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  بزرگ کوروش

بوجيە پور  پدرش کام. جانب مادرشکوروش هم از جانب پدرش شاهزاده بود و هم از 
زادبرزاد بر قبايل پارسی شاهی کرده  کە پيش از نوادگان هخامنش بود کوروش پور چيش

 کە  دختر اََشِتياگ پور هوخَشتَر پور خَشتريَتە پور فَرَورتيش بود١مادرش ُمنَدَنەو بودند؛ 
از اين . شکيل داده بودندزادبرزاد بر قبايل ماد شاهی کرده و خنستين شاهنشاهی ايران را ت

 کە شد ترين فرد روی زمين و برآمده از پاکترين خانداهنای ايرانی مشرده می نظر کوروش اصيل
دوست و  ئی انسان او نابغه. اصالت و برتری او معترف بودند بەهم پارسيان و هم ماديان

اعضای خاندان او پس از پيروزی بر اََشِتياگ مهۀ . دست بود دهی چيره پرشفقت و سازمان
 سرانوسيله  اين بەسلطنتی و رجال کشوری و لشکری ماد را مورد خبشايش و نوازش قرار داد و

کە پيروزیِ هنايی را بەدست   پس از آناو. بردار خويش ساخت گزار و فرمان قبايل ماد را منت
 کە دادسربازانش اجازه  بەکشتار و غارت زد و نه بەرودان دست  شاهان ميانمهچون نه آورد
او از مردان ماد و پارس ارتش کارآمدی . درازی کنند جان و مال رعايای شاه مغلوب دستبە

نشين در سغد و خوارزم و  کمک آن در خالل ساهلای آينده سرزمينهای ايرانی بەتشکيل داد و
سان  اين بەاز قلمرو شاهنشاهی ماد بيرون مانده بودند را ضميمۀ قلمروش کرد، و کە باختريە

بار در تاريخ زير يک پرچم درآورد و شاهنشاهی هپناورِ  اسر فالت ايران را برای خنستينسر
 برقرار کرد  پس از براندازیِ پادشاهیِ مادکوروش کە ترتيباتی. هخامنشی را تشکيل داد

در  کە ئی گونه بەماديان و پارسيان را ازنظر حقوقی و منزلت اجتماعی مهتای يکديگر قرار داد
 ياوریِ تالمشندانۀاز امتيازات متشابه برخوردار بودند، و امور کشور شاهنشاهی را با مهۀ امور 
اين مهسانی و تساوی منزلتها را چندی پس از کوروش و در زمان . بردند پيش می بەيکديگر

  .های ختِت مجشيد ببينيم توانيم در نقوش بازمانده بر ديواره داريوش می

   بزرگتسخير کشور ليدِيَە توسط کوروش

کوروش در نقاط دوردست شرقی فالت ايران در رفت و  کە م، و زمانی  پ۵۴۷درسال 
 تا کنون بيرون از قلمرو شاهنشاهی مانده بودند را تشويق کە دسته از اميران حملی آمد بود تا آن
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۱۸۸ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

مرزهای غربی ايران در  بەشاه ليِدَيە» کروسوس«اندازیِ  شاهنشاهی کند، دست بەپيوسنتبە
ن َورافتاددنبال  بەکروسوس. آغاز شد) واقع در شرق اناتولی(َپتوکَە  کَتنشينِ   ايرانیسرزمينِ
 سال خبشهائی از ی بر زمينهای شرق رود هاليس افتاد، و در اينياب دستفکر  بە مادپادشاهیِ

  . متصرف شدبودندِمری  نشين بود و ساکنانش قبايل گوم ايرانی کە  شرق اناتولیسرزمينهای
کروسوس پيش از اين لشکرکشی با خدايش مشورت کرد، و هيأتی را  کە وشتهنهرودوت 

 کە  نظرخواهی کردخدافرستاده از ) خدای آتن(» اَپولون « معبِديونان نزدهبا بە گرانبا هدايای 
 او وحی کرد بەتوسط کاهنان بەو خدا! صالحش خواهد بود يا نه بەجنگ با ايران بەآيا اقدام

  ١.نگ شاه ايران بفرستد دولت بزرگی را واژگون خواهد کردج بەاگر سپاهش راکە 
َپتوکَە  کَت بەمعنای وعدۀ ياری بود کە بە پس از دريافِت پاسخِ مساعِد خداکروسوس

جنگ با خودش بود، و  بەپتوکَە حتريک کوروش کت بەهدف او از لشکرکشی. لشکر کشيد
پنداشت و نابودی  ا يقينی میاو داده بود پيروزی بر کوروش ر بەخدايش کە ئی طبق وعده

  .ديد کوروش را حتمی می
. خواستۀ کوروش گريزناپذير شده بود  ليديە بود بیآغازگرش شاِه کە جنگ ايران و ليدَيە

 اَسَپە را در باختريە و ويشت۔پسرش۔ کوروش پس از فراغت از امر سرزمينهای شرقی، َبردّيە 
 شرق اناتولی بە برگشت و برای لشکرکشیپاسارگاد بە را در پارت نشاند و۔پسرِ عمويش۔

 را شاو سپاهيان.  آماده شدها نشين از اشغال ليدی بەقصد آزادسازیِ سرزمينهای ايرانی
مهدان رفت، و با عبور از گذرگاِه جلوال و زير پا گذاشنتِ خاک آشو از راه اربيل و  بەبرداشته

رفت و از آجنا وارد )  کنونیدر مشال سوريۀ(حلب  بەشهرزور و گذشنت از سرزمينِ حران،
  .کيليکيە در جنوب اناتولی شدسرزمينِ 

 خيتا  بزرِگ از امپراتوریِخبشینشين بود و روزگاری  کيليکە يک سرزمين کهنِ آريايی
 تا از پيشواز او آمد و کشورش را ضميمۀ شاهنشاهی کرد بەشاه کيليکيە. داد را تشکيل می

 نيز در سپاهيان را و رابر اطماعِ شاه ليديە کسب کند؛محايت کافی برای دفاع از کشورش در ب
  .اختيار کوروش هناد

هدف کوروش از اين لشکرکشی نه تسخير . َپتوکَە شد کوروش از کيليکيە رهسپار کَت
پيماِن اسپارت و   کە همشاه ليديە. َپتوکَە بود نشين کت ايرانی آزادسازی سرزمينِکە   بلليدَيە

اسپارت و بابل و مصر فرستاده از شاهان اسپارت و بابل و  بەپيکهائیە ک  آن نيز پس ازمصر بود
  .رهسپارِ شرقِ اناتولی شدمصر تقاضای کمک برای مقابله با خطر کوروش کرد با شتاب 
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۱۸۹ هخامنشی شاهنشاهی

 غرب آنکارای کنونی درگرفت کروسوس شکست يافته در دشتی در جنوب کە در نربدی
ر نزديکی سارديس سپاهيان کروسوس با او د. کوروش او را دنبال کرد. گريخت» سارديس«بە 

. سارديس رسانده شهر را در حماصره گرفت بەاو آهنا را شکست داده خود را. مقابله کردند
اميد رسيدِن نيروهای امدادی از مصر و اسپارت و بابل پايداری ورزيد؛ ولی اين  بەکروسوس

ديس توسط سپاهيان کوروش در حصارهای استوارِ سار. دآور نهپايداری بيش از دو هفته دوام 
کروسوس ناچار تسليم کوروش شد و کليدهای خزاين . هم کوبيده شد و سارديس تصرف شد

  ).م  پ۵۴۵سال (او سپرد  بەسلطنتی را
ای «: او گفت بەاسارت ايرانيان درآمد کوروش بەچون کروسوس کە نوشتههرودوت 

کشور من جتاوز کنی،  بەشوی وبرضد من وارد جنگ  کە تو را برانگيختکسی  چە !کروسوس
کروسوس پاسخ » توانستی با من دوست شوی و از ياری من برخوردار گردی؟ میکە   آنحال
خدای يونانيان . کردچە   آن خبت با من کردشد از خبت بلند تو بود، و ناسازگاریِهرچە «: داد
ان بايد ديوانه  و مسبب اين جنگ کسی جز او نيست؛ وگرنه انسبا تو برانگيخت،جنگ بەمرا 

 و در ،کنند در زمان صلْح پسرانْ پدرانشان را دفن می. جنگ را بر صلح ترجيح دهد کە باشد
  ١.»ارادۀ خدايان بود گريزی از آن نبود هرچە .جنگها پدران بايد فرزندانشان را دفن کنند

 کروسوس را با نشاندن بر کە کوروش ابتدا تصميم گرفت کە گويد روايتهای يونانی می
روی خرمنِ آتش اعدام کند، و وقتی او را بر روی صفۀ بلند چوبين نشاند و آتش در چوهبا 

  .يکی از مشاوران خويش تبديل کرد بەافکندند پشيمان شد و او را مورد خبشايش قرار داد و
 درست باشد، زيرا سوزاندِن انسان در دين ايرانی از  کەتواند ولی اين سخن منی

 حتی يک مورد از ارتکاب  پيش از اسالمده است؛ و در مهۀ تاريخ ايراِنُمَحرَّمات اکيده بو
با  کە کروسوس خودش تصميم گرفته بود کە رسد نظر می بە.چنين عملی گزارش نشده است

با خودش کرده و ) نينوا را هوخشتَر گرفت کە زمانی(پيشترها شاه آشور  کە خويشنت مهان کند
خودکشی شود کوروش سر  بەکروسوس موفقکە   آنش ازخود را در آتش سوزانده بود؛ و پي

کروسوس  بەآتشکە   آنپيش از کە کنند روايتهای يونانی نيز تأکيد می. رسيد و او را جنات داد
  . او را از آتش برگرفتندفرمود تارسيده باشد کوروش 

 پس  ازآن بەسبب بزرگواری و مهرورزیِ بيرون از انتظاری کە از کوروش ديدکروسوس
او  کە گويند  می۔زنانه الف ۔روايتهای يونانی. کوروش تبديل شدبە يکی از وفادارانبە

  . کوروش شد)يعنی مشاورِ (اندرزگرِ
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 کە با پيروزی در اين جنگ، کشور ليِدَيە ضميمۀ شاهنشاهی شد و سراسر خاک کشوری
  شاهنشاهیشود در درون قلمرو شاهنشاهی قرار گرفت و مرزهای دولت امروز ترکيه ناميده می

  .دريای ايژه رسيدبە
چهارم از کشور ترکيۀ کنونی را شامل  حدود يک کە  عالوه بر کشور ليديە،زمان در آن

 سده پيشتر چند کە  قبايل يونانی بودگاِه نشيمنغرب اناتولی نيز   جنوبهای کرانه ،شد می
.  ناميدنداَيونِيّەا نشين ر های يونانی اين سرزمينايرانيانْ.  کوچيده بودندسرزمينهایاين بە

شامل بيش از دوسوم ترکيۀ امروزی بود نيز در دست اقوام ديرينۀ آريايی  کە بقيۀ خاک اناتولی
  .بود) غربی کردهای نياگانهای  خيتايی، ارمينی، سکايی و ميتانی(

بيم لشکرکشی کوروش را داشتند کە در خاِک اصلیِ يونان   ايژه دريایسوی يونانياِن آن
اگر چنين قصدی داشته باشد مردم  کە او ابالغ کردند بەنزد کوروش فرستادند وبە هيأتی را

 هنرشان جز اين نيست کە من با مردمی«: اند؛ و کوروش خنديد و گفت برای مقابله با او آماده
بافند کاری  می و برای مهديگر داستاهنای دروغ آيند می گرد هم اشانميداهنای شهره درکە 

 اصلی يونان در خاِکبا   چشم طمع بەسرزمينهاشان ندارد و کە اطمينان دادآهنا بەو. »ندارم
  ١.سوی ايژه کاری خنواهد داشت آن

او  بەئی را در سارديس منصوب کرد و خزاينِ سلطنتی ليديە را کوروش سپس مناينده
کاخ   خزانۀگيری بزند يا چيزی از غنيمت بەمالی از مردم ليديە بگيرد يا دستکە  آن بیسپرد و 

  بەو(عنوان مشاور  بەاو کروسوس را نيز. ايران برگشت بەکروسوس بردارد سپاهش را برداشته
  .ايران برد بەبا خود)  اندرزگر، يونانياننوشتۀ

 تبعيِت ايران درآمدند ولی کشورشان بەخنورده باقی مانده خاندان سلطنتیِ ليِدَيە دست
) از بزرگان ماد(هارپاگَە  بەيديە را کوروشيک اميرنشين تابع ايران تبديل شد، شهرياری لبە

  .، و خاندان هارپاگَە برای مهيشه در اين نقطه از اناتولی جاگير شدندسپرد
اطاعت ايران درآمدند، و  بەنشين دريای ايژه در مدت کوتاهی داوطلبانه جزاير يونانی

متولياِن معبد ابالغ  کە بە۔اپولون۔ خدايشان فرمان بەسوی آب نيز اميران شهرهای يونان در آن
 درهای ارتش ايران نيز بر روی يونانيان باز شد تا. ايران ابراز اطاعت کردند بە نسبتگرديد

ی برای ارتش مصر رمزدو بەاز ديرباز کە  مزدور وارد خدمت شوند؛ و يونانيانعنوان سربازِبە
پايان دوران تا  کە اين وضعی بود. عادت کرده بودند گروهاگروه وارد ارتش ايران شدند

درهای ايران نيز بر روی هنرمندان و اهل حرفه باز شد، و . شاهنشاهی هخامنشی ادامه يافت
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۱۹۱ هخامنشی شاهنشاهی

  . هبتر و درآمد بيشتر روانۀ ايران شدندبسياری از يونانيان در جستجوی فرصتهای شغلیِ
اقوام  کە  جهانی تازه شکل گرفته بوددوستانۀ کوروش، های انسان ، بەمهِت برنامهاينک

  .کرد يکديگر نزديک و با هم آشنا می بەلل شرق و غربِ جهان راو م

  سلطنت نشسنت کوروش بزرگ بەاوضاع بابل در زمان

َنبوَخد َنصَّر . ترين حد خود رسيد گسترده بەهای قلمرو بابل م دامنه در آغاز سدۀ ششم پ
ياسی و ايجاد  درصدد مترکز کامل قدرت س۔داماد شاه ماد و نيرومندترين شاه خاورميانه۔دوم 

 برآمد و  خويشيک وحدت دينی با حتميل پرستش خدای بابل در مهۀ سرزمينهای امپراتوریِ
 تا ۶۰۴از ( سال ۴۳  حدود کەاين شاه پرقدرت.  شدروبەرو سختیراه با مقاومتهای  در اين
اش را با  گرايانه  کرد مراحلِ خنستينِ اهداِف وحدتسلطنت سرزمينهای هپناوریبر ) ۵۶۲
وب آزاديهای دينی، ختريب معابد و ممنوع کردن اجرای مراسم دينی اقوام زير سلطه و سرک

 اقوامی.  تأمين کرد۔پنداشت که تنها خدای برحق می۔پرستش خدای خودش  بەاجبار مردم
 روبەروشان نبودند با کيفرِ سخت َنبوَخد َنصَّر  برداری از پرستش خدای قومی دست بەحاضرکە 

از  کە  بودند ۔با مرکزيِت اورشليم۔ يهودا کشورِشده مردمِ ز اقوام سرکوبيک منونه ا. شدند
 ير سلطۀ آشور رفتند، و سراجنامز   بەزيستند سپس م زير سلطۀ مصر می  تا سدۀ هشتم پديرزمان

 يهوديان در برابر فشارهای َنبوَخد ١.عنوان ميراث آشور در زير سلطۀ دولت بابل قرار گرفتندبە
، و مورد منودندشان مقاومت  يی يير دادن دينشان و دست برداشنت از خدای قبيلهَنصَّر برای تغ

                                                 
م از  تری بودند کە در زمانی از هزارۀ دوم پ ز قبايل بزرگئی جداشده ا قبايل اسرائيلی شاخه. 1

 بەبياباهنای اردِن) جائی کە اکنون جنف و کوفه است(بياباهنای فرات جنوبی در سرزمين کَلَده 
م   پ۱۰۰۰اين قبايل در حوالی . زمان در قلمرو مصر فرعونی بود کنونی مهاجرت کردند کە درآن

. گرفته تشکيل سلطنت دادند و نام شهر را بەاورشليم تغيير دادندها  شهر ايِلّيە را از فلسطينی
سلطنت کردند و با تصرف م  پ ۹۲۲ترين شاهان اسرائيليان۔ داوود و سليمان۔ بودند کە تا  پرقدرت

پس از . های فلسطينيان، قلمروشان را در مشال و جنوب و غرب اورشليم گستردند برخی از آبادی
 قبايل اسرائيلی آغاز شد و کشور کوچک اسرائيليان را دوپاره کرد درگذشت سليمان جنگ داخلی

 سليمان ماند و کشورش را يهودا ناميد، و پارۀ پسراِناش شامل اورشليم در دست يکی از  کە يک پاره
تشکيل سلطنت دادند و کشورشان را ) مشال اورشليم(ديگرش را عموزادگان آهنا گرفتند و در سامره 

شهر و چند روستا   کوچک عربی کە عمالً بيش از دوکشورِ  در اثر رقابت ميان دو.اسرائيل ناميدند
پس از َورافتادِن .  محايت آشور درآمدزير محايت مصر و کشور اسرائيل زيرنبود، کشور يهودا 

آشور، هردو کشورِ عربی توسط َنبوَخد نصر ضميمۀ بابل شدند؛ و سراجنام بەعنوان امپراتوریِ 
  .شدنديمۀ شاهنشاهی ايران ميراث بابل ضم



۱۹۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

اورشليم پس از کشتار اعضای  بەَنبوَخد َنصَّر طی لشکرکشی. خشم َنبوَخد َنصَّر واقع شدند
بابل کوچانده  بەخاندان سلطنتیِ اسرائيل، بقايای رهربان دينی و سياسی آهنا را با خانواده

بردگان خويش کرد، معبد اورشليم را ويران و پرستش خدای قومی يهودان را بە آهنا را تبديل
  ١.ممنوع اعالم کرد

داشت، »  پيروزمندپيامربِ«پيامرب و منايندۀ خدای خودش بود و لقب  کە َنبوَخد َنصَّر
 کە مبارزه برخاسته بود و تصميم داشت بەپرچم تبليغ دين بر دوش گرفته با مهۀ اديان موجود

پنداشت  تنها دين برحق می کە نابودی بسپارد، و دين خودش را بەعنوان اديان باطل بەامهه ر
  .کندجايگزين آهنا 

جانبۀ کاهنان و  م اتفاق افتاد اقدامات مهه  پ۵۶۲در مهرماه  کە پس از مرگ َنبوَخد َنصَّر
 پسر و  خدايان و اديان خودشان آغاز شد؛رودان برای اعادۀ حيثيِت متوليان معابِد ميان

 )شوهر دختر َنبوَخد َنصَّر(سال در کودتای نِرگال ِشُرصَّر   پس از دو۔َمردوخ اَمل۔ اوجانشين 
الباشی « سال نپائيد، و پسر و جانشينش سهسلطنت نرگال ِشُرصَّر بيش از . کشنت رفتبە

نتی نام نبونِهيد ترتيب داد در کاخ سلط بەافسری کە  ماه در کودتائیسهنيز پس از » َمردوخ
) خدای هالل ماه(» سين«ئی اهل َحّران و پسر متولیِ بزرگ معبد  زاده نبونِهيد بزرگ. کشته شد

نبونِهيد در ). م  پ۵۵۶پاياِن سال (دست گرفت  بەاو پس از اين کودتا سلطنت بابل را. بود
خواست و رضای   بیالباشی مردوخ کە  مدعی شده استاين مناسبت برجا هناده کە بەلوحی
  .نبونِهيد داد بەسلطنت نشست؛ لذا مردوخ او را نابود کرد و سلطنت را بەمردوخ

سلطنت  کە ادعا کرد. پيامرب خدا است کە  مهۀ شاهاِن بابل ادعا کردماننِد بەنبونِهيد نيز
کاهنان  بە روح نبوخذ نصر در معبد بزرگ مردوخ ظاهر شده ورا نبوخذ نصر بەاو سپرده زيرا

خدايان نسبت داده شد  کە بەچند مورد وحی نيز. او نبونِهيد استجانشين حقيقیِ  کە گفته
اينها را . نبونِهيد را پيامربشاه گزيدۀ خويش ناميده بودند کە شدتوسط کاهنان معابد بيان 

 ئی بود کننده گرم های بسيار دلکش پيشپاداش مهۀ اينها . جا هناده است بەئی کتيبهنبونِهيد در 
 بسيار بازیِ با دست و دل) در آغاز هبار( خنستين سال سلطنِت خويش نبونِهيد در مراسم حجِکە 

ولی او از خاندان متوليان . تقديم کرد) کاهنان بەدر واقع(معبِد مردوخ و ديگر معابد  بەزياد
 اندازۀ بەخويشنت را کە سال سلطنتش در حران بود، لذا در سومين) خدای ماه(» سين«معبد 

                                                 
باالتر گفتيم کە . نبوخذ َنصَّر در تورات مهان اندازه منفور است کە اژدهاگ بيَور اسپ نزد ايرانيان. 1

؛ و عرهبا نيز داستاِن او او مهان ُبخُت النَّصرِ منفور است کە داستانش توسط عرهبا بەما رسيده است
 .را از مسيحيان شنيده بودند



۱۹۳ هخامنشی شاهنشاهی

 کە  مهت بربست و کوشيد کردِن پرستش سين کمرِگير مههرای کافی مقتدر و مسلط يافت ب
 رودان زيرِ  ميان کرده بود و مهۀ خداياِنخدايیهزار سال در بابل  بيش از دو کە مردوخ را

  را خدای خداياِن۔سين۔داشت تنزل دهد و خدای خودش  کە ئی فرمانش بودند از مرتبه
آن  بەاستوانۀ سيپاریشناسان نام  که باستان۔ او برجا مانده از ئی در کتيبه. رودان کند ميان
شاه بزرگ، شاه ذواجلالل، شاه سراسر جهان، شاه بابل، شاه چهار  او خودش را ۔اند داده

 کە ناميده ادعا کرده) معابِد خدايان آمسان و زمين (ايسيدا و ايل ايزاگ گوشۀ زمين، متولی
در دنبالۀ اين . اند او واگذار کرده بە راوقتی در شکم مادرش بوده سين و نينگال مقام سلطنت

  :آمده استنوشته چنين 
او .  قرار دادَحّرانرا در » هول ايهول« خويش گاِه در روز ازل نشيمن» سين«خدای بزرْگ 

قلب باعظمتش بر حران خشم گرفت و مادها را  کە آنگاهدر مقام جالل خويش بود تا 
چون . ل ويران شد، و مهچنان ويران ماندهو ايهول. حران لشکر بکشند بەبرانگيخت تا

شهر و   من داشت بر آنپادشاهیِ کە بەخاطر عنايتی بەپادشاهی رسيدم خدای بزرگ بەمن
. من وحی فرستاد بە من و ابدیِ ازلیاو در آغاز سلطنِت. معبد سين نظر عطوفت افکند
ر برابرم حضور نور آمسان و زمين است با هم در رؤيايم د کە مردوْخ خدای بزرْگ و سين

آجر بر پشت اسپانت محل ! نبونِهيد، ای شاه بابل«:  گفتچنينمن  بەيافتند، و مردوخ
 جايگاه در آن خانۀ من  نيزسينبرای .  باشکوه بسازجايگاِهکن و در حران برای من 

بسازم سپاهيان انبوِه شاه  کە فرمان دادی کە ئی خانه«: خدای بزرگ گفتم بەمن. »بساز
 خدای بزرگ. »اند و او بسيار نيرومند است  پيرامون آن منطقه را احاطه کردهماد سراسرِ

گوئی ديگر وجود خنواهند داشت؛ نه شاه  تو از آن سخن می کە سپاهيان ماد«: من گفتبە
  .»او استندياور  کە نه شاهانیو نه کشورش  و ماد خواهد ماند
بران شاه ماد بود  يکی از فرمان  کە من خدايانْ کوروش شاه انشانپادشاهیدر سومين سال 
او سپاهيان عظيم شاه ماد را با سپاهيان اندِک خويش تارومار کرد، و . را برانگيختند

وعدۀ خدای بزرْگ . کشور خويش برد بەعنوان اسير بەشاه ماد بود را گرفته کە اشتياگ
برای [ا فرمان آهن. گونه حتقق يافت نور آمسان و زمين است اين کە مردوخ و وعدۀ سين
اگر فرمان آهنا را اجنام ندهم بر من  کە من بيم داشتم. شدنی بود اجنام] ساخنتِ معبِد حّران

  .فرمان آهنا را فروگذار شوم کە من کسی نبودم. خشم بگيرند
را با نظارت ) معبد بزرگ سين(» هول ايهول«ه  کە چەگوندهد نبونِهيد سپس توضيح می  

 های معبدی بنا کرد ال بر شالوده لوهی و کول يا و اَسلِار و اَداد و مردوخ و َشمش و عشتاخدايانْ 
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سين، نور آمساهنا و زمين و «ه  کە چەگونپال بنا کرده بوده است؛ و توضيح داده آشور بانیکە 
. رودان مقام خدای خدايان را احراز کرده است  ميانبا توافق مهۀ خداياِن» خدای ازلی و ابدی
پدرش حتی  کە شده و متذکر کردهعنوان امير حران و متولی معبد سين ياد  بەاز پدر خودش نيز
توضيح کاملی نيز از . اين معبد خدمت کرده است بەَنصَّر آشوری پال و شلم بيش از آشور بانی
 های نازِک اليهساخته است، با ديوارهای آجرين و سراسر پوشيده با  کە دهد شکل معبدی می

 زر و سيم؛ های نازِک اليه سدر لبنان و پوشيده با  چوبِشده از ساخته های زر و سيم، و دروازه
معبد نصب کرده و پيکرشان   دروازۀ بزرِگدر برابرِ کە شکنِ درازمو پيکرۀ بزرگ گاواِن دمشن

تا از خداياِن مستقر  سه(را با زر و سيم و جواهرات آراسته است؛ نينگال و نوسکو و سودامونا 
منتقل کرده و آهنا شادمانه در وسط اين ) خداخانۀ سين(هول  ايهول بەار) در خداخانۀ مردوخ

هول را ماالمال از کاالهای هبادار و سيم و زر کرده، و حران را چونان  اند؛ ايهول معبد جاگير شده
 او مهۀ اين کارهای بزرگ را. »درخشد  می۱۴مهچون ماه شبِ «کە  چنانعروس آراسته است 

لطف او بود نه  بەخدای خدايان آمسان و زمين است و اگر نه« کە ستکرده ا» سين«فرمان بە
مهۀ خدايان «او اين معبد را برای سين ايجاد کرده است تا . »شهری وجود داشت و نه کشوری

پدر آهنا و آفريدگار  کە  تسبيحِ سين باشندآمسان و زمين در آن ساکن شوند و مهواره مشغول ذکرِ
  :کند درگاه سين دعا می بەگونه  بەايندامهنبونِهيد در ا. »آهنا است
نبونِهيد شاه  کە سين، خدای خداياِن آمسان و زمين رمحت خويش را بر من کە باشد
نشسته، مهواره  چە ايستاده باشم و چە بيدار، چە در خواب باشم و چە ام نا زل کند؛ بابل

افزون کند؛ سلطنتم را من عمر دراز عطا کند؛ ساهلای عمرم را  بەبر من نظر لطف اندازد؛
پاينده بدارد؛ دمشنامن را شکست دهد؛ خمالفامن را نابود کند؛ بدخواهامن را از ميان 

مهۀ  کە  از حمبوبش سين استدعا کند۔ بزرگمادرِ خداياِن۔نينگال  کە باشد. بردارد
ند از  استندپرتوهای فروغ او کە مشش و عشتار کە باشد. آرزوهای مرا برآورده سازد

نوسکو  کە باشد. آرزوهای مرا برآورده سازد کە ان و آفريدگارشان سين استدعا کنندپدرش
  . دعاهای مرا بشنود و برايم شفاعت کند١۔ بزرگوارِ آمسانآن رسولِ۔

از خودش نسخۀ دوم يک پيامربشاه  کە  برآن بودۀ سينيامرب برگزيدعنواِن پ بەنبونِهيد  
زيسته   مینبوهنيد سال پيش از ۳۲۰۰شد  زمان او گفته میدر  کە  بسازدسين نارامنام  بەباستانی

در اساطير بابليان از ) پيش از اين شناختيم کە اولِ اَکّادی نوادۀ سارگوِن(سين  نارام. است
                                                 

 است کە اسرائيلها بعدها کە با اساطير بابلی آشنا شدند نامش را ترمجه کرده نوسکو مهان. 1
 ). ايل خدای اسرائيل بود( است خدای آمسانناميدند و گفتند کە پيِک » َجَرب۔ايل«
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او سپرده و ختت و تاج شاهی  بە مقدس زاده شده بود و خدا امور مردم جهان را باکره ومادری
عنوان منايندۀ او بر جهان سلطنت  بەش فرستاده بود تای برايهرا از آمسان طی مراسم باشکو

 کە  سارگون ادعا کرده.يامربشاهاِن زمان خودشان بودندسين نيز پ پدر و پدرِ بزرگ نارام. کند
او بسپارد؛ و شرح تولد و رشد  بەسلطنت و نبوت را کە خدا پيش از آفرينشِ او اراده کرده بوده

 کە مهان داستانی(اش برای ما مانده است  شده بازنويسیمنت  کە خودش را بر لوحی نويسانده
 مصادره و وارد تورات خودشان  اساطيرِبرای موسایِرا  از بابليان شنيدند و آنيهودان بعدها 

 او. شد از ساللۀ انبيای ديرينه است گفته می کە نبونِهيد نيز پيامربشاِه زمان خويش بود). کردند
 کە ئی  برايش هتيه کردند، سياهه کلدهئی از شاهان اساطيریِ  تا سياههبابل فرمودکاهنان بە

اين . اند رانی داشته داد آهنا از آغاز آفرينش جهان برای چندصد هزار سال حکم نشان می
های اين  یخنست. شد  آغاز میی سومرياِنخدا شاهسلسله نامهای اساطيری از   با يکسياهه
 آورده بودند  بەزمين معبد را از آمسان با خودشانسلطنت و تاج و ختت و اثاث کە يانخدا شاه

 کە خوانيم  در دنبالۀ اين نوشته می١.هرکدام چندين هزار سال در جهان سلطنت کرده بودند
 نابودگر ِنتوفاهزار سال از فرود آمدن سلطنت و تاج و ختت و معبد از آمسان گذشت  ۴۶۰چون 

). ن نوح داردتوفا و نام ودی وارد تورات کردندپيامربان يهبعدها  کە داستانی(مهگانی رخ داد 
 سلطنت و تاج و ختت و ديگربارهن پايان گرفت و آهبا فرونشست و زمين پديد آمد توفاوقتی 

نامهای نبوهنيد . شوديان آغاز خدا  شاه ديگری از سلطنِتير آمد تا دورِز  بەمعبد از آمسان
  و نشان داده شدهنويسانده استطنِت هرکدام ترتيب با ذکر ساهلای سل بەياِن بعدی نيزخدا شاه
  .صد سال سلطنت کرد هرکدام برای چندينکە 

 کە دنبال کاوشهائی بەرودان، هزار ساله برای ميان صد در کنار هتيۀ اين تاريخِ چندين
های معابِد باستانی و کاخهای کهن اجنام گرفت صدها لوحِ ديرينۀ   نبونِهيد در ويرانهفرماِنبە

اکّادی از زير ستوهنای يادگاریِ معابد بيرون کشيده شد تا گواه تداوم ازلیِ سلطنِت سومری و 
 است و کاهنان از سين نارامشد ازآِن  گفته می کە لوحی. رودان بوده باشد هی در ميانانبيای الٰ

را ) شد سين نسبت داده می نارام بەبنايش کە معبدی(اند  زير شالودۀ معبِد َشَمش بيرون آورده
های مردم  سين را در خاطره  نارام و نامِمعرض منايش هناد تا ياد بەبونِهيد طی جشن باشکوهین

                                                 
گويد پسران  ئی کە می مهين اسطوره بود کە بعدها انبيای يهود شنيدند و وارد تورات کردند؛ اسطوره. 1

ر زمين نگريستند و عاشق دختران بابلی شدند و بر زمين آمده با دختران بابلی خدا از آمسان ب
تورات، ِسفر . [آميختند، و پسرانی کە از اين آميزش پيدا شدند سلطنت جهان را بەدست گرفتند در

 ]۶پيدايش، باب 
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  .ه استشايد اين لوح را خوِد نبونِهيد نويسانده بود. رودان زنده کند ميان
 کە کاری. جريان اندازد بەعهد باستان را زنده کند و کە گونه، نبونِهيد درصدد بود اينبە

هوخشتَر برای بازسازی تاريخ ايران اجنام  کە کرد شبيه کاری بود يخ بابل میاو برای تدوين تار
شايد او هوخشتَر را الگو قرار . داده بود، و درنتيجۀ آن اوستا و اساطير ايران تدوين شده بود

هوخشتَر برای ايران نويسانده بود را برای  کە ئی ۀ تاريخی ديرينه کە پيشينخواسته داده و می
 کە ديد او می). رودان بسيار بيش از ايران بود ۀ متدنی ميان کە پيشينهرچند( کند بابل اثبات

کوروش پارسی رسيده  بەعنوان يک قوم و يک دين از هوخشتَر و پسرش اََشِتياگ کە بەميراثی
لذا . زمان شبيهش در خاورميانه ديده نشده است تا آن کە است چنان منسجم و نيرومند است

يک «پادشاهی خويش پيروی کند و کشورش را  بە الگو برای شکوه خبشيدناز آن کە برآن شد
دينِ واحد و قوم واحد در ايران مايۀ عظمت و شوکت  کە او ديده بود. کند» دين و يک رعيت

 او بسيار سلطنت در کشورِ کە تدوين تاريخ کرد تا نشان دهد بەايرانيان شده است؛ لذا اقدام
 سلطنت در کشور او امر آمسانی است بعالوه؛ ) البته چنين هم بودکە (تر از ايران است ديرينه

نه منايندۀ خدا است و نه  کە  است مهچون مهۀ انساهناولی در ايران شاه يک مرد معمولی
  .سلطنتش از آمسان آمده است

زيستند و  پارچه در آن می اما مشکلِ نبوهنيد آن بود کە، برخالِف ايران کە يک قومِ يک
رودان چند قوم با چند دين و چند  زداَيسَنە و تنها خدايشان اهوَرَمزدا بود، در مياندينشان َم

  .پارچه کردنشان وجود داشت زيستند و امکان يک خدای متنازع می
رودان اجنام داد خشم  دين کردن مردمِ ميان هدف يک بەنبونِهيد کە سلسله اقداماتی

 او مراسم ساالنۀ حج. يان کهن را برانگيختمتوليان دين مردوخ و سرپرستان معابد ديگرخدا
شد را لغو کرد، خدايان را از معابد  ِه مردوخ در بابل گرفته میگا پيشدر آغاز هبار در کە 

حران برد تا تعدد معابد و خدايان را از ميان  بەبابل و برخی را بەشان برداشت و برخی را اصلی
 ئی بزرگ از زرِ ناب و مزين ا کرد و پيکره بن در حّرانبرای سين يک معبد باشکوه. بردارد

نامۀ  سال« بە الواح موسوم. کرد ساخته او را خدای خدايان اعالمگوهرهای ارمجند برای او بە
ی م خرب از تالشهای توحيدی شديد اواخر سدۀ ششم پ بەو يک منظومۀ بابلی متعلق» نبونِهيد

 عموم کاهنان سنتی بابل و اَکّاد خشمده و ش  می ِاعمالرودان توسط نبونِهيد در ميان کە دده می
  .و سوِمر را برانگيخته بوده است

رودان و شام اجناميد، و او  نارضايتی عمومی و شورش سراسری در ميان بەاقدامات او
ۀ رمسی در ساهلای اوليۀ نام سالخربهای .  فرونشاَندسپاهنيروی  بەخمالفتها را کە جمبور شد
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  .گرانۀ او در سوريه و اردن و مشال حجاز است مات سرکوبسلطنت نبونِهيد سخنِ اقدا
اکنون پترا (» ايدوم« در شهر برای روبەراه کردِن اوضاع بەشام رفته بود ۵۵۳در سال  کە او
 برجا نبوهنيدخمالفان بابلیِ  کە يک کتيبه .العالج شد دچار يک بيماری صعب) در اردن

  .او مسلول شده بود. »گيرد او را گرفت ها را می دنده کە ديوِ بالئی« کە گويد اند می هناده
چندين  کە است) در مشال حجاز(» َتيماء«خربهای ساهلای آينده دربارۀ اقامت او در 

 اينجا سرزمين قبايل َعربايِمیِ ايلوت بود کە با اسرائيليها مهريشه بودند و .سال ادامه داشت
لی بودند کە در داستاِن تورات با نام قوم ايلوت مهان قباي. خدا و دينشان با آهنا مشترک بود

 خاطر رجنی بە تيماء را برای انزوای عبادت برگزيده بود، ونبوهنيد .لوط از آهنا ياد شده است
 کرده و جشنها را ممنوع اعالم داشته سوگ نرودان اعال کشيد در بابل و ميان از بيماری میکە 
بابل  بەشد  آغاز هبار در معبد مردوخ برگزار میدر کە او برای برگزاری مراسم حجِ ساالنه. بود
معبد سين  کە تا وقتی کە او نذر کرده بود. شد آمد، و در غياب او نيز اين مراسم برگزار منی منی

کای کاهنان بابلیِ خمالف او  در يکی از نوشته. بابل برنگردد بەرا بازسازی نکرده باشد
جنام نداده باشم و دوران سوگواری برای ويران تا من اين کار را ا: او گفت« کە خوانيم می

امتام نرسانده باشم و معبد سين را بازسازی نکرده باشم مراسم عيد  بەماندن معبِد سين را
 بەمنظور لشکرهائیاتولی نواحی شام تا درون ان بە ولی او مهواره١.»برگزار خنواهد شد) حج(

                                                 
رودان  يانخدايان م. شد اجنام می) فروردين/ ماه نيسان(مراسم حج خانۀ مردوخ در روز اول هبار . 1

شد از  توسط کاهنانشان طی مراسم باشکوهی کە با شرکت هزاران تن از بندگاِن آهنا برپا می
هاشان بيرون آورده شده بر روی گاريهای زرين و سيمينی کە توسط گاوهای نرِ مقدس کشيده  خانه
 زيارت شدند تا خدای بزرگ را شد در عماريهای جملل نشانده شده عروسانه بەبابل برده می می

شدند،  حاضر می) خانۀ خدا(ايل  شاه و اعضای خاندان سلطنتی و بزرگان کشور در ايزاگ. کنند
رودان آمده بودند در بيرون معبد در فضای بازِ حرمِ مقدس  کنندگان کە با دست پر از سراسر ميان حج

شاه بەمعبد . پرداختند آمدند و بەمناز و نيايش می فرش بود گرد می کە چارديواری وسيع سنگ
 کرد، مردوخ را کاهنانْ با شکوه و جالل بسيار سوار بر گاری بزرِگ رفت و مردوخ را زيارت می می

کنندگان  آوردند تا حج بستند و از معبد بيرون می  کرده گاريش را بەدوتا گاو نرِ مقدس میزرينی
گان با پايگوبی و کنند حج. دهدزائرانش برکت  ائل آيند و خدا بەبەمتاشای مجال مقدس خدا ن

 رهربی خوانی کە توسط نوازندگان و خوانندگاِن مقدس از خاندان کاهنانْ افشانی و غزل دست
آوردند  زيارت مردوخ آمده بودند مراسم عبادی را بەجا می شد در حضور مردوخ و خدايانی کە بە می

ادامه داشت زن و مرد و هفته يا بيشتر  در اين جشنها کە يک. کردند و معبد و خدايان را طواف می
پرداختند و بەشکرانۀ برکتهائی کە خدای  مجعی می رقصهای دسته دختر پسر در ستايش خدا بە

بار کە خدايان برايشان  بزرگشان مردوخ و ديگر خديان بەآهنا عطا کرده بودند و بەشکرانۀ هبارِ برکت
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ۀ نام سال«شرح آهنا در  کە رستادف می دائمی خويش در سرزمينهای تابعه  حضورِناعال
پسر جواِن » بِل َشصَّر«ساهلا امور پايتخت و ارتش در دست  در مهۀ اين. آمده است» نبونِهيد

 کە در غيابِ نبونِهيد. کرد در بابل استقرار داشت و سياستهای او را دنبال می کە نبونِهيد بود
را کاهنان مردوخ امهال عبادت  اين. دش تنها پيامرب زمانه بود مراسم ساالنۀ حج برگزار منی

  . و از نبونيهد رجنيدندمردوخ تلقی کردند
 اين شنيدِن. در تيماء بودرا گرفته ضميمۀ شاهنشاهی کرد نبوهنيد  ليديە وقتی کوروش

 از راِه  مهچنان در تيماء ماند؛ زيرا خدايان اوصدا درآورد، ولی بەخرب زنگ خطر را برای او
بابل لشکر بکشد آهنا کوروش را نابود  بە کوروشچە  کە چناناده بودنداو اطمينان د بەوحی

 کوروش را کە او وحی کرده بەخدا کە  او خرب داده استاز او مانده کە ئی در نوشته. خواهند کرد
رودان لشکر نکشيد، و از راه  ميان بەولی کوروش. ير پای او افکنده نابود خواهد کردز بە

  . برگشتايران بەکيليکيە و آشور
عمر امپراتوری پيرشدۀ بابل خامته دهد و  کە بەحال تاريخ تصميم گرفته بود با اين

  .ير سلطۀ مهرورزانۀ کوروش درآوَردز  بەسراسر خاورميانه را
يديە با مردم ليديە چنان کوروش پس از گرفنت ل کە شنيدند  بابل میبزرگان و کاهناِن

مِ ليديە از او رضايت خاطر دارند و او را هبتر از شاِه مرد کە  است کردهئی  بزرگوارانهیرفتارها
ن َورافتاد او با مردم ماد پس از مهرآميزپيش از آن نيز رفتارهای . دانند برکنارشدۀ خودشان می

با بزرگان بابل رفت و آمد و داد و ستد داشتند  کە خوزیبزرگان . پادشاهی ماد را شنيده بودند
گوش بزرگان بابل  بە کوروش چيزهای بسيارانۀمنش بزرگنه و رفتارهای مهرورزانيز دربارۀ 

                                                                                                                               
حاجيان با . کردند  شادی میرقصيدند و نواختند، می خواندند، ساز می فرستاده بودند سرود می

 زر و کالنیمبالغ .  توان ماليش نثاری و قربانی آورده بودبەاندازۀدسِت پر آمده بودند، و هرکس 
شد، مقادير بسيار زيادی خرما و گندم و جو و مشار بسياری گاو و  میو ديگرخدايان سيم نثار مردوخ 

وشيزگان بسياری توسط پدر و د. ودگاوميش و گوسفند توسط حاجيان برای معبد آورده شده ب
دی را برای خودشان شدند تا در معبد بەخدمت کاهنان درآيند و سعادت اب شان نثارِ مردوخ میمادر

بسياری از نوعروسان و دوشيزگانْ کە بەحج آمده بودند تنشان را برای . شان تأمين کنندو پدر و مادر
آميزشِ مرداِن مقدس با اين . ا را حاصل کنندکردند تا رضای خد بار بەمردان مقدس تقديم می يک

گرفت کە بەمنظور برگزاری اين عبادت بزرگ ساخته  دوشيزگان و نوعروسان در کاخ ِعشتار اجنام می
زمين و ديوارهای معبد مردوخ با حضور شاه و اعضای خاندان سلطتنی و کاهنان بزرگ با . شده بود

 ناب و مزين های جديدی از خدايان کە از زرِ موالً پيکرهمع. شد گالب و عطور هبادار شستشو داده می
شد و  داران بزرگ تقديمِ مردوخ می  بود نيز توسط شاه و خاندان سلطنتی و زمينهبا گرانبەجواهرات 

 .شد میدر معبد نصب 
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جای  در مهه کە منشی کوروش  بزرگ مهرورزی ودوستی و ، آوازۀ انسانگونه اين .رسانده بودند
برای رهايی از سلطۀ  کە شد بزرگان و کاهنان بابل را برآن داشت دهان می بەخاورميانه دهان

گر  نشان رودان کشف شده در ميان کە الواحی.  کنندسوی او دراز بەنبونِهيد دست استمداد
کوروش ا بە رًمس، مردوخمعبِديژه کاهنان و  بەی، بابلبلندپايگاِنکاهنان و است کە  آن

بابل  بەنبونِهيدجبارانۀ برای رهاندن مردم بابل و کلده از سلطۀ  کە درخواست فرستادند
  .بابل لشکر کشيد بەلشکرکشی کند؛ و او با مهاهنگی خمالفان نبونِهيد

در َحّران کشف شده است  کە رودان های کاهنان ميان يک منظومۀ بابلی از سروده
  :دارد گونه بيان می رودان از نبونِهيد را اين نارضايتيهای مردم ميان

رعايا را با . کشنت داد بەبزرگان کشور را در جنگها. هيچ قانونی پايبند نبود بەنبونِهيد
ديگر از . ناامن داشتهای بازرگانی را  جاده. دستی افکند هتی بەين مالياهتای سنگگرفنت

او ممتلکات مردم را گرفت و ثروهتای مردم را . رسيد گوش منی بەکشاورزان سرود شادی
يرانه کرد، و مردم را و  بەجا را تبديل او مهه. حال کرد نوا و پريشان برباد داد و مردم را بی

مردم از يکديگر نفرت پيدا . متالشی شود کە يها افکند را در تاريکاشانه کشت و الشه
. کردند مجعی منی کوبیِ دسته های وسيع پای ديگر مجاعاِت مردم در طول جاده. کردند
. مهۀ مردم در اندوه بودند. خورد چشم منی بەئی نشانی از شادی  نقطه در هيچديگر

در  کە  و او، او تبديل شدنددمشنان بەکردند در آغاز از نبونِهيد محايت می کە خدايانی
  . شد خدايانآغاز سلطنتش حمبوب خدايان بود منفورِ

  ساختپيکرهيک خدائی  يک اقدام ناروا زد، و برای بەاو برخالف ميل خدايان دست
 او اين خدا را. پرستيد شناخت و منی کس تا پيش از آن او را در کشورش منی هيچکە 
 زرين و زيورهای گوناگون آراست آويزِ  و با تاج و گردن زرين نشاندمعبد آورد و بر کرسیِبە

. شناختند  نيز اين خدا را منی)فقيهان سنتی(حتی اهل کتاب . نام ماه خواند بەو او را
 )خدای مرگ(گرفته است، دستش شبيه لوگال  شکل اين خدا شبيه هالل و ماِه خسوف

های اژدهای  بر اين خدا پيکرهاو در برا. رسد است، و درازیِ موی سرش تا پايۀ ختتش می
عبادِت اين خدا  بەوقتی او. ی کننددار پاس وحشی هناد تا از آن ن و گاوهای نرِتوفا
اش شکل  چهره. سر دارد تاج بر کە شد شيطانی تبديل می بەايستاد شکل اين خدا می

من «: نبونِهيد گفت. )يعنی بسيار خشک و عبوس بود(گرفت  خود می بەچهرۀ دمشنان
. من عبادت او را مهگانی خواهم کرد. گاه را خواهم ساخت ی او بزرگترين سکونتبرا

من مراسم حج را فقط برای او . من ذکرِ نام او را در سراسر جهان بر زباهنا خواهم انداخت
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  »…برگزار خواهم کرد و مراسم حجِ پيشين را لغو خواهم کرد
 در برابر پيکرۀ زرينِ گاو نر مقدس را )معبد مردوخ(ايل   ايزاگمهچون اين خدادر معبِد او 

  …اين خدا بر روی زمين ايستاند
 و کشور سپاهوقتی از اين بدعتهای کفرآميز فراغت يافت، در آغاز سومين سال سلطنتش 

 اَکّاد را چيز را در اختيار او رها کرد و سپاِه اش پسر بزرگش سپرد و مهه زاده خنست  بەرا
دور از اَکّاد  در بيابان ناحيۀ غرب و کە رفت» َتيماء« بە زدرا و يک سفر دور بەبرداشته
خمالفش بودند کشتار کرد و خودش در  کە او شاهزادۀ َتيماء و بزرگان آن شهر را. است

او در پيرامون تيماء ديوار بلند . سپاهيان اکّاد نيز در آجنا با او ماندند. آجنا اقامت گرفت
 کاخ بابل بنا ماننِداست، در شهر برای خودش کاخی کشيد، شهر را بسيار زيبا ساخت و آر

 ،بست ماليات سنگين تيماء او بر مردمِ. کرد، و پيرامون ديوار شهر را نگهبانان گماشت
 را با تيماءاو مردم . ستوه آمدند بەداشتند را از آهنا گرفت، و مردم از دسِت اوهرچە 

  …اندندکشنت داد و فقط زنان و کودکان زنده م بەکارهای سخت
يوغ  کە کوروش شاه جهان است و پيروزيهايش واقعی است و کسی استحالی کە در 

کشند، نبونِهيد بر روی لوحۀ خودش نوشته  گردن می بەبريش را مهۀ شاهاِن کشورها فرمان
من کشور او را تسخير کردم و ثروهتای . افتدمن او را وادار کردم تا بر روی پاهايم « کە است
کوروش تسخير کرده را بر روی لوح  کە او نام کشورهائی. »ودم انتقال دادمکاخ خ بەاو را

  .ام اينها را من تسخير کرده کە نگاشته است
من حکيم و «: مجعيت گفت بەاش خطاب بار در خطبه يک کە اين مهان نبونِهيد است

 بسياری  و اسرارغيب استممن دارای علم . م استها باخرب م، من از راز درون سينه استخبير
و من نشان داده،  بەمعراج برده و بسيار چيزها بەخدا مرا. توامن بنويسم منی کە ام ديدهرا 

 کە حکمت و علم خويش چنان نيروئی دارم بەمن. من نشان داده است بەملکوت را
. کند او ادعای داشنتِ معجزات بسيار بزرگ می. »اراده کنم را اجنام دهم هرچە توامن می

خدای  کە عبادتی. ايل پايان دهد ايزاگ بەمراسم حج ساالنۀ مؤمنينکە بە او درصدد شد
او کاهنان بزرگ . از ميان بردارد کە خواست آمسانی در روز ازل مقرر داشته است را او می

در معبد  کە اند خدايان مقرر داشته کە آن عبادتی«: آهنا گفت بەاجنمن فراخواند و بەرا
مشا  کە معبد برای آن ساخته نشده. کنيد مشا برگزار میکە  گونه است برگزار شود نه اين

 عبادت و کاهن خوانندۀ کاهنِ نگهدارندۀ کتابِ»… چنين مرامسی درآن برگزار کنيد
 را برهنه اشانمشاوران او بودند نيز با او توافق منودند، و حتی سره کە سرود عبادت
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شاه  کە ونه برگزار خواهيم کردگ پس عبادت را مهان از اين« کە کردند و سوگند خوردند
  .»مقرر داشته است

رسد کە اين نوشته کە نسخۀ اصليش برای ما برجا مانده است را کاهنان بابلی    بەنظر می
بر لوحهائی نوشتند تا در معابد و جمامع برای مردم آباديهای کلده و سومر خوانده شود تا مردم 

  .با کوروش برای تسخير بابل گردندبرضد نبوهنيد شورانده شوند و آمادۀ مهکاری 

  تسخير امپراتوری بابل توسط کوروش بزرگ

 کە اوج رسيد و مردم آمادۀ شورش شدند؛ شورشی بە نارضايتی در بابل۵۴۰در سال 
اه افتاد و ر  بەرودان تبليغ برضِد نبوهنيد در سراسر ميان.  آن کاهنان معابد بودندبرآغالندگاِن

گو   دروغاو کە گفتند می. شد دهان می بەستهزاء گرفته بودند دهانباد ا بەاو را کە تصانيفی
دمشن او است؛ کە   بلاو نداده بەکند، و مردوخ نه تنها نبوت را دروغ ادعای نبوت میاست و بە
ه چەگونمعلوم نيست  کە او توجه دارد بە»سين«ند؛ فقط  استن اونا ديگر نيز دمشخداياِن

  .شدند رودان برای شورش برضد نبوهنيد آماده می انگونه مؤمنين مي اين! خدائی است
  از تيماءکرد  در ميان اين آشفتگیِ اوضاع کە سلطنتش را هتديد بە براندازی مینبونِهيد

معبد مردوخ و دادن  بەبا اقداماتی مهچون اعادۀ حجِ ساالنه کە بابل برگشت، و کوشيدبە
ماه بعد در مراسم حج سال  چند. جلب کندمعبد رضايت کاهنان مردوخ را  بەهبا ها گرانکش پيش
 بابل آورده شدند، شاه در مراسم حضور يافت، و مراسم بەخدايان« برای زيارت مردوخ ۵۳۹
 دوازدهشامل (رودان  سال مهۀ خدايان ميان  اين ديگر در مردادماِهبارِ يک. »خوبی برگزار شدبە

  .بابل برده شدند بەبرای زيارت مردوخ) خدا
رودان   ميانمردوخ و ديگر خداياِن بەجايگاِه پيشينه بازدادِنبا  کە آن شده بودنبونِهيد بر

 دعوِت بەکوروش. ولی او اين تالشها را بسيار دير اجنام داده بود. خشم مردم را فرونشاَند
 نيز نبونِهيد. شد بابل آماده می بەرودان برای لشکرکشی معابد ميانديگرکاهنان مردوخ و 

خرب شکست  کە گفت  خدا می از جانبِوحیدريافت کردِن نان سخن از  مهچزنانه۔ ۔الف
  .داد حتمی کوروش و نابودی کوروش را می

. پيش از اين دربارۀ بازسازی معبِد بزرِگ سين در حّران توسط نبونِهيد سخن گفتيم
ر  دنبوهنيد کە متجيدی. حران پيش از ورافتادِن پادشاهیِ ماد در درون قلمرو دولِت ماد بود

 کە تواند نشانۀ آن باشد  می استهای آغاز سلطنتش از اََشِتياگ و پدرش هوخشتَر کرده نوشته
برای بازسازی معبد سين در حران را  کە هر اقدامی کە او اختيار تام داده بوده بەاََشِتياگ
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گيری حران از  پسواجا مانده از نبونِهيد سخنی از در اسناد بر. داند اجنام دهد شايسته می
  اقدامپس از ورافتادِن پادشاهیِ ماداو  کە رسد نظر می بەولی. دست ايرانيان در ميان نيست

لذا .  است ضميمۀ پادشاهی خويش کرده بودهحران را کرده و حرانبيرون راندن ايرانيان از بە
نبونِهيد تصرف کرده  کە سر مهين حران نيز بوده رودان بر ميان بەيک علت لشکرکشی کوروش

  در واقعدروِن قلمروِ ايراننبونِهيد با تصرف يک سرزمين . تلکات خودش مشرده استو از مم
 سلطنت بابل را براندازد، کە شايد هدف کوروش آن نبوده. ايران اعالن جنگ داده بودبە
 عنوان ميراث آشور کە بەاز متاميت ارضی شاهنشاهی دفاع کند، و حران کە خواسته میکە  بل
رودان برای برچيده شدن  ها در ميان ولی زمينه. پس بگيردوارا از نبونِهيد ايران رسيده بود بە

رودان آمادۀ پذيرايی از کوروش  دستگاه سلطنِت تاريخی بابل فراهم بود، کاهنان و مردم ميان
  .دوران نوينی را آغاز کند کە بودند، و تاريخ برآن بود

 او از دجله عبور کرد و. شدرودان  کوروش از تنگۀ جلوال گذاشت و وارد جلگۀ ميان
 برضد اکاد و کلده و سومرسراسر . ی از او بودي آمادۀ پذيرابابل. زديک شدبابل ن بەآرامیبە

 اوپيسوقتی کوروش شاه انشان شهر « کە در استوانۀ نبونِهيد تصريح شده. ندنبونِهيد شوريد
 و نبونِهيد رهربان شورش را را گرفت مردم اکّاد شوريدند) در حمل بغداِد کنونی(بر کرانۀ دجله 

سپاهيان نبونِهيد نافرمان . »مقاومت تسليم کوروش شد  نيز بیسيپارشهر مقدس . کشتار کرد
کوروش مقاومتهای نيروهای نبونِهيد را در هم . ئی نداشت شدند، و ارتشِ او چندان کارآيی

دوخ و سرکوب تالشهای نبونِهيد برای جلب رضايت کاهنان مر. کنار بابل رسيد بەشکسته
او داده است حتقق نيافت؛  بەگفت مردوخ او می کە های پيروزی وعده. جائی نرسيد بەشورش

، و کاهنان از )خدا بەاو غضب کرده بود ( از او رجنيده و او را رها کرده بود۔اواقًع۔زيرا مردوخ 
 حتمی پيروزی بەحال هنوز او با اين. با سپاه کوروش مهکاری کنند کە خواستند مردم می

شاه انشان در زير پای من له « کە من وحی شده کە بەکرد خودش اطمينان داشت، و ادعا می
  .»غنيمت خواهم گرفت بەيهای او را منيدست من خواهد افتاد، دارا بەخواهد شد، کشورِ او

ندای کاهنان مردوخ  بەهای بابل رسيد مردم بابل کنار ديواره بەسپاه کوروشکە  مهين
شايد (فرماندهی گاؤَبروَو  بەايرانيان. د شوريده شهر را بر روی ايرانيان گشودندبرضد نبونِهي
نبونِهيد . آرامی و مساملت وارد بابل شد بەم  پ۵۳۹ شهريورماه ۲۳در روز ) برادر کوروش
خانۀ بزرگش مورد تعرض   مردوخ در حماصرۀ ايرانيان درآمد تا گنجمعبد بزرِگ. متواری شد
. رودان نيز ترتيب مشاهبی اختاذ شد ی از ديگر معابد بزرگ مياندار اسپبرای . قرار نگيرد

درون  بەورود سپاهيان. هيچ معبدی نزديک نشود بە با سالحئی ايرانیهيچ  کە دستور داده شد
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  .کلی ممنوع اعالم شد بەمعابد نيز
 خياباهنای بابل.  مهرماه با شکوه و جالل شاهانه وارد بابل شدهشتمکوروش در روز 

مهۀ سران بابل و با آهنا . فرمان کاهنان و بزرگان شهر با فرشهای رنگين مفروش شده بودبە
 کوروش وارد شهر پيشواز کوروش بيرون آمده بودند، و در پشت سرِ بەبسياری از مردم شهر

 آرامش و آسايش مردم هدفش کە مهۀ مردم شهر اعالم کرد بەئی کوروش ضمن خطابه. شدند
کس   قرار خنواهد گرفت و هيچگرد پیکس مورد  هيچ کە ن است؛ و تأکيد کردرودا بابل و ميان

کارگزاران دستگاه سپاهيان و  بە او. کس تعرض خنواهد رفت  و بەهيچبازداشت خنواهد شد
او سپس برای زيارت مردوخ وارد معبد شد، در .  داد)عفو عام(خبشا  مههسلطنت نبونِهيد 

 و آوردجا  بەاو را گرفته مراتب تعظيم را سالم کرد و دسِتاو  بەه مردوخ سر خم کرد،گا پيش
 توسط مردمِ در بابل متواری بود کە نبونِهيد. او برکت دادند بەمنايندگی از مردوخ بەکاهنان
  .سر َبَرد بەشوش تبعيد کرد تا بقيۀ عمرش را زير نظر بەکوروش او را.  شدگير دست يافته و شهر

 نوسازیِ ديوارهای فرماِنکوروش  کە خوانيم  اين گزارشها میۀ بابلی در دنبالۀنام سالدر 
قدم شد و سنگ و خشت و سطلهای آب و  کار پيش شهر بابل را صادر کرد و خودش برای اين

سبدهای ِگل برد، و مهگان با ديدن اين اقدام او با شور و شوق مشغول کار برای ساخنت ديوارها 
درصدد مستحکم و آباد کردن بابل است و بيش از ە  ککوروش با اين اقدام نشان داد. شدند

اطاعت کوروش  بەخنورده ماند و ارتش نبونِهيد دست. اين شهر توجه دارد بەشاهان پيشين
مشاوران اشان بەترينه  ابقاء شدند و بلندپايهاشانمهۀ کارگزاران نبونِهيد نيز در شغله. درآمد

  .شدندشاه در امور بابل تبديل 
 افتادن بابل کە زمان بازمده است خرب داده شده از آن کە  کاهنان بابلدر چند نوشته از

در برخی از اينها .  را خشنود کرده استرودان  مياناندازه مردمِ چە دست کوروش تابە
 کە باشد« کە خوانيم در يکی از اينها می. پشِت سر نبونِهيد فرستاده شده است بەنفرينهائی

مردوخ با شادی و  کە بند افتد و شکنجه شود؛ و هنگامیبە نبونِهيد در دنيای زير زمينی
 نبونِهيد در بندهای پيشينمهۀ ياران  کە گرِ پادشاهی مهرورز کوروش است باشد مهربانی نظاره

کارگزاران نبونِهيد را بازداشت يا زندانی  کە ولی کوروش بزرگوارتر از آن بود. »گران افتند
 کە هائی  مهرورزيهای او دگرگون شوند و با جتربهآهنا با ديدن کە خواست او می. کند

 کە دانست او می. کاراِن بشريت شوند خدمت اهداف متدنیِ او درآيند و خدمت بەاند اندوخته
او از  کە اين چيزی بود. سازندگی واداشت بەتوان ساخت و انساهنا را با تربيِت درست می

است ولی  خواه انديش و نيک ا نيکان ذاًتانس کە زرتشت گفته بود. تعاليم زرتشت آموخته بود
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را از  در سخن از زرتشت اين. شوند  انساهنا می بدسرشت سبب بدکاریِ زورگویحاکماِن
  .سرودهای گاَتە خوانديم

عنوان ميراث  بەِن سلطنت بابل، سرزمينهای تابع بابل در شام و فلسطين نيزَورافتادبا 
. دريای مديترانه و غزه رسيد بەز کشور شاهنشاهیقلمرو شاهنشاهی افزوده شدند و مر بەبابل

و شيوخِ مشال عربستان با ) محات، حلب، فينيقيه، کنعان، َعّمون، دمشق، ايدوم(سران شام 
بابل آمدند، و  بەشنيدن خرب پيروزی کوروش در بابل و از ميان برداشته شدن نبونِهيد شادمانه

  . کوروش بوسه زدند و ابراز اطاعت کردنددر استوانۀ بابلی آمده است بر دستهایکە  چنان
شهرياری بابل منصوب شد، و سرزمينهای ماورای غربی فرات تا دريای  بەگاؤَبروَو

 جزو ۔) آشور بودپيشينکشور  بەزيرا منسوب( گرفت ١»آشورّيە«زمان نام  که از آن۔مديترانه 
توسط نبونِهيد برکنار   کە حملیگر حکومتمهۀ اميران خانداهنای . شهرياری گاؤَبروَو شدند

  .پذير گاؤَبروَو شدند  شده فرمانبرگرداندهشان پيشين هایمقام بەشده بودند
از زمان َنبوَخد َنصَّر برچيده شده بودند و  کە برای احيای امارهتای اسرائيل و يهودا

شامل  کە بابل برده شده بودند نيز کوروش فکری انديشيد بەبردگی بەخانداهنای سرانشان
 يهود کە او سران. ای بازسازی کشورشان بوداسرائيل بر بەداندِن بازماندگاِن آن خانداهنابرگر

کشورشان با آهنا کنکاش  بەيهودان را طلبيد و دربارۀ بازگرداندِن زيستند در بابل بەاسارت می
ع او اطال بەنيززيند، و  رودان می  در ميانيهودان از مشار کە چە او اطالع دادند بەآهنا. کرد

بابل آورده  بەَنبوَخد َنصَّر ويران کرده بوده کە آالت معبد اورشليم را زيورها و ظروف کە دادند
 شود تا برداری سياهه از آهنا فرمود تاکوروش . شود شده و در خزانۀ خدای بابل نگهداری می

 انشانيکی از سر بەاورشليم برگردانده شود؛ و بە صالح بداننديهودسران  کە در فرصِت مناسبی
برای  کە فرمود داشت َبّصر شيش بود و نامِ بابلیِ  در امورِ کشورِ يهوديهاز مشاوران نبوهنيدکە 

منت .  الزم را اجنام دهدات اثاث معبد اورشليم اقدامنيزاش و  بازگرداندِن قومِ از بردگی رسته
  .تر خواهيم خواند باره را پائين تورات در ايننوشتۀ کاهناِن اسرائيلی در 

رودان و  های مناطق خمتلِف ميان  مهۀ معابد و خداخانهپيشينمتولياِن  بەکوروش نسبت
باره  در اين.  کرده بود مهين اقدام را اجنام دادجابەجانبونِهيد آهنا را  کە شام و مشال عربستان

  .تر خواهيم خواند نيز گزارش بابلی را پائين
ئی  مردم بابل مهان رفتار خشنودگرانهپارس برگشت گاؤَبروَو با  بەکوروشکە   آنپس از

مردم  کە در سندهای بازمانده از ساهلای شهرياری گاؤَبروَو. منظور نظر کوروش بود کە داشت
                                                 

 .آشورَِيە را بعدها يونانيان و روميان سوريه گفتند، و اين نام تا امروز مانده است. 1
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نشان از عزت بسيار زياد او نزد  کە شود اند عباراتی ديده می نوشته بابل برای امور خودشان می
اکمه در يکی از شهرهای جنوب بينيم در گزارش يک حم می کە مردم بابل دارد، تا جائی

راست  کە سرِ شهريار گاؤَبروَو سوگند خورده است بە حملیرودان، مردی در حضور قاضیِ ميان
). روی يک خشت ثبت شده است(اظهاراتش را ثبت کنند  کە گويد؛ و قاضی دستور داده می

نظمی و  بی کە کوشيده امور مردم نظارت تام داشته، و می بەگاؤَبروَو کە اين عزت برای آن بوده
مردی مشاری گوسفند دزديده بوده، شناخته  کە خوانيم در سندی می. ناامنی را از ميان بردارد

دربار گاؤَبروَو  بەاو دادخواهی. و بازداشت شده و قاضی جريمۀ سنگينی بر او مقرر کرده است
لذا حکم قاضی اهتامش ثابت است،  کە شود فرستد، و گاؤبروَو پس از حتقيق متوجه می می

شود تا جريمۀ مقررشده را   بابل فرستاده میبازداشتگاِه بەکند و جمرم حملی را تأييد می
گاؤَبروَو با برخی از سنتهای اجتماعیِ مردم بابل توافق  کە دهد سند ديگری نشان می. بپردازد

. برهم بزندرودان را  سالۀ مردم ميان هزار نظام اجتماعی دو کە نداشته ولی برآن نيز نبوده
داری در ايران وجود نداشته و دربار  برده. داری نزد متوليان معابد است ازمجلۀ اينها رسم برده

اقدامی  کە ديده صالح منی بە ولی برای الغای اين رسم ظاملانه نيز،ايران نيز با آن موافق نبوده
 و اقتصاد آجنا را تريخ رهم میدرودان را  امی نظام اجتماعی مياناجنام دهد، زيرا چنين اقد

ئی از غالمان معبِد  دسته کە دهد يکی از سندها نشان می. کرد آشفته و چە بسا کە ورشکسته می
موضوع . اند  شدهگير دستگريخته بوده و ) رودان واقع در شهر اوروک در جنوب ميان(ِعشتار 

سرپرست معبد  بە رااو سکوت کرده و امر. شان حکم بدهد اند تا درباره گاؤَبروَو رسانده بەرا
 کە اند سرپرسِت معبد گفته بەاند معبد برگردانده بەاين غالمان را کە کسانی. واگذاشته است

دستور سرپرسِت معبد بر روی  بەاين سخن. گاؤَبروَو دربارۀ اينها هيچ فرمانی نداده است
 اينها فهمانده بەگاؤَبروَو کە ئی است گونه بەظاهر سخن. خشتی ثبت شده و برای ما مانده است

 کە اين تنها کاری بوده. خاطر فرارشان جمازات کند بەسرپرسِت معبد نبايد بردگان راکە 
 در روزگاری کە و بايد در نظر داشت. توانسته برای ختفيف آالم بردگان اجنام دهد گاؤَبروَو می

 اند سپس دهدا هر خطای بردگان را کيفرهائی از قبيل بريدن گوش و بينی يا چيدن زبان میکە 
اند، حتی جلوگيری از اين کيفرها نيز برای زمانه  داشته بار وامی ترين کارهای شکنجه سختبە

هائی از هببود وضعيت اجتماعی  در سندهای بازمانده نشانه.  بوده استرفته پيشبسيار 
اند  ع شدهبازار حرفه و صناي بردگان وارد کە بينيم  میمثالًخوَرد،  چشم می بەرودان  ميانبردگاِن

دارای  کە بينيم بردگانی را نيز می. پردازند ارباب می بەکنند و ماليات و برای خودشان کار می
در کارگاههای معابد نيز . گيرد خودشان تعلق می بە درآمدشبيشينۀ کە اند زمينی شده پاره
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ی برای هببود اصالحات کە اند، و معلوم است بردگان داده  بەزناِن بيگار جايشان را کە بينيم می
 وضعيت بردگان نيز کمک کرده هببوِد بەنوبۀ خود کە بەوضعيت زنان نيز اجنام گرفته است

حضور بردگان در بازار . اند در کارگاهها مشغول کارآموزی کە بينيم بردگانی نيز می. است
م و گا به اينها خرب از اصالحات گام. پا نيز در سندهای بازمانده مشهود است سوداگریِ خرده

  و حفِظ حيثيِت انساهنا کوروش بزرگ برای هببود اوضاع انسانیفرمان کە بەدهد ئی می آهسته
  .گرفت رودان اجنام می در ميان

 و رودان  در ميان اوضاع انسانیی برای هببود بزرگدر زمان کوروش کە مهمترين گامی
کرد  مقرر می کە ونی بودبردگی برداشته شد لغو قان بەجلوگيری از افتادن مردان و زنان آزاده

کار  طلب بەبدهکار اگر نتواند بدهکاريش را بپردازد بايد خودش يا يکی از فرزندانش را
عنوان حکم شرعی و  به۔رودان  اين قانون از زمان محورابی تا آن زمان در ميان. بفروشد
کوروش  کە ودرودان مانع از آن ب  مردم مياندار دينیِ عقايد ريشه.  برجا مانده بود۔آمسانی

مردم خودشان داوطلبانه . ش بودخواه  کە دلپيش بربد بەئی گونه بەبزرگ بتواند اصالحات را
دادند؛ و معبد  بردند و در اختيار کاهنان قرار می  معبد میفرزندانشان را برای غالمی و کنيزیِ

 مجلۀاين از. فروش برساند تا برای مهيشه در بردگی مبانند بەاينها را در بازار کە حق داشت
بيگاری بر روی زمينهای کشاورزی و در . آن دست زد بەشد منی کە احکام شرعی بود

 نيز از ،های بزرگ گاو و گوسفند معبد خنلستاهنای معبد، در کارگاههای معبد، در چوپانی رمه
اين . دادند مردم داوطلبانه برای رضای خدا و حصول هبشت اجنام می کە رسوم معمولی بود

آن دست زد؛ زيرا اينها را احکام  بە کەشد  درنظر ايرانيان ظاملانه بود ولی منیگرچە  مورس
ناقض اين  کە ، و هر قانونیکردند  و اجرا میشرعیِ ديرينه مقرر کرده بود و مردم قبول داشتند

شد و قابليت  عنوان احکام ضدشرعی و کافرانه تلقی می بەاحکام شرعی بود از طرف مردم
کردند، ولی   مردم را غارت میاواقًع) رودان  مياندستگاه فقاهِت(معابد . يافت اجرايی منی

گذشت زمان و نسلها نياز  بەبرای تغيير اين وضعيت و آشنا کردن مردم با حقوق واقعی خودشان
هبا در بابل در اواخر عمر کوروش و   اجارهنيز زمين کشاورزی و خانه و هبایباالرفنت . بود

 خرب از حتولی ۔شود شده ديده می که در برخی اسناِد کشف۔ريوش بزرگ دوران سلطنِت دا
 ا وضع زندگی اقشار سابقًی خبشيدن بە در جهت هببود بزرگاصالحات کوروش کە دهد می

  .حمروم ايجاد کرده بوده است
سو و دريای مديترانه از سوی  دريای ايژه از يک بەبا رسيدن مرزهای شاهنشاهی ايران

خود ديده بود بر صحنۀ جغرافيای  بەآن زمانچشم تاريخ تا  کە ئی ن شاهنشاهیديگر، بزرگتري
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 بابل و پيشينعالوه بر سراسر فالت ايران، امپراتوريهای  کە ئی جهان ظاهر شد؛ شاهنشاهی
  .گرفت می در بر آشور و ليديە و آرمنّيە و پاشاهيهای کوچک جنوب اناتولی را

روابط . ه با کشور فرعونی مصر مهسايه شده بودغزنزديکیِ اينک شاهنشاهی ايران در 
کوروش با فرعون مصر حسنه بوده، زيرا برای ساخنت کاخ شاهنشاهی در پاسارگاد از خدمات 

توانيم در نقشی  را می ، و اين استساز مصری استفاده شده تراش و پيکره هنرمنداِن سنگ
. اثر هنر مصری در آن آشکار استاز کوروش بزرگ در پاسارگار برجا مانده است و  کە ببينيم

در زمان خوِد او ساخته شده نيز حضور هنرمندان مصری  کە  کوروش بزرگگاه  آرامدر بنای
ياد هرمهای بزرگ مصر  بە ما را۔هرمِ کوچک است که يک بچه۔هويدا است، و اين بنا 

ديده و مصر کرده بوده و معماری مصر را از نزديک  بەشايد هم کوروش سفری. اندازد می
  آورده بوده است، زيرا در جمموعۀ کاخ شاهنشاهیشمهندسان و معمارانی را از مصر با خود

پزشکان . کند آشکاری خودمنايی می بەگونۀ در پاسارگاد ساخت بازتاب معماری مصرکە 
نقشی از فروهرِ کوروش .  او بوده استآورِد مهين سفرِ شايد ره کە مصری نيز در دربار او بودند

 است پارچه يک وارۀ سنِگ يک ستون کە  ويژهبر بنای يادبوِد) نيای بزرگ کوروش بزرگ(اول 
دهد،  ضوح نشان میو  بەو در جای خاصی از کاخ کوروش برپا داشته شده بوده هنر مصری را

اش شبيه  تن دارد تزيينات حاشيه دارِ کوروش اول در اين نقش بر  بالفروهرِ کە رختیحتی 
بر روی سرِ اين فروهر هناده است نيز بازگويندۀ هنر  کە تاج گلی. ی است مصررخِتتزيينات 

 نوشته شده خوزیسه زبان پارسی و بابلی و  بەدار  اين فروهرِ بالبر باالی سرِ. مصری است
  .»ام کوروش شاه، هخامنشی من«است 

ی سو در دو کە  ولی باهلائی. خوِد کوروش بزرگ استاين کە پندارند غلط می بەکسانی
کوروش  فروهرِ کە دهد اند خرب از آن می تصوير کشيده بەاند و او را در حال پرواز تنش قرار داده

  .، و بەفرمودۀ کوروش بزرگ ساخته شده استاست) نيای کوروش بزرگ(اول 
کشيد، و  شدۀ مصر در اين زمان آخرين نفسهای تاريخيش را می امپراتوریِ پير و فرتوت

آن کشورِ باستانی و شکومهند رانيز ضميمۀ شاهنشاهی ايران کند؛ و ە  کتاريخ اراده کرده بود
  .را در گفتار بعدی دنبال خواهيم کرد اين

  شخصيت کوروش بزرگ

 هدف کوروش از کشورگشايی ايجاد يک جامعۀ جهانیِاست کە  گرِ آن بيانها  مهۀ نشانه
روش در لشکرکشيها و کو. ی بوده استگر ويرانامنيت و آرامش و دور از جنگ و  مبتنی بر
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  رفتار کرد، و عناصر حکومتیِمنشی  و نيک مغلوب در هنايت بزرگواریاقوامِپيروزيهايش با 
 چنان.  ابقا کرده مطيع و منقاد خويش ساختاشانپيشين را مورد خبشايش قرار داده در مقامه

 و آغازگرِ جنگ متجاوزکە   آندرعينِ۔پس از تسخير ليِدَيە کروسوس شاه مغلوب ليِدَيە را کە 
گزينوفون  کە گونه آن.  خبشود و نواخت و درنتيجه از او يک فرمانده مطيع و باوفا ساخت۔بود

گسترانۀ کوروش   هدفهای امنيتبرِد ، کروسوس و ارتش ليِدَيە در آينده برای پيشنوشته است
  .نربدها کردند
 اقوامِ ایدينهشخصيتی آزادانديش و عاری از تعصب بود، خدايان و  کە کوروش

شان آزاد گذاشت، معابدشان  مسيت شناخت، مهگان را در اجرای مراسم دينیر   بەمغلوب را
سوی  بەوسيله قلوب مهۀ ملل مغلوب را اين بە و،را زير پوشش کمکهای سلطنتی قرار داد

خود نديده بود، و  بەچشم تاريخ تا آن هنگام چنان فاتح پرمهر و شفقتی را. خويش جلب کرد
ئی جز حمبت او را نداشتند و دوستی او در  مهه مهر و بزرگواری چاره مغلوب در برابر اين اقوامِ

  .دل مهۀ اقوامِ زيرِ سلطۀ ايران ريشه دواند
هدف برقرار  بەيی راگشا جهاناهوَرَمزدا داشت  کە بەکوروش بزرگ با ايمان استواری

داد، و در فتوحاتش  جنام میکردن آشتی و امنيت و عدالت و از ميان بردن ستم و ناراستی ا
 داستان رأفتش کە منشی و مهر و عطوفت نشان داده بود اقوام مغلوب بزرگ بە نسبتچندان

معابد و متوليان دين ملل مغلوب آسيبی نرسانده بود، و  بەجا او در هيچ. جا رسيده بود مههبە
 داد تا آهنا را ور میمراکز دينی و معابد وارد شده بود دست بەحتی هرجا در اثر جنْگ تلفاتی

يادگار سقوط بابل  بەکاهنان معبد مردوخ کە در سندی. هزينۀ دربار ايران بازسازی کنندبە
مردوخ پشتيبان  کە ، تأکيد شده استاند، و در اوائل سدۀ بيستم در عراق کشف شده نوشته

و سپرده ا بەپيروزی رسانده سپس بابل را نيز بەکوروش بوده و دست او را گرفته در ايران
وقتی کوروش وارد بابل شد، مردوخ نيز در پيشاپيش او بود و  کە در اين سند گفته شده. است
  :نوشتۀ کاهنان بابل دربارۀ کوروش چنين است. آورد های پيروزی او را فراهم می زمينه

 فغانشان را ۔مردوخ۔فغان آمدند خدای خدايان  بەچون مردم از دست ستمهای نبونِهيد
 شده بودند انتقال دادهبابل کە بە  اين ديگر نيز ازخداياِن. خشم شد بەنبونِهيدشنيد و از 

 ويران شده و کە مهۀ اماکنی بەخدای خدايانْ مردوخ ذواجلالل. از نبونِهيد در خشم بودند
آهنا نظر عطوفت و  بەمانند جنازه شده بودند توجه منود و کە مهۀ ساکنان سوِمر و اَکّادبە

او را کار شد تا  مهۀ سرزمينها سر کشيد و جويای يک پادشاه درستبە او. رمحت افکند
او خبشيد و  بەمردوخ پادشاهی جهان را کە  انشان بود شاِه کوروْشاين پادشاْه. برانگيزد
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مردم  بەرا او داد و اين بەير پاهای او افکند و لقبِ شاه سراسر گيتیز  بەها و مادها را گوتی
اطاعت او کشانده بود با  بەمردوخ کە مهۀ مردمی بەبتکوروش نس. جهان ابالغ کرد

  بەخدای خدايانْ مردوخ ياور بندگانش بود و با شادی. مهربانی رفتار کرد دادگری و
 سوی کە بە فرموداو بە او برکت داد دادگرِکارهای نيِک او و قلبِ بەکوروش نگريست و

اه افکند و خودش ر   بەرااو دست کوروش را گرفت و او .  رهسپار شود]بابل[شهر او 
 کە مشار کوروش سپاه بی. مهچون چون يک دوست و رفيقِ راه در کنارش حرکت کرد

 را اشانابزاره دانست جنگ  سيالب بر زمين جاری بودند و مشارشان را کسی منیمهچون
 بی کە کوروش ياری کرد بەاو. اهشان ادامه دادندر   بەدر کنار خودشان گرفته با آرامش

او . شهر و مردم شهر نرسد بە شود و هيچ گزندی۔بابل۔ريزی وارد شهر او  ونجنگ و خ
مردم سوِمر و  مهۀ ساکنان بابل و. پرستيد تسليم کوروش کرد را منی وی کە شاه نبونِهيد را

.  و بر پاهايش بوسه زدندسر فرود آوردند کوروش ِهگا پيشزادگان و اميران در  اَکّاد و شاه
هاشان از خّرمی  کردند، و چهره شاه شده بود خشنود بودند و هلهله میاو کە   اينمهگی از

 او ياریِ بە استقبال کردند زيرادلی خوش او با شادی و مهۀ مردم از َسرَوریِ. درخشيد می
او  بەمهگان شادمانه.  از تباهی و ويرانی رسته بوداشانزندگی دوباره يافته بودند و شهره

  .ودندآمد گفتند و نامش را ست خوش
؛ اديان بومی را آزاد )کرد عفو عمومی ِناعال( خبشا داد  مههکوروش پس از تسخير بابل  

انساهنا،  بەرودان و آموزش مهزيستی عقيدتی اعالم کرد؛ برای جلب حمبت مردم ميانو حمترم 
مسيت شناخته در ر  رودان بە عنوان خدای خدايان ميان بەکهنترين خدای بابل بود را کە مردوخ

بردگی  بەکس را او نه تنها هيچ. دستش بوسه زد و او را نيايش گفت هش کرنش کرده برگا شپي
مال و جان  بەشدگاِن شاه بابل آزادی داد، و سپاهيانش را از جتاوز مهۀ بردهکە بە  بلنگرفت

دوست چنين  ، اين پادشاه انسان»اعالميۀ حقوق بشر« بە در استوانۀ معروف. رعايا بازداشت
  :آمده است
ام کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه شکومهند، شاه بابل، شاه سوِمر و اَکّاد، شاه  من

بوجيە شاه بزرگ شاه انشان، نوۀ کوروش شاه بزرگ شاه  کام  جهان، پورگوشۀچهار 
 کە پيش شاه بزرگ شاه انشان، از دودمان شاهان روزگاران دور، شاهی انشان، ختمۀ چيش

 از سلطنِت او قلبشاناند و  ا مورد عنايِت خويش قرار داده سلطنتش ر»َنبو« و »بِل«
  . استخشنود

] بابل [ مردمهای شادیِ با مساملت و آرامش وارد بابل شدم در ميان هلهله کە من هنگامی
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  .گاه حتويل گرفتم کاخ و ختت جايگاه سلطنتی خويش را در
دارم مهراه  ل را دوست میباب کە  را با منی بابلمرداِن رِ بزرْگ مردوخ دهلای نيکسرَو

سپاه بزرگ من در آرامش و . او را تعظيم کنم و بستايم کە ام برآن کە داند ساخت، زيرا می
. اَکّاد را هراسان کند مردم سوِمر و کە کس اجازه ندادم هيچ  بەمن. نظم وارد بابل شدند

نبونِهيد  کە بابلمردم . برد در امان داشتم يهای مردم بابل و اطرافش را از دستيمن دارا
 آهنا حتميل کرده بود را من از تکاليِف اراده و حکم خدايان بر بەتوجه بیتکاليفی را 

  .حتميلی رهاندم و آزادی خبشيدم
پايان خويش را  او رمحتها و الطاف بی.  من شاد شدسرورِ بزرْگ مردوخ از کردارهای نيِک

پسر من و از ريشۀ من  کە بوجيە کرد  کامستايم، و نثار ام و او را می کوروش کە نثار من کرد
هش ايستاديم و او را گا پيش احترام او در بەما مهگی.  مهۀ سپاهيامن کرداست، و نثارِ

 جهان از دريای باال تا دريای پائين گوناگوِن سرزمينهایفرماِن او مهۀ شاهان  بە.ستوديم
 کە آهنا چە نشينند و بر ختت میدر کاخها  کە آهنا چە ،)از دريای مديترانه تا دريای پارس(

در  کە  شاهان نواحی غربینيز اند و های نوع ديگر ساکن در جاهای دوردست در خانه
 را اشان، مهگی باجه)شيوخ بياباهنای شرقیِ شام و مشال عربستان(برند  سر می بەچادر

آشور تا شوش در مهۀ سرزمينها از بابل تا . سر بر پاهايم سودندنزد من آوردند و  بەدر بابل
تورنو، دير، آباديهای گوتيان، اماکن مقدس در مسِت ديگر  اگاده، ايشنونه، زامبان، می۔

مدهتای درازی معابدشان متروک مانده بود و در اينجا  کە های خدايان  من پيکره۔دجله
ش در شان برگرداندم تا در آرام جايگاه اصلی بە اقامت داده شده بودند را)در بابل(

  بەشان را مردم اين سرزمينها را گرد آوردم و مههمن . برندبدیِ خودشان بەسر جايگاه ا
من خدايان سوِمر . آنان بازدادم بە رااشانيهيای اصلی خودشان برگرداندم و داراسرزمينه

 بابل منتقل کرده بود را بە،خشم سرورِ بزرْگ مردوخ بەتوجه بی ،نبونِهيد کە اَکّاد را و
  . ابدی برخوردار باشند در معابد پرشکوه اسکان دادم تا از آرامشِ مردوخ بزرگفرماِنبە

روزه در  اند مهه  اسکان يافتهاشاندست من در جايگاهه کە بەمهۀ خدايانی کە باشد
 برای من دعا کرده طول عمر و سالمت را از درگاه مردوخ برای من َنبو و بِله گا پيش
عنايت خويش را شامل حال کوروش «: يندشان مردوخ بگور بەسرَوآهنا کە باشد. بطلبند

  .» و پسرش کابوجَيە کن۔ستايد تو را می کە شاهی۔
مهۀ مردم بابل برای دوام . ام من امنيت و آرامش را برای مردم مهۀ سرزمينها آورده

ماکيان و گوسفند است را  کە معابد روزانه بەتقديمیِمن . کنند  من دعا میپادشاهیِ
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. کردشده است را تقديم خواهم  تا کنون تقديم میچە کە   آنش از و بيخواهم دادافزايش 
ساخنت آن کرده بود ولی  بەپيش از اين يک پادشاهی شروع کە من ديوارِ خشتیِ شهر بابل

خبشهای بيرونی شهر را نپوشانده است را با آجر و ساروج خواهم کە  چناننامتام گذاشت 
را خواهم ساخت و کارهای نامتامِ آهنا  اينمن . ساخت و حفاظ شهر را تقويت خواهم کرد

های بزرِگ شهر را من با مس خواهم پوشاند، و  دروازه. امتام خواهم رساند بەرا
 شاهی۔پال  نام آشوربانی کە يک نوشته بر دروازه.  را از برونز خواهم ساختاشانه پايه

را  ام ديده] ازۀ بزرگدرو[را در وسِط آن   را برخود دارد و من آن۔پيش از من بوده استکە 
  .دست خنواهم زد تا برای ابد باقی مباند

 خوِد کوروش دربارۀ کوروش مانند بەنوشتۀ کاهنان مردوخ است نيز کە يک سنِد بابلی  
اش نويسانده است  کوروش در استوانه کە هرچە دهد  میگواهیاين سند . داوری کرده است

  :حقيقی و راست است
خدای بزرگ بر ختتش جلوس  کە ) فروردين۱۲روز  (ن روزدر ماه نيسان در يازدمهي

 ديوارِ فرمود تااو … خاطر باشندگاِن بابل اماِن مهگانی اعالن کرد بەکوروش… داشت
برداشت و دولچه  شد و بيل و کلنگ و گام پيشکار  خودش برای اين. شهر ساخته شود

 ، مهه رامادينه هم نرينههای خداياِن بابل، هم  پيکره… ساخنتِ ديوار شهر کرد بەشروع
گاهشان دور  ساهلا بود از نشيمن کە اينها خدايانی بودند. جاهای خودشان برگرداندبە

 کە مردمی. خدايان برگرداند بەاو با اين کارش آرامش و سکون را. کرده شده بودند
ا گرفته را از آهن زيرا پيشترها نانشان ،توان يافتند او فرماِن بە ديگرباره شده بودندبيچاره

  …ايشان بازگرداند بە رابودند و او نانشان
 اند  زندانيانیمهچونآهنا . مهۀ مردم بابل روحيۀ نشاط و شادی داده شده است بەاکنون

در اثر فشارها در حماصره بودند  بەکسانی کە .درهای زندانشان گشوده شده باشدکە 
  .شاه است خشنودند )يعنی کوروش(او کە   اينمهۀ مردم از. آزادی برگشته است

مردم .  در پارس بود اين زمانکوروش در.  مادر کوروش درگذشت۵۳۹در اسفندماه   
ۀ مه«ۀ بابلی نام سالنوشتۀ  بە.بابل و سراسر سرزمين اکاد با شنيدن اين خرب سوگوار شدند

 ۳  آذار تا۲۷سوگواری از .  پريشان برای سوگواری بيرون آمدندهای باز و موهای مردم با سينه
  .»نيسان ادامه داشت
 چە رودان مردم ميان کە دهد اند نشان می  نوشتهکلدانی کاهنان کە  کوتاهاين گزارشِ

. اند شده حرمت و عزتی برای او قائل می چە اند و بزرگواريهائی از کوروش بزرگ ديده بوده
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 اندوه  باشد برای شريک شدن درفرمودهکسی کە  آن بیخوِد مردم  کە منت نوشته چنان است
در نوشته بازتاب يافته است  کە يی با اين شکوه و عظمت هفته  مراسم عزاداری يککوروْش

 ی آهنا برای بيان قدردانسویچنين واکنشی تالشی از  کە توضيح نيست بەالزم. اند برگزار کرده
  .اند از کوروش ديده بوده کە ئی بوده از رفتار نيکو و پسنديده

 ی بابل و کاهناِنسرانچە   آن با اقوام مغلوب؛ و اين بودنژاد نیاين بود رفتار کوروش ايرا
 ئی تاريخ جهان شخصيت سياسی کە توان گفت جرأت می بە.اند  نوشته بزرگدربارۀ کوروش

اسکندر مقدونی نزد غربيان و عمر ابن . خود نديده است بەبلندآوازگیِ کوروش بزرگ را بە
اند و  دو نتوانسته کدام از اين اند، ولی هيچ آوازهخطاب نزد عرهبا و مسلمينِ غيرشيعی بلند

مهچون کوروش اتفاق نظر کليۀ اقوام و ملل جهان را در ستايشِ  کە اند شايستگيش را نداشته
  .  فقط برای کوروش بزرگ مانده است در تاريخ بشراين مزيت. خويش کسب کنند

 نيز هيچ  مداراگری ومهرورزیرفتاری و  منشی و نيک بزرگدوستی و  نظر انسان از
.  با کوروش بزرگ مقايسه کردبشود کە توان يافت  را در تاريخ جهان منیگری شخصِ سلطه

 شخصيِت يکتا و منحصر ازنظر اثرگذاری بر حرکت تاريخ جهانی نيز کوروش بزرگ يک
  . کە مهتا نداردبەفرد است

در اينجا .  داشتندرفتاری چە شاهان آشور و بابل با اقوام مغلوب کە پيش ازاين ديديم
جا  بەم از خود  پ۶۴۰سال  بەخوزيەمناسبت پيروزيش بر شاه  بەپال آشور بانی کە سندی

 و يهودکاهنان بابلی و انبيای چە کە   آنرا با کردارهای کوروش بزرگ و آورم و آن گذاشته را می
  :کنيم اند مقايسه می نگاراِن يونانی دربارۀ کوروش نوشته تاريخ

ارادۀ  بە خدايان ايشان، مأوای اسرار ايشان راجايگاه بزرگ مقدس، من شوش، شهر
درِ . من وارد کاخهايش شدم و با شادی در آجنا نشستم. ِعشتار گشودم خدايامن آشور و

 کە راچە   آنمال فراوان بود، خواسته و در آهنا سيم و زر و کە هايش را گشودم خانه گنج
ئی جز من  آهنا گرد آورده بودند و تا کنون هيچ غريبهشاهان پيشين تا شاه کنونی عيالم در 

زيورآالت، … کشورم آشور بردم بەغنيمت گرفته بەآهنا دست نيافته بود، من مهه را بر
 کرد و شاه روی آهنا جلوس می کە گونه اثاث کاخها ، مههافزارها جنگنشاهنای سلطنتی، 

من . آشور بردم بەغنيمت گرفته بەخورد، مهه را در آهنا غذا می کە خوابيد، ظروفی می
از مسِ  کە با سنگ الجورد تزيين شده بود، و تزئينات معبد را کە آجرهای معبد شوش را

در  کە شوشيناک خدای جادوگر. شکستمدر هم صيقلیِ زراندود ساخته شده بود، مهه را 
 ە بيعنی کسی(کند  ه خدايی می کە چەگونجای رازآميز نشيمن دارد و کسی نديده است
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در سومودو و الکامار بودند، اين خدايان را  کە ، و خدايان ديگر)خدايی او معترف نيست
 پيکرۀ ۳۲. آشور بردم بە و کاهنانشان مهه رااشان و ثروهتاشانه با زيورآالتشان و اثاثيه

 بەآشور  را من سفيد تراشيده شده بوداز زر و سيم و مسِ ريخته شده يا از مرمرِ کە سلطنتی
 کە  خشمينیهای گاوهای نرِ من پيکره. ن مهۀ متوليان معابد عيالم را کشتار کردمم… بردم

من معابد عيالم را با خاک . جا کندم های معابد نصب شده بودند را از  دروازهدر برابر
سپاهيان من وارد باغستان مقدس شوش . بردماسارت  بە کردم و خدايانش راسان يک
 سپاهيان من اين باغستان را.  از کنارش نگذشته بود تا کنونئی هيچ بيگانه کە شدند
از خدايم ِعشتار نترسيده  کە  شوشپيشينۀ و پسينۀمن گورهای شاهان . آتش کشيدندبە

شاه بودند اهانت کرده بودند را زيرورو  کە پدران من بە و)تقوای ِعشتار نداشتند(بودند 
  رااشان قرار دادم سپس استخواهنآفتابمعرض   را از گورها برآورده دراشانه کردم، الشه

يرانه و بيابان کردم و و   بە عيالم را تبديلْه روز را۲۵ماه و  مسافت يک بەمن. آشور بردمبە
  و خانداهنای قديم وشاهیمن دختران و زناِن خاندان . در زمينهايش منک پاشاندم

و زن و چارپايان ياِن آباديهايش، مهۀ ساکنين مرد خدا ِدهجديد شاهان عيالم، اميران و 
پس  از اين. اسارت و بردگی بردم بەتر از ملخ بود مشارشان افزون کە بزرگ و کوچک را

آهوان و ددان از برکت وجود من با امنيت و آرامش در شهرهای عيالم  خران و گوره
گوش  بە شادی انسان و صدای سم ستوران در عيالمبانِگپس  از اين. خواهند زيست

دست من از عيالم رخت  بە اهلیجانوراِن انساهنا و ا فريادهای شادیِخنواهد رسيد، زير
  .بربسته است

چنين بود لشکرکشيهای جهادگرانۀ پيامربشاهان قوم سامی، و چنان بود لشکرکشيهای   
َنبوَخد َنصَّر بابلی پس از  کە کاری.  از اوپس  ايرانیخبش کوروش بزرگ و شاهنشاهاِن رهايی

آميزی  ر اورشليم با يهوديان کرد نيز نسخۀ ديگری از چنين رفتار خشونتپال د اين آشور بانی
م با   پ۷۲۰پيش از او نيز شاه آشور در سال . بود، و داستان دردآورش در تورات آمده است

سده بعد نيز آباد  شهر سامره تا چندکە  چنانمهان کرده بود، ) پايتخت اسرائيل(شهر سامره 
 اورشليم و سامره نيز در زمان شاهانشان داوود و سليمان با مردم دمِپيشترها خوِد اين مر. نشد

پال و َنبوَخد َنصَّر با شوش و  آشور بانی کە بسياری از شهرهای فلسطينی مهان کرده بودند
 توسط ی وحشيانهسامره و اورشليم کردند، و داستان کشتارهای مهگانی و شهرسوزيها

، و خواهيم در جای خود خواهيم خواند کە ات آمده استفرماِن خدايشان در تور بەاسرائيليان
  .سوزاندند های مردم شهرهای مغلوب را نيز بەآش می ديد کە آهنا بچه
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گونه بوده است؛ زيرا آهنا پيامربان  مهين بە۔اعموًم۔رفتار شاهان سامی با مردم مغلوب 
 را اشانبود و شهرهپرستندگان خدايان بيگانه را نا کە خدايشان بودند و مأموريت داشتند

 کە اديان باطل مشرده  دينهای ديگر بودنابود کردنلشکرکشيهای آهنا جهاد برای . ويران کنند
  .شدنی بود  پيروان آن دينها اجنامنابود کردِن دينها نيز با نابود کردِن؛ و شدند می

هدِف او . سازی داشت سازی و انسان ولی لشکرکشيهای کوروش هدف متدنی و جهان
او از تعاليم زرتشت آموخته  کە ين امنيت و آرامش برای مردم جهان بود، و اين چيزی بودتأم
جهان حاکم شود و آرامش و  بر) ُوهوخَشتَر(سلطنت خوب  کە آرزوی زرتشت آن بود. بود

  . هناده بودشاجنام اين مأموريت را کوروش بزرگ بر دوش خود. آسايش برقرار گردد
 را… های خدايان من پيکره… در مهۀ سرزمينها« کە مدر سند کوروش بزرگ خواندي

سرزمينهای  بەشان را مردم اين سرزمينها را گرد آوردم و مهه… شان برگرداندم جايگاه اصلیبە
  .»آنان بازدادم بە رااشانهدارايياصلی خودشان برگرداندم و 

 چنين رگ بزکوروش کە دهد  گواهی می نيز توراتهای انبيای اسرائيلی در  نوشتهمنتِ
پيش از آن توسط  کە رفتار او با مجاعات يهودی کە کافی است. اقوام کرده است بەخدمتی

رودان اقامت اجباری  رودان کوچ داده شده در آباديهای ميان ميان بەآشوريان و شاهان بابل
ده دوستی بو پرور و انسان ه شاه آزادیچەگوناو  کە داشتند را مورد مطالعه قرار دهيم تا بدانيم

) يعنی کوروش(بردگان شاه فاتح  بەهطبق عرف زمان کە  برده شدگانی بودندااينها عموًم. است
کە   بلگيری و نه اسارت انساهنا يی نه بردهگشا جهانولی هدف کوروش از . شدند تبديل می

افتاده و ساکن در  بردگی بەرفتار او با يهوداِن.  عبوديت بودآزادسازی بشريت از قيد و بنِد
در کتابِ آهنا  کە توانيم تا امروز برای ما مانده است و می کە  مکتوبی استرودان گواِه انمي

اين رفتار يک منونۀ مشت از خروار است، و رفتار کوروش با مهۀ ملل مغلوب چنين . خبوانيم
 بابل و ستايشهای کاهناِنبرای ما بازمانده است ستايشهای  کە هائی مبنای نوشته وقتی بر. بود
زمان کوروش را  مهۀ ملل مغلوب در آن کە شويم خوانيم متوجه می بيای يهود از کوروش را میان

در . ها مانده است و از ديگران منانده است از بابليان و يهودان نوشته. اند ستوده گونه می اين
و بردگی   در اسارترودان هزار يهودی در ميان  حدود چهل۔وايت توراتر  بەبنا۔هنگام  آن
رودان کوچانده شده بودند  ميان بەتوسط شاهان آشور و بابل کە اينها مردمی بودند. زيستند می

کوروش .  بابل بودندشاهشان بردۀ  اينها مهه کە گويد روايت تورات می. کردند و بيگاری می
  آزادی مهۀ آهنا را صادر کرده آنان را مورد نوازش قرار دادهفرماِنضمن يک فرمان رمسی 

سرزمين خودشان را فراهم سازد و شهرهای ويران  بەوسائل بازگشت کە عده دادآنان وبە
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  ١.شان را با هزينۀ دولت بازسازی کند شده
اند و وارد کتابشان  خودشان نوشتهقومِ  دربارۀ انبيای اسرائيلی کە اين منونۀ بازمانده

توسط  کە ستافتاده ا بردگی بەشده و  آزادسازی مهۀ مجاعاِت کوچاندهشده است حکايِت
رفتار . ، و خوِد کوروش بەآن اشاره کرده استاند شان را بازيافته کوروش بزرگ آزادی

سابقه بود، در  در تاريخ قديم بی کە  با اقوام مغلوب بزرگدوستانۀ کوروش انسانبزرگوارانه و 
رفتاری خدايی جلوه کرد و از او در نظر مهگان يک کە   بلنظر ملل مغلوب نه رفتار بشری

 اسرائيلیفقيهان بابل او را گزيدۀ مردوخ، و انبيای . شخصيت مقدس و مافوق بشری ساخت
گواهی تورات کە   چون.او را شبان يهوه و مسيح موعود و جتسم عينی خدای دادگستر خواندند

کوروش  بەمنونه از قضاوت اقوام مغلوب نسبت يک) اسرائيلی انبيایو در حقيقت گواهی (
اند کە روح   کە انبيای اسرائيلی دربارۀ کوروش گفتهآورم ين گواهی را میاست، يک مورد از ا

  :خدا در او حلول کرده است و رفتارش خداگونه است
 را گرفتم تا من يهوه دست راستشکسی کە مهان  به۔مسيح خويش کوروش  بەخداوند

 باز او ویر ە ب اُّمتها را مغلوب سازم و کمرهای شاهان را برگشايم، تا درها رااوحضور بە
جاهای  من پيشاپيش تو خواهم خراميد و کە  چنين گويد۔گاه بسته نشود کنم و ديگر هيچ

درهای برجنين را خواهم شکست، چِفت و بندهای آهنين  نامهوار را مهوار خواهم کرد،
من  کە تو خواهم خبشيد، تا بدانی بەرا خواهم بريد، و گنجهای زيرزمين و خزائن هنانی را

 يعقوب و مخاطر بندۀ خود بە.ام ام خدای اسرائيل  خواندهنامِ خودت بەتو را  کەيهوه
 خواندم و ملقب نامِ خودت بەمرا نشناختی تو را کە  اسرائيل هنگامیدمبرگزيدۀ خو

 تو را بستم بندمن کمر. من خدائی نيست جز ديگری نيست و م و استمن يهوه. ساختم
مردان  کە حاصل مصر و جتارت حبش و سباە  کخداوند گويد… مرا نشناختی کە هنگامی

مهه تابع تو شده در  کرده ازآِن تو خواهد شد و  تو عبور رویبلندقامت دارند در پيشِ
البته خدا  کە خواهند گفت زجنيرها خواهند آمد و نزد تو خم شده التماس خواهند کرد و

  ٢.در وجود تو است و ديگری نيست
بزرگ بابل کوروش را برگزيده است، و انبيای يهود خدای  کە کاهنان بابلی نوشتند  
کوروش برگزيدۀ  کە کرد هر قومی ادعا می. خدای اسرائيل کوروش را برگزيده است کە نوشتند

 کوروش را  کە خدای جهانْکرد هر قومی ادعا می. خدای او و مورد محايت خدای او است
                                                 

  .۱۱۔۳/ ۶ و ۶۴/ ۲تاب عزرا، تورات، ک. ١
  .۴۵تورات، کتاب اشعيا، باب . ٢
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چنين وصفی را ما ديگر  .ا عطا کندبندگان خد بەبرگزيده است تا آزادی و امنيت و آرامش را
بينيم، و اين وصفی است کە  کدام از شخصيتهای تاريخی جهان در هيچ زمانی منی دربارۀ هيچ

هيچ شخصيت ديگری در تاريخ جهان . در تاريخ جهان بەکوروشِ بزرگ اختصاص يافته است
  .فته استدالنۀ مهۀ خداياِن دينهای متنازع قرار نگر گونه مورد محايِت يک بەاين

آمدن کوروش  ها را برای روی کار تاريْخ مهۀ زمينه کە بيند گر تاريخ با شگفتی می مطالعه
در يک مقطع خاص تاريخی فراهم آورده بود، و مهۀ وسائل را برای تشکيل يک دولت مقتدر 

جا درهای پيروزی بر رويش  خبت با کوروش يار بود و مهه. و پايدار در اختيار او هناده بود
  .شد شوده میگ

يا کە   بل)جنِگ جتاوزکارانه (کدام از لشکرکشيهای کوروش نه اقدام متجاوزانه هيچ
دهيم  ما وقتی لشکرکشيهای کوروش را مورد مطالعه قرار می. خبش بود اقدام دفاعی يا رهايی

در آن ە  کانگار ارادۀ تاريخ چنان بود. مهه بر او حتميل شد و او در آهنا پيروز درآمد کە بينيم می
 آيندۀ جهان را اش های خيرخواهانه برنامهاو بسپارد تا با  بەبرهه سرنوشت جهاِن متمدن را

  .دگرگونه کند
 ی مشخصالًبرنامۀ کام کە  از نظر ويژگيهای شخصيتی چنان رهربی بود بزرگکوروش

ی از مرحلۀ عمل درآوَرد و جهانی خال بەرا آن کە سر داشت و درصدد بود برای آيندۀ جهان در
آميزِ مهگانی  ، و مبتنی بر آشتی و مهزيستیِ مساملتآشوب و چندمرکزی جنگ و ناامنی و

 کە  آن بود بزرگهدف کوروش. برنددر آسايش و آرامش و امنيت بەسر مهۀ مردمش  کە بسازد
از  کە مرحلۀ مثر برسد و چنان شود بەدوستانۀ زرتشت در آن برنامۀ انسان کە بستری فراهم کند

آفرين در جهان بروز نکنند و آشوب و ناامنی  افروز و تباهی فريب و جنگ رهربان مردمپس  آن
  .از جهان رخت بربندد

سلطنت برسد، مقتدرترين دولت زمان در  بەکوروش در پارسکە   آنزمانی پيش از  اندک
ە  کمنود ترين کشور جهان تسلط داشت، و چنان می بابل بر هپناورترين، ثرومتندترين و متمدن

 َنبوَخد َنصَّر پادشاه اين کشور هپناور. اين دولت برای مدهتای طوالنی پابرجا خواهد ماند
  سال جريان تاريخبيستاما در خالل کمتر از . چيزی کمتر از خدايی برکل جهان راضی نبودبە

.  بود بزرگاين جريان را عوض کرد کوروشکسی کە انگيز عوض شد، و   شگفتئی بەگونه
اگر در آن عرصۀ حساس تاريخی شخصيتی جز  کە اريخ حق دارد با خود بگويدگر ت مطالعه
بزرْگ چون کوروش مهقدرت رسيده بود، و اگر در غياب شخصيتی  بە در ايران بزرگکوروش

وی کار آمدن يک شخصيت مقتدر ر  بەيهای سياسی بابل پس از َنبوَخد َنصَّرنابەسامان
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گونۀ ديگری شکل  بە ترديد جريان متدن بشریبی، رودان اجناميده بود نژاد در ميان سامی
 و اجرای اين نقش را  بودولی تاريخ برای ايران و ايرانی نقشی را در نظر گرفته. گرفت می

  .برعهدۀ کوروش هناده بود
. گيری متدن خاورميانه برای پژوهندۀ تاريخ قابل انکار نيست امهيت کوروش در شکل

ائيدۀ جريان منطقی تاريخ نبود، و در اين گفته جای عنوان يک شخصيت جهانی ز بەکوروش
ساز  او شخصيت تاريخ کە جدال نيست؛ ولی دست سرنوشت برای او چنين مقرر داشته بود

نقش شخصيت در کسانی کە بە. اش حتولی اساسی را در خاورميانه ايجاد کند باشد و با اراده
انديشمندان . اند  امهيت ويژه قائلتاريخ عقيده دارند برای نقش کوروش در سازندگی تاريْخ

آل بودند چهرۀ   ايدهيک سده پس از کوروش در تالش ارائۀ الگوی رهربیِ کە سياسی يونان
شان را کم و  آل را در کوروش يافتند و تأليفات سياسی و اجتماعی  منونه و انسان ايدهرهربیِ

شاگرد سقراط و (گزينوفون در اين زمينه . الگوی کوروش بزرگ تنظيم کردند بەبيش با توجه
در  کە  را نوشتنامه کوروشيک سده و اندی پس از کوروش کتاب ) دوست و مهفکر افالطون
گزينوفون يک نسخه از  کە رسد نظر می بە. استۀ کوروش بزرگنام حقيقت خويش ستايش
در ايران نوشته شده بوده در دست داشته و کتابش را براساس آن  کە سيرۀ کوروش بزرگ را

 هم شيفتۀ شخصيِت کوروش باشد، حمال هر اندازهنگاشته است، وگرنه يک فيلسوف يونانی 
 کە  جمبور باشندنگاراِن غربی تاريخاکنون  کە  از شاه ايران ستايش کندچندانبتواند  کە بود

بافانه بنامند شايد چيزی از عظمت کوروش در  آميز و خيال های او را اغراق  گفته تاتالش کنند
  .ربيان کاسته شودنظر غ

برای حرکت دادن تاريخ برعهده  کە امهيت نقشی بەکوروش کە توان گفت به حتقيق می
او پيش از حرکت تاريخيش تصور واضح متدنی از مسير و .  کامل داشتگرفته بود وقوِف

 خواهد و حرکتش می کە چە دانست  میا داشت، و دقيقًاندازِ خويش چشمهدف اين حرکت در 
هدف او از کشورگشايی و  کە دهد رفتار سياسی کوروش نشان می. د اجناميدکجا خواهبە

مهۀ اقوام و ملل در زير چتر محايت  کە تأسيس دولت جهانی تشکيل يک جامعۀ آرمانی بوده
 دوستانه و  در مهزيستیِ، يکديگر فرهنگیِهويِت بە با احترام، سرتاسریيک دولت مقتدرِ

 و کشتارها برای مهيشه از جوامع بشری رخت بربندد، و ها برادرانه زندگی کنند و ستيزه
 کە اين آرزوئی بود. ندگی و سازندگی ادامه دهدز  بەبشريت در آرامش و آسايش و امنيت

 پيش از کوروش ختمش را در اذهان ايرانيان کاشته بود و سراسر عمرش را ها سدهزرتشت 
  . آن فعاليت کرده بودبرای آبياریِ
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شده باز   در کشور اشغالدولت پس از براندازی يک گر اشغاليروی يک نکە   اينتصور
ولی کوروش . رسد نظر می بە بسپارد حتی امروز نيز شگفتپيشينگردانندگان بە حاکميت را

ان کشورها درس انسانيت و گر  کە بەحکومتخواست او می. در سرزمينهای مفتوحه چنين کرد
 مردمِدستگاههای نظامی و ارتش  کە واستخ او می. آموزدبشريت  بەدوستی و خدمت صلح

ئی جز  نتيجه کە را» جهاد«ستيزانۀ  گزاران بشريت تبديل کند، و فکر انسان خدمت بەمغلوب را
منت هنادن تنها با خبشودن مغلوبين و . ويرانی و کشتار و تباهی نداشت را از سرها بيرون کند

  و احترام متقابلبر دوستيهای متقابلآميزِ مبتنی   مساملت آهنا، و با آموزش مهزيستیِبر
  .مرحلۀ عمل درآوَرد بەاين برنامۀ بلندپروازانه را کە توانست ، او میپيشيناِن گر بەحکومت

 از کوههای هندوکش در شرق افغانستاِن زمين  فالِت ايرانمرزهای کشور کوروش در شرقِ
زمين را   مرزهای غربیِ ايرانشد، در غرْب کنونی آغاز می ازبکستاِن کنونی و سيردريا در شرقِ

بياباهنای  بەسو رسيد؛ و در مشال از يک دريای مديترانه و دريای ايژه می بەنورديد و درمی
  .رسيد کوههای قفقاز و دريای سياه می بەشرقیِ دريای مازندران و از سوی ديگر

ر کشو کە  نوشتهدر زمان کوروش مرزهای هپناور شاهنشاهیيادآوریِ گزينوفون ضمن 
تنه  نيروی تدبيرش يک بەترين و شکومهندترين بود؛ و اين سرزمين هپناور را او کوروش بزرگ

زيستند  در اين سرزمينها می کە اقوامیبەکوروش  کە نوشتهاو . کرد با فضيلت و تقوا اداره می
ن ؛ مردم اي بودندشان فرزندان او انگار مهه کە کرد بستگی داشت و از آهنا مواظبت می دلچنان 

و . مشردند  خودشان میسوز و غمخوار دل  پدر و سرپرسِتشان او رانوبۀ خود بەسرزمينها نيز
مهۀ عهد و پيماهنا و  بەطور کلی بە در زمان کوروشیدولتدستگاههای کارگزاران افزوده کە 
ان بومی در کشورهای گر حکومت مهۀ  بود کەسبب مهين بە ومنودند، می وفاداری اشانسوگنده
  ١.جنگيدند خاطرش می بەبردند و او اعتماد داشتند و از او فرمان می بە کوروشمرودروِن قل

در کوروش ويژگيهائی  کە نوشته  ضمن برمشردِن فضيلتهای کوروش بزرگدر جای ديگر
 کە چه آهنا«کدام از ديگر رهربان و شاهان جهان ديده نشده است  در هيچ کە وجود داشت

سلطنت  بەنيروی تدبير و مششيرشان کە بەآهنا چە دند وارث بر بەسلطنت را از پدرانشان
 کە بودند و هر زبانی کە مهۀ اقوام و ملل در هرجا کە ؛ و مهين ويژگيها سبب شده بود»رسيدند

از او اطاعت نشان دهند و جزو اتباع او باشند، و ارادۀ  کە مند بودند داشتند، با جان و دل عالقه
  ٢.مورد اجرا درآورند بەاو را
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۲۱۹ هخامنشی شاهنشاهی

اين سخن در هر زمان و مکانی صدق .  دشواراستدارْی  آسان ولی جهانْیگير هانج
 داراِن ان توانائی بودند ولی جهانگير جهاناسکندر و طغرل و چنگيز و هوالکو و نادر . يابد می

در جوامع زيرِ سلطه  کە  وابسته بودهراسیارعاب و  بەئی نبودند، و تداوم حاکميتشان شايسته
داری را خوب   توانائی بود و هم شيوۀ جهانگيرِ جهاناما کوروش هم . ودندايجاد کرده ب

کشتار و غارت نزد،  بە خشونت نکرد، دست ِاعمالاو در سرزمينهای مفتوحه. دانست می
بيشتر  شهرها را ويران نکرد، اديان و عقائد ملل مغلوب را مورد تعرض قرار نداد، و حتی در

آميز و پدرانه  های مالطفت شيوه بە مقام خودشان ابقا کرد وان مغلوب را درگر حکومتموارد 
 منشانه و انسانی بود  بزرگچندانرفتار کوروش با ملل مغلوب . وفاداری آنان را تأمين منود

قوم خودشان را  کە شان بينیِ کودکانه غم مهۀ خودبزرگر   بە يونانیوراِن انديشهپس از او کە 
  .پنداشتند، اخالق و رفتار کوروش را تا سرحد متجيد ستودند تافتۀ جدابافته از مردم جهان می

 است  بزرگکوروشِشخصيت و رفتار و افکارِ از فيلسوفاِن يونانیِ شيفتۀ  کە گزينوفون
ارمنستان را  کە او.  آورده است در کتابشوش با ملل مغلوب داستاهنای بسياردربارۀ رفتار کور

 کە نوشته) سخن از او در جای خود خواهيم خواندرا در  و اين(از نزديک ديده بوده است 
 شکست ارمنستان لشکر کشيد، پادشاه ارمنستان بەفرمان شاه ماد بەکوروش در زمان اََشِتياگ

. اموالشان را برداشته شهر را ختليه کنند کە  و مردم برآن شدند،کوهستان گريخت بەيافته
بی خنواهد ديد ولی هرکس گريخت و هرکس در شهر مباند آسي کە مردم پيغام داد بەکوروش
. را شنيدند در شهر ماندند مردم چون اين.  شد با او مهچون اسيران رفتار خواهد شدگير دست

حماصرۀ سپاهيان ايران  بەافراد خاندان سلطنتی ارمنستان و گروه حمافظانشان در کوهستان
  بود در حماصره افتاد وکوهستان پناه برده کە بەشاه ارمنستان نيز.  شدندگير دستدرآمده 

شاه ارمنستان بناچار . خودش را تسليم کندير آيد و ز  کە بەاو آواز دادند بە کوروشفرماِنبە
با  کە شورش برداشته و از پيمانی بەدر برابر ايران سرکە   اينخاطر بەکوروش او را. تسليم شد

ه ارمنستان با متانت از موضع شاه قبلیِ ماد داشته سر باز زده است مورد سرزنش قرار داد؛ و شا
از زير بار يک دولت ديگر است کە آن خاطر اجنام داده  بەخودش دفاع کرد و گفت اين کار را
سراجنام، کوروش زن و فرزندان و اعضای خاندان سلطنت . خارج شده کشورش را آزاد سازد

از کە   آند، و برای تثبيت کرشپيشيناو بازداد و او را آزاد ساخت و در مقام  بەارمنستان را
يکی از  بەشايسته مورد احترام قرار داد و بەگونۀ احترامش نزد مردمش کاسته نشود او را

  ١.خويش تبديل کرد بەوفاداران
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 کە نوشتهارمنستان  بەگزينوفون در جای ديگر در پيوند با مهين لشکرکشیِ کوروش
. اردوی کوروش آوردند بەد رازيستن در مهسايگی ارمنستان می کە گروهی از اسيران خالدايی

 آنگاه خطاب.  بند از دست و پايشان بردارند و آنان را نزد او حاضر آورندفرمود تاکوروش 
مهواره اين سرزمينِ ارمنستان را  کە مشا. با مشا جبنگيم کە خواهيم ما منی«: آنان گفتبە

برگرديد و انديشه  کە ذارمگ من مشا را آزاد می! ايد حال چە در کە کنيد اکنون بنگريد غارت می
صلح گرفتيد  بەافزار برگرديد، و اگر تصميم با ما جبنگيد با جنگ کە اگر تصميم گرفتيد. کنيد

اگر با ما دوستی کنيد من مصلحت مشا را در نظر  کە را بدانيد اين. نزد ما بياييد بەبدون اسلحه
 کە  و زمينی ندارندنوا استند بیخواهند ولی  صلح و آرامش می کە آهنا گفتند. »خواهم گرفت
شت و آهنا برای ِک بەزمينی کە شاه ارمنستان پيشنهاد کرد بەکوروش. شت کنندبر رويش ِک

 کە سود شاه ارمنستان بود بەاين پيشنهاد هم. چراگاه واگذارد و در عوض از آهنا خراج بستاند
دارای زمين و آب و کە   بود خالدايی اين مردمِسود بەشد، و هم درآمد مالياتيش افزوده می

  ١.شدند؛ و هر دو طرف از آن شادمان شدند مسکن می
حيثيت انسانی  بەاو. دوست بود منش و انسان  نيککوروش يک ايرانی و يک َمزداَيسنِ

اقوامِ زير  مهۀ کە گزينوفون نوشته است۔  ۔چنانمهين خاطر بەهناد و و عقائد انساهنا احترام می
کدام از  نه پيش و نه پس از کوروش، هيچ. داشتند در دوست می يک پمهچون او را اش سلطه
 حمبوبيت و تقدس زيرِ سلطه کوروش در دل اقوام مهچونست کە يان تاريخ نتوانگشا جهان
  . کوروش مانده استويژۀاين فضيلت برای مهيشه و تا امروز در تاريخ جهانی . يابند

 را برمبنای اسناد موجود  بزرگ کوروش سياسی و کردارِهای گوناگوِن رفتار ما وقتی جنبه
جا و  بە شايسته وتوان با کاربرِد تاريخ را می کە  برآن بوداو کە يابيم ، درمیکنيم میبررسی 

پيش برد و جامعۀ بشری را در جهِت سعادت و هبزيستیِ انساهنا تطور و  بەدرسِت اراده و قدرت
بشريت  بەگاه نتوانست مهتائی برای او يچجهان ه کە اين جنبه از نبوغ کوروش بود. ارتقاء داد
خود نديده،  بەتاريخ بشری شخصيتی دينی مهچون زرتشت را کە گونه مهان. عرضه کند

هردوی آهنا در تاريخ جهان . خود نديده است بەشخصيتی سياسی مهچون کوروش را نيز
نانش کاره ماند و دمش اقداماتش نيمه کە ند؛ شايد سومينشان مزدک باشد استمهتا بی

بسياری از  کە حتقق برساند؛ ولی خواهيم ديد بەدر نظر داشت را کە هدف واالئی کە نگذاشتند
روان و  انوشە(ه پس از نابودگری او توسط دمشنانش چەگوناش  دوستانه های انسان برنامه

؛ و اين را در جای خود ضمن سخن از مزدک و در ايران مورد تقليد قرار گرفت) کارگزارانش
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  .روان خواهيم خواندانوشە
 امپراتوری بابل و کوروش تشکيل داد با جتربۀ سياسی و اداریِ کە ادارۀ کشور هپناوری

ايجاد آن  کە يک تشکيالت نوين و ابداعی نياز داشت بەپذير نبود، و شاهنشاهیِ ماد امکان
او با . ساز کوروش شخصيتی بود تاريخ. آمد چون کوروش برمیمهفقط از عهدۀ پادشاهی 

پيش از کوروش در متدهنای مصر .  را تغيير دادجهانتشکيل شاهنشاهیِ جهانيش مسير متدن 
 اقوام زير سلطه بەبود جنبۀ قومی و حملی داشت و کە ئی هر گستردگی بەرودانْ دولت و ميان

مهۀ اقوام زير سلطۀ شاهان . شد نه رعايای شاه گزار و برده نگريسته می ديدۀ بيگانگانی باجبە
در  چە  و آشور و بابل، وخوزيەدر سلطنت پيامربشاهاِن  چە  پيش از کوروش،يیِ انهخاورمي

گونه  شدند و هيچ بردگاِن شاه مشرده می يعنی نيمه» موالی«تعبيری  بەسلطنت فرعوناِن مصر،
دين و  کە ملل مغلوب در اين متدهنا حق نداشتند. شد حقوق انسانی برايشان در نظر گرفته منی

  .گر را بپذيرند  شاِه سلطهدين رمسیِ کە ُمکَلّف بودندکە   بل را حفظ کنندخدای خودشان
عنوان منايندۀ  بە پيش از کوروش متدهنای دينی بودند، و شاهيیِ متدهنای خاورميانه

را نابود  با خدايان و اديان بيگانه جبنگد و آنان کە دانست خدای قومش خويشنت را موظف می
 خودشان و ی آهنا جنگهای دينی بود، و جهاد برای گسترش دينِرو مهۀ جنگها کند؛ از اين

 صورت  يا بەبردگی کشاندنشان پيروان آن اديانبا نابودگریِ کە برانداخنت اديان ديگر
منونۀ اين مورد را باالتر در سنِد . داد شان را تشکيل می گرفت رکن اساسی نظريۀ سياسی می

ترين  نيرومند۔موِسس بزرگ  مانده از َرع های برجا اسناد و نوشته. پال خوانديم آشور بانی
 شاهان دنيای پيش از هخامنشی بينش۔ يک منونۀ م سدۀ سيزدهم پ بەفرعون مصر و متعلق

او مهۀ لشکرکشيهايش را جهاد در راه خدا نام داده و بر هرکدام از لشکرهايش نامی . است
 ارتش خود اواست کە  گر آن  کە نشانتو امثال آن هناده اس» سپاه رع«، »سپاه آمون«دينی مثل 

 کە گونش نام هناده بوده است؛ و معلوم است با تعبيرهای گونه» جنداهللا«بان امروزين ز  بەرا
.  لشکرکشيها نداشته استپسِ  را درديگر دينهای و براندازی او دينِ او هدفی جز نشر جهاِد

شان افراشته بودند، و شاهان بابل شاهان آشور پرچم خدايشان آشور را بر فراز سر جهادگران
 خدای بندگیِ گستش دادِنپرچم مردوخ را، و هرکدام با هدف براندازی خدايان ديگران و 

شوشيناک   نيز پرچمِ اينخوزيەبر فراز سر جهادگران . کردند خودشان جنگ و جهاد می
 هوه مهوارهدر جنگهای شاهان يهود خدايشان ي کە خوانيم در تورات نيز می. افراشته بود

 کە های آتش در پيشاپيش لشکر جهادگرشان در حرکت بود و دمشناِن قومش را شکل شعلهبە
  .کرد  را ويران میاشان خدايان بيگانه بودند نابود و شهرهبندگاِن



۲۲۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

کلی تغيير  بە و تشکيل شاهنشاهی ايران جريان متدن خاورميانه بزرگبا ظهور کوروش
کنار زده شد، سلطۀ متوليان دين و  بەفريبانۀ دين  و مردميافت و سلطۀ سياسی استثمارگرانه
صورت  بەان ايرانیگر حکومتکنار زده شد، و دين نزد  بەمدعيان منايندگیِ آمسان بر سياست

دوستی از  چيزی جز نيکوکاری و مردم کە  انسان با آفريدگار مهرورزی درآمدارتباط خصوصیِ
ل دولِت جهانی کوروش بزرگ سياست از دين جدا بان ديگر، با تشکيز  بە.طلبيد انسان منی

ه نداشت؛ دولت از پيشينتا پيش از آن در خاورميانه  کە شد، و دولت وضعيت نوينی يافت
دين و معبد بيرون  بەيی بيرون آمد و جهانی شد؛ فرهنگ و هنر از خدمت حالت قومی و منطقه

يی  نشاه ايران و شهرياران منطقهدربار شاه. شده در خدمت انسان قرار گرفت» دنيايی«آمد و 
نقطۀ حموری خالقيت فرهنگی و هنری شد، و جتارب فرهنگی خاورميانه در راه شکوه 

 پس از اين. کار گرفته شد بەو فعال کردن حيات اجتماعی» شاهنشاهی«سرزمينهای  بەخبشيدن
راهها   در ايننکال اموال هزينه کردِنجای ساخنت و شکوه خبشيدن معابد و گنبدها و گورها و بە

سراها و  ها و کاروان ساخنت راهها و جاده بەها، توجه دربار معطوف اين ساخته بەو افتخار کردن
گاه دربار ايران  حال هيچ با اين. بندها و قناهتا برای رفاه عموم انساهنا شد پلها و سدها و آب

ی بسازند؛ و حتی گاه دولت اقوام زير سلطه برای خودشان معابد و مراکز دين کە مانع از آن نشد
  .کرد ساخنت اين بناها کمکهای مادی نيز می بەايران

 اقوام زير بەدينی قوم يهود دربارۀ خدمات انسانی کوروش بزرگ  در متون تاريخیچە آن
. ئی برای رفتار کورش بزرگ با مهۀ اقوام زيرِ سلطه بدانيم توانيم منونه سلطه آمده است را می

َنبوَخد َنصَّر پيشترها  کە  تا معبد قوم يهود در اورشليم رافرمودکوروش  کە مخواني در تورات می
پيشتر شاه  کە هزينۀ دولت ايران بازسازی شود، و مهۀ اموال و اثاث معبد را بەويران کرده بود
 )و اينک در اختيار کوروش قرار گرفته بود(خزينۀ سلطنتی بابل سپرده بود  بەبابل تاراج کرده

اين سند مکتوب منونۀ رفتار کوروش بزرگ با اديان و عقائد .  بازگردانده شوداورشليمبە
کتاب ۔در تورات . شده است  می ِاعمالجا دربارۀ مهگان در مهه کە انساهنای روی زمين بوده

  : چنين آمده است۔عزرا باب اول
ه پارس، بان ارميا کامل شود، در سال اول سلطنت کوروش پادشاز  بەکالم خداکە   اينبرای

 تا در متامی )کوروش اهلام کرد بەيعنی(خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگيخت 
کوروش پادشاه : را برای مهه مرقوم داشت و گفت ممالک خود فرمانی صادر کرد و آن

من داده و مرا  بەيهوه خدای آمساهنا مجيع ممالک زمين را«: فرمايد پارس چنين می
يک از مشا  کدام. در يهودا است بنا کنم کە  برای او در اورشليمئی خانه کە فرموده است



۲۲۳ هخامنشی شاهنشاهی

در اورشليم  کە ئی رويد تا برای خدا خانه اورشليم می بەخاطر خدا بە]اسرائيل سران بنی[
در جائی مانده است و در ميان مردم ] اسرائيل از بنی[ هرکە و. است را بازسازی کنيد

سيم و زر و اموال و چارپايان و صدقات ديگر با او را  کە غريب است، اهل آن مکان بايد
  .در اورشليم است مساعدت منايد کە برای خانۀ خدا

خدمتهای  بەکوروش بزرْگ خبشی از مالياهتا را کە آن معنا است بەخبش آخر اين فرمان  
کدام از اقوام  در ميان هيچ کە ئی است اين شيوه. اقوام زيرِ سلطه اختصاص داد بەفرهنگی

در تاريخ جهان ديده نشده است؛ و اين امتياز در سراسر تاريخ بشريت برای ايرانيان غالب 
  .دنبال کردندبوجيە و داريوش بزرگ نيز پس از کوروش مهين شيوه را  کام. مانده است

چون چتری مهۀ مهکوروش تشکيل داد دولت مهۀ اقوام و ملل خاورميانه بود و  کە دولتی
متام معنا يک دولت جهانی  بەشاهنشاهی ايران. در سايۀ خود گرفتاقوام و ملل خاورميانه را 

گرفت، و هر  می در بر  گوناگون را با زباهنا و فرهنگها و اديان و عقائد خمتلفاقوام و مللِ کە بود
 دين خودش را حفظ کند و زندگی  و کە خدای خاص خودش را داشته باشدقومی حق داشت

 شاهنشاه ايران ضمن پايبندی. گی خودش تنظيم کنداجتماعيش را براساس سنتهای فرهن
دانست و آزادی عقيدۀ مهگان   دينی انساهنا خود را سرپرست مهۀ رعايا میباورهایآزادی بە

مسيت کامل شناخته شد، ر  بەزباهنای اقوام زير سلطه در کنار زبان پارسی. کرد را تأمين می
های  شد، نوشته در کنار زبان پارسی نوشته میباهنای خمتلف ز  بەفرماهنای شاه مهوارهکە  چنان

 مهۀ اقوام و ملل جهان بياموزد کە بەروی سنگها نيز چنين بود، زيرا کوروش تصميم گرفته بود
با اقوم جهان مهين  کە دانيم، مشا نيز بايد بياموزيد  زبان خودمان میمانندما زبان مشا را کە 

  .ودتان بشماريدرفتار را داشته باشيد و ديگران را مهتای خ
رودان، سرزمينهای شام تا دريای مديترانه  گفته شد، کوروش پس از احلاق ميانکە  چنان

 حملی را بر هرکدام از اقوامِ پيشينِ گر حکومترا ضميمۀ ايران کرده و اميرانی از خاندان 
  .گوناگوِن شام گماشت

يک  کە رث هنادا بەم درگذشت، کشور هپناوری از خود  پ۵۲۸کوروش بزرگ وقتی در 
جسد کوروش در . سويش سيردريا بود و سوی ديگرش جزاير دريای ايژه و دريای مديترانه

نام داشت، در کنار کاخ کوروش ) پاسارگاد(ِگرد  ملک خاندانی هخامنش بود و پارَسە کە زمينی
پا  بر بزرگ شايستۀ کوروشِ شکومهنِددر ميانۀ يک جمموعۀ ساختمانیِ کە یگاه  آرامدر درون
  .ديعه هناده شدو   بەشده بود،

کە گفته  اند و های بعدی در جائی بەمناسبتی شنيده بوده  يونانياِن سده کەداستانی
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کە  ، چونآمد نهدست  بەدش نيزسشاه در يک بيابانی کشته شد و ج  با يک زننربدکوروش در 
ريخی، نيازی بە ار هر سو بەآن بنگريم خواهيم ديد کە افسانه است نه بازگويیِ رخداِد تا

ه را بر مبنای يک کتاب ايرانی نام کوروشرسد کتاب  نظر می کە بەگزينوفون. بازنويسی ندارد
مرگ  بەبيشترش ترمجه باشد، فصل هفتم کتاب آخر را کە رسد نظر می بەنگاشته است و

او از بيماری و بستری شدن کوروش در کاخ شاهنشاهی خرب . کورش اختصاص داده است
رسد ترمجه از منت ايرانی باشد نيز در اين  نظر می کە بەنامۀ کوروش را نت کامل وصيتداده، و م

دربارۀ  کە آخرين وصيتهايش راکە   آنکوروش پس از کە فصل آورده است، و يادآور شده
  .پسران و اطرافيانش کرد جان داد بەانساهنا بود بەنيکوکاری

 موفق  تابع شاهنشاهی تسخيرشدۀسرزمينهایمردمِ ی چنان در جلب وفادار کوروش آن
هنگام درگذشت کوروش  گرچە بە.اين وفاداری پس از مرگ او مهچنان پابرجا ماند کە بود

 تابع شاهنشاهی گذشت، مردم سرزمينهای  او منیهپناورِسال از تشکيل شاهنشاهی  بيش از ده
 از جانبِ ذکریپس از مرِگ او تالش درخور  کە  از رفتار کوروش داشتندچندان رضايت خاطر
زعناصر  برای بازيابی استقالل اجنام نگرفت، و کوششهای جزئیِ برخی ااقوامِ زيرِ سلطۀ ايران

و .  نه از محايت رهربان دينی برخوردار شد و نه از محايت مردمیطلب در اين سرزمينها قدرت
  . ماندپارچه يککشور کوروش مهچنان 

  



 

  مصرەوتسخيريَّبوجِ کام

 ١. کە کهتر بودەيَّرِد َبی و ديگر کە بزرگتر بود،ەيَّبوجِ يکی کام: شتداپسر  کوروش دو
َبرِدَيە هم . شد) بابل و آشور(رودان و شام  بوجيە پس از درگذشِت گاؤَبروَو شهريار ميان کام

  .استقرار داشت) بلخ(شهريار شرق بود و در باخترَيە 

  اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ

نامش يونانيان و موِسس نام داشت   کە اُحوروش بزرگ، فرعون مصرپس از درگذشِت ک
 شام و برگرداندِن آن سرزمينها بەقلمرو مصر فلسطين و تسخيرتالش اند بە امازيس نوشتهرا 

او، کە جز اقدامی   اين اقدام.ن بەشام لشکر کشيدبوجيە برای مقابله با اطماع فرعو کام. برآمد
 بە  کشور مصرضميمه شدِن بە غربیِ کشورِ شاهنشاهی ايران نبود،بازدارنده و دفاع از مرزهای

  . اجناميدشاهنشاهی ايران و پايان يافنت دوران دو هزار سالۀ امپراتوریِ فرعونان
اوضاع مصر در  بە اشارۀ خمتصری کەم شايسته استياصل موضوع بپردازکە بە  آنپيش از

  .ميزمان تشکيل شاهنشاهی هخامنشی داشته باش
رودان تشکيل شد سرزمينهای غربیِ فرات تا  ی کە امپراتوریِ نيرومند آشور در ميانزمان

های دريای مديترانه در قلمروِ مصرِ فرعونی بود، و امپراتوریِ آشور در مرزهای غربیِ  کرانه
 سلطۀتالش آشوريان برای بيرون کشيدن شام و فلسطين از . خويش با مصر فرعونی مهسايه بود

تا اواخر اين سده هر دو کشور کوچک و متخاصمِ . م آغاز شد  پ۷۰۰های سدۀ  مهمصريان از ني
 فرعونان تالشهای بعدیِ. تصرف آشوريان درآمد بە)يکی اسرائيل و ديگری يهودا(اسرائيلی 

برای بازپس گيری فلسطين و فينيقيه با شکست مواجه شد و تلفات سنگينی بر آهنا وارد آمد، 
م پس   پ۷۱۰سينحاريب آشوری در سال . اگواری در مصر پديد آوردآمدهای ن و درنتيجه پی
 گزارِ نشانده و باج دست را مصردر غزه بر فرعون وارد آورد وارد مصر شد،  کە از شکستی

 م يک افسر مصری  پ۶۹۰در سال . آشور برد بەتاراج بە رافرعونیخويش کرد و اموال خزانۀ 

                                                 
گ بەمفهوم امروزينش آمده؛ و بوج در زبان آريايی بەمعنای های داريوش بزر نبشته  در سنگ»کام«. 1

َبرد در . باشد» حاملِ کام«و » يار کام«و » بار کام«بوجيە  شايد معنای کام. است» پشتی کوله«و » بار«
» َبر« شايد هم از .شايد نام برديە در مهين رابطه معنا يابد. زبان آريايی بەمعنای صخرۀ سخت است

  . باشد» مثرخبش«ای مثر، و معنايش آمده باشد بەمعن
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نشانده را کشت و  يروئی فراهم آورد و فرعون دستاهل جنوب مصر بود ن کە نام َتَهرقَهبە
۔ جانشين سينحاريب۔اََسرَحدون . تشکيل سلطنت داد و نيروهای آشوری را از مصر تاراند

 سرزمينهای نيمۀ مشالیجنوب مصر گريخت، و  بەمصر لشکر کشيد؛ هترقه شکست يافتهبە
 کشور را ديگربارهگشت هترقه عراق بر بەاََسرَحدونکە  مهينولی . دست آشوريان افتاد بەمصر

پس . مصر بود در شام درگذشت بەدر راه لشکرکشیِ جمددحالی کە قبضه کرد؛ و اََسرَحدون در 
 امير ۲۲ کشت و  شکست دادهمصر لشکر کشيد و هترقه را بەپال  آشور بانی جانشينشاز او
رخی ديگر را در  کرده برخی را کشت و بگير دست ايالت مصر مستقر بودند را ۲۲در  کە حملی

نام  بەآن اميران پسر يکی از کە مصر را ترک کند  پيش از آننينوا برد؛ و بەزجنير کرده با خود
  .بەحاکميت نشاندِمتيخ را در مصر  پسام

 شد، خوزيە درگير جنگهای بابل و ۔در جای خود ديديمکە  ۔چنانپال  چون آشور بانی
 از سرزمينهای گروه بزرگی سرباز مزدور يونانی را متحد شد و ە ليبي مصریِِمتيخ با شاِه پسام

ه سپاه نيرومندی تشکيل  کرد خويشمصر آورده وارد ارتشِ بەنشينِ مشالِ مديترانه يونانی
از تبار فرعونان کە   چوناو. مصر برگرداند بە، آشوريان را از مصر بيرون راند و استقالل راداد

  را حاصل کند دخترش رایکرده مقام فرعونمحايت کاهنان مصر را کسب کە   آنبراینبود 
ِمتيخ پدرزِن  گرفت و پسام» مهسر خدا«ودی لقب ز  بەاين دختر. متولی معبد آمون دادبەبەزنی 

  .فرعون شرعی مصر شود کە خدا شد و توانست
 کە متيخ فرصت داد پسام بەپال و سراشيبیِ قدرت آشور  آشور بانیمرِگزمان  در اين

او يک سلسله اقدامات اصالحی در مصر اجنام داد و مصر . مان دهداوضاع مصر سروسابە
 تا پيش از آن کە دوران شکوه نسبی برگشت؛ مجاعات فينيقی و يونانی و اسرائيلی بەديگرباره

 از او  مبارزه با آشورياندر کە سبب محايتی بەزيستند،  در مصر میان فرعونموالیِعنوان بە
از زمينهای  کە در نيل) ِلفانتينِا(جزيرۀ فيالن . وردار شدند برخجانبه  مههدیِکردند از آزا

  .جاگير شونداسرائيليان داده شد تا در آن  بەخيز مصر بود حاصل
سلطنت رسيد با استفاده  بە۶۱۰در سال  کە )ِمتيخ اول پسر و جانشين پسام(فرعون نِخاؤ 

کشيد، و در مدت کوتاهی فلسطين لشکر  بەزوال دولت آشور فراهم آورده بود کە از موقعيتی
فرات رسانده با کشور  بە فرعونی راامپراتوریِمصر برگردانده مرزهای  بەسراسر شام را دوباره

 و نبوپل َنصَّرليت برضد نيروی متحِد  بابل مهسايه شد، و در جنگ نافرجامِ آشور اوبال
  .رگشتشام ب بە شرکت ُجست و با شکست۔آن اشاره رفت بەکه در جای خود۔هوخَشتَر 

گرفت و واپس م شام و فلسطين را از او   پ۶۰۱ تا ۶۰۵سپس َنبوَخد َنصَّر در بين ساهلای 
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 اورشليم را ويران کرده مجاعت بزرگی از کيفرِ سخت دادهجرم محايت از او  بەيهودان را
  .بابل برد بەاسيری بەيهودان را

ترانه با مصر ادامه  بابل برسر تصرف قربس و جزاير مشالی مديپس از آن چندی رقابِت
 مديترانه مهچنان در قلمرو مصر ماندند؛ و دريای مديترانه يافت؛ ولی قربس و جزاير يونانیِ

 تشکيل  بزرگکوروشکە   آنمشار رفت؛ تا بە مهچنان يک دريای داخلی مصرديگر سال ۵۰تا 
خدادها را نيز اين ر .سلطنت داد و ليديە را گرفت و اناتولی و اين جزاير را ضميمۀ ايران کرد

  .زمان را هبتر بررسی کرده باشيم کنيم تا اوضاع مصر در آن دنبال می
فرعوِن مصر  (سلطنت مصر رسيدند بەترتيب بەپس از نِخاؤ کە ِمتيخ دوم و آپريس پسام

در زمان آپريس . بودند رو روبه  و مشالِ سوداِن کنونی جنوب مصرمردمِ با شورشهای )شدند
در م   پ۵۶۸آپريس در سال . خود گرفت و کشور در آشوب فرو رفت بەشورش حالت سراسری

عنوان فرعون  بەموِسس  برکنار شد؛ و اُح از سلطنتموِسس اُح کودتائی بەرهربی افسری بەنامِ
  .سلطنت نشست بەمصر

ِمتيخ اول در کشورش اصالحاتی اجنام داد و رضايت   پسامماننِد بەموِسس فرعون اُح
 برقرار کرد، و نيکو روابط  مشال مديترانه با ليدَيە و شهرهای يونانیِاو. مهگان را جلب کرد

 کە معابدی. مصر برگرداند بەديگربارها از قلمرو مصر بيرون شده بود را اخيًر کە جزيرۀ قربس
 کە های خدايانی موِسس برای خدايان مصری در خاک اصلی يونان برپا کرد و پيکره فرعون اُح

جزاير نيز  و بالکانشبه جزيرۀ نيمۀ جنوبیِ  کە دهد ت خرب از آن میدر اين معابد برافراش
 خبشی از امپراتوری مصر بوده است و شهرهايش در ميان مشار  اين زمان تانشين يونانی

متدن «در تاريخ با نام چە   آن. طوايف تابع مصر تقسيم شده بوده استسراِنبسياری از 
بر شبه  کە »ِهالس«شايد نام . ر يونان شکل نگرفته بودشود هنوز د نام برده می از آن »يونانی

 شد يک نام مصری باشد و مصريان چندين سده پيشتر جزيرۀ يونان و جزاير اطرافش اطالق می
 مصر رفته بودند، بە مزدورعنوان سپاهیِ بەموِسس در زمان اُح کە يونانيانی. اند آن داده بودهبە
فراگيری رياضيات و طب  بەدشان نزد مصريانسبب استعداد درخشان و ذهنهای مستعبە

ان دار ناميونان بردند و در آينده از  بەعلوم مصری را با خود کە پرداختند؛ و مهينها بودند
 ئی از دهد جمموعه موِسس را تشکيل می تاريخ يونان تا زمان اُحچە   آن.متدِن يونانی شدند

خنستين .  نوشتند و برای ما مانده است يوناننويسندگان بعدیِ کە  اساطير استها و افسانه
شان تأليف کردند دو منظومه  موِسس برای بازشناسی تاريخ گذشته يونانيان در زمان اُح کە اثری
نام هومر  بەيی سرای افسانه يک سخن بەُسرايِشِ آهنا را کە »اوديسه«و » ايلياد«نامهای  بەاست
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شده در  از داستاهنای منظومِ حفظکە  اين دو منظومۀ اساطيری و محاسی. دادند نسبت می
های مردمی در سراسر يونان گردآوری شده بودند يادهای مجعی ولی مبهمِ مردم يونان از  سينه

 کە گفت م سخن می کرد و از دورانی از سدۀ هشتم پ های سرزمين خودشان را بيان می گذشته
ههای يونان با هم در جنگ  مهواره بر بلندیِ کواشانگونۀ آمسانی و لشکره خداياِن انسان

يادهای مبهمی نيز از بدايات . کردند زنان يکديگر جتاوز می و بەبودند و يکديگر را کشتار 
  .در داستان طرواده آمده است کە داد تشکيل سلطنت در ليديە می

. کوروش بزرگ سلطنت ماد را برانداخت کە موِسس بود در نوزدمهين سال سلطنت اُح
 جزاير دريای ايژه و بعالوه بزرگ پس از تسخيرِ ليدَيە سراسر اناتولی چند سال بعد کوروش

حال، روابط ايران و مصر در زمان فرعون  با اين. دريای مديترانه را ضميمۀ ايران کرد
هائی  نشانه کە ئی داشتيم، و گفتيم آن اشاره بەموِسس و کوروش بزرگ حسنه بود، و باالتر اُح

 و در بازگشت از اين سفر مهندسان و معماران و همصر کرد بەمکوروش سفری هوجود دارد کە 
  .ه استايران آورد بەپزشکانی از مصر

  بوجيە تسخير مصر فرعونی توسط کام

ِمتيخ را با سپاه  موِسس پسرش پسام مصر رسيد فرعون اُح بەوقتی خرب درگذشت کوروش
 ابوجيە خودش شخًص کام. گرانی روانۀ فلسطين کرد تا سرزمينهای شام را ضميمۀ مصر کند

در رويارويی شاهنشاه با سپاه فرعون پيروزی از . شام لشکر کشيد بەبرای مقابله با خطر مصر
ِمتيخ خرب  ميان، پسام در اين.  نشستواپسجنوب فلسطين  بەِمتيخ آن شاهنشاه شد و پسام

 ال او راهیِبوجيە در دنب کام. مصر برگشت بەموِسس را دريافت و با شتاب درگذشت پدرش اُح
لشکرگاه زد تا مانع ورود ) امساعيليه کنونی(ِمتيخ در دهانۀ شرقی دلتای نيل  پسام. مصر شد

، پايتخِت مشالی مصر(» ِممفيس« بە درون مصر شود؛ ولی شکست يافت و بەسپاهيان ايران
ی وی ادامه داد و در نزديکيهاَر پيش بەبوجيە کام.  نشستواپس)  در کنار قاهرۀ کنونیجايش

 کە دانست جنگ بگيرد، زيرا می بەپايتخت مصر را کە خواست او منی. ِممفيس لشکرگاه زد
 هدِف اظاهًر. متوجه مردم عادی خواهد شد کە جنگ مستلزم تلفاتی خواهد بود بەگرفنت شهر
مصر  کە ِمتيخ تعهد بگيرد ِمتيخ مذاکراتی برای صلح اجنام دهد و از پسام با پسام کە او آن بود

او هيأتی از سران . آيد نهمتصرفات ايران در فلسطين و شام بر بەاندازی نده درصدد دستدر آي
 پاسخِ ِمتيخ بگشايند؛ ولی ممفيس فرستاد تا باب مذاکره را با پسام بەپارسی را سوار بر قايق

 آتش کشيده شد و افسران ايرانی بەاوفرماِن  بە قايقمتيخ بەهيأِت صلحِ کامبوجيە آن بود پسام
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با وجود . بوجيە فرمان حماصرۀ ممفيس را صادر کرد  کام،دنبال اين پيشامد بە.کشنت رفتندبە
 ارتش او ممفيس سقوط کرد و مقاومتهای جانانۀ فرعون و نيروهای مصری و مزدوران يونانیِ

در  کە رسم شاهنشاهان ايران نبودکە   چون).م  پ۵۲۵تابستان سال (اسارت افتاد  بەفرعون
درنگ امان يافتند، و فرعون و  جتاوز و کشتار بزنند مردم ِممفيس بی بەه دستشهرهای مفتوح

فرعون آمادۀ تبعيت از ايران و کە  چناناعضای خاندان سلطنتيش زيرِ نظر قرارداده شدند تا 
 در دنبالِ گزارش اين هرودوت. اجرای عدالت در کشورش باشد در مقام خودش ابقا شود

رسم شاهنشاهان ايران در  کە هايش از مصريان آورده است نوشته رخدادها کە بر اساس شنيده
سلطنِت کشوری  بەخورده يا يکی از فرزندان يا نزديکاِن او را شاِه شکست کە جا چنان بود مهه
 بوجيە کردند، و کام عمال میجا ِا آهنا در مهه کە گشوده بودند؛ اين رمسی بود کە گماشتند می
  ١.او برگرداَند بەزد خود نگاه داشت تا سلطنت مصر راِمتيخ را ن سبب پسام مهينبە

دومين پايتخت مصر واقع در  کە سفر کند» ِتبِس«شهر  کە بەخواست بوجيە وقتی می کام
ِمتيخ سپرد و يک لشکر ايرانی را در پادگان  پسام بە ممفيس را شهرجنوب آن کشور بود،

بوجيە و سپاهيانش  کامکە  مهيناما . ، و از فرعون تعهد و سوگند وفاداری گرفتنشاندِممفيس 
  ايرانيان از ممفيس شد؛ ولیتاراندنِمتيخ درصدد شوراندن مردم و  از منطقه دور شدند پسام

منشی  آوازۀ بزرگ کە ايرانيان پيوسته بودند و مردم مصر نيز بە سپاهشمزدوران يونانیِکە  چون
از او خشنودی  کە ی ديده بودندهائهاربوجيە نيز رفتا شاهان ايران را شنيده بودند و از کام

 و گير دستمتيخ توسط نيروهای ايرانی مستقر در پايتخت شکست يافت و  داشتند، پسام
  .اش تصميم بگيرد بوجيە درباره زندانی شد تا کام
شکنجه اعدام شود با نوشيدِن کە بە  آنممفيس برگشت او از بيم بەبوجيە چون چون کام

 هرودوت نوشته کە کامبوحيە بەاو فرمود کە خودکشی کند و او .خون گاوميش خودکشی کرد
  ٢.گونه خودکُشی کرد اين

 دنبالۀ قلمرو فرعونان بودند داوطلبانه کە  و تونسەبا سقوط مصر، سرزمينهای ليبي
  .تونس رسيد بەاطاعت ايران درآمدند و مرزهای امپراتوری هخامنشی در غرببە

 نشين بودند؛ و يان بود و شهرهای ساحليش فينيقیزمان از مستعمرات فينق تونس در آن
 تابعيت ايران درآمده بود اينها نيز با فرستادن يک هيأت سفارتی بەفينيقيه داوطلبانهکە  چون
  .تابعيت ايران را اعالم کردند بەمصر پيوسنت تونسبە
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روز  شدۀ آن  افريقای شناخته سرزمينهای نيمۀ مشالیِسراسر کە بوجيە درصدد برآمد کام
اين منظور يک سپاه بزرگی را روانۀ  بە وده ضميمۀ قلمرو خويش کند؛تصرف درآور بەرا

مشال  بە در رأس سپاه ديگری روانۀ سودان شد، ولی وقتیشبياباهنای غرب مصر کرد و خود
ِممفيس   بەهيأتی از سران سودانی با او اجنام دادند او کە سودان کنونی رسيد پس از مذاکراتی

غرب مصر نيز در شنزارهای بيابان غربی گم شد و کسی از آهنا  بەکر اعزامی اولش. برگشت
اين سپاه متشکل از  کە هائی کە از مصريان داشته۔ نوشته ۔بنابر شنيدههرودوت . برنگشت

های شنی مدفون  ن شده زير تپهتوفاپنجاه هزار مرد جنگی بود، و در بياباهنای مصر گرفتار 
  ١.آمد نهزشدند و خربی از آهنا با

 مصر راحاکميِت  کە از فرعون ديده بود ديگر خنواست کە بوجيە پس از خيانتی کام
سلطنت  بەرا)  عمويششايد(نام آرياند  بەاو يک هخامنشی. سپارد ی از خاندان فرعونبەسی

در اثر آشوهبای  کە  بازسازی خرابيهائیفرماِنمصر نشانده خبشی از سپاه را در اختيار او هناد، 
شهر  کە ِمتيخ رخ داده بود را صادرکرد، شهر مقدس سائيس را ی از فرونشاندِن شورش پسامناش

ِمتيخ بود و در جريان شورش  ِمتيخ و مقر خدايان رمسی در سلطنت پسام خاندانی پسام
جويی   مصر دل)فقيهاِن( کاهناِن اشغال سپاهيان ايران درآمده بود ختليه شد، از بەِمتيخ پسام

 گروهی از مهندسان و معماران و پزشکان مصری را با خود برداشته راهی فلسطين شد، و آنگاه
  .ايران برگردد بەامور آن سرزمينها بەو شام شد تا پس از سرکشی

 کە آيد  برمی چنينمصر در دست است بەبوجيە دربارۀ لشکرکشی کام کە از گزارشهائی
هرودوت آورده  کە  داستانی در.بودند مصريان زمينه را برای اين لشکرکشی فراهم آورده خوِد

  بەزيست و بنا  کوروش در دربار ايران میزماناز  کە پزشک مصری يک چشم کە آمدهاست 
مصر  بەبوجيە  محلۀ کامبرآغالندۀايران اعزام شده بود  بەدرخواست شاهنشاه ايران از مصر

از دختر فرعون وقت کە  بوجيە را تشويق کرد  يادشده کامطبيبِ کە گويد اين داستان می. شد
بوجيە پاسخ مساعد  خواست کام بەوقت فرعون مصر بود در آن کە موِسس اُح. خواستگاری کند
 اين دختر. بوجيە فرستاد ئی را با هدايا و طالهای بسيار از مصر برای کام داد و دوشيزه

او موِسس  اُحکە   مصر استپيشينِدختر فرعون کە   بلموِسس نه دختر اُح کە بوجيە فهماند کامبە
خواهی  خون بەدرخواست اين زن و بەبوجيە گويا کام. جايش نشسته است بەناحق بەکشته و

روايت پارسيان چنين  کە گويد هرودوت در ادامۀ داستان می. مصر لشکر کشيد بەپدر اين زن
موِسس برای کوروش فرستاده بوده است نه  اين دختر را اُح کە گويند است، ولی مصريان می
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  ١.بوجيە برای کام
کە  چنان ٢هايش نزد هرودوت بسيار است، منونه کە انديشانه رغمِ اين داستاِن ساده به

 شاهنشاهی و  غربیِ کشورمرزهای بە فرعونتعدیِمصر  بەبوجيە ديديم، علت لشکرکشی کام
 فرعون در کە شکست سريعی.  ايرانيان بودسلطۀتالش او برای بيرون کشيدن فلسطين و شام از 

  .اند مردم شام و فلسطين خواهان و حامی شاه ايران بوده کە  آن استگرِ بيانفلسطين خورد 
هزار سالۀ سلطنت شکومهند و افتخارآفرين فرعونان  ِمتيخ دوران چند با کشته شدِن پسام

جويان آسيايی وارد خاک آن کشور  جنگ کە باری بود در تاريخ مصر، اين سومين. خامته يافت
نامشان را اسناد  کە ئی بار در حوالی دوازده سده پيش از آن، قبايل آريايی کشدند؛ ي می

دو سده برآن سرزمين  بەاند برآن کشور دست يافته و برای نزديک نوشته» ِهکسوس«مصری 
 کە پَلِست قبايل آريايیِ.  در جوامع مصری حل شده بودندبا گذشِت زمانحکم رانده بودند و 

 و نامشان تا امروز برآن سرزمين مانده جاگير شدند  کنونی فلسطينِ غربیِزمينهای پربارِ نيمۀدر 
بار  يک.  بزرگ آريايی بوده باشندهای اين مجاعِت يکی از شاخه کە رسد نظر می بەاست نيز
 آشور  دولِتگزار باجاشغال آشوريان درآمد و برای مدتی ۔ بەباالتر ديديمکە  ۔چناننيز مصر 

  .يمآن اشاره کرد کە بەبود
 سده ۱۴اين کشور بيش از . رفت ۀ متدن شکومهند مصر از سه هزارسال فراتر میپيشين

بعد برسراسر کرانۀ شرقی و در زمانی م بە پ ۱۶ پردار متدن حوضۀ مديترانه بود، و از سدۀ
تا نيمی از کرانۀ مشالی دريای مديترانه و جزاير آن از مجلۀ سرزمينهای اصلی يونان تسلط 

مشار  بەسال دريای داخلی برای مصر فرعونی هزار بەترانه در مدت نزديکداشت و مدي
آن سرزمين  بە يونان نيز از مصر متدِنبداياِت. رفت و مهۀ مردم يونان رعايای فرعون بودند می

هائی  نشانه. از علوم و فنون کسب کردند مديون مصريان بودند هرچە رفت، لذا يونانيان بعدها
 های کرانهشايد سلطۀ مصريان در زمانی تا  کە اندازدگمان  بەند ما راتوا می کە وجود دارد

در زبان انگليسی مشار بسياری مفردات . اسپانيا و درون جزيرۀ بريتانيا گسترده بوده است
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 رخدادهای طرفانه نقل کرده است؛ ولی بەداستان نيز عالقۀ وافر داشته و بسياری از و گزارشها را بی
انديشانه با داستان يک زنی گره زده است، کە اين يکی با توجه  ئی ساده بزرگ تاريخی را بەگونه

زندگیِ قبايلی مردم يونان بوده، و او برای توجيه علت رخدادها با مراجعه بەعلت درگيريهائی  بە
ست کە معموالً او را ربوده افتاده مهواره پای زنی بەميان کشيده ا کە در ميان قبايل يونانی اتفاق می

 .شده است اند، و بەسببش جنگ برپا می بوده
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تلفظ کهن با اندک تغييری  بەتا امروز با مهان معنای کهن کە  وجود دارد و کنعانیزبان سامی
جزيرۀ بريتانيا در زمان فرعونان تبعيدگاه مجاعات  کە ن تصور کردتوا آيا منی. شود تلفظ می

   شام بوده است؟هاینژاِد سرزمين نافرمان سامی
 سده پايتختهای مقدس مصر و ۲۵سال ِممفيس و ِتبِس برای بيش از  شهرهای کهن

از  تاريخی با برخورداری درازِ شکوه و جالل دستگاه فرعونان بودند، و در اين عرصۀ دار پاس
 انگيزترين آثار متدنی را از خود  فرهنگی و علمی رسيده شگفتاوج تعالیِ بە پردوامثباِت

انگار آفرينندگانشان آهنا را  کە برخی از اين آثار چنان شکومهند بودند. ارث هناده بودندبە
  درخشان مصر سرهنوز هم بسياری از اين آثار در زير آمساِن. برای جاويد ماندن آفريده بودند

  .فروشند تاريخ متدن بشری فخر می بەسايند و بر روی شنهای داغ مصر بر کيوان می
درون اين شهرهای عظيم و قدسی گذاشت،  بە ايران پابوجيە  بەمهراه کاموقتی سپاه

، پيکرتراشاندانان، پزشکان، مهندسان،  انديشمندان، فيلسوفان، اخترشناسان، رياضی
 بيش  انديشه و عملِآوردهای دستبارهائی از  کوله کە زيستند معماران و هنرمندانی در آهنا می

داشتند؛ و در خزائن کاخها و معابد اين   متدنی را در کنار خودهزار سال خالقيِت از دو
حسابی از زر و سيم و جواهرات و زيورآالت بر روی هم  شهرهای مقدسِ آمسانی خروارهای بی

داشته بود تا در ربع نگاه امانت  بەی و مادی را تاريخانگار اين ثروهتای فکر. انباشته شده بود
 در  و بديعآمادۀ ساخنت يک متدن نوين کە م حتويل قومی نوخاسته دهد آخر سدۀ ششم پ

  .مسير ديگری اندازند بەتاريخ را کە جهان بودند و برآن بودند
مصر و براندازی سلطنت  بەبوجيە  کامآوردهای لشکرکشیِ يکی از مهمترين دست

. بد بود آزاد شدامعمتولياِن زمان در احنصار  تا آن کە  مصریعلومِ کە رعونان آن بودف
 را رفته  بسيار پيش معماریِ اخترشناسی و پزشکی و رياضيات و و فنوِنعلوم کە دانشمندان

دادند و در درون  پسرانشان انتقال می بەداشتند و مهچون اسراری نزد خودشان نگاه می
پرورش  بەبوجيە در سازمان معابد اجنام داد کام کە داشتند، با اصالحاتی خانداهنا خمفی می

کردند  در مصر مزدوری می کە يونانيانی. شاگردانی بيرون از خانوادۀ خودشان پرداختند
 بوجيە نسل از لشکرکشی کام يک. فراگرفنت اين علوم پرداختند بەاذهان مستعدی داشتند و

را   و اخترشناسیتۀ يونانی در علوم پزشکی و رياضياتآموخ مصر نگذشته ما چند دانشبە
مشاری از . يونان منتقل کرده متدن نوين يونانی را پايه گذاشتند بەعلوم مصری را کە بينيم می

خدمت دربارهای ايران  بەايران منتقل شدند و بە برتردنبال يافنت موقعيتهای شغلیِ بەآهنا نيز
برخی از آهنا  بەی ما حمفوظ داشته است، و درجای خود را تاريخ برااشاننامه کە درآمدند،



۲۳۳ هخامنشی شاهنشاهی

  .اشاره خواهيم کرد

  بوجيە شخصيت کام

گرفتند عناصر مادی متدن آن کشور را  وقتی کشوری میگر کە  اشغالبرخالف ديگر اقوام 
فراموشی سپرده شود، و فرهنگ آن کشور را کنار  بەهای آن کشور بردند تا گذشته از ميان می

کدام  هيچ بەرهنگ خودشان را جانشين آن سازند؛ ايرانيان در کشورهای مفتوحهزدند تا ف می
 مصر  درچيز قلمرو شاهنشاهی پيوست مهه بەوقتی مصر. زدند از مؤسسات متدنی دست منی

در مصر  کە تنها چيزی. مثردهی متدنيش ادامه دهد بەبرجای خود ماند تا مصر مهچنان بتواند
ير کشيده شد و اختيارش از دست منايندگان خدا و ز   بەاناز آمس کە عوض شد سلطنت بود

 کە جايش بنشينند بيرون آمد، و فرعون از اريکۀ خدايی افکنده شد تا کسانی بر» َوِلیِّ مطلق«
انسان بودند و در خدمت بشريت قرار داشتند، و از کە   بلنه خدا نه خدازاده نه منايندۀ خدا

طلبيدند؛ و تنها هدفشان برقرار کردن صلح   و درستی منیانساهنا چيزی جز نيکوکاری و راستی
  .َتَبعِ آن، امنيت و آرامش برای مهۀ انساهنا بود بەجهانی، و
يان معابد و ز  بە ولی مصر مردمِسود کە بەاصالحاتی زد بەبوجيە در مصر دست کام

نۀ ملی پاريس  در کتاخبااکنون کە زمان  بازمانده از آنپاپيروسیِيک نوشتۀ در . کاهنان بود
 را چنين ی کابوجيە برای اصالح حال رعايای مصرهای نامه فرمانشود يکی از  نگهداری می

  :خوانيم می
پيشترها کە چە   آناند اکنون فقط نيمی از داده معابِد خدايان می بەمردم کە گوسفندانی

داده  کە ايدوجه نب هيچ بە)مرغ و خروس و غاز و امثال آهنا(دادند بدهند، ولی ماکيان  می
  .برای خودشان غاز و ماکيان پرورش دهند کە توانند خوِد کاهنان می. شود
او در مصر  کە داده، اقداماتی درآمدهای کاهنان را کاهش می کە فرمانیرغم چنين  به

، ىخداوندگار، شاه مصر ُعليا و ُسفل«او را کە  چناناجنام داد خشنودی کاهنان را فراهم آورد، 
  . کردندنقش معابد های بر ديوارهگونه  لقب دادند و نامش را اين» فرعون بزرگ

هائی کە  است، بنابر شنيدهزيسته  بيش از يک سده پس از اين رخدادها می کە هرودوت
کاخ  به کە او نوشته و دادهبوجيە در مصر  آميز کام خرب از اقدامات خشونتاز مصريان داشته، 

معرض  بەش بيرون آوردند، و در فضای بازگاه  آرامو را از تا جسد افرمودموِسس وارد شد و  اُح
  .آتش کشيدند بەرا  تا آنفرمودسپس . آن اهانت کرد بەمنايش هناد و

چنين عملی نزد ايرانيان  کە آورده استياد  بەهرودوت پس از نوشنت اين شنيدهولی 



۲۳۴ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

اين کار در دين او بوجيە با اين اقدامش مرتکب گناه شد زيرا  کام کە نوشتهحرام است؛ لذا 
  ١.کنند را آلوده منی مشرند و آن ها آتش را مقدس می پارسی. جماز نبود
ِمتيخ  شايد هرودوت از يکی از نوادگان پسام کە خوِد اين داستان کە توضيح نيست بەالزم

 اپافوسهرودوت شنيده بوده کشنت  کە داستان ديگری. کند شنيده بوده خودش را نقض می
، طبق باورِ دينی مردمِ مصر، )اند که يونانيان آپيس نوشته(وس اپاف. جيە استبو  کامبەفرمان

هستی از او ناشی شده بود، برکتهای روی زمين را او  کە گاوِ زايندۀ زمين و ذات مقدسی بود
توان بر مهۀ معابد و   اين گاو را میهای  نگاره.جوشيد  رود پربرکت نيل از او میفرستاد، و می

 با شکوه رد مصريانُْم وقتی اپافوسِ حاضر می. استان ديد و شکوه او را دريافتگورهای مصر ب
وز  رهنادند و چندين ديعه میو  بە زيباگاِه  آرامکردند و در يک بسيار جسدش را موميايی می

آمسان رفته و غيبت کرده  بەروحِ اپافوسِ ُمرده کە آهنا معتقد بودند. ندکرد برايش سوگواری می
 کاهنان برای کشف کردن او.  ظهور خواهد کرد مهچون يک اپافوسِ ديگرودیز   بەاست و

  بە، و)شد گاو ديگری با آن اوصاف يافت میيعنی (کرد  آمدند تا او ظهور می جستجو برمیبە
کردند و در مکان مقدس نگاه  گرفتند و شادی می آوردند و برايش جشن می پايتخت می

  .پرستيدند داشتند و می می
 از اش بنابر شنيدهاستان کشته شدن اپافوس بەدست کامبوجيە را هرودوت ۔و اما د

از  مشال سودان رفت گاو آپيس لشکرکشیِ بەوقتی کابوجيهمصريان۔ چنين آورده است کە 
 کە در هنگامیجستجوی اپافوس جديد برآمدند، و درست  بە، و کاهنان مصریدنيا رفت

، و بەاين مناسبت را يافته بودند يک شده بود آنممفيس نزد بەکامبوجيه در بازگشت از سودان
  :جشنِ بزرگی برپا کرده بودند

ممفيس برگشت اپافوس جديد يافت شده بود، و مردم مصر هبترين  بەبوجيە چون کام
خسته و  کە بوجيە کام.  را پوشيده و سرگرم برگزاری مراسم جشن شادی بودندرختهاشان

آهنا از  کە کنند پنداشت کوبی می  شادی و پایونهگ اين مصريانْ کە  ديدچونرجنور بود 
 لذا سران ممفيس را طلبيد و. کنند شنيدن خرب ناکامی او در اين لشکرکشی شادی می

 چرا مصريان وقتی او در ممفيس بود چنين جشنی برپا نکردند ولی اکنون«: آهنا گفتبە
ه است جشن ممفيس برگشت بەاو خبش بزرگی از سپاهيانش را از دست داده وکە 
اپافوس ظهور کرده است؛ و  کە خاطر آن است بەاين شاديها«: آهنا گفتند» اند؟ گرفته

کامبوجيه . »گيرند  شادی میکند مردم جشنِ ظهور می وقتی اپافوس کە مهيشه چنين است
                                                 

 .۱۶/ ۳هرودوت، . 1



۲۳۵ هخامنشی شاهنشاهی

 فرمود نيز،. را بازداشت کنند آن کاهنان تا فرمودگو ناميد و  را شنيد اينها را دروغ چون اين
ها شده   ديوانهمهچون کە بوجيە وقتی اپافوس را کاهنان آوردند کام. پافوس را بياورندتا ا

 تا فرمودجالدانش   بەوار خنديد و او سپس ديوانه. ان اپافوس زدر  بەبود مششير برکشيد و
مهچنان جشن  کە از مصريان را ببينند هرکە تازيانه ببندند، و بەرمحانه کاهنان را بی

 مصريان پايان داده شد، کاهنان جمازات شدند، و جشنِ بەگونه اين. شندگيرد را بکُ می
  ١.بوجيە جسد اپافوس را دفن کردند خربِ کام اپافوس در معبد جان داد، ولی کاهنان بی

اين داستان از  کە دهد روزگار در مصر نشان می  بازمانده از آنهای ها و نگاره   نوشته
گونه برای  ِمتيخ اين کسی از بازماندگان خاندان پساماساس و پايه دروغين است؛ و شايد 

در جنوب » سقّاره« ديوار معبد زمان بر ئی کە مصرياِن آن نگاره. گفته بوده استبازهرودوت 
 مراسم باشکوهی برای تدفين اپافوس ترتيب داده شده، و کە دهد  نشان میاند  کشيدهمصر
  عبادترخِتبوجيە را در  ديوارنگاره کاماين . بوجيە در اين مراسم حضور يافته است کام
در حضور اپافوس زانو زده و دست بر زمين هناده و  کە دهد هيأت فرعونان مصر نشان میبە

 مناسبت اين مراسم بەکاهنان مصر کە  نيزئی نوشته در سنگ. اپافوس است بەدرحال تعظيم
 در حضور  متَوفّاپافوسِ برای اسوگواریمراسم کە   آنپس از کە اند آمده يادگار هنادهبە
 بوجيە در بنای فرمان کام بەها و تزييناِت شايسته بوجيە با شکوه بسيار برگزار شد، نگاره کام
آرماگاه ابدی  بەبوجيە شدۀ اپافوس در حضور کام  اپافوس اجنام گرفت، جسد موميايیگاه آرام

  : چنين آمده استوفّا مترنِگ مهين اپافوسِ در نوشتۀ روی تابوِت سنگیِ سياه. سپرده شد
تا ابد  کە ،]بزرِگ مصرخدای [ بوجيە فرزنِد رع ، کامى ُعليا و ُسفل مصرِخداوندگار، شاِه

 هبا گران مقدس اين تابوت را از سنگ زنده و جاويد مباناد، برای آفريدگارش اپافوسِ
  . مقدس اهداء کردآفريدگارش اپافوسِ بەساخت و

ئی را برای هبا گرانبوجيە هدايای  کام کە دهند رب میما خ بەکاهنان مصر باستان  نيز، 
گاوِ جانشينِ گاوِ (و اپافوس مقدس . او بدهندبەرا  مژدۀ ظهور اپافوس کە کسانی درنظر گرفت

  بزرگاين اپافوس نيز تا چهارمين سال سلطنت داريوشِ. م ظهور کرد  پ۵۲۴در شهريور ) قبلی
آمسان برگشت تا  بەرد و آنگاه جسد خاکيش ُمدر اين جهان بود؛) سال بعد يعنی تا هفت(

  .قتش بيايد و ظهور کندو   بەديگرباره
دهد  ساخنت يک معبد برای مصريان می بەبوجيە خرب از تصميم کام کە در نوشتۀ ديگری

داتوَوهَيە پسرِ  نام بەسرکردگی يکی از خويشاِن خودش بەبوجيە گروهی را کام کە خوانيم می
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 کاهنای سنگ در زمينی کە بەمأمور کرد) اَواهی پسرِ ارتامش اَتی:  مصرياندر نوشتۀ(اَردوَمنِش 
شود بروند و مواد سنگی کشف کنند؛ زيرا تصميم گرفته  ناميده می» وادی محامات«اکنون کە 
  . کندتقديم »رع«پدرش  بە بسازد ونوينیمعبد  کە بود

سران شاهنشاهی   از هفتيکی کە  اين داتوَوهَيە را در گفتار بعدی خواهيم شناختپسرِ
بوجيە يکی از  کام کە دهد نشان میاند  مصريان نوشته کە لذا گزارش باال. هخامنشی است

منظور خشنود  بەترين شخصيتهای هخامنشی را مأمور هتيۀ مقدمات بنای معبد جديد برجسته
  .ساخنت مصريان کرده است

احترام او نقش  بەبوجيە  کامها را کاهنان مصری پس از درگذشِت ها و نوشته اين نگاره
. مقدسات مصريان را گرامی بدارند بەاش را جاويدان کنند و ياد حرمت او اند تا خاطره کرده

 کە مقدسات مصريان شده بود امکان نداشت بەبوجيە جانب کام اگر کوچکترين اهانتی از
 مصر نقش کنند و از او را پس از او در يکی از مهمترين معابد ئی نگارهکاهنان مصری چنين 

در  کە نگاره ديوارنگاره و سنگبدهند و يادش را در چندين ) پسرِ َرع(او مقام خدازادگی بە
  .اند گرامی بدارند معابد بزرگشان نقش کرده

 دربارۀ کامبوجيه را بيش اشانروايته کە نگاران يونانی های هرودوت و تاريخ در نوشته
اند،  گرفته بوده) ِمتيخ  از نوادگاِن مهان پسامالًحتماا(سال پس از کامبوجيه از مصريان  از صد

مانست و وقتی در  ديوانگان می کە بەمزاج و زودخشم بود کامبوجيه مردی بيمارگونه و عصبی
باز . هم پارسيان و هم مردم مصر را از او رجناند کە واری از او سر زد مصر بود کارهای ديوانه

تير زد  بەدست خودش بەرا» اَسپ پَِرخش«  مصر بود پسربوجيە در وقتی کام کە نوشتههرودوت 
يعنی برادرزِن ۔بوجيە بود و پسرش  پدرِ زن کام اَسپ پَِرخشهرودوت افزده کە اين . و کشت

کس اعتمادترين مورِد نزد او  کە  بودشخصيتهائیبوجيە و ازمجله  دار کام  جام۔بوجيە کام
  ١.رفتند مشار میبە

 آميزِ واکنشِ خشمهرودوت رسيده بوده حالت يک  کە بەروايتیاعدام اين افسر در گرچە 
 اين کيفرِ کە توان پنداشت  ولی می، نشده استآوردهوار دارد و هيچ علتی برايش  آنیِ ديوانه
 گير دستِمتيخ و   شايد پس از شورش پسام،مثالًسزای مرگ درپی داشته است؛  کە ُجرمی بوده

 کە  بودهمقدسات مصريان شده بە توسط او و يارانش اهانتهائی در غيابِ کامبوجيەشدنش
  گردد و در آينده کسی مصربوجيە وقتی شنيده او را کيفر داده است تا عربِت ديگر ايرانياِن کام
  .مقدسات اقوام زير سلطه اهانت نکندبە
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 او را مردی  استبوجيە شنيده بوده هرودوت از زبان مصريان دربارۀ کام کە داستاهنائی
 قدر از گزارشهای واقعی مزاج نشان داده است، ولی ما وقتی مهين  و زودخشم و عصبیخرد بی
هرودوت  کە چە آن کە کنيم متوجه شويم بوجيە مانده است را مطالعه می دربارۀ زندگی کامکە 

متيخ بوده است و حقيقت  شنيده بوده مهه ساخته و پرداختۀ کسانی از بازماندگان خاندان پسام
خرب از  کە بوجيە را برای ما برجا هناده است گرايانۀ کام خ يک مورد از رفتار عدالتتاري. ندارد
انديش بوده و  دوست و نيک  نيز مهچون کوروش پادشاهی باتدبير و مردماو کە دهد آن می

) قاضیِ(يک دادورزِ : داستاِن اين مورد چنين است. دانسته است ناراستی را بدترين گناه می
نوشته است، و » سيساَمن«هرودوت نامش را  کە  ايران از بزرگان پارس بوددستگاه دادورزیِ

 .است» حکيمِ فرزانه«معنای  بەدر زبان آريايی کە بوده» َسنياَسەَمن«شايد شکل درست نامش 
بوجيە  دستورِ کام بەگذارد، پوستش را گيرد و حقی را زيرِ پا می اين دادورز رشوه میکە  چون
افکنند،   می۔که پسر و جانشين اواست۔کنند و بر مسند دادورزِ بعدی  میکنند و دباغی  برمی

قاضی اگر ناراستی پيشه کند و از اجرای عدالت رو  کە تا وقتی برآن بنشيند متوجه باشد
بوجيە   کام١.بگرداند و حق را ناحق کند سرنوشتی شبيه سيسامن در انتظارش خواهد بود

عدالتی را برای  خشنِ رئيس دستگاه قضايیِ کشور انديشۀ بیبا اين تنبيه بسيار  کە خواسته می
  .مهيشه از کشور براندازد

متولی معبِد نيت در شهر سائيس » اودجاُهر رِسَنە«نام  بەيکی از کاهنان بلندپايۀ مصر
هائی از شخصيت  از خودش برجا هناده جنبه کە ئی در کتيبه) در جنوب اسکندريۀ کنونی(

اين کاهن از بزرگترين پزشکاِن زمان در مصر بوده، و .  بيان کرده استبوجيە را برای ما کام
بوجيە و در  او چندی پس از کام. ايران بربد بە با خودشاو را کە بوجيە تصميم گرفته بوده کام

 خاصِ خودشئی از خودش ساخته و در معبِد  مصر برگشته و پيکره بەسلطنت داريوش بزرگ
 او بر روی اين پيکرۀ يادگاریِ خودش. )واتيکاِن ايتاليا است در  سربیو اينک  ( استهناده

  تا است ابقاء شدهپيشينبوجيە در مقام  فرمان کامکە بە  اينش وضمن نوشنت شرح زندگاني
  : استنوشتهمردم مصر خدمت کند، چنين گزارش بە

را » نيت«معبد  کە آسيائيانی کە  تقاضا کردم۔ىاه مصر عليا و سفل۔شبوجيە  من از کام…
…  برگردده پيشينتقدسمهان  بەنو  تا اين معبد ازبيرون کنداز نيت را اشغال کرده بودند 

در آن ساخته بودند را خراب  کە هائی  شدند و خانهبيرون کردهفرمان شاه از نيت  بەآهنا
شاه . معبد بازگردند بە معبدخادماِن معبد را شستشو و تطهير کنند و فرمود تا شاه …کردند
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۲۳۸ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

مادر مهۀ خدايان بزرگی  کە معبد نيتاست بەپيشترها معمول بوده  کە گونه  مهانتا فرمود
از قديم جشن  کە گونه اند نثاری بفرستند و قربانی بدهند، و مهان در سائيس کە است
 کە من عظمت جشن بگيرند کە جهت شاه امر کرد از آن. گرفتند جشن گرفته شود می

 خدايان است و خدايان در اين شهر جايگاِهاين شهر کە  کرده گفتمسائيس را برای او بيان
  .اند  خدايی آرميدهبرای ابد بر ختِت

مقابل  رفت و در»نيت«معبد  بەسائيس آمد بە۔ىاه مصر عليا و سفل۔شبوجيە  وقتی کام
خاک  بەفرعونانکە  چنانخاک افتاد،  بە استۀ خدايانتر از مه عظمت نيت کە بزرگ

در سائيس  کە  بزرگ، مادر خدايان»نيت«افتخار  بەۀ فرعونان مهمهچوناو . افتادند می
  .گونه اجنام داد  بزرگ از مههنثاريهایدارند يگاه جا
سودان و پس از  بەکاره بوجيە از لشکرکشیِ نيمه پس از برگشنتِ کام بەاين رخداد مربوط  

ن نيز ناشی از توسط سپاهيان ايرا) يعنی شهر سائيس(اشغال معبد . متيخ است  پسامخودکشیِ
از  کە علت خشمی بە در غياب او سپاهياِن ايرانیاظاهًر. متيخ بوده است سرکوب شورش پسام

خالف عدالت و  کە برخی کارها زدند بە دست استدلشان افتاده بوده بەِمتيخ شورشِ پسام
. ادممفيس مسببان اين واقعه را کيفر د بەبوجيە پس از بازگشت آزادمنشی شاهنشاه بود، و کام

و  باشد در آن صحت  چيزیمصر نيز اگر بەداستان کشته شدن اپافوس در لشکرکشی ايرانيان
اين کاهن مصری  کە کامبوجيەمهين شورش نيست؛ زيرا با ربط  بیبەکلی دروغين نباشد 

مقدسات  کە بەگونه داد سخن داده است ممکن نبوده دوستيش اين دربارۀ بزگواری و انسان
شان  عادالنهنااَسپ و ديگران نتيجۀ اقدامات  آيا اعدام پسر پَِرخش. باشدمصريان اهانت کرده 

)  اپافوس کشته شده بودهااگر واقًع(اند؟ و آيا  بوجيە اجنام داده بوده در غياب کام کە نبوده
سبب  مهين بەاند و  بوده شدهبوجيە مسبب کشته شدن اپافوس در غياب کام کە اند اينان نبوده

 او بەاَسپ کيفردادن پسر پَِرخش بەام آهنا را صادر کرده است؟ و آيا تير زدنشاهنشاه حکم اعد
  مقدسات مصريان نبوده است؟ بەاحترامی جرم بیبە

 کشته داستاِندربارۀ  کە پژوهشهای ژرفی غربی پس از شناساِن البته مصرشناسان و ايران
دۀ مصری در مهان زمينه را  و اسناد بازماناند  اجنام داده کە هرودوت آورده استشدن اپافوس

مرگ طبيعی  بەبوجيە اپافوس در زمان کام کە اند اين نتيجه رسيده بەاند بەدقت بازخوانی کرده
 ُمردِنئی مسبب  بنياد است؛ يعنی هيچ ايرانی  است و داستان کشته شدنش بیاز دنيا رفته

  .اپافوس نبوده است
  



 

  بَردِيَەوگاؤماتَە داستان

 در نزديکی دمشق  بەطور ناگهانیهنگام بازگشت از مصرم بە پ ۵۲۲کامبوجيه در سال 
اَسَپە و شوهرِ هوتاووَسە  نام داريوش پسر ويشت بە يک جوان هخامنشی پس از او.درگذشت

 ان را برداشت و شتابيانبوجيە بود سپاه از افسران بلندپايۀ مهراه کام کە  بزرگدختر کوروش
  .سلطنت نشست بەسپسبەايران برگشت 

نگاران يونانی   و تاريخ است، گزارش کرده بزرگ برای ما را داريوشتاِن اين رخدادداس
ۀ نبشت سنگئی از اين داستان را داريوش در  مشه. اند  را شنيده و بازنويسی کرده اونيز روايِت

در آن بەجا شرح داده ولی موارد مبهم و نارسای بسياری را ) نامندکه اکنون بيستون (بغستان 
معلوم   بەدرستی کەبوجيە است هنگام کام  نابه ناگهانی و مرگۀ آهنااست کە ازمجلگذاشته 
  .چه علت بوده است بەنيست

مصر برادرش برِدَيە را  بەهنگام عزيمت بەبوجيە کام کە آمدهدر نوشتۀ داريوش بزرگ 
  مغیپس از آن. است او زنده و نائب او کە دروغ شايع کرده بود بەنيست کرده و خمفيانه سربه

نيست شدن   سربه، چون از موضوعِداشتبرِدَيە شباهت بسيار نزديکی بە کە نام گاؤماَتەبە
سلطنت نشست و  بە خويشنت را برِدَيە خوانده از ايرانبوجيە ، در غياب کامبودبرِدَيە آگاه 

در اين ميان . بوجيە را خملوع اعالم کرد و سلطنت را از خاندان هخامنشی بيرون برد کام
کە  مهۀ کسانی  کە اکنون شاه ايران شده بودگاؤماَتەی مغ. مرِگ خودش درگذشت بەبوجيە کام

 و چنان ارعابی در کشور برداشت از ميان  را بشناسند و امرش را افشا کننداو راداد  احتمال می
  استداريوشپس از آن او کە . کرد با او خمالفتی نشان دهد کسی جرأت منی کە برقرار کرد

از خاندان هخامنش بيرون شده  کە سلطنتیو گاؤماَتە را از ميان برداشت، و برگشت ايران بە
 کشور بروز کرده  بسيارجاها ازدر  در غياب کامبوجيە از ايران کە آشوهبائی وبود را بازگرفت،

و ی مغ ويران کرده بود را برای مردم بازسازی کرد،  گوماتە کە بناهائیو بود را فرونشاند، 
اوضاع  بەصاحبانشان برگرداند، و کشور را بەاو از مردم مصادره کرده بود را کە موالیامالک و ا

  . بازآوردپيشين
اکنون پرسشِ ما آن . اين بود فشردۀ گزارش داريوش دربارۀ کامبوجيە و برديه و گاؤماَتە

ە پسرِ کە بە دروغ خودش را بردي  ياد کردهی مغ گاؤماَتەاست کە مردی کە داريوش از او با نام 
  شخصيتی و اهل کجا بوده است؟چە کوروش و جانشين کامبوجيە جا زده بوده 



۲۴۰ دوم  خبش-ايران يختار بازخوانی

 کە قبيلۀ مغان يکی از قبايلی بود کە در خبش خنست، ضمن سخن از هوخشتَر گفتيم
نا را در آذربايجان تشکيل دادند، و پس از تشکيل سلطنت ماد با حفظ  روزگاری سلطنت مان

از هنگام . يک اميرنشين تبديل شد بەتند و سرزمينشانشاهنشاهی ماد پيوس بەخودخمتاری
دست داده نشده است،  بەن سلطنت ماد ديگر از وجود اين اميرنشين خودخمتار خربیَورافتاد

  قزوين و ری و مناطقِ۔شامل ماد  سرزمينِ قبايل.نا جزو شهرياری ماد است و سرزمين مان
 ايجاد کرد يکی از شهرياريهای  بزرگکوروش کە  در تقسيماتی۔ تا درياچۀ وانآذربايجان

شده از   کە هرکدام حاکميِت خودخمتار و حاکمِ حملیِ تعيينبود گانۀ شاهنشاهی کوروش بيست
  .جانبِ شاهنشاه داشت

قبيله  بەاش در اينجا اشاره» مغ«واژۀ  کە کنم تا متوجه باشيم رو می اين يادآوری را ازآن
ا  برای مغ در ايران ايجاد شد و اختصاًصارتی و ساسانی در زماِن پبعدها کە مفهومی بەاست نه

  .»از قبيلۀ مغان بود کە گاؤماَتە«يعنی » ی مغ گاؤماتە«لذا . شد متوليان دين گفته میبە
 را باور ی کە داريوش بزرگ در بغستان برای ثبت در تاريخ نويسانده استاگر داستان

 کە ئی مهان قبيله کە توانيم بپنداريم وده، میی دروغين يک مغ بەبردَيکە  ، يعنی باور کنيمکنيم
سلطنت  کە پيش از مادها سلطنت ايرانی را در آذربايجان تشکيل داده بودند اکنون کوشيدند

  .خودشان برگردانند بەبيرون بکَشند وپارسيان دسِت را از 
. کە ايران را بەقصد مصر ترک کند برديە را کشت داريوش گفته کە کامبوجيە پيش از آن

بوجيە مصر  کامکە   آنمصر رفته بود، و پس از بەبوجيە برِدَيە مهراه کام کە نوشتههرودوت ولی 
برِدَيە را  کە او گفت بەکسی کە بوجيە در خواب ديد پس از آن کام. ايران برگشت بەرا گرفت او

 بوجيە از اين کام. رسد میآمسان  بەسرش کە  استدر ايران بر ختت شاهنشاهی نشسته ديده
ايران فرستاد تا برِدَيە را  بەرا بود اَسپ  پَِرخش کە نامش شد و پدرزِن خودشناک بيمرؤيا 
 نيست کرد و  برديە را سربهايران رفته مأموريتش را اجنام داده بەاَسپ  پَِرخش١.نيست کند سربه

.  نداشتخرباَسپ از اين موضوع  بوجيە و پَِرخش کس جز شخص کام مصر برگشت، ولی هيچبە
يک  بەمصر، امر سرپرستی کاخ سلطنتی و خانوادۀ خودش را بە پيش از لشکرکشی،بوجيە امک

 شبيه برِدَيە پسر الًکام کە اين مغ برادری داشت. سپرده بود» ايزد پات«نامِ  بەمغ بلندپايه
نيست کرده  او سربه کە بوجيە شد و دانست  برِدَيە برادر کاممغ وقتی متوجه غيبِت. کوروش بود

اقداماتی زد، ازمجله  بەاين مغ در کشور دست. جای او نشاند بەاست، برادر خودش راشده 
                                                 

اسپ يعنی دارندۀ  و پرخش. آتش است» گوِن شرار ترکش «نيزو » شرار آذرخش«پَِرْخش، بەمعنای . 1
  . مانند اسپِ شراره



۲۴۱ هخامنشی شاهنشاهی

مردم خبشيد، و خودش را شاه  بەسال را سربازی معاف کرد و ماليات سه بەمردم را از رفنت
 کە کسی کە هيچ کس در پايتخت ندانست کە  بودچندانی حقيقی  شباهت مغ با برِدَيە. ناميد

ی حقيقی نيست؛ حتی زهنای برِدَيە نيز متوجه اين موضوع   برِدَيە استسلطنت نشستهبە
از  کە جا اعالن کنند اطراف و اکناف فرستاد تا در مهه بەدرنگ مأمورانش را مغ بی. نشدند

 يکی از اين مأموران هم. برِدَيە پسر کوروش استکە   بلبوجيە پس شاهنشاه ايران نه کام اين
سوريه رسيد  بەوقتی او. بوجيە برساند سپاهيان مهراه کام بە شد تا اين خرب راگسيلمصر بە
نزد  بەبوجيە مأمور را کام. ايران و در سوريه بودند بەبوجيە و سپاه ايران در راه بازگشت کام

مرا «: مأمور گفت. را فرستاده تا اين خرب را اعالن کند کسی وی کە چە خود خواند و از او پرسيد
 بوجيە در سپاهش اعالم کرد کام. »ام چشم نديده بە و خودم برِدَيە راايزد مغ فرستاده است پات

او سپس با شتاب . را کشته بوده است  او ویفرمان بەاَسپ برِدَيە زنده نيست، زيرا پَِرخشکە 
پشت اسپ افکند، ولی ضربتی از مششير خودش بر  بە حرکت را صادر کرد و خودش رافرماِن

  .و را کشتکاری بود و ا کە او وارد آمد
 کە شک افتاد بەاَسپ برادر پَِرخش» هوَتَنە«در اين ميان، در پايتخت ايران، او افزوده کە 

دختر  بەاو. ايزِد مغ است برادر پاتکە   بلی حقيقی  نه برِدَيە استسلطنت نشستهکسی کە بە
 نيست؟ و  گوش راستش بريدهآيا اين مرْد کە  کندکَندوکاومهسرِ برِدَيە بود گفت تا  کە خودش

 کە هوَتنە يقين يافت کە وقت بود او گوشش بريده است، و آن کە  معلوم شدپژوهشپس از اين 
اين مغ در زمان کوروش مرتکب خطائی شده  کە مغ است؛ زيرا خرب داشتکە   بلاو نه برِدَيە
رش او اين خرب را حمرمانه برای براد. اند  کوروش بريده بودهفرمودۀ بەش را راستبوده و گوش

  ١.داريوش رساند بەاَسپ موضوع را مهراه داريوش بود، و پَِرخش کە اَسپ فرستاد پَِرخش
هرودوت  بەدربار داريوش ساخته بود و بعدها کە گزارشیيک جنبۀ ديگر از چنين بود 

هرودوت نوشته کە .  داريوش در بغستان نويسانده کە کامبوجيە بەمرِگ خودش مرد.رسيد
  .دش کشته شدکامبوجيە بە مششيرِ خو

 تواند بپذيرد  آيا خوانندۀ تاريخ میشود آن است کە اکنون پرسشی کە برای ما مطرح می
 بوده و پس  بزرگچون کوروشمهمردی  پروردۀ بزرگ دست کە بوجيە چون کاممهپادشاهی کە 

منظور تأمين امنيت کە بە  بلآوردهای او را با تدابير شايسته حفظ کرد از کوروش نه تنها دست
مصر لشکر کشيده آن کشور باستانی و مشال آفريقا را  بە کوروششاهنشاهیِ رزهای غربیِم

ضميمۀ کشور شاهنشاهی کرد و از سيردريا و پنجاب تا درۀ نيل و مشال آفريقا را زير يک پرچم 
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 توان پذيرفت آيا می! مزاج بوده باشد؟ واحد نگاه داشت، مردی بيمارگونه و صرعی و عصبی
قبول کنيم کودتائی  کە به فرض( با شنيدن خرب يک کودتا مندی توان دلير و دِه نچنين فرماکە 

 کە  دچار چنان محلۀ عصبی شودافتدفکر مقابله با آن کە بە  آنجای بە)در ايران رخ داده بوده
  !؟شودمششيرِ خودش کشته بەخربانه  آميزِ از خود بی  شدِن شتاب اسپهنگامِ سوارِبە

 يقينیچە   آننظر برسد، بەغيرواقعی هرچە ناقض داشته باشد وت هرچە اين داستاهنا
 ئی گونه بە نزديکی دمشق، ناگهانی وراِه بازگشت از مصر بەايران، در در بوجيە کامکە   آناست

اَسَپە   او داريوش پسر ويشتگاه حقيقتش معلوم نشد درگذشت، و پس از آن سران سپاِه هيچکە 
) بوجيە دختر کوروش و خواهر کام(امنش و شوهر هوتاووَسە جوانی دلير از خاندان هخ کە را

اما داريوش در مهينجا تصميم .  راهی ايران شدندانی خويش برگزيدند و شتابده  بەفرمانبود
 و خودش شاهنشاه بوجيە بگيرد ايران برگشت سلطنت را از جانشين کامکە بە  کە مهينگرفت

  .ايران شود
ی مغ خودش  گاؤماتە کە گويد میاست وت نيز آورده هرود کە روايت داريوش کە ديديم

هرودوت . را برديە معرفی کرده سلطنت را قبضه کرده و از خاندان هخامنشی بيرون کشيده بود
ترين افسران پارسی کنکاش  پايتخت برگشت با شش تن از بلندپايه بەداريوش چون کە نوشته
بی اجازه داشتند  کە ها شخصيتهائی بودنداين. توطئه بکشند بەرا» ی دروغين برِدَيە« کە کرد

.  هيچ مرامسی وارد کاخ شوند و با شاهنشاه ديدار کنندبی و )قبلی(پيشينی  اطالع کسبِ
 اين اَسپ بنابر تصميمِ پَِرخش. کرد اَسپ نيز در اين توطئه با هفت سران مهکاری می پَِرخش

کە   بلاو نه برِدَيە کە ان شايع استدر اير کە گفتاو  بەی دروغين رفته نزد برِدَيە بەهفت تن
يعنی (او  کە شايع است کە و گفت. وی برِدَيە است کە داند گاؤماَتەی مغ است، ولی او می

اين شايعه اساس و  کە معلوم شودکە   ايننيست کرده است؛ و برای برِدَيە را سربه) اَسپ پَِرخش
او  کە مهگان اعالن کند بە)اَسپ خشيعنی پَِر(پايه ندارد بزرگان پارس را دعوت کند تا او 

  .ی حقيقی پسر کوروش نيست برِدَيە را نکشته است و شاه کسی جز برِدَيە
دعوت  بەبزرگان پارس کە اندکی پيش از ساعاتیخوانيم کە  در دنبالۀ اين داستان می

کە  ی دروغين در پای کاخ جتمع کنند هفت سران وارد کاخ شدند، و آن در ساعاتی بود برِدَيە
اينها .  زنان بودی دروغين در کوشِک هنوز ساعات کارِ اداری شاه شروع نشده بود و برِدَيە

  فوری با شاهنشاه را ايجاب کند حتیديدارِ بەپيش آيد کە اگر کار مهمی کە اجازه داشتند
  با اين افراد۔دو دوبه۔ی دروغين و برادرش   برديەگونه، اين. شوندکوشک زنان نيز وارد بە

چون بزرگان در پای کاخ جتمع . را کشتند هردو  اينها وشدند روبەرومهگی مسلح بودند کە 
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مهگان خرب  بەاَسپ از فراز کاخ ير افکنده شد و پَِرخشز  بەکردند، سرهای آن دو از فراز کاخ
 کە ، و اين مردی استنيست کرده بوده بەبوجيە سر  کامفرمودۀ بەبرِدَيە را او چندی پيش کە داد
 .ايزد است گاؤماَتەی مغ و برادرِ پاتکە   بل نه برِدَيە استام برِدَيە سلطنت را قبضه کردهبا ن

  ١.پائين افکند و خودکشی کرد بەدنبال اين سخنانْ خودش را نيز از فراز بانبەاسپ  پرخش
خود . گزارش هرودوت خرب يک کودتای باتدبيرانه است کە اگر دقت کنيم خواهيم ديد

در ) م  پ۵۲۲ مهرماه ۸(گاؤماَتە را در روز دهم ماه باغياديش  کە ان نويساندهداريوش در بغست
  .کشته است) در وسط آذربايجان کنونی(دژ شهر نيساَيە در خاک ماد 

  شود با گزارش داريوش تلفيق کرد؟ ه میچەگوناما گزارش هرودوت را 
روغين ناميده شده ی د برديەکسی کە ايران برگشته  بەوقتی داريوش کە توان پنداشت می

داريوش . آن اشاره کرده مهين دژ نيساَيە بوده است بەهرودوت کە در نيساَيە بوده؛ و کاخی
ياورِ او  کە من با مرداِن اندکی گاؤماَتەی مغ را کشتم و مردانی« کە نويسانده است مهين اندازه

  .»بودند را کشتم
هيچ خربی از  کە ی مغ  گاؤماتە کشنتِموضوعِ بە داريوشوارِ اختصار بسيار شديد و اشاره

 را تقويت و گزارش هرودوت را پيچيده کودتای  اجنام شدِن يکجنگ و درگيری ندارد حدس
او اشاره کرده از  بەهرودوت کە ی دروغين  ايزد برادرِ بردّيە پات کە رسد نظر می بە.کند تأييد می

  استهرودوت آورده کە ی گزارش. استبوجيە بوده شخصيتهای برجستۀ دربار کوروش و کام
 نابودگریِ گاؤماتە از  رخداِدنويساندِنولی داريوش بزرگ ضمن . مهين موضوع اشاره داردبە

کرده » مهراه گاؤماَتە بودندکسانی کە « بە ئی ايزد خودداری کرده و فقط اشاره آوردِن نام پات
  .اند با گاؤماَتە کشته شده کە است

اين روز را بيش از ديگر روزهای « زمان ما پارسيان از آن هنگام تا کە نوشتههرودوت 
 کنند، و تا وقتی نامند، جشن بزرگ برپا می کشان می دارند، اين روز را روزِ ُمغ سال گرامی می

  ٢.»آيند مانند و بيرون منی های خودشان می اين جشنها ادامه دارد مغها در خانهکە 
 و شدگاؤماَتەی مغ کشته  کە ستکشان روزی ا منظور هرودوت در اينجا از روز مغ

در سلطنت  کە او در هيچ جا ننوشته. ؛ يعنی روزِ شاه شدِن داريوشسلطنت رسيد بەداريوش
مورد آزار قرار گرفتند ) نا را داشتند روزگاری سلطنت مان کە يعنی مهاهنا(داريوش قبيلۀ مغان 

کشان  روز مغ کە دی نيستتردي.  يا کشته گرديدگير دست داريوش فرمودۀ بەها يا کسی از مغ
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روز نيز  گاؤماَتە توسط داريوش کشته شده بود و نه چيز ديگری؛ و جشن آن کە مهان روزی بود
از کسانی شنيده  کە گونه را آن هرودوت آن کە سلطنت رسيدن داريوش بزرگ بوده، بە جشنهم

نويساِن  ی تاريخبرخ). ی مغ روزِ کشته شدِن گاؤماَتەيعنی (کشان ناميده است  بوده روز مغ
روزِ «را با » کشان روزِ ُمغ« کە  مجلۀ هرودوت، عالقه دارندمفهوم اصلیِ بەتوجه بینگار،  پارسی

اند، و  روز عمرکشان را در روستا يا شهر خودشان ديده کە مقايسه کنند؛ يعنی اينها» ُعَمرکشان
ان و باش قزلن بود و کُشا روز عمرکشان روز سنی کە اند در تاريخ دوران صفوی نيز خوانده

خوانند  را می» کشان مغ«، وقتی عبارت پرداختند کُشی می روز بەسنی آنجات َتَبّرايی در دسته
 کە نويسند کنند و می شود و آن روز را با اين روز مقايسه می برايشان تداعی می» عمرکشان«روز 
در زمان ساسانی » مغان« کە  چونو. کردند ساله مردم کشور مغان را در اين روز کشتار می مهه

و » فقيهان«در واقعۀ گاؤماَتە معادل » مغان« کە اند متوليان احنصاریِ دين بودند، اينها پنداشته
 کە پندارند، و توجه ندارند  است، و حتی گاؤماَتە را نيز يک رهرب دينی می بودهرهرباِن دينی

در ميان مهين قبيلۀ . اند بودهمغان در زمان کوروش و داريوش يک قبيله از مردم آذربايجان 
 ادر سخن از هوخشتَر گفتم، حتًمکە  چناناند؛ زيرا  مغان کسانی هم متوليان امور دين بوده

دانستند در زمان هوخشتَر اوستا و  خواندن و نوشنت میکە   آنخاطر بەمشاری از مهين مغان
 اينها در زمان هخامنشی اساطير دينی ايران را تدوين کردند و سرپرست امور دينی شدند؛ ولی

 ها يک قبيله از ماد مغ کە نوشتههرودوت . حسابشان با حساب مهۀ مغان يکی نبوده است
  ١.گزينند شان را از ميان آهنا برمی ها رهربان دينی ند و مادها و پارسیاست

مغاِن متولیِ مراسمِ دينی در زمان داريوش بزرگ و پس از او در کە   آن مسلم استچە آن
توان در تصويرهائی از  نشانۀ اين احترام را می. ر ايران از احترام شايسته برخوردار بودنددربا

مجشيد نقش  های ختت  بر ديواره بزرگ داريوشفرمودۀ کە بەمغاِن متولی مراسم دينی ديد
  .شده است

سلطنت نشسنت داريوش  بەآن اشاره کرده است روز بەهرودوت کە »کشان روز مغ«پس 
اند رهربان دينی در اين روز  پنداشته کە  کسانیگماِن معنای ديگر ندارد، و است، وبزرگ 

  .است» مغان«معنای  بەشدند ناشی از غفلِت آهنا نسبت کشتار می
بوجيە و از ميان رفنت برديە، و داستان گاؤماَتە مهان   داستاِن درگذشِت کاماولی آيا واقًع

  دربارِ داريوش بزرگ گزارش کرده است؟ کە است
داريوش کسی کە بوجيە و براندازی سلطنِت  ما از حقيقِت واقعۀ درگذشت ناگهانی کام
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  تاريخی،رخدادهایداستان .  نداريمدرست آگاهیِ است کردهنام گاؤماَتەی مغ معرفی بە
 رخ دادهکە  چنانگاه  خوردگان است، هيچ در رابطه با پيروزمندان و شکستچە کە   آنيژهو بە

 در اشانقلمهکسانی کە  پيروز و اين داستاهنا را مهيشه زورمنداِن.  استبوده بازگويی نشده
 زورمندان ساخته و پرداخته شده خواستۀ بەرو مهيشه اند؛ از اين رقم زدهاست خدمت آهنا بوده 

 رخدادها است طرِف پيرزال تاريخ مهيشه متاشاگر بی. و حقايْق در پردۀ اهبام گم شده است
چە   آنهم آن۔هايش را »شنيده«بَرد و  هايش را از ياد می»ديده«دادها  رخولی هنگام بازگويیِ

جريان . خوردگان ندارد شود، و کاری با گفتۀ شکست  بازگو می۔از پيروزمندان شنيده استکە 
اند تا کسی  خوردگان سخنی برای گفنت نداشته شکستاست کە ئی بوده  گونه بەتاريخ مهواره

در برابر کسانی کە مهيشه و تا امروز  کە سبب بوده مهين بە.بشنودچيزی از حقايق از زبان آهنا 
 روند حقايقِ در می بەخورند و از ميدان  شکست می۔حق يا ناحق به۔زورمندتر از خودشان 

شود تا مهۀ حقيقت از زبان کسانی شنيده  فراموشی سپرده می بەماند و امرشان در پشِت پرده می
  .اند  پيروز شده برآهنا۔حق يا ناحق به کە ۔شود

اند،  شناخته اين عادت تاريخ را از روزگاران کهن می کە گران زورمندان پيروز و سلطه
 در آينده مورد تأييد و ستايش تاريخ و جوامع قرار گيرد، اشانه کليۀ اقدامات و کردهکە   آنبرای

وقتی . اند تا هر صدائی را جز صدای ستايش از خودشان در گلو خفه کنند مهيشه کوشيده
گوش  بەاندازد و در زير گنبد دّوار طنين می کە صدا و ساکت باشند تنها آوازی کس بی مهه

در سراسر  کە اين حقيقتی است. رسد آواز ستايش و متجيد از زورمداران خواهد بود تاريخ می
  .صادق است) و مهين امروز نيز(تاريخ و جغرافيا 

گاؤماَتە نوشتۀ داريوش بزرگ و نويسندگان مالک تاريخ برای قضاوت در امر برِدَيە و 
استی ر   بەاما آيا. بر روايتهای دربارهای فرزندان داريوش مبتنی بوده است کە يونانی است
دروغ  کە بەبريدۀ غاصب بود دست داريوش از ميان برداشته شد يک مغ گوشکسی کە بە

ران تکيه زده بود تا کشور ناحق بر اورنگ شاهنشاهی اي بەخودش را برِدَيە معرفی کرده بود و
  ! بکشاند؟تباهی بەرا

 حق ۔براِن واقعیِ تاريخِ ايران روزگار و ميراث گراِن سياسیِ آن عنوان نبيرگاِن بازی به۔ما 
 زيرا سلطنت نشست بەبوجيە برِدَيە پس از شنيدن خرب درگذشِت برادرش کام کە داريم بپنداريم

برداشته  از ميان و در يک کوتای پيچيده رنگی ماهرانهني بە او را ولی داريوشعهِد او بود؛ ولی
 بند ناميد  سپس داستان گاؤماَتە را ساخت و گاؤماَتە را مردی دروغسلطنت را خودش قبضه کرد

  .ه استدرخورِ نابودشدن بودکە 
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 پس از کوروش بزرگ نيرومندترين شاهنشاه تاريخ ايران و ۔ ترديدبی۔داريوش بزرگ 
ترين رهربان سياسی تاريخ بشر دار نامياسی جهان باستان بوده، و يکی از باتدبيرترين رهرب س

 کە  بودچندانکنندۀ شخصيت داريوش و شکوه و جالل سلطنت او  درخشش خيره. است
بوجيە و برِدَيە و   مهۀ مردم خاورميانه و يونان را برانگيخت و ادعايش در مورد کامستايشِ

مغ  بەودی زيرِ تأثير تبليغات دربار اوز  بەفت و مردم ايرانگاؤماَتە مورد تصديق مهگان قرار گر
زن نفرينها فرستادند و او را غاصب سلطنت و دمشن امنيت و آرامش و  گوش بريده و دروغ

  .آسايش ناميدند
 کە مهان اندازه بەآفريناِن تاريخ  شکوهآفرين بود؛ ولی داريوشِ بزرگ شکومهند و شکوه

. مهان اندازه بزرگ است بە نيزاشاندروغه.  استبەمهان بزرگی نيز اشانشکومهندند جنايته
های يونانيان آمده  در کتيبۀ داريوش بزرگ و نوشته کە راستی آيا داستان گاؤماَتە مهين استەب

  يا چيز ديگری بوده است؟
ئی برگردن ايران و  تاريخ برای داريوش بزرگ احترام خاصی قائل است و او حق ويژه

 کە ايران و جهان کرد مهيشه متجيد شده است و احلق بەاو کە خدماتی.  دارد بشریتاريخ
اما پژوهندۀ . ساز بود  يک شخصيت متدن بزرگاو مهچون کوروش.  استستايشدرخور 
بوجيە و بردّيە نيز پرسشهائی از  کام بەدربارۀ رخدادهای مربوط کە  حق دارد ايرانتاريخ

 احترام ما بەاين امر. ش و دربار او قناعت نورزد داريو رمسیِوايتهایر  بەخويشنت بکند، و
زند، ولی در درک  ئی منی عنوان يکی از عظيمترين شخصيتهای تاريخمان لطمه بەداريوشبە

  فرهنگیِ ما، هويِت اجتماعیِزندگیِ. کند ما کمک می بەهای خودمان گذشتهو فهم هبتر ما از 
 از دراز تداوم يک سلسلۀ  استتهداش کە  ما هر فراز و نشيبی تاريخیِما، و شخصيِت

اکنون مورد گفتگويمان  کە رسد  میآمدها پيشمهين  بەسرآغازش کە رخدادهای تاريخی است
است در ديروزهای تاريخ برما گذشته چە   آنآيا کە  بدانيم کە بپرسيم وما حق داريم. است
 ديگری بوده است و از دارد، يا قضيه چيز  رمسی برای ما بيان میروايتهای کە گونه بوده مهين

  !اند؟ ما پوشيده داشته
داوريهای ذهنيش را در بررسی رخدادهای تاريخی  کە  تاريخ حق نداردگر پژوهش

. های تاريخ باشد دخالت دهد؛ زيرا پژوهش تاريخی بايد متکی بر اسناد و اطالعات و داده
رّد و قبول  کە يرعلمی استها داوری ذهنی و غ داوری در تاريخ بدون تکيه بر اين اسناد و داده

 ،حال با اين.  خوانندۀ اين داوری دارد، و از نظر علمی مردود استميل ذهنیِ بەآن بستگی
 هنگام مطالعۀ روايتهای تاريخی کە انگيزی پرشدر قبال شکوک  کە تواند  منیگر پژوهش
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ورمنداِن مسلط شيوۀ ز. تفاوتی از کنار آهنا بگذرد د سکوت کند و با بیآوَر ذهنش محله میبە
اند  خودشان مايل بوده کە گونه شان رخدادها را مهان با مهۀ وسائل تبليغی کە مهيشه آن بوده

  .ها است ماند مهين داده برای تاريخ میکە چە   آنخورد مردم دهند؛ و بەتفسير و بيان کنند و
کە   آنپس ازگاؤماَتە ممتلکات مردم را گرفته بوده و من  کە در بغستان نويساندهداريوش 

توان  دربارۀ حقيقی بوده اين گزارش منی. ام مردم بازداده بەام اين ممتلکات را او را کشته
 کە او راست اند دانسته ترديد کرد؛ زيرا او گزارش را در مهان زمان داده است و مردم نيز می

ريوش بەآهنا ی کە ممتلکاتشان را گاؤماتەی مغ مصادره کرده بوده و دامردمولی اين . گويد می
  اند؟ کسانی بودهچە  باز داده است

با مرگ . اند نگريسته عنوان يکی از بالها می بە»ُمردگی شاه« بە از زماهنای دور در ايران
َعهد  ولیِ کە افتادهندرت اتفاق  بەشده و هر شاه رقابت و درگيری در خاندان سلطنتی آغاز می

بالی امنيت و  بەاين رقابت و درگيری.  بنشيندا متوفّ با مدعيان ديگر بەجای شاِهبدون درگيری
 قدرتش ۔بوده کە هرکدام از مدعيان سلطنت۔ نو شاِه کە شده و تا وقتی آرامش کشور تبديل می

از اين يا آن مدعی سلطنت  کە ان حملیدار سپهشده و  کرده هرج و مرج می را تثبيت می
هزينۀ مالی و انسانی . اند افتاده قابت میر   بەاند برای حصول قدرت و امتياز کرده پشتيبانی می

اند فرزندانشان را برای جنگيدن در  جمبور بوده کە اين رقابتها نيز مهيشه بر دوش رعايا بوده
ان حملی در اختيار آنان هنند و با پرداخنت مالياهتای گزاِف اجباری هزينۀ گر حکومتکنار 

 کە شد جمبور بود يت بر رقيبان پيروز میدر هناکسی کە . طلبان را تأمين کنند جنگهای قدرت
آنان بپردازد  بە زورمندان را با واگذار کردن امتيازات مادیبرای تثبيت قدرتش هبای محايِت

  .شان باز بگذارد  آهنا را در امور مناطق زيرِ سلطهو دسِت
طلبان  بوجيە پس از مرگ پدر با چنين وضعيتی، يعنی با رقابت سلطنت کام کە چه بسا

بسا درصدد  چە برادرش برِدَيە شاه نواحی شرقی ايران بود و.  شده باشدروبەرو یندانخا
 و خودش را شاه اين بيرون بَبردبوجيە  برآمد تا مناطق زيرِ سلطۀ خويش را از زير فرمان کام

گويد گوش  می کە گزارشی). خواسته زير فرمان برادر باشد منی کە برادری(خبش از ايران کند 
ما حق داريم . را بريده بودند شايد در ارتباط با چنين رخدادی بوده است» ی دروغين برِدَيە«

پيشتر درصدد  کە بسا چە ی حقيقی بوده، و گوشش بريده بوده برِدَيە کە کسی کە گمان کنيم
 تا ناقص شود و شرط  بودهبوجيە گوشش را بريده تاج و ختت برآمده بوده و کام بەيابی دست

در تاريخ ايران جز اين مورد نيز . ی احراز مقام سلطنت را از دست بدهدسالمت جسمی برا
مدعيش بوده بريده يا چشمش را کور کرده تا شرط  کە شاه گوش برادرش را کە سراغ داريم
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  .دست آوردن سلطنت بستيزد بەدر آينده برای کە سالمت جسمی از او سلب گردد و او نتواند
  او بودند و اراده و قدرِتان کشور تسليمِدار سپه و تا کوروش زنده بود بزرگان پارسی

وفاداری  کە بوجيە جمبور بود ولی کام. هنادند او برقرار کرده بود گردن می کە عدالتیبە
. دوست است خواه و مال  قدرتذاًتاانسان . هبای گزاف خبرد بەان حملی راگر حکومت

توان از اين اصل   منی۔ياب يا ناياب مجز وارستگاِن استثنايی و ک۔کدام از انساهنا را  هيچ
بوجيە از اختيارات وسيعی برخوردار  ان حملی چون در زمان کامگر حکومت.  دانستامستثن

تا  کە ملکيت خويش درآوردند و کشاورزان بەشده بودند زمينهای کشاورزی و چراگاهها را
ئی  بوجيە چاره کام. تندعايای خويش مبدل ساخر   بە زمينها بودند راپيش از آن مالکان اصلیِ

هبای  بەمسيت بشناسد و قدرت دربار و امنيت و ثبات کشور رار  بەوضع را اين کە جزآن نداشت
  . کشور تثبيت کندمصادره شدن نسبی آزاديهای مردمِ

 ئی نارضايتی. ضعيت نوين راضی نبودندو   بەرعايای طبقۀ نوظهور کە پنداشتتوان  می
. توان در مهين ارتباط بازخوانی کرد  را می استآن اشاره کرده بەداريوش در سند بغستانکە 

و چون . بوجيە ناراضی و نافرمان شدند و با گاؤماتە مهراهی کردند رعيت از کام کە گويد او می
  . راست گفته استداريوش کە توان پنداشت مهان زمان است می بەاين نوشته متعلق

قدرت سياسی و امالک وقفی نشده بودند  بەآلودههنوز  زمان رهربان دين َمزداَيسَنە در آن
 سراِندر ميان . خواهانۀ زرتشت هنوز در وجدانشان زنده و نيرومند بود و آرماهنای عدالت

تعاليم  کە بەداشتند  مردمی وجوداقبايل پارس و ماد و اعضای خاندان هخامنش هم حتًم
 و با اوضاع نوين  بودندايبند معتقد و پ بزرگدوستانۀ کوروش های انسان زرتشت و برنامه
با استفاده از غيبت  کە  کوشيده۔ی حقيقی برديە۔برِدَيە  کە بسا چە .مهسويی نداشتند

مشوق و  کە بسا چە د؛ ووال اوضاع زمان کوروش برگرداَنر  بەبرادرش اوضاع اجتماعی ايران را
نامش را  کە  بوده) اومشاورِ بزرِگ (ايزِد ُمغ حامی او در اجرای برنامۀ اصالحيش مهان پات

بوجيە از  در غياب کام کە ۀ بغستان نويساندهنبشت سنگداريوش در . هرودوت آورده است
» دروغها«آيا اين . بوجيە پراکنده شد و مردم ناراضی شدند ايران دروغهائی دربارۀ کام

آيا تبليغات رهربان دين َمزداَيسن برای مبارزه با امتيازات طبقات نوظهور نبوده است؟ 
چرا مردم . دانيم باره چيزی منی زمينه دارای نقشی بوده است؟ ما در اين ايزد هم در اين پات

اقدامی اجنام دادند؟ گزارش داريوش خاموش است،  چە ناراضی شدند؟ اگر ناراضی شدند
خودش را برديە ناميده   بەدروغ کە استهناده» نام گاؤماَتە بەمغی«ولی مهۀ گناهان را بر دوش 

  .انگيز مهه اهبام است و پرسش. خواسته سلطنت را از خاندان هخامنشی بيرون بکشد یو م
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صورت يک طبقۀ  بەبوجيە هنوز متولياِن دين در عهد کوروش و کام کە ترديدی نيست
در عهد . ه بودند و َمّزۀ درآمدهای اوقاف و نذورات را نچشيده بودندآمد نهصاحب امتياز در 

 متوليان دين در کشور. مقامی جز مقام شاه در کشور درخشش نداشتبوجيە هيچ  کوروش و کام
برخوردار بوده با شند، افرادی از  کە بوده باشند و از هرگونه احترام اجتماعی کە مشاریهر بە

 مردم را بر دوش گرفته  اخالقیِ زرتشت و تربيِت تعاليمِوظيفۀ تبليغِ کە اند ها بوده صميم توده
 ، اگر هم رهربِ دينی بوده،بوجيە وابسته بوده دربار کوروش و کام گرچە بەيزايزد ن پات. اند بوده

بسا وظيفۀ تربيت فرزندان کوروش  کە چە دوست بوده انديش و مردم يکی از مهين مغان نيک
 کە در اين. دوست بسازد خواه و انسان را برعهده داشته و توانسته است از آهنا افرادی نيک

مهۀ خصوصيات . توان کرد عيار و مؤمن بوده جدال منی امشخص کوروش يک زرتشتی مت
 او بوده و زير نظر  خوِدمهچونفرزندان او نيز . اخالقی و رفتار سياسی او شاهد اين امر است

 کە ما حق داريم گمان کنيم کە در اينجا است. اند معلمان مؤمن زرتشتی تربيت شده بوده
دوستانه و  ايران رخ داده باشد يک اقدام انسانبوجيە در  در غياب کام کە هرگونه اقدامی

 اولی يقيًن. ايزد صورت پذيرفته است هربی برِدَيە و مشاورش پاتر  کە بەخواهانه بوده عدالت
اِن زورمند بوده دار سپهبراندازی امتيازات کە   بلهدفش نه براندازی سلطنت هخامنشی

يعنی (»  شدند و مهراه گاؤماَتە رفتندناراضی و نافرمان«گويد  داريوش می کە است، و کسانی
 اشراف  ناراضی از امتيازات طبقۀ نوظهورِمردمِ) های اصالحیِ بردّيە شدند دار برنامه طرف
چنين . سال را از گردن مردم انداخت ی دروغين ماليات سه برديە کە نوشتههرودوت . اند بوده

ی مغ  گائوماَتە کە  نوشتۀ داريوش. او کندهای کشاورز را هوادارِ توانسته توده اقدامی می
  .تواند بازگيری ممتلکات رعايا از دست زورمندان باشد ممتلکات مردم را گرفت نيز می

کمک سران پارسی برای بيرون کشيدن سلطنت از دست برديە  بە داريوشکاميابِاقدام 
نظر  خواه بوده از انديش و نيک  نيک کەبرديە هرچند کە بسا چە .داستان ديگری است

 ۔مهچون کوروش۔رسيده است؛ زيرا داريوش  پايۀ داريوش منی بەمنشی دوستی و بزرگ انسان
روزگاری  کە يم استئی ولی ما درحال بازخوانی پرونده. درخشش خاصی در تاريخ جهانی دارد

  .اند و هنوز بسته نشده است ان گشوده بودهنياگامن
 کە گويد نی بازنويسی شده است می يونانگاراِن توسط تاريخ کە گزارش دربار داريوش

معنای اين . توسط داريوش کشته شدند» گاؤماَتە و برادرش«ايران  بەپس از بازگشت داريوش
مهطراز يکديگر بوده و از نظر داريوش و ديگر سراِن  کە دو رهرب اجتماعیاست کە   آنگفته

دو برِدَيە و ديگری  اينآيا يکی از . اند اند از ميان برده شده ی داشتهسان يکمهفکرش خطر 
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 اقدام خودش از قصد فريب اذهان عمومی و توجيِه بەداريوش از روی عمد و کە ايزد نبوده پات
گاؤماَتە ناميده است تا پس از کە   بلعنوان دو برادر نام برده، و برديە را نه بردّيە بەآهنا

 زورمنداِنم نکند و ديگر کُشی را َعلَ نابودگریِ برِدَيە کسی از رقيبان داريوش موضوع شاه
 شاه مقتول برايش مشکل پارسی برای داريوش درِدسری ايجاد ننمايند و با هبانه ساخنت خوِن

کس از رجال درباری و کشوری و لشکری  هيچ کە اين گزارشها حکايت از آن دارند! نتراشند؟
طنت نشسته و با نام بر ختت سل کە کسی کە تا روز پيروزی داريوش بر گاؤماَتە متوجه نشده بوده

 کە ی دروغين بوده برِدَيەکە   بلی حقيقی  نه برِدَيە استاصالحات زده بوده بەبرِدَيە دست
گويا فقط يکی از زنان حرم . خاطر مهشکلی با برِدَيە خودش را برِدَيە جا زده بوده استبە

ريوش و مهدستانش دا کە ايران، و در زمانی بەهم مهراه ورود داريوش و سپاهيانش برِدَيە، آن
طور تصادفی با ديدِن گوش بريدۀ گاؤماَتە  بەاند، کرده بوده» ی دروغين برِدَيە«قصد نابودگریِ 

اين زن را . گوش داريوش رسانده بوده است بەسيلۀ پدرشو   بەرا متوجه حقيقت شده و آن
  .مهسری گرفت بەی دروغين داريوش پس از کشنت بردّيە
دست  بەگفته شده پسرش در مصر کە اَسپ است ، پَِرخشهای توطئه يک حلقۀ از حلقه

ی دروغين   برِدَيەکشته شدِناَسپ در روز   پَِرخش کەهرودوت نوشته. بوجيە اعدام شد خوِد کام
بوجيە  فرمان کام بەمدهتا قبل برِدَيە را کە مجعيت پارسيان اعالم کرد بەبر بان کاخ رفت و

کسی کە ی از مدتی پيشتر وجود خارجی نداشته و اين ی حقيق نيست کرده بوده و برِدَيە سربه
کە   اينجالب. خودش را برِدَيە ناميده و ختت سلطنت را غصب کرده گاؤماَتە است و مغ است

 برِدَيە از بان کاخ سرنگون و کشته شدِناَسپ نيز پس از افشای اين راز و مهزمان با  اين پَِرخش
ما از خودمان . ير افکند و خودکشی کردز  بەرا از باناو خود  کە شود شود، و گفته می کشته می

 خودش را بکشد؟ آيا جز اين بوده کە نيازی داشت چە او پس از کشته شدن برِدَيە کە پرسيم می
  ير خاک رود؟ز   بەبوجيە برای مهيشه قرار بوده حقيقت اسرار برِدَيە و گاؤماَتە و کامکە 

! کار ساده و آسانی نيست؟ ابودگری برِدَيەهم پس از ن آيا ساخنت چنين روايتهائی آن
تاريخ از اين روايتها بسيار در ياد دارد ليکن مهيشه از بازگويی حقيقت آهنا خودداری 

فقط روايتهای پيروزمندان و زورمندان را بازگويی  کە ورزد؛ زيرا از روز ازل عهد کرده است می
 گر  کە ستايشز ازل سوگند خورده بودهاتاريخ گويا . کند و با حقيقت امر کاری نداشته باشد

  .داند هنان و مدفون بدارد خوردگان يا ستمديدگان می دربارۀ شکستچە   آنپيروزمندان باشد و
ئی  هنگام مطالعۀ چنين رويدادهای مبهم و پيچيده کە بەخوانندۀ تاريخ عالقه دارد

هنگام  مرگ نابه«کە  توان باورکرد آيا منی. حدس و گمان ذهنيش را در بررسی دخالت دهد



۲۵۱ هخامنشی شاهنشاهی

 سه حلقۀ» به سلطنت رسيدن داريوش«و » ی دروغين برِدَيە«، َعلَم شدن موضوع »بوجيە کام
تاج و  بەیياب دست هخامنشيان برسر رقابتهای خانوادگیِ کە اند هم پيوستۀ يک سلسله بودهبە

  را ساخته بوده است؟ ختت ايران آن
اند و   و برِدَيە درپردۀ غليظ اهبام ماندهبوجيە و حقيقت امر گاؤماَتە حقيقت مرگ کام

درعين حال روايات . از دائرۀ حدس و گمان فراتر رود کە تواند هرگونه قضاوت دربارۀ آهنا منی
  .کننده باشد قانع کە تواند سنتی مبتنی برگزارشهای دربار داريوش در اين زمينه منی

ی مهيشه در پردۀ اهبام ه است؛ برخی برا بەپيش آمدچنين مواردی در تاريخ بسيار
دستگاه . اند  از زير پرده بيرون افتاده و آشکار شدهچندیاند و برخی ديگر پس از  مانده

خواهانۀ او مهين کار را کرد، و چنان   عدالتگرايانه و  مردمتبليغاتی ساسانی با مزدک و قيامِ
 و آنارشيم و کژدينی گرايی ُنماِد ناحق بەانديْش دوست نيک خواِه انسان مزدک عدالت کە شد

 مسلِک  زنديقِ اباحیاو راامللک توسی   پس از او خواجه نظامها سده کە چندان، شدتبديل 
 کە  چنان کردند زاهدمسلِک خيرانديش با مانیِمزدکپيشتر از . ناميده استدينِ ملعونْ  بی

اد در نظرشان شنوند يک مرد شي  را میاوهای عوام ايرانی وقتی نام  هنوز است توده کە هنوز
کە   آن زيبا مردم را فريب دهد؛ حالهای نگارهخواهد با نشان دادن  می کە شود جمسم می
ماديات دنيايی نداشت  بەنظری کە مانی يک زاهد وارسته بود کە دانند  میاهل تاريخ خبرداِن

ر عباسی توطئۀ منصوکە بە  آنبا ابومسلم خراسانی نيز پس از. کرد و گريز از دنيا را تبليغ می
کرد مهين معامله شد، و او  گرايی را دنبال می منصور سياست عرب کە ترور شد برای چند سالی
خوانده شود » ابوجمرم«بايست  می کە شدپيشه مشرده   مردی خيانتبرای بسياری از ناآگاهانْ

و نفرين ا بەکردند ناميدند و وقتی از او ياد می می» ابوجمرم«نه ابومسلم؛ و چند سال هم او را 
دست ايرانيان  بەگيری دوباره ميدان تصميم کە ودی حوادثی رخ دادز  بەولی. فرستادند می

  .افتاد و از ابومسلم اعادۀ حيثيت شد
بوجيە و برِدَيە پراکندند، و شکوه  داريوش و دربارش دربارۀ کام کە روايتها و داستاهنائی

ئی از جهان   در هيچ گوشهکسیيچ ه کە داريوش در تاريخ کسب کرد، سبب شد کە و درخششی
 روايتی از حقيقِت داستان آهنا را در جائی برسنگی باقی بگذارد؛ و حقيقت کە نتواند

از زبان  کە برای تاريخ برجا مباند مهان روايتی باشد کە فراموشی سپرده شد تا تنها روايتیبە
  .شده بوددل سنگهای بغستان نگاشته  داريوش و درباريانش پراکنده شده يا بر

ياران  دست کە َبرد  و بزرگان پارسی نام میدار سپهداريوش در گزارش بغستان از شش تن 
وينَدفَرَنە پور ويسپار، هوَتَنە : اينها عبارت بودند از. اند ختت و تاج بوده بەیياب دستاو در 
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داتوَوهَيە، اَردوَمنِش پور بوَخش پور  بِغَنە، َبغ َدرَنە پور بَغە پور ثوخَر، گاؤَبروَو پور مردونَيە، وی
کاخ  بەاَسپ مهراه داريوش  پرخشبعالوهداستان ورود اين شش تن  کە روايت هرودوت. ُوهوکَە

داشته ی دروغين ناميده شده را بيان  بردّيەکسی کە گی کشته شدن چەگون و کرده بازگوئیرا 
. کودتا زدند بە دستشده  يک توطئۀ ماهرانه و از پيش طراحیدرآهنا  کە دهد ، نشان میاست

عنوان ديدار با شاه جديد و  بەاين هفت تن پس از بازگشت از مصر و شام کە گويد روايت می
گاه وارد  داشتند هرگاه و بی اجازه کە اينها سرکردگانی بودند. عرض گزارش وارد کاخ شدند

ايتها مهين رو. حضور شاه برسند و مانع و واَزنی برسر راهشان وجود نداشت بەکاخ شده
گاؤماَتە و برادرش « بەکسانی کە  زنانآهنا در درون کاخ و درون کوشِک کە حکايت از آن دارد

در از ميان برداشنت آهنا نه سخن از .  کردندگير غافلور شده و آهنا را  اند محله ناميده» ايزد پات
نده شده ی دروغين خوا برِدَيەکسی کە .  نه شرکِت سپاه نه جنگ و درگيری استشورش رفته

او  کە  کشته شد، و اعالم شديارانشدست داريوش و  بەدر کوشک زنان پس از مقاومت جانانه
بوجيە  فرمان کام بەنام گاؤماَتە بوده، و برِدَيە پيش از اين بەبريده مغی گوشکە   بلبرِدَيە نبوده

ت، و قصه متام عامل قتل برِدَيە بوده نيز خودش را هم اکنون کشته اسکسی کە کشته شده بوده و 
 را بر اورنگ داريوشياران داريوش بودند  کە پس از اين، شش سرکردۀ پارسی. شد

  . شدنداو ياراِن  دست مشاوران وشاهنشاهی ايران نشاندند و خودشان
  



 

  بزرگ داريوش

 کە رشتۀ تبارش در پيش بود اَسَپە پور اَرشاَمە پور آرياَرمَنە پور چيش داريوش پور ويشت
م پارس و خوزستان را ميان دو   پ۶۴۰پيش در سال  چيش. رسيد بار کوروش میت بەپشت سه

تقسيم ) نيای داريوش بزرگ بزرگ(و آرياَرمَنە ) نيای کوروش بزرگ بزرگ(پسرش کوروش 
ما از آن آگاهی نداريم نيای کوروْش نيای داريوش را از صحنه  کە ئی گونه بەبعدتر. کرده بود
ازنظر خاندانی، .  شاه پارس و خوزستان شده بودش آورده خوددرجۀ دوم پائين بەکنار زده

اَسَپە و پدرش  کوروش درگذشت ويشت کە زمانی. پدر داريوش دست کمی از کوروش نداشت
گويد پيش از او هشت  می کە  داريوش بزرگ در بغستانوايِتر  بەبنا. اَرشاَمە هردو زنده بودند
پدرِ  (بوجيە دوم کام کە بسا چە  نيز برای مدتی شاه بوده واند، اَرشاَمە تن از خاندان او شاه بوده

.  باشداز سلطنت برکنار کردهدست کردن قدرت سياسی، او را  خاطر يک بە،)کوروشِ بزرگ
اَسَپە در زمان  ويشت. اَسَپە و اَرشاَمە زنده بودند  ويشت نيزسلطنت نشست بەوقتی داريوش
  .نَيە بود و در مرکز پارت استقرار داشتبوجيە شهريار پارت و هيَرکا کوروش و کام
تر از  ی پير پسراِن خودش را برای پادشاهی شايسته اَرشاَمە کە توان ترديد کرد آيا می

 سرِ بر کە  آن فرارسيده بودهکوروش زماِندرگذشِت دانسته؟ آيا پس از  پسران کوروش می
؟ هردو پسر کوروش َنە آمده بودبر سرِ فرزندان آرياَرَم پيشترها کە فرزندان کوروش مهان برسد

درپی هم از ميان رفتند تا داريوش نوادۀ آرياَرمَنە بر اورنگ ) بوجيە و برِدَيە کاميعنی (
پس از آن نام افراد خانوادۀ . کورش با تدبيرش تشکيل داده بود تکيه بزند کە ئی شاهنشاهی

 گذار بنيانعنوان  بەکوروش نه از  بزرگهای داريوش کنار رفت و در نبشتهبەکوروش از صحنه 
دست داريوش افتاده بود جتليلی شد و نه از خدماتش  کە بەشاهنشاهی و آفرينندۀ سلطنتی

سادگی از او ياد شد  بەميان آيد بەالزم بود نامی از کوروش کە عمل آمد، و هرجا بەتقديری
نيز  بوجيە و برِدَيە فرزندان نرينۀ کام.  شاهنشاهی بوده استگذار  کە بنياناشاره شودکە  آن بی
تا پايان دوران هخامنشی هيچ نامی از نوادگاِن کوروش در  کە ئی گونه بە شدندزدهکنار بەکلی بە

  .ميان نيست

  جنگهای داريوش بزرگ با رقيبان قدرت

درنگ با سلسله شورشهای  او بی. سادگی صورت نگرفت بە داريوشاستقرار سلطنِت
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اين شورشها .  برپا کردند۔ز قبايل ايرانی و غير ايرانیا۔رقيبانش  کە ئی مواجه شد گسترده
توسط داريوش  کە خاندان ديگر بود بەيیِ سلطنت از يک خاندانجابەجاآمِد طبيعی  پی

 کە اکنون کە فکر افتادند بەخواِه ايرانی در کشور اِن قدرتدار سپهبسياری از . صورت گرفته بود
پا خيزند و جانشين  بەآهنا تاج و ختِت بەيابی تکوروش و فرزندانش در جهان نيستند برای دس

کە   بلتوان خمالفت با شخص داريوش تعبير کرد،  را منیخواهان قدرتشورشهای . آهنا شوند
اه ر  بەاورنگ شاهنشاهی بەيابی  داريوش برای دستاِن رقيبِدار  کە سپهتالشهائی بود

کە   بل با کودتای داريوش تفسير کرد، اين شورشها را نبايد در ارتباطلذا بازخوانیِ. افکندند
 مورد  قدرت سياسْیبوجيە و بردّيە و خأل موقِت  کامشدِن  نابودآمِد عنوان پی بەبايد آهنا را

 عبارت ديگر، اين شورشها نه نشانۀ نارضايتی مردمِ کشور از وضع موجود، بە.بررسی قرار داد
ولی . ت و تاج شاهنشاهی ايران بودچنگ آوردن خت بەاِن نيرومند برایدار سپهتالش کە  بل
 کە  نتوانستند موقعيتیخواهان قدرتکدام از اين  آيد، هيچ از گزارش داريوش برمی کە گونه آن

 داريوش و هخامنشيان داشتند را کسب کنند، و از چندان محايتی در کشور برخوردار نشدند، و
  : بغستان چنين آمده استگزارش سرکوب شورشهای داخلی در کتيبۀ. آسانی نابود گشتندبە

. پا خاسته برای خودش تشکيل سلطنت داد بە»آتريَنە«نام  بە بومیدر خوزستان مردی
پسر َنبوَخد َنصَّر است و مردم را پيرامون  کە مدعی شد» تا بِل نيدين«نام  بە بومیدر بابل مردی

آسانی  بەيوشآتريَنە را لشکر اعزامی دار. خويش گرد آورده خويشنت را شاه بابل خواند
 شورش بابل سرکوبِبرای . در بابل بود کە نزد داريوش برد بەشکست داده اسير کرد و

 و گير دستدور نربد شکست داده   لشکر کشيد و مدعی سلطنت بابل را طی سهاداريوش شخًص
 سلطنت در پارس،  پرمشارِتا بِل، مدعياِن دنبال سرکوب شورشِ آترينە و نيدين بە. کرداعدام
برای بار [، ماد، ارمنستان، پارت، هيَرکانَِيە، مرو، سيستان، بابل ]برای بار دوم[تان خوزس
شهريار آرياند ۔در مصر نيز . پا خاستند و هرکدام برای خودش تشکيل سلطنت داد بە]دوم

داريوش پس از .  خودش را شاه مصر ناميد۔بوجيە نشانده شده بود توسط کام کە پارسی
خوزستان برسد  بەلشکرشکە   آنخوزستان لشکر فرستاد، ولی پيش از بەلتا بِ نابودگری نيدين

از خوِد خوزيها بودند کشته گرديد، و  کە دست هواداران داريوش بەمدعی پادشاهی خوزستان
از خاندان شاهی ماد و کە   اينبا ادعای» فَرَورتيش«نام  بەدر ماد مردی. خوزستان آرام شد

 ماد فرستاد، ولی بەداريوش لشکر. ه تشکيل سلطنت دادپا خاست بەنوادۀ هوخشتَر است
 کە فَرَورتيش در ميان خبشی از قبايل ماد پايگاه مستحکمی داشت اين لشکر نتوانستکە  چون

برای مقابله با قيام . ماد برود بە از بابلاشخًص کە کاری از پيش بربد، و داريوش جمبور شد
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مدعی  کە لشکر پس از چند دور نربد توانستاين . گسيل کردارمنستان نيز داريوش لشکر 
داريوش در ماد فَرَورتيش را شکست داد و فَرَورتيش با . سلطنت ارمنستان را نابود کند

 در ری شکست داده او را اعزامی داريوش سپاِه. ی گريختر  بەئی از وفادارانش دسته
 در ،ميانه(» َسگَرِتَيە«در . دار آويخته شد بەماد فرستاد، و او در مهدان بە کردهگير دست

از کە   اينبا ادعای» َتخَمە چيتَرن «بەنامِ) شايد از قبيلۀ مغان(از قبايل ماد مردی ) آذربايجان
  اعزامی داريوشسپاِهاين نيز توسط . خاندان شاهی ماد است قيام کرده تشکيل سلطنت داد

گير و  دستست يافته گسيل شد شک) هتماسپ(اَسپاد  نام ختم بەی يک پارسیده کە بەفرمان
فَرَورتيش  کە زمانی. دار آويخته شد بە)اکنون مشال عراق(ربيل ِابەماد فرستاده شد و سپس در 

در پارت و هيرِکانَيە بودند از او محايت کردند و  کە  مادیاِندار سپهدر ماد قيام کرده بود 
ريار پارت بود را شه۔ کە پدر داريوش۔اسَپە  سپاهيان را برضد داريوش شوراندند و ويشت

 مادی از ری نيروی امدادی برای گرِ داريوش پس از فراغت از کار شورش. بيرون راندند
  بزرْگ شورشيان را سرکوب کرد و آرامش راجنِگ اسَپە پس از دو پدرش فرستاد و ويشت

لطنت پا خاسته تشکيل س بە»فَراَد«نام  بە َمرَوزیدر مرو مردی. پارت و هيَرکانَِيە برگرداندبە
شکست اجناميد  بە اعزامی اوسپاِهتدبير داريوش و توسط  بە بقيهمهچوناين شورش نيز . داد

برِدَيە پسر کوروش  کە مدعی شد» َوهَيزداَتە«نام  بە پارسیدر پارس مردی. و فراده نابود شد
سه او در . نيز از او محايت کردند) پاسارگاد(گرد  است، و محايتی يافت، حتی سپاهيان پارَسە

  شد وگير دست اعزامی داريوش شکست يافت و سراجنام سپاِه بزرگ از موضع و سه جنِگ
وهَيزداَتە درگير نربد با لشکريان  کە زمانی. دار آويخته شد بەفرمان داريوش در پارسبە

ضد  بەانی از َوهَيزداَتە هواداری کردهدار سپه) غرب افغانستاِن کنونی(داريوش بود در سيستان 
 اعزامی داريوش در سيستان سه جنگ بزرگ با شورشيان داشت، و سپاِه. شوريدندداريوش 
در ميان گرفتاريهای داريوش . منطقه برگرداَند بەشورش را سرکوب کرده آرامش را کە توانست

کە   اينبا ادعای» اَرَخە«نام  بە بومی شوريد و پيرمردیديگربارهدر پارس و شرق کشور، بابل 
 اعزامی  ديگر شورشيها توسط سپاِهمهچونارخە نيز . ر بابلی است پادشاه شدپسر َنبوَخد َنصَّ

  .دار آويختند بە شد و او را در بابلگير دستداريوش شکست يافته 
طور  بە جنگهایالًمعمو. قوع پيوستو  بەمهۀ اين رخدادها در خالل کمتر از دو سال

 ذکر اش نبشته  در سنگداريوش  کەی دقيقیتاريخها(دين نقطه در جريان بود مهزمان در چن
  نسبًتا نيرومنِد مهۀ مدعيان کوتاْهداريوش در خالل اين مدِت). دهد را نشان می  ايناستکرده 

عنوان جانشين واقعی  به۔داريوش  کە آن معنا است بەو اين. سلطنت را سرکوب و نابود کرد
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  هخامنشین مردم کشورش در مياز جمموعِ مهۀ رقيبان نيرومند بيش ا۔بوجيە کوروش و کام
رودان نيز پايگاه داريوش نيرومندتر از پايگاه  حتی در ارمنستان و ميان. پايگاه داشته است

 کە سبب رفتارهای نيکی بەيعنی هم ايرانيان و هم اقوام زير سلطه.  سلطنت بودمدعياِن بومیِ
پاخاستۀ سلطنت ە ب هخامنشيان را حتی بر مدعياناز کوروش و کامبوجيە ديده بودند سلطنِت

  .دادند  خودشان ترجيح میپيشينِ گرِ حکومتاز خانداهنای 
مهۀ رهربان شورشها با نيرنگ و دروغ  کە کند  تأکيد میرخدادهاداريوش پس از شرح 

ازآِن او  کە مردم را پيرامون خودشان گرد آورده بودند، و هرکدامشان نامی را بر خودش هناد
گويان و  او کمک کرد تا اين دروغ بە خير داشت اهوَرَمزداِتنّيکە   چوننبود، ولی داريوش

 کند مهۀ شاهان آينده توصيه می بەاو سپس. ان را يکی پس از ديگری از ميان برداردکار فريب
 کە کند او تأکيد می. عواقب دروغ خوشايند خنواهد بود کە از دروغ و نيرنگ بپرهيزندکە 

چرم بر طومارهای » زبان آريايی«ند زبان، ازمجله ئی از گزارش اين رخدادها را در چ نسخه
سراسر سرزمينهای شاهنشاهی  بە هتيه کرده و) يا آهوگوسفندپوسِت ( و پوست )چرمِ گاو(

را داريوش گزارش چە   کە آنآن معنا است بەاين.  تا برای مردم خوانده شود استفرستاده
او مايل چە   کە آنتوان پنداشت فقط می. ئی در آن نبوده است کرده حقيقت بوده، و گزافه

 فراموش گردد با سکوت برگزار کرده و در گزارشش کە مايل بودهچە   آنمردم بدانند يا کە نبوده
  .آن اشاره ننموده استبە

گران مدارا  سرکشان و شورش بەاو نسبت. گذشت بود ی قاطع و بیده فرمانداريوش 
درآوردن چشم . کرد رمحانه رفتار می  بی آهناکيفردهیِيافت در  کرد و چون برآهنا دست می منی

خوردۀ سلطنت از روشهای  آميز مدعيان شکست منايش هنادن مذلت بەو بريدن گوش و بينی و
 سال وقت دوکمتر از  کە  جنگ بزرگ۱۹ در اش او را هتدبيرهای قاطعان.  او بودکيفردهیِ

بوجيە بود  ميراث کوروش و کام کە  اوگرفت پيروز درآورد و امنيتی سراسری را در کشور هپناورِ
در غياب هر صدای خمالفی کوس  کە او امکان داد بە او را تثبيت منود وبرقرار کرده سلطنِت

در گزارش بغستان، او .  مطلق بنوازد و خويشنت را مورد محايت خدای جهان بنامدمشروعيِت
بندانه نامی بر  آهنا دروغ کە دکن نامد و تأکيد می فريب می خمالفش بودند را مردمکسانی کە مهۀ 

محايت از  بەده راخور فريب مردمِ ازآِن ايشان نبود تا در سايۀ اين ناْم کە خودشان هنادند
 اين مدعيان بر کە نامهائی کە مردم القا کند بەخواست او با اين شگرد می. خودشان بکشانند

 اين نامها را بر کە اين کسان نبودند، و ديگر زنده کە کسانی بود بەاند متعلق خودشان بسته
گرد  را پيراموِن خودشان خور  فريبفريب بودند و دروغ گفتند تا مردمِ خودشان هنادند مردم
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  .مقصدشان برسند بە وآورند
او  ًتاشايد هم حقيق! دارداندازه صداقت  چە  در اين ادعا تاداريوش کە معلوم نيست
بردّيە پسر کوروش است، و  کە  ادعا کردهئی سیيک پار کە بينيم ما وقتی می. راست گفته باشد

ادعای  کە دهيم خودمان حق می بەاند،  او را خورده ادعایگرد نيز فريبِ حتی سپاهيان پارَسە
دربارۀ مدعی سلطنت در ماد و . داريوش دربارۀ ديگر رقيباِن قدرت را نيز درست بپنداريم

 آن ماد برای مردمِ زماندگاِن خاندان سلطنتیِ صداقت دارد، زيرا بااَسگَرتّيە نيز داريوش يقيًن
مدعيان سلطنت در ماد از داريوش  کە ئی اند، و شکستهای پياپی شده بوده سرزمين شناخته

 شانتوجهی برای خودنيروی قابل  کە اند توانسته بودهگرچە ا آهنا کە  آن استگرِ نشانديدند 
 نيروهای در برابربتوانند  کە اند شته در ماد چندان پايگاه مستحکمی نداولیفراهم آورند، 

را  داريوش پس از آن برای مردم ماد قائل شد، و اين کە ارجی. داريوش ايستادگی کنند
ند، نشانۀ محايتی  استطراز پارسی و مادی هم کە های ختت مجشيد ببينيم توانيم در نگاره می

  .کرده بوده استداريوش در ميان اين شورشها از سران قبايل ماد دريافت  کە است
اش فقط  خدای يگانه کە ۀ بغستان، مهچون يک شاه يکتاپرستنبشت سنگداريوش در 

 اهوَرَمزدا مهۀ پيروزيهايش را بە است با اختصاصِ ارادۀ مطلق۔خدای زرتشت۔اهوَرَمزدا 
هدفش اجرای ارادۀ کە   کە چونارادۀ اهوَرَمزدا نسبت داده و کوشيده است تا وامنود کندبە

زدا در برقراری عدل و راستی و درستی بوده، اهوَرَمزدا مهواره ياور و حامی او بوده و در اهوَرَم
 مردگونه خويشنت را تنها  اين بەاو. پيروزی رسانده است بەمهۀ جنگها و در برابر مهۀ دمشنان

مهۀ مردم روی زمين بايد از  کە  کرد، و معتقد بوددر آن برهۀ تاريخی معرفی پادشاهیشايستۀ 
 در ،های اهوَرَمزدا را، يعنی برقراری نظم و امنيت و آرامش را او فرمان بربند تا بتواند خواسته

  :ۀ بغستان چنين ادعا کرده استنبشت سنگاو در . اجرا درآورد بەجهان
هست، زيرا من بدباور نبودم،  کە رو اهوَرَمزدا مرا ياوری کرد و هر خدای ديگری از اين

  .ام  نبودم؛ نه من و نه خانوادهگر ستمو و پيرو دروغ نبودم، زورگ
  :رستم چنين نويسانده است نقش ۀنبشت سنگو در 

بان من بوده و مرا کامياب گردانيده  پشتی کە ياری اهوَرَمزدا بوده بەام کرده هرچە من
او ياور و نگهبان من باد، و .  اين کارها را اجنام دهمتامن ياوری کرد  بەاهوَرَمزدا. است

گذارم و  ارادۀ اهوَرَمزدا وامی بەمن امور خويش را. را از بالها در امان بدارادکشورم 
مشا رسيده  کە بە اهوَرَمزدارهنمودهای! ای مردم. رستگاری نصيبم کناد کە اميدوارم

  .رها مکنيد و از راه راست و درست روگردان مشويدرا است 



۲۵۸ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

يتی باايمان و پارسا و دادگر و شنود شخص خواند يا می انسان وقتی اين سخنان را می   
خاطر اجنام  کە بەدهد اين شخصيت حق می بەشود و مهرپرور از داريوش در نظرش جمسم می

 کە ئی را  دادگسترانه و مبارزه با کژيها و بديها و برقراری راستيها و درستيها هر شيوهمأموريِت
ولی . ب پندارد از ميان برداردمناس کە هر راهی بەکار بندد و خمالفان راهش را بەصالح بداند
 بر زبان ١گافَش  آتشآورِ  خشماين خودستائيها را يک زورمنِد کە آورد خاطر می بەحلظۀ ديگر

بر چشم و «و » بله قربان«، و »لبيک«داده در برابر او جز  کسی اجازه منیبەاست کە آورده 
صيتهای کشوری و لشکری ترين شخ کس حتی بلندپايه و مهه چيز ديگری بر زبان آوَرد؛» گوش

داريوش در کتيبۀ بغستان از شش تن . دانسته است بستۀ خودش می وگوش بر چشم را فرمان
  ياوری کردنديابی بەختت و تاجِ کوروش دستاو را برای  کە  خانداهنای بزرگ پارسیسران

و کارگزاران  فرمانش زير و شهرياران سپهدارانياد کرده، و جز اينها از مهۀ » دوستان من«نام بە
اين شش تن مهان . نام برده است)  منبرِ فرمان/ وابستۀ من(» َمنَء َبنَدکَء«دولتش باعبارت 

با روی کار آمدن او اعضای شورای سلطنت را تشکيل دادند و  کە ان نيرومندی بودنددار سپه
ای  شاهنشاهی بر دوششان هناده شده بود و پس از آن هرکدام در خبشی از کشور براورنِگ

داريوش سلطنت خويش را در حقيقت مديون اينها بود و اگر اينها .  کردندحکومتخودشان 
  را از دست فرزندان کوروش بيرون بکشد واورنگ شاهنشاهی کە توانست نبودند او منی

. دانستند بوجيە و برِدَيە را نيز مهين شش تن می حقيقت امرِ کام.  اختصاص دهدشخودبە
يکی در   را يکیاشاناو کرده بودند نامه بەتن اين شش کە زرگیبپاس خدمت  بەداريوش
ها و فرزندان اينها را  خانواده کە  و ستوده و از شاهان آينده خواسته استآورده اش نوشته

اين  کە پيش از اين ديديم. گرامی بدارند و مهواره در زير چتر الطاف و عنايات خويش بگيرند
با تدبيرخاصی مهراه داريوش وارد کاخ شدند و  کە  بودند۔اَسپ  پرخشبعالوه۔شش تن 
پس از آن داريوش شاهنشاه ايران شد، تا .  کرده کشتندگير غافلنشينِ سلطنت ايران را  اورنگ

کوروش بزرگ آغاز کرده بود بدون تغيير و تبديل کلی ادامه دهد، و از متدن  کە مهان راهی را

                                                 
زود ماتش کرد و خشم شه / شاه با دلقک مهی شطرنگ باخت: گويد مولوی داستانی را چنين می. 1

بگير «کە * زد برسرش يک آن شطرنج می يک/ و آن شه خشم آورش» !شه شه«: گفت* بتافت
باخت * و او شده لرزان چوعود از زمهرير/ بار ديگر باخنت فرمود مير* …»!اينک شهت ای قلتبان

/ دلقک از جا جست و در کنجی خزيد* وقت شه شه گفنت و ميقات شد/  ديگر و شه مات شددسِت
شه شه، «: گفت/ »هان چە کردی چيست اين؟«: گفت شاهش* يک حلاف و َششَنَمد برخود کشيد

  .»کی توان حق گفت جز زير حلاف/ خشم آور آتش شگافبا چو تو !* شه شه، ای شاه گزين
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  .ی کنددار پاسگی شايست بەجهانی و نظم و امنيت و آرامش جهان

  اقدامات داريوش بزرگ در مصر

سالِ خنست سلطنتش را صرف سرکوب شورشهای داخلی و تثبيت اوضاع  داريوش دو
  مفصلی دربارۀ يکايِکًتااو در سند بغستان گزارش نسب. رودان و ارمنستان کرد ايران و ميان

او در اين سند خاطرنشان . استشورشها ارائه کرده و مهه را ناشی از ارادۀ اهوَرَمزدا دانسته 
 چون داريوش کە داستان اين شورش چنين است. اند در مصر نيز برضد او شوريده کە کرده
خمالفت  بەبوجيە بود با او منصوب کام۔ کە شهريارِ پارسی مصر۔ آرياندسلطنت نشست بە

پولِ  هدف او با اين. مصر را از حيطۀ نظارت داريوش خارج سازد کە برخاست و درصدد برآمد
داريوش پس .  و روابطش را با داريوش قطع کرد١نام خودش زد، بەعيار متام) سکۀ نقرۀ( سيمِ
های سلطنتش را  رودان و ارمنستان و خوزستان فراغت يافت و پايه از امر ايران و ميانکە   آناز

ومتی در برابر داريوش مقا کە آرياند نتوانست يا خنواست. مصر لشکر کشيد بەاستوار کرد
کە خرب  البته تصورِ اين . در مقامش ابقاء شدديگربارهاطاعت داريوش درآمده  بەنشان دهد؛ و

جهت او خودش  بەمصر رسيده بوده کە داريوش در جنگ با رقيبانش کشته شده است، و از اين
تواند کە دور از پذيرش خرد باشد؛ و سپس وقتی داريوش شخًصا بە  را شاه ناميده است، منی

داريوش بزرگ در . رفته و او داريوش را ديده است بەاطاعِت داريوش درآمده استمصر 
  .ئی بە موضوعِ بيرون شدِن آرياند از فرماِن خودش نکرده است اش هيچ اشاره نبشته

يک سلسله اصالحات  بە دست ماند، و در اين مدْت در مصرسال  حدود يکداريوش
 کە کرد آن بود کە خنستين کاری. ر را جلب کندسياسی و اقتصادی زد تا رضايت مردم آن کشو

در آن اواخر درگذشته  کە چون در آن هنگام کاهنان در جستجوی خليفه برای اپافوس بودند
اپافوس جديد مقرر » کشِف« برای کالنئی  بود، در مراسم عزای اپافوس شرکت منود و هزينه

جای آورد  بەفت و مراسم عبادتحضور خدايان مصری ر بەسم فرعونانر  بەاو پس از آن. کرد
 بوجيە  کاممهچوناو نيز  کە و مهچون فرعونانْ آهنا را پدر خطاب کرد تا مردم مصر ببينند

هزينۀ دولت ايران ساختمان يک معبد بزرگ  بە او،بعالوه. گذارد مقدساتشان احترام میبە
 کە ن کاری بوداي. آن اختصاص داد بەآغاز کرد و موقوفاتی) خدای بزرگ مصر(برای آمون 

اينک فرعون مصر مشرده  کە  پيش از او اجنام داده بودند و داريوش نيزهرکدام از فرعوناِن
  .داد اجنام می کە بايست شد می می

                                                 
  .۱۸۷/ ۴هرودوت، . ١
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جمموعۀ قوانين مدنی و جزايی مصر را بنابر اهداف  کە فرمودکاهنان مصری  بەنيز،
تا  کە سازی کرد تا رعايای مصریگسترانۀ او تدوين کنند، و دستگاه قضايی مصر را نو امنيت

پيش از آن بردگان فرعون بودند و حقی جز حق زيسنت و هبره دادن نداشتند از حقوق انسانی 
 کاهنان و دبيران مصری در معبد تا فرمودبرای اين کار، . آزادی برسند بە وشوندبرخوردار 

 نوينی بر اساس انينِجمموعۀ قو گرد آمدند بەآهنا فرمود تاچون . حضور او برسند بەبزرگ
 او چنان فرمودۀ. اش را برای او بياورند  مصر برای کشورشان تدوين کنند و نسخهقوانين شرعیِ

موِسس تدوين شده بوده را برای تدوين  از دوران ديرينه تا اواخر عمر اُح کە قوانينی کە بود
  ١.قانون جديد در مد نظر قرار دهند

ئی بەخليج سوئز در دنبالۀ   بر دلتا را با کشيدن ترعهفرمود تا شاخۀ شرقی رود نيل نيز،
ئی نداشت چنان  راِه ساختگی کە هيچ کاربرِد نظامی اين آب .مشالیِ دريای سرخ وصل کردند

، و دريای سرخ را بەدريا مديترانه وصل کنند توانستند از آن عبور کشتيهای بازرگانی میبود کە 
  را از راه دريای سرخ مشالی و شرقیِ دريای مديترانهجنوبی و های کرانه کرد، سرزمينهای می
 مصر ، و کرد  بين املللی کمک میبازرگانیونق ر  بە،داد دريای پارس و شرق آسيا پيوند میبە
 اقتصادی مصر  بيشترِساخت و باعث شکوفايیِ حلقۀ وصل ميان شرق و غرب مبدل می بەرا
شناسی در مصر  ی هناده کە در کاوشهای باستانئی از خود برجا  او بەاين مناسبْت نوشته.شد می

 مصری است درزباِن پارسی و آرامی و  سهبەکە  اين نوشته. بەدست آمده و ترمجه شده است
کوتاهتر از منتِ مصری است  کە آن  منت پارسیِ؛ وناحيۀ غربی کانال سوئز کشف شده است

  :چنين است
مردم را  کە اين سرزمينها را آفريد، کە ،آمساهنا را آفريد کە خدای بزرگ است اهوَرَمزدا،

دارای اسپان  کە  اين سرزمين هپناورپادشاهیِ کە شادی را برای مردم آفريد، کە آفريد،
  .داريوش سپرد بەخوب و مردم خوب است را

 داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای با مردمان گوناگون، شاِه ام من
  .منشیسَپە، هخااَ سرزمينهای هپناور، پسرِ ويشت

 را در ميان راه آب تا اين فرمودمام، مصر را گرفتم، سپس  من پارسی: داريوش شاه گويد
. سوی پارس بروند بەرودخانۀ پيراؤ و دريای پارس حفر کردند تا کشتيها بتوانند از مصر

  .اين آرزوی بزرگ من برآورده شد
 بود و سبب ثرگذار و مثرخبشاداريوش بزرگ در مصر اجنام داد بسيار  کە اقداماتی  
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ئی   ديناو با اقداماِت. حاکميت ايران بر مصر برای مدتی طوالنی دوام داشته باشد کە شد می
حاميان خويش  بە مصر رادستگاه فقاهِت کە در مصر بر دست دانايان بزرگ مصری اجنام داد

  .وسيله سلطۀ ايران را در مصر استحکام خبشيد اين بەمبدل ساخت و
ترين نقش را در زندگی   تاريخ تا امروز، متولياِن دين مهمورميانه از دورترين دوراِندر خا

حکمِ خصيصۀ اقتدارطلبيش  بەحکم ماهيت تاريخيش و بەاين طبقه. اند اجتماعی بازی کرده
خويشنت  بەکوشد تا سهمی از قدرت و امتياز ناشی از آن را ئی می مهيشه در هر جامعه

  با شناختیديرترين زماهنا نيز مهواره از شاهان. ای آن برخوردار گردداختصاص دهد و از مزاي
خودشان  بەاند، آهنا را های عامی داشته از تأثير فعال متوليان دين در بسيج افکارِ تودهکە 

بعدها نيز . اند  امتياز ملموس مادی محايت و اطاعتشان را جلب کردهدادننزديک کرده با 
تاتارها کە ايران را بەدنبالِ يکديگر اشغال  و وغوز و سپس مغوالنترکان ا کە سبب شدچە  آن

چهار سده در ايران ماندگار شوند مهين درک آهنا از نقش متوليان دين  بە برای نزديککردند
ها و درنتيجه مشروعيت  و خريدن وفاداريهای آهنا و استفاده از آهنا در تأمين اطاعت توده

 حاکميِت مغوالن و تيموريانبينيم در زمان  میکە   اين.بودحاکميتشان در ايران  بەخبشيدن
نام مراکز تصوف در ايران روئيد ناشی از مهين محايتی  بەمهه دارودستگاه عريض و طويل اين
  .آوردند عمل می بە از شيوخ صوفيهترکاِن گر  کە حکومتبود

اِن گر کومتحهای  اگر متوليان دين در نظامهای فاسد و متجاوز در راه اجرای نقشه
 توانند گرا نيز اگر برسر کار باشند می ، حاکماِن مردم دنکن ضدمردمی نقش ضدمردمی ايفا می

حکم ماهيتش  بەاز آهنا در جهت منافع و مصاحل مردم استفاده کنند؛ زيرا دستگاه فقاهتیکە 
  و کاریهبترين وجهی تأمين کنند، بەزندگی او را کە مهيشه ابزار دسِت کسان و گروههائی است

 .ياِن جامعهز  بەنفع جامعه باشد يا بە اجتماعی اين کسان يا گروههایِگير  کە جهتاين نداردبە
گرِ وضع موجود سياسی و   مهيشه توجيه۔تا بوده۔باِن ديگر، دستگاه فقاهتی در طول تاريخ ز بە

واهند در خب کە سرِ قدرِت سياسی قرار داشته باشند حال اگر نيکانی بر. اجتماعی بوده است
از اين  کە جهت خير و صالح جامعه عمل کنند، دستگاه فقاهتی با محايتها و امتيازهائی

برای حرکت های عامی را  شود و توده گرِ مهين وضعِ موجود می کند توجيه حاکميت حاصل می
 پيشه برسر کار باشند کند؛ و هرگاه حکام ستم دهد بسيج می  نشان میدر راهی کە اين حاکميت

 متوليان دين بوده و هست و مهين اين ماهيِت. کند سان از سلطۀ سياسی روز محايت می مهين بە
 مهيشه خودش را ۔باشد کە هر شکلی به۔دستگاِه سلطه  کە مهين سبب است بە.خواهد بود

  توجيِهعنوان ابزارِ بەکند تا از آهنا داند و از متوليان دين محايت می نگهبان دينِ موجود می



۲۶۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  .َتَبِعيت از خودش استفاده کند بە عامیهای توده
هم کوروش و هم داريوش با درک امهيت نقش متوليان دين در جوامع خاورميانه 

مسيت شناختند و معابد و فقيهان را زير چتر محايت ر   بەشان را خدايان و اديان اقوام زيرِ سلطه
آمدند  َدرِ سازش درمی ا آن ازکرد ب منافعشان را حاکميْت تأمين میکە   چونفقيهان نيز. گرفتند

 وسيله جريان پرداخت باج و خراج اين بەکردند، و ها تبليغ می و مشروعيت آن را در ميان توده
 ايران قادر يافت، و کارگزاراِن  ادامه میآسانی بەدربار ايران در سرزمينهای زير سلطهبە
  .نندثبات و امنيت و آرامش را در اين سرزمينها تأمين ک کە شدند می

برنامۀ کوروش و داريوش ايجاد يک جهان مبتنی بر آرامش و آسايش برای مهگان و 
زرتشت در تعاليم  کە و اين مهان آرزوئی بود. ی بودگر ويرانبدون جنگ و ستيز و ناامنی و 

ی از صلح جهانی و برقرار کردن آرامش و امنيت دار پاس. خويش بر روی آن تأکيد ورزيده بود
و . طلبيد های سنگينی را می زير چتر محايت کوروش و داريوش بود هزينه کە ریدر جهان هپناو

سرزمينهای زيرِ سلطه و مردم ايران   مردمِ کەها مالياهتائی بود  تأمين اين هزينهتنها راِه
خبشيد  جريان اين مالياهتا را استمرار میچيزی کە . دربار ايران بپردازندبە کە بايست می

متوليان دين در . دربار ايران بود بە متنفذ در سرزمينهای زير سلطه بومیِوفاداری شخصيتهای
  .ندکرد کشوری بيشترين نقش را در دوام اين وفاداری ايفا می هر

اند،   از خود برجا هناده بزرگ اقدامات داريوشِيادگارِ بەکاهنان مصری کە ئی در کتيبه
در . اند خوانده) خدای آمسان(» رع«ادر و بر) خدای زمين و درياها(» نيت«داريوش را فرزند 

  :اين سند چنين آمده است
 است )معبد مادرِ خدايان مصری( و متولی سائيس )مادرِ زمينزادۀ (زادۀ نيت  کە داريوش
در مصر  هرچە يعنی(اجنام رساند  بە راارادۀ خويش آغاز کرده بود بەخدا کە کارهائی

 فرزند او راو در شکم مادرش بود نيت  وقتی ا…)خواست خدا بود کە کرد، مهان بود
، براندازد او راسويش برد تا دمشناِن  بە را با کمانشدست خود… ،مشردخويش 
 نيرومند است و )يعنی داريوش (او…  کرده بود»رع«برای فرزند خودش  کە گونه مهان

تا ە  ک داريوش،ىشاه مصر ُعليا و مصر ُسفل. کند دمشنانش را در مهۀ سرزمينها نابود می
 )يعنی پسر نيت( هخامنشی، پسر او ،اَسَپە ابد جاويد مباناد، شاه بزرگ، پسر ويشت

سويش  بە رويشمردم سرزمينهای دور با هدايای خو.  استگير جهاناست، و نيرومند و 
  ١.کنند آورند و برايش خدمت می می
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۲۶۳ هخامنشی شاهنشاهی

ی شام را داريوش در بازگشت از مصر، سرزمينهای يهودا و فينيقيه و ديگر سرزمينها  
کوروش بزرگ صادر  کە فرمانیبنا بر  کە ۔در کشور يهودا چندی بود. مورد بازديد قرار داد

کشور يهودا .  بازسازی معبد و حاکميت خودخمتار حملی بودندسرگرمِ سران يهود ۔کرده بود
. شد داره می سرزمين شام زير نظر شهريار بابل انيز مهچون ديگر کشورهای خودخمتارِ

خواهان بازسازی امارت اسرائيل در سامره بودند  کە ئی  فرقه: بودندۀ متنازعيان دو فرقاسرائيل
آِن  پيروزی از. بودند) يهودا(خواهان بازسازی امارت اسرائيل در اورشليم  کە و فرقۀ ديگری

 کوروش بزرگ در اورشليم آغاز کرده دوراِنها شده بود و بنای معبد بزرگشان را از اواخر  دومی
کە  برای آنها  اما سامری. گفتند روزگاری معبد سليمان بوده است می کە جائی ند؛ در مهانبود

مردم (يهوديان  کە دربار داريوش فرستاده بودنددر بازسازی اورشليم کارشکنی کنند گزارش بە
 مأمور حتقيق. شورش بردارند بەسر کە ند و در نظر دارند است ساخنت دژسرگرمِ) يهوديه

کوروش بزرگ داده بوده  کە فرمانیبنابر  کە مأمور گفتند بەسران يهودا. ستاده شديهودا فربە
داريوش از فرمان . داريوش فرستاد بەمأمور گزارش. کنند معبد پدرانشان را بازسازی میاست 

 ديگر مهچون۔کوروش خرب نداشت ولی با بازسازی معبد و مؤسسات دينی يهودان نيز 
نامۀ کوروش را  نسخۀ کتبی فرمان کە حال از آهنا خواست با اين. د موافق بو۔قومهای زير سلطه

 .نامه را صادر کرده در مهدان بوده است اين فرمان کە کوروش زمانی کە آهنا گفتند. نشان دهند
 نامۀ کوروش  در بايگانی کاخ شهرياری مهدان بررسی شد و نسخۀ فرمان، داريوشفرمودۀبە
عبد بايد در اورشليم بازسازی شود، و نامی از سامره برده نشده تأکيد کرده بود م کە دست آمدبە

اسرائيل  سامريها رقابت را باختند و يهوديان معبدشان را ساختند و امارت خودخمتار بنی. بود
  ظهور کردند و بر در ميان يهوديان نيزو کهانت نبوت مدعياِنبرخی . در اورشليم تشکيل شد

او  بەخدا کە کرد بت با يکديگر پرداختند، و هرکدام ادعا میقار  بەسر رياست بر اين امارت
  ١.فرستد و رياست بايد در دست او باشد وحی می

 در سر رياسْت  برو کهانت مدعيان نبوت سبب درگيريهای بەمهيشه گرچە اين امارت،
ِن شاهنشاهی هخامنشی برجا ماند، سپس مقدونيان َورافتاد تا پس از  ولیدرون آشفته بود،

 در دوران رومی نيز با  يهوديهتالشهای احيای امارِت. تاريخ سپردند بەرا از هم پاشاندند و آن
ه بود کە داستان مهرا در بسياری از شهرهای اسرائيل  يهودانگسترده و گاه مهگانیِکشتارهای 

  .اش در اين گفتار نيست  کە جای سخن دربارهبسيار تلخی دارد
مهراه  بەعنوان مهمان بە)باالتر شناختيم کە يۀ مصریکاهنِ بلندپا (اودجاُهر رِسَنە
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۲۶۴ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

مصر برگردد و مدرسۀ علوم پزشکی مصر  کە بەفرموداو  بەداريوش. ايران رفته بود بەداريوش
  : خويش چنين آورده استاودجاهور رِسَنە اين اقدام را در نوشتۀ يادگاریِ. را نوسازی کند

  وقتی در شوش بودىاه مصر ُعليا و ُسفلشاهنشاه داريوش، شاِه مهۀ کشورهای بيگانه، ش
…  پزشکی مصر را نوسازی کنمخبشِ مصر برگردم و تأسيسات حيات کە بەفرمودمن بە
 آن زمين بردند تا بەزمين  بود مأموران شاهنشاه مرا از اينفرمودهشاهنشاه  کە گونه آن
خدمت  بەراکارمندان .  بود را اجنام دادمفرمودهشاهنشاه هرچە من  .مصر رساندندبە

آهنا را زير دسِت کاردانان و استادان . گرفتم مهه از خانداهنای سرشناس نه از مردم عادی
 چيزهای رگونهمان شاهنشاه چنين بود کە بايد هفر. گماشتم تا پيشۀ پزشکی فراگيرند

الزم کە  هرچە من. خوبی اجنام دهند بە شود تا پيشۀ خود راسپردهآهنا  بەشايسته و بايسته
شاهنشاه . پيشترها در کتاهبا مقرر شده بود را در اختيار آهنا گذاشتم کە و هر ابزاریبود 

بيماران شفا  کە خواست او می.  اين علم واقف بودفضيلِت بە بود، زيرافرمودهچنين 
ذکر خدايان را جاويد سازد، معابد را آباد بدارد، جشنها و  کە او اراده کرده بود. يابند

  .وه بسيار برگزار شود با شکاعياد دينْی
و نامش (موِسس کشف شده  نام اُح بەاز گور يک کاهن برجستۀ مصری کە ئی نوشته  

)  بوده باشد۔معاصر کوروش بزرگ۔موِسس  بايست از نوادگاِن فرعون اُح می کە دهد نشان می
ی م درگذشته، و او مراسم تدفين باشکوه  پ۴۸۸ مقدس در سال اپافوسِ کە دهد خرب از آن می

برگزار کرده و جسد مطهر اپافوس را ) داران و لشکرياِن گزيده کمان(با شرکت افسران بلندپايه 
عظمت اپافوس را برای ايرانيان  کە بالد او بر خود می. ديعه هناده استو   بە ابدیگاه  آرامدر

اران مهۀ کارگز کە شود  استوار کرده است؛ و يادآور میاشانبيان داشته و حمبت او را در دهل
 اپافوس گاه  آرامئی را برایهبا گراندعوِت او هدايا و نذورات ى بەبلندپايه در مصر ُعليا و ُسفل

  ١.اند مقدس آورده
 نيز نشانۀ ديگری از  کە يک کاهنِ بلندپايۀ مصری از خودش برجای هناده استاين سند

  .گ استدين و فرهنگ مصريان در زمان داريوش بزر بەاحترام خشنودکنندۀ ايرانيان

   توسط داريوشاروپايیتسخير سرزمينهای 

پيش از اين ديديم کە سرزمينهای يونان تا پيش از کوروش بزرگ در درون قلمرو فرعونی 
نشينِ غربِ اناتولی و دريای مديترانه در زمان کوروش بزرگ  بود، سپس زمينهای يونانی
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۲۶۵ هخامنشی شاهنشاهی

  .ضميمۀ قلمرو شاهنشاهی شد
رۀ بالکان پس از فروپاشی سلطنت فرعونی و سرزمينهای اصلی يونان در شبه جزي

خواهان در شهرهای يونان برای  تسخير مصر توسط کامبوجيە بەخود رها شد تا تالش قدرت
  .تشکيل حاکميتهای نيرومند آغاز گردد

 جهانی تشکيل دهد و کل جهان پارچۀ يک آن بود کە يک حکومت داريوش آرزومند
 انسانی با آرامش و  خويش درآوَرد تا اقوام و مجاعاِتطۀسل فرمان و يرِز   بە رامتمدِن روزگار

ها  ها و کشتارها و ناامنی برادرانه و هتی از درگيريها و جنگندگیِز   بەآسايش در کنار يکديگر
سده پيش از  زرتشت چندين کە اين رسالتی بود.  جهان بکوشنددهند و برای آبادانیِادامه 

 انسانی در سال  اين هدِفگيریِ پیداريوش در . ده بودايرانيان تعليم دا بەکوروش و داريوش
عبور  کە پلی. اروپا لشکر کشيد بەم با گذشنت از تنگۀ مياِن اناتولی و اروپای شرقی  پ۵۱۴

هربی امير ر  بەپذير ساخت توسط يونانياِن جزاير دريای ايژه لشکر بزرگ داريوش را امکان
رويشان  کە هم چسپيده بود بەمی از قايقهای اين پل جمموعۀ عظي١.شد ساخته ساموسجزيرۀ 

شکل يک خيابان هپناورِ دراز درآمده  بەريزی شده بود و الوار چيده بودند و روی الوارها شن
  .کرد هم وصل می بەسوی تنگه را دو کە بود

. لشکرکشی کمتر از مشار پارسيان نبود مشار يونانيان مزدور در سپاه داريوش در اين
شهرهای يونانی داطلبانه  کە نوشتههرودوت . دادند نظام را تشکيل می پياده لشکر يونانيانْ

. سپاه داريوش پيوستند بەنظام رفتند و مردانشان بەعنوان پيادهاطاعت از داريوش را پذي
 کە دانستند صالح می کە بەراهنمايان داريوش نيز سران جزاير يونانی بودند؛ سران خردمندی

خنستين .  بر روی مردم يونان گشوده گرددرفت پيشود تا درهای شرق اروپا ضميمۀ ايران ش
 پيشترها کە يونان تشويق کرده بودند يونانيانی بودند بەلشکرکشی بەداريوش را کە کسانی

زيستند، ازمجلۀ اينها دموکدس کروتونی و سيلوسون ساموسی سهم  عنوان مزدور در مصر میبە
علوم مصری در اثر کە   آنر در مصر بودند و پس ازدوزهردوی اينها سربازان م. ه داشتندعمد

بوجيە از احنصار معبد بيرون آمده بود نزد پزشکان مصری آموزش ديده بودند،  اصالحات کام
دربار ايران نزديک شدند، و اوضاع يوناِن اروپايی را  بەايران رفتند و بەسپس مهراه داريوش

 اينها ٢.يونان را ضميمۀ ايران کندە  کبرای داريوش تشريح منوده او را تشويق کردند
شاهنشاهی ايران  بەبا پيوسنت کە صالح قوم خودشان را در آن ديده بودند کە خردمندانی بودند
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۲۶۶ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  . بر رويشان گشوده شودرفت پيشدرهای آرامش و 
 ،)جز آتن بەتراکيە، مقدونيە، اسپارت، چند شهر يونان(جزيرۀ بالکان   شبهبيشينۀ

اطاعت  بەدهد اکنون کشور اوکراين را تشکيل می کە سرزمينهائیاضافه خبش جنوبی بە
ريزی صورت  گونه جنگ و خون  هيچبیايران  بەاحلاق اين سرزمينها. درآمدندداريوش 

معادن ناحيۀ  کە بەغرب دريای سياه آن بود هدف داريوش از احلاق سرزمينهای مشال. گرفت
منظور  بەو از آهنا در جهت درآمد بيشتردر يونان شهرت فراوان داشت دست يابد  کە اورال

 کە  او آن بود ديگرِهدِف. های بيشتر برای پيشربد برنامۀ صلح جهانی استفاده کند تأمين هزينه
توانست از چوب اين جنگلها در صنعت  جنگلهای ماورای دانوب دست يابد؛ زيرا میبە

 . استفاده کندمديترانهن در هدف تقويت نيروی دريايی ايرا بەسازی در دريای مديترانه کشتی
داريوش مشورهتای شايسته داده  بەدربارۀ اين هردو مورد آگاهان يونانی کە رسد نظر میبە

  .آن نواحی تشويق کرده بودند بەلشکرکشی بەبودند و او را
 بسيار سرزمينهایاين  بەلشکرکشی بەتوان در انگيزۀ داريوش موضوع ديگری را نيز می

در  کە هرودوت از سنتها و آداب و رسوم قبايلی کە در توصيفی: يافتدور از مراکز متدنی 
و هرودوت آهنا را اسکيت (دهد  دست می بە بودندجاگيرغرب دريای سياه  ناحيۀ مشال

 زنده آهنا آداب و رسومی وحشيانه داشتند، و در مرامسی کسانی را زنده کە گفته شده) نامد می
اينها کارهای . در زمين فروکرده بودند فرونشينند کە ئی زهکردند تا بر روی ني هوا پرتاب میبە

 کە کرد دانست احساس می خود را سرپرست متدن جهانی می کە وحشيانه بود، و داريوش
يک گزارش . بيشتر از مرزهای جهان متمدن دور سازد هرچە وظيفه دارد چنين اقوامی را

 سوی بەشايد جمبور شود اين قوم را  کەبينی کرده بود داريوش پيش کە دهد هرودوت نشان می
اين موضوع را از اين نکته .  قفقاز دنبال کندسرزمينهایشرق در سواحل دريای سياه تا 

نوشتۀ هرودوت، داريوش پس از عبور از دانوب گروهی از يونانيان  بەبنا کە توان دريافت می
برای عبور  کە شت پلی روز برنگشصتاگر او تا  کە آهنا گفت بەرا در کنار دانوب گماشت و

او  کە يعنی با حسابی. يونان برگردند بەکنند و خودشانسپاهيان ايران ساخته بودند را ختريب 
 کند دنبال شرق سول بەاسکيتها را در جنوب اوکراينِ کنونی کە کرده بوده، اگر قرار بود

 کە ؛ و اگر قرار بودرفت ايران می بەاز راه قفقاز و آذربايجانکە   بلگشت غرب برمنی بەگاه هيچ
  .گرفت  او را منیماه وقِت  بيش از دو نيز کنددنبالسوی مشال  بەآهنا را تا زمينهای دوردستی
  مشال بود و او تا رود ولگا پيش رفت و وقتی اطمينان يافتسوی بەولی تعقيب اسکيتها

اروپای  بەهاند دست از تعقيب کشيد حد کافی از مراکز متدنی دور شده بەاين قومِ وحشیکە 



۲۶۷ هخامنشی شاهنشاهی

دانوب درست در مهان  بەبرگشِت او. ايران را در پيش گرفت بەشرقی برگشته راه بازگشت
  .برای يونانياِن نگهبان پل تعيين کرده بود کە زمانی بود

م سراسر يونان تبعيت از ايران را پذيرفته بود، شهرياران شهرهای يونان   پ۵۱۳تا سال 
فَرَنە برادرِ   ارَتە اين زماندر کە ود، و شهريار ليديە در مقامشان تثبيت کرده بداريوشرا 

داریِ ليديە   يعنی سرزمينهای اصلی يونان خبشی از فرمان.داريوش بود بر آهنا نظارت داشت
عموزادۀ (بازو  َمگَە بە کل نيروهای ايران در غرب اناتولی و جزاير يونانی نيزیده فرمان .بود

پيوند يونانيان با ايران را بيشتر کند دختر يکی از کە   آنیبازو برا مگَە. سپرده شد) داريوش
  .نی گرفتز  بەنيرومندان يونان را

 ارزگ عنوان خدمت بەايران مشاری از سران و خبردان يونان بەدر بازگشت داريوش
ياد » اندرزگرِ شاه«نگاران يونانی از اينها با عنوان  تاريخ. ايران رفتند بەسپاه او پيوستند وبە

از . اجازه يافتند در مهمانی شاه حضور يابند کە اينها بزرگانی بودند کە اند اند و نوشته هکرد
کارگزاران بلندپايۀ پارسی تقديم شدند هبا بە گرانعنوان هدايای  کە بەدختران بزرگان يونان

  ١. عنوان مهسران اين بلندپايگان ياد شده استباهای يونانيان  نيز در نوشته
 برده بود تا راه و رسم مهزيستی ش بەايرانيونانی را داريوش با خوديلِ قبا البته سران

بشريت  بەگزاری شايستۀ خدمت کە يونان برگرداَند، و هرکدام بەآنان بياموزد و بەانسانی را
  .کار بگمارد بەاست را

 کە نام اسکلوالکس بە يونانی زبردسِتناوخدایِيک  بەايران برگشت بەداريوش وقتی
 سفر دريايیِ دور دنيابا حرکت دادِن ناوگان از دريای پارس  تا فرمود بەايران رفته بودمهراِه او 

اکنون ( در کنار عدن از تنگۀ ميان يمن و حبشه  از کرانۀ شرقی عربستان برود وشروع کند،را 
 شده را در ايجاد او در مصر فرمودۀ کە بەئی بگذرد، وارد دريای سرخ شود، ترعه) باُب املَنَدب

  .ايران برگردد بەاروپا برود، سپس از آجنا بەورديده وارد دريای مديترانه شدهن
 کتابی  گزارش کاملی را بەداريوش داد، واسکوالکس چنين کرد، و در پايان سفرش

 کە اين کتاب. ه با خودش بەيونان بردبان يونانی نگاشتز  بەدربارۀ اين سفرِ دور و دراز
 شرقی گرد آورده بود يونانيان را با سرزمينهای دوردست معلومات بسياری را دربارۀ جهاِن

  .شد کرد و تاريخ ايران را برای آهنا بازگو می آشنا می
پس از بازگشت از ايران کتابی  نام ِهکاتے ِمليتی بەيونانی ديگرناوخدای تا کنون يک 

 .نی آشنا سازدنگاشته بود تا مردم يونان را با متدن و فرهنگ ايرا» سفر دور دنيا«با عنوان 
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۲۶۸ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  .شايد اين مرد نيز از مهسفراِن اسکوالکس بوده است
آگاهيهای متدنی و فرهنگیِ بسياری کە خبرداِن يونانی در زمان داريوشِ بزرگ در مصر 

جزيرۀ بالکان شد  و بابل و ايران بەدست آوردند آغازگرِ آن متدِن نوينی در خبش جنوبیِ شبه
وراِن بزرِگ يونانی بە  ت، و در سدۀ بعدی با ظهور انديشهزودی متدِن يونانی نام گرف کە بە

  .شناسيم درخششهای شگرفی رسيد کە ما می
 مهه بزرگواری سازش بودند، و آن  مشتاق شناخنت ايران و فرهنگ انسان جهانْفرزانگاِن

بوجيە و داريوش ظهور يافته بود مردم کشورهای زيرِسلطه را شيفتۀ شکوه  از کوروش و کامکە 
 کە اند ه مردمیچەگونايرانيان  کە خواستند بدانند مهۀ خبردان جهان می. ران کرده بوداي

 کە چەگونه خواستند بدانند مهه می! اند مهه ستايش از خويشنت را در جهان برانگيخته اين
بعد نوشتند، و برای ما  اين زمان بەفرزانگان يونانی ازچە کە   آن!شود مهچون ايرانيان شد می

پذير  يونانيان ذهنهای مستعد و متدن. کند، تالشی در مهين جهت بود يران را بيان میتاريخ ا
های  رودان و مصر ايران بر رويشان دروازه های جهان متمدِن ميان با بازشدِن دروازه. داشتند

ئی از متدن و  چنان مرحله بەتالش برای رسيدن بەنوينی از دانش بر رويشان گشوده شد و آهنا را
يونان در زمان داريوش بزرگ . رودان رسيده بودند ايران و مصر و ميان کە  تشويق کردفرهنگ

يژه و   بەچهاراسپه وارد مرحلۀ نوين متدن خويش گشت، بسياری از ميراث علمی مصر،
کشورشان  بەروزگاری مزدوران فرعون بودند از مصر کە طب، را يونانيانیهندسه و رياضيات و 

نام  بهيعنی (ند نام خودشان ثبت کرد بەاش را ن تدوين کرده شناسنامهبان خودشاز   بەبردند و
شناسی و اخترشناسی کە در بابل فراگرفتند نيز مهين کار را  با کيهان .)خودشان مصادره کردند

ئی  های بابليان اجنام دادند چنان تنظيم کردند کە بەگونه کردند و رونويسيهائی کە از نوشته
  .کنندگاِن اين علوم و فنون بودند ی خودشان ابداعداد کە انگار نشان می

  تسخير گندارَ و سِند توسط داريوش

م   پ۵۱۲ جهانی در سال پارچۀ يک برنامۀ تشکيل دولت گيری پیداريوش بزرگ در 
پاکستان  کە اين خبش از هندوستان. متوجه شرق شد و گَنداَر و ِسند را ضميمۀ شاهنشاهی کرد

بر يکی از شکومهندترين متدهنای هند باستان بود، و هنر و  ميراثدهد،  فعلی را تشکيل می
ترين مراکز  ئی رسيده بود، و بنادر جنوبی سند از مهم رفته پيشمرحلۀ  بەفرهنگ در آن ناحيه

  .آمد مشار می بە ميان شرق و غرببازرگانی
سيد، و هپناورترين حد خود ر بەبا تسخيرگَنداَر و سند مرزهای شاهنشاهی ايران در شرق



۲۶۹ هخامنشی شاهنشاهی

  .گرفت در بر در غرْب مهۀ دنيای متمدن شناخته شده را
 و بالمنازع کل جهان متمدن خارج از چين و يگانهم ايران حاکم  در دهۀ آخر سدۀ ششم پ

جز چين و  به۔هند بود و بر سراسر درياهای شرق و غرب تسلط داشت، و سراسر جهان متمدن 
  تاريخِسازترين شاهنشاهیِ  و انسان قدرمتندترينشکومهندترين و هپناورترين و در قلمرو ۔هند

  . قرار داشتجهان

  شخصيتِ داريوش بزرگ

شورشياِن مدعی  کە بزرگی کاميابيهای درخشان داريوش در مواجهه با خطرهای بسيار
 شکومهنِدسلطنت ايران برای شاهنشاهی ايجاد کرده بودند، و شايستگی او در حفظ ميراث 

 تدبير و کاردانی  نبوغِ سياسی وگی شاهنشاهْی خرب ازرچپا يککوروش بزرگ و حفظ 
توانست شاهنشاهی را از هم  می کە خطر شورشها چنان بزرگ بود. دهد العادۀ او می فوق

انزوای پيش از  بەتاريخ بسپارد و ايران را بەآوردهای کوروش بزرگ را بپاشاند و دست
رو شد و مهه را از  آميزی با آهنا روبه ولی داريوش با شايستگی اعجاب. شاهنشاهی برگرداَند

  .ميان برداشت
هدفی را دنبال  چە خواهد و می کە چە دانست خوبی می بە کوروشمهچونداريوش 

آيندۀ اهداف  بە شفاف و روشنی نسبتالً توانا بود هم ديِد کامگير جهاناو هم يک . کند می
رافيای جهانی ما را بەشگفتی  آگاهيهای دقيق و درسِت او در آن روزگار از جغ.خودش داشت

  .آفرين است جانبۀ او از فرهنگهای اقوام جهان نيز برای ما شگفتی دارد، و شناخِت مهه وامی
داريوش هم در امور  کە اند اتفاق نظر دارند تاريخ ايران را نگاشته کە مهۀ مورخان غربی

او  کە ه بود؛ زيرا اقداماتیدهی نابغه بود، هم در اقتصاد نابغ نظامی نابغه بود، هم در سازمان
شايد بر اساس مهين شناخت از داريوش . اجنام داد اقتصاد جهانی را وارد مرحلۀ نوينی کرد

خدمت  بەاقتصاد را کە  يعنی شاهی١داد،» فروش شاه ُخرده«او لقبِ  بەهرودوت کە بود
  .تک انساهنا درآورده است تک

ران ابداع کردند نه تنها در جهان  ايشاهنشاهیکوروش و داريوش برای  کە تشکيالتی
داران بزرگ تاريخ شد و  در آينده سرمشق مهۀ جهان کە چنان تشکيالتی بودکە   بلسابقه بود بی

 قصد رونق خبشيدن بەداريوش. مهان شکل ادامه يافت بەهای متمادی کم و بيش تا سده
  بەيلومتری شوش ک۲۴۰۰ه را بزرگههای شاهی از قبيل را بزرگاملللی،  بازرگانی بينبە
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۲۷۰ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

در  کە بزرگی از پل گذشنتِاين جاده پس از . ايجاد کرد) خوزستان تا غرب ترکيه(سارديس 
بابل  بەشد و غرب خوزستان بر روی دجله کشيده شده بود وارد جنوب عراقِ کنونی می

وارد  از آجنا رسيد و حلب در مشال سوريه می بەرسيد، و از راه تکريت و نصيبين و حران می
بيش  کە هرودوت. شد سارديس و کرانۀ دريای ايژه ختم می بەليکيه در جنوبِ اناتولی شدهکي

از يک سده پس از داريوش خبشی از اين جاده را بەچشم ديده و دربارۀ خبش ديگرش 
 مشاْرمهين  بە پست نگهبانی و۱۱۱در طول اين جاده  کە های دقيق داشته است نوشته شنيده
 روز مسير نودتوانست در مدت  تأسيس شده بود؛ و يک کاروان میه گا منزلسرا و  کاروان

 کيلومتری را در ۲۴۰۰ اين فاصلۀ الً کارواهنای بازرگانی معمو١.شوش را بپيمايد بەسارديس
شوش يا از  بە روز از سارديسهشتکردند، ولی پيکهای تيزتِک شاهی فقط در  ماه طی می سه

  بەين جاده شوش را از راه مهدان و آذربايجانشاخۀ ديگرِ ا. رسيدند سارديس می بەشوش
گذشت،  شد، از روی کيليکيە می َپتوکَە می کرد، و از آجنا وارد سرزمين کَت ارمنستان وصل می
جادۀ . رسيد کرانۀ دريای ايژه می بەسارديس اجناميده بەکرد و در ليِدَيە فريگيه را طی می

 مهدان کشيده شده بود اين سوی بەبابلاش از شوش و شاخۀ ديگرش از  يک شاخه کە ديگری
کرد و  هيَرکانَِيە و خوارزم وصل می بەی و سپسر   بەاسپهان و از آجنا بەشهر را از راه مهدان دو

. داد شهرهای درون ايران پيوند می بەپيوست و شهرهای آسيای ميانه را ُسغد می بەاز خوارزم
شاپور است وصل  کە اکنون نيجائی بەگذشت شد از گرگان می جادۀ ديگری از ری آغاز می

کابل و از  بەاين جاده از باخترَيە. رسيد باخترَيە می بەهرات و مرو و سپس بەشد و از آجنا می
 ترين شهرهای سند بر  جنوب تا جنوبیسوی بەدرون هند کشيده شده بود و بەراه تنگۀ خيرب

کرمان وصل  بەز آجنااستخر و ا بەجادۀ ديگری از شوش. کرانۀ دريای سند امتداد داشت
. رسيد  میسندکران و آباديهای کرانۀ دريای  رنگ و سيستان و َمکز  بەشد و از راه کرمان می

رفت، از  سوی جنوب می بەسارديس از حلب در مشال سوريه بەشاخۀ ديگرِ جادۀ بابل
 مصر و ليبی و تونس بە غزه اورشليم وگذشت و از راه دمشق و سرزمينهای سوريۀ کنونی می

مسير آهنا صدها  در کە رو های کاروان ترتيب يک شبکۀ عظيمی از جاده اين بە.شد وصل می
داد،  هم پيوند می بەسرا و قرارگاه نگهبانی تأسيس شده بود سراسر خاک شاهنشاهی را کاروان

 کە خبشيد جتارت جهانی چنان رونقی می بەکرد و آمد و شد کارواهنای بازرگانی را تسهيل می
مهراه  بەرونق جتارت جهانی رشد صنايع و کشاورزی نيز. روزگار نديده بود  تا آنچشم جهان

  .برد سوی رشد بيشتر می بە درون قلمرو هخامنشی راداشت و جهاِن
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۲۷۱ هخامنشی شاهنشاهی

بانیِ   ديدهمراکزِ های اصلی و فرعْی  بسيار سريع، در سراسر مسير جادهبرای خربرسانیِ
 بر بلنديهای بر فراز برجهای نگهبانی مستقر هم داير شده بود، و جارچيانی بە نزديکًتانسب

گوش  بەروز الزم بود مهان کە زدند و خربهائی يکديگر بانگ می بەقت ضرورتو  کە بەبودند
اين . رسيد شاهنشاه می بەشاهنشاه برسد از دورترين نقاط شرق و غرب و مشال و جنوب کشور

ترتيب، هر رخداد  اين بە.ان ما بود جايگزين تلفن در زموسيلۀ ابداعی برای خربرسانیِ سريْع
شايد اين از . شد افتاد شاهنشاه در مهان روز باخرب می مهمی در هر گوشه از کشور اتفاق می

دربارۀ اقدام فوری داريوش بزرگ برای مواجهه با کە  ۔چنانابداعات کوروش بزرگ بوده، و 
داريوش اين وسيله در در آغاز سلطنت  کە رسد نظر می۔ بەباالتر شناختيم کە شورشهائی

  .اختيار او قرار داشته است
زبان  بهکە تقسيم کرد  شهرياری ۲۳  بە دولتش کشور راهبترِ هرچە منظور ادارۀ بەداريوش

صورت يک  بە و هر شهرياری را،)تلفظ کنونيش، شهرپا(شد   ناميده میپاو خشَترَ روز آن
  .کرد هبترين شيوۀ ممکن اداره می بەااش ر  ادارهزيرِسرزمين  کە دستگاه دولتی منظم درآورد

 ارتش منضبط نظامی  جهانْی و امنيت و آرامشِ مقتدرانه از صلحیِدار پاسبرای او 
زيرِ نظر ) پاو خَشتَر(ی کل آن در دست شاهنشاه بود و در هر شهرياری ده  کە فرمانتشکيل داد

 کرد و برای ارتش شد؛ پادگاهنای متعددی در سراسر کشور تأسيس شهريار حمل اداره می
اين ترتيبات نيز از ابداعات کوروش بزرگ بود کە داريوش بزرگ  .مستمری ثابت تعيين کرد

  .را تکميل کرد آن
کوروش و داريوش تنظيم کردند،  کە دستگاه قضايی و قوانين مدنی و جزايی ايران نيز

ده است، و مردم يونان عجاب از آن ياد شِاهای مورخان يونان باستان با  تهدر نوش کە چنان بود
و ) ايران(» قانون پارس«گفتند  وقتی از قوانينِ تغييرناپذير و مورد اطاعت مهگان سخن می

 زير  جوامعِ داريوش برای آسايشِفرمودۀ کە بەجمموعۀ قوانينی. زدند را مثال می» قانون شاه«
در مهۀ . داد د میبشريت نوي بەزندگیِ نوينی را کە سلطه وضع شد چنان نوين و ابتکاری بود

شناختند، و  می) هی شاقانوِن(» داَتە خشتَر«کشورهای زيرسلطه اين قوانين را با نام پارسیِ 
 داَتە«. فراموشی سپرده شد بەبردند کار می بەبرای قانون از آن تا پيش کە اصطالح بومی

اسناد  کە نهگو آن۔در بابل کە  چنانکرد،  را هر قومی موافق با زبان خودش تلفظ می» خشتَر
در  کە گونه آن۔ شامی بومياِننوشتند، و  می» داَتە َشهشری «۔دهد کاهنان بابلی نشان می

ناميدند؛ در يونان نيز واژۀ معادل اينها  می) قانون شاه(»  َمِلکاداَتە ِد«را  ن آ۔تورات آمده است
  .يی بردند؛ مهچنان بود در مصر و در ديگر جوامعِ خاورميانه کار می بەرا



۲۷۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

نزد اقوام » دات«واژۀ  کە ارمغان آورد بەقوانين داريوش چنان امنيت و آرامشی
، کە کتابِ دينیِ بازمانده از آن در تورات کە خود گرفت، تا جائی بەجنبۀ تقدس خاورميانه

  .حفظ شده است) با مهين تلفظ(» دات« اين تقدس برای واژۀ روزگار است،
 بر ۔بان خودشز   بەبرای هر قومی۔ گوناگون باهنایز   بە داريوش بزرگاحکام قانونیِ

جتاوز از . مهۀ سرزمينهای زير سلطه ارسال گرديد بەهای مشابه و متعدد نوشته شد و نسخه
دنبال  بە مهگانی بود کيفرهای سختکنندۀ امنيت و آرامشِ تضمين کە احکام اين قوانين

خبش بود مهۀ   رضايتندگیِکنندۀ يک ز کنندۀ منافع عمومی و تضمين تأمينکە   چونداشت؛ و
 کە نزد اقوام تابعه چنان پسنديده افتاد»  شاهیِددا«. هنادند  را بەمورد اجرا میاقوامِ سلطه آهنا

در اين قوانين، . شد تلقی می» قانون ابدی «۔در تورات هم بازگويی شده است کە گونه آن۔
بايد کە   بل سخت دادکيفرِ کە باشد بار خنست نبايد کە هر بزرگی بەبرای بزه کە مقرر شده بود

بزه، حتی خوِد  برای خنستين« کە کردههرودوت تأکيد .  پنداشتکار بزهبار خنست را خطای 
برای بزِه  کە  نداردیئی هم چنين حق  هيچ پارسی؛کيفر اعدام بدهدکە تواند  شاه هم منی

 کە شده باشد و تا وقتیتا بزه تکرار نکە   بل؛ را کيفر اعدام بدهدشزيردستانخنستيْن يکی از 
 تواند  اوست حاکم نبايد و منیبزههای او بيش از کارهای نيِکخطاها و  کە  باشدثابت نشده

  ١.»افسار خشم خويش را رها کندکە 
ساندوکس پسر تاماسيوس  کە هرودوت نامش را يک کارمند بلندپايۀ ديوان دادگستری

در زمان داريوش برای ) ب اناتولی بودهيونانی اهل جائی در غر کە شود و معلوم می(نوشته 
هنگام حماکمۀ او معلوم  بەولی. دار آويزند بە تا او رافرمودداريوش . صدور حکمی رشوه خورد

د کرد و پوشانندۀ اين بزِه بزرگ است؛ پس او را خبشوده آزا کە او خدمات بسياری کرده کە شد
  ٢.او سپرد بەرا» ُيولیِا«در » کوَمە«حاکميت شهر 

دهد کە داريوش بزرگ تا چە اندازه بەخدمتهای انسانیِ شخصيتها   گزارش نشان میاين
کاران و بيمشان از کيفر در صورت تکرارِ  داده، و بعالوه مفهوم و اثرِ پشيمانیِ بزه امهيت می

شناخته است؛ و اين موضوعی است کە در جهان نوينِ ما در يک شاخه از  خطا را بەدرستی می
آورِد نوينِ  پندارند کە دست شود، و بسيارانی می تدريس می» شناسی ُجرم«م علمِ حقوق بەنا

  .انديشۀ غربی است
 و ، قانون داريوش بزرگ هدِف ساخنت انساِن دادگر را در مِد نظر داشته است کەگونه اين
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کاران و نابودگری آهنا   اصليش شکنجۀ بزه سامی هدِف اقوامِ شاهاِن آمسانیِمهچون قوانينِ
 کە ی زرتشت ديديم در گاَتە. کاری بوده است هدفش نابودگری علتهای بزهکە   بلهنبود

 غفلت يا نادانیدر اثر  کە ئی است  نيک است، و بدی عارضهاانسان ذاًت کە زرتشت تعليم داده
داريوش بزرگ در وضع قوانينِ خويش و اجرای آهنا اين تعاليم را در مد . بر او ظاهر شده است

  .جود خنواهد آمدو  بەاگر علت جرم از ميان برود جمرم کە دانست او می. ه بودنظر قرار داد
 بزرگ پس از او زنده ماند؛ و ارِذگ انونعنوان ق بەشهرت داريوش کە نوشتهاومستد 

قوانينِ او شاهنشاهی ايران را  کە گذاری بود داريوش قانون« کە ئی يادآور شد افالطون در نوشته
 قانون«و دورۀ جانشينان اسکندر مقدونی پيش از مسيح  ۲۱۸ سال حتی تا. »استوار داشت

  ١.شد عنوان قانون اصلی مورد استفاده بود و نقل می بە»داريوش
 ۔يعنی قانون بزرگ۔ وَندداتَەگتوان در کتاب  ن داريوش را میمواد بسياری از قواني

در ونديداد آمده  کە فرهاکي و بزههابا بازخوانی  .نامند» َونديداد«اکنون اين کتاب را . ديد
 در قانون داريوش شکنجه وجود نداشته، و اعدام وجود نداشته، کە شويم است، ما متوجه می

 ضربۀ تازيانه است؛ و ۲۰۰برای يک بزه بزرگ تعيين شده بوده  کە ها ترين شکنجه سختکە  بل
ر ونديداد تعاريفی  دنيز، ٢.کسی را زده و کشته است کە ی استکار بزهاين کيفر تازيانه برای 

 مجله مردن بيمار در زير تيغ جراحیِ از آن کە  آهنا داده شده است،کيفر گوناگون و بزههایاز 
بار مرتکب چنين خطائی شود و بيمار در زير تيغ او  پزشک سه کە در صورتی. پزشک است

طبابت بپردازد کار  بە او پس از آنچە چنانشود؛ و  مبيرد او از ادامۀ پيشۀ پزشکی بازداشته می
مهينجا .  ضربۀ تازيانه خبورد۲۰۰شود و بايد   شناخته میکار بزهو کسی در زير دستش مبيرد او 

توانايیِ مالی بيمار تعيين شده، و از يک  بەبا توجه کە ، استمزد پزشکاِن جراح نيز مقرر شده
پزشکان نيز  دامبرای . خرِ ارزان تا چهار اسپ و يک گردونه در نوسان است گوساله يا ماده

از  کە  در نظر گرفته شده استکردند میمداوا  کە جانوری بەمزدهای گوناگونی با توجه دست
شرط  بەمزد پزشک.  گوشت تا يک گوسفند در نوسان استوعده خوراِک معادلِ هبای يک

بيمار را عالج کند  کە توانست  پزشک منیچە چنان، و  بودمداوا و معاجلۀ بيمار تعيين شده
  ٣.او بدهد بەعنوان هديه بەبيمارچە کە   آنکرد، مگر مزدی دريافت می کە بايست یمن

صدد واژگون کردن سلطنت  کە بەدر قانون داريوش کيفر اعدام فقط برای کسی بود
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 زد و چنين اقدامی امنيت جامعه را برهم می کە رو وضع شده بود  نيز ازآننيزاين . آمد برمی
خوار را  بوجيە قاضی رشوه کام کە ن از گزارش هرودوت ديديمپيش از اي. آورد آشفتگی می

  .اعدام کرد، ولی در زمان داريوش و پس از او ديگر چنين گزارشی تکرار نشده است
  استداری و خريد و فروش انسان وجود نداشته  رسم بردهزمين  ايران دروندر کە از آجنا

 رسوم معمول در جوامعِ رِ آن را بە، و امهآمد نهميان  بەدر قانون داريوش ذکری از اين مورد
 در  ايرانیگذارِ سکوت عمدی قانون. دارای چنين رمسی بودند واگذار شده است کە اقوامی

در درازمدت اين رسم از ميان است کە آن هدف بوده  بەبرابر خريد و فروش انسان شايد
را واالتر از آن داريوش انسان  کە  است اين سکوت آن بودهعلت ديگرِ. برداشته شود

داری نيز در جوامع  اما لغو برده. برای نظارت بر خريد و فروشش قانون وضع کند کە دانسته می
پذير نبوده،  اند امکان سال با اين رسم خوگر شده بوده بيش از هزار کە غير ايرانی و زير سلطه

  .سکوت برگزار کرده است بەرا لذا آن
 ريوش دربارۀ روابط زن و مرد و تنظيم خانواده باشدترين مواد قانون دا رفته پيششايد 

در  بە مردی يک دوشيزه را از راهچە  کە چنانخوانيم در ونديداد می. هنوز هم تازگی داردکە 
اگر اش کنند، و  ور بەانداخنت بچهدوشيزه را جمب کە بربد و آبسنت کند، پدر و مادر دوشيزه نبايد

نزد طبيب زنانه بربد تا  بەو اگر کسی دوشيزۀ حامله را. اند  مرتکب قتل عمد شدهچنين کنند
ند کار بزه و هم دختر  استنزد او برده بەدختر راکسی کە اش را بيندازد هم طبيب زنانه هم  بچه

در برده و او را آبسنت کرده است بايد  بەرا از راه دوشيزه کە مردی. تازيانه خبورند کە و بايد
 در اثر عدم چە چنان. دنيا بيايد بەز او نگهداری کند تا بچهخانۀ خودش بربد و ا بەدختر را

  ١. است و بايد تازيانه خبوردکار بزهدوشيزه بچه در شکمش مبيرد مرد  بەتوجه
ئی را آبسنت کند بايد آن  دوشيزه کە هرکە بينيم، قانون داريوش مقرر کرده میکە  چنان
مقايسه کنيم اين قانون را با .  کندخودش منتسب بەاش را مهسری بگيرد و بچه بەدوشيزه را

با زنی غير از زِن  کە  مرگ را برای هر مردی مقرر کردهکيفر کە قانون شرعی در اديان سامی
  .خودش آميزش جنسی کند

يکی از موارِد .  نه بازکُشنت تازيانه است۲۰۰مرتکب قتل عمد شود نيز کسی کە  کيفر
شناسيم وجود ندارد؛  اص بەمفهومی کە ما میرفتۀ قانون داريوش آن است کە قص بسيار پيش

کە بەدستگاِه قضايی سپرده است؛  يعنی اجرای قانون را بەارادۀ افراِد جامعه حمول نکرده بل
هم بزهها را تعريِف دقيق کرده و هم کيفرها را چنان تعيين کرده است کە ترساننده و بازدارنده 
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  .از جرم و جنايت باشد
 کارگزاران دالت اجتماعی و جلوگيری از ظلم و اجحاِفهدف برقراری ع بەداريوش

 پَيرَدَزيش ستگاه بازرسی شاهنشاهی موسوم بەمالياتی، دستگاه منظم مالياتی و در کنار آن د
  ناب بود وزرِاز  کە در کشور رواج داد» َزريک«نام  بەوزن  واحد و همپولِجود آورد؛ و و بە

  . گرم وزن داشت۸.۴۱ بەمعيارِ کنونیِ ما
 کوروش و داريوش ابداع کردند سراسر کشور شاهنشاهی را کە در کنار مهۀ اينها ترتيباتی

  کارگزاران دولتی اجحاِفبرای جلوگيری از امکاِن. کرد  پدرانه اداره میالًئی کام شيوهبە
توان از راه بازخوانی  منونۀ آن را می کە ئی ايجاد کرد رفته پيشعايا داريوش نظام نظارت ر بە
در سدۀ اخير از زير زمين  کە مجشيد  برجا مانده در آرشيو سلطنتی ختتاران پروندۀ خشتیِهز

  ١. قرار دادبازنگریاند مورد  بيرون کشيده شده
ساختنش کرده بود  بەگذاری و آغاز کوروش شالوده کە بنای ساختمان متدِن نوين جهانی

داريوش  کە  و مالی و حقوقی اداری و نظامیترتيباِت. امتام رسيد بەتوسط داريوش بزرگ
های درازی پس از او  بزرگ ابداع کرد و تا پايان دوران هخامنشی استوار ماند شبيهش تا سده

 ۔رومی چە ِهِلنی و چە چه ايرانی،۔شاهنشاهيهای پس از هخامنشی . در جهان ديده نشد
کدام از  هيچبسياری از ترتيباِت کشورداری هخامنشی را مورد تقليد قرار دادند، ولی در 

  .کمالِ زمان هخامنشی نرسيد بەشاهنشاهيها و امپراتوريهای يادشده اين ترتيبات
دانست و   متدن جهانی و مسئول آبادکردن جهان میدار پاس خويشنت را  بزرْگداريوش
 کە  است ذکر شدهچندی  باستان موارِدهای يونانياِن در نوشته. راه کوشا بود مهواره در اين

 نوشتههرودوت . يی چيزی جزاين نبوده استگشا جهان در حقيقْت هدف او از دهد نشان می
. فرما بود و کشاورزی از رونق افتاده بود  مليتوس هرج و مرج حکمدر سرزمينِ يونانیِکە 

 کە توانيد اگر مشا منی«: آهنا گفت بە بزرگان اين سرزمين را دعوت کرد وکارگزار ايرانْی
سرزمين خودشان را  کە  و امنيت برقرار کنيد، ما يونانياِن ديگری راسرزمينتان را آباد بداريد

ترتيب  پارسيها با اين کە و افزوده. »مشا حکومت کنند اينجا خواهيم آورد تا بر بەاند آباد کرده
  ٢.امنيت و آرامش را در اين سرزمين برقرار کردند

خودش را کە  خواست  شاهان سامی میمهچوناگر  کە داريوش چنان قدرتی داشت
 کە اما او. پذيرفتند فرزند خدای آمسان بنامد و نوعی خدايی برای خودش قائل شود، مردم می

                                                 
  . ، ترمجۀ پرويز رجبیاز زبان داريوشهايد ماری کخ، : بنگر. ١
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 مورد عنايت اهوَرَمزدا معرفی غم مهۀ شکوه و غرورش خودش را شاِهر  بەيک َمزداَيسن بود،
 هالۀ  بدهد يا پيرامون خويشجهان خدای  منايندگیِخويشنت لقبِآمد کە بە نهکرد و درصدد بر

 زمين تسليم او بودند و فرماهنايش مهۀ شاهاِن کە او شاه بود؛ چنان شاهی.  دينی بکشدتقدسِ
. کرد ولی فراتر از شاهی هيچ قدسيتی را برای خودش جستجو منی. آوردند اجرا در می بەرا

خود راه  بە کمتر ترديداوهای  خواند در صداقت گفته های داريوش را می انسان وقتی کتيبه
تصديق  بەانسان را از َتِه دل کە رسد نظر می بە صادقانهچندانهای او  دهد؛ زيرا حلن نوشته می
دهد پرسشهائی  خودش حق می بەانسان کە تنها در موضوع برِدَيە است. دارد های او وامی گفته

دنبال کردن  بەاو امنيت و آرامش را در کشور برقرار کرد و کە از خودش بکند؛ ولی از وقتی
. دربارۀ ادعاهای او شک کند کە يابد سازی پرداخت، ديگر انسان دليلی منی های جهان امهبرن

دارد از خدا  هرچە  داشت و معتقد بودکهژرفی  دينیِايماِن کە  َمزداَيسن بوداو يک ايرانیِ
خاطر عقيده و  بە است تا شاهنشاه جهان شودمنوده عنايتاو  بەاست، و اگر خدای جهان

خواسته صلح و امنيت و عدالت را در  می کە خاطر نيت خيرش بوده بەخدا و بەايمان پاکش
انسان گمان کند او در  کە دليلی هم وجود ندارد. بشريت خدمت کند بەجهان برقرار بدارد و

خدا داشت برای خويشنت مأموريتی  کە بەاو با ايمان راستينی. اين ادعا صادق نبوده است
خاطر نشر  بە خشنودی خدا است؛ و آن سرپرستی جهان متمدنمعتقد بود مورد کە شد قائل می

در  کە ئی در نقوش برجستهاو اين باور را .  کجيها و بديها بودزدودِنراستيها و نيکيها و 
با  کە بينيم در آجنا شاهنشاه ايران را می. خوبی نشان داده است بەمجشيد برجا هناده ختت
 تصوير فريبايی اما زيبا و زيَورمند و  هپيکر و افسان شکل جانور غول کە بەبدی) مسبل(ُنماِد 

حقانيت راه خويش ا بەعميقً کە او. شده در جنگ است و در آستانۀ پيروزی برآن قرار دارد
  :گويد مشرد در کتيبۀ بغستان چنين می ايمان داشت و خود را يگانه برحق جهان مادی می

. من عطا کرده است بەاهی را اهوَرَمزدااين پادش. کنم به توفيق اهوَرَمزدا من سلطنت می
 کشور در ۲۳نام (اند  تسخير من درآمده بەياری اهوَرَمزدا کە بەند کشورهائی استاينها

 را نزد من اشانبرند، باجه عنايت اهوَرَمزدا از من فرمان می بە مهه).اينجا ذکر شده است
در . هنند مورد اجرا میبە روز، چە شب باشد و چە آهنا بدهم، بەآورند، و هر فرمانی می

هرکس دمشن بود بر او سخت  سيلۀ من نواخته شد وو  بەاين سرزمينها هرکس دوست بود
 آورند و مینها قوانينِ مرا بەمورد اجرا در اهوَرَمزدا مردم اين سرزميياریِ بە.گرفتم
 کرده من عطا بەسلطنت را اهوَرَمزدا. کنند دهم رفتار می آهنا فرمان می کە بەگونه آنبە

  …اطاعت من درآيند بەمن ياری کرده تا اين سرزمينها بەاست و اهوَرَمزدا
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وجود دارد، حاصل  کە ياری اهوَرَمزدا و هر خدائی بەمهت من و بەآوردهای من مهۀ دست
گو و   و دروغگر ستممن  کە رو مرا ياوری دادند اهوَرَمزدا و اَيزدان از اين. آمده است

کە   بل،آزرديم نهپيشه نبوديم و زيردستان را  ؛ من و خاندامن ستم و متجاوز نبودمکار فريب
  .بر طبق احکام و قوانين رفتار کرديم و ظلم و زورگويی را برافکنديم

سابقه بود،  روز در جهان بی تا آناست کە داريوش در اين کتيبه بر يک نکته تأکيد کرده   
 کە اهوَرَمزدا و هر خدای ديگری(اش بود  مهۀ خداياِن اقوام زير سلطه بەو آن ابراز احترام

داريوش برای مهۀ خدايان و دينهای اقوام زير سلطه  کە دهد اين گفته نشان می). وجود دارد
جود خدايان مهۀ اقوام تصريح و  بەاحترام قائل بوده و برای ابراز اين احترامش در اين سند

کليِت آسيای  کە شخصيتی استچنين اعترافی از سوی  کە اگر در نظر بگيريم. کرده است
 جان و ميانه و خاورميانه و مشال آفريقا و خبشی از اروپای شرقی را زيرنگين دارد و اختياردارِ

 آزادی دربارۀشاهنشاهان هخامنشی  کە شويم وقت متوجه می مال مردم اين سرزمينها است، آن
 ايران تاچه اندازه از آزادی اند، و اقوام زير سلطۀ اندازه جلو رفته بوده چە عقيدۀ دينی تا

 داريوش، و نيز سند حقوق بشر کورش و بسياری اسناد اين بياِن. اند عقيدتی برخوردار بوده
تعبير  بەروزگاران، دولت ايران در آن کە دهد از داريوش بازمانده است، نشان می کە ديگر

 کشور  دروِنايد و اديان مردمِبوده، يعنی نه تنها با عق» سکوالرمتامِ معنا  به«امروز، يک دولِت 
دانسته است  خويشنت را حامی مهۀ اديان و عقايِد موجود در جهان نيز میکە   بلکاری نداشته

او در ). دهد های بابليان و مصريان باستان گواهی می يکی را منت تورات و نوشته و اين(
نام هر کشوری کە   بل؛اند ام و سرزمينهای ديگر ملک من من شاه پارس کە هايش نگفته نوشته

را جداگانه با حفظ شخصيت حقوقیِ آن کشور در کنار پارس آورده است؛ او خودش را پارسی 
داند، ولی پارس برای او کشوری است مهچون هر کشور ديگری از کشورهای درون قلمرو  می

ی را او در ذکر نام کشورهای تابعش از پارس شروع کره و کشورهای تابع شاهنشاه. شاهنشاهی
  . مهۀ آهنا با پارس تأکيد ورزيده باشد حقوقیِيکی نام برده است تا بر برابریِ يکی

 کند آن هدف سلطنت می بەتنها کە منايد  چنان می)نقش رستم(استخر داريوش در کتيبۀ 
کرداری  راستی را در جهان برقرار بدارد و ناراستی را از جهان براندازد و دادگری و درستکە 
  :گويد  در اين کتيبه چنين میاو. جهان بياموزدمردم  بەرا

  نيستمکسانی ياور راستی را دوست دارند، و کە کسانی استم عنايت اهوَرَمزدا ياورِ بەمن
. ناتوانان بدی کنند بەزورمندان کە خواست من آن نيست. ناراستی را دوست دارندکە 

راست است مهان چە   آن.ورمندان بدی کنندز   بەناتوانان کە خواست من آن نيست
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 هرچە .آور نيستم من خشم. پيرو دروغ باشد کە من ياور کسی نيستم. خواست من است
 خشم بر هنگامِ بەمن. کنم را مهار می  آنِخَرَدمنيروی  بە خشم بر من بروز کندهنگامِبە

  .ام  ُمَسلَّطالًخودم کام
آسيب کسی کە . دهم او پاداش می بە مهکاريشاندازۀ بەبا من مهکاری کندکسی کە 

  .دهم رسانده باشد او را کيفر می کە  آسيبیاندازۀ بەرساند می
گزندی  کە کسی کە خواست من نيست. کسی گزندی برسد کە بەخواست من نيست

  .کيفر مباند رساند بی می
برای متقاعد  کە  خنواهد بود مگرپذيرفتنی من نزدکسی برضد کسی ديگر بگويد هرچە 

  . دليل و برهان بياورد)اش  گفتهبرای اثباِت (کردن من
  .سازد  من اجنام دهد مرا شاد و خشنود می توانش برای خشنودیِاندازۀ بەکسیهرچە 

  :گويد چنين می) نقش رستم(و در خبشِ ديگری از نوشتۀ استخر 
او مردم . دياو آن آمساهنا را آفر. دي را آفرنهاي سرزمنياو ا.  بزرگ است اهوَرَمزدایخدا
 را شاه کرد، آن شاِه مهگان، آن وشياو دار. دي انسان آفری را برایاو شاد. ديرا آفر
  . مهگانیروا فرمان
 ني، ا  مردمان گوناگونی دارای، شاه کشورها  شاه بزرگ، شاه شاهانشاه، وشي دارمن

 ،ی پور پارس،ی پارس،ی هخامنش،ەاَسَپ شتي بزرِگ گسترده تا دوردست، پور وینهايسرزم
 .يیايآر از ذات ،يیايآر

 از پارس گرفتم، بر آهنا فرمان راندم، روني من بە کشورها استند کني اهوَرَمزدا اتيعناەب
 از من است آهنا را در ە کی گفته شد اجنام دادند، قانونآهناە بە بردند، هرچمنەباج ب

 سغد، خوارزم، زرنگ، ،ە پارت، هرات، باخترَي،ّيەماد، خوز: دارد یثبات نگاه م
 ّيە بابل، آشور، اََربزخود،ي تەخوار، َسکَ  هومە پنجاب، گَنداَر، سند، َسکَ،ەَوتَي َرخاَ
 استند اي فراَدرە کە َسکَ،ەونّيي ا،ەِدَيي ل،ەَپتوکَ  کَت،ّيە، ارمن)مصر (ە، ُمدراَي)عربستان(
  ).تونس (ە کرکَ،ە حبشه، َمچّيا،يبي ل،يە تراک،يە، مقدون)اهي سیايمشال در(

من . مرا شاه کرد.  دادمنەرا ب  آنگاه آندي را در اختالف دنهاي سرزمني ایاهوَرَمزدا وقت
 گفتم آهناە من بەهرچ. من آهنا را در ثبات نگاه داشتم.  اهوَرَمزدا سلطنت کردمتيعناەب
 دند چندتا بوە کیشياند ی مني اگر چننکيا.  من بود اجنام دادندۀ خواستەگونه ک آن

 ختت را بر دوش دارند، آنگاه ە بنگر کري تصاونياە داشت، بوشي شاه دارە کیکشورهائ
 مرد ە کیآنگاه بدان.  دور رفته استە چی مرد پارسۀزي نە کی آنگاه متوجه شو؛یبدان
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 . پارس نربد کرده استی دور از فراترهاە چیپارس

 من بود در بانياهوَرَمزدا پشت. ام  اهوَرَمزدا اجنام دادهتيعناەام مهه را ب  کردهە هرچ]من[
 نينگهبان باد و ملتم را و ا) بالها(مرا اهوَرَمزدا از ناپسندها .  اجنام دادمە کەرچه

 منەرا ب ني اهوَرَمزدا اە از اهوَرَمزدا خبواهم، باشد کرا ني من اەباشد ک.  راميکشورها
  . کنادتيعنا
ها  راست را ری مشمار، راههاشيرا ناپسنِد خو  فرمان اهوَرَمزدا است آنەچ آن!  انسانیا

  . مباشی ناامنجادگرِيمکن، ا
برای نشر نيکی و  کە کند عيار جلوه می  متام داريوش يک َمزداَيسنِها نوشتهدر اين   

در  کە اما شگفت است. او ياری رسانده است بەراستی و درستی و عدالت ظهور کرده و خدا
آيا علت اين  کە بپرسيمما عالقه داريم از خود . ده استآور نهميان  بەجا او نامی از زرتشت هيچ

توانسته نام هيچ موجودی را جز نام  داريوش منی کە  تعمدی از ذکر نام زرتشت آن بودهغفلِت
کە   اينرتشت تعلق داشته باشد؟ درز   بە ببيند، حتی اگر اين نامشاهوَرَمزدا بر باالی نام خود

سخنان او . ئی نيست شناخته و پيرو تعاليم زرتشت بوده جای هيچ جمادله او زرتشت را می
گويد را از تعاليم زرتشت آموخته است، و تعبيرها و  میچە   آنسخنان زرتشت دارد، بەشباهت

 او يک زرتشتی بوده واست کە   آن گواها عموًم استکار برده بەهايش نوشتهدر  کە اصطالحاتی
  .رتشت و تعاليمش ارادت خاص داشته استز بە

بوده، و آن خصيت هنوز در ايران رواج نيافته  شتقدسِ کە بپنداريمتوانيم  البته ما می
مهۀ کە   بلزرتشت در زمان ساسانی کسب کرد در زمان هخامنشی معنا نداشته، کە تقدسی

ده آور نهميان  بەداريوش نامی از زرتشت کە استمهين دليل  بەتقدسها از آن اهوَرَمزدا بوده، و
ولی اگر اين احتمال را از نظر دور بداريم، . داين با تعاليم زرتشت مهخوانیِ کامل دار. است

چيز؟ او  اند و او مهه چيز هيچ کس و مهه آيا برای داريوش مهه کە حق داريم از خودمان بپرسيم
اند نام  مأمور سرکوب شورشها بوده کە ئی ان شايستهده فرماناز کە   ايندر کتيبۀ بغستان در عين

او در . کند ياد می) بر فرمان/ وابسته (بَندَککە با عبارت  نه بەعنوان دوست بلد، از آهنا بَر می
 دست آورده بەياریِ اهوَرَمزدا بەآوردهايش را مهه خودش و دست کە کرده تصريح نوشتهاين 
 او اهوَرَمزدا بوده و بس؛ ولی او را ياری دهد؛ و تنها ياورِ کە ، يعنی کسی در آن حد نبودهاست

وينَدفَرَنە پور ( پارسی کە او را بەپادشاهی رساندند ن ياورانت يکی شش ام بردن از يکیضمن ن
 ە،بوخَشە پور دادوَي  َغە َب،بِغَنە  ويَدرَنە پور َبَغە، گاؤَبروَو پور مردونَِيە، اوتاَنە پور سوخرا،وايسپاَر

 خدماِت اينها کە  کردهسفارش بە شاهاِن آينده  ومنوده از آهنا قدردانی )اردومنيش پور َوَهوکَە
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  .خانداهنای اينها را گرامی بدارندرا پاس بدارند و 
حيث برتر و هبتر   پيروزمند خودش را از مههآدم کە شود آورد و سبب می پيروزی غرور می

 انسان  ذاتیِاين غرور از خصايصِ. از ديگران بپندارد و َتفَرُِّد خاصی برای خودش قائل شود
 غم غرورِر  کە بە استکسی ازآِن ولی فضيلْت. يست در روی زمين از آن ُمَبّرا نکساست و هيچ 

مهتايی، خودش را بت نکند، منايندۀ آمسان و ارادۀ   تفرد و يکتايی و بیپيروزی و احساسِ
کە   بلنه تنها داريوش.  مقدس بشمارنداو رامهگان  کە خدايان نشمارد، و انتظار نداشته باشد

آهنا برای . اند و هستند خودشان قائل بودهمهۀ زورمندان خاورميانه چنان تفردی را برای 
جويند و وقتی پيروز شدند مهۀ پيروزی را ازآِن خود   ديگران مدد میپيروز شدنشان از ياریِ

ولی در خاورميانۀ . شان سهيم ببينند کس ديگری را در پيروزی کە توانند دانند، و منی می
زمند از خويشنت بتی بسازد و آن بت را رهرب پيرو کە  است سنت چنين بودهزمين  از ايرانبيرون

هرکدام از  بە.پرستند خدا را می کە گونه آن را بپرستند مهان کە بپرستد و از مهگان خبواهد
ترين فرد روی  خويشنت را شايسته کە بنگريم خواهيم ديد کە گران پيروزمند در خاورميانه سلطه

انگارد، و   را در برابر خودش هيچ میچيز کس و مهه پندارد و مهه زمين برای حکومت کردن می
داری و  اگر او مدعی ايمان. او را بستايند و بپرستند کە خواهد با اين ديد از مهگان می
 گر و حامیِ  هم خداشناس و خداپرست باشد، و در عمل هم تبليغاخداشناسی هم باشد، و قَلًب

او در درون  کە يم ديدنيم خواه ک روحش غورژرفای بەانصاف و عدل باشد، باز هم وقتی
 جهانْعالوه بر خدای  کە خودش از خودش يک خدائی ساخته است و از مهگان انتظار دارد

 او  درونیِ بِتپرستشِ بەحاضرهرکە . ا نيز مورد پرستش قرار دهنددر او هست ر کە خدائی
طر خا بەدارد خداچە   کە آنپندارد نشود در نظر او خمالف ارادۀ خدا است؛ زيرا او می

او را نستايند و نپرستند، چون ارادۀ خدا را کفران کسانی کە او داده است و  بەخدادوستيش
نه تنها در دنيای . از صحنۀ روزگار حمو شوند کە اند و بايد  و نابود شدنکيفراند درخور  کرده

 دگیِ دين و مناينبا ادعای توليت و سرپرستیِکسانی کە آن . امروز نيز چنين استکە   بلباستان
اند تا پرستش انساهنا را  آمده کە اند شوند و مدعی خدا وارد صحنۀ فعاليت اجتماعی می
 هيچ موجودی جز خدا قدسيت نداشته باشد، وقتی کە براندازند و چنان بستری را فراهم آورند

 خودشيفته ۔خواه و ناخواه۔اينها  کە  بنگريم خواهيم ديدمندی توانشان در زمان ِکرد بەعمل
گويند نفسِ اَّمارۀ  از او سخن می کە اند و خدائی جای خدا هناده بەاند و خودشان را شده

چون و چرا در اطاعت او  اين نفس را بپرستند و بی کە خودشان است؛ و از انساهنا انتظار دارند
 .او تعليم داد را اجرا کنند هرچە های او تقليد کنند و بسته از خواسته باشند و چشم و گوش
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ترين منونۀ اينها استند کە  اند بارزترين و خودپرست بر خودشان هناده» َولی« کە صفت کسانی
  .اند را نيز بەالقابِ خودشان افزوده کرده» نائبِ خدا»صفِت 

ی را از تعاليم زرتشت و کشورداریِ کوروش گر حکومتکه راه و رسم ۔فضيلت داريوش 
 او را بپرستند کە داشت از مردم خنواست  کەبا وجود مهۀ غروری کە  در آن بود۔آموخته بود

خدا را بستايند و بپرستند و مهچون او دادگر و مهرپرور  کە کرد مهۀ رعايايش توصيه میکە بە بل
باشند و دروغ و ستم و زورگويی را در خود راه ندهند و راستی پيشه کنند تا مورد عنايت خدای 

 دست آورده هرچە بەدارد و کە هرچە کند  می تأکيدو بارباراگر او مهواره . جهان واقع شوند
چيز از  مهه کە  اين درس را بدهدبەآدمها خواهد عنايت اهوَرَمزدا بوده است، در واقع میبە

چون مه شخصيتی انسانْاهوَرَمزدا است و انسان در برابر اهوَرَمزدا هيچ است، حتی اگر اين 
من  کە جا نگفته عيان سلطنْت هيچ در شرح پيروزيهايش بر دمشنان و مداو. داريوش باشد
 و اهوَرَمزدا ،پيروزی رساند بەاهوَرَمزدا سپاه مرا کە کند باربار تأکيد میکە   بلپيروز شدم،

  .، و من بەعنايِت اهوَرَمزدا پيروز شدمدمشن مرا شکست داد
چون اسکندر مقدونی مهاو را با کسی  کە برد فضيلت داريوش پی می بەانسان زمانی

در خاورميانه پيروز شد، کە  مهين ۔در جای خود خواهيم ديدکە  ۔چناناسکندر . ندمقايسه ک
 خدا مورد مهچوناو را  کە  خودش را خدا ناميد و از افسرانش و مهۀ مردم خواستاصراحًت

پدرش را نيز نفی  بەاو حتی انتساب خويش. ه او سجده کنندگا پيشپرستش قرار دهند و در 
از آمسان پائين آمده با مادرش مهبستر شده است و او ختمۀ خدای خدا  کە کرد و ادعا کرد

جا   هيچهايش نوشتهليکن داريوش در .  خدا بدانند و بپرستنداو راآمسان است و بايد مهگان 
 جانبِخدازاده است يا با خدا ارتباط دارد، يا دارای تقدسی خاص است، يا از  کە ادعا نکرد

 برای خدمت  خدااجراکنندۀ ارادۀچون  کە جا تأکيد منود مهه کە  بل.خدا مأموريتی ويژه دارد
کردار و  درست کە خاطر حاصل آمده آن بەاو عنايت دارد و پيروزيهايش بە است خدابەبشريت

دروغ و بدی را از جهان  کە گو بوده و با بديها خمالفت ورزيده و هدفش آن بوده راست
 او ستايندۀ مهچونانسان بايد  کە کند قين می باربار تلهايش نوشتهيعنی او در . براندازد

  مقدونی اسکندرماننِد فرعوناِن مصر يا بەداريوش هم اگر. نيکيها و ستيزنده با بديها باشد
و تقدس خدايی و پيامربی   شاهان سامی ادعای نيمهمهچونادعای خدايی کرده بود، يا اگر 

و يک ايرانی و يک َمزداَيسن بود و کرد؛ ولی ا او اعتراضی منی بەکرده بود، کسیفرابشری 
 خودش او مهۀ حقانيتها را ازآِن. خودش را از حد يک انسان فراتر بداند کە گاه خنواست هيچ
جا  او در مهه.  نه يک فرابشرتواند داشته باشد  برتر میيک انساِن کە دانست ولی حقانيتی می
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 شاه نيرومند و مطاع معرفی  َمزداپرست و يک بندۀ راستين خدا و يکخودش را يک انساِن
  .منوده و جز اين هيچ ادعائی نکرده است

اند در مهين نکتۀ ظريف هنفته   داشتهباستان ايران بر شاهان جهان شاهاِن کە فضيلتی
جز شاهان ايران مهۀ شاهان .  است مانده شاهان ايرانبرای مهيشه خاصۀاست، و اين فضيلت 

 و آشور و مصر گرفته تا شاهان کوچک شهرهای شام بابل  اَکّاد وخاورميانه از شاهان بزرِگ
 دانسته و ازمجله اورشليم، خودشان را خدازاده و خدا يا نيمچه خدا و فرستادۀ ويژۀ خدا می

 شاهان دارترين نامتن از  دو۔عنوان مثال داوود و سليمان  بە.اند کرده آن ادعا تصريح میبە
ند و خدا مهواره با آهنا سخن  استخدايشان يهوهمأموران بالواسطۀ  کە گفتند  می۔اورشليم

دهد تا در ميان قوم   میبەآهناکند و قوانين و مقررات آمسانی را  گويد و راهنمايی می می
 پيامربِ کە کردند  و آشور تصريح میبابلپيش و پس از آهنا مهۀ شاهان . هننداجرا  بەاسرائيل

گرفتند تا مردم براساس  ه حتويل میاند و از پيش خدايشان الواح آماد خدای خودشان
۔يعنی آخرين شاه بابل . در آن نوشته شده بود برای اين شاهانْ بندگی کنند کە دستورهائی

هايش سخن از ارتباط مستقيمش با خدای  در نوشته کە  را نيز پيش از دين ديديم۔هنيدنبو
اينها نيز هرکدام از پس از .  بود و ادعای نبوت داشتگفتهآمسانی و دريافت وحی از خدا 

درصدد کسب قدرت بوده خودش را فرستادۀ خدای آمسان  کە شخصيتهای برجستۀ سامی
  و شخصيتی مقدس و فرابشریوسيله تقدسی آمسانی اين بەداشته و اعالم می)  خداپيامربِ(

  .کرده است کسب می
تمدِن بيرون جهاِن مايران در زمان داريوش تنها ابرقدرت سياسی جهان و حاکم بالمنازع 

و پنجاب در شرق، تا ) سيحون(مرزهای شاهنشاهی داريوش از سيردريا .  بوداز چين و هند
سوی دريای   مديترانه و درۀ نيل در غرب، و از سرزمينهای دوهای جزيره و ها کرانهبالکان و 

سعت و  بەئی شاهنشاهی. خزر در مشال تا يمن و اريتره و نيمی از سودان در جنوب گسترده بود
داريوش در  کە ند کشورهائی استاينها. چشم نديده است بەشاهنشاهی ايران را جهان باستان

  :برد عنوان سرزمينهای شاهنشاهی نام می بەکتيبۀ نقش رستم از آهنا
، )سيستان(پارس، ماد، خوزستان، پارت، هرات، باخترَيە، سغد، خوارزم، زرنگ 

، َسکَە )کابل و پشاور(، گَنداَر )پنجاب(، تتگوش )ندس(، هندوش )غزنی و قندهار(َوِتَيە  اََرخ
، )عراق و شام(، بابل و آشور )مشال رود ارس(، َسکَە تيزخود )سيردريانواحی (خوار  هوم

 غربی کرانۀ(َپتوکَە، ليِدَيە، ايونَيە  ، ارمنستان، کَت) و ليبیمصر و سودان(عربستان، ُمدراَيە 
بلغارستان و (، ايونَيە تکابَر )مقدونيە(، سکودَر )ای سياهمشال دري(، َسکَە پاردريا )اناتولی
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  ).تونس(رکَە ، کَ)کُران َمک(، مکَە )حبشه(، کوشَيە )ليبيا(، پوتاَيە )رومانی
 ما کە جود آمدند کافی استو  بەدر سدۀ بيستم مسيحی در جهان کە کشورهائی بەنگاهی

 سال ديگر در ۱۷۰آن روزگار و تا در  کە کشورهای امروزی. عظمت کشور داريوش پی بربيمبە
تاجيکستان، ازبکستان، : اند از درون مرزهای کشور شاهنشاهی ايران قرار داشتند عبارت

، گرجستان، ارمنستان، ترکيه، شده  مستقلترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ايران، آذربايجاِن
يت و مالت و رودس و اضافه جزاير کر بەبلغارستان، قربس، نيم بيشتر خاک يونان امروزی

 جزاير دريای ايژه، عراق، سوريه، لبنان، اسرائيل، فلسطين، اردن، مصر، ليبيا، تونس،
  . دريای پارسجنوبیِ امارهتای کرانۀاضافه بە

ترين چهرۀ سياسی جهان،  گواهی تاريخِ مکتوب، يکی از درخشان کە بەداريوش بزرگ،
خود ديده  بەچشم جهان تا کنون کە شاهی استترين پاد و باتدبيرترين، قاطعترين، و پرقدرت

در  کە ترين شخصيت برای رهربی آن سرزمين هپناوری بود است، در آن مرحلۀ زمانی شايسته
تواناييهايش واقف  بەکرد، خوبی درک می بەاو خودش امهيت خويشنت را. زير نگين داشت

 خويش آورده گاه  آرامبرۀ استخر نبشت سنگرا در  اين(شناخت  بود و عيوب خويش را نيز می
شايد اقدام او .  روشن و مشخصی برای ادارۀ اين جهان هپناور داشتالًهای کام ؛ و برنامه)است

برای براندازی سلطنت برِدَيە، عالوه بر رقابت خاندانی، ناشی از مهين درک و برنامۀ او بوده 
  .نبوده استبوجيە   شايستۀ جانشينی کوروش و کاماشايد هم بردّيە واقًع. است

های روی   و مالک زمين و خزائن و گنجينه متمدن جهاِنعنوان يگانه شاِه بەداريوش
خانۀ شاهنشاهی  گنج بەهای جهان را خانه ذخاير موجود در گنج کە داد خودش حق می بەزمين

 کار گيرد؛ او بە مبتنی بر آرامش و مهزيستیِ مهگانیانتقال دهد و آهنا را در ادارۀ امور جهاِن
پيوسته خبشهائی از مثرۀ کار و  کە  خبواهداش زيرِ سلطهاز اقوام  کە داد خودش حق میبە

دربار او بفرستند و فرزندانشان را برای خدمت در ارتش  بەعنوان باج و خراج بەتالششان را
شاهنشاهی و ادای وظيفه در حفظ صلح و امنيت جهانی در اختيار او بگذارند تا او بتواند از 

 جهاِن متمدن امنيت و آرامش را برای مهۀ مردم کردهی دار پاسی و ارزشهای متدنی متدن بشر
او در جهان برقرار  کە گرفت هبای ثبات و آرامشی بود او از مردم می کە مالياهتائی. کندتأمين 

در  کە مهين خاطر بود بەکرد و او حتی خودش را پدر متدن جهانی تصور می. کرده بود
 را از بسياری از کارهای  خويش تابعاقوام هايش نامه فرماندر  کە بينيم  میگزارشهای يونانيان

 کە نوشتۀ ژوستين، داريوش بزرگ وقتی شنيدکە بە چنان. کرد ناخبردانه و ضدمتدنی منع می
خاطر رضای  بە وددارن  را تقديم خدايانشان میشان بچهشان  مردمی در تونس در مراسم عبادی
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خورند،  مردمی در آجنا گوشت سگ می کە ، و شنيد)کنند قربانی می (رندُب خدايانشان سر می
 کە فرموديونانيان و فينيقياِن اين مرکز شهرياریِ مشال آفريقا  بە فرستاد وبەتونس مأمورانی را

  ١.ه خدايان خودداری کنندگا پيشاز خوردن گوشت سگ و قربانی کردن انسان در 
 با شورشها خشن عمل کرد و مهۀ خمالفان خود سالِ خنست سلطنتش در مقابله او در دو

 رمحانه نابود کرد؛ و اين ضرورتی بود بی) ناميدفريبان  گويان و مردم آهنا را دروغکسانی کە (را 
کرد؛ اما پس از تثبيت قدرتش شيوۀ  ی از نظام شاهنشاهی و متدن جهانی اقتضا میدار کە پاس
  اقوام زيرِ سلطه رااديهای عقيدتی و فرهنگیِ را در پيش گرفت، آز بزرگ کوروشآميزِ عطوفت

در زمان کوروش بود برقرار منود، و خدايان و آداب و رسوم و فرهنگهای اقوام  کە گونهمهان بە
عقائد و آداب و رسوم اقوام زير  بەاحترام او. مسيت شناخته مورد احترام قرار دادر   بەديگر را

 شد، و زمينها با هزينۀ سلطنتی معبدها برپا می او در اين سرفرمودۀ کە بە بودچندانسلطه 
 او کە ما حتم داريمگرچە ا .شد  او برای معبدها اموال و امالک وقفی در نظر گرفته میفرمودۀبە

قصد جلب اطاعت و محايت مردم و رهربان دينی کشورهای زيرِ سلطه درپيش  بەاين شيوه را
. يک ايرانی َمزداَيسن بود کە شد ی می ناشاو  شخصِگرفت، اما اين شيوه از آزادانديشیِ

جهاِن متمدِن  مردمِشيوۀ آزادمنشانۀ او داشت بسيار مثرخبش بود و از او در ميان مهۀ  کە تأثيری
 دوست امهگان او را قلًب کە  ساختانديش نيک يک شخصيت متدين و خداشناس و آن روزگار

برای از ميان بردن  کە  کرده بودندمردم عادت کە در جهانی کە رو بود اين از آن. داشتند می
طور دائم در ستيز متقابل و درگير نابودگری يکديگر باشند، شيوۀ  بەاديان و خدايان مهديگر

 کە پنداشت هر قومی می کە ئی بود گونه بەدوستانۀ داريوش پدرانه و آزادمنشانه و انسان
در  کە  حکيمانه بودن سياسِتدر اثر مهي. کند داريوش بر دين او است و از خدای او پيروی می

عنوان يک فرعون مورد تقديس  بەمصر او را فرزند نيت و برادر رع و از تبار فرعونان دانستند و
و » شاه شاهان«قرار دادند؛ و در يونان او را کم و بيش مهپايۀ خدای بزرگ يونانيان مشرده 

او ، و انديشمندان يونانی )ود زئوس بويژۀدر يونان  کە اين لقبی بود(لقب دادند » شاه بزرگ«
  . تا سرحد تقديس ستودندرا

ی را در تاريخ گير جهان کشورگشای چئی و هي  سياسی بزرگ هيچ رهربِپس از کوروشِ
اقوام زير سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و نزِد  کە بەاندازۀ داريوش جهان سراغ نداريم

علت اين تقدس و . در او ديده باشند را انديش نيکجا چهرۀ يک انسان  مهگان در مهه
 نظامی را در جهان زيرسلطۀ دولت هخامنشی برقرار کوروش و داريوْش کە احترام مهان است

                                                 
  .۱۵۲۷پيرنيا، . ١
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های اقوام و  دوران ستيزه بەارمغان آورد و بەامنيت و آرامش و آسايش را برای مهگان کە کردند
 مهگان در سايۀ اين آرامش و امنيتملل برای مدهتا پايان داد، و صلح مهگانی را برقرار کرد تا 

  .کار و سازندگی ادامه دهندبە
  



 

  شاهنشاهی سياسی تئوری

 متدن نوينی را ،يی  پرمايۀ خاورميانه با استفاده از عناصر متدنیِ،کوروش و داريوش
آنان جتارب سياسی و . از جهات بسياری با متدهنای پيشين متفاوت بود کە گذاری کردند پايه

خدمت ادارۀ کشور درآوردند تا جهانی  بەرودان و مصر را ان ميانگر حکومت و اداری خربگان
آوردهای متدنی  جز برباد دادن دست کە بسازند عاری از اختالفات قومی و جنگهای نابودگر

  .ئی درپی نداشت انساهنا نتيجه
ير کشيده شد، منايندگان خداهای ز  بە متدن ايرانی سلطنت از آمسانگيریِ با شکل

برای هزاران سال شيرۀ  کە ير کشيده شدند، معبدز  بە از عرش خدايیگر ويرانافروز و  گجن
پروريش  خواست نقش برده مکيد و انسان را َبردۀ متوليان خويش می کار و تالش انساهنا را می

دوست و مداراگر  را از دست داد، و سلطنت با هدف رشد معرفت انسانی و پرورش اذهان صلح
 و َجّبار و قَّهار و سوز آور و جهان خدايان خشم. سازی قرار گرفت سازی و جهان اندر خدمت انس
يی کە بەجز بندگان خودشان با مهۀ مردم  حامیِ پيشينۀ سلطنتهای خاورميانه َمکّار و متکربِ

 را  نزد کردام از اين اقوام جايشانجهان در کينه و دمشنی و خواهان نابودیِ آهنا بودند
 و برقرارکننده و آفرينندۀ شادی برای انسان و آفرينندۀ خرِد انسانید کە ی دادنيبەخدا
ئی کە بودند۔ را بە   و مهۀ انساهنا ۔با هر دين و عقيده بوددارندۀ امنيت و آرامش و صلح دوست
داريوش بزرگ  کە اين شعاری بود. داشت، زيرا مهه را خودش آفريده بود سان دوست می يک

کرد تا درس خردورزی و   میها نقش و در کنارِ نگارهها  و بر بلندای صخرهکرد  مهواره تکرار می
شادزيستی نيز جز با ايجاد امنيِت سراسری و پايان گرفنت جنگها و . انساهنا بدهد بەشادزيستی
 پيشينۀ خاورميانه توزِ گذشت و کينه ترحم و بی  بیلشکرهای جهادگرِ خداياِن کە درگيريهائی

  .نداشت  امکانافکندند اه میر بە
رودان و مصر مدعی  گيری متدن ايرانی، شاْه ديگر مهچون شاهان ديرينۀ ميان با شکل

 بشريت بەگزاری او تقدس خويش را از راه خدمت.  نبود و تقدسِ فوقِ بشرینبوت و ِعصَمت
دا خگزيدۀ  شاه منايندۀ کَلده و آشور مصر و  سياسیِاگر در تئوریِ. آورد نه از آمسان دست میبە

  هخامنشْیشد، در متدن ايراِن  مشرده می)روحِ خدا (يا ذات خداو مورِد خطابِ مهيشگیِ خدا 
وجودش برای برقراری امنيت و آرامش و ثبات در جهان  کە ئی بود  برجستهمنِد  توانشاه انساِن

راستی و درستی را در جهان بگستراند و با  کە ضرورت داشت و نزد وجداِن خودش مکلف بود
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برای خودش در نظر گرفته بود چنين   شاه کەخاطر مهين تکليفی بەيها و کجيها بستيزد، وبد
مورد محايت خدای جهان است و آفريدگار يکتا برای حتقق اين وظيفۀ  کە شد پنداشته می

های داريوش  توفيق داده است کە پادشاه شود؛ و اين چيزی است کە ما در نوشتهاو  بەانسانی
  .خوانيم میبزرگ و خشيارشا 

، سپس در کوروش و داريوش هنادند تا پايان دوران شاهنشاهی استمرار يافت کە سنتی
 باستان جهاِندر ميان مهۀ شاهان . دوراِن پارتی و ساسانی بەمهين گونه استمرارش را ادامه داد

گونه  اند و مدعی هيچ  بندگان خدا اعالم کردهاخودشان را ِصرفً کە اند تنها شاهان ايران بوده
در هيچ زمانی هيچ شاهی در ايران . اند تقدس ماورای طبيعی و آمسانی برای خودشان نبوده

. وضع کرده از آمسان برايش فرستاده شده است کە فرستادۀ خدا است و قوانينی کە ادعا نکرد
 است و بايد  يا روحِ خدای آمسانیخدازاده کە در هيچ زمانی در ايران هيچ شاهی ادعا نکرد

آهنا  بەسلطنت را اهوَرَمزدا کە ُمنَتهای ادعای شاهان ايران آن بود. د پرستش واقع شودمور
 برخی از ۔در زمان ساسانی۔اگر در جائی . ند استداده و مورد محايت و عنايت اهوَرَمزدا

 شاهنشاهان ايران لقب خدايگان را برای خودشان برگزيدند، منظورشان از اين لقب آن نبود
 اسکندر و ديگر مقدونيان و رودان يا  پيامربشاهاِن ميان يا مصريتی چون فرعوناِنمدعی الوهکە 

امروز . نه چيز ديگر» شاه بود«در فرهنگ ايرانی مترادف با » خدايگان«. روميان بوده باشند
او معبود خانه  کە  است منظورمان آن نيست»خدا ِده« يا »کدخدا«گوئيم فالنی  هم وقتی ما می

مهچنين است . است» َولی«معنای سرپرست و  بەدر اينجا» خدا«کە   بلاست،ه يا معبوِد ِد
 )يعنی خدايگان (هان ايران هرجا لقبی اينچنينشا. و امثال آهنا» خدايگان«و » شهرخدا«
خبواهند ادعای الوهيت کە   آن، نهانساهنا استندسرپرست  کە  منظورشان آن بوداند دادهخود بە

خدا در زباِن ايراِن پيش از اسالم يک معنا بيشتر  .نام خدا پيوند بزنندکنند يا نامشان را با 
بوده و هيچ تقدسی در اين واژه هنفته » سرورِ مردمان«و » سلطان«و » حاکم«نداشته و آهنا مهانا 

شد نه  ناميده می» َبغ«ناميم در زباِن ايرانی  آن ذاِت مقدسی کە ما اکنون خدا می. نبوده است
مفهومِ نوينی گرفت و بەمهان معنائی کە » خدا«ر دوراِن اسالمی بود کە واژۀ تنها د. خدا
 ايرانياِن پيش از دوراِن اسالمْیدر فرهنِگ » خدا«. شناسيم در زباِن ايرانی بەکار رفت می

کرد، و  کرد، جامعه را اداره می راند، قانون وضع و اجرا می بر ديگران حکم می کە انسانی بود
 در جرياِن فتوحاِت اسالمی، ايرانيان برای اهللا .صاحل جامعه در فرمانش بودندم بەخاطر مردم

توسط  بە بار ايرانيان وقتی نام اهللا را خنستين .را بەکار بردند» خدا«کە خدای عرب بود صفِت 
اش  زيارِت خانه بە اهللا در مکه خانه دارد و مردم کە مترجم از زبان عرب شنيدند، و دانستند
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راَند   و قانون وضع کرده است و فرمان میفرستادهحممد  برای  نيرومند است و کتابروند و می
دهد و   و پاداش و کيفر میکند شکنجه میو  گيرد شود و خشم می کند و خشنود می و امر و هنی می

 و او در او استند و عرهبا سپاهيان گيری کنند  تا برايش جهانفرستد اطراف و اکناف می بە لشکر
دهد، اهللا را   پاداش میآهنا بەکند و می  شاندهد و پيروز می شان مهراهشان است و ياوری جنگها

دادند؛   زمينی می و سالطينِمهۀ حاکمان کە بەاو دادند بە حاکم زمينی پنداشتند و مهان نامی را
حاکميت عرب در ايران تثبيت شد  کە ها با گذشت زمان و مهراه دهه. ناميدند» خدا«و او را 

ولی . اهللا مهان بغ است کە ی با زبان و دينِ آهنا دانستندييرانيان در اثر مراوده با عرهبا و آشناا
 نزد ايرانيان جا  کە برای ما برجا مانده استمفهومی به را خدا ناميده بودند خدا او کە چون

دينی و نِگ  از فرهيکی دو سدهدر طیِ و   َبغ با گذشِت زمان واژۀو، شد» بغ«افتاد و جايگزينِ 
  .رفت بەکنار حتی زباِن عمومیِ ايرانيان

عنوان مناينده و پيامرب خدا مالک  بە هخامنشی شاهپيش از يیِ  خاورميانهدر متدهنای
مهۀ فرعونان مصر خدا . رفتند مشار می بەشد و مهۀ مردم بندگان او االختيار مردم مشرده می تامُّ

که ۔» شاه/ خدازاده/ خدا«ی مصر از يک تثليث شدند، و تئوری سياس و فرزند خدا مشرده می
فرعون خدا بود زيرا روحش از آمسان آمده بود . شد  تشکيل می۔ آمده بودِگردهرسه در فرعون 

تا بر روی زمين خدايی کند؛ خدازاده بود زيرا روح خدای آمسانی در مادرش دميده شده بود و 
رودان و  در ميان. کرد بر مردم حکومت میجود آمده بود؛ و شاه بود زيرا و   بەاو از آن روح

  شاه منايندۀ خدا و برگزيده و پيامرب او و مورد خطاب دائمی او بود، و مردم نه رعايای اوخوزّيە
 و متدهنای کوچک کشورهای صور و کنعان اسرائيلياندر متدن کوچک . بندگان او بودندکە  بل

 اين .)پيامربشاه بود ( خدا بودشگی مهيواسطۀ خدا و مورد خطابِ نيز شاه منايندۀ بی
کە داوود و سليمان  موضوعی است کە در کتابِ دينیِ اسرائيليان بەوضوح بيان شده است، چنان

 شاِه پس از آهنا پيامربشاهاِن گزيدۀ آمسان و مورِد خطابِ مادیِ مهيشگی خدا بودند و ۱۷و مهۀ 
کردند، و وقتی بەلشکرکشی  يافت میدادند بەفرمانی بود کە از خدا در هرکاری کە اجنام می

  ١.رفتند نيز خدا با لشکرهای آمسانیِ خويش مهراِه آهنا بود می
 های نوينی بر روی معرفِت  تغيير کرد، و دروازهنگری جهانبا تشکيل متدن ايرانی اين 

؛ و مردم با بودن شناخته زميْن ايران از بيرونتا پيش از آن برای بشريِت  کە بشری گشوده شد
شاهانی بسيار بزرگ و شکومهند آشنا شدند کە نه خدازاده و نه پيامربِ خدا بودند و نه تقدسِ 

برای خودشان ) ماورای مادی(فرابشری داشتند و نه دارای ادعای هيچ تقدسی فراگيتايی 
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آميز   از باورهای وهمرودان و شام و مصر آماده برای بريدِن کلی  اقوام ميان ۔البته۔ولی .بودند
نظريۀ خدازادگی و . ند نبودهای بسيار ژرفی دوانده بود ئی کە در فرهنگشان ريشه هاران سالهز

 کە رودان و شام و مصر سريان داشت تا آنگاه منايندۀ آمسان بودِن شاه مهچنان بالقوه در ميان
 خدايیتأثير از فرهنگ مصرِ فرعونی ادعای خدازادگی و  بەاسکندر مقدونی و جانشينانش

در سدۀ خنست مسيحی اين . از مردم خواستند کە آهنا را بپرستند فرعونان مهچون کردند و
» روح آمسانی/ ايشوع/ ايل«صورت تثليث بە  کهنِ خويش در فلسطينصورت مصریِ بەتئوری

در آينده  کە َتَجلّی کرد؛ و يک سده بعد، دينی براساس آن ساخته شد) روُح القدس/ ابن/ اب(
در  کە ئی بود  خدازاده۔ فرعونمهچون۔ ايشوعدر اينجا نيز . م گرديددين رمسی امپراتوری رو

 نسخۀ ديگرِ  پديد آمده بود و از اين حيث او)باکره(دخترکی دوشيزه اثر آميزش روح خدا با 
  . خدا در کالبد انسانی بود، و آمده بود تا بر جهان سلطنت کندفرعوناِن کهن و

عنوان  بەآهنا را کە  زير پرچم خدايانیهنشاهی ماقبل شايی سلطنتهای خاورميانهشاهان 
با خدايان و پيروان خدايان ديگر جهاد  کە منايندۀ خاصِ خويش برگزيده و مکلف کرده بودند

دين خودشان را بر  بەکنند رسالت نابودگری پيروان مهۀ اديان و خدايان و حاکميت خبشيدن
ان دنيای سامی در طول تاريخ آن گر حکومتسياسی مهۀ  اساس نظريۀ دينی. کشيدند دوش می

تنها دين حق  کە بايد با اديان ديگر جنگيد تا مهه از ميان برود و دينی جز دين خودی کە بوده
 کە يا مردم اند آنان از سوی خدايان خودشان حکمی قطعی داشته. است در جهان برجا مناَند
گونه آشتی   اديان سامی هيچدر.  يا نابود کننده بندۀ خودشان کنندرا بەدين خودشان درآور

مغلوبان يا بايد برده و بندۀ فاحتان و خدايان آهنا . ميان فاحتان و مغلوبان وجود نداشت
 شده است و دينهای سامی  ِاعمالاين طرز فکر در مهۀ اديان سامی. مردند شدند يا می می

 کە اند ا کردهکسانی ادع. ضرب مششير در ميان مجاعات انسانی جا باز کرده استا بەعموًم
گران مسيحی از  تبليغ کە شايد اين ادعا در دورانی. گير شده است دين مسيح بدون مششير مهه

مجاعات گرسنه و مياِن  برخوردار بودند و در ۱۹و ۱۸های   سدهگراِنکمکهای مادی استعمار
ستان دا بەولی وقتی. کردند مصداق داشته باشد غرب هند تبليغ می زدۀ آفريقا و جنوب قحطی
دوران گسترش آئين  کە های چهارم تا ششم مسيحی  مسيحياِن جهادگر در سدهطلبیِ شهادت

جهادگران مسيحی برای  کە جنايتها کە چە بينيم کنيم می مسيح در خاورميانه بود مراجعه می
 جنايتهائی چندان بزرگ کە پشت !اند حتميل دين خودشان بر مجاعات انسانی اجنام نداده

ها  ترين شيوه خشن بە آهنا نه تنها با پيروان اديان ديگر.لرزاَند انديشی را می کهر انسان ني
ها  ترين شکنجه رمحانه خمالفشان بودند نيز بی کە با مسيحيان پيرو مذاهبیکە   بلرفتار کردند
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 و برکندِن پوسِت خمالفاِنترين آهنا آويزان کردن خمالفان از انگشتان  ساده کە کار بردند بەرا
های  تاريخ ارمنستان و اناتولی در سده. های وحشيانه بود  و کشنت آهنا در زير شکنجهشاندين

سوزيها  سوزيها و آدم  و خانهکشتارهای مهگانیپنجم و ششم مسيحی پر است از داستاهنای 
ترک دين  بەمردم را جمبور کە  مسيحیِ زير محايت امپراتوریِ رومتوسط گروههای جهادگرِ

های چهارم و  در دوران جهاد مسيحيان در سده. کردند اختاذ دين مسيح میسنتی خودشان و 
 برای نابودگری دو دين ميتَرَيسَنە و مانوی بود چنان کشتارها و جنايتهائی ًتاُعمَد کە پنجم

  ١.کند انديشی راست می  نيک آدمِ هرتنِخواندن آهنا مو را بر  کە توسط جهادگران اجنام شد
اند، و  جامعۀ بشری وارد آورده  بر)جهاد (را جنگهای دينیبيشترين تلفات بشری 

مهين امروز نيز مدعياِن توليِت دين . اند بشترين رجنها را انساهنا از مدعياِن توليِت دين کشيده
بتوانند با ايجاد  کە و هرجا(رسد با تالش برای حمدود کردِن آزاديها  دستشان می کە در هرجا

بيش از اين ئی است کە   زمانه بەگونه و رنج برای انساهنايند ولیمسبب درد) نابرابریِ حقوقی
  .از دستشان ساخته نيست
 پيش از هخامنشی، خانۀ شاه خانۀ يیِ  متدهنای خاورميانهسياسیِ  دينیبراساس تئوریِ

در اين متدهنا .  مقدس و مورد پرستش بودشد، و کاخ شاه چون يک معبْد خدا مشرده می
های  مايۀ انديشۀ بشری در خدمت معبد قرار داشت، و مهۀ جلوه  دستفرهنگ و هنر و کليۀ

ۀ برجا مانده از َنبوَخد َنصَّر نبشت سنگيک . شد کار ساخنت معبد گرفته می بەهنری فرهنگی
گيرد، سراسرش در باب خدماتی  می در بر اش چند صفحه از اين کتاب را ترمجه کە دوم بابلی

 بەانواع زيورهای ساخنت چندين معبد بزرگ و باشکوه و مزيناين پادشاه نيرومند با  کە است
 پيرامون مردوخ کرده است تا آهنا خدايش مردوخ و ديگر خدايان کوچِکرای زرين و سيمين ب

 تفاخرِدرباب .  نيز پيش از اين خوانديم راهای نبونِهيد نوشته. را از خودش خشنود سازد
گوشۀ کشور مصر نيز صدها سند مکتوب  ار در گوشهمش ساخنت معابد و مقابر بی بەفرعونان مصر
حتی مردگاِن سلطنتی  کە جانبۀ دين در اين متدهنا چندان بود سلطۀ مهه.  استبرای ما مانده

ير ز  بەشانهای مادی و ثروهتای ناشی از تالش رعايا را با خود مايه  از دستبزرگیخبشهای 
در سدۀ  کە اموال و اشيائیکە  چناند؛ داشتن بردند و در گورهای خويش هنفته می زمين می

تنهايی يک  بەدست آمد بە)ُتحوت َعنخ آمون(بيستم از گور يکی از شاهان مصر باستان 

                                                 
های پنجم و ششم مسيحی نوشته شده کە شرح جهاد  م کارنامۀ شهيدان مسيحی درسدهکتابی بەنا. 1

 Actes des Martyrs de laنام اين کتاب سريانی حتت . کشيشان در ارمنستان و مشال عراق است
Perseبەفرانسه ترمجه شده است .  



۲۹۱ هخامنشی شاهنشاهی

  .دهد  را نشان میماننِد زيرزمينی  کاخخانۀ هنفته در يک گورِ گنج
  بەشان مردم را رهربان سياسی خاورميانه در دنيای ماقبل هخامنشی نه تنها در زندگی

 جانبِ خدايشاناز  کە  کشيده بودند و شيرۀ کار و تالش انساهنا را با تلقينهائی خويشگیِبرد
باور را با  زده و دين مثرۀ تالش و کار هزاران انسان خرافاتکە   بلمکيدند، آورده بودند می

  ١.داشتند بردند و در زير زمين نگاه می  میاشانگوره بەخودشان
 پس از ايشان آمدند درصدد نبودند کە مهۀ شاهان ايرانکە   بلنه تنها کوروش و داريوش

شايد منشأ اين . کنندبردگان خويش  بە تبديلاز خودشان نوعی خدا بسازند و مردم راکە 
برای حيثيت انسانی و عقائد دينی  کە کرد  ايرانيان جستجوخصيصۀ قومیِفضيلت را بتوان در 

حد  انساهنا در بەاند ، و حتی اگر شاه هم بودهاند شده  احترام قائل می۔بوده کە ئی عقيده هر۔
گاه  هيچ کە سبب بوده مهين بە.اند نه عابدان خودشان نگريسته  خودشان میبرِ رعايای فرمان

 در فرهنگهای اقوام سامی وجود دارد در زبان ايرانی کە »ِعبادت« و »عبد«عبارتی مترادف 
از کلمۀ » عبد « واژۀ حتقيرآميزِجای بەيمه است، و مهين امروز نيز ما جمبورآمد نهجود و بە
يا » بندگی«نيز از کلمۀ » عبادت« و بەجای رساند؛ معنا را منی کە استفاده کنيم» بنده«
پس از اسالم کە   چون ولی.کنيم کە معادلِ واژۀ حتقيرآميزِ عبادت نيست استفاده می» پرستش«

غلط  بەاستعمال شده است،بادت و عجای عبد  بەکَّراتو بندگی و پرستش بە بنده سه کلمۀ
طبق قراردادی  کە بنده کسی استکە   آناند؛ حال مترادفنها اي کە ذهن القا شده بەچنين
 آزاد است؛ در آورد ولی آزاِد اجرا در می بەبرتران وابسته است و فرمان برتران را بەضمنی
ود ندارد و گونه آزادی از خ در متلک ديگری است و هيچ کە کسی است» عبد« کە حالی

اش مردم را بندگان خودش  اگر داريوش در کتيبه. او را بکُشد يا بفروشد کە صاحبش حق دارد
کلمۀ  بەما وقتی. ند استبران او  وابستگان و فرمانمهگاناست کە   آنمنظورشاست خوانده 

» افرمانن«داريوش اين کلمه را در برابر  کە يابيم کنيم در می در کتيبۀ بغستان توجه می» بنده«
او در اين کتيبه . بوده است» بر وابسته و فرمان«قرار داده است، و معنای بنده در زمان او 

                                                 
داراِن  هايشان توسط پاسيافته از مهان قوم سامی در کشور ما کە گور مهين امروز نيز مردگان تقدس. 1

شود، گورهايشان تبديل بەمراکزی برای ربايش اموالِ  مهان سنتهای کهنِ قوم سامی اداره می
برگشته   و هيچ روزی نيست کە هزاران زائرِ خبت است،انديش شده خوردۀ ساده انساهنای فريب

بر سر اين گورها جتمع رنجِ خويش بەمتولياِن گورهای اين مردگان  برای حتويل دادن خبشی از دست
باور سلطنت  رمحانه بر عوامِ خرافه يافته بی مهين امروز نيز اين مردگاِن تقدس. نکرده باشند

 کە در بنِد تلقينهای باور است کشی از عوامِ ُخرافه کنند، و گور هرکدامشان دام فريبی برای هبره می
 . فريب استند مهين متولياِن مردم



۲۹۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

از  کە کس بود برسر فالن) َمنَء َبنَدکَء(بر من  فرمان کە کس را فالن کە بار تصريح کرده چندين
  .من نافرمان شده بود گسيل کردم

بران شاهنشاه بودند  م خاورميانه فرماندر شاهنشاهی ايران مهۀ مرد کە اين حقيقتی بود
بايست  جهانی بر مهگان سروری داشت و مهه میو آرامشِ خاطر حفظ صلح و امنيت  بەو شاه

 .رفت مشار می بەاز اين نظر شاهنشاه ايران خداوندگار مردم. کردند  میبری فرماناز او کە 
  :کرده استچنين اشاره » مجهوريت«اين معنا افالطون در کتاب بە

دارا يا کە   آنانسان بيمار، اعم ازاست کە   آن استطبيعت مقرر داشته کە حقيقتی
گونه  مهين بەخودش را در اختيار پزشک بگذارد؛ کە دست باشد، ناگزير است هتی

  ١.روا گردن هند های فرمان خواسته بەکه در زير حکم باشد و ند استانساهنا ناگزير
شود برای  روايان وضع می از سوی فرمان کە ورهائی رادر کتاب قوانين نيز دست  افالطون 

  ٢.کند جامعه با دستورهای پزشک برای بيمار مقايسه می
مملوک شاه  کە شد يی نه تنها از مردم خواسته می  خاورميانه غير ايرانیِدر سلطۀ اقوامِ

اهنای آمسانیِ شاه شان را نيز با فرم عقيدۀ دينی کە  بودندُمکَلَّف  زيرِ سلطهمردمِکە   بلباشند،
 خاورميانۀ  غير ايرانیِشاهاِن.  خودشان چشم بپوشند قومیِمهاهنگ سازند و از خدا و دين

جهاد با اديان و خداياِن ديگران اختصاص  بە  افتخاراتشان رابيشينۀپيش از دوران هخامنشی 
اهنشاهان فضيلت ش. کردند دادند و هيچ خدا و دينی را جز خدا و دين خودشان حتمل منی می

مردم کاری نداشتند و ستيزشان تنها با بديها بود نه با و دينهای با عقائد  کە ايران در آن بود
  دينیِطرفیِ  آزادمنشی شاهنشاهان ايران و گواه بیگرِ  کە بيانهرودوت روايتی دارد. انساهنا

ی مهۀ اقوام و ملل ی شاهنشاهان ايران از آزادی ديندار پاسايرانيان در قبال اقوام زير سلطه و 
  :اين روايت چنين است. است

يک از مشا  کدام:  گفتجملسش حضور داشتنددر  کە يونانيانی بەروزی داريوش بزرگ
 مبلغی پول از من بگيريد و گوشت الشۀ پدر و مادر متوفايتان را خبوريد؟ آهنا شويد  میحاضر

از قوم  کە  آن از هنديهائیپس از.  چنين کاری خنواهند کردپاداشیهيچ  کە بەپاسخ دادند
خورند در حضور مهين يونانيان توسط يک  ند و گوشت الشۀ پدر و مادرشان را می استکالت

را  جايش آن بەالشۀ پدر و مادرتان را خنوريد و کە يک از مشا حاضريد کدام: مترجم پرسيد
يرا اين يک گناه وجه چنين کاری را خنواهيم کرد ز هيچ کە بەبسوزانيد؟ مهگی فرياد برآوردند

                                                 
  .۹۳، بند ۶تاب افالطون، مجهوريت، ک. 1
  .۱۲۶۔ ۱۲۳ های بند۳افالطون، قوانين، کتاب . 2



۲۹۳ هخامنشی شاهنشاهی

  ١.بزرگی است
تواند در جملس داريوش و در حضور سران کشورهای تابعه اتفاق  می کە اين داستان  

  يا در يکی از کتاهبای ايرانيان خوانده بودهافتاده باشد، و هرودوت از ايرانيان شنيده بوده
 داده و  میرانگي و تصميمبزرگان  بەداريوش بزرگ در هر گاه و بيگاه کە است، درسی است

دارد برای خودش حمترم است، و  کە ئی  هر دين و عقيدهقومیهر  کە فهمانده است آهنا میبە
 پدر یيک قوم. دين يا عقيدۀ قوم ديگر درست نيست در اشتباه است کە اگر ديگری گمان کند
را سوزاند، و سومی گوشت پدر و مادر متوفايش  کند، ديگری آهنا را می و مادرش را دفن می

. پندارند کنند و کار ديگران را نادرست می هر سه از نظر خودشان درست عمل می. خورد می
مهه احترام نشان داد و وجود آهنا را حتمل  بەبايدکە   بلعقائد ديگران اهانت کرد بەپس نبايد

  .آيد نهجود و  بەکرد، تا احتاد و برادری انساهنا پا برجا مباند و کينه و دمشنی
تأکيد دارند هرکس  کە آزادی را با عقايد دينی اقوام سامی بەيم اين عقيدهمقايسه کن

سوی خانۀ خدای ما مناز  بە و برای خدای ما وکند بندگی منیچون ما نيست و خدای ما را 
کنيم  شان با آهنا جبنگيم تا نابود کە و درخور نابودی است و ما وظيفه داريم» جنس«گزارد  منی
  .کنيم شان ودمان تبديلبندگاِن خدای خ بەيا

 دينها و آداب و رسوم و آئينهای دينی و عقيدتی را انساهنا کە دانست داريوش می
دارد  کە ئی هر دينی اند، و هر جامعه َحسبِ نيازهای جامعۀ خودشان برای خودشان ساختهبە

 نیِ يک جامعۀ ديگر آداب و رسوم دي مردمِموافق با نيازهای جامعۀ خودش است، و اگر نزِد
 بايدکە   بل هم ناپسند و درخورِ نابودی پنداشت،اآن را واقًع کە رسد نبايد نظر می بەآهنا ناپسند

او در . طرف ماند الش بیآن احترام هناد و در قب بەعنوان يک واقعيت پذيرفت و بەرا آن
 ابس چە کرد، و  را مطرح میاش را از نوشتۀ هرودوت آوردم  کە منونهن پرسشهائیاجملسش چن

  بەبرای ديدار با شاهنشاهاشان کە مناظراتی هم ميان سران کشورهای تابعه و متوليان دينهکە 
  .انساهنا بدهد بە رارواداری و مهزيستیِ برادرانهداد تا درس  پايتخت آمده بودند ترتيب می
دانستند يک چيز   خودشان را حامی صلح و امنيت جهانی میکە شاهنشاهان ايران چون

طلبيدند، و آن اطاعت از شاهنشاه در پرداخنت ماليات و فرستادن سرباز برای  يا میرا از رعا
دانستند، اين حق  گير برای ادارۀ جامعۀ بشری می  خودشان را تنها تصميمکە و چون. ارتش بود

 امنيت  آرامشِ مهگانی ومهگان از آهنا اطاعت کنند تا آهنا کە را برای خودشان قائل بودند
اين  بەآهنا.  مهه را تأمين منايند و ستم و جتاوز را از جهان براندازند عقائد دينیِیِشغلی و آزاد

                                                 
  .۳۸/ ۳هرودوت، . ١



۲۹۴ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

برای مداوای بيماريهای  کە  افالطون ديديم، پزشکانی بودندنوشتۀدر کە  چنانتعبير، 
کردند، و  ريزی و ناامنی نبود، داروهای تلخ نيز جتويز می چيزی جز خون کە  انساهنااجتماعیِ

جمبور بودند در  کە گرفتند، و سربازانی از مردم می کە ی تلخ مهانا مالياهتائی بوداين داروها
 جهانی جبنگند و  و آرامشِی از صلح و امنيتدار پاس خدمت کنند و برای  شاهنشاهیارتش

  .خون بدهند
 اختيارِ کوروش و داريوش و جانشينانشان با چنين بينشی خود را سرپرست و صاحب

 جهان و ثروهتای روی زمين بايد در اختيار مردمِ کە داشتند و معتقد شدندمردم روی زمين پن
اش حتقق   کە برنامهبرقراری نظام مورد نظرشان کە يشان»هدف واال« بە آهنا باشد تا بتوانند

  . بود جامۀ عمل بپوشانندخبشيدن بەسعادِت مهگانی
نظام طبقاتی جابرانه نظام عادالنۀ مورد نظر داريوش يک  کە شايد کسانی گفته باشند

های  داد و توده  ايرانی قرار میگر حکومتسرنوشت و ثروهتای کشور را در دست طبقۀ  کە بود
در  کە اين سخنی است. ساخت  آنان مبدل می۔اگر نه بردگاِن۔کارگزاران و کارگراِن  بەمردم را

اسی روزگاران بسياری از نظامهای سيدربارۀ  توسط برخی افراد گذشتههای  دورانی از دهه
م در يونان  ياد سخناِن سوفسطائياِن سدۀ ششم پ بەسخنان اينها ما را. شد گذشته گفته می

شناسانۀ سدۀ بيستم مورد  توان نظامهای دنيای کهن را با معيارهای جامعه ولی منی. اندازد می
امهای که در مقايسه با نظ۔برقراری چنين نظامی  کە سنجش قرار داد، و نبايد فراموش کرد

 در آن روزگار ۔رسد نظر می بە و بديع و پسنديدهيی بسيار عادالنه و انسانی  خاورميانهپيشينِ
  .برای تداوم شاهنشاهی يک ضرورت تاريخی بود

چرا نظام مبتنی  کە داريوش را مورد انتقاد قرار دهندد کە  عالقه داشته باشنکسانیشايد 
برقرار کرده بود را برهم زد تا نظام طبقاتی را )  مغی يا مهان گاؤماتە(برِدَيە  کە بر مساواتی

بوجيە از ايران، گاؤماَتەی  در غياب کام کە گذارند میجايگزين آن سازد؟ اينها فرض را بر اين 
تازه در ايران پا گرفته بود را  کە کودتا زد و سلطنت را قبضه کرد تا نظام طبقاتی بەمغ دست

شکيل شاهنشاهی بروز کرده بود را از ميان بردارد و يک نظام با ت کە براندازد، و نابرابريهائی
گر عدالت  تبليغپيشين کە  اکادمی شوروی نگاران تاريخاين نظريه را . عادالنه را برقرار بدارد

 های تاريخی نيست و  مبتنی بر دادهبراساس نظريات مارکس و لينين بودند ترويج کردند؛ ولی
 اند گاؤماَتە گفته» عدالت«اينها دربارۀ  هرچە .داشته باشدتواند  ئی منی هيچ اساس و پايه
  .اساس و بنياد است  بیتومهی و پنداری و

هرگونه نظام  کە سوزند حق دارند در اشتياق عدالت اجتماعی میکسانی کە البته 
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يک انسان . خواهانه را بستايند باد انتقاد بگيرند و هر اقدام عدالت بەاجتماعیِ نابرابرانه را
وجود نابرابری را در هيچ زمان و مکانی  کە تواند طلب منی گرا و مساوات خواه و آرمان دالتع

آرزوهای بشری يک چيزی است و واقعيتها چيز ديگری است کە   آنولی حقيقت. توجيه کند
آزادی  کە سرِ کار باشد مهيشه يک نظامی بر کە  مايل استش ذهن خودژرفایانسان در . است

 واقعيتها اين جز يک ليکن در جهاِن. طور متساوی تأمين کند بەادت مهگان راو برابری و سع
انسان موجودی . گرا نيست  عدالتا اما ذاًت استدوست انسانْ عدالت. رؤيای آرمانی نيست
 کە سو هر بە و است در دست گرفته»شهوهتا« او را مهارِ کە جو و خودپرست است آزمند و برتری

کند آن   انسان حکومت میبر ذهنِ کە تنها قدرتی. دکشاَن ست میبرآورندۀ اين شهوهتا ا
ناميده شده » َنفْسِ اَماَره«و در زبان عربی » اَنگَر َمنيو«در زباِن ايرانی  کە ئی است خصيصه

زير نوعی ستم باشد، چون  کە انسان تا وقتی. است» غرايزِ سرکش«معنای واقعيش  کە است
اند سخن از  راهش را زورمندان مسدود کرده کە بيند است و می برآوردن اميال نفسانی خواهاِن

 َنفْسَِخرِ ُمراد سوار شد،   فراهم آمد و َبرزمينهبرايش کە  مهيند؛ ولی راَن عدالت و برابری می
گويا هدف از  کە کند ئی برايش تفسير می گونه بەد و عدالت راَرَب چيز را از يادش می  مههاَّماره

سدی در راه برآوری اين  کە عدالتی آجنا است  او است، و بیيال شهوانیِآن فقط برآوردن ام
 بيش از سوسياليستها سخن از ئی  هيچ گروه انسانی خودماندر دنيای معاصرِ. اميال باشد

خواهی در  کارکردهای اين مدعياِن عدالت بەاند؛ ضرورتی ندارد عدالت و مساوات نرانده
 در جوامع گذشتۀ خودمان صوفيان بيشترين داد سخن را .زمان تسلطشان اشاره داشته باشيم

دار و دستگاه شاهانۀ هرکدام از شيوخ بزرگ  بەاند، ولی بنگريم درباب برابری انساهنا داده
ده و آرزومند عدالت را خور فريبشدن بر خرِ مراد و مرشد شدن و مريداِن  صوفيه پس از سوار

اينان در تاريخ بشر حساب  کە ستی دين کاری نداريم با مدعيان سرپر! آوردنِگردپيراموِن خود 
، و جز  برای بشريت شناخته شده استاشانها و شگردهِکرد عملخاص خودشان را دارند و 

انديش و  فراهم آوردِن يک زندگیِ اَنگَلی برای خودشان کە از راه اموالِ اهدايیِ مردمِ وهم
يأکُلونَ اَموالَ الّناسِ  (اند و ندارند شتهکنند هدفی ندا خورده فراهم می پذير و فريب تلقين

مدعيان توليِت دين در هر . ، و برای آزادی و حيثيت انساهنا هيچ ارزشی قائل نيستند)بِالباِطل
 کاری خورده ی فريبرنج انساهنا فريبی و خوردِن دست  مردم زيسِت انگَلی وزمان و مکانی جز

اند تا بر  دين را ابزار دست خود قرار داده بوده کە ندا فريبی بوده  مردماِنگر ستم و ،اند نداشته
اند   بوده و نادرهای عامی سوار شوند و از مهگان سواری بگيرند؛ و بسيار اندک های توده ردهگُ

 شايد در ايراِن. خبتی انساهنا بوده باشند در انديشۀ آزادی و نيک کە در مياِن آهنا کسانی
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  .سومی ندارند کە فرد تاريخ باشند بەدو منونۀ منحصر) پس از زرتشت(خودمان مانی و مزدک 
طلبی خصيصۀ ذاتی  آزمندی و افزون.  بُبردذاتیِ خويشاز سرشِت  کە تواند انسان منی

 عدالت و برابری، نقشهای گرِ انسان است، و اوتوپياها وآرماهنای زيبای انساهنای تبليغ
شان در هر زمان و مکانی تسالّی دل  بازگويی کە  استئی رنِگ رؤياهائی تعبيرنيافتنی کم

ی جامعه مکان ورود آهنا بەعرصۀ واقعيتهاولی ااست، آرزونرسيده بوده  بەديده و  رنجآدمهای
زَيد وجود  های فطريش بر روی اين کرۀ خاکی می وجود نداشته است، و تا بشر با خصيصه

  .خنواهد داشت
دامن و وارسته  گرا و پارسا و پاک قدوست و ح انديش و انسان نيکهر اندازه کە  بەانسان

 برتری و شهوِت سلطه  مهگان قرار گرفت و لذِت قدرت تکيه زده بر فرازِباشد، وقتی بر مسنِد
سوی فساد  بەگيرد و او را اندک اندک دست می بەمهارش را» دروغ«و » آز«را چشيد، ديوِ 

قدرت برسد و  بەانسان  کەحمال است.  سياسی است قدرِت خصيصۀ ذاتیِفساْد. دکشاَن می
 اش را طلبانه و آزمندانه مند و مطاع شد مهيشه خواستهای افزون انسان وقتی قدرت. فاسد نشود

 متقاعد گردد و خودش را با خودفريبْی  میپذير دلبرای خودش  کە کند  توجيه میئی گونهبە
دم در آن هنفته خشنودی خدا و مر کە خاطر مصلحتی است بەدهد کاری اجنام می هر کە کند می

 ئی از قدرت رسيد مرحله بەآدمیوقتی .  قدرت استاين خودفريبی نيز خصيصۀ ذاتیِ. است
زرتشت و مانی و مزدک معرفی کرده و  کە کنند، مهان ديوی مهگان از او اطاعت میکە 

ر و خودش را برت کە دارد کند و او را برآن می  او النه میدر کالبِد)  آز ديوِيعنی(اند  نکوهيده
اجرا هنند  بەچون و چرا فرماهنايش را مهگان بی کە  و انتظار داشته باشدبپنداردهبتر از مهگان 

تسليم حمضِ اراده و  کە رده برای او تبديل شوندنوعی َب بەو باالی سخنِ او سخنی نگويند و
بتی منِد ُمطاع، با خودفريبی، از خودش   قدرتآدمِ کە در اين مرحله است. خواست او باشند

 کە بتی. را بپرستند ديگران آن کە پرستد و هم انتظار دارد هم خودش آن بت را می کە سازد می
 بِت خودش را  خويش پرستشِگيرد، و او در پندارِ  جای خدا را میالًسازد عم او از خويشنت می

در . های بِت او باشند  خواستهبرآورندگاِن کە خواهد کند و از مهگان می پرستش خدا تصور می
النه کرده است هر بدی و » واليت بر مردم«در کالبِد اين مدعیِ  کە ديوی کە اين مرحله است

دهد، و او  برآورندۀ خواستهای بِت او باشد در نظرش نيکو و معروف جلوه می کە منکری را
 زند و آن را برای هر عملی می بە آسوده و وجدان آرام دستبيند و با خاطرِ فسادها را صالح می
 درونی خويش  ديوِ زيرِ تأثير تلقينِسختشدۀ قدرت است و  مسخ کە او. کند خودش توجيه می

خشنودی خدا در آن هنفته است  کە عملی از او سر بزند مهان است هر کە پندارد میاست چنين 



۲۹۷ هخامنشی شاهنشاهی

 هرگونه نافرمانی از خودش را عصيان در برابر او با اين توجيْه. اإلجرا است و برای مهگان الزُم
و داند و خمالفتها را با برچسپِ حماربه با خدا   و درخور کيفرِ شديد میپندارد میارادۀ خدا 

 خدا احکامِ دينِ بە اعتراضنام کند، و فرياد اعتراض ستمديدگان را زيرِ سرکوب می» باغی«
  .کند در گلوها خفه می

معنای  به(» حکومت«غلط  بەنام دارد و» سلطنت«و » سلطان«در عربی  کە سلطۀ سياسی
 آزمنداِن کە باشد دستگاهی است کە هر شکلی بەنام گرفته است، در هرجا و هر زمان و) داوری
 جرب و اند و چيزی جز ابزارِ جود آوردهو   بەطلب برای برآوردن شهوات نفسانی خويش برتری

  سلطنتهای اين ابزاْرشکلِفريباترين . سلطۀ سياسی ابزار جرب است. زورگويی و ستم نيست
 بيش از علت تواِن به۔درعين حال  کە اند، در صحنۀ تاريخ و جغرافيا بوده) تئوکراسی(دينی 

ارترين و  جّب۔پذير پذير و ستم گرا و فريب های توهم کَشی از توده  و هبرهفريبی حدشان در عوام
يهای سلطنتهای دينی در دنيای کهن با تئور. اند و خواهند بود کارآمدترين ابزار ستم نيز بوده

ها را زير  کشيدند، شيرۀ کار و توليد و نتايج فعاليتهای توده بند می بەها را فريبا اذهان توده
کردند، مردم  سوی معابد جذب می بە و اوقافکَفّاراتصدقات و نذورات و َزکَوات و عناوين 

 ەاشان ب، و در عوضِ ستمها و غارهتکردند تبديل میگران   ارادۀ سلطهبندگان جمریِ بەرا
ده و زيرِستمِ دائمی وعدۀ سعادتی موهوم در دنيای ديگر در ورای جهان خور فريبهای  توده

در سلطنت دينی جمموعۀ .  بردگی نصيبشان خواهست شددر صورت قبولِ کە دادند مادی می
االختيار خدای  خود را منايندگان تاُم کە شود اقتدارات و اختيارات در دست افرادی مجع می

اإلجرای خدا با تلقينهای  ندارند و هر قانون و دستوری را حتت عنوان احکام الزُمپ آمسانی می
  وابستهگراِن  تبليغروزیِ افکارشان را تلقينهای شبانه کە مردم. کنند فريبنده برمردم حتميل می

جهانی و   و هراس دائمی از خشم خدا و رنج اينبيم و در  استبند کشيده بەسلطۀ دينیبە
فريب را  گراِن مردم اند هيچ راهی جز اجرای خواستهای سلطه  نگاه داشته شدهعذاب آمسانی

کنند و   خواستهای آهنا می تسليمِبينند، و درنتيجه خود را دربسْت در جلو روی خود منی
دستگاه سلطه  کە راچە   آنخاطر خشنود ساخنت خدا و اجتناب از خشم او مهۀ کە بەکوشند می

  .اجرا درآورند و از آهنا ختطی نکنند بەمو  کرده است موبهحتت نام احکام شرعی وضع
 تاريخ در هرجا و هر زمان برای توجيه زور و قدرت و سلطۀ خود گراِن زورمندان و سلطه

ناميده آهنا را  اند و آن تئوريها را ارادۀ خدا می شده دامن تئوريهای خودساخته می بەدست
 يیِ هخاورميانسرزمينهای اين امر در . اند داده ار میها قر کشی از توده ابزار خويش برای هبره

 ساسانی  شاهنشاهیِدنبال فروپاشیِ بەيک اصل ابدی تبديل شد، سپس بەزمين بيرون از ايران



۲۹۸ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  .ايران آمد و تا امروز پا برجا ماند بە بزرِگ خبشی از مهان قوم سامیمهراه با خزشِ
ها در  عنوان کارآمدترين ابزار جرب تودهە ب خاورميانه دستگاه دينیدر مهۀ دولتهای نوينِ

مهان جهتی سوق  بەها را ش افکار تودهروزي  است، و با تلقينهای شبانهخدمت سلطۀ سياسی
.  آهنا است حاکميِتکنندۀ ثبات و دوامِ ان و تأمينگر حکومتبرآورندۀ خواست  کە دهد می

جات زورمند و  دسته کە  استگرانْ شکل ديگری از مهان تئوريهای کهن ساز سلطه قوانين دست
ها را از شرکت در  گيرند و توده خدمت می بەهای قدرتشان قصد حتکيم پايه بەطلب فزونی

های  هبانۀ تأمين هزينه بەدارند و مثرۀ تالش و کار آهنا را سرنوشت اجتماعی خويش حمروم می
کنند، و هر  یبيشتر وسائل آسايش خودشان، غارت م هرچە منظور تأمين بەدولت، و درواقع
فرمان آهنا داده و  بەتن کە پذيرِ جامعه ستمگراياِن   اوهامدست خبشی از بەصدای خمالفی را

  .کنند هرجنايتی بزنند، در گلو خفه می بەبرای رضای آهنا دست کە اند آماده
 بدبينانه نگريست و الًسلطۀ سياسی با ديدی کام بەتوان منی کە البته واقعيت اينست

هر حال با  بە فسادگرا است پس فساد مطلق است و بايداسلطۀ سياسی اگر ذاًت کە چنين پنداشت
 نظم و ثبات در جامعه سلطۀ سياسی برای برقراریِ کە نبايد فراموش کرد. آن خمالفت ورزيد

 کە  حتمی دارد؛ و اگر از اين ديد بنگريم نوعی فضيلت را نيز در آن خواهيم يافتضرورِت
پيدايش سلطۀ سياسی را  کە ئی نظريه. نيت و آرامش مردم جامعه استناشی از حفظ نظم و ام

نشأت ) حفظ نظم و امنيت(ناشی از يک قرارداد اجتماعی دانسته از مهين خصيصۀ سلطه 
  .گرفته است

شان نيازمند ثبات سياسی   اجتماعیزندگیِ کە پرور ايرانيان اقوامی بودند کشاورز و دام
ايرانيان در زير .  اين ثبات باشدباِن توانست نگاه  و متمرکز میدر کشور بود و يک دولت مقتدر

دغدغۀ خاطر از آشوهبا و جنگهای   کوروش و داريوش و جانشيناِن آهنا، بیمنِد توانچتر دولت 
 بيگانگان، و آسوده از براندازِ گرانه و خامنان  از يورشهای غارتبيم بی، و گر ويرانآور و  زيان

در قبال اين آسودگی و آرامش  کە دادند و هبائی کار و توليد ادامه می بەری،َدەربِبيمِ اسارت و َد
 هخامنشی برای نظام سياسیِ کە مزايائی. مورد قبول مهگان باشد کە توانست پرداختند می می

اين نظام حتت عنوان مالياهتا و  کە مراتب بيشتر و سودمندتر از هبائی بود بەايرانيان داشت
  .گرفت ياراِت شخصیِ افراد از مردم ايران میسلب برخی از اخت

مهسايگان و حذِف  بە جتاوزصدِد سو در گروههای بشری از هر کە در دنيای واقعيتها
ئی جزآن   چارهيیِ خويش موقعيت جغرافياحکمِ بەيکديگر يا سلطه بر يکديگر بودند، ايران

 اجتماعی پيش از ندگیِز  کە بە بايست اقوام ايرانی يا می.  باشدفرادست و مند توان کە نداشت
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يان بيگانه شوند؛ يا گشا جهانماد و هخامنشی برگردند و منتظر باشند تا لقمۀ گوارای دوراِن 
ايران در . مقتضيات سياسی و اجتماعيش گردن هنند بەدولتی مقتدر و متمرکز داشته باشند و

توانست   هيچ راهی را منی نيرومندترين سلطه در خاورميانه باشدکە آن  تاريخی جزآن شرايِط
 خودشان بر اين حقيقت آگاهی کامل  خاصِ سياسیِکوروش و داريوش با تيزبينیِ. برگزيند
 عنوان تنها ابرقدرت جهانی و بەبرای استمرار سلطۀ سياسی ايران کە  و مصمم بودند،داشتند

وام ايرانی بگيرند و الزم باشد از اق کە  صلح و امنيت جهانی، هر هبائی رادار پاسعنوان تنها بە
  .در مقابلِ اين هبا ايرانيان را سروران جهاِن متمدن سازند

عنوان يک کشور نيرومند و  بەزمين برخود داشت و نام ايران کە ئی از خاورميانه آن نقطه
هم از نظر جغرافيايی و هم  کە عرصۀ تاريخ و جغرافيا هناده بود، سرزمينی بود بەمسلط پا

اين . طلبانۀ مراکز سلطۀ شرق و غرب واقع شده بود  گذرگاههای توسعهقیِتاريخی در نقطۀ تال
 ،داشتند کە یگير جهانبودند، هرگونه بلندپروازی و نقشۀ  کە  سلطه در هر سوی ايرانمراکزِ
 هتديدآميزی در چنين وضعيِت. دنبال کنندزمين  راهشان را از درون ايران کە بايست می

 کە  وجود يک سلطۀ پرزور سياسی بود تاريخی آهنا در گروِيِت اقوام ايرانی و هوموجوديِت
نژاد  ستيز سامی  و انسانگر ويرانيژه خطر اقوام و   بە بيگانگان، جتاوزِرا در برابر خطراِت آنان

 قاطع و باتدبير و پرزور و بلندپرواز و  فقط يک رهربیِ تاريخْیدر آن شرايِط. حمافظت کند
ضامن تداوم موجوديت ايران  کە توانست ان میدار سپهورمندان و ز  بە متکی متمرکزِيک نظامِ

های متنفذ و  ان و هپلوانان و خانوادهدار سپهجانبۀ   نيازمند محايت مههئی سلطهچنين . باشد
 اين در برابرِ کە ئی جزآن نداشت خانداهنای ايرانی بود؛ و چارهدودماهنا و  نيرومند سراِن

نتيجۀ اين امتيازاْت چيزی جز . ان زورمند عطا کنددار  بەسپهدیگير ما محايْت امتيازات چشم
  .باشد، و گريزی هم از آن نبود کە توانست يک نظام طبقاتی منی

شد شاه نيز  الوجود دانسته می  واجُبخدا يک ذاِت کە گونه  ايران مهان سياسیِدرتئوریِ
 مهگان در جهان الزم شِوجودش برای برقراری امنيت و آرام کە شد يک ذات واال مشرده می

نه دوام هستی بدون وجود . کنندۀ جهان مادی اولی خالق و مدبر هستی بود و دومی اداره. بود
شاه .  هستی قابل تصور بود و نه دوام ثبات و امنيت و صلح در جامعه بدون وجود شاهپروردگارِ

ِت پدر مردم را داشت و ِسَم کە های عهد کهن بود تعبيری نسخۀ دوم کاوے بەدر نظر مردم ايران
هخامنش يک کاوے و شخصيتی . مثابۀ اطاعت فرزند از پدرش بود بەاطاعت مردم از او

 بر يک سينیِ. پنداشتند  او خود را واال میمهچونپيش و فرزندانش نيز  چيش. برجسته بود
 و  استدست آمده بەدر اکتشافات مهدان کە )نيای داريوش بزرگ(آرياَرمَنە  بە منتسبزرينِ
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  : شده استنگاشته، اين عبارت شايد داريوشِ بزرگ نويسانده باشد
: شاه آرياَرمَنه گويد. پيش، نوادۀ هخامنش ، شاه بزرگ، شاه پارس، پور چيشەآرياَرمَن

 خوب و مردان خوب دارد، خدای اَسپاِناختيار من است و  در کە  پارساين سرزمينِ
. ام ن سرزمين پادشاهايت اهوَرَمزدا من در ايعن بە.من عطا کرده است بە اهوَرَمزدابزرْگ

  .اهوَرَمزدا مرا پايداری دهاد:  گويدەشاه آريارمَن
در اکتشافات مهدان يافت  کە اَرشاَمە پسر آرياَرمَنە منسوب بە ديگریبر سينی زرين   

  : استآمدهچنين  است، و شايد اين را نيز داريوش بزرگ نويسانده باشد، شده
اهوَرَمزدا : شاه ارشامە گويد. رگ، شاه پارس، پور آرياَرمَنە، هخامنشیاَرشاَمە شاه بز

من  بەسرزمين پارس را با مردان خوب و اسپان خوب. خدای بزرْگ مرا پادشاه کرده است
  .در دست من است ياری کناد کە اهوَرَمزدا مرا ياور باد، و اين سرزمين را. عطا کرده است

دست  بەپادشاهی را خودش کە  آرياَرمَنە و اَرشاَمە نگفتهکدام از بينيم هيچ میکە  چنان 
 در هر دوکە   بل است؛ و بەسلطنت منصوب کردهبشری دادهفراآورده يا اهوَرَمزدا او را مزيتی 

داريوش . است تا بەپادشاهی برسندآهنا عنايت منوده  بەاهوَرَمزداکە است   آنمورد سخن بر
کە   اينبی ه استطور مکرر اشاره منود بەيت خدايی بر اين عناهايش نبشتهبزرگ نيز در 

  . باشدداشته آمسانی و فرابشری برای خودش گونه تقدسِ  هيچادعای
 امهيت شاه نزد آرياَرمَنە و اَرشاَمە و سپس نزد کوروش و داريوش و جانشينانشان امهيت

 است،) ی و نه رسول انسان و نه نبمافوقِبه معنای انسان و نه معصوم ( يک انسان  سلطنِتمقامِ
  .کند  میروايی فرمانمورد عنايت خدای بزرگ است و بر جهان کە 

 کە  دربارۀ کارهای بزرگی بزرگبر روی برخی از الواحِ يافته شده در شوش، داريوش
  :گويد اجنام داده است چنين سخن می

 هرچە .اَسَپە، هخامنشی ويشت ام داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پور من
 من. عنايت اهوَرَمزدا بوده است بە است مههشکومهندنظر مردم بسيار  بەام و من کرده

  .عنايت اهوَرَمزدا اين کاخ را بنا کردمبە
بشری و معصوم پنداشته فرا اقوام سامی، رهرب يک ذات سياسیِ در تئوريهای دينی  

 او بود؛ زيرا چنين ادشاهیِ او سابق بر پو قدسيِتبود او زيور يافته  بەپادشاهی کە شد می
در شکم مادرش بوده مقدس و  کە هست آيد و زمانیکە بە  آناو پيش از کە شد پنداشته می

  خدای آمسانی و در جائی خوِد خدای آمسانی در جائی پيامربِاين ذاْت. پادشاه بوده است
مقام  بەدادن ربرای زيوکە   چوناو. شکل انسان زائيده شده بود کە بە بود)حاملِ روحِ خدا(
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. شد توانست پادشاه شود باز هم بالقوه رهرب پنداشته می دنيا آمده بود، حتی اگر منی بەشاهی
 باتقدس و مرد(» نبی«زادگاِن قبيلۀ اسرائيل با مقام  نزد قوم يهود در هر زمانی يکی از رئيس

ۀ اسرائيل و منايندۀ در ميان آن قوم مطرح بود، و اين نبی پادشاِه بالقو) برگزيدۀ خدای آمسانی
در کشورهای ديگر زيرِ سلطۀ  کە حتی اسرائيليانی. رفت مشار می بەواسطۀ خدای اسرائيل بی

 يوسف و ماننِد۔در مواردی  کە زيستند در اطاعت اين پيامربشاه بالقوه بودند، اقوام بيگانه می
  . بودند خودشان غالم يا در اطاعت قوم ديگری۔دانيال و حنميا و ِعزرا و اشعياء

بر ضرورت خدازادگی پادشاه  کە  دينیِ فرعونی و ِهِلنیتا سدۀ خنست مسيحی، تئوریِ
مردی پدرش کە   آنتصورِ کە تأکيد داشت چنان در سرزمينهای مصر و شام استحکام يافته بود

 . شود در ذهن مردم اين خبش از خاورميانه جائی نداشتشاهخدای آمسانی نباشد و بتواند 
 َمشَيح از خاندان انبيای ديرينۀ اسرائيل در زمانی از سدۀ ايشوعوقتی  کە  بودمهين سبببە

 کە پا خاست تا حکومت حملی اسرائيل را بەاسرائيل قبيلۀخنسِت مسيحی در پايتخت کهنِ 
 کە او روح خدا و خدا است کە روميان چندی پيش برانداخته بودند احياء کند، گفته شد

.  تا سلطنت داوود و سليمان را در سرزمين اسرائيل احياء کندشکل انسان متولد شده استبە
 ولی پيروانش.  َمشَيح با شکست مواجه شد، و روميان او را گرفته بردار کردندايشوعالبته قيام 

 تا سلطنت کند مرگش را باور نکردند، و  استاو از آمسان آمده بوده کە پذيرفته بودندکە  چون
روی زمين و    بەو درصدد برگشنتاست آمسان رفته  کە بەه دانستنداو را مهچنان پادشاه بالقو

اند تا از آمسان  ؛ و هنوز هم پيرواِن دينِ او منتظرِ برگشنتِ او نشستهتشکيل سلطنت جهانی است
  .بەزير آيد و سلطنِت جهانيش را تشکيل دهد

 ه و سلطنت خودش نشأت گرفتروا از ذاِت  فرمان قدسيِت اقوام سامْی سياسیِدر تئوریِ
 ولی شاه .مقام سلطنت داشت از ذات او حاصل شده بود کە او زيور يافته بود و آن قدسيتیبە

از کە   بل کشور دارای تقدس بود، قدسيت را نه از ذات شاهدر ايران اگر مقامش برای مردمِ
دست  بە و تأمينِ آرامش و آسايشِ مردمخاطر برقراری نظم و امنيت بە سلطنت کردنضرورِت

سبب هم در  بەمهين. توانست کە سلطنت کند میآورده بود، و تا عنايات خدا شامل حالش بود 
آهنا از خدای جهان التماس  کە بينيم  برجا مانده از شاهان هخامنشی میهای نوشتهمهۀ 
  .آنان را مهواره در عنايت خويش بدارد کە کنند می

در آجنا چون نبوت يا . ری استگونۀ ديگ بە اقوام سامی سياسیِاين موضوع در تئوریِ
نبوت يا امامت از او بازگرفته شود در کە   اينامامت از ذات شخص ناشی شده است، تصور

مهين علت وقتی ما کتاب مقدس يهودان و مسيحيان و  بە.ذهن و در تئوری جائی ندارد



۳۰۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

در آن آمده است را  کە اسرائيل َعربايِمیِ بنی قوم  بالقوه و بالفعلِ شاهاِنسخناِننامه و  زندگی
روزی شايد نبوت يا سلطنت از يکی از  کە پائی از چنين تصوری جا رِد خوانيم، در هيچ بازمی

سی بازگرفته شده سر خطا و اشتباهی نبوت يا سلطنت از ک عللی و بر بەآهنا بازگرفته شود، و يا
است و تا روزی کە ) معصوم(خطا  ؛ و اساس بر آن است کە او پيامربشاه و بیباشد وجود ندارد

 در تئوری سياسی نشأت گرفته از اسکندر مقدونی .مبيرد هيچ خطائی مرتکب خنواهد شد
شکل يک  کە بە شاْه ذات خدای آمسانی بود۔را تئوری سياسی ِهِلنِستی ناميد توان آن که می۔

اسکندر و مهۀ شاهان سلوکی و بطلمی خودشان را . کرد  در روی زمين پادشاهی میَمردی
 .آهنا را مهچون خدايشان بپرستند کە خواستند  و از مردم میناميدند می و آشکارا خدا ايًحصر

 و دينیِ قوم سامی است ياسیدنبالۀ تئوری س کە  نيز نزد يک فرقه از مسلمين امامتتئوریِ
گونه است، و   بەمهينتوسط عناصری از قومِ سامی در کوفه و عراق ساخته و تدوين شده است

امام شايد کە   اين آفريده شده است، و تصورامام شدنام است از آغاز آفرينش برای امکسی کە 
  . در اين ديدگاه جائی ندارد يا امامت بەکسی جز او برسدخلع و برکنار شود

 شاه يک فرد بشری از خاندان سلطنتی بود، و عنايت ، سياسیِ ايرانولی در تئوریِ
علت احنراف شاه از بە کە شد، و ممکن بود میسبب شاه شدن يک نفر ) فرۀ ايزدی(خدايی 

افتادن از جادۀ صواب، اين عنايت از او بازگرفته شود و شاهی از او  عدالت و دادگری و دور
در اساطير  کە  است»مجشيد« منونه برای اين مورد بارزترين. شده بەديگری داده شودسلب 

شاهيش مغرور شد  بەبود، و وقتیدوره از زندگيش دادگرترين انسان روی زمين  ايرانی، يک
 و درنتيجه عنايت خدايی از او بازگرفته ،رد درونش او را فريفت و از راه عدالت بيرون ُبديوِ

دستی و سرگردانی و مذلت زيست و  شد و پادشاهی از دستش رفت و ساهلا در بياباهنا در هتی
  .سلطنت برنگشت بەگاه ديگر هيچ

 کرده  شاهان سامی گمان منیماننِدشاهنشاه ايران کە  دهد يک نوشتۀ خشيارشا نشان می
سبب  کە بەعقيده داشتهکە   بلبرای شاهی کردن آفريده شده است، کە او تنها ذاتی استکە 

 او عنايت کرده بەدر او وجود داشته خدای جهان کە گرايی دوستی و عدالت  انسانخصايصِ
خشيارشا .  باشدجامعۀ بشریگزار   عدالت و خدمتدست گيرد و جمریِ بە تا سلطنت رااست

 خبتیِ  و مردم و نيکجهان  پس از ستايش آفريدگارِ)مجشيد ختت(استخر ۀ نبشت سنگدر 
  :انساهنا چنين گويد

پدر . اَسَپە نام داشت  داريوْش ويشتپدرِ. است من داريوش پدَر: شاه خشيارشا گويد
يعنی در زمان ( آن هنگامشاَمە هردو در اَسَپە و اَر ويشت. شد اَسَپە اَرشاَمە ناميده می ويشت
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 اين پدر من بود شاِه کە او داريوش را. ارادۀ اهوَرَمزدا چنين بود.  زنده بودند)داريوش
داريوش . شاه شد کارهای بسيار باشکوهی اجنام دادکە   پس از آنداريوش. کشورها کرد

پدرم داريوش مرا پس کە  ارادۀ اهوَرَمزدا چنين قرار گرفته بود. پسران ديگری نيز داشت
] وارث[ارادۀ اهوَرَمزدا من پادشاِه  بەوقتی پدرم داريوش درگذشت،. خودش شاه کرد از

  .ختت پدرم شدم
کرد  رفتاری حرکت می جادۀ عدالت و نيک بر کە  ايران تا زمانی سياسیِشاه در تئوریِ  

شد، و  دا از او برگرفته میخلغزيد عنايت  کە از اين جاده می مهينولی . ا بود خدعنايِتمورد 
گرفت تا  شوريد و سلطنت را از او می او می بر  پيشينسيرِت کسی از نوادگان شاهان نيک

 درست، دوتا از دمشنان سبب احنراِف شاه از راِه بەبار هم دو. دجهان برگرداَن بەعدالت را
، و » هزاراَسپیاگاژده «خنستشمورد  کە زمين پادشاهی را از دست شاه بيرون کشيدند؛ ايران

  .بود» اسکندر گجسته«مورد دومش 
وجه خطا و لغزش  هيچ بەسياسیِ اقوام سامی رهرب دارای عصمت است و  دينیدر تئوریِ

 لغزش و خطا و گناه در آن تئورْی. گاه تصميم نادرست خنواهد گرفت خنواهد داشت و هيچ
 بيايد نتيجۀ نافرمانی مردم از رهرب سر جامعه بر کە  است، و هر بالئی و رعايا مردم عوامِويژۀ

خودشان احساس  بر کە  مردم در اثر فشارهای بيش از حدیچە چنانبالقوه يا بالفعل است؛ و 
بار در اثر اين  يککە  چنانغضب آمسانی گرفتار خواهند شد؛  بەکنند برضد رهرب بشورند می

 سپس در ؛) نوحسانۀ توفاِناف(مهۀ مردم جهان را نابود کند  کە غضب، حتی خدا تصميم گرفت
شان بەبردگیِ  اسرائيل از فرماهنای خدايشان مورد خشمِ خدا واقع شده مهگی اثر نافرمانی بنی

 و بارهای افتادند تا در رنج و حمنت بزَِيند؛) فرعوِن مصر، نبوخِذ نصرِ کلدانی(شاهان بيگانه 
فشان يا سيل يا  آتش در گوناگون  بسيار آباديها در زماهنای مردمِ خداديگر در اثر مهين غضبِ

 کدام از اين داستاهنا در هيچ). داستاهنای عاد و مثود و احقاف و امثال آهنا(ند زلزله نابود شد
کە   بل، استد کوچکترين خطائی بر رهرب گرفته نشدهشو خدا بر نافرمانان را بازگو میخشم کە 

  . است شدهناو داده شده و مهۀ خطاها متوجه مردم نافرما بەمهۀ حق
شاه اگر . شد  ايران شاه هم باعث سعادت و هم سبب شقاوت می سياسیِولی در تئوریِ

 خانگی هناد شورش و جنِگ آورد، ولی اگر عدالت را از دست می سيرت بود سعادت می نيک
سر کار آيد و بتواند  ؛ و تا دوباره شاه جديدی برشد میی و آشوب بر کشور مستولی نابەسامانو 

؛ و اين ناامنی و تشويش نيز  را برقرار کند برای مدتی مردم در ناامنی و تشويش بودندعدالت
  .نتيجۀ بدراهیِ شاِه از ميان رفته بود
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افتد را انساهنا  اتفاق میچە   آن ايران مهۀ رخدادها زمينی است، و سياسیِدر تئوریِ
  . ارادۀ انسان برخاسته بوداز تعاليم زرتشت مبنی بر آزادیِ کە ئی بود اين نظريه. سازند می

 در مهۀ دوران هخامنشی و ۔در باال گفته آمد کە مفهومی به۔تئوری شاهنشاهی ايران 
شاهان . سپس دوران پارتيان تا واپسين روزهای دوران ساسانی در ايران استمرار يافت

 ۔عبودمعنای م بەمفهوم سرور مردم و نه به۔ خودشان را خدايگان گوناگونیعناوين  بەساسانی
سيرت بود و   شاهنشاهی، شاه يک ذات واال از ساللۀ شاهاِن نيک سياسیِطبق تئوریِ. دانستند

. ياری خدا حتويل گرفته بود تا جمری عدالت باشد و بدی را از جهان براندازد بەسلطنت را
پيش از او هشت تن از خاندان او شاه بودند و او  کە کردهاش تصريح  هنبشت سنگداريوش در 

دهد  نشان می کە مجشيد تصاويری بر روی برخی از ديوارها نقش است در ختت. مين استهن
دارِ با ظاهر فريبا نشان  صورت يک جانور شيرمانند بال بەکه۔نيای شاهنشاه با ديوِ مناِد بديها 

ها و  اين تصاوير يادآور افسانه.  استکرده است و او را مغلوب ستيز در ۔ استداده شده
روايان  خنستين فرمان بە ايرانی است، و شاهنشاه با اين تصاوير نسب خويشنت رااساطير کهن

 نشان رختیيکی از اين تصاوير، شاه باستانی را در . رسانده است  اقوام ايرانی میيیِ اسطوره
دورانی بسيار دورتر از دوران هخامنشی است، و  بەمتعلق کە چنين ايحاء کند کە داده است

زمان نيای   در آناحتًم کە خنستين پادشاه اساطير ايران بوده باشد، بەتعلقشايد اين تصوير م
 فَرَوَهر کە بينيم  میها نگاره در اين نيز،. رفته است مشار می بەبزرگ شاهنشاه هخامنشی

 و باهلايش را برای محايت از دار و زيبارو بر فراز سر شاهنشاه ايستاده  يک انسان بالشکلِبە
اين . اهوَرَمزدا است  بەدار متعلق  بالاين تصاويرِ کە اند  پنداشتهبەخطا خیبر.  استاو گشوده

 ۔های يونانياِن معاصر هخامنشيان تصريح شده است در نوشتهکە  ۔چناندرست نيست، زيرا 
نشدنی و  اند و خدا را ذات جمرد و تشبيه ساخته ايرانيان برای اهوَرَمزدا هيچ تصويری منی

  :باره چنين نوشته است در اينهرودوت . اند دانسته تصورنکردنی می
کسانی کە گويند  سازند و می ايرانيان برای خدايشان تصوير و پيکره و معبد و مذبح منی

برای خدا  کە  يونانيان نيستندمهچوندامن آهنا  من می کە اند؛ و تا جائی چنين کنند نادان
  ١.شکل بشری قائل باشند

اند و برايش تصوير  پنداشته گون می ر را يک ذات فرشته فَرَوَه۔البته۔ولی ايرانيان   
 فَرَوَهر انقش شده است حتًمبر باالی سرِ شاه در بغستان و استخر  کە اين فَرَوَهر. اند ساخته می

پس از  کە شده نيای بزرگ شاهنشاه هخامنشی دانسته می کە خنستين شاِه اساطير ايرانی است
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آهنا را هدايت  فرزندانش نظارت داشته و و مهواره برعامل ملکوت پيوسته بوده  بەمرگش
. است» خَشتَر«توانيم بر اين تصوير اطالق کنيم  ما می کە ترين نامی مناسب. کرده است می

  ملکوتی يکی از فضايلِی زرتشت خَشتَر در گاَتە کە پيشتر دربارۀ خَشتَر سخن گفتيم، و ديديم
تصوير خشتَر در اينجا منود ارادۀ . وردگار استمعنای سلطنت دانسته شده و از صفات پربە

، و عنايات است اهوَرَمزدا مورِد محايتشاهنشاه است کە خدا است، و نشان داده شده 
  . خَشتَر بر فراز سر شاهنشاه در حرکت است ذاِت واالیشکل بەاهوَرَمزدا مهواره

 اصل جاافتاده و َتَبعِ آن ُحرَمِت شاه برای ايرانی يک بەاصل قدسيت مقام سلطنت و
از شاه اطاعت  کە دانستند درنتيجه، مهۀ مردم خودشان را موظف می. مورد قبول و پيروی بود

شد  اإلجرا دانسته می فرمان شاه برای مهگان الزُم. کنند و وسائل خشنودی او را فراهم آورند
کە  ۔چنانک تعبير شاه در ي. دارد، و چنين هم بود در بر  مهگان راخيرِ کە زيرا تصور برآن بود

خدا در ادبيات . بران او بودند روا بود، و مهۀ مردم فرمان  خدايگان و فرمان۔باالتر گفتيم
. شود هم برای انسان و هم برای خدا اطالق می کە در ادبياِت عرب است» رب«پارسی معادل 

 را سرپرستی و ادارۀ امور کس يا کسانی کە معنای انسانی است بە»خدا«در يک تعبير، 
در سورۀ يوسف از زبان . اند کرده بيان می» رب«شوهر و پدر را در عربی با لفظ . برعهده دارد

معنای  بەالبيت رُب. گفته شده است» رب«اش بود  يوسف برده کە حاکم مصری بەيوسف
معنای  بە»کدخدا«خدا در زبان پارسی مهين معنا را دارد و . صاحب و سرپرست خانه است

اين مفهوم خدايان مردم بودند،  بەشاهان نيز. سرپرست ده» خدا ِده«است و سرپرست خاندان 
  .بشری قائل باشندفراخودشان را معبوِد مردم بدانند يا برای خودشان مقام کە   ايننه

بعد در ايران استمرار يافت و  بەزمان اين نظريه در متدن هخامنشی تثبيت گرديد و از آن
و نه (اصل و پايۀ اين تئوری، تقدس سلطنت . ان تشکيل داداساس استبداد سياسی را در اير

  و پس از آنماندگار شدتا واپسين دم حيات سياسی شاهنشاهی ساسانی  کە بود،) شخص شاه
 طبق اين تئوری، رهربیِ بر. ندگی خود ادامه دادز  بەشکل ديگری در ذهن مجعیِ ايرانيانبە

قبيل شجاعت و رادمردی و دادگری و  ازصیويژگيهای مشخبود کە دارای سياسی حق افرادی 
داشتند و در يک  منشی و خبشندگی بودند و ريشه در خاندان شاهان دوستی و بزرگ انسان

در عهد ساسانی اين . رسيدند  اساطيری میشاهاِن بە، پشت در پشت و زاد برزاد،درازسلسلۀ 
 از دودمان شاهان  رايْجطبق اساطيرِ بر کە شد سلسلۀ مقدس با اَرَدَشير بابکان جتديد می

ۀ باالی نبشت سنگداريوش بزرگ در . شد کە تا زمان زرتشت ادامه داشتند پنداشته می ئی اوليه
 ويژگيهائی چە دارد انسان بايد بيان می کە مشارد  را برای خودش برمیويژگيهائیگورش 
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يستم، اگر خشم بر آور ن من خشماست کە او تأکيد کرده . داشته باشد تا شايستۀ شاه شدن گردد
جنگم، اين  هنگام نربد با متام وجودم می بەکنم، نيروی ِخَردم مهار می بەرا من غلبه کند من آن

هنگام نيکی  بەهبترين و کارآمدترين شيوه استفاده کنم، بەابزارها از مهۀ جنگ کە هنر را دارم
در امور مردم خرد و هنگام داوری کردن  بەکنم، زورگو نيستم، کردن با مهۀ وجودم نيکی می

کنم، هر اقدامی را با  دهم، در مهۀ امورم خرد را راهنمای خودم می قانون را ميزان قرار می
 کە دهم مهان باشد اجنام می کە کاری هر کە سنجم، و مهواره درنظر دارم ميزان خرد می

  .خشنودی خدا در آن است
 کە  آيندهاست برای شاهاِن داريوش بزرگ است راهنما سفارشهایآخرين  کە اين نوشته

  . اداره کردن جهان متمدن شوند مقامِ شاهنشاهی و داشته باشند تا شايستۀويژگيهائی چە بايد
 شاه بايد داشته باشد آن است کە ئی سياسی اقوام سامی تنها خصيصه در تئوری دينیاما 

گاه خطا  هيچ کە تاو معصوم است و موجودی منزه اس.  آمسان باشد و گزيدۀمنايندۀ مستقيمکە 
 نباشد ويژگيهااگر شاه دارای اين  کە دهد انساهنا درس می بەداريوش کە بينيم ولی می. کند منی

  .تباهی خواهد کشاند بەمرتکب خطا خواهد شد و جهان را
برای خويشنت قائل بودند خودشان را شاهانی  کە کوروش و داريوش ضمن مزايائی

الت جهانی و برانداخنت زور و ستم بودند، و اين باور در برقراری عد بەمکلف کە دانستند می
 و خدا استند عنايِتاستی از تباری برجسته و مورد ر  کە بەده بود وجدانشان ريشه دوانژرفای

 وجدانشان خودشان را ژرفایآهنا در . اجرا هنند بەهای ايشان را خواسته کە مهۀ مردم بايد
 کە ند است کە فقط آهناکردند ديدند و تصور می ست میدو گرا و انسان انساهنای پاک و عدالت

 هم اکوروش و داريوش واقًع. ی کننددار پاسقادرند نظام حق و عدل را در گيتی برقرار و از آن 
» حقوق ملل« بە در لوح معروف. از خودشان داشتند درست بود کە چنين بودند، و هر تصوری

  و سکوالريسم بەمفهومِ امروزیو آزادانديشی عدالت و انسانيت را جتسم عينیِ کوروش، وی
 بابلی خوانديم او  نويسندگان يونانی و انبيای اسرائيلی و کاهناِناز گواهیِکە  چنان؛ و بينيم می

بندۀ مورد  کە جا اين است هايش مهه سخن داريوش در کتيبه.  هم چنين بوده استًتاحقيق
عدالتی را برانداخته و عدالت را برقرار  تد، بیپرس  اهوَرَمزدا است و اهوَرَمزدا را میعنايِت
راستی ەهبکە   ديگری خبواهدکسی ستم نکرده است؛ و هرکسِ بەجا و هيچ موردی  و هيچداشته

در يکی از . از زورگويی و ستم بپرهيزد و عدالت را پيشه سازد کە و درستی سلطنت کند بايد
 داشته باشد هم در اين ايماندا اهورامز کە هرکە بەهای داريوش بزرگ خوانديم نوشته

 سخناِناين سخنها نوعی ديگر از . سعادت خواهد رسيد بەزندگيش و هم در زندگی اخروی
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مهچون خدا دادگر و  کە انساِن خداباور خواهد کوشيد کە زرتشت است؛ و منظورش آن است
بان و نژاد و قوميت و ز بە توجهبیمهۀ انساهنای روی زمين،  بەمهرورز باشد؛ و چنين انسانی

 خدا شامل حال مهۀ موجودات عنايِت کە گونه دين و مذهبشان، لطف خواهد ورزيد؛ و مهان
  .شامل حال مهۀ انساهنای جهان باشد کە روی زمين است عنايت شاه نيز بايد

 ضرورت اجرای )مجشيد ختت( استخر ئی در خشيارشا، پسر و جانشين داريوش در کتيبه
  :گفته استزد کرده چنين  آينده گوشمتام شاهان  بەعدالت را

عنايت  بەمن. گاه ديو بود پرستش کە در ميان سرزمينهای تابعه جائی وجود داشت
اين . کسی نبايد ديو را پرستش کند کە اهوَرَمزدا آن ديوکده را ويران کردم و اعالن منودم

. شد) عدالت (»َتەاَر« اهوَرَمزدا و گاِه فرمان من پرستش بەگاه ديو بود پرستش کە جايگاه
 هرچە من. کارهای نيک تبديل کردم بەمن آهنا را کە  ديگری نيز وجود داشتکارهای بِد

 کە تو. اهوَرَمزدا مرا ياوری کرد تا اين کارها را اجنام دادم. عنايت اهوَرَمزدا کردم بەکردم
  و پس ازخبت خوشخواهی در زندگيت  می کە پنداری میاگر ! پس از اين خواهی آمد
اهوَرَمزدا مقرر کرده است احترام بگذار و  کە هنمودهائیر  بەمرگت آمرزيده شوی

 اهوَرَمزدا احترام هنمودهایر  کسی کە بە.  را ستايش کن»اَرَتە«خاضعانه اهوَرَمزدا و 
سعادت  بەپس از مرگش و زندگيشبگذارد و اهوَرَمزدا و اَرَتە را خاضعانه ستايش کند در 

  .خواهد رسيد
هدف  بەورزی فضيلِت عدالت کە را ضمن سخن از زرتشت شناختيم» ارَتە «معنای  
اين فضيلت را . گانۀ ملکوتی است يکی از فضايل هفت کە روزی انساهنا است، و ديديم نيک

دهد و  را در کنار اهوَرَمزدا قرار می ستايد و آن اش می بانگ بلند در نوشته  بەخشيارشا
 کە خواهد کند، و از انساهنا می  انساهنا معرفی میصلی و اساسیِ را وظيفۀ ااَرَتەی از دار پاس

  .اند پرستندۀ خدای جهان کە گونه پرستندۀ عدالت باشند مهان
ريزی  کار گرفتند تا نظامی را پايه بە خاورميانه راکوروش و داريوش مهۀ جتارب متدنیِ

 خودشان بود خاصِ  کەبرای ادارۀ کل جهان متمدن کارآمد باشد؛ و با تدبيری کە کنند
شاه حمور متدن، و .  خويش را حتکيم خبشندپارچه و منسجمِ  يک جهانیِحکومِت کە کوشيدند

شاه عظيم و باشکوه بود دربار او  کە چندان. شد  متمدن دانسته می جهاِندربار شاه نقطۀ پرگارِ
 َتَجلّی عينیِ کە بايست  متدن بود و دربار او میدار پاسشاه . شکومهند باشد کە بايست نيز می

 مايۀ هنریِ رو در ساخنت کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر، دست از اين. ی باشددار پاساين 
بازتاب جتمع و  کە کار گرفته شد تا بناهائی خلق شود بەيی خاورميانهو متدهنای مهۀ اقوام 
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تصوير بە  هخامنشی را شکومهنِد مهۀ متدهنا و فرهنگهای جهان باشد، و متدِندوشیِ هم
ختت (در پاسارگاد ساخته شد، و کاخهای شوش و استخر  کە کاخ کوروش بزرگ. بکشد
سوی  بەدين بە چرخش هنر از خدمتبفرمان داريوش بزرگ ساخته شد، جلوۀ بارزِ کە )مجشيد
 خاورميانه در مرکزِ آوردهای هنریِ دربار، و جتسم زندۀ پيوند و جتمع دست بەخدمت

 کە ر ساخنت کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر تعمد شده بودد. شاهنشاهی جهانی بود
های  مايه  آمده بود، دستِگرد خاورميانه در دست شاه  سياسیِکليۀ اختياراِت کە گونه مهان
 يادگار هناده بەداريوش در کاخ شوش کە ئی نوشتهدر .  خاورميانه در دربار او مجع باشدهنریِ

  :اين حقيقت چنين اشاره رفته استبە
های کاخ را کندند و برای کاخ خشت و آجر فراهم   شالودهی بابلکارگران و معماراِن

بابل آوردند و از  بەساختند؛ برای سقفهای کاْخ الوار و تيرهای کاج را کارگران آشوری از لبنان
) پشاورکويته و منطقۀ (شوش محل کردند؛ چوب بلوط از گَنداَر  بە»کاريها«آجنا يونانيان و 

تراشان از يونان و  سنگ.  کاخ را هنرمندان از خوزستان آوردندستوهنای سنگیِ. شدآورده 
 و مصر، و آجرپزان از )ليديە ( از سارديس)جنّاران(دارگران سارديس، زرگران از ماد و مصر، 

 از سارديس و باخترَيە، سنگهای زرها و سرستوهنا  برای تزئين ديوارها و دروازه. بابل بودند
 و آبنوس از مصر، و عاج از حبشه وآفريقا )نقره(سيم قيق و شنگرف از خوارزم، الجورد و ع
گران از ماد و مصر بودند؛ و زيورهای ديگر برای   و زينتنگارگرانسازان و  پيکره. آورده شد

در شوش کار بسيار شکومهندی دستور  افزوده کەو . تزيين ديوارها و درها از يونان آورده شد
اَسَپە را و کشورم را  اهوَرَمزدا مرا، پدرم ويشت. جود آمدو  بە بسيار باشکوهیداده شد و ساختۀ

  .نگهبان باد
اندکی بعدتر از کاخ شوش ساخته شد باز هم بيشتر  کە اين شکوه و جالل در کاخ استخر

شناسيم، مرکز اداری دولِت شاهنشاهی و  می» مجشيد ختت«نام  بەما آن را کە کاخ استخر. بود
روز  تاريخ جهان تا آن. ه شاهنشاه بودگا پيشرواياِن جهان متمدن در   ساالنۀ فرمانحمل جتمع

 از معابِد کهنِ مصرِ .پس هم نديد مجشيد را نديده بود و از آن اهبت و شکوه ختت بەکاخی
 کاخهای .فرعونی کە بگذريم، بنائی بەشکوِه ختِت مجشيد در جهان ساخته نشده است

گرا و فراگير، و الگوی کامل   بارزترين جلوۀ شکوه يک متدن جهانپاسارگاد و شوش و استخر
گزارِ متدِن  شاهنشاِه خدمت دربارِ بەسوی خدمت بەخدا و معبد بەچرخش متدن از خدمت

 جهان متمدن بەکار گرفته شده بوددر آهنا هنر و صنعت کليۀ اقوام  کە اين کاخها. بشری بود
متدن ايرانی يک متدن تلفيقی و  کە گونه مهان. نشی بود هخامگرايیِ متدِن هبترين منونۀ جهان
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  جتمع مهۀ متدهنا و فرهنگها در يک نقطه بودگرِ منايانگرا بود، ساختماهنای هخامنشی  جهان
شيد تعمد شده بود کە مج در نقوش ختت. رفت مشار می بەروايی شاهنشاه ايران مرکز فرمانکە 

ده  برادرانه و در اطاعت کامل از شاهنشاه نشان داتیِ جهان را در کنار يکديگر در مهزيساقوام
در صفهای  کە اند منايش هناده شده بە خودشانخاصِدر جای ی افواج انسانی از هر قوم. شوند

 آوردهای متدنیِ اند و دست  حاضر آمدهاو شاهنشاه در دربار  مهچون مهمانان گرامیِخاصی
 و هيأت رختهر قومی را با  کە عمد شده استدر آجنا ت. اند ارمغان آورده بەسرزمينشان را

 چندگانگیِ بەاصل احترام بە خودش نشان داده شود تا بر پابندی دستگاه سلطنت ايرانخاصِ
  . جوامع بشری تأکيد برودقومی و نژادی و فرهنگی و عقيدتیِ

و اند  شاهان آشور از خودشان باقی هناده کە کنيم وقتی اين نقوش را با نقوشی مقايسه ما
 هويِتشده از  يعنی عاری۔ رخت  و بیبار و برهنه منايندگان قوم زيرِ سلطه را با حالتی ذلت

 دهد، آنگاه  آشور در حال کرنش و سجده و ابراز زبونی نشان می در برابر شاِه۔خويش
.  قائل بوده استشمتدن ايرانی برای خود کە يمشو ئی می  متوجه آن رسالت انسانیاستیر بە

اقوام زيرِ سلطه بايد ذليالنه باج بدهند وجود کە   اينجا نشانی از مجشيد هيچ تدر نقوش خت
 در قومها آميزِ  مساملتمهزيستیِ کە منايش هناده شده است بەئی گونه بەتصاويرکە   بلندارد؛

 را اشان داراييهقومهاانگار  کە کند، و چنان است  ايران را بازمنايی میشاهنشاهیِزير چتر 
 دهند تا او از اين داراييها و از امنيت و آرامشِ نه در اختيار شاهنشاه ايران قرار میمندا سخاوت

ند، ولی در  است زيرِ سلطۀ مطلق شاهنشاهيْی  خاورميانهمهۀ اقوامِ. ی کنددار پاسشان  مهه
 گونه عزت و آزادی برخوردارند و از مهه کە اند ئی نشان داده شده گونه بەنقوش ختت مجشيد

پيشواز آهنا رفته و آهنا  بەمنايندۀ شاهنشاه. اند مجشيد آمده ختت بە مهمانان شاهنشاهعنوانبە
 شخص ُمقَّدمِ آهنا را برادرانه در دست دسِتحالی کە کند در  سوی شاهنشاه راهنمايی می بەرا

ها مهه شاد و بشاش، قامتها مهه  چهره. ديگران است بە احترامگرفته است؛ و اين هنايِت
شاهنشاه .  استگرِ آزادگی ه و منايان آزادالًچشمها مهه باز، و حالتها مهه کامافراشته، 

هيچ قومی در اين  کە  جهان آموزش دهدمِۀ اقوامه بە با نقش کردن اين مراسم کەخواسته می
 خواسته ،بعالوه.  يکديگرندند و مهه برادراِن استمهه مهطرازکە   بلامهيت نيست، درگاْه کم
 کە  از اطاعت شاهنشاه ايران رضايت خاطر دارند و هيچ حالتیقومها اين مهۀ کە نشان دهد

های  آهنا با طيب خاطر و با چهره. شود  آهنا باشد در آنان ديده منیناخشنودیِدهندۀ  نشان
های  مايه دستدهد  و قامِت برافراشته و گردهنای راست کە نشان از آزادگیِ آهنا میخندانْ 
 نثار متدن ايرانی ۔ است شدهت منادين در اين نقشها نشان دادهصور بەکه۔ را اشانمتدهن
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مجشيد در نظر گرفته  برای دروازۀ بزرگ ختت کە صفتی. ند استکنند و بسيار هم خشنود می
دروازۀ «اين دروازه  بە.اقوام زير سلطه بود بەشاهنشاهی دربار شده بود بازگو کنندۀ نظر کلیِ

پيش از .  استۀ جهان آزاداقوامِمهۀ منايندگاِن برای ورود کە  ئی گفته شد؛ يعنی دروازه» اقوام
اين وقتی کوروش بزرگ کاخ خويش را در پاسارگاد ساخته بود اين نام را بر دروازۀ بزرگ 

داريوش . منايش بگذارد بەکل بشريت بەکاخش هناده بود تا مراتب احترام خويش را نسبت
دروازۀ .  ساختاقواممجشيد دروازۀ   ختتبزرگ نيز با سرمشق گرفنت از کوروش بزرگ در

 ايران و بزرگان ايرانی از اين دروازه وارد کاخ شاهنشاِه کە گونه مهان کە کند  ايحاء میاقواْم بەما
بە  گذرند و اين دروازه  تابع شاهنشاهی نيز از مهين دروازه میاقوامِشوند، منايندگان  می

يک ليبيايی يا  چە زرگ پارسی يا مادی، ويک ب چە شاهنشاه باشد چە  تعلق دارد،مهگان
  تعلق دارد، شاهنشاهیِقومهامهۀ  بەاين کاخ کە گونه يعنی مهان. حبشی يا مصری يا يونانی

 است  گسترده است و دولتیقومها مهۀ سرِ اش را بر چتر امنيتی کە ئی است ايران دستگاه سلطه
يی سابقه  زمان در متدهنای خاورميانه چنين وضعيتی تا آن.  و نژادها استقومهاازآِن مهۀ کە 

ايرانيان تعلق داشته است و ديگر در هيچ ا بەنداشت؛ و اين خصيصه در تاريخ جهان ِصرفً
  . تکرار نشده استدر سلطۀ سلوکيها، نه روميان۔نه ۔ئی  سلطه

 مطلقه برای ايرانيان يک  سطنت و استبداِدزمان تقدسِ در آن کە توان انکار کرد منی
 را فقط يک رژيم متمرکز و نيرومند و هخامنشیشاهنشاهیِ هپناور . گريزناپذير بودضرورت 

جلب اطاعت مهگان از دستگاه سلطه . توانست اداره کند  مستبد و مطاع میزيرِ فرمان يک شاِه
 اوامر و نواهی  اجرایالطاعه بدانند و مهگان شاه را يک ذات واالی واجب کە مستلزم آن بود

اش آورده است آجنا کە  نبشته  اين مورد را نيز داريوش بزرگ در سنگ.مارند بشواجباو را 
احساسِ زور و  دلی و بی تأکيد کرده کە مهۀ اقوامِ دروِن کشورِ شاهنشاهْی قوانينِ او را با خوش

تا چە اندازه نزِد اقوامِ » داِد شاهی«کنند، و پيش از اين خوانديم، و ديديم کە  ستمی اجرا می
کسبِ اين امهيت و احترام نيز آن بوده کە  ه دارای امهيت و احترام بوده است؛ و علِتزيرِ سلط

امنيت و آرامش و مهزيستیِ دوستانه و برادرانه را برای مهگی مردمِ درون کشور شاهنشاهی 
  .کرده است تأمين می

 کە ریوقا.  خاورميانه و ُنماِد شکوه ايران بود مردم آرامش و امنيت و آسايشِشاه مظهرِ
. ايران در جهان کسب کرده بود نتيجۀ وجود دولت مقتدر و استبدادی کوروش و داريوش بود

آن کە بە  بلدانست؛ معنای آزادی را منی کە سبب بود آن بەکرد نه ايرانی اگر از شاه اطاعت می
  او جز در زير چتر شاْهقدرت و وقار و امنيِت. مشرد میشاه را مظهر هويت خويش  کە جهت بود
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 سلطنِت چنان متدن شکومهندی جز در پرتو وجود نگهداریِساخنت و . بود  منیتصورشدنی
سلطنْت يک تکليف  کە ايرانی باور کرده بود.  مستبد و مطاْع امکان نداشتمتمرکز و شاِه
توسِط آن نظم و امنيت و آرامش و آسايش را برای  بە تا استشاه سپرده شده کە بەدشوار است

 دانست و ايرانی با اين باوْر بارِ مالياهتا را بر خودش مهوار می.  برقرار بداردمهگان در جهان
هناد، و خبشی از مثرۀ  گر برای خودشان مقرر کرده بودند گردن می طبقات سلطه کە امتيازاتیبە

هناد و آرامش و امنيت را در عوض از آهنا دريافت  کار و تالش خود را کريمانه در اختيار آهنا می
  .برد ايرانی در آن سود می کە ئی بود اين معامله. کرد می

در . های درازی در زير چتر سلطۀ شاهنشاهی در وقار و شکوه زيست ايرانی برای سده
گاه  بار يورش اسکندر مقدونی، ايران هيچ طول اين عرصۀ دراز تاريخی، جز دوران نکبت

يغما نربد و از  بەوهتای ايرانی رائی ثر مورد جتاوز اقوام بيگانه قرار نگرفت؛ هيچ بيگانه
آزاده و باوقار و سربلند و   وآمد هَنرير سلطۀ هيچ قوم مهامجی َدز   بەايرانی باج نگرفت؛ ايرانی

 کە راندند  کسانی بر ايرانی فرمان می شاهنشاهْیدر طول دوازده سدۀ پرشکوِه. آسوده زيست
. دادند  را تشکيل میی باوقار ايرانقومزيستند، و خبشی از  ايرانی بودند، در درون ايران می

و » آزادگی« هبای مقابلِآزادی فرديش را  کە ايرانی در زير سلطۀ شاْه آزادۀ باوقاری بود
پرداخت، فرزندانش  کرد، ماليات می ، کار و توليد میکرد تالش میاو . داده بود» سربلندی«

 سربلند و پرقدرت  در جهانْقوْمان يک عنو بەکرد، تا هناد، فداکاريها می را در اختيار ارتش می
انْ کاخ و گر حکومتاو برای . مال و ثروت و سرزمينش ندوزند بەمباند و بيگانگان چشم طمع

کرد، زيرا آهنا را ُنماِد شکوه و   اين کاخها افتخار میشکوه و عظمِت بەساخت و بارگاه می
  .دانست  میی ايرانقومِعظمت خودش يعنی شکوه 

 کە  ايران در طول اين دوازده سده در دست خانداهنای اصيل ايرانی بودِت سلطندستگاِه
 داشتند و شان ايران و ايرانی را دوست می طلبانه غم مهۀ خصايص اقتدارگرايانه و افزونر بە
 کە خواه را داشتند  حالت پدرانی نيک۔در واقع۔شاهنشاهان ايران . ورزيدند آهنا عشق میبە
چيزی را در درجۀ اول برای خودشان و در درجۀ دوم برای   هر۔ هر انسان ديگریمهچون۔

ميان  کە ئی  پدر ايرانيان بود و ايرانيانْ فرزندان او؛ و رابطهشاهنشاْه. خواهند فرزندانشان می
شاهنشاه پدرِ خيرخواِه مهگان بود، و ايرانی هم . اين دو برقرار بود رابطۀ حمبت و اطاعت بود

کاری  هر بە او تنورزيد و برای آسوده زيسنتِ مهۀ خصوصياتش عشق میشاهنشاه با الً بەمتقاب
ايرانی مفهوم . برد ايرانی بود در آن سود میکە   کە آناين يک معاملۀ متقابل بود. داد می

 قدرت و امنيت و آزادْی. داشت شناخت، اما آزادگی را بيش از آزادی دوست می آزادی را می
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ارمغان  بەدستگاه سلطۀ ايران داشت چنان امنيتی را برای ايرانی کە آورد؛ اما قدرتی رفاه منی
اين آسودگی کە   آنخاطر بەداد و کار و سازندگی ادامه می بەاو با خيال آسوده کە آورده بود

کرد و بر  هناد و زندگی می کرد گردن می  وضع می سلطهاين دستگاِه کە قوانينی بەپابرجا مباند
  . بودجهان متمدِن روزگارش سرَور

در زير چتر محايت شاهنشاهان بود در آرامش و امنيْت  کە ايرانی در طول دوازده سده
گرفت؛ بيگانگان جرأت  خودش تعلق می بەمشغول کار و سازندگی بود، مثرۀ تالشش

ثروهتای او بدوزند؛ شهرهای داخلی ايران از استخر و مهدان گرفته  بە طمعچشمِ کە کردند منی
 بلخ و زرنگان و سگرتيە و جز اينها در ميان حصار  خوارزم وو وهيَرکانَِيە وتا ری و هرات و مر

چتر محايت شاهنشاهی برايشان فراهم آورده بود با خيال آسوده و در  کە ئی شديد امنيتی
آهنا محله کنند و  بەبيگانگانکە   اينئی از دادند و دغدغه ندگی ادامه میز   بەامنيت کامل

  .دادند دل راه منی بەغارت بربند و فرزندانشان را اسير کنند بە رااناشه ثروهتا و اندوخته
ترين  دروغ را بزرگ کە زرتشت اساسش را هناده بود از ايرانی قومی ساخته بود کە دينی

 اِنگر حکومت. رو و نيکوکار باشد کردار و راست درست کە کوشيد مشرد و مهواره می گناه می
مهه را فرزندان  کە شان برای مردم ايران پدرانی بودند یطلب ايرانی با مهۀ خصايص افزون

 بودند؛ کشور سوزاندند و مهواره درصدد آبادسازیِ مشردند و برای مهه دل می خودشان می
سرا برای آسايش کاروانيان  ها کاروان داشتند، در جاده ها را پرامن می ساختند، جاده جاده می

 برای )قَنات(کََهن ساختند،  ای کشاورزیِ مردم میقصد افزايش زمينه بەبند ساختند، آب می
ساختند تا  ها پل می ساختند، بر روی رودخانه کشاورزان و رونق کشاورزی می بەرسانی آب

تا امروز آثار  کە املنفعۀ ديگر مردم در آمد و رفتشان آسايش داشته باشند، و بسيار کارهای عام
  .بسياری از آهنا برجا مانده است

 راِه آب جهانی در مصر آن بەبازرگانیِ قصد رونق خبشيدن بەداريوش کە ديمباالتر دي
هم وصل  بەسراسر سرزمينهای شاهنشاهی را کە هزاران کيلومتر جاده بە.معروف را حفر کرد

  .رسيد هبرۀ مهۀ اينها بەمردم درون کشور شاهنشاهی می. کرد نيز باالتر اشاره کرديم می
از تعاليم زرتشت آموخته بودند نه تنها  کە ن با رسالتیکوروش و داريوش و جانشينانشا

. در خدمت مهۀ مردم کشورهای درون قلمرو شاهنشاهی بودندکە   بلدر خدمت ايران و ايرانی
دانست  شايسته میئی کە   بەگونهخواه فرزندانش را شاه پدر مهگان بود و مهچون پدری نيک

در ايران » شاه«کلمۀ کە   اين.برد پيش می بەسوی خير و سعادت بەکرد و آنان را سرپرستی می
 و خواه دل و کش دلنيکو و پسنديده و  کە هرچە چنين تقدسی يافته و ايرانی عادت کرده است
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پسند،  ، شاهکار راه، شاه شاه(نسبت دهد » شاه« بە را مقايسه کرده آن» شاه«عظيم است را با 
سبب  بە) استعمومِ مردمِ ايرانرسر زباهنای تا امروز ب کە و ديگر واژگان مشاهبی… داد،  شاه

سبب مهان شکوه و  بە، و است وجود داشتهمردمميان شاه و  کە  شايسته استپيونِدمهين 
  .شاه برای ايران و ايرانی ايجاد کرده بوده است کە شوکت و آرامش و امنيتی است

  



 

  خشيارشاويونانيان

 سالگی ۶۴سن  بەم  پ۴۸۶ماه   سال سلطنت باشکوه در دی۳۶داريوش بزرگ پس از 
دختر ) طاووس زيبا(مادرش ُوهوتاووَسە  کە پسر بزرگش خشيارشا داد بەدرگذشت و جايش را

  .خشيارشا تلفظ درست نامش َخَشئے اَرَشە بوده است کە رسد نظر می بە.کوروش بزرگ بود
خودش در دلِ کوه استخر واقع در شرق  کە  باشکوهیگاه  آرامجسد داريوش را در

 داريوش گاه  آرامبنای. ديعه هناده شدو  بەپايتخت بر اساس طرحِ بديعِ خودش ساخته بود
ئی  و بەگونه  متر،۱۸ متر و عرض حدود ۲۱ارتفاع حدود  بە است)صليب (شکل چليپا بەبزرگ

نگرد تصويری از يک کاخ و اورنگ  میبەآن از دور کسی کە برای  ساخته شده است کە
دانيم چليپا نزد آريان رمز مقدس و نشانۀ  میکە  چنان. گذارد یمنايش م بەشاهنشاهی را

  .جاودانگی بوده است
 داريوش گاه  آرامشان را بر اساس الگویگاه  آرامشاهنشاهان بعدی هخامنشی نيز

بعدها با توجە بە نقشی کە شاپور اول  ها تا امروز برجا است و عوام ايرانْیگاه  آراماين. ساختند
نقش  «ز آهنا برجا هناده کە اسارِت امپراتور روم را بەمنايش هناده است اينجا رادر پائينِ يکی ا

  .اند ناميده» رستم
 کە مانند توسط داريوش ساخته شده بود  کعبه داريوش نيز بنای سنگیِگاه  آرامدر پائين

الگوی  اخانه دقيقً اين بن. خانه بوده است شده، و گويا نامش ُبن گويا اوستا درآن نگهداری می
خانۀ پاسارگار اکنون  از بن. کوروش بزرگ در پاسارگاد ساخته بوده است کە ئی است خانه بن

  بعدها ايرانیخانۀ استخر تا امروز سامل مانده است و عوامِ  برجا است، ولی ُبنهفقط يک ديوار
  .اند ناميده» کعبۀ زرتشت«را  آن

خانه و جمموعۀ کاخ و  از آن باال بنانگاری  بينيم کە  را چنان می داريوش بزرگگاه آرام
 داريوش گاه  آرامآدم وقتی بر در ورودی. کند پايتخت هخامنشی در استخر را نگهبانی می

ش گاه  آرامداريوش وقتی نقشۀ بنای کە شود اندازد متوجه می  مینگاهآن پائينها  بەايستد و می
 بر ايران نگرنده آن باالرگش نيز از پس از م کە  عالقه داشتهاندازه چە کرده تا ريزی می را طرح

  .و سرنوشت ايرانيان باشد
 سال شهرياری ۱۵َعهد داريوش بزرگ بود و در زمان پدرش برای حدود  خشيارشا ولیِ

رودان و شام و مصر در درون  ميان. خبش غربی شاهنشاهی را داشت و در بابل مستقر بود
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  .شهرياری خشيارشا قرار داشت
 شهريار خبش شرقی  در زماِن داريوشآرياَرمَنە نام داشت نيز  کەپسر ديگر داريوش

باختريە و سغد و درنگيانە و مرغياَنە و هَريَو در . شاهنشاهی بود و در باختريە استقرار داشت
  .ندشد درون قلمرو شهرياری آرياَرمَنە واقع می

 اشاره آهنا بەاش هنبشت سنگخشيارشا در  کە داريوش بزرگ پسران ديگری نيز داشته
  .دانيم کرده، ولی ما دربارۀ وضع آهنا در زمان پدرشان چيزی منی

ختت نشسنت خشيارشا هيچ گزارشی از رقابت  بەپس از درگذشت داريوش بزرگ و
دست داده نشده  بەقدرت خاندانی يا شورش در زمينهای زير سلطۀ شاهنشاهی در هيچ جا

 طبيعی الًطور کام بەشا و تثبيت قدرت اوخشيار بەانتقال سلطنت کە دهد است، و اين نشان می
 رضايت خاطر مهگانی از سياستهای داريوش دهندۀ نشانمهين موضوع . اتفاق افتاده است

  .بزرگ در ايرن و کشورهای تابع شاهنشاهی است
کوروش  کە اهبتیشکوه و . اندام و زيبارو بود کرده، خوش ئی حتصيل زاده خشيارشا شاه

جود آورده بودند خشيارشا را نيز در نظر ايرانيان و و   بەسلطنت ايرانو داريوش برای دستگاه 
کوروش و داريوش با  کە تقدسی.  کوروش و داريوش قرار داداقوام زيرِ سلطه در مهان شکوِه

يی برای دستگاه شاهنشاهی ايران ايجاد کرده بودند  اقوام خاورميانه بەشان خدمات ارزنده
يی در پيرامون او دهها حکايت  اقوام خاورميانه کە  بودکردهدل يک ذات واال مب بەشاهنشاه را

در سايۀ خدماِت پدرانۀ کوروش و  کە ايرانيان. کردند  و بازگويی میو افسانه ساخته بودند
سروران جهان  بەبرکت وجود آهنا بەدست يافته و و شوکت گونه سعادت و رفاه مهه بەداريوش

شايستۀ هرگونه  کە  از شاهنشاه تصويری ساخته بودندمتمدن تبديل شده بودند در اذهانشان
  .شد دانسته میستايشی 

پيش از او برای پدرش  کە ايرانيان برای خشيارشا نيز مهان ارج و منزلتی قائل بودند
کنان  زير و تعظيم رسيدند سربه حضور او می بەدرباريان خشيارشا چون. شدند داريوش قائل می

ايستادند و در   و دست بر سينه در فاصلۀ معينی از شاهنشاه میشدند وارد سالن تشريفات می
روای مطلق جهان متمدن بود  خشيارشا فرمان. شدند سکوت مطلْق منتظر صدور اذِن سخن می

عنوان  بەدر زمان خشيارشا کە ثروهتائی. خداوندگارِ جهان انساهنا است کە منود و چنين می
. شد بيش از حد تصور ما بود ربار ايران سرازير میسوی د بەماليات از سرزمينهای زير سلطه

اين ثروهتای انبوه و اطاعت مطلق مهگان، از خشيارشا يک شاهنشاه پرقدرتی در جهان ساخته 
کوروش و داريوش برای خشيارشا . در عظمتش کمتر از کوروش و داريوش نبود کە بود
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ر و بابل و فرعونان مصر با در شکوهش دستگاه شاهان آشو کە ارث هناده بودند بەدستگاهی
کرد؛ ولی چون ايرانی و َمزداَيسن بود  و او بر اين دستگاه خدايی می. آن قابل مقايسه نبود

  بودچندانشکوه سلطنت خشيارشا . مشرد ادعای خدايی نداشت و خود را بندۀ اهوَرَمزدا می
ونان از او در دل ي بەسبب لشکرکشيش کە بەغم خشمیر ۔ بەدر آينده۔نويسندگان يونانی کە 

؛ و در شکوه و شوکت او را نستايند و از متجيِد او خودداری کنند کە داشتند، باز هم نتوانستند
  .است» شاه شاهان«اند کە ترمجۀ  هاشان از او با لقبِ شاِه بزرگ ياد کرده نوشته

.  جهان يونانی در حيطۀ قلمرو فرعونان بودتا پيش از کوروْش کە پيش از اين ديديم
نشينِ غرب اناتولی و جزاير دريای ايژه و مديترانه توسط  سرزمينهای يونانی کە سپس ديديم

 با برچيده شدِن سلطنت فرعونی مصر و پيوسنت مصر. کوروش بزرگ ضميمۀ شاهنشاهی شدند
خود رها شدند و وارد دورانی از  بە در جزيرۀ بالکانقلمرو ايران شهرهای يونان اروپايیبە

 کە پيش از اين اروپای شرقی بەلشکرکشی داريوش. شدند ميان خودشان هایدرگيريآشوب و 
مورد نظر داريوش  کە  داد، ولی آن امنيت و آرامشیپاياناين دوران  بەاش سخن گفتيم درباره

مرحلۀ ثبات  کە بەرا نداشتند  اروپايی هنوز آمادگی آنبود در يونان برقرار نشد؛ زيرا يونانياِن
داريوش برای شهرياران شهرهای يونان اروپايی قائل شد  کە ام و عزتیاحتر. دائمی برسند
بسيار بيش از  کە ئی را برای خودشان قائل شوند  وزنه۔انديشانه ساده۔آهنا  کە سبب گرديد
  .؛ ولی بر آهنا ايرادی نيستشان بود وزنۀ حقيقی

  داستان جنگ ماراتون

 اندکی در تاريخ کە است الزم استبوده  چە بدانيم حقيت داستان ماراتونکە   آنبرای
نام  بەی سردار در شهر آتن کە مهمترين شهرهای يونان بودم  پ۵۴۵در سال . عقب برگرديمبە

او يکی از سالطين پرقدرت . ياست رسيدر  بەمدت پيزيسترات پس از يک جنگ داخلیِ کوتاه
د، قلمرو آتن را با گرفنت و پرکار و باتدبيرِ آتن بود، چندين معبد برای خدايان يونان برپا کر

 تا داستاهنای فرمودنوشته درآوَرد  بەتاريخ يونان راکە   آنچندين آبادی وسعت داد، برای
نام هومر  بەئی شاعری افسانه بەرا های مردم گردآوری و تدوين کنند، و آن يی را از سينه اسطوره

شهرت جهانی دارد  کە بود» هاوديس«و » ايلياد«نتيجۀ اقدام او تدوين دو منظومۀ . منسوب کرد
سبب اقدامات  بە دريايی آتن در زمان اوبازرگانیِ. شود هومر نسبت داده می بەو تا امروز

  .اجنام داد رونق بسيار يافت کە ئی گسترانه امنيت
 ئی گيرانه ولی رفتار سخت. پياس جانشينش شد پس از درگذشت پيزيسترات پسرش هی
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 باب طبع مردم ه بودنت ثبات و امنيت و آرامش اجنام دادقصد برقرار داش بەپيزيستراتکە 
يکی از برادران . ناپذير آتن نبود و خواهان ادامۀ سلطنت در خاندان او نبودند اطاعت

مردم  پياس بيش از پدرش بر هی کە ئی کشتند، و اين سبب شد پياس را مردم آتن در واقعه هی
 آتن بر او شوريدند، و او از آتن مردمِ. سازد انضباط آشنا  وسخت بگيرد تا آهنا را با نظم

 نام کليستين بەپس از او رياست آتن را مردی. دولت ايران پناهنده شد بەليديە رفته بەگريخته
 برای بازگشنت او کە پياس از شهريار ليديە تقاضا کرد هی). م  پ۵۰۷ ۔۵۱۰(دست گرفت بە
 هيأتی را کە شهريار آن بود بەسخ سران آتنياست آتن نزد سران آتن پادرميانی کند؛ اما پار بە
زيرِ تأثير سران فراری آتن قرار نگيرد و از آهنا  کە شهريار پيام دادند بەسارديس فرستادند و بە

پياس را داوطلبانه بپذيرند  مردم آتن بايد هی کە فرموداين هيأت  بەشهريار. محايت نکند
  ١.دآتن بفرست بەلشکر کە وگرنه او جمبور خواهد شد

مردم جزاير  کە آتن لشکرکشی کند درصدد شدند بەشهريار ليديەکە   آنسران آتن از بيم
 ايرانيان بشورانند و  سلطۀ غربی اناتولی را برضدهای نشينِ کرانه شهرهای يونانیدريای ايژه و 

  غربیکرانۀنام ميليتوس واقع در  بەتالش آهنا بر سران شهری. شهريار ليديە را مشغول بدارند
 هم گروهی از الًسران ميليتوس قول مساعدت دادند و عم بەسران آتن. اناتولی اثر هناد

. ميليتوس رفتند تا در شورش برضد ايران شرکت کنند بەجنگجويان آتنی سوار بر بيست قايق
شبيخون بزنند و شهر را تاراج ) پايتخت ليديە(سارديس  کە بەسران شورش تصميم گرفتند

مشار بسياری از مردم جزاير  کە در سارديس خفته بود سبب شد کە ای انبوهیآوازۀ ثروهت. کنند
 ۔شنيده بوده کە ئی زنانه  بنابر داستان الف۔هرودوت . اين شورش بپيوندند بەدريای ايژه نيز

 ی درآني بەتنهافرَنە اَرَتە کە سارديس را بدون مقاومت گرفتند جز پادگان«يونانيان  کە نوشته
های  مهامجين در خانه کە افزودهو . »والبته نيروی چندانی در اختيار نداشتدفاع پرداخت بە

ئی منتقل شد و در اطراف شهر گسترش  خانه بەئی پيرامون شهر آتش افکندند و آتش از خانه
آهنا معبد شهر . کرده بود شان ها بيرون آمدند ولی آتش حماصره  هراسان از خانهيافت، و مردْم

شهر را تاراج کنند، زيرا  کە حال آهنا نتوانستند با اين. د و معبد منهدم شدآتش کشيدن بەرا نيز
پارسيان و مردم شهر برای جنگيدن آماده شدند، ولی . های شهر ديوار و حفاظ داشت خانه

سپاهيان سارديس آهنا را . کوه زدند بە کردهرهابيرون آمده باشند آهنا شهر را کە   آنپيش از
ساحل رسانده باشند شکست سختی بر آهنا وارد آورده  بەخود راکە   آنز کردند و پيش ادنبال

ساحل برسانند و  بەجانشان را گرفته خود را کە بقيه توانستند. مشاری از آهنا را کشتار کردند
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  ١).م  پ۴۹۴سال (ديار خودشان برگردند  بەسوار بر قايقها شده
 کرد برای تاراج مال بود اقتضا میدر حِد نوعی حرکِت ناکام  کە گرانه اين اقدام آشوب

در آينده خنواهند  کە اقدام تنبيهی بزند تا يونانيان را زهرچشمی بدهد بەداريوش دستکە 
َمردونَِيە پسر ) شوهر دخترش(خواهرزاده و دامادش  بەداريوش. صلح و امنيت را برهم زنند

. ان اصلیِ شورش را جمازات کندمسبب کە  سپاهيان ليديە بود فرمان فرستادده  کە فرمانگاؤَبروَو
بسياری از .  و جمازات شدندگير دستمسببان فتنه بودند  کە سران شهر ميليتوسبەدنبالِ آن، 

مشاری از اميران جزاير دريای ايژه .  شدندگير دستمسببان ناامنيها در جزاير دريای ايژه 
با شرکت مشار بسياری ە  کمانور بزرگی. شدند شدند، و مشاری نيز بازداشت و اعدام جابەجا

يونانيان زهرچشم بدهد نيز از گزارشهائی  بەدر دريای ايژه اجنام شد تا از قايقهای جنگی
يونان لشکر کشيدند ولی بسياری از  بەگويند سپاهيان ايران زنانه می الف کە شود معلوم می

  ).دچار خشم خدايان يونان شدند(ن شده در دريا غرق شدند توفا دچار اشانقايقه
 نامِ بەنويس نامه وقتی يک منايش کە سران آتن چنان از اين رخدادها ترسيده بودند

وی صحنه برد او را برای ر  بەفرينيخوس منايش سرکوب شورش ميليتوس توسط ايرانيان را
 جريمۀ بزرگی کردند و ۔خشم ايران را برانگيزد کە آميز بود و ممکن بود که حتريک۔اين اقدام 

توسط سران آتن برای خرسند داشنت  کە اقدامات ديگری نيز. ايش آن شدندمانعِ ادامۀ من
هرکدام از  کە شهريار ليديە فرمان بفرستد بەداريوش کە عمل آمد سبب شد بەدربار ايران

مردم  کە مورد رضايت مردمشان نيستند را برکنار کند و اجازه دهد کە اميران در شهرهای يونان
الزم  کە  مادی و فکریگيرند؛ و هرگونه کمِکخودشان تصميم بخودشان برای انتخاب امير 

 شانی خودامردم شهرهای يونانی بکند تا اصالحات مورد نظرشان را در شهره بەباشد را
  ٢).م  پ۴۹۲سال (اجنام دهند 

ياست آتن مهچنان ادامه ر   بە برای بازگشنت فراریپياسِ اما در سارديس تالشهای هی
ايران و  بەمعنای تضمين اطاعت آتن بەاست آتن از نظر دربار ايرانير   بەبازگشت او. داشت

 کە بنابر فرمانی. قصد محايت از آرامش و امنيت در آن سرزمين بود بەپيروی از قوانين ايران
م گروهی از سربازان يونانی و ايرانی از ليديە و   پ۴۹۰شهريار ليديە رسيد، در تابستان سال بە

 ۔اند م نيست ولی داستاهنای يونانيان قديم در مشار آن مبالغه کردهکه مشارشان معلو۔جزاير 
های هوادار  گروهی از آتنی. مرکزش آتن بود کە جزيرۀ اتيکه شدند پياس راهی شبه مهراِه هی
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که مردمش ۔ِتَر از توابع آتن  ریِاسپاهيان سارديس شهر . پياس بودند پياس نيز مهراه هی هی
  را گرفتند و معبد شهر را۔ها مهراهی کرده بودند ارديس با آتنیس بەپيش از اين در شبيخون

 آهنا آتش زده بودند آتش زدند، و از آجنا وارد دشت ماراتون شدند کە انتقام معبد سارديسبە
 پياس وقتی در ماراتون بود هی کە نوشتههرودوت . کيلومتری از آتن بود در فاصلۀ چندکە 
سلطنت خواهد نشست و  بەآتن را خواهد گرفت و کە داشتديده بود يقين  کە سبب رؤيائیبە

با شنيدن « تا آن هنگام ۔نوشتۀ هرودوت به کە ۔مردم آتن. اجماد پدرش را زنده خواهد کرد
 قول چە  کە چنانپيامی از خدايشان دريافت کردند» افتاد نام ايرانيان لرزه بر اندامشان می

اين پيام را خدا در . رای محايت از آهنا آماده استاو خدمت کنند ب بەدر آينده بيشتر کە بدهند
. سران آتن رساند بەدر آتن متولد شده بود و شهروند آتن بود، و او کە يک اسپارتی داد بەرؤيا

مشوق .  شدند، و برای مقابله با دمشن قصد ماراتون کردنددل گرمآتنيان با دريافت پيام خدا 
 رقيبِ او برای رسيدن کە کی از عموزادگان هيپياس بودها برای مقابله با سپاهيان شاه ي آتنی

ولی . اسپارت فرستادند تا از اسپارتيان کمک بطلبند بەسران آتن مأموری را. ياست بودر بە
ما در دهۀ  کە سران آتن پيام دادند بەرو شدن با سپاهيان ايران نبودند وبهر  بەمايل کە اسپارتيان

دانيم، و مشا  يده باشد بيرون شدن برای نربد را حرام و گناه مینيمه نرس بەهنوز ماه کە  ماهاولِ
 پيامی۔ بەنوشتۀ هرودوت به۔ولی آتنيان . تان خواهيم شتافت ياری بەاگر تا نيمۀ ماه صرب کنيم

مهۀ (هزار تن   بودند، و جنگجوياِن پراميِد آتنی در دهدل گرم خدا برايشان فرستاده بود کامالًکە 
  ١ .آهنا پيوستند بەاز پالَتە نيز هزار مرد. اه افتادندر   بەوی دشت ماراتونس بە)جنگجويان آتن

 داريوشداد  نشان می کە پردازان يونانی چنان نوشتند داستان ماراتون را بعدها داستان
برخی از . با شکست برگشتند سپاهيانش لیيونان لشکر فرستاد و بەقصد تصرف آتنبە

نگاران  اند، زيرِ تأثير تاريخ ۀ متون اصلی يونانی را خنواندهترمج کە نگاران ايرانی نيز تاريخ
ولی . اند يونان نوشته بەنوين غربی، در تأليفاتشان رخداد ماراتون را لشکرکشی داريوش

 رقابت کە  بليونان بەگونۀ ديگری بوده و رخداد ماراتون نه لشکرکشی داريوش بەحقيقت امر
 سوی و ،پياس بود  قدرت در اين لشکرکشی هیسيزِ سوی يک.  سران آتن بود قدرِتستيزِ و

اين . ی سپاهيان آتن را داشتده  کە فرمانتياد نام ميلی بەديگرش يکی از عموزادگانش
خدمت  بەچند يکسارديس رفته  بەتياد نيز پيشترها توسط عمويش از آتن تبعيد شده و ميلی

رياست آتن را  کە نون درصدد بوداک. آتن برگشته بود بەارتش ايران درآمده بود، و پس از او
از يعنی ( ستيز قدرت  سویاز يکی از دو کە نقش ايران در رخداد ماراتون آن بود. بگيرد
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کل حکايت پر شاخ و بالِ ماراتون بيش از اين نبوده است، و اين . کرد محايت می) پياس هی
گير ما  دست باستان نگاراِن يونان با چند بار خواندن گزارش هرودوت و تاريخ کە چيزی است

 انتقام کە  بودندليديايی تبارِ  يونانیِتَر را آتش زدند نيز سربازاِن ریِاکسانی کە معبد . شود می
  .آتش کشيده شدن معبد خودشان را گرفتند، و ايرانيان هيچ دخالتی در اين جنايت نداشتندبە

 کە  در ماراتون ديدند وقتی۔داشتند کە بەفرمانی بنا۔افسران ايرانی  کە رسد نظر می به
برای ) يعنی با مهۀ توانشان(هزاری  پياس نيستند و با آن نيروی عظيم ده مردم آتن خواهان هی
هرحال، خود اين واقعه  بەولی. سارديس را کردند بەاند قصد بازگشت مقابله با او بيرون آمده

 کە توانسته بودايران  بەبا نپذيرفنت يک حاکم سرسپرده کە نوعی پيروزی برای آتن بود
 ساده داستاهنا پرداختند و اما نويسندگان يونانی از اين رخداِد. استقاللِ خويش را حفظ کند

هنگام فرارشان چندين  بەباعث فرار ايرانيان شد؛ و کە گفتند سخن از نربدی در ماراتون می
 کە ن داستان راقايقشان در دريا غرق شد و بسياری از سربازانشان در دريا تلف شدند؛ و مهۀ اي

اين داستاهنا رخداد .  آتن بر ايرانيان قلمداد کردندخودشان ساخته بودند نشانۀ خشم خداياِن
نگاران غربی  تاريخ. پی داشت پيروزی آتن بر ايران را در کە ماراتون را جنگی عظيم ناميدند

 را اند اره نوشتهب  در اين يونانيان قديمای کەداستاهن کە سدۀ اخير تالش بسيار کردند در دو
هزار نفری  يونانياِن قديم شکست شاهنشاهی ايران از لشکر دهچە کە   آنحقيقی جلوه دهند و

را ايستادگی آتن در برابر  اند، و آن آتن در ماراتون ناميدند را با شاخ و باهلائی بزرگ کرده
» متدن بر بربريت پيروزیِ«طلبيهای ايران ناميده پيروزی موهومِ آتن در ماراتون را  گسترش

نامند را با بزرگداشِت  می» شکست ايران از آتن و جناِت متدِن غربی«چە   آننامند، می
گرانه  حيله کە کنند اين مناسبت مرامسی برگزار می بەساله دارند و مهه گرامی می» ماراتون«

متدن ايرانی متدِن يونان قديم بر  برتریِ بەاش اشاره کە اند؛ مرامسی آن داده بەشکلی فرهنگی
حتی ايرانيان نيز ناآگانه از اين رسمِ زشت . دانند  مردمِ جهان معنايش را منیبيشينۀاست ولی 
مراسم « غربيها مهچوننام دارد را » شکست ايرانيان« کە کنند و روزی آميز تقليد می و اهانت
رهنگی در کنار در يک کار ف کە پندارند کنند و ناآگاهانه می برگزار می» داشت ماراتون بزرگ

تاريخ و  بەنوعی دشنام» ماراتون« کە امر آن است مردم جهان شرکت دارند؛ ولی حقيقِت
  .فرهنگ ايران و ايرانی است

 دخوَر چشم می بە نوين غربینگاراِن تاريخهای  در بسياری از نوشته کە نکتۀ شگفتی
متدن يونان در  کە  انگار. آتن در برابر ايران متدن غربی جنات يافتگويا با استواریِکە  آن
دولت هخامنشی با متدن بشری در ستيز  کە تر از متدن ايران بوده، و انگار رفته پيشزمان  آن
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 و اين در حالی است. ه استبا آتن کاری بکند متدن از ختريب رهيد کە بوده و چون نتوانسته
 کە يند و اعتراف دارندستا  دولت هخامنشی را می غربْینگاراِن مهين تاريخبينيم عموم  میکە 

يی در دوران هخامنشی  کرد و فرهنگ خاورميانه میی دار پاسدولت ايران از متدن بشری 
 عصبيِت غربی دامنشان را افتند ياد يونان می بە رسيد؛ ولی وقتیشکوهاوج  بە وشدمتحول 

ی خطر چە » متدن بشریدار پاسدولِت «اين . شود باره سخنشان عوض می يک بەگيرد و می
پيمود، موضوعی  زمان هنوز مراحل خنستين خويش را می در آن کە  داشتانبرای متدن يوناني

 شايد اينها بگويند.  پرسيد و پاسخش را نزد خوِد آهنا يافتنگاران تاريخبايد از اين  کە است
سه نسل بعد پديد آمدند و متدن  کە مندان يونانیەاگر يونان ضميمۀ ايران شده بود انديشکە 
مندان ەاساس است، زيرا مهۀ انديش اين نيز سخنی بی. آمدند  منیپديدهنادند  نانی را پايهيو

ايران و تأثيرپذيری از متدن  بەدر جای خود خواهيم ديد، پس از مسافرهتاکە  چنانيونانی، 
شناسيم؛ و متدن  ما می کە ئی رسيدند مرتبه بەدنبال اخذ علوم و فنون خاورميانه بەايران و
  .های شاهنشاهی هخامنشی بر روی يونانيان بود دروازه شدِن  مثرۀ بازيونانی

 شهرهای يونانی در زمان داريوش بزرگ در اطاعت ايران بودند؛ مهۀ جزاير بيشترينۀ
واقع در دريای ايژه و دريای مديترانه در درون قلمرو شاهنشاهی قرار داشتند؛ کشورهای 

 داوطلبانه در اطاعت شاه ۔نوشتۀ هرودوت به۔ونان مقدونيە و تسالی و ِتبِس از خاک اصلی ي
 حملی چندين شهريارنشينِ کوچِک بەيونان. شاه اسپارت در اطاعت ايران بود. ايران بودند

تر،  بيان درست به( دوستان شاهنشاه بودند ۔نوشتۀ يونانيان به۔شان  تقسيم شده بود و مهه
کشور طور رمسی ضميمۀ  بە ۔البته۔ اروپايیولی يوناِن). اطاعت از شاهنشاه را پذيرفته بودند

ايران قدرت نداشت تا يونان را  کە بعدها نويسندگان يونانی ادعا کردند.  نشده بودشاهنشاهی
 کند از يونيان تسخيرور يونان را ز  بەبا توسل کە خواست  کند؛ و اگر میکشور هخامنشیضميمۀ 

  . خورددر ماراتون از آتن شکست کە گونه خورد آن شکست می
چرا شاهنشاهی هخامنشی کە   اينيک روايت کوتاهی از هرودوت تفسير روشنی دربارۀ

 اشانپردازيهای يونانيان دربارۀ رشادهت دهد؛ و مهۀ داستان دست می بە نکردتسخيريونان را 
وقتی جزاير دريای  کە نوشتههرودوت . کند در دفاع از سرزمينشان در برابر ايران را تفسير می

نزد کوروش رفته از او تقاضا  بەها سليم کوروش شدند، يک هيأت از سوی السيدامونیايژه ت
از مداخله در امر سرزمين اصلی يونان خودداری ورزد، وگرنه با مقابلۀ السيدامونيها  کە کرد

 کە در تصميمی کە آهنا پاسخ داد بەکوروش پس از شنيدِن سخنانشان.  خواهد شدروبەرو
تنها کارشان  کە بازتاب آن در مردمی کە  بگيرد خنواهد نگريستخبواهد دربارۀ يونان
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خواهد  چەگونه  است برای يکديگرپردازی کاری و گردآمدن در ميداهنای عمومی و دروغ بی
  :هرودوت از زبان کوروش بزرگ نوشته است چنين است کە ئی مجله. بود

يکديگر را فريب کە   آنرایآيند و ب در ميداهنای شهرشان گرد هم میکسانی کە من هرگز از 
  ١.دهم دل راه منی بەخورند، وامهه  میيکديگردهند سوگندهای دروغ برای 

اند،  ندگی عادی خودشان مشغولز  بەمردم يونان کە تفسير اين سخن کوروش آن است  
اهل قيل و قال و  کە مردمی کە آهنا فهماند بەبيان ديگر، کوروش بە.و من با آهنا کاری ندارم

 کنند تا شاهنشاه  جهانی ايجاد منی و امنيِتاند هيچ خطری جدی برای صلح گذرانی خوش
  .سرپرستی آهنا را برعهده بگيرد کە فکر احلاق سرزمينشان افتد و دولت ايران خبواهدبە

اطاعت ايران درآمدند، و کشور اسپارت تا  بەها نيز در آينده داوطلبانه السيدامونیاين 
  .امنشی يکی از اقمار ايران بودپايان عمر شاهنشاهی هخ

  اروپايیمستقل ماندن يوناِن کە اروپا، بەئی دارد دربارۀ نگرش ايرانيان هرودوت مجله
  :نويسد او می. کند در زمان هخامنشی را تفسير می

آهنا است؛ ولی آهنا اروپا و مردم يونان را  بەآسيا و مردم آسيا متعلق کە اند ايرانيان مدعی
  ٢.دانند  میجدا از خودشان

 طبيعی  از حدوِددر بيرونمرداِن ايران، يونان  از نظر دولتاست کە   آنمفهوم اين سخن  
  .آمدند ايران برمنی بەدولت هخامنشی واقع شده بود و شاهنشاهان ايران درصدد احلاق آن

 بەهدِف مشخصِاروپای شرقی نيز دروِن  بەديديم، لشکرکشی داريوش بزرگکە  چنان
عبارِت  بە.وحشی از جهان متمدن بود نه احلاق سرزمينهای يونانی خطر اقوام نيمه دور کردِن

وحشی لشکرکشی کرد تا خطر آهنا را از  سرزمينهای اقوام نيمه  بەديگر، داريوش بزرگ
اندازيهای   يونانيان در برابر دست ازلشکرکشی او اقدامی بود برای محايت. يونانيان دور کند

اند، و نوعی از رفتارشان را  وحشی ناميده يونانيان آهنا را اسکيتهای نيمهکە  گردی قبايلِ بيابان
  .پيش از اين از گزارش هرودوت خوانديم

  يونان بەداستان لشکرکشی خشيارشا

ترين مدعی رياست بر آتن بود اندکی پس از رخداد ماراتون  سرسخت کە پياس هی
با  کە  خويش پرداخت و درصدد شدتقويت نيروی دريايی بەآتن پس از ماراتون. درگذشت
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تشکيل احتاديۀ بزگی از اسپارت و ِتبِس و ديگر شهرهای يونانی برای گسترش احتاديه در 
دوبار نيز محالت بزرگی برای گرفنت برخی از جزاير . ميان جزاير دريای ايژه نيز اقدام کند

  . مواجه شدسبب مقاومتهای مردم اين جزاير با شکست کە بەدريای ايژه اجنام داد
  غربیِ اناتولی راکرانۀبلندپروازیِ آتن صلح مهگانی در دريای ايژه و منطقۀ ايونيە در 

کار  بە آتن دستديگربارۀمالیِ  دولت ايران برای گوش کە خماطره انداخته بود، و الزم بودبە
 بودند تابع ايران کە م از راه تراکيە و مقدونيە  پ۴۸۰منظور، خشيارشا در سال  اين بە.شود
بعدها  کە حقيقت اين لشکرکشی نيز در سايۀ داستاهنائی. يونان کرد بەلشکرکشی بەاقدام

گويا خشيارشا مهۀ آسيا را  کە داستاهنای يونانی چنان است. پرداختند گم شده استيونانيها 
آتن خيلی امهيت و اهبت داشته اين  کە  بنماياندکە آن هرودوت برای. برضد آتن بسيج کرد

شتۀ حترير درآورده ر   بەانگيزی آور و دل تفصيل شگفت بەن را در کتاب هفتمِ تاريخشداستا
آمار  بە کتابش را۳۱۰ تا ۳۰۵او بندهای . پردازیِ شيرين است  داستانااست، ولی عموًم

 ۵۲۰۰مشارِ ناوهای خشيارشا در اين جنگ افزون بر  کە نوشتهسپاهيان ايران اختصاص داده و 
آتن  بە، و مشار سپاهيانش در لشکرکشی تن هزار۵۱۷وی دريائيش افزون بر  نيرمرداِنفروند، 

  . هزارشان سربازاِن پياده نظام بودند۷۰۰يک ميليون و  کە  هزار مرد بود،۳۱۷ ميليون و دو
 مشار مردانش کە جنگ يک شهری رفته بودندبە در داستاِن شيرينِ هرودوت مهۀ اينها

 خشيارشا در برابر یميليون سپاه چند کە اند انه ادعا کردهزن رسيد؛ و الف  هزار منی بيستبە
  .ايران برگشتند بەآتنيان شکست يافتند و با سرافکندگی

هرودوت چندان در فکر بزرگ جلوه دادن لشکرکشی خشيارشا و امهيت تراشيدن برای 
بوهی از فکر کند چنين ان کە مردی با جتربه و دقيق بوده فراموش کرده بوده کە گرچە آتن بوده

های  قادر بوده خواربار مورد نيازش را در سرزمين کوچکی چون کرانه چەگونه مردان جنگی
 البته جمموع افراد ارتش ايران شايد در آن روزگار. دريای ايژه و غرب اناتولی تأمين کند

عرصۀ پيکار  بە، ولی هرودوت در داستانش کل ارتش ايران را استرسيده چنين مشاری میبە
شکست بکشاند و در نتيجۀ آن برای آتن  بەدست مردم آتن را بر  تا آن استآتن کشانده شهرِبا 

برطبق اين داستان، خشيارشا با اين نيروی عظيم . مانندی ايجاد کند يک عظمت و قدرت بی
  .جزيرۀ بالکان را زير پا هناده وارد آتن شود شبه کە توانست

مشار  توانست مجعيت کم کل میمش کە بەآن سرزمين کوچک کە ولی معلوم نيست
ن و علوفه برای خودش را سير نگاه دارد خواربار برای اين چند ميليون مرِد جنگیِ ايرا

گنجايی برای عبور چنين مشار  چەگونه زمينهای باريکۀ شرق يونان د، و آنناسپانشان تأمين ک
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ز مجله هرودوت يونانيان و ا.  صدها هزار اسپ داشتندهرودوت نوشته کە انبوهی را داشت
 از نظرشان هنان پاسخ پرسشهای بیمهۀ اين  کە اند زنانه بوده منايیِ الف چندان غرق بزرگ

 کە مهان گونه باشد بەعالقه دارند يونان کە نگاراِن نوين غرب نيز تاريخ. مانده است
ا يونان ر بەاند، وقتی داستان لشکرکشی خشيارشا تصوير کشيده بەپردازاِن باستانی داستان

ايرانيان   پيروزی آتن و شکسِتانديشند و مهان الفهای  يونانيان آن زمان میمهچوننويسند  می
  .کنند را تکرار می
 آتن مرکزش بود کە مانند اتيکه جزيرۀ انگشت مساحت سراسر شبه کە ياد بياوريم بەوقتی

گذر و   سخت را کوهستاهنایاش بيشينه کە هم سرزمينی رسيد، آن  کيلومتر مربع منی۲۶۰۰ بە
 پی  باستان يونانياِنزنانۀ پردازیِ الف  داستانچند و چوِن بەگاه داد، آن مسکون تشکيل می غير

  .خواهيم برد
شود آن  مان میگير دست گزارشهای خوِد يونانيان خردپذيرانۀبا بازخوانی  کە چە آن

 بیآتن زديک شدند بەآتن ن) در واقع سپاهياِن شهرياریِ ليديە(وقتی سپاهياِن ايران  کە است
هنموِد او مهۀ ر  بەبنا. نام متيستوکلس بود بەزمان مردی  آتن در آنسلطاِن. مقاومت تسليم شد

کوهستاهنای   بەسکنۀ آتن از زن و مرد و بزرگ و کوچک و پير و جوان شهر را ختليه کرده
ر اين کتيبه د. کند  میيیاين موضوع را بازگو کە ئی در يونان کشف شده کتيبه. اطراف رفتند

حتويل داده خود با زن و ) خدای شهر آتن زن(» آِتنا« بە سکنۀ آتن شهرشان را کە آمده است
 و ، بود از مردمکلی خالی بەآتن رسيد آتن بەايرانوقتی سپاه . رفتند» تروزِن« بە فرزندانشان

 در نيرومندترين ارتش کە پيش از آن، ارتش اسپارت. سکنه شد  وارد شهر بیايرانسپاه 
 ايران در هم شکسته شده و شاه اسپارت با سپاهيانجزيرۀ بالکان بود، در خنستين نربد با  شبه

  .کشنت رفته بودند بەهزاران تن از سپاهيانش
از نظر حقايقِ تاريخی، دنبالۀ اين وقايع را بايد در گزارش مذاکراِت متيستوکلس با 

. اند با خوِد خشيارشا مذاکره کرد وشتهيونانيان ن. گيری کرد  سپاهياِن ايران پیده فرمان
توانسته برای يونيان  میشنيدنش که ۔پردازی دربارۀ اين لشکرکشی  هرودوت ضمن داستان

کشاَند و  شکست می بەنيروی دريايیِ ايران را در ساالميسکە   آن پس از۔انگيز بوده باشد دل
دهد،  کشنت می بەزار ايرانی راکند و دههاه صدها فروند کشتی نيروی دريايی ايران را غرق می

منايندگی از  بەمتيستوکلس در رأس هيأتی نزد خشيارشا رفت و با او مذاکراتی کە نويسد می
  ١.آسيا برگردد کە بەطرف آتنيان اجنام داد و از او خواست
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از . زنانه بيرون بکشيم های الف توانيم از درون مهين نوشته اما حقيقت واقعه را نيز می
. تدبيرهايش سبب جنات آتن شد کە عنوان قهرمان ياد شده بە در کتاب هرودوتمتيستوکلس

گفتند با  يونانيان میکە  چنانيا ( سپاهيان ايران ده فرماناو ضمن مذاکره با  کە توان پنداشت می
داستان رفتارهای . ايرانيان سپرده استقالل آتن را حفظ کرده باشد بەتعهداتی را) خشيارشا

را يونانيان برای نشان دادن  و اين۔ايران با حکام و مردم شهرهای يونان کرد دولت  کە نيکی
مهۀ شهرهای يونانی ازمجله آتن تسليم  کە آن استدهندۀ  نشان ۔اند بازنوشتهامهيت خودشان 

 هيچ مقاومتی را هرودوت و بی ۴۸۰آتن در روز اول مهرماه سال  بەورود سپاهيان ايران. شدند
ايرانيان  بەاند، و معنای اين سخن چيزی جز تسليم کامل آتن  نوشتهمهۀ مورخان يونانی

 شاه شهر را ختليه کرده ها پيش از ورود سپاهياِن آتنی کە ها تأکيد شده در اين نوشته. نيست
کليۀ  کە معنای ديگر اين نوشته آن است. سکنه شدند بودند و سپاهيان ايران وارد شهر بی

 سپاهيان ايران اجنام دادند از شهر ده فرمانسران آتن با کە  جنگجويان آتن، طبق مذاکراتی
ماننِد  اين ترتيب، سراسر باريکۀ انگشت بە.رفتند، و سپاهيان ايران با آرامش وارد شهر شدند

هدف لشکرکشی از نظر خشيارشا حتقق يافته بود، آتن و اسپارت تسليم شده . اتيکە تسليم شد
برای امنيت  کە ئی خطرآفرينیت درهم شکسته شده بود، و بودند، نيروی دريايی آتن و اسپار

. شد برطرف شده بود  اناتولی ازجانب آهنا احساس میهای کرانهو آرامش در دريای ايژه و 
پيش از  کە ايران را نداشت، و مهان سياستی را دنبال کرد بەخشيارشا قصد ضميمه کردن يونان

  .او کوروش و داريوش دنبال کرده بودند
 کە تصوير کشيدند بەئی گونه بە رارخدادپردازان يونانی داستان اين  بعدها داستانولی 

 ساالميس از مردم آتن شکست خورد تا آتن مستقل تنگۀميليونی ايران در  گويا ارتش چند
 کە نويساِن نوينِ غربی نيز تاريخ.  شودبيرونمباند و بقيۀ يونان نيز در آينده از سيطرۀ ايران 

عنوان مقابلۀ  بە آغازگر متدن بشری معرفی کنند از اين واقعه۔زنانه الف۔ آتن را عالقه دارند
متدن يونانی با متدن ايرانی ياد کرده گزارشهای يونانيان کهن را با آب و تابِ بسيار بازگويی 

  .ايران در ساالميس شکست يافت تا متدن يونانی حفظ شود کە کنند کرده تأکيد می
 ،داستان اين لشکرکشی.  بودکش دلداستان برای يونانيان شنيدن اين  کە گفتيم

ميليون سپاهی وارد  ارتش ايران با بيش از دو کە اند، چنان است يونانيان نوشته کە گونه آنبە
 ساالميس در هم تنگۀيونان شدند و مهۀ شهرهای يونان را گرفتند؛ ولی نيروی دريايی ايران در 

 دارد ورحشت افتد و دست از يونان بو  بەارشاخشي کە شکست، و مهين شکست سبب شد
يک ها دربارۀ شکست و فرار خشيارشا را اسخيليوس در  زيباترين افسانه. ايران بگريزدبە
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خبوانيم  کە  را از هر سوداستاهنااين ولی . پرداخته است» پارسيان«موسوم بە نامۀ  منايش
مهۀ کتاهبای . آهنا کرد بەتوان  منیرسند و هيچ اعتمادی نظر می بەآشفتهمبتنی بر گزارشهای 

 کە کنند سان بازگويی می مهان بەآتن را بە نوين نيز داستان لشکرکشی خشيارشاتاريخیِ
اند  کرده کنندگان نقل می پردازان يونانی بعدها در ميداهنای شهرهای يونان برای جتمع داستان

نان را در آهنا تقويت کنند، و فرهنگ يو بەپرستی و عالقه تا مردم را سرگرم کنند و حس ميهن
  .برای داستاهنای شيرينشان جايزه بگيرند

مهۀ شهرهای يونانی و کە   آندانيم  يونانيان میما از راه خواندن گزارشهای خوِدچە کە  آن
 کشورِ شاهنشاهی مرزهای دروننه در  چە حتی آتن تا واپسين دم عمر شاهنشاهی هخامنشی اگر

ها مهيشه در ارتش  ن بودند، سربازان و مزدوراِن يونانی ازمجله آتنی ايرا دولِتولی در اطاعت
در مصر و کلده حتصيل علوم پزشکی و  کە کردند، بسياری از يونانيانی ايران خدمت می

 پيوسته از ايران شهرياراِن شهرهای يونانْیرياضيات کرده بودند در ايران مشغول کار بودند، 
 خالت ايران در امور سياسی يونان مهيشه استمرار داشتکردند، و د کمک مالی دريافت می

ايران خدمت  بەازحدِّ رضايت يونانيان بيش کە مردان يونانی بسياری از سياستئی کە  بەگونه
صورت  چە بەصورت مهاجر و بەچه۔ گوناگونعناوين  بەهائی از عمرشان را کردند دوره می

 اين امر را نويسندگان يونانْی. بردند ر میس بەسرزمينهای درونیِ کشور هخامنشی در ۔کارمند
  .دماَن دربارۀ آن جای هيچ جدالی باقی منی کە اند  آوردهاشانه تکرار در نوشته بەچندان

 يکی از شخصيتهای باتدبير و او را مهۀ مورخان يونانْی. متيستوکلس اشاره شد بەباالتر
او در  کە تر خواهيم ديد  پائينولی. اند  آتن و قهرمان جنگ ساالميس معرفی کردهنيرومنِد

نگاران  تاريخ کە نام پاوسانياس بەعالوه بر او، يکی از سران اسپارت. اطاعت خشيارشا بود
نيروی دريايی ايران را شکست داد،  کە اند يونانی با عنوان قهرمان جنگ پالته از او ياد کرده

 پوشيد و انيفورم ايرانی می کە  بلنيز نه تنها پس از اين لشکرکشی در اطاعت خشيارشا بود
عنوان کارگزار رمسی ايران  بەاو. دانست  ايران میاز اتباعِ دولِت خودش را اوسيله رًمس ين بەا

افسر ايرانی ۔بات  مستقر بود، و دختر َمگَە) جائی کە اکنون استانبول است(در بيزانتيوم 
  ١. شدياننی گرفته داماد ايرانز   بە را۔يوممستقر در بيزانت

پردازيهای يونانيان دربارۀ جنگ پالته و ساالميس  ين گزارش نيز يک جنبه از داستانا
کە   بلاين مرد نه تنها ايرانيان را شکست نداده کە دارد سازد، و معلوم می را منايان می

 سران آتن و اسپارت گزارش دروغِ شکسِت بەشايد هم خوِد او. گزار ايران بوده است خدمت
                                                 

  .۳۵۹۔ ۳۵۷اومستد، تاريخ شاهنشاهی هخامنشی، : بنگر. 1



۳۲۷ هخامنشی شاهنشاهی

کرد  ايران می بەاو کە خدمتهائی. قهرمان شود بەده است تا نزد آهنا تبديلايرانيان داده بو
پاوسانياس را  بەمنت يک فرمان خشيارشا. موجبات خشنودی خشيارشا را فراهم آورده بود

  :توکيديد چنين آورده است
ورِ دريا، از بيزانتيوم،  چون مردانی را از آن: پاوسانياس بەگويد شاه خشيارشا چنين می

مهواره ثبت  کە ی من رهانيدی، لطف و نيکی برای تو در سرای ما انباشته خواهد شدبرا
مگذار، نه شب و نه روز، تو را از اجنام . م استو از سخنان تو بسيار خشنود. خواهد بود

ای بازدارد، نه برای هزينۀ زر و سيم، و نه برای بزرگی سپاه  وعده دادهکە چە   آندادِن
برای نظارت بر  کە بازو، مرِد بزرگواری با مهکاری با اَرَتە. باشند رس دستدر  کە هرجا

برای  هرچە کە اجنام برسان؛ بەباکانه ام، کارهای من و خودتان را بی امور مشا فرستاده
  ١.هردو طرف هبتر و نيکتر است را اجنام بده

ە بود و در ی نيروهای ايران در تراکيده فرمانبات در  بازو جانشينِ َمگَە اين ارَتە  
  بەنيرنگیخشيارشا درگذشت اسپارتيها پاوسانياس راکە  مهين. بيزانتيوم استقرار داشت

متيستوکلس نيز . طن اعدام کردندو  بەاهتام خيانتگرفته بە، و او را دعوت کردنداسپارت بە
 اسخِط او در خانۀ پاوساني دست کە بەهائی ها با مهين اهتام مواجه شد، و از نامه توسط آتنی

ايرانيان با پاوسانياس مهکاری  بەاو در موارد بسياری در خدمت کە دست آمد معلوم شدبە
 کرده بودندبا پاوسانياس اسپارتيها  کە ها با او مهان کنند آتنیکە   آنکرده است؛ و او از بيم می
 بيابد و را کسی از يونانيان وی کە بيم داشتکە   چونايران پناهنده شد، و بەبيزانتيوم گريختهبە

  نزديک شدن زنان ايرانی پوشيد و خود را در چادر زنانه پوشاند تا کسی جرأِترخِتترور کند 
. سارديس رفت و خود را در اختيار شهريار ليديە گذاشت بە را نداشته باشد، و با کشتیاو بە

را جملس ملی آتن چون بر خوِد او دست نيافت ممتلکاتش را مصادره کرد و حق شهروندی آتن 
 فرمانشهريار ليديە  بەجانشين خشيارشا شده بود کە اَرَدَشير اول. از فرزندانش سلب کرد

اين مرد مهۀ  کە شاه اميدوار بود کە نوشتهتوکيديد . فرستدبشوش  بەمتيستوکلس را کە فرستاد
از پيش  کە را چندان مورد نوازش قرار داد رو وی د، و از ايناطاعت ايران بکشاَن بەيونانيان را

از يونان بگريزد زبان ايرانی آموخته کە   آناو پيش از. ئی سابقه نداشت آن دربارۀ هيچ يونانی
گفت، و جريان جنگ  پارسی سخن می بەخوبی بەحضور پذيرفت بەبود، و وقتی اَرَدَشير او را

 سالی در پايتخت او يک. ايران کرده بود را برای اَرَدَشير شرح داد کە بەساالميس و خدماتی
او  بەاو داد، زمينی بەدر غرب اناتولی را» مانيَسە«ايران ماند و پس از آن شاه حاکميت شهرِ 
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۳۲۸ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 روستای پنج ماليات بعالوهاش بگيرد،  درآمدش را برای هزينۀ زندگی خانواده کە خبشيد
با او مهکاری  کە  اصالح امور يونانيانی کندهزينۀغرب اناتولی را در اختيار او هناد تا 

 کە زن ايرانی متيستوکلس با يک بيوه). شخصيتهای يونانی بپردازد بەحُق الطاعه(ند کرد می
اَرَدَشير چندان . در غرب اناتولی جاگير بود ازدواج کرد تا از هر نظر ايرانی شده باشد

اش پيکر  نام خودش سکه زد و روی سکه بەاو کە  وفادار داده بوداين آتنیِ بەاختيارات گسترده
  ١.را نقش کرد) ی يونانیخدا(ن برهنۀ اپولو

توان تفسير کرد؟ در  می چەگونه  رااند گزارشِ حقيقی کە خوِد يونانيان نوشتهآيا اين 
ولی قهرمان شدِن . پردازيهای يونانيان قضاوت تاريخی در اين مورد دشوار است سايۀ داستان

جملس  بەخوِد اوە  ک باشد برآمدهتواند از گزارش دروغينی متيستوکلس در جنگ ساالميس می
او در مذاکره با مقامات  کە ئی اقدامات شايستهکە   آنمسلم استچە   آن.آتن داده بوده است

نشينیِ نيروهای  ايران سپرده بوده سبب عقب کە بەبلندپايۀ ايرانی اجنام داده بوده و تعهداتی
 فرار نيروی شکست وچە   آن.ايرانی از حماصرۀ دريايیِ آتن و حفظ استقالل آتن شده است

آميز   آن پس از مذاکرات موفقيتنشينیِ دريايی ايران در ساالميس ناميده شده چيزی جز عقب
مهراه با تعهداتی بوده و مورد موافقت  کە متيستوکليس با سران سپاه ايران نبوده؛ مذاکراتی

  .خشيارشا قرار گرفته است
توان چنين  خدادها را می، ر اروپايیيوناِن بەبرای شناخنت درست لشکرکشی خشيارشا

 در هم شکسنت ارتش اسپارت و کشته شدِن شاه متوجِهکە  مهينمتيستوکلس  کە بازخوانی کرد
راه را در آن  معنای خودکشی است، و هبترين بە ايراندر برابرمقاومت  کە اسپارت شد دانست

 باشد گردن هند وبرای آتن قابل قبول  کە برخی شروط بەبا ايرانيان وارد مذاکره شده کە ديد
ولی .  مقاومتی تسليم کردبیرا  او آتن را از سکنه ختليه کرده آن. جنگ خامته دهدبە

پس از شکست ارتش ايران در ساالميس، متيستوکلس  کە اند نوشته قديم يونان نگاراِن تاريخ
م از بيخشيارشا  کە اند حتی نوشته(آسيا برگشت  بەبا خشيارشا وارد مذاکره شد و خشيارشا

  ).ها گريخت آتنی
ها آشکار است و مورخاِن نوينِ غربی نيز ديدگانشان را بر روی  در اينجا تناقض در گفته

 متدن يونانی خبش جناتبندند تا آتن را مهچنان پيروزمند و سربلند و  اين تناقض برمی
تن و  آ متيستوکلس در اوج پيروزیِ۔طبق داستان يونانيان کە ۔تناقض در اينجا است. ببينند

، داوطلبانه وارد مذاکره برای صلح شان يان و درهم شکسته شدن نيروی دريايیشکست ايران
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۳۲۹ هخامنشی شاهنشاهی

  :هرودوت داستان اين مذاکره را چنين آورده است. شد
 کە اند يونانيان برآن کە او پيام داد بەنزد خشيارشا فرستاده بە راچند کسمتيستوکلس 

تو  بەخدمت بزرگیکە   آنب کنند، ولی من برایپل بوسفور را منهدم کنند و ناوهای تو را تعقي
  خاک يونان را ترک کردهآسودهبا خيال  کە توانی تو می. ام کرده باشم مانع اين کار شده

  ١.طنت برگردیو بە
هزاری آتن و متحدانش شکست خورده و  ميليونی ايران از سپاه بيست انگار سپاه دو

؟ چنين !کشورش برگردد بەسالمت بە کرد تامتيستوکلس بر خشيارشا منت هناده او را آزاد
  .آتن بەزنانۀ يونانيان باستان دربارۀ لشکرکشی خشايارشا است داستاهنای الف

های يونانيان  ما وقتی داستان دفاع يونانيان از خودشان در برابر ايران را در نوشته
اند تا حس  هدف خاصی پرداخته شده بوده بەاينها کە شويم خوانيم متوجه می باستان می

مردمی نيرومند و يونانيان  کە  تلقين کندخودشان بەپرستی يونانيان تقويت شود و ميهن
و  سويش بوی حتريف از مهه کە ئی پرداخته شده گونه بەاين داستاهنا گرچە .ناپذيرند شکست
تا زمان مرگ  کە شود حال با بازخوانیِ آهنا آشکار می رسد، با اين مشام میبەگويی  گزافه
 نيز روابط آتن با دربار ايران مهچون زيردست و اوايران وابسته بوده و پس از  بەيارشا آتنخش

 آتنی در  مزدورکرده و سربازان فرادست بوده، آتن پيوسته از ايران کمک مالی دريافت می
های يونانيان چندان  های اين مورد در نوشته منونه. اند خدمت مشغول بوده بەارتش ايران

عنوان  به۔حتی برخی از بزرگان ايران . يک مرجع خاصی اشاره شود بە نيستازني کە است
در ميان چنين بزرگانی . ها پس از خشيارشا در آتن اقامت داشتند  تا دهه۔منايندۀ دولت ايران

اند، و گويا از خاندان هارپاگَە و اهل ماد بوده، قابل  يونانيان نامش را زوپير نوشته کە مردی
 مرد معاصر هرودوت بوده و گويا هرودوت از روايتهای او در نوشنت تاريخ ماد و اين. ذکر است

  .او منايندۀ دربار ايران در آتن و ناظر امور سياسی آتن بوده است. پارس استفاده کرده است
تا پايان عمر خشيارشا دو کارگزار بلندپايۀ ايرانی در آتن  کە بينيم اين ترتيب، می به

يعنی هم دستگاه . از پارس بوده کە از ماد بوده و ديگری نظامی کە  سياسیاند، يکی زيسته می
لذا . حاکميت آتن و اسپارت در زير نظر دربار ايران بوده و هم دستگاه نظامی و سپاهيان يونان

 کە بنياد و الفهای گزافی است کلی بی بەافسانۀ شکست ارتش ايران در ساالميس کە بينيم می
  .اند پرستانه در يونانيان ساخته بوده نی برای تقويت روحيۀ ميهنپردازاِن آت داستان

نام صداَسپ  بەايران يکی از بلندپايگان پارسی بەخشيارشا پس از بازگشت از اين سفر
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۳۳۰ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 در ماورای غرب اروپا ناشناختهرا با چند کشتی مأمور سفر دريايی برای اکتشاف سرزمينهای 
تنگۀ جبل «که بعدها ۔گۀ ميان اروپا و مشال آفريقا از تن کە شده بود اَسپ مأمور صد. کرد

زمان سرزمينهای داخلی اروپا مورد توجه  در آن.  و اروپا را دور بزندبگذرد ۔ناميده شد» طارق
ترين مردم جهان بودند، در  افتاده زيستند عقب در اين سرزمينها می کە نبودند، زيرا اقوامی

برای صلح  کە زيستند، و هيچ نيروئی نداشتند  بدايی میهای پرمشارِ پراکنده و روستاهای قبيله
  درونیِسرزمينهای بەفکر لشکرکشی بەگاه و آرامش جهانی خطری ايجاد کنند، لذا ايران هيچ

اَسپ واگذار شده  صد کە بەمأموريت اکتشاف سرزمينهای جديد. اده بودافت نهاروپای غربی 
های  بەکرانهالً  تنگۀ جبل طارق گذشت و احتماازکە   آننتيجه نرسيد، و صداَسپ پس از بەبود

ماورای غرب اروپا جهان ديگری وجود ندارد، لذا  کە  بريتانيا رسيد شايد متوجه شدجنوبیِ
  .ايران برگشت بە غربی آفريقا پيش رفت، و بدون نتيجهکرانۀماهی در  جنوب کرد و چند بەرخ

در زمان داريوش بود چە کە   آنزنتوانست قلمرو شاهنشاهی را بيش ا کە خشيارشا هرچند
 ايران در  قلمروِ شاهنشاهیِ.خوبی حفظ کرد بەگسترش دهد، ولی ميراث عظيم داريوش را

هنايِت گسترشِ خود رسيده بود، سراسر جهان متمدِن بيرون از چين و هند در  بەزمان داريوش
و شاهنشاهی ايران امکان بنگريم قلمر کە ايران بود، و از هرنظر بەدرون قلمرو ايران يا وابسته

اسالمی در زمان  بەامپراتوری موسوم کە  سال بعد۱۲۰۰. گسترش بيشتر در شرق را نداشت
غم ر   بە باتدبيرشان حجاج ثقفی تشکيل شد نيزدار فرمانعبدامللک مروان و پسرش وليد و 

 سعتیاسالمی نتوانست از و بەآن امپراتوری داشت قلمرو امپراتوری موسوم کە قدرت عظيمی
رو ايران در زمان داريوش و  از اين. شاهنشاهی ايران در زمان داريوش داشت فراتر رودکە 

 آن عظمت را بە بعد دولتی۱۲۰۰خشيارشا بزرگترين شاهنشاهی تاريخ باستان بود، و جهان تا 
  .چشم نديدبە

   و روابط آن با ايرانيونان باستان بەنگاهی

مناطق  کە  کيلومتر داشت۳۰۰ در ۴۰۰ود سرزمين يوناِن اروپايی مساحتی در حد
محت ز   بەاين سرزمين.  در صد از مساحتش بود۲۵مسکونی و قابل ِکشت و زرعِ آن حدود 

 مورد نياز را توانست مواد غذايی کافی برای ساکنان خودش هتيه کند، و گندم و جو و ذرِت می
يونان از نظر صنعتی نيز . کرد یاز سرزمينهای قبايلیِ اروپای شرقی و از مصر و فينيقيه وارد م

بتواند در عرصۀ جهانی خودمنايی  کە های ششم و پنجم پيش از مسيح در وضعی نبود در سده
ولی از نظر بازرگانیِ دريايی در ميان سرزمينهای حوزۀ مديترانه وضعيت مناسبی داشت، . کند



۳۳۱ هخامنشی شاهنشاهی

 انتقال کاال در ميان  بر بازرگانی دريايی و نقل وًتاو زندگی اقتصادی مردم يونان ُعمَد
کردند  از راه مزدوری در ارتش ايران کسب می کە  درآمدهائیبعالوهبندرگاههای مديترانه، 

های کشور شاهنشاهی نيز بر روی يونيان باز بود، کارواهنای  دروازه کە  از آجنا١.وابسته بود
در رفت و  کە وانستت خواست می دلشان می کە  زمينی آهنا از غرب اناتولی تا هرجاچارواداریِ
  .آمد باشد

يعنی آسيای ميانه و خاورميانه و مشال ۔روز  وقتی مساحت و مجعيِت يونان را با ايراِن آن
بوده است؟  چە روز در برابر ايران يونان آن کە  مقايسه کنيم متوجه خواهيم شد۔آفريقا

 نظامی و تواِن از نظر مجعيت و. موشی تشبيه کنيم در برابر يک فيل بەرا توانيم آن می
 کشور اياالت در برابر ايران را با اميرنشين حبرين کنونی در برابرروز  اقتصادی بايد يونان آن

روزگار کمتر از مجعيِت يک استاِن  مجعيت سراسر يونان در آن. متحدۀ آمريکا مقايسه کنيم
از راه  کە شاهیماِه خزينۀ شاهن درآمد يک. آذربايجان يا مرو يا هرات يا سغد در ايران بود

از کشاورزی و صنعت  کە سالِ مردمِ سراسر يونان بود  دههایدرآمدکلِ رسيد بيش از  مالياهتا می
  .آوردند بەدست میزنيهای دريايی   راهنيز زمينی و  دريايی و چارواداریِبازرگانیِو 

 جزيرۀ  شهرهای کوچک در ناحيۀ جنوبی شبهمشاریيونان در آن روزگار عبارت بود از 
 قلمروجزاير دريای ايژه و جزاير قربس و رودس و مالت در درون . بالکان و جزاير دريای ايژه

مشار  بەايران واقع شده بودند، و تراکيە و مقدونيە نيز تا درگذشت خشيارشا خبشی از ايران
اسپارت . ترين شهرهای يونان در آن عهد اسپارت و آتن بودند  از اينها مهمبيرون. رفتند می
ش در انبسياری از سرشناس کە ز مهپيمان و تابع ايران بود، و تنها شهر مستقلِ يونان آتن بودني

  .خدمت دولت ايران و وابستۀ ايران بودند
اين  بەم در آخرين سدۀ هزارۀ دوم پ کە اقوام يونانی خبشی از مهاجران آريايی بودند

 )ميکينی بەمتدن موسوم(ۀ بومی رفت  پيشًتا وارد شده پس از در هم کوبيدن متدن نسبسرزمين
 کە زمينی. داری مهراه بود، در اين سرزمينها جاگير شده بودند ی دامنهگر ويرانبا کشتار و کە 

 شد برای چندين َسَده خبشی از امپراتوری فرعونان را تشکيل منسوب اين اقوام نام بەبعدها
 حضور متدن دهندۀ نشان کە آثار بسياری. رفتۀ مصر در آن سريان داشت داد و متدن پيش می

 از زمان ورود يونانيان. مصری در اين سرزمين است از زير زمين بيرون کشيده شده است
 اين مصر نيز در. شبه جزيرۀ بالکان، برای مدت درازی اين سرزمين در تاريکی فرو رفتبە

دفاع از گذاشت و درگير   دورانی از ضعف را پشت سر می۔پيش از اين ديديمکە  چنان زمان۔
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۳۳۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

حال  بەيونانسرزمينهای درونیِ شام و مصر بود، و  بەاندازيهای آشوريان  دستدر برابرخود 
بعد  بەم از سدۀ هشتم پ کە اينها مهان قومی بودند. واردان رها شده بود دست تازه بەخود و

 کە ود بدايات متدن يونانی مصادف با مهان زمانی بااتفاقً. گذاری کردند متدن يونانی را پايه
تشکيل شاهنشاهی ماد  بەودیز  کە بەدر ايران تالش برای تشکيل متدن نوين در جريان بود

و فرعون (در زمان کوروش بزرگ  کە يیِ الياده و اوديسه در داستاهنای اسطوره. اجناميد
نام هومر نسبت داده شد،  بەيی شاعری افسانه بەدستور پيزيسترات تدوين شد و بە)موِسس اُح

طرزی مبهم و  بەهای هنم و هشتم پيش از مسيح گيری بدايات متدن يونانی در سده کلجريان ش
يی بيان شده است، و تالشهای قبايل يونانی برای استقرارِ دائمی در سرزمينهای يونان  افسانه

درگيريهای  چە  خدايانشانقبايل در پشت سرِ آن کە دهد  نشان مینيزگويد، و  را برای ما بازمی
از شرکت خدايان با لشکرهای آمسانی در اين جنگها نيز سخن . اند ا يکديگر داشتهخونينی ب

شهرياری را  کە دهد، و سخن بر سر آن است خرب از نوع باورهای دينی يونانيان می کە رفته
. اند او شهرياری داده بەشهريار است خدايان کە هرکه خواهند دهند، و کسی بەخدايان

يابی بر سرزمينهای غرب اناتولی نيز در داستان طرواده  ای دستتالشهای قبايل يونانی بر
بازگويیِ مبهمِ بدايات تشکيل سلطنِت يکی از قبايل مهاجر يونانی در  کە بيان شده است،

  .ليديە استايونيه و غربِ 
ئی   بەگونهجوامع يونانیِ سدۀ هشتم پيش از مسيح را داستاهنای الياده و اودسيه

اندازد،  م می ياد جوامع سومری در هزارۀ سوم پ بەاز مهۀ جوانبش ما راکە  اند تصوير کشيدهبە
  .تر بوده است م نيز عقب ها در اوائلِ هزارۀ پ و حتی از جوامع ايرانیِ دوران کاوے

قبيله در منطقۀ مسکونی خويش تشکيل يک جامعۀ  در سرزمين يوناِن اروپايی، هر
چند روستا را در  کە ت شهر مستقلی درآمده بودصور بەم سياسی جمزا داده و تا سدۀ ششم پ

اند، ولی  داده» دولِت شهر« نام ۔گزافه به۔اين شهرها  بەمورخان غربی گرچە .اختيار داشت
اميرنشينهای مستقلی شبيه کە   بلکدام از اينها دولت نبودند، هيچ کە حقيقت آن است

داری هناده  اساس اين جوامع بر برده کە های ايراِن ماقبل ماد را داشتند، با اين تفاوت کاوے
علت نبوِد عنصر بيگانه در جوامع درون فالت ايراِن دوران  به۔شده بود ولی در ايران 

 مجعيت هرکدام از شهرهای مستقل يونان را دو. آمد نهجود و   بەداری  زمينۀ برده۔ها کاوے
شده، و ديگر مهاجران  ردهيکی بوميان مغلوب و زيرِ سلطه و َب: دادند گروه انسانی تشکيل می

بردگان قوم الً بەدر آباديهای خودشان حق شهروند شدن را نداشتند عم کە اين بوميان. مسلط
رو جامعۀ شهرهای يونان در  از اين. کردند مسلط تبديل شده بودند و برای آنان بيگاری می
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 اقليِت گانْخواج.  و بردگانخواجگان گروه بشریِ م متشکل بود از دو پايان سدۀ ششم پ
 انسان رفتارهائی مهچونبردگی درآورده بودند و با آهنا  بەاکثريِت بومی را کە زورمندی بودند

ريده برای کار کردن و هبره دادن آف کە پنداشتند  آهنا را جانورانی میالً، و عمداشتندبا جانور 
هنای آزاده و متمدن فقط خودشان را انسا کە نظر بودند  چنان تنگزمان  آنيونانياِن. اند شده
برای  کە کردند معنای وحشی تلقی می بە»بربر« و ديگر مهۀ اقوام روی زمين را ناميدند می

يونان مرکز گيتی،  کە بينيم حتی در داستاهنای يونانيان می. بردگی يونانيان آفريده شده بودند
ز فکر قبيلگی و معبد دلفی مرکز يونان و نقطۀ حموری جهان است؛ و اين نشان از نوعی طر

  .جهان دارد بەخودشيفته و ناآشنا
توسط مجاعات  کە متدنی(ۀ ديرينه داشت پيشينمتدن در ميان بومياِن اين سرزمين گرچە 

شود از زمان داريوش  ناميده می» متدِن يونانی«چە کە   آن، ولی)مهاجرِ يونانی نابود شده بود
بر روی يونانيان گشوده گرديد، و علوم و رودان و ايران  درهای مصر و ميان کە بزرگ شروع شد

پيشترها در  کە  را مزدورانی۔ويژه طب و رياضيات و اخترشناسی به۔فنون مصری و کلدانی 
  .يونان بردند بەکردند با خود ارتش مصر و اکنون در ارتش ايران خدمت می

پنجم های ششم و  هرکدامشان يک اميرنشينِ مستقل بود در خالل سده کە شهرهای يونان
ستيز و جنگ شبه دائم بودند و هرکدام در تالش گسترش نفوذ و سلطۀ خويش  پيوسته با هم در

 ظاهر شود و تشکيل نوعی عنوان قدرت برتر در ميدان کە بەتوانست کدام منی بود اما هيچ
اميرنشينهای ايران در  بەم شباهِت بسيار زيادی اين اميرنشينها در سدۀ ششم پ. دهدپادشاهی 

شد از بسياری  ناميده می» باسيلوس« کە های پيش از پادشاهیِ ماد داشتند، و امير  کاوےزمان
جهات شبيه کاوے ايرانی بود، زمينهای کشاورزی وسيعی در اختيار داشت، و شهر را با 

 سپاه بود هم منايندۀ خدا و سرپرست امور ده فرمانکرد، هم  مشورت با سران طوايف اداره می
مردم هر منطقه  کە های ايران با باسيلوسهای يونان داشتند آن بود کاوے کە تیاما تفاو. دينی

کردند، ولی يونانيان کمتر  نگريستند و از او اطاعت می عنوان پدر می بەکاوے بەاز ايران
سرِ رياست در ميان سران قبايل در  پذيری داشتند، و در هر شهری رقابت بر فرمان بەعادت

شهرهای . نواخت نبود شد ولی يک يی برقرار می طور دوره بەامشجريان بود و ثبات و آر
بردند، و مهواره درگير  کار می بە برای تسلط بر شهرهای مهسايهسختیيونان تالشهای 

  ١. خونين با يکديگر بودندهای ستيزه
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در آغاز سدۀ  کە م بود طبق قانونی ترين شهر يونان در سدۀ ششم پ متمدن کە در آتن
وضع شده بود، حق » سولون«نام  بەاميریتوسط ) خر دوران شاهنشاهی ماداوا(م  ششم پ

ئی برخوردار بودند؛ از مجلۀ  از شرايط ويژه کە گرفت تعلق می مشخصی افراد بەشهروند شدنْ 
شخص امکان بدهد مشاری بردۀ بومی را در  کە بەاين شروط يکی حد معينی از ثروت بود

طبق قانون او بوميان حق متلک هيچ چيزی را . زی کننداختيار داشته باشد تا برايش کشاور
از نوشتۀ .  بيگاری کنندخواجگانشانبرده باشند و برای  کە توانستند نداشتند و فقط می

 ١.اين قانون را يونانيان از قوانين مصرِ فرعونی اقتباس کرده بودند کە شود معلوم میهرودوت 
ئی نامنظم و در  ر اوائل سدۀ ششم نسخهتر، نظام اجتماعی يونانيان د عبارت درستبە
سولون در زمان فرعون . مصريان در يونان ايجاد کرده بودند کە ريخته از مهان نظامِ کهن بود هم
کرده و بسيار  مصر رفته بوده و در ارتش مصر مزدوری می بە)معاصر کوروش بزرگ(موِسس  اُح

  .استبوده آورده يونان  بەشچيزها را نزد مصريان آموخته بوده و با خود
شويم کە او کارگزار دولت  کنيم متوجه می وقتی ما گزارشها دربارۀ سولون را بازخوانی می

  .مصرِ فرعونی در آتن بوده است
بوجيە يونان نيز وارد دورانی از آشوب  با برچيده شدن دستگاه فرعوناِن مصر توسط کام

از آتن گريخت؛ قبايل چهارگانۀ  شوريدند و او ۔پياس هی۔شد، قبايل آتن برضد حاکمشان 
ده قبيله با ده منطقۀ نفوذ تقسيم  بەآتن مرکزش بود پس از درگيريهائی کە سرزمين اتيکه

)  عضو۵۰از هر قبيله ( عضو ۵۰۰ئی متشکل از  دنبال اين رخدادها شورای حکومتی بە.شدند
رئيس  کە کليستيننام  بەتشکيل شد تا آتن را با تشريک مساعی يکديگر اداره کنند، و مردی

اعضای اين جملس وضع کردند  کە طبق قانونی. حاکميت آتن برگزيده شد بەيکی از قبايل بود
 ۶۰(هزار شهرونِد مرد   ششدسِت کم مردم آتن از حاکم ناراضی شوند و چە  کە چنانمقرر شد

م را حاک کە توانند حاکم بايد برکنار شود اعضای جملس می کە نظر بدهند) درصد مردان آتن
بعدها  کە ئی بود اين بدايِت نظام سياسی. جايش برگزينند بەبرکنار کرده حاکم ديگری را

زنان و بردگان هيچ حقی برای شرکت در اين نظام سياسی . نام گرفت» دموکراسی يونانی«
  .ارجی بود، و برده نيز شبه انسان بود ؛ زيرا زن در فرهنِگ يونانْی موجوِد بینداشتند

م نام دهها زن برجستۀ  های پنجم و چهارم پ های يونانيان سده در نوشته کە در حالی
از  کە بکوشيم هرچە ميان آمده است، ما۔ بەسلطنتی غير چە چه از خاندان سلطنتی۔ايرانی 

جائی خنواهد  بەدست آوريم کوششمان بەهای آهنا سراغی نقش زن در جوامع يونانی در نوشته
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  .ن دارای منزلت مشاهبی بودندزن و َبرده نزد يونانيا. رسيد
. در مهسايگی جنوب آتن واقع شده بود از ثبات بيشتری برخوردار بود کە اسپارت

درست (هرکدامشان رئيس احتاديۀ قبايلی در منطقۀ خودش بود  کە اسپارت در ميان دو پادشاه
هر شاهی در منطقۀ خودش نظم . تقسيم شده بود) های عهد کهن در ايران شبيه کاوے

دموکراسی يونانی چە   آنلذا. شد مانع از شورشهای قبايل می کە ئی را برقرار کرده بود گانیمه
در زمان داريوش  کە مهچنين بود مقدونيە. گاه در اسپارت ايجاد نشد ناميده شده است هيچ

. بزرگ در درون قلمرو ايران قرار داشت و پادشاِه حملیِ خودخمتارش از اتباع شاهنشاه بود
  .چندان امهيتی نداشتند کە يرنشين کوچک ديگر نيز در يونان وجود داشتندچند ام

ی از ي بەجدام اميران جزاير دريای ايژه را حتريک  پ۴۹۸ديديم، آتن در سال کە  چنان
داريوش برای راضی نگاه داشنت يونانيان اناتولی و جزاير  کە ايران کرد؛ ولی اقدامات مؤثری

م داريوش از آتن و ديگر شهرهای   پ۴۹۳در سال . اثر گذاشت یاجنام داد حتريکات آتن را ب
  بە شهرهای يونانبيشينۀ گرچە .بەاطاعِت دولِت ايران درآيند کە يونان اروپايی خواست

اميران جزاير دريای کە   چونخواستۀ داريوش گردن هنادند آتن خواستار حفظ استقالل بود؛ و
يونان بفرستد و آتن  بەلشکر کە ريوش تصميم گرفتکرد دا جدايی ايران حتريک می بەايژه را

پياس کمک  هی بە۴۹۰ديديم، شهريار ليِدَيە در سالکە  چنانسپس . جای خودش بنشاند بەرا
  ). کە خوانديم ماراتونداستاِنمهان (حاکميت آتن برگردد، ولی ناکام ماند  بەکرد تا

نوعی  کە شيها توانسته بودندم آتنيها با تالشها و لشکرک  پ۴۸۰ تا۴۹۰در فاصلۀ ساهلای
پس از داريوش بزرْگ آتن اقداماتی . جود آورندو  بەاحتاديۀ نيرومند در ميان شهرهای يونان

 م وادار  پ۴۸۰خشيارشا را در سال  کە را برای جداسازی جزاير دريای ايژه از ايران اجنام داد
 ئی افسانه کردند؛ افسانه بەبديلرا ت يونانيان آن کە مهان لشکرکشی: يونان کرد بە سپاهگسيلِبە

گويد خشيارشا بيش از دو ميليون سپاهی را برضد شهر آتن بسيج کرد ولی شکست يافت  میکە 
  . و متدن غربی جنات يابدتا آتن استقالل خويش را حفظ کند

چە   آن.هربی آتن تشکيل شدر   بەئی در ميان شهرهای يونانی م احتاديه  پ۴۷۸در سال 
. يونان بود بە ايرانديگربارهدشده را ايجاد کرده بود احساس خطرِ لشکرکشی احتاديۀ ياکە 

 احتاديه نيز از ميان ايران قصد تصرف يونان را ندارد علت وجودیِ کە ولی وقتی معلوم شد
 البته وابستگی اميران شهرها.  برگشتندپيشينضع و  بەديگربارهرفت، و شهرهای يونان 

 نياز و نيزکردند،  از دربار ايران دريافت می کە  اقتصادیکمکهای بەايران و نيازشانبە
وران و   خيل عظيمی از پيشهبعالوهعنوان مزدور،  بەخدمت در ارتش ايران بەشهروندان يونانی



۳۳۶ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

کردند، عامل بسيار  ايران سفر می بەبرای يافنت موقعيت شغلی هبتر کە ان يونانیگر صنعت
ايران برای  بەوابستگی. يۀ سراسری در يونان بودمهمی برای کارشکنی در امر تشکيل احتاد

عالقه  گرچە شاهنشاه ايران. عدم وابستگی برايشان داشت کە يونانيان سودمندتر از وضعی بود
صلح و ثبات در يونان وجود داشته باشد تا مردم در آرامش و آسايش بزيند ولی  کە داشت
در  کە بينيم لذا می. قد برافرازدثباتی در منطقه  عنوان عامل بی بەآتن کە خواست منی

 دربار ايران کە آيد ميان می بەهای گرانی های يونانيان باستان مهواره سخن از رشوه نوشته
 يا(ايران را تضمين کند  بە تا وابستگی آهنافرستاده است می شهرهای يونانی برای اميران

ها استمرار خبشد و يونان را در نوشتۀ يونانيان، مهواره نفاق و شقاق را در ميان اميران شهربە
  ).ضعف نگاه دارد

 ۴۳۱در سال. ميان اسپارت و آتن نيز مهواره بر سر زعامت يونان رقابت و درگيری بود
 کە درنتيجۀ اين تالشهای متدنی. ميان اسپارت و آتن جنگ درگرفت و اسپارت پيروز درآمد

ارد يک دوره جنگهای ، شهرهای يونانی وشد  اجنام میسازی يونان پارچه يک برای
يونانيان پس از هر . شهرت دارد» جنگهای پلوپونيز«نام  بەدر تاريخ يونان کە درازمدت شدند

بيشترين .  برگردندپيشينجنگهای  بەودیز  بەشدند، تا دوره جنگهای خونين وارد صلح می
دين چن کە گرفت  میاجنامعنوان رقيب اسپارت در تسلط بر يونان  بەتالشها ازجانب آتن

مورخان يونانی علت اين شکستها را . دنبال آورد بە را برای آتنگر ويرانشکست بزرگ و 
دست  بە يونانبييشينه خاکم   پ۴۰۴تا سال . اند محايت دربار ايران از شاه اسپارت نوشته

 از کە در گفتار بعدی خواهيم ديد. اسپارت افتاده و نوعی شاهنشاهی يونانی تشکيل شده بود
ايران شد و از امتياز اين وابستگی  بەيونان برای چندين دهه وابستهخاِک  سراسر اين زمان

  .های بسيار گرفت هبره
 ۳۷۱از ديرباز برای تشکيل سلطنت يونانی با آتن رقابت داشت در سال  کە شهر ِتبِس

 هپناوری در خبش ميانی جنوبِ بالکان ًتااطاعت خويش کشاند و تشکيل سلطنت نسب بەآتن را
 آتن در ساهلای آينده در تالش ايجاد احتاديۀ نوينی بود تا از سيطرۀ ِتبِس بيرون آيد و. داد
 احتاديۀ ۳۵۴ معکوس داد و تا سال نتيجۀاما اين تالشها . قدرت برتر يونان تبديل شودبە

 اميرِهرکدامشان يک  کە ضعِ ديرينه برگشتندو  بەکلی از هم پاشيد و شهرها بەشهرهای يونانی
در مهۀ ساهلای يادشده مهواره لشکرهای . های عهد کهنِ ايران داشت شبيه کاوےمستقل 

 کە کردند، نظام خدمت می عنوان پياده بەمزدور از شهرهای يونان ازمجله آتن در ارتش ايران
  .آن اشاره خواهيم داشت بەدر جای خود



۳۳۷ هخامنشی شاهنشاهی

گيریِ  وجا کە بە در مقدونيە رخدادهائی در جريان بودم  پهای سدۀ چهارم در نيمه
سراسر يونان در .  کشور مقدونيە از سلطۀ ايران اجناميدرفنتِقدرت فيليپ مقدونی و بيرون 

خبشی از امپراتوری اسکندر  بەودیز  بەتسخير مقدونيە درآمد تا بەم نيمۀ دومِ سدۀ چهارم پ
  سال تالش يونانيان برای تشکيل سلطنت مقتدر۲۰۰با ظهور اسکندر، . مقدونی تبديل گردد

های ماقبلِ ماد بود خارج گرديد و وارد  شبيه دوران کاوے کە مثر نشست، و يونان از دورانیبە
  .دوران شاهنشاهی شد

ئی خرافاِت ديرينه  پرستی متشکل از جمموعه دين يونانيان دينی ابتدايی از نوع بت
ن م هنوز تصور خدای جمرد شکل نگرفته بود و خدايانشا نزد آهنا تا سدۀ پنجم پ. بود

 انساهنا توالد و تناسل مهچونزيستند، و  بر فراز کوههای بلند می کە گونه و زمينی بودند انسان
کردند،  داشتند، از يکديگر دزدی می کردند و خشم و کين و نفرت و حمبت و جنگ و ستيز می

 و ،گادند ربودند و می  زناِن يکديگر را میکشتند، کردند يا می يکديگر را در جنگها متواری می
حتی برخی  کە  انسانی بودچندان صفتهای خدايان يونانی. شدند مردند و نابود می حتی می
گايی  پسرکە ۔مثالً۔ از آجنا کە  چنانشد؛  ناميم نيز در آهنا ديده می ما احنرافی می کە از صفاتی

 در. نزد يونانيان رمسی معمولی بود، خدايان يونان نيز دارای چنين رغبتی بودند) لواط(
 بينيم اند خدای بزرگ را می برجا هناده) بزرگترين خدای يونانيان(از زئوس  کە پيکرۀ مقدسی

به نام جان (دهی  کون بەمعروفزيباروی دار است و يک نوجواِن  در هيأت يک مرد ريشکە 
بَرد، و خروسی نيز  می) مقر خودش(کوه اولُمپ  بەشبا خوداست و  گرفته بغلرا در ) ميداس

نزد يونانيان يک امر معمولی بوده  کە  برهنگیمثالًيا . اين نوجوان بدهد بەرد تادر دست دا
در پيکرۀ مقدسی از زئوس او را برهنۀ مادرزاد . اند است خدايان نيز چنين وضعيتی داشته

کند، بدنش درحين  سوی دمشن يا شکار پرتاب می بەسنگی در دست دارد و کە بينيم می
اش در برابر ديد   پاهايش از هم گشوده شده است و گُند و خايهاندازی در جنبش است و سنگ

  .م ساخته شده است هردو پيکرۀ زئوس در سدۀ پنجم پ. جنبد است و می
 ًتازمان نوعی فقر مهگانی بود؛ زيرا يونان سرزمينی نسب علت برهنگی يونانيان در آن

 کە بينيم زمان بازمانده است می از اشراف يونانیِ آن کە هائی در پيکره. درآمد بود فقير و کم
يونانيان در سدۀ پنجم . اند فقط يک تکۀ پارچۀ دو سه متری ندوخته را بر خودشان پيچانده

 خدايان نيز پيکرۀ زن. ناميم نرسيده بودند  میرختما چە کە   آنمرحلۀ پوشيدِن بەم هنوز پ
 در چنين حالتی پس از بيرون را» اَفروديتی «کە مثالً چنانساختند،  حالت برهنۀ مادرزاد میبە

بينيم، ولی دست چپش را بر روی آلت تناسليش گذاشته است تا موی  آمدن از محام می
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حالت شکم و ناف و سرين اين خدای زيبا نشان . شايد بدمنظر بوده ديده نشود کە زهارش
 يونان اين برهنگی نيز بازتاب سنت برهنگی زنان در جامعۀ. زائيده است زِن بچه کە دهد می

 هائی را برای تقديم چنين پيکره. در تصوير خدا نيز نشان داده شده است کە اروپايی است
 الًساختند تا خشنودی خدا را حاصل کنند؛ و معمو معبِد خدا در روزهای اعياد و ايام حج میبە

ديم معبد تق بەعنوان هديۀ مردم شهر بەپرداختند تا ئی از اشراف می هزينۀ هتيۀ آهنا را دسته
درد و بال را فرستادۀ . در آن معبد ساکن بود درد و بال را از مردم شهر دور کند کە شود تا خدائی

شود خشم آهنا را با دادن  می کە  گمانشان برآن بودوپنداشتند،  شده می نگي خشمخدايان 
لب های زيبا و قربانيهای خشنودکننده فرونشاند و رضايتشان را ج  و پيکرههبا گرانهدايای 

 خدايان بومی  ولی،)مهان َديَو، خدای کهن آريايی(بود » زئوس«خدای بزرگ يونانيان . کرد
 و و فينيقی) ايزيس، آمون، هرمس(، و چند خدای مصری )…تو پی، کوتی پان، آسِکل(

حضور خدايان . نيز نزد يونانيان مورد پرستش بودند) ِعشتاريت، اَدونای، هرکول (کنعانی
تا  کە  يونان يادگار دوران تسلط مصريان و فينيقيان بر سرزمين يونان بودندمصری و فينيقی در

  .زمان کوروش بزرگ ادامه داشت
شبيه مراسم حجِ ۔ جشنِ مقدسِ ساليانه مشاری يونانيان عبارت بود از مراسم عبادیِ

 از روز در يک نقطه از هرکدام در اوقات معينی از سال برای چند۔ کە رودان و مصر مردم ميان
اين رسم را مصريان در يونان رواج داده . شد شهرها در حضور پيکرهای خدايان برپا می

مجعی برای شاد کردِن خدايان،  مجعی و منايشهای دسته رقص و آواز و سرود دسته. بودند
معابِد  بەساخنت پيکرۀ خدايان و تقديم آهنا. شد در اين جشنها برگزار می کە مرامسی بود

گرفت؛ و اين سنتی  منظور جلب خشنودی خدايان اجنام می کە بەه عباداتی بودخدايان از مجل
خدايان نيز از رسوم معمولی نزد يونانيان  بەتقديم قربانی.  مصريان آموخته بودنداز کە بود
ترين آهنا معبد ِدلفی  مهم کە م مشاری معبد در يونان ساخته شد در اوائل سدۀ ششم پ. بود
شد طبق يک توافق  گوی زن و مرد اداره می  از کاهناِن غيبمشاریسط تو کە اين معبد. بود

کار متوليان اين معبد بيشتر در . صورت معبد مرکزی يونان درآمده بود بەمرور زمان بەقبايلی
پرسشهای آهنا دربارۀ آينده  بەهائی کرده وگويي  معبد پيشبرای مراجعينِ کە شد اين خالصه می
 کە مجعی  دسته مهمِکارِ هر. اذ کنند نظر بدهند و رهنمود ارائه کنندبايد اخت کە و تصميمهائی
گو پرسش  کردند و دربارۀ آن از غيب معبد مراجعه می بەخواستند اجنام دهند ابتدا يونانيان می

کننده  تناسب شخصيت مراجعه بەکرد و دريافت می کە ئی تناسب هديه بەگو کردند، و غيب می
 مغلق و نامفهوم بود، اداد، و چون اين مجالت عموًم ده حتويل میمجالتی را سر هم بندی کر



۳۳۹ هخامنشی شاهنشاهی

گو  گو را راست گو تطبيق داد و غيب  غيببا پاسخ کە شد بود، می کە هرگونه بەنتيجۀ کار
قصد  کە بەدست کوروش تصميم گرفت بەن دولت مادَورافتادوقتی شاه ليِدَيە پس از . دانست

خدای يونان مراجعه کرد و  بەران وارد جنگ شود،گسترش دادن مرزهای شرقی کشورش با اي
  بە خوشايندپاسخیگو  غيب. باره اهلام خواست او داد و از او در اين بەمقدار زيادی هدايا

کروسوس از رهنموِد . او کوروش را نابود خواهد کرد کە معنايش آن بود کە کروسوس داد
ولی . زهای ايران در اناتولی محله بردمر بە بزرگی آراستهسپاِهخدای يونيانيان شادمان شد و 

تسخير کوروش درآمد کروسوس از خدا درخشم  بەدر برابر کوروش شکست خورد و ليِدَيە وقتی
يکی از مشاوران خويش تبديل کرد،  بەاو بازگرداند و او را بەشد؛ و چون کوروش آزادی را

ودند را توسط کسانی دست و پايش هناده ب در روز اسارتش بر کە کروسوس قيد و بندهائی
 چە از فريب دادن من کە به خدای يونانيان بگوئيد«: آهنا گفت بەبرای معبد دلفی فرستاد و

چيزی  دولت بزرگ را سرنگون خواهم کرد، ولی کە من وعده دادی بەسودی عايدت شد؟ تو
. مفرست اکنون برای تو می کە دست آوردم اين قيد و بندها است بەمن از جنگ با کوروش کە

  .»تو بەاينها است نتيجۀ اعتماد من
گفته سخن خدا بوده  کە هرچە کوشيد بگويد مهواره می کە ولی البته متولی معبد دلفی

برسر تو آمد نتيجۀ گناهی چە   کە آناو بگوئيد بەفرستادگان کروسوس گفت بە،)وحی بوده(
  بە او نيز،.هید پدر بزرگت مرتکب شده بوده است و اکنون تو کيفرش را پس می کە است

 او گفته درست بوده، و منظور خدا از يک سلطنت بزرگ بەخداچە   کە آنکروسوس پيام فرستاد
  ١.قرار بود سرنگون شود سلطنت ليِدَيە بوده است نه شاهنشاهیِ ايرانکە 

از وحی خدای يونان برآمده بود چنين  کە  معبد دلفیييهای کاهنانگوي مهيشه غيب
 را باور کاهنهای   خرافاتی بودند گفتهاندازۀ تصورِ مابيش از  کە يوناندوهپلو بود؛ و مردم 

مقصود سخن خدا از دولت بزرْگ  کە کروسوس گفتند بەدربارۀ رهنمود خداکە  چنانکردند؛  می
  .ليِدَيە بوده است نه ايران، و کروسوس سخن خدا را بد تعبير کرده است

در اثر پيروزی  کە رفتند خدايان بيگانه میجنگ  بە برخی از شهرهادر مواردی يونانياِن
يعنی عبادتشان بر مردم شهرهای مغلوب (پيروانشان برآن شهرها وارد آن شهرها شده بودند 

جز خدايان خوشان را نپرستند  کە مردم کونيا برآن شدند کە نوشتههرودوت ). حتميل شده بود
مردان جنگجوی شهر با نيزه و برای اين منظور . بتارانندو خدايان ديگر را از شهرشان 

 آمسان افراشتند و خدايان بيگانه را هتديد بەسوی  رااشانه کنار دريا رفتند و نيزه بەابزار جنگ
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خدايان بيگانه را از شهرشان  کە پس از آن گفتند. زودتر شهرشان را ترک کنند کە هرچە کردند
  ١.اند اخراج کرده

اری مراسم جشنهای دينی تئاترهائی در فضای بعد برای برگز بەهای ششم و پنجم از سده
تن  در اين منايشها چند. حمل حجِ ساالنه و عبادت و منايش هنرهای دينی بود کە آزاد بنا شد

و   داستاهنای زايش و پرورش خدايانشدند؛ و گويیِ منظوم با اداهای منايشی می  قصهمتصدیِ
 را برای متاشاگران اشانرباييه  زننيز از يکديگر و اشان و کشت و کشتارهاشانعشقها و جنگه

 داستاهنای منظوم يک شاعر نيزهومر، و  بەهای منسوب از مجلۀ آهنا سروده کە گفتند، بازمی
اين منايشها  بەم داستاهنای محاسی نيز در سدۀ پنجم پ. بود) ِهزيود(نام ِهسيوِدس  بەيونانی

 و سوفوکِلس و يوريپيديس ظهور نامهای اسخيليوس بەپرداز بزرگ داستان افزوده شد، و سه
اينها منايشهای . نامۀ منظوم برای اجراء در حضور مجع بود هنرشان نوشنت منايش کە کردند

هنر  کە رسد نظر می بە.منايشهای دينی افزودند بەبازگوکنندۀ تاريخ يونان بود نيز کە محاسی
چيزی شبيه داستاهنای ( بودند هنر دينیِ حمض افزوده بەمحاسی را اينها از ايرانيان فراگرفته و

در شاهنامه بازنويسی شده  کە تاريخی ايران از رستم و اسپنديار و کيکاووس و کيقباد و جز آهنا
حمل برگزاری  کە مانند وجود داشت در هريک از شهرهای يونان يک فضای بازِ ميدان). است

م گنجايش مهۀ  سدۀ چهارم پاين تئاترها در . ناميدند می» تئاتر«را  اين منايشها بود، و آن
خود  هزار نفر را در تا چندين کە توانست مردان شهر را داشت و در شهرهای پرمجعيت می

 الًعم۔پردازی و منايش از پيکره سازی گرفته تا داستان۔ هنر يونانی ،ترتيب اين بە.جای دهد
تفکر  کە ده بعد، و چند س)رودان وجود داشت در مصر و ميانکە چە   آنشبيه(هنر دينی بود 

  .ندگيش ادامه دادز  بەشکل هنرِ ِصرْف بەدينی يونان زيرِ تأثير عواملی حتول يافت
م در هر شهر اعضای يک قبيلۀ واحد را   سدۀ ششم پ يوناِنخبش مسلط جوامع شهریِ

مرور زمان تقسيم شده بود تشکيل  کە بەسه قبيلۀ خويشاوند۔داد و در مواردی از دو تشکيل می
جهت حکومتهای   کهن در جوامع شهری سريان داشت، و از اينيیِ  قبيلهتقسيم کارِ. شد می

) خنبگان جامعه(سران قبيله  کە مفهوم ايرانيش بود بەشهرهای يونانی هرکدام يک کدخدايی
در تاريخ با نام  کە نظامی. کردند را اداره می با تشريک مساعی و مشورت يکديگر آن

فقط افراد متنفذ قبايل  کە  بودئی ه است چنين نظام کدخدايیدموکراسی يونانی شناخته شد
در آن شرکت داشتند و حقوق و امتيازها را با توافق يکديگر در ميان خانداهنای خودشان 

مهان برده شدگان بومی بودند از مهۀ حقوق انسانی حمروم  کە  جامعهبيشينۀکردند و  تقسيم می
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  ١.شدند نگاه داشته می
م تا زمان هخامنشی در ميان  از سدۀ هفتم پ کە يی  قبيلهدرازمدِتسبب جنگهای  به

از بيروِن قبيلۀ خودی  کە پذيری از يک سلطۀ برتر  فرمانقبايل يونانی جريان داشت آمادگیِ
 ئی بود از اجتماعاِت قبايلی لذا يونان در زمان هخامنشی جمموعه. آمد را نداشتند می
 دموکراسی را  حکومِتتئوریِ گرچە . يکديگرصورت شهرهای مستقل و در جدال بابە

در چە   آنهای عمر دولت هخامنشی نوشتند، ولی مندان يونانی در آخرين دههەانديش
های تاريخْی دموکراسی يونانی ناميده شده است حالتی بود از جداسریِ شهرهای يونان  نوشته

 کە  هنند، و هر تالشیيی گردن  منطقهيک قدرت برترِ بەحاضر نبودند کە در قبال يکديگر
نتيجۀ  بەتوانست آورد منی عمل می بە يک دولت سراسریتشکيلِهرکدام از شهرها برای 

اين امر نتيجۀ سنن . کردند قطعی برسد، و شهرها مهچنان استقالل خودشان را حفظ می
برتر  يک قدرت سروریِ بەيونانيان کە شد مانع از آن می کە يی و رقابتها و ستيزهائی بود قبيله

  .جود آيد و دولتی فراگير و نيرومند تشکيل شودو  بەگردن هنند و احتادی در ميانشان
گيری و  و ماهی) درونیدر دشتهای ( مجاعات يونانی را کشاورزی زندگی اقتصادیِ

نقل و  کە از آجنا. داد تشکيل می) در زمينهای ساحلی( دريايی و نقل و انتقال کاال زنیِ راه
نشين  نشينان يونانی يکی از راههای درآمد يونانيان ساحل راه دريا توسط ساحلانتقال کاال از 

های مشالی و شرقی و جنوبی مديترانه در   کرانهبندرگاههایکاران يونانی در ميان  بود، کرايه
ۀ مصر و فينيِقّيه آشنايی رفت پيشرفت و آمد بودند، و در اثر مهين رفت وآمد با متدهنای 

اقامتهای طوالنی در اين مراکز متدنی داشتند جتارب ارزنده  کە ياری از آهنايافتند، و بس می
آهنا از فينيِقّيه  کە آورد متدنی ترين دست مهم. کردند جامعۀ خويش منتقل می بەاندوختند و می

ئی  بعد در گسترش متدن يونانی نقش عمده بەم از سدۀ ششم پ کە اخذ کردند نگارش الفبا بود
اندازه در يونان  چە بدانيم متدن مصر فرعونی پيش از دوران هخامنشی تاکە   آنبرای. ايفا کرد

 مهۀ خدايان يونانی اتصريح دارد تقريًب کە کنم نفوذ داشته است، اين مجلۀ هرودوت را ذکر می
  ٢.يونان آورده شدند، و بازرگانی را يونانيان از مصريان آموختند بەاز مصر

 کوروش بزرگ با کشور مصر فرعونی در ارتباط و از مهۀ آباديهای يونان تا دوران
فرعوِن معاصر کوروش (موِسس  اُح کە هرودوت اشاره دارد. ور بودند کمکهای فرعونان هبره

های ساخت معابدی در يونان را  شهرهای يونان عنايت خاصی داشت؛ او هزينه بە)بزرگ
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۳۴۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 معبد دلفی مبالغ هنگفتی ساخنتتأمين کرد؛ برای اين معابد موقوفاتی قرار داد؛ برای 
های چوبينی  هائی با هزينۀ او بسازند؛ و پيکره پرداخت؛ دستور داد برای معابد يونانی پيکره

يونان فرستاد تا در برابر معابد نصب شوند؛ بسياری از  بەروکش طال داشت را کە از خودش
ن يونان در پايتخت زادگا رفتند؛ برخی از بزرگ مصر می بەيونانيان برای کارهای ساختمانی

  ١.دادند موِسس را سربازان مزدور يونانی تشکيل می زيستند؛ و خبشی از ارتش اُح مصر می
يونان با مصر عهد فرعونان داشته  کە  پيوند بسيار نزديکی استدهندۀ نياناين سخنان 

. د مصر را اخذ کنن بسياری از ارزشهای متدنیِيونانيانْ کە شده است؛ و مهين امر سبب می
، و پيش از زيست موِسس می گذار يونان شهرت دارد در زمان اين اُح عنوان قانون کە بەسولون

  .کە بەحاکميِت يونان برسد چندی در مصر خدمت کرده بود آن
هر عنصر  کە را داشتند ساز، و هنر آن شان قومی بودند متدن خصيصۀ نژادی بەيونانيان

از چە   کە آنرا نيز داشتند  آنهنرِ. ی پرورش دهندخوب بەگرفتند را از مصريان می کە متدنی
. نام خودشان مصادره کردند بەنوشته درآوردند، و بەمصر گرفته بودند را در زمان هخامنشی

رياضيات و طب و اخترشناسی و حکمت را يونانيان از مصريان و  کە جای هيچ جدالی نيست
 کە نويسند  می۔زنانه الف۔شيفتۀ غربی نويسندگاِن خود گرچە .سپس از کلدانيان ياد گرفتدند
عنوان کسانی کە بەذات بوده است، اگر کسی خبواهد بگويد آن  بەمتدِن يونانی يک متدن قائم

اند شاگردان  دانان و پزشکان بزرِگ يونانی در دوران هخامنشی شناخته شده ، رياضیحکيمان
 يونانياناست کە   آنقتحقي. اند سخن ناجبائی گفته است مدارس مصری و کلدانی نبوده

دست  بەداشتند را از مصر و سپس کلده و پنجم از جتارب فکری و علمی در سدۀ ششمچە  آن
زيرا مصر و کلده در آن روزگار دارای . در اين سخن جای هيچ جدالی نيست. آورده بودند

کە  ين ادر. پيمودند  بودند ولی يونانيان هنوز مراحل خنستينِ متدن را میرفته پيشمتدن 
 است کە های بسياری در دست اند نشانه مصر و کلده آمد و رفت داشته بەمتفکران بزرگ يونان

علوم يونانی ناميده شده است بازنويسی علوم چە  است کە آن  آنقابل انکار نيست؛ و حقيقت
آهنا  بەم چيزهائی مندان بزرگ يونانی در سدۀ چهارم پەمصری و بابلی بوده، و سپس انديش

يونانيان  کە صورت مدون و منظم درآوردند، و اين البته هنر بسيار بزرگی بود بەدند وافزو
از مصريان و بابليان  کە شناسنامۀ مهۀ علوم و فنونی کە هنر ديگر يونانيان آن بود. داشتند

  .)برای خودشان مصادره کردند (نام خودشان ثبت کردند بەفراگرفته بودند را
شد و   يک شغل شريف و پردرآمد برای يونانيان مشرده میمزدوری برای ارتشهای روز
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۳۴۳ هخامنشی شاهنشاهی

م گروههای بسياری از يونانيان در ارتشهای مصر و ليِدَيە مزدوری  های هفتم و ششم پ در سده
جتارب از زمان داريوش  اين. کردند، و از اين رهگذر جتارب جنگی بسياری اندوختند می

در  کە سربازان يونانی. يران قرار گرفتبزرگ تا پايان دوران هخامنشی در خدمت ارتش ا
آرزوی عظمت  اندوختند و خدمت ارتش ايران بودند در ايران جتارب نظامی و سياسی می

بردند و دربارۀ اين آرزوها داستان و  شهرهای خودشان می بەوال ايران را با خودشانر  بەيونان
مجعی بود برای  جشنهای دسته  کەسرودند، و در مراسم دينی نوشتند و شعر می نامه می منايش

  .دادند کردند يا منايش می حاضران قرائت می
 اوقات بيشينۀ حاکم بر يونان بيکاری عمومی بر داریِ سبب نظام برده کە بەاز آجنا

مهان (پرداختند  گذراِن اوقات می بەآزادگان حاکم بود، آزادگان در جتمعهای گوناگون
مشا در ميداهنای  کە سران يونان گفت بەشوخی بەباالتر ديديم کوروش بزرگ کە جتمعاتی

در اين جتمعها تفريحات و ). بافيد شويد و برای مهديگر دروغ می  مجع میهاتانشهر
ها از سرگرميهای ديگر   داستاهنا و افسانهبازگويیِ کە شد،  دنبال میگوناگونیسرگرميهای 
های  داستاهنا و افسانه کە ندکوشيد پی کسب نام و نان بودند می درکسانی کە . بيشتر بود

برای اين منظور در  کە هائی را ی را ابداع کنند و در جتمعها نقل کنند و خبوانند و جائزهکش دل
ابداعِ هنر منايش  بەمرور زمان بەوضع اين. خودشان اختصاص دهند بەنظر گرفته شده بود

ين بيکاری عمومی و در نتيجۀ ا. شد اين شيوه برگزار می بەاجناميد و مراسم دينی نيز
در ميان يونانيان از  کە پديد آمدندور  گذراننده، مردانی سخن کننده و وقت جتمعهای سرگرم

ها و داستاهنا، حبث و جمادله برای  شعرخوانی، منايش افسانه. شدندبرخوردار  نام وآوازه
فت، و گر در اين جتمعها صورت می کە نشان دادن مقدار علم و دانش، ازمجله اموری بود

در اين ميان . اثبات برسانند بەديگران بە خودشان را نسبتبرتریِ کە کوشيدند بسيار کسان می
 ايران جتارب متدنی  بابل ومصر و فينيِقّيه و ليِدَيە واشان بەدر سفره کە کسانی هم بودند

ينها  در اين سرزماشانه عالوه بر بازگويی ديده کە کوشيدند ئی اندوخته بودند، و می ارزنده
 يونانيان انتقال دهند و اذهان را برای پذيرش ارزشهای متدنیِ بەجتارب خودشان را نيز

دولت شاهنشاهی ايران امنيتی سراسری را در جهان روزگار کە   چون. آماده سازندرفته پيش
  در سراسر خاورميانه تا آسيای ميانهمجاعات رفت و آمد اقوام و برقرار کرده بود، آزادیِ

گيری کنند، و هم  وضعيت هبره يونانيان نيز از اين کە گرفت، و طبيعی بود  صورت میآزادیبە
های آبرومند و درآمد هبتر، و هم درپی حتصيل علوم و  برای بازرگانی، هم در جستجوی شغل

  .سفرهای دورودراز در سرزمينهای کشور شاهنشاهی بپردازند بەفنون



۳۴۴ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 کردند پس از بازگشت و در ايران خدمت میدر خدمت دولت ايران بودند  کە يونانيانی
شان  گفتند و بسياری  از ايران را برای يونانيان بازمیاشانه ها و شنيده يونان ديدهبە

 از ايران گرفته بودند را کە آورند تا فکر متدنی نوشته درمی بەشان را های متدنی دانسته
نوشتۀ  کە بەجستۀ يونانی بوداسکوالکس کارياندی يک ملواِن بر. يونانيان انتقال دهندبە

 داريوش مأمور کشف بنادر هند و بەفرماِنخدمت نيروی دريايی ايران درآمد و  بەهرودوت
هند سفر کرد و پس  بەفرمان داريوش بزرگ در رأس يک هيأت اکتشافی بەاو. شرق آفريقا شد

 و دريای سرخاز آن راهی شرق آفريقا شد و زنگبار را کشف کرد و از راه تنگۀ باب املندب 
  بەاش گزارش کشفياتش را  و در پايان سفر چندساله١ رسيد؛ در خاک مصرخليج سوئزبە

کشور خودش برد و مردم يونان را با آن خبشها از  بەها را او بعدها اين جتربه. داريوش داد
ديده بود آشنا کرد، و کتابی در تاريخ ايران نوشت و معلومات بسياری دربارۀ جهان  کە جهان

کسانی بودند،  چە با او بودند کە افراد هيأتی کە دانيم  ما منی٢.يونانيان انتقال داد بەمتمدن را
  .اند  خود او بودهپيشينبسياری از آهنا يونانی و از مهکاران  کە توان گمان کرد ولی می

ش ايران در بازگشت بەيونان  ِهکاتے ميِلتی پس از ساهلا خدمت در ارتدر مهين زمان
  . کە در واقعِ خويش تاريخِ اجتماعیِ ايران بودرا نوشت» دور دنيا بەسفر «با عنوانی کتاب

از کارمندان دولت در ) از مردم غرب اناتولی(نام کارون  بەزمان يونانی ديگری در مهين
  .تأليف کرد» پرسيکا«يونان کتابی دربارۀ متدن ايرانی با عنوان  بەدر بازگشت کە ايران بود

عنوان مزدور  بەساهلای درازی در زمان داريوش بزرگ کە ام هکاتيوسن بەيک يونانی
در سپاه ايران خدمت کرده و در چندين لشکرکشی شرکت منوده و سرزمينهای بسياری را ديده 

» دور دنيا بەسفر«يونان برد، و کتابی با عنوان  بەهايش را يونان برگشت آموخته بەبود، وقتی
عمرِ  کە يونانيان بفهماندکە بە  آن افکار ايران قرار گرفته بود برایبسيار زيرِ تأثير کە او. نوشت

 پندارند آهنا می کە گونه پندارند، و تبار هيچ انسانی آن آهنا می کە گونه کوتاه نيست جهان آن
 های  مصر پيکرهگفت کاهنان شهر تبسِ  کە میرسد، داستانی را در کتابش آورد خدايان منیبە

هرکدام، پشت اندرپشت و  کە اند او نشان داده بەخانۀ يک معبد  کاهن را در گنج۳۴۵
هيچ انسانی در اين جهان  کە اند وار، مردی پسر مردی بوده است؛ و برايش تأکيد کرده سلسله
با چنين  کە  او٣.مهۀ انساهنا فرزندان انساهنای ديگرندکە   بلخدايان برسد، بەتبارش کە نيست
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۳۴۵ هخامنشی شاهنشاهی

های الياد و هومر را خرافه جلوه دهد و چشم و گوش يونانيان را بر  افسانه کە کوشيد بياهنائی می
گفت نوعی حتول مثبت در فکر  می کە با داستاهنائی کە  حقايق جهان بگشايد، کوشيدروی

  .دينیِ يونانيان ايجاد کند
از کارمندان دولت ايران در زمان داريوش بزرگ  ديونيسيوس از يونانيان غرب اناتولی و

» تاريخ جامع ايران « کتابی با عنوانيونان برگشت بەی در ايران زيست و چونمدت کە بود
اين کتاب پس از او مورد استفادۀ کسانی چون اسخيليوس و گزونوفون و هرودوت در . نوشت

 شهريار ليديە برای بەفرمودۀ او اين کتاب را کە رسد نظر می بە.تأليف تاريخ ايران قرار گرفت
 يونانيان اثر بەهای متدنی اين مرد نيز در انتقال انديشه.  بوده استيونيانيان تأليف کرده

  .سزائی داشتبە
 کە گونه نوشتند و مهان  را میاشانه ها و شنيده  ديدهمهگنانشاناينها و بسياری ديگر از 

کردند تا  عادت مهۀ متفکران يونان بود، در جتمعات ادبی و دينی برای حاضران قرائت می
  فرهنگ و کەشد اين اقدامات سبب می. شوندنند و نام درآورند و معروف جائزه دريافت ک

  .يونان سرايت کند و زندگی مردم يونان را متحول سازد بە گوناگونیاههایر  بەمتدن ايرانی
آوردهای جهان متمدن کسب کردند، در جستجوی  از دست کە يونانيان پس از شناختی

. مندانشان شدەونان وارد سرهای بسياری از انديشآرزوی عظمت ي يک هويت ممتاز افتادند و
 کە عرصۀ اجتماعی هنادند بەمند سياسی پاەبعد مشاری انديش بەم های سدۀ پنجم پ از آغازه

 ۴۷۵ ۔۵۴۰(هراکليتوس  .احتاد آماده سازند بەدر تالش بودند اذهان يونانيان را برای رسيدن
، )م  پ۳۹۹ ۔۴۷۰(، سقراط )م  پ۴۲۵ ۔۴۸۵(، هرودوت )م  پ۴۵۶۔ ۵۲۵(، اسخيليوس )م پ

در  کە بودند ورزانی پرکارترين انديشه) م  پ۳۴۷ ۔۴۲۸(و افالطون ) م  پ۳۵۵ ۔۴۳۰(گزينوفون 
ی ياب دستجستجوی يک نظام سياسی مطلوب برای يونانيان فعاليت فکری اجنام دادند و راه 

  .نظام مطلوب را گشودند بەيونان
 کە زيست و جزو رعايای ايران بود در سفرهائی در غرب اناتولی می کە هراکليتوس

  دينی ايرانيان آشنا شد و در تالش ارائۀ يک عقيدۀ معقول دينیباورهایدرون ايران کرد با بە
 در نيز، او. ستيز برخاست بەفعاليت پرداخت و با باورهای خرافی مردم يونان بەيونانيانبە

 آرزوی او برای بازمنايیِ کە مطرح منود را اقوامِ جهانهايش نوعی مهسازی جهانی  نوشته
 اين عقيده را نيز او از ايرانيان گرفته  بنيادهای.هربی يونان بودر   بەبرقراری يک نظم جهانی

عقايد او برای دينِ  کە اما عقايد نوين او از سوی يونانيان با بيزاری مواجه شد و خطری. بود
  .ن ساخت و تکفير شد و منزوی گرديد منفور يونانيااو راگرای يونانيان داشت  موهوم



۳۴۶ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

طلبی را در   روحيۀ عظمتکوشيد با داستاهنای محاسْی می کە ئی بود اسخيليوس نويسنده
قومی نيرومند و مقاوم و  کە کرد يونانيان تلقين می بەهايش او در نوشته. يونانيان پديد آورد

دهد از استقالل سياسی   میآنان حق کە بەند و در برابر ايران امتيازاتی دارند استبردبار
نامۀ  يکی از آثار او در اين زمينه منايش. برخوردار باشند و هويت خاص خود را حفظ کنند

يونان و پيروزی يونانيان بر  بەافسانۀ شکسِت خشيارشا در لشکرکشی کە بود» پارسيان«
  .پرورد انيان میبينی را در يون کرد و روحيۀ خودبزرگ انگيزی بيان می دل بەگونۀ ايرانيان را

م هنوز آمادۀ پذيرش بسياری از ارزشهای   سدۀ پنجم پاواخرِولی يونانياِن اروپايی تا 
 مثالً. زدند متدنی نبودند و در مهان باورهای خرافیِ ديرينه دست و پا می ۀ فرهنگیرفت پيش

ه کرد و مناطق گوناگون خاورميان کە بەاز اتباع ايران بود پس از سفرهائی کە اناکساگوراس
هايش  نشر آموخته بەآتن رفت و بەعلومی ازمجله رياضيات و اخترشناسی را در کلده آموخت،

 هر جسم ديگری؛ و از ماننِدند  استخورشيد و ماه اجسامی کە گفت يونانيان می بەاو. پرداخت
نی جرم تبليغِ بددي بەدستگاه قضايی آتن او را. کرد گيری می باورهای خرافاتی يونانيان خرده

مرگ کرد، و او از آتن  بەدين کردِن آهنا حمکوم و تالش برای منحرف کردن يونانيان و بی
يونانيان » دين کردِن بی«تالش  بەکس ديگر مهچون اوکە   آناِن آتن برایگر حکومت. گريخت

بازانۀ خدايان   و خورشيد و ماه و اختران را اجسام معمولی ننامد و متايالِت هوسآيد نهبر
  . ممنوع و درخورِ کيفر اعالم داشتنداان را مورد انتقاد قرار ندهد، اخترشناسی را قانوًنيوناني

کە   بلآيند نبود، از شرق آمده بود در آتن چندان خوش کە علم نوينی«نوشته کە اومستد 
آمد گفته  آهنا خوش بەدر آتن با آغوش باز کە گر ايونی و روسپيان ديگر بودند  افسوننارگيليا

اناکساگوراس وقتی دربارۀ گردش اختران و  کە افزودهو . »رو شدند با پذيرايیِ گرم روبهشد و 
 سخن گفت پا بر زمين آذرخشدار و شهاب و هواشناسی و بادها و تندر و  های دنباله ستاره

 او. های خرافاتی قابل حتمل نبود گفت برای آتنی او میچە   آن. بودهنادهسخت و خطرناکی 
دادرسی فراخوانده  بەداری از پارسيان  طرفدرشناسی و  ی برای آموخنت ستارهدين جرم بیبە

  ١. گريختششد، و از بيم جان
سرزمينهای بسياری  بەاز اتباع ايران بود و ساهلا پيشۀ بازرگانی داشت و کە هرودوت

او با نوشنت تاريخ جهان . آتن رفت بەسفر کرده بود شهر خودش هاليکارناس را رها کرده
 کە يونانيان ياد بدهد بەداری در ايران پرداخت تا ی و سياست و جهانگر ًتا بەحکومتُعمَد

سلطنت رسيدن داريوش پس از  بەاو ضمن سخن از. شکوه و عظمت رسيد بەتوان میچەگونه 
                                                 

 .۴۴۶۔ ۴۴۵اومستد، . 1



۳۴۷ هخامنشی شاهنشاهی

هبترين نظام  کە يونانيان القاء کند بەی دروغين، با آوردن داستانی کوشيد تا بوجيە و برديە کام
او برای اين منظور، از زبان . اختيارش در دست يک شاه مقتدر باشد کە  استسياسی نظامی

نوع نظام سياسیِ سلطنت فردی، حاکميِت مجعیِ اشراف، و حاکميت  داريوش و يارانش سه
 کە رسد نتيجه می بەمشاَرد آهنا دهد و معايب هرکدام را برمی دموکراسی را مورد مقايسه قرار می

با مشورت بزرگاِن اهل  کە ست يک شاه مقتدر و دانا و حکيم باشدوقتی سررشتۀ امور در د
شود و برای مردم کشور نظم و امنيت و آرامش  کند شکوه و شوکت حاصل می تدبير عمل می

  سلطنت داريوش بزرگ بودکرداو برای اين سلطنت فردی ارائه  کە ئی منونه. گردد ايجاد می
يونانيان  بەاو با آوردِن اين داستان کوشيد. ور بودنزد يونانيان دارای شکوهی ماورای تصکە 

کند  برابری شهرونداِن آزاده در ادارۀ امور را تأمين می گرچە دموکراسی يونانی کە ياد بدهد
 کە توانند خواهند و منی می کە چە دانند عامۀ مردم منیکە   آنولی معايب بسياری دارد، ازمجله

 کە گيرد در چنين حاکميتی در دست گروهی قرار میتصميم درست بگيرند، و سررشتۀ امور 
حاکميت مطلوب  کە تواند دهند، لذا چنين حاکميتی منی صالح حقيقی مردم را تشخيص منی

با تشريک مساعیِ گزيدگان فکریِ جامعه تشکيل  گرچە حاکميت مجعیِ اشراف نيز. باشد
پس هبترين . ثباتی خواهد شد يی و درنتيجه بی  ولی باعث رقابتها و درگيريهای دورهشود می

سررشتۀ امورش در دست يک شاه نيرومند و باتدبير و حکيم  کە نظام سياسی آن نظامی است
بدهد و او مشورت بدهند، و او هبترينها را تشخيص  بەمهچون داريوش باشد و خنبگان فکری

  ١. عمل کندبر اساسِ آهنا
ودوت نداشته در مهين زمان تأليفاتش شهرتی کمتر از تأليف هر کە هالنيکوس نيز

ما نرسيده  بە اوها نوشته از  جز نام تاريخ و انساب ايرانيان تأليف کرد؛ ولی چيزیبارۀکتابی در
  .است

.  فکر يونانی هنوز آمادۀ حتول اساسی نبودزمان کە مورد گفتگويمان است در اين
ی دين ايرانی گرفته بود ها از آموزه کە ترين متفکر يونانی است، با تأثيریدار  کە نامسقراط
آميز انساهنا را در   مساملت انساهنا و ضرورت مهزيستیِخدايی و برابریِ فکر يک کە کوشيد

تکفير  بەگفت خالف فکر مسلط بر يونان بود، و او میچە   آناذهان يونانيان پرورش دهد؛ ولی
 فعاليتهای مشاهبی سبب بەپروتاگوراس و دياگوراس و اناکساگوراس نيز. و اعدامِ او اجناميد

اعدام شوند متواری کە   آناعدام شدند، ولی پيش از بەدينی و حمکوم کفرگويی و بی بەمتهم
  .شدند و زندگی خمفی درپيش گرفتند
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۳۴۸ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

اذهان يونانيان با  بە يونانی برای القای فکر متدنیسازاِن انديشهگونه، تالشهای  اين
درصدد بودند تا اذهان يونانيان را برای   کەمندانەاين انديش.  ادامه يافت بسيارپشتکارِ

ايران و مصر  بەآماده کنند برای خدمت) مدرنيسم( متدنیِ نوين  فرهنگی وپذيرش ارزشهای
 ولی  يونان آورده بودند؛ بەهای نوين و علوم جديد را در مصر و بابل فراگرفته رفته و انديشه

  .چندان خريداری داشته باشد کە نستتوا متدنی در يونان منیفرهنگی و هنوز ارزشهای نوينِ 
ان شهرهای گر  کە حکومتکوشيد ارتش ايران بود شاگرد سقراط و مزدورِ کە گزينوفون

عنوان  بەيونان را با فرهنگ سياسی ايران آشنا سازد و شيوۀ زندگی شاهان و درباريان ايران را
رگ را نوشت و طی آن نامۀ کوروش بز راه زندگی او در اين. آنان بشناساند بەالگوی برتر

تفصيل سخن گفت و برای  بەدربارۀ آداب و رسوم شاهان و درباريان و بزرگان و ارتشيان ايران
. عمل آورد بەاذهان اشراف يونانی تالش بسيار بەتلقين فرهنگ سياسی و اجتماعی ايران

. کرد قل میيونان منت بەئی دربارۀ ايرانيان نوشتۀ او نيز معلومات ارزنده» اَناباسيس«کتاب 
  يک کەهبترين نظام سياسی نظامی است کە کرد يونانيان تلقين می بەهايش گزينوفون در نوشته

باره  فرمان داشته باشد؛ و در اين بە ارتش گوش يکدستگاه متمرکز ويک شاه پرقدرت و 
 هدف اصلی او از نوشنتِ. زد مثال میبەعنواِن الگو کوروش بزرگ و نظام شاهنشاهی ايران را 

خنبگان يونان را با جمموعۀ  کە يونانيان بود، و کوشيد بەالقای مهين فکر» نامه کوروش«کتاب 
 جهان گيراِن  و تصميمسروران بەآنان را تبديل کە فضايلی(در ايرانيان هست  کە فضايلی

  .آشنا سازد) متمدن کرده است
شتۀ حترير ر   بەبدنبال اينها افالطون رسالۀ قوانين را برای القای فکر سياست عملی

 ئی  بەگونه داشت، تا يونانيان راان ايرانيگریِ   حکومتبە الگوی های بسياری اشاره کە درآورد
افالطون مدهتا در مصر زيسته . احتاد آماده سازد برای پذيرش فکر ايجاد يک جامعۀ مبتنی بر

. کرد صريان میفروشی داشت، و درآمدش را هزينۀ فراگرفنت علوم از م بود در آجنا شغل روغن
گردآوری کرده  کە علم آموخنت پرداخت و يادداشتهائی بەايران رفت و نزد مغان بەچند نيز يک

های   در نوشته١.انتشار داد) مغان(» مگوس«يونان در کتابی با عنوان  بەبود پس از بازگشت
  .گر است خوبی جلوه بە اثر فکر ايرانی۔افالطونهای سياسیِ   مهۀ نوشته۔افالطون 

کوشند علوم يونان را برآمده از خود يونان بشمارند  می کە تالشهای خودشيفتگان غربی
های   بازنويسیِ جتربه۔ طب و رياضيات و جنومامشخًص۔علوم يونانی . کاری متعصبانه است

متدن ايرانی بود و از  بەدر سياست نوشتند نيز نظرشانچە   آندوهزار سالۀ مصر و کلده بود؛ و
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  .رون ايران فراگرفته بودندداشان بەسفره
 چندين زمان داريوشِ بزرگ تا پايان دورۀ هخامنشیدر يونان عهد هخامنشی از  کە اين

عرصۀ جامعه هنادند ناشی از مهان ضرورت و تالشِ ايجاد هويت و حرکت در  بەمتفکر بزرگ پا
يادگارهای انسان وقتی . مرحلۀ دولت فراگيرِ يونانی در سرزمين يونان بوند بەراه رسيدن

های نويسندگان يونانی را  های افالطون و ارسطو و محاسه فکری سوفسطائيان و سقراط و نوشته
  .شود خوبی متوجه اين ضرورت و تالش می بەدهد مورد مطالعه قرار می

جائی  بەگير در يونان جتارب دو سده تالش برای برقراری يک دولت مقتدر و مهه
ر دوران هخامنشی در پراکندگی سياسی و ناتوانی نظامی و نرسيد، و يونان مهچنان تا اواخ

سوی  بەمتفکران يونانی در تالشِ يافنت راهی. زيست  می در ميان شهرهايشجنگهای دائم
مردان  جز اقناع سياست کە رسيد نظر می بە و چنين،يک نظام مقتدر و متمرکز بودند بەرسيدن

 يونانی هيچ راهی  يک دولت فراگيرِبرای يافنت راه حلی در جهت متشکل شدن در سايۀ
تالش لفظی و  بەراه ميدان هنادند و در اين بەمتفکران بزرگ يونان پا کە اين بود. منانده بود

با تسلط مقدونيە بر يونان دولت مقتدری در کە  مهين. ناپذير دست زدند قلمی خستگی
ان يافت و سيرانديشۀ جزيرۀ بالکان شکل گرفت، اين تالشهای ناشی از ضرورت نيز پاي شبه

که زمان  معلمِ اسکندر ۔ارسطو  کە مهين دليل است بە.شدسياسی يونان در مهاجنا متوقف 
مند بزرگ يونان مشرده ە آخرين انديش١۔مرگش فقط چند ماه با مرگ اسکندر فاصله داشت

  .پايان رسيد بە نيزشد، و با مرگ او دوران بزرگان انديشۀ سياسی و فلسفیِ يونان
 پای خنبگان مندان و فيلسوفان يونان در پيشِەتالشهای فکریِ بزرگترين انديش کە راهی

از شاهنشاهی ايران  کە تشکيل شاهنشاهی مقدونيە اجناميد بەسياسی يونان هنادند فرجامش
سالۀ بزرگترين فيلسوفان يونانی برای  تالشهای فکریِ صد کە ئی يعنی مثره. الگو گرفته بود

هبترين نوع نظام سياسی برای جهاِن  کە ثابت کرد کە بار آورد آن بود بەنخنبگان سياسی يونا
اسکندر مقدونی  کە دانيم می. روزگار، مهانا، نظامی شبيه نظام شاهنشاهی ايران است آن

                                                 
در آتن نزد افالطون حتصيل کرد و چون او .  بود دربار فيليپ درارسطو فرزند يک پزشک مقدونی. 1

افالطون درگذشت بەشهر اسوس در اناتولی رفت و نزد حاکم يونانی ايسوس کە تابع ايران بود 
 فرماِنسال بعد، اين حاکم درصدد نافرمانی از ايران بە دو. شدکار بەمست مشاور سياسی مشغول بە

در سال . رگشت و بەعنوان معلم اسکندر گماشته شددربار ايران اعدام شد، و ارسطو بەمقدونيه ب
ه نامش را را تأسيس کردئی  مدرسهم وقتی آتن را اسکندر گرفت ارسطو بەآتن برگشت و   پ۳۳۵

  از بيم جانشپس از مرگ اسکندر شورش ضد مقدونی در آتن بر پا شد و ارسطو. آکادمی هناد
  .بەشهر يوبويا گريخت و چند ماه بعد درگذشت



۳۵۰ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 گذار بنيانمند بزرگ در تاريخ يونان، و اسکندر ەشاگرد ارسطو بود؛ ارسطو آخرين انديش
دوران شکوه متدن يونانی ناميده شده است از زمان کە  دورانی. شاهنشاهی يونانی بود

  .پايان رسيد بەدست اسکندر بەداريوش بزرگ آغاز شد و با افتادن يونان
 در  استاندازه بوده چە هخامنشی تاشاهنشاهی سلطۀ ايران بر يونان در دوران کە  اين

دارانه و دور از  بهای جان نوشته.  محاسی يونانيانْ در اهبام مانده استداستاهنایسايۀ 
از  کە  بود ايرانآتن تنها مرکز متدنی در غرب شاهنشاهی کە کند حقيقِت اينها چنين القا می

ميان آتن و ايران  کە روابطی کە توان کرد اما ترديد منی. حوزۀ سلطۀ سياسی ايران بيرون بود
هائی در زير  امهبرقرار بود روابط زيردست و فرادست بود، و بيشتر شهرهای يونانی طی عهدن

های برخی از  در نوشته کە توان دريافت هائی می را از نکته اين. محايت ايران قرار داشتند
 ارائه کرد ۴۲۱سال  کە بەئی نامه  اريستوفانس در منايشمثالً. روزگار بازمانده است يونانيان آن

اند، و خورشيد و ماه  رده ايرانيان ياری نکدر برابريونانيان را  کە از خداياِن يونان گله منود
 دو بە در گزارشی مربوطمثالً يا ١.اند ير فرمان ايرانيان درآوردهز   بەاند و يونان را مهدست شده

اسپارت را   سرپرستیِ ناوگان دريايیِ۔شهريار ليدَيە۔چيتَرفَرَنە  کە سال پس از اين گفته شده
 و اين ٢.پيش پرداخت کرد يشماِه سپاهيان ناوگان اسپارت را پ برعهده داشت، و مزد يک

باز . بگير دولِت ايران بوده است  حقوق اين زمانارتش اسپارت در کە معنای ديگرش آن است
چيتَرفَرَنە پيمان  بە در سارديس۴۱۱سران اسپارت در سال  کە خوانيم در گزارش ديگری می

هزينۀ  کە َنە وعده دادو چيتَرفَر. ايران مهچنان پابرجا مباَند بەوابستگی اسپارت کە اند داده
نگهداری مهۀ کشتيهای ناوگان دريايیِ اسپارت را دولت ايران خواهد پرداخت؛ و اگر موردی 

در گزارش .  نيز در اختيار سرپرستاِن ناوها قرار داده خواهد شدئی اقتضا کند وامهای فوری
فَرَنە  حضور چيتَر بەهيأتی از بلندپايگان آتن برای مذاکره و جتديد پيمان کە خوانيم ديگری می

در مهين زمان . حکومِت آتن را تغيير دهند کە آهنا پيشنهاد کرد بەرسيدند، و چيتَرفَرَنە
او زبان . زيست عنوان مشاور امور يونان در سارديس می بەاز سران آتن بود کە ِکبيادس ال

حقوقِ  باع کاملعنوان يکی از ات بەپوشيد تا خوبی آموخته بود و رخِت ايرانی می بەپارسی را
  ٣.کرد  گزافی از دولت ايران دريافت می پولیِاو مستمریِ. ايران شناخته گردد

بتوانند در سياست جهانی  کە  نبودنداندازه و وزنیزمان هنوز در  آتن و مهۀ يونان در آن
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۳۵۱ هخامنشی شاهنشاهی

در ميان . شد تصميم برای ادارۀ جهان در پايتخت ايران اختاذ میکە   آننقشی ايفا کنند، حال
يک  بەدر راه رسيدن کە ئی سر برآورده بودند وه صاحب امتياز آتن شخصيتهای برجستهگر

 های علمی درخشانی در طب و رياضيات پا داشتند؛ و چهره شکوفايی متدنی گام برمی
 و کلدانی منداِن مصری دانش نزد را علم کە انی بودندمند دانش ااينها عموًم. صحنه هنادندبە

کردند تا در بابل علوم  ايران سفر می بەدوستاِن يونانی  از دانشبسياری.  بودندآموخته
 ايران سفرهائی درونیِان کلدانی بياموزند؛ و برخی از آهنا در مناطق مند دانشۀ رفت پيش
شدند؛ و گروههائی نيز در اناتولی در خدمت ادارات و  کردند و با ايران از نزديک آشنا می می

آهنا  بەهای بسياری را ساهلای اقامتشان در ايران جتربه. دستگاههای دولتی ايران بودند
در  کە برخی از يونانيانی. بردند ها را با خود می گشتند جتربه طنشان برمیو  بەداد و وقتی می

های بزرگی در  جتربه کە شدند  مهمی گماشته میمناصبِ بەخدمت دولت ايران بودند
مردم خودشان  بەها را بعدتر ند و اين جتربهاندوخت کشورداری و آشنايی با جهان متمدن می

  .دادند انتقال می
بود  می کە جای جهان  در هرکسیکمتر  کە کننده بود  خيرهچنداندرخشش ايران 

حال، بودند  با اين. داری کند  خويشنتخدمت کردن در ايرانهای  توانست در برابر وسوسه می
 وقتی داريوش بزرگ ۔اند آوردهوشتۀ ِديوژِن از ن کە گونه که آن۔ هراکليتوس مهچونيونانيانی 

 کە فرستادشاهنشاه پاسخ  بەشوش برود، خاضعانه بەبرای خدمت کردن کە از وی دعوت کرد
 نيز،. ادامه دهد ندگی سادهز  بەدر زادگاهش کە دهد خودمنايی ندارد ترجيح می بەچون ميل

 بقراط را کە  نوشتفرمان ليِدَيە دار  بەفرمانشاهنشاه ايران کە اند آوردهجالينوس نوشتۀ از 
  .ايران خودداری منود بەشوش دعوت کند؛ ولی بقراط از رفنتبە

مهۀ تالشهای نويسندگانشان در راه  کە  برای ايران امهيت قائل بودندچندانيونانيان 
رنگ  گرفت و مات و کم  تابش ايران قرار میزيراثبات يک ماهيت برجسته برای يونان 

تأليفات  کە حکم عصبيت قومی خويش کوشيدند بە يونانیاز نويسندگانبسياری . شد می
 رقيب يونان را يک مرکز متدنیِ کە ئی بيارايند گونه۔ بەزنانه الف۔شان را  تاريخی و سياسی

 با الًدست آورند؛ زيرا متدن يونان اص بەتوفيقی کە راه نتوانستند ايران قلمداد کنند ولی در اين
تأثير متدن يونان در . برتری ايران نداشتند بەئی جز تسليم بود و آنان چارهايران قابل مقايسه ن

 رفت، و اين در حالی است  اطراف دريای ايژه فراتر منیآن زمان از حد خوِد شهرهای يونانیِ
  . متمدن بود جهاِنکُلِّمفهوم  بەايران آن روزگارکە 

شان علم و ادب و هنر برای خود کە زيستند  متفکران و هنرمندانی میدر يونانْ
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الزمۀ زندگی » آزادی«گونه  اين. در طاعت شاه نيستند کە آفريدند و کل افتخارشان اين بود می
در يونان نه . مشار برود بەمزيتی کە توانست مجعيت بود و منی حمدود شهرهای کوچک و کم

گار آزادی در يونان آن روزچە   آن.يک دولت مقتدر و نه نظام سياسی متمرکزی وجود داشت
 اعضای برتر قبايل هر شهر در برابر يکديگر و شد در حقيقِت امرش جداسریِ ناميده می

وضعيت  اين. زيست هرکدام برای خودش می کە جداسری هر شهر در برابر شهرهای ديگر بود
قابل حتمل باشد، ولی اگر  کە توانست  شهرهای يونان میمانندمجعيتی  در جوامع کوچک و کم

. آورد بار منی بەئی ی نتيجهنابەسامانآمد جز هرج و مرج و  جود میو   بە چنين وضعيتیدر ايران
 مورد ۔قوانين۔اين حقيقت را افالطون افزون بر يک سده پس از خشيارشا در کتاب خويش 

 مجاعات و افراد در يونان نه تنها نظام کدخدايی و جداسریِ کە حبث قرار داد و ثابت کرد
  .رود عيب بزرگی هم بشمار میکە   بلرده شودمشتواند مزيتی  منی

ايرانيان را از نژاد برتر و شاهنشاه  کە  زيرِ تأثير شکوه ايران قرار داشتندچندانيونانيان 
برای سلطنت کردن بر جهان  کە دانستند، می» خبت مهپايۀ خدايان ذات مهايون«را يک 

اين سخن را . يش گشوده استآفريده شده است و مقدر ازلی درهای ثروت مادی را بر رو
گری تعصبی خاص داشته و در رؤياهايش  در يونانی کە )در کتاب پارسيان(اسخيليوس نوشته 

يونانيان  کە هائی در افسانه. کرده است توان آن روزگار را قومی نيرومند تصور می يونانيان کم
ند و  است»اران زرافشانختمۀ ب«آهنا از  کە شد دربارۀ خانوادۀ هخامنش ساخته بودند گفته می

 اين عقيده را يونانيان. آهنا ارزانی داشته است بەآمساهنا مهۀ ثروهتای روی زمين و زيرِ زمين را
داشتند و داريوش را در حد  يژه در زمان داريوش بزرگ و خشيارشا و اَرَدَشير اول ابراز میو بە

وش و خشيارشا براساس داريکە   آندادند؛ حال  قرار میمتجيد مورد  خودشانخداياِن
جانب يونانيان  از کە بايست  میالًيونان است اصو بەشان بازگويندۀ لشکر کشی کە داستاهنائی

نوشته  بەهدف خاصی بەمورد نفرت بوده باشند؛ ولی چنين نبود؛ زيرا داستان لشکرکشيها
. حقيقت ندارد  کەدانستند پردازان، می درآمده بود و خوِد بزرگان يونان، ازمجله خوِد داستان

يونانيان دربارۀ آهنا  کە جاذبۀ شخصيتهای داريوش و خشيارشا و اَرَدَشير اول مانع از آن بود
تاريخ نوشتند، شاهنشاه هخامنشی را  کە حتی پس از آهنا يونانيانی. چيزی جز ستايش بگويند

ترين خدايشان  بزرگ بەيونانيان کە و اين لقبی بود(خواندند  می» شاه بزرگ«يا » شاه شاهان«
  بەبرتری ايران و متدن ايرانی، و بەيونانيان کە دهد اين امر نشان می). دادند می» زئوس«

داشتند و حتی برای شاهنشاه ايران  ترين رهرب جهانی اعتراف عنوان بزرگ بەبرتری شاهنشاه
  .شود ديده میبسيار  آهناهای  در نوشته کە نوعی تقدس قائل بودند؛ و اين چيزی است
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دربارۀ امتياز متدن خودشان در برابر ايران  هرچە کە  آن روزگاراننويسندگان يونانیِ
 نفوذ ايران قرار داشت و از سپهر سياسی زيرِکم و بيش  کە نوشته باشند، يونان سرزمينی بود

 تا پايان دوران هخامنشی در ارتش از زمان داريوشلشکرهای مزدور يونانی . ايران بيرون نبود
وران و مهندسان و پزشکان  ان و پيشهگر صنعتمهيشه صدها تن از . کردند دمت میايران خ

قتی درپی درگذشت داريوش م و در اواخر سدۀ پنجم پ. يونانی در ايران مشغول کار بودند
 درصدد حصول ختت و تاج پدر در برابر برادرش ۔شهريار ليِدَيە۔ کهترش کوروش دوْم پسر
 او را سربازان ياِن، خبشی از سپاه)آن خواهيم پرداخت بەجایکه در (پاخاست  بەاَرَدَشير
 .از خاک اصلی يونان و ازمجله از آتن جذب شده بودند کە دادند  تشکيل می يونانیمزدور

حال ده  اين دنبال شکست کوروش کهتر مشار بسياری از مزدوراِن يونانیِ او کشته شدند و بابە
ی اين ده  کە فرماننام گزينوفون بەاه يکی از فيلسوفان آتنیهزار تن از آهنا زنده در رفتند و مهر

رفتند و )  در ترکيهطرابزوناکنون (تراپيزونت  بەدست گرفت، بەسرپرست شده را مزدوران بی
رساندند، و ) در غرب ترکيه(شود  اکنون اسکودار خوانده می کە شهری بەاز آجنا خودشان را

اگر جز مهين يک منونه در دست ما .  شهر درآمدندروای ايرانی خدمت فرمان بەدر آجنا باز
 مقدار نفوذ سياسی ايران در يونان پی بربيم و متوجه شويم کە بەنبود، باز مهين منونه کافی بود

 چە ادعای نويسندگان يونانی برای اثبات برتری يونانيان در برابر ايران عهد هخامنشی تاکە 
  .باشد حقيقت داشته کە توانسته است اندازه می

قوم يونانی و قوم . سازی داشتند پذير بودند هم آمادگی متدن  مردمی متدن، هميونانيان
خصايص قوم .  از هم جدا شده بودندبەروزگاری کە ريشه و هردو آريايی بودند ايرانی از يک

اگر در جائی از  کە بسا چە خصايص قوم ايرانی داشت، و بەيونانی شباهت بسيار زيادی
ايرانيان  کە متدن جهانی ايفاء کنند بەتوانستند مهان نقشی را در خدمت ودند میخاورميانه ب
در . خصيصۀ قوم يونانی بود در ايرانيان وجود نداشت کە ولی آن خودشيفتگی. ايفاء کردند

  .شد اين نقطه قوم ايرانی از قوم يونانی و ديگر اقوامِ جهان متمايز می
اينها . ور و فاضل بودند شکی نيست ور دانش نديشهبرخی از يونانيان مردمی اکە   ايندر

پيش . اند ده بودهآور نهدست  بەشان را از درون خاک يونان بدون شک جتارب علمی و فکری
يونان در آن  کە دانيم درخشيد، و می از آن خورشيد تابناک علم و انديشه در مصر و کلده می

با اين مراکز متدنی روابطی بسيار نزديک روزگاران در سپهر مصر بوده، و روابط مردم يونان 
بتوانند جهانی جز  کە اند شان عادت نداشته  حکم خودشيفتگی بەيونانيان گرچە .بوده است

خودشان را حمور آفرينش قلمداد کنند و مهۀ  کە اند جهان خودشان را ببينند، و مهواره کوشيده
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اری از بزرگان کلدانی و فينيقی دانشها و ارزشها را خمتص خودشان بدانند، ولی نامهای مش
ميان آمده است، و نام  بەهای يونانيان آن روزگار جسته گريخته در نوشته کە ساکن در يونان

 مصر و کلده سفر کرده بوده جتارب علمی را با خودشان کە بەبسياری از بزرگان انديشۀ يونان
البته مهين اقتباس نيز . زگار است اقتباس مردم يونان از علوم روگرِ بيانيونان برده بودند، بە

کە   بلنه تنها علوم بشری را حفظ کردنداست کە   آندرخور ستايش است و امهيت يونانيان در
  .آن غنا خبشيدند بەبا فعاليتهای علمی خويش

 گرفته علوم و فنون خودشان را از بابل و مصر ان يونانْیمند کە دانش  ايننظر از صرف
 ۔تقليد از مصريان و کلدانيان به۔آهنا . مند بود ارزش ن اجنام دادندآنا کە بودند، کارهائی
شتۀ حترير درآوردند و آثارشان برای بشريت ر  بە زمان راهای انديشۀ علمیِ بسياری از زمينه

وران بزرگ يونانی ستارگان تابناکی بودند کە در آمسان يونان درخشيدند،  انديشه. باقی ماند
ق در باورهای خرافی بودند و خدايان و نيروهای غيبی و تومهی و ولی يونانيان بەحدی غر

گويان بر آهنا و اراده و ذهنشان مسلط بودند کە تواِن  ها چندان بەتوسط کاهنان و غيب جن
وراِن بزرگ را نداشتند، اينها در جوامع خودشان  های اين انديشه حتمل افکار و انديشه

چە از  ئی۔ از جوامع خودشان طرد شدند؛ ولی آن گونه شان ۔به پذيرش نيافتند، تقريًبا مهه
علوم بابلی و مصری گردآوردی کرده و بەنوشته درآورده بودند بەعنوان ميراث بزرگی برای 

کە در  اگر علوم و فنون بابل و مصر با سلطۀ مقدونيها بر خاورميانه ۔چنان. جامعۀ بشری ماند
وران يونانی تنظيم و  ن اندازه کە انديشهجای خود خواهيم ديد۔ از ميان رفت، ولی مها

اش را بەنام خودشان کرده بودند برای ما ماندگار شد و تا امروز  نامه داری کرده و شناس نگاه
  .بەنام بزرگان يونانی ثبت است

 ديگری قوم در نگارش تاريخ اجنام دادند برای ما ايرانيان بيش از هر يونانيان کە کاری
دانيم  ماد میدوراِن  تاريخ هخامنشی و حتی دربارۀ چە کە ما اکنون  آن خبش عمدۀ.سودمند بود

های گوناگونی قومِ ما آثار  آمدهای تاريخی در دوره کە در اثر پيش  چون.های آهنا است از نوشته
آثارِ اگر نه اند و چيزی از آهنا برای ما منانده است،  مکتوب خويش را از دست داده بوده

  اکنون معلومات مابود کە در کاوشها بەدست آمده و ترمجه شده است نويسندگاِن يونانی
در دل  کە شد ئی حمدود می های پراکنده هنبشت سنگدوران پرشکوه هخامنشی درحِد  دربارۀ

اند، يا  دست آمده بەمجشيد  ختتکاوشهایدر  کە های گلی کوچکی کوهها برجا مانده يا لوح
يعنی ما .  در کتاب دينی يهودان نوشته شده استصورت داستان تاريخی کە بەهائی نوشته

کرده و  زمانی در ايران حکومت می کە داريوش يک پادشاهی بوده کە دانستيم  میمهين اندازه
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بابل را گرفته و  کە کشورهای بسياری را گشوده بوده است؛ يا کوروش يک پادشاهی بوده
 دانستيم و از کتاب يهودان می. استکشورشان برگردانده  بەاسرائيليان را از اسارت رهانيده

کشورهای  کە »اَحَشويروش«نام  بەکرده سلطنت میدر زمانی از تاريخ يک شاهی در ايران کە 
های ما از تاريخمان  بقيۀ دانسته. کرده است  کشور سلطنت می۱۲۷بسياری را گرفته بوده و بر 

. ده در زمان مادها آمده بودش در اوستای تدوين کە جمموعۀ روايات اساطيری بەشد حمصور می
های يونانيان کشف و ترمجه نشده بود، تاريخ ايران باستان را ما  نوشته کە  هم تا زمانیاواقًع

است؛ بعالوه يادهای بازتاب يافته بر مبنای منتِ اوستا ها   کە در شاهنامهدانستيم مهان می
 بود ولی راه بەحقيقتی مبهمی کە از دوران هخامنشی در ذهنهای مجعیِ ايرانيان مانده

شاهنشاْه هبمن  پنداشتيم کە اميری بەنام کوروش از کارگزاران کە ۔مثالً۔ می ُبرد؛ چنان منی
چيزی کە ايرانياِن دوزبانه در (کرده و اورشليم را گرفته است  بوده و در بابل سلطنت می

  ).استاند و هم اکنون نيز در دست  تأليفات عربیِ دوران عباسی برايمان نوشته
 ايران و متدن ايرانی داشتند، و کە بەخاطر عالقۀ وافری کە بەاما اين يونانيان بودند

مهه نوشته را دربارۀ ايران برای ما برجا  برای ايرانيان قائل بودند، آن کە خاطر احترامیبە
ی از فروغی تابناک برآن دوره از تاريخ ما افکنده و جوانب بسيار کە ها بود هنادند و اين نوشته

 خود را مديون اين نويسندگان اجهت ما واقًع از اين. تاريخ ما را روشن و شناسا ساخته است
در . نيکی ياد کنيم بەپاس احترامشان را نگاه بداريم و مهواره از آهنا کە دانيم و بايد يونانی می

رد مقام ممتازی شتۀ حترير درآور  بەتاريخِ ايران را در زمان اَرَدَشير اول کە ميان مهه هرودوت
مان دربارۀ ماد و سپس کوروش و داريوش و  های تاريخی  دانستهبيشينۀنزد ايرانيان دارد، و ما 

تاريخ ايران و جهان در «کتابش در حقيقت  کە ايم دست آورده بەمرد خشيارشا را از اين بزرگ
 چندين يونانی البته پيش از هرودوت. است» عهد کوروش و داريوش و خشيارشا و اَرَدَشير اول

 برای ما مانده است، و هرودوت در تأليف تاريخش اشاننامه کە تاريخ ايران را نگاشته بودند
در زمان  کە از مجلۀ اينها کسانتوس اهل ليديە بود. های آهنا استفاده کرده است از نوشته

مبنای  نيز بر» ديتون«نام  بەمورخی.  تأليف کردايرانيانخشيارشا کتابی با عنوان تاريخ 
 کە  در غربِ اناتولی کتابی در تاريخ ماد نوشته بودهجاگيرهايش از بزرگان خاندان ماد و  شنيده
فيلسوف و شاگرد سقراط بوده و مدتی در  کە گزينوفون. برای ما منانده است از آن چيزی

از نظام خدمت کرده نيز گزارشهای بسيار پرارجی  عنوان سرباز مزدور در پياده بەارتش ايران
 در تاريخ اه و اناباسيس برجا هناده، و هردو اختصاًصنام کوروشکتابش  تاريخ ايران در دو

 و  است پزشککرده کتيسياسِ ادعا میهای سدۀ چهارم  در نيمه کە ردی يونانیم. ايران است



۳۵۶ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

های عجيب و غريبی دربارۀ   نيز کتابی شامل افسانهساهلا در دربار ايران خدمت کرده است
هايش در تأليفات بعدی يونانيان برای ما  پارهای بزرگی از نوشته کە ران نگاشته بودهتاريخ اي

نام تئوپامپ نيز در اواخر دوران هخامنشی کتابی در تاريخ ايران نگاشته  بەمردی. مانده است
  از باستان در موضوعاِت تاريخ ايران يوناِن ولی مؤلفاِنما نرسيده است بەاصل آن کە بوده

  .اند ن استفاده کرده آمطالبِ
  
  



 

  دوم وداريوش اردشيراول

   اَردَشَير اول

 بر) گستر شاِه عدالت(خَشتَر  م درگذشت و پسرش با لقبِ اَرَتە  پ۴۶۵خشيارشا در سال 
 است) مند دست، سخاوت يعنی گشاده( اَردَشَير درازدستاين مهان . سلطنت نشست بەجايش

   . و جهان شاهنشاهی کرد سال با شأن و شوکت در ايرانچهل و يککە 
ايران بيش از هر زمان ديگری  بە يونانياندر زمان اَرَدَشير اول وابستگیِکە   آنسبب به

علت . داردئی   داريوش و خشيارشا در تاريخ يونان جايگاه ويژهمهچونبود، اين پادشاه نيز 
ی روابط بسيار نيکو  شهرهای يوناناميراِن خشيارشا، با مهۀ مهچوناو، است کە   آناين امر نيز

دربار  بەفرستاد تا اطاعت و حمبتشان را نسبت گير می  چشمبرقرار کرده برای آهنا کمکهای مالیِ
کمکهای مالی اَرَدَشير اول  کە سران يونانیهرودوت در موارد متعددی از . دوام بدارد ايران بر

داری  واهی نشانۀ مردمفرمانش بودند نام برده است؛ و اين گ بەکردند و گوش را دريافت می
شده و آرامش و امنيت را در سراسر کشور  عمال میِاجا   شاهنشاه بزرگ است کە در مههاين

نگاران يونانی  مهين سبب، اين شاهنشاه نزد تاريخ بە.داشته است هپناور هخامنشی برقرار می
ول بوده با احترام معاصر اَرَدَشير ا کە هرودوت. ئی بيش از داريوش بزرگ يافته است گاه مرتبه

آلوده ميان داريوش و خشيارشا و  شايسته از اَرَدَشير اول ياد کرده ضمن يک مقايسۀ شتاب
َدَشير جو، و اَر گر، خشيارشا منونۀ يک جنگ داريوش منونۀ يک تالش« کە نوشتهاَرَدَشير اول 

يد از آهنا با احترام بريم با رو ما وقتی از اين مردان نام می  ازاين؛منونۀ يک جنگاور بزرگ بود
منشی و روحيۀ وااليش در  خاطر بزرگ بەاَرَدَشير اول کە نوشته پلوتارک ١.»شايسته ياد کنيم

   ٢. خاصی داردميان مهۀ شاهان ايران برجستگیِ
 تابعه و شوکت ايران را با سياستهای اقواماَرَدَشير اول پادشاهی باتدبير بود و وفاداری 

او برای . مانندی در جهان حفظ کرد  بیمندیِ دستی و سخاوت گشادهحکيمانه و خبردانه و با 
 نظم و آرامش در اين سرزمينها بيشتر مردمِ سرزمينهای زيرِ سلطه و حفِظ هرچە جلبِ خشنودیِ

برای ما ) کتاهبای عزرا و حنميادر (ئی از آن را تورات  منونه کە اقدامات اثرخبشی اجنام داد
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۳۵۸ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 کە ِسَمِت منايندۀ عِزرا بەنام يکی از سران يهودا بەها، او ن نوشتهبنابر اي. برجا هناده است
اورشليم رفته معبد اسرائيل را  کە بەفرموداسرائيل در دربار ايران داشت  ختيار قوم بنیاإل تام

قانون شاهنشاهی بازنويسی کرده برای يهودان  بەبازسازی کند، قانون کهنِ يهود را با توجه
 کە ئی نامه او در فرمان.  اسرائيل برقرار بداردکشورت و آرامش را در خبواند، و ثبات امني

داری   راهدست عزرا داد کاهنان و الويان و رهربان دينی يهود را از پرداخنت ماليات و باجِبە
   :عزرا را تورات چنين آورده است بەمنت فرمان اَرَدَشير. معاف داشت) عوارض گمرکی(

اما بعد؛ .  کاهن و کاتبِ کاملِ شريعِت خدای آمسان بەعزرااز جانب ارختششتا شاهنشاه،
در سلطنت  کە هرکدام از قوم اسرائيل و کاهنان و الوياِن ايشان کە فرمانی از من صادر شد

تو از جانبِ شاهنشاه و کە   چون.اورشليم راضی باشند بروند بەفنت مهراه تور  بەاند و من
 کە در ارۀ يهودا و اورشليم بر وفقِ شريعت خدايتشوی تا درب هفت مشاورِ او فرستاده می

شاهنشاه و مشاورانش برای خدای  کە تو است تفحص منائی، و سيم و زری را بَبری دسِت
  او در اورشليم است، و نيز مهۀ سيم و زر و هدايای نذریجايگاِه کە اند اسرائيل بذل کرده

 هرچە و… اند را بربی ليم است دادهدر اورش کە قومِ تو و کاهنان برای خانۀ خدای خودکە 
 کە و ظرفهائی.  اجنام دهيدتاننظر تو و برادرانت پسند آيد بر حسب ارادۀ خدای خودبە

و . حضور خدای اورشليم تسليم کنی بەتو داده شده است را بەبرای خدمِت خانۀ خدايت
خزانۀ دانی را از  ضروری می هرچە کە برای خانۀ خدايت الزم است کە چيزهای ديگر
 )يعنی رود اردن (داران ماورای رود مهۀ خزانه بەو از من ارختششتا فرمانی. پادشاه بده
عزرای کاهن و کاتبِ شريعِت خدای آمسان از مشا بطلبد را اجنام  کە هرچە صادر شده

 هرچە کە دهيد؛ تا صد وزنه سيم، تا صد قرابه شراب، تا صد قرابه روغن؛ و منک نيز
  و سرودخوانان)متوليان معبد (بر مهۀ الويان کە دارم عالم میمشا ا بەو… خبواهد

داری هنادن جايز   جزيه و خراج و باجِ راهيتان خانۀ خدا و دربانان و خادماِن)منازان پيش(
در دست تو است قاضيان و داورانی  کە  خودتان برطبقِ شرع خدای!و تو ای عزرا. نيست

 کە و کسانی… اهی دارند را منصوب کن،  آگان خدايتاحکامِ کە بەاز ميان کسانی
 و قانون شاه عمل نکند بر خودتانطبق شريعت خدای  بر هرکە و. دانند را تعليم دهيد منی

   ١.يا اعدام يا تبعيد يا زندانی شود کە او حکم کنيد
اورشليم  بەمهراه او از بابل کە اسرائيل ئی از نامهای سران بنی عزرا سپس سياهه  

دهد، و  اختصار شرح می بەسفرش از بابل تا اورشليم را  چەگونگیِآورده است، واند را  رفته
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۳۵۹ هخامنشی شاهنشاهی

دست  بەاست را فرمان شاهنشاه در اورشليم اجنام داده کە بەگزارشی از اقدامات اصالحی
 برای ۔نوشتۀ او شاه و مشاورانش به۔دربار ايران  کە کمکهای نقدی از زر و سيم بەدهد، و می

مهه را در حضور سران  کە کند رشليم در اختيار او هناده بوده اشاره میاقدامات اصالحی در او
قوم  برای قوانين مدنی و جزائیبرای تدوين  کە اورشليم ثبت کرده است؛ و از اقداماتی

   .دهد  خرب می است اجنام دادهاسرائيل بنی
اسرائيل از انبيای   در تورات کە سپرده شدحميانَنام  بەکاهنی بەحاکميت اورشليم نيز

در  کە گفته اسرائيليان می بەزنانه سر برده بوده، و الف بەاست و ساهلای بسياری را در ايران
  .  بوده و مورد حمبت و نوازش شاهنشاه بوده است)ساقی(ريز  بادهبزمهای شاهْی 

آميز بود، و  خوانيم، بسيار موفقيت در تورات میکە  چناناقدامات عزرا در فلسطين، 
 جتلیِ نوينِ ارادۀ گوهای يهود خرب از ظهورِ پيش کە  يهودان قرار گرفتخشنودیِچندان مورد 

   ١.داد یِ مهگانی میخبت خوشخدای اسرائيل برای فرستادن 
ئی از اقدامات اَرَدَشير  صورت نوشته برای ما بازمانده است منونه بەخربش کە اين منونه

 شده و ثبات و آرامش را در جهاِن مالِاع ی درون قلمرو شاهنشاهی سرزمينهامهۀدر  کە است
 )اسرائيل انبيای بنی ( تورات نويسندگاِنوقتی گواهیِ. داشته است زير سلطۀ ايران برقرار می

گونه باشد معلوم  امهيتی مهچون اسرائيل اين دربارۀ رفتار اَرَدَشير اول با قوم کوچک و بی
   .از اين نيز بوده استتر  رفتار شاهنشاه با اقوام بزرگتر پدرانه کە شود می

 کە بنابر ترتيباتی.  در شوش بوداسرائيلپرست امور قوم رعزرا مناينده و س کە گفتيم
 زير سلطۀ شاهنشاهی يک منايندۀ ، هرکدام از اقوامِندداريوش ايجاد کرده بودکوروش و 

در يک نظام » اقوام و مليتهاوزيرِ امور «ِسَمَتش شبيه  کە ختيار در دربار ايران داشتاإل امت
اِن ديرينه گر حکومت هر قوم و از خاندان ترين شخصيِت اين شخْص بلندپايه. فدرالی بود شبه
توسط اين شخصيتها اداره الً بەزير سلطه معموو سرزمينهای اقوام  بەکليۀ امور مربوط. بود
يتها در اين شخص. سيلۀ آهنا بر امور قوميتها نظارت و هدايت داشتو  بەشد؛ و دربار ايران می

 کە زمان داريوش و خشيارشا و اَرَدَشير و پس از آهنا چندان مورد احترام دربار ايران بودند
های  بر ديواره کە »بران هديه «تصاوير. کاری شد مجشيد کنده ختتشوش و  در اشانپيکره

 تصاويریاند؛  منايندگان قوم خودشان کە شود از مهين شخصيتها است ختت مجشيد ديده می
دهد دربار ايران ميان اينها و پارسيان و مادها تفاوتی قائل نيست، و مهه را  شان مینکە 
عنوان  بەگويند فالن شخصيت بلندپايۀ يونانی می کە داستاهنای يونانيان. مشارد  میسان يک
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۳۶۰ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 نشست، اشارۀ واقعيش سرِ سفرۀ شاهنشاه می زيست و بر  در دربار ايران می»دوست شاهنشاه«
   . کە سرپرستاِن امور يونانيان در دربار ايران بودندهای يونانی استچنين شخصيتبە

   طلبانه در مصر ش استقاللجنب

حاکم  کە ِمتيخ پسر پسام» حوروس نِا«ونان بەنام خاندان فرعاز  مردیم   پ۴۶۰در سال 
ار  شهري ناگهانیِدرگذشِت کە يکی از شهرهای ليبيا از جانبِ ايران بود، با استفاده از فرصتی

 سپاهيانی کە از سربازاِنپيش آورده بود، ) هخامنش پسر داريوش(ۀ پارسیِ مصر خورد سال
بيرون کشيدِن صدد  بەدر اختيار داشت را برداشته بەمصر لشکر کشيد و و مزدوران يونانی ليبی

 مزدوران يونانیِ سپاه اظاهًر.  برآمدمصر از سلطۀ ايرانيان و احيای نظامِ فرعونی در کشورش
در  کە او داده بودند؛ زيرا در نربد سختی بەاشارۀ آتن قول مساعدت بەران در مصر نيزاي

حوروس ِممفيس را گرفته تشکيل  نغرب مصر درگرفت سپاهيان ايران شکست يافتند و ِا مشال
 سپاهيان بومی از ياریِ کە ولی سپاهيان ايران.  تا پادشاهی فرعونی را احياء کندسلطنت داد

 انتظار رسيدِن بە بودند در پادگاهنای ممفيس و تبس استواری نشان دادند ونيز برخوردار
   ١.کمک از ايران ماندند

  کاهنان سنتی مصر داشت مانع از آن بودحوروس با مذهب رمسیِ مذهب ان کە اختالفی
ئی کە از  نيز بەخاطر خشنودیمصر ) فقهای( کاهناِن بيشينه .ر شودگي شورش او در مصر مههکە 
 کە  ولی او درصدد بود.کە خواهان شاهنشاه ايران بودند  بلنه خواهان اور ايرانيان داشتند رفتا

مصر را از سلطۀ ايرانيان بيرون در فرمان داشت  کە با تکيه بر نيروی مزدوران يونانی و ليبيايی
رای ب متاس گرفته سران آتن را ۔که روزگاری در قلمرو مصر فرعونی بوده۔او با آتن نيز . بکشد

با مشغول داشنت نيروهای ايران در  کە اين اميد بە،برآغاليد يونانيان برضد ايرانيان شوراندان
   . در مصر را استوار سازد نوپايشبا شورشهای يونانيان بتواند قدرتمقابله 

 و متوقف کردن حوروس ِاناَرَدَشير برای جلوگيری از مهسويیِ آتن و يونانيان با شورش 
بازو را از ليدَيە با  نام َمگَە بەشورش ضد ايرانی در يونان، افسری پارسیهرگونه احتمال 
ها درصدد اجنامش بودند با هتديدها و  آتنی کە اسپارت فرستاد؛ و حتريکاتی بەاختيارات ويژه

 اَرَدَشير برای فرونشاندن شورشِ.  داد فروخوابانده شديونانيانسران  بەبازو َمگَە کە هائی رشوه
 بەمصر گسيل )بازو اين نيز نامش َمگَە (ی شهريار سوريهده  بەفرمانان شام راسپاهي حوروس ِان
بر  کە حوروس ان. مصر فرستاده شد بەعنوان شهريار بەنام آرياَرمَنە نيز بەيک هخامنشی. کرد
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۳۶۱ هخامنشی شاهنشاهی

بود در برابر در ميان کاهناِن مصری دارای محايتی نمزدوران يونانی و ليبيايی تکيه داشت و 
از ميان مهۀ مزدوران يونانی  کە شکست خورد؛ مزدوران يونانيش چنان کشتار شدند اين سپاه

پنجاه کشتی از .  و شورش فروخوابيدشد، گير دستحوروس  ان. فقط پنجاه نفر زنده در رفتند
کرانۀ  بە بودند زمانیاه افتادهر   بەحوروس ان بەپيش از اين برای کمک کە مزدوران يونانی

 سرنوشِت اين مزدوران البته کشتار بود، و .کە شورش فروخوابيده بودرسيدند  مصر مشالیِ
  . يونان بگريزند بەاز راه دريا کە شان نيز توانستند بسياری
شدگاِن گير دست. اش تصميم بگيرد ايران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره بەحوروس ان

 فرمان بەحوروس و يونانيان ان. ايران فرستاده شدند بەحوروس مهراه ان بەيونانی نيز سرانشان
حوروس مورد خبشودگی قرار  فرزندان و اعضای خاندان ان. ندان افتادندز  بەشاهنشاه

 حاکميت مهان شهری در ليبيا گماشته شد بەجای پدرش بەحوروس گرفتند، و يکی از پسراِن ان
خبشوده کە   آنحوروس پنج سال ديگر زنده بود و پيش از ان. پدرش پيش از شورش داشتکە 

ه آزاد مورد خبشودگی قرار گرفتودی ز  بەگير شده بودند ی کە دستشود درگذشت؛ اما يونانيان
   ١.)م  پ۴۵۶سال ( و بەسرزمينهای خودشان برگشتند دشدن

 خبشی دار و رضايت  دامنه اَرَدَشير در مصر اصالحاِتفرمان بەدنبال سرکوبیِ شورش، به
 رضايت خاطر يافتند  و ايرانيان از شاهنشاهاز پيشبيش  مصر مردم  کاهنان و و،اجنام شد

کاهناِن  خوانيم کە از آن زمان بازمانده است می کە  از کاهنان مصریهائی نوشته درکە  چنان
  مصر و قانونیِيکی از فرعوناِن۔مهچون داريوش و خشيارشا۔  اَرَدَشيردوم را ی مصربلندپايۀ

هيچ  .کردند آوردند و او را تقديس می ار میمش بە)رع آمون( پسر خدای آمسانی برگزيده و
گر ناخشنودی سراِن مصر از ايرانيا در اين زمان باشد تا کنون يافت نشده است،  سندی کە نشان

  . گاه يافت نشود و شايد هيچ

   يونان در زمان اَردَشَير اول

ند يک اقدامی بز بەشاهنشاه برضد آتن دستکە   آنها از بيم آتنیپس از اين رخدادها، 
 ٢های يونانيان بازنوشته است، گونه کە اومستد از نوشته  آن.شوش فرستادند بەهيأت بلندپايه
شاه ايران برای  کە ايشان اطمينان داده شد بە ايران داشتنددربار با سران آتن کە در مذاکراتی

يدِن برآغالدرصدد  کە دربار ايران قول دادند بەها نيز آتنی. يونانيان يک دوست خوب است
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 اقدام کە دربار ايران نيز قول داد. آيند نه جزاير دريای ايژه و ناامن کردن منطقه برمردم
های  يونانيان در منطقه کە ها نيز قول گرفت ايجاد پادگان در خاک يونان نکند، و از آتنیبە

ساخنت استحکامات نظامی و دفاعی نکنند و  بەمورد نظر دربار ايران بود اقدام کە مشخصی
نيز از .  نباشنداشانشان در دريای ايژه و افزودن بر مشار ناوه رصدد تقويت نيروی دريايید

سران آتن پيمان گرفته شد کە در آينده از ياری بەهرگونه شورشی در مصر و ليبی خوداری 
مسيت ر  بەزيرا دربار ايران استقالل آتن را؛ آتن برگشت بەدسِت پراين هيأت با . ورزند

   .آيد هنا اطمينان داده بود کە درصدد احلاق آتن بەقلمرو شاهنشاهی برنهو بەآشناخته 
گاه بلندپروازيهايش برای تشکيل يک پادشاهی آتنی در دماغۀ بالکان و  ولی آتن هيچ

 ،م  پ۴۴۵ در سال  چند سالی پس از رخدادهای باال و در سال.دريای ايژه را از سر بيرون نکرد
 ساله شد، و قصد داشتسی ا شاه اسپارت وارد يک پيمان صلح  ب۔حاکم مقتدرِ آتن۔پريکلس 

 با استفاده  و، غربی اناتولی را برضد ايران بشوراندهای کرانهيونانيان جزاير دريای ايژه و کە 
در خاک ) نشينِ غربِ اناتولی سرزمينهای يونانی(از آشفتگیِ اوضاع در سرزمينهای اَيونَِيە 

گيریِ برنامۀ  او در پی. ويش افزوده تشکيل سلطنت آتنی بدهد بر دامنۀ قلمرو خاصلی يونان
 انه متصرف شد، ولی سران جزيرهگير غافلخودش جزيرۀ ميليتوس را در يک لشکرکشی 

ها  برای بيرون راندن آتنی) اَسَپە پشوتن پسر ويشت(سارديس گريخته از شهريار ليديە بە
ها با  ميليتوس گسيل شد، آتنی بەانی مردی از مردوران يون۷۰۰سپاه  يک. استمداد کردند

پشوتن در جزاير ). م  پ۴۴۱سال (دامن ايران برگردانده شد  بەدادن تلفاتی گريختند، و جزيره
ئی  در قلمرو ايران بودند اقدامات خشنودگرانه کە  شهرهای يونان اروپايینيزدريای ايژه و 

مهراه يکی  بە از سارديسی بلندپايه از شخصيتهااجنام داد، و برای آرام داشنت آتن نيز هيأتی
 مذاکراتی اجنام داده  سران آتنباآتن گسيل شد تا  بەدر خدمت ايران بود کە از سران آتن

 برآغاليدِندرصدد  کە  آتن نيز نبايدوايران درصدد گرفنت آتن نيست،  کە  اطمينان دهدبەآهنا
   . باشد ايرانيانيونانيان برضد

 ميان اسپارت و دادند، ر اثر حتريکاتی کە سران آتن اجنام می، و ددنبال اين رخدادها به
 ساله کە پيش از اين ميان آتن و اسپارت منعقد شده بود ۳۰ه پيمان صلح آتن اختالف افتاد

 جنگهای«ی ميان آتن و اسپارت آغاز شد کە بە ودی جنگهای درازمدتز  بە، ونقض شد
 آتن و اسپارت توانآشوب کشاند و يی را بە اروپا يوناِناين جنگها. معروف است »پلوپونيس

 را ناشی از حتريکات دربار هانگاران قديم يونان اين جنگ عموم تاريخ گرچە .حتليل برد بەرا
 معلوم بدارد ايران کە اند دست نداده بەئی اند، ولی هيچ نشانه ايران در آتن و اسپارت نوشته



۳۶۳ هخامنشی شاهنشاهی

 لوحانه  در يک داستان ساده.ه باشدهای اين جنگ دست داشت در برافروخنت شعلهچەگونه 
جا   مهه درآوازۀ زيبايیِ او کە نام نارگيلَيە بە بسيار زيبادولت ايران يک روسپیِ کە اند نوشته

 برجستۀ آتن اينها مردان سياستآتن فرستاد؛  بەبا چندين روسپیِ زيباروی ديگررا پيچيده بود 
دست شاه افتاد، و ناگهان  بەودیز  بەنی آتنرا با آغوش باز پذيرفتند، و رازهای پنهانی و درو

   ١. آغاز شد۴۳۱جنگهای پلوپونيز در سال 
ون جنگ داخلی انگارانه برای رخداد بزرگی چ  توجيهی ساده۔البته۔چنين داستانی 
ناگهان ميان کە   اين. و گزندهای بسيار بزرگی بەيونانيان رساند ادامه يافتيونان است کە ساهلا
 کە شان از سوئی و ميان آتن و اسپارت از سوی ديگر چنان اختالفی افتادسران آتن با خود

 آغاز ۔ناچار۔ اجناميد تفسيرش برای مردم آتن دشوار بود، و نويسندگانشان گر ويرانجنِگ بە
ميان  کە ، و اختالف شديدیپيوند دادندحضور نارگيليە و روسپياِن زيبارو در آتن  بەشدِن آن را

توطئۀ  کە بە پنداشتند و مهدستانشرا ناشی از اقدامات پنهانی نارگيليەسران آتن بروز کرد 
   .دربار ايران صورت گرفته بود

سرِ سيادت در يونان اروپايی   جنگهای پلوپونيز رقابت اسپارت و آتن برعلت حقيقیِ
در يونان اروپايی برای تشکيل سلطنت سراسری آغاز  کە سده بود حدود يک کە بود، تالشی

با ايران و جهان شرقی در  کە م يونان از اواخر سدۀ ششم پ. نتيجه نرسيده بود بەتا کنونشده و 
ارتباط قرار گرفت بدايات تشکيل متدن خويش را آغاز کرده بود، و چنين جنگهائی 

 و سراسر اجنامدتشکيل يک سلطنت هپناور يونانی  بەبايست می کە آمدهای ناگزير آن بود پی
که مشاهبت بسيار زيادی با ۔اين تالشها . مند درآوَرد ر يک چتر قدرتيونان اروپايی را زي

سدۀ ديگر   يک۔های پيش از تشکيل پادشاهی ماد داشت های ايرانی در سده تالشهای کاوے
با تشکيل پادشاهی هپناور مقدونيە در کە   آنپس از آغاز جنگ پلوپونيز در يونان ادامه يافت تا

   .عنوان يک قدرت وارد عرصۀ جهانی شد بەو جهان ِهِلنیجزيرۀ بالکان مثر داد،  شبه
 مسئوليت .در يونان اروپايی بودنتيجۀ جنگهای پلوپونيز ويرانيهای گستردۀ سراسری 

دربار ايران برای  کە کرد دوش داشت ايجاب می دولت ايران بر کە حفظ صلح و آرامش جهانی
 دربار ايران در ميان اين حال، با اين. کند اقدام يونان گر در پايان دادن بەناآراميهای ويران

 کە رسد نظر می بە.طرف ماند و هيچ دخالتی در امور داخلی يونانيان نکرد  بیالًجنگها کام
 بودند اَرَدَشير از شرکت کرده حوروسِ مصری ِانمزدوران يونانی در شورش کە   آنعلتبە

دست خودشان  بەا سرزمينشان راحال خود واگذاشت ت بەيونانيان در خشم بود، لذا آهنا را
                                                 

 .۴۷۰اومستد، . 1



۳۶۴ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

دولت ايران مسئوليت  کە بار بود از زمان کوروش بزرگ تا کنون، اين خنستين. ويران کنند
افکند و چشمانش  پشت سر می بەحفظ صلح و نظم و امنيت جهانی را در اين منطقه از جهان

يونانيان ترجيح کە  شايد اَرَدَشير تشخيص داده بود. بست  يونان میگر ويرانرا بر رخدادهای 
حال خودشان واگذارد تا  بەايران در امور داخلی يونان مداخله نکند و يونانيان را کە دهند می

مهين مداخله نکردِن ايران برای  .طريق خودشان حل کنند بەمشکالتشان را در ميان خودشان
ان را بەاين نگاران بعدی يون های جنگهای داخلی يونانيان بود کە تاريخ فرونشاندِن شعله

  . گمان افکند کە اين جنگها را حتريکات ايرانيان در يونان برپا کرده بوده است
 طور کامل وابسته بەسال ادامه داشت، اسپارتيازده  کە در پايان اين جنگها درازمدت

دولت  کە باره ضمن سخن از يونان در گفتار گذشته سخن گفتيم، و ديديم ايران شد، و در اينبە
 بگير ايران بود، و نيز ديديم داد، ناوگان اسپارت مستمری ارتش اسپارت مستمری می بەايران

نام  بە آتن ايران بود و يکی از سراه بەوبيش وابست لش کمآتن نيز در عين حفظ استقالکە 
زيست و زبان پارسی آموخته و تابعيت  عنوان مشاور امور يونان در سارديس می بەکبيادس ال

مهۀ . کرد پوشيد و مستمری ساالنۀ گزافی دريافت می  بود و رخت ايرانی میايران را پذيرفته
تنها شهری از . ايران با حفظ خودخمتاری داخلی بود بەاينها خربِ وابستگی شهرهای يونان

ايران بيرون  بەاو نيز از وابستگی مالی کە استقالل کامل داشت آتن بود، کە شهرهای يونان
معنای  کە کردند  دريافت می خشنودکنندهاز ايران کمکهای مالیِنبود، و بسياری از سرانش 

عنوان سپاهيان مزدور  بەمهيشه گروههای از مردان آتنیکە   آناضافه بەديگرش مستمری بود؛
اومستد فصل تاريخ ايران . کردند نظامِ ارتش ايران در ليديە و مصر و ليبی خدمت می در پياده

 آغاز کرده و نشان جدايی بينداز و زير فرمان آوَرنوان برجستۀ رَدَشير اول را با عدر دوران اَ
با استفاده از طالهايش سران يونان را خريده و سراسر يونان  چەگونه اَرَدَشير اول کە داده است

   ١.ير فرمان آورده بودز   بەرا

   داريوش دومخشيارشا دوم و 

ِن داريوش و خشيارشا مهچنان  دورامهچون سالۀ سلطنت اَرَدَشير اول ايران ۴۱در دوران 
   .ی منوددار پاسهبترين حنوی  بەشوکت و قدرتش را در جهان حفظ کرد و از متدن خاورميانه

 عهد بود ولی کە خشيارشا ترشپسر بزرگ م  پ۴۲۴ سال بەپس از درگذشِت اَرَدَشير اول
رگذشت و سال د  بود پس از دوخورده سال مردیکە   چونولی خشيارشا دوم. سلطنت رسيدبە
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   .برادرش داريوش دوم داد بەجايش را
دوران سلطنت داريوش دوم دوران استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسر شاهنشاهی 

 و ميان آتن و شدجنگهای پلوپونيز در چهارمين سال سلطنت داريوش دوم متوقف . بود
ولی اين آرامش نيز . دوران آرامش برگردد بە اروپايی تا يوناِنبرقرار گرديداسپارت آشتی 

  .  گرديد۴۱۳ در سال داخلیِ ديگریزودگذر بود، و بلندپروازيهای آتن سبب بروز جنگ 
آسا  سال در يک حرکت برق آتن در اين کە علت بروز دوبارۀ جنگ اسپارت و آتن آن بود

هدف از اين لشکرکشی تاراج اموال . لشکرکشی کرد) سيسيل(جزيرۀ سيکيليە  بەبا چندين ناو
اين يک اقدام ضدمتدنی و . بازرگانان ورزيده و بسيار ثرومتند بودند کە ردم سيکيليە بودم

 .آتن اقدام کند بەمالی دادن دربار ايران برای گوش کە کرد  و ايجاب می،گرانه بود آشوب
جای او يک افسر بسيار شايستۀ  بەدنبال اين رخداد، پشوتن از شهرياری ليديە برکنار شد وبە

جزيرۀ   و اختيار نظارت بر سراسر شبهشدسارديس گسيل  بەَدرَنە نام چيتَرفَرَنە پسر وی بەپارسی
  . او داده شد بەبالکان نيز

 نيمۀ مشالی بالکان شامل آتن و تبس و مقدونيە و تراکيە و بيزانت و جزاير دريای ايژه تا
ضافه جزاير کريت و ا بە در حيطۀ نظارِت شهريار ليديە، و نيمۀ جنوبی شامل اسپارتاين زمان

 يک .غرب اناتولی در حيطۀ نظارت شهريار ليکيە بود سيکيليە و قربس و ديگر جزاير جنوب
کە   آنشهرياریِ ليکيە رسيده بود برای بەجای پدرِ ُمَتوفّايش بەتازه کە بازو  فَرَنەپارسی بەنامِ

 فرمانشاه اسپارت  ە بنفع چيتَرفَرَنە از دست ندهد بە جنوب شبه جزيرۀ بالکان راسرپرستیِ
بازو لشکری از  چيتَرفَرَنە نيز در رقابت با فَرَنە. آتن لشکر بکشد بەاز راه ساالميس کە فرستاد

 در بعالوهآتن شرکت کنند؛  بەمزدوران يونانی برای شاه اسپارت فرستاد تا در لشکرکشی او
سپاهيان کە بە  شدپذيراسارديس اجنام داد  بەشدۀ اسپارت با سران دعوت کە مذاکراتی

   .اسپارت مستمری بدهد و هزينۀ نگهداری ناوهای اسپارت را بپردازد
در ميان اين رخدادها، در سال .  ازسر گرفته شدديگربارهسان جنگ داخلی يونان  اين

ز مردم جنوب که ا۔دنبال درگذشِت شهريار پارسیِ مصر، يک مدعی فرعونی  بەم،  پ۴۱۰
برضِد  ۔کرد جانب ايران حکومت می از)  سودان امروزیمشال(نوبه مصر بود و در منطقۀ 

کمک مزدوران يونانی بر يکی از شهرهای مهم مصر دست  بە وسلطۀ ايرانيان بەپا خاست
 سبب بەمصر گسيل شد، بەشهريار جديدکە  مهينيافته برای خودش تشکيل سلطنت داد؛ ولی 

يرانيان را بر بوميان ترجيح کردند و ا مردم مصر از اين مدعی فرعونی محايت منیکە  آن
 کە ورزيدند، او توان نداشت مدعیِ فرعونی خودداری می بەدادند و از پرداخنت ماليات می
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 يونانی و ليبيايی بودند تأمين کند، و سلطنتش اعموًم کە هزينۀ نگهداری سربازان مزدورش را
 دهد ه است نشان میاين دوران در مصر بازماند بەمربوط کە اسنادی. خود متالشی شد بەخود

 راستين را شاهنشاه  فرعوِنکاهناِن مصرْیاين شورشی در مصر پشتوانۀ مردمی نداشته و کە 
يعنی ۔» مری آمون رع انتاريوش«در اين اسناد از داريوش دوم با نام . اند دانسته ايران می
 زمانه  ياد شده و او را تنها فرعوِن۔است) هردو خدای مصر(روح آمون و رع  کە داريوش

   .اند شناخته می
 بزرگی بر آتن وارد زياهنای ازسر گرفته شده بود ۴۱۳در سال  کە جنگهای داخلی يونان

 بر باری ِخفَّت صلح  پيماِن وشد در آن پيروز  کە از کمک ايران برخوردار بودآورد و اسپارت
نابود شده   در اين جنگها ناوهای آتنبيشينۀ. شدآتن حتميل شد و آتن در يونان منزوی 

آن زوديها بتواند کە بە  بەاينآتن رسيده بود، و اميد آتن بەکمرشکنی مادی زياهنایبودند، 
برندۀ جنگ دومِ آتن و اسپارت ايرانيان  کە نوشتهاومستد . قدرت بگيرد از دست رفته بود

   ١.حتميل کردندبر آتن  صلح را  پيماِناسپارت دادند کە بەآهنا از راه کمکهای مالی. بودند
اسپارت دانستند و از  بەها پيروزی اسپارت را نتيجۀ کمکهای ايران آتنیاند کە  نوشته

و اين درست بود، زيرا آتن و اسپارت پس از اين جنگ بيش از هر زمان . ايران در خشم بودند
  استقالل آتن و اسپارت را۔ئی نامه طبق پيمان۔ايران شدند؛ اما ايران  بەديگری وابسته

از آرامش و امنيت منطقۀ جنوبی شبه جزيرۀ  کە شناخت، از اسپارت تعهد گرفتمسيت ر بە
  سلطۀ ايراندر يکی از شهرهای منطقه برضِد کە بالکان حفاظت کند، و هر شورش احتمالی

شاه اسپارت داد بەاز جانب شاهنشاه  چيتَرفَرَنە کە ئی نامه منت پيمان. پا شود را سرکوب کندبە
   :ده استرا توکيديد چنين آور

 پيمانان اسپارت خنواهند جنگيد و گاه با اسپارت و هم برانش هيچ داريوش شاه و فرمان
 اسپارتيها تقاضائی از شاهنشاه داشته باشند يا چە چنان. آهنا آسيب خنواهند رساندبە

يکديگر را برای اين  کە  شاهنشاه تقاضائی از اسپارتيها داشته باشد، در صورتیچە چنان
 يکديگر آهنا جنگ و صلح را با مهکاریِ. اجنام گيرد کە اعد کنند شايسته استتقاضا متق

يعنی  (سرزمينهای خودش فراخوانده باشد بەشاهنشاه کە سپاهيانی. اجنام خواهند داد
شان برعهدۀ   هزينۀ نگهداری)از اسپارت وارد ارتش ايران در اناتولی شوند کە مزدورانی

ضد  بەاند شامل اين پيمان کە ی از شهرهائی يکچە چنان. شاهنشاه خواهد بود
شاهنشاه ياری  بەسرزمينهای شاهنشاه برخيزد ديگران بايد مانع او شوند و با مهۀ توانشان
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۳۶۷ هخامنشی شاهنشاهی

   ١.دهد آهنا می بەشاهنشاه هم مهين وعده را. دهند
در مهين زمان هيأت بلندپايۀ آتنی برای بسنت پيمان مشاهبی وارد سارديس شدند، و 

حاکمِ ديگری را برای خودشان برگزينند؛ و آهنا ناچار بەاين فرمان  کە از آهنا خواستچيتَرفَرَنە 
  . گردن هنادند

دارای  گرچە م بينيم، آتن و اسپارت در پايان سدۀ پنجم پ میکە  چنانترتيب،  اين به
شاهنشاهی ايران مأموريت خويش . حاکميت مستقل بودند ولی زير فرمان ايران قرار داشتند

ی از صلح و امنيت در يونان اروپايی و جزاير دريای ايژه دار پاسترين حنو ممکن در  يستهشا بە
حال خود رها شود  بەاگر کە آتن بارها و بارها نشان داده بود. اجنام داده بود و مديترانه را

آتن مهيشه  کە کرد ی از آرامش و امنيت اقتضا میدار پاسزند؛ لذا  آرامش منطقه را برهم می
   .باشدو زيرِ نظر مهار در 

ايران بر سر او هناد بود بر او حتميل شد  کە توسط مهاری کە  آتن اجباریِاما اين آرامشِ
سوی بندرگاههای  بەکارواهنای بازرگانی آتن دوباره در درياها. سيار سودمند بودبرای آتن ب
اتولی و مصر رفته وارد ان کە بەاه افتادند، جوانان آتنی دوباره فرصت يافتندر   بەيی مديترانه

سوی آتن سرازير  بەبرای يونانيان انبوه بود کە رهگذر درآمدهائی از اين. ارتش ايران شوند
وران آتنی با فراغِت بال فرصت  دنبال آورد، و انديشه بەها اين درآمدها رفاه را برای آتنی. شد

ای فرهنگی تاريخ يونان ه درخشانترين چهره.  بپردازنداشانه پرداخنتِ انديشه کە بەيافتند
 بعد برصحنۀ متدن يونان ظاهر شدند و بەاز مهين زمان) سوفسطائيان و سقراط و شاگردانش(
آتن رفت تا جايگاه خويش را در صحنۀ متدن  کە از مهين زمان بود. سازی پرداختند فرهنگ بە

ن در اختيار سياستهای حکيمانۀ دربار ايرا کە جهانی تعيين کند؛ و اين فرصتی اجباری بود
خداها ايرانيان را نوکر  کە گفتند زنانه می  الفاشانه ها اکنون در سروده آتنی. آتن هناده بود
يونانيان برای آباد کردن کشورشان کمک کنند؛ و  بەاند تا اند و آهنا را واداشته يونانيان کرده

س بر خشيارشا  آتن در ساالميالف پيروزیِ کە اسخيليوس» پارسياِن«نامۀ  مهچنان منايش
توانند  می کە ديدند بردند و خويشنت را هنوز هم چندان نيرومند می وی صحنه میر   بەزد را می

تيميتيوس ميليتوسیِ مقيم  کە نامۀ ديگری در منايش. در هر نربدی ايرانيان را شکست بدهند
 کە زدند یالف م) م  پ۴۱۰سال (های منظوم سروده بود  نامه آتن برای شرکت در مسابقۀ منايش

يردستی ايرانيان ز   بە زرِ ايرانيان تنپوهلایخاطر حصول  کە بەآتنيها مهچون اسپارتيان نيستند
تيميتيوس برندۀ جايزۀ بزرگ  کە  داشتدل خوشها را  ها چندان آتنی اين سروده. بسپارند
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۳۶۸ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

ی و مصر آناتول بەبسياری از جوانان آتنْی خود را برای رفنت کە اين در حالی بود. مسابقه شد
شان اکنون در  کردند، و مشاری از افسران برجسته برای مزدوری در ارتش ايران آماده می

   .سارديس در خدمت ارتش ايران بودند
  



 

   کهتر کورش وشورش اَردَشَيردوم

سلطنت رسيدن  بەپيش از کە  درگذشت و پسر بزرگش ارشک۴۰۴داريوش دوم در سال 
سلطنت  بە)اَرَدَشير( شهريار بابل بود با لقب ارتەخَشتَر دنيا آمده و در چند سال اخير بەاو

 ۔دانيم میکە  ۔چنانمادرش از قبايل پارت بوده؛ زيرا  کە دهد نام اين پادشاه نشان می. نشست
   .ها معمول بوده است نام ارشک فقط در ميان پارتی

سر صورت يک قانون نانوشته درآمده بود، کوروش پ کە بەطبق رسم دربار هخامنشی
 در زمان سلطنت پدرکە   چون)ناميم پس او را کوروش کهتر می که از اين(ديگر داريوش دوم 

 کە سببی به۔ داريوش دومشد؛ ولی  َعهد و جانشين او می ولیِ کە بايست دنيا آمده بود میبە
 اين کوروش کهتر در. َعهد کرده بود  را ولیِارشک پسر بزرگش ۔خودش تشخيص داده بود

 کە روزهائی.  نيز تابع قلمرو او بودنداَيونَِيەپتوکَە و  ر ليديە و در سارديس بود؛ کت شهريازمان
پايتخت  بەداريوش دوم بيمار بود کوروش از ليِدَيە حرکت کرد تا پيش از وفات پدرش خود را

پدرش  کە پايتخت رسيد بەَعهد را کسب کند؛ ولی زمانی برساند شايد بتواند مقام ولیِ
   .سلطنت نشسته بود بە اَرَدَشير ارشک با لقبِادرشدرگذشته و بر

 سپاهيان ده فرمان شهريار ليکيە و ۔کوروش کهتر از مدتی پيشتر در اناتولی با چيتَرفَرَنە 
گذاری  او نيز برای شرکت در مراسم تاج. از عموزادگانش بود اختالف داشت۔ کە ايونِّيە

 سلطنت دارد بەیياب دست هوای کوروش کە ادداريوش اطالع د بەشوش رفت، و بەاَرَدَشير دوم
اَرَدَشير دوم برادرش کوروش را بازداشت کرده . پروراَند  قصد سوء دربارۀ شاهنشاه در سر میو

 کە  پادرميانی کرد و از شاه خواستپريزاتيشولی مادرش . در کاْخ زير اقامت اجباری قرار داد
 کوروش کهتر خبشوده شد و ،درنتيجه. دشهرياری ليِدَيە برگرداَن بە وببخشايدکوروش را 
   .َپتوکَە منصوب گرديد شهرياری ليِدَيە و کَت بەديگرباره

    شورش ناکامِ کوروشِ کهتر بر ضدِ اردشير دوم

آمد از  سبب اين پيش بەتوطئۀ رقيبش چيتَرفَرَنە سرشکسته شده بود و کە بەکوروش کهتر
ور از برادرش ز  بەپادشاهی را کە رصدد برآمدليِدَيە د بەحمض بازگشت بەبرادرش رجنيده بود

از مزدوران ۔ کە شاگرد سقراط و مهدرسِ افالطون۔ را گزينوفون رخدادداستاِن اين . بستاند
با آب ) سفرِ جنگی/ لشکرکشی (آناباسيس کوروش کهتر بوده در کتابِ خويش نظام سپاه پياده



۳۷۰ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 شرح وقايع مربوط بەز اول تا آخرا کە در اين کتاب. شتۀ حترير درآورده استر  و تاب بە
اقدام کوروش کهتر برضد برادرش و فرجام او و نيز فرجام سپاه او اختصاص دارد، گزينوفون بە

خواندنش برای هر  کە دهد دست می بەئی دربارۀ خبشهائی از ايراِن آن روزگار معلومات ارزنده
  . ايرانی ضرورت دارد

 تأکيد کردهذکر  های چيتَرفَرَنە ش را توطئهشورش برضد برادر بە علت تصميم کوروشاو
ندان ز   بەگذاری اَرَدَشير دوم بازداشت شد و در مراسم تاج توطئۀ چيتَرفَرَنە بەکوروش کە کند می

سلطنت را  کە اعدام شود، و پس از آن بر برادرش خشم گرفت و برآن شد کە افتاد و نزديک بود
   .از او بستاند
ئی  آورم تا منونه  شرکتش در سپاه کوروش کهتر را میعلِتارۀ  گزينوفون دربنوشتۀابتدا 

نظام   مهيشه در پيادهالًمعمو کە  ديگر مزدوران يونانی در اين سپاه،باشد برای انگيزۀ شرکِت
 ده فرمان بلندپايه بود و نه نه افسرِ کە نوشتهگزينوفون دربارۀ خودش . کردند ايران خدمت می
 کە يکی از افسراِن آتنی سپاه ايران در ليديە کە ارد سپاه ايران شدسبب و اين بەناو جنگی، ولی

 کە او وعده داد بەمهراه وی شود، و کە او نامه نوشته او را دعوت کرد بە او بودپيشيناز دوستان 
اگر چنين شود  کە اسباب آشنايی و دوستی او با کوروش را فراهم خواهد کرد؛ و تأکيد منود

  . »ز زندگی در شهر خودت خواهد بودآيندۀ زندگيت هبتر ا«
 گزينوفون پس از دريافت نامۀ دوسِت افسرش با استادش سقراط مشورت کرد، و سقراط

. مشورت کند) يان يونان تقدير نزِدخدای(» آپولون«دلفی برود و با  کە بەاو رهنمود دادبە
 خدای يونانيان عرض بەدلفی رفت و تصميمش را بەگزينوفون هدايای شايسته با خود برداشته

صالحش خواهد  بەخدمت در ارتش ايران کە او رهنمود دادبەاز زباِن کاهنِ معبد  خدا. رساند
 خدا با خدمِت او در سپاه ايران موافقت کرده کە نزد سقراط برگشت و گفت بەوقتی. بود

مصلحت تو  بەمهراه کوروش بەآيا رفنت کە پرسيدی بايد از خدا می«: ، سقراط گفتاست
شده  کە اکنون کاری است. خواهی بروی و او گفته است برو میکە ای  ولی گفته.  يا نرفنتاست

   ١.» خدا عمل کنیفرمانطبق  کە است و تو بايد
 کە از نوجوانی نوشتهدوست گزينوفون بود، گزينوفون  کە و اما دربارۀ آن افسر آتنی

ُمَربِّياِن نظامی پول پرداخت و نزد يکی از  بەاجنام کارهای بزرگ داشت و بەجو بود و عالقه نام
 دوستانه برقرار کرد، و وقتی  نظامی ديد، و با بسياری از مردان روزگارش متاسِاو آموزشِ

خدمت  بە را برعهده بگيرد يونانینظام  يک تيپ پيادهیِده فرمانتواند  می کە احساس کرد
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   ١.دثروت و شهرت برس بەراه ارتش ايران در ليديە درآمد تا از اين
ها افتخار بزرگی  گونه کە گزينوفون نوشته است، مزدورِ ارتش ايران شدن برای آتنی آن
او نوشته کە . شان بسيار اثرخبش بود شد در زندگی شد؛ و مزدی کە بەآهنا پرداخت می تلقی می
  کە آوردند يا سربازانیِگرددر شهرها برای کوروش سرباز  کە اعم از افسرانی«يونانی مزدوراِن 

 هم زن و فرزندانشان را برخیمهراه آهنا رفتند، شهر و ديار و دوستان و خانواده و پدر و مادر، و 
اين هبترين فرصت برای کسب ثروت  کە آهنا اميد داشتند. خدمت کوروش درآمدند بەرها کرده

شان  ی را برای خانوادهخبت خوشآتن برخواهند گشت و  بەاست و پس از مدتی با دست پر
اينها  کە سبب بود آن بەاين. آسايش سپری خواهند کرد بە آورد و بقيۀ عمرشان راخواهند

اند ثروهتای بسيار اندوخته و زندگی  در ارتش ايران خدمت کردهکسانی کە کە شنيده بودند 
   ٢.»اند هم زده بەحمترمانه

ايژه و  شهرهای آتن و اسپارت و تراکيە و جزاير دريای افسراِن ايرانیِکوروش مشاری از 
بودند يا با او روابط دوستانه داشتند ) خوِد اواکنون (در اطاعت شهريار ليديە  کە کريت و مالت

هبترين و  کە  پول داد و از آهنا خواستگيری چشمهرکدام مبالغ  بە فراخواند، وسارد بەرا
دام نيز فراهم هبانه برای اين اق. ليِدَيە بربند بەآورند وترين جنگاوران خويش را گرد  کارآزموده

 شدت يافته بود، و ۔بری از او نبود فرمان بەکه حاضر ۔بود، زيرا اختالفات او با چيتَرفَرَنە
قصد دارد  کە شاهنشاه نيز نامه نوشت بەاو. دارد  با چيتَرفَرَنەپيکارقصد  کە گفت کوروش می

ه با اين اقداماِت  مهرااو. اند قوم پيسيدی را سرکوب کند، زيرا در منطقه ناامنی ايجاد کرده
 را از  و دربارشوش فرستاد تا شاهنشاه بەَپتوکَە را نيز  و کَتاَيونَِيەانه، ماليات ليِدَيە و کار فريب

   .هرحيث در غفلت نگاه دارد
 رازداراِن کوروش بودند و کوروش موضوعِ  کەدر ليِدَيە بودند کسانی از پارسيها و ماديها

کوروش در اين بازی برنده کە  پنداشتند و می  ميان هناده بوداختالف با برادرش را با آهنا در
او در . روی اينها نيز حساب کند کە توانست دادند، و او می شود، لذا از او محايت نشان می

رودان   خودش را بەميانآسا اه افتد و با يک حرکت برقر  بەبا يک سپاه ورزيده کە نظر داشت
  پارسی و مادی را برداشته۵۰۰ از نوايای کوروش بو ُبرد و ەچيتَرفَرَن.  بابل را بگيردرسانده

   .عرض شاهنشاه رساند بەانگيز کوروش را شوش رفت و شرح اقداماِت شکبە
از آتن و اسپارت و  کە هزار مزدور يونانی۱۵ترين زبدگان سپاِه ليِدَيە و  کوروش با ورزيده

                                                 
  .۲۰/ ۶، ۲آناباسيس، کتاب . 1
  .۷/ ۴، ۶مهان، کتاب . 2



۳۷۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

مزدوراِن يونانی . س حرکت کردديگر شهرهای يوناِن اروپايی جذب شده بودند از ساردي
تا آن هنگام  کە ارخوس بودند نام کلی بەنظام تشکيل داده زير فرمان افسری لشکر ويژۀ پياده

ماِه مزدوران يونانی را  کوروش کهتر حقوق سه. ی بودين در يوناِن اروپامنايندۀ دولِت ايرا
يک کشورِ (کيليکيە  چون وارد خاک ١.آهنا پرداخت بە پيشگی۔قرار ماهی يک زريک به۔

 يک بانوشاه کە شد شاه کيليکيە) نشين در جنوب اناتولی در درون مرزهای شاهنشاهی آريايی
کوروش با او اجنام داد يک لشکر از  کە دنبال مذاکراتی بەحضور کوروش رسيد، و بەبود

 ونانی کيليکيە را با گروهی از مزدوراِن يبانوشاِهاو سپس . کوروش پيوستند بەکيليکيە نيز
 راه جنوب در پيش گرفته کيليکيە را زيرِپا شبازفرستاد، و خود) پايتخت کيليکيە(طرسوس بە

در مشال (گذشته وارد سرزمينِ حلب ) اسکندروِن کنونی(هناد و از دروازۀ کوهستانی ايسوس 
 قوم و نه قصد او نه چيتَرفَرَنە کە يونانيان گمان بردند کە  بود اين زماندر. شد) سوريۀ کنونی

هرگونه جنگی با شاهنشاه شکست حتمی و  کە آهنا يقين داشتند. ايران استکە   بلپيسيدی
خمالفتشان را با ادامۀ مهراهی با کوروش اعالم  کە اين بود. نابودی آهنا را درپی خواهد داشت

در هيچ جنگی برضد شاهنشاه شرکت خنواهند کرد، زيرا برای چنين  کە داشتند و گفتند
آهنا داده شده برای چنين جنگ بزرگی نبوده  کە بەُمزدی ماهاند و  و مهراه نشدهجنگی با ا

  گفتدروغ۔ بەآهنا  ۔بهکوروش افسران يونانی را فراخواند و برايشان سخنرانی کرد و. است
در  کە  استمجع از دمشناِن ايرانيک لشکرکشی بر سرِ کە   بلشاهنشاهجنگ با  او نه هدفکە 

 يونانی را پنجاه درصد  سربازاِنُمزِد ماه کە آهنا قول داد بەنيز، او. اند زده لشکرگاهکنار فرات 
های  او وعده. آهنا بپردازد بەجای ماهی يک َزريک يک و نيم زريک بە وافزوده سازد

نوبۀ خودشان با سربازان يونانی سخن گفتند  بەاين افسران داد، و افسران نيز بەپرکنی هم ديده
 کە  از يونانيانمجعیحال  با اين. برای ادامۀ مهراهی با کوروش جلب کردندو موافقت آهنا را 

افسراِن خودشان از اردوگاه  آمدهای جنگ با شاهنشاه در بيم بودند شبی مهراه يکی از از پی
 در حال حرکت کە  بازرگانیکشتيهای مديترانه رساندند و با کرانۀ دريای بەگريخته خود را

افسران  بەاعتنايی برگزار کرد و کوروش اين رخداد را با بی. گشتنديونان بر بەقربس بودبە

                                                 
دارد کە  چنينی معلوم می گزارشهای اين. ودبو زرِ ناب  گرم ربع و حدود هشت وزِن هر زريگ بە. 1

مستمری ماهانۀ . قدرت خريد يک زريگ در آن روزگار چە اندازه برای يونانيان باال بوده است
 گرم طال برای مزدوران يونانی پول بسيار زيادی بوده، و ديديم کە گزينوفون اشاره ربع و معادل هشت

 بەشهرهای خودشان در يونان کالناند با ثروهتای   کردهکرد کە يونانيانی کە در ارتش ايران مزدوری
 . چنين گزاشهائی درک کردباتوان  وضعيت اقتصادی فقيرانۀ يونانيان را نيز می. اند برگشته



۳۷۳ هخامنشی شاهنشاهی

  هيچ اقدامآن گريختگانْدر آينده نسبت بە نيست و دل رجنيدهاز اين نافرمانی  کە يونانی گفت
   .داد خنواهد ئی اجنام کيفری

نامِ مادرش پريزاتيش بود و  بەکه۔او سپس راه شرق را گرفت و در زمينی در شرق حلب 
 استراحت گذراند؛ سپس سرزمينهای مشالیِ بەروزی را  چند۔گانی در آجنا واقع شده بودپاد

 افسراِن يونانی گفته بود بەاو پيشتر. فرات ميانی در غرب حران رسيد بەپا هنادهبەزيرِ شام را 
 کنار فرات رسيد از بەاما وقتی. اند لشکرگاه زدهدر کنار فرات  کە رود  میشورشيانی پيکارِکە بە
 آغازهای خمالفت يونانيان   در اينجا باز زمزمهگويد کە  گزينوفون می. فرضی خربی نبوددمشنِ

کوروش .  مهراهی خنواهند کرداو را با شاهنشاه است پيکار کوروش هدِفاگر  کە شد و گفتند
   :آهنا چنين گفت بە و ضمن سخنرانی مفصلیگرد آوردباز افسران يونانی را 

از شدت سرما و  کە رسد جائی می بە من در مشال پدرِکشورِهای  نهدام کە دانيد مشا می
 کە رسد جائی می بە هيچ موجودی نيست؛ و در جنوب نيز برایبندان قابل زيسنت يخ

در شرق نيز تا . زَيد هيچ موجودی در آجنا منی کە شدت گرمايش چندان است
 تا کە دانيد غرب نيز میرسد گسترده است؛ و در  آجناها منی بەفکر مشا کە دوردستهائی
اگر . ند استبرادرم وفادار  کە بەکنند مهۀ اين سرزمينها را شهريارانی اداره می. کجا است

من برادرم را در جنگ شکست دهم و از ميان بردارم برای ادارۀ اين سرزمينهای هپناور 
.  خودم برگزينماز ميان دوستاِن کە نيروی انسانی دارم، و اين نيروی انسانی را بايد بەنياز

بتوانند مهۀ مناصب بلند را در اين سرزمينها  کە دوستاِن ايرانیِ من نيز چندان نيستند
يد  استدنبالش بەمشاچە   آن.ايد مشا افسراِن يونانی دوستاِن مورد اعتماِد من. اشغال کنند

تان من وفادار مبانيد مهۀ اينها براي بەآزادی و زندگی هبتر و عزت و شرف است، و اگر
 کە ام برای سربازاِن مشا نيز من چنان پاداشهائی در نظر گرفته. حتقق خواهد يافت

   .شان را شاد و خشنود خواهد کرد مهه
وقتی افسران يونانی  کە کننده بود آميز کوروش کهتر چنان تشويق سخناِن شيرين و وعده  

» !کوروش، شاهنشاه«د صدا بانگ برآوردن يک بەآهنا را برای سربازان بازگفتند، سربازان
 کند ضمن سخنان دل گرمسربازان را بيش از پيش کە   آنيکی از افسران يونانی نيز برای

 اين هنگام فرات در اين نقطه در دامن روِد من می کە تا جائی کە يونانيان گفت بەآميزی تشويق
رود،  ه باالتر منیآب رودخانه از حد سين کە بينم از سال قابل عبور پياده نيست؛ ولی اکنون می

 ياریِ کە بەاين يک امداد غيبی است کە گيرم و گمان دارم فال نيک می بەو من اين امر را
اين سخنان نيز روحيۀ سربازان . شاهنشاه شود کە  سرنوشت او استاکوروش آمده است و حتًم
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   .يونانی را برای عبور از فرات تقويت کرد
آخرين ۔اندکی باالتر از آن شهر َحّران  کە شدعبور از فرات وارد جائی  کوروش پس از

افسراِن پارسی مهراه کوروش در  برخی از.  واقع شده بود۔رودان غربِ ميان شهر بزرِگ مشال
  شوم يک جنگ داخلی را درک کردند و برآن شدندآمدهای پیاينجا خطرناک بودن اوضاع و 

 ماننِدکه گويا مهزاد اَرَدَشير دوم و ۔سپە اَ نام اورونت بەيکی از آهنا. از کوروش کناره بگيرندکە 
ند حمرمانه مشورت کرد، و با  است با او مهنواپنداشت میکسانی کە  با چند تنی از ۔ او بودبرادرِ

نزد کوروش رفته  بەاَسپە اورونت. برای جدا شدن از کوروش نقشه بکشند کە هم تصميم گرفتند
 هرچە نزد او بروم بەاگر کە ماد دارد و يقين دارممن اعت بەشاهنشاه«: او گفت۔ بەگرانه حيله۔
بتوامن او را در غفلت نگاه دارم و از فکر مقابله با تو  کە بسا چە او بگويم خواهد پذيرفت، وبە

از شاهنشاه راضی  کە وآنگهی در ميان بزرگان پارسی نيز کسانی را سراغ دارم. منصرف بدارم
ميان تو و شاهنشاه  چە چنان کە آهنا را متقاعد کنم  بگيرم وبا آهنا متاس کە توامن نيستند و من می

او از کوروش . »شکست بکشانند بە و او رابگريزندجنگ درگير شود، در حين نربد از معرکه 
 سر دارد در کە ئی را بابل برود و نقشه بەئی از افسراِن پارسی اجازه دهد با دسته کە خواست

  . مورد اجرا بگذاردبە
زمان  ولی درست در مهين. شنهاد او موافقت کرد و او برای حرکت آماده شدکوروش با پي

 کە دست آمد بەئی  شد و از او نامهگير دستمردی توسط جاسوسان کوروش در راه بابل 
بابل و تصرف تاج  بەکوروش قصد محله کە او اطالع داده بود بەشاهنشاه نوشته بەاَسپە اورونت

جلسۀ حماکمه ترتيب داده شد، و . اَسپە بازداشت شد نت اورو،درنتيجه. و ختت را دارد
تن از افسران  چند بە کوروشاو را. کوروش خيانت کرده است کە بەاَسپە اعتراف کرد اورونت

 هيچ ۔نوشتۀ گزينوفون به۔ مرگ کردند، و پس از آن بِدروِدپارسی سپرد؛ بزرگان پارسی با او 
   ).فرجامی داشت چە او کە ندانستنديعنی يونانيان  (آمد نهدست  بەخربی از او

 شاهنشاه جانبِگذشت هيچ حرکتی از  کوروش کهتر چند ماه میجنگیِ  از سفرِگرچە 
مات مقتضی را ولی شاهنشاه از مهۀ نوايای کوروش اطالع داشت و کليۀ اقدا. شد ديده منی

 کە افتاد ق میاين رخداد درست در زمانی اتفا. بار گرفته بود وضع اسف برای مقابله با اين
در آن  کە طلبانه بود مصر برای سرکوب يک شورش استقالل بەلشکرکشیشاهنشاه درصدد 

کوروش . اه افتاده بودر  بە در مصرکمک مزدوران يونانی بەاواخر توسط يک مدعی فرعونی
کنار بابل برسد برای  بە، و وقتی اوخرب نداردشاهنشاه از قصد او  کە با خود انديشيده بود

 شايد هم کوروش با اطالع از تصميم شاهنشاه. ارتش را فراخواَند کە شاه دير خواهد بودشاهن
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در غياب شاهنشاه بر بابل و شوش دست يابد و شاهنشاه را  کە مصر اميد داشت بەحرکتبە
 بەتوسط اه افتاده بود شاهنشاهر  بەکوروش از سارديس کە ولی از وقتی. خملوع اعالم بدارد

 کوروش را کە شاهنشاه در نظر داشت. داشتدامات کوروش را زير نظر  مهۀ اقجاسوسانش
نوشته گزينوفون کە  ۔چنانمسافت ميان َحّران تا بابل . گير کند  و غافلنزديکی بابل بکشاندبە

در اين بيابان بسياری . آمد دست منی بە الزمخوارباردر آن  کە  يک بيابان خشک بود۔است
 خوارباْر بود کمروش از گرسنگی و تشنگی تلف شدند، و خطر  کوسپاه ستوراِن بارکش دراز 

   .آگين منود سپاهيان او را بيم
ئی از اقدام شاهنشاه نديده  تا اين هنگام هيچ نشانه کە کوروش کە دادهگزينوفون ادامه 

بينِ يونانيان  او از فال. تصميمی دارد چە شاهنشاه کە دانست بود در شگفت بود و منی
 بين پس از فال.  خواهد شدروبەرووقت با شاهنشاه  کە چە  بگيرد و معلوم کندفال کە خواست

کوروش . پيش خنواهد آمدبە آينده چنين امری تا ده روزِ کە هم زد گفت بەاسباب فال راکە  آن
تا  کە يعنی او يقين يافت. » خنواهيم شدروبەروگاه با برادرم  اگر چنين است ما هيچ«: گفت

   . هيچ خطری او را هتديد خنواهد کرد برسدبابلشهر وقتی بەکنار 
 کيلومتری مشال شصت فرات ميانه را پيمود و تا ی بياباهنای شرقآسودهکوروش با خيال 
و ما شکل درست نامش را (اند  نوشته» کوناکس«يونانيان نامش را  کە بابل و تا کنار شهری

ظاهر از بابل گريخته و  کە بەرتش ايرانئی از سواراِن ا در اين ميان دسته. پيش رفت) دانيم منی
 کە رخدادهای بعدی معلوم کرد. کوروش بودند، وارد اردوی کوروش شدند بەآمادۀ پيوسنت

پيش از اين مهواره سپاهيان کوروش در حال . اينها را شاهنشاِه باتدبير گسيل کرده بوده است
 ناگهانی با سپاهيان شاهنشاه ەچ د تا چنانکردن باش کامل و در جناحهای منظم حرکت می آماده
روز برای پيکار با نيروی دمشن آماده   نگردند؛ و در مهۀ ساعات شبانهگير غافلرو شوند  روبه

خرب غفلِت کامل  کە کوروش بە فراریاپس از پيوسنت اين دستۀ ظاهًر۔ولی اکنون . بودند
 نظمی و پراکندگی  بیدرخيالی و   سپاهيان کوروش با بی۔ بودندآوردهشاهنشاه را برای او 

ناگهان ساعاتی از ظهر   ۔بەنوشتۀ گزينوفون۔ کەدر چنين وضعی بود. روی ادامه دادند پيشبە
 هپنۀ آمسان را ی سفيدچون ابرمه کە گذشته غبار سپاهيان شاهنشاه در برابر آهنا هويدا شد

شيرهای سپاه ها و مش ودی در ميان هبت و حيرت سپاهيان کوروش برق نيزهز  بە.پوشانده بود
باش در سپاه کوروش از افسران  فريادهای آماده. ايران چشمان آهنا را از نزديک خيره کرد

 در پشت اشان را گرفتند و در جايگاههاشانابزاره  جنگبرخاست، و سربازان با دستپاچگْی
   .شده آمادۀ پيکار شدندصف  بەانشانده فرمانسر 
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  سکوت کامل و با گامهای آهسته و استوارسپاهيان شاهنشاه در کە افزودهگزينوفون 
مهراهان  کە وضع پراهبت تا جائی پيش رفتند آهنا با اين. رفتند پيش می بەسوی کوروشبە

 شلوارهای سربازان ايرانی را تشخيص دهند، و قوميت تيپهای زيورهایتوانستند  کوروش می
. ختری و خوارزمی بشناسندخمتلف ارتش را از مصری گرفته تا شامی و ارمنی و سيستانی و با

سپاهيان شاهنشاه مهچنان استوار و . است در قلب لشکر ششاهنشاه خود کە يونانيان ديدند
 کە کوروش تصميم گرفت. سينه شدند به  سپاه کوروش سينهپيش رفتند تا با صف مقدمِ بەآرام

 ۶۰۰ تيپ زبدۀ او با يک. دشاهنشاه محله کند و او را از پای درآوَر بەآسا با يک حرکت برق
شاهنشاه در محلۀ کوروش از . شاهنشاه محله کرد بەقلب سپاه زده بەمردی از سواران ورزيده

  . )۴۰۱ مهرماه ۱۳(کشته شد   بەدسِت مدافعاِن شاهنشاهناحيۀ سينه زخم برداشت، ولی کوروش
پس از آن يک لشکر برای خسته کردن سربازان کوروش .  نربد بسيار اندک بودساعاِت

 کە شکلی بەآنگاه. وضع ادامه داد اين بەۀ محله و گريز را در پيش گرفت و تا پايان روزشيو
نظامِ   کە پيادهخيالْ يونانياِن خوش. نشينی کرده باشد از ميدان نربد دور شد  عقب۔اظاهًر۔

کردند و فقط در نربِد  سالح سبک محل می کە پيادگانی۔ دادند سپاِه کوروش را تشکيل می
ش را گرفته و جان  يونانیِشاهنشاه از بيم دالوراِن کە يافتند يقين ۔کارآيی داشتندتن  به تن

  . گريخته است
از او خربی . با او رفته بودند برنگشتند کە تاريکی فرارسيده بود ولی کوروش و زبدگانی

و ا کە  يقين داشتند۔انگارانه ساده۔برسرش آمده است؛ و  کە چە دانستند نبود و يونانيان منی
 انتظار بازگشِت او نشستند و شب را مهاجنا بەبودند کە لذا مهاجنا. در تعقيب شاِه فراری است

  شْبدر پاياِن. اين مزدوراِن بيچاره گزندی برساند کە بەشاهنشاه اراده نداشت. سر بردندبە
 ند ونزد يونانيان رفت بە مترجم از طرف شاهنشاه ديگر و يک يونانیِبا يک پارسیِ چيتَرفَرَنە

آهنا در مهان  کە کوروش کشته شده است، و فرمان شاهنشاه است کە افسران آهنا اطالع دادندبە
مشا « کە گفت چيتَرفَرَنە. شان گرفته شود  مقتضی دربارههستند مبانند تا تصميمِ کە نقطه

 کە هگون مشا مهان.  نداردگزند رساندن بەمشا يد و شاهنشاه قصِد است رعايای شاهنشاهيونانيانْ
اگر چنين باشد . برای شاهنشاه نيز وفادار باشيد کە توانيد ايد می کوروش وفادار بودهبە

مصر  کە بەشاهنشاه در آينده مشا را در جنگهايش شرکت خواهد داد، و چون تصميم دارد
 را حتويل هاتاناگر سالح.  ضمن سپاه او در اين لشکرکشی خواهيد بودالشکر بکشد مشا حتًم

در پايان از افسران يونانی قول  چيتَرفَرَنە. »تان را تسليم کنيد خبشوده خواهيد شددهيد و خود
هر حرکتی ازقبيل جاجبا  کە تشر زد هيچ حرکتی مبانند؛ و بیهستند  کە در مهان نقطه کە گرفت
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   .آمِد ناگوار خواهد داشت منزلۀ نافرمانی خواهد بود و برايشان پی بە و از اينجا دور شدنشدن
شدن کوروش با  پس از کشته کە افسراِن پارسیِ مهراه کوروش بود َوئوش يکی ازآريا

و  ساعتی پس از رفنت چيتَرفَرَنە. گروهی از ايرانيان از معرکه گريخته در آن حوالی اردو زده بود
او  کە بەاردوگاه يونانيان فرستاد و از يونانيان خواست بەمهراهانش آرياوئوش مأموری را

روزِگذشته  کە انديش ولی يونانياِن ساده. ليِدَيە برگرداَند بەآهنا را فراری دادهبپيوندند تا 
شاهنشاه  کە بازی گرفته شده بودند، سپس ديده بودند بەتوسط محله و گريزهای سپاه شاهنشاه

آهنا . اند پيروز شدهآهنا   و و گريختهشاهنشاه شکست يافته کە پنداشتند از آجنا رفته است، می
سادگی مورد  کە بەخود بقبوالنند بەمنشی ايرانی را درک کنند و مفهوم بزرگکە نستند توا منی

ِنظر پيرامون پيشنهاد  خبشودگی قرار خواهند گرفت؛ لذا افسران يونانی وقتی برای تبادل
 کە اگر ما شکست خورده بوديم حمال بود کە مشورت نشستند، با خودشان گفتند بەآرياوئوش

 دمِ مان را از کرد و مهه ما محله می بەاگر اَرَدَشير پيروز شده بود. نده بگذارداَرَدَشير ما را ز
ما داده  بەنزد ما فرستاده پيشنهاِد صلح بەايم و اَرَدَشير کس ما زندهکە   اين.گذراند مششير می

 انديشی تصميم آهنا با اين ساده. ما پيروزيم و اَرَدَشير از ما دربيم استاست کە   آندليلاست 
.  با اَرَدَشير ادامه دهدبەنربد  ايرانعنوان شاهنشاِه بەاز آرياوئوش دعوت کنند تا کە گرفتند

تر از من وجود دارند، و  در ايران مردانی واالرتبه کە فرستادآهنا پيغام  بەديگربارهآرياَوئوش 
  مشا رامن بپيونديد تا بە مشا کەهبتر است پس ادعای سلطنت کنم؛ کە توامن گاه منی من هيچ

   .ديار خودتان برگرديد بەليديە برسامن و از آجنا بەسالمتبە
 کە گروهی عقيده داشتند. پيامِ آرياوئوش در ميان مزدوران يونانی دودستگی افکند

 کە پنداشتند برآن بودند خودشان را پيروزمند می کە آرياوئوش پيوست، و گروهی ديگر بەبايد
 کە پس از مشورهتا و جداهلای لفظی. کشورشان برنگردند بەدان شان را برنچيده تا مثرۀ پيروزی

مهراه   از آهناگروهیهای شب  نيمه. ميان افسران يونانی رد و بدل شد، در آهنا اختالف افتاد
شان ده فرمانمهراه  بەبقيه. پيوستند چيتَرفَرَنە بەاز ديگران جدا شدهيکی از افسرانشان 

  پارسیافسرِروز ديگر چند . ليديە برگردند بەمهراه اوآرياوئوش پيوستند تا   بەارخوس کلی
 کە آهنا پيغام دادند بەاردوگاه يونانيان وارد شده افسرانشان را برای مذاکره فراخواندند، وبە

آهنا نيز فکر خمالفت را از سرشان بيرون کنند  کە شاهنشاه با آهنا هيچ جنگی ندارد و مايل است
ما از ديروز هيچ «: افسران يونانی گفتند.  را حتويل دهندشان اطاعت درآيند و اسلحه بەو

تا ساعاتی ديگر از اينجا حرکت داده  کە آهنا وعده دادند بەپارسيان. »ايم ايم و گرسنه خنورده
فکر  بەديگر کە افسران يونانی گفتند. خواهند شد و خواربار در اختيارشان قرار خواهد گرفت
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صالح خودشان  بەحتويل دادن اسلحه را کە ند استدر وضعیخمالفت با شاهنشاه نيستند، ولی 
   .مسلح مبانند کە دهند دانند و ترجيح می منی

جائی  بە حرکت دادند و آهنا رافرمانيونانيان  بەدنبال اين گفتگوها افسران پارسیبە
 رخرما و گندم و خواربا کە شد  هم بود، و میچندين روستای آباد و پرنعمت در کنارِ کە بردند

و  روز چهارم چيتَرفَرَنە. يونانيان سه روز در اين دشت ماندند. قدر کفايت از آجنا خريدبە
اردوگاه يونانيان وارد شدند و افسران  بەسه افسر پارسی مهراهشان بودند کە برادرزن شاه

   :افسران چنين گفت بەتوسط مترجم خطاب چيتَرفَرَنە. يونانی را طلبيدند
 کە من با خودم انديشيدم. م استمهسايۀ مشا يونانيان) ايونيە (گاهم من در کشور خدمت

از شاهنشاه اجازه بگيرم تا است کە   آنمشا مهسايگامن بکنم بەتوامن می کە هبترين خدمتی
اين کارم سپاس مشا و مهۀ مردم  کە يونان برگردامن؛ و اطمينان دارم بەسالمت بەمشا را
ام،  شاهنشاه کرده بەمن کە ئی  خدمات شايستهخاطر بە.دنبال خواهد داشت بەيونان را

ولی او . اين کار را اجنام دهماست کە من اجازه داده  بەشاهنشاه خواهش مرا پذيرفته و
   .ايد مشا چرا با او وارد جنگ شده کە خواهد بداند می
پس از . اندکی مهلت دهد تا با يکديگر مشورت کنند کە افسران يونانی از او خواستند  

   :ی افسران چنين گفتگو سخنعنوان  بەارخوس لیآن ک
 کە دانستيم با شاهنشاه وارد جنگ شويم و نه می کە ما نه قصد داشتيماست کە   آنحقيقت

بار  اه افتاديم هرر   بەکوروش ما را طلبيد، و وقتی. قصد کوروش جنگ با شاهنشاه است
چون خويشنت را با شاهنشاه . مگونه اطالعی نداشتي آورد و ما از مقصد او هيچ ئی می هبانه

کوروش وفادار مبانيم و از او  بەمندانه شرافت کە  يافتيم خود را ناگزير ديديمروبەرو
اگر . اکنون کوروش از جهان رفته است و ما نيز خمالفتی با شاهنشاه نداريم. محايت کنيم
ما  بەگر کسیاز خودمان دفاع کنيم؛ ولی ا کە ما گزندی بزند جمبوريم کە بەکسی خبواهد

   .سزا پاسخ خواهيم داد بەنيکی کند نيکيش را
 گاِه پيش بەروم و نظر مشا را من می«: ارخوس گفت پس از شنيدن سخنان کلی چيتَرفَرَنە  

 کە ام دربارۀ خواربار نيز من ترتيبی داده.  من مهينجا مبانيدگشنتِرمشا تا ب. رسامن شاهنشاه می
   .» منانيدمشا برسد و گرسنه بەحِد کافیبە

  مشا بازگشنتِترتيبِ«: افسران يونانی گفت بەچيتَرفَرَنە رفت و سه روز ديگر برگشت و
قدر کفايت يافت  بەخواربار کە بريم يونان می بەمشا را از راههائی. يونان فراهم استبە
 در کە مردانه وعده بدهيد جوان کە خواهم شود و مشا گرسنه خنواهيد ماند؛ ولی از مشا می می
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 هيچ روستائی را مردم نباشيد و مردمِ بەفکر تعدی و جتاوز بەکدام از آباديهای سرِ راهتان هيچ
. گردم تا اسباب سفر را فراهم کنم اکنون من برمی. زنی نکنيد جا دزدی و راه  و در هيچآزاريد نه

   .»مهينجا منتظر من مبانيد
  چندين تن از بلندپايگان ايرانیدر اين اثناء برادرِ آرياَوئوش با کە افزودهگزينوفون 

نزد  کە ئوش و مهراهان ايرانيش گفتند آرياَو وارد شدند و ضمن سرزنشِشئوَودوگاه آريااربە
شان درگذشته است  اند و شاهنشاه از خطای مهه  کردهپادرميانیشاهنشاه برای او و مهراهانش 

شهرهای خودشان  بەآسودها خيال توانند ب آهنا می کند، و و ديگر هيچ خطری آهنا را هتديد منی
مهراه کوروشِ کهتر برضد شاهنشاه شوريده بودند  کە اين ترتيب، مهۀ ايرانيانی بە.برگردند

   .ديار خودشان برگشتند بەنيز مورد خبشودگی شاهنشاه قرار گرفتند و

   داستانِ بازگشت ده هزار مزدور يونانی

 نگاه داشته شدند؛ و در اين مدت در انتظار بەهفته در اين نقطه يونانيان بيش از سه
گفتند ايرانيان در حال   مینوشته کە کسانیگزينوفون . بردند میسر  بەجنگ روانی شديدی

  بەکسانی. اندازند را در آن هامان شند و الشهمان را بکُ ند تا مهه استگودالِ بزرگی کندِن
و اگر قصد کشنت ما را داشت شاهنشاه اهل دروغ و خدعه نيست  کە دادند داری می خودشان دل

 کە گفتند  میکسانی نيز. مان را بکشد سرمان بفرستد و مهه در مهينجا لشکری بر کە توانست می
باری  با شاهنشاه وارد جنگ شده او را چنين شکست خفت کە ما بەممکن استچەگونه 

   .م او خبندييشِر  بەديارمان برگرديم و بەسالمت کە بەايم اجازه داده شود داده
پنداشتند  خودفريبانه خودشان را پيروزمند می کە خيال خوش انديش و  سادهيونانياِن

آهنا رفتار شاهنشاه را با رفتار خودشان . بزرگواری شاهنشاه را درک کنند کە توانستند منی
شاهنشاهان . ستيز پرورند نه انسان شاهنشاهان ايران انسانکە   آنکردند؛ غافل از مقايسه می

 اقوامِتوسط آن  کە منشيها بود سبب اين بزرگ بە خود داشتندفرماناگر جهانی را در ايران 
دانست اينان  می کە شاهنشاه.  بودندکردهجهان را شرمندۀ رفتارهای انسانی خودشان 

خاطر دريافت پول با او کە بە  بلخاطر محايت از هدف کوروش بەنه کە اند مزدورانی بيچاره
شاهنشاه . خدمت ارتش در ليِدَيە درآورد بەآهنا را آزاد سازد و کە  داداند ترجيح مهراهی کرده

ابزارشان را با   جنگه بودحتی اجازه داد کە ه بوداين يونانيان بزرگواری کرد بەچندان
   .آهنا وارد آورده نشد بەخودشان نگاه دارند، و برای حتويل دادِن آهنا فشاری

و ) دامادهای شاه(اَسپە  و اورونت  چيتَرفَرَنە.سراجناْم ساعت حرکت يونانيان فرارسيد
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آرياوئوش و . اه افتادندر  بەسوارِ مسلح در پيشاپيش آنان  ايرانی با يک گروه اسپچند افسرِ
مسير حرکت .  آهنا حرکت کرددنبالِ آهنامهراهانش نيز با آهنا مهراه شدند، و اردوی يونانيان 

َپتوکَە کند و  آهنا را از راه ماد و ارمنستان وارد کَتە  کخواست می چيتَرفَرَنە. در جهت شرق بود
و مهراهانش از دجله گذشتند، و يونانيان در  چيتَرفَرَنە. غرب اناتولی برساند بەاز آجنا

ارخوس   رقيبِ کلیاظاهًر کە در اينجا کسانی از ميان افسران يونانی. سوی دجله اردو زدند اين
 پلِ کە ارخوس قصد دارند برخی از افسران ازمجله کلی کە دخرب بردن بودند برای چيتَرفَرَنە
 تن از افسران يونانی را چيتَرفَرَنە ارخوس و چند کلی. و بگريزند کنندروی دجله را منهدم 

اينها . شان تصميم بگيرد بابل فرستاد تا شاهنشاه درباره بەطلبيد و مهه را گرفته دربند کرده
   .شان بود  مههده فرمانارخوس  روش بودند و کلیکو بەوفادارترين افسراِن يونانی
شان را   مههکشتارِ فرمانمبادا شاهنشاه  کە حشت افتادندو  بەمدآ يونانيان با اين پيش

غروبِ . د تيغ بگذراَندمِ سرشان بفرستد تا مهه را از ودی لشکری برز  بەصادر کرده باشد و
ی خنوردند، و هرکدام در جائی روی زمين کدام از يونانيان از شدت ناراحتی چيز روز هيچ آن

 کە تن از افسراِن يونانی کنکاش کرده گفت گزينوفون با چند. نشسته در اندوه و سکوت بودند
کم با  شاهنشاه خودداری ورزيم و دسِت بەاز تسليم شدن کە اگر قرار است کشته شويم هبتر است

روز ( چند روز پيش مهچونک کنند و ما کم بە او مقابله کنيم شايد خداياناعزامیِنيروهای 
اين افسران نيز با نظر او موافقت کردند، و . پيروزی نصيبمان کند) شکست سپاهيان کوروش

 از مهۀ شان  خدادادیسرزمينهایايرانيان در  کە  گفتگرد آوردهگزينوفون ديگر افسران را نيز 
اند و حتی پول کافی برای هتيۀ  چيز حمروم نعمتها و ثروهتا برخوردارند ولی يونانيان از مهه

 بتوانند راِه دراز بازگشت کە چەگونه  سفرشان در اختيار ندارند، و معلوم نيستخواربارِ
 کە اند برای مأموران شاهنشاه خورده کە و با سوگندی!  پول طی کنندبی را سرزمينِ خودشانبە
خواربار دست  بەانندبتو کە چەگونه برد نزنند معلوم نيست آباديهای سرِ راهشان دستبە

ر دست گرفنت  برای دکسترين  را شايسته خود کە گزينوفون در سخنانش کوشيد. يابند
يونانيان را برای فرار آماده  کە  نظر افسران را جلب کرداو سراجناْم. نشان دهد اينها دهیِ فرمان

   :او ضمن سخنانش گفت. دنکن
مهه ناز و  فراوان است و ايرانيان در اينمهه نعمتهای خدادادی   هپناور ايندر اين کشورِ
. بريم سر می بەچارگی بی و دستی هتی در سرزمينهامانورند و ما يونانيان در  نعمت غوطه

اين سرزمينها بکوچند و در  کە بەخواهند مردم يونان منیاست کە   آن اين امر نيزعلِت
 هامان برگرديم و خرب پيروزييونان بەهبائی شده باشد هر بەما بايد. اينجاها آشيان گزينند
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 اندکی برای ما باقی مانده است اکنون پولِ. ميهنامنان بربيم بر شاهنشاه ايران را برای هم
شکی .  مورد نيازمان را با اين پوهلا خبريمخواربارِ کە کند ما را جمبور می و اين چيتَرفَرَنە

 در اين سفر از دست خواهيم در اختيار داريم را کە اگر چنين باشد، مهۀ اموالی کە نيست
 بازگشت در پيش راِه  چيتَرفَرَنەتشرهایخواستها و  بە توجهبی کە دهم من ترجيح می. داد

 ورِز  بە مورد نيازمان رادل راه ندهيم، و خواربارِ بە با اينها هراس جنگيدنگيريم و از
وملان را برای پ کە چنگ آوريم تا جمبور نباشيم بەآباديهای سرِ رامهان  ازهامانبازو
 ما اسپ نداريم و جمبوريم.  برگرديممانميهن بە خواربار بپردازيم و دست خالیِنخريد

خدايان ايمان داريم من يقين کە بە  چونپياده با نيروهای شاهنشاه درگير شويم، ولیکە 
گاريهای محل  کە بار شويم هبتر است سبککە   اينبرای. پيروزی با ما خواهد بود کە دارم
 مايحتاج آن اندازهآتش بکشيم و فقط  بە را و نيز ديگر اثاثيۀ سنگين و غيرضروری رابار

تر حرکت  سريع کە توانيم وضع می با اين.  شديد داريمآن نيازِ کە بەبا خودمان محل کنيم
مواجهه شويم  بە از چنگال او بگريزيم، و اگر جمبورتعقيبمان پردازد بەکنيم، و اگر دمشن

   .مواجهه کنيمە  کهبتر بتوانيم
 پس از خوردن دْم پيشنهادهای گزينوفون مورد موافقت افسران قرار گرفت، و در سپيده  

.  شدندگريخنتآمادۀ  آتش کشيدند و بەضروری را با گاريها ناشتا مهۀ اشيای سنگين و غير
  سوارِبيستبا  کوروش کهتر بود پيشينِاز ياراِن  کە باد را با ديدن آتشِ اينها اَرَتە چيتَرفَرَنە

 کە مشا اطالع دهم بەام تا آمده کە افسراِن يونانی گفت بەباد اَرَتە. اردوی آهنا فرستاد بەمسلح
ايم و اگر مشا  ما در حال حرکت«: گزينوفون گفت. تصميم دارم مشا را تا يونان مهراهی کنم

 کە مشا اجازه نداريد«: فتباد گ اَرَتە. »توانيد با ما باشيد و ما را راهنمايی کنيد خواهيد می می
  بەاند، حرکت بەيونانيان مصمم کە ولی وقتی ديد. » شاهنشاه از اينجا حرکت کنيدبی اجازۀ
  . برگشت اردوی چيتَرفَرَنە بە تيراندازی داد و آهنا را ترسانده متوقف کردهفرمان شسواران

راِه گريز م، با شتاب د روز نيز آجنا ماندند، و در پايان شب، پيش از سپيده  آنيونانيانْ
ودی يک ز  بەولی. دور شده باشنداز آجنا  باشد خرب شده چيتَرفَرَنەکە   آن تا پيش ازگرفتند
باد راه را برآهنا بستند و آهنا را احاطه کرده  ی اَرَتەده  بەفرمانَمرده از سواراندويست  گروِه

   .توقف کردند بەجمبور
حال  بەاگر کە دانست  برساند، ولی میگزندیانيان اين يون کە بە نداشتفرمان چيتَرفَرَنە

 تباهیکنند و  اندازی می آباديها دست بە،خود رها شوند، با اين مشار انبوه و شکمهای گرسنه
اما يونانيان . يونان برگرداَند بەخواست آهنا را با نظم و آرامش می کە اين بود. آورند بار میبە
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کشور  بە کنند و با دسِت پرتاراجر راهشان آباديها را د کە خواستند خيال ديگر داشتند و می
ميهنانشان  خودشان برگردند، و داستان پيروزی در جنگ با ايرانيان را با آب و تاب برای هم

اين اميد  کە بەباشند خنواهند توانست دانستندکه اگر مهراه چيتَرفَرَنە آهنا می. بازگويی کنند
   .جامۀ عمل بپوشانند

برسند هم آبادی را  کە ئی خنستين آبادی بە وبگريزند کە  بودريزی کرده امهبرنگزينوفون 
اين . عنوان راهنما از آهنا استفاده کنند بەتنی از مردم آبادی را اسير کرده  کنند و هم چندتاراج

آبادی  بەآهنا آبادی کە  پيش با افسران يونانی در ميان گذاشته و گفته بوداو شبِ کە چيزی بود
با .  موافقت کرده بودندبرنامهيونان نزديک شوند؛ و افسران نيز با اين  بەواهند کرد تاچنين خ

مهراه يکی از  بەتر از ديگران بودند جرأت کم کە  از يونانيانگروهیروز  شبِ آن حال نيم اين
  . پيوستند چيتَرفَرَنە بە از اردوگاه گريختهشانافسران

 يونانيان در یِده فرمان. هزار تن رسيد ده بەفونپس مشار يونانياِن مهراه گزينو از اين
   .تر بود تقسيم شد از او ُمِسن کە ميان گزينوفون و يک افسر ديگر

اه افتادند و از يک شاخۀ دجله عبور ر   بەدمِ روز بعد با شتاب فراوان سپيده اينها پيش از
های روز  گذشتند، و در نيمهاز آجنا نيز شتابان .  نينوا رسيدند آشوریِهای شهرِ يرانهو   بەکرده

وستاها ر  بەبيم دارد و از فکر جتاوز آهنا نزديک شد تا آنان را در بەبا اردويش چيتَرفَرَنە
   .منصرف کند
کە  آن بیپشتی ادامه يافت   يونانيان با پای پياده و کولهدرازِ و  سفر دورگونه، اين
  دجله و جهت حرکتت در کرانۀ شرقیِ حرکمسيرِ. وی آهنا جلوگيری کندَر از پيش چيتَرفَرَنە

داد، و  اه ادامه میر   بەاندکی دورتر از اردوی يونانيان اردوی چيتَرفَرَنە. سوی مشال بودبە
يک آبادی  بەوقتی. مورد محله واقع شوند مهواره در حال آمادگی بودندکە   آنيونانيان از بيم

خود  بەشدند تا آهنا را آهنا نزديک می بەشدند، سواران و تيراندازاِن چيتَرفَرَنە نزديک می
 درگيريها و تيراندازيهای متقابل را باعث وضْع اين. افتندفکر تاراجِ آبادی  بەمبادا کە آورند
سه ۔پس از هر راهپيمايیِ طوالنْی دو. تاراج بزنند بەدست کە توانستند شد؛ و يونانيان منی می

برای  کە دادند ند، يه يونانيان اجازه میکرد  استراحت میئی روزی در دشتی کنار يک آبادی
   .گرفتند  پيش می در راهشان راديگرباره خواربار وارد مزارع و باغها شوند، و نخريد

در کردستان شرقیِ ۔مهۀ روستاهای سرراهشان  کە دهد های گزينوفون نشان می نوشته
 گون در مهه جا  گونه بسيار سرسبزتر و آبادتر از آباديهای يونان بودند، و حمصوالت۔کنونی

 هتيه خبواههددلشان  کە هر اندازه بەتوانستند شراب آباديها می شد، و در فور يافت میو بە
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 دزدیکردند و برای   شب از فرصتی استفاده میئی از يونانيان در تاريکیِ گاه نيز دسته. کنند
کشنت  بەتَرفَرَنەولی در بيشتر موارد، اين افراد توسط سواران چي. شدند وارد روستايی می

   .رفتند می
باشد  کە یهر ترتيب کە بەشدت خسته شده بودند و تصميم داشتند بەوضع يونانيان از اين

يک روستا فرستادند و دوتا از مردان روستا را  بەنفری را آهنا شبی چند. بگريزند از چيتَرفَرَنە
مست  در کە سراجنام دانستند. اردوگاهشان بردند و از آهنا دربارۀ راهها جويا شدند بەربوده

 اين  کوهستانیِمسيرهای است، و در کُردوخ کە منطقۀ کوهستانی است سرزمينِ قوم غربِ آهنا
  رسيدن بەراِه کە آهنا دانستند.  و نيروهای نظامی وجود ندارندی دائر نيستمنطقه هيچ پادگان

خبشی از قلمرو شهرياری  کە نمند ارمنستا گذرد؛ کشور آباد و ثروت ليِدَيە از اين کوهستان می
 کە شود است در مشال اين سرزمين واقع است؛ و از ارمنستان می) داماِد شاهنشاه(اَسپە  اورونت

   .ليِدَيە رفت بەنشينِ تراپيزونت و از آجنا سرزمين يونانیبە
دست آوردند تصميم  بەاين آگاهيها راکە   آن پس ازمزدوراِن فراری  اينده فرمان دو
های شب در سکوت  در نيمه. درون کوههای کردستان بگريزانند بە رامجعِ يارانشانکە  گرفتند
 اين پيادگان در دنبال کردِن ايرانی امکان برای سواراِن. اه افتادندر   بە کوهستانسوی بەکامل

يک روستا  بە بامداد روز بعديونانيها. حال خود رها شدند بەآهنا کوهستاهنا امکان نداشت، و
کوهها پناه  بە روستا از بيم آهنا روستا را رها کرده با زن و فرزندانشانمردم. دندنزديک ش

گزينوفون از ثرومتند .  کردندتاراج يافته بسياریيونانيان وارد روستا شدند و خواربارِ . بردند
ها ظروف برونزی بسياری وجود داشت  در خانهدهد کە  بودِن اين روستای کردستان خرب می

قدر کافی بار بر پشتشان محل  بە بربند زيراشانآهنا را با خود کە توانستند ان منی يونانيولی
ور شده مشاری  آهنا محله بەی بودند کردها برگشتند وگر تاراجوقتی يونانيان مشغول . کردند می

يونانيان را  کە را کشتند و مشاری را نيز جمروح کردند ولی چون تعدادشان اندک بود نتوانستند
آهنا  کە معلوم نيست. نفر از آهنا را اسير کنند دوکە يونانيان نيز توانستند . رانندتاستا باز رو
 بعد از روستا  روزِيونانيان شب را در روستا موضع گرفتند و بامداِد. تن از کردها را کشتند چند

تانی با در يک گذرِ کوهسسپس . اهشان ادامه دهندر  بە راهنماياِن اسيرياریِ بەبيرون شدند تا
، و پس از يک درگيریِ  کە بەپيکارِ اينها آمده بودندمواجه شدندکُرد  مرداِن مسلحِ از گروهی

  نيز زمخی شدند، ولی توانستندتنشانکشنت رفتند و چند  بە يونانیکوتاه دوتا از هبترين افسران
از . ه بودندهای کشتگانشان را در پشت سرشان رها کرد الشهحالی کە از کردها بگريزند در کە 

 کە در روستای قبلی گرفته بودند دربارۀ راهها جويا شدند؛ او گفت کە يکی از کردهای اسير
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 بيچاره را چندان کرِد.  نگرفتندپاسخیسختی شکنجه کردند و  بەاو را. شناسد راهها را منی
 کە شدسراجنام کُرِد ديگر در زيرِ شکنجه حاضر . گرفنت شکنجه کردند تا جان داد برای پاسخ

   .مسافتی واقع شده است چە  بعدی درآبادیِ کە آهنا نشان دهد و بگويد بەمسير را
 روستائياِن کرد در گلوگاههای کوهستانی با درپیِ بعد داستان برخوردهای پی بەاز اينجا

فضل مشار  بەدر مهه موارد البته کە کند،  میبازگويی بسياريونانيان را گزينوفون با آب و تاب 
 کە  آبادینان و دختراِنز   بەکردند، شدند، آباديها را تاراج می ان بر کردها پيروز میبسيارش

با  کە های گزينوفون نوشته. گرفتند کردند، و مسيرشان را پی می افتاد جتاوز می دستشان میبە
تاب بسيار مهراه است حکايت غارهتای دائمی اين يونانيان در روستاهای سر راهشان  آب و

دفاع از خود نشان داده  هنگام تاراج کردن روستاهای کوچک و بی کە بە رشادهتائیاست، و از
حکاياِت . مشارد دهد، و اين کارها را فتوحات يونانيان در ايران می اند داد سخن می بوده

 مشار غمِر  بەدهد نشان می کە دست کردها نيز بارها تکرار شده است، بەکشته شدِن يونانيان
 بازهم روستائيان دالورِ کرد با مشار اندکشان مهواره در گلوگاهها راه را برآهنا انبوِه يونانيان

 عينِ الِف گزافهای بسيار گزينوفون در کە سبب بوده مهين بە.اند رفته  آهنا میبەپيکارِ بسته و می
از ستايش دالوری روستائياِن کُرد  است کە  نتوانسته دارد يونانيان ايندربارۀ رشادِتکە 

 ارتش ايران نتوانسته آهنا را کە ند استکردها چنان دالور کە حتی نوشته. اری ورزدخودد
البته کردها ايرانی و خبشی از ملت ايران . اطاعت شاهنشاه بکشاند و از آهنا باج بگيردبە

 کردها است، و او باربار آورِ شگفت رشادِت گر نشانهرحال سخناِن گزينوفون  بەاند، ولی بوده
در يک مورد نيز سخن از . گويد اندازی سخن می ردها در تيراندازی و فالخناز مهارت ک

در  کە نوشتهاو . تن از آهنا است  يک روستا و کشته شدِن چنديونانيان در نزديکیِاين شکسِت 
توسط يک مترجم با کردها مذاکره کرده از کردها خواستارِ صلح  کە اينجا يونانيان جمبور شدند

اجساد  کە آهنا از کردها تقاضا کردندنيز، . با امنيت از آن مسير بگذرند کە ندشوند و اجازه ياب
های  اندازی بەخانه  بەفکر دستديگر کە  تعهد سپردندالًآهنا بازدهند؛ و متقاب بەکشتگان را

   .ندافت نه مِ آباديهای سر راهشانمرد
ه و کشته داده باشند  ورزيده از مردم يک روستا شکست خوردهزار سربازِ دهکە   اينتصورِ

جائی  بەديگر کە اند با آهنا وارد مذاکره برای صلح شوند و تعهد سپرده کە و جمبور شده باشند
در چندصد مرد با  کە پرست است  رشادت کردهای ميهنگر نشان ااندازی نکنند، واقًع دست

   .اند اينها مواجه شده و آهنا را شکست داده
ای کردستان گذشته وارد خاک ستاهنکنان از کوه  و دفاعکنان  مزدوراِن يونانی، تاراج
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ئی  شد، و رودخانه  کنونی آغاز میزمان ارمنستان از جنوب دياربکرِ در آن. ارمنستان شدند
 منطقۀ کوهستانی کە کرد، و از اينجا بود و ارمنستان را تعيين می) کردستان(نقطۀ مرزی ماد 

گذرِ  يان پس از روزها راهپيمايی در مسيرهای سختيونان کە در اينجا بود. رسيد پايان میبە
آهنا . استراحت پرداختند بە راحتی کشيدهمهواره در حال دويدن بودند، نفسِ کە کوهستانی

عمق از رودخانه را  دوروبر گسيل کردند تا جائی کم بە راچند کسروز در آجنا ماندند و  آن
گروه روز ديگر باز با يک .  از آجنا عبور کنند شبعبور از آن آسان باشد و در تاريکیِ کە بيابند

ور شدند و چند يونانی را  آهنا محله بەاز پشت سرشان فرارسيده کە  شدندروبەرو مسلح از کرداِن
   .گريخته از رودخانه گذشته وارد خاک ارمنستان شوند کە زمخی کردند؛ ولی آهنا توانستند

 نوشتهگزينوفون  کە زرگ و آباد رسيدنديک روستای ب بەآهنا پس از فرسنگها راهپيمايی
 ارمنستان در جنوب درياچۀ اين خنستين آبادیِ. خورد چشم می بەکاخ شهرياری در آجنا از دور

دست داده نشده، ولی  بەاز برخورد يونانيان با نيروهای ايرانی در اينجا خربی. وان بود
جلوشان  بە مسلحيک گروه  بود آبادبسيار کە يک روستاکنارِ روز بعد در   کە دونوشتهگزينوفون 

 آن گروه ده  بەفرمانمنايندۀ يونانيان. مذاکره کنندبا منايندۀ يونانيان  کە آمدند و خواستند
 اجازه يابند خواربار الزم را کە  از اين منطقه است و تقاضا دارندگذشنتقصدشان  کە گفت

جزو ارمنستاِن غربی بود  کە مينیآهنا اين اجازه داده شد، و يونانيان در ز بە.دست آورندبە
در چنين نقاطی نيروهای ايرانی چندان زياد نبودند،  کە طبيعی بود. مسيرشان را دنبال کردند

 . دفاع از اين سرزمينها در برابر هيچ نيروی مهامجی احساس نشده بودگاه ضرورِت زيرا هيچ
خاطر حفظ امنيت بە  انتظامیهای کوچِک دسته کە بود قرارگاههای کوچکی بودچە  آن

هائی  چنين دسته کە طبيعی بود. روستايی در آهنا مستقر بودند شهری و ميان های ميان جاده
در برابر آهنا از  کە توانستند  يونانيان نبودند، و منیمردیِهزار  مقابله با نيروی بزرگ ده بەقادر

باری نيز  ن بود و برفزمستا. يونانيان قصد غارت روستاها را داشتند. روستاها محايت کنند
 فساد ،درنتيجه. گيرندها پناه  رد روستاها شده در خانهوا کە شروع شده بود، و آهنا جمبور بودند
ماهها  کە يونانيان. قابل دفاع بود  امری گريزناپذير و غيرو تباهی در روستاها توسط يونانيانْ

 ا جتاوز کنند، و اينها اموری بودنان و دختران روستاهز  کە بەبود از زن دور بودند طبيعی بود
 کردند نيز سخن  میاسير کە پسرانی بەحتی از جتاوز يونانيان. پس بارها اتفاق افتاد از اينکە 
در  کە  عموم يونانيان است، و اين چيزی بود سرشِت احنرافیِگر  کە نشانميان آمده است،بە

شبها در روستاهای  کە کنند آن بودتوانستند ب روستاها می کە تنها کاری. ايران شناخته نبود
افروختند تا روستائيان را از وجود خطر آگاه کنند تا بتوانند زن و  مسير اين گروه آتش می
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طبيعی . آهنا نرسد بەجاهای امن بربند تا دست يونانيان بەَوزن و پرهبا را فرزندان و اموال کم
در برابر انبوِه  کە  نيز طبيعی بود دفاع کنند، ولی ايناشانمردان هر روستا از روست کە بود

کردند نيروی  احساس می کە رسيدند جائی می بەهرگاه هم يونانيان. خبورنديونانيان شکست 
فرماِن  کە بەگفتند دروغ می بە،نوشته استگزينوفون  کە گونه قابل توجهی مستقر است، آن

   .ندت اسسوی ليِدَيە بەاند و در حال عبور از منطقه شاهنشاه گسيل شده
در روستاهای ارمنستاِن است کە   آنهای گزينوفون نکتۀ قابل توجه برای ما در نوشته

بان ز   بەدانستند و مترجمِ يونانيان حتی با زنان و کودکاِن روستاها غربی مردم زباِن پارسی می
هم پاره و از  زمان هنوز زبان آريايی پاره در آن کە دهد اين امر نشان می. گفت پارسی سخن می

هلجۀ  بەتوانستند آرياييهای منطقه می کە هم نزديک بودند بەها چندان دور نشده بود و هلجه
  . بودند) ميتراپرست( مردم ارمنستاِن غربی ميتَرَيسَنەکە   آننکتۀ ديگر. پارسی سخن بگويند

مجعيت و دور از خطر و  اهنمايی اسيراِن روستايی از مناطقِ کمر  بەترتيب اين بەيونانيان
 رسيدند دست می کە هر روستائی بەآهنا. دادند اهشان ادامه میر   بەگذشتند و دور از شهرها می

   . باشنداشانکردند تا راهنم  را اسير میخدا ِدهزدند و  غارت و جتاوز ناموسی میبە
در برخی از روزها بادهای بسيار سرد مشالی آغاز شد و برفهای  کە افزودهگزينوفون 

 ن را آرام بدارد وتوفان قربانی دادند تا توفافت، و يونانيان برای خدای سنگينی باريدن گر
   .آهنا آسيب نرساندبە

 کرانۀدر ) اکنون طرابزون(تراپيزونت  بە يونانيان پس از مشقتهای بسيار،سراجنام
آهنا در روستاهای . نشين و مهزباِن آهنا بود اين يک منطقۀ يونانی. جنوبی دريای سياه رسيدند

در  ماه در مهسايگی تراپيزونت واقع شده بود بار افکندند و يک کە  سرزمين کوخليدهایِمشال
کرده را دربازارهای  اين سرزمين ماندند و بسياری از روستاها را تاراج کردند، و اموال تاراج

. يونان برگردند بەاز راه دريای سياه کە پول تبديل کردند، و آماده شدند بەتراپيزونت فروخته
 عنوان غنايم جنگی بەا مشار بسياری زن و دختر و کودک را نيز از روستاها ربوده بودند تاآهن
   .اند غنيمت گرفته بەاينها را پس از پيروزی بر شاهنشاه کە يونان بربند و ادعا کنندبە

و   تن زنده مانده بودند؛۸۶۰۰ از جمموعِ ده هزار تنی کە راه گريز گرفته بودنداکنون 
 و  ُمرده بودند در راه اين راِه درازِ فرارشان هالک شده بودند کە مشاری از آهنا در تن۱۴۰۰

تعداد کافی برای مهۀ  بەشتیکَ.  کشته شدندسر راهشانوستاهای ر   بەبر مشاری در حين دست
تر يا بيمار بودند توسط چند کشتی از راه  ناتوان کە  نبود؛ لذا خبشی از آهنارس دست در اينها
   .اه افتادندر  بەسوی غرب بە را گرفتهکرانههای  ان فرستاده شدند و بقيه جادهيون بەدريا
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 دريای سياه کرانۀنشين در   يونانیيک آبادیِ بەروزه باز آهنا  چندپس از يک راهپيمايیِ
 بزرگاِن آبادی برای کنار آمدن با آهنا و در اَمان ماندن از شرشان منايندگانی را. رسيدند

روزی در اين   چنداينها. آهنا بدهند بەهدايا و خواربار کە ند و قول دادندنزدشان فرستادبە
سراجنام با . استراحت پرداختند، و يکی دوتا از روستاهای اطراف را غارت کردند بەنقطه

 سوی غرب حرکت کردند، و چند روزِ بەيونانياِن حمل برايشان فراهم آوردند کە کشتيهائی
   .نشينِ کرانۀ جنوبی دريای سياه لنگر انداختند  بزرگ يونانیديگر در کنار يکی از شهرهای

 را در نزديکيهای کشور خويش احساس شاناز خطرها رسته بودند و خود کە اکنون
 ميانشان جدال  دریده فرمانسرِ مسائل  شان برگشتند، و بر  عادات ديرينهسروقِت بەکردند می

 کە  شدند، و هر دسته از يونانيان از هر شهری ديگر هردو برکنارده فرمانافتاد؛ گزينوفون و 
چندين دسته در سه احتاديه تقسيم  بە جداگانه انتخاب کردند، وده فرمانبودند برای خودشان 

اهشان ر   بە دريا، و يک گروه از راه خشکیهرکدام جداگانه از راِه) احتاديه(گروه  دو. شدند
نشين و  وستاهای يونانیر   بەبرد داستاِن دستادامۀ داستاِن سفر اينها مهچنان . ادامه دادند

طور  بەگروه توسط هرکدام از اين سه کە دفاع سرِ راه و تاراج اموال مردم روستاها است بی
کردند، و  گرفت؛ و گاه برای تاراج يک آبادی پرقدرت با هم مهکاری می جداگانه اجنام می

آباديها  بەمبانند تا هبتر بتوانندشکل اول برگشته در يک گروه  کە بەسراجنام جمبور شدند
غرب اناتولی   مشالکرانۀی در  مردهزار  دوگروِهيک  کە در يک مورد نيز. برد بزنند دست

 غربی اناتولی کرانۀدر  کە زمانی. کشته شدند تنشان ۵۰۰ رفتنديک آبادی  بەبرای دستربد
   . زنده مانده بودندز آهنا تن ا۷۵۰۰ برگردند اروپايیخاک يوناِن  بەبا کشتی کە آماده بودند

يک افسر  بەاکنون اسکودار نام دارد کە حاکم شهری) سپهرداد(در اينجا سپيتَرداَتە 
اکنون (بيزانتيوم  بەاين يونانيان را باکشتی کە بازو مأموريت داد نام فَرَنە بەبلندپايۀ ارتش

نزد  بە بيزانتيوم بود رامردماز  کە  ايرانبازو يک افسر نيروی دريايیِ فَرَنە. بفرستد) استانبول
 او. کشتی برای حرکتشان فراهم است کە  دادخربافسراِن يونانی  بەيونانيان فرستاد و اين مرد

بيزانتيوم  بەاند و وقتی از نظر دولت ايران آهنا هنوز در خدمت ارتش ايران کە گفتيونانيان بە
اکيە بود و در قلمرو شاهنشاهی بيزانتيوم خبشی از تر.  را خواهد پرداختمزدشان ماه برسند

   .قرار داشت
زنی  گويی و الف گزافه کە داستان فرار ده هزار يونانی را گزينوفون با آب و تاب بسيار

کند او   احساس میخواننده کە حترير درآورده است، و چنان نوشته شده بەسراسر آن را پر کرده
بيشتر  کە هرچە رای کسانی خبواند خودمان ب داستان اميرارسالِنمهچونرا  خواسته آن می
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 يمخوان  وقتی اين داستان را میما.  بپردازنداو بەآور باشد بيشتر پول و جايزه برايشان لذت
های ديگرِ  ولی در عين حال، در غياب نوشته. يمافت کيشوت می د اميرارسالن و دونيا بەبيشتر

 ، مهين کتابِ»هنه نعمت استک در بيابان کفش«کە   آنحکم بەاين عهد و بە مربوطتاريخیِ
  و ما بايد از اين مزدورِ؛رود مشار می بە تاريخیمنِد گزينوفون برای ما يک منبع بسيار ارزش

خبشی از  کە گزار باشيم  شاگرِد سقراط و مهدرسِ افالطون سپاسبزرگ و اين فيلسوِف يونانیِ
شتۀ حترير درآورده و ر  بەيشگوييها زنيهای و گزافه الی الف رخدادهای تاريخی ما را در البه

وضعی داشته و نربد  چە ايراِن ما در آن روزگار کە برای ما برجا هناده است تا ما امروز بدانيم
او دربارۀ  کە ، اطالعاتیبعالوه. چه شکلی بوده است بەتاج و ختت بەیياب دستقدرت برای 

روزگار از کردستان  اِن آنکردست کە دهد گذارد نشان می روستاهای کردستان در اختيار ما می
کە  بينيم گزينوفون از اين است، تا جائی کە میتر بوده  تر و آبادتر و پرنعمتزامروز بسيار سرسب

   .کند اين روستاها از شهرهای يونانی نيز آبادتر استند ابراز شگفتی می

   شخصيت اَردَشَير دوم

پس از شکست کوروش کهتر او . منش بود اَرَدَشير دوم مردی زيرک و درعين حال بزرگ
ديار خودشان  بە تعقيب نکرد، مزدوران يونانی را نيز مورد خبشايش قرار داد تااو راسپاهيان 

کوروش پيوسته  بەدر حين جنگ از او جدا شده کە برگردند، حتی برخی از افسران خودش را
ر هواداری کرده هنانی از کوروش کهت کە عده از بلندپايگان بودند با بزرگواری خبشود؛ و آن

 و از قومِ شهريار ماد۔ازمجلۀ اينها يکی هارپاگَە .  قابل حتملی هشدار دادکيفرهایبودند را با 
معلوم . يکديگر داده بودند بەهای متقابلی  کهتر در ارتباط شده وعدهبا کوروشِ کە  بود۔ماد

کيفرِ . طلبيددامن شاهنشاه شده خبشايش  بەاو را بازداشت کردند يا خودش دست کە نيست
روز متام در  د و يکيک روسپی بابلی را برهنه بر دوش بنشاَن کە  چنين مقرر شدهارپاگَە

   ١.خياباهنای بابل بگردد تا مردم او را ببينند
 دربارۀ اَرَدَشير دوم آورده  پيش از خودشپلوتارک از نوشتۀ يونانياِن کە گزارشهائی

 کە نوشتهپلوتارک . نواز و دادگر بوده است اهی مردماَرَدَشير دوم شاهنش کە دهد است نشان می
زمان  در آن. گذشت اوضاع رعايا از کنار دهی می بەروزی اَرَدَشير دوم در حين شکار يا سرکشی

رفتند  پيشواز می بە آبادیشد، مردمِ  نزديک میئی يک آبادی بەوقتی شاهنشاه کە مرسوم بود
از آن آبادی بود و چيزی برای  کە دستی یمرد هت. بردند  میکش پيشو برايش هدايا و 
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نزد شاهنشاه رفته آن  بەئی آب برگرفته شکسته کنار جوی آبی رفته کوزه بەی نداشت،کش پيش
شاهنشاه . ی نداشته استرس دستچيزی  بەجز اين کە  کرد و گفتکش پيششاهنشاه  بەآب را

هديۀ او  بەزر پولزرينی پر از  جام فرمود تادست خوش آمد و   ساده و تنگ اين مرِدکش پيشرا 
   ١.دادندشاهی 

 را يی برسر زباهنا بود و آن اين داستان تا دو هزار سال بعد هم در ميان اقوام خاورميانه
 را اش آن  نيز در کتاب مثنوی بلخیمولوی. دادند سيرِت ناشناخته نسبت می يک شاه نيکبە

   .سی نسبت داده استنامِ عربِ عبا خليفۀ بی بە، ولیبازسروده ئی بەگونه
 در  نيز داستاهنائیاند  کە يونانيها نامش را استاتيرا نوشتهدربارۀ شهبانوی اَرَدَشير

از . صفتی وی بوده است  بزرگواری و ايرانیگر  کە نشان بازمانده استهای يونانيان نوشته
شد و در   می سواردار دارِ پرده ۀ اطاقک، اين شهبانو بر گردوننوشتۀ پلوتارککە بە  آنمجله
از نزديک با او  کە توانستند کرد و مردم می امور مردم سرکشی می بەگذشت و های شهر می کوچه

   ٢. برساننداو بەگفتگو کنند و عرايضشان را
، و پرستش اناهيَتە پديد آمد دربار شاهنشاهی ر دوم حتول بزرگی در دينِيدر زمان اردش

دين کهن ايرانيان بود، و خرب  بەيک معنايش بازگشتە  ک،مرسوم شدو ميتَر در کنار اهوَرَمزدا 
. اند مغاِن مذاهب ناهيدی و مهری نفوذ بسيار زيادی در دربار شاهنشاه داشته کە دهد از آن می

اند در زمان اَرَدَشير دوم  ميتَر و اناهيَتە را تا مقام الوهيت باال برده کە شايد آن نسکهای اوستا
مناسبت  کە بەئی اَرَدَشير دوم در نوشته. هن افزوده شده باشداوستای ک بەتوسط مهين مغان
   :گويد میيادگار هناده است چنين  بەنوسازی کاخ شوش

من در زندگی خويش  کە ياری اهوَرَمزدا اين است کاخ هديش بە.سخن اَرَدَشير شاه
از هر گزندی اهوَرَمزدا و اناهيَتە و ميتَر مرا و اين کاخ هديش را . مهچون پرديسی بنا کردم

   .حمفوظ بدارند
های مرمرينِ اناهيَتە را در نقاط بسياری از کشور هپناورش، از مجله در   پيکرهفرمود تااو   

در  کە ها  اين پيکره٣.استخر و بابل و شوش و مهدان و باختريە و دمشق و سارديس برپا داشتند
با پستاهنای برآمده را نشان ئی بلندباال و کمرباريک  کنار رودها برپا شده بودند دوشيزه

پر از سنگ الجورد با نوارهای زرين در  سر دارد و صد ستارۀ هشت تاجی زرين بر کە دادند می
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گردِن سفيِد   زرين بربنِد  جواهرنشان در گوش و گردنوارۀ زرينِ اند، گوش اطراف تاجش آويزان
است  تنگی بسته بەبندش را زرين در پا دارد، کمردرخشانش دارد، جامۀ زربفت بر تن و کفشِ

نشانۀ  کە  در دست داردَبرُسمئی   دسته. مناتر جلوه کند خوش هرچە اش تا پستاهنای برآمده
بازوان و سينۀ سپيدش از دور هويدا است، و انگشتانش مهچون .  اهوَرَمزدا استپرستندگیِ
ر تا کمرگاهش مهچون آبشا کە او زيباترين دوشيزۀ جهان است با موهائی. درخشند بلور می

  . کشند را می  سفيد آنچهار اسپِ کە ئی ايستاده است بر روی گردونه. افتاده است
 شايد اين َيشت را در مهان زماِن. در يشتها از اناهيَتە شده است کە اين وصفی است

شدند؛   در کشور هپناور هخامنشی برپا میاو فرماِن بەها اين پيکره کە  نوشته باشنداردشير دوم
برآمده از تعاليم دين  کە ؛ ذهنیدارد ذهن ايرانی نشان از زيباپرستی واقعیِ کە هائی رهپيک

دانست،  ستود و اهوَرَمزدا را زيباترين ذات می هايش می زيبايی را در مهۀ جلوه کە ايرانی بود
دۀ کرد، و غم و اندوه را آفري مشرد و شادزيستی را تبليغ می شادی را برترين دهش اهوَرَمزدا می

   .کرد نکوهيد و از خود دور می دانست و می اهريمن می

   روابط يونان با ايران در زمان اَردَشَير دوم

 و او در سارديس شدقلمرو چيتَرفَرَنە افزوده  بەپس از کوروش کهتر شهرياری ليديە
که آخرينشان مهين چيتَرفَرَنە (تا کنون شهريار خاص خودش را داشت  کە ليکيە. مستقر شد

 نيروی دريايی ايران در ِهِد فرمان. صورت يکی از استاهنای تابعِ ليديە درآمد بەپس از اين) دبو
درعين حال شهريای بيزانت و تراکيە  کە بازو بود دريای ايژه و آهبای جنوبی اناتولی نيز فرَنە

يران در ناوخدای ناوهای ا. در ايونيە استقرار داشت کە َبرَزن بود نيز داشت، و معاون او ساتی
 زير دست يک افسر پارسی کە نام کونون بود بە يک ناوخدای آتنی اين زماندريای ايژه نيز در

  . کرد اجنام وظيفه می) سپهرداد(نام درياساالر سپيتَردات بە
ايران  بە امور يوناندر شاهشاهبرای مشورت با  کە بازو پس از بازگشت از سفری فرَنە

 بەکارِ دست رفتهقربس  کە بەفرمودسپهرداد و کونون  بە آورد وبەمهراه قنطار زر ۵۰۰رفته بود 
شورش . ساخنت چندين ناو جنگی برای تقويت نيروی دريايی ايران در مشال مديترانه شود

آن اشاره کرديم، در ميان گرفتاريهای دربار ايران کامياب شده بود، مصر  بەباالتر کە مصر
 کە  بازيافته بود، و شاهنشاه تصميم داشتوينناستقالل خويش را زير حاکميت يک فرعون 

   .تر خواهيم خواند را پائين  لشکرکشی کند، و اين از راه زمين و دريابرای بازگيریِ مصر
ايران بيش از هر زمان ديگری بود، و اين  بەم وابستگی آتن در آغاز سدۀ چهارم پ
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ته بود سبب رجنش گيری روزافزون اسپارت صورت گرف در رقابت با قدرت کە وابستگی
 فرعوِن. قدرت خويش را بازيابد کە ، زيرا آتن دوباره فرصت يافته بودشداسپارت از ايران 

کە اوضاع يونان را بر ايران آشفته   برای آناز اين وضعيت خرب يافته بود کە  مصر نيزنونشستۀ
هزار  ۵۰۰اط شد و  با سران اسپارت در ارتبسازد و نيروهای ايران را درگيرِ مشکالت يونان کند

 تا جزاير برآغاليدپيمانه غله و ساز و برِگ صد ناوِ جنگی برای شاه اسپارت فرستاد و او را 
نيروی نظامی ايران در يونان مشغول  کە هدف فرعون آن بود. مهسايه را برضد ايران بشوراند

  . مصر لشکرکشی کند کە بە و شاهنشاه فرصت نيابدشود
 مصادره اسپارت فرستاده بود در نزديکی رودس توسط کونون فرعون برای هرچە کە اما

 بيش از اسپارت کە ها با اين اقدام نشان دادند آتنی. شد اَيونَِيەشده حتويل کارگزاران ايران در 
 پيماِن آتن بودند برای هم کە  اروپايیتبس و ارگوس و کورنت در يوناِن. شاهنشاه وفادارند بە
 افسر اهل رودس  قنطار زر توسط يکپنجاهبازو   فرَنەاستوارتر گردداطاعتشان از ايران کە  آن

 پاسِ بە. اين هديۀ بزرگ شاهنشاه را پذيرفتندبرای سرانشان فرستاد، و آهنا با شاددلْی
دسِت کنون در اختيار سران آتن هناده شد  بەبرداری آتن از شاهنشاه مبلغ پنجاه قنطار زر فرمان

 يونانیِ سربازاِن کە بەآتن چندان بود بەعنايت. ا نوسازی کنند دفاعی آتن رهای ديوارهتا 
آتن  بەديوارهنوسازی  بەبرای کمک کە  شدفرمان فرستاده ايران در دريای ايژه نيروی دريايیِ

   ).م  پ۳۹۳سال (بروند 
. شد ايران هر روز بيشتر می بە آتنوابستگیِسبب سياستهای باتدبيرانۀ چيتَرفَرَنە  به
 هنگام شهريار ارمنستان غربی بود تا اين کە بازو  درگذشت، و ترے۳۹۲ە در سال چيتَرفَرَن

 ئی زادۀ باختريە برای شهرياری ارمنستان نيز يک بزرگ. سارديس گسيل شد بەجای اوبە
قلمرو ).  رودگوَنەشوهرِ(بود شوهر دختر شاهنشاه  کە فرستاده شد» اَسپ اورَونت«نام بە

   . نيمۀ شرقی اناتولی بود و کيليکيە نيز در درون قلمرو او قرار داشتاَسپ روايیِ اورَونت فرمان
 اروپايی در شدۀ مهۀ شهرهای يوناِن با شرکت سراِن دعوت کە ئی ودی در جلسهز بە

 شدنامۀ شاهنشاه قرائت   در سارديس تشکيل شد، فرمان ۔منايندۀ شاهنشاه۔بازو حضور ترِے
  . دوستی آهنا با دولت ايران تأکيد رفتدر آن بر استقالل آتن و اسپارت و کە 

 بازو  اروپايی مهراه ترے يک هيأت بلندپايه از سران شهرهای يوناِن۳۸۷ در سال
شاهنشاه اين هيأت را با عنايت و نوازش . حضور شاهنشاه برسندبەدر شوش  ان رفتند تاايربە

  . بسيار پذيرفت
ان اروپايی در سارديس در ئی با شرکت مهۀ سران يون  جلسهديگربارهسال بعد  يک
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بر سلطۀ کامل  کە نامۀ شاهنشاه برايشان خوانده شد بازو تشکيل شد، و منت فرمان حضور ترے
سران .  مهۀ شهرهای يونان تأکيد داشتمسيت شناخنت خودخمتاریِر   بەنيزايران بر منطقه و 

» صلح شاه «۔ا افتخارب۔نامه را  يونانيان اين فرمان. يونان با منت فرمان توافق کامل منودند
معنای حق مداخلۀ کارگزاران ايران در مهه شهرهای الً بەعم» صلح شاه«ولی اين . ناميدند

   :نويسد اومستد پس از ذکر اين رخدادها می. يونان اروپايی بود
 کە  اروپايی بود پذيرفته بودنداِصرفً کە يونانياِن اروپا حق مداخلۀ پارسی را در کارهائی

 ی کندي بەخوبی خودستاتوانست اَرَدَشير می. پيشينه برای آيندۀ نزديک بودخطرناکترين 
   ١.داريوش و خشيارشا درمانده شده بودند او کامياب گشته بود کە آجنائیکە 

کرد دهان   می اروپايیسران يوناِن بەشاهنشاه اردشير کە ئی مندانه دهشهای سخاوت
وپايی و ازمجله آتن و اسپارت با ايران در متام  ارروابط يوناِن. شان را شيرين کرده بود مهه

خوانيم نيز  ما در تاريخ می کە  درخشش متدن يونانی.پابرجا مانددوم دوران سلطنت اَرَدَشير 
امنيت و آرامشی کە سياستهای اردشير دوم در يونان اروپايی  .مهين دوران است بەمربوط

  . برقرار کرده بود باعث شکوفايیِ اين متدن شده بود

   مصر در زمان اَردَشَير دوم

 دوم با برادرش اردشير در ميان گرفتاريهای ۔آن اشاره رفت بەکه باالتر۔شورش مصر 
» اَِمرتايوس«نامش را  کە کاميابی رسيده و رهرب شورش بەآمدهای آن کوروش کهتر و پی

بوجيە   از کاموهفتم  بيستخانداِن(وهشتم فرعان را تشکيل داده بود   بيستخانداِناند  نوشته
مواجه » اوروت َنيفَە«نام  بەولی اَِمرتايوس با يک رقيب قدرمتنِد مصری). بود تا داريوش دوم

 ميان اين دو رقيب کە جنگ داخلی مصر.  تاج و ختت مصر بودمدعیِنوبۀ خودش  کە بەشد
وهنم فرعونان   بيستخانداِن کە اوروت اجناميد نابودی اَِمرتايوس و پيروزی َنيفَە بەاه افتادر بە

تکيۀ عمدۀ هردوی اينها بر روی مزدوران يونانی و ليبی ). ۳۹۸حوالی سال (گذاری کرد  را پايه
در اين دو فرعون  کە معلوم نيست. کردند  خدمت می در مصر ايرانسپاهتا پيش از آن در  کە بود

  . اند پايه محايت داشته چە ميان کاهنان و بوميان مصر تا
 درگذشت يا از ميان برداشته ۳۹۳ در سال  سلطنتش چندان ديرپا نبود و نيزاوروت َنيفَە

 مصر  با ايرانياِن يادشدهفرعوناِنهر سه . جايش نشست بە»احوروس«شد، و برادرش 
ولی اکنون .  و در سرِ فرصت بەآهنا بپردازند بدارندعملی در بیرفتاری کردند تا آهنا را  خوش
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از مصر برچيده شده است رقيبان قدرِت مصری از خانداهنای رسيد سلطۀ ايرانيان  کە بەنظر می
شدند  فرعوناِن کهن از هر سو سر برآوردند، و هرکدامشان مانع از قدرِت گرفنتِ واقعیِ کسی می

لذا در سراسرِ اين ساهلا کە مورد گفتگويمان است اوضاع مصر . زد کە بر مسنِد فرعونی تکيه می
خواست کە خدای  شد می بود کە هرکە فرعون می» نيز آعلت اين امر . بەشدت آشفته بود

. شد خودش را خدای بزرِگ مصر کند، و با خمالفت کاهنان معابد خدايان ديگر مواجه می
کە فرعون شود  گانۀ يادشده هرکدامشان تا پيش از آن را نيز ناگفته نگذرم کە فرعونان سه اين

  . يافت ناشی از نبوتش بود ە میکاهنِ بزرِگ يکی از معابد بود و مقام فرعونی ک
 کە دربار ايران پيام فرستاد بەمواجه بود» اَنُبف َنخت«نام  بەبا رقيبیکە   چوناحوروس

. مسيت شناخته شودر   بە تابع شاهنشاهیعنوان يک کشور خودخمتارِ بەحاکميت او بر مصر
 بەياریِ دربارِ توانست کە شد می اين يک سياست حکيمانه بود کە او اگر در آن کامياب می

او مهان سياستی را در پيش گرفته بود کە سران يوناِن . ايرانْ آرامش را بەکشورش برگرداَند
 در ۔ معبد نيت بزرگکاهنِ۔انبف  ولی خنت. اروپايی در پيش گرفته و کامياب نيز شده بودند

اين . ن شدو خودش فرعوشت با او در جنگ شده او را از ميان بردا) مشال دلتای مصر(سائيس 
از او باز  کە پوهلائی. فرعون نيز خود را شاه خودخمتار ولی زير فرمان شاهنشاه اعالم داشت

. رود با فروتنی در دنبال گردونۀ شاهنشاه پياده می کە دهد مانده است او را در حالی نشان می
مصر  بەشیفرستاده تا ايران از لشکرک  مقررشده را برای ايران میاو باجِ کە شود معلوم می

 کە مردی انبف خنت. پيش بربد بەکشورش هايش را در برنامه کە خودداری ورزد، و او بتواند
از درآمدهای کشاورزی ۔درصد ماليات بر درآمدهای مردم مصر  دهکە   آنپرست بود ضمن ميهن

 وضع کرد، در مصر يک سلسله اقدامات اصالحی اجنام داد و مشاری ۔تا بازرگانی و صنعت
  . دست آورده نيرو گرفت بە برافراشت يا نوسازی کرد و خشنودی مصريان راچند نقطهر معبد د

 کە باالتر  متوجه يونان اروپايی بودًتادر ميان اين رخدادها توجه دربار ايران ُعمَد
. برای وابسته کردن يونان داشت بسيار کامياب شد کە ، و در اهدافیاش سخن رفت درباره
سال مشغول تدارک برای   گيرد چندواپسفرمان داشت مصر را ە  ک پارسیِ شامشهريارِ

 ده فرمان(بازو   توسط فرَنە۳۷۳اين لشکرکشی سراجنام در تابستان سال . مصر بود بەلشکرکشی
عالوه بر سپاهيان ليديە و .  ناو جنگی اجنام شد۳۰۰با ) کل نيروی دريايی ايران در مديترانه

ی ازمجله آتن در اين لشکرکشی يهزار سرباز از يونان اروپاوازده ايونيە و قربس و فينيقيه د
فرعون با متام .  مشالی مصر پياده کردکرانۀ را در سپاهيانشبازو  فرَنە. شرکت داشتند

بازو برای گرفنت ممفيس  دو ماه تالش فرَنە. نيروهايش آماده برای دفاع از استقالل مصر بود
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بازو  فَرَنە. ير آب بردز  بە رای مشالی ساالنۀ نيل زمينهاناکام ماند، و تابستان فرارسيد و طغياِن
بازو با خبشی از   ە برگشتند، و فرن بەقربسنشينی کرد، ناوها دست از نربد کشيده عقب

 از راه غزه لشکرکشی را از  ديگریشام رفت تا در فرصت مناسب بەنيروهايش از راه خشکی
 بزرگ خود  پيروزیِمصريانْ.  درگذشتشامد در ه شده بوخورد سالپير و  کە ولی او. سر گيرد
  نقش کردمعبد چند های بر ديواره را جشن گرفتند، و فرعون يادگار اين پيروزی را يانبر ايران

پسر حقيقیِ خدای «مصر استقالل خويش را بازيافته بود، و حاکميت . کە برای ما مانده است
   .مصر برگشته بود بە»آمسان

َپتوکَە  برسر قدرت در شام و کَت کە سبب رقابتهائی بە شده بود، ووردهخ سالاَرَدَشير دوم 
شکوه شاهنشاهی از دست  کە رفت و ليديە ميان نيرومندان پارسی در جريان بود بيم آن می

خبشی از عربيه بود را فرعون  کە  سيناغزه و بياباِن. ثبات شده بود اوضاع در شام بی. برود
کرده بود و با برافراشنت معبد باشکوهی برای عرهبا محايت آهنا انبف گرفته ضميمۀ مصر  خنت

سلطنت  بە۳۶۱در سال  کە انبف پسر و جانشين خنت۔دجدحوروس . دست آورده بود بەرا
او در سال دوم سلطنتش .  درصدد بيرون کشيدن فلسطين و شام از زير سلطۀ ايران بود۔رسيد

يه شکست سختی بر او وارد آورده او را اسير ولی شهريار سور. روی کرد در درون فلسطين پيش
  و ليبيايی مزدوران يونانیشان بيشينهکه ۔خوردۀ مصر  سپاهيان شکست. شوش فرستاد بەکرده
مصر  بە)برادرزادۀ دجدحوروس(» هارَهبی َنخت « افسری بەناممهراه از شام بە۔بودند

شوش فرستاده  بەسدجدحورو. ه فرعوِن مصر شدسلطنت نشست بەبرگشتند و خنت هارهبی
تا ديگرباره بەعنوان کارگزارِ مصر برگرداند تا  بە وخبشود و نواختشد، ولی شاهنشاه او را 

 مصر برسدکە بە  آنولی او پيش از. ايران بەسلطنت مصر بنشيند و دجدحوروس را برکنار کند
 دش را و جس)شايد برخی مصرياِن مهراهش بەاو زهر دادند (بيماری اسهال خونی درگذشتبە
   . از دنيا رفت۳۵۸سال  اَرَدَشير دوم نيز در مهين سالِ. مصر بردندبە
  



 

   سوم وداريوش سوماَردَشَير

  اردشَير سوم

ش عهد  و ولی سالگی درگذشت، و پسرنود سال سلطنت در سن ۶۲اَرَدَشير دوم پس از 
 کردِن جابەجاکار  بەدرنگ دست  بیاردشير سوم. جايش نشست بەوهوکَە با لقب اَرَدَشير سوم

اما اين .  خودش بسپاردِنوفادارا  تا مناصب حساس را بەبلندپايگان کشوری و لشکری شد
داريوش . دنبال آورد بە بسياری از نيرومندان باجتربۀ پارسی و مادی راناخشنودی او اقدامِ

ِت ارمنستان شهرياری ارمنستان فرستاده شد؛ شهريار وق بە)برادرزادۀ اَرَدَشير دوم(پسرِ اَرشاَمە 
شورش برداشت، ولی شورشِ او توسط داريوش فروخوابانده  بەگيری نبود و سر کناره بەحاضر

شهريار ليديە بود نيز وقتی حکم برکناری را دريافت  کە بازو نام اَرَتە بەيک پارسیِ ديگر. شد
 و سران نيهشاه مقدو پرچم خودسری برافراشته با فيليپ  شدهکرد از اطاعت اَرَدَشير سوم بيرون

 با اَرَدَشير سوم از او محايت کنند نربدش در چە  کە چنانآهنا وعده داد بەآتن وارد پيمان شده
  سوماَرَدَشير کە آور فرستاد پيامِ بيم بەسران آتن نيز،آهنا خواهد پرداخت،  بەمبالغ هنگفتنی

وازده هزار آتن لشکرکشی کند، و هم اينک د کە بەيک خشيارشای ديگر است و درنظر دارد
ونانی خريداری کند کە در  روانۀ يونان کرده است تا سرباز مردور يپولِ زرشتر با بارهای 

  . آتن شرکت کنند بە اولشکرکشیِ
 اما پيش از. ايران بودسلطۀ  دست اندرکارِ شوراندان يونيانيان برضد الً عمارَتەبازو

 یِ او گسيل کرد، و اوگير دستقصد  بەنيروی کافی گردآوری کرده باشد اَرَدَشير سپاهکە  آن
 پناهنده شد، و از آجنا شهرياران حملی شهرهای ۔شاه مقدونيە۔مقدونيە گريخته نزد فيليپ بە

تنها  کە شاه بفهماند کە بەهدف او آن بود. شورش کرد بەايونيە در غرب اناتولی را حتريک
شهريار ليديە شود ازپس  کە  ديگری آرام کردن منطقه را دارد او است، و هرکسِتواِن کە کسی
 وقتی دانست کە دربار ايران را نابەسامانی شاه مقدونيە نيزفيليپ .  برخنواهد آمدمهماين 

 آتن نيز در صدد تقويِت . از اطاعت ايران بيرون شده مقدونيە را مستقل اعالم کردگرفته است
   .بودنيرهای دفاعی خودش و شوراندن شهرهای يوناِن اروپايی برضد ايران 

 ناو جنگی در ۳۰۰ کە فرمان فرستاد نيروی دريايی ايران در اروپا ده  بەفرمان سوماَرَدَشير
  بەاگر آتن خبواهد دست کە هدف شاهنشاه آن بود.  آتن قرار دهدخمالفاِن يونانیِاختيار 

شکست  بە يونانياندست خوِد بەاه اندازد و آتن رار  بەاقدامی بزند در يونان جنگ داخلی
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بايد با  کە کردند بازو پيشنهاد می اميد کمکهای مالیِ ارتە بەبرخی از سران آتن گرچە .دشاَنبک
سران  بەهای شاهنشاه رشوه کە  سران آتن عقيده داشتندايران وارد جنگ شد، ولی بيشترِ

 آتن برضد ايران بروز جانباز  کە شهرهای يونانی کار خودش را خواهد کرد و هرگونه حرکتی
دست شاهنشاه خواهد داد تا خود را مهچون  بەفرصتیکە   بلنها ناکام خواهد ماندکند نه ت

 در آتن و ديگر اميران کردِن جابەجا کارِ بەنگهبان و سرپرست يونانيان وامنود کند؛ و دست
  . ايران بيش از پيش گردد بەشهرهای يونان بشود و وابستگی يونان

تن و ديگر شهرهای يونان اجنام دادند و فرستادگان شاهنشاه با سران آ کە متاسهائی
ايران را  بەآهنا داده شد وفاداری يونانيان کە بەهائی وعدهپوهلائی کە برايشان فرستاده شد و 

  . استمرار خبشيد
 کاريە  کشورِدر) اند  نوشته ارمتسياکه يونانيها نامش را (مَشيَە اَرتَەنام ايرانی بەبانوئی 

اناتولی و چند جزيره در دريای ايژه   جنوب غربیيیِ کرانهشهر شهريار شد، و قلمروش چندين 
و  آوری  در جنگبود در دريای ايژه ناوساالرِ ايران کە  دلير و باتدبيراين زِن. شد را شامل می

نگاه  ايران را مهچنان در زيرِ سلطۀاو سراسر جزاير دريای ايژه .  بود يونانيانزِد زبانتدبير 
 صلح پيماِن« بە  وفاداری سران آتنکردبا سران آتن برقرار  کە ار نيکی، و با روابط بسيداشت

 با حدود سه دهه پيش از اين کە ئی بود عهدنامه» صلح شاهنشاه«. را تضمين کرد» شاهنشاه
  . آن اشاره رفت بەکرد، و در جای خود سران آتن منعقد شده بود و استقالل آتن را تضمين می

 سران آتن بيشينۀ مهچنان در سپهر ايران قرار داشت و م آتن در نيمۀ سدۀ چهارم پ
   . دربار ايران بودندبگيرِ  مستمری

شهرهای  کە مهراه با روی کار آمدن اَرَدَشير سوم، در بالکان حتوالتی در شرف وقوع بود
 ايران نزديک شوند و از دربارِ ايران بەبيشتر هرچە آهنا کە  افکنده سبب شدهراس بەيونانی را

 ايران از خودخمتاری دربارِ بگذارند، تا سپاه ايرانن بربند و مزدوران يونانی را در اختيار فرما
در  کە اين حتوالْت پيدايش نيروی نوپای فيليپ دوم مقدونی بود. و هستیِ آهنا محايت کند

  . سلطنت مقدونيە رسيده بود بە و اندکی پس از آغازِ سلطنِت اردشير سومم  پ۳۵۹سال 
يهای نيرومندان يجابەجار آمدِن اَرَدَشير سوم و در ميان نارضايتيهای ناشی از با روی کا
 و با در ارتش و دستگاه سلطۀ ايران در اناتولی و بالکان و شام بروز کرده بود، کە توسط اَرَدَشير

 آمده از اردَشير سوم و فراری بەمقدونيه اجنام داده بود، بازوی بەخشم حتريکاتی کە ارتە
سوی آهبای ايژه را از  قدونی مهۀ روابط با ايران را بريده تراکيە و برخی از شهرهای آنفيليپ م

در قربس .  جدا کرد و درصدد گسترش سلطۀ خويش در بالکان برآمدقلمرو شاهنشاهیِ ايران
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از   بومیاين يک خيزشِ کە دانيم ما منی. شدخواهانه برپا  شورشِ استقالل زمان ايننيز در 
 يا پارسيان و مادياِن ناراضی از سياستهای اَرَدَشير سوم  است بودهقربسی دوسنتِ جانبِ ميهن
 فرمان فرستاد اَيونَِيە درنيروی دريايیِ ايران  بە اَرَدَشير سوم ولی!اند؟  شورش بودهبرآغالندگاِن

   ).م  پ۳۵۱سال (؛ و شورش قربس فرونشانده شد شوندقربس گسيل بەکە 

   رسرکوب شورش فينيقيه و مص

پيش از اين دربارۀ تشکيل سلطنِت خودخمتارِ فرعونی در مصر در زمان اردشيرِ دوم 
  مصرسلطنِت بەدوم اَرَدَشير در آخرين سال سلطنِت کە ت هارهَبیخَنَفرعون . سخن گفتيم
يک سلسله کارهای معبدسازی  بە در مصر دست)ئی رفت و پيش از اين بەاو اشاره (رسيده بود
و امروز ما ۔او در مصر برافراشت يا نوسازی کرد  کە مشار معابدی. زد کهن  معابِدو نوسازیِ

نشان  کە  چندان است۔های او در معابد سراسر مصر ببينيم توانيم اينها را از روی نوشته می
دهد اين فرعوِن راستين و فرزند خدای آمسانی شيرۀ مصر را برای خشنود داشنت خدايان و  می

 سال گذشته ۱۵۰در  کە  او در بسياری از معابد و مراکزی نيز،.معابد کرد هزينۀکاهنان کشيد و 
در زمان حاکميت  کە ها نويساند تا آثار خدماتی ساخته شده بودند نام خودش را بر ديواره

نام او در مشار بسيار زيادی از معابد و کە   اين.مصر اجنام گرفته بود زدوده شود ايرانيان بر
 کە شود ناشی از مهين اقدام او است، و مشار آهنا چندان است  ديده میساختماهنای دينی مصر

 يقيَنا .در زمان او ساخته شده باشدکە   ايننسله دارد، نه چنديک زمان  بەساخته شدنشان نياز
های دوران سلطۀ ايرانيان است ولی  بسياری از معابدی کە نامهای او را بر خود دارند از ساخته

 گاه  آرام او در.از آهنا زدوده شده و نام او جايشان را گرفته استنامهای شاهنشاهان 
برپا کرد تا وقتی ) گاو مقدس( زنده اپافوسِدر دومين سال سلطنتش برای  کە مندی شکوه

 تقديم اپافوسدرگاه  کە بەکالنیهای کش پيشئی از   سياههشود درگذشت در آن دفن اپافوس
معصومِ  اپافوسمادرش  بەنشان از ايمان عميق اين فرعون  کەداشته را برای ما برجا هناده است

از بالی زيسنت در زير سلطۀ  ديگربارهاينک  کە  مصر نيزخوی  دينمردمِ.  داردُمطَهَّر
شده بودند شيرۀ کار و »  راستينِ خدای آمسانیپسرِ«بندگان رهيده و » بيگانگانۀ کافر«

دنيای پس از فرستادند تا در   معابِد او میمندانه برای فرعون و متولياِن تالششان را سخاوت
اين  کە  کارهائی۔هرحال به۔ولی . اند پاداش دريافت دارند دادهکە چە   آن دهها برابرِمرگشان

کرد؛   مصری را شاد میدلِ  پاکداد برای مصر و در مصر بود و دهلای مؤمنينِ فرعون اجنام می
کار  دين را خدمتکە   ايندانستند نه دين میکار   مصر خودشان را خدمتخوی  دينزيرا مردمِ
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هزار سال توسط متوليان دين در مغزهای آهنا  بيش از دو کە خودشان بدانند؛ و اين چيزی بود
خدايان آمسانی و زمينی آفريده  بەبرای خدمت کە  داشتنديقينفروکرده شده بود، و آهنا 

 ان آفريده شده بود، و خدايانْبشريت، در نظريۀ دينی مصر، برای عبادِت خداي. اند شده
 را  خدايانبری از او خشنودیِ  مصری با فرمانپسرشان فرعون را فرستاده بودند تا مؤمنينِ

تواند  تا می کە فرعون نيز وظيفه داشت. هبشت برين بروند بەحاصل کنند و پس از مرگشان
 سيم کند، و چون روحش های معابد را پر از زر و خانه برای پدران آمسانيش معبد بسازد و گنج

در   بربد وآمسان برگردد گنج بزرگی را با خودش کە بەاز قفس تن آزاد شد و خواست
 بگذارد و در آجنابود ) يعنی آخرت(کاخی زيرزمينی در دنيای زيرزمينی  کە شگاه آرام
مند بودند کە پس از مردنشان بەمملکت  رعايايش نيز يقين .پدران آمسانی تقديم کندبە

  . مندانۀ ابدی داشته باشند نی او انتقال داده خواهند شد تا برای مهيشه زندگی سعادتآمسا
تالشِ بيرون کشيدن سرزمينهای شام از  بەخنت هارهبی مهۀ روابط با ايران را بريد، و

؛ زيرا اينها روزگاری سرزمينهای درون قلمرو فرعونان ديرينه بودند ک حقِ سلطۀ ايران برآمد
فينيقيه بەحتريک فرعون پرچمِ جداسری از ايران برافراشت و . شدند رده میموروثیِ او مش

   .پيمان شد وعدۀ محايت از فرعون دريافت کرده با مصر هم
او ابتدا فينقيه را بازگرفت، . اردشير سوم بەقصد بازگيریِ ديگربارۀ مصر لشکر آراست

کاری  کە خنت هارهبی نتوانست های جانانۀمصر لشکر کشيد؛ ولی در برابر مقاومتبە و از شام
مصر  بەتا با سپاه بزرگتری) م  پ۳۵۰سال (بار شد  نشينیِ خفت عقب بەاز پيش بربد و جمبور

 فرستاد و از سران آن شهرها  اروپايیشهرهای يونان بە راپيکهائی  پس از آناو. لشکرکشی کند
شی از سران شهرهای خب. مصر بروند بەمزدورانشان را برايش بفرستند تا با او کە خواست

 کە هبتر استکە   بلايران فرستاده شود، بەمزدور کە در اين شرايط نبايد کە يونان عقيده داشتند
 و سلطۀ ايران بر فرعون خدمت کنند تا بيش از پيش نيرو بگيرد بەمصر بروند و بەمزدوران

 ر تشکيل شد، در جلسۀ مشورتیِ سران آتن کە برای اين منظو.مصر برای مهيشه برچيده شود
يونان رفته و شهروند آتن  بەاناتولی را رها کرده پيش از اين شهرِ پدريش در غربِ کە ارسطو

   :هناد کرد گونه بەسراِن آتن پيش  اينشده بود
او مصر را بگيرد؛ زيرا داريوش و خشيارشا  کە  آماده شد و نگذاشتشاهنشاهبايد برضِد 

  مصر را بگيردشاهنشاْهاينک اگر . خت آوردنديونان تا بەمصر را گرفتندکە   آنپس از
   ١.يونان نيز تاخت خواهد آوردبە

                                                 
 .۵۹۶اومستد، . 1
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مندانۀ شاهنشاه برای  پولِ سخاوتدريافِت خاطر  بەهزار يونانی  ده حال چند با اين  
فينيِقّيه با شنيدن خرب شکست شاهنشاه از . مصر آمادگی داشتند بە اوشرکت در لشکرکشیِ

  .  و کارگزاران ايرانی را بيرون راندی برافراشتپرچمِ جداسر بارهمصر ديگر
شهر بزرگ و روستاهای توابعشان تشکيل شده  ديۀ سهاز احتا) لبناِن کنونی(کشور فينيقه 

 در راه لشکرکشیِ کە ۳۴۵اَرَدَشير سوم در سال . بزرگترين شهر فينيقيه بود) َصيدون(َصيدا . بود
 کە يونانيانی.  صيدونيها مدهتا استواری ورزيدند.فينيِقّيه محله برد بەمصر بود بەديگرباره

 بەدست اَرَدَشير سوم سراجنام صيدا. کردند تسليم شدند  خدمت میصيدامزدوری در سپاه بە
مندترين شهر کرانۀ شرقی مديترانه بود در آتش  ترين و ثروت بزرگ کە اين شهر ؛ ولیافتاد

سوزی علِت ديگری  ر گرفت، يا آتش مشخص نيست کە آيا شهر مورد خشمِ اردشير قرا.سوخت
  شهر راافکنی در آتشروزگار،   اومستد ضمن بازخوانی سندهای برجامانده از آن!داشته است

دست  بە را آتش زدند تاشانآهنا کشتيهای خود کە داده و نوشتهخوِد شورشيان صيدا نسبت بە
تش زدند تا برای اَرَدَشير چيزی در آهنا بود آ هرچە های شهر را نيز با د، و خانهافت نهايرانيان 

   ١).م  پ۳۴۵سال (جز ويرانه برجا نباشد 
مردم شهر با شورشيان  کە توان پنداشت  میراه بەجائی بربد، نظر اومستداگر اين 
اند، و سران شورش وقتی شکست خود را حتمی  اند و هواخواه ايرانيان بوده کرده مهکاری منی

 و هم با اين کارشان شهرسوزی را بەايرانيان نسبت اند  گرفته از مردم شهر انتقام هماند ديده
  . اند تا کينه از ايرانيان در ميان مردمِ صيدا مهگانی شود داده

 فينيقيه سازماهنای اداری فينيِقّيه را منحل کرده آن کشور را اَرَدَشير پس از بازگيریِ
 نامش مَزَ وُهوش کە  کيليکيە سپردشهريار بەاش را  آستاِن تابعِ کيليکيە کرده ادارهبە تبديل
 ودیز  بەبازسازی خرابيها پرداخت، و صيدا بەمَز ُوهوش در فينيقيه مستقر شد و. بود
 خشم از ايران و ايرانيان ۔خاطر سوخته شدِن صيدا به۔ برگشت؛ ولی اکنون پيشينضعيت و بە

شورشی  بەانه بکشد و تبديلزب کە توانست  مردم فينيقيه النه کرده بود، و هر آن میعمومِدر دل 
   . شودديگرباره

نظام  هزار تن از آهنا مزدوران يونانیِ پياده ده کە  پيروزمنداَرَدَشير سپس با اين سپاِه
  فرعون.اه افتادر  بەسوی مصر بە ايران نيز از قربسنيروی دريايیِ. مصر لشکر کشيد بەبودند

 هزار ليبيايی تشکيل ۲۰ هزار يونانی و ۲۰ هزار مصری و ۶۰از  کە خنت هارهبی با سپاه بزرگی
اکنون  کە شاهنشاه و فرعون در جائی. بربنددمشال مصر رفت تا راه ورود ايرانيان را  بەشده بود
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از سپاه فرعون چندين هزار . کرد فرعون جانانه مقاومت می. رو شدند امساعيليه است روبه
رفتند؛ اما تلفات سپاه ايران نيز بسيار کشنت  بەمزدور يونانی و چندين هزار ليبيائی و مصری

 ماه و بدر کامل و چهاردهمِ کە ۳۴۳ تيرماه ۱۵هارهبی در شب  خنت. درازا کشيد بەنربد. بود
 تقاضا  مصراجنام داد از خداياِن کە  بسياری بود ضمن قربانیِ در سنِت مصريانشب مبارکی

 اين پرسش در خواب ديد بەدر پاسخاو . او خرب بدهند بە بزرگپيکارِدربارۀ فرجام اين  کە کرد
) پايتخت مشالی مصر(بر روی رود نيل در کنار ممفيس )  مصرمادر مهۀ خداياِن(» ايزيس«کە 

اند؛ و  صف ايستاده بە در مست راست و چپ او ديگر بزرگی بر ختت نشسته، خداياِندر کشتیِ
 کە شرطی بەدروز گرداَنفرعون را پي کە در حضور ايزيس وعده داد) خدای جنگ(» اونيريس«

  بعد روزِ بامداِدفرعونْ. متام رها کرده است متام کند نيمه کە فرعون کار ساخنتِ معبد او را
درنگ بقيۀ  بی اه افتند ور  بەمهين امروز کە  فرستادفرمانمعماراِن سلطنتی در ممفيس بە

  . سراجنام برسانند بەکارهای معبِد اونيريس را
 اند کە  کاهناِن معبد اونيريس بەخنت هارهبی گفته بوده کەهدد اين داستان نشان می

از  کە  بودهخدای رجنيده از خنت هارهبی اينمصر  بەبرانگيزندۀ شاه ايران برای لشکرکشی
؛ زيرا معبدش را خشم آمده بوده است بەکاری در ساختمان معبدش و نامتام ماندِن آن سست

کە بەاو ايمان نداشته فرماِن متوقف شدِن  رعون چونفرعوِن پيشين آغاز کرده بوده، ولی اين ف
کارهای ساختمان را صادر کرده بوده است؛ و اکنون اگر فرعون فرماِن امتام ساختمان معبد را 
بدهد و بە اونيريس ايماِن قلبی بياوَرد اونيريس با سپاهيان آمسانيش بەاو ياوری خواهد کرد 

  .کە ايرانيان را شکست دهد
در ). رخ دادداء َب (آمد نهفرعون شده بود راست در بە در رؤيا کەاين وحْیحال،  با اين

 داده بودند پيشنهاد  کە تلفات بسيارفرعون يونانیِ سپاه مزدوراِننربِد ديگری کە درگرفت 
جاسوسان شاهنشاه را پذيرفته خائنانه آمادۀ تسليم شدند؛ در سپاه فرعون شکست افتاد، 

ناوخدايان و سربازانشان  کە  ناوهای نيروی دريايی ايران نشست،واپسممفيس  بەفرعون
سوی  بە نيل در جهت خالف مسير آبانشان ايرانی بودند از دهانۀ مشالیِده فرمانيونانی و 

اَرَدَشير نيز سپاهيانش را .  فرعون را در هم شکستندممفيس سرازير شدند و نيروی دريايیِ
توانست چە   آنجنوب مصر گريخت و بەفرعونممفيس سقوط کرد و . ممفيس رفت بەبرداشته

   .سودان رفت بەسره از خزاين پايتخت جنوبی برداشت و يک
ساهلا استقالل خويش رابازيافته بود از نو ضميمۀ شاهنشاهی ايران کە   آنمصر پس از

 جان او در حقيقْت.  مصر نقش مهمی داشتدالوری و تصميم اَرَدَشير سوم در بازگيریِ. شد



۴۰۱ هخامنشی شاهنشاهی

مردم ايران و نوادگان  کە مايۀ بازگيری مصر کرده بود، و اين از نظر تاريخی برای ماخويش را 
مصر تالش  بە اوانگيز است؛ زيرا لشکرکشیِ اَرَدَشير سوم احترام بەايم نسبت زمان مردمِ آن

اَرَدَشير دوم با  کە کاری. برای حفظ حيثيت تاريخی ايران و شوکت و سروریِ ايرانيان بود
. اجنام دهد او با توانايی اجنام داد کە ن و شوکتش نتوانسته بود يا خنواسته بودمهه شأ آن

   .يونان برگشتند بە فرعون نيز مورد خبشايش قرار گرفتند و يونانیِ سپاِهمزدوراِن
در مصر  کە  بدکاريهائیسبب خشمی کە از کاهنان و مردم مصر داشت بەاَرَدَشير سومولی 

شيوۀ شاهان سامی  بەاو در مصر. سرشتی قابل دفاع نيست نيکمرتکب شد برای هيچ انسان 
 او ويران شد، معابد مورد اهانت قرار فرمان بەرفتار کرد، حصارهای شهرهای ممفيس و تبس

با دل و جان از فرعون محايت کرده و با  کە  تاراج شدند، کاهناناشانه خانه گرفتند و گنج
اپافوس .  و دفاع از وطن کرده بودند آواره شدندجهاد با دمشن بە مردم را تشويقاشانفتواه

 سرش را بريدند و گوشتش را فرمود تادست خودش خنجر زد و  بەرا اَرَدَشير سوم) گاو مقدس(
 او سر بريدند و گوشتش را فرماِن بە را نيز۔که نامش مندس بود۔خوردند؛ برۀ مقدس 

 در معبد اپافوس  خری رافرمود تاد بيشتر حتقير کن هرچە کاهنان مصر راکە   آنبرای. خوردند
 با اين اردشير سوم. جای اپافوس بپرستند بەرا  را جمبور کرد کە آن کاهنان مصری، وايستاندند

 کارهای ضدمتدنْی و منافیِ فرهنِگ مداراگرِ ايرانی و سنِت شاهنشاهاهان هخامنشی مشروعيِت
گراِن  اشغالدمشنان زيرِسلطۀ  بەان را برد و مصرياز ميان ايران در مصر را برای مهيشه سياسیِ
 داشتند می  رها شدن از اسارت ايرانيان بودند و چشم بر راههرآن درصدِد کە  کردتبديل ايران

 فينيِقّيه بازگيریِ.  جنات دهد»کافراِن بددين«اين يک منجی از راه برسد و آنان را از دست کە 
ئی در مهين حد داشت، زيرا مردم فينيقيه  جهنيز نتيکە پيش از بازگيری مصر اجنام گرفته بود 
خشونتهای اَرَدَشير سوم در .  ايرانيان دانستند بزرِگسوزانده شدِن شهر صيدا را از جنايتهای

در دو سدۀ گذشته مورد قبول مهۀ  کە  ايران از متدن جهانییِدار پاسمصر و فينيقيه فلسفۀ 
   .دار کرد ايران را لکهير سؤال برد و حيثيت ز  بەمردم زيرِسلطه بود را

  ديگر سپرد، و يک پارسیِبَگَە وُهوشنام  بەيک پارسی بەاَرَدَشير سوم سپس مصر را
 سراِن. ايران برگشت بەمعاونت او گماشت، و سپاهيانش را برداشته بە رافرنداَسپنام بە

  . ندان افکندز  بەايران برده بەشدۀ مصری را نيز با خودگير دست
کاهنان  بەهبای بسيار گزافی بە راتاراج شده بود کە رهای مقدسِ معابدَبگَە ُوهوش طوما

 نبود بيش از پيش بر گرانه و نامردانه ستمگيریِ  چيزی جز باج کە  اواين عملِ. مصر بازفروخت
  . خشم کاهنان مصری افزود
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مسيت نشناختند، و خنت هارهبی را ر   بەکاهنان جنوب مصر سلطۀ ايران بر کشورشان را
خدمت شهريار ايرانی  بە مصرولی کارمندان بلندپايۀ مدنیِ. دانستند ن حقيقی میفرعو

مستو «نام  بە فراریيکی از خويشان فرعوِن بە دستگاه دينی مصر نيز کلِّرياسِت. درآمدند
  استيادگار هناده بەاز خودش کە ئی  بلندپايه در نوشتهاين کاهنِ. واگذار شد» اَخت َتفن

 هر او را در دل شاهنشاِه ِم بەاو توجه و عنايت خاص مبذول منودهخدايان کە بالد  میشبرخود
مردم ميهنش  بەراه از اين کە او بسپارد و او بتواند بە تا اين جايگاه بلند راندايران جای داد

گويی يک مرِد مرد خائن بەقوم و ميهنِ خودش نيست کە پس  ولی اينها جز گزافه .خدمت کند
  . ە از ايرانيان ديده خودش را بەخدمِت آهنا درآورده استمهه جنايتها ک از آن

 بە گير بود؛ ازمجله  سپاه اَرَدَشير داده شد بسيار چشممزدوران يونانیِ کە بەپاداشی
یِ دار فرمان بود صد قنطار زر و اَيونَِيەناوخدای نيروی دريايی ايران در  کە نتورمِافسری بەنامِ 

 دختر اَرَتەبازو اَرسينَە نام داشت با مِمنون کە ودی برادر منتورز   بە. داده شداَيونَِيە غربی کرانۀ
 ممنون پس از مرگ برادرش ناوخدای نيروی دريايی ايران در ١.ازدواج کرد و داماد ايران شد

   . شد و دريای ايژهاَيونَِيە
.  در سراسر جهان پيچيد بەدست آورده بودشاهنشاه در مصری کە خرب پيروزی بزرگ

يونان را نيز  کە فکر افتد بەمبادا اَرَدَشير کە  افتادندهراس بەيان با شنيدن خرب اين پيروزیيونان
با روی کار  کە فيليپ مقدونی. امتام برساند بەضميمۀ ايران کند و برنامۀ نامتامِ خشيارشا را

 ئی را يه يک هيأت بلندپا را برافراشته بود با شتاْبکشورشآمدِن اَرَدَشير سوم پرچمِ استقالل 
او  کە بەفراریبازوی  ی را جتديد کند؛ و اَرَتەگزار باجدربار ايران فرستاد تا پيمان اطاعت و بە

 يک يونانی. اش تصميم بگيرد دربار ايران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره بەپناهنده شده بود
ز شورشهای مشکالِت ناشی ا با استفاده از  تافيليپ را تشويق کرده بود کە هرمياسنام بە

کار تشکيل سلطنت سراسری در سرزمينهای  بە پديد آمده دستفينيقيه و مصر کە برای ايران
 پيش از اين يونانيان را کە کشيده شد؛ و ارسطو) صليب(چارميخ  بە شود بازداشت ويونان

 و اينک در چنين سرنوشتی گرفتار آيدکە بە  اينجنگ برضد ايران تشويق کرده بود از بيمبە
در ميان گرفتاريهای ارتش ايران  کە نيروهای مقدونيە. آتن گريخت بە از مقدونيەنيه بودمقدو

 را رها  را ضميمۀ مقدونيه کنند تراکيە تراکيە تاتراکيە گسيل شده بودند بەدر فينيقيه و مصر
مردم  بەدامن ايران را جشن گرفتند، و شاه بە مردم تراکيە بازگشت.کرده بەمقدونيه برگشتند

آتن نيز با فرستادن يک هيأت بلندپايه مراتب دوستی و وفاداری . داد» وفادار«يە لقبِ تراک
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ئی امضاء  درخواست دربار ايران اقرارنامه بە آتنشاهنشاه ابراز داشت؛ سراِن بەخويش را
 شهرهای خودخمتار يونان دخالت  داخلیِدر امورِ کە سپرد ضمن آن آتن تعهد می کە کردند
 سراِن.  يونانی امنيت و آرامش يونانيان را بر هم نزند سراسریِتشکيل سلطنِتهبانۀ  بەنکند و

فيليپ مقدونی درصدد دست اندازی بر يونان است؛ و  کە دربار ايران اطالع دادند بەآتن
 شاهنشاه پيمان دوستی با مقدونيە را نقض کند و برای از ميان برداشنتِ کە ندمشورت فرستاد

مقدونيە برای از ميان  بەاين پيشنهاِد لشکرکشی ايران.  اجنام دهداين خطر اقدام الزم را
 سبب غفلِت اَرَدَشير سوم در دربار ايران پاسخی نيافت بەالبته کە برداشنت سلطنت فيليپ بود،

  . و مقدونيه و شاِه بلندپروازش بەحالِ خود رها شد
 تهائی را از سرِهائی فرص شان در حلظه دولتها در تصميمات داخلی يا روابط خارجی

، و اين آوَرددنبال  بەئی ناشدنی جربانگاه ممکن است زياهنای  کە دهند غفلت از دست می
 کە های آن است  مقدونيە يکی از منونهپادشاِه بلندپرواز و مصممِ  اَرَدَشير سوم از خطرِغفلِت

   . کردرگونهديگ جهان را  جهان تاريخِرونِد ۔در خبش بعدی خواهيم ديدکە  ۔چنانودی ز بە

   داريوش سوم، فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی

قدرت شاهنشاهی در مهۀ کشورهای زيرِسلطه تثبيت  کە رسيد نظر می بەم  پ۳۴۰در سال 
 يا در درون قلمرو شاهنشاهی بود يا در ۔جز هند و چين به۔ متمدن سراسر جهاِن. شده است

 از سدۀ ۔ظاهر به۔ ايران از هر نظر نوشتۀ اومستد، شاهنشاهی بە.سپهر شاهنشاهی قرار داشت
   ١.رسيد نظر می بەپيش نيرومندتر

در سرزمينهای  کە مهان اندازه بە.بودنيز ولی اين اوج قدرِت شاهنشاهی آغاز افولِ آن 
مهان اندازه بسياری از شخصيتهای نيرومنِد  بەزير سلطه بر اطاعت از ايران افزوده شده بود

َدَشير سوم موقعيتشان را از دست داده بودند برضد اَرَدَشير تصميم اَر کە بەپارسی و مادی
او در ساهلای آغازينِ  کە ييهائیجابەجا. برانگيخته شده بودند و خواهان برکناری او بودند

در ميان ئی را  سلطنتش از نيرومندان پارسی و مادی اجنام داده بود نارضايتيهای گسترده
 کە هائی برضِد او اجناميد، و او جمبور شد توطئه کە بەددنبال آورنيرومندان پارسی و مادی بە

او برای حفظ و حتکيم  کە  کند؛ ولی اقدامات خشنیامششير و اعدام خنث بەها را توطئه
 ئی م در توطئه  پ۳۳۸او سراجنام در آذرماه . دنبال آورد بە بيشتری راخشمِسلطنتش اجنام داد 

 طرح کردند از ميان برداشته ۔َبگَە ُوهوش۔بارش ياری وزير در مشاری از بزرگان با دستکە 
                                                 

 .۶۷۰اومستد، . 1



۴۰۴ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

 بەنام پس از او يک هخامنشی.  مسموم شد و درگذشتاش ويژهگويا توسط پزشک . شد
  . مادرش نيز هخامنشی و ُوهوتاووَسە نام بود را بر ختت نشاندند کە خشيارشا

 در اين اما با اين کودتا بزرگان هخامنشی وارد دوران رقابت قدرت خونينی شدند، و
نربد قدرْت در ايران اوج گرفت؛ و . کشنت رفتند بەرقابِت قدرْت مهۀ فرزندان نرينۀ اَرَدَشير سوم

پايتخت لشکر کشيد،  بەشهريار ارمنستان بود کە )عموزادۀ اَرَدَشير سوم(داريوش پسر ارشامه 
خونين   تصفيۀکارِ بەسلطنت نشسته دست بەخشيارشا و مهۀ پسرانش کشته شدند، و داريوش

يهای اخير بود نيز نابەسامانآغازگرِ فتنه و عامل  کە شِ کودتاگروهو بگَە. رقيبان قدرت شد
   ).م  پ۳۳۶امردادماه ( از ميان برداشته شد  سومتوسط داريوش

قدرت شاهنشاهی  کە  سال پس از اين رخدادها، و در زمانی۹۷۰حدود  کە گونه  مهان
عمر  بە کشته شدن خسرو پرويز در يک کودتای درباریساسانی بيش از هر زمانی در اوج بود،

کلی دگرگون شد، کشته شدِن اَرَدَشير  بەدنبالِ آن اوضاع جهان بەشاهنشاهی ايران پايان داد و
 خبش عمر شاهنشاهی هخامنشی و آغازگر دگرگونیِ سوم در کودتای َبگَە ُوهوش اکنون پايان

خطا  بەروای توانائی بود، و فرمان«رَدَشير سوم اَ کە نوشتهاومستد . بزرگ در اوضاع جهانی شد
شدن  کشته… َبگَە ُوهوش با کشنت او شاهنشاهی پارسی را تباه کرد کە ايم اگر بگوئيم نرفته

   ١.»اَرَدَشير سوم اوضاع جهانی را دگرگون ساخت
نام  بەمصر رسيد يک افسر مصری اهل جنوب بەخرب کشته شدن اَرَدَشير سومکە  مهين

 را گرفت، با دختر معبد بزرگ آمون ازدواج کرد تا شوهر خدازاده ۔ممفيس۔ايتخت  پخبيشه
از اين  کە هائی نوشته. تصرف درآورد بە را فرعون ناميد و خبشهائی از مصر راششود، خود

  مشال مصر کشته شدن اَرَدَشير سوم راکاهنان منطقۀ باتالقیِ کە گويد فرعون برجا است می
 را محايت فرعونی کمال بت دادند و ابراز خشنودی کرده از اين مدعیِخشم خدايان مصر نسبە

فيليپِ مقدونيه گرفتارِ کودتا شده بەدست   در مهين زمان اروپايی نيزدر يوناِن. نشان دادند
جای پدرش شاه مقدونيە شد و درصدد بيرون کشيدن  بەپسرش اسکندر کشته شد و اسکندر

ن ايران و تشکيل شاهنشاهی هپناور ِهِلنی در شبه جزيرۀ  از دست کارگزارای يونانیسرزمينها
  . بالکان افتاد

فرعون جديد از ياری . با سپاِه بزرگی عازم مصر شدم   پ۳۳۵داريوش سوم در سال 
اسکندر با  کە هبره بود، زيرا مردم يونان گرفتار مشکل خودشان بودند مزدوران يونانی بی

مورد محايت کاهنان مصر بود ولی خبيشه گرچە  فرعون . پديد آورده بودگيريش برنامۀ يونان
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۴۰۵ هخامنشی شاهنشاهی

 ديگربارهمصر .  مصر در برابر سپاهيان ايران در اختيار نداشتچندان نيروئی برای نگهداریِ
يونانيان نامش  کە  سپرده شدشَباکَەنام  بەافسری بە مصرتصرف ايرانيان درآمد، و شهرياریِبە
   ).م  پ۳۳۴زمستان سال (اند  نوشته» َسباِکس«را 

ايرانيان در دو دهۀ اخير با مردم مصر کرده بودند مصريان از ايران  کە سبب رفتارهائی به
 قيام خبيشه آخرين فرصِت.  بودند و ديگر خواهان ادامۀ سلطۀ ايران بر مصر نبودنددر خشم

ر تا کنون در زير چت کە شان بود تاريخی مصر برای بازيابی استقالل، و نيز حفظ هويت تاريخی
دوام مانده بود؛ ولی با سرکوب شورش و نابودی خبيشه اين فرصت از دست  شاهنشاهی بر

سپاه اسکندر پيوسته بودند اطالعات کاملی از اوضاع  بەاز مصر رفته کە مزدوران يونانی. رفت
   .مصر کند بەلشکرکشی بەتوانست اسکندر را تشويق آگاهی از آن می کە مصر داشتند

او آخرين شانس برای حفظ شاهنشاهی . رديده و شايسته بودداريوش سوم مردی کا
 وقتی او پس از تصفيۀ خونينِ. ناميم با او مهراه نبود ما تقديرِ تاريخی میچە کە   آنبود، ولی

 حملیِ کشورهای تابعه رقيبان قدرت بر اريکۀ کوروش و داريوش تکيه زد، در مراکز قدرِت
 او  باقی منانده بود؛ و حتی در داخل ايران رقيباِنانشاهنشاِه ايرگونه مشروعيتی برای  هيچ
او از تبار هخامنش نيست  کە گفتند ير سؤال بربند سخن از آن میز  بەمشروعيتش راکە   آنبرای

اين سخن از آجنا آمده .  سلطنت است وجود نداردالزمۀ مشروعيِت کە »فرهی«و در خونش 
 کە  او از سلسلۀ خاندان شاهیجانبِ پدر نيز، و از  کە او از يک مادر غير پارسی بودبود
 شاهی از پدرکە   چونرسيد بيرون بود، پدرِ بزرگش برادرِ اَرَدَشير دوم بود، و اَرَدَشير دوم میبە
   .او نرسيده بود مقامش مشروعيت نداشتبە

قدرت رسيده  بەاو با کودتای خونين کە  پارسيها از داريوش سوم آن بودخشمِ اساسِ
 دمشناِن.  شايعات فراوانی دربارۀ او شداز او زخم خورده بودند سببِ کە بزرگانی خشم. بود

جای  کە بەباشد، يعنی کسی» گَودکَن«معنايش شايد  کە دادند» کودَمن«او لقبِ  بەمهامنشیِ او
   .فکر کَندن گود برای دفن کردِن بزرگان کشور است بەکشورداری

ی ده فرمانی و گر حکومت د، هم جتربۀ درازِداريوش سوم هم تدبير داشت، هم دالور بو
خردانۀ بگَە ُوهوش وارد دوران خشونت   هخامنشی با کودتای بیسپاه داشت، ولی شاهنشاهیِ

 کە توانست های فروپاشی نزديک شده بود، و تدبير داريوش سوم منی لبه بەريزی شده و خون
کام   رابهنيرومندانشانبسياری از  کە  هخامنشی در پی کودتاهای خونينسراِن. را جنات دهد آن

 پارس و ماد با طلباِن قدرترقابتهای . مرگ فرستاده بود آمادۀ اطاعت از داريوش سوم نبودند
   .او از هرسو سر برآورد و شاهنشاهی را برای فروپاشی هنايی آماده کرد
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ان  طبقۀ حاکم در ايرخبش در ميان زورمنداِن  رضايت منافعِيک تقسيمِ کە تا زمانی
آوردند از محايت  دست می بەختت و تاج را کە برقرار بود، شاهان هخامنشی با هر شرايطی

ان يا فرزندانشان دار سپهمهين . بودند کشور برخوردار  خانداهنای بزرِگاِندار سپهۀ پارچ يک
رياست حکومتهای حملی را در سرزمينهای تابعه در ) شهريار(پاو  عنوان خَشتَر کە بەبودند
 طور منظم بەکردند و جريان مالياهتا  میحفاظتاشتند و از منافع ايران در آن سرزمينها د دست

 دربار برخوردار از پشتوانۀ مالی انبوِه کە  ايرانسوی پايتخت ايران سرازير بود؛ و ارتشِبە
. کرد ی میدار پاس هخامنشی از صلح و ثبات و امنيت و ارزشهای متدنی بود، در سراسر جهاِن

َولَعِ قدرِت اعضای خاندان سلطنتی و محايِت اين  کە  سومداريوشِراه با روی کار آمدن اما مه
ان حمروم کرد، دار سپه از آن يا اين مدعی سلطنْت دربار را از محايت خبشهائی از دار سپهيا آن 

اورنگ شاهنشاهی را بر دوش داشتند قربانی شدند، و  کە بسياری از نيرومندان و خبردان
   .گسيختگی نظام هخامنشی شروع شد عف و از همدوران ض

*  *  *  
ناشی از  کە يک چهرۀ انسانی و ستوده:  استمتقابلچهرۀ  قدرت سياسی دارای دو

 حفظ نظم و امنيت در جامعۀ بشری است، و وجود آن برای جامعه ضرورت دارد؛ اين ضرورِت
ريز  و يک چهرۀ ديگر خون. ستناميده شده ا» خَشتَر« ايران باستان در فرهنِگ کە چهره است

 متدن است؛  حتمیِخواهیِ انسان است، و اين نيز ضرورِت برآمده از خوی افزون کە و خشن
توسط  کە بەاين چهره. يابد  رشد و توسعۀ متدنی بدون آن مفهوم منیزيرا تالش انسان در راِه

های انسانی  ا با الشهزورمندانْ نردبان قدرتشان ر کە شود شکل گرفته است سبب می» آز«ديوِ 
   . توطئه و نيرنگ و فريب از آن باال بروند، و با استفاده از ابزارِبنهند

بنياد   خويش سست و بیژرفایرسد در  نظر می بەنيرومند کە مهان اندازه بەهر حاکميتی
اسير  کە را در دست دارند اند، و انساهنائی زمام آن حاکميت را انساهنا تشکيل داده. است
 هواها و خواهان قدرت باشد بيشتر اسيرِ يک آدم بيشتر هرچە .اند ل نفسانی خويشاميا

   :مولوی گويد. است» آز«هوسها است و َبندیِ ديوِ 
   عاقـبت زاين نردبان افتادنی است  نردبـــان خــلق ايـن مــا و مــنی است

   ـواهــد شکستــتـَر خوان او َبـخـاســت  تـــر  است ـهــهـــرکــــه باال تـــر رود ابلــ
 آميز ستيزِ خشونت در جهان بوده است تاريخِ کە حاکميتیتاريخ سلطنتها و هرگونه 

و است های بشری هناده شده بوده   قدرت در سراسر تاريخ بر روی الشهنردباِن. قدرت است
 سازد و  وجدان را آلوده میقدرت سياسْی. اند داده را کشتگان بشری تشکيل می پلکان آن
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. سازد  انساهنا او را سير منیچيزی جز خون و گوشِت کە کند ديو آزمندی مبدل می بەانسان را
 بر مسنِدکە  مهين نيست، و يک شخْصنا  سياسی از اين امر مستثِت قدرهيچ شکلی از اشکالِ

. فساد خواهد گرائيد و ستم پيشه خواهد کرد بە،خنواهد چە خبواهد و چە ،قدرت نشست
 اند؛ و اند نيز چنين بوده نام خدا را بر پيشانیِ خود داشته کە  قدرت سياسیکالِترين اش مقدس

 آباديها و  چيزی جز اقدام برای ختريب و تاراجِ استشده ناميده می» جهاد در راه خدا«چە  آن
.  سلطۀ خويش نبوده استهدف بسِط بە انساهنا و گسترش رعب و وحشتکشتار و اسيرگيریِ

 اند  انساهنائی بوده درصدد نابودگریِيشان نام جهاد برای دين خدازيرِ خدا  منايندگیِمدعياِن
اند را بپذيرند، و در برابر  زده با نام خدا مششير می کە اند سلطۀ آزمندانۀ آهنا خواسته منیکە 

   .اند کرده ريز از هستی و هويتشان دفاع می اين جهادگراِن خون
نبوده » آز«چيزی جز مهان ديوِ  کە اند هعظيمهای تاريخ اسير نفس خويش بودمهۀ 

 مصر و فرعوناِنچون مه کە از کسانی. توان يافت گونه استثناء منی در اين حقيقْت هيچ. است
چون مه کە اند گرفته تا کسانی دانسته خودشان را فرزندان خدای آمسان می کە مقدونيەشاهان 

اند، تا  پنداشته  مییربان خدای آمسانرودان و اسرائيل خود را برگزيدگان و پيام شاهان ميان
 اميال  اسيرِسان  بەيک، مههاند مشرده می متدن بشری گزارِ خود را خدمت کە شاهنشاهان ايران

. اند اند مهين اسيران درپی کسب قدرت کە امروز نيز آنان. اند و هواها و هوسها و ديو آز بوده
 ئی و خصيصه» آز«نام  بەشْت ديویعامل آن نزد زرت کە ئی است هوسِ قدرْت يک بيماری

تواند هببود  مبتال شد تا زنده است منی» آز«بيماری  بەاست؛ و وقتی کسی» انگَر َمنيو«نام بە
گاه شفا  کند ولی هيچ  اين بيماری از خون و الشۀ انساهنا تغذيه میيابد، و مهواره برای التيامِ

پذير  طلبيد و سيری انسان می مهواره مغز بود و» ماردوش«ها  نه تنها ضحاِک افسانه. يابد منی
ک است کە مارهای  تاريخ در ديروزها و امروز هرکدام يک ضحاخواهاِن قدرتمهۀ کە   بلنبود

از مغز و گوشت و خون انساهنا تغذيه کند تا قدرتش زنده  کە کند می  اشهوا و هوس جمبور
 سياسی است و  قدرِت هوسِای مها مارهای ضحاِک افسانه. شوداش ماندگار  مباند و سلطه

توان   تاريخ منیافتدارخواهاِناند؛ و هيچ تفاوتی ميان   زماناقتدارخواهاِنضحاکهای هر زمان 
انسان حاضر است برای حصول يا حفظ  کە  پرکشش استچندان روايْی  فرماناورنِگ. يافت

 نايتهای تاريخترين ج بزرگ.  خويش را ارضا کندهر جنايتی بزند و مارهای نفسِ بەآن دست
 اقتدارخواهاِن.  گرفته استاجنام) مالی چە چه قدرت سيای(خاطر حصول يا حفظ قدرت بە

بازگويی آهنا لرزه براندام هر  کە اند جنايتهائی زده بەهدفشان دست بەتاريخ در راه وصول
 ددر خاندان عثمانی از زمان سلطان حممد فاتح چنين رسم افتا. اندازد سرشتی می انسان نيک
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اش را کشتار  رسيد مهۀ برادران و برادرزادگان نرينه سلطنت می بەهرکس پس از پدرشکە 
 الرشيِد فرزندان هارون.  او شود در روی زمين باقی مناندبتواند مدعیِ کە کرد تا هيچ فردی می

پنداشتند،  خودشان را جانشينان پيامرب و منايندگان اهللا و سرپرستان دين حق می کە عباسی
 ريختسال  سال را مأمون جوان  امين جوان خوِنجان يکديگر افتادند و بە اين مقام فريبابرای

پيش از آهنا هبترين اصحاب پيامرب يعنی علی و طلحه و .  برمسند خالفت تکيه بزندشتا خود
فرستادند و طلحه و کام مرگ  بەهزار عرب راچند ده روز  يک نيم  مقام خالفت درسرِ زبير بر

دو (؛ و اندکی پس از اين واقعه معاويه و علی قيباِن قدرت علی بودند بەکشنت رفتندزبير کە ر
کشنت  بە عرب رابيش از هفتاد هزارروزه  برسر مقام خالفت در يک جنِگ چند) عموزاده
 کە  قدرت کسانی شد قربانیِ۔دانيم میکە  ۔چناندخترزادۀ پيامرب بود نيز  کە حسين. دادند

  . کردند ام پيامرب و حافظان ناموس دينِ اهللا معرفی میخودشان را وارثان مق
 خون اين روِد.  گره خورده است انساهنا خوِن قدرت در تاريخ بشری با داستاِنداستاِن

 بر روی اين کرۀ خاکی اقتدارخواْه قدرت و سلطه در جريان است، و تا بشرِ مهواره بر بسترِ
   .زَِيد در جريان خواهد ماند می

کنند خودشان نيز  های انساهنا بنا می  قدرتشان را بر روی الشهخواهانْ رتقداما اگر 
شگفت  رازهایشايد ايْن يکی از . هبای گزافی در قبال اقتدارشان بدهند کە  استندجمبور

 فرزندانش جمبور يابد کت و عظمتی کە بەآن دست میَحَسبِ شو بەانسان کە طبيعت باشد
 کە ئی خانواده کە و شايد راه و رسم جهان اين باشد. پردازندهبای کاميابيهايش را ب کە باشند
شايد راه . دهندپس واکنند بايد هبای شوکتشان را فرزندانشان در اين دنيا  ئی سلطنت می دوره

مندی  شايد هم چون هيچ قدرت. انسان ندهد بەهبا هيچ چيزی را بی کە و رسم روزگار اين باشد
 ۔حکم طبيعت به۔ان کار ستمدهد،   را ستم تشکيل میستم نيست و اساس قدرت سياسی بی

 در دينِ.  دهندواپس را يا خودشان يا توسط فرزندانشان اشانکيفر ستمه کە شوند جمبور می
ندگی پس از مرگ عقيده ز  بەکرد و اين دنيا حمصور می بەپاداش و کيفر را کە کهنِ يهود

پس وات پشتشان کيفر بديهای پدرانشان را  بدکاران تا هففرزنداِن کە آن بود نداشت، باور بر
 پياماو  بەخدای يونانيان کە  خوانديمپيش از ايندر داستاِن کروسووسِ ليِدَيەيی نيز . دهند می
ش اجنام داده بوده است، و در  پدرزمانی پدر کە پس دادهوااو کيفر يکی از بزههائی را  کە داد

افته و سلطنت و کشورش را از دست داده در برابر کوروش شکست ي کە اثر اين کيفر بوده
روند، و بدکاران در  آيند و از دنيا می دنيا می بە هندوان و بودائيان، انساهنا بارهادر باورِ. است

دهند يا ميوۀ کردارهای نيکشان را   میواپسکيفر کردارهای بدشان را ) ها َجَنم(اين زندگيها 
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   .چينند می
چە   آن، ولی استما پوشيده مانده  جهان براسراردانيم و  طبيعت را منیرازهای هناِن ما 

 چە  کيفرهائی کە در برابر کردارهاشانند استانساهنا جمبور کە توان درک کرد میکە   اينهست
دهد ولی آهنا را  برخی سلطنت می بەروزگار. پس بدهندواخانوادگی در مهين دنيا  چە فردی و

 کند می شان  جمبوروند و آرامش را از ايشان سلب ک ترين کسانشان می درگير خصومت نزديک
 برادرکشی نگاه شان را با داغ فراق و درِد ترين کسانشان کرسی کشيدن بر روی نزديک با تيغکە 

مهيشه بر دوش  کە ها است اين مهان مارهای افسانه. دارند و مهواره در اين آتش بسوزند
 انساهنا از خون و مغزِ کە دارند می ند و جمبورآزار اند و آهنا را می ضحاکهای هر زمان نشسته

ما کدام سلطۀ سياسی . خودشان باشد بەترين کسان  نزديکتغذيه کنند حتی اگر از خون و مغزِ
گناهان آلوده نباشد؟ کدام سلطۀ سياسی را در  خون بی بەدستش کە شناسيم را در جهان می

ان خودش را در سينه نداشته باشد؟ ترين کس نزديک بەداغ ستم کە جهان ديروز سراغ داريم
بسيار ستمش شامل  کە شناسيم  کدام سلطۀ سياسی را می و کشورِ خودمانامروز در خاورميانه

   نشده باشد؟ ،ترين وفاداران خودش  حتی نزديککسان،
. ند استاين دو الزم و ملزوم يکديگر. »ستم و فريب«يعنی » قدرِت سياسی «الًاصو

بدون ستم و .  استکار فريب و گر است کە ستم  آناسی داشت معنايش سيکسی قدرِتکە  مهين
اين  کە توان دست آورد، و بدون ستم و فريبِ بيشتر منی بەقدرت سياسی را کە توان فريب منی
نربد « سياسی بدون قدرِت کە سبب است آن بەاين. در برابر رقيبان نگاه داشتقدرت را 

 انساهنا برای حصول يا ستيزِ قدرت سياسی يعنی ، و نربِدآيد دست منی بە» سياسیقدرِت
ی شود و بسيار کسان فدا کار گرفته می بە و نامردميهانيرنگها و فريبهاراه  حفظ قدرت؛ و در اين

ادعای حفظ  کە بەمهه قوانين اين. ی استکار فريبی و گر ستمشوند، و اين عين   میقدرت
 دولت ساخته شده ای در بند داشنت خمالفاِنبر کە مهه زندان  و اينشدهنظم و امنيت تدوين 
شان بر انساهنا  سلطه بەاند تا زورمندان ساخته کە  جرب و زور و ستم نيستاست چيزی جز ابزارِ

   .يازی بە اين قانوهنا رقيبانشان را نابود کنند  و با دستادامه دهند
» ستم«ف را متراد» قدرت سياسی« سياسی بنگريم قدرِت بەوقتی از اين نقطه نظر

. بناميم» گر ستمزورمندان «مندان تاريخ را  مهۀ قدرت کە آن نداريم ئی جز يابيم، و چاره می
يک صف ازآِن : دهيم  متمايز قرار میولی ما زورمندان و اقتدارگرايان را مهيشه در دو صِف

د و ان خواسته  خودشان می شهوانیِ سياسی را برای برآوردن اميالِقدرِت کە زورمندانی است
 امتيازاِتحالی کە در  کە  ديگر ازآِن زورمندانی استصِف. اند بشريت نکرده بەهيچ خدمتی
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توان  منی کە اند بشريت نيز خدماتی کرده بەاند خواسته  سياسی را برای خودشان میقدرِت
. خاطر خدماتشان ستود و خاطرۀ خدماتشان را گرامی داشت بەبايد آهنا راکە   بلناديده گرفت،

 ديگر، چنين شاهانی دارای سلطنتی عبارِت بە.اند  نام داده» سالطينِ عادل «اا را اصطالًحاينه
شاهنشاهان ماد . شود ياد می از آن » صاحلاناستبداِد«سياسی با صفِت  در اصطالحِ کە اند بوده

و هخامنشی چون خشتريتە و هوخشتره و کوروش و داريوش و خشيارشا و اَرَدَشير اول و داريوش 
ما هستی  کە بودندآهنا زورمندانی .  صاحل بودندمستبداِنمجله و  وم و اَرَدَشير دوم از ايند

 آنان. ستائيم س میيايم و آنان را تا سرحد تقد مان و هويتمان را مديون خدماتشان تاريخی
اند و  در طول تاريخ مورد ستايش بوده کە اند ئی کرده متدن بشری نيز چنان خدمات ارزندهبە

   .اند مورِد ستايشز هم هنو
 سلطنت از خنستين روزهای تشکيل شاهنشاهی در ايران  مقامِنربد قدرت برای تصاحبِ

آورد،  جود میو   بەاش نوعی خدايی را برای دارنده کە وجود داشت، زيرا جاذبۀ ختت و تاج
 يک از شاهان هخامنشی هيچ. انداخت  شاه شدن میهوسِ بەهرکدام از افراد خانواده را

درنگ رقابتها  مرد بی يک شاه می کە بار سلطنت نرسيد، و هر بەآميز  مساملتالًشيوۀ کامبە
ترين و  منش ترين و بزرگ فرهيخته. شد  پرقدرت بر رقيبانش پيروز میشاِهکە   آنشد تا آغاز می
 سلطنتش را در آغاز بر کوروش بزرگ باشد نيز کرسیِ کە ترين شاهنشاه تاريخ دوست انسان
 با آن مهچنين بود داريوش.  کە پدرِ زِن خودش بود با اََشِتياگ بنا کردنربدهايششتگان خوِن ک

کوروش و داريوش .  را در جای خود خوانديم و کشتارهايشفرهيختگی، و گزارش جنگها
 سازان تاريخ جهان بودند، و بشريت در تاريخ و بزرگترين متدن بەگزاران بزرگترين خدمت

انديشی و  فرهيختگی و نيک بەگرانی سلطه است کە مروز نتوانستهتاريخ جهان تا اگرچە 
گر نيز  سلطهخواِه  قدرتعنوان زورمنداِن  بەدهد، ولیمنشیِ آهنا نشان  دوستی و بزرگ نانسا

   .حساب خاص خودشان دارند
ان بيشتر گر حکومت زورِ هرچە  و استمرار قدرت سياسی است، وکسبعمال زور اساس ِا

اين اصل در مهۀ تاريخ و جغرافيا مصداق . يابد  بيشتری میسی آهنا دوامِ سياباشد قدرِت
زور اساس کە   چون.دوام يابد کە تواند  تکيه بر زور و جرب منیبی ئی  سياسیهيچ قدرِت. دارد
زورش بر ديگران بچربد فرادست خواهد شد کە   آن زورمندرقيباِن ميان قدرت است، در کسب

رقيبانی با زورهای مهسان با يکديگر  کە ولی زمانی. ن خواهد گرفتير فرماز  بەو ديگران را
رود و آشوب و ناامنی  ی فرومینابەسامانشود، کشور در   داخلی آغاز میمقابله کنند جنِگ

 شوند و برای پذيرفنتِ يک زورآورِ  روز بيزار میگيرد، مردم از مهۀ زورآزماياِن جا را فرامی مهه



۴۱۱ هخامنشی شاهنشاهی

جامعه برگرداَند آماده  بەدر کند و امنيت را بەورآوراِن ديگر را از ميدانز کە رسيده ميدان بەتازه
جود آمده بود و و   بەمهراه با روی کار آمدن داريوش سوم در ايران کە اين وضعی بود. شوند می

   .شاهنشاهی ايران را برای فروپاشی آماده کرد
انديشانه در   تدبيرِ نيک ايران را بازور مششير و ابزار تئوريکی وشاهنشاهان هخامنشْی

خواستند،  چيز را برای خود می مهه کە آهنا آزمندانی بودند. داشتند  قدرت و شکوه نگاهاوجِ
بران و حاميانشان امتيازاتی بدهند و آنان را  فرمان کە بەناگزير بودند» خواسنت« برای اين ولی

 خوی غمِر  بە حملیاراِنشاهنشاهان و شهري.  سياسی سهيم سازنددر مزايای ناشی از قدرِت
 داشتند و هر کاری ايرانی بودند سرزمين و قوم خويش را دوست میکە   چونشان خواهی افزون

آوردهای متدنی، يعنی مهۀ آن  دست.  بود و ايرانینام ايران و برای ايران بەدادند اجنام میکە 
 کاخهای شهرياران ان ونشاهدربار شاه بەبرای شکوه خبشيدن کە های فرهنگی و هنری ساخته

جود و  بەگر سلطه  عظمت آزمنداِنهدف فرونشاندن عطشِ گرچە بەشد، حملی ساخته می
خاطر شوکت و شکوه ايران بود، و برای  بەخود داشت، آمد، در ايران بود، نام ايران بر می

ند  اين آثار ارمجآفرينندگاِن کە  کشورهای مردمِ توده. آورد ايرانی عزت و ثروت و آرامش می
ئی از آن  چندان هبرهگرچە کردند، و جود آهنا افتخار میو   بەسائقۀ ايرانی بودنْ بەبودند،
دانستند؛ زيرا اينها در  خودشان می بەرسيد باز هم آهنا را متعلق خودشان منی بەآوردها دست

ی دستگاه بە و، ايران و ايرانی بودگر شکوه و قدرِت هنايْت مثرۀ کار و تالش خودشان و منايش
 جهان سروراِن را انايرانی عزت و شوکت و سربلندی خبشيده ايراني کە بەگرفت تعلق می
   . بودکرده  روزگارمتمدِن

گذراندند و  ی و صنعت و بازرگانْی زندگی میدار دامهای ايرانی از راه کشاورزی و  توده
 شاهنشاهیِ. دهندمه  معمولی اداندگیِز   بە ثبات و امنيت بودند تا در سايۀ آن بتوانندنيازمنِد

جانبه را در ايران برقرار  ثبات و امنيتی مهه) ۳۳۱ ۔۵۵۰(هخامنشی در طول دو سده و اندی 
در خالل دو سده و . دادند کار و سازندگی ادامه می بەداشت و ايرانيان در سايۀ اين امنيت

متمدِن   جهاِنسراسرِکە   بل نه تنها ايران، در اوج قدرت بودندهخامنشیشاهنشاهان  کە اَندی
 قلمرو سرزمينهای دروِن. ئی زيست سابقه  بیزدنیِ  مثالهخامنشی در آرامش و ثباِتزيرِ سلطۀ 

سر بردند و  بەسکون هخامنشی در نظم و ثبات و  مقتدرِ دولِت محايِتشاهنشاهی در زير چترِ
چشم نديده  بەترشبيه آن را پيش کە در غياب جنگها و ويرانيها و غارهتا و آوارگيها در آرامشی

از . سازندگی و شکوفايی ادامه دادند بەچشم نديدند بەهای دراز سدهبودند و پس از آن نيز تا 
. گير متدن بود مجهت دوران هخامنشی دوران رشد صنايع، رونق بازرگانی و شکوفايی چش اين
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فرهنگها و بە ايرانيانکە   چونزيستند، ولی  زير سلطۀ ايران میيی در  خاورميانهگرچە اقوامِ
 تابع شاهنشاهی سنتهای اقوام کاری نداشتند، اقوامِ بەهنادند و اديان و عقايد اقوام احترام می

کرد رضايت  برآهنا حکومت می کە  داخلی برخوردار بودند لذا از دستگاهیگونه آزادیِ از مهه
 بەعنواِن سرباز پرداختند و فرزندانشان را با خشنودی دلی می داشتند و مالياتشان را با خوش
   .هنادند در اختيار ارتش شاهنشاهی می

 هخامنشی مهۀ سلطنتمهچون  کە ی را سراغ نداردگير جهان سلطنِت جهان هيچ تاريخِ
 قائل شده سان يکمشار آورده و برای مهه آزاديهای  بەرا فرزندان خويشزيرِ سلطه  اقوامِ
عقائد و اديان و  بەبايد کە ان آموختنداقوام جه کە  هخامنشی بودسلطنِتتنها در سايۀ . باشد

بردن دين  دادن خدايان ديگران و از ميان خدايان يکديگر احترام بگذارند و درصدد فراری
سلطنت در سايۀ تنها . شان را بەبردگی و مذلت نکشند  و اقوامِ زيرِ سلطهآيند نهديگران بر
 را  و رواداری در برابر يکديگرعقائد و آرای يکديگر بەاقوام جهان احترام کە  بودهخامنشی

 دولت مهچون کە جای تاريخ هيچ دولتی را سراغ نداريم ما در هيچ. کار بستند بەياد گرفتند و
  .هخامنشی مورد ستايش اقوام زير سلطه قرار گرفته باشد

  



 

   دروغين کتيسياس داستاهنای

 حکيمِ معروف ِطا از خويشان بقر کە گوياکتيسياسيک پزشِک يونانی اهل کاريە بەنام 
دورانی ايران رفته بوده و در زمان داريوش دوم و  بەدر جستجوی کار ۴۱۷ حوالی سال در بوده
 شايد هم پزشک عمومی ، وزيسته  می۔پايتخِت دوم ايران۔ سلطنت اَرَدَشير دوم در شوش از

م برده و از او نا) اناباسيس(شناخته و در کتاب خويش  گزينوفون او را می. در شوش بوده است
کرده  ايران لشکر کشيده کتيسياس در شوش خدمت می بەوقتی کوروش کهتر کە يادآور شده

در ايران زمان  بسياری در آن نيز پزشکان مصری و يونانی کتيسياسجز دانيم کە بە می ١.است
  .ندا هکرد خدمت می

 زمان درحدود شصت سال پس از زمانی کە کتيسياس برای خدمت بەايران رفته بوده، و 
 کە پزشک  کتيسياسِ طبيب استکرد کە مهانادعا و آتن رفت  بەيونانیمرِد  يک ،اَرَدَشير سوم

در  کە  با پرداخنت داستاهنائیاين مرد. دربار شاهنشاهیِ ايران در زمان اردشيرِ دوم بوده است
هی  از مهۀ رخدادهای درون ايران آگا کەداد خواند نشان می ميداهنای شهر برای مردم می

اند،  بندوبار و بدکاره مرکز فساد اخالقی است، شاهان هخامنشی بی ی شاهنشاهدربار دارد،
کنند، و دولت شاهنشاهی در آستانۀ  شان برضد يکديگر توطئه می افراد خاندان هخامنشی مهه

   .استقرار گرفته اضمحالل 
» نديکاِا«و ) ران ايتاريخ(» پِرسيکا« بعدیِ يونان دو تأليف با نامهای نگاراِن تاريخ

هائی از آهنا توسط   رفته و گزيدهمياناصل آهنا از  کە اند کتيسياس نسبت داده بە)تاريخ هند(
. ما رسيده است۔ بەچون آريان و ديودور و فوتيوس و پلوتارکمه۔برخی مؤلفاِن يونانی 

وزده مسيحی  غربی در اواخر سدۀ ننگاراِن تاريخهای اين روايتهای پراکنده را يکی از  ترمجه
بان انگليسی ز  بە»های پرسيکای کتيسياس پراکنده«گردآوری کرده و در کتابی با عنوان 

   ٢.انتشار داده است
 کە دهد اند خرب از آن می کتيسياس نسبت داده بەتاريخ ايران عنواِنحتت  کە داستاهنائی

ر ايران و نه هخامنشيان را گاه ايران را نديده بوده، نه دربا  اين داستاهنا هيچه و نويسندۀگويند
فرهنگ و آداب و رسوم  بەشناخته، نه تاريخ ايران را خوانده يا شنيده بوده، و نه نسبت می

                                                 
 .۲۶/ ۸، ۱اناباسيس، کتاب . 1

2. John Gillmore, The Fragments of the Persika of Ktesias. 
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اند او  او نسبت داده بە بعدینگاراِن تاريخ کە داستاهنائی.  داشته استآگاهیِ درستیايرانيان 
   .دهد  نشان میپرداز  و افسانهباف  و ياوهساز دروغرا مردی 
سازی  بنياد و دروغ شده بەکتيسياس بەکلی بی دانيم داستاهنای نسبت داده می کە ی ماول

کتيساسِ  کە کنيم  خنوانيم چنين گمان میساز گزار را دروغ کە کتيسياسِ خدمت  آنبرایاست 
آتن رفته  بەنام و نشان  از او يک يونانیِ َشّياِد بیپس چند دهه و  بوده در ايران درگذشتهپزشک
ران تاريخ اي کە  يونانيان داده و ادعا کردهخورِد بەهائی کتيسياس است، و ياوه کە ا کردهو ادع
  حمترم وکنم تا کتيسياس اصلی و  ياد میکتيساسِ دروغينمن از اين دومی با نام . است
  . بافی نکرده باشم ی و ياوهيگو  بەدروغان را متهمنياگامنگزار  تخدم

، وقتی  باشد ساله بودهچهل سی رفته خدمت بەايرانبرای  وقتی پزشک اگر کتيسياسِ
 کە بايست کرده می  بازگويی میيونانيهااين کتيسياس دروغين در آتن داستاهنايش را برای 

 کە کتيسياسِ زمان باشد؛ بەعبارت ديگر، در آن سالگی هم گذشده صدکتيسياس طبيب از سن 
 ساهلای درازی از درگذشت کتيسياس تهباف دروغين داستاهنايش را در آتن برای يونانيها می
توان ترديد   کمتر میسپ. ه بوده است گذشتاصلی کە پزشک بوده و در ايران خدمت کرده بوده

جای کتيسياس اصلی جا زده  بە بوده خودش رایباف  دروغپرداز افسانهکرد کە اين دومی کە 
   .کرده کسب مال و نام کنداست تا از شهرِت او سوء استفاده 

روزگار  ايران، ديدن ايران و مردم ايران و آشنايی با فرهنگ و متدِن ايرانی در آن بەرفنت
ديده  ايران را میکسی کە . برای خنبگاِن جهان از مجله خنبگاِن يونان افتخارآفرين بوده است

 کە کرده  افتخار میگشته  وقتی بەميهن خودش برمیشده و  آشنا میرفته پيشبا متدن و فرهنگ 
 را نديده بود شاهنشاهیايران و پايتخِت  کە و هرکدام از بزرگان جهان. را ديده استجهان 

ايران را نديده بودند ولی  کە لذا بسياری از يونانيانی. جهان را نديده است کە چنان بود
ايران رفته و در  کە بەکردند طنشان ادعا میو  بە از يونان دور افتاده بودند نيز در بازگشتچندی
ها و   ديدهشدند بازگو می کە  داستاهنائی دراند؛ و ضمن اين ادعا کرده جا خدمت می فالن

راه کسب نام و  گفتند و از اين برای ديگران بازمیدر ميداهنا  است را شان ی ادعايیاه شنيده
   .کردند نان می

گزينوفون و هرودوت و افالطون و   سقراط ومهچون۔ بزرگ يونان نويسندگاِن اگر هدِف
 از نوشنتِ موضوعات تاريخ و فرهنگ ايران برای يونانيان ۔پيش از اين شناختيم کە گرانیدي

 يونانيان با عناصر بيشترِ هرچە يونانيان و آشنا کردن بەشناساندن متدن و فرهنگ واالی ايرانی
 ديگر نيز بازگويیِ  کساِن آهنا بود، برخیقصد آماده شدن برای پذيرشِرفته بە پيشمتدنیِ 
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ايران کە بە آن بیئی برای کسب نام و نان کرده بودند، و  ايران را وسيله بەاهنای مربوطداست
 حتويل يونانيان ی داستاهنای دروغين باشند داشتهآگاهیِ درستیه باشند يا دربارۀ ايران رفت
گردآوری شده تاريخ هند  و تاريخ ايراننامهای  بەدر دو کتاب کە گويندۀ داستاهنائی. دادند می
  پزشِکمهان کتيسياسِ کە هکرد  ادعا میيونانيهانزد  کە  بودهيهاده نيز يکی از ميان اين دومبو
   . استدار نام

چە کە   آنهائی از  آشنا شويم، در اينجا پارهساز  دروغهای اين مرِد با نوشتهکە   آنبرای
  . آورم را میاند  او نسبت داده بەمورخان بعدی

َمرتی «بان هندی ز   کە بەئی وجود دارد دوستان يک درندهدر هن کە  نوشتهانديکااو در 
آلود است  اندازۀ يک شيرِ شرزه است رنگش سرخ است، پشم کە بەاين جانور. نامند» خوراس

اش چهرۀ آدميان است، گوشش   جانور و چهره ُپِت سگ است، تنش تنِمهچونو پشمش 
نِگ ر   بەن آدمی ولی چشمامهچون گوش انسان است ولی پرپشم است، چشمانش مهچون

متر از  رديف در فِک پائين دارد، نيم رديف دندان در فِک باال و سه  است، سهخاکستری
يک رأس از اين جانور را  کە افزودهو .  است و زهرآگين استکژدم نيش ماننِدانتهای ُدَمش 

   .مدم ديچشم خوددر کاخ شاه بەرا   ايران هديه آورده بودند و من آننشاِههنديان برای شاه
ئی ساخته  کتيسياس دروغين اين داستان را بر اساس يک افسانه کە توان پنداشت می

» خواَر  َمرتَيە«نام  بەيی در يکی از سفرهای چارواداری دربارۀ يک جانور افسانه کە بوده
من خيلی  کە يونانيان بگويدکە بە  آنولی برای.  شنيده بوده است از چاروادارها)خوار آدم(

. گونه پرداخته است را اين ام و اطالعات بسياری دارم آن چشم خودم ديدهبەدر ايران   راچيزها
کە   بلنه نامِ هندی» خواَر  َمرتَيە«  کە دانسته با زبان ايرانی آشنايی نداشته حتی منیکە   چوناو

   .خوار است خوراس يک واژۀ هندی است و معنايش آدم مرتی کە پارسی است، و تأکيد کرده
در خانۀ شاهنشاه  کە ادعا کردهدانسته کاخِ شاهنشاهی ايران چە عظمتی است  منی کە وا

ی داشته و تاريخ ايران رس دستکتاخبانۀ سلطنتی خانۀ شاهنشاه  بەکرده، خدمت میدر شوش 
   .های ايرانيان گرفته است از نوشتهرا 

 کە هائی در نوشته. داردها حکايت از ناآشنايی او با تاريخ و فرهنگ ايران  اما مهۀ نشانه
کافی است متوجه شويم او دربارۀ  کە اند چندان اشتباهات بزرگ وجود دارد از او نقل کرده

های  او در مواردی از نوشته. دانسته است  ايران هيچ چيزی منیشخصيتهایتاريخ و دولت و 
 کە رسد نظر می بەآميزی کرده، ولی های اشتباه  ديگر از يونانيان استفادهبرخیگزينوفون و 

کە   آنخاطر بەهای بعدی يونانيان نيز در سده. های هرودوت را نديده بوده است نوشته
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  بەآمده و های هرودوت خوششان منی هرودوت در ستايش ايران بسيار نوشته بوده از نوشته
اس توانسته احس اند؛ زيرا داستاهنای او می کرده باف بيشتر توجه می داستاهنای اين مرِد دروغ

   .نزد آهنا در برابر عظمت ايران وجود داشته را آرام بدارد و فرونشاَند کە حقارتی
عنوان تاريخ  بەافسانه پرداخته و مطالبی را از ذهن خودش بەهايش  نوشتهبيشينۀاو در 

 ۱۵۰۰ کە دربارۀ تاريخ آشور نوشته.  استپايه بیکلی  کە بەآشور و ماد و پارس نوشته است
يعنی (لقبش زروستر  کە نام مسيراميس بەيک زنی) م ی در اوائلِ هزارۀ دوم پيعن(سال پيشتر 

 باغِ درختاِن بابل در  شهر بابل را برای پايتخِت خويش ساخته،بوده شاه آشور شده،) زرتشت
گاه خدای آمسانی بوده نقشی از خودش بر  اقامت کە نام بغستان بە ساخته، و در کوهیسرآويز

ارتفاع دارد، و مسيراميس خبش ) هزار متر۳يعنی ( استاد ۱۷ اين کوه باالی کوه کنده است؛
اند در آجنا  در کنارش ايستاده کە دار  کوه را مسطح کرده و نقش خودش را با صد نيزهپائينیِ

قلۀ اين کوه کە بە  آنمسيراميس برای کە  نويساندهآشوریبان ز  بەنقش کرده، و در پائينِ نقش
 پلکان ساخت و از  از آهنا آورده بود را بر روی هم چيدهشبا خود کە برسد بارهای يک کاروان

چشم ديده  بەاين نوشته را خودش کە ادعا کردهکتيسياس .  رسيدۀ کوه بەقل باال رفت تاها آن پله
شهرِ نينوا در نوشتۀ او در مهان جائی قرار داشته کە شهر بابل قرار داشته  .و خوانده است

  .  با نينوا اشتباه گرفته و پايتخِت آشور استاست؛ يعنی او بابل را
توانسته برای شنوندگاِن  ی بوده و میکش دلهای  های او دربارۀ مسيراميس افسانه افسانه

 او را يس وقتی زاده شد يکی از خدايانمسيرام کە او نوشته. او جذابيت بسيار داشته باشد
  مسيراميس وقتی بزرگ شد زِنزوده کەاو اف.  بەاو شير بدهدکبوتری سپرد تا بەحتويل گرفته

 او تدبيرِ بەباختريه شرکت کرد، و بەاتفاق شوهرش در لشکرکشی بەيک ساتراپِ آشوری شد و
.  آشور مسيراميس را زن خويش کردتسخير شاه آشور درآمد؛ پس از آن شاِه بەباختريە کە بود

ه تبعيد کرد و خودش شاه از اين شاه داشت را گرفت کە چون شاه آشور ُمرد مسيراميس پسری
 نقش او را در بغستان کشيدند و فرمود تا، و ساخت را بابل باغِ درختاِن سرآويزِبابل شد و 

مصر و حبشه و ليبی لشکر کشيد و هر سه  بەکاری کردند؛ آنگاه هايش را در آجنا کَنده نوشته
قلمرو  بەن را نيزهندوستان لشکر کشيد و هندوستا بەکشور را گرفته ضميمۀ آشور کرد؛ سپس

در داستاِن  .آشور برد برد بەخويش افزود، و پسر شاه هند را عاشق خويش کرده او را با خود
  . کتيسياسِ دروغيْن مهۀ اين کارهای بزرگ را مسيراميس کرده بوده است

  نه پيامرب ايرانیو زرتشت در داستاهنای او شناخته  زرتشت را نيز منیکتيسياس دروغيْن
برای ايرانيان را ) يعنی زرتشتی (مگوس دين کە ، و مردی است مسيراميس بودهلقبکە  بل
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زيسته و   می آشوری مسيراميسِمهزماِن کە پادشاه باختريە بوده» اکسيارتوس « بودهابداع کرده
   .و کشته استشکست داده  او را  در لشکرکشی بەباختريەمسيراميس
م  ت جهانی داشته و در اواخر سدۀ هفتم پ بابل شهرباغِ درختاِن سرآويزِ کە دانيم می

اين کتيسياس . دختر شاه ماد بوده ساخته بوده است کە شهبانويشَنبوَخد َنصَّر بابلی برای 
اش چيزی  ی درباره را در يکی از سفرهای چارواداريش شنيده بوده ولباغدروغين نام اين 

هر نينوا در کنار فرات است؛ يعنی در نوشتۀ او شهرِ بابل در شرقِ دجله و ش. دانسته است منی
  . جای نينوا و بابل با يکديگر عوض شده است

های   افسانها ايران و هند ساخته عموًم بابل وعنوان تاريخ آشور و بەاو کە داستاهنائی
رفته از زبان چاروادارهائی  میمهراه کارواهنا  کە طور حتم در سفرهائی کە بەچارواداری بوده
 دربارۀ تاريخ ايران و آشور و بابل بيش از او نبوده اشانه دانسته کە  بودهشنيدهمهچون خودش 

 از يکی از روستاهای دورافتادۀ جائی از يونان بوده چاروادارمردی شود کە او  معلوم می. ستا
 داستاهنائی را  در سفرهای دور و درازشانرفته، و کاروانيها جائی می بەمهراه کاروان از جائی

را هم از زبان مردم يک  های آن ، و بغستان و نگاره بودهاو شنيده کە اند گفته میبرای مهديگر 
نگارۀ داريوش بزرگ را   و بغستان و سنگدرآميختهدو را با هم  کاروانی شنيده بوده، سپس اين

گونه  اين بەرا) اند  مدعیِ سلطنت در جلوش ايستاده۹که شاه و دو مرد در پشت سرش و (
ارتفاع کوه بغستان را نيز .  استيی بەنام مسيراميس نسبت داده  زِن افسانهو بەيک بازنوشته 
  . ئی شنيده بوده است معلوم نيست از کجا چنين گزافه کە  متر نوشتهسه هزار

دانسته، ولی  او هيچ چيزی دربارۀ بغستان و نقشهايش منی کە دهد مهۀ اينها نشان می
مشاهدات شخصیِ است در اينجا نوشته چە کە   آنخودش برای بازديد آن رفته و کە ادعا کرده

 کە دانسته او حتی منی. خودش است و نوشتۀ مسيراميس بر دلِ آن کوه را نيز خوانده است
 کە دانسته و منی. يادگار پيروزيهايش ايجاد کرده بوده است بەداريوش بزرگ نقش بغستان را

نام آشور نيز نام و نشانی  بەاز قومیکە   بل آشور سال پيش از او نه تنها از پادشاهی۱۵۰۰ِدر 
  . وجود نداشته است

 را برای باغِ درختاِن سرآويزکتيسياسِ دروغين زمانی داستاِن مسيراميس و بغستان و 
های  از نگاره کە تاريخ ايران وجود نداشته بەهيچ انسان آگاه کە کرده يونانيان بازگويی می

 چندين نسخه از اين ۔نوشتۀ خودش بەبنا۔وش بزرگ داري کە يژهو  بەاطالع باشد؛ بغستان بی
داری در آرشيوهای  ها را بر روی طومارهای چرم گاو و پوست گوسفند برای نگاه نگاره

دربارهای شهرياران حملی کشورهای تابعه هتيه کرده و فرستاده بوده تا برای مردم سراسر 
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 در مصر يافت سدۀ اخير در يک نسخه از اين نوشته نيز.  شاهنشاهی خوانده شودهایکشور
 شود شده است، و معلوم می نگهداری می) اکنون َجزيرة الِفَيلَه(در پادگان جزيرۀ يِب  کە شده

/ َبربی(را بر روی طومارِ کاغِذ خمصوص مصری  بار نيز چندين دهه پس از داريوش آن يککە 
   .اند بازنويسی و نوسازی کرده) َبردی

اش نقوش و  نام بغستان هست و بر صخره بەجائی يککە  کتيسياس دروغين شنيده بوده
زبانه را در  داريوش بزرگ آن کتيبۀ معروف سه کە هائی کنده شده است؛ ولی خرب نداشته نگاره

 مردم بيشينۀگوش  بەهنبشت سنگآوازۀ اين  کە ؛ و اين در حالی بوده استآجنا نقش کرده
 کتيسياس دروغيناين نام مسيراميس را  کە ولی معلوم نيست. خاورميانه رسيده بوده است

م  در اواخر سدۀ هنم پ کە اََدد پنجم نام مششی بەآفريده است؟ زن يکی از شاهان آشورچەگونه 
کتيسياس دروغين نام اين زن را کە   اينشاه آشور بوده مسيرامات نام داشته، ولی احتمال

نام  بەآيا زنی. دانسته  منیشنيده بوده بسيار اندک است؛ زيرا دربارۀ تاريخ آشور چيزی
 يکی از مناطقِ شام وجود داشته و او نامش مردمدر يکی از خانداهنای سلطنتیِ » َسميَره َميثاء«

 ۱۹۰۰در  کە هم يک شاِه مادينۀ آشوری يک شاه آشوری تبديل کرده، آن بەرا را شنيده و وی
باغِ ه بوده شاه آشور بوده و دآم نههنوز نام و نشانی از آشور در جهان پديد  کە پيش از مسيح
   ! ساخته بوده است؟درختاِن سرآويز

 شاه باختريە کە کتيسياس نوشته برای ايرانيها دينِ مغان را ابداع کرده اکسيارتوسنامِ 
بوده و اين مسيراميس او را کشته است نيز از مهان نامهای عجيب است کە اين کتيسياس 

  .  مسيراميسِ خودش را نشان دهددروغين ابداع کرده است تا عظمت قدرت
آشور را شاهان ماد و   کشورِ کەشنيده بودهدر داستاهنای چاروادارها  ساز اين مرِد دروغ

زمانی اتفاق  چە اين رخداِد بزرگ در کە دانسته  يکديگر برافکندند، ولی منیمهدستیِ بەبابل
» اَرباگوس«او نامِ شاه ماد را .  استبوده چە افتاده و نام شاهان آشور و بابل و ماد در آن زمان

 کە نوشته» بلسيس«براِن شاه آشور بوده، و نام شاه بابل را  ادعای او از فرمان کە بەنوشته
نوشتۀ  بەدو از ميان برداشته شده نيز بنا توسط اين کە شاه آشور.  ديگر شاه آشور بودهبرِ فرمان

نوشتۀ او  بە).پال يا آشور نصيرپال  بانیشکل ديگری از نامِ آشور(نام داشته » سارداناپال«او 
م در جنگ   پ۸۱۰ بابلی سارداناپالِ آشوری را در حوالی سال  مادی و بلسيسِآرباگوسِ

را ويران کە بر کرانۀ فرات بود نينوا شهرِ  آشور را برانداختند و سلطنِتشکست داده کشتند و 
 در اين ه نيزآشور بودکشورِ مهسايۀ  کشورش در داستاِن اين کتيسياْس کە شاه باختريه. کردند

بابل  کە های او در کنار فرات در جائی نينوا نيز در نوشته. کرده استجنگ با آهنا مهکاری 
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؛ يعنی او نام بابل را شنيده بوده و شنيده بوده کە در کجا  نه در کنار دجله استبوده قرار داشته
  .  نداشته اشتباه گرفته استرا با نينوا کە در زمان او وجوِد خارجی است، و آن

 کە دارد انگيز است، و معلوم می  نيز شگفت بودهاو برای سلطنت ماد نوشته کە تاريخی
» اگوسآرب«خنستين شاه ماد در نوشتۀ او . او حتی نامهای شاهان ماد را نيز نشنيده بوده است

ستباراس و  سوسارموس، ارتيکاس، آريائوخوس، ارتينِس، ا:بوده، و پس از او بەترتيب
 ابداعیِ  پادشاِه۹مدت سلطنت هرکدام اين .  سال سلطنت کردند۲۸۴اسپنداس برای مدت 

م بوده، و   پ۸۱۰  سال خنستين شاه ماد سلطنِتآغازِ. سال و ماه نوشته است بە را نيزخودش
؛ و اين از رسواترين دروغهای او است کە  سلطنت کرده است۵۲۶اهشان تا سال آخرين پادش

  . پنداشته است اه ماد را معاصرِ داريوش بزرگ میآخرين ش
کتيسياس در خبش تاريخِ  کە مشاری از نامهائی کە شناساِن غربی اتفاق نظر دارند ايران

در غرب  کە بوده) م يعنی سدۀ چهارم پ (اوماِد کتابش آورده نامهای کسانی معاصر خود 
حال  ز اين نامها استفاده کرده ولی با ايناند، و او برای پرداخنت تاريخ ماد ا زيسته اناتولی می

او اَرباگوس نوشته نام يک  کە هارپاگَە. شکل درست اين نامها را نيز بنويسداست کە نتوانسته 
 .اند اند و شهرت مهگانی داشته زيسته در غرب اناتولی میخاندان ايرانی اهل ماد بوده کە 

روزگاری وزير اََشِتياگ بود و برای  کە بودنداز نوادگان مهان هارپاگە خانداِن هارپاگَە 
 برای شاهان اين کتيسياس کە  تاريخی.براندازی پادشاهی ماد با کوروش بزرگ مهکاری کرد

سرِ پا بوده و هنوز  م بر  پ۵۲۶ ماد تا حوالی سال سلطنت کە دهد  نشان می استماد ترتيب داده
های او  شاهان واقعیِ ماد در نوشتهاز نامهای . ه بوده استآمد نهشاهنشاهیِ هخامنشی پديد 

گوش او خنورده بوده  بە نيست، و حتی نامهای بزرگی چون هوخَشتَر و اََشِتياگ همهيچ خربی
ميان آشور و باختريە بيش از دو هزار کيلومتر فاصله است، و نام  کە دانسته او منی. است

 بينيم لذا می. ر و ماد بوده باشدبايست در کنار آشو می کە پنداشته میباختريە را شنيده بوده و 
شاهان ماد و بابل  کە  نزديک بود شاهاِن ماد و بابل با شاه آشوردر حين جنِگاست نوشته کە 
.  با لشکريانش رسيد و سرنوشت جنگ را تغيير دادەکست خبورند کە ناگهان شاه باختريش

کە  شاه باختريە  وهجنگ شاه باختريە رفته بود بەپيش از آن نيز مسيراميس شاه آشور
   .ه استکشته بودرا ) يعنی زرتشت (ه دين مغان بودکنندۀ ابداع

جای کتيسياس طبيب جا  بەخودش را کە مردپردازی داشته اين  عجيب جرأتی در دروغ
 کە های هرودوت را خبواند، يا خرب نداشته توانسته نوشته او منی کە رسد نظر می بە!زده بوده

تأليف کرده تاريخ ايران ائی در هرودوت کتاهبيونانی و از مجلۀ آهنا نگاراِن  مشاری از تاريخ
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 کە  غربیشناساِن کسانی از ايران. مهه دروغ ببافد اين کە ، وگرنه امکان نداشتاند بوده
های هرودوت را نفی و ادعای  نوشته کە نوشته نظرش برآن بوده هرچە کە اند کتيسياس نوشته

 قابل دفاع سخنشانيونانيان نشان داده باشد  بەیِ خودش راخويش را اثبات کند تا هبتردان
خرب بوده بيشتر است، وگرنه امکان  های هرودوت بی او از نوشتهکە   ايننيست، و احتمال

   . بدهديونانيانهای بزرگ حتويل  مهه ياوه مهه دروغ ببافد و اين اين کە نداشت
قط نامش را شنيده بوده، و دانسته و ف او حتی دربارۀ کوروش بزرگ نيز چيزی منی

دربارۀ کوروش نوشته نيز داستان چە کە   آن).نه شاه پارس( ماد بوده است شاه کە پنداشته می
نام طايفۀ  بەزن گرد از يک طايفۀ راه کوروش در داستان او يک جوان بيابان. ختيلی است

نام » اتراداتس«رش پد کە ساکن در بياباهنای مشالی ايران بوده) يعنی نامردان(» اََمردها«
کوروش غالم خانگی . کرده مادر کوروش هم بزچرانی می. نشين بوده داشته و بزچراِن بيابان

نام داشته، پسر نداشته و دخترش » اسپنداس«کوروش غالمش بوده  کە شاه ماد. شاه ماد بوده
ک غالم اسپنداس ي. داده بوده» اسپيتاماس«نام  بەمغی از خانوادۀ خودش بەرا» آميتيداس«

بار  يک.  طويلۀ شاهی بوده اسپاِنکارش روبيدِن سرگينِ کە بارِس نام اُی بەديگری هم داشته
گريزد، و کوروش را  غالم می. زند  میسختی بەگيرد و او را اسپنداس بر اين غالم خشم می

رود   اترادات مینزد پدرش بەکوروش. مهدستی يکديگر بکُشند بەاسپنداس را کە آغالد برمی
پايتخت ماد  بەنشينِ امردها را برداشته زار مرد جنگی از قبيلۀ بياباندويست هپدرش را با و 

آيد، اترادات و بسياری از امردها کشته  شاه ماد برای مقابله با آهنا بيرون می. گردد برمی
 کە شود و اسپنداس و اسپيتاماس و دو پسر اسپيتاماس شوند، ولی کوروش پيروز می می
کند و سلطنت ماد را غصب  پيتاکس و مهابرنس بوده را گرفته شکنجه و تبعيد می اساشاننامه
اسپنداس زنده  کە خواسته دلش منیکە   چونشود، و يار کوروش می بارس دست اُی. کند می

بيابان  بەفرستد و اين مرد اسپنداس را گرفته باختريە می بەنام پتساکس را بەمباند مردی
نی ز   بە را نيز کوروش اسير کرده بودهزِن اسپيتاماس کە اميتيداس. ندک د و طعمۀ ددان میبَر می
بارِس با  حتريک اُی بەشوهرش اسپنداس را پتساکس کە شنود اميتيداس وقتی می. گيرد می
کند،  خودکشی می بەبارِس را جمبور کند، اُی رمحی از ميان برده است هردو را بازداشت می بی

شود، يکی  کوروش از اميتيداس دارای دو پسر می. کُشد و پتساکس را در زير شکنجه می
کشور  بە هزار مرد جنگی، مهه از دالوراِن ماد،۸۰۰او با . تانيوکسارکس و ديگر اسپنداِتس

 يک زن بوده کە کشد، شاه کادوسّيە در مهسايگیِ کشور پارس بوده لشکر می کە کادوِسّيە
دست اين زن کشته  بەد و کوروشخورن رود، سپاهيان کوروش شکست می جنگ او میبە
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   .آيد دست منی بەشود و اثری از جسدش می
دربارۀ  کە زاده بودن کوروش را کتيسياس دروغين از داستانی چوپان کە رسد نظر می به

سارگون اکّادی . سارگون اکادی در يکی از سفرهای چارواداريش شنيده بوده ساخته است
تصری از زندگی خودش را نويسانده و برای ما بازمانده شرح خم کە ) سلطنت اَکّادگذار بنيان(

پدر و مادرش چوپان بودند، و او وقتی زاده شد مادرش او را در سبدی  کە است يادآور شده
  شاه سومر او را برگرفت و بزرگ کرد، و دست تقدير او راهناد و بر رودخانه افکند، چوپاِن

  . شاهی رسيد بە سراجنامکار شاه سومر شد و کاخ شاه افکند، و خدمتبە
 ديگر کشته شدن کوروش در جنگ با کادوسيها نيز تکرار داستان کشته شدن دو سارگوِن

 ضمن سخن از پادشاهی ماد کە  در جنگ با ايرانيان است۔يکی اکادی و ديگری آشوری۔
کادی و  ا دربارۀ دو سارگوِنالًاحتما کە يعنی او بر اساس داستاهنائی. هردو شان اشاره کرديمبە

ئی را برای کوروش  نامه  زندگی ولی نامهاشان را نشنيده بوده آشوری شنيده بودهيک سارگوِن
 کە دانسته، زيرا در تاريخی ها چيزی منی بزرگ ترتيب داده است؛ ولی او دربارۀ آن سارگون

و  زاده شدن عبارت ديگر، داستاِن بە.نام سارگون اشاره نکرده است بەبرای آشور نوشته بوده
 ديگر را شنيده بوده ولی  داستان کشته شدن سارگوِننيزپرورده شدن و شاه شدن سارگون، و 

   . را نشنيده بوده استاشاننامه
رسد پسر  ماد می بە شاِه ماد دروغين، وقتی خرب کشته شدن کوروشدر داستان کتيسياسِ

نام اسپنداِتس  بەاسپيتاماسِ مغ پسری. شود نامش تانيوکسارکس بوده شاه ماد می کە بزرگش
دو را  آن کە هرکە شکلِ او بوده نامش شبيه نامِ پسر دوم کوروش و خودش نيز چنان هم کە داشته

 او و مادر پسران مادرِ. کدام پسر کوروش و کدام پسر اسپيتاماس است کە دانسته ديده منی می
بار ميان  يک. اند کوروش يکی بوده و مهان اميتيداس بوده، و آهنا مهشکلِ مادرشان بوده

افتد، اسپنداِتس پسر کورش نزد برادرش  اسپنداِتس مغ و اسپنداِتس پسر کوروش اختالف می
اسپنداِتس مغ را تنبيه  کە دهد او قول می بەکند، برادرش  شکايت می۔تانيوکسارکس شاِه ماد۔

 با هنانر ترسيده، د مادر اسپنداِتس مغ نيز بوده می کە از مادرش اميتيداسکە   چونکند، ولی
 کُشد، و اسپنداِتس مغ را چيند و برادرِ خودش اسپنداِتس را می اسپنداِتس مغ توطئه می

 کە عالوه بر مادرش، تنها کس از بزرگان ماد. کند جای برادرش اسپنداِتس اصلی معرفی میبە
وتا از د. برده در خانۀ شاه فرمان می کە بوده» ارتسير«نام  بەاز اين راز خرب داشته يک ساتراپ

. اند نيز از اين راز خرب داشته» باگاباتوس«و » ايکساباتوس«نامهای  بەغالمان خانۀ شاه ماد
 کە رود، و اسپنداِتس مغ لشکرکشی مصر می بەشود و پنج سال بعد تانيوکسارکس شاه ماد می
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اس نامهای انوف و ايِدرنا و ماردوني بەياری شش افسر مادی دست بەنايب السلطنه در ماد بوده
تانيوکسارکس . کند کند و سلطنت ماد را قبضه می دايات و باريس و ايتافرناس قيام می نورونو 

 کە بنابر تواريخی .کند شود و خودکشی می شنود ديوانه می وقتی در مصر اين خرب را می
سلطنت ماد رسيده بوده  بەم  پ۴۹۰دهد، اسپنداِتس مغ در حوالی سال  دست می بەکتيسياس

   .شود بريده می ين زمان تاريخ ماد در داستاهنای او ُدماز ا. است
او داستاِن تسخيرِ مصر توسط کامبوجيە را نيز شنيده بوده ولی نام کامبوجيە را نشنيده 

نوشته است، و نامهای بگاپات بوده، و نامِ پادشاِه پارس کە از شوش بەمصر لشکرکشی کرد را 
 بوده است، و نام شاه مصر در آن زمان را امرتايوس متيک را نيز نشنيده فرعون امازيس و پسام

 کشورە شاه مصر بود بري وزە کسي کمبافنامە بی افسر مصرکي در نوشتۀ او. نوشته است
هفت هزار .  مهدست شد، و بگاپات مصر را گرفتبگاپاِت پارسی کرد و با انتيخودش خ

 شد و با ري دستگ شاِه مصروسيرتاام.  جنگها کشته شدندني در ای و پنجاه هزار مصریپارس
 شاه مصر و سي کمباف پس از آن فرستاده شدند، وشوش ە بی مصررشدگاِنيهزار تن از دستگ

  .  شد شاه پارس بکاپاتۀنشاند دست
سلطنت ماد رسيده  بەاسپنداتس مغ کە او از داريوش بزرگ خرب داشته، و در مهين سال

داستان .  و در ماراتون شکست يافته استيونان لشکر فرستاده بەشاه پارس بوده کە داريوش
. طن خودش بوده درست شنيده بوده استو   بەمربوطکە   چونيونان را بەلشکرکشی داريوش

شايد هم داريوش در داستاهنای او پس از رخداد ماراتن اين اسپنداتس را کشته باشد و ماد را 
پنداتس ساخته بوده او دربارۀ اس کە ضميمۀ پارس کرده باشد؛ ولی داستاهنای ديگری

   .اند اند از آوردنشان خودداری کرده ديگر داستاهنای او را آورده کە يونانيانی
 پردازِ  ذهن داستانساختۀيسياسِ دروغين ساخته تاين ک کە بينيم، نامهائی میکە  چنان

ی دختر هوخَشتَر و شهبانو) آميتيس(» ايتيش اَمَّە« نام يادآورِ» آميتيداس«. خودش بوده است
اين کتيسياسِ دروغين در جائی شنيده بوده و وارد اين داستان  کە َنبوَخد َنصَّر دوم بابل است،

او پسر  کە تانيوکسارکس.  کرده استکوروش داده و مادر پسران کوروش بەنیز  بەکرده و او را
يعنی مرد باشد، ) تن بزرگ(» َوَزرکَە َتَنە«کوروش و شاه ماد معرفی کرده نيز شايد تلفظ يونانی 

های چاروادارهای ايرانی بوده  توانسته يکی از قهرمانان افسانه می کە مند، اندام و َتَنه درشت
گوش اين کتيسياسِ دروغين رسيده  بەباشد و توسط چاروادارها در يکی از سفرهای بازرگانی

بستان بر در مشال عر کە باشد» خادوشّيه«نشين  سرزمين کادوسّيە نيز شايد منطقۀ آرامی. بوده
نامش بعدها قادسيه  کە جائی(کرانۀ جنوبی فرات در سرزمينِ باستانیِ اور کَلَده واقع بوده 



۴۲۳ هخامنشی شاهنشاهی

دانسته  آجنا رسيده بوده و نامش را می بەاين کتيسياس دروغين در سفری کە بسا چە ، و)شد
ی شام  قبايل بياباهنارودان و  ميانهای مردم اين سرزمين منبعی برای بسياری از افسانه. است
از گاؤماَتە و . برخی از آهنا برای ما بازمانده است، و جای سخن از آهنا اينجا نيست کە بوده
شايد او اين نامها را نشنيده .  دروغين هيچ خربی نيستبوجيە و َبرِدَيە در داستان کتيسياسِ کام
 از شايد نامهای اسپنداِتس و اسپيتاماس را او در يکی از سفرهای چارواداريش. بوده

گونه درآورده است؛  اين بەداستاهنای محاسی ايرانيان دربارۀ رستم و اسپنديار شنيده بوده و
 امهان داستاهنای محاسی است، و واقًع بەنام خاندانیِ زرتشت بوده نيز مربوط کە اسپيتاَمەزيرا 

. باختريە کشته شده بوده است بەهم زرتشت در يکی از لشکرکشيهای ايرانيان قبايل توران
» زروستر«دانسته،  شناخته و چيزی دربارۀ زرتشت منی ولی کتيسياس دروغين زرتشت را منی

 بوده، و مؤسس دين مغان شاه باخترَيە بوده و» مسيراميس«در داستاِن او لقبِ سلطنتی 
 مسيراميس او را کە دست مسيراميس کشته شده است و پسرش هم معشوق مسيراميس بودهبە
بقيۀ ). هومر آمده بوده است بەهای منسوب در افسانه کە ی يونانیرمس(آشور برده است بە

 ازآِن بلندپايگان ايرانی در اوائلِ سدۀ شان برخیاِن غربی، گر پژوهشاتفاقِ نظرِ  بەنامها،
ديديم وارد  کە ئی گونه بە اناتولی بوده، و اوم در ليديە و ديگر مناطق غربِ چهارم پ

   .يگر نيز ساختۀ ذهنِ خود او بوده است؛ و برخی دداستاهنايش کرده است
داستاهنای او هيچ ارتباطی با رخدادهای تاريخیِ ايران در زمان ماد و هخامنشی نداشته 

نام و نشان از يک قبيلۀ  بينيم، کوروش در داستاهنای او يک جوانِک بی میکە  چنان. است
اِت يک غالمِ ناراضی از شاه ماد او دست تقدير و حتريک کە نام اََمردها بوده بەگرِد بدنام بيابان

ها کشته شده، و  دست کادوسی بەپادشاهی ماد رسانده بوده، ولی سلطنتش ديرپا نبوده و بەرا
ارث اصلی برگشته و   بەسلطنت را حفظ کند و سلطنت ماد دوبارهاست کە پسرش نيز نتوانسته 

د يک رخداد تصادفیِ يعنی کوروش در ميان شاهان ما. بوده است اسپنداتس است کە نامش
  از او هم سلطنِت مادپس. فترتی در سلسلۀ سلطنتی ماد ايجاد کرده بوده است کە زودگذر بوده

م است   پ۴۹۰شود، و اين در سال  گردد و اسپنداتس شاه ماد می خاندان سلطنتی برمیبە
 وسوميونان لشکر فرستاده و رخداد م بەداريوش کە يعنی کوروش در مهان سالی کشته شده(
زمان بگاپات بوده کە از شوش بەمصر  شاِه پارس نيز در اين .)ه است بەپيش آمدماراتنبە

  . لشکرکشی کرده و مصر را گرفته ضميمۀ پارس است
دهد؛  گويد از ارتباط ميان او و پارس و هخامنشيان خرب منی او وقتی از کوروش سخن می

 او کە خنستين شاهی. امنشی بوده استکوروش از پارس و از خاندان هخ کە دانسته زيرا منی
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يونان لشکر کشيده  کە بە داريوش است بگاپات و شاِه بعدیشناسد عنوان شاه پارس میبە
ها او منفور  داريوش در نوشته. ولی داستاهنای او دربارۀ داريوش نيز افسانه است. بوده

 داريوش نند، و پدر و مادرِاو را دفن ک کە اند پارسيان بوده، و وقتی درگذشته پارسيان نگذاشته
جسد داريوش بر روی زمين اند، و  دست شورشيان کشته شده بە جسد پسرشاندر راه دفن کردِن

   .و رها شده استمانده 
کتيسياسِ دروغين يک مرد شيادی بوده سوای کتيسياس  کە شود از مهۀ اينها معلوم می

اين کتيسياس . بت مشغول بوده استکار طبا بەپزشک معتربی بوده و ساهلا در ايران کە اصلی
کلی بيگانه بوده، هيچ کتابی دربارۀ ايران  بەدروغين ايران را نديده بوده، با زبان ايرانی

های هرودوت را نيز خنوانده  خرب بوده، حتی نوشته کلی بی بەخنوانده بوده، از تاريخ ايران
هائی ساخته بوده تا در  فسانهدهد ادش را آشنا بەتاريخ ايران نشان خوکە   آنبوده، و برای

خربتر از خودش خبواند و جايزه بگيرد و کسب نان و نام  ميداهنای شهرها برای يونانياِن بی
اند چيزی در  های اين کتيسياس را برای ما بازگذاشته نوشته کە نگاران يونانی تاريخ. کند

او وقتی مشغول روايت اين   کەجا اشاره نشده اند، و هيچ ارتباط با پيشۀ پزشکی از او ننوشته
   .داستاهنا بوده چيزی از پزشکی يا رياضيات هم گفته يا نوشته باشد

 کە يک چاروادارِ روستايی بوده کە توانيم تصور کنيم دربارۀ اين کتيسياس فقط می
ساز  پردازی دروغ سفرهای بسياری رفته بوده و داستاهنای بسياری شنيده بوده، داستانبە

هايش را خبواند و ادعای جتربه و فضل  در ميداهنای شهرهای يونان نوشتهکە  آن بوده، و برای
هيچ  کە  استداستاهنائی را از پيش خودش ساخته و پرداخته بودهو جايزۀ ادبی بگيرد کند 

  . ندارندارتباطی با واقعيتهای تاريخی 
استاهنای زنانه است داستاهنای او دربارۀ تاريخ ايران از زمان خشيارشا تا اَرَدَشير سوم د

در داستاهنای او، خشيارشا مردی دارای . سرايی است پيرزنی مشغول داستان کە و چنان است
نان خاندان هخامنشی نظر بد دارد؛ و اين ز   بەاحنراف جنسی و اخالقی است و مهواره

 ميان بسياری از افراد خاندان سلطنتی گرفتار انتقامِ او گردند و از کە شود رفتارش موجب می
شود، و وقتی  در يکی از اين داستاهنا، خشيارشا عاشق زِن يکی از برادران خودش می. بروند
راه  گيرد تا از آن را برای پسر خودش می رام بشود دختر وی کە زن حاضر نيست کە بيند می

 دختر. اکنون زِن پسرش است کە شود  عاشق آن دختر میاصال مادر برسد؛ ولی اتفاقًو  بەبتواند
 شهبانوی خشيارشا کە  بودهئی  جامه و اين هديهدهد، او می بەئی شود و شاه هديه تسليم می

 ).اند بافته ريسيده و می می کە  يونانیزنان درست بەمانند( است  بودهدست خودش بافتهبە
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سبب حيلۀ مادر دختر است،  بەاين کە اين گمان بەبَرد، و  شهبانو از موضوع بو میپس از آن
 کە کند او در جشن سال نو از شاه درخواست می. از مادر دختر انتقام بگيرد کە گيرد یتصميم م

دست خودش  بەآنگاه اندام زن را. او تسليم کند۔ بەکه زِن برادر خشيارشا است۔اين زن را 
 رود میباخترَيە  بەدارد و اش را برمی  نيز خانواده۔يعنی برادر شاه۔شوهر زن . کند تکه می تکه

اش از   و با مهۀ افراد خانوادهگير دستد شاه بشورد؛ ولی در راه توسط مأموران شاه تا برض
   .شود بزرگ و کوچک کشته می

. اند  بودهزنان اش برآغالنده کە ئی درباری شده خشيارشا در داستاهنای او قربانی توطئه
س بود و زنا نام مگابيزوس پسر زوپيرو بە خشيارشا زِن يکی از خويشانشخواهرِ کە گفتهاو 

 خشيارشا از کشنت خواهر ولی. شداو را بکُ کە کرده بود و ميگابيزوس از خشيارشا تقاضا کرد
. خشيارشا را بکشد کە خشم شد و درصدد شد بەمگابيزوس از خشيارشا. خودش امتناع منود
 داريوش نام داشت نيز از پدرش در خشم بود زيرا زِن او را پدرش کە پسر بزرگ خشيارشا

 دارِ  داريوش و ارتبانوس و خزانهاو با مهدستیِ. ناکاری کرده بودز  بەساد کشانده و وادارفبە
. خشيارشا زهر خوراند و او را کشت بەنامش ميتراداتس بود توطئه چيد و کە سلطنتی

 خشيارشا پسراِن مهۀسلطنت نشاند، و  بە سالۀ خشيارشا را۱۸ارتبانوس پس از آن اَرَدَشير پسر 
دست اَرَدَشير از ميان  بە را نيز۔تر و شريک توطئۀ قتل پدر بود پسر بزرگ کە اريوشازمجله د۔

جرم  بەميتَردات نيز. کردند و خفه ند افکندر بەدستور اَرَدَشير بەانبار خاکستبرد، داريوش
اَرَدَشير  کە سپس ارتبانوس درصدد شد. دار زده شد فرمان اَرَدَشير بر بەخيانت و قتل خشيارشا

اَرَدَشير زد کارگر نشد  بەگاِه خانۀ اَرَدَشير در خواب کە شد و خودش شاه شود، ليکن زمخیرا بکُ
 کە در زير نام اسپاميترس بود بەمهدست او مردی.  او را زير شکنجه کشتندفرمود تاو اَرَدَشير 

 يقين کە جنگی فرستاد بەمهراه مگابيزوس بەپسر ارتبانوس را اَرَدَشير سه. شکنجه کشته شد
 سختیزخم  کە هر سه پسر در آن جنگ کشته شدند، ولی مگابيزوس. داشت کشته خواهند شد

نا کرده بود و از خشيارشا خواسته ز  بەمتهم کە مهان زنی(در برد، و زنش  بەبرداشته بود جان
پس از آن مادر و خواهر و برادر مگابازوس . او را مداوا کرد تا هببود يافت) او اعدام کند کە بود
   .ندگی با او ادامه دادز   بەادرميانی کردند تا مگابازوس با زنش آشتی کرد وپ

عامل آن نيز  کە  داستان فساد و کشت و کشتار متقابل است۔بينيم میکە  ۔چنانداستان 
فساد اخالقی خاندان شاهی . دهد ، و خرب از فروپاشی سلطنت هخامنشی از درون میاند زنان

 تا جنبۀ دهد کشنت می بەنيزرا گران  مهۀ توطئهدر داستانش او . مايۀ اصلی داستان است
 کە بايست شاهی نشانده شده بود و می بەتوسط اينها کە اَرَدَشير. اسرارآميز داستان بيشتر شود
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اهتام شرکت در قتل پدرش از ميان  بەيکی در برابر اينها زوری نداشته باشد مهۀ اينها را يکی
نبايد داريوش پسر بزرگ خشيارشا را شريک  کە متوجه نبودهاما کتيسياس دروغين . برداشت

. شود  شاه می در چنين مواردی پسر بزرْگالًمعمو. قتل پدر کند، زيرا او پس از پدرش شاه نشد
   . شده استگويیِ بزرگی پريشان دچارِدر اينجا کتيساس دروغين در پرداخنت داستانش 
کتيسياس دروغين دربارۀ شاه آشور و ماد ە  کداستان خشيارشا نيز شبيه داستاهنائی است

هرودوت  کە از آجنا. ساخته بوده استو بگاپاِت پارسی و کوروش و پسرانش و اسپيتاماس مغ 
موضوع توطئه در دربار خشيارشا و  بەئی  هيچ اشاره۔از تاريخ ايران داشته کە با اطالع وسيعی۔

 کە يقين گفت بەتوان ارشا ندارد، پس میکشته شدن خشي بەئی  هيچ اشارهنيزاَرَدَشير اول، و 
بنياد و ساخته و پرداختۀ ذهن شخص کتيسياسِ  کلی دروغ و بی بەداستاِن ترور خشيارشا

خانۀ  زناِنعامل آن فساد  کە او خشيارشا را در خيالش توسط يک توطئه. دروغين بوده است
نشانده است، تا دربار ايران را سلطنت  بە بوده از ميان برداشته و پسر نوجوانش اَرَدَشير راشاه

 تن از بزرگان خاندان ين چندسپس. ی جلوه دهدنابەسامانمرکز توطئه و فساد و آشفتگی و 
   .کشنت داده است بەهائی کە ناشی از حسادهتای زنانه بوده ش با توطئهشاهی را در داستان

دوم شد درگيريهای جانشين اَرَدَشير  کە در داستاِن او، با روی کار آمدِن خشيارشا دوم
دست يکديگر  بەگردد و بسياری از پسران اَرَدَشير اول سر ختت و تاج با او آغاز می خاندانی بر

تاج و  بەیياب دستصدد  بە تا از برادراِن خشيارشا دوم۱۶بنابر اين داستاهنا . شوند میکشته 
 در خانۀ شاهی و در خشيارشا دوم را کە يديانوس بودگ بەنام سيکی. ختت پدرشان برآمدند

. سلطنت نشست بەگاه رفته بود در خوابگاه کشت و خودش خواب بەمست و مدهوش کە حالی
يديانوس شوريد و گ کە شهريار باختريە بود برضد سشش ماه بعد برادر ديگرش اوخوس

 بە شاهی  با لقب داريوش دومش خفه کرد و خودهرا گرفته در انبار خاکستر افکنديديانوس گس
شهريار سوريه بود،  کە رو شد ريوش دوم نيز با شورش برادر ديگرش ارشيتش روبهدا. نشست

های پدرش  از مهخوابه کە ولی بر او پيروز گرديد و او را از ميان برداشت وآنگاه مهۀ برادرانش
   .تن را نيز زنده نگذاشت بودند را کشتار کرد و يک

ن بالفصل خشيارشا دوم بوده را عهد و جانشي ولیِ کە داريوش دومبينيم،  کە می چنان
کشد تا فساد و خشونت هخامنشيان را نشان داده  تصوير می بەگونه کتيسياس دروغين اين

اند و مهواره در  کرده گونه با خشونت رفتار می با خاندان خودشان اين کە باشد؛ يعنی مردمی
ای سرپرستی جهان اند ادع کرده و مهديگر را کشتار و نابود می توطئه برضد يکديگر بوده

  . اند خاطر برقرار داشنتِ صلح و آرامش در کل جهان را داشته بەمتمدن
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گفته شنيدنش برای يونانيان  پرداخته و برای يونانيان بازمی او می کە داستاهنائی
جز نامهای  بە. استنداشته در بر رااز رخدادهای واقعی انگيز بوده ولی هيچ حقيقتی  دل

بعد، ديگر نامها ساختۀ ذهن خود او بوده، و  بە بزرگ از داريوشنشیمشاری از شاهان هخام
عنوان اعضای خاندان سلطنتی آورده است حتی نامهای ايرانی  بەاو کە بسياری از نامهائی

   . و ساختۀ ذهنِ خوِد او بوده استنيست
پايتخِت بزرگ شاهنشاهی در استخر است و  کە دانسته منی کە گونه کتيسياس مهان

 کە گاه نشنيده بوده نام مهدان را هيچ کە گونه شاه مهيشه در شوش است، و مهان کە داشتهپن می
های داريوش و خشيارشا و اَرَدَشير اول گاه  کە آرامدانسته سومين پايتخت شاهنشاهی بود، منی

 در رودان  مردگان شام و ميانمهچوندهد آهنا را  در کجا است، لذا وقتی از مرگ آهنا خرب می
 کە شدند، و انگار در شوش دفن می کە مناياند کند، و حتی چنين می زير زمين دفن می شوش

وقتی  کە گويد  میيکی از داستاهنايشحتی در . گورِ اين شاهان در شوش را نيز ديده بوده است
مورد نظر خوِد اَرَدَشير نبود، و باگورازوسِ  کە اَرَدَشير درگذشت او را در جائی دفن کردند

  بەخرب در آجنا دفن کرده بود مورد خشم جانشين اَرَدَشير قرار گرفت و او را بی کە هزاربد
 گاه  آراماَرَدَشير پيش از درگذشتش کە کتيسياسِ دروغين خرب نداشته. سنگسار کشته شد

و های داريوش و خشيارشا در دل کوه ساخته بوده گاه  آرامباشکوه خودش را در استخر در کنار
او هيچ نامی از  .اَرَدَشير هم در شوش دفن شده است کە پنداشته است، و میده در آجنا دفن ش

  . استخر و پاسارگار نشنيده بوده است
  دوم را نيز کتيسياس دروغين مهچون دوران پر از توطئه و دسيسهاردشيردوران سلطنت 

او . کرده باشد بازگويیتصوير کشيده است تا اطالع خودش از تاريخ ايران را برای يونانيان بە
گرفته و ) اناباسيس( دوم را از سفرنامۀ گزينوفون اردشيررخدادهای زمان خبش بزرگی از 

های خودش معرفی  ها و شنيده آهنا افزوده است تا آهنا را ديده بەداستاهنائی از پيش خودش
  نامِ. بودپريزاتيش و نام مادرش دوم از يک مادر بابلی بود اردشيربنابر داستان او، . کند

ه، ولی مادرِ اردشير کە از خاندان هخامنشی بوده فته بود را او از نوشتۀ گزينوفون گرپريزاتيش
  . را بابلی معرفی کرده است

ها در دربار قلمداد  خواره و حمور توطئه  را زنی خونپريزاتيشکتيسياس در داستانش 
کرد و  های او توجه می هخواست بەاو بر شاه تأثير شديدی داشت و شاه کە گفتهکرده است و 

در ميان ) َبرده(در حالی کە در دوران هخامنشی غالم  . بازگذاشته بودخانۀ شاهیدست او را در 
دهد؛ و اين نيز بنابر  های بسياری در کاخ شاهی خرب می ايرانيان وجود نداشته او از وجود برده
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 زندگی اشراف يونانی گمان خودش بوده، زيرا در خيالش زندگی اشراف ايرانی را مهاننِد
  . بەتصوير کشيده است

  نيز ۔که خربش را گزينوفون آورده بوده۔آمدهای شکست و قتل کوروش کهتر دربارۀ پی
 از پريزاتيش کە خوانيم  میادر اين داستاهن.  ساخته استشگفتی داستاهنای اين کتيسياس

روزی در حضور  کە دیمر کە خشم بود، و از شاه خواست بەکشته شدن فرزند حمبوبش کوروش
  سپسپريزاتيش. او پاداش دهد بە بسپارند تایو  بە کوروش را کشته استاوشاه گفته 

 ها نگاه شکنجه سپردند و ده روز در زير شکنجه بە اين مرد رافرمود تااش  غالمان ويژهبە
او را داشتند و زبانش را بريدند و چشمانش را برکندند و در گوشهايش مواد گداخته ريختند و 

 در اشخًصکسانی کە کار گماشت تا  بەاش را  مأموران ويژهپريزاتيش. در زير شکنجه کشتند
ميتراداتس ازمجله . اند را شناسايی کند و از آهنا انتقام بگيرد کشنت کوروش شرکت داشته

گيری از شاهنشاه دريافت کرده بود و مورد رشک  پس از جنْگ پاداش چشم کە کسانی بود
مهمانی فراخواند و مأمور خاص او در  بەروز ميتراداتس را  يکپريزاتيش. ود بپريزاتيش

. کوروش زده و او را ازپا افکنده است بەضربتی کە مستی از زبان ميتراداتس بيرون کشيد
گران سپرد؛ او را در صندوقی هنادند و  شکنجه بە بازداشت کردهپريزاتيشميتراداتس را 

او شير و عسل و ديگر خوردنيها  بەو روزها در اين حالت بود ودستها و سرش را بيرون کردند، 
کرد و پوستش عفونت کرد و کرم در آن ايجاد  او در مهين صندوق قضای حاجت می. دادند می

   ١. روز زير شکنجه بود تا متالشی شد۱۷شد و 
و ورزيد  آوران ايران رشک می نامکە بە پريزاتيش چونبنا بر داستان کتيسياس دروغين، 

گزاران باوفای اَرَدَشير را  خدمت کە  پرافتخار را ببيند، برآن بودمرداِن کە چشم آن را نداشت
پس  کە  افسری بودپريزاتيش مورد نفرت مردانازمجله . نيست کند بەيکی پس از ديگری سر

اش از   توسط مأمور ويژهپريزاتيش. ه بودِسَمِت وزير شاه منصوب شد بەکشته شدِن کوروشاز 
.  بريده برای شاه برده استشدنْه  کە او سر کوروش را پس از کشتن اين مرد بيرون کشيدزبا

با ) هزار سکۀ طال(سر هزار زريک  ئی انديشيد، و روزی بر  برای کشنت اين مرد حيلهپريزاتيش
تر بود، ولی در دور اول  دست بازی از اَرَدَشير چيره  در شطرنجپريزاتيش. شاه شطرنج بازی کرد

هرکس بازنده  کە در دور دوم با شاه قرار گذاشت. شاه دادا بە باخت و هزار زريک را نقًداعمًد
دانست کە برندۀ اين دورِ بازی خودش خواهد  ؛ زيرا میبرنده بدهد بە راغالمِ خانگیشود پنج 

 فقط غالمِ خانگیجای پنج  کە بە برنده شد و از شاه خواستپريزاتيشدر اين دور، . بود
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  وقتی وزير را حتويل گرفت او راپريزاتيشبپذيرد، و  کە شاه جمبور شد.  ببخشداو بەوزيرش را
 آن پوست  او را زنده زنده در برابر او پوست برکندند و در مياِنفرمود تاگران سپرد و  شکنجهبە

ترين داستاهای کتيسياس  و اين از شگفت ١.هالکت برسد بەبر چارميخ زدند تا در زير شکنجه
  . دهد است کە هنايت بالهِت شاهنشاه هخامنشی را نشان میدروغين 

سبب شهرت و کە پريزاتيش بە  آن استکتيسياس دروغين آورده کە داستان ديگری
 اَرَدَشير در ميان پارسيان کسب کرده عروسش استاتيرا شهبانوی زيبا و نيکوکارِ کە حمبوبيتی

 چيد پيچيدهئی  او نقشه.  را ترور کندشهبانوی نيکوکار کە ورزيد و تصميم گرفت بود رشک می
روزه  او برای اين منظور مهه. سوی او دراز نشود بەوقتی استاتيرا مبيرد انگشت اهتام شاه کە تا

 خواست جنايتش را اجنام دهد، می کە روزی. خورد سر يک سفره غذا می با شاه و استاتيرا بر
 هری کشنده آغشته بود و يکز   بەاش يغه تطرِف يک کە  او کاردی را بر سفره هنادندفرمودۀبە

نيم کرد و يک  برسفره بود را دو کە  با دست خودش پرندۀ بريانیپريزاتيش. طرفش پاک بود
شد،  عروسش تلقی می بەمثابۀ حمبت نسبت بە اوکارِاين . اش را در بشقاب استاتيرا هناد نيمه

 وارد گوشت شده بود شهبانوی کاردمهراه با  کە در اثر زهری. خوردن ادامه داد بەو استاتيرا
   ٢.دار کرد نيکوکار درگذشت و اَرَدَشير را داغ

اينها رازهای  کە کرده گفته حتی در فکرش خطور منی کتيساس وقتی اين داستاهنا را می
او وقتی اين داستاهنا را . کند ها درز منی بيرون از ديوارهای خانهالً بەمعمو کە مهری است بەسر
گاه  هيچ کە نبايد رازهائی کە فراموش کرده کە پردازی بوده نان غرق در دروغپرداخته چ می

 ولی عادِت. دهدودش را نسبت بەآهنا باخرب نشان شوند را وارد داستانش کند و خ افشاء منی
متوجه اين موضوع بشود؛ و چنين داستاهنائی را آورده است  کە چارواداریِ او مانع از آن بوده

. ام شده  ايران باخرب میکاخِ شاهنشاِهمهرترين رازهای درون  من از سربه کە يدها بگو آتنی بەتا
  دروِنامور بەداده است تا خودش را آگاه خورد يونانيان می بەجای تاريخ ايران بەاينها را او

   .دهدن نشان ايرا
ان  ايردار سپهفادارترين و   کە پريزاتيش بەخوانيم در داستان ديگری از اين کتيسياس می

ورزيد، زيرا او در جنگ اَرَدَشير و کوروش رشادهتای  کينه می کە چيترفرناس بود در اناتولی
.  در شکست و قتل کوروش سهم عمده داشتپريزاتيشنظر  بەشايانی از خود نشان داده بود و

سارديس فرستاد و  بە کسانیتاعناوين گوناگون شاه را از اين مرد بدبين کرد و برآن داشت  بەاو
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 بوده کە گزينوفون داستانش را چيتَر فَرَنە شهريار ليديەاين  .نيست کردند بەيترفرناس را سرچ
  . اش داستان نوشته است آورده بود و اين کتيسياس دروغين خوانده بوده و درباره

ن ز   کە بە در اثر حسادتی کە پريزاتيشخوانيم باز در داستان ديگری از اين کتيسياس می
 اردسير کە  داشت نزد شاه سعايت کردخانۀ شاهی بەنامِ اردسير  از مرداِنيکیبسيار زيبای 

 کرد و اوکشنت  بەوسيله شاه را حتريک اين بەی بر ختت و تاج را در سر دارد، وياب دستهوای 
 در زير شکنجه وی در حضور او راجالدانش سپرد تا  بەقتل اين مرد زد و او را بەخودش دست

  .  بيوه شودکە زِن زيبايش کە مورد حسادِت او بودخواست  ؛ زيرا میکشتند
ختمس  نام تری بەمردان خانداِن شاهی يکی از زن پريزاتيشدختر شاه و کە   اينديگر

 رسيد،  بەپريزاتيشوقتی اين خرب. نی گرفتز  بەختمس خواهر خودش را نيز اين تری. بود
پس . کشنت داد بەرآورد و او راشورش د بەختمس را برضد او  تریوسائلی انگيخت و اطرافياِن
زن  کە گور کرد، و برآن شد بەبابل آورده مهه را زنده بە او راخواهرِ از آن مادر و دو برادر و دو

گورکند، ولی در اثر گريه و زاری پسرش از  بەختمس بود را نيز زنده دختر تری کە پسر خودش
   .او درگذشته او را زنده گذاشت
پس از اين جنايتها شاه از مادرش  کە خوانيم اس دروغين میدر دنبالۀ داستان کتيسي

بابل رفت، و پس از پريزاتيش بەبابل نزد خانوادۀ خودش برود، و  کە بە خواستپريزاتيش
پير شده بود چندان کە   چونشوش برگشت؛ و بەديگربارهدست آورده  بە دل شاه راچندی

   .ديری زنده مناند و در مهان سال درگذشت
سال را با يک زن   زن داشت و هر روز۳۶۰ِاَرَدَشير دوم  کە خوانيم  میی از اواستانباز در د

 روز است وگرنه ۳۶۵سال ايرانی  کە دانسته  روز بوده، ولی او منی۳۶۰سال يونانی (خوابيد  می
  پسر داشت۱۵۰بر اساس داستان او، اَرَدَشير دوم از اين زهنا ). داد اَرَدَشير دوم می بە زن۳۶۵
از . )زاده بودند شان حرام يعنی مهه ( مثرۀ مهخوابيش با زنان غيرعقدی بودنداشان ت۱۴۷ کە

ان استاتيرا کە مه ميان پسرانش داريوش و اُوخوس و ارياراتس از زن عقديش استاتيرا بودند،
  .  کشته شد پريزاتيشهرِز  در داستان او بە

جنگ کادوسيها رفت پسر  بە وقتیاَرَدَشير دومدر داستاِن شگفِت ديگری آورده بوده کە 
 کە درازا کشيد، و داريوش شتاب داشت بەعمر اَرَدَشير دوم.  کردعهد ولیبزرگش داريوش را 

بازوس  تری کە خانۀ شاهی رئيس نگهباناِنوقتی اَرَدَشير بيمار شد داريوش . زودتر شاه شود
 کارش باکە   آنبرای. پدرش را بکشد و زودتر شاه شود کە نام داشت را با خودش مهدم کرد

يک  کە شدقرار بر اين . تا از برادرانش را با خودش مهدست کرد موفقيت اجنام شود پنجاه
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 سبازو  داريوش و تریانهشب. گاه بکشند  را در خوابگاه پدرشان شوند و پدر وارد خوابشب 
ز نوکرانش از  ولی اَرَدَشير توسط يکی ا،گاه پدرشان شدند ا دشنه وارد خوابو دو تن ديگر ب

داريوش و .  ديوار ايستاد خنوابيد و پشت پرده در کنارشين توطئه آگاه شده بود و در بسترا
 هنان  پشت پردهکە دراَرَدَشير . رفتندگاه بيرون   چون بستر را خالی يافتند از خوابشمهدستان
ردا جلسۀ حماکمه ف.  تا آهنا را بازداشت کردندفرمودی کرد و مهان شب يناسا آهنا را ششده بود

پس از آن اوخوس و . اعدام شده بر دار زده شدند بە حمکومسبازو برپا شد و داريوش و تری
برادرِ مادری  کە ابتدا ارياراتس. برادرانش برای قبضه کردن سلطنت در رقابت افتادند

 تو پدرمان از کە او گفته بود بەاوخوس. توطئۀ اوخوس زهر خورد و از دنيا رفت بەاوخوس بود
 پس از آن ارشامس. تو را بکشد، و او زهر خورده خودکشی کرد کە خواهد درخشم است و می

دست ارتاباد پسر ارتابازوس  بەحتريک اوخوس بەهای اَرَدَشير دوم بود از يکی از مهخوابهکە 
حتريک ارشامس اعدام کرده  بەپدرت را شاه کە  گفته بودبازوس بەارتابااوخوس. ترور شد

خاطر کاردانی و تدبير و  بەارشامس را کە اَرَدَشير دوم.  نيز ارشامس را ترور کرداست، و او
داشت پس از ترور شدِن اين پسر از غصه دق کرد و  ديد بسيار دوست می در او می کە خردی

 پسرِ اَرَدَشير دوم بود پس از پدرش با لقب کارترين  و زشتترين بداخالق کە اوخوس. مرد
او مهۀ برادران و خواهران و شوهران خواهرانش را کشتاره کرد . لطنت نشستس بەاَرَدَشير سوم

   .کار کشتار ديگر بزرگان خاندان سلطنتی شد بەتن را نيز زنده نگذاشت؛ آنگاه دست و يک
که ۔کتيسياس دروغين جعل کرده بوده دربار ايران را  کە جمموعۀ اين داستاهنای ختيلی

ی از رريز و عا مردمان ابلِه خشن و خونئی از   جمموعه۔زمان حمور متدن جهان بود در آن
کاری جز توطئه برضد يکديگر و کشتار يکديگر  کە کشد تصوير می بەهرگونه اخالق انسانی را

 کە مهۀ اين داستاهنا را اين مرد. اند کرده رمحانه کشتار می  را نيز بیزناناند، و حتی  نداشته
   .گفته است  اَرَدَشير سوم برای يونانيان میکرده کتيسياس است در زمان ادعا می

زمان ادعای آشنايی با تاريخ و فرهنگ ايرانيان از عوامل کسب نام و  در آن کە از آجنا
کار  بەکردگان يونانی در کشور خوشان بود، بسياری از آهنا دست آوازه برای هرکدام از حتصيل

واقعی بودند، ولی در ميان آهنا کتيسياس  نگاراِن تاريخ اعموًم کە نوشنت تاريخ ايران شدند،
اطالعی از ايران و تاريخ ايران و کە  آن بیاين مرد . انگيز است دروغين يک استثناء شگفت

 آشفته و داستاهنایئی از  اين کار زد و جمموعه بە داخلی ايران داشته باشد دسترخدادهای
اساس بوده ولی  بی گرچە هنای اوداستا. انتشار داد» تاريخ ايران« حتت عنوان راغيرواقعی 

او مهان کتيسياس معروف است و در کە   اينادعای. منوده است پذير می برای يونانيان دل



۴۳۲ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

کرده، و اطالعاتش را در درون دربار ايران شنيده و از آرشيو سلطنتی  دربار ايران خدمت می
 دانسته  منیاوولی . داد خواند امهيت می نوشته بود و برای مردم می کە مطالبی بەگرفته است

ايران نرفته  بەگاه او هيچ کە دارد پارس و ماد در کجای جهان قرار دارند، و مهين معلوم میکە 
پردازی  جای کتيسياس مفقود جازده بوده تا با داستان بەدروغ خودش را بەاو. بوده است

ين افتخاراتی مشرده کسب نام و نان کند؛ زيرا خدمت در دربار ايران نزد يونانيان از بزرگتر
افسانۀ  بەاو خبش بزرگی از کتابش را. آن نائل آيد بەتوانست کمترکسی در جهان می کە شد می

يکی از  بەلذا اين مسيراميس برای يونانيان دنيای باستان. مسيراميس اختصاص داده است
 افتاد و های جهان تبديل شد و داستاهنايش در بسياری جاها برسر زباهنای يونانيان اعجوبه

   .وارد کتاهبا شد
دروغين بودن اين کتيسياس و شياد بودِن او را  کە خواهند شناسان غربی منی ايران

 بودِن او اتفاق نظر دارند، او را مهان ساز  و افسانهپرداز بر دروغ کە بپذيرند، و درعينِ حالی
رَدَشير دوم برای  سلطنت اَدورانی ازدر زمان سلطنت داريوش دوم و  کە دانند کتيسياس می

 کە خواهند توجه داشته باشند  و منی١ سال در شوش خدمت کرده بوده است؛۱۷مدت 
او از . گيرد می در بر چشم ديده است يک دوران هفتاد ساله را بەاو ادعا کرده کە داستاهنائی

 انگارآخرين روزهای سلطنت اَرَدَشير دوم و اوايل سلطنت اَرَدَشير سوم نيز سخن گفته است، و 
بيش از هفتاد سال در درون دربار ايران بوده و از مهۀ رازهای هنانی دربار در اين ساهلا کە 

در ادعای کتيسياس بودِن اين کە   آنجای بە مانگارن غربی در زمان تاريخ. اطالع داشته است
 هخواست کتيسياس اطالعات بسياری دربارۀ ايران داشته ولی منی کە گويند مرد شک کنند، می

با هرودوت داشته اين جعليات را درست کرده و  کە خاطر ضديتیکە بە  بلحقايق را بنويسدکە 
با دليل و برهان کە   آن دياکونوف پس ازمثالً.  تا هرودوت را از اعتبار بيندازد استپراکنده

ە  کتوانيم حال ما منی با اين« کە افزايد گويد می پرداز بودِن کتيسياس سخن می دربارۀ دروغ
 مدتی دراز در ايران زيست و با ااو واقًع. پوشی کنيم های کتيسياس چشم کلی از نوشتهبە

ها و بگومگوهای فراوانی شنيد، و  بسياری از پارسيان و مادها آشنا بود و روايات و افسانه
 شود کند يک واقعه يا يک نام يا روايتی يافت می نقل می کە ارزشی گاهی در ميان مطالب بی

يک مرد شيادی  کە فکر کندکە   آنجای بەدياکونوف. »ل است خوِد او جعل کرده باشدحماکە 
کتيسياس تا وقتی در ايران خدمت  کە نوشتهجای کتيسياسِ مفقود جا زده بوده،  بەخودش را

نوشنت کرده و  بەيونان برگشته شروع کە بەکرده چيزی را برای خودش يادداشت نکرده و بعد
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۴۳۳ هخامنشی شاهنشاهی

رسيده جعل  ذهنش می کە بەگونه ش متکی بوده لذا نامها و وقايع را آنذهن خود بەدر نوشتنش
هرودوت با نوشنت تاريخ ايران چە کە   آنافتخاری شبيه بەکرده و تاريخ ايران را نوشته است تا

کار نوشنت تاريخ ايران شد تصميم  بەوقتی دست کە افزودهو . دست يافته بوده است دست يابد
 و«وسيله بر او برتری يابد؛  اين بەودوت نوشته است تکذيب کند ورا هر کە هرچە جدی داشت

بندوباری از  اطالع بوده با کمال بی کلی از وقايع بی بەاش ياری نکرده يا حافظهاز آجنا کە 
 افزودهحال، دياکونوف در دنبالۀ اين مطالب  با اين. »پيش خودش مطالبی را جعل کرده است

البته علم . گو اعالم کرد را دروغ) يعنی هرودت يا کتيسياس(رخ يکی از دو مو کە بايست می«کە 
   ١.»گو نبوده است هرودوت دروغ کە انکارناپذيری ثابت کرده بەگونۀ کنونیِ تاريخ

گو بنامد، ولی   دروغاکتيسياس را رًمس کە  رفتهاندازه تا اين ۔کم دسِت۔دياکونوف 
برخی از  کە اند، تا جائی  را باور کردهن مردايهای  نگاران نوين غربی نوشته بسياری از تاريخ
آورده جای گاؤماَتە  بەئی آشفته بەگونۀ  نامشدر داستان او کە اسپيتامه مغ کە آهنا عالقه دارند

 بوجيە بدانند  است مهان زرتشت حقيقی بپندارند و زرتشت را معاصر کوروش بزرگ و کامشده
حتی کسی مهچون  کە اين نظری است. دست شورشيان خمالف داريوش کشته شده استکە بە

 کە  حتی گمان بردهبند است، و آن پای بە کتيسياس دروغينایاومستد با باور کردن داستاهن
گونه، برخی  اين. در داستان کتيسياس آمده نام اصلی داريوش بزرگ بوده است کە اسپنداس
وغين را نفی کنند و او تشکيک دربارۀ کتيسياس در کە خواهند نگاران نوين غربی می از تاريخ

 بر کە  دارندمردای اين کردن داستاهن باور بە عالقهچندانآهنا . را کتيسياس واقعی بپندارند
 اين لشکرکشی  استباختريە فرستاده بەلشکرکشی بەاسپنداس شاه ماد را کە مبنای داستان او

شتاسپ شاه پارت بدانند و گشتاسپ پدر داريوش را مهان گ بەرا مهان لشکرکشی داريوش
زرتشت در لشکرکشی داريوش  کە از زرتشت محايت کرد؛ و چنين بپندارند کە باختريە بدانند

 را سپاهيان داريوش  معاصر داريوش بزرگ بود و اويعنی زرتشْت(باختريە کشته شد  بەبزرگ
باور کردِن داستاهنای  کە بەئی خاطر عالقه بەحتی اومستد).  کە دمشن زرتشت بودبزرگ کشتند

سلطنت برسد بەکوروش کە   آنگشتاسپ پدر داريوش پيش از کە اين کتيسياس داشته پنداشته
 باور ٢. استبوجيە شهريارِ پارت شده شاه باختريە بوده و در زمان سلطنت کوروش بزرگ و کام

تر از اين داشته  کننده تر و گمراه ئی آشفته تواند نتيجه کردن داستاهنای دروغينِ کتيسياس منی
 باور عنوان مردی افسانه بەحيثيت يک پژوهندۀ معترب غربیِ تاريخ ايران را کە ئی ، نتيجهباشد
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۴۳۴ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

   .کشاَند ير سؤال میز بە
کتيسياس با هرودوت ضديت  کە اند  غربی از کجا دريافتهشناساِن ايران کە معلوم نيست

چە کە   آن.های هرودوت مهخوانی ندارد کدام از داستاهنايش با نوشته هيچکە   آنداشته جز
 توسط بسياری از اسناد تاريخیِ بەهرودوت دربارۀ تاريخ ايران در زمان هخامنشيان نوشته

گزارشهای او بسيار دقيق و از روی . شود مورخان يونانی تأييد میديگرهای   و نوشتهموجود
بزرگ را با  داستاِن گاؤماَتە و َبرِدَيە و داريوش مثالً. های درست از مردان آگاه بوده است شنيده

های داريوش  هنبشت سنگهای بغستان و ديگر  نوشته کە اکنون کە چنان دقتی نوشته است
های  های او را در کنار نوشته بزرگ و اسناد بابلی و مصری بازخوانی شده است ما وقتی نوشته

او يا از اسناد مکتوب  کە شويم گذاريم متوجه می داريوش بزرگ و ديگر اسناد بازمانده می
 نامها و جايهائی. اند تاريخ ايران داشته بەآگاهی دقيق کە ستفاده کرده يا از شنيدن از کسانیا

شدۀ سدۀ  های يافت نيز دقيق است و توسط نوشتهاست او در رخدادهای تاريخ ايران آورده کە 
گونه  نوشته است مهينچە   آندربارۀ کوروش بزرگ و خشيارشا نيز. اخير قابل تأييد است

تاريخ هخامنشی است، مهه درست  بەمربوطچە کە   آنهای هرودوت، امها در نوشتهن. است
طرز بسيار دقيقی پشت سر هم است و آشفته نيست، و گزارشها مهه توسط منابع  بەاست، وقايع

. رودان و ايران و مصر و ديگرجاها کشف شده است قابل تأييد است در ميان کە  ديگرکتبیِ
ای کتيسياس دروغين دربارۀ ايران با وقايع تاريخی انطباق ندارند و کدام از داستاهن ولی هيچ

دربارۀ خشيارشا و شاهان پس از او چە کە   آن.پردازِ خوِد او است های ذهنِ خيال مهه از ساخته
گفته است چيزی هبتر از داستاهنايش دربارۀ کوروش و داريوش و شاهان ماد  تا اَرَدَشير سوم می

جای کتيسياس مفقود  بەخودش را کە پردازی بوده ساز دروغ رد افسانهاو م. و آشور نيست
دربار ايران و خاندان سلطنتی مرکز  کە گفته تا نشان دهد جازده و داستاهنائی برای يونانيان می

با هر بادی  کە ئی است پاشيده فساد و توطئه و کشت و کشتار است و دولت ايران دستگاه ازهم
ها و مردم يونان نبايد برای چنين  فروريزد و نابود شود، و آتنیساختمانش  کە ممکن است

در مقدونيە  کە گفته اينها را او در زمانی می. دستگاهی امهيتی قائل شوند و از آن بشکوهند
 کردن يونان در زير سلطۀ خويش و پارچه يکدرصدد  کە سلطنت فيليپ تشکيل شده بوده

   .شين از سلطۀ ايران بوده استن بيرون کشيدن سراسر سرزمينهای يونانی
  



 

   )ومُردخایستَراِ داستان (پوريم افسانۀ

آمده، و » سَترِاکتاب «بەنام کتابِ مقدسِ يهودان  ِسفرِ داستان استر و مردخای در يک
ناقالن اين .  اتفاق افتاده است)خشيارشا؟(پادشاهی بەنامِ اَحَشويروش در زمان  کە  شدهادعا

داستاِن اند تا يک  م وارد تورات کرده در زمانی از سدۀ دوم پ کە اند دهداستان انبيای يهود بو
از زماهنای  کە  را جاودانه سازند؛ داستانیپوريم بە  قوم يهود موسومدينیِ  تاريخیمحاسیِ شبه

مبهمی مانده بوده ولی حقيقتش در زمان نگارشش برايشان  بەگونۀ دورتر در خاطرۀ قومی آهنا
   .اند خواهيم خواند بازنويسی کردهئی کە   بەگونهمعلوم نبوده است و

تر از روی تورات خواهيم خواند، ولی پيش از خواندن آن خواهيم  اين داستان را پائين
 کە شورشی باشد بەاصل اين داستان مربوط کە رسد نظر می بە.منشأ داستان را بيابيم کە کوشيد

خواهانۀ   جرياِن شورشِ استقالل درر دومپايان سلطنِت داريوش دوم و اوائل سلطنت اردشيدر 
يک  )اکنون جزيرة الِفَيلَه(يِب زيرۀ در ج. رخ داد مصريان ۔کە پيش از اين بەآن اشاره کرديم۔

شايد پس از ختريب  کە مجاعت بزرگ يهودی از زمان فرعونان جاگير بودند؛ مجاعتی
شايد هم از . ناهنده شده بودندمصر پ بەدست نبوَخذ َنصَّر بابلی بەم اورشليم در سدۀ هفتم پ

ئی  آهنا جامعه. مهچنان در مصر ماندگار شده بودند کە بقايای اسرائيليان قديمِ مصر بودند
بوجيە ضميمۀ  وقتی مصر در زمان کام.  بزرگی داشتندًتاجمزا تشکيل داده بودند و شهر نسب

 دارای زندگی ۔مصرعنوان خبشی از رعايای فرعون  به۔ مصری اسرائيلياِنايران شد اين 
   .کە در اين جزيره واقع شده بود  ی بودند، و معبد خاص خودشان را داشتندخبش رضايت

در کشورهای شاهنشاهی اجنام داد، در  کە داريوش دوم ضمن يک سلسله اصالحات
 کە جموعۀ قوانينی کە  فرستادفرمانمتوليان معبد يهودان مصر  بەم ضمن فرمانی  پ۴۱۹سال 

دستور او وضع کرده است را در ميان خودشان جمرا بدارند و  بەزمين اصلی اسرائيلعزرا در سر
 معبدشان با هزينۀ خزانۀ اجازۀ نوسازیِ. مراسم عيد ِفصح را برطبق قوانين عزرا اجنام دهند

 در ميان يهودان جزيره نامه فرماناين .  فرستاده شدنامه فرمانشهرياری مصر نيز مهراه اين 
   ١.شور و اشتياقی در آهنا پديد آوردخوانده شد و 

چتر  کە معبدشان را نوسازی کردند، با سوء استفاده از آزاديهائیکە   آنولی آهنا پس از
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۴۳۶ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

اقداماتی ازقبيل قربانی کردن  بەمحايت شاهنشاهی برای اديان و عقايد ايجاد کرده بود دست
ت، و کاهنان مصری را رف مشار می بەمقدسات مصريان بەتوهين کە گاو در معبدشان زدند
   .برضد آهنا برانگيخت

 جنوب مصر بود، و اَرشاَمە دار فرمان و ساالر سپهَدرَنە  نام وی بە افسری اين زماندر
 برای دادن گزارش روانۀ ايران ۴۱۱ارشامه در سال . هخامنشی شهرياریِ کل مصر را داشت

 مصر اسرائيلياِننامش را  کە َنەَدر پسر وی. َدرَنە سپرده شد یو   بەشد، و امر سرپرستی مصر
ودی کاهنان جنوب مصر سربازان ز   بە.اند جانشين پدر در جنوب مصر شد نوشته» َنفايان«

 قربانی کردن گاو در معبد يهودان برضد يهودان اعتراضِ بەمصریِ زير فرماِن نفايان را
قربانی کردن گاو در  ۔خاطر مراعات مقدسات مصريان به۔ ايران قوانينِ کە از آجنا. شوراندند

 قانون ايران را نقض کرده بودند، نفايان کارشانمصر را ممنوع اعالم داشته بود و يهودان با آن 
مردم جزيره در زمان آخرين فرعونان مصر و پيش  کە معبدی. نيز گويا با اين شورش موافق بود

وسازی کرده بودند مصر در جزيره ساخته و در زمان داريوش دوم ن بەبوجيە از لشکرکشی کام
يهودان با زنان و . تاراج رفت بە و گنجينۀ آنمورد تعرض قرار گرفتتوسط شورشيان 

 کە گرفتند و از خدايشان تقاضا کردند فرزندانشان پالس پوشيدند و سوگوار نشستند و روزه
ليم و ان اسرائيلی شهرهای اورشدار فرمانئی نزد  دمشنانشان را نابود کند؛ و با نوشنت شکوائيه

اين معبد در زمان قديم ساخته  کە آهنا اطالع دادند بە دادخواهی کردند و۔در فلسطين۔سامره 
 را حفظ کرده است، و از آهنا تقاضا کردند بوجيە وقتی مصر را گرفته حرمت آن شده بوده و کام

ليم با  سامره و اورشاسرائيلياِنولی . شده وساطت و اقدام کنند برای بازسازی معبد ويرانکە 
 کە آهنا رسيد آن بود بەاز اورشليم و سامره کە پاسخی.  مصر ميانۀ خوبی نداشتنداسرائيلياِن

پس نيز از قربانی کردن گاه خودداری   دادخواهی کنند، و از آن۔شهريار مصر۔نزد ارشاَمە 
ا نفرين آهن. درگاه خدايشان ادامه يافت بەداری و زاریِ يهودان پوشی و روزه پالس. ورزند

 اين شورش بوده زيرا با قربانی کردن گاو و برآغالندۀپنداشتند  می کە درنە بود متوجه وی
 مجع بزرگی از آهنا. گوسفند خمالف بوده، و پسرش با اشارۀ او مرتکب اين جنايت شده است

اين . ا افتادند و در کنار دروازۀ شهر بست نشستندر ۔ بەتبس۔سوی پايتخِت جنوب مصر بە
اهتام برهم زدن نظم عمومی بازداشت و زندانی  بەشان  شورش تلقی شد، و مههاقدام آهنا

خاطر  بە مصر از شهريار ايرانیاسرائيلياِننشانۀ خشم شديد  کە در دنبال گزارش. شدند
های مظلومان را  خدای اسرائيل البه کە خوانيم بازداشت و زندانی کردن شورشيان است، می

 درنە را سگهای هار دريدند، و مهۀ کسانی قرار داد، پیِ پای ویدرنە را مورد غضب  شنيد و وی
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خواست خدای اسرائيليان  بە کردن معبد خدای اسرائيل شرکت کرده بودندحرمت بیدر کە 
   ١.کشتار شدند

 توان پنداشت صورت گرفت، ولی می چەگونه »دمشنان اسرائيل«کشتار  کە معلوم نيست
اشتيهای اسرائيل هنوز در زندان و در بيم کشتار بودند، و مصر برگشت بازد بەارشاَمە وقتیکە 

 اما کيفرهای شديد مسببان مصریِ .او آهنا را آزاد کرد، و مسببان ختريب معبد را کيفر داد
باالتر کە  ۔چنان در مهين زمان کاهنان بودند برای ايران گران متام شد، زيرا ًتاُعمَد کە واقعه
اَرَدَشير دوم نيز مهراه با آن گرفتار شورش . يرانی شدند مصريان وارد شورش ضد ا۔ديديم

کە  ۔چنانموقع برای آرام کردن مصر اقدام کند، و مصر  کە بەکوروش کهتر شد و امکان نيافت
ياری سربازان يهودی نياز  کە بەفرعونان جديِد مصر.  از اطاعت ايران بيرون شد۔ديديم

دوره در  از اين کە اسنادی. رفتاری کردند ن نيکشان با يهودا  ديرينهنياگانن داشتند، مهچو
   ٢.اند  داشتهو زندگی عادی فرعون وفادار بوده بەيهودان کە دهد جزيره بازمانده است نشان می

دنبال اين شورش ضد يهودی در خطر جدی  بەبينيم، زندگی يهودان مصر میکە  چنان
ودی شورش ز  بە.رفت ته شدنشان میندان افتادند و بيم کشز  بەهناقرار گرفت و بسياری از آ

  . احيای سلطنت فرعونی اجناميد کە بەمصريان بر ضر سلطۀ ايران آغاز شد
 کە بايست اند می  خربش را داده در داستان استر و مردخایيهودان کە پس آن کشتاری

شايد يهودان نيز در اين شورش با مدعی فرعونی . در ارتباط با شورش مصريان تفسير کرد
 ری کرده باشند، يعنی سربازان و ساز و برگ پادگان يب را در اختيار او قرار داده باشند ومهکا

اند  شورشيان يهودی را بازداشت و زندانی کرده بوده کە از کسانی کە اند وسيله توانسته اينبە
   .انتقام بگيرند

ران و تخت ايپاي بەکشتار يهودان را بەرخداد بزرگ تصميم کە  کنونیداستان توراِت
قرار شده بود يهودان را کشتار مهگانی کنند؛  کە گويد  است، میانتقال دادهزمان خشيارشا 

   .يهودان رسيد و دمشنانشان کشته شدند و يهودان از خطر رهيدند داِد بەولی خدا
ستيزی   خودشان داستان اين يهودیهای بعدی در توراِت يهودان اورشليم در سدهيعنی، 

در پايتخت ايران اتفاق افتاده است، و داستان استر و  کە  خشيارشا دانستنددوران بەرا مربوط
هامان ابن « کە وزير بزرگ خشيارشا کە در اين داستان گفته شده. مردخای را ابداع کردند

 کشتار مهگانی يهوداِن سراسر کشورهای فرمانبود حمرک اصلی برای صدور » َهمداتا اجاجی
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   .تابع شاهنشاهی ايران بود
فلسطين  کە بە فلسطين بوده است، و يهوديانی قوم کنعانی درقبيلۀ اجاج از قبايل کهنِ

از » اجاج« کە در تورات گفته شده. اند کوچيده بودند مدهتای درازی با آهنا درگيری داشته
گذار سلطنت  بنيان(شاؤل  کە ياد شده» اجاج«با نامِ نيز از شاه عماليق و  ؛عماليق بودند

انتقامِ  او را بە) پيامربِ اسرائيليان(گير کرد، و مسوئيل  و را شکست داده دستا) اسرائيل
پاره کرد  گاِه خدا ۔يعنی در معبد۔ قربانی و تکه کشتارهائی کە از اسرائيليان کرده بود در پيش

باز در جنگ ديگری کە ميان . و بەشاؤل گفت کە بايد مهۀ قوم او را بەدمِ مششير بگذرانی
نيان رخ داد داوود کە رزمندۀ جوانی بود با سنگ بزرگی کە از فالخن افکند شاه شاؤل و کنعا

   ١.بعدیِ کنعانيان را کشت و بەدنبال آن در کنعانيان شکست افتاد
 هامان ابن مهداتا اجاجی از مهين قبيله بوده  اجاج نام يک قبيلۀ کنعانی بوده، وپس

اهتام  بەکردن معبد يهودان در جزيرۀ يبحمرِک کاهنان مصری برای ويران  کە بسا چە .است
وسيله يهودان را  اين بەاميد داشته کە قربانی کردن گاو در معبدشان مهين هامان بوده

 را از  استکشيده ش مینياگاناز زمان  کە ديرينۀ قوميشکشنت دهد و کين  بەکردهبرانگيخته 
ها  بل توجيه است، زيرا اجاجی قاالًستيزی اين هاماِن اجاجی کام داستان يهودی. آهنا بگيرد

. اند  از قديم با اسرائيليان دمشن بوده و جنگها با يکديگر داشته۔بنابر داستاهنای تورات۔
دامن هم  میکە  چناندر دستگاه شهرياری مصر بوده است؛ زيرا   از بلندپايگانشايد او يکی

زمينه نامهای  در اين.  و هم مصريان)آراميان(کنعانيان يونانيان در آن دستگاه بودند هم 
در . اند جاگير بودهدر مصر  کە های پنجم و چهارم برای ما مانده بسياری از آراميان در سده
 ۔که مشاری از آهنا در سدۀ حاضر شکافته و مطالعه شده است۔گورستان آراميها در مصر 
شان آرامی است، و شود، ولی نام پدر و پدر بزرگ داَتە نيز ديده می نامهای ايرانی مهچون َبَغە

نشاهنای قومی و دينی سرزمينهای بومیِ خودشان در کنارشان دفن شده است، و اين نشان از 
 در نسلهای اند برخی کسان از آهنا کە مناصب بلند در دستگاههای دولتی داشته کە آن دارد

   ٢.اند گرفته بودهبعدی نام ايرانی 
زيسته،  شک در مصر می وده، و بیتبار خالص ب هرحال، هامان اجاجی يک آرامی به

 کە  شدهدر قرآن گفته. زير خشيارشا شده استو  بە تبديلاورشليمولی در داستان توراِت 
ريشه در  کە بايست اين سخن نيز می. اسرائيل بود وزير فرعون مصر و دمشن بنی» هامان«
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 کە رسد نظر میبە .اند تورات ديگری داشته کە خبشی ديگر از يهودان داشته باشدداستاهنای 
يهودان حجاز تا اوائل سدۀ هفتم مسيحی بنابر داستاهنای توراِت خودشان اصل داستاِن جزيرۀ 

دانيم، داستان  میکە  چنان. در مصر اتفاق افتاده بوده کە ياد داشتند بەمبهمی بەگونۀ يب را
اوت دارد؛ عالوه  تف استدر توراِت کنونی آمدهچە   آناسرائيل در قرآن با موسا و انبيای بنی

 کنونی متفاوت بوده، داوود و شخصيتش در اين تورات با شخصيت موسای توراِت کە بر موسا
اند ولی پيامرب  خطاهای بزرگی هم داشته کە اند در تورات کنونی دو شاه بوده کە سليمان نيز

هردوشان اند، در توراِت يهوداِن حجاز  اند و کسان ديگری در زمان آهنا نبوت داشته نبوده
 داوود و سليمان پادشاهان يک شهر و چند در تورات کنونْی. اند پيامرباِن گزيدۀ خدا بوده

در قرآن نيز آمده است داوود و سليمان  کە اند، ولی در داستان آن تورات ديگر روستا بوده
ز داستاِن ابراهيم ني. شاهان سراسر گيتی بودند و کليۀ موجودات روی زمين در فرمان داشتند

 ايقيًن.  با توراِت کنونی تفاوت بسيار داشته است۔در قرآن آمده کە گونه آن۔در آن تورات 
داستاهنايش با داستاهنای توراِت يهودان اورشليم  کە تورات ديگری نزد يهودان حجاز بوده

 کە اند داستاهنای اين تورات ديگر بوده، توراتی شنيده مردم حجاز میچە   آنتفاوت داشته، و
يعنی ( وزير فرعون مصر ۔درستی به۔دانسته، و هامان را  مصر می بەيادشده را مربوط ارِکشت

 کە نام هامان در شش مورد در قرآن آمده و تصريح شده. دانسته است می) شهريار مصرکارگزارِ 
سبب مورد خشم خدای  مهين بەاسرائيل بود، و وزير فرعون و مهدست او برای نابودگری بنی

   .کيفر کردار بدش رسيده مهراه فرعون غرق شد بە قرار گرفت؛ و سراجناماسرائيل بنی
 کشف شده )َجزيرة الفيله(ر مهين جزيرۀ يب در سدۀ اخير در مصر، د کە هائی نوشته

اصل واقعه  کە شود  آهنا معلوم می، و با بازخوانیِدارد میحقيقت رخداد را برای ما بيان است 
 اما نويسندگاِن تورات کنونی حضور مجاعات يهودی در مصر. در مصر اتفاق افتاده بوده است

اسرائيل مهراه موسا از مصر  بنیکە   آنپس از کە اند اند، و عقيده داشته شناخته مسيت منیر بە
يهودان مصر نيز اختالفشان با . نزيسته استئی در مصر  گاه هيچ يهودی گريختند ديگر هيچ

شناختند و قبلۀ خاص خودشان را  مسيت منیر   بەآهنا راقبلۀ  کە  بودچندانيهودان اورشليم 
دربارۀ ) تورات اورشليم(علت سکوت تورات کنونی . در مهان جزيره ساخته بودند کە داشتند

   . استيی  اختالِف ريشهيهودان مصر نيز مهين
گره » پوريم«نام  بەاينک داستاِن رهايیِ يهودان از کشتار مهگانی با يک مناد دينی

ساله  شود و مهه عنوان يکی از مهمترين رخدادهای تاريخ يهود ياد می بە و از آناست خورده
قرار بوده يهودان  کە داشت روزی دارند؛ گرامی روز را گرامی می يهودان در سراسر گيتی آن
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اند تا  اند کشتار شده ضدشان توطئه چيده بوده بر کە کشتار مهگانی شوند ولی دمشنان آهنا
اين داستان در . خدای اسرائيل زنده مبانند و نام خدايشان جاويدان مباندبندگان گزيدۀ 
   : چنين آمده است)توراِت اورشليمی (توراِت کنونی

از هند تا حبش بر صد و بيست و هفت واليت  کە در زمان اَحَشويروش، مهان اَحَشويروش
لطنت خويش در کرسی س اَحَشويروش پادشاه بر کە کرد، در آن ايام در حينی سلطنت می

دارالسلطنۀ شوش نشسته بود، در سال سوم از سلطنتش ضيافتی برای مجيع سروران و 
. حضور او بودند بەخادمان خود برپا منود و بزرگان پارس و ماد از امرا و سروراِن واليتها

 جالل سلطنت خويش و جمد و عظمت خود را گریِ پس مدت مديد صد و هشتاد روز توان
در دارالسلطنۀ شوش کسانی کە پس از انقضای آن روزها پادشاه برای مهۀ . داد جلوه می

. روزه در ساختمان باغ قصر پادشاه برپا منود از کهتر و مهتر يافت شدند مهمانی هفت
های نقره بر ستوهنای  ها از کتان سفيد و الجورد با ريسماهنای سفيد و ارغوان در حله پرده

سفيد و مرمر  فرشی از سنگ مساق و مرمر  و نقره بر سنگمرمرِ سفيد آويخته و ختتهای طال
و آشاميدن از ظرفهای طال بود و ظرفها را اشکال خمتلف بود و شراهبای ملوکانه . سياه بود

کسی تکلف  کسی بر کە و آشاميدن برحسب قانون بود. برحسب کرم پادشاه فراوان بود
هرکس موافق ميل  کە  چنين فرموده بوداش منود، زيرا پادشاه دربارۀ مهۀ بزرگان خانه منی

شهبانو َوشتی نيز ضيافتی برای زنان خانۀ شاهیِ اَحَشويروش پادشاه . خود رفتار منايد
   .کردبرپا 

 يعنی مهومان و بِزنا و سرانوکر،در روز هفتم چون دل پادشاه از شراب خوش شد هفت 
 ،کردند اَحَشويروش پادشاه خدمت میدر حضور  کە َحربونا و بِغتا و اََبغتا و زاَتر و کرکسرا

خاليق  بەحضور پادشاه بياورند تا زيبايیِ او را بەشهبانو وشتی را با تاج شاهی کە  فرمودرا
 حسب فرمانی کە بەاما شهبانو وشتی خنواست. و سروران نشان دهد، زيرا نيکومنظر بود

 خشمناک شده پس پادشاه بسيار.  فرستاده بود بيايدسرانوکراندست  بەپادشاهکە 
اگر … حضور شاه عرض کرد که بە»ممنوکان«آنگاه …  گرديدبرافروختهغضبش در دلش 

   .اين عمل وشتی نزد زنان در ممالک شايع شود شوهرانشان در نظرشان خوار خواهند شد
در بزمهای شاه حضور  کە ديگر وشتی حق ندارد کە فرمايد پس از اين واقعه شاه می  

. جای وشتی شهبانوی ايران کند بەمهسر ديگری بگيرد و کە گيرد سپس تصميم می. يابد
پدر و مادرش  کە  عمويش راُمردخای نام دارد و دخترِ کە زَِيد میمردی يهودی در شوش 

 اين کند و ئی ماهرانه می بازی  مردخای يهودی نيرنگ.ندک اش سرپرستی می اند در خانه مرده
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 است) ستاره (سَترِان يک دوشيزۀ ايرانی کە نامش عنوابە  رابوده َهَدّسه نامِ يهوديش کە دختر
   .شاه نشان داده شود بەکند تا کارگزاران شاه معرفی میبە

پس چون فرمان پادشاه شايع شد و دختران بسيار در دارالسلطنۀ شوش زير دست 
نگهبان زنان بود  کە خانۀ پادشاه زير دست هيجای بەسَتر را نيزِا مجع شدند، »هيجای«
  … نظر او پسند آمده توجه او را جلب کرد بەو آن دختر. ردندآو

د ماه طيبت باش کە  اَحَشويروش پادشاه در ماه دهم سلطنِت هفتمِستر را در سالِِاپس 
سَتر را بيش از مهۀ زنان دوست داشت و بيش از مهۀ ِا و پادشاْه. بەقصر شاهی آوردند

 سرش گذاشت و او را  تاج شاهی را بردوشيزگان در حضور وی نعمت و التفات يافت، لذا
   … شهبانوی خويش کردجای وشتْیبە

 پادشاه سرانوکراِننفر از  مردخای در دروازۀ پادشاه نشسته بود دو کە در آن ايام در حينی
بر اَحَشويروش پادشاه  کە ناک شده خواستند و حافظان آستانه يعنی بِغتان و تاَرش غضب

و شهبانو استر خرب داد،  بەرا ز اين امر اطالع يافت آنو چون مردخای ا. اندازنددست 
پس اين امر را تفحص منوده صحيح يافتند و هردو .  دادخربشاه  بەسَتر از زبان مردخایِا

   . ايام نوشته شدايشان را بردار کشيدند و اين قصه در حضور پادشاه در کتاب تواريخِ
درجۀ  بە َهمداتا اجاجی را عظمت داده هامان ابن از اين وقايع اَحَشويروش پادشاْهپس

 نوکراِنبا او بودند باالتر گذاشت و مجيع  کە  رؤسائیبلند رسانيد و کرسیِ او را از متامیِ
کردند، زيرا شاه  آوردند و سجده می هامان سر فرود می بەدر دروازۀ شاه بودند کە شاه

  شاهنوکراِنو . کرد ده منیآورد و او را سج ليکن مردخای سر فرود منی. چنين فرموده بود
توجهی  فرمان شاه بی بەتو چرا نسبت کە مردخای پرسيدند در دروازۀ شاه بودند ازکە 
پس هامان را خرب . داد ايشان گوش منی بەگفتند او می بەوزر  بەمنائی؟ هرچند روز می

من  کە  بودايشان خرب داده بەشود يا نه، زيرا  مردخای ثابت میسخنِآيا  کە دادند تا ببينند
   .م استيهودی

منايد از غضب مملو  آوَرد و او را سجده منی مردخای سر فرود منی کە و چون هامان ديد
نظر او سهل آمد و او را از قوم مردخای  بەدست انداخنت بر مردخای تنهاکە   چونو. گرديد

در متام مملکت  کە اطالع داده بودند، پس قصد هالک منودن مجيع يهوديانی کرد
   .اَحَشويروش بودند، زيرا قوم مردخای بودند

ماه نيسان باشد، هر روز در حضور  کە در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اَحَشويروش
 پس هامان. انداختند  يعنی قرعه می»فور«ماه آذار باشد  کە هامان و هرماه تا ماه دوازدهم
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مجيع واليتهای مملکت   دردر ميان قومها کە قومی هستند«: اَحَشويروش پادشاه گفتبە
آورند و  جا منی بەاند و شرائع ايشان خمالف مهۀ قومها است و شرايع پادشاه را تو پراکنده

اگر پادشاه را پسند آيد حکمی نوشته . ايشان را چنين واگذاشنت برای پادشاه مفيد نيست
ول احضار پس کاتبان پادشاه را در روز سيزدهم ماه ا… »ايشان را هالک سازند کە شود

بر هر واليت  کە اليانیو   بەاميران پادشاه و بەهامان امر فرمودچە   آنمنودند و بر وفق
روز يعنی  تا مهۀ يهوديان را از پير و جوان در يک… بودند و بر سروران هر قوم مرقوم شد

و اين … ماه آذار باشد هالک کنند و اموال ايشان را غارت کنند کە سيزدهم ماه دوازدهم
نوشيدن نشستند، اما شهر شوش  بە در دارالسلطنۀ شوش نافذ شد و پادشاه و هامانحکم

   .مشوش بود
 و با دختر ديگری دخواسته شهبانو را طالق بده بينيم، شاهنشاه ايران می میکە  چنان  

دهد و يک  گر او را فريب می  حيله، و يک يهودیِکندازدواج کند و اين دختر را شهبانوی ايران 
نام و   بیکند، و اين دخترِ شاهنشاه قالب می بەايرانی استکە   اينعنوان بە يتمِ يهودی رادخترِ
کس از درباريان و بزرگان ايران  نه شاهنشاه و نه هيچ. شود  يهودی شهبانوی ايران مینشاِن

،  يا يک کدخدای دهاتی يکی از دهاتيهاماننِد بەشاهنشاه. شود  بزرگ منیمتوجه اين فريبِ
دختر را کە  مهين دختر برايش امهيت نداشته، و خواسته زن بگيرد، چيزی جز زيبايیِ میوقتی 

   .پرس و جو گرفته و تاج بر سرش هناده شهبانو کرده است ديده او را پسنديده و بی
کاری و برگرفنتِ داستاهنای ديگران و منسوب  نوييسندگاِن داستاهنای تورات در تقلب

توان  را در بسياری از داستاهنای تورات می اند؛ و اين  درازی داشتهکردِن آهنا بەخودشان دسِت
گرفته » نارگيليە«از داستان معروف  کە بايست  داستان میاين خبشِ کە رسد نظر میبە. ديد

اند تا سران آتن را فاسد کند  فرستاده بودهآتن  بەگفتند ايرانيان او را يونانيان می کە شده باشد
 آتن برای خودش جا باز کرد و مهۀ اسرار آتن را سران، و او نزد  بکشاَندو بەتبعيِت از ايان

ساهلا ادامه  کە اه افکند، جنگیر   بەفرستاد و در يونان جنگ داخلی برای دربار ايران می
   .اش سخن رفت ، و پيش از اين دربارهدنبال آورد بەيافت و خرابيها و کشتارها
يک  کە در و پيکری بوده  چنان خانۀ بیلوحانه اده در اين داستاِن سدربار شاهنشاهی هم

 درواۀ سرای پادشاهیچند روزی در کنار کە  پس از آننام مردخای  بە يهودینام و نشاِن مرد بی
 رسيده  در خانۀ شاهمقام بلند بەگری برای خودش در آن جا باز کرده بوده و نشسته بوده با حيله

. خاندان و قومی است و از کجا آمده است چە ت و ازاهل کجا اس کە معلوم شودکە  آن بیاست 
 هيچ آگاهی نداشته اين مرِد غريبهکس از بزرگان دربار ايران نيز از اصل و نسب و پيشينۀ  هيچ
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 ايرانی رفتار  دين ديگری دارند و طبق احکام دينِيهودانْ کە شاهنشاه حتی خرب نداشته. است
مهۀ يهودان را کشتار و  کە طالع داده و از او اجازه گرفتهاو ا بەرا کنند، و مهدان اجاجی اين منی

   .نابود کند
تصميم  کە اندازی در دربار شاهنشاه برای آن بوده جالبترين خبش اين داستانْ رسمِ قرعه

 شوند کشتار مهگانی زيرسلطۀ شاهنشاهی يک از اقوامِ سال بايد کدام در پايان هر کە بگيرند
ماه نيسان باشد، هر روز در حضور هامان و  کە هم سلطنت اَحَشويروشدر ماه اول از سال دوازد(

نام  بەسال قرعه و آن) .انداختند ماه آذار باشد فور يعنی قرعه می کە هرماه تا ماه دوازدهم
يهوداِن سراسر جهان در روز سيزدهم ماِه  کە و قرار شدکشتارِ مهگانی شوند،  کە يهودان درآمد

اندازی است نه چيز  علِت تصميم بەکشتارِ آهنا نيز مهين قرعه .شوندود آخرِ سالْ کشتار و ناب
ئی در دربار ايران اجنام  ديگری کە باعث کيفردهی باشد؛ انگار هر سال يک چنين بازی

   .گرفته است می
گرانه شهبانوی ايران  استر را حيله کە يهودی مردخایِخوانيم کە  در دنبالۀ داستان می

نشست، و اتفاقا زمزمۀ دو مرد   شاه میسرایطور ناشناس در برابر دروازۀ  بەروزه کرده بود مهه
 را توسط استر کشنت شاه گرفته بودند را شنيد و آن بەتصميم کە نِ مست از نوکران شاهگي خشم

بان خانۀ شاه  او دروازه کە جان شاه را جنات داده بود سبب شد کە اين خدمت. شاه رساندبە
هامان وقتی متوجه . مردخای از خويشان استر و پرورندۀ او است کە شاه خرب نداشت. شود
علت . مهۀ يهودان جهان را نابود کند کە گيرد مردخای از قوم يهود است تصميم می کە شود می

 دهد استر رهنمود می بەمردخای. بودِن مردخای است نه چيز ديگری اين امر نيز فقط يهودی
هامان را با شاه  کە گيرد پس استر از شاه اجازه می. ه بچيندکشنت دادن هامان توطئ بەبرایکە 

خاطر  بەمردخای کە بەشود افتد و برآن می  مردخای میياِد بەدر مهين روزها شاه. مهمان کند
 کە او کرده است پاداش بزرگی بدهد، و اين در حالی بود بەبا افشای توطئۀ قتل کە خدمتی

 در اين مهمانی استر. شت و دار را نيز آماده کرده بوددار کردن مردخای را دا هامان قصد بر
شود و شاه برای فرونشاندن خشم  هامان می باعث خشم شاه بر کە گويد هامان سخنانی میبە

 کە چيند  استر زمينه میرود بيرون می بەو چون شاه. رود تا قدم بزند باغ قصر می بەخويش
خورد و وارد  هامان فريب می.  بستر او خبوابد او برگاه او شود و در غيابِ هامان وارد خواب

کە چشمِ   از اينند وبي آيد و او را می خوابد، و شاه می شو و روی بستر او می گاه استر می خواب
   .کند  اشسپارد تا اعدام می اشبەجالد شود و  بەخشم می طمع بەناموس ملکه داشته است
خوابيد  استر برآن می کە  بستریجملس برگشت، هامان بر بەچون پادشاه از باغ قصر



۴۴۴ دوم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

کند؟ سخن هنوز بر  عصمت می آيا شهبانو را نيز در خانۀ من بی: پادشاه گفت. افتاده بود
در  کە سرانوکرانیيکی از ۔ »َحربونا«آنگاه . روی هامان را پوشاندند کە زبان پادشاه بود

آن  کە مردخایجهت  بەرا هامان آن کە گَزیاينک دار پنجاه : حضور پادشاه بود گفت
 پادشاه فرمود. سخن نيکو برای پادشاه گفته است فراهم منوده در خانۀ هامان حاضر است

برای مردخای  کە  داری باالیپس هامان را بر.  بکشندچارميخ بەهامان را بر مهان دارکە 
   .فراهم کرده بود بر دار کشيدند و خشم پادشاه فرو نشست

در اينجا و  کە  چند داستاندْی اين داستان را با خبيه کردِنبينيم، انبيای يهو میکە  چنان  
جای پای يکی از  نارگيليە، عالوه بر داستاِن. اند لوحانه ساخته اند بسيار ساده آجنا شنيده بوده

 استاتيرای داستان کتيسياس. خوبی منايان است بەی کتيسياسِ دروغين نيز در اينجاداستاهنا
ه، و برخی از داستاهنای توطئه در دربار داريوش دوم و اَرَدَشير تبديل شد» احشويروش«ن ز بە

شود   میپريزاتيش.  نسبت داده نيز وارد داستان استر شده است بەپريزاتيشکتيسياس کە دوم
   .شود استر َوشتی، و استاتيرا می
و سو گرفته شده و خبيه شده  سو و آن از اين کە گونه در تورات بسيار است داستاهنائی اين

انبيای يهود در موارد بسياری چنين . قوم يهود نسبت داده شده است بەمصادره شده و
آب  بەمجله داستان معروف اند، و از آن خودشان وابسته بەهائی اجنام داده داستاهنائی را خبيه

 منت ااتفاقً کە رونويسی از داستان سارگون اکّادی است کە  استی اسرائيلیانداخنت موسا
ی سدۀ اخير از زير زمين بيرون آمده و ترمجه و منتشر شده شناس باستان کاوشهای اصلی آن در

 ناقصی از خبشی از الواح گلگاميش رونويسیِ کە  نوح توفاِنمهچنين است داستان. است
در زماهنای بسيار دوری در سرزمين سومر  کە  عظيمی بوده)طغياِن آبِ (است، و آن فيضاِن

   .آن اشاره کرديم بە پيش از اين در جای خوداتفاق افتاده بوده است، و
اصل داستان مهان  کە  اگر شاخ و باهلای داستاِن استر و مردخای را بزدائيم خواهيم ديد

در اين داستان آمده است  کە نامهای شخصيتهائی بەوقتی. موضوع جزيرۀ يب در مصر است
هامان پسر مهداتا « نيز مهان قهرمان اين داستان. اند نامها آرامی کە بينيم دقت کنيم، می

گفتيم يکی از قبايل کنعانی فلسطين بوده  کە يعنی از قبيلۀ اَجاج،» اَجاجی«. است» اجاجی
مهۀ اين . شاهنشاه داده و شاهنشاه نيز خشيارشا است بەشهريار مصر نيز جايش را. است
امهيت و منزلِت  و قوم يهود شودتا بر امهيت رخداد افزوده  کە يها برای آن بودهکار دست

شاخ و باهلايش نيز داستان نارگيليە و خبشی از داستان . بيشتری برای خودش بتراشد
پريزاتيش . اند هم خبيه شده کە بە يک داستان نامعلوم ديگر استبعالوهکتيسياس دروغين، 
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 شتی شهبانویو  بەدر داستان کتيسياس زن داريوش دوم و مادر اَرَدَشير دوم است در توراتکە 
 در داستان کتيسياس زن اَرَدَشير دوم است در توراْت کە استاتيرا. خشيارشا تبديل شده است

 است و پريزاتيشگر در داستان کتيسياس  توطئه. شهبانوی بعدی خشيارشا استِاستر است و 
در داستان کتيسياس . گر استر يهودی است قربانيش استاتيرا؛ ولی در داستان تورات، توطئه

خشم شاه  کە بەرود، و در داستان تورات اين وشتی است توطئۀ وشتی از ميان میبە استاتيرا
   .شود گرفتار شده نابود می

 کە  داستاِن استر و مردخای آن بوده تورات کردِن از وارِدیِ اورشليمهدف انبيای يهود
 چند کە ی ديگر داستاهنائمهچون را با دربار ايران پيوند دهند، و پوريم بەواقعۀ دينی موسوم

اند در اينجا نيز خودشان را قوم برگزيده و ممتاز  خودشان نسبت داده بەجای ديگرِ تورات نيز
 کە نام يوسف بەشان و مرتبِت يهود آهنا از يک غالم بی کە بينيم مگر ما منی. گر سازند جلوه

 ی از غربِئ  در نقطهالًاحتما(گفته شده غالم زرخريِد يک حاکمِ حملی در جائی از مصر بوده 
حاکم مصری فروخته بوده در  بەپدر و مادر و برادرانش را نيز کە )جزو مصر بوده کە رود اردن

او را وارد کاخ فرعون  چەگونه اند و شخصيتی برای خودشان ساخته چە يک روايت داستانی
اخ اند؟ داستاِن استر و مردخای نيز با ش گير دستگاه سلطنت فرعون تبديل کرده تصميم بەکرده

سبب احساس  کە بە عظمت قوم يهود باشد؛ قومیگر نشانو باهلای بسيار آراسته شده است تا 
 روحشان انباشته شده ژرفای سده های متمادی در سخِتدر اثر حتقيرهای  کە حقارت شديدی

 اند تا احساس حقارِت عينی را تبديل سازيهائی پرداخته افسانه بەبوده است برای خودشان
و . دميدند  مهواره با پشتکار بسيار در آهنا میشانياانبي کە ئی کنند  رؤيايیاحساس غروربە

عنوان يک قوم  بەقوم يهود را کە ها بوده مهين افسانه. راه بسيار هم موفق بودند در اين کە احلق
چنين موقعيِت ممتازی  بەدر روزگار ماکە   آن تا استمشخص برای مهيشه در تاريخ حفظ کرده

   . استکردهحاکمان حقيقی جهان تبديل  بەنده ودر جهان رسا
ترين ويژگیِ قومیِ يهود نيز بيان شده است، و آن  در داستان استر و مردخای اساسی

دهها بار در  کە  خمالفان قوم يهود و سلطۀ احنصاری بر جهان است؛ موضوعیرؤيای نابودگریِ
آن خواهيم  بەئی د اشارهتورات توسط خدای اسرائيل فرمان داده شده است و در جای خو

خرب از دنيا و مجعيت   يک روستايیِ بیانگاریِ ساده بەاين رؤيا در داستان استر. داشت
 و دارای روحی ۀ در دل مانده و آتش کين فروخفتهکشورها ولی ماالمال از احساس حقارِت

نۀ اندازی ساال در اين داستان، قرعه. خو و تشنۀ خون بيان شده است ديوصفت و درنده
تدبير يک زن و  بەگرفته سلطۀ شاهنشاهی اجنام می برای کشتار يکی از اقوام زير کە مزعومی
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مجعی دمشنان يهود در سراسر جهان  کشتار دسته بە)استر و مردخای (يهودیگرِ  بسيار حيلهمرِد 
  خودشانخواه  بەدلشود تا خوِد يهودان واگذار می بە اين دستور نيز دادِناجنامد؛ اجنام می

؛ و اين آرزوی رويايیِ َسُبعانه و بسيار  کشتار کنندباشند کە ی جهاندمشنانشان را در هرجا
   :اند اسرائيلی را برای خنک کردِن دلِ دگرستيزِ خودشان ساخته گرای بنی خشونت

جهت جاهنای خود مجع  کە بەدر مهۀ شهرها بودند اجازه داد کە مهۀ يهوديانی بەپادشاه
داشتند با اطفال  قصد اذيت ايشان می کە  و متامی قومها و واليتها راشده مقاومت منايند،

و حکم پادشاه . شند و نابود کنند و اموالشان را تاراج کنندو زنان ايشان هالک کنند و بکُ
مهۀ واليتهای احشويروش  بەماه آذار باشد کە در يک روز يعنی سيزدهم ماه دوازدهم

و در مهۀ … ع شوند و از دمشنان خود انتقام بکشنديهوديان در آن روز مج کە رسانده شد
حکم و فرمان پادشاه رسيد برای يهوديان شادی و  کە واليتها و مجيع شهرها در هر جائی

 کە دين يهود گرويدند زيرا بەسرور و بزم و روی خوش بود، و بسياری از قومهای زمين
   .ترس از يهودان بر ايشان مستولی شده بود

يهودان بر دمشنان خود استيال يافتند و … ماه آذار باشد،  کە ه ماه دوازدهمو در روز سيزد
قصد ايشان داشتند دست  کە در مهۀ واليتهای احشويروش پادشاه مجع شدند تا بر آنان

  پادشاْه)کارگزاراِن ( ايشان و عامالنو مجيع رؤسای واليتها و اميران و والياِن. اندازند
 کە رو ترس از مردخای بر دل ايشان مستولی شده بود از آن کە رايهودان را اعانت کردند زي

پس . مردخای در خانۀ پادشاه معظم شده و آوازۀ او در مهۀ واليتها شايع گرديده بود
 هرچە مششير زده کشتند و هالک کردند، و با ايشان بەيهودان مجيع دمشنان خود را

رانا و ادليا و اريدانا و فرمشنا و اريسا و خواستند کردند، و فرشنداطا و دلون و اسفانا و فو
 شوش ۀ دارالسلطندر… دمشن يهود بود را کشتند کە اريدا و بزانا يعنی مهۀ پسران مهداتا

… و ده پسر هامان را بر دار آويختند… پانصد نفر و ده پسر هامان را کشته و هالک کردند، 
و سيصد نفر را کشتند، و در ساير  آذار يهودان در شوش مجع شدند و باز در روز چهاردهمِ

و مردخای يهودی بعد از اخشويروشِ پادشاْه … واليات هفتاد و هفت هزار نفر را کشتند
  .شخص دوم مملکت بود

بينيم کە در پايان داستان گفته شده کە وزيرِ اولِ شاهنشاِه هخامنشی يک مرِد يهودیِ  می
ديگری از خبشی از افسانۀ مهان يوسف اسرائيلی نام و نشان بود؛ و اين نيز روايِت  گرِ بی حيله

   .کارۀ دولِت مصر شد است کە در پايان داستان گفته شده وزيرِ اول فرعوِن مصر و مهه
ی کودکانه و ا تورات امور شاهنشاهی هخامنشی را در رؤيپردازِ ، انبيای داستانگونه   اين



۴۴۷ هخامنشی شاهنشاهی

مهچنان  کە اهنای ديگرشانولی در داست. دهند دست مردخای يهودی مین بەپرستشا خشم
  يهودان است، و کمکهائیرودان و خوزستان است، سخن از بيچارگیِ يهودان ميان بەمربوط

ديار خودشان برگردند و شهرشان اورشليم و معبد  بەکند تا بتوانند آهنا می بەدربار ايرانکە 
  . را پيش از اين خوانديم شان را بازسازی کنند؛ و آننياگان

شود، و مهچنين  کلی فراموش می بە در داستاهنای توراْتافسانه پس از اينمردخای اين 
نام استر در خانداهنای  بەنام مردخای و زنی بەولی شايد مردی. است استرِ اين افسانه

هيچ ارتباطی با دربار ايران داشته باشند؛ کە  آن بیاند  مقدسينِ يهوداِن خوزستان وجود داشته
از نام يکی از انبيای  کە نت اين افسانه استفاده شده است؛ مهچنانولی از نامشان برای ساخ

 در  ساله را۳۰۰يک زمان  کە دانيال بوده برای ساخنت چندين افسانۀ مشابه کە های يهود افسانه
های او  افسانه بە)کتاب دانيال( بزرگ تورات ِسفرهایاند، و يکی از  گيرد استفاده کرده میبر 

پيامرب بوده ) م اواخر سدۀ هفتم پ( افسانۀ تورات در زمان نبوخذ نصر دانيالِ. اختصاص دارد
سال بعد در زمان  گويی کرده، صد دربار نبوخذ نصر راه يافته و برای نبوَخذ َنصَّر پيش بەو

 بود، در دربار داريوش دوم هم مقام مهمی جاهدربار ايران راه يافته و دارای  بەداريوش بزرگ
. ِن شاهنشاهی هخامنشی خرب داده استَورافتادش سوم زنده بوده و از داشته، تا زمان داريو

 کە  است اقوامِ گوناگونندگی اين دانيال نيز خبيۀ چندين افسانۀ حملیِز  بەداستاهنای مربوط
   .شده استو بازنويسی  گردآوری اينجا و آجنام از  در زمانی از سدۀ دوم پ
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