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انتخاد ایت  مکتان بترای    در پژوه  حاضر دالی  کند  اکباتان متص  می
قه، جیله موقعیت جغرافیایی منطو مسائ  مختلای از بیستون، نهارش کتیبۀ

باب ، اهییت م هبی کوه بیستتون، ختو و    -شاهراه ارتباقی اکباتانوجود 
 شتده  ق م بررستی ۵21-۵22 ساا رفته در کتیبه و وقای  تاریخیکار هزبان ب
کته   شتود  یجته حاصت  متی   آمتده ایت  نت   دستت  ههتای بت  براساس داده  است

شتترایو تتتاریخی و   متت هبی و هیینتتی   جغرافیتتایی،موقعیتتت ارتبتتاقی،  
او را به انتخاد ای  مکان بترای   ،وش در آن قرار داشتکه داری ای  سیاسی
تحقیقتا    ءتحقیتت از نظتر هتدز جتز     ای  بیستون واداشت  کتیبۀنهارش 

در ردیتف تحقیقتا  تتاریخی     لحاظ ماهیت و روش کتار  نظری است و به
 است  آمدهتحلیلی به نهارش در -توصیای شیوۀ  که بهگیرد قرار می

 
، میتتانرودانبیستتتون، بغستتتان، داریتتوش، شتتاهراه  :کلیاادی هااای واژه

  هخامنشیان
 
 مقدمه. 1

نوشتتۀ بازمانتده از    در کوه بیستتون، ستن    مانده از تیدن هخامنشی یکی از آثار مهم برجای
شتتناختی، انتتان آکنتتده از  کتته از دیتتدگاه تتتاریخی و زبتتان  دورۀ داریتتوش بتتزرت استتت 

تتری  نوشتتۀ   های شرق باستان و مهمنوشته سن بانوی  را شاه های گرانبهاست که آن آگاهی
بیستتون بتدان جهتت استت کته از زبتان پادشتاه         اهییتت کتیبتۀ  اند  شرق باستان خوانده هیۀ

 ستاخته برای محققتان مشتخو و روشت     هخامنشی بسیاری از زوایای تاریک ای  سلسله را 
بیستتون   آید اد میحس بهنیز ادبی و هنری ای  عصر  هایشاهکار ی ازآن یکبر است و ع وه

کنتار شتاهراه    در و استت  بتوده  مقتدس  کهت  یا بغستان بته معنتی جایهتاه ختدایان، از ادوار     
تتوان   و متی  های مغرد ایتران بتود  راه ۀعبور و ت قی هیکه مح   میانرودانبازرگانی شیاا 

ایت    دامنتۀ در علت اینکه  به ،هیینی  است  داشتهقرار  ابریشم بعدی خواند، را پدر جادۀ آن
هتا و توقتف   محت  بارانتداز کتاروان    گ شتته  روزگاران از ،سارهایی جاری است اشیه کوه
مانتده از دوران پتی  از    بتاقی  ءاای  وجتود آثتار و اشتی   بر است  ع وه ن بودهها و مسافراقافله

از ابتتدای   -های مختلف انسانیگروه استاادۀدهد که ای  منطقه هیواره موردتاریخ نشان می

 محققتان بستیاری   استت   گتاه ختالی از ستکنه نبتوده     و هیچ گرفته قرار -حیا  اجتیاعی بشر
بته رمزگشتایی    از سدۀ هادهم می دی هییون، پیترو دالواله، ژان شاردن، فردریک مونترو

قتدر   گتران  ۀراولینست ، ایت  کتیبت   هتای هنتری   نهایتت بتا تت ش   پرداختنتد؛ امتا در   ای  کتیبته 
ایت  کتیبته    ۀ  مختلف به تحقیت و تاحو درباراجه امروزه از شد  پژوهشهران گشاییرمز

در  نت  بته  ،گترفت  ایت  کتیبته در مکتان کتوه بیستتون       قترار  امتا بررستی علتت    ؛انتد پرداخته
 ،انتد پرداختته بحت   مورد ایت  موضتو     اندک منابعی که بته  است  موردپژوه  قرار گرفته

ای گریختته  و مربوط به تاریخ هخامنشیان اشتارا  جستته  مسائ  الی صور  کلی و در البه به
استت،   که به بررسی جغرافیایی شهرهای ایتران پرداختته   یکی از ای  پژوهشهرانی اند دهکر

هتای  که با پرواز بر روی مناقت باستانی ایران و با ثبتت و ضتبو عکتس    اریک اشییت است
 استت    دهتهیته کتر   های باستتانی ایتران  هرپرواز بر فراز شوایی مناقت مختلف، کتابی به نام ه

دهتد کته در   دست متی  یای منطقه، دیدی کلی و اجیالی بهجغراف باوجود اشاراتی بر ،ای  اثر
انتد   که در اثر حاضر پژوهشهران سعی کترده آنحاا گیرد؛ ادامۀ جغرافیای کرمانشاه قرار می

 ند ا بیان کنتاصی  عل  جغرافیایی و تاریخی نهارش کتیبه ر به
نتختاد مکتان   دالیت  جغرافیتایی ا    1: اصلی استتوار استت  های ااای  پژوه  بر ای  سؤ

یت   ثیری در انتخاد اأحوادث تاریخی اه ت  2است؟  بیستون اه بوده بیستون برای نقر کتیبۀ
 ند؟  ا هداشت مکان برای نهارش کتیبۀ بیستون

قرار گرفت  بتر ستر     1: ند ازا شده عبار  های ارائهفرضیه ،های پژوه سؤاادر پاسخ به 
یتی در  نقت  مه  ،و جایهاه م هبی آن در میان مردماکباتان  -میانرودانوآمد  رفتشاهراه پر

داریوش در قوا مد  یک ساا پتس از    2؛ داریوش داشت انتخاد آن برای نهارش کتیبۀ
 های مختلف بود و بتا ایت  مکتان   ش در ای  منطقه مشغوا سرکود شورشاپادشاهیشرو  

 آشنایی کام  داشت 

 تتری  کتیبتۀ  ن دالی  انتخاد مکتان اولتی  و مهتم   دز از انجام ای  پژوه  روش  شده
ارائتۀ تحقیقتی مستتق  در     علت عدم الزم به ذکر است که به  بیستون است منطقۀداریوش در 
 ویتژه  بته هخامنشیان و  شای محققانی باشد که در حوزۀهتواند راه، ای  پژوه  میای  زمینه
ایت  پتژوه  پلتی بتی  جغرافیتا و      در  ،کننتد  هیینتی   حکومت داریوش اوا کار می دورۀ
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 محققتان بستیاری   استت   گتاه ختالی از ستکنه نبتوده     و هیچ گرفته قرار -حیا  اجتیاعی بشر
بته رمزگشتایی    از سدۀ هادهم می دی هییون، پیترو دالواله، ژان شاردن، فردریک مونترو

قتدر   گتران  ۀراولینست ، ایت  کتیبت   هتای هنتری   نهایتت بتا تت ش   پرداختنتد؛ امتا در   ای  کتیبته 
ایت  کتیبته    ۀ  مختلف به تحقیت و تاحو درباراجه امروزه از شد  پژوهشهران گشاییرمز

در  نت  بته  ،گترفت  ایت  کتیبته در مکتان کتوه بیستتون       قترار  امتا بررستی علتت    ؛انتد پرداخته
 ،انتد پرداختته بحت   مورد ایت  موضتو     اندک منابعی که بته  است  موردپژوه  قرار گرفته

ای گریختته  و مربوط به تاریخ هخامنشیان اشتارا  جستته  مسائ  الی صور  کلی و در البه به
استت،   که به بررسی جغرافیایی شهرهای ایتران پرداختته   یکی از ای  پژوهشهرانی اند دهکر

هتای  که با پرواز بر روی مناقت باستانی ایران و با ثبتت و ضتبو عکتس    اریک اشییت است
 استت    دهتهیته کتر   های باستتانی ایتران  هرپرواز بر فراز شوایی مناقت مختلف، کتابی به نام ه

دهتد کته در   دست متی  یای منطقه، دیدی کلی و اجیالی بهجغراف باوجود اشاراتی بر ،ای  اثر
انتد   که در اثر حاضر پژوهشهران سعی کترده آنحاا گیرد؛ ادامۀ جغرافیای کرمانشاه قرار می

 ند ا بیان کنتاصی  عل  جغرافیایی و تاریخی نهارش کتیبه ر به
نتختاد مکتان   دالیت  جغرافیتایی ا    1: اصلی استتوار استت  های ااای  پژوه  بر ای  سؤ

یت   ثیری در انتخاد اأحوادث تاریخی اه ت  2است؟  بیستون اه بوده بیستون برای نقر کتیبۀ
 ند؟  ا هداشت مکان برای نهارش کتیبۀ بیستون

قرار گرفت  بتر ستر     1: ند ازا شده عبار  های ارائهفرضیه ،های پژوه سؤاادر پاسخ به 
یتی در  نقت  مه  ،و جایهاه م هبی آن در میان مردماکباتان  -میانرودانوآمد  رفتشاهراه پر

داریوش در قوا مد  یک ساا پتس از    2؛ داریوش داشت انتخاد آن برای نهارش کتیبۀ
 های مختلف بود و بتا ایت  مکتان   ش در ای  منطقه مشغوا سرکود شورشاپادشاهیشرو  

 آشنایی کام  داشت 

 تتری  کتیبتۀ  ن دالی  انتخاد مکتان اولتی  و مهتم   دز از انجام ای  پژوه  روش  شده
ارائتۀ تحقیقتی مستتق  در     علت عدم الزم به ذکر است که به  بیستون است منطقۀداریوش در 
 ویتژه  بته هخامنشیان و  شای محققانی باشد که در حوزۀهتواند راه، ای  پژوه  میای  زمینه
ایت  پتژوه  پلتی بتی  جغرافیتا و      در  ،کننتد  هیینتی   حکومت داریوش اوا کار می دورۀ
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روش استتت   جغرافیتتای تتتاریخی کتتار شتتده  ۀقتتور ختتا  در زمینتت زده شتتده و بتتهتتتاریخ 
صتور    هبت کتار   لحاظ شتیوۀ  بهو  ای استصور  کتابخانه گردآوری مطالب ای  پژوه  به

م هبی،  در ای  پژوه ، مکان بغستان از جها   است به نهارش درآمدهتوصیای  -تحلیلی
 است    گرفته بررسی قرارجغرافیایی و تاریخی مورد

 
 بیستون تسمیۀ وجه. 2

گونی از نتتام بیستتتون بیستتتون اشتتکاا گونتتا بهستتتان، فغستتتان، بهستتتان، بهستتتون و بغستتتان،
 مانده باستان تا به امروز باقی زمان از ،های تاریخی و جغرافیاییکه در کتاد کرمانشاه است

را  نتتام آن(، 124 :1384) ق م ( 30 ستتاا بعتتد از احتیتتاالً )ز  سیستتیلی دیتتودوراستتت  
 ها پتی  وقتف ژوپیتتر   که ای  کوهستان از مد  و بیان داشته است ذکر کرده 1«بهیستانون»

نویستان  بتر روی جغرافتی   «بهیستتون »صتور    تلاظ پهلوی ایت  واژه بته    ستا بوده )زئوس(
و  »بهستتان »صتور    ههتا ایت  واژه را بت   و اغلتب آن  استت  اثر گ اشته اس می های اولیۀ سده
و در جتایی   «بهستتون »را  آن (19۶و  89 :13۷9) البلدانفقیه در  اب  اند کار برده هب «بهستون»

 ،حیتوی  )یتاقو  حیتوی   و یاقو  (3۵9/ 2: 1938) حوق اب   است نهاشته «بهستان»دیهر 
دیهری  معنای تازۀ اعتیادالسلطنه ،البته اند آورده «بهستون»صور   را به آن (۵1۵/ 1: 199۵

 گوید: و می داند باگیستانا می -باگاستانا ۀاز واژبرگرفته را  آن یو  دهدبه بیستون می
آبتاد  واقت  در پتا  کتوه       و  ز باغستان است و زمتانی بته کتوه بیستتون    محرّ]   [ 

از ای  جهت موسوم بته   ،شاید باغستان وسیعى داشته ؛اند گاته مى «باغستان» بیستون
ای  اسم شده و میک  است که در اص  باگاستانا، بهستان بوده و بهستان را بهستون 

اتون   نویستند؛  را بهستتون متى    هتم بیستتون   هتا هنتوز  که فرنهتی  انان ؛نیودهلاظ ت
تلاتظ  جا  آن گاز گ اشته و باگاستانا و باگیستتانا   ، بهحرز هاء نداشتهها یونانی
و معنتى   ،بعضى از علیا  جغرافى قدیم، باگاستانا را مسک  اربتاد انتوا     کنندمی

وقتت پرستت  اربتاد انتوا       هتا هتیچ  اه ایرانتی  ؛ترجیه کرده و ای  ضعیف است
  (4۵ /1: 13۶3ها قرار دهند )اند که مسک  برا  آن نیوده نیى

                                                           
1. Bagistanon 

 ؛معنی جایهاه ختدایان استت  ه بمعتقد است بیستون در اص  بغستان  (31/ 1: 1349) بهار
آنیته مستلم    نام پروردگار عتالم بتوده استت     «بغ»زیرا در عهد هخامنشی و تا اند قرن بعد 

یتا   1استتانه  -بهته  شتدۀ  شتک  دگرگتون   است که مادی یا فارسی ایهواژ ،بیستون است واژۀ
بته معنتی   ( bagaاستت: بهته )   ه تشتکی  شتده  ستتان او  بهه ۀاز دو واژ ای  کلیه  بغستان است

,kent)ختدا  بخت، اقبتاا نیتک،    بته معنتی جایهتاه    ( stānaو پستوند استتانه )   ،(190 :1953
(Ibid, ؛ 8۶: 138۶دهتد )لوکتوک،   معنتی متی   «مکان مختو ختدایان »هم  روی و بر ،(210

Schmitt, 1989a: 289-290)  «baga »پهلتوی میانته بته    در «bay»    تغییتر شتک  داده استت 
(Mackenzie, 1990: 17)، نهایت در فارسی نتو و در «bay»      بتا تغییتر شتکلی ستاده بته «bi» 

هتا پتی  مکتانی بترای اجترای      از متد   ایت  صتخره احتیتاالً    ،حتاا  هتر  بهتبدی  شده است  
 :138۵، بریان) بودند به نا  خود تصرز کرده را است و پارسیان آن های پرست  بوده آیی 
1 /188-189)  

 
 منطقه هایویژگی. ۳
ایت    استت   قترار گرفتته   «پترو »های زاگرس به نتام  کوه وه بیستون در انتهای یکی از رشتهک 

شرقی  غرد کرمانشاه به جهت جنود کیلومتری شیاا 4۵کیلومتر از  ۶2 ها به قواکوه رشته
، )جلیلیتان استت  شرقی شهر کرمانشتاه گستترده شتده     شیااکیلومتری  3۶تون در ستا شهر بی
 شتده  یستون، دشت پهناور بیستون گستردهشرقی، غربی و جنوبی کوه ب   در دامنۀ(۶۵: 1388
هتای دور مورداستتقباا اقتوام مختلتف     هوای خود و خاک مناسب از زمان و دلی  آد که به
کرمانشتاه بته دوران ستوم     شناستی قتدمت منطقتۀ   های باستتان است  براساس یافته گرفته قرار
ر شکارایان واق  در کتوه  شده در غا آثار کشف ،تری  شاهد آن رسد و مهمسنهی می ینهپار

ر ایت   شتده د  جیله آثار کشف  از(Luschey, 1989: 291; Coon, 1951: 1) بیستون است
هتای حیوانتاتی اتون گتوزن و      استخوانهای سنهی ااقو و بقایای تیز و تیغه غار، ابزار نوک

عنتوان پناههتاه    استاادۀ اقتوام شتکارای بته   ای  غار در گ شته موردهای وحشی است  اسب
 ند  غار در باالی سراد بیستتون واقت  شتده   فترگصورتی که ش  نار در آن جای می بود؛ به

                                                           
1. stāna-baga



فصلنامۀ علمی - پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا / 117

 ؛معنی جایهاه ختدایان استت  ه بمعتقد است بیستون در اص  بغستان  (31/ 1: 1349) بهار
آنیته مستلم    نام پروردگار عتالم بتوده استت     «بغ»زیرا در عهد هخامنشی و تا اند قرن بعد 

یتا   1استتانه  -بهته  شتدۀ  شتک  دگرگتون   است که مادی یا فارسی ایهواژ ،بیستون است واژۀ
بته معنتی   ( bagaاستت: بهته )   ه تشتکی  شتده  ستتان او  بهه ۀاز دو واژ ای  کلیه  بغستان است

,kent)ختدا  بخت، اقبتاا نیتک،    بته معنتی جایهتاه    ( stānaو پستوند استتانه )   ،(190 :1953
(Ibid, ؛ 8۶: 138۶دهتد )لوکتوک،   معنتی متی   «مکان مختو ختدایان »هم  روی و بر ،(210

Schmitt, 1989a: 289-290)  «baga »پهلتوی میانته بته    در «bay»    تغییتر شتک  داده استت 
(Mackenzie, 1990: 17)، نهایت در فارسی نتو و در «bay»      بتا تغییتر شتکلی ستاده بته «bi» 

هتا پتی  مکتانی بترای اجترای      از متد   ایت  صتخره احتیتاالً    ،حتاا  هتر  بهتبدی  شده است  
 :138۵، بریان) بودند به نا  خود تصرز کرده را است و پارسیان آن های پرست  بوده آیی 
1 /188-189)  

 
 منطقه هایویژگی. ۳
ایت    استت   قترار گرفتته   «پترو »های زاگرس به نتام  کوه وه بیستون در انتهای یکی از رشتهک 

شرقی  غرد کرمانشاه به جهت جنود کیلومتری شیاا 4۵کیلومتر از  ۶2 ها به قواکوه رشته
، )جلیلیتان استت  شرقی شهر کرمانشتاه گستترده شتده     شیااکیلومتری  3۶تون در ستا شهر بی
 شتده  یستون، دشت پهناور بیستون گستردهشرقی، غربی و جنوبی کوه ب   در دامنۀ(۶۵: 1388
هتای دور مورداستتقباا اقتوام مختلتف     هوای خود و خاک مناسب از زمان و دلی  آد که به
کرمانشتاه بته دوران ستوم     شناستی قتدمت منطقتۀ   های باستتان است  براساس یافته گرفته قرار
ر شکارایان واق  در کتوه  شده در غا آثار کشف ،تری  شاهد آن رسد و مهمسنهی می ینهپار

ر ایت   شتده د  جیله آثار کشف  از(Luschey, 1989: 291; Coon, 1951: 1) بیستون است
هتای حیوانتاتی اتون گتوزن و      استخوانهای سنهی ااقو و بقایای تیز و تیغه غار، ابزار نوک

عنتوان پناههتاه    استاادۀ اقتوام شتکارای بته   ای  غار در گ شته موردهای وحشی است  اسب
 ند  غار در باالی سراد بیستتون واقت  شتده   فترگصورتی که ش  نار در آن جای می بود؛ به
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 نتد ا کترده  د متی هتا را صتی   آن شکارایان اند کهبنابرای  حیوانا  زیادی در آنجا بوده است؛
(Schmitt, 1989a: 290)  اهارم قب  از می د ای  استان از مراکز مهم تجتار  و   در هزارۀ

 استت  در تپتۀ   داشتته  میتانرودان بازرگانی بوده و ارتباقا  تجاری با مناققی اون شتوش و  
 مانتتدۀ هرستتی ، بتتاقی منطقتتۀواقتت  در  ،درهو در گتتن  ،ستتوقتتره ۀنزدیتتک رودخانتت ،آستتیاد
نهم قب   ۀدهم و اوای  هزار شده مربوط به پایان هزارۀ کاری های گچهایی با قاقیهساختیان

  (4-3: 1384، )امیریان است شده از می د کشف
هتا و  هتا، گتوتی  کرمانشتاه مستک  اقتوامی اتون لولتوبی      آمدن مادها،پی  از روی کار

هتا  تتری  پادشتاه آن  و معتروز  ستلییانیه، زور و ها در ذهتاد، شتهر  لولوبی مقرّ ها بود کاسی
 استت  ذهتاد از ختود برجتای گ اشتته     در سرپ  ق م 22ۀ در سد ایکه کتیبه نی بودآنوبانی

(Cameron, 1936: 31)  به گیتان در آذربایجتان    و هاقوم گوتی یا کوتی در شیاا لولوبی
دوم قبت  از متی د در    نیتز در نییتۀ اوا هتزارۀ    قوم کاسی زیستند و کردستان و کرمانشاه می

ستده بتر    راندنتد و حتتی بته متد  شت      های زاگرس ازجیله کرمانشاه حکومتت متی  دامنه
 دستت آمتده   ههرستی  بت   ادی از ای  قتوم در لرستتان و منطقتۀ   آثار زی داشتند  غلبه میانرودان

نیتز آموختنتد  قتوم     میانرودانبه مردم  ای  مهار  را و کردند ها اسب را رام میاست  کاسی
هتا منقتر    دست عی می هو ب ۀ دوازدهم ق م ضعیفدر سد ،ها حکومتکاسی پس از ساا

کته بتر    -سکاوند، غرد هرسی  دخیه در منطقۀوجود سه گور(  10: 13۷9، رحییی) شدند
حاا نیتای  استت و در مقابت  وی مشتعلى     گور وسطى، مرد  با لباس ماد  در باال  نیا 

شدانى در کنار ای  مشع  که مترد  بتا دستت    آتوجود هیینی ،  ؛کند مىروش  خودنیایى 
ایت  منطقته    ستیطرۀ مادهتا بته   دهنتده   نشان -شود سو  آسیان در کنار آن دیده مى کشیده به
متعلتت  « ددکتان داو »ا   دخیۀ صخرهذهاد هم دو تصویر از گوردر سرپ رآن ب ع وه  است

یى در دست اپ رسَاه تصویر مرد  ایستاده که بَدر پایی  آرامه وجود دارد به عصر مادها 
، )معطتوفى  استت  دست راست را بترا  نیتای  بلنتد کترده     که حالیدر ؛شود دارد، دیده مى

  ت ایت  منطقته در زمتان حکومتت متاد استت      وجود ای  آثار دلیلتی بتر اهییت   (  10۵: 138۷
ایت  منطقته دارد  او از   سیسیلی هم در اثر خود اشاره به حضور اسکندر مقتدونی در   دیودور

 وی ،هیینتی   گویتد  هتای قبیعتی منطقته ستخ  متی     دیدن زیبایی حیر  اسکندر در هنهام

ای  مکتان را انتی     وکند  می ، منسودایافسانه ۀملک ،بیستون را به سییرامیس ساخت کتیبۀ
 د:نیایتوصیف می

اردوی خوی  را برپتا و در آنجتا    ،سییرامیس پس از رسیدن به مقاب  کوه بغستان
گیتری یونتانی   )استتاد، واحتد انتدازه    استتاد  دوازدهوستانی ساخت کته محتیو آن   ب

  ایت  بوستتان   باشتد می باشد(استاد تقریباً نزدیک دو کیلومتر می دوازدهباشد و  می
می  أآد کشتتزارها را تت   وبزرگتی در آن جتاری بتود     اشیۀ که ای واق در جلهه

داری کته    های شتیب با صخره ،است )زئوس( وه بغستان که وقف ژوپیترکرد  کمی
یتک قترز ایت      ،استتاد هستتند  اند و به بلندی هاتده  قور عیودی تراشیده شده به

 ( 124-123 :1384) گیرندمی بوستان را دربر
 

هتای  کرمانشتاه و بیستتون را بته شتیوه     ، منطقۀنویساننویسان و سارنامهمورخان، جغرافی
خیتز و   هتوای پتاک، ختاک حاصت      و انتد کته هیته بتر آد    مختلف ستتوده و تشتریک کترده   

، قبتاد از متدای  تتا رودخانته     (2۶: 1349) فقیته اب  های پرآد آن داللت دارد  به گاتۀ دشت
تتر  هیدان پاک را نیافت که هوای  از کرمانشاهان تا گردنۀراه، هیچ سرزمینی  هیۀ بلخ، در
  را ساخت )کرمانشاه( ای  بود که قرماسی  ؛تر باشدبخ  ل  اراتر و نسیی  وو آب  گ

 پترورش  بته کته   دهتد  متى  تشتکی   را کشتور  هتا  اراگتاه  تتری   غنتى  از یکى کرمانشاه
هتای  استت  رود  معتروز  استت،  داشتته  شتهر   بتدان  هییشته  ایتران  کته  ختود  هتا   اسب

 ملحتت  آن بته   کرمانشتاه  نزدیکتى  در کته  ستو قتره  و گت رد  مى بیستون کنار از  که گاماساد
 دکننت  متى  مبتدا  درپتى  پتى  مرغزارهتا   از ا  منطقته  بته  و آبیار  خوبى هب را دشت، شود مى
 (24۷ :13۶9جکسون، )

الزم بته توضتیک استت کته      ،بیستون جغرافیای تاریخی منطقۀ مسئلۀپی  از وارد شدن به 
در اعتقتادا  مت هبی   ریشته  ی تقدس و احتترام بتود  ایت  احتترام     رباز داراکوه بیستون از دی
و شتکوه   ر و درخشت  و فترّ  کوه در فرهن  آریایی بتا خورشتید و نتو    مردم منطقه داشت 

هرانتد    (1۵۷ :1380، )قرشتی  نا  هیراه استت قاره با هیی  محسّ در شبه و است قری  بوده
ایت  استت   آیتد  میآنیه از مناب  بر ،دست نیست دی  هخامنشیان اق عا  دقیقی در دربارۀ
دیت  پادشتاهان کته     امنشی سه دی  جداگانه داشتتند: اوا، پارسی اقوام هخ -روه مادیگکه 
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ای  مکتان را انتی     وکند  می ، منسودایافسانه ۀملک ،بیستون را به سییرامیس ساخت کتیبۀ
 د:نیایتوصیف می

اردوی خوی  را برپتا و در آنجتا    ،سییرامیس پس از رسیدن به مقاب  کوه بغستان
گیتری یونتانی   )استتاد، واحتد انتدازه    استتاد  دوازدهوستانی ساخت کته محتیو آن   ب

  ایت  بوستتان   باشتد می باشد(استاد تقریباً نزدیک دو کیلومتر می دوازدهباشد و  می
می  أآد کشتتزارها را تت   وبزرگتی در آن جتاری بتود     اشیۀ که ای واق در جلهه

داری کته    های شتیب با صخره ،است )زئوس( وه بغستان که وقف ژوپیترکرد  کمی
یتک قترز ایت      ،استتاد هستتند  اند و به بلندی هاتده  قور عیودی تراشیده شده به

 ( 124-123 :1384) گیرندمی بوستان را دربر
 

هتای  کرمانشتاه و بیستتون را بته شتیوه     ، منطقۀنویساننویسان و سارنامهمورخان، جغرافی
خیتز و   هتوای پتاک، ختاک حاصت      و انتد کته هیته بتر آد    مختلف ستتوده و تشتریک کترده   

، قبتاد از متدای  تتا رودخانته     (2۶: 1349) فقیته اب  های پرآد آن داللت دارد  به گاتۀ دشت
تتر  هیدان پاک را نیافت که هوای  از کرمانشاهان تا گردنۀراه، هیچ سرزمینی  هیۀ بلخ، در
  را ساخت )کرمانشاه( ای  بود که قرماسی  ؛تر باشدبخ  ل  اراتر و نسیی  وو آب  گ

 پترورش  بته کته   دهتد  متى  تشتکی   را کشتور  هتا  اراگتاه  تتری   غنتى  از یکى کرمانشاه
هتای  استت  رود  معتروز  استت،  داشتته  شتهر   بتدان  هییشته  ایتران  کته  ختود  هتا   اسب

 ملحتت  آن بته   کرمانشتاه  نزدیکتى  در کته  ستو قتره  و گت رد  مى بیستون کنار از  که گاماساد
 دکننت  متى  مبتدا  درپتى  پتى  مرغزارهتا   از ا  منطقته  بته  و آبیار  خوبى هب را دشت، شود مى
 (24۷ :13۶9جکسون، )

الزم بته توضتیک استت کته      ،بیستون جغرافیای تاریخی منطقۀ مسئلۀپی  از وارد شدن به 
در اعتقتادا  مت هبی   ریشته  ی تقدس و احتترام بتود  ایت  احتترام     رباز داراکوه بیستون از دی
و شتکوه   ر و درخشت  و فترّ  کوه در فرهن  آریایی بتا خورشتید و نتو    مردم منطقه داشت 

هرانتد    (1۵۷ :1380، )قرشتی  نا  هیراه استت قاره با هیی  محسّ در شبه و است قری  بوده
ایت  استت   آیتد  میآنیه از مناب  بر ،دست نیست دی  هخامنشیان اق عا  دقیقی در دربارۀ
دیت  پادشتاهان کته     امنشی سه دی  جداگانه داشتتند: اوا، پارسی اقوام هخ -روه مادیگکه 
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ولتی   ؛۷۷: 13۶3هوار، ) دی  مغان؛ سوم، دی  مردم دهند؛ دوم، ها بدان گواهی میمت  کتیبه
تتتری  اعتتتراز پادشتتاهان هخامنشتتی بتته اینکتته اهتتورامزدا بتتزرت   (20۵ :13۷9و بصتتیری، 
داشتتند  از   ایت  استت کته بته غیتر از او ختدایان دیهتری نیتز وجتود          دهنتدۀ  نشان ،خداست
 ،)زم( متاه، زمتی    ،میتترا(  -)مهتر  د که پارستیان، خورشتید  توان فهییدو  میوهای هر گاته
داشت  در  های دور در ایران رواجکردند  پرست  میترا از زمانو آد را پرست  می ،آت 
ر کوه هرا یا هرئیتتی بت   است که میترا از قلۀ شدهیشت توصیف  مهر ی سیزده و اهاردهبندها

هتایی کته   قربتانی  کتزیتاس دربتارۀ    (12۷ :1380، )ستامی  نهترد ها میسراسر مسک  آریایی
دو  واستت  هتر   دادنتد، مطتالبی ذکتر کترده    پادشاهان ایران برای تجلی  از میترا انجام متی 

وجته بترای   هتیچ  پارسیان به»گوید: میهای ایرانیان در زمان هخامنشیان مراسم و آیی  دربارۀ
ها انی  است که بر کردند  رسم آنگاه بنا نیی گاه و یا قربان خدایان خود، تندیس، پرست 
هتایی تقتدیم   هدایا و قربانی )اهورامزدا( ها روند و برای زئوسفراز بلندتری  نقاط کوهستان

  (۷4 :1380) کنند
 وندیتداد، فقترۀ نتوزده،    22م است  در فرگترد  جایهاه خدا بودن کوه، باوری عام و قدی

، )قرشتی  استت  کترده متی  مزدا در باالی کوه بتا زرتشتت مکالیته   است که اهورا اشاره شده
احتترام   ها در قدیم متورد بعضی کوهستانشد،  توجه به آنیه که در باال ذکربا   (180 :1380

ای از اقتوام  انتد و پتاره  هآداد مت هبی داشتت  و و تقدیس مردم بوده و نق  مهیی در مراسم 
و بعضی نیز ستای   بلند استمنظر و  های خوشفراز کوه معتقد بودند که جایهاه خدایان بر
، آشوریان، ستومریان و  مانند بابلیان ؛انددادهبلند انجام میخدایان را در باالی کوه و جاهای 

کتوه   آناهیتتا و میتترا را در   خدایان مردوک، آشتور، انلیت ،  که جایهاه اصلی  ایرانیان باستان
)ستامی،   انددانستهوه الیپ را مح  اجتیا  خدایان مییونانیان ک ،هیینی   کردندتصور می
ص بت آفرین  است که در فرهنت   ای، آیت پرشناسی اسطورهکوه در نیاد  (12۷ :1389

اهییتت کتوه در   بتا توجته بته     استت   و بعد از آن هیواره ارزش نیتادی  داشتته   ایران باستان
رانیتان و درنهایتت   مراسم م هبی ای های هرودو  دربارۀاساقیر ایرانی و نیز با استناد به گاته

بیستون که در ذی  بدان اشاره شده است، شتاید بتتوان یکتی از دالیت       تسییۀ با تکیه بر وجه
 وش را وجه الهی و معنوی آن دانست اهییت ای  جایهاه در نظر داری

هتای مقتدس دوران   یکتی از مکتان   احتیتاالً  ،ختدایان به معنی جایهاه  تان،بیستون یا بغس
کتوه  گویتد   ( هم می124: 1384) سیسیلی ه دیودورک انان است؛ رفته شیار می دبح  بهمور

، ختدای  )زئتوس(  بته احتیتاا زیتاد منظتور از ژوپیتتر      و استت  )زئتوس(  بغستان وقف ژوپیتر
د کته کتدام ختدا در    کتر  مشخو توان دقیقاًنیی هراند  بزرت موردپرست  ایرانیان است

کترد کته ایت  کتوه از      قتوی بیتان   ظت  تتوان بته   متی  ،گرفتپرست  قرار میی  مکان موردا
 است    گرفتهمورد حترام و ستای  مردمان قرار می ،بیستون تر از نقر کتیبۀها پی  مد 
 

 عوامل جغرافیایی. ۴
، استت  داریوش داشته انتخاد مکان نقر کتیبۀسزایی در یکی از عوام  جغرافیایی که نق  ب

 عامت   هییشته  ،راه  است اکباتانبه  میانرودانبیستون در کنار شاهراه مهم  گرفت  منطقۀ قرار
 بتی   اقتصتادی  و اجتیتاعی  فرهنهی، تبادا و است بوده ها ملت و کشورها پیشرفت و توسعه
 صتور   ارتبتاقی ی هتا  جتاده  و هتا  راه قریتت  از تتاریخ  قتوا  در هتا  تیتدن  و اقتوام  هتا،  ملت
و کشتور را بته    ،های فعلی ایران که شرق را بته غترد و شتیاا را بته جنتود     راه  فتگر می

ی که متناسب با نیاز زمان ئجز یوبی  با تغییرات دهد، کمهای بیرون از مرز پیوند میسرزمی 
از  ایتران از زمتان ستکونت در سترزمی       متردم  کته هیان مسیرهای قدییی است  ،است بوده
  ((Imanpour, 2010: 87 اندها استااده کردهآن

های س قی  بته داخت  فت   ایتران، مستیر      های آشور، ضی  شرح لشکرکشیدر کتیبه
هتا بترای حیلته بته فت   ایتران از دو مستیر استتااده         اند  آشوری ها نیز بیان شدهلشکرکشی

از  کردستتان عتراق(  )قسیت جنتوبی   در سرزمی  زاموآ دورآشورراهی که از   1کردند:  می
گ شتتت و از حتتوالی روانستتر وارد نزدیتتک متترز ایتتران و عتتراق متتی ،روی رودخانتته دیالتته

هیتوار مشترق ستلییانیه در ستیت شتیاا       ستبتاً های نراهی که از زمی   2؛ شدماهیدشت می
یتا   پیوستت متی  هیتدان  د و با عبور از کتوه الونتد بته جلهتۀ    شان میمریوان وارد ایر ۀدریاا
 :Brosius, 2006)شتد  کرمانشاه متی  رودخانه وارد جلهۀ رفت و از درۀ سیت جنود می به

هتتایی کتته موردپستتند آشتتوریان بتتود و روزگتتاری  یکتتی از راه  (2۷ :131۷، احتشتتامی ؛53
آمتد تجتاری و نظتامی    و رفتت گرفت، راه پتر  مادها، قرار یعنی برداری دشینانشان،بهرهمورد
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هتای مقتدس دوران   یکتی از مکتان   احتیتاالً  ،ختدایان به معنی جایهاه  تان،بیستون یا بغس
کتوه  گویتد   ( هم می124: 1384) سیسیلی ه دیودورک انان است؛ رفته شیار می دبح  بهمور

، ختدای  )زئتوس(  بته احتیتاا زیتاد منظتور از ژوپیتتر      و استت  )زئتوس(  بغستان وقف ژوپیتر
د کته کتدام ختدا در    کتر  مشخو توان دقیقاًنیی هراند  بزرت موردپرست  ایرانیان است

کترد کته ایت  کتوه از      قتوی بیتان   ظت  تتوان بته   متی  ،گرفتپرست  قرار میی  مکان موردا
 است    گرفتهمورد حترام و ستای  مردمان قرار می ،بیستون تر از نقر کتیبۀها پی  مد 
 

 عوامل جغرافیایی. ۴
، استت  داریوش داشته انتخاد مکان نقر کتیبۀسزایی در یکی از عوام  جغرافیایی که نق  ب

 عامت   هییشته  ،راه  است اکباتانبه  میانرودانبیستون در کنار شاهراه مهم  گرفت  منطقۀ قرار
 بتی   اقتصتادی  و اجتیتاعی  فرهنهی، تبادا و است بوده ها ملت و کشورها پیشرفت و توسعه
 صتور   ارتبتاقی ی هتا  جتاده  و هتا  راه قریتت  از تتاریخ  قتوا  در هتا  تیتدن  و اقتوام  هتا،  ملت
و کشتور را بته    ،های فعلی ایران که شرق را بته غترد و شتیاا را بته جنتود     راه  فتگر می

ی که متناسب با نیاز زمان ئجز یوبی  با تغییرات دهد، کمهای بیرون از مرز پیوند میسرزمی 
از  ایتران از زمتان ستکونت در سترزمی       متردم  کته هیان مسیرهای قدییی است  ،است بوده
  ((Imanpour, 2010: 87 اندها استااده کردهآن

های س قی  بته داخت  فت   ایتران، مستیر      های آشور، ضی  شرح لشکرکشیدر کتیبه
هتا بترای حیلته بته فت   ایتران از دو مستیر استتااده         اند  آشوری ها نیز بیان شدهلشکرکشی

از  کردستتان عتراق(  )قسیت جنتوبی   در سرزمی  زاموآ دورآشورراهی که از   1کردند:  می
گ شتتت و از حتتوالی روانستتر وارد نزدیتتک متترز ایتتران و عتتراق متتی ،روی رودخانتته دیالتته

هیتوار مشترق ستلییانیه در ستیت شتیاا       ستبتاً های نراهی که از زمی   2؛ شدماهیدشت می
یتا   پیوستت متی  هیتدان  د و با عبور از کتوه الونتد بته جلهتۀ    شان میمریوان وارد ایر ۀدریاا
 :Brosius, 2006)شتد  کرمانشاه متی  رودخانه وارد جلهۀ رفت و از درۀ سیت جنود می به

هتتایی کتته موردپستتند آشتتوریان بتتود و روزگتتاری  یکتتی از راه  (2۷ :131۷، احتشتتامی ؛53
آمتد تجتاری و نظتامی    و رفتت گرفت، راه پتر  مادها، قرار یعنی برداری دشینانشان،بهرهمورد
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 از قبت   آریتایی  مهتاجران  آختری   جتزء  کته  مادها دوران درهیدان بود   -کرمانشاه -بغداد
مادهتا بتا گت ر از ایت  راه بتر      حتتی   و گرفتت  توجه قترار ای  راه مورد هستند، ایران به می د

 و تغییتر  کیتی  بتا  نیز یهخامنش دوران در ای  راه  (Cameron, 1936: 5) کردند آشور غلبه
 شتهرهای  بته  داشتت،  وجتود  در دوران مادهتا  کته  هاییراه  گرفت قرار مورداستااده مرمت

 و پارستوا  ،زاموآ نواحی و (آذربایجان) آذربایهان رگه، شهر قاقاز، و میانه آسیای ههیتانه،
 هتای راه بود، مادها پایتخت ههیتانه اون  شد می متص  کرمانشاهان و قزوی  شهر و ،خوار
 هتا راه ایت   از یکتی   شدند می مرتبو شهر ای  به ایران جوار هم هایتیدن و نواحی از زیادی
 قتزوی   قترز  بته ههیتانته   شترق  شیااو از  کرد کرمانشاه عبور می از که است بزرگی جادۀ
ایت  شتاهراه بتزرت در      شتد  متی  وص  (کنونی ری) رگه شهر به درنهایت و یافت می ادامه

هتای بعتد در دوران   در قترن  کته  انتان  استت؛  قوا تاریخ تیدن ایران نق  مهیی ایاا کرده
منتزا شترح    بته  شاهراه مزبتور را منتزا   ،دلی  اهییت فراوان آن بهاس می نویسندگان مسلیان 

 /2 :1938حوقت ،  ابت  ؛ 22-19: 1992، خردادبته ابت   ؛1۶9-1۶۵: 1892 رستته، )ابت  اند داده
 جتوار  هتم  منتاقت  و هتا تیتدن  بته  شهر ای  از دیهری هایراه ،داخلی هایراه بر ع وه  (3۵9
متصت    پتارس  و بابت   و متاد را بته منتاققی اتون     رو بودرو و کاروانارابه که شد می مرتبو
 هتا  جتاده  ایت   از ارابته  اینکه و ست هاآن بودن عریض هاراه ای گات   رو ارابه دلی ) کرد می
  (کرد می عبور راحتی به

 اق عتا   ماد دوران از هراند که شود می مشخو شده انجام تحقیقا  و اق عا  قبت
 هتای  تیتدن  بتا  و باهم را سرزمی  ای  تیامی که هاییراه است، دست در ناقصی و کم بسیار
 پیشترفت  در اقتدر  هتا راه ایت   که کرد تصور توان می و داشت وجود ،کرد می مرتبو دیهر
 نظتتامی و سیاستی  حتتتی و تجتاری  و اقتصتتادی ازنظتر  هتتاراه  شتدند  واقتت  متؤثر  دولتتت ایت  

 بتوده  هاراه هیی  قریت از نظامی نیروهای و ناسرباز فرستادن و گرفتند می قرار مورداستااده
 نویسد: می ی م کورهاخصو  راه  سایکس در(10 :13۶3)هوار،  است

های زاگرس از تنهه ،تری  راه بزرت ایران آن است که از باب  شرو  شدهقدییی
امتا در زمتان    رستید؛ به کرمانشاهان و هیدان که اکباتان قتدیم باشتد، متی    ،گ شته

به ری و از آنجتا در   س قی  هخامنشی ای  شاهراه از ساردس به اکباتان و از آنجا
   (34 :13۶۶) رفتجنود البرز به باکتریا می امتداد دامنۀ

 
یستتون را در مستیر جتاده    نیز به ای  شاهراه اداری اشاره کرده و ب (1۵8: 13۷4) گیرشی 

 سیستیلی  دیتودور  اشتارۀ   استت رفتت، معرفتی کترده     قدیم باب  که از حلوان به هیتدان متی  
و  بیستتون  شتکریان  در هنهتام بازدیتد از منطقتۀ    شتعف استکندر و ل  ( به شورو۷91: 1384)

 نظتامی  شاهدی بر کاربرد گستتردۀ  هیراه لشکریان  از ای  منطقه، بهاع ن عبور سییرامیس 
 یتت  کتتاربری نظتتامی آن احتیتتاالً جتتادۀدل بتته ،  هیینتتی ایتت  جتتاده در دوران باستتتان استتت

 استت   هیتراه ادوا  نظتامی را داشتته    بته  رویی بوده که گنجای  عبور تعداد افراد زیاد ارابه
 کته  استت  ایت   نشتانهر  اند، شده بنا قبلی هایراه هیان روی معیوالً که جدید هایراه وجود
 و شهرها و شدند می انتخاد خوبی به ها جاده و هاراه مسیر ،کم امکانا  وجودبا زمان آن در

 دارای هتم  هنتوز  استتراتژیکی  و جغرافیایی ازنظر که بودند جاهایی شدند، می بنا که مناققی
 جتزء  هتم  امتروز  کته  استت  (کنتونی  ری) رگته  و هیتدان  شهرها ای  جیلۀ از  هستند اهییت
  هستند  ایران اهییت حائز شهرهای

قوری کته   ؛ بهکرد را به شاهراهی در دوران اس می تبدی  موقعیت مناسب ای  جاده آن
شتاهراه  »شتاهراه مزبتور را بتا نتام      ،های جغرافیتایی و تتاریخی  در کتاد نویسندگان مسلیان

را محت  عبتور و مترور     کترده و آن النهر معرفتی  ءتا ماورا میانرودانمنزا از  به منزا «خراسان
 :199۵ ،یتاقو  حیتوی   ؛3۵9 /2: 1938، حوقت  )اب اند  حاجیان از نیشابور به حلوان خوانده

 بترای ماتاا   انتد  در دوران اخیر به ای  مهم اشاره کرده نیز نویسان اروپایی سارنامه  (۵1۵ /1
 نویسد:خود می در سارنامۀرییاردز 

 مشتتاق  بستیار  امتروز  بیهانته  کشتورها   متردم  کته  سترزمینى  یعنتى  ایران، به ورود
 مسافر  یک از پس  است میسر بغداد -دمشت زمینى راه از هستند، آن به مسافر 
 مستافر،  اینجا از  گردد مى قط  شیری  قصر در ایران مرز خانقی ، به بغداد از کوتاه
  (1 :13۷9) شود مى ایران ف   وارد و گ ارد مى سر پشت را عراق ها دشت
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به ری و از آنجتا در   س قی  هخامنشی ای  شاهراه از ساردس به اکباتان و از آنجا
   (34 :13۶۶) رفتجنود البرز به باکتریا می امتداد دامنۀ

 
یستتون را در مستیر جتاده    نیز به ای  شاهراه اداری اشاره کرده و ب (1۵8: 13۷4) گیرشی 

 سیستیلی  دیتودور  اشتارۀ   استت رفتت، معرفتی کترده     قدیم باب  که از حلوان به هیتدان متی  
و  بیستتون  شتکریان  در هنهتام بازدیتد از منطقتۀ    شتعف استکندر و ل  ( به شورو۷91: 1384)

 نظتامی  شاهدی بر کاربرد گستتردۀ  هیراه لشکریان  از ای  منطقه، بهاع ن عبور سییرامیس 
 یتت  کتتاربری نظتتامی آن احتیتتاالً جتتادۀدل بتته ،  هیینتتی ایتت  جتتاده در دوران باستتتان استتت

 استت   هیتراه ادوا  نظتامی را داشتته    بته  رویی بوده که گنجای  عبور تعداد افراد زیاد ارابه
 کته  استت  ایت   نشتانهر  اند، شده بنا قبلی هایراه هیان روی معیوالً که جدید هایراه وجود
 و شهرها و شدند می انتخاد خوبی به ها جاده و هاراه مسیر ،کم امکانا  وجودبا زمان آن در

 دارای هتم  هنتوز  استتراتژیکی  و جغرافیایی ازنظر که بودند جاهایی شدند، می بنا که مناققی
 جتزء  هتم  امتروز  کته  استت  (کنتونی  ری) رگته  و هیتدان  شهرها ای  جیلۀ از  هستند اهییت
  هستند  ایران اهییت حائز شهرهای

قوری کته   ؛ بهکرد را به شاهراهی در دوران اس می تبدی  موقعیت مناسب ای  جاده آن
شتاهراه  »شتاهراه مزبتور را بتا نتام      ،های جغرافیتایی و تتاریخی  در کتاد نویسندگان مسلیان

را محت  عبتور و مترور     کترده و آن النهر معرفتی  ءتا ماورا میانرودانمنزا از  به منزا «خراسان
 :199۵ ،یتاقو  حیتوی   ؛3۵9 /2: 1938، حوقت  )اب اند  حاجیان از نیشابور به حلوان خوانده

 بترای ماتاا   انتد  در دوران اخیر به ای  مهم اشاره کرده نیز نویسان اروپایی سارنامه  (۵1۵ /1
 نویسد:خود می در سارنامۀرییاردز 

 مشتتاق  بستیار  امتروز  بیهانته  کشتورها   متردم  کته  سترزمینى  یعنتى  ایران، به ورود
 مسافر  یک از پس  است میسر بغداد -دمشت زمینى راه از هستند، آن به مسافر 
 مستافر،  اینجا از  گردد مى قط  شیری  قصر در ایران مرز خانقی ، به بغداد از کوتاه
  (1 :13۷9) شود مى ایران ف   وارد و گ ارد مى سر پشت را عراق ها دشت
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ا، یتا ایالتت   )یا ب د جب ، یا ب د جبا« جباا»یا  «جب »ایالت ماد در دوران اس می به نام 
بته کتویر    شترق و از   میتانرودان هتا    به جلهه غرداز که  معروز شد جب ، یا ایالت جباا(

ستو  مشترق، بته آختری       بزرت خراسان کته از بغتداد بته     راهشاه بزرت ایران محدود بود 
حلتوان، از ایالتت    در میتانرودان  از جلهتۀ  ررفت، پتس از عبتو    مى مىحدود کشورها  اس
در متتون  کته   منتازا آن   (201 :13۷9 فقیته، )ابت   شتد  کوهستانى ایران متى  جباا وارد ناحیۀ

 -حلتوان  -شتیری  قصر -خانقی  از: اند عبار ، است ضبو شدهمسلیانان  سوی ازجغرافیایی 
نهایتتت  و در ری -قتتزوی  -نهیتتدا -استتدآباد -کنهتتاور -دینتتور -کتتوه بیستتتون -قرماستتی 

و استتت هتتای اخیتتر اهییتتت ختتود را حاتتظ کتترده  دوره خراستتان  ایتت  مستتیر هیینتتان تتتا 
انتد کته   مطابت بتا گ شتته را نتام بترده     های اخیر منازلی تقریباًدر دوره متأخر نویسان  سارنامه
 سرپ  ذهاد، کرند، ماهیدشت، کرمانشاه، قتاق بستتان، کنهتاور    :آن عبار  است از نیونۀ
  (2۶ :138۶کرمانی،  ؛۶۶ :1381قاضیها، )

داشت که داریتوش در هنهتام سترکود شتورش      ای قرارجاده سر ه بیستون برکنتیجه آن
 :1388 ،)هینتتس  است از آن گ شته ای  مح کوندوروش در نزدیکی  مغ در منطقۀگوما 
ختوبی   ای  مکان بته  از موقعیت برتر جغرافیایی و قدسی و احتیاالً (۶۵: 1388 ،جلیلیان ؛1۵9

دنباا نیای  اثرش به هیهتان در قتوا    ، نظر به اینکه داریوش بهاست  هیینی  اق   داشته
مقصتودش   در نیت  بته  توانستت او را  آمتد متی  و رفتتاریخ بود، قرار گرفت  در یک مسیر پر

پادشتاه   ،نتی است که داریوش در هیتی  ایتام بتا اثتر آنوبتانی     الزم به ذکر ،البتهیاری رساند  

سیت باب  استت، آشتنا    کیی جلوتر به ذهاددر سرپ  که آن هم بر سر هیی  جاده ،لولوبی
در تیتام متد  سترکود     د کته داریتوش  را اضتافه کتر   مطالب بتاال بایتد ایت     یبر تیامشد  

 -در قتوا مستیر اکباتتان   هیواره غرد ایران را ترک نکرد و  منطقۀ ،آمده های پی شورش
یر مناقت ایران را برای نقتر  توان انتظار داشت که ساپس نیی ؛به لشکرکشی مشغوا بود باب 
ده باشد  داریوش کته بتا مشتک  تزلتزا مشتروعیت از هیتان اوان       نظر بررسی کرمورد کتیبۀ

نیاز به اقدام فوری داشت  پس در آن حکومت مواجه شده بود، برای اثیا  مشروعیت خود 
او را ختواهی   توانستت نیازهتای مشتروعیت   کته متی   ای شرایو حساس سیاسی، بهتری  گزینه

ای م هبی قترار داشتت و   با پیشینه آمدو بیستون بود که در مسیری پررفت مرتا  کند، منطقۀ
 د به حکومت نوبنیاد وی کیک کن توانست به مشروعیت بخشیدنمی

فترد از   بته مطرح است کته انتختاد ایت  مکتان منحصتر      سؤااپژوه  ای   ادامۀحاا در 
در کتیبته متدام خواننتدگان را بته انتقتاا       ،ختود  ،او انجام شد  هدفیدیدگاه داریوش به اه 

کتیبتۀ بیستتون،   )دهتد  و ای  اقدام را اهورایی جلوه متی  کندپیام  به سایر مردم ساارش می
مستلم استتت   ؛ بنتتابرای (33 :1390ویستهوفر،   ؛۶9: 1382شتتار ،  ؛۵8و  ۵۷، ستطر  4ستتون  

 بر نقر کتیبه در ای  مکان داشته ثیر بسزایی در اقدام داریوش مبنیویژگی جغرافیایی منطقه تأ
هتایی هتم کته امکتان دیتدن ایت  کتیبته را        ند و آنت تا هیهان از محتوای آن آگتاه شتو  اس

توان گات که داریوش بتا انتختاد   آیا می ،اما  شوندن ای  کتیبه آگاه از قریت زائرا ،ندارند
کته   -بته هتدز ختود    فارسی باستان، ای می و بابلیاش به سه زبان ای  مکان و نوشت  کتیبه

منظتور سترکود    ت رسیدن خود و انجام اقدامات  بته هیانا آگاه کردن مردمان از به حکوم
بترای   استت؟ آیتا مطالتب کتیبته    رستیده   -ن ختود بتود  ها و غلبه بر دروغهویان زمتا شورش
آیا دلی  نوشتت  کتیبته بته ایت       ؟ه استبودفهم  قاب ران جااز عامه تا نظامیان و ت اعم هیهان،

ای  سه  ؟ه استداریوش در آگاهی عیومی حاضران و آیندگان بود ۀسه زبان، هیان خواست
 را در رسیدن به هدف  یاری کردند؟ زبان تا اه اندازه داریوش

از نبتود متدارک کتافی     ،متاد دوران ختو و کتابتت در    ( دربارۀ4۵1: 134۵) دیاکونوز
در قرن هاتم ق م  )مادها(ها  صور  ای هر است در  قدگوید و معتمی برای اثبا  آن سخ 

خو باستانی پارسی یا ختو   أو مبد أاو خو و زبان مادی را منش  ندا هدارای خو و کتابت بود
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سیت باب  استت، آشتنا    کیی جلوتر به ذهاددر سرپ  که آن هم بر سر هیی  جاده ،لولوبی
در تیتام متد  سترکود     د کته داریتوش  را اضتافه کتر   مطالب بتاال بایتد ایت     یبر تیامشد  

 -در قتوا مستیر اکباتتان   هیواره غرد ایران را ترک نکرد و  منطقۀ ،آمده های پی شورش
یر مناقت ایران را برای نقتر  توان انتظار داشت که ساپس نیی ؛به لشکرکشی مشغوا بود باب 
ده باشد  داریوش کته بتا مشتک  تزلتزا مشتروعیت از هیتان اوان       نظر بررسی کرمورد کتیبۀ

نیاز به اقدام فوری داشت  پس در آن حکومت مواجه شده بود، برای اثیا  مشروعیت خود 
او را ختواهی   توانستت نیازهتای مشتروعیت   کته متی   ای شرایو حساس سیاسی، بهتری  گزینه

ای م هبی قترار داشتت و   با پیشینه آمدو بیستون بود که در مسیری پررفت مرتا  کند، منطقۀ
 د به حکومت نوبنیاد وی کیک کن توانست به مشروعیت بخشیدنمی

فترد از   بته مطرح است کته انتختاد ایت  مکتان منحصتر      سؤااپژوه  ای   ادامۀحاا در 
در کتیبته متدام خواننتدگان را بته انتقتاا       ،ختود  ،او انجام شد  هدفیدیدگاه داریوش به اه 

کتیبتۀ بیستتون،   )دهتد  و ای  اقدام را اهورایی جلوه متی  کندپیام  به سایر مردم ساارش می
مستلم استتت   ؛ بنتتابرای (33 :1390ویستهوفر،   ؛۶9: 1382شتتار ،  ؛۵8و  ۵۷، ستطر  4ستتون  

 بر نقر کتیبه در ای  مکان داشته ثیر بسزایی در اقدام داریوش مبنیویژگی جغرافیایی منطقه تأ
هتایی هتم کته امکتان دیتدن ایت  کتیبته را        ند و آنت تا هیهان از محتوای آن آگتاه شتو  اس

توان گات که داریوش بتا انتختاد   آیا می ،اما  شوندن ای  کتیبه آگاه از قریت زائرا ،ندارند
کته   -بته هتدز ختود    فارسی باستان، ای می و بابلیاش به سه زبان ای  مکان و نوشت  کتیبه

منظتور سترکود    ت رسیدن خود و انجام اقدامات  بته هیانا آگاه کردن مردمان از به حکوم
بترای   استت؟ آیتا مطالتب کتیبته    رستیده   -ن ختود بتود  ها و غلبه بر دروغهویان زمتا شورش
آیا دلی  نوشتت  کتیبته بته ایت       ؟ه استبودفهم  قاب ران جااز عامه تا نظامیان و ت اعم هیهان،

ای  سه  ؟ه استداریوش در آگاهی عیومی حاضران و آیندگان بود ۀسه زبان، هیان خواست
 را در رسیدن به هدف  یاری کردند؟ زبان تا اه اندازه داریوش

از نبتود متدارک کتافی     ،متاد دوران ختو و کتابتت در    ( دربارۀ4۵1: 134۵) دیاکونوز
در قرن هاتم ق م  )مادها(ها  صور  ای هر است در  قدگوید و معتمی برای اثبا  آن سخ 

خو باستانی پارسی یا ختو   أو مبد أاو خو و زبان مادی را منش  ندا هدارای خو و کتابت بود
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است که امکان نتدارد شاهنشتاهی هخامنشتی دارای ختو و      داند و بر ای  باورهخامنشی می
ختو میختی باستتان را بستیار     آنکته دولتت متاد فاقتد آن باشتد  او       باشد و حتاا  کتابت بوده

در میتان   هانهارش کتیبه ۀداند و معتقد است ای  شیوتر از خطوط بابلی و عی می میپیییده
استت    مادهتا بته هخامنشتیان منتقت  شتده     دار اورارتوییان است که از قریتت  هخامنشیان وام

ها را دلیت  دیهتری   کند و آنبه لغا  مادی در درون زبان پارسی باستان اشاره می ،هیینی 
دیتاکونوز   استت کته ایت  نظریتۀ     الزم به ذکتر   (4۵2-4۵1هیان، ) داندبر مدعای خود می
 آن قتور قطعتی   توان بهیشده نیست و نی دن زبان و خو پارسی باستان اثبا مبنی بر مادی بو

اراکته   ؛ای  مدعا باشتد  تواند دلی  محکیی بروجود لغا  مادی نیی ،  هیینی را پ یرفت
نه ختو آن    ،باشد تواند از زبان مادی وارد شده وجود لغا  مادی در خو پارسی باستان می

ستوی   مه و آریارمنه و بعدها کورش، ازآرشا دست شده به ای  خو بهنوشته هایوجود کتیبه
 است  شده که در ادامه به علت آن پرداخته ن و پژوهشهران تاریخ رد شدهبرخی از محققا
از آن بته   و فرهن  مل  مغلود را اخ رسیدن به فرهن  پارسی،  ایرانیان قب  ازهیواره 

که تا بعد از اخترا  خو میختی   قورهیان ،کردند  درمورد خو هممیبهتری  شک  استااده 
کردند، قبت  از آن نیتز ایت  خطتوط را     بابلی و آرامی استااده می ،های عی میباستان از خو

 ویرعت از ست ست  الابتای ستاده و روانت  بته    دلی   میان خو آرامی به ای  در  بردندکار می به
 ،آرامتی  ،هیینتی  یافتت    در منتاقت مختلتف گستترش    ،کردنتد اقوامی که بدان تکلتم متی  

 ماننتد  میانرودانهای کواک و بزرت آسیای صغیر و خو و زبان رسیی حکومتعنوان  به
 ،درواقت    (20 :138۷پتور،   )اییتان  شتد  گرفته کار ، بهادومیان و یهودیان ، فینیقیه،آشور، باب 
وستیعی از سترزمی     استتاادۀ پهنتۀ   حتی بعد از حکومت هخامنشتیان متورد  ب  و خو آرامی ق

آن در میتان اقتوام، ملت  و    از استااده  و با توجه به گسترۀ بود گرفته ایران و مردم منطقه قرار
بته   شتد  قت شرقی دنیای آن زمان قلیداد متی نوعی زبان رسیی منا های مختلف، بهحکومت
ه هخامنشتیان فرمتانروای  بودنتد، تیامتًا بته زبتان پارستی        وسیعی ک مردم پهنۀ اشییت گاتۀ

کردنتد و در  حتی برای مکاتبا  اداری از الابای آرامی استااده می گاتند؛باستان سخ  نیی
استتااده   هتای محلتی مات  عی متی و بتابلی و مصتری و         کنار آن در حد محدودی از زبان

دلیت  رعایتت سلستله مراتتب      ها بهاز کتیبهزبانه بودن برخی  سه ییت  از دیدگاه اشکردند می
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س اهییتت قترار   أبه ای  ترتیب که زبتان پارستی باستتان در ر    ست؛هاک از زباناهییت هری
ستپس   ،استت  زیرا زبان میهنی خانتدان ستلطنتی و زبتان متادری هخامنشتیان بتوده       ؛گیردمی

 آن مستلو شتدند   که هخامنشتیان نخستت بتر   است ای بوده دارد که زبان منطقه عی می قرار
 ،نهایت بابلی که گراته در ختارج از بابت  کتاربردی نداشتته     ، و درجیله انشان و شوش()از
 ,Bae) استت  عنوان جانشینان پادشاهان بابت  و آشتور بتوده    ور مقام شاهان هخامنشی بهآیاد

هتای دیهتر غیتر از    ای  ستخ  بترای کتیبته    ،البته  (112-111 /1 :1390اشییت، ؛ 13 :2001
بیستون، بعد از  هارش به خو پارسی باستان در کتیبۀاراکه ن نیاید؛کتیبه بیستون درست می

، ایت   آیتد پی  متی  در اینجا که تیسؤاالهای عی می و بابلی انجام پ یرفت  نهارش به زبان
استتااده   ،وی بتود  آرامتی بترای کتیبتۀ بیستتون کته اولتی  کتیبتۀ       ارا داریوش از خو است: 
ا به گاتتۀ ختودش اختترا     کار خو پارسی باستان ر لی باع  شد که در میانۀد؟ اه دالینکر
  ستؤاال الزم به ذکر است که پاسخ ایت    کار بندد؟ هبیستون ب را در نهارش کتیبۀ و آن کند
 یای انسانی منطقه به خواننده دهد جغراف ۀزمینتواند اق عا  مهیی درمی

رو شتد کته ناشتی از     های روبت عدیتده داریوش پس از رسیدن به حکومتت بتا مشتک      
مشتروعیت  نتزد متردم بتود      وی در میان اعیان و اشتراز، و عتدم  اندان مستحکم  جایهاه نه

(Schmitt, 1983: 419)  اقتدام بته انجتام اصت حا  وستیعی در       ،پس از تسلو بتر امتور   او
 باستتان توستو    ابتدا  ختو فارستی    دقتصادی، نظامی و البته فرهنهی کرهای سیاسی، ازمینه

نشتان دادن عظیتت و شتکوه     منظتور  و بته برای مقاصتدی ختا     ،خطی خا  ۀوی به شیو
هتای  هم در مکتان  آن ،هاخطی که بیشتر برای نهارش بر روی دیوار و صخرهحکومت بود  
، در آرامهتاه پادشتاهان، بتر روی دیوارهتا و ستتون      های مهم تجاری و نظامیمهم، در جاده

آنیه    ست و هم ثبا  سیاسی حکومتاو نوعی هم نشان عظیت هیه بهشد، ها نقر میکاخ
واقت  بتا   که در فترشیار می خو میخی از خطوط مجل  و درباری به ،از ظواهر امر پیداست

بابلی و آرامی بترای   عکس خطوط عی می،ای  خو بر سبک معیاری آرایشی هیراه است 
هتای باشتکوه شتاهی یتا نوشتت       ر نهارش کتیبهمنظو به بلکه صرفاً ،رفتهکار نیی تندنویسی به
و متردم بترای نوشتت  بتر روی      استت  شتده ها و مهرهای درباریتان استتااده متی   روی گلدان

؛ (1۶4 :13۷۵هیتایون،   تکییت  ) بردنتد کار متی  هران خو آرامی را بپاپیروس یا پوست جانو
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دلیت  داشتت  اشتتباها      بته  آریارمنته  و آرشتامه به شده در هیدان پیدا حتی انتساد دو کتیبۀ
هتا را بته   آن و اغلتب   استت  گرفتته  امروزه موردتردیتد قترار   زبانی فراوان، نهارشی و دستور

اردشیر ستوم در   ۀرا شباهت نهارشی و انهیز و دلی  آن کنند منسود می یر سومدوران اردش
  ( Schmitt, 1991: 65؛Sharp, 1975: 21)دانند دن نسب خود به آرشامه میرسان
 یافتتۀ  گستترش   سترعت  بته  امپراتتوری   زی اکواک بخ  فقو اینکه به توجه با ،هرحاا به
 رغتم  بته  کتیبه ای  و بودند آشنا زبان سه ای  به ،داشت امتداد هند در سند رود تا که پارسیان

 آریتایی  زبتان  بتا  کته  زاگترس  هایدامنه و پارس هایسرزمی  مردم برای فقو بودن زبانه سه
 فهتم  قاب  میانرودان جنود و پارس از بخشی و ایران غربی جنود در عی میان و بودند آشنا
 از اداری و دیپلیاتیتک  ارتباقتا   ایجتاد  و تیتاس  بترای  شد مجبور داریوش بود، خوان  و

فهم آن  و گرفته قرار مورداستااده منطقه در ساا صدها که کند استااده دیهری رسیی زبان
 آرامتی  زبتان    زبانی که داریتوش از آن استتااده کترد،   پ یر بود امکان بیشتری جیعیتبرای 
 تیتامی  در هیینتان  ،آن از مختلتف  هتای  گتوی   پیدای  و سیاسی تحوال  رغم به کهبود 

 و ستوریه ، مصتر  تتا  صتغیر  آسیایاز  و مدیترانه تا زاگرس از یعنی ،ایران غربی هایسرزمی 
 نوشتت   و گترفت   یتاد  بترای  ،  هیینتی  شتد می گوو گات دانبو  بود مورداستااده ،فلسطی 
به هیی  منظور داریتوش دستتور داد تتا مضتیون کتیبته را بته        ؛بود بابلی و عی می از ترساده

 جیلته مصتر فرستتادند   و بته ستایر منتاقت امپراتتوری از     تندزبان آرامی بر روی پوستت نوشت  
(Allen, 2005: 42؛Cook, 1983: 19 ۶0 :13۷9بی، توی  ؛)  

 ایت  استت کته فارستی باستتان      ،توان نتیجه گرفتت خو می از اق عا  باال دربارۀ آنیه
ابتدا   را  سترزمی  ختود آن   دنباا انق د فرهنهی در پهنۀ خو نوظهوری بود که داریوش به
توانست شتکوه و عظیتت   ، میها نداشتجز نهارش بر صخره کرد  ای  خو که کاربردی به

، برای داریوش خوانتدن کتیبته   د  البتهکومت دواندان کندر هیان اوان ح داریوش را کتیبۀ
مردمتی کته در   ؛ پتس بتا درنظتر گترفت  زبتان      نیتود از سوی هیهان مهم و ضروری متی  نیز

را به زبتان ایشتان بته نهتارش درآورد       هایی از آنزیستند، نسخهفواص  نزدیک به کتیبه می
ایت  شتاهراه    هتا در کنتارۀ  نهو بته آ بدی  ترتیتب، خطتوط ای متی و بتابلی کته متردم ستخن       

دنبتاا   داریتوش بته   فراتتر از ایت  بتود    انتظتارا  داریتوش    ،البتته زیستند، بدان اضافه شد   می

بایست از یتک زبتان   از هند تا مصر بود؛ پس می امپراتوری افراد نیای  قدر  خود به هیۀ
 هتا مورداستتاادۀ  وی خو آرامی بود که ستاا  د  بهتری  گزینه برایکرالیللی استااده می بی 

ای اداری در مصتر و  هت هتایی از ایت  نامته   گرفت  پیدا شدن نسخه قرار میهای پیشی  قدر 
ی کته متردم    یعنی جتای  ؛توجه داریوش به نقاط دورتر از مکان بیستون است آلاانتی  نشانۀ
ی و ای رستی هبا ارساا نام ،بند  بدی  ترتیراحتی از ای  مکان دیدن کن توانستند بهشاید نیی

   دکرباخبر میاز اقداما  خود  شاناداری، ایشان را از قریت حاکیان
 

  ق.م521-522 هایسال بررسی تاریخی حوادث. ۴
د، محت  استتقرار   ش  ت  از هیراهان  بتدان رجتو  کتر    ههیرا ولی  مکانی که داریوش بها

ای به نتام  قلعهمغ را ئوما  شدن گ اش مح  کشتهدر کتیبه ،خود ،  داریوشمغ بودگئوما  
اما در روایت هرودو  ای  مح  در  ؛دکن والیت نیسایه ماد اع م میواق  در  «هواتییاسیک»

 شتده در مکان ذکتر   (149 :13۵0، مشکور ؛Schmitt, 1989b: 300) است شده ذکر شوش
 قترار  هتم بتر   قوا دیهتر محققتان   است؛ اماشده   های مختلف خواندهبیستون به روایت کتیبۀ

  (48 :13۶3هوار، ) بیستون است نزدیکی منطقۀدر و  گرفت  ای  دژ در ماد
زمتانی  داریتوش   توان گاتمی است، داشته ماد قرار اینکه دژ مزبور در منطقۀ با تکیه بر

 محتض کشتته   ، و نیتز بته  بردمی سر ، در ای  منطقه بهرو شد هکه با شورش مناقت مختلف روب
بتتا   ،(1۵2-139 :138۷، ستهینتت) مهتتر( ۷) ق م۵22امبر تستتپ  29متتغ در  شتتدن گئومتتا  

در عتی م،   مهتر( متاه  ) ق م۵22شد  در اکتبتر   های دیهری در مناقت مختلف مواجه شورش
 سترکود  )ماه آذر( ق م۵22سپتامبر  10هایت در تاریخ شورش وی درنکرد   آسینه شورش

بتود و  شتورش کترده    مهتر( متاه  ) متاه اکتبتر  بت  در آغتاز   در باب  مردی بته نتام نیتدیت    شد 
هتایی میتان   جنت   گریزهتا و خترده  و شد  پس از تعقیتب  با سپاهی عازم باب  ،خود ،داریوش

و  شورش وی نیتز سترکود   آذر(ماه )ق م ۵22، عاقبت در دسامبر ب سپاه داریوش و نیدیت
 ،بترد ستر متی   بته  در بابت  او بته گاتتۀ داریتوش تتا هنهتامی کته         شتد  داریوش بر باب  مسلو

 پارس، ای م برای دومی  بار، ماد، آشور، مصر، پار ، مرو، ثتهتوش و ستکاها   یهاسرزمی 
با توجه به اینکه داریتوش پتس     (19۷ :13۷9بی، توی  ؛43: 1382شار ، )بر وی شوریدند 
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بایست از یتک زبتان   از هند تا مصر بود؛ پس می امپراتوری افراد نیای  قدر  خود به هیۀ
 هتا مورداستتاادۀ  وی خو آرامی بود که ستاا  د  بهتری  گزینه برایکرالیللی استااده می بی 

ای اداری در مصتر و  هت هتایی از ایت  نامته   گرفت  پیدا شدن نسخه قرار میهای پیشی  قدر 
ی کته متردم    یعنی جتای  ؛توجه داریوش به نقاط دورتر از مکان بیستون است آلاانتی  نشانۀ
ی و ای رستی هبا ارساا نام ،بند  بدی  ترتیراحتی از ای  مکان دیدن کن توانستند بهشاید نیی

   دکرباخبر میاز اقداما  خود  شاناداری، ایشان را از قریت حاکیان
 

  ق.م521-522 هایسال بررسی تاریخی حوادث. ۴
د، محت  استتقرار   ش  ت  از هیراهان  بتدان رجتو  کتر    ههیرا ولی  مکانی که داریوش بها

ای به نتام  قلعهمغ را ئوما  شدن گ اش مح  کشتهدر کتیبه ،خود ،  داریوشمغ بودگئوما  
اما در روایت هرودو  ای  مح  در  ؛دکن والیت نیسایه ماد اع م میواق  در  «هواتییاسیک»

 شتده در مکان ذکتر   (149 :13۵0، مشکور ؛Schmitt, 1989b: 300) است شده ذکر شوش
 قترار  هتم بتر   قوا دیهتر محققتان   است؛ اماشده   های مختلف خواندهبیستون به روایت کتیبۀ

  (48 :13۶3هوار، ) بیستون است نزدیکی منطقۀدر و  گرفت  ای  دژ در ماد
زمتانی  داریتوش   توان گاتمی است، داشته ماد قرار اینکه دژ مزبور در منطقۀ با تکیه بر

 محتض کشتته   ، و نیتز بته  بردمی سر ، در ای  منطقه بهرو شد هکه با شورش مناقت مختلف روب
بتتا   ،(1۵2-139 :138۷، ستهینتت) مهتتر( ۷) ق م۵22امبر تستتپ  29متتغ در  شتتدن گئومتتا  

در عتی م،   مهتر( متاه  ) ق م۵22شد  در اکتبتر   های دیهری در مناقت مختلف مواجه شورش
 سترکود  )ماه آذر( ق م۵22سپتامبر  10هایت در تاریخ شورش وی درنکرد   آسینه شورش

بتود و  شتورش کترده    مهتر( متاه  ) متاه اکتبتر  بت  در آغتاز   در باب  مردی بته نتام نیتدیت    شد 
هتایی میتان   جنت   گریزهتا و خترده  و شد  پس از تعقیتب  با سپاهی عازم باب  ،خود ،داریوش

و  شورش وی نیتز سترکود   آذر(ماه )ق م ۵22، عاقبت در دسامبر ب سپاه داریوش و نیدیت
 ،بترد ستر متی   بته  در بابت  او بته گاتتۀ داریتوش تتا هنهتامی کته         شتد  داریوش بر باب  مسلو

 پارس، ای م برای دومی  بار، ماد، آشور، مصر، پار ، مرو، ثتهتوش و ستکاها   یهاسرزمی 
با توجه به اینکه داریتوش پتس     (19۷ :13۷9بی، توی  ؛43: 1382شار ، )بر وی شوریدند 
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بود، تترجیک داد ایت  فصت  را در بابت       ب  به فص  زمستان برخورد کردهاز سرکود نیدیت
عنتوان یکتی از    بته  ،بابت   بتوان به اهییتت  از دالی  داریوش برای ای  اقدام شاید  سپری کند

ای توانست گنجینهدلی  ثرو  زیادش می د که بهاشاره کر ،ز مهم سیاسی روزگار خودمراک
 ،دیهتر  از سوی آید  حساد های داریوش بهلشکرکشی   هزینۀأمیآوری سپاه و تبرای جی 

باآنکته  تر بود  تر و برای گ ران زمستان مناسبهوای باب  نسبت به نواحی داخلی ایران گرم
عیلیتا  سترکود    ،یتک فرمانتده زیترک    ستان   ، بهبود داریوش از مراکز شورش دور مانده

داریوش در جریان لشکرکشی به بابت  از شتاهراه   کرد  ها را از هیان باب  هدایت میشورش
در  شتتد، احتیتتاالً هتتم اشتاره  قتتور کته قتتب ً  و هیتان  اکباتتان گتت ر کتترد  -میتتانروداناصتلی  
مستطک   ه اسیر او را دیده و بعدها خاقرۀ ای  پیکرۀنی و نُ آنوبانی پیکرۀذهاد امروزی  سرپ 

 بیستون حجاری کند  نوشته را بر دیوارۀ تا خودش نظیر ای  فتک است هاو را بر آن داشت
در  )تتارم امتروزی(   متردی بته نتام وهیزداتته از شتهر تتاروا       پتارس  دررا دومی  شورش 
)در جنود افغانستتان بته    ساترا  ویوانه در آراخوسیا ،  در ف   ایرانسرزمی  یوتیا رقم زد
بته داریتوش وفتادار     )در شیاا افغانستتان(  و ساترا  دادرشی  در باکتریا مرکزیت قندهار(

 بتود، شتاه خوانتده    )مترو(  که خود را در مرگیانهرا  دادرشی  توانایی مقابله با فرادهماندند  
تهدید ارمنستان و سوریه از قرز شیاا و سهرتیه و عی م از ب  موردنداشت  داریوش در با

، فترورتی   ،در وحشت بود که مبادا شاه یتاغی متاد   ای وجودبابود  گرفته  قرز شرق قرار
زاگرس بتود   بنابرای  اولی  اقدام  محافظت از گردنۀ ؛راه رسیدن او را به ف   ایران ببندد

 ،ویدرنته  ،عهتدش  اهتارمی  هتم   فت  او ای  وظیاته را برعهتدۀ  رشیار می آسیا به ۀکه درواز
در نزدیکتی   ی(د 24) ق م۵21 ژانویتۀ  12نیروهای فترورتی  و ویدرنته در    گ اشت  مقابلۀ

داد و در  فتترورتی  را شکستتتافتتتاد  ویدرنتته قتوای  اتاتاق   متاروش در کرمانشتتاه امتتروزی 
  (1۶1 :1381)دندامایف،  کیپنده در شرق کرمانشاه اشم به راه ماند تا به داریوش برسد

کته   اقتداماتی هتم بترای حااظتت جبهتۀ شتیالی       ،اگترس ز با حااظت از گردنۀ زمان هم
زیتر نظتر فرمانتدهی وهومیسته پارستی،       معیوا داشتت و  ،بودندها در آنجا قیام کرده  ارمنی

  لشکری به شیاا سوریه فرستاد
 

 
 
دی  در جنتود  عب ورق ها را در منطقۀوهومیسه ارمنی ،ی(د 10) ق م ۵22دسامبر  31در 
بابت  را از ستیت شتیاا محااظتت      ستان  داد و بتدی   امروزی در سرزمی  ماد شکست ترکیۀ
در  )رخت (  در آراخوستیا  ،ویوانته  ،که ساترا  وفادارشداریوش در باب  اق   یافت   کرد
ستپاه اعزامتی لشتکر     استت  وه توفیتت یافتته  گندومته  در منطقۀ ساند(ا 2)ق م  ۵21فوریه  21

فترار کترده و بتا     آن ستپاه فرمانده که  متوجه شد ،هیینی پارسی وهیزداته را شکست دهد  
بنتد   ،ای متی بیستتون   در کتیبتۀ   است هحرکت کرد )ارشادا( سوی دژ رشاده اندکی سوار به

شترقی قنتدهار    را در جنتود  ی ویونته معرفتی شتده و تتارن جتای آن     رشاده مرکتز ادار ، 4۷
  (10۶ :13۷9بی، )توی است کرده  امروزی بیان
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دی  در جنتود  عب ورق ها را در منطقۀوهومیسه ارمنی ،ی(د 10) ق م ۵22دسامبر  31در 
بابت  را از ستیت شتیاا محااظتت      ستان  داد و بتدی   امروزی در سرزمی  ماد شکست ترکیۀ
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بنتد   ،ای متی بیستتون   در کتیبتۀ   است هحرکت کرد )ارشادا( سوی دژ رشاده اندکی سوار به

شترقی قنتدهار    را در جنتود  ی ویونته معرفتی شتده و تتارن جتای آن     رشاده مرکتز ادار ، 4۷
  (10۶ :13۷9بی، )توی است کرده  امروزی بیان
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در متاد  داریوش از بابت  حرکتت کترد تتا      ،اردیبهشت( -)فروردی  ق م ۵21در آوری  
داریتوش   ،شتورش دومتی  بردیتای دروغتی  در پتارس     سره کند  برای سرکود  یککار را 
مصتاز فترورتی  کته     و بهماد  سوی سپاه به ماندۀذیه پارسی را برگزید و خود با باقیوررته

کونتدروش   مکانکوندروش در ماد بود     مح  جن  منطقۀ، رفتمدعی پادشاهی ماد بود
یعنتی منطقتۀ بیستتون و     ،کیپنتده  ای  مح  باید در کنار جادۀ نظامی منطقتۀ   مشخو نیست

 ،بنتابرای   باشتد؛  ، قترار دارد  -ههیتانه -شرقی آن پایتخت ماد دامنۀ غربی الوند که در دامنۀ
 :1381)دنتدامایف،   جتو کترد   و کوندروش را باید در شرق کنهاور امروزی جستت  احتیاالً
استیر  هزار  هجده انجام شد  داریوش ردیبهشت(ا 18)ق م  ۵21ماه مه  8ای  جن  در   (1۶2

ری  منظور از رگا،سیت رگا رهسپار شد   به و تی  با اندک سوارانی فرار کردگرفت  فرور
 :1382شتار ،  ) فرورتی  دستهیر و ماله شتد در ای  منطقه امروزی در جنود تهران است  

۵1)  
سرعت به اهتار جهتت ختود نیروهتایی گستی  داشتت  در        بعد از ای  جن  داریوش به
 21) ژوئت   11در عاقبت سه نبرد  قیفرستاد که به ارمنستان شیاا مردی به نام دادرشی  را 

شتد  داریتوش    پیتروز  ،ارمنی ائوتیاره ساترا  پیشی  ارمنستان در منطقۀ ،وهومیسهبر  رداد(خ
بنابرای  وهومیسه و  سیت پارس بود؛ رحاا حرکت از ماد به جهت جنود بهدر ای  هنهام د

 ماندند  دادرشی  منتظر او در ماد
 سیت شرق اعزام شد  داریوش لشکری را که در راگتا فترورتی  را استیر    دومی  سپاه به

کنتد کته   اشتاره متی   ،ختود  ،در پتار  فرستتاد  داریتوش    ،ویشتاسپ ،نزد پدرش ،کرده بود
 شتده بودنتد   جتدا  ویشتاستپ و از   پ یرفتته  ها حکیارمایی فترورتی  را ها و هیرکانیپار 

ستپاه ختود حرکتت کترد و در شتهر ویشتپائوزاتی  در        ماندۀ ویشتاسپ با باقی  (۵3 هیان،)
یعنتی   ؛ه بتود اتااق افتاد اساند( 1۷) ق م ۵21مارس  8پار  با یاغی جنهید  ای  برخورد در 
قتوای   کته تا زمانی  ،جن  مشخو نبود برد  برندۀسر می زمانی که داریوش هنوز در باب  به

مح  »به معنای  گرفت  ای  اسم تقریباًبنا درسید  جن  دیهر در نزدیکی پتریهرهر داریوش
ای ه حظت م وشد تجاری قاب ای از پار  باشد که آمدباید در منطقه ،بنابرای  ؛است «وصوا

 ژوئیته  11در (  14۵: 138۷، )هینتس است بوده در نزدیکی شاهرود امروزی احتیاالًو  داشته
 ها پیروز شد ها و پار ویشتاسپ در نبرد با هیرکانی (خرداد 21)

ق م  ۵21در متتاه متته   ستتومی  اقتتدام جنهتتی در جهتتت جنتتود بتتود  پادشتتاه شخصتتاً    
بتر   ،ورذیهارته نهام سپهبد او،سوی پارس لشکرکشی کرد  در ای  ه به (خرداد -)اردیبهشت
کرد  در ای  لشکرکشی داریتوش در نزدیکتی لرستتان امتروزی بته      یزداته مبارزه میضد وه

متردی پارستی بته نتام      ق م ۵22از اواختر ستاا    ،شتوش  ،عی م وارد شد  در پایتخت عتی م 
کرد  داریتوش تتاریخ سترکود مرتیته را ذکتر      حکومت می «شاه اومانی »با عنوان  «مرتیه»

شتاه   ،تخیه  متادی و جلتوی ایستن   بعتد از فترورتی  مرتیه  ،اما در حجاری بیستون ؛کندنیی
 کشتته  خترداد(  2۵) ژوئیه 1۵است  آخری  نار در  و وهیزداته پارسی ایستاده ،یاغی سهرتیه

 استت،  شده داده سان که از قرز آرنوپوب  تشخیو بدان ،بیستون ۀشد  ترتیب یاغیان پیکر
در  ق م ۵21 بایتد در ژوئیتۀ  ابرای  شاه اومانی  بن ؛کندترتیب زمانی مبارزا  را منعکس می

 باشد   شده شوش کشته
ستهرتیه   تخیه ستهرتی بتود   میتان برداشتت  ایستن   منظور از  اقدام دیهر متوجه غرد و به

و لبتاس متادی   لحتاظ قتومی نزدیتک بودنتد     وزی بتا مادهتا از  اجتداد کردهتای امتر    احتیاالً
باشتد  اینتک    آغتاز شتده   ق م ۵22شورش سهرتیه هم باید در اواختر دستامبر    پوشیدند  می

سترکود  مور ود  فردی مادی به نتام تخیستپاده متأ   ب داریوش فرصت رسیدگی بدان را یافته
 کرد و نتزد داریتوش فرستتاد    شد و او را اسیر سهرتی پیروزشورش شد  تخیسپاده بر یاغی 

در پارس مقیم بتود  او  داریوش  ق م، ۵21 در ژوئیۀدر ای  زمان، یعنی (  ۵3: 1382، شار )
شد  ارب  هیان اربت  امتروزی در نزدیکتی موصت  در      و در ارب  به دار آویختههم ماله شد 

  (Kuhrt, 2007: 146) عراق است که در آن زمان مرکز سهرتیه بود
بتر   ،ورذیته ارتته  ،ستپهبدش  ،حاا حرکت از ماد به پارس بتود ن که داریوش درهیان زما

ای  جن  در رختا رخ داد   خرداد( 3)ق م ۵21مه  24وهیزداته برای اولی  بار پیروز شد  در 
ستوی پئتی     بته  و ار کترد یزداته فر  وهباشد قرار گرفته امروزیشاید در نزدیکی بهبهان  که

در ) بته نتام پرگته   نجا در نزدیکی کتوهی  آدر  رفت  -پاسارگاد نطقۀیعنی حدود م -یاخوادا
قشتون داریتوش    خترداد(  2۵ژوئیته )  1۵رفت که در ورذیه درگبا ارته جنهی ،(استان فارس



فصلنامۀ علمی - پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا / 133

 ژوئیته  11در (  14۵: 138۷، )هینتس است بوده در نزدیکی شاهرود امروزی احتیاالًو  داشته
 ها پیروز شد ها و پار ویشتاسپ در نبرد با هیرکانی (خرداد 21)

ق م  ۵21در متتاه متته   ستتومی  اقتتدام جنهتتی در جهتتت جنتتود بتتود  پادشتتاه شخصتتاً    
بتر   ،ورذیهارته نهام سپهبد او،سوی پارس لشکرکشی کرد  در ای  ه به (خرداد -)اردیبهشت
کرد  در ای  لشکرکشی داریتوش در نزدیکتی لرستتان امتروزی بته      یزداته مبارزه میضد وه

متردی پارستی بته نتام      ق م ۵22از اواختر ستاا    ،شتوش  ،عی م وارد شد  در پایتخت عتی م 
کرد  داریتوش تتاریخ سترکود مرتیته را ذکتر      حکومت می «شاه اومانی »با عنوان  «مرتیه»

شتاه   ،تخیه  متادی و جلتوی ایستن   بعتد از فترورتی  مرتیه  ،اما در حجاری بیستون ؛کندنیی
 کشتته  خترداد(  2۵) ژوئیه 1۵است  آخری  نار در  و وهیزداته پارسی ایستاده ،یاغی سهرتیه

 استت،  شده داده سان که از قرز آرنوپوب  تشخیو بدان ،بیستون ۀشد  ترتیب یاغیان پیکر
در  ق م ۵21 بایتد در ژوئیتۀ  ابرای  شاه اومانی  بن ؛کندترتیب زمانی مبارزا  را منعکس می

 باشد   شده شوش کشته
ستهرتیه   تخیه ستهرتی بتود   میتان برداشتت  ایستن   منظور از  اقدام دیهر متوجه غرد و به

و لبتاس متادی   لحتاظ قتومی نزدیتک بودنتد     وزی بتا مادهتا از  اجتداد کردهتای امتر    احتیاالً
باشتد  اینتک    آغتاز شتده   ق م ۵22شورش سهرتیه هم باید در اواختر دستامبر    پوشیدند  می

سترکود  مور ود  فردی مادی به نتام تخیستپاده متأ   ب داریوش فرصت رسیدگی بدان را یافته
 کرد و نتزد داریتوش فرستتاد    شد و او را اسیر سهرتی پیروزشورش شد  تخیسپاده بر یاغی 

در پارس مقیم بتود  او  داریوش  ق م، ۵21 در ژوئیۀدر ای  زمان، یعنی (  ۵3: 1382، شار )
شد  ارب  هیان اربت  امتروزی در نزدیکتی موصت  در      و در ارب  به دار آویختههم ماله شد 

  (Kuhrt, 2007: 146) عراق است که در آن زمان مرکز سهرتیه بود
بتر   ،ورذیته ارتته  ،ستپهبدش  ،حاا حرکت از ماد به پارس بتود ن که داریوش درهیان زما

ای  جن  در رختا رخ داد   خرداد( 3)ق م ۵21مه  24وهیزداته برای اولی  بار پیروز شد  در 
ستوی پئتی     بته  و ار کترد یزداته فر  وهباشد قرار گرفته امروزیشاید در نزدیکی بهبهان  که

در ) بته نتام پرگته   نجا در نزدیکی کتوهی  آدر  رفت  -پاسارگاد نطقۀیعنی حدود م -یاخوادا
قشتون داریتوش    خترداد(  2۵ژوئیته )  1۵رفت که در ورذیه درگبا ارته جنهی ،(استان فارس
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 :Brosius, 2000: 35; Kent, 1953د )شت  آویختته ایه بته دار  دیشد  وهیزداته در خوه پیروز

بایتد ایت     ،آغتاز شتد   ،یعنتی در شترق پتارس    ،یوتیتا  که ای  شورش در منطقتۀ آنجااز  (127
  (148 :138۷، )هینتتس  حتدود شتهر داراد امتروزی دانستت    در ایه را مرکز یوتیتا  دی خوه

را از پارس جدا و به کرمان ملحتت کترد    یوتیا ایالت  ،پادشاه از فرط ناراحتی از ای  شورش
 محتروم شتد  سترحد فتارس     ،یوتیا از امتیازا  مالیاتی که پارس برخوردار بود ،بدی  ترتیب

 ق م۵21 هیتان سترحدی استت کته داریتوش در      تقریبتاً ، قب  از جدا کردن بوشتهر( ) امروز
 کرد  تعیی 

تنها باید شورش فتراده   ،در ایران ق م۵21 ژوئیۀ 1۵ر یزداته دبعد از سرکود شورش وه
خبتر عصتیان    ،کته داریتوش از پتارس بته متاد رستید      مجرد این شد؛ اما به در مرو سرکود می

در  ،پستر هالدیتته   ،نتام ارخته  ارمنی به مردی   به او رسید ،یعنی سومی  شورش باب  ،دیهری
 بتا عنتوان   اوبته نتام    یاستناد ق م  ۵21و  ا 23ر ای به نام دوباله در باب  قیتام کترد  د  منطقه

 فرستتاد وی گت اری شتد  داریتوش وینتدفرناه را بترای سترکود        تاریخ «اهارم نصرنبوکد»
بته استار     ذر(آ ۶) ق م۵21ر وامبنت  2۷ کریان یتاغی را در  او لش  (1۶4 :1381)دندامایف، 

 رفته بود  میانرودانگرفت  خبر ای  پیروزی زمانی به داریوش رسید که برای قش ق به 
اقتداما  داریتوش و مستیر حرکتت وی بترای       ، مق۵21-۵22ی هتا ستاا  مرور حوادث

داریتوش متد    که مشخو است، اناند  کنورشیان را برای محققان نیایان میسرکود ش
  او در تیام مد  یک ستاا  است کرده ماد سپری منطقۀ نی را در قی ای  یک ساا درقوال

 های ایت  ایالتت   آمد در شاهراه اصلی و سایر راهو ۀ ماد، درحاا رفتاوا حکومت  در منطق
ختود بته منتاقت    داریوش از ای  مسیر برای اعتزام ستپاهیان   ها بود  منظور سرکود شورش به

 با نزدیک شتدن فصت    داریوش ،هیینی د  کر در مرکز و شرق ایران استااده تحت آشود
د  در آنجتا اتتراق کتر   تیام مد  زمستان را و  به باب  رفتبا گ شت  از ای  شاهراه  ،زمستان
هتای جغرافیتایی منطقته از نزدیتک     بتا ویژگتی  توان حدس زد که داریوش در ای  مد  می

 بوداهییت فراوان شاهراه بیستون شاهد  شخصاً ، ویاست  هیینی  دهکرآشنایی کام  پیدا 
کوه کته آن مکتان    ۀهای زیبای دامنو وجود تارجهاه ا توجه به تقدس ای  کوه نزد مردمو ب

را به جایهاهی مناسب برای توقف سپاهیان، بازرگانان، کاروانان و سایر مردم عتادی تبتدی    

د  ختود کتر   کتیبتۀ تتری   تصییم به انتخاد ای  مکان برای نهارش اولتی  و بتزرت  کرد، می
بتا ایت  هتدز     اتااق مشاوران  ود را بههای یادمان خقی اقامت خود در ماد، قرحداریوش 

برای آگتاهی تیتام متردم     ،نهایتدر  است ده، تهیه کرکه پیروزی کام  خود را تجلی  کند
گون و ستپس توزیت    های گونابه زبانرا  آن فرمان ترجیۀ ،کشورهای تابعه از محتوای کتیبه

متتری از جتاده قترار     10۵تاتا   اصلی در ار زیرا صخرۀ کتیبۀ ؛صادر کرد هاسرزمی  در هیۀ
  (1۷3 هیان،) خواندن نبود کس قاب  مت  آن برای هیچو  داشت
 

 نتیجه. 5
دهد که کوه بیستتون از دوران پتی  از   مانده نشان می برجایکه در باال بح  شد، آثار  انان

بانی، پناههتاه و عبادتهتاه از آن   صور  ایستهاه توقف، دیده بهته و تاریخ جایهاه مهیی داش
هتای دیهتر   از مکتان تتر  ی  مکان را به اشم داریتوش برجستته  آنیه ا شده است استااده می

با توجته    الوهیت ای  کوه در میان مردم بودتقدس و جغرافیایی و  موقعیت برجستۀ، کردمی
یعنتی زمتانی    ؛حکومت رسیدن داریوش نوشته شدبه ای  مطلب که کتیبه در دو ساا اوا به 

غترد ایتران و بابت  متدام      ۀمحتدود نظر تاریخی داریوش درگیر نبرد با مخالاتان  در  که از
منظتور انجتام    به نی، مشوقی برای اوحجاری آنوبانی تجربۀ حاا لشکرکشی بود و احتیاالًدر

 کتیبتۀ  تقتدس توانستت  متی  تقتدس کتوه   رستانی بته آینتدگان بتود،     عیلی مشابه برای اق  
   بته غیتر از جنبتۀ   درا دوانتدان کنت   آن اهورامزدا( )برگزیدۀ و البته تقدس نهارندۀداریوش 
اجترای  هتای مت هبی و   منظتور اجترای آیتی     وه، جی  شدن مردم در ای  مکان بهالهی ای  ک

جایهتاه   کته در ایت   ؛ ارارا دواندان کند مکانتوانست اهییت ای  قربانی کردن می برنامۀ
بتود و متردم هترروزه در حتی  نیتای  و دعتا        هاهتورامزدا حتک شتد    ۀنیایند کتیبۀ ،خدایان

 افکندند  بدان میهم هاهی ن نیم
جغرافیتایی   اکباتتان خبتر از موقعیتت برجستتۀ     -میتانرودان تسلو کوه بیستون بر شتاهراه  

اته در زمتان داریتوش و     ،هوای مناسب و مساعد ختود و توانست با آدکه میداد منطقه می
و  شتود حاکیان و فرمانروایان بستیار   ،ریانکمسافران، بازرگانان، لش توقاهاه ،ها بعداه قرن
بلکته از   کترد، تتر متی  را از دور نیایتان  تنهتا آن  متری نه آن در ارتاا  دوازدهگرفت  البته قرار
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د  ختود کتر   کتیبتۀ تتری   تصییم به انتخاد ای  مکان برای نهارش اولتی  و بتزرت  کرد، می
بتا ایت  هتدز     اتااق مشاوران  ود را بههای یادمان خقی اقامت خود در ماد، قرحداریوش 

برای آگتاهی تیتام متردم     ،نهایتدر  است ده، تهیه کرکه پیروزی کام  خود را تجلی  کند
گون و ستپس توزیت    های گونابه زبانرا  آن فرمان ترجیۀ ،کشورهای تابعه از محتوای کتیبه

متتری از جتاده قترار     10۵تاتا   اصلی در ار زیرا صخرۀ کتیبۀ ؛صادر کرد هاسرزمی  در هیۀ
  (1۷3 هیان،) خواندن نبود کس قاب  مت  آن برای هیچو  داشت
 

 نتیجه. 5
دهد که کوه بیستتون از دوران پتی  از   مانده نشان می برجایکه در باال بح  شد، آثار  انان

بانی، پناههتاه و عبادتهتاه از آن   صور  ایستهاه توقف، دیده بهته و تاریخ جایهاه مهیی داش
هتای دیهتر   از مکتان تتر  ی  مکان را به اشم داریتوش برجستته  آنیه ا شده است استااده می

با توجته    الوهیت ای  کوه در میان مردم بودتقدس و جغرافیایی و  موقعیت برجستۀ، کردمی
یعنتی زمتانی    ؛حکومت رسیدن داریوش نوشته شدبه ای  مطلب که کتیبه در دو ساا اوا به 

غترد ایتران و بابت  متدام      ۀمحتدود نظر تاریخی داریوش درگیر نبرد با مخالاتان  در  که از
منظتور انجتام    به نی، مشوقی برای اوحجاری آنوبانی تجربۀ حاا لشکرکشی بود و احتیاالًدر

 کتیبتۀ  تقتدس توانستت  متی  تقتدس کتوه   رستانی بته آینتدگان بتود،     عیلی مشابه برای اق  
   بته غیتر از جنبتۀ   درا دوانتدان کنت   آن اهورامزدا( )برگزیدۀ و البته تقدس نهارندۀداریوش 
اجترای  هتای مت هبی و   منظتور اجترای آیتی     وه، جی  شدن مردم در ای  مکان بهالهی ای  ک

جایهتاه   کته در ایت   ؛ ارارا دواندان کند مکانتوانست اهییت ای  قربانی کردن می برنامۀ
بتود و متردم هترروزه در حتی  نیتای  و دعتا        هاهتورامزدا حتک شتد    ۀنیایند کتیبۀ ،خدایان

 افکندند  بدان میهم هاهی ن نیم
جغرافیتایی   اکباتتان خبتر از موقعیتت برجستتۀ     -میتانرودان تسلو کوه بیستون بر شتاهراه  

اته در زمتان داریتوش و     ،هوای مناسب و مساعد ختود و توانست با آدکه میداد منطقه می
و  شتود حاکیان و فرمانروایان بستیار   ،ریانکمسافران، بازرگانان، لش توقاهاه ،ها بعداه قرن
بلکته از   کترد، تتر متی  را از دور نیایتان  تنهتا آن  متری نه آن در ارتاا  دوازدهگرفت  البته قرار
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رسانی نستبت   اق   برایداریوش  هراند ؛نیوددست بداندیشان دور میاز گزند حوادث و 
هتایی بته زبتان    اقتدام بته انتشتار پتاپیروس     ،بود ها را در کتیبه شرح دادهکه آن مااخرات به 
جیلته مصتر   دوردستت فرمتانروایی هخامنشتیان از    هتای به سرزمی د که الیللی آرامی کر بی 

نیتایی و جاودانته کتردن     دهتد کته داریتوش بترای بتزرت     بود و ای  نشان متی  فرستاده شده
 است  اندام کردن در برابر مخالاان  عزمی جزم داشته برای عر  اقدامات  و احتیاالً
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 چکیده

، یا به عبارت چگونگی کنش پادشاهان صفوی با طبقۀ کشاورز و روستایی
تی استت کته ابدتاد  ن    مداری این حاکمان، از موضوعا دیگر میزان رعیت

شتتی در ایتتن مقازتته از دو من تتر   شتتدن نی.تتتی چنتتین کن  شتتناهته چنتتدان
گیرد: یکی از من ر وضع دادرسی و رفع ستم از رعایتا   مطازده قرار میمورد

تتر   طتور مشت     و دیگر از دیدگان توجه به وضتدیت زی.تتی  نتان بو بته    
ها(ی بتر ایتن    ی و بیگاریهای مازیات ها، کاهش و ت فیف کیف ب ششو کمّ

 کتتنش و ایتن استتت:  ،کتته در این تتا مطتر  استتت  یتادی پرستتش بن استا،، 
شاورزان چگونته بتودن و   کارکرد پادشاهان صفوی در این موارد با طبقۀ ک

بایتد گفتت کته در     در ایتن بتارن  داشته است؟  ها چه تأثیری بر زندگی  ن
بتر دو  رعایتا ستنگینی     هتا  ها و بیگاری م موع مازیات، دردورۀ صفویان

 هتایی کته   های مازیاتی و نیز دادرستی  و ب ششکاهش  کردند؛ بنابراین می
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