؤرخين بين البمدين وكتابة تاريخ

 ىيرودوس تاريخو الشيير .
ى العرش عدة مموك تميز عيدىم بالصراع عمى العرش وثورة االقاليم اعقبو عم     

الغربية ، وقد تمكن الممك ارتحشتا الثالث من القضاء عمى الثائرين واعاد لمدولة 
الفارسية خارطتيا القديمة وفي عيد ىذا الممك توحدت بالد اليونان تحت قيادة فميب 

( الذي تمكن من اخضاع معظم االقسام المقدوني ومن بعده ابنو ) االسكندرالمقدوني 
  الغربية من واليات الدولة االخمينية ومنيا مصر .

تولى عرش الدولة االخمينية بعد ارتحشتا الثالث الممك دارا الثالث ، وقد التقى      
)مرعى االبل ( في منطقة كاميال كواجيش االسكندر مع جيش دارا الثالث في سيل 

نتصر فييا االسكندر وواصل حممتو في اخضاع كل المدن ق.م وقد ا331اربيل عام 
 واالقاليم التي كانت تابعة لمدولة االخمينية .

بعد وفاة االسكندر ورثة قادتو فكانت المقاطعات الشرقية من نصيب سموقس      
ق.م حيث اصبحت ايران وبالد الرافدين وبالد الشام تحت سيطرتو 312وذلك عام 

 . وكون الدولة السموقية
ق.م نشأت في اقميم بارثو )خرسان (الدولة الفرثية ) ينتمي 253في عام      

الفرثيون الى قبيمة فارثي او بارثي وموطنيم االصمي في السيول المحصورة شمال 
بحر قزوين ( مؤسس ىذه الدولة ىو ارشاق الذي اعمن استقاللو عن السموقين وكون 

ولة الفرثية خمسة قرون تقريبًا وامتد ، لقد حكمت الدق.م 247ساللة حاكمة عام 
نفوذىا من اقصى شرق ايران الى نير الفرات غربًا ومن ارمينيا شمااًل الى اقميم كابل 

 في الجنوب الشرقي وكانت طيسفون عاصمة ليم .
سقطت الدولة الفرثية عمى يد الساسانيين الذي كان اصميم من بالد فارس      

ني الذي بسط سيطرتو عمى معظم اقاليم ايران ، ووصمت وكانوا بقيادة اردشير الساسا
الدولة في عيد اردشير الى ما كانت عميو في عيد الدولة االخمينية في عيد دارا ، 
وكانت لمدينة اصطخر مكانة ميمة في تاريخ الساسانيين ، دام حكم الدولة 

ساسانية م ، وقد سقطت الدولة ال651 -224او  226الساسانية اربعة قرون ونيف )
 م .642عمى يد العرب في معركة نياوند عام 
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 العاصمت بزركادة: 
ُتعد من اقدم العواصم االخمينية وتعرف بقاياىا اليوم بأسم مشيدي                  

في اقميم فارس عمى الطريق القديم بين اصفيان وشيراز عمى بعد مورغابي يقع 
الثاني )كورش الكبير (، تنتشر ميل شمال برسيبولس ، شيدىا الممك كورش 53

مبانييا في سيل فسيح تحيطو الجبال وقد شيدت فييا مصطبة عمى قمو صخرية 
يا من عدة جوانب بواسطة ساللم عثر تعرف بأسم مسجد سميمان " يتم الوصول الي

عمى اثار قميمة لمباني شيدت فوقيا ، منيا وحدة بنائية تتألف من ثالث غرف مربعة 
 ب(.21خرى تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من المصطبة ) شكلواحدة لصق اال

( Gتم الكشف عن عدة بنايات ممكية في مدينة بزركادة منيا ما يعرف بالبناية )     
التي كانت عبارة عن قاعة كبيرة بجدران سميكة جدًا تضم صفين من االعمدة ، 

مخطط مضمع قوامة  " وكل منيما ذات P" والقصر "  Sوكشف ايضًا عن القصر "
 قاعة وسطية كبرى ذات اعمدة تحيط بيا صفوف من الخارج االعمدة ، وعمى جانبي

" شيدت قاعات اخرة اصغر حجمًا، تمتاز ىذه المباني  Pىذه القاعة في القصر " 
بسمك جدرانيا وقمة مرافقيا العمارية وكثرة استخدام االعمدة والتي غمفت من الخشب 

وقيا تيجان منحوتو باشكال رؤوس حيوانات )خيول او ثيران وكانت ممونو وتحمل ف
او اسود ( كما زينت بعض مداخل ىذه القصور بمخموقات حارسة مثل الثيران 

 جـ (.21المجنحة والمخموق الحارس المجنح )شكل 
يجمبون الحيوانات كقرابين ، كما زينت قاعة االستقبال في القصر بتماثيل لكينة      

نة بزركاده عن بناء بشكل مصطبة مدرجة من سبع درجات يقوم كما كشففي مدي
فوقيا برج مربع الشكل مشيد من الحجر الميندم ، اعتقد بعض الباحثين ان ىذه 
البناية تمثل قبر كورش الثاني واعتقد البعض االخر انو يمثل معبد النار )شكل 

32.) 
وقد اقيمت في اطراف المدينة بيوت النار التي كانت تمارس حوليا الطقوس      

(، 22الدينية ، وكانت عبارة عن غرف فييا فتحات تشعل في داخميا النار) شكل 
يظير في النماذج الفنية من مدينة بزركاده التأثيرات االشورية والمصرية والحثية ، 

در المقدوني كما ان قسم كبير من بقاياىا لقد دمرت المدينة من قبل جنود االسكن
 مغطى باالف من القبور االسالمية .



21 
 

 
 العاصمت برصيبولش:

اتخذ دارا في سنوات حكمة االولى كال من بابل واكبتانا وسوسة مقرات لحكمة ،                 
 . المعمارية وكان لمعمارة والعناصر الزخرفية االشورية والبابمية اثرىا الكبير في توجيات دارا

لقد اتخذ دارات من برسيبولس عاصمة المبراطوريتو في قمب  اقميم فارس ، وىي تقع جنوب      
م وكشفت عن بقايا قصور 1931بازركاده نقبت فييا بعثو من جامعة شيكاغو منذ عام 

ومنحوتات وكتابات واثار متفرقة اخرى ، كانت المدينة عبارة عن قمعة حصينة تظم داخميا 
قصور وقد احيطت بسور ، شيدت في برسيبولس مصطبة يرقى الييا بسممين جانبين يقودان ال

الى سممين جانبيين اخريين يؤديان الى سطح المصطبة ، شيدت مجموعة القصور التي اقاميا 
وارتحششتا االول والثالث عمى المصطبة ، كان سمم المطبة يؤدي دارا وواصميا ابنو احشويرش 

رئيسية لمقمعة ومنيا الى قاعة االستقبال ) االبادانا ( وىي مربعة الشكل ذات جدران الى البوابة ال
قدمًاوتيجانيا نحتت عمى اشكال اسود 65عمود ارتفاع الواحد منيا  72سميكة يستند سقفيا عمى 

ورؤس ادمي عمى قاعة االستقبال من ناحية الجنوب ابنية عديدة ، تستند سقوفيا جميعًا وثيران 
عمدة منيا قصر دارا وقصر ارتحششتا الثالث وقصر احشويرش وجناح الحريم الواسع عمى اال

الذي يمي قصر احشويرش من ناحية وفي اطراف المصطبة الخمفية المجاورة لسفح الجبل بناية 
الخزائن حيث كشف فييا عن صورتيين متشابيتين تصوران داريوس يستقبل رئيس موظفي 

اليامة في برسيبولس فوق المصطبة القاعة الكبيرة التي تعرف القصر ، ومن ابنية احشويرش 
 (. 24بقاعة العرش ويستند سقفيا عمى مائة عمود ) شكل 
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نحتت جدران القصر الخارجية بمشاىد تصور صفوف من الحرس المدججين  
يمثمون العشرة االف محارب ، وزينت شرفة القصر وقاعة ( 26بالسالح )شكل 

االستقبال بااللواح نقشت بصور اشخاص يصعدون الساللم ومن بينيم نبالء من 
( وكذلك صور لموفود االجنبية وىم يحممون اليدايا وصور في 27الميديين )شكل 

قاعة االستقبال الممك دارا وىو جالس عمى العرش ويقف خمفو ولي عيده والحرس 
 وىو يستقبل مندوبًا من ليديا.

 
 

 
 
 
 

 
 
 

     
  

 
 

      
 
 
 
يمكن تمييز االجناس في ىذه االلواح من خالل مالبسيم فالحرس الفرس يرتدون  

الثياب الطويمة ذات الثنايا واالكمام الواسعة ويحممون عمى اكتافيم جرابة الرماح ، 
اما الميديون فيرتدون ثوبًا قصيرًا وتحتو سروال وقبعاتيم مستديرة الشكل ويحممون 

  .ل منو زيو الخاص وىداياه الخاصة خناجر ، اما حاممي اليدايا فمك
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يظير التأثير االشوري في ىذه المنحوتات في فكرة تغميف الجدران بالواح المرمر ذات      
النحت البارز وكذلك في مشيد استقبال الممك لموفود حاممي اليدايا التي نشاىدىا في مسمة 

ل الثيران المجنحة ذات الرؤوس شممنصر الثالث وذلك في اسموب استخدام المخموقات المركبة مث
 (.28البشرية في بوابات القصور )شكل 

ومن التأثيرات االشورية ايضا صورة الممك االشوري وىو يصطاد اسد، التي استخدموىا      
الفرس لمتعبير عن موضوع ديني يتمثل بانتصار الو الخير والنور عمى روح الشر والظالم الذي 

 (.29ل مثل بصورة حيوان خرافي )شك
لقد شيد دارا مقرًا ممكيًا لو ايضًا في سوسة بناه من المبن كسيت واجيتو باألجر المزجج      

ومن المشاىد المصورة زوج  الممون والمقولب بدال من االلواح المرمرية المنحوتة بالنحت البارز،
ور بشكل رجل من الحيوانات المركبة )السفينكس (، وفي االعمى صورة االلو اىورمازدا الذي ص

 االخضر واالصفر. باأللوانيتوسط قرصًا مجنحًا، وقد لون ىذا المشيد 
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بقوالب االجر المزجج مجموعة من حاممي  المنفذةومن المشاىد االخرى في قصر  

الرماح وكانت ثيابيم ذات الوان زاىية، بالمون االبيض المصفر ونفذ تطريز المالبس 
وىنالك اشكال حيوانات خرافية مستحدثو من االشكال سوسة بالمون االخضر البني، 

لفارسية المصورة عمى بوابة عشتار وشارع الموكب في بابل وتشير الكتابات الممكية ا
الى استعانة المموك بالفنانين البابميين الذين برعوا في صناعة االجر المزجج المقولب 

 (33شكل بفنانين اشوريين ويونانيين )الى استعانتيم  باإلضافة
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ومن النصب الميمة لمممك دارا االول ىو النحت الصخري في بييستون الذي   
صور فيو الممك دارا وىو يضع قدمو عمى عدوه الساقط وامامو مجموعة من االسرى 
المربوطين بحبل، أرفق ىذا المشيد بكتابة من ثالثة لغات ىي العيالمية والفارسية 

موز الخط المسماري في العراق القديم القديمة والبابمية والتي كانت مفتاح لحل ر 
 (.31)شكل 
اما مقبرة دارا فقد حفرت في الجبل ونقشت واجية المدخل بشكل اربعة اعمدة      

يعموىا مشيد يصور الممك واقفًا فوق منصة محمولة عمى ايدي اشخاص يمثمون 
البمدان الخاضعة لحكم االمبراطورية الفارسية وامام الممك صور ىيكل بو نار ونقش 

 (33رجل يتوسط قرصًا مجنحًا)شكل  في االعمى رمز االلو اىورمازدا عمى ىيئة
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  : الدياوت االمخيىيت

كانت الديانة االخمينية الرسمية في عيد دارا وخمفائو الزرادشتية المتأثرة      
بالمعتقدات الدينية الميدية حيث اعتقدوا بوجود اليين احدىما لمخير وىو االلو 
)ىورمازدا ( الذي يوجد في النور واعتقدوا ان مصدرة النار، وااللو االخر ىو الو 

 (.  Ihiram اىرام ) الشر الذي يوجد في الظالم واسمو
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لقد عثر عمى ثالثة معابد من العصر االخميني كل منيا عبارة عن برج مربع     
يضم داخمة غرفة واحدة يتم الوصول الييا بسمم كانت توقد فييا النار المقدسة، وقد 
صورَّ المموك االخمينين فوق قبورىم مشاىد تصورًّىم وىم يتعبدون امام معبد النار 

 (.34)شكل  زدااوقو قرص الشمس المجنح بداخمو رجل يمثل االلو ىورمالمقدسة وف
  
 
 
 
 
 

 
 

 المغة االخمينية :
كانت المغة الفارسية القديمة ىي المغة الرسمية لمدولة االخمينية وكتبوىا بالخط      

المسماري، وقد استبدليا الممك االخميني دارا في ادارة شؤون الدولة الرسمية بالخط 
والمغة اآلرامية وتطورت فغيما بعد عن االبجدية اآلرامية الكتابة الفيموية المعتمدة 

 امية .عمى العالمات اآلر 


