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  الملخص 

م على يد  .ق ٥٤٦خضعت مملكة ليديا للسيطرة االخمينية سنة 

كورش الثاني الذي بدأ بتكوين امبراطورية واسعة االرجاء ، واصبحت ليديا 

عاصمة مباشرة ويخضع تحكم من قبل وال مدني يدعى المرزبان يرتبط بال

 ان هذه االمبراطورية قد خضعت وانهارت  على يد ، االألوامر الملك

م اخضع معظم اراضي االمبراطورية .ق ٣٣٤االسكندر المقدوني سنة 

وبوفاته آلت آسيا  الفارسية فغدت ليديا مركزاً متقدماً للمستوطنات االغريقية 

الصغرى الى انتيغوس الذي خسرها لصالح ليسيماخوس الذي خسرها بدوره 

م التي ضمت الى ممتلكات برغاموم سنة .ق ٢٨١ول سنة لصالح سلوقس اال

م  .ق ١٣٣وبحلول عام . م بسبب الحروب بين السلوقيين والبطالمة .ق ١٩٠

  .قام آخر ملوك مملكة برغاموم بمنحها للرومان 
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Abstract 

It inder went the kingdom of Lydia to control the 
Achaemenid the year 546 B.C by Cyrush II,  who started to 
establish to acquire avast empire delay, Lydia became ruled 
by a civilian named Wali satrap who associated capital 
Match and is subject to the orders of king. But this empire 
collapsed, it has undergone at the hands of Alexander the 
Great in 334 B.C they subjected most of the Persian Empire 
hauling Lydia ahead settlements Greek center. His death 
walt Asia Minor to Antegos who lost in favor of 
Lysimachus they lost turn in favor of seleucus first year 281 
B.C that included Li Bergamom property of the kingdom of 
the year 190 B.C, because of the wars between Alslloukin 
and the ptolemies. By the year 133 B.C, the last king of the 
kingdom of Bergamom granting Roman.  

Lydia under the Achaemenid 

-almekdona- alslloukih 

control (547 – 133 B.c) 

Asst .Prof. Dr. Iman Shamkhi Jabir  

College of Arts / University of Basrah   
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  المقدمة

 لسيطرة األخمينية ـ المقدونية ـاليديا تحت (يعد موضوع البحث الموسوم 

مكمالً للبحث السابق عن هذه المملكة التي بلغت أوج قوتها وازدهارها ) السلوقية

لذلك ارتأيت ضرورة تكملة  ،)م. ق ٥٤٦ ـ ٧١٦(ي عهد األسرة المرماندية ف

نظراً ) م. ق ١٣٣ـ  ٥٤٧( آسيا الصغرى خالل الفترة  البحث والكتابة عن تاريخ

يد من اإلمبراطوريات الجديدة في منطقة الشرق األدنى القديم والمتمثلة لبروز العد

باألخمينية ثم المقدونية والسلوقية ، تلك االمبراطوريات التي وجهت نظرها نحو 

  .دني القديم أال وهي آسيا الصغرىبقعة مهمة من منطقة الشرق األ

ء تم القضا تعد مملكة ليديا من الممالك الوريثة للسلطان اآلشوري الذي

فبرزت ليديا ولمع نجمها بفضل موقعها . م بسقوط نينوى. ق ٦١٢عليهاسنة 

الستراتيجي المهم مما جعلها محط أنظار وأطماع االخمينين الذين انقضوا عليها 

م وأنهوا بذلك سلطانها السياسي فدخلت ضمن اإلمبراطورية . ق ٥٤٦سنة 

طرة على معظم آسيا الصغرى بما في االخمينية كوالية فارسية ومنها انطلقوا للسي

من أجل السيطرة على الحركة التجارية والتحكم ) البسفور والدردنيل(ذلك مضائقها 

  . بها لذلك اتخذوها قاعدة لإلنطالق منها في حروبهم مع اليونان 

سقطت اإلمبراطورية اإلخمينية على يد األسكندر المقدوني الذي انطلق 

فيها آسيا الصغرى المحطة األولى فأصبحت ليديا من بحملة عسكرية واسعة كانت 

أما بعد وفاته فكانت . م . ق ٣٣٣أهم الواليات التي فتحت وخضعت لسيطرته عام 

آسيا الصغرى ومنها ليديا مسرحاً للصراع بين قواده فأصبحت ليديا من ضمن 

حصة انتيغوس ثم ليسيماخوس ثم دخلت من ضمن حصة السلوقيين إلى أن ضمت 

م التي أصبحت من محميات .ق ٢٨١ممتلكات مملكة برغاموم سنة إلى 

بإهدائها ) اتالوس الثالث(قام آخر ملوكها  اإلمبراطورية الرومانية في الشرق حتى

  .م  .ق ١٣٣إلى روما سنة 
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تناولت في المبحث االول تاريخ ليديا . قمت بتقسيم البحث الى ثالثة مباحث 

بحث الثاني ليديا تحت السيطرة المقدونية ، اما تحت السيطرة االخمينية ، وفي الم

وقد عملت جداول . المبحث الثالث فقد تناولت فيه ليديا تحت السيطرة السلوقية 

لوالة ليديا ، فضالً عن جدول لملوك األسرة األتالية ، الى جانب ارفاق البحث 

  . بخرائط مهمة 

  المبحث األول

  )االخمينية(ية ليديا تحت السيطرة الفارس

    م. ق ٣٣٢ـ ٥٤٦

اللتان ) ليديا(و ) ايونيا(صغرى إلى ست مقاطعات إدارية منهاقسمت آسيا ال

) فريجيا ( ومقاطعة  ،) سارديس( وضعتا في يد حاكم فارسي واحد مركزه مدينة 

في منطقة بحر مرمره أيضا التي أصبحت في )األيونية (التي شملت المدن اليونانية 

ولم يتدخل هؤالء الحكام الفرس في . )داسكيليون ( م آخر مركزه مدينة يد حاك

شؤون المدن التي كانت تدير شؤونها الداخلية بنفسها وعلى رأس كل منها حاكم 

  .)١(وهؤالء قد أيدوا الحكم الفارسي لضمان مناصبهم Kمنهم 

وعاصمتها ) والي مدني(ة فارسية تحكم من قبل المرزبان أصبحت ليديا والي

تابالوس ( رجالً يدعى  ،)م.ق٥٣٠ ـ ٥٥٨(يها كورش الثاني وعين عل, سارديس 

Tabalusإال أن , مرزبانا لكن أهلها سرعان ماثاروا عليه ) م. ق ٥٤٥ ـ ٥٤٦

  قائد الجيش االخميني وخليفته )Mazares مازاريس (هذا التمرد قد قمع من قبل 

  .)٢()Harpagus هارباجوس ( 

ع سكان بييرنه في أسواق النخاسة عاقب مازاريس كل من ساهم بالثورة فبا

ثم توفي في . سهل مياندر وعمل فيها سلبا ونهباكعبيد ، واجتاح مدينة مغنيسيا و

  .)٣()هارباك الميدي (م فتولى بعده قيادة الجيش هارباجوس أو . ق ٥٤٦سنة 
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ي في عهد الملك االخمين) م.ق ٥٢٠ ـ ٥٣٠اوريتوس (تولى حكم ليديا 

، ويبدو انه استغل الفوضى التي عمت أرجاء ) م. ق ٥٢٢ ـ ٥٣٠(قمبيز الثاني 

) ساموس(، فقام بغزو جزيرة )٤(االمبراطورية االخمينية بعد وفاة الملك قمبيز الثاني

الذي كان حليفاً لمصر عدوة   (Polycrates)اليونانية مما أسفر عن مقتل حاكمها 

ليديا والية قوية  بالد فارس فسيطر بذلك على ذهب ليديا وبحرية ساموس فأصبحت

 ،)٥()م. ق ٤٨٦ ـ ٥٢٢(خميني الجديد دارا األول و مهمة خاصة بالنسبة للملك اال

ووجه دارا االول  ،الذي حدد الجزية المفروضة على المدن اليونانية وجعلها سنوية 

  .)٦(اإلداريةصغرى وشملتها اصالحاته المالية واهتمامه نحو آسيا ال

الذي حكم ) Bagaeusبجايوس (انية ليديا قتل اوريتوس ووصل إلى مزرب

 )م. ق ٥١٣ ـ ٥١٧  Otanesاوتنيس(، ثم وصل من بعده لحكم ليديا فترة وجيزة

م الذي أعاد النظام إلى جزيرة ساموس . ق ٥١٧الشقيق األصغر لبجايوس عام 

  .)٧(م. ق ٥١٣بعد عام 

  اليونانية ) االخمينية(الحروب الفارسية 

ن الخامس الميالدي كانت ليديا منطقة حدودية مع في العقد األول من القر

وقد أدرك دارا األول أهميتها بالنسبة  يونان حيث السواحل الغربية آلسيا،بالد ال

فمن الناحية االقتصادية تشكل آسيا . ية األخمينية عسكرياً واقتصادياًلإلمبراطور

على الطرق الصغرى حلقة مهمة في التجارة فبإخضاعها سوف يسيطر االخمينيون 

التجارية المهمة في العالم القديم والمتمثلة بالطريق المتجه عبر غربي آسيا إلى 

الممتد من الموانئ السورية ) طريق البخور(األقصى،وطريق التجارة البري  الشرق

بموازاة البحر والمصرية على البحر المتوسط ومروراً بغرب شبه الجزيرة العربية 

حيث يصبح على اتصال مع ) بحر العرب(ئ اليمنية على انتهاء بالمواناألحمر و

  .موانئ شرقي افريقيا وجنوبي الهند وجنوب شرقي آسيا 
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أما عسكرياً فأراد توسيع رقعة االمبراطورية االخمينية وتأمين حدودها 

الشمالية الشرقية والشمالية الغربية فضالً عن سيطرته على العديد من المضايق 

خذ يفكر بالسيطرة على تراقيا ومقدونيا وبالد اليونان برمتها والممرات المائية فأ

ويمكن  ،ومن أجل ذلك وضع الخطط الالزمة وكانت مهمته اإلولى احتالل تراقيا 

أن يعد احتالل تراقيا من اسباب قيام الحروب الفارسية اليونانية إلى جانب ثورة 

  . المدن األيونية 

  احتالل تراقيا ـ ١

التي تسكن المنطقة الواقعة  )٨(محاربة القبائل األسكيثيةأراد دارا األول 

مابين بحر ارال وبحر قزوين كونها تهدد بصورة مستمرة أمن الجهة الشمالية 

م الهجوم على هذه القبائل . ق ٥١٣الشرقية من االمبراطورية االخمينية فقرر عام 

  .عن طريق القارة األوربية 

شراف المهندس فرق اليونانية تحت إتعاونت مع قوات دارا األول بعض ال

الذي أقام جسراً لهذه الحملة على مضيق البسفور فربط ألول ) ماندروكلس(االيوني 

وصلت إلى الدانوب ة فعبرت بذلك القوات االخمينية ومرة القارة اآلسيوية باألوربي

ألخير إال أن القبائل االسكيثية لم تشتبك مع الجيش االخميني مما اضطر ا ،والفولغا 

القبائل  وبالرغم من عدم استطاعة هذه الحملة تحقيق النصر على. )٩(على الرجوع

ا فقد عهد دارا األول إلى االسكيثية إال أنها مكنت الفرس من التقدم باتجاه تراقي

م مهمة احتالل تراقيا وبالفعل سار مع اسطول . ق ٤٩٢سنة ) ماردونيوس(صهره 

ثم أرغم الثوار في تراقيا ) تاسوس(لى جزيرة كبير بمحاذاة الشواطئ فاستولى ع

ولكن اثناء ذلك اصيب األسطول . ا على تقديم فروض الوالء والطاعةومقدوني

الفارسي بخسائر كبيرة إذ غرق عدد كبير من سفنه بسبب الزوابع الشديدة، فضالً 

عن تعرض الجيش إلى هجمات قبائل البريج وتكبد بعض الخسائر ولقرب حلول 

تاء اضطر ماردونيوس الرجوع إلى آسيا الصغرى دون ان يستمر في فصل الش

  .)١٠(التقدم إلى اليونان



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٢١ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

  : ثورة المدن األيونية ـ ٢

لثورة المدن األيونية مجموعة من األسباب أو المقدمات ولعل أهمها نظم 

 : الحكم 

هي النظم الدكتاتورية وحاولت ونية كانت نظم الحكم السائدة في المدن األي

المدن بعد خضوعها للسيطرة الفارسية التخلص من تلك النظم إال أن الفرس تلك 

بعد سيطرتهم على تلك المدن نصبوا على كل مدينة دكتاتوراً لتسهل عملية 

  .)١١(إذ كان الحكام مدينيين بوجودهم للفرس الذين قدموا لهم الدعم.السيطرة عليها 

ر إلى العاصمة الليدية سارديس حاكم أثينا الطاغية المخلوع بالسف) هيباس(قام 

بمساعدته في ) م . ق ٤٩٢ـ  ٥١٣ارتافيرنيس األول ( رزبانها محاوالً إقناع م

قد طلب من الملك األخميني ) هيستيايوس ( وكان حاكم ملطية  ،استرجاع منصبه 

بسبب مساعدته للملك من خالل اقناع ) ميركينوس ( دارا األول منحة مدينة 

والفرق ) ماندروكلس( الجسور التي أقامها المهندس اليوناني مواطنيه بعدم قطع 

وعندما قرر دارا  ،اليونانية على مضيق البسفور والوصول إلى بالد السكيت 

  ،األول العودة وعدم األشتباك معهم طلب منه هيستيايوس منحة مقاطعة ميركينوس

مر أثار مخاوف دارا وهو أ.  )١٢(الواقعة بالقرب من مناجم الفضة والغابات الكثيفة

طية من نيته لذلك حمل أسيراً إلى مدينة سوسه وبقي فيها أثني عشر عاماً فحكم مل

وفي هذه األثناء طلب أثرياء . )١٣()اريستاكوراس(خالل فترة غيابه زوج ابنته 

جزيرة ناكسوس من اريستاكوراس القضاء على حركة الديمقراطيين التي أفقدتهم 

كوراس من إقناع حاكم ليدياارتافيرنيس على احتالل مناصبهم وتمكن اريستا

هذا الفشل أثار حنق اريستاكوراس الذي . الجزيرة إال أن الحملة قد باءت بالفشل 

صب غضبه على قائد الحملة الفارسي فصمم على إثارة المدن اليونانية بآسيا 

امة ، وبالفعل شكلت إتحاداً أو تحالفاً عسكرياً بزع)١٤(الصغرى على الفرس

  .)١٥(ميليتوس وعبر ذلك التحالف عن وحدته بإصدار عملة خاصة به
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إرجاع .. األولى : طة اريستاكوراس ترتكز على خطوتينكانت خ

أما . الديمقراطية إلى المدن اليونانية بآسيا الصغرى لذلك ترك منصبه لهذا السبب

مساعدة في م لطلب ال.ق ٥٠٠الخطوة الثانية فكانت في سفره لبالد اليونان سنة 

وقد رفضت اسبارطة تقديم المساعدة لكن أثينا وأرتريا . إعالن الثورة ضد الفرس 

م أما أرتريا .ق ٤٩٨قد وافقتا على تقديمها له فأرسلت أثينا عشرين سفينة في سنة 

  .)١٦(أما المحاربون من كال البلدين فقد بلغ عددهم الفين. فقد أرسلت خمسا

م  ضد الفرس االخمينين باحتالل مدينة .ق ٤٩٩بدأ األيونيون ثورتهم سنة 

أخ اريستاكوراس وأبادتها بالسيف والحريق بعد أن ) خاروبينوس ( سارديس بقيادة 

، إذا لم يستمع لنصيحة مجلس الكبار في ملطية )١٧(صمم األخير على قراره بالثورة

ن الحرب يونانية أن تعلكما أنه طلب من جميع المدن ال. )١٨(أو لتحذيرات هكتيوس

وقد لبت جميع المدن المذكورة النداء فقامت بحرق المدن الواقعة  على الفرس،

، وقاموا بطرد الحكام الموالين للفرس وقتلوا )١٩(مابين البسفور وجزيرة قبرص

وعاد الثوار إلى . بعضهم ونصبوا عوضاً عنهم قادة عسكريين منتخبين من الشعب 

يون واألرتريون الذين لم ينتظروا النصر بعد انسحاب األثين) افينسوس(مدينة 

  .)٢٠(النهائي

هذا الوضع المتأزم في آسيا الصغرى دفع الملك دارا األول إلى تجهيز حملة 

، فتراجع الملطيون نحو مدينتهم  ولكن )٢١(عسكرية ضد المدن مثل قبرص

  .)٢٢(األسطول الفارسي قابلهم على مقربة من افينوس ودحرهم

ل القسم الشمالي من آسيا الصغرى عن القسم الجنوبي ونجح الفرس في  عز

 ٤٩٦عندئذ تقدم الوالي ارتافيرنيس بنفسه على رأس جيش كبير واستعاد في سنة 

مما اضطر اريستاكوراس إلى . مدن التي تحررت من الحكم الفارسيم ال.ق

 ،)فيثاغوراس( الهروب إلى ميركينوس بعد أن ترك أمر الدفاع عن مليتوس بيد 

  .)٢٣(قتل اريستاكوراس في إحدى المعارك بالقرب من تراقيا وقد

) هيستيايوس(حو مدينة ملطية وقد انضم إليها توجهت الحملة االخمينية ن

حاكمها السابق الذي أرسله دار األول للقضاء على الثورة لكنة انضم إلى صفوف 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٢٣ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

  ،بيزانس, خيوس , مليتوس ( الثوار وعمل على تحريضهم وأخذ ينتقل بين المدن 

فأخذ يهاجم بها السفن العابرة في ) ليسوس( وحصل على بعض السفن من ) صقلية

  .)٢٤(م.ق ٤٩٣وقتله سنة ) ارتافيرنيس( حتى أسره ) بيزانس(البحار وسيطر على 

نة مليتوس لمهاجمتها م قواتهم حول مدي.ق ٤٩٤حشد الفرس في أوائل سنة 

اسوارها بريا ثم االشتباك  رروا الدفاع عنوعندما علم االيونيون بذلك ق براً وبحراً،

) ٣٥٣(المؤلف من ) ديونيزوس (بحريا بعد وصول األسطول اليوناني بقيادة معهم 

، وكان األسطول االخميني القريبة من مليتوس) الدي(جزيرة  سفينة الذي رسى عن

  .)٢٥(سفينة) ٦٠٠(من سفن فينيقية ومصرية وكيليكية وقبرصية يبلغ عددها " مؤلفا

إلى ) ليسبوس(و ) ساموس(وقد أدى أنعدام االتحاد بين األغريق وخيانة أهل 

هزيمة األسطول اليوناني في الموقعة البحرية التي جرت بالقرب من جزيرة الدي 

ولكن الثورة امتدت . )٢٦(م ، وهنا عادت السفن األثينية إلى اليونان.ق ٤٩٤سنة 

مرمرة وقد أخمدت هذه الحركات بسهولة جنوباً إلى كاريا وشماالً إلى مدن منطقة 

  .)٢٧(في وقت تمكن به الكاريون من الحاق إصابات مباشرة باألسطول الفارسي

حاصرت السفن االخمينية ملطية إلى أن تمكنت من دخولها بعد فشل السفن 

قام االخمينيون  ،من فعل أي شيئ لملطية ) ليد(اليونانية المرابطة في جزيرة 

طية وقتل شبابها بالسيف وتهجير نسائها وأطفالها إلى المناطق بتخريب مدينة مل

وإرسال آخرين إلى مدينة سوسة , الواقعة على نهر دجلة في آسيا الصغرى 

وهاجر الكثير , ثم عرج االخمينيون على كاريا فأخذوا ثورتها بسرعة . )٢٨(كرقيق

ذلك قام الجيش  إضافة إلى. الصغرى هربا من االنتقام الفارسيمن يوناني آسيا 

الفارسي بإعادة تقسيم المدن اليونانية بغية تشتيت اليونانيين الذين تسببوا في نشوب 

وهكذا تم إخضاع جميع المدن الثائرة في آسيا الصغرى في صيف سنة . )٢٩(الثورة

  .م. ق ٤٩٣

بالمقابل أخذ العديد من اإليرانيين يعيشون في ليديا فسيطر المالك األغنياء 

وظهرت مؤشرات لعبادة اآللهة الشرقية مثل اآللهة . ديد من األراضي على الع



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 ايمان شمخي جابر.د.م.أ

١٢٤ 

اليوناني في مجموعة الهوتيه واحدة مع ) أبولو(، ووضع اإلله )٣٠(في ليديا) اناهيتا(

  .)٣١()أهورمزدا (اإلله الشرقي الفارسي 

خالل القرن الخامس قبل الميالد خسر الليديون الكثير من السيطرة على 

نحت العقارات إلى اإلغريق الموالين للفرس في مواقع أخرى مثل وم. بالدهم 

و ) هرموس(لكن في الجهة األخرى نجد الحاميات الفارسية في وديان ) هيركانيس(

  . )٣٢()كيكوس(

بعد فشل الثورة أعلن مرزبان ليديا ارتافيرنيس بالنيابة عن الملك منع 

ي حالة حدوث أي خالف بين وف ،الحروب بين المدن اليونانية في آسيا الصغرى 

كما تم . هذه المدن كان يتحتم عليها مراجعة ارتافيرنيس والقبول لما يحكم به 

  .)٣٣(تحديد مساحة األراضي وإعادة توزيع الجزية على أسس جديدة

م بعد انتهاء الثورة بزيارة إلى سارديس حيث . ق ٤٩٢قام دارا األول عام 

 لغهم الغاء الحكم الدكتاتوري الذي فرض علىاستدعى مندوبي المدن االيونية وأب

أنشأ حكومات ديمقراطية في معظم المدن عدا و. البالد منذ عهد كورش الثاني 

وقد ) . خيواس(و ) ستراتيس(بعض المدن فقد أبقى حكامها الدكتاتوريين مثل 

فوجىء العالم اليوناني من سياسة التسامح هذه فأستطاع دارا بذلك أن يكسب قلوب 

يونيين الذين انقادوا لسيطرته واخلدوا للسكينة وصاروا يتسابقون لخدمته اال

أساطيله ولم يتأخروا عن اإلشتراك في إخالص فتطوع الكثيرون في جيوشه وب

  .)٣٤(الحملة على شبه جزيرة اليونان

  احتالل أثينا ـ ٣

على ) أرتريا(و ) أثينا(م أراد دارا األول معاقبة . ق ٤٩٠في عام 

فأرسل رسله إلى قادة المدن اإلغريقية التي يريد  ،ما لثوار المدن اليونانية مساعدته

وفي الوقت نفسه  ،إخضاعها ارسال التراب والماء له رمزاً للتبعية والخضوع 

إلى المصريين أمداده بالسفن الحربية أوامره إلى مدن الساحل السوري و أرسل



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٢٥ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

حيث ) أثينا(و ) إسبارطة ( به ماعدا وافقت جميع المدن اليونانية على طل. والجياد 

قامتا بقتل الرسل فأغاظ هذا العمل الملك االخميني كثيراً فقرر محاربة أثينا فنشبت 

  .)٣٥(الحروب الفارسية اليونانية

ارتافرنيس (و ) داتيس(أرسل دارا األول حملة عبرت بحر إيجة يقودها 

 .طاغية أثينا السابق) هيباس( إبن حاكم ليديا وقد صحب الحملة) الثاني أو األصغر 

تحرك من  ،جندي ) ٢٠٠,٠٠٠(سفينة و) ٦٠٠(كان األسطول الفارسي يتكون من 

) ساموس( ئ آسيا الصغرى حيث جزيرة كيليكية متجهاً إلى الشمال بمحاذاة شواط

وظلت مدة عشر سنوات خاضعة ( التي أحرقت إنتقاماً لمقاومتها ) ناكسوس(ثم إلى 

ثم مرت الحملة  ، )٣٦(أرسلت أثينا تطلب المساعدة من إسبارطةف) للحكم الفارسي

حتى وصلوا الرأس الجنوبي ) السكيالد(وإجتازت بقية جزر ) ديلوس(بجزيرة 

التي رفضت اإلستسالم فتم ) كارسيتوس(حيث تقع مدينة ) يوبيا( لجزيرة 

  . )٣٧(إجتياحها

) داتيس( ا أنزل أرتريا بجزء من القوات الفارسية بينم) ارتافرنيس(حاصر 

وقد أوعزت  ، الجزء الثاني من الجيش في ماراثون كونه أقرب من أتيكا لـ أرتريا

الواقعة في وسط جزيرة يوبيا بإرسال الفين التابعة لها و) خالكيس(لى مدينة أثينا ا

من المحاربين لمساعدة جيرانها لكن هذه المساعدة لم تكن كافية فسلمت إلى الفرس 

بسبب خيانة بعض رجالها البارزين وقد أحرقت المدينة من قبل  بعد سبعة أيام

  .)٣٨(الفرس

  المرحلة األولى من الحرب 

وهو أحد االقادة األثينيين العشرة الخروج لمقاتلة االخمينيين ) ملتيادس(قرر  

إلى أثينا بينما ) سونيوم(حول ) ارتافرنيس(خارج األراضي األثينية خشية أن يبحر 

  .)٣٩(تحفزاً للهجوم عليهم فأختار سهل مراثونم) داتيس(يقف 



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 ايمان شمخي جابر.د.م.أ

١٢٦ 

وألفاً من  ،ى رأس جيش يضم عشرة اآلالف مقاتلخرج ملتيادس عل

) ستزيالوس(والقائد ) كاليماخوس(وكان بين هؤالء القائد العام ) بيوتيا(متطوعي 

م تمكن األثينيون من هزيمة الفرس و أوقعوا .ق ٤٩٠أيلول من عام  ١٢وفي يوم 

  .)٤٠(قتيل) ١٩٢(قتيل مقابل ) ٦٤٠٠(فادحة بلغت بهم خسائر 

على نصيحة ملتيادس " عادت القوات األثينية على وجه السرعة إلى أثينا بناء

وبالفعل  ،ألنه أدرك أن الفرس سوف يهاجمون أثينا عن طريق خليج فاليرون 

استطاعوا الوصول إلى فاليرون قبل القوات الفارسية وعندما شاهد األسطول 

يني وصول قوات أثينا إلى الخليج قبلهم قرروا اإلنسحاب والتراجع إلى آسيا االخم

الصغرى فأدرك الفرس إن احتالل أثينا يحتاج إلى حملة أكثر قدرة من الحملة التي 

وفي اليوم الثاني . )٤١(كما أنها منحت أثينا ثقة بنفسها وبقدراتها ،أرسلها دارا األول 

مقاتل ولما علموا بنبأ ) ٢٠٠٠(ا والمؤلف من وصل الجيش اإلسبارطي إلى أثين

  .)٤٢(اإلنتصار لم يسعهم إال أبدوا األسف لتأخرهم بسبب التقاليد الدينية

 ـ ٤٩٢األصغر أو الثاني ) افيرنيسارت(وبعد مرور عشر سنوات تولى 

أما دارا األول فقد كلف إبنه أحشويرش غزو . أمر الليديين ومينيسيا ) م. ق ٤٨٠

  .)٤٣(نه أي الملك العظيم قد عاد إلى بالد بابل قبل أن تحقق الحملة أهدافهااليونان أل

على بالدها تعاون بعض جزر ) االخميني(أما أثينا فقد كشف لها الغزو الفارسي 

بحر إيجة مع الفرس بشكل أو بآخر لذلك أصدرت الجمعية العامة في أثينا عام 

 مؤلفاً من سبعين سفينة لمعاقبة قيادة اسطوالً) ملتيادس(م أمراً بتخويل .ق ٤٨٩

الجزر المتعاونة مع الفرس وفرض غرامات عليها ولدفع سفن األسطول الفارسي 

  . عن سواحلها 

وتمكن ملتيادس من اخضاع عدد من الجزر ثم فرض الحصار على جزيرة 

باروس واقترح عليها السالم مقابل دفع غرامة مقدارها مائة وزنة من الفضة إال أن 

ر يرة وبتحريض من الفرس رفضت ذلك مما اضطر ملتيادس إلى رفع الحصاالجز



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٢٧ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

على أثر إصابته بجرح بليغ فانسحب نحو أثينا . عنها في اليوم السادس والعشرين

حيث تمت محاكمته وإدانته وفرضت عليه غرامة مقدارها خمسون وزنة من 

  .)٤٤(الفضة بتهمة خديعة الشعب اليوناني

تفكر أثينا بتقوية إسطولها البحري ألنها تعلم إن  م بدأت. ق ٤٨٢في عام 

بعد وصوله إلى منصب ) تيمستوكلس(الفرس لم يتخلوا نهائيا عن احتاللها فقام 

األرخون خلفاً لملتيادتس بصرف األموال الطائلة لذلك وبعد خمس سنوات كان 

عها م يدف) ٤٢(سفينة ثالثية صفوف المجاديف ، طولها ) ٢٠٠(ألثينا اسطول يضم 

مجدافاً منظمة في ثالثة صفوف افقية وكانت سرعتها من أربع عقد إلى ) ٨٧(

  .)٤٥(جندي بسالحهم) ٢٠٠(ثمانية عقد وكانت حمولتها 

  المرحلة الثانية من الحرب 

 ٤٨٦ويرش األول احش( بدأ الفرس يستعدون  لألخذ بالثأر من اثينا بقيادة 

ممكن من المقاتلين وإرسال بعد أن أمر بتجنيد أكبر عدد ) . م. ق ٤٦٥ـ 

تجمعت القوات . المهندسين إلنشاء المخازن على الطرق التي سيسلكها الجيش 

الفارسية في كبادوكيا وبعد وصول الملك احشويرش األول اليها انتقلت الى 

مقاتل ) ٣٠٠,٠٠٠(سارديس حيث قضى فصل الشتاء ثمخرجت الحملة المكونة من 

  . طول الفارسي قطعة بحرية ضمن األس) ٨٠٠(و 

م حيث اخترق تراقيا . ق ٤٨٠عبر الجيش الفارسي البسفور في ربيع عام 

تحالفت أثينا وإسبارطة للدفاع عن بالد . وإنضم إليه األسطول الفارسي في مقدونيا 

لبرية الملك األغريق وجعلوا الزعامة إلسبارطة فكان القائد األعلى للجيوش ا

وقامت ) . اوربياديس(ئد األعلى للجيوش البحرية أما القا ،)ليونيدس(اإلسبارطي 

إسبارطة بإصدار عفو عن جميع مواطنيها المنفيين ليشاركوا في الدفاع عن 

  .)٤٦(بالدهم
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) تساليا(الذي يربط ) تمبه(حصن اإلغريق المضايق والممرات مثل ممر 

) نداسليو(الذي عسكر عنده الملك اإلسبارطي ) ترمبولي(ومضيق ) مقدونيا(و

من القوات المساعدة ووقف اإلسطول ) ٥٠٠(جندي اسبارطي و) ٣٠٠(معه و

في شمال جزيرة ) ارتيميزيوم(سفينة عند رأس ) ٢٠٠(اإلغريقي المكون من 

  .)٤٧(لحراسة الممر المائي بين القارة والجزيرة) يوبيا(

التحم الطرفان بحريا حيث أغرقت العواصف بعض السفن الفارسية عند 

فلجأ الفرس إلحتالل مضيق ترمبولي بالتسلل عن طريق ممر آخر  )مغنيسيا(خليج 

ملك ) ليونداس(ففاجأوا القوة اإلسبارطية التي قاتلت بشراسة مدة ثالثة أيام وقد قتل 

إسبارطة في هذه المعركة وقام الفرس بقطع رأسه وإلقائه للجنود اإلسبارطيين 

من ) ٧٠٠(سقط معظمهم ومعهم الذين انهاروا لرؤيته إال انهم واصلوا القتال حتى 

الذي كشف للفرس نقطة ) تراكيس(زعيم ) أفيالتيس (الشيبيين  وذلك بسبب خيانة 

  .  )٤٨(ضعف دفاع اإلغريق

التحم الطرفان بحرياً عند ارتميسيوم مجدداً بعد تدمير العواصف والزوابع 

األسطول حيث قام قائد . الرعدية العديد من السفن الفارسية عند خليج مغنيسيا 

. )اوريبوس(و ) باغازيقوس(سطول في بإعادة توزيع األ) آرخايمينيس(الفارسي 

و ) ارتميسيوم(سفينة إلى الغرب من رأس ) ٢٨٠(بالمقابل قام اليونانيون بتحشيد 

سفينة على الساحل الجنوبي من يوبيا للحيلولة دون التفاف الفرس حول ) ٥٣(

  .)٤٩()بوغون(ي في المضيق بينما أبقوا األسطول اإلحتياط

غرق منه ما يقارب تقدم األسطول اليوناني وباغت األسطول الفارسي فأ

، وفي الليلة ذاتها حصلت زوبعة ثانية حطمت السفن التي أرسلها الثالثين سفينة

مما أضعف ) اوريبوس( القائد الفارسي لتطويق األسطول اليوناني عند مضيق 

وكلس الستغالل الفرصة فاستدعى السفن معنويات الفرس األمر الذي دفع تيمست

الثالثة والخمسين الموجودة في جنوب يوبيا وهجم بها على السفن الكيليكية وقضى 

  .عليها جميعاً 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٢٩ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

وصل خبر فاجعة ترمبولي الى الجيش اليوناني فتجمع األسطول اليوناني 

  .)٥٠(سفينة عند خليج سالمبس) ٣٧٨(بأكمله والبالغ عدد قطعه 

جنوباً  لفارسي يتقدم برياً في وسط بالد األغريق حيث تقدموابدأ الجيش ا

بإتجاه أثينا التي قرر زعماؤها إرسال األطفال والنساء والشيوخ إلى جزيرة 

من الخزينة " على أن يدفعوا لكل فرد مبلغا) تربزين(و ) اجينة(و ) سالميس(

  . دون مقاومة  )طيبة(فقد سلموا للفرس عاصمتهم ) بيوتيا(أما أهالي  ،إلعاشته 

م .ق ٤٨٠دخلت القوات الفارسية إلى أثينا ونهبتها وأشعلت النيران فيها سنة 

  .)٥١(وقد احتفل احشويرش األول إحتفاالً عظيماً بذلك النصر

يثق به يدعى       " إلى حيلة حيث أرسل إلى الفرس رجال) تيمستوكلس(لجأ 

صيدة عند دخول اسطولهم أوحى إليهم بأن اإلغريق قد وقعوا في م) سيكيتوس(

المضيق الذي يربط بين سالميس وأتيكا وأنهم على وشك الخروج منه فأسرع 

الفرس بأسطولهم لمهاجمة المضيق قبل هروب األغريق منه فتحرك األسطول 

م بقيادة ارخمينييس من خليج فاليرون . ق ٤٨٠من شهر أيلول  ٢٩الفارسي يوم 

وتأتي بعدها )  صيدا(و ) صور (بقيادة ملكي   الى سالميس تتقدمه السفن الفينيقية

وكان احشويرش األول قد أتخذ مقرا له على ساحل  ،السفن اآليونية والكارية 

  .)٥٢(مقابل الجزيرة ليشاهد المعركة) أتيكا(

وقع الفرس في المصيدة التي نصبها لهم تيمستوكلس فهاجمهم األغريق من 

ث أصبحت كثرة السفن الفارسية عبئاً الخلف ودفع بهم إلى المنطقة الضيقة حي

م بعد أن .ق٤٨٠عليهم ونجحت السفن اإلغريقية الخفيفة في تحقيق النصر عام 

  . لليونايين )  ٤٠(سفينة مقابل ) ٢٠٠(خسر الفرس في المعركة 

وعندما شاهد احشويرش األول هزيمة أسطوله أمام السفن اليونانية أصدر 

كنه لم يتخلى عن فكرته في احتالل اليونان إذ كان ول ،أوامره باإلنسحاب والتراجع 

  .)٥٣(يعتمد على المعركة البرية
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١٣٠ 

م مرة ثانية بإتجاه أثينا فتوغل في . ق ٤٧٩تقدم ماردونيوس في ربيع سنة 

جزيرة يوبيا وأخذ يهيء المخازن لتموين جيشه وإختيار المواقع الصالحة للقتال  

ثم أخذ يغير على أتيكا  ،تضى األمر ذلكوالخطوط التي يمكن التراجع منها إذا اق

فأضطر األثينيون الذين لم تصلهم المساعدة من إسبارطة إلى إخالء العاصمة أثينا 

وبالفعل دخل ماردونيوس أثينا في حزيران  ولكنه  ،واللجوء إلى جزيرة سالميس 

ع أثينا لم يلجأ إلى تخريب المدينة بعد أن بدأ سكانها بالتعمير ألنه كان يأمل بتراج

فشل  الوساطة التي أرسلها  وقبولها بالسيطرة الفارسية إال أن آماله قد خابت بعد

هنا قررت إسبارطه تحت الضغط  إلى الخروج للدفاع فكان جيشهم يتكون  إليهم،

. يي مع عدد من األرقاء الهيلونيينبريوكاتل إسبارطي ومن عشرة اآلالف مق

قتال إلى مارودنيوس قام بتخريب مدينة وعندما وصل خبر خروج اإلسبارطيين لل

  .)٥٤(أثينا من جديد وإشعال النيران فيها

ينة و تتوفر مقرا لقواته كونها قلعة حص) ثيبه(أتخذ مارونيوس من مدينة 

أما القوات اليونانية فقد تقدمت على الطريق الشرقي بين أثينا . فيها المؤن والذخائر

مقاتل ) ٤٠,٠٠٠(نيين والبالتين فبلغ عددهم وثيبه بعد انضمام عدد جديد من األثي

  .)٥٥()بوزانياس(بقيادة 

وات اتجه اإلغريق إلى طرد الفرس بالقرب من مدينة بالتيا حيث تمكنت الق

األثينية بقيادة ارستيديس من إلحاق هزيمة ساحقة األسبارطية بقيادة يوزنياس و

تشر الذعر بين م وقد قتل ماردونيوس في المعركة فأن. ق ٤٧٩بالفرس عام 

) فوسيد(مقاطعة  إلى) آرتاباز(صفوف الجيش الفارسي الذي بدأ بالهرب بقيادة 

أما البقية فقد ذبحوا من قبل اليونانيين الذين تقدموا باتجاه  ومنها إلى بالده،

وبعد عشرة أيام زحف الجيش اليوناني باتجاه ثيبة وطلب من السكان . معسكرهم 

نوا مع الفرس وبالفعل قام بوزانياس بإعدامهم وهكذا تسليم الزعماء الذين تعاو

  .)٥٦(إنتهت أحالم الفرس في إحتالل بالد اإلغريق
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 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

) موكالي( تابع اإلغريق مطاردتهم للفرس فهزموا االسطول الفارسي في 

م بعد أن أوقعوا خسائر فادحة . ق ٤٧٩بالقرب من ملطية بآسيا الصغرى عام 

ر غربي أيونيا ونجح األثينيون في تحري لكثير،فارسي وغنموا منه اباألسطول ال

األيونيون شماالً حيث مضيق البسفور والدردنيل واستولوا على واتجه األثينيون و

  .)٥٧(مدينة سستوس من الفرس وبذلك فتحت المضايق بوجه تجارتهم من جديد

  م. ق ٣٣٢ــ  ٤٨٠ليديا 

م ألن . ق ٤٨٠توجد معلومات عن ليديا في العقود األربعة بعد عام  ال

في  ،معظم المصادر باللغة اليونانية والتي ركزت بالدرجة األولى على تاريخ أثينا 

من المدن اليونانية " وقائيا" حين لم تفعل نفس الشئ مع ليديا بعد أن خلقت حاجزا

 ٤٦٧حيث شجعت األيونيون على البقاء في آسيا الصغرى بعد عام . )٥٨(في آسيا

، فانتهت طموحات الفرس التوسعية وانتهت بذلك )٥٩()ميدونيوري(م أثر معركة . ق

  .)٦٠(م. ق ٥١٣السترابية التي وضع أسسها دارا األول عام 

األسطول ) كيمون(م هاجم األسطول األثيني بقيادة . ق ٤٥٠وفي عام 

الفينيقي التابع لفارس الموجود في قبرص وتمكن من تحقيق ضربات موجعة 

، فأدركت فارس و أثينا صعوبة )٦١(ية إعاقة لألثينينواالنسحاب  المنظم دون أ

:  ، والذي نص )٦٢(م. ق ٤٤٨عام ) صلح كالياس(تحقيق انتصار أي منهما فعقدا 

أن على القوات الفارسية أن تكون على مسافة التقل عن مسيرة ثالثة أيام من تلك 

فارسي كما المدن فأصبحت المدن اإلغريقية بموجب هذا الصلح بمأمن من الغزو ال

وكذلك اعترفت فارس  ،اعترفت أثينا بسيطرة فارس على كل من مصر وقبرص 

مفتوحة أمام تجارة حتى مضيق البسفور وأصبحت البحار  بأمبراطورية أثينا

كما يبدو أنه تم االتفاق . وربما تضمنت المعاهدة تبادالً ألسرى الحرب . الطرفين 

رتباط ومناطق منزوعة السالح وتعهد على أن تكون في آسيا الصغرى مناطق فك أ

  .)٦٣(كل من الطرفين اإلمتناع عن حشد الجنود وإقامة التحصينات في أيونيا
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١٣٢ 

تعود المعلومات إلى الظهور من جديد عن تاريخ ليديا في المصادر لعام 

إستعادة جزيرة ) Pissuthnesبيسوثنيس ( عندما حاول المزربان ) م. ق ٤٤٠(

  .ضد أثينا علما إن تلك المحاولة لم تسفر عن شئ  ساموس التي ثار سكانها

العاً في حربه الذي كان ظ) ارشدمين  (Archidamian وكان يحكم في أثينا

   Yaunaفحاول بيسوثنيس توسيع نفوذه بين ) م. ق ٤٢١ ـ ٤٣١(ضد أسبارطة 

ليسبوس (بدعم المتمردين في كل جانب تقريبا من االمبراطورية األثينية مثل 

Lesbos()٦٤(.  

  ٤٠٤ ـ ٤٢٤دارا الثاني  (م ضد الملك .ق ٤٢٠ثار بيسوثنيس في عام 

إال أن الملك دارا الثاني أرسل أحد النبالء . وال نعرف سبب تلك الثورة ) م . ق

إلى ليديا الذي قام بإعتقال وإعدام المتمردين ) تيسفرنيس (Tissaphernes والمدعو

  . م. ق ٤١٥و نجح كمرزبان لليديا في عام 

  Amorges(خالل سنوات حكمه األولى استمر في محاربة ابن بيسوثنيس 

ومما يثير الدهشة هو موقف أثينا التي قدمت  ،الذي استمر في صراعه ) امورجيس

وبسبب هذا التدخل األثيني في الشؤون السياسية للواليات األخمينية . المساعدة له 

و ) ديسيلين Decelean(  إلى جنب إسبارطة في) دارا الثاني(وقف الملك 

)Ionian ٦٥()م. ق  ٤٠٤ـ  ٤١٣(خالل الحرب األيونية ) يان ايون(.  

صرف دارا الثاني أمواالً طائلة بسبب تدخله إلى جانب إسبارطة في حربها مع 

السابق في آسيا الصغرى ) الفارسية(أثينا راجياً إرجاع سلطان الدولة األخمينية 

 ، تدخله هذا أدى إلى ثورة حاكم والية سارديسولكن . وبين المدن األيونية 

  .)٦٦(واستسالم أثينا إلسبارطة

وعقدت إسبارطة اتفاقية مع الفرس نيابة عن الحلف األسبارطي تعترف 

بموجبها بسيادتهم على الدويالت اإلغريقية في آسيا الصغرى على أن يقدم الفرس 
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أدى إلى إضعاف األسطول  إلسبارطة المساعدة بالسفن لمواجهة أثينا األمر الذي

  .)٦٧(األثيني

لتسهيل المفاوضات ) كورش الصغير(ابنه األصغر ) دارا الثاني(أرسل 

ووالياً على آسيا ) كاستولس(حيث قام بتعيينه قائدا على القوات المحتشدة في سهل 

كان و ،على الرغم من فقدان رتبته على والئه) تيسيفرنيس(وظل . )٦٨(الصغرى

مرة أخرى ) كورش(وظيفته عندما حدث تمرد ضد تعادة مكانته وقادراً على اس

  .  )٦٩(والذي كان دون جدوى

سايروس ( و ) ارتاكسركس ـ ارتحشتا الثاني ( دارا الثاني ولدان كان ل

. اً على آسيا الصغرى في عهد والدهواألخير تم تعيينه والي) ـ كورش الصغير 

ارتحشتا (ش من أخيه لحصول على العرلكن بعد وفاة والده كانت لديه مطامع في ا

فحاول قتله في يوم تتويجه في معبد بزركادة لكن ) م. ق ٣٥٩ ـ ٤٠٤الثاني 

  .)٧٠(والدته أنقذته بتوسالتها وأعادته إلى واليته

على تكوين جيش بسرية تامة بحجة بدأ كورش يفكر باالنتقام من أخيه فعمل 

في حين إن المدن "مل ما تجاه المدن مبيت النية على القيام بع) تيسافرنوس(إن "

األيونية كانت تابعة لـتيسافرنوس ألنها أعطيت له من قبل الملك سابقاً لكنها آلت 

بوجود مؤامرة تحاك ) تيسافرنوس(أحس . إلى كورش فيما بعد باستثناء ملطية 

ضده بسبب انحياز الواليات االخرى إلى كورش فقام بإعدام بعض المتآمرين 

األمر الذي دفع كورش الستقبال المنفيين وبدأ بتأليف الجيش  ،ينوأقصى آخر

ريعة بتجميع جيشه وعزل مدينة ملطية براً وبحراً وحاول إرجاع المنفيين فأتخذها ذ

ولعبت . )تيسافرنوس(المدن إليه بدالً من الملك راجيا منه تسليم بموافقة شقيقه 

مرة تحاك ضده بل ظن أن والدته دورها في إقناع الملك فلم يشك بوجود مؤا

كورش كان ينفق األموال لتكوين الجيش ليحارب تيسافرنوس فضالً عن إن كورش 

  .  )٧١(كان يرسل له خراج المدن التي كانت سابقا في حوزة تيسافرنوس
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) ١١٠٠٠(ضم جيشه في صفوفه العديد من المرتزقة اإلغريق وبلغ عددهم 

وكانت حجة تجميع , الصنف الخفيف  من) ٢٠٠٠(من مشاة الصنف الثقيل و " الفا

توجه الجيش إلى كورش في سارديس وعندما علم . هذا الجيش لقتال اليزيديين 

تيسافرنوس باألمر أدرك إن الجيش كان من القوة والضخامة ال يمكن أن يكون 

على ) ارتحشتا الثاني ( لمحاربة اليزيديين فتوجه بأقصى سرعة للملك األخميني 

من خمسمائة فارس فلما وقف الملك على حقيقة األمر اتخذ التدابير  رأس قوة مؤلفة

وبالفعل التقى كورش الصغير بجيوش أخيه الملك عند بابل .  )٧٢(لمجابهة كورش

م وكاد ينتصر فيها لوال أن أصيب بحربة قتلته . ق ٤٠١سنة ) كوناكسا(في معركة 

قضية جيش كورش المكون وبعد تدخل تيسافرنوس في .  )٧٣(ففر جنده وانتهى أمره

  .   )٧٤(من اإلغريق المرتزقة سمح ارتحشتا لهم باالنسحاب والعودة إلى بالدهم

قامت المدن اليونانية في آسيا الصغرى ) كورش الصغير(خالل غياب 

م األمر الذي دفعه . ق ٣٩٩بحدود سنة ) تيسافرنوس(بثورة ضد الحاكم الفارسي 

وفعالً  ،التي استنجدت بإسبارطة ) كايم(رة ومنها إلى مهاجمة المدن الساحلية الثائ

) فارنايازوس(أرسلت إسبارطة جيشاً إلى الطرواد  الذي عين عليه الحاكم الفارسي 

وعند وفاته خلفته زوجته ) . داردانوس(من أهالي ) زينيس(مديراً محلياً إسمه 

كل حزم وكفاءة التي أقنعت الحاكم الفارسي بقدرتها على إدارة المقاطعة ب) مانيا(

 الذي رفض) ميدياس(لكنها قتلت مع ابنها من قبل زوج ابنتها الطامع بالحكم 

وبسط الجيش اإلسبارطي سيطرته على . االعتراف به كحاكم) فارنابازوس(

وتقدم إلى كاريا وهنا عقدت الهدنة بين ) اتارينوس(الطرواد وأيده ميدياس ثم على 

  .  )٧٥(إسبارطة وفارس

تقدمه في آسيا الصغرى خالل عام ) اغيسيلوس(اإلسبارطي  واصل الملك 

قرب ) باكتولوس(الحاكم الفارسي ودحر قواته في ) تيسافرنوس(م ضد . ق ٣٩٥

حاكم ) تيريبازوس(مما اضظر الملك االخميني ارتحشتا الثاني إلى تعيين . سارديس

إعتراف فقدم األخير شروطا للصلح تنص على .  )٧٦(م.ق ٣٩٥جديد لليديا سنة 
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طلب . فارس بالحكم الذاتي للمدن اليونانية في آسيا الصغرى مقابل دفعهم الجزية 

هدنة مدتها ستة أشهر الستشارة حكومته ويظهر إن حكومة إسبارطة ) اغيسيالوس(

) أوتيس(بتأييد من ) فريجيا(لم توافق ألن القتال استمر وتقدم الملك اإلسبارطي في 

أقنعته إسبارطة بالثورة  الذي) سبيثر يداتيس(ارسي يدعى ونبيل ف) بافالغونيا(أمير 

مقر الحاكم الفارسي ) داسكيليون(وتقدمت إسبارطة نحو أسوار  ضد فارس،

وهاجمت إحدى القوافل العائدة للحاكم األخير مما أدى إلى حدوث ) فارنابازوس(

رى من جهة أخ. )٧٧()سبيثريداتيس(و ) اوتيس(إنشقاق بين إسبارطة من جهة و 

  .أدت إلى انفصال األخيرين 

وهنا توقف القتال وال نعرف بالضبط األسباب التي أدت إلى توقفه ولكن 

أسفرت عن ) فارنابازوس(و ) اغيسيالوس(تذكر المصادر اليونانية عن مقابلة بين 

ولكن هجمات أثينا البحرية وثورة رودس واألحداث داخل إسبارطة . الصلح بينهما 

) فارنابازوس(و ) كونون أألثيني(وأدى تعاون ) . يسيالوساغ(استلزمت حضور 

إلى طرد الحاميات اإلسبارطية من كل المدن اليونانية التي سيطرت عليها آسيا 

  .  )٧٨(الصغرى واعترفت ثانية بالتبعية الفارسية

آسيا الصغرى بعد ) ثيبرون(م هاجمت إسبارطة بقيادة . ق ٣٩٢وفي عام 

) مغنيسيا(و ) أفينسوس(بعد أن حصلت على تأييد  ،تال ثالث سنوات من توقف الق

وخسرت أثينا ممتلكلتها في منطقة بحر مرمره التي استرجعتها سنة ) براييني(و 

و ) ةبيزنط(و ) البسفور(الذي أعاد سيطرته غلى ) ثراسيبولوس(م بقيادة . ق ٣٨٩

ى طول وطاف األسطول األثيني عل) اقالمازين كالزوميناي ـ(و ) خالقيدون(

  .  )٧٩(سواحل آسيا الصغرى

أن يعيد هيبته األمبراطورية األخمينية عن طريق ) ارتحشتا الثاني(استطاع 

أثينا والمدن المؤازرة لكل لكورنيثية الدائرة بين إسبارطة وتدخله في الحرب ا

وقد استطاع الملك من خالل ذلك أن يفرض شروطه على األطراف التي . منهما

أجل إنهاء تلك الحرب حيث اجتمعوا في مدينة سارديس عام  قبلت بالتفاوض من



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 ايمان شمخي جابر.د.م.أ

١٣٦ 

التي جاء " سالم الملك"هم نص المعاهدة التي عرفت بأسم وقرأ علي ،م . ق ٣٨٧

الى سيادته الذي يجد ذلك حقاً بأن تعود  ،الملك العظيم ) الثاني(ارتحشتا " فيها  

الصغيرة فيجب أن أما قبرص وبقية الجزر اليونانية . جميع مدن آسيا الصغرى 

فإنها تعود إلى ) سكيروس(و ) امبروس(و ) ليمنوس(تحصل على استقاللها ماعدا 

وإن فارس ستهاجم بمساعدة الدول .  )٨٠("ذلك بسبب تبعيتها السابقة ألثيناأثينا و

. بالبحر والبر وبالسفن واألموال التيتقبل هذه الشروط أية دولة ترفض االتفاق

فأصبحت بذلك . مشتركة في الدعوة على تلك الشروط ووافقت جميع الدول ال

  .)٨١(معظم المدن األيونية تحت سيطرة اإلمبراطورية األخمينية

استمرت األوضاع المضطربة في آسيا الصغرى حتى بعد عقد معاهدة سالم 

الملك وذلك بسبب العداء بين والية آسيا الصغرى والذي أدى إلى نشوب الحروب 

ن انتهاء الحرب البيلوبيزية كثرة اليونانيين المرتزقة إذ أ فيما بينهم فضال عن

م قد جعلت حياة اليونانيين بال هدف ينشغلون به  لذلك كانوا . ق) ٤٤٥ـ ٤٥٧(

  . يقاتلون مع أية جهة تمنحهم المال 

عادت الثورات إلى االندالع من جديد في آسيا الصغرى وكان 

الذي كان مؤيداً للملك الفارسي وموالياً  مرزباناً جديداً على ليديا) اوتوفريديتس(

في ) داتيميس(م من قبل . ق ٣٧٠خالل سلسلة من الثورات التي اندلعت عام 

في ميسيا بين عامي ) هيليسبونتين(و  ،في فريجيا ) اريوبارزينس(و  ،كبادوكيا 

  .)٨٢(م. ق ٣٦٠و  ٣٧٠

فرس حيث ثارت دول المدن اإلغريقية في آسيا الصغرى بتحريض من ال

وبعد فشلها في عقد اتفاقيات مع الحكام الفرس هناك اضطرت إلى االنسحاب من 

أيونيا ومن الجزر اإليجية وعقدت اتفاقية سالم مع الجزر اإليجية الثائرة ضد أثينا 

  .)٨٣(م. ق ٣٥٥وانتهت بذلك محاولة أثينا الثانية لتشكيل إمبراطورية وذلك عام 

   



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٣٧ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

  المبحث الثاني

  طرة المقدونيةليديا تحت السي

  م.ق ٣٢٣ـ  ٣٣٤

برزت على المسرح السياسي في منطقة الشرق األدنى القديم قوة جديدة 

، الذي أراد القضاء على اإلمبراطورية الفارسية )٨٤(تمثلت باالسكندر المقدوني

ووضع حد نهائي لتدخالتها وبالفعل قاد الجيوش اليونانية وانطلق بها ) االخمينية(

ه آسيا الصغرى ، فضالً عن رغبته بالسيطرة على طرق التجارة من مقدونيا بإتجا

  . الرئيسية في منطقة الشرق األدنى القديم 

آخر مرزبان حكم ليديا الذي بدأ مع بقية المرازبة الفرس ) سبيثريدتيس(كان 

لكنهم  ،وقوادهم الموجودين في آسيا الصغرى إلى االستعداد لموجهة الخطر القادم 

م بعد أن تمكن . ق ٣٣٤وذلك في ربيع عام  ،)٨٥(جرانيكوس فشلوا في موقعة

االسكندر المقدوني من االنتصار عليهم وقتل في المعركة الكثير من قواد الفرس 

. )٨٦()سبيثريدتيس(وكان من بين المقتولين مرزبان ليديا ) اريستيس(وانتحر قائدهم 

دافع عن االسكندر عندما الذي ) كليتوس المقدوني(بعد ان قطعت يده من قبل القائد 

  . )٨٧(ضربه سبيثريدتيس على رأسه فشق خوذته ووصلت إلى رأسه

إلستقبال االسكندر مع أهلها فأصبحت ) ميثرينس(خرج قائد قلعة سارديس 

ليديا تحت السيطرة المقدونية قام قائد القلعة وأهلها بتسليم الوالية بعد حصولهم على 

 .والشرائع القديمة التي كان معمول بها في ليدياوعد من االسكندر بإرجاع األنظمة 

أساندر (قام االسكندر المقدوني بتأليف حكومة من األعيان الليديين حيث عين 

لتي مرزبان ثاني ولم يسمح له بجمع الضرائب والرسوم والجزية ا) المقدوني

قائداً لحامية ) بوسيناس المقدوني(، كما عين )نيكياس اليوناني(أسندت إلى 

وعرض على أهلها أداء النفقة الالزمة لبناء هيكل معبدها الرئيس وطلب ، ارديسس



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 ايمان شمخي جابر.د.م.أ

١٣٨ 

وهكذا أصبحت ليديا  ، )٨٨(منهم أن ينقش اسمه فيه ذكراً إنه منشؤه فرفضوا ذلك

  . )٨٩(مركزاً رئيسياً متقدماً للمستوطنات المقدونية اإلغريقية في قارة آسيا

ن اليونانية بآسيا الصغرى ، فقد كان حكم االسكندر بداية عصر ازدهار للمد

ل النظام خلصهم من طغيان الحكام الفرس وأعطى المواطنين الحرية حيث ح

واعتبر كل المدن حلفاء له ولكنه لم يعقد معاهدات  الديمقراطي في كل مدينة،

وفرض على كل مدينة جزية وضريبة ، وعين على البالد  ،منفصلة مع كل مدينة 

ين بعد أن قام بقتل بعض الحكام السابقين وطرد آخرين ، ولم حكاماً مدنيين مقدوني

  . يترك للحكام الحرية في الحكم بل تنفيذ أوامره 

وكانت ضمن ) اساندر( حاكماً على ليديا وخلفاً لـ ) ميناندير(أصبح 

وكان تحت المرزبان موظف يدير . والمناطق المحيطة بها ) برغاموم(منطقتهم 

حلقة الوصل بين الملك والشعب ثم قائد الحامية العسكرية  األمور المالية ويعتبر

  . )٩٠(لألشراف على جنود المرزبانية الذين تركهم االسكندر

 ٣٢٣انقسمت االمبراطورية المقدونية عقب وفاة االسكندر المقدوني سنة 

 ، بين قادته حيث حصل بطليموس على مصر وأنشأ فيها المملكة البطلميةم .ق

ايران وبالد بابل ثم (الذي أنشأ االمبراطورية السلوقية في الشرق وبجواره سلوقس 

في حين أصبحت آسيا الصغرى ) أنتبيانز(وأصبحت مقدونيا من حصة ) سوريا

م كان االصطدام بين سلوقس وحليفه .ق ٣٠١إال أنه في سنة  ،تحت حكم أنتيغوس 

سوس في فريجيا وبين أنتيغوس فنجح الحليفان بهزيمته في معركة اب) ليسيماخوس(

وتمكنا بدهائهما من قتل أنتيغوس وتقسيم دولته بينهما فأصبحت ليديا من ضمن 

م إال أن ابن .ق ٢٨٩ ـ ٢٩٤عة بين عامي حصة ليسيماخوس خالل الفترة الواق

كان قد هرب إلى أفيسوس وبعد تقوية مركزه من ) دمتريوس(أنتيغوس والمدعو 

س األول استطاع التغلغل بقواته في آسيا أبنة بطليمو) بطلوميس(خالل زواجه من 

بتسليم سارديس ) ليسيماخوس(الصغرى ومن ملطية تقدم وغزى أيونيا فقام ممثل 

  .  )٩١(له



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٣٩ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

ابن ليسيماخوس خطوط تموين ) اغاثوكليس(م قطع . ق ٢٨٦وفي سنة 

دمتريوس فهرب إلى سلوقس في كليكيا الذي رحب به في بادئ األمر إال أنه 

س مسيطراً على األبواب منه واندحر أمامه فتراجع دمتريوسرعان ماتخوف 

وهكذا صارت غالبية آسيا الصغرى وشمال غرب طوروس بيد . السورية

ولكن تأييده لبعض طغاة المدن األيونية وكثرة ما فرضه عليها من . ليسيماخوس 

ضرائب نتيجة ازدياد مصاريف حربه أدت إلى جفائها عنه األمر الذي انتهزه 

إلى ) تيوس(من ) فليتوروس الخصي( مما دفع  ،فعبر جبال طوروس  سلوقس

مع تسعة آالف من سكانها إلى سلوقس كما ) برغاموم(خيانة ليسيماخوس وتسليم 

وهكذا التقى جيشا .  حاكم بيثينيا) زيبوتيسيس(سلمت لألخير سارديس والتحقق به 

حر ليسيماخوس م واند.ق٢٨١ليدية سنة ) كوروس(سلوقس في سهل ليسيماخوس و

  .  )٩٢(وقتل

سبق أن بينا إن والية ليديا وبرغاموم والمناطق المحيطة بها قد آلت إلى 

 حاكماً على برغاموم ويعد ذلك مؤسساً) فيليتيروس(الذي قام بتعيين ) ليسيماخوس(

وعندما بدأ سلوقس األول يتقرب من فيليتيروس حرضه على .  )٩٣(األتالية لألسرة 

وفعالً استقلت األخيرة  )٩٤(ماخوس مقابل إعطائه حكم برغامومالثورة ضد ليسي

  .م .ق ٢٨١ضمن نطاق النفوذ السلوقي سنة 

  المبحث الثالث

  ليديا تحت السيطرة السلوقية

  )م.ق ١٩٠ ـ ٢٨١(

م مقاطعة ضمن االمبراطورية .ق) ١٩٠ـ ٢٨١(أصبحت ليديا خالل الفترة 

ور في آسيا الصغرى ومنها ليديا فأخذ سلوقس يعمل على تنظيم األم. السلوقية 

. رائب التي فرضها عليهم ليسيماخوسوخاصة فيما يتعلق بإلغاء الرسوم والض



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 ايمان شمخي جابر.د.م.أ

١٤٠ 

م أول حاكم ألمبراطورية تحمل . ق)  ٢٨٠ ـ ٣١٢(األول  فأصبح سلوقس

، وتمتعت ليديا ضمن نطاق الدولة السلوقية بدستورها وقوانينها الخاصة )٩٥(اسمه

  .  )٩٦(قيينوبدفع الجزية إلى السلو

م في مدينة ليسماخيا على يد أحد أتباع . ق ٢٨٠قتل سلوقس األول سنة 

حاكم ) فيليتيوروس(ن قبل وافتديت جثته م) كيراونوس(ليسيماخوس والمدعو 

بونطس العصيان على نت دول الحلف الشمالي وبيثينيا وفأعل. برغاموم

ألول والذي كان ابن وخليفة سلوقس ا) م . ق ٢٦١ـ  ٢٨٠انطيوخوس األول (

وقد أدت هجمات القبائل الغالية إلى التقارب بين , إلى جانبه كيزيكوس وبرغاموم 

  .)٩٧(وملك مقدونيا) انطيوخوس األول(

قسمت القبائل الغالية المنطقة التابعة للسلوقيين في آسيا الصغرى فيما بينها 

ر بطش هذه القبائل وقد تناولت المصادر التاريخية الكثير من اخبا. من أجل نهبها 

) فيليتوروس(إال أن كيزيكوس وبرغاموم بقيادة . في المدن األيونية بآسيا الصغرى 

  .  )٩٨(قد تمكنتا من طرد الغول عن أراضيهما

حاكم برغاموم اإلبقاء على عالقاته الطيبة مع الدول ) فيليتيروس( حاول 

 ٢٦٣يومينيس األول (م ابن أخيه جاء من بعده للحكم في برغامو. القوية وجاراته 

 ـ ٢٨١انطيوخوس األول ( السلوقي  م الذي أظهر العداء للملك. ق) ٢٤١ ـ

فتقدم ) م. ق ٢٤٦ــ  ٢٨٥بطليموس الثاني (بتحريض من ملك مصر ) م.ق٢٦١

بجيشه نحو سارديس وتمكن من دحر الملك السلوقي وحرر بذلك برغاموم من 

إستبدال العملة السلوقية في دولته باخرى عليها السيطرة السلوقية بدليل قيامه ب

  .  )٩٩()فيليتيروس(صورة  

وصل إلى العرش السلوقي بعد مقتل انطيوخوس األول في إحدى المعارك 

م الذي حصل في الحرب . ق)  ٢٤٦ـ  ٢٦١انطيوخوس الثاني ( ضد الكلت ابنه 

  . )١٠٠(السورية الثانية على أجزاء من ايونيا



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٤١ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

ـ  ٢٤١أتالوس األول (م في برغاموم ينيس األول للحكجاء من بعد يوم

. وتشجيع االدباءابن أخ فيليتيروس الذي عرف بالحصافة  والعدل ) م. ق ١٩٧

سنة ) م. ق ١٨٧ـ٢٢٣انطيوخوس الثالث ( عاهدة مع وقد عقد أتالوس  األول م

كولوفون تيوس و(آسيا الصغرى واستسلمت له م بعد أن غزا اتالوس . ق ٢١٦

وقد حارب . مسيطراً بذلك على كل شمال غرب آسيا الصغرى ) كارسياما ووديدي

م وجعل عاصمته سارديس التي أجبرها على . ق ٢١٤اتالوس األول أخيوس سنة 

  .  )١٠١(االستسالم له 

عادت الدولة السلوقية لتستعيد قواتها السيطرة على أجزاء واسعة من 

م سيطر السلوقيون على كل . ق ١٩٦األناضول وصوال إلى أرمينيا وبحلول العام 

آسيا الصغرى بما في ذلك المناطق الساحلية وامتد نفوذهم حتى تراقيا مما أدى إلى 

الموجهة مع الرومان الذين دخلوا المنطقة اليونانية في نفس الفترة بما عرف بإسم 

  . )١٠٢(م . ق) ١٨٨ ـ ١٩٢(الحروب الرومانية السورية 

فبعد ) م. ق ١٧٩ ـ ٢٢٠فيليب الخامس (ة الملك زعامأما مملكة مقدونيا ب

بسبب تغلب ) المدن اإلغريقية(تتمكن من االحتفاظ بممتلكاتها  م لم. ق ١٩٨عام 

فيليب (م على ملك مقدونيا . ق ١٩٧قائد الحملة الرومانية عام ) فالمينوس(

م فمنحت المدن . ق ١٩٦الذي فرضت عليه شروطاً للصلح عام ) الخامس

إال أن الحرية . مية و أصبحت مقدونيا حليفة لروماحريتها باحتفاالت رساإلغريقية 

التي رحبت بها المدن اإلغريقية في آسيا الصغرى لم تكن حرية بالمعنى الحقيقي 

وكان هذا األمر سابقة لنظام أتبعته . تلك المدن تحت الحماية الرومانيةفقد وضعت 

بحت المدن اإلغريقية مساوية لروما روما فيما بعد تجاه األقطار المهزومة إذ أص

باألسم فقط أما في الواقع فقد كانت لروما السيادة على العالقات الخارجية لكل من 

  . )١٠٣(تلك المدن

الذي ورث مملكة خاوية ) انطيوخوس الثالث(وصل إلى العرش السلوقي  

مح لقائد فأتخذ عدة اجراءات لتقويتها من اجل إعادة ترسيخ دعائمها ففتح ايران وس



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 ايمان شمخي جابر.د.م.أ

١٤٢ 

م بعد خسارته أمام روما في معركة . ق ١٩٦، عام )١٠٤(قرطاجة هانيبال

باللجوء إلى سوريا فضالً عن ان الملك السلوقي كان قد تحرش  ،)١٠٥()زاما(

وحين  ،بممتلكات مصر في سوريا تنفيذاً لإلتفاق المعقود مع فيليب ملك مقدونيا 

نطيوخوس الثالث أن يقدم أية مساعدة اعلنت الحرب المقدونية الثانية لم يستطع ا

فعالة إلى حليفه في الجزء األوربي من إيجة إال أنه اكتسح آسيا الصغرى ثم انتقل 

  . )١٠٦(إلى تراقيا

، وفي للحكم في برغاموم ) م . ق ١٥٩ـ  ١٩٧يومينيس الثاني (جاء 

لغزو آسيا الصغرى والسيطرة م . ق ١٩٧سنة ) انطيوخوس الثالث(عهده تقدم 

ولكن اندحار قوات  ،وقد طغت جيوشه على اراضي مملكة برغاموم . ليهاع

م أجبرتها على . ق ١٩١سنة ) ثيرموبولي(انطيوخوس الثالث في معركة 

 ١٩٠سنة ) مغنيسيا(األنسحاب إلى آسيا الصغرى ليواجه اندحاراً ثانياً في معركة 

األمر الذي  ،ا الصغرى أمام الرومان الذين تقدموا باتجاه آسي) سقيبو(م بقيادة . ق

مكن يومينيس الثاني من توسيع مملكته ببعض ممتلكات السلوقيين بآسيا الصغرى 

ليكاونيا وكل فريجيا (وألحق بمملكته مناطق  ، )١٠٧(والحصول على تعويضات

المدن اليونانية التي دفعت  الجزية النطيوخوس ) (وميسيا وليديا وغالبية أيونية 

  . )١٠٨()وايدته في الحرب

وقد أجبر يومينيس الثاني انطيوخوس الثالث على القبول بمعاهدة صلح مع 

  ـ : م وينص على . ق ١٨٩سنة ) صلح أباميا (روما 

يتخلى انطيوخوس عن جميع المدن في اوربا وآسيا الصغرى حتى جبال : أوالً 

  .طوروس الشمالية 

مسها عاجالً واألربعة يدفع لروما خمسة عشر الف تالنت من الفضة يدفع خ: ثانياً 

  . أخماس بمدى اثنتي عشرة سنة  

  . يسلم لروما أفياله وسفنه الحربية ماعدا عشراً : ثالثاً 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٤٣ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

  .)١٠٩(يرسل إلى روما عشرين رهينة من جملتهم ابنا انطيوخوس وهانيبال: رابعاً 

م سمح لسفن انطيوخوس الثالث . ق ١٨٨وبمقتضى هذه المعاهدة وبعد عام 

وان يخوض أية حرب  ،في قيليقيا فقط ) ساربدونيوم(تبحر شرقي رأس  ية أنالمتبق

من يقهرهم أو يعقد معهم  لصد عدوان عليه إذا هوجم شرط أال يبسط سيادته على

كما سمحت روما . م روما بالفيصل في هذه المنازعاتوأن تقو معاهدات،

ووزعت األقاليم . )١١٠(النطيوخوس باالحتفاظ بواليتي قيليقيا الغربية وجنوب سوريا

المحررة بين رودس ومملكة بيرغاموم ولم تضم روما إال عدداً من الجزر الواقعة 

إلى الشرق من شبه جزيرة البلقان وبذلك تمكنت روما من وضع حمايتها أو 

سيطرتها على عدد من  األقاليم التي سبق لالسكندر أن أخضعها خالل إثني عشر 

  .)١١١(عاما فقط

ومان نفوذ قوي في شؤون آسيا الصغرى بعد هزيمتهم وهكذا أصبح للر

  .م . ق ١٨٩النطيوخوس الثالث 

م أخ يومينيس الثاني . ق) ١٣٨ ـ ١٥٩وس الثاني فيالدلفوس أتال(جاء 

. لرومان ومحبا لألدب والعلم والفنللحكم في برغاموم الذي كان مثل والده حليفا ل

ولم تنفع محاوالته بطلب المساعدة  ملك بثينيا مملكة برغاموم) بروسياس(وقد هاجم 

  . )١١٢(م . ق ١٦٥من روما وذلك بسبب شكوى القبائل الغالية والسليغيون سنة 

م إلى الحكم ، وقد ثأر ضده . ق) ١٣٣ ـ ١٣٨أتالوس الثالث ( وجاء 

اريستوتيكوس ابن يومينيس الثاني مدعيا أحقيته في العرش ولكن سرعان ما 

  .)١١٣(أخمدت ثورته

م قام أتالوس الثالث بإهداء روما مملكته برغاموم التي . ق ١٣٣ة وفي سن

من ضمنها إقليم ليديا الذي شكل جزءا من والية آسيا الصغرى التي أقامها الرومان 

وذلك ليحمي رعاياه من الدمج مع جيرانهم وكان على روما أن . )١١٤(في المنطقة



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 ايمان شمخي جابر.د.م.أ

١٤٤ 

لها تحويل مملكة برغاموم  المطالب بالعرش قبل أن يتيسر) أريستو ثيكوس(تخضع 

  .)١١٥(م. ق ١٢٩إلى والية آسيا الصغرى سنة 

اسندت والية آسيا الصغرى إلى حاكم روماني يعينه مجلس الشيوخ من بين 

يعارضه في  ويعد هو األوحد في واليته وال ،القناصل أو البريتوريين السابقين

جميع اإلداريين  كما كان يصطحب معه من روما ،أحكامه زميل آخر أو تربيون 

  . )١١٦(الذين يحتاجهم

د موت نيكوميدس الثالث وبعد برغاموم اضيفت لهذه الوالية والية بثينية عن

كما الحقت بها عام  ،فيما بعد ) بيزانس(م ثم اضيفت إليها والية بنطس .ق ٧٤عام 

تنظيمها في عهد بومبي عام  م كيليكية التي أهدت لالمبراطورية وأعيد.ق ١٠٠

م وكان الحكم الروماني قد استقر في هذه الواليات عند قيام االمبراطورية .ق ٦٦

  .)١١٧(الرومانية

، اعطيت ليديا )١١٨()م ٣٠٥ـ ٢٨٤دقلديانوس (ي عهد االمبراطور وف 

  .)١١٩(صفة االقليم المنفصل وعاصمته سارديس

  

  

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٤٥ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

  الخاتمة

  ،، المقدونيةينيةليديا تحت السيطرة االخم(وم بعد ان استعرضنا البحث الموس

  : توصلنا الى جملة من النتائج ) م.ق ١٣٣ – ٥٤٧السلوقية 

كان االخمينيون يسيطرون على طرق التجارة المتجهة عبر غربي اسيا الى ـ ١

الشرق االقصى ، لكنهم ال يسيطرون على الجزء الثاني من الطرق والمارة بسوريا 

رة على السواحل الشرقية للبحر واسيا الصغرى لذلك وضعوا الخطط الالزمة للسيط

 . م.ق ٥٢٨المتوسط عند احتاللهم سوريا سنة 

اما اسيا الصغرى فمن اجل السيطرة عليها كان لزاماً عليهم اخضاع ليديا اوالً ألنها 

اقرب الى بالد االغريق وتطل على موانىء بحر ايجه والدردنيل ، ولكون االغريق 

ايجه وفي شرقي البحر المتوسط ومن يسيطرون على الجزر المنتشرة في بحر 

المار ) طريق الحرير(غير السيطرة على تلك الموانىء والجزر اليمكن ان يصبح 

فهاجم كورش الثاني ليديا . داخل القارة االوربية في قبضة االمبراطورية االخمينية 

واخضعها لسيطرته واصبحت تحكم من قبل وال مدني . م. ق ٥٤٧سنة 

 ) .المرزبان(

خر كورش الثاني ودارا االول وارتحشتا الثاني كل امكانيات االمبراطورية سـ ٢

من اجل السيطرة على الموانيء والمضائق المرتبطة بطرق التجارة داخل القارة 

الحروب (االوربية وخنقها لذلك دخلوا في حروب مع االغريق وعرفت باسم 

الفارسية من أجل محاربة  للقوات" ، كانت ليديا خاللها مقرا) الفارسية اليونانية

 .اليونانيين 

عجز االخمينيون عن السيطرة على بالد اليونان لذلك لجأوا الى صرف ـ ٣

االموال الطائلة لزرع الفرقة بين صفوفهم وايقاف هجماتهم على الحدود الغربية 

لالمبراطورية ، ثم اخذوا بمصالحة بعض المدن على حساب  االخرى فأرهقوا 

اطورية ، فضال عن نشوب الكثير من الثورات في مدن اسيا ميزانية االمبر

 .الصغرى 



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  
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١٤٦ 

حاول ارتحشتا الثاني ان يجعل لالخمينيين كلمة مسموعة بين االغريق عن ـ ٤
واجبارهم على ) اسبارطه واثينا(طريق تدخله في الحرب الكورنثية الدائرة بين 

سيا الصغرى حتى بعد اال ان الوضع لم يستقر في ا. القبول بمعاهدة سالم الملك 
 .عقد المعاهدة 

بعد موقعة . م .ق ٣٣٤خضعت ليديا لسيطرة االسكندر المقدوني عام ـ ٥
واصبحت . جرانيكوس التي قتل فيها سبيشريدتيس اخر مزربان فارسي في ليديا 

ليديا مركزاً للمستوطنات المقدونية االغريقية في قارة اسيا بعد تشكيل حكومة من 
 . ين فتمتعت ليديا بالحرية الديمقراطيةاالعيان الليدي

وبضمنها ليديا تحت حكم  بعد وفاة االسكندر المقدوني اصبحت اسيا الصغرىـ ٦
، اال انها آلت الى ليسيماخوس بعد تغلبه وحليفه سلوقس االول على انتيغونس

ابن ليسيماخوس بمهاجمة ) دمتريوس(انتيغونس اال ان الوضع قد تغير عندما قام 
 .لصغرى فسلم ممثل ليسماخوس سارديس له اسيا ا

عادت ليديا وبرغاموم والمناطق المحيطة بها الى ليسيماخوس الذي عين ـ ٧
فليتيروس حاكماً على برغاموم مؤسساً بذلك االسرة األتالية ، اال ان سلوقس االول 

، وهكذا استقلت برغاموم ٢٨١يليتيروس لقتل ليسيماخوس سنة عاد بعد تحالفه مع ف
 .ضمنها ليديا تحت سيطرة السلوقيين وب
مقاطعة ضمن األمبراطورية ) م.ق ١٩٠-٢٨١(اصبحت ليديا خالل الفترة ـ ٨

 .السلوقية حيث تمتعت بدستورها وقوانينها وبدفع الجزية للسلوقيين 
م تخلى عن اسيا .ق ١٨٩بقبول انطيوخوس الثالث بمعاهدة اباميا سنة ـ ٩

غاموم ولم تضم روما اال عدداً من الجزر الصغرى التي قسمت بين رودس وبر
وبذلك تمكنت روما من وضع حمايتها . الواقعه الى الشرق من شبه جزيرة البلقان 

 .على عدد من االقاليم ومنها برغاموم 
فبدأت روما ) النزاع بين العديد من القوى(لم تستقر االمور في الشرق بسبب ـ ١٠

م فتحولت المحميات الى واليات او .ق ١٤٦عملية الضم التدريجي لها بعد عام 
اجزاء من واليات تابعة لروما ومنها برغاموم التي تدهورت قوتها تدريجيا االمر 

م .ق ١٢٩الذي دفع اتالوس الثالث بمنح مملكته الى روما فتم تنظيم المملكة عام 
  .على انها والية رومانية بأسم والية اسيا 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٤٧ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

  )١(جدول                                 

  م. ق ٤٨٠ــ  ٥٤٦حكام ليديا في العهد الفارسي األخميني للفترة من     

  م. ق ٥٤٥ــ  ٥٤٦ Tabalusتابالوس

  م. ق ٥٤٤ــ  ٥٤٥ Mazaresمازاريس

  م. ق ٥٤٤ Harpagusهاربيجوس 

  م. ق ٥٢٠ــ  ٥٣٠ Oroetusاوريتوس 

  م. ق ٥٢٠ Bagaeusبيجايوس

  م. ق ٥١٣ــ  ٥١٧ Otanesاوتينس 

  م.ق  ٤٩٢ــ  ٥١٣ Artaphernes SIأرتافيرنس األول  

  م.ق ٤٨٠ـ  ٤٩٢ Artaphernes SIIأرتافيرنس الثاني 

 م فترة توقف المصادر عن تاريخ ليديا . ق ٤٤٠ــ  ٤٨٠من        

                                   

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  
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١٤٨ 

  ) ٢(جدول                                  

  م. ق  ٣٣٤ــ  ٤٤٠للفترة  من  كام ليديا في العهد االخمينيح      

  م.ق   ٤١٥ــ Pissuthnes٤٤٠بيسوثنيس 

 م. ق  ٤٠٨ــ ١Tissphernes٤١٥تيسفرنيس 

 م. ق ٤٠١ــ Cyrus the younger٤٠٨سايروس األصغر

 م.ق ٣٩٥ــ ٢Tissphernes٤٠٠تيسفرنيس 

  م. قTiribazus٣٩٥تيريبازوس 

  م. ق Autophradates٣٦٥اوتوفريدتيس

  م. قSpithridates٣٣٤سبثريدتيس 

  

  )٣(جدول                                 

  ملوك األسرة األتالية                           

  م.  ق ٢٦٣ــ٢٨٢    لتيايروسفلي

  م.  ق٢٤١ــ٢٦٢ يومينيساألول

  م. ق١٩٧ــ٢٤١ أتالوساألول

  م.  ق١٥٩ــ١٩٧ يومينيسالثاني

  م.  ق١٣٨ــ١٥٩ أتالوسالثاني

  م.  ق١٣٣ــ١٣٨ أتالوسالثالث

  م.  ق١٢٩ــ١٣٣ يومينيسالثالث

  



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٤٩ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

  )١(خارطة رقم                               

  )م.ق ٣٣٦(مملكة مقدونيا عند وفاة فيليب الثاني               
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١٥٠ 

  )٢(خارطة رقم                                

  )م.ق ٤٧٩ – ٥٠٠(العالم األغريقي خالل الحروب الفارسية          

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٥١ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

  الهوامش

ايران (سامي سعيد االحمد ورضا جواد الهاشمي ، تاريخ الشرق االدنى القديم ) ١(

، تاريخ ؛ وحسن بيرينا ٣٧٥ص ) ١٩٨٥داد ، بغداد ، مطبعة جامعة بغ(،)ولواالناض

؛ و  ٧١ص  )٢٠١٠، ، سازمان جاب وانتشارات٢ط(نيين يديين حتى الساساايران من الم

  ،١ط( نسيم واكيم اليازجي : ، ترجمة كوفاليف ، الحضارات القديمة. س دياكوف و. ف 

 . ٢٠١، ص  ١ج) دمشق ، منشورات دار عالء الدين ، بال ت

 ،لعبادات، االتاريخ ، الحضارة) م ٦٥٠ – ٥٥٠(، فارس القديمةيزف فيزهوفر )٢(

زياد متي،  :محمد حديد ، مراجعة: ، الجيش ، ترجمة االدارة ، المجتمع ، االقتصاد

 ١٧٨ص ) ٢٠٠٩، بيروت، شركة قدمس(عباس صباغ : مراجعة االسماء الفارسية

 www.livius.org/lu‐lz/lydia/lydia.html.p20؛

  ،، اربيل ، مؤسسة موكوياني للبحوث والنشر١ط( محمود الخليل ، مملكة ميديا احمد  )٣(

 . ١٠٠ص )  ٢٠١١مطبعة روزهه الت ، 

عمت ارجاء االمبراطورية االخمينية الفوضى بسبب وصول دارا االول الى العرش ) ٤(

ك كورش الثاني م علما انه ليس من البيت المالك او من ابناء المل.ق ٥٢٢االخميني سنة 

والذي ) كوماتا المجوسي(بل استحوذ على العرش عقب قيامه بقتل شخصية وهمية اسماها 

ولم يقف ) بارديا(هو في حقيقة االمر االبن الثاني لكورش الثاني وشقيق قمبيز الثاني 

االمر عند حد قتله لولي العهد بل دبر مؤامرة قتل الملك قمبيز الثاني وهو في طريق 

.. لى العاصمة االخمينية بعد ان وصلته االنباء الملفقة عن قيام اخيه بثورة ضده عودته ا

وما ان جلس دارا االول على العرش حتى اندلعت الثورات في ارجاء االمبراطورية اال 

 : للمزيد ينظر . انه تمكن من اخمادها في غضون عام واحد 

بغداد ، مطبعة جامعة (ان القديم رضا جواد الهاشمي ، تاريخ ايرطه باقر و فوزي رشيد و

  . ٥٤ – ٥٢ص ) ١٩٧٩بغداد ، 
(5)Livius,opcit,p20 

  ،اهتم دارا االول بطرق المواصالت وخاصة الطريق الملكي الذي يعد عصب التجارة )٦(

ميل والذي تستغرق الرحلة ) ١٥٠٠(والذي يربط بين سوسه وسارديس ويبلغ طوله حوالي

عبر الهاليس الى ) انقرة(، انكير ) بسيسنوس(الى فزيجيا فيه ثالثة اشهر فمن سارديس 



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 ايمان شمخي جابر.د.م.أ

١٥٢ 

، ات عند سميساط ، نصيبيين، نينوىبتريا ، مازاكا ، كومانا ، عبر زاجروس الى الفر

 : للمزيد ينظر . فسوسه ) خوسبيس(اربيل ، ثم باتجاه نهر الكرخة 

، السابق ؛ وباقر واخرون، المرجع٣٧٦ –٣٧٥، ص االحمد والهاشمي ، المرجع السابق

  .٢٠٢كوفاليف ، المرجع السابق ، ص ؛ ودياكوف و ٥٩ص 
(7)Livius,opicit.p.22 

ينتسب االسكيثيون الى بالدهم اسكيثيا التي يبدو انها اوراسيا القديمة التي كانت تمتد  )٨(

اوربية ولكنهم -يتكلم هؤالء االقوام اللغة الهندو. لدانوب غربا الى حدود الصين شرقامن ا

ازدادت قوة هذا الشعب خالل الفترة الممتدة من القرن الثامن الى القرن . فوا الكتابةلم يعر

الرابع قبل الميالد حيث كانوا محبين للقتال شأنهم شأن الكميريين ، دخلوا في عالقات 

 .م خالل القرن السابع قبل الميالدتجارية مع االغريق وعملوا كجنود مرتزقة لديه

وقد ادت حملة دارا االول عليهم الى . ى شبه جزيرة اليونان قاموا ببعض الغارات عل

م من .ق ٣٢٥ايقاف توسعهم رغم عدم انتهائها بالنصر ، وقد نجح االسكيثيون في عام 

وطردوا نهائيا من شبه جزيرة اليونان . ابادة حملة ارسلها االسكندر المقدوني ضدهم 

تاريخ العالم االغريقي وحضارته  فوزي مكاوي ،: للمزيد ينظر . م .ق ٣٠٠حوالي عام 

ص ) ١٩٨٠، ار البيضاء ، دار الرشاد الحديثةالد(م .ق ٣٢٢من اقدم عصوره حتى عام 

يوئيل يوسف : بتري ، مدخل الى تاريخ االغريق وآدابهم وآثارهم ، ترجمة .؛ و آ  ١٣٦

 . ٢٤ص ) ١٩٧٧الموصل ، مطبعة جامعة الموصل ، (عزيز 

دراسة (، ايران ؛ ومحمد وصفي ابو مغلي ٥٥ع السابق ، ص ، المرج باقر واخرون) ٩(

، الخليج العربي، البصرة ، مركز دراسات )٢٤(سلسلة ايران والخليج العربي ) ( عامة

، المرجع السابق ، ص ؛ و دياكوف وكوفاليف ٩٩ص ) ١٩٨٥ مطبعة جامعة البصرة،

٣١٤  . 

 .  ٢٧٩ص ) ١٩٨٠فكر ، دمشق ، دار ال(محمد كامل عياد ، تاريخ اليونان ) ١٠(

دراسة في التاريخ (عبد المنعم رشاد محمد ، اليونان والرومان عادل نجم عبو و)١١(

 . ٨١ص ) ١٩٩٣الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، (، ) والحضارة

 . ٢٦٥ – ٢٦٤عياد ، المرجع السابق ، ص )١٢(

 . ٣٧٦الهاشمي ، المرجع السابق ، ص االحمد و)١٣(
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١٥٣ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 
شمي ، المرجع السابق ، االحمد والها؛ و ٦٣خرون ، المرجع السابق ، ص اوباقر  )١٤(

 . ٢٦٥عياد ، المرجع السابق ، ص ؛ و ٣٧٦ص 

 . ٨٢محمد ، المرجع السابق ، ص عبو و )١٥(

، موسوعة تاريخ ؛ ووليام النجر ٣٧٦االحمد والهاشمي، المرجع السابق، ص  )١٦(

المجلد ) ت.هضة المصرية ، داهرة ، مكتبة النالق(محمد مصطفى زيادة : ، ترجمة العالم

 . ٣١٥، ص  ١؛ ودياكوف وكوفاليف، المرجع السابق، ج ١٢٨االول، ص 

ويقال ان اريستاكوراس فشل في احتالل جزيرة ناكسوس بعد تكليفه بهذا االمر من ) ١٧(

قر با: للمزيد ينظر . فلما فشل خاف من عقابه فقرر اعالن الثورة . قبل دارا االول 

 .  ٦٢ – ٦١واخرون ، المرجع السابق ، ص 

يئة مؤرخ وجغرافي نصح مواطنيه بالتأني ودعاهم قبل كل شيء الى ته: هكتيوس  )١٨(

دت ولكن المؤتمرين قرروا حجز السفن الفارسية التي عا. االموال الالزمة لبناء اسطول

و ومحمد ، عب؛ و٣٦٥، صعياد ، المرجع السابق: للمزيد ينظر. من حصار ناكسوس 

 . ٨٢المرجع السابق ، ص 

دياكوف وكوفاليف ، المرجع السابق ، ؛ و ٦٢باقر واخرون، المرجع السابق، ص  )١٩(

 . ٣١٥، ص  ١ج

، ص ١؛ والنجر، المرجع السابق ، م ٣٦٦ – ٣٦٥عياد ، المرجع السابق ، ص  )٢٠(

١٢٩ – ١٢٨  . 

 . ٦٢باقر واخرون ، المرجع السابق ، ص ) ٢١(

 . ٣٧٧حمد والهاشمي ، المرجع السابق ، ص اال )٢٢(

 .  ٢٦٨، ص عياد ، المرجع السابق)٢٣(

يعتقد هيرودوت ان دارا كان سيعفو عن هيستيايوس لكن ارتفيرنيس مرزبان ليديا  )٢٤(

ع رأسه وارساله الى دارا وهارباجوس قائده قد عقدا العزم على التخلص منه باعدامه وقط

عبد االله المالح، : رجمة ودوت، تاريخ هيرودوت، تهير: ينظر للمزيد. في سوسه

 . ٤٣٩ص ) ٢٠٠١، ، المجمع الثقافيابو ظبي(احمد السقاف وحمد بن صراي : مراجعة

 .٢٦٩، ص ؛ وعياد، المرجع السابق ٣٧٧، ص ، المرجع السابق االحمد والهاشمي)٢٥(
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١٥٤ 

من انصار رئيس الحزب الدكتاتوري و) هيبارخوس(وصل الى الحكم في اثينا  )٢٦(

هو الذي اسرع باعادة االسطول االثيني الذي ارسل لمساعدة الثوار االيونيين ف) هيبياس(

 . ٢٧٦عياد، المرجع السابق، ص . يعد من دعاة التفاهم مع الفرس

، ص ؛ والخليل ، المرجع السابق ٣٧٧حمد والهاشمي، المرجع السابق، ص اال )٢٧(

١٤٧ – ١٤٦  . 

 ١٣٦، ص ؛ ومكاوي، المرجع السابق ٣٧٧المرجع السابق، ص االحمد والهاشمي،  )٢٨(

– ١٣٧ . 

 .١٣٧مكاوي ، المرجع السابق ، ص ؛ و ٦٣، المرجع السابق، ص باقر واخرون )٢٩(

الهه انثى للماء والخصوبة تشبه االلهة اليونانية ارنميس ازدهرت عبادتها في : اناهيتا )٣٠(

وكان يوضع تمثالها في معابد سارديس . ثيين ليديا حتى وقت متأخر من نهاية عهد البار

الى جانب ارتميس منذ عهد كورش األصغر شقيق ارتحشتا الثاني الذي كان مرزبان ليديا 

 للمزيد ينظر ) . م.ق ٤٠١ – ٤٠٧(بين عامي 
Routledge & Kegonpaul , "Anahtid" Encyclopedia Iranieca, (Newyork , 
Boyce.Mery,1983) PP. 1003‐1009. 

اله الخير عند الزرادشتية وهو اله النور والخير ويتجلى بصفاته النور : اهورمزدا  )٣١(

والعقل والطيب والحق والسلطان والتقوى والخلود وهو في حالة صراع مع اله الشر 

وتشكل والدة زرادشت بداية حقبة جديدة مدتها ثالثة انبياء ينشرون تعاليمه في . اهريمان

ى الشر جميعا يأتي يوم الحساب وتقوم مملكة اهورمزدا ويهلك اهريمان وقو. انحاء العالم 

عندها تبدأ االرواح الطيبة حياة جديدة خالية من الشرور والظلمات . هالكا ال قيام بعده

ويخلوا العالم ابد الدهر من الشيخوخة  .واالالم فيبعث الموتى وتعود الحياة الى االجسام

 . والموت والفساد واالنحالل
Ibid,pp 648 – 687.            

(32)Livius,opicit,p.21‐22. 

 . ٢٧٩ – ٢٧٨عياد ، المرجع السابق ، ص  )٣٣(

 . ٢٧٩المرجع نفسه ، ص  )٣٤(

 – ١٥٥، ص لسابق، المرجع ا، والخليل ٨٣عبو ومحمد ، المرجع السابق، ص  )٣٥(

 .  ٦٣باقر واخرون ، المرجع السابق ، ص ؛ و ١٥٦



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٥٥ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 
االسكندرية ، (، تاريخ اليونان ؛ وابراهيم السايح ١٦٠، المرجع السابق، صالخليل )٣٦(

 . ١٤٠ص )  ٢٠٠٨المكتب الجامعي الحديث ، 

ص  ،عبو ومحمد ، المرجع السابق؛ و ٢٨١ – ٢٨٠عياد ، المرجع السابق ، ص )٣٧(

٨٤  . 

 .  ٨٤، ص ؛ وعبو ومحمد ، المرجع السابق ٢٨٢ – ٢٨١، صعياد، المرجع السابق)٣٨(

شاهد انتصار القوات االثينية فذهب ) فيدبيديس(يقال ان احد سكان اثينا والمدعو  )٣٩(

راكضاً من مكان المعركة حتى مدينة اثينا ليخبرهم نبأ األنتصار وعند وصوله الى مدينة 

وعلى ما يبدو ان سباق الركض للمسافات الطويلة . اثينا وتبليغهم سقط ميتا من شدة التعب 

باقر واخرون ، : للمزيد ينظر . ى سباق المراثون كان نتيجة لهذه الحادثة والذي يسم

 .  ٦٤المرجع السابق ، ص 

 .  ١٢٩، ص  ١، المرجع السابق ، مالنجر؛ و ١٤٠مكاوي، المرجع السابق، ص  )٤٠(

؛  ٦٤؛ وباقر واخرون، المرجع السابق، ص  ٨٥، ص محمد ، المرجع السابقعبو و)٤١(

- ١٥٧الخليل ، المرجع السابق ، ص ؛ و ١٣٩ – ١٣٨السابق ، ص مكاوي ، المرجع و

١٦٠ . 

 . ٢٨٩عياد ، المرجع السابق ، ص )٤٢(
(43)Livius,opicit,p.22. 

، ، المرجع السابق؛ وباقر واخرون ٨٧ – ٨٦، ص محمد، المرجع السابقعبو و )٤٤(

 .  ٦٥ص 

، ، المرجع السابقوي؛ ومكا ٢٩٨ – ٢٩٦، ص عياد، المرجع السابق:للمزيد ينظر )٤٥(

 .  ١٤١ص 

-٣٠٢و  ٣٠٠جع السابق ، ص عياد ، المر؛ و ١٤٢ – ١٤١المرجع نفسه ، ص  )٤٦(

 .  ٨٩عبو ومحمد ، المرجع السابق ، ص ؛ و ٣٠٣

باقر واخرون ، المرجع السابق ، ؛ و ٥٦٩ – ٥٦٨هردوت ، المصدر السابق ، ص  )٤٧(

 . ٦٥ص 

 – ١٤٢مكاوي ، المرجع السابق ، ص و؛  ٥٧٦هردوت، المصدر السابق، ص  )٤٨(

١٤٣ . 

 . ٥٨٨ – ٥٨٧هردوت ، المصدر السابق ، ص  )٤٩(

 . ٣١٦ – ٣١٤عياد ، المرجع السابق ، ص  )٥٠(
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١٥٦ 

 . ٣٢٢ – ٣١٨المرجع نفسه ، ص  )٥١(

 – ٦١٠؛ وهردوت ، المصدر السابق ، ص  ٣٢٢ – ٣٢١المرجع نفسه ، ص  )٥٢(

٦١١ . 

 .  ٦١٧ –٦١٦المصدر نفسه ، ص )٥٣(

 .  ٦٤٥ – ٦٤٤المصدر نفسه ، ص )٥٤(

، ص ؛ وعبو ومحمد ، المرجع السابق ٣٣٥ – ٣٢٩، المرجع السابق ، ص عياد )٥٥(

٩٤ – ٩٣ . 

، ؛ و باقر واخرون ، المرجع السابق ١٤٤ – ١٤٣مكاوي ، المرجع السابق ، ص ) ٥٦(

 ،؛ و عبو ومحمد ٥٩٧ – ٥٩٦هردوت ، المصدر السابق ، ص ؛ و ٦٧ – ٦٤ص 

 .  ٢٨ – ٢٧؛ و آ بتري ، المرجع السابق ، ص  ٩٣ – ٩٢المرجع السابق ، ص 

؛ و هردوت ،  Livius,opicit,p.22؛ و  ١٤٤مكاوي ، المرجع السابق ، ص  )٥٧(

؛ و االحمد  ٩٤؛ و عبو ومحمد ، المرجع السابق ، ص  ٦٨٤المصدر السابق ، ص 

 . ٣٧٧والهاشمي ، المرجع السابق ، ص 
(58)Livius,obicit,p.22. 

وهي المعركة التي انهزم فيها الفرس من قبل االتحاد الديلي الذي تابع حمالته ضد ) ٥٩(

استعادوا م و.ق ٤٦٦بالد فارس لثالثة عقود ، انتصر التحالف خالل هذه المعركة عام 

بعد انتصارات عدة عانى االتحاد من خسارة فادحة عندما شارك . السيطرة على مدن ايونيا

 :للمزيد ينظر . م والتي ادت الى ايقاف حمالته . ق ٤٦٠ة مصر عام في ثور
Joseph  Roisman,  lan  worthigton  "Acompanion  to  Ancient 
Macedonian" Johnwiley & Sons, 2011. ISBN 1, pp.135‐138. 

 . ١٠٢عبو ومحمد ، المرجع السابق ، ص  )٦٠(

بغداد ، مطبعة ( محمد توفيق حسين : ة اندرو روبرت برن ، تاريخ اليونان ، ترجم )٦١(

 .  ٢٦٣ – ٢٦٢ص ) ١٩٨٩جامعة بغداد ، 

م وقد ساعد االثينييون المصريين .ق ٤٦٠قامت ثورة في مصر سنة : صلح كالياس  )٦٢(

ولكن ارتحشتا اخمد ثورتهم بعد خمسة ) اميرتايوس(و ) اناريوس(الذين ثاروا بقيادة 

وبعد ان استعاد ارتحشتا حكم مصر خاف ان ) . ابيزوسميج(سنوات بقيادة القائد الفارسي 

يستولي االثينيون على قبرص نهائيا فعقد معهم صلح كالياس وبه استعاد جزيرة قبرص 

ماهنامه : للمزيد ينظر . ولكنه وعد بأن يمنح الحرية للمدن اليونانية في اسيا الصغرى 
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١٥٧ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 
على  ٢٠١٣نوفمبر لسنة  ١٢في ) ٥٩(بحث منشور في مجلة ايران شهر، العدد (فرهنكي 

  . www.ketab.com.الموقع 

 .  ٢٦٣برن ، المرجع السابق ، ص ) ٦٣(
(64)Livius,opicit,p.23. 
(65)Ibid,p.23. 

 .  ١٠٥، ص ؛ وابو مغلي ، المرجع السابق ٧١ ، صباقر واخرون، المرجع السابق )٦٦(

 .  ١٣٤ – ١٣٣ع السابق ، ص عبو ومحمد ، المرج )٦٧(

يعقوب افرام : جمة ، تر)الحملة على فارس(ة العشرة االف ، حملزينفون )٦٨(

ص ) ١٩٨٥، معة الموصل ، منشورات مكتبة بسام، مديرية مطبعة جاالموصل(منصور

  ؛ و ٧٢باقر واخرون ، المرجع السابق ، ص ؛ و ٣٦ – ٣٥
 ARTABAZANES, Encyclopedia Iranica. 
(69)Livius,opicit,p.23. 

 . ٧٢باقر واخرون ، المرجع السابق ، ص  )٧٠(

 .  ٥٣و  ٣٨ – ٣٦زينفون ، المصدر السابق ، ص  )٧١(

؛  ٣٧٩- ٣٧٨؛ واالحمد والهاشمي، المرجع السابق، ص  ٥٣المصدر نفسه ، ص  )٧٢(

 . ١٤١، المرجع السابق ، ص وعبو ومحمد

؛  ٧٧ – ٧٢، ص فون ، المصدر السابقزين: مزيد من التفاصيل عن الحملة ينظرلل )٧٣(

 .  ١٠٦ابو مغلي ، المرجع السابق ، ص و

 .  ١٠٧ – ١٠٥زينفون ، المصدر السابق ، ص ) ٧٤(

 . Livius,opicit,p.23؛  ٣٧٩، المرجع السابق ، ص االحمد والهاشمي) ٧٥(

ه تذكر بعض المصادر ان حكم االعدام قد نفذ بـ تيسافرنوس الثاني وحل محل )٧٦(

الذي نجح في اعادة النظام الى ليديا ، وكان مسؤوال عن اول سلسلة من ) تيريبازوس(

  للمزيد ينظر. المعاهدات التي عقدت بين فارس ودول المدن اليونانية 

 : Ibid,p.23  .  

 .سيصبح مرزبان على ليديا  )٧٧(

، المرجع ؛ وعبو ومحمد ٣٨٠-٣٧٩االحمد والهاشمي، المرجع السابق، ص  )٧٨(

 .  ١٤٣ص  ، لسابقا

 . ٣٨٠االحمد والهاشمي ، المرجع السابق ، ص  )٧٩(



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 ايمان شمخي جابر.د.م.أ

١٥٨ 

 . ٧٤باقر واخرون ، المرجع السابق ، ص  )٨٠(

 .  ١٤٥ – ١٤٤عبو ومحمد ، المرجع السابق ، ص )٨١(

مباشرة ، ولكن اذا كان ) تيريبازوس(جاء خلفا لـ ) اوتوفريدتيس(ربما يكون  )٨٢(

م نفسه يجب علينا ادخال المرزبان .ق ٣٣٠ي عام قائد البحرية ف) اوتوفريدتيس(

 .Livius,opicit,p.23            : للمزيد ينظر . تيربيزوس قبل اوتوفريدتيس 

 . ١٦٢ – ١٦١ومحمد ، المرجع السابق ، ص  عبو  )٨٣(

م ، كان والده فيليب .ق ٣٥٦االسكندر المقدوني  ولد االسكندر في مدينة بيال سنة  )٨٤(

تتلمذ على يد . بطليموس االول ملك اقليم ايبيروسمقدونيا وامه اوليميباس ابنة  الثاني ملك

الفيلسوف ارسطو حتى بلغ عمره السادسة عشر وبحلول عامه الثالثين كان قد اسس احدى 

اكبر واعظم االمبراطوريات التي عرفها العالم القديم والتي امتدت من سواحل البحر 

ويعد احد انجح القادة العسكريين في . ة جبال الهماليا شرقاال الى سلسلااليوني غربا وصو

خلف االسكندر والده . ى االطالقمسيرتهم اذ لم يحصل ان هزم في اي معركة خاضها عل

 : للمزيد ينظر . م .ق ٣٢٣م وتوفي في بابل سنة .ق ٣٣٦على عرش مقدونيا سنة 

" The birth of Alexander the Great"  livius.org. 16 December 2011 : " 
Alexander  was  bom  the  sixth  of  Hekatam  baion.  :  Peter  Green, 
Alexander  of  Macedon  (356‐323  B.C)  :  a  historical  biography, 
Hellenistic  culture  and  society  (reprinted;  illustrated,  revised) 
University of Califomia press, P xxxiii.  

المقدونيين بقيادة االسكندر المقدوني مع الفرس على ضفاف نهر كرانيكوس  اشتبك )٨٥(

شمال غرب اسيا الصغرى بالقرب من مدينة طروادة وانهزم الفرس في ) نهر بيكا حاليا(

 ٣٣٤عاصمة ذلك االقليم الى االسكندر سنة ) سارد(هذه المعركة وسلموا مفاتيح مدينة 

خزائنها ثم تابع تقدمه على طول ساحل البحر م الذي دخلها ظافرا واستولى على .ق

 :للمزيد ينظر . االيوني 

Roisman & Worthington 2010, pp.192.199؛ Arriar 1976 1,11  ، 1, 13‐

19 ،1,20‐23. 
(86)Livius, opicit,p.23. 

بحث منشور على شبكة (محمود محمد منداري ، االسكندر المقدوني : للمزيد ينظر ) ٨٧(

 .wwwالحضارة حراسcom.ن موقع االنترنت ضم
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 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 
) ١٨٧٦، خانه، بيروت ، مطبعة كتب ١ط(ديمتري سرسق ، تاريخ اليونان جرجي  )٨٨(

 . ٣٨٨االحمد والهاشمي ، المرجع السابق ، ص ؛ و ٢١٩ص 

ص ) ١٩٨٢، دمشق ، جامعة دمشق(اريخ اليونان رائف العابد ، دراسات في تمفيد  )٨٩(

 .  ٢١٨ – ٢١٧؛ وسرسق ، المرجع السابق ، ص  ١٣١

 .  ٣٩٠االحمد والهاشمي ، المرجع السابق ، ص  )٩٠(

)        صر الهلنستيالع(، دراسات في تاريخ مصر لطفي عبد الوهاب يحيى )٩١(

، المرجع ؛ واالحمد والهاشمي ٦٧، ص ١ج) ت.، مطبعة رمل االسكندرية ، داالسكندرية(

 .  ٣٩٢- ٣٩٠السابق ، ص 

 .  ٢٠٩؛ و النجر ، المرجع السابق ، ص  ٣٩٢المرجع نفسه ، ص  )٩٢(

اسرة حكمت مملكة بيرغاموم وعاصمتها مدينة بيرغامون خالل : االسرة االتالية  )٩٣(

م وسميت بهذا االسم  .ق ١٣٣ – ٢٨٢الفترة الهلنستية في شرق اسيا الصغرى من عام 

سعد عبد اهللا الضبيعان ، : للمزيد ينظر . ول الملوك نسبة الى اتالوس والد فيليتايروس ا

الرياض ، دار المريخ (مكتبتا االسكندرية وبرجاموم اشهر مكتبات الحقبة الهلينيستية 

 .  ٧٠ص ) ٢٠٠٠للنشر، 

ولدت هذه المملكة على يد احد خلفاء : م  .ق) ١٣٣ – ٢٨٣(مملكة برغاموم  )٩٤(

ليتيروس عليها ونالت في عهده االستقالل بلغت االسكندر وهو ليسيماخوس الذي عين في

مملكة برغاموم ذروتها في النصف االول من القرن الثاني قبل الميالد عندما تحولت روما 

من دولة متوسطية وصارعت مقدونيا والسلوقيين فكانت بحاجة لمن يؤازرها في الشرق 

ي قدمها باعطائه قسما كبيرا لقاء المساعدة الت) يومينيس الثاني(لذلك كافأت ملك برغاموم 

كانت كلها ) ، مرافىءاراضي خصبة ، مزارع ، غابات، معادن(غرى من اسيا الص

عناصر اساسية ليزدهر اقتصاد برغاموم وبالفعل ازدهرت هذه المملكة واصبحت شبيه 

بالدول االغريقية االخرى لكنها سقطت في منتصف القرن الثاني قبل الميالد بيد الرومان 

الذي راى عدم ) اتالوس الثالث(الذين اصبحوا سادة البالد الفعلين فترك ) الحماية بسبب(

جدوى المقاومة فضال عن تفاقم الصراع الطبقي ترك مملكته للرومان فتحولت في العام 

االحمد : للمزيد ينظر. م االقليم االسيوي م برغاموم الى محمية روما بأس.ق ١٣٣

؛  ٢٠٩؛ وال نجر ، المرجع السابق، ص  ٣٩٩ص ، والهاشمي ، المرجع السابق

 . ٤٠٩، ص  ١، المرجع السابق ، جودياكوف وكوفاليف
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١٦٠ 

بدأت تظهر قدراته العسكرية بعد وفاة ) م.ق ٢٨١ – ٣٥٨) نيكاتور(سلوقس االول ( )٩٥(

االسكندر المقدوني حيث عهدوا اليه والية بابل التي وفرت له دعما عسكرياً ومن هذه 

ألقامة امبراطورية شملت ايران وبابل وسوريا عرفت بأسم االمبراطورية الوالية انطلق 

بدأ في عهده سياسة توطين اليهود في ليديا حيث قام بنقل العديد من المستوطنين . السلوقية 

تأسست ) انطيوخوس االول سوتر(، وفي عهد ابنه )ثياتيرا(الى البلد القديم في 

staratonicea  عائلة يهودية من ) ٢٠٠٠(قام بتوطين ) لثالثانطيوخوس ا(، وفي عهد

وتم اعادة بناء العديد ) ليديا(وانتشرت اللغة اليونانية في كافة انحاء البالد . بابل في ليديا 

من المدن والمباني وفقا لتصاميم المباني االثرية اليونانية ألثبات صحة او مدى قبولية 

نيين مثل هيراكليس او المحاربين من االساطير التي ظهرت على ايدي االبطال اليونا

 : للمزيد ينظر . طروادة 

Livius/Lydia/opicit,p.24.                                                                        

 .  ٣٩٤االحمد والهاشمي ، المرجع السابق ، ص )٩٦(

مال ايطاليا وفرنسا وبلجيكيا كانت تنتشر ش) الكلت او القلط او السلت (هم شعوب من )٩٧(

التي ) السلتية(يتحدث هؤالء االقوام اشكاال من . والجزء االلماني الواقع غرب نهر الراين 

م عبرت هذه القبائل جبال االلب .ق ٣٩٠في عام ) . اوربية - الهندو(هي فرع من 

في الجزء  واكتسحتها الى ايطاليا حيث نهبت روما واحرقتها ثم انسحبوا منها لكنهم بقوا

الشمالي من شبه جزيرة ايطاليا ، اصبح االقليم الواقع جنوب جبال االلب معروفا عند 

الرومانيين بغال سيسالبين او جانب جبال االلب الغالي واطلقوا على اقليم شمال جبال 

 .االلب جبال الب ترانساليين او ما وراء جبال االلب الغالي 

 .جت القبائل الغالية تراقيا ومقدونيا واخيرا اسيا الصغرىفي القرن الثالث قبل الميالد احتا

؛ و  ١٠٧، ص  ١١مفيد رائف العابد ، الموسوعة العربية ، م: للمزيد ينظر

    .                                                                             www.wikipedia.org  

 . ٣٩٣-٣٩٢االحمد والهاشمي ، المرجع السابق ، ص  )٩٨(

 .  ٣٩٩المرجع نفسه ، ص  )٩٩(

(100)Ar.wikipedia.org/wiki. 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٦١ 

 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 
تاريخ   ،ابراهيم نصحي؛ و ٤٠٠ – ٣٩٩، ص االحمد والهاشمي ، المرجع السابق )١٠١(

 .٣٥- ٣٤، ص  ٢ج ) ١٩٦٦، القاهرة ،  ٢ط(مصر في عهد البطالمة 

(102) Wiki.obicit. 

 ،صالح رشيد الصالحي؛ و ٢٩١ – ٢٩٠، ص عبو ومحمد، المرجع السابق) ١٠٣(

) ٢٠٠٧، بال مط ، بغداد(، )التاريخ السياسي لبالد االناضولدراسة في (المملكة الحيثية 

 . ٥٥٦-٥٥٥ص 

في حربه ضد ) فيليب الخامس(حليفا لملك مقدونيا ) م.ق١٨٢-٢١٩(كان هانيبال  )١٠٤(

خسر في المواجهة االخيرة في موقعة زاما فتوجه الى سوريا حيث  روما اال انه

انطيوخوس الثالث االمر الذي اثار غضب روما خاصة بعد قيام االخير بمهاجمة اسيا 

الصغرى وتحقيق االنتصارات عليها اال انه رفض محالفة فيليب الخامس ملك مقدونيا الذي 

، العالقات ميثم عبد الكاظم جواد النوري: رللمزيد ينظ. ر الى محالفة رومااتجه في االخي

الدب وعلوم بحث منشور في مجلة الفنون وا( ،)م .ق ١٨٧-٢٠٠(السلوقية  –الرومانية 

 .  ٣١، ص ) ٢٠١٦لسنة ) ٢(االنسانيات واالجتماع، العدد

وبين ) سقيبو االفريقي(وهي المعركة التي وقعت بين روما بقيادة : معركة زاما  )١٠٥(

م وقد لقي االخير هزيمة قاسية امام الرومان ففر  .ق ٢٠٢سنة ) هانيبال(لقرطاجي القائد ا

ت معاهدة نصت اما قرطاجة فقد وقع. الى سوريا ليتعاون معهم في حربهم ضد الرومان 

من  –على وجه التقريب –يحد اراضيها في افريقيا بخط بحري، وان تسليم اسطولها"على 

، ا خارج افريقيا او حتى في داخلهااجة من ان تشن حرب، كما منعت قرططبرقة الى تينا

بحث ضمن (وارمنجتون ، العصر القرطاجي  .هـ. ب :للمزيد ينظر. دون اذن من روما

احمد عبدالرحيم وعباس سيد : ترجمة ) موسوعة تاريخ افريقيا العام لنخبة من الباحثين

اللجنة العلمية (ال مختار جم: ، اشراف عبد اللطيف احمد علي: ، مراجعة  احمد واخرون

بع دار نشر جون افريك ، مطا: ، تورينو ) اليونسكو(الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام 

كاشة وشحادة الناطور وجميل علي ع؛ و ٤٧٠المجلد الثاني، ص ) ١٩٨٥كانالي ، 

  ١٧٨- ١٧٧ص )١٩٩١دمشق، دار االمل للنشر والتوزيع، (بيضون، اليونان والرومان 
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١٦٢ 

 Lazenby,Hannibal's war,pp.220‐221. 

احمد مالك الفيتان ، العراق في العهد ؛ و ٢٩١حمد ، المرجع السابق ، ص عبو وم )١٠٦(

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية (الفرثي في ضوء تنقيبات تل اسود 

 .  ٢٨، ص ) ١٩٧٥اآلداب ، 

، ، المرجع السابقكوف وكوفاليفياد؛ و ٢٩١، المرجع السابق ، ص عبو ومحمد )١٠٧(

ل اليونانية والفارسية في العراق، تقديم ، تاريخ الدو؛ وعلي ظريف االعظمي ٤٠٧ص 

 . ١٥ – ١٤ص )  ٢٠٠١، مكتبة الثقافة الدينية ، بور سعيد(عزة رفعت : وتعليق

ص   ،، المرجع السابق؛ والصالحي ٤٠٠االحمد والهاشمي، المرجع السابق، ص  )١٠٨(

٥٥٦ . 

معجم اعالم ؛ ومنير البعلبكي ، ١٢ص وسوعة العربية ، المجلد الرابع ،الم )١٠٩(

؛ وحسين ٧٠ص) ١٩٩٢، ، بيروت، دار العلم للماليين١ط(البعلبكي رمزي: المورد، اعداد

ص ) ٢٠٠٣عمان ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، (، موسوعة االثار التاريخية فهد حماد

٩٧  . 

، بيروت ، الشركة العالمية ١ط( ايوب ، التاريخ الروماني ابراهيم رزق اهللا )١١٠(

عبو ؛ و٢١٢، ص  ١، م؛ و النجر ، المرجع السابق ١٥٦ – ١٥٥ص ) ١٩٩٦للكتاب، 

 . ٢٩٤و  ٢٩٢ – ٢٩١ومحمد ، المرجع السابق ، ص 

 . ٢٩٢ – ٢٩١المرجع نفسه ، ص  )١١١(

نطيوخوس الخامس ا –اسكندر باالس(كان اتالوس الثاني يؤيد شخص يدعى  )١١٢(

ديمتريوس (الذي يزعم انه ابن انطيوخوس الرابع في قتاله مع ) م .ق ١٤٥ -١٥٠

 .٢١٣، ص  ١النجر ، المرجع السابق ، م: للمزيد ينظر  .)االول

لسايح، المرجع السابق، ؛ وا ٢٩٧، ص وعة العربية ، المجلد السابع عشرالموس )١١٣(

دار نهضة ، القاهرة(نى القديم وحضارته رمضان عبده علي ، الشرق االد؛ و ٢٠٩ص 

 .  ٣١الجزء الثاني ، ص ) ١٩٩٤الشرق ، 
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 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 
،  ١م  ،، المرجع السابق؛ و النجر ١٥٦ – ١٥٥، المرجع السابق ، ص رزق اهللا )١١٤(

 .  ٢١٢ص 

فاروق : ؛ ودونالد دودلي، حضارة روما ، ترجمة ٢١٤، ص  ١المرجع نفسه ، م )١١٥(

. ، دار نهضة مصر ، دالقاهرة ( محمد صقر خليفة : ، مراجعة يفريد وجميل يواقيم الذهب

كوفاليف ، المرجع ؛ ودياكوف و ٣٤٩، المرجع السابق، ص نصحي؛ و ٩٢ص ) ت

 . ٤١٠السابق ، ص 

 . ٢٩٨عبو ومحمد ، المرجع السابق ، ص )١١٦(

 .قاموس الكتاب المقدس ، دائرة المعارف الكتابية المسيحية ) ١١٧(

كان عسكرياً صارماً من االصل الليري وحفيد احد ) م٣٠٥- ٢٨٤(وس دقلديان) ١١٨(

العبيد ، وكان احد اباطرة الثكنات الذين شهدهم القرن الثالث وهو اخرهم اذ وضع حدا 

ألعتالء اي منهم فيما بعد عصره فقد امسك بزمام االمور بيد قوية واقام على الحدود 

للمزيد . اعاد النظام واالستقرار الى الدولة سالما يستند اساسا على قوة االمبراطورية و

 .  ٣٤٢عبو ومحمد ، المرجع السابق ، ص : ينظر 

  . .livius.opicit,p24؛ و  ٣٤٥ – ٣٤٢المرجع نفسه ، ص  )١١٩(
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  المصادر والمراجع

 سامي سعيد ورضا جواد . االحمد والهاشمي ـ ١

بغداد ، مطبعة (،  )ايران واالناضول(تاريخ الشرق االدنى القديم 

 ) .١٩٨٥جامعة بغداد ، 

 ابراهيم رزق اهللا . ايوب ـ ٢

 ).١٩٩٦بيروت ، الشركة العالمية للكتاب ، (التاريخ الروماني 

 طه وفوزي ورضا جواد. باقر و رشيد و الهاشميـ ٣

 ) .١٩٧٩بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، (تاريخ ايران القديم 

 آ. بتري ـ ٤

يوئيل يوسف : غريق و أدبهم وآثارهم ، ترجمة مدخل الى تاريخ اال

 .)١٩٧٧مطبعة جامعة الموصل ، . صل المو(عزيز 

 اندرو روبرت. برن ـ ٤

، مطبعة جامعة بغداد بغداد(محمد توفيق حسين : تاريخ اليونان، ترجمة

 ،١٩٨٩. ( 

 منير. البعلبكي ـ ٥

علم بيروت ، دار ال(رمزي البعلبكي : ، اعداد معجم اعالم المورد

 )١٩٩٢للماليين، 

 بيربينا حسن ـ ٦

طهران ، سازمان جاب (تاريخ ايران من الميديين حتى الساسانيين 

 ) .٢٠١٠وانتشارات ، 

 حسين فهد. حماد ـ ٧

عمان ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، (موسوعة االثار التاريخية 

٢٠٠٣. ( 

 احمد محمود. الخليل ـ ٨

 ) .٢٠١١الت ،  اربيل ، مطبعة روزهه(مملكة ميديا 
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 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 
 دياكوف و كوفاليف ، ف و س ـ ٩

، منشورات قدمش(نسيم واكيم اليازجي : الحضارات القديمة ، ترجمة 

 .الجزء االول ) ت.دار عالء الدين ، بال

 دونالد. دودلي ـ ١٠

فاروق فريد و جميل يواقيم الذهبي ، مراجعة : حضارة روما ، ترجمة 

 ).ت. ضة مصر ، بال القاهرة ، دار نه(محمد صقر خليفة 

 زينفونـ ١١

، الموصل(يعقوب افرام منصور : جمة ، ترحملة العشرة االف فارس

 ) .١٩٨٥منشورات مكتبة بسام ، 

 ابراهيم. السايح ـ ١٢

 ) .٢٠٠٨، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية(تاريخ اليونان 

 جرجي ديمتري. سرقس ـ ١٣

 ) .١٨٧٦ه ، بيروت ، مطبعة كتب خان(تاريخ اليونان 

 صالح رشيد. الصالحي ـ ١٤

بغداد ، ) (دراسة في التاريخ السياسي لبالد االناضول (المملكة الحيثيية 

 ) . ٢٠٠٧مط ، . بال 

 سعد عبد اهللا . الضبيعان ـ ١٥

الرياض (مكتبتا االسكندرية وبرجاموم اشهر مكتبات الحقبة الهلينستية 

 ) .٢٠٠٠، دار المريخ للنشر ، 

 مفيد رائف. بد العاـ ١٦

 ) .١٩٨٢دمشق ، جامعة دمشق ، (دراسات في تاريخ اليونان 

رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة القاهرة ، (عصر سلوقس االول .ـ١٧

١٩٩٥. ( 

 .الموسوعة العربية ، المجلد الحادي عشر .  ـ١٨

 عادل نجم وعبد المنعم رشاد. عبو ومحمد ـ ١٩

الموصل ، دار (سة في التاريخ والحضارة درا(اليونان والرومان 

 ) . ١٩٩٣الكتب للطباعة والنشر ، 
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١٦٦ 

 علي ظريف. االعظمي ـ ٢٠

عزه : تاريخ الدول اليونانية والفارسية في العراق ، تقديم وتعليق 

 ) .٢٠٠١بورسعيد ، مكتبة الثقافة الدينية ، (رفعت 

 علي وشحادة جميل. عكاشة والناطور وبيضون ـ ٢١

 ).١٩٩١دمشق ، دار االمل للنشر والتوزيع ، (الرومان اليونان و

 رمضان عبده. علي ـ ٢٢

) ١٩٩٤القاهرة ، دار نهضة الشرق (الشرق االدنى القديم وحضارته 

 .الجزء الثاني 

 محمد كامل. عياد ـ ٢٣

  ) .١٩٨٠دمشق ، دار الفكر ، (تاريخ اليونان 

 فيزهوفر ، يزفـ ٢٤

، االدارة،  تاريخ ، الحضارة ، العباداتال) م ٦٥٠ – ٥٥٠(فارس القديمة 

، زياد متي: اجعة محمد حديد ، مر: ، ترجمة المجتمع ، االقتصاد، الجيش

 )٢٠٠٩، بيروت ، شركة قدمس(عباس صباغ :  مراجعة االسماء الفارسية

 قاموس الكتاب المقدسـ ٢٥

 وليام . النجر ـ ٢٦

القاهرة ، (محمد مصطفى زيادة : موسوعة تاريخ العالم ، ترجمة 

 ) .ت . مكتبة النهضة المصرية ، بال 

 محمد وصفي . ابو مغلي ـ ٢٧

 ) ١٩٨٥البصرة ، مطبعة جامعة البصرة ، ) (دراسة عامة(ايران 

 فوزي. مكاوي ـ ٢٨

 ٣٢٢تاريخ العالم االغريقي وحضارته من اقدم عصوره حتى عام 

 ) .١٩٨٠الدار البيضاء ، دار الرشاد الحديثة ، (م .ق

المجلد الرابع والمجلد السابع )  ٢٠٠٧دمشق ، مطبعة دمشق ، (الموسوعة العربية ـ ٢٩

 .عشر
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 )السلوقية-المقدونية-االخمينية(ليديا تحت السيطرة 

 ابراهيم. نصحي ـ ٣٠

الجزء ) ١٩٦٦مط ، .القاهرة ، بال(تاريخ مصر في عهد البطالمة 
 .الثاني 

 هيرودوتـ ٣١

احمد السقاف : المالح، مراجعة عبداالله : تاريخ هيرودوت ، ترجمة 
 ) .٢٠٠١ظبي ، المجمع الثقافي ،  ابو(حمد بن صراي و

 لطفي عبد الوهاب. يحيى ـ ٣٢

االسكندرية ، مطبعة ) (العصر الهلنستي(دراسات في تاريخ مصر 
  ) .ت.بال. رمل االسكندرية 

  الرسائل الجامعية 

 احمد مالك . الفتيان ـ ١

رسالة ماجستير (العراق في العهد الفرثي في ضوء تنقيبات تل اسود 
  ) ١٩٧٥امعة بغداد ، كلية االداب ، مقدمة الى ج

  البحوث المنشورة 

،  ٥٩بحث منشور في مجلة ايران شهر ، العدد ( ماهنامه فرهنكي ، ايران شهر ـ ١
 ) .٢٠١٣لسنة 

 محمود محمد . منداري ـ ٢

 .)حث منشور ضمن موقع حراس الحضارةب(االسكندر المقدوني
 ميثم عبد الكاظم جواد. النوري ـ ٣

بحث منشور في ) (م.ق ١٨٧-٢٠٠(السلوقية  –لرومانية العالقات ا
لسنة ) ٢(مجلة الفنون واالدب وعلوم االنسانيات واالجتماع ، العدد 

٢٠١٦ . ( 

 هـ . ب . وار منجتون ـ ٤

) العامبحث منشور ضمن موسوعة تاريخ افريقيا (العصر القرطاجي 
عبد :احمد عبدالرحيم وعباس سيد احمد واخرون ، مراجعة: ترجمة 

مطابع كانالي ،   ،تورينو(جمال مختار : ، اشراف اللطيف احمد علي
  . المجلد الثاني )  ١٩٨٥
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