
  هاي ايرانيان باستان  ي ارتش گردايه

گاهي اين . ي داشتندي پهناوري از دنياي باستان چيرگ بر گسترههاي ايراني  قوم

ي مانند شاهنشاهي ا و گسترده هاي قدرتمند گيري دولت چيرگي به شكل

و گاهي تنها به صورت جلوه كرده است ساسانيان هخامنشيان و اشكانيان و 

كه در داالني از آسياي ميانه ي قومي مانند سكاها بوده ها)اتحاديه(همبستگي 

يعني لهستان و اوكراين (تا شرق اروپا ) يعني رودهاي آمودريا و سيردريا(

  . حضور مهم و چشمگيري داشتند) امروزي

اي  حرفههاي پيشرفته و  داشتن ارتش ،هاي اين چيرگي املترين ع يكي از مهم

ايرانيان . نظام نقش بسيار مهمي داشته است رهها نيروي سوا و در اين ارتشبوده 

هاي  جنگ سواره و به ويژه زره) ي تحول و توسعه(باستان در فرگشت و گوالش 

اند و چندين سده  اي داشته نقش برجستهدر تاريخ جنگ افزارهاي جهان جنگي 

ي شدند كه از سر تا گيري شهسواران و گاه هزار سال پس از آنان، اروپاييان به ويژه در دوران تاريك و مياني تاريخ اروپا، شاهد شكل

  ). است» سوار اسب«در زبان فرانسوي به معناي  chevalierشواليه . (پا در زره پوشانده شده بودند

هاي كارشناسان و پژوهشگران ايراني  ترين پژوهش ي تازه انيان باستان بر پايههاي اير با ارتشسازي خوانندگان هدف اين گردايه آشنا

و نقش مهرها،  هاترين آثار بازمانده از آن دوران همچون مهر بين گذاشتن كوچك زير ذرهران با اين پژوهشگ. و غيرايراني است

هاي  ارتشهاي  ها و زره پوشاك و سالحها و مانند آن به بازسازي  كنده صخرههاي گورها،  نقاشيها،  ظرفها،  ها، كوزه انگشتري

براي خويش اي  هاي حرفه ها را با نقاشي اين يافته ،ي تصويرگري تاريخي ينهاند و هنرمندان سرشناس در زم باستان پرداخته انايراني

اين پژوهشگران هم چنين با بازخواني آثار نوشتاري از دوران باستان و مشاوره با كارشناسان . اند و ديدني كردهملموس خوانندگان 

  . ان باستان را هم بازسازي كنندها و شگردهاي جنگي و آرايش رزمي ايراني اند شيوه امروزي، توانستهنظامي 

كه است  است، كوشيده ي نياز به توضيح بيشتر هها با افزودن پيشگفتار و پانوشت در موردهايي كه حس كرد در اين ترجمهمترجم 

هاي  ي ايرانيكا و فرهنگ هاي مختلف از جمله دانشنامه وجو در منبع و به ويژه با جست دهاي بيشتري به خوانندگان بده آگاهي

شناسي  هاي هندواروپايي، معنا و ريشه و ديگر زبان..) .پارسي باستان، پارسي ميانه يا پهلوي، (هاي ايراني باستان  ناسي زبانش ريشه

  . است ها را هم نشان داده درست يا گماني برخي نام

  . نگاه كنيد http://asvaran.blogspot.comمترجم به نشاني  وبالگبراي آگاهي بيشتر مي توانيد به 



  http://www.golaftab.ir/?mod=shop&shopcid=51 :هاي اين گردايه چنين است مشخصات كتاب

  

  ارتش هخامنشيان) 1جلد 

  

  منشيانارتش هخا
 )Nicholas Sekunda( سكوندا كوالسين: نگارش

 )Simon Chew( چو مونيس: رگريتصو

 يريام وسفي: برگردان

  م 2012/ خ  1391: كميچاپ 
 964-5599- 88-1: شابك

 يرقع: كتاب قطع

 

ارتش  ي نهيدكتر سكوندا از كارشناسان سرشناس در زم. دارد ازيهمچنان به پژوهش فراوان ن انيدوران هخامنش شناخت
 ي نهيپژوهش در زم ،است و همان طور كه خود در آغاز كتاب گفته نهيزم نياو در ا كتاب هم دستاورد نياست و ا انيهخامنش

كتاب، با  نيا. كرد ديها كار و تالش با برومند شود سال يجوان ،كودك نيا ااست و ت يهنوز در دوران نوزاد انيارتش هخامنش
 .است انيش هخامنشارت ي نهيمهم در زم يها سال از نگارش آن، همچنان از منبع ستيب كيگذشت نزد

  
 يو دولت يپوشاك نظام ي توسعه ياز چگونگ يمفصل تيكتاب حاضر، تالش من متمركز است بر دادن روا در

 )مقدمه. (يشاهنشاه نيا ينظام خيمختصر از  تار يدر چارچوب گزارش انيهخامنش

  
از نظر  انيوناني ياما برا. بود ييجز اتيعمل كيدر  نديناخوشا ينينش عقب كينبرد ماراتن تنها  ان،يرانيا ديد از

هم  روزيروبرو شوند و پ رانيبا ارتش ا توانند يبار كشف كردند م نينخست يبرا رايداشت ز يا اندازه يب تياهم يروح
  )از متن كتاب. (بشوند

  



  

  فهرست كتاب

  مترجم شگفتاريپ
 

   درآمد -1

   يالميع ي شاهانه يردا -2

   انيهخامنش يارتش مل -3

   سازمان ارتش 3-1

   مرگان يب 3-2

   يرانيناوگان ا نينخست 3-3

   بزرگ وشيدار -4

 يهنگ هخامنش يها فورميوني 4-1

 يبه پوشاك ماد رييتغ 4-2

   جنگ در غرب -5

   نبرد ماراتن 5-1

   ونانيبه  لشيگس 5-2

 برَه-اسپرَه 5-3

 سپردار رانيكمانگ 5-4

 اسيصلح كال 5-5

 اه يدفاع شهربان 5-6

 ام سپردارنظ سواره 5-7

   يزره نيز 5-8

   مزدور يروهاين 5-9
 برَه تاَكه 5-10

 .م.چهارم پ ي و اصالحات سده ها ينينش عقب - 6

 پوشان زره 1- 6

 كراتسيفياصالحات ا 2- 6

 اصالحات داتامه 3- 6

 ها يشهربان يها شورش 6-4

 يوناني يلكتوسهايِاپ 6-5

 يهخامنش يشاهنشاه يفروپاش 6-6

 موسيتابوت عبدالون 7- 6

 دراسكن كييموزا 8- 6

   يخيتار يها مدرك ي هيشده بر پا دهيكش يرنگ يرهايتصو

 يو زعفران يارغوان 9- 6

   يبيهنگ ترك 10- 6



 كارداكا 11- 6

 ينظام يها شهرك 12- 6

 ينظام پارس سواره يها هنگ 13- 6

    شاوندانيخو 6-14
  

  :از متن كتاب عكسچند 
  نقش مهر از دوران هخامنشيان

  
  

  :بازسازي در كتاب
  

  



  
  از دوران هخامنشيان گلدان

  
  بازسازي در كتاب

  
  



  ارتش اشكانيان و ساسانيان) 2جلد 

  

  
  اشكانيان و ساسانيان

 ) Peter Wilcox( لكاكسيو تريپ: نگارش

 ديآنگس مك برا: رگريتصو

 يريام وسفي: برگردان

  م 2012/ خ  1391: كميچاپ 
 يرقع: كتاب قطع

 

همان گونه  .ستين نيچن تياما واقع. نداشتند يوابستگ رانيبودند و چندان به ا »دوست وناني« انيكه اشكان شود يگفته م معموال
 يشگرد شتريدر آغاز ب »دوست وناني«عنوان  رسد يهم آمده است به نظر م كايرانيا ي در دانشنامه »انياشكان« ي كه در مقاله

 .ماند يباق انياشكان يها به صورت رسم روي سكه مبوده است و پس از آن ه ياسيس

  
  

زودگذر، به مدت  يابيآنان، روم به جز چند كام يسرور يدر ط. فرمان راندند رانيال بر اسپانصد نزديك  انياشكان
 انيو ساسان يزمان ماد و هخامنش نيب يرانيا ريدر زنج ياتيح يا به عنوان حلقه انياشكان. سه سده مهار شده بود

 )متن كتاب. (عمل كردند
  

. بود شرفتهيپ اريبس زين يبانكدار. ديكاالها انجام ي عادالنه عياندك اندك به توز انيدرآمد در زمان ساسان شيافزا
كه  ييجاها. كرد يرقابت م يبا منافع خصوص يانحصار دولت. شد يبر آن نظارت م يدادو ستد پرحرارت بود و به خوب

 يسفت و سخت تينها يكنترل ب كرد يو دولت كار م ،يترمانند ارتش، دادگس يدولت يها بخش صنعت با سازمان
 يدر نسبت دادن غنا يشناخت باستان يها مدرك زيو ن هياول اراننگ خيمسافران و تار يها فيتوص. وجود داشت



متن . (اند همدل يپوشاك و جواهر به شاهنشاه و نژادگان ساسان ،يمعمار يها نييتز ي نهيدر زم يا كننده رهيخ
  )كتاب

  
  

  : فهرست كتاب

  
 مترجم شگفتاريپ

 شمار سال

 درآمد

 انياشكان: 1 فصل

   انيارتش اشكان 1-1
   نينظام سنگ زره سواره 1- 1-1
 سوار اسب رانيكمانگ 2- 1-1

 ناياشكان يكارزارها 1-2

 .م.پ 53سال  ،ينبرد كارا 1- 1-2

 يخيتار يسندها ي هيشده بر پا دهيكش يرنگ يرهايتصو

 يساسان رانيا: 2 فصل

 يارتش ساسان 2-1

 زره 2-2

 انيساسان يكارزارها 2-3

  
  و بازسازي آن در كتاب صخره كنده در استان فارس

  سواره نظام اشكاني و ساسانيدرگيري 

   
  



  در تاق بستان و بازسازي در كتاب) پرويز(خسرو دوم 

   
  
  



  

  سواره نظام ساساني) 3جلد 

  
 دكتر كاوه فرخ: تاليف

 ديآنگس مك برا: رگريتصو

 يوسف اميري: نبرگردا

  م 2009/ خ  1388پايير : چاپ يكم
 964-5599- 60-1: شابك

 رقعي: كتاب قطع

 

كار  نيكتاب نخست نيا. جنگ سواره نظام است ي نهيآنان در زم يو نوآور انيتمدن ساسان ينظام يكتاب حاضر بر جنبه  تمركز
 .پردازد يم يساسان» اسواران«به  ياست كه به تمام يپژوهش

 

 نيهند و چ يرا در خود جذب كند و به مرزها رانيبود كه مانع شد روم ا يا يمل اصلعا ياسواران ساسان وجود
  .برسد
 

از  انوسيبيل. ختنديانگ يشان برم بانيكند كه اسواران در رق يرا درك م يترس و وحشت يكمتر كس امروزه
از متن (» .رودر رو نشوند انيرانيرا تحمل كنند اما با ا يهر سرنوشت دهنديم حيترج«كند كه  يم ادي يانيروم

  )... كتاب
  

  
 )كاوه فرخ دكتر( .تر ساخته است يخوانندگان غن يكتاب را برا نيا شتر،يب يها  يبا افزودن پانوشت ها و دادن آگه يريام وسفي

  
  
  



  
  فهرست كتاب

  
   مترجم شگفتاريپ

 انيساسان ي نخبه نظام سواره

 اسواران يها شهير

 انيارتش و اصالحات ساسان سازمان

 راناسوا يها سالح

 اشرافى يها ، و نشان درجه جامه،

 بانىيو پشت يكمك يروهاين

 اسواران يها كيو تاكت ،ييآرا صف توسعه،

 در نبرد اسواران

 شتريب يها يو خواندن دهيبرگز يشناس كتاب

 رهايتصو شرح

  
  تصويرهايي از كتاب

  كالهخودها

  
  

  

  

  



  ساسانياننظم جنگي 

  
  
  



  

  سكاهاي باختري) 4جلد 

 
 سكاهاي باختري

 )E. V. Chernenko( چرننكو. و. ا: نگارش

 ديآنگس مك برا: رگريتصو

 يريام وسفي: برگردان

  م 2012/ خ  1391: كميچاپ 
 964-5599- 90-3: شابك

 يرقع: كتاب قطع

 

 

) گرگان( نيكاسپ يايدر باًيتقر ميكرد و مرز تقس ميتقس يو باختر يخاور يكل ي سكاها را به دو دسته توان يم يياينظر جغراف از
 ينوناي ينام از اسكوثا نيو ا شوند يخوانده م Scythian يسيباستان هستند در انگل يرانيا يها كه از قوم يباختر يسكاها. است

 »تياسك«آنها را  يمعاصر، گاه يپارس يها در متن. »كماندار اي راندازيت« يدارد به معنا يرانيا يا شهير» اسكوث«. گرفته شده است
 .نامند يم

  
كاوش  ي نهيها در زم سال –نياوكرا يشورو يفرهنگستان علوم جمهور يبخش سكاها ريمد -دكتر چرننكو 

 ي هيبر پا -است  دهيكش ديبرا كه انگس مك -  يرنگ يها لوحه. تفعال بوده اس يباختر يسكاها يگورها
در مسكو، انجام داده  هيوسفرهنگستان علوم ر يخاور ي عضو موسسه ك،يُگرِل. و. است كه دكتر م ييها يبازساز
 )مقدمه. (است
 

 نيا خيبه تار يباختر يبازمانده از سكاها ي و نانوشته يشناخت باستان شتريو ب ينوشتار يسندها ي هيكتاب بر پا نيا
  )متن. (پردازد يآنان م يجنگ يها وهيافزارها و ش گروه و جنگ



  فهرست كتاب

  
   مترجم شگفتاريپ

 يو باختر يخاور يسكاها

 سكاها منگاهينش

 در شاهنامه سكاها

 هييبزرگ به سكا وشيدار لشيگس

 اسالو يها سكاها و روس ارتباط

  
  يسيانگل راستاريو شگفتاريپ
 

   فتارشگيپ -1

   يزره دفاع -2

   يآفند يها سالح -3

 و كمان ريت 3-1

 و خنجر ريشمش 3-2

 و تبر نيخشت و زوب 3-3

 يباختر يارتش سكاها -4

 يخيتار يسندها ي هيشده بر پا دهيكش يرنگ يرهايتصو

 انيتهاجم هخامنش -5

 يباختر يسكاها يهنر جنگ - 6

 يرنگ يها لوحه شرح

 وشيدار يياروپا لشيسگ

 هينما

  



  
 شانه ي سولوخا

  
 

  
  



  معرفي نويسندگان 

  : ارتش هخامنشيان

اي  خانواده در. خ 1332آذر . / م 1953سال نوامبر  5در ) Nicholas Victor Sekunda(نيكوالس ويكتور سكوندا دكتر 
نشگاه منچستر، تحصيالت خود را ادامه داد تا در دا» شناسي و تاريخ باستان باستان«ي  پس از تحصيل در رشته. لهستاني زاده شد

شناختي در لهستان،  هاي باستان او در كاوش. ي دكتري خود را دريافت كرد از همان دانشگاه درجه. خ 1360. / م 1981در سال 
» عات ايرانيي بريتانيايي مطال موسسه«ي پژوهشي  او در پروژه. شركت كرده است) هفتوان تپه در آذربايجان(يونان، و ايران 

در شمال ) دنزيگ(در دانشگاه گدْنسك ) خ 1388. / م 2009(وي هم اينك . ي جنگاوري ايران باستان همكاري كرده است درباره
 . شناسي است لهستان مدير گروه باستان

 :ي ايران باستان عبارتند از ي وي دربارههااثر

 .)خ 1367. / م 1988(» ي زندگي داتامه هايي درباره نكته«ي بلند  مقاله -

  .)خ 1367. / م 1988(» اصطالحات نظامي هخامنشي«ي  مقاله -
 .)خ 1371/  .م 1992) (همين كتاب(» ارتش هخامنشيان«كتاب  -

 .)خ 1381. / م 2002(» ي ايران به يونان نخستين حمله.: م.پ 490 ماراتن«كتاب  -

  .مترجم قرار دارد نيهم ير فهرست كارهاد زيآثار ن نيا ي ترجمه

  

  ارتش اشكانيان و ساسانيان 

  : روم باستان منتشر كرده است كه عبارتند از خيتار ي نهيسه كتاب در زم )Peter Wilcox( لكاكسيو ترياز پ ينتشارات آسپرا
 

Rome's Enemies (1): Germanics and Dacians, 1982 

Rome's Enemies (2): Gallic and British Celts, 1985 

Rome's Enemies (3): Parthians and Sassanid Persians, 1986 
  .نكردم دايپ سندهينو ي درباره يشتريب يآگاه

  

  سواره نظام ساساني

 

. ونان استيتخت يدر شهر آتن پا. م 1962سپتامبر  /.خ 1341ور يشهر ي زادهاوه فرخ كتر كد
. ردكانادا مهاجرت كبه . م 1983 /.خ 1362انجام داد و در سال  خود را در اروپاي مقدماتآموزش 

 »ايلمبكش يتيبر«از دانشگاه معتبر . م 2001سپتامبر  /.خ 1380ور يخود را در شهري تركدي  درجه
سال  18 يكنزد يو. ندك يمي انادا زندگكوور در كنون در شهر ونكهم او رد كافت يانادا دركدر 
 ،تاب حاضركبر افزون رده و كپژوهش ان يژه ارتش ساسانيو به وران باستان ياي ها ارتش ي بارهدر
: ابانيها در ب هيسا« رده به نامكمنتشر . م 2007ل يرآو/ خ 1386ماه بهشت يدر اردي گريتاب دك

ي و مشاور علم كند يمس يتدر »ايلمبكش يتيبر«دانشگاه ي ليمكالت تينون در بخش تحصكهم ا يو. »ران باستان در جنگيا
  .ستز هين اناداكدر ) History Channel( »خيتاري ونيزيتلوي  هكشب«
  

  

  



  سكاهاي باختري 

  

خط  هو ب Евгений Васильевич ЧЕРНЕНКО: يخط روس هب( اوگني واسيليوويچ چرننكو
وي در سال . زاده شد در اوكراين. م 1934در سال ) Evgeny Vasiliovich Chernenko: يسيانگل

 9ي سكاها  وي درباره. التحصيل شد يف اوكراين فارغ با عنوان دانشجوي ممتاز از دانشگاه كي. م 1958
  .درگذشت. خ 1386./م 2007ال وي در س. هاي روسي و انگليسي و آلماني نگاشته است كتاب به زبان

  
  
  
  

به خط  Михаил Викторович Горелик: يبه خط روس( ميخاييل ويكتورويچ گورليك
در شهر ناروا در استوني . خ 1325. / م 1946در سال  )Mikhail Viktorovich Gorelik: يسيانگل

اش  نامه از پايان. خ 1348./ م 1969وي در سال . كند در مسكو زندگي مي. م 1947زاده شد اما از سال 
ي  نامه نيز از پايان. خ 1352. / م 1973در سال . دفاع كرد» الدين بهزاد آفرينش هنري كمال«با عنوان 

ي  ي دوم سده رودان در نيمه مكتب هنري مينياتور ميان«ي تاريخ هنر با عنوان  دكتري خود در رشته
وي در . دفاع كرد» )ي ششم و هفتم هجري سده. (ي سيزدهم م ي نخست سده دوازهم و نيمه

ست فيلم سينمايي به عنوان مشاور هنري شناسي فراواني شركت داشته است و در بي هاي باستان كاوش
. / م 1980شاعر بزرگ ايراني كه در سال » نظامي گنجوي«از جمله در فيلم زندگي . كار كرده است

ي علوم  او عضو موسسه. در جمهوري آذربايجان شوروي ساخته شد به عنوان مشاور طراحي لباس همكاري داشته است. خ 1359
  . هاي آسيايي غربي و شرقي از جمله مغوالن و تاتاران نوشته است ي ارتش است و خود چندين كتاب دربارهروسيه 

  
  
  

  گرمعرفي تصوير

در ) فانتزي(يكي از مشهورترين تصويرگران تاريخي و تخيلي ) Angus McBride(برايد  آنگس مك
وي در . ي گذشته نقش داشته است اثر از انتشارات آسپري در سه دهه 70جهان بوده و در بيش از 

وي از . انگلستان زاده اما در كودكي يتيم شد از پدر و مادري اسكاتلندي در. خ 1309./ م 1930سال 
بعد از خدمت در ارتش بريتانيا، به آفريقاي . هاي تبليغاتي كار كرد در بنگاه .خ 1326./ م 1947سال 

  سالگي در شهر 76در سن . م 2007مي ./خ 1386وي در ارديبهشت ماه . جنوبي مهاجرت كرد
  .در افريقاي جنوبي درگذشت» كيپ تاون«
  



  

  مترجممعرفي 

 يها افزار در دانشگاه نرم يمهندس ي در رشته) در تهران يديخورش 1350 ي زاده( يريام وسفي
ارشد  يكارشناس ي در رشتهدر كانادا دانش آموخته است و  فيو شر) يمل( يبهشت ديشه
افزار مشغول به  هم اكنون در كانادا به عنوان مهندس ارشد نرم .است) يا.يب.ام( يياجرا تيريمد

انجمن  يفارس-يسيانگل ي نامه واژه نينخست ينيبازب ي تهيعضو كم. خ 1373در سال او . كار است
 يها گاهيافزار و پا نرم يو مهندس يساز برنامه ي هنيچهار كتاب در زم ياز و. بود  رانيا كيانفورمات

و  يعلم يساز افزار عبارتند از واژه نرم يافزون بر مهندس يو يها عالقه. منتشر شده است يا داده
نگارش  زيو ن يسيبه شعر انگل يسهراب سپهر» هشت كتاب« ي ترجمه. و جهان رانيا خيتارو  ،يپارس اتيادب ،يشناس زبان ،يفن

است كه . خ 1370 ي او در دهه گريد ياز كارها) ديفلو نكيگروه پ ي درباره(» است؟ نكيكدامتان پنام  يراست«ا عنوان ب يكتاب
را  »مهندسي داده ها] يتخصص[ ژستهيو ي نامه واژه« يرانكوه يروحان يهمراه با استاد محمدتقاو هم چنين . اند هنوز منتشر نشده

  . چاپ شده است. خ 1392در تابستان نگاشته كه 
  
  
  
  
  
  


