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پارس�ی ؛به کوروش کبيريا کوروش بزرگھا شناخته شده تحت عنوان در بين يونانیکوروش دوم.١
ب شاھنشاھی ھخامنشیو بنيان گذار پادشاهنخستين باستان ه مدت سی سال، از سال بود. کوروش
.پيش از مي'د، بر ايران فرمانروايی کرد ۵٢٩تا ۵۵٩

پ�يش از م�ي'دی، ۵٢٢تا سال ۵٣٠از سال پارسی باستانبه کامبيزيا کمبوزيهيا کمبوجيه دوم.٢
و کاسادان بود ھخامنشیپادشاه  .بود. وی پسر بزرگتر کوروش بزرگ

 ھخامنشی، سومين پادشاه داريوش بزرگ، نامَور ويشتاسپ، پسر پارسی باستانبه داريوش يکم.٣
ب�ا پارس�یپيش از مي'د، با کمک چندی از بزرگان ھفت خانوادٔه اشرافی ۵٢٢بود. وی در سال

.ی پرداخ�تم�رز ھای درون بر تخت نشست. پس از آن ب�ه فرونش�اندن ش�ورشمغ گئوماتکشتن 
و سرزمين ھايی چند به شاھنشاھی افزود. آغاز ساخت فرمانروايی شاھنشاھی را استحکام بخشيد

.تخت جمشيد) در زمان پادشاھی او بود( پارسه
ب�ود. خشايارش�ا چھ�ارمين پادش�اه ک�وروش ب�زرگدخت�ر آتوس�او داريوش بزرگپسرَخشايارشا.٤

می ھخامنشی خشايارش�ا.باش�د» کسی که در ميان ش�اھان پھل�وان اس�ت«تواند بود. معنای اين نام
و چھار سالگی به پادشاھی رسيد .در سن سی

به ارتخشترهيا اردشير.٥ پادش�اه ھخامنش�ی ب�ود. او س�ومين اردشير يکميا اردشير درازدستملقب
و ب�رادرش داري�وش ک�ه جانش�يِن ق�انونی ب�ود، ب�ه خشايارشاپسر  بود. پس از ب�ه قت�ل رس�يدِن پ�در

ل فرم�انروايی س�ا۴١فرمان�ده گ�ارد نگھ�دار ش�اه، ب�ر تخ�ِت ش�اھی نشس�ت. اردش�ير اردواندسِت 
.کرد

.بود ھخامنشیاز پادشاھان خشايارشا دوم.٦

از م�رگ پ�در ب�ه پادش�اھی بوده که پ�س داماسپيااز ملکه اردشير يکمبه گفته تاريخ نويسان وی تنھا پسر
و پنج روز بعد توسط برادرش می و چھل که از ھمسر غير عقدی اردشير يکم بود به قتل سغديانوسرسد
و در روز وفات اردشير رسد. جنازٔه او را ھمراه با جنازٔه می و مادرش، داماسپيا که درست ھمزمان پدر

يکم فوت کرده بود، در يک روز در پارس دفن کردن�د. س�غديانوس ني�ز از س�لطنت چن�دان بھ�ره ای نب�رد 
او»َوھوکه«يا»َوھاوکا«بلکه برادر ديگر وی به نام  و به فرمانروايی شش ھفت ماھٔه بر وی شوريد

را» ھوکهو«پايان داد.  .نام نھاد داريوش دومبعد از به تخت نشستن، خود

به ھخامنشیاز شاھزادگان سغديانوس.٧ اس�ت. وی ب�ا يک�م اردش�يرباور برخی پس�ر غي�ر عق�دیو
و پ�نج روز خشايارشای دومبر فارناسياسھمراھی خواجه ای به نام  و برادرش را چھ�ل شوريد

.به قتل رسيد داريوش دومو خود به دست برادر ديگرش نت رسيدن به قتل رسانيدبعد از به سلط



در داريوش دوم و به فرمانروايی شش ھفت ماھٔه او، او را به يک اتاق آکنده از خاکستر انداخت
.خاکستر مرگ پايان داد

، ظاھراً به س�بب ن�ژاد ي�ا نس�بت م�ادر پارسی باستانبهَوھاوکايا وھوکهيااُُخسيا داريوش دوم.٨
می بابلی که ب�رادر سغديانوسشد. او پس از شورش بر ضد برادرش خويش سوريائی ھم خوانده
از( ۴٢٣پادش�اه ق�انونی شاھنش�اھی را ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود در س�ال خشايارش�ای دومخ�ود  پ�يش
و نام)مي'د ن�وزده س�ال ب�ر ھخامنش�یرا برای خود برگزيد. اين پادش�اه داريوشبه تخت نشست

می دارابايران حکومت کرد. او با توجه به تاريخ سنتی ايران با  .شود ھمسان دانسته
 پروش�اتو داري�وش دوم، پسر ب�زرگ ھخامنشیپادشاه اردشير منمونيا ارشکيا اردشير دوم.٩

ھا وی را منم�ون ب�ه معن�ی بود که پس از مرگ پدر در سن چھل سالگی به سلطنت رسيد. يونانی
می باحافظه خوانده س�لطنت او در ع�ين.اس�ت ای ف�وق الع�اده داشته نويس�ند حافظ�ه اند زي�را چنانک�ه

و احوال مساعد، در آنچه ب�ه رواب�ط  و جنايت بود، به سبب اوضاع و طغيان آنکه آگنده از توطئه
.شد، روی ھم رفته، سلطنتی موفق بود با دنيای غرب مربوط می

. وی پ�س از ھمس�ر او ب�ود اس�تاتيراو اردشير دومپسر وھوکيااُُخوسيا اردشير سوم.١٠
ْخشَثر يا اردشير ناميد. نويسندگان تخت جمشيدنبشته اينکه به تخت نشست، خود را در سنگ ارَت

.اندهسس نوشت يونانی، نام او را آرتاکسرک سس يا آرتاسس

.ھا، در ممالک تابعه گرديد سلطنت اردشير سوم، تماماً صرف خوابانيدن شورش

ب�اگواس ب�ود ک�ه پ�س از کش�ته ش�دن پ�در ب�ه دس�ت اردش�ير س�ومفرزن�د ارس!سيا ارشک.١١
و چون درصدد برآمد تا خود را از سلطٔه خواجه رھاند، او نيز ب�ه دس�ت خواجه به سلطنت رسيد

و اردشير سومداريوش کودومانوس که پسر عموی باگواس خواجه به قتل رسيد. پس از وی بود
.به سلطنت رسيد داريوش سومبا خواجه دوستی قديمی داشت، با نام 

ن�ؤه( آرش�امب�ود. او فرزن�د ھخامنش�یآخ�رين پادش�اه شاھنش�اھی داراي�ا داري!وش س!وم.١٢
 پارسهدر پيش از مي'د ٣٨٠بود. او در سال اردشير دوم، دختر گامبيسسیسیو)داريوش دوم

و در سال کشته شد. در ش�اھنامٔه فردوس�ی بسوسبدست دامغاندر پيش از مي'د ٣٣٠متولد شد
ن��ام  می» دارا«و ت��اريخ س��نتی ايراني��ان، داري��وش س��وم ب��ا او ش��ناخته و پ��در معرف��ی دارابش��ود

.است شده

Parsiandej.ir .::. پارسيان دژ.::.  
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