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ملخص: 
الع�صور املختلفة، جعلها مرتعاً خ�صباً  التاريخية واجلغرافية عرب  اأهمية م�رص  لعل 
للباحثني من اجل اخلو�ص يف عباب الع�صور املختلفة التي مرت بها؛ ولعله من املهم اأن 
وحتى  م،  525ق.  من  الفرتة  يف  القدمية  م�رص  حتتها  وقعت  التي  الفار�صية  الفرتة  تكون 
331ق. م، من اأهم تلك الفرتات قاطبة؛ لأنها تثل فرتة احتالل طويلة اإذا ما قورنت بغريها 
بع�ص خبايا  لك�صف  الهك�صو�ص- ويف هذا مدعاة  ا�صتثنينا فرتة  ما  اإذا  هذا  الفرتات-  من 
تلك الفرتة التاريخية، وبناءً عليه حاول الباحث اأن يعطي �صورة ب�صيطة عن مراحل الفرتة 
املذكورة؛ لأن فرتة قرنني من الزمان تقريباً لبد اأن تكون مليئة بالأحداث التاريخية التي 
ر ذلك اإما �صلباً اأو اإيجاباً-  اأ�صهمت يف ت�صكيل ف�صيف�صائية املجتمع امل�رصي القدمي، حيث اأثَّ
ح�صب اعتقاد الكثريين- يف اجلانب احل�صاري للح�صارة امل�رصية القدمية، وكانت جزءا ل 

يتجزاأ من �صل�صلة احللقات احل�صارية للح�صارة الفرعونية. 
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Abstract: 
The importance of Egypt historically and geographically through 

different ages, makes it a fertile ground for researchers to go into the swirl 
of different ages that Egypt has passed by. It is important to note that the 
Persian period which ancient Egypt underwent from 525 BC. , until 331 BC. 
, is considered the most important of those periods as a whole; because it 
represents a long period of occupation when compared with other periods- 
excluding the period of the Hyksos. Thus, there is a need to uncover some of 
the mysteries of that historical period. This makes the researcher try to give 
even a simple picture about the stages of that period; because it is filled with 
historical events that contributed to the formation of the mosaic of the ancient 
Egyptian society. The impact of this period whether positive or negative- as 
many believe – was in the cultural side of the ancient Egyptian civilization, 
and was an integral part of the cultural series of the Pharaonic civilization. 
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مقدمة: 
وتطلب  �صا�صعة،  م�صاحات  على  وليات  اأرجائها  بني  الفار�صية  الإمرباطورية  �صمت 
ال�صيطرة عليها، وقد جنح الفر�ص يف تعزيز تواجدهم  اإحكام  اإىل  ذلك اتباع �صيا�صة تهدف 
اإمرباطوريتهم باحتالل م�رص، وما ترتب عليه من تداعيات، كان لها بالغ  وتو�صيع رقعة 

الأثر يف حتديد ور�صم معامل تاريخ وح�صارة م�رص القدمية. 
يركز البحث على طرح مو�صوع م�رص القدمية والغزو الفار�صي الأول من خالل اإبراز 
دور امللك قور�ص يف تاأ�صي�ص الإمرباطورية الفار�صية، مروراً بخلفائه و�صيطرتهم على م�رص، 
الفار�صية  الإمرباطورية  اأ�صـباب �صعـف  والوقوف علـى  امل�صـري،  ال�صتقالل  لفرتة  و�صولً 

وانهيارها. 

حملة جغرافية وتارخيية عن بالد فارس: 
اإن اإبراز اجلانب اجلغرايف والتاريخي لبالد فار�ص يعدُّ من م�صتلزمات البحث الأ�صا�صية، 
فكال اجلانبني يعدَّان عاملني م�صاعدين على البحث وك�صف خفايا املنطقة، ذلك اأن الق�صم 
الأكرب من بالد فار�ص واملعروفة حالياً باإيران اأر�ص وا�صعة حتيط بها �صال�صل من اجلبال 
ال�رصقية ثالثة جبال على خط متواٍز  الناحية  الرتفاع من كل جانب، فنجد من  ال�صاهقة 
( اأما من الناحية ال�صمالية فنجد جبال الربزالتي تطوقها كال�صل�صلة  تعرف بجبال القوقاز )
اأرمينيا، مبحاذاة بحر اخلرز  اأنها تنف�صل يف الغرب عن جبال  اإىل الغرب، غري  من ال�رصق 
بجبال  لتت�صل  الهند،  بالد  تبلغ  حتى  امتدادها  يف  لتتوا�صل  بابا  جبل  طريق  عن  جنوباً 
لبالد  الغربية  احلدود  كرد�صتان  جبال  وتثل  ال�صاهقة،  بارتفاعاتها  املعروفة  الهيماليا 
زاجرو�ص  جبال  با�صم  الأوربيني  واجلغرافيني  املوؤرخني  عند  اجلبال  هذه  وتعرف  فار�ص، 
مان وتبلغ  والتي تتد من ال�صمال اإىل اجلنوب، ثم تنحني جنوباً و�رصقاً حتى ت�صل بحر عجُ
، وتثل  األف كم2 )2600000 كم2(  الإيرانية حوايل مليونني و�صتمائة  اله�صبة  م�صاحة 
م�صاحة اإيران احلالية حوايل ثالثة و�صتني يف املئة )63%( من تلك امل�صاحة اأي مبا يعادل 

الثلثني )1( . 
لقد دلت الأبحاث اجليولوجية على اأن اإيران كانت خالل الع�صور اجليولوجية اجلليدية 
اأن  لالأمطار بحيث  ل�صقوط متوافر  تعر�صت  اأنها  ذلك  املائية،  امل�صطحات  اأوربا كثرية  يف 
العليا كانت حتت �صطح املاء، ومل تتعر�ص  الوديان  كثرياً من جهاتها مبا يف ذلك بع�ص 
اأخذ  الت�صحر  اأن  اأي  م،  ق.  العا�رصة  والألف  ع�رصة  اخلام�صة  الألف  بني  فيما  اإل  للجفاف 
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يزحف على هذه الأر�ص ب�صورة تدريجية لأن فرتة خم�صة اآلف �صنة مل تكن باملدة الي�صرية، 
وبالتايل فاإن انكما�ص ال�صطوح املائية اأدى بالإن�صان يف تلك املنطقة اإىل النتقال اإىل حيث 

ينتهي النكما�ص، وتتكرر هذه العملية كلما عادت امل�صطحات لالنكما�ص مرة اأخرى )2( . 
اإىل  يوؤدي  املوقع ل  �صمالً، وهذا  الإيرانية بني خطي عر�ص 24- 42  اله�صبة  تقع 
�صواء  اأجزائها  بني  املتفاوت  الرتفاع  اأن  غري  مناطقها،  بني  املناخ  يف  وا�صح  اختالف 
لنا  يف�رص  لل�صحراء،  املحاذية  وتلك  اجلبال  واأعايل  والبحريات،  البحار  ل�صواطئ  املحاذية 

بو�صوح وجود تباين كبري يف املناخ بني مناطقها املختلفة )3( . 
اأدت عوامل اجلفاف والنكما�ص �صالفة الذكر اإىل اأن تقرتب العنا�رص الب�رصية املوجودة 
اإ�صارة  يف اله�صبة وحتتك بجريانها، وبخا�صة اأ�صحاب احل�صارات املوؤثرة يف تلك الفرتة 
منا اإىل ح�صارة العراق القدمي، وبحكم وقوع املنطقة يف طريق الهجرات الب�رصية املنحدرة 
من املناطق الرعوية واجلبلية، كان لذلك اأبلغ الأثر يف النمط الثقايف ل�صكان هذه املنطقة، 
لي�ص ذلك فح�صب بل اإن ال�رصاع الدائم بني بالد ما بني النهرين من جهة واأرمينيا من جهة 
اأثر هذا  اأرمينيا،  اأخرى، والذي كان �صببه وجود بع�ص املوارد مثل الر�صا�ص املتوفر يف 
وبالتايل منطقة  املنطقتني،  لأنها مثلت حلقة و�صل بني  الإيرانية؛  املنطقة  ال�رصاع على 

عبور للح�صول على مثل هذه املوارد )4( . 
ت�صكلت من عنا�رص  انطلقت هجرة عظيمة  م  ق.  الثانية  الألف  اأنه يف خالل  عتقد  ويجُ
وقد  الأورا�صية،  بال�صهول  يعرف  ما  اأو  احلالية،  رو�صيا  جنوب  مناطق  من  هندواأوربية 
وعربت  الأ�صود  البحر  حول  فدارت  غرباً،  اجتهت  الأوىل  ق�صمني:  اإىل  الهجرة  هذه  ت�صعبت 
بحر  ودارت حول  �رصقاً،  اجتهت  فقد  الثانية  اأما  ال�صغرى،  اأ�صيا  اإىل  و�صلت  ثم  البو�صفور، 
قزوين وعربت القوقاز، وو�صلت اإىل الفرات، فاندمت باحلوريني ذوي الأ�صول الآ�صيوية، 
( ، واخرتقت هذه اجلماعات جبال زاجرو�ص جنوباً، وكونوا  وتكونت بذلك مملكة ميتاين )
اأقلية ات�صمت بالن�صاط واحليوية، طغى نفوذها بعد ذلك على ال�صكان الأ�صليني، وقد عرفت 
ذوي  من  اأنهم  على  دلت  اآثاراً  تركت  والتي  الهندواإيرانية،  با�صم  ذلك  بعد  املجموعة  هذه 
الروؤو�ص العري�صة الذين انت�رصوا يف �صبه اجلزيرة الإيطالية وغرب اأوربا )5( ، ومن اأبرز هذه 
الأوىل  نزلت اجلماعة  ، وهكذا  الأخمينيون(  والفر�ص  )امليديون-  الهندواإيرانية  اجلماعات 
الأجل عرفت  الباحثون- دولة ق�صرية  واأ�ص�صوا- كما يذكر  اإيران  امليدية يف غرب ه�صبة 
بالدولة امليدية يف حوايل 708ق. م )6( ، يف حني نزلت اجلماعة الثانية الأخمينية يف اجلزء 
اجلنوبي الغربي من اله�صبة الإيرانية، وعملت على تاأ�صي�ص دولة و�صلت اإىل درجة كبرية 
�صبح من اأقوى الإمرباطوريات على الإطالق يف ال�رصق الأدنى  لها لأن تجُ يف الت�صاع مما اأهَّ

يف حوايل 530ق. م )7( . 
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التي  لالإمرباطورية  احلقيقي  التاريخ  اأن  الباحثني  معظم  لدى  الثابت  من  عد  ويجُ
اأ�ص�صها الأخمينيون بحد �صيوفهم يبداأ خالل الثلث الثاين من الألف الأول ق. م وطول عمر 
قبل  من  احلكم  فن  يف  باملهارة  تتميز  �صيا�صة  وجود  على  موؤ�رصاً  عد  يجُ الإمرباطورية  هذه 
�صمت  الإخمينية  الإمرباطورية  اأن  جند  القدمي  العامل  تاريخ  يف  مرة  ولأول  اأكا�رصتها)8(. 
بني اأرجائها عنا�رص عدة من املدنيات القدمية، حيث �صمت كالً من بالد ما بني النهرين 

و�صوريا وم�رص واآ�صيا ال�صغرى وجزءاً من بالد الهند ف�صالً عن مدن وجزر اإغريقية )9( . 
بلغت  عندما  »اأنه   : احل�صارة(  )ق�صة  كتابه  يف   )W. Durant( ديورانت  ول  يذكر 
الإمرباطورية الفار�صية اأوج اأمادها يف اأيام امللك داريو�ص الأول )522- 486ق. م( كانت 
قد �صملت ع�رصين ولية اأو اإدارة هي: )م�رص، وفل�صطني، و�صوريا، وفينيقيا، وليديا، وفريجية، 
واأيونيا، وقبادو�ص، وقليقية، واأرمينية، واأ�صور، وقفقا�صية، وبابل، وميديا، وفار�ص، وبالد 
 ، امل�صيحية(  واأقاليم  ال�صند،  نهر  غرب  الهند  من  املمتد  والق�صم  وبلوخ�صتان،  اأفغان�صتان 
اأو  اإمرباطورية  لأي  يت�صن  اأنه مل  يتبني  وبالتايل   ،  )10( الو�صطى«  اآ�صيا  قبائل  وغريها من 
التابعة  الوليات  بع�ص  وقد تتعت  وقتها.  الوا�صعة  الرقعة  اأن حتكم مثل هذه  اأخرى  قوة 
مح لبع�صها با�صتعمال لغتها اخلا�صة بها  لالإمرباطورية الفار�صية ب�صيء من احلرية بحيث �صجُ
مح لبع�صها الآخر مبمار�صة عاداتها وتقاليدها وديانتها، واحتفظ بع�صها  مثل: بابل، و�صجُ
با�صتعمال عملتها مثل ليديا التي اأخذ الفر�ص الأخمينيون العملة عنها، بل تعدى ذلك يف 
الأ�رص احلاكمة، ويتجلى ذلك وا�صحاً بخ�صوع قورينائية  الإبقاء على  اإىل  بع�ص الأحيان 
 ، )Arxelaws( واأرك�صيالو�ص   )Batuos( وبرقة للفر�ص، فظل العر�ص متوارثاً بني باتو�ص 
وكل ذلك جعل بع�ص الوليات ت�صعر باأنها اأف�صل حالً، وهي حتت حكم اأجنبي من خ�صوعها 

مللوكهم املحليني )11( . 
بينما مل  الفر�ص،  لدى  الأعظم  الهاج�ص  والع�صكرية تثل  ال�صيا�صية  الأمور  وقد كانت 
مبا�رصةً  ذلك  اأثر  وقد  منهم،  الأمر  ي�صتحق  كان  كما  القت�صادية،  باجلوانب  كثرياً  يهتموا 
دعائم  تثبيت  اأرادوا  الفار�صية  الإمرباطورية  ملوك  اأن  اإذ  اململكة  اأو�صاع  ا�صتقرار  على 
ل  فاإننا  وبالتايل  اقت�صادياً،  ا�صتغاللها  ذلك  بعد  ثم  املقاطعات،  و�صم  بالتو�صع،  دولتهم 
نعني اأنهم مل يهتموا بالقت�صاد فالقوة جتلب القت�صاد، وجتعل الدولة اأو الإمرباطورية من 
الرثاء ما ل ميكن و�صفه، وقد كان على راأ�ص تلك القوة الع�صكرية اأو النظام الع�صكري امللك، 
وي�صمى اأوخ�صرتا مبعنى املحارب، وهو لقب اإن دل على �صيء، فعلى من�صاأ امللكية الفار�صية 

الع�صكري)12(. 
ومل يكن امللك لي�صتطيع وحده اأن يدير كل الرقعة اجلغرافية املتمثلة يف الإمرباطورية 
املرتامية الأطراف، لذلك ا�صتعان بالولة لكي يكونوا على راأ�ص كل ولية، اأو ما ي�صمى عندهم 
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رف الوايل با�صم خ�رصيوان مبعنى حامي اأو حار�ص اململكة، وكان غالباً  بـ )ال�صرتابة( ، وعجُ
عيَّنون مدى احلياة، فاأ�صبح الواحد منهم ميثل ملكاً  ختار من الطبقة النبيلة، وكانوا يجُ ما يجُ
عاونه اثنان من موظفي الإدارة  عامل معاملة امللوك، وكانت له �صلطة مطلقة، يجُ يف وليته، يجُ
املركزية، بحيث ت�صمن احلكومة عدم تركز ال�صلطة يف يد فرد واحد، كذلك عملت احلكومة 
انتعا�ص  اإن�صاء �صبكة طرق تربط بني وليات الإمرباطورية، مما �صاعد على  املركزية على 

التجارة والقت�صاد بع�ص ال�صيء وت�صهيل الأمور الربيدية )13( . 
لقد �صور لنا ول ديورانت اأو�صاف الفر�ص على نحو: »اأنهم كانوا اأجمل �صعوب الزمن 
حياتهم  نتيجة  الأج�صام  قوي  القامات،  معتدل  �صعب  اأنهم  على  اآثارهم  دلت  فقد  القدمي، 
يف  تظهر  كاليونان،  الأنوف  �صم  املتنا�صقة،  املالمح  ذوي  من  رقيقة،  طباعهم  اجلبلية، 
وجوههم �صمات النبل والروعة، لب�صوا املالب�ص امليدية، ثم حتلوا بعد ذلك باحللي امليدية 

اأي�صاً )14( . 
مل يكن للفر�ص الأخمينيون من الفنون اإل ما اأتى به الأجانب من البالد الأخرى، وهم 
يتفقون يف ذلك مع الرومان، غري اأنهم كانوا ذواقني للفن وجمال الأ�صياء، ومل يكن لهم طراز 
خا�ص بهم اإل يف بع�ص جوانب العمارة، حيث جندهم على اأيام قور�ص )559- 536ق. م( 
وداريو�ص الأول )522- 486ق. م( وخ�صيار�صاي الأول )485- 464ق. م( قد �صيدوا مقابراً 

وق�صوراً مل يت�صن للباحثني الك�صف اإل عن قليلها )15( . 
�صف من فنون الفر�ص الأخمينيون يدل دللة وا�صحة على اأنه كان  والكم القليل الذي كجُ
ملكياً بحتاً، حيث اأظهر امللوك ما كان لهم من قوة و�صلطان عن طريق ما نق�صوه على جدران 
قبورهم ال�صخرية، ويظهر ذلك وا�صحاً جلياً يف نق�ص )رو�صتام( و )بر�صيبولي�ص( ، وكذلك 

على ال�صالمل والبوابات اخلا�صة بالق�صور، مثل نقو�ص )بازارجاد( و )بر�صيبولي�ص( )16( . 
تداول اإل ابتداءً من عهد داريو�ص الأول )522-  اأما فيما يخ�ص العملة امل�صكوكة فلم تجُ
الذهب والف�صة،  اأي نظام نقدي يقوم على معادن متعددة من  اإنه مل يوجد  اإذ  486ق. م( 
ليديا  النظام من  انت�رص هذا  م بحيث  ليديا يف حوايل 542ق.  ملك  اإل يف عهد كرو�صو�ص 
اأنحاء  العملة يف  انت�رصت هذه  ال�صغرى فاقتب�صه داريو�ص، وبالتايل  اآ�صيا  اأنحاء  اإىل بقية 
الإمرباطورية الفار�صية عامة واأعطوها ا�صم )الدريك( مبعنى الذهب، وكان عيار هذه العملة 

عالياً جداً، لأن داريو�ص كان مولعاً باأن تكون عملته من الذهب اخلال�ص )17( . 
باللغة  عالقة  لها  فار�صية  باأنها  القول  فيمكن  الفر�ص  بها  تكلم  التي  اللغة  اأما 
( حتى اأن بع�ص يظن باأنهما كانتا لهجتني للغة واحدة قدمية جداً، واأنهما  ال�صن�صكريتية )
القدمية  الفار�صية  اللغة  تطورت  وقد  هذا  واحدة،  لغة  اأ�صل  من  فروع  الإجنليزية  واللغة 
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وانق�صمت اإىل فرعني هما: الزندية لغة الزند والبهلوية وهي لغة هندية ا�صتقت منها اللغة 
وا�صتخدموا  امل�صماري،  اخلط  نقو�صهم  يف  ا�صتخدموا  الفر�ص  اأن  غري  احلالية،  الفار�صية 
البابلية  اللغة  تب�صيط مقاطع  وثائقهم، وعملوا على  كتابه  الآرامية يف  الهجائية  احلروف 
�صيئاً  تبدلت  عالمة  وثالثني  �صت  اإىل  رمز  ثلثمائة  من  بتقلي�صها  فقاموا  ال�صعبة،  الثقيلة 
ف�صيئاً من مقاطع حروف حتى �صارت حروفاً هجائية م�صمارية، ومن اجلدير التنويه اإىل 
اأ�صلوباً يعرب به الفار�صي عن مدى م�صاغله الدنيوية  اأن الكتابة عند الفر�ص ل تعدو كونها 
الفر�ص  للن�صاء، فا�صتخدموها للتعبري عن احلب واحلرب وال�صيد، ومل يحاول  ولهوه وحبه 

الإخمينيون اأن ين�صئوا اأدباً خا�صاً بهم )18( . 
وقد احتد الفر�ص الإخمينيون وامليديون حتت تاج واحد �صم اإمرباطورية وا�صعة النطاق 
وداريو�ص  قور�ص  اأمثال  فار�صيون  حكام  يتجاهل  مل  القدم،  منذ  عريقة  ح�صارات  �صملت 
مكانتها، فقد�صوا عباداتها واهتموا باأ�صول فنونها )19( . ومن تلك احل�صارات التي ان�صوت 
حتت لواء الإمرباطورية الإخمينية احل�صارة الفرعونية، التي يوؤيد الباحثني اأن لها �صالت 
ثقافية وح�صارية باحل�صارة الفار�صية الأخمينية، حتى اأنهم مل ي�صتطيعوا حتديد بداياتها، 
ذلك اأن هاتني احل�صارتني كانتا تثالن اأهم احل�صارات القدمية، وحني قويت �صوكت الفر�ص 
الإخمينيون راأوا باأنه لزاماً عليهم اأن يت�صعوا لي�صمل تو�صعهم م�رص القدمية، وت�صبح بذلك 

ولية )�صرتابة( فار�صية )20( . 
وبالعودة اإىل ما ذكرناه بخ�صو�ص الحتاد امليدي اإلخمينيي يجدر بنا اإعطاء اإ�صارات 
تنوه اإىل اأن القلة الإخمينية ا�صتطاعت بعد فرتة وجيزة اأن تنظم �صفوفها وت�صيطر على الإقليم 
الفار�صي باأ�رصه، بعد اأن كان اأفرادها منت�رصين يف �صهول عيالم باعتبارهم حكاماً من قبل 

�ص اجلي�ص املوحد عام )553- 542ق. م( )21( .  امليديني، ثم جاء الحتاد بني الطرفني، واأ�صِّ

قورش الفارسي وفرتة ما قبل الغزو الفارسي االول ملصر: 
على  بالعتماد  الفار�صية  الإمرباطورية  تاأ�صي�ص  من  قور�ص  الفار�صي  امللك  تكن 
قيادة �صيا�صية وع�صكرية حمنكة، وا�صتطاع توحيد ال�صعبني املتمركزين يف ال�صمال الغربي 
وامتد  له،  عا�صمة  )همذان(  هكمتانة  من  واتخذ  الإيرانية،  اله�صبة  من  ال�رصقي  واجلنوب 
نفوذ جيو�صه حتى بلغ اأذربيجان و�صواطئ بحر قزوين، وخا�ص بني احلني والآخر حروباً 
بعدما  الآ�صورية  العا�صمة  نينوى  قهر  عندما  تو�صعه  اأوج  ليبلغ  الآ�صوريني،  جريانه  مع 

حتالفت مع بابل يف حوايل 550ق.م )22( . 
نينوى،  �صالطني  حكم  حتت  مدة  عا�صوا  الفر�ص  اأن  الآ�صورية  النقو�ص  اأو�صحت  وقد 
وب�صيطرت الفر�ص امليديني خ�صع الإخمينيون لهم واأجربوهم على دفع اجلزية، مما كان له 
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( عليهم )23( .  بالغ الأثر يف انتفا�صة الفر�ص الإخمينيني )الهخامني�صون( )
عندما اأ�صحى قور�ص �صيد فار�ص وميديا يف اآن واحد، ارتعدت اآ�صيا خوفاً لهذا اخلرب، 
اإىل الإ�رصاع يف عقد حتالف ي�صم كالً من ليديا  اأجرب ملوك املنطقة وحكامها  الأمر الذي 
اأ�رصع  الذي  قور�ص  طموح  اأ�صحابه  يِق  مل  التحالف  ذلك  اأن  غري  واإ�صربطة،  وبابل  وم�رص 
بالنق�صا�ص على ليديا فانتزعها من يد ملكها كرو�صو�ص )Croisus( يف عام 548 ق. م 
وكان كرو�صو�ص من اأبرز ملوك زمانه، واأ�صدهم باأ�صاً واأكرثهم ولء لالإغريق، فلما ظفر به 

قور�ص اأخذه اأ�صرياً قبل اأن يتمكن حلفاوؤه من النهو�ص لنجدته )24( . 
اجته قور�ص بعد ذلك الن�رص �رصقاً لأنه كان يخ�صى غارة جديدة يحتمل اأن يقوم بها 
مهاجرون من الآريني، وللمحافظة على حدوده خرب يف طريقه كل ما قابله من بالد اآ�صيا 
العليا، وبعد اأن اأمن حدوده ال�رصقية اجته اإىل بابل فا�صتوىل عليها ب�صيء من الي�رص يف عام 
بتلك  ي�صتمتع  وظل  منازع،  دون  ال�صفلى  لآ�صيا  الأوحد  ال�صيد  بالتايل  واأ�صبح  م،  ق.   539

ال�صيادة ع�رص �صنوات )25( . 
ولعل من املفيد اأن نذكر باأن هذا امللك الفار�صي- بالرغم من قوته وجربوته- قدم 
على مر التاريخ اأعمالً اأثارت اهتمام الدار�صني فحاولوا اإبرازها ولو بال�صيء الي�صري، فيذكر 
�صليم واكيم باأن احلرية الدينية تعّد اأكرب هدية قدمها قور�ص لل�رصق الذي طاملا بحث عنها، 
 )Ksnofon( ولك�صنوفون  الهدية  هذه  عن  يحدثنا  مل  هريودوت  باأن  الباحث  هذا  ويذكر 
علق قائالً: “لول  ول�صرتابون، ولكن الكتاب املقد�ص )التوراة( جاء فيه ذكر لهذه الهدية، ويجُ
الكتاب املقد�ص لبقى النا�ص يجهلون ما اأ�صدته اإيران الأخمينية اإىل الإن�صان وال�صعوب” )26(. 
الطني  من  ا�صطوانة  عن  النهرين  بني  ما  بالد  يف  اأور  منطقة  يف  التنقيبات  ك�صفت 
حلرية  اإعالن  عن  عبارة  اأنها  ترجمتها  بعد  تبني  البابلية  باللغة  كتابات  حتمل  املطبوخ، 
ياأتي:  ما  على  الوثيقة  ن�صت  وقد  بابل  على  النت�صار  بعد  قور�ص  امللك  اأ�صدره  ال�صعوب 
»اأنا قور�ص... عندما اأتيت اإىل بابل واأنا يف كامل قوتي، اأقمت حكومتي فيها بني الأفراح 
يف  تالقي  ل  اأفرادها،  عدد  يح�صى  ل  التي  اجليو�ص  وكانت  والحتفالت،  والبتهاجات 
املدينة اأية مقاومة، ومل اأ�صمح لأي �صخ�ص اأن ين�رص اخلوف والرعب يف اأر�ص �صومر واأكاد، 
ل�صوء حالهم  املخربة وو�صعت حداً  بيوتهم  ال�صيئ وعمرت  بابل  اأهل  انحالل  رفعت...  لقد 
واأعدت جميع النا�ص من... اإىل اأ�صور و�صو�ص واأكاد واأ�صنونا ومدن زمبان ومرينو ودور حتى 
اأر�ص كميوتيو ومدن ما وراء دجلة التي تعر�صت معابدهم املقد�صة للدمار، وكذلك الآلهة 
�صاكنيها  جميع  جمعت  التي  �صكناهم  اأماكن  اإىل  جميعاً  اأعدتهم  بينهم،  تقيم  كانت  التي 

واأعدت لهم منازلهم« )27( . 
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على  الفار�صي  الغزو  �صلبيات  يظهرون  الباحثني  بع�ص  جند  كر  ذجُ ما  كل  من  بالرغم 
 : القدماء وهداية احلكماء(  املناطق املغزوة، فيذكر رفاعة بدوي يف كتابه: )خطبة بداية 
الهادئة، بحيث  ال�صعيدة  احلياة  بدلً من  امل�صائب  الأهايل  قور�ص جلبت على  »اأن غزوات 
اأ�صبح العجم اأ�صحاب ال�صيادة والرثوة، ومل يقت�رص الف�صاد على هوؤلء، بل اأ�صاب امللك نف�صه 
اأولده،  اأذربيجان، واأهمل تربية  اأطعمة ومالب�ص من  اأ�صبح يبالغ يف الرفاهية من  بحيث 
وقد كان احلكم مطلقاً بحيث يعمل امللك باإرادته وراأيه ل ب�رصيعة ول بقانون، حيث كان 
يرى اأنه ي�صتحق الت�رصف بحكمه يف اأحوال رعيته واأعمارهم ح�صب هواه فيعاملهم معاملة 

العبيد احلقيقيني« )28( . 
ويعتقد بع�ص الباحثني اأن قور�ص الكبري هو )ذو القرنني( املذكور يف القراآن الكرمي، 
عرف له فتوحات باملغرب واأنه  ولي�ص الإ�صكندر املقدوين، ا�صتدللً باأن الإ�صكندر الأكرب ل تجُ
مل ينب �صداً ومل يكن يوؤمن باهلل ومل يت�صف بالعدل والرحمة مع املغلوبني )29( ، قال تعاىل: 

ْنهجُ ِذْكراً[)30( .  م مِّ ْل �َصاأَْتلجُو َعَلْيكجُ وَنَك َعن ِذي الَقْرَننْيِ قجُ لجُ ]َوَي�ْصاأَ
)تومريي�ص(  عليه  انت�رصت  قور�ص  باأن  هريودوت  عن  نقالً  الباحثني  اأحد  وا�صتند 
)Tomeres( ملكة امل�صاجيت فقتلته يف واقعة، واأخذت راأ�صه وغم�صتها يف اإناء ممتلئ بالدم 
وقالت له: “ا�رصب من هذا حيث اإنك كنت دائماً ظماآن لدم النا�ص” )31( . وهي اإ�صارة اإىل اأن 
قور�ص اأجُتهم من قبل بع�ص الباحثني واملوؤرخني باأنه �صاحب نزعة دموية بالرغم من كل ما 
ذكر عن اأخالقه احلميدة، ويذكر الباحث نف�صه يف مو�صع اآخر باأن زنفون )Znfon( يخالف 
هذا الراأي حيث قال: باأن قور�ص مات حتف اأنفه على فرا�صه بعدما حكم حكماً فاخراً ثالثني 

�صنة )32( . 
( قد اأدىل بدلوه يف م�صاألة وفاة قور�ص  ( )Ketasius( ويذكر خفاجة باأن كيتا�صيو�ص
حل املغول حتت اإمرة  وذكر باأنه مات من جرح يف املعركة التي دارت رحاها بينه وبني رجُ
ملكتهم )تومريو�ص( )Tomyrous( )33( . بينما يذكر ديودور ال�صقلي )Deodorus( اأنه اأخذ 
اأ�صرياً ثم مات م�صلوباً )34( ونتيجة لعدم وفرة الكتابات والدللت الوا�صحة يف م�صاألة وفاة 

قور�ص، فاإنه ل ميكن ترجيح اأحد الآراء ال�صالفة الذكر على الآراء الأخرى. 
نهر  وراء  وما  ال�صني  تخوم  حتى  امتدت  التي  فتوحاته  قور�ص  اأعمال  اأعظم  من  اإن 
�صيحون، وبالتايل كان قائداً مرموقاً يف اأعماله مت�صفاً بالتنظيم الإداري والت�صامح الديني 
بالده  يف  يلقبونه  كانوا  لهذا  الإن�صان  بحقوق  نادى  من  اأول  اأنه  قيل  عادلً،  والدنيوي، 
، اإذ يقال باأن الإ�صكندر األأكرب )335-  وخارجها بامللك الوالد، وقد حفظ له العظماء قدرهجُ
( بالقرب من اإ�صطخي، وذكره مبا  323ق. م( حني فتح بالد فار�ص وقف على قرب قور�ص )

يليق مبقامه من التكرمي والتعظيم )35( . 
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اإلمرباطورية الفارسية يف عهد خلفاء قورش: 

1- امللك قمبيز ومراحل الغزو األوىل: 

اإليه  ن�صب  يجُ ما  واأهم  قور�ص،  للملك  ال�رصعي  الوريث  م(  522ق.   -528( قمبيز  عد  يجُ
التاريخ يف عهده  الفار�صية لأول مرة يف  اأن م�رص القدمية وقعت حتت لواء الإمرباطورية 
وا�صتطاع بذلك تاأ�صي�ص اأ�رصة فار�صية حاكمة يف م�رص القدمية ابتداءً من الأ�رصة ال�صابعة 
والع�رصين وانتهاءً بالأ�رصة الواحدة والثالثني، ورمبا كان ذلك حلماً راود اأباه قور�ص )36( 
�صلطته، فقد حملته  باأنه كان دموياً حري�صاً على  اأو�صاف قمبيز  الباحثني  . وذكر بع�ص 
�صقيقته،  فتزوج  للقوانني،  نابذاً  كان  وقد  �صمردي�ص،  اأخاه  يقتل  لأن  عليها  وخوفه  غريته 
وا�صت�صار الق�صاة يف هذا الزواج الفاح�ص فاأجابوه من اخلوف باأن القانون يرخ�ص للملوك 

جميع ما يريدونه )37( . 
كان قمبيز يجهل اأحوال م�رص الداخلية لذلك كان يهاب غزوها، كما كان يخ�صى ال�صحراء 
وم�صالكها الوعرة املجذبة، لأنه مل يعتد القتال اإل يف الأر�ص الزراعية املفتوحة، لذلك اعتمد 
يف دخوله مل�رص على بع�ص املرتزقة الذين عملوا يف البالط الفرعوين اأو يف اجلي�ص امل�رصي 
رف با�صم اأوجاحارر�صن  اأهمهم فاني�ص )Vanis( اأحد القادة اليونان يف اجلي�ص امل�رصي وقد عجُ
( هذا الذي ك�صف لقمبيز عن كل ما كان يدور يف م�رص القدمية من  ( )Udjaharresne(

�رصاع بني احلكومة امل�رصية واجلاليات الإغريقية، فاأطلعه على اإمكانياتها الدفاعية، وبني 
له املخاطر التي �صيلقاها عندما يعرب الطرق ال�صحراوية املوؤدية اإىل م�رص، وهو من دله اإىل 
 اللجوء اإىل البدو الرحل الذين يعرفون م�صالك ال�صحراء، فاأجزل لهم العطاء حتى يدلوه على اأق�رص 

الطرق واآمنها )38( . 
عمل قمبيز على جتريد امللك امل�رصي اأحم�ص الثاين )589- 526ق. م( من حلفائه 
فتحالف مع كل من ملك جزيرة �صامو�ص، وملك فينيقيا، كذلك ح�صل على تاأييد البدو يف 
خليج ال�صوي�ص، كما كان لهروب بع�ص القادة املرتزقة يف اجلي�ص الفرعوين وتخليهم عن 
اأحم�ص الثاين والن�صمام اإىل ال�صفوف الفار�صية اأبلغ الأثر يف �صعف ال�صفوف الفرعونية، 
فنجد مثالً هاليكارنا�صو�ص )Halekarnasus( وهو اأحد قادة اجلنود املرتزقة، التحق بجي�ص 
قمبيز واطلعه على كل الرتتيبات التي هياأها جي�ص الفراعنة لتفادي الهزمية اأمام الفر�ص، 
كذلك جند �رصيحة من اأعيان املجتمع امل�رصي القدمي كانوا على ا�صتعداد لإ�صداء اخلدمات 

اإىل املحتل الفار�صي )39( . 
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اإليها مع اجليو�ص امل�رصية عام 525ق. م عند  ان�صم  الفار�صية مبن  التقت اجليو�ص 
القدمية،  مل�رص  ال�رصقية  ال�صمالية  احلدود  على   ) ( الفرما   )Pelusium( بلوزيوم  منطقة 
الذي مهد  اأوجاحارر�صن  القبطان  الفار�صي مب�صاعدة  للجي�ص  اليوم  ذلك  الغلبة يف  وكانت 
لال�صتيالء على املدينة الإ�صرتاتيجية �صاي�ص، ثم حو�رصت هيلوبول�ص )Helupoles( حتى 
ا�صت�صلمت، وفر الفرعون ب�صماتيك الثالث )526- 525ق. م( من اأر�ص املعركة واعت�صم يف 
مدينة منف، غري اأن قمبيز �رصعان ما ا�صتوىل عليها، وقام باأ�رصه، واأجمع معظم املوؤرخني 
اأنه قام بتدبري  ومنهم هريودوت، باأن ب�صماتيك عومل معاملة ح�صنة من قبل قمبيز، لول 
اأمام جي�صه �صفاً  . وعندما غزا قمبيز م�رص و�صع  تل وقيل انتحر )40(  مكيدة يف الأ�رص فقجُ
كبرياً من احليوانات التي كانت معبودة لدى امل�رصيني، فامتنع امل�رصيون عن الدفاع عن 
�صيبوا �صيئاً من تلك احليوانات لأنها مقد�صة وترمز للعديد من اآلهتهم)41(.  اأنف�صهم خمافة اأن يجُ
ويرى بع�ص الباحثني اأن من اأ�صباب �صقوط مدينة منف التي جلاأ اإليها امللك ب�صماتيك 
الثالث بعد معركة بلوزيوم 525ق. م قيام اأهل برقة على احلدود الغربية مل�رص باإر�صال وفد 
اإىل قمبيز يعلمه خ�صوعهم له، وبذلك اأحبط هذا العمل الروح املعنوية لدى املدافعني عن 

مدينة منف وبالتايل اآلت اإىل ال�صقوط �رصيعاً )42( . 
هريودوت  راأى  فقد  موجودة،  كانت  املعركة  تلك  يف  امل�رصية  املقاومة  اأن  ويبدو 
اآثارها بعد نحو ثالثة اأرباع القرن من وقوعها، فلم�ص باإح�صا�صه التاريخي ما حدث فيها، 
و�صجل هريودوت مالحظة طريفة ذكر فيها: »اأنه راأى جماجم الفر�ص يف ناحية وجماجم 
امل�رصيني يف ناحية اأخرى عند م�صب نهر بلوزيوم، ولحظ اأن جمجمة الفار�صي ميكن اأن 
الآرية، بينما ل تنك�رص  الراأ�ص  الرغم مما هو معروف عن �صخامة  ت�صدعها بح�صاة، على 

جمجمة امل�رصي اإل ب�رصبة حجر« )43( . 
مل يكتف قمبيز بتاأ�صي�ص اأ�رصة فار�صية حاكمة يف م�رص، بل اأراد اأن ي�صتويل على واحة 
�صيوه ويحطم معبد اآمون واأن يعمل على �صم اململكة الكو�صية، واأن ي�صتوىل على قرطاجة. 
اإىل واحة �صيوه، فعربت الكثبان ال�صحراوية دون  كما جهز قمبيز حملة كبرية لإر�صالها 
عمل ح�صاباً لالقت�صاد يف ا�صتخدام موارد املياه واملوؤن، ففتكت املجاعة والعوا�صف  اأن يجُ
الأخطاء  عد من  يجُ العمل  الواحة، وهذا  اإىل  الو�صول  قبل  الطريق،  احلملة يف  بهذه  الرملية 
اأن النتيجة البعيدة  غتفر لقمبيز عرب التاريخ القدمي )44( . ويذكر الباحث هاليت  التي ل تجُ
قمبيز  باأن  يقال  اإذ  اأفريقيا،  �صمال  اإىل  اجلمل  �صيوه هي و�صول  واحة  على  قمبيز  حلملة 
يف  م�رص  اإىل  للجمل  و�صول  اأول  �صجل  وبالتايل  اجلزيرة،  �صبه  عرب  من  الإبل  ا�صتاأجر 
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الع�رص التاريخي، ومنها اإىل الواحة اخلارجة حيث ا�صتخدمهما يف نقل اجليو�ص والأمتعة 
يف احلملة �صد واحة �صيوه )45( . 

ولئن اأكد هريودوت باأن امللك قمبيز قام بقتل العجل اأبي�ص )46( ، اإل اأن احلفريات التي 
اأجريت يف ال�رصابيوم اخلا�ص بعجول اأبي�ص مبمفي�ص، ك�صفت عن تابوت لأحد عجول اأبي�ص 
ق�ص على هذا التابوت امل�صنوع من اجلرانيت الأ�صهب  تنفي كل ما جاء به هريودوت، فقد نجُ
الن�ص الآتي: »هور�ص �صماتوي، ملك م�رص العليا وال�صفلى، م�ص توى رع، ابن رع- قمبيز- 
ليته يعي�ص اإىل الأبد، �صنع لوالده اأبي�ص اأوزاري�ص، تابوتاً كبرياً من اجلرانيت، الذي كر�صه من 
اأجله ملك م�رص العليا وال�صفلى، م�ص توى رع، ابن رع، قمبيز، مانح احلياة كلها، والثبات 
وج ملك على م�رص العليا وال�صفلى  كله، والنجاح كله، والعافية كلها، وال�صعادة كلها، وقد تجُ
م�رص  يف  الفراعنة  يفعله  كان  ملا  الأ�صل  طبق  �صورة  الن�ص  هذا  وميثل   ،  )47( الأبد«  اإىل 

القدمية يف مرا�صم دفن العجل اأبي�ص. 
فيما يخ�ص حملة قمبيز على بالد النوبة )كو�ص( وغزوه لها، فقد قاد بنف�صه جي�صاً 
و�صعد به النيل لي�صم منطقة نباتا التي خرج منها ملوك الأ�رصة اخلام�صة والع�رصين، وقد 
اأي�صاً  املتاعب  اأنهكتها  قد  احلملة  هذه  اأن  غري  املنطقة،  هذه  ثورة  يف  طامعاً  قمبيز  كان 
ب�صبب قلة املوؤن فعدل قمبيز عن م�رصوعه هذا، وقيل لأنه رمبا لقى هزمية كبرية على يد 

ملوك نباتا )48( . 
اأن  ذلك  نتائج،  بدون  انتهت  فقد  قرطاجة  على  قمبيز  بحملة  يتعلق  فيما  اأما 
جلت هذه احلملة �صمن حمالت قمبيز  اأبناء بلدهم، وبالتايل �صجُ اأن يقاتلوا  اأبو  الفينيقيني 
ق�صوة،  بكل  �صيا�صته جتاه م�رص؛ فعامل امل�رصيني  تغيري  اإىل  ا�صطره  . مما   )49( الفا�صلة 
امل�رصيني  كل  كره  حيث  الت�رصفات،  هذه  يربر  ما  وذلك  عقله،  يف  اأ�صيب  باأنه  ويقال 

واحتقر معبوداتهم الدينية )50( . 
اإن اإدراك حاكم قورينا الهليني )اآرك�صيالو�ص الثالث( )Arxelaws( )527- 519ق.م( 
باأن ال�صيطرة الفار�صية على قورينا وبرقة هي حت�صيل حا�صل، جعله يفكر بالطريقة التي 
يف  ممتلكاته  و�صالمة  �صالمته  ي�صمن  حتى  الفار�صي  العنفوان  ميت�ص  اأن  بها  ي�صتطيع 
قورينا، ورمبا حتى من�صبه ال�صيا�صي يف تلك الفرتة، وبالتايل �صارع اآرك�صيالو�ص باإعالن 
التبعية للفر�ص مبا�رصةً عقب فتح م�رص حتى ياأمن �رصهم، ورمبا تلك التبعية مل تظهر يف 
ذلك الوقت نتيجة الظروف التي مر بها قمبيز، واأجُجرب بعد ذلك اآرك�صيالو�ص على دفع جزية 
�صنوية مقدارها خم�صمائة مناً ف�صية )*( وغ�ص بذلك قمبيز ب�رصه، و�رصفه بعيداً عن احلل 
ب نف�صه طاغية على  ن�صِّ اأن يجُ اآرك�صيالو�ص الثالث كان يطمح يف  اأن  اإدراكه  الع�صكري، رغم 

مدينة قوريني )51( . 
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اأيام قمبيز ظهر �صخ�ص يدعى جاوماتا املاجي، واأحدث زوبعة يف بالد  اأواخر  ويف 
فار�ص م�صتغالً ال�صبه الكبري بينه وبني اأخ قمبيز املدعو �رصمدي�ص الذي قتله قمبيز يف بداية 
الدعم، كذلك يف بع�ص املقاطعات  حكمه، فانتحل �صخ�صيته، ولقى يف فار�ص كثرياً من 
الفار�صية وبخا�صة يف م�رص، يف دفنه ومنف والفنتني )اأ�صوان( ، ويف مكان مل يتحدد رمبا 
كان يف �صمال فل�صطني عند اإكباتانا )همذان( على مقربة من جبل الكرمل، ورمبا عند دم�صق 
باجتهاد بع�ص الباحثني، مات قمبيز يف عام 522 ق. م وقيل مات متاأثراً بجرح اأحدثه 
باأنه مات  تنتابه، وهناك من يقول  التي كثرياً ما كانت  ال�رصع  اإحدى نوبات  بنف�صه يف 
منتحراً، واملهم اأن داريو�ص بن ه�صتا�صب�ص )Darius( جنح يف قتل جاوماتا املاجي يف عام 
522ق. م، واأ�صبح ملكاً على فار�ص يف ال�صنة نف�صها، وبذلك انتقل العر�ص الفار�صي من فرع 

قمبيز بن قور�ص اإىل فرع اآخر )52( . 
2- داريوس األول: 

باأن  ذكر  يجُ اأنه  احلكم �صغرياً، حتى  مقاليد  م(  ق.   486 -522( داريو�ص  امللك  توىل 
والده وجده كانا ما زال على قيد احلياة عند توليه احلكم، وبعد اأن ثبت حكمه لالإمرباطورية 
اإىل  اأنه اجته  اأي  اأبي�ص يف م�رص،  العجل  اإىل ممفي�ص مقر  راأ�ص حملة  الفار�صية توجه على 
م�رص منذ بداية توليه احلكم، وهذا دليل على مكانة م�رص الإ�صرتاتيجية لدى الفر�ص، ومل يلق 
داريو�ص اأي مقاومة تذكر، ووجد الأهايل يرفعون �صعار احلزن واحلداد على العجل اأبي�ص، 
اأبي�ص جديد، وتلك كانت �صيا�صة حكيمة  فاأمر داريو�ص بجزيل العطاء ملن يعرث على عجل 
ا�صتمال بها قلوب امل�رصيني، وقام داريو�ص بدفن العجل اأبي�ص على الطريقة الفرعونية عام 

518ق. م )53( . 
اأما يف مال الت�رصيع فقد �صن داريو�ص �رصيعة مماثلة ل�رصيعة حمورابي، ذكر فيها ما 
يلي: »حتت رعاية اأهورمزدا ]اإله الفر�ص[... اإين اأحب احلق واأكره كل ما يقر الكذب، اإنني ل 
اأغ�صب واأكظم غ�صبي، واأنني ل اأثق يف كل من يتحدث �صد العدالة... « )54( . ويذكر ديودور 

ال�صقلي باأن داريو�ص كان من بني اأكرب من �رّصعوا القانون يف م�رص )55( . 
يف  واليه  اإىل  فار�ص  اإىل  عودته  بعد  م  518ق.  عام  داريو�ص  كتب  اآخر  مو�صع  ويف 
م�رص اأرياند�ص )Aryandes( قائالً: “دعهم يح�رصوا اإيل حكماء الرجال من بني املحاربني 
تَّاب م�رص، الذين اجتمعوا يف دور العبادة، ودعهم يكتبوا ال�رصائع الأوىل مل�رص  والكهنة، وكجُ
حتى العام الرابع والأربعني حلكم الفرعون اأمازي�ص، دعهم يح�رصوا اإىل هنا �رصيعة فرعون، 

و�رصائع املعبد والنا�ص” )56( . 
اهتم داريو�ص بالديانة امل�رصية القدمية اإىل جانب اهتمامه الكبري بعبادة اإله الفر�ص 
بناء وترميم  العمل على  اإليه يف هذا املجال  ين�صب  واأهم ما   ، )اأهورمزدا(  الأعظم عندهم 
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الدينية  بالألقاب  تلقب  وقد  �صيوه،  واحة  يف  اأمون  الإله  معبد  وبخا�صة  امل�رصية  املعابد 
رث  امل�رصية مثل ابن رع، وحمبوب اآمون، وابن حور، وابن اإيزه الذي يعي�ص اإىل الأبد، وقد عجُ
عد من اأكرب الدلئل على اهتمام داريو�ص برتميم  يف منطقة وادي احلمامات على نقو�ص تجُ
الثاين  اأحم�ص  حكم  �صنوات  اآخر  بني  فيما  النقو�ص  هذه  وتوؤرخ  القدمية،  امل�رصية  املعابد 
)اأمازي�ص( )589- 526ق. م( اآخر ملوك الأ�رصة ال�صاد�صة والع�رصين، حتى ال�صنة الثالثني 

من حكم امللك داريو�ص الأول )57( . 
اإله الفر�ص الأول فنجده يف  كان امللك داريو�ص �صديد الوله بعبادة الإله )اأهورمزدا( 
�صفات  لأن  اأهورمزدا«  ولي�صاعدين  اأهورمزدا  »فليحفظني  األفاظاً  يردد  النقو�ص  من  كثري 
هذا الإله يف اأذهان الفر�ص تدعو اإىل العلم واحلكمة، وهو حار�ص يقظ له احلماية والوقاية 
واملكافاأة والعقاب، وهو اأب كل �صيء ح�صن، فهو خالقه، وعر�صه موجود يف ال�صماء يف عامل 

النور واخللود، ويوجد حوله عدد من املالئكة يتلقون اأوامره وينفذونها )58( . 
ن�صب اإىل داريو�ص الأول اهتمامه باإعادة حفر القناة التي تربط البحر الأحمر بوادي  يجُ
الأ�رصة  ملوك  ثاين  م(  595ق.   -610( الثاين  نيكاو  قبله  من  ب�صقها  اهتم  والتي  النيل 
رث عليها على ل�صان داريو�ص  ال�صاد�صة والع�رصين، وقد اأ�صارت الن�صو�ص امل�صمارية التي عجُ
بهذا اخل�صو�ص ما ياأتي: »اإنني دارا الفار�صي ا�صتوليت على م�رص من بار�صيا )فار�ص( وقد 
فر هذه القناة على النيل الذي يجري يف م�رص اإىل البحر الذي ي�صل فار�ص،  اأمرت باأن حتجُ
اإىل فار�ص مبقت�صى  القناة  ال�صفن من م�رص عرب هذه  اأمرت، ومرت  القناة كما  فرت  وقد حجُ

رغبتي« )59( . 
لقد كان الدافع وراء حفر تلك القناة تي�صري و�صول �صفن اجلزية اإىل فار�ص عن طريق 
هذه  من  املارة  ال�صفن  عدد  و�صل  وقد  العربي،  اخلليج  ثم  الهندي  واملحيط  الأحمر  البحر 
القناة حوايل اأربع وع�رصين �صفينة �صنوياً، وكذلك كان من اأ�صباب اإن�صاء هذه القناة اأي�صاً 
التقليل من الن�صاط التجاري املالحي املتجه نحو اإغريق نقراطي�ص يف غرب الدلتا، كذلك 

ميكن اعتبار القناة مرحلة من مراحل تن�صيط التجارة البحرية املتبادلة مع الهند )60( . 
الفر�ص  حكام  بع�ص  من  احل�صنة  املعاملة  من  الرغم  على  اأنه  الباحثني  بع�ص  يذكر 
مل�رص فاإن امل�رصيني حتملوا- بنوع من املعاناة وال�صرب- هوؤلء امللوك واأعمالهم، فقد 
لحظ امل�رصيون باأن ثروات بالدهم تنقل اإىل فار�ص وبخا�صة بعد �صق القناة، ويذكر اأحد 
هناك  تقطع  كانت  التي  الأحجار  اأن  كر  ذجُ احلمامات  حماجر  ن�صو�ص  يف  باأنه  الباحثني 
الدلتا عام 486ق.م  الفار�صي، كذلك قام امل�رصيون بثورة يف  ت�صتخدم ل�صالح الحتالل 
جدت اإ�صارة يف اأحد اخلطابات املكتوبة اإىل ا�صتيالء  كان اأهم اأ�صبابها فداحة ال�رصائب، فقد وجُ
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الثائرين على �صحنة �صفينة فار�صية حمملة بالغالل التي جتبى من الأهايل، لكن داريو�ص 
خمد هذه الثورة يف العام نف�صه 486ق. م وكان عمره قد ناهز الأربعة  الأول تويف قبل اأن يجُ

وال�صتني عاماً، حكم خاللها �صتة وثالثني عاماً )61( . 

3- إكسركسيس األول: 

اعتلى اإك�رصك�صي�ص الأول العر�ص الفار�صي مبا�رصةً عقب وفاة داريو�ص عام 485ق.م 
اأباه داريو�ص قبل وفاته وهي  اإىل م�رص لتحقيق غاية راودت  ويف ثاين �صني حكمه اجته 
الثاأر من امل�رصيني مل�صاندتهم لبع�ص الثورات �صد الوجود الفار�صي، وكذلك ثاأراً للهزمية 
عام  ماراثون  يف  امل�رصيني  مب�صاندة  اليونان  يد  على  الفار�صية  القوات  بها  نيت  مجُ التي 
490ق. م، وبالفعل مل يجد �صعوبة تذكر يف اإجناز تلك املهمة )62( ، وعني اإك�رصك�صي�ص اأخاه 
اأخمين�ص )Akmienes( والياً على م�رص، واأطلق يده فيها قبل عودته اإىل فار�ص، فاأنزل بها 
اأ�صد اأنواع الق�صوة والعبودية، وو�صل به الأمر اأنه اختل�ص من املعابد امل�رصية ما غفل عنه 

قمبيز من قبله )63( . 
لقد اأر�صل اأخمين�ص كل بحار وجندي حمارب من م�رص اإىل اأخيه اأك�رصك�صي�ص لي�صرتكوا 
يف احلرب �صد اليونان، وبخا�صة بعدما اأظهر امل�رصيون مهارة عالية يف مال الإبحار 
وبخا�صة يف معركتي �صالمي�ص واأرتي�ص البحريتني عام 480 ق. م وكذلك ال�صجاعة الفائقة 
للجندي امل�رصي يف معركة بالتيا، بالتايل كانت احلروب الفار�صية اليونانية هي العالمة 
املميزة لفرتة حكم اأك�رصك�صي�ص، وبالتايل اأهمل �صوؤون م�رص الداخلية )64( ، وهذا لي�ص دليالً 
اأن بابل مل  اأمثال هريودوت  على اإهماله للعامل القدمي املجاور، فقد ذكر بع�ص املوؤرخني 
ت�صلم من �رصور الفر�ص يف عهد اأك�رصك�صي�ص فيذكر: »اأن اأك�رصك�صي�ص اأتي منكراً يف بابل، مل 
ياأته ملك من ملوك الفر�ص ال�صابقني.. فقد اأمر باإبعاد تثال بعل مردوك من املعبد، ومن ثم 

جند اأن ملكية بابل قد اأجُلغيت... « )65( . 
اغتيل اإك�رصك�صي�ص بعد الهزمية التي منى بها الأ�صطول الفار�صي اأمام البحرية اليونانية، 
ليعتلي العر�ص من بعده اأرتاك�رصك�صي�ص الذي ين�صب اإليه واإىل اإك�رصك�صي�ص ن�صاطهما املفرط 
يف قطع اأحجار وادي احلمامات، ونقلها اإىل فار�ص عرب البحر احلمر عن طريق القناة التي 

�صتغل يف بناء املباين املهمة كالق�صور واملعابد )66( .  حفرها داريو�ص لتجُ

4- أرتاكسركسيس األول: 

الفر�ص يف  الثورات �صد  من  العديد  باندلع  اأرتاك�رصك�صي�ص  امللك  تيزت فرتة حكم 
اأنحاء م�رص القدمية املختلفة ولقيت هذه الثورات والتمردات دعماً كبرياً من العدو اللدود 
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للفر�ص، ونحن ن�صري اإىل اليونان، وبخا�صة اأثينا التي �صعت جاهدة اإىل و�صع دعائم قوية 
بالف�صل  باءت حماولتها  وقد  بها،  اليونانية  امل�صالح  اإنعا�ص  اأجل  من  القدمية  يف م�رص 
اإذ ا�صتطاع الفر�ص الق�صاء على تلك الثورات، حماولني اإعادة ال�صتقرار اإىل م�رص القدمية، 
 .  )67( اأنف�صهم  لليونانيني  الأجنبية، حتى  لال�صتفادة  اأبواب م�رص على م�رصاعيها  ففتحوا 
ويف خ�صمِّ هذه الأحداث اأجُغتيل امللك اأرتاك�رصك�صي�ص يف ظروف غام�صة، ويذكر مهران باأنه 
تل بيد اأخيه لكن مل يحدد اأيهم بال�صبط، غري اأنه من املرجع اأن يكون داريو�ص الثاين، اأو  قجُ

نه من اعتالء عر�ص فار�ص عام 423ق. م )68( .  على الأقل بتدبري منه مما مكَّ

5- داريوس الثاني: 

مل ياأت داريو�ص الثاين اإىل احلكم مبا�رصةً بعد اغتيال اأرتاك�رصك�صي�ص واإمنا جاء بعد 
�صل�صلة من الغتيالت امللكية، فقد كان اأك�رصك�صي�ص الثاين هو الوريث ال�رصعي، لكنه اغتيل 
عام 424ق. م على يد اأخيه �صوجديانو�ص )Sogdyanus( الذي اعتلى احلكم موؤقتاً، لكنه 
اأجُعترب داريو�ص  ال�صنة نف�صها، وبالتايل  الثاين يف  اأي�صاً على يد داريو�ص  تعر�ص لالغتيال 
عمروا طويالً، اإن اعتالء ثالث  الثاين اخلليفة احلقيقي لأرتاك�رصك�صي�ص؛ لأن من �صبقوه مل يجُ
ملوك فار�صيني عر�ص فار�ص خالل �صنة واحدة، اإمنا يدل على اأن اأمور فار�ص الداخلية دخلت 
مرحلة الت�صع�صع، وهذا بال�رصورة �صينعك�ص على الأقاليم التي كانت تابعة للفر�ص، ومنها 

م�رص القدمية )69( . 
الأو�صاع يف  تهدئة  فار�ص جاهداً  احلكم يف  توليه  مند  الثاين  داريو�ص  امللك  حاول 
عام  و�صاملة  وا�صحة  اأ�صبحت  حتى  ال�صطح  على  طفت  الثورة  بوادر  لكن  القدمية،  م�رص 
( الذين ومنذ دخولهم اإىل م�رص هرباً من  410ق. م فكان اأول من احرتق بلهيبها اليهود )
الآ�صوريني، اأ�صبحوا يعي�صون يف جتمعات، فكونوا حامية يف الفنتني )اأ�صوان( وبالرغم من 
ح�صن معاملة امل�رصيني لهم، فاإنهم �صاعدوا الفر�ص يف العديد من املرات يف الق�صاء على 
الثورات امل�رصية، فكان ذلك مبثابة املحرك الأكرب خللق هذه العداوة التي اأنتجت ثورة �صد 
حامية اليهود يف الفنتني يف منطقة ق�رص اأن�ص الوجود، حيث دمر الثائرون معبداً لليهود 
هناك عام 410 ق. م فت�صتت اليهود وانت�رصت الثورة يف كل اأنحاء م�رص، وبقى املعبد مدمراً 
الفنتني  رث يف خرائب  اإعماره، وقد عجُ الرغم من اجلهود املبذولة لإعادة  ثالث �صنوات على 
على ر�صائل مكتوبة بالآرامية تذكر باأن الثورة قامت يف العام الرابع ع�رص من حكم امللك 
دعى  يجُ �صخ�صاً  واأن  اليهودي،  املعبد  اأجُحرق  نف�صه  العام  اأنه يف  كر فيها  وذجُ الثاين،  داريو�ص 

)فيداراجن( )Vedarang( هو من قام بحرقه، ورمبا يكون من اأ�صل كو�صي )70( . 
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 استقالل مصر عن الفرس: 
عا�صت م�رص القدمية فرتة تخبط دائم بني هدوء وعا�صفة اإبان حكم الأ�رصة ال�صابعة 
القومي  ال�صعور  الثورات متقطعة بالرغم من وجود  اإذ تهب  الفار�صية،  الأجنبية  والع�رصين 
املتنامي لدى امل�رصيني من اأجل احل�صول على ال�صتقالل الذي مل يتحقق حتى عام 404ق. 
م، هذا التاريخ الذي يعد البداية احلقيقية لفرتة جديدة من فرتات التاريخ الفرعوين وبداية 
ميت بالأ�رصة الثامنة والع�رصين التي مل ت�صتمر طويالً، فانتهت  حلكم اأ�رصة فرعونية م�صتقلة �صجُ
عام 399ق. م لتخلفها اأ�رصتان م�رصيتان، التا�صعة والع�رصون والثالثون اللتان حاول فيها 
بالتايل  البالغة،  الأهمية  ذي  ال�صائع  الإقليم  هذا  على  ال�صيطرة  ا�صتعادة  الفر�ص خاللهما 
ال�صابعة  الأ�رصة  اأن  ذلك  مرحلتني،  ذا  غزواً  القدمية  مل�رص  الفار�صي  الغزو  نعترب  اأن  ميكن 
والع�رصين كانت فار�صية، ثم جاءت بعدها ثالث اأ�رص م�رصية ثم عاد الفر�ص ليوؤ�ص�صوا اأ�رصة 

ر طويالً.  عمَّ فار�صية جديدة مل تجُ
بعد نهاية احلرب مع اإفاجورا�ص )Evagoras( ملك �صالمي�ص )يف قرب�ص( بداأ الفر�ص 
م�رص  على  التامة  ال�صيطرة  اإعادة  ورائها  من  هادفني  جديدة  بحملة  للقيام  ي�صتعدون 
خابريا�ص  ا�صتدعاء  على  العمل  اليونان  من  ذلك  اأجل  من  الفر�ص  طلب  وقد  القدمية، 
عد دليالً وا�صحاً  )Khabryas( ، ومن معه من قوات من م�رص، فاإن هذا الأمر ل يجُ الأثيني 
لدت �صاعتها، ذلك اأن الأمور مل تتهياأ بعد نتيجة  على اأن احلرب الفار�صية الثانية على م�رص وجُ
اأ�صباب اأهمها: عمل اليونان على حترير مدينة طيبة اليونانية عام 379ق. م، وكذلك الن�صاط 
البحري الوا�صع الذي اأظهرته اأثينا، الذي اأدى اإىل قيام اإمرباطوريتها الثانية عام 377ق. م، 
اإ�صافة اإىل ال�صتعدادات احلربية التي عملت فار�ص على توفريها للقيام باحلملة على م�رص، 
كل ذلك تطلب وقتاً طويالً )71( ، ويف هذا ال�صاأن يذكر �صليم ح�صن: اأن احلملة الفار�صية على 
م�رص مل يكن ال�صتعداد لها قد اكتمل اإل يف عام 374ق. م، اأي بعد خم�ص اأو �صت �صنوات من 

موت اأخوري�ص اآخر ملوك الأ�رصة التا�صعة والع�رصين )72( . 
على  كان  الثالثني  الأ�رصة  ملوك  اأول  م(  362ق.   -380( الأول  نقطانب  اأن  ومبا 
الفر�ص جتاه م�رص، فاإنه مل يتوان عن ال�صتعداد والتاأهب، لذلك جهز ع�صاكره  علم بنوايا 
واأمدهم باملعدات احلربية متاأهباً بذلك لرد الفر�ص عن بالده، ويف ال�صنة الثانية من حكمه 
هاجمته قوات التحالف الفار�صية الأثينية براً وبحراً بقيادة فرناياز )Frnayas( الفار�صي 
واأفيكراتي�ص )Afikratis( الأثيني )73( ، وقد قدر الباحثني اجلي�ص الفار�صي يف هذه احلملة 
مرتزقة  من   )20000( األف  وع�رصين  فار�صي،  جندي   )200000( األف  مائتي  بحوايل 
الإغريق الذين كان اأكرثهم ممن عادوا مع خابريا�ص الأثيني من م�رص، وبالتايل فهم على 
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دراية كافية بالأرا�صي امل�رصية، ي�صاف اإىل الأعداد ال�صابقة ثالثمائة �صفينة )300( من 
ذوات الثالث �صفوف من املجاذيف، ومن البديهي اأن هزمية جي�ص كهذا تتطلب ال�صتعداد 

التام والتجهيزات الكثرية، وهذا بال�صبط ما فعله نقطانب الأول )74( . 
)الفرع  املندي�صي  البحر  عند  فرج(  )اأم  –اأ�صتوم-  منطقة  يف  التحالف  قوات  نزلت 
امل�رصيني  باجلنود  الأثيني  الفار�صي  التحالف  التقى  ال�صواحل  وعلى   ، للنيل(  املندي�صي 
احتالل  ب�صاأن  القائدين  بني  خالف  بعدها  ليحدث  وهزموهم،  ال�صواحل  بحماية  املكلفني 
مدينة منف، حيث راأى اأفيكراتي�ص اأن يزحف عليها ليحتلها، لكن فرناياز عار�صه يف ذلك، 
بعد  فيما  والنت�صار  عليهم  والزحف  لال�صتعداد  الأول  لنقطانب  الفر�صة  اأتاح  الأمر  وهذا 
ب�صكل كبري على مقربة من مندي�ص، وح�صنت مدينة منف، وطارد نقطانب الأول بقايا فلول 
ذلك التحالف الذي جلاأ معظم جنوده لالحتماء يف ال�صفن بالنيل، وكان ذلك فرتة الفي�صان، 
فاأجُجربوا على اخل�صوع والإذعان، ويذكر اأحد الباحثني باأنه قد مات منهم خلق كثري جداً 
وتخل�صت البالد من �رصهم، وعلت كلمة نقطانب الأول، وظهر نبله وارتاحت البالد بنه�صته 

بعد اأن ذاقت من الفر�ص العذاب املرير ملدة خم�صة وع�رصين عاماً )75( . 
نظام  وكان  اأرا�صيها،  رقعة  ات�صاع  من  تعاين  كانت  الفار�صية  الإمرباطورية  اإن 
ال�صرتابيات )الوليات( الذي اعتمدت عليه قد زاد الطني بلة بالن�صبة للفر�ص، وبخا�صة اأن 
ارتاك�رصك�صي�ص الثاين تقدم يف ال�صن، وبداأ عجزه يظهر يف مل �صمل اأقاليم الإمرباطورية، مما 
دعى بع�ص الوليات اأمثال كبادوكيا وكاريا واأقاليم الإمرباطورية احلدودية اإىل حماولة 
كبادوكيا  اإقليم  وكان  م،  370ق.  عام  حلول  مع  الذاتي  باحلكم  اأ�صبه  و�صع  نحو  الجتاه 
اأول من اأعلن التمرد عام 368ق. م ثم بعد ذلك اإقليم فريجيا، ثم اإ�صربطة واأثينا، وبالتايل 
اأ�صبحت كل الأقاليم الغربية من الإمرباطورية واملح�صورة بني اأرمينيا وفينيقيا على و�صك 
النف�صال عن ج�صم الإمرباطورية، ويف اأقل من خم�ص �صنوات جاءت ثورة الوليات الكربى 
عد موؤ�رصاً على انهيار  التي بلغت اأوجها اأواخر اأيام اأرتاك�رصك�صي�ص الثاين، غري اأن ذلك ل يجُ
الإمرباطورية الفار�صية التي ما زالت حتى ذلك احلني ت�صيطر على اجلزء الأكرب من ولياتها، 
بع�صها  فاأمدت  الثائرة  الوليات  كل  مع  التفاو�ص  الوقت  ذلك  يف  م�رص  ا�صتطاعت  وقد 

باملال، وبخا�صة بعد اأن اأعادت ات�صالتها عام 366ق. م بكل من اإ�صربطة واأثينا )76( . 
لت�صمل  الأول  نقطانب  عهد  يف  ات�صعت  قد  العمران  حركة  اأن  �صالح  العزيز  عبد  ذكر 
اأ�صاد مهران مبجد  ، وقد   )77( اأ�صوان  الدلتا حتى جزيرة فيالي جنوبي  �صمال  املنطقة من 
م�رص القدمية بعد اجنالء الغمة الفار�صية عنها فرتة حكم نقطانب الأول، فذكر اأن: » الفن 
 )78( املعابد«  يف  العمران  ون�صط  اخلارجية،  التجارة  وتقدمت  القدمية  م�رص  يف  ازدهر  قد 
اأ�صلوباً  فاتبع  م،  عام 361ق.  باحلكم  تاخو�ص  ابنه  انفرد  الأول  نقطانب  تويف  اأن  وبعد   .
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اإ�صربطة  مع  املبا�رصة  �صلته  فاأعاد  اليونان  مع  عالقته  يف  والده  لأ�صلوب  تاماً  مغايراً 
واأثينا، واعتمد عليهما يف جتنيد اأعداد هائلة من اجلنود املرتزقة مقابل مبالغ مالية هائلة 
)79( . يف هذه الثناء بداأ الفر�ص يف العمل حثيثاً من اأجل النيل منه، فف�صلوا يف العديد من 

املرات، غري اأن تاخو�ص تعر�ص للخيانة من قبل اأخيه الذي تركه نائباً عنه يف م�رص، فرتة 
فتوحاته، هذا الذي األب الأمور �صد تاخو�ص، فاأراد بذلك احلكم لنف�صه ولبنه من بعده، وقد 
علَّق مهران على حب اأمراء الدلتا للحكم بقوله: »ففي م�رص كان الأذى ياأتي من وراء نزوة 
احلكم و�صهوة ال�صلطان التي اأجُ�صيب بها اأمراء الدلتا يف تلك الفرتة احلرجة من تاريخ الكنانة 

–م�رص- وقد دفعت م�رص ثمنها غالياً« )80( . 
القوات  �صفوف  عن  اليونانية  املرتزقة  قوات  انف�صلت  الأحداث  هذه  لكل  ونتيجة 
امل�رصية، فتبعرثت اآمال تاخو�ص وجيو�صه واأجُ�صيب باخليبة، ونكاية فيما حدث جلاأ تاخو�ص 
اإىل عدوه اللدود الفر�ص بعد اأن ح�صل على عفو من امللك الفار�صي، فقيل باأنه بقى منفياً يف 
�صيدا الفينيقية، غري اأن بع�ص الباحثني اأكدوا باأن امللك الفار�صي اأعد تاخو�ص واأر�صله اإىل 

م�رص ليكون نائبه فيها، غري اأن الأجل وافاه يف طريقه اإليها )81( . 
اعتلى نقطانب الثاين عر�ص م�رص عام 360ق. م، فا�صتغل الوقت الذي كان فيه امللك 
م�رص  اأرجاء  يف  الأمن  اإقرار  ملحاولة  ف�صارع  بفينيقيا،  م�صغولً  الثالث  اأرتاك�رصك�صي�ص 
اإقامة املعابد يف  اأرجاء خمتلفة، وعمل على  اأمنية يف  اإقامة حمطات  اإىل  القدمية، فاجته 
العديد من املناطق، فنعمت بذلك م�رص بالهدوء وال�صالم فرتة ناهزت اخلم�صة ع�رص عاماً، 
وقيل اإثنى ع�رص عاماً، وكانت هذه الفرتة قابلة للزيادة لول تدخل نقطانب الثاين يف ثورة 
قامت يف فينيقيا عام 344ق. م حيث اأمدها باملتطوعني، مما اأثار حقد امللك الفار�صي الذي 

عقد العزم على غزو م�رص مرة اأخرى )82( . 
بهم  يحقق  لكي  اليونان،  املرتزقة  اأعداٍد هائلة من  اإىل جتنيد  اأرتاك�رصك�صي�ص  وعمد 
م�صاعيه يف م�رص، فبداأ ب�صيدا فاأ�صاب منها ما اأ�صاب، واحتلها بعد اخليانة التي تعر�ص 
الثالث  لأرتاك�رصك�صي�ص  باأ�رصارهم  اأف�صى  الذي   )Tinas( تينا�ص  ملكهم  من  جي�صها  لها 
تل على يد اأرتاك�رصك�صي�ص الثالث، وقد ا�صتب�صل اأهل  ف�صلمهم بذلك له، ومل ينج هو اأي�صاً بل قجُ
�صيدا يف الدفاع عنها حتى ِقيل باأنهم اأحرقوا �صفنهم حتى يقطعوا على اأنف�صهم خط العودة 
فاإما الن�رص واإما املوت بكرامة، وقد لقت �صيدا من الدمار واخلراب على يد الفر�ص ال�صيء 
الكثري، مما دعا املدن الفينيقية الأخرى اإىل الت�صليم )83( ، ومن هنا بدا الباب مفتوحاً على 
الباحثون غزواً  اعتربه  الأماد باحتاللها مل�رص يف غزو  اإىل  الفار�صية  للعودة  م�رصاعيه 

ثانياً لها. 
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خامتة: 

تو�سل الباحث يف بحثه املو�سوم ب )م�رض القدمية والغزو الفار�سي االأول( اإىل 
نتائج عدة اأهمها: 

اإن طبيعة بالد فار�ص منذ القدم كانت عامالً اأ�صا�صياً يف تكوين �صخ�صية الفر�ص، . 1
واأ�صهمت ب�صدة يف توجيه �صيا�صات الإمرباطورية الفار�صية نحو الغزو وتو�صيع رقعة حدودها 

اجلغرافية. 
الفار�صي . 2 ال�صعب  قوة  بناء  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  ت  اأدَّ الفذة  ال�صيا�صية  ال�صخ�صية  اإن 

ووحدته، وتثلت تلك ال�صخ�صية يف �صخ�ص قور�ص، الذي- ورغم �صيا�صاته ال�صتعمارية- 
مل جند ما يفيد باأنه كان ينوي غزو م�رص. 

اإن ظهور ملوك بع�صهم مت�صلط، وبع�صهم الآخر �صعاف ال�صخ�صية، اأدى اإىل زيادة . 3
بو�صوح  تظهر  اأ�صا�صية  �صمة  الثورات  واأ�صبحت  الفار�صي،  الوجود  على  امل�رصيني  حتامل 
على ال�صاحة امل�رصية القدمية، تهدف يف مملها اإىل التخل�ص من الهيمنة الفار�صية، ولو 

با�صتبدالها بهيمنة اأخرى، كما حدث مع الإ�صكندر املقدوين مثالً. 
اإىل . 4 يهدف  كان  ما  بقدر  ثقافياً،  ح�صارياً  ا�صتعماراً  الفار�صي  ال�صتعمار  يكن  مل 

ا�صتغالل م�رص اأميا ا�صتغالل، باعتبار اأنها م�صدر مهم من م�صادر الغذاء، متمثالً يف القمح، 
نقل حجارتها اإىل بالد فار�ص ل�صتغاللها يف بناء  اأو حتى لأجل ا�صتغالل حماجرها التي تجُ

الق�صور امللكية هناك. 
كان الغزو الفار�صي الأول مل�رص القدمية غزواً اأطول بكثري من الغزو الثاين لها. وقد . 5

كان �صعف ملوك م�رص �صبباً رئي�صاً يف اأن اأعاد الفر�ص غزوها مرة اأخرى، غري اأن طموح 
الإ�صكندر املقدوين كان جداراً منيعاً و�صبباً يف توقف امل�صرية ال�صتعمارية لالإمرباطورية 

الفار�صية. 
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اهلوامش: 
( جبال القوقاز: ا�صطلح بع�ص املوؤرخني على ت�صميتها با�صم جبال �صليمان اأي�صاً،  (
راجع: علي. رم�صان عبده، تاريخ ال�رصق الأدنى القدمي وح�صاراته اإىل ميء حملة الإ�صكندر 

الأكرب، ج1، اإيران- العراق، مكتبة زهراء ال�رصق، القاهرة، د. ت، �ص47. 
علي. رم�صان عبده، املرجع نف�صه، �ص. �ص47- 48. . 1
ع�صفور. حممد اأبو املحا�صن، معامل ح�صارات ال�رصق الأدنى القدمي، دار النه�صة العربية، . 2

عبد  )تر:  وحا�رصها،  ما�صيها  اإيران  دونالدولرب،  وكذلك  �ص265.   ،1987 القاهرة، 
النعيم حممد ح�صنني( ، مكتبة م�رص، القاهرة، 1958م، �ص. �ص10- 20. 

ميء . 3 حتى  التاريخ  فجر  منذ  وح�صاراته  القدمي  الأدنى  ال�رصق  عبده،  رم�صان  علي. 
حملة الإ�صكندر الأكرب، اإيران- الأنا�صول، كلية الآداب، جامعة املنيا، د. ت، �ص10. 

ع�صفور. حممد اأبو املحا�صن، مرجع �صابق، �ص265. . 4
اأ�صل  عن  موحدة  اإجابة  اإىل  املتخ�ص�صون  اللغات  علماء  ي�صل  مل  ميتاين:  مكلة   ) (
احلوريني- امليتانيني حتى اليوم، فلغتهم ل جند لها �صبيهاً باأية لغة اأخرى معروفة، واإن 
يراجع،  اخل�صو�ص،  بهذا  والكلدية،  الأوراتية  اللغة  مع  الب�صيط  الت�صابه  بع�ص  هناك  كان 
اأطل�ص التاريخ القدمي، دار ال�رصق  اأطل�ص تاريخ احل�صارات،  الكاتب: �صيف الدين، واآخرون، 

العربي، حلب، 2004م، �ص14. 
ع�صفور. حممد اأبو املحا�صن، مرجع �صابق، �ص. �ص266- 267. . 5
حلمي. اأحمد كمال الدين، 3500 عام من عمر اإيران، ج1، منذ اأقدم الع�صور حتى نهاية . 6

الع�رص الغزنوي، موؤ�ص�صة جراج ال�صباح، الكويت، 1979م، �ص. �ص114- 118. 
ع�صفور. حممد اأبو املحا�صن، مرجع �صابق، �ص267. . 7
الهيئة . 8 الأكرب،  الإ�صكندر  دخول  اإىل  الفار�صي  العهد  من  القدمية،  م�رص  �صليم،  ح�صن. 

امل�رصية العامة للكتاب، ج13، القاهرة، د. ت، �ص581. 
ح�صن. �صليم، مرجع �صابق، �ص. �ص281- 282. . 9

زكي . 10 )تر:  احل�صارة،  ن�صاأة  الأدنى،  ال�رصق  ج2،  مج1،  احل�صارة،  ق�صة  ول،  ديورانت، 
جنيب حممود، حممد بدران( ، القاهرة، د. ت، �ص409. 

�صليم. اأحمد اأمني، درا�صات يف ح�صارة ال�رصق الأدنى القدمي، العراق، اإيران، دار املعرفة . 11
اجلامعية، الإ�صكندرية، 1992م، �ص340. 



309

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون )1( - تشرين 

( ال�صن�صكريتية: هي اللغة الأدبية الهندية القدمية، وكان م�صطلح )ال�صن�صكريت( قد  (
اأعلن عنه النحاة الهنود ويعني )املنجز واملكتمل وال�صحيح قواعدياً اأي لغة املجتمع املتعلم 
الهندية  للغة  الأدبية  وال�صيغ  الأ�صكال  كل  ال�صن�صكريتية  ت�صمل  الوا�صع  وباملعنى  واآدابه( 
املثبتة  الكال�صيكية  فقط  هي  ال�صيق  وباملعنى  الفيدي،  الأدب  لغة  �صمنها  ومن  القدمية 
يراجع:  املعلومات،  من  للمزيد  م(  ق.  الرابع  )القرن  بانيني  قواعد  يف  واأ�صولها  قواعدها 
 املال. زياد، لغات العامل احلية وامليتة، الأهايل للطباعة والتوزيع والن�رص، دم�صق، 1999م، 

�ص. �ص165- 166. 
ديورانت. ول، مرجع �صابق، �ص415. . 12
�صليم. اأحمد اأمني، مرجع �صابق، �ص415. . 13
ديورانت. ول، مرجع �صابق، �ص410. . 14
�صليم. اأحمد اأمني، مرجع �صابق، �ص342. . 15
اأقدم . 16 الأدنى من  ال�رصق  تاريخ وح�صارة  ال�رصقم اخلالد، مقدمة يف  زايد، عبد احلميد، 

الع�صور حتى عام 332ق. م، دار النه�صة العربية، القاهرة، د. ت، �ص598. 
�صليم. اأحمد اأمني، مرجع �صابق، �ص342. . 17
ديورانت. ول، مرجع �صابق، �ص. �ص411- 412. . 18
زايد. عبد احلميد، مرجع �صابق، �ص597. . 19
اإيران وم�رص عرب التاريخ، مكتبة الأجنلو امل�رصية، القاهرة، . 20 امل�رصي. ح�صني ميب، 

1971م، �ص5. وللمزيد من املعلومات عن العالقات القدمية بني م�رص وبالد فار�ص، 
املركز  وم�رص،  اإيران  بني  الثقافية  ال�صالت  من  جوانب  الدين،  نور  علي،  اآل  يراجع: 

الثقايف الإيراين بالقاهرة، 1978م، �ص. �ص. ط- �ص. 
دونالدولرب، اإيران ما�صيها وحا�رصها، مرجع �صابق، �ص28. . 21
واكيم. �صليم، اإيران يف احل�صارة، اجلامعة الليبية، بنغازي، 1971م، �ص28. . 22

( الهخامني�صون: جاءت الت�صمية ن�صبة اإىل )هخامن�ص( جد الفر�ص يف عيالم، يراجع:  (
حممد. جميلة عبد الكرمي، قورينائية والفر�ص الإخمينيون، منذ اإن�صاء قوريني حتى �صقوط 

اأ�رصة باتو�ص، دار النه�صة، بريوت، 1996م، �ص40. 
حلمي. اأحمد كمال الدين، مرجع �صابق، �ص120. . 23
للكتاب، . 24 العامة  امل�رصية  الهيئة  م�رص،  عن  يتحدث  هريودوت  �صقر،  حممد  خفاجة. 

القاهرة، 1987م، �ص51. 



310

األول  الفارسي  والغزو  القدمية  أ. أمين حسني مسعود التويبمصر 

خفاجة. حممد �صقر، مرجع �صابق، �ص52. . 25
واكيم. �صليم، مرجع �صابق، �ص29. . 26
واكيم. �صليم، مرجع �صابق، �ص30. 27
القاهرة، . 28 الدوارية،  املكتبة  القدماء وهداية احلكماء،  بداية  بدوي، خطبة  رفاعة  رافع، 

1282هـ، �ص67. 
حلمي، اأحمد كمال الدين، مرجع �صابق، �ص123. . 29
القراآن الكرمي، �صورة الكهف: الآية )83( . . 30
رافع. رفاعة بدوي، مرجع �صابق، �ص67 نقالً عن هريودوت. . 31
رافع. رفاعة بدوي، مرجع �صابق، �ص86 نقالً عن زنفون. . 32

من  وكان   )Kendos( كندو�ص  يف  ولد  اإغريقي  طبيب   )Ketasius( كيتا�صيو�ص   ) (
�صابق،  مرجع  �صقر،  حممد  خفاجة،  يراجع:  باأخباره،  امللمني  واأكرث  لقور�ص  املتحم�صني 

�ص52. 
خفاجة. حممد �صقر، مرجع �صابق، �ص52، هام�ص 2. . 33
كامل. وهيب، ديودور ال�صقلي يف م�رص، القاهرة، 1947م، فقرة 73. . 34

( دفن قور�ص يف )بازارجاد( ويطلق على مقربته اليوم ا�صم م�صهد مادري �صليمان ( 
 )Madri sulaiman( ، يراجع باخل�صو�ص، حممد. جميلة عبد الكرمي، مرجع �صابق، �ص50. 

حلمي. اأحمد كمال الدين، مرجع �صابق، �ص122. . 35
ح�صن. �صليم، م�رص القدمية، ج13، مرجع �صابق، �ص2. . 36
رافع. رفاعة بدوي، مرجع �صابق، �ص67. . 37

( اأوجاحار ر�صن )Udjaharresne( : كان اأحد كبار املوظفني يف البالط الفرعوين،  (
 -589( الثاين  اأحم�ص  عهد  يف  لالأ�صطول  وقائداً  وطبيباً  �صاي�ص  يف  وكاهناً  مثقفاً  وكان 
526ق. م( وب�صماتيك الثالث )526- 525ق. م( وقد �صجل �صريته الذاتية على تثال على 
هيئة ناوو�ص )موجود يف متحف الفاتيكان( وقد و�صح فيها اأنه قام مب�صاعدة قمبيز على 
عن  وامل�صوؤول  امل�رصف  اأ�صبح  ذلك  بعد  باأنه  ويقول  وثقافاتها،  م�رص  بح�صارة  الإملام 
الق�رص امللكي، واملخت�ص باإطالق الألقاب يف الق�رص، خ�صو�صاً لقب امللك )ملك الوجهني 
القبلي والبحري( ويقال له )م�صتيورع( يراجع: جرميال، نيقول، تاريخ م�رص القدمية، تر: 
ماهر جويجاتي، دار الفكر، القاهرة، ط2، 1993م، �ص474. وكذلك يراجع: للويت، كلري، 
ن�صو�ص مقد�صة ون�صو�ص دنيوية من م�رص القدمية، تر: ماهر جويجاتي، م1، عن الفراعنة 
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والب�رص، دار الفكر، القاهرة، 1996م، �ص252. 
ح�صني. اأحمد، مو�صوعة تاريخ م�رص، ج1، دار ال�صعب، القاهرة، 1993م، �ص162. . 38
ح�صن. �صليم، مرجع �صابق، �ص2. . 39

الفرع  من  الغرب  اإىل  تقع  وكانت  احلالية،  �صعيد  بور  مدينة  �رصقي  تقع  الفرما:   ) (
البيلوزي بحوايل 7 كيلو مرتات. 

زايد. عبد احلميد، مرجع �صابق، �ص609. . 40
رافع. رفاعة بدوي، مرجع �صابق، �ص609. . 41
ح�صني. اأحمد، مرجع �صابق، �ص162. . 42
43 .Heredotus. III- 13- 15, L. C. L

�صليم. اأحمد اأمني، يف تاريخ ال�رصق الأدنى القدمي، م�رص و�صورية القدمية، دار املعرفة . 44
اجلامعية، الإ�صكندرية، د. ت، �ص232. 

هاليت. بوفيل روبن، جتارة الذهب و�صكان املغرب الكبري، تر: الهادي بولقمة، وحممد . 45
من  وللمزيد   .82 �ص81-  �ص.   ،1988 بنغازي،  قاريون�ص،  جامعة  من�صورات  عزير، 
اأحمد، واحات م�رص، املجلد الأول،  املعلومات عن قمبيز وواحة �صيوه يراجع: فخري. 
واحة �صيوه، تر: جاب اهلل علي جاب اهلل، �صل�صلة الثقافة الأثرية التاريخية، العدد 20، 

1993م، �ص110. 
46 . 46Heredotus. III- 13- 15, L. C. L

من . 47 كالً  باأن  �صالح،  العزيز  عبد  ويذكر  �ص610.  ال�صابق،  مرجع  احلميد،  عبد  زايد. 
هو  اأبي�ص  اإزاء  قمبيز  عرف عن موقف  يجُ ما  كل  باأن  يرون  وبوزنر،  ودريتون،  فيدمان. 
تاأخري دفنه نحو ع�رصة �صهور، لأ�صباب غري معروفة، وهي فرتة اأطول بكثري مما تتطلبه 
عملية حتنيطه، يراجع: �صالح. عبد العزيز، ال�رصق الأدنى القدمي، م�رص والعراق، مكتبة 

الأجنلو امل�رصية، القاهرة، ج1، ط3، د. ت، �ص312، هام�ص 3. 
علي. رم�صان عبده، تاريخ م�رص القدمي، دار النه�صة ال�رصقية، القاهرة، ج2، 2001ف، . 48

�ص431. 
�صليم. اأحمد اأمني، مرجع �صابق، �ص332. . 49
علي. رم�صان عبده، تاريخ م�رص القدمي، مرجع �صابق، �ص431. . 50

( املن: وحدة قيا�ص للوزن ت�صاوي رطالً واحداً.  (
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حممد. جميلة عبد الكرمي، مرجع �صابق، �ص310. وللمزيد من املعلومات يراجع: خ�صيم. . 51
علي فهمي، ن�صو�ص ليبية، دار الفكر، طرابل�ص، 1975، �ص43. هام�ص 3. 

مهران. حممد بيومي، م�رص منذ قيام الدولة احلديثة حتى الأ�رصة احلادية والثالثني، . 52
دار املعرفة اجلامعية، الإ�صكندرية، ج3، ط4، 1988م، �ص. �ص671- 672. وللمزيد 
اإيران وم�رص عرب  عن حكم قمبيز وخلفائه يف م�رص، يراجع: امل�رصي. ح�صني ميب، 

التاريخ، مرجع �صابق، �ص. �ص5- 17. 
زايد. عبد احلميد، مرجع �صابق، �ص. �ص621- 622. . 53
تاريخ وح�صارة . 54 درا�صات يف  احلليم،  عبد  الدين.  نور  وكذلك  نف�صه، �ص622،  املرجع 

م�رص القدمية، ط1، القاهرة، 1999م، �ص317. 
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