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چکيده
با شکلگیری شاهنشاهی هخامنشی ( 555تا  333ق.م) ،مناطق وسیعی باا مرممااو و ام و و سانخ مخ تات تراا رمااو
یر و قر ر گر ند .م ره یخ مناطق مخ تت نیازمند ر ههای رتباطی مجهز و ر و نی بوم تا مس رسی به هماه قتمارو شاهنشااهی
ر اساو کند .به منبال تثبیا وضاع م ختی و بر ی مس یابی به یخ هاد ،،هخامنشایاو ر ههاای ییشایخ ر بازساازی و ر ههاای
جدیدی نیز تأسیس کرمند .با حد ث یلهای موق ی و م ئمی ،رومخانهها و تنگهها ر نیز امامه عبور و مرور کرمند .اوهاا بار ی
ر اه حال مسا ر و ،مر یخ ر هها یس گاههای م عدمی بنا کرمند که مر اوها غذ  ،او ،سب و مکانات میگری ر هم شاده باوم
تا مسا ر و خس ه ر بهو سطه یخ مکانات تسکیخ مهند .مر یخ ر هها ،ر م نظامی نیز حضور م ش ند تا منیا عباور و مارور ر
ر هم کنند .ر ههای صتی که به جامههای شاهی معرو ،بومند ،تمامی یای خاها و مر کاز مهام شاهنشااهی ر باه هام وصال
میکرمند .ر ههای رعی بسیاری نیز وجوم م شا که رتباط میگر مناطق ر با مر کز صاتی برقار ر مایکارم .مر یاخ یاشوه
سعی شده سا تا با س فامه ز طالعات مسا ول و با بهرهگیری ز روش توصایفیترتیتای ،شابکه ر ههاای موره هخامنشای
ترسیم و بازیابی شده و نروه تعمیر و نگهد ری اوها بیاو شوم.
واژههای کليدی :هخامنشیاو ،م ریوش ول ،جامه شاهی ،ر هها ،یلها.
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یامشاااهاو هخامنشاای مر ب ااد ز ر ههااایی ساا فامه

مقدمه
با تأسایس شاهنشااهی هخامنشای ،قتمارو یهنااوری

می کرمند که ز قبل موجوم بوم .بعد ز مدتی ،یخ ر هها

شکل گر ا که تا او زماو نظیار ند شاا .یاخ قتمارو

ر به تدریج توسعه م مند و جامه های جدیادی حاد ث

یهناور سرزمیخها و مرمماو م ناوع و ر و نای ر شاامل

کرمند .جامههایی که مرکز یالاها و شهرهای عماده ر

می شد که بسیار ز هم مور بومند؛ ولی ترا حاکمیاا

به هم م صل مایکارم .مهامتاریخ و بازر تاریخ یاخ

هخامنشاایاو ،ز وحاادت و نسااجام سیاساای خاصاای

جامهها ،جامه های شاهی بوم که معرو،تاریخ اوهاا ر

برخورم ر شده بومند .با س رکام یایههاای شاهنشااهی

هرومت باا جزئیاات توصایت کارمه ساا .ازوو بار

هخامنشی ،به ویشه یس ز صالحات سیاسای و م ری و

جامه های صاتی ،ر ه هاای رعای بسایاری نیاز وجاوم

ق صامی م ریوش ول ( 533تاا  533ق.م) ،شاهنشااهی

م شاا ند کااه شااهرهای مهاام و مر کااز یاااالت ر بااه

به یالا های م عدمی تقسیم شده و بار ی هار کاد م ز

قسماهای کوچکتر و کم همیاتر م صل میکرمناد.

یخ یالا هاا ،تشاکیالت خاصای مقارر شاد .مر موره

مر و قع ،تمامی بخا هاای شاهنشااهی هخامنشای ز

هریک ز شاهنشاهاو هخامنشی ،تعد م یخ یالاها باه

طریق جامههای شاهی و جامههای رعی با یکادیگر مر

ق ضااای مسااائل سیاساای م فاااوت بااوم .بااا توجااه بااه

رتباط بومند و همیخ جامهها باعث زمیام ر اواماد و

تفاوت های رهنگی و نش می ر و و ،بار ی حر ساا ز

رو ب تجاری و رهنگی مایشادند .بیشا ر یاخ ر ههاا

چنیخ قتمرو گسا رمه ی و حفا رو با  ،بادوو شاک

سنگفرش نبومند؛ ولی ر ههای همو ری باومه کاه بار ی

شبکه عظیمی ز ر ههای مو صالتی نیاز باوم؛ باهعاالوه

عبور سب یا ر باه یاا ییامگااو مناساب بومناد .مر خااور

ینکه حف

منیا یخ ر هها نیز همیا ویشه ی م شا.

نزمیک بهطور معمول ،سنگفرشکارمو ر ههاا قا بار ی

مر و قع ،بادوو یجاام شابکه ی ز ر ههاای رتبااطی

ورومیها و خیاباوهای مهم یای خاها بوم؛ ماا مر یار و،

مناسب ،حف چنیخ قتمرو وسیعی غیرممکخ بوم .شاید

جامههایی که یای خا های شاهنشاهی ر به یکدیگر م صل

یایاااااه و ساااااا

یجاااااامچنیخ ر ههاااااایی ،مر

میکرمند ،سنگفرش بومند (.)Graf, 1994: 173

گامنخس اهد نظامی و ساسس ،م ریباومو مولاا بار ی
تسهیل تست حکوما مرکزی و جریاو م ری کارها ،ز

پيشينه پژوهش

اوها بهره می برم؛ ما زوو براو ،یخ ر هها روناق ماور

ر ههای خشکی موره هخامنشی مر بیش ر ک ااوهاای

بازرگانی و حملونقل کاالها و تسهیل مر مر مساا رت

مرتب با یخ موره تاریخی ،باهصاورت جزئای بررسای

ر نیز باعث میشدند .مر و قع ،مور نظامی و بازرگاانی

شده ساا؛ ولای مر یاخ رتبااط ،کاار جاامعی نجاام

هاار مو مساا تزم توسااعه ر ههااا و گساا رش منیااا و

نشده سا .ز جمته اثاری که بهصاورت خ صاصای و

حفاظا ز جامهها بومه و سا؛ بنابر یخ ،ضروری باوم

بهطور کتی ،ر ههاای یار و ر مر موره باسا او بررسای

که رمانرو یاو هخامنشی به کر یجام ر ههای رتبااطی

کرمه ند :ثر ییرنیا و سار تراا عناو و «ر ه و ربااط»

بیخ مر کز مخ تت شاهنشاهی باشاند .ر ههاای رتبااطی

( )3330و ثاار کریماای بااا عنااو و «ر ههااای باس ا انی و

که هخامنشیاو یجام کرمند ،تا مادت هاا یاس ز انااو،

یای خا های قادیمی یار و» ( )3335ساا .همچنایخ،

همچناو کار یی م ش ند و باعث رونق کاار بازرگاانی و

مقاااااالتی ر مرماااادتقی یمااااانسور بااااا عنااااو و

مسا رت میشدند.

« TheCommunication Roads in Parsa during the

ر ههای رتباطی خشکی مر موره هخامنشی35/

) ،»Achaemenid Perid�(2010ش ا ایخ و ناادرو بااا

ساااخا «بزرگاار ه عمااومی» ر بااه ممنااوو (،)Memnon

عنااو و «) »Old Routes of Western Iran (1940و

یامشاه سانه ی تیوییا و اتح سرزمیخهای میااو شاوش و

یونگ با عنو و «»Gordion on the Royal Road,1963

ترویا (ترو ) نسبا م مه ند (.)Ibid, II. 22.3-4

نوشاا ه نااد .یااخ مقالااههااا ر ههااای یاار و ر مر موره

لب ه نویسندگاو قدیم بیش ر به ر ههایی یرم خ ه ناد کاه

هخامنشی بررسی کرمه و هر کد م باه بخشای ز ر ههاا

مرل عباور ساساهیاو باومه ساا و ضامخ توضایح ماور

توجه کرمه ند .مر یخ مقاله ،سعی براو سا تاا ازوو

جنگی ،ز وضعیا ر هها نیز صربا کرمه ناد .یاخ مناابع

باار ر ههااای رتباااطی صااتی موره هخامنشاای ،ر ههااای

کمک میکنند تا مریابیم مرل عبور جامههاا کجاا باومه و

رعی و نو ع یلهای ر یج و شایوه تعمیار و نگهاد ری

چه مدت زماو نیاز باومه ساا تاا ز اوهاا عباور کنناد .ز

یخ ر ه ها و مکانات ر ااهی موجاوم مر یسا گاههاای

طریق طالعات موجوم مر لو ح گتی تخااجمشاید و باا

بیخر هی ،بهطور مفصل بررسی شوم.

توجه به شارههایی که مر یخ لاو ح باه ر ههاای مخ تات
رتباطی شده سا ،مشخص میشاوم کاه سر سار قتمارو

اهميت و ضرورت پژوهش
مر قتمرو هخامنشیاو ،ر ه هایی ز قبل وجاوم م شاا

شاهنشاااهی هخامنشاای ترااا یوشا

ر ههااای رتباااطی

بومه سا .مر میاو لو ح یالمی باروی تخا جمشاید،

که حکوما های ییشیخ حد ث کارمه بومناد .ز لراا

به نام مکاو هایی برمی خوریم که نقطه اغااز یاا یایااو

وسعا ،قتمرو هیچیک ز یخ حکوماها باه یهنااوری

سفر کارگز ر و مول ی بومه یا منزلگااه هاایی باومه کاه

قتمرو هخامنشیاو نباوم؛ باا یخحاال ،مر سر سار خااور

مسااا ر و توشااه ر ه خااوم ر ز طریااق اوهااا تااأمیخ

نزمیک شبکه م قاطع و مرهمی ز ر هها وجاوم م شاا

میکرمه ند ( ر عی.)35 :3330 ،

که بهطور طبیعی ،مر حوزه شبکه مو صالتی هخامنشیاو
قر ر گر ند.

مر لو ح ،به بسیاری ز یخ ر ههاا شااره شاده ساا .ز
طالعات موجوم مر منابع مساا ول و مناابع نزمیاک باه

منااابع طالعاااتی مرباااره ر ههااای خشااکی موره

عصاار هخامنشاایاو مرباااره ر ههااای رتباااطی یااخ موره،

هخامنشی ،به گز رش های مورخاو کالسایک یوناانی و

می تاو و مریا اا کاه تماامی یای خااهاای شاهنشااهی

رومی مردوم میشوم؛ لب ه ،لو ح گتای تخااجمشاید

هخامنشی ز جمته یاسارگام ،تخاجمشید ،شوش ،بابل و

نیاز مر یااخ زمینااه طالعااتی ر ئااه ماایکننااد .مر موره

هگم انه ز طریاق جاامههاای بازر  ،ز چهاار طار ،باا

هخامنشی ،یخ ر ه هاا چنااو گسا رمه و زیاام بومناد و

یکدیگر مر رتباط بومه ند (بریاو .)353/3 :3335 ،بناابر یخ

چناو کار یی چشمگیری م ش ند که مر یونااو ،ییاد ی

شناخا ر ههای موره هخامنشای ،باهعناو و بازر تاریخ

سانههای چندی مر یخ رتباط ر موجب شاده بومناد

شاهنشاااهی شااناخ هشااده تااا او زماااو ،بساایار ضااروری

()Graf, 1994: 168؛ ز جمته ینکه حد ث جاامههاای

مینماید .یخ شناخا نه تنهاا بار ی بازشناسای بخشای ز

یر و ر به سمیر میس ( ،)Samiramisیامشاه ساانه ی،

تاریخ موره هخامنشی ،بتکه بهعناو و زیربناایی تأسیسااتی

نسبا م مه ند که هم بنیاوگذ ر شهر بابال باومه ساا و

بار ی مورههاای بعااد ز هخامنشای نیاز ضاارورت م رم و

هم جامه بابل به هگم اناه ر کاه ز کاوههاای ز گار

مرخور بررسی سا .لب ه مر موره هخامنشی ،هم ر ههاای

می گذشا و میگر جامههاای سر سار یار و و اسایا ر

رتباطی مریایی و هم ر ههای رتباطی زمینی هار مو عاال

ساااخ ه سااا ()Diodor Sicily, II. 14.1؛ یااا ینکااه

بومند که مر یخ مقاله ،ر ههای خشکی بررسی میشوم.
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راههای پيش از دوره هخامنشی

مید رهای شهرباو ها و مقام هاای مربااری نیاز مسا تزم

با وحات مولا نواشوری ز سده نهم تا هف م ق.م،

یجام موقعیا مخ و مناسب بر ی مسا رت مر سر سار

سیس می رتباطی بر ی تست و نظارت بار یالااهاا و

شاهنشاهی بوم ( .)Graf, 1994 : 173همیخ مار باعاث

سرزمیخهای حشاده یجاام شاد ( Kinnier-Wilson,

شده بوم که همه یای خاهای شاهنشاهی هخامنشای باا

 .)1972: 57-60; Eph�aمکاتباات
l, 1986: 101-104

جامهها و مکانات ر ااهی مناساب باا یکادیگر مارتب

رسمی موجوم مر بایگانیهای کاخهای اشور مر نینو و

باشند و یخ جامهها به خوبی مر قبا و نگهد ری شوند.

نمااروم ،ز وجااوم ستسااته ی یساا گاههااای یساا ی و

یکی ز ر ه های صتی موره هخامنشی ،به جاامه شااهی

بیخر هی حکایا م رناد کاه مر جاامههاا و مرورهاای

معرو ،شده بوم؛ ولی باید گفا که جاامههاای شااهی

مو صالتی صتی وجوم م ش ند و یای خاا اشاور ر باه

عنو نی بومه که به همه ر ه های صاتی موره هخامنشای

مر کز یالاا هاا مارتب مایکرمناد .مر یاخ جاامههاا،

طاالق مایشاده ساا ( ;Diodor Sicily, XIX. 19.2

مقام های حکوم ی مخ تت خدما میکرمند .نشانههایی

Quintus Qurtius, V.8.5; Briant, 1984 : 67؛ بریااو،

ز چند جامه ستطن ی مهم اشوری مر شرق منطقاه ز و

.)353/3 :3335

به مورو کرمس او یار و و مر

مر م مه ،ب د جامه شااهی معارو ،و ساسس ،میگار

نو حی غربی سوریه و تسطیخ یید شده ساا ( Oded,

جامه های شاهی موره هخامنشی ر بر سا

مر کز مهام

 .)1970: 182-183بااه ح مااال بساایار ،هماایخ سیس ا م

شهری بررسای کارمه و مکاناات ر ااهی و چگاونگی

جامه های رسمی اشوری به منزله س وو قر ت و سا

حف و حر سا ز اوها ر بیاو میکنیم.

یاییخ تا کوه های ز گر

سیس م رتباطی شاهنشاهی هخامنشای مر غارو عمال
میکرمه سا (.)Graf, 1994: 171-172

الف .جاده شاهی
ر ه معرو ی ر کاه ز شاهر ساارم مر لیادی تاا شاهر

جادهها در دوره هخامنشی
شاهنشاهاو هخامنشی هر ساله میاو یای خاهای خوم

شوش م د م م شا ،هرومت با نام جامه شاهی معر ای
کاارمه سااا ( .)Herodotus, V.52بر سااا

گااز رش

مر هگم انه ،شوش ،یاسارگام ،تخااجمشاید ،ساارم و

هاارومت ( ،)Ibid, V. 52-54مر سر ساار مساایر جااامه

بابل مر ر اوامد بومند و بهطور معمول ،همر ه با اوها

شاهی ساخ ماو هاای شااهی و کارو نسار های زیباایی

شمار بسیاری ز مقامات و سارباز و و مالزمااو مرباار

حد ث شده بوم و مر تمام مسیر ،جامه ز سرزمیخهایی

سااتطن ی نیااز حرکااا ماایکرمنااد .برخاای ز مورخاااو

عبور میکرم که سر سر مسکوو و باهطاور کامال ،ماخ

کالسیک ،وضع اووهو یی ر عتا یخ مسا رتها ذکر

بومند .مر سر سر ریگیاه ( )Phrigieو لیادی 30،منازل

کاارمه ن اد ( ;Xenophon, Cyropaedia, VIII. 6.22

ر ه به منبال هم قر ر م شاا کاه جمعاا  51/5رسانگ

)Strabon, XVI. 1.16؛ ولی باید گفا که عتا صاتی

میشد3.مر او سوی ریگیه ،روم هاالیس (قازل یرمااق

یخ مسا رت ها ،هد  ،سیاسی و قدرتنماایی شااهانه

کنونی) بوم .بر ی مر قبا ز یخ روم ،قتعه مسا رکمی

بااومه سااا .یااخ ساافرها و بازمیاادهای ماانظم مسا تزم

ساخ ه بومند و بر ی عبور ز او ،باید قبال ز معابر تنگ

امامه نگهد ش خ و یاکسازی جامه هاا باوم .عاالوه باراو،

کوهس انی که بر یخ روم مشر ،سا عبور میکرمناد.

ر ههای رتباطی خشکی مر موره هخامنشی13/

یس ز عبور ز یخ روم ،به کایاموکیه3مایرسایدند و ز

تمام یخ مسا ا بهطور مقیق  50روز طول مایکشاید»

انجا تا طرسو  ،مر مارز کیتیکیاه 335 ،منازل یاا 301

(.)Ibid, V. 53

رسنگ ر ه باید میییمومند .مر سرحد کیتیکیه ،بایاد ز

هرومت ذکار کارمه ساا کاه گار کسای طالعاات

مو معبر تناگ کوهسا انی و مو قتعاه مسا رکم عباور

بیشاا ری مر یااخ باااره بخو هااد «بایااد اصااته باایخ

می کرمند .منباله جامه مر یاخ سارزمیخ و مر او ساوی

سو  )Ephesos(۵و سارم ر بر او ازوم و بناابر یخ

سرحد کیتیکیه ،سه منازل و  35/5رسانگ ر ه باوم .مر

ز مریای یونانی تا شوش جمعا  31010س ام ر ه ساا

مرز بیخ کیتیکیه و رمنس او ،رومی مناسب کش یر نی به

(و همیخ شهر سا که به شهر ممنوو معارو ،ساا)؛

نام ر ت وجوم م شا .طاول یاخ ر ه مر رمنسا او 35

زیر ز سو

تا ساارم  510سا ام اصاته ساا و ز

منزل بوم که مر هر یک ز اوها ،یامگانی وجوم م شاا

یخ قر ر باید سه روز میگر به سه ماه ر هسیمایی ازوم»

و جمعا  5۵رسنگ میشد.

(.)Ibid, V. 54

مر یخ منطقه ،چهاار روم مناساب کشا یر نی جریااو

هرومت مر رو یا خاوم ،مربااره مقادمات شاورش

م شا که به طور ح م ،باید ز اوهاا عباور مایکرمناد.

یونیه ،ز رسا امه هاای اریسا اگور

()Aristagoras

نخس یخ او ها روم مجته بوم و مومیخ و ساومیخ اوهاا

متطیه ی به چناد مولاا شاهر یوناانی گاز رش م مه و

مرحالی کاه مو روم جد گاناه بومناد ،هار مو یاک ناام

گف ه که اریس اگور

میدو ر بومه سا تا او ها ر باا

م ش ند 1.یخ مو روم ز یک مرل سرچشمه نمیگر ناد،

خوم م رد کند و به منظور انکه کتئومخ (،)Cleomen

یکی ز اوها ز رمنس او جااری مایشاد و میگاری ز

یعنی یامشاه سسارت ر با خوم همر ه کند ،نقشاه ی ز

سرزمیخ ماتیاوهاا ( .)Matianesچهاارمیخ یاخ رومهاا

زمیخ ر که مر روی لوحاه ی حکااکی شاده باوم ،مر

(میاله) نام م شا .یخ هماو رومی باوم کاه مر

روی م شا ( .)Ibid, V.49یی یار بریااو مع قاد

گیند

یی

گذش ا ه کااورش او ر بااه  3۵0مجاار تقساایم کاارم .ز

سا که گویا با تکیه بر یخ ساند ،هارومت گاز رش

رمنس او تا سرزمیخ ماتیاانی  333رسانگ و  31منازل

خوم ر مرباره جزئیاات ر ه شااهی ر ئاه کارمه ساا

ر ه بوم و وق ی ز یخ سرزمیخ به کیسیا5میرسایدند 33

(بریاو.)353/3 :3335 ،

منازل و  13/5رسانگ ر ه بااقی باوم تاا باه خواسا

یخ جامه یکی ز ر ه های قدیمی بوم که کایاموکیاه ر

(( )Khoaspesکرخه) ،یعنی رومی که مناسب کش یر نی

ز طریق رمنس او و اشور ،به مره ر ت و مجته م صال

بوم و شهر شوش مر سااحل او بناا شادهبوم ،برساند.

مااایکااارم ( .)Meyer, 1939: 337, 416مر اغااااز

تعد م یخ منزل ها مر کل به  333می رسید .چنیخ ساا

شاهنشاهی هخامنشی ،به ح مال بسیار یخ جامه م روک

تعد م یسا گاههاایی کاه هارومت ز ساارم تاا شاوش

و مخروبه بومه سا ( ح شام)33۵ :3535 ،؛ با یخ حاال،

توصیت کرمه سا .هرومت زومه سا که « گار طاول

برخی (گیرشمخ )335 :333۵ ،مسیر حرکا کورش باه

ر ه شاهی ر به رسنگ براورم کنیم و با توجه به ینکاه

سوی لیدی ر ز یخ جامه م نس ه ناد .ماا انچاه مساتم

هر رسنگ بر بر باا  30سا ام ساا ،ز ساارم تاا مقار

سا ینکه ر ه معرو ،به جامه شااهی ر م ریاوش ول

شاهی که به کااخ ممناوو ( )Memenonمعارو ،باوم،

به صورتی که هرومت بیاو کرمه ساا ،مراورم و چنااو

جمعا  33500س ام ،یعنی  150رسنگ اصاته ،باوم و

کیفیا مطتوو و مکانات ر و نی بر ی او یجام کارم.

گر مر هر روز  350س ام ر هسیماایی مایکرمناد ،طای

م وو سهمیه ی تخاجمشید سانامی مربااره مساا رت

/13یشوه های تاریخی ،سال ینجاه و موم ،موره جدید ،سال هش م ،شماره چهارم (ییایی ،)33زمس او 3355
مر طول یخ جامه ر ئه کرمه ند ( Hallock, 1969, nos.

چهار تا ینج رسنگ باومه ساا .هار یسا گاه نیاز باه

)901, 1321, 1404؛ بر ی نمونه ز سفر شخصی به ناام

سبهای تازهنفاس ،بار ی بارمو ییاک شااهی ،مجهاز

م تیاااه ،)Datiya( 3مر ساااال  151ق.م ،خبااار م ریااام

بومه سا.

( )Lewis, 1980: 194-195که ز سارم به قصد باریاابی

گزنفاوو ( )Cyropaedia, VIII.6.17بیااو کارمه کاه

به حضور شاهنشاه مر تخاجمشید ،باه صاورت ییاک

منزلگاههایی وجوم م ش ه سا کاه مر اوهاا ییاکهاای

تندرو حرکا کرمه سا.

تندرو می تو نس ند ساب خاوم ر باا سابی تاازهنفاس
تعویض کنند .به ح مال ،یخ گف ه گزنفوو شاره میکند

تأسيسات و امکانات رفاهی جاده شاهی
با توجه به گف ه های هرومت ( ،)V.52-54طول جامه

بااه سیساا می کااه مر م ااوو مسااا رتی ،ییاارمزی
� )Pirradaziنامیده شده سا (.)Briant, 1991: 70
(

تا شوش 31هز ر و  10سا ام و بر بار

کارو وها یخ جامه ر ز ب د تا ن ها،مر مدت  53روز

با  1۵5رسنگ بومه سا که مسا ر و یاخ ر ه ر مر 53

طی میکرمند؛مرحالیکه ییکهای شاهی هماو مسایر ر

روز طی می کرمه ند .هرومت بار ی  150رسانگ 333

مر مدت یک هف ه میییمومند .عتاا ینکاه ییاکهاای

منزل یا یس گاه ر بیاو کرمه سا؛ بنابر یخ ،گر باهطاور

شاهی یخ مسیر ر بسیار زومتر ز کارو نیاو و مساا ر و

تقریبی ،به ز ی هر چهار رسنگ یک منزل یا یسا گاه

عامی میییمومند ،یخ باوم کاه همیشاه مر شاب و مر

بومه سا ،باید مر طاول مساا ا  1۵5رسانگی جاامه

روزو مر وضااع باادجوی یااا هااو ی خوو،همااو ره

شاهی 333 ،یس گاه موجاوم باومه باشاد .طاول جاامه

سو رهای تازهنفس مر یس گاههای م عدم امامه حرکاا

شاهی ر ر م مخ تت ز 3هز ر و  100تا 3هز ر و 300

بومناااااااااااد (

کیتوم ر ذکر کارمه ناد(5گیرشامخ33۵ :333۵ ،؛ بریااو،

 .)Xenophon,Cyropaedia, VIII.6.17-18رسااااندو

355/3 :3335؛ کوک )300 :3355 ،و تاا ماروز ،مسایر

نامههای شاهی به یخ صورت بوم که وق ی نامه شااهی

جامه شاهی که هروموت ترسیم کرمه ،موضوع براث و

ر به ییکی میم مند ،و با سرعا میتاخا تا به یس گاه

گف گوهای بسیاری بومه سا5و یخ مسایر ،باهویاشه مر

بعدی برسد،مر انجاا ناماه ر باه ساو ر اماامه میگاری

حو لی کایاموکیه و کیتیکیه ،یدیاده ی عجیاب باه نظار

ترویل مایم مو باه یاخ ترتیاب ،ناماه ر یسا گاه باه

ماایرسااد (بریاااو355/3 :3335 ،؛ کااوک135 :3355 ،؛

یس گاه و مسا به مسا میم مند تا به مقصد میرسید

.)Graf, 1994: 177

(ییرنیا.)3333/3 :3353 ،

شاهی ز سو

هاارومت ز خااوبی ر ه و وسااایل اسایشاای کااه مر

;VIII.98

Herodotus,

مر طااااول یااااخ جااااامه ،مر نقاااااط حسااااا

و

مهمانخانهها و یس گاههاا بار ی مساا ر و و کاارو وهاا

سوق لجیشیقتعه هاو مژهای مس رکمی ساخ ه بومند که

ر هم بومه،تمجید ر و و کرمه و نظم و ترتیب اوهاا ر

سرباز و یر نی مر اوها نگهباانی مایم مناد و ز ر ههاا

ساا ا ومه سااااا .وی یااااخگونااااه مکاااااوهااااا ر

مرا ظااا ماایکرمنااد ( ح شااام .)33۵ :3535 ،بااا یااخ

س اثمُس)(Stathmosنامیدهکه مر زباو ارسی به معنی

کار،جامه شاهی ز منیا کاامتی برخاورم ر باومه و مر

یس گاه سا .یس گاههای جامه شاهی که هرومت ذکر

یناه یخ منیا ،کارو وهای بازرگانی و مسا ر و همیشاه

کرمه ،چایارخانههایی باا اصاته ی معاامل ییماومو ر ه

مر ر اااوامااد بومنااد.هرومت ( )V. 52نیااز مر یااخ

روز نهیا منزل بومه که طبق معمول و باهطاور ،م وسا

خصااو

گف ااه سااا«:مر سر ساار مساایر یااخ ر ه

ر ههای رتباطی خشکی مر موره هخامنشی13/

ساخ ماو های شاهی و کارو نسار های زیباایی حاد ث

(3بار) ،کرماو ( 5یا 30بار) ،هند (3بار) ،هرخاو تی

شده ساا .مر تماام یاخ خا سایر ز سارزمیخهاایی

گندهاره (33بار) ،ریاه (1باار) ،ساگارتیه (3باار) ،ماام

میگاذریم کاه سر سار مساکوو و کاامال ماخ ساا».

(3بار) ،بابل ( 3یا 3بار) ،مصار (3باار) و ساارم (3باار)

ساخ ماو و مصالح ساخا و شکل ظاهری

(بریاو 353/3 :3335 ،و  .)353منابع عصر هتنی مربااره

یخ جامه طاالع مقیقای مر مساا نیساا؛ ماا ز اثاار

سرزمیخ هاایی کاه مر گذشا ه زیار ساتطه هخامنشایاو

برجااایمانااده ز جااامههااای شاااهی میگاار و ز جمتااه

بومه ند ،اگاهیهایی میمهند .باا سا فامه ز گف اههاای

جااامه ی کااه شااوش ر بااه تخاااجمشااید م صاال

مورخاو نظامی ،میتو نیم طول زماو جابهجایی سساهیاو

میکرمه سا،میتو و گفاا کاه باه ح ماال ،سااخ ماو

ر مراسبه کنیم؛ به طور مثال ز بابل تاا شاوش  33روز

جامه شاهی نیز به همیخ صورت بومه سا .قطعاه ی ز

( ،)Diodor Sicily, XIX.55.2ز شااوش تااا یااار

جامه ی قدیمی به صاورت سانگفرش ،ز گورمیاوو مر

حدوم  30روز ( ،)Ibid, XIX.17.6ز شوش تا هماد و

ریگیه بهسوی شرق وجوم م رم که مر میااو مسایر او،

ز طریق جامه شاهی کاه ز بابال مای گذشا ه 10 ،روز

گورس اوها و تسههای خاکی برجایمانده ز اوها نشااو

( ،)Ibid, XIX.19.2ز شوش تا همد و ز طریاق مسایر

مرخصو

مایمهاد کاه قاادما اوهاا بیشا ر ز ساده ششاام ق.م
نبومه سا .یخ تکه جامه ز ریگیه ییچ خورمه و گویاا
بهسوی شرق و به سما انکار ر ه سا .یاخ جاامه ۵
م اار و  35سااان یم ر عاارر م رم کااه مر حاشاایه و
کناره های خوم ،با لباه جادول سانگ صاا ،مرزبنادی
شده سا و مر وس  ،حالا برامدگی و یشا ه م رم کاه
جامه ر به مو قسما تقسیم میکند .ازموو گماناهزنای
یخ قطعه جامه نشاو میمهد که خرمه سفالهای و خار
سده ششم ق.م ،مرسا مر زیر سانگفرش قار ر م رم و
یخ شاهدی سا بر ینکه او ر بخشی ز جامه شااهی
مر زماو هخامنشی باد نیم (کاوک 300 :3355 ،و 303؛
.)Graf, 1994: 177; Young, 1963: 348

مس قیم ز رتفاعات لرسا او  5روز ()Ibid, XIX.19.8
و ز هماااد و تاااا تخااااجمشاااید  30روز ( Ibid,

 .)XIX.46.6لب ه بیش ر منابع ،به جامه ها قا

ز ز ویاه

مکانااات ضااروری باار ی ر ااع حااو یج نظااامی توجااه
کرمه ند و مر یخ بیخ ،گر هم توجهی به تأثیر ق صامی
و تجاااری یااخ جااامههااا شااده ،بساایار کاام و مخ صاار
سا.چناوکه ذکر شد ،تمام یای خاهای شاهنشااهی ز
طریق جامه های بزر  ،ز هر طر ،به یکادیگر م صال
بااومه نااد .مر م مااه ،ر ههااای من هاای بااه هاار کااد م ز
یای خاهای مهم موره هخامنشی ر ذکر میکنیم.
جادههای منتهی به پاسارگاد
یاسااارگام مر زماااو کااورش ( 555تااا  530ق.م) و

ب .دیگر جادههای شاهی
بااا س ا فامه ز مطالااب مناادرن مر منااابع کالساایک،
میتو و شبکه ر ه های بزر

و

هخامنشی ر ترسایم کارم؛

همچناایخ ز روی مطالااب مناادرن مر لااو ح گتاای
تخاجمشید نیز ،میتو و تعاد می ز ر ههاای رتبااطی
مهاام یااخ موره ر شناسااایی کاارم کااه نااام هاار کااد م
چندیخبار مر لو ح ذکر شده ساا؛ ز جمتاه ر ه بااخ ر

کمبوجیااه ( 530تااا  533ق.م) یای خااا شاهنشاااهی
هخامنشی بوم .یخ شهر مر مشا مرغااو یاار
کنار جامه بزر
ختیج ار

و مر

شمالی جنوبی الت که ز هگم انه باه

میر ا ،قر ر م شا .یاخ جاامه مر مشاا

مرغاو که به جز قسما شرقی او ،میگر قسما هاا ر
کوههای نسب ا بتندی مرصور کرمه سا ،و رم تنگاه یار
ییچ و خمی به نام تنگ بوالغی میشاوم کاه مر ینجاا،

/11یشوه های تاریخی ،سال ینجاه و موم ،موره جدید ،سال هش م ،شماره چهارم (ییایی ،)33زمس او 3355

جامه ی که مر میاو کوه بریده ند میده میشوم ( ومس د،

.)۵15 :33۵3

53 :3353؛ ییرنیااا .)15 :3330 ،یااخ جااامه ز هگم انااه

یکی میگر ز یخ ر هها ز شاوش باه ساما مرارو

و ز

می ر ا و با گذش خ ز میاو مشاا وسایعی ،باه بابال

م صال

من هی میشد ( ومس د333 :3353 ،؛ ییرنیاا.)50 :3330 ،

شروع شده و ز طریق صفهاو به سارزمیخ یاار
انجا به بوشاهر و مر نهایاا ،باه ختایج اار

ز شااوش ر هاای نیااز بااه هگم انااه ،میگاار یای خااا

میشده سا (بریاو.)351/3 :3335 ،
شاهر ه میگری ز یاسارگام شاروع مایشاده ،یاس ز

هخامنشیاو ،میر اا .مسایر عباور یاخ جاامه ز کناار

عبور ز کتخیس ( ،)Colchisو قع مر غارو گرجسا او

ز گر

مرکزی (لرس او) باوم (گیرشامخ33۵ :333۵ ،؛

مروزی و ساحل مریای سیاه ،به سوریه میرسیده ساا

)Meyer, 1939: 2/62؛ زیاار بنااا بااه نوش ا ه میااومور

و ز یخ مرال ،شااخه ی باه طار ،مصار مایر اه و

سیسیتی ( ،)XIX.19.2جامه مسا قیمی کاه ز سارزمیخ

شاخه ی به سما شمال میاوروم و م مه مییا ه ساا؛

کوسیها عبور میکرم ،جامه ی ناهمو ر و تنگ و بد بوم

بهگونه یکه یالا اشور ر به مناطق میگار شاهنشااهی

و به همیخ عتاا ،جاامه شاوش باه هگم اناه مسایری

م صل میکرمه سا (.)Strabon, XI.7.3

طوالنیتر ر ز طریق مشا بابل مر یی

مایگر اا و

قبل ز انکه به بابل برساد ،باه ساما مشارق منرار،
می شد تا ز انجا و ز طریق بیسا وو ،باه االت یار و

جادههای منتهی به شوش
شوشاز لرا موقعیا س ر تشیکی ،به ر ز هگم انه و

بسیوندم (بریاو 353/3 :3335 ،و  .)351ز ینجا به بعاد،

و ماام ،هار مو،

یخ ر ه هماو ر هی سا که ز بابل به هگم انه میاماد

تخاجمشید بومه و به سرزمیخ یاار

نزمیااک بااوم .بنااابر یخ ز موره م ریااوش ول بااه بعااد،

و ز انجا به شرق میر ا.

شوش به عناو و یای خاا سیاسای و م ری شاهنشااهی

ر ه میگری ز شوش باه تخااجمشاید و یاساارگام،

ن خاو و ز همیا وق لعامه ی برخورم ر شد .شاوش

میگر یای خاهای هخامنشی ،می ر ا و م مه یخ جامه

که ز قبال عناو و یاای خ ی مولاا یاالم ر نیاز یادک

ز شاوش تااا میاااوروم و م ااد م م شااا ( Imanpour,

می کشید ،موقعیا خوبی بر ی یای خا شادو م شاا و

2010: 88؛ ساادیور .)333 :3353 ،یااخ ر ه یکاای ز

ر ه های رتباطی م عدمی یاخ شاهر ر باه نقااط میگار

جامه هایی سا که طالعات خاوبی مربااره او م ریام.

م صل میکرم .تعد می ز یاخ ر ههاا باهطاور مطمائخ،

یااخ جااامه ر ز روی لااو ح گتاای تخاااجمشااید نیااز

بازمانده مور و قبل بومند .جاامه شااهی معارو،تاریخ

می شناسیم .مر یخ لو ح ،بی

ز هر جای میگر ،مو نام

ر هی بوم که ز شوش به سارم میر اا و توصایت او

 )�uر میبینیم
-�a
 )Par-�aو شوش (-an
تخاجمشید (

به صورت جد گانه ،مر قساما قبال اماد .میوال او مر

که اغاز و نجام سفر ر نشاو میمهند و مر میاو یخ مو

ساافرنامه خااوم مااینویسااد«:شااوش یااس ز یااخ

شهر ،به جاهایی برمیخوریم که مسا ر و ز انجا توشاه

خر بی(حمت اه اشااوربانیسال)که بااا من هااای وحشاایگری

خوم ر مریا ا میکرمه ند ( ر عی.)35 :3330 ،

مید،مدت مدیادی ساربتند نکارم؛ ماا یاس ز قاروهاا

مر یخ جامه ،منزلگااههاایی باه اصاته یاک روز ر ه

سااوگو ری و میاادو حاازو و ناادوه ،موباااره روزهااای

وجوم م ش ه سا که هر یک سهمیه اذوقه م شا ه ناد و
30

یر خاری ر به خوم مید و او وق ای باوم کاه شاوش

مطالعات خیر لو ح ،جای یخ یس گاههاا ر مشاخص

توس شاهر ه بزرگی با سارم مربوط گرمید» (میوال او ،

کرمه سا ( ر عی 33 :3330 ،تا  .)15مر مسیر یخ جامه

ر ههای رتباطی خشکی مر موره هخامنشی15/

ز تخاجمشاید تاا بتسا یمه ( ،)Besstimeمر نزمیکای

طوالنی تر جنوبی و زمس انی س فامه میکرمناد (کاوک،

شوش 30 ،منزل و یس گاه وجوم م شا ه ساا .مللفااو

 .)300 :3355گف نی ساا کاه یاخ جاامه طاوالنیتار

مور و هتناای عبااور ز منطقااه هتیاااو ،مر اصااته میاااو

سنگفرش بوم و بعضای ز قساما هاای او ،مر ناحیاه

� )Daر نُه منازل ذکار
یَرمَد و ( )Parmadanو مَشِر (er

بهبهاو شناسایی شده سا (گیرشمخ.)33۵ :333۵ ،

کرمه ند (بریااو 353/3 :3335 ،و  .)351بار ی ر ا خ ز

ز شوش به سوی مدی ر نه نیز ،مو مسیر صتی وجوم

شوش به تخاجمشید ،مر یام تابسا او و زمسا او ،مو

م شا :یکی ز شوش تاا ربال و سااحل چا

مجتاه

ر ه وجوم م شا (بر ی طالع بیش ر ز جزئیات یاخ مو

م د م م شا و ز ربل به بعد ،هماو مسیر جامه شااهی

جااامه رک :ساادیور 333 :3353 ،و  :)333یکاای ر ه

ر طی می کارم و ز طریاق مجتاه عتیاا و ار ت عتیاا،

ییار مر گاذرگاه تناگ

و مره مئاندر

جنوبی که مر کناار روم شا
خا

رمنس او ،کایاموکیه ،هالیس ،ریگیه بزر

قر ر م شا ( ر عای13 :3330 ،؛ Imanpour,

به سارم می ییوسا .ر ه موم نیز ز شوش تا ربل باا ر ه

 ) 2010: 92; Stein, 1940: 18-27و به نشاو من های

ول یکی بوم؛ ولی ز ربل به بعد ،مسیر میگاری ر باه

می شد (کوک.)300 :3355 ،

سوی ممشق و مصر طای مایکارم (بروسایو :3353 ،

مر زمس او ،مسا ر و بر ی رسیدو به تخاجمشاید ز

 .)53وجوم یخ ر ه مر سندی ار می نیز تأیید شده ساا

عباور

( .)Grelot, 1927, no. 67مر میاو منازل و مر حل یاخ

میکرم ،س فامه می کرمند ( ومس د333 :3353 ،؛ ییرنیاا،

جامه ،شهرهای مشهوری مانند ربل و ممشق و الهیارو،

 50 :3330و )53؛ میگااری ر ه شاامالی باار کناااره روم

شهری مر غرو ممشق بوم که مروزه مکاو او مشخص

شیریخ مر گذرگاه تنگکمااو باوم ( ر عای13 :3330 ،؛

نیسا ،قر ر م ش ند که مر چندیخ م خ بابتی مرباوط باه

 .)Imanpour, 2010: 89ز یااخ ر ه کااه ز طاار،

موره م ریوش موم ( 131تا  101ق.م ،).ز شهر الهیارو

جنووشرقی شوش و ز نو حی کوهس انی مایگذشاا

سخخ ر ه سا .مر یخ مسیر ،مسا ر ز مباد تَیَساک

و یس ز عبور ز روی کوههاای بتناد ،باه یاساارگام و

( )Tappaskمر کنار ر ت و ز طریق حتب میتو نسا

تخاجمشید میرسید ،مر تابس او س فامه میشد .گویاا

به کیتیکیه برسد .ز مسیر ماذکور غتاب ،کساانی سا فامه

سکندر مقدونی بر ی رسیدو به تخااجمشاید ،همایخ

میکرمند که ز مبد سو حل کیتیکیه ،عازم اسیای صاریر و

مسیر ر طی کرمه ساا (Arrian, Anabasis, III.18.1-

یوناو و بالعکس بومند (بریاو 351/3 :3335 ،و .)355

یخ ر ه که طوالنیتر بوم و ز حاشیه ختیج ار

.)3; Quintus Qurtius, V.3.16-17

ز توضیرات گزنفوو نیز مشخص سا که کیتیکیه با

به گف ه س ر بُخ ( ،)XV.3.3یخ ر ه سخا و مشاو ر

یاک جااامه ز طریاق مرو زههااای کیتیکیاه ،کایاموکیااه،

بوم و نبوهی ز مرههای تنگ و باریک و سانگالخ نیاز

ریگیه بزر

و مره مئاندر به ساارم مایییوسا ه ساا.

م شا که عباور ز انجاا ر ساخاتار مایکارم .طباق

گزنفوو بر ساا

مناادرجات سا ر بُخ ( ،)XV.3.3ر هزنااانی نیااز مر یااخ

رسنگها و منزلهاا مراسابه کارمه ساا ( Xenophon,

مسیر بومند کاه بار ی گذشا خ ز او ،ح ای یامشااهاو

 )Anabasis, I.2.20-24و مشخص سا که ز یخ مسایر،

هخامنشی نیز مجبور به م مو بان به اوها بومند .به نظار

بسیار یای تار ز لشکرکشای کاورش جاو و ( 103ق.م)

می رسد مر و خر موره هخامنشی کاه مساا رت یمنای

س فامه مایکارمه ناد و یاخ بیاانگر همیاا سا ر تشیکی

کم ری م شا ،بر ی رسیدو به تخاجمشاید ،ز جاامه

کیتیکیه بومه سا (بریاو 355/3 :3335 ،و .)35۵

مسایر بعادی ،مساا اهاا ر برحساب

/1۵یشوه های تاریخی ،سال ینجاه و موم ،موره جدید ،سال هش م ،شماره چهارم (ییایی ،)33زمس او 3355

ر ه میگریوجوم م شا که ز شوش شروع مایشاد و

عبور می کرم؛ سسس به سوی مشرق میر ا و ز طریق

یس ز عبور ز خوزس او و ار  ،به کرماو مایرساید.

هیرکانی (گرگاو) و یارت ،و رم بتخ (باخ ر) شاده و مر

یخ ر ه حدوم غرو ر ز طریق جنوو به شرق م صال

ینجااا ،بااه مو شاااخه تقساایم ماایشااد :یکاای جهااا

میکرم (و ندنبر  .)335 :3315 ،عالوهبر جامه شاهی و

شمالشرقی ر منبال میکرم و و رم اسیای میانه میشاد

سه جامه صتی که ز شوش به بابل ،هماد و ،یاساارگام

و میگری ،مر م د م جنووشرقی حرکا میکارم و باه

و تخاجمشید میر ا و رتباط یخ یای خاهای مهام

مره سند ،مر مرز هند ،میرسید (بریااو351/3 :3335 ،؛

ر برقر ر میکرم ،ر ههای رعی م عادمی ز یاخ ر ههاا

ییرنیا50 :3330 ،؛Graf, 1994: 186; Levine, 1973:3-

جد میشد و بعضی ز اوها تا صفهاو و بندر میتم ،مر

.)4; Idem, 1974: 100-101

ساحل ختایج اار

(ییرنیاا )3331/3 :3353 ،و میگار

جاها م د م م ش ند.

مر ک او مفقومشاده ک زیاا  ،توصایفی ز جاامه ی
وجوم م ش ه سا که ز سو

تا بتاخ و هناد کشایده

شده بوم و مر او ،به اصتههای مناسب ،یسا گاههاایی
جادههای منتهی به هگمتانه

قر ر م ش ه سا ( .)FGrH 688 F33یزیدور خار کسای

هگم انااه ( کباتاااو) یااا همااد و مااروزی ،یای خااا

به ح مال ،مر «منزلگاههای شکانی» خوم ،برخی ز یاخ

ز مور و هخامنشی ،مر م مناه کاوه

طالعات ر گنجانده سا؛ زیر ز یسا گاههاای مهمای

لوند قر ر م رم .کوه لوند قسم ی ز ستسته جبالی باومه

میاو زوگما مر کنار ر ت و سر سر میاو روم و تا بابل و

که به طور تقریبی ،عبور نشادنی باومه و تنهاا ز طریاق

سسس سر سر الت یر و ،ز طریق مرو زه های کاسسیخ،

گرمنااه مرتفااع ساادابام ،بااه جتگااه باباال مس رساای

یام کرمه سا (خار کسی 33 :3353 ،تا  .)35یاخ جاامه

م ش ه سا .شهر هگم انه بر جاامه ی مشار ،باوم کاه

به ح مال قوی ،هماو جامه بریشم مور و بعادی ساا

مررو ر به الت یر و مرتب می ساخا .ز هگم اناه،

(.)Graf, 1994: 186

شاهنشاهی مام یی

جامه بزرگی مر جها شامالشارقی باه طار ،قازویخ

جااامهی میگااری نیااز میاااو تخاااجمشاایدوهگم انه

م مه می یا ا و سسس ،م وجه مشرق میشد و به شاهر

حااد ث شااده بااوم (بروساایو  )53 :3353 ،کااه مر

ری (رگااا) ماایرسااید .شااهر ری مر زماااو هخامنشاایاو

هگم انه به جامه قبتی میییوسا و تاا مارز هناد م ماه

یای خا نبوم؛ ولی یکی ز شهرهای مهام موره ماام باه

مییا ا .ر ه کاارو نرو مهمای نیاز ز بابال و ز طریاق

حساو می امد و ز مر کز عمده ر هها بوم .ز ری ،جامه

مرو زه ز گر

و بیس وو ،به هگم انه میاماد و ساسس،

میگری به طر ،مررو میر اا .ز قازویخ ر ه رعای

به هماو ر ه قبتی م صال مای شاد و تاا مشارق م اد م

میگری جد میشد و به مریای گرگاو میرساید .جاامه

مااییا ااا (کااوک355 :3353 ،؛ بریاااو351/3 :3335 ،؛

صتی ز قزویخ به ساوی اذربایجااو مای ر اا و و رم

م ناد مایت13 :33۵۵ ،؛ Dandamayev & Lukonin,

مشاهای ییر موو مریاچه رومیه میشاد و ز انجاا ،ز

 .)1989: 210یخ هماو ر هی ساا کاه کناا کاورث

تنگ رو ندور می گذشاا و و رم اشاور مایشاد .یاخ

( )V. 8.5جامه نظامی نامیده سا (کوک.)355 :3353 ،

قسااما جااامه ز مااام کوچااک (مااام اترویاااتخ) عبااور

ز

جامه مهم میگری که به هگم انه میییوسا و یی

می کرم .کمی مورتر ز سما مشرق ،ری م وجه شامال

یخ ذکر او ر اا (ر ههاای من های باه شاوش) ،جاامه

میشد و یس ز عباور ز مربناد خازر ،ز زیار مماوناد

شوش به هگم انه بوم که یخ مو یای خا قادیمی ر باه

ر ههای رتباطی خشکی مر موره هخامنشی13/

هم مرتب میکرم .یخ جامه ز شوش به ساما شامال

یکی میگر ز جامههای مهم موره هخامنشی ،جاامه ی

می امد و مر نیمه ر ه ،به جامه بابلهمد وهند میییوسا

بوم که ز تخا جمشید شروع می شد و ز طریق شوش

و مسیر خوم ر منبال میکرم.

و بابل ،تا مناطق شمالی شاهنشاهی م د م می یا ا .یخ

جااامه میگااری کااه جنبااه تجاااری م شااا و م ر ی

جامه مر شمال ،به مو بخ

تقسیم میشد که یکای باه

س رکامات و قتعه هاای خاوبی نیاز باوم ،ز هگم اناه

سما کایاموکیه و میگری به سما کیتیکیاه و لیادی و

شروع شده و به مریای سیاه من های مایشاد و یاخ مر

یای خا او ساارم مای ر اا (بروسایو .)53 :3353 ،

حالی بوم کاه شاهرهای ساساسیر ( ،)Saspireمر شامال

بااقی ماناده ساا؛ ز جمتاه

هگم انه ،و یالا یار

ر به مریای سیاه م صل میکرم

( ح شام.)33۵ :3535 ،

بقایایی ز جامههای یار

باریکه ی صخره بریده که معرو ،به سنگبُار یاا تناگ
بااوالغی بااومه و بااه ح مااال ،باقیمانااده جااامه میاااو

مر همیخ مسیر که مسیر کارو نی بسیار با همی ی باوم،

تخاجمشیدتایاسارگام ساا (Stronach, 1978: 166-

ر ههای میگری نیز وجوم م ش ند که بخ های مخ تات

 .)7طول و عرر جاامه باه ناد زه ی ساا کاه یاک

ر به هم مرتب می کرمند .ر ه هایی ز ری به اذربایجاو،

حیو و بارک

با ظر یا کامل بار ،میتو نسا ه ساا ز

شهر صدمرو زه ،مر جنوو غربای م مرااو ،مازنادر و و

او عبور کند (کوک .)135 :3353 ،جامه مس قیمی میااو

صفهاو کشیده شده بوم .ز م مرااو ر های باه سا رابام

تخا جمشاید و هندوسا او ،ز طار ،جناوو ،وجاوم

وجوم م شا .ز باخ ر عالوه بر ر هی که به سما هناد

م شا کاه سا ر بخ ،باه نقال ز ر توسا خ ،مربااره او

می ر ا ،ر هی نیز به سما سرد وجوم م شا .سرد ز

گف ه سا کاه ز منااطق کرمااو (کارمانیاا) و گادروزیا

طریق ر ه های رعی ،هم با سیروو و ماور ی او و هام

(بتوچس او) می گذشا؛ سسس تا ار خوزیا و ز انجا تاا

با س رابام مر رتباط بوم (ییرنیا.)3331/3 :3353 ،

روم سند مر هندوسا او و ر های نیاز تاا بااخ ر م اد م
مییا ا و یاالت جنووشارقی شاهنشااهی ر باه هام

جادههای منتهی به تختجمشيد
کار ساخا تخاجمشیدکه بنا و کاخهاای بازر

او

ر م ریوش ول اغاز کرمه بوم ،تا یایاو موره هخامنشیاو
م مه یا ا .برخی مع قدند که شاهاو هخامنشی ز یاخ
یای خا بر ی جشاخهاای رسامی ،مانناد عیاد ناوروز،
س فامه میکرمند (ییرنیا )53 :3330 ،و مقابر خاانو مگی
اوها مر تخاجمشید و حو لی او ،یعنای نقا رسا م،
قاار ر م شااا .بنااابر یخ ،بایااد ر ههااای ر و ناای بااه
تخا جمشید من هی می شد .ز تخا جمشاید ،ر ههاایی
جد میشد و به یَریتکاو ( )paritakanaیا ریادو مر
صاافهاو ،کرماااو ،بناادر میتماااو و هرمااز مر کنااار
ختیج ار

میر ا (.)Imanpour, 2010: 93-94

مرتب میکرم (.)Strabon, XV.2.8
مر م وو سهمیه ی تخا جمشید ،به عالیا کاارگر و
� )Narezzaیا نیریاز ماروزی،
مر ناحیه شرقی نرتزش (
حدوم  350کیتوم ری جنووشرقی تخاجمشید شااره
شده سا ( .)Hallock, 1969, no. 737ینجا به ح ماال
بسیار ،یکای ز یسا گاههاای بایخ ر های همایخ جاامه
بومه سا .هندیاو ،ار خوزیاییها ،کارمانیاییها و میگار
مرمماو شرقی همگی ز طریق تخاجمشید باه شاوش
میر ناد ( Ibid, nos. 679-681, 1298, 1330, 1332,
1348, 1377, 1398-1399, 1436, 1439, 1466, 1540,
 )1552و هماایخ ثابااا ماایکنااد کااه ساااکناو شاارق

شاهنشاهی هخامنشی ز طریق همیخ جامه جنوبی ،ب د
به تخا جمشید می امدند و سسس ز انجاا ،باه شاوش
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میر ند .کر تر ( )Cratereیا کر ترو  ،سرم ر ساکندر

م د م م شا ،ژه ر ز طریق اسیای صاریر باه مااور ی

مقااادونی ،مر ساااال  331ق.م هنگاااام بازگشاااا ز

قفقاز و قسما شمالغربی اسیا مرتب مایکارم .ر های

لشکرکشی هند ،یخ ر ه ر به عتاا به رباومو او ن خااو

نیز میااو نیناو و ساارم وجاوم م شاا کاه یاخ ر ه ز

کرم ( .)Arrian, Anabasis, VI.17.3ز یخ جامه ،جامه ی

میاو روم و ،ز سرزمیخ سابق اشور عبور مایکارم و باه

رعی به ساوی شامالشارقی و باه ساما بتاخ (بااخ ر)

اسیای صریر من هی میشد.یکی میگر ز یخ جامههاا مر

میر ا که م ماه همااو ر های ساا کاه ز مرو زههاای

لیدی شروع می شد و سر سر اسیای صریر ر طی کارمه

کاسسیخ (خزر) عبور میکرم (.)Strabon, XV.2.8

و تااا باباال م مااه ییااد ماایکاارم (م نااد مایت:33۵۵ ،

میاو یخ جامه و جامه ی کاه ز بابال شاروع شاده و

13؛.)Dandamayev & Lukonin, 1989: 210

یس ز عبور ز هگم انه و ری ،به بتاخ مر شارق یار و

جامههای میگری ز بابل به سوریه و نیناو و شاوش و

خ م میشد ،جامه ی عرضی وجوم م شا کاه اوهاا ر

گِرّ  ،مر ساحل لقطیت مروزی ،میر ند و جاامههاایی

بااه یکاادیگر م صاال کاارمه (بریاااو )3/351 :3335 ،و

نیز بومند که مسا ر و ر ز نیقیاه باه مصار ،کیتیکیاه،

جامه ی یر و ر ز طریاق مکار و باه مره ساند م صال

اسیای صریر ،نینو  ،بابال و شاوش هاد یا مایکرمناد

میکارم ( .)Dandamayev & Lukonin, 1989: 210ز

(ییرنیااا 3333/3 :3353 ،و 3331؛ Graf, 1994: 180-

کرماو نیز ینج ر ه جاد مایشاد و باه تخاا جمشاید،

.)184

یاسارگام ،هرمز ،یَ اله مر کنار روم سند و بتخ مایر اا
(ییرنیا.)3331/3 :3353 ،

جادههای منتهی به مصر و آفریقای شمالی
مرو زه سن ی اسیا به مصر ،ز غازه باه ممفایس و مر

جادههای منتهی به بابل و سارد

م د م جاامه معارو ،باه ر ه هاورو

باوم کاه جاامه

بابل شهری بوم کاه همانناد شاوش ز مور و ییشایخ

ستطن ی ر عنه «یامشاهی جدیاد» مرساوو مایشاد و

س ر تشیکی ،موقعیاا

اوها بر ی حمته باه ساوریه و تساطیخ ،ز یاخ جاامه

بساایار مناساابی م شااا و باار ی قتماارو شاهنشاااهی

س فامه می کرمند .هخامنشیاو یخ جامه ر باا توساعه و

هخامنشی نیز ،ز مرکزیا خاصی برخورم ر بوم .ساارم

تکمیاال یااک ر ه رعاای ساااحتی میاااو یتوزیااوم و

ز موره هخامنشی یای خا مولا

لعری ابام مساعد کرمه و ز یخ ر ه ،بهعنو و یُل زمینی

عنو و یای خ ی م شا و ز لرا

نیز همانند بابل ،یی

لیاادی بااوم و هماایخ باعااث شااده بااوم تااا ز رو باا

باااریکی میاااو مریااای ماادی ر نهو مریاچااه ساایربونیس

گس رمه ی با میگر مولااهاا برخاورم ر باشاد .مربااره

(برم ویال) سا فامه مایکرمناد ( .)Ibid: 184هاارومت

ر ههااای رتباااطی باباال و سااارم بااا میگاار بخا هااای

( )VIII.5ز تعد می شهر بندری نام میبرم که مر م د م

شاهنشاهی ،مر خالل مباحاث ییشایخ براث شاد؛ ماا

یخ جامه قر ر م ش ند و یونانیهاا و عاروهاا اوهاا ر

ر ه های میگری نیز وجوم م شا ند کاه ز بابال و ساارم

ساخ ه بومند .مر مره نیل ،مسا رت میااو مصار سافتی

منشعب می شدند و به میگر مناطق مای ر ناد .یکای ز

(مصر شمالی) و مصر عتیا (مصر جنوبی) عاالوهبار ر ه

اوها ر هی بوم که ز سارم به سینوپ ،مر کناار مریاای

ابی (رومخانه ی) ز طریاق ر ههاای زمینای نیاز نجاام

تا سینوپ

ماایگر ااا .مر موره هخامنشاایاو ،مر شااهر لفااان یخ

سیاه ،می ر ا .یخ جامه که ز ختیج یسو

ر ههای رتباطی خشکی مر موره هخامنشی15/

شاره های بسیاری به خیاباو شاه وجوم م شا .عالوه بر
یخها ،ز طریق تکههای یاییرو

کشاتشاده مر یاک

م ااد م یااخ جااامه ،بااه کشااورهای غرباای ماایامااد
(.)Dandamayev & Lukonin, 1989: 210

م ر یس گاه یسا ستطن ی مربوط به موره بطتمیوسیاو

نوش ههای مربوط به لشکرکشیهای نظامی نیز ،وجوم

(حدوم  355ق.م) ،می م نیم که یاک شابکه جاامه ی ز

یخ قبیل ر هها ر ثبات میکنند؛ بر ی نمونه ،یونیه یها

ممفاایس ،یای خااا مصاار مر موره هخامنشاایاو ،وجااوم

با هد یا و ر هنماایی سوسایهاا ،ز طریاق یکای ز

م ش ه که ز کنار روم نیل به سما یاییخ مایر اه و تاا

ر ه های رعی که متطیه ر به سارم م صل میکرم ،مو ق

سییخ ( )Siyenم مه م ش ه ساا (.)Graf, 1994: 185

شدند به سارم حمته کنناد ( .)Herodotus, V.100یاخ

با توجه به شباها بسیاری که میاو ساخ ار یاخ شابکه

هماو جامه ی ساا کاه یاک قارو بعاد نیاز تیساا رو

جامه ی و ساخ ار جامه ی موره هخامنشی وجاوم م رم،

( ،)Tisafernesسااااتر پ لیااادی ،ساااساه اژزیاااال

تا حدومی مطمئخ مایشاویم کاه یاخ شابکه جاامه ی

( )Agsilausر مر بازگشااا ز سااارم بااه سااو  ،ز

بازمانده موره هخامنشی سا کاه بطتمیوسایهاا او ر

طریق جامه بزرگی که ز گذرگاه کار بل میگذشاا ،مر

حف و نگهد ری میکرمند.

انجا بازرسی کرم (.)Briant, 1991: 74-75

مرباره ر ه هاای موره هخامنشای ،مر لیبای و حبشاه،

جامه میگری میاو لوکائونیا و ترسو

طالع چند نی ند ریم مگر انچاه هارومت ( III.17-26,

کااه وق اای کااورش جااو و ز جااامه باازر

 )IV.167, 200-205مرباااره خاا ساایر لشکرکشاای

مرو زههای کیتیکیه عبور میکرم ،یوئاکساا ()Eponaxa

کمبوجیه به یخ مناطق ذکر کرمه سا.

ز یخ جامه س فامه کرم و ینج روز زومتر ز کورش نیز
به ترسو

ج .جادههای فرعی
غیر ز ر ه های صتی و بزر  ،ر ه های ر و و میگری
وجوم م شا که می تو و اوها ر ر ه های رعای نامیاد.
مر و قع ،ر ههای رعی مس رسیهاای مرتای ر ار هم
می کرمناد .ز یاخ ناوع جاامه هاا مر موره هخامنشای،
میتو و به جامههای بسیاری شاره کارم کاه مر اسایای
صریر وجوم م ش ند؛ ز او جمته ،میتو و باه مو جاامه
تجاری شاره کرم که ز ترساو

( )Tarsusمر اسایای

صریر شروع مای شادند و یکای ز طریاق مرو زههاای
کیتیکیه به سما شمال میر ا و مر نهایا ،به مریاای
سیاه من هی میشد و میگری ،مر م د م سو حل یخ مریا
به سما غرو میر ا .جامه ی نیز مر سو حل شامالی
مریای سیاه قر ر م شا و مر م د م مشااهاای روسایه
جنوبی ،ز طریق ور ل باه سایبری مایرساید .طاال مر

وجوم م شاا
من هاای بااه

رسید .لب ه عبور ز یاخ ر ه بسایار مشاو ر

بومه سا (.)Xenophon, Anabasis, I.2.25
بعضی ز ر ه ها یی

ز موره هخامنشی وجوم م ش ند.

یخ ر ه ها مر موره هخامنشی تعمیر شادند و باهخاوبی
نگهد ری میشدند و بهوسیته ر ههای رتباطی میگر ،باا
مر کز مخ تت قتمرو شاهنشااهی هخامنشای مر رتبااط
بومند .تنوع ممالکی که مر لو ح ز اوها سمی به میااو
امده سا ،نشاو می مهد که یای خا هاای هخامنشای ر
ر ه های مخ تت ،به والیات م صال مایکرمناد (بریااو،
 .)351/3 :3335به ح مال ،جامههاای رعای چنادی ز
کوزیکو

( )Cyzicusو م ساکیتیوو ( )Dascyliunباه

سوی جنوو میر ند و به جامه شاهی سارم به شاوش
میییوس ند ( .)Magie, 1950: 2/41شاخه میگری نیز ز
سارم به مرکز ساتر یی کاریا مایر اا کاه باه ح ماال
بساایار ،م مااه جااامه رعاای سااارم بااه سااو
(.)Herodotus, V.52

بااوم
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تااا یاای

جامه رعی میگری ر نیز میشناسیم .زمانیکه بخا

ز هخامنشاایاو ،سااند و ماادرکی ز یاال و

بزرگی ز ساساه و متزوماات و باروبناه ساکندر ر های

یل سازی مر مسا نیسا؛ ولی انچه مستم سا ینکاه

تخاجمشید شده بومند ،وی ز طریق جامه ی میگر که

مرمم منیای کهخ بر ی عبور ز رومخاناه هاا و نهرهاای

ر طای مایکارم ،باه

بزر  ،کاری کارمه و بار ی گاذر ز چنایخ سادهایی

سوی تخاجمشید ر ا .مر سرزمیخ هیرکانی (گرگاو)

چاره ی یا ه بومند .هرومت ( )I.75زمانی که ز جناگ

نیز سکندر کوتاه تریخ ر ه ر ن خاو کارم کاه مسایری

کورش و کرزو  ،یامشاه لیدی ،صربا کرمه عباور ز

کوهس انی بوم و ز قتهها میگذشا و باروبناه ساساه ر

روم هالیس ر سخا م نس ه سا،به عتاا ینکاه مر او

ز طریق جامه نظاامی رسا ام (بریااو.)35۵/3 :3335 ،

زماو ،ز یلهایی کاه مر زمااو و روی رومخاناه باوم،

وق ی کورش جو و مر یکونیوو ( )Iconyonکه اخریخ

خبری نبومه سا .همیخ مر ثابا میکناد کاه ز موره

شهر ریگیه بوم ،قاما م شا ،یاییاخاا ( )Epyaxaر

هخامنشی به بعد ،ساخ خ یل مرسوم شاده ساا .ح ای

رس ام کاه

کورش زمانی که میخو سا بابال ر ا ح کناد ،بار ی

،

( ،)Gyndesمیاله مروز ،یتای

مسیر هتیاو تا مرو زههای یاار

ز طریق سریعتریخ ر ه کوهس انی ،به تار

بخشی ز سساهیاو و نایدید شادند .مر یاخ خصاو

عبور ز رومخانه گیند

مو رو یا نقل شده سا :یکای ینکاه یاخ ساساهیاو ر

حد ث نکرم؛ مرحالیکه او رومخانه زیام بوم و باعث

کیتیکیه ی ها نابوم کرمند و میگر ینکاه سارباز و ر ه ر

غرقشدو یکی ز سبهای مربوو وی نیاز شاد .وی

گم کرمناد و ن و نسا ند مسایر ر بیابناد ( Xenophon,

بر ی عبور ،تصمیم گر ا تا رومخانه ر باه  3۵0شاعبه

.)Anabasis, I. 2. 23-26

تقسیم کند تا مکاو عبور ر هم شاوم ( Herodotus, I.

مر و قع ،عبور ز یخ ر ههای رعی بادوو ر هنمایااو

 )189-190, 202; V.52و لب ه با یخ کاار ،ن قاام ساب

مرتی ممکخ نبوم .باید توجه کارم مسایری کاه ز نظار

خااوم ر نیااز گر ااا .مااا هماایخ کااورش مر نباارم بااا

نظامی عبورنشادنی تشاخیص م مه شاده ،بار ی مارمم

ماساگاها ،بر روی روم ار کاس کاه گویاا همااو روم

عامی و مر وضع و حالا معمولی بهطاور حا م چنایخ

ر

ز

نبومه سا .نویسندگاو یونانی وق ی سرزمینی ر بیابانی

روم عبور کنند (.)Herodotus, I. 205

مروزی سا ،یلهایی سااخا تاا ساساهیان

توصیت کرمه ند ،یخ تعریت ر با توجه باه ر هسیماایی

یلهای زماو هخامنشی به مو صورت بومه ناد :یکای

که مر و صل کوتاه نیاز به مقاد ر زیاامی

یلهای م ئمی و میگری یلهای موق ی کاه قا بار ی

او مر منطقه مرل عباور م شا ه ساا ،بیااو کارمه ناد

عبااور و مر زماااو نیاااز بریااا ماایشاادند .باار روی

(بریاااو)355/3 :3335 ،؛باار ی نمونااه ،سااکندر قباال ز

رومخانههای بزرگی مانند مجته و ر ت ،یلهای م ئمی

وروم به زرنگ (سیسا او) قصاد م شاا ییاامی بسایار

حد ث شده بوم ( .)Ibid, I. 186هارومت ( )V. 52مر

سریع باه هماد و مر ماام بفرسا د .بار ی یاخ منظاور،

شرحی که مرباره جامه شاهی ساارم باه شاوش م مه ز

ضرورت م شا که ز کویر شورهز ر و تر اور االت

حد ث یک یل بر روی رومخانه هالیس یاام کارمه کاه

یر و عبور کنند؛ زیر مسا ا یاک ماهاه ر باه مه روز

بااا ساااخا یااک قتعااه و مرو زههااا ز او مرا ظااا

سساهی بزر

کاه

میم م (.)Quintus Qurtius, VII.2.18

میشده سا .مشخص سا کاه یاخ یال ،یتای م ئمای
بومه ساا کاه نگهبانااو ز او مرا ظاا مایکارمه ناد

د .پُلها

(بریاو.)3۵3/3 :3335 ،

ر ههای رتباطی خشکی مر موره هخامنشی53/

به مو عتا ،ز چگونگی ساخا یلهای م ئمی طالع

حد ث شدند ( .)Ibid, VII. 24یلها بهنراوی طر حای

چند نی مر مسا نیسا :یکی ینکه یلها به مرور زماو

و ساخ ه شاده بومناد کاه ر ه عباور بار ی ر ااواماد

ز بیخ ر ه ند و میگری ینکه رومها همیشه مسیر خوم

کش یها به مریاای سایاه وجاوم م شا ه باشاد (کاوک،

ر ترییر میمهند و تأسیسات بناشده مر کنار و بار روی

 .)303 :3355بریاو ز سندی بابتی یام کرمه سا که باه

رومهااا ماناادگاری چنااد نی ند شاا ه نااد .مر منااابع

وجوم کارشناساو حد ث یل شاره می کند و مر م خ

گاهی ،شارههایی به ویشگی یخ نوع یلهاا شاده ساا؛

سند امده سا که گروهی یل ساز مر نزمیکای نیساور

بر ی نمونه ،کناا کاورث ( )V. 405ز ناوعی یال مر

ر ضاای زر ع اای مریا ااا کاارمه نااد (بریاااو:3335 ،

حو لی تخاجمشید یام کرمه سا که بر ی سااخا او،

 3۵1/3و .)3۵5

چند تکه لو ر ر بار روی یایاههاای سانگی قار ر م مه

گزنفوو ذکر کرمه که کورش جو و مر لشکرکشی باه

بومند .به همیخ عتا ،تعد م یخ یلها به مر تب کم ر ز

باباال ،ز تمااام رومخانااههااا بااه هماایخ ترتیااب عبااور

یلهای موق ی و شناور بومه سا .تعاد م کام یالهاای

کرمه سا؛ یعنی با قار رم مو کشا یهاا مر کناار هام و

م ئمی کارو وها ر مجبور مایکارم تاا قا مسایرهای

یجام یلهای موق ی ز رومها عباور مایکرمناد؛ بار ی

خاصی ر طی کنناد کاه تراا نظاارت ساازماو م ری
هخامنشیاو بوم .همایخ باعاث مایشاد تاا هخامنشایاو
بهر ح ی عبور و مرور ر مر جامههای صاتی زیار نظار
م ش ه باشد (بریاو.)355/3 :3335 ،
ساخا یلهای موق ی بیش ر به یخ صاورت باوم کاه
تعد می کش ی یا قاایق ر کناار هام مایگذ شا ند و باا
طناو مرکم به هم میبس ند تا ز روی او عبور کنند و
سسس او ر جماع مایکرمناد .سااخا یاخ ناوع یال
کمهزینه بوم و زماو کم ری هم نیاز م شا تا حد ث و
برچیده شوم .م ریوش ول هنگام لشکرکشی باه رویاا،
مر تر کیه بر روی بسفور،یتی ز کشا ی بساا .ساازنده
یخ یل ماندروکتس ( )Mandroclesز هاالی ساامو
بوم و بابا یخ کار ز م ریوش یام ش ر و نی مریا اا
کرم ( .)Herodotus, IV. 87-88مر سال  150ق.م نیاز،
به مس ور خشایارشاا ( 15۵تاا  1۵5ق.م) ،مر ابیادو
( )Abydosمو یل بر روی هتساسونا (م رم نال) بسا ه
شد که بر ی حد ث یخ یلها کارشناساو سرزمیخهاای
مخ تت مشارکا کرمند؛ ز جمته نیقیها و مصریهاا.
مر بار ول،یلها ر طو او خر و کارم؛ ولای باا تاالش
موباره مهندساو ،باالخره کار به ن یجاه رساید و یالهاا

نمونه ز رومخانه مئانادر ( )Meanderباا باههامبسا خ
هفا کش ی عباور کرمناد ( Xenophon, Anabasis, I.

 .)2.5بر روی رومخانه ر ت هم گویا یل موق ی وجوم
م ش ه سا؛ زیر زمانی که کاورش جاو و و ساساهیان
قصد عبور ز او ر م ش ند ،ییامه به او زمند و یاس ز
عبااور اوهااا ،ماارمم شااهر تایساااک ( )Thapsacکااه مر
ساحل ر ت بومند ،گف ند که تا به حال کسای ییاامه ز
یخ روم نگذش ه سا و همیشه باه وسایته یتای کاه باا
کش ی میساخ ند ز او عبور میکرمند؛ ما یخ بار قبال
ز رسیدو کورش جو و،ابروکوما

( )Abrocomasیخ

یاال ر سااوز نده بااوم ( .)Ibid, I. 4.17-18بعاادها
هخامنشیاو نیز بر ی جتوگیری ز ییشروی سکندر ،یتی
ر که بر روی رومخانه ر ت بوم ،ات

زمند ( Arrian,

 .)Anabasis, III. 7.1-2با توجه به نروه بیاو گزنفاوو،
میتو و گفا که یخ یل نیز یتی م ئمی بومه سا که باا
کش ی سااخ ه شاده باوم .گزنفاوو همچنایخ ز یتای
مااوق ی باار روی روم مجتااه یااام کاارمه سااا کااه بااا
به هم بس خ  33کش ی ساخ ه شده باوم ( Xenophon,

.)Anabasis, II. 4.17, 24
وی همچنیخ ،ز یتای بار روی رومخاناه وساکو
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( )Fuskosکه بعد ز مجته قر ر م ش ه ،یام کارمه ساا.

بسیار کم و ناچیز سا (بریااو 3۵0/3 :3335 ،و .)3۵3

یخ رومخانه به شاهر ویایس ( ،)Opisمر کناار براد م،

بخ هاایی ز جاامههاای یاار

و ماام باه طاول 13

و رم میشاده ساا ()Ibid, II. 4.25؛ ماا ز م ئمای یاا

کیتوم ر ،و قع مر بیخ نق رس م و مزم هاه ،مر نزمیکای

موق یبومو او حر ی نزمه سا .وی قبل ز رسایدو باه

شیر ز و صافهاو ،کشات شاده ساا؛همچنیخ ،بقایاای

مجته نیز ،ز مو شاخه ابی یام کرمه ساا کاه ز مجتاه

جامههای هخامنشی مر جنوو یاسارگام ،مر گرمنه تنگ

جد شده بومند و عبور ز یکی ز اوها به وسایته یتای

بوالغی مشر ،به رومخانه یتو ر ،نیز یدید ر شاده ساا

بوم که با هفا کش ی ساخ ه شده بوم (.)Ibid, II. 4.13

که جامه ی به یهنای  3م ار و  30ساان یم ر ساا و مر

بعضی ز یلهای موق ی ر با س فامهاز تنههای نخال

بعضی ز جاها ،تاا رتفااع  30م ار مر سانگ تر شایده

میساخ ند ()Ibid, II. 3.10؛ یخگونه یلها بیش ر بار ی

شده سا .همیخ نشانگر یخ ساا کاه حاد ث چنایخ

عبور ز نهرها س فامه میشدند کاه او چناد و زیاامی

جامههایی ،به نیروی کار ر و نای نیااز م شا ه و همایخ

ند ش ند؛ ولی بدوو یل هم نمیشد ز اوها عباور کارم.

باعث شده سا تا برخای باه یاخ بااور برساند کاه مر

بهطور کتی ،باید گفا که بر روی رومهاایی کاه ترییار

سرزمیخ یار  ،بر ی یخ منظاور ،ز کاورت هاا بهاره

سطح او ز نقطه ی به نقطه میگر زیاام باومه ،حاد ث

گر ااه و مر جاهااای میگاار ،کشاااورز و ر بااه بیگاااری

یل موق ی به وسیته بههمبس خ کش یها بسایار ساامهتار

مایگر اه ناد ( Diodor Sicily, XVIII. 32.2; Elien,

بومه سا (بریاو.)3۵3/3 :3335 ،

 .)Animals, XV. 26چنااوکاه ز گف اههاای گزنفاوو
برمایایاد مر جریااو نبرمهاای نظاامی ،بار ی سااخ خ
جامهها ،ز رتا

حفاظت از راههای ارتباطی
مر هر زماو و مکانی ،شبکه ر ه ها بدوو نگهاد ری

سا فامه مایکارمه ناد .باه گف اه و،

( )Xenophon, Cyropaedia, VI. 2کاورش جاو و باه

و مر قبا مد وم مادت چناد نی نمای تو نناد میزبااو

ر مش گفا:

مسا ر و خاوم باشاند .هخامنشایاو نیاز بار ی ینکاه

«به کسانی که مأمور حر سا ز سار و زناد نیاو ناد

همیشه ز جامه ها به به ریخ نرو س فامه کنند ،چه مر

تأکید میکنم که هر گروه ر به وظیفه ی که م رند و م ر

زمینه مور نظامی و چاه مر ماور بازرگاانی و تارمم

نمایند و سباو کار ر مر خ یار اوها بگذ رند :عاده ی

مسا ر و و ییک های شاهی ،می بایسا سازماو م ری

تبرم ر مر تهیه و شکس خ چوو نجام وظیفاه نمایناد و

گساا رمه و خبااره ی باار ی نگهااد ری و مر قبااا و

به تیر ند ز و تیر و کماو و به ییامهها م

بدهناد .یاخ

حد ث ر ه ها مر نظر می گر ند ،تا با مشکل برخورم

عده ر به قسماهای کوچک تقسایم کنناد و مر کناار

نکنند .کثر مورخاا و باه وجاوم مهندسااو زبرمساا

صفو ،سساهیاو حرکا مهند تا مر صورت لزوم ،ر ه ر

یر ناای کااه مر ر هسااازی و یاالسااازی مهاااارت

همو ر کنند و گر چیزی مورم حاجا ماخ باشاد او ر

ر مر

ور به مخ برسانند و سعی کنند رتباط با کتیۀ صافو،

م ش ند ،ع ر  ،کرمه و وجاوم ر ههاای بازر
یر و ،ن یجه عالیا اوهام نس ه ند.

برخی ز لو ح تخاجمشید ،باه گروهای کارشانا

برقر ر باشد».
هاارومت ( )VII. 131نیااز مر هماایخ زمینااه بیاااو

بر ی نگهد ری جامههای حد ثشده و یجام جامههاای

کرمه سا که خشایارشا مر یییری ،یاکساوم ز ار م

جدید شاره کرمه ند؛ ولی طالعاات ماا مر یاخ زمیناه

ر مأمور کرم تا بر ی سااخ خ جاامه ،باه بریادو

رت

ر ههای رتباطی خشکی مر موره هخامنشی53/

مرخ او جنگل بسرم زند .یخ گروه ر م ر سربازمهند

مر نقاط حسا

ماایگف نااد .یااخ اار م ر مر سااال  333و  333ق.م،

مژهای مس رکمی سااخ ه بومناد کاه سارباز و مر اوهاا

هنگامی که ر به حامال جناازه ساکندر ز بابال عاازم

نگهبانی میم مند و ر هها ر مرا ظا میکرمند.

سو حل مدی ر نه بوم ،موباره میبینیم که همر ه تعاد می
کارشنا

بر سااا

و سوق لجیشی طول یخ ر ه نیز ،قالع یاا

گااو هی م ااوو مسااا رتی تخاااجمشااید

مامور امامهکرمو و صالح جامه ی بومند کاه

()Hallock, 1969, nos. 684, 688, 1342, 1357, 1495و

قر ر بوم ر به عاز ز او عباور کناد ( Diodor Sicily,

ناماه ارشاام ( ،)Driver, 1957, pp. 44-53بار ی سافر مر

ز او و

جامههای شاهی و سا فامه ز مکاناات موجاوم مر اوهاا،

مر سال  333ق.م ،هالی تر کیه جاامه ی میااو اازلیس

مسا ر و میبایسا م ر ی سندی مُهرشاده ( )halmiبومناد

( )Fazlisو یرگاااه ( )Pergehحاااد ث کااارمه بومناااد

که هم به منزله مجوز عبور اوها بوم و هم ترذیه ر ه اوهاا

(.)Arrian, Indica, I. 26.1

ر ر هم میکرم (نرمیا ،باو  ،3ایههای  3تا  .)5باا ینکاه

 .)XVIII. 38.2یخ مر حالی بوم که سال یای

جامههای شاهی غتاب ،یهاخ و کالساکهرو بومناد و

لو ح تخاجمشید بیش ر مربوط به م خل سارزمیخ یار و

گاری بهر ح ی ز اوها عباور مایکارم؛ ز جمتاه یاخ

هسا ند ،یااییرو هاای ار مای ( )Driver, 1957, no. 6و

جااامههااا ماایتااو و بااه جااامههااای ریگیااهکیتیکیااه،

خرمهسفالها تأیید میکنند که مر میگر مناطق شاهنشااهی

شوشتخاجمشاید ،شاوش ربال و نیاز ر های کاه ز

نیز ،سیس م مشابهی بهعنو و مجوز عبور و نیز تهیاه اذوقاه

هیرکانی عبور میکرم ،شاره کرم .لب ه کالساکهروباومو

و متزومات بر ی مساا ر و رسامی مر جاامههاای شااهی

اوهااا بااه یااخ معنااا نبااومه کااه یااخ ر ههااا ساانگفرش

وجوم م ش ه سا (.)Graf, 1994: 169

بومه سا ،بتکه به طور معمول ،جامههای خااکی کام و

بااه ح مااال یااخ ساانام ر مقااامهااای بتندیایااه ،ماننااد

یهخ و عالماگذ ریشده بومند؛ بر ی نمونه ،م نی

شهرباو های مناطق مبد سفر صامر مایکرمناد؛ همچنایخ،

یونانی مر ریگیه هتسسون ی به جاامه ی قادیمی شااره

اوها مأموریا م ش ند تا مر بر بر قد مات ر هزنااو ،منیاا

کاارمه سااا کااه کشاااورز و مر او بااه کشااا و زرع

ر هها ر حف کنند و به همیخ عتا بوم که همر ه مسا ر و

یرم خ ه ند و گف ه که یخ ر ه جامه ی شاهی باومه ساا

م ر ی مجوز عبور ،تعد می ر م مساتح رسا امه مایشاد

(بریاو 350/3 :3335 ،تا  .)3۵0هارومت ( )VII. 115و

()Briant, 1991: 70-73؛ بر ی نموناه ،وق ای کاه رمشایر

گزنفوو ( )Anabasis, I. 5.7-8نیز به جامههاایی شااره

ول ( 1۵5تا  131ق.م) نرمیاا ر باه ورشاتیم رسا ام ،و

کرمه ند که مر صول بارشی سال ،به سبب وجوم گل و

همر ه با رماندهاو و سو رهنظام مسیر ر طی کرم (نرمیاا،

الی،ترمم مر اوها مشکل بومه ساا؛ ولای باا یخحاال،

باو  ،3ایه  .)5یی

ز و نیز ،عزر چنایخ سافری ر ر اه

بعضاای ز جااامههااا نیااز ساانگفرش بااومه نااد و اثااار

بوم و با توصیفی که و ز سفر خوم کرمه ساا ،مشاخص

بهجایمانده ز اوها نیز ،کنوو مرخور مشاهده سا.

میشاوم کاه همیشاه بایم حمتاه باه کاارو وهاا وجاوم

بی

انچاه هارومت ( )V. 52-53مربااره جااامه

م ش ه سا؛ باهویاشه کاه اوهاا مقاد ر ر و نای طاال و

بر ساا

شاااهی گف ااه سااا ،مر طااول جااامههااای مهاام موره

جو هر ت مربوط به معبد یهوه ر همار ه خاوم م شا ند.

یر نایت رسانگ مشاخص

وی ذکاار کاارمه کااه ز شاااه خجالااا کشاایده سااا،

کاارمه و مر هاار  35تااا  30کیتااوم ر ،یسا گاههااایی باار ی

مرخو سا نگهباو کند تا مر طول ر ه ،اوها ر همر های

س ر حا و تأمیخ او و غذ ی مسا ر و تعبیه کرمه بومناد.

کنند (عزر  ،باو  ،5ایههای  33و  33و  .)33یخ مطتب

هخامنشی ،و صل ر با مقیا
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میرساند که مرسوم بومه سا تا ر م و مرمولاه هاای

جامهها ر میتو و مرل منی بر ی س ر حا و حمایاا

خاصی ر ر م مستح نظامی همر هی کنند.با توجه باه

کارو نیاو م نسا.

انچه رسطوی مس عار (مروغایخ) ( )II. 2.42bمربااره
ساااازماو م ری کوناااد لو

مرخصااو

ساااخ ماو و مصااالح ساااخا و شااکل

( ،)Condalusیکااای ز

ظاهری جامهها طالع مقیقی مر مسا نیسا؛ ما ز اثاار

مس یار و منطقه ساتر یی موزول مر کاریه ،گف اه ساا،

برجایمانده ز جامه ی که مر یاخ زمااو شاوش ر باه

شهرباو ها و مس یار و او ها مسئول حفا و نگهاد ری

تخاجمشید م صل می کرم،میتو و گفا کهبه ح ماال،

ر ه هایی بومه ند که ز منطقاه حکمر نای یشااو عباور

ساخ ماو جامههاای مهام میگرنیاز باه همایخ صاورت

میکرمه سا (بریاو.)3۵3/3 :3335 ،

باااومه ساااا .گیرشااامخ قساااماهاااایی ز قطعاااات

اوها همچنایخ موظات باومه ناد مر ر ههاا نبارهاای

سنگفرششده یخ جامه ر مر ناحیه بهبهااو ،باه مساا

ذخیره اذوقه ،ز جمته ارم و شار و و جاو باه مقاد ر

اورمه سا (گیرشمخ .)33۵ :333۵ ،وی گف ه سا« :مر

ار و و بار ی سابهاا ( Xenophon, Anabasis, III.

ر هی که شوش ر به تخاجمشید م صل میکرم اثاری

 )4.31و همچناایخ مهمااات مساا قر کننااد .زمااانیکااه

مر جیخجیخ نزمیک هتیااو باه صاورت یاک مسا گاه

کمبوجیه میخو سا مصر ر بگیارم ،ز صارر ی ساینا

ساخ ماو شااهی،با سا ووهاایی باه سابک معماول مر

گذشا و گر کمک عر و منطقه نبوم ،بعید بوم ب و ناد

شوش،یا مر تخاجمشاید باا یایاههاای ترکیبای میاده

به مو قی ی مسا یید کند .همیخ جریاو تهیه او بار ی

میشوم.مر انجا،مر کناار جباال ز گر ،موکاب شااهی

ر ههااای بیابااانی و سااخا باعااث شااد تااا یااس ز او،

توقت مینموم و به س ر حا مییرم خا» (گیرشامخ،

هخامنشاایاو بااه کاار ذخیااره او مر ر ههااا نیااز باشااند

 .)331 :3333شاااید اثااار یااخ بنااا کااه گیرشاامخ او ر

( .)Herodotus, III. 6-7شاید همیخ نیز باعث شاد کاه

ساخ ماو شاهی نامیاد،یکی ز همااو سا ر ح گاههاای

هخامنشیاو به کر حفار قناات ،مر م مناه لبارز بیف ناد

عهد هخامنشی باشد.نویسنده ک او«ر ههای باس انی»نیز،

( .)Polybius, X. 28با هد ،ینکاه ذخاایر او م ئمای

مر چنااد جااای ک اااو خااوم ،بااه میاادو قسااماهااای

بزرگی ز جامه ی که سرزمیخ مام ر به اسیای

سنگفرششده ر ههای قدیمی شاره کرمه سا (کریمی،

مر بخ

مرکزی مرتب میکرم ،وجوم م ش ه باشد (بریاو:3335 ،
 .)350/3بناابر یخ ر هااد ری و نگهاد ری ز جااامههااای
شاهی برعهده شهرباوها بوم.
تاانجاکه ز مسیر ر ههای بازر

 11 :3335و .)53
شاید یکی ز عتل سنگ رشبومو جامهها یاخ باشاد
کااه مر سااده چهااارم ق.م ،کفشااکی باار ی چاریایاااو

مایتاو و تشاخیص

بارک ،بااه منظااور حمایااا سُ ام اوهااا مر جااامههااای

م م ،اوها مسیرهایی ر طی میکرمند که مسکوو و اباام

سخا ،خ ر عشد که یخ کفشک ر با مس یا یوس یخ یا

بوم و همیخ مر به منیا بیش ر ر هها ،بهویشه بر ی مور

موی سب میسااخ ند (گیرشامخ )335 :333۵ ،و یاخ

تجاااری ،کمااک ماایکرم.مناااطقی کااه باایخ شااهرها و

مر صورتی سا که جامهها سخا بومه و باعث از ر و

مرلهای خالی ز سکنه بوم ،با ساخ خ مژهای نظامی و

ذیا سُم سباو میشده سا.

یامگاوهای بیخ ر ه یخ نقیصه ر جبر و میکرمناد .یاخ

نک ه جالب توجاه یاخ ساا کاه چاه ز طریاق مناابع

یس گاهها عالوهبر چایارخانه ،م ر ی نبارهای اذوقه نیز

کالسیک و چه ز روی لو ح تخاجمشید ،به یاخ ن یجاه

بومند (بریاو .)3۵3/3 :3335 ،بناهای موجاوم مر مسایر

سا فامه نظاامی و سیاسای

میرسیم کاه یاخ ر ههاا قا

ر ههای رتباطی خشکی مر موره هخامنشی55/

م ش ه ند و سنام نشانگر یخ مار هسا ند کاه گاویی تنهاا

رومها و ابر هه ها جامه ها ر قطع مای کرمناد ،یُال هاایی

مأمور و ،عاامالو و ییاکهاای شااه یاا خاوم شاهنشااه و

حد ث کرمه و نگهبانانی نیز بر ی مرا ظا ز یخ یل ها

(،)Hallock, 1969, nos. 684, 688

گماارمه بومنااد ،تاا مااانع ز خاار و شادو او هااا شااوند.

ساساهیاو ،خر جگاز ر و ( ;Ibid, nos. 1342, 1357, 1495

عالوه براو ،یل ها مر مکاو هاای سا ر تشیک خاصای بناا

 ،)Grelot, 1927, no. 74ساافیر و یونااانی و همچناایخ

شده بومند تا مأمور و هخامنشی ز طریاق یاخ یال هاا،

نمایندگاو متل تابعاه عز مای بار ی مأموریاا هاای

به ر ح ی ر ا وامد کارو و ها ر زیر نظار م شا ه باشاند.

مخ تت ،مانند ومجاهورسخ ،نرمیا ،عزر و میگار و

گف نی سا که تمامی جامه های صتی ،به چند یای خاا

مر یخ ر ه ها ر ا وامد می کرمه ناد ( Briant, 1991:

مهم موره هخامنشای ز جمتاه شاوش ،تخاا جمشاید،

 .)81چناو که کنا کاورث ( )V. 8.5نیاز بار ی یاخ

هگم انه ،بابل و سارم من هی می شدند .ز یخ یای خا ها،

ر ه ها ،به جاای ر ه شااهی ،ز صاطالح «جاامه هاای

ر ه های رعی بسیاری منشعب می شدند که میگر شهرها

نظامی» س فامه کرمه سا .ما به طور کتای ،مای تاو و

و مناطق کم همیا ر به هم مرتب می کرمناد .بناابر یخ،

به عنو و ماری بادیهی یاذیر ا کاه مر یاخ ر ه هاا،

مر موره هخامنشی ،سیس م شارمه ر ه هاا تماامی نقااط

مرباریاو و موسا ان

کارو و های تجاری حامل کاال نیز حرکا می کرمه ند
() Koch, 1982: 134؛ هرچند مر هایچ یاک ز مناابع
کالسیک ،به حرکا بازرگاناو بر ی تجارت ر ه مور،
مر مسیر سارم به شوش و میگر مرورهای مو صالتی
بزر

شاره صریری نشده سا .لب ه تنها شاره هایی

مر یخ زمینه باه ر ه هاای مریاایی مرباوط مای شاوم
( Xenophon, Anabasis, I. 3.24, I.4.6; Diodor

 ) Sicily, XV. 39.1-3که یخ ر ه های مریایی نیز ،ز
لرا نظامی ،بسیار مهم مرسوو می شدند.
نتيجه

شاهنشاهی ر به هم وصل مای کارم و چاوو ر ه هاا نیاز
نگهبانی و حر سا می شدند ،منیا مر او ها برقر ر بوم.
همیخ باعاث مای شاد تاا مساا ر و ،ییاک هاای شااهی،
نمایندگاو میگر سرزمیخ ها ،سفر ی یر نی ،کاارو و هاای
تجاری و میگر ر م با ار م
مسیرهای یی

خیاال و طمینااو خااطر

رو ر طی کنند و به مقصد برساند .لب اه

قد م هخامنشیاو مر تعمیر ،حد ث ،نگهد ری جامه هاا و
برقاار ری منیااا مر او هااا ،یکاای ز مهاام تااریخ عو ماال
ییشر ا مور بازرگانی مر موره هخامنشی نیز بومه سا.

پی نوشت

با توجه به انچه ذکر شد ،می تو و به یخ ن یجه رساید

 . 3رسنگ یا یرسنگ ( ) parasangesو حد طاول مر

که هخامنشیاو بر ی ییشبرم به ر مور ،چه نظامی و چاه

یر و باس او و بر بر با  30س ام یونانی و تقریباا 5/1

تجاری ،به تعمیر جامه های قدیمی و تأسیس جاامه هاای

کیتوم ر باومه ساا (بروسایو 53 :3353 ،؛ بریااو،

جدید قد م کرمه و سیس م جدیدی ر بر ی مرا ظاا و

.)353/3 :3335

نگهد ری ز یخ جامه ها برقر ر کرمند .او هاا مر و صال

 .3کایاموکیه ز ناو حی قادیم اسایای صاریر کاه مر

مشخصی ز جامه هاا ،یسا گاه هاای ر ااهی و نگهباانی

مجاورت یونا و رمنس او بومه سا.

ترتیب می م مند که مر او ها ،مسا ر و و کارو و ها تجدید

 .3کیتیکیه ( ) Cilicieز نو حی قدیم اسیای صریر که

قو می کرمند و عالوه بار ر اع حاو یج خاوم ،ز منیاا

مر جنوو شرقی یخ شابه جزیاره و مر مرال یالاا

ر ه ها نیز مطمئخ می شادند .همچنایخ مر مسایرهایی کاه

کنونی عدنه ،مر سرحد ترکیه ،بومه سا.

/5۵یشوه های تاریخی ،سال ینجاه و موم ،موره جدید ،سال هش م ،شماره چهارم (ییایی ،)33زمس او 3355

 .1یااخ مو روم ز و عتیااا و ز و ساافتی نااام م رنااد
(کوک.)300 :3355 ،

 .بریاو ،یی یر ،) 3335( ،تاریخ مسر تاوری هخامنشایاو

 . 5یالم و خوزس او کنونی (کوک.)300 :3355 ،
 .۵سو

ترجمه مرموم طتوعی ،تهر و :م نشگاه تهر و.

ز مهاجرنشیخ های یونانی سااحل مریاای

مدی ر نه و مر اسیای صریر ،مر نزمیکی زمیر کناونی
و یکی ز شهرهای مو زمه گانه ترام یونی مر سااحل
اسیای صریر بومه سا که مروزه ق ویر ناههاای او
مر مرل باقی سا (ییرنیا.)3333/3 :3353 ،
 .3م تیه به ح مال همااو م تایس ماامی ساا کاه مر
جنگ مار تخ مر ساال  150ق.م ،رمانادهی نیروهاای
یر نی ر برعهده م شا (.)Graf, 1994: 175-177
 .5گیرشاامخ طااول جااامه شاااهی ر 3هااز ر و ۵53

ز کورش تا سکندر ،ترجمۀ مهادی سمساار3 ،ن،
چ ،3تهر و :زریاو.
 .ییر نیا (مشیر لدوله) ،حساخ ،)3353( ،یار و باسا او،
ن 3و  ،3چ ،5تهر و :منیای ک او.
 .ییرنیا ،مرمدکریم و کر ما هلل سار ،)3330( ،ر ه و
رباط ،چ ، 3تهر و :سازماو میر ث رهنگی کشور و
ارمیخ.
 .خار کسی ،یزیدور ،)3353( ،منزلگاه هاای شاکانی،
ترجمه عتی صرر میرز یی ،تهر و :ماهی.

کیتوم ر (گیرشمخ ،)33۵ :333۵ ،بریاو 3هاز ر و 500

 .م نااد مایت ،مرمااد ع ،) 33۵۵( ،تاااریخ سیاساای و

کیتوم ر (بریاو )355/3 :3335 ،و کوک 3هاز ر و 535

ق صامی هخامنشیاو ،ترجمه میرکمال نبییور ،چ،3

کیتوم ر (کوک )300 :3355 ،ذکر کرمه سا.

تهر و :گس ره.

 .5بر ی برث های مشاجره نگیز مرباره یاخ جاامه مر
قسما اناتولی نک باهMagie, 1950: 2/786-789( :و
مر قسما رمنس او نک بهDillemann, 1962: 147- :

 162؛ همچناایخ نااک بااه:

;Briant, 1973: 49-53

.)Wiesehöfer, 1982: 7-9; Graf, 1994: 177-180
 .30بر ی طالع بیش ر ز منزلگاه ها و تعد م و همچنیخ
مرل جرر یایی او ها نک ( :ر عی 33 :3330 ،تا .)15
کتابنامه
الف .کتاب های فارسی
 .ح شام،مرتضی ،)3535( ،یر و مر زماو هخامنشیاو،
تهر و :شرکا سهامی ک ابهای جیبی.

 .میوال ااو  ،ژ و ،) 33۵3( ،ساافرنامۀ میوال ااو  ،ترجمااه
عتیمرمد ره وشی ،چ ، 3تهر و :ک ابفروشی خیام.
 .ک او مقد
بری ی

عهد ع یق ،)3551( ،م ر لساتطنه لنادو:
و ورتو بَیبل سوسایت ی.

 .ک او هایی ز عهد ع یق (ک ااو هاای قاانونی ثاانی)
بر سا

ک او مقاد

ورشاتیم ( ،)3353ترجماه

یرویز سیار ،تهر و :نی.
 .کریمااای ،بهماااخ ،)3335( ،ر ه هاااای باسااا انی و
یای خا های قدیمی یر و ،بیجا :بینا.
 .کوک ،جاو مانوئل ،)3355( ،شاهنشاهی هخامنشای،
ترجمه مرتضی ثاقب ر ،چ ،1تهر و :ققنو .

 .ومس د ،البرت تخ ایک ،) 3353( ،تاریخ شاهنشااهی

 .گیرشااامخ ،روماااخ ،)333۵( ،یااار و ز اغااااز تاااا

هخامنشی ،ترجمه مرمد مقدم ،چ ،3تهر و :عتمای

سالم،ترجمه مرمد معیخ،تهار و :بنگااه ترجماه و

و رهنگی.

نشر ک او.

 .بروسیو  ،ماریا ،) 3353( ،تمدو مرخشااو یر نیااو،

 ،)3333( ،--- ------ .هنر یار و مر مور و ماام و
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