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1: ، ص1جتاریخ ایران باستان، مقدمه

]جلد اول[

]حمد و ثنا[

در پنج سال قبل، » ایران باستانى«بعد الحمد و الصلوة پس از انتشار بنام خداوند بخشنده مهربان
اند تاریخ مفصل ایران را بخوانند این تمایل، که اى زیاد از هموطنان مایلروشن دیده شد، که عده

هاشان بود، مولّف را بر آن داشت، که از دنبال کردن تاریخ مندى ایرانیان بگذشتهحاکى از عالقه
براى نیل . نظر کرده بترتیبى دیگر تاریخ مذکور را از سر گیردصرف» ایران باستانى«اسلوبایران ب

:باین مقصود دو راه متصور بود

نوشتن تاریخ ایران قدیم بوسیله کتب زیادى، که مورخین و نویسندگان اروپائى در دو قرن -1
-2. اندپائیرا کرده، نوشتهاخیر، یعنى از زمانیکه مشرق قدیم مخصوصا جلب توجه علماء ارو

مؤلّف . آورى اطالعاتى، که در منابع زیاد پراکنده استرجوع کردن بخود منابع مستقیما و جمع
هاى صحیح آن مزایائى هست، اسلوب آخرى را ترجیح داد، زیرا در رجوع بخود منابع یا بترجمه

منابع بطور کلّى عبارت . فاقد استکه اتّخاذ و اقتباس اطالعات از دست دوم و سوم، آن مزایا را 
اسناد و مدارکى، که تقریبا از دویست سال قبل باین طرف کشف شده یا از حفریات -1: است از

: منابع نوع اخیر را راجع بایران میتوان از سه قسم دانست. ها و کتب متقدمیننوشته-2. بدست آمده
ه مقصودشان در واقع امر نوشتن تاریخ ایران هاى مورخین و نویسندگانى است، کقسم اول نوشته

اند، مثال یک نفر مصرى یا بابلى مستقال نبوده، بل بمناسبت مطلب یا موضوع ذکرى از وقایع کرده
و یا یونانى و رومى
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اند، ولى دهو ارمنى و چینى و غیره در عهد قدیم چیزهائى راجع بایران در کتبشان ذکر کر
مقصودشان فقط این بوده، که بمناسبت وقایع یا روابط وسایش ملّت خودشان با ملّت ایران 

اند قسم دوم کتب کسانى است، که خواسته. ها و حوادث دیگر را ضبط کرده باشندکیفیات جنگ
ى از اباالخره عده. هاى عمومى خودشان قسمتى از کتا را بایران اختصاص بدهنددر تاریخ
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هاى شهر یا نویسندگان کتابهائى راجع به شاهى یا به دوره مخصوصى از تاریخ ایران و یا از گذشته
ایم و بعض کتب هرسه قسم مذکور را در مدخل این تألیف اسم بردهاند والیتى از وطن ما نوشته

.اسامى مابقى هم در جاى خود خواهد آمد

ى زیاد در مدات جدید و نتیجه حفریات را هم بنابر آنچه گفته شد موادت قرونى، که، اگر کشفی
درنظر گیریم، مدتش الاقل سه هزار سال میشود، روزگار براى تاریخ ایران تهیه کرده است، ولى 

آورى این مواد بقدرى متراکم یا غالبا پراکنده و پریشان است، که باید با زحمات زیاد آنها را جمع
گذشته از این نکته صدها کتاب مهم، که بزبانهاى مختلف در . ردو از هم تجزیه و تفکیک ک

مدت دو هزار و پانصد سال نوشته شده، بجز چند کتاب که انگشت شمار است، بزبان پارسى 
آورى شود، براى عده بسیار ها جمعپس، در صورتى هم که این کتابها و نوشته. ترجمه نگشته

آورى این همه کتاب را دارند و قاطبه مردم نه وسائل جمعمحدودى مثمرثمر خواهد بود و تقریبا 
.ها استفاده کنندنه میتوانند از مطالب آن

پس از آنچه گفته شد روشن است، که، اگر رفع این نقص و نوشتن تاریخ مرتّب و مسلسلى مستقال 
ر سنجید و پس از آورى کرده با یکدیگبراى ایران الزم باشد، باید این مواد متنوع پراکنده را جمع

نظر که یک ارتباط معنوى، که تحقیق و تدقیق هرکدام را در تاریخ ایران بجاى خود گذارد، با این
معلوم است، که . ها را بهم ببندد، بل با یکدیگر امتزاج دهدمبتنى بر قاعده علیت باشد، این قسمت

نگارنده این نظر را در مدت این کار مستلزم مطالعاتى زیاد و صرف اوقات ممتدى است، چنانکه
پنج سال براى سه قرن و نیم یا چهار قرن از تاریخ ایران، یعنى تا انقراض دولت هخامنشى و ابتداى 

اینکه معلوم باشد، که تا چه اندازه در این بىاستیالى عنصر یونانى بر مشرق قدیم، امتحان کرده 
هائىو حال آنکه دورهراه موفق شده است
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این هم روشن است، که یکنفر . در پیش است، که مواد راجعه بیشتر متفرّق و پراکنده است
آورى تمام مواد تاریخ ایران تا زمان معاصر برآید و مؤلف هم چنین نمیتواند از عهده جمع

واهد کوشید، که این امتحان خ» ما ال یدرك کله ال یترك کله«امیدوارى بخود ندارد، ولى بمفاد 
.را تا آخر عهد اول تاریخ ایران موافق نظر مذکور بپایان برساند
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نگارنده بخوبى میداند، که این تألیف عارى از نواقص نیست، ولى امیدوار است، که با تکمیل 
.هاى دیگر از نواقص آن بکاهد و خود تألیف هم کاملتر گرددوسایل در طبع

بود، که مجلّد اول تألیف بتنهائى بمعرض قرائت گذارده شود، بل مایل بودیم، که در ابتدا درنظر ن
چهار مجلّد با هم انتشار یابد، ولى شرکت محترم مطبوعات، که خواهان طبع مجلّدات است، چنین 

کننده بود، صالح دید، که بتدریج بانتشار آنها مبادرت کند و، چون دالیلى که اظهار میکرد، اقناع
نده هم با نظر مزبور مخالفت نورزید و از خداوند متعال توفیق اتمام مجلّدات دیگر را خواستار نگار
.است

حسن پیرنیا1311فروردین ماه -طهران
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]فهارس[

فهرست مندرجات

2تذکّر مدخل

3ازمنه پیش از تاریخ کلیات-قسمت اولى

7نژاد سفیدپوست نژادها

9نژاد زردپوست 

10سائر نژادها 

11گانه هاى سهگروهزبانها

15-14گانه مراحل پنجخطوط

16منابع تاریخ 
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18حدود مشرق قدیم در مکان و زمان مشرق قدیم-قسمت دوم

24اثرات وضع جغرافیائى مشرق قدیم 

30بنی سام و بنى حام نژاد ملل مشرق قدیم

34سام به مصر مهاجرت بنى 

35مهاجرت بنى سام به عیالم 

36مردمان شمالى مشرق قدیم 

38مردمان آریانى 

40نتیجه 

خطوط قدیمه-1ها کاوش-هاى نوین خواندن خطوط قدیمهمنابع تاریخ مشرق قدیم سرچشمه
41خطّ مصرى قدیم 

43خطوط میخى 

48ها خط مملکت و ان، خطّ هیت

49جنوبى خطّ فینیقى، خطّ عربستان 

50مصر هاکاوش-2

51آسور 

54بابل 

56ایران 



57سوریه 

58فلسطین، نوبى 
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59مرحله اولى هاى نوینکارهاى علماء بعد از کشف سرچشمه

61مرحله دوم 

62مرحله سوم 

66هرودوت هاى قدیمسرچشمه

72توسیدید، کزنفون، کتزیاس 

74تن نن، ماندى

76بیوس پرس، پولى

77دیودور سیسیلى 

79) پلین(پلینوس -پومپه، گایوسنپوس، تروگگرنلیوس

80فالویوس یوسف

82کورث کنت

83توس کرنلیوس تاسى

84پلوتارك 

85آریان 



86فیلون 

87ژوستن 

88آفریکن 

89مین مارسلّن ، آم)اوسویوس(ازب 

90) پروکوپیوس(پروکوب 

91تن اراتسب راجعه بجغرافیاى عالم قدیمکت

92سترابون 

93خورن ایزیدور خاراکسى، موسى

94نا مار آپاس کاتىمورخین و نویسندگان ارمنستان

96باردسن، آگاتانژ 

97. فوستوس بیزانسى، زنوب گالگى

98وارتابد، الزار فاربى خورن، الیزهموسى

99کتب پهلوى 

99اسالمى مؤلفین قرون اولیه 

100ابن مقفّع، جاحظ 

101طبرى، بالذرى 

102ابن خرداذبه، دینورى، حمزه اصفهانى، ابن النّدیم، مسعودى 



103اصطخرى، ابو الفرج اصفهانى، ابن حوقل 

104ابو ریحان بیرونى، ثعالبى، المقدیسى 

105احمد مسکویه، ابن اثیر، یاقوت 

106ابن عبرى، ابو الفداء، ابن خلدون 

107ابن بطوطه 

107شمارى در مشرق قدیم سال

113کلده قدیم -اولنظرى بتاریخ بابل، آسور و عیالم-قسمت سوم

سومر و اکد-1
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113سومریها و اکّدیها 

114مذهب 

115پاتسیهاى سومر، اکّدیها و سلسله سامى 

116قوت یافتن سومر 

117سومر بدست عیالمیها انقراض دولت 

118اند کارهائیکه سومریها براى بشر کرده

119سلسله اولى بزرگ شدن بابل-2

120ستل حموربى 
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124) هاکاسى(سلسله دوم، سلسله سوم 

125سلسله چهارم، سلسله پنجم 

128آسور قدیم دولت آسور-دوم

129آسور وسطى، آسور جدید 

130مقدمه، حدود عیالم سوم دولت عیالم

131نژاد، زبان، خط 

132هاى عیالم مذهب، شهر شوش، تقسیم گذشته

133عهد اول 

134عهد دوم 

135عهد سوم، جنگ اول با آسور 

136جنگ دوم 

137پال و جنگهاى او آسور بانى

139انقراض عیالم 

140خاتمه 

در اعصار معرفت االرضى -اولالت ایرانمقدمه تاریخ ایران شکل جغرافیائى ف-قسمت چهارم
143

144در عهود تاریخى و اکنون -دوم



152تأثیر شرایط جغرافیائى 

153شعبه ایرانى آنها -آریانها

156آمدن آریانها بفالت ایران 

158مذهب آریانها و اخالق آنها 

160خانواده، طبقات، شکل حکومت 

163یممستندات تاریخ قد-تقسیم تاریخ ایران

165بعض مقادیر عهد قدیم 

مادیها و دولت ماد -کتاب اول دوره مادى، یا اعتالى آریانهاى ایرانى در مشرق قدیم باب اول
168هاى آسورى مقدمه، مفاد کتیبهمادیها-فصل اول

175روایت هرودوت و پرس 

176) م. ق655-708(دیوکس شاهان ماد-فصل دوم
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178همدان 

179) م. ق633-655(فرورتیش 

180) م. ق585-633(شتر هووخ

180جنگ با آسور 

182وتاز سکاها در آسیاى غربى تاخت



سکاها از کجا بایران حمله کردند،

183مدت بودن آنها در ماد 

185تسخیر نینوا، انقراض آسور 

191بابل : آسیاى غربى پس از سقوط نینوا

194لیدیه 

197جنگ هووخشتر بالیدیه 

199خصال هووخشتر، حدود ماد 

200اژدهاك -آستیاگس

200نام و نسب 

201اوضاع آسیاى غربى 

202قیام کوروش بر پادشاه ماد 

انقراض دولت ماد را چگونه باید تلقى کرد

205جهات انقراض دولت ماد 

206معنى و نتیجه این انقراض 

208اوضاع آسور ت کتزیاس راجع بمادروای-فصل سوم

209قیام آرباکس بر آسور 

212دولت ماد پس از آرباکس 



214هاى کتزیاس کیفیت نوشته

215شاهان ماد موافق فهرست کتزیاس 

217چیزهائى که جالب توجه است 

219تمدن مادیها -باب دوم

223نتیجه 

قسمت تاریخى -باب اولایرانى بر مشرق قدیمکتاب دوم دوره اول پارسی یا استیالى آریانهاى 
226

226تذکّر، پارسیها پارسیها و سلسله هخامنشى-فصل اول

228دودمان هخامنشى 

232کوروش تا فتح همدان -اولسلطنت کوروش بزرگ-فصل دوم

232نام او 

233کودکى و جوانى 

233هاى هرودوت نوشته

233صباوت و شباب 

238شاه ماد قیام کوروش بر 

240روایت کتزیاس 

241روایت کزنفون 
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241تذکّر 

244تولّد کوروش، تربیت پارسیها 

250کودکی کوروش 

255کوروش در دربار ماد 

260کوروش در پارس 

261هاى دیودور سیسیلى نوشته

261اى از کتاب نهم قطعه

262هاى ژوستن نوشته

263نبونید لوحه

264هاى مورخین عهد قدیم مقایسه نوشته

267فتح سارد و تسخیر لیدیه -دوم

267هاى هرودوت نوشته

267تذکّر 

268احوال لیدیه 

271خبر سقوط همدان 

275تالقى فریقین 



276فتح سارد 

281کوروش، کرزوس و لیدیه 

284هاى دیودور سیسیلى نوشته

285) پومپهتروگ(هاى ژوستن نوشته

286سند بابلى 

286کوروش و مستعمرات یونانى -سوم

286مستعمرات یونانى 

291مراجعت کوروش بایران، وقایع لیدیه-چهارم

293تسخیر باقى آسیاى صغیر -پنجم

هاى کزنفون راجعنوشته-ششم

296بفتوحات کوروش 

297صحبت کوروش با پدرش 

304کوروش در ماد 

307راى هند نزد کیاکسار آمدن سف

308صحبت کوروش با کیاکسار 

309عزیمت کوروش بارمنستان 

310انقیاد ارمنستان 



314جنگ کوروش با کلدانیها 

316مراجعت به ماد 

317جنگ اول کوروش و مادیها با کرزوس و متحدین او 

320آمدن گرگانیها نزد کوروش 

323اسرا کوروش سواره نظام تشکیل میکند، آزاد کردن

324خشم کیاکسار 

325گبریاس و کوروش 

327آ تهپان

328کوروش در قصر گبریاس 
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330نقشه جنگ 

331حمله به بابل 

332تصرّف قلعه آسورى 

334نجات گاداتاس 

335خبط کادوسیان 

336رفتن کوروش بطرف ماد 

337گذارى کیاکسار با کوروش گله



339تقاضاي عدم مرخّصى قشون 

342هاى کوروش عرابه

343آراسپ به لیدیه میرود 

345آمدن سفراى هند 

347حمله کوروش 

349حرکت 

350اطّالعات آراسپ 

352آ تهوداع آبراداتاس با پان

354حرکت کوروش 

358جنگ کوروش با کرزوس 

362تسخیر سارد 

363صحبت کوروش با کرزوس 

366آبراداتاس مراسم دفن

368آ تهخودکشى پان

369رفع اغتشاش کاریه 

370مطیع شدن فریگیه 

372هاى کزنفون چگونگى نوشته



373کارهاى کوروش پس از مراجعت از سارد-هفتم

373توجه کوروش بامور شرقى 

376ارمنستان 

377تسخیر بابل و انقراض دولت کلدانى-هشتم

377اوضاع بابل 

383ل تسخیر باب

384مدارك بابلى 

392هاى هرودوت نوشته

394هاى برس نوشته

395هاى توریۀ نوشته

397توجه کوروش بملّت یهود 

403هاى کزنفون نوشته

403محاصره بابل 

405تسخیر بابل 

408شاه شدن کوروش 

415تأسیسات کوروش 

419چگونه کوروش اشخاص را جلب میکرد 



424حرکت کوروش از قصر خود 

429صحبت فروالس با جوان سکائى 

431ضیافت کوروش 
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435هدایاى کوروش 

436مرخص کردن متّحدین 

437هاى کزنفون چگونگى نوشته

438بابل و بابلیها از نظر هرودوت 

442مطیع شدن فینیقیه و فلسطین -نهم

442فینیقیه 

446فلسطین 

446شرقى ایران، فوت کوروشامور شمال-دهم

446روایت هرودوت 

452روایت کتزیاس 

454روایت برس 

455روایت کزنفون 

455مراجعت کوروش به پارس 



457ورود کوروش به ماد، کوروش در پارس 

459فرستادن والت بایاالت 

462تسخیر سوریه و فلسطین 

463فوت کوروش 

469روایت سترابون 

469روایت دیودور 

470) پومپهتروگ(روایت ژوستن 

470مقایسه 

473ماساژتها 

474خصال کوروش 

478نام و نسب و کارهاى او تا عزیمت به مصر-سلطنت کبوجیه مبحث اول-فصل سوم

478نام و نسب 

480واقعه بردیا 

484لشکرکشى بافریقا -مبحث دوم

484حمله به مصر 

489جنگ با مصریها 

492حبشه سفر جنگی به آمون و



497احوال کبوجیه 

502هاى هرودوت چگونگى نوشته

508مصر از نظر هرودوت 

516هفت ماه فترت، حکومت گئومات-مبحث سوم

516خروج بردیاي دروغى، فوت کبوجیه 

516روایت هرودوت 

520حکومت گئومات، کشته شدن او 

530هاى کتزیاس نوشته

531هاى ژوستن نوشته
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532هاى داریوش اول نوشته

537فرو نشاندن شورشهاى ایاالت-سلطنت داریوش اول مبحث اول-فصل چهارم

537نام و نسب، اوضاع ایران 

538مندرجات کتیبه بزرگ بیستون 

539ستون اول 

540ستون دوم 

545ستون سوم 



548ستون چهارم 

549هرودوت 

553کشفیات نوین 

555زمان شورشها 

556کارهاى دیگر داریوش، جلوگیرى از شورش در آسیاى صغیر 

559تحقیقات در باب اروپا 

563امور افریقا 

565جلوگیري از اغتشاش مصر 

568اسناد مصرى 

572لیبیا از نظر هرودوت 

575تشکیالت داریوش -مبحث دوم

577لشکرکشى داریوش به اروپا-مبحث سوم

577اند داریوش به سکائیه اروپائى سکاها چگونه مردمانى بودهرفتن-1

578سکائیه از نظر هرودوت 

582شعب مردمان سکائى 

587مذهب، عادات 

590عده نفوس، طرز معیشت 



592سکائیه از نظر سوق الجیشى، لشکرکشى داریوش بسکائیه 

593هاي هرودوت نوشته داریوش، نوشته

611یا راست است؟ رفتن داریوش بسکائیه آ

615سکائیه از نظر دیگران 

618تسخیر تراکیه، مقدونیه و جزایر بحر الجرائر-2

627تسخیر جزیره سامس-3

629تسخیر قسمتى از هند -مبحث چهارم

631توصیف هندیها بقلم هرودوت 

636شورش مستعمرات یونانى و کاریه و قبرس-مبحث پنجم

636مقدمه 

638آریستاگر گري یاغى

645شورش مستعمرات یونانى، کاریه و قبرس 

648تسخیر قبرس از نو 
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650تسخیر یونیه و کاریه از نو 

652لت سقوط مى

655تیه، خاتمه شورشها قتل هیس



656اصالحات داریوش در مستعمرات یونانى 

658تسخیر تراکیه و مقدونیه از نو

659جنگ با یونان -مبحث ششم

662مقدمات جنگ با یونان 

664امن و دمارات کل

668جنگ اول ایران با یونان 

671جدال ماراتن 

675هاى هرودوت چگونگى نوشته

680روایت دیودور، روایت ژوستن 

681پس از جدال ماراتن 

682ت داریوشتدارکات جدید براى جنگ با یونان، شورش مصر، فو-مبحث هفتم

682جهت شورش مصر 

684مسئله والیت عهد، فوت داریوش 

687خصال داریوش 

691وسعت ممالک ایران در زمان داریوش-مبحث هشتم

695ها تختپاى

698سلطنت خشیارشا-فصل پنجم



698نام و نسب نام، نسب-مبحث اول44

شورش مصر، فرونشاندن شورش بابلفرو نشاندن شورش مصر و بابل اسکات -مبحث دوم45
699

701جنگ ایران و یونان تذکر -مبحث سوم

704مقدمات جنگ تحریکات یونانیهاى فرارى، مجلس مشورت 704قسمت اولى 46

711خوابهاى خشیارشا 

حرکت لشکر ایران بطرف داردانل-تدارکات جنگ714قسمت دوم 47

714تدارکات

716یوس ثىحرکت لشکرها، تقدیمى پى

718ساختن پل جدید در داردانل 

720یوس ثىحادثه آسمانى بقول هرودوت، مجازات پسر پى

721ترتیب حرکت 

722خطّ حرکت از لیدیه بداردانل 
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پونت، وقایع بعد تا جنگ ترموپیلعبور لشکر ایران از هلّس723قسمت سوم 

723اردوان، سان لشکرها صحبت شاه با

727عبور از بوغاز داردانل 



728هاى هرودوت معجزه

729عده نفرات لشکر 

730شرح لباس و اسلحه ملل 

740بحریه 

744سان سپاه برّى و بحرى، صحبت خشیار شابا دملرات 

747حرکت خشیارشا بطرف یونان 

750از آکانت تا تسالى 

752تسخیر والیات شمالى یونان 

756احوال یونان 

759جاسوسان یونانیها در سارد 

760استمداد یونانیها از آرگس 

762استمداد از پادشاه سیسیل 

767امتناع کریتیها از امداد، تسلیم شدن تسالى : سفراى یونان در کرسبر

868تنگ ترموپیل 

770حرکت سفاین از ترم 

771عده نفرات لشکر ایران 

773ریه آسیب یافتن قسمتى از بح



775مسابقه اسبهاى پارسى و یونانى فتح ترموپیل775قسمت چهارم 

779جدال ترموپیل 

788عده سفاین یونانى جدالهاى آرتمیزیوم، فرار بحریه یونان بساالمین788قسمت پنجم 

791جدالهاي آرتمیزیوم 

797تسخیر فوسید 

798تسخیر شهرهاى دیگر 

801قسمت ششم 

801تسخیر آتن بعد تا جنگ ساالمینفتح آتن، وقایع 

804وقایع بعد تا جدال ساالمین 

احوال یونانیها قبل از )م. ق480(جدال ساالمین، مراجعت خشیارشا به آسیا 808قسمت هفتم 
808جدال 

812جدال ساالمین 

817مراجعت خشیارشا به آسیا 

824جدال ساالمین بروایت پلوتارك 

827قسمت هشتم 

827احوال یونان پس از جدال ساالمین تا جدال پالتهوقایع بعد
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830کارهاى مردونیه 

834حرکت مردونیه بطرف آتن 

841زد و خوردهاى مختصر 

844قسمت نهم 

844گوئیها نفرات طرفین متخاصمین، غیب)م. ق479(جدال پالته 

855جدال پالته 

864قسمت دهم 

864جدال میکال تسجدال میکال و تسخیر سس

870تس سس

872اداء وظیفه نسبت بنام هرودوت 

875قسمت یازدهم 

878جنگ قرطاجنه با جبار سیسیل جنگهاى ایران و یونان بروایت دیودور سیسیلى

882قسمت دوازدهم 

883هاى ژوستن راجع باین جنگها قسمت سیزدهم نوشته

883مندى ایرانیها جهات عدم بهرهایرانیان موافق روایات یونانىمندىجهات عدم بهره

887اهمیت این جنگها در تاریخ 

889بآسیاى صغیر و قبرس خشیارشا پس از مراجعت از یونان، حمله یونانیها-مبحث چهارم



889احوال خشیارشا 

894حمالت یونانیان بمستملکات ایران 

895قضیه پوزانیاس 

897بروایت توریۀ دربار خشیارشا-مبحث پنجم

904خصائل او قتل خشیارشا،-مبحث ششم

904قتل خشیارشا 

905خصائل خشیارشا 
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فهرست گراورها

135مجسمه ناقص ملکه ناپیرآسو -)1(

140هاى شوشى میر، حجاریها و کتیبهنزدیکى مال-)2(

141حجارى عیالمى میر، مال-)3(

222زهاب، دکّان داود سرپل-)4(

453پاسارگاد، مقبره کوروش بزرگ -)5(

472پاسارگاد، حجارى برجسته -)6(

473هاى قصرى پاسارگاد، منظره خرابه-)7(

541حجاریهاى برجسته و کتیبه بیستون -)8(



549حجارى بیستون -)9(

580ال بخطّ مستقیم جمشید، دورنماى قصر از باتخت-)10(

585جمشید، پیشانی قصر داریوش اول تخت-)11(

591دروپنجره قصر داریوش اول -)12(

597روپوش دیوارهاى طاالرها -)13(

602شاهى ) سرادق(آسمانه -)14(

608اى جمشید، جدال شاه با حیوان افسانهتخت-)15(

614جمشید، خادمان شاهى تخت-)16(

621ید، ستون جمشتخت-)17(

626جمشید مقایسه ستونهاى مختلف تخت-)18(

632اى جمشید، جدال شاه با حیوان افسانهتخت-)19(

641برگه عمودى تخت شاهى در نقش رستم -)20(

647کان قصر داریوش اول جمشید، پلّهتخت-)21(

686نقش رستم، مدخل برج مقبره داریوش اول -)22(

689مقبره داریوش بزرگ نقش رستم، -)23(

693مهر داریوش اول -)24(

696نقش رستم، مقبره داریوش بزرگ با چوب بست -)25(



707جمشید، طرف شمال و غرب صفّه، قصر خشیارشا تخت-)26(

716طاالر خشیارشا وقتیکه آباد بوده -)27(

719جمشید، رواق شرقى قصر خشیارشا، سرستون و پایه تخت-)28(

726هاى برجسته چهارچوب طاالر صد ستون جمشید، نقشتخت-)29(

737جمشید، حجاریهاى برجسته پى طاالر خشیارشا تخت-)30(

763که برپا بوده جمشید، زمانىدهلیز قصر خشیارشا در تخت-)31(

7766جمشید، حجاریهاى برجسته چهارچوب قصر نمره تخت-)32(

783خشیارشا زمانیکه برپا بوده جمشید، دورنماى طاالر تخت-)33(

786طاالر صد ستون زمانیکه آباد بوده -)34(
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789سرستون قصر شوش -)35(

813پایه ستون قصر بزرگ شوش -)36(

826طاالر صد ستون، منظره درونی -)37(

837شوش، فریز تیراندازان -)38(

853داریوش، سر یکنفر قراول نقش رستم، مقبره-)39(

862اى از چهارچوب در طاالرى شوش، قطعه-)40(

781دار کاشى لعاب-)41(



880کان اى از زینت پلّهشوش، قطعه-)42(

890سازى شوش، زینتى از کاشى-)43(

901جمشید، قراوالن تخت-)44(

هافهرست نقشه

691نقشه دولت هخامنشى در زمان داریوش بزرگ 

714نقشه لشکرکشى خشیارشا بیونان 
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مدخل

بسمه تعالى

.موضوع این کتاب چنانکه اسم آن مینماید تاریخ ایران قدیم استتذکّر

براى حصول این مقصود در بادى امر چنین بنظر میآمد که باید کتاب را موافق ادوار به قسمتهائى 
حوادث هرقسمت مرتبا پرداخت و پیشرفت، ولى پس از قدرى تأمل در تقسیم کرده بشرح وقایع و

هاى عمر خود بترتیب تاریخى تعقیب این نظر تردید حاصل شد، زیرا ایران قدیم در یکى از دوره
هاى دیگر عهد در دوره. و مشرق قدیم را شامل بود»2«بشمار میرفت»1«نخستین دولت جهانى

.مشرق قدیم را در بر نداشت، باز مهمترین دولت آن محسوب میشداش هم، اگر تمام باستانى

پس براى فهم تاریخ قدیم ایران مقتضى است بدانیم که مقصود از مشرق قدیم چیست، از 
. هاى چه مللى تاریخ آن ترکیب یافته و چه مقامى را این ملل در دنیاى قدیم حائز بودندگذشته

تاریخ ایران نمیتوان شناساند زیرا در اینصورت کتابها باید معلوم است که مشرق قدیم را در مدخل 
نوشته شود و این خود کارى است خارج از موضوع این کتاب، ولى چون سکوت محض هم 



منافى با فهم وقایع ایران قدیم است، ناگزیر باید کلیاتى از مشرق قدیم در مدخل و در جاهائیکه با 
ن کلیات خواننده را از مطالعه کتبى،بیان ای. موضوع مناسبت دارد گفته شود

______________________________
)1(-�E�m�p�i�r�e� �m�o�n�d�i�a�l�e.

.دوم دولت مقدونى بود و سوم دولت روم-)2(
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نیاز نمیکند، ولى اهمیت مشرق قدیم را اجماال نشان داده که مربوط بتاریخ مشرق قدیم است بى
این نکته نیز روشن است، که چون به بیان کلیاتى . را براى فهم وقایع ایران حاضر میسازدخواننده 

از مشرق قدیم مبادرت شد، بالطبع باید مطالبى را هم که با این کلیات مربوط است، بطور ساده و 
.مختصر بخاطرها آورد

ضوع خارج شده، لذا این نوع تذکرات نباید باعث حیرت گردیده تصور رود، که مؤلف از مو
ایم این نوع مطالب را یکدفعه گفته براى تکرار آن در جاهاى دیگر کتاب بخصوص که خواسته
.موجبى نداشته باشیم

کلیات-قسمت اولى

ازمنه پیش از تاریخ

تاریخ از زمانى شروع میشود، که شهادتهاى کتبى و تاریخى راجع بوقایع و حوادث آن زمان 
علماء . ورى، که قبل از آن گذشته ازمنه قبل از تاریخ بشمار میروداعصار و ده. بدست آمده

اند مدت ازمنه پیش از و نیز علماء آثار عتیقه هنوز موفق نشده»1«شناسىمعرفت االرض یا زمین
بر قیاس یا بر مدارکى هرچند بعض علماء فن مبنى. تاریخ را، ولو تقریبى هم که باشد، معین کنند

اند، که مورد اعتماد صدها میلیون سال یا بیشتر تخمین و عقایدى ذکر کردهناقص این مدت را
نیست، باوجوداین براى اینکه بنمائیم، که چه تفاوتهاى زیاد بین عقاید مذکوره است، یکى دو 

اگر من مدت اعصارى را، که از «: شناس معروف گویدحیوان»2«هکل. عقیده را ذکر میکنیم



میلیون یا صد و یا هزار و 25ه یا جاندارى در روى زمین تا زمان ما گذشته، ابتداى پدیدآمدن گیا
چهار صد میلیون سال بدانم، براى تصورات من فرقى ندارد و براى اکثر مردم نیز همین نتیجه 

عالم دیگر را عقیده آن است، که از زمان پدیدآمدن نبات یا »3«گلد شمیدت. »حاصل است
حیوان در سرزمینها الاقل یک میلیارد و چهار صد میلیون سال گذشته

______________________________
شناسى بمعنى اعم علمى است، که از تاریخ کره ما بحث میکند، یعنى از تحوالت و زمین-)1(

روى داده، خواه راجع بجمادات باشد و خواه بانچه که روى زمین میروید تغییراتى که در کره ما 
.یا زندگانى میکند

)2(-�H�a�e�c�k�e�l.

)3(-�G�o�l�d�s�e�h�m�i�d�t.
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شناس اخیرا امتداد اعصار معرفت االرضى را صد میلیون سال تخمین و آنرا به بعض علماء زمین
.پنجاه و دو میلیون سال»1«مرحله ابتدائى-1: اندپنج قسمت تقسیم کرده

. سه میلیون»4«عصر سوم-4. یازده میلیون»3«عصر دوم-3. سى و چهار میلیون»2«عصر اول-2
.که زمان ما جزء آن است، پانصد هزار سال»5«عصر چهارم-5

.هزار سال میدانند240تا 230طول عصر چهارم را از »6«اى از علماء مانند مرتیلّهعده

. اى داردکلیۀ عقاید در باب مدت ازمنه پیش از تاریخ بسیار مشتّت است و تقریبا هرعالم فن عقیده
راجع بانسان بعضى را عقیده این است، که در عصر چهارم معرفت االرضى بوجود آمده، برخى 

دار اى گویند، هرزمان که حیوان پستانعده. م مربوط میدارندباالتر رفته پدیدآمدن او را بعصر سو
مفسرین توریۀ، چنانکه . توانسته روى زمین زندگانى کند، انسانهم در همان زمان بوجود آمده

معلوم است، خلقت عالم را بهفت هزار سال قبل معطوف میداشتند، بعد این زمان را بواسطه 



اند، که بشر قبل از عصر حاال بعض علماء فن باین عقیدهاکتشافات علمى همواره پیش بردند و 
.چهارم معرفت االرضى، یا تقریبا دو میلیون سال قبل، بوجود آمده

مراحلى را که بشر پیموده، بنابر استخوانها و ابزار کار و حربه و غیره، که از زیر زمین یا از درون 
:غارها بدست آمده، بچهار عهد تقسیم میکنند

بشر بعقیده علماء فن در این مرحله فقط از حیث قواى عقلى از . »7«د احوال ابتدائىعه-اول
از . حیوان برتر بوده، هیچگونه صنایعى نداشته و آتش را هم در این مرحله هنوز کشف نکرده بود

.ها و جمجمه بشر ابتدائىاین عهد آثارى در دست نیست جز اسکلت

برخى (قریبا از پنجاه هزار سال قبل از میالد مسیح شروع شده عهد حجر، که بعقیده بعضى ت-دوم
احوال سنگ نتراشیده-1: انداین عهد را بچند قسمت تقسیم کرده). تا یکصد هزار سال باال میروند

در این عهد انسان بصنعت پرداخته. »8«

______________________________
)1(-�A�r�c�h�e�o�z�o�i�q�u�e� �)�p�r�i�m�o�r�d�i�a�l. )

)2(-�P�a�l�e�o�z�o�i�q�u�e� �)�p�r�i�m�a�i�r�e. )

)3(-�M�e�s�o�z�o�i�q�u�e� �)�s�e�c�o�n�d�a�i�r�e. )

)4(-�C�e�n�o�z�o�i�q�u�e� �)�t�e�r�t�i�a�i�r�e. )

)5(-�A�n�t�h�r�o�p�o�z�o�i�q�u�e� �)�q�u�a�r�t�e�n�a�i�r�e. )

)6(-�M�o�r�t�i�l�l�e�t.

)7(-�E�t�a�t� �p�r�i�m�o�r�d�i�a�l.

)8(-�E�o�l�i�t�h�i�q�u�e.
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تصور میکنند . سایر چیزها بکار بردهاینکه تراشیده باشد براى ساختن ابزار و حربه وو سنگ را بى
بعضى منکر این عهدند و گویند اسباب و آالتى را که . که تبر یکى از اولین ابزار کار یا اسلحه بود

شکل میباشد و چنین سنگها تقریبا بالتمام از عصر بدین عهد نسبت میدهند سنگهاى یک پارچه بى
.سوم معرفت االرضى است

در این احوال انسان سنگ را تراشیده شکل و صورت مخصوصى »1«.دهاحوال سنگ تراشی-2
اى ساختن تبر را باین عده. بآن داد، بطوریکه غالبا اشکال و صور با احتیاجات او موافقت داشت

یکى افروختن آتش که تمام ترقیات : در این عهد بشر دو اختراع مهم کرد. مرحله منسوب میدارند
در این . ست و دیگرى تراش دادن سنگ چخماق و ساختن حربه از آنبشر از پرتو وجود آن ا

احوال در صور و اشگال ابزار و حربه تغییرات مهمى روى داد، بر عده آالت و ادوات افزود و 
احوال -3. مخصوصا تراش کردن سنگ چخماق بحد کمال رسید ولى از فلز هنوز خبرى نبود

این عهد . وانست سنگ را صیقل و آنرا صاف و براق کنددر این مرحله انسان ت»2«.سنگ صیقلى
:اندرا بعضى بدو قسمت تقسیم کرده

اى از زمانهائى که سنگ را سوراخ کرده دسته-ب. اى که انسان سنگ را صیقل میکردازمنه-1
بعض علماء عقیده دارند که احوال سنگ صیقلى هیچگاه نبوده زیرا سنگ صیقلى . آن میگذرانید

فلز وجود داشته باشد و بنابراین احوال سنگ صیقلى را در صنعت جزو عهد فلز ود بىممکن نب
ابتداى عهد صیقلى را تقریبا در حدود ده هزار سال قبل . میدانند ولى این عقیده را اکثریت نپذیرفته

.از میالد قرار میدهند

در . ز میالد شروع میشودبعد از عهد حجر عهد فلز میآید و تقریبا از هفت هزار سال قبل ا-سوم
این عهد را هم بسه قسمت . این عهد انسان سنگهاى معدنى را آب کرده از آن فلز بدست آورد

. دوره آهن-ج). یعنى ممزوج مس با قلع یا روى(دوره مفرغ -ب. دوره مس-1: اندتقسیم کرده
دوره اولى در حوالى هفت هزار

______________________________
)1(-.�P�a�l�e�o�l�i�t�h�i�q�u�e



)2(-�N�e�o�l�i�t�h�i�q�u�e.
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بعض . سال قبل از میالد شروع شده، دومى تقریبا در شش و سومى در سه هزار سال قبل از میالد
سنگ نامیده زمان ما را علماء یک قسمت هم بر این قسمتها افزوده و دوره چهارم را دوره زغال

مس و طال زودتر صورت گرفت زیرا این دو فلز غالبا در طبیعت بطور کشف . جزو آن میدانند
انسان هم در ابتداء بوجود همین دو فلز پى برد و استخراج فلز از سنگ بعدها . خالص یافت میشود

در ابتداى عهد فلز تراشیدن و صیقل کردن سنگ دوام داشت و فلز را براى ساختن . میسر گردید
بعد که مس را با قلع . ما بکار میبردند زیرا دوام مس کمتر از سنگ بودآالت و ابزار با سنگ توأ

امتزاج داده مفرغ بدست آوردند این اختراع باعث پیشرفت زیاد در صنعت گردید ولى جاى 
.سنگ تراشیده و صیقلى را نگرفت و فقط از اهمیت سنگ وقتى کاست که آهن بدست آمد

پیش از تاریخ و چون تاریخ بشر تا شش هزار سال قبل این است تقسیمات اعصار و عهود و ازمنه
از میالد صعود میکند، زیرا بعض مورخین تاریخ مصر را تقریبا تا این زمان باال میبرند، پس اگر 

درنظر گیریم، عهد مفرغ و آهن جزو ازمنه ) نه براى هرملتى جداگانه(اینمدت را براى بشر کنونى 
.تاریخى است

اند و براى اید درنظر داشت که تمام ملل روى زمین مرتبا از این مراحل نگذشتهاین نکته را هم ب
ایست و نیز معلوم بعضى انحرافهائى روى داده که راجع بچگونگى و شرح احوال عهد یا دوره

اى از مراحل صنایع براى تمام ملل در یک زمان است که تغییر احوال و داخل شدن در مرحله
المللى کنونى نبود، م در اقیانوسیه یا افریقا مردمانى هستند که اگر روابط بینروى نداده و اکنون ه

چیزیکه در همه جا یکى است نتیجه ترقى میباشد، . یقینا در احوال عهد حجر زندگانى میکردند
اى اینکه طول مدت تحوالت و گذشتن از مرحلهجا همان بود بىیعنى نتیجه ترقى و تکامل همه

.همان باشدبمرحله دیگر
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نژادها



قبال باید گفت موافق عقیده علماء فن که مبتنى بر آثار است این بشر که اکنون روى زمین 
ها هزار سال زندگانى میکند بشر اولى نیست، یعنى انواعى از بشر یکى پس از دیگرى آمده ده

»1«بشرى که قبل از بشر کنونى روى زمین میزیستهمثال . اندزندگانى کرده و منقرض شده رفته
انقراض در جاهائى بواسطه حوادثى بوده که در . بعقیده بعض علماء چهل هزار سال دوام داشته

تر تر استیال یافته، بواسطه برترى بشر پستکره ما روى داده و در مواردى بشر کاملتر بر بشر پست
باین سئوال که بشر کنونى، یعنى بشرى که اکنون روى زمین .را از میان برده و جاى او را گرفته

کى بوجود آمده جواب محققى نمیتوان »2«شناسها آنرا بشر عاقل نامند،زندگانى میکند و زمین
.ها هزار سال قبل باشدداد ولى بهرحال این زمان نباید کمتر از ده

.سفیدپوست-1: دهبشر امروزى را به پنج نژاد تقسیم کر»3«علم نژادشناسى

بعضى اخیرا عده نژادها را سه میدانند زیرا . ماله-5. پوستسیاه-4. پوستسرخ-3. زردپوست-2
ها یکى حساب میکنند، یعنى باین پوستها را با زردپوستها و نژاد ماله را با سیاهپوستسرخ

.اندها منشعبتپوسپوستها از زرد پوستها و مردمان ماله از سیاهاند که سرخعقیده

نژاد سفیدپوست

-3. سامى-2. هند و اروپائى یا آریانى به معنى اعم-1: انداین نژاد را بسه قسمت تقسیم کرده
در باب مساکن آنها بین محققین . بنى حام چنانکه توراة گوید از حام پسر نوح بودند. حامى

اى غربى دانسته عقیده داشتند که این بعضى وطن اصلى آنها را بابل یا جائى در آسی. اختالف است
باین عقیده »5«اند ولى نلدکهو غیره سکنى گزیده»4«مردمان از آسیا به افریقا رفته در مصر و لیبیا

بود که همیشه مسکن آنها افریقاى شمال

______________________________
اى از این نوع بشر اند زیرا جمجمهیدهنام) نه اندرتال(شناسى انسان این بشر را در علم زمین-)1(

(.�H�o�m�o� �N�e�a�n�d�e�r�t�a�l�e�n�s�i�s(اند نزدیک دوسلدرف در ایالت رن یافته) آندرنه(در وادى 

)2(-�H�o�m�o� �S�a�p�i�e�n�s



)3(-�E�t�h�n�o�l�o�g�i�e.

)4(-�L�y�b�i�e.

)5(-�N�o�l�d�e�k�e
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.پوستهاى افریقا نزدیکترندسیاهشرقى بوده زیرا از حیث قیافه و شکل و غیره به 

و نیز بربریهاى لیبیا و کوشیها یا حبشیها را از بنى حام ) هاقبطى(اکثر محققین اهالى قدیم مصر 
.انددانسته

اند اکثرا در عربستان و بین النهرین و شامات و هاى بزرگ سفیدپوستبنى سام که یکى از شاخه
اى از آنها که بنى اسرائیل باشد در جاهاى دیگر شعبه. افریقاى شمالى و شمال شرقى سکنى دارند

.اندآسیا و اروپا و غیره پراکنده

یهود و بنى اسرائیل و (ها، عبریان کلدانیان، آسوریان، فینیقى: ملل سامى نژاد عهد قدیم اینها بودند
. ا را سامى میدانندتوراة فینیقیها را از شاخه حامى دانسته ولى محققین آنه. ، آرامیان و اعراب)غیره

زبانهاى تمام این مردمان بیکدیگر خیلى نزدیک بود، مثال توراة گوید که مردم بنى اسرائیل در 
.مترجم میفهمیدندهزار و پانصد سال قبل از میالد زبان عربى را بى

مردمان هند و اروپائى چنانکه از خود لفظ معلوم است مللى هستند که مساکن آنها از هند تا اقصى 
مانند (بالد اروپا است، یعنى در اروپا کلیه سکنه آن باستثناى مردمانى که از نژادهاى دیگرند 

ایرانیها -و در آسیا فقط هندیهاى آریانى) ها و سامویدها و یهود و غیرهترکها و مجارها و فین
باید گفت که لفظ هند و . و ارامنه) اندکلیه مردمانى که از شعبه ایرانى آریانها منشعب(بمعنى اعم 

اروپائى جامع نیست زیرا شامل مردمان هند و اروپائى که در امریکا و جاهاى دیگر کره سکنى 
مصطلح شده چاره جز اند ولیکن چون این لفظ دارند نمیباشد و حال آنکه اینها هم از همان شاخه

میگفتند و هنوز هم این لفظ منسوخ نشده » آریانى» «هند و اروپائى«سابقا بجاى . استعمال آن نیست



تر این اصطالح جامع. گویند و نویسند» آریانى» «هند و اروپائى«چنانکه علماء فرانسوى غالبا بجاى 
طالق اسم جزء بر کل نباید باعث ا. را بر آن عالوه کنیم) باالعم(بنظر میآید بخصوص اگر لفظ 

) یا هند و اروپائى را(مردمان آریانى را بمعنى اعم . تر استایراد گردد زیرا آثار ادبى آریانها قدیم
هاپس از تحقیقاتى که موافق موازین علمى در جمجمه
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: اندخ این ملل شده به هشت شعبه تقسیم کردههاى قبل از تاریو زبانها و مذاهب و داستانها و افسانه
.ارمنى-3. یونان و مقدونى-2. آریانى باالخص-1

ژرمنى -7). بومیهاى اروپاى غربى(سلتى -6. ایطالیائى-5). در شبه جزیره بالکان(آلبانیائى -4
اسالوى لیتوانى و -8). هاى غربى و شرقى اروپا، آنگلوسا کسونها و اسکاندیناویهاآلمانى(
»1«)لیتوانیها و نیز اسالوهاى غربى، شرقى و جنوبى اروپا(

اند و بعد بجهتى بعقیده محققین این مردمان در عهدى بسیار قدیم در جائى باهم زندگانى میکرده
زمان جداشدن . اندکه معلوم نیست، شاید از زیادشدن سکنه و کمى جا بوده، هرکدام بطرفى رفته

یکدیگر نمیتوان محققا معلوم کرد، ولى بعضى تصور میکنند که در حدود سه یا این مردمانرا از 
در باب مساکن اصلى مردمان هند و اروپائى نیز عقائد علماء فن مختلف . م بوده. چهار هزار سال ق

.است

: »2«اندبراى نمودن تشتت کافى است ذکر شود که مساکن اصلى آنها را در این جاها پنداشته
آسیاى وسطى، فالت ایران، ارمنستان، کوههاى کارپات، جنوب روسیه کنونى، سواحل رود پامیر، 

از این اختالف . دانوب سفلى، آلمان شمالى، جنوبى، غربى، اسکاندیناوى، سایر جاهاى اروپا
اند که جائى در شمال اروپا یا آسیا معلوم است که مسئله حل نشده، ولى اخیرا اکثرا باین عقیده

.بوده

ژاد زردپوستن



موافق عقیده اکثر علماء فن زردپوستها بسه قسمت . این نژاد را بعض محققین نژاد مغول نیز مینامند
بیشتر این مردمان در . ترك و تاتار-3. مغول و منچو-2. چین و تبت-1: اندبزرگ تقسیم شده

.آسیاى شرقى، سیبریا و آسیاى وسطى سکنى دارند

______________________________
در زبان آنها به دو گروه بزرگ )صداز چندى باینطرف ملل هند و اروپائى را از کلمه سد -1

میگفتند، آریانها و )سنتو گروهى که همان لغت را )ستگروهى که صدرا : اندتقسیم کرده
مقدونیها و یا شرقى هستند، یونانیها و)ستارامنه و آلبانیها و لیتوانى و اسالوها جزو گروه 

.یا غربى)سنتها و ژرمنها جزو گروه ایطالیائیها و سلت

.1909طبع پاریس 162صفحه -هاى اولىتمدن-دمرگان-2
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ها و غیره هائى هم از آنها مانند بعض سکنه قفقازیه و نیز تاتارهاى قریم، ترکها، مجارها، فینشعبه
.اندأوى گزیدهدر اروپا م

سائر نژادها

پوست در امریکا همینقدر گوئیم که نژاد سرخ. ذکر سائر نژادها از موضوع این کتاب خارج است
حاال عده کمى از این نژاد در . سکنى داشت ولى بعد از غلبه اروپائیها بر این قاره رو بانقراض رفت

مردمان . رن بکلى نابود خواهد شدامریکا باقى است و تجربه نشان میدهد که بعد از چند ق
نژاد ماله در جزائر جنو شرقى آسیا و . پوست غالبا در افریقاى وسطى و جنوبى میزیندسیاه

از جزائر نیکوبار تا جزائر پاك، از جزائر ساندویچ تازالند اقیانوسیه و اقیانوس کبیر سکنى دارد 
.یره فرمز و جزیره ماداگاسکار در افریقاو نیز در جنوب شبه جزیره هندوچین، ماالکا، جز)جدید

زبانها

.از زبانهائیکه متروك گشته و از آنها آثارى باقى نمانده اطالعاتى در دست نیست
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باوجوداین محققین عقیده دارند که بشر ابتدائى جز با فریاد و اشاره نمیتوانسته بنحو دیگر مطلب 
ى لغاتى گشته و این لغات هم غالبا عبارت از بعد که ترّقى کرده زبانش دارا. خود را بیان کند

»1«در این مرحله انسان براى ایجاد لغات از صداهاى طبیعى تقلید میکرده. اسماء و ادوات ندا بوده
معلوم است که هرقدر . »2«چنانکه هنوز هم آثارى در زبانهاى ملل کنونى از این تقلید باقى است

.لغات بیشترى گردیدهانسان ترّقى کرده زبانش هم داراى 

یعنى مقایسه فقه اللغه زبانى با فقه اللغه (علماى فقه اللغه، خصوصا آنهائیکه در فقه اللغه مترادف 
اند، بدین عقیده میباشند که زبانهاىکار کرده»3«)زبانهاى دیگر

______________________________
)1(-�O�n�o�m�a�t�o�p�e�e.

فش و صدها نظیر این فش-طنطنه-طمطراق-دبدبه-تنبور-شغرّ- ودقّدقّ-شرشر: مانند-)2(
.کلمات

)3(-�P�h�i�l�o�l�o�g�i�e� �C�o�m�p�a�r�e�e.
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این زبانها را زبانهاى . »1«)یک سیالبى(گروه یک هجائى -اول: اندامروزى دنیا از سه گروه
ط از یک ریشه و بر ابتداء یا آخر آن اى نیز نامند زیرا لغات این زبانها عبارت است فقریشه

معلوم است که در زبانهاى . زبان چینى و آنامى و سیامى را از این گروه میدانند. هجاهائى نیفزوده
ها براى بیان فکر خود مجبورند لغات را اى عده لغات محدود است و، چنانکه گویند، چینىریشه

این . »2«گروه زبانهاى ملتصق-دوم. بفهمانندپس و پیش کنند یا مقصود خود را با تغییر لحن 
زبانها یک هجائى نیستند زیرا در لغات این زبانها در موارد اشتقاق بر ریشه هجاهائى افزوده ولى 

ریشه از افزایش هجاهاى دیگر ابدا تغییر نکرده و سالم مانده و نیز هرچه افزوده بآخر ریشه چسبیده
اى از نژاد ملل اورال و آلتائى که شاخه-1: ق میدانند اینها هستندمللى که زبانشان را ملتص. »3«

ژاپونیها و -2. ها، سامویدها و غیرهزردپوست میباشند، مانند مغولها، تاتارها، ترکها، تونغوزها، فین
.بومیهاى امریکا-4. »5«هادر اویدهاى هندى و با سک-3. »4«اهالى کره



در -6. پوستهاسیاه»7«، کافرها»6«ها، هوت تن تت)در جنوب مصر(اهالى نوبى : در افریقا-5
از زبانهاى ملل قدیمه که ذکرى از آنها در تاریخ ایران خواهد شد زبان . اهالى آن قاره: استرالى

در باب زبان سومرى و هیتى تردید هست و بعضى زبان سومرى را زبان ملتصق . عیالمى ملتصق بود
.خالص نمیدانند

ه هجاهائى افزوده، ولى نه فقط . »8«گروه زبانهاى پیوندى-مسودر لغات این زبانها بر ریشه یا ماد
به آخر ریشه بلکه به ابتداى آنهم و دیگر اینکه ریشه بر اثر افزایش تغییر کرده، گوئى که ریشه با 

اهائى که عالوه چه افزوده جوش خورده، اما در لغات زبان ملتصق چون ریشه تغییر نکرده هجآن
شده مثل آنست که فقط بریشه

______________________________
)1(-�I�a�n�g�u�o�s� �M�o�n�o�s�y�l�l�a�b�i�q�u�e�s.

)2(-�I�a�n�g�u�e�s� �A�g�g�l�n�t�i�n�a�n�t�e�s.

.تر خواهد بودتر این مطلب روشنپائین-)3(

)4(-�C�o�r�e�e.

)5(-�B�a�s�q�u�e�s.

)6(-�H�o�t�t�e�n�t�o�t�s.

)7(-�C�a�f�f�r�e�s.

)8(-�F�l�e�e�t�i�v�e�s.
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زبانهاى سامى مانند عبرى -1: زبانهاى پیوندى عبارتند از. »1«اینکه جوش خورده باشدچسبیده بى
. و عربى و در عهد قدیم از زبانهاى بابلى، آسورى، فینیقى، زبان اهالى قرطاجنه، حمیرى و عربى



-یونانیها-آریانهاى ایرانى-ندىزبانهاى ملل هند و اروپائى، یعنى زبانهاى آریانهاى ه-2
هاى علماء فقه اللغه بنابر تحقیقاتى که راجع به گذشته. ایطالیائیها و غیره، چنانکه باالتر ذکر شد

اند باین عقیده میباشند که زبانهاى گروه سوم از مراحل زبانهاى گروه اول و دوم زبانها کرده
اند که اکنون اى درآمدهقال ترّقى کرده و بمرحلهگذشته تا بایندرجه رسیده، یعنى زبانها مست

اند زیرا زبانهائى این را هم باید گفت که تمام زبانها از سه مرحله مزبوره نگذشته. مشاهده میکنیم
. اندمشاهده میکنند که در مرحله اولى یا دوم مانده یا قبل از رسیدن بدرجه سوم از میان رفته

.اند و باید آنها را زبانهاى مختلط نامیداند که در مرحله بین بین واقعباالخره زبانهائى هم یافته

هاى قدیم اند که زبانشان بیشتر ترّقى کرده بود و نیز در قارهبشهادت تاریخ، ملل مترّقى آنهائى بوده
اند ملتى که زبانش کاملتر بوده بر دیگرى غلبه دیده میشود که هرزمان دو ملت باهم طرف شده

. در ابتداى ازمنه تاریخى مرکز تمدنى در کلده ایجاد شد: براى مثل چند مورد را ذکر میکنیم. یافته
بعد سامیها که زبانشان پیوندى بود. سومریها موجد این تمدن بودند و زبانشان ملتصق بود

______________________________
ست با فعلى از ترکى آذربایجانى که براى نمونه فعلى را به زبان پارسى که زبان پیوندى ا-)1(

:زبان ملتصق است مترادفا صرف میکنیم

-رفته بودم گدرم-امرفته-میرفتم-رفتم-میروم) گد(اش ریشه-گدماخ) رو(اش ریشه-رفتن
گدم-گد-گدمش-گدن-دمبروم گدمش-برو-رفته-گدمشم رونده-گدردم-گددم

چیزى عالوه نشده و بر آخر آنهم هرچه ) گد(ر ابتداى ریشه از این صرف بخوبى دیده میشود که ب
افزوده ریشه را تغییر نداده و فقط با فتحه یا کسره بریشه چسبیده، ولى در زبان پارسى بر ابتداء یا 

است یک یا چند هجا عالوه گشته و ریشه هم تغییر کرده تا با هجاهاى بعدى ) رو(انتهاى ریشه که 
این نکته را باید درنظر داشت که در . شده) ف(مبدل به ) ت(بواسطه )و(جوش بخورد چنانکه 

این حروف را استخوان لغت میدانند و . صدا یا مصمت استترکیب کلمه توجه به حروف بى
حروف صدادار یا مصوت را که از جمله فتحه و کسره است عضالت و عضروف آن محسوب 

.میدارند
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عیالمیها، که زبانشان ملتصق بود، یکدفعه مغلوب اکّدیها گشتند و دفعه . آمده بر آنها غلبه یافتند
.دیگر چنان مغلوب آسوریها شدند، که دیگر کمر راست نکردند

ها مستعمرات خود را در فینیقى. ها گردید و دولت فراعنه تأسیس شدمصر بربرى نیز مغلوب سامى
تر نا کردند و اغلب مستملکات آنها در جاهائى بود، که از حیث زبان پستتمام دنیاى عهد قدیم ب

سامیهاى کلده، آسور، آسیاى غربى و مصر ). قرطاجنه، سیسیل، اسپانیا و غیره(ها بودند از یونانى
زبانى، که : ها طرف شدند، مغلوب گشتندقرنها حکومت کردند، ولى، وقتى که با مادیها و پارسى

بعد، وقتى که آریانهاى . ریت و آوستا قرابت داشت، بر زبان بابلى و آسورى چربیدبا زبان سانسک
ها طرف شدند، زبان یونانى غلبه کرده تمام عالم آنروز را از باختر تا اسپانیا ایرانى با یونانى

ایطالیا، که میتوان گفت از حیث تمدن زاده یونان بود، عالمگیر گردید و بعد، وقتیکه . فروگرفت
هاى زیر ضربتهاى مردمان وحشى سقوط یافت، باز بواسطه زبانش آنها را بلعید و از خرابهدر

در تاریخ گاهى اتفاق افتاده، که . امپراطورى روم اروپائى برخاست، که عظمتش را مشاهده میکنیم
ى، که اند، ولى این غلبه عمرى نداشته و باز مللملل نیم متمدن یا وحشى بر ملل متمدنه غلبه یافته
بینیم، حاال هم در کره زمین، چنانکه مى. اندزبانشان کاملتر بوده، غالبین خود را مغلوب کرده

.برترى با مللى است، که زبانشان کاملتر است

اند، ولى نباید تصور کرد، بندى کردهعلماء فقه اللغه زبانها را، از حیث قرابتى که باهم دارند، طبقه
ار میسور بوده، چه بزبانهائى برمیخورند، که در هیچیک از طبقات ظاهرا جا که با تمام زبانها این ک

اند، که از آن نه آثارى در دست این زبانها از زبانهائى آمده: گیرند و باید جهت از اینجا باشدنمى
از حیث نتائجى، که . اندو نه معلوم است، که زبانهاى چه اقوامى بوده، زیرا این اقوام منقرض شده

مطالعات و تتبعات علماء فن بدست آمده، میتوان گفت، که زبانهاى سامى و هند و اروپائى در از
باشد، در دست است، دردرجه اولى است، زیرا از این زبانها آثارى، که خیلى قدیم مى
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خص حائزاند، چه آثار ادبى این میان زبانهاى هند و اروپائى درجه اولى را زبانهاى آریانى بمعنى ا
هاى دیگر هند و اروپائى قبل از میالد صعود میکند، و حال آنکه آثار شعبه14ها الاقل تا قرن زبان

از اینجهت، در تقسیم ملل هند و اروپائى بشعب، شعبه آریانى شعبه . بالنسبه خیلى مستحدث است
.اولى بشمار میآید

.نى آثار وافرى براى تحقیقات علمى دارداى فقط زبان چیاز زبانهاى ریشه

اى این زبان، هرچند در مدت قرون زیاد ترقى کرده، ولى در مدت چهل قرن در همان مرحله ریشه
.باقى مانده

چیزیکه اکنون بعقیده علماء فن مسلم . زبانها مانند اشخاص بوجود آمده عمر میکنند و میمیرند
نخواهد آمد، زیرا روى کره زمین مردمى نیست، که در میباشد این است، که دیگر زبانى بوجود

.احوال بکلى ابتدائى بوده نتواند تکلم کند

. هائى خواهد روئیدپس من بعد، همین زبانها که هستند، ترقى خواهند کرد و از تنه هرزبانى شاخه
ن المللى این ترقى زبان ممکن است ذاتى باشد یا از تأثیر زبانهاى خارجى، بخصوص که روابط بی

.کنونى بیش از زمانهاى سابق است

خطوط

خط هم مانند زبان بعقیده اهل فن بمرور دهور پدید آمده و خردخرد ترقى کرده تا بدین مرحله 
اند، زیرا بسیارى از معلوم است، که تمام ملل یا اقوام در ایجاد و ترقى خط شرکت نداشته. رسیده

.اندکردهاقوام خط را از قومى دیگر اقتباس 

اگر بخواهیم تاریخ ترقى خطوط را ذکر کنیم، از موضوع خارج خواهیم شد، چه این مبحث 
موضوعى است مخصوص، ولى بطور کلى باید درنظر داشت، که در میان مراحلى، که خط از آن 

:گذشته تا بپایه کنونى رسیده، پنج مرحله اساسى بوده



دن فکر خود اشیائى را بطور عالمت بکار میبرد، مثال اى، که انسان براى باقى گذارمرحله-اول
هنوز هم در میان بعض مردمان ماله معمول است، که نمک را عالمت محبت و فلفل را عالمت 

هائى، که بومیهاى امریکا با گره. بغض میدانند و براى اظهار این دو معنى نمک یا فلفل بکار میبرند
برگبنخ میزدند، یا با سوراخهائى، که در
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اینقسم عالمات در نزد ملل و طوائف زیاد بود، از جمله . درخت میکردند، فکر خود را میفهماندند
.سواد در زمانهاى سابق بکار میبردندچوب خطّ است که اشخاص بى

آنرا خطّ تصویرى است، باین معنى که براى اظهار فکر راجع بچیزى صورت -مرحله دوم
. مثال براى نوشتن آفتاب صورت آن و براى نوشتن اسم حیوانى شکل آنرا میکشیدند. میکشیدند

.در میان بعض بومیهاى امریکا هنوز هم این خط معمول است

توضیح آنکه بمرور کشیدن صورت چیزى تماما . نویسى استایدئوگرافى یا مفهوم-مرحله سوم
بجاى آنکه تمام صورت را بکشند قسمتى را از آن بواسطه اشگالى که داشت منسوخ شد و 

میکشیدند، بعد چون اینکار هم مشگل بود همواره شکل یا صورت را مختصرتر کردند تا آنکه 
صورت به عالمتى مبدل شد و آنرا هم از معناى حقیقى تجاوز داده به معناى مجازى استعمال 

خطّ قدیم . ت بر کلمه یا مفهومى میکردبدین ترتیب حرف یا عالمتى که مینوشتند دالل. کردند
مصریها چنین بود و در خطوط سومرى و بابلى و پارسى قدیم، هرچند که خط از این مرحله 

اى داللت میکند، مثال در خطّ میخى پارسى گذشته و ترّقى کرده، باز عالماتى هست که بکلمه
در حساب و کلیۀ در ریاضى . داى میکند چنانکه بیایچهار عالمت است که هریک داللت بر کلمه

را مینویسیم و (+) نویسى زیاد است، مانند ارقام که داللت بر کلماتى میکنند، یا این عالمت مفهوم
.میخوانیم و امثال آن) بعالوه(

نه براى (عالمتى است »1«در این مرحله براى هرهجا. خط هجائى یا تقطیعى است-مرحله چهارم
اعراب در صورتى آنرا بى(باید خط کنونى خودمانرا درنظر گیریم براى فهم این خط) هرصدا



خطوط . ، اکرچه این خط مخلوط از هجائى و الف بائى است ولى بیشتر هجائى است)نوشته باشیم
.سومرى، بابلى، عیالمى هجائى و ایدئوگرامى بود

خط الف بائى است، یعنى خطى که براى هرصدا عالمت-مرحله پنجم

______________________________
-را-ب(و برادر سه هجائى ) دا-خ(مقصود از هجا سیالب است مثال خدا دو هجائى است -)1(

).در
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خط میخى پارسى . مخصوصى دارد، مانند خط امروزى ما اگر کامال رعایت اعراب را کرده باشیم
.نانکه شرح آن در جاى خود بیایدمخلوط بود از هجائى و الف بائى، چ

در . خطوط امروزى اروپائیها الف بائى است ولى بعض این خطوط هنوز کامال الف بائى نیست
.میان خطوط قدیمه چنانکه بیاید خط آوستائى کامال الف بائى بود

) دندبعضى گویند از مصریها اقتباس کر(ها گرفته در اروپا منتشر کردند خط را فینیقیها از عبرى
ها اتخاذ کرده باشکال مختلف درآوردند و بعدها از خط آرامى خط عبرى را آرامیها و نبطى

خطوطى ایجاد شد، مانند خط پهلوى و نبطى و از این خطوط خطوطى آمد که در آسیا و افریقا 
خط ژاپونى و سیامى و . خط چینى غیر از این خطوط است و از منشاء دیگرى آمده. منتشر گردید

.لى کره از خط چینى منشعب استاها

.راجع بخطوط ایرانى در جایش مشروحا صحبت خواهد بود

منابع تاریخ

هاى اشخاص نوشته-1: اسنادى که تاریخ را بر آن مبتنى میدارند از چهار قسم خارج نیست
آثار عتیقه چه از روى زمین بدست آید و -2. هاها و خاطرهها، مسکوکات، سالنامهمعاصر، کتیبه

قات نتیجه تحقی-4. انداى را شرح دادههاى اشخاص غیر معاصر که واقعهنوشته-3. چه از زیرزمین



از تمامى این . علماء در نژاد، مذهب، زبان، صنایع، حرف و آنچه درجه تمدن قومى را نشان میدهد
اى بیش از سائر هاى اشخاص معاصر بیشتر اهمیت دارد، زیرا شهادت آنها بر واقعهقسمتها نوشته

ه قابل تفسیر آثار عتیقه، چون سند گویا نیست و داللت بر وضعى میکند ک. اسناد مورد اعتماد است
هاى اشخاص غیر نوشته. و تعبیر است، نتایجى که از آن حاصل میشود گاهى تردیدآمیز میباشد

معاصر همیشه مورد اعتماد نیست و باید دید نویسنده از چه منابعى استفاده کرده، بعبارت دیگر این 
فید است که براى عقائد علماء در صورتى م. ها باید بدوا مورد مطالعه و تحقیقات گرددنوشته

ها باید گفت کهتوضیح و تفسیر منابعى که ذکر شد بکار برده شود، راجع بکتیبه
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اگرچه غالبا از اشخاص معاصر رسمى است، باوجوداین منبع مذکور را هم بمعرض تحقیق و 
گاهى نتیجه کارهاى خودشانرا )مثال پادشاهان آسور(آورند، زیرا بعض پادشاهان تدقیق در مى

ها را با این بنابراین اگر راجع بهمان واقعه اسناد خارجى بدست آمده کتیبه. اندآمیز نویساندهاغراق
اسناد مقایسه میکنند، مثال اسناد آسورى را با اسناد مصرى و اسناد بابلى را با اسناد آسورى وقس 

اى فاتح و مغلوب هردو چیزى نوشته باشند، زیرا قعهعلیهذا، ولى متأسفانه نادر است که راجع بوا
آمیز مینوشت و مغلوب همان واقعه را عادت بر این جارى بود که غالب فتوحات خود را اغراق

عیب دیگرى نیز در کار بوده که از آن جهت آثار زیاد از بین رفته، توضیح . بسکوت میگذرانید
شهرى را از دشمن میگرفتند، در موقع غارت از فرط آنکه مصریها، بابلیها و آسوریها، وقتى که 

ها کمتر عیالمى. تعصب آثار آنرا هم برمیانداختند، تا از اشخاص نامى دشمن اثرى باقى نماند
اند و بهمین جهت در حفریات شوش توحش نشان داده آثار قوم مغلوب را بمملکت خود برده

مصر، بابل، آسور، ایران و غیره آثار زیاد کشف در. اطالعات زیاد راجع بکلده و بابل بدست آمده
اند و این اسناد روى خاك یا زیر ها را بر کاغذ حصیرى یا پوست آهو نوشتهدر مصر نوشتنى. شده

اند هائى از خاك رس نوشتهدر بابل و آسور بر لوحه. آن بواسطه هواى خشک مصر محفوظ مانده
خاك بود تا اینکه از قرن نوزدهم میالدى ببعد متدرجا ها در زیر و در مدت قرونى زیاد این لوحه

اند که پاى انسان بدان جا ها را غالبا در جاهائى نویساندهدر ایران کتیبه. بیرون آمده و میآید
.نمیرسیده یا اگر میرسیده صعوبت داشته



نامى شرح هریک از آثار. ها را سالم نگذاردهباوجوداین در جاهائى گلوله تفنک جهال کتیبه
.ایران در جاى خود بیاید

18: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

مشرق قدیم-قسمت دوم

حدود مشرق قدیم در مکان و زمان

اند، فصل اول تاریخ ایران قدیم قسمتى از تاریخ مشرق قدیم است و این تاریخ، چنانکه گفته
، این تمدن هم بتمدنهاى دیگر هاى بشر یا توصیف تمدنهائى است که بتمدن یونانى پیوستهگذشته

. اى عهدا بعد عهد تا زمان ما ممتد استاتصال یافته و بدین نحو مانند سلسله دودمان یا خانواده
تاریخ مشرق قدیم از حیث زمان اگر بیش از نصف تاریخ بشر نباشد کمتر نیست، باوجوداین در 

ت توریۀ و چند کتابى، که از زمانى که بما نزدیک است منابع این قسمت مهم تاریخ بمندرجا
بنابراین موادى که براى تاریخ الزم . مورخین و نویسندگان عهد قدیم باقى مانده، محدود میشد

است بسیار کم و اطالعات خیلى محدود بود، خود علم تاریخ هم براى تحقیقات اسلوب علمى 
، بجاى آنکه از پس جاى تعجب نیست که علماء این علم راجع بتاریخ مشرق قدیم. نداشت

بقدرى . جزئیات پى بکلیات برند، کلیاتى درنظر گرفته با قیاس جزئیات را از آن استنتاج میکردند
. هاى دیگر بان اندازه زیان نرسانیدبتاریخ مزبور ضرر زد، بهیچیک از قسمت»1«که این اسلوب

ى، یا نوزدهم میالدى، حال بدین منوال بود تا در عصر ما اوضاع تغییر کرد و قرن سیزدهم هجر
هاى مشرق قدیم را در پس خود پنهان میداشت هائى از پرده ضخیم قرون عدیده، که گذشتهکوشه

ها دولتى از سنگهائى که سطح آن از خطوط قدیمه پوشیده، دفترخانه: و هنوز هم دارد، بلند کرد
اى بیشمار از ، عدهدول بزرگ عهد عتیق، کتابخانه و آثار پادشاهان با عظمت، هزاران لوحه

سو نهاده بذکر حوادث و وقایع حجاریها، آثار و اشیاء از زیرزمین بیرون آمده و خاموشى را بیک
.قرنها پرداختند



معلوم است که با این حال منابعى جدید براى دانستن تاریخ مشرق قدیم بدست آمد و اطالعات 
قیاس ساخته شده بود، از بیخ و بن برافکنده حاصله مبناى تاریخ مشرق قدیم، ا، که از نظر فلسفى با

بنوره کاخ متینى ریخت، که در آتیه نزدیک آنرا از

______________________________
1-Methode
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آور باال میرود و این کاخ با سرعتى حیرت. روى استحقاق تاریخ مشرق قدیم خواهند خواند
تقریبا هرسال کشفیاتى جدید . بدست آمده که بفکر هیچیک از علماء خطور نمیکردبقدرى مواد 

هاى تاریک این قسمت از تاریخ در یکى از امکنه مهم تاریخى روى داده، روشنائى بیکى از کوشه
اى نرسیده که بتوان آنرا در ردیف بعض راست است که هنوز این قسمت بدرجه. بشر میاندازد

ریخ گذارد، باوجوداین بنابر اسناد و مدارکى که کشف شده، آالن هم تاریخ قسمتهاى روشن تا
ادوارى زیاد، که تا سه هزار سال قبل از میالد و بلکه بیشتر باال میرود، روشن شده، درجه تمدن 

بشر در این ادوار و عهود معلوم گشته و، چون این نکته مسلم است که هر یک از درجات تمدن 
رون عدیده است، اطالعات مزبوره روشنائیهائى هم بادوار فاصله افکنده بسیارى از نتیجه کارهاى ق

.چیزهاى مجهول را معلوم میکند

، از چندى »1«تحقیقات در آثار عتیقه صفحاتى که تمدن یونانى داشته، بخصوص در جزیره کرت
این جزیره، »2«وواترباینطرف ترّقى شایانى کرده و معلوم داشته که چندین قرن قبل از جنگ 

که یکنوع تمدن عالى پرورده، با تمدن مشرق قدیم ارتباطى بسیار نزدیک داشته و ارتباط مزبور 
ها، )اتروسکنیز به ثبوت رسیده که قدیمترین مردم ایطالیائى، یعنى . مدتهاى مدید برقرار بوده

از . اندمشرق زمینى بودهکه در قرون بعد آنقدر تمدنشان در تمدن رومى دخالت داشت، اصال 
عهد قدیم ممالک «اینجهت و جهات دیگر تاریخ مشرق قدیم میرود که مبدل شود به تاریخ 

آیا باید اینقسمت از تاریخ را باسمى : اى طرح میشوددر اینجا مسئله. »3«»متمدنه دریاى مغر
نظر را وسیعتر کرده اینقسمت را بسائرنامید که ذکر شد، یا افق
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______________________________
)1(-�C�r�e�t�e(جزیره بزرگى است در دریاى مغرب که جزو یونان میباشد.(

)2(-�T�r�o�i�e ترووا شهرى بود در آسیاى صغیر که آنرا ایلیون و پرگام نیز مینامیدند، یونانیها از
ن جهت نزاعى آنرا محاصره کردند و پس از ده سال زد و خورد شهر را گرفته آتش زدند، ای

جنگهاى ده ساله موضوع داستانهائى شد که هومر معروف یونانى سروده و شاهکارهاى او معروف 
یافت و در حوالى جائى �S�e�h�l�i�e�m�a�n�nاست، محلّ این شهر قدیم را شلیمان) ادیسه(و ) ایلیاد(به 

.است) حصارلیق(موسوم به 

)3(-�M�e�d�i�t�e�r�r�a�n�e�e
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هم مانند چین و غیره شامل کرد، چه بین این تمدن و تمدن چینى و امریکاى قدیم، ممالک مشرق 
عجالۀ علم تاریخ نتوانسته اینمسئله را حل کند و . آور وجود داردچنانکه گویند، شباهتهاى حیرت

عهد قدیم ممالک متمدنه «یا » مشرق قدیم«بنابراین علماء و محققین دائره را تنگتر گرفته تاریخ 
را شامل مصریها، سومریها، اکدیها، سامیهاى کلده و آسور میکنند و پس از آن از » ى مغربدریا

اند، ولى تمدن آنها کم یا بیش در هاى مللى حرف میزنند، که هرچند تمدن عالى پروردهگذشته
-1: این ملل به ترتیب تاریخى عبارتند از. تحت نفوذ مصریها یا بابلیها و یا هردو پرورش یافته

ملل و مردمانى که -2. سامیهاى سوریه و عربستان و نیز فینیقیها که تمدن شرقى را بمغرب بردند
اهالى -3. »1«ها و غیرهدر آسیاى صغیر میزیستند و نژاد آنها هنوز محققا معلوم نیست، مانند هیت

ه نه سامى عیالمیها ک-4. را تشکیل کردند) مروایت(در جنوب مصر که دولت ) نوبى(پوست سیاه
قدیمترین نمایندگان نژاد آریانى بخصوص مادیها و پارسیها که از مشرق -5. بودند و نه آریانى

.»2«قدیم دولت واحد و مشکّلى ساختند

یا رومى در این قسمت از تاریخ داخل نیست، ) اتروسکى(یا یونانى و تمدن »3«تمدن بحر الجزایر
اش بر تمدن مشرق قدیم است، ولى بعدها خصائصى دیگر چه تمدن یونانى و رومى، هرچند پایه

بنابر آنچه گفته شد حدود . گردید» تمدن یونانى و رومى«ها معروف به یافت و در تاریخ تمدن



از آسیاى وسطى، دریاى کسپین یا خزر، کوههاى -1: جغرافیائى مشرق قدیم عجالۀ چنین است
از سند تا جبل -2. هاى افریقائىجنوبى و دریاچهپارس، عربستانقفقاز و دریاى سیاه تا خلیج

اما راجع به حد نهائى آن در زمان بین علماء مباحثات زیاد . این است حدود مشرق قدیم. طارق
بعض علماء . اندشده و باین مسئله، که در چه زمان این تاریخ خاتمه یافته، جوابهاى مختلف داده

ریخ زمانى است که برترى تمدن یونانى مسلم گشت و یونانیها اند که حد نهائى این تاباین عقیده
پیش آهنگ تمدن شدند،

______________________________
.اى اظهار نشده که اکثریت آنرا پذیرفته باشدمحققا معلوم نیست یعنى عقیده-)1(

�O�r�g�a�n�i�s�eمشکّل یعنى-)2(

(�E�g�e�e(دریاى اژه -)3(
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ها ملل مشرق قدیم را در تحت دولت مشکّل واحدى در آورده بیونان یعنى پس از اینکه پارسى
ها در مشرق منتشر شده زمینه استیالى قوم برخوردند، جنگهاى ایران و یونان وقوع یافت و یونانى

ز خود را آماده کردند، ولى برخى با این عقیده همراه نیستند، چه ثابت شده، که بعد ا
ها اوضاع و احوال مشرق قدیم تغییر نکرد، ملل سیر تکاملى خود را جهانگیریهاى پارسى

بعبارت دیگر در تحت لواى . پیمودند و زندگانى سیاسى بعض ملل از نو تجدید میشدمى
بعضى پیدایش اسکندر و . شاهنشاهى ایران نه ملتى مرد و نه تمدنى از تمدنهاى قدیم از میان رفت

را حد نهائى تاریخ مشرق قدیم تصور میکنند، چه میگویند که، با غلبه اسکندر بردولت فتوحات او 
هخامنشى، عنصر یونانى در مشرق برترى یافت و تمدن مشرق از شرقى بیونانى تبدیل شد، ولى 

و ) بحر الجزائر(مطالعات دقیق ثابت میکند که تمدن یونانى، باستثناى بعض سواحل دریاى اژه 
غرب، در جاهاى دیگر مشرق قدیم بعمق نرفت، تمدنهاى قدیم باقى ماند و خود اسکندر دریاى م

مذهب مسیحى هم، . اى، در تحت اثر این تمدنها درآمدندها و غیره، تا درجهو بعد از او سلوکى
اند، کامال خاتمه باین عهد ممتد مشرق نداد، زیرا مردمان زیاد برخالف آنچه بعضى تصور کرده



نظر کرده، یا بطور کلّى، ها و عادات خود صرفاینکه از گذشتهمسیحى را پذیرفتند، بىمذهب
پس از . از الهیات و ادبیات آنها هم این نکته روشن است. احوال روحى خود را تغییر داده باشند

آید، که باالخره تاریخ مشرق قدیم کى خاتمه یافته؟ با آنچه گفته شد بالطبع این سؤال پیش مى
فتوحات مسلمین، زیرا مسلمین ملل زیادیرا، که تمدن قدیم شرقى داشتند، بدین جدید درآوردند 

و با دین اسالم عادات و اخالق و تمدنهاى قدیم بمرور از میان رفت، اکثر ملل زبان خود را 
فراموش کردند، اینکه سهل است تاریخ خود را هم از خاطرها زدودند و زبان و تمدن عرب 

بنابراین میتوان گفت، که زوال. ر تمدنهاى قدیم شرقى گردیدجایگی
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.تمدنهاى قدیم با ظهور مذهب مسیح شروع گردید و با انتشار اسالم خاتمه یافت

:از این جهت است که محققین تاریخ مشرق کهن را بسه قسمت تقسیم میکنند

براى روشن بودن این معنى کافى است . مشرق اسالمى-3. مشرق مسیحى-2. مشرق قدیم-1
در مصر زبان قبطى، که . اند، بیفکنیمنظرى بممالکى، که دو تمدن بزرگ مصرى و بابلى را پرورده

یک زبان طبقه سوم بود، یعنى از زبانى آمده بود، که زاده زبان قدیم مصر است، در قرن هفدهم 
.میالدى بکلى مرد

.از تمدن سومریها، اکدیها و کلدانیها اثرى باقى نمانده) کلده قدیم(در بین النهرین 

اما در آسیاى صغیر، ایران و آسیاى وسطى تأثیر . هاچنین است نیز حال سوریه نسبت به فینیقى
عربیت کمتر بود، زیرا زبانهاى مردمان این ممالک محفوظ ماند و سکنه این ممالک چیزهاى زیاد 

جهات این تفاوتها زیاد است و سبب اصلى را باید . سابق خودشان حفظ کردنداز عادات و اخالق 
نژاد بودند و نه عناصر سامى در اینجاها مانند مصر و کلده جا دانست، که این مردمان نه سامىاز این

تردید میتوان گفت، که، عالوه بر محفوظ ماندن زبان، بسیارى از عادات راجع بایران بى. زیاد بود
.»1«اب ایران قدیم در میان سواد مردم و خصوصا در ایالت و عشایر ایرانى هنوز زنده استو آد



______________________________
عالوه بر عادات و آدابى، که مانند عید نوروز و امثال آن در تمام ایران محفوظ است، عادات -)1(

ده، که ما از آن اطالع نداریم، براى مثل و رسومى در برخى از والیات یا در میان ایالت باقى مان
تیوس، یکى از مورخ مذکور گوید وقتى که ماسیس: جائى را از کتاب هرودوت ذکر میکنیم

سرداران نامى ایران، درپالته کشته شد، تمام قشون ایران عزادار گردید و عالمت عزا چنین بود، 
نگارنده در ابتداء تصور میکرد، که . یدندکه سپاهیان موهاى سروصورت را بریدند و یال اسبانرا چ

هرودوت اشتباه کرده، زیرا اکنون در میان مردم عالمت عزادارى از جمله این است، که موها را 
، بعد برحسب اتفاق در مجلسى، که براى فاتحه منعقد )یا باصطالح کنونى اصالح نمیکنند(نمیزنند 

یکى از رؤساى ایل بختیارى اظهار کرد، که تا شده بود، صحبت از انواع عزادارى بمیان آمد و
بیست سال قبل معمول ایل مزبور چنین بود، که در موقع عزادارى موهاى سر را میبریدند ویال 

این نوع عادات و رسوم، که از . اسبانرا میچیدند، ولى بحکم ایلخانى وقت این آداب منسوخ شد
و، اگر کسى تحقیقاتى در این باب کرده عادات قدیم مانده، در والیات و ایالت ایران زیاد است

.هاى مورخین عهد قدیم مقایسه کند، این نکته روشن خواهد بودرا ضبط و با نوشته
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اند تقریبا هاى مفصل و تمدنهاى عالى داشتهمحو تمدنهاى مصرى و بابلى در میان مللى که گذشته
هاى خود را فراموش اند، گذشتهمردمان یونان و ایطالیا، که نیز از ملل قدیمه عالمنظیر است، چه بى

شان دنباله تمدنهاى گذشته آنها است و بزبانى حرف میزنند که از زبان اند، تمدن کنونىنکرده
.قدیمشان آمده

علوم کند که بها است، چه از آن میتواند بخوبى میک عهد خاتمه یافته براى مورخ و محقق گران
جریان تاریخ بکجا منتهى شد، اثرات عوامل تاریخى چه بود و بچه نتیجه رسید، ولى متأسفانه راجع 
بتاریخ مشرق قدیم هنوز انجام اینکار مقدور نیست، چه این رشته هنوز خیلى جوان و موادى که در 

ال روحى محقق وارد اختیار آن میباشد، اگرچه بسیار زیاد است و حتى کثرت آن گاهى فشار باحو
میکند، ولى این اندازه مواد براى فهم ادوارى که طول آن بچندین هزار سال میرسد کافى نیست، 

بخصوص که این مدارك و منابع غالبا راجع بزندگانى رسمى ملل قدیمه میباشد و در باب 



م یا ناقص زندگانى درونى، یعنى زندگانى غیر مصنوعى یا زندگانى بى نمایش، اطالعات خیلى ک
هائى میرسند که طول آن چندین ده یا صد سال است و راجع باین زمانها جز چه بسا بدوره: است

یابند، ولى اى مبهم که آنهم از زمانهاى اخیر است و صحتش مورد تردید، چیزى نمىچند کلمه
ده بغتۀ ها و کشفیات همواره پیش میرود و اکتشافى سهل و ساخوش وقتى او اینجا است که کاوش

آورى بمسائل مجهول افکنده، نتائجى بدست میدهد که هیچ یک از علماء انتظار روشنائى بهت
تر میگردد و آن اثراتى هرقدر که کاوشها و تحقیقات پیش میرود یک نکته روشن. آنرا نداشت

است که تمدنهاى قدیم مشرق در تمدنهاى یونانى و رومى و بعد بواسطه این مردمان در تمدن 
نونى گذارده، مثال مبادى علم طب و ریاضیات از مشرق بفالسفه یونانى و اسکندرائى و باعراب ک

سلسله مقادیر بابلى تا ادخال سلسله مطرى کم یا بیش در تمام . رسید و در قرون وسطى باروپا رفت
مشرق، تشکیالت دولتى . الف باء از مشرق بتوسط فینیقیها در مغرب منتشر شد. اروپا پذیرفته بود

بخصوص مصر، بود که در ابتداء بیونان سرایت کرد و از آنجا بروم و بیزانس درآمده اثراتى انکار 
مذهب مصریها. جاها از خود گذاشتنکردنى در این
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نفوذى در مذهب یونانیها داشت، چنانکه مذاهب قدیم مشرق، مذهب موسوى و مذاهب ایرانى 
باالخره مذهب مسیحى مذهب شرقى بود که مغرب را مسخر داشت، یعنى بعد از . خنه کردبروم ر

از این جهت است که . غلبه مغرب بر مشرق، در زمان اسکندر، از نو مشرق بر مغرب استیال یافت
از چندى باین طرف تاریخ مشرق قدیم و آثار آن مورد توجهى مخصوص شده، در تمام 

اند و، چون این شعبه خیلى بسط مجالس درس براى این شعبه تاسیس کردههاى اروپائى دارالعلوم
هاى مختلف شعبه مذکور بپردازد، مسئله تخصص در اینجا هم تواند بتمام رشتهیافته و یکنفر نمى

. ها زیاد استرشته. اندهائى تقسیم کردهنفوذ یافته، تاریخ و علم آثار عتیقه مشرق قدیم را برشته
اى ، اخیرا ایران قدیم هم موضوع رشته»2«و آسورشناسى است»1«نها مصرشناسىمعروفترین آ

.»3«شناسى نامیدگردیده که باید آنرا ایران

ها غالبا دست بهم میدهد، چه نظرى که در یک قرن پیش راجع بملل مشرق قدیم این رشته
اند، کدیگر ارتباطى نداشتهحکمفرما بود و تصور میکردند که ملل مزبوره از هم جدا زیسته با ی



اساس حکومتها بر استبداد صرف بود، حرکتى در تمدنها وجود نداشت و غیره و غیره، تماما امروز 
گذشته از این نکته، کشفیاتى که در یک مملکت بعمل میآید، بسا که . از میان رفته یا دارد میرود

ع بایران هریک از این موارد در به روشن کردن زمانى از مملکت دیگر کمک میکند، چنانکه راج
.جاى خود گفته خواهد شد

اثرات وضع جغرافیائى مشرق قدیم

مشرق قدیم، یا مهد تمدنهاى کنونى، شامل ممالکى بود، که بى یا با فاصله به سواحل شرقى دریاى 
حاصلخیز، این صفحات پهناور شامل وادیهاى . ایمحدود آنرا باالتر نموده. مغرب اتصال مییابد

اگر بعض قسمتهاى این . رودهاى معظم، کویرها، کوهستانها، سواحل دریا و جزایر بسیار است
صفحات ممتد، مانند عربستان، از جهت داشتن مراتع خوب و زیاد، زندگانى شبانى و تربیت احشام 

و اغنام را

______________________________
)1(-�E�g�y�p�t�o�l�o�g�i�e

)2(-�A�s�s�y�r�i�o�l�o�g�i�e.

)3(-�I�r�a�n�i�s�t�i�q�u�e.
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تشویق میکرد، بعکس نشو و نماى تمدن فقط در جاهائى ممکن بود که، مانند وادیهاى رودهاى 
عظیم، هدایاى وافر بانسان داده در ازاى آن تحمل زحمات را از او میخواهد و او را براى مدتیت و 

در آسیا از اودیه فرات، دجله و رودهاى : بارت بودچنین جاها ع. تشکیل دولتها مهیا میکند
در کنار فرات تمدن بابلى بوجود آمد و بعد . کوچکى مانند کارون و کرخه، در افریقا از رود نیل

و عیالم سرایت کرد، در سواحل نیل تمدن مصرى ) ارمنستان کنونى(به آسور، مملکت وان 
مینامیدند که بمعنى سیاه است، زیرا ) مستکى(خود مصریها مملکت خود را . پرورش یافت

اسم مصر، که در اغلب السنه . زمینهاى مصر را زمین سیاه و اراضى کویرها را زمین سرخ میدانستند



است و فقط در تلفظ آن جزئى اختالفى بین زبانهاى مختلف اروپائى ) اژیپت(یا ) اگیپت(اروپائى 
ها این لفظ به اروپا چنین مینامیدند و از فینیقىفینیقیها منفیس را: است) کپتاخى(هست، از لفظ 

»1«»پتامعبد روح«آمده که به معنى ) تاکاپهم از لغت مصرى محات) کپتاخى. (سرایت کرد
براى محققین حاال تردیدى باقى نمانده که مصر هدیه نیل است، یعنى نه فقط مصر سفلى . است

جود آمده که رود نیل از کوههاى حبشه و هائى بوبلکه قسمت بزرگ مصر علیا هم از الى
.هاى فرات ترکیب یافتهچنین است نیز اراضى بابل که از الى. جنگلهاى سودان آورده

).میریختند»2«)نرمرتوم(در ازمنه قدیم فرات، دجله و کرخه هریک جداگانه بخلیج (

اندازه باال میآمد باعث بىدر مصر اگر سطح نیل فرومیرفت، خشکسالى و قحطى پدید میآمد و اگر 
خرابیها میگردید، ولى در بابل عالوه بر آن خطر دیگرى هم اهالى را تهدید میکرد، توضیح آنکه 

در اینصورت نه . اراضى واقعه بین فرات و دجله خیلى پست بود و بآسانى مبدل به باتالقها میگردید
بنابراین سکنه این . ن باتالقها بزیندمیتوانستند در این اراضى زراعت کنند و نه در هواى بد ای

صفحه مجبور بودند آب دو رود مزبور را تقسیم کرده به دورترین جاهاى مرتفع برند، باتالقها را با 
کندن جویها و نهرها خشک کرده و حوضهائى ساخته آب را در آن براى

______________________________
.پتا از خدایان مصرى بود-)1(

.پارس کنونىیجخل-)2(
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اینکارها وقتى ممکن بود صورت خارجى یابد که تمام سکنه . سنوات خشکسالى ذخیره کنند
چنین . متحدا کار کنند و این شرط در صورتى حاصل میشد که یک دولت قوى ایجاد شده باشد

هم شد، زیرا میبینیم که از دیر زمانى در اینجاها حکومتهاى مطلق بوجود آمد و تاریخ سیاسى این 
باز میبینیم که هردولت قوى که در اینجا تشکیل . تحت عوامل اقتصادى واقع شدمملکت در 

بواسطه اینکارها مملکت بابل از حیث . میشود، توجه خود را بیشتر به کارهاى آبى معطوف میدارد
آبادى، زیادى سکنه و حاصلخیزى زمین چشم سیاحان خارجى را مانند یونانیها و رومیها خیره 



از آنچه گفته شد معلوم است که تمدنهاى قدیم در وادیهاى . شت عدن میخواندندمیکرد و آنرا به
بین دو صفحه مزبور یعنى بابل و مصر کویر بزرگ عربستان . دو رود معظم نیل و فرات بوجود آمد

دو تمدن مزبور، که شاید از یک سرچشمه . و صحراهاى جنوب سوریه و دریاى مغرب حائل است
اى مدید روابطى باهم نداشت و هریک از آنها مستقال نشو و نما کرده جارى شده بود، مدته

مصریها نیل را گرفته و باال رفته تمدن خود را در میان . ممالکى را در تحت نفوذ خود درمیآورد
نوبیها، حبشیها و اهالى سودان منتشر کردند، زیرا حتى در قرون اول میالدى آثار زیاد از تمدن 

جهۀ پیدا شدن مصریها در این صفحات باز حوائج اقتصادى . مشاهده میشودمصرى در اینجاها 
مصر و ثروت طبیعى صفحات مزبوره بود، چه معادن نوبى، جنگلهاى آن با حیوانات و طیور 

در بابل نیز احتیاجات . گوناگون و مراتع وادى نیل علیا قویا مصریها را بدینجا جلب میکرد
ور دست کشانید، ولى اگر مصریها بطرف جنوب حرکت کردند، زندگانى بابلیها را بصفحات د

اینها بطرف غرب رفتند، زیرا بابلیها نه جنگل داشتند، نه سنگ و بنابراین نهضت آنها بطرف 
در این صفحات . عربستان، شبه جزیره سینا، جبل لبنان و صفحاتى بود، که بعدها فینیقیه نام داشت

و نه دولتهاى بزرگى، زیرا سوریه بواسطه کوهها بقسمتهاى نه تمدن خاصى ممکن بود ایجاد شود
عدید تقسیم شده و در اینجا نه رود بزرگى است که این قسمتها را بهم اتصال دهد، نه راههائى که 

ارتباطى در
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. رانده شده بودندمیان آنها پدیدآورد، باینجاها اشخاص یا مردمى میآمدند که از مشرق یا مغرب 
بنابراین در اینجاها مردمان گوناگون توطن یافتند و بعد از برقرار شدن در مساکن خود، چون الفت 

نژادى نداشتند و دریا هم رقابت تجارتى بین آنها ایجاد میکرد، نمیتوانستند دولت واحدى تشکیل 
واره بین خود نزاع دارند و، بینیم، که شهرهاى فینیقى همکنند، چنانکه در ازمنه تاریخى هم مى

توانند در سائر قسمتهاى سوریه منتشر شوند، بطرف مغرب رفته در جزائر دریاى مغرب چون نمى
مانند قبرس، سیسیل، مالت، ساردین و غیره و در سواحل دریاى مزبور مانند قرطاجنه و اسپانیا 

ه جدا از یکدیگر زندگانى از این جهت بود، که مردمان کم جمعیت سوری. سکنى اختیار میکنند
میکردند و خیلى دیرتر از بابلیها و مصریها بعرصه تاریخ قدم گذاشتند، بعد هم از خود نه تمدنى 

در ابتداء اینها در تحت نفوذ بابل درآمدند و بعد از آن، . ایجاد و نه دولت بزرگى تشکیل کردند



اى رنگ تمدن آنرا اندازههمینکه مصر متوجه این صفحات شد، جزو دولت مصر گردیده تا 
کلیۀ باید درنظر داشت، که، چون سوریه بین ملل قوى واقع بود، این موقع آنرا مجبور . پذیرفتند

ها را گرفته در خود جمع کند و نیز، چون سواحل شرقى دریاى مغرب را میکرد تمدنهاى همسایه
از این راه تمدن مشرق قدیم . داشت، تمدنهاى مأخوذه را باهم تلفیق و ترکیب کرده بمغرب میبرد

این تمدن، چنانکه از تاریخ معلوم است، تا . از مشرق بمغرب رفت) نه تمدن بابلى یا مصرى فقط(
دىها بود، به نومهسواحل اقیانوس اطلس سرایت کرد و بواسطه قرطاجنه، که از مستعمرات فینیقى

نونى رسید و، پس از آن در ازمنه بعد، یا مراکش ک»3«تانىامروز و مورى»2«یا الجزائر»1«
.است»4«نهبجاهائى از افریقا منتشر شد، که حاال موسوم به گى

چنین موقعى در جاى دیگر آسیا داشت، زیرا مانند سوریه این شبه جزیره هم از آسیاى صغیر هم
مشرق را در بحر مردمان گوناگون مسکون بود و اینها، پس از اینکه تابع تمدن بابلی شدند، تمدن 

ها، یعنى مهاجرینى که از الجزائر و صفحات مجاور آن سارى و جارى کردند و بوسیله اتروسک
جا بطرف مغرب رفتند، عنصراین

______________________________
)1(-�N�u�m�e�d�i�e.

)2(-�A�l�g�e�r�i�e.

)3(-�M�a�u�r�i�t�a�n�i�e.

)4(-�G�u�i�n�e�e(غانه.(
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باالخره عیالم، که در همسایگى بابل میزیست، پل دیگرى . شرقى در ایطالیا و روم منتشر گردید
بود، که تمدن بابل را در صفحات شرقى انتشار میداد، زیرا موافق تحقیقات محققین اثراتى از 

ر باى هندى دتمدن بابل، مانند داستانهائى راجع بطوفان، بعض اطالعات نجومى و هیئتى و الف
کویرهاى عربستان و جنوب . ها در ازمنه قدیم روى دادهشود و این سرایتچین و هند نیز دیده مى



سوریه، اگرچه دو تمدن بابلى و مصریرا از هم جدا میکرد و متناوبا مردمانى از خود بیرون میداد، 
بستان، توضیح آنکه هواى گرم عر. که دشمنان بابل یا مصر بودند، ولى خدمتى هم بمصر میکرد

فقط در ماه اول و (بواسطه فشارى که دارد، مولد بادهاى دائم از طرف دریاى مغرب به مصر است 
هاى کویر بر اثر بادهاى مذکور ریگ روان و ماسه). دوم بهار بادهاى جنوب شرقى در مصر میوزد

آب و هوا از وادى نیل زائل میشود و نمک بقدر کافى به نباتات مصر میرسد، رطوبت محفوظ و 
در مصر : میگوئیم معتدل میماند، زیرا نسبت به بابل آب و هواى مصر معتدل تر است. معتدل میماند

درجه در سایه میرسد و بعد بمرور پائین میآید، تا اینکه از دى تا 40-35حرارت تابستان به 
.فروردین میزان الحراره تقریبا صفر نشان میدهد

ور نمیوزد، تفاوت گرماى تابستان حار و سائر فصول خیلى زیادتر اما در بابل، چون بادهاى مذک
فرسا است، در زمستان بارانهاى زیاد میبارد و بر اثر آن است، باین معنى، که حرارت تابستان طاقت

که بادهاى کویر شروع بوزیدن کرد، چمنهاى سبز و دشتها پر از سبزه و ریاحین است، ولى، همین
.و علف و بیابانهاى ریگ روان مبدل میشودآب خرّم بدشتهاى بى

موقع بابل و مصر از این جهت، که هردو مملکت در کنار رودهاى عظیم بودند، شباهتهاى زیاد 
توضیح آنکه وادى نیل را از دو طرف . بهم داشت، ولى تفاوتهائى هم بین این دو موقع بود

یم هم از طرف جنوب بسلسله جبال هاى کوههاى عربستان و لیبیا احاطه دارد، مصر قدزنجیره
منتهى میشد و بنابراین راه مصر فقط از طرف شمال و شرق باز بود، اما طرق بابل از هردو طرف باز 

این موقع مصر و بابل اثراتى: بود
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بخود مصر است، و اى محدودبینیم که تمدن مصرى تا اندازهدر تاریخ تمدن آنها گذاشته، چه مى
اما باز بودن . حال آنکه تمدن بابلى باطراف و اکناف مشرق قدیم و سایر جاها سرایت کرده

راههاى بابل از هرطرف خطراتى هم براى آن ایجاد میکرد، چه بابل از طرف شمال و شرق با 
نهاى از کوهستا. صفحات کوهستانى مجاور بود و از طرف جنوب و مغرب با کویرهاى عربستان

وتاز قرار میدادند و گاهى هم در مجاور متناوبا مردمانى بجلگه بابل سرازیر شده آنرا معرض تاخت
شاید از همین راههاى کوهستانى در ازمنه بسیار قدیم . اینجاها مانده دولتهائى تشکیل میکردند



شکستند نیز از سومریها ببابل آمده تمدن عالى در آنجا بوجود آوردند و مردمانیکه آسور را درهم
هیچگونه وسائل دفاعى ممکن نبود جلو این مردمان را بگیرد، . کوهستانهاى طرف شمال بودند

ها چه، در پشت کوهها، دشتهاى پهناور اروپاى شرقى و آسیاى وسطى واقع بود و این دشت
وتاز اختبعض این مردمان براى ت. متناوبا مردمانى از نژادهاى گوناگون به آسیاى غربى میفرستاد

مانند مادیها و (برخى براى جهانگیرى ) مانند کیمریها و سکاها(ببابل و آسور حمله میکردند 
.از طرف جنوب غربى بابل با کویرهاى عربستان مجاور بود). هاپارسى

در عربستان وسیع، که دریاها آنرا احاطه داشت، مردمانى مسکن داشتند که تماما از نژاد سامى 
نجد در مرکز، یمن در طرف جنوب : ه جزیره فقط در دو نقطه تمدنى پرورده بوداین شب. بودند

آب و علف و کویرها مساکن مردمان صحرا گرد هاى بىباقى عربستان بواسطه دشت. غربى آن
جلوگیرى از اینها در . یافتندبود و اینها متناوبا بطرف بابل و سوریه رفته در آن صفحات استیال مى

بود که دولتى تمام عربستان را در حیطه اقتدار خود درآورده مهاجرین زیاد در آن صورتى ممکن 
پس از آنکه . این کار را نه پادشاهان قدیم میتوانستند بکنند و نه هیچ یک از ملل عهد قدیم. بنشاند

راجع به تمدن مردمان مختلف و ببابل گفته شد روشن است که چرا در عهد قدیم بابل را محل 
تمام تاریخ تمدن بابل . مردمان و نژادهاى گوناگون و اختالط زبانهاى مختلف میدانستندتالقى

عبارت است از آمدن مردمان مختلف باین مملکت، استحاله آنان و اختالط زبانها و ملل گوناگون 
.جادر این
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نژاد ملل مشرق قدیم

بنى سام و بنى حام

باین مسئله بدوا باید گفت که توریۀ یگانه سند تاریخى است که همسایگان ملت یهود را از راجع 
اگرچه معلوم نیست که مبناى تقسیم چه بوده، بهرحال در توریۀ تمام . نظر نژادشناسى تقسیم کرده

سام، حام و : نوح ع سه پسر داشت. »1«اندمللى که معروف بنى اسرائیل بودند چنین تقسیم شده
ها را توریۀ از اعقاب حام دانسته، کنعانیان را، که از حیث زبان به یهود خیلى نزدیک بابلى. یافث



اند، فینیقیها و آسوریها را نیز از این نژاد محسوب داشته، ولى عیالمیها را، که زبانشان ابدا بوده
لوم است که در از اینجا مع. شباهتى بزبان یهود نداشته، جزو فهرست پسران سام قلمداد کرده

تشخیص نژادها نظر توریۀ بقرابت زبانها نسبت بیکدیگر نبوده، بل نظر سیاسى را در این امر دخالت 
نظر کرده بمبنائى دیگر براى داده، ولى اکنون علم نژادشناسى از مسئله سیاست و غیره صرف

.تفکیک نژادها از یکدیگر و تقسیم آنها قائل شده

ست، در این مسئله شکى نیست که زبان اهمیت زیاد دارد ولى، چنانکه باید دید که این مبنا چی
عیب دانست، تجربه و تحقیق نشان میدهد، این مبنا را هم در این مورد نمیتوان کامال صحیح و بى

ها بزبان عربى تکلم میکنند، و حال آنکه بنى سام نیستند، و نیز در ممالک مختلفه مثال قبطى
هائى که از اندازه. ان بومى حرف میزنند، ولى اصال از نژادهاى دیگراندمردمانى هستند که بزب

. هائى که خطوط آن تشکیل میدهد نیز براى کلیه موارد مناط نیستها میگیرند و زاویهجمجمه
غلط قرار داد، چه بسا دیده میشود که طوائف و عادات و اخالق مردمى را هم نمیتوان مبناى بى

این مطلب هم مسلم است که وضع جغرافیائى و . و عادات گوناگون دارندقبائل یک ملت اخالق 
اند، داراى یک نوع عادات و ها، یعنى وحدت تاریخ، مردمانى را که از نژادهاى مختلفنیز گذشته

بنابر آنچه گفته شد پایه محکم و مقیاس صحیحى، که براى هرمورد معتبر باشد، . اخالق میسازد
عجالۀ در نژادشناسى

______________________________
.سفر پیدائش باب دهم-)1(
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بینیم باز مبنائى که بر زبان باشد نسبتا وجود ندارد ولى، اگر تمام مبانى فرضى را درنظر گیریم، مى
ات جدید علماء بنابر کشفی. ها استترین پایهعیبتر و مخصوصا براى عهد قدیم این پایه بىصحیح

هاى توریۀ راجع بنژادها کرده و پس از اصالحاتى این شناسى تأویل و تفسیرهائى در گفتهزبان
:اندعقیده را پذیرفته



تمام مللى، که ریشه لغات زبانشان ریشه لغات عبرى است، از شاخه بنى سام سفیدپوستها میباشند، 
یعنى (ها، کلدانیان، یهود بمعنى اعم ها، کنعانیان، آرامىفینیقىها، آسوریها، اند از بابلىاینها عبارت

راجع به بنى حام هنوز موافقت کامل . و اعراب با آن قسمتى که بحبشه رفته) با بنى اسرائیل و غیره
مصریهاى قدیم و : شناسى نیست ولى عجالۀ این مردمان را اکثرا از بنى حام میدانندبین علماء زبان
ها، اهالى لیبیا و تراند، مانند بربرها، قبیلر افریقا سکنى دارند و بسفیدپوستها نزدیکمردمانى که د

قرابت زبانهاى این مردمان بیکدیگر در اینجا هم محسوس است ولى نه به آن اندازه که در . غیره
شاید جهت از اینجا باشد که ملل بنى حام، باستثناى . نژاد مشاهده میشودزبانهاى ملل سامى

اند و باید قرابت زبانهاى این شعبه را از روى لغاتى که اکنون استعمال ها، زبان ادبى نداشتهبطىق
اند، در درجه پست این مردمان، که قسمت بزرگ قاره افریقا را اشغال کرده. میکنند معین کرد

ى سامى هاى حامى، از حیث نحو و صرف و قاموس، در چند نقطه پیوستگى بزبانهازبان. اندتمدن
.انددارد و از اینجا حدس میزنند که بنى سام و بنى حام داراى یک وطن اصلى بوده

اى هم بعض علماء نسبت بتمام زبانها دارند و تصور میکنند که تمام زبانها از یک زبان چنین عقیده
ینکه وطن اما ا. هاى سامى و حامى بیشتر قوت دارداصلى آمده، ولى عجالۀ این عقیده در باب زبان

اصلى دو گروه مزبور کجا بوده، محققا معلوم نیست، ولى، از آنجا که تاریخ یاد ندارد، جز بنى 
باین »1«)سامیت(سام، در عربستان ملت دیگرى هم سکنى داشته و در جائى غیر از عربستان 

عربستان اندازه پاك مانده باشد، تصور میکنند که مسقط الرأس بنى سام و بنى سام و بنى حام 
.است

______________________________
)1(-�S�e�m�i�t�i�s�m�e.
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از تاریخ معلوم است که، سکنه عربستان وقتى که زیاد میشدند، اهالى این شبه جزیره به ممالک 
شمال و کردند و از این راه عنصر سامى در ممالک هم جوار عربستان از طرف حاصلخیز توجه مى

عقیده دارد که مهاجرت مردم عربستان باطراف چهار دفعه »1«)کلروین. (گشتمغرب داخل مى
:در تاریخ وقوع یافته



نهضت بابل و آسورى که در ابتداى عهود تاریخى، یعنى تقریبا در سه هزار و پانصد سال قبل -اول
ممالک که تقریبا در دوهزار و پانصد نهضت کنعانیان به سوریه و سائر -دوم. از میالد، روى داد

مهاجرت آرامیها و کلدانیان که -سوم. سال قبل از میالد حادث شد، فینیقیها از این مردم بودند
نهضت بزرگ عرب بطرف کلده، سوریه و غیره که در تحت -چهارم. هزار سال بعد اتفاق افتاد

ها، عالم سامى بدو بنابراین مهاجرت. ر دادلواى اسالم خاتمه یافته قیافه مشرق قدیم را بکلى تغیی
شمالى که عبارت است از بابلیها، آسوریها، کنعانیان یا فینیقیها، یهودیها -1: قسمت تقسیم شد

جنوبى که شامل اعراب است با -2. ها و کلدانیهابمعنى اعم، یعنى با بنى اسرائیل و غیره، آرامى
.مینا و حبشهاقوام جنوب عربستان مانند اهالى سبأ و 

آیا بنى سام اول مردمى بودند که بابل و سوریه را گرفتند یا اول : اى طرح میشوددر اینجا مسئله
مردمى بودند که در آسیاى غربى تمدنى ایجاد کردند؟ این مسئله یکى از مسائلى است که علماء 

باین عقیده بودند ) سناولینر(و ) اپر(، )هینکس. (را بخود مشغول و آنها را بدو دسته تقسیم کرده
که خطوط میخى از خطوط مصرى اقتباس شده و این خط را در ابتداء براى زبانهاى سامى ترتیب 

نداده بودند، زیرا صداها و نحو و صرفى که باعث ایجاد این خط شده با قواعد زبانهاى سامى 
ه سندى بدست آمد که در آن در در این باب بین علماء مباحثه بود تا اینک. بهیچوجه ارتباطى ندارد

هاى هجائى غیر سامى و سامى در دو ستون متوازى میخى قرائت) نویسىمفهوم(مقابل ایدئوگرام 
اند و ها و الواح زیادى یافتند که به متن غیر سامى ترجمه سامى را افزودهنوشته شده، نیز کتیبه

:چیزیکه مخصوصا جالب توجه میباشد این است

______________________________
)1(-�W�i�n�e�k�l�e�r.
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تا روزهاى آخر تمدن بابلى زبان غیر سامى بطور مصنوعى حفظ شده بود و آنرا براى اظهار مطالب 
چنانکه در قرون وسطى زبان التین را که بکلى مرده بود براى نوشتن (مذهبى بکار میبردند 

بنابراین عقیده دارند که خطوط میخى و بعض ) علمى استعمال میکردندها، کتب مذهبى وکتیبه
اما اینکه از چه منشاء بوده، هنوز نمیتوان در این باب . عناصر دیگر تمدن بابلى از منشأ سامى نبوده



از روى یقین چیزى گفت، ولى باید این نکته را درنظر داشت که پادشاهان بابل و آسور خود را 
، یعنى سومر، )اور(اکد میخواندند، نیز معلوم گشته که این لقب را پادشاهان پادشاه سومر و

استعمال میکردند و بعد از آنها حمورابى، که تمام قسمتهاى مملکت را در تحت سلطنت خود 
اکد قسمت شمالى مملکت بابل و سومر قسمت . جمع کرد، در دفعه اولى این لقب را ذکر کرده

بابلى دیده میشود که خود سامیها زبان سومرى را زبانى دیگر، زبان قدیم از آثار. جنوبى آن بوده
مذهبى، میدانستند و نیز در فرمانى، که یکى از پادشاهان سلسله اول سامى صادر کرده، دیده 

اما این را هم از روى یقین نمیتوان . اندمیشود که زبان اکّدى را ترجمه سامى متن سومرى دانسته
اند و نیز محققا معلوم نیست که سومریها از چه نژاد ى را سومریها اختراع کردهگفت که خط میخ

از تحقیق در زبان سومرى چنین بنظر میاید که این یک زبان ملتصق است و بنابراین بعض . اندبوده
شناس میخواستند این زبان را از زبانهاى اورال و آلتائى بدانند، ولى این عقیده پذیرفتهعلماء زبان

آنو، امریکائى بعمل آمد، در گورکان) پلىپوم(آباد بتوسط در حفرّیاتى، که در نزدیکى عشق. نشد
بعضى اشیاء یافتند که شباهت به اشیاء سومرى و عیالمى داشت، بنابراین حدس میزنند که شاید 

بایران یا اند و بعد بواسطه مهاجرت مردمانىسومریها و عیالمیها در کوهستانهاى شمال ایران بوده
یکى از علل حدس . اندجاها بطرف مغرب و کنار فرات مهاجرت کردهاز جهت دیگر، از این

پور بود و این شهر در جائى واقع شده، که از فالت مزبور این است که مرکز سومریها شهر نیپ
گده پار و اهاى حاصلخیز مملکت بابل میشوند، ولى مرکز سامیها را شهر سیپایران داخل جلگه

یک از دو مردم سومرى و سامىکدام. دانندمى

34: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اند، محققا معلوم نیست، ولى بیشتر این عقیده قوت دارد که، قبل از آمدن زودتر باینجاها آمده
از آثاریکه بدست آمده معلوم است که . اندهاى مفصلى داشتهسامیها بدینجا، سومریها گذشته

مو اند، از یکى هویدا است که سامى است، دیگرى کماین صفحات دو نوع قیافه داشتهسکنه 
راجع . است، دماغ نازك کشیده دارد و از این عالئم و عالئم دیگر دیده میشود که سامى نیست

)یرادوارمى(باین مسئله باید درنظر داشت که مباحثات زیاد در اروپا بعمل آمد و پس از تحقیقات 
)وىهاله(اى که ذکر شد قوت یافت، اگرچه لم معروف تاریخ مشرق قدیم و امثال او عقیدهعا»1«
آسور شناس معروف سخت بر ضد عقیده مزبور قیام کرد و اصرار داشت ثابت کند که »2«



. ها استاند و خطوط میخى اختراع سامىدوتیرگى در میان سکنه بابل نبوده، یعنى همه سامى بوده
و ) یرادوارمى(اند، و اکثریت با ده حاال هم مدافعه میشود، ولى طرفداران آن در اقلیتاز این عقی

در خاتمه زائد نیست . ایست که معتقدند در بابل دو نوع سکنه سومرى و سامى بودهعلماء دسته
.ایست که توریۀ آنرا شنعار نامیدهعالوه کنیم که بعضى عقیده دارند سومر همان صفحه

سام به مصرمهاجرت بنى

چنانکه از تحقیقات محققین معلوم گشته، در اعصار قبل از تاریخ، قبل از مهاجرت بنى سام به بابل، 
قرابت زبانهاى سامى با زبان مصرى نه فقط . اى از این اقوام از عربستان از راه دریا بمصر رفتهشاخه

ها و برترى حرفى بودن ریشههاى لغات هویدا است، بل از حیث صور نحوى و صرفى، سه از ریشه
محققین از دیرگاه باین نکته . اهمیت حروف ساکن بر اهمیت حرکات این مطلب روشن است

اخیرا این نظر از . برخورده بودند که بین مصریها و بنى سام یک ارتباط نژادى موجود است
نى و مذهب مصر هائى در صنایع، طرز زندگاتحقیقات در تمدن مصرى نیز تأیید شده، زیرا شباهت

اند از اینجا نیز تأیید میشود که بین اینمسئله که بنى سام از آسیا بمصر رفته. اندقدیم و بابل یافته
»3«)مركسى(حیوانات و نباتات مصر و آسیا ارتباطهائى هست، مثال 

______________________________
)1(-�E�d� �.�M�e�y�e�r.

)2(-�H�a�l�e�v�y.

.که آنرا بدل چنار نیز گویند) افرا(درختى است از نوع -)3(
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که درخت مقدس مصریهاى قدیم است، از عربستان بدانجا رفته و نیز انگور، گندم، جو، ذرت، 
.گاو نر، میش و بز، که در مصر از عهود خیلى قدیم بود، از آسیا است

هائى، که از بعمل آمده بود، زیرا اندازهشکى نیست که سکنه قدیم مصر از اختالط نژادها 
اند، و نیز نقاشیهاى مصر قدیم نشان داده که در مصر شش نوع هاى مصریهاى قدیم گرفتهجمجمه



اند و در این اند، در ازمنه بعد تمام این مردمان مخلوط شده ملت واحدى بوجود آوردهمردم بوده
.ملت عنصر حامى و سامى غلبه داشته

و بوجود آمدن ملت واحدى در اعصار قبل از تاریخ وقوع یافته و بقدرى قدیم است این اختالط
.که نمیتوان گفت چند هزار سال قبل از میالد این امتزاج روى داده

اند یکى اینکه مصریها از حامیهاى لیبیا بوده: بنابراین دو حدس راجع بسکنه اصلى مصر زده میشود
.اندها مخلوط شدهسامىو از مغرب بمصر رفته در آنجا با

اند و بنابراین اند، از آسیا بمصر رفتهحدس دیگر این است که مصریها از حامیهاى آسیائى بوده
این نظر را شباهت زبانهاى حامى و سامى بیکدیگر تأیید . حامیها و سامیها از یک نژاد میباشند

ت، ولى معلوم است که از طرف مهاجرت سامیها بمصر از چه راهى بوده محققا معلوم نیس. میکند
شمال نبوده، زیرا علم معرفت االرض معلوم کرده که مصب نیل بالنسبه بسائر جاهاى مصر 

) پونت(یا ) لندسومالى(بنابراین حدس میزنند که مهاجرت از طرف دریاى احمر، . مستحدث است
سیائى بمصر یکدفعه مهاجرت مردمان آ. آثارى هم این حدس را تأیید میکند. قدیم، صورت گرفته

با ازدحام مردم زیاد، که طوفانى ایجاد میکند، نبوده، بلکه مهاجرین خردخرد از آسیا بمصر 
اند، زیرا راه دریائى اجازه نمیداده انبوهى از مردم حرکت کنند، یا میبایست از معبر تنگى گذشته

ر این مهاجرت، که در بعبارت دیگ. بگذرند و جمعیت زیاد براى چنین مهاجرتى مناسبت نداشته
اعصار قبل از تاریخ وقوع یافته، مانند مهاجرتى بوده که تقریبا در پانصد سال قبل از میالد وقوع 

.یافت و مردمى زیاد از عربستان به حبشه رفتند

مهاجرت بنى سام به عیالم

سامى است، حفریات در شوش نشان داد که عنصر سامى در عیالم زیاد بوده، خود اسم عیالم هم 
.مینامند) خاپیرتى(یا ) تىخاتام(ها زیرا بومیهاى عیالم مملکت خود را در کتیبه
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و بزبان سامى است، ) یعنى میخى(اند که بخطّ بابلى هائى نویساندهشاهزادگان قدیم عیالم کتیبه
این خطّ را مترادفا با . داراى نقوشى استولى اسنادى هم بدست آمده که بزبان بومى نوشته شده و

بود، ) باش این شوش ناك(هاى پادشاه عیالم، که موسوم به بعد از کتیبه. اندخطّ میخى کنده
اند و این هاى خطّ میخى خطّ مذکور را عالوه کردهبه کتیبه) سال قبل از میالد2400تقریبا از (

.ها فقط زبان عیالمى استقبل از میالد زبان کتیبهتقریبا از پانصد سال. خطّ را هجائى میدانند

.در زبان عیالمى علمائى مانند شیل، و یسباخ، هوزنیگ و برگ کار میکردند

شان این بود که زبان عیالمى چند لهجه داشته و این زبان نزدیک بگروه علماء مذکور عقیده
نهاى گرجى و بومیهاى سابق ارمنستان زبان عیالمى را از خانواده زبا) مار. (زبانهاى قفقازى است

اى نزدیک میشود، تمدن عیالمى تمدن بابلى این زبانها اصال بزبانهاى سامى تا اندازه. »1«میدانست
و سامى است و تصور میرود که نسبت سامیهاى عیالم ببومیهاى اولى آن مانند نسبت سامیهاى بابل 

.»2«به سومریها است

قدیممردمان شمالى مشرق

مقصود از مردمان شمالى مشرق قدیم در درجه اول مللى هستند که در آسیاى صغیر سکنى 
بعضى تمام این . موافق توریۀ و آثار مصرى نماینده این مردمان را باید مردم هیت دانست. داشتند

) آالرد(را) آرارات(مینامند، زیرا هرودوت اینها را چنین نامیده و »3«)آالرد(مردمان را نژاد 
هاى میخى ها یگانه نماینده این نژاد نبودند، چه نوشتهنوشته، ولى باید درنظر داشت که هیت

در ) میتانّى(در آسیاى صغیر، ) ارثاو(اند، مانند مردم میرساند که مردمانى دیگر نیز از این نژاد بوده
بعض علماء ). امیده شداى که بعدها ارمنستان نصفحه(در مملکت وان ) خالدها(بین النهرین و 

و طوائف دیگر را مانند»4«هااهالى کیلیکیه، سکنه دریائى لیکیه، لیدیها، اتروسک

______________________________
.یعنى مردمانى که قبل از آمدن ارامنه بارمنستان در آنجا میزیستند-)1(

.72صفحه 1تاریخ مشرق قدیم ج -تورایف-)2(



)3(-�A�l�a�r�o�d�e

.اینها بعد به ایطالیا رفتند-)4(
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، که، در هفتصد و هشتصد سال قبل از میالد، در تاریخ مشرق قدیم )کوموخ(و ) موسکو(، )توبال(
بعضى دورتر رفته بومیهاى یونان، یعنى . اسمى از آنها در اینجاها ذکر میشود، نیز از این نژاد میدانند

جا، مردم جزائر آن و کلیه مردمانى را که تمدن بحر ن را قبل از رفتن یونانیها بدانسکنه یونا
قدمت اینها چنانکه حفریات نشان . داشتند، نیز از این نژاد محسوب میدارند»1«الجزائر و ترووا

).م. تقریبا سه هزار سال ق(هاى اول فراعنه مصر مطابقت میکند میدهد با زمان سلسله

، میتانّى و مملکت وان آثارى بخطوط میخى بدست آمده، در میان این )ارثاو(ها، مردم از هیت
) تل العامرنه(ها باز آثارى در از هیت. هاى وان بخط آسورى نوشته شده) خالد(هاى آثار کتیبه

واقع بود، ) در مشرق آسیاى صغیر(ها، که در کاپادوکیه پایتخت قدیم هیت) یىگ(مصر و بوغاز 
اند از کلیه آثار میخى علماء سعى کرده. ها استآثار آخرى از دفاتر راکد هیت. شدهکشف 
ها حاصل کنند، ولى عجالۀ چیزى که قبول اکثریت را دارا باشد اى راجع بزبان هیتعقیده
.اندنگفته

.ها در زبان گرجى ماندهتصور میکند که آثارى از زبان هیت) ملهم(بعضى مانند 

)ها در آثارى هم از هیت. ه دارد که اثراتى از این زبان در زبان ارمنى هم مشاهده میشودعقید) مار
ها نقوشى است و تصور میکنند که این نوشته. سوریه و جاهاى دیگر آسیاى صغیر بدست آمده

.اندها قبل از اقتباس خط میخى باین خط مینوشتههیت

ها را آسیاى صغیر و مخصوصا کاپادوکیه اصلى هیتموطن ) زوپاى(و ) کندر(علمائى بسیار مانند 
اند و در همینجا هم دفتر معابد و آثار بزرگى از آنها یافته) یىگ(و بوغاز ) ایوك(میدانند، در 

) تل العامرنه(این دفتر حاوى هزاران سند است و مانند قسمتى از اسناد . ها بدست آمدهراکدهیت
ها همان آسیاى صغیر بوده، بعد اقوامى ر میآید که موطن هیتاز تحقیقات چنین بنظ. مصرى میباشد



ها قبل از دیگران شروع به مهاجرت کرده در اند و میتانّىاز اینها بطرف جنوب و مشرق منتشر شده
حرکت ) بمعنى اخص(ها پس از آنها هیت. اندبین النهرین و صفحات دیگر جنوبى برقرار شده

در قرن یازدهم میالدى، بعد)م. ق15قرن (اند کرده

______________________________
)1(-�T�r�o�i�e.
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نهضت مردمان دیگر آسیاى صغیر شروع گردیده و در میان آنها بعض طوائف آریانى بمعنى اعم 
کشید، مملکت ها طوفانى پدید آورد که دامنه آن تا مصر این مهاجرت. اندیا هند و اروپائى بوده

احوال چنین . ها را جاروب و بجاى مملکت مذکور دولتهاى کوچکى تشکیل کردبزرگ هیت
در خاتمه باید گفت . بود تا اینکه دولت کیلیکیه و بعد لیدیه در قرن نهم قبل از میالد تاسیس شدند

امى بودند، در که، تقریبا هزار سال قبل از میالد، در حدود جنوبى آسیاى صغیر دولتهاى هیتى و آر
مشرق، دولت وان وجود داشت و، وقتیکه دولت مذکوره در سر جهاندارى با آسور در منازعه 

منقرض ) آریانى بمعنى اعم(بود، این دولت و دول هیتى و آرامى را نهضت مردمان هند و اروپائى 
.کرد

مردمان آریانى

اند و، چون جداگانه ذکرى از اینها و آریانها شعبه اول از شاخه بزرگ مردمان هند و اروپائى
موطن اصلى آریانها محققا . مردمان هند و اروپائى خواهد شد، در اینجا بچند کلمه اکتفا میکنیم

غربى معلوم نیست کجا بوده و نیز صحیحا نمیدانیم از چه راههائى مهاجرت کرده به هند و آسیاى
اند، زیرا، چنانکه در جاى خود بیاید، این ملل در تاریخ مشرق قدیم داراى اهمیت. اندوارد شده

اینها اثراتى بزرگ از خود در تاریخ مشرق قدیم گذاردند و دولت هخامنشى تمام مشرق قدیم را 
غربى راجع بتمدن آریانهائى که به آسیاى. جمع کرده دولت واحد مشکّلى از آن تأسیس کرد

اند از جهت فقدان آثار و اسناد نمیتوان اطالعات زیاد داد، ولى این مطلب مسلم است که آمده
مادیها و پارسیها در تحت نفوذ تمدن بابل و آسورى و عیالمى درآمده چیزهاى زیاد از آنها اقتباس 



حنه تاریخ گذاشتند، اما اینکه کى آریانها از تاریکى اعصار قبل از تاریخ بیرون آمده پا بص. کردند
عقاید مختلف است، چه حل این مسئله مالزم است با تعیین زمانى، که آریانها در آسیاى غربى 

.برقرار شدند، و خود اینمطلب روشن نیست

م، و برخى به دو هزار سال قبل از میالد مربوط -ق14بعضى آمدن آریانها را به آسیاى غربى بقرن 
میرساند که آریانها یک دفعه بآسیاى غربىاثار و قرائن . میدارند
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اند، بلکه اقوام آریانى جدا جدا در مدت قرون عدیده از راههاى مختلف بمشرق قدیم نریخته
قبل از میالد عناصر آریانى در آسیاى 17اند، زیرا از آثار چنین استنباط میشود که در قرن گذشته

عقیده دارند که اسامى بعض امراء قسمت »2«)یرادوار مى(و »1«)ملهم. (یه بودهصغیر و سور
دیده میشود، صورت آریانى دارد، بعضى تصور ) تلّ العامرنه(جنوبى فلسطین، چنانکه در اسناد 

کردند در میان کاسیها هم، که بابل را تسخیر و تقریبا ششصد سال در آنجا سلطنت کردند مى
کلر که در سال وین. عناصر آریانى بوده ولى این نظر حاال تقریبا از بین رفته) م. ق1760-1185(

.م1906

ها یافت که راجع ها کرد اسنادى در دفتر راکد هیتیى پایتخت قدیم هیتحفریاتى در بوغاز گ
از این ). این قوم چنانکه ذکر شد در قسمت شمالى بین النهرین میزیست(میباشد ) میتانّى(بقوم 

قسم یاد ) ى، میثرایندر، وارون، ناساتى(اسناد معلوم شد که رؤساء میتانّیها بخدایان آریانهاى هندى 
اند و ظهور استنباط کرد که نجباء یا رؤساى میتانّى آریانى بوده) یرادوار مى(اند، از اینجا کرده

باین .) م1919در سال (دها بع). م. ق20و 14بین قرن (آریانها در تاریخ از همین زمان است 
ها بزبانى است که یى جمعا هشت زبان پیدا شده و نه عشر کتیبهعقیده شدند که در کتیبه بوغازگ

بهرحال امروز در این مسئله . »3«هرچند هند و اروپائى میباشد، ولى با زبانهاى دیگر مخلوط شده
مل حرکت طوائف هم. د مختلف استاند عقایکه آریانها کى و از چه راه بهند و ایران آمده

اهمیت بآن »4«سکائى را در شمال دریاى خزر و نیز اروپاى شرقى از نهضت آریانى بشمار آورده
و طوائف»5«میدهد، چه بعقیده عالم مزبور حرکت طوائف سکائى در حرکت کیمریها



______________________________
)1(-�H�o�m�m�e�l.

)2(-�E�d�n�a�r�d� �M�e�y�e�r.

.تاریخ مشرق قدیم-تورایف-)3(

است، ولى چون ) سکیث(فرانسوى شده ) سیت(مینامیدند و ) سکیث(سکاها را یونانیها -)4(
هاى داریوش دیده میشود، اینها را سک و سکا مینامیدند و بعض ایرانیهاى قدیم، چنانکه از کتیبه

( �S�a�k�e�s�-�S�a�e�e�s(اند ساك تهجغرافیون قدیم سکاهائى را که در حدود ایران شمال شرقى میزیس
.ایم، سکا بهتر از سک است زیرا وجه اشتباه با سگ ندارداند، ما هم این اسم را اختیار کردهنامیده

)5(-�C�i�m�m�e�r�i�e�n�sمریها آریانى بودند، پائینتر ذکرى از آنها خواهد شدکی.
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وتازها تغییرى در ه و، چنانکه معلوم است، این تاختنفوذ نبوددریائى بطرف آسیاى غربى بى
شاید همین پدیدآمدن عنصر آریانى در میان . سکنه آسیاى صغیر و صفحات مجاور آن داده

فرعون ) سزستریس(اند، مانند جنگ ها باعث شده که یونانیها چیزهائى راجع به سکاها گفتههیت
د، ولى یونانیها بواسطه بودن عناصر سکائى در میان انها بودهمصر با آنها، یعنى طرف مصریها هیت

.اندآنها سکاها را طرف دانسته

نتیجه

علمائى، که در تاریخ : از آنچه در باب نژادهاى مشرق قدیم گفته شد، این نتیجه حاصل میشود
د اند، بنابر آثار و اسنادى که بدست آمده، سکنه مشرق قدیم را از شش نژامشرق قدیم تتبع کرده

ها، آریانها، سامیها و حامیها از جنوب حرکت سومریها، سامیها، حامیها، عیالمیها، هیت: انددانسته
کرده سوریه و بین النهرین و افریقاى شمالى را اشغال کردند، از طرف مقابل، یعنى از شمال، 

مشرق به این مردمان در . ها بحرکت آمده در سر سوریه با آنها در کشمکش و منازعه شدندهیت
.سومریها و عیالمیها برخوردند



عیالمیها، که شاید از مشرق دور آمده بودند، تمدن بابلى را اخذ کرده در صفحات شرقى مشرق 
آریانها از طرف شمال جداجدا بمشرق آمده در تحت نفوذ تمدن بابلى . قدیم منتشر کردند

تمام مشرق قدیم به پیشقدمى درآمدند و، وقتیکه عنصر آریانى در آسیاى غربى قوت گرفت،
بنابراین دولت هخامنشى آخرین . ها در تحت دولت واحد مشکّلى درآمدمادیها و بوسیله پارسى
پوست نیز جزئى سهمى در این تمدن داشتند، هاى نژاد سیاهبعض نماینده. کلمه مشرق قدیم بود

.در مملکتى که حاال معروف بحبشه است) مرا(و دولت »1«در نوبى) ناپاتا(مانند دولت 

______________________________
)1(-�N�u�b�i�eدر جنوب مصر واقع بود.
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منابع تاریخ مشرق قدیم

هاى قدیم یعنى کتابها و سرچشمه: بطور کلى این منابع را میتوان بدو قسمت بزرگ تقسیم کرد
.هائیکه از مورخین عهد قدیم مانده و اکنون در دست استنوشته

منابع نوع دوم را مقدم میداریم، . هائى که تقریبا از یک قرن و نیم باینطرف کشف شدهسرچشمه
.هاى نوع دوم معلوم میشودچه صحت منابع نوع اول در موارد زیاد از مقایسه آنها یا سرچشمه

)حفریات(ها کاوش-خطوط قدیمهخواندن »1«هاى نوینسرچشمه

خطوط قدیمه-1

خطّ مصرى قدیم

خبرى هست . مصر همیشه بیش از ممالک دیگر مشرق قدیم توجه اروپائیان را بخود جلب میکرد
و غیره »2«مارسلنمینکه رومیهاى قدیم هم بمصرشناسى توجه داشتند و اشخاصى بودند مانند آم

در عهد نوین، بخصوص در قرن شانزدهم و هفدهم . غلط میخواندندکه خطوط مصرى را بى
میالدى، در اروپا علمائى اوقات خود را صرف فراگرفتن زبان قبطى کرده جد داشتند که بوسیله 



»3«)لیفهیروگ(این زبان با زبان قدیم مصریها آشنا شوند، ولى موفّق بخواندن خطّ مصرى قدیم 
پیش آمد و او مصرشناسى را 1798امر بدین حال بود، تا سفر جنگى ناپلئون بمصر در . نمیشدند

هائى جلد و نقشه24اوال کتابى در : نتیجه این سفر جنگى از حیث علم چنین است. تشویق کرد
قسمت راجع بمصر و آثار قدیم آن از بناها و صنایع و غیره12در ) اطلس(

______________________________
.ایمهائى را که از یک قرن و نیم باین طرف کشف شده براى اختصار چنین نامیدهسرچشمه-)1(

)2(-�A�m�m�i�e�n� �M�a�r�e�e�l�l�i�n

)3(-�H�i�e�r�o�g�l�i�p�h�e.
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)ژولینسن(ثانیا در موقعى که سربازهاى فرانسوى در قلعه »1«منتشر شد» توصیف مصر«بعنوان 
و از این .) م1799(»3«است) رزت(کار میکردند، سنگى بیرون آمد که معروف به سنگ »2«

به زبان مصرى قدیم و بخطّ -1: ها بسه زبان و سه خطّ بودنوشته. زمان مصرشناسى تولد یافت
).هیروگلیف(قدیم 

به -3). خطّ جدید مصرى(ه که در زمان بطالسه معمول بود و بخطّ دموتیک به زبان محاور-2
کلمات آخر نسخه یونانى معلوم کرد که دو نسخه اولى اصل است و این نسخه . زبان و خطّ یونانى

از نسخه مصرى نخستین چیزى که معلوم شد این بود که خطّ مصرى قدیم . ترجمه دو نسخه مزبور
اى دانست و ممکن است که یست یعنى هرعالمت را نمیتوان نماینده کلمهن) ایدئوگرامى(تماما 

.عالمتى نماینده حرفى باشد

عالم دانمارکى قبال گفته بود کلماتى که در اشکال بیضى قرار گرفته اسامى پادشاهان ) اگاث(
سنگ این عقیده را هادى خود قرار داده به خواندن خطوط »4«)پلیونفرانسوا شام. (مصر است

پرداخت و قبال زبان قبطى و تاریخ مصر را آموخت، ولى بخواندن خطوط سنگ مزبور ) رزت(
موفق نشد، بخصوص که به اشکاالت، مرارتها و عدم خیرخواهى از طرف بعض اشخاص 



وضع او چنین بود تا اینکه سنگى از محلّى موسوم . برمیخورد و بنوبت مأیوس و امیدوار میگردید
مد و، چون خطوط آن به دو زبان نوشته شده بود، شام پلیون توانست باینوسیله دو بدست آ) فیل(به 

بعد به . است تجزیه کرده حروف را بشناسد»6«)کلئوپاتر(و »5«)بطلمیوس(اسم را که عبارت از 
هائیکه در آن زمان بدست آمده بود پرداخت و توانست حروف خطّ و سایر نوشته) رزت(سنگ 

موفق گردید که 1821در سال . اوز از صدها عالمت داشت از هم تفکیک کندمصرى را که متج
سپس چون زبان قبطى را میدانست شروع به ترجمه عبارات کرد و پس از . تردید آنها را بشناسدبى

.ها و فرهنگ آن پرداختآن به ترتیب صرف و نحوى براى زبان نوشته

______________________________
)1(-�D�e�s�e�r�i�p�t�i�o�n� �d�e� �l�'�E�g�y�p�t�e.

)2(-�S�a�i�n�t�-�J�u�l�i�e�n.

)3(-�R�o�s�e�t�t�e.

)4(-�F�r�a�n�e�o�i�s� �C�h�a�m�p�o�l�l�i�o�n.

)5(-�P�t�o�l�e�m�e�e.

)6(-�C�l�e�o�p�a�t�r�e.
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مقررات کاهنان مصر نوشته شده، این ) رزت(بر اثر این زحمات معلوم گردید که بر سنگ 
صادر گشته و در ازاى همراهى بوده که پادشاه »1«)فاناپىبطلمیوس پنجم (مقررات بافتخار 

پلیون چهار نقشه بزرگ نیز راجع به آثار شام. مزبور با معابد مصرى پس از اطفاء شورشى کرده
1832پس از فوت او در . »2«هاى مزبور پس از فوت او طبع و منتشر شدمصر تهیه کرد، ولى نقشه

دار العلوم برلن، ) پرفسور(استاد »3«)سیوسلپ(ولى بعد فورا جانشینى برایش پیدا نشد،
سند 1867در . علماى فرانسوى این رشته را تعقیب کردند»6«)شابا(و »5«)روژه(، »4«)یتمارى(

بود »7«)بطلمیوس اورگت(جدیدى در سه زبان که حاکى از مقرّرات کاهنان تانیس بافتخار 



علوم کرد که رشته جوان مصرشناسى بر پایه محکمى قرار بدست آمد و مطالعه در این سند م
حاال در ممالک اروپا علمائى هستند که اوقات خود را صرف این . پیمایدگرفته، راه صحیح مى

ها تأسیس گردیده و مجلّاتى بطبع هائى دائر است، کرسیهائى در دار العلومکنند، موزهرشته مى
و »8«ل حفارى هستند، از جمله هیئت رسمى فرانسوىدر خود مصر هم هیئتهائى مشغو. میرسد

عالوه بر این علمائى در ممالک مجاور مصر مانند . »10«و آلمانى است»9«شرکت انگلیسى
.ها و تحقیقات اشتغال دارندو شبه جزیره سینا که تمدن مصرى داشتند به کاوش) نوبى(

خطوط میخى

هاى خطوط مصرى قدیم بود، چه ترجمه یونانى در کتیبهخواندن خطوط میخى پارسى مشکلتر از 
.ایرانى وجود نداشت

.باوجوداین علماى اروپائى با زحمات طاقت فرسا به خواندن آن نیز موفّق شدند

هاى از کتیبه»11«)پیطرودلّا والّه(سیاح ایطالیائى 1621در : شرح پیشرفتهاى آنها چنین است
شى کرده با خود به اروپا برد و حدس زد که باید این خط را جمشید چند عالمت میخى نقاتخت

)شاردن(1674در . از چپ به راست بخوانند

______________________________
)1(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �V� �.�E�p�i�p�h�a�n�e.

)2(-�M�o�n�u�m�e�n�t�s� �d�e� �I� �'� �F�g�y�p�t�o� �e�t� �d�e� �N�u�b�i�e.

)3(-�L�e�p�s�i�u�s.

)4(-�A�u�g� �.�E�d� �.�M�a�r�i�e�t�t�e.

)5(-�R�o�g�e�r

)6(-�C�h�a�b�a�s.



)7(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �E�v�e�r�g�e�t�e.

)8(-�S�e�r�v�i�e�e� �d�a�s� �A�n�l�i�q�u�i�l�e�s

)9(-�E�x�p�l�o�r�a�t�i�o�n� �F�u�n�d.

)10(-�O�r�i�e�n�t� �G�e�s�e�l�l�s�c�h�a�f�t.

)11(-�P�i�e�t�i�v� �d�e�l�l�a� �V�a�l�l�a

44: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.اى را در شرح مسافرت خود بایران گنجانیدسیاح فرانسوى صورت کتیبه

هائى به سه خط میخى و صورت گلدانى را که از مرمر بود و کتیبه»1«)لوسکنت کاى(1762در 
هاى پس از آن سیاحان مختلف سوادهائى از کتیبه. یک خط مصرى قدیم داشت منتشر کرد

بهترین سواد را برداشته معلوم کرد که »2«)بورتنس نىکارس(1765جمشید برداشتند و در تخت
1802در . ین این خطوط مرکب از چهل و دو عالمت استترها از سه نوع و سادهخطوط کتیبه

.»3«)ترمون(عالم دانمارکى 

گفت که خط دوم سیالبى یا هجائى است، یعنى هرعالمت نماینده یک هجا است، و خط سوم 
.ایستایدئوگرامى است، یعنى هرعالمت نماینده مفهوم یا کلمه

خط نوشته شده، هرسه از حیث مضمون راجع بعد عالم مزبور گفت در جاهائیکه کتیبه بسه نوع
خط اول باید متعلق بزبانى باشد که متن . بیک مطلب است و هرکدام از خطها متعلق بزبانى است

اند و، چون زبان اهالى پارس در ابتداء بآن زبان نوشته شده، بعد آنرا به دو زبان دیگر ترجمه کرده
پس . بود، پس جاى اول را باید به زبان پارسى دادجمشید در آن واقع است زبان پارسى که تخت

تر است پرداخت و بنابراین فرض که حروف از آن عالم مذکور بخواندن خط اول که ساده
تکرار میشود، چهل و دو عالمت را ) مصمت(»5«صدابیش از حروف بى) مصوت(»4«صدادار

بعد چون زبان آوستائى را میدانست پرداخت به تعیین اینکه . صدا تقسیم کردبحروف صدادار و بى



) ب(و ) آ(باینوسیله توانست دو حرف را که عبارت از . کدام حرف صدادار بیشتر استعمال شده
عطوف داشت که چند عالمت همیشه باهم و بیک بود معلوم کند و نیز توجه علماء را باین نکته م

سپس حدس زد که باید تغییر از . ترتیب تکرار میشود، ولى آخر این چند عالمت تغییر میکند
»7«)فندگروت(قدم دیگر را . زحمات این عالم در اینجا خاتمه یافت. »6«صرف اسماء باشد

.برداشت

نقاشى کرده به اروپا برده بود و هردو به ) بورنى(هائى، که اینعالم دو کتیبه کوچک را از کتیبه
زبان اولى است، مورد مداقه قرار داده دریافت که در هردو کتیبه

______________________________
)1(-�C�o�m�t�e� �C�a�y�l�u�s.

)2(-�C�a�r�s�t�e�n�s� �N�i�e�b�u�h�r

)3(-�M�u�n�t�e�r.

)4(-�V�o�y�e�l�l�e�s

)5(-�C�o�n�s�o�n�n�e�s.

)6(-�D�e�e�l�i�n�a�i�s�o�n

)7(-�G�r�o�t�e�f�e�n�d
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جمشید هاى تخترا که کتیبه) سنتیه(عالماتى بیک ترتیب و باهم تکرار میشود، بعد عقیده 
:حاکى از عناوین شاهان هخامنشى است هادى خود قرار داده گفت

اى که قبل از آن است و کلمه) شاه(این چند عالمت که بیک ترتیب و باهم تکرار میشود کلمه 
ها را تجزیه کرده کلمات را بدین پس از آن کتیبه. آمده و در دو کتیبه مختلف است اسم شاه



آخر این کلمه (شاه + شاه+ مجهول اول+ شاه+ فالن: هادر یکى از کتیبه-1. ترتیب درآورد
+ شاه+ فالن: در کتیبه دیگر-2. مجهول سوم+ مجهول دوم+ فالن)+ بواسطه صرف تغییر کرده

آخر کلمه تغییر + (شاه+ فالن)+ آخر این کلمه بواسطه صرف تغییر کرده+ (شاه+ اولمجهول 
گفت باید عناوین شاهان هخامنشى ) فندگروت(پس از اینکار . مجهول سوم+ مجهول دوم)+ کرده

است، شاه ) بزرگ(مانند عناوین شاهان ساسانى باشد و بنابراین حدس زد که مجهول اول کلمه 
و مجهول سوم ) پسر(، مجهول دوم )شاهان(رى که در آخر کلمه شاه حاصل شده کلمه بعالوه تغیی

) »1«یعنى پسر فالن(فالن شاه بزرگ، شاه شاهان، فالن پسر : پس از آن خواند. میباشد) هخامنشى(
) یعنى پسر فالن شاه(فالن شاه بزرگ، شاه شاهان، فالن شاه پسر : و در کتیبه دیگر. هخامنشى

بعد پرداخت باینکه اسامى شاهان را معلوم کند و فکر کرد و یافت که در دودمان . ىهخامنش
هخامنشى موافق منابع یونانى دو شاه بود که پدرانشان شاه نبودند، یکى کوروش بزرگ که پدرش 

بعد گفت در این کتیبه جد شاه . کامبیز بود و دیگرى داریوش اول که پدرش هیستاسپ نام داشت
اند و این اسم باید هیستاسپ باشد، زیرا طول کلمه با طول عالمات موافقت میکند و شتهرا شاه ننو

این شاه هم که نوه هیستاسپ بوده باید کزرسس باشد زیرا اسم او با همان حرف شروع میشود که 
فند زبان آوستائى را میدانست براى فهم مطلب باید درنظر داشت که گروت(کلمه شاه شروع شده 

ل کلمه و تصور میکرد که زبان پارسى قدیم و آوستائى یکى است و در زبان آوستائى حرف او
.میخواندند) ك(را در آن زمان با ) شاه(

______________________________
.زیرا مضاف الیه را بر مضاف مقدم میداشتند-)1(
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اگرچه صحیح نبود ولى حدس او در این مورد اتفاقا صائب بعدها معلوم شد که عقیده این عالم
) خشیارشا(هم یونانى شده ) کزرسس(میگفتند و ) ثیهخشایه(آمده، چه شاه را بزبان پارسى قدیم 

بالحاصل تا اینجا ). شروع میشود) خ(است، بنابراین هردو کلمه با یک حرف مصمت یعنى 
ه افتاد، زیرا پنداشت که زبان آوستائى و پارسى درست آمد و پس از آن در اشتبا) فندگروت(

در . باوجوداین موفق شد که نه عالمت را از روى اسم شاهان درست معلوم کند. قدیم یک زبانند



در آلمان بیان کرد و )گنتنگتاین عالم نتیجه زحمات خود را در مجمع علمى 1802
اسلوب او را پیروى کرده »1«نستند و بورنفمندى نیافت، ولى در فرانسه زحمات او را قدر دابهره

زحمات زیاد »2«سنراولینپس از این دو عالم . تمام عالمات خط میخى پارسى را معلوم کرد
این صاحبمنصب انگلیسى در خدمت دولت ایران بود و زمانیکه در حدود غربى . در این راه کشید

. خواندن خطوط قدیمه تا چه اندازه ترقى کردهنمیدانست که اروپا در )1835ایران توقّف داشت 
هاى دیگر شروع کرد به بخواندن خطوط میخى پرداخت و باوجود اینکه از کتیبه)سنراولین

اهمیت زیاد داشت، چه ثابت )سنراولینمندى بهره. رسیده بود)فندگروتنتائجى رسید که 
از کشفیات بزرك . او صحیح استهاىبه نتیجه رسیده و حدس)فندگروتکرد که زحمات 

پارسى قدیم، عیالمى و کتیبه بیستون داریوش اول است که به سه زبان نوشته شده )سنراولین
او با مخارج زیاد و مخاطره جانى موفق شد از این کتیبه، که در بلندى صد پا از زمین . آسورى

کتیبه ذکر شده، توانستند تحقیق در بعد بواسطه خواندن پنجاه اسم که در . است، سوادى بردارد
باى زبان پارسى بر اثر تحقیقات تردیدى نماند در اینکه الف. چگونگى کارهاى علماء قبل کنند

.قدیم معلوم گشته و چهارصد کلمه از این زبان بدست آمده

. دندپس از آن موافق این کتیبه و لغات آن نحو و صرف زبان مزبور را نوشته فرهنگى نیز ترتیب دا
سن پس از آن از راه خط میخى پارسى بخط میخى دوم پرداخت و معلوم شد که این خط راولین

هجائى است، یعنى هرعالمت نماینده یک

______________________________
1-Burnouf.

2-Rawlinson.
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کامال 1855انگلیسى در سال نرّیسسن و راولینعالمات این خط هم با زحمات . هجا است
بعد بخط سوم . معلوم گردید و محقق شد که این زبان عیالمى یا زبان شوشى جدید است

در اینجا کار کردن اشکاالت بیشترى داشت زیرا، چون این خط کمتر از دو خط دیگر . پرداختند
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ایست، ولى ، یعنى هرعالمت نماینده کلمهجا گرفته بود، در ابتدا پنداشتند که ایدئوگرامى است
بعد که دقیق شدند یافتند که این نسخه ترجمه نسخه پارسى است و اسامى شاهان بواسطه چند 

.بائى نباشد الاقل هجائى استپس معلوم شد که اگر این خط الف. عالمت نوشته شده

ت، که بر آجرهاى بابلى گفته بود که بعض عالمات خط سوم شبیه عالماتى اس1802تر در مون
در »2«)تابت(و »1«)لیارد(بعد اکتشافات . هاى این شهر قدیم بدست آمدهنوشته شده و از خرابه

هاى هخامنشى همان خط آسور و بابلى است و دیگر شکى نینوا ثابت کرد که خط سوم کتیبه
ط آسور و بابلى را، که زبان نماند که شاهان هخامنشى بعد از زبان پارسى قدیم و عیالمى زبان و خ

در این زمان مباحثات راجع به . اندو خط نخستین مردم متمدن آسیاى پیشین بود، استعمال کرده
زبان و خط شروع شد و باالخره محقق گردید که این زبان زبان سامى است و خط از حیث مرحله 

برخى نماینده هجایا نویسى و هجائى، یعنى بعض عالمات نماینده مفهومى وبین خط مفهوم
عالم فرانسوى و هینکس بخواندن خطوط میخى بابلى شروع »3«)پراپ(پس از آن . سیالبى است

مستقال بخواندن نسخه آسورى کتیبه بیستون پرداخته به ) سنراولین(در این رشته هم . کردند
ود را با فهرست نتیجه زحمات خ1851نتائجى رسید، که دو عالم مذکور هم رسیده بودند، و در 

آسورشناسى 1857در . عالمت خطّ بابلى و قرائت صحیح عالمات مزبوره طبع و منتشر کرد246
چهار »4«میبایست نخستین امتحان خود را بدهد، زیرا بنا بتقاضاى انجمن آسیائى پادشاهى لندن

. خوانندهاى آسورى را بنفر عالم آسورشناس دعوت شدند که هریک جداگانه یکى از کتیبه
هرکدام. پر، هینکسبت، اپسن، تالراولین: چهار نفر اینها بودند

______________________________
)1(-�L�a�y�a�r�d.

)2(-�P� �.�B�o�t�t�a.

)3(-�O�p�p�e�r�t.

)4(-�R�o�y�a�l� �A�s�i�a�t�i�c� �S�o�c�i�e�t�y.
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چند سال قبل کشف . بیکدیگر بودمستقال کار کردند و نتیجه زحمات آنها خیلى شبیه و نزدیک
هائى یافتند از خاك رس توضیح آنکه در بابل لوحه. جدیدى توجه را علماء را بخود جلب کرد

این انکشاف کامال ثابت . که از زمان سلوکیها است و عین کلمات بابلى بخطّ یونانى نیز نوشته شده
. هاى مزبور در موزه لندن استلوحهکرد که خطّ آسور و بابلى را چنانکه میخوانند صحیح است، 

هاى مزبور چقدر کتیبه و لوحه خوانده باى زبانزاید است گفته شود که پس از معلوم کردن الف
.شده

آنچه راجع بایران است در جاى خود ذکر خواهد شد، اما راجع به بابل و آسور و مصر عده این 
.ن مجلد نگنجدنوع اسناد بقدرى زیاد است که فقط فهرست آن در چندی

خطّ مملکت وان

مملکتى که از اوایل قرن ششم قبل از میالد ببعد موسوم به ارمنستان شد قبل از آن موسوم بدولت 
هائى که در کنجکاوى راجع به کتیبه. این مملکت تمدن آسور و بابلى داشت. وان یا آرارات بود

ست آمده از صدها متجاوز وعده آثارى که بد. میالدى شروع گردید1840اینجا کشف میشد از 
خواندن این خط میخى در ابتدا خیلى . نخجوان است) کلیساىاوچ(زیادى از این خطوط در 

)گویار. (تر شدهائى بدو خط وانى و آسورى یافتند کار آسانسخت بود، ولى بعد از آنکه نوشته
. ن خط را تقریبا میخوانندبخواندن آن موفق شدند و حاال ای1894در »2«)سیس(، 1880در »1«

پادشاهان وان در ابتدا بخط میخى آسورى مینوشتند، بعد خطى براى وان ترتیب دادند که نیز 
که ) آرگیشتى(اند، جز سالنامه هاى وان غالبا راجع به بناهائى است که کردهکتیبه. میخى است

.راجع بوقایع است

هاخطّ هیت

قرابت ) هیت(نزدیک بودند، ولى از حیث نژاد با مردم مردم وان از حیث تمدن بآسور و بابل
م . ق1700نبود، ولى حاال معلوم شده که اینها در حدود 1840ها اطالعاتى تا داشتند، از هیت

دولتى نیرومند در آسیاى صغیر تشکیل کرده بودند و هزار سال این دولت دوام داشت، تا باالخره



______________________________
)1(-�G�u�y�a�r�d.

)2(-�S�a�y�e�e.
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ین، براى در، سیس، سنعلمائى مانند کن. ها منقرض شددر قرن هفتم قبل از میالد بدست آسورى
اى کردند، ولى زحمات آنها نتیجه قطعى نداده بود، زیرا در اینجا کتیبهخواندن این خطّ کار مى

مهرى از یکى از پادشاهان . نیامده و تاریخ این ملت را هم نمیدانندکه به دو زبان باشد بدست 
مو، بخطّ هیتى هم چیزى نوشته شده، اند، تارکودىپیدا شده که بخطّ میخى بر آن کنده) هیت(

در . عجالۀ مواد خام زیاد بدست آمده. »1«ولى معلوم نیست که این نوشته ترجمه خطى باشد
به امکنه قدیم دولت هیت فرستاده شد و این »3«)زىرام(بریاست »2«)اگسفورد(هیئتى از 1890

حجاریهاى برجسته هم . هیئت در کاپادوکیه آسیاى صغیر تحقیقاتى کرده آثار زیاد بدست آورد
اشیاء و آثار زیاد از . اند و معلوم شده که صنایع اینها ترکیبى و خشن بودهاز دوره هیتها یافته

.انداست و علماى فرانسوى، آلمانى و غیره بنوبت در این جاها کار کردهها در موزه برلنهیت

یى است و بعد در بود که اکنون موسوم به بوغاز گ) ریومتپ(پایتخت این دولت در ابتداء در 
).کارکمیش توریۀ(در ساحل فرات ) کاراکامش(

خطّ فینیقى

اى بخطّ فینیقى و یونانى در جزیره مالت وشتهنتوانستند بخوانند در این سال ن1735این خطّ را تا 
لمى و بارت»4«تن انگلیسىبعد علمائى مانند سوین. بدست آمد و خواندن این خطّ سهل گردید

.باى زبان را بدست آورده معلوم کردند که زبان فینیقى کامال زبان سامى استالف»5«فرانسوى

خطّ عربستان جنوبى

سوادهائى از ) سنزت(اروپائى اطالعى از این خطّ نداشتند، در این سال دکتر علماء 1810تا 
20کتیبه و 56سوادى از ) آرن(خطوط سبأ که اهمیتى نداشت به اروپا فرستاد، بعد سیاح فرانسوى 



در . لوحه در محلهاى جنوب عربستان برداشت و بدینوسیله توانستند با زبان حمیرى آشنا شوند
لباس اعراب بدوى پوشیده داخل عربستان شد و هفتاد ) وىگال(شناس فرانسوى ىعالم سام1869

سند بدست

______________________________
)1(-�T�r�a�n�t�s�c�r�i�p�t�i�o�n.

)2(-�O�x�f�o�r�d.

)3(-�R�a�m�s�a�y.

)4(-�S�w�i�n�t�o�n.

)5(-�B�a�r�t�h�e�l�e�m�y.
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عالم آثار قدیمه است که از »1«نتیجه زحمات گالزرتر آورد، ولى از همه این کشفیات مهم
هاى چهار دفعه به عربستان رفت، هردفعه یک یا دو سال در آنجا بسر برده متن1894تا 1882

راجع بعربستان جنوبى مواد خام زیاد . ها و لوحهاى زیاد کشف کردمفصل بدست آورد و کتیبه
انگلیسى یک کتیبه ) بنت(1890در . اد بدست آرنداست و امیدوارند که نتائج مهمى از این اسن

ها و بیشتر مواد در موزه. بخط سبأ در آن طرف بحر احمر یعنى در حبشه افریقائى پیدا کرد
.ها جمع شدهکتابخانه

هاکاوش-2

مصر

در میان اسناد منبع جدید در درجه اول اهمیت اسنادى است که فلّاحین مصر در محلى موسوم به 
.اندیافته) العامرنهتلّ (



. پایتخت مصر باینجا نقل شده»2«)تب(ها از دفترخانه دولتى مصر قدیم است، که از این نوشته
چون پایتخت را موقتا بدینجا آورد، دفترخانه ) تبخآمن(توضیح آنکه یکى از فراعنه موسوم به 

از ادوار تاریخ مصر بسیار مهم اىاین اسناد براى روشن کردن دوره. دولتى را هم باینجا نقل کرد
طغرى است، بزبان بابلى و 348اسناد دیگرى هم بدست آمده که مجموعه آن پیش از . است

اسناد مزبوره راجع به روابط مصر با دول خارجه . زبانهاى دیگر نوشته شده و خطّ آنها میخى است
برس بفراعنه مصر و نیز راپورت هاى هاى سالطین بابل، میتانّیان، هیتها و قآنزمان است، مثال نامه

زیادى است گفته . گان سوریه، فینیقیه، فلسطین که در آنزمان دست نشانده فراعنه بودندشاهزاده
شود که این اسناد تا چه اندازه جالب توجه شده، ولى متأسفانه زمان این اسناد محدود است و از 

هاى دفتر دولتى درصدد بودند که سایر قسمت.اوائل قرن چهاردهم قبل از میالد تجاوز نمیکند
اسنادى دیگر شبیه اسناد مذکور در فلسطین بدست آمده که از . مصر قدیم را هم بدست آرند

امراء

______________________________
)1(-�G�l�a�s�e�r.

)2(-�T�h�e�b�e
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ها، پایتخت هیت) یىگ(گفته باشیم، در بوغاز محلى است و نیز در کاپادوکیه، یا صحیحتر 
تلّ (عده اسناد این دفتر قدیم از شماره اسناد . دفتر راکد پادشاهان هیت را کشف کرد»1«کلروین

اى است که با پادشاهان معاصر و خیلى بیشتر است و در اینجا هم اسناد حاکى از مکاتبه) العامرنه
با ) لمتوشىخات(ها اى است از عهدى که پادشاه هیتله نسخهاز جم. اندامراء دست نشانده کرده

.رامزس دوم فرعون مصر بسته

این سند حاکى از اتّحادى . نسخه دیگر این عهدنامه را در مصر بخط مصرى قدیم قبال یافته بودند
اند، یعنى، چون مصر دیده که از است که دولتین پس از جنگهاى متمادى در سر سوریه کرده

مقدمه عهدنامه . عهده حریف پرزور خود برنمیآید، از در دوستى درآمده و عهد اتحادى با او بسته



: نشان میدهد که زبان دیپلوماسى هزاران سال پیش هم تقریبا مانند زبان دیپلوماسى کنونى بوده
ینعهد را طرفین نهایت حسن نیت را نسبت بیکدیگر دارند و براى ابراز صمیمیت و تشیید مبانى آن ا

.میبندند

از نسخه . اند اشاره شدههاى پیش که دولتین در زمان پادشاهان سابق بستهدر این معاهده به عهدنامه
اند و بهر دو نسخه مصرى این سند معلوم است که چند دفعه متن آنرا نوشته، ترجمه و اصالح کرده

المللى بشمار زمان یکنوع زبان بیناین نکته میرساند که زبان بابلى در آن. متن بابلى عالوه شده
میرفته

آسور

هائى که در صفحات مجاور فرات و دجله واقع است از دیرگاه توجه سیاحان و مسافرین را تپه
.ها و آثار شهرهاى قدیم باشدها خرابهبخود جلب میکرد و حدس میزدند که باید زیر این تپه

هاى حله و در کلده، توجه اروپائیها را به بعض تپهنماینده پاپ»2«در اواخر قرن هیجدهم، بشام
پس از . اى از آثار بفرانسه فرستادهائى که در جنوب بغداد واقع است جلب کرده مجموعهخرابه

اى ترتیب داده بموزه لندن معروف به آن کمپانى هند شرقى درصدد تحقیقات برآمد و مجموعه
.خانه هند شرقى تقدیم کرد

1815نده کمپانى هند شرقى در بابل مشغول تحقیقات شده کتابى در نمای) ریچ(بعد 

______________________________
)1(-�W�i�n�c�k�l�e�r.

)2(-�A�r�c�h�e�v�e�q�u�e� �B�a�u�c�h�a�m�p.
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اى بلندن فرستاد که داخل موزه بریطانیائى گردیده ها نوشت و مجموعهها و تپهدر توصیف خرابه
ویس »1«تاپل بت1842حال بدین منوال بود تا اینکه در . العاده توجه عامه را جلب کردفوق



براى ) کویونجیک(قونسول فرانسه در موصل بتصور اینکه نینواى قدیم در این محل بوده، در تپه 
د، اى که مترقب بودند بدست نیامنخستین دفعه به کاوش پرداخت، چون از حفریات مذکوره نتیجه

باقیمانده قصر سارگن پادشاه آسور : متوجه شد و حفریاتى کرد که نتیجه بخشید) خورساباد(به تپه 
هائى از آن نقاشى را با دیوارهائیکه پر از حجاریهاى برجسته قشنگ بود یافته، در حال صورت

پنج جلد فرستادند و دولت فرانسه کتاب نفیسى در) لوور(اى از آثار براى موزه کرده با مجموعه
.انتشار داد»2«بعنوان آثار نینوا

معارف پرور در تپه نمرود، محل ) نینگکن(اقدام فرانسویها باعث شد که لیارد انگلیسى به خرج 
پادشاه آسور و ) پالآسوربانى(کااله یا کالح توریۀ پایتخت قدیم آسور، به حفریات پرداخته قصر 

که فرانسویها ترك ) کویونجیک(بعد در محل ) .م1845(حجاریهاى برجسته زیاد کشف کرد 
باعث شد که ) لیارد(مندیهاى بهره. کرده بودند کاوشهائى بعمل آورده آثار قصر نینوا را یافت

در نتیجه آثار قصر . بکاوش پرداخت1851تا 1849موزه بریطانیائى مبلغى باو داد و او باز از 
آسور پیدا شد و چیزى که خیلى مهم است کتابخانه پادشاهان ) لیسترتیگالت پى(و ) ناخریبسن(

خانه، که منبع تمام نشدنى آگاهى باحوال این کتاب. پال از زیر خاك بیرون آمددربارى آسوربانى
هاى زیادى هم بدست حجاریهاى برجسته و کتیبه. آسور میباشد، حاال در موزه بریطانیائى است

لیارد در کتبى نتیجه . هاى قدیم آشنا میکندىآمده که متتبع را با زندگانى خصوصى آسور
) لفتوس(و ) رسام(و بعد از مراجعت او بانگلستان »3«تحقیقات و کاوشهاى خود را منتشر کرد

پس از آن دیگر چندان توجهى به. کارهاى او را دنبال و اکتشافات عمده کردند
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به اى معروف پال حماسهخانه آسوربانىدر کتاب) سمیثجرج(1870نینوا نمیشد، تا اینکه در 
).هردو از بابل است(و روایتى راجع بطوفان یافت ) گامشگیل(

هزار لیره به »1«)دیلى تلگراف(انتشار این آثار بقدرى جالب توجه عامه شد که اداره جریده 
. سمیت داد، تا بقیه این حماسه را بیابد و او به نینوا رفته در کویونجیک بقیه این حماسه را یافت

آسور فرستادند و آثارى بسیار راجع به عقاید مذهبى و چیزهاى دیگر آسوریها بعد او را مجددا به
این اکتشافات توجه خاصى در تمام اروپا و مخصوصا در انگلستان نسبت بمشرق . بدست آورد

، بواسطه همراهى لیارد، که سفیر انگلیس در اسالمبول بود، )رسام(بعد از سمیث، . قدیم ایجاد کرد
از آثار منکشفه اینزمان . هائى بعمل آوردبحفریات گرفت و در جاهاى زیاد کاوشامتیازاتى راجع

این دروازه . است که از مفرغ ساخته شده و از حیث صنعت خیلى معروف میباشد) بلوات(دروازه 
رسام در . انددوم، پادشاه آسور، ساخته) نصرشلم(نقاشیهاى برجسته دارد و آن را بیادگار فتوحات 

بانگلستان مراجعت کرد و از این تاریخ دیگر کاوشهائى در نینوا نشد، ولى شرکت . م1882
یعنى نخستین پایتخت ) آسور(، که محلّ )شرقتکالت(در » شرکت شرقى«آلمانى موسوم به 

مدارك و اسناد زیاد، که از آسور بدست آمده، . دولت آسور است، مشغول کاوشهائى میباشد
راپورتهاى حکام و والت آسورى راجع بامور قلمرو حکمرانى آنها، از-1: غالبا عبارت است

گوئى براى اند، زیرا نفعى در اغراقاهمیت این اسناد از این حیث است که نص وقایع را نوشته
حکام نبوده، عیب مدارك مزبوره این است که تاریخ ندارد و گاهى هم معلوم نیست که مخاطب 

در زمان . آسور با پادشاهان بابل و پادشاه عیالم با پادشاهان آسوراز مکاتبه پادشاهان-2. کیست
نگاران دربار آسور بمناسبت پادشاه آسور عهدى بین آسور و بابل منعقد شده و وقایع) ادادنیرارى(

هاى قبل، که بین دو دولت مذکور اند، فهرستى از تمام عهدنامهموقع، یا بنا بمأموریتى که داشته
اند، با قید اینکه کدام عهدنامه در زمان صلح یا بر اثر جنگى بسته شده د، ترتیب دادهمنعقد شده بو

و هردفعه



______________________________
)1(-�D�a�i�l�y� �T�e�l�e�g�r�a�p�h.
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آسور اگرچه در این فهرست آنچه براى . اند که حدود دولتین از چه قرار معین شدهتصریح کرده
موهن یا ناگوار بوده بسکوت گذشته، باوجوداین فهرست مزبور داراى اهمیت زیاد است، زیرا 

ایست که اطالعات دیگر نسبت بآن کم هاى بابلى را پر میکند و راجع به دورهجاهاى خالى سالنامه
ت که از قرن ایسمقایسه تاریخ آسور و بابل را بر این سند مبنى میدارند و آن مربوط به ازمنه. است

.م امتداد مییابد. تا نهم ق15

بابل

دولت فرانسه هیئتى در تحت ریاست 1852پس از کارهاى ریچ ببابل دیگر توجهى نشد تا در 
بدآنجا فرستاد و آثار زیاد بدست آمد، ولى به اروپا نرسید، چه در موقع حمل ) پراپ(و ) فرنل(

، محلهاى )مغیر(و ) وارکه(هاى در زیر تپه) انگلیسىلفتوس (و ) لرتى(1854در . بدجله ریخت
محل برج معروف ) سنراولین(، دو شهر قدیم سومر، را کشف کردند و در همانسال )ارخ(و ) اور(
اى هرودوت در کتاب خود توصیفى از آن کرده و آن را معبد هفت طبقه. را یافت) نمرودبیرس(

و ) پابرسیپ(ل آورد و معلوم شد که این مکان موسوم به رسام در اینجا باز کاوشهائى بعم. خوانده
را کندند ) ابو حبه(تپه ) سنراولین(بعد رسام و . هاى خارج بابل در ماوراء رود فرات بودهاز محله

رب النوع آفتاب اینجا بوده، این معبد ) شمس(و معلوم شد که شهر قدیم سیپ پار با معبد معروف 
از دفاترى معلوم است که . عمارتهائى براى کهنه و ضبط دفاتر داشتهسیصد طاالر و اطاق و نیز

»1«)دسارزك(1877در . معامالتى در این معبد میشده و بیشتر اسناد راجع باین نوع کارها است
:توضیح آنکه. کاوش کرد و چیزهائى یافت که تا آن زمان کشف نشده بود) تلّ(فرانسوى در تپه 

هاى زیاد با خطوط میخى، از عهدى که هنوز وف، اشیاء مفرغى و لوحههاى گوناگون، ظرمجسمه
.پاریس نقل شد) لوور(بابل بنا نشده بود، بدست آمد و بموزه 

ها در بابل مشغول کاوش بودند و آثار زیاد از معابد وامریکائیها و آلمانى1885از 



______________________________
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است، بعد دفتر معامالت و اسنادى زیاد که راجع ) پورنیپ(غیره کشف کردند از جمله معبد شهر 
نتیجه این کاوشها . م میباشد و در بعض موارد تا زمان تسلط پارسیها پائین میآید. ق13-18بقرون 

نام بحفریات نظارت داشت ) طرسپ(از طرف امریکا کشیشى : »1«را نوشته در امریکا منتشر کردند
.و او کتابهائى در این باب بطبع رساند

کتابخانه معبدى را یافتند و بعد کمپانى شرقى آلمانى تحقیقاتى راجع به قصر بخت النصر 1900در 
در خاتمه . خداى بزرگ بابلیها بعمل آورده نقشه شهر بابل را ترسیم کرد) مردوك(و معبد بزرگ 

نامى را فرستاد تا تحقیقاتى ) پلىپوم(کنیم که مؤسسه کارنه جى امریکائى مقتضى است عالوه 
راجع بآثار عتیقه بابل و کلده کند و او کارهاى مهمى براى روشن کردن تاریخ این مملکت انجام 

.داد

ها و غیره، بدست آمده بعض این اسناد وها، کتاب دولتها، نامهدر بابل اسناد زیاد، از قبیل سالنامه
اى، ولى بیاى کتب تاریخى زمان ها محدود بسلطنت پادشاهى است و برخى محدود بدورهسالنامه

.ما نمیرسد

مبدء تاریخ را در بابل از واقعه مهمى میدانستند، مثال سالى که پادشاه دونگى فالن شهر را خراب 
هائى نیز ها و سالنامهکرد، یا سالى که این پادشاه دختر خود را بشاهزاده عیالمى داد، ولى فهرست

بدست آمده که از حیث روز، ماه و سال تاریخ معینى دارد، مثال فهرستى است که در زمان 
صریحا قید ) یا سالنامه(در این فهرست . داریوش نوشته شده و سوادى است از یک نسخه اصلى

ر کرده و سال م ذک. ق688تا 745در فهرست مزبور وقایع را از . »سلطنت داریوش22سال «شده 
باز فهرستى بدست آمده که مربوط است بروزهاى آخر دولت بابل تا تسخیر . اندبسال شرح داده

ها در بابل و آسور زیاد کشف ها و سالنامهگونه فهرستکلیۀ این. این شهر بدست کوروش بزرگ
.اى است که بسیار قدیم استشده و بعضى مربوط بازمنه



______________________________
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ایران

جمشید را ترسیم و ضمنا بطور کلى نقشه تخت»2«)کست(و »1«و) فالندن(1841-1840در 
کجا و ) داناپه(از آثار معلوم شد که طاالر بزرگ . هاى جالب توجهى کشف کردندحجارى

.هاى شوش تحقیقات و امتحاناتى کردنددر خرابه»4«و چرچیل»3«لفتوس1850در . چگونه بوده

اش مشغول تحقیقات در شوش گردید و قصر اردشیر با زوجه»5«دیوالفوا1885بعد از آنها در 
در این محل در ابتداء قصر داریوش اول بود و بعد از خراب شدن (دوم هخامنشى را کشف کرد 

عالوه ) آن بواسطه حریقى در زمان اردشیر اول، اردشیر دوم از نو قصرى بر خرابه آن بنا کرده بود
. هاى زیادى در اینجا پیدا شد که حاال در موزه لوور پاریس استبر این اکتشاف سر ستون و کاشی

اى از سپاهیان دوره هخامنشى نشان میدهد و از جمله فریزى است موسوم به جاویدانها که نمونه
ها برترى موزه لوور پاریس از حیث آثار ایران قدیم بر سائر موزه. شرح آن در جاى خود بیاید

.دارد

، بر حسب اجازه انحصارى، که »6«فوا هیئتى در تحت ریاست دمرگانپس از لفتوس و دیوال
عالم آسورشناس جزو هیئت ) شیل(دولت ایران بدولت فرانسه داده بود، حفرّیات را دنبال کرد و 

اگر چه حفرّیات شوش هنوز باتمام نرسیده و، چنانکه گویند، نیم قرن دیگر الزم است . مزبور بود
اى روشن گشته باوجود این از آنچه تا بحال بدست آمده تاریخ عیالم تا اندازهتا ابتکار انجام شود، 

در اینجا آثارى راجع ببابل و آسور بدست . و یک دولت بر دولتهاى بزرگ مشرق قدیم افزوده
پادشاه بابل است که در قرن »8«حموربى»7«آمد که کسى انتظار آنرا نداشت، از جمله ستل



تر بمناسبت موقع ذکر چون نتائج حفرّیات شوش پائین. ز میالد سلطنت داشتبیست و یکم قبل ا
.خواهد شد عجالۀ میگذریم

هاى سه بایران آمده تحقیقات و مقابله جدید در نسخه) کینگ(و ) تمپ سن(بعد دو عالم انگلیسى 
اینکار خیلى مشکل بود زیرا. گانه کتیبه بیستون کردند

______________________________
)1(-�F�l�a�n�d�i�n.

)2(-�C�o�s�t�e.
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)7(-�S�t�e�l�e(اندسنک یک پارچه که بر آن خطوطى کنده.(

)8(-�H�a�m�m�u�r�a�b�i.
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نتیجه این تحقیقات در . پا از زمین قرار گرفته کار کنند100میبایست روى طنابهائى در بلندى 
یک -هاى داریوش بزرگحجاریها و کتیبه«: طبع و منتشر شد، سرلوحه کتاب این است1907

ها در فصلى مضامین این کتیبه. »1«»هاى انگلیسىمقابله جدید متن پارسى، شوشى و بابلى با ترجمه
مقارن این زمان در حوالى حدود ایران حفرّیاتى در مرو و . که راجع بآثار هخامنشى است بیاید

بعمل آمد و اشیاء زیادى »2«)پلّىپوم(امریکائى بدستیارى ) کارنه جى(آباد بتوسط مؤسسه عشق
. شباهت داشت) سومر(پیدا شد که جلب توجه کرد، ازجمله از این حیث که باشیاء منکشفه 



مدن سومر و ماوراء بحر خزر ارتباطى بوده و شاید بنابراین بعض علماء حدس زدند که بین ت
جمشید و محل ها در تختاخیرا امریکائى. اندپارس رفتهها از طرف شمال بسواحل خلیجسومرى

اند و فرانسویها هائى پرداختهاحتمالى شهر صد دروازه، در نزدیکى دامغان، باجازه دولت بکاوش
.دنیز در نهاوند به همان کار اشتغال دارن

سوریه

حفریات سوریه میبایست خیلى طرف توجه باشد، زیرا محلهائى که در توریۀ ذکر میشود غالبا در 
.فلسطین یا در این صفحه است

.باوجوداین حفریات و کاوشها در اینجا پیشرفتهاى سائر جاهاى تاریخى را نداشته

ترین آنها هیئتى است شده، نامىهائى که براى تحقیقات و کاوشها بسوریه فرستادهدر میان هیئت
اگر . بسوریه رفت) رنان(در زمان امپراطور فرانسویها ناپلئون سوم در تحت ریاست 1860که در 

چه کشفیات این هیئت مهم است، ولى نسبت به پولى که خرج شده در آسور و مصر به نتائج 
نتیجه . تر مربوط بازمنه بعد استگذشته از این نکته، آثارى که بدست آمده بیش. اندبیشترى رسیده

) کرت(در قبرس و جزیره . بطبع رسیده»3«»هیئت فینیقیه«زحمات این هیئت در کتابى موسوم به 
بدستیارى راهبین) الوى ژرى(در قرطاجنه کاردینال فرانسوى . حفریات نتایج بهترى داد

______________________________
)1(-

�T�h�e� �s�c�u�l�p�t�u�r�e�s� �a�n�d� �i�n�s�c�r�i�p�t�i�o�n�s� �o�f� �D�a�r�i�u�s� �t�h�e� �G�r�e�a�t� �.�.�.�.� �A� �n�e�w� �e�o�l�l�a�t�i�o�n

�o�f� �t�h�e� �P�e�r�s�i�a�n�,� �S�u�s�i�a�n� �a�n�d� �B�a�b�y�l�o�n�i�a�n� �t�e�x�t�e� �w�i�t�h� �E�n�g�l�i�s�h� �t�r�a�n�s�l�a�t�i�o�n�s.

)2(-�P�o�m�p�e�l�l�i.

)3(-�M�i�s�s�i�o�n� �e�n� �P�h�e�n�i�e�i�e.
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شروع کرد و نتائج آن بطبع به حفرّیات و تحقیقات . م1876فرانسوى موسوم به پدرهاى سفید از 
.»1«رسید

فلسطین

در فلسطین حفریات با جد و جهد انگلیسیها و کمپانیها پیش میرود، ولى اشکاالت کار خیلى زیاد 
و جهت آن از این حیث است که این صفحه همیشه مسکون بوده، مردمان مختلف از نژادهاى 

اى اند و بسا که روى تپهینجا بنوبت سکنى گزیدهگوناگون از کنعانیان گرفته تا اقوام معاصر ما در ا
هاى مختلف از زیر خاك جا آثار تمدنبنابراین در یک. چندین شهر یکى بعد از دیگرى بنا شده

هرشهر که خراب میشده بر ارتفاع تپه میافزوده و شهر جدید را بر شهر خراب شده : بیرون میآید
ارتفاع طبقه یا ضخامت . از ده و بیست تجاوز میکندگویند که عده چنین طبقات گاهى. میساختند

گاهى یک طبقه در طبقه دیگر داخل شده، یعنى . آن بسته بطول زمانى است که شهرى آباد بوده
بهرحال . شاید بارانها هم در اینکار دخالت داشته. اندتر را در طبقه باالتر بکار بردهمواد طبقه پائین

رنج برد، تا آثار و عالئم هردوره یا عهدى را از دوره و عهد دیگر تمیز عالم آثار عتیقه باید بسیار 
.جدا تعقیب میشود1892باوجوداین کاوشها از . داده آنرا بجا و طبقه خود نسبت دهد

نوبى

از زمانیکه قشون انگلیسى و مصرى نوبى، یا سودان کنونى را، تسخیر کرد، کاوشها در اینجا بمرور 
.).م1900(شروع شد 

دارالعلوم پن سیلوانى امریکائى شروع به حفریات کرده آثار ) 1907(از چند سال قبل باین طرف 
در خواندن خطوط این مملکت . از قرن اول قبل از میالد بدست آورد) مرات(زیاد از دولت 

.زحمات بسیار متحمل شده بمقصود نزدیک گردید) گریف فیز(

حقیقات و حفرّیاتى که در جاهاى مختلف مشرق قدیم بعمل این است نتیجه یک نظر اجمالى بت
گفته میشود یک نظر اجمالى، زیرا مدخل تاریخ. آمده



______________________________
)1(-�L�e�s� �t�o�m�b�e�a�u�x� �p�u�n�i�q�u�e�s� �e�n� �C�a�r�t�h�a�g�e
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چه راجع از تحقیقات و حفریات آنایران قدیم گنجایش بیش از این را ندارد، ولى معلوم است که
.تر ذکر خواهد شدبایران قدیم باشد در جاى خود مشروح

کنند و در خاتمه زاید نیست گفته شود که حفرّیات و تحقیقات را اکنون هم جدا تعقیب مى
بنابراین باید . هیئتهاى علمى اروپائى و امریکائى در جاهاى مختلف مشرق قدیم مشغول کارند

.بود که تاریخ مشرق قدیم در آتیه نزدیک روشنتر از آنچه هست خواهد بودامیدوار

هاى نوینکارهاى علماء بعد از کشف سرچشمه

هاى قدیم و توریۀ قبل از کشف منابع جدیده کار علماء منحصر بود باینکه اطالعاتى از سرچشمه
در جائى ایستاده قدم شباهت نبود بشخصى که بدست آورده تفسیر کنند، یعنى کار اینها بى

هائى نوشتند که حاال هم اهمیت باوجوداین علمائى پیدا شدند و کتاب. »1«برمیدارد و میگذارد
.»2«دارد، زیرا مدونى از مواد منابع قدیم است

پس از آن علم تاریخ مشرق قدیم تغییر کرد، تغییرات داراى چند مرحله است و سه مرحله آنرا 
:ذکر میکنیمتر است که اساسى

مرحله اولى

پس از آنکه منابع جدید کشف شد، انقالبى در تاریخ مشرق قدیم پدید آمد و الزم شد که 
.تجدیدنظر در تاریخ مزبور کنند

در ابتداء از جهت زیادى مواد علماء فرصت مداقه کامل نداشتند و نیز فراموش کردند این نکته را 
هائى هزار ساله است، در این مدت مدید عهود و دورهدرنظر گیرند که تاریخ مشرق قدیم چند

در نتیجه این اشتباه چیزهائى . بوده و زبان، مذهب و سائر چیزهاى عهدى در عهد دیگر تغییر کرده



را، که از اسناد دوره بطالسه مثال بدست آورده بودند شامل سه هزار سال قبل از آن میداشتند یا 
این نکته نیز از نظرها محو شد، که در موقع . استنباط میکردندتاریخ بابل را از اسناد آسورى

تجدیدنظر در علمى یا در موقعى که علم جوانى میخواهد جاى علم قدیم را بگیرد،

______________________________
.یعنى باصطالح نظامیها در جا میزند-)1(

:مانند این کتابها-)2(

�B�u�n�s�e�n�,� �A�e�g�y�p�t�e�n�s� �S�t�e�l�l�e� �i�n� �d�.�W�e�l�t�g�e�s�c�h�i�c�h�t�e�,� �H�a�m�b�u�r�g� �1�8�4�5�.

�N�i�e�b�u�h�r�,� �G�e�s�c�h�i�c�h�t�e� �A�s�s�u�r�s� �u�n�d� �B�a�b�e�l�s�,� �B�e�r�l�i�n� �1�8�5�7�.� �B�o�c�h�a�r�t�,

�C�h�a�n�a�a�n
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باید مواد جدید را بقسمتهائى تقسیم و بعد هریک از قسمتها را بین علماء و کارکنانى توزیع کرد، 
جزئیات بعمل آید و پس از اخذ نتیجه و مقایسه آن با اطالعات تا مداقه کامل و مطالعات عمیق در 

بر اثر غفلت از نکاتى که ذکر گردید، کتابهاى . و معلومات قدیم شالوده علم جدید ریخته شود
بزرگى نوشتند که بطور کلى و عمومى مطالب را طرح میکرد و مقصود عمده این بود که این 

در ابتداء مورد توجه گردید، ولى دیرى نگذشت که، از کتب مزبوره. کتابها را عامه بخوانند
که مبناى کتب مزبوره بود، جهت عجله و عدم مداقه کامل در مندرجات آنها، یا در موادى

براى مثل موردى را ذکر . اشخاص فکور جامعه با تردید و عدم اطمینان باین کتابها نگریستند
اجع بآسورشناسى در یکى از مجالت نوشته بودند، اى را، که رمقاله1876شمید در گوت: میکنیم

و مباحثه شدید درگرفت، تا آنکه رئیس آسور شناسان آلمانى »1«سخت انتقاد و استهزاء کرد
مجبور شد دخالت کرده پایه علمى شعبه جدید خاورشناسى را تصدیق و مدافعه کند، »2«)شرادر(

این زمان این حال را داشت، زیرا کتبى هم در ولى نباید تصور کرد که کلیه مصنفات یا مؤلفات 
هاى میخى آلمان، فرانسه و انگلستان نوشته میشد که داراى مزایاى علمى بود، مثال مدون کتیبه



و بعد از آن دنباله آن »3«موزه بریطانیائى، که در پنج جلد منتشر شد، مربوط باین زمان است
هاى سامى اى از کتیبهها در پاریس مجموعهمى کتیبه، آکاد»4«بعنوان متنهاى میخى بطبع رسید

. ، کتب دیگرى هم نوشته شد و بطبع رسید که ذکر آنها با مقصود ما مالزم نیست»5«منتشر کرد
در این اوان علمائى هم پیدا شدند که خواستند امتحانى براى نوشتن تاریخ عمومى کلیه مشرق 

» تاریخ قدیم مردمان مشرق«ت که کتاب او موسوم به فرانسوى اس) مسپرو(قدیم بکنند، از جمله 
خود مسپرو . این کتاب در طبع پنجم داراى سه جلد با گراورهاى خوب گردید. »6«است

مصرشناس بود و از این جهت کتاب او، که مبتنى بر اسناد و مدارك میباشد، بیشتر براى تاریخ 
.مصر قدیم اهمیت دارد

______________________________
�N�e�u�e� �B�e�i�t�r�a�g�e� �Z�u�r� �G�e�s�e�h�i�e�h�t�e� �d� �.�A�l�t�e�n� �O�r�i�e�n�t:عنوان مقاله این بود-)1(

)2(-�S�c�h�r�a�d�e�r.

)3(-�C�u�n�e�i�f�o�r�m� �I�n�s�c�r�i�p�t�i�o�n�s� �o�f� �W�e�s�t�e�r�n� �A�s�i�a.

)4(-�C�u�n�e�i�f�o�r�m� �t�e�x�t�s.

)5(-�C�o�r�p�u�s� �i�n�s�c�r�i�p�t�i�o�n�u�m� �s�e�m�i�t�i�c�o�r�u�m

)6(-

�M�a�s�p�e�r�o�,� �H�i�s�t�o�i�r�e� �D�e�s�.� �p�e�u�p�l�e�s� �d�e� �l�'�O�r�i�e�n�t� �1�8�7�5.
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مرحله دوم



که مواد متراکم گردید و بر عده علماء خاورشناس افزود، مطالعه و مداقّه در منابع جدید در وقتى
توضیح آنکه مواد را تقسیم کرده درصدد برآمدند که عهود و ازمنه این . مرحله دوم داخل شد

اولى اسلوب علمى بکار ) ارمان(و ) مسپرو: (پیشقدم بوددر این راه دو نفر . مدارك را بدست آرند
، و دومى هم با همان اسلوب علمى در باب »1«برده کتابى راجع بمذهب مصریهاى قدیم نوشت

، بعدها بواسطه زحمات این دو عالم جوانانى تربیت شدند »2«مصر و زندگانى مصر تصنیفى کرد
پس از آن این اسلوب را راجع . منابع جدیده کردندکه خدمات شایان بتاریخ مشرق قدیم موافق

بمنابع آسورى و بابلى بکار بردند و در نتیجه کتابهاى زیادى نوشته شد، که از کتب مهمه بشمار 
ها و خطوط میخى آسورى که بهدایت آسورشناس معروف آلمانى میرود، مانند ترجمه تمام کتیبه

کردند بنوشتن کتبى راجع بتاریخ عهد قدیم که مبتنى بر شروع 1880از . »3«انجام یافت) شرادر(
خیلى معروف است و هنوز ) یرادوار مى(از میان این نوع کتابها کتاب . منابع جدید و قدیم باشد

پس از آن تاریخ مشرق قدیم بقدرى بسط یافت، که دیگر براى عالمى مقدور نبود . »4«کهنه نشده
هائى تقسیم کردند، بر اثر این انبساط، تاریخ مزبور را بشعبه.هاى آن متبحر شوددر تمام رشته

اى انتخاب کرد و هیئتى براى نوشتن تاریخ مشرق قدیم تشکیل هرعالم موافق ذوق خود شعبه
ادوارد (، تاریخ مصر را »5«گردید، مثال در آلمان نوشتن تاریخ ایران نصیب فردى ناند یوستى شد

بمورد مداقّه ) پیچمان(و فینیقیه را ) هم مل(آسور و بابل را با عالم دیگرى نوشت، ) یرمى
).این موارد را براى مثل ذکر کردیم و الّا نظائر آن زیاد است(درآوردند 

بعد قرار شد دستورهائى براى تاریخ قدیم بنویسند و باز این کار را بین علماء متخصص تقسیم 
در میان کتب مرحله دوم.افتاد) پراشک(کردند و تاریخ ماد و پارس بسهم 

______________________________
)1(-�M�a�s�p�e�r�o� �,�R�e�v�u�e� �d�e� �F�h�i�s�t�o�i�r�e� �d�e�s� �r�e�l�i�g�i�o�n�s.

)2(-�E�r�m�a�n�n� �,�A�e�g�y�p�t�e�n� �u�n�d� �A�e�g�y�p�t�i�c�h�e�s� �L�e�b�e�n.

)3(-�K�e�i�l�i�n�s�e�h�r�i�f�t� �l�i�e�h�e� �B�i�b�l�i�o�t�h�e�k.

)4(-�E�d� �.�M�e�y�e�r� �,�G�e�s�e�h�i�e�h�t�e� �d�e�s� �A�l�t�e�r�t�h�u�m�s.



)5(-�F� �.�J�u�s�t�i.
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و »1«این کتاب راجع بصنایع مشرق است. کنیم) شى پیه(و ) پرر(اى هم بکتاب الزم است اشاره
در باب ایران و آسور اطالعات مهمى میدهد، ولى بعد از طبع این کتاب اکتشافات زیاد راجع 

موقع نیست گفته شود بى. بصنایع مشرق قدیم روى داده و باید کتابى جدید در این باب بنویسند
اند، مثال راجع فرانسوى کتابهائى در باب علوم مشرق قدیم نوشته) اپ پر(که علمائى هم مانند 

.بریاضیات در نزد مصریها، هیئت در آسور و بابل، طب در مشرق

مرحله سوم

داد، در اواخر قرن نوزدهم میالدى کشفیات غیر مترقبه در صفحاتى که تمدن بابلى داشتند روى 
در مصر آثار قبل از تاریخ این مملکت بدست آمد و نیز آثار ممالک درجه دوم مشرق قدیم در 

تمام این اکتشافات باز انقالبى را در تاریخ مشرق قدیم باعث گردیده . آسیاى غربى کشف شد
یئت در این مرحله علماء آلمانى محرّك شدند، حفریاتى بواسطه ه. آنرا در مرحله سوم داخل کرد

در جاهاى مختلف مشرق قدیم بعمل آمد و نفوذ بابل »2«»شرکت شرقى«علمى آلمانى موسوم به 
در این اوان اسنادى باز بدست آمد و علماء توانستند راجع . تر گردیددر تمدن بشر روشن

حاال تاریخ مشرق . باقتصادیات و سیاسیات و طرز تشکیل دولتهاى مشرق قدیم مطالعاتى کنند
شناسى، فقه هاى مختلف، مانند علم آثار عتیقه، زمیندارد تاریخ واقعى میشود و علماء شعبهقدیم 

شناسى و غیره، به خاور شناسها کمک میکنند و مسائل زیاد راجع بنژادها، زبانها، آثار اللغه، زبان
یافت و این نظر علماء وسعت در ابتداى این مرحله، افق. اعصار قبل از تاریخ و غیره روشن میگردد

. مسئله طرح شد که تمام تمدنهاى شرقى از کجا آب میخورند و چه ارتباطى با یکدیگر دارند
بعضى داراى این عقیده شدند که سرچشمه تمدن بشر در مصب رود فرات جوشیده و بعد از اینجا 

عجله و در این مسئله در تحت تأثیر کشفیات جدید، باز یک نوع . بسائر جاهاى عالم جارى شده
و غیره خیلى دور رفته گفتند که تمدن ) شتوکن(، )وین کلر(شتابندگى ایجاد شد و علمائى، مانند 

تمام عالم،



______________________________
1-

Perrot et Chipiez, Histoire de P Art dans l'Antiquite.

2-Orient Gesellschaft.
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هم، از بابل است و بابل معلم تمام ملل میباشد، منشاء )کلومبحتى ژاپون و امریکاى قبل از 
اساطیر تمام ملل را از نجومى که در نزد بابلیها رایج بود دانستند، در خود تاریخ مشرق قدیم 

فرضیات متهورانه کرده خواستند در هرقسمت چیزهاى تازه بگویند و از این حقّ مورخ، که از
هائى گرفتند اوضاع قرون بعد استنباطهائى راجع باوضاع قرون قبل میکند، سوء استعمال کرده نتیجه

چنین بود کتبى که در این زمان براى عامه نوشته میشد، چنین بود نیز . که اساس محکمى نداشت
یخ عالم نوشتند و معروف بتار)بورنىو )کلروینو جلد سوم کتابى که »1«مصنفات وین کلر

کتابهائى نوشتند و اطالعاتى را، که از »3«ثیم مرمان، وین کلرنیز در همین اوان »2«است
هاى مفیدى بر آن خطوط میخى و آثار قدیمه بنى سام بدست آمده بود، جمع کرده، تبصره

ود تمام در مصنفات دیگر خ)وین کلراگر . افزوده، کلیاتى از تمام این اطالعات استنتاج کردند
ها میدانست، در این کتا مندرجات توریۀ را تا داود نتیجه معتقدات بابلى راجع بآفتا و ستاره

در سر این مسئله، یعنى . خود او با ثیم مرمان اساس مذهب عیسوى را هم از بابل استخراج کرد
دلیچبود که ارتباط توریۀ با بابل مباحثات و مشاجرات زیاد بعمل آمد، یکى از علل آن کتابى 

این جریان، که در اروپا معروف به . »4«معروف شد» بابل و توریۀ«نوشت و کتاب مزبور بعنوان 
یعنى جریانى که منشاء تمدن، تمام عالم را از بابل میدانست، طولى نکشید »5«بود،» پان بابیلونیسم«

باعث شد که در اروپا و بر ضد آن جریان دیگرى شروع گردید، ولى رویهمرفته جریان مذکور
» پان بابیلونیسم«جریانى که بر ضد . توجه و عالقه مخصوصى نسبت بتاریخ مشرق قدیم پدید آمد

این مصنف در کتاب معروف خود که . یرادوار مىشروع گردید نویسندگانى داشت مانند 
الف عقاید باز براه احتیاط و اسلوب صحیح برگشت و مخ»6«است» تاریخ قدیم«موسوم به 
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 مصنفى دیگر مانند . »7«گردید» مکاشفات برلنى«مصنفین مذکور، یا بطوریکه میگوید، ضد
، که در هیئت و نجوم بابل)کوگلر(

______________________________
)1(-

�W�i�n�c�k�l�e�r�,� �G�e�s�c�h�i�c�h�t�e� �B�a�b�y�l�o�n�i�e�n�s�- �A�s�s�y�r�i�e�n�s�;� �G�e�s�c�h�i�c�h�t�e� �I�s�r�a�e�l�s.

)2(-�W�e�l�t�g�e�s�c�h�i�c�h�t�e.

)3(-�Z�i�m�m�e�r�m�a�n�n.

)4(-�B�a�b�e�l� �u�n�d� �B�i�b�e�l.

)5(-�P�a�n�b�a�b�y�l�o�n�i�s�m�e.

)6(-�G�e�s�c�h�i�c�h�t�e� �d�e�s� �A�l�t�e�r�t�u�m�s.

)7(-�R�e�v�e�l�a�t�i�o�n� �d�e� �B�e�r�l�i�n.
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قیام کرده نشان داد که تا قرن هشتم » پان بابیلونیسم«متخصص بود، نیز بر ضد عقاید طرفداران 
) اون گناد(عالم الهیات، ) گرسمان(لمى نداشت و بعد اشخاصى، مانند میالدى هیئت بابل پایه ع

. را از سر گرفتند ولى با نظرى دیگر» بابل و توریۀ«مصرشناس، مسئله ) ران که(آسورشناس و 
توضیح آنکه بجاى قواعد و اصولى که ثابت نشده بود، ترجمه صحیح و تطبیق و تحقیق شده متن 

اشکال زیادى بآن عالوه کردند، تا مردم و اشخاصى که باین مسئله توریۀ را منتشر و صورتها و 
و کتب دیگر که بر ضد »1«این کتاب. مندند، با خود متن صحیح و روشن مواجه گردندعالقه

نوشته شد و بعضى را ذکر کردیم، ضربتى بود، که بطرفداران این رویه » پان بابیلونیسم«جریان 
ابى نوشته ثابت کرد که عقاید وین کلر از نظر علم هیئت و بعد کوگلر باز کت. وارد آمد

بر . »هاى پان بابیلونیسمروى خرابه«یکى از مقاالت او معروف است به . آسورشناسى مبنائى ندارد



چنان خراب شد که یکى از علماء تاریخ قدیم گوید » پان بابیلونیسم«اثر کتب مذکوره عمارت 
ابهائى بیرون آمد که در آنها عجله و حرارت سابق دیگر دیده و کت» سنگى روى سنگ باقى نماند«

که راجع بتاریخ سومر و اکد است و بزمان حمورابى منتهى میگردد »2«مثال کتاب کینگ. نمیشود
طبع جدید جلد اول کتاب . این کتاب موافق مدارکى نوشته شده که بدست آمده و معلوم است

است نیز مؤید این جریان شد و، اگر از بعض مستثنیات » تاریخ عهد قدیم«یر که موسوم به مى
بمجرائى افتاده که نسبت بسابق بمراتب بیشتر علمى و پایه آن نظر کنیم، تاریخ مشرق قدیم صرف

.بر مدارکى است که بدست آمده و همه ساله بر عده آن میافزاید

:مختصرى که از جریان خاورشناسى ذکر شد ما را باین نتیجه میرساند

حرارت اساس بودن عقاید بعض علماء، که بقول علماء دیگر از عجله و کمى مطالعه و بر فرض بى
جهت ناشى شده، باز این مطلب مسلم است که تاریخ مشرق قدیم بقدرى روشن شده و بى

تردید گفت، تاریخ مزبور با آنچه اى دامنه آنرا وسعت داده، که میتوان بىکشفیات جدید باندازه
در صد سال قبل بود زیر و زبر گشته

______________________________
)1(-

�A�l�t�o�r� �i�e�n�t�a�l�i�s�e�h�e� �T�e�x�t�e� �u�n�d� �B�i�l�d�e�r� �Z�u�m� �A�l�t�e�n� �T�e�s�t�a�m�e�n�t�e.

)2(-�L� �.�K�i�n�g.
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اى، که علماء تاریخ نسبت بملل مشرق قدیم داشتند و پایه آن بر کتب مورخین عهد و در عقیده
قدیم بود، تغییرات اساسى روى داده، ولى نیز باید گفت که این انقالب علمى، بقدرى که شامل

ها و تحقیق و مصر و بابل و آسور گردیده، شامل ایران نشده، زیرا در ایران بیشتر بخواندن کتیبه
اند و چه بسیار است امکنه تاریخى که هنوز حفرّیات و تدقیق در آثاریکه روى زمین است پرداخته

از زیر کاوشهائى در آنجاها نشده، و حال اینکه اکثر موادیکه بمصر و آسورشناسى کمک کرده 



زمین بیرون آمده، مانند دفترخانه مصر و کتابخانه آسور و غیره که در فوق بآنها اشاره شد، بنابراین 
هاى مهم بشمار میرود و، تا هاى مورخین عهد قدیم براى تاریخ قدیم ایران هنوز سرچشمهنوشته

استخر، وقتى که ما بحفریات علمى و مرتب شروع نکنیم و در جاهائى، مانند همدان،
جمشید، پاسارگاد، محل شهر صد دروازه، باختر، سیستان و غیره، کاوشهائى بعمل نیاید باید تخت

هاى مورخین قدیم دقیق شویم، تا شاید از مقایسه نوشته هاى بواسطه فقدان وسائل دیگر در نوشته
گر مشرق قدیم، ها برطرف شود، یا از نتیجه حفرّیات علمى در جاهاى دیمذکور قسمتى از تاریکى

این وسیله . کند، استفاده کنیمهاى ایران قدیم مطابقت مىهائى از آن با دورهاى که دورهباندازه
آخرى اگر چه کافى نیست، ولى چنان هم نیست که در مواردى اطالعات گرانبهائى ندهد، زیرا 

ى نیز بتاریخ ایران هائتجربه نشان میدهد که بعض کشفیات در مصر، بابل، آسور و غیره روشنائى
مؤلف در هرمورد که باین نوع کشفیات برسد آنرا ذکر خواهد کرد، تا معلوم باشد . قدیم افکنده

که چگونه یک سند تاریخى، که ناگهان از زیر خاك بیرون آمده، حکایت مطول مورخى را از 
بنابر آنچه . نماندهبیخ و بن تغییر داده، یا آنرا طورى تکذیب کرده که براى احدى مجال تردید 

گفته شد ایران شناسى اگر چه نسبت بسابق ترقى کرده، ولى هنوز بترقیات مصر و آسورشناسى 
هاى بعد بمراتب بهتر از که ایرانیان دوره) شاید در آتیه نزدیک(نرسیده و روزى خواهد آمد 

.نیاکانشان تاریخ قدیم وطنشان را خواهند دانست
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هاى قدیمسرچشمه

هاى قدیم عبارت است از کتب مورخین عهد قدیم که غالبا یونانى بودند و بعض آنها سرچشمه
هاى اغلب این مورخین مربوط کتاب. رومى، مصرى، کلدانى، فینیقى، ارمنى، یهودى و غیره

مشرق قدیم باشد، باز با بتاریخ مشرق و ایران قدیم است، یا اگر هم مضامین آنها خارج از وقایع 
ممکن است . کندتاریخ آن در جاهائى مربوط بوده دوره یا زمانى را از تاریخ مزبور روشن مى

: جهت این است. ایمگفته شود که چرا ما در این مبحث مشرق قدیم را با ایران قدیم مخلوط کرده
قبل و چه بعد از این دوره هم ثانیا چه. اى از تاریخ ایران دوره پارسى مشرق قدیم استاوال دوره

هاى مورخین وقایعى از تاریخ مشرق قدیم با تاریخ ایران قدیم ارتباط معنوى دارد و بنابراین نوشته



عهد قدیم، در صورتى هم که راجع بمشرق قدیم باشد، براى روشن کردن قسمتهائى از تاریخ 
موقع ذکر وقایع کامال روشن خواهد این نکته اگر در اینجا واضح نباشد در. ایران گرانبها است

:از این نظر مورخینى که بیشتر معروفند بترتیب تاریخ اینها هستند. بود

»1«هرودوت

اند، ولى در واقع امر نخستین مورخ نبوده، زیرا قبل از او اگر چه او را پدر مورخین خوانده
اند که بما نرسیده و ظنّ قوى میرود که چیزهائى نوشته»2«)هکاته(اشخاص دیگر از یونانیها مانند 

. اینکه اسم مؤلف را برده باشنداند، بىها استفاده کردههرودوت و مورخین قرون بعد از این نوشته
مستعمره یونانى در آسیاى صغیر بود و، چون این شهر جزو ) هالى کارناس(هرودوت از اهل 

مدت زندگانى او را از . ه ایران محسوب میشدمستملکات ایران بشمار میرفت، مورخ مذکور از تبع
هرودوت سیاحتهاى زیاد در ممالک مشرق قدیم کرده و تحقیقات . اندم دانسته. ق425تا 484

هاى او داراى نه کتاب است و از این نوشته. خود را راجع باحوال و تاریخ بعض این ممالک نوشته
جهت آنرا

______________________________
)1(-�H�e�r�a�l�o�t�e.

)2(-�H�e�c�a�t�e�e(خ قرن ششم قبل از میالد از اهل مى لثمور.(

67: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

یونانى شروع شده بعض »1«چون هریک از کتابها بنام یکى از موزهاى. »تاریخ در نه کتاب نامند«
هاى او به نه کتاب و اسمى که بهر یک از کتابها محققین هرودوت عقیده دارند که تقسیم نوشته

بنام موزى داده شده در قرون بعد بعمل آمده و تألیفات مورخ در ابتداء تقسیماتى نداشته، زیرا 
در «ع کند، غالبا گوید وقتى که میخواهد خواننده را بمطلبى که گذشته یا خواهد آمد ارجا

هاى او باید شرح ذیل را راجع بکیفیت نوشته. »2«و امثال آن» حکایتهاى دیگر«یا » حکایت دیگر
:درنظر داشت



وقتى که نزدیکى و الفت میان یونان و مشرق قدیم . در آسیاى صغیر مستعمرات یونانى زیاد بود
خود جلب کرد و یونانیهاى زیاد بممالک مشرق پیدا شد، مشرق آباد و متمول توجه یونان فقیر را ب

بعد از تشکیل دولت هخامنشى بر عده یونانیها در . آمده در بابل، مصر و سوریه منتشر شدند
ممالک مشرق افزود، زیرا، عالوه بر یونانیهائى که براى سیاحت یا کار بمشرق قدیم میآمدند، عده 

اسط دوره هخامنشى در قشون ایران هم اجیر زیادى از آنها بخدمت مصریها استخدام و از او
.شدندمى

یونانیهاى سیاح، که زبانهاى خارجه را نمیدانستند و با اخالق و عادات مردمان بومى آشنا نبودند، 
اگر چه، از زمانیکه عده . نمیتوانستند باوضاع و احوال ملل مشرق قدیم جز از نظر یونانى بنگرند

دیم زیاد شد، اشخاصى از مردم محل پیدا شدند که زبانهاى سیاحان خارجه در ممالک مشرق ق
هاى وطن خود خارجه را میآموختند، تا مترجم یا بلد گردند، ولى اینها غالبا نه اطالعى از گذشته

هاى وطن خود نداشتند، زیرا سیاحان اطالعى از گذشته. داشتند و نه با تمدن یونانى آشنا بودند
هاى درخشان ملل سیاحت در مشرق قدیم پرداختند و در این زمان دورهم ب. یونانى از قرن پنجم ق

هاى بعد هم بهمان اندازه از این نسل. مشرق قدیم، مانند مصر، بابل، آسور و غیره گذشته بود
ها آگاه بودند که، مثال ایرانیهاى قرون اسالمى ازگذشته

______________________________
)1(-�M�u�s�e�sۀالنّوع بودند که هریک صنعتى را مانند شعر، موسیقى، نمایش و غیره موزها نه رب

.حمایت میکردند، مهمترین صنایع شعر و فصاحت بود

کتابهاى نویسندگان قدیم را نباید بمعنى کنونى کتاب دانست، زیرا در واقع هرکتاب حکم -)2(
صفحه 350کدام داراى باب یا فصلى را دارد، مثال نه کتاب هرودوت دو جلد خشتى است که هر

.میباشد

68: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

هاى قرون وسطى از جالل روم در زمان عظمت ایران در زمان داریوش بزرگ یا ایطالیائى
این نظر، با اینکه تا . ممکن است گفته شود که ایران زمان هرودوت در این حال نبوده. اوگوست



نیست، زیرا اوال خود دولت هخامنشى بعد از داریوش اول و اى وارد است، چندان مؤثر اندازه
هاى خاتمه جنگهاى ایران و یونان رو بانحطاط میرفت، ثانیا هرودوت بایران نیامده بود، یعنى نوشته

خود را از تحقیقاتى که در خارج ایران میکرد مینوشت، و باید این نکته را نیز درنظر داشت که 
بنابراین ایرانیان قدیم در انظار ملل قدیمه مشرق، مانند . ها بغتۀ روى دادترّقى و جهان دارى پارسی

هاى مفصل داشتند، ملتى بودند فاتح و غالب ولى تازه بدوران رسیده مصریها و بابلیها، که گذشته
بارى، بنابر آنچه گفته . و طبیعى است که در این موارد ملل مغلوبه ملت غالب را دوست ندارند

ن و رهنمایان بومى همانقدر میتوانستند سیاحان یونانى را از عادات، اخالق، مذهب و شد، مترجمی
هاى ملل مشرق قدیم آگاه کنند که مثال امروز سیاحى بخواهد، بتوسط مترجمین و گذشته

هاى این کیفیات در نوشته. هاى مملکتى را بداندرهنمایان، احوال روحى، تمدنى و نیز گذشته
سنوات وقایع درهم و برهم : از سیاحان یونانى بود، خیلى روشن منعکس شدههرودوت، که یکى 

است، در موارد زیاد داستانگوئى جاى تاریخ را گرفته و خود داستانها هم، از این جهت که از نسل 
بر این معایب یک چیز . بنسل رسیده، چنان مشوش است که با زحمت میتوان مقصود را دریافت

هاى قدیم عاشق چیزهاى فوق العاده و غریب بودند و، چون مصر را سرزمین یونانى: هم افزوده
معجزات و چیزهاى خارق عادت میدانستند، میخواستند چیزهاى عادى را هم بطور فوق العاده 

هاى هرودوت بخوبى این نکته نیز از نوشته. تأویل کنند، یا فوق العاده را بر عادى ترجیح دهند
.درك میشود

باالخره باید درنظر داشت . هاى هرودوت چنین است و بلکه بدترور و بابل هم نوشتهراجع به آس
خودش . در مصر شاید سه چهار ماه اقامت داشته: که سیاحت او در مشرق قدیم طولى نکشیده

او . اند که اصال هیچگاه در این شهر نبودهگوید در بابل بوده، ولى بعض محققین جدید باین عقیده
لبا اطّالعات را ازگوید که غا
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کاهنان گرفته ولى تصور نمیرود، که منبع تحقیقات او روحانیون درجه اول بابل یا مصر بوده 
.باشند



هاى هرودوت استنباط میشود، ولى باوجود این کتابهاى او از این است بطور کلى آنچه از نوشته
ته و بطور کلى منظره مشرق قدیم را در قرن پنجم قبل از میالد این حیث مفید است که رویهمرف

آنچه را که خودش دیده درست نوشته، فقط در بعض جاها اختراعى کرده، مانند قضیه . مینماید
ارقامى را که هرودوت ذکر میکند، چنانکه خواهیم دید، . که در جاى خود بیاید) سلن و کرزوس(

.مورخین عهد قدیم از این نقص مبرّى نیستندگاهى اغراق آمیز است، ولى غالب 

هاى هرودوت تلقى میشد، باید درنظر داشت که به اما راجع باینکه در عهد قدیم چگونه نوشته
هاى خود را در آتن و در موقع هرودوت نوشته) شتین(و ) کروگر(، )بر(عقیده بعض محققین مانند 

اگر راجع به المپ تردیدى باشد، چنانکه بعضى . براى یونانیها میخوانده»1«)المپ(بازیهاى 
وقایع نگار ثقه قرن سوم میالدى، راجع »2«)اوسویوس(اند، در باب آتن شکى نیست، زیرا کرده
هرودوت کتاب خود را در آتن در مالء عام خواند و بافتخاراتى : م گوید. ق446یا 445بسنه 

. از قرن سوم ق(نامى مورخ آتن ) ئیلدى(، پلوتارك از قول )4-3بند 83فصل (بزرگ نائل شد 
اگر چه در . ها در ازاى تمجیداتى که هرودوت از آنها کرده بود ده تاالن باو دادندآتنى: گفته) م

اند یقینا مبالغه شده، زیرا آتن اینقدر غنى نبود که براى کتابى دوازده هزارمبلغ انعامى که باو داده
تومان بپول کنونى بدهد، ولى ذکرى که مورخ مذکور کرده میرساند که چیزى بوده و چیزهائى 

وجهى ) کرنتیها(نیز گفته که هرودوت در ازاى کتاب خود از »3«تمدیون خرى سس. اندگفته
هرودوت » نام نیک چیزى نیست که در بازار خرید و فروش شود«خواست و، چون جواب دادند 

ر کتاب خود، در جائیکهاز آنها د

______________________________
تر شباهت به بازار عکّاز عرب قبل از اسالم نبود، شرح آن پائینبازیهاى المپ در یونان بى-)1(

.بیاید

)2(-�E�v�s�e�v�i�u�s.

)3(-�D�i�o�n� �C�h�r�y�s�o�s�t�o�m�e(ل میالدى میزیستاین عالم در قرن او.(
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این است آنچه بنابر منابع قدیم راجع به هرودوت گفته . تاریخ جنگ ساالمین را نوشته، بد گفت
باوجوداین . ها را عارى از صحت بداننداند که این گفتهمیشود، ولى اکثر محققین جدید مایل

:اند ذکر میکنیماسامى اشخاصى را که در عهد قدیم از او بد یا خوب گفته

نامیده و ضمنا »1«گونویسى پسندیده، ولى او را افسانههرودوت را براى تاریخارسطو اسلوب انشاء
نوع -فصل نهم»2«کتاب پواتیک(غلطهاى کتاب هرودوت را راجع به علوم طبیعى نشان داده 

).22تاریخ حیوانات کتاب سوم بند - 5حیوان کتاب سوم بند 

هاى پلوپونس را نوشته، در که تاریخ جنگنویس یونانى،، مورخ معروف و درست»3«توسیدید
.مند نبودهنویسى عالقههرودوت نثرنویسى است که به حقیقت: مقدمه کتاب خود گوید

هاى هرودوت کتزیاس، که در دربار داریوش دوم و اردشیر دوم طبیب بود، جاهائى را از نوشته
، ولى باید گفت که »4«راجع بکوروش بزرگ، کمبوجیه، داریوش و خشیارشا تکذیب کرده

.اندهاى خود کتزیاس را هم مورخین دیگر تکذیب کردهبعض نوشته

گوئى هرودوت را ثابت ژوزف فالویوس، مورخ یهود از قرن اول میالدى، گوید که همه دروغ
هاى هرودوت راجع به مصر غلطهاى زیادى تن مورخ مصرى گفته که در نوشتهکردند و مانمى

.»5«است

:، نطاق معروف رومى، هرودوت را ابو المورخ نامیده و گوید»6«سرونسى

.هاى گوناگونپر است از افسانه»7«نیوهاى انهاى او مانند نوشتهنوشته

هائى را که هرودوت عمدا در اختراعات و افسانه) 69بند 1کتاب (گوید »8«لىسىدیودور سى
.گذراندتاریخ مصر داخل کرده بسکوت خواهیم

______________________________
)1(-�M�y�t�h�o�l�o�g�o�s.

)2(-�P�o�e�t�i�q�u�e.



)3(-�T�h�u�e�y�d�i�d�e.

)4(-�P�h�o�t� �.�B�i�l�l�i�o�t�h� �.�p� �.�3�5� �b�e�k�k.

)5(-�J�o�s�e�p�h� �.�a�d�v� �.�a�j� �.�1�3�-�1�4( رجوع شود80بصفحه.(

)6(-�C�i�e�e�r�o�n.

)7(-�E�n�n�i�o.

)8(-�D�i�o�d�o�r�e� �d�e� �S�i�e�i�l�e.
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»2«به شعراى قدیم مانند هومر) 3بند 6فصل 11کتاب (جغرافیادان عالم قدیم، گفته »1«سترابون
.توان اعتماد کرد تا به هرودوت و مورخین دیگر عهد قدیمبیشتر مى»3«و هزیود

سزار و اکوست بود و قسمتى را از تاریخ ، مورخ یونانى که معاصر یولیوس»4«کارناسىدنیس هالى
نویسان یونانى هرودوت را الیق نخستین مقام دانسته و او را بر توسیدید وم نوشته، در میان تاریخر

.»5«ترجیح داده

این است بطور اجمال عقاید مورخین و نویسندگان عهد قدیم درباره هرودوت، ولى در عهد 
اند که ته مورخى دانستهجدید اکثر انتقادات بنفع او تمام شده، زیرا بیشتر محققین او را رویهمرف

.صمیمى بوده و میخواسته حقیقت را بنویسد

.رسى بمدارك و اسناد صحیح نداشتهاگر هرودوت در بعض موارد دست: اینها گویند

. این نکته بصمیمى بودن او خللى وارد نمیکند و او یکى از مورخین ممتاز عهد قدیم بشمار میرود
بمعتقدات مذهبى هرودوت هم نمیتوان ایراد کرد، زیرا او نظر مذکور را نمیتوان صحیح ندانست،

: اند، ولى یک چیز را نمیتوان با اغماض گذرانیدپروردهیونانى بوده و یونانیها چنین معتقداتى مى
راست است . هرودوت پارس و پارسى را دوست ندارد و قلم را در بعض موارد تابع حسیات میکند



نیز ) لىسىدیودور سى(و ) توسیدید(پارسیها را دوست نداشتند، ولى که او یونانى بود و یونانیها 
هاى خود با کمال پرستى را در نوشتهیونانى بودند و بعض یونانیها، مانند پلوتارك، حسیات وطن

مانند معاهده (مندیهاى یونان در مقابل ایران در برخى موارد حرارت بروز داده از عدم بهره
بهرحال با وجود . اند قلم را تابع حسیات کنندند، ولى با این حال نخواستهانالیده) آنتالسیداس

ایراداتى که به هرودوت وارد میآید باید انصافا گفت کتبى که او از خود گذاشته و اطالعاتى که 
ترین آنها بها است، زیرا جز چند کتیبه، که مفصلمیدهد براى تاریخ ایران قدیم هم مهم و گران

دو هزار کلمه باشد، مدارك ملى دیگر براى این قسمتهاى تاریخ ایران قدیم نداریم و شاید داراى
از

______________________________
)1(-�S�t�r�a�b�o�n.

)2(-�H�o�m�e�r�e.

)3(-�H�e�s�i�o�d�e.

)4(-�D�e�n�y�s�e� �d�'�H�a�l�i�e�a�r�n�a�s�s�e.

)5(-�B�i�b�l�i�o�t�h� �.�C�o�i�s�l� �.�5�9�7.

72: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

باالخره درباره هرودوت باید گفت . مواد زیاد راجع باین زمان بدست نیامدهکشفیات جدید هم 
.کندهاى او را تائید مىکه بیشتر کشفیات راجع بایران قدیم نوشته

»1«توسیدید

. م درگذشت. ق395م تولد یافت و تقریبا در . ق460مورخ معروف یونانى که در حوالى 
اش بحفظ بیطرفى و مندىانشاءاش سریع و روشن، عالقه: اینشخص بهترین مورخ یونانى است

هاى او راجع بمشرق قدیم نیست، زیرا جنگهاى در واقع امر نوشته. نویسى آشکار و مبرهنحقیقت



را که جنگهاى درونى یونان بود شرح داده ولى، چون جاهائى از آن با تاریخ ایران »2«)پلوپونس(
هخامنشى نسبت بیونان این زمان اتخاذ کرده بود، خوب مربوط است و سیاستى را، که دربار 

.نماید، باین مناسبت ذکرى از این مورخ نامى شدمى

»3«کزنفون

این شخص . م میزیست و از شاگردان سقراط حکیم بود. ق352تا 430مورخ یونانى که از 
اوال : توجه استراجع بایران سه کتاب او مخصوصا جالب . تصنیفات زیاد از خود باقى گذاشته

نشینى ده هزار نفر که احوال ثانیا عقب). مقصود کوروش کوچک است(»4«سفر جنگى کوروش
ثالثا دو کتابى که در اقتصاد، تربیت جوانان و طرز . ایران را در زمان اردشیر دوم هخامنشى مینماید

است که ) کوروپدى(و دومى معروف به »5«)کامىناك(اولى موسوم به . دارى نوشتهمملکت
، یعنى تربیت کوروش، زیرا براى مصداق تخیالت خود شخص »6«اکنون بیشتر سیروپدى گویند

.کوروش بزرگ را انتخاب کرده

. هاى او در ضمن تاریخ قدیم ایران مشروحا ذکر خواهد شد عجالۀ میگذریمچون مضامین نوشته
وم هخامنشى شرکت داشت و بعد از کزنفون چنانکه بیاید در جنگ کوروش کوچک با اردشیر د

یونانیها را باوطانشان مراجعت داد بنابراین آنچه در این باب نوشته مشاهدات ) کوناکسا(جنگ 
.خود او است

»7«کتزیاس

در آسیاى صغیر، بود ولى تألیفات او بلهجه ینیانى نوشته »9«، مستعمره دریانى»8«از اهل کنید
مورخ مذکور در مدت. شده

______________________________
)1(-�T�h�u�e�y�d�i�d�e.

)2(-�P�e�l�o�p�o�n�e�s�e.

)3(-�X�e�n�o�p�h�o�n.



)4(-�E�x�p�e�d�i�t�i�o�n� �d�e� �C�y�r�u�s.

)5(-�E�c�o�n�o�m�i�e�a� �)�E�c�o�n�o�m�i�e. )

)6(-�C�y�r�o�p�e�d�i�e.

)7(-�C�t�e�s�i�a�s.

)8(-�C�n�i�d�e.

)9(-�D�o�r�i�e�n.
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ملکه ایران، یعنى زن داریوش دوم، و طبیب اردشیر دوم معالج پروشات ) م. ق398-415(سال 17
:هائى که نوشته از اینقرار استکتاب. هخامنشى بود

.در باب رودها-3). تاریخ هند(»2«ایندیکا-2). تاریخ ایران(»1«کاپرسى-1

شش : کتاب بوده23مهمترین تألیفات او متضمن . دریانوردى بدور آسیا-5. در باب کوهها-4
از کوروش بزرگ تا فوت (کتاب متعلق بتاریخ آسور و ماد، هفت کتاب مربوط بتاریخ ایران 

م در این سنه کتزیاس از دربار ایران . ق398دنباله تاریخ ایران تا -و ده کتاب آخر) خشیارشا
مورخ مذکور گوید که در موقع اقامت خود در دربار شوش، عالوه بر تحقیقاتى که میکرد،. رفته

، یعنى دفاتر شاهى، »3«)کاى دیفتراىلىبازى(رسى داشت و مدارك را بمدارك دولتى دست
کتابهاى کتزیاس راجع بایران و هند ). جا معلوم است که لغت دفتر خیلى قدیم استاز این(مینامد 

، یکى از »4«)فوثیوس(هاى مفقود شده و بما نرسیده است، ولى مختصرى از آن در نوشته
لى، پلوتارك، سىون درجه اول مسیحى، ذکر شده و تا زمان ما باقى است و نیز دیودور سىروحانی

هاى او در کتب و غیره جاهائى را از نوشته»7«، ژوستن»6«، نیکالئوس دمشقى»5«سترابون، آتنه
اوال: راجع بکیفیت کتب او باید گفت که چندان طرف توجه و اعتماد نیست. اندخود ذکر کرده

هاى ایرانیان آن زمان و مردمان سرحدى هند است، ثانیا هند را ندیده و آنچه نوشته از گفته



راجع . اندهاى او را سخت انتقاد کردهنوشته»8«اشخاصى مانند ارسطو، آریان، سترابون و لوسین
. نمایدتر از آنچه هرودوت توصیف کرده میهاى او ایران دوره هخامنشى را پستبه ایران نوشته

جهت باید از اینجا باشد که در زمان او انحطاط ایران بیش از زمان هرودوت بوده، ولى نلدکه 
.هاى مادیها نوشتهگوید او تاریخ پارس را موافق گفته

:شودهاى او، که تا زمان ما باقى مانده، دو چیز بخوبى دیده مىاز قسمتهاى نوشته

______________________________
)1(-�P�e�r�s�i�e�a.

)2(-�I�n�d�i�e�a.

)3(-�B�a�s�i�l�i�k�a�i� �D�i�f�t�e�r�a�i.

)4(-�P�h�o�t�i�u�s.

)5(-�A�t�h�e�n�e�e(م میالدىنویسنده یونانى در قرن سو.(

)6(-�N�i�e�o�l�a�u�s� �d�e� �D�a�m�a�s.

)7(-�J�u�s�t�i�n.

)8(-�L�u�c�i�e�n(م میالدىنویسنده یونانى در قرن دو.(
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میل مفرط باینکه در -2. »2«)آرخکل(و »1«)لئونیداس(مانند عشق به اسپارت و سرداران او -1
مورخ مذکور باین هم اکتفا نکرده، . آور داخل کندآمیز و حزنتاریخ خود حکایات افسانه

خواننده را مطمئن میسازد که حیوانات غریب و عجیب هند را، چنانکه توصیف کرده، خودش 
باوجوداین نباید تصور . اندها خواندهروغگو و جاعل افسانهاز این جهت در قرون بعد او را د. دیده

اهمیت است، زیرا، چون خواسته با هرودوت رقابت کند، تاریخ هاى او بکلى بىکرد که نوشته



در خاتمه . همان دوره و ازمنه را موافق روایات دیگر نوشته و این نکته براى تاریخ ایران مهم است
عالم آلمانى تحقیقاتى کرده ) مارکوارت(هاى او راجع بآسور نوشتهمقتضى است گفته شود که در 

.»3«و نتیجه را بطبع رسانیده

»4«نندى

کتابهاى زیاد راجع بدول آسیائى ) م. ق336-359(مورخ یونانى که معاصر فیلیپ مقدونى بود 
تاریخ او از . سخن راندهنوشته و، چون در دربار اردشیر دوم هخامنشى نیز زمانى بوده، از ایران هم

.یابدخاتمه مى) اخس(تأسیس دولت آسور شروع شده بتسخیر مصر بدست اردشیر دوم 

در تألیفات او هرچند حکایتهائى، که حاکى از چیزهاى خارق عادت میباشد، زیاد است 
و ، باوجوداین کتابهاى او در نظر مورخین قرون بعد قدر و اهمیتى داشته)بخصوص راجع بهند(

و غیره از »7«)پومیهتروگ(، »6«)نپوسکرنلیوس(، »5«)الیان(مورخین عدید، مانند پلوتارك، 
اند، اما اصل تألیفات او گم شده و جاهائى از آن بتوسط مورخین قرون بعد کتب او استفاده کرده

.بما رسیده

تنمان

) تت(حبوب رب النوع مصرى که بوده، یعنى م) مرن تخوتى(اسم این مورخ مصرى تصور میکنند 
مورخ مذکور، که یکى از کاهنان بزرگ مصر و . تن یونانى شده این اسم استنام داشت، و مان

هاى معنوى در ایجاد هم آهنگى و اتحاد، باو کمک)م. ق273-323(معاصر بطلمیوس اول بود 

______________________________
)1(-�L�e�o�n�i�d�a�s.

)2(-�C�l�e�a�r�q�u�e.

)3(-

�J�.� �M�a�r�q�u�a�r�t�,� �D�i�e� �A�s�s�y�r�i�c�a� �d�e�s� �K�t�e�s�i�a�s�- �P�h�i�l�o�l�o�g�u�s.



)4(-�D�i�n�o�n.

)5(-�E�l�i�e�n.

)6(-�C�o�r�n�e�l�i�n�s� �N�e�p�o�s.

)7(-�T�r�o�g�n�e� �P�o�m�p�e�e.
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) شاراپیس(بین مذهب یونانیها و مصریهاى قدیم کرد و بر اثر آن پرستشى ایجاد شد که بپرستش 
تن از هر دو مذهب داشت، نظر بمقام بلند کاهنى و نزدیک طالعاتى که مانبنابر ا. معروف گشت

بودن بمنابع قدیم تاریخ مصر، میبایست کتاب او مورد توجه واقع شده باشد، ولى معلوم میشود که 
. اند، چنانکه اکنون فقط قسمتهائى از این کتاب باقى استدر آن زمان قدر این کتاب را ندانسته

ها، براى هاى او استفاده و مخصوصا یهودىگاران مسیحى و بنى اسرائیل از نوشتهبعدها وقایع ن
این خالصه . هاى او را خالصه کردنداینکه قدمت ملت خود را برسانند، بکتاب او استناد و نوشته

هاى فراعنه مصر است، از اعصار قبل از تاریخ تا تسخیر ثانوى مصر حاوى فهرست تمام سلسله
.ها، یعنى زمان اردشیر سوم هخامنشىبدست ایرانی

تن سى سلسله را با تعیین سنوات سلطنت آنها بطور کلى ذکر و تاریخ مصر را بسه قسمت مان
این تقسیم اگرچه مصنوعى است . هر قسمت تقریبا متضمن ده سلسله است. تقسیم کرده

عهد قدیم، عهد : نندباوجوداین باعث شد، که بعدها هم تاریخ مصر قدیم را بسه قسمت تقسیم ک
تن دادند، بعض نویسندگان قرون بعد خبرهائى جعل کرده نسبت آنرا به مان. متوسط، عهد جدید

کرد این مطلب معلوم گردید که چه چیزها جعل »1«)بک(اى که بواسطه مداقه1845ولى در 
.شده

کنونى نامید، زیرا باید گفت که این کتاب را نمیتوان تاریخ بمعنى) تنمان(راجع بخود کتاب 
باوجوداین اطالعاتى . ارتباط زیاد با داستانهاى مصر دارد و در سنوات وقایع هم اغالط زیاد است

. میدهد که گرانبها است و میرساند که نظر مصریها راجع بتاریخ قدیمشان در زمان بطالسه چه بوده



هاى او افات بدست آمده نوشتهاین را هم باید در نظر داشت که بعض اسناد مصرى که بر اثر اکتش
از اینجهت مفید است که اطالعاتى راجع ) تنمان(براى تاریخ ایران قدیم کتاب . را تأیید نمیکند

.بدوره هخامنشى میدهد

______________________________
)1(-�B�o�e�k� �,�M�a�n�e�t�h�o� �u�n�d� �D�i�e� �H�u�n�d�s�t�e�r� �P�e�r�i�o�d�e.
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»1«برس

این . کاهن مردوك، رب النوع بزرگ کلدانیها در بابل، و معاصر اسکندر و سلوکیهاى اولى بود
سلوکى »2«)سوترتیوخوسآن(شخص تاریخ کلده را بزبان یونانى در سه کتاب نوشت و آنرا به 

.بوده که همان کلده است»3«)خالدایکا(اسم کتاب بیونانى . هدیه کرد) م. ق281-262(

هاى بابلى تا طوفان نوشته شده، کتاب دوم حاوى اساطیر و تاریخ ب اول اساطیر و افسانهدر کتا
و کتاب سوم حاکى از تاریخ ) م. ق727-745(لیستر چهارم آسورى است تا سلطنت تیگالت پى

هاى او چون مدارك این مورخ خطوط میخى قدیم بوده، نوشته. هاى دیگر تا فوت اسکندردوره
ات جدید تأیید میکند و از این جهت خیلى مهم است، لکن کتاب او بما نرسیده و را کشفی

یوسف (هاى او دارند از طریق کتب مصنفین و مؤلفینى است مانند اطالعاتى که راجع باو و نوشته
اند مربوط بعهود بسیار کرده) برس(اقتباساتیکه اینها از . »4«)اوسویوس(و ) آفریکن(، )فالویوس

.بعد بوقایعى است که بتسخیر بابل بدست کوروش بزرگ خاتمه مییابدقدیم و 

»5«بیوسپولى

هاى او نوشته. م درگذشته. ق125-130م تولد شده و بین . ق205و 212این مورخ یونانى بین 
هاى او در مهمترین نوشته. راجع بجغرافیا و تاریخ عالم قدیم است، ولى بیشتر کتابهاى او گم شده

کتاب راجع بتاریخ عمومى بوده و از این عده فقط پنج کتاب اول و قسمتهائى از کتاب دیگر چهل
بیوس در واقع براى تاریخ روم این کتابها را پولى. تا زمان ما باقى است40-19-17و کتاب 



سال از دوره رومى است و مربوط بزمانى بین 53نوشته، چنانکه میتوان گفت مضامین آن تاریخ 
راجع بخود مورخ باید در نظر داشت که نسبت به رومیها خوش بین است و حتى . م. ق220-168

خواسته بنماید که دست تقدیر دنیا را بطرفى میبرده، که تماما در تحت اداره یک ملت قوى 
بوقایعى که نظر او را-1: هاى او هستبنابراین سه نقص بزرگ در نوشته. درآید

______________________________
)1(-�B�e�r�o�s�e.

)2(-�A�n�t�i�o�e�h�u�s� �S�o�t�e�r.

)3(-�C�h�a�l�d�a�i�k�a.

)4(-�J�o�s�e�p�h� �F�l�a�v�i�u�s� �,�A�f�r�i�c�a�i�n� �,�E�n�s�e�v�i�u�s.

)5(-�P�o�l�y�b�i�u�s� �)�P�o�l�y�b�e. )
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وقایعى، که به روم یا بدوستان -2. نمیرساند، اهمیت نداده و میگوید قابل تحقیق و تدقیق نیست
-3. اند، برمیخورد، بسکوت گذشته یا بطور دیگر تعبیر شدهدر روم داشته و متنفذ بودهزیادى که 

بنابراین . مقصود مهم او این است که از تاریخش درسهاى عبرت گیرند و حکمت عملى آموزند
تشبیهات و قضاوتهائى که میکند، غالبا براى تأیید نظرى است که صحیح یا سقیم قبال اتخاذ کرده 

یجه جهات وقایع یا تغییر حکومتها و غیره مبنى بر تأویل و تفسیرى است که از عقیده او و بالنت
.ناشى گشته

زیرا او همواره سعى داشته که جهات وقایع را روشن . باوجوداین کتابهاى او براى مورخ مهم است
)اگماتیکپر(کرده ارتباط حوادث را با یکدیگر نشان دهد و باین مناسبت تاریخ خود را تاریخ 

بیوس با مشرق قدیم و ایران مربوط است و بهمین جهت، با جاهائى از کتابهاى پولى. نامیده»1«
هاى او ذکر اى از این مورخ و نوشتهوجود اینکه او کتابهاى خود را براى تاریخ روم نوشته، شمه

.شد



»2«دیودور سیسیلى

زیست خواسته یک دوره تاریخ عمومى بنویسد و این مورخ یونانى که در قرن اول قبل از میالد می
چهل کتاب نوشته، ولى تنها بیست و یک کتاب او کامال در دست است و از مابقى فقط قسمتهائى 

چون تاریخ او راجع به ممالک و ملل مختلفه میباشد، موسوم بکتابخانه تاریخ . تا زمان ما باقى مانده
اند، مانند هرودوت، ى مورخینى است که قبل از او بودههاهاى او مبنى بر نوشتهنوشته»3«است

دیودور مصر را چهار ). معاصر اسکندر و بطلمیوس اول(»4«کتزیاس و هکاتیوس یونانى از آبدر
قرن بعد از هرودوت دیده، یعنى وقتیکه مصریها تاریخ قدیم مصر را فراموش کرده بودند، تمدن 

بنابراین . کتابهاى زیاد در اسکندریه راجع بتاریخ منتشر میشدیونانى در آنجا ریشه دوانیده بود و
هاى او راجع به روابط ایران و یونان، نوشته. رسى داشتهترى دستدیودور بمنابع و مدارك صحیح

اوضاع مصر و فینیقیه در زمان تسلط پارسیها مخصوصا جالب توجه است، چه وقایعرا مرتب نوشته، 
چنانکه گفته شد. مورد اعتماد نیستولى سنواتى که ذکر کرده 

______________________________
)1(-�P�r�a�g�m�a�t�i�q�u�e.

)2(-�D�i�o�d�o�r�e� �d�e� �S�i�c�i�l�e.

)3(-�B�i�b�l�i�o�t�h�e�q�u�e� �H�i�s�t�o�r�i�q�u�e

حکیم یونانى بشمار ) دموکریت(آبدر شهرى بود در تراکیه، در کنار بحر الجزایر، و موطن -)4(
.میرفت
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این مورخ امتحان کرده که تاریخ عالم را بنویسد و اگرچه نمیتوان گفت که خوب از عهده 
.اندبرآمده، ولى این نخستین امتحانى است که در عهد قدیم کرده

بوده و عقیده آنها در باب »1«از نوشتجات او در این زمینه معلوم است که در تحت نفوذ رواقیون
یا (مورخین از طرف خدا مأمورند یونانیها را با ملل غیر یونانى «اجع باینکه اخوت تمام ملل و نیز ر



چنانکه گفته شد . در تألیفات او منعکس شده» .الفت دهند»2«)چنانکه یونانیها میگفتند با بربرها
راجع باین مصنف هم معلوم است که، چون در . دیودور از هکاتیوس چیزهاى زیاد اقتباس کرده

هاى او معنى معینى داده او را برانگیخته آسمان براى ر بود میخواست، بجهانگیرىزمان اسکند
نظر حکومت مطلقه اسکندر، یا چنانکه گویند، نزدیک کردن ملل با یکدیگر بداند و از این

را ترویج، مذهب و تمدن مصرى را از نظر یونانى تفسیر کرده و درباره اسکندر »3«»استبداد منور«
در بسیارى از موارد متابعت کرده، نیز از ) هکاتیوس(اینکه دیودور از نظر . نزدیک شدهبمبالغه 

تن شبیه است، و حال آنکه نمیتوان احتمال اینجا پیدا است که نظر دیودور در موارد زیاد بنظر مان
جهۀ مشابهت عقاید از این است که هکاتیوس کتاب خود را در . هاى او را دیده باشدداد نوشته

.تن نوشته و دیودور چیزهاى زیاد از هکاتیوس اقتباس کردهزمینه عقاید مان

______________________________
یونانى بود و چون ) زنن(بانى آن . فلسفه رواقى یکى از مکاتب یا مذاهب فلسفى یونان است-)1(

.روف شداش بدین اسم معهاى آتن عقاید خود را میاموخت، فلسفهاو در یکى از رواق

رواقیون راجع به اخالق میاموختند که شخص باید خود را کامال مطیع عقل کرده به سالمتى، مال، 
یگانه وسیله خوش بختى براى انسان در این است که با تقوى بوده . قید باشدلذائذ، محن و غیره بى

تقوى شد، براى تحمل دردها و مصائب را در این راه چیزى حقیر بداند و چون انسان داراى 
.مندى او حدى نیستسعادت

میگفتند، چنانکه در داستانهاى ما غیر ) بربر(ها غیر یونانى را یونانیها یا بهتر گفته باشیم آتنى-)2(
غالبا تصور میکنند که بربر یونانى بمعنى . اند و عرب غیرعرب را عجم خواندهایرانى را تور گفته

ه چنین باشد، زیرا در جائى از کتاب هرودوت که در ذیل بیاید وحشى است، ولى تصور نمیرود ک
پارسیها را بجاى بربر خارجى ) اهالى شبه جزیره پلوپونس(ها السدمونى«: مورخ مذکور گوید

.ها بجاى خارجى بربر میگفتنداز اینجا منطقى است استنباط کنیم که آتنى. »گویند

)3(-�A�b�s�o�l�n�t�i�s�m�e� �e�e�l�a�i�r�e.

79: ، ص1استان، جتاریخ ایران ب



»1«کرنلیوس نپوس

کتاب راجع 16هاى او تألیفى است در از نوشته. م میزیست. ق24و 99نویسنده رومى که بین 
.و نیز کتابى که در شرح زندگانى سرداران بزرگ نوشته»2«باحوال اشخاص نامى

با تاریخ ایران قدیم مربوط و غیره » داتام«، »پادشاهان«، »تمیستوکل«جاهائى از این کتب مانند 
هاى این مؤلّف چندان مورد توجه نیست، زیرا مؤلف به است، ولى باید درنظر داشت که نوشته

اسلوب چیزنویسى او را هم . رسى نداشتهمند نبوده یا بمدارك صحیح دستنویسى عالقهصحیح
بنابراین باید . نیستپسندند و بعالوه نظرش درباره اشخاص و قضاوتش در باب وقایع عمیقنمى

نویس و فکور سنجید و الّا ممکن است خواننده در هاى مورخین درستهاى او را با نوشتهنوشته
.اشتباه افتد

پومپهتروگ

14-م. ق31(امپراطور روم، بود »4«، فرانسه کنونى، و معاصر اوگوست»3«این مورخ از اهل گل
او خواسته تاریخ عمومى بنویسد و از زمان نینوس . الطین نوشت، ولى کتابهاى خود را به زبان .)م

پادشاه داستانى آسور شروع کرده بعد بتاریخ ماد و پارس گذشته، ولى معلوم است که مهمترین 
کتاب 44از . نامیده) فیلیپیک(کتابهاى او راجع بدولت مقدونیه بوده، زیرا تاریخ عمومى خود را 

مانده و سائر کتابها گم شده، ولى از فهرستى که در مقدمه ذکر کرده، باقى »5«اىاو فقط مقدمه
مورخ رومى اقتباساتى از او کرده که تا زمان ) ژوستن(مندرجات کتابهاى او معلوم است و بعالوه 

.تر ذکرش بیایدما باقى است و پائین

»6«)پلین(گایوس پلینوس 

این شخص را پلین . وتش محققا معلوم نیستمیالدى تولد یافت و زمان ف23عالم رومى که در 
عالم مزبور . اى از طرف مادر داشت که معروف به پلین کوچک استبزرگ نامند، زیرا برادرزاده

اش از یکصد و شصت تجاوز میکرده، ولى این کتابهاى زیاد نوشته که بقول پلین کوچک عده
ریخکتابها مفقود گشته و فقط سى و هفت کتاب او موسوم به تا



______________________________
)1(-�C�o�r�n�e�l�i�u�s� �N�e�p�o�s.

)2(-�D�e� �v�i�r�i�s� �i�l�l�u�s�t�r�i�b�u�s.

)3(-�G�a�u�l�e.

)4(-�A�u�g�u�s�t�e.

)5(-�P�r�o�l�o�g�o�i.

)6(-�P�l�i�n�e.
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میتوان گفت که این کتابها دائرة المعارف عهد قدیم است، زیرا . تا زمان ما باقى مانده»1«طبیعى
شناسى، شناسى، سنگشناسى، حیوانگیاه(گونه اطالعات کتب مزبوره پر است از همه

خود مؤلف گوید که براى ). شناسى، طب، فیزیک، جغرافیا، شناسائى احجار کریمه و غیرهستاره
327در این کتابها او اسامى . ا دو هزار کتاب خوانده و بیست هزار یادداشت کردهتألیف این کتابه

هاى اینها غالبا مفقود شده، از نویسنده رومى را ذکر میکند و، چون نوشته146نویسنده یونانى و 
میالدى به 77کتابرا پلین در 37از کتب مزبوره . این حیث هم کتابهاى پلین بزرگ مهم است

اهمیت این کتابها براى تاریخ عهد قدیم از این حیث است که . امپراطور روم هدیه کرد»2«تیتوس
راجع به مندرجات کتب او باید . دهداطالعاتى در باب ممالک مختلفه مشرق قدیم و ایران مى

توان صحیح دانست، ولى از شخصى هم که خواسته از همه چه را که نوشته نمىگفت، تمامى آن
انشاءاش، بعقیده محققین، در . ند نمیتوان متوقع بود که هرچه نوشته صحیح باشدچیز حرف بز

هاى او مختلف است، یعنى آنرا در بعض جاها مغلق و پیچیده، در برخى روان و در قسمتى نوشته
.اندبد تشخیص داده

»3«یوسف فالویوس



در عبرى و یونانى براى دفاع تولد یافت، پس از اتمام تحصیالت عالیه. م307مورخ یهودى که در 
.با یهود تسلیم شد»4«بعض روحانیون یهود بروم رفت و بعد در موقع جنگ و سپاسیان سردار روم

بینى کرد که و سپاسیان و پسر او تیتوس امپراطوران روم خواهند شد، و چنین هم شد، چون پیش
تسخیر بیت المقدس تمام کتب تیتوس پس از . مورد توجه مخصوص دو امپراطور مزبور گردید

مذهبى یهود را باختیار او گذاشت و او سنوات آخر عمر خود را در دربار روم گذرانده کتبى 
هفت کتاب -1: کتابهاى او ازین قرار است. راجع بتاریخ یهود و خراب شدن اورشلیم نوشت

.دس بودراجع بوقایعى که دنباله آن جنگهاى رومیان با یهود و خراب شدن بیت المق

______________________________
)1(-�N�a�t�u�r�a�l�i�s� �H�i�s�t�o�r�i�a�e.

)2(-�T�i�t�u�s.

)3(-�J�o�s�e�p�h� �F�l�a�v�i�u�s.

)4(-�V�e�s�p�a�s�i�e�n.
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این کتاب را، چنانکه خود . کتاب دیگر که حاوى بیست فصل و راجع بعهد عتیق یهود است-2
نوشته که یونانیها با تاریخ یهود آشنا شوند، رومیها بدانند که ملت فالویوس گوید، با این مقصود 

هاى مفصل داشته و چیزهائى که نویسندگان رومى راجع باین ملت منتشر میکنند صحیح او گذشته
هاى او موافق توریۀ است، بعد، از سلطنت در این تألیف تا فصل هفتم کتاب یازدهم نوشته. نیست

را دنبال کرده وقایع دوره بطالسه و سلوکیها را بتفصیل شرح داده و کوروش بزرگ تاریخ یهود
کتابهائى نیز در شرح احوال خود نوشته که در واقع -3. تر آمده بدوره رومیها رسیدهسپس پائین

این کتاب در واقع امر . کتابى هم که در قدمت ملت یهود نوشته-4. دنباله کتاب مذکور است
یکى از نحویون اسکندرائى را »1«توضیح آنکه آپیون. ره تألیف شدهبراى دفاع از ملت مزبو

یونانیها بروم فرستاده بودند و او در نزد کالى گوال امپراطور روم از یهود بدگوئى کرده میگفت که 



نویسى یهودیها و سائر در این کتاب فالویوس از تاریخ. آنها امپراطور مزبور را خدا نمیدانند
سپس از . اندزمین دفاع کرده گوید که آنها بهتر از مورخین یونانى از عهده برآمدهمورخین مشرق 

اند مسقط الرأس یهودیها مصر است انتقاد و پس از تن مورخ مصرى و سائر مورخینى که نوشتهمان
.گذارى او دفاع کردهآن در مقابل آپیون از ملت یهود، موسى و قانون

وم بحکومت عقل که بعض محققین آنرا به فالویوس نسبت کتابى هم بدست آمده موس-5
اهمیت . هاى توریۀ وفق دهدمصنف این کتاب میخواسته فلسفه یونانى را با گفته. میدهند

مانند تئوفیل) مسیحى(هاى این مورخ از اینجا مشاهده میشود که نویسندگان معتبر کلیسیا نوشته
اند انشاء، چنانکه گویند، فصیح و غیره باو استناد کرده»4«، اوسویوس»3«، کلمان اسکندرائى»2«

راجع بروم بیان او متملقانه : جا بیطرفانه صحبت نکردهو روشن است، ولى مورخ مذکور در همه
.است و جاهائى هم، که از خود دفاع کرده، قلم او تابع حسیات شخصى شده

______________________________
)1(-�A�p�i�o�n.

)2(-�T�h�e�o�p�h�i�l�e.

)3(-�C�l�e�m�e�n�t� �d�'�A�l�e�x�a�n�d�r�i�e.

)4(-�E�v�s�e�v�i�u�s.
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»1«کورثکنت

، مورخ رومى که زمان زندگانیش محققا معلوم نیست، ولى ظن )کوین توس کورثیوس روفوس(
»2«هاى خود را در زمان کالودیوسقوى این است که در قرن اول میالدى میزیسته و کتاب

هاى او معروف است بتاریخ اسکندر کبیر که ده نوشته. تألیف کرده.) م54-41(امپراطور روم 
کتاب داشته، ولى از آنها دو کتاب اولى، آخر کتاب پنجم، ابتداى کتاب ششم گم شده و از 

هاى او را تکمیل اند که کتابدر قرون بعد اشخاص در صدد برآمده. کتاب دهم جاهائى افتاده



که از الطین دانهاى معروف بود، در این راه زحمات زیاد »3«)فرین شمیوس(کنند و، مخصوصا 
هاى این کتابهاى کنت کورث در قرون سابق خواننده زیاد داشت، ولى حاال نوشته. متحمل شد

پردازى بیش از صحیح نویسى مورخ چندان طرف توجه نیست، زیرا بزیبائى توصیف و عبارت
-1: ها دانستمنابع تاریخ او را باید این نوشته. وده و معنى را فداى صورت کردهمند بعالقه

و بعض سرداران دیگر اسکندر، که آریان هم از این منابع استفاده »4«)بطلمیوس الگا(هاى خاطره
.تر استکرده، ولى استفاده او عاقالنه

که بعد موضوع رومان تاریخى »6«)کالیس تن(و »5«)انس کریت(هاى اختراعات و افسانه-2
گردید و کنت کورث مستقیما یا بوسیله کتب دیگر از این رومان چیزهائى »7«)کلى تارخ(

معایب . معلوم است که مقصود او از این اقتباسات تفریح خوانندگان بوده، نه تعلیم تاریخ. برداشته
برخالف آریان از فنّ سوق کنت کورث -1: این نویسنده عالوه بر آنچه گفته شد این است

سنوات وقایع را -2. هاى او در مواردى مفهوم نیستاطالع است و از این جهت نوشتهالجیشى بى
ذکر نکرده و حتى فصول سال را مبهم نوشته، بنابراین رشته وقایع ترتیب صحیحى ندارد و خود 

اشاطالعات جغرافیائى-3. وقایع گاهى پیش و پس میشود

______________________________
)1(-�Q�u�i�n�t�e� �C�u�r�e�e� �)�Q�u�i�n�t�u�s� �C�u�r�t�u�i�s� �R�u�f�u�s. )

)2(-�C�l�a�n�d�e.

)3(-�F�r�e�i�n�e�h�e�m�i�n�s(در قرن هفدهم میزیست.(

)4(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �L�a�g�a.

)5(-�O�n�e�s�e�r�i�t�e.

)6(-�C�a�l�l�i�s�t�h�e�n�e

)7(-�C�l�i�t�a�r�q�u�e.(یکى از سرداران اسکندر(
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.اى نداشتهچنین بنظر میآید که از هیئت هم بهرهناقص است و 

بهائى نسبت باخالق، عادات و باوجود همه این معایب کتاب او را باید خواند، زیرا اطالعات گران
دیگر اینکه، چون کنت . قوانین مقدونیها میدهد و این نکته براى تاریخ ایران قدیم مهم است

براى اسکندر داشت، مطالب را بازتر نوشته و کارهاى بد کورث یونانى نبود، با وجود ستایشى که 
.پوشى کردهاسکندر را کمتر پرده

»1«توسکرنلیوس تاسى

میالدى تولد یافت و در زمان 50مورخ معروف رومى و یکى از نویسندگان اول درجه عالم، در 
ید و بعدها اوضاع روم در زمان تیتوس بدرجه سناتورى رس. بامور دولتى اشتغال ورزید) وسپاسیان(

پس از آن این مورخ ساعات فراغت خود را . او را مجبور کرد از کارهاى دولتى کنار گیرد
شد و در زمان تراژان در آسیا سمت ) قونسول(نویسى صرف کرد، پس از چندى بمطالعه و تاریخ

.میالدى روى داد120فوت او در . یافت»2«)پروقونسولى(

از کتبى . هاى او از شاهکارهاى ادبى زبان الطین بشمار میرودزیاد دارد و نوشتهتوس تألیفات تاسى
کتاب بوده و از آن 16این تألیف حاوى . »3«که در تاریخ نوشته سالنامها خیلى معروف است

بعضى . تا زمان ما باقى مانده16و 11و 6چهار کتاب اولى، ابتداى کتاب پنجم و قسمتى از کتاب 
ها او سالنامه. توس نیست، ولى این عقیده عارى از مبنا استاشتند که این تألیف از تاسىعقیده د

که راجع بروابط رومیها با چندان ارتباطى با تاریخ ایران ندارد، باوجوداین از بعض جاهاى آن
.اشکانیان است میتوان استفاده کرد

. و نسبت باوضاع زمان خود بدبین»4«توس دیده میشود که از معنویون استهاى تاسىاز نوشته
بنابراین، چون از ترقى جامعه روم مأیوس است، عقیده دارد که رومیها باید اوضاع قدیم را حفظ 

.کنند و سیره خودشان را بر صفات رومیهاى قدیم قرار دهند



______________________________
)1(-�C�o�r�n�e�l�i�u�s� �T�a�c�i�t�u�s.

)2(-�P�r�o�e�o�n�s�u�l.

)3(-�A�n�n�a�l�e�s.

)4(-�l�d�e�a�l�i�s�t�e�s.
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»1«پلوتارك

.میالدى میزیست120و 50مورخ یونانى که تقریبا بین 

بعد بمسافرتها پرداخته . او تحصیالت خود را در آتن بانجام رسانیده پیرو فلسفه افالطون گردید
اقامت داشت و راجع بمذهب مصریها مدتى هم در مصر . بایطالیا رفت و طرف توجه رومیها شد

کتابهائیکه نوشته زیاد است و شخصى المپرس نام، که تصور میکنند از . تحقیقاتى بعمل آورد
هاى او را بدو قسمت تقسیم نوشته. کتاب دانسته210شاگردان او بوده، عده تصنیفات این عالم را 

ت از شرح احوال رجال که بیشتر آنها کتابهاى تاریخى عبارت اس-1: اند تاریخى و فلسفىکرده
اند و باید باین تصنیفات شرحى را که پلوتارك راجع باردشیر دوم هخامنشى یونانى یا رومى بوده

اردشیر، : مثال(هاى او در باب رجال با تاریخ ایران مربوط است بعض نوشته. نوشته عالوه کرد
ین قسمت انتقاد وقایع و یافتن جهات آن مقصود او در ا) تمیستوکل، آژزیالس، اسکندر و غیره

از این . نبوده، بلکه میخواسته اشخاص را با یکدیگر مقایسه کند و از اینجا نتایج اخالقى بگیرد
جهت در بعض موارد بشرح زندگانى یک شخص تاریخى اکتفا نکرده، رجال نامى یونان را با 

خل شده و زندگانى خصوصى و رجال معروف روم مقایسه کرده، در جزئیات احوال آنها دا
.ها و کلمات قصار اشخاص را در کتاب خود گنجانیدهصحبت

.تصنیفات فلسفى او بیشتر راجع باخالق است و اخالق را مربوط بمذهب میدارد-2



از این تصنیفات او، که براى تاریخ مشرق قدیم و ایران اهمیت دارد، کتابى است که در باب 
کننده و ایزیس را ازیریس را مصریهاى قدیم خداى آفتاب غروب(ه نوشت) ازیریس(و ) ایزیس(

پلوتارك در این کتاب از کتب یونانى زمان خود، که از جمله ). زن او یا ربۀ النوع ماه میدانستند
در میان کتب قدیمه، این تألیف . تن و هکاتیوس آبدرى است، استفاده کردهکتابهاى مان

هاى قدیم میدهد و تصور میکنند که این کتابرا زمانیکه بمصرىپلوتارك اطالعات کاملترى راجع
مورخ مزبور در کتاب مذکور اطالعات مفیدى هم راجع. در مصر بود نوشته

______________________________
)1(-�P�l�u�t�a�r�q�u�e.
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ثار تاریخى تأیید میکند، ولى قسمتهائى قسمتهائى را از این کتاب آ. بمذهب ایرانیان قدیم میدهد
این کتاب را . ها مذهب مصریها را میفهمیدندهم از نظر یونانى نوشته شده، یعنى چنانکه یونانى

در معبد دلف واقع در یونان نوشته و خود مؤلف هم در ) ایزیس(پلوتارك باسم کاهنه ربۀ النوع 
.معبد مزبور کاهن بود

متقدمین و نیز از منابعى استفاده کرده که بعض آنها در قرون بعد بطور کلى پلوتارك از کتب 
از جمله کتب مفقوده کتاب . هاى پلوتارك اهمیت داردمفقود شده و از این حیث هم نوشته

یونانى است، که در دربار اردشیر دوم هخامنشى میزیست، و چیزهاى زیاد راجع بوقایع ) نندى(
.یدهآن زمان نوشته بود که بما نرس

»1«آریان

تولد یافت و در زمان ) در آسیاى صغیر(نیه تىواقع در بى»2«مورخ یونانى که در نیکومدى
سپس . دارا بودمیالدى سمت قونسولى روم را در کاپاد و کیه138تا 130آدریان امپراطور روم از 

این . زنده بود.) م180-161(امپراطور روم ) اورلمارك(از کارهاى دولتى کناره کرد و تا زمان 
خود در فلسفه، تاریخ، جغرافیا و فنون سوق الجیشى باقى گذارد، ولى نویسنده تألیفات زیاد از

یا تاریخ سفرهاى جنگى ) آنابازیس(از تألیفات او راجع بتاریخ، . هاى او بعدها گم شداکثر نوشته



در باب . اسکندر است که گویند موافق منابع صحیحه نوشته، ولى این منابع اکنون در دست نیست
هاى او راجع ید مختلف است و، چون در جاى خود مضامین نوشتهنویسى او عقادرست
.کشى اسکندر بایران مشروحا بیاید، زیادى است در اینجا راجع باین مسئله صحبتى بشودبقشون

»3«تتهمینقدر اجماال گوئیم که آریان یونانى متعصبى است و، با وجود اینکه از پیروان اپیک
کنندگان اسکندر است و باو از طرف خدایان الهام یکند که از ستایشفیلسوف رواقى بود، افتخار م

بنابراین تاریخ او خشک است و چیزهائى، که باسکندر . شده تاریخ این پادشاه را بنویسد
.برمیخورده، بسکوت یا باجمال برگذار شده

حتى اسم کتاب (آریان خواسته از کزنفون تقلید کند : نظر حاصل میشودهاى او اینکلیۀ از نوشته
و، چنانکه کزنفون»4«)خود را هم از او اقتباس کرده

______________________________
)1(-�A�r�r�i�e�n� �)�F�l�a�v�i�u�s� �A�r�r�i�a�n�u�s. )

)2(-�N�i�e�o�m�e�d�i�e.

)3(-�E�p�i�e�t�e�t�e.

)4(-�A�n�a�b�a�s�i�s.
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قرار داده، آریان هم اسکندر، یا کوروش بزرگ، یا بانى دولت پارس را، کمال مطلوب خود 
لذا براى دانستن حقایق باید همواره روایات او را با . مخرّب همان دولت را، معبود خود دانسته

از سائر کتب او اینها قابل ذکر . روایات سایر مورخین سنجید و مؤلف همین اسلوب را اتخاذ کرده
که نه آرخ امیر البحر اسکندر راجع بهند چهار کتاب راجع بهند نوشته و از اطالعاتى،-1است 

هائى راجع بوقایع چند سال پس از فوت اسکندر نوشته بود، ولى کتاب-2. داده، استفاده کرده
تألیفاتى نیز راجع بتاریخ جنگهاى رومیها با -3. غالبا مفقود شده و مختصرى از آن باقى است

هاى او راجع بجنگ با آن و قسمتهائى از نوشتهپارتیها کرده که نیز مفقود شده و فقط قطعاتى از 



یا »1«لوسکتابى این مورخ راجع بجغرافیا نوشته که موسوم است به پریپ-4. آالنها باقى مانده
، استاد آریان، بود، »2«تتکتابیراهم، که حاوى صحبتهاى اپیک-5. دریانوردى دور دریاى سیاه

.باو نسبت میدهند

»3«فیلون

او اصال فینیقى بود، ولى چون بعدها یونانى . که در قرن دوم میالدى میزیست»4«ل بیبلوساز اه
کتاب او راجع بتاریخ فینیقیه است و باسم یکى از حکماء . شد، تألیفات خود را باین زبان نوشت

اطور روم منابع این کتاب بومى است و در زمان آدریان امپر. »5«خونیاتن نام داردقدیم فینیقیه سان
توضیح آنکه او . از کتاب او فقط قسمتهائى بما رسیده. آورى شدهجمع) اوائل قرن دوم میالدى(

سویوس جاهائى را که راجع بخلقت عالم و اساطیر است

______________________________
)1(-�P�e�r�i�p�l�u�s.

)2(-�E�p�i�e�t�e�t�e هل میالدى از مذهب رواقى، در فریگیتولد یافت و غالم شخصى فیلسوف قرن او
آقاى او روزى پاى فیلسوف مزبور را براى زجر در . نام در روم بود( �E�p�a�p�h�r�o�d�i�t�e(اپافرودیت 

اپافرودیت شقى » چنین که تو میکنى پایم خواهد شکست«: تت گفتاپیک. آلتى گذارده میپیچاند
:ه اکتفا کرداعتنائى بحرف او نکرد و، چون پاى فیلسوف شکست، او بگفتن این چند کلم

.»نگفتم که چنین خواهد شد؟«

)3(-�P�h�i�l�o�n

)4(-�B�y�b�l�o�s(این شهر را جبل نیز نامند، در فینیقیه در شمال بیروت واقع است.(

)5(-�S�a�n� �C�h�o�u�n�i�a�t�h�o�n
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) اوهمر(ر از این قسمتها معلوم است که فیلون طرفدا. از او اقتباس و در تألیفات خود ذکر کرده
اند، مانند یونانى بود و راجع بارباب و انواع یونانى عقیده داشت که آنها در ابتداء مخلوقى بوده

.اندانسان، ولى بواسطه کارهاى محیر العقولشان پس از مرگ بمقام الوهیت ارتقاء یافته

»1«ژوستن

ها، »2«تونندر زمان آنزمان زندگانى این نویسنده محققا معلوم نیست، ولى تصور میکنند که
باوجوداین ). میالدى161-138یعنى تقریبا بین (، زندگانى میکرده »3«تونن مقدسبخصوص آن

اسم این نویسنده هم درست . راجع بزمان زندگانى او بعضى تا قرن چهارم میالدى پائین میآیند
.مندنامى»4«نوسمعلوم نیست، ولى غالبا او را بزبان الطین یوستى

را که ذکرش باالتر گذشت، »5«پمپههاى تروگاو کتاب: ژوستن در واقع مورخ مستقلى نیست
پمپه در جاى خود ذکر شد که تاریخ راجع به تروگ. خالصه کرده و چیزى از خود بر آن نیفزوده

ست هاى ژوستن معلوم اکتاب مورخ مزبور گم شده و فقط از خالصه44عالم را نوشته بود، ولى 
بنابراین از فهرست ژوستن نه فقط بطور . هاى کدام ملل صحبت داشتهپمپه از گذشتهکه تروگ
پمپه میبریم، بلکه میدانیم که مورخ مزبور از کدام مورخین عهد قدیم هاى تروگبنوشتهخالصه پى

یح آنکه توض. کنندگان همیشه خوش بین نبودندنویسندگان قرون بعد درباره خالصه. استفاده کرده
این نسبت . هائى اصل کتب را معدوم میکردندعقیده داشتند که آنها پس از خالصه کردن کتاب

پمپه را در آتش انداخته، ولى چنین بنظر را بعضى بژوستن هم داده میگفتند که اصل کتب تروگ
د از بینى کرده بود، زیرا در مقدمه و چند جاى کتاب خومیاید که ژوستن چنین اتهامى را پیش

هاچنانکه بعض رومى«: پمپه و کتب او سخن میراند، مثال در مقدمه گویدتروگ

______________________________
)1(-�J�u�s�t�i�n.

)2(-�A�n�t�o�n�i�n�s(192تا 96شان از هفت نفر از قیاصره روم باین اسم معروفند و زمان سلطنت
).میالدى بود

)3(-�A�n�t�o�n�i�n� �l�e� �P�i�e�u�x.



)4(-�J�u�s�t�i�n�u�s.

)5(-�T�r�o�g�u�e� �P�o�m�p�e�e.
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پمپه خواست تاریخ یونان و سایر ملل را بزبان الطین تاریخ روم را بزبان یونانى نوشتند، تروگ
تفاوتهائیکه در . »...هاى او را گل چین کرده دسته گلى ترتیب دادم و من کتاب...... بنویسد 

پمپه است و راجع بوقایع زمان اسکندر دیده میشود، از تروگهاى ژوستن و سایر مورخیننوشته
کلیۀ ترتیب . ها را حقایقى دانسته، نیز از مورخ مذکور ناشى شدهنیز این نکته، که ژوستن افسانه

هاى ژوستن و نواقص آن از کتب اصلى است، از جمله اینکه بعض وقایع مهم را به سکوت نوشته
.زهائى که چندان اهمیت نداشته مشروحا سخن راندهگذرانیده، و حال آنکه از چی

اسلوب انشاء ژوستن را روى هم رفته بد نمیدانند و بلکه در بعض جاها عالى است، اگرچه معلوم 
.پمپه اقتباس شدهنیست که این انشاء از خود او است یا از تروگ

پمپه، تب تروگهاى ژوستن سواد مختصرى است از کدر خاتمه باید گفت، که هرچند نوشته
هاى ژوستن عده کتاب. باوجوداین سواد مزبور با نواقصى که دارد، سواد پرده نقاشى بزرگى است

است و جاهاى زیادى از کتب او با تاریخ ایران قدیم ارتباط دارد44پمپه هاى تروگبعده کتاب

»1«آفریکن

ات تاریخ عهد قدیم را با تاریخ در قرن سوم میالدى میزیست و معروف است از این حیث که سنو
در بعض از .) م211-193(»3«سورتیممورخ مذکور در زمان سپ»2«.مسیحى مقایسه کرده

شرکت کرد و بعد در زمان ) دو والیت ایران اشکانى(»5«و آدیابن»4«هاى او با اسرانجنگ
پنج (تألیف او، که موسوم به . در فلسطین مقام محترمى داشت) م241-238(گردین امپراطور روم 

221، خیلى معروف است و از خلقت عالم شروع شده بسال »6«میباشد) کتاب کرونولوژى
از کتاب دیگر او که . این کتاب بما نرسیده و فقط قسمتهائى از آن باقى است. میالدى خاتمه یافته

.زمان ما محفوظ ماندهبوده فقط قطعاتى تا»7«توىمضامینش بسیار متنوع و موسوم به خس



______________________________
)1(-�S�e�x�t�u�s� �J�u�l�i�n�s� �A�f�r�i�c�a�n�n�s.

)2(-�C�h�r�o�n�o�l�o�g�i�e� �C�o�m�p�a�r�e�e.

)3(-�S�e�p�t�i�m�e� �S�e�v�e�r�e.

)4(-�O�s�r�o�e�n�e.

)5(-�A�d�i�a�b�e�n�e

)6(-�P�e�n�t�a�b�i�b�l�o�n� �C�h�r�o�n�o�l�o�g�i�k�o�n.

)7(-�C�h�e�s�t�o�i
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»1«)اوسویوس(ازب 

المقدس و انطاکیه تحصیالت خود را -در فلسطین تولد یافت و در بیت. روحانیون مسیحى بوداز 
این شخص . میالدى است340-263باتمام رسانیده از پیروان فلسفه افالطون گردید، زمان حیاتش 

کتاب او را راجع . کتب زیاد راجع بتاریخ عیسویست و قسطنطین اول امپراطور روم نوشته
او را پدر تاریخ . میدانند) سیروپدى(ر مزبور شبیه کتاب کزنفون راجع بکوروش بزرگ بامپراطو

:اندعیسویت خوانده

324از کتب تاریخیش کتابى است که در آن تاریخ کلیسیا را از ابتداى ظهور مذهب عیسوى تا 
و اسلوب هاى دولتى استفاده کرده هاى مذهبى و دفترخانهاو از کتابخانه. میالدى شرح داده
اى هاى دورهمند است باینکه جهات وقایع را روشن ساخته گذشتهازب عالقه. اندانشاءاش را ستوده

.را با اوضاع زمان خود ارتباط دهد

.کتاب او اطالعات زیاد راجع بمشرق قدیم و ایران میدهد



»2«مین مارسلّنآم

در انطاکیه . م330او در . نوشته) الطین(این مورخ یونانى بود، ولى کتابهاى خود را به زبان رومى
.) م352تا 96از (معروفترین تألیف او تاریخ روم است . درگذشت. م400سوریه تولد یافت و در 

مورخ ) توستاسى(کتابهاى او دنباله تاریخ . کتاب نوشته و سیزده کتاب اول گم شده31که در 
مورخ مذکور بایولیان . داشته از او تقلید کندمین سعى معروف رومى است و دیده میشود که آم
هاى او معلوم مانها و ایرانیان شرکت داشت و از نوشتهامپراطور روم در سفرهاى جنگى او با آله

توصیفى که از ممالک مختلفه کرده . نویسىمند بصحیحاست که شخصى بوده رزمى و عالقه
بیان او مغلق، : سلوب انشاء او را خوب نمیدانندمحققین ا. دهدنظر و فکر او را نشان مىاستقالل

.باطنطنه و تاریک است، و حال آنکه بیان مورخ باید روان، ساده و روشن باشد

.از آنچه گفته شد معلوم است که کتابهاى او براى این زمان تاریخ ایران هم اهمیت دارد

______________________________
)1(-�E�u�s�e�b�e� �)�E�v�s�e�v�i�u�s� �P�a�m�p�h�y�l�e. )

)2(-�A�m�m�i�e�n� �M�a�r�c�e�l�l�i�n� �)�A�m�m�i�a�n�u�s� �M�a�r�e�e�l�l�i�n�u�s. )
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»1«)پروکوپیوس(پروکوپ 

که در آخر قرن پنجم میالدى تولّد یافت و پس از اتمام ) روم شرقى(مهمترین مورخ بیزانس 
جنگهائى، که این سردار در ). م. ق527(سردار معروف بیزانس شد ) زارلىبى(تحصیالت، منشى 

سال وفاتش معلوم نیست، . ها در ایطالیا و ایرانیها کرد، مورخ مذکور با او بود، گت)واندالها(با 
.روى داده. م560تصور میکنند که در حدود 

با واندالها، -از کتابهاى او دو کتاب اول راجع است به جنگهاى بیزانس با ایران، سومى و چهارمى
چون در . ها، هشتمین کتاب او دنباله تمام کتابهاى مذکور استبا گت-ششمى و هفتمىپنجمى و 

کرده و شرح زندگانى او را نوشته، ) زارلىبى(این کتابها مورخ مذکور تعریف و تمجید زیاد از 



که نامید، ولى حاال معلوم است » لى زارشرح احوال بى«سابقا تصور میکردند که این کتابها را باید 
را سردار نامى ) زارلىبى(هاى این سردار است و تمجیدات مورخ از اینجا که کتب او تاریخ جنگ

این کتابها را خود مورخ مذکور . دانستند و پروکوپ باو معتقد بودو معروف آن زمان مى
است) تاریخ سرّى(کتابى هم از این مورخ بدست آمده که موسوم به . »2«نامیده) کنهیستورى(
نین، قیصر معاصر روم شرقى، وزن او بسیار بد نوشته، استبداد اولى در این کتاب او از ژوستى. »3«

کتاب . وزن او برمیخورد) زارلىبى(و فساد اخالق دومى را نموده و جاهائى هم از این کتاب به 
.مزبور پس از مرگ پرکوپ منتشر شد

داشتند که از قلم مورخ مذکور نیست و باو نسبت راجع باین کتاب بسیارى از محققین عقیده 
زار تفاوت زیاد دارد، ولى پس از مطالعات لىاند، زیرا مندرجات او با تاریخ جنگهاى بىداده

که تحقیقات عمیق کرد، این عقیده رسوخ یافت که تاریخ سرّى از قلم خود مورخ مزبور ) دان(
اى انسته بنویسد، در کتاب سرّى گنجانده و تا اندازهچیزهائى را، که در تاریخ جنگها نمیتو: است

) دان(اند، ولى باز عقیده اگرچه این عقیده را بعض محقّقین دیگر او رد کرده. هم مبالغه کرده
است و در اینجا مورخ ) نینژوستى(تألیف سوم پروکوپ راجع به بناهاى . طرفداران زیاد دارد

مزبور تمجید

______________________________
)1(-�P�r�o�c�o�p�e� �)�P�r�o�k�o�p�i�o�s. )

)2(-�H�i�s�t�o�r�i�k�o�n.

)3(-�H�i�s�t�o�r�i�a� �A�r�c�a�n�a� �)�A�n�e�c�d�o�t�e. )
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.زیاد از امپراطور مربور کرده

باید گفت که این کتاب مهمترین تاریخى است که در ) کنتورىهیس(راجع به تاریخ جنگها یا 
از حیث انشاء، پروکوپ تقلید از هرودوت و توسیدید کرده و از . نوشته شدهاین دوره تاریخ یونان 



اینجا معلوم است، که زبان قدیم یونانى در این زمان، اگرچه در شرف تغییر کردن بوده، ولى هنوز 
این کتاب را قدر میدانند، زیرا، چون نویسنده آن شاهد قضایا و وقایع بود، بیطرفانه . نمرده بود
کلیۀ کتاب او در مرحله تمام شدن عهد قدیم و شروع گشتن قرون وسطى . ضبط کردهوقایع را 

از آنچه گفته شد معلوم است که کتابهاى او براى تاریخ این زمان ایران هم منبع مهمى . است
.است

کتب راجعه به جغرافیاى عالم قدیم

هرودوت، کزنفون، آریان، هاى مورخین قدیم و مخصوصا بدوا الزم است گفته شود که از نوشته
پولیپ، پلین و غیره میتوان اطّالعاتى راجع به جغرافیاى دنیاى قدیم بدست آورد، ولى کتبى هم در 
عهد قدیم نوشته شده که مخصوصا راجع به جغرافیا است و ضمنا حاوى اطّالعات مفیدى در باب 

:اندبیشتر معروفاند اینهادر میان اشخاصى که چنین کتابهائى نوشته. ایران قدیم

»1«تناراتس

او خواست موافق اطّالعات جدیده . تولّد یافت»2«م در سیرن. ق276این شخص یونانى بود و در 
نقشه صحیحى از عالم زمان خود ترسیم کند و با اینمقصود به اسکندریه رفت، زیرا در آنجا منابع 

مؤلّف مزبور کتبى از خود باقى گذاشته، که . دتن مناسبت داشت زیاد بوو موادى که با کار اراتس
این نویسنده از فالسفه اسکندرائى بود و چند دفعه . بها استبراى جغرافیاى ایران قدیم هم گران

اند که در سن درباره او نوشته. نام داشت رفت»3«)دراکتسان(بدربار پادشاه عظیم الشأن هند که 
قدر از خوردن غذاسالگى آن80

______________________________
)1(-�E�r�a�t�o�s�t�h�e�n�e.

)2(-�C�y�r�e�n�e.

)3(-�S�a�n�d�r�a�e�o�t�t�e.
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هاى او را سند سترابون در کتابهاى خود اسم او را زیاد ذکر کرده و گفته. امتناع کرد تا درگذشت
.دانسته

»1«سترابون

پایتخت پادشاهان پنت تولد ) آماسه(خانواده متمول بود، در جغرافیادان معروف عهد قدیم، که از 
از چهل قبل از میالد تا چهل : زمان او را تقریبا چنین معین میکنند. یافت و هشتاد سال بزیست

کتابهاى او یگانه تصنیفى است، که بخوبى نشان میدهد علم جغرافیا در عالم قدیم چه . میالدى
باینقسمت هفده کتاب است و بعض آنها اگرچه بما رسیده، ولى تصنیفات سترابون راجع . بوده

ها سترابون از وقایع تاریخى و از وضع زندگانى مردمان نیز چون در این کتاب. خراب است
: کتب او از نظر علمى بسه جهۀ ناقص است. هایش براى مورخ هم مفید استصحبت داشته، نوشته

مین در ممالک مختلفه بقدر کافى نشده، ثانیا اوال توصیف ممالک و مخصوصا محصوالت ز
مطالب جزئى گاهى بیش از مسائل کلى او را مشغول داشته و حکایاتى ذکر کرده که بیشتر براى 

. بین استتفریح خواننده است، ثالثا در انتقاد بعض متقدمین خود متانت را از دست داده و خرده
ات جغرافیائى و تاریخى، چنانکه گفته شد، براى باوجوداین چون کتابهاى او پر است از اطّالع

دو کتاب اول حاوى مطالب و نظرهاى : مضامین کتب او از اینقرار است. محقق منبعى است سرشار
توضیح آنکه هشت کتاب باروپا راجع . علمى است، توصیف ممالک از کتاب سوم شروع میشود

شروع و در یونان ) ایبرى(اروپا از اسپانیا توصیف . است، شش کتاب به آسیا و یک کتاب به افریقا
در این کتابها سترابون از تمام مردمان اروپائى، که در آنزمان معروف . و جزائر آن ختم میشود

آسیا را مصنف . و غیره سخن رانده) هاداس(، )هاگت(، )سارماتها(، )سکاها(بودند، و حتى از 
در این بخش از صفحات . »2«تروآد-توروستا کوههاى -1: مذکور به دو قسمت تقسیم کرده

در اینقسمت از هند،. ماوراء کوههاى مزبور-2. غربى آسیاى صغیر سخن میراند

______________________________
)1(-�S�t�r�a�b�o�n.

)2(-�T�a�u�r�u�s�-�T�r�o�a�d�e(در آسیاى صغیر.(
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یعنى ) سرها(فینیقیه، فلسطین، عربستان و غیره مذاکره میکند، اما ایران، بابل، آسور، بین النهرین، 
.ها را مردمى میداند که در هند سکنى دارندچینى

کلیۀ از جغرافیاى سترابون صریحا استنباط میشود که غرب اقصى براى عالم آنروزى مملکت 
ن زمان را از غرب به طول عالم معروف آ. بوده و شرق اقصى هندوستان) اسپانیاى کنونى(ایبریها 
) فرسنگ1000(هزار استاد 30و عرض آنرا ) فرسنگ2333. (هزار استاد یونانى70شرق 

کتاب هم راجع بتاریخ، یعنى به ذیل کتب پولى 43سترابون عالوه بر کتب مزبوره . میدانستند
د، ولى این کتابها بیوس مورخ یونانى نوشته بود، چنانکه در کتب جغرافیائى باین کتابها اشاره میکن

.بما نرسیده

ایزیدور خاراکسى

خاراکس را اکثرا محلى در خوزستان میدانند، ولى برخى عقیده (یونانى و از اهل خاراکس بود 
ظنّ قوى این است که مؤلّف مزبور در قرن اول میالدى ). دارند که در رى یا در حوالى آن بوده

.زیستمى

او از . پلین اسم او را در تألیفات خود زیاد برده. جع بپارت نوشتهاز تألیفات او کتابى است که را
.ها مهم استرود، ولى کتاب او براى ایرانىجغرافیون بزرگ یونانى بشمار نمى

»1«موسى خورن

دمرگان در تاریخ ارمنستان گوید که در قرن . نویسنده ارمنى که زمان حیاتش درست معلوم نیست
او در . میدانند492و برخى در 487ولى تاریخ وفاتش را بعضى در چهارم میالدى میزیست، 

اسکندریه، آتن، روم و قسطنطنیه تحصیالت خود را کرده بعد پرداخت بآنکه هموطنان خود را با 
علوم مسیحى آشنا کند و با این مقصود کتب زیادى نوشت، که از جمله تاریخ ارمنستان است و 

هاى کتابى نیز در جغرافیا نوشته، که براى جغرافى ایران در دوره. بزبانهاى اروپائى ترجمه شده



بطبع » ایرانشهر«اشکانى و ساسانى بسیار مفید است، و مارکوات عالم آلمانى آنرا با شرحى باسم 
.تر ذکرى شدههاى او راجع بتاریخ ارمنستان پائیندر باب نوشته. رسانیده

______________________________
)1(-�M�o�i�s�e� �d�e� �K�h�o�r�e�n�e.
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مورخین و نویسندگان ارمنستان

اند نیز میتوان اطالعاتى از نویسندگان ارمنى و غیر ارمنى، که راجع بتاریخ ارمنستان کتابهائى نوشته
، از هاى قبل از اشکانیان و ساسانیاناگر این اطالعات راجع بدوره. راجع بایران قدیم بدست آورد

هاى نویسندگان مزبور راجع آنجا که غالبا داستانى است، مورد اعتماد نباشد، شکى نیست که گفته
هاى بعد یعنى، اشکانى و ساسانى بیشتر در زمینه تاریخ است و از وقایع ارمنستان، که غالبا با بدوره

جاى خود روشن نظر درچون این. آیدبهائى بدست مىتاریخ ایران مربوط است، اطالعات گران
.اند اکتفا کرده میگذریمخواهد بود، عجالۀ بذکر بعض نویسندگان ارمنستان و کتابهائى که نوشته

»1«ناکاتىمارآپاس

خورن، درباره او موسى. این شخص که تاریخ ارمنستان قدیم را نوشته اصال از اهالى سوریه بود
، پس از اینکه تشکیالت ارمنستانرا باتمام وال ارشک): 8فصل 1کتاب (مورخ ارمنى، چنین گوید 

اند و از حیث صفات ها قبل از او در این مملکت سلطنت کردهرسانید، خواست بداند که کى
بر اثر این فکر شخصى را یافت از اهل سوریه که نامش . اندشخصى چگونه پادشاهانى بوده

.اتى زیاد داشتبود و از ادبیات یونانى و کلدانى اطالع) نامارآپاس کاتى(

تصور میکنند که این اشک (اى ببرادر بزرگتر خود، ارشک بزرگ، بدین مضمون نوشت بعد نامه
دار زمین و دریا، شاهى که صورتش مانند به ارشک پادشاه تاج«: »2«)مهرداد اول اشکانى بوده

بقدرى وسیع صورت خدایان است، طالع و اقبالش فوق طالع و اقبال سایر پادشاهان و فکرش 
وال ارشک، برادر کوچکتر و رفیق جنگهایت، که . است، که چون آسمان بر زمین استیال یافته



فرمان . مندى تو را الى االبد خواهان استبفضل تو پادشاه ارمنستان است، بتو درود میفرستد و بهره
بقدریکه قوه و .امتو را، راجع باینکه من عقل را با شجاعت توأم کنم، هیچگاه فراموش نکرده

اکنون که این سلطنت از. اممهارت من اجازه میداده بهرکار مراقب بوده

______________________________
)1(-�M�a�r� �A�p�a�s� �C�a�t�i�n�a.

.م بود. ق138و 170سلطنت او بین -)2(
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اند و اهانى در ارمنستان سلطنت کردهتوجهات تو مستقر گشته، بفکرم آمد معلوم کنم که چه پادش
چون در اینجا دستور یا آدابى، که معلوم و مقرّر باشد، نیست و . تأسیس والیات از کجا است

کسى نمیداند که کى اول شخص مملکت و کى آخرین کس آنست، چیزى بترتیب درنیامده و 
دارم بفرماید که دفاتر هر چیز درهم و برهم و بحال توحش است، بنابراین از اعلیحضرت تمنى

پس از اینکه او . شاهى را، براى کسى که بحضور آن اعلیحضرت با نام خواهد رسید، باز کنند
. چیزهائى را، که مطمح نظر برادر و پسر تو است بیابد، اسناد صحیحه را نزد وى خواهد آورد

درود بر . نیز خواهد بودرضایت خاطر ما از اینکه مقصود ما انجام یافته، البته باعث خوشنودى تو
»!تو اى آنکه در میان موجودات جاویدان جادارى

درنگ فرمود که درهاى دفاتر نینوا را باز کنند و خوشنود ارشک بزرگ، پس از خواندن نامه، بى
ها دقت کرده سندى بزبان نا در نوشتهکاتىمار آپاس. گشت که چنین فکرى در برادرش پیدا شده

این کتاب بامر اسکندر مقدونى از زبان کلدانى بیونانى ترجمه : ر آن نوشته بودندیونانى یافت که ب
نا فقط آنچه را که راجع بتاریخ کاتى-از این کتاب مارآپاس. شده و راجع بنیاکان اولى ما است

)مدزپین(ارشک پادشاه ارمنستان در استخراج کرده نزد وال) یعنى ملت ارمنى(صحیح ملت ما بود 
وال ارشک صبیح، تیرانداز ماهر، پادشاه . ورد، و آن بزبان یونانى و سریانى نوشته شده بودآ»1«

ترین شئى خزانه خود میدانست، چنانکه آن را براى اطمینان از نطاق و زیرك این کتاب را نفیس
.محفوظ ماندنش در قصر خود جاداد و امر کرد قسمتى را از آن بر سنگ بکنند



مطمئن هستیم براى رضایت ) یعنى وقایع مذکوره در این کتاب(رتیب وقایع چون ما از صحت و ت
خورن شروع بذکر مندرجات بعد موسى. اشخاص کنجکاو مندرجات کتابرا تکرار میکنیم

راجع بنینوا، که ذکرى از آن شده، باید تذکر دهیم که در . »2«نا میکندکاتىهاى مارآپاسنوشته
در زمان اسکندراین زمان وجود نداشت، شاید 

______________________________
)1(-�M�e�d�z�p�i�n�e.

)2(-

�M�a�r� �A�p�a�s� �C�a�t�i�n�a�)� �e�o�l�l�e�c�t�i�o�n� �d�e�s� �h�i�s�t�o�r�i�e�n�s� �a�n�e�i�e�n�s� �e�t� �m�o�d�e�r�n�e�s� �d�e

�l�'�A�r�m�e�n�i�e� �(�p�.� �V�i�c�t�o�r� �L�a�n�g�l�o�i�s� �1�8�8�1.(
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کتابخانه در قرون بعد بتصرّف اند و اینهائى در محل نینواى قدیم جمع کردهمقدونى کتاب
.اشکانیان درآمده

»1«باردسن

او را پارتى و کلدانى نیز . واقع در بین النهرین تولد یافت و اصال شامى بود) اورفا(درادس 
این شخص، که در سلک روحانیین مسیحى بود، در اواخر عمر داراى معتقدات عرفانى. میگفتند

.گردید»2«

داشت و زبان سریانى و یونانى را ) کلدانى، یونانى(ر علوم شرقى و غربى چون معلومات زیاد د
خورن اى از تاریخ ارمنستان است و موسىخوب میدانست، کتب زیاد نوشت، که از جمله قطعه

زمان زندگانى این نویسنده در نیمه دوم میالدى بوده، . مندرجات آنرا در کتاب خود ذکر کرده
.م154او را بسال زیرا در تاریخ ادس تولد



.اندمربوط داشته

»3«آگاتانژ

است و تصور میکنند که اصال یونانى و ساکن یکى از نواحى »4«)آگاثاگ گلس(اسم یونانى او 
دوم پادشاه ارمنستان ) درتاد(این مورخ، که منشى تیرداد . غربى ارمنستان، مجاور روم شرقى، بوده

. میالدى روى داده330تا 226از وقایعى صحبت میکند که از بود، تاریخ این مملکترا نوشته و 
بعالوه . تاریخ او بزبان ارمنى و یونانى نوشته شده و اختالفاتى بین دو نسخه مزبوره دیده میشود

اند، زیرا در بعض جاها از کسانى مذاکره میشود که چیزهائى در هر دو نسخه بعدها داخل کرده
.اندخ مزبور میزیستهسال بعد از مور150تقریبا 

ها از خود آگاتانژ باشد و گمان میکنند که یک شخص بنابراین بعضى تردید دارند که این نوشته
. هاى آگاتانژ دادهمسیحى، در اوایل قرن پنجم، هر دو نسخه را انشاء و تغییراتى در اصل نوشته

نگارى هم سالنامه. راب معروف بودهاى او در میان یونانیها و کلدانیها و مصریها و اعبهرحال نوشته
اى راجع بتاریخ ارمنستان نوشته، که به آگاتانژ نسبت در قرن هفتم قطعه»5«)اسسبه(موسوم به 

سال بعد از63اگرچه نویسنده مزبور در قسمتى از کتاب خود از شخصى صحبت کرده، که . داده

______________________________
)1(-�B�a�r�d�e�s�a�n�e.

)2(-�G�n�o�s�t�i�c�i�s�m�e.

)3(-�A�g�a�t�h�a�n�g�e.

)4(-�A�g�a�t�h�a�g�g�l�o�s.

)5(-�S�e�b�e�o�s.
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هاى مزبور را هم در تیرداد میزیسته و بنابراین این قسمت نباید از آگاتانژ باشد، باوجوداین نوشته
ن در آن باب خورجزو منابع تاریخ ارمنستان بشمار میآورند، زیرا اطالعاتى میدهد که موسى

.ساکت است

»1«فوستوس بیزانسى

خود او نسبش . اطالعات راجع بشخص او کم است، همینقدر معلوم است که از اهل قسطنطنیه بود
سالنامهاى او بزبان ). معلوم نیست-از طرف مادر یا پدر؟(میرساند »2«)ساهارونى(را بخانواده 

این کتاب در قرن پنجم میالدى . میالدى است390تا 344یونانى نوشته شده و حاکى از وقایع 
. اندپرستان تنفر یافتهبزبان ارمنى ترجمه شده و ارامنه را خوش نیامده، زیرا از انتقادات او وطن

هاى او اشتباهاتى راجع بوقایع و راست است که در نوشته. زبور را مهم میدانندباوجوداین کتاب م
بهرحال شخصى بوده . سنوات شده، ولى این نقص در اغلب نویسندگان آن زمان دیده میشود

.هاى او یکى از منابع درجه اول تاریخ ارمنستان استفاضل و نوشته

»3«زنوب گالگى

ش را بزبان سریانى نوشته، ولى ارامنه او را از نویسندگان ملى خود اصال از بنى سام بود و کتاب
میزیست، بعد از آنجا مهاجرت کرده در قیصرّیه کاپادوکیه ) سوریه(او در ابتدا در گالگ . میدانند

.سکنى گزید

تصور . مبلّغ مسیحیت در ارمنستان آشنا شد و با او به ارمنستان رفت) گریگوارسن(در اینجا با 
هاى او نوشته. نویس شخص مذکور بوده و وقایع آنزمان را مینوشتهکنند که زنوب تاریخمی

.دوى داده324یا 323است و فوتش در »4«»تاریخ دارون«معروف به 

دنباله سالنامهاى زنوب را نوشته و »5«)گونیانمامى(در قرن هفتم میالدى شخصى دیگر موسوم به 
بهمین جهت اسم او را در اینجا ذکر کردیم و حال (است » خ دارونتاری«این کتاب هم موسوم به 

هاى او چندان مورد توجه نیست، زیرا داراى اشتباهات نوشته). آنکه از قرن هفتم میالدى است
زیادى است و دیگر اینکه کاتبین



______________________________
)1(-�F�a�u�s�t�u�s� �d�e� �B�y�z�a�n�e�e.

)2(-�S�a�h�a�r�o�n�i.

)3(-�Z�e�n�o�b�d�e� �G�l�a�g.

)4(-�H�i�s�t�o�i�r�e� �d�e� �D�a�r�o�n(اى بود از ارمنستاندارون ناحیه.(

)5(-�J�e�a�n� �M�a�m�i�g�o�n�i�e�n.
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.اندقرون بعد چیزهائى در کتاب او داخل کرده

خورنموسى

اختالف در باب زمان حیات او چنانکه باالتر گفته شد (در نیمه دوم قرن چهارم میالدى تولد شده 
مورخ مذکور . رود، که خطّ ارمنى را اختراع کرد، بشمار مى»1«او از شاگردان مسروپ). است

تحصیالت زیاد کرده بود و بدفاتر مشرق زمین و کتابخانهاى یونان، سوریه و مصر دسترسى 
.داشت

انى زندگ«سریانى و یونانیرا خوب میدانست، کتابهاى زیاد ترجمه کرد، از جمله چون زبان
بعد مسافرتى بمصر و آتن و روم کرد و . است که به کالیستن دروغى نسبت میدهند» اسکندر

.اسنادى بدست آورد، که براى نوشتن تاریخ ارمنستان بکار برد

ها او اقتباسات زیاد از ادبیات یونان کرده و معلوم میشود که قسمتهائى از ادبیات در این نوشته
اند خورن اسم اشخاصى را از یونانیها میبرد، که اکنون براى ما مجهولمزبوره گم شده، زیرا موسى

خورن تا زمان ما هاى مورخین و نویسندگان یونانى در کتاب موسىو بنابراین قطعاتى از نوشته
»2«)پوس اسکندرائىپاپ(اى است از خالصه کتابیکه او در جغرافیا نوشته، خالصه. محفوظ مانده

.تاب اسامى چند نفر جغرافیادان یونانیرا ذکر کردهو در مقدمه این ک



»3«الیزه وارتابد

اند و بمعنى فاضل، یا چنانکه وارتا بد لقبى است که باو داده. او در قرن پنجم میالدى میزیست
.است»4«امروز گویند دکتر

ى بوده، گونمولدش معلوم نیست، همینقدر میدانند که در جوانى در جزو سپاهیان وارتان مامى
.گنجانده» تاریخ وارتانیان«وقایع جنگهاى او را یادداشت کرده و بعد در 

. خواست ارمنستان بمذهب زرتشتى باقى بماندها با ایرانیان میشد، زیرا یزدگرد دوم مىاین جنگ
.هاى او هم اطالعاتى راجع بتاریخ اینزمان ایران قدیم میدهدمعلوم است که نوشته

»5«الزار فاربى

و ایبریها »7«امیر کوکارك»6«)آشوشا(هاى نجیب ارامنه بود و در قصر از یکى از خانواده
بعد در سلک. تربیت یافت) هاگرجى(

______________________________
)1(-�M�e�s�r�o�p�e.

)2(-�P�a�p�p�u�s� �d�'�A�l�e�x�a�n�d�r�i�e.

)3(-�E�l�i�s�e�e� �V�a�r�t�a�b�e�d.

)4(-�D�o�e�t�e�u�r.

)5(-�I�a�z�a�r�e� �d�e� �P�h�a�r�b�e.

)6(-�A�s�c�h�o�u�s�c�h�a.

)7(-�K�o�u�k�a�r�k.
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بعض وقایع . میالدى نوشت485روحانیین داخل شد و تحصیالت زیاد کرده، تاریخ ارمنستان را تا 
.با تاریخ ایران قدیم مربوط است

کتب پهلوى

کتابها راجع به مذهب از کتبى که بزبان پهلوى نوشته شده است در اینجا ذکرى نمیکنیم، زیرا این 
زرتشت یا ادبیات است و موقع ذکر آنها جائى است، که از مذهب زرتشت یا ادبیات پهلوى 

در این مبحث چنانکه از سرلوحه آن معلوم است از منابع قدیم تاریخ مشرق و . صحبت خواهد بود
.ایران باستان سخن میرود

مؤلفین قرون اولیه اسالمى

هاى آنها دگان قرون اولیه اسالمى مقتضى است تذکر دهیم که نوشتهدر باب مورخین و نویسن
هاى مختصرى است از اسامى شاهان نوع اول فهرست: راجع بایران قدیم از دو نوع خارج نیست

ایران و وقایع سلطنت آنان، که از مآخذ غربى، یعنى یونانى و سریانى، اتخاذ شده، بطور ناقص 
اند، با تصحیف اسامى، تکرار کرده و چیزهائى هم از ونانى نوشتههمان چیزهائیرا که مورخین ی

.اندمآخذ شرقى بر آن افزوده

نوع دوم کتبى است راجع بوقایع عالم، از قبل از ظهور . عده این نوع کتابها خیلى محدود است
، اند بقول خودشان از ملوك مجوس یا عجماسالم و بعد از آن و ضمنا مؤلفین این کتب خواسته

.یا فرس و وقایع سلطنت آنها اطالعاتى داده باشند

هائیکه قبل هاى آنان راجع بایران قدیم، یعنى بدورهعده این نوع نویسندگان زیاد است، ولى نوشته
از دوره ساسانى است، کم یا بیش، با اختالفاتى، همان داستانهاى ما است و بخوبى دیده میشود که 

و یا ) باسم سیر ملوك الفرس و امثال آن(هاى آن بعربى مهمآخذ آنها خداى نامه، یا ترج
.هاى منثور یا منظوم ما بودهشاهنامه



این نوع کتابها براى کسى، که بخواهد غور و تتبع در داستانهاى ایران قدیم کند، مفید است، ولى 
هد، نمیتوان هائى که اطالعاتى در باب دوره ساسانى میددر واقع امر این کتب را، باستثناى قسمت
براى. جزو منابع تاریخ قدیم ایران بشمار آورد
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روشن بودن این نکته در مباحثى که مربوط باسامى شاهان هخامنشى و اشکانى بوده، مانند نمونه، 
خذ آنها ایم، تا براى خواننده روشن باشد که مآهاى بعض این نوع نویسندگان را ذکر کردهنوشته

باوجوداین، چون از این نوع کتب میتوان اطالعاتى راجع بدوره ساسانى تحصیل کرد، . چه بوده
این نکته را هم باید بدوا . قسمتى را در اینجا ذکر و شناساندن مابقى را بجاى خود محول میکنیم

، زیرا این تذکر دهیم که مقصود ما نوشتن شرح حال مؤلفین یا نویسندگان کتابهاى مزبور نیست
مرام ما فقط این است که بمناسبت ذکر کتابى در جاى خود . کار مستلزم کتابى است مخصوص

مؤلفین . معلوم باشد آن کتاب ازکى است، در چه زمان نوشته شده و مؤلف آن از چه سخن رانده
:هایندشان اینکتب مذکوره بترتیب تاریخ زندگانى

ابن مقفّع

هجرى 106اصال ایرانى و از اهل خوزستان بود، در سنه . لمقفع الکاتبابو محمد عبد اللّه بن ا
چون پدرش زرتشتى بود، ابن مقفع هم بیشتر عمر خود را در این . متولد و در بصره بزرك شد

در کهولت مسلمان . اندنوشته) ابو عمرو(اش را و کنیه) روزبه(اسم ایرانى او را . مذهب گذراند
. »1«او اول کسى بود که منطق را براى ابو جعفر منصور ترجمه کرد. بماندشد، ولى باطنا زرتشتى 

ترجمه کلیله و دمنه از پهلوى بعربى نیز از کارهاى او است و در مصر، هند، اروپا و جاهاى دیگر 
.مکرّر بطبع رسیده

انند ابن نویسندگانى، م. است» تألیفات زیاد دارد که از جمله الدرة الیتیمیه فى طاعت الملوك
اند و اطالعاتى که میدهند براى دوره ساسانى گرانبها الندیم و دیگران، زیاد از او نقل قول کرده

و بدست سفیان حاکم بصره ) هجرى158-136(اند که بامر منصور خلیفه عباسى نوشته. است
.»2«کشته شد



جاحظ

.ابو عثمان عمرو بن بحر الکنانى البصرى معروف به جاحظ

کتبى زیاد، که از سریانى و . هجرى در بصره تولد یافت و در آن شهر بزرك شد160حوالى در 
پارسى ترجمه شده بود، خواند و مدتى در

______________________________
.1928طبع مصر 250-249معجم المطبوعات العربیه و المعربه، جزء ثانى صفحه -)1-2(
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. هجرى درگذشت255بعد ببصره مراجعت کرده در آنجا مفلوج شد و در سنه . بغداد بزیست
) غرر(میباشد در این کتاب اقسام بیان و برگزیده » البیان و التّبیین«تألیفات زیاد دارد از جمله 

ه در جاهائى از این کتاب میتوان اطالعاتى راجع بکتب دور. ها را جمع کردهاحادیث و خطبه
.ساسانى و غیره بدست آورد

مسعودى در مروج الذّهب او را افصح نویسندگان سلف دانسته و ابن خلدون از قول شیوخ زمان 
.جاهائى از این کتاب اطالعاتى زیاد راجع بدوره ساسانى میدهد. خود کتاب او را ستوده

طبرى

و، چنانکه ابن الندیم الوراق در تولد ا. ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد بن الطبرى آملى
. هجرى بود310و وفاتش در بغداد در سنه 224کتاب الفهرست نوشته، در آمل در سنه 

تحصیالت خود را در بغداد کرد و در شام، مصر، عراق، بصره، کوفه ورى اسناد کتاب خود را 
تاریخ «، بعضى »كتاریخ الرّسل و الملو«این کتاب موسوم است به . راجع بتاریخ بدست آورد

نویسى است، یعنى وقایع سنوات را، چنانکه موافق اسلوب کتاب سالنامه. اندنوشته» االمم و الملوك
هاى او راجع بایران قدیم در زمینه نوشته. روایات باو رسیده، مرتبا یکى پس از دیگرى ضبط کرده

مضامین تألیفات . مفید استداستانهاى ما است، ولى راجع بدوره ساسانى حاوى اطالعاتى زیاد و
.او را راجع بدوره ساسانى نلدکه، محقق آلمانى، بضمیمه تتبعات خود بطبع رسانیده



بالذرى

بعضى کنیه او را ابو الحسن و ابو (ابو العباس احمد بن یحیى بن جابر بن داود البالذرى البغدادى 
اعر، نویسنده و مترجم کتب پارسى بعربى ش. در بغداد نشوونما کرد). اندجعفر و ابو بکر نیز نوشته

.یاقوت هنرمندى و فضل او را ستوده. هجرى قمرى، میدانند279سال وفاتشرا در . بود

صاحب کشف الظّنون . اندمعروف» فتوح البلدان«و » النّساب االشراف و اخبارهم«از تألیفات او 
اطالعاتى زیاد راجع بخراج، عطاها، این کتاب . نوشته» کتاب البالد و فتوحها«اسم کتاب آخریرا 

ابن الندیم . مهرها، نقود، خطوط و غیره میدهد و راجع بدوره ساسانى اطالعاتیرا حاوى است
صاحب کتاب الفهرست گوید،
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که و بیمار شد، این است»1«آنکه خاصیت آنرا دانسته باشد،که جدش جابر بالذر آشامید، بى
.معروف ببالذرى گردید

ابن خرداذبه

در ابتداء . هجرى درگذشت300هجرى تولد یافت و در 211در . عبید اللّه بن احمد بن خرداذبه
است، که از » المسالک و الممالک«از تألیفات او . زرتشتى بود و بعد بدست برامکه مسلمان شد

عباسى را در قرن سوم هجرى و نیز ممالک صحبت کرده و ضمنا ترتیب باج و خراج دولت 
.این کتاب اطالعاتى را راجع بدوره ساسانى حاوى است. وسائل وصول آنرا نموده

دینورى

اخبار «از تألیفات او . هجرى بود290یا 282وفاتش در . احمد بن داود بن ونند ابو حنیفه دینورى
نوشته و از ملوك قحطان، پادشاهان است، که شرح وقایعرا از آدم تا آخر سلطنت یزدگرد» الطوال

.روم، ترك و نیز خلفاء تا آخر ایام المعتصم سخن رانده

حمزه اصفهانى



سال وفاتش محققا معلوم نیست . هجرى در اصفهان تولد یافت270حمزة بن الحسن االصفهانى در 
االرض و تاریخ سنى ملوك«هجرى درگذشته از تالیفات او 360، 350و گمان میکنند، که بین 

.است، که راجع بدوره ساسانى اطالعات گرانبهائى میدهد» االنبیاء

ابن النّدیم

هجرى متولد شد، ولى در باب 297در . ابو الفرج محمد بن اسحق بن ابى یعقوب الندیم الوراق
از . اندهجریرا ذکر کرده392و 385و 378تاریخ فوتش روایات مختلف است، چنانکه سنه 

است و، چنانکه ابن النّجار از قول مؤلف ذکر کرده، این کتاب در » کتاب الفهرست«او تألیفات 
کتاب مزبور حاوى اطالعات مبسوطى است راجع بکتب و خطوط دوره . باتمام رسیده377

.اندنیز نامیده» فهرس العلوم«این کتاب را . ساسانى

مسعودى

گویا در اول . تاریخ تولدش درست معلوم نیستابو الحسن على بن الحسین المسعودى الشافعى 
.قرن سوم هجرى بوده

______________________________
اى میدهد، که معروف بحب الفهم است و در این درخت از درختان بزرگ هند است، میوه-)1(

.نامند( �A�n�a�c�a�r�d�i�a(بزبان الطین درخت مزبور را . طب استعمال میشود
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در بغداد بزرگ شد، در مصر و ممالک غرب سیاحت کرد و بعد بپارس رفته در اصطخر اقامت 
.پس از چندى بهند و نیز بچین درآمد و از آنجا تا جزیره ماداگاسکار رفت. گزید

.درگذشت346یا 345باالخره بآذربایجان، گرگان، شام و فلسطین سفر کرد و در سنه 

، که راجع بایران قدیم در »مروج الذّهب و معادن الجواهر«است و نیز » کتاب التنبیه«از تألیفات او 
.زمینه داستانهاى ما نوشته شده، ولى راجع بدوره ساسانى حاوى اطالعات مفیدى است



اصطخرى

329در . ابو اسحق ابراهیم بن محمد الفارسى االصطخرى در اصطخر تولد یافت و بزرگ شد
» صور االقالیم«از تألیفات او . وع کرده ممالک را از هند تا اقیانوس اطلس دیدهجرى بسیاحت شر

، که اطالعات جغرافیائى میدهد و از جمله براى دوره ساسانى هم »مسالک الممالک«است و 
.مطالعه کتابش مفید است

ابو الفرج اصفهانى

القرشى االموى الکاتب على بن الحسین بن محمد بن الهیثم عبد الرحمن بن مروان بن الحکم
در تاریخ، انسا، شعر، . در اصفهان تولد یافت و در بغداد نشوونما کرد. االصفهانى البغدادى

است، که راجع بموسیقى است و » اغانى الکبیر«از تألیفات او کتاب. آهنگها و الحان متبحر بود
ضد الدوله دیلمى هدیه کرد و او کتاب اغانى را ابو الفرج بع. اطالعاتى راجع بدوره ساسانى میدهد

صاحب بن عباد، چون این بشنید، گفت براى چنین کتابى این مبلغ خیلى کم . هزار دینار بوى داد
بعض نویسندگان دیگر، . علّامه حلّى در قسم دوم خالصه گوید ابو الفرج شیعه زیدى بود. است

.اندمانند صاحب روضات الجنان، نیز او را از علماء شیعه دانسته

ابن حوقل

تا 320از . ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادى الموصلى از نویسندگان قرن چهارم هجرى است
کتابش، که راجع بتوصیف . و اندلس پرداخت)صقلیهبسیاحت در مشرق، جزیره سیسیل 348

این . دنام دار» المسالک و الممالک و المفاوز و المهالک«شهرهاى معتبر قرون اسالمى است، 
کتاب مانند کتاب اصطخرى است، ولى پس از مطالعه آن از کتا ابن حوقل چیزهاى کمى بر 

در توصیف بالد چیزهاى زیاد نوشته، ولى اسامى را غالبا ضبط نکرده، . افزایداطالعات خواننده مى
از بعض بالد مهمه چیزى نگفته یا کم گفته و عرض و
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.هاى او عارى از اغالط و اوهام نیستکلیۀ نوشته. ول را مبهم گذاردهط
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ابو ریحان بیرونى

تاریخ وفاتش . سالگى درگذشت77در خوارزم تولد یافت و در سن . محمد بن احمد البیرونى
.محققا معلوم نیست

الباقیه عن آثار«از تألیفات او . هجرى قمرى ذکر کرده450تا 423حاجى خلیفه شش سنه را از 
این . است، که راجع باطالعات هیئتى و نجومى و سال شماریهاى ملل قدیمه نوشته» القرون الخالیه

هاى پادشاهان قدیم مصر، کلده، آسور، ایران، مقدونیه، کتاب داراى فهرستهائى است از سلسله
شده و هائى از فهرستها از مدارك غربى است، ولى بعض اسامى تصحیفقسمت. روم و غیره

که ابو ریحان بعض پادشاهان مملکتى را بمملکت دیگر برده و در ذکر اسامى ترتیب دیگر این
معلوم است، که این نوع نواقص از مدارکى بوده، که ابو ریحان در دست . تاریخ را رعایت نکرده

.باوجوداین کتابش براى متتبع مفید است. داشته، نه از خود او

نماید، که در دوره ساسانى ایرانیان چه چیزهائى از هند تاب الهند مىکتاب دیگر او موسوم بک
.انداقتباس کرده

ثعالبى

از اهل نیشابور و معاصر سلطان محمود . ابو منصور عبد الملک بن محمد بن اسمعیل الثعالبى
زبور، براى برادر پادشاه م» غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم«کتاب خود را موسوم به . غزنوى بود

هجرى 412شاهزاده مذکور، چنانکه میر خوند گوید، در (ابو المظفر نصر بن ناصر الدین، نوشت 
).درگذشته

این کتاب کامال در زمینه داستانهاى ما نوشته شده و با جزئى اختالفاتى همان مضامین شاهنامه 
ثعالبى . ستانها مفید استآید، ولى براى تتبع در دابنابراین براى تاریخ در عداد منابع نمى. است

350مدت زندگانى او را بین . جا خارج از موضوع استتألیفات دیگر نیز دارد، که ذکرش در این
.اندهجرى نوشته429و 

المقدیسى



.اندبعضى المطهر بن المطهر بن المقدسى نوشته. المطهر بن طاهر المقدیسى

و باو » البدء و التاریخ«کتابیکه موسوم است به در باب. از علماء اواخر قرن چهارم هجرى بود
نسبت میدهند، عقاید مختلف است، زیرا بعضى آن را از ابو زید بلخى میدانند ولى کلمان هووار

مستشرق فرانسوى عقیده داشت، که این کتا از»1«

______________________________
1-Clement Huart.
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کتاب مزبور راجع بابتداء خلق، وقایع امم و . هجرى تألیف شده355مقدیسى است و در سنه 
.تواریخ پادشاهان و خلفا تا زمان مؤلف است

حمد مسکویه

اند چنانکه نوشته. اندبعضى او را ابن مسکویه نامیده. احمد بن محمد بن یعقوب الخازن الرازى
.زرتشتى بود و بعد مسلمان شد

.دار او گردیدجهت درستى، امانت و فضل در نزد عضد الدوله دیلمى مقرّ و خزانهاز

است که راجع بدوره ساسانى اطالعاتى گرانبها » تجارب االمم و تعاقب الهمم«از تألیفات او کتاب
در . هجرى بوقایع نویسى خود خاتمه داده368مؤلف از طوفان نوح شروع کرده و در سنه . میدهد
.م او بعضى عقیده دارند که ابن مسکویه بوده، چنانکه آل بویه را هم آل بویه دانندبا اس

ابن اثیر

از . بود)باالى موصلاز اهل جزیره عمر . ابو الحسن على بن ابى الکرم الشیبانى معروف به ابن اثیر
هجرى 628مه تا است، که وقایع عالم را از عهود قدی» کامل التواریخ«یا » تاریخ کامل«تألیفات او 

.نوشته
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هاى او راجع بایران قدیم در زمینه نوشته. نگارىاسلوب کتاب همان اسلوب طبرى است و سالنامه
داستانها است، ولى راجع بدوره ساسانى اطالعاتى میدهد و دیده میشود، که مؤلف از طبرى خیلى 

.استفاده کرده

یاقوت

.الجنس الحموى الملقب بشهاب الدینابو عبد اللّه یاقوت بن عبد اللّه الرومى 

تاجرى موسوم بعسکر بن ابى نصر حموى او را در ). در کجا؟ معلوم نیست(در بالد روم تولد یافت 
بعد که او بزرگ شد، بامر . سواد بود، یاقوت را بدفتردارى گماشتصغر سنّ خرید و، چون بى

.رت میکردآقایش به عمان، کیش و امثال این نواحى براى تجارت مساف

بعد بدمشق رفت و، چون بغض بامیر . از آقایش جدا شد و مستقال بتجارت پرداخت596در 
پس از آن به . میورزید، مجبور شد از آنجا فرار کرده بموصل برود) ع(المؤمنین على بن ابیطالب 

ول و زمانیکه در خوارزم بود، با خروج مغ. اربیل و خراسان درآمد و مدتها در مرو سکنى گزید
).هجرى616(تاتار مصادف شد 

بر اثر آن فرار کرده بموصل رفت، پس از چندى به سنجار درآمد و از آنجا بحلب رفته ظاهرا در 
626و 575مدت زندگانیش را ابن خلکان بین . این شهر فوت کرد
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این کتاب، که در جغرافیا . معروف استاز تألیفات یاقوت معجم البلدان بیشتر . هجرى نوشته
جزو ششم کتاب مشتمل بر فهرست قبایل و اسماء اشخاص . باتمام رسیده621نوشته شده، در 

.اندهزار نوشته12زیادى است از مرد و زن و عده اسامى را 

اگرچه این کتاب راجع بجغرافیاى قرن ششم و هفتم هجرى است، باوجوداین براى ایران دوره 
.هائى از آن کردنى هم میتوان استفادهساسا

ابن عبرى



هجرى تولد 623گریگوریوس ابو الفرج بن هرون النصرانى مشهور به ابن عبرى در ملطیه در 
»1«بواسطه استیالى مغول بانطاکیه و بعد به طرابلس رفت و چندى بسمت اسقف643در . یافت

نستان سکنى گزید و چند دفعه مورد توجه پس از انقراض دولت عباسى در ارم. در دمشق بود
کتاب مختصر الدول از تألیفات او . هجرى روى داد685فوتش در مراغه در . هالکو خان شد

.است

.ولى بطور ناقصچون زبان یونانى و سریانى میدانست از مدارك غربى استفاده کرده 

.میشودراجع بایران قدیم در بعض موارد نفوذ داستانهاى ما حس 

ابو الفداء

اصال کرد و از امراء ایوبى . اسمعیل بن على بن محمود بن عمر بن شاهنشاهى بن ایوب الشافعى
در . بمناسبت اینکه ملک ناصر بن قالوون او را ملک حماه کرد لقب الملک المؤید داشت. بود

است، که در » بلدانتقویم ال«از تألیفات او . درگذشت732تولد یافت و در حوالى 672دمشق در 
که راجع بتاریخ عهود قدیمه و قرون اسالمى است تا » المختصر فى ا خبار البشر«جغرافیا نوشته و 

.هجرى706حوالى 

ابن خلدون

732او در . ولى الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون التونسى الحضرى االشبیلى المالکى
جا بقاهره رفته بامر سلطان برقوق قاضى القضات از آن784هجرى در تونس تولد یافت و در سنه 

سپس باجازه او . بعد بشام رفت، و، زمانیکه امیر تیمور لنگ آنشهر را گرفت، امیر شد. گردید
779از تألیفات او مقدمه ابن خلدون است، که در سنه . بقاهره مراجعت کرد و در آنجا درگذشت

دیگر او راجع بتاریخ عمومى نیز گرانبها و از جمله تألیفات . هجرى باتمام رسیده و معروف میباشد
.ابن خلدون مورخى است نقّاد و جهات وقایع را روشن کرده. براى دوره ساسانى هم مفید است

______________________________
1-Episcope.
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ابن بطوطه

اللّه بن محمد بن ابراهیم بن یوسف اللواتى ثم الطنجى المعروف شرف الدین ابو عبد اللّه بن عبد 
بسیاحت در عراق، مصر، شام، یمن، هند، تاتارستان 725در طنجه تولد یافت و در سنه . بابن بطوطه

.و چین پرداخت

بعد باواسط افریقا، سودان و اندلس رفت، سپس بمغرب درآمد و نزد سلطان ابى عنان از ملوك 
تحفۀ النظایر فى غرائب االمصار و «نتیجه مسافرتهاى او کتابى است موسوم به . رّب شدبنى مدین مق

، که اطالعات گرانبهائى راجع بجغرافیاى آنزمان میدهد و براى متتبع در جغرافیاى »عجائب االسفار
.ایران از دوره ساسانى نیز مفید است

شمارى در مشرق قدیمسال

اى از سال شمارى مشرق قدیم گفته شود، چه در زم است شمهقبل از ختم قسمت دوم مدخل ال
تاریخ قدیم ایران همواره بسالهائى قبل از میالد مسیح اشاره میشود و براى خواننده بالطبع این 

سئوال پیش میآید، که تاریخ وقایع را چگونه ضبط میکردند، مبدء تاریخشان چه بوده و از کجا که 
.این تاریخها صحیح باشد

ال باید دانست، که در مشرق قدیم سال شمارى علمى، چنانکه اکنون معمول است، نبود و مبدء او
براى احتیاجات معیشتى در مصر، بابل و فلسطین، در ابتداء، سنین را . ثابتى هم براى تاریخ نداشتند

:در بابل مثال میگفتند. از واقعه مهمى حساب میکردند

ون عده این نوع سنوات زیاد بود، صورتى دولت بابل ترتیب و، چ» سالى که دونگى بتخت نشست«
.داده بطور متحد المآل بوالیات میفرستاد، تا بدان عمل کنند

فالنقدر «: وقتیکه میخواستند سالی را معین کنند، که واقعه مهمى در آن روى نداده بود، مینوشتند
تحد المآلهاى مزبور ممکن بود ولى، چون م» سال بعد از سالى، که فالن واقعه مهم روى داده
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. بمحلى فرستاده نشده یا دیر رسیده باشد، بعض شهرها مبادى کوچکى براى حساب سالها، داشتند
در مصر . و غیره کتاب اشعیا دیده میشود، ترتیب چنین بود28، 14در فلسطین نیز، چنانکه از فصل 

بعد، . سالها را بدین منوال داشتندو آثار دیگر مشاهده شده، حساب) پالرم(هم، چنانکه از سنگ 
در زمان سلسله دوم فراعنه، مقرر شد، که سالها را از ابتداء سلطنت
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مینامیدند، مثال » حساب«در ابتداء هر دو سال را یک دوره قرار داده آنرا : هر فرعون حساب کنند
بعدها قرار شد ). عنى سال پانزدهم سلطنت فالن فرعونی(» یکسال بعد از حساب هفتم«: میگفتند

سال فالن از جلوس فالن «مبدء را از جلوس فراعنه بتخت سلطنت حساب کنند، مثال بگویند 
در مدت قرون زیاد این ترتیب معمول بود، تا در ). شروع شد18گویا این تغییر از سلسله (» فرعون
توضیح آنکه، چون با این ترتیب مبدء تاریخ با . دهندفراعنه مجبور شدند آن را تغییر26سلسله 

سلطنت هر فرعون تغییر میکرد و باعث اختالل غریبى در حساب زمان میشد، قرار دادند، که مبدء 
را اول سال نو بدانند و، اگر فرعونى چند ماه باول سال نو مانده بتخت نشسته، این چند ماه را هم 

.جزو سلطنت او حساب کنند

ها شروع شد و بعد به آسور سرایت کرد، ولى بابلیها و بابل هم این ترتیب از زمان سلسله کاسىدر 
آسوریها اول سلطنت هر پادشاه را از اول سال نو آینده حساب میکردند و ماههاى سال قبل را 

) 554-553صفحات (این ترتیب را باید بخاطر سپرد، زیرا در جاى خود . ابتداء سلطنت میگفتند
ترتیب مصر و بابل براى زندگانى روزانه خیلى بد بود، ولى براى مورخین و . بکار خواهد آمد

یعنى اگر واقعه (متتبعین از این حیث خوب است، که سنین سلطنت پادشاهان گاهى معلوم میشود 
روشن است، که این مزیت در صورتى براى ). مهمى در آخر سلطنت پادشاهى روى داده باشد

ها و سنین سلطنتها تماما معلوم باشد، و حال آنکه ها، سالطین سلسلهخ نتیجه دارد، که سلسلهمور
اى هست، که اسنادى اند و نیز ازمنهاى بوده، که تاریخ وقایع را ضبط نکردهچنین نیست، زیرا ازمنه

.از آن بدست نیامده

اینکه طور کلّى مینوشتند، بىاین بود، که قبل از کشف اسناد و مدارك جدید، تاریخ مصر را ب
ها بطریق اولى مجهول ها را معین کنند و معلوم است، که تاریخ سلطنتبتوانند سنین سلطنت سلسله



مثال موافق اسناد . بود، ولى از وقتى که آثار زیاد بدست آمد، بسیارى از مجهوالت معلوم گردید
وداین در باب عهد قدیم مصر بازباوج. را معین کردند18تلّ العامرنه مدت سلطنت سلسله 
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. م میدانست. ق5869اختالف بین علماء هست، چنانکه شام پولیون ابتداء دولت مصر را در حدود 
جهت این اختالف نه فقط از معایبى بود . 3894سیوس در ، لپ3620زن در ، بون5700بک در 

ها داراى دوازده ماه بود، که هریک سى روز داشت، ا که سال مصرىکه ذکر شد، بلکه نیز از اینج
بنابر این در هر چهار سال، سال . روز بشود365و بعد از ماه دوازدهم پنج روز عالوه میکردند، تا 

و، ) روز و یک ربع است365زیرا سال طبیعى تقریبا (عرفى یک روز از سال طبیعى پیش میافتاد 
کردند، این تفاوت بمرور زمان اختالف زیاد بین سال عرفى و طبیعى پدید چون سال را کبیسه نمى

معلوم نیست که . میآورد، ماهها با فصول مطابقت نمیکرد و حساب اعیاد درهم و برهم میشد
بعضى عقیده دارند که باین اختالل عادت . ومرج تاریخشان چه میکردندها براى رفع هرجمصرى

روز تجاوز میکرد، مصریها یک 15م نشان میدهد که چون تفاوت از کرده بودند، ولى مدارکى ه
در زمان بطلمیوس سوم قرار دادند بر سال چهارم چیزى بیفزایند، ولى این . ماه را عقب میبردند

میالدى جارى شد و موافق آن 25، که از اوت )یولیانى-اسکندرائى(ترتیب جارى نشد و، تقویم 
دیده میشود و مصریها »1«هاى دموتیکىاب میکردند، فقط در نوشتهاوت حس29اول سال را از 

بهمان سالهاى عرفى و سیار خود باقى ماندند، ولى نباید تصور کرد که مصریها اول سال طبیعى 
خود را نمیدانستند، زیرا بنابر مشاهدات نجومى معین کرده بودند، که اول سال طبیعى وقتى است، 

دار شود و طلوع آن با اول که مجموعه الکواکب شعراى یمانى هنگام سحر براى بار نخستین پدی
تابستان مصادف باشد، ولى، چون در هر چهار سال عرفى یک روز طلوع شعراى یمانى عقب 

میرفت، این مسئله هم باعث اختالل حساب در نزد مورخین گردید و باالخره الزم شد در هیئت 
ن کار کمک براى ای. هائى که از مصر قدیم بدست آمده مطالعات عمیق بشودمصرى و فهرست

اینکار را انجام و در تصنیفات خود مسئله را »2«مالر. علماى ریاضیات و هیئت دانها الزم بود
بعد ادوارمى یر براساس این کارها. روشن کرد



______________________________
.یعنى بخطّ دموتیک یا خطّ جدید مصرى-)1(

)2(-�M�a�h�l�e�r.
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بعقیده عالم مذکور ابتداى تقویم مصر زمانى . و اسناد دیگر مصر، تواریخ این مملکت را معین کرد
19بوده، که طلوع شعراى یمانى با اول تابستان و آغاز طغیان نیل مصادف شده، و این تصادف در 

کور بنابر عالم مذ. م بعرض جغرافیائى منفیس و ایلیوپل روى داده. ق4241ژولیه یولیانى در سال 
م قرار داد، ولى همه با عقیده . ق3200و 3400حسابى که کرد، ابتداى سلسله اول مصرى را بین 

.او موافق نیستند و بعضى ابتداى سلسله اول را تقریبا پنج یا شش هزار سال قبل از میالد میدانند

. ق911ن سال شمارى از اما راجع به بابل و آسور باید گفت که ای. هااین بود سال شمارى مصرى
و صورت اشخاصى، که سالها باسم آنها خوانده میشد، » فهرستهاى پادشاهى«م صحیح است، زیرا 
پادشاهان »1«»قانون بطلمیوس«در میان فهرستهاى پادشاهى مهمتر از همه . حساب را سهل کرده

است، که حساب دانهاى اسکندریه این قانون از هیئت. بابل است، که در المجست ضبط شده
اند و مرتب کرده) م. ق734-747(نجومى بابلى را راجع به هیئت از زمان نبونصر پادشاه آسور 

فهرستهاى اشخاصیکه سالها باسم آنها خوانده . فهرستهاى پادشاهى از این زمان شروع میشود
763ژولیه 15م باال میرود و حساب کردن سهل است، زیرا از کسوفى، که در . ق911میشود، تا 

هاى سلطنتى ترتیب داده سنوات را ذکر م روى داده، ذکرى شده و بابلیها فهرستى از سلسله. ق
مخصوصا چیزى، که براى حساب صحیح گرانبها میباشد، این است که در این فهرستها . اندکرده

داده، مثال ذکر اشاره بوقایعى شده، که با واقعه مهمى در یکزمان یا در زمان معینى قبل از آن روى 
418شده که سن ناخریب پادشاه آسور در فالنسال بابل را گرفته غارت کرد و دو بت را که بابلیها 

چون تسخیر بابل بدست سن ناخریب موافق مدارك . سال قبل از آسور برده بودند بدست آورد
ى تاریخ قدیم بابل یا اما برا. م اتفاق افتاده. ق1107م بوده، پس بردن دو بت از آسور، در . ق689

تاریخ سومر چیزهائى درنظر میگیرند، که به نتیجه قطعى میرسند،
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مانند طبقات تمدن در موقع حفریات، اسامى پادشاهان، خطوط، طرز انشاء و غیره باالخره باید 
مندى زیاد به آثار عتیقه و نبونید آخرین پادشاه بابل، معاصر کوروش بزرگ، عالقه: گفت

حفریات داشت و اشارات او باینگونه مطالب گاهى براى مورخین مشرق قدیم مفید است، مثال در 
سندیکه هیچ یک از «پار بدست آمده نبونید گوید باب سندى که از نرم سین پادشاه سیپ

قبل از 38سین در قرن از اینجا چنین مستفاد میشود که نرم» سال ندیده3200ت پادشاهان در مد
م میدانند و . ق28اگرچه علماء کنونى تاریخ سلطنت این پادشاه را منتها در قرن . میالد میزیسته

م باالتر نمیرود، باوجوداین در بعض . ق35موافق مدارك قدیم بابلى زمان سلطنت او از قرن 
در بعض موارد ) گرفتن افتاب(باالخره باید گفت که کسوف . رات نبونید مفید استموارد اشا

اى کمکى است بزرگ، زیرا موافق موازین علمى زمان کسوف را براى تعیین تاریخ صحیح واقعه
میتوان صحیحا معین کرد و از اینجا تاریخ واقعه یا وقایعى منجزا بدست میآید، مثال تاریخ صلح 

.دشاه لیدیه، چنانکه پائینتر بیایدشاه ماد با پا

عجالۀ الزم است گفته شود که . راجع بسال شمارى ایران قدیم در جاى خود ذکرى خواهد شد
راجع به دوره مادى مدارکى در دست نیست، که بدانیم ترتیب آنها چه بوده، اما راجع به دوره 

ه شاه به ذکر روز و ماه اکتفا کرده هاى داریوش دیده میشود این است، کهخامنشى، آنچه از کتیبه
و بنابراین سال نامعلوم است، ولى از مقایسه وقایع ایران قدیم با وقایعى که قبل و بعد روى داده و 
تاریخ آنها موافق مدارك آسورى، بابلى، مصرى، یونانى و غیره معلوم است، میتوان تاریخ وقایع 

که در یکى از امکنه تاریخى مشرق قدیم، ولو در بعض موارد کشفیاتى. ایران را هم معین کرد
مثال (اى، که مربوط بتاریخ ایران است، میافکند خارج از ایران، روى میدهد روشنائى بتاریخ واقعه

).زمان محاصره بابل و تسخیر آن بدست داریوش اول، چنانکه شرح آن در جاى خود بیاید

هاى مورخین است و اغلب انها، چنانکه بر نوشتهچون قسمت بیشتر تاریخ قدیم ایران عجالۀ مبتنى 
اند، الزم است بمناسبت این مبحثذکر شد، یونانى بوده
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یونانیهاى قدیم براى سال شمارى حسابى . اى چند نیز راجع بسال شمارى یونانیها گفته شودکلمه
پىتوضیح انکه هر چهار سال یکدفعه در محلى موسوم به الم، »1«داشتند که معروف به المپیاد بود

و یکى از امکنه مقدسه یونانیها و »3«کیلومطرى دریا، واقع بود18وا، در ساتى، که در پى»2«
هائى در همه گونه ورزشها ترتیب مخزن نفایس صنعت یونان بشمار میرفت، جمع شده مسابقه

بنابراین براى . گشتبرد، جایزه گرفته در یونان معروف مىمیدادند و شخصى، که مسابقه را مى
).مثال سال دوم المپیاد دهم(گفتند سال فالن المپیاد فالن اى مىتعیین زمان واقعه

776اند، با سنه اول بود، و سال اول آن، چنانکه حساب کرده) المپیاد(در این حساب مبدء تاریخ، 
لى سىئوس سىمهسنوات وقایع را با این تاریخ معین کرد، تىاول کسى، که. م مصادف گشته. ق

لى، سىبیوس، دیودور سىبعد از او مورخین دیگر، مانند پولى.) م. ق246تقریبا (نام داشت 
بنابر آنچه گفته شد معلوم است، که . هالى کارناسى و غیره همین ترتیب را متابعت کردنددنیس

اند، ولى، چون بعض مورخین یونانى م سنوات وقایع را ذکر نکرده. ق246مورخین یونانى قبل از 
اند، تاریخ وقایع بعد از سال مزبور همان وقایع را ذکر و سنوات آنرا بوسیله المپیادها معین کرده

زیادى است گفته شود، که ضبط . دانندمیالدى مى396-392المپیاد آخرى را بین . مضبوط است
براى تاریخ وقایع ایران قدیم تا چه اندازه مفید و گرانبها است، بخصوص که سنوات وقایع یونان
.اندم ببعد سنه وقایع خارج یونانرا هم بحساب مذکور ضبط کرده. ق264مورخین یونانى از 
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نظرى بتاریخ بابل، آسور و عیالم-قسمت سوم



چون در ضمن تاریخ ایران مکرّر بوقایعى برمیخوریم، که با تاریخ بابل، آسور و عیالم مربوط 
است، براى فهم وقایع مزبوره الزم است با تاریخ این ممالک اجماال آشنا باشیم و، چون ذکر 

از موضوع این تألیف است، ناچار بگفتن کلیاتى از تواریخ بابل و تاریخ ممالک مزبوره خارج 
.عیالم و آسور باید اکتفاء کرد

کلده قدیم-اول

هاى مملکتى، که تقریبا از قرن نهم قبل از میالد معروف بکلده شد، قبل از آن تاریخ گذشته
:مفصلى داشته که بطور اجمال چنین بوده

سومر و اکد-1

هاسومریها و اکّدی

این مردمان از زمان بسیار قدیم، که معلوم نیست از کى شروع شده، در مملکتى، که بعدها موسوم 
.بکلده شد، سکنى داشتند

را معین کرد، همینقدر معلوم است که اور»2«واکد»1«بطور قطع نمیتوان حدود مملکت سومر
، بابل »7«، کیش»6«پارند و سیپاز شهرهاى نامى سومر بود»5«پور، نیپ»4«، اوروك یا راخ»3«

اخیرا این عقیده قوت یافته، که سومریها و اکدیها ملت واحدى بودند و . از شهرهاى مهم اکد
.اکدیها بمناسبت یکى از شهرهاى سومر باین اسم موسوم شدند

که از بنى بمناسبت کلدانیهائى (این نکته را باید درنظر داشت، که نام کلده را ببابل آسوریها دادند 
.م دیده میشود. هاى آنها از قرن نهم قو این اسم در کتیبه) سام بودند

کند، نمیتوان تاریخ آنها را م صعود مى. بنابراین، چون تاریخ سومر و اکد تا چند هزار سال ق
بین علماء و محققین اختالف بود که کدام . تاریخ کلده نامید، بلکه باید تاریخ سومر و اکد گفت

ز مردمان مزبور در اشغال این مملکت سبقت داشتند، اگرچه این مسئله بطور قطع حل نشده، یک ا
اند، که قبل از آنکه مردمان بنى سام باینجاها آمده باشند، سومریها ولیکن اکنون بیشتر به این عقیده



اند، چون اما اینکه اکدیها و سومریها از کجا آمده. »8«پارس را اشغال کرده بودندسواحل خلیج
در نزدیکى
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گز اشیاء سفالین، ظروف سنگى، اسلحه مسین و اشیاء دیگر و دره»2«استراباد، »1«آبادعشق
بدست آمده، که شیوه ساخت آنها عیالمى است و روى گلدانى از طال صورتهاى سومرى منقور 

کنند که بین تمدن عیالمى و تمدن ماوراء دریاى خزر ارتباطى بوده و شاید است، بعضى گمان مى
بهرحال از حفریات . پارس و جلگه بابل آمده باشندف شمال برأس خلیجها هم از طرسومرى

هاى زیاد از پور، که یکى از شهرهاى سومرى است، و کشف فهرست سلسلهامریکائیها در نیپ
م . پادشاهان این قوم، عالوه بر آنچه معلوم بود، محقق شده است که پیش از سه هزار سال ق

.د و بابل مرکز تمدن آنها بودههاى مفصلى داشتنسومریها گذشته

مذهب



هر شهر رب النوع یا بقول سومریها خدائى داشته و درنظر اهالى شهرى ارباب انواع سایر شهرها در 
-1: پرستیدندباوجوداین سه رب النوع بزرگ را همه مى. تر از رب النوع شهر آنها بودندرتبه پائین

غیر از اینها سومریها ). بل خداى زمین(-3. )صاحب دره عمیق(اآ -2). آقاى آسمان(آنو 
بگروهى از ارواح بد، عفریتها و جنها معتقد بودند و، براى اینکه از شرّ آنها محفوظ بمانند، قربانى 

اگر هیکل خداى شهرى . پرستیدندمجسمه خدا را ساخته آنرا مى. دانندمیکردند، نیاز و تقدیمى مى
اند و استقالل آن شهر شتند، که خداى آن شهر را باسارت بردهبردند، عقیده دارا بشهر دیگر مى

.خلل مییافت

چنانکه از تاریخ بابل دیده میشود، بعض خدایان سومرى زن داشتند و برخى از ارباب انواع پسران 
ها داراى صفاتى بودند، مانند صفات انسانى، از غضب، خدایان درنظر سومرى. خدایانى بودند

معابد را از خشت میساختند و محراب را در رأس آن . وت، عشق، تنفر و غیرهسفاکى، قساوت، شه
کاهنان نفوذ بسیار داشتند و میگفتند که خدایان مانند شاهان در میان تجمالت و . دادندقرار مى

از این جهت معابد پر بود از خزائن، ذخائر، انبارهاى غله، حبوبات و . کنندفراوانى زندگانى مى
کردند، مثل اینکه ارباب انواع تاجر یا ملّاك نیز گاهى تجارترا منحصر بمعبدى مى. گونامتعه گونا

نامیدند و عقیده داشتندرئیس شهر را باتسى مى. میباشند

______________________________
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کنند، بنابراین پاتسیها یک نوع پادشاهان را موافق میل خدایان اداره مىکه پاتسیها امور شهر 
.کوچکى بودند، که امور مذهبى، کشورى و لشکرى را در دست داشتند

ها خیلى تیره و تاریک بود، زیرا عقیده داشتند که انسان بعد از نشئه بعد از مرگ درنظر سومرى
.واهد یافتمرگ جز درد و محن، گرسنگى و تشنگى چیزى نخ



زبان . دادندها همواره براى سالمتى و حفظ خانواده دعا میکردند و نیاز مىنظر سومرىبا این
خط سومرى خط میخى است و ظن . دانندسومرى را بیشتر محققین زبان ملتصق غیر خالص مى

.اندها مخترع این خط بودهقوى این است که سومرى

.بردندء از نى میساختند، بعد که ترّقى کردند خشت بکار مىهاى خود را در ابتداها خانهسومرى

پاتسیهاى سومر

نظر باید بدوا اسم ان ناتوم اول را ذکر کرد، که از این. انداز پاتسیهاى سومر بعضى با عیالم جنگیده
خودش گوید که شکست . م با عیالم جنگید. پاتسى شهر الکاش بود و قبل از سه هزار سال ق

ها، بخصوص مردمان کوهستان بعیالمیها داده، ولیکن حقیقت امر این است که عیالمىفاحشى 
بعد در . بردند و پاتسى مزبور حمالت آنها را دفع کردهها حمله مىعیالم، پیوسته بمملکت سومرى

این واقعه چندان . زمان ان ناتوم دوم باز عیالمیها بشهر الکاش حمله کردند و حمله آنها دفع شد
بیکى از دوستان خود نوشته و »1«ماراى، که کاهن ربۀ النوع نینمیتى ندارد، ولیکن مراسلهاه

متضمن اینواقعه است، مهم است، زیرا این مراسله، که در زبان سومرى نوشته شده، مربوط بسه 
.م است. هزار سال ق

اکّدیها و سلسله سامى

م شخصیکه سامى و موسوم به . ق2800در توضیح آنکه تقریبا . بعد از سومر نوبت اکد رسید
مانیشتو بود، در اکد پاتسى شده سلسله کیش را تأسیس و بعد، پادشاه عیالم را باسارت باکد برده، 

از این ببعد اکد رو بترقّى رفت و یکى از پادشاهان آن، که از سلسله . مملکت او را باجگذار کرد
توسعهبود، بمملکت خود»2«سامى و موسوم به سرگن
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داد، چنانکه از طرف غرب تا شامات و از سمت شمال تا اینطرف کوههاى زاگرس، یا کرمانشاه 
هائیکه ت، که بحکم او کلیه نوشتهیکى از کارهاى پادشاه مزبور این اس. یافتامروزى امتداد مى

از این . راجع بمذهب و قوانین و سحر و غیره بود، بزبان سامى ترجمه و در معبد ارخ ضبط شد
م سوادى برداشتند و بدین نحو . پادشاه آسور در قرن هفتم ق»1«)پالآسوربانى(ها بحکم نوشته

سارگن با عیالم جنگ کرد، ولیکن . دها و کتابها براى قرون بعد محفوظ مانمضامین این نوشته
ها همینقدر محقق است، که اکدى. معلوم نیست که عیالم در این زمان جزء اکد گردیده باشد

شاید عیالم در این زمان باجى . مملکت عیالم را غارت و محصول مزارع آنها را لگدکوب کردند
که دمرگان یافته، »2«چنانکه ستلىبعد از سارگن فتوحات اکدیها ادامه یافت، . دادهها مىباکدى

این بلوك (، یکى از پادشاهان اکد، در بلوك لولوبى فتوحاتى کرده »3«سیننشان میدهد که نرام
).بین بغداد و کرمانشاهان کنونى واقع بود

سین معروف است و بخوبى مینماید، که در لشگر پادشاه مزبور یک عده ستل مذکور بنام نرام
اند، فتوحات پادشاه دیگر اکد را هائى، که نیز در این بلوك یافتهکتیبه. »4«اندبودهسپاهیان حبشى

در این تاخت و تاز اکدیها بصفحات مجاور شکى نیست، که . نشان میدهد»5«)موسوم به آنوبانى(
پس از چندى سلسله دیگر سامى . مقصد عمده عیالم بوده و این مملکت باجگذار اکدیها گردیده

»6«هادر زمان این سلسله مردمى، موسوم به گوتى. کد برقرار شد و پایتخت آن در ارخ بوددر ا
که از نژاد سامى بشمار میرفتند و در مشرق زهاب دولتى تشکیل کرده بودند، باکد هجوم آورده 

.جا و در صفحات شمالى و جنوبى بابل استیال یافتند و عیالم هم تابع آنها گردیددر این

افتن سومرقوت ی

نام »7«پایتخت پادشاه بزرگى گودآ) الکاش(م سومر باز رونقى از نو گرفت و شهر . ق2500در 
مطیع کرده به دادگرى و عدالت پرداخت و معابد و ابنیه جدید »8«این پادشاه آنزان را. گردید
ساخته

______________________________
)1(-�A�s�s�u�r�b�a�n�i�p�a�l.



.ایست که روى آن خطوطى مینوشتندسنگ یک پارچه(�S�t�e�l�e(ستل -)2(

)3(-�N�a�r�a�m�-�S�i�n.

.پارس مسکون از حبشى بودهیکى از دالئل اینکه سواحل خلیج-)4(

)5(-�A�n�u�b�a�n�i�n�i.

)6(-�G�u�t�i�e�n�s.

)7(-�G�u�d�e�a.

.عیالمیها مملکت خود را انزان سوسونکا مینامیدند-)8(
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م مشاهده میشود، که حکومت و . ق2450در . آنرا از شامات، عربستان و عیالم طلبیدمصالح 
اى از پادشاهان محلى برقرار شده از اینکه در این زمان اقتدار بشهر اور منتقل و در اینجا سلسله

بجاى زبان سامى، که معمول زمان سارگن و غیره بود، زبان سومرى رواج یافت، میتوان استنباط 
استعمال تیروکمان »1«)دونگى(دومین پادشاه این سلسله . ها قوى شده بودندکه باز سومرىکرد 

او فتوحاتى در اطراف کرده عیالم . ها اقتباس کرد و از این جهت لشکر او قوى گردیدرا از سامى
ا و لولوبى را گرفت، ولیکن از قرائن چنین بنظر میآید، که حفظ نتیجه فتوحات مشکل بوده، زیر

هائیکه بدست آمده از لوحه. سومریها مجبور بودند براى رفع شورشها باین صفحات قشون بکشند
.استنباط میشود که عیالم در این زمان کامال جزء سومر بوده

انقراض دولت سومر بدست عیالمیها

اوبا ها مجبور شدند، که متنها در عیالم باعث شورشهاى متواتر گردید و سومرىطرز رفتار سومرى
این لشکرکشیها یکى از جهات ضعف . قشون کشى بطرف عیالم کرده نائره شورشها را فرو نشانند



وتاز را در سومر گذاشتند و پادشاه آنرا باالخره عیالمیها بناى تاخت. ها گردیدو سستى سومرى
.گرفته به اسارت به عیالم بردند

»2«م پادشاه عیالم کودورنان خوندى. ال قس2280در حدود . از این به بعد عیالمیها مستقل شدند
را گرفته غارت کرد، سلسله پادشاهان آنرا برانداخت، مجسمه ربۀ النوع ارخ را، که نانا) اور(شهر 

نه مینامیدند، جزء غنایم به عیالم برد و بعد از آن قریب شصت سال سومر جزء عیالم یا نه»3«
. »4«سین بوداى برقرار شد، که سامى و موسوم به نىم در سومر سلسله. ق2239بماند، تا در حدود 

در . داین سلسله را منقرض کر»5«سین پادشاه عیالمم ریم. سال ق2115نیز معلوم است که در 
دولت مزبور، بعد از اینکه بدست . زمان این سلسله سومر و اکد دولت واحدى تشکیل کرده بودند

پادشاه عیالم منقرض شد، دیگر استقاللى نیافت و ملت سومر

______________________________
)1(-�D�u�n�g�i.

)2(-�K�u�d�u�r�-�N�a�n�k�h�u�n�d�i.

)3(-�N�a�n�a

)4(-�N�i�s�i�n.

)5(-�R�i�m�s�i�n.
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دمرگان و نویسندگان دیگر . و اکد در میان سائر ملل حل شده قومیت خود را از دست داد
سام نتایج تاریخى زیاد در بر ها و مردمان بنىاند، که غلبه عیالمیها بر سومرىفرانسوى باین عقیده

اند، که با ملل مغلوبه رفتار کردهداشته، توضیح آنکه عیالمیها بقدرى با خشونت و بقسمى وحشیانه
بنابراین عقیده دارند . اندآنها از ترس جان از مساکن و اوطان خود فرار کرده، هرکدام بطرفى رفته

سکنى داشتند، بطرف شامات رفته و شهرهاى فینیقى »1«پارس و بحرینمردمى، که در رأس خلیج
، گروهى که رب النوع آسور را پرستش را تأسیس کرده در تجارت و دریانوردى معروف شدند



هاى مجاور آن رفته شالوده دولت آسور را میکردند، بطرف قسمت وسطاى رود دجله و کوهستان
هاى سامى نژاد »2«مهاجرت ابراهیم ع با طایفه خود بفلسطین و باالخره هجوم هیکسوس. نهادند

. نتائج غلبه عیالمیها بر ملل سامى نژاد بوداى از فراعنه در آن مملکت، نیز از بمصر و تأسیس سلسله
اما کینگ باین عقیده است، که غلبه عیالمیها در ممالک غربى دوام نیافته، زیرا عیالمیها، چون 

وتاز شبیه بود، نتوانستند ممالک استعداد اداره کردن مملکتى را نداشتند و غلبه آنها بیشتر به تاخت
.مسخّره را حفظ کنند

اندومریها براى بشر کردهکارهائیکه س

اختراع خطّ -1: اند، از قرار ذیل استها در زندگانى بشر داخل کردهاى، که سومرىچیزهاى تازه
).بعقیده بعضى(میخى که اهمیت زیاد براى ترّقى عالم قدیم داشت 

ع شد و علوم و صنایعیکه در اینجا شرو3. »3«گذارى حموربى گردیدوضع قوانینیکه پایه قانون-2
هر قدر تحقیقات و . بعد از آن، از ملتى به ملتى انتقال یافت و تکمیل شد، تا بدرجه کنونى رسید

کاوشهاى علماء آثار عتیقه پیش میرود، این نکته روشنتر میگردد، که یونانیهاى قدیم مبادى علم 
نباید گذاشت، که هنوز این نکته را نیز ناگفته . اندها اقتباس کردههیئت، طب و صنایع را از سومرى

هاى این ملت بپایان نرسیده، چه عجالۀ تاریخ آن تا سه یا چهارتحقیقات و کاوشها راجع به گذشته

______________________________
.پارس نه جزیره بحرینالحساء امروزى در کنار خلیج-)1(

)2(-�H�y�k�s�o�s.

)3(-�H�a�m�m�u�r�a�b�i.
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شود که قبل از این م روشن گردیده و هر قدر کاوشها در اور پیش میرود، روشنتر مى. هزار سال ق
تمدن تمدنهاى دیگر وجود داشته و تمدن سومرى به ممالک دوردست تا بلوچستان انتشار یافته 

.بود



بزرگ شدن بابل-2

ن آمده بطرف ممالکى متوجه بعقیده محققین مردمان سامى نژاد غالبا از شبه جزیره عربستان بیرو
اند و از حیث آب و هوا و زمینهاى حاصل هاى بزرگ یا دریاها واقعاند، که در کنار رودخانهشده

در این مورد هم مردم تازه نفس سامى، از جهت نیروى عظیم و . خیز بر عربستان کویر مزیت دارند
، در مملکت سومر و اکد و نیز در توانائى تحمل سختیها، که در مردمان صحراگرد مشاهده میشود

هائى از پادشاهان در اینجا پدید صفحات مجاور آن غلبه یافته، چنانکه باالتر ذکر شد، سلسله
هاى دیگر در بابل تشکیل شد و این شهر را، که بناى آن از زمان پس از آن سلسله. آوردند

هاى بعد تمام عالم قدیم در دورهسومریها بود، بزرگ کرده دولتى ساختند، که ابهت و نفوذ آنرا 
پرستى بنا شده بود و ها در این عهد مانند مذهب سومریها بر شرك و بتمذهب بابلى. حس کرد

عقایدشان همان بود، که در باب سومریها ذکر شد، ولى براى مردوك، پسر خداى آسمان و قائم 
اواخر تمدن بابلى سایر خدایان در. مقام او، پرستش مخصوصى داشتند و نبو را پسر او میدانستند

مردوك با مشترى تطبیق میشد، و : فراموش شدند و بابلیهاى متنور فقط دو رب النوع را میپرستیدند
.ایستار، که دختر خداى اسمان بود، با زهره

سلسله اولى

پادشاه بزرگترین پادشاه سلسله مذکور حموربى، ششمین »1«:پادشاهان این سلسله پانزده نفر بودند
ستلى در حفریات شوش بدست آمده، که . م سلطنت کرد. ق2080الى 2123سلسله، بود، که از 
برستل مزبور قوانین حموربى کنده شده و این قدیمترین . پاریس است»2«حاال در موزه لوور

راست است، که پایه قوانین حموربى بر قوانین. قوانینى استکه تاریخ بشر یاد دارد

______________________________
آنچه محقق است این عده است، ولیکن از فهرستهاى دیگر، که بدست آمده، ممکن است -)1(

.بیشتر هم باشد

)2(-�L�o�u�v�r�e.
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. قدیمترى است، که از زمان سومریها وجود داشت، ولى از این قوانین عجالۀ مدونى بدست نیامده
قوانین حموربى فقط از قدمت آن نیست، بلکه بیشتر از این حیث است که حاکى از تمدن اهمیت 

نویسى چون مندرجات ستل مزبور بهتر از صد صفحه وقایع. باشدهزار سال قبل مى4عالى بابل در 
درجه تمدن بابلیها را در آن زمان میرساند و بابل، چنانکه گذشت، یکى از دو مرکز تمدن مشرق 

.تر درج میشوداى از قوانین مزبوره پائینبود، خالصهقدیم 

سین پادشاه عیالم را حموربى عالوه بر مدون مذکور کارهاى دیگر نیز انجام داد، مانند آنکه ریم
آورى شهرها جا معلوم است، که بابل درصدد جمعو از این). م. ق2093(از شهر الرسا بیرون کرد 

.و بزرگ کردن مملکت خود بوده

اوضاع عیالم، که همسایه بابل بود در دوره سلسله اول بابلى درست معلوم نیست و همینقدر روشن 
است، که هرچند شمشوایلونا، پسر حموربى، پادشاه عیالم را موسوم کودور مابوك شکست داد، 

بان خون(سرسلسله . ولى باز عیالم استقالل داشت و سلسله انزانى در آن مملکت سلطنت میکرد
بارى سلسله اول بابلى مورد . نامى بود که اساس دولت عیالم را برپایه محکمى نهاد) ناومىن

.ها گردیده منقرض شدحمالت مردم شمالى موسوم به هیت

ستل حموربى

بود و یکى از فاتحین عیالم آنرا مانند غنیمت جنگى، یا »1«پاراین ستل در ابتدا در شهر سیپ
.عالمت فتح بشوش برد

.هائى از آن بدست آمدهدر شوش نیز چنین ستلى وجود داشت، ولى فقط پارچه

و تمام این مواد چنین انشاء ) یا باصطالح کنونى ماده(فرمول 282مدون مزبور عبارت است از 
در این مدون اصل یا قاعده کلى نیست و مواد موافق . »اگر کسى چنین کند چنان باید بشود«: شده

مواد مزبوره به این نوع امور . شده، تنظیم گشتهو جزائى، که در محاکم بابل اقامه مىدعاوى مدنى 
افترا، قسم دروغى، دادن رشوه بقاضى، خریدن شهود، بیعدالتى قضات، جنایات بر : راجع است

ضد



______________________________
.رفتپار، چنانکه گذشت، یکى از شهرهاى اکّد بشمار مىسیپ-)1(
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مالکیت، روابط ارباب و رعیت، حقوق تجارتى، حقوق خانواده، تعدى بر شخص، حق الزحمه 
سازى، اجاره سفائن، کرایه حیوانات و خساراتى که از این بابت طبیب، حقّ الزحمه معمار، کشتى

در قوانین حموربى تمام آزادها . سآید، حقوق و تکالیف ارباب نسبت بغالم و کنیز و بعکوارد مى
مردم . در مقابل قانون مساویند و مزایاى ملى وجود ندارد، یعنى فرقى بین بابلى و غیر بابلى نیست

روحانیون، مستخدمین دولت، سربازها، : طبقات چهار است. آزاد، آزاد شده، برده: انداز سه زمره
غالم و کنیز میتوانند مالک . یش برقرار شدهقشون دائمى است و خدمت نظامى از پ. تجار و کسبه

. محاکمه ممنوع است، آنانرا میتوان فروختاى بىکشتن بنده. اندباشند و در تحت حمایت قوانین
ونقل تجارت و حمل. کندارباب خودش زمین را شخم میزند یا غالم و کنیز را باین کار مأمور مى

.آزاد است

قانون . هاى نقره، که وزن معین دارد، مقیاس نرخها استقهحل. دادوستد بمعاوضه است و بپول
حموربى اصالحاتى در قوانین سابق داخل و وسع اوالد و زن را بهتر کرده، زن یکى است، ولى، 

.توان زن غیر عقدى داشتاگر زن نازا باشد، مى

. یابدآزاد را مىاگر آزاد کنیزى را ازدواج کند، آن کنیز مقام . قرارداد قانونى نیستازدواج بى
زن و شوهر مسئول . تواند از آن بهره برداردجهیز مال زن یا خانواده پدر او است، ولى شوهر مى

اگر شوهر زنش را طالق دهد، باید . قروض یکدیگر، که قبل از ازدواج حاصل شده، نمیباشند
ا است، فقط جهیز او را رد کند و یک سهم پسرى از مال خود باو ببخشد، ولى، اگر زن ناز

.گرددجهیزش باو برمى

تواند شوهر اگر مرد اسیر شد، زن مى. در مورد خیانت زن، شوهرش او را اخراج یا برده میکند
.کند، ولى اگر شوهر اولى برگشت، باید بخانه او برگردد

.در موارد بیوفائى زن یا شوهر نسبت بیکدیگر، مجازات زن بمراتب شدیدتر است



تهمت بزن محاکمه خدائى میشود، یعنى زن خود را برود میاندازد و اگر آب او را در مورد زدن 
مرد از زنش ارث نمیبرد، زیرا مال زن متعلق باوالد او . تقصیرى خود را ثابت کردهفرونگرفت، بى

است، ولى زن بعالوه جهیز خود سهمى از مال شوهر
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زن میتواند اموالش را خودش اداره کند، اجاره بدهد، جهیز . دریافت میکندمتوفى بعنوان هدیه
. خود را پس بگیرد، مال خود را ببخشد، تجارت کند، کسبى پیش گیرد، در زمره روحانیین درآید

از آنچه گفته شد، . زنان بیوه و دختران مستقال محاکمه میکنند، زنهاى شوهردار بتوسط شوهرانشان
زن . نسبت بزن از قوانین رومى خیلى مساعدتر و حقوق زنها موافق آن بیشتر بودهقوانین حموربى

پس از مرگ شوهر خود میتواند بدیگرى شوهر کند و اگر اوالد او مانع شوند، محکمه دخالت 
هرگاه اوالد زن از شوهر اولى صغیر باشند، محکمه قیم معین کرده و صورتى . کرده اجازه میدهد

اوالد از هر مادرى که . اینکه او حق فروش داشته باشدداده بشوهر دوم میسپارد، بىاز ترکه ترتیب 
اند، ولى پدر میتواند وصیت کند، که مال غیر منقول را بپسر محبوب باشند، در بردن ارث مساوى

هر اى را، که از شواوالد جهیز مادرشان را بالسویه تقسیم میکنند، ولى مادر میتواند هدیه. او بدهند
اند، از ارث محرومند، دخترانى، که جهیز گرفته. خود دریافت کرده، بیکى از اوالد خود بدهد

برادران وراث خواهرانند، ولى پدر . اندولى آنهائیکه جهیز ندارند، در بردن ارث با پسران مساوى
کس که میتواند در حیات خود قسمتى را از مال خود بدختران بدهد، با این شرط که آنها بهر 

پسرانیکه از . در این موارد برادران بمال خواهران حقى ندارند. خواهند بموجب وصیت واگذارند
اند و بعد پدرشان آنها را باوالدى شناخته، با اوالدیکه از زنان عقدى زنان غیر عقدى متولد شده

اند فقط ى شناخته نشدهپسرانى که باوالد. اند مساوى ارث میبرند، ولى اینها مزایائى دارندتولد یافته
.دخترى، که از زن غیر عقدى است، از برادران خود جهیز میگیرد. آزاد میشوند

از حقوق تملک دیده میشود که بابلیها بخوبى تفاوت مالکیترا از تصرف میفهمیدند و معامالت 
یه قوانین از اینجا محققین استنباط میکنند، که پا. گوناگون، حتى معامالت بیع شرطى رواج داشته

طلبکار میتواند حبس بده کار . حموربى بر قوانینى بوده، که در مدت هزاران سال نشوونما میکرده
را در صورت عدم تأدیه قرض بخواهد، ولى، اگر بدهکار از بدرفتارى طلبکار بمیرد، دائن مسؤل 



صورت عدم گانه روم، که طلبکار میتوانست بدهکار را دربرخالف قوانین الواح دوازده(است 
تأدیه
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دار در قانون لفظ سرمایه. تأدیه ممکن است با پول یا با گندم و جو بعمل آید). قرض شقه کند
چنانکه دیده میشود، تجارتخانه و بانکهاى بزرگ بوده، که نمایندگانى باطراف . استعمال شده

). بى که در ذیل بیایدمانند بانک اجى(انکها گذارده میشد هائى در این نوع بمیفرستادند و سرمایه
دادن تمسک، حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول است، میزان ربح صدى بیست است و در 

فروشى و از معامالت بیع شرطى از استقراض چند نفر مشترکا، از نسیه. 40یا 33مواردى صدى 
سابقا در دست کاهنان معابد بوده ولى در قانون محاکمات، چنانکه مشاهده میشود،. ذکرى شده

محکمه بابل دیوان عالى است و محاکمه نهائى از . حموربى قضات پادشاهى رسیدگى میکنند
. کار کاهنان همین است، که در مقابل هیکل خدایان شهادتیرا بقید قسم قبول کنند. حقوق پادشاه

این نکته . ور معروفین و ریش سفیدان شهرکالنتران شهرها نیز حق محاکمه دارند، ولى با حض
توجه محققین گشته که قوانین حموربى با مذهب و قواعد اخالقى مربوط نیست و مخصوصا جالب

نظر مجازات میکنند که مقصرین را از این. از این حیث با قوانین سایر ملل مشرق زمین تفاوت دارد
:زاتها اساسا بر قصاص استپایه مجا. باعث خسارت افراد و ضرر جامعه میباشند

این قاعده چنان مسلسل اجراء میشود، که مثال بنده . »چشم در ازاى چشم، دندان در ازاى دندان«
نافرمان را گوش میبرند، اوالد جسور را زبان، دایه مقصر را پستان و جرّاح غیر ماهر را دست، ولى 

. که انتقام کشیدن ممنوع استاز خصائص قوانین حموربى این است . مجازات دزد اعدام است
این ماده نشان میدهد که دولت بابل بدرجه بلند تمدن . مجنى علیه یا کسان او باید دادخواهى کنند

اختیارات پادشاه نسبت ببعض . پادشاه حق عفو دارد. رسیده و احقاق حقّ را بعهده گرفته بود
. متیازاتى که بآنها داده شده محدود استبواسطه یکنوع ا) پورنیپ(و ) پارسیپ(شهرها مانند بابل، 

قوانین مزبوره نتیجه زندگانى ملتى : علماء فنّ از غور و مداقه در قوانین حموربى باین نتیجه میرسند
است، که در مدت قرون عدیده در ترقى و تکامل بوده و حتى بعض جاهاى آن موافق افکار ملل 



است که حقوق زن نسبت باموالش موافق قوانین شایان توجه). یعنى کهنه نشده(کنونى میباشد، 
حموربى
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اند، مثال موافق قوانین بقدرى است، که حتى بعض ملل کنونى اروپا هم آن حقوق را بزن نداده
.اجازه شوهر نمیتواند معامالتى نسبت باموال خود کندمدنى فرانسه، زن شوهردار صغیره است و بى

سلسله دوم

درپى با پادشاهان سلسله دوم پادشاهان اخیر سلسله اول دوچار جنگهاى پى) م. ق2068-1710(
اسامى یازده نفر از این سلسله محققا معلوم شده و اول شخصى، که از این سلسله در زمان . شدند

سلطنت او و جانشینانش بر قسمت جنوبى یعنى . نام داشت»1«پسر حموربى مستقل شد، ایلوماایلو
در فوق . پارس بود و بدین سبب این سلسله معروف بسلسله صفحات دریائى استبر سواحل خلیج

ها در بابل دوامى ها منقرض گردید، ولیکن تسلط هیتگفته شد که سلسله اول بواسطه فشار هیت
ها، که در طرف غربى فالت ایران میزیستند، ببابل نداشت، زیرا مردمى دیگر موسوم به کاسى

.اى تأسیس کردند که موسوم بسلسله سوم استها را اخراج و سلسلههجوم آورده هیت

)هاکاسى(سلسله سوم 

نزدیک کرمانشاه کنونى یا ) زاگرس(کاسوها یا کاسیها مردمى بودند، که در کوههاى کردستان 
اند که اینها قومى از چنانکه باالتر گفته شد، بعضى تصور کرده. در طرف شمال عیالم میزیستند

اند، چه رب النوع بزرگ آنها، یا خداى آفتاب، سوریاش نام داشت و این لفظ ملل آریانى بوده
.آریانى است، ولى این عقیده حائز اکثریت نشده

م، سلطنت . ق1185تا 1760اى تأسیس کرد، که از این قوم مملکت بابل را تسخیر و سلسله
.معلوم است که اگر هم این سلسله آریانى بوده، بعدها بابلى شده. داشت



و در 1275در (در زمان این سلسله دولت آسور رو بترقى رفت و دو دفعه آسوریها بابل را گرفتند 
در . ، ولیکن تسلط آنها موقتى بود و باالخره این جنگها بشکست آسور خاتمه یافت)م. ق1100
این سلسله روابط حسنه بابل با مصر حفظ و تشیید میشد، چنانکه نوشته جاتى بر این معنى زمان

در دوره این سلسله . ها اسب را براى کشیدن عرابه بکار بردندداللت دارد و نیز در زمان کاسى
شوتروك ناخون تا،

______________________________
)1(-�I�l�u�-�M�a�-�I�l�u.
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از جمله ستل . پادشاه نامى عیالم، بابل را تسخیر کرده تمام اشیاء نفیسه این شهر را به شوش برد
سین است، که در حفریات شوش بدست آمده و دیگر مجسمه خداى بزرگ بابلیها بل نرم

ه سلسله وتاز عیالمیها باالخرتاخت. مردوك بود، که سى سال در شوش بماند و بعد ببابل رد شد
.کاسوها را از پاى درآورده منقرض کرد

سلسله چهارم

. ها که، اسم یکى از محالت بابل بود، برقرار شدسلسله جدیدى موسوم به سلسله پاش1184در 
جنگى با عیالم به پیشرفت بابلیها روى داد و بر اثر آن مجسمه مردوك را، که عیالمیها در جزو 

اول ) نبو کدنصر(یکى از معروفترین پادشاهان این سلسله بخت النصر .غنایم برده بودند، رد کردند
.م امتداد یافت. ق1053بود، که حدود بابل را تا دریاى مغرب رسانید و سلطنت او تا 

سلسله پنجم

در صفحات دریائى سلطنت 1032تا 1052میباشد، از حدود ) بازى(این سلسله، که موسوم به 
در دوره این سلسله عیالم باز بابل را گرفت و یکى از . وم دریائى استکرد، لذا این سلسله د

بابل در زمان این سلسله . پادشاهان عیالم بر تخت بابل نشست، ولیکن بیش از شش سال دوام نکرد
از طرف شمال، و فشار عیالمیها از »1«وتاز مردمان صحراگردى موسوم به گوثیانبه سبب تاخت



ها را خراب، ناتوان گشت، بخصوص که مردم گوثیان مزارع بابلىطرف مشرق، ضعیف و 
در این احوال پادشاه بابل ادادآپلوودین، که . شهرهاى مملکت را غارت و معابد را زیر وزبر کردند

عیالمیها هم از . تخت بابل را غصب کرده بود، از پادشاه آسور کمک طلبیده دختر خود را باو داد
بابل تسلط یافتند و یکى از پادشاهان عیالم در بابل به تخت نشسته اسم بابلى موقع استفاده کرده در

ها از طرف شمال شرقى مقارن این احوال مردم تازه نفس دیگرى موسوم به کلدانى. اختیار کرد
عربستان سر برآورده به بابل حمله کرد و یک مدعى بر دو مدعى دیگر، یعنى آسور و عیالم، 

، کهاین دوره. افزود

______________________________
)1(-�G�u�t�i�e�n�s.
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خالصه . ومرجم امتداد یافت، پر بود از منازعات، جنگها، اغتشاشات و هرج. ق732تا 970از 
هااوضاع چنین بود که کلدانیها به تقویت عیالمیها میخواستند تخت بابل را اشغال کنند و آسورى

باالخره جنگها در سلطنت نبونصیر پادشاه آسور به پیشرفت او خاتمه یافت و بابل جزء . مانع بودند
اى برقرار شد، که پس از انقراض آسور در بابل سلسله). م. ق732(دولت آسور جدید گردید 

ست، در و چون وقایع این دوره با تاریخ مادیها و پارسیها مالزم ا) بابل و کلدانى(موسوم است به 
.جاى خود ذکر خواهد شد

دولت آسور-دوم

در . ها مردمى بودند از نژاد سامى، که با مردمان سامى نژاد دیگر در بابل زندگانى میکردندآسورى
ها مهاجرت کرده، به قسمت وسطاى رود دجله و کوهستانهاى مجاور رفته، در ازمنه بعد آسورى

این اسم از اسم رب النوعى است، که . ور شدآنجا دولت کوچکى ساختند، که موسوم به آس
ها براى ارباب انواع بابلى نیز پرستش داشتند، ولى آسورى. نام داشت) آسور(پرستش میکردند و 

دانسته باین عقیده بودند، که هر قدر دولت آسور وسعت مییابد بر عظمت ) آسور(رتبه آنها را دون
پایتخت این مملکت در ابتدا شهر . ست نشانده میشونداین خدا میافزاید و خدایان شهرهاى دیگر د



پایتخت »2«و باالخره نینوا»1«)کالح توریۀ(آسور بود، ولیکن در ادوار دیگر شهر کااله 
در ابتدا . حکمرانان آسور را مانند حکمرانان شهرهاى سومر و اکدپاتسى میگفتند. گردیدند
که اسم آسور را ذکر میکنند، در زمان حموربى پادشاه اى، ها تابع بودند، چنانکه اول دفعهآسورى

معلوم نیست در چه تاریخ . بابل است و چنین استنباط میشود، که در این زمان آسور جزو بابل بوده
آسوریها . م است. آسور مستقل شد، بهرحال تاریخ استقالل آن بین قرن هیجدهم و پانزدهم ق

آمدند، دیدند در اینجا اراضى قابل کشت بالنسبه کم مردمى بودند زارع و، چون بمملکت جدید
بنابراین. خیز نیستاست و زمین هم مانند زمینهاى بابل حاصل

______________________________
)1(-�K�a�l�a�k�h.یا�K�a�l�a�h

)2(-�X�i�n�e�v�e�h.
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بود که در بهار هر سال آسوریها به این . تصمیم کردند، که از دست رنج دیگران تعیش کنند
گذار یا ممالک و وتاز در ممالک مجاوره میپرداختند، با این مقصود که مملکتى را باجتاخت

شهرهاى یاغى را غارت کنند، از اهالى هر قدر الزم بدانند بکشند و باقى را به اسارت بمملکت 
طبیعى است که دولت آنها . ت بزیندخود برده و بکارهاى سخت واداشته در فراوانى و ناز و نعم

در سومر . موافق این مقصود درست شده بود و از حیث تشکیالت و ترتیبات شبیه دولت بابل نبود
و بابل شهرها حکمرانانى داشتند موسوم به پاتسى و روحانیینى باعلى درجه قوى و متنفذ، چنانکه 

طوائفى و روحانى بودند، ولى پایه هاى ملوك المیتوان گفت، که این دولت ها در واقع دولت
دولت آسور بر طبقه زارعین آزاد قرار گرفته بود، زیرا زارعین قشون آسورى را تشکیل میدادند و 

بنابراین جاى تعجب نیست، که آسور دولتى شد جنگى و . وتاز حرفه آنها بودجنگ و تاخت
ت و بیرحمى فوق العاده یکى از خصائص آسوریها شقاو. قشون آسورى سرآمد قشونهاى معاصر

اوال آسوریها عقیده داشتند، که : جهت آنرا از دو چیز باید دانست. آنها نسبت بمغلوبین بود
بیرحمى و شقاوت مرضى خدایان و کار ثوابى است، چنانکه یکى از پادشاهان آسور بدست خود 

آسوریها قلیل العده ثانیا چون. گرى را پسندیده آسمان میدانستاسرا را کور میکرد و این وحشى



شان بعدها خیلى وسعت داشت، براى جلوگیرى از جدا شدن ممالک بوسائلى بودند و ممالک تابعه
این دولت تقریبا . متوسل میشدند، که ملل مغلوبه را مرعوب، ناتوان و در بعض موارد نابود کنند

:هزار سال دوام کرده حدود خود را از هر طرف پیش برد

را معدوم، فینیقیه و فلسطین را مطیع کرده بمصر ) هیتها(جنوب غربى دولت از طرف مغرب و
از طرف مشرق و جنوب شرقى تا کوه دماوند و کویر بزرگ ایران پیشرفت، ماد و . دست انداخت

پارس را دست نشانده و عیالم را چنان خرابکرد که این مملکت چند هزار ساله دیگر کمر راست 
زبان آسورى همان زبان بابلى بود، ولى زبان . ره بدست مادیها منقرض شددولت آسور باالخ. نکرد

ها و کتابتهاى کتیبه. خطّ آسورى نیز خطّ میخى بابلى است. آرامى در اینجا هم بعدها غلبه یافت
آسوریها. مند بودندزیاد از پادشاهان این مملکت مانده، زیرا به ضبط وقایع عالقه
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ساختند و پس از نوشتن مطلب، آنها را در آتش پخته بعد ضبط هائى از گل رس مىلوحه
.ها ترتیب و تشکیل میشدبدین ترتیب کتابها و کتابخانه. میکردند

ها، که در موقع انهدام نینوا زیر خاك رفته، حاال بواسطه حفریات بیرون میآید و منبعى این لوحه
عهود قدیمه است، چنانکه در موزه لوور پاریس چندین هزار از این براى روشن کردن تاریخ

. پال است، که در کویونجیک پیدا شداز جمله کتابخانه معروف آسور بانى. ها موجود استلوحه
پادشاهان آسور دو چیز را از تکالیف خود . اندآسوریها در صنایع نیز آثار زیاد از خود گذاشته

بنابراین در . بعد بناى شهر جدید، که با زحمت و مشقت اسراء ساخته میشداول جنگ و : میدانستند
هاى منقور و برجسته در سنگنگارى، ساختن صورتاین مملکت صنعت معمارى، حجارى، کتیبه

بعض کارهاى آسوریها، که شکار پادشاهان یا مجالس را نشان میدهد، . ترقى شایانى داشت»1«
که باعث حیرت ) وصا حرکت حیوانات مانند اسب، آهو و غیرهمخص(اى طبیعى است باندازه

سازى و غیره کارى، کاشىدر صنایع دیگر مانند صنعت زرگرى، خاتم. استادان کنونى اروپا است
هاى آنها اشیاء زیاد ساخته در عالم قدیم انتشار آسوریها نیز ماهر بودند و فینیقیها از روى سرمشق

. مزبور در ممالک اروپا تقلید کردند و صنعت در آنجاها پدید آمدهاىبعدها از نمونه. دادند
:تاریخ آسور به سه عهد تقسیم میشود



آسور قدیم

.یابدم خاتمه مى. ق900شروع شده در 1500این عهد تقریبا از 

اول است، که فتوحات زیاد در بابل، ایران و جاهاى »2«بزرگترین پادشاه این عهد تیگالت پالسر
از وقایع مهمه این عهد پیدا . نشانده کنددیگر کرد، ولى بابل دوباره موفق شد که آسور را دست

شدن قوم صحراگرد تازه نفسى است، که از عربستان بیرون آمده بابل و آسور را در فشار گذارد 
اینها در ابتداء به بابل حمله کردند . اندیخ به آرامى موسوماین مردم در تار). م. ق1500-1300(

. ها موفق نشدند، بعد هجوم به آسور برده این دولت را برانداختندو، چون بواسطه مقاومت بابلى
پس از آن آرامیهابه به سوریه رفته دمشق و حلب

______________________________
)1(-�B�a�g�-�R�e�l�i�e�f.

.شرپلگول تیهبه آسورى تو-)2(
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.بزودى در تجارت قوى شدند) م. ق1100(و سایر شهرهاى آنرا تسخیر کرده 

آرامیها اسلوب خط را از فینیقیها گرفته خط مخصوصى ترتیب دادند و بعد، چنانکه بیاید، این خط 
.ر انتشار یافتجایگیر خطوط میخى گشته در ایران، آسیاى وسطى و جاهاى دیگ

آسور وسطى

م امتداد داشت، آسوریها بر آرامیها فائق آمده از نو دولتى . ق745تا 900در این دوره، که از 
.تشکیل کردند

آسور (بزرگترین پادشاه ایندوره . آور از حیث جهانگیرى بروز داداین دولت قدرتى حیرت
اول رسانید، ولیکن شقاوتهاى او نامش را است، که آسور را بحدود زمان تیگالت پالسر) نصیرپال

اگرچه آسور . اند، که اطفال اسراء را از پسر و دختر زنده در آتش میسوزانیدنوشته: دار کردهلکه



ترین دولت آسیاى غربى بنظر میامد، ولى دیرى نگذشت که یک مردم شمالى در این زمان قوى
پس از آن مردمان . ارات یاوان را تأسیس کردندبر آسور قیام و دولت آر) ساکن ارمنستان کنونى(

.دیگر از اطاعت آسور سرپیچیدند و باالخره شورشى در آسور این دوره را بپایان رسانید

آسور جدید

پالسر تیگالت-1: م امتداد یافت و پادشاهان نامى آن از این قرارند. ق607تا 745این دوره از 
بعد او بطرف . و کلدانیها را شکست داد و آن شهر را گرفتچهارم که ببابل قشون برده آرامیها 

شمال متوجه گشته قسمتهاى جنوبى مملکت آرارات را به آسور ضمیمه کرد، ولى موفق نشد 
در زمان او قشون آسور از حال ). م. ق705-722(»1«سارگن دوم-2. پایتخت آنرا تصرّف کند

سابق فوق العاده مهم میدانستند، که لشکر از طبقه توضیح آنکه پادشاهان . قشون ملى خارج شد
زارعین آزاد تشکیل شود، ولیکن روحانیون، که اراضى زیاد داشتند و از مالیات معاف بودند، 

باالخره مقرّر شد، که بجاى زارعین اسرا را بکارهاى . نمیخواستند زارعین در قشون داخل شوند
چون روحانیون از این حکم . ت عسکرى اشتغال ورزندفالحتى وادارند، تا زارعین بتوانند بخدما

ناراضى بودند، انقالبى را باعث شدند، که بتعیین سارگن بسلطنت منتهى گشت

______________________________
.به آسورى شرّوکین-)1(
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این نوع سربازان سپاهیان ملى نبودند از آنجا، که. و دولت مجبور شد که کسرى افراد را اجیر کند
. و در موقع سخت فرار میکردند، از این ببعد پایه دولت آسور، که بر سپاه ملى بود، متزلزل گردید

شرح وقایع در . در این دوره جنگهاى آسور با عیالم شروع شده بانقراض ایندولت خاتمه یافت
عیالم، هرچند این دولت را از پاى درآورد، جنگهاى متعدد متمادى آسور با. تاریخ عیالم بیاید

مانند کیمریها، سکاها، (نژاد از طرف دیگر فشار مردمان آریانى. باعث ضعف آسور نیز گردید
به آسور، که از مدتها قبل شروع شده بود، عرصه را بر آسوریها تنک کرد و ) مادیها و غیره



شرح وقایع در تاریخ ماد ). م. ق606(باالخره این دولت قدیم قویم بدست مادیها منقرض شد 
.بیاید

دولت عیالم-سوم

مقدمه

اطالع ما بر عیالم تا چهل پنجاه سال قبل منحصر به ذکر مجملى بود، که توریۀ از آن کرده و اسم 
مورخین عهد قدیم هم، چنانکه از . »1«کدرالعمر پادشاه عیالم را در ضمن حکایتى برده

حال بدین منوال بود، تا حفریات . م است، اطالعاتى راجع بعیالم نداشتندهاى آنها معلونوشته
نتیجه حفریات راجع به عیالم چنین است، که بطور اختصار ذکر میشود، زیرا . شوش پیش آمد

.مدخل تألیف گنجایش بیش از این را ندارد و براى مقصود ما هم این اندازه کافى است

حدود عیالم

خوزستان، لرستان، : اطالق میشد بمملکتى، که از این والیات ترکیب یافته بوددر عهد قدیم عیالم 
حدود این مملکت از طرف مغرب دجله بود، از طرف مشرق قسمتى . هاى بختیارىپشتکوه، کوه

پارس تا بوشهراز پارس، از سمت شمال، راهى که از بابل بهمدان میرفت و از سمت جنوب خلیج
شوش که مهمترین شهر عیالم و از قدیمترین -1: اندملکترا چنین نامیدهشهرهاى مهم این م. »2«

.ماداکتوروى رود کرخه-2. شهرهاى عالم بود

اهواز،-4. خایدالو، که گمان میکنند در جاى خرّم آباد کنونى بنا شده بود-3

______________________________
.14سفر پیدایش باب -)1(

.مینامیدند) ریشر(بوشهر را در عهد قدیم -)2(
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لفظ عیالم، چنانکه محققین تصور میکنند، . اهالى عیالم دولت خود را انزان سوسونکا مینامیدند
.سامى است و اطالق بآن قسمتى میشد، که کوهستان است

نژاد

است، که بومیهاى اولى این راجع بمردمان بومى این مملکت عقیده دیوالفوا ود مرگان این
پارس هم تامکران و بلوچستان از برخى عقیده دارند، که سواحل خلیج. مملکت حبشى بودند
بهرحال بعد از قرون زیاد مردمانى، که در اطراف شطّ العرب و رأس خلیج . حبشیها مسکون بوده

بعد از آنها مردمان . یافتندپارس سکنى داشتند و موسوم به سومریها بودند، باین مملکت آمده غلبه 
از . نژاد باین مملکت آمدند، ولى استیالى آنها در قسمت کوهستانى آن دوامى نداشتسامى

اینها مردمى بودند استقالل طلب »1«ها زیاد برده شدهسىها یا کیسمردمان کوهستانى اسم کوسى
.آنها دوامى نداشتو مطیع کردن آنها خیلى دشوار بود، چنانکه تسلطّ خارجیها بر 

زبان

م . قدیمترین زبان اهالى این مملکت زبان انزانى است، که بعقیده دمرگان در سه هزار سال ق
1500بینیم که در بعد مى. متروك شد و پس از آن زبان سومرى و زبان سامى در اینجا رواج یافت

ن حدس زد، که زبان انزانى در میان م دفعۀ زبان انزانى زنده و استعمال شده و از اینجا میتوا. سال ق
ها بزبان سومرى و سامى نوشته میشده، زیرا اگر زبانى مرد، دیگر اهالى معمول بوده، ولى کتیبه

، که با هیئت علمى فرانسوى »2«در باب زبان انزانى عقیده عالم معروف، پرشیل. شودزنده نمى
.بود، این است، که زبان مزبور ملتصق است

خطّ

یالمى میخى است، یعنى عالمات از نقوشى، که بشکل میخ است و بطور افقى یا عمودى خطّ ع
عده این نوع عالمات، چنانکه گویند بالغ بر سیصد است و شکل خطّ . استعمال شده، ترکیب یافته

اند، ولى خطّ میخى عیالمى خطّ مستقلى است، یعنى عالمات را عیالمیها از سومریها اقتباس کرده
. خطّ نماینده همان صداها نیست و بنابراین با دانستن خطّ بابلى خطّ عیالمیرا نمیتوان خواندهر دو 

اولى بر عالمات ده: ارقام عیالمى هم با ارقام بابلى تفاوت دارد



______________________________
(�E�d�.�M�e�y�e�r(اند هاى مذکور در فوق از یک قوم دانسته) سوکاس(بعضى این مردم را با -)1(

)2(-�P�e�r�e�-�S�c�h�e�i�l.
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این خطّ بعدها با خطوط دیگر مترادفا استعمال میشد، . گانه بنا شدهگانه و دومى بر عالمات شصت
مثال یکى از پادشاهان عیالم موسوم به باش شوشیناك، که سلطنتش قبل از غلبه سومریهاى شهر 

پادشاه بر تختى از سنگ : اى از سنگ ساخته و شکل آن چنین استمجسمهاوربر عیالم بود، 
.نشسته و کلماتى از سمت راست آن بخطّ عیالمى، از طرف چپ بخطّ بابلى نوشته شده است

مذهب

خداى . عالم از نظر عیالمیها پر از ارواح بود. این موضوع تاریک است، ولى باز کلیاتى معلوم شده
بعد از او . نامیدند، ولى پرستش او فقط بپادشاهان و کهنه اختصاص داشتبزرگ را شوشیناك می

بشش خدا و پس از آنها بگروهى از ارواح معتقد بودند و هرکدام از ارواح را خداى جائى 
عیالمیها هم مانند بابلیها مجسمه خدایان را میساختند و، وقتى که مجسمه شهرى را بشهر . میدانستند

بنابراین مذهب آنها شرك و . انده داشتند که خداى آن شهر را انتقال دادهدیگر میبردند، عقید
.کاهنان قوى و متنفذ بودند. پرستى بودبت

کلیۀ مذهب عیالمیها شباهت زیاد بمذهب بابلیها دارد و چنین بنظر میآید، که آداب مذهبى آنان 
.هم بآداب مذهبى بابلیها شباهت داشته

شهر شوش

:ى شوش را بچهار قسمت تقسیم کردههادمرگان خرابه



. قصور شاهان هخامنشى-2. ارك یا قلعه شوش، که از ادوار قدیم تا زمان اسکندر مسکون بود-1
هاى قصر داریوش در قسمت دوم خرابه. اى در طرف راست رود کرخهمحله-4. محله تجارتى-3

.شف شدهو اردشیر دوم و طاالر معروف آن، که موسوم به اپدان بود ک

هاى عیالمتقسیم گذشته

:هاى عیالم را بدو قسمت تقسیم میکنددمرگان گذشته

قسمت اولى باز بدو قسمت تقسیم میشود و هر دو از . قرون تاریخى-2. اعصار قبل از تاریخ-1
اشیائى که از این عهد بدست آمده غالبا . »1«عهد حجر است، زیرا آالت و اسباب فلزّى پیدا نشده

سنگاز

______________________________
یر، تاریخ ادوار مى(بعضى در این باب تردید دارند و این عهد را ابتداى عهد مس میدانند -)1(

)عهد قدیم
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دمرگان از مقایسه این اشیاء با اشیائى، که در مصر بدست آمده، عقیده داشت، . و گل رس است
باین عقیده است که »1«م است، ولى عالم دیگر کینگ. ن اشیاء متعلق بهشت هزار سال قکه ای

تر شباهت این ظروف سفالى بظروف سفالین مصرى سطحى است و ساخت و شیوه آنها شبیه
از اینجا و از . اندگز یافتهو دره»3«، استراباد»2«بظروف و اشیائى است، که در ماوراء دریاى خزر

دیگر گمان میکنند، که تمدن عیالمى در جاهاى خیلى دور دست انتشار یافته بود، بین قرائن 
ماوراء دریاى خزر، عیالمیها و سومریها ارتباطى وجود داشت و شاید این مردمان از طرف شمال 

جهت این است که . انداند، تا شش پا چیزى نیافتهآمده بودند، از طبقه عهد حجر، که پائین رفته
هاى آنها را خراب کرده، بعد بقدر شش پا ى با تمدنى عالیتر بر بومیها استیال یافته و خانهمردم

اى است که دمرگان آن را متعلق به عهد قدیم باالتر طبقه. اندخاك ریخته، روى آن ابنیه ساخته
از مرمر اشیاء این عهد بیشتر . از اشیائى که پیدا شده ظروف سفالین خیلى کمتر است. »4«میداند



هائى از گل دار و لوحهسفید است، که روى آنها نقاشى شده و نیز عبارت است از گلدانهاى لعاب
.اندرس که بر آنها خطوطى نوشته

.م میداند. دمرگان این اشیاء را متعلق بچهار هزار سال ق

ا تاریخ عهدى که تاریخ عیالم ارتباط کامل ب-1: قرون تاریخى عیالم بسه قسمت تقسیم میشود
).م. ق2225از ازمنه قدیمه تا (سومریها و اکدیها دارد 

-3). م. ق745-2265(هاى عیالم با تاریخ دولت بابل مربوط میباشد عهدى که گذشته-2
).م. ق645-745(اى که طرف عیالم دولت آسور جدید است دوره

عهد اول

هاى سومر و اکد، چنانکه میشود که پاتسىباوجوداین دیده. در این عهد تاریخ عیالم تاریک است
یابند، تسلط آنها بر عیالم گذشت، با عیالمیها جنگهاى دفاعى میکنند، اگر هم گاهى غلبه مى

چون . افکنددوامى ندارد و باالخره عیالم بر سومر و اکد دست یافته دولت این مردمان را برمى
.میدانیمباالتر وقایع ذکر شده، تکرار را در اینجا زائد 

______________________________
)1(-�K�i�n�g.

.در گورکان آنو-)2(

.در کورنگ تپه-)3(

)4(-�A�r�c�h�a�i�q�u�e.
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قدر معلوم است از اوضاع داخلى عیالم در این عهد به تحقیق نمیتوان چیزهاى زیاد گفت، همین
تر بودند و، چون از حیث تمدن پست) هاسومریها و سامى(که عیالمیها از همسایگان غربى 



مملکت آنها بیشتر کوهستانى بود و راههائیکه مساعد با تجارت باشد وجود نداشت، این ملت از 
از حیث تشکیالت مملکتى نیز چنین بنظر . مراکز عمران و تجارت دنیاى آن روز دور میزیست

جى استقالل عیالم را تهدید میکرد، هریک از اقوام و میاید، که باستثناى مواقعى، که دشمن خار
طوائف زندگانى سیاسى و اجتماعى جداگانه داشتند، بخصوص مردمان کوهستانى آنکه همیشه 

یافتند، بعقیده دمرگان، وقتى هم که ملل خارجه بر عیالم دست مى. استقالل خود را حفظ میکردند
یالمیها در مواقع غلبه بر سومریها و مردمان سامى خیلى رفتار ع. اهالى کوهستان آن مستقل میماندند

خشن بود و گاهى هم از شقاوت آنها نسبت بملل مغلوبه بعض نتایج تاریخى حاصل میشد، که در 
.فوق ذکر شد

عهد دوم

پادشاه عیالم ) خورباتیال(در دوره کاسوها . در این عهد عیالمیها با پادشاهان بابل در زد و خوردند
پادشاه بابل جنگید و بعد، چنانکه گذشت شوتروك ناخون تا بابل را گرفته، ) گالزوورىک(با 

وتاز عیالمیها دولت کاسوها را از پاى اشیاء نفیسه آن را غارت کرده بشوش برد و باالخره تاخت
این پادشاه، که . است) خاکین شوش ناكشیل(از پادشاهان نامى عیالم در ایندوره . درآورد
هر بنائیرا که تعمیر : مدبر و بزرك بود، بناهاى زیاد کرد و یکى از کارهاى او این استسائسى 

اى داشت، عین آن کتیبه را، که بزبان سامى میکرد، مینوشت این بنا را کى ساخته بود و چه کتیبه
مورد این عالقمندى پادشاه مزبور به حفظ آثار . بود، مینویساند و ترجمه انزانى را بدان میافزود

هاى خود در شوش مخصوصا قدردانى علماء آثار عتیقه است و هیئت علمیه فرانسوى در پیشرفت
هاى این پادشاه ادوارى گذشته، که الاقل دو هاى قدیم و کتیبهمرهون آن میباشد، زیرا بین کتیبه

.هزار سال طول آن است

ها هاى برنجى، ستلها، آجرها، کتیبهکلیۀ از آثارى، که از زمان این پادشاه بدست آمده، مانند ستون
و غیره محقق شده، که در زمان او ادبیات و صنایع عیالمى باوج
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.ترّقى خود رسیده بود



.جنگهاى دیگر عیالم با بابل تا انقراض آن دولت بدست آسوریها در فوق ذکر شده

عهد سوم

توضیح آنکه عیالم تا این زمان با . ست از جنک هاى آسور با عیالموقایع عمده این عهد عبارت ا
آسور همسایه نبود، زیرا بین این دو دولت مردمان کوهستانى واقع شده بودند، ولیکن در زمان 

ها با مردمان مزبور جنگیده بعضى را کامال مطیع کردند و برخى را تیگالت پالسر چهارم آسورى
.آن عیالم دولت همجوار آسور گردیدپس از. نیم مستقل گذاردند

1800تاشگال، پادشاه عیالم، که از مفرغ ساخته شده و مجسمه ناقص ملکه ناپیرآسو، زن اون-)1(
)م. حفریات شوش، قرن پانزده ق(کیلوگرام وزن دارد 

جنگ اول

عهد اتّحادى بست، تا دولت عیالم از راه مآل بینى با بابل، که نیز از تسلط آسوریها در عذاب بود، 
سارگن، همینکه خبر این اتّحاد و تجهیزات . باهم ممالک خودشان را از تعدیات آسور حفظ کنند

. عیالم را شنید، فرصت بمتحدین نداده قبل از رسیدن کمکى به عیالمیها بمملکت آنها حمله برد
تر از عیالمیها بودند، ثانیا در این زمان آسور به عیالم برترى داشت، زیرا اوال آسوریها متمدن

سواره نظام آسور از حیث عده و هم از جهت
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ها بمراتب بهتر از اسلحه تشکیالت و مشق بر سواره نظام عیالم تفوق داشت، ثالثا اسلحه آسورى
ها نتوانستند آسورىباوجوداین عیالمیها مردانه جنگیده چندان پا فشردند، که . عیالمیها بود

این جنگ از اسم محل . پیشرفتى حاصل کنند و عقب نشستند، یعنى در معنى شکست خوردند
).م. ق705و 722بین (لو است موسوم به جنگ دورى

جنگ دوم



، پادشاه عیالم، را »1«در این اوان کالّودوش. بعد از سارگن دوم سینا خریب بر تخت آسور نشست
.شتندمحاصره کرده ک

داخل جلگه ) پارسسواحل خلیج(پادشاه آسور این واقعه را مغتنم دانسته از طرف جنوب عیالم 
در اینموقع عیالمیها . قلعه و برج را خراب کرد و اهالى را باسارت به آسور برد34شوش گردید، 
ى براى نامى را بپادشاهى معین کردند، ولیکن او در کوهستان مانده اقدام»2«کودورناخونتى

جلوگیرى از آسوریها نکرد و اینها چون وضع را چنین دیدند بطرف ماداکتو که در کوهستان بود 
ها بواسطه باران و برف قابل عبور نبود، آسوریها عقب نشسته به آسور بعد، چون دره. حمله بردند

692(ه کشتند قیدى، که نشان داده بود، گرفتبرگشتند، مردم عیالم کودورناخونتى را از جهت بى
این پادشاه سروصورتى بقشون عیالم . نامى را بسلطنت برگزیدند»3«مان مینانوو بجاى او اوم) م. ق

اى آنرا قوى کرد، که بابل براى اتّحاد با عیالم بر ضد آسور مقدم گردید و از خزائن داده باندازه
پس از آن شد بسیار خونین بود، جنگى که. ارباب انواع بابلى وجوهى براى تجهیزات به عیالم داد

چه طرفین مقاومت کردند و با وجود کشته شدن سردار عیالمى، باز عیالمیها آنقدر پا فشردند، که 
به »4«بعد از سینا خریب، آسور حیدون. هاى خود برگشتندنتیجه ماند و فریقین بخانهجنگ بى

چون آسور را در جاهاى دیگر مشغول بان خالداش دوم،تخت آسور نشست و پادشاه عیالم، خوم
پار پیش رفته با غنائمى به شوش وتازهائى کرد و تا شهر سیپو گرفتار دید، در مملکت بابل تاخت

پس از فوت او، که چند روز بعد روى داد). م. ق674(برگشت 

______________________________
)1(-�K�a�l�l�u�d�u�s�c�h.

)2(-�K�u�d�u�r�-�N�a�k�h�u�n�d�i.

)3(-�U�m�m�a�n�-�M�i�n�a�n�u.

)4(-�A�s�s�u�r�h�i�d�d�i�n.
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توضیح آنکه آسور در سال مجاعه : برادر اورتاکو به تخت نشسته با آسور روابطى برقرار داشت
پار را، که در جزو غنائم آورده بود، کمکى به عیالم کرد و دولت عیالم مجسمه رب النوع سیپ

.آسور باعلى درجه قدرت رسیدندر زمان آسور حیدی. پس داد

.غیر از عیالم در آسیاى غربى دیگر دولتى نمانده بود که تابع آسور نباشد

آسوربانى پال و جنگهاى او

پال بتخت نشسته تمام حواس خود را بفرونشاندن شورش مصریها متوجه م آسور بانى. ق669در 
مملکت بابل پرداختند و غنائمى از آنجا وتاز درعیالمیها از موقع استفاده کرده بتاخت. داشت

این تغییر . بتخت نشست»1«ماناومپس از آن بزودى اورتاکو درگذشت و برادر او ت. آوردند
هاى خود را بکشد و این سلطنت براى عیالم بسیار شوم بود، زیرا پادشاه جدید خواست برادرزاده

پادشاه . اقدام باعث شد، که شصت نفر از شاهزادگان عیالم فرار کرده بدربار آسور پناه بردند
ى خانگى عیالم را ضعیف هاآسور با آغوش باز آنها را پذیرفت، با اینمقصود که بواسطه جنگ

مان بپادشاه آسور تکلیف کرد، که فراریان عیالم را اومدر این احوال ت. کرده بعد درهم شکند
.او جواب رد به عیالم داد و جنگ درگرفت. پس بدهد

چون قشون آسور زود بحدود عیالم رسید پادشاه آن، که تمام قوایش حاضر نبود، در انتظار 
تا نزدیکى شوش عقب نشست و براى اینکه فرصتى بدست آرد، یکى از تکمیل آن با تأنّى 

سرداران خود را براى مذاکرات صلح نزد سردار آسورى فرستاد، ولیکن سردار مزبور مقصود را 
پس از آن جنگ شروع شد و طرفین با نهایت ابرام جنگیدند، ولى . دریافته فرستاده را کشت

. را، که در کنار رود کارون بود، شکست داده بآب ریختندباالخره آسوریها میسره قشون عیالمى
درپى بقشون آسور برد و چندان پا فشرد تا پادشاه عیالم، که شخصا جنگ میکرد، حمالت پى

اى بعد، در موقعیکه میخواست از میدان جنگ خارج شود، بواسطه سانحه. آنکه زخم برداشت
»2«این جنگ از اسم محل موسوم به توللیز. بردندگرفتار شد و آسوریها سرش را بریده به نینوا 

همینکه خبر شکست). م. ق659(است 



______________________________
)1(-�T�e�u�m�m�a�n.

)2(-�T�u�l�l�i�z.
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گان فرارى مخالفین خود را گرفته مقید داشتند و قشون عیالم بشوش رسید، هواخواهان شاهزاده
پس از آن بدست پادشاه آسور پسر بزرگتر اورتاکو . دیها از این شکست کردندشا

شکست . بپادشاهى عیالم نامزد شد و آسوریها باج از عیالم گرفته به نینوا برگشتند) ایگاشبانخوم(
عیالمیها باعث جشنهاى زیاد در آسور گردید، زیرا از تمام دول آن زمان عیالم یگانه همسر آسور 

پال، که در بابل پادشاه بود، بر او یاغى بعد از این جنگ برادر آسور بانى. موروثى او بودو دشمن 
در ابتداء پادشاه عیالم بیطرف ماند، ولى، وقتیکه پادشاه آسور خواست عیالمیها مجسمه . گردید

ن مجسمه ربۀ النوع ارخ را رد کنند، پادشاه عیالم در موقع بسیار ناگوارى واقع شد، چه ای) نهنه(
قرنها در شوش بود، مردم عیالم پرستش زیاد براى آن داشتند و بنابراین رد کردن آن با پادشاهى 

.عیالم مباینت داشت

در این احوال بابل بپادشاه عیالم باز وجهى از خزانه خدایان بابلى داد و او از جهۀ سختى و بدى 
ات داخلى عیالم دامن میزدند، چنانکه بر آسوریها باغتشاش. موقع خود مجبور شد با بابل متحد شود

، برادر پادشاه عیالم، او را گرفته کشت و بتخت نشست، ولى بعد از چندى »1«تومارىاثر آن تام
گردید، سپس »2«هاى خود موسوم به ایندبغاشاین پادشاه هم گرفتار طغیان یکى از دست نشانده

. باالخره گرفتار شده به نینوا باسارت رفتپارس فرار کرد واز او شکست خورده بطرف خلیج
پال روى خوش باو نمود، چه او را براى اجراى خیاالت خود راجع به عیالم الزم بانى-آسور
پادشاه مزبور، پس از آنکه کار بابل را ساخت، تصمیم کرد، که بکار عیالم خاتمه داده . داشت

ا ایندبغاش، که براى کمک کردن ببابل خیال خود را از طرف این دشمن موروثى راحت کند، ام
اقدامى نکرده بود، بعد از سقوط این شهر سفرائى نزد پادشاه آسور فرستاد، ولیکن پادشاه مزبور 

آنها را خوب نپذیرفت و رد کردن کلدانیهائیرا که در زمان طغیان بابل بآن کمک کرده بعد بعیالم 
را بر »3«کالداشباننجبا کشته بجاى او خومدر این احوال ایندبغاش را. رفته بودند، خواست



تو را بتخت عیالم نشانید، ولیکن، مارىتخت نشاندند و پادشاه آسور از موقع استفاده کرده تام
همینکه

______________________________
)1(-�T�a�m�m�a�r�i�t�u.

)2(-�I�n�d�a�-�B�u�g�a�s�c�h.

)3(-�K�h�u�m�b�a�n�-�K�a�l�d�a�s�c�h.
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مطلب قبل از اجراى آن افشاء شد، بر اثر . او بتخت نشست، کنکاشى بر ضد آسوریها ترتیب داد
این وضع باز او را گرفته بزندان انداختند و پس از آن آسوریها مملکترا غارت کرده با غنائم زیاد 

.به نینوا برگشتند

انقراض عیالم

هاى قبل ناراضى بود، باز در پى بهانه براى جنگ با م پادشاه آسور، که از نتایج جنگ. ق645در 
هاى کالداش رد کردن کلدانىبانتو را بعیالم فرستاده از خوممارىعیالم برآمد و با این مقصود تام

براى پادشاه عیالم قبول کردن این تکالیف با مرگ او مساوى . را خواست) نهنه(مذکور و مجسمه 
: آسوریها وارد شوش شده در اینجا آنچه خواستند کردند. اومت کندبنابراین تصمیم کرد مق. بود

اى، که طال و نقره. خزانه پادشاهان عیالم، که از غنائم جنگهاى سابق پر بود، بدست آسوریها افتاد
ها از ها، اشیاء نفیسه معابد عیالم و آنچه در خانهبابل در موقع اتحاد بعیالم داده بود، با مجسمه

آسوریها بکشتار و غارت اکتفاء نکرده استخوانهاى . اء قیمتى بود بنینوا منتقل شدثروت و اشی
رفتار آسوریها در عیالم چنان بود، . پادشاهان عیالم و اشخاص نامى را بیرون آورده بنینوا فرستادند

این است عیالم و تمام جمعیت آن در اطراف قبر آن، همگى کشته شدند و «: که خرقیال گوید
ربۀ النوع ارخ را، که یکهزار و ششصد و سى و پنجسال ) نهنه(مجسمه . »دم شمشیر گذشتندهمه از

آسوریها، پس از . در تصرّف عیالمیها بود، پادشاه آسور بدست آورده براى شهر ارخ پس فرستاد



کشتار زیاد، غارت کردن شهرها و حمل آنچه در این شهرها از ثروت عیالم یافتند، اسراى زیاد از 
کالداش آخرین پادشاه عیالم، که فرار کرده بانخوم. هر شوش و شهرهاى دیگر بآسور بردندش

تو، پادشاه سابق عیالم را، بعرّابه خود مارىپال او و تامبود، پس از چندى گرفتار شد و آسوربانى
این است . ، خدایان آسور، بکشند)تارایش(بسته مجبورشان کرد عرّابه سلطنتى را تا معبد آسور و 

:پال راجع به فتوحات او در عیالمترجمه کتیبه آسور بانى

خاك شهر شوشان، شهر ماداکتو و شهرهاى دیگر را تماما بآسور کشیدم و در مدت یکماه و «
من این مملکترا از عبور حشم، گوسفند . یک روز کشور عیالم را بتمامى عرض آن جاروب کردم

اختم و بدرندگان، مارها،نصیب سو نیز از نغمات موسیقى بى
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، مجسمه یکى از )عیالمى(هاى شوشى ، حجاریها و کتیبه)فرعون(نزدیکى مال میر، قلعه فران -)2(
)از عکسى، که هوسى برداشته، گراور شده است(خدایان عیالم 

.»جانوران کویر و غزال اجازه دادم که آنرا فرو گیرند

مهخات

چنانکه از تاریخ عیالم پیدا است، عیالمیها یکنوع تمدن و صنایعى پرورده و خطى براى خود 
ترتیب داده بودند، ولیکن از حیث تشکیالت سیاسى هیچگاه نتوانستند از حال ملوك الطوایفى 

باوجوداین . بیرون آیند، بخصوص مردمان کوهستانى آن، که همیشه نیم مستقل یا مستقل بودند
المیها در مدت چند هزار سال قومیت خود را در مقابل مردمانى نیرومند، مانند سومریها، اکدیها عی

و دولى قادر مثل بابل و آسور حفظ کردند، گاهى هم بآنها
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)از عکسى، که هوسى برداشته، گراور شده است(میر، حجارى عیالمى مال-)3(



باالخره اگر عیالم بزانو درآمد، از جهت جنگهاى درونى خانه برانداز . فاحش دادندشکستهاى 
هاى آن بمرور از خاطرها م دولت عیالم از صفحه روزگار محو و گذشته. ق645بهرحال از . بود

فراموش گردید و چنان از یاد رفت، که حتى مورخین و نویسندگان عهد قدیم هم چیزى در این 
ند، و الّا سترابون جغرافیادان معروف نمینوشت، که کوروش پایتخت خود را در باب نمیدانست

شوش قرار داد، زیرا مردمان آن
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»1«اند، مگر در ازمنه پهلوانى، آنهم شایدهمیشه تابع ملل دیگر بودند و هیچگاه اقدام مهمى نکرده
و غیره آثار زیاد از عیالمیها ) شگفت سلمان(بختیارى در »2«یردر مالم). 2بند 3فصل 15کتاب (

در اینجا . اندمتأسفانه این آثار را، باستثناى آنهائیکه در دسترس نبوده، خراب کرده. دیده میشود
-12اند و محققین این آثار را بقرن حجاریهاى برجسته با خطوط میخى شوشى و انزانى بسیار یافته

م، مهرها، مسکوکات اشکانى و . هاى بابلى از قرن پنجم قدر اینجا استوانه. یدانندم مربوط م. ق13
.اشیاء دیگر نیز زیاد پیدا شده

______________________________
)1(-�T�e�m�p�s� �h�e�r�o�u�q�u�e�s.

.فرسخ در مشرق شوشتر واقع است16کیلومتر، یا تقریبا 115امیر بمسافت مالمیر یا مال-)2(
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مقدمه تاریخ ایران-قسمت چهارم

هاى سابق مدخل مطالبى ذکر شد، که راجع بمشرق قدیم است و بالطبع شامل ایران در قسمت
اگر هم در بعض موارد بتاریخ ایران قدیم مستقیما مربوط نباشد، باز براى فهم . قدیم نیز میشود

.مطالبى ذکر میشود، که اختصاص بایران دارددر اینقسمت . تاریخ مذکور مفید است

شکل جغرافیائى فالت ایران



در اعصار معرفت االرضى-اول

شناسى را عقیده این است، که در اعصار معرفت االرضى کره ما صورتى داشته غیر از علماء زمین
طورى دیگر بوده، اند و آب و هوا هم آنچه اکنون دارد، یعنى دریاها و برّها شکلى دیگر داشته

مثال آب و هواى اروپا گرمتر از آن بوده، که اکنون احساس میشود، زیرا حیواناتى در قاره مزبور 
. اند، مانند فیل، کرگدن، اسب آبى و غیره، که حاال در افریقا و منطقه حاره دیده میشوندمیزیسته

اگرچه اطالعاتى، . الت ایران چیستبنابراین الزم است بدانیم، که عقیده دانشمندان مزبور راجع بف
اند، بقدرى نیست، که جواب تمام سؤاالت را بدهد، ولى باز در که راجع باین مسئله بدست آورده

در عصر سوم معرفت االرضى فالت ایران زیر آب : اندنتیجه تحقیقات و تتبعات باین نتیجه رسیده
ر از منظره کنونیش، یعنى آب و هوایش اى داشته غیبود، در آخر عصر سوم فالت ایران منظره

فالت ایران در این . هاى وافر بودمنظمتر و رطوبتش بیشتر بوده، بنابراین داراى چمنها و جنگل
عصر به بلندى امروزى آن نمیرسیده، از طرف شمال آن دریاى خزر واقع بود، ولى نه بشکل یا 

آرال یک دریا تشکیل میکرد و کوههاى اندازه امروزى، زیرا این دریا با دریاى سیاه و دریاى
پارس امتداد از طرف جنوب فالت ایران تا خلیج. قفقاز تقریبا در طرف جنوبى این دریا واقع بود

خلیج مزبور هم شکلى دیگر داشت، چه تمام کلده قدیم زیر آب بود و نیز معتقدند، که . مییافت
هاى بین بین النهرین و مییافته و بنابراین بادیهاین خلیج بوسیله دریاچه بزرگى تا جبل لبنان امتداد

معلوم است، که در این ازمنه کرخه،. شام زیر آب بوده
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در آخر عصر سوم آب و هوا در کره زمین عوض شد و . انددجله و فرات بالواسطه بخلیج میریخته
بعضى این تغییر را بمتمایل شدن محور زمین . ندجهت آنرا درست نمیدان. سرما حکمفرما گردید

بهرحال در نتیجه تغییر . بمدار آن، بیش از آنچه متمایل بوده، مربوط میدارند و برخى بجهاتى دیگر
آب و هوا برف، یخ و توچالهائى، بزرگتر از آنچه اکنون در کوههاى بلند دیده میشود، صفحه 

بعد در . و سلسله این توچالها تا آسیاى وسطى امتداد یافتایران، ارمنستان و قفقازیه را فرو گرفت 
هاى زیاد در جاهاى پست فالت ایران پدید عصر چهارم برفها و یخها آب شد، بر اثر آن دریاچه

نیز در عصر . خیزى فالت ایران خیلى کاستها شور بود، از حاصلآمد و، چون آب دریاچه



آب بارانها قشر زمین را خراشیده با خاك رسوبى .چهارم دوره آمدن بارانهاى شدید شروع شد
. اى شد، که اکنون مشاهده میشودروى آنرا پوشید و پس از آن بمرور فالت ایران داراى منظره

مثال در زهاب، شوشتر و (زیر خاك رسوبى غالبا شن و ماسه دیده میشود و در نزدیکى کوهها 
اند، نه در اینجاها هر قدر کاوش کرده. تقطر زمین شنزار بچندین صد ذرع بالغ اس) لرستان

هائى از حیوانات بدست آمده و نه آالت یا اسبابى، که داللت بر صنعت کند، ولى در استخوان
.کلده در این نوع جاها آالت و ادواتى از عهد سنگ تراشیده پیدا شده

خزر آالت و ادواتى در الر در کنار دریاى): 59هاى اولیه صفحه تمدن(باوجوداین دمرگان نوشته 
دار دندان کرسى یافته، که از حیث ساخت خیلى خشن است و در آمل در خاك رسوبى شن

اگرچه خود او . »1«ها هزار سال است نژاد آن منقرض شدهیکنوع فیلى را دیده، که ده) آسیابى(
الت ایران در این است تغییراتى، که در ف. گوید که این جاها جزو فالت ایران بمعنى اخص نیست

االرضى روى داده و بیش از تغییراتى است، که در همان عصر در اروپا حاصل -عصر سوم معرفت
.شده

در عهود تاریخى و اکنون-دوم

در . فالت ایران شامل جلگه وسیع و بلندى است، که از هر طرف کوههاى بلند آنرا احاطه دارد
هاى سلیمان است، در شمال کوههاىمشرق سه رشته کوه متوازى، که معروف به کوه

______________________________
)1(-�E�l�e�p�h�a�s� �p�r�i�m�i�g�e�n�i�u�s.
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این کوهها در غرب از کوههاى ارمنستان جدا . البرز که مانند زنجیرى از شرق بغرب امتداد یافته
پیوسته و این هم به هیماالیا ) هندوکه(به )باباکوه(شده و از جنوب دریاى خزر گذشته بواسطه 

واقع است، »1«در مغرب فالت کوههاى کردستان یا زاگرس. بلندترین کوههاى عالم متصل است
کوههاى . که از شمال بجنوب رفته و بعد بطرف جنوب و شرق برگشته بدریاى عمان میرسد

.»2«جنوب و مشرق از مواد آهکى است



بعض کوههاى شمال از . سنگ خارا نیز دیده میشود»3«دریاچه اورمیهدر کوههاى غربى نزدیک
فشانى ترکیب یافته، یعنى مواد آنها از قعر زمین بیرون آمده، مانند دماوند در نزدیکى مواد آتش

اعال درجه بلندى فالت ایران . این آتش فشانها اکنون خاموش است. طهران و سبالن در آذربایجان
1600و سراشیبى فالت از جنوب به شمال، زیرا در کرمان ارتفاع آن تقریبا در جنوب آن است 

مساحت فالت . »4«تجاوز نمیکند1200و در تبریز از 1050متر است، و حال آنکه در مشهد از 
.»5«ایران دو میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع یا تقریبا پنجاه و پنجهزار فرسخ مربع میباشد

این مساحت داراى شصت و سه درصد یا تقریبا دو ثلث از کلّ است و آنچه باقى ایران امروزى از
میماند متعلق بممالکى است مانند افغانستان، بلوچستان و غیره، که بر اثر حوادثى از اوائل قرن 

آب و هواى فالت ایران خشک است، بخصوص در . اندسیزدهم هجرى متدرجا از ایران جدا شده
باستثناى . که موسوم به کویر لوت و یکى از گرمترین جاهاى دنیا استقسمت مرکزى آن، 

پارس، که بارندگى در آنجاها زیاد است، در سائر نقاط ایران گیالن، مازندران و سواحل خلیج
.»6«مجموع مقدار باران در عرض سال تقریبا از سه گره و نیم تا چهار گره و نیم تجاوز نمیکند

اسکندر و بعض قرائن دیگر چنین استنباط میشود، که فالت ایران در عهد هاى مورخیناز نوشته
قدیم رطوبتى بیش از آنچه اکنون احساس میشود داشته،

______________________________
.اروپائیها چنین نامند-)1(

.یعنى از عصر سوم معرفۀ االرضى-)2(

میه ضبط کرده و در روایات قدیمه ما آنرا اسم این دریاچه را جغرافیون عرب و غیره اور-)3(
.اندکست نامیدهچست یا چىچى

.مطر معادل یک گز از مقادیر جدید یا پانزده گره و شش عشر است-)4(

.ذرع است975کیلومتر معادل یک میل از مقادیر جدید یا -)5(

.سانتیمتر28الى 22از -)6(
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چنانکه آریان گفته و در جاى خود بیاید، قشون اسکندر از بمپور تا کرمان از جاهائى مثال، 
گذشته، که آباد بوده و لشکر مقدونى در بمپور آذوقه دو ماه را برگرفته، و حال آنکه امروز از 

.محل مزبور تا رودبار، که در کرمان است، دهى دیده نمیشود

که در آوستا جنگل بزرگى را جنگل سفید ) 215کتاب زرتشت صفحه : (نیز جکسن گوید
از این جنگل هم اکنون اثرى نیست، جهت کم . اند و آن در والیات مرکزى خراسان بودهنامیده

شدن رطوبت فالت ایران باید از اینجا باشد، که در عهد قدیم این فالت جنگلهاى زیاد داشته و در 
بنابراین، . اندلط اجانب، جنگلها را برانداختهازمنه بعد، بخصوص در دوره اغتشاشات داخلى و تس

اگر بخواهیم از خشکى فوق العاده، که ایران را در آتیه تهدید میکند، جلوگیرى کنیم باید 
باقیمانده جنگلها را محفوظ داریم، یعنى باید از جنگل چنان استفاده کنیم، که اصل آن از میان 

د میوزد، ولى وقتیکه بکوههاى بلند البرز برمیخورد، غالبا آور زیادر شمال ایران بادهاى باران. نرود
از این جهت در گیالن و مازندران بارندگى زیاد میشود، و حال . بطرف جنوب آن تجاوز نمیکند

شمال : بادهائیکه در ایران میوزد از دو سمت است. آنکه صفحات جنوبى این کوه خشک است
تند شمال امریکا است، که از اقیانوس اطلس عبور کرده اولى از اثر بادهاى . غربى و جنوب شرقى

دومى از . بشامات و آسیاى صغیر میرسد و از آنجا بایران و هند میگذرد»1«از راه دریاى مغرب
جاست، علت اینکه جهت این بادها تغییر نمیکند از این. اقیانوس هند تولید شده بطرف ایران میوزد

ها جا و ن تنگ سلسله هاى جبال بگذرد و بدیهى است، که کوهکه بادهاى مذکور باید از داال
روز سیستان، وزش منظم و 120هاى ایران بادها، مانند باد در بعض قسمت. کندجهت عوض نمى

.تند دارد

ترین در وسط فالت ایران کویرى است، که اهالى جنوب آنرا لوت مینامند و، با وجود اینکه پست
.متر میرسد609باز بلندیش به قسمت فالت ایران است، 

______________________________
مدیترانه را در ایران بعضى دریاى سفید یا بحر ابیض مینامند، ولیکن این اسم در جغرافیا -)1(

دریاى مدیترانه را اکثر ملل . بدریاى سفید، که با اقیانوس منجمد شمالى مربوط است، اطالق شده



اند، ولى چون این اسم مأنوس نیست، نامیده) میان زمین(ان سه قاره دریاى از جهت موقع آن در می
.البد باید آنرا مانند قدماء دریاى مغرب یا روم نامید، در این تألیف اسم اولى اختیار شده
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.عبور از کویر براى کاروانها از جهت باتالقها و ریگ روان خطرناك میباشد

رود مزبور، که از کوههاى . رانى باشد، منحصر بکارون استدر فالت ایران رودى، که قابل کشتى
بختیارى شروع میشود، در خوزستان جارى است و قبل از رسیدن بخلیج پارس بدو شعبه تقسیم 

این نامند، ) بهمن اردشیر(شیر کند، یکى از دو شعبه مذکوره را بمشده جزیره آبادان را تشکیل مى
در نزدیکى رود کارون رود دیگرى است موسوم به . رود تا نزدیکى اهواز قابل کشتى رانى است

سو و گاماساب رود مزبور از قره. کرخه، که در عهد قدیم از حیث سبکى آبش معروف بود
اى به بساتین رفته پس از آن شعبه: ترکیب یافته پس از عبور از نزدیکى شوش قدیم دو شعبه میشود

. رسدتالقهائى تشکیل میکند و شعبه دیگر در هور الحویز گم شده فاضل آبش بدجله مىبا
این . در شمال، ارس، سرخ رود یا قزل اوزن، اترك، گرگان: رودهاى دیگر از این قرار است

در ). قزل اوزن را پس از اینکه بشاهرود پیوست سفید رود نامند(رودها بدریاى خزر میریزند 
در پارس، رودکور، که بدریاچه نیریز میریزد ). در باتالقى گم میشود(زاینده رود والیت اصفهان، 

در حدود شرقى ایران مرغاب و هریرود یا تجن در صحراى . آغاج، که گم میشودو رود قره
در حد شمال شرقى فالت ایران رود بزرگ ). یا هیرمند(در سیستان هیلمند . ترکمن فرو میروند

این رود در زمان اسکندر بدریاى خزر . ر شروع شده بدریاى آرال میریزدآمویه، که از پامی
یا کوراى کنونى ) کوروش(میریخته و سفائن تجارتى از آمویه بدریاى مزبور و از اینراه به رود 

در . بعد این رود مجراى خود را تغییر داد و آب خود را به دریاى آرال ریخت. میرفته) در قفقازیه(
غولها براى خراب کردن ارگنج، پایتخت خوارزم، آب رود را بطرف شهر مزبور میالدى م1220

پیمود، ولى بعد باز بردند، در نتیجه آمویه بمجراى سابق افتاد و تقریبا سه قرن این مجرى را مى
این رود در . تغییر مجرى داده بطرف دریاى آرال رفت، چنانکه حاال هم بهمین حال باقى است

لبا در حدود ایران واقع یا سرحد آن بود و با تاریخ این سرزمین ارتباطى بسیار ازمنه تاریخى غا



در عهد قدیم، . اسم کنونى آن، یعنى آمودریا، از قرون متوسطه تاریخ ایران است. نزدیک دارد
ها اینرود را وخش مینامیدند،ایرانى

148: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.»2«اند و این اسم یونانى شده وخش استنامیده»1«وسچنانکه مورخین یونانى آنرا اکس

.دلیل دیگر این معنى آنکه یکى از شعب اینرود را اکنون هم وخش آب نامند

بین سغد و سکائیه ) هایا یاکسارت یونانى(وخش باختر را از سغد جدا میکرد، چنانکه سیحون 
).8بند 8فصل 11جغرافیاى سترابون کتاب (فاصله بود 

مانده دریائى میدانند، که فالت ایران داراى چند دریاچه است و علماء معرفت االرض آنها را باقى
.وقتى قسمت اعظم فالت ایرانرا در زیر خود داشته

دریاچه اورمیه در شمال و غرب فالت، در قسمت غربى : هاى مزبور از این قرار استدریاچه
. در قفقازیه) چاىگى(سخى حدود ایران و دریاچه فر15آذربایجان، دریاچه وان در ترکیه در 

مهمترین اینها دریاچه اورمیه است که عمق آن پانزده ذرع، آب آن خیلى شور و تقریبا در ارتفاع 
دریاچه نیریز (و نیریز »4«در پارس دو دریاچه مهارلو. »3«هزار متر از سطح دریاى اقیانوسى است

آب آن در سالهائیکه بارندگى در سیستان دریاچه هامون، که فاضل). به بختگان هم معروف است
بعضى اسم این دریاچه را (زار در کرمان هامون دیگرى موسوم به نمک. میشود به گودزره میریزد

بین طهران و قم . یزدآب دو رود کوچک بمپور و هلیل باین هامون میر). اندجزمریان نوشته
از طرف شمال چنانکه گفته شد فالت ایران بدریاى خزر محدود . دریاچه قم یا حوض سلطان

.است

این اسم بمناسبت مردمانى است، که موسوم به خزر بوده، در کنار شمال غربى این دریا قرونى بسر 
.یا دریاى گرگان مینامیدند»5«در عهد قدیم آنرا کاسپیین. اندبرده



»6«اىاسم اولى بمناسبت مردمى بود، که در کنار این دریا سکنى داشت و سترابون آنها را کاسپى
این دریا از حیث عمق . اندجغرافیون عرب کاسپیین را قزبین کرده). 8بند 8فصل 11کتاب (نامیده 

بسه قسمت تقسیم شده و گودترین جاهاى آن در قسمت

______________________________
)1(-�O�x�u�s.

و ) ك(، )ش(و ) خ(ها غالبا در تصحیف اسامى ایرانى و او مفتوح را مبدل به و بجاى یونانى-)2(
.گذاشتند، نظایر این نوع تصحیفات زیاد استمى) س(

.پارس و غیرهدریاى اقیانوسى، یعنى دریائى، که با اقیانوس مرتبط است، مانند خلیج-)3(

.اندهبعضى محلو نوشت-)4(

)5(-�C�a�s�p�i�e�n�n�e.

)6(-�C�a�s�p�i�i.
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که بدریا میریزد کم عمق ) ولگا(رود بزرگ ادیل جنوبى است، زیرا شمال دریا از جهت الى
تر است و، چنانکه بنجربه رسیده، همواره متر از سطح دریاى اقیانوسى پائین26سطح دریا . میباشد

»1«تونتینگهون. آنرا از تابستانهاى بسیار گرم و تبخیر زیاد آب دریا میدانندسبب . فرو میرود
فالت . پا باالتر از سطح کنونى آن بوده150عقیده دارد، که سطح دریاى خزر در زمان اسکندر 

خلیج مزبور که از گرمترین . پارس و دریاى عمان محدود استایران از طرف جنوب بخلیج
شبه جزیره عربستان را از ایران جدا میکند، بواسطه بوغاز هرمز با بحر عمان جاهاى دنیا است و

، کارون، )بوسیله شط العرب(فرات و دجله . یابد و با تمام دنیا از این راه مربوط استاتصال مى
جرّاحى، و رود تب یا هندیان باین خلیج میریزند و ملل قدیمه عالم مانند سومریها، اکدیها، 

این خلیج . اندها و نیز اعراب ارتباط تاریخى نزدیک با این خلیج داشتهکلدانیها، پارسىعیالمیها، 
هاى دیگر آنرا دریاى هرودوت و بعض یونانى. نامیدندرا آسوریها نرمرتوم، یعنى رود تلخ مى



جزایر بسیارى در این خلیج . سواحل آن مهد تمدنهاى خاموش عهود قدیمه است. اندسرخ نامیده
: فالت ایران داراى معادن زیادى است از قبیل. ، که بزرگترین آنها قشم و بحرین میباشنداست

چنانکه علماى فنّ . سنگ، مرمر، گل سرخ، فیروزه، طال، نقره، جیوه و غیرهآهن، سرب، زغال
. گویند قسمت بزرگ فالت ایران روى نفط قرار گرفته و کلیۀ مملکت از حیث معادن غنى است

.اند، محصوالت ایران بیشتر زراعتى استباستخراج این ثروت هنوز کامال نپرداختهولیکن، چون

از جهت آب و هواى برى و کمى بارندگى در بعض قسمتهاى ایران زراعت فقط آبى است، ولى 
شمال و مغرب فالت ایران از حیث نباتات از قسمت . کلیۀ زراعت دیمى در ایران غلبه دارد

جهت آن در شمال تا سلسله کوه البرز دریاى خزر و در غرب اثر . استتر مرکزى و شرقى غنى
دریاى مغرب است، که هرچند در فالت ایران ضعیف میباشد، ولى باز در قسمتى از مغرب آن 

خاك . ها حاصلخیز است و نباتات قوت زیاد داردجاهائیکه آب باشد، خاك دره. نافذ است
ها ودره

______________________________
)1(-�H�u�n�t�i�n�g�t�o�n(جغرافیادان امریکائى.(
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ها رسوبى است، یعنى الئى است که از سیالبها و رودهاى روى زمین مانده، ولى، وقتیکه از دامنه
اگرچه عرض جغرافیائى »1«سطح زمین قدرى پائین رویم، غالبا به سنگ و ریگ و ماسه میرسیم

بایست در این عرض فالت ایران تقریبا از بیست و چهار الى چهل و دو شمالى است و نمى
اختالف زیاد بین آب و هواى نقاط مختلفه فالت باشد، ولیکن اختالف ارتفاع، یا موقع خاصى در 

زیاد در آب و هواى ها و نیز همجوارى کویر اختالف ها، یا در پناه کوهکنار دریاها و دریاچه
از این جهت است، که همه قسم درخت و گل و . هاى مختلف فالت ایران پدید آوردهقسمت

درختان گوناگون از قبیل شمشاد، گردو، چنار، : روید یا قابل رستن استریحان در ایران مى
و نارون، زبان گنجشگ، تبریزى، کاج، سرو، صنوبر، توت، درخت صمغ، بوته چائى، و انواع 

شکر، زعفران، حنا و زیره در جنوب نیل، نى) بانان(خرما، موز، -ها و مرکبات در شمالاقسام میوه
فارس مستعد نمو درخت کائوچو و گنگنه در گیالن و در سواحل خلیج. آیندخوب بعمل مى



محصوالت زراعتى نیز متنوع است مانند گندم، جو، ارزن، اقسام حبوبات، یونجه، کرچک، . است
ها در نامیده گوید که آن را ایرانى»2«پلین یونجه را علف مادى. برنج، کنف، روناس، پنبه و غیره

عقیده دارد، »3«سربیروود). 144بند 18کتاب (اند موقع لشکرکشى داریوش باروپا بدان قاره برده
خ، یاس، در باب درخت هلو، زردآلو، مورت، ازگل، گل سر. که موطن اصلى مو مازندران است

تردید میتوان گفت، که چنین است، زیرا اسم آن راجع به هلو بى. یاسمن نیز همین عقیده را دارند
اسم ایران در اروپا با جزئى تصحیفى (در ممالک مختلفه اروپا با جزئى تصحیفى اسم ایران است 

)رز(روپا در باب گل سرخ هم نمیتوان تردید داشت زیرا اسم آن در ا). همان کلمه پارس است
اند این اسم از اسم گل سرخ در زبان آوستائى یا چیزى نزدیک بآن است و چنانکه معلوم کرده»4«

شیر و ببر، که در ازمنه تاریخى در : راجع بحیوانات ایران این نکات قابل توجه است. »5«است
اند، حاالایران زیاد بوده

______________________________
ع عالئم گویند که در عصر چهارم معرفت االرضى قسمت اعظم فالت در زیر آب از این نو-)1(

.بوده

)2(-�H�e�r�b�a� �M�e�d�i�c�a.

)3(-�S�i�r� �G� �.�B�i�r�w�o�o�d.

)4(-�R�o�s�e.

)5(-�V�a�r�e�d�h�a)ورذ.(
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. کمیاب استباز ببر اکنون هم در جنگلهاى مازندران دیده میشود، ولى شیر . اندتقریبا نابود شده
خرس هم مانند شیر است، ولى عده حیواناتى مانند پلنگ، گرگ، وشق، کفتار، گربه وحشى، 

هاى کنار دریاى خزر گوزن و آهو زیاد دارد و عالوه بر اینها جنگل. شغال، روباه خیلى زیاد است
ل در جا، غزاها، گراز در همهنیز عده گوزن کوهى در کوههاى کردستان، قوچ کوهى در تپه



ایرانى، عربى، : هاى ایران از سه جنسنداسب. ها، گورخر در نزدیکى باتالقها زیاد استجلگه
. هاى ماد چنانکه بیاید از حیث قشنگى، بردبارى و تندروى معروف آفاق بودنداسب. ترکمانى

اهلى حیوانات. هاى نیسایه واقع در ماد در زمان قبل از اسکندر داراى سیصد هزار اسب بودایلخى
گاوهاى ایران بیشتر از جنس . گاو، شتر، گاومیش، گوسفند و بز: اند ازدیگر بیشتر عبارت

شتر بیشتر یک کوهانه است. در شمال و سیستان زیادند»2«، ولى گاوهاى هندى»1«اندمتعارف
حیث شتر بلوچ از . ، نیز گاهى دیده میشوند»4«ولى شترهاى دو کوهانه، یا شتر باخترى»3«

راههاى تجارت و روابط امروزى سکنه فالت ایران تقریبا همان است، که . تندروى معروف است
ها مخصوصا چند راه در تاریخ از این راه. در ازمنه تاریخى بوده و در جاى خود ذکر خواهد شد

وم به النهرین بفالت ایران میآمد، از جائیکه بعدها موساوال راهى که از بین: ایران اهمیت داشت
گردید و در نزدیکى بغداد کنونى بود، از دجله گذشته و متابعت وادى دیاله را کرده »5«سلوکیه

بود، منتهى »6«کرسى حلوانرسید و بعد به شاالکهرباط امروزى مىبه آرتى میتا در نزدیکى قزل
وههاى زاگرس و راه مزبور بعد از گذشتن از ک. از اینجا صعود بفالت ایران شروع میشد. میگشت
، یا تقریبا کرمانشاه کنونى، وارد وادى بلند کرخه میشد و پس از عبور از کنگاور، یا »7«کامبادن
هاى مختلف با شوش و شهرهاى قدیم، بهمدان منتهى میگشت و همدان بواسطه راه»8«کنکبار

هائى، کههاى دیگر راهاز راه. یافتدیگر ارتباط مى

______________________________
)1(-�B�o�s�-�t�a�u�r�u�s.

)2(-�B�o�s�-�i�n�d�i�c�u�s.

)3(-�C�a�m�e�i�u�s�-�d�r�o�m�e�d�a�r�i�u�s�s.

)4(-�C�a�m�e�l�u�s� �B�a�c�t�r�i�a�n�u�s.

)5(-�S�e�l�e�u�c�i�e.

.اى بود در کوههاى کردستان در نزدیکى کرکوكحلوان قلعه-)6(



)7(-�K�a�m�b�a�d�e�n.

)8(-�K�o�n�k�o�b�a�r.
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یکى از آنها راهى است، که از وادى کابل شروع شده . میرود شایان توجه استاز فالت ایران بهند
تر است و از کوههاى سلیمان گذشته به پیشاور، که در وادى سند است میرسد، دیگرى که کوتاه

باالخره راهى، که افغانستان . اندفاتحین هند و نادر شاه از این راه گذشته. از تنگه خیبر میگذرد
وادى آمویه ارتباط میداد و اکنون نیز همان اهمیت را دارد، راهى است، که از بامیان و کنونى را ب

هاى ایران، یعنى از رى سائر راه. هاى هندو که را بریده بوادى مزبور میرسدبلخ شروع شده، کوه
»1«پارسبآذربایجان، گیالن، طبرستان، خراسان و از خراسان بآسیاى وسطى و از بنادر خلیج

عده نفوس . شیراز، کرمان و غیره همان بود که حاال هم هست و در جاى خود ذکر خواهد شدب
حدس . فالت ایران معلوم نیست چه بوده و اکنون هم، چون سرشمارى نشده، محققا معلوم نیست

از سائر مطالب جغرافیائى. میزنند، که باید جمعیت ایران، افغانستان و بلوچستان شانزده میلیون باشد
میگذریم، زیرا، اگر ارتباط مستقیمى با تاریخ ندارد، خارج از موضوع است و هرگاه دارد، یعنى از 

جغرافیاى تاریخى است، باید بمناسبت وقایع در جاى خود ذکر شود تا بهتر مورد استفاده باشد و 
.زحمت خواننده را هم کمتر کند

تأثیر شرایط جغرافیائى

تهاى شرقى و غربى آسیا را با یکدیگر اتصال داده و این موقع فالت فالت ایران پلى است، که قسم
اى، که دریانوردى اشکاالت عدیده داشت، ایران در تاریخ اهمیت مخصوصى داشته، چه در ازمنه

فالت ایران یگانه راهى بود، که قسمتهاى آسیا را با یکدیگر و با ممالک دریاى مغرب و اروپا 
مزبور در چهار راه عالم قدیم واقع و وسیله ارتباط مردمان بسیار از مربوط میداشت و، چون فالت

نژادها و ملل مختلفه بود، از این موقع جغرافیائى نتائجى حاصل شد، که از تاریخ ایران معلوم است 
نیز باید درنظر داشت، که شرائط جغرافیائى فالت ایران و آب و هواى آن . و در جایش بیاید

توضیح آنکه، چون فالت . ذهب و احوال روحى آریانهاى ایرانى گذاشتاثرات مبرهنى در م



ایران مانند بین النهرین، مصر و هند داراى رودهاى عظیم نیست و رودهاى بزرگ در حدود فالت 
آبى و خشکى هوا در غالب جاهاى ایران زمین باعث شد، کهیا در نزدیکى آن است، کم

______________________________
.گمرون عهد قدیم-)1(
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آویانهاى ایرانى با زحمات زیاد وسائل آبیارى مصنوعى را فراهم و اراضى را آباد کنند، بنابراین 
هاى ایرانى گردید و رعایت این اصل سعى و عمل و مجاهدت در زندگانى از لوازم معیشتى آریان

از مقایسه مذهب . هاى قدیم داخل شدتعالیم مذهبى ایرانىاى از اهمیت رسید، که در بدرجه
رود، که جدائى مذهبى بین هاى قدیم با مذاهب هندى این نکته روشن است و ظنّ قوى مىایرانى

آریانهاى ایرانى و هندى از اختالف حوائج آنها، از تأثیر شرایط جغرافیائى و آب و هواى فالت 
هب آریانهاى ایرانى در جاى خود صحبت خواهد بود، عجالۀ چون از مذ. ایران و هند روى داده

فالت ایران، از : باالخره در اینجا باید یک نکته را تذکر دهیم. در اینجا بهمین تذکر اکتفا میشود
نظر تاریخ ایران، تنها یک اصطالح جغرافیائى است و بس، چه حدودى را، که فالت نشان میدهد 

با اولى مطابقت . رانى مطابقت میکند، نه با منطقه زبانهاى ایرانىنه با مفهوم قومى آریانهاى ای
اند، و هائى از آریانهاى ایرانى محسوب شدهنمیکند، زیرا، چنانکه بیاید، مردمانى بودند، که شعبه

حال آنکه در آسیاى وسطى و قفقازیه یا ماوراء کوههاى قفقاز و جاهاى دیگر میزیستند و اکنون 
هاى ایرانى موافقت ندارد، زیرا موافق تحقیقات علماء فن مسلم دائره وسعت زبانبا . زیندهم مى

است، که از اقصى بالد پامیر تا آخرین نقاط کردنشین بزبانهائى تکلم میشود، که از گروه زبانهاى 
.در جاى خود این نکته روشنتر خواهد بود. ایرانى است

شعبه ایرانى آنها-آریانها

از حیث تحقیقاتى، که راجع . اندآریانها یکى از شعب مردمان هند و اروپائىچنانکه گفته شد، 
بمردمان هند و اروپائى میشود، شعبه آریانى شعبه اولى است، زیرا آثار تاریخى و ادبى آنها از قرن 

شروع شده، و حال آنکه آثار ادبى یونانى و ایطالیائى بالنسبه جوانتر و آثار ادبى»1«م. چهاردهم ق



آریانها بعد از جدائى از . تر استپنج شعبه دیگر نسبت به آثار یونانى و ایطالیائى هم خیلى تازه
مردمان هند

______________________________
.که کتب مذهبى هندیها است) ودا(و ) وداریگ(مثال -)1(
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شعبه هندى، شعبه ایرانى، شعبه : اندهائى تقسیم شدهو اروپائى بطرف جنوب رفته بعدها بشعبه
راجع باحوال مردمان آریانى در اعصار قبل از تاریخ آنها اطالعات محققى در دست . »1«سکائى
آید، که اوال این سؤالها پیش مى: باوجوداین آنچه از تحقیقات علماء حاصل شده این است. نیست

اند و آیا باهم اند، بعد از جداشدن کجا بودهوپائى جدا شدهکى آریانها از سائر مردمان هند و ار
میزیستند یا جدا از هم؟ راجع بسؤال اولى عقیده محققین این است، که نمیتوان تاریخ محققى معین 

کرد، ولى موافق موازین علمى زمان جدا شدن آریانها از مردمان هند و اروپائى باید الاقل در 
که زمان انشاء کتاب مقدس هندیها تا نظر از جمله ایندلیل این. اشدم ب. حدود سه هزار سال ق

م باال میرود و تردیدى نیست، که در این زمان زبان آریانها یکى نبوده، چه، اگر میبود، . ق1400
.این کتاب بزبان مشترك نوشته میشد

. باید هزار سال عقب رفتشناسى براى یافتن زمانى، که زبان آریانها یکى بوده موافق موازین زبان
از طرف دیگر زمانى، که آریانها . م زبان مشترکى داشته اند. سال ق2400پس آریانها در حدود 

هاى زبان اند، خیلى طوالنى بوده، زیرا قرنها الزم است تا یکى از لهجهبیک زبان تکلم میکرده
.اصلى مبدل بزبان فرعى گردد

ى این است، که آریانهاى هندى و ایرانى اکثرا بطرف آسیاى راجع به سؤال دوم و سوم ظنّ قو
نظر در باب مساکن آنها بین علماء اختالف. اندوسطى و غربى رفته، مدتها در آنجا زندگانى کرده

راجع بشعبه سکائى . انداند، که بین رود آمویه و سیحون میزیستهبود، ولى حاال بیشتر باین عقیده
اطّالعات ما راجع باحوال آنها همان . زیرا آثار ادبى از آنها بدست نیامدهاطّالعات خیلى کم است،

هاى مورخین یونانى و از حفریات در قبرهاى آنها هاى قدیم ما، نوشتهچیزهائى است، که از کتیبه



استنباط شده و، چون مربوط به ازمنه تاریخى است، در ضمن مطالب راجعه باین زمانها گفته 
الۀ همینقدر راجع بآنها باید دانست، که اینهاخواهد شد، عج

______________________________
راجع بسکاهاى آسیاى وسطى نظر باسنادى، که در سنوات اخیر بدست آمده بعض محقّقین -)1(

.هاى ایران شمالى استاند، چه زبان آنها از زبانهاى شمالى بودهاند، که اینها از ایرانىبه این عقیده
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در ازمنه تاریخى مردمان سکائى از درون آسیاى . مردمانى بودند قوى، سلحشور و غالبا صحراگرد
وسطى تا رود عظیم دانوب منتشر بودند و در ضمن تاریخ قدیم ایران مکرّر باین مردمان برخواهیم 

زندگانى کردند، از آسیاى وسطى آریانهاى هند و ایرانى، پس از آنکه مدتها باهم . خورد
مهاجرت کرده به باختر آمدند، از آنجا شعبه هندى بطرف هندوکش رفته بدره پنجاب هند سرازیر 

بعض محققین . شد و شعبه ایرانى بطرف جنوب و غرب متمایل شده در فالت ایران منتشر گردید
اند و اخیرا این عقیده نیز شدهاند، که آریانهاى هندى از طرف پامیر به هند سرازیرباین عقیده

م از . ق1700اظهار شده، که جدائى آریانهاى هندى از ایرانى در اروپا روى داده، بعد هندیها در 
اند و آریانهاى ایرانى در دنبال آنان بایران وارد شده آنها را بطرف مشرق قفقازیه بایران آمده

از اسم این مردمان است، یعنى آیریا در ) ایران(از آنچه گفته شد معلوم است، که نام. اندرانده
شد، بعد این کلمه بمرور دهور مبدل به آیریان، آیران، ایران، مى) آیریانام(مضاف الیه صیغه جمع 

اند، باین اما اینکه از کى این سرزمین را چنین نامیده. در زمان ساسانیان ایران میگفتند. ایران شده
یونانى نخستین نویسنده »1«قدر معلوم است، که اراتستنن داد، همینسؤال جواب محققى نمیتوا

حدود آریانا را، . نامیده»2«خارجى است، که این اسم را استعمال کرده و قسمتى از ایران را آریانا
از طرف مشرق : ، اراتستن چنین معین کرده بود)8بند 2فصل 15کتاب (چنانکه سترابون گوید 

دروازه (هاى دیگر تا دربند بحر خزر و کوه»3«هاى پاراپامیزشمال کوهرود سند، از سمت
که با سردره خوار تطبیق میکنند، از طرف جنوب دریاى بزرگ عمان و از سمت مغرب ) کاسپین

و فارس جدا »4«)یعنى والیت اصفهان کنونى(حدى که پارت را از ماد و کرمان را از پاریتاکن 



تا کرمان ) سردره خوار(د سترابون خطى میداند، که از دربند بحر خزر این حد را خو. میکرد
تراین است آریاناى اراتستن، ولى سترابون چند سطر پائین. کشیده شده باشد

______________________________
)1(-�E�r�a�t�o�s�t�h�e�n�e(م قم میزیست. در قرن سو.(

)2(-�A�r�i�a�n�a.

)3(-�P�a�r�a�p�a�m�i�s�e( افغانستان شمالى و هندوکشسلسله کوههاى.(

)4(-�P�a�r�i�t�a�c�e�n�e.
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قسمتى از ماد، پارس، شمال باختر و سغد را نیز آریانا گویند، زیرا این مردمان نیز تقریبا به «: گوید
شهر در زمان ساسانیان چنانکه از آثار دیده میشود حدود ایران یا ایران. »همان زبان حرف میزنند

تر بود، زیرا کلده قدیم یا سواد را، بمناسبت اینکه پایتخت در تیسفون بود، شاهان ساسانى وسیع
ص 1مسعودى، مروج الذهب ج -417ص 1معجم البلدان یاقوت، ج (مینامیدند ) دل ایران شهر(
5.(

آمدن آریانها بفالت ایران

.بودهجهت آمدن آریانها بفالت ایران محققا معلوم نیست چه 

واج، یعنى مملکت آریانها مینامد و گوید مملکتى بود خوش آوستا مملکت اصلى آریانها را ایران
آب و هوا، داراى زمینهاى حاصلخیز، ولى ارواح بد دفعۀ زمین را سرد کردند و، چون زمین قوت 

مسکن : واج چیستمحققا معلوم نیست، که مقصود از ایران. سکنه را نمیداد، مهاجرت شروع شد
اند؟ اصلى آریانها قبل از جدا شدن از مردمان هند و اروپائى، یا مسکن آنها زمانیکه با هندیها بوده

بهرحال میتوان حدس زد، که در این مورد هم مهاجرت از جهت زیاد شدن سکنه و تنگى جاها 
ارند، که در در باب تاریخ آمدن آنها بایران، چنانکه در فوق گفته شد، بعض علماء عقیده د. بوده



این . م. م بوده، ولى اخیرا این عقیده قوت یافته، که از قرن چهاردهم ق. حدود دو هزار سال ق
.مهاجرت شروع شده و تا قرن ششم امتداد یافته

اند، باید گفت، که در آوستا راجع باینکه آریانها بعد از ورود بفالت ایران چگونه منتشر شده
یکى از آنها معلوم نیست کجا بوده و از پانزده مملکت دیگر . اسامى شانزده مملکت ذکر شده

از اینجا بعض محققین . »1«و دو مملکت آخرى صفحه البرز و پنجاب هند است) واجآیران(اولى 
استنباط میکنند، که این والیات

______________________________
. سغد-سوغده-2. مملکت آریانها-واجایران-1: شانزده مملکت آوستائى از اینقرار است-)1(
بعضى با محلّى در دو فرسخى سرخس و برخى با -نیسایه-5. باختر-باخذى-4. مرو-مورو-3

-9. طوس یا غزنه-اورو-8. کابل-واى کرت-7. هرات-هراى و-6. نیشابور تطبیق میکنند
-12. وادى هیلمند-تومنتاى-11. نرخّج در جنوب افغانستا-هرهوواتى-10. گرگان-وهرگان

پنجاب -هیندوهپت-15. صفحه البرز یا خوار-ورن-14. شاهرود-شخر یا چخر-13. رى-رگ
.معلوم نیست کجا بوده-والیاتى که در کنار رودخانه رنگا است وسر، یعنى مدیر ندارد-16. هند
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آریانهاى : بنابراین عقیده، خط انتشار آنها از اینقرار بوده. نها را نشان میدهدخط سیر و انتشار آریا
اند، پس از آن بطرف ایرانى از سغد بطرف مرو آمده بعد هرات، نیسایه و کابل را اشغال کرده

اند و دریاچه مزبور در آن زمان رسیده) دریاچه سیستان(رخّج و هیلمند رفته، چون بدریاچه زرنگ 
اند، بخصوص، که در طرف جنوبى آن اراضى از دریاچه کنونى بوده، بآنطرف نگذشتهبزرگتر

وهواى بسیار گرم، آبى و آببلوچستان و مکران حالیه شروع میشود و این اراضى، بواسطه بى
از این جهت بعد از اشغال سیستان بطرف مغرب رفته والیت جنوبى . آریانها را جلب نمیکرده

.اندند ورى را اشغال کردهخراسان، صفحه دماو

: اى، که از تحقیقات حاصل شده، این استاند عقیدهدر باب اینکه چه مردمانى در ایران میزیسته
سو، که نژاد آنها محققا معلوم نیست، اینها همان اند موسوم به کاسدر مغرب ایران مردمانى بوده



خین یونانى، چنانکه بیاید، آنها را اند، که در تاریخ بابل و عیالم ذکرشان گذشت و مورمردم
.اندنامیده»2«یا کیسى»1«کوسیان

در میان کادوسیان و تپوریها ماردها یا آماردها . »3«در مازندران تپوریها. در گیالن کادوسیان
.در جنوب غربى عیالمیها). سفیدرود را در عهد قدیم آمارد مینامیدند(

پارس و اند، که سواحل خلیجقاید مختلف است، بعضى باین عقیدهراجع به باقى قسمتهاى ایران ع
، برخى عقیده دارند، که سکنه »4«پوست مسکون بودهها یا کلیۀ از مردمان سیاهعمان از حبشى

پوستها یا از نژادى، که تمام فالت ایران، قفقازیه و اروپاى جنوبى در زمان بسیار قدیم از سیاه
اند، در اینجا مردمانى بهرحال، وقتیکه آریانها بفالت ایران آمده. یافتهشکیل نبوده، ترکیب مى

اند، زیرا آریانها تر بودهاند، که زشت و از حیث نژاد، عادات، اخالق و مذهب از آنها پستیافته
براین در مازندران آثارى بدست آمده، که خیلى عالوه. اندنامیده) تور(یا ) دیو(مردمان بومى را 

رفتار آریانها با این مردمان بومى مانند رفتار . است و داللت بر صحت این استنباط میکندقدیم
.اندتر میدانستهغالب با مغلوب بود، بخصوص، که آریانها آنها را از خود پست

______________________________
)1(-�C�o�s�s�e�e�n�s.

)2(-�K�i�s�s�i.

.طبرستان از تپورستان آمده-)3(

.عقیده مبتنى بر مدارکى است، که از تحقیقات بدست آمدهاین -)4(
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بنابراین در ابتداء هیچ نوع حقى براى آنها قائل نبودند، بلکه با اینها دائما جنگ میکردند و هرجا 
ها کارهاى یافتند میکشتند، ولى بعدها، که خطر بومیها براى آریانها رفع شد و آریانآنها را مى

ها از دوش خود برداشته بانها محول پرزحمت را از قبیل زراعت، تربیت حشم، خدمت در خانواده
کردند، بومیها طرف احتیاج شدید واقع شده داراى حقى گردیدند، مانند حق غالم و کنیز سابقا، 



ترتیب برقرار . ع شداز این زمان اختالط آریانها با بومیها شرو. که در تحت حمایت اربابها میزیستند
اى نیز از مقایسه طرز مهاجرت و برقرار شدن آریانها در ایران بعضا از داستانهاى قدیم ما و تا اندازه

وتاز آریانها به ایران براى تاخت. شدن سایر مردمان هند و اروپائى در ممالک مفتوحه استنباط شده
وند و با این مقصود میبایست اراضى را از نیامده بودند، بلکه میخواستند در این مملکت برقرار ش

اى بنا براى رسیدن بمقصود بهرجا که وارد میشدند، پس از جنگ با بومیها، قلعه. بومیها انتزاع کنند
ها تخصیص میدادند و درون قلعه را بدو قسمت تقسیم کرده قسمتى را بمساکن خانواده. میکردند

اوال براى اینکه : تشى با دو مقصود روشن میکردنددر این محوطه شبها آ. قسمت دیگر را بحشم
ها از آن سهمى برند و دیگر از این جهت، که اگر بومیها شبیخون زدند، پاسبانان آتش را خانواده

بعدها این . »1«تیزتر کنند، تا مردان قلعه براى جنگ بیرون آمده دشمن را از اطراف قلعه برانند
.»2«ها مبدل به دهات و شهرها شدقلعه

مذهب آریانها و اخالق آنها

راجع بمذهب آریانهاى ایرانى باید درنظر داشت، که مدتها مذهب آنها با مذهب هندیها یکى بود، 
کى . چنانکه بزبان واحدى هم تکلم میکردند، ولى در قرون بعد جدائى مذهبى بین آنها روى داد

در آسیاى صغیر ) یىگ(ى، که در بوغاز ااین جدائى روى داده، محققا معلوم نیست، ولى از کتیبه
م است، استنباط میشود، که در این زمان جدائى هنوز . ق1350بدست آمده و تاریخ آن تقریبا از 

روى نداده بود، چه نجباى میتانّى، که

______________________________
.ها استاى از این قلعهکه در داستان جمشید ذکر شده نمونه) ور(-)1(

.محقّقین تصور میکنند که بناى شخره ورى و غیره هم بدینمنوال بوده-)2(
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کتاب مقدس ) ودا(چون تاریخ نوشته شدن . »1«انداند، بخداهاى هندى قسم یاد کردهآریانى بوده
پس تاریخ جدائى آنها بین این تر نمیاید، هندیها از قرن چهاردهم باال نمیرود و از قرن هشتم پائین

اما اینکه مذهب آریانهاى ایرانى چه بوده، از . دو قرن، یعنى قرن هشتم و چهاردهم باید باشد



کتاب مقدس (مطالعات محققین در مذهب هندیها و مقایسه نتیجه آن با نتیجه مطالعات در آوستا 
:اینعقیده حاصل میشود) زرتشتیها

ز وجودهاى خیر و خوب، که گنجها و ذخائر طبیعت را بانسان آنها معتقد بودند بیک عده ا
در میان این ذخائر مهمتر از هر چیز روشنائى و باران بود و نیز اعتقاد داشتند . میرسانیدند

. بوجودهاى بد و تیره، که با موجودات خوب در جنگ بوده نمیخواستند انسان سعادتمند باشد
. ، مرگ و سائر بلیات را از وجودهاى بد میدانستندسالى، قحطى، امراضشب، زمستان، خشگ

پرستیدند، حمد و ثناى انها را میگفتند یا میخواندند و براى معلوم است، که وجودهاى اولى را مى
آنها نیاز میدادند، و حال آنکه ارواح بد را دشمن میداشتند و براى محفوظ ماندن از شرّ آنها 

ا باعث ترقى سحر و جادوگرى شد و زرتشت بر ضد این باورادى متوسل میشدند، که بعده
و میثر ) رب النوع رعد(اند، که پرستش و رثرغنا بعض محققین به این عقیده. خرافات قیام کرد

آفتاب را چشم آسمان . »2«در اینزمان در مذهب آریانهاى ایرانى داخل بود) رب النوع آفتاب(
یگر باید گفت، که آریانهاى ایرانى، مانند آریانهاى هندى، بعبارت د. میدانستند و رعد را پسر آن

کى نتیجه . عناصر را میپرستیدند، ولى بعد بتدریج ترقى کرده بدرجه پرستش خداى یگانه رسیدند
این ترّقى و تکامل حاصل شد؟ معلوم نیست ولى، چنانکه در جاى خود بیاید، آریانهاى ایرانى 

آریانهاى ایرانى، وقتى که بایران آمدند، از . اندده بتوحید رسیدهزودتر از آریانهاى هندى ترّقى کر
هاى خود، یعنى بابل و آسور بودند و چیزهاى زیاد از آنها اقتباس تر از همسایهحیث تمدن پست

کردند، ولى در اخالق بر آنها برترى داشتند، چه معتقدات مذهبى آنها سعى و عمل، یعنى کوشش 
تى و درستى تشویقو کار کردن را با راس

______________________________
.یا، میثراایندر، وارون، ناساتی-)1(

.و بعد مهر گردید) میتر(و بعد بهرام شد، میثر هم ) رانوره(ورثرغنا بعدها -)2(
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.میدانستندهاى قدیم دروغ را یکى از بزرگترین ارواح بد میکرد و ایرانى



طبقات شکل حکومت-خانواده

.خانواده بر اقتدار پدر یا بزرگتر خانواده تشکیل شده بود

زن، اگرچه اختیاراتى نسبت بشوهر نداشت، باوجوداین بانوى خانه محسوب میشد و کلیۀ چنین 
بوده، اوالد تابع بنظر میآید، که مقام زنها نزد آریانهاى ایرانى بهتر از مقام آنها در نزد مردمان دیگر 

محض پدر بودند، رئیس خانواده در عهود بسیار قدیم در آن واحد قاضى و مجرى آداب مذهبى 
.بود زیرا در این ادوار از جهت سادگى آداب مذهبى طبقه روحانیین وجود نداشت

یکى از تکالیف حتمى رئیس خانواده این بود، که مراقب اجاق خانواده بوده نگذارد آتش آن 
.اجاق خانواده در جاى معین واقع و مورد احترام بود. ش شودخامو

روحانیون، مردان جنگى و برزگران، ولى در : عده طبقات چنانکه از آوستا دیده میشود سه است
اجراء آداب مذهبى و قربان کردن را رؤساء : عهود بسیار قدیم طبقه روحانیون وجود نداشت

از چند خانواده : مت در این ازمنه ملوك الطوایفى استشکل حکو. ها بر عهده داشتندخانواده
میگفتند، از چند تیره عشیره یا قبیله ترکیب ) ویس(اى تشکیل میشد و مسکن آن ده بود که تیره
نامیدند، چند عشیره قوم یا مردمى مى) گئو(یافت و محل سکناى آن بلوك بود، که در آنزمان مى

ها رئیس رؤساى خانواده. گفتندیو مى، که والیت بود دهکرد و محل سکناى آنرارا تشکیل مى
رئیس قوم یا والیت نیز در اوائل انتخابى بود، . ها رئیس قبیله را انتخاب میکردندتیره و رؤساى تیره

ولى، چون فرماندهى لشکر را در موقع جنگ بعهده داشت، بعدها بر اختیارات خود افزود، ولى نه 
پت و رئیس تیره را ویس. ها بکلى ملغى گرددها و تیرهت رؤساى خانوادهاى، که اختیاراباندازه

وقتى که چند مردم یا چند والیت در تحت حکومت . نامیدندیوپت مىرئیس قوم یا مردم را ده
ها فى الواقع امراء یا پادشاهان کوچکى یوپتده. یک نفر واقع میشدند او را شاه بزرگ میخواندند

بایست باجى بدهند یا هدایائى اینها مى. شاه بزرگ حال دست نشاندگى داشتندبودند، که نسبت ب
.بدربار بفرستند و در موقع جنگ سپاهى براى شاه تهیه کنند

هائى بودند، که هرکدام حکومت والیتیوپتاکثر پهلوانان داستانهاى قدیم ما ده
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از دولتهائى، که آریانهاى ایرانى در ازمنه . در خانواده خود داشتندیا ایالتى را بطور موروثى
تر خواهد آمد، دولت اشکانى از حیث شکل حکومت اند و ذکر آنها پائینتاریخى تشکیل کرده

بدولتهاى آریانى در زمانهاى قبل از تاریخ بیشتر شباهت دارد و بنابراین اگر بخواهیم اطالعاتى 
.حکومت تحصیل کنیم، باید در طرز حکومت اشکانیان بیشتر دقیق شویمبیشتر راجع باین شکل 

م شروع میشود و هرچه قبل از آن بوده . تاریخ آریانهاى ایرانى از قرن هفتم یا اواخر قرن هشتم ق
در پس پرده ظلمت مستور است، بنابراین الاقل در مدت بیست و سه قرن، یعنى در زمانى، که از 

م گذشته، محققا معلوم نیست، . مردمان دیگر هند و اروپائى تا قرن هفتم قجدا شدن آریانها از
.اندکردهکه آریانها چه مى

نشین شده دولتهائى تشکیل هاى قدیم ما برمیآید، که آریانهاى شهرى و دهقدر از داستانهمین
آید، بدست مىدر اینجا ذکر داستانها خارج از موضوع است، ولى کلیاتى که از آنها. کرده بودند

دو دولترا باید موافق داستانها : اندداللت میکند بر اینکه آریانها الاقل چهار دولت تشکیل کرده
زمان جمشید . ها و زابیهاها بنامیم، دو دولت دیگر را دولت منوچهرىدولت جمشیدیها و فریدونى

است، که هنوز جدائى بعضى عقیده دارند، که جمشید داستانى مربوط بزمانى . خیلى قدیم است
آید، که زمان او جزو عهدى بین مردمان هند و اروپائى روى نداده بود، ولى بهرحال چنین بنظر مى

دولت فریدونیها نیز باید مربوط باین زمان . »1«انداست، که آریانهاى هندى و ایرانى باهم بوده
هاى ایرانى در شمال ه آریانهائى است، کها و زابیها منسوب بدورهباشد، اما دولت منوچهرى

شرقى فالت ایران برقرار شده و در فشار مردمانى بودند، که از طرف شمال همواره باینها حمله 
اند، که در ادوار تاریخى مکرّر ظنّ قوى میرود، که این مردمان همان سکاهائى بوده. کردندمى

.بآنها برخواهیم خورد

زمان دول چهارگانه مذکور را میتوان ازمنه قبل از تاریخ ایران آیا : اى مطرح میشوددر اینجا مسئله
دانسته از داستانهاى ما راجع به جمشید، فریدون و غیره استنباطهائى در باب ازمنه قبل از تاریخ 

:آریانهاى ایرانى کرد؟ جواب معلوم است



______________________________
سم جم است، که در حماسه ملّى هندیها یمه و در شید صفت و بمعنى درخشنده است، اصل ا-)1(

.اندآوستا ییمه گفته
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هاى اولى، بما رسیده بود، میتوانستیم بگوئیم بلى، ولى متأسفانه اگر داستانهاى ما، بصورت گفته
ا نیست، تحریف و این داستانها در مدت ادوار مختلف و قرون زیاد، بجهاتى، که یکى یا دو ت

توان محققا گفت فالن شاه یا فالن پهلوانى را، که تصحیف شده و بقدرى مشوش گشته، که نمى
مثال در دوره منوچهریها اسم میبرند، حتما از همان دوره بوده، یا فالن واقعه در همان زمان روى 

اند و وقایعى نقل شده) ىهخامنش(بینیم اشخاصى زیاد از دوره اشکانى بدوره کیانى داده، زیرا مى
بنابراین از کجا که وقایع دوره مادى یا هخامنشى . اندرا از دوره ساسانى بدوره کیانى منتسب داشته

ها منسوب نشده باشد؟ برگردانیدن داستانها بصورت اولى کارى است محال، زیرا بدوره منوچهرى
. خداى نامه در دست نیستتمام مدارکى، که در دست است، از قرون اسالمى است و اصل 

اگرچه خود خداى نامه هم اگر بدست میآمد، باز براى این مقصود کامال کافى نبود، چه ظنّ قوى 
. این است، که در دوره ساسانى هم بداستانها دست بردى شده، ولى باز کمکى میبود بزرگ

، که داستانها دارد بنابراین امروز کارى، که میتوان کرد این است، که معین شود با این صورتى
، چه وقایع تاریخى را پیش یا پس برده و چه )که در ابتداء چه صورتى داشتهنظر از اینصرف(

دانستن -1: این کار فرع دو چیز است. انداشخاصى را از یک دوره تاریخى بدوره دیگر نقل کرده
تن داستانهاى ایران قدیم با دانس-2. اندتاریخ واقعى ایران قدیم با تمامى جزئیاتى، که ضبط کرده

این کار آخرى هم مطالعات طوالنى الزم دارد، . روایات مختلفه، که در کتب عدیده ذکر شده
روایات در باب اشخاص و وقایع داستانى : توان اکتفاء کردزیرا بشاهنامه تنها یا یکى دو کتاب نمى

. که در شاهنامه یا کتب دیگر نیستمتعدد است و بسا در کتابى در دو کلمه حقیقتى گفته میشود، 
هائیرا، که راجع بداستانها نوشته بنابراین، اگر کسى بخواهد تتبعات کامل کند، باید کلیه کتاب

عموما در : کنیمبراى مثل یک مورد را ذکر مى. شده، بخواند و عده این نوع کتب خیلى زیاد است
دانند، ولى مسعودى پس از ذکر مختصرى از داستانهاى ما داراب یا داراى اکبر را پسر هماى می

مروج(» ...ثم ملک بعدها اخ لها یقال له دارا بن بهمن «: احوال هماى گوید



163: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.بس موافق روایت مزبوره داراب برادر هماى بوده). 100الذّهب صفحه 

بواسطه آن ممکن است معلوم داشت این کلیدى بدست میدهد، که ) »اخ لها«یعنى (همین دو کلمه 
چون مرام ما در این . ها بودهداستان بکدام دوره مربوط است و مقصود از هماى و داراب کى

گذریم، ها، اطناب را خارج از موضوع دانسته مىتألیف ذکر تاریخ ایران قدیم است نه داستان
عجالۀ بطور کلى میتوان . دازیمبخصوص که درنظر است پس از اتمام این تألیف بداستانها بپر

مثال در (م شروع میشود و در حوالى این قرن . گفت، که ازمنه تاریخى ایران از اواخر قرن هشتم ق
هاى ملوك الطوایفى تشکیل کرده سه قوم آریانى در ایران جاهائى را اشغال و دولت) قرن نهم

.هارسىها و در جنوب پاها، در مشرق باخترىدر مغرب مادى: بودند

مستندات تاریخ قدیم-تقسیم تاریخ ایران

م . عهد قدیم، که از آخر قرن هشتم ق-اول: هاى ایرانى بچهار قسمت تقسیم میشودتاریخ آریان
.شروع شده در نیمه قرن هفتم میالدى خاتمه مییابد

.عهد متوسط، که از نیمه قرن اول هجرى تا بدو سلطنت صفویه امتداد یافته-دوم

قسمت اولى تا ظهور فتنه مغول و قسمت دوم از : این عهد را میتوان بدو قسمت بزرگ تقسیم کرد
اى جدیدش نامید، از عهد سوم، که میتوان تا اندازه. آمدن مغولها بایران تا تأسیس دولت صفویه

ى مشروطیت یابد و عهد چهارم یا معاصر از ابتدادوره صفویه تا آغاز مشروطیت ایران امتداد مى
دوره مادى، یا اعتالى آریانهاى ایرانى در -1: هائى تقسیم شدهتاریخ قدیم ایران نیز بدوره. تاکنون

دوره هخامنشى یا استیالى آریانهاى ایرانى بر مشرق مزبور، این دو دوره متمم -.مشرق قدیم
ونى در ایران و دوره مقدونى و سلوکى، یعنى دوره برترى عنصر یونانى و مقد-3. یکدیگرند

ها در مندیهاى ایرانىدولت یارت یا عکس العمل سیاسى، یعنى تالفى عدم بهره-4. مشرق قدیم
العمل سیاسى و تمدنى، دوره مبارزه عالم دولت ساسانى یا عکس-5. ساالمین، ایسوس و گوگامل

قریبا شامل چهارده تاریخ این عهد طویل را، که ت. ایرانى زرتشتى با عالم مسیحى روم و بیزانس
هائى، که از شاهان ایران قدیم باقى مانده،موافق کتیبه-1: قرن است به دو طرز میتوان بیان کرد
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هاى قدیم بعمل آمده و مستقیما یا نتیجه حفرّیاتى، که در جاهاى تاریخى ایران، سایر امکنه قاره
ا از تاریخ ایران قدیم روشن کرده، کتب مذهبى آریانهاى ایرانى، بطور غیر مستقیم مسائلى ر

هاى مورخین خارجه، که ذکرشان گذشت و کتب بعض مسکوکات، ابنیه و آثار قدیمه، نوشته
.نویسندگان قرون اسالمى

آورى شده و موافق داستانهائى که از عهد قدیم از نسل به نسل رسیده تا در زمان ساسانیان جمع-2
رون اولیه اسالمى موضوع مصنفاتى گردیده، که معروفترین آنها شاهکار حکیم ابو القاسم در ق

معلوم است، که مدارك نوع اول از حیث صحت و تحقق بمراتب برترى . فردوسى طوسى است
دارد و، حال آنکه داستانهاى مذکور، چون در مدت قرنها شفاها از نسل بنسل گذشته، بتدریج 

زیرا بسا : اند و فاقد صحت و تحقق گشتهده، شاخ و برگهائى بر آن افزودهتحریف و تصحیف ش
اند و، از وقایع زمانى را بزمان دیگر نسبت داده، اسامى اشخاصى را از یکدوره بدوره دیگر برده

اند، که اثرى از آنها همه اینها گذشته، بسیارى از وقایع مهم و شاهان بزرگ چنان نسیا منسیا شده
بنابراین روشن است، که باید اساس تاریخ عهد قدیم ایرانرا، براى رعایت . نها باقى نماندهدر داستا

صحت، بر مدارك نوع اول قرار داد و پس از آن داستانها را هم بخاطر آورد تا شاید بتوان از 
راجع بمدارك نوع اول باید گفت، که، تا . مقایسه آنها با تاریخ یک نوع کلیاتى استنباط کرد

هاى ایرانى، آسورى و بابلى، مصرى و غیره موفّق نشده بودند زمانیکه خاورشناسان بخواندن کتیبه
هاى و حفریاتى در جاهاى تاریخى بعمل نیامده بود، یگانه منابع اطالعات ما راجع بعهد قدیم نوشته

بود، ولى مورخین یونانى، رومى، مصرى، یهودى، ارمنى و بعض نویسندگان قرون اسالمى و غیره 
تر گردیده یا تصحیح شده و از جمله از وقتیکه پیشرفتهاى مذکور حاصل شده، مطالبى روشن

اند، اسامى شاهان و رجال ایران را، که یونانیهاى قدیم براى مجانست با زبان خود تصحیف کرده
، بهمین جهت است، که راجع به اسامى شاهان و رجال ایران قدیم. حاال بطور صحیح میدانیم

ها و الواحى، که بدست آمده، اسامى شاهان و اگر در کتیبه: مؤلف این ترتیب را اتخاذ کرده
باید اذعان . اندها ذکر شده، عین آنرا نوشته و اال چنانکه مورخین عهد قدیم نوشتهمردمان و محل

کرد، که ما تاریخ ایران قدیم را کامال
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اند، که بممالک آنها مربوط بوده، زیرا یونانیها، رومیها و غیره غالبا وقایعى را ضبط کردهنمیدانیم،
یا در حدود غربى ایران روى داده، و حال آنکه چه بسیار بوده حوادث و وقایعى، که در داخله 

ها و باوجوداین چون کاوش. ایران یا در حدود شمالى یا شرقى آن اتفاق افتاده و از خاطرها زدوده
تر تحقیقات تاریخى دنبال میشود، میتوان امید داشت، که بعدها تاریخ ایران از اینکه هست روشن

از شرحى که در مدخل . گردد، بخصوص اگر حفریات علمى در جاهاى تاریخى ایران بعمل آید
راجع بمشرق قدیم گفته شد، معلوم است، که بیشتر اکتشافاتى که باعث انقالب علمى گشته، در 

مصر و محلهاى آسور و بابل حاصل شده، بنابراین انقالب مزبور شامل تاریخ ایران قدیم نیست یا، 
اگر هم باشد، فقط میتوان گفت، قسمتى را از آن شامل است، زیرا در ایران کاوشها و تحقیقات در 

اسناد امکنه تاریخى، باستثناى یکى دو محل، هنوز صورت وقوع نیافته و در این محلها هم بیشتر
هاى مورخین قدیم را امروز هم باید منابع بنابراین نوشته. راجع به تاریخ عیالم یا بابل و آسور است

اخیرا باجازه دولت مأمورینى از طرف مؤسسات . مهم اطالعات ما راجع به ایران قدیم دانست
وند، حوالى جمشید، نهادر جاهاى تاریخى ایران از قبیل تخت) امریکائى و فرانسوى(خارجه 

باید امیدوار بود، که آثار مهمى در . انددامغان، نزدیکى استراباد، مشغول تحقیقات و حفرّیات شده
.هاى معنوى خواهد شداینجاها کشف و بروشن کردن تاریخ قدیم ایران کمک

بعض مقادیر عهد قدیم

شود، نون فهمیده نمىهاى مورخین یونانى و غیره غالبا مقادیرى ذکر شده، که اکچون در نوشته
براین، در هر جاى عالوه. جا با مقادیر جدید ایران و سلسله مطرى مقایسه شدهمقادیر مزبوره در این

این تألیف، که مقتضى بوده، مقادیر عهد قدیم را با مقادیر سابق ایران، که هنوز معمول است، 
ده، بواسطه عدم ثبات این فلز درنظر ایم، ولى تنزل اخیر قران را، که از تنزل نقره حاصل شسنجیده

راجع بمقادیر ایران. ایمنگرفته، تومان را معادل پنج فرنگ طال حساب کرده
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.قدیم اختالفاتى بین محققین موجود است، که در جاى خود گفته خواهد شد1



»1«

»2» «3» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9«

______________________________
)1(-�S�c�h�o�e�n�e.

)2(-�P�l�e�t�h�r�e.

)3(-�A�r�t�a�b�a.

)4(-�M�e�d�i�m�n�e.

)5(-�C�h�e�n�i�c�e.

)6(-�C�o�t�y�l�e.

)7(-�T�a�l�e�n�t� �e�u�b�o�i�q�u�e

)8(-�T�a�l�e�n�t� �a�t�t�i�q�u�e.

)9(-�S�t�a�t�e�r�e.
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قدیمکتاب اول دوره مادى، یا اعتالى آریانهاى ایرانى در مشرق 
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مادیها و دولت ماد-باب اول

مادیها-فصل اول

مقدمه



م دولت ماد را . نژاد، که در ابتداى قرن هفتم یا آخر قرن هشتم قمادیها مردمانى بودند آریانى
آلتائى آنها را تورانى»1«نژاد، زیرا اپر خاورشناس فرانسوىگوئیم آریانى. تأسیس کردند

دانست، ولى حاال معلوم است، که او اشتباه کرده و اشتباه او از اینراه بود، که تصور میکرد زبان مى
نسخه دوم کتیبه بیستون داریوش اول به زبان مادى نوشته شده و، چون از بعض کلمات آن نسخه 

اند، یها تورانى بودهمشاهده میکرد، که زبان نسخه دوم ملتصق است، باین نتیجه میرسید، که ماد
ولى بعد معلوم و محقق شد، که زبان نسخه دوم کتیبه بیستون، زبان عیالمى است نه مادى و با این 

اکنون کسى در آریانى بودن مادیها تردید ندارد و محقق . اکتشاف مبناى عقیده اپر از میان رفت
ت نیز، نوشته که مادیها در ازمنه قدیم هرودو. انداى از آریانهاى ایرانى بودهاست، که مادیها شعبه

راجع به مادیها و دولت ماد اطالعات ما خیلى کم است، ). تر بیایدپائین(خود را آریان مینامیدند 
حتى میتوان گفت، که از دولتهاى بزرگ عهد قدیم دولتى نیست، که اطّالعات نسبت بآن اینقدر 

هاى آسورى، بابلى و غیره و نیز از ز آثار، کتیبهباوجوداین سعى خواهیم کرد، که آنچه ا. کم باشد
باید اعتراف کرد، که . توریۀ، کتب مورخین قدیم، تحقیقات و تتبعات بدست آمده ذکر کنیم

باوجوداین تاریخ مادیها بقدر کفایت روشن نیست، ولى چون عجالۀ تاریخ این دوره بهمین اندازه 
تا شاید در آتیه بواسطه حفریات در امکنه تاریخى روشن شده، باید باین اطّالعات اکتفاء کرد،

.اطّالعاتى بیشتر راجع بماد حاصل شود

هاى آسورىمفاد کتیبه

اند، جواب محققى نمیتوان داد، یعنى تاریخ آمدن آنها باین سئوال که کى مادیها بفالت ایران آمده
دههم مانند تاریخ آمدن آریانهاى دیگر بفالت ایران محققا معلوم نش

______________________________
)1(-�O�p�p�e�r�t.
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ایم، تکرار را الزم ندانسته آنچه الزم بوده ذکر کرده) 156صفحه (و، چون راجع باین مسئله باالتر 
اول، که در »1«پالسرتیگالت. هاى آسورى، که در آن ذکرى از مادیها شده میگذریمبه کتیبه



م سلطنت داشت، بصفحاتى، که بعدها جزو ماد محسوب میشد، لشکر کشیده از . ق1100حدود 
زاگرس یا کوههاى کردستان گذشت، ولى او اسمى از مادیها نبرده و بیانات او فهرست مختصرى 

حاال ، که )نمرى(م به . ق844پس از او شلم نصر دوم در . است از جاهائى، که تصرف کرده بود
ها بود و ها در تحت نفوذ بابلىاین صفحه قبل از آن مدت. معروف به کردستان است، داخل شد

همینکه آسوریها نزدیک شدند، او فرار کرد و خزانه و . نام داشت) مردوك مودیک(امیر آن 
حه بامارت این صف) کاسیها(نامى را از ) یانزو(بعد شلم نصر . اموالش جزو غنائم فاتحین گردید

م باز باین صفحه لشگر کشیده . ق838یاغى شد، شلم نصر در سال ) یانزو(معین کرد، ولى، چون 
امیر یا 28نام داشت رفت و ) پارسواش(یا ) پارسوا(شورشیها را بجنگل راند، بصفحه همجوار که 

ل تصور میکنند که مح(و خرخار درآمد ) آماداى(بعد او بمملکت . پادشاه محلّ را اسیر کرد
این اول . و باالخره یانزو را دستگیر کرده به آسور برد) آخرى کرمانشاهان امروزى بوده

همان ) آماداى(هاى آسورى ذکر شده و در اینکه مقصود از ایست، که اسم مادیها در کتیبهدفعه
اسم هاى خود مادیها را بایناند تردیدى نیست، زیرا بعدها هم سالطین آسور در کتیبهمادیها بوده

اند یا مردمى محقق نیست، که مقصود از این اسم پارسیها بوده) پارسوا(اما در باب مردم . اندنامیده
شمسى اداد، جانشین شلم نصر، اسم مادیها را برده و گفته، که مملکت آنها را تسخیر کرد و . دیگر

هرهاى زیاد خراب از اینکه لشکرکشى متواتر باین مملکت شده و آسوریها ش. باج از آنها گرفت
اند، از عده زیاد اسراء و نیز از غنائم بیشمار، معلوم میشود، که این مملکت آباد و پرجمعیت کرده
.بوده

زن او . م به ماد لشکر کشیده صفحات غربى فالت ایرانرا تصرف کرد. ق810ادادنیرارى سوم در 
اند و بعضى تصوررا شاهزاده خانم بابلى گفته) تمورامات(

______________________________
.شرپلبه آسورى توکول تیه-)1(
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744پالسر چهارم در تیگالت. ملکه داستانى آسور همین زن بوده»1«میکنند، که شاید سمیرامیس
گرى شکست م به ماد لشکر کشیده طوائف آنرا، بواسطه نفاقشان با یکدیگر، یکى بعد از دی. ق



داد، از مملکت ماد قسمتهائى را، که به آسور نزدیکتر بود، بممالک خود ضمیمه کرد و بیش از 
) کالح توریۀ(هاى زیاد از گاو، گوسفند، قاطر و شتر به کااله شصت هزار نفر اسیر برگرفته با گله

.پایتخت آسور برد

. راند) دماوند کنونى(ا کوه الجورد، ی»2«بعد یکى از سرکردگان آسورى از ماد گذشته تا بیکنى
آسوریها اینجا را آخر دنیا پنداشتند و سردار فاتح مورد احترامات فوق العاده گردید، چنانکه تمام 

م ماد باز . ق737در . بزرگان و سرکردگان آسور باستقبال او شتافته تعظیم و تکریمش کردند
. مادیها وسائل زندگانى را فاقد شدندوتاز و غارت آسوریها گردید، بطوریکه معرض تاخت

ایندفعه صفحات دوردست ماد و کوهها، که معموال پناه گاه اهالى و بزرگان ماد بود، از تعدیات و 
کلیۀ باید درنظر داشت، که . غارت آسوریها مصون نماند و عده زیادى از نفوس اسیر شدند

در آسور به ساختن قصور، شهرها و بناهاى آسوریها بعده اسرا خیلى اهمیت میدادند، چه آنها را 
.اغلب بناهاى معظم آسور بدسترنج اسرا ساخته شده بود. دیگر میگماشتند

اى زیاد از بنى اسرائیل م با فلسطین جنگ کرده سامره را گرفت و عده. ق722دوم در »3«سارگن
بر نهر (را بشهر کالح و خابور چنانکه در توریۀ ذکر شده، آسوریها اسرا . اسیر کرده به آسور برد

مقصود . »4«)18-17کتاب دوم پادشاهان، باب (و شهرهاى ماد برده در آنجاها نشاندند ) جوزان
سارگن . از شهرهاى ماد شهرهائى است، که در زمان تیگالت پالسر چهارم بآسور الحاق شده بود

.بود) دیااکّو(ها را، که موسوم به جنگ کرد و پادشاه آن»5«)منّاى(دوم چند سال بعد با مردم 

______________________________
)1(-�S�e�m�i�r�a�m�i�s.

)2(-�B�i�k�n�i.

.به آسورى شرّوکین-)3(

راجع به خابور باید گفت، که به این اسم دو رود . توریۀ این واقعه را به شلم نصر نسبت داده-)4(
ریزد و دیگرى، که از سه رود مىیکى در دیار بکر شروع شده از سمت چپ به فرات : است

.جا مراد خابور دوم استدر این. شودترکیب یافته، در والیت موصل به دجله منتهى مى



)5(-�M�a�n�n�a�i.
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مردم مزبور در آذربایجان، در طرف جنوبى دریاچه ارومیه میزیستند و با مادیها . گرفته باسارت برد
ند این شخص برخالف معمول آسوریها، باوجود اینکه اسیر شد، زنده ماند و او را قرابت داشت

را بعض محققین با نخستین شاه ماد، ) دیااکّو. (تبعید کردند»1«)حماة(بمحلى در شام موسوم به 
این ظنّ از شباهت نام و نیز از اینجا . اندنوشته، تطبیق کرده) دیوکس(که هرودوت اسمش را 

ها والیت دیااکّو را در ماد بعد از تبعید او بشام بیت دیااکّو، یعنى خانه که آسورىحاصل شده،
نفر از امیران و بزرگان ماد بپاى پادشاه آسور افتاده با سوگند 22پس از این واقعه . انددیااکو نامیده

) م. ق701-722(هاى آسورى دیده میشود که در سلطنت سارگن دوم از کتیبه. باو بیعت کردند
، والى آسور در یکى از ایاالت شمالى، بپدر خود مینویسد، که مردمان زیاد »2«)سناخریب(پسر او 

. پادشاه وان با زحمت مقاومت میکند) ارگیشتى دوم(دهند و از طرف شمال بمملکت وان فشار مى
مورخین یونانى و ) جومر(والت دیگر آسور این مردمان را گامیرا مینامند، توریۀ این مردم را 

پیدایش این مردم قوى و سلحشور، که از سواحل دریاى آزوف و از راه . اندنامیده»3«کیمروى
قفقاز بحوالى فالت ایران آمده بودند، چنانکه از توریۀ دیده میشود، وحشت غریبى در آن زمان 

اوند بر قوم خود بنابراین خشم خد«: »4«)کتاب اول باب پنجم(اشعیاء گوید . ایجاد کرده بود
مشتعل شده و دست خود را بر ایشان دراز کرده، ایشان را مبتال ساخته است و کوهها بلرزند و 

همه، غضب او برنگردید و دست باوجود این. ها مثل فضالت گردیدهالشهاى ایشان در میان کوچه
مین براى ایشان وى تاکنون دراز است و علمى بجهۀ امتهاى بعید برپا خواهد کرد و از اقصاى ز

...صفیر خواهد زد و ایشان تعجیل کرده بزودى خواهند آمد 

هاى اسبان ایشانسم. هاى ایشان زده شده استتیرهاى ایشان تیز و تمامى کمان

______________________________
.یکى از قدیمترین شهرهاى سوریه-)1(

.سخاریب توریۀ-)2(



)3(-�K�i�m�m�e�r�o�i(حاال اروپائیها�C�i�m�m�e�r�i�e�n�sگویند.(

هاى توریۀ را، چنانکه مترجمین آن بفارسى در اینجا و جاهاى دیگر این تألیف، مؤلّف نوشته-)4(
.اند، درج کرده، بنابراین اسلوب انشاء از مترجمین است و ربطى بمؤلّف نداردترجمه کرده
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غرّش ایشان مثل شیر ماده، و . ل گردباد بشمار خواهد آمدهاى ایشان مثمانند سنگ خارا و چرخ
و اگر کسى بزمین بنگرد، اینک تاریکى و تنگى است و ..... مانند شیران ژیان غرّش خواهند کرد 
اند، آمدن آنها ها از مردمان آریانى بودهچون کیمرى. »نور در افالك آن بظلمت مبدل شده

است، که از شمال بطرف آسیاى غربى از قرون قبل شروع بآسیاى غربى جزو همان سیل آریانى 
هاى آسورى چنین استنباط میشود، که مادیها خیلى از کتیبه. شده بود و تا این زمان امتداد داشت

با زحمات زیاد ) ارگیشتى(بارى پادشاه وان . پیش از کیمریها بصفحات مجاور آسور آمده بودند
بعد قسمتى از این مردم بآسیاى صغیر رفت و قسمت دیگر مملکت خود را از کیمریها دفاع کرد،

برقرار شد و در اینجا دولتى تشکیل کرد، که توریۀ آنرا »1«بطرف جنوب روانه گردیده در مانّ
هاى آسورى هم اسم این مردم در کتیبه. را پسر جومر میدانستند) آشکوز(نامیده، زیرا ) نازاشگ(

پسر ) روساى دوم(هاى دولت وان دیده میشود، انکه از کتیبهبعد، چن. اندرا اشکوزا نوشته
این کتیبه از کشفیات هیئت (براى حفظ مملکت وان از کیمریها، استحکاماتى بنا کرده ) ارگیشتى(

مملکت وان با جد و جهد ). بدست آمده) قلعهتپراخ(آلمانى است و در محلى موسوم به 
ى پس از آن نوبت آسور رسید، توضیح آنکه سلطنت پادشاهانش از کیمریها محفوظ ماند، ول

هاى آسوریها با مردمانى آریانى، که پیوسته پر است از جنگ) م. ق672در حدود (آسور حیدین 
.فشار به نینوا آورده میخواهند آسور را منهدم کنند

ردمان ژرمنى اند بفشارى، که ممورخین فشار مردمان آریانى را به آسور در این زمان تشبیه کرده
606نتیجه در هر دو جا یکى شد، چه دولت آسور در . یازده قرن بعد بامپراطورى روم غربى دادند

آسور حیدین، که فاتح . منقرض شد. م476م از پاى درآمد، چنانکه امپراطورى مزبور هم در . ق
حشت این مردمان از و) م. نیمه اول قرن هفتم ق(مصر و در تمام آسیاى غربى حکمران مطلق بود 

در ابتداء بواسطه جدائى طوائف آریانى از . طلبیدبر خود میلرزید و از خدایان آسور یارى مى



مندى داشت و حتى تا کوه دماوند تاخت، ولى دیرى نگذشت، که یکدیگر نسبت بآنها بهره
آریانها

______________________________
.شدمان همان منّا است، که باالتر ذکر -)1(
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مادى با گروهى از مادیها، ) ریتکشات(متحد شدند و قائدى در میان آنها پیدا شد، توضیح آنکه 
»1«واقع بود، حمله برد) پارسوا(که در دل صفحه ) شاشوکى(ها و سکاها بقلعه کیمریها، مانّى

سکاهاى . نامى) سپاکا(بودند و سکاها بسرکردگى ) تیارشمامى(مادیها در تحت اداره امیر خود 
نام بودند، باسکاهاى مزبور اتحاد ) نادوسان(و بسردارى شخصى ) ساپاردا(دیگر، که از طایفه 

حیدین، آسور). 20جمله -کتاب عوبدیا(اند نامیده) صنارد(را ) ساپاردا(در توریۀ طایفه . داشتند
چون قوت آنان را دید، در ابتداء از جنگ ترسید و خواست با مذاکرات آنها را مالیم کند، ولى 

ریت، چون خود را قوى میدانست، پیشنهادات پادشاه آسور را نپذیرفت و پس از جنگى کشات
اد اتح) م. ق672(بر اثر این شکست . شکست خورد، زیرا هنوز موقع انهدام آسور نرسیده بود

آسور حیدین از این شکست استفاده کرده سکاهائى را، که در . طوایف آریانى بهم خورد
آذربایجان دولتی تشکیل کرده بودند، بطرف خود جلب کرد و دختر خود را بپادشاه آنها 

بر اثر این اتحاد آسور »2«)یوس نوشتهثىهرودوت اسم این پادشاه را پروت(نام داد ) بارتاتوى(
از مطالب مذکوره صریحا . ها را بگیرد و آنها بطرف آسیاى صغیر رفتندجلو کیمرىتوانست 

هاى سکائى و م، در طرف شمال غربى ایران دولت. استنباط میشود، که در نیمه اول قرن هفتم ق
مادى وجود داشته و اینها گاهى باهم بر ضد آسور متحد میشدند، ولى آسور در میان آنها تولید 

آید، که چنین بنظر مى) ریتکشات(راجع به . انداختاضمحالل آسور را به تأخیر مىنفاق کرده
گفتند، زیرا داریوش اول در کتیبه ریت مىاین کلمه اسمى نبوده، بلکه پادشاه را مادیها کشات

فرورتیش نامى یاغى شد و بمردم گفت، من کشات ریتم از «بیستون در باب شورش ماد گوید 
هاى آسورى باز مستفاد میشود، که از کتیبه). کتیبه بزرگ5ستون دوم بند (» شتردودمان هووخ



بعد بر . م آسور حیدین بطرف مشرق رانده و امیر محلى را با اتباع او اسیر کرده. ق674تقریبا در 
اثر این فتح سایر امیران ماد با هدایاى زیاد، که عبارت از اسبهاى

______________________________
این صفحه گویا در نزدیکى دریاچه اورمیه بوده، اگرچه بعضى آنرا در حدود کرمانشاه نشان -)1(

.میدهند

.محققا معلوم نیست در کجا بود

)2(-�P�r�o�t�o�t�h�i�u�s.
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.اند، به نینوا رفته حمایت سلطان آسور را درخواست کرده»1«مادى و الجورد بود

از . این ببعد حدود آسور از ماد هم گذشته بصفحات مجاور آن از طرف مشرق امتداد یافتاز
آید، که در این زمان حدود دولت آسور از طرف مشرق به کنار کویر بزرگ قرائن چنین بنظر مى

.ها این حد را آخر دنیا تصور میکردندرسیده بود و آسورى) لوت(

انى است، که دولت بزرگ ماد هنوز تشکیل نشده بود، حدود در این عهد، که بیشترش راجع بزم
والیت همدان، : آید، چنین بودههاى آسورى برمىنشین، موافق آنچه از کتیبهاراضى مادى

.آذربایجان، قسمتى از کردستان و کرمانشاه

ه در بنابراین همسایه ماد در این عهد از طرف شمال غربى دولت آرارات بود و پایتخت آنرا چنانک
ها با کلده و عیالم یا با متصرفات آنها همجوار از طرف جنوب مادى. نامیدندفوق ذکر شد وان مى

از تاریخ . بعدها وقتیکه دولت ماد قوت یافت حدود خود را توسعه داد چنانکه در ذیل بیاید. بودند
نفوذ بابل بود بابل و عیالم روشن است، که صفحاتى از قسمت غربى فالت ایران در تحت سلطه و 

از . یافت، این صفحات و والیات ماد در تحت تسلط آسور درمیامدو، وقتى که آسور قوت مى
هاى فالت ایران در مدت قرون عدیده با اخالق و عادات و اینجا معلوم است، که سکنه این قسمت

فهم بعض این نکته براى . تمدن بابلى و آسورى آشنا شده در تحت تأثیر آن درآمده بودند



ها، که در قرون بعد بین آریانهاى غربى و شرقى مشاهده میشود، اهمیت دارد و نیز باید تفاوت
درنظر داشت، که کوهها و جاهاى مستحکم صفحات غربى فالت ایران براى سکنه ماد و غیره 

د آسور گاههائى از ظلم و جور آسوریها بود، هر زمان موقع و فرصتى بدست آنها میافتاد، بر ضپناه
درپى آسوریها باین صفحات، خراب کردن شهرها، نابود هاى پىکشىقیام میکردند و قشون

این . ساختن اهالى، بردن اسراى زیاد با این مقصود بعمل میامد، که اهالى را ضعیف و ناتوان کنند
ملوك فشارها و صدمات باالخره مادیها را بخود آورده متحد کرد، از این زمان دولتهاى کوچک

.الطوائفى ماد بهم پیوستند و بناى دولت بزرگ ماد گذارده شد

______________________________
)1(-�L�a�p�i�s�-�l�a�z�u�l�i.
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روایت هرودوت و برس

اول . ها در آسیاى علیا پانصد سال حکومت کردندآسورى) 96بند 1کتاب (هرودوت گوید 
ها براى آزادى جنگیدند و گویا این. ها بودندسر از اطاعت آنها پیچید، مادىمردمى، که 

پس از آن سایر مردمان بآنها تأسى کرده بزودى تمام . ها نموده از قید بندگى رستندرشادت
مقصود (مردمان قاره آسیا آزاد و مستقل گشتند، ولى دیرى نگذشت، که دوباره مطیع شدند 

مورخ مذکور گوید، عده طوائف ) 101بند 1کتاب (در جاى دیگر ). تها اساطاعت از مادى
از فحواى کالم . هاها، مغها، بودىسانتها، پارتاکنها، ستروخاتها، آرىبوس: مادى شش است
کتاب اولش چنین برمیآید، که قبل از دیوکس، نخستین شاه ماد، هریک از 96هرودوت در بند 

و اجتماعى جداگانه داشته، اما قول مورخ مذکور، که مادیها پانصد طوائف مادى زندگانى سیاسى 
هاى آسورى نیست، مگر اینکه ، موافق کتیبه)م. ق754-1274تقریبا (سال تابع آسور بودند 
اینکه اسمى از آنها برده م هم مادیها را در اطاعت خود داشته، بى. ق838بگوئیم آسور پیش از 

ف عادات پادشاهان آسور است، که مقید بودند فتوحات خود را نسبت باشد، ولى این فرض برخال
.ها بنویسانندبملل و طوائف مغلوبه در کتیبه



فرض دیگر صحیحتر بنظر میآید، توضیح آنکه هرودوت در کتاب خود دولت بابل و آسور را 
بابل یکى دانسته، چنانکه در همه جا بجاى دولت و مملکت بابل، آسور نوشته، و چون دولت

هائى را از فالت ایران مانند کرمانشاهان کنونى مدتها در تصرّف خود داشته و این قسمتها قسمت
در دوره مادیها جزو ماد بوده، هرودوت تسلط بابل را بر این صفحات جزو تسلط آسور قلمداد 

را تسخیر و م بابل . سال ق2500برس مورخ کلدانى باین عقیده بود، که مادیها تقریبا در . کرده
اند، ولى محققین تصور میکنند، که مردمى از فالت ایران مانند سال در آنجا سلطنت کرده224

اند و، بمناسبت اینکه از طرف غربى فالت ایران ببابل رفته بودند، برس این بابل را گرفته) هاکاسى(
، بنابراین ذکرى، که مورخ مردم را مادى دانسته، زیرا در زمان برس این صفحات موسوم به ماد بود

.مذکور از مادیها کرده، ناشى از اشتباه بوده
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شاهان ماد-فصل دوم

در باب شاهان ماد و سنین سلطنت آنها بین هرودوت و کتزیاس اختالفات مهمى دیده میشود، 
هاى او ا چهار دانسته، موافق نوشتهتوضیح آنکه هرودوت، چنانکه در ذیل بیاید، عده شاهان ماد ر

سال دوام داشته، ولى کتزیاس جدول مطولى 150م تأسیس شده و . ق708یا 701این دولت در 
از اسامى شاهان ماد داده و بحساب این جدول مدت دولت ماد دو برابر مدت مذکوره و بل بیشتر 

، بدوا تاریخ ماد را موافق کتاب هاى هرودوت بیشتر مورد اعتماد محققین استاست چون نوشته
هاى کتزیاس رجوع خواهیم مورخ مذکور و اسناد بابلى و آسورى ذکر و بعد براى مقایسه بنوشته

.کرد

.»1«)130-96کتاب اول بند (هاى هرودوت این است تاریخ دولت ماد برحسب نوشته

)م. ق655-708(»2«دیوکس

ود، که مانند سائر مادیها در دیه میزیست و هردیهى زندگانى دهقانى ب»3«دیوکس پسر فرااورتس
این شخص بسبب کفایت و عدالت خواهى طرف رجوع عامه شد و مردم . جداگانه داشت

بعد از چندى او باین بهانه، که رجوعات مردم زیاد است و . محاکمات خود را نزد او بردند



گیرى دزدى و اغتشاش بر اثر این کناره. نمیتواند بامور شخصى برسد، از این کار کنار گرفت
قوت یافت و مردم جمع شده گفتند، چون با این حال زندگانى سخت است، بهتر آنست، که 

پس . شخصى را بر خود پادشاه کنیم، تا امنیت را حفظ کند و ما با راحتى بکارهاى خود بپردازیم
هائى، که دیوکس قبال تهیه کرده از آن مردم درصدد انتخاب شخصى برآمدند و، بواسطه زمینه

بعض: هاى هرودوت باید گفتراجع باین قسمت نوشته. بود، او انتخاب شد

______________________________
.ببعد راجع به کودکى کوروش است، که در جاى خود بیاید108از بند -)1(

)2(-�D�i�o�k�e�s.

)3(-�P�h�r�a�o�r�t�e�s.
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اند، که دیوکس او همان دیااکّوى کتیبه سارگن دوم است، ولى برخى در محققین تصور کرده
بهرحال، چون این مطلب هم مانند بسیارى . اینکه دیوکس کلّیۀ شخص تاریخى باشد تردید دارند

از مسائل دیگر، که مربوط بتاریخ ماد است، محقق نمیباشد، ما اسمى را که هرودوت ذکر کرده، 
یکى از نخستین کارهاى دیوکس پس از انتخاب او ) همانجا(بعد مورخ مزبور گوید . ایمتهنوش

بشاهى این بود، که قراوالن و مستحفظینى براى خود ترتیب داد و بعد مردم را بر آن داشت، که 
و با این مقصود محل همدان را انتخاب ) »ترکیب دهند«هرودوت گوید (شهرى تأسیس کنند 

جا بامر شاه قصرى ساختند، که هفت قلعه داشت، دیوار هریک از قالع درونى بر دیوار در این. کرد
ها یا این ساختمانها بوسیله تپه. قلعه بیرونى مشرف و آخرین دیوار بر تمام دیوارها مسلط بود

از هفت دیوار . قصر سلطنتى و خزانه را در آخرین قلعه درونى جا دادند. صنعت انجام یافته بود
سفید بود، دومى سیاه، سومى ) بیرونى(هاى دیوار اول کنگره. ن هرکدام رنگى معین داشتهمدا

این نوع . گونسرخ تند، چهارمى آبى، پنجمین سرخ باز، ششمین سیمین رنگ، هفتمین زرین
در بابل ) بیرس نمرود(آمیزى را در بابل عالمات سیارات سبعه میدانستند و برج معبد معروف رنگ
در باب . آمیزیهاى مزبور را برحسب تقلید کرده بودندرنگها ملون بود، ولى در همدان رنگباین



سکنه . (اندازه دیوارها هرودوت گوید، که بزرگترین دیوار قلعه همدان بحجم دیوار آتن میرسید
مى یکى از کارهاى دیوکس این بود، که بتقلید دربار آسور مراس.) م. آتن تقریبا سى هزار نفر بود

براى پذیرائى مقرر داشت، مثال روبرو شدن با شاه، خنده کردن، آب دهن افکندن در حضور او 
دیوکس . ممنوع شد و عرائض را میبایست بشخصى، که معین شده بود، بدهند، تا او بشاه برساند

خود بشخصه بعرائض رسیدگى میکرد، بدین ترتیب، که مردم عرائض خود را نوشته بشخصى، که 
.ده بود، میدادندمعین ش

. شاه این عرایض را خوانده، بعد رسیدگى کرده حکم خود را مینوشت و عرایض را پس میفرستاد
در موقع وقوع جنایات، مقصر را بحضور خود میطلبید و پس از رسیدگى مجازات مقصر را 

این ترتیبات را مقرر. برحسب تقصیرش معین میکرد
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شته بود، تا اشخاصى، که با او مساوى بودند، یا با او تربیت یافته بودند و دیوکس از حیث نژاد بر دا
آنها برترى نداشت، او را نبینند و بر آنها برتریش گران نیاید، زیرا تصور میکرد که اگر او را نبینند، 

و اطالعات دیگر هاى هرودوت از گفته. گمان خواهند کرد، دیوکس موجودى است غیر از آنها
آورى و متحد کردن طوائف پراکنده ماد استنباط میشود، که سلطنت طوالنى این شاه صرف جمع

مند بود، و چون سنّا خریب پادشاه آسور در این راه دیوکس بواسطه حزم و احتیاط بهره. شده
ر و سخت بجنگهاى متمادى با بابل و عیالم اشتغال داشت، فرصت نمییافت بفکر کوهستانهاى دو

اى براى لشکرکشى آسوریها باین ماد بیفتد، بخصوص که دولت ماد باج خود را میپرداخت و بهانه
اى از کرمانشاه امروزى تطبیق شده، ، که با ناحیه»1«فقط یکدفعه آسوریها به الّیپى. مملکت نبود

701یا بقولى از 708مدت سلطنت این شاه از . آمدند و، چون ماد آرام بود، از آنجا تجاوز نکردند
.م بود. ق655تا 

همدان

اى، که اسم این محل برده شده، در کتیبه اول دفعه: راجع بهمدان الزم است گفته شود
).م. ق1100در حدود (پالسر اول است تیگالت



هاى هخامنشى اسم این شهر را هگمتان در کتیبه. این پادشاه آسور اسم آنرا امدانه ذکر کرده
.اند، ولى بعضى تصور میکنند، که هنگمتان تلفظ میشدهنوشته

م صعود . بنابراین، تاریخ شهر مزبور تا قرن یازدهم ق. هرودوت اسم آنرا آگباتان ضبط کرده
اند، نظایر همدان نادر است و تاریخ بناى میکند و در میان شهرهاى قدیم، که اکنون هم ایستاده

همدان در پاى کوه الوند . م باالتر نمیرود. اواسط قرن هشتم قروم هم، چنانکه معلوم است، از
.واقع است و کوه مزبور از سنگ خارا است

. اندهزار و از سطح شهر همدان شش هزار پا معین کرده12ارتفاع آنرا از سطح دریاى اقیانوسى 
یونانیها اسم . اند و این اسم شاید اسم مادى کوه مزبور بودهنامیده»2«الوند را در آوستا ائورونت

راجع بهمدان باید گفت، . اند و باید مصحف ائورونت باشدضبط کرده»3«تسکوه مزبور را ارن
سنکه مورخین ارمنى، و اخیرا راولین

______________________________
)1(-�E�l�l�i�p�i.

)2(-�A�u�r�v�a�n�t.

)3(-�O�r�o�n�t�e�s.
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عقیده داشتند، که آگباتان هرودوت همدان کنونى نیست و محل پایتخت قدیم ماد را باید در 
فرسخى دریاچه اورمیه بطرف جنوب شرقى، جستجو کرد، ولى 25سلیمان امروزى، در تخت

بعمل آورده ثابت کرد، دمرگان، که حفریات شوش را اداره میکرد، شخصا در این باب تحقیقاتى
ها، جاهاى هاى زمین و تپهکه آگباتان هرودوت همان محل همدان امروزى است و از برآمدگى

همدان در پاى «: »1«دمرگان راجع بهمدان چنین نوشته. هفت قلعه قصر همدان را تشخیص داد
بلند سرازیر میشود، از آبهائى، که از کوه. کوه الوند و در ابتداى جلگه پهناور حاصلخیز واقع است

الوند از ... جلگه حاصلخیز است و استعداد طبیعى آن زیاد . چاى روان استاین جلگه بطرف قره



سنگ خارا ترکیب یافته و تقریبا از سائر کوهها جدا است، ولى از طرف شمال و غرب بواسطه 
مال و شرق این جلگه، از طرف ش.... اتصال مییابد ) کردستان(هاى زاگرس بلندى اسدآباد بکوه

این دو . وادى همدان واقع و در سمت جنوب و جنوب و غرب آن، رود گاماساب جارى است
انسان حس . وادى، که بسیار حاصلخیز میباشد، پرجمعیت است و آثار زیاد از ایام قدیم دارد

است از میکند، که اینجا وقتى مرکز تمدنى بزرگ بوده و اهمیت امروزى همدان انعکاس ضعیفى
هاى کردستان واقع است، بر تمام چون این شهر در انتهاى کوه. موقعى، که همدان قدیم داشته

. جلگه وسیع ایران مشرف میباشد و این محل ابتداى راهى است، که از بین النهرین بایران میآید
و کند، آب و هواى آن خنک کوهها از طرف جنوب و شرق همدان را از حمله دشمنان حفظ مى

.هاى آن حاصلخیز استحومه

.»این صفات مزایائى است، که قابل مقایسه با جاهاى دیگر نیست و همدان را پایتخت کرده

)م. ق633-655(فرورتیش 

بعد از دیوکس فراارتس پسر او بتخت نشست، ولى چون ) 102بند 1کتاب (بقول هرودوت 
نویسانده و اسمى، که هرودوت ذکر کرده داریوش این اسم را در کتیبه بیستون فرورتیش 

.ایممصحف آن است، از کتیبه متابعت کرده

______________________________
)1(-�J�-�D�e� �M�o�r�g�a�n� �,�M�i�s�s�i�o�n� �e�n� �P�e�r�s�e� �I�V�-�I� �,�2�0�7�-�9.
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نوز چندان قوت در ابتداء فرورتیش سیاست پدر خود را تعقیب کرد، چه میدانست، که ماد ه
بنابراین مرتبا باج به آسور میپرداخت و ضمنا محلهائى . نیافته، که خود را از قید آسور خالص کند

پس از آن شاه ماد . را، که در زمان پدر او به ماد ملحق نشده بود بمملکت خود ضمیمه میکرد
در اطاعت خود داشت چون دو مردم جنگى را مانند مادیها و پارسیها . پارس را باطاعت درآورد

پال از کار آسور بانى645در . هاى دیگر فالت ایران پرداختقوى شد و بمطیع کردن قسمت
عیالم و بابل فراغت یافته بکارهاى داخلى آسور و بتعمیر معبد و قصر باشکوهى، که سناخریب 



بر این بود، بعد در عیش و عشرت فرو رفت چه، عادت پادشاهان آسور. ساخته بود، اشتغال ورزید
بعد از . که بعد از جنگى تا جنگ دیگر اوقات خود را بعیش و نوش و لهو و لعب میگذرانیدند

چندى چون شاه ماد مملکت خود را وسیع دید، نخواست دیگر از آسور تمکین کند و خراج 
نگى، که گذارد، غافل از اینکه قواى مسلّح ماد هنوز آنقدر ورزیده نبود، که بتواند با آسوریهاى ج

بر اثر این اشتباه مادیها به آسور حمله . تمام ملل آسیاى پیشین را عاجز کرده بودند، مصاف دهد
.سال بود22مدت سلطنت او . برده شکست خوردند و شاه هم در حین جنگ کشته شد

)م. ق585-633(شتر هووخ

جنگ با آسور

یبه بیستون داریوش اول معلوم است، که ، ولى از کت»1«اسم این شاه را هرودوت کوآکسار نوشته
اند و نظائرشان در تاریخ کم این شاه یکى از شاهانى است، که سائسى خوب بوده. هووخشتر بود

.است

وقتى که هووخشتر بتخت نشست، اوضاع ماد خطرناك و موقع شاه باریک بود، ولى او بخوبى 
را قبل از هر چیز بقشون معطوف تشخیص داد، که بیدرنگ باید اصالحاتى بکند و توجه خود

داشت، زیرا از تجربه تلخ جنگ پدرش با آسور آموخته بود، که سپاهیان چریکى ماد هرگز از 
بنابراین قشونى باسلوب آسورى ترتیب داد . عهده سپاهیان ورزیده و جنگ آزموده آسور برنیایند

سواره نظام تیراندازان ماهرى بودند، پیاده نظام مسلّح به تیروکمان و شمشیر شد،. و آنرا دائمى کرد
که از

______________________________
)1(-�K�y�a�x�a�r(یونانیها ایپسلون یا ایگرگ را مانند�uفرانسوى تلفّظ میکردند، ولی ممدود بود.(
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قرن بعد، عادت کرده سوارى، تیراندازى و قیقاج زدن، مانند سواران پارتى چند کودکى باسب
که از حیث ) نیسایه(اسب مادى در عهد قدیم معروف آفاق بود، بخصوص اسبهاى نسا . بودند



بعد از ترتیب چنین سپاهى هووخشتر بقول هرودوت . قشنگى، تندروى و بردبارى مانند نداشتند
ر آسورى آسوریها سخت پا فشردند، ولى باالخره سردا. به آسور حمله کرد) 103بند 1کتاب (

. شکست خورد و قشون ماد در دفعه دوم داخل آسور شده نینوا پاى تخت آسور را محاصره کرد
چون معلوم بود، که بواسطه استحکامات نینوا محاصره آن بطول خواهد انجامید، هووخشتر قسمتى 

ده هاى حاصلخیز آسور را غارت و خراب کنند، زیرا تصمیم کراز قشون خود را مأمور کرد جلگه
از اینجا بخوبى استنباط میشود، . بود، که دشمن را منهدم و نام آسور را از صفحه روزگار محو کند

.ورزى مادیها از جهت مظالم آسوریها بچه اندازه بودهکه کینه

کتاب ناحوم (براى نمودن سرور ملل مغلوبه از محاصره نینوا، یکى دو جاى توریۀ را ذکر میکنیم 
کنندگان ایشان را عظمت یعقوب را مثل عظمت اسرائیل باز میآورد و تاراجخداوند«): باب دوم

ها در روز تهیه او از فوالد سر جباران او سرخ شده، مردان جنگى بقرمز ملبس، عرّابه. کندتاراج مى
...گردد هاى شهرها کشاده است، قصر گداخته مىدروازه... ها متحرّك میباشد المع است و نیزه

کنند و اگرچه صدا ا از روزى، که بوجود آمده، مانند برگه آب میبود، اما اهلش فرار مىو نینو
نقره را غارت کنید و طال را بیغما برید، زیرا . میزنند بایستید بایستید، لکن احدى ملتفت نمیشود

او خالى و ویران و خراب است، دلش . هاى او و کثرت هرگونه متاعش را انتهائى نیستاندوخته
... گداخته، زانوهایش لرزان، در همه کمرها درد شدید میباشد و رنگ روهاى، همه پریده است 

آواز . واى بر شهر خونریز، که تمامش از دروغ و قتل مملو است و غارت از آن دور نمیشود
آورند، و سواران هجوم مى. هاها، صداى غرغر چرخها، جهیدن اسبان و جستن عرّابهتازیانه

ها المع میباشد و کثرت مجروحان، فراوانى مقتولین و الشها را انتهائى نیست، برّاق، نیزهشمشیرها 
:اینک یهوه صبابوت میگوید... بر الشهاى یکدیگر میافتند 
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ها و رسوائى توهایت را بر روى تو منکشف ساخته عورت تو را بر امتمن بضد تو هستم و دامن
»...را بر مملکتها ظاهر خواهم ساخت 

وتاز سکاها در آسیاى غربىتاخت



مندى پیش میرفت و نزدیک بود پایتخت دولت بزرگ آسور سقوط یابد، که سپاه ماد با بهره
وتاز سکاها در آذربایجان و صفحات مجاور آن بشاه ماد رسید و او دید، که ناگهان خبر تاخت

این بود، که با سپاه . محاصره نینوا را ترك کرده بحفظ مملکت خود بپردازدچاره ندارد، جز اینکه 
خود قصد دشمن کرد، در نزدیکى دریاچه اورمیه با سکاها مصاف داده شکست خورد و مجبور 

.شد شرائط سنگین آنان را بپذیرد

از آنها سکاها پس از این فتح دانستند، که دیگر کسى قدرت ندارد ) 103بند 1کتاب -هرودوت(
هاى غالب، مغلوب آنها شده جلوگیرى کند، چه آسور بواسطه جنگ با ماد ناتوان و خود مادى

وتاز را در کلیه از این جهت و نیز بسبب اینکه در آسور غنائم کافى نیافته بودند، بناى تاخت. بودند
بعد از صفحات شمال غربى ایران، در آسور، مملکت وان، کاپادوکیه گذاشته و مملکتى را 

در اینجاها . رسیدند) ترانهمدى(دیگرى غارت و خراب کرده پیش رفتند، تا بسواحل دریاى مغرب 
فقط مردمانى سالم ماندند، که . کردندهرچه مییافتند غارت، آبادیها را ویران و مردم را نابود مى

بود، همینکه خبر ، که فاتحانه وارد شامات شده)فسمتیخ(پادشاه مصر پسامتیک . پناه بقالع بردند
وتاز سکاها را شنید، بعجله عقب نشست و بعد هدایائى براى سردار سکاها فرستاده او را از تاخت

. حرکت سکاها بطرف فالت ایران معلوم نیست چه جهت داشته. دخول بمصر منصرف کرد
کنند، کهبعضى تصور مى. ها را تعقیب کرده بآسیاى غربى درآمدندهرودوت گوید، کیمرى

آسور، چون دید از طرف کیمریها و مادیها عرصه بر او تنگ شده، سکاها را بکمک طلبید، ولى 
:باید حقیقت امر چنین باشد

آمدن سکاها بآسیاى غربى دنباله همان نهضت آریانى بوده، که از قرون پیش شروع شده بود و 
بارى . گذشتندبى مىآریانها بمعنى اعم گروه گروه، دسته دسته، بفالت ایران و آسیاى غر

از توریۀ بخوبى دیده میشود، که چه . وتاز سکاها در ماد و آسیاى صغیر سالها امتداد یافتتاخت
رعبى از سکاها، تاخت، تاز و کشتار و غارت آنها
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بنى بن یامین، از اى «): کتاب ارمیاى نبى باب ششم(ارمیا گوید . در دلهاى مردمان آنروز بوده
برافرازید، زیرا بالئى »2«بنوازید و عالمتى بر بیت هکّاریم»1«اورشلیم فرار کنید، کرنا را در تقوع

...از طرف شمال و شکستى عظیم روى خواهد داد 

گوید، اینک قومى از زمین شمال میآورم، امتى عظیم از اقصاى زمین خواهند خداوند چنین مى
بآواز . ایشان مردان ستم کیش میباشند، که ترحم ندارند. و نیزه خواهند گرفتبرخاست و کمان

خود مثل دریا شورش خواهند کرد و بر اسبان سوار شده مثل مردان جنگى بضد تو اى دختر 
هاى ما سست گردید و درد مثل زنى، که آوازه این را شنیدیم، دست. صیهون خودآرائى کنند
بصحرا بیرون مشوید و براه مروید، زیرا شمشیر دشمنان و خوف . ده استمیزاید، بر ما مستولى ش

اى دختر قوم من پالس بپوش و خویشتن را در خاکستر بغلطان، ماتم پسر یگانه . از هر طرف است
دم پرزور میدمد، سرب در ... کننده ناگهان بر ما میآید گرى تلخ براى خود بکن، زیرا تاراجو نوحه

وتاز سکاها در تاخت. »گر عبث قال میگذارد، زیرا شریران جدا نمیشوندو قالآتش فانى میگردد
در این مدت سکاها از ملل باج میگرفتند و باوجوداین . سال طول کشید28ایران بقول هرودوت 

، که پسر »3«باالخره هووخشتر پادشاه یا سردار آنها را موسوم به مادى یس. آنها را میچاپیدند
ذکور در فوق بود، با تمام سران سپاه سکائى میهمان کرده همه را در حال مستى بارتاتوى م

سر و ساالر مانده بودند، شکست پس از اینکار پادشاه ماد با سکاها جنگید و، چون آنها بى. بکشت
.خورده از ماد خارج شدند

مدت بودن آنها در ماد. سکاها از کجا بایران حمله کردند

از سکاها در ماد و آسیاى صغیر باید عقیده داشت، که آنها از طرف قفقازیه وتراجع باین تاخت
آمده بودند، یعنى از پشت کوههاى قفقاز بطرف جنوب متوجه شده و از دربند گذشته بقفقازیه و 

زیرا هرودوت. اندآذربایجان کنونى حمله کرده

______________________________
.ت، که در نزدیکى بیت لحم بجنوب شرقى اورشلیم واقع بودیکى از شهرهاى یهودا اس-)1(

مکانى است در نزدیکى تقوع-)2(



)3(-�M�a�d�y�e�s.
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خید ، رود فازیس و کل»1«اتیدمسافت بین دریاچه م«): 104بند 1کتاب (در این باب چنین گوید 
خید و ماد زیاد نیست و بین این دو مملکت فاصله بین کلرو سالم سى روز راه است، براى پیاده

پیر سکنى دارند، ولى سکاها این راه کوتاه را گذاشته از راه باالتر و دورترى فقط مردم ساس
.»آمدند، چنانکه کوههاى قفقاز را از طرف راست خود داشتند

ل خید الزستان قرون بعد کنونى و ک) ریون(امروزى، رود فازیس »2«اتید دریاى آزوودریاچه م
بنابراین هرودوت میخواهد بگوید، که راه کوتاه سکاها از کنار دریاى . یا گرجستان غربى است

آزوو بوالیت باطوم کنونى و از آنجا بآذربایجان بود، ولى آنها راه خودشانرا دور کرده از کنار 
یران در قرون بعد هم از چنانکه در ذیل بیاید تجاوز مردمان شمالى با. دریاى خزر گذشتند

از . هاى قفقاز، مانند دربند واقع در کنار دریاى خزر و تنگ داریال واقع در گرجستان، بودتنگ
اند و ها میگذشتهاین بیان هرودوت معلوم میشود، که در آن زمان هم مردمان شمالى از همین تنگ

ین جهت، که بموانع طبیعى راه دیگر، و لو اینکه نزدیکتر بود، اختیار نمیشد، شاید از ا
اند، که سکاها مناسبت نیست گفته شود، که بعض محققین احتمال دادهدر اینجا بى. اندبرمیخورده

اند و چنانکه در ذیل بیاید کتزیاس از دهستان، گرگان، طبرستان و گیالن بطرف آذربایجان گذشته
ها از دو طرف بایران حمله اگر این روایت صحیح باشد، باید گفت، که سکا. چنین گویدهم

سال نوشته اند 28نیز باید درنظر داشت، که اکثر مورخین مدت توقف سکاها را در ایران . اندکرده
بتخت ماد 633و، اگر دقیق شویم، این مدت مطابقت با سنین وقایع دیگر ندارد، زیرا هووخشتر در 

د مدتى با آسور جنگیده نینوا را نشست و، چنانکه هرودوت گوید، قشون مرتبى بیاراست، بع
. محاصره کرد و نزدیک بود این شهر را تسخیر کند، که سکاها در شمال غربى ایران پیدا شدند

این هم معلوم است که شاه ماد

______________________________
)1(-�M�e�o�t�i�d�e.



)2(-�A�z�o�w.
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د و، اگر از پشت سر خود یعنى از تخلیه ایران از سکاها مطمئن نمیشد، نینوا را تسخیر کر606در 
سال بدانیم تاریخ 28بنابراین اگر مدت توقف آنها را در ایران . پرداختبجنگ ثانوى با آسور نمى

وقایع مذکور بهم میخورد، زیرا باید عقیده داشت، که از زمانى که هووخشتر بتخت نشست، تا 
تغال داشت، در این صورت فرصتى براى اصالح قشون ماد، جنگ اول و تهیه بکار سکاها اش605

این هم مسلم است، که بعد از شکست فرورتیش از آسور، شاه جدید، . جنگ دوم با آسور نمیماند
تدارکات با آسور که در اول سلطنتش با مشکالت عدیده مصادف شده بود، نمیتوانست فورا بى

.سال بوده28توقف سکاها در ایران کمتر از بنابراین مدت. جنگ کند

تسخیر نینوا، انقراض آسور

هووخشتر پس از آنکه سکاها را از ایران براند، باز باجراى خیال دیرین خود، یعنى انقراض آسور 
بینیم این دولت در چه حال بود و پرداخت، الزم است نظرى به آسور مقارن این زمان افکنده به

.خواست از پا درآورددولتى را مىشاه ماد چه 

: م، یعنى تقریبا چهل سال قبل از انقراض، باوج عظمت خود رسید. آسور در نیمه قرن هفتم ق
مصر مطیع شد، لیدیه پست گردید، دولت عیالم دشمن موروثى آسور ویران گشت، مملکت وان 

مدن مادى عالى را دیگر جرئت تخطى را بحدود آسور نداشت و داخله آسور درخشندگى یک ت
مینمود، اما براى مردم کوچکى مانند آسوریها نگاهداشتن این همه ممالک دشوار و بلکه محال 

راست است که آسوریها، براى اینکه ملل مغلوبه را مرعوب و حکمرانى خود را در تمام . بود
نظیر متوسل هاى بىگرىهاى دهشتناك و بوحشىآسیاى غربى تا کویر لوت تأمین کنند، بسختى

میشدند، ولى باوجوداین تمام عالئم و آثار نشان میداد، که نخواهند توانست تسلطّ خود را در 
از وقتى، که مردمان آریانى آسور را در فشار گذاردند، آسور مجبور . آسیاى غربى محفوظ دارند

عض مردمان کشى و قتل و غارت، متوسل شده با برانگیختن بشد بوسائل دیگر، غیر از قشون



آریانى بر بعضى دیگر و تولید نفاق در میان آنها و دیگران به حیات سیاسى خود ادامه دهد، 
چنانکه آسور حیدین
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این . پال دسایس گوناگون در مصر ولیدیه بکار برددختر خود را بسردار سکائى داد و آسور بانى
بخشید، ولى معلوم بود، که آسور پس از جنگهاى متمادى با عیالم نیروى وسائل موقتا نتایجى 

بینیم، که دولت لیدیه بمصریها در راندن ساخلو آسورى از مصر خود را از دست داده، زیرا مى
حمله مادیها اگرچه بواسطه ریختن . پال با خونسردى باین اوضاع مینگردکمک میکند و آسور بانى

نتیجه ماند، ولى نهب و غارت قطعات جنوبى آسور و سوختن قلعه ى بىسکاها به آسیاى غرب
و تاخت. ، ضربتهائى بود، که بدل آسور وارد آمد)کالح(محکم و پایتخت قدیم آن، یعنى کااله 

تاز سکاها در آسیاى غربى بخوبى نشان داد، که نینوا دیگر آن دولت سامى نیست، که عالم متمدن 
معلوم است، که ملل . مردمان شمالى حفظ کند و آسور عمر خود را کردهآنزمان را از دست برد 

م درگذشت و پس از آن . ق625پال در آسور بانى. مغلوبه این نکته را بخوبى حس کردند
بعد از . را تأسیس کرد) بابل و کلدانى(حاکم آسور در بابل یاغى شده سلسله ) نبوپاالس سار(

. بتخت نشست و به تعمیر کااله پرداخت»1«)نىاتیل ایالنى اوکىآسور (پال، پسر او آسور بانى
تا 620اند، از نوشته) ساراکس(ها اسم او را بود و یونانى) سین شاروکین(برادر او، که موسوم به 

با وجود اینکه این انقراض یکى از وقایع . م سلطنت کرد و در زمان او آسور منقرض شد. ق607
است، اطّالعات ما راجع باین حادثه بزرگ تا چندى قبل منحصر بود مهم تاریخ مشرق قدیم

میالدى یک هیئت آلمانى در حفریات 1901هاى هرودوت، کتزیاس و برس، ولى اخیرا در بنوشته
بابل دو سند مهم راجع بانهدام آسور بدست آورد، یکى منسوب به نبونید پادشاه بابل و معاصر 

ایست، که از خود نبوپاالس سار پادشاه بابل و متحد وانهکوروش بزرگ است و دیگرى است
.شتر بدست آمدههووخ

هاى کتزیاس در جاى خود مضامین هریک از این منابع را در اینجا ذکر میکنیم و مضمون نوشته
برس از : بدوا باید درنظر داشت، که در باب سقوط نینوا منابع کلدانى با یونانى مخالفت دارد. بیاید



نوشته، که چون بپادشاه آسور خبر رسید، لشکرى از دریا مانند مور و ملخ بیرون »2«یدنقول آب
آمده به نینوا حمله میکند، سردارى را

______________________________
)1(-�A�s�s�u�r�-�E�t�i�l�-�Y�l�a�n�i�-�U�k�i�n�i.

)2(-�A�b�y�d�e�n�n�s.

187: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

پادشاه ماد ) آستیاگ(دختر »2«نام ببابل فرستاد و او در بابل یاغى شده آموخه،»1«)سربوسالس(
را براى پسر خود، بخت النصر، گرفت، بعد بقصد نینوا بیرون رفت و چون پادشاه آسور از این 

این گفته برس بنظر غریب میآید، زیرا اوال اسم پادشاه ماد . قضیه مطلع شد قصر خود را آتش زد
شود، که سقوط نینوا نبود، ثانیا از حکایت مورخ مذکور چنین استنباط مى) آستیاگ(ان در این زم

فقط بواسطه ضدیت سردارى، که در بابل یاغى شده بود، روى داده، و حال آنکه دشمن موروثى 
مورخین تصور میکنند که برس در . آسور مادیها بودند و پادشاه ماد قشون محاصر را اداره میکرد

مخلوط ) شترهووخ(نام داشته، با ) آستى براس(ه افتاده و یکى از پادشاهان سابق ماد را، که اشتبا
. غیر مفهوم است» قشونى از دریا بیرون آمده«از این اشتباه هم که بگذریم باز عبارت . کرده

محققین براى رفع . هرودوت، بعکس، میگوید، که سقوط نینوا از جهت لشکرکشى پادشاه ماد بود
هائى از نبونید، آخرین تالف منبع کلدانى با روایت هرودوت بسیار کوشیدند، تا باالخره لوحهاخ

سینا خریب با بابل بدیها «: پادشاه مزبور گوید. پادشاه بابل، بدست آمد، که اختالف را رفع میکند
رب (ها را معدوم و امکنه مقدسه را ملوث کرد، بدست مردوكنمود، معابد آنرا خراب، هیکل

مردوك غضب خود را نسبت به بابل فرو ننشاند . دست زد و او را به آسور برد) النوع بزرگ بابلیها
سال در آسور بماند، تا اینکه خشم او نسبت به بابل تسکین یافت و پادشاه آسور را، که 21و 

...مخرّب مملکت مردوك بود، شمشیر پسر او، که از خون او بود 

قرار ) سارنبوپاالس(را معاون ) یعنى مادیها(ماندها مانردوك پادشاه اومم). این قسمت گمشده(
از باال و پائین، از راست و . نظیر است، بامر مردوك بکمک نبوپاالس سار شتافتداد و او، که بى



ماندها دلیر است، او معابد تمام مانپادشاه اوم. چپ مانند سیل روآور شد و انتقام بابل را کشید
پادشاه بابل . آسور را خراب و نیز والیات اکد را، که بر ضد پادشاه اکد بودند، ویران کردخدایان

...او دست بامکنه مقدسه خدایان نزد ... از رفتارى، که با مردوك شده بود سخت مکدر بود 

».....بنابراین خرابى معابد آسور بدست مردم خارج مذهب، بربرها انجام پذیرفت 

______________________________
)1(-�B�u�s�a�l�o�s�s�o�r.

)2(-�A�m�u�c�h�e�e.
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اند تا بابلیها بواسطه رفتار خشن آسوریها منتظر فرصت بوده: از این استوانه چنین استنباط میشود
، یاغى شده و خواسته است »1«تالفى کنند، حاکم آسور در بابل، که خودش میگوید بابلى بود

شاید مصر هم باین خیال بوده و بابل خواسته پیش دستى (شهرهاى بین النهرین را تسخیر کند 
مندى در نتیجه نبوپاالس سار بهره. اندها پا فشردهبعد جنگ شروع شده و آسورى) کرده باشد

شتر، که خود در خیال پس از آن هووخ. ها دشمنان دیرین آسور کمک طلبیدهنیافته و از مادى
به آسور بوده، موقع را مغتنم شمرده و اتحادى با پادشاه یاغى بابل کرده کار آسور را ساخته حمله
ها والیات اکدى هم ویران شده، معلوم است، که در استوانه گفته شده بکمک مادىاز این. است

از اند ببابل کمک کنند، شاید اند، نمیخواستهکه شهرهاى قدیم اکد، چون طرفدار آسوریها بوده
بهرحال معلوم میشود، که پادشاه . ها باین شهرها قدیم امتیازاتى داده بودنداین جهت، که آسورى

از اینجا روشن است، که طرف . ها بر آنها غلبه کردهبابل از عهده آنان برنیامده و باز بکمک مادى
ها مقدس ظر آسورىموافق نوشته دیگر نبونید حرّان، که از ن. اندها بودهقوى در این اتحاد مادى

ها ها آن را ببابلىها پادشاه مزبور گفته، که مادىراجع به بت. بود، نیز در این زمان خراب گردیده
ها، که از او بدست آمده، بخود بالید نبوپاالس سار در یکى از نوشته. دادند و ببابل حمل شد

از زبان . ز خاکروبه و خرابه کردگوید آسور را تسخیر و مملکت دشمنان خود را مبدل به تلى امى



پادشاه بابل چنین بیانى طبیعى است، زیرا نمیخواسته خود را مرهون مادیها نشان بدهد، ولى 
:اى هم از او بدست آمده که مضمونش این استاستوانه

چون من حقیر و پسر ناچیزى، . سار، پادشاه حقیقت، شبانى، که مردوك او را طلبیدهنبوپاالس«
را محترم میداشتم و هم من مصروف بود بر اینکه ) مردوك(و »2«)نبو(عابد مقدسه همیشه م

قوانین و احکام آنها اجرا شود، خدائى که از بطون مردم آگاه، از قلوب خدایان آسمان و زمین 
مطّلع و مراقب راهى است، که مردمان

______________________________
.شدهتر نوشته او ذکر پائین-)1(

.چنانکه در مدخل گفته شد پسر مردوك را نبو یعنى خبر دهنده از مغیبات مینامیدند-)2(
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ام و پیمایند، بقلب من نفوذ یافته من حقیر را رئیس مملکتى کرد، که در آن متولد شدهمى
ه مرا حفظ و در کارها بمن او روحى نازل کرد، ک. حکمرانى مملکت و مردم را بمن بخشید

ترین خدایان است، هادى من قرار داد، دشمنانم را شوکترا، که قوى»1«کمک کند، نرگال
آسوریها، که از دیرگاهى بر تمام ملل حکومت میکردند و بقید . مطیع و رقباى مرا مخذول کرد

پرستش خداى سنگین خود مردم مملکت مرا مطیع کرده بودند، من ضعیف و ناچیز بواسطه 
ها ، دو صاحب اختیار من، دست آسورى)مردوك(و ) نبو(خدایان و بکمک و یارى قواى مدهش 

این نوشته با نوشته دیگر » ...ها خالص کردم را از مملکت اکد کوتاه و آن را از قید آسورى
داده، نبوپاالس سار تفاوت دارد از این حیث، که پادشاه بابل در این یکى فروتنى خود را نشان

اى بوده، که پس از فتح منتشر شده و پادشاه بابل خواسته اظهار تقدس کند، تا شاید این کتیبه بیانیه
توجه است، که پادشاه بابل این نکته اهمیت ندارد، ولى جالب. حسیات مردم را با خود موافق سازد

از . ینوا چیزى نمیگویددر این کتیبه از اکد سخن میراند و از جنگ تعرّضى با آسور و محاصره ن
تر ذکر اسم نرگال چنین مستفاد میشود، که در قشون آسور طاعون افتاده و کار دشمنان را آسان

از اینجا باید استنباط کرد، که آسور سخت پا فشرده و متحدین بواسطه اوضاع و احوال . کرده



از کتیبه مزبور . اى درآورندالرّقاب ملل آسیاى غربى را از پ-اند، که این مالکمساعد موفق گشته
هاى این جاى کتیبه با نوشته. نیز دیده میشود، که آسور حکمرانى بر ملل آسیاى غربى داشته

شتر، یا چنانکه او نوشته، هرودوت تسخیر نینوا را به هووخ. هرودوت و با توریۀ کامال موافقت دارد
بند 1کتاب (آسور را بعد شرح دهد به کیاکسار نسبت داده و وعده کرده کیفیات تسخیر پایتخت 

برس، چنانکه گذشت، نوشته، که . اش را فراموش کرده و این قسمت ناگفته ماندهولى وعده) 106
اش در آن پادشاه آسور قصر خود را آتش زد و باید از اینجا استنباط کرد، که خود و خانواده

ناحوم. هر را خراب کردکتزیاس نوشته، که دجله قسمتى، از دیوار ش. اندآتش سوخته

______________________________
.نرگال سیارة مرّیخ و بعقیده بابلیها رب النّوع جنگ، طاعون و جهنّم بود-)1(
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راجع بتاریخ انهدام نینوا . »هاى رودها باز خواهد شد و قصر منهدم خواهد گردیددروازه«: گوید
اوسویوس تاریخ آنرا سال اول چهل و سومین الم پیاد معین کرده، یرونیم یک : رنظر داشتباید د

چنانکه (ها دانسته سال پیشتر رفته، توریۀ این سالرا سال کشته شدن یوشیا در جنگى با مصرى
ام آن از نو نبونید پادشاه بابل گوید، که معبد، حرّان، را پنجاه و چهار سال بعد از انهد) تر بیایدپائین

.بساخت

. هم مینویسند606و 605م میدانند، بعضى . ق607بنابراین اطالعات تاریخ انهدام نینوا را در سال 
نینوا پایتخت دولت قدیم قویم آسور، که چندى قبل از انهدامش، پایتخت تمام آسیاى غربى و 

هائى از شد، که جز خرابهیکى از بزرگترین شهرهاى عالم آن زمان بشمار میرفت، چنان زیروزبر 
و نینوا ) کااله(دو قرن بعد، وقتى که لشکر یونانى بسردارى کزنفون از . آن چیزى باقى نماند

پیال نامیدند، زیرا هاى این دو پایتخت نامى را الریسا و میسها محلمیگذشت، رهنمایان یونانى
هاى شهر بزرگى جا خرابهآن«:گوید»1«نشینى ده هزار نفرکزنفون در کتاب خود موسوم بعقب

در همان فصل مورخ مذکور » ها بودبود، که آنرا، الریسا، مینامیدند و در زمان قدیم مساکن مادى
کرده، که در بخاطر کزنفون و همراهانش خطور نمى. ذکرى کرده) پیالمیس(بهمین مضمون از 

ز این ضربت دیگر کمر راست آسور پس ا. جاها وقتى سرنوشت دول و ملل حلّ و عقد میشداین



نکرد و، چنانکه بیاید، در تقسیم سهم دولت ماد گردیده، پس از انقراض دولت ماد باسم اثورا 
انقراض آسور باین زودى . جزو شاهنشاهى هخامنشى شد و بعد بدست اسکندر و سلوکیها افتاد

چهل سال، بعد از درست . پس از آن درخشندگى و قدرتى، که نشان داده بود، باعث حیرت است
چون جهات اینواقعه مهم باالتر نوشته . اینکه دولت عیالم را منقرض کرد، خود نیز منقرض شد

.شده از اینموضوع میگذریم

و مورخین یونانى و رومى تمام »2«نینواى خراب در زمان امپراطوران روم مستعمره نظامى گردید
ت مملکت بابل را هم آسور مینامد، و حاال هم بین النهرین را آسور مینامیدند، چنانکه هرودو

، ولى باید گفت، که از آسور »3«نامندمى» آسور شناسى«رشته زبان و آثارشناسى بابل و آسور را 
همین باقى ماند، زیرا زندگانى سیاسى

______________________________
)1(-�A�n�a�b�a�s�e� �,�I�I�I�-�4.

)2(-�N�i�n�i�v�a�-�c�l�a�u�d�i�p�o�l�i�s.

)3(-�A�s�s�y�r�o�l�o�g�i�e.
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اند، که زبان آسورى و خط میخى در بعض محققین باین عقیده. و علوم و ادبیات آن از میان رفت
زمان قدرت آسور هم بطور مصنوعى در دربار حفظ میشده و در میان مردم زبان و خط آرامى 

.معمول بوده

آسیاى غربى پس از سقوط نینوا

:ز سقوط نینوا، در نقشه آسیاى غربى تغییر کلى روى دادپس ا

توضیح آنکه در موقع تقسیم ترکه آسور، والیات واقعه در کنار دجله علیا و کاپادوکیه نصیب 
دولت ماد گردید، سائر مستملکات آن، یعنى بین النهرین سفلى، سوریه، فلسطین، ببابل رسید و در 



این دولت پس از سقوط آسور یگانه حافظ تمدن قدیم . ل شداینجا دولت کلدانى و بابلى تشکی
پس از این دو دولت درجه اول دولتهاى دیگرى نیز در مشرق قدیم وجود داشتند، مانند . بابل بود

. مصر، که تازه زندگانى سیاسى خود را از سر گرفته بود، لیدیه و مملکت کیلیکیه در آسیاى صغیر
ن امارتهاى کوچکى بودند، مانند امارتهاى یهود، ادومیان و غیره، که غیر از این دولتها در فلسطی

سابقا در تحت حکومت آسور میزیستند و حاال هم بهمان حال، منتها در تحت سلطه دولت بابل، 
در فینیقیه شهر صور از حیث ثروت و ترقى درجه اولرا حائز بود، . میبایست بحیات خود ادامه دهند

درجه آبادى، ثروت . یبى نداشت و کسى هم درصدد تسخیر آن برنیامده بودچه این شهر عجالۀ رق
و درخشندگى آن از بیاناتى، که حزقیال تقریبا مقارن این زمان کرده، بخوبى مشاهده میشود 

دولت ماد پس از سقوط نینوا بتسخیر ممالکى، که سهم او شده بود ). 28و 27کتاب حزقیال باب (
سپس در . در کنار دجله علیا واقع بود، تسخیر و با مملکت وان ستیزه کردپرداخته والیاتى را، که

حالیه رسید و، چنانکه بیاید، ) ایرماققزل(کاپادوکیه و آسیاى صغیر چندان پیشرفت تا برود هالیس 
اى چند از بابل و لیدیه براى فهم این وقایع و وقایع بعد باید کلمه. با دولت قوى لیدى درافتاد

.مبگوئی

بابل

بعد میخواست بطرف سوریه . سار بین النهرین سفلى را تصرف کردبعد از سقوط نینوا نبوپوالس
حرکت کند، که ناخوش شد و بخت النصر پسر خود را، که معروف به بخت النصر دوم است، با 

هاقشونى بجنگ مصرى
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از ناتوانى آسور و اشتغال بابل بمحاصره نینوا استفاده کرده »2«نخائوچه پادشاه مصر . »1«فرستاد
مندى اکتفا نکرده بطرف مشرق راند و فاتحانه تا پادشاه مزبور باین بهره. داخل شامات شده بود

اند، با پادشاه یهود، یوشیا، کارکمیش واقع در ساحل فرات پیش رفت و؛ چنانکه در توریۀ نوشته
بعد با قشون ). 35کتاب دوم، تواریخ ایام، باب (ر بود، جنگید و یوشیا کشته شد که طرفدار آسو

از بیانات ارمیا معلوم است، که مصریها در نتیجه این ). م. ق605(کلده مصاف داده شکست خورد 
بخت النصر ). 46کتاب ارمیا، باب (اند نظمى فرار کردهجنگ شکست فاحشى خورده در کمال بى



ریها را تعقیب کند، ولى در این حین خبر رسید، که پدرش درگذشته و او با عجله میخواست مص
پس از آن سوریه در . بطرف بابل شتافت، تا خطرى در غیاب او براى سلسله جدید روى ندهد

نظر نکرد و فلسطین هم، چون دید تحت سلطه بابل درآمد، ولى مصر بزودى از این مملکت صرف
چنانکه از توریۀ دیده میشود، ارمیا مردم را نصیحت . راحت ننشستبین دو دولت نزاع است،

میکرد، که بر ضد بابل اقدامى نکنند و عواقب وخیم آنرا مینمود، ولى اشخاصى هم بودند، که 
در ابتداء بخت النصر . خصومت بین بابل و فلسطین بطول انجامید. مردم را بر علیه بابل برمیانگیختند

ها برانگیزد، کافى خواهد بود و با این مقصود گر مردمانى را بر ضد یهودىتصور میکرد، که ا
آرامیها را با کلدانیهاى خویش بجنگ آنها فرستاد، ولى بعد، چون دید، که این اقدامات کافى 
نیست، خود به فلسطین رفته و یهویا قیم پادشاه یهود را گرفته در زنجیر کرد، تا به بابل بفرستد، 

.م تسلیم شد. ق597بعد از سه ماه در ) یهویاکین(اصله مرد و پسرش ولى او بالف

پس از آن بخت النصر او را با ده هزار نفر از یهودیهاى متنفّذ به بابل فرستاد و از ظروف معابد 
در ابتداء بخت النصر میخواست دولت . بزرگ بعضى را شکسته، برخى را بشهر مزبور حمل کرد

حفظ کند و با این مقصود پسر سوم یوشیا را، که صدقیا نام داشت، پادشاه یهود را، ولو اسم باشد،
بعد همسایگان. آن مملکت کرد، ولى او هم بر ضد بابل برخاست

______________________________
در توریۀ نبوکدنصر ) اى نبو، حدود مرا حفظ کن(اسم او ببابلى نبوکودورى نصر است یعنى -)1(

.داننوشته

)2(-�N�e�c�h�a�o.

193: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

یهود و صور با او همدست شدند و مصر هم، که چشم خود را بسوریه دوخته بود، باز بناى تعرّض 
ریس، فرعون مصر، بکمک یهودیها ها بیت المقدس را محاصره کردند و آپکلدانى. را گذاشت

586وجد یهودیها را حدى نبود، ولى بعد فرعون در سرور و. کلدانیها در ابتداء عقب نشستند. آمد
این . م شکست خورد و بیت المقدس پس از مقاومت و مدافعه سخت بدست کلدانیها افتاد. ق



کتاب دوم، (توریۀ گوید . دفعه بخت النصر با یهود کارى کرد، که انعکاسش تا زمان ما ممتد است
ن جوانان ایشان را در خانه مقدس ایشان بشمشیر کشت پس پادشاه کلدانیا«): 36تواریخ ایام، باب 

سفیدان ترحم نکرد، او سایر ظروف خانه خدا را از بزرگ و بر جوانان، دوشیزگان، پسران و ریش
هاى پادشاه و سرورانش تماما ببابل برد و خانه خدا را هاى خانه خداوند، گنجو کوچک، خزانه

، همه قصرهایش را بآتش سوزانیدند، جمیع آالت نفیسه سوزانید، حصار اورشلیم را منهدم ساخت
آنها را ضایع کردند و بقیۀ السیف را ببابل باسیرى برد، که ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان پارس 

: از کارهاى معروف بخت النصر، که در تاریخ ضبط شده، اینهاست» ...او و پسرانش را بنده بودند 
تیس، دختر هووخشتر، ساخت و بعدها، برخالف واقع، اى زنش آمىاوال باغهاى معلّقى در بابل بر

.نسبت بناى آن را بسمیرامیس ملکه داستانى آسور دادند

.این باغها بر صفحه بلندى ساخته شده بود و چنین بنظر میامد، که اشجار آن معلّق است

.»1«اندباغهاى مزبور را یونانیهاى قدیم یکى از عجائب هفتگانه عالم قدیم دانسته

یکى از . ، که بعقیده بابلیها ربۀ النوع جنگ و عشق بود، دروازه باشکوهى ساخت)ایستار(بعد براى 
کارهاى مهم او سدى است، که از طرف شمال و جنوب بابل براى حفاظت این شهر از لشکر 

. د داشتسد شمالى، که موسوم بسد مادى بود، از دجله تا فرات امتدا. مهاجم خارجى ساخته شد
بواسطه این سد ممکن بود در موقع خطر تمام جلگه مجاور بابل را از طرف شمال مبدل بدریاچه 

از اینجا معلوم میشود، که . چنین سدى هم بحکم این شاه از طرف جنوب ساخته بودند. کنند
باوجود اینکه دولت ماد دوست بابل بشمار میرفت و بین دو خانواده سلطنت وصلتى

______________________________
.این باغ در زمان اسکندر وجود داشت، توصیف آن در جاى خود بیاید-)1(
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شده بود، باز شاه ماد نظرى بثروت بابل، عروس شهرهاى آسیا، داشته و بابلیها هم از دولت قوى 
هاى بابل را مرمت کرد و قصور و معابد صر خرابىعالوه بر این کارها بخت الن. اندماد نگران بوده

.بنابراین، او را یکى از پادشاهان بزرگ بابل میدانند. زیاد بساخت



لیدیه

حد : اندمملکتى بود در طرف غربى آسیاى صغیر، که حدود آنرا در این زمان چنین معین کرده
دریاى مغرب، از سمت مغرب شمالى و شمال غربى، دریاى سیاه و دریاى مرمره، حد جنوبى، 

راجع بلیدیها باید درنظر داشت، که معلوم . محدود بحر الجزائر و از طرف مشرق برود هالیس
سفر پیدایش، باب (اند و، چون توریۀ آنها را از بنى سام محسوب داشته، نیست از کدام نژاد بوده

هاى توریۀ راجع به نژاد ند، که گفتهنژاد میدانستند، ولى اکنون عقیده دارسابقا اینها را سامى) دهم
آریانى بودن آنها هم معلوم نیست و چنین بنظر میآید، که مردم . ملل از نظر سیاسى بوده نه نژادى

آنچه محقق میباشد این است، که در اینجا مردمانى . اندهاى اصلى آسیاى صغیر بودهلیدى از بومى
ها یا م مردمى دیگر موسوم به بریگ. هم قاز عهدى قدیم میزیستند و بعد در قرن دهم و ن

ها، که از ملل هند و اروپائى بوده قرابت نژادى با یونانیهاى قدیم داشتند، باین سرزمین آمده فریکى
م . در قرن هشتم ق. غلبه یافتند و در قرون بعد متدرجا با بومیها مخلوط و در میان آنها حلّ شدند

770در حوالى . اندنیز نامیده) میتاى موشکى(و را در تاریخ میداس نامى در اینجا سلطنت کرد، ا
پادشاه مملکت آرارات متحد شده معا با سارگن دوم سلطان آسور ) روسا(م این پادشاه با . ق

.جنگ کردند

پس از آمدن فریگیها بمملکت لیدیها و تأسیس دولتى در اینجا طوائف لیدیه قوتى یافتند، سپس 
شکیل شد و یک سلسله پادشاهانى در اینجا سلطنت کردند، که معروف به دولتى در اینجا ت

نامى این سلسله را تأسیس کرد و در دوره این سلسله ) آگرون. (ها بودندیا هرقلى) هراکلیدها(
.فریگیها بکلى با بومیها مخلوط شدند

ست،بعدها در اینجا سلسله دیگرى برقرار شد، که در تاریخ معروف بسلسله مرمناد ا
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دار سادیارتس، آخرین پادشاه لیدى از سلسله هرقلیها بود، نامى، که نیزه»1«توضیح آنکه ژیگ
اینشخص دولت لیدى را قوى و . »2«عاشق زن او گردید و بعد پادشاه را کشته بتخت نشست

پس از آن، چون دید . عروف بودمخصوصا سواره نظامى تشکیل کرد، که در تمام مشرق زمین م



. که قوى است، بعض مستعمرات یونانى را در آسیاى صغیر تابع کرد و با برخى قراردادهائى بست
این کار اهمیت داشت، زیرا یونانیهاى آسیاى صغیر مانع از تجارت لیدیها با ممالک غربى بودند، 

یها مانند سکاها از طرف توضیح آنکه کیمر. ولى زحمت بزرگ این دولت از طرف شمال بود
شمال همواره بخاك این دولت تجاوز کرده والیات لیدى را دست خوش غارت و چپاول 

.میداشتند

وتاز کیمریها گردید و این دفعه نهب و غارت و خرابى لیدیه از نو دچار تاخت667در حدود 
.اندوتاز آنها را بطوفانى شبیه کردهبقدرى شدید بود، که تاخت

ون دید نمیتواند از عهده آنان برآید، بکمک آسور متوسل شده با این مقصود سفیرى ژیگ، چ
پال، که از بودن دولت لیدى در عالم بیزار و از شنیدن اسم آن آسور بانى. بدربار آن دولت فرستاد

متنفر بود، نظر بسیاست و احتراز از تولید مشکالت مؤدبانه

______________________________
)1(-�G�y�g�e�s.

کاندوال، آخرین پادشاه ) 12-8کتاب اول بند : (هرودوت این قضیه را چنین حکایت کرده-)2(
.نظیر بود و پادشاه بسیار او را دوست میداشتسلسله هرقلیها، زنى داشت، که از حیث جمال بى

:روزى پادشاه باو گفت. دارى نیز داشت موسوم به ژیک، که بسیار مورد اعتماد او بودکاندوال نیزه

این است، که میخواهم تو . بینم، که تو باور نمیکنىمن هرچه از زیبائى زن خود تعریف میکنم مى
دار استیحاش و نیزه. بینىگاه، وقتى که رختهاى خود را کنده و میخواهد بخوابد، بهاو را در خواب

ا در خوابگاه خود مخفى بدارد و او کاندوال چندان اصرار کرد، تا باالخره قرار شد پادشاه او ر
دخالت شوهرش ممکن نبوده بعد چنین کرد و زن دریافت، که این قضیه بى. ملکه را برهنه ببیند

دار را خواسته باو روى دهد و، براى کشیدن انتقام چنین افتضاحى از شوهر خود، روز دیگر نیزه
:گفت



شته، ملک او و مرا بدست آرى یا بامر من کشته از دو راه یکى را باید انتخاب کنى، پادشاه را ک
.شوى

ژیگ، پس از اینکه دید ملکه در عزم خود راسخ است، شق اولى را قبول کرده در پشت همان در 
پنهان شد و شبانه در خواب پادشاه را کشت، بعد ملکه را گرفته بتخت نشست و بانى سلسله 

ا بشکل داستان شنیده و ضبط کرده، اصل قضیه معلوم است که هرودوت قضیه ر. مرمنادها گردید
:چنین بوده

هاى هرودوت هم، از نوشته. ژیک زن کاندوال را جلب کرده، بعد پادشاه را کشته و بتخت نشسته
.شودتر بیاید، این معنى مستفاد مىکه راجع به کرزوس پائین
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باالخره او مجبور شد فقط بقواى خود تکیه . دشاه لیدى نرساندجوابى داد، ولى بموقع کمکى بپا
بعد در جنگى، که روى داد لیدیها شکست خوردند و پادشاه آنها کشته شد، آردیس پسر . کند

پادشاه مقتول فراریهاى جنگ را جمع کرده از یونانیهاى سواحل مجاور کمک طلبید و اینها با 
ر قشون او داخل شده بواسطه سگهاى مزبور، که سگهاى جنگى، که تربیت کرده بودند، د

در این حال کیمریها بطرف مشرق عقب . باسبهاى کیمریها حمله میبردند، آنها را شکست دادند
هاى کیلیکیه بسپاه آسور برخوردند و جنگ بنفع آسوریها خاتمه یافت، توضیح نشسته در گردنه

این واقعه براى دولت . ى خود برگشتندهاآنکه کیمریهاى شکست خورده با تلفات زیاد بخانه
. لیدى بسیار مهم بود، چه بواسطه فراغت از دشمن قوى میتوانست از این ببعد بامور دیگر بپردازد

باوج عظمت »1«از این جهت دولت لیدى زود رو بترقّى نهاد و مخصوصا در زمان سلطنت آلیات
رسانید و بآبادى و ) ایرماق حالیهقزل(هالیس این پادشاه حدود شرقى لیدیه را به رود. خود رسید

.ثروت مملکت افزود

پایتخت خود ) سارد(، که معاصر کوروش بزرگ بود، بقدرى بآرایش »2«پسر او کرزوس
اشیاء نفیسه، ثروت و تجمالت این پادشاه چشم . پرداخت، که یونانیها آنرا سارد زرین نامیدند

.دعوت میشدند، خیره میکردمشاهیر یونانى را، که بدربار لیدى



خیز زیاد داشتند و هاى حاصلاز حیث تمدن لیدیها بدرجه عالى رسیده بودند، زیرا اوال زمین
دیگر بدریاها نزدیک بودند، نیز موقع جغرافیائى این مملکت بین بابل و آسور از یکطرف و عالم 

باالخره باید . وت مملکت بخشیدیونانى از طرف دیگر فواید زیاد براى رونق تجارت و ترّقى ثر
درنظر داشت، که دولت لیدى در زمان جنگ و صلح از هنرمندى یونانیها استفاده میکرد، مثال 

اولین سکه در لیدى زده شده و این اختراع مهم بدست استادان قوم ینیان، که مستعمراتى در 
لیدیها از حیث . لیدى بابلى بودوزن سکه ) م. نیمه قرن هفتم ق(آسیاى صغیر داشتند، انجام یافت 

تجارت هم خیلى پیش بودند و بعقیده بعضى، قبل از اینکه یونانیها در دریانوردى و تجارت گوى 
سبقت بربایند، لیدیها در اینقسمت آسیاى صغیر و صفحات مجاور

______________________________
)1(-�A�l�y�a�t�t�e�s.

)2(-�C�r�e�s�u�s.
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آسانى و عیش و عشرت میل اند، که به تنیونانیهاى قدیم لیدیها را مردمى دانسته. برترى داشتند
. اندهاى خوبى بوده، اما بعض نویسندگان عقیده دارند، که در موقع جنگ جنگى»1«مفرطى داشته

کاها، کیمریها و از اینکه در مواقع سخت، یعنى در موقع طرف شدن با مردمان تازه نفس، مانند س
آریانهاى ایرانى، بمردمان تازه نفس دیگر متوسل شده و از آنها کمک خواسته یا سپاهیان اجیر در 

تر است و زندگانى بسیار اند، باید گفت، که عقیده یونانیهاى قدیم صحیحقشون خود داخل کرده
.مالیم آنها را سست کرده بود

اکنون مقتضى است، که بذکر . بل، که در فوق ذکر شداوضاع با-چنین بود اوضاع لیدى و چنان
وقایع ایران برگردیم

جنگ هووخشتر با لیدیه



ها، چنانکه باالتر گفته شد، پس از سقوط آسور ممالک آن را بین خود تقسیم کردند مادیها و بابلى
پیش میاید، در اینجا بدوا سؤالى . و سهم ماد، آسور باالخص و والیات شرقى آسیاى صغیر گردید

خیز و پرجمعیت و ثروت آسیاى غربى را مانند شامات و فلسطین که چرا شاه ماد والیات حاصل
نگاهداشتن : اگرچه صراحتى در این باب در تاریخ نیست، ولیکن جهت آن روشن است. ببابل داد

و آنها حائل تر از حفظ ممالکى بود، که بابل میبایست بین ماد ممالک مجاور ماد براى مادیها آسان
باشد و دیگر اینکه مادیها مردمان کوهستانى بودند و ممالک کوهستانى آسور و آسیاى صغیر بیش 

.از ممالک گرمى، مانند شامات و فلسطین، با مزاج و احوال روحى آنها مناسبت داشت

. دبهرحال مادیها پس از فراغت از کار آسور در منطقه خود یک بیک والیات را گرفته پیش رفتن
وتاز سکاها اهالى این والیات ناتوان و فقیر این جهانگیرى براى آنها اشکالى نداشت، چه از تاخت

.گشته، در مقابل مادیهاى قوى نمیتوانستند پا فشارند

مانع پیش رفتند تا برود هالیس رسیده بدولت قوى و معظمى این بود، که مادیها همواره بى
این دو دولت با میلى، که هر دو بتوسعه داشتند، ممکن نبود معلوم است، که صلح بین. برخوردند

خواست خود راممتد باشد، بخصوص، که دولت ماد مى

______________________________
)1(-�L�u�x�u�r�i�e�u�x.
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.به بحر الجزایر برساند، چنانکه بابل پیوسته درصدد بود به دریاى مغرب برسد

اى روى داد، که بهانه جنگ حادثه) 74-73کتاب اول بند : (این احوال چنانکه هرودوت گویددر 
براى مادیها گردید، توضیح آنکه هووخشتر یک عده شکارچى از سکاها در دربار خود داشت و 

روزى سکاها. اى از جوانان نجیب مادى را زیردست آنها داده بود، تا فنّ شکار کردن بیاموزندعده
سکاها از تندى شاه سخت خشمگین . از شکار با دست خالى برگشتند و شاه نسبت بانها تندى کرد

ورزى یکى از جوانان نجیب مادى را کشتند، از گوشت او غذائى ترتیب داده در شده از راه کینه
دشاه لیدى شاه ماد رد کردن آنها را از پا. میهمانى بشاه خوراندند و بعد فرار کرده نزد آلیات رفتند



در این جنگ مزایا با لیدیها بود، چه مادیها اوال . خواست، او نپذیرفت و بر اثر آن جنگ شروع شد
ثانیا دولت . گاه خود، یعنى ماد، دور بودند، و حال آنکه لیدیها در خانه خود میجنگیدنداز تکیه

ها در فنون جنگى خیلى ماهر اى را اجیر کرده بود و اینلیدى از سپاهیان سنگین اسلحه یونانى عده
.بودند

.ثالثا سواره نظام لیدى بر سواره نظام مادى از حیث اسلحه و نظم برترى داشت

اینکه طرفین نتیجه قطعى بگیرند، باالخره کسوفى روى سال طول کشید، بى5باوجوداین جنگ 
سپاهیان . کرده بودبینى، آنرا پیش)ملطیه(لت داد، که گویند طالس، حکیم یونانى، از اهل مى

بعد، . طرفین این کسوف را عالمت غضب خدا دانسته دیگر حاضر نشدند جنگ کنند
پادشاه کیلیکیه و بخت النصر پادشاه بابل بین طرفین حکم گردیدند و قرار شد، که ) سیوسسون(

اه نت، یعنى نبونید، حکم شد، ولى اشتبهرودوت گوید البى. (رود هالیس سرحد دولتین گردد
را ) نیسیهآرى(شاه لیدى بر اثر صلح دختر خود ). کرده، زیرا در این زمان نبونید پادشاه بابل نبود

یاوان در موقع ) رواورات(بعضى عقیده دارند، که مملکت ). م. ق585(بولیعهد ماد داد 
دارند، م مىبرخى الحاق آن را بر این زمان مقد. کشى پادشاه ماد بقصد لیدیه جزو ماد گردیدقشون

.بهرحال تاریخ التحاق محققا معلوم نیست

. ق584(شتر درگذشت پس از آن، واقعه مهمى روى نداد و یک سال بعد از انعقاد صلح هووخ
م باید گفت، که این یکى از صحیحترین. ق585راجع بتاریخ ). م
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م میدانستند، زیرا . ق610تاریخ صلح ماد را با لیدیه در سابقا . تواریخ وقایع عهد قدیم است
بینى کرده بود، در این سنه روى داده، ولى یونانیها تصور میکردند، کسوفى که طالس حکیم پیش

ام دان معروف محقق است، که کسوف سىهیئت»1«حاال از موازین علمى و حسابهاى ارى
د کلى و براى آسیاى صغیر جزئى بوده، کسوف کلى م براى شمال دریاى اسو. ق610سپتامبر 

اما از حکم شدن دو پادشاه . م است. ق585مه 28براى آسیاى صغیر در این زمان همان کسوف 
براى انعقاد صلح روشن است، که هر دو از قوى شدن ماد میترسیدند و براى حفظ موازنه 



یافت، گردد، زیرا، اگر جنگ امتداد مىاند جنگ خاتمه یابد، تا احتمال غلبه ماد مرتفعخواسته
.غلبه با ماد میشد

خصال هووخشتر

این پادشاه در موقعى بتخت نشست، که قشون ماد شکستى فاحش از آسور خورده و امید مادیها به 
باوجوداین مشکالت، هووخشتر از پاى ننشست و با . خالصى از قید آسور بیأس مبدل شده بود

جنگیده پایتخت آنرا محاصره کرد و، اگر در ابتداء از سکاها شکست خورد، مندى با آسور بهره
پس از آن نقشه خود را در . ولى باز مأیوس نشد، تا این مردم تازه نفس و سلحشور را از ایران براند

مندى از جنگ دوم بیرون آمده حدود ماد منقرض کردن آسور با عزمى متین دنبال کرد، تا با بهره
بنابراین و خصوصا از . هالیس رسانید و آنرا بزرگترین دولت آسیاى غربى ساخترا به رود

نظر، که در بدو سلطنت او ماد در قید آسور بود و در اواخر سلطنتش برترى مادیهاى آریانى در این
آسیاى غربى منازعى نداشت، باین نتیجه میرسیم، که هووخشتر یکى از شاهان نامى ایران و یکى 

.مواقع مهم تاریخ بودهاز قائدین

حدود ماد

چون در زمان هووخشتر دولت ماد به اعلى درجه وسعت خود رسید، الزم است حدود آنرا در این 
رود هالیس یا قزل آیرماق کنونى آنرا از : از طرف مغرب حدود آن معین است. زمان معین کنیم

طرف شمال نیزاز طرف جنوب غربى با بابل هم حد بود و از. لیدیه جدا میکرد

______________________________
)1(-�A�i�r�y.
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سایر حدود محققا . معلوم است، که مملکت وان یا ارمنستان زمان بعد جزو این دولت گردید
.معلوم نیست، اما از قرائن میتوان بطور تقریبى آنرا معین کرد



پس از . قبل از سقوط نینوا از طرف جنوب بحدود عیالم میرسیدهاوال شکى نیست، که حدود ماد 
سقوط نینوا، چون دیده نمیشود، که بابل عیالم را جزو مملکت خود کرده باشد و عیالم هم جزو 

نشانده آسور بود، پس باید عقیده داشت که عیالم این زمان هم، از ترکه آسور، جزو یا دست
س هم از روایت هرودوت و وقایع بعد میدانیم، که تا قیام در باب پار. دولت ماد گردیده بود

راجع بممالک مشرق ایران، ظنّ قوى این است، . کوروش دست نشانده دولت ماد بشمار میرفت
که این صفحات هم جزو ماد بودند، زیرا هرودوت گوید، که فرورتیش این ممالک را تسخیر 

.کرد

د نگردیده باشند، شکى نیست، که پس از سقوط اگر تمام این ممالک هم در آن زمان جزو ما
اى از ایران مرکز قدرت بینیم، که چون نقطهاند، زیرا در قرون بعد هم مىآسور، به ماد ضمیمه شده

بنابراین میتوان ظنّ قوى داشت، که حدود ماد از طرف . گردید، سایر ممالک بمرور تابع میشوند
راجع بگیالن و ). ى عقیده دارند، که بسیحون میرسیدهبعض(مشرق تا باختر و جیحون ممتد بوده 

نظر حاصل است، زیرا بعضى گویند که کادوسیان گیالن و ماردها یا مردهاى مازندران اختالف
هاى کتزیاس، که اند، ولى موافق نوشتهمازندران مانع از رسیدن دولت ماد بدریاى خزر بوده

.اندخر دوره مادى از ماد جدا شدهها تقریبا در اواتر ذکر شده کادوسىپائین

اژدهاك-آستیاگس

نام و نسب

راجع باسامى پادشاهان ماد ). گاسآستى(نوشته و کتزیاس ) آستیاگس(اسم این شاه را هرودوت 
در سه جدول از هشت جدول . هشت جدول بدست آمده، پنج از هرودوت و سه از کتزیاس

نویسانده و ) توویکو-ایخ(نبونید پادشاه بابل اسم او را نوشته شده، ) اژدهاك(مذکور اسم این شاه 
توویگو مصحف چه اسمى است، ظنّ قوى گاس و نیز ایخمحققا معلوم نیست که آستیاگس، آستى

باشد، زیرااین است، که مصحف اژدهاك مى
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نوشته، که همان اژدهاك ) آشداهاك(مورخ ارمنستان هم اسم او را، چنانکه بیاید »1«)مارآپاس(
. م. ق550تا 584است، بهرحال او پسر هووخشتر بود و مدت سلطنتش موافق روایات هرودوت از 

:در زمان او دولت ماد منقرض شد و وقایع چنین بود

اوضاع آسیاى غربى

ماد بزرگترین دولت آسیاى غربى بشمار میرفت و ابهتى، وقتى که این شاه بتخت نشست، دولت 
ترى خواهد داشت، که هووخشتر بماد داده بود، داللت میکرد بر اینکه این دولت آتیه درخشان

ولى برخالف انتظار، چنانکه در جاى خود بیاید، دیرى نگذشت، که دولت مزبوره بدست 
).م. ق550(کوروش بزرگ منقرض شد 

سلطنت خود خواست بجهانگیریهاى هووخشتر ادامه دهد، ولى بزودى دریافت، اژدهاك در بدو 
که اوضاع آسیاى غربى و موقع دول همجوار مانع از اینکار است، زیرا اگر ماد میخواست از طرف 

دولت اولى بواسطه زحمات آلیات و . مغرب توسعه یابد، میبایست با دولت لیدى و بابل بجنگد
نانیها و مصر روابط دوستانه محکمى داشت و بعالوه دختر آلیات ملکه ماد کرزوس قوى بود، با یو

بابل هم پادشاهى داشت، مانند بخت النصر فعال و بااراده و درافتادن با چنین سلطانى صالح . بود
از طرف دیگر لیدیه و بابل هم، . ماد نبود، بخصوص که خواهر اژدهاك ملکه بابل بشمار میرفت

این بود که تقریبا در مدت . اى براى جنگ ایجاد کنندمیدیدند، نمیخواستند بهانهچون قوت ماد را
سى سال صلح و آرامش مختل نشد و در اینمدت بخت النصر استحکامات بابل را قوى کرد و این 

اى آراست، که بابل مجددا مقام سابق خود را باز یافت و آنرا عروس شهرها و شهر را باندازه
.فتندپایتخت آسیا گ

.بعد از بخت النصر دوم، در میان جانشینانش کسى پیدا نشد، که کارهاى او را دنبال کند

نفاق داخلى، که بواسطه وجود بخت النصر قوى و بااراده، موقتا فرو نشسته بود، مجددا شروع شد، 
به (نید چند نفر بتخت نشسته بزودى کشته شدند یا درگذشتند و باالخره کاهنان بابل شخصى را نبو

نام، که از خانواده سلطنت نبود،) خیدبابلى نبونه



______________________________
)1(-�M�a�r� �A�p�a�s� �C�a�t�i�n�a رجوع شود94بصفحه.
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اند، معلوم میشود، که پدر این شخص کاهن معبد هائى، که در بابل یافتهاز لوحه. بتخت نشاندند
بهرحال او . رب النوع ماه در حرّان بوده و شاید قرابتى با خانواده سلطنت آسور داشتهیعنى) سین(

شخصى نبود، که بتواند در چنین موقع باریک دولت بابل را اداره کند و فقط از اینجهت او را 
.بتخت نشاندند، که در کنکاش کاهنان بر ضد پادشاه قبل شرکت داشت

ابل بواسطه ابهتى، که دولت مزبور در زمان بخت النصر یافته باوجوداین سستى داخلى آرامش ب
سوریه حرکتى نمیکرد، حتى صور از بابل میخواست کسى را براى پادشاهى : بود، دوام داشت

بدانجا بفرستد و مصر هم بمستملکات بابل طمع نمیورزید، ولى دولت ماد، که بخوبى از اوضاع 
دید، که خیال دیرین خود را راجع به توسعه مملکت از داخلى بابل آگاه بود، موقع را مناسب 

کیفیات این . طرف مغرب بموقع عمل بگذارد و پادشاه ماد با قشونى داخل بین النهرین گردید
هاى نبونید اى بین فریقین رویداده یا نه، ولى از لوحهجنگ معلوم نیست و حتى نمیدانیم مصادمه

کدر بوده، ولى نه از جهت سیاسى، بلکه از این جهت، که آمد خیلى مپیداست، که او از این پیش
هاى او غالبا پر است از اطالعات لوحه. در حرّان به تأخیر افتاده بود) سین(نیت او در تعمیر معبد 

یافت و نیز راجع هاى معابد قدیم مىهائى، که در پىراجعه به آثار عتیقه بابل، بمعابد و استوانه
کشى پادشاه ماد هم، اگر اطالعى میدهد، بطور از قشون. بابل، اکد و غیرهبسالطین بسیار قدیم 

از یک لوحه او چنین مستفاد میشود که اگر کوروش بر پادشاه . اجمال و بمناسبت معبد حران است
.یافتماد خروج نکرده بود، جنگ ماد و بابل امتداد مى

قیام کوروش بر پادشاه ماد

:وجود دارد عبارت است ازراجع باین واقعه اسنادى، که

هاى مورخین قدیم مانند هرودوت، کتزیاس و غیره، که، چون بیشتر راجع به صباوت و نوشته
تفاوتهائى هم در . جوانى کوروش و کارهاى او است، جایش در تاریخ دوره پارسى است و بیاید



ها این این نوشتهخالصه تمام . هاى مورخین دیده میشود، که در جایش ذکر خواهد شدنوشته
است، که کوروش بر پادشاه ماد یاغى شد و در نتیجه جنگ یا جنگهائى
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همدان را گرفته دولت ماد را منقرض کرد، فقط کزنفون، چنانکه در موقع خود ذکر خواهد شد، 
اى از ر حفریات بابل لوحهباالتر گفته شد، که د. تسلط کوروش را بر ماد بطور دیگر شرح داده

پادشاه بابل در این لوحه مفاد خوابى را، که دیده، بیان و در آخر آن اشاره به . نبونید بدست آمده
، )سین(مردوك، آقاى بزرگ و «: این است مفاد لوحه. مندى کوروش و انقراض ماد میکندبهره

نبونید پادشاه بابل، : بمن گفتمردوك . یعنى نور آسمان و زمین، از دو طرف من ایستاده بودند
.آقاى بزرگ، در آنجا سکنى گزیند) سین(را بساز، تا ) خولاخول(آجر تهیه کن و معبد 

من با کمال فروتنى بمردوك، آقاى خدایان، گفتم، معبدى را، که تو نشان میدهى، مادیها و قشون 
و از آنها سخن میرانى، دیگر مادیهائى، که ت: مردوك بمن جواب داد. اندزیاد آنها محاصره کرده

در سال سوم، آنها . وجود ندارند، چنانکه مملکت، پادشاه و اعوان و انصار او دیگر وجود ندارند
، خادم جوان او، )انشان(رفتند و کوروش پادشاه ) یعنى پادشاه ماد(به جنگ او ) یعنى پارسیها(
توویکو، پادشاه ماد را، اسیر کرده یخبا قواى خود افواج مادى را متفرّق کرد و ا) یعنى مردوك(

پنداشت، که این آمد غیر مترقّب مشعوف بود، چه مىنبونید از این پیش» بمملکت خود فرستاد
در آنجا، ) سین(واقعه او را به اجراى خیال خود، یعنى تصرّف حرّان و ساختن معبدى براى 

از . کوروش خواهد افتادنزدیک کرده و نمیدانست، که چند سال بعد خود بابل هم بدست
اند و قیام مند بودهمضمون لوحه چنین استنباط میشود، که مادیها در این جنگ نسبت به بابلیها بهره

.کوروش بر ماد موقتا بابل را از دست رقیب قوى خالصى بخشیده

هاى شتهنمیتوان قضاوت کرد، زیرا نو) هاها یا آستیاگس یونانىتوویکو بابلىایخ(درباره اژدهاك 
هرودوت او را جبار و شدید العمل دانسته، کتزیاس بعکس : مورخین قدیم نسبت به او متضاد است

بعضى مانند نلدکه عقیده . او را پادشاهى رئوف معرّفى کرده و نیکالئوس دمشقى او را ستوده
وزیر ) اگهارپ(هاى خانواده هاى هرودوت راجع به آخرین پادشاه ماد از گفتهدارند، که نوشته

توویکو است و چون این خانواده، چنانکه بیاید، دشمن شاه ماد بود، او را بدایخ
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نتیجه این میشود، که . آمیز میدانندهاى نیکالئوس دمشقى را هم اغراقاما گفته. توصیف کرده
در . توان چیزى گفتنمىراجع به شخص آستیاگ یا اژدهاك از جهت فقدان مدارك صحیحه

کاتینا مورخ ارمنستان عقیده داشت، که -مارآپاس: پایان این مبحث الزم است عالوه کنیم
مورخ مذکور گوید . اژدهاك در جنگى با تیگران پادشاه ارمنستان و دوست کوروش بقتل رسید

اژدهاك از جهت دوستى تیگران با کوروش،): مستخرج از کتاب موسى خورن22-18کتاب (
شبى خوابى دید بس هولناك، که بر وحشت او افزود و . پادشاه ماد، از پادشاه ارمنستان ظنین شد

.در نتیجه شورى با نزدیکان خود مصمم گشت، که تیگران را خائنانه تلف کند

زن . را ازدواج کرد، تا بدستیارى وى قصد خود را انجام دهد»1«)دیگر انوهى(بنابراین خواهر او 
بعد، که پادشاه . ضى نشد ببرادرش خیانت کند و سرا او را از نقشه شوم اژدهاك آگاه ساخترا

ماد میخواست در سرحد ماد و ارمنستان تیگران را مالقات و او را بکشد، تیگران دعوت او را 
پس از آن بزودى جنگ درگرفت و پنجماه دوام . نپذیرفت و دشمنى خود را با او آشکار کرد

اش را به ارمنستان برده خره در جدالیکه تیگران با اژدهاك کرد، او را کشت و خانوادهباال. یافت
عده زنان، دختران، پسران و سایر اسرا بده هزار میرسید و ملکه آنوایش. در مشرق آرارات جا داد

هاى مورخین یونانى و راجع بروایت مورخ مذکور، باید گفت، که برخالف نوشته. نام داشت»2«
راست است، که کزنفون، چنانکه بیاید، تیگران نامى را اسم برده و او را پسر پادشاه . رومى است

در تربیت (بعکس کزنفون گوید . ارمنستان دانسته، ولى چنین روایتى را او هم ذکر نکرده
، که پادشاه ارمنستان خواست از موقع استفاده کرده باج به پادشاه ماد ندهد، ولى )کوروش

از طرف او قشون بارمنستان کشیده پادشاه آن را مطیع کرد، چنانکه او باج خود را داد، کوروش 
سپاهى هم بکمک مادیها، که جنگى در پیش داشتند فرستاد و تیگران هم در مالزمت کوروش 

.هاى داستانى پنداشتچه گفته شد روایت مارآپاس کاتینا را باید یکى از گفتهبنابر آن. بماد رفت

______________________________
)1(-�D�i�g�r�a�n�o�u�h�i.

)2(-�A�n�o�u�i�c�h�e.
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انقراض دولت ماد را چگونه باید تلقى کرد

جهات انقراض دولت ماد

. ق550و 606بین . کوتاهى عمر این دولت و سرعت انقراض آن باعث حیرت مورخین گردیده
سال فاصله است و این مدت براى سلطنتى دراز ولى براى 56م، یعنى بین اوج و حضیض، فقط

هاى قدیم و جدید صراحتى در این باب ندارند، هرچند سرچشمه. عمر دولتى خیلى کوتاه است
باوجوداین از اخبار مختصر و مجملى، که در باب دربار ماد بما رسیده و نیز از نظائر این نوع 

هاى هرودوت، کزنفون و بعض مورخین چنانکه از نوشته: ها میتوان جهات آنرا حدس زدانقراض
قصور : دیگر عهد قدیم دیده میشود، دربار ماد در زمان اژدهاك نسخه ثانوى دربار آسور بود

عالیه، باغها و شکارگاههاى عریض و طویل، که مخصوصا براى شکار مهیا شده بود، هزاران 
هاى زرین و نیز انواع ها و یارهو ارغوانى، طوقدربارى، پیشخدمت و خادم با لباسهاى فاخر سرخ

بازیها، تفریحات، همه قسم اسباب عیش و عشرت و لهو و لعب کامال ترتیبات دربار آسور را 
بنابراین باید گفت، که بعد از فتوحات درخشان هووخشتر درباریان و بخباى ماد بتمول . مینمود

قشون هم در مدت . ور گشته سست شدندغوطهرسیده و در زندگانى با تجمل و عیش و عشرت
این بود، که در . کار ماند و صفات جنگى خود را فاقد شدسلطنت طوالنى آخرین پادشاه ماد بى

مقابل رقیب تازه نفس خود، یعنى پارسیها، که مردم کوهستانى و معتاد بزندگانى ساده و پرزحمت 
ینجا تأیید میشود، که پارسیها پس از استیالء بر ماد این احوال از ا. بودند، نتوانستند مقاومت کنند

لباس و تزیینات و تجمالت مادى را اقتباس میکنند و دیرى نمیگذرد، که خود پارسیها هم از 
اقتباس زندگانى تجملى مادیها و سایر مردمان آسیاى غربى، مانند بابلیها و لیدیها، و فرو رفتن در 

ردانگى و دالورى ازمنه قبل را از دست میدهند، چنانکه هاى گوناگون سست شده صفات معشرت
العاده بچپاول و بردن هاى قشون خود را، که فوقسوس، یکى از دستهاسکندر، قبل از جنگ ایس

مقصود سرداران (هاى این زنان را بروید و زینت«: غنائم حریص بودند، مخاطب قرار داده گوید
وگامل، قشونولى پس از جنک گ» بربائید) ایران است
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خود گوینده این جمله بواسطه اقامت چهل روزه در بابل چنان با سرعت رو به سستى میرود، که 
سست شدن یونانیها و سلوکیها در ازمنه . اسکندر سخت نگران شده بزودى از آنجا حرکت میکند

ها و مردمان دیگر در ازمنه پیش حاصل ا، پارسىبعد نیز تکرار همان احوالى است، که براى مادیه
کلیۀ این قاعده مسلم است، که چون مردمى در تجمالت زندگانى و عیش و نوش فرو رفتند، . شد

این احوال . سست گردیده بواسطه تن آسانى صفات مردانگى را جسما و اخالقا از دست میدهند
.نتیجه این احوال در هر زمان و هر جا یکى استاستثناءاختصاص بعهد یا دوره و یا ملتى ندارد، بى

معنى و نتیجه این انقراض

این نکته از تاریخ ایران قدیم کامال روشن است، که مرکز قدرت و حکومت مکرّر از یک نقطه 
ایران بنقطه دیگر منتقل شده و یک سلسله ایرانى جاى سلسله دیگر را گرفته، ولى تمامى این 

در این مورد هم غیر از آن نبود، . هاى ایرانى استها و سلسلهحکومتهاها و سلسلهحکومت
مورخین یونانى تا صد سال بعد از انقراض دولت ماد مکرّر . نظر را یک چیز هم تأیید میکنداین

ها را با یونانیها جنگهاى مادى استعمال کرده و جنگهاى پارسى) مادى) (پارسى(بجاى کلمه 
م مادى بپارسى از اشتباه یا خلط مبحث نیست، زیرا همان هرودوت، که تاریخ اطالق اس. اندنامیده

استعمال کرده و جهت هم » مادى» «پارسى«ماد و پارس را نوشته، مکرّر در کتاب خود بجاى 
.معلوم است

اند و، چون مادیها زودتر از یونانیها میدیدند، که قوم پارسى و مادى از هر حیث از یک ملت
تر این نکته پائین. ها را هم مادى میگفتندم بعرصه تاریخ گذاشته بودند، گاهى پارسىپارسیها قد

بنابر آنچه گفته شد، باید معتقد باشیم، که در سلطنت اژدهاك سلطنت ایران : تر خواهد بودروشن
ى با از سلسله مادى ایرانى بسلسله پارسى ایرانى انتقال یافت، چنانکه در قرون بعد از سلسله هخامنش

فاصله کمى بسلسله اشکانى و بعد بسلسله ساسانى رسید، یعنى از پارسیها بپارتیها منتقل شد و بعد 
.باز به اعقاب پارسیها و مادیها برگشت

امپراطورى ماد«: نظر را دارند، از جمله نلدکه گویدمحققین نیز همین
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یکقسمت دیگر مردمان ایران و یک سلسله . تغییر شکل یافتبدست کوروش منهدم نشد و فقط 
) هووخشتر(دیگر در رأس امپراطورى ایران واقع شده با تسخیر آسیا و ممالک همجوار آن، نقشه 

.را، بقدرى که در حیزّ امکان، بود، بموقع عمل گذاشتند

چه بعقیده عبریها امپراطورى پارس، چه بعقیده یونانیها، نظر باصطالحاتى که ذکر کردیم، و 
تتبعات تاریخى (دنباله امپراطورى ماد بود ) 3و 1، کتاب عزرا باب 15و 13کتاب حزقیال باب (

.»»1«)23راجع بایران قدیم، ترجمه فرانسوى، ص 

این نکته را نیز باید درنظر داشت، که پس از انقراض دولت ماد اسم آن مدتها باقى بود و 
ماد بزرگ، که با عراق عجم قرون بعد تطبیق میشود و : اندد قائل شدهجغرافیون عهد قدیم بدو ما

.ماد کوچک، که همان آذربایجان بود با قسمتى از کردستان

تر باید همان دو ماد اند، ولى صحیحرا هم عالوه کرده) رى(بعضى بسه ماد قائل شده، ماد رازى یا 
. بعد هم رى را جزو عراق عجم میدانستندجزو ماد بزرگ بود، چنانکه در قرون) رى(باشد، زیرا 

یافت و این دربند آنرا از امتداد مى) دروازه بحر خزر(ماد بزرگ در مشرق تا در بند دریاى خزر 
این دربند دروازه آهنین . خوار تطبیق میکننددربند بحر خزر را اکنون با سردره. پارت جدا میکرد

شد و در قرون اسالمى ) ماى(ان ساسانیان مبدل به ماد در زم. داشت و ساخلوى آنرا حفظ میکرد
.گفتند ماه نهاوند، ماه بصره و غیره و در جمع ماهاتگفتند، چنانکه مى) ماه(آن را 

ترکیب شده، مانند مارآباد و بعضى عقیده ) مار(در ایران غربى جاهائى هست، که اسمشان با 
ولى براى این عقیده مدرکى نداریم، جز ممکن است چنین باشد،. دارند، که مار هم از ماد است

مادى را بارمنى : هاى مورخین ارمنستان را جمع کرده، گوید، که نوشته)ویکتورالنگلوا(اینکه 
یعنى ) ویشتابازونک(گویند و اعقاب اژدهاك، آخرین پادشاه ماد را، بزبان ارمنى ) مار(

مدارکى در دست است، مانند ) ماه(و ) ماى(راجع بمبدل شدن ماد به »2«ها میگفتنداژدهازاده
هاىنوشته

______________________________
)1(-
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.خورن، جغرافیادان ارمنى، و کتب نویسندگان قرون اسالمى، چنانکه بیایدموسى

روایات کتزیاس راجع به ماد-فصل سوم

هاى بابلى و غیره درباره مادیها و هاى آسورى، لوحههاى هرودوت، کتیبهچنان بود مفاد نوشته
کتزیاس هم چیزهائى راجع به ماد نوشته، الزم است مضامین آنرا نیز چون . دولت ماد، که ذکر شد

ذکر کنیم، زیرا، اگر هم در بعض موارد موافق حقیقت نباشد، از کلیات آن میتوان راجع به مادیها، 
چنانکه در مدخل گفته شد، : دولت ماد و مناسبات آن با آسور و سائر ملل استنباطهائى کرد

ه و فقط قسمتهاى کمى از آن بما رسیده، زیرا بعض مورخین قرون بعد هاى کتزیاس گم شدنوشته
لى است، که سىسى-از جمله دیودور. اندهاى او در کتب خود ذکر کردهجاهائى را از نوشته

).23بند -2کتاب (راجع به ماد از قول کتزیاس چنین گوید 

اوضاع آسور

ور شدن در عیش و عشرت از ى و تنبلى و غوطهآسانسارداناپال، آخرین پادشاه آسور، از حیث تن
.تمام پادشاهان آسور گذشت

او خود را از نظر مردم پنهان میداشت و همواره در قصر خود در میان زنان غیر عقدى اوقات خود 
او مانند زنان بساختن رنگ ارغوانى، بعمل آوردن پشم، پوشیدن جامه . را به لهو و لعب میگذرانید

و استعمال عطریات مشغول بود و در این کارها بقدرى افراط کرد، که »1«ورتزنان، آراستن ص



شب و روز مسکرات زیاد استعمال . پرورى از زنان بدعمل هم گوى سبقت را ربوداز حیث تن
شرم بود، که آشکارا اعمال پروا و بىاى بىمیکرد، بهمه نوع عیش و عشرت میپرداخت و بدرجه

حیائى را بجائى رسانید، که در حیات خود سنگ قبرى باالخره بى. میشدزشت و قبیح را مرتکب 
نویساند، که یکى از یونانیها آنرا ) غیر یونانیها(اى بر آن به زبان بربرها براى خود ساخت و کتیبه

اى رهگذر، یقین بدار، که تو فانى هستى و روحت را براى لذایذ دنیا باز کن، «: چنین ترجمه کرد
منکه وقتى پادشاه نینواى بزرگ بودم، فقط مشتى . کسى، که مرده دیگر لذتى نیستزیرا براى 

خاکم، ولى آنچه را، که

______________________________
.مقصود بزك کردن است-)1(
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، که از دست تنها چیزى را. ام و آنچه را، که باعث عیش و عشرت من بود، با خود دارمخورده
آور چنین بود سارداناپال و او نه فقط زندگانى خود را بطور شرم. »ام، قدرت و ثروت من استداده

.بآخر رسانید، بلکه دولت آسور را، که دوامش بیش از تمام دول دیگر بود، از دست بداد

. بود ممتازآرباکس رئیس مستحفظینى، که ماد همه ساله به نینوا براى قراولى میفرستاد، شخصى
. این شخص در اردو با رئیس سپاهیان بابلى دوست شد و نقشه برانداختن آسور را در میان گذاشت

نام داشت و طرف توجه کاهنان بابلى، موسوم به کلدانیان، بود، »1«زیسلهرئیس بابلیها، که به
سلطان تمام گوئى اطّالعات مبسوطى داشت، روزى بدوست خود گفت، توچون از نجوم و غیب

آرباکس از این پیشگوئى غرق . ممالکى خواهى بود، که سارداناپال در تحت تسلط خود دارد
بعد . زیس گفت، اگر چنین شود، تو را بحکومت بابل منصوب خواهم کردلهشعف گردید و به به

اه او با سائر سرداران طرح دوستى ریخت و حس کنجکاوى او را بر آن داشت، که زندگانى پادش
اى در ازاى یک جام طال او را باندرون پادشاه برد و، چون خواجه. را در اندرون مشاهده کند

با . آرباکس در عیش و عشرت شاه نگریست، بیش از سابق مصمم شد، که نقشه خود را اجرا کند
این مقصود دو دوست مزبور کنکاشى ترتیب دادند، توضیح آنکه آرباکس متعهد شد مادیها و 

. زیس بابلیها و نیز اعراب، یعنى متحدین آنان را، به قیام واداردلهها را بر آسور بشوراند و بهپارسى



ها را بر آسور چون مدت قراولى مادیها بسر آمد، آرباکس به ماد برگشت و مادیها و پارسى
. لبیدزیس هم با بابلیها چنین کرد و شخصى را نزد اعراب فرستاده کمک آنها را طلهشوراند، به

خالصه آنکه پس از یکسال متحدین باین بهانه، که نوبت قراولى آنها در اردوى نینوا رسیده است، 
.با سپاهیان خود بطرف شهر مزبور حرکت کردند

قیام آرباکس بر آسور

هزار نفر میرسید، در جائى جمع شدند، تا در باب نقشه 400شان به ملل چهارگانه مذکور، که عده
.ندجنگ شور کن

سارداناپال، همینکه از این خیانت آگاه شد، با قشونى، که براى

______________________________
)1(-�B�e�l�e�s�i�s.
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او باقى مانده بود، بعزم جنگ بیرون آمده بر دشمنان خود غلبه کرد، ولى کنکاشیان بکوهى، که 
. نینوا بود، پناه بردند و بعد براى جدال دوم حاضر شدند) فرسخ و نیمىتقریبا دو (در هفتاد استادى 

هائى بطرف دشمن فرستاد، تا جار زنند، که هرکس آرباکس را بکشد، مستحق سارداناپال جارچى
خواهد بود و، اگر زنده او را بیاورد، حکومت مملکت ماد از آن او »1«گرفتن دویست تاالن طال

.وعده داد، ولى کسى اغوا نشد) زیسلهبه(پاداشها را هم براى کشتن نظیر این . خواهد شد

مانده سپاهیان کنکاشیان باز بکوه سارداناپال باز جنگ کرد، عده زیادى از دشمن بکشت و باقى
زیس باو گفت، بوسیله آیاتى خدایان باو ظاهر لهآرباکس داشت مأیوس میشد، ولى به. پناه بردند

.از مجاهدات زیاد او موفّق خواهد شداند، که پس ساخته

جنگ سوم روى داد، باز پادشاه آسور غالب آمد، حمله باردوى دشمن برده آنرا تسخیر کرد و 
اى انگیز کرد و از آسوریها عدههاى حیرتآرباکس رشادت. سپاه شورشیان را تا سرحد بابل براند

.زیاد بکشت، ولى خودش هم زخم برداشت



مندى میخواستند بوالیات خود برگردند، سرداران ملل مذکوره بواسطه یأس از بهرهدر این احوال 
زیس تمام شب را بنظاره کواکب بسر برده روز دیگر گفت، که اگر پنج روز دیگر لهولى به

سپاهیان پذیرفتند، که . مقاومت کنید، کمک غیر مترّقبى بما خواهد رسید و اقبال با ما خواهد بود
ر بمانند و، وقتى که جمع شدند اسلحه برگیرند، خبر آمد، که از باختر سپاهى نیرومند پنج روز دیگ

آرباکس و هم قسمهاى دیگر باستقبال این قشون رفته افراد را بکمک . بکمک پادشاه آسور میآید
. ها ملحق شدندخود طلبیدند و باختریها، همینکه وعده آزادى را شنیدند، با شادى بقشون هم قسم

رف دیگر سارداناپال، که از رفتن باختریها بطرف دشمن خبر نداشت و مست فتوحات خود از ط
آرباکس، چون . گشته بود، باز در عیش و عشرت فرو رفت و آذوقه و شراب وافر بسپاه خود داد

بتوسط فراریها شنید، که اردوى آسورى مشغول عیش و طرب است، بآن شبیخون زده و کشتار 
زیاد کرده

______________________________
.تیک بودهآتگرام یا درم طال، اگر مقصود تاالن8896000-)1(
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پادشاه آسور در این احوال سردارى سپاه را ببرادرزن . بقیۀ السیف آسوریها را بطرف شهر براند
در جنگى، که بعد روى داد، . ندسپرد و خود در شهر براى دفاع آن بما»1«)ساله من(خود 

ها از دم شمشیر گذشتند و شورشیان فاتح شدند، سردار مزبور کشته شد، عده زیادى از فرارى
.بعضى مجبور شدند، که خود را در فرات اندازند

بر اثر این واقعه تقریبا تمام ایاالت آسور . ها بقدرى بود، که آب فرات سرخ فام گردیدعده کشته
در این احوال پادشاه سه پسر و دو دختر . اعت آن پیچیدند، زیرا همه تشنه آزادى بودندسر از اط

فرستاد و پس از آن »2«)تاکت(خود را با گنجهاى متعدد به پافالگونیه نزد دوست باوفاى خود 
گوئى گفته بود، که نینوا را کسى غیب. فرامینى با چاپارها بتمام ایاالت فرستاده قشون طلبید

خواهد گرفت، مگر وقتیکه خود رود دشمن شهر گردد و، چون پادشاه باور نمیکرد، که چنین ن
قشون محاصر حمالت . اى روى دهد، با کمال امیدوارى بتدارك وسائل دفاعى مشغول بودحادثه

ها و باروى محکم شهر نتوانست کارى از پیش ببرد، زیرا در این سخت کرد، ولى بواسطه برج



ادوات محاصره و قلعه خراب کن هنوز اختراع نشده بود و پادشاه آسور آذوقه وافر زمان آالت و 
هاى شدید باریدن گرفت و رود فرات طغیان محاصره بطول انجامید، تا آنکه باران. باهالى میرسانید

بر اثر این واقعه پادشاه . دیوار شهر را خراب کرد) تقریبا دو ثلث فرسخ(کرده بقدر بیست استاد 
گوى مذکور، از نجات خود مأیوس گردید و، چون نمیخواست بدست ر، نظر بگفته غیبآسو

دشمنان افتد، هیزم زیاد در قصر خود خرمن کرد و طال و نقره و البسه فاخر خود را در میان هیزم 
ها ساخته بودند، درآمده امر کرد آنرا آتش بعد پادشاه با زنانش باطاقى، که در درون هیزم. گذارد

همینکه این خبر بشورشیان رسید، در حال وارد شهر شده آنرا . د و همگى خاکستر شدندزدن
زیس لهبعد پادشاه جدید حکمرانانى براى ایاالت معین کرد و به. تسخیر و آرباکس را شاه کردند

اى شنیده بود، که سارداناپال طال و نقره خود را در آتش چون او از خواجه. حکمران بابل گردید
مندى ما هنوز مشکوك بود، نذر من زمانى، که بهره«: اخته، نزد آرباکس رفته چنین گفتاند

در کنار فرات»3«کردم، که اگر موفّق شدیم، در نزدیکى معبد بلوس،

______________________________
)1(-�S�a�l�e�m�e�n�e.

)2(-�C�o�t�t�a.

)3(-�B�e�l�u�s.
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کنند، خاکسترهاى قصر پادشاه آسور بنائى برپا کنم، تا در انظار مردمى، که از فرات عبور مىاز 
زیس بدهند و لهآرباکس امر کرد خاکسترها را به به. شدن دولت آسور باشدیادگارى از خراب

.بحکم او این خاکسترها به بابل حمل شد

ردارانى، که باو کمک کرده بودند، بعد بزودى حیله حکمران بابل کشف گردید، آرباکس از س
زیس معین کرد و او محکوم به قتل شد، ولى، چون آرباکس لهچند نفر را براى محاکمه به

خواست در ابتداى سلطنت خود جوانمردى نشان دهد، از تقصیر حاکم بابل درگذشت و طال و 
لى نینوا کرده آنچه از آنها هاى زیاد درباره اهابعد نیکى. اى، که در خاکستر بود باو بخشیدنقره



غارت شده بود پس داد و، پس از اینکه اهالى شهر را بدهات اطراف کوچانید، امر کرد دیوارهاى 
شهر را خراب کردند و مقدارى طال و نقره، که باقى مانده و به چند تاالن بالغ بود، بامر شاه بهمدان 

سال، که شامل سى نسل 1300مدت دولت آسور، که بدست مادیها منهدم گردید در . حمل شد
.بود، دوام داشت

دولت ماد پس از آرباکس

کتزیاس، ): 33-32بند -کتاب دوم(لى حکایت خود را دنبال کرده گوید سىبعد دیودور سى
چنانکه خود او گوید، با دقت در دفاتر شاهى پارسیان، که موافق قانونى ضبط و حفظ میشد، غور 

پس از انحالل «: بعد با خود بیونان برد و این است آنچه کتزیاس گویدکرده کتابى نوشت، که
سال سلطنت کرد 28این پادشاه . دولت آسور، مادیها در تحت سلطنت آرباکس آقاى آسیا گشتند

بعد از او این اشخاص . بتخت نشست و پنجاه سال آسیا را اداره کرد»1«و پس از او مانداکس
پنجاه سال، -»3«کاسسى سال، آرتى-»2«سوسارمس: ردندیکى پس از دیگرى سلطنت ک

در سلطنت این شاه جنگى بزرگ براى مادیها با . چهل سال-»5«یسسال، آرته22-»4«آربیان
نام پارسى، که از حیث دالورى، »6«پارسد: کادوسیها پیش آمد و منشاء اینواقعه چنین است

بعد،. شجاعت و عزم و جزم معروف بود، نفوذى در دربار ماد یافت

______________________________
)1(-�M�a�n�d�a�k�e�sانددر بعضى از نسخ مائوداکس نوشته.

)2(-�S�o�s�a�r�m�e�s.

)3(-�A�r�t�i�c�a�s.

)4(-�A�r�b�i�a�n�e�s.

)5(-�A�r�t�i�e�s� �)�A�r�t�e�e. )

)6(-�P�a�r�s�o�d�e.
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چون از حکم شاه درباره خود رنجید، با سه هزار پیاده و هزار سوار نزد کادوسیها رفته خواهرش را 
پس از آن او مردم کادوسى را تحریک کرد، . بیکى از متنفذین این مردم داد و مورد توجه گردید

او فرستاده، با دویست هزار نفر که بر ماد شوریده مستقل شوند و، چون شنید، شاه قشونى بقصد 
هزار نفر بیرون رفت و در جنگ 800خود شاه بقصد او با قشونى مرکب از . تنگى را اشغال کرد

توضیح آنکه پنجاه هزار نفر کشته شد و مابقى را پارسى مزبور از والیت . شکست خورد
.ها براندکادوسى

وتاز و غارت ممالک ماد تجاوز کرده بتاختپس از آن کادوسیها او را شاه کردند و او همواره به
از اینراه او یک شخص نامى گردید و در آخر عمر جانشین خود را مجبور کرد . میپرداخت

سوگند یاد کند، که همواره آتش کینه کادوسیها را نسبت به مادیها مشتعل خواهد داشت و لعنت 
بدین سبب کادوسیها هیچگاه . ا درآیندکرد بهمنژادان خود و کادوسیهائى، که از در صلح با مادیه

مطیع اوامر شاهان ماد نگشته در اینحال تا زمان کوروش، که دولت ماد را منقرض کرد، باقى 
.ماندند

یس، جانشین او پس از مرگ آرنه) 36کتاب سوم بند (بعد دیودور از قول کتزیاس گوید 
در زمان این پادشاه . چهل سال،»1«سال سلطنت کرد و پس از او آستى بارس22نس، آرتى

بر اثر اینواقعه جنگ ممتدى، که چند . پارتیها بر ماد یاغى شده سکاها را به مملکت خود راه دادند
اى زیاد از طرفین کشته شدند، باالخره سال بطول انجامید، بین مادیها و سکاها شروع گردید و عده

باشند، هریک از طرفین حدود مستملکات سابق باین شرائط صلح کردند، که پارتیها مطیع مادیها
.خود را حفظ کند و اتحاد دائمى بین آنها برقرار گردد

زنهاى «: نام کرده گوید»2«جا دیودور از قول کتزیاس تمجید زیاد از ملکه سکاها زاریندر این
ن سکائى سکائى کلیۀ بسیار شجاعند و با مردانشان بجنگ میروند، ولى این ملکه از تمام زنا

او این ملت را از قید رقیت مردمان مجاور خالصى داد، شهرهاى زیاد بساخت و . تر بودشجاع
.اخالق مردم خود را مالیم کرد



اى براى او ساختند بشکلبشکرانه این کارها سکاها پس از مرگ ملکه مقبره

______________________________
)1(-�A�s�t�i�b�a�r�e�s.

)2(-�Z�a�r�i�n�e.
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مطر 185استاد تقریبا معادل (هرم، که هر طرف آن داراى سه استاد طول و یک استاد ارتفاع بود 
اى منتهى میگشت، روى آن مجسمه بزرگى از طال نصب کرده بودند و آنرا این هرم به نقطه) است

ظیم و تکریمات بیش از آن بود، تعظیم و تکریم میکردند، چنانکه پهلوانى را کنند، ولى طنطنه تع
بارس شخصى بتخت نشست که پس از مرگ آستى. که درباره سلف این ملکه مرعى میداشتند

در زمان او کوروش حکومت و اقتدار را . نام داشت و یونانیها او را آستیاگس نامند»1«پاداسآس
».م کرددر جاى خود ما بتفصیل از این واقعه صحبت خواهی. بپارس منتقل کرد

هاى کتزیاسکیفیت نوشته

نظر سطحى غلطهاى لى موافق کتاب کتزیاس نوشته و با یکسىاین است آنچه دیودور سى
اسم آخرین پادشاه آسور، موافق مدارك صحیح، که در فوق ذکر -1: فاحش در آن دیده میشود

در زبان یونانى ساراکس شرّوکین مینامیدند، این اسمشد، سارداناپال نبود، او را به آسورى سین
اسم حاکم بابل متحد شاه ماد، چنانکه گذشت، -2. نویسندشده و حاال هم اکثر مورخین چنین مى

نینوا در کنار دجله واقع بود، نه در کنار -3. چنین مینویسندبود و اکنون هم»2«سارنبوپوالس
.فرات، و حال آنکه دیودور مکرّر اسم اینرود را ذکر کرده

م رویداد، اگر آرباکس را فاتح نینوا . ق607یا 606تسخیر نینوا از روى مدارك صحیح در -4
بدانیم، باید قبول کنیم، که بین تسخیر نینوا و انقراض دولت ماد سیصد سال فاصله بوده و این غلط 

نوا سال بعد از تسخیر نی65م یعنى . ق550بینى است، زیرا مسلم است، که سقوط دولت ماد در 
.وقوع یافت



بنابراین، آن پادشاه ماد، که نینوا را تسخیر کرد، اولین شاه ماد نبود یا فاتح نینوا را آرباکس 
هاى کتزیاس را صحیح بدانیم، باختر تابع آسور بوده، پذیرفتن این روایت اگر گفته-5. نمینامیدند

خیلى مشکل است، زیرا موافق مدارك آسورى،

______________________________
)1(-�A�s�p�a�d�a�s.

)2(-�N�a�b�u�p�o�l�a�s�s�a�r.

215: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

این است چیزهائى، که به . آسوریها در ایران تا کویر لوت رانده اینجا را آخر دنیا تصور کردند
ماند،هاى هرودوت تردیدى باقى نمىهاى او با نوشتهکتزیاس میتوان ایراد کرد و از مقایسه نوشته

.هاى هرودوت بحقیقت نزدیکتر استکه نوشته

شاهان ماد موافق فهرست کتزیاس

هاى هرودوت مباینت کلى هاى کتزیاس با نوشتهعده شاهان ماد و مدت سلطنت آنها در نوشته
هرودوت، چنانکه گذشت، عده شاهان ماد را چهار دانسته و اسامى آنها را با سنین سلطنتشان . دارد

بنابراین مدت . 35-، آستیاگس40، کیاکسار 22-سال، فراارتس53-دیوکس: کردهچنین ذکر 
: سال بوده، اما کتزیاس اسامى شاهان و سنین سلطنت آنها را چنین بیان میکند150دوام دولت ماد 

-یس، آرته22-، آربیان50-کاس، آرتى28-، سوسارمس50-سال، مانداکس28-آرباکس
این . سال315، جمعا 35»1«گاستى، آسپاداس یا آس40-باراسآستى،22-نس، آرتى40

اختالف کلى در اسامى و سنین سلطنت شاهان ماد از دیرگاهى جلب توجه محققین را کرده و 
پر عالم مثال اپ. انداند، که رفع اختالف را بکنند، ولى موفق نشدهبعض آنها بسیار کوشیده

ودوت اسامى شاهان ماد را بزبان مادى نوشته و فهرست کتزیاس فرانسوى، حدس زده، که هر
نظر عالم مزبور تأویالتى کرده، که خیلى مصنوعى براى اثبات این. ترجمه این اسامى بپارسى است

تتر، عالم دیگر فرانسوى، با دالئلى آنرا در کتاب خود موسوم بتتبعات ایرانى رد است و دارمس



هاى مادیها نوشته و آنها که کتزیاس فهرست خود را موافق گفتهنولدکه گوید، . »2«کرده
.»3«اند بسبب حسیات قومى مدت دوام دولت خود را دو برابر وبل بیشتر بکنندخواسته

این است عقیده علماى فنّ راجع بفهرستهاى دو مورخ یونانى، ولى باید گفت، که نمیتوان فهرست 
، زیرا سه اسم فهرستکتزیاس را بالتمام غیر صحیح دانست

______________________________
.یا آستیاگس تطبیق میکند) تیگاسآس(کتزیاس آسپاداس را با -)1(

)2(-�D�a�r�i�n�e�s�t�e�t�e�r� �.�E�t� �.�I�r�a�n� �.�1�8�8�2� �I�I� �,�p� �.�1�0�-�1�3.

)3(-

�N�o�l�d�e�k�e�,� �E�t�.� �H�i�s�t�.� �S�.� �l�a� �P�e�r�s�e� �A�n�e�.� �P�a�r�i�s�,� �1�8�9�6� �p�.� �2�4.
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گذاران توضیح آنکه سارگن دوم در فهرست باج. هاى آسورى نیز ذکر شدهکتزیاس در کتیبه
اند و شکى نیست، اینها امیران طوائف بوده. خود اسم آرباك و آرتیک و مانداك را ذکر میکند

بنابراین باید عقیده . کاس و مانداکس یونانى شده سه اسم مذکور استکه آرباکس و آرتى
رودوت فقط اسامى شاهان ماد را ذکر کرده، ولى کتزیاس اسامى امراى مادى را هم داشت، که ه

قبل از تاسیس دولت بزرگ ماد در فهرست خود گنجانیده، زیرا موافق روایت هرودوت هم 
اند، چنانکه مورخ مذکور گوید، قبل از مادیها، قبل از تأسیس دولت ماد، امراء محلى داشته

.»هر شهر زندگانى جداگانه و حکومت ملى داشت«انتخاب دیوکس بسلطنت 

نظر در اینجاست، که اسامى سه نفر از چهار نفر آخرى فهرست کتزیاس باز موافق اما عیب این
آستیاگس (فهرست هرودوت نیست، فقط اسم آخرین شاه ماد در هر دو فهرست تقریبا یکى است 

دوت صحیح است، زیرا سند و شکى نیست، که فهرست هرو) گاس کتزیاسآستى-هرودوت



رسمى ما دو اسم آنرا تأیید میکند، توضیح آنکه داریوش اول در کتیبه بیستون اسم فراارتس را 
و معلوم است، که دو اسم مذکور در ) 5، بند 2ستون (فرورتیش و کیاکسار را هووخشتر نویسانده 

رین شاه ماد باید درنظر اما در باب آستیاگس یعنى آخ. »1«هاى هرودوت تصحیف شدهنوشته
.آسپاداس و آستیگاس: داشت، که کتزیاس دو اسم براى او ذکر میکند

بنابراین شاید بتوان حدس زد، که یکى از این دو اسم لقب او بوده، مثال اسپاد اسم و اژدهاك 
.لقبش، یا بعکس

وسى خورن، در خاتمه مقتضى است عالوه کنیم، که مارآپاس کاتینا مورخ ارمنستان، بقول م
»2«وارباس، مائودااکس،: اسامى شاهان ماد را چنین نوشته بود

______________________________
() در زبان یونانى مانند ) ایگرك(است زیرا ) کوآکسار(کیاکسار بتلفّظ یونانى قدیم -)1(

یم حرف شین و دیگر اینکه در زبان یونانى قد) اى(فرانسوى ولى ممدود تلفّظ میشد، نه مانند 
.وجود نداشت و یونانیها بجاى شین غالبا سین استعمال میکردند

.در بعض نسخ مانداکس نوشته شده-)2(
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از مقایسه معلوم است، که سه اسم اول با . سس، دیوکس، فراارتس، کیاکسار، آشتاهاكآرتى
چون سه اسمى، »1«.هرودوت کامال مطابقت داردفهرست کتزیاس و چهار اسم دیگر با فهرست 

هاى آسورى دیده میشود، باید که با فهرست کتزیاس مطابق است همان اسامى است، که در کتیبه
او در فهرست خود اسامى سه امیر و چهار شاه . باین عقیده بود، که فهرست مارآپاس صحیح است

.ماد را ذکر کرده

زیاس و مارآپاس کاتینا صریحا و اشاره هرودوت تلویحا، میرساند، بنابر آنچه گفته شد، فهرست کت
هاى مادى در شمال و غرب ایران وجود داشته و تاریخ که قبل از تاسیس دولت بزرگ ماد امارت

.م باال میرود. ها تا قرن دهم قاین امارت



چیزهائى، که جالب توجه است

چنان بود، که ذکر شد، ولى الزم است گفته شود، آید،هاى کتزیاس وارد مىایراداتى، که بنوشته
که کتاب او بعض اطالعات ذى قیمت هم میدهد، مثال ذکر دفاتر شاهى پارس و اینکه دفاتر موافق 

هاى وقایع مقصود از دفاتر باید سالنامه. رسى باین مدارك داشتهقانونى حفظ میشد و او دست
خبر صحیح است، زیرا از منابع دیگر هم تأیید شده، این . میگفتند) دفتر(باشد، که در آن زمان 

اند، منتها آن را کتاب یا مجله توضیح آنکه در چند جاى توریۀ ذکرى از دفاتر شاهى پارس کرده
هاى توریۀ در جاى خود مضامین این گفته). 6و 2، کتاب استر باب 6کتاب عزرا باب (اند نامیده
.بیاید

ها نیز جالب توجه است و معلوم میشود که مادیها در ابتداء سىهاى کتزیاس راجع بکادونوشته
اند و در اواخر آن دوره این والیت از دولت ماد جدا شده، چنانکه در گیالن یا حوالى آنرا داشته

.ها نیم استقاللى یافتنداواخر دوره هخامنشى هم کادوسى

هاى هرودوت در کلیات با نوشتهآمدن سکاها بایران از طرف مشرق نیز مورد توجه است، زیرا
تفاوت این است، که مورخ مذکور نوشته، سکاها از . وتاز سکاها در ماد موافقت داردراجع بتاخت

دربند قفقازیه گذشته به ماد

______________________________
)1(-

�V�i�c�t�.� �L�a�n�g�l�o�i�s�,� �C�o�l�l�.� �d�e�s� �h�i�s�.� �a�n�c�.� �e�t� �m�o�d�.� �d�e� �l�'�A�r�m�e�n�i�e�,� �P�a�r�i�s� �1�8�8�1�.� �1�.

�1�5� �c�h�a�p�.� �2�2.
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. اندهاى کتزیاس صریحا استنباط میشود، که از طرف گرگان و خراسان آمدهآمدند، ولى از نوشته
اند و حتى هاى هر دو مورخ رویهمرفته میرساند، که سکاها از دو طرف بایران حمله کردهگفته



داستانهاى ما را راجع بجنک ایرانیان با تورانیان در زمان هاى کتزیاس توان گفت، که نوشتهمى
آورد، بخصوص، که در داستانهاى ما وقایع را در موارد زیاد پیش منوچهر، نوذر و غیره بخاطر مى

.اندیا پس برده
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تمدن مادیها-باب دوم

ه راجع به مذهب، تشکیالت سیاسى، اجتماعى و راجع به تمدن مادیها چیز زیادى نمیتوان گفت، چ
خانوادگى آنها و نیز در باب زبان، خطّ، صنایع، سایر چیزها، که درجه تمدن قومى را نشان میدهد، 

هاى مورخین اطّالعات وافیه بما نرسیده و، اگر ذکرى راجع به بعض مطالب مذکوره در نوشته
.قدیم شده، مجمل و ناقص است

هائى هم بدست نیامده، که بتوان راجع بزبان و خطّ انها استنباطهائى ا حال کتیبهاز شاهان ماد ت
کنیم، بنابر این، اگر بخواهیم حدسهائى راجع باین هاى شاهان هخامنشى مىکرد، چنانکه از کتیبه

مطالب بزنیم، باید تشکیالت و چیزهاى دیگر آریانى را در قرون تاریخى و قبل از آن مبنا قرار 
بنابراین آنچه ممکن است بحقیقت . اطّالعات ناقصى را هم، که بما رسیده بر آن بیفزائیمداده

:نزدیک باشد این است

تشکیالت سیاسى مادیها قبل از تأسیس دولت بزرگ ماد ملوك الطوائفى بود و هرکدام از طوائف 
شخص شاه ماد، بعد از تأسیس دولت، اقتدار در . مادى زندگانى سیاسى و معیشتى مستقلى داشت

که باصطالح دوره هخامنشى شاه بزرگ بود، جمع شد و از قدرت امراء محلى کاست، ولى تصور 
بینیم، بعض نمیرود، که امراء محلى بکلى از میان رفته باشند، چه بعد از انقراض دولت ماد هم مى

این . موروثى استاند و حکومت در خانواده آنها ایاالت و والیات ایران امراء خود را حفظ کرده
.تر خواهد بودتر روشنمطلب پائین

طبقه جنگیها، طبقه برزگران و شبانان، در قرون بعد طبقه : عده طبقات در عهود خیلى قدیم دو بوده
در دوره مادى هم یقینا این چهار طبقه وجود داشته، زیرا در اینکه . روحانیین و کسبه بر آن افزوده

از قرائن چنین . طبقه روحانیون را تشکیل کرده بودند، تردیدى نیستمغها، یکى از طوایف ماد، 



ها، با بینیم، که در دوره پارسىاستنباط میشود، که دولت ماد مقام اینها را محکم کرده بود، زیرا مى
بنابراین باید گفت، که. اندوجود قضیه بردیاى دروغى، آنها مقام خود را حفظ کرده
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.مذهب مغها مذهب رسمى مادیها بوده

اما از مذهب مغها اطالعى در دست نیست و محققا نمیتوان گفت، که مذهب زرتشت در این زمان 
چون آریانها در عهود قدیم عناصر و مخصوصا روشنائى را میپرستیدند، . در ماد منتشر بوده یا نه

محققینى، که عقیده دارند، . یها داخل بودهباید حدس زد، که پرستش مهر هم در مذهب ماد
زرتشت از ماد بباختر رفته، تصور میکنند، که مغها مذهب را با سحر و جادوئى آلوده بودند، 

مندى یافته اند، بباختر رفته در آنجا بهرهزرتشت خواسته اصالحاتى کند و چون مغها بر او شده
.است

انکه باالتر گفته شد، سابقا تصور میکردند، که نسخه چن. راجع بزبان مادیها سندى در دست نیست
دوم کتیبه بیستون داریوش اول بزبان مادى نوشته شده، ولى اکنون معلوم است، که بزبان عیالمى 

شناس تتر، ایرانباوجوداین دارمس. هاى دیگرى هم از دوره مادى بدست نیامدهکتیبه. است
هائى بدست آید، این دیها نوشته شده و، اگر کتیبهمعروف، حدس زده، که آوستا در زمان ما

هائى بسه زبان در آسیاى وسطى پیدا شد، این عقیده از زمانى، که نوشته. حدس محقق خواهد شد
قدرى قوت یافت، زیرا معلوم است، که زبان آوستائى باین زبانها، که معروف بزبان اول و دوم و 

اسامى خاصه . بان آوستا از زبانهاى مشرق ایران نمیباشدسوم بودند، نزدیک نیست و بنابراین ز
.مادى، که بما رسیده است، کم نیست، ولى اسامى عام نادر است

. میگفتند) سپاکو(یکى از این نوع اسامى از هرودوت بما رسیده، که گوید مادیها سگ ماده را 
حفرّیات علمى در همدان هائى است، که شاید از عجالۀ مسئله زبان مادى موقوف بکشف کتیبه

هائى از اگر کتیبه«: اگرچه آثارى از این زبان بدست نیامده، ولى نلدکه گوید. وقتى بدست آید
. »»1«هاى شاهان پارس باشدشاهان ماد بدست آید، گمان میکنم از حیث خطّ و زبان مانند کتیبه
ک بوده، چنانکه پارسى و محققین تردید ندارند، که زبان مادى بزبان پارسى قدیم خیلى نزدی



کلیۀ در همه چیز مادیها و پارسیها بیکدیگر شبیه بودند و . مادى زبان یکدیگر را بخوبى میفهمیدند
تتر زبان کردى کنونى را مشتقّ،دارمس. هاى اساسى بین آنها نبودتفاوت

______________________________
)1(-

�N�o�l�d�e�k�e�.� �E�t�u�d�e�s� �h�i�s�t�o�r�i�q�u�e�s� �s�u�r� �l�a� �P�e�r�s�c� �A�n�c�i�e�n�n�e�,� �P�a�r�i�s� �1�8�9�6� �p�.� �2�2.

221: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

راجع . بعضى زبان پشتو یا پختوى افغانى را هم مشتقّ از این زبان میدانند. از زبان مادى میداند
بصنایع مادى نیز نمیتوان چیز زیادى گفت، چه ابنیه و عماراتى از آن دوره نمانده، باوجوداین از 

اند، که معمارى مادى از معمارى بدست آمده و در ذیل بیاید، محققین باین عقیدهآثار کمى، که 
. تر بودهتر و از معمارى بومى، یعنى زمان قبل از آمدن آریانها بایران، ظریفهخامنشى خشن

بعضى تصور میکنند، که مادیها معمارى را از معمارى وان، پایتخت دولت آرارات، اقتباس 
-1: آثارى، که در ایران پیدا شده و بمادیها نسبت میدهند، از این قرار استبهرحال. اندکرده

میالدى ایستاده بود و 930این شیر، که تا . اند و در نزدیکى همدان استشیرى که از سنگ ساخته
حاال ناقص شده و افتاده است، محققا معلوم نیست از دوره مادى باشد، زیرا بعضى ساختن آنرا 

تتبعات تاریخى راجع (، ولى نلدکه آنرا از زمان مادیها میداند »1«شى نسبت میدهندبدوره هخامن
در . ایست، که در سنگ منقور و موسوم بدکان داود استزهاب دخمهنزدیک سرپل-2). بایران

بدست »2«اینجا صورت مردى برجسته در سنگ کنده شده، این مرد لباس مادى بر تن، بر سومى
اى است در صحنه نزدیکى کرمانشاه مانند دخمه مذکور دخمه-3. عبادت ایستادهدارد و در حال 

ایست نزدیک سرپل، موسوم به اطاق در دیران لرستان دخمه-4. و فروهر باالى آن حجارى شده
وند نزدیک کرمانشاه، در دخمه کوچکى حجارى نو اسحقدر ده-5. فرهاد، که ناتمام مانده

راجع باین آثار هم باید گفت، . شخصى را در حال پرستش نشان میدهدایست، که صورت برجسته
گویند، که این آثار از حیث »3«پیهکه همه در انتساب آن به ماد موافق نیستند، مثال پرّووشى



قصرى در ). 637صفحه 5جلد (شباهت نیست جمشید بىهاى هخامنشى در تختحجارى بمقبره
ستونهاى : نرا بطور کلى توصیف کرده و ماحصل آن چنین استآ) بیوسپولى(همدان بوده، که 

هاىاین قصر از چوب سدر و سرو ساخته شده، روى این ستونها را با لوحه

______________________________
.108جلد اول صفحه -تاریخ مشرق قدیم-تورایف-)1(

رگ درخت خرما بهم بسته و هنگام هاى درخت بود، که با باى از ترکهبرسوم یا برسم دسته-)2(
).تتر، زند آوستادارمس(عبادت بدست میگرفتند 

)3(-�P�e�r�r�o�t� �e�t� �C�h�i�p�i�e�z.
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)211فالندن، کست، ایران قدیم گراور (زهاب، دکّان داود، حجارى در تخته سنگى سرپل-)4(

.عمارت هم از نقره خالص استهاى پوششاند و تختهسیمین و زرین پوشانیده

دمرگان تصور میکرد، که این قصر از آثار مادى بوده، که بعدها از میان رفته، یعنى فلزّات کریمه 
اند، ولى این عقیده کمتر طرفدار دارد، زیرا آنرا از قرون بعد ها را سوزانیدهآنرا دزدیده و چوب

.میدانند

هاى دیگر است، اهمیت نیست و راجع بعهود و دورهدر همدان بعضى آثار بدست آمده، که حائز
از چیزهائى، که داراى ). ساخت شرقى، یونانى و غیره(هاى بابلى و اشیائى از مفرغ مانند استوانه

این نتیجه که، از دوره . اهمیت است و راجع بدوره هخامنشى، در جاى خود ذکرى خواهد شد
نظر بین در باب انتساب آنها هم باین دوره اختالفمادى آثارى، بجز چند فقره، باقى نمانده و 

علماء فنّ حاصل است، باید از اینجا باشد، که، چون مادیها بناهاى خود را از خشت خام میکردند، 
در قرون بعد خراب و نابود شده و اگر هم موادى از سنگ، آجر و چوب داشته، بعد ها بر اثر 

بهر حال نتیجه آنچه در این باب . انداهاى دیگر بکار بردهانهدام، این نوع مواد را کشیده، در ج
گفته شد چنین است، که عجالۀ ما نه از مذهب، زبان، خطّ و تشکیالت مادیها اطّالع صحیحى 



این مطلب هم ناگفته نماند، که شاهان هخامنشى . داریم، نه آثار مهمى از این دوره دیده میشود
و، همین نکته، که بسیارى از ترتیبات دوره هخامنشى شبیه دوره چیزهاى زیاد از ماد اقتباس کردند 

مادى بود، یکى از جهاتى است، که نمیتوان محققا معلوم کرد، از چیزهائى، که در دوره هخامنشى 
فقط در موارد کمى میدانیم، که اقتباس پارسیها . بینم، کدام یک مادى و کدام هخامنشى استمى

ها شکل لباس را از مادیها اقتباس اند، که پارسىرودوت و سترابون نوشتهاز مادیها چه بوده، مثال ه
ها از چیزهائى دار و کفشهاى پارسىکردند و بنابراین تصور میرود، که کاله نمدین، قباى آستین

است، که از
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پائى براى روشن کردن مجهوالت در خاتمه باید تذکر دهیم، که علماء ارو. مادیها اقتباس شده
»3«کلرو وین»2«، اپر»1«اند و در این راه مخصوصا زحمات پراشکتاریخ ماد بسیار کوشیده

اند از مقایسه مدارك کمى، که موجود است، بکمک تتبعات، تاریخ ها خواستهاین. معروف است
اند و گاهى هم ى صائب زدهماد را از نو بسازند و زحمات زیاد هم بخود داده گاهى حدسهائ

باوجوداین باالخره راجع بتاریخ . اندتأویالت دور و دراز مصنوعى کرده متهورانه نتائجى گرفته
.ماد، آنچه موافق اسناد و مدارك میتوان گفت، همین چیزها است، که ذکر شد

ى است و بعالوه الزم است نیز گفته شود، که چون، از نظر تاریخ، دوره اول پارسى متمم دوره ماد
چیزهائى هم در ضمن وقایع دولت هخامنشى در باب ماد گفته خواهد شد، شکى نیست، که کتاب 

.تر خواهد ساختدوم این تألیف بر اطّالعات خواننده راجع به ماد افزوده منظره آن را روشن

نتیجه

در آسیاى غربى با بزرگ شدن ماد در تاریخ مشرق قدیم داراى اهمیت است، چه تا آنزمان برترى
مللى بود، که هرچند نژادشان محققا معلوم نگشته، ولى زبانشان از زبانهاى ملتصق است، مانند 

مادیها، براى بار نخستین، تسلط . نژادها و غیرها، یا با ملل سامىها، و شاید هیتسومریها، عیالمى
آریانهاى ایرانى را در مشرق نژاد را در آسیاى غربى متزلزل کرده شالوده برترىمردمان سامى

این نکته یکى از . قدیم ریختند و دولت هخامنشى کارى را، که ماد شروع کرده بود، ادامه داد



کلیۀ، چنانکه باالتر گفته . دانندجهاتى است، که محققین دوره هخامنشى را متمم دوره مادى مى
له یا خارجه ایران روى نداد، فقط گونه تغییر اساسى در سیاست داخشد، با انقراض دولت ماد هیچ

ها همان نقشه دولت ماد را، که یک سلسله ایرانى جاى سلسله ایرانى دیگر را گرفت و پارسى
خواستند بدریاها اما اینکه مادیها مى. خواست خود را بدریاها برساند، تعقیب و اجرا کردندمى

م است،جا نیز معلوبرسند، گذشته از وقایعى، که ذکر شد، از این

______________________________
)1(-�P�r�a�s�c�h�e�k.

)2(-�O�p�p�e�r�t.

)3(-�W�i�n�c�k�l�e�r.
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رساند، که اژدهاك قبل از هاى نبونید پادشاه بابل، با اینکه متأسفانه آسیب یافته، باز مىکه لوحه
از . شهر حماة در سوریه رانده بودجنگ با کوروش، در سیاست تعرّضى خود نسبت به بابل تا 

انگیزى از خود جا منطقى است استنباط کنیم، که دولت ماد، قبل از انقراضش، قدرت حیرتاین
کرده و قیام کوروش موقتا آسیاى غربى را از حمالت بروز داده، در مرحله اولى بابل را تهدید مى

جدیدى در تاریخ مشرق قدیم افتتاح خالصه آنکه مادیها عهد. آریانهاى ایرانى خالصى بخشیده
.کردند، که تا آمدن اسکندر بایران امتداد یافت
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کتاب دوم دوره اول پارسى یا استیالى آریانهاى ایرانى بر مشرق قدیم
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قسمت تاریخى-باب اول

خامنشىپارسیها و سلسله ه-فصل اول



تذکّر

اند، یعنى مختصرى از داستانهاى بعض مؤلفین، دوره پارسى را از تاریخ داستانى ایران شروع کرده
این ترتیب بنظر مؤلف مبنائى ندارد، زیرا داستانهاى قدیم . اندایران گفته بعد بتاریخ پارسیها گذشته

نى با آریانهاى هندى عهودیکه آریانهاى ایرا: هاى مختلف استما مربوط بعهود و دوره
. انداى، که پارسیها تفوق یافتهور بوده و ازمنههائى، که کانون باخترى ایران شعلهاند، دورهمیزیسته

نظر بنگریم، که داستانهاى دوره هرگاه از این. بنابراین داستانهاى ما اختصاص بقوم پارسى ندارد
بیذکر مدارك و مقایسه و چیزهاى دیگر کیانى مربوط بپارسیها است، باز ذکر آن بطور اجمال

افاده مرام نتواند کرد، فقط فهرستى خواهد بود مجمل از قسمتى از شاهنامه و کتب دیگر، که در 
زمینه داستانها نوشته شده و اگر بخواهیم مدارك را ذکر کرده نتیجه مقایسات و استنباطاترا 

ان کنیم، تا براى خواننده جهات استنباطها روشن بنویسیم، بدوا الزم است تاریخ واقعى پارسیها را بی
بنابراین جاى ذکر داستانها در مقدمه تاریخ ایران یا قسمتى از تاریخ آن نیست و تاریخ واقعى . باشد

.را با داستانها نباید مخلوط کرد

پارسیها

.بزرگ شدن پارسیها یکى از وقایع مهم تاریخ قدیم است

عالم قدیم را، باستثناى دو ثلث یونان، در تحت تسلط خود درآورد اینها دولتى تأسیس کردند، که 
قرن مکرر 25و وقتى هم، که منقرض شد، پارسیها از عرصه تاریخ خارج نشدند، بلکه در مدت 

افتادند و برخاستند، باز . بلندیها و پستیها پیموده همواره از اوج بحضیض و از حضیض باوج رفتند
این بود، که اسم . از صحنه ایران بانى و گاهیهم جهاندارى خارج نشدندافتادند و برخاستند، ولى 

، یا تاریخ، ثبت شد و از عهد قدیم تا امروز در خارج ایران پارس »جریده عالم«آنها بدوام بر 
پارسیها . قائم مقام نام ایران گردیده) با یک تصحیف جزئى در زبانهاى مختلف(یافرس و یاپرس 

نژاد، که معلوم نیست کى بفالت ایراننىمردمانى هستند آریا
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م از مردم پارسواش ذکرى شده و این مردم در . هاى آسورى از قرن نهم قاند، در کتیبهآمده
»4«و پراشک»3«ملو هم»2«سنبعض محققین مانند راولین. »1«اندطرف دریاچه اورمیه میزیسته

. شتند، که مردم پارسواش همان پارسیها بودند، ولى عجالۀ محقق نیست، که چنین باشدعقیده دا
کنند و در این سنه باز کتیبه م دیگر ذکرى از پارسواش، نمى. ق691بعد پادشاهان آسور تا 

. لیپى به عیالمیها کمک میکردندآسورى گوید، که در جنگ خلوله مردمان پارسواش، انزان و ال
اند، که مردم پارسوا از شمال بجنوب رفته در عض محققین مانند پراشک باین عقیدهبنابراین ب

بهرحال از . مملکتى، که بعدها بمناسبت نام این مردم موسوم به پارس گردید، برقرار شدند
و آسور حیدین، که در ) م. ق713-731(نصر هاى آسورى معلوم است، که در زمان شلمکتیبه
پس از آن، چنانکه در . انداشت، پادشاهان یا امراء پارسواش تابع آسور بودهم سلطنت د. ق662

کتاب (هرودوت گوید . پارس را تابع ماد کرد) م. ق633-655(تاریخ ماد گذشت، فرورتیش 
شش . اندنشین و چهار طایفه چادرنشین تقسیم شدهپارسیها بشش طایفه شهرى و ده): 125اول، بند 

:ایندطایفه اولى اینه

دائیها، : پاسارگادیان، مرفیان، ماسپیان، پانتالیان، دروسیان، گرمانیان و چهار طایفه دومى اینها
از طوایف مذکوره سه طایفه اولى بر طوایف دیگر برترى دارند، و . ها، ساگارتیهامردها، دروپیک

اند، که سه طایفه بنابراین گفته هرودوت، بعض محققین گمان کرده. دیگران تابع آنها میباشند
اند و طوایف دیگر آریانیهائى، که با بومیهاى اولى این سرزمین مخلوط شده اولى آریانى بوده

.بودند

در میان طوایف چادرنشین اسمى ذکر . اندراجع بطایفه گرمانیان تصور میکنند، که همان کرمانیان
ن بنظر میاید، که اینها سکائى ها است و چنیمیشود، که جالب توجه است، مقصود طایفه دائى

اى از سکاها، که در شمال گرگان و در ساحل جنوب شرقى دریاى خزر اند، زیرا طایفهبوده
بودند و بودن طایفه سکائى در پارس میرساند، ) داا(سکنى داشتند، موسوم به داه یا بزبان آوستائى 

که استیالى

______________________________
.یند، در کرمانشاه کنونى سکنى داشتندبعضى گو-)1(



)2(-�R�a�w�l�i�n�s�o�n.

)3(-�H�o�m�m�e�l.

)4(-�P�r�a�s�c�h�e�k.
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بعضى . سکاها در شمال شرق ایران دامنه ممتدى داشته و تا حدود پارس هم این دامنه کشیده بود
.ولى مؤلف مدرکى براى این عقیده بدست نیاورده»1«اند،ها را هم سکائى دانستهدروپیک

عده طوایف پارسى دوازده است، ولى »2«):تربیت کوروش، کتاب اول فصل دوم(کرنفون گوید 
مذکور (گانه ممکن است، که دو طایفه دیگر بعدها بر طوایف ده. اسامى طوایف را ذکر نمیکند

.افزوده باشد) هرودوت

دودمان هخامنشى

ها قبل از قیام هاى هرودوت این خانواده از طایفه پاسارگادیها بیرون آمد و هخامنشىنوشتهموافق 
راجع باینکه، کى سرسلسله بوده و . کوروش بزرگ بر آخرین پادشاه ماد در پارس اقامت داشتند

هاى هرودوت راجع بنسب کوروش، اند، از نوشتهها قبل از کوروش بزرگ امارت داشتهکى
بود، بعد از او اشخاصى باین »3«سر سلسله هخامنش: ل و خشیارشا چنین برمیآیدداریوش او

:ترتیب میآمدند

جا سلسله هخامنشى دو از این. پش دوم، کبوجیه اول، کوروش اول، چیش»4«پش اولچیش
چون بانى . اند و شاخه دیگر نیاگان داریوش اولاى نیاگان کوروش بزرگشاخه میشد، شاخه

شاخه . لطنت پارس کوروش بزرگ بود، ما این شاخه را اصلى و شاخه دیگر را فرعى مینامیمس
:اصلى بقول هرودوت اینها بودند

آریارمنا، ارشام، ویشتاسب، : شاخه فرعى اینها). بزرگ(کوروش دوم، کبوجیه دوم، کوروش سوم 
هاى داریوش تر بیاید، کتیبهئیناین است اطالعاتى، که هرودوت میدهد و، چنانکه پا. داریوش اول



. هاى هرودوت را تصدیق میکنداند، گفتهاى، که از کوروش بزرگ در بابل یافتهاول و استوانه
اگرچه شاهان مذکور

______________________________
.1تاریخ پارسیها ج -نوگوبىکنت-)1(

)2(-�X�e�n�o�p�h�o�n� �,�C�y�r�o�p�e�d�i�c� �,�l�i�v� �,�I� �c�h�a�p� �.�I�I.

ایم، نه چنانکه هرودوت نوشته، هاى هخامنشى معلوم شده نوشتهاسامى را بطوریکه از کتیبه-)3(
زیرا معلوم است، که یونانیها، براى مجانست با زبان یونانى، اسامى اشخاص ایران قدیم را تصحیف 

.اندکرده

اسامى شاهان را با مؤلّف براى احتراز از اشتباه میگوید اول و اال در آن زمان معمول نبوده -)4(
در دوره ساسانیان هم اسم شاهان را با . اعداد ترتیبى ذکر کنند، چنانکه هرودوت هم چنین نکرده

.و غیره) یا هرمزان(اسم پدر ذکر میکردند، مانند بهرام شاپور، بهرام بهرام، بهرام هرمز 
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اند، یعنى هر دو، همینکه بشخص مذکور االتر نرفتهپش دوم بدر ذکر نسب خودشان از چیش
پش دوم تا از چیش(اسم فهرست هرودوت 9میرسند، فورا باسم هخامنش میگذرند، ولى چون 

) پش دوم بباالچیش(صحیح است دلیلى نداریم، که در سه اسم دیگر فهرست او از ) داریوش اول
بود و ترتیب شاهان سلسله تا کوروش بزرگ بنابراین سرسلسله دودمان، هخامنش. تردید کنیم

کبوجیه پدر : اشکال در مسئله دیگرى است، توضیح آنکه هرودوت گوید. که ذکر شدچنان
کوروش در پارس اقامت داشت و کوروش وقتى، که از دربار ماد تبعید شد، بپارس نزد والدین 

وش را پادشاه انشان دانسته و پادشاه بابل، چنانکه گذشت، کور) نبونید(خود رفت و، حال آنکه 
پش دوم، یعنى پدر جد خود را اى، که در بابل داده پدر، جد و چیشخود کوروش در بیانیه

. شاهان بزرگ و شاهان انشان خوانده و این را هم میدانیم، که انزان یا انشان قسمتى از عیالم بود
یه کوروش بزرگ حاصل میشود و البته هاى هرودوت و نبونید و بیانبنابراین مخالفتى بین نوشته

ها از اشخاص معاصر است و، تر بدانیم، زیرا این نوشتههاى نبونید و کوروش را صحیحباید نوشته



پس باید معتقد باشیم، که کوروش . حال آنکه هرودوت کتب خود را تقریبا صد سال بعد نوشته
در اینجا سؤالى پیش . ه انشان بودهپادشا) آخرین شاه ماد(بزرگ قبل از خروج بر اژدهاك، یا 

:میآید

چگونه سلسله هخامنشى، که در پارس اقامت داشت به انزان منتقل شد؟ عجالۀ سندى براى اظهار 
عقیده در دست نیست و این مسئله حل نشده، ولى میتوان حدس زد، که پس از انقراض دولت 

ها از بهم افتادن آسوریها بود، پارسىپال، چون مملکت عیالم ناتوان شده عیالم بدست آسور بانى
اند و نیز چون عیالم بواسطه قدمت با مادیها فرصتى بدست آورده انزان یا انشان را تصرّف کرده

شاه (نشانده ماد بود، اولویت داشت، کوروش بزرگ بجاى نام، که دستتاریخى بر پارس گم
:میآید، ولى یک اشکال باقى میمانداین حدس بنظر صحیح . خوانده) شاه انزان(خود را ) پارس

اگر این عقیده صحیح باشد، باید گفت، که قبل از داریوش اول از سلسله هخامنشى دوازده نفر 
اند، و حال آنکه داریوش اول در کتیبه بیستونپادشاه یا امیر بوده
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این . »1«مین شاه از دودمان دوگانه هخامنش هستمگوید، هشت نفر قبل از من شاه بودند و من نه
هاى شاهان هخامنشى، که در جاى نظر حاصل است، ولى با قدرى دقّت در کتیبهاشکال در بادى

هاى داریوش اول و اردشیر دوم و سوم توضیح آنکه، موافق کتیبه. خود بیاید، رفع میشود
هخامنش را هم، چون نه کوروش بزرگ شاه . اندههخامنشى، ویشتاسب، ارشام و آریارمنا شاه نبود

بنابراین سخن داریوش اول درست . خوانده و نه داریوش اول، باید فقط رئیس خانواده دانست
اند و مباینتى بین حدس مذکور و گفته داریوش اگر بشماریم هشت نفر قبل از او شاه بوده: درمیآید

منشى از طایفه پاسارگادیها بیرون آمده و در پارس پس نتیجه این میشود، که دودمان هخا. نیست
را ضمیمه کرده و ) انزان(بعد، وقتى که عیالم ناتوان گشته، یکى از شاهان هخامنشى . اقامت داشته

.خود را شاه انزان خوانده

. در اینجا سؤالى پیش میآید، که در زمان کدام یک از نیاگان کوروش بزرگ این واقعه روى داده
رکى در دست نیست، تا بتوان جوابى محقق باین سؤال داد، ولى از اینکه کوروش در اگرچه مد



پش دوم میرساند و شاهان انشان را تر بیاید، نسب خود را به چیشاى، که در بابل داده و پائینبیانیه
دوم پش اینکه باالتر رود، باید گفت، که در زمان چیششاه بزرگ میخواند، بى) یعنى با او(تا او 

. این واقعه روى داده و، چون انزان یا عیالم ابهت تاریخى داشته، او خود را شاه بزرگ میخوانده
پش دوم رسیده، فورا بسر داریوش اول هم در ذکر نسب خود مانند کوروش، همینکه به چیش

ایره اگر سنین را هم درنظر آوریم، مطابقت با این واقعه میکند، زیرا ن. سلسله دودمان گذشته
م بر . ق551م شروع شد و کوروش بزرگ در . ق635هاى ماد با آسور تقریبا در حدود جنگ

پاشاه ماد خروج کرد، اینهم از لوحه نبونید پادشاه بابل معلوم است، که کوروش قبل از آن واقعه 
رت و این سنین براى اما76، مساوى است به 559منها 635هشت سال سلطنت کرده بود، بنابراین 

پشیا سلطنت سه نفر از نیاکان کوروش بزرگ، یعنى کبوجیه دوم، کوروش دوم و چیش

______________________________
.اندبعضى، چنانکه بیاید، بکلمه دوگانه معناى دیگرى داده-)1(
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هاى هرودوت، لوحه نبونید پادشاه بابل، بنابر آنچه گفته شد، موافق نوشته. دوم کامال طبیعى است
هاى بیانیه کوروش بزرگ، که معروف باستوانه کوروش است، کتیبه بیستون داریوش اول و کتیبه

در (ترتیب شاهان این سلسله تا داریوش اول چنین بوده »1«اردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشى،
).ایماند عدد گذاردهمقابل اسامى اشخاصیکه سلطنت کرده

ها در پارس در چه تاریخ شروع شده، نمیتوان جواب محققى باین سؤال، که سلطنت هخامنشى
کى براى این م میداند، ولى مدر. ق730پش اول را در حدود نلدکه ابتداى سلطنت چیش. داد

بنابراین باید . عقیده بدست نمیدهد، جز اینکه گوید، براى هر سه نسلى یکصد سال طبیعى است
م بوده، . ها در پارس معلوم نیست، شاید در اواخر قرن هشتم قگفت، که ابتداى امارت هخامنشى

وان داد، چه و نیز راجع باین سؤال، که این امراء یا پادشاهان محلى چه میکردند، جوابى نمیت
فقط. اطالعات ما راجع بوقایع پارس از زمان کوروش بزرگ شروع میشود

______________________________
.ها در جاى خود بیایدها و کتیبهمضامین تمامى این لوحه-)1(
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دیها شده، زیرا هرودوت نشانده مام دست. معلوم است، که پارس در حدود نیمه قرن هفتم ق
کرسى پارس یا پایتخت امراء آن، چنانکه . صریحا گوید، که فرورتیش پارس را مطیع کرد

اگرچه حفریات مرّتبى در اینجا نشده، باوجوداین از بعض عالیم . بود) پاسارگاد(هرودوت نوشته، 
.م استو آثار، که در جاى خود ذکر خواهد شد، معلوم میشود، که این محل خیلى قدی

سلطنت کوروش بزرك-فصل دوم

کوروش تا فتح همدان-اول

نام او

یا ) کورو(-هاى او و سایر شاهان هخامنشى بپارسى قدیمدر کتیبه: انداسم این شاه را چنین نوشته
در (کوراش، ببابلى -ها، در نسخه عیالمى کتیبه)کورائوش در صیغه مضاف الیه(کوروش 

بعد این اسم به روم . کورس-کورش و کورش، بیونانى-ش، در توریۀکور-)هاى نبونیدلوحه
رفته سیروس شده و اکنون در اروپا، با جزئى اختالفى، سیروس یا سایروس، و یا چیزى نزدیک 

ابو الفرج بن عبرى در مختصر الدول: اندمورخین قرون اسالمى این اسم را چنین نوشته. بآن گویند
نیز چنین، مسعودى -بنابر مدارك غربى»2«بیرونى در کتاب آثار الباقیهکورش، ابو ریحان-»1«

در تاریخ الرسل و الملوك ) ابو جعفر محمد بن جریر(کورس، طبرى -»3«در مروج الذهب
نیز چنین، حمزه اصفهانى در تاریخ سنى ملوك االرض و -، ابن اثیر در تاریخ کامل»4«کیرش

) از قرون اسالمى(نباید تصور کرد، که مقصود همه مورخین مزبور ، ولى»5«االنبیاء کوروش
اند، بجز ابو الفرج بن عبرى و ابو ریحان، که از مدارك غربى استفاده کرده: همین شاه بوده

سایرین بنابر متابعت از مدارك شرقى یا داستانها اسامى اشخاص دیگر را که موسوم بهمین اسم 
سترابون. انداند، ذکر کردهبوده

______________________________
.1890طبع بیروت -)1(



.111، صفحه 1923سیگ، سنه چاپ لیپ-)2(

.99ص 1چاپ قاهره، ج -)3(

)4(-�M� �.�G� �.�d�e� �G�o�e�j�e� �.�L�n�d� �.�B�a�t� �.�1�8�7�9�-�1�8�8�1.

.28چاپ مطبعه کاویانى در برلن، ص -)5(
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، بعد او اسم خود را )6بند 3فصل 15کتاب (بود »1«)آگراداتس(شاه در ابتدا نوشته، که اسم این 
. جارى است، اتخاذ کرد) پولیسپرس(را، که در نزدیکى تخت جمشید ) کور(تغییر داده نام رود 

آید، زیرا دو نفر از اجداد کوروش، چنانکه باالتر ذکر شد، این گفته سترابون صحیح بنظر نمى
باشد، نه ) کور(داشتند و دیگر ظن قوى این است، که نام رود مزبور از اسم کوروش همین اسم را 

.بعکس

کودکى و جوانى

.شودراجع باین موضوع از منابع جدیده چیزى مستفاد نمى

در میان این مورخین . بنابراین باید بمنابع قدیمه اکتفا کرده ببینیم مورخین عهد قدیم چه میگویند
و کتزیاس در درجه اول واقعند، زیرا سایر مورخین غالبا از هرودوت پیروى هرودوت، کزنفون

کتاب (هرودوت گوید . اندهاى خود افزودهکرده از دو مورخ دیگر هم چیزهائى گرفته بنوشته
چه را، که او نوشته از ، که درباره کوروش در زمان او چهار روایت وجود داشته و آن)95اول بند 

.ائى است، که نمیخواستند بیش از اندازه کارهاى کوروش را جلوه دهندهقول پارسى

هاى سه مورخ مذکور مشاهده میشود، همین بوده، که شاید جهت اختالف بزرگ، که بین نوشته
هاى هر سه مورخ بهرحال مقتضى است، که مضامین نوشته. اندهرکدام روایتى را پیروى کرده
هاى مورخین دیگر مشاهده ر تفاوتهائى نسبت باین روایات در نوشتهمذکور را ذکر کنیم و بعد، اگ

.هاى آنها را هم درنظر گیریممیشود، نوشته



هاى هرودوتنوشته

صباوت و شباب

آستیاگس شبى در خواب دید، که از دختر او ): 132-107کتاب اول بند (مورخ مذکور گوید 
ها تعبیر این خواب شاه از مغ. و تمام آسیا غرق شدموسوم به ماندان، چندان آب رفت، که همدان 

را خواست و آنها بقدرى شاه را از آتیه ترسانیدند، که او جرئت نکرد دختر خود را بیکى از

______________________________
)1(-�A�g�r�a�d�a�t�e�s.
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باالخره . وتخت او گرددخطرناکى براى تاجبزرگان ماد بدهد، زیرا میترسید، که دامادش مدعى
، که از خانواده نجیب پارس و مطیع بود، داد، چه او را شاه ماد از )کبوجیه(دختر خود را به کامبیز 

تر و بیضررتر میدانست، بخصوص که کبوجیه شخصى بود مالیم و یکنفر مادى حد وسط پست
در خواب دید، از شکم دخترش تاکى روئید، که پس از آن در سال اول این زواج، شاه ماد . آرام

تعبیرى، که مغها از این خواب کردند، بمراتب بیش از . شاخ و برگهاى آن تمام آسیا را پوشید
بر اثر آن شاه دختر خود را، که حامل بود، مجبور کرد بدیدن او . خواب اولى بر وحشت او افزود

بعد از چندى . گ او را بسان محبوسى نگاهداشتآید و، همینکه ماندان بهمدان وارد شد، آستیا
ماندان پسرى آورد و شاه ماد او را بیکى از خویشاوندان خود، هارپاك نام، داده امر به کشتنش 

هارپاك با طفل بخانه آمد و با . کرد و از وحشتى، که آسایش او را سلب کرده بود، قدرى بیاسود
ال چه خواهى کرد؟ وزیر گفت، من چنین جنایتى زن پرسید، حا. زن خود راز را در میان نهاد

:نکنم

. اوال این طفل با من قرابت دارد، ثانیا شاه اوالد زیاد ندارد و ممکن است دختر او جانشینش گردد
ام، چه خواهد بود؟ پس بهتر است، اجراى اى، که پسرش را کشتهدر اینصورت موقع من نزد ملکه

) مهرداد(پس از آن یکى از چوپانهاى شاهى را، که میترادات . این امر را بکسان خود شاه واگذارم



امر اکید شاه است، که این طفل را بکوهى، در میان : نام داشت، طلبید و طفل را باو داده گفت
.نام، که تازه زائیده بود) سپاکو(چوپان زنى داشت . جنگل، بیفکنى تا طعمه وحوش گردد

زنش او را دید، بپاى شوهر افتاده تضرّع کرد، که طفل را همینکه چوپان طفل را بخانه آورد و 
زن بعد از . چوپان گفت، اگر از کشتن آن دست باز دارم، ببدترین عقوبتى گرفتار شوم. نکشد

ما میتوانیم او را بکوه افکنیم، بعد . ام و طفل من مرده بدنیا آمدهقدرى تأمل گفت، من تازه زائیده
. شان دهیم و این طفل قشنگ را بپسرى خودمان برداشته تربیت کنیمجسد او را بمفتشین هارپاك ن

چوپان را رأى زنش پسند آمد و چنان کرد. اىایم و هم تو از خطر جستهباین نحو کار خیر کرده
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طفل را بعد نزد هارپاك رفته گفت، امر شاه را اجرا کردم، کس بفرست، جسد . که او گفته بود
دارهاى خود چند تن براى تفتیش فرستاد و بعد امر کرد جسد پسر هارپاك از اسلحه. معاینه کند

چون طفل بسنّ ده سالگى رسید، هم بازى . چوپان را در مقبره شاهى باسمى دیگر دفن کردند
دند سالگان او در موقع بازى متفق شپس از آن روزى چنین اتفاق افتاد، که هم. امرازادگان شد

او رفقاى خود را . میگفتند، شاه کردند» پسر چوپان«شاهى انتخاب کنند و کوروش را، که 
دار خواند، چند تن براى ساختن قصرى معین کرد، یکى اى را اسلحههائى تقسیم کرد، عدهبدسته

بعد در حین بازى یکى از رفقاى کوروش، که پسر . را چشم شاه نامید و دیگرى را مفتش خواند
بارس مادى بود، نخواست حکم او را اجرا کند و کوروش امر کرد پسر را گرفته سخت تنبیه تمآر

بعد او، همینکه خالصى یافت، بشهر رفته شکایت پسر چوپان را بپدر خود برد و او پسر را . کردند
پسر«نگاه کن که بنده تو -شاها«: برداشته نزد آستیاگ رفت و پشت او را بشاه نشان داده گفت

شاه چوپان و پسرش را احضار کرد و چون حاضر شدند رو » .چگونه با پسر من رفتار کرده» چوپان
تو چگونه جرئت کردى با پسر کسى، که بعد از من شخص اول است، «: به پسر چوپان کرده گفت

در این امر حق با من است، زیرا مرا بشاهى انتخاب «کوروش جواب داد » چنین معامله کنى؟
همه اوامر مرا اجرا کردند جز او، که اعتنائى بحرف من نداشت، این بود که تنبیهش کردند و

وقتى که پسر چوپان این سخنان را » کردم، حاال، اگر مستحق مجازات میباشم، اختیار با تو است
بعد مدتى را، که از . میگفت، آستیاگ از شباهت او با خودش و از جالدت وجودت او متحیر بود



کندن طفل بکوه تا آن روز گذشته بود، بخاطر آورده، سن پسر چوپان را درنظر گرفته در واقعه اف
: بارس را دور کرده تحقیقاتى از چوپان کند باو گفتپس از آن براى اینکه آرتم. اندیشه شد

بعد او را مرخص کرده » من چنان کنم، که نه تو از من شکوه داشته باشى، نه پسرت-بارسآرتم«
» این طفل از کجاست و کى او را بتو داده؟«: وپان را باندرون بردند و در آنجا از او پرسیدفرمود چ

این«: چوپان جواب داد
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آستیاگ گفت، پس مایلى، که زیر شکنجه حقیقت » .طفل پسر من است و مادرش هم زنده است
در این حال چوپان حقیقت را گفته عفو شاه را با تضرّع . را بگوئى و امر کرد، او را برده زجر کنند

طفل دخترم را، که بتو «: پس از آن شاه هارپاك را احضار کرده پرسید. و زارى درخواست کرد
پس از آنکه طفل را «: هارپاك، چون چوپانرا دید، چنین جواب داد» سپرده بودم، چگونه کشتى؟

این . ه امر تو اجرا شده باشد و هم قاتل پسر دخترت نباشمبخانه بردم، خواستم طورى رفتار کنم، ک
بود، که او را بچوپان تو سپرده گفتم امر شاه است، این طفل را بکوهى بیفکنى و الّا سخت 

آستیاگ باطنا نسبت به . »مجازات خواهى شد و بعد مفتش فرستاده اجراى امر تو را تفتیش کردم
م خود را برو آرد و آنچه را، که از چوپان شنیده بود هارپاك غضبناك شد، ولى صالح ندید خش

بایست توبیخ و وجدان من از کارى که کرده بودم، ناراحت بود و همواره مى«: بیان کرده گفت
. شماتت دختر خود را گوش کنم، حاال که طفل زنده مانده، باید خدا را شکر کرد و ضیافتى داد

هارپاك بخاك افتاده » .و خودت هم بضیافت من بیاپسرترا بفرست، که هم بازى نوه من باشد 
اش تشکر کرد، بعد بخانه برگشته با شعف زیاد شرح قضیه را بزن خود گفت و طفل سیزده ساله

شاه امر کرد، سر پسر را بریده از گوشت او غذائى تهیه . را، که یگانه پسر او بود، نزد شاه فرستاد
بعد از او پرسید، غذا را چگونه یافتى؟ وزیر گفت . اندکردند و آن را در میهمانى بهارپاك خور

وزیر، همینکه زنبیل . سپس زنبیلى را باو نشان داده گفت، هرچه خواهى از آن بردار. خیلى خوب
را گشود، سر و دست و پاى پسر خود را در آن دید فهمید، که گوشت چه کس را خورده، ولى 

: اى، جواب دادیدانى گوشت چه شکارى را خوردهبروى خود نیاورد و، چون شاه پرسید، آیا م
.مانده گوشت پسر و سر و جوارح او را برداشته بخانه بردبعد باقى. آنچه شاه کند خوب است



.براى اینکه دفن کند) یعنى هرودوت(شاید، چنانکه من پندارم، 

. قضیه چنینپس از این کارها آستیاگ مغها را خواسته گفت، پسر دختر من زنده است و شرح 
خوابى، که«: حاال عقیده شما چیست و چه باید کرد؟ مغها گفتند
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» .اند و دیگر خطرى از او براى تو نیستدیده بودى، واقع شده، زیرا او را بشاهى انتخاب کرده
ح است آستیاگ گفت عقیده من هم چنین است، باوجوداین درست فکر کنید و آنچه صال

براى خود ما این خواب اهمیت دارد و منافع ما اقتضا میکند، که در -شاها«: مغها گفتند. بگوئید
حفظ سلطنت تو، که از ما هستى، بکوشیم، چه اگر کوروش بتخت نشیند، پارسیها بر ما مسلط 

پس بدان، که اکر خطرى بود، میگفتیم، چون خواب واقع شده جاى نگرانى نیست،. خواهند شد
آستیاگ از این جواب غرق شادى شد و » .ولى بهتر است، که او را با مادرش بپارس بفرستى

براى یک خواب پوچ میخواستم تو را آزار کنم، ولى اقبالت -فرزند«: کوروش را خواسته گفت
اکنون برو بپارس، پدر و مادر خود را بیاب، ولى پدر و مادرى سواى چوپان و . تو را نجات داد

و مادر خود شتافته آنچه را، که ) کبوجیه(روش روانه پارس گردید و بدیدن کامبیز کو. زنش
معلوم است، که شعف . راجع بسرگذشت خود از همراهانش در راه شنیده بود، براى آنها بیان کرد

بعد هرودوت گوید، که چون کوروش در نزد پدر و مادرش همواره از . پدر و مادر را حدى نبود
بود میبرد، ) سپاکو(اش تعریف کرده او را میستود و اسم او را، که ستاریها و مهربانىزن چوپان، پر

اى از این قضیه پدر و مادر او استفاده کرده خواستند نجات یافتن او را در میان مردم بسان واقعه
خارق عادت جلوه دهند و با این مقصود منتشر کردند، که کوروش را سگ ماده شیر داده و 

در زبان مادى بمعنى سگ ماده است و همین انتشارات باعث ) سپاکو(رده، زیرا بزرگ ک
بعد هرودوت حکایت خود را دنبال کرده چنین . ایست، که درباره کوروش گفته میشودافسانه
که پادشاه پارس و (کوروش در دربار پدر خود کبوجیه ): 130-123کتاب اول بند (گوید 
.بزرگ شد) نشانده ماد بوددست

در ابتداء او در خیال شورانیدن پارس بر ماد یا تأسیس سلطنت بزرگى نبود، ولى هارپاك، که 
همواره درصدد بود انتقام پسر خود را از شاه بکشد و خبر جودت و جالدت کوروش را میشنید، 



. یکرددر نهان با او مکاتبه کرده هدایائى براى او میفرستاد و دائما او را بر ضد شاه ماد تحریک م
بعد باین هم اکتفا نکرده بر نفع کوروش
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. از بزرگان ماد کنکاشى ترتیب داد، چه بزرگان ماد از نخوت و شدت عمل شاهشان ناراضى بودند
باالخره وقتى که هارپاك دید، در ماد زمینه براى کوروش تهیه شده، عازم گشت کوروش را 

اى باو نوشته در شکم خرگوشى پنهان کرد، بعد خرگوش و با این مقصود نامهبخروج دعوت کند
گذشتن از سرحد . را بیکى از خدمه امین خود داده و باو لباس شکار پوشانیده بطرف پارس فرستاد

ماد و دخول بحدود پارس مشگل بود، چه شاه ماد، با وجود اینکه مغها گفته بودند تعبیر خوابهاى 
.، افکارى مشوش داشت و نمیگذاشت بین ممالک ماد و پارس آزادانه مراوده شوداو واقع شده

رسول بواسطه لباس شکارچى و خرگوشى، که بدست گرفته بود، مستحفظین حدود را فریب داده 
بطرف پارس گذشت و پیغام هارپاك را، راجع باینکه خود کوروش در خفا شکم خرگوش را 

کوروش دانست، که باید بر شاه قیام کند و در دربار ماد عالوه بر پس از آن. بگشاید، باو رسانید
.هارپاك کسانى هستند، که باو کمک خواهند کرد

از . کند و الّا تو اینقدر بلند نمیشدىاى پسر کامبیز، خدا تو را حفظ مى«: مضمون نامه این بود
اى، از خدا و بعد از او از هاو مرگ تو را میخواست و اگر تو زند. آستیاگ قاتل خود انتقام بکش

گمان میکنم، که از قضیه مطلعى و نیز از اینکه با تو چه نوع رفتار کردند و چگونه من . من است
اگر بمن اعتماد . مجازات شدم، از این جهت، که نخواستم تو را بکشم و تو را بچوپانى سپردم

پارسیها را بقیام وادار و . میکندکنى، شاه تمام ممالکى خواهى بود، که آستیاگ بر آن حکمرانى 
.بجنگ مادیها بیاور

اگر آستیاگ مرا سردار قشون کند، کار بدلخواه تو انجام خواهد یافت و هرگاه دیگرى را از 
مادیها باین کار بگمارد، تفاوت نخواهد کرد، چه نجباى ماد از همه زودتر از او بر خواهند گشت 

زود، . ها دیده شده اقدام کنچون در اینجا تمام تهیه. شیدو با تو او را از تخت بزیر خواهند ک
.»هرچه زودتر



قیام کوروش بر شاه ماد

اى خطاب بخود از طرف کوروش مصمم شد پارس را بر ماد بشوراند و براى اجراى این فکر نامه
رس پادشاه ماد ساخت، بدین مضمون، که شاه مزبور تمام پارس را باو میسپارد و تمام مردمان پا

پس از آن بزرگان پارس را جمع کرده نامه را. باید از او اطاعت کنند
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براى آنان بخواند و در حال بتمام رؤساء طوایف امر کرد، که مردان خود را بداس مسلح کرده نزد 
علف هرزه و زمین را از ) ذرع3700(وقتیکه آنها آمدند، امر کرد بیست استاد . او آرند

روز دیگر آنها را بسورى دعوت کرد و تمام حشم پدر . آنها چنین کردند. خاروخسک پاك کنند
پس از اینکه آنها خوب خورده استراحت کردند، کوروش . خود را سر بریده نهار خوبى بآنها داد

:آنها را نزد خود بخواند و گفت

گفتند شکى نیست، که امروز را، چه دیروز از کدام روز را خوشتر دارید، امروز یا دیروز را؟ آنها
کوروش گفت، دیروز . رنج بسیار بکلى خسته بودیم و امروز غذاى لذیذ خورده استراحت کردیم
تان، اگر بحرف من رفته شما حاکى از رقیت و بندگى شما است نسبت بماد و امروز شما شبیه آتیه

چون . ادیها از حیث صفات جنگى کمتر نیستیدو بر ماد شوریده خود را آزاد کنید، چه شما از م
مردم پارس مدتها بود که از تسلط مادیها ناراضى بودند، سخن کوروش بسیار مؤثّر افتاد، قیام 

پس خبر بشاه ماد رسید و او کوروش را . پارس بر ماد شروع شد و کوروش سردار پارسیان گردید
. از آنچه تصور میکند، او را خواهد دیدکوروش جواب داد، که جدش زودتر . بنزد خود خواند

آستیاگ در تهیه جنگ شد و سپهساالرى لشکر خود را بهمان هارپاگ، که باطنا خصومتى شدید 
دو لشکر بهم رسیدند و بر اثر . نسبت باو میورزید و کنکاشى بر علیه او ترتیب داده بود، سپرد
ت و قسمت اعظم، چون نخواست کنکاشى، که شده بود قسمتى از لشکر ماد بطرف کوروش رف

پایان وقتى که این خبر بشاه رسید در خشم و غضب بى. جنگ کند، شکست خورده فرار کرد
فرورفته گفت کوروش از این واقعه جان بدر نبرد و مغهائى را، که گفته بودند تعبیر خوابهاى او 

رنا بطرف پارس پس از آن با لشکرى مرکب از مادیهاى پیر و ب. واقع شده، گرفت و بکشت
در این جنگ هم شاه شکست خورده اسیر گردید و مادیهائى، که نسبت بشاه باوفا بودند، . شتافت



روزى، که «هارپاگ از فرط شادى نتوانست خوددارى کند و بشاه دشنام داده گفت . کشته شدند
روزى، تو مرا بمیهمانى طلبیدى و گوشت پسرم را بمن خوراندى روز بدى بود، ولى پیش چنین

آستیاگ نگاهى باو کرده گفت. »اى هیچ استکه تو از مقام شاه بزرگ بحال بندگى تنزل کرده
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هارپاگ جواب داد، بلى و شرح قضیه را براى او . اىمعلوم میشود، که تو در این کار دست داشته
تو بسیار احمقى و هم -هارپاگ«گفت بیان کرد و، چون بیان او بآخر رسید، آستیاگ بدو 

اى، ولى براى دیگرى و اینقدر عرضه نداشتى، که احمقى، زیرا تمام کارها را تو کرده. وجدانبى
اى، قوم خود را جوئى راضى شدهوجدانى زیرا براى کینهتخت و تاج را خودت تصاحب کنى، بى

ن باشد، میخواستى همین کار را، که اگر الزم بود کسى دیگر بجاى م. نشانده پارسیها کنىدست
35در خاتمه هرودوت گوید چنین بود عاقبت کار آستیاگ، که . »کردى براى یکنفر مادى بکنى

کوروش . هایش مادیها از او برگشتند، ولى بعد نادم شدندسال سلطنت کرد و بواسطه شقاوت
.»باستیاگ آسیبى نرسانید و او را نزد خود نگاهداشت

»1«سروایت کتزیا

، که از شدت احتیاج مجبور گردید )مردها(کوروش پسر چوپانى بود از ایل : مورخ مذکور گوید
کوروش در ایام جوانى بکارهاى پست اشتغال میورزید و از این جهت مکرر . زنى پیش گیردراه

و تزویر او با آستیگاس، آخرین پادشاه ماد، هیچگونه قرابتى نداشت و از راه حیله . تازیانه خورد
در ابتداء . هم از حیث تقلب و نامردى معروف بود»2«)ابارس(دوست او . بمقام سلطنت رسید

آستیگاس نسبت بکوروش فاتح شد و حتى بپارس درآمده او را تعقیب کرد، ولى کوروش بواسطه 
دخالت زنان نجات یافت و پس از آن پادشاه ماد با پدر کوروش بمسالمت رفتار کرده آزارى بوى

در این حال پادشاه ماد فرار کرده . بعد کوروش باز بر ضد آستیگاس قیام کرده فائق آمد. نرسانید
کوروش . او را پنهان کردند»4«)تاماسسپى(و دامادش »3«تیسبهمدان پناه برد و دخترش آمى

در حال در رسید و گفت دختر و داماد آستیگاس را با اطفال آنان و دو نفر دربارى، موسوم به 
پادشاه ماد، . شکنجه کنند، تا بروز دهند، که آستیگاس کجا است»6«و مگابرن،»5«تاسسسپى



او را زنجیر کرده ) ارساب(چون نمیخواست اوالد او را زجر کنند، خودش نزد کوروش رفت و 
بمحبس

______________________________
.از کتاب فوثیوس، معروف بکتابخانه-)1(

)2(-�E�u�b�a�r�e�s.

)3(-�A�m�y�t�i�s.

)4(-�S�p�i�t�a�m�a�s.

)5(-�S�p�i�t�a�c�e�s.

)6(-�M�e�g�a�b�e�r�n�e.
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. نسبت باو احترامات پدر را بجا آوردانداخت، ولى کوروش بزودى پشیمان شده او را رها کرد و 
را از جهت اینکه گفته بود، ) تاماسسپى(اما . تیس نیز همان احترامات را مرعى داشتدرباره آمى

. تیس را ازدواج کردنمیداند آستیگاس کجا است و این حرف دروغ بود، امر کرد کشتند و آمى
آمیز و مضمون آن چنین ید، که افسانهشرحى گو) آستیگاس(بعد کتزیاس راجع برفتار کوروش با 

) باید وهرکان یا گرگان حالیه باشد(بعد از تسخیر همدان، کوروش آستیگاس را به بارکانیا : است
تیس، که زن کوروش بود، خواست پس از چندى دختر او آمى. جا ساکن باشدفرستاد، تا در آن

نام، که معتمد او بود، فرستاد تا شاه »1«)سکاسپتى(اى را پدر خود را به بیند و کوروش خواجه
ابارس، که از نزدیکان کوروش بود، به خواجه مذکور گفت، در موقع . سابق ماد را بدربار بیاورد

.مسافرت آستیگاس را بکش و او چنین کرد

تیس خوابى دید، و از آن استنباط پس از چندى آمى. توضیح آنکه او را در کویرى انداخت و آمد
.اند و از کوروش مجازات خواجه را خواستپدرش را کشتهکرد، که



تیس تسلیم کرد و بحکم ملکه پوست او را کنده و چشمهایش را بیرون او خواجه را به آمى
بعد ابارس بخودکشى اقدام کرد، توضیح آنکه از . آورده، پس از زجرهاى زیاد، مصلوبش کردند

.دورزى ملکه ده روز غذا نخورد و بمرترس کینه

چیزیکه باعث حیرت . پس از آن در جستجوى نعش شاه سابق ماد شدند و آنرا در کویرى یافتند
شیرى نعش شاهرا از درندگان دیگر حفظ کرده بود و، وقتیکه فرستادگان بسر نعش : شد این بود

.نعش شاهرا با احترامات زیاد دفن گردند. رسیدند، شیر کناره کرده ناپدید گشت

عجالۀ . گانه بیایدپس از ذکر روایت کزنفون مقایسه روایات سه. کتزیاساین است روایت 
.قدر گوئیم، که روایت کتزیاس خیلى از حقیقت دور استهمین

روایت کزنفون

تذکّر

یا »2«)سیروپدى(این نویسنده تألیفى در شرح احوال کوروش بزرگ کرده که معروف است به 
اگرچه. تربیت کوروش

______________________________
)1(-�P�e�t�i�s�a�c�a�s.

)2(-�C�y�r�o�p�e�d�i�e.
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اکثر محققین این تألیف را نتیجه تخیالت او میدانند و گویند، که نویسنده مزبور خواسته در این 
کتاب پندهاى اخالقى بیونانیها بدهد و با این مقصود براى کمال مطلوب خود شخص کوروش را 

انتخاب کرده، تا در ضمن توصیف زندگانى او، عقاید خود را راجع بتربیت جوانان، پرهیزکارى و 
سایر صفات حسنه، که باید در آنان باشد، و نیز راجع به فنّ اداره کردن مردمان بیان کند، 

ارد هاى او در بعض موهاى این نویسنده را کنار گذاشت، زیرا، اگر گفتهباوجوداین نمیتوان نوشته



حاکى از نظر یونانیها و طرز افکار و معتقدات آنها است، در کلیات همان است، که دیگران نیز 
اند و دیگر هرودوت، چنانکه گذشت، گوید در باب کوروش چهار روایت درباره کوروش نوشته

کجا که بنابراین، از. اندام، که در آن پارسیها او را زیاد نستودههست و من روایتى را اتخاذ کرده
هاى کزنفون یکى از روایات چهارگانه مذکور نباشد؟ از تمامى این نکات گذشته، اگر هم نوشته

تألیف کزنفون را واقعا یک رومان تاریخى بدانیم، باز سیروپدى با تربیت کوروش از حیث کلیات 
ان هاى کزنفون میتومنظره پارس و ماد را، قبل از بزرگ شدن کوروش، مینماید و از گفته

این هم معلوم است، که تاریخ ایران قدیم هنوز چندان روشن نیست، که از این . استنباطهائى کرد
.نوع استنباطها مستغنى باشیم

اى زیاد از روزى فکر میکردم، که عده«): فصل اول-کتاب اول(نویسنده مذکور گوید 
. مت دیگرى برقرار کنندحکومتهاى ملى معدوم شدند از این جهت، که اشخاصى میخواستند حکو

باالخره . بدست احزاب ملى تباه گشتند»1«بعد حکومتهاى سلطنتى و حکومتهاى عده قلیل
اشخاصى، که میخواستند حکومت جابرانه برقرار کنند، در یک طرفۀ العین برافتادند، و حال آنکه 

باز فکر . میداننددیگران را از این جهت، که چندى در رأس حکومت ماندند، محتاط و نیک بخت
هاى خصوصى، که بعض آنها از چندین مستخدم ترکیب یافته و برخى از عده کمترى میکنم، خانه

.از اشخاص، آقایانى هستند، که نمیتوانند این عده کوچک را هم مطیع کنند

نیز فکر میکنم، که گاودارها بگاوها فرمان میدهند، مهتران اسبها را اداره میکنند

______________________________
)1(-�O�l�i�g�a�r�c�h�i�e.
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بنابراین در بادى امر چنین بنظر . و شبانان مدیر حیواناتى هستند، که در تحت نظارت آنها واقعند
هاى حیوانات از شبانان بیش از اطاعت مردمان است از اشخاصى، که آنها را میآید، که اطاعت گله

یکنند، زیرا گله بجائى میرود، که شبان میخواهد، در جاهائى میچرد، که آنرا رها میکنند، از اداره م
چیزهائى، که حیوانات را از آن دور میدارند، دورى میجوید و این حیوانات مانع نیستند، که شبانان 



بان یاغى شود ایم، که گله بر شواقعا ما هیچ نشنیده. از محصول آنها چنانکه خواهند، استفاده کنند
باالتر از آن این . از اینجهۀ، که نخواهد اطاعت کند یا نگذارد، او از فوائد گله برخوردار گردد

. نکته است، که اطاعت گله بخارجى مشکلتر از اطاعت آن بشخصى است، که از آن بهره برمیدارد
این تفکرات ما را .مردم بعکس ترجیح میدهند، بر ضد اشخاصى باشند، که آنها را اداره میکنند

باین نتیجه میرساند، که براى انسان راندن حیوانات آسانتر از اداره کردن مردم است، ولى، چون 
اى مشاهده میکنیم، که کوروش پارسى عده بیشمارى از مردمانرا در اطاعت خود داشت و بر عده

اده بگوئیم، که اگر زیاد از شهرها و ملل حکمرانى میکرد، مجبور شدیم عقیده خود را تغییر د
واقعا میدانیم، که . باینکار با تردستى مبادرت کنند، اداره کردن مردم محال و بل مشکل هم نیست

مردمان مختلف شتابان مطیع او گشتند، و حال آنکه از او بمسافتهائى دور بودند، که میبایست آنرا 
ندیده بودند و برخى میدانستند، که بعضى او را هیچگاه . در مدت زیادى از روزها و ماهها بپیمایند

بنابراین، او بر پادشاهان دیگر . هیچگاه او را نخواهند دید، باوجوداین میخواستند تبعه او گردند
بمراتب برترى یافت، چه بر آنهائیکه سلطنت را بمیراث یافتند و چه بر کسانیکه بقوت خود 

اند، پادشاه آنها نمیتواند آقاى لى کثیر العدهفى الواقع، با وجود اینکه سکاها خی. بپادشاهى رسیدند
پادشاه تراکیه میخواهد . ملل دیگر گردد و راضى است، که بحکومت بر ملت خود اکتفا کند

بنقشه شبه جزیره بالخان در این تألیف رجوع (رئیس تراکیها باشد و پادشاه ایلّیریه، آقاى ایلیریها 
).شود

ا است، که گویند در اروپا آنهمه دول مستقله وجود دارند، ولى از اینج. اند نیز سایر مللچنین
کوروش، چون دید، که هریک از ملل آسیا هم جداگانه استقالل دارد، با سپاهى کوچک از 

پارسیها براه افتاد و اول رئیس مادیها و گرگانیها گشت،
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سوریها، آسوریها، اعراب، اهالى کاپادوکیه، فریگیهاى دو بعد او . اینها با میل مطیع او شدند
بنقشه دولت (، لیدیها، کاریها، فینیقیها، بابلیها را مطیع کرد )یعنى فریگیه علیا و سفلى(مملکت 

او قوانین خود را به باختریها، هندیها، کیلیکیها قبوالند و نیز ). هخامنشى در این تألیف رجوع شود
اى بیشمار از مردمان، که ذکر نام آنها هم مشکل است، ها، ماریاندیها و با عدهبا سکاها، پافالگونی



باالخره او بر یونانیهاى آسیا حکمران شد و از دریا ). بنقشه آسیاى صغیر رجوع کنید(چنین کرد 
کزنفون در اینجا اشتباه کرده، زیرا مصر را کبوجیه . (سرازیر شده قبرس و مصر را بتصرف آورد

).دتسخیر کر

این مردمان بزبان او حرف نمیزدند و زبان یکدیگر را هم نمیفهمیدند، با وجود این رعب کوروش 
.در دلها چنان بود، که کسى جرئت نمیکرد بر ضد او قیام کند

او توانست دلهاى مردمان را طورى روبخود کند، که همه : یکى از جهات آن اوضاع این بود
قدر مردمان در تحت حکومت خود جمع آنها حکومت نکند، آنمیخواستند، جز اراده او چیزى بر

پیماید و این کار را از مقر سلطنت شروع کرد، که اگر کسى میخواست ممالک این مردمان را به
چون ما عقیده داریم، که این . کرده بمشرق، مغرب، شمال و جنوب برود، کارى بود بس دشوار

فطرت و تربیت او، که باعث مقام ارجمند وى در شخص بزرگ الیق ستایش است، راجع بتولد،
ایم و آنچه را، که گمان آنچه از این راه بدست آورده. فن اداره کردن گشت، تحقیقات کردیم

.»جا حکایت کنیمایم، امتحان خواهیم کرد، در اینمیرود، راجع باو کشف کرده

هاى او را توصیف کرده بعد کزنفون بشرح زندگانى کوروش پرداخته کودکى، جوانى و کار
.هاى او را به بخشهائى تقسیم و هریک را بمناسبت جا و موقع آن نقل میکنیممضامین نوشته. است

هاتولّد کوروش تربیت پارسى

پدر ): 2کتاب اول فصل (هاى کزنفون در سیروپدى چنین است در این باب مضامین نوشته
ها است»1«)ایدپرسه(کامبیز از نژاد این . کوروش، گویند، کامبیز پادشاه پارس بود

______________________________
)1(-�P�e�r�s�e�i�d�e�s.
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. دختر آستیاگ پادشاه ماد میدانند»2«)دانمان(مادر کوروش را همه . »1«)پرسه(و نام اینها از 
کوروش، موافق حکایات و آوازهائى، که هنوز در نزد پارسیها محفوظ است، خیلى شکیل و 



گونه زحمات و مشقات را تحمل میکرد، تا خوش خلق و بقدرى طالب معرفت و نام بود، که همه
صالح عمومى بود، و حال او موافق آئین پارسى تربیت شد و این آئین موافق. شایان تمجید باشد

اکثر دول اجازه میدهند، که هرکس هرطور خواهد، . آنکه در اغلب ممالک بآن اهمیت نمیدهند
اوالد خود را تربیت کند و بزرگتران، چنانکه بخواهند رفتار کنند، با این شرایط، که از دزدى، 

ران دولت اجتناب غارت، داخل شدن بعنف در منزل دیگرى، ضرب، زنا و عدم اطاعت بکارگذا
ورزند، و الّا مجازات میشوند، ولى قوانین پارسى ساعى است، که شخص را از ابتداء از عمل بد یا 

در نزد آنها جائى است موسوم به : آور باز دارد و براى رسیدن بمقصود این ترتیب مقرر استشرم
قال و قیل و امتعه آنها جاهاى براى تجار با. قصر شاهى و سایر ابنیه دولتى اینجا است»3«)الوترا(

.دیگر معین شده، تا قال و مقال آنها مخل ترتیبى، که زیبنده تربیت است نشود

یکى براى کودکان است، : جائى، که در حوالى این ابنیه واقع است، بچهار قسمت تقسیم شده
. اسلحه برگیرنددیگرى براى نوجوانان، سومى براى مردان، چهارمى براى کسانیکه دیگر نمیتوانند

کودکان و مردان در طلیعه : ها در محله خود حاضر شودموافق قانون باید هریک از این قسمت
صبح، پیرمردان در

______________________________
)1(-�P�e�r�s�e�eماحصل آن چنین . تر از قول هرودوت ذکر شدهافسانه، پرسه، پهلوان یونانى، پائین

:است

نام، نوه پادشاه آرگس بود، ) دانائه(ها و از مادرى رب النّوع بزرگ یونانى) ترژوپى(پرسه، که پسر 
ربۀ النّوع و رب النوع یونانى، کارهاى محیر العقول کرد و، ) مرکور(و ) نرومى(بواسطه راهنمائى 

جات را از مرگ ن) آندرومد(پادشاه آسور میگذشت، دختر او ) سفه(یا ) کفه(وقتى که از مملکت 
او را یونانیهاى قدیم منشاء . بوجود آمد) پرسس(از این نکاح . داد و او را با رضایت پدرش گرفت

. تصور میکنند، که این افسانه از آسیا بجزیره کریت و از آنجا به یونان رفته. ها میدانستندپارسى
تر در این باب صحبت ینچون پائ. برخى بنابراین تصور، افسانه مذکور را از پارسیهاى قدیم میدانند

.خواهد بود، عجالۀ میگذریم

)2(-�M�a�n�d�a�n�e



)3(-�E�l�e�u�t�h�e�r�a.

246: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

استثناء . روزهاى معین، وقتى که بتوانند، ولى جوانان هر شب در اطراف ابنیه با اسلحه میخوابند
باوجوداین غیبت زیاد . حاضر شوندفقط براى کسانى است، که زن دارند و بآنها قبال امر نشده، که 

براى . عده رؤساء این شعب دوازده است، زیرا در پارس دوازده طایفه وجود دارد. نکوهیده است
تربیت کودکان از میان پیرمردان کسانى را انتخاب میکنند، که بتوانند اخالق آنها را نیکوتر کنند، 

وانند این وظیفه را انجام دهند و براى مردان براى نوجوانان از میان مردان کسانى را، که نیز بت
باالخره . تر کننداشخاصى را، که بتوانند آنها را براى اطاعت از احکام و دستورات حکومت آماده

ها نظارت دارند، که زیردستان وظایف اند و اینرؤساء پیرمردان هم از میان خود آنها انتخاب شده
.خودشان را بجا آرند

اى هر سنّ مقرر است شایان توصیف میباشد، تا معلوم باشد، چه وسائلى در پارس چیزهائى، که بر
. کودکان بدبستان میروند، تا خواندن را فراگیرند: براى پرورش هموطنان ممتاز بکار میبرند

سرپرست آنها بیشتر روز را باجراى عدالت مشغول است، زیرا بین کودکان هم اتّهام بدزدى، جبر، 
دادن و سایر تقصیرات روى میدهد و، اگر ثابت شود، که کسى مرتکب این نوع فریفتن، دشنام

یک تقصیر هم، که . اندتقصیرات شده، مجازات مییابد و نیز مجازات میشوند، کسانیکه تهمت زده
هاى مردم نسبت بیکدیگر است، برسیدگى محول میشود، این تقصیر حق سرچشمه تمام کینه

شناس باشد و این وظیفه را بجا نیاورده، او بینند، کودکى میتوانست حقوقتى که مى. ناشناسى است
را سخت تنبیه میکنند، زیرا عقیده دارند، که حقّ ناشناس بخدایان، والدین، وطن و دوستان خود 

واقعا هم چنین است، زیرا این . حیائى استناشناسى رفیق بىاعتنا ندارد و نیز گمان میکنند، که حق
.آور باشدمطمئنى است بطرف هر چیزى، که شرمصفت رهنماى 

روى خو کنند و چیزى، که آنها را در این راه تشویق میکند، آنها بکودکان نیز میآموزند، که بمیانه
آنها بکودکان میآموزند، که . رو هستندبینند، خود بزرگتران هم میانهاین است، که همه روزه مى

ر است،مطیع رؤساء باشند و این تربیت، مؤث
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آنها تعلیم میکنند، که در خوردن و . بینند، که بزرگتران هم فرمان بردارندزیرا کودکان مى
بینند بزرگتران دهد، این است، که مىچیزى که آنها را بقناعت عادت مى. آشامیدن باید منظّم بود

ان در نزد مادرانشان غذا نمیخورند، وقت غذا را کودک. فقط با اجازه مربیان خود غذا میخورند
غذاى عمده آنها نان و بوالغ اوتى است، . آیدمربى معین میکند و صرف غذا با اجازه او بعمل مى

بآنها میآموزند، که چگونه . که از خانه میآورند و فنجانى دارند، که با آن از رودخانه آب میآشامند
پس از آن آنها . سالگى17یا 16تربیت کودکان از زمان تولد تا سنّ این است . تیر و زوبین اندازند

در مدت ده سال، از زمانیکه از : طرز تربیت نوجوانان چنین است. در طبقه نوجوانان داخل میشوند
اند، آنها در اطراف ابنیه دولتى براى حفظ امنیت و براى عمل کردن کودکى بیرون آمده

.روى میخوابندبمیانه

روزها آنها خودشان را باختیار مرّبى . این سنّ جوانان بنظارت مخصوصى احتیاج دارنددر 
میگذارند و او در موارد مقتضى آنان را بکارهاى عام المنفعه میگمارد یا، اگر الزم باشد، آنها در 

فعه وقتى که شاه براى شکار بیرون میآید و این کار در هر ماه چند د. اطراف ابنیه دولتى میمانند
اشخاصیکه همراه او میروند، باید این . روى میدهد، نصف این پاسبانان را با خود بشکار میبرد

:اسلحه را دارا باشند

یک کمان، یک ترکش، شمشیرى در غالف یا یک تبر، سپرى، که از ترکه بید بافته، دو زوبین 
.اشندبراى اینکه یکى را انداخته و دیگرى را، اگر الزم است، بدست داشته ب

اگر پارسیها شکار را ورزش عمومى میدانند و اگر شاه در رأس شکارچیان، چنانکه بجنگى رود، 
واقعا هم چنین . حرکت میکند، از این جهت است، که او شکار را آموزگاه حقیقى جنگ میپندارد

بحیوان آموزد، که صبح برخیزند، در سرما و گرما بردبار باشند، راه بروند، بدوند،شکار مى: است
غالبا، وقتى که انسان یک حیوان قوى در جلو . از هر طرف، که بیاید، تیر اندازند و زوبین افکنند

شود، زیرا در اینوقت الزم است، که شکارچى ضربتى بحیوان وارد بیند، روحش تیزتر مىخود مى
بنابراین، مشکل است در شکار. آرد یا خود را از حمله او ایمن بدارد
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روند، براى یک وقت وقتى که نوجوانان براى شکار بیرون مى. چیزى یافت، که در جنگ نباشد
تر غذا آذوقه با خود برمیدارند و آن تفاوتى با غذاى کودکان ندارد، مگر از این حیث، که فراوان

ه تعقیب میشود، آنها را بتوقّف خورند، ولى اگر حیوانى، کتا شکار دوام دارد، آنها غذا نمى. است
مجبور کند یا از جهت دیگر بخواهند شکار را امتداد دهند، چیزیکه با خود دارند خورده، بعد باز 

تا هنگام شام بشکار میپردازند و دو روز را یکروز حساب میکنند، زیرا غذاى یک روز را 
.اندخورده

.هم، اگر الزم شد، چنین کنندبا این ترتیب میخواهند فرا گیرند، که هنگام جنگ 

.اوتىغذاى دیگر این نوجوانان، جز آنکه ذکر شد، فقط گوشت شکار است یا بوالغ

کنند، باید بخاطر آرد، که اگر کسى پندارد، که آنها نان خالى یا آب ساده را با اشتها صرف نمى
.آشامداز آب پاك مىاى شخص گرسنه با چه لذّت قشر نان سیاه را میخورد و با چه مسرّت جرعه

اند، یعنى به تیر و طوایف جوانان شهرنشین بورزشهائى، که در کودکى و نوجوانى آموخته
.اندازى مداومت داده در این کارها باهم رقابت میکنندزوبین

طوایفى، که در میان آنها عده جوانان . گاهى این نوع ورزشها را بمسابقه میگذارند و جایزه میدهند
جاع و مطیع زیادتر است، مورد تمجید هموطنان خود میگردند و این تمحیدات، نه فقط دانا، ش

باعث افتخار آموزگاران کنونى آنها است، بلکه باعث نام است براى آنهائى هم، که این جوانان را 
جوانان مذکور را کارگذاران دولت براى پاسبانى، کشف اسرار، . انداز کودکى تربیت کرده

چنین است طرز . ن و سایر خدماتى، که با قوت و سرعت انجام میشود، بکار میبرندتعقیب دزدا
.زندگانى نوجوانان و، پس از آنکه ده سال بدین منوال گذراندند، در طبقه مردان داخل میشوند

سال بترتیبى، که ذکر خواهیم کرد، 25از وقتى که آنها از این حال بیرون شدند، در مدت 
اوال آنها خودشان را براى مشاغلى، که صاحبان آن باید از حیث عقل رشید :زندگانى میکنند



اگر اتّفاقا الزم . باشند و سنّ نیروى آنان را زایل نکرده باشد، باختیار کارگذاران دولت میگذارند
آید، که بجنگ بروند، چنین کسان تیر و زوبین ندارند،
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براى جنگ تن به تن است و با این مقصود، چنانکه پارسیها را مینمایند، جوشنى بر تن اسلحه آنها 
بجز آموزگاران کودکان، تمام . دارند، سپرى بدست چپ و شمشیر یا ساطورى بدست راست

سال در این طبقه گذراندند و از 25وقتى که مردان . آیندکارگذاران دولت از این طبقه بیرون مى
پیرمردان بخارج از . الواقع پیرمردنداالتر رفتند، داخل طبقه پیرمردان میشوند و فىقدرى ب50سنّ 

.وطنشان بجنگ نمیروند، بل در محلهاى خود مانده بکارهاى عمومى و خصوصى میرسند

اگر نوجوانان یا مردان از وظایف خود تخلف . آنها حکم اعدام میدهند و رؤساء را انتخاب میکنند
.یا هرکس، که بخواهد، آنها را متهم میکند»1«ورزند، فیالرك

اندازند و چنین کس در تمام اش مىپیرمردان پس از شنیدن اتّهامات و رسیدگى، مقصر را از رتبه
باالخره براى اینکه طرز حکومت پارس را بفهمانم، من قدرى . مدت عمر باین حال باقى میماند

گویند . فته شد، مقصود مرا روشن خواهد ساختدورتر میروم و این چند کلمه، پس از آنچه گ
. اندهزار نفر نیست و هیچکدام را از وظایف و افتخارات محروم نکرده120عده پارسیها بیش از 

هرکس اجازه دارد، که کودکان خود را بپرورشگاه عدالت بفرستد، ولى کسانى اطفال خود را 
توانند چنین کنند، رند و آنهائى، که نمىبدانجا میفرستند، که میتوانند آنها را بکارى نگما

اند، میتوانند در طبقه جوانان داخل ها تربیت یافتهفقط کودکانى، که در این مکتب. نمیفرستند
اند، میتوانند در سلک مردان داخل شوند و نیز آنهائیکه مدت قانونى را در طبقه جوانان بسر برده

اند، نمیتوانند در سانیکه در طبقه کودکان و جوانان نبودهبنابراین، ک. هاى دولتى بیایندشده رتبه
اند و شکایتى از آنان باالخره اشخاصى، که در مدت مقرر جزو مردان بوده. سلک مردان درآیند

بنابراین طبقه پیرمردان ترکیب یافته از کسانى، که از تمام . نشده، در ردیف پیرمردان قرار میگیرند
چنین است تشکیالت حکومتى، که بعقیده پارسیها اخالق آنها را . انددرجات نیکوئى گذشته

.اصالح میکند



اند غذا را با ورزشروى و اینکه مایلامروز هم در میان آنها عالمات قناعت، میانه

______________________________
)1(-�P�h�i�l�a�r�q�u�e(بکار جا اصطالحات یونانى کزنفون همه. تیکرئیس دسته سواره نظام آت

).بردمى
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امروز هم نزد پارسیها آب دهن افکندن، بینى پاك کردن و کنار رفتن . تحلیل برند، دیده میشود
خوددارى از چنین کارها ممکن نمیبود، اگر در موقع خوردن . آور استبراى چنین کارهائى شرم

. با این مقصود، که جریان دیگر نیابد، بیرون نمیکردندهاى بدن را،قانع نبودند یا با ورزش رطوبت
.این است آنچه راجع بپارسیها کلیۀ میبایست بگوئیم

اش صحبت اکنون از کوروش، که موضوع این حکایت است و از کارهاى او از آغاز کودکى
کنیم

کودکى کوروش

):3کتاب اول، فصل (کزنفون راجع باین قسمت چنین گوید 

سن دوازده سالگى باین ترتیب پرورش یافت و از کودکان دیگر از حیث فراگرفتن کوروش تا 
چیزهائى، که الزم بود و چابکى و جرئت انواع ورزشها گوى سبقت ربود، در این زمان آستیاگ 

.دختر خود و بچه او را احضار کرد

.او میخواست این طفل را ببیند، زیرا صباحت منظر و خوبى او را شنیده بود

دان با طفلش نزد پدر رفت، همینکه وارد شد و کوروش دانست، که آستیاگ جد او است، انم
مانند طفلى، که کسى را دوست بدارد، بآغوش جدش رفت و او را بوسید، چنانکه انسان کسى را، 

بعد وقتى که کوروش دید جدش خود را آراسته، چشمانش را . که با او مدتها انس گرفته، میبوسد
کشیده، صورت را زینت داده، موهاى عاریه دارد و نیز تمام تجمالت دربار ماد، یعنى سرمه



ها را مشاهده کرد، خیره در تمامى این چیزها نگریست، زیرا قباهاى ارغوانى، رداها، طوقها، یاره
و تر دارند و بظرافت و ناز پارسیهاى امروز هم، وقتى که از مملکتشان بیرون نمیروند، لباس ساده

مادر، جد من خیلى «: بعد کوروش رو بمادر خود کرده گفت. مندندنعمت خیلى کمتر عالقه
کوروش . »تر استاز پدر تو و جدت، کدام یک قشنک«: مادرش از او پرسید» قشنگ است

تر است، ولى از تمام مادیها، که من در عرض راه و مادر، پدرم از تمام پارسیها صبیح«: جواب داد
.»دیدم، جدم از همه قشنگتر استدر دربار

. آستیاگ طفل را بوسید و پس از آن لباس فاخر به کوروش پوشانده او را با طوق و یاره آراست
هرجا سواره میرفت، او را با خود میبرد و، چنانکه عادت خود او بود، در
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کوروش مانند اطفال دیگر لباس، . نشاندداشت، مىموقع سوارى او را بر اسبى، که دهنه زرین 
سوارى لذت میبرد، زیرا در پارس، از این جهت، ها و تجمالت را دوست داشت و از اسبزینت

.که مملکت کوهستانى است و تربیت اسب کارى است مشکل، این حیوان نادر است

کوروش غذاهاى لذیذ شبى آستیاگ با دختر خود و کوروش شام خورد و، چون میخواست، که 
خورده، از اینکه از وطنش دور افتاده کمتر متأثر باشد، امر کرد غذاها و خورشهاى گوناگون 

جد من، در موقع صرف غذا زحمت تو زیاد است، «: گویند، که کوروش در اینموقع گفت. آرند
مگر این غذاها «: آستیاگ جواب داد» زیرا باید بتمام این غذاها دست برسانى، تا از هریک بچشى

خیر، در مملکت ما «: گویند، که کوروش در جواب گفت» بنظر تو بهتر از غذاهاى پارس نیست؟
تر، ما راست بطرف نان و گوشت میرویم، شما هم تر و سادهبراى سیر شدن راهى است راست

ید، باالخره بطرف همان مقصود میروید، ولى پس از اینکه از باال به پائین هزار دفعه راه را کج کرد
فرزند، از این «-آستیاگ. »ایمجا رسیدهپس از زحمات زیاد بجائى میرسید، که ما مدتى است بدان

من «: -کوروش. »ها ما در زحمت نیستیم، این غذاها را بچش و به بین چقدر لذیذ استکجى
حاصل از کجا این عقیده براى تو «-»بینم، که تو خودت هم این غذاها را دوست ندارىمى

بینم، وقتى که تو بنان دست میزنى، بعد دستت را با دستمال پاك نمیکنى، ولى زیرا مى» -شده؟
ات چنین پسرم، اگرچه عقیده«-»همینکه دستت را باین غذاها میرسانى، فورا دستت را پاك میکنى



پس از این حرف. »است، باوجوداین از این غذاها بخور، تا جوانى شده به پارس بر گردى
جد من، آیا تمام «: آستیاگ گوشت زیادى از حیوانات خانگى پیش کوروش گذارد و او گفت

بلى، قسم به ژوپیتر که «-؟»این گوشتها را بمن دادى، تا بهر نحو، که میخواهم، آنرا صرف کنم
ژوپیتر در نزد یونانیها خداى بزرگ بود و نویسندگان یونانى غالبا بجاى خدا یا آلهه(» چنین است

بعد کوروش گوشتها را بخدمه تقسیم). ملل دیگر ارباب انواع خود را ذکر میکنند
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این براى «-، بدیگرى»این در ازاى فن سوارى است، که بمن یاد میدهى«: کرده بیکى گفت
است، که بجدم براى خدمتى «-، بسومى»زوبینى است، که بمن دادى و عجالۀ بیش از این ندارم

.»تو خوب بمادرم خدمت میکنى«-، بچهارمى»میکنى

چیزى ندادى، و حال آنکه او شربتدار من »1«)ساکاس(پس چرا به «: آستیاگ در اینوقت گفت
بایست داخل او شخصى بود صبیح، که اشخاصرا بحضور شاه میبرد و کسانیرا، که نمى» است

:کوروش، مانند طفلیکه از هیچ چیز نترسد، گفت. شوند، دور میکرد

با چه مهارت مگر نمیبینى، که او «: آستیاگ خندیده جوابداد» چرا تو او را اینقدر محترم میدارى؟«
داران شاه ساقیان ماهرند، آنها شرابرا پاکیزه میریزند و جامرا و چقدر ظریف شراب میریزد، شربت

به ساکاس بفرما، که جامى بمن «: کوروش. »با سه انگشت برداشته براحتى بدست آشامنده میدهند
تیاگ امر کرد، جامى باو آس. »بدهد، تا منهم شراب براى تو بریزم و، اگر توانستم، دل تو را بربایم

بدهند و او اول جامرا شسته، بعد پر از شراب کرده، طورى دلپسند آنرا به آستیاگ داد، که جد و 
کوروش هم خندید و در حال جد خود را گرفته . مادرش نتوانستند از خنده خوددارى کنند

از تو بهتر شراب خواهم اى ساکاس، تو تباه گشتى، من جاى تو را گرفتم، من «: بعد گفت. بوسید
جهت اینحرف کوروش از اینجا بود، که . »ریخت، ولى برخالف تو من شراب نخواهم خورد

داران، وقتیکه شراب میریختند، با آلتى قدرى از آن بدست چپ ریخته میآشامیدند، تا شربت
ماهرانه خوب حاال، که تو اینقدر«: جرئت نکنند، زهر در شراب ریزند، آستیاگ بطور مزاح گفت

ترسیدم، که زهر در جام «: کوروش جوابداد» از ساکاس تقلید کردى، چرا خودت شراب نخوردى
باشد، روزیکه تو بمناسبت عید تولدت بدوستانت ضیافت دادى، من بخاطر دارم، که ساکاس 



از اینجا که شما «-»از کجا تو دانستى، که زهر در جام است؟«آستیاگ گفت . »شراب میریخت
اوال مرتکب چیزهائى میشدید، که باطفالهم اجازه : ا اختیار جسم و عقل را از دست داده بودیدتمام

نمیدهید بکنند، همه باهم فریاد میکردید، ملتفت نبودید، که بیکدیگر چه میگفتید، آوازهاى 
آنکه آواز دیگریرامضحک میخواندید و، بى

______________________________
)1(-�S�a�c�a�s.
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هرکدام از شما بنیروى خود میبالید، ولى، وقتیکه . بشنوید، قسم میخوردید، که آوازش دلربا است
خودت و . الزم شد برخاسته رقص کنید، نه فقط نمیتوانستید برقصید، بلکه نمیتوانستید بایستید

.دیگران فراموش کرده بودید، که تو شاهى

آستیاگ » اى شما خاموش نبودیدستم، که برابرى در حرفزدن چیست، زیرا لحظهدر اینوقت من دان
چه میکند، «-»نه«کوروش جوابداد » ام، مگر وقتیکه پدرت میآشامد، مست نمیشود؟بچه«: گفت

او رفع تشنگى میکند، ولى حال بد باو دست نمیدهد، گمان میکنم، از «-»که مست نمیشود؟
در اینوقت مادرش باو » ند ساکاس ندارد، تا براى او شراب بریزداینجهت باشد، که شخصى مان

از اینجهت، که من او را «کوروش جوابداد » ام، چرا تو اینقدر بر ضد ساکاس هستى؟بچه«گفت 
من از تو خواهش «بعد رو بجدش کرده گفت » غالبا او نمیگذارد، من نزد جدم بیایم. دوست ندارم

.»زه دهى، او در تحت فرمان من باشدمیکنم، که براى سه روز اجا

ایستم و هر زمان، که او من دم در مى«-کوروش» اگر چنین کنم، چه خواهى کرد؟«-آستیاگ
خواست بسراى شاهى براى صرف ناهار بیاید، میگویم نمیشود، زیرا شاه با بعض اشخاص مشغول 

حمام است، پس از آن، اگر کارها است، بعد، که او خواست بیاید شام بخورد، میگویم شاه در 
براى صرف غذا عجله کرد، میگویم شاه در میان زنان است، کلیۀ او را اذیت میکنم، چنانکه او مرا 

چنین بود صحبتهاى کوروش، که باعث تفریح جد و . »اذیت میکند، وقتیکه میخواهم نزد تو آیم
.مادرش میگشت



کرد، خواهد کارى انجام یابد، فورا اقدام مىاگر روزى کوروش میدید، که جد یا برادر مادرش می
دان میبایست نزد شوهر بعد زمانى در رسید، که مان. زیرا دوست میداشت، که بانها خدمت کند

من حاضرم «او جواب داد . »کوروش را بگذار نزد من بماند«آستیاگ باو گفت، . خود برگردد
.»رخالف میلش اینجا بگذارمموافق میل تو رفتار کنم، ولى مشکل است، که طفل را ب

ام، اگر تو نزد من بمانى، اوال ساکاس هیچگاه بچه«: پس از آن آستیاگ به کوروش چنین گفت
مانع نخواهد شد، که تو نزد من آئى، هر وقت بیائى و هرچه زود زود بیائى، باعث خوشوقتى من 

خواهد بود، ثانیا اسبهاى من و اسبهاى دیگر در
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اختیار تو خواهند بود و، هر زمان که بپارس رفتنى شدى، اسبهائى را که پسند تواند بتو میدهم، در 
موقع خوردن غذا، چون تو میخواهى قانع باشى، راهى را، که میخواهى، اختیار کن، حیواناتى، که 

که پس از آموختن سوارى، اند، از آن تو خواهند بود و من حیوانات دیگر هم جمع میکنم،در باغ
با تیر و زوبین آنها را شکار کنى، باالخره چند نفر همسال بتو میدهم، که با تو بازى کنند، اگر چیز 

او جواب . دان از پسرش پرسید، که آیا مایل است بماندبعد مان. »دیگر هم خواسته باشى میدهم
:داد بلى، بعد مادرش جهت را پرسید و او گفت

اندازى از همه قویترم، ولى در سوارى خیلى س در میان همسالهاى خود از حیث زوبینمن در پار«
اگر اینجا بمانم، این نتیجه حاصل خواهد شد، که چون . ضعیفم و بدان، که از این بابت متأسفم

بپارس روم، در ورزشهاى پیاده از همه قویتر خواهم بود و، وقتى که بماد بیایم، بهترین سوار بشمار 
ام، عدالت را در اینجا چگونه فرا خواهى بچه«-مادرش» اهم آمد و میتوانم بجدم کمک کنمخو

از «-»من خوب میدانم که عدالت چیست«-کوروش» اند؟گرفت و حال آنکه معلمین تو در پارس
از اینجا، که استادم، چون میدید، من عدالت را خوب میدانم، مرا «-»کجا میدانى، که چنین است؟

ور میکرد، دیگران را محاکمه کنم و یک روز از این جهت، که خوب محاکمه نکردم، مرا مأم
طفلى، که لباس کوتاه داشت، لباس طفل دیگر را، که بلند بود، : شرح قضیه چنین است. تنبیه کرد

من پس از محاکمه گفتم، بهتر . از تن او کنده لباس خود را باو پوشانید و لباس او را خود پوشید
معلم مرا زد و گفت، اگر محاکمه در . ، هرکس لباسى داشته باشد، که درخور خودش استاست



این مسئله میشد، که چه چیز شایسته است، قضاوت تو صحیح بود، ولى در این محاکمه میبایست 
قطع کنى، که لباس از آن کیست، بعد افزود، که هرچه موافق قوانین است، عدالت است و بعکس، 

. آن است، جبر است و قوانین ما تکلیف این مسئله را، چنانکه گفتم، معین کردههرچه برخالف 
دان مان» .مادر، حاال من میدانم، که عدالت چیست و اگر چیزى هم ندانم، جدم بمن میآموزد

راست است، ولى هرآنچه بنظر جدت عدالت است، در پارس عدالت«: گفت
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پدرت شخص اول . مثال او در ماد آقاى مطلق است، ولى در پارس برابرى عدالت استنیست،
. است، ولى آنچه را، که دولت اجازه میدهد میکند، و چیزى را، که او میدهد، بپدرت میرسد

قانون اندازه را معین کرده، نه هواوهوس پس، براى اینکه زیر شلّاق هالك نشوى، اگر از جدت 
جبار باشى، پس از اینکه برگشتى، احتراز کن از اینکه بخواهى بیش از دیگران یاد گرفتى، که 

مادر، کسى نمیتواند مانند پدرت بیاموزد، که بهتر است انسان «: کوروش جواب داد. »داشته باشى
مطمئن باش، که . مگر نمیدانى، که او بتمام مادیها یاد داده بکم قناعت کنند. کمتر دارا باشد

یا دیگرى کسى را مرخص نخواهد کرد، مگر وقتى که آن کس آموخته باشد، که پدرت از من 
.»بیش از حد لزوم نباید داشت

کوروش در دربار ماد

مادر کوروش رفت و ): 4کتاب اول، فصل (کزنفون حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید 
همسالهایش دوستان او چنان رفتار کرد، که در مدت کمى. پسرش در دربار ماد تربیت یافت

مندى خود را به نزدیک او شدند، بعد بزودى او مورد محبت پدران آنها گشت و چنان عالقه
پسران آنها نشان داد، که اگر میخواستند عنایتى را از پادشاه درخواست کنند، اوالد خود را بر آن 

جابت میکرد، زیرا هاى او را اآستیاگ هم خواهش. میداشتند، که کوروش را واسطه قرار دهند
.سعى داشت، که او را خوشنود نگاه دارد

در موقع مرض آستیاگ، کوروش هیچگاه از جدش جدا نشد و همه دیدند، که او چقدر نگران 
اگر شب آستیاگ چیزى میخواست، کوروش از همه زودتر میل او را . بود، که مبادا جدش بمیرد



کوروش از جهت اینکه مجبور بود، . را با خود کردبدین ترتیب او کامال دل جدش. انجام میداد
هرچه میکند به پادشاه بگوید، حرفهاى دیگران را در موقع رسیدگى و محاکمه گوش کند و نیز 

چون مایل بود، جهت هر چیز را بداند و، وقتى که چیزى از او میپرسند، فورا جواب بدهد، از 
اش بسر نیامده بود، سادگى ون دوره کودکىمعلوم است، که چ. حیث نطق و محاوره قوى گردید

کودکان را داشت و، چون این حال او اطرافیان را خوش میآمد، حرف زدن او را بر خاموشى 
ترجیح میدادند، ولى بمرور، که سنّ او باال میرفت، داراى
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ه بقدرى شکار حیوانات میکرد، که شد، چنانکوقار و طمأنینه میگشت و در ورزشها ماهر مى
روزى . بزودى باغ جدش خالى از شکار شد و آستیاگ نمیدانست، چگونه جاهاى خالى را پر کند

چرا بخودت اینقدر زحمت میدهى، بگذار من بصحرا بشکار روم و تصور کنم، «: او بجدش گفت
ستیاگ اجازه نمیداد بیرون با وجود اصرار او، آ» پرورده خودم استکه هرچه شکار میکنم، دست

اش میل مفرط بشکار در باالخره، چون آستیاگ دید نوه. رود، زیرا هنوز براى این کار آماده نبود
اش بشکار برود و مستحفظینى برگماشت، تا او را در مقابل خارج باغ دارد، اجازه داد با دائى

کدام حیوان خطرناك است و پس از آن کوروش از آنها پرسید، که . حیوانات سبع دفاع کنند
اند، ولى آنها جواب دادند، که خرس، شیر، گراز و پلنگ نفوسى زیاد تلف کرده. ضررکدام بى

گوزن، آهو، میش، گورخر ضررى نمیرسانند و نیز گفتند، که از راههاى بد بقدر حیوانات موذى 
ر این وقت؛ که کوروش به د. اندهائى پرت شدهچه بسا کسانى، که با اسب بدره: باید برحذر بود

اسب . سخنان همراهانش گوش میداد، گوزنى پیدا شد و کوروش اسب خود را بطرف او راند
هنگام دو، ناخن بند کرده زانو رفت و کوروش سرنگون گشته، معلق زنان بزمین افتاد، ولى فورا 

.برخاسته بر اسب نشست و در حال پیکانى انداخته گوزن را به پهلو خواباند

در این حال مستحفظین او فرا رسیده بناى مالمت را گذاردند و گفتند، که . ادى او را حدى نبودش
این سخنان او را خوش نیامد و بعد نعره حیوانى را . اگر باز چنین کند، از او شکایت خواهند کرد

و را خالش ا. شنید و، چون دید، که گراز است، در حال روى اسب جسته او را هم از پا درآورد



توبیخ کرد، ولى کوروش، پس از اینکه سخنان او را بشنید، گفت میخواهم این دو شکار را بجدم 
.تقدیم کنم

اش جواب داد، که، اگر اجازه دهم چنین کنى، نه فقط شاه تو را سرزنش خواهد کرد، بلکه دائى
.نسبت بمن هم تند خواهد شد، که چرا بتو اجازه دادم شکار کنى

باکى نیست، اول من شکارها را تقدیم میکنم، بعد، اگر خواست مرا شلّاق «: دادکوروش جواب 
کیاکسار . »تو هم میتوانى مرا، چنانکه خواهى تنبیه کنى، ولى این اجازه را بده. بزند، مختار است

بکن هرچه«: در این وقت گفت) اشیعنى دائى(
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کوروش شکارها را نزد جدش برد و » حال تو چنان مینمائى که شاه ما هستىخواهى، زیرا در این
من راضى نیستم خودت را براى این شکارها بخطر اندازى و بآنها «: او مشعوف شد، ولى گفت

پس از تحصیل اجازه » .اگر احتیاج ندارى اجازه بده برفقایم بدهم«-کوروش. »احتیاجى هم ندارم
:برفقایش چنین گفت

لوح بودیم، که در پارك حیوانات را شکار میکردیم، آنهم حیوانات الغر و قدر ما سادهچ«
لنگید، در کوهها و ضعیفى، که در جاى تنگى جمع کرده بودند، یکى ناقص بود، دیگرى مى

. »الزم است شماها هم اجازه بگیرید و با من بشکار بیائید. ها چه حیوانات قوى و فربه دیدمچمن
د، پدران ما اجازه نخواهند داد، مگر اینکه آستیاگ حکم کند، که ما باید همراه تو آنها گفتن

.بعد مذاکره شد، کى اقدام کند. باشیم

در ابتداء کوروش میترسید از جدش تمنائى . آنها گفتند معلوم است، که اینکار از تو ساخته است
قلب داده نزد آستیاگ رفت و چنین در این باب بکند، ولى پس از قدرى تفکر باالخره بخود قوت 

جدش جواب » اگر یکى از خدمه تو فرار میکرد و تو او را بدست میآوردى، چه میکردى؟«: گفت
او را «-»اگر خودش میآمد، چه میکردى؟«-»او را زنجیر کرده مجبور میکردم، کار کند«داد 

پس خودت «-کوروش» گماشتمزدم، تا بار دیگر چنین رفتار نکند و بعد بکار سابقش میشالق مى
-آستیاگ» خواهم با دوستانم فرار کرده بشکار برومرا حاضر کن، که مرا شالق بزنى، زیرا من مى



هیچ میشود . خوب شد، که مرا مطلع داشتى، من هرگز اجازه نمیدهم، که تو از جا حرکت کنى«
وش امر جدش را قبول کرد، که طفل دخترم را براى چند پارچه گوشت بخطر اندازم؟ کور

اش محزون و خاموش است، او را با خود بشکار برد اطاعت کرد، ولى چون آستیاگ دید، که نوه
خطر باشد، بعد امر کرد، کسى و قبال امر کرد شکارگاهى انتخاب کنند، که براى دویدن اسب بى

اجازه کوروش، چون میخواست رفقایش نیز شکار کنند، خواهش کرد،. اش شکار نکندبجز نوه
کوروش و رفقایش شکار زیاد کردند و آن روز . شکار بدیگران نیز داده شود و آستیاگ داد

. بقدرى بهمه خوش گذشت، که آستیاگ پس از آن غالبا کوروش و رفقایش را بشکار میبرد
چنین میگذراند کوروش بیشتر اوقات خود را
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.اینکه بکسى آزارى برساندمیداشت، بىو همه را از خود ممنون

خواست عروسى کند، درصدد سالگى رسید، پسر پادشاه آسور، که مى16یا 15وقتى که او بسن 
باید درنظر داشت که بعض مورخین یونانى بابل را آسور . (برآمد، شکارى بزرگ ترتیب دهد

آسور در این زمان وجود نداشت، اند و مقصود کزنفون هم از آسور بابل بوده، زیرا دولتنوشته
و چون شنیده بود، که در جائى در حدود آسور و ماد، از این ) تر تأیید خواهد شداین حدس پائین

جهت که خارج از منطقه جنگها بوده، شکار زیاد یافت میشود، عازم آن محل شد و قبال سوارها و 
بعد . یکه قابل کشت و عبور است برانندهائى فرستاد، تا حیوانات را از جاهاى سخت بجاهائپیاده
چون مستحفظین قلعه . اى، که داراى ساخلو بود، درآمد، تا روز دیگر بشکار بپردازدبقلعه

بایست همان شب عوض شوند و مستحفظین دیگر جاى آنها را گیرند، عده مستحفظین قدیم و مى
شد، که او خواست داخل خاك جدید و ملتزمین پسر پادشاه آسور زیاد بود و همین نکته باعث

ماد شده غنائمى برگیرد، زیرا تصور میکرد، که حشم زیاد از ماد بدست آوردن بمراتب به از شکار 
با این مقصود صبح زود برخاسته ترتیبى براى گذشتن بخاك ماد داد و از سر حد تجاوز . است

آستیاگ را آگاه کردند و او با سرحدداران فورا . کرده بقلعه ماد، که ساخلوى داشت، حمله برد
کوروش، . بقصد دشمن حرکت کرد) یعنى کیاکسار(قشونى، که حاضر داشت و با پسر خود 

. چون دید همه با آستیاگ حرکت کردند، او نیز سالح خود را پوشیده از دنبال جدش روانه شد



ى که لشکر وقت. این کار کوروش باعث حیرت آستیاگ گشت و او را در نزد خود نگاه داشت
آیا اینها، که بر اسبها «: آسور در جلو مادیها صف بسته ایستاده بودند، کوروش از آستیاگ پرسید

چه مردم حقیرى، که بر «: -کوروش. جدش گفت بلى» اند؟اند دشمننشسته و راحت ایستاده
» حمله بریمحکم کن بما، که باینها . زده نشسته میخواهند اموال ما را غارت کننداسبهاى فالکت

اسبهاى ماد، چنانکه باالتر گفته شد، از حیث خوبى معروف آفاق بودند، بخصوص اسبهاى (
) زده میگویداین است، که کزنفون از قول کوروش اسبهاى آسورى یا بابلى را فالکت. نیسایه

مگر«-آستیاگ
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ما حمله کنیم، پشت سر ما را میگیرند و ما هنوز قوى شان زیاد است و؛ اگر بینى، که عدهنمى
اگر تو حرکت نکنى و منتظر ورود سپاهیان جدید باشى، این مردم خواهند «-کوروش» نیستیم

گران، همینکه مورد حمله شدند، ترسیده، اموال غارتى را اما غارت. ترسید و حرکت نخواهند کرد
بعد پسر . شاه را پسند آمد و عقل و حزم او را ستوداین راى کوروش . »گذاشته فرار خواهند کرد

اى حمله کند و کوروش هم با این دسته حرکت کرده بزودى در رأس خود را مأمور کرد، با دسته
غارتگران چون حمله مادیها را دیدند، فرار کردند و کوروش بکمک مادیها راه . دسته واقع شد

در اینحال آسوریها بکمک . ند نفر را دستگیر کرداى را از پا درآورد و چآنها را بریده عده
غارتگران شتافتند، ولى کوروش کیاکسار را صدا کرده حمله برد و باعث هزیمت سوارهاى 

آستیاگ، چون دید، سواران مزبور فرار میکنند و دشمن در مضیقه است، خودش . آسورى گردید
بعد، از بیم . نظام آسور برخوردندبه پیادهمندى با مادیها بود، تا زمانى، کهنیز حمله کرد و بهره

او از . جا کمین کرده باشند، صالح دیدند، که بایستند و آستیاگ برگشتاینکه آسوریها در این
مندى مادیها را از رشادت او پیشرفت مادیها و مخصوصا از کوروش خشنود بود، چه بهره

مادیها برگشته بودند، کوروش در دشت میدانست، ولى از تهورش نگرانى داشت، زیرا، با اینکه
اى سوار فرستاد، تا کوروش را بیاورند و باالخره او عده. نبرد تنها مانده مردگان را تماشا میکرد

آنها پس از اصرار زیاد موفق شدند، او را مراجعت دهند و، چون کوروش دید، جدش از تهور و 
پس از آن اسم کوروش ورد زبانها . هان کردباکى او خشمناك است، خود را پشت سوارها پنبى

آستیاگ، که تا حال او را دوست میداشت، پس از . گشت، همه دالورى و شجاعت او را میستودند



کبوجیه پدر کوروش، چون شنید پسرش کارهاى مردان میکند، غرق . آن نسبت باو احترام ورزید
.تکمیل کندشعف گشت و خواست، که پسرش بپارس برگشته تربیت پارسى را

دید، که او برگردد، اسبهاى قشنگ و هدایاى دیگر باو داد و امیدوار چون آستیاگ هم الزم مى
پس از آن . گشت، که روزى کوروش براى دوستان او مفید و براى دشمنانش مهیب خواهد بود

کوروش عازم پارس شد و همه از پیر و برنا و حتى
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گویند کوروش، چون از مادیها . د آستیاگ او را مشایعت کرده از مفارقتش اشکها ریختندخو
مفارقت میجست، چشمانش پر از اشک شد، غالب هدایاى جدش را بهمسالهاى خود بخشید و 

پس از . لباس مادى خود را بیکى از دوستانش داد، تا نشان داده باشد، که او را چقدر دوست دارد
ین اشخاص هدایاى او را نزد آستیاگ فرستادند و او آن را براى کوروش پس حرکت کوروش ا

اگر میخواهى، که من بار دیگر به -جد من«: فرستاد، ولى کوروش قبول نکرد و باو چنین نوشت
پس از آن آستیاگ . »ام برگرداناینکه خجل باشم، این هدایا را باشخاصیکه دادهماد بیایم، بى

از حکایت کزنفون ضمنا دیده میشود، که در آن زمان هم . (ش خواسته بودچنان کرد، که کورو
اقربا در حین مفارقت از یکدیگر، یا وقتى که پس از مدتى مفارقت بهم میرسیدند، یکدیگر را 

تر معلوم میشود، عادت مادیها نیز او گوید که این عادت پارسیها بود، ولى قدرى پائین. میبوسیدند
).این مواقع یکدیگر را ببوسندچنین بود که در 

کوروش در پارس

پس از مراجعت بپارس، کوروش یکسال در طبقه ): 5کتاب اول، فصل (بعد کزنفون گوید 
کودکان ماند، بعد در زمره نوجوانان داخل شد و از جهت ورزشها و بردبارى از همکنان خود 

.گذشت

بواسطه توقّف طوالنى در ماد سست شده و در ابتداء رفقاى پارسى کوروش گمان میکردند، که او 
روى را از دست نداده، همه بزندگانى با تجمل عادت کرده، ولى بعد، که دیدند او قناعت و میانه



پس از چندى آستیاگ پادشاه ماد درگذشت و کیاکسار پسر او، که دائى . با احترام باو نگریستند
.کوروش بود، زمام امور را بدست گرفت

ن پادشاه آسور، که بر سوریه استیال یافته، پادشاه اعراب را باجگذار و گرگان را مطیع در این اوا
پنداشت، که، اگر ماد را ضعیف کند، بسهولت خواهد و مى»1«جنگیدکرده بود، با باختر مى

با این مقصود او رسوالنى نزد ملل تابعه و نزد . توانست از عهده مردمان اطراف این مملکت برآید
کرزوس پادشاه لیدیه، پادشاه کاپادوکیه،

______________________________
اند، که باختر کزنفون است بعضى تصور کردهجا باعث حیرتدر این) باختر(استعمال کلمه -)1(

.ها اشغال کردندوالیاتى بوده، که در قرون بعد بختیارى
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) بنقشه آسیاى صغیر رجوع شود(ها، هندیها، کیلیکیها مردمان دوفریکیه، کاریها، پافالگونى
و مردم بزرك و قوى با یکدیگر متحد و بواسطه د: فرستاده به مادیها و پارسیها افترا زد و گفت

بر . اگر ما جلوگیرى نکنیم، بزودى اینها بر ما غلبه کنند. اندزواج مانند دو روح در یک بدن شده
.اثر این حرف بعضى از روى عقیده و برخى بواسطه هدایا طرفدار آسور گشتند

ستن قشون از پارس بسردارى بعد کزنفون شرح تدارکات جنگ کیاکسار را با آسوریها و خوا
کوروش بیان میکند و چون مربوط بمباحث دیگر است، شرح این وقایع را بجاى خود محول 

آنچه در این مبحث ذکر شد، راجع بکودکى و نوجوانى کوروش بود و معلوم است، که . میکنیم
قشونى به ماد بعد هم، چنانکه بیاید، کوروش با . چقدر با روایت هرودوت و کتزیاس تفاوت دارد

رفته براى کیاکسار جنگهاى عدید میکند، یعنى ارمنستان را تسخیر کرده با مردم خالیب، آسوریها، 
قشون ماد و پارس متحدا بسردارى او جنگ . میجنگد) متحد بابل(بابل و کرزوس پادشاه لیدیه 

اکسار میخواهد دختر باالخره پس از پنج سال، او بپارس برمیگردد، کی. جا فاتحندمیکنند و در همه
کوروش پس از تحصیل رضایت . خود را باو بدهد و تمام مملکت ماد را جهیز دخترش بداند



والدین خود، دختر را ازدواج میکند و ماد با ممالک تابعه آن، پس از فوت کیاکسار، از آن 
.کوروش میشود

لىسىهاى دیودور سىنوشته

دیودور از شماره ششم تا آخر دهم گم شده و فقط ، کتابهاى »1«چنانکه در مدخل گفته شد
عقیده نیستند، که از خود دیودور راجع باین قطعات هم همه هم. قطعاتى از این کتب موجود است

باشد و در باب نسبت دادن هر قطعه بکتابى، که مفقود شده، نیز یقین ندارند، که این کار کیف ما 
ضامین بعض قطعات را، که راجع به کوروش است، در باوجوداین مقتضى است م. یشاء نشده باشد

:این کتاب ذکر کنیم

اى از کتاب نهمقطعه

او از حیث کفایت، . کوروش پسر کبوجیه از ماندان دختر استیاگ پادشاه ماد، بود: دیودور گوید
پدرش تربیتى شاهانه باو داد و. حزم و سایر صفات نیکو سرآمد معاصرین خود شد

______________________________
.رجوع شود77بصفحه -)1(

262: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

بنابراین کسى تردید نداشت، که روزى کوروش کارهاى . افکار او را به چیزهاى عالى متوجه کرد
آستیاگ، چون شکست خورد و فرار کرد، از شدت غضب صاحبمنصبان . بزرگ انجام خواهد داد
ه اشخاص دیگر بجاى آنها گماشت و بحکم او صاحبمنصبان معزول را با قشونش را معزول کرد

آستیاگ سخت بود و گذشت . انواع زجرها کشتند، تا دیگران عبرت کرده دلیرانه بجنگند
هایش نتیجه نگرفت، زیرا شقاوتهاى او سایرین را بشورش واداشت و نداشت، باوجوداین از سختى

نگیز یکدیگر را بکشیدن انتقام صاحبمنصبان مقتول تحریک و اسربازان جمع شده با نطقهاى فتنه
.تحریص کردند



کوروش نه فقط در مقابل دشمن شجاعت فوق العاده نشان میداد، بلکه نسبت بتبعه خود هم رحیم 
.ها او را پدر خواندنداز این جهت پارسى. مرد بودو جوان

هاى ژوستننوشته

پومپه، که گم هاى ژوستن فهرستى است از کتب تروگنوشته، »1«چنانکه در مدخل تذکر دادیم
این . هاى ژوستن گفته آید، شامل مورخ مزبور نیز خواهد بودبنابراین، آنچه در باب نوشته. شده

).4، بند 1تاریخ عمومى، کتاب (هاى مذکور است مضامین نوشته

هاى وتها موافق نوشتهراجع بکودکى کوروش، آنچه ژوستن گوید، باستثناى این تفا-اول
.چوپان کوروش را در جنگلى گذارد-1. هرودوت است

بعد، که چوپان دید، حیوانى . داد و از حیوانات دیگر حفظ میکردیک سگ ماده او را شیر مى
پرستار و پاسبان طفل است، حس ترحم بر وى غلبه کرد و بخواهش زنش پسر نوزاد خود را در 

بپارسى بمعنى سگ ماده است ) سپاکو(لفظ -2. رى پذیرفتجنگل گذارد و کوروش را بپس
).هرودوت گوید بمادى(

هاى هرودوت این تفاوتهادر باب قیام کوروش بر شاه ماد نسبت بنوشته-دوم

______________________________
.رجوع شود87بصفحه -)1(

263: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

پس از اینکه کاغذ هارپاك در پارس بکوروش رسید، او خوابى -1):6، بند 1کتاب (دیده میشود 
دید و باو گفتند، که بر شاه ماد قیام کند و شخصى را، که فردا پیش از هرکس دیگر خواهد دید، 

بر اثر خواب، کوروش قبل از طلیعه صبح برخاسته از شهر بیرون . در کارهاى خود شرکت دهد
ه غالم یک نفر مادى بود، برخورد، در نتیجه سؤاالت معلوم نام، ک»1«)سبارس(رفت و بشخصى 

در (آورد »2«)پولیسپرس(بعد او را از قید آزاد کرده با خود به . شد، که او در پارس تولّد یافته
).این زمان این شهر وجود نداشت



از شدن کوروش، آستیاگ هارپاك را بجنگ او فرستاد و او براى کشیدن انتقامپس از یاغى-2
بعد خود پادشاه ماد بجنگ کوروش رفت و براى اینکه سپاهش دلیرانه . پادشاه ماد خیانت کرد

اگر از دشمن فرار کنید، دشمنى : بجنگد، در پشت سپاهیان، لشکرى دیگر قرار داده بآنها گفت
دیگر در عقب خواهید داشت مادیها مردانه جنگیدند و نزدیک بود پارسیها شکست خورند، که 

ان و زنانشان آنها را مالمت و بجنگ ترغیب کردند و، چون دیدند، که مردان در تردیدند، مادر
ها و اى مردان، برگردید و سینه«: هاى خودشان را هدف تیرهاى دشمن قرار داده گفتندتن

این حرف غیرت پارسیها را تحریک کرد و آنها برگشته با » پهلوهاى ما را سنگر خودتان قرار دهید
پادشاه ماد اسیر شد، ولى کوروش با او مانند دشمنى . سخت لشکر ماد را از جا کندندحمالت 

بعد، چون آستیاگ نخواست، . مغلوب رفتار نکرد، بلکه مانند جد خود او را پذیرفت و احترام کرد
سال 350چنین بود خاتمه دولت ماد، که . که دیگر به ماد برگردد، والى ایالت پهناور گرگان شد

).پومپه از کتزیاس متابعت کردهدر اینجا ژوستن، یا بهتر گفته باشیم، تروگ(یافته بود دوام

لوحه نبونید

چنانکه باالتر گفته شد از منابع جدیده اطالعى راجع بزمان کودکى و جوانى کوروش حاصل 
شود، ولى در باب خروج او بر آخرین شاه ماد چندى قبلنمى

______________________________
)1(-�S�e�b�a�r�e�s.

)2(-�P�e�r�s�e�p�o�l�i�s.
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.اى از نبونید پادشاه بابل بدست آمد، که قدرى کیفیات این واقعه را روشن کردلوحه

لشکر خود را جمع ) یعنى شاه ماد(او «: پادشاه مذکور قضیه قیام کوروش را بر شاه ماد چنین نوشته
لشکرایخ توویکو بر او شورید و او را گرفته . پادشاه انشان بیرون رفتکرده بقصد کوروش 



کوروش بطرف همدان یعنى پایتخت رفت و سیم و زر، امتعه و اموال همدان . بکوروش تسلیم کرد
.»را تصاحب کرده غنائمى را، که بتصرّف آورده بود، بانشان برد

نبونید، کوروش قبل از فتح همدان در مدت م است و موافق نوشته . ق550تاریخ فتح همدان 
نوشته، که کبوجیه پدر کوروش در »1«نیکالئوس دمشقى. هشت سال سلطنت انشان را داشته

جنگ کوروش با اژدهاك موافق گفته نبونید . جنگ او با پادشاه ماد زخم برداشت و درگذشت
.سه سال طول کشیده

ن هخامنشى بود، زیرا شاهان مذکور تابستان را در همدان پس از سقوط دولت ماد باز مقرّ شاها
قصر آن تا زمان اشکانیان بر پا بود، بعد، چنانکه بیاید، بواسطه جنکهاى . گذرانیدنداینجا مى

ها قصور و عمارات را از خشت ها آسیب یافت و از اینجهت، که مادىاشکانیان با سلوکى
.ساختند، در قرون بعد بکلى از میان رفتمى

هاى مورخین عهد قدیمایسه نوشتهمق

نظر از ها، با صرفجا میرسیم، که اساس این نوشتههاى مورخین مزبور بایناز مقایسه نوشته
بین این روایات . روایت هرودوت، کتزیاس و کزنفون: تفاوتهاى جزئى، از سه روایت است

:حاصل میشودگانه این نتیجه اختالفات بزرگى است، زیرا از مقایسه روایات سه

) ماندان(هرودوت و کزنفون کوروش رانوه آستیاگ پادشاه ماد دانسته و هر دو مادر او را -1
، که همان آستیاگ است، قائل )آستیگاس(اند، اما کتزیاس اصال بقرابت بین کوروش و نامیده

.آمیزى ذکر میکندنیست و راجع بمرگ آخرین پادشاه ماد حکایت افسانه

______________________________
)1(-�N�i�e�o�l�a�i�i�s� �d�e� �D�a�m�a�s.
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هاى کتزیاس و هرودوت صریحا استنباط میشود، که جنگى بین کوروش و پادشاه ماد از نوشته-2
منتها کوروش، برحسب . روى داده و کوروش، پس از تسخیر همدان، دولت ماد را منقرض کرده



هرودوت، خیلى بهتر از آنچه روایت کتزیاس میرساند، با پادشاه ماد رفتار کرده، اما کزنفون گفته
هاى او کوروش بخواهش موافق گفته: سبب بزرگ شدن پارس را بکلى طور دیگر بیان میکند

کند، زمام امور را کیاکسار، از جهت دائى خود بکمک او آمده، براى وى جنگ مى) کیاکسار(
سپارد و او براى پادشاه ماد جنگهائى دین سبب، که سردار خوبى نیست، بکوروش مىتنبلى یا ب

گیرد و ماد با ممالک تابعه آن، مانند جهیز دختر، بعد دختر کیاکسار را مى. کرده فاتح میشود
. تر استگانه صحیحجا سؤالى طرح میشود، که کدام یک از روایات سهدر این. رسدبکوروش مى

:آید این استمىچه بنظر آن

عقیده کتزیاس، که اصال کوروش با آستیاگ قرابتى نداشته، صحیح نیست، زیرا هرودوت و سایر 
این گفته . هاى هرودوت بیشتر مورد اعتماد استاند و نوشتهمورخین او را نوه آستیاگ دانسته

باور کرد، توان زنى اشتغال داشت نمىکتزیاس را هم، که کوروش پسر چوپانى بود و براه
بخصوص که نبونید او را پادشاه انشان معرّفى کرده و گوید، که در سال هشتم سلطنت خود 

نبونید معاصر کوروش بود و حال آنکه کتزیاس تقریبا دویست سال بعد از . همدان را تسخیر کرد
.زیستاو مى

اوال : درنظر گرفتاما راجع باختالفى، که بین روایت هرودوت و کزنفون است، باید دو نکته را
ثانیا . نبونید، معاصر واقعه، گوید، که کوروش در نتیجه شکست پادشاه ماد همدان را تسخیر کرد

هاى او را نقیض گفته»1«»نشینى ده هزار نفر یونانىعقب«هاى کزنفون در باب در دو جاى نوشته
مورخ مذکور راجع توضیح آنکه. یابیمآمیز او بر ماد مىراجع بکوروش و تسلط مسالمت

یونانیها بقیه «): کتاب سوم، فصل چهارم(چنین گوید ) کونّاکسا(نشینى یونانیان پس از جنگ بعقب
اینکه آزارى از طرف دشمن ببینند، بمحلى در کنار دجله رسیدند، روز را حرکت کرده، بى

زمانى که..... د ، این محل سابقا شهرى بود بزرگ و مادیها مالک آن بودن)الریسا(موسوم به 

______________________________
)1(-�A�n�a�b�a�s�e.
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. ها دولت ماد را از پاى درآوردند، این شهر را محاصره کردند، ولى نتوانستند آنرا بگیرندپارسى
شهر فاقد بعد چون هوا تاریک شد، مثل اینکه ابرهاى مظلمى آفتاب را فرو گیرد، ساکنین 

».....شجاعت گشتند و شهر بتصرّف پارسیها درآمد 

. در شش فرسنگى این شهر خرابه قصرى بود و ما در یکروز بدانجا رسیدیم«بعد کزنفون گوید 
پایه دیوار آن از . ، که سابقا در تصرّف مادیها بود، واقع است)پیالمیس(این محل در نزدیکى شهر 
زن ) مدیا(د، وقتیکه پارسیها مملکت ماد را تسخیر کردند، گوین... سنگ صیقلى ساخته شده 

بعد پادشاه پارس نتوانست این قلعه را بگیرد، یعنى نه بزور توانست این . جا پناه بردپادشاه ماد باین
مردم را بوحشت ) هاخداى بزرگ بعقیده یونانى(شهر را تصرّف کند، نه با وقت، باالخره زوس 

.»انداخت و شهر مسخر شد

، دو »1«هاى آن را توصیف کرده، چنانکه باالتر گفته شددو شهر مزبور، که کزنفون خرابه
هاى دولت آسور بود، ولى در آن زمان، چون گذشته) کااله(و ) نینوا(پایتخت قدیم آسور، یعنى 

از خاطرها محو شده بود، کزنفون این دو محل را از متصرّفات ماد دانسته و برخالف حقیقت هم 
چیزیکه جلب . این مطلب اهمیت ندارد. نیست، زیرا پس از انقراض آسور بدست مادیها افتاده بود

وقتیکه «توجه میکند این است، که کزنفون دو دفعه در ضمن توصیف دو شهر مزبور گوید 
) سیروپدى(و حال آنکه موافق » پارسیها دولت ماد را منقرض کردند یا مملکت ماد را گرفتند

نگ بواسطه فتوحات خود و داشتن دختر آخرین پادشاه ماد پادشاه آن مملکت جکوروش بى
.گردید

کلیۀ باید این نکته را تذکر دهیم، که روایت کزنفون در باب بزرگ شدن کوروش، شباهتى با 
کیخسرو داستانى، در زمان جد پدرى خود کیکاوس، زمام : داستانهاى ما راجع به کیخسرو دارد

کند و، پس از اینکه تورانیان را از ایران هاى طوالنى با تورانیان مىه جنگامور را بدست گرفت
بنابراین در داستانهاى . راند و دولت آنان را منقرض کرد، جدش او را بر تخت نشانده درمیگذرد

اند، یکى در ایام سلطنت کیکاوس و دیگرى پس از اینکهدارى براى کیخسرو قائل شدهماد و زمام

______________________________
.رجوع شود190بصفحه -)1(
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ممکن است، که کزنفون داستان کیخسرو را در ایران شنیده، ضبط . کیکاوس او را بتخت نشاند
کرده و پس از مراجعت بیونان استیالى کوروش را بر ماد با تغییراتى موافق این داستان نوشته 

ریزى، با رضایت پادشاه ماد و مادیها، با ستایشى، خوناین نوع تسلط کوروش بر ماد بىباشد، چه
.کردهکه کزنفون براى کوروش داشته، بیشتر موافقت مى

فتح سارد و تسخیر لیدیه-دوم

هاى کوروش با کرزوس و تسخیر در آغاز این مبحث الزم است تذکر دهیم، که راجع بجنگ
بنابراین مضامین . ى راجع به کیفیات وقایع بین مورخین عهد قدیم دیده میشودلیدیه باز تفاوتهائ

هاى آنها را بترتیب تاریخى ذکر خواهیم کرد، ولى روایت کزنفون را مجبوریم، که در نوشته
هاى او طور مبحثى جداگانه، پس از سایر روایات ذکر کنیم، زیرا جریان کیفیات موافق نوشته

هاى او را مسلسل بیان کرد، تا ارتباط وقایع با یکدیگر براى ضامین نوشتهدیگر است و باید م
.خواننده روشن باشد

هاى هرودوتنوشته

تذکّر

هاى هرودوت کوروش پس از فتح همدان بجنگ پادشاه لیدیه، که بایران حمله کرده موافق نوشته
آنکه بطرف باختر راند، توضیح. بود رفت، ولى کتزیاس گوید، که بامور مشرق ایران پرداخت

ها دانستند، که کوروش داماد آستیگاس، آخرین ولى جنگى روى نداد، زیرا همینکه باخترى
پادشاه ماد است، تمکین کردند، اما سکاها تمکین نکردند و جنکى روى داد، که بسیار سخت بود، 

زن او . نام اسیر شد»1«طرفین پا فشردند و باالخره سکاها شکست خوردند و سردارشان آمرگس
حاضر نشد صلح کند، لشکرى بعده سیصد هزار مرد و دویست هزار نفر زن »2«)اسپارترا(

بعد، سردار هرکدام از طرفین اسیر طرف دیگر . گردآورده با کوروش جنگید و او را اسیر کرد
اعتماد . آمرگس از این ببعد دوست صمیمى کوروش شد. گردید و مذاکرات صلح پیش آمد

کوروش در تمام



______________________________
)1(-�A�m�o�r�g�e�s.

)2(-�S�p�a�r�e�t�h�r�a.

268: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اى بود، که در بستر مرگ اوالد خود را احضار مدت زندگانیش بدوستى و وفادارى او بدرجه
.کرده به آنها توصیه و تأکید کرد، دوست صمیمى آمرگس باشند

خواست، که در حضور او بیکدیگر دست دوستى دهند و لعنت کرد کسى را، که برخالف از آنها 
روایت کتزیاس، اگر در کیفیات صحیح نباشد، بطور کلى صحیح بنظر میآید، زیرا . آن رفتار کند

شخصى مانند کوروش، ممکن نبود، بعد از سقوط همدان، تا از امور ایران فراغت حاصل نکند یا 
دهد، بجنگ با لیدیه اشتغال ورزد، مگر اینکه بگوئیم حمله پادشاه لیدى بحدود سروصورتى بآن ن

نظر را نظایر آن در دوره ایران به کوروش مجال نداد، که بامور سایر قسمتهاى ایران بپردازد، این
اشکانیان با سلوکیها و ساسانیان با رومیها وقتى طرف شدند، : هاى اشکانى و ساسانى تأیید میکند

در این مورد هم طبیعى بود، که کوروش بعد از سقوط همدان . از پشت سر خود مطمئن گشتندکه 
هاى هرودوت چنان است، که بیاید، بهرحال مضامین نوشته. بکارهاى سایر قسمتهاى ایران بپردازد

.اى از احوال لیدیه بیان کنیمولى قبال الزم است، شمه

احوال لیدیه

ته شد، بعد از آلیات پسر او کرزوس بتخت نشست و، چون سلطنت او چنانکه در کتاب اول گف
را، که ) لتمى(منازعى نداشت، پیروى از پدر خود کرده درصدد توسعه مملکت برآمد و شهر 

بعد سایر مستملکات یونانى را در آسیاى . مستعمره مهم یونانیها در آسیاى صغیر بود، به لیدیه افزود
ها نخستین ملت غیر یونانى بودند، که بر این قسمت یونانى لیدى. صغیر باطاعت خود درآورد

پس از آن تمام والیات آسیاى صغیر را، که در طرف غربى رود هالیس بود، باستثناى . دست یافتند
.لیکیه و کیلیکیه، مطیع کرد



، فریگیها، میسیان، ماریاندیان: در این قسمت مردمانى، که کامال مطیع شدند، اینها بودند
این پادشاه بر وسعت و آرایش پایتخت خود افزوده آنرا . و غیره»1«نیانتىپافالگونیها، کاریان، بى

شهر مزبور بواسطه موقع جغرافیائى خود بین بابل، . یکى از معروفترین شهرهاى دنیاى آنروز کرد
هریک با هرودوت گوید، که حکماى یونان، . آسور و یونان مرکز علوم شرقى و فلسفه گردید

مقصودى به سارد

______________________________
)1(-

�P�h�r�y�g�i�e�n�s�.� �M�y�s�i�e�n�.� �M�a�r�i�a�n�d�i�e�n�s�,� �P�a�p�h�l�a�g�o�n�i�e�n�s�,� �C�a�r�i�e�n�s�,� �B�i�t�h�y�n�i�e�n�s.
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از مشاهیر ). چنانکه در قرون بعد بشهر آتن، پاى تخت دولت آتن، عزیمت میکردند(میرفتند 
»1«اند، اسم دو نفر ذکر شده، یکى سلنمقارن این زمان یا قبل از آن به سارد رفتهیونان، که 

ثروت و جواهرات و اشیاء نفیسه . حکیم یونانى»2«گذار معروف آتن و دیگرى بیاسقانون
هاى او چشم مشاهیر یونانى را خیره میکرد و از این حیث اسم او در مغرب زمین کرزوس و خزانه

گردید، چنانکه اکنون هم، در مواردیکه ما اسم قارون را ذکر میکنیم، اروپائیان اسم ضرب المثل 
.کرزوس را میبرند

راجع به سلن هرودوت حکایتى ذکر کرده، که چون با تاریخ ایران مربوط است و ضمنا عقاید 
در ) 46-30کتاب اول، بند (مورخ مذکور گوید . یونانیهاى آن زمان را میرساند، درج میکنیم

گذار آتن، که در مصر و آسیاى صغیر سیاحت میکرد، وارد قانون) سلن(زمان سلطنت کرزوس 
سارد شد و پادشاه لیدیه پذیرائى شایانى از او کرده خزائن، اشیاء نفیسه و ثروت خود را باو نشان 

.داد



، تو از حب علم و ایمهاى تو ما چیزهاى زیاد شنیدهاز دانائى، عقل و سیاحت«: پس از آن باو گفت
اى، که میخواستم از تو بپرسم، آیا شخصى را دیده. اىکاوى بممالک خارجه مسافرت کردهکنج

کرزوس چنین سئوالى کرد، زیرا مطمئن بود، که سلن خواهد گفت، » تر از همه باشد؟بختخوش
بلى، «: داینکه قصد شاه را درك کرده باشد، جواب داترین کس تواى، ولى سلن، بىخوشبخت

کرزوس با نهایت » .نام داشت و سعادتمندتر از همه بود) تلّ(شناختم، که یکى از اهالى آتن را مى
اوال این شخص اوالد اهل داشت و بقدرى زیست، که اطفال اوالد خود «-تعجب گفت چرا؟ سلن

الثا زندگانى خود را ث. ثانیا دارائى او موافق ثروتهاى این زمان کافى بود. را دید و آنها بزرگ شدند
بشرافتمندى بآخر رسانید، زیرا در جنگى، که آتن با همسایگان خود میکرد، کشته شد و رشادتش 

اهالى آتن در ازاى این فداکارى با احترامات زیاد جسد او را در . باعث فتح وطنش گردید
.»ختهمانجا، که کشته شده بود، بخاك سپردند و مخارج دفن او را خزانه دولت پردا

______________________________
)1(-�S�o�l�o�n.

)2(-�B�i�a�s.
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بعد از این شخص کى را : چون سلن حکایت خود را بانتها رسانید، کرزوس از او پرسید
گذار یونانى، الاقل در درجه دوم، اسم او را ذکر اى و یقین داشت، که قانونتر دیدهخوشبخت

ابیس مینامیدند و یکى را کله. دو برادر را، که از اهل آرگیو بودند«: سلن گفت. اهد کردخو
.اینها مادرى داشتند، که پیر بود. تندیگرى را بى

در یکى از اعیاد او خواست به معبد ربۀ النوع هرا برود، چون گاوها را بموقع نتوانستند حاضر 
»1«استاد45اى نشانده و خودشان را بآن بسته عرّابه را بمسافت عرّابهکنند، این دو برادر مادر را در 

اهالى آرگیو این دو برادر را خیلى ستودند و بمادرشان از داشتن چنین اوالد تبریک . کشیدند
نهایت متأثر شده بود، از ربۀ النوع درخواست کرد، بهترین مادر، که از این رفتار پسرها بى. گفتند

دند، ناهار پس از دعاى مادر این دو برادر براى خدایان قربان کر. طالع انسان را نصیب آنها کند



خدا خواست بفهماند، که مرگ براى . عید خوردند و بعد در معبد بخواب رفته دیگر بیدار نشدند
اهالى آرگیو مجسمه این دو جوان را ساخته بمعبد دلف تقدیم کردند، . انسان به از زندگانى است

آتنى «لن گفت کرزوس در این وقت به س. تا یادگارى از این دو جوان نامى در معبد مزبور بماند
سلن » عزیز، در حیرتم، که تو سعادت مرا بهیچ شمرده اشخاص عادى را بر من ترجیح میدهى

اند و انسان در زندگانى خود باید با چه نامالیماتى مواجه من میدانم، که خدایان بخیل«جواب داد 
و هر روز غیر از حد سنّ انسان را من هفتاد سال میدانم . شود و چه مصائب و محنى را تحمل کند

در این شکى . بنابراین انسان، یعنى وجودى، که دست خوش حوادث است. روز گذشته است
نیست، که تو ثروت زیاد دارى و بر مردمان زیاد حکومت میکنى، ولى فقط وقتى میتوانم تو را 

خصى، اى، زیرا شخص متمول بر شمند بدانم، که بشنوم عمر خود را به خوشبختى بسر بردهسعادت
بنابراین . که فقط نان روزانه دارد، برترى ندارد، مگر اینکه بخوبى عمر خود را بسر برده باشد

جمع شدن تمام چیزها در یک . درباره متمول، تا نمرده است، نمیتوان گفت، که سعادتمند بوده
چنانکه مملکتى نمیتواند از هر حیث از مملکت. شخص مجال است

______________________________
.تقریبا یک فرسخ و نیم-)1(
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بس . نیاز باشد، کسى هم نیست، که داراى همه چیز بوده بدیگرى احتیاج نداشته باشددیگر بى
بخت آن کسى است، که از همه بیشتر داراى نعم بوده و زندگانى خود را بخوبى بآخر خوش

آخرش نگریست، بسا کسانى بودند، که خدایان در ابتداء در سعادت را در هر کار باید ب. رسانیده
.»بروى آنان کشودند و در آخر آنها را به بدبختى افکندند

کرزوس را سخنان سلن خوش نیامد و با نظر حقارت در او نگریسته مرخصش کرد، چه عقیده 
پند میدهد، که در هر کار داشت، که احمق است کسیکه اعتنائى به نعمتها در حال حاضر ندارد و 

سلن رفت و دیرى نگذشت، که دو بدبختى بزرگ براى پادشاه رویداد، یکى . بفرجام آن بنگرند
هرودوت این قضیه را مفصال ذکر کرده، (وتخت او بود شدن پسرى، که یگانه وارث تاجکشته

پارس براى او و دیگر جنگى، که با کوروش شاه) ولى چون مربوط بتاریخ ایران نیست میگذریم



راجع باین حکایت باید گفت، حاال . پیش آمد و تمام ثروت و مملکتش نصیب دیگرى گشت
گذار یونانى در زمان کرزوس در سارد نبوده و بنابراین حکایت مزبور ثابت شده که سلن قانون

اختراع خود هرودوت است، یا سلن چنین صحبتى با دیگرى داشته و مورخ مذکور آنرا به 
.تر روشن خواهد بودجهت ذکر آن پائین. وس نسبت دادهکرز

خبر سقوط همدان

چنان بود احوال لیدیه، وقتى که سقوط همدان و دولت ماد رویداد و آواز آن در آسیاى غربى 
معلوم است، که کرزوس در اندیشه شد، چه اوال او با خانواده سلطنتى ماد خویشى داشت و . پیچید

.نشانده، یا پادشاه درجه دوم، بر دولت بزرگ ماد سخت مکدر گردیداز دست یافتن یکدست 

ثانیا منازعات لیدیه با دولت ماد بصلحى، که طوالنى بنظر میامد، منتهى گشته و روابط دوستانه بین 
نظر از با صرف. دولتین برقرار شده بود، ولى با شاه جدید ایران چگونگى روابط آتیه معلوم نبود

دولت ماد در مدت قرون عدیده بتمدن و اخالق مردمان آسیاى غربى از سامى و این مالحظات
غیره آشنا شده، خود نیز در تحت تأثیرات تمدن مزبور درآمده بود، ولى پارسیها براى ملل 

همجوار غربى قومى بودند، که در گمنامى میزیستند و مردمان مزبور بواسطه دورى از پارسیها 
معرفتى باحوال
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و اخالق آنها نداشته تصور میکردند، که آنها هم مردمى هستند، تقریبا مانند سکاها و، چون از 
سکاها صدمات زیاد دیده بودند، معلوم است، که از استیالى پارسیها هم بر ممالک ماد وحشت 

پادشاه مذکور تصمیم این مالحظات باعث تشویش خیال کرزوس گردید و بر اثر آن. داشتند
در این تصمیم خزانه معمور، خوبى سواره نظام او و . کرد، که نگذارد رقیب تازه نفس قوى گردد

کتاب اول، (نیز امید باجیر کردن سپاهیان یونانى دخالت کلى داشت، ولى لیدیها، بقول هرودوت 
بینى ز حیث عقل و مآلنام، که ا) ساندانیس(شخصى . آمد خوشنود نبودنداز این پیش) 71بند 

من این تصمیم تو را نپسندم، چه تو با مردمى ستیزه میکنى، که «: معروف بود، بپادشاه گفت
لباسشان از پوست حیوانات، غذایشان از چیزهائى است، که زمینهاى کم حاصل بانها میدهد و 



اند و یاشامیدهاین مردم در عمرشان هرگز مشروبى جز آب ن. هیچگاه، بقدریکه خواهند، نخورند
اگر بر آنها غالب شدى، چه نفعى از آنها براى تو . انجیر و سایر مأکوالت شیرین را ندانند چیست

هاى مملکت ما را جا آمدند و این نعمتمتصور است و، اگر مغلوب گشتى، پس از آنکه باین
را شکر، که آنها خودشان چشیدند، آیا دیگر بیرون روند، یا ما توانیم آنها را از اینجا برانیم؟ خدای

این سخن تغییرى در تصمیم کرزوس نداد، ولى براى قوت قلب الزم . »اندبفکر آمدن باینجا نیفتاده
دید، عقیده غیب گوهاى آن زمان را راجع به نتیجه جنگ بداند، بدین ترتیب، که اول آنها را 

با این مقصود . گ را بپرسدهاى آنها صحیح است، نتیجه جنگوئىآزمایش کند و، اگر دید غیب
، )مجاور مصر(واقع در لیبیا »3«مونو نیز بمعبد آم»2«، ددن»1«رسوالنى بمعابد دلف، فوسید

گوها بپرسند، که فرستاد و برسوالن دستور داد، که نود و نه روز در راه باشند و روز صدم از غیب
درنظر داشت، که این معبد در نزد یونانیها راجع بمعبد دلف باید . پادشاه لیدیه امروز چه میکند

.بسیار محترم و مقدس بود

یا زنى، که در معبد مزبور از مغیبات خبر میداد، معتقد ) تىپى(گوئى اهالى یونان مخصوصا بغیب
بودند و هر زمان در موقع باریک و مشکلى واقع شده تردید داشتند، که چه کنند، تکلیف را 

ار میکردند، یا زمامدارانپرسیده موافق جواب رفت

______________________________
)1(-�P�h�o�e�i�d�e.

)2(-�D�o�d�o�n�e.

)3(-�A�m�m�o�n.
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و متنفذین یونان آن سئوال را، چنانکه میخواستند، تعبیر کرده طرفدار زیاد براى اجراى عقیده خود 
).تر ذکر شدهپائینموارد زیادى از این سئواالت(یافتند مى



وقتى در زمین این معبد شکافى مانند چاه پدید : تى در معبد دلف چنین بودگوئى پىترتیب غیب
چون یونانیها این شکاف و صداها را حادثه خارق عادت . آمد، که از آن سابقا صداهائى بلند میشد

اى، که از ینشاندند و او از ابخرهاى بر در چاه نصب کرده دخترى را بر سه پایه ممیدانستند، سه پایه
ها را نوشته چاه متصاعد میشد، بحال اغما افتاده حرفهائى میزد و کاهنان معبد این گفته

معلوم است، که، چون کهنه معبد از وقایع خوب مطلع بودند، سعى . کنندگان میدادندبسئوال
. وان آنرا موافق وقایع بعد تعبیر کردمیکردند، جوابها موافق سئواالت یا الاقل ذو وجهین باشد، تا بت

سوء قصد کرد، قرار دادند، که بجاى دوشیزه پیرزنى ) تىپى(بعدها، چون یک نفر یونانى بعفت 
رسوالن کرزوس موافق دستور او رفتار ): 47کتاب اول، بند (هرودوت گوید . روى سه پایه بنشیند

چنین جواب »1«پائىتى بشعر هشتپى. کرده در روز مقرّر سئوال کردند، که کرزوس چه میکند
یابم، من صداى وکر را درمىمن عدد ریگهاى دریا و مقدار آب آن را میدانم، من فکر الل«: داد

شنوم، بوى الکپشتى بمشامم میرسد، که با گوشت بره بریان میکنند و کسیرا، که حرف نمیزند مى
.»در میان دو ظرف مفرغى از باال و پائین واقع است

سئوال موافق جواب درآمد، زیرا کرزوس امر کرده بود ) 71-48همانجا بند (بعد هرودوت گوید 
در همان هنگام، که از آپلّن رب النوع یونانیها در معبد دلف این سئوال را میکنند، الکپشتى را با 

بد این جواب یونانیها را غرق شعف و شادى کرد، چه مع(گوشت برّه در ظرف مسى کباب کنند 
.)م. دلف براى آپلن خداى یونانى ساخته شده بود و یونانیها براى او پرستشى مخصوص داشتند

کرزوس براى اینکه تقدس خود را ابراز کند، امر کرد سه هزار حیوان قربان کردند، تخت»2«

______________________________
.در عروض یونانى بحرى است-)1(

عالوه .) م(حاتى، که مؤلّف میدهد، در هاللین گذارده شده و باخر آن توضی. یعنى مؤلّف. م-)2(
.گشته تا با گفته مورخین و نویسندگان مخلوط نشود، این تبصره شامل تمامى این تألیف است
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بمعبد مزبور نیاز مطلّا و مفضض، جامها و گلدانهاى زرین، البسه ارغوانى فاخر، جواهرات قیمتى 
بند و کمربند زنش بود، با مجسمه شیرى، که از طال ساخته کرد و هدایاى زیاد، که از جمله گردن

اند، بپول قیمت این هدایا، بطوریکه نوشته(بمعبد مزبور فرستاد »1«بودند و ده تاالن وزن داشت،
دیگر باین صراحت نبود، باز گوهاى جاهاى اگرچه جواب غیب.) م. امروزى میلیونها تومان میشده

پس از آن وقتى، که نوبت سؤال دوم رسید، . پادشاه لیدى براى معابد آنها هم هدایاى زیاد فرستاد
:تى گفتتوضیح آنکه پى. دلف جوابى داد، که گنگ و ذو وجهین بود) تىپى(

اه باید اگر پادشاه لیدیه با کوروش جنگ کند، دولت بزرگى را منهدم خواهد کرد، پادش«
کرزوس از این جواب بسیار . »ترین یونانى کدام است و با او متحد گرددتشخیص دهد، که قوى

خوشنود شد، چه پنداشت، که مقصود از دولت بزرگ پارس است و باز هدایائى براى معبد دلف 
گوى دلف جواب غیب. فرستاده در دفعه سوم سؤال کرد، که آیا سلطنت او دوام خواهد داشت؟

»2«وقتى که قاطرى پادشاه لیدیها گردد، تو، اى لیدى سست پا، برو بطرف هرموس سنگى،«: ددا
این جواب بر شادى کرزوس افزود، چه . »درنگ مکن و خجل مباش از اینکه ترسو قلم بروى

پیش خود گفت، که هرگز قاطرى بر لیدیه سلطنت نکند و با این حال سلطنت براى من و دودمانم 
اوضاع . پس از آن کرزوس بنابر جواب اولى درصدد جلب دول یونانى برآمد. ماندباقى خواهد

این بود، . توانست کمکى کندجبار چنان بود، که این دولت نمى) زیستراتپى(داخلى آتن بسبب 
.که کرزوس سفیرى باسپارت روانه کرده خواستار کمک گردید

آپلن باسپارت داده و حاال متوقع بود، که سابقا کرزوس مقدار زیادى طال براى ساختن مجسمه 
اسپارتیها سفیر را خوب پذیرفته هدایائى را، که پادشاه لیدى . اسپارت در اینموقع تالفى کند

فرستاده بود، قبول کردند، ولى راجع به اتحاد با او بر ضد کوروش جواب مبهمى داده گفتند، در 
ز مس براى پادشاه لیدى فرستادند، ولى این تهیه فرستادن لشکرى خواهند شد و کاسه بزرگى ا

کاسه بمقصد نرسید،

______________________________
.کیلوگرام270تقریبا نود من یا -)1(

.یعنى سواحل رود هرموس در مشرق سارد-)2(
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موافق منبع یونانى بعد از این . آن را دزدیدند) سامس(زیرا، چنانکه رسوالن گفتند، اهالى جزیره 
زمان و بعقیده محققین جدید در همین اوان کرزوس به نبونید پادشاه بابل و آمازیس پادشاه مصر 

رجوع کرده اتحاد آنها را خواستار شد و از جریان وقایع چنین برمیاید، که هر دو وعده کردند، در 
معلوم است، که . در وحشت بودندسال بعد باو کمک کنند، چه هر دو از بزرگ شدن پارس 

پادشاه لیدیه این اقدامات سیاسى را در نهان میکرد، ولى در این احوال شخصى، که با پول فراوان 
بایست از طرف پادشاه لیدیه بیونان رفته داوطلبانى اجیر کند، فرار کرده نزد کوروش رفت و او مى

بکوروش رسید، تشخیص داد، که نباید همینکه این خبر . را از اقدامات کرزوس آگاه داشت
اند، که تصمیم کوروش بر خارج محققین باین عقیده. بدشمن فرصت دهد و در تهیه جنگ شد

شدن از ایران و پیمودن چندین صد میل در خاك دولت خارجه در اینموقع، که تازه دولت ماد 
یکند بر اینکه او سردارى بوده واژگون گردیده و هنوز اوضاع ایران شکل ثابتى نیافته بود، داللت م

.هاى او صائب بودبینىبزرگ، زیرا وقایع بعد نشان داد، که پیش

تالقى فریقین

اى زیاد از مردان کرزوس پس از اینکه تهیه جنگ را دید، عالوه بر سواره نظام نامى خود عده
یران حرکت بعد بقصد ا. شدند، بخدمت خود طلبیدکارى، که براى جنگ اجیر این و آن مى

.کرده و از رود هالیس، که سرحد دولتین لیدیه و ماد بود، گذشته داخل کاپادوکیه گردید

مورخ . نامیدندمى) سریانى(هاى آن زمان اهالى کاپادوکیه را، چنانکه هرودوت نوشته، یونانى
در آن که عبور از رود هالیس براى قشون لیدى مشکل بود، چه) 75، بند 1کتاب (مذکور گوید 

ها در شود، که پلجا معلوم مىاز این(هائى، که حاال روى این رود است وجود نداشت زمان پل
لت بود، یونانى، که از اهل مى) طالس(در این موقع .) م. زمان شاهان هخامنشى ساخته شده بوده

را در کمکى بزرگ بپادشاه لیدى کرد، توضیح آنکه بدستور او مجرائى کنده قسمتى از آب رود
کرزوس، پس از عبور از . آن داخل کردند و چون سطح آب رود پائین آمد، عبور ممکن شد

کنان پیش رفت تا به پتریوم، که در نزدیکىرود، در کاپادوکیه غارت
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بعد . ده کردو شهر را گرفته مردم آنرا بر»1«سینپ، یا تقریبا در ساحل دریاى سیاه است، رسید
.تمامى این صفحه دست خوش چپاول و یغما گردید

باو رسید و، قبل از اینکه جنگ کند، ) پتریوم(شتافت، در کوروش، که باستقبال کرزوس مى
رسوالنى نزد ینیانها فرستاده تکلیف کرد، که بر علیه پادشاه لیدى قیام کنند، ولى آنها این تکلیف 

شروع شد، طرفین تلفات زیاد دادند و، چون شب در رسید، دست بعد جنگ فریقین. را نپذیرفتند
چون . نتیجه ماندجنگیدند، باوجوداین جنگ بىهرچند هر دو طرف با ابرام مى. از جنگ کشیدند

کرزوس فهمید، که قواى او کمتر از قواى کوروش است، صالح خود را دید، که بطرف سارد 
ش بواسطه سختى زمستان و این نکته، که دولت بابل را کرد، که کوروعقب نشیند، زیرا تصور مى

سر دارد، جرئت نخواهد کرد به سارد حمله کند، چه در اینصورت خطوط ارتباطیه قشون در پشت
کرد، که پس از زمستان شد و نیز خیال مىگاهش، که خاك ایران بود، خیلى دور مىاو با تکیه

ج ماه دیگر با قشونى بمراتب بیشتر جنگ را از نو شروع قواى متحدین خواهند رسید و او میتواند پن
.کند

فتح سارد

پس از ورود به سارد کرزوس رسوالنى باسپارت، بابل و مصر فرستاده تمنى و تأکید کرد، که 
بعد موعد جنگ را ماه پنجم قرار داده سپاهیان اجیر را از بیم آنکه بشهر سارد . بکمک او بشتابند

در اینموقع اطراف سارد پر از ) 78، بند 1کتاب (هرودوت گوید . کردخسارت برسانند مرخص 
.مار شد و اسبها چراگاه را ترك کرده بخوردن مارها پرداختند

مس براى دانستن کرزوس این واقعه را معجزه تصور کرده خوشنود شد و رسوالنى نزد معبرین تل
از طرف . که کرزوس اسیر شده بودتعبیر آن فرستاد، ولى آنها وقتى به سارد مراجعت کردند،

دیگر کوروش فورا با بابل داخل مذاکره شده تکلیف صلح به نبونید کرد و این پادشاه آن را 
پس از آن کوروش از عقب ). غافل از اینکه در اینموقع صالح بابل در اتحاد بالیدیه بود(پذیرفت 



وقتى که این خبر . روانه شددرنگ به لیدیه درآمد و بطرف سارد سر خود مطمئن شده بى
بکرزوس رسید

______________________________
.میباشد) یىگ(ها بود و حاال موسوم به بوغاز پتریوم پایتخت قدیم دولت هیت-)1(
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بقلب کرد، که با سختى زمستان رقیبش جنگرا ادامه داده غرق حیرت گردید، چه هیچ گمان نمى
متحدین دور بودند و زودتر از بهار متصور نبود، کمکى از طرف آنها . مملکت او داخل شود

در این احوال پادشاه لیدى چاره نداشت، . سپاهیان اجیر را هم کرزوس مرخص کرده بود. برسد
هاى طرف جز اینکه سواره نظام ممتاز خود را بیرون برده با کوروش جنگ کند، بنابراین در جلگه

این دشت وسیع براى عملیات . صفوف لشکر خود را بیاراست) هرموس(شرقى سارد معروف به 
سواره نظام قوى و ممتاز لیدى بسیار مناسب بود و کوروش، چون میدانست، که سواره نظام ایران 

بخوبى سواره نظام لیدى نیست، به پیشنهاد هارپاگ مادى تدبیرى کرد، که براى پارسیها بسیار 
در نتیجه، اسبهاى لیدى از . تاد، توضیح آنکه امر کرد، شترهاى بنه را پیش صف واداشتندمفید اف

هیکل و بوى آنها رم کرده اطاعت سواران خود را نکردند و لیدیهاى رشید مجبور شدند، که پیاده 
ها در این حال لیدیها پا فشرده جنگى بسیار خونین کردند، ولى باالخره برترى با ایرانی. جنگ کنند

ها پناه بقالع سارد پس از آن لیدى. ها با حمالت شدید لیدیها را از جاى کندندگردید و پارسى
ها در ابتداء خواستند شهر را با حمله پارسى. درنک قصد تسخیر شهر را کردبردند و کوروش بى

تصرّف کنند، ولى موفق نشدند و بمحاصره پرداختند، کرزوس باز رسوالنى نزد متحدین خود
فرستاده پیغام داد، که، چون سارد در محاصره است، منتظر انقضاى پنجماه نشده فورا بکمک او 

شود، که در این زمان در قشون هاى مورخین یونانى، بجز کزنفون دیده نمىاز نوشته. بشتابند
گیرى بوده باشد، بنابراین باید گفت، که پس از یأس کوروش از کوروش آالت و اسباب قلعه

هاى محاصره و اند، تا اهالى از سختىها بمحاصره منظم پرداختهتن قلعه به یورش، پارسىگرف
اى رویداد، که کار تسخیر سارد را آسان کرد، در این احوال حادثه. فقدان آذوقه تسلیم گردند

خورد و توضیح آنکه شهر از هر طرف دیوار محکمى داشت، مگر در یک نقطه، که بکوهى برمى



چهارده روز، . یب بسیار تند، در این قسمت کوه الزم ندیده بودند استحکاماتى بنا کنندبواسطه ش
که از محاصره سارد گذشت، کوروش پاداش بزرگى وعده کرد بکسى، که پیش از همه وارد

278: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

راهى بشهر باز اى بودند، کهشهر گردد و بر اثر این پاداش سپاهیان کوروش در تجسس وسیله
نام داشت، دید کاله خود یک ) رویاسهى(روزى یکنفر پارسى، که از طایفه مردها بود و . کنند

خود خود را برداشته بجاى سرباز لیدى بپائین افتاد و او چست و چاالك از باال بزیر آمده و کاله
از معاینه محل، پارسى مزبور هموطنان خود را از این اکتشاف آگاه ساخت و پس. خود برگشت

هاى شهر قسمتى از لشکریان کوروش با سپاهى مزبور از آن راه باال رفته و داخل شهر شده دروازه
هاى دیگر نیز وارد شهر گردیدند و سارد تسخیر پس از آنها، قسمت. را براى کوروش باز کردند

مورخ مزبور . این روایت هرودوت است، ولى کتزیاس تسخیر سارد را طور دیگر نوشته. شد
نهاد ابارس، سردارشان، سربازهاى چوبى ساخته در مقابل دیوارهاى ها، به پیشگوید، که پارسى

هاى چوبى چندان باعث تشویش و وحشت سکنه سارد گردید، که شهر نصب کردند و این هیکل
.).م. آیدافسانه بنظر مى(خودشان تسلیم شدند 

کردند و در این روز پسر کروگنگ کرزوس سخن هرودوت گوید پارسیها شهر سارد را غارت
):85بند، 1کتاب (بعد، این حکایت را ذکر میکند . گفت

کرزوس پسرى داشت کروگنگ، هرچند در معالجه او میکوشید، نتیجه نمیگرفت، تا اینکه مصمم 
هرچند میخواهى «آنها جواب دادند . راجع به پسرش سؤالى کند) دلف(گوهاى معبد شد از غیب

.خنان پسرت را بشنوى، ولى در این صدد مباشس

پسر کرزوس در همان حال بماند، تا . »روزى، که مقدر است، بیاید و او در آنروز حرف بزند
روزیکه شهر سارد تسخیر شد و سپاهیان کوروش بکرزوس برخورده بواسطه عدم شناسائى 

ایستاده حرکت نمیکرد و خود را کرزوس بواسطه غم و اندوه زیاد در جائى. خواستند او را بکشند
در این حال یکى از سپاهیان پارس بقصد کشتن او نزدیک گردید و پسر کروگنگ . شناساندنمى



و از این » اى مرد، کرزوس را مکش«کرزوس از اضطرابى، که بر او مستولى شده بود فریاد زد 
.وقت بسخن گفتن آمد

نفر دیگر از نجباى لیدى را بامر کوروش 14بقول هرودوت، پس از تسخیر سارد، کرزوس و 
وقتى که هیزم را آتش. توقیف و آتشى تهیه کردند تا آنها را بسوزانند
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. کوروش توسط مترجمى معنى این کلمات را پرسید. »سلنسلنآخ«زدند، پادشاه لیدى فریاد کرد 
اى کاش شخصى، که اسمش را بردم، با تمام «: باالخره گفتکرزوس در ابتداء ساکت ماند و بعد 

کرزوس پس . کوروش معنى این حرف را هم نفهمید و توضیح خواست» پادشاهان صحبت میکرد
زمانیکه سلن در پایتخت من بود، خزانه و تجمالت و اشیاء نفیسه خود را باو «: از اصرار زیاد گفت

مندتر میداند و یقین داشتم، که اسم را از همه سعادتنشان داده در آخر از او پرسیدم، چه کسى
.»1«»او گفت، تا کسى نمرده، نمیتوان گفت سعادتمند بوده. مرا خواهد برد

درنگ حکم کرد، آتش را خاموش کنند، ولى آتش از هر کوروش از این سخن متأثر شد و بى
باوجوداین براى اجراى امر کوروش . کشید و موقع خاموش کردن آن گذشته بودطرف زبانه مى

اى آپلن، تو «در این احوال کرزوس گریست و ندا در داد . اینکه موفق شوندکوشیدند، بىهمه مى
» دهم، که اگر هدایاى من پسند تو شده است، بیا و مرا نجات دهرا به بزرگوارى خودت قسم مى

. ى شده آتش را خاموش کردپس از این استغاثه باران آمد و سیلهاى آب از هر طرف جار
اى کرزوس، «: کوروش از خاموش شدن آتش بسیار شاد گشت و کرزوس را نواخته باو گفت

کى این راه را پیش پاى تو گذاشت، که داخل مملکت من گردى، و حال آنکه میتوانستى مرا یار 
.بختى تو باعث اینکار شدطالع بد من و خوش«: کرزوس گفت» خود کنى؟

ى مرا بجنگ تحریک کرد و اال انسان باید دیوانه باشد، که جنگ را بر صلح ترجیح خداى یونان
کنند، ولى در موقع جنگ پدران فرزندان خود را در زمان صلح پسران پدران خود را دفن مى. دهد

. کتزیاس این واقعه را ذکر نکرده. »خواستندچه باید کرد؟ شد آنچه خداها مى. سپارندبخاك مى
کرزوس بمعبد آپلن پناه برد و او را گرفته در زنجیر کردند، چند دفعه دستى : ور گویدمورخ مذک



از غیب بیرون آمد، زنجیرها را باز کرد و این قضیه، یعنى توجه آپلن نسبت بکرزوس باعث حیرت 
بارن را بعضى (فرستاد، تا در آنجا زندگانى کند »2«کوروش گردیده او را نواخت و بشهر بارن

روایت کزنفون راجع.). م. انده یا صفحه البرز تصور کردهوارن

______________________________
.رجوع شود271-269بصفحات -)1(

)2(-�B�a�r�e�n�e.
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تر ذکر خواهد بجنگ کوروش با کرزوس و تسخیر سارد، چون خیلى مشروح است، جدا و پائین
عموم محققین آمدن سلن : کایت، که هرودوت ذکر کرده، الزم است گفته شودراجع باین ح. شد

گذار آتن را در زمان سلطنت کرزوس به سارد صحیح نمیدانند، چه برحسب تحقیقاتى، که قانون
م بوده، و حال آنکه . ق583و 593اند، مسافرت سلن بآسیاى صغیر و مصر در زمانى بین کرده

بعض محققین دورتر رفته قضیه . سال بعد، بتخت نشسته23تقریبا م، یعنى. ق560کرزوس در 
تصمیم کوروش را بسوزانیدن کرزوس هم برخالف حقیقت میدانند و دلیلى، که اقامه میکنند، این 

هاى قدیم بود، چه آتش را اوال سوزانیدن کسى در آتش برخالف معتقدات مذهبى پارسى: است
ثانیا کوروش در کلیه موارد نسبت به پادشاهان و ملل مغلوبه . ندمقدس و آلودن آنرا ممنوع میدانست

) نلدکه(اگرچه برخى از محققین مانند . تر خواهد شدتر این نکته روشنبارأفت بود، چنانکه پائین
تصور میکنند، که این قضیه باید صحیح باشد، زیرا بعض مورخین دیگر قدیم هم آنرا ذکر 

هاى دلیل نمیشود، زیرا در غالب موارد مورخین قدیم از کتاب، ولى این نکته»1«اندکرده
اینکه اسمى از کتاب یا مصنف آن برده باشند و خود هرودوت هم از اند، بىیکدیگر استفاده کرده

مورخ یونانى، که قبل از او میزیسته، استفاده »2«)هکاته(هاى این رویه مستثنى نیست، چه از نوشته
این نکته را نه فقط براى این مورد بخصوص، بلکه . تاب او را ذکر کرده باشداینکه ککرده، بى

براى هر مورد باید در نظر داشت، که صحیح بودن خبرى بسته بعده مورخین یا نویسندگان قدیم، 
اند نیست، زیرا، چون نویسندگان قرون بعد مدارکى براى وقایع قرون قبل که آنرا تصدیق کرده

اند اند، ولى بمالحظاتى غالبا نخواستهاند، از کتب آنها استفاده کردهن نداشتهجز کتب متقدمی



مدارك را ذکر کنند، حتى در قرون بعد این سوء ظنّ براى محققین حاصل شده بود، که بعض 
بنابراین، . مورخین عهد قدیم، پس از اقتباس مطالبى از کتب متقدمین، مدارك را نابود میکردند

که بعضى از سایراستناد باین

______________________________
)1(-�N�o�l�d�e�k�eمطالعات تاریخى راجع بایران قدیم.

)2(-�H�e�c�a�t�e�e.
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اند، دلیلى است ضعیف در مقابل دلیل قوى بعض مورخین عهد قدیم هم این قضیه را ذکر کرده
ها و اخالق مالیم کوروش مبتنى که نظر خود را بر معتقدات مذهبى پارسى»1«مورخین جدید

کرزوس خواسته خود را در . این نوع محققین عقیده دارند، که اصل قضیه چنین بوده. میدارند
در حینى، . آتش بسوزد، تا غضب خدا را خاموش کند یا با شرافت مرده تسلیم دشمن نگشته باشد

، باران آمده و، چون باران را عالمت عفو خدا میدانستند، کرزوس از کردندکه آتشى فراهم مى
یک دلیل دیگر، که عقیده . اندها سارد را گشودهخیال خودکشى منصرف شده و بعد از آن پارسى

نظر مذهبى را ) چنانکه بیاید(هرودوت در موارد زیاد : این نوع محققین را تأیید میکند، این است
نظر قضایا را حل کرده، در این قضیه هم بخوبى دیده میشود، که هرودوت از دخالت داده و از این

ذکر آمدن باران در این حکایت استفاده کرده و خواسته عظمت و قدرت آپلّن خداى یونانى را 
جلوه دهد، چه مورخ مذکور گوید، هوا بکلى صاف بود، ولى، بمحض اینکه کرزوس یارى آپلن 

سنه تسخیر سارد را بعض ). 87کتاب اول، بند (ارید و سیلها جارى شد را طلبید، بارانى تند بب
این جنگ اهمیت . اندبیشتر تاریخ آخرى را ذکر کرده. اندم نوشته. ق546و برخى 547محققین 

براى کوروش نیز تسخیر . و اگر لیدیها فاتح میشدند، جریان تاریخ تغییر میکرد. زیاد در تاریخ دارد
ه قویترین دولت آنزمان بشمار میرفت و تشکیالتش بر تشکیالت سایر سارد بسیار مهمبود، چه لیدی

از اینجا معلوم است، که تسخیر لیدیه کلید سایر فتوحات کوروش در آسیاى . دول برترى داشت
.مندى موفق بتشکیل چنان دولت عظیمى نمیشداین بهرهغربى بود و او بى



کوروش، کرزوس و لیدیه

در باب رفتار کوروش با کرزوس حکایاتى ذکر میکند، که چون مربوط بتاریخ ایران هرودوت
کتاب : (است و ضمنا طرز افکار، معتقدات و نیز اخالق مردمان آن زمان را میرساند، درج میکنیم

پس از آنکه کرزوس مورد مالطفت) 95-87اول، بند 

______________________________
.است، که تاریخ عمومى نوشته) گرکاریهاس(از جمله -)1(

282: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

کوروش شد، شاه پارس امر کرد، او را از زنجیر خارج کردند و پادشاه سابق لیدى را پهلوى خود 
کرزوس خاموش نشسته فکر میکرد و سکوت او باعث حیرت پارسیها و . نشانده بسیار بنواخت

هاى مردم بعد او ناگهان بطرفى برگشت و، چون دید، که پارسیها خانه. خود کوروش گردیده بود
:را غارت میکنند، رو بکوروش کرده گفت

: کوروش جواب داد» شاها آیا اجازه دارم بگویم، در چه باب فکر میکنم یا باید خاموش بنشینم؟«
شهر تو را «-کرزوس پرسید، این جمعیت با این جد چه میکنند؟ کوروش» .هرچه خواهى بگو«

نه شهر مرا غارت میکنند و نه خزائن مرا میربایند، «-کرزوس. »غارت میکنند و خزانه تو را میربایند
کوروش از این جواب متنبه شد و » من داراى چیزى نیستم، آنچه میکنند با مال و منال تو است

. »چیست؟عقیده تو در باب اوضاع حاضره «: اطرافیان خود را دور کرده به کرزوس گفت
اند، تکلیف خود میدانم، که اگر چیزى را چون خدایان مرا بنده تو کرده«: کرزوس جواب داد

پارسیها برحسب طبیعتى، که دارند، اندازه نمیفهمند، اگر اکنون . بهتر از دیگران میفهمم بگویم
اگر . اجازه دهى، که شهر را غارت و وجوه زیاد اندوخته کنند، بعد بر تو قیام خواهند کرد

کنندگان را توقیف کرده دار بگمار، تا غارتبهر دروازه چند نفر نیزه. بپسندى، آنچه گویم بکن
باین ترتیب تو . ها را بگیرندباین بهانه، که باید عشر اموال غارت شده را براى خدا نیاز داد، خاسته

روش گفت، پند تو کو. »کنندگان با میل اموال را پس خواهند داداى و هم غارتتعدى نکرده
. بعد بکرزوس گفت، از من چیزى بخواه و بدان، که آنچه خواهى بدهم. متین است و چنان کرد



آن خواهم، که اجازه دهى این زنجیر را من براى خداى یونانى، که «: کرزوس جواب داد
بعد » میپرستیدم، بفرستم و از او بپرسم، که آیا رواست، خدا پرستندگان خود را چنین بفریبد

کرزوس شرح سئواالتى را، که از معبد دلف راجع بجنگ با کوروش کرده بود، بیان کرد و در 
کوروش خندیده گفت، اجازه دارى، که آنچه . آخر باز اجازه خواست، که خدا را توبیخ کند

سپس کرزوس زنجیر را با رسوالنى بمعبد دلف فرستاد و دستور داد. خواهى بکنى

283: ، ص1جتاریخ ایران باستان، 

آور نیست، که کرزوس را بجنگ با آیا براى خدائى شرم«: که آنرا در آستانه معبد گذارده بگویند
ها ترغیب کرده بگوید دولت کوروش را منهدم خواهد کرد و باالخره نتیجه فتوحات پارسى

وه رسوالن مأمور بودند پس از گفتن این جمالت بزنجیر اشاره کرده عال. »کرزوس این باشد
وقتى که رسوالن بمعبد دلف درآمده، » ناشناسى صفت عموم خدایان نیست؟آیا حق«: کنند

خود خداوند نمیتواند از آنچه براى او مقدر «: تى چنین گفتچنانکه کرزوس گفته بود کردند، پى
این . ها بود داددار هراکلىاست فرار کند، کرزوس کفاره گناه پنجمین جد خود را، که نیزه

هیچگونه حق و حسابى اى شده آقاى خود را کشت و مملکتش را بىدار مطیع زن غدارهیزهن
خدا نهایت میل را داشت، که این انتقام در زمان اوالد کرزوس کشیده شود، نه در . تصاحب کرد

با وجود این او سه سال این واقعه را. زمان او، ولى او نتوانست آنچه را، که مقدر بود، تغییر دهد
ثانیا خدا او . بتأخیر انداخت و باید کرزوس بداند، که سه سال پیش از این میبایست اسیر شده باشد

.را از سوختن نجات داد

گو گفته بود و بنابراین توبیخ و نظر از این جهات، باالخره آنچه شد همان بود، که غیببا صرف
جنگ کند، دولت بزرگى را تى گفت، که اگر کرزوس چه اوال پى: مالمت کرزوس بیجا است

منهدم خواهد کرد، اگر کرزوس با احتیاط بود، میبایست بپرسد، که مقصود از دولت بزرگ 
چون کرزوس نفهمید و نخواست مطلب را روشن کند، تقصیر . دولت او یا دولت کوروش است

ه والدین مقصود از قاطر کوروش بود، چ. را هم نفهمید) قاطر(بعد کرزوس کلمه . با خود او است
تر نشانده این پادشاه و از حیث مقام پائیناو مساوى نبودند، مادرش دختر پادشاه ماد و پدرش دست

تى را در سارد به کرزوس رسانیدند، در نتیجه بر او رسوالن برگشته جوابهاى پى. »از زن خود بود



حکایت، باز از هرودوت، پس از این. معلوم شد، که خدا تقصیرى نداشته و مقصر خود او است
هدایا و نیازهاى بسیار، که کرزوس به معابد آلهه داده بود، شرحى بیان کرده در پایان آن گوید، 

، که »1«در لیدیه چیزهاى دیدنى بقدرى، که در سایر ممالک هست وجود ندارد، مگر رود تمل
خاك طال

______________________________
)1(-�T�m�o�l.
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.اندوران و فواحش لیدیه ساختهاین مقبره را تجار، پیشه. دارد و مقبره آلیات

اى دارد، که معین میکند چقدر از مخارج را کدام روى مقبره پنج ستون هست، هر ستون کتیبه
فحشا کلیۀ در لیدیه . اندصنف داده و از حساب معلوم میشود، که صنف فواحش بیش از همه داده

دختران لیدى عموما به فحشا میپردازند و پس از اینکه جهیزى براى خود تهیه . خیلى متداول است
عادات لیدیها شبیه عادات یونانیها است، مگر در یک چیز، که . کردند، بمیل خود شوهر میکنند

بودند لیدیها، چنانکه معلوم است، اول مردمى. پدرهاى لیدى با تن دختران خود تجارت میکنند
بازیهائى، که در یونان و لیدیه معمول است، بقول لیدیها . که مسکوکات طال و نقره بکار بردند

قحطى بزرگى در لیدیه : اختراع آنها است و جهت اختراع این بازیها، چنانکه گویند، چنین بود
دوام دارد، پدید آمد و در ابتدا اهالى گرسنگى را تحمل کردند، ولى بعد، چون دیدند، که قحطى 

تا یک روز خودشان را مشغول کرده در فکر . بازیهاى گوناگون، بغیر از شطرنج، اختراع کردند
قحطى چون . بازى شطرنج را لیدیها بخودشان نسبت نمیدهند. خوردن نباشند و روز دیگر بخورند

یه بماند و سال دوام یافت، پادشاه لیدیه مردم را بدو قسمت تقسیم کرد، بقرعه نصفى در لید18
تیرن، چنانکه معلوم است، در ایطالیا (نصف دیگر به تیرّن رفته در آنجا موسوم باهالى تیرن شد 

).است

لىسىهاى دیودور سىنوشته



هاى دیودور موافق روایت هرودوت است، باستثناى هاى کرزوس با کوروش نوشتهراجع بجنگ
):اى از کتاب نهمقطعه(این تفاوتها 

کوروش با قشون خود به کاپادوکیه رسید، رسولى نزد کرزوس فرستاد، که جاسوسى وقتیکه-1
من حاضرم تو را بخشیده والى لیدیه کنم، بشرط اینکه در دربار من : کرده ضمنا این پیام را برساند

.حاضر شده خودترا یکى از بندگان من بدانى

زیرا سابقا آنها تبعه مادیها بودند، و باید کوروش و پارسیها بندگان من باشند،: کرزوس جوابداد
.حال آنکه من هیچگاه تابع کسى نبودم
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کرزوس، باین عنوان که میخواهد عقیده غیبگوى دلف را راجع بجنگ بپرسد، شخصى -2
جیر براى او نام را به یونان روانه کرد و در باطن باو دستور داد، که سپاهیان ا»1«باتاورى

این خبر در . این شخص فرار کرده نزد کوروش رفت و نقشه کرزوس را افشا کرد. استخدام کند
. بات استتمام یونان منتشر شد و هنوز هم، اگر بخواهند کسیرا بیشرف خوانند، گویند اورى

ان پس از بینند، رسوائیشاند، مجازات نهبدخواهان، ولو اینکه از دست کسى، که باو خیانت کرده
.مرگ هم در دنبال آنها است

.هاى هرودوت استباقى وقایع موافق نوشته

)پومپهتروگ(هاى ژوستن نوشته

):8-7، بند 1کتاب (مورخ مذکور گوید 

شهرهائیکه . کوروش از ابتداى سلطنت خود سبارس را والى پارس کرد و خواهر خود را باو داد
ایت از تغییر اوضاع، بر کوروش شوریدند و جنگهاى زیاد گذار ماد بودند، بواسطه عدم رضباج

در اینوقت . کوروش اکثر شورشها را فرونشاند و بقصد بابل حرکت کرد. براى او پیش آمد
کرزوس پادشاه لیدیه، که از حیث توانائى و ثروت معروف بود، بکمک بابل آمد و شکست 



وش، که فاتح بود، امور بابل را تسویه کور. خورد، پس از آن او ترسیده به مملکت خود برگشت
مردانه با او کرزوس شکست خورده اسیر گردید، ولى کوروش جوان. کرده جنگ را به لیدیه برد

رفتار کرد، توضیح آنکه کوروش قسمتى از دارائى کرزوس را بخود او برگردانید و شهر بارن را 
باشد و آنرا با صفحه البرز ) وارنه(مصحف راجع به بارن باالتر گفته شد، که باید. (هم باو بخشید
این عطوفت کوروش براى غالب و هم مغلوب مفید بود، زیرا تمام یونان، همینکه از ) تطبیق میکنند

جنگ کوروش با لیدیه آگاه شد، قوایش را شتابان بدانجا فرستاد، مثل اینکه نایره جنگ خود او را 
.هم تهدید میکرد

ى بودند و، اگر کوروش نسبت به کرزوس رفتار بد نشان میداد، جنگى یونانیها با کرزوس صمیم
چنانکه پائینتر بیاید، دخالت یونان در این جنگ صحیح (انگیز براى او با یونان پیش میامد وحشت

هاى هرودوت، راجع باین مطلبنیست، ذکر نوشته

______________________________
)1(-�E�u�r�y�b�a�t�e.
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هاى دیگر ژوستن راجع به لیدیه و نوشته.). م. در مبحث دیگر، این نکته را روشن خواهد کرد
کرزوس موافق روایت هرودوت است، ولى این نکته مخصوصا جالب توجه میباشد، که از قصد 

میشود، که هاى ژوستن بخوبى دیدهاز نوشته. اى هم گفته نشدهکوروش بسوزانیدن کرزوس کلمه
استفاده او از هرودوت و . پومپه از کتب هرودوت، کتزیاس و کزنفون استفاده کردهتروگ

.تر معلوم خواهد شدکتزیاس روشن است، اقتباسى که از کزنفون کرده پائین

سند بابلى

ا وقایع اینزمان ر) م. ق546یا 547(در اسناد بابلى، که بدست آمده، در سال نهم سلطنت نبونید 
کوروش شاه پارس با قشون خود در ) یعنى در بهار(در ماه نیسان «. اندخیلى مختصر و چنین نوشته

نزدیکى آربل از دجله عبور کرده در ماه ایار بطرف مملکت لودى رفت و پادشاه آنرا کشت، 



ود لودى همان لیدیه است، در توریۀ مردم لیدى را ل» ثروت او را ربود و ساخلوى در آنجا گذاشت
.»1«اندنامیده

اند، زیرا تمام مورخین یونانى معتقدند، که کوروش نگاران بابلى اشتباه کردهمعلوم است، که وقایع
شاید اشتباه مذکور از اینجا ناشى شده، . پادشاه لیدیه را نکشت، بل، بعکس، او مورد نوازش شد

ب بود و خالف آنرا امرى محال که عادت آسوریها و بابلیها در این موارد برگشتن پادشاه مغلو
نیز جالب توجه است، که نبونید کوروش را در فتح همدان پادشاه آنشان خوانده، . تصور میکردند

از اینجا باید استنباط کرد، که در این زمان کوروش . ولى در گشودن سارد، او را شاه پارس نوشته
.بیشتر معروف بشاه پارس بوده

ونانىکوروش و مستعمرات ی-سوم

مستعمرات یونانى

پس از تسخیر سارد تمام لیدیه با والیاتى، که پادشاهان آن بمملکت مزبوره الحاق کرده بودند، به 
این مستعمرات. تصرف کوروش درآمد و حدود ایران بمستعمرات یونانى در آسیاى صغیر رسید

______________________________
فرانسوى، ولى ممدود تلفّظ میشد، پس یونانیها هم () مانند چون ایگرگ در زبان یونانى-)1(

.اندتقریبا همینطور تلفّظ میکرده
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را، چنانکه در جاى خود بیاید، اقوام یونانى بر اثر فشارى، که مردم دریانى باهالى یونان دادند، بنا 
.»1«ینیانها، االیانها، دریانها: کرده بودند، مهاجرین از سه قوم بودند

.اسم یونان بزبان پارسى از اسم قوم اولى آمده، زیرا اهمیت آنها در این مستعمرات بیشتر بود

ینیانهائى، «): 171-141کتاب اول، بند (هرودوت اوضاع این مستعمرات را چنین توصیف کرده 
اند، که از حیث خوبى اهائى بنا کردهکه شهر پانیونیوم متعلق بآنها است، شهرهاى خود را در ج



جا نظیر ندارد، نه شهرهاى باال میتوانند با این شهرها برابرى کنند و نه شهرهاى آب و هوا در هیچ
، )مقصود لهجه است(ینیانها بچهار زبان تکلم میکنند . پائین، نه صفحات شرقى و نه صفحات غربى

.یننویت و پرىپس از آن مى. استلت است، که در مغرب واقعاول شهر ینیانى مى

شهرهاى ینیانى واقع در . اند و اهالى آنها بیک زبان حرف میزنندواقع»2«این شهرها در کاریه
ها بیک زبان تکلم این»3«.فن، لبدوس، تئوس، کالزمن، وفوسهافس، کل: ها استلیدیه این

از سه شهر دیگر ینیانى، دو شهر . فوق نیستمیکنند، ولى زبان آنها شبیه بزبان شهرهاى مذکور در 
است که در خشگى بنا شده، اهالى »4«در جزیره سامس و خیوس واقع است و سومى اریتر

این است چهار لهجه اهالى . خیوس و اریتر بیک زبان تکلم میکنند و اهالى سامس بزبانى دیگر
.»ینیانى

.نیانها جدا شده بودندینیانهاى متحد زمانى از سایر ی«بعد هرودوت گوید 

جا بود، که در آن زمان ملت یونانى کلیۀ ضعیف بنظر میآمد و ینیانها در میان جهت جدائى از این
.تر بوده بجز آتن شهر مهمى نداشتنداقوام یونانى از همه ضعیف

ور میکنم، ها و چه سایر ینیانها احتراز داشتند از اینکه خود را ینیانى نامند و تصبنابراین، چه آتنى
دوازده شهر متحد ینیانى، بعکس، باسم خود . آور میدانندکه حاال هم غالب ینیانها این نام را شرم

آنها معبدى براى خود ساختند، که پانیونیوم نامیدند، از ینیانهاى دیگر کسى را . افتخار میکردند
بدانجا راه نمیدادند و کسى هم، جز

______________________________
)1(-�I�o�n�i�e�n�s� �,�E�o�l�i�e�n�s� �,�D�o�r�i�e�n�s.

)2(-�C�a�r�i�e.

)3(-

�E�p�h�e�s�e�,� �C�o�l�o�p�h�o�n�e�,� �L�e�b�e�d�u�s�,� �T�h�e�o�s�.� �C�l�a�z�o�m�e�n�e�,� �P�h�o�c�e�e.



)4(-�E�r�y�t�h�r�e�s.
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کال واقع است و این معبد پانیونیوم در دماغه مى. اهالى ازمیر، طالب نبود، در اتحاد آنها داخل شود
در عیدى ینیانهاى شهرهاى متحد در . ، ساخته شده»1«کوندریاها، پوسیدون هلىبراى خداى 

از . »نامند، شهرهاى ینیانى این است، که ذکر شدمى»2«اینجا جمع میشوند و این عید را پانیونیوم
هاى هرودوت معلوم است که دریانها هم اتحادى از شش شهر دریانى داشتند، ولى بعدها گفته
رناس را، از جهت اینکه یکى از اهالى آن برخالف عادت قدیم رفتار کرد، از اتحاد خارج کاهالى

االیانها هم اتحادى از دوازده شهر داشتند، ولى ازمیر را ینیانها از آنها انتزاع کردند و یازده . کردند
بود، ولى از حیث خیزتر از زمینهاى ینیانى هاى االیانى حاصلزمین. شهر در اتحاد االیانى باقى ماند

این است توصیفى، که هرودوت از مستعمرات . خوبى آب و هوا با شهرهاى ینیانى برابرى نمیکرد
یونانى میکند و از آن بخوبى استنباط میشود، که این مستعمرات را سه قوم یونانى بنا کرده بودند و 

ل کرده باهم رقابت و بین تمام آنها اتفاق و اتحادى نبود، زیرا هریک اتحادهاى کوچکى تشکی
):141، بند 1کتاب (بعد مورخ مذکور گوید . منازعه داشتند

ینیانها و االیانها سفیرى نزد کوروش فرستاده تقاضا کردند، که کوروش با آنها مانند پادشاه لیدیه 
کوروش جواب . رفتار کند، یعنى بامور داخلى آنها دخالت نکند و همان امتیازات را بشناسد

:بآنها نداده این مثل را آوردمستقیمى

پیش خود گفت، اگر من . هاى قشنگ در آب شنا میکنندزنى بدریا نزدیک شد و دید، ماهىنى«
ها به خشگى درآیند، بعد نشست و چندان که نى زد، دید اثرى از انتظار او نى بزنم، یقینا این ماهى

ها در وقتى که ماهى. اهیها بدام افتادنداى زیاد از مپس تورى برداشته بدریا افکند و عده. نیست
رقصید، میبایست زن در حال آنها نظاره کرده گفت، حاال بیهوده مىافتادند، نىجستند و مىتور مى

:کندهرودوت این گفته را چنین تعبیر مى. وقتى که من نى میزدم برقص آمده باشید

اند، چه، وقتیکه، قبل از تسخیر دست دادهکوروش خواست با این مثل بآنها بفهماند، که موقع را از
باید گفت، که. (سارد، بآنها تکلیف اتّحادى کرد، آنها رد کردند



______________________________
)1(-�H�e�l�i�c�o�n.

)2(-�P�a�n�i�o�n�i�u�mیعنى محل اجتماع تمام ینیانها.
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جا بود، چه در موقعى هم، که کرزوس دولت لیدى بىهاى آسیاى صغیر از سقوطتاسف یونانى
لت از مستعمرات یونانى فقط با اهالى مى.) م. کمک از آنها طلبید، حاضر نشدند او را یارى کنند

اینکه هاى سایر مستعمرات را مرخص کرد، بىکوروش قرارداد کرزوس را تجدید و نماینده
ى مزبور بشهرهاى موکلین خودشان برگشته جواب هانماینده. مسئول آنها را اجابت کرده باشد

کوروش را رسانیدند و از تمام شهرهاى ینیانى آسیاى صغیر نمایندگانى معین شدند، که در 
. پانیونیوم، محل اجتماع اقوام ینیانى در آسیاى صغیر، جمع شده در مقابل کوروش متحد شوند

جا ، لبدس، تئوس، اریتر و غیره در اینینفن، افس، فوسه، پرىنمایندگان شهرهاى تجارتى کل
. لت، چون بمقصود خود رسیده بود، از شرکت در این اجتماع خوددارى کردشهر مى. بودند

جزیره سامس و خیوس هم شرکت نکردند، با این تصور، که کوروش، چون بحرّیه قوى ندارد 
اما سایر شهرها، با وجود اینکه ، کارى با آنها نخواهد داشت،)فینیقیه هنوز تابع کوروش نشده بود(

االیانها گفتند، هرچه ینیانها . باهم رقابت داشتند، در این اجتماع از جهت خطر عمومى متحد بودند
اى کارناس، که دریانى بود، نمایندهکنند، ما هم خواهیم کرد، دریانها، از جهت اینکه از شهر هالى

چون جزایر یونانى هم حاضر نشدند . رى کردنددعوت نکرده بودند، از شرکت در عملیات خوددا
در این اجتماع شرکت کنند، ینیانها و االیانها قرار گذاشتند، سفیرى به اسپارت فرستاده از آن دولت 

.کمک طلبند

نامى را از اهل فوسه، که نطاق بود، نزد اولیاى دولت مذکور »1«ترموسبا این مقصود پى
وجه اسپارتیهاى فقیر را بخود جلب کند، تا زودتر جمع شده جواب سفیر، براى اینکه ت. فرستادند

رنگ ارغوانى در عهد قدیم خیلى اهمیت داشت و لباس (او را بدهند، لباس ارغوانى در بر کرد 
بضاعت بودند و لباسهاى ساده در بر میکردند، با حیرت بسفیر اسپارتیها، که بى). ارغوانى گران بود



ف زد و تا توانست کوشید، که شنوندگان خود را تهییج کرده کمکى از او بسیار حر. نگریستند
اسپارتیها بگیرد، ولیکن آنها بهیچوجه

______________________________
)1(-�P�y�t�h�e�r�m�u�s.
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حقیقاتى سردى جواب دادند، که کسى را خواهند فرستاد، در محل تمهیج نشدند و باالخره با خون
حق هم داشتند، چنین جوابى بدهند، زیرا از چند ماه قبل . کند، تا بدانند چه حوادثى روى داده

پس از آن . شنیدند و نمیدانستند، پارس چه مملکتى است و پارسى چگونه مخلوقىاخبارى مى
.نمایندگانى معین کردند که، نزد کوروش برود

وئى عازم فوسه شد و در آنجا نمایندگان اسپارت با این مقصود یک کشتى اسپارتى پنجاه پار
:او بشاه گفت. نامى را انتخاب کرده به سارد نزد کوروش فرستادند»1«الکرینس

برحذر باشید از اینکه مستعمرات یونانى را آزار کنید، چه اسپارت چنین رفتاریرا تحمل نخواهد «
ها از پارس و پارسیها، با اسپارتىکوروش، چون از اسپارت همانقدر اطالع داشت، که . »کرد

السدمونیها «: هائى، که جزو ملتزمین او بودند، کرده گفتحیرت در سفیر نگریسته، بعد رو بیونانى
یونانیهاى مذکور، این مردم را معرفى . »سان حرف میزنند؟شان چیست، که بدینکیستند وعده

از مردمى، که در شهرهایشان جائى «: پس از آن کوروش روى بطرف نماینده کرده گفت. کردند
مخصوص دارند و در آن محل جمع میشوند، تا با قید قسم یکدیگر را فریب دهند، من هیچگاه 

ها دخالت اگر زنده ماندم، چنان کنم، که این مردم، بجاى اینکه در امور ینیان. امتشویش نداشته
هاى اسپارت پس از این جواب ایندهنم). 153همانجا بند (» کنند، از کارهاى خودشان حرف بزنند

، جواب کوروش را »2«بمملکت خود برگشته بدو پادشاه اسپارت، آناك ساندریدس و آریستون
رسانیدند، آنها هم همان جواب را بمردم ابالغ کردند و مسئله استمداد یونانیهاى آسیاى صغیر از 

.جا ختم شداسپارتیها بهمین



جع بتمام یونانیها بود، چه هرشهر یونانى میدانى دارد و مردم در هرودوت گوید، تهدید کوروش را
اى، آنجا براى دادوستد جمع میشوند و بعکس، در پارس چنین میدانهائى وجود ندارد، ولى نتیجه

مقصود کوروش طرز حکومت آنان بوده، زیرا . آیدکه مورخ مذکور میگیرد، بنظر صحیح نمى
اند، که ش بودند، او را از طرز حکومت اسپارت آگاه کرده گفتهیونانیهائى، که از ملتزمین کورو

خواهد عقیده مردم در جائى میدان مانند جمع شده در امور صحبت میکنند و هریک از ناطقین مى
خود را

______________________________
)1(-�L�a�c�r�i�n�e�s.

)2(-�A�n�a�x�a�n�d�r�i�d�e�s� �.�A�r�i�s�t�o�n
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معلوم است، که کوروش را این طرز حکومت خوش نیامده و آن جواب را . بمردم تزریق کند
خواهند، مردمى را معرفى کنند، طرز خالف این فرض طبیعى نیست، زیرا، وقتى که مى. داده

بنابراین از این جواب نمیتوان . گذارند تا از میدان دادوستد حرف بزنندحکومت آن را کنار نمى
بعکس، چون معامالت در آن . رد، که میدان خرید و فروش در پارس وجود نداشتهاستنباط ک

زمان بیشتر با معاوضه جنس به جنس میشد و دکان یا حجره براى این نوع معامالت تنگ بود، ظنّ 
ها بهرحال اگر هم نبوده، مقصود کوروش طرز حکومت اسپارتى. قوى این است، که وجود داشته

.وستدبوده، نه میدان داد

مراجعت کوروش بایران، وقایع لیدیه-چهارم

چون در این زمان کوروش بکارهائى، که در مشرق داشت، بیش از کارهاى غربى اهمیت میداد، 
نام بحکومت این مملکت معین کرده ترتیبات آن را »1«تیاسشخصى را از اهل لیدیه پاك

بعد کرزوس را با خود برداشته عازم ایران باحوالى، که در زمان استقالل داشت، باقى گذاشت و 
در تعیین یکنفر لیدى بحکومت این مملکت کوروش ترتیب ). 154بند 1هرودوت، کتاب (شد 

گرفتند، از خانواده ایران را مرعى داشت، چه در ایران معمول بود، وقتى که مملکتى را مى



د، ولى دیرى نگذشت، که کردنحکمرانان یا نجباى آن مملکت کسى را بحکومت آن معین مى
تیاس، همینکه کوروش فهمید، این ترتیب موافق اوضاع آسیاى سفلى نیست، توضیح آنکه پاك

کوروش را دور دید، دعوى استقالل کرد و چون خزانه کرزوس را کوروش باو سپرده بود، مردم 
.سواحل را با خود همراه کرده سپاهى ترتیب داد

این خبر در راه بکوروش رسید و . ایرانى را در ارك محاصره کردحاکم ) تابال(بعد بسارد رفته 
:بکرزوس گفت) 162-157، بند 1کتاب (او، چنانکه هرودوت گوید 

آید، که مردم لیدى براى خودشان و من زحمت فراهم عاقبت این امر چیست؟ چنین بنظر مى«
آنهاآیا بهتر نیست، که لیدیها را برده کنم؟ تا حال من با . کنند

______________________________
)1(-�P�a�k�t�y�a�s.
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چنان رفتار کردم، که شخصى پدرى را بکشد و با اطفال او بمالطفت رفتار کند، چه تو را، که بهتر 
.اماز پدر براى آنها بودى، از سلطنت انداختم و با خود دارم، ولى شهر را باهالى واگذارده

شاها، در «: کرزوس در جواب گفت. »باوجوداین رفتار در حیرتم، که چرا با من چنین کردند
ها تقصیر من بود گذشته. ها تقصیرى دارند و نه از جهت حالغضب مشو، لیدیها نه از بابت گذشته

از تقصیر لیدیها بگذر. تیاس است و باید مجازات شودحال تقصیر پاك. و من کفاره آن را میدهم
:و براى اینکه بعدها نشورند، چنین کن

رسولى به سارد بفرست و بفرما، که لیدیها اسلحه برندارند، در زیر ردا قبائى بپوشند، کفشهاى بلند 
بزودى خواهى دید، . در پا کنند و اطفال خود را بنواختن آالت موسیقى و به تجارت عادت دهند

کوروش رأى او . »ز شورش آنها راحت خواهد شدکه مردان لیدى زنانى خواهند بود و خیال تو ا
تیاس را گرفته نزد او آرد نام مادى را انتخاب کرده بسارد فرستاد که پاك»1«را پسندید، مازارس

تیاس با همراهان خود مازارس مادى بسارد وارد شد و دید، که پاك. و خود عازم پارس گردید
اوامر کوروش را انجام داد و از این زمان وضع . تهمستعمره یونانى رف»2«فرار کرده، به کوم



ها کومى. تیاس را تسلیم کنندبعد باهالى کوم پیغام فرستاد، که پاك. زندگانى لیدیها تغییر کرد
لت، سؤال کنند، ، واقع در ناحیه مى»3«گوهاى معبد بران خیدصالح را در این دیدند که از غیب

کومیها براى رد کردن او حاضر . تیاس را رد کنندپاكجواب آمد، که . که تکلیفشان چیست
قرار دادند، که . اندتودیک نام مانع شده گفت، که رسوالن دروغ گفتهشدند، ولى شخصى آریس

آریس تودیک، که نیز جزو رسوالن بود، بعد از ورود . مجددا رسوالنى رفته رأى خدا را بپرسند
تیاس براى نجات خود از دست پارسیها، آقا، پاك«: گو را مخاطب داشته چنین گفتبمحل غیب

هرچند ما . که میخواهند او را بکشند، بما پناه آورده و پارسیها رد کردن او را از کومیها میخواهند
از قوت پارسیها میترسیم، باوجوداین او را رد نخواهیم کرد، مگر اینکه تو روشن بما بگوئى، چه 

گو باز گفت،غیب. »کنیم

______________________________
)1(-�M�a�z�a�r�e�s.
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پس از این جواب آریس تودیک در اطراف معبد گردش کرده . ها رد کنیدتیاس را بپارسىپاك
از درون معبد در این حین صدائى. گنجشگها و مرغان دیگر را، که در پناه معبد بودند، متفرق کرد

آریس تودیک . »رانى؟اند، مىدین، چه میکنى، تو مرغهائى را، که بمن پناه آوردهاى بى«: بلند شد
تیاس را هاى میگوئى پاكآقا، تو مرغها را حفظ میکنى و در همین حال بکومى«: در جواب گفت

، تا شما از جهت تیاس را رد کنیدمن امر میکنم، پاك«: جوابى آمد بدین مضمون» رد کنند
این جواب کافى . »دینى هالك شوید و دیگر از این معبد راجع برد کردن پناهنده سؤالى نکنیدبى

خواستند با تیاس بسردار کوروش حاضر نشوند، ولى، چون نمىها براى دادن پاكبود، که کومى
ین شهر حاضر شدند، اهالى ا. لن فرار کندتىها طرف شوند، او را اغوا کردند، که به مىپارسى

ها رسید، کشتى فرستاده او را تیاس را در ازاى وجهى بدهند، ولى، همینکه این خبر به کومىپاك



اى بودند موسوم به آتارنى، که اهالى این جزیره طالب ناحیه. بردند»1«بس به خیوساز جزیره لس
تیاس را رد بما دهى، پاكبس واقع بود، و به مازارس گفتند، اگر آن ناحیه رادر مقابل لس

تیاس را بسردار مزبور تسلیم کردند، پس از آن سردار مزبور کنیم، او چنین کرد و پاكمى
.تیاس و اشخاصى را، که با او همراهى کرده بودند، سخت بمجازات رسانیدپاك

تسخیر باقى آسیاى صغیر-پنجم

پس از . بود»2«ینکه سقوط کرد، پرىمازارس بتسخیر مستعمرات یونانى پرداخت و اول محلى، 
در این احوال سردار . را این سردار بتصرّف آورد»4«و والیات ماگنزى»3«آندرآن دشت مه

.مذکور مرد و هارپاگ بجاى او مأمور شد

این همان هارپاگ مادى است، که با کوروش در موقع ) 177-163بند 1کتاب (هرودوت گوید 
یاگ همراه بود، این سردار بشهر فوسه پرداخته آن را محاصره کرد، تا اهالى قیام او بر ضد آست

اسپانیاى (اهالى این شهر نیز دریانوردان خوبى بودند و تا ایبرى . بواسطه گرسنگى تسلیم شوند
هاى آنهاکشتى) کنونى

______________________________
)1(-�L�e�s�b�o�s� �,�C�h�i�o�s.

)2(-�P�r�i�e�n�e.

)3(-�M�e�a�n�d�r�e.

)4(-�M�a�g�n�e�s�i�e.
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نام آنها را دعوت کرده بود، بمملکت او رفته متوطن »1«سابقا پادشاهى تارتس. دریانوردى میکرد
آنها باین امر راضى نشده، ولى پولى از پادشاه مزبور . شوند و خود را از قید کرزوس خالص کنند

کم کرده بودند، هارپاگ با آنها از در مسالمت درآمده گفت گرفته برج و باروى شهر خود را مح



اگر تسلیم شوید، بهمین اکتفا خواهم کرد، که براى عالمت تسلیم یک دندانه برج را خراب کنید «
باوجوداین اهالى فوسه حاضر نشدند، آزادى خود را از دست . »و یک خانه در شهر بمن واگذارید

.ضى هستند و فقط مهلتى براى مشورت میخواهنددهند، ولى چنین وانمودند، که را

. بعد خواستند، که سپاه پارسى از دیوارهاى شهر عقب بنشیند. هارپاگ راضى شد، که مهلت بدهد
پس . هارپاگ گفت، چنین کنم، اگرچه میدانم، که نیت خوبى ندارید و سپاه پارس عقب نشست

را با اموالى، که ممکن بود با خود ببرند، از آن اهالى فوسه، در مدت مهلت، زنان و اطفال خود 
وقتى که هارپاگ وارد فوسه شد، . هاى خود نشسته بطرف جزیره خیوس رفتندبرداشته و بکشتى

اهالى خیوس مهاجرین را بد پذیرفتند و بآنها مسکن و مأوا . شهرى یافت، که خالى از سکنه بود
رفته در آنجا متوطن شوند و خواستند، »2«ساین بود، که اهالى فوسه تصمیم کردند به کر. ندادند

.قبل از اقدام باین مهاجرت دور و دراز، انتقامى از ایرانیها بکشند

.اى از ساخلو پارسى را کشته روانه مقصد شدندبا این مقصود به فوسه برگشته و عده

واست بمهاجرت بر اثر این اقدام نیمى از اهالى فوسه، پس از آن، که وطن خود را دید، دیگر نخ
تن در دهد، بنابراین عهد و پیمان خود را شکسته باطاعت پارس درآمد و هارپاگ، با وجود اینکه 

نصف . اى از ساخلو ایرانى را کشته بودند، نسبت بآنان مهربانى کرده شهر را بآنها واگذاردعده
دولت قرطاجنه با آنها زنى در دریا پرداخت،که در کرس بود رفت و، چون براه»3«دیگر به آاللیا

در »4«اى زیاد از آنها بکشت و باقى مانده از جائى بجائى رفتند، تا بمحل ولیاطرف شده عده
یعنى »6«هاها، هارپاگ به تیانبعد از فوسى. رسیده در آنجا سکنى گزیدند»5«خلیج پولیکاسترو

اهالى آن به آبدر رفتند و شهر بتصرّف سردار مزبور. اهالى تئوس پرداخت

______________________________
)1(-�T�a�r�t�e�s�s�e.

)2(-�C�o�r�s�e.

)3(-�A�l�a�l�i�a.



)4(-�V�e�l�i�a.

)5(-�P�o�l�i�c�a�s�t�r�o.

)6(-�T�h�e�i�e�n�s.
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پافشارى زیاد و جنگها، مطیع شدند و این باعث شد، که پس از آن ینیانها، با وجود . درآمد
االیانها و دریانها هم پس از آن سر اطاعت پیش آوردند و . یونانیهاى جزایر هم مطیع گشتند

بدین نحو بمرور . بکار برد»1«هارپاگ از آنها سپاهى گرفته بر ضد کاریان، کیلیکیها و پداسیان
از . زمان لیدیها هم مستقل مانده بودند، سرتسلیم پیش آوردندهاى آسیاى صغیر، که در تمام محل

اهالى فوسه و : هرودوت گوید. جمله جزایر یونانى بود، که در آنزمانهم مطیع لیدیه نگردیده بود
.تئوس یگانه مردمى بودند، که بمهاجرت راضى شده آزادى خود را از دست ندادند

، که در روایت )اى از کتاب نهمقطعه(ذکر میکند دیودور سیسیلى راجع به هارپاگ حکایتى 
کوروش، چون هارپاگ را والى والیات ساحلى کرد، : مورخ مذکور گوید. هرودوت نیست

من با «: هارپاگ گفت. یونانیهاى آسیا سفرائى نزد او فرستادند، تا با کوروش عهدى منعقد دارند
روزى از پدرى خواستم، که دخترش را : وردشما چنان کنم، که وقتى با من کردند و این مثل را آ

او، چون مرا الیق دامادى خود نمیدانست، دختر را بشخصى، که تواناتر از من بود، . بمن بدهد
وعده کرد، ولى پس از چندى، که دید من، مورد عنایت شاهم، خواست او را بمن بدهد و من باو 

ها هم، در چنین اکنون شما، یونانى. پذیرم، ولى مانند زن غیر عقدىگفتم، که دخترش را مى
اید، زیرا، وقتى که کوروش اتحاد شما را طالب بود، پیشنهاد او را رد کردید و وضعى واقع شده

اگر میخواهید در تحت حمایت . حاال، که اقبال با او شده، میخواهید دوستى او را تحصیل کنید
ها چون خبر یافتند، که یونانیهاى آسیا سدمونىال. »ها باشید، باید مانند بندگان مطیع شویدپارسى

هاى مزبور از نژاد ما هستند و ما حاضر یونانى«: در خطرند، سفرائى نزد کوروش فرستاده گفتند
مردانگى «. شاه از این سخن تعجب کرده جواب داد. »نیستیم، که با آنها مانند بندگان رفتار کنى
.»دگانمرا بتسخیر یونان مأمور کنمشما را وقتى خواهم سنجید، که یکى از بن



______________________________
)1(-�P�e�d�a�s�i�e�n�s.

296: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

هاى کزنفون راجع بفتوحات کوروشنوشته-ششم

هاى هرودوت و غیره راجع بفتوحات کوروش در آسیاى صغیر ذکر شد، پس از آنکه نوشته
کزنفون هم در باب کارهاى این شاه، چنانکه نویسنده مزبور در هاىمقتضى است مضامین نوشته

اند و، اگر تمامى این او در جزئیاتى داخل شده، که دیگران ننوشته. سیروپدى شرح داده، ذکر شود
هاى کزنفون را هم کیفیات را نتوان وقایع تاریخى دانست، این هم معلوم است، که تمامى نوشته

هاى نویسنده مزبور، راجع و درباره کوروش بشمار آورد، زیرا اوال نوشتهنمیتوان نتیجه تخیالت ا
کشى به لیدیه، تسخیر سارد، محاصره بابل و تسخیر آن، اساسا با بوقایع مهمى مانند قشون

ثانیا کزنفون، راجع بترتیبات و تشکیالتى که کوروش داده، . هاى هرودوت مخالفت نداردنوشته
ه این ترتیبات را اکنونهم شاه یا شاهان حفظ کرده مجرى میدارند، در موارد زیاد گوید، ک

هاى او بنابراین، اگر در باب اسامى بعض اشخاص و مردمان و نیز راجع بکیفیاتى، در صحت نوشته
تردید داشته باشیم، جاى تردید نیست، که ترتیبات و تشکیالت را کزنفون، موافق آنچه، که در 

م، مشاهده کرده، نوشته و، اگر هم با . کات ایران، در آخر قرن پنجم قموقع بودن خود در مستمل
ترتیبات زمان کوروش صدق نکند، الاقل بزمان اردشیر دوم هخامنشى مربوط بوده بطور کلى 

گذشته از این مالحظات، راجع ببعض وقایع، مثال تسخیر ارمنستان در زمان . اوضاع آنزمانرا مینماید
.یاس هیچگونه اطالعاتى نمیدهندکوروش، هرودوت و کتز

بنابراین، از مورخین یونانى، که بزمان کوروش بالنسبه نزدیک بودند، یگانه منبع اطالعات ما نسبت 
هاى او را نمیتوان کنار گذارد و این بهرحال نوشته. هاى کزنفون استباینگونه وقایع همانا نوشته

:است مضامین آن

کیاکسار کوروش را بکمک میطلبد



که کیاکسار از همین): 5، فصل 1کتاب (مورخ مذکور حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید 
، لیدیه و غیره بر ضد ماد آگاه شد، بقدریکه میتوانست، بتدارکات جنگ پرداخت »1«اتحاد آسور

در همین وقت. پادشاه پارس را، بکمک طلبید) کامبیز(و کبوجیه 

______________________________
.مقصود از آسور بابل است-)1(
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کوروش، که در این . به کوروش پیغام داد که، اگر، پارس قشونى بفرستد، او بسردارى بیآید
هنگام از مرحله شباب بیرون آمده در طبقه مردان داخل شده بود، با مردان و پیرمردان مذاکره 

مقرر شد، دویست نفر . قشونى به ماد بفرستند و کوروش را سردار کردندآنها پذیرفتند، که . کرد
انتخاب شود و هرکدام از آنها چهار نفر هوموتیم دیگر انتخاب کند، تا عده بهزار »1«هوموتیم

بعد، این هزار نفر ده هزار نفر کماندار و ده هزار پیاده سبک اسلحه و ده هزار فالخندار . برسد
.بگیرند

جا تیم بمعنى همیم را کزنفون بمعنى هم رتبه استعمال کرده و شاید در پارسى قدیم همهوموت(
.تیم بمعنى جا است چنانکه گوئیم تیمچه یعنى تیم کوچکبوده، حاال هم

.).م. هوموتیمهاى کزنفون سپاهیان زبده بودند، که اسلحه دفاعى و تعرّضى خوب داشتند

در این نطق مردانگى، . جمع و نطقى براى تشویق آنان کردکوروش هزار نفر هم تیم را در جائى
شک ندارم، که شما دشمنانرا عاجز خواهید «: بردبارى، کار کردن و قانع بودن آنها را ستوده گفت

داشت باموال دیگران نداریم، ولى، وقتى که دشمن بما حمله میکند و دوستان از ما ما چشم. کرد
اینرا هم . این نیست، که دشمنانرا دفع و دوستانرا کمک کنیمتر ازکمک میطلبند، چیزى صحیح

میدانید، که نه فقط در کارهاى بزرگ، بل در کارهاى کوچک هم، من همیشه از خدا شروع 
من . بروید کسان خود را انتخاب کنید و براه افتید. ایمجا شروع کردهدر این امر نیز از این. میکنم

که اطالعاتى صحیح راجع بدشمن یافتم و آنچه الزم است انجام نزد پدرم میروم و، پس از این
.»مندى با ما باشددادم، حرکت خواهم کرد، تا بفضل خدا بهره



صحبت کوروش با پدرش

و سایر خدایانرا نیایش کرد و بعد »3«، زوس»2«کوروش بخانه برگشته هستیا) 6، فصل 1کتاب (
مینامیدند، یعنى ربۀ النوع آتش و »4«که در روم و ستاهستیا در یونان همان بود، (بیرون رفت 

.ها، خداى بزرگ بودتر رومىاجاق خانواده، زوس، یا ژوپى

______________________________
)1(-�H�o�m�o�t�i�m�e�s.

)2(-�H�e�s�t�i�a.

)3(-�Z�e�u�s.

)4(-�V�e�s�t�a.
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بعد پدرش او .) م. و نیز اجاق خانواده را نیایش کردمقصود کزنفون این است، که کوروش خدا 
رعدوبرقى، که حادث شد، فال نیک است، قربانیها هم این فال را «: را مشایعت کرده چنین گفت

ام، تا همه چیز را بچشم خود ببینى، بگوش خود بشنوى من تمام عالئم را بتو آموخته. تأیید میکنند
هند، یا، اگر چنین کسانى نباشند، خودت بتوانى اراده خدایان را گویان نتوانند تو را فریب دو غیب

.»بدانى

اى خواهم کرد، بخاطر دارم، که روزى بمن چنین پند آنچه را، که گفته«: کوروش جواب داد
وسیله مطمئن براى رسیدن بمقاصد این است، که انسان فقط در مواقع بدبختى و فالکت بیاد : دادى

چنین است نیز تکلیف انسان نسبت . واقع سعادت هم او را تقدیس کندخدا نیفتد، بلکه در م
چنین است فرزند، اشخاصیکه میدانند، «: -کبوجیه. »من خدا را دوست خود میدانم. بدوستان خود

چه وسائلى خدا در اختیار ما گذارده، بهتر از اشخاص جاهل فایده میبرند، زیرا آنها کار میکنند و 
بلى من بخاطر دارم، که تو میگفتى، وقتى که ما کاهلیم، نباید از «: -کوروش. »نشینندبیکار نمى

سوارى را نمیدانیم، یا در مقابل دشمن پافشارى نداریم، اگر تیراندازى و اسب. خدا چیزى بخواهیم



هرگاه کشتى را نمیتوانیم اداره کنیم، نشاید متوقع نجات آن باشیم و نیز، . نباید از خدا فتح بخواهیم
توقع داشتن از خدا در این موارد نسبت باو ظلم . اگر تخم نکارند، نباید منتظر حاصل خوب باشند

:-کبوجیه. »داشت انسان از او در اینگونه مواقع غیر مشروعاست و چشم

انسان باید سعى کند، مایحتاج خود را بقدر کفایت : چنین است، ولى یک نکته را نیز درنظر گیر«
.»و اینهم از حکومت خوب حاصل میشودو وفور دارا باشد

حکومتهاى مردمان دیگر، . بلى، بخاطر دارم، که چه چیزها در این باب بمن گفتى«: -کوروش
ها براى زیاد کردن ثروت و خوردن حتى حکومت متحدین ما، تصور میکنند، که فرمانفرمائى آن

. مدیر و مردم در این نیستو خوابیدن بسیار است، و حال آنکه من پندارم، که تفاوت بین 
چنین است، مجادله با چیزها گاهى«: -کبوجیه. »بین باشد و بیشتر کار کندکننده باید مآلاداره
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تر از جنگ با اشخاص است، مثال تو، که حاال با این قشون حرکت میکنى، آیا بمراتب سخت
.»ردارى تو هیچ و پوچ استلوازم آن را دارى؟ اگر ندارى س

نه، من «-»پس تو بثروت او امیدوارى؟«-.»کیاکسار وعده کرده، تمام لوازم را بدهد«-کوروش
پس تو به چیزى که نمیدانى امیدوارى، تو حاال هزار گونه خرج «-.»اطالعى در این باب ندارم

.خواهى داشت، زیرا هزار چیز براى تو الزم خواهد شد

وسائل پیشرفت محال بعهد خود وفا خواهد کرد؟ و، اگر نکرد، چه خواهى کرد؟ بىآیا کیاکسار 
اى هست، بگویم؟ وسیله، اگر در تو میگوئى، اگر وسیله«-.»اى دارم بگوپدر، اگر وسیله«-.»است

جا با پیاده دست کسى، که لشکرى در اختیار خود دارد، نباشد، بس در دست کى است؟ تو از این
ى، که بهترین پیاده نظام عالم است، سواره نظام ماد، که خیلى قوى است، متحد تو نظامى میرو
وحوش نخواهد خواست، بتو کمک کند، از این جهۀ، در اینصورت، کدام مردم حول. خواهد بود

که تو را از خود راضى نگاهدارد یا از ضرر تو مصون بماند؟ بس الزم است با کیاکسار مشورت 
این نکته را مخصوصا درنظر . الزم را تدارك کند و وسائل مطمئن داشته باشىکنى، که همه چیز 

بفکر قحطى باید در . باید پیش از آنکه احتیاج را حس کنى، رفع آن را در اختیار خود بینى. گیر



نیازتر بنمائى، بیشتر بتو خواهند داد و حرف تو وقتى مؤثرتر موقع فراوانى بود، زیرا هر قدر تو بى
: بعد پدر کوروش صحبت از فنون جنگى داشت و چنین گفت. »بتوانى بآن عمل کنىاست که

پس از آن از اطاعت سپاهیان، . »الجیش بکار نمیآید، اگر لوازم قشون مهیا نباشدآرائى و سوقسپاه«
در باب . هاى جنگى، حفظ الصحه قشون حرف زد و یکایک نکات را به کوروش تذکر دادخدعه

بسیار خوب، ولى «: کبوجیه جواب داد. ش گفت، که اطبائى در قشون داردحفظ الصحه کورو
آیا بهتر نیست، که اصال نگذارى سرباز . اند، که لباس پاره را اصالح میکننداطبا برفوگرها شبیه

جاهاى سالم را در خود محل بهتر . ناخوش شود، براى این مقصود باید اردو را در جاهاى سالم زد
دیگر اینکه براى . گ و روى اهل محل معلوم است، که کجا سالم است و کجا مضرمیدانند و از رن

باید در فکر دیگران هم «-کبوجیه. »خودم چنین میکنم«-کوروش. »سالم بودن باید ورزش کرد
بود، قشون را نباید بیکار
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. ود نمیرساند، بوظیفه خود عمل نمیکندلشکرى، که یک لحظه بدیگرى زیان یا بخود س. گذاشت
تر است و از همه اى را سیر نگاهداشتن مشکلیکنفر را سیر کردن کارى است آسان، خانه

. »باید او را سیر و سالم نگاهداشت و بکار انداخت. تر راضى نگاهداشتن لشکر استسخت
این وسیله خوبى است، «-کبوجیه. »براى دلگرمى سربازان باید آنها را امیدوار کرد«-کوروش

ولى ملتفت باش، که نویدهاى دروغ ندهى، زیرا، چون سرباز فریب خورد، وقتى هم، که وعده تو 
صحیح باشد، باور نخواهد کرد، چنانکه سگ شکار را، اگر صاحبش بشکار دروغى ترغیب کند، 

فراط کنى حرفت پیچد و نیز توبیخ و مالمت موقع و حدى دارد و، اگر ابعدها از اطاعت سرمى
چنین است و من گمان میکنم، که بهترین وسیله براى نظم و «-کوروش. »دیگر مؤثر نخواهد بود

بلى، ولى «-کبوجیه. »اطاعت سربازان این است، که خدمت را پاداش دهم و ناخدمتى را کیفر
از آنها در نفع بینند، که دیگرى به وقتى که مردم مى: راهى هست، که ما را زودتر بمقصود میرساند

.آنان اقدام میکند، با میل مطیع میشوند

بینى، که مریض در جستجوى طبیب است و در موقع طوفان دریا ملّاحان بهتر اطاعت مگر نمى
دهد، زیرا کى است، که انعام بگیرد، میکنند، ولى اگر بعکس باشد، زبان خوش و انعام نتیجه نمى



صود تو این است، که ما باید چنان رفتار کنیم، که ما را مق«-کوروش. »تا بضرر خود اقدام کند
-»براى رسیدن باین مقصود چه باید کرد؟«-»بلى«-کبوجیه. »ماهرتر از خودشان بدانند؟

ترین راه این است، که هرکس میخواهد، خود را ماهرتر نشان بدهد، باید یاد بگیرد و الّا کوتاه«
عمرى دارد بسیار کوتاه و بعالوه تو در انظار موهون اساس فریب دادن مردم یا تمجیدات بى

باید چنان کرد، که سپاهت تو را : تر استدر تمامى این کارها یک چیز از همه عمده. خواهى بود
دوست بدارد، در این راه ترتیب همان است، که ما نسبت بدوستان خود اعمال میکنیم، وقتى که 

راست . و بهترین وسیله این کار هم نیکى است درباره آنهامیخواهیم در دل آنها جا داشته باشیم، 
تواند، هر زمان که بخواهد بکسى نیکى کند، ولى کمک کردن باشخاص، است، که انسان نمى

شرکت در شادى و غصه
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بعد . »بدیگران میکندبین نیستند، داللت بر مهر ما نسبت آنها و راهنمائى در مواقعى، که آنها پیش
کبوجیه نصایحى راجع بجنگ بپسر خود داده ضمنا گفت، که شجاعت غیر از تهور است و 

.شجاعت گاهى اقتضا میکند، که ما قوه خود را سالم نگاهداریم

. »پدر، براى اینکه شخص بر دشمن فایق آید، چه چیزها الزم است؟«: کوروش در این وقت پرسید
براى نیل باین مقصود باید شخص کمین . سؤال نه ساده است و نه آساناین«: پدرش جواب داد

کند، قواى خود را پنهان دارد، مزور باشد، فریب دهد، بدزدد، غارت کند و در هر چیز بر دشمن 
بلى فرزند، با این «-.»پدر، با این صفات چه انسان خوبى خواهم بود«-کوروش. »مزیت یابد

اگر چنین است، پس چرا در کودکى بما یاد میدادید، بکلى «-.»شدصفات بهترین شخص خواهى 
صحیح است، حاال هم میگویم، باید چنین بود، ولى با کى؟ با دوستان و «-.»طور دیگر باشیم

.هموطنان

اندازى اگر چنین نبود، چرا تیر و زوبین. اما براى زیان رسانیدن بدشمنان باید هزار راه کج آموخت
انداختى، چرا گوزن را با تور یا کمند میگرفتى، چرا با شیر و چرا گراز را بدام مىیاد میگرفتى، 

پلنگ و خرس در مبارزه شده سعى میکردى، که بر آنان غلبه یابى، آیا این چیزها از راه حیله و 
.»مندى نیست؟فریب و براى بهره



م، که روزى شخصى را اینها همه وسائلى است بر ضد حیوانات، ولى من بخاطر دار«-کوروش
راست است، ما بشما هیچگاه یاد ندادیم، انسان را «: کبوجیه گفت. »فریب دادم و سخت تنبیه شدم

. »نشانه کنید، میگفتیم بیاموزید، که خوب بنشانه زنید، تا در موقع جنگ این هنر خود را بکار برید
، چرا در کودکى بما هردو را اگر الزم است، که ما رفتار خوب و هم بد را فرا گیریم«-کوروش

آموخت، مثال در ایام پدران ما، آموزگارى بود، که هر دو را مى«-کبوجیه. »آموزند؟نمى
بعد میگفت خوبى . میآموخت، که باید راست گفت و نگفت، فریب داد و نداد، تهمت زد و نزد

در میان کودکان باال در نتیجه این وضع، چون کارهاى بد. براى دوستان و بدى براى دشمنان است
گرفت، حکمى صادر شد، که آن را تغییر داد و قرار شد، معلم چیزهاى خوب را بیاموزد و در 

اما در این سن، که تو هستى، نگرانى نیست، که پس از . نتیجه این تغییر، اخالق هموطنان بهتر شد
این است. آن تعلیمات دوباره وحشى شوى
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این مسئله مانند عشق است، با طفلى از عشق حرف نمیزنند، . سان باید بودبا دشمن بچه: که میگویم
تا مبادا بواسطه شهوت و نادانى راه افراط پیش گیرد، ولى چون موقع در رسید، بیمى نیست، که 

العم، اگر اطهاى جنگى بىبینم، که از حیلهپدر، من مى«-کوروش. »جوان معنى عشق را بداند
نظم، با سعى کن، که با قشون مرتب بر لشکر بى«-.»دانى بمن بگوچیزهائى در این باب مى

آلود حمله کنى، سعى اسلحه بتازى و نیز با افراد بیدار بر افراد خوابسپاهیان مسلح بر سپاهیان بى
ستند، تو موقع خوب کن، وقتیکه خودشان را پنهان میکنند، تو آنها را ببینى و اگر در موقع بدى ه

توان ضربت وارد کرده فاتح باید بدانى، که تو از چه حیث ضعیفى و از کجاى دشمن مى. بگیرى
البته «-»براى داشتن مزایا نسبت بدشمن همین چیزها الزم است یا باز چیزى هست؟«-.»شد

کردن قواى تلباید دشمن را فریب داد و ناگهان بر او تاخت، یا براى مخ. چیزهاى دیگر هم هست
نباید بهمین چیزها، که . او، تظاهر کنى، که میگریزى و او را بجاهائى کشى، که برایش بد است

دان اکتفا نمیکند هائى اختراع کنى، چنانکه موسیقىاى، قناعت ورزى، خودت باید حیلهآموخته
ه در موسیقى چنانک. بنواختن چیزهائى، که یاد گرفته و هر روز خودش نواهائى اختراع میکند

هاى جدید اهمیت دارد، زیرا دشمن بهتر فریب الحان تازه را قدر میدانند، در جنگ هم خدعه
کارهائى، که «: بعد کبوجیه مثالهائى از زندگانى کوروش در ایام جوانى او آورده گفت. »میخورد



بر انسان کنى، تو براى گرفتن جانوران و پرندگان میکردى، اگر همان کارها را براى غلبه یافتن 
گمان نمیکنم، کسى از دست تو خالصى یابد، ولى وقتى که در دشت دائما با دشمنى ستیزه 

در این موقع مزایائى بکار میآید، که از دیرگاه تدارك : میکنى، که خوب مسلح است، این را بدان
. اندهشده، یعنى سربازان ورزیده، که روحشان قوى است و در کارهاى رزمى خوب پرورش یافت

شب باید فکر کنى، که روز . باید یک لحظه از یاد اشخاصى، که بتو اطاعت میکنند، غافل نباشى
باید بدانى، چگونه لشکر را براى جنگ بصف . چه خواهند کرد و روز نقشه شب را بکشى

وامیدارند، چطور
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معابر باریک چه باید کرد و در راههاى هموار و آن را روز یا شب حرکت میدهند، در تنگها و 
سان حمله برد، بان و قراول گماشت، بچهکوهستان چه، بچه ترتیب باید اردو زد و روز و شب دیده

ها راند یا از آن دور شد؟ بچه عقب نشست، بشهر دشمن نزدیک گشت؟ آیا باید تا نزدیکى باره
داران محفوظ ره نظام دشمن و تیراندازان یا فالخننحو از رود یا جنگلى گذشت و خود را از سوا

داشت؟ وقتیکه دشمن در موقع حرکت سپاهت حمله میکند، چطور ستونها را مبدل بصفوف 
جنکى کنى، اگر دشمن از عقب یا از پهلو حمله میکند، چگونه جلو او را بگیرى، اسرار آن را 

اى و گویم، همه را شنیدهائى، که مىفاش و رازهاى خود را، تا توانى، خوب پنهان کنى؟ چیزه
درسى نبوده، که تو از آن استفاده نکرده باشى، حاال با تو است، که هریک از وسائل را بموقع 

بینى، نتیجه قربانى مساعد نیست، یک چیز را از من داشته باش، وقتى که مى-فرزند. بکار برى
.خود و لشکرت را بیهوده بخطر مینداز

ه را موافق حدسیات خودشان میکشند و چیزى را، که در خیر آنان است نمیدانند مردم غالبا نقش
در ایران قدیم : ها صحبت کرده، از جمله همین مورد استکزنفون در موارد زیاد از نظر یونانى(

هاى حیوان قربانى تفأل کرده عقیده خدا را راجع بفتح عادت نداشتند، قبل از جنگ از روى روده
سند، این مطلب را هرودوت فقط راجع بیک مورد، که جنگ پالته است، نوشته و یا شکست بپر

آنهم، اگر صحیح باشد، از این جهت بوده، که در قشون ایران عده زیادى از سپاهیان اجیر یونانى 
تو این نکته را همه روزه تجربه خواهى کرد، چه بسا کسانى، که از .). م. ها کمک میکردندبایرانى



رفتند و، باوجوداین، با مردمى ستیزه کردند، که باالخره همان مردم باعث فناى شمار مىسیاسیون ب
بعضى وطن خود و اشخاص را سعادتمند کردند، ولى در ازاى این خدمت رنجها . آنها شدند

برخى خواستند، اشخاصى را به بندگى وادارند، و حال آنکه میتوانستند آنها را دوستان . بردند
اى، که از دارائى خود راضى عده. و باالخره از دست همین اشخاص مجازات یافتندصمیمى کنند 

. چه را هم، که داشتند، از دست دادندنبودند، خواستند همه چیزها را مالک شوند و باالخره آن
باالخره چه بسیار بودند، کسانیکه چون بطال، یعنى بغایت آرزوى خود، رسیدند، فناى خود را
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داند چه کند، بهترین وسیله را براى تصمیم خالصه انسان محتاط، وقتى که نمى. در آن یافتند
شود، ولى خدایان، که جاویدان هستند، از گذشته و کردن قرعه میداند و در مقابل اتفاق تسلیم مى

اگر . ه باید بکند و چه نکندنمایند، چحال و آینده آگاهند و، اگر نسبت بکسى مساعد باشند، مى
آنها الزام ندارند با چیزهائى . آنها نخواهند، جواب مشورت همه را بدهند، هیچ جاى تعجب نیست

.»اندمیلخودشان را مشغول کنند، که نسبت بآن بى

کوروش در ماد

):4-1کتاب دوم، فصل (سپس کزنفون چنین حکایت کند 

.دند، تا بسرحد ماد رسیدندها صحبت کرپدر و پسر در این زمینه

کبوجیه و کوروش، پس از دعاخوانى براى سعات پارس، وارد خاك ماد شدند و براى ماد هم دعا 
. بعد کوروش از پدرش مفارقت جسته بدیدن کیاکسار شتافت و کبوجیه بپارس برگشت. کردند

.وقتى که کوروش نزد کیاکسار آمد، باهم روبوسى کردند

بعد پادشاه ماد عده دشمن را . ها را ستودیان پارسى را پرسید و کوروش هم تیمکیاکسار عده سپاه
کرزوس پادشاه لیدى ده هزار سوار و قدرى بیش از چهل هزار پیاده سبک اسلحه : چنین بیان کرد

والى فریگیه هشت هزار سوار و تقریبا چهل هزار پیاده سبک اسلحه »1«و تیرانداز دارد، آرتاماس
پادشاه کاپادوکیه ششهزار سوار و الاقل سى هزار تیرانداز و پیاده سبک »2«دار، آریبهو نیزه



داران عرب بر ده هزار سوار، صد عرّابه و بیک عده نامعلومى از فالخن»3«دوس-اسلحه، ماراگ
راجع به یونانیهاى آسیا معلوم نیست، که آنان هم از دنبال اینان خواهند آمد یا نه، اما. فرمان میدهد

در . واقع است، سکنى دارند»4«پونتولى آنهائى، که در آن قسمت فریگیه، که در نزدیکى هلّس
هزار پیاده سبک 20، که مرکب از شش هزار سوار و »6«)گابه(باید بقشون »5«)کایستر(جلگه 

گویند، که اهالى کاریه و کیلیکیه و پافالگونیه نمیخواهند بدعوت . ه است، ملحق شونداسلح
هزار 20هاى دیگر آسور است، الاقل دشمنان ما جواب بدهند، اما پادشاه بابل، که صاحب قسمت

سوار خواهد داشت، عده

______________________________
)1(-�A�r�t�a�m�a�s.

)2(-�A�r�i�b�e�e.

)3(-�M�a�r�a�g�d�u�s.

)4(-�H�e�i�l�e�s�p�o�n�t�e(بوغار داردانل.(

)5(-�C�a�y�s�t�r�e.

)6(-�G�a�b�e�e.
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قوه او چنین است، وقتى که در خاك . هاى زیاد هم داردنیست و پیاده200هاى او کمتر از عرابه
.وتاز میکندما تاخت

. از دویست هزار پیاده داردچنانکه میگوئى، دشمن شصت هزار سوار و بیش «: کوروش گفت
من ده هزار سوار دارم و مملکت ما میتواند «: کیاکسار جواب داد. »اکنون بگو، که قوه تو چیست

در «-»هزار پیاده خواهند آمد20ارامنه هم بعده چهار هزار سوار و . شصت هزار پیاده بدهد
-»صف کمتر از قوه دشمن استاینصورت قوه تو از حیث سواره نظام دو ثلث و از حیث پیاده ن



هرقدر «-»چنین است، اگر صالح میدانى، کس بپارس فرستاده بگوئیم، که باز کمک بفرستند«
باید براى پارسیهائى، که میآیند «-»پس چه باید کرد؟«-»بفرستند باز برترى با دشمن است

، یعنى جوشنى، که سینه را هااى ترتیب داد، مانند اسلحه هم تیماسلحه) اندآنهائى، که در راه(
با این اسلحه بجاى اینکه از . بپوشد و سپرى براى دست چپ و قمه یا شمشیرى براى دست راست

دور جنگ کنیم و تلفات ما بیشتر باشد، حمله و جنگ تن بتن میکنیم و، همینکه دشمن تاب 
ارد دشمن از نو جانى ضربتهاى ما را نیاورده فرار کرد، سواره نظام تو مفید خواهد بود، که نگذ

.بگیرد

اینکه از پارس باز کمک بخواهد، اسلحه مهمى مانند کیاکسار این رأى را پسندید و کوروش، بى
ها مذاکره کرد، که آنها با بعد کوروش با هم تیم. ها براى سربازان سفارش داداسلحه هم تیم

مؤثّرتر میباشد، بهتر است آنها گفتند که، چون حرف تو . سربازان در باب اسلحه حرف بزنند
اى پس از آن کوروش سربازان را جمع کرده، تشویق کرد، که اسلحه. خودت با آنها صحبت کنى

) یعنى کوروش و هم تیمها(ها و بآنها گفت، اگر چنین کنید، با ما برگیرند، مانند اسلحه هم تیم
تمام سربازان پس از این نطق . دایمساوى خواهید بود، و حال آنکه حاال شما سپاهیان اجیر و برده

. کوروش حاضر شدند، که اسم خودشان را در جزو هم تیمها بنویسانند و بعد اسلحه برگرفتند
چون از دشمن اثرى نبود، و حال آنکه خبر داده بودند، که پیش میآید، کوروش سربازان خود را 

و شمشیر مستقیما بدشمن بورزشهاى گوناگون مشغول داشت و بآنها آموخت، که با جوشن و سپر
حمله کنند و تیر و زوبین را از دست
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آنها این . آنها گرفته گفت، اگر میخواهید براى متحدین خود مفید باشید، باید جنگ تن بتن بکنید
ت امر کوروش را اطاعت کردند، زیرا میدانستند که، چون آذوقه خود را از متحدین دریاف

کیاکسار هم بنابر توصیه کوروش لوازم راحتى سربازان را مهیا . میدارند، باید براى آنها مفید باشند
مندى رتبه هریک بعد کوروش براى تشویق صاحبمنصبان وعده کرد، که در صورت بهره. ساخت

.را باال ببرد



یش صد نفر را براى اینکه سربازان باهم مأنوس شوند، چادرهائى ترتیب داد، که هریک گنجا
داشت و قرار گذارد، که همه باهم غذا بخورند، زیرا حیواناتى هم که با هم غذا میخورند، بعد با 

تأسف از هم جدا میشوند، باالخره کوروش براى خود خیمه بزرگى تدارك کرد، زود زود 
ت میکرد و هاى پنج و ده نفرى را به ناهار دعوها و رؤساى دسته»1«فرماندهان گروهانها و لخ

او ترتیبى داده بود، که همه باهم کار کنند، تا . گاهى سربازها را هم بسر سفره خود میطلبید
ها کوروش با صاحبمنصبان صحبت در موقع چنین شام. شان نسبت بیکدیگر محکمتر شودعلقه

وب میکرد، آنها را بر آن میداشت صحبت کنند و همیشه سعى میکرد، که از این صحبتها نتیجه خ
نامى گفت این ترتیب، که در صورت »2«تاسسانها کرىدر سر یکى از چنین شام. بگیرد

ها بالسویه تقسیم میشود، عدالت نیست، باید بهر کس بقدر مندى امتیازات و غنائم بین جنگىبهره
کوروش از این حرف خوشنود شد، زیرا تصور میکرد، که اگر این قاعده . کوششى، که کرده داد

بنابراین گذاشت در باب این مسئله صحبت کنند و . تخاذ شود، وسایل تشویق بیشتر خواهد بودا
معلوم گشت، که تقریبا همه طرفدار این قاعده هستند و حتى اشخاص کاهل و مسامحه کار هم 

نمیتوانند با این قاعده مخالفت ورزند، روز دیگر کوروش سربازان را جمع کرده بآنها گفت، 
ک است اگر، ما فاتح شویم، خود دشمن و مال او از آن ما است و اگر شکست دشمن نزدی

خوریم، هرچه هستیم و داریم مال دشمن است، پس باید همه همت کنیم و احدى کاهلى نکند، 
زیرا اگر کسى بگوید، دیگران جنگ میکنند، چه الزم است من خود را زحمت دهم، حقیقتا 

ات همه رارفقاى خود را بخطر انداخته و زحم

______________________________
)1(-�L�o�c�h�e(دسته کوچکى از قشون را در یونان چنین مینامیدند.(

)2(-�C�h�r�y�s�t�a�n�t�a�s.
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حاال بگوئید، آیا براى اینکه هرکس کوشش کند، بهتر نیست، که در تقسیم پاداش و . بباد داده
.معتقد باشیمنتائج فتح به لیاقت 



که »1«تاس، که هم تیم بود، برخاسته پیشنهاد کوروش را تأیید کرد، بعد از او فروالسسانکرى
اش او را با اشراف یکنفر پارسى از طبقه عوام و دوست کوروش بود و صفات جسمانى و روحانى

مساوى میداشت، نیز نطقى کرد و برله پیشنهاد رأى داد، پس از آن همه رأى دادند و این قاعده 
.پذیرفته شد

ر آن واحد ورزش دادند، که دهائى ترتیب مىها براى سربازان خود بازىبعض فرماندهان گروهان
ها هر دفعه که کوروش در این بازى. بود و هم نظم و ترتیب را در میان سپاهیان استوار میکرد

حاضر میشد، از ورزیدگى قشون خود غرق شعف میگشت و بعد تمام گروهان را به سر سفره خود 
.کرددعوت مى

.این تشویق باعث شد، که چنین بازیها در تمام گروهانها متداول گشت

آمدن سفراى هند نزد کیاکسار

روزى، که کوروش بسان قشون مشغول بود، رسولى نزد او آمده اطالع داد، ) 4کتاب دوم، فصل (
طلبد و تقاضا میکند، اند، او کوروش را مىکه، چون سفرائى از طرف هندیها نزد پادشاه ماد آمده

اخرى به کوروش بدهد، که او با رسول را مأمور کرده بودند لباس ف. درنگ نزد وى رودکه بى
اى از قشون خود برداشته، نزد کیاکسار رفت و، کوروش دسته»2«این لباس بقصر پادشاه درآید

چون پادشاه ماد او را در لباس ساده دید، ایراد کرد، که چرا لباس ارغوانى او را نپوشیده و این 
اگر لباس «: وروش جواب دادک. رفتار باعث سرافکندگى او در پیش سفراى هند خواهد شد

ارغوانى پوشیده طوق و یاره استعمال میکردم، ولى دیر فرمان تو را بجاى میآوردم، آیا بهتر از آن 
کیاکسار را این . »امبود، که همین امروز با قشونى، که حاضر است اوامر تو را فورا انجام داده آمده

لجواب خوش آمد و امر کرد در حال سفراى هند را داخ

______________________________
)1(-�F�e�r�a�n�l�a�s.

درست معلوم نیست که مقصود کزنفون از هند کدام قسمت آسیا است زیرا تصورات قدما -)2(
.راجع بهند مبهم بوده
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میخواهد با آسور اند، تا بپرسند، که چرا ماد سفرا گفتند، که از طرف پادشاه هند آمده. کنند
ها بر ضد طرفى خواهند بود، بجنگد و بعد همین سئوال را از پادشاه آسور نیز خواهند کرد و هندى

حاال الزم است . ایمها تعدى نکردهما نسبت به آسورى«: کیاکسار جواب داد. که متعدى است
آیا «: یاکسار کرده پرسیدکوروش در اینوقت رو به ک. »بروید نزد پادشاه آسور و ببینید چه میگوید
اگر کیاکسار «: و پس از تحصیل رخصت بسفرا گفت» اجازه میدهى، که من هم چند کلمه بگویم

ایم و اگر آسوریها میگویند، اجازه داد، شما به پادشاه هندیها خواهید گفت، که ما تعدى نکرده
سیدگى کرده حکم عادالنه ایم، ما حاضریم پادشاه هند را حکم قرار دهیم، تا رکه تعدى کرده

.»بدهد

صحبت کوروش با کیاکسار

اگرچه پول زیاد از «پس از اینکه سفراى هند رفتند، کوروش به کیاکسار گفت ) 4، فصل 2کتاب (
ممکن است، تو خیال کنى، من . امپارس نیاورده بودم، باوجوداین هرچه آورده بودم خرج کرده

ر سربازانرا تو میدهى، ولى بدان که براى تشویق سپاهیان چه خرجى دارم، زیرا مخارج شام و ناها
مخارج دیگر نیز هست اگر شخص بکمک کسى محتاج است، باید پاداش خوب بدهد و 

اینرا نیز . متحدینى تدارك کند، که در روزهاى خوب حسود و در روزهاى بد خائن نباشند
شون بر عهده تو است، نمیخواهم بار میدانم، که تو هم پول زیاد ندارى و در اینوقت، که مخارج ق

.تر کنمتو را سنگین

که پولى پیدا کنیم و، چون تو یافتى، بمنهم بدهى چندى قبل تو میگفتى، که . پس بهتر است
نه قشون میفرستد و : پادشاه ارمنستان، از وقتیکه شنیده دشمنانت بتو حمله میکنند، اعتنائى بتو ندارد

:یاکسار جواب دادک. »نه باج خود را میپردازد

بلى چنین است، ولى نمیدانم، که مقتضى است همین حاال باو پرداخته بجایش بنشانم یا عجالۀ «
:-کوروش. »اقدامى نکنم، تا یک دشمن هم بر عده دشمنانمان نیفزاید



نه، ولى ممکن است فرار کرده بجاهاى محکم «: -کیاکسار» آیا قالع او در جاهاى محکم است؟«
: -کوروش. »اینحال باید او را محاصره کرد، چنانکه چنین امرى در زمان پدرم رویدادرود و در

اگر چنین است، من با سواره نظامى، که الزم باشد میروم«
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و او را مجبور میکنم، که براى تو قشون بفرستد و باج هم بدهد، امیدوارم چنان کنم، که او دوست 
ام، که گمان میکنم، که او براى اطاعت نسبت بتو حاضرتر باشد، زیرا شنیده-کیاکسار. »گرددتو 

.انداوالد او با تو در یک مکتب درس خوانده

.اگر پادشاه ارامنه مطیع شود، گمان میکنم که کارها بر وفق مرام ما خواهد بود

عزیمت کوروش به ارمنستان

ت کرده قرار داد، براى اینکه بتواند ناگهان بر پادشاه پس از آن کوروش با کیاکسار مشور
ارمنستان بتازد، باسم شکار با معدودى سوار بطرف ارمنستان برود و بعد کیاکسار قشونى براى او 

کوروش براى اینمسافرت قربانى کرده براه افتاد و پس از اینکه بارمنستان نزدیک شد، . بفرستد
پس از . او گوزن و گراز و گورخر زیاد بدست آوردندشکارى بزرگ ترتیب داد و همراهان

در این احوال . شکار کوروش بحدود ارمنستان رسید و روز دیگر بکوههائى، که مقصد بود درآمد
شنید، که لشکر کیاکسار باو نزدیک شده، اینبود که کس فرستاد بفرمانده سپاه بگوید، که در دو 

پس از ناهار کوروش صاحبمنصبان را . روش بیایدفرسخى اردو زند و پس از صرف غذا نزد کو
نه : گذار کیاکسار بود، ولى اکنون باو اعتنا نمیکندجمع کرده بانها گفت، که پادشاه ارمنستان باج

الزم است ما او را شکار کنیم و با این مقصود باید حرکت ما چنین . باج میدهد و نه قشون میفرستد
او چنان کرد، که . قرار داده دستور داد، که شبانه چه بکندتاس را مخاطب سانبعد کرى: باشد

خود کوروش . کوروش گفت و، پس از اینکه دسته او استراحت کردند، بطرف کوهها روانه شد
کوروش بتو میگوید : در طلیعه صبح رسولى نزد پادشاه ارمنستان فرستاد، که این پیغام را برساند

و برسول گفت، اگر پادشاه ارمنستان از تو پرسید، که » سانىچنان کن، که زود باج و سپاه بمن بر«
ام، هرگاه سئوال کرد، که آیا من خودم آمده. کوروش کجا است، بگو در سرحد ارمنستان است



باالخره، اگر پرسید که عده همراهان من چقدرند، بگو کس بفرستد و تحقیق . حقیقت را بگو
یده حرکت کرد و به سپاهیان خود سپرد، در سر راه پس از آن کوروش تدارکات الزم را د. کند

باعث خرابى آبادیها نشوند و کسیرا غارت نکنند، تا ارامنه با اعتماد بقشون او نزدیک شده آذوقه 
.بفروشند
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نپرداخته و وقتیکه پیغام کوروش به پادشاه ارمنستان رسید، متوحش شد، زیرا واقعا باج خود را 
وحشت او نیز از این حیث بود، که پاى تخت خود را محکم میکرد، بنابراین . قشون نفرستاده بود

پسر جوان، »1«درنگ ساباریسآورى لشکر شد و بىاو بهر طرف مأمور فرستاده درصدد جمع
د و زن، عروس و دختران خود را، با اثاثیه و جواهراتى، که داشت، بدرون کوهستانها فرستا

.مستحفظین زیاد براى حفاظت آنها برگماشت

انقیاد ارمنستان

بعد پادشاه ارمنستان کس فرستاد، تا بفهمد که کوروش چه میکند و بزودى ) 1، فصل 3کتاب (
بر اثر این خبر او فرار کرده بکوهستان رفت و ارامنه، . خبر آوردند، که کوروش شخصا میآید

کوروش بآنها اعالم کرد که، اگر . دادن اموال خود افتادندچون این خبر بشنیدند، بفکر نجات
بمانند، کسى با آنها کارى ندارد، ولى هرگاه فرار کرده دستگیر شوند، با آنها چنان رفتار خواهد 

پس از انتشار این خبر عده زیادى از ارامنه ماندند و فقط بعضى با پادشاه . شد، که با دشمن میکنند
در این احوال مستحفظینى، که همراه خانواده پادشاه حرکت میکردند، در . دارمنستان فرار کردن

کوهستان بواسطه قشون کوروش محاصره شدند و پسر جوان، زنان، دختران پادشاه با اموال او 
پادشاه چاره را در این دید، که بیک بلندى پناه برد و کوروش، . بدست سپاهیان کوروش افتادند

تاس سانبعد کوروش کس فرستاد به کرى. د، وى را محاصره کردکه مواظب حرکات او بو
چرا باالى «: پاسبانان کوه را بگذار، زود نزد من آى و رسولى نزد ارمنى فرستاده پیغام داد: بگوید

اى با گرسنگى و تشنگى مجادله کنى، آیا بهتر نیست، که پائین آئى تا بلندى نشسته حاضر شده
من نه با گرسنگى و تشنگى میخواهم ستیزه کنم و نه با «: تان جواب دادپادشاه ارمنس. »جنگ کنیم

از این جهت که نمیدانم، «-»اى؟پس براى چه باالى بلندى نشسته«: کوروش دوباره پیغام داد. »تو



کى قاضى این محاکمه خواهد «-»تردید مکن و فرود آى، تا خود را تبرئه کنى«-»چه کنم
پس از. »و را حاکم تو قرار دادهآن کس، که خدا ا«-»بود؟

______________________________
)1(-�S�a�b�a�r�i�s.
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در این وقت پسر بزرگتر . آن ارمنى از تپه بزیر آمد و کوروش در میان سپاه خود او را پذیرفت
بعد چون . کوروش رفتپادشاه ارمنستان، که رفیق شکار کوروش بود، در رسید و راست بطرف 

کوروش باو گفت، بسیار بموقع . اند گریه کرددید پدر، مادر، خواهر و زن خود او اسیر شده
اى، که در محاکمه پدرت حاضر باشى، بعد رؤساى پارسى، مادى و بزرگان ارمنى را جمع آمده

من «-ارمنى: گفتها بودند، اجازه داد سخنان او را گوش کنند و چنین کرد، بزنها، که در عرابه
بتو نصیحت میکنم، که چیزى بجز راستى نگوئى، زیرا دروغ بزرگترین مانع عفو است و دیگر 

اینکه زنان تو و ارامنه، که در اینجا هستند حقیقت را میدانند و، اگر دروغ گوئى، خواهند گفت، 
خواهى، من بپرس هرآنچه ب«: پادشاه ارمنستان جواب داد. اىکه خودت خود را محکوم کرده

-»آیا تو با استیاگ، که جد من بود، جنگ نکردى؟«: کوروش پرسید. »حقیقت را خواهم گفت
آیا پس از اینکه مغلوب شدى، قول ندادى، که باج بدهى، بهر جنگى، که او برود با او «-»بلى«

ه بنا بس چرا باج و قشون نفرستادى و قلع«-»بلى صحیح است«-»باشى و استحکاماتى بنا نکنى؟
میخواستم آزاد باشم، زیرا دیدم، که آزادى چیزى است زیبا و باید آن را بدست «-»کردى؟

البته آزادى چیزى است زیبا، ولى، اگر خادمى عالنیه «-»آورده باوالد خود نیز بمیراث بگذارم
ین مجازات میکنم، چن«-»نسبت به آقایش خیانت کند، تو او را پاداش میدهى یا مجازات میکنى؟

-»اگر این شخص غنى باشد، مالش را میگیرى یا نه؟«-»میگویم زیرا میخواهى راست بگویم
او را میکشم، «-»اگر شخصى با دشمن تو سازشى داشته باشد، با او چه میکنى؟«-»میگیرم«

.»حقیقت را میگویم، زیرا اگر پس از گفتن حقیقت بمیرم، به از آن است، که مرا دروغگو بدانند

نوقت پسر او تاج را از سر برداشته دور انداخت، جامه بر تن درید و زنان نیز خودشان را زده در ای
تو خودت «: کوروش امر کرد، ساکت باشند و بعد به پادشاه ارمنستان گفت. شیون و زارى کردند



ارمنى در تردید فرو رفت و نمیدانست، چه » مبناى حکم را معین کردى، حاال بگو چه باید بکنم؟
در این. بگوید
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چون پدرم در تردید است، بمن اجازه ده، تا آنچه بعقیده «: وقت پسرش تیگران به کوروش گفت
کوروش بخاطر آورد که، تیگران، زمانى، که با او شکار میکرد، . »من بهتر است، پیشنهاد کنم

بنابراین کوروش خواست بداند، که . ستودزیاد مىهمراه خود داشت و او را»1«یکنفر سوفسطائى
:او چه عقیده دارد و گفت

هاى او را بنظر من حکم مسئله چنین است، اگر تو نقشه«: تیگران گفت. »آنچه بنظرت میرسد بگو«
معلوم است، که اگر او را محکوم «: کوروش جواب داد. »خوب میدانى، از او تقلید کن و الّا مکن

این صحیح است، ولى باید فکر کنى، «-»هاى مقصرى را تقلید نخواهم کردو نقشهکردم، خیاالت
البته، اگر بضرر خود او را سیاست کنم، «-»که بنفع یا ضرر خودت میخواهى او را سیاست کنى

باوجوداین باید درنظر بگیرى، که اگر تو کسانى را، که از آن تو «-»امخودم را سیاست کرده
حال آنکه موقع اقتضا میکند، آنها را محفوظ دارى، بر ضرر خودت اقدام هستند، بکشى، و

اگر عاقل شود، میتوان باو «-»توان بشخصى، که خیانت کرده اعتماد داشت؟چطور مى«-»اىکرده
اعتماد کرد، بیعقل صفات دیگر چه فایده دارد، شجاعت، ثروت و سایر چیزها بیهوده است، با 

تو میخواهى بگوئى، که پدرت عاقل شده، «-»است و هر خادمى خوببودن عقل هر دوست مفید
البته بعقیده تو عقل، مانند درد تأثّر و تألّم روح است، نه یک علم اکتسابى، باوجوداین دیوانه 

هائى غالبا تیگران با امثال و تشبیهاتى بیان کرد، که انسان بواسطه تجربه. »چطور میتواند عاقل شود؟
:و گفتسر عقل میآید

چون پدرم دید، تو خود را با چه چابکى بسرحد ارمنستان رسانیدى و قشون و استحکامات او در «
مقابل سرعت حرکت و نیز تدابیر تو بیهوده ماند، البته پس از این گرد خیاالت واهى نخواهد 
گشت و دیگر، چون انسان برترى دیگرى را واقعا حس کرد، غالبا خود را حاضر میکند، که 

از کشتن پدر من براى شما زحمت اداره کردن ارمنستان «بعد او گفت . »اجبار از او تمکین کندبى



هاى محکم بیشتر خواهد شد، ولى اگر او را عفو کنى، زن و اوالد او را باو برگردانى، او را با رشته
شناسىحق

______________________________
)1(-�S�o�p�h�i�s�m�e(غلوطهقیاس فاسد، مغالطه، ا(،�S�o�p�h�i�s�t�e(مغالطه کار.(
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.»شناسى او بتو خواهد رسیدشمار از اطاعت و حقاى و فوایدى بىبخود بسته

اگر به حرفهاى پسرت گوش بدهم، چقدر قشون و «: کوروش رو به پادشاه ارمنستان کرده گفت
ارمنستان «: او جواب داد» داریم، خواهى داد؟چه مبلغ پول براى جنگى، که با آسوریها در پیش 

چه از پدرم بمن رسیده بسه تواند هشت هزار سوار و چهل هزار پیاده بدهد و ثروت من با آنمى
کوروش قبول کرد، که ) »1«تقریبا سه میلیون و ششصد هزار تومان(هزار تاالن نقره بالغ است 

ا دارد نصف این قشون را نگاهدارد و نصف دیگر را پادشاه ارمنستان از جهۀ جنگى، که با کلدانیه
باید درنظر داشت، که مقصود کزنفون از کلدانیها مردم خالد است، که (بکمک کیاکسار بفرستد 

باج را، که پنجاه «: راجع به پول هم گفت) هاى ارمنستان قبل از رفتن ارامنه بدانجا بودنداز بومى
تاالن دیگر من از تو قرض میخواهم، اگر عنایت خدا با من تاالن بود به صد تاالن میرسانم و صد

این چه «: پادشاه گفت» بود، در ازاى این همراهى تالفى خواهم کرد یا عین پول را رد میکنم
بعد کوروش پرسید . »چه را هم، که تو بمن میدهى مال خودت استحرفى است، که میزنى، آن

براى «-»هرچه دارم«پادشاه ارمنستان جواب داد . »هى؟در ازاى اینکه زنت را پس میدهم، چه مید«
. »ات را بمن مقروضىدر اینصورت تو دو مقابل دارائى«-»باز هرچه دادم«-»اوالدت چه میدهى؟

چون تیگران تازه » تو در ازاى رد کردن زنت چه میدهى؟«بعد کوروش رو به تیگران کرده پرسید 
کوروش » فروشم، تا زنم برده نشودمن خود را مى«عروسى کرده و عاشق زنش بود جوابداد 

بعد رو . »اىدانم، زیرا تو هیچگاه طرف ما را رها نکردهبرگیر زنت را، من او را اسیر نمى«: گفت
تو هم زن و اوالدت را برگیر، من در ازاى آنها پول نمیخواهم، «: به پادشاه ارمنستان کرده گفت

زادیشان هیچگاه سلب نشده است، حاال برویم شام بخوریم و آنها بوسیله تو خواهند دانست، که آ
:بعد از شام کوروش به تیگران گفت. »بعد بهرجا، که خواهید بروید



).مقصود کزنفون سوفسطائى مذکور است(» شخصیکه، آنقدر مورد احترام تو بود، کجا است؟«

______________________________
.ا روي دادقبل از شکستن نقره، که اخیر-)1(
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پدرم اینشخص را کشت، زیرا تصور میکرد، که او اخالق مرا فاسد میکند، ولى «: او جواب داد
تیگران هرچند پدرت «: اینشخص بقدرى قلب خوب داشت، که در حال نزع مرا خواست و گفت

ت، نه از بددلى و هرچه مردم از نادانى مرا میکشد، ولى تو در خشم مشو، این کار او از نادانى اس
کوروش از شنیدن این خبر متأسف شد و پادشاه ارمنستان » میکنند عمدى نیست بلکه سهو است

کسانیکه دیگرى را با زن خود دیده او را میکشند، چه میگویند؟«: رو بکوروش کرده چنین گفت

مرد حسد بردم، زیرا او محبت پسرم را ربود، منهم باینمیگویند این مرد محبت زن ما را از ما مى
و » خدایان را بشهادت میطلبم، که گناه تو از ضعف بشر است«: کوروش جوابداد» از من میگرفت

.»تو هم پدرترا عفو کن«بعد رو به تیگران کرده گفت 

همه غرق شادى بودند و . اش سوار گردونه شده بمنزلش برگشتبعد پادشاه ارمنستان با خانواده
اش را، بعضى ستود، دیگرى مردانگىیکى عقل او را مى: امى صحبت آنها راجع به کوروش بودتم

.از رفتار مالیم او تمجید میکردند و برخى از صباحت منظرش

من باو هیچ نگاه «: او جواب داد» آیا کوروش پسند تو شد؟«: در این وقت تیگران از زنش پرسید
به کسى، که میگفت خودش را میفروشد تا من آزاد «-»بس به کى نگاه میکردى؟«-»نکردم
.»بمانم

روز دیگر پادشاه ارمنستان امر کرد قشون او در مدت سه روز مهیاى حرکت باشند، هدایائى براى 
کوروش فرستاد و دو برابر وجهى را، که خواسته بود، ضمیمه کرد، ولى کوروش همانقدر، که 

کى قشون ارمنستان را فرمان «: بعد کوروش پرسید. فرستادالزم داشت برداشت و باقى وجه را پس 
من از تو جدا «: تیگران گفت» از من و پسرم هرکه را که بخواهى«: پادشاه جواب داد» خواهد داد



هاى کوروش او را انتخاب کرد و سپاه پس از پذیرائى. »دار تو باشمنخواهم شد، ولو اینکه نیزه
.شایان باستراحت پرداخت

روش با کلدانیهاجنگ کو

هاى ارمنستان را، که از جنگهاى کوروش با تیگران قسمت) 2، فصل 3کتاب (بعد کزنفون گوید 
اىمتواتر با کلدانیها، از حیز انتفاع افتاده بود، تماشا کرد و مصمم شد قلعه
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با این مقصود قشون پارس و ماد . براى غارت بیایندجاها جاها بسازد، تا کلدانیها نتوانند بایندر این
بانان را احضار کرده نقشه خود را بآنها گفت و بعد با آنها و سپاه ارامنه به یک بلندى، که دیده

در ابتداء ارامنه از حمله کلدانیها عقب نشستند، ولى . کلدانى آن را اشغال کرده بودند، حمله کرد
ش برخوردند، شکست خورده فرار کردند و بلندى بدست کوروش بعد، که کلدانیها بقشون کورو

اى او فورا از پادشاه ارمنستان عده زیادى بناء و نجار و صنعتگر دیگر خواسته، امر کرد قلعه. افتاد
انگیز است، زیرا پادشاه فورا آمد و گفت این کار، که تو میکنى حیرت. در این مکان بسازند

جنگ بودند و اموال ما را غارت میکردند، قرضى که تو بمن داشتى کامال کلدانیها همواره با ما در 
در این وقت چند نفر اسیر . ادا شد و حتى ما هیچوقت از عهده شکر این اقدام برنخواهیم آمد

بعد رو به اسرا . کوروش امر کرد زنجیر آنها را بردارند و مجروحین را مداوا کنند. کلدانى آوردند
:کرده گفت

خواهیم با شما جنگ کنیم، شما، که همواره این مملکت را غارت میکنید، حاال ببینید در ىما نم«
اجازه میدهم، که برگردید و شور کنید، اگر تصمیم به جنگ کردید، با اسلحه . چه احوالى هستید

ا را اسلحه، اگر دوستان ما شدید، البته من مصالح شمبیائید و اگر خواستید از در اصالح درآئید، بى
.»هم درنظر خواهم گرفت

آیا مقصودتان از صلح غیر از امنیت «کوروش پرسید . اندکلدانیها برگشته گفتند، که خواهان صلح
کوروش . آنها جواب دادند، که ما فقیریم، زیرا زمین براى زراعت نداریم» چیز دیگرى نیز هست؟

» اراضى آباد کنید، مالیات میدهید؟اگر پادشاه ارمنستان بشما اجازه بدهد، قسمتى را از «: گفت



اگر ارامنه در چراگاههاى شما حشم بچرانند و بشما مالیات بدهند، «: بعد او گفت-»البته«گفتند 
پس از آن کوروش همان سؤاالت را از پادشاه ارمنستان کرد، او . »شکبى«گفتند » کنید؟قبول مى

در نتیجه، عهدى ارامنه با » د خواهد شدتردید زیاعایدى من بى«: هم جواب مساعد داد و گفت
کلدانیها بستند، که تا حال پاینده است و هر دو مردم باهم بفالحت میپردازند و خصومت با 

در باب کوه، کوروش در ابتداء میخواست، که سپاه کوچکى مرکب از دو مردم . یکدیگر ندارند
مزبور آن
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، تا هیچ یک از طرفین بطرف دیگر زحمت نرساند، ولى چون کلدانیها از ارامنه و را اشغال کند
ارامنه از کلدانیها نگران بودند، کوروش گفت این کوه را ما اشغال میکنیم، تا مطمئن باشید، که 

پس از آن ارامنه و کلدانیها با سرور و شعف متحدا . طرفانه با هر دو طرف رفتار خواهیم کردبى
.اى، که کوروش درنظر گرفته بود، مشغول شدندقلعهبساختن

بعد کوروش ارامنه و کلدانیها را بشام دعوت کرد و در سرسفره یکى از کلدانیها گفت، عهدى، 
که بسته شد موافق منافع اکثریت است، ولى بعضى کلدانیها راضى نخواهند بود، زیرا عادت 

گاهى بخدمت پادشاه هندیها، که در طال میغلطد، اند، که از جنگ و غارت تعیش کنند، اینهاکرده
آیند، اگر چرا بخدمت ما درنمى«کوروش گفت . آیند و بعض اوقات اجیر آستیاگ میشونددر مى

این فکر فکر خوبى است و آنها را هم راضى «همه گفتند » چنین کنند، من حقوق کافى میدهم
شنید، بخاطرش آمد، که آنها سفیرى نزد بعد چون کوروش اسم پادشاه هندیها را . »خواهد کرد

من در این وقت پول زیاد الزم دارم و «: کیاکسار فرستاده بودند و رو بارامنه و کلدانیها کرده گفت
خواهم از دوستان خود بگیرم، بنابراین میخواهم سفیرى نزد پادشاه هند فرستاده از او پول نمى

وبراه کند، روزى بیاید، که او از دادن این پول بخواهم و بگویم که، اگر خدا کارهاى ما را ر
شما دو کار باید بکنید، اوال راه . خوشوقت باشد و اگر نداد، که امتنانى از او نخواهیم داشت

نمایانى بدهید، که رسوالن مرا نزد پادشاه هند برند و دیگر آنچه در صالح خودتان میدانید بگوئید 
مقصود کوروش این بود، که رسوالن . این تکلیف را پذیرفتندارامنه و کلدانیها . »و منتشر کنید

.ارامنه و کلدانیان اخبارى، که بر له او بود منتشر کنند



مراجعت به ماد

تمام ارامنه شهر را رها کرده . پس از آن کوروش از ارمنستان حرکت کرد) 3، فصل 3کتاب (
وش آمد و پولى را، که کوروش پس بمشایعت او رفتند، زن پادشاه با اوالدش نیز بسر راه کور

این ثروت را براى خودتان نگاهدارید، «: کوروش آن را نپذیرفت و گفت. داده بود دوباره آورد
پسرتان. ولى زیر خاك نکنید، انسان را زیر خاك میکنند، آنهم وقتى، که درگذشت
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بعد کوروش به ماد درآمده، پول و قشونى . »ت دهیدرا غرق همین طالها کرده براى جنگ حرک
پس از آن . را، که به کیاکسار وعده کرده بود نزد وى فرستاد و خودش با تیگران بشکار رفت

اى داد و گفت خوشنودم از اینکه حاال پول دارم منصبان لشکر خود را طلبیده بهریک هدیهصاحب
این وضع از اثر کار و سرعت و مقاومت . ى دهمو میتوانم موافق لیاقت هرکدام از شما پاداش

حاصل شده، پس باید همیشه سربازان رشید بوده بدانند، که بهترین نعمت و لذّت زندگانى از 
.اطاعت و بردبارى است و در مواقعى نیز از رنج و مواجه شدن با خطر

جنگ اول کوروش و مادیها با کرزوس و متّحدین او

هاى زمان جنگ عادت کرده و شور جنگ دارد، صالح را ش بسختىچون کوروش دید، که سپاه
با این مقصود صاحب منصبان را جمع کرده گفت . در این دید، که نگذارد سربازانش سست شوند

بعد خودش نزد کیاکسار . سربازان را بجنگ تشویق کنید و صبح در دربار کیاکسار حاضر شوید
اى، ولى از جهت تحمل مخارج قشون خسته شدهآید، که توبنظر من چنین مى«: رفته گفت

.زنمخواهى بما بگوئى، که از مملکتت خارج شویم، بنابراین من عوض تو حرف مىنمى

نشستن ما در اینجا و انتظار ورود دشمن را داشتن محسناتى ندارد، اوال ما در اینجا بمملکت تو 
شمن باو برسانیم، اولى است، دیگر اینکه زیان میرسانیم، و حال آنکه، اگر این ضرر را در خاك د

کند، این هم مزیتى است، که حمله ما بخاك دشمن دل سربازان ما را قوى و دشمن را بیمناك مى
پس . تر است، نه جسمشبرد، که دلش قوىنمیتوان آن را بحساب نیاورد، زیرا جنگ را طرفى مى

ینکه گفتى، من از نگاهدارى شما خسته ا«: کیاکسار جواب داد. »باید جنگ را بخاك دشمن برد



سوءظنى در این باب نداشته باش، اما در باب داخل شدن بخاك . ام، ابدا چنین چیزى نیستشده
پس از آن بسربازان امر شد براى حرکت حاضر باشند و کوروش . »امدشمن خودم هم باین عقیده

. عالئم را مساعد دید، فرمان حرکت دادقربانیها کرد، تا بداند خدایان مساعدند یا نه و، همینکه
وتاز در خاك دشمن مشغول شده با غنائم پیاده نظام از سرحد گذشته اردو زد و سواره نظام بتاخت

در. زیاد برگشت
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این هنگام خبر رسید، که دشمن بفاصله ده روز راه است و کوروش به کیاکسار گفت، که باید 
.ترسیمودتر خود را بدشمن رسانیده حمله کرد، تا خصم ببیند، که ما نمىز

کردند یا، اگر پیمودند و شب آتش روشن نمىپس از آن لشکر ماد و پارس با سرعت راه مى
اینکه او میکردند، آتش فقط در جلو اردو بود، که اگر دشمن ناگهان حمله کند، دیده شود، بى

وقتى که دو سپاه بیکدیگر نزدیک شدند، آسوریها دور اردوى خود . ندها را ببیمادیها و پارسى
عادت دارند دور اردوى خودشان خندق ) غیر یونانیها(بربرها «: کزنفون گوید. خندقهائى کندند

ها سواره نظام پراکنده است، اگر دشمن ناگهان حمله کند، سوارها بکنند، زیرا، چون شب
.»ها مختارند جنگ بکنند یا نکنند، اما با بودن خندقتوانند فورا حاضر جنگ شوندنمى

وقتى که طرفین بمسافت یک فرسخ از یکدیگر رسیدند، پادشاه آسور، کرزوس و سایر سرداران 
بعد کیاکسار صاحب منصبان را جمع . بقشون خود استراحت دادند و از سنگرها بیرون نیامدند

ایم، حمله ه صفوف خودمان را آراستهخوب است، ما بهمین وضع، ک«: کرده بآنها گفت
بسنگرهاى دشمن بریم، تا دشمن بداند، که ما خواهان جنگیم و، اگر هم سنگرها را نگرفتیم، 

اگر موفق «: کوروش این رأى را نپسندید و گفت. »دشمن از حمالت ما باز مرعوب خواهد شد
گر اینکه عده قلیل ما را نشویم و برگردیم، بعکس بر جرئت و جالدت آنها خواهد افزود و دی

تر خواهند شد، ما باید وقتى حمله کنیم، که دشمن از سنگرهاى خود بیرون خواهند دید و جرى
.»آمده باشد



ها هم فرمود، که چنین کنند و بعد از اجراى تیمروز دیگر کوروش تاج گلى بر سر نهاد، بهم
پادشاه آسور نیز قشون خود را بشجاعت .مراسم قربانى آنها را باداى تکلیف ترغیب و تشویق کرد

اگر فاتح شوید، اموال و ثروت دشمن از آن شما است، «: و دالورى ترغیب و تشجیع کرده گفت
نجات هم در مردانگى است، زیرا . چنانکه در سابق بود، واال هرچه دارید از دست خواهید داد

از باید دلیر باشید، چه مال مغلوب یابد و، اگر مال را دوست دارید، بمغلوب هیچگاه نجات نمى
.»مال فاتح است

چون عده سپاهیان دشمن،«در اینوقت کیاکسار کس نزد کوروش فرستاده گفت 
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: کوروش جواب داد» اند کم است، ما باید موقع را مغتنم دانسته حمله کنیمکه از سنگر خارج شده
دشمن را مضمحل نکنیم، خواهند گفت، با عده قلیل جنگیدند، دوباره جنگ اگر ما نصف بیشتر «

قدرى که گذشت، باز . »خواهند کرد و شاید وضعشان را هم بهتر کنند، بنابراین باید تأمل کرد
کوروش، اگرچه حمله را زود میدانست، بنابر . کیاکسار کس فرستاد، که حاال موقع حمله است

آسوریها به پارسیها باران تیر و سنگ فالخن بباریدند، . ود حرکت کرداصرار کیاکسار با لشکر خ
ها را تند کرده خود را بدشمن ولى قشون کوروش، که بجنگ تن به تن عادت کرده بود، قدم

آسوریها پس از قدرى جنگ رو بهزیمت گذارده، خواستند از خندق . رسانید و جنگ درگرفت
ارسیها آنها را تعقیب کردند و کشتارى مهیب در لب بدرون استحکامات خود برگردند، ولى پ

بر اثر فشار پارسیها و مادیها . سواره نظام ماد نیز سواره نظام دشمن را دنبال کرد. ها درگرفتخندق
آنها مردان را تشجیع میکردند، که جنگ کنند و راضى نشوند، که : فغان از زنان آسورى برآمد
بهترین سپاه ) پادشاه آسور و کرزوس(هنگام دو پادشاه در این. زنانشان بدست دشمن افتند

کوروش، . خودشان را، که در مدخل اردو بود، وارد جنگ کرده در کنار خندق سخت جنگیدند
چون دید عده سپاهیان دشمن خیلى بیشتر است، نگران شد، که مبادا سپاهیان او در آن طرف 

نظر کرد و فرمانداد، که پارسیها عقب ق صرفاین بود، که از عبور از خند. خندق محاصره شوند
.نشسته بتدریج خودشان را از منطقه تیررس دشمن بیرون برند



اما دشمن، که مرعوب . کوروش مدتى در جلو دشمن ایستاد و بعد جائى را انتخاب کرده اردو زد
بعد ارکانحرب اى زیاد از سپاهیان شبانه فرار کردند و شده بود، احوال بدى داشت، چنانکه عده

پس از آن متحدین، چون وضع را چنین دیدند، اردوگاه را تخلیه کرده رفتند و . هم فرار کرد
کوروش پس از تشکر از سپاهیان خود و . غنائم زیاد از حشم، آذوقه و چیزهاى دیگر جا گذاردند

قیب دشمن فرار کرد و چقدر حیف است، که آنها را تع«: تشویق و تحریص آنها بشجاعت گفت
کسى » کنیم، زیرا، اگر در جنگ نتوانستند از عهده ما برآیند، در حال فرار چه خواهند کرد؟نمى

کوروش جواب داد. »کنیم؟چرا تعقیب نمى«: گفت
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.»سواره نظام را از کیاکسار بگیر«-آن کس. »براى تعقیب سواره نظام الزم است«

.د پادشاه ماد رفتند، تا او را براى تعقیب دشمن حاضر کنندپس از آن همه نز

خواست بضیافت و کیاکسار، از این جهت، که تعقیب دشمن فکر خود او نبود و نیز چون مى
دشمن عده ما را ندید و تصور کرد، که ما «: عشرت بپردازد، رأى کوروش را نپسندید و گفت

از کمى عده ما و فزونى خودش آگاه شود و بما از جبهه، سپاه زیاد داریم، حاال در دشت باز، اگر 
پهلوها و عقب حمله کند، چه خواهیم کرد؟ دیگر اینکه مادیها مشغول عیش و سرورند و آنها را 

.»نباید بخطر جدید انداخت

ایم، تو هم باید خواهش ما را اجابت چون ما از راه دور بنا بخواهش تو آمده«کوروش جواب داد 
ینقدر بمادیها بگو، که هرکس میل دارد، با ما براى تعقیب دشمن حرکت کند و این را هم. کنى

قسمت بزرگ آن مدتى است، که : هم بدان، که ما با تمامى سپاه دشمن سروکار نخواهیم داشت
کیاکسار قبول کرد، که بمادیها . »مانده بتازیمجات عقبدور شده، ما میخواهیم بر بعض دسته

).1، فصل 4کتاب (مایل است، میتواند براى تعقیب دشمن حرکت کند بگویند، هرکه 

آمدن گرگانیها نزد کوروش



این . در این وقت از گرگانیها رسوالنى نزد کوروش آمدند): 2، فصل 4کتاب (بعد کزنفون گوید 
معلوم نیست گرگانیها چگونه (مردم در حدود آسور سکنى دارند و سوارهاى خوبى هستند 

هاى کزنفون منحصر اشتباهات جغرافیائى در نوشته. میتوانستند در حدود آسور سکنى داشته باشند
اند، که مقصود کزنفون مردمى بوده، که در سمت جنوبى باین مورد نیست، بعضى تصور کرده

ن ها را گرگانیازیستند، اگرهم چنین باشد باز معلوم نیست، بچه مناسبت مورخ مذکور اینبابل مى
آسوریها از گرگانیها استفاده کرده آنها را بکارهاى پر زحمت میداشتند، .). م. نامیده) هیرکانیان(یا 

رسوالن به کوروش گفتند، که جهت . استفاده میکنند»1«چنانکه السدمونیها از مردم سکیریت
ن و راه ورزى آنها نسبت به آسوریها چیست و حاضرند، که بر ضد آنها قیام کرده متحدیکینه

:کوروش پرسید. نمایان کوروش گردند

______________________________
)1(-�S�c�i�r�i�t�e�s.
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آیا میتوان بدشمن رسید، قبل از آنکه او خود را بقالع رسانیده باشد، زیرا آنها طورى از پیش ما «
:دادندآنها جواب . »بینیمفرار کردند، که گوئى خواب مى

اند، امروز کم راه رفته ها حرکت دشمن کند است و دیگر، چون دیشب نخوابیدهبواسطه عرابه«
.»بنابراین روز دیگر صبح زود بآنها میرسیم. انداردو زده

بعد او به گرگانیها دست . کوروش از گرگانیها اطمینان خواست، آنها وعده کردند گروى بدهند
اینکه تفاوتى بین آنها و مادیها و پارسیها گذارد، وست پذیرفت، بىداد و آنها را مانند مردم د

پس از آنکه لوازم . شوندچنانکه امروز هم گرگانیها مانند مادیها و پارسیها بمشاغل مهم معین مى
گوئید، که در رأس سپاه حرکت کنید و، چون مى«: سفر مهیا شد، کوروش به گرگانیها گفت

که رسیدیم، آنها را بما نشان دهید، ون دشمن حرکت میکنند، همینسوارهاى گرگانى در عقب قش
کوروش جواب » ها نشدى؟پس چرا منتظر ورود گروى«: گرگانیها گفتند. »تا آزارى بآنها نرسانیم

گوئید پاداش خواهید دید و اگر خیانت کردید، شجاعت ما وثیقه است، اگر شما راست مى«: داد



گرگانیها مشعوف شده براه افتادند، . »بدست ما خواهد بودکه بفضل خداوند سرنوشت شما 
تمامى حواسشان باین امر مصروف بود، که . ها داشته باشنداینکه بیمى از لیدیها یا آسورىبى

شب در رسید و همه دیدند، که نور . کوروش تصور نکند حضور آنها با غیبتشان تقریبا یکى است
پس از چندى قشون کوروش . و اردوى او را روشن کرددرخشانى از آسمان نازل شد، کوروش 

هاى کوروش کس نزد آنها فرستاده بقدرى پیش رفت، که اردوى گرگانیها را دید و گرگانى
گفتند، که سپاهیان مزبور دست راست خودشان را بلند کرده هرچه زودتر به قشون کوروش ملحق 

ار کنید، ما هم با شما چنان رفتار خواهیم کوروش هم پیغام داد، که هرطور شما با ما رفت. شوند
گرگانیها چون این پیغام بشنیدند، سوار شده بطرف کوروش آمدند، در حالیکه دست . کرد

. ها دست راستشان را بلند کردنددر قشون کوروش نیز مادیها و پارسى. راستشان بلند بود
آن کوروش مصمم شد، ها گفتند، که قسمت عمده قشون در یکفرسخى است و پس ازگرگانى

با این مقصود گرگانیها را به صفوف اول گماشت،. که مهلت بدشمن نداده ناگهان بر او بتازد

322: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.هاى خود او حرکت میکنندتا دشمن مدتى در اشتباه افتاده تصور کند، که گرگانى

و از دشمن تا بتوانیم زیاد بکشیم، ولى غارت باید حرکت ما سریع باشد«: بعد بسپاهیان خود گفت
اگر فاتح شدیم، زنان و ثروت و تمام مملکت از آن ما . نکنیم، زیرا یغما فاتح را خراب میکند

پس از آن قشون کوروش حرکت کرد و، چون بدشمنان نزدیک شد، آنها فهمیدند، . »خواهد بود
عده زیادى فرار کردند، پادشاه : یدندکه وضع از چه قرار است و دوچار وحشت و اضطراب گرد

بعد کوروش امر . کاپادوکیه و اعراب کشته شدند و تلفات زیاد به آسوریها و اعراب وارد آمد
کرد دور اردو را گرفته نگذارند کسى خارج شود و اعالم کرد، که اگر کسى اسلحه خود را بسته 

اطاعت کردند و بعد مأمورى تمام این دشمنان. تسلیم کند، در امان است و الّا معدوم خواهد شد
پس از آن کوروش دید، که سپاه او آذوقه ندارد، این بود، که ناظرین و . اسلحه را آتش زد

مباشرین اردوى دشمن را خواسته اول بکسانى اجازه داد بنشینند، که آذوقه دو ماه را داشتند، بعد 
خواهید با شما اگر مى«: آن بآنها گفتپس از. باشخاصى، که آذوقه یکماه را تهیه کرده بودند



اى را، که براى دشمنان ما تدارك میکردید، حاضر کنید و خوب رفتار کنم، باید دو مقابل آذوقه
:بعد کوروش صاحبمنصبان را خواسته گفت. »باید همه چیز الزم بحد وفور باشد

ولى چون متحدین ما در تعقیب االن ما میتوانیم بسر میزها نشسته غذا و مشروب زیاد صرف کنیم، «
. آنها دست بغذا نزنیماند، انصاف چنین اقتضا میکند، که منتظر باشیم، تا آنها برگردند و بىدشمن

:دیگر این نکته را درنظر داشته باشید

اند زیادند و، اگر ما زیاد بخوریم یا بیاشامیم و در غفلت افتیم، در میان ما دشمنانى، که تسلیم شده«
بس باید بقدرى غذا بخورید و . ها را الزم داریمها فرار کنند و ما ایناست، که اینممکن 

.»بیاشامید، که مانع از بیدارى نباشد و عقل را زایل نکند

باید تأمل کنیم، تا رفقاى ما برگردند و آنها هم سهم خود «: راجع بتقسیم ثروت و غنائم نیز گفت
تیب سهم ما کمتر خواهد شد، ولى نفع آن بیشتر است، چه بر اثر راست است، که با این تر. را ببرند

.»آن متحدین ما قلبا دوستان ما خواهند بود
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هاى کوروش را تأیید کرد و دیگران نیز کف دست زنان هیستاسپ، یکى از سپاهیان پارس، گفته
.آن را پذیرفتند

میکندکوروش سواره نظام تشکیل 

هائى را، که پر از ادوات و لوازم جنگ بود از دشمن گرفته بعض مادیها عرابه) 3، فصل 4کتاب (
کزنفون . هائى را، که پر از زنان وجیهه بود تصرّف کردندبه اردو آوردند و بعض دیگر گردونه

بها است، رسم آسیائیهاى امروز هم اینست، که، چون بجنگ میروند، آنچه براى آنها گران: گوید
شاید چنین باشد و شاید . با خود بمیدان جنگ میبرند و میگویند، که چنین میکنند تا بهتر بجنگند

کوروش، چون دید سواران مادى و گرگانى . زنان را براى عیش و عشرت با خود بجنگ میبرند
متأسف شد، از اند،دشمن را تعقیب میکنند و غنائمى برمیگیرند، و حال آنکه پارسیها بیکار ایستاده

ما قادریم، که دشمن را در «: اینکه پارسیها سواره نظام ندارند و صاحبمنصبان را جمع کرده گفت



این . توانیم او را تعقیب کرده غنائمى برگیریمگیرودار جنگ شکست بدهیم، ولى پس از آن نمى
س پیشنهاد کوروش را تاسانکرى. »عیب را باید رفع کرد، تا چون امروز ما محتاج دیگران نباشیم

پس از آن . خواهم شد»1«تورپوسانبیک شمرده گفت، من هیپتأیید کرد و مزایاى سوار را یک
کوروش گفت باید قانونى ایجاد . تور گردندپوسانهمه حاضر شدند سوارى را یاد گرفته هیپ

ند، ولو اینکه کسانى، که از من اسب میگیرند، باید همیشه سواره حرکت کن«: کرد باین مضمون
این عادت پارسیها، که پیاده راه نروند، مگر وقتى که مجبور باشند، از همین » مسافت کم باشد

.زمان است

آزاد کردن اسراء

بعد کوروش اسراى آسورى را خواسته بآنها گفت که، اگر اطاعت کنند و ) 4، فصل 4کتاب (
رکس در خانه خود مانده بکارهاى اسلحه خود را بدهند، کسى با آنها کارى نخواهد داشت، ه

خود میپردازد، ولى هرگاه برخالف این حکم رفتار کنند، باید منتظر خصومت باشند، ضمنا 
پس از آن. کوروش آنها را مأمور کرد، که این مطلب را بدیگران هم برسانند

______________________________
)1(-�H�i�p�p�o�c�e�n�t�a�u�r�e(بعقیده یونانیها نصفش انسان و نصف اى است، که حیوان افسانه

).دیگرش اسب بود
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گوشت و شراب را به مادیها تقسیم . کوروش ترتیباتى براى غذاى سپاهیان مادى و پارسى داد
کردند، زیرا کوروش گفته بود، که پارسیها گوشت و شراب زیاد دارند، ولى مقصودش این بود، 

ول و مشروب را الزم ندارند، بواسطه گرسنگى نان جاى گوشت را میگیرد و آب جاى که این مأک
بعد از غذا کوروش حکم کرد، که پارسیها دور اردو کشیک بکشند، تا نه کسى داخل . شراب را

.یک عده از اسرا شبانه فرار کردند و بعضى گرفتار شدند. اردو شود و نه از آن بیرون رود

خشم کیاکسار



ونوش بود و تصور میکرد، کیاکسار با ملتزمین خود از مادیها مشغول عیش) 4، فصل 4کتاب(
اند، ولى صبح، چون در دربار کسى حاضر مادیهائى، که براى تعقیب دشمن رفته بودند، برگشته

اند و نسبت بآنها و کوروش خشمناك شد، که چرا او را تنها نشد، فهمید، که هنوز برنگشته
چون کیاکسار تندخو و شدیدالعمل بود، یکنفر مادى را مأمور کرد نزد کوروش رفته . اندگذارده
و بعد، اگر کوروش نخواست » کیاکسار چنین رفتارى را از طرف تو هیچ انتظار نداشت«: بگوید

مأمور با صد نفر سوار حرکت . برگردد، به مادیها بگوید، که برحسب حکم پادشاه باید برگردند
کرد، بعد بچند نفر آسورى فرارى، که دوست بودند، برخورد و شبانه به اردوى کرده راه را گم
چون شب نمیگذاشتند کسى وارد اردو گردد، مادیها تا صبح بیرون ماندند و روز . کوروش رسید

مادیها نمیدانستند چه کنند، . دیگر مأمور مزبور پیغام کیاکسار را به کوروش و مادیها رسانید
چون «: کوروش گفت. ده برگردند، یا بمانند و دوچار غضب کیاکسار گردندکوروش را رها کر

که نتیجه جنگ را کیاکسار نمیداند، که ما فاتحیم، از بابت خود و ما بیمناك است، ولى، همین
بعد . »ایم، زیرا براى او جنگ میکنیمدانست، خاموش و مسرور خواهد شد، ما او را تنها نگذاشته

یها فرمود، رسول مادى را در خیمه خوبى پذیرفته چنان کند، که او دیگر کوروش برئیس گرگان
نخواهد نزد کیاکسار برگردد و شخصى را احضار کرده مأمور کرد بپارس رفته قشون امدادى 

مضمون نامه همان بود، که کوروش به رسول . بیاورد و ضمنا نامه کوروش را به کیاکسار برساند
ا در نامه شکوهکیاکسار گفته بود، ولى ضمن
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میکرد از اینکه کیاکسار مادیها را احضار میکند، و حال آنکه براى امنیت او کوروش میجنگد و او 
سپس . اند، زیرا هرقدر دشمن را دورتر برانند، خطر او براى کیاکسار کمتر استرا تنها نگذارده

:ر کرده گفتکوروش مادیها و گرگانیها را احضا

باید غنائم را تقسیم کرد و از پول زیاد، که بدست آمده حقوق سپاهیان را داد، بطوریکه به سوار «
اسبها را چون مادیها و گرگانیها الزم ندارند، به پارسیها بدهید و «: و نیز گفت» دو برابر پیاده برسد

د از اینکه کوروش تقسیم را به مادیها تعجب کردن. »براى کیاکسار هم از غنائم قسمتى جدا کنید
راجع بسهم کیاکسار خندیده . مادیها رجوع میکند و خود پارسیها را در این کار دخالت نمیدهد



چیزهاى دیگر نیز، اگر توانستید، عالوه «کوروش جواب داد . گفتند، زنان را باید سهم او قرار داد
داده شود، زیرا آنها بزندگانى مالیم و بعد آنچه از احتیاجات شما زیاد ماند، به پارسیها. کنید

مادیها و گرگانیها . »اند، برسول کیاکسار و بکسان او هم قسمتى بدهیدبتجمالت عادت نکرده
اسبها را با زین و «: رفتند غنائم را تقسیم کنند و کوروش صاحبمنصبان پارس را خواسته گفت

بعد او جارچى فرستاد تا جار بزند، . »نظامى تشکیل دهیدبرگ و سایر لوازم تصرف کرده سواره
که اگر آسوریها، سوریها و اعراب بندگانى از مادیها، پارسیها، باختریها، کاریها، کیلیکیها، یونانیها 

اى زیاد از آنها دیرى نگذشت که عده. اند و بندگان مزبور در اردو هستند، نزد او بیایندربوده
بشرط اینکه اسلحه برگرفته در جزو سپاهیان داخل حاضر شدند و کوروش آنها را آزاد کرد،

.شوند

گبریاس و کوروش

اى از سوار بطرف نام داشت، با عده»1«یک پیرمرد آسورى، که گبریاس) 6، فصل 4کتاب (
او را . مستحفظین اردو مانع شدند و بعد معلوم شد، مقصود او مالقات کوروش است. کوروش آمد

ام، آقا، من از حیث نژاد آسورى«: تنها نزد وى آوردند و گبریاس، همینکه کوروش را دید، گفت
سوار دارم، زمانى که 2300ب قصر محکمى دارم و بر والیتى بزرگ حکومت میکنم، من قری

پادشاه آسور زنده بود، این سوارها را به کمک او

______________________________
)1(-�G�o�b�r�i�a�s.
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میبردم، زیرا چون خوبیها از او دیده بودم، او را دوست میداشتم، ولى حاال، که او در این جنگ 
اى او بر تخت نشسته، چون او دشمن من است، نمیخواهم باو خدمت کنم کشته شده و پسرش بج

بعد گبریاس جهت . »و بتو پناه آورده تابع و بنده تو میشوم، تا بوسیله تو انتقام از دشمن خود بکشم
پادشاه متوفى میخواست دختر خود «: ورزى خود را نسبت به پسر پادشاه مقتول چنین بیان کردکینه

پسر پادشاه روزى او را با خود بشکارگاه برد و در حین شکار دو . و رشید من بدهدرا بپسر جوان 



دفعه زوبینش بخطا رفت، ولى پسر من در هر دو دفعه گراز و شیرى را، که حمله میکردند، از پا 
بر اثر این شجاعت پسر پادشاه بقدرى نسبت به پسر من خشمگین شد، که زوبین یکى از . درآورد

گرفته بسینه پسر من فرو برد و او را کشت، پادشاه متوفى از این قضیه خیلى متألّم همراهانش را
اگر او زنده بود، من نزد تو نمیآمدم، ولى حاال، که پسر او . گشت و بمن دلدارى و تسلى داد

پادشاه است، من جز کشیدن انتقام پسرم آرزوئى ندارم و، اگر اینکار کردم، جوانى را از سر 
گبریاس، اگر تو آنچه میگوئى از ته دل است، من حاضرم قاتل پسر تو «-کوروش. »تخواهم گرف

» حاال بگو، که اگر قصر و والیت تو را بتو رد کنم، در ازاى آن چه خواهى کرد؟. را مجازات کنم
.هر زمان که تو بخواهى قصر من منزل تو خواهد بود«: -گبریاس

ستم به پسر پادشاه متوفى بدهم، ولى بعد، که این قضیه دخترى دارم، که بحد بلوغ رسیده و میخوا
روى داد، دخترم از من با تضرع خواهش کرد، او را بقاتل برادرش ندهم، این دختر را باختیار تو 

عالوه بر این تمام سپاهیان خود را بخدمت تو میگمارم و خودم هم در تمام جنگها با تو . میگذارم
با این شرایط، «: ست خود را بطرف او دراز کرده گفتکوروش پس از آن د. »خواهم بود

بعد گبریاس از نزد کوروش رفت و راهنمائى در اردو گذارد، تا » صمیمانه بتو دست میدهم
در خالل این احوال مادیها غنائم را تقسیم کردند و براى . کوروش را به قصر او هدایت کند

ن شوشى، که زیباترین زن آسیا بشمار کوروش خیمه باشکوهى با تمام لوازم معیشت و یک ز
هائى، که زیاد گرگانیها هم با سهام خودشان رسیدند و خیمه. میرفت، با دو زن سازنده گذاردند

پول را هم تقسیم کردند و از غنائم سهمى را، که مغها حصه. آمده بود، به پارسیها داده شد
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.آنها دادندخدا دانستند، بتصرف

آتهپان

»1«آتهزنى را، که مادیها با خیمه ممتاز براى کوروش گذارده بودند، پان) 1، فصل 5کتاب (
بود و »2«این زن شوشى، که از حیث زیبائى مثل و مانند نداشت، زوجه آبراداتس. مینامیدند

. پادشاه آسور شوهر او را بسفارت نزد پادشاه باختر فرستاده بود، تا عهدى با او منعقد کند



نام مادى، که از زمان کودکى »3«کوروش، چون دید، شوهر زن غایب است، زن را به آراسپ
دوست وى بود، سپرد، تا شوهرش برگردد، زیرا تردید نداشت، که او از کوروش درخواست 

آراسپ قبول کرد، که زن را ضبط کند، ولى به کوروش گفت، . کرد زن او را رد کندخواهد 
در ضمن (انگیز است الزم است او را ببینى، تا بدانى، که وجاهت این زن بچه اندازه حیرت

) آتهپان(توصیفى، که آراسپ از این زن میکند معلوم میشود، که مادیها در موقع ورود به خیمه 
در حضور مردان روبندى داشته، ولى بعد، که شنیده در ) آتهپان(و خانم است، زیرا نمیدانستند، ا

تقسیم نصیب کوروش شده و از شوهرش باید مفارقت یابد روبند خود را ربوده، بسینه خود زده 
اند، که او خانم است و زنان دیگر، که در بناى شیون و زارى را گذارده و از این وقت دانسته

). م. اندستند، کسان اویند و نیز از این هنگام مادیها از زیبائى او غرق حیرت شدهاطراف او ه
من نمیخواهم این زن را ببینم، زیرا میترسم، که فریفته زیبائى او گشته، «: کوروش در جواب گفت
.زن را بشوهرش پس ندهم

که عشق آراسپ عقیده داشت،: بمناسبت این مطلب بین آراسپ و کوروش مباحثه شروع شد
چیزى است اختیارى، اگر کسى نخواهد بزنى عشق ورزد، نخواهد ورزید و امثالى ذکر کرد، مانند 

موارد دختر و خواهر و امثال آنان، که هرقدر زیبا باشند، پدر و برادر و سایر اقرباى نزدیک عشق 
. تیارى نیستکوروش بعکس معتقد بود، که عشق اخ. بآنها نمیورزند، زیرا نمیخواهند چنین کنند

بالحاصل آراسپ در مقابل رأى کوروش تسلیم شده بعهده گرفت زن را حفظ کند، تا شوهرش 
خواهى دید، که از رد کردن زن بشوهرش ما چه«: برگردد و کوروش باو گفت

______________________________
)1(-�P�a�n�t�h�e�a.

)2(-�A�b�r�a�d�a�t�e�s.

)3(-�A�r�a�s�p�e.
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.»اى بزرگ خواهیم گرفتنتیجه



بعد کوروش خواست بداند، که مادیها، گرگانیها و تیگران، پسر پادشاه ارمنستان، قلبا مایلند با او 
در نتیجه مذاکره . مانده در کارهاى او شرکت کنند یا نه و با این مقصود با آنها صحبت داشت

د با او به هرجا که بخواهد، بروند و با وطان تمامى آنها اظهار کردند، که با کمال میل حاضرن
.خودشان وقتى برگردند، که خود او آنها را برگرداند

کوروش در قصر گبریاس

دو هزار سوار . روز دیگر صبح زود کوروش بقصد قصر گبریاس حرکت کرد) 2، فصل 5کتاب (
.میکردندپارسى و دو هزار پیاده در جلو میرفتند و باقى قشون از عقب حرکت 

ها و استحکامات این قصر یا قلعه کزنفون در اینجا از خندق. روز بعد او به قصر گبریاس رسید
توصیفى بلیغ میکند و گوید، که آذوقه و حشم قلعه بقدرى بود، که اهل خبره به کوروش گفتند، 

کوروش این قلعه صد سال میتواند در مقابل دشمن محاصر پا فشارد و این عقیده باعث نگرانى
هر اقدام احتیاطى، که «: پس از اینکه گبریاس اهل قلعه را خارج کرد، به کوروش گفت. شد

ها، گلدانهاى کوروش با قشونش وارد شد و گبریاس جامها، تنگ. خواهى بکن و داخل قلعه شو
زرین، جواهرات گوناگون، مقدارى زیاد در یک و اشیاء گرانبها به کوروش عرضه داشت 

. شتباه کرده در این زمان سکه دریک وجود نداشت، زیرا این سکه را داریوش اول زدکزنفون ا(
بعد دختر خود را، که از حیث قد و قامت و زیبائى توجه همه را جلب میکرد و بواسطه مرگ .). م

یگانه . ومنال از آن تو استاین دختر با تمام این مال«: برادر عزادار بود، نزد کوروش آورد و گفت
: کوروش جواب داد. »اهشى که از تو داریم، این است، که انتقام پسرم را از قاتل بکشىخو

چندى قبل بتو گفتم، که، اگر تو صمیمى باشى، حاضرم انتقام پسرت را بکشم و، چون اکنون «
تمامى این . اى راست است، بتو قول میدهم، که بفضل خدایان چنان کنمبینم، آنچه که گفتهمى

چون از اینجا بروم، . و بشوهر او میدهم) یعنى باین دختر(پذیرم و بعد آن را باین طفل ثروت را مى
بیکى از هدایاى تو
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گبریاس با . »اکتفا کنم و تمام خزاین و نفایس بابل و حتى خزاین عالم با این هدیه مقابلى نکند
یرا تصور میکرد، که مقصود کوروش دختر او است، حیرت پرسید، که این هدیه کدام است، ز

شک در عالم بى«: ولى کوروش بزودى او را از اشتباه بیرون آورد، توضیح آنکه چنین گفت
اشخاصى زیاد هستند، که نمیخواهند تعدى کنند، دروغ بگویند و عهد خود را بشکنند، ولى چون 

اى را ارد، یا اختیارات مطلق بدهد، یا قلعهپیش نمیآید، که کسى باین نوع کسان ثروتى زیاد بسپ
داشتنى هستند در اختیار آنها بگذارد، از این جهان بآنها تسلیم کند و یا دخترانى را که دوست

.اندمیروند، پیش از آنکه مردم از روى حقیقت بدانند، اینها چه کسانى بوده

اش دل آرام هرکس بواسطه زیبائىامروز، که تو تمام این ثروت و اختیارات و دختر خود را، که
است، در اختیار من گذاردى، موقعى بدست من دادى، تا بمردم بنمایم، من کسى نیستم، که 
. بمیزبان خود خیانت کنم، یا عهد خود را بشکنم و یا نسبت باو بواسطه حب پول متعدى باشم

شایعه عدالتم باعث تمجید بدان، که من قدر این هدیه را میدانم و، مادامیکه من عادل باشم و
هاى مردمان از من باشد، هرگز آن را فراموش نخواهم کرد و بلکه جد خواهم داشت، که نیکى

من . اما در باب دخترت تصور مکن، که من کسى را، که الیق او باشد، پیدا نکنم. زیاد بتو بکنم
شوهر دخترت بقدر او دارائى باین مسئله، که آیا. دوستان زیاد دارم، که مردند و هریک الیق او

ومنال دخترت زیاد باشد، ابدا احترام تو خواهد داشت، نمیتوانم جواب بدهم، ولى بدان، هرقدر مال
اند، کسانى هستند خواهان آنکه اینها، که پهلوى من نشسته. را در نظر شوهرش زیادتر نخواهد کرد

دشمن، تا نفس میکشد، نمیگذرند، مگر نشان دهند، که مانند من نسبت بدوستان باوفایند و از 
اند، نه مال تو، ولو اینکه ثروت آسوریها و اینکه خواست خدا طور دیگر باشد، اینها جویاى نام

کوروش، تو را بخدا، بگو، کیانند چنین کسان، تا من «گبریاس گفت . »سریانیها را بر آن بیفزایند
الزم نیست، من «: کوروش جواب داد. »دهىاز تو خواهش کنم، یکى را از آنها به پسرى بمن ب

.»بگویم، تو با ما بیا، بزودى خودت چنین کسان را خواهى شناخت
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کوروش این بگفت و برخاست، که از قلعه خارج شود و هرچند گبریاس اصرار کرد براى شام 
پس از شام . بریاس را هم بشام دعوت کردبعد با همراهان خود باردو برگشت و گ. بماند نپذیرفت



آیا تو بیش «: کوروش بر بسترى، که از برگهاى درخت ساخته بودند، خوابید و به گبریاس گفت
قسم بخداوند، من اکنون فهمیدم، که شما بیش از من «: او جواب داد» از ما تخت خواب دارى؟

مسکن شما زمین و آسمان است و تر است، زیرا تان هم بزرگخانه. قالى و تخت خواب دارید
ها و صحراها زارهاى کوهها نیست، مرغقالیهاى شما از پشم میش. بسترهاى شما سطح روى زمین

گبریاس در سر شام از سادگى غذاى پارسیها، قناعت آنها در خوردن و آشامیدن » فرش شما است
منزل خود برگردد، ها و شوخیهاى دلپسندشان در حیرت شد، و چون برخاست، که بو صحبت

جاى تعجب نیست، که با وجود اینکه ما اینهمه جامهاى زرین و ثروت داریم، مردانگى «: گفت
.شما بیشتر است

کوروش گفت، فردا صبح زود با . »ما مال جمع میکنیم و شما اخالق خودتان را تهذیب میکنید
.کیستسواران خود بیا، تا از والیت تو بگذریم و ببینیم دوست و دشمن 

نقشه جنگ

چون او . روز دیگر گبریاس با سواران خود آمد و راهنماى کوروش گردید) 2، فصل 5کتاب (
همواره در این فکر بود، که بر قوه خود بیفزاید و از قواى دشمن بکاهد، گبریاس و رئیس 

ضرر چون منافع ما یکى است و شما را شریک در نفع و «: گرگانیها را احضار کرده بآنها گفت
آیا . خود میدانم، مصمم شدم، با شما شور کنم و یقین دارم، که صمیمانه جواب خواهید داد

رئیس گرگانیها گفت، دو . »مردمانى هستند، که با آسوریها بد باشند و بتوان آنها را جلب کرد؟
سیان و یکى کادو. انداند، زیرا آسوریها آنها را خیلى آزار کردهاند، که با آسوریها دشمنمردم

: کوروش پرسید). راجع به کادوسیان باالتر گفته شده، که در گیالن سکنى داشتند(دیکرى سکاها 
جهت همان آسوریها هستند، که تو اکنون از مملکت آنها «-»شوند؟پس چرا آنها بما ملحق نمى«

:کوروش، چون اسم آسورى را شنید، از گبریاس پرسید» میگذرى

گبریاس» که اکنون در آسور سلطنت میکند، متفرعن باشد؟اى، که جوانىآیا شنیده«

331: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.بلى و شقاوت او نسبت بدیگران کمتر از سختى او با من نیست«: جواب داد



تر بود و از دوستان نزدیک او بشمار میرفت، روزى در موقع جوانى، که پدرش خیلى از من قوى
این جوان «از زنان غیر عقدى او واقع شد، باین معنى که آن زن گفت بزمى مورد تمجید یکى 

پادشاه از این حرف بقدرى » چقدر شکیل و صبیح است و خوشا بحال کسى، که زن او گردد
» این جوان حاال کجا است؟«: کوروش. »خشمناك گردید، که فرمود جوان را خواجه کردند

چرا، «-»آیا نمیشود بمسکن او رفت؟«-»ره میکندپس از فوت پدرش والیت خود را ادا«: گبریاس
ولى مشکل است، زیرا این محل در آنطرف بابل است، از این شهر دو برابر سپاه تو لشکر بیرون 

آیند و اسب میآورند، از این آید و این را بدان، که، اگر از آسوریها کمتر کسانى نزد تو مىمى
براین، عقیده من چنین است، که در این حرکت با احتیاط بنا. جهت است، که قوه تو را کم میدانند

تو حقّ دارى، که احتیاط را توصیه میکنى، ولى من عقیده دارم، که راست بطرف بابل «-»باشیم
گاه بسته بعده نبوده، بلکه شجاعت باعث اوال این شهر مرکز قواى دشمن است، ثانیا فتح هیچ. بروم
اگر دشمن مدتها ما را نبیند، خیال خواهد کرد، ما از ترس دشمن از آن گذشته، . مندى استبهره

کنیم و اثرات شکست بمرور برطرف شده از نو دل دشمن قوى خواهد گشت، و را تعقیب نمى
اى از مجروحین خود پرستارى اند و عدهحال آنکه اکنون جمعى براى مردگان خود ماتم گرفته

ت، بخاطر آر، که قبل از شکست دشمن عده آنها بیش از میکنند، اما اینکه گفتى عده ما کم اس
.شان و قواى ما کمتر از قواى حالیه ما بودعده کنونى

اى مقاومت نتواند کرد، این را هم بدان که، اگر دشمن دلیر باشد، در مقابل عده کثیرش هیچ قوه
ا عده زیاد در موقع تر میشود، زیراش زیادتر گردد، ضعیفولى، اگر کم دل باشد، هرقدر عده

این است عقیده . ترس و اضطراب بیشتر دست و پاى او را گرفته باعث بینظمى و اختالل میگردد
.»من پس ما را راست بطرف بابل ببر

حمله به بابل

چهار روز بعد قشون کوروش بانتهاى والیت گبریاس رسید و کوروش لشکر ) 3، فصل 5کتاب (
وتاز و برگرفتن غنائم قسمتى را از سواره نظام مأمور کرد بتاخت. خود را باحوال جنگ درآورد

بپردازد
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پارسیها را هم با این سوارها فرستاد و بعضى از آنها از اسب . و سپرد، که اشخاص مسلح را بکشند
آمد، کوروش به پس از آنکه غنائم زیاد بدست. افتاده برگشتند، ولى برخى با غنائم آمدند

ها گفت، عدالت اقتضا میکند، که از غنائم، مال خدا را موضوع کرده و آنچه براى سپاهیان تیمهم
الزم است برداشته باقى را به گبریاس بدهیم، زیرا او میزبان ما بود و سزاوار است، که اگر 

مغلوب ما گردند همه اند، درباره آنان چندان نیکى کنیم، که آنهااشخاصى نسبت بما نیکى کرده
.این پیشنهاد را پذیرفته بقیه غنائم را به گبریاس دادند

بر اثر این . ها براى جنگ بیرون نیامدندبعد کوروش قشون خود را بطرف بابل برد، ولى بابلى
اگر میخواهى بجنگى، من «: احوال، کوروش گبریاس را فرستاد بپادشاه بابل این پیغام را برساند

گبریاس تا جائیکه بیخطر بود، پیشرفته . »ر نمیخواهى مملکتت را حفظ کنى تسلیم شوحاضرم و اگ
من از : گبریاس، این است جوابى، که آقایت بتو میدهد«: ها جواب دادندبابلى. پیغام را رسانید

خواهید اگر مى. کشتن پسرت پشیمان نیستم، ندامت من از این است، که چرا تو را هم نکشتم
.سى روز بعد بیائید، ما حاال فرصت نداریم، زیرا مشغول تدارکات هستیمجنگ کنید، 

.»اى باقى و وجود من شکنجه روحت بادندامتت تا زنده«: گبریاس در جواب گفت

تصرّف قلعه آسورى

پس از آن گبریاس برگشته گذارشات را بکوروش اطالع داد و او قشون خود ) 3، فصل 5کتاب (
.را از بابل عقب برد

اى که آسوریها براى حفاظت بابل از باید تدبیرى کنیم تا، قلعه«: بعد گبریاس را خواسته گفت
.اند، بدست ما افتدباختریها و سکاها ساخته

اند، آیا حاضر خواهد بود با ما اش کردهجوانى، که تو میگفتى بواسطه خشم پادشاه بابل خواجه
راى کشیدن انتقام از پادشاه بابل براى اینکار شک ندارم، که او ب«گبریاس گفت » همدست شود؟

آرى، مادامى، «-»آیا تصور میکنى، که حاکم این قلعه او را بدرون قلعه راه بدهد؟«-»حاضر است
بعد از شنیدن این جوابها کوروش نقشه تصرّف این قلعه محکم را چنین » اندکه از او ظنین نشده

گبریاس: ریخت
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نام دارد در محل حکمرانیش مالقات و او را بطرف »1«)گاداتاس(برود و این جوان را، که 
بعد گاداتاس ببهانه اینکه کوروش قلعه را محاصره کرده و او براى دفاع آن . کوروش جلب کند

کوشد، بقلعه درآمده براى ظاهرسازى با کوروش چند جدال مختصر کند و بعد قلعه را بتصرّف مى
اداتاس رفت و او تکلیف کوروش را پذیرفته بقلعه گبریاس این نقشه را پسندیده نزد گ. او بدهد

درآمد و چون اسباب تسلیم کردن قلعه را مهیا کرد، باستقبال کوروش از شهر بیرون آمده در 
من شادم، نه «: کوروش جواب داد» اى کوروش، شاد باش«: حضور او بخاك افتاد و چنین گفت

نیز از این جهت که این شادى در مقابل فقط از این حیث، که تو مرا بشادى دعوت میکنى، بلکه
من بسیار مهم میدانم، که این قلعه را بمتحدین خود واگذارم، اما تو اى . شما وظیفه است

گاداتاس، بدان که، اگر آسورى تو را از داشتن اوالد محروم کرده، از داشتن دوستان محروم 
ار، که ما هم بکمک تو خواهیم آمد، نکرده، چون تو نسبت بما مانند دوستى رفتار کردى، یقین بد

پس از آن بپیشنهاد رئیس . »شتافتندچنانکه، اگر اوالد و احفادى داشتى، آنها بکمک تو مى
باختریها مجلسى از باختریها، کادوسیها، سکاها و گاداتاس تشکیل شده راجع بتصرّف قلعه مذاکره 

این . ر تصرّف و حفظ آن شریک باشندمندند، دو قرار شد، تمام مردمانى، که باین قلعه عالقه
اقدام باعث شد، که مردمان مزبور با حرارتى بیشتر و بیش از سابق مردان جنگى براى کوروش 

هزار نفر سوار فرستادند، سکاها ده 4هزار سپاهى سبک اسلحه و 20کادوسیان تقریبا : تهیه کردند
سوار و آنقدر پیاده، که میتوانستند، حرکت هزار کماندار پیاده و ده هزار سوار، باختریها دو هزار

کند، باید دیوار ماد باشد، که باالتر این قلعه که کزنفون موقعش را درست معین نمى(دادند 
، زیرا از بیان او مستفاد میشود، که آن را آسوریها یعنى بابلیها براى حفاظت بابل »2«ذکرش گذشته

بودند و چنانکه معلوم است دیوار ماد هم براى حفاظت از کادوسیان و سکاها و باختریها ساخته 
).م. بابل از مردمان شمالى ساخته شده بود

پس از آن گاداتاس نزد کوروش رفته گفت، من باید بوالیت خود برگردم،

______________________________
)1(-�G�a�d�a�t�a�s.
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که از همراهى من با تو آگاه شده، میخواهد براى تنبیه من بوالیتم قشون یرا پادشاه آسور، همینز
من کى «-»سه روز راه«: او جواب داد» تا والیت تو چقدر راه است؟«: کوروش پرسید. بکشد

بسیار خوب، برو من هم«-»چون قشون تو زیاد است، بعد از هفت روز«-»توانم در آنجا باشم؟مى
بعد کوروش سران سپاه و متحدین را خواسته بآنها گفت، که موقع گاداتاس » آیماز عقب تو مى

چنین است و، چون او بواسطه همراهى با ما مورد حمله پادشاه آسور شده، بر ما فرض است، که 
ر باو کمک کنیم و اگر او را تنها گذاریم، عالوه بر اینکه براى ما وهن است، در آتیه کسى طرفدا

همه گفتند، باید چنان کنیم، که تو گوئى و کوروش ترتیب حرکت را داد، توضیح . ما نخواهد شد
آنکه تکلیف قسمتهاى قشون را معین کرد و در باب آذوقه و انتظامات لشکرى در موقع حرکت و 

چیزیکه در اینموقع باعث حیرت رؤساء . سایر مسائل دستور کافى برؤساء و صاحب منصبان داد
د، این بود، که کوروش اسامى تمام رؤساء قسمتهاى قشونى و صاحب منصبان را میدانست، گردی

غریب است، که «: جهت آن را کوروش چنین میگفت. کرد و دستور میدادآنها را باسم صدا مى
صنعتگر اسامى آالت صنعت خود و طبیب اسامى تمام اسباب طبابت را بداند، ولى سردارى اسامى 

وسایل کار او هستند، نداند و دیگر، وقتیکه سردارى زیردست خود را باسم صدا اشخاصى را، که
شناسد، با شوقى بیشتر اجراى امر بیند، که سردار او را مىکرده حکمى میدهد، مأمور، چون مى

-»بروند آب بیارند«میکند و اال آن سردار مضحک شبیه است بآقائى، که بخدمه خود میگوید 
اینکه کسى از جا بجنبد، بعد هم نه کنند، بىر اثر چنین امر همه بیکدیگر نگاه مىب. »هیزم بشکنند«

.»ترسد، زیرا در این خطا همه شریکندکسى شرمسار است و نه مى

پس از آن قشون کوروش حرکت کرد و یکدسته در جلو قشون کوروش براى تفتیش و تحقیق 
کوروش . تاس اطالع دهدسانهمد، فورا به کرىبیند و میفرئیس آن مأمور بود آنچه مى. روانه شد

جاى معینى در این لشکر نداشت، زیرا او همواره از جائى بجائى میرفت و بهمه چیز سرکشى 
.میکرد

نجات گاداتاس



یکى از صاحبمنصبان مهم گاداتاس چون دید، که پادشاه آسور نسبت بآقاى او ) 2، فصل 5کتاب (
خشمناك است، با
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گاهى ترتیب داده گاداتاس را بگیرد، زیرا گمان میکرد، که پادشاه داخل مذاکره شد، که کمین
.در ازاى این خدمت تمام مایملک گاداتاس از آن او خواهد شد

گاداتاس، که از نزد . پادشاه آسور این پیشنهاد را قبول کرد و خود نیز با قشونى بکمک او رفت
گشت، چون از این توطئه آگاه نبود، بدام افتاد، ولى همینکه باو حمله کردند، فرار کرد کوروش بر

در موقع فرار، جان او و همراهانش در خطر افتاد، . و اگرچه مجروح شد، ولى زخم مهلک نبود
زیرا اسبهاى آنها از خستگى نزدیک بود درمانند، ولى در این احوال کوروش دررسید و چون 

ون او برخوردند، فرار کردند، صاحبمنصب مزبور، که به گاداتاس زخم زده بود، آسوریها بقش
اى برد، که پیاده نظام آسور پناه بدرون قلعه. کشته شد و سپاهیان زیاد از آسوریها نابود گشتند

خود پادشاه آسور بشهرى پناهنده . سابقا متعلق به گاداتاس بود و از تصرّف او خارج کرده بودند
. بعد کوروش بخاك گاداتاس درآمد و باحوال پرسى او شتافت. تعلق به آسور داشتشد، که 

گاداتاس باستقبال آمد و، پس از شکرگذارى از ناجى خود، قربانیهاى زیاد کرد و سپاه کوروش را 
.بضیافت طلبید

خبط کادوسیان

نشده بود، رئیس کادوسیان، که در پس قراول قشون کوروش بود، چون مورد تعقیب واقع 
اینکه از او اجازه گرفته باشد، سپاه خواست کارى کند، که باعث خوشنودى کوروش گردد و، بى

پادشاه بابل، که در شهرى، چنانکه گذشت، پناهنده بود، همینکه . خود را برداشته بطرف بابل رفت
شروع دید عده کمى از دشمن در حوالى شهر پراکنده است، با سپاه خود بیرون آمد و بجنگ

چون . در نتیجه رئیس کادوسیان کشته شد، بعضى دستگیر یا نابود شدند و جمعى فرار کردند. کرد
این خبر به کوروش رسید، با سپاه خود باستقبال فراریان شتافت، آنها را باردو آورده امر کرد 

بعد، . شدها بپردازند و خود نیز تمام شب را بعیادت و پرستارى مجروحین مشغول بمعالجه زخمى



این قضیه نباید موجب حیرت باشد، زیرا «: سران متحدین خود و کادوسیان را خواسته بآنها گفت
انسان خاطى است، ولى ما باید درس عبرت از این واقعه بیاموزیم و هیچگاه یکعده قلیل، تا کامال 

هاى دیگر قشون مرتب و محکم نکرده،ارتباط خود را با دسته
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گاهى الزم میشود، که یکعده کم حمله کند، ولى باید این حمله جزو نقشه تمام . نباید حمله برد
.»قشون باشد و کمکهائى، که مقتضى است در موقع خود بآن عده بشود

مندى کادوسیان را بعد کوروش گفت، حاال بروید شام صرف کنید، فردا باید تالفى این عدم بهره
گان را دفن و صبح زود کوروش بمحلى، که کادوسیان شکست خورده بودند، رفته کشتهبکنیم 

.کرد و غنائم زیاد برگرفته برگشت

رفتن کوروش بطرف ماد

پس از آن کوروش دید که، اگر از مملکت آسور دور شود، مردمانى، که با او ) 4، فصل 5کتاب (
هند شد و، اگر هم بخواهد براى حفاظت آنها اند، مورد تعقیب پادشاه آسور واقع خوامتحد شده

این بود، که صالح دید رسولى نزد پادشاه . بماند، کارهائى، که درنظر دارد بتأخیر خواهد افتاد
هیچکدام از طرفین : آسور فرستاده تکلیف کند، که عهدى بین طرفین با این شرایط منعقد گردد

کوروش برسول گفت، که در این . غارت نکندبزارعین طرف دیگر آزار نرساند و اموال آنها را
عهد فایده با پادشاه آسور است، زیرا عده زارعین او بیش از زارعین متحدین ما هستند و ما، چون 

بابلیها این پیشنهاد را در صالح خود دانستند و . تر هستیم، بیشتر میتوانیم ضرر برسانیمقوى
.پادشاهشان آن را پذیرفت

.هاى زیاد و هدایاى دیگر براى او آوردروش، گاداتاس اسببعد هنگام حرکت کو

.بها را پس داداو اسبان را براى سواره نظام پارسى پذیرفت و سایر هدایاى گران



گاداتاس شکوه زیاد از وضع خود کرده گریست و گفت من، که اوالدى نخواهم داشت و نسل 
فناى من خواهد بود، پس بهتر است، که من قطع شده، بعد از رفتن تو هم پادشاه آسور درصدد ا

در ابتداى امر، که میخواستى بطرف من بیائى، آیا در «: کوروش پرسید. این اموال بدست او نیفتد
:او جواب داد» باب عواقب کار فکر نکردى؟

خاطرت «-کوروش. »کینه من نسبت باین ظالم بقدرى بود، که مرا از اندیشه و فکر باز داشت«
من ساخلوى در مسکن تو میگذارم، که مال تو را حفظ کند و خودت هم یکنفر را، آسوده باشد،

گاداتاس از اینحرف غرق شادى گشته ساخلو . »که صالح میدانى، با خود بردار و با من بیا
.کوروش را پذیرفت و مادر خود را برداشته با چند نفر از همراهانش جزو ملتزمین کوروش شد
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: وقتى که کوروش از نزدیکى شهر بابل میگذشت، گبریاس و گاداتاس را خواسته بآنها گفت
وقتى که قوه تو کمتر «گبریاس جواب داد . »صالح در این است که، ما بشهر زیاد نزدیک نشویم«

هر حرکت ات بیشتر است، چرا میخواهى دورتر از شبود، تا دیوار شهر نزدیک رفتى، حاال، که قوه
آن زمان سپاه ما صفوف خود را آراسته و حاضر جنگ بود، ولى اکنون در «-کوروش» کنى؟

حال حرکت هستیم و، اگر از بابل سپاهى بیرون آمده ناگهان بر ما بتازد، تا ما خودمان را مهیاى 
.»جدال کنیم، یا بخواهیم کمک بجاى الزم برسانیم، مدتى وقت از دست میرود

پس از آن سپاه کوروش . بعد چنان کرد، که کوروش گفت. »رأى تو متین استاین«-گبریاس
مقصود از سوریه کاپادوکیه است، یونانى ها اهالى این والیت را هم (بحدود ماد و سوریه رسید 

).سریانى مینامیدند

گذارى کیاکسار با کوروشگله

کیاکسار فرستاده او را وقتى که کوروش بسرحد ماد برگشت، رسولى نزد) 5، فصل 5کتاب (
. دعوت کرد، که بیاید سان قشون بیند و ضمنا در باب کارهائى، که باید کرد، مشورت بشود

 رسول چون پیغام کوروش را رسانید، کیاکسار گفت بهتر است، که قشون کوروش در سرحد
چهل بماند، زیرا میترسید، که بودن قشون در ماد باعث خرابى و و غارت گردد، بخصوص که



هزار نفر کماندار و سپاهى سبک اسلحه تازه از پارس وارد شده بود و، چون کیاکسار گفته بود، 
روز دیگر . من این قشون را الزم ندارم، فرمانده آن میخواست این سپاه را هم نزد کوروش ببرد

ه کوروش کیاکسار با عده کمى از سواران ماد، که با او مانده بودند، بطرف سرحد رفت و، همینک
آمدن او را شنید، با سواران پارسى، مادى، ارمنى و باخترى باستقبال او شتافت، ولى، پس از اینکه 
کیاکسار عده زیاد قشون کوروش و وضع خوب آنها را دید، از کمى عده خود در اندوه گردید 

بجاى اینکه و، وقتى که کوروش پیاده شد، تا موافق عادت او را ببوسد، او نیز پیاده گشت، ولى 
کوروش در حال امر کرد ملتزمین او . بگذارد کوروش وى را ببوسد، رو بر گردانید و گریه کرد

کنار رفتند و
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من شاهم و نیاگان من نیز شاه بودند، باوجوداین «او گفت . کیاکسار را بطرفى برده جهت را پرسید
یشتر است و نه فقط تو از من برترى، بلکه بندگان من هم، که با تو میبینم، که قشون و عظمت تو ب

.»اند، بر من برترى دارندباستقبال من آمده

بعد . کیاکسار چون این بگفت باز بگریست و کوروش هم نتوانست از گریه خودارى کند
:بیک بخاطر کیاکسار آورده گفتکوروش شرح وقایع گذشته را یک

اى، از آمدن من بکمک تو، وقتى که دشمنانت بر ضد تو متحد شده در شدهاز کدام اقدام من مک«
ایم و غنائمى، که بدست آمده و یا از اینکه خواستم سواران مادى در بودند، یا از فتحى، که کرده

: کیاکسار جواب داد» کدام یک از این کارها بتو برخورده، که چنین خشمناکى؟. قشون من باشند
بینم، که در جنب تو حقیر و کارها باعث افسردگى من نیست، ولى رویهمرفته مىهیچیک از این «

بینم، که تو بوسعت مملکت من ترجیح میدادم، مملکت تو را وسیع کنم، تا اینکه به. امپست شده
چیزهائى، که تو بمن میدهى، بر نیازمندى . من میخواهم ببخشم، نه اینکه بمن ببخشند. من میافزائى

وضع من مانند وضع کسى است، که سگانى را تربیت میکند، تا خود او و کسانش را . ایدمن میافز
اگر کسى پارسیهاى تو را . شناسندحفظ کنند و بعد سگان مزبور دیگرى را بهتر از صاحبش مى

. »نه«-کوروش. »فرمان میداد و بطرف خود جلب میکرد، آیا تو او را دوست خود میدانستى؟
پنداشتى، تو با سپاه من مملکت مرا وسیعتر دارم، که او را بدترین دشمن خود مىیقین «-کیاکسار
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مانم که بیکار نشسته نتیجه را ام، بزنى مىاى، ولى، چون من در اینکارها شرکت نداشتهکرده
اگر من پادشاه . و دیگر اینکه چه فایده از وسعت ماد، وقتى که من بیشرف بقلم بروم. میگیرد

سلطنت من از اینجا است، که . ، نه از این جهت است، که من بهتر از همه آنها باشممادیها هستم
.»آنها مرا در هر چیز باالتر از خودشان میدانند

ام، خواهش دائى گرامى، تو را بخدا قسم میدهم، که، اگر کار گوارائى براى تو کرده«-کوروش
اگر دیدى، که تمام کارهاى من بنفع تو . نمرا بپذیر، یعنى حاال مرا مقصر مدان، بعکس امتحان ک

است، مرا دوست بدار، چنانکه من تو را دوست دارم و الّا شکایت

339: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

بعد کوروش او را بوسید و، چون مادیها » شاید همین کار کنم«-کیاکسار» کن هرقدر که بخواهى
بعد کیاکسار . دیدند، از نگرانى بیرون آمده شاد شدندو پارسیها و دیگران آشتى کردن آنها را 

پارسیها از . سوار شده در سر قشون جا گرفت و باشاره کوروش مادیها از عقب او روانه شدند
.ها براه افتادنددنبال کوروش و سایر قسمتها از دنبال پارسى

دند، سازندگان و دو نفر اى، که از غنائم جنگ براى او نگاهداشته بودند برکیاکسار را به خیمه
اى از مادیها، بعضى بعد عده. زن، که از اسرا سهم او شده بودند، بامر کوروش در خیمه او بودند

یکى : بمیل خودشان و برخى باشاره کوروش، نزد کیاکسار رفته براى او خدمه و هدایائى بردند
پادشاه ماد از این رفتار . ادارى صبیح، دیگرى آشپزى خوب، سومى لباسى فاخر وقس علیهذشربت

چون هنگام صرف غذا . مادیها تسلى یافت، چه دید، که کوروش دل آنها را از او برنگردانیده
رسید، کیاکسار کوروش را بسر سفره خود دعوت کرد، ولى کوروش نپذیرفت و گفت، که باید 

عد عالوه کرد، که فردا بیند لوازم استراحت آنها مهیا است یا نه و ببه سپاهیان سرکشى کرده به
صاحبمنصبان قشون در دربار او حاضر خواهند بود، زیرا الزم است شور کنند، که جنگ را باید 

پس از آن کیاکسار بصرف غذا مشغول شد و کوروش، پیش از . ادامه داد یا قشون را مرخص کرد
یاتى را، که از وال«: آنکه بسپاهیان سرکشى کند، دوستان خود را جمع کرده بآنها چنین گفت

از قواى دشمن همه روزه میکاهد و بر . ایم در تصرف خود نگاه خواهیم داشتدشمنان گرفته
، )هاى خودشان برنگردندیعنى بخانه(اگر متحدین ما بخواهند با ما بمانند . قواى ما میافزاید



ك نکنند، شما در همراه کردن آنها با اینمقصود، که ما را تر. کارهاى بزرگ انجام خواهیم داد
چنانکه در جنگ هر کس بیشتر اسیر بگیرد، بر دیگرى، که کمتر . نباید کمتر از من کوشش کنید

گرفته، برترى دارد، حاال هم، هریک از شما، که عده بیشترى از متحدین را با خود همعقیده کند، 
.»لیاقت خود را بیشتر نموده است

تقاضاى عدم مرخّصى قشون

روز دیگر صاحبمنصبان در دربار کیاکسار حاضر شدند و در این انتظار، که او 1، فصل 6کتاب
لباس پوشیده بیرون آید، دوستان کوروش از کادوسیان و گرگانیان و سکاها با هیستاسپ
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ود، زیرا نزد کوروش رفته از او خواهش کردند، که بماند گاداتاس مخصوصا مصرّ ب)ویشتاسپ
باالخره . میترسید، که اگر کوروش بپارس برگردد، پادشاه آسور دمار از روزگار او خواهد کشید

کیاکسار بیرون آمده بر تخت مادى نشست و گفت، که چون من در اینجا حاضر و از حیث سن از 
، که تر باشد، که قبل از همه من حرف بزنم، شما باید شور کنیدکوروش بزرگترم، شاید مناسب

. اش حرف خواهد زدالبته هرکس موافق عقیده. باید جنگ را ادامه داد یا قشون را مرخص کرد
متحدین، من گمان میکنم، حرف زدن در موقعى، «: اول رئیس گرگانیها شروع کرده چنین گفت

هرگاه. که خود احوال گویا است زیادى باشد، اگر ما متحد باشیم، نفع با ما و ضرر با دشمن است
رئیس کادوسیان برخاست . »عکس این کار کنیم، روشن است، که نتیجه هم معکوس خواهد بود

چه لزومى دارد، در باب متفرق شدن صحبت کنم، وقتیکه معلوم است، که ما با اسلحه «: و گفت
باز، که خود را از ارته. »یکدفعه جدا شدیم، دیدیم چه بسر ما آمد. هم نمیتوانیم از شما جدا شویم

اى کوروش، بعقیده من مسئله غیر از آن است، که آنها طرح «: قرباى کوروش میدانست، گفتا
جنگ وقتى بود، که ما در وطن خود براى حفظ اموال، قصور و چیزهاى دیگر . اندکرده

میجنگیدیم و همواره در اضطرا و وحشت بودیم، حاال ما قالع دشمن را تصرف کرده بخرج او 
براى چه . این جنگ نیست این ضیافت است. یآشامیم و عیش میکنیمخوب میخوریم، خوب م

متحدین، من «: پس از آن گبریاس چنین سخن گفت. »چنین انجمنى را ترك کرده متفرق شویم؟
از کوروش خیلى راضیم، هرچه وعده کرد، بجا آورد، ولى، اگر برود، پادشاه آسور نفس راحتى 
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نسبت بمن شروع و دوباره مرا، از جهت اینکه دوست شما توزى خود راخواهد کشید و از نو کینه
.»ام، سیاست خواهد کردشده

شکى نیست، که اگر قشون را مرخص کنیم، ما «: پس از این نطقها کوروش چنین سخن راند
تصور مکنید، که دشمن، چون تلفات داده و اسلحه و اسبهاى . ضعیف خواهیم شد و دشمن قوى

دیگر کارى نتواند کرد، اگرایم، زیاد از او گرفته
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جا مانده فرصت یابد، جاى تمام این خسارات جانى و مالى را پر میکند و اگر ما بخواهیم در این
آئیم، زیرا در این حال، که هستیم، منتظر جنگ باشیم، من بشما میگویم، که ما از عهده برنمى

ما پناهگاهى براى خود یافتیم، اسبها و خدمه و دیگران چه خواهند زمستان در پیش است و، اگر
ایم و آنچه را، که دشمن توانسته، آذوقه هم نخواهیم داشت، زیرا آنچه بوده، ما برگرفته. کرد

بقالع حمل کرده، بنابراین آیا ما خواهیم توانست در آن واحد با گرسنگى و سرما و دشمن 
بعقیده من، باید سعى کنیم، . ستم در باب این مسئله مهم شور شودبجنگیم؟ این است، که من خوا

وقتیکه قالع بتصرف . که تا ممکن است قالع زیاد از دشمن بگیریم و خودمان هم قالعى بسازیم
اگر شما نگرانید از اینکه شما را ساخلو قالعى، که دور از . ما درآمد، مملکت هم با ما خواهد بود

ما در قالعى، که بدشمن نزدیک است : هند، چنین نگرانى مورد نداردمملکت شما است، قرار د
مانده مملکت را حفظ میکنیم و شما در جاهائى، که مجاور ممالک شما است، بزراعت مشغول 

خواهید شد، زیرا شکى نیست، که تا دشمن ما را از میان برندارد، بفکر قلع و قمع شما نخواهد بود 
.»د داشتو شما امنیت و آسایش خواهی

ما با این نقشه همراهیم، آن «: چون کوروش نطق خود را بپایان رسانید، تمام رؤساء برخاسته گفتند
کیاکسار نیز آن را تصویب کرد، گاداتاس و گبریاس برخاسته گفتند، که، اگر . »را اجرا کنید

نقشه او کوروش چون دید همه با . اى بسازندمتحدین قبول کنند، آنها حاضرند، هریک قلعه
:همراهند، گفت



گیرى تدارك و عمله براى ساختن قالع کوبى و قلعهحاال، که چنین است، بس باید آالت قلعه«
گاداتاس، گبریاس و تیگران نیز . »من یک ماشین بزرگ میدهم«-کیاکسار. »جدید آماده کرد

پس از آن، . »دو تاى دیگر را خودم حاضر میکنم«کوروش گفت . وعده کردند، دو ماشین بدهند
انجامد، جاى مناسبى از حیث حفظ الصحه چون کوروش میدانست، که این تدارکات بطول مى

براى اردوى خود یافت، امر کرد خندقهائى کندند و بواسطه اهالى محل تحقیقاتى راجع به فراهم 
کردن
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ال فراریهائى از بابل آمده خبر دادند، که پادشاه در این احو. آذوقه و لوازم قشونى بعمل آورد
. آسور، چون خود را در امنیت نمیدید، عازم لیدیه گردید و خزاین و نفایس خود را هم بآنجا برد
کوروش فهمید، که پادشاه آسور میخواهد دشمنى جدید براى او تدارك کند و، چون احتمال 

توضیح آنکه اسبهائى از اسرا و دوستان خود .جنگ را قوى میدید، بتکمیل قواى خود پرداخت
.هاى زیاد بهر وسیله، که میتوانست، بدست آوردگرفته بر عده سواره نظام پارسى افزود و عرابه

هاى کوروشعرّابه

»1«)ترووا(ها تا آن زمان موافق معمول اهالى طرز استعمال عرابه) 1، فصل 6کتاب (کزنفون گوید 
مادیها، سریانیها، اعراب و سایر . متداول است»2«)سیرن(ن هم در نزد اهالى بود و این طرز اکنو

کوروش دید، که قسمت زبده . ها را بکار میانداختندمردمان آسیا نیز تا آن زمان باین طرز عرابه
اهمیت بکار برده، در مواقع عمده ها مینشانند و آنها را براى زد و خوردهاى بىقشون را روى عرابه

از این نکته گذشته براى سیصد نفر سپاهى یکهزار و دویست . گیرندل، از وجودشان نتیجه نمىجدا
رانها هم باید از میان اشخاصى انتخاب شوند، که عرابه. ران الزم استاسب و سیصد نفر عرابه

این بود، که کوروش . مخصوصا مورد اعتمادند و، حال آنکه از وجود آنها بدشمن آسیبى نمیرسد
چرخهاى : هائى ساخت، که براى جنگ مناسبتر بودها را موقوف کرد و عرابهتعمال چنین عرابهاس

تر است و بنابراین احتمال شکستن آنها کمتر، محور دراز است، زیرا هرقدر ها قوىاین عرابه
از چوبى ) رانجاى عرابه(نشیمن . وسعت چیزى بیشتر باشد، احتمال واژگون شدنش کمتر است

پوشد، تا او در اداره ران را باالتر از آرنج نمىیم و بشکل برجى بلند میشود، ولى عرابهاست ضخ



ران باستثناى دو چشمش از سر تا پا مسلح است، در دو انتهاى محور، عرابه. کردن اسبها آزاد باشد
، که تیز آنهااند، دو داس دیگر در زیر قرار گرفته و نوكدو داس آهنین بعرض دو آرش جا داده

بطرف زمین است، باید در وقت جنگ بسپاهیان برخورده تن

______________________________
)1(-�T�r�o�y�e�n�s.

)2(-�C�y�r�e�n�i�e�n�s.
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اند، این اختراع جدید کوروش حاال هم در ممالکى، که مطیع شاهان پارس. آنها را سوراخ کند
ها، کوروش عده زیادى شتر داشت، که از دوستان خود گرفته، بر این عرابهعالوه . استعمال میشود

.یا مانند غنیمت بدست آورده بود

آراسپ به لیدیه میرود

پس از آن کوروش باین فکر افتاد، که شخصى را بجاسوسى نزد دشمنان ) 1، فصل 6کتاب (
در باره او باید . را اختیار کردبفرستد، تا بداند، که آنها در چه خیالند و با این مقصود آراسپ

آ، یعنى زن زیباى شوشى را به او سپرد، که تا مراجعت تهگفت، پس از آنکه کوروش پان
شوهرش نزد او باشد، آراسپ عاشق این زن گردیده باالخره نتوانست خوددارى کند و بزن 

کلیف را رد کرد آ، چون شوهر خود را دوست میداشت، این تتهپان. تکلیف کرد باو دست دهد
و، چندانکه آراسپ بر اصرار خود افزود، زن بیشتر پا فشرد، تا آنکه آراسپ او را به جبر تهدید 

آ، که تا این وقت نمیخواست به کوروش شکایت کند، تا مبادا باعث کدورت در میان تهپان. کرد
باذ را روش ارتهکو. دو دوست گردد، باالخره مجبور شد کس فرستاده قضیه را باو اطالع دهد

فرستاد، آراسپ را مالمت کند و ضمنا گفت، باو بگو، مگرنه تو بودى، که عقیده داشتى عاشق 
شدن اختیارى است، چه شد، که مغلوب شدى؟ آراسپ، چون دید، که کوروش از قضیه آگاه 

بعد کوروش او را . شده، سخت ترسید و از اینکه شرافت خود را موهون کرده بود پشیمان شد
ام، که خدایان نیز در شنیده«: خواست و، چون دید، آراسپ غرق اندوه است، براى تسلى باو گفت



و دیگر اینکه من مسبب این وضع تو .) م. عقیده یونانیها(مسئله عشق از لغزش مصون نیستند 
ماند و بضعف انسان با اغماض آخ کوروش، امروز تو بدیروزت مى«: آراسپ فریاد زد. »امشده
خندند و مرا اند، تو از رفتار من ناراضى هستى، همه بمن مىرى، ولى از وقتى که مردم شنیدهمینگ

باید نزد . این وضع تو براى کارى، که درنظر دارم، خوب است«کوروش گفت . »خوار میدارند
دشمنان ما رفته چنان رفتار کنى، که همه تو را دشمن من دانسته بخود راه دهند، بعد سعى کنى، 

هاى او تحصیل کرده بمنهمه نوع اطالعات از احوال دشمن و قوا و نقشهکه
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درجه مهم است، که تا بتوانى بیشتر در نزد دشمنان بمان، زیرا وقتى آمدن تو نزد ما باعلى. برسانى
رى، میتوانى نقشه ما را براى اینکه بتوانى اسرارى از دشمن بدست آ. دشمن بما خیلى نزدیک باشد

گوئى بطور کلى باشد، تا هرکدام از دشمنان بآنها اطالع دهى، ولى مواظب باش، که هرچه مى
معلوم است، . پندارد، که مملکت او در ابتداء مورد حمله خواهد شد و بدفاع مملکت خود بشتابد

:راسپ گفتآ. »که با این حال همه حاضر نخواهند شد قواشان را در یکجا جمع کنند

اى، با جان و دل خدمت خواهم چنین کنم و در مقابل عنایتى، که بمن کرده از تقصیرم در گذشته«
آ خبر حرکت او را شنید، کس نزد کوروش فرستاده تهچون آراسپ بمقصد روانه شد و پان. »کرد

. فرستماجازه بده عقب شوهر خود. اگر آراسپ بطرف دشمنان تو رفت، مغموم مشو«: پیغام داد
شکى نیست، که او . تر از آراسپ خواهد بودوقتى که او آمد، خواهى دید، که او براى تو صمیمى

خواهد آمد، زیرا پدر پادشاه کنونى، یعنى پادشاه بابل، با او دوست بود، ولى این پادشاه خواست 
خالق فاسد میداند، بنابراین، چون شوهرم پادشاه کنونى را از حیث ا. در میان من و او نفاق اندازد

کوروش این پیشنهاد را پذیرفت و رسول . »تردید شخصى را مانند تو بر او رجحان خواهد دادبى
که رمز زن خود را نامیدند و او، همینمى»1«این مرد را آبراداتاس. زن بطرف شوهر او روانه شد

چون بپیش قراول پارسى رسید، ورود خود را . شناخت، با دو هزار سوار بدیدن کوروش شتافت
وجد و شعف زن و شوهر را حدى نبود، . آ بردندتهاطالع داد و کوروش امر کرد، او را بخیمه پان

عطوفتى، که نسبت باین زن ابراز کرده بود، آ از اخالق پاك کوروش، خوددارى او و تهبعد پان



شناسى خود و تو را شوهرش باو گفت، بعقیده تو من اکنون چه باید بکنم، تا حق. صحبت داشت
نسبت باو بجا آورده باشم؟

پس از . »سعى کن، نسبت باو همان حسیات را بپرورى، که او نسبت بتو پرورد«: آ جواب دادتهپان
در ازاى «: وش رفت و، همینکه او را دید، دستش را گرفته گفتآن آبراداتاس نزد کور

اى، من به از این چیزى نمیتوانمهائى، که بمن و زنم کردهنیکى

______________________________
)1(-�A�b�r�a�d�a�t�a�s.
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در هر کار که خواهى انجام . میگذارمبگویم، که خود را مانند دوست، چاکر و متحدى باختیار تو 
پذیرفتم، عجالۀ من تو را «کوروش جوابداد . »دهى، من بکمک تو با تمام قوا خواهم شتافت

بخودت وامیگذارم، تا با زنت شام خورى، ولى از این ببعد تو باید غذا را در خیمه من با دوستان 
دار و هاى داسکوروش عرابهپس از چندى آبراداتاس دریافت، که . »خودت و من صرف کنى

ها را دار بساخت، اسبهاى این عرابهبر اثر آن صد عرابه داس. پسنددپوش را خیلى مىاسبهاى زره
بند و هشت اى سوار شد، که داراى چهار مالاز سواره نظام خود انتخاب کرد و خودش بر عرابه

بندها را د، که میتوان عده مالوقتى که کوروش این عرابه را دید، در نظرش مجسم ش. اسب بود
بندها بست و این قوه براى کشیدن برجى، که با چرخها هشت کرد، هشت جفت گاو باین مال

بینى کرد، که چنین برجها را، اگر در پس کوروش پیش. پا ارتفاع باشد، کافى است18داراى 
بعد او در . اهد بودصف وادارد، براى افواج او کمکى بزرگ و براى دشمن باعث آسیب زیاد خو

این برجها داالنهاى تنگ و کنگره هائى بساخت و در هر برج بیست نفر جا داد، چون برجها حاضر 
شد، کوروش آنها را براه انداخت و معلوم گشت، که راه انداختن این ماشین با هشت جفت گاو 

د، زیرا وزن عرابه تر از حرکت دادن عرابه کوچکى است، که براى بنه بکار میروتر و راحتسهل
اگر مقصود کزنفون تاالن آتّیک بوده، هر تاالن تقریبا نه من (تاالن است 25کوچک معموال 

ولى برجهاى کوروش، هرچند، که از چوبى ضخیم، مانند چوبى، که براى ساختن ) میشود
20ک بکار میبرند، ساخته شده بود و با وجود اینکه، هری) انگیزنمایش حزن(طآطرهاى تراژدى 



. تاالن سنگینى داشت15مرد مسلح را در خود میگنجاند، باز براى هریک جفت گاو کمتر از 
وقتى که کوروش از حرکت دادن برجها اطمینان یافت، مصمم شد چنین برجهائى در پس قشون 

خود جا دهد، زیرا یقین حاصل کرده بود، که در جنگ باید داراى مزایا بود و نجات و رفاه هم در 
.ن استهمی

آمدن سفراى هند

در این احوال سفراى هند وارد شده پول آوردند و به کوروش از طرف پادشاه ) 2، فصل 6کتاب (
:خودشان چنین گفتند
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خواهم میزبان تو باشم و کوروش، بسیار خوشوقتم، که تو مرا از حوائج خود آگاه کردى، مى«
.اگر باز بپول احتیاج دارى، از من بخواه. ستمبراى تو پول میفر

:کوروش جواب داد. »سفراى من مأمورند آنچه را، که تو امر کنى انجام دهند

اى از رسوالن در خیمه مانده پول را نگاه دارند و بخوشى اوقات خود را من امر میکنم، که عده«
ظاهرا با این مقصود، که میخواهند عهدى بین بگذرانند، سه نفر از میان شما بمیان دشمنان ما روند، 

آنها و پادشاه هند منعقد کنند، ولى باطنا با این نیت، که ببینند دشمن چه میگوید، چه میکند و پس 
اگر این اشخاص مأموریتشان را خوب انجام دهند، . از آن نتیجه اطالعات خودشان را بما بگویند

اند، سپاسگذار خواهم بود، زیرا جاسوسان من، که بلباس از این کار آنها بیش از پولى که آورده
چه همه میدانند، بدست آرند، ولى کسانى مانند شما توانند اخبارى، جز آناند، نمىبندگان درآمده

کوروش آنها را . سفرا این پیشنهاد را فورا با میل پذیرفتند. »میتوانند فکر و خیال دشمن را دریابند
نواخت و، پس از آنکه لوازم سفر آماده گشت، بمقصد روانه شده قبال مانند میهمانان واقعى

.»همینکه از مقاصد دشمن آگاه شدیم، مراجعت خواهیم کرد«: گفتند

کوروش همواره بتدارکات جنگ میپرداخت، بآنچه متحدین تهیه میکردند اکتفا نکرده، بین آنها 
رد و بعد ورزشها و شکارها ترتیب داده رقابت در خوبى اسلحه و اسب و سوار و غیره ایجاد میک



باین ترتیب قشون او براى جنگ حاضر شد . آمدند، جایزه میدادبکسانى، که خوب از عهده برمى
صد عرابه آبراداتاس حاضر کرد . دار گردیدهاى داسو او داراى ده هزار سوار و عده زیادى عرابه

عالوه بر این بر هریک از . وروش درآوردهاى کو صد عرابه مادى را هم کیاکسار بشکل عرابه
وقتى که تدارکات کوروش را سپاه او میدید، بیشتر مردان باین . دار نشسته بودشترها دو کمان

.عقیده بودند، که او فاتح خواهد شد

کرزوس پادشاه لیدیه بسردارى قشون : در این احوال رسوالن هندى برگشته این خبرها را آوردند
مقرر است، که تمام پادشاهان در یکجا. دهدشمن انتخاب ش
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اکنون . جمع شوند و پول زیاد تهیه کنند، تا هرقدر، که ممکن است سپاهیان اجیر بیشتر بطلبند
شان بصد و بیست دشمن سپاهیان تراکى را با شمشیرهاى دراز در خدمت خود دارد، مصریها عده

. هاى دراز و باریک و خنجر مسلح استسرباز مصرى با سپر، نیزه. راه دریا میآیندهزار میرسد و از 
.سپاهیان قبرس بزودى وارد خواهند شد

کااونیه، پافالگونیه، کاپادوکیه، اعراب، فینیقیه و ، لى)باال و پائین(سپاهیان کیلیکى، دو فریگیه 
نها، االیانها و سایر یونانیهاى آسیا مجبور ینیا. آسور با پادشاه بابل جزو قواى دشمن بشمار میآیند

. شدند از کرزوس متابعت کنند و او سفرائى نزد السدمونیها فرستاده، تا با آنها عهد اتّحاد ببندد
جا باید بسوریه سفلى، که در تحت از این. است»1«ها کنار رود پاکتولمحل اجتماع تمام قشون

ر شده، هرکس که بخواهد آذوقه بفروشد، بدین محل حمل اطاعت برادر پادشاه است، بروند و ام
.گفتندکسانى، که اسیر میشدند، نیز همین چیزها را مى. کند

حمله کوروش

پس از اینکه این اخبار در اردو منتشر شد، سپاهیان نگران شدند و شادى سابق ) 2، فصل 6کتاب (
.مبدل بفکر و اندیشه گردید



اند، رؤساء عمده را دعوت کرد و سپرد که، اگر مرعوب شدهکوروش، چون دید سپاهیان او
: بعد کوروش چنین گفت. سربازان نیز بخواهند حاضر شده سخن او را بشنوند، مانع نشوند

چیزى . بینم، که اخبار تجهیزات دشمن شما را مرعوب کردهمتحدین، شما را طلبیدم، زیرا مى«
دشمن میترسید، و حال آنکه شما همین دشمن را، تر از این نیست، که شما از تدارکات غریب

اگر حال شما اکنون چنین باشد، بس چگونه خواهد . وقتى که عده ما کمتر بود، شکست دادید
بعد کوروش ترقى تجهیزات قشون . »بود، اگر بشما خبر برسد، که دشمن در قصد حمله است؟

با داشتن «: برجها یک بیک شمرده گفتدار و هاى داسخود را از حیث سواره نظام، اسلحه، عرابه
. تمام این وسائل شما را این خبر، که کرزوس بسردارى قشون انتخاب شده، در وحشت انداخته
مگر کرزوس نبود، که چون دید سریانیها شکست خوردند، بجاى اینکه بمتحدین خود کمک 

همین خبر،. کند، راه فرار پیش گرفت

______________________________
)1(-�P�a�c�t�o�l�e.
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که دشمن سپاهیان اجیر میگیرد، میرساند، که بقدر کفایت مردان کارآمد براى دفاع از خود ندارد، 
آیا گمان میکنید، که خارجیها بهتر از اهالى مملکتى براى . این است، که بخارجیها متوسل میشود

دالیلى که شمردم، اگر باز کسانى هستند، که میترسند، عقیده آن جنگ خواهند کرد؟ با وجود 
دارم، که آنها را نزد دشمنان بفرستند، زیرا بودن آنها با دشمنان ما مفیدتر از حضور آنان در میان ما 

.»است

کوروش، اگر «: تاس برخاست و گفتسانپس از اینکه کوروش نطق خود را بپایان رسانید، کرى
اند اینها شبیه. اند، نباید این حال آنها را حمل بر ترس کردبار دشمن مغموم شدهبعضى از شنیدن اخ

بکسانى، که میخواهند سر سفره نشسته غذا بخورند و در این وقت ناگاه حکمى بآنها میرسد، که 
ما هم، چون در انتظار بدست آوردن ثروتهاى زیاد میباشیم، افسرده . فالن کار را انجام دهید

بینیم، کارهائى در پیش داریم، تا بمقصود برسیم، ولى اکنون، که باید به اینکه مىمیشویم از
سوریه، یعنى مملکتى، که از حیث گندم، حشم و درختان پربار خرما غنى است، اکتفا نکنیم و 



براى بدست آوردن لیدیه، یا مملکتى که شراب و روغن زیاد دارد و بواسطه مجاورت با دریا از 
بیشمار آن متمتع است، نیز بجنگیم، ما دیگر مغموم نخواهیم بود و دلیرانه بطرف خزاین و ثروتهاى 

اى سربازان، من عقیده «همه این نطق را پسندیدند و کوروش گفت . »نفایس لیدیه خواهیم شتافت
. دارم، که هم اکنون بقصد دشمن روانه شویم و زودتر بجائى رسیم، که دشمن آذوقه جمع کرده

ما بیشتر بشتابیم، حمله ما براى دشمن بیشتر ناگهانى خواهد بود و او کمتر امنیت خواهد هرقدر
پس از آن » باید با سرعت بطرف دشمن روانه شد«: همه این رأى را پسندیده گفتند. »داشت

چه ایم و آنچون ما از مملکتى خواهیم گذشت، که خودمان آذوقه آنرا برگرفته«: کوروش گفت
روز، که در آن مملکت خواهیم بود، 15ده بود، نصیب دشمنان ما گشته، البد براى هم، که مان

.»باید آذوقه با خود داشته باشیم

بعد او راجع بآذوقه و لوازم قشونى از گندم، آسیاب، هیزم و غیره دستورهائى داد و نیز توصیه 
کرد، که سپاهیان بآشامیدن آب بجاى شراب عادت کنند، زیرا این
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پس از دادن دستورها، . مشروب در جاهاى زیادى از راه، که در پیش دارند، بدست نخواهد آمد
آورى باروبنه گردند و بعد از آن، همینکه شیپور حاضرباش را کوروش امر کرد همه مشغول جمع

مراسم قربانى، جاهاى فرماندهان را شنیدند، در جاهائیکه معین شده بایستند، تا او، پس از اجراى 
.معین کند

حرکت

پس از اجراى مراسم قربانى کوروش با قشون خود حرکت کرد و روز اول کم ) 3، فصل 6کتاب (
کیاکسار با . راه رفت تا، اگر سپاهیان او چیزى را فراموش کرده جا گذاشته باشند، برگشته بردارند

ترتیب . ر منزل اول بماند و کوروش با سرعت پیش رفتثلث سواره نظام خود براى دفاع ماد د
حرکت قشون چنین بود، که سواره نظام در جلو قشون حرکت میکرد، بعد از آن باروبنه و در آخر 

ترتیب . بود»1«اى از گروهان بیرقى داشت، که بدست اسکوفورهر دسته. آمدپیاده نظام مى



میدید، اسباب او کجا است و اگر چیزى الزم داشت، باروبنه را طورى داده بودند، که هر سپاهى
.میتوانست برگیرد

مفتشین قشون، که پیشاپیش حرکت میکردند، دیدند، که در جلگه اشخاصى علیق و هیزم جمع 
از این عالئم استنباط کردند، که دشمن . شودمیکنند و در جائى هم دود و گردوغبار مشاهده مى

ر را به کوروش رسانید و او امر کرد همانجا مانده، اگر چیزهاى رئیس آنها این خب. نزدیک است
یک دسته سوار هم فرستاد، که اسرائى بگیرند، تا . دیگر نیز مشاهده کردند، فورا او را آگاه کنند

بعد کوروش امر کرد قشون او بایستد و بصرف غذا و کار هاى . بهتر بتوان حقیقت امر را فهمید
در این احوال اسرائى آوردند و از . ه دشمن را دید حاضر و آماده باشددیگر بپردازد، تا همینک

بیانات آنها معلوم شد، که دشمن تقریبا در دو فرسنگى است و عده سپاهیان آن بقدرى است، که 
.قحطى در حول و حوش آنها روى داده

روش، که بعد بسؤال کو. دشمن هم میداند، که کوروش نزدیک است و از این خبر افسرده است
.براى جدال حاضر میشود«حاال دشمن چه میکند، اسراء جواب دادند 

______________________________
)1(-�S�k�e�u�p�h�o�r�e.
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.فرمانده تمام قشون کرزوس است، زیردست او یکنفر یونانى است و یکنفر مادى

:کوروش فریاد زد. »فرار کرده بآنجا رفتهدر باب این مادى گویند، که از قشون شما 

معلوم است، که این مادى همان . (»اى خدا، اگر این شخص بدست من بیفتد، میدانم با او چه کنم«
.).م. آراسپ بوده، که کوروش بجاسوسى بطرف دشمن فرستاده بود

ره نظام اى از سواکوروش اسراء را مرخص کرد و بعد، از رئیس مفتشین خبر رسید، که دسته
کوروش در حال بچند نفر از سواران، که . دشمن بطرف ما میآید و میخواهد جاهاى ما را بگیرد

همیشه با او بودند، امر کرد بکمک مفتشین شتافته و در آنجا کمین کرده بر سواران دشمن بتازند، 



که بعد به هیستاسپ دستور داد، که با هزار سوار بطرف دشمن حرکت کند، ولى بجاهائى، 
سواران کوروش فورا روانه شدند و دیرى نگذشت، که به آراسپ و . شناسد، داخل نشودنمى

مستحفظین او برخوردند کوروش از آمدن او بسیار شاد شد و، همینکه او را دید، برخاسته باستقبال 
همه از این رفتار کوروش در حیرت فرو رفتند، . او شتافت و دست خود را بطرف وى دراز کرد

کوروش رو بحضار کرده جهۀ رفتن آراسپ را نزد دشمن . ا سرّ فرار کردن او را نمیدانستندزیر
.این فرار ظاهرى بامر من بود، نه از ترس یا میل او به خیانت«بیان کرد و گفت 

پس از این حرف همه برخاسته . »آراسپ خدمتى مهم، که با مخاطراتى بزرگ توأم بود، انجام داده
.او را بوسیدندباو دست دادند و

اطّالعات آراسپ

حاال آنچه را، که میدانى بگو و سعى کن، که «بعد کوروش به آراسپ گفت ) 3، فصل 6کتاب (
حقیقت را بگوئى، زیرا، اگر قواى دشمن را بیشتر بدانیم و کمتر بیابیم، به از آن است، که عکس 

اطالعات کاملترى بیایم، خودم من آنچه توانستم، بکار بردم، که«: آراسپ گفت. »آن روى دهد
آرائى قشون دشمن شرکت کردم و حتى میدانم، که چگونه میخواهند جنگ را در ترتیب صف

سواره نظام و «-آراسپ. »بس اول بگو، که عده نفرات دشمن چیست«-کوروش. »شروع کنند
. اندا اشغال کردهپیاده نظام دشمن، باستثناى مصریها، سى صف بسته و تقریبا چهل استاد مسافت ر

اما گروهان مصرى
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اند، که هریک از ده هزار نفر ترکیب یافته و فرماندهان مصریها گروهان را طورى تشکیل کرده
گویند این ترتیب در مملکت آنها معمول است، ولى کرزوس . داراى صد صف صد نفرى است

تر از جبهه قشون تو باشد، تا بتواند او میخواست جبهه قشونش کشیدهبا اکراه آن را پذیرفت، زیرا 
چون میخواهد، ما را محاصره کند، «-:کوروش. »سر تو را بگیرداز پهلوهاى قشون تو گذشته پشت

حاال باید . چیزى که براى ما مهم بود، بدانیم دانستیم. برحذر باشد، که ما او را محاصره نکنیم
د، که هر چیز بجاى خود باشد، زیرا گاهى براى یک نقص جزئى از مرد، صاحبمنصبان سعى کنن



هاى ده ها یا رؤسا قسمتریاركپس از آن کوروش به مى. »اسب و عرابه، نتیجه نمیتوان گرفت
ها امر کنید، »2«منصبان زیردست آنها دستور داده ضمنا گفت به لخاژو بصاحب»1«هزار نفرى

نفر یا کمتر بود، کزنفون لخ و 24قسمتى را، که داراى (تقسیم کنند را بدو قسمت»3«که لخ
کلیۀ کزنفون اصطالحات لشکرى را، چنانکه . نامد، این دو لفظ یونانى استرئیس آنها را لخاژ مى

هاى ده هزار نفرى به در این وقت یکى از فرماندهان قسمت.). م. در یونان معمول بوده، نوشته
گمان میکنى قشونى، که عده صفوفش اینقدر کم است، با لشکرى، که آیا تو«: کوروش گفت

آیا تو گمان «: کوروش جواب داد. »صفوف آن باین اندازه زیاد است، میتواند مقابلى کند؟
میکنى، که با این همه صفوف، اکثر سربازان پیاده نظام خواهند توانست برفقاى خودشان فایده و 

از خدا میخواستم، که سپاه سنگین اسلحه دشمن بجاى صد صف بطرف مقابل زیان رسانند؟ من 
داراى هزار صف باشد، زیرا در اینصورت ما با عده بسیار کمترى مواجه میشدیم، ولى عده 

. »صفوف و عمق قسمتهاى ما چنان است، که تمام افراد بکار افتاده بیکدیگر کمک خواهند کرد
او مسبوق شوند، کوروش نقشه خود را بیان کرده منصبان درست از فکربعد براى اینکه صاحب

چنانکه بنائى استوار نیست، مادامیکه پى و بام آن محکم نباشد، همچنان قشون بدرد : گفت
نمیخورد، اگر صفوف مقدم و مؤخر آن از

______________________________
)1(-�M�y�r�i�a�r�q�u�e(کنونىهاى سابق بمعنی حقیقى یا امراء لشکر امیر تومان.(

)2(-�L�o�c�h�a�g�e.

)3(-�L�o�c�h�e.
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هاى دیگر کوروش دستور هائى داد و در این زمینه و زمینه. سربازان خوب تشکیل نشده باشد
اسامى صاحب منصبانى را، که کوروش دستور بآنها . منصبان را معین کردتکلیف رؤساء و صاحب

فرنوخوس»4«آرتااوز»3«کاردوخاس،»2«دااوخوس»1«اوفراتاس: داده، کزنفون چنین نوشته
بعض این اسامى از اسم رود یا کوهى است، مانند اولى که (»7«آرتاگرساس»6«داتاسآسى»5«



از فرات است و سومى از کوه کاردوخ یا کردها، برخى هم مانند ارتاگرساس یا ارتاگرس در 
.).م. هاى مورخین دیگر مثل کتزیاس راجع بزمان اردشیر دوم هخامنشى دیده میشودنوشته

هائى را اداره کند، که بقلب قشون ست، عرابهآبراداتاس پادشاه شوش از کوروش اجازه خوا
کوروش او را از این نیت تبریک گفت، ولى الزم دید عقیده پارسیهائى . دشمن حمله خواهند برد

قرعه، چنانکه . ها را اداره خواهند کرد، بپرسد و آنها مقتضى دیدند قرعه بیندازندرا، که سایر عرابه
پس از آن همه رفته . او در مقابل قشون مصرى جا گرفتمیل آبراداتاس بود، باسم او درآمد و

.مشغول تدارکات شدند و بعد قراوالن را به کشیک گماشته شام خوردند و خوابیدند

آتهوداع آبراداتاس با پان

روز دیگر صبح کوروش مراسم قربانى بجا آورد و سپاهیان او پس از صرف ) 4، فصل 6کتاب (
خودهاى قشنگ بر سر گذاردند، باسبها غاشیه پوشانده در بر کرده کالهغذا قباها و جوشنهاى زیبا 

.پوش بودها هم زرهپوش کردند، پهلوهاى عرابهکفل آنها را زره

. هاى ارغوانى یک تروتازگى مخصوصى بآن میدادتمام سپاه از آهن و مفرغ میدرخشید و پارچه
او میخواست جوشن . و تزیینات عالى داشتعرابه آبراداتاس بچهار مال بند و هشت اسب بسته بود 

هائى خودى از طال، بازوبند و یارهآ کالهتهملى خود را، که از کتان بافته بودند بپوشد، که ناگاه پان
از همان فلز، قبائى ارغوانى که از پائین چین میخورد و تا پاشنه پا میرسید با یک پر کاله لعل فام 

: ن این اشیاء را دید، در حیرت فرو رفت و بعد بزن خود گفتآبراداتاس، چو. باو تقدیم کرد
.»اىهاى خود را فروخته این اشیاء را تدارك کردهعزیزم، تو زینت«

______________________________
)1(-�E�u�p�h�r�a�t�a�s.

)2(-�D�a�o�c�h�o�s.

)3(-�C�a�r�d�u�c�h�o�s.

)4(-�A�r�t�a�o�z�e.



)5(-�P�h�a�r�n�o�u�c�h�u�s.

)6(-�A�s�i�d�a�t�a�s.

)7(-�A�r�t�a�g�e�r�s�a�s.
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بهاتر از هر چیز میباشد، مانده و آن این است، که تو نه، بخدا، آنچه براى من گران«او جواب داد 
آ این تهپان. »خود را بدیگران چنان بنمائى، که در نظر من هستى، این بهترین زینت من است

سعى کرد اشکهائى را، که مانند سیل بگفت، و اسلحه را بدست خود بر تن شوهرش پوشید و
آبراداتاس، که پیش از آن هم الیق بود انظار همه را بخود . بصورت او جارى بود، پنهان دارد

بعد، او جلو عرابه را از دست . جلب کند، همینکه مسلح شد بیش از پیش نجیب و صبیح نمود
مر کرد کنار روند و بشوهر خود آ بحضار اتهمیراخور خود گرفت و میخواست سوار شود، که پان

آبراداتاس، اگر زنانى هستند، که شوهرشان را بیش از خودشان دوست دارند، من گمان «: گفت
.میکنم، که یکى از آنها باشم

سخن درازى براى استدالل زیادى است و چند کلمه در این باب به از نطق مفصل، حسیات من 
، قسم بعشق من نسبت بتو، و عشقى، که تو بمن میپرورى، نسبت بتو هرقدر رقیق باشد، باوجوداین

شرف من ترجیح میدهم که، تو را زیر خاك، مانند یک سرباز نامى ببینم، تا اینکه با یک مرد بى
. ایممردى ساخته شدهباین درجه یقین دارم، که تو و من براى جوان. نام را بسر برمزندگانى بى

وقتى که من اسیر و از آن او شدم، نه فقط : شناس بیندا را حقکوروش بعقیده من حق دارد، که م
آورى آزاد کند، بلکه مرا، براى تو حفظ او نخواست مرا برده خود بداند، یا مرا با شرایط شرم

بعد چون آراسپ، که مستحفظ من بود فرار کرد، من به . کرد، مثل اینکه زن برادر او باشم
دهد، تو را بخواهم، تا بیائى و براى او متحدى باوفاتر و کوروش وعده دادم، که، اگر اجازه

آ مشعوف شده دست خود را بسر او گذاشت تهآبراداتاس از سخنان پان. »مفیدتر از آراسپ باشى
آ تهخدایا، چنان کن، که من شوهرى باشم الیق پان«: و چشمانش را بآسمان بلند کرده چنین گفت

پس از این استغاثه در عرابه را باز کرده . »ا مردانه رفتار کردهو دوستى در خور کوروش، که با م



توانست آ، که دیگر نمىتهران در را بست، پانسوار شد و، چون در گردونه جا گرفت و عرابه
پس از آن دیرى نگذشت، که عرابه دور شد و . شوهر خود را ببوسد، عرابه را چند بار بوسید

آ از عقب آنتهپان
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:باالخره آبراداتاس برگشته او را دید و گفت. اینکه او را ببیندبراه افتاد، بى

پس از آن خواجه سرایان و زنان . »آ، دل قوى دار، وداع کنیم و از یکدیگر جدا شویمتهپان«
اتاس و گردونه او منظره با وجود اینکه آبراد. اش برده در زیر چادر خواباندندآ را به عرابهتهپان

چون . آ دور شده بودتهزیبا داشت، تماشاى این منظره فقط وقتى سربازان را جلب کرد، که پان
هاى معین از هائى بفاصلهنتیجه قربانى مساعد بود، کوروش صفوف قشون را بیاراست و بعد قراول

ت، که قبل از فتح اول ما نتیجه قربانى همان اس«: یکدیگر گماشته سرکردگان را طلبید و گفت
بعد او مزایاى قشون خود را از حیث مردانگى، شجاعت جنگیها، برترى اسلحه و ترتیب » بود

از زیادى قشون مصرى نهراسید، زیرا سپرهاى سربازان مزبور «: صفوف بخاطرها آورده گفت
است، که چنانهم) یعنى عمق صد صف(آرائى آنها ترتیب صف. خیلى بزرگ و بضرر آنها است

عده کمى خواهند توانست جنگ کنند و، اگر گمان کنید، که با انبوه لشکر بر ما غلبه خواهند 
پوش ما برآیند و اگر مقاومت جا، زیرا باید اول از عهده اسبان زرهیافت، این تصورى است بى

.کنند، چگونه میتوانند در آن واحد با سواران، اسبان و برجهاى ما بجنگند

پس از آن کوروش سرداران . ز حاجتى دارید بگوئید، تا انجام دهم، زیرا ما همه چیز داریماگر با
اند بسربازان بگویند و خودشان را الیق مقامى، که دارند را مرخص کرده سپرد بروند، آنچه شنیده

.نشان دهند

حرکت کوروش

قربانى بجا آورده به اسب کوروش پس از دعاخوانى غذا خورد، بعد مراسم ) 1، فصل 7کتاب (
اسلحه تمام سپاهیان مانند اسلحه کوروش بود، یعنى قبائى . نشست و بقشون خود فرمان حرکت داد

اسلحه تعرّضى آنها عبارت بود از شمشیر . ارغوانى رنگ با زرهى بر تن و خودى با پر بسر داشتند



تفاوتى . الح دفاعى پوشیده بوداعضا و جوارح اسبان با س). غبیرا(و نیز زوبینى از چوب پستنک 
بین اسلحه سپاهیان و خود کوروش نبود، جز از این حیث، که اسلحه کوروش مانند آئینه 

.میدرخشید، ولى اسلحه سپاهیان مطلّا بود

که کوروش ایستاد، تا ببیند از کدام طرف باید حرکت کند، غرّش رعدوقتى
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براى (» آئیماى زوس، که پادشاه خدایانى، ما از دنبال تو مى«: و کوروش فریاد زدطنین انداخت
فهم مطلب باید درنظر داشت، که کزنفون و سایر مورخین یونانى غالبا در این موارد اسامى خدایان 

. یونانى را ذکر میکنند و بعقیده یونانیها فرستادن رعد از خصائص زوس، خداى بزرگ آنها بود
ها حرکت میکرد و از طرف چپ تاس فرمانده سواره نظام با سوارهساناز طرف راست کرى.).م

کوروش بآنها توصیه کرد، که چشم به بیرق داشته با قدمهاى . فرمانده پیاده نظام»1«آرساماس
هاى گشاده، که به نیزه بیرق کوروش عبارت بود از هیکل عقابى زرین با بال. مساوى حرکت کنند

کزنفون در دو جا بیرق شاهان (امروز هم بیرق شاه پارسیها چنین است . بلندى نصب کرده بودند
:ا چنین توصیف کردههخامنشى ر

قبل از اینکه قشون دشمن نمودار شود، .). م. جا و دیگر در جنگ کونّاکسا که بیایدیکى در این
سپاه دشمن ) دو ثلث فرسخ(کوروش بسپاه خود سه روز استراحت داد و پس از طى بیست استاد 

جبهه قشون کرزوس، چون دید، که جبهه سپاه او از طرف جناح راست و چپ، از . پدیدار شد
کوروش خیلى بیشتر است، فرمان توقف داد، تا جبهه را بشکل قوسى درآرد و امر کرد، که دو 

.درآورند، تا بتوانند از هر طرف به قشون دشمن حمله کنند»2«منتها الیه قشون را بشکل گاما

اد، ولى کوروش، چون این حرکت را مشاهده کرد، نه ایستاد و نه تغییرى در ترتیب قشون خود د
آیا تو «: تاس گفتسانچون دید، که دشمن با ترسیم قوس به جناحین خود بسط میدهد به کرى

بینم و در حیرتم، زیرا این جناحین از بلى مى«: او جواب داد» میبینى، که چه قوسى ترسیم میکنند؟
اسلحه ما هم چنین است، ولى از سربازان سنگین«-»افتندشان خیلى دور مىسربازان سنگین اسلحه

معلوم است، که میترستند، از اینکه جناحین وقتى بما «-»چرا چنین میکنند؟«-»دور مى فتند



چگونه این «-»نزدیک شوند، که سپاهیان سنگین اسلحه دور باشند و ما حمله بجناحین کنیم
چون «-»اند، میتوانند بیکدیگر کمک کنند؟ها، که بفاصله زیاد از یکدیگر دور افتادهقسمت

جناحین بقدر کفایت پیش رفتند، بپهلوهاى

______________________________
)1(-�A�r�s�a�m�a�s.

)2(-�G�a�m�m�a(باي یونانىحرفی است در الف.(
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بگمان تو این نقشه «-»ما حمله خواهند کرد و بعد خواهند خواست، ما را از هر طرف احاطه کنند
بلى، نظر بآنچه میبینند، ولى، چون چیزهائى هست، که نمیبینند، اگر بما از جبهه «-»خوبست؟

: بعد کوروش رو بفرماندهان کرده گفت. »حمله میکردند، براى آنها بهتر از این نقشه بود
تاس، سانآرساماس، عجالۀ پیاده نظام را آهسته، یعنى چنانکه من میروم، پیش ببر و تو، اى کرى«

ام را از پس او همچنان آهسته حرکت ده، اما من بجائى میروم، که حمله از آنجا مناسب سواره نظ
وقتیکه باین محل رسیدم و براى جنگ حاضر شدیم، من سرود جنگ را میسرایم و، همینکه . باشد

ها بدشمن خواهد حمله شروع شد، شما شتابان بطرف دشمن خواهید رفت و آبراداتاس با گردونه
ها حرکت کنید، اما من هرچه زودتر خود نشینتر از عقب گردونهاید تا بتوانید تنگشما ب. تاخت

.»را بشما خواهم رساند، تا، اگر خواست خدا باشد، فراریان را تعقیب کنیم

ها و سپاهیان میگذشت، براى پس از آن کوروش حرکت کرد و در حینى، که از جلو گردونه
اى سربازان چقدر خوش بختم، که روى شما را «: -یکىاى میگفت، مثال بتشویق آنها کلمه

ها، بدانید، که امروز نه فقط فتح خواهید کرد، بلکه ثمرات فتح سابق اى جنگى«-، بدیگران»میبینم
رفقا، از امروز دیگر ما حق «-به بعضى. »را بدست آورده تمامى عمر را بخوشى خواهید گذرانید

ها را داده، ولى الزم است، که ما ما موقع و وسائل تمام نعمتنداریم از خداوند شکوه کنیم، او ب
سان سپاهیانرا تشویق و تشجیع میکرد، تا اینکه به گردونه آبراداتاس کوروش بدین. »دلیر باشیم



دار خود داده، نزد کوروش شتافت و روساء پیاده او جلو اسبان گردونه را باسلحه. رسید و ایستاد
.همین کار کردندها نیز نظام و گردونه

آبراداتاس، خدا خواست چیزى را، که تو «: پس از آن کوروش به آبراداتاس چنین گفت
نکته میخواستى، تو و کسان تو را الیق این مقام دید، که در صف اول حرکت کنید، بخاطر آر این

ا تنها خودتانرا بینند، از عقب شما میآیند و، تحمل نخواهند کرد، که شمها شما را مىرا، که پارسى
:آبراداتاس جواب داد. »بخطر اندازید
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بینى کنم، از این طرف کارها خوب خواهد بود، ولى من از طرف کوروش، بقدریکه میتوانم پیش«
ها و سپاه زیاد من گمان میکنم، که پهلوهاى قشون دشمن بواسطه گردونه. پهلوهاى قشون نگرانم

اگر . ها نداریماست و خیلى بسط مییابد و ما در مقابل دشمن در این جاها چیزى جز گردونهقوى
قرعه بنام من در نیامده بود، من شرم میداشتم از اینکه اینجا را اشغال کنم، زیرا باین درجه اطمینان 

ز اگر از طرف تو کارها خوب است، ا«: -کوروش. »جا من از خطر محفوظمدارم، که در این
بفضل خداوند من بتو خواهم نمود، که در مقابل پهلوها دشمنى . طرف پهلوها هم نگران مباش

نیست، فقط اکیدا توصیه میکنم، که بدشمن حمله مکن، مگر اینکه ببینى سپاهى، که باعث نگرانى 
وقتى که دیدى آنها فرار میکنند، درنظر آر که من نزدیک تو هستم و . تو است، فرار میکند

جا در همین(» ن بتاز، تو خواهى دید، که دشمن مأیوس است و سپاه تو پر از امیدوارىبدشم
:کزنفون گوید

).کوروش، با اینکه تکبر نداشت، در این موقع این کلمات تکبرآمیز را بزبان آورد

. »ها را سرکشى و سپاهیان را تشویق و تشجیع کنتا وقت هست تمام گردونه«بعد کوروش گفت 
بعد کوروش تا جناح چپ رانده به . آبراداتاس بگردونه خود نشسته امر کوروش را بجا آورد

هیستاسپ، که با نیمى از سواره نظام پارسى بود، دستور جنگ را داد و پس از آن حرکت کرده به 
من آمدم و حاضرم بشما کمک «: هائى، که پهلوهاى قشون را حفظ میکردند رسیده گفتگردونه

که شما دیدید، که ما به منتهى الیه قواى دشمن از طرف چپ و راست حمله کردیم، باید کنم، هین



سعى کنید، که از میان صفوف دشمن بگذرید، زیرا اگر در آن طرف باشید، خطر شما بمراتب 
ها بود درآمد، به فرنوخوس و سپس او بمحلى، که در عقب گردونه. »کمتر از این طرف است

هر «: در جاهاى خود با هزار پیاده و هزار سوار بمانند و چنین دستور دادارتاگرساس امر کرد 
زمان، که دیدید، من بجناح راست حمله میکنم، شما بجناح چپ حمله کنید، ولى باید حمله را از 

را از »1«تر از جاهاى دیگر است و نیز ترتیب فاالنژنوك جناح شروع کنید، زیرا اینجا ضعیف
دسته شترسواران را جلو. قواى شما چیزى نکاهددست ندهید، تا از

______________________________
.دسته پیاده نظام سنگین اسلحه-)1(
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اگر چنین کنید خواهید دید، که قبل از آنکه گیرودار جنگ شروع شود، شما از . دشمن بفرستید
.کوروش این بگفت و بطرف جناح راست رفت. »ردهاى زیاد خواهید کوضع دشمن خنده

جنگ کوروش با کرزوس

در این احوال کرزوس دریافت، که او در مرکز سپاه سنگین اسلحه قرار گرفته ) 1، فصل 7کتاب (
این بود، که با عالمتى بجناحین امر کرد . و این سپاه بدشمن نزدیکتر از جناحین قشون او است

تغییر جهت دهند، بعد همینکه جناحین ایستادند، در حالیکه رویشان بطرف دورتر نرفته بقدر یکربع 
بر اثر این فرمان سه فاالنژ بقصد حمله . قشون کوروش بود، کرزوس باز فرمانداد، که پیش روند

در اینوقت . بقشون کوروش بحرکت آمد، یکى از جبهه دو دیگر از پهلوهاى راست و چپ
اد، چنانکه مربعى کوچک در مربع بزرگترى واقع شده وحشتى بزرگ در سپاه کوروش روید

باشد، سپاه کوروش از هر طرف، باستثناى پشت، با سواران، سپاهیان سنگین اسلحه و سبک 
ها احاطه شده بود، ولى این سپاه بنا بفرمان کوروش از هر طرف با اسلحه، کمانداران و عرابه

کوروش، همینکه دید موقع . ند چه میشوددشمن مواجه شده در کمال خاموشى منتظر بود، ببی
توضیح آنکه از هر طرف . مناسب در رسیده، سرود جنگى را شروع کرد و تمام قشون جواب داد

انیالیوس در نزد یونانیها لقب مارس رب النوع جنگ بود، اینجا (برآمد »1«فریاد جنگى انیالیوس



اى از سواره نظام حرکت وش در سردستهبعد کور.). م. هم کزنفون عادت یونانیها را ذکر کرده
سپس . ور شد و با نهایت سرعت داخل این قسمت گشتکرده، بپهلوى جناح راست دشمن حمله

اینکه ترتیب را بهم زند، بصفوف دشمن در یکدسته از پیاده نظام، که از عقب او روان بود، بى
حمله یک سپاه سنگین اسلحه جاهاى مختلف هجوم آورده داراى تمام مزایاى جدالى شد، که از 

ارتاگرساس، چون پنداشت، که کوروش جدال را شروع . بپهلوى قشون دشمن حاصل میشود
کرده، در حالى که شترسواران را موافق دستور کوروش در پیش داشت، با جناح چپ بحرکت 

از اینجهت، که اسبها بمسافت. آمد

______________________________
)1(-�E�n�y�a�l�i�u�s.
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اختیار رو بفرار گذاشته و در حین فرار بیکدیگر زیاد هم نمیتوانند شتر را ببینند، اسبهاى دشمن بى
از پس شترها ارتاگرساس با قشون مرتب خود بدشمنى، که در . تنه زده یکى دیگرى را میانداخت

از قشون دشمن . راست و چپ به پیش راندهاى خود را از حال اختالل بود، حمله کرد و عرابه
ها فرار کنند، از شمشیرهاى سپاهیان ریزریز شدند، کسانیکه آنهائى، که میخواستند از عرابه

آبراداتاس دیگر . ها درهم شکستندمیخواستند از سپاهیان کوروش جان بدر برند، در زیر عرابه
ها با حرارت حمله پس از آن تمام عرابه. »دوستان من، از عقب من بیائید«: منتظر نشده فریاد زد

همینکه آبراداتاس این صف را شکافت، حمله بسپاه سنگین . هاى دشمن فرار کردندبردند و عرابه
بتجربه رسیده، که فاالنژى قویتر از گروهان . اسلحه مصرى برد و از پى او دوستانش شتافتند

:در اینموقع هم این نکته بتجربه رسید. دوستان نیست

رانهاى دشمن، چون دیدند، که هاى آبراداتاس شتابان با او حمله کردند و عرابهدوستان و همسفره
هائیکه فرار میکردند، عقب نشسته با آنها رو یک گروهان مصرى سخت پا فشرده، بطرف عرابه

گ کنان بجائى رسیدند، که مصریها تندر این احوال همراهان آبراداتاس حمله. بهزیمت گذاردند
بر اثر این وضع اکثر سپاهیان مصرى در همانجا، . بهم چسبیده بودند و شکافتن صف ممکن نبود

بهرجا، که داس : که ایستاده بودند، در زیر سم ستوران و نیز چرخها سرنگون گشتند یا خرد شدند



اى دهدر میان این گیرودار عرابه آبراداتاس به تو. ها میرسید، آدم و سالح را قطع میکردعرابه
ریز همه چیز برخورد و برگشت، بعد خود او و همراهانش را اسبها بطرفى بردند و مرکب از خرده

.در انجا این جنگیان دلیر در زیر ضربتهاى دشمنان جان سپردند

پارسیها، که در عقب آنها بودند، از شکافى، که در صف مصریها حاصل شده بود، استفاده کرده 
عده (بعد مصریهائى، که سالم مانده بودند . یاد را از دم شمشیر گذراندنداى زهجوم بردند و عده

مصریها از . ، با پارسیها درآویختند و جدالى مهیب با نیزه و شمشیر و زوبین درگرفت)اینها زیاد بود
هاى کنونى آنها محکم و دراز بود، هایشان مانند نیزهحیث عده و اسلحه مزیت داشتند، نیزه

ها براىسپرهاى آن
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بنابراین . بندندتر از زره و نیز سپرهاى عادى است، که بشانه مىپوشانیدن تن و دفع دشمن مناسب
در اینوقت پارسیها، که سپرهایشان از ترکه . مصریها سپرهایشان را بهم فشرده سخت حمله کردند

نشستند، ولى پشت آنها عقب مى. فع کنند، پس رفتندبید بافته بود، چون نتوانستند حمالت را د
.بدشمن نمیکردند

در اینجا . کنان میزدند و میخوردند، تا آنکه خودشان را به پناه ماشینها رساندندبدینمنوال جنگ
سربازانى، که در برجها بودند، بمصریها باران تیر بباریدند و در همین حال سپاه ذخیره از 

ندازان جلوگیرى کرده، آنها را مجبور کرد، که با شمشیر و زوبین و تیر جنگ اکمانداران و زوبین
در نتیجه، کشتارى مهیب درگرفت، چیزى در فضا شنیده نمیشد، جز چکاچاك سالح، نیزه . کنند

و زوبین و نیز غوغا و همهمه سربازانى، که یکدیگر را صدا میکردند، بیکدیگر دل میدادند و 
که دشمن را از پیش میراند در این وقت کوروش در رسید، درحالى. واستندپیروزى را از خدا میخ

اند، ملول شد و براى جلوگیرى از پیش آمدن دشمن بهترین و، چون دید، که پارسیها عقب نشسته
با این مقصود بسپاهیان خود امر کرد، از پى او . وسیله را در این دید، که پشت سر او را بگیرد

بطرف دنبال سپاه دشمن حرکت کرده، پیش از آنکه او را ببینند، پشت سر آنرا بشتابند و شتابان 
مصریها چون کوروش را دیدند، فریاد برآوردند، . اى زیاد از سربازان دشمن بکشتگرفت و عده

که دشمن از عقب حمله میکند و، در حالیکه زخمهاى زیاد برداشته بودند، برگشتند و جدال بین 



یکى از مصریها، که سرنگون گشته زیر پاهاى اسب کوروش افتاده بود، . ع شدپیاده و سوار شرو
در این موقع دیده . شمشیر خود را بشکم اسب فرو برد و آن حیوان بلند شده کوروش را بزمین زد

همه فریاد برآورده بکمک او : شد، که چقدر مهم است رئیس را زیر دستانش دوست بدارند
خوردند، تا باالخره یکى از مستحفظین و فشار میدیدند، میزدند و مىدادند شتافتند، فشار مى

همینکه کوروش بر اسب نشست، دریافت، که . کوروش از اسب بزیر جسته او را سوار کرد
اند و هیستاسپمصریها از هر طرف شکست خورده

361: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

بر اثر این وضع امر کرد، که دیگر . او هستندتاس با سواره نظام پارسى در اطرافسانو کرى
. فشارى بیشتر بسپاهیان سنگین اسلحه مصرى ندهند و فقط از دور با تیر و زوبین آنها را آزار کنند

خود او بطرف ماشینها رانده بباالى برجى رفت، تا بداند از سپاه دشمن آیا قسمتى هست، که هنوز 
هاى غالب و پر است از سپاهیان پیاده و سوار و عرابهاز آنجا دید، که جلگه. مقاومت میکند

.مغلوب، بعضى فرار، برخى تعقیب میکنند و بجز مصریها هیچ قسمت پا فشارى ندارد

اى تشکیل کرده اسلحه خود را حاضر میکنند و در پناه سپرهاى خود اند، دایرهاینها چون تنها مانده
کوروش از شجاعت آنها در حیرت شد و . اندتعب و رنجاینها کار نمیکنند، ولى خیلى در. میباشند

کنندگان را عقب کشید و بجدال بحال چنین مردان دلیر، که کشته میشدند، رقت آورده، حمله
.خاتمه داد

آیا ترجیح میدهید، که همگى براى «: بعد او رسولى بمیان مصریها فرستاده چنین پیغام داد
اینکه اند، کشته شوید، یا جان خودتان را نجات دهید، بىهترسوهائى، که شما را رها کرده رفت

:مصریها جواب دادند» دار شود؟شرافت شما لکه

بلى، زیرا «-کوروش» آیا ممکن است، که نجات یابیم و در همان حال سربازان دلیر بشمار رویم؟«
اینکه نجات دهیم، بىچگونه خود را «-»اید و هنوز جنگ میکنیدبینیم، که فقط شما پا فشردهما مى

اینکه خیانت به متحدین خود کرده شما میتوانید نجات یابید، بى«-»گیر ما شود؟شرافتى دامنبى
-»اسلحه را بدهید و دوستان کسانى باشید، که زندگانى شما را بر مرگتان ترجیح میدهند: باشید



هم کرد و از شما هم همان را بشما نیکى خوا«-»اگر دوستان تو باشیم، از ما چه خواهى خواست؟«
مادامیکه جنگ دوام دارد، بشما دو برابر پولى، که «-»این نیکى چیست؟«-»خواهم خواست

میگرفتید حقوق خواهم داد، بعد که صلح برقرار شد، بکسانى از شما، که بخواهند نزد من بمانند، 
اهش کردند، که کسى آنها مصریها این پیشنهادات را شنیده خو. »زمین، شهر، زن و خدمه میدهم

این یگانه متحدى است، که ما از او«: را بجنگ با کزروس مجبور نکند و گفتند
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از اینجا است، که امروز هم هنوز مصریها، . »شکوه نداریم، ولى باقى شرایط را قبول میکنیم
کوروش بآنها . سبت بشاه پارس باوفایندمندى، که سابقا به کوروش داشتند، نبواسطه عالقه

و »1«عالوه بر آن، الریس. اندشهرهائى در صفحات علیا داد، که هنوز بشهرهاى مصرى معروف
ها ، و بمسافت کمى از دریا است بآنها بخشید و این محل»3«، را، که در نزدیکى سیمه»2«لنسیل

.امروز هم در تصرف اعقاب مصریهاى مذکور است

مصریها در این جنگ از قشون دشمن . اردو زد»4«از عقد معاهده، کوروش در تیم براراپس
یگانه قسمتى بودند، که الیق ستایش شدند، از قواى پارسى سواره نظام به از دیگران بود، بنابراین 

دار هاى داسسواره نظام پارسى امروز هم داراى تجهیزاتى است، که کوروش مقرر داشته و عرابه
شترها را براى . اندمندى کار میکند، که شاهان پارس استعمال آنرا حفظ کردهبقدرى با بهره

شترسواران نه میتوانستند بسواران حمله کنند و نه مورد حمله آنان واقع : ترسانیدن اسبها بکار میبرند
جنگ مفید با وجود اینکه شترها در این. خواستند بشترها نزدیک شوندمیشدند، زیرا اسبها نمى

بودند، حتى یک سرباز خوب نمیخواهد شترى را براى سوارى نگاهدارد، یا براى جنگ تربیت 
.کند

تسخیر سارد

کرزوس پس از شکست قشونش بطرف سارد فرار کرد و مردمانى، که در سپاه ) 2، فصل 7کتاب (
کوروش، پس از اما . او بودند، از تاریکى شب استفاده کرده هرکدام بطرف والیت خود رفتند

اینکه فرصتى بسپاهیان خود براى صرف غذا و خواب داد، بطرف سارد حرکت کرد و، چون 



هائى تهیه کنند، تا دیوار قلعه را ها و نردبانتخت رسید، امر کرد ماشینبدیوار و سنگرهاى این پاى
کوروش امر گیرى حاضر شود،در این انتظار، که اسباب و ادوات قلعه. بکوبد و داخل شهر شود

چون یک . تر بنظر میآمدکرد شب دیگر را سپاهش در جائى بگذراند، که استحکامات قلعه قوى
نفر پارسى، که غالم

______________________________
)1(-�L�a�r�i�s�s�e.

)2(-�C�y�l�l�e�n�e.

)3(-�C�y�m�e(شهرى بود در االید، کنار بحر الجزایر.(

)4(-�T�h�y�m�b�r�a�r�a(هدر فریگی.(
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یکى از مستحفظین ارك بود، راهى را، که از قلعه بطرف رود سرازیر میشد، خوب میدانست، 
باالتر گفته . (ها بوسیله این پارسى داخل قلعه شده آنرا گرفتندراهنما گشت و کلدانیها و پارسى

رمنستان قبل از رفتن ارامنه ها از بومیان ااین. شد، که مقصود کزنفون از کلدانیها خالدها است
وقتى که این خبر در میان لیدیها منتشر شد، دیوارهاى شهر را رها و از شهر فرار .). م. بدانجا بودند

کرزوس، . در طلیعه صبح کوروش وارد شهر شده امر کرد هر سپاهى در صف خود بماند. کردند
لبید، ولى کوروش قراوالنى براى که بقصر خود پناه برده بود، کوروش را فریادزنان نزد خود ط

.حفاظت کرزوس گماشته خود بطرف ارك، که در تصرّف سپاهش بود، رفت

ها قلعه را خوب حفظ میکنند، ولى کلدانیها اسلحه را پس از اینکه بدانجا رسید، دید، که پارسى
امر کرد او در حال سرکردگان آنها را طلبیده. انداخته باین طرف و آنطرف از پى غارت میدوند

من هرگز بر خود هموار نخواهم کرد کسانى، که اطاعت «: از لشکرش خارج شوند و چنین گفت
.نظامى ندارند، بیش از دیگران سهم ببرند



ها اید، مصمم بودم، شما را از همه کلدانىبدانید، که، چون شما در این سفر از دنبال من آمده
، که در حین بیرون رفتن از لشکر من، مورد حمله تر کنم، ولى تعجب هم مکنید، اگر ببیندغنى

کلدانیها، چون این بشنیدند، سخت ترسیده از . »ایدترند، واقع شدهکسانى، که از شما قوى
اند، پس کوروش با تضرّع خواستند، که از تقصیر آنها بگذرد، باین شرط، که هرچه بیغما برده

رم، ولى، اگر میخواهید شما را عفو کنم، تمام من باین غنائم احتیاج ندا«: کوروش گفت. بدهند
اند، بدهید، زیرا اگر سربازان ببینند، که پاداش این غنائم را بکسانى، که در قلعه بقراولى مانده

کلدانیها . »اند، بیش از دیگران است، روش کارها خوب خواهد بودآنهائیکه در سر خدمت مانده
.ع چیزهاى گرانبها شدندچنین کردند و سربازان مطیع داراى انوا

صحبت کوروش با کرزوس

: بعد کوروش امر کرد، کرزوس را بیاورند و همینکه او کوروش را دید گفت) 2، فصل 7کتاب (
درود بر تو اى آقاى من، اقبال این عنوان را براى تو ذخیره کرده و مرا مجبور داشته«
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درود بر تو نیز اى کرزوس، زیرا من و تو هر دو «: کوروش گفت. »استعمال کنمآن را در مورد تو 
کاش میتوانستم، چیزى که مفید باشد، بگویم، «-کرزوس. »بشریم، آیا میل دارى بمن پندى دهى؟

بینم، پس اى کرزوس بشنو، من مى«-کوروش. »زیرا در اینصورت خدمتى هم بخودم کرده بودم
ترین اند، که بعد از بابل غنىاهدات و مخاطرات زیاد صاحب شهرى شدهکه سربازانم پس از مج

اگر چنین نباشد، شک دارم از اینکه . شهر آسیا است و حقّ دارند، که از این زحمات نتیجه بگیرند
خواهم شهر را براى غارت بآنها واگذارم، اما نمى. بتوانم آنها را مدتى در اطاعت خود نگاهدارم

.»خواهد شد و بدترین اشخاص بهترین غنیمت را خواهند ربودزیرا شهر خراب

من از کوروش خواستار شدم، که شهر را بتاراج ندهد، : پس اجازه بده، بلیدیها بگویم«-کرزوس
زنان و کودکان را از مردان جدا نکند و تو راضى شدى با این شرط، که خود لیدیها هرچه اشیاء و 

من یقین دارم، که همینکه ساردیها این بشنوند، زن و مرد هرچه . آرنداسباب گرانبها دارند، نزد تو 
بدین ترتیب، سال دیگر تو این شهر را پر از . اشیاء گرانبها دارند، شتابان بتو تسلیم خواهند کرد



همان اشیاء گرانبها خواهى یافت، ولى اگر این شهر را غارت کنى، صنایع، که منبع این ثروتها 
این کار را بکن اگر، پس از اینکه اشیاء را آوردند، تو خواستى حکم . د شداست، معدوم خواه

خود را تغییر داده شهر را بغارت بدهى، باز میتوانى، ولى اول شخصى را از کسان خودت بفرست، 
.»ام، تحویل بگیردخزاینى را، که من بامناى خود سپرده

حاال بمن بگو، که جواب «: بعد باو گفت.کوروش کرزوس را ستود و چنان کرد، که پند داده بود
اى و ام، که همواره تو ستایش خاصى براى آپلن داشتهگوى دلف بکجا انجامید، زیرا شنیدهغیب

:کرزوس جوابداد» صالح بینى او کارى نمیکنىبى

اش را نسبت بخود عنایتىمن آرزومندم، که چنین باشد، ولى عقیده او را وقتى پرسیدم، که بى«
اندیشى او را پرسیده باشم، خواستم امتحان کنم، که ب کرده بودم، زیرا قبل از اینکه صالحجل

راست میگوید یا نه و، چنانکه مردم اشخاصى را، که میخواهند آنها را بیازمایند، دوست ندارند، 
اند نسبت بکسانى، که اعتماد بآنهاعنایتخدایان هم بى
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پس از اینکه غلط خود را دریافتم، چون از دلف دور بودم، شخصى بدانجا فرستاده از خدا . ندارند
من مقدارى زیاد سیم و زر نثار و هزاران حیوان . او جواب نداد» آیا اوالد خواهم داشت؟«پرسیدم 

او » شوم؟چه کنم که داراى اوالد«: بعد چون موقع را مساعد دیدم، پرسیدم. براى او قربانى کردم
جواب داد، که اوالد خواهم داشت و صحیح گفت، زیرا من پدر شدم، ولى چه فایده، یکى از 

چون بار این دو مصیبت . پسرانم گنگ است و دیگرى، که دلیر بود، در عنفوان جوانى درگذشت
چه کنم، تا در باقى عمر سعادتمند «: بر دوشهاى من سنگین میآمد، باز کس فرستاده پرسیدم

این گفته مرا . »کرزوس، خودت را بشناس، تا در زندگانى خوشبخت باشى«: او جواب داد» شم؟با
غرق شادى کرد و پنداشتم، که خداوند در ازاى چنین چیز سهلى مرا خوشبخت میدارد، زیرا 

گمان میکردم، که ممکن است انسان دیگرى را بشناسد یا نشناسد، ولى کسى نیست، که خودش 
این وقت من با آرامش زیستم و فقط بواسطه مرگ پسرم از اقبال ناراضى بودم، ولى از . را نشناسد

از روزیکه من با پادشاه آسور بر ضد شما همدست شدم، خود را در معرض همه نوع مخاطرات 
از این جهت من از . اینکه زیانى بمن رسیده باشدبا وجود این من از جنگ برگشتم، بى. دیدم



، زیرا، همینکه دیدم، که نمیتوانم پا فشارم، بواسطه حمایت خدایان با کسان خدایان شکوه ندارم
مقصود کزنفون جنگ اول کرزوس با کوروش (اندك آسیبى از میدان جنگ بیرون شدم خود بى

حاال بار دیگر فریب ثروتهاى خود را خورده بحرف اشخاصى گوش دادم، که میخواستند، ). است
نان کسانى، که هدایائى بمن میدادند و یا بستایش چاپلوسهائى، که بمن من رئیس آنها شوم، یا بسخ

همواره میگفتند، بهرکس، که من فرمان دهم، اطاعت خواهد کرد و من بزرگترین موجود فانى 
.هستم

از این حرفها من بر خود بالیده فرماندهى را پذیرفتم، زیرا، چون خود را نمیشناختم، یقین داشتم، 
رانم و میتوانم با تو، که خون خدایان در عروقت جارى است، با تو، که از نسل که من فوق دیگ

اى، ستیزه کنم، و حال آنکه اول شاهانى، با تو، که از کودکى با پرهیزکارى و تقوا خو گرفته
کسى، که از نیاکان من بود و سلطنت داشت، آزادى را با تخت سلطنت
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اشاره بقضیه ژیک و کاندوال، که از قول هرودوت در ذیل صفحه (یک وقت بدست آورد در 
بنابراین حقّ است، که چون خود را نشناختم، مستوجب این عقوبت باشم، ولى اى ) ذکر شده195

گمان میکنى، که عقیده : جا سؤالى دارمدر این. امکوروش بدان، که حاال خود را شناخته
بود وقتى که گفت، خودت را بشناس؟ این سؤال را از تو میکنم، زیرا گوى آپلن صحیحغیب

بنظرم چنین میآید، که تو فورا میتوانى بآن جواب بدهى و در اختیار تو است، که آن را تصدیق 
.»کنى

من میخواهم با خودت در این باب مشورت کنم، زیرا خودم، وقتى که سعادت ایام «-کوروش
من زن و دخترانت را بتو رد میکنم، زیرا . یرم، بحال کنونى تو رقّت میآورمات را درنظر میگگذشته
دوستان، خدمه و میزت را، چنانکه قبل از این داشتى، بتو . ام، که تو زن و چند دختر دارىشنیده

در این «: -کرزوس. »پس میدهم، فقط کارى را، که اجازه نمیدهم بکنى، جنگ و جدال است
من بتو میگویم . مندى من باشىدر پى یافتن جواب سؤالم راجع بسعادتصورت دیگر الزم نیست

که، اگر تو چنان کنى، که گوئى، آن زندگانى، که مردم بهترین نعمتش میدانند و واقعا هم چنین 
زنم، زیرا «-کرزوس» چه کس چنین زندگانى دارد؟«-کوروش. »است، زندگانى من خواهد بود



اینکه غصه تحصیل این چیزها را لذایذ من او همیشه شریک بود، بىها و در مکنت، ثروت، خوشى
داشته باشد، یا بکار جنگ و جدال دخالت کند و، چون تو میخواهى مرا باحوالى درآرى، که زن 
من در آن احوال میزیست و من او را از هر چیز در عالم عزیزتر میدارم، گمان میکنم، که من باید 

کوروش از آرامش روح کرزوس در حیرت شد و . »سبت به آپلّن بنمایمشناسى خود را ناز نو حق
از آن ببعد او را در تمام مسافرتها با خود داشت، تا چیزهائى مفید از او بیاموزد، یا از این جهت که 

.نظر داشته باشداو را در تحت

مراسم دفن آبراداتاس

استراحت بمنازل خود رفتند و پس از این صحبت، کوروش و کرزوس براى ) 3، فصل 7کتاب (
روز دیگر کوروش دوستان خود و سرکردگان را خواسته دستور تحویل گرفتن خزانه کرزوس
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ها است، بآنها بدهند و باقى را در صندوقهائى گذارده را داد و امر کرد قسمتى را، که متعلق به مغ
زمان، که بخواهد پاداشهائى بسپاهیان خود بدهد، خزانه در از عقب قشون حمل کنند، تا هر

: بعد کوروش از ندیدن آبراداتاس اظهار حیرت کرد و یکى از خدمه او گفت. دسترس او باشد
آقا، آبراداتاس در جنگ مصریها کشته شد و سپاه او بجز چند نفر رفقایش فرار کردند، چنانکه «

ها و در آنجا خواجه. ابه او گذارده بکنار رود پاکتول بردهگویند، زنش جسد او را یافته و بر عر
زنش روى خاك نشسته، سر . اندهاى همجوار مشغول کندن قبر شدهخدمه او در زیر یکى از تپه

.»آبراداتاس را روى زانو گرفته و بهترین لباس شوهرش را بجسد او پوشانیده

اسب جست و با هزار سوار بمحل مزبور کوروش، چون این بشنید، دستش را بران خود زده روى 
ها را بیاورند، تا پیش از حرکت به گاداتاس و گبریاس امر کرد، که بهترین لباس و زینت. شتافت

جسد دوست خود را با آن بپوشد و عده زیادى اسب، گاو و حشم دیگر آماده سازند تا براى او 
روى خاك نشسته و جسد شوهرش در آ رسید و دید، که اوتهچون کوروش به پان. قربان کنند

افسوس، اى «: جلو او است، اشک زیاد از چشمانش سرازیر شد و با درد و اندوه چنین گفت



این بگفت و دست مرده را گرفت، ولى این » دوست خوب و باوفا، ما را گذاشتى و درگذشتى
.ه بوددست در دست کوروش بماند، زیرا یک نفر مصرى آن را با تبر از بدن جدا کرد

آ فریادهاى دردناك برآورده دست را از کوروش گرفت تهاین منظره بر تاثّر کوروش افزود و پان
آخ کوروش، تأسف تو چه فایده برایت دارد، من «و بوسید و بساعد آبراداتاس چسبانده گفت 

ردم، دیوانه بودم، که او را همواره تشجیع میک. سبب کشته شدن او شدم و شاید تو هم شده باشى
او مرد . او هیچگاه در فکر خود نبود، بلکه میخواست همواره بتو خدمت کند. الیق دوستى تو باشد

وقتى . »امام و پهلوى او نشستهو بر او مالمتى نیست، ولى من، که باو این پندها را میدادم، هنوز زنده
باالخره خاموشى . آ این سخنان را میگفت، کوروش ساکت بود و همواره اشک میریختتهکه پان

بلى، او با بزرگترین نام درگذشت، او فاتح«: را قطع کرده چنین گفت
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در اینوقت گاداتاس و . »چیزى را، که من بتو میدهم و براى جسد او است بپذیر. از دنیا رفت
وروش سخن خود را دنبال بها آوردند، بعد کهاى گرانگبریاس وارد شده مقدارى زیاد زینت

اى خواهند ساخت، که درخور افتخارات دیگرى براى او ذخیره شده، براى او مقبره«: کرده گفت
اما درباره خودت، باید . مقام تو و او باشد و قربانیهائى خواهند کرد، که شایان یکنفر دلیر است

نگرم، من کسى را احترام مىکس نخواهى بود، من بعقل و سایر صفات حمیده تو بابدانى، که بى
.»همینقدر بگو، که کجا میخواهى بروى. میگمارم، که بهرجا خواهى بروى، راهنماى تو باشد

.»کوروش، بیهوده بخود رنج مده، من از تو پنهان نخواهم داشت، که کجا میل دارم بروم«-آتهپان

آتهخودکشى پان

حال زنى، که چنین شوهرى را از دست داده و از اندازه متأسف بود از بعد کوروش رفت، و بى
هایش را، باین آ خواجهتهپس از رفتن او پان. وضع شوهرى، که چنین زن را دیگر نخواهد دید

اش را نگاهداشت و بهانه، که میخواهد تنها براى شوهر خود سوگوارى کند، دور کرد، فقط دایه
اش هرچند کوشید، دایه. م را با یک قالى بپوشباو گفت، پس از اینکه من مردم، جسد من و شوهر



که او را از خودکشى باز دارد، موفق نشد و، چون دید، که حرفهایش نتیجه ندارد، جز آنکه 
.تر میکند، نشست و بگریه و زارى پرداختخانمش را برآشفته

ش را بر آ در حال خنجرى را، که از دیرگاه با خود داشت، کشیده ضربتى بخود زد و سرتهپان
دایه فریادهاى دردناك برآورد و بعد جسد زن و شوهر را، . سینه شوهرش گذارده جان تسلیم کرد

آ به کوروش رسید و او با حال تهبزودى خبر این اقدام پان. آ گفته بود، پوشیدتهچنانکه پان
ضیه آگاه آ، چون از قتههاى پانخواجه. اضطراب بتاخت آمد، تا مگر بتواند عالجى بیندیشد

پس از این منظره . شدند، هر سه خنجرها را کشیده در همانجا، که بودند، انتحار کردند
بعد با . آ بمنزل برگشتتهناك، کوروش با دلى دردناك و پر از حس تقدیس براى پاندهشت

.مراقبت او مراسم دفن باشکوهى براى زن و شوهر بعمل آمد و مقبره وسیعى براى آنها ساختند
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ها بنا شده است، امروز هم برپا است و بر ستونى گویند این مقبره، که براى زن و شوهر و خواجه
ترى هنوز هم این کتیبه را اسم زوج و زوجه بزبان سریانى نوشته شده و نیز بر سه ستون کوتاه

»1«.»حاملین عصاى سلطنت«: میخوانند

کاریهرفع اغتشاش 

در این احوال کاریها، که بدو دسته تقسیم شده باهم در جنگ بودند، از هر دو طرف رسوالنى نزد 
کوروش در اینوقت در سارد مشغول تهیه . کوروش فرستاده کمک او را درخواست کردند

ر در این اوان یکنف. هائى را، که تسلیم نمیشدند، تسخیر کندهاى دیوارکوب بود، تا، قلعهماشین
نام داشت و مردى بود باحزم، در جنگ هنرمند و بعالوه میتوانست »2«پارسى، که آدوسیوس

.طرف را با بیان متقاعد کند، در مالزمت کوروش میزیست

ها و اهالى قبرس داوطلبانه خواستند جزو این کوروش او را با قشونى به کاریه فرستاد و کیلیکى
گاه والتى براى این مردمان معین نکرد، بآنها اجازه داد، در از این جهت کوروش هیچ. سپاه گردند

. تحت اراده رؤسائى از خودشان بوده باج دهند و در موقع احتیاج براى خدمت حاضر شوند
آدوسیوس وارد کاریه شد و فرستادگان هر دو طرف باو تکلیف کردند، که داخل شهر شود، با 



حق با شما است و من «: س بهریک از طرفین گفتآدوسیو. این شرط که طرف مقابل را بیازارد
ها هردو طرف گروى دادند و کارى. ولى باید طرف دیگر از اتحاد ما آگاه نشود» هم با شما هستم

آدوسیوس هم از طرف . قسم خوردند، که براى خیر کوروش و پارسیها قشون او را بشهر راه دهند
ش خدمت است بکسانى، که او را خواهند خود سوگند یاد کرد، که نیت بدى ندارد و مقصود

در یک . پس از آن شبى را براى اجراى نقشه خود معین کرد و بهر دو طرف اطالع داد. پذیرفت
روز دیگر . شب طرفین او را با سپاهش به قالع خود وارد کردند و او در آنجا محکم نشست

در غیض فرو رفتند، چه یقین نمایندگان هر دو طرف را خواست و آنها، چون یکدیگر را دیدند، 
آدوسیوس. کردند، که آدوسیوس هردو طرف را فریب داده

______________________________
)1(-�P�o�r�t�e�-�s�c�e�p�t�r�e�s(این عنوان تقریبا بمعنی اجودان مخصوص پادشاهان بود.(

)2(-�A�d�u�s�i�u�s.
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اینکه ها، من بشما وعده کردم، داخل شهر شما شوم، بىشهرى«: خطاب بآنها کرده چنین گفت
اگر میخواستم بیک طرف . نیت بد داشته باشم و خدمت بکسانى کنم، که مرا خواهند پذیرفت

یافت، و شهر خراب میشد، ولى اگر بین شما کمک کنم، گمان میکنم، که بضرر شما خاتمه مى
اغت خیال مشغول کشت و زرع شوید، آیا در خیر شما امنیت و آرامش را برقرار کنم و شما با فر

نیست؟ از این شب آشتى کرده باهم متحد باشید، زمینهایتان را شخم بزنید هر آنکه از خانواده 
هرگاه کسى بخواهد برخالف این ترتیب رفتار . اید، بیکدیگر رد کنیدهاى خودتان اسیر کرده

.»کند، کوروش و ما دشمنان او خواهیم بود

رفتند، پر کردند ها را مردمى، که بمالقات یکدیگر مىکوچه. هاى قالع باز شداز آن دروازهپس
در . بعد مردم بگرفتن اعیاد مشغول شدند و آرامش کامل برقرار شد. زدن پرداختندو زارعین بشخم

یا اى از کوروش در رسید و از آدوسیوس پرسید، که قشون امدادى الزم دارداین احوال فرستاده
و واقعا سپاه را از شهر بیرون برده فقط ساخلوى در » سپاه خود را هم الزم ندارم«: او جواب داد. نه



پذیرفت، به کوروش رجوع کرده کاریها از او خواستند، که نرود و، چون او نمى. آن گذاشت
).4، فصل 7کتاب . (خواستار شدند، که او را والى کاریه کند

شدن فریگیهمطیع

پونت بود را فرستاد، تا فریگیه را، که همجوار هلس) ویشتاسپ(کوروش هیستاسپ ). انجاهم(
و، پس از اینکه آدوسیوس با قشونش در رسید، او ) مقصود کزنفون فریگیه سفلى است(مطیع کند 

یونانیهائى، که در کنار دریا . را بکمک هیستاسپ فرستاد، تا زودتر تسخیر فریگیه فیصله یابد
اشتند، بزور هدایا این امتیاز را حاصل کردند، که قشون خارجى داخل والیت آنها نشود، سکنى د

پادشاه فریگیه حاضر . ولى باج بدهند و هر زمان کوروش اهالى را براى جنگ طلبید حاضر شوند
نشد تمکین کند و تصمیم خود را اعالن کرده بتدارکات جنگ پرداخت، ولى بعد، که یارانش او 

.شرط تسلیم شدذاردند، خود را در آغوش هیستاسپ انداخته بىرا تنها گ
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پس از آن سردار پارسى ساخلوى در فریگیه گذارده با سپاه خود وعده زیادى از سوار و پیاده 
:سبک اسلحه فریگى بیرون رفت، زیرا کوروش چنین دستور داده بود

سیوس بسپاه هیستاسپ، از اهالى فریگیه آنهائى را، که مطیع میشوند، بعد از ملحق شدن قشون آدو«
با اسلحه نزد من آرند و کسانى را، که تمکین نمیکنند، خلع اسلحه کرده با فالخن عقب قشون 

.»حرکت دهند

هاى زیاد، پس از آن کوروش ساخلوى نیرومند از پیاده نظام در سارد گذاشته با کرزوس و با عرّابه
کرزوس قبل از حرکت فهرستى از اشیاء هر گردونه . ز اشیاء گرانبها بود، حرکت کردکه پر ا

بوسیله این فهرست تو خواهى دانست، کى اشیاء تو را حفظ «: نوشته به کوروش داد و گفت
:کوروش جواب داد. »کرده

د اى خوب است، ولى چون قسمتى از این مال از آن کسانى است، که بدست خوکارى، که کرده«
با وجود این فهرست را بدوستان . »اندآنها سپرده شده، اگر چیزى بدزدند از مال خودشان دزدیده



. خود و برؤساء عمده داد، تا تحقیق کرده بدانند از از مستحفظین کى درست است و کى نادرست
اه هاى قشنگ دوست میداشتند، با خود همرکوروش لیدیهائى را، که اسلحه خوب، اسبها و عرّابه

توضیح آنکه . برد و بآنها اسلحه داد، ولى کسانى را، که میدید، پژمرده راه میروند، تنبیه میکرد
او عقیده داشت، که این اسلحه . شان را گرفته در آتش میسوخت و بعد فالخن بآنها میداداسلحه

ون داران، وقتى که با سایر قسمتهاى قشهاست، ولى نه از این جهت که فالخنشایان برده
سپاهیان دیگر هرگز نمیتوانند از عهده یک مخلوطاند، مفید نباشند، بلکه از این حیث، که آنها بى

این نکته قابل توجه است، زیرا سپاه (اند، برآیند بتن مسلح شدهمشت سربازانى، که براى جنگ تن
نست در مقابل بتن احتراز ورزد و نتواایران بعدها عادت کرد باینکه از دور جنگیده از جنگ تن

وقتى که کوروش از سارد بطرف بابل حرکت میکرد، فریگیه بزرگ .). م. مند باشدیونانیها بهره
و کاپادوکیه و اعراب را مطیع کرده با اسلحه این مردمان ) مقصود کزنفون فریگیه علیا است(

مختلف چهل هزار سوار پارسى بیاراست و
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باالخره وقتى که به بابل رسید، سواره نظام کثیر . زیاد از مغلوبین گرفته بمتحدین خود داداسبهاى
.داران و غیره ترکیب شده بودالعده داشت و نیز جمعیتى بیشمار، که از تیراندازان و فالخن

هاى کزنفونچگونگى نوشته

از مقایسه . تاریخ ایران میباشدچنین است مضامین قسمتى از کتاب کزنفون، که مربوط باینزمان از 
هاى هاى او همان نوشتهروایت او با روایت هرودوت معلوم است، که خطوط رئیسه نوشته

دستى در حمله بایران از طرف کرزوس میشود، دو دفعه کوروش با پادشاه پیش: هرودوت است
براى اینکه از پشت نشینى کرزوس، کوروش به لیدیه حمله میکند وجنگد، بعد از عقبلیدیه مى

تسخیر سارد . سر خود ایمن باشد با دولت بابل عهدى میبندد، یعنى آنرا از تشویش بیرون میآورد
گوى معبد دلف، رفتار هم تقریبا در زمینه روایت هرودوت است، سئوال کرزوس از غیب

قریبا در همان کوروش با پادشاه لیدى، مالطفت نسبت باو، غارت نکردن سارد و غیره و غیره نیز ت
اى هم به نیت کوروش در سوزانیدن کرزوس نشده زمینه است، منتها در روایت کزنفون اشاره

هاى مطیع شدن والیات آسیاى صغیر، یا دولتهاى کوچک آن، هم تقریبا در زمینه نوشته. است



هرودوت است این کلیات چندان تفاوتى با روایت هرودوت ندارد، ولى در کیفیات تفاوتهاى
آیا این کیفیات اصال نبوده یا : زیاد بین دو مورخ یونانى است، در اینجا سئوالى پیش میاید

قسمتى : بعقیده مؤلف این کیفیات را بدو قسمت باید تقسیم کرد. هرودوت آنرا بسکوت گذرانیده
نشینى ده چیزهائى است، که کزنفون از مشاهدات خود در موقع بودن در جنگ کونّاکسا و عقب

ار نفر یونانى دیده یا شنیده و در اینجا ذکر کرده، مثال توصیفى که از بیرق خانواده سلطنت و از هز
دار میکند و اختراع این عرابه را به کوروش نسبت میدهد، یا از احوال شاه ماد و هاى داسعرابه

ع آنها را با شان صحبت میدارد و در هر موقآسانىمادیها، عادت کردن آنها بزندگانى مالیم و تن
اند، مقایسه میکند و نیز از ترتیباتى سخن آالیش عادت کردهپارسیها، که بزندگانى ساده و بى

یعنى در زمان(امروز هم «: رانده میگوید
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د، اینگونه اطالعاتى، که میدهد باید صحیح باش. این ترتیبات برقرار است) اردشیر دوم هخامنشى
هاى اند، اما چیزهائى هم در نوشتهزیرا، چنانکه بیاید، دیگران هم تقریبا در همین زمینه سخن رانده

آ نام تهکزنفون دیده میشود، که نتیجه تخیالت خود او است، مانند زن شوشى آبراداتاس، که پان
کردوخ دارد و این اسم یونانى است، اسامى بعض رجال کوروش، که تقریبا اسم فرات یا 

اند، اسم گبریاس، و یا اسامى اشخاصى است، که در زمان خشیارشا و اردشیر دوم بوده) کردستان(
داریوش او را گئوبروو (که موافق کتیبه بیستون داریوش و گفته هرودوت، پارسى بود، نه آسورى 

.هاى مجالس و غیرهو نیز جزئیات صحبت) نامیده و گبریاس یونانى شده این اسم است

رویهمرفته نمیتوان تمامى کیفیاتى را، که کزنفون شرح داده، وقایع تاریخى دانست، ولى تردیدى 
.نیست، که تمامى این چیزها را هم نمیتوان رومان خواند

بهرحال توصیفات و نقاشیهاى کزنفون بطور کلى احوال کوروش و منظره ایران آنروزى و دول 
آنچه از . کرده باشد، باز کلیات در زمینه تاریخ استاگرهم مبالغه . همجوار را خوب مینماید

.هاى کزنفون راجع باینزمان بود ذکر شدنوشته



باقى قسمتهاى روایت او را میگذاریم براى زمانى، که از وقایع آن صحبت خواهد شد، عجالۀ باید 
.بوقایع پس از تسخیر لیدیه برگشت و دید، که کوروش چه کرد

از مراجعت از ساردکارهاى کوروش پس-هفتم

توجه کوروش بامور شرقى

، کوروش بعد از فتح سارد تسخیر قسمتهاى دیگر آسیاى صغیر و کلیه »1«چنانکه ذکر شد
مستعمرات یونانى را بسردارهاى خود محول کرده بایران برگشت اگرچه مورخین یونانى از 

اند، که این پادشاه بامور نوشتهم ذکرى نکرده و همینقدر . ق539و 546کارهاى کوروش بین 
شرقى پرداخت، ولى از جریان وقایع میتوانیم استنباط کنیم، که چرا کوروش منتظر خاتمه کارها 

براى فهم مطلب باید درنظر داشت، که حمله . در آسیاى صغیر نشده با عجله بایران مراجعت کرد
پادشاه لیدى بایران براى

______________________________
.و ما بعد رجوع شود291بصفحه -)1(
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موقع بود، چه، پس از انقراض دولت ماد هنوز اوضاع ثابتى در ایران مستقر نشده بود و کوروش بى
بنابراین، پس از فتح سارد، کارهاى آسیاى صغیر را نیمه تمام . او میبایست بایران برگردد

اما اینکه مورخین . ده بایران برگشت، تا کارهاى خود را در ایران تمام کندبسردارهاى خود سپر
اند، این خاموشى اختصاص باین مورد یونانى از کارهاى کوروش در مشرق ایران ذکرى نکرده

.ندارد

.اندمندى بامور مشرق ایران نشان ندادهکلیۀ مورخین یونانى و رومى عالقه

اى، که حدود دور بوده یا چیز دیگر، معلوم نیست، بهرحال نتیجهاطّالعى از این جهت آن بى
اگرچه هرودوت باختصار اشاره بجنگهاى کوروش در مشرق . مشاهده میشود، سکوت آنها است

بارى آسیاى سفلى را هارپاگ «) 177کتاب اول، بند (ایران میکند و عین عبارات او این است 



د کوروش، زیرا مردمى را پس از دیگرى بانقیاد درآورد و خالى از سکنه کرد و آسیاى علیا را خو
.بقومى ابقاء نکرد

راجع باکثر این مردمان چیزى نخواهیم گفت، فقط از شهرهائى صحبت خواهیم کرد، که بیش از 
بعد هرودوت جنگ کوروش را با » اندسایرین براى او باعث اشکاالت شدند و بیشتر قابل توجه

این عبارت » آسیا را کوروش خالى از سکنه کرد«: اینکه مورخ مذکور گویداما. بابل شرح میدهد
هرودوت از جاهائى است، که قلم او تابع حسیات شده، زیرا، اگر مقصودش کشتار در شهرهاى 

مسخر بوده، که قضیه معکوس است، زیرا در شهرهائى، که کوروش تسخیر میکرد، کشتارى 
هاى هرودوت، دلیل این معنى است، و بابل، از خود گفتهشد، چنانکه شرح تسخیر سارد ونمى

ریزى جنگ است، متاسفانه چنین جنگها چه قبل و چه بعد از هرگاه منظور مورخ مذکور خون
کوروش بوده و خواهد بود، باوجوداین در تسخیر بابل، موافق اسناد صحیحه که بیاید، تلفات 

پس از آنکه کوروش قاره آسیا را باطاعت «: دبعد هرودوت گوی. بارى بگذریم. خیلى کم بود
.».)م. مقصود بابل است(درآورد به آسور حمله کرد 

در اینجا الزم است توضیح شود، که مقصود از قاره آسیا صفحات غربى آن تا سند و سیحون است 
زیرا دنیاى آنروز نمیدانست، که در ماوراء سیحون چه مردمانى
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.اندمسکن دارند و بطور کلى تصور گردید، که مردمان سکائى اینجاها را اشغال کرده

جمشید و نقش رستم داریوش اسامى ایاالتى ذکر میشود، که از هاى تختبهرحال، چون در کتیبه
ه اند و نه در زمان داریوش، پس باید گفت، کقرار معلوم، نه در زمان کبوجیه جزو ایران گردیده

. انداین ایاالت در همان اوان، که کوروش بطرف مشرق فالت ایران لشکر کشیده، تابع شده
، )خراسان(پارت : اند، این استبنابراین اسامى ایاالتى که در زمان کوروش جزو دولت او شده

رخّج قرون بعد، (گوش، ارخواتیش ت، هرات، خوارزم، باختر، سغد، گندار، ثه)سیستان(زرنگ 
.»1«)دهار کنونىیا قن



در اینجا الزم است نیز تذکر دهیم، که راجع به لشکرکشى کوروش بممالک شرقى تردیدى 
نیست، ولى تردید در زمان این جهانگیریها است، زیرا بعض محققین تصور میکنند، که این 

داده م روى. ق539و 546ها بعد از فتح سارد و قبل از حمله کوروش ببابل، یعنى بین لشکرکشى
و برخى عقیده دارند، که کوروش پس از تسخیر بابل به تسخیر ممالک شرقى پرداخته، ولى ظنّ 

تر است، زیرا شخصى مانند کوروش، که حزمش با عزمش قوى این است، که عقیده اولى صحیح
اگر گفته شود که، در مورد . سر خود مطمئن نمیشد، قصد بابل را نمیکردمساوى بود، تا از پشت

ولت لیدى چنین نکرد، باید درنظر داشت، که حمله از طرف پادشاه لیدى شد و کوروش مجبور د
اند، کار او را بسازد، ولى بابل در خیال حمله بود باستقبال دشمن بشتابد که، تا متحدین او نرسیده

ایران را خود مراجعت کوروش بعد از فتح سارد بایران میرساند، که شاه مزبور کارهاى . بایران نبود
نیمه تمام گذاشته بآسیاى صغیر رفته بود و، همینکه از سقوط سارد مطمئن شد، براى اتمام کارها 

.بایران برگشت

بهرحال تردیدى نیست، که کوروش ممالک شرقى را باطاعت درآورده تا سیحون پیش رفت و 
دورترین شهر کوروش«شهرى در کنار آن بنا کرد، که بعدها موسوم به 

______________________________
براى شناختن این ایاالت به نقشه ایران در دوره هخامنشى رجوع شود، یا به کتیبه نقش -)1(

.رستم، که در فصل اول از باب دوم کتاب دوم مندرج است
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.خراب شداین شهر در زمان اسکندر وجود داشت و بدست سپاهیان او . »گردید

محققین محل آنرا با اوراتپه . اند، که بمعنى شهر کوروش استنامیده»1«یونانیها آن را کورپلیس
.حالیه تطبیق میکنند، اما اینکه در چه تاریخ او این شهر را بنا کرده، محققا معلوم نیست

ارمنستان



هاى او را آنهائى، که غالبا نوشتهراجع بتسخیر ارمنستان در این زمان مورخینى مانند هرودوت و 
جا دانست، که ارمنستان جزو دولت ماد بود جهت را باید از این. انداند، چیزى ننوشتهپیروى کرده

اند ذکرى از ارمنستان کنند، و، چون دولت ماد جزو دولت کوروش گردیده، دیگر الزم ندیده
، که جزو دولت کوروش گردید، نیز چنانکه هرودوت راجع به فینیقیه و سایر مستملکات بابل

کشى کوروش بارمنستان صحبت کرده و از نویسندگان قدیم کزنفون از قشون. ذکرى نکرده
.، راجع بزمان تسلط مادیها است»2«آنهم، چنانکه گذشت

ارمنستان : چون از ارمنستان مکرّر در این کتاب ذکرى خواهد شد، باید شرح ذیل را درنظر داشت
) هاى آسورىاورارتو کتیبه(ى است، که سابقا در مدت قرونى بمملکت آرارات همان مملکت
این دولت قوى، یعنى آرارات، در مدت قرونى استقالل خود را در مقابل آسوریها و . معروف بود

م بدست . ها، سکاها و غیره حفظ کرد، تا آنکه در اوایل قرن ششم قمردمان آریانى، مانند کیمرى
توضیح آنکه مردم مزبور، در زمانى، که محققا معلوم نیست و در هر حال باید . دارامنه منقرض ش

م باشد، از تراکیه بآسیاى صغیر گذشته در فریگیه برقرار شدند و بعد . پیش از قرن هشتم یا نهم ق
ها در آن مملکت سکنى گزیده با ها گذشتند و مدتاز آنجا به کاپادوکیه، مرکز مملکت هیت

لوط شدند، چنانکه آثار هیتى در زبان و سایر چیزهاى آنها، بقول بعض محققین، مردم هیت مخ
باقى مانده و حتى اینکه خود را هایک مینامند، بعقیده بعضى، از توقف طوالنى آنها در مملکت 

بعد مقارن اوایل قرن ششم ارامنه از کاپادوکیه بمملکت آرارات حمله کردند و بر اثر . ها بودههیت
ر،این فشا

______________________________
.گویند�C�y�r�o�p�o�l�i�sحاال-)1(

.و ما بعد رجوع شود310بصفحه -)2(
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پادشاهان وان بر اثر حمالتى، که بآنها . مردم وان یا خالدها مجبور شدند به آرماویر مهاجرت کنند
جستند، تا مملکت خود را حفظ کنند، ولى موفق شد بکمک آسور توسل از سکاها و سایرین مى



نشدند، چه ارامنه این دولت قدیم را منقرض کردند و از آن ببعد این مملکت معروف بارمنستان 
پادشاه آخرى از این حیث معروف . منا و رؤساى سوم بودندآخرین پادشاهان وان ارى. گردید

گمان میکنند، . ین سپرها اکنون بدست آمدهاست، که سپرهائى از مفرغ بمعبد ملى هدیه کرد و ا
از اخبار استنباط میشود، که پس از سقوط آسور و . م بوده. که سلطنت او در اوایل قرن ششم ق

تقسیم ترکه آن بین ماد و بابل، دولت آرارات یا مملکت ارمنستان نتوانست در مقابل ماد قوى 
با لیدیه، جزو مستملکات ماد گردید و بعد، که بایستد و در زمان هووخشتر، قبل یا بعد از جنگ او 

ممالک ماد جزو دولت کوروش شد، این قسمت هم از مستملکات دولت پارس گشت، ولى در 
این زمان موسوم بارمنستان بود، چنانکه داریوش اول در کتیبه بیستون، نقش رستم و غیره، یعنى در 

.فهرست ممالک تابعه ایران، آنرا ارمینا مینامد

تسخیر بابل و انقراض دولت کلدانى-شتمه

اوضاع بابل

در . اى از دولت بابل گفته شدشمه) 191صفحه (و کتاب اول ) و مابعد119صفحه (در مدخل 
اینزمان چیزیکه موجب نگرانى بابلیها شده بود، همانا بیمى بود که کلدانیها، پس از انقراض آسور، 

در دوره مادیها بواسطه وصلتى، که بین دربار بابل و ماد شد، . داشتنداز قوى شدن آریانهاى ایرانى 
اى ضعیف گردید، ولى بکلى مرتفع نشد، چه ساختن سدى بین دجله احتمال خطر شمالى تا اندازه
ارتفاع این دیوار صد پا، قطر آن بیست و طول آن هفتاد و پنج میل . و فرات جهتى دیگر نداشت

عالوه بر این سد، در جوار رودهاى ) ل پنجهزار پا یا دو هزار قدم میدانندمیل رومى را معاد(بود 
هاى عمیقى کنده بودند، تا سواره نظام دشمن در موقع جنگ باشکاالتى بر بخورد و مذکور خندق

ها راهرودوت گوید این، که استحکامات و خندق. حرکت آن کند گردد
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مادر نبونید، پادشاه بابل، از ترس حمالت احتمالى کوروش ساخت، ولى حاال »1«ستوکرینى
محقق است، که مورخ مذکور اشتباه کرده و سدهاى مزبور در زمان بخت النصر دوم پسر 

هاى دیگر بینىغیر از این استحکامات و پیش. شدن مادیها ساخته شده بودسار از بیم قوىنبوپاالس



آنزمان، یعنى لیدیه، بابل و مصر، چنانکه گذشت، اتحادى بر علیه کوروش منعقد سه دولت بزرگ
اینها اگرچه در اینزمان . کردند و دولت لیدى عالوه بر این اتحاد امیدوارى زیاد به یونانیها داشت

. هنوز معروف عالم قدیم نشده بودند، ولى صفات جنگى آنها در آسیاى غربى شهرتى یافته بود
ها و با وجود وسائل مادى بیحد، یعنى خزانه معمور، ثروت، صنایع، و غیره که در ین تهیهباوجودا

گانه مذکور بود، دولت لیدى معدوم گردید، و، چنانکه بیاید دو دولت دیگر هم اختیار دول سه
تاریخ یکدرس را همیشه تکرار کرده و، تا زمانیکه بشر هست، : جهت معلوم است. مضمحل شدند

حد و حصر رزمى، استحکامات برومند و متین، ثروت، خزانه معمور، وسایل بى. خواهد کردتکرار
ها، اسلحه، آالت و ادوات جنگى و غیره خوب است، ولى در دست مردمى، که احوال خندق

روحى آنها خوب باشد، و الّا دیر یا زود دشمنى، که احوال روحیش تفوق دارد تمام این موانع و 
.از پیش برداشته بمقصود خود، که غلبه است نایل خواهد شدمشکالت را 

. استفاده از وسایل فرع اشخاص است و نتیجه گرفتن از اسلحه فرع دستى، که آن را استعمال میکند
مصادیق این حقیقت در تاریخ ما و در تاریخ سایر ملل بسیار است و، چون مواردى، که راجع به 

. بیاید، در اینجا باطاله کالم قائل نشده بذکر وقایع میپردازیمتاریخ ما است، هریک در جاى خود
بابل شهرى بود، که در آنزمان نظیر . براى فهم وقایع این زمان باید بدوا با اوضاع بابل آشنا شویم

موقع آن در . نداشت، بخصوص که پس از سقوط نینوا و سارد بر وسعت و ثروت آن افزوده بود
حیث حاصلخیزى کمتر نظیر دارد، وضع جغرافیائى آن در کنار رود فرات هائى، که از میان جلگه

و در سر راههائى، که سه قاره آسیا و اروپا و افریقا را بهم اتصال میداد،

______________________________
)1(-�N�i�t�o�c�r�i�s.
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پارس، ارتباط آن بواسطه این خلیج با دریاى جنزدیکى این شهر بدریاى مغرب، دریاى احمر و خلی
:عمان و هند، مقام بسیار ممتازى براى بابل ذخیره کرده بود



از اطراف و اکناف عالم مال التجاره، امتعه و اشیاء نفیسه، مانند سیل، بطرف این شهر جارى بود و 
میشدند، تا استفاده از این مردمان گوناگون از نژادها، ملل و مردمان مختلف در این شهر جمع 

گذشته از این محسنات، بابل یک چیز هم داشت، که کمتر در اراضى حاصلخیز . ثروت کنند
هاى دیگر دیده میشود، بابل بیمى از خشکسالى و قحطى نداشت، چه رود فرات و دجله آب

ى آزاد کرده باشند، هاى آن میرساند و بابلیها، براى اینکه خود را از قید تحوالت جوفراوان بجلگه
هاى فرعى، که بفرات و دجله میریزد و نیز از هاى رودخانهها و جویهاى زیاد ساخته، از آبترعه

حد و حصر کرده محصوالت هاى بىرودهائى، که از کوههاى کردستان جارى است، استفاده
در موقع صلح . ندساختها و جویها را با دو مقصود مىاین ترعه. مملکت را ترقّى داده بودند

هاى وسیع بابل را آب یارى میکرد، در وقت جنگ براى سواره نظام دشمن تقریبا در هر قدم زمین
شان زیاد است، قهرا تجارتشان ترقى میکند، چون ممالکى، که محصول فالحتى. عایق و مانعى بود

ها، اهالى کرسىها، فینیقیها، مصریها، حبشى. بابل هم مرکز تجارت عالم آن روزى شده بود
ساردین و اسپانیا، اعراب، هندیها و سایر ملل از اطراف عالم باینجا آمده، امتعه خود را فروخته و 

.اى، که الزم داشتند، در اینجا خریده باکناف عالم حمل میکردندامتعه

ى آن هاها، اخالق و عادات گوناگون در میان مردم بابل در کوچهها، لباساین مردمان با قیافه
هاى مختلف حرف میزدند و همه آنها میدویدند، در بازارهاى بابل جمع میشدند، بزبانها و لهجه

مقام بلند بابل . تر بخرندتر بفروشند و مایحتاج خود را ارزانمتاع خود را گران: یک مقصود داشتند
ر آسیاى آن منحصرا از رونق زراعت و تجارتش نبود، بابل داراى چیزهاى دیگرى هم بود، که د

هنگامى، که در بازارهاى بابل . این چیزها علوم و فنون و صنایع بود. روز باو اختصاص داشت
ها و کاروانها ثروت تمام عالم کردند، وقتى که کشتىها براى خرید و فروش ازدحام مىجمعیت

را
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بردند، در مدارس آن نجوم، طب، طبیعیات، فلسفه، مىببابل و بنادر آن، یا از بابل باکناف عالم 
علماء یونانى، مانند طالس و فیثاغورس، از . ماوراء الطبیعه و غیره موضوع دروس و مباحثات بود

هاى ها براى تشیید مبانى قومیت و براى تأئید گفتهبابلیها چیزهاى زیاد آموختند، یهودى



بنابراین جاى تعجب نیست، وقتى که . وم بابل کردندهاى زیاد از علآموزگاران خود، استفاده
بینیم، پیروان مذاهب مختلف و عقاید فلسفى گوناگون در بابل جمع شده، در کوچه و بازار و مى

میدانهاى این شهر هریک براى گروهى نطق، هرکدام عقیده خود را تبلیغ یا براى جمعى موعظه 
عظمت و قدرت، این علوم و صنایع یک چیز حکمفرما اما در میان این جد و جهد، این. کنندمى

خرافات بابلى ماوراء الطبیعه آنها را : این یک چیز ورشکستگى عقیدتى و اخالقى است. است
دار کرده و بل ماهیت آنرا تغییر داده، ساحرى و جادوگرى بر عقاید آنها پرده ظلمت کشیده، لکه

توز و مانند انسان حوائج مادى دارند و کینهانگیز با خدایانى که،پرستى نفرتشرك و بت
جویند، مقام الوهیت را پست کرده، اخالق بابلى فحشاء را مقدس دانسته و بدرجه حق الهى کینه

ارتقا داده، سبعیت و زورگوئى، میل مفرط بعیش و عشرت و هرگونه تعیشاتى، که بتوان تصور 
.ضاع مادى و معنوى بابل در اینزماناین بود او. کرد، در تمام طبقات حکمفرما است

ها، حاال باید دید، که وسائل دفاعى این شهر بزرگ و نامى عالم آن روز در موقعى، که شاه پارسى
آالیش عادت کرده بود، عزم تسخیر آن را یعنى قائد قومى تازه نفس، که بزندگانى ساده و بى

.کرد، چه بود

):188-178کتاب اول، بند (کرده هرودوت اوضاع این شهر را چنین توصیف 

، این شهر را از هر طرف احاطه )یعنى کوهى(پا قطر آن است 75پا ارتفاع آن و 300دیوارى، که 
استاد یا چهار فرسخ امتداد 120دارد و مرّبعى تشکیل کرده، که هریک از اضالع آن بمسافت 

. اند، این دیوار را از بیرون احاطه داردخندقى، که خاك آن را براى ساختن دیوار بکار برده. یافته
اند، که اندازه آنها یک پا و نیم در یک پا و نیم و قطر آنها سه از خاك مذکور آجرهائى ساخته

بیشتر آجرها داراى مهرى میباشد،. بند انگشت است
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دیوار مذکور صد . را الى االبد حفظ کندها دیوار کوه پیکر بابل که طلسم است و باید این طلسم
هاى الوان از سفید و سیاه، زرد و ها با کاشىدروازه. دروازه دارد و درهاى آن از مفرغ ساخته شده

پس از این دیوار در درون شهر . هائى از خطوط میخى استآبى و غیره تزیین گشته و داراى طلسم



بعد از عبور از دیوار درونى به نفس . تر استعیفباز دیوارى است، که قدرى از دیوار بیرونى ض
.شهر وارد میشوند

در وسط شهر رود فرات . هاى قائم تشکیل کردههاى عریض بهم رسیده و زاویهجا کوچهاین
اى، که بساحل ختم در انتهاى هر کوچه. اندمجراى رود را از دو طرف با آجر ساخته. جارى است

ا در موقع لزوم بسته شود و بابل بدو قلعه محکم مبدل گردد، زیرا اى بنا شده، تمیشود، دروازه
پلى این دو قسمت . سواحل رود، مانند استحکاماتى این دو قسمت شهر، یا دو قلعه را حفظ میکند

آور در یکى از دو قسمت مذکور قصر سلطنتى با ابنیه و عمارات حیرت. بابل را بهم اتّصال میدهد
معبد بنائى است . »1«هاست، در قسمت دیگر معبد بل رب النوع بزرگ بابلىو باغهاى معلق واقع ا

در وسط معبد برجى . است»2«)ذرع360تقریبا (مربع، که اندازه هریک از اضالع آن دو استاد 
روى این برج برج دیگرى است و روى آن یکى . اند، که عرض و طول آن یک استاد استساخته

. کان این برجها از خارج است و بطور مارپیچ دور برجها میگرددپله. باز برجى تا هشت مرتبه
کند، در وسط این بلندى بجائى میرسد، که براى استراحت ساخته شخصى، که ببرجها صعود مى

.ها استشده است و داراى صفه

. انددر برج آخرى محرابى واقع است و در آن یک تخت خواب مزین و یک میز زرین گذارده
هائى نیست و شب، کسى نمیتواند در این محراب داخل شود، جز یک زن بابلى، که اینجا بتدر

اگرچه من «) 182، بند 1کتاب (هرودوت گوید . خداى بزرگ از میان زنان این شهر انتخاب کرده
مصریها هم همین . باور نمیکنم، ولى کاهنان بابلى گویند، که الهه شب را با این زن بسر میبرد

گوئى باشد، شب را در معبد بسر تب دارند، در لیکیه نیز اگر زن غیبه را نسبت به زوسعقید
معبد. »میبرد

______________________________
)1(-�B�e�l�u�s.

.هرودوت گوید که این بنا در زمان او برپا بود-)2(
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. اندو داراى هیکل خداى بزرگ است، که از زر ساختهدیگرى نیز در یکى از برجهاى پائین واقع 
اند و تمامى این اشیاء، که از طال ساخته در پیش او یک تخت، یک میز و یک کرسى گذارده

ایست از خداى بزرگ، که از غیر از این اشیاء در این معبد مجسمه. »1«تاالن وزن دارد800شده، 
.»2«اند و دوازده آرش طول آن استطال ساخته

در مدت شش سال سه نفر ) م. ق561(در بابل چنانکه، باالتر گفته شد، بعد از فوت بخت النصر 
»3«)سین(م روحانیون بابل شخصى نبونید نام را، که پسر کاهنه . ق555در حدود . سلطنت کردند

بابل را در چنین ، که بتواند :او کسى نبود. ها در حرّان بود، به تخت نشاندنداول رب النوع بابلى
نبونید میل مفرطى بآثار عتیقه داشت و . موقع مهم از حریفى پرزور، مانند کوروش، نگاهدارد

هاى معابد قدیمه را بوسیله حفرّیات بیرون آورده، بداند فالن معبد را کارش این بود، که استوانه
با این حال . بابل تحمیل کندبعد معابد را تعمیر و مخارج آن را بر اهالى . کى و در چه زمان ساخته

توانست بامور مملکتى بپردازد و از این جهت زمام امور بدست پسرش بالتزر، یا چنانکه او نمى
مقارن این زمان نبونید ). انددر توریۀ اسم او را بلتشصر نوشته(»4«اند، بالشّزر بودبعضى نوشته

هاى ارباب انواع ، توضیح آنکه مجسمهکارى کرد، که قسمت بزرگ کهنه بابل از او روگردان شد
دو را ببابل آورده پیروان رب النوع بزرگ بابل، بل مردوك، را از خود رنجاند و اور، ارخ و ارى

اسراى بنى اسرائیل، که از زمان . این قضیه بر دو تیرگى اهل بابل و نفاقى، که بین آنها بود افزود
هاى پیغمبران خود همواره منتظر سقوط بابل و وئىگبخت النصر در بابل میزیستند، موافق پیش

دیگر چیزى نمانده، که این دولت ظالم : انقراض این دولت بودند و بخود نویدها داده میگفتند
مردمانى، که از جاهاى دیگر باسارت باینجا آمده بودند و عده آنها بهزاران . سرنگون گردد

میرسید، با بنى اسرائیل

______________________________
.تیکى تقریبا نه منتاالن بابلى تقریبا بیست من امروزى بود و تاالن آت-)1(

هرودوت گوید، که در زمان کوروش این مجسمه در بابل بود، داریوش اول خواست آن را -)2(
.بایران ببرد، ولى جرئت نکرد، خشیارشا آن را از معبد مزبور حمل کرده بایران برد

.را در بابل رب النّوع ماه میدانستندسین -)3(



)4(-�B�a�l�t�h�a�s�a�r� �,�B�a�l�s�h�a�z�z�a�r.
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این بود اوضاع بابل و از شرح . در این آرزوها شریک بوده در انتظار واقعه مذکور روز میشمردند
:مذکور بخوبى معلوم است، که تمام اسباب انقراض موجود بود

و ثروت شهر، که نظر همسایه قوى را بخود جلب میکرد و بفاتح نوید میداد، بزرگى، آبادى -1
.که ذخایر آن جبران هرگونه فداکارى و خسارت را خواهد کرد

پادشاهى -4. دشمنان داخلى، یعنى اسراى ملل ناراضى-3. ورشکستگى اخالقى و نفاق درونى-2
.مانند نبونید

تسخیر بابل

توانست در همسایگى خود دولت مستقلى را مانند بابل د کوروش نمىمعلوم است، که شاهى مانن
اگرچه . تحمل کند و اگر زودتر حمله باین شهر نکرد از این جهت بود، که موقع را مناسب نمیدید

از اسناد بابلى صریحا استنباط میشود، که در سال دهم سلطنت نبونید، یعنى یکسال بعد از تسخیر 
اى به اکّد، حاکمى از طرف او در ارخ حکومت کرده و اثر حملهلیدیه بدست کوروش، بر

. کنند، که این نخستین امتحان کوروش راجع بتسخیر مملکت بابل و کلده بودهمحققین تصور مى
اندازیهاى جزئى ممکن نبود باوجوداین واضح است، که تا دولت بابل بپا ایستاده بود، چنین دست

.دوامى داشته باشد

م وقوع . ق539بینى میشد، در اى، که در دنیاى آن روز پیشین بود، تا باالخره واقعهاوضاع چن
یافت و کوروش در بهار این سال پس از اتمام تدارکات خود قصد بابل را کرده از رود دجله 

.گذشت

هاى متعدد در دست است، بعضى از منابع یونانى و توریۀ، برخى از راجع بتسخیر بابل نوشته
قبل از اینکه بذکر روایات بپردازیم، الزم است این مطلب را . حفریاتى، که در بابل بعمل آمده



تر بیاید، اختالفاتى دیده میشود، ولیکن در یک اگرچه بین منابعى، که شرحش پائین: تذکر دهیم
دد چیز اختالف نیست و آن این است، که این شهر نامى، با وجود آنهمه وسایل مادى، خطوط متع

دفاعى، استحکامات متین و محکم، مساعد بودن زمین و اراضى همجوار بابل براى معطل کردن 
شکى نیست که، مردمان تازه نفس آریانى دیر یا زود این. دشمن، خیلى زود سقوط یافته
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که از تاریخ دیده میشود و بعد، هاى دفاعى را پاره کرده ببابل میرسیدند، ولى نه باین زودى،رشته
وقتى هم که به بابل میرسیدند، چون انبارهاى این شهر پر از آذوقه بود و اراضى وسیع در درون 

. شهر کشت و زرع میشد، بابل میتوانست مدتها قشون محاصر را معطل کند، تا مددى باو برسد
ابل و احوال روحى خود بابلیها جهت این سقوط سریع را نمیتوان از چیز دیگر جز نفاق درونى ب

تر خواهد تر روشندانست و این نکته هم نتیجه منطقى اوضاعى است، که باالتر ذکر شده و پائین
.بود

مدارك بابلى

موافق مدارکى، که از حفریات بابل بدست آمده و استنباطهائى، که از آن میتوان، کرد شرح 
جائى از سرحد ایران و بابل، که در بیرون سد بخت کوروش دید، اگر از: تسخیر بابل چنین بوده

النصر یا سد مادى واقع است، داخل خاك بابل گردد، البد باید مدتها در زیر آن سد معطل شود و 
اى گردد، که بین دیوار مزبور و بابل واقع کوششها الزم است، تا از آن سد گذشته وارد محوطه

.است

سره بخود محوطه درآید و، چون دجله مانع بود، امر کرد آب دجله و این بود، که تصمیم کرد یک
این کار در موقعى شد، که آب این دو رود بالنسبه کمتر . نیز دیاله را، که بدجله میریزد، برگردانند

بعد همینکه لشکر ایران از دجله گذشته وارد محوطه مزبور شد، کوروش بطرف شمال . بود
.بود حمله برد و ارتباط آن را با بابل برید»1«که در نزدیکى شهر اپیسحرکت کرده بلشکر بابل، 

کفایتى سردار بابلى یا از جهت خیانت او روى داد، چه سردار محققین گویند این قضیه بواسطه بى
پس از آن، کوروش بآسانى این لشکر را . مزبور در این احوال نمیبایست در آن محل بماند



هاى جنوبى حمله بمحل) هاگبریاس یونانى(گر سردار کوروش گئوبروو از طرف دی. شکست داد
مانع وارد بابل شد پس از آن پار بود، از آنجا براند و بىبرده، نبونید را، که با لشکر خود در سیپ

سپاهیان ایرانى وارد شهر شدند و پادشاه بابل تسلیم گردید، قشون ایران در بابل چنان

______________________________
)1(-�O�p�i�s.
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:»1«هاى اروپائى سرمشق استرفتار کرد، که یکى از مورخین جدید گوید براى قشون

پس از آنکه کوروش به بابل . معابد مأمون ماند، کسى بغارت مبادرت نکرد و احدى کشته نشد
را با اختیارات زیاد والى کرد و بعد از یکهفته درآمد، براى حفظ نظم و ترتیب، فورا گئوبروو 

جهت این بود، که او در بابل قدیم جنگ را با ایرانیها ادامه داد و . بلتشر بدست گئوبروو کشته شد
.در حین جنگ بخاك افتاد

بشهر آرامش «اند، ها نوشتهکوروش بعد از تسخیر بابل درباره اهالى مالطفت کرد و، چنانکه بابلى
در موقع بودن کوروش در بابل دو اعالمیه صادر شده، که از . سبت به نبونید نیز مهربانى کرد، ن»داد

حفریات این شهر بدست آمده، یکى از طرف کهنه و روحانیون بابل است و دیگرى از طرف خود 
مضمون هر دو را ذکر میکنیم، زیرا از اسناد تاریخى مهم است و بخوبى میرساند، که . کوروش
در بیانیه کاهنان چند سطر اولى خراب شده، ولى باز معلوم . وط شهر بآن زودى چه بودهجهت سق

نبونید «: است، که مبنى بر مذمت و بدگوئى از نبونید و شمردن تقصیرات او بوده، بعد گفته شده
پادشاهى بود ضعیف النفس، در ارخ و سایر شهرها احکام بد داد، همه روزه خیالهاى بد کرد و 

...هاى روزانه را موقوف داشت نىقربا

در پرستش مردوك، شاه خدایان، باهمال و مسامحه قائل شد، هرچه میکرد بضرر شهرش بود، 
پادشاه خدایان از آه و ناله اهالى سخت در . آنقدر بر اهالى تحمیل کرد، که آنها را رو بفنا برد

هت، که آنها را به بابل مردوك خدایان دیگر از این ج. غضب شد و از ایالت آنها خارج گردید



او بمنازلى، . مردم استغاثه کرده گفتند، نظرى کن. آورده بودند، خشمناك از منازلشان بیرون رفتند
.هائى هستند، نظر کرده بر آنها رحم آوردهائى شده و باهالى سومر و اکد، که مانند مردهکه خرابه

ى عادل شد، که بقلب او نزدیک باشد، تا او بتمام ممالک نظر انداخت و در جستجوى پادشاه
گوتیها . در اینوقت کوروش پادشاه انشان را اسم برد و براى سلطنت عالم طلبید. دست او را بگیرد

با گوتیها.... (و اومانماندها را زیر پاهاى او افکند 

______________________________
.168-162، ص 2تورایف تاریخ مشرق قدیم، ج -)1(
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ها، در تاریخ عیالم آشنا شدیم اما راجع به اومانماند باید بخاطر آورد، که موافق بعض لوحه
مردوك، آقاى بزرگ، مدافع و حامى تمام امتش، با .). م. نامیدندها چنین مىها را بابلىمادى

خواه او برکات خود را نازل و قلب عدالتنگریست، بکارهاى او.) م. یعنى به کوروش(مسرّت باو 
مانند رفیق و دوستى رهبر او . عزیمت کند.) م. یعنى شهر مردوك(کرد و باو فرمود بطرف شهرش 

.گردید

. مسلح حرکت میکرد.) م. یعنى با کوروش(لشکر او، که مانند آب رود بشمار درنمیآید، با او 
شاه نبونید را، که . ود را از تعدى خالصى بخشیدجنگ و جدال او را داخل بابل کرد و شهر خبى

تمام اهالى بابل، تمام سومر و . سپرد) کوروش(احترامى کرده بود، بدست او نسبت بمردوك بى
تعظیم کردند و پاهاى او را بوسیدند، همگى از ) یعنى کوروش را(اکّد و بزرگان و والت او را 

همه در تقدیس و تسبیح . ورتشان هویدا بودپادشاهى او خوشنود شدند و شادى و شعف از ص
ها را زنده کرد و مردم را از فنا و فالکت نجات ، که مرده.)م. مقصود مردوك است(آقائى بودند 

.»داد

منم کوروش، شاه «: »1«کنیم و مضمونش این استپس از این اعالمیه، بیانیه کوروش را ذکر مى
، شاه سومر و اکد، شاه چهار مملکت، پسر کبوجیه شاه عالم، شاه بزرگ، شاه قویشوکت، شاه بابل

پش شاه شاه شهر انشان، از اعقاب چیش-شاه شهر انشان، نوه کوروش شاه بزرگ-بزرگ



و »2«اش مورد محبت بل ونبو استشاه شهر انشان، شاخه سلطنت ابدى، که سلسله-بزرگ
.حکمرانیش بقلب آنها نزدیک

شدم، با مسرت و شادمانى مردم در قصر پادشاهان بر »3«تیررد تینجنگ و جدال واوقتیکه من بى
مردوك، آقاى بزرگ، قلوب نجیب اهالى بابل را بطرف من متوجه کرد، . سریر سلطنت نشستم

لشکر بزرگ من بآرامى وارد بابل شد، من نگذاشتم . زیرا من همه روزه در فکر پرستش او بودم
.دشمنى به سومر و اکد قدم بگذارد

______________________________
اى، که فرمان در او کنده شده، مشهور به استوانه کوروش است و در حفریات بابل استوانه-)1(

.بدست آمده

.اندمعرّفى شده» 119و 114صفحه «ارباب انواع بزرگ بابل، که در مدخل -)2(

.اسم قدیم بابل باشد) تیرندی(اند باید از گفته) تیرتین(بابل را در بیانیه -)3(
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اوضاع داخلى بابل و امکنه مقدسه آن قلب مرا تکانداد و اهالى بابل باجراى مرام خود موفق شده 
هاى آنها مانع شدم، من نگذاشتم اهالى از هستى من از خرابى خانه. از قید اشخاص بیدین رستند

آقاى بزرگ، از کارهاى من مشعوف شد و، وقتیکه، از ته قلب و با مسرت، مردوك، . ساقط شوند
الوهیت بلند مرتبه او را تجلیل میکردیم، بمن، که کوروش هستم، و او را تعظیم میکنم، به پسرم 

پادشاهانى، که در تمام ممالک . کبوجیه و تمام لشکر من از راه عنایت برکات خود را نازل کرد
ها و پادشاهان غرب، که در خیمه.... اند، از دریاى باال تا دریاى پائین نشستهعالم در قصور خود 

تا آسور و .... از . زندگانى میکنند، تماما باج سنگین خود را آوردند و در بابل پاهاى مرا بوسیدند
ها و شهرهائى، که در آنطرف تورنو، درى، با والیت گوتىنوناك، زامبان، مشوش، آگاده، اش

واقع و از ایام قدیم بنا شده، خدایانى را، که در اینجاها زندگانى میکردند، بجاهاى مزبور دجله
اهالى این محلها را جمع کردم، منازل آنها را از نو . برگرداندم، تا در همانجاها الى االبد مقیم باشند

یان شده بود، ساختم و خدایان سومر و اکد را، که نبونید به بابل آورده و باعث خشم آقاى خدا



از . برگردانیدم» شادى دل«آسیب بقصرهاى آنها موسوم به بامر مردوك، آقاى بزرگ، بى
اند، خواستارم، که همه روزه در پیشگاه بل و نبو خدایانیکه بشهرهاى خودشان بواسطه من برگشته

اه، که کوروش ش: طول عمر مرا بخواهند و، نظر عنایت بمن دارند و به مردوك آقاى من بگویند
از اینجا ده سطر بیانیه خراب شده و از بعض کلمات، که » ...تو را تعظیم میکند و پسر او کبوجیه 

هاى آن قدر معلوم است، که راجع به بناى معبدى است و این سند را هم در خرابهباقیمانده، همین
یدارد، که نبونید هیکل ها خیلى جالب توجه است، زیرا معلوم ممضامین این اعالمیه. اندمعبد یافته

خداى سومر و اکد را به بابل آورده و مردم این صفحات از او سخت رنجیده بودند، چه موافق 
معتقدات اهالى سومر و اکد، وقتیکه خداى شهرى را از شهرش بیرون میبردند، مانند آن بود، که او 

د، از او متنفر شده بودند،روحانیون بابل هم، که کاهنان مردوك بودن. را به اسارت برده باشند
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اند و شاه بعد، این روحانیون کوروش را به تسخیر بابل تشویق کرده. زیرا از نفوذ آنها کاسته بود
.پارس بواسطه نفاق درونى بآسانى بر بابل دست یافته

ند، که کوروش در مدت هفت ها حاصل میشود ولى اسنادى میرسااین نظرى است، که از اعالمیه
سال در خیال تسخیر بابل بوده و فقط در سال هفتم بجنگ قطعى مبادرت کرده، زیرا در 

هاى رسمى بابلى در سال دهم سلطنت نبونید، یعنى یکسال بعد از تسخیر لیدیه، اشاره به پیدا سالنامه
میکنند، که این والى از طرف ها در اکد و تعیین یکنفر والى در آنجا شده و تصور شدن عیالمى

.کوروش معین شده بود

در «: اندچنین نوشته17سلطنت نبونید بدست نیامده، ولى در سال 16و 12هاى بین سال سالنامه
. تموز کوروش در اپیس، در ساحل ترعه زلزالت با قشون اکد جنگید و این مردم را شکست داد

جنگ تسخیر شد و پار بىدر چهاردهم، سیپ. ندخوردهرقدر آنها جمع میشدند، باز شکست مى
.نبونید فرار کرد

ها با والى گوتى) یعنى گئوبروو(»1«بارواوگ.) م. تشرین بوده16تصور میکنند که (16در 
.قشونش وارد بابل شد، نبونید از جهت کندیش در بابل اسیر گشت



اى داخل این مکان نیزه. حاصره کرده بودم»2«تا آخر ماه، سپرهاى گوتیها دروازه معبد اساهیل را
خود کوروش وارد بابل شد و بشهر ) وانمرهش(در سوم . مقدس نشد، بیرقى را بآنجا نبردند

از ماه . بارو را والى قرار داداوگ. کوروش احوال صلح را بتمامى شهر اعطا کرد. مصونیت داد
در شب یازدهم . ود، بشهرهایشان برگردانیدندکسلو تا آزر خدایانى را، که نبونید به بابل آورده ب

»آزر تا سوم نیسان اکد عزادار بود27از . بارو بجنگ رفت و پسر پادشاه را کشتوان اوگمرهش
»3«.

اما اینکه کوروش در این . این است مضمون اسناد بابلى که متأسفانه بعض جاهایش خراب شده
یند، کهبعضى گو. مدت چه میکرده درست معلوم نیست

______________________________
)1(-�U�g�b�a�r�u.

.اساهیل یعنى خانه بزرگ مردوك-)2(

.164تورایف، تاریخ مشرق قدیم، صفحه -)3(
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برخى عقیده دارند، که سد بخت النصر او را معطل ). پراشک(بکارهاى مشرق ایران اشتغال داشت 
بهرحال قبل از اینکه از اسناد بابلى گذشته بسایر مدارك اینواقعه مهم، یعنى ). کلروین(کرده بود 

اى چند راجع به اعالمیه کوروش انقراض دولت کلدانى و بابلى بپردازیم، مقتضى است کلمه
شاه مذکور خود را شاه بابل خوانده و اسمى از پارس و ماد نبرده، زیرا بابل با آن -1: بگوئیم
اش، که در مدخل این تألیف و کتاب اول گفته تاریخى و تمدنى و وسعت ممالک تابعهقدمت

شد، مقامى خیلى مهم و ارجمند در عالم قدیم داشت و دیگر اینکه کوروش خواسته حسیات ملى 
بابلیها را مجروح نکند، یعنى بگوید که بابل مانند ایالتى جزو دولت پارس و ماد نشده، بلکه 

ت بزرگى است، منتها سلطنت آن باراده مردوك باو انتقال یافته یعنى دولت پارس و کماکان دول
بعد کوروش مخصوصا اسم سومر و اکد را ذکر . »1«)اتّحاد شخصى(ماد و بابل یک پادشاه دارند 

.میکند و این نکته باز بواسطه قدمت تاریخى ایندو صفحه است



جا بواسطه گنگى اعالمیه نمیشود تأویل محققى در این. »شاه چهار مملکت«پس از آن میگوید 
-2. کرد، ولى از قراین باید مقصود از چهار مملکت پارس با انشان، ماد، لیدیه و بابل باشد

انشان همان انزان است و باالتر -کوروش پدر، جد و پدر جد خود را پادشاهان انشان میخواند
اما اینکه چرا بجاى پارس . رّف درآورده بودندها آنرا بتصگفته شد، که هخامنشى) 230صفحه (

عیالم با آن سوابق تاریخى بر پارس، که تا زمان کوروش در : انشان گفته، جهت معلوم است
من شاه همان مملکتى هستم، که مکرّر بر : گمنامى میزیست، مزیت داشت و فاتح خواسته بگوید

یکى از جهات اینکه کوروش . ه نرم کردبابل دست یافت و با مقتدرترین دول زمان خود سرپنج
پش دوم میایستد همین است، زیرا از او ببعد در ذکر شجره نسب خود در شخص چیش

.اندها بواسطه داشتن انزان خودشان را شاه بزرگ میخواندههخامنشى

پش دوم باالتر نرفته، زیرا در زمان او اسامىکوروش از چیش: نلدکه گوید

______________________________
)1(-�l�'�n�i�o�n� �p�e�r�s�o�n�n�e�l�l�e.
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آید، زیرا پش را فراموش کرده بودند، این حدس بنظر صائب نمىپادشاهان قبل از چیش
باورکردنى نیست، که هرودوت یکصد سال بعد از این اعالمیه، اسامى اجداد کوروش را، از قول 

ها، بداند و کوروش اسامى آنها را فراموش کرده باشد، هاى بابلىیا از گفتههاى مقیم خارجهایرانى
هاى اردشیر دوم و سوم دیده میشود، که آنها اسامى اجداد خودشان را تا بخصوص که از کتیبه

پش شاهان پارس، قبل از چیش: جهت همان است، که گفته شد. هشت یا نه پشت ملل میشمارند
. نشانده بودند و انزان را هم نداشتند، لذا کوروش نخواسته از آنها ذکرى کنددوم، پادشاهان دست

عدم فراموشى مخصوصا از . پش دوم باالتر نرفتهتر بیاید، از چیشداریوش اول هم، چنانکه پائین
اینجا تأیید میشود، که در ایران قدیم، چنانکه بیاید، بقدمت و از سلسله طویل شاهانى بودن، اهمیت 

ها برسانند، یاد میدادند و شاهان اشکانى و ساسانى جد داشتند، که نسب خودشان را به هخامنشىز
جنگ و جدال وارد بابل شدم من بى«: کوروش گوید-3. یعنى قدمت خانواده خود را ثابت کنند



ى ها به پیشقدماین عبارت صریحا میرساند، که بابلى» و با شادمانى مردم بر سریر سلطنت نشستم
.اندروحانیون خود کوروش را دعوت و با مسرت پذیرفته

این عبارت گنگ است، ولى باید » ....از دریاى باال تا دریاى پائین «: بعد شاه پارس گوید-4
باشد، زیرا در همین زمان، یا قبل از آن بعقیده بعضى، » پارساز دریاى مغرب تا خلیج«مقصود 

اند، که مقصود از عبارت بعضى تصور کرده. ل نیز مطیع گشتندسوریه، فلسطین و مردمان تابع باب
مزبور قسمتهاى غربى و شرقى دریاى مغرب است، زیرا بواسطه تابع شدن فینیقیه مستملکات آن نیز 

تابع شد و سابقا این مستملکات از صفحات تابعه بابل بشمار میرفت، چنانکه بخت النصر اول 
نظر صحیح باشد، ممکن است این. این مستملکات کرده بودسیاحتى بدریاى مغرب براى دیدن

ها در مستملکات فینیقى) 1، فصل 2، باب 2کتاب (زیرا موافق اخبارى، که در جاى خود بیاید 
تر دریاى مغرب تمکین از شاهان هخامنشى داشتند، ولى بواسطه گنگى عبارت تأویل اولى طبیعى

مقصود-5. بنظر میآید
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نشین عرب در حوالى ها زندگانى میکنند، باید قبایل بادیهکوروش از پادشاهانى، که در خیمه
جاهائى را، که کوروش شمرده و میگوید، که خدایان این صفحات -6. سوریه و کلده بوده باشد

تورنو، معلوم و مرا بجاهاى خودشان برگردانیده، بعضا مفهوم است، ولى بعضى هم مانند زامبان
در خاتمه زاید نیست گفته شود، که این بیانیه . مقصود از آگاده همان اکد است. نیست کجاها بوده

اى نوشته شده، که داراى چهل سطر است و اکنون معروف باستوانه کوروش است، زیرا بر استوانه
ند مرتبه مردوك شکى نیست، که در انشاء این بیانیه کاهنان بل. بعض سطور آن خراب شده

از الواح . ها تنظیم گشتهاند، زیرا دیده میشود، که موافق آداب و مراسم مذهبى بابلىشرکت داشته
هاى بابلى دیده میشود، که کوروش نه فقط آلهه بابل و غیره را محترم میداشته، بلکه معابد و کتیبه

: ابلى اطالعات دیگر نیز بدست آمدهاز منابع ب. تزیین کرده»1«بابل را موسوم به اساهیل و اسیدا
چند ماه پس از تسخیر بابل و چند روز باول سال بابلیها مانده، کوروش حکم کرده، که همه از 

گذارى پادشاه جدید بابل موافق مراسم جهت فوت بلتشر، پسر نبونید، عزادار شوند، بعد تاج
تاریخ این واقعه . پادشاه بابل کردهمذهبى و دولتى بابل بعمل آید و کوروش پسر خود کبوجیه را 



ها تاریخ سلطنت سپس مشاهده میشود، که تاریخ اسناد معامالت بابلى. است) آوریل(چهارم نیسان 
در ) دسامبر(کوروش و کبوجیه است، ولى این ترتیب فقط هشت ماه دوام یافته، چه از کانون اول 

پسر خود کبوجیه را شاه بابل کرده باید جهت اینکه کوروش. اسناد تنها اسم کوروش دیده میشود
.خواسته از بابل براى کارهاى دیگر غیبت کنداز اینجا باشد، که مى

و سال چهارم سلطنت کوروش در بابل است، ) اکتبر(در سندى، که تاریخش از تشرین اول 
این . انددانستهگذاشته بود مال او ) بىاجى(کبوجیه را شاهزاده خوانده و پولى را که او در بانک 

» بى و پسراناجى«بانک از قرار اسنادى، که بدست آمده، خیلى معتبر بوده و در تاریخ ببانک 
م مینویسند، ولى نلدکه موافق حسابى، که کرده، . ق538تاریخ تسخیر بابل را غالبا . معروف است

عقیده دارد،

______________________________
.ابدى نبو پسر مردوك استاسیدا بمعنى خانه -)1(
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آنچه تا . م روى داده. ق539) نوامبر(ماه بابلى یا ) وانمرهش(که تسخیر پایتخت مزبور در سوم 
اینجا ذکر شد موافق اسناد رسمى است، که از حفریات بابل بدست آمده، اکنون باید دید که 

.اندنوشتهمورخین یونانى در این باب چه

هاى هرودوتنوشته

مورخ مذکور پس از توصیف سد مادى و شهر بابل، چنانکه باالتر گذشت، و تعریف زیاد از 
):191-188کتاب اول، بند (ملکه بابل چنین گوید ) توکریسنى(

نت مصحف نبونید معلوم است که البى(پسر این ملکه برآمد ) نتالبى(کوروش درصدد جنگ با «
اش آذوقه و حشم برمیگیرد و مقدارى آب از رود در موقع جنگ از خانه»1«شاه بزرگ) است

، که از نزدیکى شوش جارى است، براى او برمیدارند، چه شاه فقط آب این رود را »2«)خوآسپ(
هاى چهارچرخه هاى نقره را از آن پر کرده در عرابهآب این رود را میجوشانند، بعد پیت. میآشامد



وقتیکه شاه . ها را میکشندذارند و بهر طرف شاه حرکت کند، در عقب او قاطرهائى این عرابهمیگ
رسید و میخواست از آن عبور کند، یکى از اسبهاى مقدس او خود را بآب »3«به رود گیندس

این قضیه باعث خشم شاه گردید و او . انداخت، که به شناو از آن بگذرد، ولى آب اسب را برد
. اینکه زانو تر کندد کرد، از آب این رود چندان بکاهد، که زنى هم بتواند از آن بگذرد، بىقسم یا

نهر کنده آب رود را به این نهرها انداختند و در مجراى اصلى سطح آب 360با این مقصود بامر او 
بابل تمام تابستان آن سال صرف این کار شد و کوروش در بهار سال دیگر بطرف . زیاد پائین آمد

ها با او جنگ کرده وقتى که کوروش بشهر نزدیک شد، بابلى. ها گردیدحرکت کرده وارد جلگه
.شکست خوردند و به بابل پناه بردند

نشیند و بهر مردمى حمله میکند، آذوقه وافر براى چون بابلیها میدانستند، که کوروش آرام نمى
.میدادندچند سال تهیه کرده بودند و بمحاصره بابل اهمیتى ن

______________________________
.مقصود شاه پارس است-)1(

.خوآسپ کرخه امروزى است-)2(

)3(-�G�y�n�d�e�s(دیاله امروزى است، که بدجله میریزد.(
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.اما کوروش دوچار اشکال بزرگى شد، چه وقت میگذشت و کارى از پیش نمیرفت

یا خود او باین صرافت افتاد، معلوم نیست، ولى همینقدر محقق است، که کسى باو یاد داد
قسمتى از قشون خود را در جائى گذارد، که فرات داخل شهر میشود و : کوروش چنین کرد

بعد بقشون خود فرمان داد، که هر زمان . رودقسمت دیگر را در جائى، که رود از شهر بیرون مى
پس از آن کوروش با سپاهیانى، که نمیتوانستند . نند، داخل شهر گردندبتوانند از رود مزبور عبور ک
ملکه بابلى ساخته بود، رفت، کانالهائى کنده ) توکریسنى(اى، که جنک کنند، بطرف دریاچه

آب فرات را باین دریاچه، که اکنون باتالقى بود، انداخت و سطح آب در فرات بقدرى پائین 



ها از حمله پارسیها قبال مطلع بودند، اگر بابلى. اخل شهر شودآمد، که قشون کوروش توانست د
گذاشتند آنها داخل شهر شوند و بعد تمامى آنها را میکشتند، زیرا براى اجراى این کار کافى مى

هاى شهر را رو بسواحل فرات ببندند و قشون بابل در سواحل طویل این رود بود، که دروازه
ها در غفلت ، که بدام افتاده باشند، معدوم کند، ولى در این مورد بابلىها را، مانند ماهیهائىپارسى

افتادند، زیرا بواسطه عیدى مشغول عیش و طرب بودند و، چون بابل بزرگ بود، اهالى وسط شهر 
راجع به نبونید . »»1«چنین بود تسخیر بابل در دفعه اولى. اطالع از احوال کنارهاى شهر نداشتند

گوید، ولى برس مورخ کلدانى، چنانکه بیاید، نوشته بود، که کوروش او را مىهرودوت چیزى ن
از آنچه گفته شد معلوم است، که بنابر نوشته هرودوت هم در شهر . سالما بکرمان تبعید کرد

.ریزى بتصرف پارسیها درآمده و غارتى هم روى ندادهخونجنگى نشده، یعنى بابل بى

هاى بین موجود و قضیه اسناد بابلى معلوم است، که چه تفاوتاز مقایسه روایت هرودوت با 
قضیه اسب مقدس و گذشتن از دجله، همان . وبن دروغ استبرگردانیدن رود فرات از بیخ

مسئله عید . برگردانیدن آب دجله است، که در نوشته هرودوت باین صورت داستانى درآمده
نمیتوانها و غفلت آنان هم بکلى دروغ است، زیرابابلى

______________________________
چون بابل سه دفعه یاغى شد و از نو تسخیر گردید این است، که هرودوت میگوید در دفعه -)1(

.اولى
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هاى هرودوت، که تقریبا صد سال بعد از هاى بابلى دروغ است و نوشتهگفت، که اسناد و سالنامه
ها از راه دادن بابلى: جهت این روایت هرودوت باید از اینجا باشد. ایع تنظیم گشته صحیحاین وق

اند و، چون تقصیر از خودشان بوده، در ازمنه بعد این افسانه را کوروش به بابل بعدها پشیمان شده
خ ها آن را ضبط کرده، بخصوص که با حسیات موراند و هرودوت هم از قول بابلىاختراع کرده

اگرهم برگردانیدن رود فرات حقیقت داشته، براى . مزبور نسبت بپارس و پارسیها موافقت داشته
بعضى گویند که فرات را گبریاس «): 30، بند 4کتاب (بیوس گوید تسخیر بابل نبوده، چنانکه پولى

.»والى برگردانید، تا مملکت بابل را آب آن غفلتا فرونگیرد) گئوبروو(



هاى برسنوشته

در سلطنت : مورخ کلدانى شرح این واقعه را خیلى مختصر نوشته و مضمون روایت او چنین بوده
در سال . نبونید دیوارهاى بابل را، که در ساحل فرات است، خوب ساخته بودند و از آجر و قیر بود

هاى آسیا را تسخیر کرده بود، با قشون زیاد سلطنت او کوروش شاه پارس، که سایر قسمت17
نبونید، همینکه از واقعه آگاه شد، با قشونى باستقبال او رفت و جنگید، ولى، . مملکت بابل درآمدب

کوروش بابل را . پناهنده شد) »1«برسیپ(چون شکست خورد، با عده قلیلى فرار کرد و بشهر 
گرىگرفت و امر کرد دیوارهاى بیرونى شهر را خراب کردند، زیرا گمان میکرد، که شهر بیاغى

چون او . بعد او بطرف برسیپ راند و نبونید را محاصره کرد. مایل است و گرفتن شهر مشکل
کوروش با او با رأفت رفتار کرده بکرمان . نتوانست در مقابل محاصرین پا فشارد، تسلیم شد

جا جا تا آخر عمرش بزیست و در هماننبونید در آن. جا سکنى گزیندتبعیدش کرد، تا در آن
.درگذشت

هاى بابلى نیست، زیرا زاید نیست گفته شود، که جنگ کوروش با نبونید در برسیپ موافق سالنامه
.ها، تسلیم شدجنگ به گئوبروو، سردار کوروش و والى گوتىهاى مزبور، بابل بىموافق سالنامه

______________________________
)1(-�B�o�r�s�i�p�p�e.
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هاى توریۀهنوشت

بلتشصر پادشاه «»1«:در کتاب دانیال باب پنجم شرحى نوشته شده، که بتسخیر بابل راجع است
ضیافت عظیمى براى هزار نفر از اسراى خود برپا داشت و، وقتى که از کیف شراب سرخوش بود، 
فرمود ظروف طال و نقره را، که جدش نبوکدنصر از اورشلیم ببابل آورده بود، بیاورند، تا پادشاه و 

جراء کردند و همه شراب امر شاه را ا. هایش از آنها شراب بنوشندها و متعههمسرانش و زوجه
در . نوشیدند و خدایانى را، که از طال، نقره، برنج، آهن، چوب و سنگ بود همه تسبیح خواندند

هاى دست انسانى بیرون آمد، در برابر شمعدان بر گج دیوار قصر پادشاه همان ساعت انگشت



شد، فکرهایش او آنگاه پادشاه متغیر . نوشت، دیدخطوطى نوشت و پادشاه کف دست را، که مى
بعد پادشاه بصداى بلند . را مضطرب ساخت و بندهاى کمرش سست گشته لرزه بر زانوهایش افتاد

پس پادشاه حکیمان بابل را خطاب . صدا زد، که جادوگران، کلدانیان و منجمان را احضار کنند
غوانى ملبس هرکه این نوشته را بخواند و تفسیرش را براى من بیان کند، بلباس ار«: کرده گفت

.»خواهد شد، طوق زرین بر گردنش خواهم نهاد و حاکم سوم در مملکت گردد

. آنگاه جمیع حکماى پادشاه داخل شدند، ولى نتوانستند نوشته را بخوانند یا تفسیرشرا بیان کنند
پس بلتشصر پادشاه مضطرب شد، اما ملکه بسبب سخنان پادشاه و امرایش بمیهمانخانه درآمد و 

اى پادشاه، تا بابد زنده باشى، فکرهایت تو را مضطرب نسازد، شخصى در «: م شده گفتمتکل
مملکت تو هست، که روح خدایان قدوس دارد و در ایام پدرت روشنائى و حکمت، مانند 

حکمت خدایان، در او پیدا شد و پدرت نبوکدنصر پادشاه او را رئیس مجوسیان، جادوگران، 
، زیرا روح فاضل و معرفت و تعبیر خوابها، حلّ معماها و گشودن کلدانیان و منجمان ساخت

پس در حال دانیال را بطلب تا . نامید جمع شدهها در این دانیال، که پادشاه او را بلطشصر مىعقده
آنگاه دانیال را بحضور پادشاه آوردند و او. »تفسیر را بیان کند

______________________________
.انشاء از مترجمین توریۀ استاسلوب -)1(
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آیا تو همان دانیال، از اسیران یهود هستى، که پدرم پادشاه از یهودا «: دانیال را خطاب کرده فرمود
ام، که روح خدایان در تو است، روشنائى و فطانت و حکمت فاضل در تو آورد؟ درباره تو شنیده

مان و منجمان را بحضور من آوردند، تا این نوشته را بخوانند و تفسیرش را االن حکی. پیدا شده
.بیان کنند، اما نتوانستند

پس، اگر بتوانى االن نوشته را بخوانى و تفسیرش را براى من بیان کنى، بارغوان ملبس خواهى شد، 
.»طوق زرین بر گردنت خواهم نهاد و در مملکت حاکم سوم خواهى بود



عطایاى تو از آن تو باشد و انعام خود را بدیگرى ده، لکن نوشته «: ل جواب داد و گفتپس دانیا
اما تو اى پادشاه، خداى تعالى بپدرت . را براى شاه خواهم خواند و تفسیر آن را بیان خواهم کرد

نبوکدنصر سلطنت و عظمت، جالل و حشمت عطا فرمود و، بسبب عظمتى، که باو داده شده بود، 
قومها و زبانها از او لرزان و ترسان بودند، هرکه را میخواست میکشت و هرکه را میخواست جمیع 

زنده میگذارد، آنکه را میخواست بلند میکرد و آنکه را میخواست پست میساخت، لکن، چون 
دلش مغرور و روحش سخت گردید، تکبر کرد، از سلطنت خویش بزیر آمد و حشمتش را از وى 

تو اى پسرش بلتشصر، اگرچه این همه را دانستى، لکن دل خود را متواضع نکردى، و ...... گرفتند 
ها و بلکه خویشتن را بر ضد خداوند ساختى، ظروف را بحضورت آوردند و تو و امرایت، زوجه

هایت از آنها شراب نوشیدند و خدایان نقره و طال، برنج و آهن، چوب و سنگ را، که متعه
ند و هیچ نمیدانند، تسبیح خواندى، اما آن خدائى را، که روانت در دست او شنوبینند و نمىنمى

هایت از او، تمجید نکردى، پس این کف دست از جانب او فرستاده شد و این است و تمامى راه
:و تفسیر کالم این) منا منا ثقیل و فرسین: (نوشته مکتوب گردید مضمون نوشته این است

در میزان سنجیده شده و ناقص -ثقیل. رده و آن را بانتها رسانیدهخدا سلطنت تو را شم-منا
.»سلطنت تو تقسیم گشته و به مادیها و پارسیان رسیده-فرس. درآمده

آنگاه بلتشصر فرمود، دانیال را با ارغوان ملبس ساختند، طوق زرین بر گردنش
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در همان شب بلتشصر، پادشاه . ند، که در مملکت حاکم سوم میباشداش ندا کردنهادند و درباره
مضامین توریۀ با اسناد بابلى ) یعنى کوروش شهر را گرفت و پادشاه بقتل رسید(کلدانیان کشته شد 

نظر از حکایت دانیال، بلتشصر، پسر نبونید، زمام امور بابل را بدست مخالفت ندارد، زیرا، با صرف
.امر پادشاه بودداشت و در واقع

آید، که بواسطه ضعف و سستى نبونید، پسر از اسناد بابلى، با وجود اینکه گنگ است، چنین برمى
او را حکمران واقعى کرده بودند و، چنانکه باالتر گفته شد، او در جنگى با سردار کوروش کشته 

.شد



اى دیگر آن را نیز ذکر بمناسبت ذکرى، که از مضامین توریۀ راجع بتسخیر بابل شد، بعض جاه
.جاها هم ارتباطى با تسخیر بابل داردپردازیم، زیرا اینکرده بعد بروایت کزنفون مى

توجه کوروش بملّت یهود

آید، نسبت بتمام ملل رئوف بود، ولى از اگرچه کوروش، چنانکه از اسناد بابلى و بیانیه او برمى
این نکته دقّت محققین را بخود . یهودیها داشتهشود، که او توجه خاصى نسبت بتوریۀ دیده مى

اند، که چون این قوم در موقع بعضى گفته: اندجلب کرده، و هرکدام جهتى براى آن پنداشته
برخى عقیده دارند که، . تسخیر بابل خدماتى کردند، کوروش خواست قدردانى خود را نشان دهد

سیاسى خواست ملت سپاسگذارى در چون ملت یهود بحدود مصر نزدیک بود، کوروش از نظر
اند، که مالطفت کوروش را از نزدیک بودن اى داراى این عقیدهعده. قرب آن حدود داشته باشد

مذهب بنى اسرائیل بمذهب ایرانیهاى قدیم باید دانست، چه مذهب هر دو در عالم قدیم بر سایر 
که مجرّد و المکان است، ادیان برترى داشت و یکى بدیگرى از حیث پرستش خداى یگانه، 

ممکن است، که تمامى این نکات منظور . شباهت نبودجاویدان بودن روح و اعتقاد برستاخیز بى
کوروش بوده باشد، ولى از آنچه در بیانیه بابلى او دیده میشود، کوروش درباره بنى اسرائیل همان 

مذهبى آنان را محترم شمرده، کرده، که نسبت باسراى ملل دیگر نیز مجرى داشته، یعنى معتقدات 
آنچه را، که از آنها ببابل
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تفاوت فقط در این است، که حس . آورده بودند، رد کرده و آسایش خیال آنها را فراهم ساخته
ها، چون ضبط نشده بما نرسیده، ولى سپاسگذارى و قدردانى غالب ملل مزبوره، باستثناى بابلى

اما راجع بملت یهود . ضایت ملت یهود و شعف آن در توریۀ منعکس شده و تا زمان ما باقى استر
از زمانیکه دولت آسور قوى گردیده در شامات و فلسطین دست یافت، مردم : باید درنظر داشت

.یهود در فشار واقع شدند

نقدر باید بخاطر آورد، همی. کیفیات فشارهائیکه بآنها وارد آمد، خارج از موضوع این کتاب است
م بیت المقدس را گرفته معبد سلیمان را خراب کرد و . ق586که بخت النصر دوم پادشاه بابل در 



پس از آن هزاران نفر مرد و زن یهود را از . اش روا داشتمظالم زیاد درباره پادشاه یهود و خانواده
سخیر بابل بدست کوروش در بابل وطنشان حرکت داده به بابل آورد و اسراى مزبور تا زمان ت

.ها در بابل آنچه توانستند از علوم بابلى براى حفظ مذهب و معتقدات خود اخذ کردنداین. ماندند

ها برگشتن بوطن خود و بناى دولت یهود جدید بود، ولى دولتى که، مانند کمال مطلوب این
ها اعتماد بپیغمبران خود داشتند، این. دولت سابق آنها، دوچار فساد اخالق نگردد و منقرض نشود

پیغمبران آنها چه گفته بودند؟ اشعیاء و ارمیا . گوئیهاى آنها صائب استزیرا میدیدند، که پیش
اشعیاء دورتر رفته . گفته بودند، از طرف خدا مأموریم بگوئیم، که دولت یهود منهدم خواهد شد

ر نجات داد، ولى بعد، که گناهان آن را گفته بود، که خدا این ملت را از سناخریب پادشاه آسو
یهودا بدست آسوریها خراب خواهد شد و بعد آسور هم از : دید، میخواهد یهود را عقوبت کند

بهتر است بگذاریم خود پیغمبران حرف . جهت کبر و نخوت پادشاهانش انقراض خواهد یافت
عصاى غضب من است و عصائى، واى بر اشّور، که«) کتاب اشعیا، باب دهم: (اشعیاء گوید. بزنند

او را بر امت منافق میفرستم و نزد قوم مغضوب خود مأمور . که در دستشان است خشم من میباشد
یعنى (اما او . ها پایمال بسازندمیدارم، تا غنیمتى بربایند و غارتى ببرند، ایشانرا مثل گل کوچه

سنجد، بلکه مراد دلش این است،نه نمىچنین گمان نمیکند و قضایا را بدینگو.) م. پادشاه آسور
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.... هاى بسیار را هالك و منقطع بسازد، زیرا میگوید، آیا سرداران من جمیعا پادشاه نیستند که امت
و واقع خواهد شد، بعد از آنکه خداوند تمامى کار خود را با کوه صیهون و اورشلیم بانجام 

د، که من از ثمر دل مغرور پادشاه اشّور و از فخر چشمان متکبر وى انتقام خواهم رسانیده باش
..... ام کشید، زیرا میگوید، بقوت دست خود و بحکمت خویش، چونکه فهیم هستم، این را کرده

....آیا تبر بر کسیکه با آن میشکند، فخر خواهد کرد، یا اره بر کسیکه آنرا میکشد خواهد بالید؟ 

اى قوم من، که در صیهون ساکنید از اشّور مترسید، «: راین خداوند یهوه صبابوت چنین میگویدبناب
اگرچه شما را بچوب بزند و عصاى خود را، مثل مصریان، بر شما بلند کند، زیرا بعد از زمان بسیار 

خواهد بود .) م. یعنى آسوریها(کمى غضب من تمام خواهد شد و خشم من براى هالکت ایشان 
....«.



گوئیهاى دیگر کرده مژده میدادند، که بزودى وقتى که یهودیها در بابل بودند، پیغمبران آنها پیش
خداوند شخصى را برانگیزد، که ملت یهود را از اسارت بیرون آرد و دیرى نگذرد، که عظمت 

.ملت یهود باز گردد

:این استگوئیهائى کرد، که مضمونش زمانیکه دولت ماد برپا بود اشعیا پیش

هرکه . بیند، این لشکر از مملکت دور میآید و آلت خشم خدا استخداوند قشون خود را سان مى«
من ..... در راه این لشکر باشد، محو خواهد شد و هرکه دستگیر شود از دم شمشیر خواهد گذشت 

رند و بابل، عروس انگیزم، مادیهائى، که قدر نقره ندانند و طال را دوست ندامادیها را بر آنها برمى
هاى دیگر اعراب خیمه. ممالک، مفخر کلدانیها، دیگر آباد نشود و الى االبد تهى از سکنه بماند

خود را در آنجا نزنند و چوپانها در آنجا نزیند، شغالها در قصور خراب و خالى آن بگردند و مارها 
از بنى اسرائیل را برگزیند و او در عمارات آن بخزند، زیرا خداوند نظر عفو نسبت بیعقوب بدارد، ب

اینها اسیر خواهند کرد کسانى را، که دیگران را اسیر کردند و دست . اش برقرار کندرا در اراضى
).13باب (» خواهند یافت بر آنهائى، که جوروستم روا داشتند

بعد از تسخیر لیدیه بدست کوروش و تهدیدیکه از طرف او نسبت بجزایر
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تسلى دهید بمردم من، بقلب «): 41کتاب اشعیا، باب (شود، اشعیا از طرف خدا گوید یونانى مى
اى . بیت المقدس بگوئید و مژده دهید، زیرا زمان مجازات بسر آمد و از گناهان آن درگذشتم

.جزایر خاموش باشید و سخنان مرا بشنوید

مرد خدا میدانند؟) یعنى کوروش را(او را کى از مشرق برانگیخت کسى را، که همه

ملل را باطاعت وى درآورد و شاهان را بپاى او افکند، ) یعنى خدا(کجا است، که او قدم ننهد؟ او 
هاى آنان را کاه کرد، او آنها را تعقیب کند و او شمشیرهاى آنان را در مقابل او خاك و کمان

اعث این کارها است؟هائى بپیماید، که کسى نرفته است، کى براه



جزایر دیدند و در وحشت شدند، کسى را، که از . کى این کارها را انجام داد؟ من، از ابتداء تا انتها
ستاید، او پادشاهان را لگدمال میکند، چنانکه از طلوع آفتاب او اسم مرا مى. شمال برانگیختم آمد

این است . کوزه را درهم میفشاردگر گل خاك را براى ساختن آجر لگد میزنند و چنانکه کوزه
من نفس خود . ام، برگزیده من، که روح من نسبت باو باعنایت استبنده من، که دست او را گرفته

خسته نشود و نرود، تا . او داد آنها را براستى بستاند. را باو دادم و او راستى را براى مردمان آورد
.».....آنکه عدالت را در روى زمین برقرار کند 

:خداوند، که ولى تو است و تو را از رحم سرشته چنین میگوید«: بعد اشعیاء گوید

درباره اورشلیم میگوید، معمور خواهد شد، درباره . اممن یهوه هستم و همه چیز را آفریده«
گوید، که او شبان من است و تمام مسرّت شهرهاى یهودا، که بنا خواهند شد و درباره کوروش مى

).44کتاب اشعیا باب (» خواهد رسانیدمرا باتمام 

من دست راست او را گرفتم، تا بحضور وى : گویدخداوند بمسیح خویش، یعنى به کوروش مى«
ها ها را مغلوب سازم، کمرهاى پادشاهان را بگشایم، تا درها را بروى وى باز کنم و دروازهامت

که من پیش روى تو خواهم )یعنى به کوروش(گوید چنین مى. بروى وى دیگر بسته نشود
خرامید، جایهاى ناهموار را هموار خواهم ساخت، درهاى برنجین را شکسته پشت بندهاى آهنین 

را خواهم برید و گنجهاى ظلمت و خزائن مخفى را بتو خواهم بخشید، تا بدانى، که من یهوه 
خداى اسرائیل میباشم و تو را به اسمت
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منم یهوه و دیگرى . هنگامى که مرا نشناختى، به اسمت خواندم و ملقب ساختم..... ام خوانده
من کمر تو را بستم، هنگامى که مرا نشناختى، تا از مشرق آفتاب و . نیست و غیر از من خدائى نى

).45کتاب اشعیا، باب (» مغرب آن بدانند، که سواى من احدى نیست

کوروش پس . هاى آنان مندرج استاند، که در کتابسخنانى در این زمینه گفتهارمیا و ناحوم نیز 
یهوه، خداى : کوروش، پادشاه پارس، میفرماید«: از فتح بابل فرمانى داد، که مضمونش این است

اى براى او در اورشلیم، آسمانها، جمیع ممالک زمین را بمن داده و مرا امر فرموده است، که خانه



پس کیست از شما از تمامى قوم او، که خدایش با وى باشد، او به . است، بنا کنمکه در یهود 
اورشلیم، که در یهود است، برود و خانه یهوه، که خداى اسرائیل و خداى حقیقى است در 

اورشلیم بنا کند و هرکه باقى مانده باشد، در هر مکان از مکانهائیکه در آنها غریب میباشد، اهل 
بنقره و طال، اموال و چهارپایان، عالوه بر هدایاى تبرّعى، براى خانه خدا، که در آن مکان او را 

).کتاب عزرا، باب اول(» اورشلیم است، اعانت کنند

اسراى یهود در بابل پس از صدور این فرمان غرق شعف و شادى شدند، چه کوروش در فرمان 
یک جاى . او در بیت المقدس بسازداى براى کرد، که خدا باو امر کرده، خانهخود تصدیق مى

:دیگر فرمان کوروش نیز جالب توجه است

کند، ولى در این فرمان ها را ستایش مىخداى بزرگ بابلى) مردوك(در بیانیه بابلى هم کوروش 
ها عبارتى استعمال کرده، که در بیانیه بابلى نیست، و حال آنکه بیانیه مزبور براى جذب قلوب بابلى

از » خانه یهوه، خداى بنى اسرائیل و خداى حقیقى«: توضیح آنکه کوروش میگوید. ودصادر شده ب
ها بین مذهب بنى اسرائیل و اینجا باید استنباط کرد، که در آن زمان هم کوروش و پارسى

.اند و بهمین جهت خداى اسرائیل را کوروش خداى حقیقى گفتهکلدانیان تفاوت میگذاشته

معبدى را، که بخت النصر: فرمانى دیگر بدین مضمون صادر شدپس از فرمان مذکور 
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خراب کرده، تعمیر کنند و وجهى، که الزم است از خزانه دولت داده شود، ظروف طال و نقره را، 
ور بر اثر فرمانهاى مذک. که بخت النصر از بیت المقدس ببابل آورده است بملت یهود برگردانند
جا الزم است در این. هزاران مرد و زن و آقا و برده از ملت یهود بطرف اورشلیم روانه شدند

توضیح شود، که بیشتر اینها مردمان فقیر بودند، زیرا اغنیاى آنها، که در بابل کسب و شغلى یافته 
مکهائى بودند، نخواستند دست از کار خود کشیده به بیت المقدس برگردند، ولى موافق فرمان ک

بعد از ورود به بیت المقدس یهودیها بتجدید معابد پرداختند، . بانهائى، که عازم شدند، کردند
ولیکن بزودى نفاقى شدید بین مردمى، که در فلسطین مانده و آنهائى، که ببابل آمده بودند، پدید 

کوروش اى رسید، که باعث نگرانىآمد و، مخصوصا در سر ساختن معبد جدید، اختالف بدرجه



کرد، ولى عرضحالهاى زیاد و متضاد، که همواره از او در ابتدا بمطالب آنها رسیدگى مى. شد
طرفین میرسید، باالخره او را مجبور کرد، فرمان را بعد از سه سال معلق بدارد، تا تقاضاهاى طرفین 

ولى در زمان از قرار معلوم، بعد این مسئله در زمان او دیگر مطرح نشده،. براى او روشن شود
. اردشیر اول، داریوش دوم و سایر شاهان هخامنشى باز احکامى صادر شد، که در جاى خود بیاید

راجع بظروفى، که بامر . که این فرمان در زمان اردشیر دوم کامال مجرى گشتخالصه آن
اه و کوروش پادش«: کوروش بملت یهود پس دادند، در کتاب عزرا باب اول چنین نوشته شده

ظروف خانه خداوند را، که نبوکدنصر آنها را از اورشلیم آورده در خانه خدایان گذاشته بود، 
دار خود بیرون خزانه) حاال مهرداد گویند(بیرون آورد و کوروش پادشاه آنها را از دست میتردات 

ه، سى طاس طال، هزار طاس نقر: عده آنها این است. بصر رئیس یهودیان شمردآورد، به شش
تمامى ظروف . بیست و نه کارد، سى جام طال، چهارصد جام نقره از قسم دوم، هزار ظرف دیگر

بصر همه آنها را، با اسرائیکه از بابل به اورشلیم میرفتند، طال و نقره پنجهزار و چهارصد بود و شش
.»برد

ببصر حاکم فلسطین بود و او را یهودیها باجازه کوروش براى حکومت انتخاشش
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این شخص، نسبش با عقاب سلسله داود میرسید، او لقب پادشاهى نداشت و، چنانکه . کرده بودند
باید مقصود از نهر، رود اردن باشد، که . در توریۀ گفته شده، تابع والى ایران در ماوراء النهر بود

.هر یعنى والى ایران در سوریهببحر المیت میریزد و بنابراین والى ماوراء الن

هاى کزنفوننوشته

محاصره بابل

کوروش چون ببابل رسید، قشون خود را در اطراف آن گذاشته خودش باتفاق ) 5، فصل 7کتاب (
پس از آن، در حینى که میخواست سپاه . دوستان و رؤساء عمده بمعاینه استحکامات شهر پرداخت

ز شهر خود را باو رسانیده گفت، اهالى میخواهند در موقع خود را عقب بکشد، یکنفر فرارى ا
ها از عقیده بابلى. ها ضعیف آمدهنشینى حمله بسپاه تو کنند، زیرا پیاده نظام تو بنظر بابلىعقب



نمیشد اظهار حیرت کرد، زیرا چون پیاده نظام را کوروش در اطراف شهر جا داده بود و شهر 
بر اثر این خبر، کوروش با همراهانش . کم بود) ى عده صفوفیعن(خیلى وسعت داشت، عمق سپاه 

در وسط قشون جا گرفته امر کرد، سپاهیان سنگین اسلحه از طرف راست و چپ پس رفته در 
حرکت خواهد ماند و این کار را چنان کنند، که هر دو قسمت در عقب قسمتى صف بندند، که بى

از مزایاى این حرکت قوت قلبى بود، که براى . شوندمرکز، یعنى در آنجا، که او قرار گرفته جمع 
اوال براى کسانى، که در جائى ایستاده حرکت نمیکردند، از این : همه در آن واحد حاصل میشد

نشستند، از این حیث، که در جهت، که صفوف آنها مضاعف میشد، ثانیا براى آنهائیکه عقب مى
ور بود از چپ و راست حرکت کند، بهم پیوست، چون قشونى، که مأم. مقابل دشمن واقع میشدند

هاى حرارتى جدید در آن پیدا شد، زیرا صفهاى اول تکیه بصفوف آخر داد و صفوف آخر صف
.اول را پوشید

بدین نهج صفوف اول و آخر از بهترین سربازان ترکیب یافتند و سربازانى، که بخوبى آنها نبودند، 
براى جنگ و خواه براى اینکهاین ترتیب خواه . در وسط ماندند
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نشینى آنها بقهقرى پس از آنکه سپاهیان جمع شدند، عقب. ترسوها فرار نکنند، بهترین وضع بود
چون از این وضع بیرون رفتند، نیم . شروع شد، تا از تیررس دشمن خارج گشتند) پسکىپس(

متناوبا بطرف شهر برمیگردانیدند، و هرقدر از شهر دورتر دورى از طرف چپ زده صورت خود را
بعد، که خود را خارج از مخاطره دیدند، حرکت را امتداد دادند، . میرفتند، این کار کمتر میکردند

.تا بچادرها رسیدند

متحدین، ما دور شهر گردیدیم و «: پس از آن کوروش سرداران را جمع کرده بآنها چنین گفت
د از ارتفاع دیوارها و سختى استحکامات فهمیدم، که گرفتن شهر با حمله محال من در سهم خو

است، ولى هرقدر عده سربازان دشمن بیشتر باشد، در صورتیکه نخواهند بیرون آیند، زودتر ما 
پس اگر کسى پیشنهاد بهترى ندارد، من تکلیف میکنم، . توانیم شهر را دوچار گرسنگى کنیممى

رودى که از وسط شهر میگذرد، از دو استاد : تاس گفتسانکرى. »کنیمکه شهر را محاصره 
عمق آن بقدرى است، که اگر دو نفر روى یکدیگر : -گبریاس. تر استعریض) ذرع تقریبا370(



. بنابراین رود مزبور براى بابل سنگرى است به از دیوارها. بایستند، آب از سر آنها میگذرد
اس، چیزى را که فوق قوه ما است، باید کنار گذاشت و، پس از تسانکرى«: کوروش جواب داد

گرفتن اندازه، خندقى بسیار عریض و عمیق بکنیم، براى اینکار هر دسته را باید متناوبا بکار 
پس از آن دور . »اى کمتر براى پاسبانى و قراولى الزم خواهد شدبدین ترتیب عده. انداخت

رسید، فضائى کشیدند و در جائى، که این خطوط برود مىدیوارها خطوطى براى کندن خندقها
.براى ساختن برجها گذاشتند، بعد سربازان بکندن خندقى بزرگ مشغول شدند

در این احوال کوروش بساختن قالعى در کنار رود پرداخت و قالع را بر ستونهائى، که از درخت 
.ردارتفاع داشت، بنا ک) تقریبا سى ذرع(خرما بود و یک پلطر 

بوسیله ساختن این استحکامات . درختان خرما، که بلندتر هم باشد، در این مملکت یافت میشود
ها بفهماند، که مصمم شده بابل را در محاصره نگاهدارد و از ریختن کوروش توانست به بابلى

ها، در موقعیکه آب فرات را در آنهاخاك در خندق
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ریزهاى هائى از یکدیگر بر خاكبعد او چند قلعه بفاصله. انداخت، جلوگیرى کندخواهند
چنین بود کارهاى کوروش، ولى محصورین، . ها بساخت، تا بتواند عده پاسبانان را زیاد کندخندق

وقتى که خبر آن به . چون آذوقه بیش از بیست سال را داشتند، این تدارکات را استهزاء میکردند
ها سید، او قشون خود را بدوازده بخش تقسیم کرد، با این مقصود، که هریک از قسمتکوروش ر

ها از این اقدام کوروش آگاه شدند، بیشتر خندیدند، زیرا گمان چون بابلى. یکماه پاسبانى کند
مندى این ها خواهد شد و عالقهها، اعراب و کاپادوکىمیکردند، که پاسبانى نصیب فریگیها، لیکى

.ها بیش از تمایل آنها به پارسیها استان به بابلىمردم

تسخیر بابل

ها نزدیک است و در خندقها حاضر شد و کوروش اطالع یافت، که عید بابلى) 5، فصل 7کتاب (
در آن روز، همینکه . ونوش مشغولنداین عید اهالى بابل تمام شب را بخوردن شراب و بعیش

در . ها مربوط داشتنده کارگرهاى زیاد رود را با خندقآفتاب غروب کرد، بامر کوروش بوسیل



ها جارى شد و سطح آب در شهر بقدرى پائین آمد، که رود قابل مدت شب آب رود در خندق
هاى هزار نفرى و پیاده و سواره نظام چون رود برگشت، کوروش بفرماندهان قسمت. عبور گردید

بمتحدین دستور . ربازان خود را بدو صف داردفرمود باو ملحق شوند و هرکدام از فرماندهان س
پس از آن کوروش امر کرد، که پیاده و سوارها . داد، که موافق ترتیب عادى در عقب اینها بیایند

داخل مجراى خشک رود شوند، تا معلوم شود، که ته رود محکم است یا سست و، چون جواب 
: نظام را جمع کرده بآنها چنین گفترسید، که خطرى نیست، کوروش فرماندهان پیاده و سواره 

دوستان من، رود راهى است، که ما را بشهر هدایت خواهد کرد، با قوت قلب داخل مجرى شویم «
و فراموش نکنیم، که دشمنان ما همان کسانى هستند، که وقتى که متحدین زیاد داشتند، بیدارکار 

ولى حاال، که میخواهیم بآنها حمله خود، ناشتا و مسلح و حاضر جنگ بودند، مغلوب ما گشتند، 
االن آنها در حال اختاللند و، وقتیکه ما را در شهر خود. کنیم، مست و غرق خوابند
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اگر کسى از شماها میترسد از این جهت، که . نظمى آنها خواهد افزودبینند، بواسطه ترس بر بى
ها رى واهمه داشت و اال، ممکن است، که اهالى شهر از باالخانهشدن بشهمیگویند باید از داخل

اگر آنها ببام صعود کنند، ما خداى : کنندگان را خرد کنند، تشویشى بخود راه ندهیدحمله
این رب النوع بعقیده یونانیها خداى آتش زیرزمین بود، اینجا هم (را داریم »1«)تسهفایس(

چهارطاقیهاى آنها از چیزهاى سوختنى است، درها از چوب ) کزنفون از نظر یونانیها حرف زده
.انددرخت خرما ساخته شده و با قیرى، که قابل احتراق است، اندود کرده

ما قطران و فتیله داریم و این چیزها بقدرى . ها داریمسمتهاى زیاد براى آتش زدن این قما مشعل
بروید و . ها را تخلیه کرده فرار کند، یا در آتش بسوزدزود آتش میگیرد، که دشمن باید خانه

گاداتاس و گبریاس، شما راه را بما نشان اى. اسلحه برگیرید، بیارى خداوند من شما را رهبرم
: گبریاس گفت. »وقتى که ما وارد شدیم، ما را یک سر بقصر ببریدچون شما راه را میدانید،. دهید

اند، ونوشهاى قصر باز باشد، زیرا امشب همه مشغول عیشجاى حیرت نیست، اگر دروازه«
-کوروش. »ها خواهند بود، زیرا همیشه قراوالنى کشیک میکشندباوجوداین مستحفظین دم دروازه

.»ى باید رفت و بر تمامى این مردم ناگهان تاختاین مطلب را نباید حقیر شمرد، ول«



هاى هرکه را از دشمنان، که میدیدند، میکشتند، بعضى بخانه. پس از آن همه حرکت کردند
سربازان گبریاس، مثل اینکه در جشنى با آنان باشند، . خودشان فرار و برخى فریاد میکردند

قشونى، که در تحت امر گاداتاس و . یرفتندبفریادهاى آنان جواب میدادند و مستقیما بطرف قصر م
سپاهیانى که مأمور بودند، بقراوالن حمله کنند، در موقعى، که . گبریاس بود، در قصر را بسته یافت

بر اثر این حمله فریادها بلند شد و . نوشى بودند، بر آنان تاختندآنها در حوالى آتشى مشغول باده
پادشاه امر کرد، ببینند چه خبر است . همه و غوغا را شنیدندقراوالنى، که در درون قصر بودند، هم

گاداتاس و سپاهیانش باشخاصیکه بیرون آمده بودند و میخواستند برگردند. و کسى در را باز کرد

______________________________
)1(-�H�e�p�h�a�i�s�t�o�s� �)�V�u�l�c�a�i�n. )
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میخواستند بیرون روند، حمله کرده آنها را میکشتند، تا بپادشاه رسیدند، او و نیز بکسانى، که 
. اى در دست داشت، سربازان گاداتاس هجوم آورده او و همراهانش را کشتندایستاده بود و قمه

ها سواره نظام فرستاده امر کوروش بتمام کوچه. در اینوقت بعضى دفاع و برخى فرار میکردند
هائى، که زبان سریانى را میدانستند، اند، بکشند و بوسیله جارچىکه بیرون ماندهکرد، اشخاصى را، 

. هاى خودشان بمانند و، اگر کسى بیرون آید، کشته خواهد شدجار زنند، که باید همه در خانه
اند، شکر خدا را بجا دین انتقام کشیدهگاداتاس و گبریاس قبل از هر چیز، از اینکه از پادشاهى بى

. حالى اشک ریختندبعد نزد کوروش رفته و دست و پاى او را بوسیده از شدت خوش: دندآور
بر اثر این . پس از اینکه روز در رسید، ساخلو بابل آگاه شد، که شهر تسخیر و پادشاه کشته شده

بعد امر کرد، اقرباى . خبر قالع را تسلیم کرد و کوروش در حال ساخلوى در آنجاها گذاشت
شان را بدهند و، اگر کسى در خانه خود اسلحه ها اسلحهاجساد آنها را دفن کنند و بابلىگان کشته

ها اسلحه را آوردند و کوروش امر کرد، بابلى. داشته باشد، خون آن کس و اقربایش هدر است
ها را خواست و، بعد مغ. تمامى اسلحه را در قالع جمع کنند، تا هر زمان الزم شود، حاضر باشد

شهر بقهر و غلبه تسخیر شده بود، امر کرد، نوبر غنائم و نیز از اراضى، آنچه که بخدایان چون 
هاى بزرگان و قصور را باشخاصى داد، که بیش از همه خانه. وقف شده، براى آنها ذخیره شود



کسانى، که . براى تسخیر شهر مجاهدت کرده بودند و بهترین اسهام را بکسانى، که دلیرتر بودند
اند، اجازه یافتند، که باقى سهمشان را مطالبه کنند، میکردند، کمتر از سهمشان دریافت کردهگمان

بپارسیها و نیز . ها بزراعت پرداخته باج بدهند و بآقایان خود خدمت کنندباالخره او فرمود، بابلى
ه داد، که نسبت بکسانیکه امتیازات آنها را داشتند و بمتحدینى، که میخواستند نزد او بمانند، اجاز

.باسراى خود آقا باشند

هاى کزنفون و از مقایسه آن با روایات دیگر بخوبى دیده میشود، که او از این است مفاد نوشته
هرودوت پیروى کرده، مگر در یکجا، که راجع بکشته شدن
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.اینکه اسم پادشاه را برده باشده، بىدر اینجا او خبر توریۀ را درج کرد. پادشاه بابل است

نظر شامل روایت چون باالتر گفته شد، که روایت هرودوت مخالف مدارك بابلى است، همین
بنابراین بسط مقال را زاید دانسته روایت کزنفون را راجع بکارهاى کوروش . کزنفون نیز هست

.پس از تسخیر بابل دنبال میکنیم

شاه شدن کوروش

پس از این کارها کوروش خواست با او چنان رفتار کنند، که با پادشاهى ) 5فصل ، 7کتاب (
روزى در طلیعه : میکنند و چون مایل بود، که این پیشنهاد از طرف دوستانش بشود، چنین کرد

از اینجا حرفهاى اشخاصى را، که نزد . صبح در جائى قرار گرفت، که با مقصود او موافقت داشت
که، شایع شد، که کوروش همین. نید و پس از دادن جواب آنها را مرخص میکردشاو میآمدند، مى

بار میدهد، همه آمدند، که او را ببینند، ولى، چون نمیدانستند، در کجا بایستند، بیکدیگر تنه 
بین عارضین . میزدند، باهم منازعه میکردند و بهر وسیله متشبث میشدند، تا خود را باو برسانند

در این هنگام دوستان . اد و قراوالن کسانى را راه میدادند، که میتوانستند راه دهندجدالى روى د
دوستان من «: کوروش از میان جمعیت گذشته باو رسیدند و او، پس از اینکه بآنها دست داد، گفت
.»صبر کنید، تا این جمعیت را راه اندازم، بعد یکدیگر را در موقع فراغت خواهیم دید



ر شدند، ولى بر جمعیت همواره افزود، تا آنکه شب در رسید و او مجال نیافت آنها دوستانش منتظ
دوستان من، وقت گذشته، فردا صبح بیائید، میخواهم صحبتى با «: را مالقات کند و چنین گفت

روز دیگر کوروش آمده در همانجا قرار گرفت و دید، مردمیکه میخواهند با او حرف . »شما بدارم
ز عده دیروزند، بنابراین کوروش قراوالن را خواسته، امر کرد کسى را جز دوستانش بزنند، بیش ا

: و رؤساء و متحدین نزد او راه ندهند و، وقتیکه این اشخاص حاضر شدند، بآنها چنین گفت
دوستان و متحدین، ما نباید از خدایان شکوه داشته باشیم، زیرا آنچه را که خواستیم بما اعطا «

گر نتیجه آن همه زحمات این است، که انسان نه اختیار خود را داشته باشد و نه کردند، ولى ا
بتواند دوستان خود را مالقات کند، من با کمال
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شما دیروز دیدید، که از صبح تا شب مشغول رسیدگى بامور مردم . میل از این سعادت میگذرم
اگر چنین باشد، براى . ن و نیز دیگران آمده میخواهند، مرا خسته کنندبودم و امروز هم همان کسا

دیدن شما فرصت کمى خواهم داشت و براى خودم فراغتى باقى نخواهد ماند، بعالوه این 
من شما را دوست دارم، و حال آنکه از میان این جمعیت : مالحظات، یک نکته مضحک است

اشخاصى در میان آنها هستند، که میگویند، چون زور آنها با وجود این، . شناسمیک نفر را هم نمى
.در شکافتن این جمعیت و نزدیک شدن بمن بیشتر است، باید من اول حرف آنها را گوش کنم

ها درخواست نامه خودشان را اول بشما بدهند و از شما پس شایان موقع این است، که این
جهت . بگوئید، که چرا از اول این ترتیب را ندادمممکن است . بخواهند، که آنها را نزد من آرید

این است، که در موقع جنگ سردار نباید آخرین کسى باشد، که آگاه شود، فالن کار یا فالن 
اقدام را باید کرد و، اگر سردارى کمتر در میان زیردستان و سپاهیان خود پیدا شود، بسیارى از 

ایم، مغز من ین جنگ پر مشقت را بپایان رسانیدهامروز، که ا. مواقع کار را فوت خواهد کرد
این است عقیده من، ولى چون من تردید دارم، که چه نوع کارهائى باید . محتاج استراحت است

میخواهم، که اگر . براى تأمین سعادت خودمان و مللى، که حفظ منافعشان بعهده ما است، بکنیم
را از بنى اعمام کوروش میدانست، برخاست و باذ، که خودارته. عقیده بهترى دارید، بگوئید

وقتى که تو کودك بودى، . اى، خیلى بموقع استکوروش، صحبتى، که تو پیش آورده«: گفت



آرزوى من این بود، که دوست تو باشم، ولى چون میدیدم، که تو مرا الزم ندارى، تردید داشتم 
مرا نزد مادیها فرستادى، تا امر کیاکسار را بعد چنین اتفاق افتاد، که تو . در اینکه بتو نزدیک شوم

من پیش خود خیال کردم، که، اگر خوب این مأموریت را انجام دهم، از نزدیکان تو . ابالغ کنم
.خواهم شد و هرقدر، که بخواهم، با تو صحبت خواهم داشت

طالب دوستى بعد گرگانیها. بنابراین مأموریت خود را چنان انجام دادم، که سزاوار تمجید تو شدم
در آن زمان متحدین ما کم بودند و ما با آغوش باز. ما شدند
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بعد اردوى دشمن را گرفتیم و معلوم است، که تو فرصت نداشتى بفکر من باشى، . آنها را پذیرفتیم
گشتم، بعد پس از آن گبریاس دوست ما شد و من خوشوقت . ایرادى هم از این بابت ندارم

چون سکاها و کادوسیان متحدین ما گشتند، . تر گردیدگاداتاس آمد و دیدار تو براى من مشکل
چون بجائى . البته میبایست، که تو توجهى نسبت بآنها بدارى، زیرا آنها هزار توقع از تو دارند

ماشین و رسیدیم، که از آنجا حرکت کرده بودیم، من دیدم، که حواس تو متوجه اسب، عرابه،
. باز با خود گفتم، که چون این کار خاتمه یافت، چند لحظه تو را خواهم دید. چیزهاى دیگر است

اهمیت موقع را خوب درك کرده . اندپس از آن ناگاه خبر رسید، که همه بر ضد ما متحد شده
بزرگ گفتم، وقتى که این کارها تسویه شد، دوستى کاملى بین ما خواهد بود، باالخره فتحى 

. بعد ما صاحب اختیار بابل گشتیم و همه مطیع شدند. کردیم، سارد تسخیر و کرزوس تسلیم شد
باوجوداین، اگر دیروز مجاهدت نکرده و بطرف چپ و راست فشار نداده بودم، هرگز بتو 

همه : نمیرسیدم و، چون دست مرا گرفته امر کردى منتظر باشم، نتیجه این امتیاز فقط چنین بود
اما حاال، . اینکه چیزى بخورم یا آبى بیاشاممتند، که من تمام روز را پهلوى تو گذراندم، بىدریاف

ایم، ممکن شود، در ازاى آن تو را آزادانه ببینم، من حرفى اگر براى ما، که برایت خیلى کار کرده
اء دوستان تو ندارم واال، موافق حکم تو، اعالم خواهم کرد، که همه بروند، بجز اشخاصیکه از ابتد

تاس پارسى سانبعد کرى. باذ کوروش و همه خندیدنداز خاتمه نطق مفصل ارته. »اندبوده
کوروش، سابقا نمیتوانستى خود را بهمه نشان ندهى، چه از آن جهت، که «: برخاست و گفت

خودت گفتى و چه از این حیث، که نمیبایست بعضى را بر بعضى ترجیح دهى، زیرا منافع خود ما



اقتضا میکرد، که بخدمت تو درآئیم و الزم بود، بهر وسیله دل جماعت را بدست آورى، تا 
ها و مخاطرات ما شریک باشند، ولى امروز نه فقط مقام تو، بلکه این نکته، که صادقانه در خستگى

.تو میتوانى دوستانى زیاد بمناسبت موقع بیابى، اقتضا میکند،

واقعا چه نتیجه از اینکه تو تنها و بى. باشىکه تو مسکنى درخور خودت داشته
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.تر استخانه باشى؟ و حال آنکه، از تمام دارائى انسان، خانه از هر چیز عزیزتر و مشروع

شرمسارى ببینیم، که تو در معرض نامالیمات هوائى، و حال آنکه آیا تصور میکنى، ما میتوانیم بى
تاس سانهمینکه کرى. »هاى مسقّف مسکن داریم و معیشت ما به از زندگانى تو است؟خانهما در 

کوروش در . بعد کوروش بقصر رفت و ثروت سارد را بدانجا بردند. این بگفت، همه دست زدند
و گرازى دیگر براى شاه زوس و خدایان دیگر، که مغها »1«حین ورود گرازى را براى هستیا

مقصود کزنفون از شاه زوس خداى بزرگ یونانیها و از هستیا (ند، قربانى کرد معین کرده بود
بعد کوروش بترتیب کارهاى دیگر .). م. نامیدندخداى اجاق خانواده است، که رومیها وستا مى

پرداخت و، چون میدید، که بر مردمانى بسیار حکومت دارد، در بزرگترین شهر عالم اقامت 
ا او بهمان اندازه ضدند، که مردمى نسبت بپادشاهى میتوانند مخالف خواهد کرد و اهالى آن ب

باشند، قراوالنى براى حفاظت خود معین کرد و، چون میدانست، که شخص در موقع غذا خوردن 
و خوابیدن بیش از هر موقع دیگر در معرض خطر است، او بفکر یافتن اشخاصى امین براى این 

نباید خود را بشخصى سپرد، که دیگرى را بیش از کسى، : تمواقع مختلف افتاد و پیش خود گف
کسانى، که اوالد و زن یا محبوبى دارند و با آنان دمسازند، . که مأمور حفاظتش است، دوست دارد

ها، چون این نوع محبت را بکسى نمیورزند، بالطبع آنها را از سایرین عزیزتر میدارند، ولى خواجه
نیاز میکنند، از دست ظالم میرهانند و بافتخاراتى میرسانند، ىنسبت باشخاصى، که آنها را ب

شمارند، آنها آقائى الزم دارند، ها را پست و حقیر مىبعالوه، چون عادتا خواجه. اختیار باوفایندبى
کسى نیست، که در هر موقع نخواهد خشونت بیک نفر خواجه . که در تحت حمایت او باشند

اى نسبت ، دستى نیرومند او را دفاع میکند و دیگر آنکه، اگر خواجهنشان دهد، مگر اینکه بداند



اما اینکه غالبا . بآقاى خود باوفا است، این آقا او را براى مقام مهمى غیر الیق نخواهد دانست
چون اسبهاى تند و سرکش را اخته کردند،. ها ترسواند، این مطلب بمن ثابت نشدهگویند، خواجه

______________________________
)1(-�H�e�s�t�i�a.
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گاوهاى نر . اندازند، ولى در موقع جنگ مانند اسبان دیگر بکارندگزند و لگد نمىها دیگر نمىاین
اینکه از زورشان بکاهد یا کمتر کار را وقتیکه اخته کردند، احوال وحشى آنها تغییر میکند، بى

نیز کمتر حاضرند صاحبان خود را رها کنند و براى پاسبانى و شکار مانند سگهاى اخته . کنند
تر است، ولى نه از انسانهم چنین است، وقتى که او شهوت را فاقد شد، آرام. سگان دیگر مفیدند

اندازى کوتاه میآید و حب سوارى و زوبینچابکى او در اجراى اوامر آقایش میکاهد، نه در اسب
ها از اینجا دیده میشود، که کسى بقدر آنها از اما وفادارى خواجه. ر او کمتر نیستنام و مقام هم د

شدن اگر بگوئیم، که از قوت جسمانى آنها پس از خواجه. مرگ یا بدبختى آقایانشان متألم نمیشود
بر اثر این . تر مساوى میکندتر را با قوىمیکاهد، باید درنظر داشت، که در جنگ، آهن ضعیف

ها معین کرد و، ظات کوروش مستحفظین خود را از دربان گرفته تا مقامات باالتر از خواجهمالح
چون ترسید، که بواسطه زیادى عده بدخواهان این عده کافى نباشد، فکر کرد، که از چه قبیل 

:مانده مستحفظین را انتخاب کند و این نکته بخاطرش آمدمردم میتواند باقى

ها، اند، فقیرند، و خواه از جهت عدم حاصلخیزى زمینمملکت خودشان ماندههائى، که در پارسى
خواه بواسطه کارهاى دستى، با مشقت زندگانى میکنند و، اگر او این پارسیها را مستحفظین خود 

.قرار دهد، آنها خودشان را خوشبخت خواهند دانست

شب و روز در اطراف قصر او کشیک این بود، که ده هزار نفر از پارسیهاى مزبور انتخاب کرد، تا
بعد چون دید در بابل قشونى براى حفظ نظم الزم . بکشند و هنگام سوارشدن از ملتزمین او باشند

.است، ساخلوى نیرومند براى شهر مقرّر داشت



. ها بدهند، تا وسائلى براى اضرار نداشته بیشتر آرام و مطیع باشندحقوق این سپاه را میبایست بابلى
پس از آن فکر کرد، که، چون این سپاهیان از . ه پاسپانى و ساخلوى تا امروز هم باقى استسپا

اند و در شجاعت زیاد بر آنها برترى ندارند، ممکن است، که حیث عده کمتر از مردمان مغلوب
بنابراین الزم دید، که جنگیهاى دلیر . براى حفظ ممالک مسخره و توسعه حدود آن کافى نباشند

د خود نگاهداردرا نز
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و مهمتر از نگاهداشتن آنها این نکته بود، که مردان مزبور اخالق سابق خود و پرهیزکارى را از 
خواست نظر خود را آمرانه بزیردستان خود تحمیل چون کوروش نمى. دست ندهند و فاسد نشوند

د، تا از راه عقیده و بلکه ایمان مقصود او را درك کند، چنین صالح دید، که با آنها صحبت دار
دوستان و متحدین، باید خدایانرا همواره «: ها را جمع کرده بآنها گفتبا این نیت هم تیم. کنند

اند، فوق شایستگى ما و آن چیزى است، که شکر کنیم، زیرا چیزهائى، که بما اعطا کرده
بها مسکن هائى پر از اثاثیه و اشیاء گرانو در خانهممالکى وسیع در تصرّف ما است. پنداشتیممى

.داریم

چون شهرى را گرفتند، : ایست، که از اول بودهتمامى این اموال از آن شما است، زیرا این قاعده
پس نباید اموال را خراب کرد و اگر . آنچه از حشم و مال در آن شهر است از آن فاتح است

اما چیزى، که از امروز بر . بخشایش گواه انسانیت شما خواهد بودسهمى هم بمغلوبین بدهید، این 
:عهده ما است و باید بکنیم، این است

اگر ما تنبلى و زندگانى مالیم این مردم را پیش گیریم، و خیال کنیم، که کار کردن چیزى است 
ها را ن نعمتپست و باید اوقات را ببطالت گذراند، من از همین آن پیشگوئى میکنم، که تمامى ای

چنانکه هنر انسان، وقتیکه بکار نیفتاد، سست میشود، جسم او هم بر اثر . از دست خواهیم داد
پس باید همواره نظرى بخود داشت و راضى نشد، که عطالت، بیکارى . بیکارى در انحطاط میافتد

زکارى عمل و سستى بر ما مستولى گردد کافى نیست، که پرهیزکار باشیم، باید همه روزه بپرهی
.ایم، از حیث تقوا هم برترى داشته باشیمباید بر مردمانى، که غلبه کرده. کنیم، تا در انحطاط نیفتیم



از حیث احساس گرما و سرما، گرسنگى و تشنگى، خستگى و خواب ما مزیتى بر غالمان نداریم، 
، ولى حفظ نتیجه فتح فتح با جسارت میسر میشود. ولى از حیث اخالق ما باید از آنها برتر باشیم

فنون و اعمال جنگ را نباید آموخت بمردمى، . مقدور نیست، مگر با حزم و اعتدال و مراقبت دائم
بهمان جهت، که ما اسلحه را از مردمان مغلوب . که ما میخواهیم آنها را زارعین خود قرار دهیم

این همه زحمات: یدشاید کسى بگو. گرفتیم، باید ما هیچگاه اسلحه را از خود دور نکنیم
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ها را کرده در و مرارتها براى چه بود، اگر حاال هم ما باید تحمل گرسنگى و تشنگى و خستگى
تر است، نگاهداشتن فکر و غصه فرورویم، ولى باید دانست، که هرقدر بدست آوردن مالى مشکل

هاى زندگانى هم ادویه لذیذ نیست، خوشىمه خوب بىچنانکه اطع. باشدآن براى ما عزیزتر مى
.زحمت قدر و قیمت نداردبى

من عقیده دارم، که ما باید کوشش خود را دو برابر کنیم، تا مردمى نیک باشیم و از شریفتر و 
هاى بزرگ برهانیم و دیگر فکر آرامترین لذایذ زندگانى برخوردار بوده آتیه خود را از بدبختى

ایم بشویم؟را ما باید بدتر از آنچه بودهکنید، که چ

ایم؟ یا سزاوار است، که غالب بدتر از مغلوب باشد، و یا از این آیا از این جهت، که آقا شده
بختى باید انسان را بدخواه کند؟ سبب، که سعادتمندتر از سابق هستیم؟ آیا میتوان گفت، که خوش

فراموش . شایسته است، که دیگران را تنبیه کنیم؟ماها داراى بندگانیم، اگر آنها بد شوند آیا
آیا باعث شرمسارى ما نخواهد . مکنید، که میخواهیم سپاهى را بحفاظت خود و اموالمان بگماریم

بود، که دیگران ما را حفاظت کنند و خودمان مراقب احوال خود نباشیم؟ این را بدانید، که بهترین 
ستحفظ حقیقى ما است و کسى، که پرهیزکارى با او نیکوئى ما م: پاسبان انسان خودش است

باید پرهیزکار بود، باید به : عقیده خود را خالصه میکنم. مند نیستهمقدم نباشد، در هیچ کار بهره
ها در پارس در اطراف بناهاى چنانکه هم تیم. چیزى، که میگویم، تازگى ندارد. تقوا عمل کرد

ان زندگانى را باید دارا باشیم، شما نگهبان من خواهید بود، جا هم همدولتى زندگانى میکنند، این
تا بدانید، که من وظایف خود را انجام میدهم یا نه، من هم بیدار اعمال شما هستم و، اگر یافتم، 

من خواهانم، که اوالد ما هم داراى این . که کسى کارهاى خوب کرده، بآن کس پاداش میدهم



خواستیم سرمشقهاى خوب باوالد خود بدهیم، خودمان هم بهتر وقتى که ما . نوع تربیت باشند
بینند و خواهیم شد و اوالد ما، بر فرض اینکه بخواهند بدخواه باشند، چون چیزهاى بد نمى

.»نمیشنوند، بالطبع نیکوکار خواهند بود

):1، فصل 8کتاب (تاس پس از نطق کوروش برخاست و گفت سانکرى
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چنانکه پدران میخواهند اوالدشان سعادتمند باشند، کوروش هم بما . پادشاه خوب مانند پدر است«
بختى ما خواهد بود، ولى چون چیزى را، که پندهائى داد، که، اگر بکار بریم باعث خوش

. میشوممیخواست بگوید، مبهم بیان کرد، من براى اشخاصى، که مقصود را نفهمیدند، قائم مقام او 
یک شهر دشمن را آیا میتوان با قشونى، که فاقد اطاعت جنگى باشد، : این وضع را درنظر گیرید

گرفت؟ از یک شهر دوست آیا میتوان با چنین سپاهى دفاع کرد؟ اردوى غیر مطیع آیا توانسته 
؟ اندفتحى بکند؟ آیا مردانى، که هرکدام از آنها فقط بفکر خودش است، در جدالى غالب شده

اند؟ چه مند بودهاند، بشخصى بهتر از خودشان اطاعت نکنند، آیا در کارى بهرهمردمیکه خواسته
اى خوب اداره شده؟ کدام کشتى بمقصد رسیده؟ اموالى، که در تصرّف ما است، شهرى، چه خانه

ان بچه وسیله بدست آمده؟ آیا جز بوسیله اطاعت ما از سرداران ما بوده؟ روز و شب بحکم رئیسم
بجائى، که الزم بود، میرفتیم و در ترتیبات ما نقصانى نبود، اگر اطاعت براى تحصیل ثروت 

سابقا بعضى . مهمترین شرط است، بدانید، که براى حفظ آنچه بدست آمده، اهمیت آن بیشتر است
از شما فقط مأمور بودند و امرى صادر نمیکردند، ولى حاال هرکدام فرمان میدهد، منتهى یکى 

.اى کمتراى بیشتر و دیگرى بعدهدهبع

چون همه مایلیم، که این عده اطاعت کند، بس همه باید اطاعت از مقامى کنیم، که بر ما ریاست 
بندگان از عقب آقایانشان با اجبار میروند، ولى ما، . دارد، اما یک تفاوت بین ما و بندگان هست

شما خواهید . ا، که در خور ستایش است بجا آریماگر میخواهیم آزادانه رفتار کنیم، باید چیزى ر
دید شهرى، که تابع یکنفر نیست، اگر بخواهد تابع قوانین دشمن نشود، باید از رجال خود اطاعت 

پس باید آنچه را، که او حکم میکند، مجرى داریم و باید فهمید، که کوروش آنچه در خیر . کند
.»افع ما مشترك است و دشمن ما هم نیززیرا من. خود میکند، در خیر ما نیز میباشد



تأسیسات کوروش

تاس همه عقیده او را تأیید کرده مقرر داشتند، که همه سانپس از نطق کرى) 1، فصل 8کتاب (
روزه نجباء در دربار
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. آنها را مرخص کندحاضر شده اوامر کوروش را مجرى دارند و در آنجا بمانند تا زمانى، که او 
حکومت : کلیۀ مقصود کوروش از ترتیباتى که میداد این بود. حاال هم این ترتیب محفوظ است

از این جهت شاهانى، که بعد از او آمدند، این ترتیبات را حفظ . خود و پارسیها را محکم کند
امال اجرا اگر شاهى خوب باشد، قوانین ک. این تأسیسات مثل چیزهاى دیگر بشر است. کردند

بعد کوروش اشخاصیرا بمشاغل ادارى گماشت، مثال . میشود و اال در اجراى آن مسامحه میکنند
. داران و ناظرین آذوقه عمومىتحصیلدار مالیاتها، متصدیان خرج، مفتشین کارهاى عمومى، خزانه

. ضر کننداسبها و سگان را باشخاصى سپرد، که میتوانستند بهتر این حیوانات را براى خدمت حا
راجع باشخاصى، که معاونین کوروش بودند، این عقیده براى او حاصل شد، که نباید نظارت و 

تفتیش اعمال آنها را بدیگرى واگذارد، بلکه باید این کار را خودش انجام دهد و، چون انجام این 
تقیما عهده فراغتى الزم داشت و کوروش میدید که، اگر بجزئیات یک رشته کار هم بخواهد مس

چنانکه در : برسد، این فراغت براى او باقى نخواهد ماند، ترتیب اداره کردن قشون را اتخاذ کرد
سپاه مراتبى هست و هر رئیس مافوق بروساء مادون دستور میدهد، تا باالخره رئیس کل فقط بچند 

مقرر داشت و نفر فرمانده ده هزار نفرى فرمان میدهد، همین ترتیب را در اداره کردن سایر امور 
او . دوستان خود را دعوت کرد، موافق آن رفتار کنند، تا فرصتى براى او و خود آنها حاصل شود

در . اوقات فراغت را بتوجه و مراقبتى، که در احوال خود و اطرافیان خود داشت، صرف میکرد
را نسبت ها او موفق شد، که اشخاصى در دربار حاضر شوند و وظایف خودشاننتیجه این مراقبت

مخصوصا او دیانت را تشویق میکرد، چنانکه شغل مغان را برقرار . بخدایان و مردم انجام دهند
داشت و بعبادت و قربانى کردن اهمیت داد، زیرا یقین کرده بود، که اگر اشخاص متدین باو 

ردم نسبت بعد او جد میکرد، که م. دین میتوانند باو ضرر رسانندنزدیک شوند، کمتر از کسان بى
براى او یقین حاصل. بیکدیگر عادل باشند و توجهى مخصوص بدادرسى مبذول میداشت
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شده بود، که رفتار خود او براى مردم سرمشقى است موثر، تا احترامشان نسبت بیکدیگر تنها مبنى 
و اعتدال را تشویق میکرد و باین عقیده او در ازاى اطاعت پاداشهائى میداد، حیا . بر ترس نباشد

بود، که مرد معتدل به از مرد باحیا است، زیرا مرد باحیا در انظار دیگران کارهاى قبیح نمیکند، 
بواسطه این صفات یک . ولى شخصى، که معتدل است، در خلوت هم از این کارها احتراز دارد

ردند و روساء از افراط خوددارى داشتند، آهنگى در دربار مشاهده میشد، زیردستان اطاعت میکهم
هاى خارج از اندازه دیده یا شنیده نمیشد و زندگانى عاقالنه چنانکه هیچگاه غضب شدید یا خنده

براى اینکه مردم را براى جنگ تربیت کند، شکار را تشویق میکرد و . و مرتب حکمفرما بود
ار بهترین آموزگار جنگ است و او عقیده داشت، که شک. اشخاص را با خود بشکار میبرد

سوارى، زیرا شخص را بچیزهائى، که در جنگ پیش میآید، از قبیل مناسبترین مکتب اسب
چون . دهدکارکردن، تحمل سرما و گرما، گرسنگى و تشنگى و سختیهاى دیگر عادت مى

ل این کوروش عقیده داشت، که رئیس باید به از مرئوس باشد، خودش را هم در شکارگاهها بتحم
او هیچگاه، تا خسته . ها عادت میداد و هر زمان، که توقف را الزم نمیدید، بشکار میرفتسختى

او . نمیشد و عرق نمیکرد، غذا نمیخورد و باسبان علیق نمیداد، مگر اینکه قبال کار کرده باشند
گران برترى حاملین عصاى سلطنتى را هم بشکار میطلبید و بواسطه این ورزشها اطرافیان او بر دی

بعالوه، اگر او میدید، اشخاصى درصدد نیکى کردن هستند، آنها را تشویق میکرد و از این . داشتند
کوروش این قاعده را اعمال میکرد، که . چشمى در کارهاى خوب پیدا میشدجهت بین مردم هم

ان باشد، بلکه مند کند، نه فقط باید به از آناگر پادشاهى میخواهد دیگران را نسبت بخود عالقه
نیز بکار برد، مثال او لباس مادى را اقتباس ) بقول کزنفون مصنوعى(باید، در مواردى، تدابیر عملى 

حسن این لباس آن است، که معایب . کرد و نزدیکان خود را بر آن داشت، که این لباس را بپوشند
ف کزنفون این است، جهت چنین توصی(تر مینماید بدن را میپوشد و اشخاص را بزرگتر و شکیل

.).م. که لباس مادى بلند بوده
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کفشهاى مادى چنان ترتیب شده بود، که شخص میتوانست در آن چیزهائى بگذارد، تا بلندتر 
کوروش سرمه کشیدن و آرایش صورت را تصویب . اینکه کسى ملتفت آن شودبنماید، بى

.اشخاص زیباتر از آنچه هست بنظر آیدمیکرد، تا چشمان و صورت 

نویسنده فرانسوى، گوید، که کوروش از این حیث پیشرو لوئى چهاردهم بود و »1«آدلف گارنیه(
او توصیه میکرد، که در پیش کسى هیچگاه آب دهن نیندازند، .). م. کزنفون رئیس تشریفات او

تمامى . اندل اینکه از هیچ چیز متأثر نشدهبینى پاك نکنند و سر را براى دیدن چیزى برنگردانند، مث
کسانى را، که قابل . این چیزها را براى رؤسا مناسب میدانست، تا از وقار و احترام آنها نکاهد

کرد چنین لباس بپوشند، ورزش کنند و ظاهرشان محترم باشد، ولى ریاست میدید، مجبور مى
فقط ترغیب بقبول زندگانى پر زحمت آزادان آنهائى را، که میخواست در احوال بندگى بمانند، نه

اما راجع باین نوع مردم، یعنى آنهائى که از نجبا . که اسلحه بردارندکرد، بلکه مانع بود، از ایننمى
بنابراین، . و آزادان نبودند توجهى داشت، که بموقع بخورند و بیاشامند و بمشاغل آزاد بپردازند

را جرگه میکرد، بآنها اجازه میداد، که آذوقه با خود بردارند، و وقتى که او بوسیله سواران شکارها
.حال آنکه اینکار براى آزادان ممنوع بود

هنگام مسافرت این کسانرا بآبشخور میبرد، چنانکه مالهاى عرابه را میبرند و، چون وقت غذا 
ن جهات این بای. میرسید، توقف میکرد، تا اینها غذا بخورند و دوچار مرض جوع گاوى نشوند

مردم، مانند نجبا، کوروش را پدر میخواندند، و حال آنکه او مراقبت داشت، که بندگى آنها دائمى 
اما خود او از مردمانى، که . چنین بود کارهاى کوروش براى محکم کردن حکومت پارسیها. باشد

ترسو و منافق با حمیت و مطیع شده بودند، باکى نداشت زیرا، عالوه بر اینکه این مردمان را بى
باوجوداین در میان آنها کسانى . یکدیگر میدانست، هیچکدام از آنها شب یا روز نزد او نمیرفتند

او میدانست، که اینها روساء سوارها و . یافت میشدند، که ممتاز و مسلح بودند و اتحاد داشتند
وش ارتباط داشتند و غالبا نزد ها با قراوالن کوراین. ها هستند و بعضى لیاقت فرماندهى دارندپیاده

از این مالقاتها گزیرى نبود، زیرا کوروش. او میرفتند

______________________________
)1(-�A�d�o�l�p�h�e� �G�a�r�n�i�e�r� �.�M�e�m�o�i�r�e� �s�u�r� �X�e�n�o�p�h�o�n� �.�5�2.
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اگر : ك بنظر میآمدندبدین لحاظ، اینها از چند حیث خطرنا. از خدمت آنان هم استفاده میکرد
کوروش آنها را خلع اسلحه میکرد، ممکن بود، این قضیه باعث تزلزل حکومتش گردد و هرگاه 

جا بنابراین فکر کوروش باین. بخود راه نمیداد، مثل این میبود، که اعالن جنگ بآنها داده باشد
یشتر دوست بدارد تا کسان رسید، که باید اینها را دوستان خود کند، چنانکه هریک از آنها او را ب

.دیگر را

چگونه کوروش اشخاص را جلب میکرد

چون او میدانست، که بشر . کوروش پیوسته خوبى قلب خود را نشان میداد) 2، فصل 8کتاب (
اشخاصیرا، که از او تنفر دارند، دوست ندارد، باین عقیده بود، که محال است، ما کسانى را، که 

لذا تا زمانى که کوروش ثروت نداشت، با رفع حوائج . داشته باشیمبما محبت میورزند، دشمن 
نزدیکان خود و شرکت در غم و شادى آنها براى خود دوست تهیه میکرد، ولى وقتى که اقبال باو 

اجازه داد بذل و بخشش کند، درك کرد، که موافق عادات ما، بهترین وسیله براى رسانیدن 
با این نیت امر . ، دعوت کردن بخوردن و آشامیدن استمسرّت و شادى بیکدیگر و جلب محبت

اى کثیر بگذارند و غذاها را بین دوستان کرد، که در سر میزش ظروفى زیاد براى غذا خوردن عده
شناس یا خدمتگذار بعض اوقات او از سر سفره خود براى قراوالنى که وظیفه. خود تقسیم میکرد

نسبت بخدمه، که . ند که او میداند کى بهتر خدمت میکندجدى بودند، غذا میفرستاد، تا بفهما
مورد رضایت او بودند، نیز چنین میکرد و بعالوه میگفت تمام گوشت را، که حصه خدمه بود، بسر 

مندى آنان باو بیشتر میز او آرند و از سر میز بآنها تقسیم شود، زیرا میپنداشت، که بدینوسیله عالقه
.خواهد شد

واست کسى را از دوستان خود مفتخر دارد، از سر میز خود طعامى براى او وقتى که او میخ
امروز هم هنوز این آداب مجرى است و، اگر شاه از سر میز خود براى کسى غذا . میفرستاد

بفرستد، آن کس بیشتر مورد احترام میشود، چه گمان میکنند، که خواهشهاى او را شاه میپذیرد، 
هى فقط از این جهت نیست، بلکه نیز از این حیث است، که ولى مطلوب بودن غذاهاى شا

هاى مزبور لذیذتر و گواراتر است،غذاى
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در شهرهاى کوچک یکنفر بهمه کارها اشتغال میورزد، مثال همان کس تخت . زیرا بهتر تهیه شده
بخت است، اگر بتواند معاش و خوشخواب، در، گاوآهن و میز درست میکند، حتى خانه میسازد 

ها گردد، معلوم ها تأمین کند، اما چون یکنفر نمیتواند متصدى همه این کسبخود را از این پیشه
است، که این کارها را خوب انجام نمیدهد، ولى در شهرهاى بزرگ، چون همه باین چیزها 

بین دو نفر تقسیم احتیاج دارند، هرکس بیک صنعت یا کسب میپردازد و گاهى یک کسب
یکى معاش خود را از دوختن . شود، مثال یکى فقط کفش مردانه میدوزد، دیگرى کفش زنانهمى

یکى قبا را میبرد، دیگرى قسمتهاى قبا را باهم اتصال . کفش تأمین میکند، دیگرى از بریدن چرم
فنّ طبخ . شودمیدهد و معلوم است که، چون یکنفر فقط بیک کسب پرداخت، در آن کار ماهر می

هم چنین است، کسى که فقط یکنفر آدم براى تهیه بستر، روفتن طاالر، خمیر کردن آرد، پختن 
هاى گوناگون دارد، باید بآنچه خادمش میکند، قناعت ورزد، ولى، در جائیکه هرکس خورش

کارى مخصوص دارد، مثال یکى گوشت را میپزد، دیگرى آن را سرخ میکند، سومى ماهى را 
کند، پنجمى نان میپزد، معلوم است، که هر کار خیلى خوب پز و چهارمى آن را کباب مىآب

اما راجع . از این جهت بود، که غذاهاى کوروش به از غذاهاى دیگران تدارك میشد. انجام میشود
اگر بیش از همه دارا بودن : بوسائل دیگر، که کوروش براى جلب دوستان بکار میبرد، باید بگویم

کوروش بذل و بخشش را شروع کرد . ترزى است، بیش از همه بخشیدن امتیازى است بزرگامتیا
واقعا آیا کسانى هستند، که از دوستان شاهان پارس . و اکنون هم شاهان پارس این سیره را دارند

ها و اسبهائى با دهنه زرین ها، طوقتر باشند؟ کى بملتزمین خود لباسهائى میدهد، یارهغنى
کى را مردم بواسطه بذل و بخشش بر . د؟ باین هدایا فقط از دست شاه میتوان نایل شدبخشمى

برادر، پسر و اوالد ترجیح میدهند؟ کى بجز شاه پارس میتواند باین آسانى از یک ملت دشمن، که 
هایشان را چند ماه راه از پارس دور افتاده، انتقام بکشد؟ کى را، بجز کوروش، مللى، که او دولت

هدم کرد، پس ازمن
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ما میدانیم . مرگش پدر خواندند؟ و حال آنکه این عنوان را بولى نعمت میدهند نه بغاصب
. کنداشخاصى را، که مردم چشم و گوش شاه میخوانند، او بوسیله امتیازات و افتخارات جلب مى

و میدادند، دیگران را تشویق میکرد، ها نسبت بکسانى، که خبر مهمى باعظمت این بخشش
از این جهت است، که مردم تصور میکنند، شاه . چیزهائى را، که در نفع شاه است، ببینند و بشنوند

تواند یکنفر نمى. اگر شاه فقط بیک نفر اجازه میداد بشنود، بد میبود. چند چشم و چند گوش دارد
انند، که فقط یک نفر چشم شاه است، نسبت باو خوب ببیند و بشنود و دیگر اینکه، اگر مردم بد

اعتماد میشوند، ولى اکنون وضع چنین نیست، هرکس اطمینان بدهد، که چیزهاى جالب توجه بى
بهمین جهت . این است، که گویند شاه چندین گوش دارد. کندشنیده، شاه حرف او را گوش مى

. ، مثل اینکه او حاضر است و میشنودترسند چیزى بگویند یا بکنند، که خوش آیند شاه نیستمى
بنابراین مردم احتراز داشتند از اینکه از کوروش چیزى بگویند، که او را خوش نیاید، زیرا تصور 

از کجا این وضع ایجاد شد؟ از اینجا، که او . کردند، که همه حاضرین چشم و گوش او هستندمى
.براى کوچکترین خدمت پاداشهاى بزرگ میداد

که کوروش شرمسار میگشت، وقتى که میدید، خدمات دوستانش بیش از بذل و گویند، 
:هاى او است و نیز حکایت کنند، که او عادت داشت بگویدبخشش

اش بیش از آنچه بآنها رفتار پادشاه با رفتار شبان تفاوت ندارد، چنانکه شبان نمیتواند از گله«
و مردم همانقدر میتواند استفاده کند، که آنها را چنان پادشاه از شهرها خدمت میکند، بردارد، هم

با این نوع حسیات جاى حیرت نیست، که او میخواست در نیکى کردن . »خوشبخت میدارد
. براى مثل درسى را، که کوروش به کرزوس آموخت، ذکر میکنیم. سرآمد تمام مردم باشد

ى، چیزى نگذرد، که گدا با این سخاوت، که تو دار«: کرزوس روزى او را سرزنش کرده گفت
شوى، و حال آنکه میتوانستى بقدرى ثروت در قصر خود گردآورى، که هیچکس داراى چنان 

اگر از وقتى که شاه شدم، چنین میکردم،«: کوروش جواب داد. »ثروت نباشد
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: رد و کوروش چنین گفتکرزوس مبلغ خطیرى ذکر ک. »بعقیده تو اکنون چقدر طال میداشتم؟
تو هم اى . کرزوس، شخصى را، که مورد اعتماد تو است، با هیستاسپ نزد دوستانم بفرست«



واقعا هم الزم -هیستاسپ، بدوستان من بگو، کوروش میگوید، که من براى کارى پول الزم دارم
رده بفرستاده هرکس، هرچه بیشتر میتواند کمک کند، بدهد و آنچه میدهند نوشته و مهر ک-دارم

بعد کوروش کاغذهائى بدوستان خود راجع باین مطلب نوشته و مهر کرده به . »کرزوس بسپارند
هیستاسپ روانه شد و . هیستاسپ داد و ضمنا نوشت، که این شخص یکى از دوستان او است

چیزى نگذشت، که برگشت و پولهائیکه داده بودند آورد و، چون کرزوس حساب کرد، دید، 
اند، بیش از مبلغى است، که بعقیده او کوروش میتوانست جمع کند، اگر الئى، که فرستادهمقدار ط

:پس از آن کوروش گفت. زیاد بدوستانش نمیداد

اکنون تو دانستى، که من اینقدر هم، که تو گمان میکردى، فقیر نیستم؟ تو میخواهى، که من «
الوه براى حفاظت آن مستحفظینى ثروت خود را جمع و حسد و بغض مردم را زیاد کنم و بع

. اند و خیلى بهتر از قراوالن اجیر مال مرا حفظ میکننددوستان من مستحفظین من. بگمارم
خدایان همه را باندوختن مال حریص . باوجوداین الزم است، من یک چیز را اعتراف کنم

تفاوتى، که بین من و اند، من هم بر دیگران از این حیث امتیازى ندارم و بمال حریصم، ولىکرده
وقتى که دارائى آنها بیش از آن است، که الزم دارند، زیر خاك میکنند یا : آنها هست، این است

اند، میگذارند زنگ میزند و یا براى شمردن، اندازه گرفتن، کشیدن، نقل و تماشا کردن آن در رنج
خورند بقدرى، که معده آنها جا ها، که در صندوقهاى آنها است، میو حال آنکه با تمامى این پول

میدهد، اگر غیر از این بود بایستى بترکند، میپوشند بقدرى، که بتوانند حمل کنند و اال خفه 
من همیشه طالب ثروتهاى تازه هستم، . پس زیادى ثروت آنها براى آنان رنج و تعب است. میشدند

دارم، باقى را براى حوائج ولى همینکه ثروتى یافتم، پس از وضع آنچه، که براى خود الزم
دوستان میدهم، بدین ترتیب من دوستانى ذخیره میکنم خیرخواه و بوسیله آنها
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این چیزها باعث آسایش و . یابم، که نه میپوسد، نه زیادتى آن باعث رنج و تعب استچیزهائى مى
اش میافزاید و هرقدر تر گردد، بر عظمت و زیبائىنام باافتخار است، زیرا هرقدر نام شخص بلند

پس . اند، بیشتر سبکى آن را حس میکنندوزن این عظمت کمتر شود، حتى اشخاصیکه داراى آن
کردن مال نمیدانم، زیرا در اینصورت اى کرزوس، بدان، که من فوق سعادتها را در جمع



ه باید ثروت شهرى را حفظ کنند، ولى سعادتمندترین مردم مانند سربازان ساخلو خواهند شد، ک
کسیکه عادالنه ثروتهائى بدست آورد و توانست نجیبانه آنرا بکار برد، بعقیده من از تمامى مردمان 

.چنین میگفت کوروش و آنچه را، که میگفت، آشکارا در انظار همه میکرد. »خوشبخت تر است

اند، اى مفید و ذخیره کردن آن متوجهاند، بتحصیل چیزهچون کوروش دید، مردم، وقتى که سالم
ولى چون بیمارند در این کارها مسامحه میکنند، از هیچ وسیله خوددارى نکرده بهترین اطباء را 

بکمک خود طلبید، تا از این نقص جلوگیرى کند و هر دفعه که شنید مشروب یا دوا و یا آالتى 
اگر کسى از نزدیکان او . جمع کردهست، که براى سالمتى انسان مفید است، آن را خواست و 

ناخوش میشد، او خودش بمعالجه بیمار توجه داشت و دیگران را مأمور میکرد، که کمکهاى الزم 
ستود، که با دواهاى او بیمار را شفا چون مریض خوب میشد، کوروش اطباء را مى. باو بکنند

نسبت بکسانى، که دوستیشان را طالب خواستچنین بود نیز رفتار او با دیگران، وقتیکه مى. اندداده
این . کردهائى براى برندگان معین مىهائى ترتیب میداد و جایزهاو بازى. بود، از همه نزدیکتر باشد

بازیها، اگر باعث ستایش کوروش بود، از این جهت، که مردانگى را تشویق میکرد، باعث ایجاد 
قرّر داشت، که اگر کسى محاکمه با دیگرى داشته بعالوه او م. رقابت و منازعه هم بین رجال میشد

باشد یا نزاعى بین دو نفر در ضمن بازى روى دهد، باید باهم قضاتى معین کنند، تا بمحاکمه آنان 
معلوم است، که طرفین سعى داشتند از رجال اشخاصى را معین کنند، که از . خاتمه دهد

محکوم علیه با : آنان این نتیجه روى میدادمندى آنها نسبت بخود مطمئن بودند و از حکمعالقه
کسى، که او را محکوم
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بنابراین . پنداشت، که حق داشته و نباید مرهون کسى باشدکرده بود دشمن میشد و محکوم له مى
دیده هادر میان دوستان درجه اول کوروش حسدى نسبت بیکدیگر پدید میآمد، که در جمهورى

خواستند بیکدیگر کمک کنند، بلکه پیوسته درصدد بودند، که جاى میشود و اینها نه فقط نمى
یکدیگر را بگیرند چنین بود وسایلى، که کوروش بکار میبرد، تا رجال دربارش او را از 

.همکنانشان بیشتر دوست بدارند

حرکت کوروش از قصر خود



توصیف میکند، که چگونه کوروش از قصر خود در در این فصل کزنفون ) 3، فصل 8کتاب (
.دفعه اول بیرون آمد

میخواهم بمعابد رفته مراسم قربانى را بجا آرم و این کار باید «: او دوستان خود را خواست و گفت
فردا صبح در دربار حاضر شوید و موافق ترتیبى، که . العاده بشودبا طمطراق و تجمالت فوق

بعد او لباسهاى مادى از رنگهاى مختلف، یعنى . »اهد گفت صف ببندیدبشما خو»1«)فروالس(
بس خودت کى مزین «یکى از حضار گفت . ارغوانى، سیاه، سرخ، و پر رنگ بسرداران داد

اگر بتوانم درباره شما . هاى شما براى زینت من کافى استزینت«: او جواب داد» خواهى شد؟
فروالس شخصى بود از طبقه سواد مردم، که . »ن خواهم بودنیکى کنم، در هر لباس، که باشم مزی

او فروالس را خواسته . ترتیب و قشنگى را دوست میداشت و بعالوه، کوروش بهوش او متعقد بود
گفت، براى فردا ترتیبى بده، که منظره آن براى خیرخواهان من باشکوه و براى بدخواهانم مهیب 

و او در باب تشریفات حاصل شد، کوروش قباهائى باو پس از اینکه موافقت بین کوروش. باشد
جا اصطالحات یونانى استعمال کرده، این کزنفون همه(ها بدهد »2«)فوردورى(داد، که بروساء 
بعد کزنفون تشریفات . و نظم و ترتیب حرکت را بعهده او واگذارد.) م. دار استلفظ بمعنى نیزه

از : روز دیگر قبل از طلیعه صبح همه براى حرکت حاضر شدند: کندحرکت را چنین توصیف مى
نى صف بسته بودند، چنانکه حاال هم، در موقع عبور شاه از دو طرف راه، سربازان مانند پرچی

جائى، همین کار کنند و بجز اشخاص مهم بکسى اجازه نمیدهند از

______________________________
)1(-�P�h�e�r�a�u�l�a�s.

)2(-�D�o�r�y�p�h�o�r�e�s.
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نظمى مأمورند، کسى را، که باعث بى) هافراش(ها »1«ماستیگوفور. صفوف گذشته بوسط راه آید
اند و عمق دار، نیمانیم، از دو سمت در مقابل درب قصر ایستادهچهار هزار نفر نیزه. میشود، بزنند

سوارها . جا جمع شدهتمام سواره نظام هم در این) اندیعنى چهار صف بسته(این دسته چهار است 



. اندپنهان کرده) شنل(هایشان را در روپوش سربازان دستاند و پیاده شده جلو اسبهایشان را گرفته
پارسیها در طرف راست . شوداند، رعایت مىاین ترتیب امروز هم، وقتیکه در حضور شاه ایستاده

. ها هم نصف بنصف از دو سمت راه صف بستهعرابه. اند و متحدین در طرف چپراه ایستاده
مقصود خداى بزرگ (ن آوردند، اینها را باید براى زوس اول چهار گاو نر بیرو. درب قصر باز شد

اى است نزد پارسیها، که این قاعده. اند، قربان کنندو خدایان دیگر، چنانکه مغها معین کرده) است
.اند، رفتار کنندباید، در اموریکه راجع بخدایان است، موافق عقیده، اشخاصیکه در این کارها خبره

سپس گردونه سفید زوس، . ئى را، که باید براى آفتاب قربان کنند، آوردندبعد از گاوهاى نر اسبها
.بندى از طال داشت و با گل آراسته بود، نمودار شدکه مال

باالخره . ها آرایش یافته بودپس از آن گردونه سفیدى، که بآفتاب اختصاص داشت و نیز با گل
از دنبال این گردونه . یدار گشتهاى ارغوانى داشت، پدگردونه سوم، که اسبهاى آن جل

بعد خود کوروش . اشخاصى حرکت میکردند، که بدست مجمرهاى بزرگى پر از آتش داشتند
کزنفون مانند اغلب (تیز، اى قرار گرفته بود و بر سر تیارى داشت نوكاو بر گردونه. بیرون آمد

غوانى و نیم سفید، که اختصاص بشاه بر تن قبائى نیم ار»2«)مورخین یونانى کاله شاه را تیار نامیده
. تیار او را افسرى احاطه دارد. که رنگى تند داشت و ردائى از ارغوان»3«دارد و یک نیم شلوارى

اقرباى شاه هم این زینت را، که امتیازى است، دارا بودند، چنانکه امروز هم اقرباى شاه همین 
ا بیرون آمده و پهلوىههاى او از آستیندست. زینت را استعمال میکنند

______________________________
)1(-�M�a�s�t�i�g�o�p�h�o�r�e�s.

)2(-�T�i�a�r�e.

.مقصود از نیم شلوارى شلوار کوتاه است، که اکنون آن را تنکه نامند-)3(
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.کوروشتر از قامت او گردونه رانى نشسته، که داراى قامتى است بلند، ولى پست



همینکه مردم . واقعا قامت کوروش بلند بوده یا بوسیله مصنوعى باین نتیجه رسیده بود، معلوم نیست
بامر این کار شد، یا از حیرتى، که از این شکوه و عظمت . کوروش را دیدند، همه بخاك افتادند

یکنفر کوروش و سیماى خوش او بمردم دست داده بود، معلوم نیست، ولى بهرحال تا آن روز
دار همینکه گردونه از قصر خارج شد، چهار هزار نیزه. پارسى در پیش کوروش بخاك نیفتاده بود
از عقب آنها سیصد نفر برنده عصاى سلطنتى، با . نصفا نصف از دو طرف گردونه راه افتادند

هاى فاخر و پیکانى بدست، سواره حرکت کردند پس از آنها دویست رأس اسب زرین دهنهلباس
ها اختصاص به اصطبل کوروش این. کشیدندراه پوشیده بود، مىهاى راهرا، که تنشان با جل

.دار میآمدداشتند و از دنبال اسبان چهار هزار نفر نیزه

پس از آنها قدیمترین سواره نظام پارسى بعده ده هزار نفر حرکت میکرد، جبهه و عمق این دسته 
و .) م. ند و هر صف داراى صد نفر سوار بودیعنى صد صف بسته بود(صددرصد بود 

تاس باین قسمت فرمان میداد، پس از آن دسته دیگر سواره نظام بعده ده هزار نفر پارسى سانکرى
و دسته چهارم بریاست »1«و بفرماندهى هیستاسپ، بعد دسته سوم بهمان عده بریاست داتاماس

ها از عقب سواره نظام، گردونه. ن و سکاها میآمدندگاداتاس، سپس سواران مادى، ارامنه، کادوسیا
.باذ حرکت میکردبریاست ارته) یعنى هر صف عبارت از چهار گردونه بود(چهار بچهار 

وقتى که کوروش باین ترتیب میرفت، جمعیتى زیاد از مردم، پشت پرچین سربازان، از دنبال دبدبه 
.خواستند عرایضى به کوروش بدهندآمدند و مىمى

که از هر طرف بعده سه یا چهار نفر بودند، بآنها پیغام ) آجودانها(او بوسیله حاملین عصاى سلطنت 
اى از سواره نظام بود معلوم پارك فرمانده دستههیپ(ها بدهند ) پاركهیپ(داد، که عرایض را به 

. د رسانیدو آنها مضامین عرایض را باطالع او خواهن.) م. است، که این لفظ هم یونانى است
همینکه مردم این

______________________________
)1(-�D�a�t�a�m�a�s(م را در اینجا بردهکزنفون اسم یکى از سرداران اردشیر دو.(
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در این وقت . بشنیدند، بطرف سواره نظام هجوم برده پرسیدند، که بکى باید عرایض را بدهند
: ان خود آنهائى را، که میخواست اهمیت بدهد، یک بیک نزد خود طلبیده گفتکوروش از دوست

اگر این مردم، که از عقب ما میآیند، عرایضى بشما دادند و دیدید، که مطالب آنها حقّ است، «
باطالع من برسانید، تا باهم مطالعه کرده ترضیه خاطر عارضین را حاصل کنیم والّا بعرایض ترتیب 

شخاصى را، که کوروش براى این مطلب احضار کرد، با کمال عجله آمدند و شتاب ا. »اثر ندهید
بواسطه ناهنجاریش پنداشت، که اگر با کندى »1«)فارندائى(فقط . آنها بر ابهت کوروش افزود

امر شاه را اطاعت کند، او را مردى مستقل خواهند دانست، ولى پیش از اینکه بگردونه کوروش 
بگوید، که او را الزم ندارد و ) فارندائى(حاملین عصاى سلطنت را فرستاد، به برسد، او یکى از 

فارن دیگرى، که خبر احضار باو دیرتر رسیده، ولى زودتر از دائى. پس از آن دیگر او را نطلبید
.آمده بود، مورد عنایت کوروش گردید، باین معنى، که او اسبى بوى بخشید

چون کوروش . فهمیدند و او در نظر جمعى بیشتر محترم شدحاضرین اهمیت این هدیه را 
اى رسید، که وقف بر خدایان است، گاوهاى نر را براى زوس و اسبان زیادى براى آفتاب بمحوطه

ها معین کرده بودند، و هائى، که مغقربان کرده جسد آنها را سوزانیدند و بعد براى زمین قربانى
یونانیهاى قدیم (هاى دیگر سربریدند اة سوریه میباشند قربانىباالخره براى پهلوانانى، که حم
میگفتند و بعض »2«العاده از آنها سرزده بود، پس از مرگشان پهلواناشخاصى را، که کارهاى فوق

اما معلوم نیست، که کلمه سوریه را از چه . آنها را نیم خدا دانسته حامى شهر یا والیتى میدانستند
تصور میرود، که مقصود کزنفون سوریه کاپادوکیه باشد، زیرا بعض . تعمال کردهلحاظ کزنفون اس

اند و کاپادوکیه در مورخین دیگر یونانى هم، مانند هرودوت، اهالى کاپادوکیه را سریانى نوشته
این زمان جزو مستملکات کوروش بود، و حال آنکه راجع به سوریه کزنفون گوید، که کوروش 

.).م. ن بآن مملکت لشکر کشیدبعد از این زما

______________________________
)1(-�D�a�i�p�h�a�r�n�e.

)2(-�H�e�r�o�s.
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آنرا با عالمتى نشان کرده بسوارانى، که نظر ) ذرع925(چون محل مساعد بود، کوروش پنج استاد 
خود او با پارسیها اسب دوانیده . دوانى کننداسبهائى تقسیم شده بودند، امر کرد بملّیتشان بقسمت

باذ فاتح شد و کوروش باو در میان مادیها ارته. دوانى ماهر بودپیش افتاد، واقعا هم او در اسب
از ارامنه تیگران و از گرگانیها پسر . از سواران سوریه رئیس آنها پیش افتاد. اسبى بخشیده بود

.دوانى جلو بودقریبا بقدر نصف میدان اسباز سکاها یکنفر سوار ت. رئیسشان

او » آیا اسب خود را با سلطنتى عوض میکنى؟«: حکایت کنند، که کوروش از این جوان پرسید
» کنم، ولى براى جلب صاحب دلى حاضرم این اسب را بدهمبا سلطنتى عوض نمى«جواب داد 

ا بهم گذارده چیزى آنجا من بتو جائى را نشان میدهم، که اگر چشمان خود ر«: کوروش گفت
» نشان ده تا بدانجا کلوخى از خاك بیندازم«: -سکائى» بیفکنى، یقینا بچنین کس خواهد خورد

کوروش جائى را نشان داد، که غالب دوستانش در آن محل بودند، بعد سکائى چشمان خود را 
موریتى از طرف بهم گذارده کلوخ را انداخت و آن به فروالس، که در آن وقت مشغول انجام مأ

باوجوداین او برنگشت و همواره تاخت بطرفى، که براى انجام مأموریت، . کوروش بود، خورد
به «کوروش گفت . سکائى چشمان را باز کرد و پرسید، کلوخ بکى خورد. میبایست بدانجا برود

چنین چیزى ممکن نیست، بس بکى خورده،«-.»جا هستند، نخوردهیچیک از اشخاصى، که این
چطور «-»ها میتازدبلى، تو بکسى کلوخه را زدى، که در آنطرف گردونه«-»که حاال اینجا نیست

پس از آن سکائى بتاخت رفت، ببیند کلوخ بکى . »باید دیوانه باشد«-»شد، که او برنگشت؟
خورده، بزودى او به فروالس رسید و دید زنخ او پر از خاك است و از دماغش خون میآید جوان 

: سکائى صحبت خود را با کوروش بیان کرده گفت» براى چه؟«-»آیا کلوخ بتو خورد؟«: ىسکائ
اگر تو مردى عاقل بودى، «: فروالس جواب داد. »بینم، کلوخ من بصاحبدلى خوردهچنانکه مى«

اى، میپذیرمحاال، که بمن داده. تر باشدبایستى اسب خود را بکسى بدهى، که از من غنى

429: ، ص1استان، جتاریخ ایران ب

.و از خدایان خواستارم چنان کنند، که تو از دادن این هدیه پشیمان نشوى



بدین ترتیب . »اى من نزد تو خواهم بوداکنون اسب مرا سوار شو و بجاى خود برگرد، پس از لحظه
در نامى »1«نساما در میان کادوسیان راتى. سکائى و فروالس اسبهاى خود را معاوضه کردند

.دوانى پیش افتاداسب

صحبت فروالس با جوان سکائى

ها کرده، بفاتحین گاوهائى براى قربانى و بعد کوروش امر بمسابقه گردونه) 3، فصل 8کتاب (
جامهائى، که سهم خود کوروش بود، به فروالس . ضیافت بخشید و نیز بآنها جامهائى اعطا کرد

.قدردانى از او شده باشداعطا شد تا در ازاى ترتیب تشریفات 

این تشریفات امروز هم، وقتى که شاهان بیرون میآیند، مجرى است، با این تفاوت که در مواردى 
پس از خاتمه . کنند، حیوانهاى قربانى را با موکب شاهى حرکت نمیدهندکه شاهان قربانى نمى

خودشان و کسان دیگر هاىکسانیکه بآنها خانه اعطا شده بود، بخانه. بازیها همه برگشتند
.هاى خود مراجعت کردندبمحله

هائى را، که کوروش باو فروالس جوان سکائى را بخانه خود دعوت کرد و در پایان ناهار جام
سکائى، چون . داده بود، پر از شراب کرده بسالمتى جوان نوشید و بعد تمامى جامها را باو بخشید

فروالس، یقینا تو «: غالمان زیاد میزبان را دید، باو گفتعده قالیهاى قشنگ، زیبائى اسباب خانه و
از کدام اغنیاء؟ من در مملکت خود از «: او جواب داد» در مملکت خود یکى از اغنیاء بودى

در کودکى پدرم، که با زحمت . کسانى بودم، که معاش خودشان را با قوت بازو تحصیل میکنند
بعد، وقتیکه بزرگ شدم، چون . کننده کودکان را تربیت مىمعاشم را میرسانید، تربیتم کرد، چنانک

پس از آن تا زمانى، . توانست معاشم را بدهد و من بیکار باشم، مرا بمزرعه برده بکارم داشتنمى
در قطعه زمین کوچکى، که داشتم، بیل میزدم، تخم . که او زنده بود، من غذاى او را دادم

تخمى را، که . ام بسیار عادل بودشناس نبود، بلکه دربارهمیافشاندم و این زمین نه فقط ناحق
افشاندم، با نفع کمى پسمى

______________________________
)1(-�R�a�t�h�i�n�e�s.
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چنین بود زندگانى من در . داد، زیرا دو برابر تخم را رد میکردمیداد، گاهى هم سخاوتى بروز مى
چون سخن فروالس باینجا . »بینى، کوروش بمن دادهاما تمامى آنچه را، که اکنون مىوالیتم، 

. اىچقدر خوشبختى، که پیش از آنکه دولتمند شوى، فقیر بوده«: رسید، جوان سکائى فریاد زد
اى جوان «-فروالس. »اى، اکنون قدر اقبال را بهتر میدانىکنم، که چون فقر را دیدهگمان مى

تصور میکنى، که هرقدر بر دارائى من بیفزاید، زندگانى من سعادتمندتر است؟سکائى، تو

بس تو نمیدانى، که لذّت خوردن، آشامیدن و خوابیدن من حاال کمتر از زمانى است، که من 
اکنون . چون بیشتر دارم باید بیشتر حفظ کنم، بیشتر بدهم، بیشتر در اندیشه باشم: چیز بودمبى

دارم، یکى نان میخواهد، دیگرى آب، سومى لباس، چهارمى طبیب، یکى نیمى انبوهى خدمتکار 
اش را گرگ خورده، یا میگوید، که گاوهاى من بدره پرت گوید باقىاز میش مرا آورده مى

تشویش من حاال بمراتب بیش از زمانى است، که . ام افتادهاند و یا یک مرض مسرى در گلهشده
اینها راست است، ولى وقتى که باموال خود نگاه میکنى و «-ىجوان سکائ» بضاعتى نداشتم

اى سکائى، اگر «-فروالس. »بینى، که وافر است و زیبا، لذّتى میبرى، که من از آن محرومممى
کردن آن است، تو خواهى فهمید، که من راست بدانى، که لذّت تحصیل مال کمتر از غصه گم

.گویممى

ن دولتمندان کسى هست، که از لذّت داشتن مال شب خوابش نبرد، ولى آیا در میا: فکر کن و ببین
جوان » آیا کسى پیدا میشود، که مالش را از دست داده باشد و غصه از خوابش مانع نباشد؟

این راست است و «-»یابى، که از لذّت داشتن خرم و بشاش نباشدکسى را هم نمى«: سکائى
شک غنى بیش از فقیر ل بقدر لذّت تحصیل آن بود، بىاعتراف میکنم، که اگر لذّت داشتن ما

سعادتمند میبود، ولى شخصى، که زیاد دارد، باید زیاد هم خرج کند و کسى، که پول را دوست 
من برخالف چنین مردم هستم، بعقیده من لذّت داشتن مال در «-»خواهد خرج کنددارد، نمى

بخت نباشى و مرا هم سعادتمند نکنى، تمام اگر چنین است، چرا تو خوش«-»خرج کردن آن است
-»خواهى، خرج کن، ولى معاش مرا بده و تصور کن، که من مهمان تواممال مرا بردار، چنانکه مى

-»تو شوخى میکنى«
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خورم، که جدى حرف میزنم، حتى من میتوانم از کوروش اجازه بگیرم، که تو بدربقسم مى«
من اینکار را . خانه نروى و در قشون هم حاضر نشوى، براى اینکه در خانه خود مانده غنى باشى

بیشتر براى خودم میکنم، اگر بعد از این هم الیق هدایائى از کوروش شدم، یا در جنگ غنیمتى 
را از در ازاى این کار فقط میخواهم، که تو م. افزایمبدست آوردم، آنرا هم آورده بدارائى تو مى

پس از . »اىاندیشه و غصه خالصى بخشى، و اگر چنین کنى، خدمتى بزرگ بمن و کوروش کرده
یکى خود را از داشتن آنقدر ثروت سعادتمند دانست و : این صحبت، دو رفیق عهدى باهم بستند

اش که ناظرى دارد، که باعث فراغت خیال او است و موافق سلیقهدیگرى خوشبخت بود، از این
او خدمت کردن را بدوستانش یا مفید بودن را براى . فروالس ذاتا رفیق خوبى بود. فتار میکندهم ر

دیگران از همه چیز باالتر میدانست، او میگفت، که انسان از تمام موجودات ذى روح بهتر و برتر 
:شناس استاست، زیرا حق

تى بیند، در ازاى آن خدمت اگر خدم. اگر کسى او را تمجید کند، او هم آن کس را تمجید میکند
میکند، دوستش بدارند، دوست میدارد، پدر و مادر را ستایش میکند و وظایف خود را، چه در 

اى نیست، که مانند خالصه آنکه جنبده. آوردزمان حیات و چه پس از مرگ، نسبت بآنها بجا مى
.انسان حساس و قدردان باشد

اى ندارد و میتواند تمامى اوقات گر اندیشه و غصهبنابراین فروالس مشعوف بود، از اینکه دی
سکائى فروالس را دوست میداشت، زیرا او همیشه . فراغت خود را صرف خدمت دوستان کند

آورد، فروالس هم او را دوست میداشت، زیرا میدید، هرچه میآورد، او مالى براى سکائى مى
چنین . افزاید، مانع از فراغت رفیقش نیستمیپذیرد و با وجود اینکه بر دارائى فروالس همواره می

.بود زندگانى این دو رفیق

ضیافت کوروش



پس از اتمام مراسم قربانى کوروش خواست جشنى براى فتوحات خود بگیرد ) 4، فصل 8کتاب (
باذ مادى، تیگران ارمنى، رئیس ارته. و با اینمقصود تمام دوستان خود را بضیافتى دعوت کرد

سواران
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گاداتاس رئیس حاملین عصاى سلطنت بود و تمام . گرگانى و گبریاس جزو مدعوین بودند
بنابراین هر زمان، که کوروش ضیافتى میداد، او . ترتیبات و تنظیمات داخلى قصر را بعهده داشت

وقتیکه کوروش نشست، زیرا باداره کردن خدمه و امور میهمانى میپرداخت، ولىسر میز نمى
گاداتاس . میهمان نداشت، او را در سر میز خود مینشاند و از مصاحبت او خوشنود میگشت

. بافتخارات زیاد از طرف کوروش نایل میشد و دیگران هم از این جهت او را زیاد محترم میداشتند
بوده شغلى»1«از توصیفى که کزنفون میکند معلوم است، که ریاست حاملین عصاى سلطنتى(

وقتیکه مدعوین ). دربارهاى اروپا»2«مانند خوانساالر قرون بعد در دربارهاى ایران یا مارشالهاى
آمدند، کوروش نگذاشت، که خودشان، هرجا که میخواهند، بنشینند، بلکه جاهاى آنها را بدین 

ز این حفاظ بگذارند، اتر این است، که قسمت چپ بدن را بىچون خطرناك: ترتیب معین کرد
دیگرى را از طرف . طرف کوروش شخصى را نشاند، که مقام اول را در میان دوستانش حائز بود

. دست راست نشاند، بعد سومى را از طرف دست چپ و چهارمى را از طرف دست راست الخ
واقعا هم باید چنین باشد، . کوروش مفید میدانست، که علنا درجه احترام خود را باشخاصى بنماید

چشمى نسبت بهم براى ا اگر اشخاص ببینند، که رجحان یا پاداشى در کار نیست، رقابت و همزیر
نشستند هدایاى گرانبها کوروش باشخاصیکه در جاى اول مى. حسن خدمت نخواهند ورزید

هدیه مرخص کند، ولى باید درنظر داشت، که چنین جاها میداد، زیرا شرم داشت از اینکه او را بى
د، زیرا برحسب قانونى اعمال زیبا شخص را ببلندترین مقام میرساند و سستى و تکاهل او دائمى نبو

ایم، که امروز هم مجرى ترتیبى را، که کوروش مقرّر داشته، دیده. را از آن مقام فرود میآورد
.است



چون در موقع صرف غذا کوروش غذاها را بطرف مدعوین میفرستاد و حتى بعض خوراکها را امر 
کوروش، من تصور میکردم، که تو فقط در فن «: رد، براى غائبین نیز ببرند، گبریاس گفتمیک

کشى از همه برترى، حاال معلوم شد،قشون

______________________________
)1(-�C�h�e�f� �d�e�s� �P�o�r�t�e�-�S�c�e�p�t�r�e�s.

)2(-�M�a�r�e�c�h�a�u�x� �.�d�e� �l�a� �C�o�u�r.
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آرى، چنین است، من بانسانیت از «: کوروش جواب داد. »بر همه رجحان دارىکه در انسانیت هم
ترم، زیرا در اولى با کارهاى خوب باید شاخص شد و در کارهاى جنگى با کارهاى جنگى راغب

: پس از اینکه قدرى شراب خوردند، هیستاسپ به کوروش گفت. »بدى کردن و ضرر رسانیدن
پس «-»نه، بعکس، اگر نپرسى میرنجم«-کوروش» لگیر خواهى شد؟اگر سئوالى از تو کنم، آیا د«

آیا با اهمال اوامر تو را «-»حرفهاى بد مزن«-»بمن بگو، آیا شده، که تو مرا بطلبى و من نیایم
از این «-»ام؟آیا اوامر تو را اجرا نکرده«-»حقیقت این است، که چنین نبوده«-»ام؟اطاعت کرده

در تمام کارهائى، که میکنم آیا موقعى بوده، که تو مرا مالمت کرده باشى، «-»بابت شکایتى ندارم
بس چرا تو به «-»نه، هیچگاه چنین چیزى نبوده«-»امکه چرا با مسرّت آن کار را انجام نداده

البته «-»جهت آن را بتو میگویم«-»تر از جاى من است؟تاس جائى را دادى، که محترمسانکرى
بعکس، خیلى مشعوف «-»البته تو هم نخواهى رنجید، اگر حقیقت را بگویم«-»خواهى گفت

پس از آن کوروش . »اىعدالتى نکردهخواهم شد، زیرا خواهم دانست، که تو نسبت بمن بى
تاس هیچگاه منتظر نشد، که من او را احضار کنم و قبل از احضار آمد، تا کارها سانکرى«: گفت

نه فقط اوامر مرا اجرا میکرد، بلکه کارهائى را، که گمان میکرد براى ما را انجام بدهیم، بعد او 
اگر الزم بود با متحدین شور بکنیم، او بمن راهنمائى میکرد، که بعقیده او . مفید است، انجام میداد

.چه باید گفته شود



خودم حرف اگر بو میبرد، که من میخواهم مطلبى را بآنها اطالع دهم و بر من گران است، که از 
پس از آنچه گفتم، کى . بزنم، او همان چیز را بآنها پیشنهاد میکرد، مثل اینکه فکر خودش باشد

میتواند بگوید، که او بهتر از خودم بمن خدمت نکرده و نیز باید بگویم، که او همواره قانع است 
روى دهد، او بیش از بآنچه دارد، پیوسته براى منافع من کار میکند و باالخره اگر سعادتى براى من

بخدا قسم، که من مشعوفم از «: هیستاسپ جواب داد. »من بخود میبالد و بیش از من مشعوف است
براى اینکه من جهد خواهم کرد،«-»چرا؟«-»اینکه چنین سئوالى از تو کردم
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ه عالمتى تو خواهى دانست، که از از چ. فقط یک چیز براى من مشکل است. که مانند او باشم
باذ در این موقع ارته. »خیر تو من مشعوفم، آیا الزم است دست بزنم، یا بخندم و یا کار دیگر کنم؟

بعد چون شام بطول انجامید، کوروش به . و خنده حضار درگرفت» باید رقص پارسى کرد«: گفت
اند، جا نشستهشخاصى، که در اینآیا اکنون تو حاضرترى دخترت را بیکى از ا«: گبریاس گفت

-»آیا من هم باید حقیقت را بگویم؟«: گبریاس گفت» بدهى، یا وقتیکه تو تازه نزد ما آمده بودى؟
آیا میتوانى «-»پس بدان، که من امروز حاضرترم«-»البته سئوال را براى جواب دروغ نمیکنند«

ها و ز مردانى دیدم، که تحمل خستگىآن رو«-»پس بگو«-»البته«-»بگوئى، که چرا حاضرترى؟
بینم، که همین مردان با فروتنى سعادت را تحمل میکنند و بدان، مخاطرات را میکردند و امروز مى

بختى را به از بدبختى بکند، زیرا عادتا اى کوروش، مشکل است کسى را یافت، که تحمل خوش
هیستاسپ، «: کوروش گفت. »دسعادت شخص را گستاخ میکند و بدبختى او را محجوب میساز

بلى، شنیدم، بخدا قسم، که اگر گبریاس غالبا از این حرفها «-»آیا شنیدى، که گبریاس چه گفت؟
در این موقع . »بزند، من بیشتر خواهان دختر او خواهم شد، تا اینکه گلدانهایش را بچشم من بکشد

م و، اگر تو دختر مرا ازدواج کنى، از امن از این نوع اصول و اندرزها بسیار نوشته«: گبریاس گفت
بینم، که تو طالب آنها ها، چون مىهاى خود تو را محروم نخواهم کرد، اما راجع به جامنوشته

تاس بدهم، تا چنانکه جاى تو را سانها را به کرىنیستى، فکر میکنم، که آیا بهتر نیست این جام
اى هیستاسپ و اى کسانیکه اینجا «: وروش گفتدر این وقت ک. »دارد، جامها را هم دارا باشد

اید، هر زمان خواستید زن بگیرید، بمن رجوع کنید و خواهید دید، که چقدر از من راضى نشسته
-کوروش» اگر کسى بخواهد دخترش را شوهر بدهد، بکى رجوع کند؟«-گبریاس. »خواهید بود



» چه هنرمندى؟«تاس پرسید سانکرى. »باز بمن، زیرا من در اینکار هنرمندى خاصى دارم«
تو را بخدا،«-»من میدانم، که چطور زن و شوهر را باهم جور کنم«-کوروش
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اوال زنى، که قامتش پست باشد، «-کوروش. »تر است؟بمن بگو، چه زنى براى من از همه مناسب
قامت بگیرى، وقتى که میخواهى او را ببوسى، باید زیرا قامت تو هم پست است و، اگر زنى بلند 

کوروش . »جهمبینى تو صحیح است، بخصوص که من خوب نمىپیش«-»بچه بجهىمانند سگ
:سخن خود را دنبال کرده گفت

از این جهت، که دماغ تو مانند دماغ «-»چرا؟«-»بعد ضرورت دارد، که دماغ زن تو پهن باشد«
از این قرار پس باید نیز بگوئى، که «-»دماغ منقارى خوب بهم میآیندعقاب است و دماغ پهن با 

صحیح است، شکمى، که پر است، منقارى «-»ام، زنم باید ناشتا باشدچون من شام خوبى خورده
کوروش از . »آیا میتوانى بگوئى، که بیک پادشاه سرد چه زنى میزیبد؟«-»است و شکم ناشتا پهن

در سلطنت «: در این وقت هیستاسپ به کوروش گفت. همه خندیدندشنیدن این سئوال خندید و
با وجود اینکه سردى، دیگران را «-»چه چیز است؟«-»تو یک چیز است، که مرا واله کرده

خواهى پسند آئى، اینکه گفتى و نیز این نکته که بزنى، که مى«کوروش جواب داد . »میخندانى
چنین بود مزاح و . »هستى، شاید برایت گران تمام شودگوبتوانند بگویند، تو یک جوان لطیفه

.شوخیهائى، که میکردند و میخندیدند

هدایاى کوروش

بعد کوروش به تیگران چند پارچه جواهر داده گفت آنرا، بزنش داده بگوید، در ازاى آن است 
اسب با چند باذ مادى و یکیک گلدان طال به ارته. که دلیرانه از دنبال شوهرش بجنگ روانه شد

هیستاسپ . »من شوهرى بدختر تو خواهم داد«: به گبریاس گفت. چیز گرانبها برئیس گرگانیها داد
هاى گبریاس این منم، که شوهر دختر او خواهم شد، تا مالک نوشته«: داخل صحبت شده گفت

یشتر هم آرى و حتى ب«-»آیا تو مالى دارى، که مقابلى با مال دختر او بکند؟«-کوروش. »گردم



گبریاس فورا . »اى، زیرا تو دوست منىدر همانجا، که تو نشسته«-»این مال کجا است؟«-»دارم
کوروش«: و دستش را بطرف کوروش دراز کرده افزود» این گنج مرا کافى است«: گفت
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س گذارد و او این دست را کوروش دست هیستاسپ را گرفته در دست گبریا» ام، بدهمن راضى
تاس را سانبعد کوروش هدایائى گرانبها به هیستاسپ داد، تا براى نامزدش بفرستد و کرى. گرفت

:باذ گفتارته. بطرف خود کشیده بوسید

بتو «-»تاس دادى، از یک طال نیستندسانکوروش، جامى را، که بمن بخشیدى و چیزیکه به کرى«
بس منتظر خواهم بود و، چون خیال «-»پس از سى سال«-»کى؟«-»هم چنین چیزى خواهم داد

ها شام بآخر رسید و کوروش با این صحبت. »ندارم، زودتر بمیرم، به فکر اداى قرضت باش
.میهمانها را تا دم در مشایعت کرد

کردن متّحدینمرخّص

شده بودند، روز دیگر کوروش تمام متحدینى را، که بطیب خاطر طرفدار) 4، فصل 8کتاب (
هائى داد، که اعقاب آنها هنوز در بکسانى که خواستند نزد او بمانند، اراضى و خانه. مرخص کرد

اشخاصیکه خواستند بروند، هدایائى . تصرّف دارند، بیشتر این کسان مادى و گرگانى بودند
ئى را، که هابعد کوروش خزانه. منصبان و سربازان ناراضى نبوددریافت کردند و کسى از صاحب

هاى ده هزار نفرى و این تقسیم از رؤساء قسمت. از سارد آورده بود، بقشون خود تقسیم کرد
صاحبمنصبانى شروع گردید، که بشخص او وابسته بودند و سهم هرکس بتناسب خدماتى که 

هاى ده هزار نفرى موکول بود و آنهاتعیین اسهام سایرین بنظر رؤساء قسمت. کرده بود، معین شد
منصب را معین هم بنا بقاعده اال هم فاال هم، یعنى نظر بخدماتى که کرده بودند، سهم هر صاحب

کلیۀ . هاى شش نفرى و تقسیم بین سربازان منوط بنظر اینها بودمیکردند، تا میرسید به رؤساء دسته
به چون هرکس بسهم خود رسید، راجع . تقسیم چنان شد، که همه موافق عدالت پاداش یافتند

چه «: بعضى گفتند. »هائى میکندیقینا او ثروت زیاد دارد، که بما چنین بخشش«: کوروش گفتند



او خرج کردن را بر داشتن ترجیح . ها تشکیل کندمیتواند داشته باشد او کسى نیست، که خزانه
کوروش چون این حرفها را شنید، دوستان و اشخاصى را، که. »میدهد
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دوستان من، اشخاصى هستند، که «: حضورشان را الزم میدانست، جمع کرده چنین گفت
چه هستند، نشان دهند و تصور میکنند، که آنها را سخى میخواهند خودشان را دولتمندتر از آن

کسى، که خود را دارا نشان میدهد و بدوستانش . خواهند دانست، ولى نتیجه معکوس میگیرند
بعضى سعى دارند، که دارائى خود را پنهان . اش کمک نمیکند، خسیس بقلم میروددارائىبنسبت 

بعقیده من چنین کس هم با دوستان خود بد رفتار میکند، زیرا، چون کسى نمیداند، چه . کنند
بیند، جرئت دارد، غالبا پیش میآید، که دوستى محتاج کمک وى میباشد، ولى، چون ظاهر را مى

بعقیده من شخص باید بگذارد ثروتش را ببینند، تا بتواند براى نامش از آن . ر کندنمیکند اظها
توانید ببینید، بنابراین میخواهم، که شما دارائى مرا ببینید و حساب آنچه را، که نمى. استفاده کند

د پس از آن کوروش مقدارى زیاد اشیاء گرانبها نشان داد و نیز اشیائى را، که نمیش. »بشما بدهم
دوستان، باور کنید، که تمامى این «: دید، نمود و کیفیات این اشیاء را بیان کرده در پایان گفت

ام، که تلف یا تبذیر کنم، بلکه ها را نه از آنجهت جمع کردهاشیاء از آن شما و من است، این گنج
ا، که با این مقصود، که بتوانم در ازاى کارهاى خوب پاداش دهم، یا زیر بازوى کسانى ر

.چنین بود بیان کوروش. »اند بگیرممحتاج

هاى کزنفون، کوروش از بابل حرکت کرده به ماد و بعد به پارس رفت، پس از آن، موافق نوشته
.چنانکه بیاید

چگونگى نوشته هاى کزنفون

در باب روایت کزنفون، بقدرى که راجع بتسخیر بابل بود، باالتر گفته شد، که مخالف مدارك 
هاى هرودوت است، زیرا قضیه برگردانیدن فرات و داخل شدن به بابل بعنف، موافق نوشتهبابلى

هاى دیگر کزنفون، در باب کارهاى راجع بنوشته. است و آن نیز با اسناد بابلى مخالفت دارد
کوروش در موقع بودن او در بابل، باید گفت، که نمیتوان تمامى چیزهائى را که نوشته، وقایع 



دانست، ولى در باب ترتیباتى، که میگوید هنوز هم، یعنى در زمان اردشیر دوم هخامنشى، تاریخى 
برقرار است، باید عقیده داشت،
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در باب توصیفى، که از کوروش و احوال او . که صحیح است، زیرا از مشاهدات خود او است
هاى هاى او بطور اجمال در نوشتهاشد، زیرا بعض گفتههاى او باید صحیح بکرده، کلیات گفته

پارسیها کوروش را : تر بیاید، گفتههرودوت هم مشاهده میشود، مثال مورخ مزبور هم، چنانکه پائین
اند که، رویهمرفته مورخین اسکندر هم از قول پادشاه مقدونى چیزهائى نوشته. پدر میخواندند

ها در جاى خود خواهد آمد، چون هرکدام از گفته. أیید میکندهاى کزنفون را بطور کلى تگفته
.عجالتا میگذریم

بابل و بابلیها از نظر هرودوت

قبل از ختم این مبحث، که راجع بتسخیر بابل بدست کوروش بزرگ است، مقتضى است 
اى ذکر کنیم، چه مورخ مذکورتوصیفى، که هرودوت از این شهر و اخالق مردم آن کرده، شمه

تقریبا یکصد سال بعد از وقایعى، که ذکر شد، بقول خودش، این شهر را دیده و در آن زمان 
مورخ مذکور، پس از شرح تسخیر بابل بدست کوروش، . مملکت بابل یکى از ایاالت ایران بود

اما اینکه ثروت بابل بچه اندازه بود، من میتوانم با «): 200-192کتاب اول، بند (چنین گوید 
.هاى ذیل این مطلب را بنمایانممثل

، از حیث .)م. مقصود شاه پارس است(تمام ممالکى، که در تحت تسلط شاه بزرگ است 
از . نگاهدارى دربار و قشون او بقسمتهائى تقسیم شده و عالوه بر آن مالیاتهائى هم دریافت میشود

بنابراین . یگر را تمام آسیادوازده ماه سال، مخارج چهار ماه را تنها بابل میدهد و هشت ماه د
از حیث ثروت معادل یک ثلث تمام .) م. هرودوت مملکت بابل را آسور مینامد(مملکت آسور 

نشین است، از حیث عایدات »1«)ساتراپ(هاى پارسیها اداره این مملکت، که بگفته. آسیا است
باذ، والى این ایالت، روزى خمس پسر ارتهتاىتانبر سایر ایاالت پارس برترى دارد، چنانکه ترى



این والى سواى اسبهاى قشون، داراى هشتصد اسب و شانزده . »2«یک ارتبه نقره عایدى داشت
هزار مادیان

______________________________
این کلمه یونانى شده خشتر پوان است، که بپارسی کنونى باید شهربان گفت و شهر را در آن -)1(

.استعمال میکردندزمان بمعنى مملکت

.اندلیطر دانسته55ارتبه مقیاس حجم ایران قدیم بود و آن را مطابق -)2(
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سگهاى هندى این والى بقدرى بود، که چهار . بود و هرکدام از اسبها را ببیست مادیان میکشیدند
را برسانند، چنان بود عایدات والى قریه جلگه در عوض مالیات مکلف بودند خوراك این سگها

آمیز ارقام او غالبا اغراق(تردیدى نیست، که هرودوت در باب عایدى والى بابل مبالغه کرده . »بابل
زیرا یک ارتبه نقره بوزن امروز پانصد و پنجاه هزار گرام یا تقریبا صد و ده هزار مثقال نقره ) است

و حال آنکه در آن (بل از تنزل اخیر داشت، حساب کنیم شود و اگر قیمت نقره را بنرخى، که قمى
باز تقریبا بیازده ) زمان، چنانکه در باب دوم این کتاب، در مبحث مسکوکات، بباید، بیشتر بوده

. بایست متجاوز از چهار میلیون تومان باشدبنابراین عایدات سالیانه والى مى. هزار تومان بالغ است
هاى گوید، که مالیات بابل و سایر قسمت) 92، بند 3کتاب (ألیفش خود هرودوت در جاى دیگر ت

آسور، یعنى مملکت بابل، هزار تاالن یا بپول امروزى تقریبا یک میلیون و دویست هزار تومان بود، 
بس والى براى مخارج خود تقریبا سه برابر و نیم مالیات از ایالت خود وجه دریافت میداشته و 

توانست چنین وجه گزافى را بپردازد، الاقل نصف آن ، زیرا اگر بابل مىچنین چیزى معقول نیست
با ) مقصود بابل است(زمینهاى آسور «: بعد مورخ مذکور گوید. را بر اصل مالیات اضافه میکردند

تر شود و نمو و شود، چه آب باران فقط بقدرى است، که ریشه حاصلباران کمتر آب یارى مى
ها آب را بوسیله تلمبه. کندرود است، ولى این رود، مانند نیل طغیان نمىرسیدن حاصل بسته بآب

.و با دست بزراعت میرسانند



رو است، از فرات تا دجله بزرگترین آنها، که کشتى. انددر بابل مانند مصر جویهاى زیاد کنده
شناسیم، از ا مىاین مملکت از تمام ممالکى، که م. نینوا در ساحل این رود است. یابدامتداد مى

میوه، مثال انجیر و انگور و زیتون، . خیزتر و از جهات دیگر در عسرت زیاد استحیث غله حاصل
در اینجا بقدرى زیاد است، که زمین تخمى دویست، »1«کم دارد، ولى در عوض ثمر دمترا

کنجداز اینکه ارزن و . سیصد تخم میدهد و پهناى برگهاى گندم و جو بچهار انگشت میرسد

______________________________
.دمترا، در یونان رب النّوع غلّه بود و مقصود هرودوت از ثمر دمترا غلّه است-)1(
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شود، ذکرى نخواهیم کرد، اگرچه میدانم، که چنین است، زیرا اشخاصى، که ببزرگى درختى مى
بابلیها روغن زیتون استعمال نمیکنند و بجاى . امهند کرد، مبالغه کردهاند، گمان خوادر بابل نبوده

ها زیاد است و بابلیها از خرما نان، شراب درخت خرما در تمام جلگه. آن از کنجد روغن میگیرند
.کنندو عسل درست مى

گویند، آورند، یعنى میوه درختى را، که یونانیها نروك درخت خرما را مانند درخت انجیر بار مى
کنند، تا زنبور داخل میوه گردیده کمکى براى چنین مى. بندندهائى، که میوه میدهد مىبدرخت

هاى درخت نروك هم، مانند درخت انجیر رسیدن آن گردد و میوه از درخت نیفتد، چه در میوه
.»اندوحشى، زنبورهائى النه کرده

اما از عادات بابلى آنچه «: چنین گویدها ذکر کردهبعد هرودوت شرحى از لباس و اخالق بابلى
در بابل معمول بود، که سالى یکمرتبه در هر دهى دخترانى را، که : عاقالنه بنظر میآید این است

بعد . ایستادندبحد بلوغ رسیده بودند، در یکجا جمع میکردند و جمعى از مردان دور آنها مى
این کار از زیباترین دختر شروع میشد و، . جارچى دخترى را پس از دیگرى صدا کرده میفروخت

.طلبیدهمینکه او را بقیمت گزافى میفروخت، دیگرى را، که از حیث زیبائى بعد از اولى میآمد، مى

خریدند و بابلیهاى ساده هاى غنى، که بحد بلوغ رسیده بودند، دختران زیبا را مىبدین ترتیب بابلى
ا نبودند، حاضر میشدند بقیمت کم دختران بدگل را یعنى عوام، که در جستجوى دختران زیب



اى را الخلقهترین دختر یا دختر ناقصشد، جارچى زشتچون فروش این دختران تمام مى. بردارند
ترین پاداش این دختر را بزنى اختیار کند؟ و آن طلبیده بآواز بلند میگفت، کى میخواهد، بنازل

پولى، که براى شوهر دادن این نوع . ترین وجه راضى میشددختر را بکسى میداد، که بگرفتن نازل
الخلقه الزم میشد، بحساب دختران زیبا میگذاشتند و بالنتیجه دختران دختران بسیار زشت و ناقص

توانست بمیل خود دختر خود را شوهر پدر نمى. الخلقه را شوهر میدادندزیبا دختران زشت و ناقص
ها میبایست ضامن. ها بخانه خود بردضمانت ضامندخترى را بىدهد و نیز ممنوع بود، که کسى 

در نزد دختر ضمانت کنند، که مشترى
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اگر زن و شوهر باهم سازگار نبودند، زن میبایست پولى را، که شوهر . دختر را ازدواج خواهد کرد
.روك شدهاین عادت خوبى بود و حاال مت. داده بود، رد کند

ها، براى اینکه دختران خود را مجبور نکنند بشهر اجنبى بروند، بعدها ترتیب دیگرى پیش بابلى
اند، با تن توضیح آنکه از مردم عوام آنهائیکه از جهت جنگ دوچار فقر و پریشانى شده. گرفتند

ى را، که مرضائ: »1«ها عادات حکیمانه دیگرى نیز دارندبابلى. کننددختران خود کسب مى
ممکن . برند و رهگذر نزد مریض آمده با او صحبت میکندرسد، بمیدان مىدستشان به طبیب نمى

در . است، که یکى از رهگذرها مبتال بهمین مرض بوده یا کسى را مبتال باین مرض دیده باشد
اند اینصورت چنین کس دوائى را، که استعمال کرده یا دیده است، که استعمال کرده و چاق شده

برحسب عادت ممنوع است، که کسى مریض را دیده بگذرد و از او . گویدبمریض مى
ها در این موارد شبیه کنند و سرودهاى بابلىها را در مس دفن مىمرده. پرسى نکنداحوال

مرد و زن پس از اینکه باهم ارتباط یافتند، باید کندر بسوزانند و هر دو، . سرودهاى مصرى است
.وشو کننددر رسید، شستهمینکه صبح

بابلیها عادتى دارند، که بسیار . عادت اعراب هم چنین است. قبل از اینکار دست بظرفى نمیزنند
»2«هرزن بومى باید یکدفعه در مدت عمر خود با شخص خارجى در معبد آفرودیت: زشت است
چیز مخلوط شوند، بمعبد ن بىمندند، چون نمیخواهند با زنابعض زنان بابلى، که دولت. ارتباط یابد

اى روى مرد سکه. ایستندگیرند و ملتزمین زیاد پشت سر آنها مىهائى جا مىمزبور رفته در گردونه



اى را، که سکه. »کنمدعوت مى) آفرودیت(تا لتتو را بنام مى«گوید زانوى زن انداخته مى
اى خدا داده میشود و پس از اینکه دهد، هرقدر کم باشد، باید زن قبول کند، زیرا برخارجى مى

یابد و زنان وجیهه زود از معبد زنى از معبد خارج شد، دیگر بهیچ قیمتى با مردى ارتباط نمى
خارج میشوند، و حال آنکه زنان زشت گاهى

______________________________
.زنان زیبامقصود هرودوت از عادت حکیمانه اولى شوهر دادن زنان بدگل است بخرج -)1(

آفرودیت در نزد یونانیها ربۀ النّوع جمال بود و هرودوت اسم یونانى این ربۀ النّوع را ذکر -)2(
.تا مینامیدندلتها این آلهه را مىتر میگوید بابلىکرده، ولى قدرى پائین
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.»شخص خارجى بطرف آنها بیایدشوند، سه چهار سال در معبد بمانند، تا یکمجبور مى

مطیع شدن فینیقیه و فلسطین-نهم

فینیقیه

پس از تسخیر بابل، مملکت کلده با شهرهاى قدیم سومر و اکد و کلیه مستملکات دولت سابق 
در مدخل ذکرى از فینیقیها شده . از جمله چنانکه میدانیم فینیقیه بود. بابل جزو ایران گردید

سطه اهمیتى که فینیقیها در عالم قدیم داشتند و بمالحظه مزایائى، که براى ولى بوا) 27صفحه (
اى چند بر ایران هخامنشى از داشتن چنین ملتى در اطاعت خود حاصل شد، مقتضى است کلمه

.آنچه گفته شده بیفزائیم

ر برآورده م از عربستان س. نژاد، که تقریبا در دو هزار و پانصد سال قها ملتى بودند سامىفینیقى
اند، که موطن اصلى آنها گفتهخود فینیقیها مى. بعدها بین دریاى مغرب و جبل لبنان سکنى گزیدند

آلهه «اند و بمعنى فینیقیه معرب اسمى است، که یونانیها باین مملکت داده. پارس بودهسواحل خلیج
مذهب اینها . نیان مینامیدندها خودشان را کنعاکه از مشرق ظاهر شده، اما فینیقى» آفتاب سرخ است

در میان آلهه آنها در درجه اول . پرستى بود و چیزهاى زیاد از بابل اخذ کرده بودندبر شرك و بت



از آلهه زن، بیش . ، یعنى پادشاه خدایان میخواندند)ملکارت(بعل، یا خداى آسمان بود، که او را 
این ربۀ النوع را ملکه آسمان و . بابلى است) رایستا(را میپرستیدند، که همان ) آستارت(از سایرین، 

، رب النوع سامیها، معروف بود که، در )ال(از سایر خدایان، . نیز خداى توالد و تناسل میدانستند
ها، چون بین دو ملت متمدن عهد قدیم، یعنى از حیث تمدن فینیقى. میگفتند) االت(صیغه مؤنث 

ها شباهت زیاد از آنها اقتباس کردند، ولى بیشتر به بابلىها واقع بودند، چیزهاىمصریها و بابلى
: از شهرهاى زیادیکه در ساحل دریاى مغرب بنا کرده بودند، چند شهر معروف آفاق بود. داشتند

ها بواسطه نفاقفینیقى. مینامیدند»1«لسشهر آخرى را یونانیها بیب. صیدا، صور، ارواد و جبل

______________________________
)1(-�B�i�b�l�o�s.
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داخلى موفق نشدند جمع شده دولت واحدى تشکیل دهند و هر شهر امیر یا پادشاهى داشت، ولى 
م واسطه تجارت غرب و شرق بود و . ق13تا 16صیدا از قرن . در دریانوردى شهرتى بسزا یافتند

هاى فینیقى در تمام عالم قدیم مستعمرات و تجارتخانه. صور پس از آن داراى همین مقام گردید
این مردم از طرف غرب تا جزایر بریطانیاى کبیر و از طرف مشرق تا بوغاز ماالکّا، در . پراکنده بود

نزدیکى هندوچین، تجارت میکردند و موافق آثارى، که کشف شده، در افریقاى جنوبى نیز 
م، در تحت . تابع مصریها گردید، بعد در قرن هشتم قاین مملکت مکرّر. اندمستعمراتى داشته

پس از آن در زمان کوروش جزو . ها درآمدتسلط آسوریها و در اوایل قرن ششم بتصرّف بابلى
ممالک ایران گردید، ولیکن فینیقیها بتابعیت خارجه اهمیت زیاد نمیدادند، چه دریاها و مستعمرات 

قیب بزرگ آنها یونانیها بودند، که در دریانوردى مهارت ر. در تحت اقتدار آنها باقى میماندند
اختراع رنگ ارغوانى، یا کشف حیوانى، که این رنگ از او گرفته میشد، و اختراع . تامى یافتند

دادند، ولى اکنون عقیده اکثر محققین اختراع الف باء را هم بآنها نسبت مى. ها استشیشه از فینیقى
کلیۀ، چنانکه در . ها اقتباس و در ممالک غربى منتشر کردندرا از عبرىباءاین است، که آنها الف

از تابع شدن . یافتها در ممالک اروپا انتشار مىمدخل گفته شد، تمدن مشرق قدیم بتوسط فینیقى
فینیقیه بایران دو مزیت بزرگ براى دولت هخامنش حاصل شد، اوال تمام سفاین فینیقى باختیار 



راست است، که قبل از تسخیر . رآمد و بغتۀ دولت ایران اول دولت بحرى گردیددولت مزبوره د
بابل هم دولت هخامنشى، بواسطه تابع کردن یونانیهاى آسیاى صغیر، داراى بحریه بود، ولى عده 

کرد و دیگر این نکته را باید درنظر داشت، که سفاین آنها با عده سفاین فینیقى مقابلى نمى
ها تا آخر دوره هخامنشى نسبت اى صغیر باطنا با ایران نبودند، و حال آنکه فینیقىیونانیهاى آسی

فقط در زمان اردشیر سوم، چنانکه بیاید، صیدا شورید و این شورش را هم از . بایران باوفا ماندند
ى نفوذى ثانیا ایران آن زمان با داشتن فینیقیه بطور غیرمستقیم دارا. اندسوء رفتار حاکم ایرانى دسته

از جمله قرطاجنه است،. در مستعمرات و مستملکات فینیقیه در دریاى مغرب گردید
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مدارکى میرساند، که این دولت . که در ابتداء مستعمره فینیقى بود و بعد دولت تجارتى بزرگى شد
ى با مستملکات ایران در افریقا، بواسطه ارتباط با فینیقیه یا مملکت مادرى و از جهت همجوار

اگر ) بیاید2کتاب 2باب 1شرح این مطلب در فصل (تمکین از اوامر دربار هخامنشى داشته 
بخواهیم بیش از این از فینیقیه صحبت کنیم، از موضوع دور خواهیم افتاد و براى نمایاندن درجه 

.حزقیال اکتفا میکنیمهاى عمران، آبادى و ثروت صور در این زمان، بدرج بعض گفته

و کالم خدا بر من نازل شده گفت، اما تو اى پسر «) 27کتاب حزقیال، باب (»1«و آن چنین است
هاى انسان، براى صور مرثیه بخوان و به صور بگو، اى که نزد مدخل دریا ساکنى و براى جزیره

اى، که من کمال زیبائى اى صور، گفته: بسیار تاجر طوایف میباشى، خداوند یهوه چنین میگوید
هایت را از اند، همه تختههستم، حدود و در وسط دریا است و بنّایانت زیبائى تو را کامل کرده

.اند، تا دگلها براى تو سازنداند، سرو آزاد لبنان را گرفتهصنوبر ساخته

، که بعاج »3«مهایت را از شمشاد جزایر کتیساختند و نشیمن»2«پاروهایت را از بلوطهاى باشان
مقصود صیدا (اهل سیدون ... مصرى بادبان تو بود »4«کتان مطرّز. منبت شده بود، ترتیب دادند

.... و ارواد پاروزنان تو بودند و حکماى تو اى صور، که در تو بودند، ناخدایان تو بودند ) است
و »5«فارس، لود..... کنند هاى دریا و مالحان آنها در تو بودند، تا براى تو تجارت تمام کشتى

نقره، آهن، روى و سرب بعوض بضاعت تو ... در افواجت مردان جنگى تو بودند »6«فوط
سوداگران تو و جزایر بسیار بازارگانان دست تو بودند، شاخهاى عاج و »7«ددانبنى. میدادند



، »9«بهرمان. ان تو بودندبفراوانى صنایع تو سوداگر»8«ارام. آبنوس را با تو معاوضه میکردند
دوزى، کتان نازك، مرجان و لعلهاى قالبارغوان، پارچه

______________________________
.ایمدر انشاء مترجمین توریۀ تغییرى داده نشده و عین عبارات را نقل کرده-)1(

.اى است از کنعان در طرف شرقى اردنباشان قطعه-)2(

.اند و برخى با جزایرى در جنوب فلسطینقبرس تطبیق کردهکتّیم را بعضى با-)3(

.دوزىدوزى یا ملیلهقلّاب-)4(

.لیدیه-)5(

.سوم پسر حام، در اینجا مقصود قومى است، که از نسل او ترکیب یافته بود-)6(

.قومى بودند از نسل، رعمۀ بن کوش بن حام-)7(

.حاال بیشتر آرام و آرامی گویند-)8(

.لعل سرخ، پارچه ابریشمى هفت رنگ-)9(
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حلوا، عسل، روغن و بلسان . یهودا و اسرائیل سوداگران تو بودند. بعوض بضاعت تو میدادند
»1«اهالى دمشق بفراوانى صنایع تو و کثرت هر قسم اموال با شراب حلبون. بعوض متاع تو میدادند

. بازارگانان دست تو بودند»2«عرب و همه سروران قیدار.... و پشم سفید با تو سودا میکردند 
، »3«حرّان، کنّه... بها و طال بعوض بضاعت تو میدادند بهترین همه ادویه و هرگونه سنگهاى گران

ى متاع تو بودند هاقافله»4«هاى ترشیشکشتى. عدن و تجار سبأ، اشّور و کلده سوداگران تو بودند
پاروزنانت تو را بآبهاى عظیم بردند و باد . پس در وسط دریا توانگر و بسیار معزّز گردیدى.... 

و کالم خدا بر «) 28کتاب حزقیال، باب (بعد حزقیال گوید ... شرقى تو را در میان دریا شکست 



چونکه دلت : رمایدمن نازل شده گفت، اى پسر انسان برئیس صور بگو، خداوند یهوه چنین میف
ام و مغرور شده است و میگوئى، که من خدا هستم و بر کرسى خدایان در وسط دریا نشسته

اینک تو از دانیال حکیم . اىهرچند انسان هستى، نه خدا، لیکن دل خود را مانند دل خدایان ساخته
د تر هستى و هیچ سرّى از تو مخفى نیست، بحکمت و فطانت خویش توانگرى براى خو

بفراوانى حکمت و تجارت خویش دولت . اىاى، طال و نقره در خزاین خود جمع کردهاندوخته
.پس بسبب توانگریت دلت مغرور گردیده. اىخود را افزوده

اى، پس اینک بنابراین، خداوند یهوه چنین میفرماید، چونکه دل خود را مثل دل خدایان گردانیده
تو خواهم آورد، که شمشیرهاى خود را بر ضد زیبائى حکمت ها را برغریبان و ستم کیشان امت

....تو کشیده جمال تو را ملوث سازند 

خداوند یهوه میفرماید، تو خاتم کمال و : اى پسر انسان، براى پادشاه صور مرثیه بخوان و ویرا بگو
از عقیق بها مملو حکمت و کمال جمال هستى، در عدن در باغ خدا بودى و هرگونه سنگ گران

صنعت . سرخ، یاقوت زرد، عقیق سفید، زبرجد، جزغ، یاقوت کبود، بهرمان و زمرّد پوشش تو بود
دفّها و نایهایت در تو از طال بود، که در

______________________________
.حلبون، یکى از شهرهاى شام، که بواسطه خوبى شرابش معروف بود-)1(

.بایل عربپسر اسمعیل و پدر یکى از ق-)2(

.شهرى بود در کلده، بقولى در آسور-)3(

.این محل درست معلوم نیست، گویا در سواحل شرقى افریقا بوده-)4(
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انصافى در تو پدید از روزیکه آفریده شدى، تا روزیکه بى...... روز خلقت تو آنها مهیا شده بود 
.بودى، اما از کثرت سوداگریت شکم تو را از ظلم پر ساختندآمد، برفتار خود کامل 



چنین بود عمران و ثروت فینیقیه، . »....پس خطا ورزیدى و من تو را از کوه خدا بیرون انداختم 
در خاتمه الزم است گفته شود، که کوروش . که شهرت آن در توریۀ منعکس شده و بما رسیده

شهر صیدا، که در زمان بخت النصر دوم آسیب : اتخاذ کردنسبت به فینیقیه هم سیاست مالیمى 
زیاد یافته پست شده بود و دیگر امیر یا پادشاهى نداشت، در این زمان از نو بلند شده داراى 

صور، که در زمان بخت النصر آسیبى نیافته . کردپادشاهى از خود شد، که دربار ایران معین مى
با این مقصود، که شهرهاى فینیقیه با یکدیگر متحد نشوند، بود، بحال خود باقى ماند و کوروش،

.براى هرکدام امیرى از خود فینیقیها معین کرد

فلسطین

مضامین توریۀ راجع به کوروش باالتر ذکر . این مملکت قدیم هم در همین اوان تابع ایران گردید
شى، بمناسبت مطلب آنچه شد و در جاهاى دیگر این کتاب نیز، راجع به او و سایر شاهان هخامن

.مقتضى باشد، گفته خواهد شد

امور شمال شرقى ایران، فوت کوروش-دهم

باوجوداین . دهندمورخین یونانى راجع بکارهاى کوروش پس از تسخیر بابل اطّالعات کافى نمى
:هاى آنها را با اینکه ناقص است، ذکر میکنیممضامین نوشته

روایت هرودوت

در تحت ) هایعنى بابلى(پس از اینکه این ملت «): 212-210، بند 1کتاب (ید مورخ مزبور گو
مردم مزبور پر جمعیت و . ها را مطیع کندحکومت کوروش درآمد، شاه خواست ماساژت

است و »2«هادندر مقابل ایس»1«سلحشوراند، مساکن آنها در طرف شرقى ماوراء آراکس
بزرگتر ) دانوب کنونى(»3«گویند، که آراکس از رود ایستر. دبعضى این مردم را سکائى میدانن

.است



______________________________
)1(-�A�r�a�x�e(تر این معنى مقصود هرودوت از آراکس سیحون است، چنانکه چند سطر پائین

).روشن خواهد بود

)2(-�I�s�s�e�d�o�n�s.

)3(-�I�s�t�e�r.
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قوت اهالى آن از . در آراکس، چنانکه گویند، جزایرى است زیاد. کوچکتر میدانندبرخى آنرا 
ها را جمع ریشه درختان است و در زمستان از میوه بعض آنها، توضیح آنکه در تابستان این میوه

.کنندکرده آذوقه زمستان تهیه مى

کرده در آتش میاندازند و از اند، که میوه آنها را جمع گویند، که اهالى درختان دیگرى نیز یافته
.بوى آن مست میشوند، چنانکه یونانیها از شراب مست میگردند

در حال مستى برقص کردن . هرقدر بیشتر از میوه مذکور در آتش اندازند بیشتر این اثر را میبخشد
.جارى است»1«رود آراکس از زمین ماتیانیان. و خواندن میپردازند

جا نهر انداخت و چهل مصب دارد، از همین360هم، که کوروش آب آنرا به »2«رود گیندس
.از چهل مصب مزبور همه باستثناى یکى در باتالقها گم میشوند. یابدجریان مى

.در اینجا مردمانى هستند، که قوتشان ماهى خام و لباسشان از پوست شیر ماهى است

) مقصود دریاى خزر است(یاى کسپین ها جارى است و بدریکى از شعب آراکس در جلگه
در ابتداء، از فحواى کالم : هاى هرودوت الزم است گفته شودراجع باین قسمت از نوشته. »میریزد

ها مورخ مذکور چنین برمیآید، که مقصودش از آراکس سیحون است، زیرا مساکن، ماساژت
ود گیندس یعنى دیاله کنونى با سواحل دریاى آرال و ماوراء سیحون بود، ولى از اینکه میگوید ر

آراکس از یک زمین میگذرد، خواننده نظرش به رود ارس متوجه میشود، زیرا دیاله، که بدجله 



بنابراین باید گفت، که هرودوت، چون اطّالعات جغرافیائى . میریزد، مناسبتى با سیحون ندارد
محققین هم . سیحون استراجع باین صفحات نداشته، اشتباه کرده و مقصودش از آراکس همان

اند و اسم این رود را به یونانى آراکس و راجع بقرون بعد یاکسارت از آراکس سیحون فهمیده
نظر با جاهاى دیگر کتاب هرودوت هم موافقت میکند، زیرا چنانکه بیاید مساکن این. اندنوشته
خ مذکور تقریبا در ماوراء سیحون بین این رود و کدنایسوههاى اورال نشان میدهدها را مور .

این دریاى جدائى است، که با«: بعد هرودوت راجع ببحر خزر گوید

______________________________
)1(-�M�a�t�i�a�n�i�e�n�s.

)2(-�G�y�n�d�e�s رجوع شود392بصفحه.
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یعنى بحر (رانى میکنند آن کشتىیابد، چه دریائى، که یونانیها در هیچ کدام از دریاها اتصال نمى
یعنى اوقیانوس اطلس، زیرا جبل طارق را (و دریائى، که ماوراء ستونهاى هرکول است .) م. الجزایر

فى الواقع یک دریا هستند، »1«و نیز دریاى اریتره.) م. نامیدندمى» ستونهاى هرقل«یونانیهاى قدیم 
.اما دریاى کسپین دریاى دیگرى است

ترین جاى آن را همان پیمایند و عریضهاى پاروئى در مدت پانزده روز مىا کشتىطول آن ر
ها هاى قفقاز، که بزرگتر و بلندترین کوهاز طرف غرب، این دریا تا کوه. ها در هشت روزکشتى

هاى هاى قفقاز مردمان زیاد سکنى دارند و قوت آنها از درختدر کوه. یابداست، امتداد مى
این برگها را سائیده و با آب مخلوط . گویند بعض درختان برگهاى عجیب دارد.جنگلى است

شود، مگر آنکه خود پشم، که این نقشها زایل نمى. کشندکرده با آن بر لباسهاى خود نقوشى مى
مردان این مردمان با زنانشان مانند حیوانات . اند، مندرس شده از میان برودلباس را از آن بافته

حد واقع است و قسمت هائى بىاز طرف مشرق دریاى کسپین جلگه. دیکى میکنندآشکارا نز
از (ها مساکن مردمى است، که کوروش قصد آنها را کرد و به ماساژت معروفند بزرگ این جلگه



جهات .). م. این عبارت هرودوت هم معلوم است که مقصود او از آراکس سیحون است
.کشى کوروش متعدد بودقشون

او از حیث نژاد خود را وجودى برتر از بشر میدانست و دیگر، قصد هر ملتى را، که کرده بود، اوال
این . ها در آن زمان بیوه پادشاه سابق آنها بودملکه ماساژت. کسى نتوانسته بود، از عهده او برآید

.نامیدندمى»2«)ریسمىت(ملکه را 

ید، که کوروش طالب خود او نیست، بلکه کوروش خواست او را ازدواج کند، ولى ملکه فهم
. پس از آن کوروش با قشون خود تا رود آراکس براند. خواهان مملکت او است و جواب رد داد

وقتى . ها برجهائى گذارد، که پر از مردان جنگى بودبعد پلى روى رود مزبور ساخت و بر کشتى
که کوروش مشغول این کارها بود

______________________________
)1(-�E�r�i�t�h�r�e�e(ان و خلیجنامد و خود این کلمه پارس را چنین مىهرودوت دریاى احمر، عم

).بمعنى سرخ است

)2(-�T�o�m�y�r�i�s.

449: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

شاه مادیها، رها کن کارهائى، که «: ریس سفیرى نزد او فرستاد، که این پیغام را برساندمىت
اکتفا کن بآن چه دارى و بگذار ما هم در . نمیدانى نتیجه این کارها چه خواهد بودمیکنى، چه تو 

مملکت خود سلطنت کنیم، ولى، اگر نخواهى این نصایح مرا بپذیرى و راحت نشینى یعنى 
ها نرم کنی، بفرما و بیهوده براى اتّصال دو ساحل رود رنج خواهى، که دست و پنجه با ماساژت

اگر . روز راه از ساحل دور میشویم و تو میتوانى بطرف مملکت ما بگذرىما بمسافت سه. مبر
یعنى بمسافت (» کنیمترجیح دادى، که ما بمملکت تو عبور کنیم، همان کار کن، که ما تکلیف مى

پس از رسیدن این پیغام کوروش مجلس مشورتى از بزرگان ). سه روز راه از ساحل دور شود
همه متفقا گفتند، که بهتر است ما دور شویم و ملکه . باید کردپارس بیاراست و پرسید، چه 

.ها با لشکرش باین طرف بگذردماساژت



کرزوس، پادشاه سابق لیدیه، که جزو ملتزمین کوروش بود، این رأى را نپسندید و فکر خود را 
که هرگونه بلیه ام،شاها، چون خدا مرا مطیع تو کرده، از ابتداء من بتو وعده داده«: چنین بیان کرد

اگر تو . هائى، که نصیب من شد، براى من درس عبرت استبدبختى. را از خانواده تو دور کنم
خود را جاویدان میدانى و در باب قشون خود نیز چنین عقیده دارى، در این صورت بهتر است، 

ل از هر چیز بدان، که من چیزى نگویم، ولى اگر قائلى، باینکه تو بشرى و سپاهیان تو نیز بشرند، قب
پس . که کارهاى انسان مانند چرخ است و چرخ اجازه نمیدهد، که انسان الى االبد سعادتمند باشد

. ها استاز این مقدمه راجع باین مسئله، که موضوع شور است، عقیده من برخالف عقیده پارسى
در صورت : ل استها بطرف ما بگذرند، این خطر براى تو حاصاگر ما اجازه دهیم، که ماساژت

شکست، تمام مملکت را از دست خواهى داد، چه، اگر فاتح شدند، دیگر برنگردند و بسایر 
قسمتهاى مملکت تو دست اندازند، اما در صورت فتح، تو چندان بر آنها برترى نخواهى داشت، 

زیرا جا تعقیب کنى، ولى خواهى خواست، که چنان کنى، که از رود عبور کرده دشمن را در همه
بر خود هموار نخواهى کرد، که بگویند، کوروش
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بنابراین من عقیده دارم، که از . پسر کبوجیه از زنى شکست خورده دست از مملکت او باز داشت
نشینند، پیش رویم، بعد سعى کنیم، که آنها را ها عقب مىرود بگذریم و، بقدریکه ماساژت

اند و از ها را نچشیدهها لذایذ زندگانى پارسىبقدرى که من میدانم، ماساژت. شکست دهیم
هاى خوب بنابراین عقیده دارم، که بفرمائى حشم را سر ببرند و شراب. تعیشات آنها اطالعى ندارند

پس از آن از سپاهیان آنهائى را، که بکار جنگ نیایند، در اردو گذاشته با قشون کارى . تهیه کنند
ها، همینکه باردو رسیدند و آن همه من تصور میکنم، که ماساژت. رف ساحل رود برگردىبط

مأکوالت و مشروبات خوب یافتند، جنگ را فراموش کرده بخوردن و آشامیدن بپردازند و ما در 
عقیده بزرگان پارس و کرزوس متضاد بود و . »این صورت میتوانیم کارهاى بزرگ انجام دهیم

ها پیغام داد، که او عقب بنشیند، چه کوروش وس را پسندیده بملکه ماساژتکوروش رأى کرز
پس از آن کوروش کرزوس را به کبوجیه پسر خود، که در صورت . میخواهد بمملکت او بگذرد

. بایست جانشین شاه شود، سپرده تاکید کرد، که او را همیشه محترم بداردشدن کوروش مىکشته
و کرزوس را به پارس فرستاد و خود با لشکرش بآن طرف آراکس پس از این توصیه، کبوجیه 



مقصود (در ماوراء سیحون کوروش شب در خواب دید، که پسر ارشد هیستاسپ . بگذشت
. اش پرهائى دارد، که با یکى آسیا را پوشیده و با دیگرى اروپا رادر دو شانه) ویشتاسب است

داریوش، چون بسن بیست . نامیدنداریوش مىهیستاسپ پسر ارسام هخامنشى بود و پسر او را د
کوروش بیدار شد و پس از تفکر، . سالگى نرسیده بود و بکار جنگ نمیآمد، در پارس مانده بود

هیستاسپ، پسر تو بر ضد : چون خواب را با معنی دید، هیستاسپ را در خلوت طلبیده بدو گفت
.ح استمن کنکاشى دارد، من ثابت میکنم، که این اطالع من صحی

من امشب در خواب دیدم، که پسر تو . خدا میخواهد مرا حفظ کند، این است، که مرا آگاه میدارد
این خواب معنائى ندارد، جز اینکه پسر تو . دو پر دارد، با یکى بآسیا و با دیگرى باروپا سایه افکنده

سعى کن، که پسرت را، پس از اینکه من از فتح این مملکت. بر ضد من است
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کوروش چنین گفت، زیرا پنداشت، که . فارغ شده بخانه مراجعت کردم، بمحاکمه جلب کنى
داریوش بر ضد او است، ولى مقصود خدا از خواب مزبور این بود، که کوروش در این مملکت 

.خواهد مرد و سلطنت او نصیب داریوش خواهد گردید

شاها، زاده مباد آن پارسى، که بر ضد تو باشد و، اگر «: کوروش چنین گفتهیستاسپ در جواب 
سوء قصد بر ضد کسى، که پارس را از اطاعت . درنگ بمیردچنین شخصى زاده، بهتر است که بى

دیگران رهانیده و آقاى تمام ملل کرده؟ اگر تعبیر خواب تو این است، که پسر جوان من میخواهد 
.»او را باختیار تو میگذارم، تا آنچه خواهى با او بکنىبر تو قیام کند، من

چنین گفت هیستاسپ و بعد، از آراکس عبور کرده بطرف پارس رفت، تا پسر خود را براى ترضیه 
در این احوال کوروش از رود آراکس بمسافت هشت روز پیش رفت . خاطر کوروش توقیف کند

آمد خود بطرف آراکس عقب نشست و سپاهیان و موافق عقیده کرزوس رفتار کرده با قشون کار
ها حمله برده با ها باردوى پارسىپس از آن ثلث قشون ماساژت. کاره را در محل بگذاشتبى

ها ماکوالت و بعد همینکه ماساژت. سپاهیان جنگى جنگیدند و اینها مقاومت کرده کشته شدند
.ور پرداخته زیاد خوردند و آشامیدندمشروبات را دیدند، چنانکه عادت آنها بود، پس از فتح بس



ها، که عقب نشسته و مراقب احوال بودند، همینکه در این حال خواب بر آنها مستولى شد و پارسى
ها را با رئیس آنها، اى را کشته اکثر ماساژتها را در خواب دیدند، بر آنها تاختند و عدهماساژت

چه بسر لشکر وقتى که ملکه، از آن. نام داشت، اسیر کردند»1«سسکه پسر ملکه بود و سپارگاپى
اى کوروش، که از خونخوارى «: او آمده بود، آگاه شد، رسولى نزد کوروش با این پیغام فرستاد

اى، مغرور مشو، که شوى، بر خود مبال، که بواسطه ثمر انگور مزورانه پسر مرا اسیر کردهسیر نمى
.اى، چه اینکار در دشت نبرد و از راه مردانگى نبودههبدین وسیله بر او دست یافت

حاال پند مرا گوش کن، زیرا صالح تو را میگویم، پسر مرا پس ده و از مملکت ما بیرون رو، 
اى، قسم اگر چنین نکنى، در ازاى جسارتى؛ که نسبت بثلث قشون من کرده. اینکه مجازات بینىبى

ه تو را ازها، کمیخورم بآفتاب، خداوند ماساژت

______________________________
)1(-�S�p�a�r�g�a�p�i�s�e�s.
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پسر ملکه، . کوروش باین پیغام ملکه وقعى ننهاد. »خونخوارى سیر کنم، اگرچه تو سیر نمیشوى
که از وقتى که از مستى بخود آمد و بر آنچه واقع شده بود، آگاهى یافت، از کوروش تمنى کرد، 

چنین بود مرگ . غل و زنجیر او را رها کنند و همینکه آزاد شد، فورا خود را کشت
ریس را نپذیرفته بود، او تمام قواى خود را جمع مىچون کوروش نصیحت ت. سسسپارگاپى

.کرده به کوروش حمله کرد

و، »1«اده بودترین نبردى بود، که تا آن زمان بین بربرها رویدگمان میکنم، که این جدال سخت
در ابتداء طرفین از دور بیکدیگر تیر انداختند، بعد، : ام، شرح این جنگ چنین بودهچنانکه شنیده

هر دو طرف مدتى . وقتى که تیرهاى طرفین تمام شد، از نزدیک با نیزه و شمشیر جنگ کردند
قسمت بزرگ ها فاتح شدند، چهمدید پا فشردند و کسى رو بفرار نگذاشت، باالخره ماساژت

. سال بود28مدت سلطنت او . لشکر پارس در دشت نبرد معدوم و کوروش هم کشته شد
ریس امر کرد، خیکى را پر از خون آدم کردند، بعد نعش کوروش را یافته سر او را در مىت



هرچند من تو را در جنگ شکست دادم، ولى تو از «: خیک انداخت و استهزاء کرده چنین گفت
چنانکه بتو گفته بودم، حاال تو را . مصیبتى براى من تهیه کردى و پسر مرا از من گرفتىراه تزویر

راجع بفوت کوروش «) 214، بند 1کتاب (بعد هرودوت گوید . »از خونخوارى سیر میکنم
شود، که معلوم مى(» تر استحکایات زیاد است، روایتى را که من ذکر کردم، بحقیقت نزدیک

.).م. صحت این روایت مطمئن نبودهخود هرودوت هم از 

روایت کتزیاس

:کتزیاس شرح این جنگ را طور دیگر ذکر کرده، مورخ مذکور گوید

. نام داشت»3«پادشاه این قوم آمرّایوس. رفت»2«کوروش بجنگ مردمى موسوم به دربیک
هاى گاهى کشیده با فیلها آن را بکمینجنگ سختى در گرفت، سواره نظام حمله کرد و در بیکى

کوروش از اسب بزیر . در ابتداء سواره نظام پارسى بپراکند، ولى بعد جمع شد. خود احاطه کردند
بلند کرده باردو او را . افتاد و یکى از جنگیهاى هندى زوبینى بطرف او انداخت، که بران او آمد

بردند

______________________________
.بربر یعنى غیر یونانى-)1(

)2(-�D�e�r�b�i�k�k�e�s(ها یکى از اقوام سکائى بودند و در نزدیکى دریاچه آرال میزیستنددربیک.(

)3(-�A�m�o�r�r�a�i�o�s.
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، 1دیوالفوا، صنایع ایران قدیم، جلد (گ مقبره کوروش بزر-)مشهد مرغاب(-پاسارگاد-)5(
)19گراور 
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20، پادشاه سکائى، با »1«روز دیگر آمورگس. در این جنگ از طرفین ده هزار نفر کشته شدند
ها را از جا کنده حمالت سخت او دربیک. هزار مرد جنگى وارد شده بکمک پارسیها شتافت

ها سى هزار نفر تلفات در بیک. ها با دو پسرش کشته شدندمرّایوس پادشاه دربیکآ. هزیمت داد
.پس از آن تمام مردم دربیک مطیع گشتند. بود

و حکومت ) کبوجیه(کوروش وصایاى خود را کرده تخت سلطنت را به پسر ارشد خود کامبیز 
بود، داد و »2«سارسس-تر، که نامش تانیوكباختر، خوارزم، پارت و کرمان را به پسر کوچک

بعد حکومت گرگان را ببرادر خود . والیات پسر کوچکتر را از تأدیه مالیات و عوارض معاف کرد
پسر »4«تاسسو حکومت مردم در بیک را، که تازه مطیع کرده بود، به اسپى»3«مگابرن

.اعطا کرد»5«تاماساسپى

دان، مادرشان، هرودوت گوید که کاسان(باشند، کوروش بپسران خود سپرد، که مطیع مادرشان 
ها باو کرده، دوستى محکم و با آمرگس، که خدمت.) م. قبل از فوت کوروش در گذشته بود

بعد خواست، که در پیش او برادرها و خویشان دست برادرى و اتحاد بیکدیگر . داشته باشند
رین فرستاد بآنهائیکه از قول خود تخلف اند و نفبدهند، دعا کرد درباره آنهائیکه در دوستى ثابت

.پس از آن کوروش بفاصله سه روز درگذشت. میکنند

روایت برس

کنند، نوشته بود، که کوروش با قوم دها یا داه جنگ مورخ کلدانى موافق نقل قولى، که از او مى
.اشتدها قومى بود سکائى که در مجاورت گرگان سکنى د. کرد و در میان کارزار کشته شد

تمامى . اندهاى دو مورخ یونانى و نقل قولى، که از مورخ کلدانى کردهاین است مضامین نوشته
این روایات منافات کلى با روایت کزنفون دارد و مقتضى است، که ببینیم، او راجع به کارهاى 

.کوروش پس از فتح بابل و فوت او چه میگوید

______________________________
)1(-�A�m�o�r�g�e�s.



)2(-�T�a�n�y�o�x�a�r�c�e�s.

)3(-�M�e�g�a�b�e�r�n�e�s.

)4(-�S�p�i�t�a�c�e�s.

)5(-�S�p�i�t�a�m�a�s.
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روایت کزنفون

مراجعت کوروش به پارس

پس از چندى چون کوروش دید، که کارها در بابل روش خوبى دارد، بفکر ) 5، فصل 8کتاب (
تهیه مسافرت پارس شده امر کرد، که ملتزمینش از او پیروى افتاد، که از آنجا حرکت کند و در 

در اینجا الزم . ها را ببندندکنند، بعد همینکه دید، که چیزهاى الزم آماده است، حکم کرد گردونه
است از ترتیبى، که موافق آن قشون کثیر العده او اردو میزد و حرکت میکرد و نیز از این نکته، که 

معلوم است، که چون شاه پارس اردو میزند، تمام . اى بگوئیمفت شمههرکس جاى خود را میگر
کوروش اوال امر کرد، که . درباریان با او هستند و تابستان و زمستان زیر چادرها منزل میکنند

داران معین کرد، بعد مدخل خیمه او رو به آفتاب طالع باشد و فاصله خیمه خود را از چادر نیزه
رف دست راست و چادر آشپزها را از سمت دست چپ قرار داد و نیز امر چادر خبازان را از ط

باقى جاها چنان معین . ها را از طرف راست و چهارپایان بارى را از سمت چپ جا دهندکرد اسب
وقتیکه اردو میخواهد حرکت کند، . زحمت جا و فضاى خود را بشناسدشد، که هر لشکر بى

مأمورین بنه همه دفعۀ . و بعضى آن را بحیوانات بارى بار میکنندهرکس بار و بنه خود را برمیدارد 
بنابراین زدن چادرها یا . بمحالتى، که سپرده بآنها است، رفته و همه در یک زمان بار میکنند

:راجع بآذوقه نیز چنین است. برچیدن آنها در یک زمان بعمل میآید



ذاها زمانى بیش از زمان صرف یک چون هرکدام از خدمه وظیفه مخصوصى دارد، براى تمام غ
نه فقط کوروش به خبازان و آشپزها جائى مناسب با کارشان میداد، بلکه، وقتى . غذا الزم نیست

ها را بین قشون تقسیم میکرد، نوع اسلحه را درنظر میگرفت و هر لشکر، چنان خوب جاى که محله
کوروش عقیده داشت، که یک خانه . یافتاشتباه در جاى خود قرار مىخود را میدانست، که بى

با این حال پس . خصوصى باید مرتب باشد تا، اگر چیزى بخواهند برگیرند، بدانند کجا است
اى معلوم باشد، زیرا مواقع اقدام بسته بطریق اولى باید در موقع جنگ جاى هر لشکر و دسته

هر دفعه. ق میشودایست، که از دقایمندیهاى بزرگ نتیجه استفادهبدقایقى است و بهره
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جا بیشتر حفاظ جا از همهکه کوروش توقّف میکرد، خیمه او را در وسط اردو میزدند، زیرا این
پس از اینها چادرهاى سواره نظام و . دور خیمه او چادرهاى نزدیکترین دوستان او واقع بود. داشت
اینها را در محلهاى محفوظى جا میداد، زیرا در موقع حمله .وار زده میشدرانها دایرهعرابه
محلهاى سپاهیان . توانستند، فورا اسلحه برگیرند و مدتى الزم بود، تا بحال مدافعه درآیندنمى

هاى سواره نظام بود، کمانداران قسمتى در سبک اسلحه از طرف راست و چپ خیمه او و نیز خیمه
گرفتند، سپاهیان سنگین اسلحه و آنهائیکه سپرهاى ران جا مىرأس و قسمت دیگر در دنبال سوا

بزرگ داشتند، مانند دیوارى اردو را احاطه داشتند، تا بسواره نظام کمک کرده فرصت باو بدهند، 
که اسلحه برگیرد، سپاهیان سنگین و سبک اسلحه و نیز کمانداران در حال استراحت هم صفوف 

:ترتیب دو مزیت حاصل استخود را از دست نمیدهند و از این

اوال اگر دشمن بخواهد شبیخون بزند، سپاه سنگین اسلحه دشمن را عقب مینشاند، ثانیا تیراندازان 
. شود، دفاع میکننداندازى خود سپاه سنگین اسلحه را از دشمنى که نزدیک مىبوسیله تیر و زوبین

دارد و، چنانکه خدمه باهوش هاى فرماندهان، براى امتیاز، بیرقى مخصوصهریک از خیمه
هاى زیاد و مخصوصا معروفین شهر را میشناسند، نوکرهاى کوروش هم هاى شهرنشینخانه

شناختند و، اگر کوروش کسى را میخواست، هاى صاحب منصبان عمده را مىها و بیرقخیمه
. ه او درمیآمدندترین راه بخیماش مجبور نبودند در جستجوى چادر او باشند، بلکه از کوتاهخدمه

چون هریک از ملل محله مخصوصى داشت، بآسانى ممکن بود، فهمید، که در کدام قسمت 



کوروش معتقد بود، که با این ترتیب . اطاعت جنگى هست و در کدام یک مقرّرات اجرا نمیشود
کوروش عقیده . اردویش، اگر دشمن شب یا روز ناگهان حمله کند، به کمینگاهى خواهد افتاد

در این نیست، که شخص صفوف سپاهیان را در یک ) آرائىسپاه(ت، که فن تعبیۀ الجیش داش
جبهه طوالنى یا کوتاه بیاراید، یا خط را مبدل بستون کند و یا ترتیب جدال را، نظر باینکه دشمن از 

سمت راست یا چپ و یا عقب حمله میکند، تغییر دهد، بلکه در این است، که شخص بتواند، نظر 
تضاىباق
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موقع، قشون خود را تقسیم کند و قسمتها را بجاهائى، که بیش از هر جاى دیگر داراى مزایا است 
این چیزها بعقیده او هنرمندى یک مرد تعبیۀ . بگمارد و نیز بشتابد، که سرعت حرکت تحصیل کند

کوروش در موقع حرکت، . را باهمال نمیگذراندالجیشى را نشان میداد و او هیچ یک از این کارها
نظر به حدسیاتى، ترتیبات گوناگون مقرّر میداشت، ولى در اردوگاه ترتیبى، را که ذکر کردم، 

.کمتر تغییر میداد

ورود کوروش به ماد

همینکه قشون وارد ماد گشت، کوروش بدیدن کیاکسار رفت و، پس از ) 5، فصل 8کتاب (
رود، به کیاکسار گفت، که در بابل قصرى براى او تدارك کرده، تا هرگاه به روبوسیهاى ابتداى و

در همان وقت کوروش هدایاى زیاد و گرانبها به کیاکسار . آسور رود، مکانى از خود داشته باشد
داد و او این هدایا را پذیرفته بتوسط دخترش تاجى از زر و طوق و یاره و یک لباس مادى فاخر به 

: وقتى که دختر جوان تاج را بر سر کوروش میگذاشت، کیاکسار گفتکوروش بخشید،
کوروش این دختر من است، او را بنکاح تو درمیآورم، پدرت هم دختر پدر مرا گرفت و تو از «

این زواج بدنیا آمدى، دختر من همان طفلى است، که تو در کودکى همواره او را نوازش 
.میکردى

چون من » زن کوروش«: پرسید، زن کى خواهد شد، او جواب میداداگر در آن زمان کسى از او می
.»زاده ندارم، تمام ماد را جهیز دخترم قرار میدهمپسر حالل



کیاکسار، من ارزش قرابتى را، که با دخترت و جهیز او قرار میدهى، خوب «: کوروش جواب داد
چنین . »م را تحصیل کنممیفهمم، ولى قبل از اینکه جواب بدهم، میخواهم رضایت پدر و مادر

آیند دختر و خود کیاکسار خواهد بود، گفت کوروش و باوجوداین هدایائى، که میدانست خوش
.باو داد و پس از آن عازم پارس گردید

کوروش در پارس

کوروش چون بسرحد پارس رسید، قسمت بزرگ قشونش را در آنجا گذارده ) 5، فصل 8کتاب (
م زیاد براى تمام پارسیها، چه براى قربانى و چه براى ضیافت با خود با دوستانش بشهر رفت و حش

.برد
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. ها بدهدتیمهدایائى نیز با خود برداشت، تا بپدر و مادر، دوستان، کارکنان دولت، پیرمردان و هم
که اکنون هم شاهان هائى نسبت بمردان و زنان پارس کرد، در این موقع کوروش بذل و بخشش

پس از آن کبوجیه پیرمردان پارسى و کارکنان دولت را، . کنندپارس، چون به پارس میروند، مى
ها و اى کوروش، شما میدانید، که اى پارسى«: که اقتدار سلطنتى دارند، دعوت کرده چنین گفت

بنابراین حق . ر منىمن تا چه اندازه بشما محبت میورزم، من شاه شما هستم و تو، اى کوروش، پس
وقتى که کوروش در رأس قشون شما حرکت . چه را که در نفع شما میدانم، بگویماست، آن

کوروش هم بفضل خدایان شما را . کرد، با دادن سپاه و سپردن فرماندهى بوى او را بزرگ کردید
.در میان آن مردمان آسیا، که الیق احترامند، نامى کرد

رساند، او غذا و مخارج سربازان را داد و، چون سواره نظامى براى او مردان دلیر را بثروت
یعنى (اگر شما . هاى صحرائى برترى بیابیدها تشکیل کرد، باعث شد، که شما در جنگپارسى

دیگر خواهید کرد، ولى اگر هاى بزرگ بیکهمان حسیات را بورزید، نیکى) پارسیها و کوروش
دى خود شده بخواهى در نفع شخصى ریاست کنى و شما، اى منتو، اى کوروش، مغرور سعادت

پارسیها، بواسطه حسد بخواهید باو ضرر برسانید، بدانید، که خودتان را از سعادت بزرگ محروم 
.خواهید داشت



هاى دیگر براى خودتان تأمین کنید، همه باهم براى احتراز از چنین بدبختى و براى اینکه خوشى
:نید و بعد در حضور آنان چنین قول دهیدبراى خدایان قربانى ک

تو، اى کوروش، قول بده، که اگر کسى مسلّح داخل پارس شد و خواست قوانین آنرا معدوم کند، 
شما هم، اى پارسیها، تعهد کنید، که، اگر کسى خواست حکومت . تو از پارس دفاع خواهى کرد

، از دولت او جدا سازد، بمجرّد دعوت را از کوروش انتزاع کند یا ملتى را، که باطاعت درآورده
تا من زنده هستم، دولت پارس بدست من است، پس از مرگ من، . بکمک او خواهید شتافت

اگر زنده بماند، وقتى که به پارس بیاید، او براى خدایان . البته کوروش جانشین من خواهد بود
بجا میآورم و، چونعوض شما قربانى خواهد کرد، چنانکه امروز من مراسم قربانى را 
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غایب باشد، صالح شما بعقیده من در این است، که شخصى الیق انتخاب کنید، تا آنچه را که 
.»نسبت بخدایان فریضه است، بجا آرد

سخن کبوجیه را کوروش و کارکنان دولت پسندیدند و خدایان را بشهادت طلبیده قرارداد را 
.کنندها و شاه این قرارداد را رعایت مىاکنون هم پارسى. پذیرفتند

پس از آن کوروش از پارس حرکت کرد و، همینکه به ماد برگشت، با رضایت پدر و مادر دختر 
.زیبائى این دختر را هنوز هم توصیف میکنند. کیاکسار را گرفت

ولى در اینصورت بایستى بعض نویسندگان عقیده داشتند، که کوروش خاله خود را ازدواج کرد، 
.پس از عروسى، کوروش بگردونه نشسته حرکت کرد. این طفل پیرزنى باشد

فرستادن والت بایاالت

چون کوروش به بابل برگشت، مقتضى دید، که بایاالت مسخره والتى بفرستد، ) 6، فصل 8کتاب (
در تحت اوامر خود او »1«هاى هزار نفرىولى با این شرط، که کوتوالهاى قالع و رؤساء قسمت

هاى خود مغرور شده بخواهد نشاندهاو چنین کرد، تا اگر یک والى از ثروت و کثرت دست. باشند



پس از این تصمیم، او رؤساء عمده را جمع کرد، . مستقل شود، قشون ایالت را در مقابل خود بیند
عقیده بود، که، اگر از اول او بدین. تا بآنها بگوید، که کى بکدام ایالت میرود و با چه شرایط

شرایط را بآنها بگوید، با رغبت دستور او را خواهند پذیرفت، ولى، اگر پس از ورود بمحل این 
. اعتمادى میخواهند آنها را محدود کننددستورها داده شود، گمان خواهند کرد، که بواسطه بى

و کوتوال در شهرهائى، که دوستان، ما ساخلو «: که همه حاضر شدند، کوروش چنین گفتوقتى
ها در موقع حرکت بآنها دستور دادم، که بکارى جز حفظ خندق. ایماند، گذاشتهمطیع شده

اند، ولى بنظر من ها را منفصل کنم، زیرا مطابق امر من رفتار کردهدخالت نکنند، من نمیتوانم آن
ها را وصول کرده حقوق ساخلو راتالزم است والتى بایاالت بفرستم، تا اهالى را اداره کنند، مالیا

______________________________
)1(-�C�h�i�l�i�a�r�q�u�e�s.
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اشخاصى، که در اینجا خانه . برسانند و بامورى، که از وظایف آنها است، نظارت داشته باشند
اراى اراضى و خانه شوند، تا پس دارند و من آنها را بایاالت میفرستم، الزم است در آنجاها هم د

پس از آن کوروش براى . »ها را اینجا بفرستنداز ورود در منازل خود سکنى گزینند و مالیات
اکنون هم . نشانده هائى در اغلب شهرهاى مسخر معین کردیکعده از نزدیکان خود خانه و دست

این اشخاص تعلق دارد، این امالك و عالقه، که در ممالک مختلف دولت پارس است، باعقاب 
الزم است والت اشخاصى باشند، که «: بعد کوروش گفت. اگرچه اعقاب آنها در دربار شاه باشند

اینکه ما از خانه بتوانند بهتر و زیباترین چیزهائى را، که در ایالت خود مییابند، باینجا بفرستند، تا بى
.اریمخود خارج شویم، بتوانیم از مزایاى هر ایالتى بهره برد

پس از این نطق، ایاالت . »بخصوص، که اگر خطرى براى والت رو دهد، ما باید از آنها دفاع کنیم
را بکسانى از دوستان خود داد، که شرایط مقرّره را قبول داشتند و طالب حکومت بودند و 

:تر میدانستاشخاصى را انتخاب کرد، که از همه کافى



»2«کاماسرا، فریگیه بزرگ را به ارته»1«باتاساپادوکیه ارتهبه عربستان مگابیز را فرستاد، به ک
که میل اهالى بود، فریگیه را، تاس، کاریه را به آدوسیوس، چنانسانداد، لیکیه و یونیه را به کرى

و نیز االید را به فرنوخوس، به کیلیکیه، قبرس و ) فریگیه سفلى(پونت است که در نزدیکى هلس
میل از او متابعت پافالگونیه کوروش والت پارسى نفرستاد، زیرا اهالى آن در موقع محاصره بابل با

: آنچه کوروش در آن زمان کرد، اکنون هم باقى است. کردند، ولى باجى براى آنها مقرّر داشت
هاى هزار نفرى را خود اند و رؤساء قسمتتوضیح آنکه ساخلوهاى قالع در تحت اوامر خود شاه

قسمت هزار نفرىمقصود کزنفون از رئیس (شاه معین و اسامى آنها را در کتابى یادداشت میکند 
همان کوتوال قلعه است از اینجا باید استنباط کرد، که ساخلو هر قلعه مرکب از هزار نفر »3«

).بوده

اوال از : کوروش به والت توصیه کرد، که اعمال او را سرمشق قرار داده از او تقلید کنند
پارسیهائى، که ملتزم آنها هستند و، نیز از متحدین، سواره نظام و

______________________________
)1(-�A�r�t�a�b�a�t�a�s.

)2(-�A�r�t�a�c�a�m�a�s.

)3(-�C�h�i�l�i�a�r�q�u�e�s.
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رانهائى ترتیب دهند، ثانیا از اشخاصى، که در حدود ایالت والت خانه و اراضى دارند، عرابه
د معتدل باشند و خودشان را این اشخاص بای. بخواهند، که هر روز در درب خانه آنها حاضر شوند

نظر داشته باشد، رابعا والى باید تربیت اطفال را در تحت. براى اجراى اوامر والى حاضر کنند
دارد، خامسا والى مردانى را، که در درب خانه او حاضر میشوند ) یعنى کوروش(چنانکه خود او 

: کوروش بآنها گفت. غول داردباید غالبا بشکار برد و آنان و نیز خود را بورزشهاى نظامى مش
ران و بهترین سواره نظام را دارا باشد، براى من مانند دوستى هرکس از شما عده بیشترى عرابه«

در . ها و دولت من خواهد بوداست باوفا، از من پاداش خواهد یافت و عمادى محکم براى پارسى



ن اشخاص داده شود، میز شما تریمجالس شما هم، مانند مجالس من، جاهاى محترم باید بالیق
مانند میز من باید داراى غذاهاى وافر باشد، که اهل خانه و دوستانتان غذا بخورند و همه روزه 

باید پارك ) یعنى از سر میز شما غذا بخورند(اشخاصى، که کارهاى خوب میکنند، مفتخر شوند 
باغهاى وسیعى است، که پر از مقصود از پارك (داشته باشید و حیوانات سبع در آنجا نگاهدارید 

).میگفتند و فردوس هم از همین کلمه آمده»1«شکار بود و آن را بپارسى قدیم پردیس

شرایط . اند، خوراك ندهیدهیچگاه قبل از ورزش غذا نخورید و باسبهاى خودتان، تا کار نکرده
. و اموال آنها را حفظ کنمزندگانى انسان چنین است، که من تنها قادر نخواهم بود، تمامى دوستان 

اگر باید با مردانگى خود و رفقایم بکمک شما آیم، خودتان و کسانتان هم باید متحدین من 
:میل دارم، که شما این نکته را بفهمید. باشید

چیزهائى، که من از بندگانم میخواهم، از شما نمیخواهم و کارى را، که بشما میگویم، بکنید، 
خالصه، چنانکه بشما میگویم از من تقلید کنید، شما هم باید از . میکنمخودم هم همان کار را 

.مأمورین خود بخواهید، که از شما تقلید کنند

از این جهت است، که تمام ساخلوها و : دستورهائى، که کوروش داد، در زمان ما هم مرعى است
مستحفظین در تحت اوامر خود شاه میباشند، تابعین و زیردستان

______________________________
)1(-�P�a�r�a�d�i�s.
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هاى بزرگ و کوچک بیک ترتیب اداره میشود، هاى رؤساء حاضر میشوند، تمام خانهبدرب خانه
جا در موقع حرکت قشون ترتیبى را، دهند، همهترین اشخاص مىجا جاهاى محترم را بالیقدر همه

م، رعایت میکنند و در هرجا، با وجود کثرت کارها، چند صاحب منصب کارها را که ذکر کرد
کوروش، پس از اینکه به والت آموخت، که چگونه باید رفتار کنند، قشونى بهریک . انجام میدهد

داده آنها را مرخص کرد و بآنها گفت، که خودشان را براى یک سفر جنگى در سال بعد و براى 
فراموش نکنیم، که گویند کوروش تأسیسى هم . ها آماده دارند، اسبها و عرّابهسان سربازان، اسلحه



اى از طرف شاه با قشونى بایاالت مختلف مملکت همه ساله فرستاده: کرد، که اکنون هم دوام دارد
اگر حکام احتیاجى بقواى لشکرى داشته باشند، بآنها کمک میکند و، اگر تند و شدید . میرود

هرگاه در پرداختن باج یا نظارت بامنیت اهالى و یا زراعت . آنها را باعتدال وامیداردالعمل باشند، 
مسامحه میکنند و یکى از وظایف خود را مهمل میگذارند، فرستاده اقدام میکند و، اگر نمیتواند 

مفتشین . کارى کند، مراتب را بشاه اطالع میدهد و او تصمیم میگیرد، که با مقصر چه باید کرد
این پسر شاه است که پائین «: تا از میان اشخاصى انتخاب میشوند، که درباره آنها میگویندعاد

بعض اوقات، اگر شاه بخواهد مفتشین را . »این چشم شاه است«، »این برادر شاه است«، »میآید
.احضار کند، آنها بمحل مأموریت نرسیده برمیگردند

ها و از تأسیس چاپارهاى دولتى و چاپارخانهبعد کزنفون گوید یک چیز هم اختراع کوروش است
سخن میراند، چون جاى ذکر این مطلب در قسمت تشکیالت دوره هخامنشى است، شرح آنرا 

.بجاى خود محول میکنیم

تسخیر سوریه و فلسطین

گویند که این قشون از یکصد و بیست . بعد از یکسال کوروش قشون خود را در بابل جمع کرد
پس از این تدارکات او . ار و دو هزار گردونه مسلّح و ششصد هزار پیاده مرکب بودهزار نفر سو

»1«یکسفر جنگى پیش گرفته تمام مللى را، که در حدود سوریه تا دریاى اریتره

______________________________
)1(-�E�r�y�t�h�r�e�e(دریاى احمر.(
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جا هم این(کرد و از آنجا بطرف مصر روانه شده آنرا نیز باطاعت درآورد سکنى داشتند، مطیع 
.).م. کزنفون اشتباه کرده، مصر در زمان کبوجیه تسخیر شد

باید درنظر داشت، که (در مشرق، دریاى اریتره : بنابراین حدود دولت او در این زمان چنین بود
یج پارس و دریاى عمان را دریاى اریتره قدماى مورخین و نویسندگان یونانى دریاى احمر و خل



در -در شمال، دریاى سیاه.). م. مینامند، پس مقصود کزنفون از اریتره دوم دریاى عمان است
مغرب، جزیره قبرس و در جنوب، حبشه، که حدود نهائى آن بواسطه حرارت و سرما و طغیان 

در مرکز این ممالک قرار کوروش محل اقامت خود را. رودها یا خشکسالى قابل سکنى نیست
او هفت ماه سال را در بابل، که هوایش گرم است، میگذراند، سه ماه بهار را در شوش و دو . داد

کوروش . بدین جهت گفتند، که زندگانى او در جاهاى گرم و خنک بود. ماه تابستان را در همدان
میوه و حیوانات و کارهاى مند میکرد، که هر ملت بهترین محصول یاچنان مردم را بخود عالقه

هر شهر نیز چنین میکرد و هرکس، که میتوانست یک تقدیمى . صنعتى مملکت خود را باو میداد
.باو بدهد، خود را غنى میدانست

دهندگان اما کوروش، پس از پذیرفتن اشیائى، که بحد وفور داشت، در عوض چیزهائى به هدیه
.میداد، که میدانست بآن احتیاج دارند

فوت کوروش

چنین بود زندگانى کوروش و، چون پیر شد، در دفعه ) 7، فصل 8کتاب (نویسنده مزبور گوید 
پدر و مادرش چندین سال قبل مرده . هفتم از زمان تأسیس سلطنت خود سفرى به پارس کرد

پس از ورود مراسم قربانى را بجا آورده و براى خدایان موافق عادات پارسى رقصهائى را. بودند
پس از آن بقصر خود رفته در آنجا . هاى زیاد بمردم کردو بخشش) از نظر یونانى است(شروع 

: خوابید و در خواب شخصى را دید، که شهامتش فوق شهامت بشر بود و این شخص باو گفت
.»کوروش آماده شو، بزودى تو نزد خدایان خواهى رفت«

بنابراین حیواناتى براى . دررسیدهپس از آن کوروش بیدار گشت و فهمید، که زمان مرگش
قربانى انتخاب کرده موافق عادات مذهبى بسر کوهها رفت، تا آنها را
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و آفتاب و سایر خدایان قربانى کند و بدرگاه آنان ) یعنى خداى بزرگ پارسیها(براى زوس ملى 
خدایان عمده، این قربانیها و این نیایش مرا، که اى خداى بزرگ، اى آفتاب و اى «: چنین دعا کرد

.پایان زندگانى نامى من است، بپذیرید



هاى قربانى، آیات آسمانى، فالها، صداها بمن نمودید، که چه سپاسگذارم از اینکه بواسطه روده
مخصوصا حق شناسم از اینکه هیچگاه از یارى خودتان مرا. باید بکنم و از چه چیزها احتراز جویم

من از شما خواستارم، . محروم نکردید و در مواقع سعادت هیچوقت فراموش نکردم، که من بشرم
که اوالد و زن، دوستان و وطنم را سعادتمند بدارید و فرجامى بمن اعطا کنید، که الیق زندگانى 

در ساعت مقرّر خدمه باو . پس از آن کوروش بقصر برگشت، تا قدرى استراحت کند. »من باشد
در ساعت » ترجیح میدهم، که باز قدرى استراحت کنم«: ند، که حمام حاضر است، جواب دادگفت

بعد با لذت قدرى » اماشتها ندارم، ولى تشنه«: جواب داد» نهار حاضر است«: معین خدمه باو گفتند
روز دیگر و روز بعد از آن، حال کوروش همان بود و در این حال او پسرهاى خود . آب آشامید

در اینوقت کوروش دوستان . چون اینها همراه او به پارس رفته بودند، همه حاضر شدند. لبیدرا ط
هاى من بچه«: خود و کارگذاران عمده پارس را هم طلبید و، چون همه حضور یافتند، چنین گفت

. کنمو شما اى دوستان، آخر زندگانى من فرا رسیده، من این حال را از عالماتى بخوبى درك مى
در کودکى و . مند بدانید، بعد سخن بگوئید، و عمل کنیدمن درگذشتم، شما باید مرا سعادتچون

هاى من دوستانم بواسطه نیکى. جوانى و سن کمال از مزایاى هریک از این عهود متمتع بودم
پیش از من وطنم ایالت گم نامى از آسیا بود و اکنون، که . خوشبخت و دشمنانم پست گشتند

تمام . بخاطر ندارم، که یکى از ممالک مسخره را از دست داده باشم. ه آسیا استمیروم، ملک
باوجوداین همیشه بیمناك بودم، که مبادا شکستى بینم یا خبر . عمرم، چنانکه میخواستم، گذشت

اکنون، که بپایان عمرم . امهیچگاه تکبر یا شادى خارج از اندازه بخود راه نداده. ادبارى را بشنوم
،میرسم
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مند روم و نیز وطن و دوستانم را سعادتبختم، که شما را، اى فرزندان من، زنده میبینم و مىخوش
پس حق است، که بعد از من، هر زمان که بیاد من افتید، یاد کسى را کنید، . گذارم و میگذرممى

را معین کنم، تا در میان شما پس از من اختالفى باید از امروز من جانشین خود. که سعادتمند بوده
اى فرزندان، من هر دو شما را بیک اندازه دوست دارم، باوجوداین اداره کردن امور و . نیفتد

من در وطنم . حکومت را بکسى وامیگذارم، که، چون بزرگتر است، داراى تجارب بیشترى است
رادر بزرگتر گذشت میکند، بلکه در میان ام ببینم، که نه فقط برادر کوچکتر ببعادت کرده



بشما، اى . زدن بر خود مقدم میداردهمشهریها هم کوچکتر بزرگتر را در راه رفتن، نشستن و حرف
ام، که پیرمردان را احترام کنید، چنانکه کوچکترها هم باید شما را فرزندان، از کودکى آموخته

بنابراین تو، اى . نین و عادات قدیمه و اخالق ما باشدترتیبى اتخاذ کنید، که موافق قوا. احترام کنند
خدایان آن را بتو میدهند و پس از آنان من هم بقدرى، که در حیز . کبوجیه، داراى سلطنت باش

با این . ، من ممالک ماد، ارمنستان و کادوسیان را میدهم»1«بتو، اى تانااوکسار. توانائى من است
غل و غشى براى تو اهى و اقتدار از آن برادرت است، سعادت بىعطایا، با وجود اینکه عنوان ش

کنم، که تو از سعادت بشرى چیزى کم داشته باشى، زیرا آنچه که براى تأمین میکنم و تصور نمى
دوست داشتن چیزهائى، که اجرایش مشکل . خوشبختى بشر الزم است، تو آن را دارا خواهى بود

د یک لحظه فراغت بودن، شهوت رقابت کردن با کارهاى است، غصه هزاران کار خوردن، فاق
من، دام گستردن و بدام افتادن، اینها طالع آن کسى است، که باید مملکت را اداره کند، نه طالع تو 

اما تو، اى کبوجیه فراموش مکن، . بختى موانعى است بزرگو بدان، که این چیزها در راه خوش
ترین حافظین آن دوستان تر و حقیقىیست، بلکه مطمئنکه حفظ سلطنت بداشتن عصاى سلطنت ن

وفا دارند و این را هم بدان، که وفا مالزم انسان نیست زیرا، اگر آن جبلّى انسان بود، مانند سایر 
صفات

______________________________
)1(-�T�a�n�a�o�x�a�r(بردیاى کتیبه داریوش و سمردیس هرودوت، چنانکه بیاید.(
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جبلّى در تمام مردم مشاهده میشد، پس بر هرکس است، که خودش دوستان باوفا براى خود 
اگر تو . تدارك کند و تحصیل این نوع دوستان با زور میسر نشود، زیرا وفا ثمر نیکى است
خانواده خودت بخواهى، که یارانى براى سلطنت داشته باشى، اول، اشخاصیرا انتخاب کن، که از 

اند، از اشخاصى، که همشهریهاى ما بما از خارجیها نزدیکترند، کسانى، که با ما هم سفره: هستند
.در خانه دیگر سکنى دارند، بما نزدیکترند



با این حال آیا ممکن است، اشخاصى، که با ما از یک خونند، یک مادر آنها را شیر داده، در یک 
اند و آنها همان اشخاص را پدر و مادر پدر و مادر آنها را عزیز داشتهاند، همان خانه پرورش یافته

هاى محکم با یکدیگر مربوط نباشند؟خوانند، با رشتهمى

قدر گوار است و خدایان بوسیله آن مهر و محبت برادرى را محکم هاى محبت را، که آناین رشته
ى مشترك بتوانید، تمام شرایط دیگر ها در یک زندگاناند، مگسلید، تا بواسطه این رشتهکرده

هرکه مراقب منافع برادر بود، براى . وسیله تأمین یگانگى دائمى در همین است: مودت را بجا آرید
خود کار کرد، زیرا براى کى جز برادر عظمت برادرى باعث نام است؟ کى برادرى را، که داراى 

بس تو، اى کبوجیه، باید زودتر از هرکس . اقتدار بزرگى است، بیش از برادر احترام خواهد کرد
تر از همه باو کمک کنى، زیرا کسى نمیتواند در اقبال و ادبار او بیش از خودت و صمیمانه

شناس هاى تو، کى بیش از او نسبت بتو حقپس از نیکى: در این باب هم فکر کن. مند باشدعالقه
آورتر از ز او متحدتر خواهد بود؟ آیا شرمخواهد بود؟ و، اگر تو او را کمک کنى، کى نسبت بتو ا

این چیزى هست، که ما برادر را دوست نداریم؟ اى کبوجیه، وقتى که تو شاه باشى، برادرت یگانه 
. اینکه در کسى حس حسد تحریک کندکسى خواهد بود، که جاى دوم را اشغال خواهد کرد، بى

، اگر میخواهید مرا از خود خوشنود کنید، دهم، کهاى فرزندان، من شما را بخدا و وطن قسم مى
باهم خوب باشید، زیرا تصور نمیکنم، که شما گمان کنید، چون من زندگانى بشر را بپایان 

تا حال شما روح مرا نمیدیدید، ولى از اعمال آن میدانستید، که او در . رسانیدم، هیچ خواهم شد
اید، که ارواحآیا ملتفت نشده. من وجود دارد
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دینها را دوچار چه انتقامى میکنند؟مقتولین، چه عذابى بقاتلین میدهند؟ این بى

یافت، اگر مردم میدانستند، که ارواح آنها هیچ نوع آیا گمان میکنید، که پرستش مردگان دوام مى
ام خود را متقاعد کنم، که وجود گاه نتوانستهاقتدارى ندارند؟ فرزندان من، این را بدانید، که هیچ

بینم، که زنده روح بسته ببدن فانى است و، چون از آن بیرون رفت، فراموش خواهد شد، زیرا مى
ام بخود بقبوالنم، که قواى عقلى روح با جدائى آن از بودن بدن فانى از اثر او است و نیز نتوانسته

آالیش اختالط پاك و منزّه شد، کامال بعکس عقیده دارم، که، چون روح از. بدن زائل میشود



هائى، که بینم، که هریک از قسمتوقتى که بدن انسان بحال انحالل افتاد مى. جوهر عقل میگردد
آن را ترکیب کرده، بعنصر خود برمیگردد و فقط روح است، که از نظر حاضرین و غائبین ناپدید 

در این وقت است، که روح انسان . ر نیستتچیز بمرگ از خواب شبیهشما میدانید، که هیچ. است
شک در این وقت بیند، زیرا بىاز هر وقت دیگر بخدایان نزدیکتر میشود و در آن حال، آتیه را مى

پس اگر حقیقت چنان است، که من میپندارم و، اگر روح پس از . از هر وقت دیگر آزادتر است
اگر امر طور . من بشما توصیه میکنم، بجا آریدفناى بدن باقى میماند، باحترام روح من، آنچه را که

بینند دیگر است و بقاى روح بسته ببقاى بدن، پس الاقل از خدایانى، که جاویدانند، همه چیز را مى
اند و جالل و عظمت آنها خدایان حافظ این نظم ثابت و تغییرناپذیر عالم. و بهر کار قادرند، بترسید

پس . رسید و کار یا فکرى مکنید، که برخالف تقدس و عدالت باشداز آنها بت. فوق هر بیانى است
چنانکه خدایان شما را در تاریکى پنهان نداشتند، . از خدایان، از مردم و از نسلهاى آتیه بترسید

اگر اعمال شما پاك و موافق عدالت است، نفوذ و اقتدار شما . اعمال شما هم پنهان نخواهد ماند
، اگر، در این خیال باشید، که بیکدیگر زیان برسانید، اعتماد مردم را کامال قوت خواهد یافت، ولى

واقعا کى است، که با بهترین حسن نیت بتواند بشما اطمینان بدارد، در صورتى . فاقد خواهید شد
.عدالتید نسبت بکسى، که او را بایستى دوست بداریدکه ببیند، شما بى
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اگر . دستورهاى من کافى است براى اینکه شما باهم چنان زندگانى کنید، که وظیفه شما است
در آن خواهید دید پدرانى را، . تاریخ مکتبى است عالى. ها رجوع کنیدکافى نباشد، بتاریخ گذشته

نیز که پسرانشان آنها را دوست میداشتند، برادرانى را که ببرادرانشان مهر و محبت میورزیدند و 
در میان اینها و آنها کسانى را سرمشق خود . خواهید دید کسانى را، که راههاى دیگر اختیار کردند

گمان میکنم، که آنچه در . اگر چنین کنید، شما عاقلید. اندقرار دهید، که راهشان را خوب رفته
ا چیز دیگر اى فرزندان، چون من مردم، جسد مرا در طال یا نقره و ی. این باب گفتم کافى است

واقعا چه چیز به از آن است، که شخص با این خاکى، که . مگذارید، زود آنرا بخاك بسپارید
پرورد، مخلوط شود؟ من چون همیشه دوست بهترین چیزهاى زیبا و خوب را بار میآورد و مى

حس . مند خواهم دانست، که جزو این ولینعمت مردمان گردمام، خود را سعادتانسان بوده
نم، که روحم بیرون میرود، من این حال را از عالماتى درك میکنم، که تمام موجودات را از میک



اگر کسى از شما میخواهد، دستش را بمن برساند و در چشمان من بنگرد، . انحالل آگاه میکند
پیش بیاید، ولى وقتیکه من زیر نقاب رفتم، خواستارم، که کسى، حتى شما، اى فرزندان من، بدن 

نبیند، ولى پارسیها و متحدین را در دور قبر من جمع کنید، تا بمن تبریک گویند، از اینکه من مرا 
از این ببعد در امنیت و آرامش و دور از اثرات بد خواهم بود، خواه در میان خدایان باشم و خواه 

باشخاصیکه در موقع دفن جنازه من حاضر خواهند شد، باید قبل از مرخص. بکلى معدوم شوم
کردن آنها، هدایائى بدهید، زیرا عادت بر این است، که در موقع دفن شخص سعادتمند چنین 

اگر میخواهید بدشمنانتان زیان برسانید، . باالخره این آخرین حرف مرا فراموش مکنید. کنند
خداحافظ . خداحافظ فرزندان عزیزم، وداع مرا بمادرتان برسانید. درباره دوستان نیکى کنید

کوروش پس از این کلمات دست تمام حاضرین را فشرد و . »من، از حاضرین و غائبیندوستان 
.نقابى بسر کشیده درگذشت
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هاى کزنفون در باب فوت کوروش و از مقایسه این روایت با روایات این است مضامین نوشته
هاى کزنفون در این باب بداستانهاى روى هم رفته نوشته. هاى کلى روشن استدیگر تفاوت

.هائى داردباستانى راجع بفوت کیخسرو شباهت

روایت سترابون

بعضى گویند، که کوروش در «): 5، بند 8، فصل 11کتاب (نویسنده و جغرافیادان مزبور گوید 
بعد، او در محلى، که آذوقه زیاد و شراب وافر جمع . جنگ سکاها شکست خورد و فرار کرد

بود، توقف کرده بقشون خود استراحت داد و سپس از آنجا حرکت کرده آذوقه و کرده
سکاها در تعقیب کوروش، چون بدینجا رسیدند، بتعیش . مأکوالت و مشروبات را جا گذارد

پس از آن کوروش برگشته بر آنها تاخت و در نتیجه تمام افراد دشمن از دم . پرداخته مست شدند
.شمشیر گذشتند

مندى را از خدا دانسته بشکرانه آن، روزى را از سال براى گرفتن جشن این ن بهرهکوروش ای
این جشن را همه ساله میگرفتند و آن را جشن . پیروزى به ربۀ النوع مملکت خود وقف کرد



در این روز زن و مرد لباس سکائى پوشیده روز و شب را بشرب و بازیهائى با . نامیدندسکائى مى
آید، اوال معلوم نیست، که این آخر روایت سترابون غریب بنظر مى. »گذرانیدندفسق و فجور مى

جشن بکدام ربۀ النوع اختصاص یافته بود، ثانیا مخلوط شدن زن و مرد باهم و عیش با فسق و فجور 
تمام مورخین عهد قدیم، که با اوضاع ایران آشنا بودند، متفق . هاى قدیم نبودموافق اخالق پارسى

. تر بیایدها پائینموارد این گفته. ها نسبت بزنانشان متعصب بودنداند، که پارسىمه گفتهالکل
نامیدند، با مى»2«که آن را در یونان و روم باکّانال»1«بنابراین گرفتن جشنى مانند جشن باکوس

.ها مباینت داشتاخالق پارسى

روایت دیودور

شود، زیرا چنانکهمستفاد نمىاز مورخ مذکور راجع بفوت کوروش چیزى

______________________________
)1(-�B�a�c�c�h�u�s� �)�D�i�o�n�y�s�o�s )النّوع شراب بعقیده یونانیها و رومیها رب.

)2(-�B�a�c�c�h�a�n�a�l�e�s النّوع میگرفتند و در حال مستى بهم افتاده جشنى بود، که براى این رب
.مجالس شب بقتل چند نفر منتهى میگشتمرتکب، اعمال گوناگون شنیع میشدند و گاهى هم این 
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. هاى او از کتاب ششم تا دهم گم شده و فقط قطعاتى را باو نسبت میدهندباالتر گفته شد، نوشته
کوروش پادشاه پارس پس از تسخیر بابل و ماد امیدوار «: اى از کتاب دهم او چنین گویددر قطعه

تمام روى زمین گردد، زیرا، پس از آنکه ملل بزرگ و قادر را مطیع کرد، پنداشت، بود، که آقاى 
.که ملتى از عهده او دیگر برنیاید

العاده شدند، نمیتوانند، چنانکه بانسان این حقیقى است که، چون اشخاص داراى قدرت فوق
پس از این مقدمه، از از فحواى کالم چنین برمیآید، که دیودور،. »زیبد، اقبال را تحمل کنندمى

جنگهاى کوروش با مردمان سکائى در آن طرف یا این طرف سیحون و کشته شدن او صحبت 
.داشته بود



)پومپهتروگ(روایت ژوستن 

او گوید . هاى هرودوت است و تفاوتهاى کمى با آن داردروایت این نویسنده در زمینه نوشته
اژت ها با کوروش بخاك افتاد و لشکر بزرگ این پسر ملکه در جنگ اول ماس): 8، بند 1کتاب (

. باوجوداین اشگى در چشمان ملکه نگردید، ولى آتش کینه در دلش شعله کشید. قوم معدوم شد
هاى کوهستان گرفتار کرد و شاه پارس با تمام بعد دامى براى کوروش گسترده او را در گردنه

ه یکنفر هم جان در نبرد تا خبر این واقعه قشونش، که دویست هزار نفر بودند، معدوم شد، چنانک
.را برساند

مقایسه

از تمام روایات، غیر از روایت کزنفون، چنین استنباط میشود، که کوروش پس از تسخیر بابل در 
شمال و شرق ایران به سکاها پرداخته و حدود ایران را به سیحون رسانیده، ولى در باب جنگى، 

هاى مورخین مذکور مختلف است، یعنى قومى را، که برداشته گفتهکه در آن کشته شده یا زخم 
-و برس کلدانى»2«دربیک-نامد، کتزیاسمى»1«ماساژت-با کوروش طرف بوده، هرودوت

اند و مساکن آنها شود، که این مردمان هر سه سکائى بودهاز جغرافیاى سترابون دیده مى. »3«دها
اوراء دریاى مزبور و رود سیحون است، بدین معنى، که، اگر شخصى از گرگان تا دریاى آرال و م

از گرگان بطرف شمال حرکت میکرد،

______________________________
)1(-�M�a�a�s�a�g�e�t�e�s.

)2(-�D�e�r�b�i�k�e�s� �)�D�e�r�b�i�c�e�s. )

)3(-�D�a�h�a� �)�D�a�h�a. )
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. در خوارزم، یا خیوه کنونى، به ماساژت میرسید، بعد به دربیک و باالخره»1«اول بمردم دها
آب و علف بجنگند و این بایست در دشتهاى بىجاها سخت بوده، زیرا ایرانیها مىجنگ در این



ها بقول هرودوت ایرانى: ها درست معلوم نیستنتیجه جنگ. مردمان جنگى و سلحشور بودند
و ) زیرا آمرگس را او سکائى میداند(ید شکست خوردند، بقول کتزیاس کمکى از سکاها بآنها رس

بهرحال، با وجود اینکه مورخین یونانى از کیفیات این . فتح کردند، بقول سترابون هم فاتح شدند
اند، باز چنین هاى متمادى چیزى ننوشته و فقط مرحله آخرى آنرا باختصار ذکر کردهجنگ

شمال و شرق ایران مشغول جنگهاى شود، که بعد از تسخیر بابل کوروش در طرف استنباط مى
سخت و خونین بوده و بعض اقوام سکائى را مطیع کرده، زیرا داریوش در کتیبه نقش رستم دو 

، از مردمان تابع ایران بشمار آورده )تیگرخوداسک(و ) وركهومهسک(قوم سکائى را، یعنى 
ورك باشد، زیرا بعض و آمرگس کتزیاس باید رئیس سکاهاى هومه) 3، بند 1کتیبه مذکوره، (

و این اسم یونانى شده »2«اندمورخین دیگر عهد قدیم و سترابون این سکاها را آمرگس نامیده
اما اینکه کوروش در جنگى با مردمان سکائى زخم برداشته یا کشته شده است . هومه ورك است

را خود هرودوت هم و یا اینکه در پارس بمرگ طبیعى درگذشته، بتحقیق نمیتوان چیزى گفت، زی
دانسته، تر مىگوید، که روایات در این باب مختلف است و او چیزى را، که بحقیقت نزدیکمى

نوشته است، ولى در این هم تردیدى نیست، که کزنفون روایتى را اتخاذ کرده، که با ستایش او 
.نسبت به کوروش موافقت داشته

م میدانند و بنابراین، مدت . ق529ر فوت کوروش را موافق مدارکى، که در دست است د
سال بود، زیرا نبونید، پادشاه بابل، نوشته، که 22سلطنت او از زمان تسخیر همدان تا این زمان 

کوروش در سال ششم سلطنت او همدان را

______________________________
)1(-�D�a�h�a.

)2(-)�A�m�y�r�g�e�sباالتر گفته شده است، که در زبان یونانى ،�yرا مانند�uکردندممدود تلفّظ مى.(
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بعضى . بلندى این حجاري سه مطر است. حجاري برجسته-)مشهد مرغاب(-پاسارگاد-)6(
کردند، که این حجارى مجسمه کوروش است، ولى حاال این عقیده قوت یافته، که تصور مى

.اند ملکى را بنمایندخواسته

)18، گراور 1یوالفوا، صنایع ایران قدیم، جلد د(
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فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (هاى قصرى منظره خرابه-)مشهد مرغاب(-پاسارگاد-)7(
207(

ولى هرودوت مدت »1«م بوده. ق550اند، مطابق با گرفت و این سال موافق حسابى، که کرده
جهت این است، که . اندسى سال نوشته»3«پومپهو تروگ»2«ننو کتزیاس، دى28سلطنت او را 

.اندمورخین مزبور سلطنت سابق او را قبل از تسخیر همدان بحساب آورده

پس موافق نوشته هرودوت، کوروش در سال ششم سلطنت خود بر پادشاه ماد غالب آمده و موافق 
. هاى سه مورخ دیگر، که ذکر شد، در سال هشتم نعش او را به پاسارگاد برده دفن کردندتهگف

مقبره او تا این زمان برپا است و شرح آن در باب دوم این کتاب در قسمتى، که راجع بآثار 
.هخامنشى است، بیاید

ماساژتها

زندگانى و اخالق آنها اى از وضعها شمههرودوت، پس از ذکر وقایع جنگ کوروش با ماساژت
مناسبت نیست، که براى چون از سکاهاى همجوار ایران مکرّر ذکرى خواهد شد، بى. بیان میکند

-215کتاب اول، بند (ها درج کنیم هاى مورخ مذکور را راجع به ماساژتشناختن آنها گفته
ه و پیاده جنگ میکنند، ها شبیه سکاها هستند، سواراز حیث لباس و طرز زندگانى، ماساژت«): 216

آنچه . اسلحه آنها تیروکمان و نیزه است، معموال تبرى نیز دارند، اشیاء آنها از طال یا مس است
براى نیزه و تیر و تبر الزم است،



______________________________
)1(-�S�c�h�r�a�d�e�r� �.�D�i�e� �N�a�b�o�n�i�d�-�C�y�r�u�s� �C�h�r�o�n�i�k� �e�t�c.

)2(-�D�i�n�o�n.

)3(-�T�r�o�g�u�e�-�P�o�m�p�e�e� �)�J�u�s�t�i�n. )
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ها را نیز از مس میسازند، ولى زره اسب. کاله، کمر و بندهاى لباس از طال است. از مس میسازند
نقره و آهن را ابدا استعمال نمیکنند، چه این دو فلزّ را مملکت آنها فاقد . دهنه اسب را از طال

هرچند هریک از آنها زن : آنها از این قرار استعادات . است، ولى مس و طالى زیاد دارند
گویند، که این عادت تمام سکاها است، ولى یونانیها مى. اندجداگانه دارد، ولى زنان آنها اشتراکى

ها بخواهد اگر مردى از ماساژت. ها داردحقیقت این است، که این عادت اختصاص به ماساژت
حد زندگانى در نزد آنها معین نیست، ولى اگر . یآویزدزنى را ببیند، ترکش خود را بعرّابه او م

کسى خیلى پیر شود، تمام اقربایش جمع شده او را میکشند و در همان وقت چهارپایان مختلف را 
این نوع خاتمه عمر را آنها . از حشم خود سربریده و با گوشت مقتول پخته، همگى آن را میخورند

مرض بمیرد، از خوردن کوشت او خوددارى کرده میت را اگر شخصى از . فرجام سعیدى میدانند
.در این موارد تأسف میخورند، که این شخص مرد و کشته نشد. کننددفن مى

غذاى آنها از گوشت حشم و ماهى است، که فراوان از آراکس . افشانندها بذر نمىماساژت
را میپرستند و براى او از خداها فقط آفتاب. مشروب آنها شیر است. بدست میآورند) سیحون(

ترین ترین خدا قربانى سریعگویند براى سریعجهت آن است، که مى. ها را قربان میکننداسب
این است توصیف هرودوت از این قوم و معلوم است، که چقدر وحشى . »حیوان مناسب است

.اندبوده

خصال کوروش



ایست، که نامشان باذهان لیل العدهکوروش، در میان اشخاص تاریخى عهد قدیم، یکى از رجال ق
حتى میتوان گفت، که از این حیث او یکى از سه مردى . ملل و مردمان عصر ما خیلى مأنوس است

معروف ). سزارژول(کوروش، اسکندر و قیصر : است، که بترتیب تاریخ اسمشان چنین ذکر میشود
که پیغمبران بنى اسرائیل او را بسیار اوال باید گفت، : بودن او در میان ملل حیه چند جهت دارد

اند و پیروان مذاهبى، که توریۀ را کتاب مقدس میدانند، از کودکى اسمستوده
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ورزند، ثانیا کوروش را کوروش را شنیده و با آن مأنوس گردیده نسبت بنام این شاه احترام مى
ق آراء بانى دولتى میدانند، که از حیث وسعت سابقه نداشت و از مورخین عهد قدیم و جدید باتفا

سیحون تا دریاى مغرب و احمر ممتد بود، ولى اگر قدرى دقیق شویم، روشن است، که شئون 
کوروش از جهانگیریهاى او نیست، زیرا قبل از او هم مصر، بابل و آسور پادشاهان عظیم الشأن و 

چنانکه گذشت، وقتى حکمران تمام آسیاى غربى و مصر بود، جهانگیران نامى داشتند و آسور، 
شئون کوروش از طرز سلوك و . اگرچه وسعت ممالک او بوسعت ایران این زمان نمیرسید

رفتارى است، که در مشرق قدیم براى اولین دفعه پدید آورد و سیاست ظالمانه و نابودکننده 
.رأفت و مدارا تبدیل کردپادشاهان سابق و بالخصوص سالطین آسور را بسیاست

پال را، که پس از تسخیر عیالم نویسانده، بخاطر میآوریم، و حال آنکه براى نمونه کتیبه آسور بانى
خاك شهر شوشان و شهر ماداکتو و شهرهاى دیگر را «: ها بمضامین دیگر زیاد استچنین کتیبه

را بتمامى عرض آن جاروب تماما به آسور کشیدم و در مدت یکماه و یک روز کشور عیالم 
نصیب ساختم، به من این مملکت را از عبور حشم و گوسفند و نیز از نغمات موسیقى بى. کردم

هاى دیگر در کتیبه. »درندگان و مارها و جانوران کویر و غزال اجازه دادم، که آنرا فروگیرند
د، فالنقدر تل از سرهاى بریده بالند باینکه هزاران زبان از مغلوبین کشیدنخود، پادشاهان آسور مى

بلند کردند و چنان فالن مملکت را زیر و زبر کردند، که صداى حیوانى هم در آنجا شنیده 
سوزند، خود اسرا را بدست خود کور میکنند پادشاهان آسور اطفال اسرا را در آتش مى. شودنمى

اه مغلوب، پس از اینکه اسیر شد، سالم ماندن پادش. و اینکار را عبادتى نسبت بخدایان خود میدانند
. ایست فوق العاده، زیرا عادت چنین است، که باید خود او را با کسان و همراهانش کشتواقعه



اگر این درندگى و مظالم را با رفتار . رفتار پادشاهان بابل و مصر هم تقریبا با تفاوتهائى چنین بود
اى مورخین عهد قدیم استنباط میشود، هکوروش، چنانکه از مدارك و اسناد صحیحه و نوشته

پادشاهان و شاهزادگان: یابیممقایسه کنیم، تفاوتهاى بین بین دو نوع سلوك مى
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شوند، اینکه سهل است از خواص و ملتزمین کوروش و دوست او میگردند مغلوب کشته نمى
شود، مقدسات ملل محفوظ و محترم خّر کشتار نمىدر شهرهاى مس). مانند کرزوس و تیگران(

برد، ها و فرامین خود از مقدسات ملل با احترام و تعظیم و تکریم اسم مىمیماند، کوروش در بیانیه
اند، پس میدهد و از جمله موافق توریۀ پنجهزار و چهار صد ظرف آنچه را که از ملل مغلوبه ربوده

مانند معبد اساهیل و (آراید سازد و مىمعابد ملل مغلوبه را مى. کندمىطال و نقره به بنى اسرائیل رد 
شدن بلتشصر، پسر پادشاه پس از کشته). ازیدا در بابل و امر به بناى معبد بزرگى در بیت المقدس

.بابل، بحکم کوروش دربار پارس و تمام قشون ایران عزادار میشوند

شهر صیدا، که بدست بخت النصر پست . کندمعین مىدر لیدیه کوروش یک والى از خود لیدیها
اینگونه رفتار . و ذلیل گردیده بود، بدست کوروش بلند و داراى پادشاهى از خود میگردد

کوروش معلوم است، که ناشى از اخالق او بوده، ولى خود این اخالق تماما از صفات شخصى یا 
یرانیان قدیم نفوذى در این نوع رفتار و فردى ناشى نیست، بلکه باید گفت، که عقاید مذهبى ا

راست است، که دو نفر از . تر خواهد بودکردار داشته، چنانکه در جاى خود این نکته روشن
اند، ولى شاهان هخامنشى، یعنى کبوجیه و اردشیر سوم را، مورحین قدیم خیلى بد توصیف کرده

د و اکثر شاهان هخامنشى چنانکه بیاید، اناینهم مسلم است، که این دو نفر در اقلیت واقع شده
بالحاصل قضاوتى، که درباره کوروش نظر باسناد و مدارك و . منش و با رأفت بودندبزرگ
:هاى مورخین عهد قدیم، میتوان کرد، این استنوشته

او لیاقت خود را از حیث سردارى در جنگ با کرزوس . او سردارى بود ماهر وسائسى بزرگ
آور در بحبوحه زمستان تا قلب لیدیه تاخت و قع را تشخیص داده با سرعتى حیرتنمود، زیرا مو

العاده است، زیرا داللت برگردانیدن دجله هم از کارهاى فوق. بدشمن مجال نداد، از نو قوت گیرد
اى داشت او اراده. کند بر اینکه نظم و ترتیب و اطاعت نظامى در قشون کوروش استوار بودهمى



. حزمش کمتر از عزمش نبود، چه بعقل بیشتر متوسل میشد تا به شمشیر. زمى راسخقوى و ع
کیفیات تسخیر سارد
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سلوك کوروش با مردمان مغلوب دوره نوینى در تاریخ مشرق قدیم . و بابل شاهد این معنى است
بعض مصنفین . هاى قبل تمییز داداز دورهگشود، که تا آمدن اسکندر به ایران امتداد یافته آنرا

نمایش (»1«اند، مثال اشیل ادیب و شاعر معروف یونان در تراژدىیونانى هم او را ستوده
:گوید»2«»هاپارسى«خود موسوم به ) انگیزحزن

خدایان او را دوست ... مند بود، به تبعه خود آرامش بخشید کوروش که یک فانى سعادت«
زاید است از تمجیدات کزنفون چیزى گفته شود، زیرا . »....زیرا داراى عقلى بود سرشار میداشتند، 

او توانست دلهاى مردمان و «: فقط این عبارت او را تکرار میکنیم. هاى او مشروحا ذکر شدهنوشته
از . »ملل را طورى رو بخود کند، که همه میخواستند جز اراده او چیزى بر آنها حکومت نکند

گیران عهد قدیم اسکندر براى کوروش، یعنى نام او، احترامى مخصوص داشت، چنانکه جهان
اند و هریک درباره او مورخین جدید باالتفاق او را یک قائد تاریخى و شاهى بزرگ دانسته. بیاید

.اندهائى، که گذشت، بتمجیداتى قائل شدهتقریبا در زمینه

او هیچگاه نظیر خود را در این «: کرده، چنانکه گفتهنو در تمجید این شاه غلوگوبىفقط کنت
باید برتر از : اش تقدیر مقرّر داشته بوداین یک مسیح بود و مردى، که درباره.... عالم نداشته 
).1تاریخ پارسیها، جلد . (»دیگران باشد

______________________________
)1(-�T�r�a�g�e�d�i�e.

)2(-�L�e�s� �P�e�r�s�e�s.
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سلطنت کبوجیه-فصل سوم



نام، نسب و کارهاى او تا عزیمت به مصر-مبحث اول

نام و نسب

در نسخه بابلى همان . »1«کبوجیه-در کتیبه بیستون داریوش اول: انداسم این شاه را چنین نوشته
.کمبوزیه-کتیبه

سیلى، آریان، ژوستن، آگاثیاسدیودور سىهرودوت، . »2«کنبوت و کمبات-در اسناد مصرى
، صفحه »5«از مصنفین قرون اسالمى ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه. »4«کامبوزس-و غیره»3«

.»5«قمبوزس-111سوس و در صفحه قمب-89

در توریۀ اسم این شاه ذکر نشده و . قمباسوس بن کوروش-ابو الفرج بن عبرى در مختصر الدول
باعث تأسف است، زیرا از کتبى، که در دست است، توریۀ اسامى شاهان هخامنشى را نسبتا از همه 

نویسندگان اروپائى . تر ضبط کرده، چنانکه درباره کوروش گفته شد و راجع بدیگران بیایدصحیح
ته منحصر اند، او را کامبیز نامند و این نکنظر باینکه یونانیها اسم این شاه را کامبوزس ضبط کرده

:باین مورد نیست

بعض نویسندگان مذکور تصور میکنند، که . هاى یونانى مینویسندکلیۀ اسامى ایرانى را موافق نوشته
هاى داریوش کبوجیه نوشته شده، از این جهت است، اسم این شاه کمبوجیه بوده و، اگر در کتیبه

که ذکر شد، بجز کتیبه داریوش، همه که میم غنّه نوشته نمیشده، ولى باید گفت، تمام مدارکى، 
اما از . اقتباس شده) سریانى، یونانى و غیره(غیر ایرانى یا فهرستهائى است، که از مآخذ غربى 

رسى نداشته، فقط نویسندگان قرون اسالمى، آنهائیکه، مانند طبرى و مسعودى، بمآخذ غربى دست
اند، مثال طبرى در فهرست نیاگان تهمیم نوشاند، این اسم را بىبمدارك شرقى استناد کرده

از اشتباه کاتب ) ى(به ) ب(گشتاسب اسم یکى را از آنان کبوجیه نوشته و شکى نیست، که تبدیل 
.است و در اصل همان کبوجیه کتیبه مذکور بوده

»6«مسعودى در مروج الذهب راجع بهمان مطلب اسم شخصى را قنوج ضبط کرده



______________________________
)1(-�C�a�b�u�d�j�i�a.

)2(-�C�a�n�b�u�t� �e�t� �C�a�m�b�a�t.

)3(-�A�g�a�t�h�i�a�s.

)4(-�C�a�m�b�y�s�e�s.

.1923سیک چاپ لیپ-)5(

.98، ص 1طبع قاهره، ج -)6(
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گشته، یعنى قنوج در اصل قبوج بوده و ) ن(از اشتباه کاتب مبدل به ) ب(و باز تردیدى نیست که 
اگر هم تصحیفى نشده باشد، باز روشن است که میمى در این اسامى . معرّب کبوج استقبوج هم 

مقصود مؤلف نه این است، که کیوجیه طبرى یا قنوج مسعودى همان کبوجیه پسر کوروش . نیست
بزرگ است، ولى ذکر این اسم در فهرست نیاگان گشتاسب داللت دارد بر اینکه قبل از کبوجیه 

اند و این داللت موافق است با فهرست دیگر هم از نیاگان او این نام داشتهپسر کوروش، اشخاصى
از رجوع . ذکر شده) 231(نیاگان کوروش و داریوش اول، که بنابر مدارك صحیحه در صفحه 

بفهرست مزبور روشن است، که کبوجیه پسر کوروش کبوجیه سوم است و کبوجیه اول از نیاگان 
چه ذکر از آن. هاى شاخه اصلى و فرعى، بود، یعنى هخامنشى)بگشتاس(کوروش و ویشتاسب 

مصرى، بابلى و (از تلفظ یا امالء غیر ایرانى است ) بامیم(کمبوجیه : شد، این نتیجه حاصل میشود
ها اسامى ایرانى را تصحیف میکردند، چنانکه مصریها اسم و اینهم مسلم است که خارجى) غیره

اما اینکه هرودوت اسم کبوجیه ). تر بیایدپائین(اند نوشته) تریوشآن(و ) تاریوشاین(داریوش را 
را با میم ضبط کرده جاى تعجب نیست، زیرا او کتابهاى خود را در خارج ایران نوشته و مدرك 

اند، از او پیروى او امالء و تلفظ غیر ایرانى بوده، سایر مورخین یونانى هم، که در قرون بعد آمده
.اندکرده



شده و ) قابوس(کبوس و کابوس -کبوز-بینیم، که کبوجیه در قرون بعد کبوجطرف دیگر مىاز
بنابراین، عجالتا، تا مدرك منجزّى براى بودن میم غنّه در اصل اسم بدست . باز اثرى از میم نیست

نیامده، نمیتوان امالء کمبوجیه را بر کبوجیه ترجیح داد، بخصوص که داریوش امالء آخرى را 
در خاتمه این مطلب زاید نیست بخاطر آوریم، که ابو ریحان بیرونى و ابن عبرى، . حیح دانستهص

اندهاى آنان معلوم است، از مدارك غربى استفاده کردهو از نوشته»1«.چنانکه در مدخل ذکر شد
»2«.

______________________________
.رجوع شود» 106، 104«بصفحات -)1(

تألیفات سابق خود پیروى از نویسندگان اروپائى کرده امالء کمبوجیه را پذیرفته مؤلّف در-)2(
بود، ولى نظر بجهاتى، که ذکر شد در این تألیف سببى براى انحراف از امالء کتیبه بیستون ندیده و 

.عین آنرا پیروى کرده
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دانسته »1«دان نامیده و دختر فرنس پسوت کاسانمادر او را هرود. کبوجیه پسر کوروش بود
کوروش زن، خود را بسیار دوست میداشت، پس از «: مورخ مذکور گوید). کتاب دوم، بند اول(

کتزیاس اسم مادر او . »مرگ او خیلى مغموم شد و بتبعه خود فرمود مجالس سوگوارى برپا کنند
.نوشته»2«تیسرا آم

موافق اسناد بابلى کبوجیه در حیات کوروش چندى شاه بابل بود، بعد در باالتر گفته شد، که 
غیاب کوروش نیابت سلطنت داشت و در زمان پدر بسمت والیت عهد در کارها باو کمک 

از توصیفى، که هرودوت از کبوجیه کرده، این عقیده حاصل است، که این شاه پس از . میکرد
ها ایرانى: ش بوده، زیرا مورخ مذکور گویدجلوس بر تخت رفتارش برخالف رفتار کورو

.کوروش را پدر و کبوجیه را آقا میگفتند

کبوجیه ینیانها و االیانها را بندگانى میدانست، که بمیراث باو : در جاى دیگر کتاب خود گوید
توصیفى، که مورخ مذکور در جاهاى دیگر کتاب خود از نخوت، ). 1، بند 2کتاب (رسیده باشند 



. و شدت عمل او کرده، در جاى خود بیاید و نظرمان را هم در همانجا خواهیم نوشتتکبر 
کبوجیه پس از جلوس بتخت در مدت سه سال بفرونشاندن اغتشاش بعض ایاالت پرداخت، ولى از 

پس از آن در تدارك سفر جنگى . هاى مورخین قدیم کیفیات شورشها و کارها معلوم نیستنوشته
.به مصر شد

ز اینکه بذکر وقایع این سفر جنگى بپردازیم، الزم است واقعه بردیا را بیان کنیم، چه این قبل ا
واقعه که عواقبى وخیم داشت، موافق کتیبه بیستون داریوش اول، قبل از عزیمت کبوجیه به مصر 

.روى داد

واقعه بردیا

انتخاب پدر والى کوروش غیر از کبوجیه پسرى داشت بردیا نام، که از او کوچکتر و برحسب 
در کتیبه بیستون داریوش : انداسم او را چنین نوشته. ، گرگان، باختر و خوارزم بود)خراسان(پارت 

برزیا، هرودوت و بعض مورخین-بردیا، در نسخه بابلى همان کتیبه-اول

______________________________
)1(-�P�h�a�r�n�a�s�p�e�s.

)2(-�A�m�y�t�i�s.
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مردیس-»پارسیها«اشیل، مصنّف یونانى، در تصنیف خود موسوم به . »1«سمردیس،-دیگر یونانى
بنابراین معلوم است، که مورخین . »4«تانااکسارس-کزنفون. »3«سارسسنکتاى-کتزیاس. »2«

.»5«اند و اسم او بردیا بودهیونانى این اسم را تصحیف کرده

اند، تصور میرود، که این شاهزاده لقبى داشته و باسمى، که کتزیاس و کزنفون ذکر کردهاما راجع 
از آنجا که، مردم بردیا را دوست میداشتند، . انددو مورخ مذکور مصحف این لقب را نوشته

راجع باین واقعه، که . کبوجیه بر او حسد برده قبل از عزیمت خود به مصر در نهان او را کشت
اند، که هرچند در خیمى براى کبوجیه و ایران داشت، مورخین یونانى روایاتى ذکر کردهعواقب و



بعض کیفیات با سند رسمى، کتیبه بیستون، مخالفت دارد، باوجوداین ذکرش الزم است، زیرا 
.بطور کلى حاکى از احوال کبوجیه و اوضاع ایران آن زمان است

اى روى س با کبوجیه به مصر رفت و در آنجا قضیهسمردی): 30کتاب سوم، بند (هرودوت گوید 
) اتیوپى(داد، که باعث وحشت شاه پارس و قتل سمردیس گردید، توضیح آنکه پادشاه حبشه 

کبوجیه . کمانى براى کبوجیه فرستاد، که عرض آن دو انگشت و کشیدن زه آن بسیار دشوار بود
کبوجیه حسد ببرادر خود برده امر کرد فورا نتوانست زه کمان را بکشد و برادر او تقریبا توانست،

پس از آن شبى در خواب دید، که قاصدى از راه رسید و خبر داد، که سمردیس . عازم شوش شود
پسساساز این خواب نگرانى او بیشتر شد و پرك. بر تخت سلطنت نشسته و سر بآسمان میساید

تا برادر او را بکشد و این شخص سمردیس نامى را، که از رجال پارس بود، به شوش فرستاد، »6«
کشانیده ) پارسخلیج(را بقول بعضى در حین شکار کشت و بعقیده برخى او را بکنار دریاى اریتره 

.در آب انداخت و غرقش کرد

سارسس،نکتاي: مورخ مذکور گوید: کتزیاس شرح قضیه را طورى دیگر نوشته

______________________________
)1(-�S�m�e�r�d�i�s.

)2(-�M�e�r�d�i�s

)3(-�T�a�y�n�o�x�a�r�c�e�s.

)4(-�T�a�n�a�o�x�a�r�e�s.

اند، در غالب اسامى یونانى ، که در آخر افزوده)یس(اند و باین معنى، که برد را مرد کرده-)5(
.دیده میشود

)6(-�P�r�e�x�a�s�p�e�s.
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این . از جهت تقصیرى امر کرد شلّاق بزنندبود، »1«داتبرادر کبوجیه، مغى را، که نامش سپنت
مغ کینه برداشته نزد کبوجیه رفت و گفت برادرت سوء قصد نسبت بتو دارد، اگر میخواهى صدق 

کبوجیه او را احضار . سخنان مرا بدانى، او را بدربار احضار کن و خواهى دید، که نخواهد آمد
د، حتى پس از احضار دوم هم عازم نشد و کرد و شاهزاده اهمیتى بدان نداده در آمدن عجله نکر

تیس از مادر کبوجیه آمى. کبوجیه درصدد کشتنش برآمد. فقط پس از احضار سوم روانه گشت
سوء قصد پسر مطلع شده مانع گردید و موقتا کار بتأخیر افتاد، ولى کبوجیه همواره درصدد بود، 

دات، که مغ بود بکمک او احوال سپنتدر این. که مانع را برطرف کرده نقشه خود را اجرا کند
آمد، توضیح آنکه، چون این شخص شباهت زیاد بشاهزاده داشت، به کبوجیه گفت، امر کن از 

. جهت تقصیرى مرا بکشند و من بواسطه شباهت طورى کنم، که بجاى من شاهزاده کشته شود
خون گاو نر باو دادند، که کبوجیه چنین کرد، شاهزاده را گرفته در محبس انداختند و بعد چندان 

دات لباس شاهزاده مقتول را پوشیده در مالء عام ایستاد، تا همه بدانند، که او پس از آن سپنت. مرد
نه درباریان از این قضیه مطلع شدند و نه مادر کبوجیه، ولى سه نفر از محارم نزدیک . زنده است

چندى بعد . از قضیه مطلع بودند»4«و ایکسابات»3«پت پادشاه آریابغ»2«شاه، یعنى آرتاسیراس
کبوجیه براى امتحان اینکه، آیا واقعا شباهت مغ بشاهزاده مقتول بقدرى است، که کسى ملتفت 

قضیه نشده است، میرآخور او را با خدمه دیگرش خواسته و مغ را بآنها نشان داده پرسید، که این 
پس از . ال تعجب کرده گفتند، البته آقاى ما استشخص مگر آقاى شما نیست؟ آنها از این سئو

آن کبوجیه مطمئن شده مغ را بحکومت باختر و پارت بجاى شاهزاده مقتول فرستاد و مردم ایاالت 
پنج سال در این اشتباه گذشت، تا آنکه روزى . مزبوره نفهمیدند، که والى سابقشان بقتل رسیده

تیس، مادر کبوجیهجازات شده بود، گریخته نزد آمىنام، که بحکم مغ م»5«تهباى تىخواجه

______________________________
)1(-�S�p�e�n�t�o�d�a�t�aحاال اسفندیار گویند ،.

.باید اردشیر باشد-)2(

.هاى جغرافیون قدیم هرات استآریا موافق وشته-)3(

)4(-�I�x�a�b�a�t�e�s.



)5(-�T�i�b�e�t�h�e�e.
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.دات را بوى تسلیم کنداو از کبوجیه خواست، که سپنت. و سرّ را فاش کردرفت 

.تیس علنا کبوجیه را نفرین کرده زهر خورد و مردکبوجیه امتناع ورزید و آمى

.کبوجیه از نفرین مادر سخت متأثر و متوحش گردید و خواست اثر آن را بگرداند

کردند، ولى خون حیوانات جارى نشد و کبوجیه از این با این مقصود امر کرد حیوانات زیاد قربان 
کبوجیه . چندى بعد رکسانه زن شاه، طفلى زائید، که سر نداشت. قضیه بیشتر بوحشت افتاد

:گوها را جمع کرده تعبیر آن را پرسید، گفتندغیب

رى پس از آن کبوجیه شکل مادر خود را در بیدا. »تو پسرى نخواهى داشت، که جانشین تو گردد«
شاه، که در آن زمان در بابل بود، » زود باشد، که بجزاى عمل خود برسى«دید و مادرش باو گفت 

روزى چوبى را قطع میکرد و در این حال کارد بران او آمده زخمى برداشت، که، بعد از یازده 
: هاى هرودوت و کتزیاس اختالف زیاد استبین نوشته. روز رنج و تعب شدید، از آن درگذشت

دان بود، که در زمان حیات کوروش درگذشت، ولى در کبوجیه، موافق نوشته هرودوت، کاسانما
. تیس نوشته و گوید، که کبوجیه را نفرین کرد و بعد زهر خورد و مردکتزیاس اسم او را آمى

میرد، و حال آنکه هرودوت، چنانکه بیاید، فوت این شاه موافق نوشته کتزیاس کبوجیه در بابل مى
هاى کتزیاس در اختالفات دیگر از مقایسه دو روایت معلوم است، کلیۀ نوشته. ر شام دانستهرا د

گوئى شباهت دارد و پیداست، که آمیخته بافسانه است، مثال اشتباه تمام این باب بیشتر بداستان
ه دربایان کبوجیه باستثناى سه نفر و حتى اشتباه عیال و اطفال، میرآخور و خدمه نزدیک شاهزاد

همه . سر و جارى نشدن خون حیوانات قربانى و غیرهمقتول در مدت پنج سال، بدنیا آمدن طفل بى
.ها شاخ و برگهاى داستانى استاین گفته

موافق کتیبه : آید، باوجوداین عارى از اغالط نیستتر بنظر مىروایت هرودوت، اگرچه طبیعى
عزیمت کبوجیه بمصر کشته شد، و حال آنکه بردیا قبل از ) 11-10، بند 1ستون (بیستون 



هرودوت گوید در سفر جنگى بمصر با کبوجیه بود و بعد قضیه کمان حبشى و غیره را شرح 
اساس است،میدهد، که معلوم میشود بى

484: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

ته، با این ژوستن شرح قضیه را در زمینه روایت هرودوت نوش. زیرا بردیا اصال در مصر نبوده
او گوید که مغ پس از فوت کبوجیه . پس نامیده و برادر او را ارباستساستفاوت که مغ را پرك

از دیودور در این باب اطالعى بما نرسیده، زیرا کتابهاى او ). 2، بند 1کتاب (سمردیس را کشت 
.از شماره ششم تا دهم گم شده

لشکرکشى به افریقا-مبحث دوم

حمله به مصر

بعضى . ا باید گفت، که عقاید محققین درباره کوروش و قصد او بتسخیر مصر مختلف استبدو
اند، که او درصدد تسخیر مصر نبوده و حدود ایران آن زمانرا، که از طرف غرب به بحر باین عقیده

الجزایر و دریاى مغرب میرسید، از طرف مشرق به سند، و از سمت شمال بدریاى سیاه، کوههاى 
بحر خزر، رود سیحون و از طرف جنوب بخلیج پارس و بحر عمان، حدود طبیعى ایران قفقاز، 

برخى گویند که کوروش درصدد تسخیر مصر بود، ولى کارهاى شرقى یا شمال شرقى . میدانست
بهرحال کبوجیه، . حقیقت امر معلوم نیست. باو فرصت نداد، که این دولت را هم منقرض کند

.ه تسخیر مصر را جدا درنظر گرفت و مشغول تدارکات گردیدکه بتخت نشست، مسئلهمین

کبوجیه سفیرى بمصر فرستاده دختر «): 1، بند 3کتاب (هرودوت جهت آن را چنین نوشته 
این اقدام کبوجیه بر اثر تحریکات یکنفر کحال مصرى . آمازیس پادشاه مصر را خواستگارى کرد

ى از آمازیس پادشاه مصر خواست، که بهترین توضیح آنکه کوروش وقت. مقیم دربار ایران بود
کحال مصر را انتخاب کرده بپارس بفرستد و، چون او این شخص را روانه کرد، کحال مزبور 

سخت از آمازیس رنجید، که چرا اطباى دیگر مصرى را گذارد و او را از زن و اطفالش جدا کرده 
، که دختر پادشاه مصر را بخواهد، چه توزى کبوجیه را محرّك شدبعد بسبب کینه. بپارس فرستاد

گمان میکرد، که بر اثر این تقاضا پادشاه مصر با نهایت تأسف و تأثر دخترش را از خود دور کرده 



کبوجیه چنان کرد، . نزد کبوجیه خواهد فرستاد، یا جواب رد خواهد داد و جنگ درخواهد گرفت
که کحال گفته بود
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و آمازیس، چون از قدرت کبوجیه بیمناك بود، در موقع بدى واقع و در تردید شد، که باید 
این را هم خوب میدانست، که کبوجیه دختر او را براى . تکلیف او را بپذیرد یا جواب رد بدهد

باالخره آمازیس چنین . ازدواج نمیطلبد، بلکه میخواهد در اندرون او جزو زنان غیر عقدى باشد
)تیستنى(اندام، که دخترى مانده بود وجیهه و خوش»1«یساز پادشاه سابق مصر آپرى: کرد

. او را لباس فاخر پوشانیده و بزر آراسته باسم دختر خود بدربار کبوجیه فرستاد. نام داشت»2«
گمان شاها، تو هیچ «: مدتى شاه پارس در اشتباه بود، تا روزى دختر را باسم پدر خواند و او گفت

اند، من دختر آقاى آمازیسم، او مصریها را بر پدر من شوراند و او را نمیکنى، که تو را فریب داده
کشى او بمصر این اظهار دختر مصرى اثر غریبى در مزاج کبوجیه کرده باعث قشون. »کشت
.»ها میگوینداین است آنچه پارسى. گردید

دانند، چه بعقیده یها کبوجیه را از خودشان مىمصر«): 2، بند 3کتاب (بعد مورخ مذکور گوید 
را ) یسآپرى(مصریها دختر آمازیس را کوروش خواستگارى کرد نه کبوجیه و آمازیس دختر 

براى کوروش فرستاد، ولى این گفته مصریها صحیح نیست، چه آنها از قوانین پارسى کمتر از سایر 
نمیتواند شاه شود، مادامیکه زاده زن عقدى ملل آگاه نیستند و میدانند، که زاده زن غیر عقدى

داعیه . پس هخامنشى بوددان دختر فرنسحیات دارد و دیگر معلوم است، که مادر کبوجیه کاسان
.مصریها به خویشى و قرابت با کبوجیه برخالف حقیقت تاریخ است

درون گویند یک زن پارسى بان. حکایت دیگرى نیز در این باب هست، ولى من باور ندارم
کوروش رفته از تندرستى و صباحت منظر اطفال کوروش در حیرت شد و تعریف و تمجید زیاد 

باوجوداین، کوروش قدر مرا نمیداند و : ملکه در جواب گفت. زن کوروش کرد) دانکاسان(از 
گویند، که کبوجیه، . بود) تیستنى(مقصود ملکه . اند، محترم میداردزنى را، که از مصر آورده

مادر، در ازاى این رفتار، وقتى که من«: ر بزرگ کوروش، در این موقع بمادر خود گفتپس



______________________________
)1(-�A�p�r�i�e�s.

)2(-�N�i�t�e�t�i�s.
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کبوجیه در آن اوان ده ساله بود و جواب او باعث حیرت . »بزرگ شدم، مصر را زیر و زبر کنم
این . »این قضیه در خاطر او ماند و، وقتى که بتخت نشست، تهدید خود را بجا آورد. گردیدزنان

ما تصور . است جهاتى، که هرودوت ذکر کرده و روایت آخرى را خودش هم صحیح نمیداند
کنیم، که روایت اولى هم عارى از صحت است، زیرا باور کردنى نیست، که دختر فرعون را مى

جهت همانا میل کبوجیه بادامه جهانگیرى . انند زن غیر عقدى، در حرم داخل کنندخواسته باشند م
نشیند، بوده، چه تاریخ نشان میدهد، که، چون ملتى بخط جهانگیرى افتاد، هر پادشاه، که بتخت مى
در . آن را ادامه میدهد، تا بر متصرّفات موروثى افزوده از حیث شهرت از نیاگان خود عقب نماند

.رد کبوجیه هم مانند دیگران رفتار کردهاین مو

اند، تا بگویند، که کبوجیه از اساس است، این افسانه را از آن جهت ساختهروایت مصریها هم بى
درباره اسکندر هم، چنانکه بیاید، گفتند، که . زاده بر مصر دست یافتهمادر مصرى است و مصرى

رى، هرودوت راجع باین سفر جنگى چنین گوید با. پدر او شاه مصر بود و نسبش بمصریها میرسید
کارناس موسوم در میان سپاهیان اجیر آمازیس شخصى بود از اهل هالى«): 10-4کتاب سوم، بند (

این شخص بجهتى از آمازیس سخت . ستودندبه فانس، که از حیث عقل و شجاعت او را مى
چون او مورد احترام سپاهیان اجیر بود . رنجید و بکشتى نشسته از مصر فرار کرد تا نزد کبوجیه رود

هاى امین خود را و از کارهاى مصر اطالعاتى زیاد داشت، آمازیس در تشویش افتاد و خواجه
اینها او را در لیکیه . هاى جنگى نشانیده فرستاد، تا او را دستگیر کرده به مصر برگردانندبکشتى

بپارس رفته، وقتى بنزد کبوجیه رسید، که گرفتند، ولى فانس مستحفظین را مست کرده گریخت و
این شخص اوضاع مصر را براى شاه بیان کرده باو گفت از راه خشکى . او در شرف حرکت بود

بمصر ورود کند و براى رسیدن باین مقصود سفیرى نزد پادشاه عرب فرستاده بخواهد، که او را از 



عربستان را، که اکنون موسوم بشبه بعد مورخ مذکور شرح این قسمت . »مملکت خود راه بدهد
نامیدند، بیان کردهجزیره سینایا است و در عهد قدیم آن را عربستان سنگى مى
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اند، که من میخواهم اى شدهاند، متوجه نکتهاى قلیل از اشخاصى، که بمصر رفتهفقط عده«: گوید
مام یونان و فینیقیه ظروف سفالین، که پر از شراب است، بمصر دو دفعه در سال از ت. بیان کنم

بس این همه ظروف . حمل میشود و باوجوداین در مصر یک ظرف سفالین خالى دیده نمیشود
سفالى را چه میکنند؟ هر کدخدائى مأمور است، که در محل خود این ظروف را جمع کرده به 

. آب شامات میفرستندز آب کرده بمحلهاى بىمنفیس بفرستد و در اینجا ظروف مزبور را پر ا
بعد از تسخیر . آب میآیدبدین منوال تمام ظروف سفالین، که در مصر خالى میشود، باین جاهاى بى

ام، آب در منازل تهیه کردند، ولى در ها راهى بمصر ساختند و، بطوریکه بیان کردهمصر پارسى
کارناسى کبوجیه داخل یشنهاد شخص هالىکشى کبوجیه در منازل آب نبود و بپزمان قشون

اعراب معاهده و . مذاکره با پادشاه عرب شد و او قبول کرد، که راه بیخطرى براى شاه تهیه کند
بین دو نفرى، که : قرارداد خود را بهتر از هر ملت دیگر رعایت میکنند و انعقاد قرارداد چنین است

آن دو نفر، با دم ) یعنى ابهام(بر انگشت بزرگ ایستد ومیخواهند قرارى منعقد کنند، شخصى مى
سنگى تیز خطى میکشد، بعد، از لباس طرفین قرارداد قدرى پشم برداشته با آن، خون آنها را بهفت 

»2«و اورانى»1«مالد و اسم دو خدا، یعنى دیونیسپارچه سنگ، که بین متعاهدین چیده شده، مى
ى از متعاهدین طرف دیگر را بدوستان خود معرّفى میکند و از پس از اجراى این امر یک. را، میبرد

از خدایان، اعراب فقط بدو خدا . این زمان آنها وظیفه خود میدانند، که قرارداد را رعایت کنند
پادشاه . نامندمى»4«التو اورانى را آلى»3«دیونیس را آنها ارتالت. دیونیس و اورانى: معتقدند

قرارداد با رسوالن کبوجیه، مشگهائى زیاد از پوست شتر با آب انباشته بعد بر اعراب بعد از عقد 
این خبر صحیح. شترها بار کرده بکویر رفت و منتظر لشکر کبوجیه گردید

______________________________
د دیونیس در نزد یونانیها خداى شراب بود و اورانى موز، یا حامیه علم هیئت، گویا مقصو-)1-2(

.رفتهرودوت اورانوس بوده، که بعقیده یونانیهاى قدیم خداى آسمان بشمار مى



)3(-�O�r�o�t�a�l�t�e.

)4(-�A�l�i�l�a�tف الّات باشدباید مصح ،.
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. تر است، ولى باید خبرى را هم، که کمتر مورد اعتماد است، نوشت، چه این خبر هم ذکر میشود
گویند، پادشاه عرب امر کرد از . میریزد»1«بزرگى است، که بدریاى اریترهدر عربستان رود 

ها آب را از رود مزبور تا کویر هائى بسازند، بواسطه این لولهپوست گاو و پوستهاى دیگر لوله
از رود تا کویر مسافت . آورد و در آنجا بحکم او آب انبارهاى وسیعى ساخته آب را ذخیره کردند

این است آنچه هرودوت راجع . »راه است و آب را پادشاه عرب بسه نقطه آوردپانزده روز 
ها، دروغ است، زیرا پانزده روز راه بتدارکات کبوجیه نوشته و معلوم است، که رسانیدن آب با لوله

.هائى از پوست گاو ممکن نبود آب را باین مسافت نقل کنندالاقل شصت فرسنگ میشده و با لوله

از بزرگ شدن پارس بیمناك بود، در موقعش هیچگونه کمکى به لیدیه و بابل نکرد آمازیس، که 
در ابتداء چون . کشى کبوجیه را شنید، متوحش شده در تهیه جنگ گردیدو حاال، که خبر قشون

از طرف ) هاى آسیاى صغیربحریه فینیقیها و یونانى(تصور میکرد، که کبوجیه با داشتن بحرّیه قوى 
خواهد کرد، با جزایر یونانى، که تابع ایران نبودند، و با قبرس داخل مذاکره شد، که دریا حمله

آنها سفاین خود را بکمک سفاین مصر بفرستند و عالوه بر قشون مصرى سپاهیان اجیر تدارك 
کبوجیه پس از تکمیل تدارکات خود با لشکرى، که بواسطه زحمات کوروش بزرگ . کرد

.د، عازم مصر شدآراسته و کار آزموده بو

لشکر او از غزه، که در ساحل دریاى مغرب واقع است، داخل کویر شده در مدت سه روز آن را 
بختى کبوجیه، در این احوال آمازیس، که شخصى فعال و مدیرى از خوش. بکمک اعراب پیمود

ى نبود، که این پادشاه آدم. سوم جانشین او شد) فسمتیخ(»2«زبردست بود، فوت کرد و پسامتیک
.بتواند مصر را در اینموقع مشکل و باریک از چنک دشمنى نیرومند، مانند کبوجیه، برهاند



______________________________
پارس را اریتره مینامد و در هاى خود دریاى احمر، دریاى عمان و خلیجهرودوت در نوشته-)1(

.جا مقصود او دریاى احمر استاین

)2(-�P�s�a�m�m�e�t�i�k.
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جنگ با مصریها

. رسید و در مقابل قشون مصر صفوف خود را آراست»1«لشکر ایران از کویر گذشته به پلوزیوم
سپاهیان اجیر پادشاه مصر، که یونانى و از «): 17-11، بند 3کتاب (بعد هرودوت چنین گوید 

اهالى کاریه بودند، بواسطه بغضى، که نسبت به فانس از جهت خیانت او داشتند، خواستند انتقامى 
لشکر طشتى گذاردند، بطورى که فانس آن را میدید، بعد از او بکشند و با این مقصود در میان دو 

پسران او را، که در مصر مانده بودند، یک بیک آورده پیش چشم پدر سر بریدند و خون آنها را 
در طشت کردند، سپس شراب را با آب آمیخته در طشت ریختند و سپاهیان اجیر از این خون 

على درجه سخت بود و هر دو طرف تلفات این جنگ با. پس از آن جنگ شروع شد. آشامیدند
من در این دشت نبرد چیز عجیبى، که . زیاد دادند، ولى باالخره مصریها روى بهزیمت گذاردند

هاى پارسیها و مصریها از یکدیگر جدا استخوانهاى جمجمه. شنیده بودم، بچشمان خود دیدم
نهاى پارسى است، زیرا است، یعنى در یک طرف استخوانهاى مصرى و در طرف دیگر استخوا

اى بآن جمجمه پارسى بقدرى سست است، که اگر سنگ ریزه. انداجساد را جداگانه دفن کرده
. بزنند، سوراخ میشود، ولى جمجمه مصرى خیلى سخت است و با اشکال میتوان آن را شکست

کى جهت این تفاوت، چنانکه گویند و باید صحیح باشد، از اینجا است، که مصریها از کود
موهاى سر را میتراشند و از اثر آفتاب استخوان جمجمه آنها سخت میشود و بهمین جهت در میان 

آنها کل کمتر از جاهاى دیگر است، پارسیها، چون کالههاى نمدین بر سر دارند، سر آنها از تابش 
.آفتاب محفوظ میماند، ولى در عوض استخوان سرشان سست است



در . نظمى فرار کرده پناه به منفیس پاى تخت مصر بردندمال بىمصریها پس از این شکست با ک
رسولى از پارسیها فرستاد، که مصریها را بتسلیم شدن »2«نىلىتىاین احوال کبوجیه در کشتى مى

دعوت کند، ولى وقتى که مصریها کشتى را دیدند، هجوم برده آن را شکستند و مردانى را، که در 
پس. ردندکشتى بودند، ریز ریز ک

______________________________
)1(-�P�e�l�u�s�i�u�mل شعبه نیل از طرف مشرق واقع بوداو بر مصب.

)2(-�M�i�t�i�l�e�n�eاین شهر یکى از مستعمرات یونانى جزو آسیاى صغیر بود ،.
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لیبیا را بوحشت انداخت، طالع مصر اهالى . از آن مصریها محصور شده بزودى تسلیم گشتند
. جنگ تسلیم شدند، و باجى براى خود معین کرده هدایائى هم براى کبوجیه فرستادندچنانکه بى

). سیرن از مستمسکات یونانى در افریقا بود(و برقه نیز مانند آنها رفتار کردند »1«اهالى سیرن
ن ناراضى ماند و من گمان میکنم، کبوجیه هدایاى لیبیا را با عنایت پذیرفت، ولى از هدایاى سیر

نود و دو فرانک طال مین(که جهت آن کمى باج بود، چه آنها فقط پانصد مین نقره فرستادند 
روز دهم، پس از . کبوجیه نقره را بدست خود بطرف سپاهیان خود انداخت.) م. ارزش داشت

طنت کرده بود، در تسخیر ارك منفیس، کبوجیه پسامتیک پادشاه مصر را، که فقط شش ماه سل
حومه شهر نشاند و خواست مردانگى او را امتحان کند، توضیح آنکه دختر او را بر آن داشت، که 

هاى معروف، که نیز همان لباس را در بر داشتند، فرستاد رخت کنیزان پوشد و با دختران خانواده
ها از مشاهده میگذشتند، اینوقتى که دختران مزبور از پیش پدران خود با ناله و زارى . آب بیاورند

نالیدند و صداى ضجه و وضع ننگین دختران خود صبر و شکیبائى را از دست داده سخت مى
فقط پسامتیک ساکت ایستاده باین وضع نظاره میکرد و بعد سر خود را بزیر . شیونشان بلند میشد

و هزار مصرى دیگر، که پس از آنکه دختران گذشتند، کبوجیه پسر پادشاه مصر را با د. افکندمى
ها را با ریسمان، بیکدیگر بسته بودند و میبایست بتالفى قتل این. گاه فرستادهم سن او بودند، بقتل

حکم دیوان شاهى چنین بود، که در ازاى هریک از . لن کشته شوندتىسفیر کبوجیه و اهالى مى
برند، دید، که پسر او را بمقتل مىپسامتیک. لن ده نفر از نجباى مصر اعدام گردندتىمقتولین مى



. گریستندباوجوداین خوددارى کرد، و حال آنکه مصریهاى دیگر، که در کنار او بودند، زار مى
پس از آن یکنفر مصرى پیر، که ثروت خود را از دست داده بفقر افتاده بود و از سربازان تکدى 

وستان پادشاه مصر بود و، وقتى که این شخص سابقا از د. کرد، از پیش چشم پسامتیک گذشتمى
پسامتیک او را دید، سخت گریست و بسر خود زده او را باسم

______________________________
)1(-�C�y�r�e�n�e.
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این . در اطراف پسامتیک مستحفظینى بودند، که از احوال او کبوجیه را آگاه میکردند. بخواند
شاه کبوجیه : عث تعجب او شد و پیامبرى نزد پسامتیک فرستاد، تا این سؤال را بکندقضیه با

گاه آگاه شدى، گریه چرا، وقتى که دختر خود را بآن وضع دیدى و از بردن پسرت بقتل: پرسدمى
و زارى نکردى و وضع این مرد فقیر تو را برقّت آورد، و حال آنکه او از اقرباى تو نیست؟ 

ایست، که بتوانم گریه کنم، ولى وضع این ب داد، مصائب و محن خود من نه باندازهپسامتیک جوا
این جوابرا . مرد، که در پیرى از سعادت و ثروت محروم و دوچار فقر گشته، مرا برّقت آورد

گویند کرزوس پادشاه سابق لیدیه، که در سفر مصر با کبوجیه بود و . کبوجیه صحیح دانست
خود کبوجیه نیز برّقت آمده امر . این موقع حضور داشتند، همگى گریستندهائى، که درپارسى

کرد پسر پادشاه را از دست جلّاد نجات دهند و خود او را از حومه شهر نزد وى آرند، ولى 
خود . فرستاده وقتى رسید، که پسر پادشاه را کشته بودند، چه اعدام مصریها از او شروع شده بود

اعتدالى نسبت باو نمیشد، حتى، از این زمان او با کبوجیه بود و بى. یه آوردندپسامتیک را نزد کبوج
اگر توانسته بود ساکت بنشیند و کنکاش بر ضد پارسیها نکند، حکمرانى مصر باو برمیگشت، زیرا 

ایست و مواردها قاعدهاینگونه رفتار در نزد آن. پارسیها عادتا با نظر احترام باوالد شاهان مینگرند
حکومت پدر را دادند و نیز »2«ناروسپسر اى»1«نیراسزیاد، آن را تأیید میکند، مثال به تان

ناروس و آمیرته داراى مقام پدر شد، با وجود اینکه کسى بقدر اى»4«پسر آمیرته»3«پوسیریس
. از دست بیایدذکر قضیه این دو نفر در جزو وقایع سلطنت اردشیر در(زیان بپارسیها نرسانده بود 

پسامتیک از جهت کنکاشى، که براى شورانیدن مصریها کرد، کشته شد، یعنى پس از اینکه .). م



چنین بود عاقبت . کبوجیه بر قضیه اطالع یافت، امر کرد باو خون گاو نر خوراندند و او فورا بمرد
س ذکر کرده، از نیراس و پوسیرینظایرى، که هرودوت براى تأیید گفته خود راجع به تان. »وى

جهت غرابت مسئله از نظر یونانیها بوده، یعنى هرودوت خواسته تصور نکنند، که

______________________________
)1(-�T�h�a�n�n�y�r�a�s.

)2(-�I�n�a�r�o�s.

)3(-�P�a�u�s�i�r�i�s.

)4(-�A�m�y�r�t�e�e.
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هاى ایران در هر دوره غالبا همین بود، سیره دولتاو مبالغه کرده، ولى براى ما اهمیت ندارد، چه 
. گماشتندکه پس از تسخیر مملکتى، شخصى را از خانواده سلطنت آنمملکت بحکمرانى مى

چنانکه گذشت، کوروش هم در ابتداء خواست با لیدیه همین کار کند و چنانکه بیاید، در دولت 
.هخامنشى عده پادشاهان دست نشانده کم نبود

تخت مصر، کبوجیه بشهر سائیس، که در نزد مصریها خیلى مقدس بود، رفت و فیس، پاىاز من
.بقول هرودوت مومیاى آمازیس را بیرون آورده در آتش انداخت

ها ها و هم مصریها گردید، چه در نزد پارسىاین اقدام باعث نفرت پارسى: مورخ مذکور گوید
د، اما مصریها آتش را ذى روح دانسته عقیده دارند، توان بآن داآتش مقدس است و مرده را نمى

نیز مصریها گویند، که قربانى این . میردشود و با غذا مىبلعد، تا از غذا سیر مىکه او هر چیز را مى
عمل کبوجیه نعش آمازیس نبود، بلکه جسد شخصى بود، که قدش مساوى قد او بود و در مقام 

:استدالل گویند



را از این قضیه آگاه داشت و او در زمان حیات، جسد اینشخص را در مدخل گوئى آمازیسغیب
تر بگذارند، ولى من مقبره خود گذارده دستور داد، نعش خود او را در همان مقبره در جائى عمیق

، 3کتاب (تصور میکنم، که آمازیس چنین دستورى نداده و این گفته مصریها حرف است و بس 
تر، پس از اینکه تمام کارهاى این هاى هرودوت درباره کبوجیه و پائینتهاین است نوش). 16بند 

ها و اینکه تا چه اندازه این روایتها موافق واقع است، رجوع شاه در مصر ذکر شد، باین نوشته
.خواهیم کرد

سفر جنگى به آمون و حبشه

: را در نظر گرفتهاى جدید افتاده سه مملکت پس از تسخیز مصر کبوجیه بخیال جهانگیرى
حمله بقرطاجنه میبایست از طرف دریا بعمل آید، به آمون و حبشه از . قرطاجنه، آمون و حبشه

چون از اوضاع حبشه اطالعاتى در دست نبود، کبوجیه بقول هرودوت سفیرى بدان . خشکى
که تحقیقاتى مملکت فرستاد، بعنوان اینکه هدایائى براى پادشاه آن میبرند و در نهان دستور داد، 

میز(در باب آن کرده ضمنا معلوم دارند، که مسئله 
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: در باب میز آفتاب مورخ مزبور چنین نوشته). 17جا، بند همان(»1«حقیقت دارد یا نه) آفتاب
چنانکه گویند این چمنى است در حومه شهر، که از گوشت پخته همه نوع چهارپایان پوشیده «

قطعات گوشت را مأمورین و مستخدمین دولت شبانه، در نهان بدانجا میبرند و روز، هرکس . است
ز آن گوشتها میخورد، ولى بومیها عقیده دارند، که این گوشتها را مایل باشد، به محل مزبور رفته ا

کبوجیه بر اثر «): 25-19، بند 3کتاب (بعد مورخ مذکور گوید . »همه شب زمین بعمل میآورد
چند نفر را، که »3«خواراناز طایفه ماهى»2«تینتصمیم خود بفرستادن سفیرى بحبشه از شهر الفان

تند احضار کرد و در انتظار آمدن مترجمین به بحریه خود دستور داد بقرطاجنه زبان حبشى، میدانس
هاى غلیظ و شدید یاد کرده ها حاضر نشدند حرکت کنند، چه آنها قسمحمله برد، ولى فینیقى

قرطاجنه مستعمره فینیقى بود، بعد بزرگ شد و شهرتى (بودند، که بر علیه اطفال خود جنگ نکنند 
ها از حرکت امتناع کردند و از ملل مطیع پارس ملتى نبود، که چون فینیقى.) م. فتدر عالم قدیم یا

بتواند این کار را انجام دهد، حمله پارسیها بقرطاجنه موقوف شد و اهالى قرطاجنه از قید پارس 



ها اقدام کند، چه آنها با طیب خاطر مطیع کبوجیه خود را محق نمیدانست بر علیه فینیقى. برستند
اهالى قبرس هم با طیب . سیها شده بودند و دیگر آینکه قوت دریائى پارس بسته ببحریه آنها بودپار

پس از آنکه مترجمین . ها گشته در سفر جنگى آنها به مصر شرکت کردندخاطر مطیع پارسى
.ها با هدایا فرستاد و دستور داد، چه بگویندتین رسیدند، کبوجیه سفیرى نزد حبشىالفان

»4«اى از زر، ظرفى از مرمر سفید با مرّمکیعبارت بود از لباس ارغوانى رنگ، طوق و یارههدایا 
هائى، که رسول کبوجیه نزد آنها رفت، مردانى شکیل و گویند حبشى. و سبوئى پر از شراب خرما

: ستمثال انتخاب بسلطنت چنین ا. اند و ترتیبات آنها شباهتى بترتیبات سایر ملل نداردبلند قامت
باین مقام شخصى را از قبایل

______________________________
.جا خوان استمقصود از میز در این-)1(

)2(-�E�l�e�p�h�a�n�t�i�n�e(مستعمره یهود در مصر علیا.(

)3(-�I�e�h�t�y�o�p�h�a�g�e�s.

)4(-�M�y�r�r�h�e.
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. ز حیث قوت زورمندتر از همه باشدخودشان انتخاب میکنند، که از حیث قامت بلندتر و ا
شاه پارسیها، : خواران، وقتى که بمملکت حبشه وارد شدند، هدایا را بپادشاه داده چنین گفتندماهى

کبوجیه، درصدد جلب دوستى تو است و با این مقصود ما را براى مذاکرات روانه کرده و این 
پادشاه حبشه . خواهد بود، براى تو فرستادههدایا را، که، اگر خود او هم داراى آن باشد، خوشنود 

شاه پارس شما را : دریافت، که مقصود رسوالن دیدن وضع مملکت او است و چنین جواب داد
نزد من فرستاده نه از این جهت، که دوستى مرا طالب است، شما هم دروغ میگوئید، زیرا براى 

دم درستى نیست، اگر درست بود، اید و آدمى، که شما را فرستاده آجاسوسى بمملکت من آمده



اند، درصدد تسلط بر مملکت دیگرى برنمیآمد و راضى ببندگى مردمى، که آزارى باو نرسانیده
:پس این کمان را باو داده بگوئید. نمیشد

هاى طویل العمر و لو با ها بشاه پارسیها از راه نصیحت میگوید، فقط وقتى بر حبشىشاه حبشى
هیان قیام کن، که پارسیها بتوانند زه چنین کمانى را بآن آسانى، که من میکشم، اى بیشتر از سپاعده

کنند، بمملکت ها الهام نمىبکشند و عجالتا پارسیها باید خداها را شکر کنند، که به اوالد حبشى
.خودشان مملکت خارجى را الحاق کنند

ها پس از آن پادشاه حبشى. کردبعد از این سخنان زه کمان را رها کرده آن را به رسوالن تسلیم
خواران اند؟ وقتى که ماهىلباس ارغوانى را برداشته پرسید، که این چیست و چگونه آنرا ساخته

اند این مردم و لباسشان هم بدل فریبنده: حقیقت امر را راجع باین رنگ گفتند، پادشاه حبشه گفت
و، بعد از شنیدن جواب، خندید و گفت، بندها سئواالتى کرد بند و دستبعد در باب گردن. است

راجع به مرمکى هم سئوال . این اشیاء مانند غل و زنجیر است و غل و زنجیرهاى من محکمتر است
مالند، همان جواب را داد، که راجع کرد و وقتى، که رسوالن گفتند، که پارسیها آن را ببدن مى

د و دانست، که چگونه آن را تحصیل بلباس ارغوانى داده بود، ولى وقتیکه نوبت شراب رسی
کنند، زیاد خوشنود شد و پرسید، که غذاى شاه پارس چیست و درازترین عمر پارسیها چقدر مى

خوارهااست؟ ماهى
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جواب دادند، که غذاى شاه نان است، ترتیب تهیه نان را از گندم بیان کردند و حد عمر پارسیها را 
حبشى در جواب گفت، که کوتاهى عمر پارسیها باعث حیرت نیست، چه آنها . شتاد سال گفتنده

مقصود او . فضاله میخورند و اگر این مشروب را نداشتند، با این نوع غذا اینقدر هم عمر نمیکردند
وقتى که . ها برترى دارندها بر حبشىاز مشروب شراب بود، بعد افزود، که از این حیث پارسى

ها چقدر است، او جواب داد، که اکثر آنها خوارها از پادشاه حبشه پرسیدند، که عمر حبشىاهىم
جاسوسها از . کنند و غذاى آنها گوشت پخته و مشروبشان شیر استسال و بل بیشتر عمر مى120

اى بردند و، بعد از آنکه در آنپس از آن آنها را بکنار چشمه. زیادى عمر آنها در حیرت شدند
وشو کردند، تن آنها چنان میدرخشید، که گوئى آب چشمه روغن است این آب چشمه شست



بوى بنفشه داشت و بقول جاسوسها آب این چشمه بقدرى سبک است، که چوب و اشیائى 
اگر آب باین اندازه سبک است، که میگویند، ممکن است . تر از چوب در آب فرو میرودسبک

در . خواران را بمحبس بردنداز کنار چشمه، ماهى. عمال آن باشدها از استکه درازى عمر حبشى
تر و ها مس نایابدر نزد حبشى. جا محبوسین را در کند و زنجیرهاى طال کرده بودنداین

. »هاى حبشى رفتندرا تماشا کرده و بعد بمقبره» میز آفتاب«پس از آن، آنها . ترین فلزّ استگران
خالصه آن این است، جسد مرده را . رهاى حبشى را ذکر میکندجا هرودوت ترتیب قبدر این

مالند و شکل مرده را موافق اسلوب مصریها یا باسلوبى دیگر خشک میکنند، بعد روى آن گج مى
چنین ستونها . روى گج کشیده جسد را در درون ستونهاى مجوف، که از شیشه است، میگذارند

.زیاد است و آنرا از زیر خاك بیرون میآوردندبآسانى ساخته میشود، چه مواد آن در محل

.اینکه بوئى بشنوندبینند، بىحسن این نوع تابوتها این است، که مرده را مى

ها را براى اقرباى نزدیک میت جسد او را در مدت یک سال در خانه خود نگاه میدارند، نوبر میوه
.ر میگذارندکنند و باالخره آن را حمل کرده در حومه شهاو نیاز مى

جاسوسها، پس از آنکه همه چیز را«): 26-25کتاب سوم، بند (بعد هرودوت گوید 
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تماشا کردند، بر گشته نتیجه را به کبوجیه گفتند و او در خشم شده فورا تهیه حرکت دید، ولى 
. میرود، که در آخر دنیا واقع استدستور کافى براى آذوقه نداد و هیچ فکر نکرد بقصد مملکتى

خواران، حرکت کرد، به یونانیهائى، که در خالصه آنکه به مجرّد دانستن نتیجه مأموریت ماهى
رسید، »1«وقتى که به تب. خدمت او بودند، امر کرد در مصر بمانند و خود با پیاده نظام عازم شد

رفته آن را تسخیر کنند و معبد »2«ونپنجاه هزار نفر از لشکر خود جدا کرده فرمود به آم
خداى بزرگ مصریها آمون نام داشت، جهت اینکه هرودوت آن (را بسوزند »3«گوى زوسغیب

و خودش با بقیه .) م. جا است، که خداى بزرگ یونانیها باین اسم موسوم بودرا زوس نامیده از این
پس از . نپیموده بود، که آذوقه تمام شدقشون او هنوز پنج یک راه را. لشکرش بطرف حبشه راند

اگر کبوجیه مردى بود . آن سپاهیان گوشت چهارپایان بنه را خوردند، تا اینکه آنهم تمام شد



عاقل، در این موقع بر میگشت و با وجود خبط اولى باز شخص عاقلى بشمار میرفت، ولى او 
توانستند از مزارع و بیابانها پاهیان مىمادامیکه س. اعتنائى بفقدان آذوقه نکرده همواره پیش رفت

چیزى بدست آرند، با علف و سبزى زندگى میکردند، ولى وقتى، که داخل کویر شدند، بعض 
آورى گشتند، توضیح آنکه از هر ده نفر بقرعه یک نفر را آنها از گرسنگى مرتکب کار وحشت

ش گردید، که مبادا تمام قشون او کشته میخوردند و، همینکه کبوجیه از این قضیه آگاه شد، متوح
یکدیگر را بخورند و امر بمراجعت داد، ولى قبل از اینکه به تب برسد جمعیتى زیاد از قشون او 

کشى به چنین بود عاقبت قشون. بعد از تب به منفیس درآمده یونانیها را مرخص کرد. تلف شدند
بعد . ، ره نمایانى با خود برداشتندحبشه، اما پارسیهائى که در تب جدا شده بطرف آمون رفتند

این شهر از اهالى سامس، که از تیره . رسیدند»4«همینقدر معلوم شد، که بشهر اآزیس
شهر مزبور بمسافت. مسکون است) اندیعنى یونانى(هستند، ) خریوناس(

______________________________
)1(-�T�h�e�b�e�s.

)2(-�A�m�m�o�n.

)3(-�Z�e�u�s.

)4(-(�O�a�s�i�s ) اآزیس واحه را گویند، یعنى زمین با آب و علفى، که در وسط کویرى، مانند
.اى در دریاى بزرگ، واقع شده باشدجزیره
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یونانیها این شهر را شهر . هفت روز راه از تب واقع است و کویرى بین این دو محل حائل
کس ندانست، این لشکر چه شد، زیرا نه بآمون رسیدند و نه از اینجا دورتر . سعادتمندان مینامند

وقتیکه پارسیها از اآزیس حرکت کردند هنگامى، که مشغول : خود آمونیها چنین گویند. برگشتند
خوردن چاشت بودند، تندبادى از طرف جنوب وزیدن گرفت و تمام آنها را زیر ماسه مدفون 

کشى کبوجیه از مصر بممالک اطراف آن و بقشونهاى هرودوت راجع این است نوشته. »ساخت
ها موفق نشده، ولى، چنانکه کشىتدارکى در این قشونها، او از جهت عجله و بىموافق این گفته



اى، که مجاور مصر بود، جزو ممالک ایران بشمار میرفت، بیاید، در زمان داریوش اول حبشه
ل و خشیارشا یکنوع تمکین از اوامر شاهان مزبور قرطاجنه هم، چنانکه بیاید، در زمان داریوش او

.دالیل آن در جاى خود ذکر خواهد شد. داشته

احوال کبوجیه

کتاب : (اطالعاتى، که هرودوت در باب کبوجیه، پس از برگشتن او به منفیس، داده، این است
ه بودند در موقعى که کبوجیه به منفیس برگشت، مصریها آپیس را یافت«) 38-27سوم، بند 

مقصود گاو مقدس مصریها است، که نامش چنین بود و عالئم مخصوصى داشت و بعد از مرگ (
بمناسبت اینواقعه ). م. گاو مقدس، میبایست در جستجوى گاو مقدس جدیدى باشند تا بیابند

کبوجیه تصور کرد، که مصریها از . مصریها بهترین لباس خود را در بر کرده غرق شادى بودند
چرا : مند نشدن او شادى میکنند و بر اثر این اشتباه کالنتران شهر منفیس را احضار کرده گفترهبه

ام، سابقا مصریها چنین رفتارى نداشتند و حاال، که من با تلفات زیاد از سفر جنگى خود برگشته
دارند کالنتران جواب دادند، که مصریها بمناسبت یافتن خداى خود وجد و سرور . شادى میکنند؟

شما : شاه پس از شنیدن اینجواب گفت. هاى زیادى از زمان روى میدهدو پیدایش این خدا بفاصله
پس از اعدام آنها، کبوجیه کاهنانرا خواست و . دروغ میگوئید و مجازات دروغگو اعدام است

ده آپیس گوساله ما. آنها عقب آپیس رفتند. آپیس را نزد من آرید: چون همانجواب را شنید گفت
گاوى است، که پس از اینکه زائید، دیگر آبستن
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. بعقیده مصریها شعاع روشنائى از آسمان بگاو ماده نزول میکند و او این گوساله را میزاید. نمیشود
ى در پیشانى خال سفید مثلثى دارد، در پشت، شکل: این گوساله سیاه است و عالئم آن از اینقرار
چون آپیس را نزد کبوجیه ). گودى کوچکى(اى شبیه عقاب، روى دم دو مو و زیر زبان حفره

وار شمشیر را کشیده میخواست بشکم گوساله فرو برد، ولى ضربت بران آپیس آوردند، او دیوانه
مگر خدا : شما چه آدمهاى پستى هستید: بعد کبوجیه روى بکاهنان کرده گفت. تصادف کرد

این گفته کبوجیه، اگر راست باشد، تفاوت (دارد، یا از آهن متألم میشود؟ خون و گوشت 
استهزائیکه از من میکنید، .). م. تصورات پارسیها و مصریهاى قدیم را درباره خدا خوب میرساند



پس از آن امر کرد، کهنه را شالق بزنند و مصریهائى را، که . براى شما گران تمام خواهد شد
اما . چنین بود عاقبت این جشن و چنان بود رفتار پارسیها با کاهنان. فته بکشندمشغول سرورند، گر

چنانکه . آپیس از زخمى، که بران او وارد شده بود، مرد و کهنه او را در نهان بخاك سپردند
مصریها گویند، کبوجیه در ازاى این رفتار دیوانه شد، ولى باید گفت، که قبل از آنهم عقل 

» ال او برادر خود سمردیس را، که از یک پدر و یک مادر با او بود، کشتاو: درستى نداشت
ثانیا «.). م. هرودوت تفصیل کشته شدن او را بیان میکند و، چون باالتر گفته شده، تکرار نمیکنیم(

خواهر خود را، که با او بمصر رفته بود، با وجود اینکه از یک پدر و مادر بودند، بقتل رسانید، 
سابقا در پارس معمول نبود، که کسى با : را ازدواج کرده بود و شرح قضیه چنین استکبوجیه او 

خواهر خود زواج کند، ولى کبوجیه عاشق یکى از خواهران خود شده خواست او را بحباله نکاح 
چون میل او برخالف عادت بود، قضات شاهى را خواسته پرسید، آیا قانونى نیست، که . درآورد

ا اجازه داده باشد؟ازدواج خواهر ر

عدالتى از آنها سر نزده، شوند و مادامى، که بىها انتخاب مىقضات شاهى در پارس از میان پارسى
خطر، توضیح ها به کبوجیه جوابى دادند، که عادالنه بود و هم بىاین. در این شغل باقى هستند

م، ولى هست قانون دیگرى، که بشاه ایاى داده باشد، نیافتهقانونى را، که چنین اجازه: آنکه گفتند
اجازه میدهد، آنچه خواهد
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با این جواب از ترس کبوجیه پا روى قانون ننهادند و براى نجات خودشان قانون دیگرى . بکند
پس از آن کبوجیه خواهریرا، که دوست داشت، ازدواج کرد. یافتند، که براى کبوجیه مساعد بود

. خواهر کوچکتر با او بمصر رفت و در آنجا کشته شد. و بعد از چندى خواهر دیگر را گرفت
ها گویند، روزى یونانى: راجع بقتل این زن و نیز راجع بقتل سمردیس روایات مختلف است

چون . اى انداخت و با زن خود جدال آنها را تماشا میکردکبوجیه بچه شیرى را بجنگ سگ بچه
مغلوب میشد، سگ بچه دیگر بکمک برادر خود شتافت و هر دو باتفاق، بچه سگ بچه داشت

زن او گریه کرد و، چون کبوجیه جهت آنرا پرسید، گفت سگ بچه . شیر را مغلوب کردند
ها یونانى. بکمک برادر شتافت، ولى سمردیس بیچاره کسى را نداشت، که انتقام قتل او را بکشد



: ه زنش را کشت، ولى مصریها روایت دیگرى نقل میکنندگویند، در ازاى این حرف کبوجی
روزى در سر سفره زن کبوجیه کاهوئى برداشته تمام برگهاى آن را کشید و به کبوجیه گفت، 

تر است، آنکه برگ دارد یا آنکه عارى از برگ است و، چون کبوجیه جواب کدام کاهو قشنگ
.برگ کردىروش را مانند کاهوئى بىداد، آنکه برگ دارد، زنش گفت، اما تو خانواده کو

کبوجیه در خشم شده لگدى بشکم زن حاملش زد و او جنین را سقط کرده پس از آن در 
چنین بود خشم و غضب کبوجیه هار نسبت بنزدیکان خود، اما این که این احوال بر اثر . گذشت

امراض مختلف رفتار او نسبت به آپیس بود یا جهتى دیگر داشت، ما نمیدانیم، بخصوص که
. نامنددامنگیر انسان میشود و گویند، که کبوجیه مبتال بمرضى بود، که آنرا مرض مقدس مى

اما راجع . العاده نیست، اگر بگوئیم، که از جهت مرض جسمانى روح کبوجیه هم مریض بودهفوق
بوجیه بود و مورد احترام ک»1«پسساسپرك: بسایر پارسیها دیوانگى او در این موارد ظاهر شد

:پس پرسیدساسروزى او از پرك. اینکار شغل محترمى است. پسرش آبدار او

:او جواب داد» ها مرا چگونه مردى میدانند و درباره من چه میگویند؟پارسى«

این. »کلیۀ تو را میستایند، ولى میگویند، که تو شراب را زیاد دوست دارى«

______________________________
)1(-�P�r�e�x�a�s�p�e�s.
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: ها درباره کبوجیه و او در خشم شده چنین گفتپس در باب عقیده پارسىساسبود جواب پرك
.عقل و احمق میداننداز این حرف آنها پس معلوم میشود، که مرا بى«

با کرزوس و بعض توضیح آنکه، سابقا در موقع شورى. »در اینصورت حرف سابق آنها دروغ بوده
ها درباره او و پدرش کوروش چیست و آنها گفته ها، کبوجیه پرسیده بود، که عقیده پارسىپارسى

بودند، که او بهتر از پدرش است، چه او مالک تمام چیزهائى است، که پدرش داشت، بعالوه 



هم عقیده ها کرزوس، که در این مجلس مشورت حاضر بود، با پارسى. تسلط بر مصر و دریاها
:نشده و چنین گفته بود

پسر کوروش، بعقیده من، تو با پدرت مساوى نیستى، چه او پسرى مانند تو گذاشت و تو هنوز «
. این حرف کرزوس کبوجیه را خوش آمده و آن را تصدیق کرده بود» پسرى مانند خودت ندارى

ها را بیاد آورده به پس چنان جوابى داد، کبوجیه حرف پارسىساسبنابراین، وقتى که پرك
:پس چنین گفتساسپرك

ها درست میگویند یا حماقت خودشان را نشان میدهند، اگر من تیرى بطرف پسرت، ببین، پارسى
که در درگاه ایستاده، بیندازم و درست بوسط قلب او اصابت کند، معلوم خواهد شد، که حرف 

پس از این . است و من روحا ناخوشمها راستها پوچ است و اگر بنشانه نزنم، حرف آنپارسى
حرف زه کمان را کشیده تیرى بطرف آن جوان انداخت و، چون او افتاد و مرد، کبوجیه امر کرد، 

در این حال کبوجیه غرق شادى شده به . تن او را شکافتند و معلوم شد، که تیر بقلب او خورده
بگو، . بلکه دیوانه خود پارسیها هستندآیا بتو ثابت شد، که من دیوانه نیستم؟ : پس گفتساسپرك

پس، چون دید، که کبوجیه دیوانه ساساى، که مانند من تیر بنشانه بزند؟ پركآیا کسى را دیده
شاها، من تصور میکنم، که خدا : است، از ترس اینکه مبادا جان خودش هم بخطر افتد، جواب داد

دفعه دیگر او حکم . یتى، که کبوجیه مرتکب شدچنین بود جنا. طور تیر بنشانه بزندهم نتواند این
کرزوس. کرد دوازده نفر از نجباى پارس را گرفته زنده بگور کنند
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تابع هواى جوانى و قلب مباش، «: از وظیفه خود دانست، که کبوجیه را نصیحت دهد و باو گفت
جهت شیرین دارد و احتیاط از صفات حکما است، بىبینى بر معتدل باش و خوددارى کن، مآل

کافى هموطنان خود را اعدام میکنى، حتى اطفال را میکشى، اگر این رفتار را ترك نکنى، بر حذر 
هاى خوب بتو پدرت اصرار داشت، تو را نصیحت دهند و راه. باش، که پارسیها بر تو بشورند

: ولى کبوجیه بنصایح او چنین جواب دادکرزوس از راه خیرخواهى چنین گفت، . »بنمایند
جسارت تو بجائى رسیده، که بمن نصیحت دهى؟ تو، که بآن خوبى وطنت را حفظ کردى و بپدر «

ها برد، و حال آنکه آنها گذشته حمله به ماساژت) سیحون(من نصیحت دادى، از رود آراکس 



را خواستى و با نصایحى، که به ات فناى خود میخواستند بمتصرفات ما بگذرند؟ تو با سوء اداره
من مدتها . مجازات نخواهد ماندکوروش دادى، باعث قتل او شدى، ولى بدان، اینکار تو بى

این بگفت و کمان را برداشت، که تیرى . »درصدد بودم، موقعى بدست آورده تو را مجازات کنم
د امر کرد، او را گرفته کبوجیه بکسان خو. بطرف کرزوس اندازد، ولى او از جا جسته فرار کرد

بکشند و، چون خدمه حال کبوجیه را میدانستند، کرزوس را گرفته پنهان کردند، بامید اینکه، اگر 
کبوجیه بخود آمد و پشیمان شد، کرزوس را زنده نزد او برده مستوجب پاداش شوند و، اگر 

.پشیمان نشد و در تصمیم خود باقى ماند، او را بکشند

ى دیرى نگذشت، که کبوجیه پشیمان گشته خواست کرزوس را ببیند و کسان او چنین هم شد، یعن
کبوجیه از زنده بودن کرزوس شاد گشت، ولى گفت، کسانیکه . گفتند، که کرزوس زنده است

براى من روشن . اند، زنده نخواهند ماند و امر کرد آنها را بقتل رسانیدندباعث زنده ماندن او شده
واقعا، اگر . دیوانه بوده، و الّا مقدسات و عادات مردم را استهزاء نمیکرداست، که کبوجیه سخت 

:از هر ملتى بپرسند، کدام یک از عادات از همه بهتر است، البته هریک خواهد گفت

پس طبیعى نیست، که . ، زیرا هر ملت عادات خود را بهتر از عادات ملل دیگر میداند»عادات ما«
براى. کند، مگر اینکه دیوانه باشدکسى عادات مردمى را سخریه
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این موضوع، که هر ملت نظرش بعادات خود چنان است، که ذکر شد، دالئل زیاد میتوان اقامه 
یونانیهائى را، که در خدمت او ) مقصود داریوش اول است(داریوش : کرد، از جمله این است

در ازاى چه وجهى حاضرید جسد پدر و مادر خودتان را، که در : تبودند، احضار کرده چنین گف
پس از آن داریوش . اند، بخورید؟ آنها جواب دادند، که بهیچ قیمت این کار نکنندگذشته

اند و جسد والدین خودشان را میخورند، احضار کرده بتوسط ها موسومهندیهائى را، که به کاالت
در ازاى چه وجهى حاضرید، جسد پدر و مادر متوفاى خودتان مترجمى در حضور یونانیها پرسید، 

چنین است احترام ملل از عادات . را در آتش بسوزید؟ آنها جواب دادند، که این کار کفر است
عادات ملتى حکمران آن «: محقق بود، وقتى که میگفت»1«خود و من گمان میکنم، که پیندار

.»است



هاى هرودوتچگونگى نوشته

.هاى هرودوت درباره کبوجیهست مضامین نوشتهچنین ا

راجع . ها تا چه اندازه با اسنادى، که بدست آمده، موافقت دارداکنون باید دید، که این نوشته
برفتار کبوجیه در مصر سندى از یکنفر مصرى، که معاصر کبوجیه بود کشف گردیده، توضیح 

یکنفر مصرى است، که شاهد فتح مصر بدست اى ازآنکه در واتیکان، مقرّ پاپها در روم، مجسمه
اى دارد، حاکى از شرح زندگانى صاحب مجسمه و وقایع این کبوجیه بوده و مجسمه مزبور کتیبه

این یگانه سند مفصلى است از منبع . کنیمقسمتى را، که راجع به کبوجیه است، ذکر مى. زمان مصر
شخص مزبور، چنانکه گوید، . »2«ها، کشف شدهمصرى، که راجع بفتح مصر بدست پارسى

. »4«و رئیس سائیس بود»3«نیتاوجاگررسنت نام داشت، پسر رئیس معابد گراى کودك، کاهن
او

______________________________
)1(-�P�i�n�d�a�r�e( م بود. ق441تا 521شاعر معروف یونانى، که زمان حیاتش از.(

اند و جزو مجموعه قیصر روم یافته) آدریان(ییالق در ) ولىتى(این سند تاریخى را در -)2(
اند ایست، که از زبان مصرى قدیم کردهترجمه پارسی از ترجمه. مصرى قیصر مزبور بوده

).171ص 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، ج (

.نیت بعقیده مصریها مادر خدایان بود-)3(

.شهر مقدس مصریهاى قدیم، که مقرّ معبد نیت بود-)4(
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اوجاگررسنت، که نزد نیت، مادربزرگ خدایان و خدایان «: نوشته خود را چنین شروع کرده
گى او ارثى است و در زمان آمازیس، پادشاه مصر علیا و سفلى باشد، شاهزادهسائیس ارجمند مى

س محرّرین دیوانخانه، رئیس دار پادشاهى، یگانه سمر و مورد محبت پادشاه، محرّر و رئیخزانه
محرّرین، رئیس قصر سلطنتى و رئیس سفاین پادشاهى بود و در زمان پسامتیک سوم پادشاه مصر 



وقتى که کبوجیه شاه بزرگ، شاه : گویدعلیا و سفلى، سمت ریاست سفاین پادشاهى را داشت، مى
ر این مملکت بتمامى عرض هاى هر مملکتى بودند، او دتمام ممالک به مصر آمد و با او آسیائى

او پادشاه بزرگ مصر و مالک الرّقاب بزرگ . ها را در اینجا برقرار کردآن سلطنت یافت و آسیائى
اعلیحضرت بمن فرمود، که برتبه طبابت بزرگ در آیم و در نزد او بسمت . تمام ممالک گردید

علیا و سفلى را باسم او پادشاه مصر »1«من القاب و عناوین مسوت را. سمر و رئیس قصر باشم
است، بیان ) را(من با علیحضرت عظمت سائیس را، که مقرّ نیت مادر بلند مرتبه . ترتیب دادم

.کردم

من تمامى آنچه را، که راجع بعظمت . زاده اول نیت بود، چه تا آن زمان نیت نزاده بود) را(این 
ان مرد و زن، که در معبد مزبورند جایگاه نیت، یعنى آسمان و عظمت معبد او و عظمت تمام خدای

بیوتى مقرّ پادشاه آسمانها و نیز آنچه متعلق بعظمت مکان مقدس جنوبى و شمالى و عظمت خات
من از کبوجیه، . این اسرار تمام خدایان است. است، باعلیحضرت آموختم) آتوم(و معبد ) را(معبد 

اند، از آنجا براند، تا که در معبد نیت نشستههائى را، پادشاه مصر علیا و سفلى، تمنى کردم، آسیائى
اعلیحضرت امر کرد و آنها را از معبد نیت راندند و ...... این معبد مقام مقدس خود را از نو بیابد 

. را، خودشان بخارج معبد بردند.... هائى، که در آن ساخته بودند، خراب کردند و خانه
اعلیحضرت امر . آن، کاهنان کشیک، را بر گرداننداعلیحضرت فرمود، معبد را بشویند و مردان

اند بفرستند،کرد، نیازهائى بمعبد نیت، مادربزرگ تمام خدایان بزرگ، که در سائیس

______________________________
.بعقیده مصریها رب النّوع آفتاب و پدر فراعنه بود) را(و ) را(مسوت را، یعنى زاده -)1(
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از . گرفتندقربانیها کنند، چنانکه سابقا معمول بود، و اعیاد آنها را بگیرند، چنانکه از قدیم مى
آنجهۀ اعلیحضرت فرمود اعیاد را بگیرند، که من عظمت سائیس را براى او بیان کرده گفتم، که 

ین شهر الى االبد این شهر مقرّ تمام خدایان است و تمام خدایان بر تخت سلطنت خود در ا
وقتى که کبوجیه، پادشاه مصر علیا و سفلى، به سائیس درآمد، خود اعلیحضرت بمعبد . برقرارند

نیت رفت و در مقابل عظمت نیت، که بزرگتر از همه است، بخاك افتاد، چنانکه پادشاهان مصر 



دارد، قربانیهاى افتادند، بعد او بافتخار نیت بزرگ، مادر خدایان، که در سائیس مسکنبخاك مى
.کردندبزرگ از هر چیز کرد، چنانکه پادشاهان سابق مى

. باشد باو فهماندممى) را(اعلیحضرت چنین کرد، زیرا من عظمت نیت را، که مادر خود 
چنین . آوردنداعلیحضرت تمام آداب را در معبد نیت بجا آورد، چنانکه از قدیم پادشاهان بجا مى

بزرگ . آوردند، باو آموختمم معبد نیت را، چنانکه تمام پادشاهان بجا مىکرد، زیرا من تمام مراس
من نزد پدرم ارجمند و در نزد برادرانم مورد . است این معبد، که الى االبد مقرّ خدایان است

تمجیدم، من مقام کاهنى آنها را محکم کردم، من بامر اعلیحضرت زمینهاى خوب بآنها براى 
.ى خوب براى آنهائى که نداشتند، ساختم، بکودکان آنها غذا دادمهاهمیشگى دادم، مقبره

هایشان استوار کردم، کارهاى مفید براى آنها انجام دادم، چنانکه پدر مالکیت آنها را نسبت بخانه
اى در این ایالت اى، که براى مملکت روى داد، بلیهدر موقع بزرگترین بلیه. کندبراى پسر خود مى

من بامر اعلیحضرت اموال نیت، مادربزرگ خدایان را، بتمامى آن براى همیشگى ... ..نیز روى داد 
برقرار کردم، براى نیت مالکه سائیس از چیزهاى خوب بناهائى ساختم، چنانکه خادم صحیح براى 

اى، که کند، من در شهر خود مرد خوبى هستم، من اهالى آنرا در موقع بزرگترین بلیهآقایش مى
از بدبخت در مقابل . ملکت روى داد و نظیر آن در هیچ جاى دنیا نبود، نجات دادمبراى تمام م

ترسیدند، بموقع از ترس بیرون آوردم و کارهاى مفید براى آنها آنهائى را، که مى. قوى دفاع کردم
.»دیدم این نوع اقدام من بموقع استکردم، وقتى که مى
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نوشته واضح است، که کبوجیه در مصر مانند کوروش بزرگ در بابل رفتار کرده و تمام از این 
آداب و مراسم مذهبى و دربارى مصر را بجا آورده، القاب و عناوین فراعنه را اختیار کرده، بعد 

خداى بزرگ ) را(و ) بعقیده مصریها(نیت، مادر خدایان مصر بمعبد سائیس رفته و در مقابل هیکل
اند، بخواهش آنها سپاهیان بخاك افتاده، کاهنان مصر او را یکى از فراعنه خودشان دانستهآنان 

با وجود اینکه، . ایرانى را، که در معبد سکنى گزیده و آنرا کثیف کرده بودند از آنجا اخراج کرده
ز پس از کشف این نوشته، میبایست روایت هرودوت را، که از نظر مصریها تقریبا صد سال بعد ا

ها، ضبط شده با احتیاط تلقى کنند، باز برخى گمان میکنند، که قرائنى تسخیر مصر بدست پارسى



هاى آن را تأیید میکند، توضیح آنکه اسم آمازیس از آثارى، که از سائیس بدست بعض قسمت
اند، کهاپس یافتهخقبر یا تابوتى در مصر در نزدیکى هرم1857آمده، حک گردیده و بعالوه در 

اراو نامى از خانواده سلطنتى مصر، رئیس تیراندازان آمازیس و پسر باستمعلوم شده متعلق به نخت
بوده و از آن تابوت اسم شخص متوفى و مادر او حک شده، چنانکه فقط اسامى » زن پادشاه«

حک کردن اسم متوفى از نظر مصریها مجازات بزرگى بود، که بعد از . »1«خدایان مصرى مانده
.وت اشخاص و پس از محاکمه بآنها میدادندف

معلوم . ورزى کبوجیه نسبت به آمازیس اجرا شدهبنابراین گمان میکنند، که این امر از جهت کینه
است، که این گمان حدسى است و مدرکى نداریم، که این قضیه را از کبوجیه بدانیم، بخصوص 

هرودوت راجع باینکه کبوجیه آپیس، یعنى اما گفته . که نویسنده مصرى در این باب ساکت است
گاو مقدس مصریها را، تلف کرد بموجب اسناد جدیده قویا تکذیب میشود، توضیح آنکه 

بدست آمده، معلوم میکند، که گاو ) سراپى(هاى مصرى، که در موزه لوور پاریس است و از ستل
ر ابتداى لشکرکشى او به م، و د. ق524مقدس مصریها در سال ششم سلطنت کبوجیه، یعنى در 

حبشه مرده و آپیس دیگر در سال چهارم سلطنت داریوش تلف

______________________________
.یافته) اپسخ(در نزدیکی هرم ) برگتندوك دولیخ(این تابوت را -)1(
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معین گردیده و نیز این نکته جالب بنابراین آپیس جدید در زمان غیبت کبوجیه از مصر . شده
اند، که کبوجیه در هائى، که از زمان کبوجیه بدست آمده، صراحتا نمودهدر ستل: توجه است

هاى این را هم باید گفت، که مورخین قرون بعد نسبت. مقابل گاو مقدس مصریها بزانو درآمده
و شهر سراپى و منفیس را آتش زد، پلین اند، مثال سترابون گوید، که او دبسیار بد به کبوجیه داده

سى را غارت کرد و بعد در دیودور نوشته که رامس. گوید فقط به اى لیوپل آسیبى نرسانید
اند، وقتى تین مستعمره یهودى در مصر بدست آمده، نوشتهفانکاغذهاى حصیرى آرامى، که از ال

خراب کرد، ولى متعرّض معبد را» تمام معابد خدایان مصرى«که کبوجیه مصر را مسخر کرد 
نظر . هاى ژوستن هم در زمینه روایت هرودوت استنوشته. »1«یهودیها در این محل نشد



ها و هاى مورخین قدیم و سند مصرى، که باالتر قسمتى از مضمون آن ذکر شد، و ستلبنوشته
مانند رفتار کوروش غیره، بعض محققین باین نتیجه میرسند، که در ابتداء رفتار کبوجیه در مصر

بوده، ولى این رفتار تقریبا بیش از هشت ماه طول نکشیده و بعد بواسطه ناخوشى صرع یا از جهتى 
گوید، »2«گریکى از مورخین جدید، اسکاریه. دیگر رفتار او تغییر کرده و جبارى ستمکار شده

رون بصحت دانست، چه این اند، نمیتوان مقتمام چیزهائیرا، که مورخین به کبوجیه نسبت داده
اند و، چون مصریها از جهۀ تمدن قدیم خود متکبر و چیزها را در قرون بعد از قول مصریها نوشته

.اند، ممکن استاز تسلط پارسیها متنفر بوده

هاى اوجاگوررسنت اوال نوشته: توان صحیح ندانستاین نظر را نمى. گوئى کرده باشندگزاف
هاى زیاد به ها و خرابىاست، ثانیا اینکه مورخین قرون بعد سفاکىبرخالف روایت هرودوت 

اند، مکرّر باالتر گفته شده، که مورخین عهد قدیم اخبار را غالبا از کتب کبوجیه نسبت داده
اینکه اسمگرفتند، بىمتقدمین مى

______________________________
براى نظریکه در فوق ذکر شد، راجع باینکه اگر این خبر صحیح باشد، باز دلیلى است-)1(

ایرانیهاى قدیم با نظر احترام بمذهب بنى اسرائیل مینگریستند و در عقاید مذهبی ایرانیها و ملّت 
.یهود شباهت هائى بیکدیگر وجود داشته

.1گر، تاریخ عمومی، ج اسکاریه-)2(
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کرده باشند و بسا، که یک روایت هرودوت در کتب چند مورخ قرون کتاب یا مؤلف آنرا ذکر 
مصریها، چنانکه : اما اینکه هرودوت چنان روایت کرده، جهت معلوم است. شودبعد تکرار مى

ها بر مصر همیشه متنفر بودند و براى اعاده استقالل خودشان در هر تر بیاید، از تسلط آسیائىپائین
ها در مصر خیلى بدبین و ها هم نسبت بحکومت ایرانىیونانى. یشدندموقع بهر وسیله متشبث م

.همواره درصدد بودند، که مصر از ایران مجزّا شود، تا در منطقه تجارتى یونان درآید



. گذریمتر این مطلب کامال روشن خواهد بود، عجالتا بیش از این با طناب قائل نشده مىچون پائین
هائى، که در موزه لوور است، هاى اوجاگوررسنت و ستلنوشتهخالصه آنکه، با بدست آمدن 

هاى مورخین دیگر یونانى را تماما صحیح دانست و شکى توان روایت هرودوت و نوشتهنمى
توان منکر شد، که اند، ولى این را هم بهرحال نمىنیست، که درباره کبوجیه راه مبالغه پیموده

ار کوروش را با ملل مغلوبه نداشته، زیرا در یک جاى نوشته کبوجیه خیلى شدید العمل بوده و رفت
اى، که براى تمام من اهالى را در موقع بزرگترین بلیه«: اوجاگوررسنت این عبارت دیده میشود

بهرحال از اسناد رسمى مصر واضح . »مملکت رو داد و نظیر آن در جائى از دنیا نبود، نجات دادم
و فرعون قانونى خود دانسته باین عقیده بودند، که با رفتن او ) را(ه است، که مصریها کبوجیه را زاد

27بمصر سلسله بیست و ششم مصرى، یا سلسله پادشاهان سائیس، منقرض شده و کبوجیه سلسله 
27تن مورخ مصرى هم شاهان هخامنشى را از کبوجیه تا اردشیر دوم سلسله مان. را تاسیس کرده

یا مالحظه سیاسى، در میان مصریها داستانى »1«، از جهت عزّت ملىپس از آن. فراعنه دانسته
شیوع یافت مبنى بر اینکه، اگر حق کبوجیه بتخت و تاج مصر بیش از سلسله سائیس نباشد، 

دختر آپریس پادشاه مصر را، در حرم خود »2«تیستبهرحال کمتر نیست، چه کوروش نى
کرد، تا مملکت جد مادریش را از چنگال آمازیس داشت و پسر او کبوجیه بمصر قشون کشى 

هرودوت. غاصب بیرون آرد

______________________________
)1(-�A�m�o�u�r�-�p�r�o�p�r�e� �n�a�t�i�o�n�a�l

)2(-�N�i�t�e�t�i�s.
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در جاى خود بیاید، که نسبت . گوید، که این داستان را خود مصریها براى او حکایت میکردند
.اندباسکندر و بطالسه نیز مصریها داستانهائى نظیر داستان مزبور گفته

م از مصر بطرف ایران رهسپار شد و وقایع بعد چنان است، که در مبحث . ق522کبوجیه در 
.چهارم این فصل بیاید



مصر از نظر هرودوت

م، مقتضى است قبل از اینکه شرح وقایع سلطنت کبوجیه را پس از حرکت او از مصر دنبال کنی
اى از آنچه هرودوت راجع به مصر نوشته ذکر شود، زیرا، عالوه بر اینکه اوضاع مصر با این شمه

فصل ارتباط دارد، زمانیکه هرودوت مصر را دیده، این مملکت نامى یکى از ایاالت ایران بشمار 
این . ه بودهها چمیرفت و مقتضى است بدانیم، که در این زمان مذهب، عادات و اخالق مصرى

:هاى او در این باباست خالصه نوشته

کردند، ها تصور مىقبل از سلطنت پسامتیک مصرى«) 5-2کتاب دوم، بند (مورخ مزبور گوید 
وقتى که پسامتیک پادشاه شد، خواست بداند، که کدام یک . »1«اندکه از حیث قدمت اولین مردم

ریها عقیده دارند، که فریگیها از مصریها و مصریها از سایر تراند و از این زمان مصاز مردمان قدیم
تر است، چون پسامتیک در تحقیقات خود راجع باینکه کدام مردم قدیم. تراندملل قدیم

او دو طفل نوزاد را بشبانى : توانست براه صحیحى بیفتد، باالخره این وسیله بخاطرش آمدنمى
آنها حرفى بزند و فقط در ساعات معین بزهاى ماده را سپرده امر کرد، که نگذارد کسى در حضور 

پسامتیک . ها را شیر دهند و در این ساعات نیز آنچه الزم است بکنندنزد آنها روانه کند، تا بچه
اى بر زبان آنها جارى زدن بچه ها رسید، چه کلمهچنین کرد، تا بداند، وقتى که موعد حرف

گفته بود و پس از دو سال، وقتى که شبان در را باز کرده شبان چنان کرد، که پادشاه. خواهد شد
در ابتدا شبان باین کلمه . داخل مأواى آنها شد، هر دو طفل خود را بآغوش او افکنده گفتند، بگس

کنند،آید، این کلمه را تکرار مىتوجهى نکرد، ولى بعد، که دید هر زمان نزد آنها مى

______________________________
بیش از شش ) معاصر کبوجیه(مقصود هرودوت پسامتیک اول باید باشد، زیرا پسامتیک سوم -)1(

.ماه سلطنت نکرد
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پسامتیک هم این کلمه را شنید و درصدد . ها را نزد او بردشرح قضیه را بپادشاه اطالع داد و بچه
در نتیجه تحقیقات . کلمه را استعمال میکنند و بچه معنىبرآمد تحقیق کند، که کدام مردم این



فقط پس از این قضیه مصریها راضى شدند، که فریگیها . دانست، که فریگیان نان را بگس گویند
یونانیها، عالوه بر ... من این حکایت را از کاهنان هفست شنیدم . را قدیمتر از خودشان بدانند

پسامتیک براى آزمایش امر کرده بود، زبان چند نفر زنرا قطع حرفهاى پوچ دیگر از جمله گویند، 
از این حکایت اگر راست باشد، بخوبى دیده میشود، . (کنند و دو طفل مذکور را بآنها سپرده بود

که مصریهاى آنزمان تاریخ عهود قدیمه مصر را نمیدانستند، چه اکنون مسلم است، که تاریخ مصر 
میکند، و حال آنکه آمدن فریگیها به آسیاى صغیر منتها مربوط م صعود. سال ق3500الاقل تا 

.).م. م باشد. بقرن دهم یا یازدهم ق

تر از تقویم یونانى است، زیرا این تقویم صحیح: بعد، هرودوت از تقویم مصرى سخن رانده گوید
ن با فصول سال مصرى شمسى است و یونانیها در هر سال سوم باید یک ماه عالوه کنند، تا حسابشا

اند، کاهنان مصرى باین عقیده.). از اینجا معلوم است، که سال یونانى قمرى بوده م(مطابقت کند 
که اسامى دوازده خدا را مصریها رواج دادند و بعد یونانیها از آنها اقتباس کردند و نیز ساختن 

شرى، که پادشاه مصریها گویند، نخستین ب. محراب، بت و معابد در دفعه اولى از مصریها است
مصر شد مبنس نام داشت و در زمان او، باستثناى والیت تب، تمام مصر باتالقى بود و پاپین تر از 

جائى نبود، که در زیر آب نباشد و حاال تا این دریاچه بوسیله رودخانه هفت »1«دریاچه مریس
اند، که باین عقیدهاین گفته مصریها صحیح است، زیرا علماء معرفت االرض نیز(روز راه است 

من : مصب رود نیل سابقا دریا بوده و خشگى کنونى از الى ترکیب شده، هرودوت هم میگوید
خلیجى بود، که بدرون قاره ) دریاى سرخ(تره گمان میکنم، که مصر کنونى هم مانند دریاى ارى

):87-15همانجا، بند (بعد مورخ مذکور گوید ) یافتدویده بود و تا حبشه امتداد مى

است و باقى قسمتهاى مصر جزو لیبیا یا ) یعنى از مصب نیل(ینیانها گویند، مصر عبارت از دلتا «
اگر چنین باشد، پس مصریها در عهود قدیم. عربستان میباشد

______________________________
)1(-�M�o�e�r�i�s.
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ترین مردم میدانستند و اطفال را آزمایش اینصورت براى چه خودشانرا قدیمدر . اندمملکتى نداشته
میکردند، تا بدانند بچه زبان حرف خواهند زد، ولى عقیده من این است، که مصریها از زمانى، که 

اگر عقیده ما صحیح است، . انداند و بمرور از مصر علیا بمصر سفلى رفتهبشر بوجود آمده، بوده
اند، هرگاه عقیده ینیانها صحیح است، پس یونانیها و ینیانها غلط حساب ر اشتباهپس ینیانها د

زیرا اگر مصب . اروپا، آسیا، لیبیا: میکنند، که میگویند تمام روى زمین بسه قسمت تقسیم میشود
باالخره هرودوت » ...نیل نه جزو آسیا است و نه جزو لیبیا، پس باید بگویند بخش چهارم است 

هاى او باید درنظر داشت، چنانکه از نوشته. یجه میرسد، که مصر بین آسیا و لیبیا استباین نت
تر روشن خواهد بود، مقصود مورخ مذکور از لیبیا لیبیاى کنونى نیست، او تمام افریقاى پائین

.معلوم آنروز را غیر از مصر لیبیا مینامد

جا شروع میشود و چرا طغیان میکند و پس از آن هرودوت تحقیقاتى راجع به نیل و اینکه از ک
مصر چیزهاى دیدنى «): 43-35همانجا، بند (سایر مطالب، که راجع باین رود است، کرده میگوید 

زیاد دارد و، چنانکه بین نیل و سایر رودها فرق است، مصریها هم از حیث اخالق و عادات غیر از 
تد میکنند ولى مردان در خانه نشسته بنساجى در مصر زنها بمیدان میروند و دادوس. سایر مردمانند

ها خورند، قضاى غذا را در کوچه. مردها بار را روى سر میگذارند و زنها روى شانه. مشغولند
ها کنند و گویند، آنچه را که زیبنده است، باید در مأل عام کرد و آنچه را، که حاجت را در خانه

پسران . ه رب یا ربۀ النوعى شود، کاهنان هر دو مردندزن نمیتواند کاهن. »1«نمیزیبد، در نهان
اند، و لو اینکه والدین مجبور نیستند از والدین خود نگاهدارى کنند، ولى دختران باین امر مکلف

کاهنان مردمان دیگر زلفهاى دراز دارند، کاهنان مصرى، بعکس موهاى خودشانرا . آنها نخواهند
ها یک متوفى بعالمت عزا موهاى خودشان را میزنند، مصرىدر سایر جاها اقرباى نزد. میبرند

ملل دیگر جدا از حیوانات . بعکس در ایام عادى موها را میزنند و در موقع عزا میگذارند بروید
زندگانى میکنند، مردم مصر بعکس با حیوانات

______________________________
ارهائى را، که زیبنده مأل عام نبوده، آشکارا مفهوم مخالف این است، که یونانیها بعض ک-)1(

.اندمیکرده



.نظر را تأیید میکنداخبارى هم این
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مردمان دیگر گندم و جو میخورند، مصریها بعکس خوردن چنین نانرا ننگ میدانند و نان . میزیند
فشارند مصریها با پا و گل کوزه را با دست مىخمیر را . تهیه میکنند) لفافه آن(را از پوست گندم 

.و با آن هم پهن جمع میکنند

یونانیها . مردان دو لباس میپوشند و زنها یک لباس. از خصایص مصریها این است، که ختنه میکنند
در مصر دو نوع . ریزه از چپ براست مینویسند و حساب میکنند، مصریها از راست بچپبا سنگ

مصریها از سایر مردمان خیلى . مقدس و دیگرى را خطّ متعارف نامندخط است یکى را خطّ
در ظروف مسین غذا میخورند و این ظروف را همه : تراند، آداب آنها از این قرار استمذهبى

.روزه میشویند

لباس آنها از کتان است و لباس، . این کار را همه مصریها میکنند، نه اینکه یکى بکند و دیگرى نه
باینکار توجهى مخصوص دارند، موهاى خود را میزنند تا پاکیزه باشند و . تازه شسته شدههمیشه

.پاکیزکى را بر زیبائى ترجیح میدهند

کاهنان، هر دو روز یکمرتبه تمام موهاى بدن را میزنند، تا در موقع عبادت عارى از شپش و 
شب و روز . ا از کاغذ حصیرىلباس کاهنان فقط از کتان است و کفش آنه. چیزهاى کثیف باشند

کاهنان منافع زیاد . آداب دیگرى، که بشمار درنمیآید، نیز رعایت میشود. وشو میکننددو بار شست
نان : غذاى آنها این چیزها است. از دارائى خودشان آنها نه چیزى استعمال و نه خرج میکنند. دارند

صرف ماهى براى آنها ممنوع است، . پخته مقدس، گوشت گاو، غاز بحد وفور و شراب انگور
کاهنان از نگاه . اش راکارند و اگر هم بروید، نه خام آن را خورند و نه پختهلوبیا در مصر نمى

عده کاهنان آلهه زیاد است . کردن بلوبیا هم خوددارى دارند، چه آن را از حبوبات نجس میدانند
.و یکى از آنها بر دیگران ریاست دارد



بعد هرودوت وضع قربان کردن مصریها را توصیف . »یرد، این شغل به پسرش میرسداگر کاهنى بم
تمام مصریها هر خداى مصرى را «): 47، بند 2کتاب (کرده و از مذهب آنها سخن رانده گوید 

:ستایش نمیکنند، ولى دو خدا مورد پرستش تمام مصریها است

نامند، هراکل هم،خداى بزرگ را مصریها آمون . »1«ریسسیس و اسىاى

______________________________
.زن او ربۀ النّوع ماه بود) سیساى(کننده و ریس رب النّوع آفتاب غروببعقیده مصریها اسى-)1(

512: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

. تهام، از دوازده آلهه مصرى است و بنظر میرسد، که پرستش آن از مصر بیونان رفچنانکه شنیده
هراکل را مصریها یکى از . اماگرچه راجع به هراکل دیگر، که یونانى است، من چیزى نشنیده

ترین آلهه میدانند و گویند، که هفده هزار سال قبل از پادشاهى آمازیس هشت خدا بوده، از قدیم
مصریها خوك را حیوان . این هشت خدا، دوازده خدا بوجود آمده و یکى از آنها هراکل است

جس میدانند و بنابراین، اگر کسى دستش بخوك بخورد، شتاب میکند، که آن را در رودخانه ن
ها را به معبدى راه نمیدهند و کسى نه دختر بآنها میدهد و آب بکشد، از این جهت شبانان خوك

قربان کردن خوك ممنوع است، مگر براى خداى ماه یا دیونیس، گوشت . نه از آنها دختر میگیرد
جهت این را، که مصریها خوك را نجس میدانند و با این حال گوشت او . بانى را میخورنداین قر

بعد هرودوت ترتیب قربان کردن خوك را در » زیبد، که بیان کنمرا میخورند میدانم، ولى نمى
:چند کلمه شرح داده سپس گوید

ونانیها اسامى خدایان را از اسامى تمام خدایان یونانى از مصر بیونان رفته و محققا میدانم، که ی«
ها، که از را هم شخصى از فینیقى) دیونیس(اند و پرستش اقتباس کرده) هایعنى خارجى(بربرها 

فقط بعض خدایان یونانى . یونان رفته بود، در آن مملکت منتشر کرد»1«)اوسىبه(شهر صوربه 
کند، که غیر از هرودوت بتفصیل بیان مى. »2«»مصرى نیستند، مانند پوسیدون که از لیبیا بیونان رفته

:اسامى آلهه بسیارى از چیزهاى دیگر یونانى، مانند تفأل، غیبگوئى و غیره، از مصر یا لیبیا است



عید مصریها در بوسیریس چنین است، که «: بعد مورخ مذکور از اعیاد مصریها سخن رانده گوید
کنند، ند و معلوم نیست، که براى کى گریه مىبعد از مراسم قربانى مرد و زن گریه و زارى میکن

اهالى کاریه، که در مصر اقامت دارند، عالوه . زیرا گناه است، اگر کسى در این باب حرفى بزند
در مصر، با وجود اینکه مجاور «) ..... 61همانجا، بند . (زنندبر گریه و ندبه، با چاقو بخود زخم مى

اگر بگویم. ها حیوانات را مقدس میداننداند و مصریلیبیا است، حیوانات کم

______________________________
)1(-�B�e�o�t�i�e.

.مینامیدند) نپتون(را یونانیها خداى دریا میدانستند و در روم او را ) پوسیدون(-)2(
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نمیخواهم در این مبحث وارد شوم و ام، دانند، در مسائل مذهبى داخل شدهبراى چه مقدس مى
هر نوع حیوانى پاسپانى دارد و این شغل از . ام، برحسب ضرورت بودچه هم، که تا حال گفتهآن

ها عادت دارند، که نذر براى خداى نوعى از حیوانات کنند و نذر چنین شهرى. پدر به پسر میرسد
زنند و بعد آنرا کشیده معادل آن نقره به است، که تمام موهاى سر اطفالشان یا قسمتى را از آن مى

اند، میدهند و او با این پول ماهى خریده و آنرا پاسپان حیوانى، که براى خداى آن نذر کرده
اگر کسى چنین حیوانى را بکشد، مجازاتش اعدام است و اگر . خوراندریزریز کرده بحیوان مى

.»سهوا کشته باشد، جزاى نقدى میدهد

یها مقدس است و، چون حریقى روى دهد، مصریها محل حریق را احاطه میکنند، گربه نزد مصر«
ولى بخاموش کردن آتش توجهى نداشته تمام حواسشان مصروف بر این است، که نگذارند 

ها از وسط مردم گذشته یا از روى آنها جسته بطرف باوجوداین گربه. ها رو به آتش روندگربه
اى بمرگ طبیعى بمیرد، اگر گربه در خانه. شوندیها غرق ماتم مىآتش میروند و در این وقت مصر

.چیننداگر سگى بمیرد، موهاى سر و تمام بدن را مى. تمام اهل خانه موهاى ابروان را میزنند

تیس دفن هاى مرده را بامکنه مقدسه میبرند و پس از اینکه بلسان کردند در شهر بوباكگربه
راجع به بزمجه و اسب آبى هرودوت گوید، که بعض مصریها آنها را ). 66جا، بند همان(» کنندمى



در تب ما رهائى هست، که ضرر بانسان نمیرسانند و . دانند و برخى این اعتقاد را ندارندمقدس مى
. کننددفن مى) یعنى خداى بزرگ(اند و مرده آنها را در معبد زوس اینها هم مقدس. دو شاخ دارند

اینها در اول بهار بطرف مصر «گوید مارهاى پردار عربستان صحبت کرده مىبعد هرودوت از 
شوند، این است که ها از طرف مصر باستقبال آنها پریده مانع از عبور مارها مىپرند، ولى لکلکمى

) بوت(من براى دیدن این مارها بمحلى، که در نزدیکى . مصریها این مرغان را محترم میدارند
تخوانهاى زیادى از مارها دیدم، ولى معلوم است، که مارهاى پردار رااست رفتم و اس
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وضع ): 99-71، بند 2کتاب (مورخ مذکور گوید . »ام از گفته دیگران استندیده و آنچه نوشته
که استعمال چون یقین دارند، که تمام امراض انسان از غذائى است،: زندگانى مصریها چنین است

کلیۀ مصریها، . کند، براى حفظ سالمتى ماهى سه دفعه معده را با روغن کرچک پاك میکنندمى
تراند و جهت آن، بعقیده من، شرایط اقلیمى است، زیرا پس از اهالى لیبیا، از تمام مردمان سالم

هوا تغییر اغلب امراض از تحوالت گوناگون و مخصوصا از تغییر هوا حادث میشود و در مصر 
.نمیکند

از طیور، . نانشان از نوعى گندم و شرابشان از جو است، زیرا انگور در مملکت آنها بعمل نمیآید
در اغلب . اردك و مرغان کوچک را میخورند، طیور دیگر را هم، که مقدس نیستند، میخورند

اند، ین خوابانیدهاى را، که در قبر چوبها پس از صرف غذا هیکل مردهها در موقع ضیافتخانه
بیا شام و عیش کن، «: گردانیده و بتمام اشخاص، که در ضیافت شرکت دارند، نشان داده میگویند

مصریها عادات و رسوم اجداد را . »ولى باین هم بنگر، چه پس از مرگ تو مانند او خواهى بود
انند، که در فینیقیه، آوازى در مصر میخو. پذیرندمحترم میدارند و هیچ نوع عادتى از خارجه نمى

از جهات دیگر هم . نامند) لین(قبرس، سایر جاها و یونان هم متداول است و در یونان آن را 
اند، مثال کوچکتر، وقتى که ببزرگتر شبیه) یونانیهاى شبه جزیره پلوپونس(مصریها به السدمونیها 

یک چیز . رمیخیزدمیرسد، باو راه میدهد و اگر بزرگتر بکوچکتر نزدیک شود، کوچکتر ب
:اختصاص بمصریها دارد



اگر دو نفر مصرى در کوچه باهم تصادف کنند، شفاها بیکدیگر درود نمیگویند، بلکه کرنش 
مصریها قبائى از کتان، که در ساق پا منتهى . کرده دستشان را رها میکنند، تا بزانو برسد

پشمین میپوشند، ولى با لباس پشمى هائى میشود، در بر میکنند و روى آن ردائى از پارچهبمنگوله
اند، توضیح آنکه هر ماه و هر اهالى مصر چیز دیگرى هم اختراع کرده. نمیتوان بمعابد داخل شد

گوئى میکنند، که طالع او چه خواهد روز متعلق بخدائى است و بنابراین از روز تولد شخص پیش
از یونانیها آنهائیکه بشعر. بود، بچه نوع مرگ از دنیا خواهد رفت و صفات او چیست
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گوهاى زیاد هستند و از همه در مصر غیب. و شاعرى میپرداختند، از این قواعد استفاده میکردند
طبابت در مصر . است، مورد احترام و توجه میباشد) بوت(، که در شهر )التونا(گوى بیشتر غیب

یکى : مرضى را معالجه میکند، بنابراین در مصر اطباء زیاد استچنین است، که هریک از اطباء
عزادارى براى مرده و . طبیب سر است، دیگرى طبیب چشم، سومى طبیب دندان و قس علیهذا

اى مردى محترم مرد، زنها گل بسر مالیده، سینه را باز کرده و اگر در خانه: دفن آن چنین است
اند، نیز زنهائى، که اقرباى میت. دوند و نوحه و زارى میکنندهاى شهر میکمربندى بسته در کوچه

در مصر کسانى هستند، که . پردازندچنین کنند و مردان نیز مانند زنان کمربندى بسته بعزا دارى مى
هائى را، که از چوب ها است، مرده را نزد آنها میبرند و آنها نمونهتخصص آنها بلسان کردن مرده

بلسان کردن از حیث قیمت از سه درجه . مرده نشان داده قیمت را معین میکننداند باولیاىساخته
:است

پس از آنکه قیمت معین شد، اولیاى مرده میروند و کارگران شروع بکار . گران، متوسط و ارزان
ها دماغ و مغز مرده را بیرون میکشند، یک قسمت میکنند، بدین ترتیب، که اول بواسطه چنگک

بعد با سنگ حبشى تیز شکم میت . بیرون میآورند و قسمت دیگر را بوسیله دو اهائىمغز را چنین
سپس درون شکم را با شراب خرما شسته با . را دریده آنچه در درون شکم است خارج میکنند

پس . عطریات پاك میکنند و باالخره شکم را با مرّمکى و سایر عطریات پر کرده آن را میدوزند
بیش از این مدت اجازه ندارند در . نمک میگذارند و باین حال هفتاد روز میمانداز آن نعش را در 

. چسبانندبعد نعش را شسته و در کرباس نازك پیچیده با سریشم ته بندها را بهم مى. نمک بگذارند



نهند، چون این کارها انجام شد، نعش بلسان شده را در تابوت میگذارند و آن را در مقبره مى
بلسان کردن متوسط . بلسان کردن باین ترتیب گران است. اش بدیوار باشدیستاده و تکیهبطوریکه ا

اى بمیرد، بلسان کردن او فورا بعمل نمیآید، اگر زن وجیهه یا محترمه.... و ارزان طور دیگر است 
بلکه سه روز نعش را نگاهداشته روز چهارم باین کار مبادرت
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در موقع طغیان نیل شهرهاى مصر را آب . کنندگان با جنازه نزدیکى نکنندمیکنند، تا بلسان
تمام مصر . دیده میشوند) بحر الجزایر(ها باالى سطح آب مانند جزایر دریاى اژه فرومیگیرد و خانه

در ها متابعت مجراى رود را نکردهشود و در این هنگام کشتىدر این موقع بدریائى مبدل مى
از .... ها میگذرند تا منفیس از جلو هرم»1«ها از نوکراتیسآیند مثال کشتىها بحرکت مىجلگه

از همه بزرگتر است و از زمان تسلط پارسیها بمصر هرکدام از شاهان »2«شهرهاى مزبور آن تیلّا
جا هرچه گفتم از مشاهدات خودم، از تا این... پارس این شهر را بزن خود براى پول کفش میدهد 

هاى مصریها را شرح داده از این ببعد گفته. اماطالعات، تحقیقات و استنتاجى است، که کرده
بعد هرودوت بتاریخ مصر میپردازد و، چون خارج از . »ن خواهم افزودمشاهدات خود را هم بدا

.موضوع این کتاب است، میگذریم

»3«هفت ماه فترت، حکومت گئومات-مبحث سوم

خروج بردیاى دروغى فوت کبوجیه

راجع باین واقعه یک سند رسمى، که قسمتى از کتیبه بیستون داریوش اول میباشد، در دست است 
. هاى هرودوت و کتزیاس، که اولى شرح واقعه را بتفصیل و دومى باختصار ئیان کردهشتهو نیز نو

کنیم، تا چون کتیبه بیستون سند رسمى است و از شخصى معاصر، اول روایت هرودوت را ذکر مى
از مقایسه این روایت با سند رسمى مزبور معلوم شود، که در کدام قسمت مورخ مذکور اشتباه 

.مآخذ او صحیح نبودهکرده یا

روایت هردوت



کبوجیه زمان حرکت خود از ایران، مغى را ): 66-61کتاب سوم، بند (این مورخ گوید 
.نام نگهبان قصر سلطنتى کرد»4«)تسزىپاتى(

______________________________
)1(-�N�a�u�c�r�a�t�i�s.

)2(-�A�n�t�h�i�l�l�a.

)3(-�G�a�u�m�a�t�a.

و ) ثیهحشاىپاتى(یونانى شده ( �P�a�t�i�z�i�t�e�sتسزىپاتى(اند، که ردهبعض محقّقین تصور ک-)4(
.بمعنی پادشاه یا نایب السلطنه است و هرودوت لقب را اسم پنداشته
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. ، برادر کبوجیه، خیلى شبیه و موسوم بهمان اسم بود)بردیا(این مغ برادرى داشت، که به سمردیس 
این شباهت و نیز از غیبت طوالنى کبوجیه استفاده کرده برادر خود را بتخت سلطنت نشانید، مغ از 

هائى بتمام ایاالت و از جمله بمصر فرستاد، تا مردم را به بیعت او خوانده بر کبوجیه جارچى
عى تس بلشکر ایران در موقزىرسول پاتى. هاى او خسته شده بودندبشورانند، زیرا همه از دیوانگى

وارد »1«رسید، که کبوجیه از مصر بطرف ایران حرکت کرده بمحلى در شام موسوم به آگباتانا
او مأموریت خود را انجام داد، بدین معنى، که در میان لشکر بصداى بلند عزل کبوجیه و . شده بود

ه و پس باو خیانت کردساسکبوجیه در ابتداء پنداشت، که پرك. جلوس شاه جدید را اعالن کرد
شاها، «او در جواب گفت » حکم مرا چنین اجراء کردى؟«بنابراین باو چنین گفت . بردیا را نکشته

خودم امر تو را اجراء کردم و با دست . این شایعه، که سمردیس برادر تو قیام کرده، دروغ است
دشاه ماد، ها از گور برمیخیزند، پس منتظر باش، که آستیاگ، پااگر مرده. خود او را بخاك سپردم

بعقیده من باید شخصى را فرستاد برسول رسیده . مترس، چه او مردهاز سمردیس. هم بر تو بشورد
کبوجیه رأى » او را بیاورد، تا بدانیم، کى او را فرستاده، بما بگوید، که سمردیس را باید شاه بدانیم

تو گوئى، «: گفتپس باوساسپرك. پس را پسندید و کس فرستاد، جارچى را آوردندساسپرك



اى یا کسى از مالزمان او بتو اى، آیا خودت او را دیدهکه از طرف سمردیس پسر کوروش آمده
.»این مأموریت را داده؟ اگر راست بگوئى آزادى، بهر جا که خواهى بروى

ام، این امر را کسى من سمردیس را، از زمانیکه کبوجیه بمصر رفت، ندیده«جارچى جواب داد 
، که از طرف کبوجیه نگهبان قصر است و او بمن گفت، که این امر سمردیس پسر بمن داد

اى معلوم میشود، تو امر مرا اجرا کرده«پس گفت ساسپس از آن کبوجیه به پرك. »کوروش است
. »و تقصیر ندارى، ولى ندانم از پارسیها کى آن یاغى است، که خود را سمردیس مینامد؟

:پس جواب دادساسپرك

______________________________
)1(-�A�g�b�a�t�a�n�a.
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» اى، با برادرش سمردیس نام بر تو یاغى شدهتس، که تو قصرت را باو سپردهزىشاها، بنظرم پاتى«
پس صحیح است و خوابى، ساسهمینکه کبوجیه اسم سمردیس را شنید، دانست، که حدس پرك

پس از آن از کشتن . بخاطرش آمده دریافت، که معنى خواب همین واقعه بودهکه دیده بود، 
برادرش پشیمان شد، بر او گریست و پس از گریه زیاد فورا بر اسب نشسته براى جنگ با مغ یاغى 

شد، ته غالف شمشیرش افتاد و از نوك شمشیر در عازم شوش گردید، ولى، وقتى که سوار مى
چون این زخم بنظر او مهلک . ه آپیس زخم زده بود، زخمى برداشتهمان موضعى، که کبوجیه ب

.باو گفتند، که اسم آن آگباتان است. آمد، پرسید، که اسم این محل چیست

. »اینجا است، که کبوجیه پسر کوروش محکوم به مرگ شده«: چون اسم این شهر را شنید گفت
بود، که در شهر آگباتان خواهد مرد و سابقا باو گفته »1«گوئى از شهر بوتتوضیح آنکه غیب

) یعنى همدان(گو آگباتان، پایتخت قدیم ماد کرد، که مقصود غیبکبوجیه تا این زمان تصور مى
پس از آن سکوت اختیار کرد و بعد از . است، ولى حاال فهمید، که مقصود او آگباتان سوریه بوده

مجبورم رازى را، که تا حال با «: چنین گفتبیست روز بزرگان پارس را، که با او بودند خواسته
خدایا دیگر -زمانیکه در مصر بودم، در خواب دیدم. داشتم، افشاء کنمکوشش بسیار پنهان مى



رسولى نزد من آمد و اعالم کرد، که سمردیس بر تخت نشسته و سرش -!چنین خوابى نبینم
پس را به ساسدرنگ پركم کند، بىاز ترس اینکه برادرم مرا از سلطنت محرو. سایدبآسمان مى

پس از این جنایت من راحت بودم، چه همواره . شوش فرستادم با این امر، که او را بکشد
بینم که از اشتباه برادر را کشته و هم تخت حاال مى. پنداشتم، که کسى بر من قیام نخواهد کردمى

واقع شده و گذشته، ولى بدانید، ام سمردیس خواب من سمردیس مغ بوده، امرى را از دست داده
خواهد بر شما حکومت کند، مغى است شخصى، که مى. که سمردیس پسر کوروش زنده نیست

که نگهبان قصر من بود و دیگر برادر او، که سمردیس

______________________________
.گویان آن شهرتى داشتنداین شهر در مصر بود و غیب-)1(
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ها را، جبران گرى مغشخصى، که بیش از همه محق بود این توهین و افتضاح، یعنى یاغى. نام دارد
.ترین اقرباى خود کشته شده و وجود نداردکند، بدست نزدیک

بنام . کنمماند، اراده قبل از مرگ است و اجراى آن را بشما محول مىبنابراین چیزى، که مى
خواهم، که مگذارید هائى، که در اینجا حاضرند، مىشما و بخصوص از هخامنشىخداى شاهان از

اند، با تزویر ستانید و حکومت به مادیها برگردد، اگر آنها با تزویر این حکومت را از شما گرفته
هاى خوب بشما دهاد، هرگاه چنین کنید، زمین حاصل. اند، با قوه برگردانیداگر با قوه انتزاع کرده

اگر جز آن کنید، که گفتم، . زنان شما سعادتمند، حشم شما بارآور باشند و خودتان مردمى آزاد
در اینموقع کبوجیه بگریست و ندبه . »نفرین من بر شما باد و هرکدام از شما مانند من بدبخت باشد

ت پارسیها، چون سخنان او را شنیدند، لباسهاى خود را از باال به پائین چاك زده سخ. کرد
بعد در استخوان کبوجیه شقاقلوس پیدا شد و بر اثر آن درگذشت، ولى پارسیها ظنین . بگریستند

شدند، چه باور نکردند، که مغها بر کبوجیه قیام کرده باشند و پنداشتند، که سخنان قبل از مرگ 
راین پارسیها بناب. خواسته دل پارسیها را از او برگرداندکبوجیه از راه عداوت با برادرش بوده و مى

پس ساسگمان کردند، که بر تخت شاهى سمردیس پسر کوروش نشسته، بخصوص که پرك
کرد، چه پس از فوت کبوجیه براى او خطرناك بود، قضیه قتل سمردیس را بدست خود انکار مى



هاى هرودوت و روایت مورخ مذکور میرساند، این است مضمون نوشته. این قضیه را تصدیق کند
یه را بردیا در زمان بودن خود در مصر بدست مأمورى کشته، ولى داریوش در کتیبه که کبوج

بیستون میگوید، کبوجیه قبل از عزیمت بمصر او را نابود کرد و دیگر از حکایت مذکور چنین 
شود، که هنگام سوار شدن بغتۀ زخمى به کبوجیه وارد آمده و از آن درگذشته، ولى مستفاد مى

).11همانجا، بند (مذکور گوید که کبوجیه بدست خود کشته شد داریوش در کتیبه

).483-481صفحه (ایم روایت کتزیاس را راجع باین قضیه باالتر ذکر کرده

.بنابراین، او سه سال در مصر بود. م رو داد. ق522فوت کبوجیه در 
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حکومت گئومات کشته شدن او

): 79-67کتاب سوم، بند (مورخ مذکور گوید . است، روایت هرودوت را دنبال کنیمقبال الزم 
سمردیس مغ از جهت اینکه با سمردیس پسر کوروش هم اسم بود، هفتماه با آرامش سلطنت کرد 

هاى زیاد بتبعه خود نمود، چنانکه پس از فوت او تمام مردمان آسیا، باستثناى و در این مدت نیکى
از این قضیه متأسف بودند، توضیح آنکه در بدو جلوس بتخت تمام ملل را در مدت سه پارسیها، 

فقط در ماه هشتم مردم دانستند، که او پسر کوروش . سال از دادن مالیات و سپاهى معاف داشت
چون مغ مزبور هیچگاه از قصر شوش بیرون نمیرفت و هیچکدام از : نیست و شرح واقعه این است

از او ظنین شد، »2«پسنام پسر فرنس»1«داد، یکى از آنها اتانسا بخود راه نمىبزرگان پارس ر
نام زن »3«یکى از دختران او ردیمه. درصدد برآمد تحقیقاتى کند و بسهولت وسیله آن را یافت

اتانس توسط ثالثى . کبوجیه بود، که پس از فوت او با زنان دیگر شاه متوفى در حرم مغ داخل شد
او پرسید، که آیا واقعا شوهرش پسر کوروش است؟ دختر جواب داد، که چون شوهر خود را از 

اتانس مجددا باو پیغام فرستاد، که این مطلب . تواند چیزى بگویدقبل از فوت کبوجیه ندیده، نمى
سا دختر کوروش، که نیز در اندرون است، تحقیق کن، چه او البته برادر خود را را از آتس

دختر اتانس جواب داد، از وقتى که این شخص بر تخت نشسته، زنان حرم را از یکدیگر . میشناسد
از شنیدن این وضع . تواند با دیگرى صحبت کند یا مراوده داشته باشدجدا کرده و کسى نمى



اندرون سوءظن اتانس شدت یافت و بدختر خود گفت، تو از خانواده نجیبى و، اگر موقع اقتضا 
اى، که شاه باطاق تو میآید، بفهمى، سعى کن در اول دفعه. ت خود را بخطر اندازىکند، باید حیا

اند، پس پسر کوروش نیست و در اگر گوشهاى او را بریده. اند یا سالم استگوشهاى او را بریده
اینصورت نه شایان سلطنت است، نه الیق آن، که تو در رختخواب او بخوابى، و بعالوه باید، در 

ین جسارتى،ازاى چن

______________________________
)1(-�O�t�a�n�e�s.

)2(-�P�h�a�r�n�a�s�p�e�s.

)3(-�R�h�e�d�i�m�e.
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تس را وقتى بامر کوروش پسر کبوجیه زىاتانس میدانست، که گوشهاى برادر پاتى. مجازات شود
هاى شاه را آورده دانست، که گوشردیمه امر پدر را بجا . اندبریده) یعنى کوروش بزرگ(

اند، این خبر را در طلیعه صبح بپدر خود رسانید و اتانس آن را بچند نفر دیگر از رؤساء مانند بریده
و باالخره به داریوش پسر ویشتاسپ، والى »1«نس، گبریاس اینتافرن، مگانیز، هیدارنآسپاتى

ن هفت نفر در جائى جمع شده باهم عهد و پارس، که تازه از پارس بشوش آمده بود، گفت و ای
:وقتى که نوبت تکلّم به داریوش رسید، او گفت. پیمان کردند و بعد بشور پرداختند

من تصور میکردم، که فقط من میدانم، که بر ما مغى حکومت میکند نه سمردیس پسر کوروش و «
شد، شما هم از قضیه آگاهید، باید حاال که معلوم . بدینجا با این مقصود آمده بودم، که او را بکشم

تو «: اتانس جواب داد. اى نیستدر حال اقدام کرد و تأخیر را جایز ندانست، چه از تأخیر فایده
مانى، اما در اینکار اینقدر پسر هیستاسپى، یعنى پسر آن پدر نامى، و در رشادت از او عقب نمى

براى اجراى نقشه عده بیشترى از مردان . نمطالعه اطراف کار اقدام را جایز مداشتاب مکن و بى
.»الزم است



بدانید، که اگر عقیده اتانس را پیروى کنید، همه «: داریوش در جواب او روى بحضار کرده گفت
از هر شقى . کشته خواهید شد، چه اشخاصى پیدا شوند، که از راه طمع این سرّ را به مغ برسانند

ى این امر را بعهده گرفته باشید، ولى حاال، که اشخاصى را بهتر این بود، که شما بتنهائى اجرا
اید، بدانید، که ما باید همین امروز اقدام کنیم و، اگر امروز داخل کرده و سرّ خود را بمن هم گفته

چون . »بگذرد، من اول کسى خواهم بود، که مغ را از قضیه آگاه و شما را مقصر خواهم کرد
حاال که تو تأخیر را جایز نمیدانى و «: ف داریوش دید گفتاتانس چنان شتابندگى از طر

درنگ اقدام کنیم، بما بگو، که چگونه ما بقصر مغ داخل شده چطور باو حمله میخواهى، که ما بى
.جا مستحفظ استکنیم، همه

اگر نمیدانى، بدان و بگو، بچه نحو ما از مستحفظین. خودت این نکته را میدانى

______________________________
)1(-

�A�s�p�a�t�i�n�e�s�,� �G�o�b�r�i�a�s�,� �I�n�t�a�p�h�e�r�n�e�s�,� �M�e�g�a�b�y�z�e�,� �H�i�d�a�r�n�e�s
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چه بسا چیزهائى، که نمیتوان گفت و باید با کردار نشان «: داریوش در جواب گفت. »بگذریم؟
بدانید، . بدست نمیآیداى داد، چیزهائى هم هست، که در حین بیان روشن است، ولى از آن نتیجه

اوال از جهت مقام و رتبه ما، هیچیک از قراوالن جرئت : که گذشتن از قراوالن مشکل نیست
من خواهم . نخواهد کرد مانع از دخول ما گردد، ثانیا من بهانه بسیار مساعدى براى دخول دارم

آن جائى، که دروغ الزم . ام و میخواهم خبرى را از پدرم بشاه برسانمگفت، که تازه از پارس آمده
بعضى دروغ گویند، تا با دروغ : است، باید دروغ گفت، چه مقصود از دروغ و راست یکى است

برخى راست گویند و مقصودشان باز این است، که . مطمئن کنند، یا جلب اعتماد کرده نفعى ببرند
اگر . تلف میباشدنفعى برند، بنابراین در هر دو مورد مقصود یکى است و حال آنکه وسایل مخ



پس از آن . »شدگو مىگو بآسانى دروغگو و دروغگو راستجلب منافعى در کار نبود، راست
:گبریاس گفت

دوستان من، چه موقع دیگرى مناسبتر از موقع حاضر بدست ما خواهد آمد، براى اینکه حکومت «
هرکدام از شما، . شویممندى کشته اى انتزاع کنیم، یا در صورت عدم بهرهرا از مغ گوش بریده

که در موقع آخرین ساعات زندگانى کبوجیه حاضر بودید، البته بخوبى در خاطر دارید، که چه 
آن زمان ما حرفهاى او را . هائى کرد در باره پارسیانى، که حکومت را از نو بدست نیاورندنفرین

ولى حاال، که از حقیقت باور نکردیم، چه پنداشتیم، که این حرفهاى او از راه بدخواهى است، 
. »جا بقصد مغ روانه شویمقضیه آگاهیم، من پیشنهاد میکنم، رأى داریوش را پیروى کرده از این

مقارن این احوال مغ و برادرش مشورت کرده مصمم . حضار همگى رأى گبریاس را پسندیدند
نانکه باالتر ذکر پس را بطرف خود جلب کنند، چه پسر او را کبوجیه، چساسشدند، براینکه پرك

شد، کشته بود و دیگر، چون خود او مأمور کشتن سمردیس پسر کوروش بود، میدانست، که 
ها پس در میان پارسیها مقام محترمى داشت و مغساسسمردیس مزبور زنده نیست و باالخره پرك

در نتیجه این. میخواستند، او را در دست داشته باشند
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پس را دعوت کرده و حقیقت قضیه را باو گفته بقید قسم از او قول گرفتند، این ساستصمیم پرك
اند و این شخص، که بر تخت نشسته سمردیس مغ است، راز را بروز ندهد، که مردم فریب خورده

پس سساهاى زیاد باو دادند و، بعد از اینکه پركدر ازاى نگاهداشتن سر وعده. نه پسر کوروش
ما پارسیها را بقصر دعوت . تکلیف آنها را قبول کرد، گفتند، حاال یک کار دیگر هم باید بکنى

میکنیم و تو باید باالى برج رفته بمردم بگوئى، کسى که بر ما حکومت میکند، سمردیس پسر 
پس مورد اعتماد پارسیها ساساین تکلف را از آن جهت کردند، که پرك. کوروش است و ال غیر

.بود و مکرر از او شنیده بودند، که سمردیس پسر کوروش زنده است

ها مردم را بقصر دعوت کردند و پس از آن مغ. پس باین تکلف هم راضى شدساسپرك
گوئى، که وعده خود را فراموش کرد، چه : پس باالى برج رفته در حال عوض شدساسپرك

که کوروش براى مردم کرده بود، بخاطرها شروع کرد از ذکر نسب کوروش و کارهاى خوبى را، 



من سابقا این راز را پنهان میداشتم، چه در مخاطره بودم، ولى حاال مجبورم، که «: آورده گفت
بعد قضیه کشته شدن سمردیس پسر کوروش را بدست خود و بحکم کبوجیه . »حقیقت را بگویم
ر شما حکومت میکنند، سمردیس پسر کوروش زنده نیست، کسانى، که ب«: بیان کرده گفت

اند و بر شما است، که حکومت را از آنها بازستانید و الّا باید منتظر بلیاتى شما را فریب داده: مغانند
جا در این. این بگفت و خود را از باالى برج بزیر انداخت و با سر بزمین آمد. »بزرگ باشید

.»خود با نام بلند بزیستپس، که در تمام مدت عمرساسچنین مرد پرك«هرودوت گوید 

در این حال هفت نفر هم قسم مذکور پس از دعاخوانى بقصد داخل شدن بقصر سلطنتى بیرون 
بعد چون در راه این قضیه را شنیدند، الزم . پس آگاه باشندساساینکه از قضیه پركرفتند، بى

ضاع جدید و هیجان مردم اتانس و رفقاى او عقیده داشتند، که با او. دانستند از نو مشورت کنند
داریوش و رفقاى او باین عقیده بودند، که باید فورا رفت و . حمله را بقصر باید بتأخیر انداخت

نقشه را
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ها دیدند، که هفت قسماى تولید شد، در این حال همبر اثر اختالف مشاجره. اجراء کرد
پس از این منظره . کنندکس را دنبال کرده پرهاى آنها را مىقوش در آسمان دو جفت کرجفت

.هر هفت نفر متحد شده بطرف قصر روانه شدند

بینى کرده بود، قراوالن، نظر باینکه هر هفت نفر از دم درب بزرگ، چنانکه داریوش پیش
ها قتى که پارسىو. هاى درجه اول بودند، با احترام آنها را پذیرفته مانع از عبورشان نشدندخانواده

اینها از هفت . داخل قصر شدند، بخواجه سرایانى برخوردند، که میرفتند اخبار شهر را بشاه برسانند
اند و گفتند، که دربانها از جهت چنین غفلت سخت نفر مزبور پرسیدند، براى چه داخل قصر شده

. سرایان مانع شدندواجهها اعتنائى نکرده خواستند رد شوند، ولى خقسمهم. مجازات خواهند شد
ها را کشتند و بعد دوان داخل اطاقهاى در این حال آنها شمشیرهاى خود را برهنه کرده خواجه

پس صحبت ساسدر این وقت هر دو مغ در اطاقى نشسته از عاقبت فضیه پرك. بیرونى قصر شدند
اطاق بیرون آورده سرایان را شنیدند، سرشان را ازمیکردند و، چون صداى قال و مقال خواجه



یکى کمانى بدست گرفت و . دریافتند، که قضیه از چه قرار است و فورا بطرف اسلحه شتافتند
.بعد جنگ شروع شد و کمان بکار نیامد، چه دشمنان خیلى نزدیک بودند. اىدیگرى نیزه

شد، ولى اینتافرن کور . نس و چشم اینتافرن زدمغ دیگر با نیزه دفاع کرده زخمى بران آسپاتى
مغ دیگر، که کمان در دست داشت، چون دید کارى از آن ساخته نیست، بخوابگاهى، که . نمرد

. مجاور بیرونى بود دوید و خواست در را ببندد، ولى از عقب او داریوش و گبریاس داخل شدند
د گبریاس بمغ چسبید و داریوش در تردید افتاد، که چه کند، زیرا میترسید، که اگر ضربتى وار

داریوش جواب » اى؟چرا بیکار ایستاده«: باالخره گبریاس پرسید. آرد، به گبریاس تصادف کند
. داریوش زد و مغ افتاد» بزن و لو اینکه هر دو بیفتیم«گبریاس گفت » میترسم ضربتى بتو زنم«: داد

شده بود، در ها از جهت ضعفى، که بر آنها مستولى قسمبعد سر هر دو مغ را بریدند و دو نفر از هم
پنجنفر دیگر سرهاى. قصر ماندند
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.بریده را بدست گرفته بیرون دویدند و مردم را جمع کرده از قضیه آگاه داشتند

وقتى که پارسیها از کار هفت نفر مذکور . کشتندبعد هر مغى را، که در سر راه خود میدیدند، مى
ها آنها را فریب داده بودند، شمشیرهاى خود را برهنه کرده هر مغى را، مغآگاه شده دانستند، که

این روز . ها را کشته بودنداگر شب در نرسیده بود، پارسیها تمام مغ. کشتندیافتند، مىکه مى
.ها نجات یافتها است، چه گویند در آن روز دولت آنها از دست مغبزرگترین عید دولتى پارسى

ها از کشى است و گوید، در این روز مغنامیده، که بمعنى مغ»1«روز را ماگوفونىهرودوت این (
ها قسمپنج روز بعد، هم«): 88-80کتاب سوم، بند (بعد او گوید ). منازل خودشان بیرون نمیآیند

در این موقع نطقهائى شد، که براى یونانیها . جمع شده در باب اوضاع آتیه دولت مذاکره کردند
بنظر من کسى از ماها نباید بتنهائى «: اتانس گفت. »الواقع این نطقها شدهد تردید است، ولى فىمور

شما دیدید، که خودسرى کبوجیه کار را . حکمران بشود، این کار کارى است بد و هم مشکل
کلیۀ دولت چگونه میتواند با . بکجا کشانید و از خودسرى مغ هم خودتان در عذاب بودید

فر منظم باشد؟ چون یکنفر میتواند هرچه خواهد بکند، اگر آدم الیقى هم باشد، حکومت یکن



هائى، که او را احاطه دارد، وى را بخودسرى میدارد و، چون حسد نعمت. باالخره خودسر میشود
از صفات جبلّى انسان است، با این دو عیب او هم فاسد میشود، یعنى این شخص از نعم سیر و 

هرچند، که . هائى میگردد، که بعضى از خودسرى ناشى است و برخى از حسداعتدالىمرتکب بى
ها را دار است، ولى طرز رفتار چنین حکمرانى، باید مصون از حسد باشد، چه تمام فیوض و نعمت

این نوع حکمران بزندگانى و سالمتى مردمان صالح حسد . او با مردم برخالف این قاعده است
رضاى خاطر او را . ت میکند و افترا و تهمت را بیش از هرکس باور داردبرده مردم فاسد را حمای

روى تر از استرضاى خاطر هرکس است، چه اگر در تمجید و ستایش او میانهبجا آوردن مشکل
کنند، ناراضى است

______________________________
)1(-�M�a�g�o�p�h�o�n�i�e.
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العاده باشد، باز ناراضى است، چه العاده نیست و، اگر ستایش فوقرا ستایش او فوقو گوید، که چ
مهمتر از همه این نکات آنکه، او بر ضد عاداتى است، که از دیرگاه . گوینده را متملق میداند

اما حکومت مردم، اوال این . محاکمه مردم را میکشدبناموس زنان تعدى میکند و بى: پاینده است
و ) ، چنانکه هرودوت نوشته»1«اى زن مى(اسم خوبى دارد، که تساوى حقوق است حکومت

انتخاب مستخدمین . دیگر اینکه مردم کارهائى را، که مالک الرّقاب میکند، مرتکب نمیشوند
بنابراین پیشنهاد . دولت بقرعه است، هر شغل مسؤلیتى دارد و هر تصمیم را بمجلس رجوع میکنند

. »اهمیت در کمیت است. حکمرانى یکنفر را ملغى کرده اداره امور را بمردم واگذاریممیکنم، که 
.چنین بود عقیده اتانس

:و چنین گفت) یعنى بحکومت عده کمى(داشت »2«مگابیز عقیده به اولى گارشى

که با آنچه اتانس در باب حکومت یکنفر گفت، من موافقم، ولى او در اشتباه است از این حیث، «
تر از رجاله نهاد میکند حکومت را بدست مردم بدهیم، و حال آنکه چیزى خود سرتر و پوچپیش

محال است، که مردم خود را از خودسرى حکمرانى نجات دهند، براى اینکه اسیر . نیست



. کارى بکند، باز معنائى دارد، ولى کار مردم پوچ است»3«خودسرى رجاله گردند، چه اگر جبار
ره چه توقعى میتوان از کسى داشت، که چیزى یاد نگرفته، خودش هم چیزى نمیداند و مانند باالخ

فهم و شعور خود را باینکار و آن کار میزند؟ حکومت مردم را باید اشخاصى پیشنهاد سیلى بى
اى را انتخاب میکنیم، که الیق باشند و حکومت را کنند، که دشمن پارسیها هستند، ولى ما عده

تصمیم بهترین اشخاص البته بهترین . در این عده خود ما هم داخل خواهیم بود. ن میسپاریمبآنا
:سومین کسى، که حرف زد، داریوش بود و چنین گفت. چنین بود رأى مگابیز. »تصمیم است

من گمان میکنم، که عقیده مگابیز راجع بحکومت مردم صحیح است، ولى در باب حکومت عده «
نهاد میکنیم،از سه طرز حکومتى، که ما پیش. قلیل ناصحیح

______________________________
)1(-�I�s�o�n�o�m�i�e.

)2(-�O�l�i�g�a�r�c�h�i�e.

)3(-�T�y�r�a�n.
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در صورتیکه هریک را ببهترین وجهى تصور کنیم، یعنى از بهترین حکومت مردم، بهترین 
چیزى بهتر از . سلطنتى، من آخرى را ترجیح میدهمحکومت عده قلیل و بهترین حکومت 

چون این شخص داراى بهترین نیات است، ببهترین وجه امور . حکومت بهترین شخص نیست
مردم را اداده خواهد کرد و در اینصورت کارهائى، که مربوط بدشمن خارجى است بهتر مخفى 

دست چند نفر آدم ناالیق است، برعکس در عده حکومت قلیل، چون اداره امور در. خواهد ماند
بین آنها اختالفات شدید روى میدهد و، چون هریک از آنها میخواهند نفوذ یافته ریاست نمایند، 

هاى داخلى روى میدهد و از هیجانهاى داخلى از اینجا هیجان. منازعه بین آنها حتمى است
مت یک نفر بهترین طرز گردد، بس حکوریزى باالخره منجر بحکومت یکنفر مىخون. خونریزى

توان احتراز کرد و هرگز مردم ثانیا در حکومت مردم از وجود مردم فاسد نمى. حکومت است
فاسد براى منافع دولت باهم در جنگ نشوند، بلکه باهم بسازند، زیرا عادتا اشخاصى، که براى 



ابد، تا یکى از آنها یاین اوضاع دوام مى. دهنددولت مضرّند، همه باهم بر ضد دولت دست بهم مى
چنین شخصى باعث حیرت مردم گشته بزودى . در رأس مردم قرار گرفته باین احوال خاتمه دهد

.پس باز ثابت شد، که حکومت یکنفر بهترین طرز حکومتها است. مالک الرّقاب میشود

نرا چون آنچه گفته شد جمع و خالصه کنیم، این سئوال پیش میآید، آزادى ما از کجاست و کى آ
کنم، بما داده؟ از مردم بما رسیده یا از حکومت عده قلیل و یا از حکومت یکنفر، من تصور مى

از این نظر و نیز از نظر اینکه تغییر ترتیباتى، که ریشه دوانیده، ثمرى . که یکنفر ما را آزاد کرده
اى که اظهار دهچنین بود سه عقی. »براى ما نخواهد داشت، ما باید حکومت مطلقه را حفظ کنیم

.شد

چهار نفر دیگر از هفت نفر با عقیده داریوش موافق شدند و، چون اتانس دید مغلوب شده رو بر 
رفقا، روشن است، که یکى از ماها برحسب قرعه یا بمیل مردم شاه پارس «: فقا کرده چنین گفت

متوسل شود، من با شما چه این یکنفر را خود مردم انتخاب کنند چه او بوسیله دیگر . خواهد شد
رقابت نخواهم کرد، زیرا من نه
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روم، که خود و اوالدم تابع هیجیک از شما من از حکومت کنار مى. بسلطنت مایلم و نه بتابعیت
حاال این. هر شش نفر این شرط اتانس را پذیرفتند و او از رفقایش جدا شده بیرون رفت. »نشویم

کند، بقدرى که این خانواده اطاعت مى. یگانه خانواده آزادى است، که در پارس وجود دارد
شش نفر دیگر در شور شدند، که بچه ترتیب شاه را . اینکه قوانین پارس را نقض کندمایلست، بى

، که معین کنند و چنین قرار دادند، که هرکس از آنها شاه شود، باید به اتانس و به اعقابش هدایائى
هدایاى مزبور عبارت است از لباس مادى و سایر چیزها، که در نزد . باعث افتخار است، بدهد

پس از آن گفتند، که اتانس اول کسى بود، که باعث تغییر سلطنت شده . ها گرانبها استپارسى
: ندبنابراین براى اتانس و رفقاى دیگر او، که شاه نشوند، چنین مقرر کرد. اتحادى بوجود آورد

تحصیل اجازه داخل سراى شاه توانند، بىهرکدام از این شش نفر، هر زمان که بخواهند مى
ثانیا شاه زن خود را باید از خانواده یکى از شش . گردند، مگر وقتى که شاه با حرم خودش است

ه راجع بانتخاب شاه چنین قرار دادند، که در طلیعه آفتاب هریک در حوم. نفر مزبور انتخاب کند



. شهر سوار اسب خواهد شد و اسب هریک اول شیهه کرد صاحب آنرا باید بشاهى بشناسند
وقتى که داریوش بخانه برگشت، . بارس نام، که زرنگ و تردست بودداریوش مهترى داشت اى

قرار شده، که ما قبل از طلوع آفتاب سوار شویم و اسب هرکدام از ما اول شیهه «: باو چنین گفت
بارس اى. »اى دارى، که ما شاه شویمآن شاه شود، حاال فکر کن و ببین، آیا وسیلهکرد، صاحب 

آقا، اگر شاه شدن بسته بدین وسیله است، خاطرت راحت باشد، که کسى غیر از تو «: جواب داد
داریوش گفت، اگر از چنین وسیله آگاهى، وقت است، . »من وسیله مطمئنى دارم. شاه نخواهد شد
همینکه : بارس چنین کردپس از آن اى. ر برى، چه مسابقه در طلیعه صبح استکه در حال بکا

داشت، از طویله بیرون آورده بحومه برد و شب در رسید، مادیانى را، که اسب داریوش دوست مى
بعد اسب داریوش را نزدیک مادیان برد و چند دفعه بدور او گردانیده. در آنجا بست
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روز دیگر در طلیعه صبح شش نفر پارسى مذکور موافق قرارى، که داده بودند، سواره آمده از ..... 
حومه عبور کردند و همینکه بمحلى رسیدند، که شب قبل مادیانى در اینجا بسته بودند، اسب 

اى پس از آن پارسیه. در همین وقت برقى زد و آسمان غرّید. داریوش پیش رفت و شیهه کشید
بارس ذکر شد، موافق گفته روایتى، که در باب اى. دیگر پیاده شده و در پیش او زانو بزمین زدند

بارس برخى گویند، که اى. بعضى است، زیرا راجع باین قضیه در نزد پارسیها دو روایت است
مطیع بدین نحو داریوش پسر هیستاسپ شاه شد و در آسیا تمام ملل»1«...وسیله دیگرى بکار برد 

وار اعراب هیچگاه برده. بعض ملل مزبوره را کوروش مطیع کرد و برخى را کبوجیه. او گشتند
. ها گشتندها نبودند، ولى، از زمانیکه کبوجیه را به مصر راه دادند، متحدین پارسىمطیع پارسى

یان هاى خود را از مداریوش زن. رضایت اعراب پارسیها نمیتوانستند بمصر بروندواقعا بى
دو دختر کوروش، : هاى نجیب و معروف پارس انتخاب کرد و زنان او از اینقرار بودندخانواده

. سا قبال زن کبوجیه برادر خود بوداز این دو نفر آتس. »3«و دیگرى آرتیستون»2«سایکى آتس
را، که دختر سمردیس و نوه کوروش را ازدواج کرد و نیز دختر اتانس »4«بعد، داریوش پارمیس

اول کارى، که داریوش کرد این . انددر اندرون مغ بود و کشف کرد، که گوشهاى او را بریده
داریوش، پسر «: فرمود از سنگ مجسمه سوارى را ساختند و این کتیبه را بر آن نویساند: بود



اهى بش) بارساى(ترین مهتر خود هیستاسپ، بوسیله بهترین اسب، که فالن اسم را داشت، و الیق
.»رسید

دو جاى . شدن بردیاى دروغى و شاه شدن داریوش نوشتهاین است آنچه هرودوت راجع بکشته
ها راجع بطرز حکومت پارس، قسمیکى مذاکرات هم: ها مخصوصا جلب توجه میکنداین نوشته

راجع باولى باید . یعنى حکومت ملى یا حکومت عده قلیل و دیگرى انتخاب شاه بشیهه اسب
که بعض محققین این گفته هرودوت را با تردید تلقى کرده حدس میزنند، که مورخ مزبور گفت، 

نبیره»5«این حکایت را از قول زوپیر

______________________________
.این وسیله را امروز نمیتوان نوشت-)1(

)2(-�A�t�o�s�s�a.

)3(-�A�r�t�i�s�t�o�n�e.

)4(-�P�a�r�m�i�s�s�e.

)5(-�Z�o�p�y�r�e.
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مگابیز، که مهاجرت کرده بیونان رفته بود، نوشته و او خواسته در نزد یونانیها خود و پارسیها را 
تر بیاید، چون متنور جلوه دهد، ولى هرودوت اصرار دارد، که این مذاکرات شده، و چنانکه پائین

تعمرات یونانى در آسیاى مورخ مذکور میرسد بذکر اینکه، چگونه داریوش حکومت ملى بمس
ها راجع قسمهائى، که باور ندارند، مذاکراتى بین هماین دلیلى است براى یونانى«: صغیر داد، گوید

اما در باب انتخاب شاه بشیهه اسب، باید گفت، که این روایت . »بطرز حکومت پارس شده باشد
تر ودوت ذکر کرده و پائینهرودوت افسانه است، زیرا موافق شجره نسب خشیارشا، که خود هر

بیاید، داریوش، پس از پدرش ویشتاسب، نزدیکترین شخص بتخت سلطنت بود و، چون پارسیهاى 
قدیم خیلى اشرافى بودند و عقیده راسخ داشتند، که بر تخت باید شخصى از خانواده سلطنت 



پیش آمده باشد، نظرىبنشیند، خیلى مستبعد است، که در باب تقدم ویشتاسب یا داریوش اختالف
.تا اینکه بشیهه اسبى متوسل شده باشند

. کناره گرفتن اتانس بهمین جهت بوده، چه او میدانسته، که شخصى دیگر نمیتواند سلطنت کند
هاى دیگر نیز معلوم است، که اختراع شده، زیرا بر فرض اى براى اسب و گفتهساختن مجسمه

ح داریوش بود، که آنرا على رؤس االشهاد بنمایاند، صحت انتخاب داریوش بشیهه اسبى، آیا صال
یا خاطره آنرا پاینده بدارد؟

.جواب معلوم است

هاى کتزیاسنوشته

این مورخ واقعه بردیاى دروغى و رسیدن داریوش را بسلطنت مختصر و ساده نوشته، او چنین 
مغ را از »3«داتپارتى مصمم شدند سپنت»2«و آرتاسیراس»1«پتدر غیاب کبوجیه بغ: گوید

اینها باجراى نقشه خود موفق . جهت شباهتى، که بشاهزاده مقتول داشت، بتخت سلطنت بنشانند
از بابل با نعش کبوجیه آمد و دید، در رأس مملکت شخصى »4«شدند، ولى وقتیکه ایکسابات

طلع بود، مطلب را در پیش لشکریان فاش ماجراجو، مانند مغ مزبور، قرار گرفته، چون از اسرار م
کرده در معبدى

______________________________
)1(-�B�a�g�a�p�a�t�e�s.

)2(-�A�r�t�a�s�i�r�a�s.

)3(-�S�p�e�n�t�o�d�a�t�a.

)4(-�I�x�a�b�a�t�e.
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مرگ این طرفداران مغى، که بتخت نشسته بود، او را گرفته سرش را بریدند، ولى . پناهنده گردید
اسامى هفت نفر را . قسم شدند، که او را دفع کننداى براى مغ نداد، چه هفت نفر همشخص نتیجه

سس، آرتافرن، درنس، نورون دابات، ماردونیوس، باریسانوفاس، اى: کتزیاس چنین نوشته
و پتاینها بغ). تر استتر خواهیم دید، که اسامى مذکوره هرودوت صحیحپائین(»1«داریوش

آرتاسیراس را با خود همدست کردند، چه ایندونفر، اگرچه حاال مقامى بلند داشتند، ولى چون 
اند حمایت خشم مردم را میدیدند، جرئت نمیکردند از کسى، که خودشان او را بتخت نشانیده

وقتیکه آنها . پت، که کلیددار قصر سلطنتى بود، در را براى هفت نفر مذکور باز کردبغ. کنند
اى نداشت، براى دفاع دات با فاحشه بابلى در اطاقى بود و، چون اسلحهاخل شدند، سپنتد

کرسى زرین متوسل شد، ولى از هر طرف او را احاطه کردند و مقاومتش طولى نکشید، زیرا بیک
.چندین زخم برداشت و بمرد

.کشته شدعید ما گوفونى عید روزى است، که این مغ . مدت سلطنت او هفت ماه بود

اى، که بکار پس از آن داریوش بسلطنت رسید، چه اسب او در موقع طلوع آفتاب، از جهت وسیله
.برده بود، اول شیهه کشید

هاى ژوستننوشته

او گوید . هاى این نویسنده در زمینه روایت هرودوت است، ولى تفاوتهائى هم با آن داردنوشته
پس نام نگهبان قصر ساسبه مصر برود، مغى را پركچون کبوجیه خواست): 10، بند 1کتاب (

نوشته، ولى از ترجمه کتاب او چنین »2«نلدکه گوید، که ژوستن اسم او را گومتس(خود کرد 
این مغ، وقتیکه شنید کبوجیه ). شود، شاید در نسخه دیگر چنین نوشته شده باشداسمى دیده نمى

نام داشت و به »3«رش را، که ارپاستدرگذشته، سمردیس پسر کوروش را کشت و براد
که، باقى حکایت چنان است، که هرودوت ذکر کرده، الّا این. سمردیس شبیه بود، بتخت نشاند

گیرد، مغ دو نفر را از آنها میکشد و بعد قسم داخل قصر میشوند و جدال درمىچون هفت نفر هم
.کشته میشود



______________________________
1-

Onuphas, Idernes, Norondabates, Mardonius, Barisses, Artaphernes,
Darius.

2-Gometes.

3-Oropaste.
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نلدکه عقیده داشت، . هاى هرودوت استباقى حکایت و انتخا داریوش بسلطنت موافق نوشته
و اینکه ژوستن برادر »1«صحیح اتّخاذ شدهکه حکایت ژوستن روایتى است قدیم، از منبع شرقى

این اسم را خود مغ داشته و بنابراین با اسمى، که داریوش . مغ را گومتس نامیده از راه اشتباه است
.تر بیاید، موافقت داردذکر کرده و پائین

هاى داریوش اولنوشته

اکنون باید . است، که ذکر شدهاى مورخین یونانى راجع به بردیاى دروغى چنان مضامین نوشته
.دید، که سند رسمى، یعنى کتیبه بیستون چه میگوید

قبل از شروع بذکر آن جاى کتیبه، که راجع به بردیاى دروغى است، الزم است تذکر دهیم، که 
کتیبه بیستون فقط راجع باینواقعه نیست، زیرا چنانکه بیاید، داریوش کلیه کارهائى را، که در بدو 

.د کرده، در آن کتیبه شرح میدهدسلطنت خو

بپارسى : ایست، که از شاهان هخامنشى بدست آمده و در سه زبان نوشته شدهاین مفصلترین کتیبه
ستون اول، که راجع 15-10ترجمه قسمتى از آن یعنى بند . یا بابلىقدیم، به عیالمى و آسورى 

:»2«به بردیاى دروغى میباشد، چنین است

بند دهم
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بود کبوجیه نامى، پسر . چه من کردم، پس از آنکه شاه شدماین است آن: اریوش شاه میگویدد«
.کوروش از دودمان ما، که پیش از این شاه بود

بعد کبوجیه بردى را . از این کبوجیه برادرى بود، بردى نام، از یک مادر، یک پدر با کبوجیه
پس از آن کبوجیه به . ستند، او کشته شدهدانبا اینکه کبوجیه بردى را کشت، مردم نمى. کشت

اخبار دروغ در پارس، ماد و سایر . بعد از اینکه به مصر رفت، دل مردم از او برگشت. مصر رفت
.»ممالک شدیدا منتشر شد

بند یازدهم

. برخاست) اووده-ىسىپى(پس از آن مردى، مغى، گئومات نام از »3«:داریوش شاه میگوید«
نام، از آنجا، در ماه ویخن،) درسارکا(کوهى است 

______________________________
.ذیل صفحه1896طبع پاریس 46تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم صفحه -)1(

.استعمال ممیز و نقطه براى روشن بودن مطلب از مؤلّف است-)2(

.تکرار شده)) یگویدداریوش شاه م( (ایم جمله در جاهائى، که این عالمت را گذارده-)3(
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. مردم را فریب داد، که من بردى پسر کوروش برادر کبوجیه، هستم. در روز چهاردهم، برخاست
او تخت . پارس، ماد و نیز سایر ایاالت بطرف او رفتند. پس از آن تمام مردم بر کبوجیه شوریدند

پس از آن کبوجیه مرد، . نهم بود، که او تخت را تصرّف کردپد، روز در ماه گرم. را تصرّف کرد
.»بدست خود کشته شد

بند دوازدهم



این اریکه سلطنت، که گئوماتاى مغ از کبوجیه انتزاع کرد، از زمان قدیم : داریوش شاه میگوید«
کرد، به بنابراین گئوماتاى مغ پارس، ماد و ممالک دیگر را از کبوجیه انتزاع . در خانواده ما بود

.»خود اختصاص داد، او شاه شد

بند سیزدهم

کسى از پارس و ماد یا از خانواده ما پیدا نشد، که این سلطنت را از : داریوش شاه میگوید«
شناختند، اى زیاد از اشخاصیکه بردیا را مىمردم از او میترسیدند، زیرا عده. گئوماتاى مغ بازستاند

. کسى نداند، من بردیا پسر کوروش نیستم) کردیال مىخ(از این جهت میکشت، که . میکشت
کسى جرئت نمیکرد، چیزى درباره گئوماتاى مغ بگوید، تا اینکه من آمدم، از اهورمزد یارى 

در ماه باغ یادیش، روز دهم، من با کمى از مردم این گئوماتاى مغ . طلبیدم، اهورمزد مرا یارى کرد
ى كاى هست، که اسمش سىدر ماد قلعه. ودند، کشتمرا، با کسانیکه سردسته همراهان او ب

هواتیش و در بلوك نیساى است، آنجا من او را کشتم، پادشاهى را از او باز ستاندم، بفضل 
.»اهورمزد شاه شدم، اهورمزد شاهى را بمن اعطا کرد

بند چهاردهم

رار کردم، آن را بجائى که، سلطنتى را، که از دودمان ما بیرون رفته بود، برق: داریوش شاه میگوید«
:پیش از این بود، باز نهادم، بعد چنین کردم

معابدى را، که گئوماتاى مغ خراب کرده بود، براى مردم ساختم، مراتع، احشام و مساکنى را، که 
.»1«گئوماتاى مغ از طوایف گرفته بود، بآنها برگرداندم

بدین نهج، آنچه که انتزاع شده . رجعت دادممردم پارس، ماد و سایر ممالک را باحوال سابق آنها
بفضل اهورمزداین کارها. بود، باحوال پیش برگشت

______________________________
.اندخوانده) بازار(بعضى ) مراتع(بجاى -)1(
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رساندم، پس بفضل اهورمزد را کردم، آنقدر رنج بردم، تا طایفه خود را بمقامى، که پیش داشت 
.»من طایفه خودمانرا بدان مقامى نهادم، که قبل از دست برد گئوماتاى مغ دارا بودند

بند پانزدهم

از بند شانزدهم داریوش ....)) این است آنچه من کردم، وقتى که شاه شدم : داریوش شاه میگوید«
ستون چهارم کتیبه بزرگ، اسم اشخاصى سایر کارهاى خود را بیان میکند و، در بند هیجدهم از 

:اند، چنین ذکر کردهرا، که با او همدست بوده

بند هیجدهم

اینها هستند اشخاصى، که پهلوى من بودند، وقتیکه من گئوماتاى مغ را، که : داریوش شاه میگوید«
نام پسر ) نهدفروین: (انداند، که بمن کمک کردهها دوستان منخود را بردى مینامید، کشتم، این

نام ) ویدرن(پارسى، ) مردونیه(نام پسر ) گئوبروو(پارسى، ) ثوخر(نام پسر ) اوتان(پارسى، ) ویسپار(
) وهوك(نام پسر ) اردومنیش(پارسى، ) ىدادوهى(نام پسر ) بوخشبغ(پارسى، ) نبغابیغ(پسر 

این «: اندوشتهدر کتیبه کوچک بیستون، که نیز از داریوش است، زیر شکل گئومات ن. پارسى
من بردى پسر کوروش هستم، من : است گئومات، که مغ بود، دروغ گفت، زیرا چنین میگفت

هاى این شاه هاى مورخین یونانى، با گفتهپس از ذکر بیانیه داریوش و مقایسه گفته. »شاهم
.داریوش در کیفیات داخل نشده: اى، که حاصل میشود، این استنتیجه

ها، مانند هاى هر دو در بعض قسمتاند، اگرچه گفتهمورخ یونانى ذکر کردهاز چیزهائى که، دو
تر هاى هرودوت صحیحهاى داستانى است، ولى باز نوشتهشیهه کشیدن اسب و غیره، آمیخته بگفته

اسم مغى را، که تخت سلطنت را اشغال کرده، هرودوت سمردیس مینامد، که یونانى . بنظر میآید
دات نوشته، که معنى آن بفارسى کنونىکتزیاس اسم او را سپنت. »1«استشده همان بردیا 

______________________________
، اگر از یک حرف اول و یک حرف آخر، که براى یونانى کردن اسم )سمردیس(در کلمه -)1(

استعمال )م(پارسى ) ب(ها، بسا که بجاى یونانى). مردى(ماند نظر کنیم، مىعالوه شده، صرف
.اند و نظایر آننوشته) میکابیس(میکردند، مانند بغابوخش که بیونانى 



535: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

داریوش او را گئومات نامیده و چون در گفته داریوش نمیتوان . »1«)اسفندیار(داده مقدسات است 
دات اسم او، یا بعکس، نتتردید داشت، باید استنباط کرد، که گئومات لقب این مغ بوده و سپ

زیرا ممکن است، که در این مورد هم کتزیاس لقب این شخص را ذکر کرده باشد، چنانکه در 
.مورد بردیاتانیوك سارسس نوشته

مواقق روایت -1: بین روایت هرودوت و کتیبه بیستون اختالفاتى است، که خالصه میکنیم
د و یکى از درباریان خود را مأمور کرد، او را هرودوت کبوجیه بردیا را از مصر بپارس برگردان

هرودوت نوشته، -2. کتیبه بیستون گوید، که بردیا قبل از عزیمت کبوجیه بمصر کشته شد. بکشد
داریوش نسبت خودکشى باو . که کبوجیه در حین سوارى زخمى برداشت و از آن درگذشت

ر شوش دانسته و داریوش در شدن مغ یا بردیاى دروغى را هرودوت دمحل کشته-3. میدهد
ها بایاالت تابعه کرد و آنها را از مالیات معفو موافق روایت هرودوت مغ نیکى-4. اى از مادقلعه

از کتیبه داریوش، بعکس، چنین مستفاد میشود، که او معابد را خراب کرد و مراتع را از . داشت
هاى هرودوت ئى اختالفى بین نوشتهراجع باسامى همدستان داریوش جز-5.... طوایف گرفت الخ 

.نس ضبط شدهو کتیبه موجود و آنهم راجع به اردومنیش است، که در کتاب هرودوت آسپاتى

ها و بابلیها و مصریها در باقى اسامى همان اسامى مذکور در کتیبه است، با تصحیفى، که یونانى
ا اسامى مذکور در کتیبه خیلى تفاوت اما فهرست کتزیاس بغیر از دو مورد ب. اسامى ایرانى میکردند

هاىبا وجود اختالفاتى، که بین نوشته. »2«دارد

______________________________
شده و نظایر این تغییر زیاد ) یار(است در پارسى کنونى مبدل به ) داده(که بمعنى ) دات(-)1(

.یار و غیرهیار، بساسفندیار، شهریار، بختیار، هوشیار، آب: است، مانند

براى مقایسه، اسامى همدستان را موافق کتیبه داریوش، کتاب هرودوت و فهرست کتزیاس -)2(
:ذکر میکنیم

هرودوت کتزیاس/ کتیبه داریوش



تافرنس آرتافرندفرن اینوین

انوفاس/ اتانس/ اوتان

ماردونیوس/ گبریاس/ گئوبروو

درنساى/ دارنسهى/ ویدرن

سسباریس/ مگابوزس/ بوخشبغ

داباتنورون/ نسآسپاتى/ اردومنیش
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هرودوت و کتیبه داریوش دیده میشود، رویهمرفته در کلیات توافقى بین آنها هست و بعض 
هاى زوپیر نوشته و اند، که هرودوت این واقعه را موافق گفتهباین عقیده»1«محققین، مانند والس

تر نیز بیاید، از زوپیر، چنانکه باالتر گفته شد و پائین. او نبیره بغابوخش، همدست داریوش، بود
.ایران مهاجرت کرده در یونان توطن یافت

اند، زیرا واقعه گئوماتاى مغ میرساند، که ایرانیها و اهالى ممالک تابعه از سلطنت کبوجیه بیزار بوده
بمصر، مردم از او برگشتند و اخبار دروغ در پارس و سایر ممالک بعد از رفتن او : داریوش میگوید

اخبار دروغ شاید همان قضیه دیوانه شدن او باشد، که داریوش در سند رسمى میبایست . منتشر شد
رویه کبوجیه، آنهم بعد از کارهاى بى. بطور مبهم و در چند کلمه، چنانکه ذکر کرده، برگذار کند

اى، که از آن حاصل شد، یعنى فترت هفت ماهه، شیرازه و نتیجهشاهى مانند کوروش بزرگ،
گسیخت، که زمامدارى بداریوش رسید و، چنانکه بیاید، او پس از دولت بزرگ ایرانرا از هم مى

کتیبه بیستون، . ها و جنگهاى عدید، از نو شالوده محکمى براى وحدت آن ریختلشکرکشى
بیانیه متحد المآلى است، که از طرف داریوش بایاالت چنانکه از تحقیقات محققین معلوم شده،

تاریخ این . اندهاى مختلف در بابل و مصر یافتهرا بزبانهاى آنایران فرستاده شده بود، زیرا نسخه
اند، بعضى عقیده دارند، که در تاریخ آخرى کنده شده م تصور کرده. ق515و 521کتیبه را بین 



داریوش در کتیبه خود : زم است، راجع باین نکته تذکرى داده شوددر خاتمه این مبحث ال. است
گنگى این جاى کتیبه باعث . گوید گئومات معابد را خراب کرد و من از نو آنها را تعمیر کردم

او . اى، که یوستى عالم آلمانى اظهار کرده، شاید بحقیقت نزدیکتر باشدعقیده. حدسهائى گردیده
متعصب بوده و، چون در مذهب زرتشت ساختن معابد ممنوع است، گوید که مغ یاغى زرتشتى 

، امر بخراب کردن معابد کرده )جا میتوان پرستیدچه پیروان آن عقیده دارند، که خدا را در همه(
.تر صحبت خواهد شددر جاى خود از این مسئله مشروح. بود

______________________________
)1(-�W�e�l�l�s.
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بزرگ-سلطنت داریوش اول-فصل چهارم

فرونشاندن شورشهاى ایاالت-مبحث اول

نام و نسب

، بزبان )دارى و اوش(ووش یا دارى-هاى هخامنشىاند، در کتیبهاسم این شاه را چنین نوشته
مورخین و ، )تاریوش(یا ) تریوشآن(-هاى مصردریاووش، بزبان مصرى در کتیبه-بابلى

) کتاب عزرا، باب پنجم(در توریۀ . »1«داریس-نویسندگان یونانى، مانند هرودوت و اشیل و غیره
داریوش، در زبان »2«نپوسکورث و کرنلیوسمورخین رومى مانند کنت). دریاوش(داریوش و 

هرست پادشاهان طبرى در ف: اندمورخین قرون اسالمى این اسم را چنین نوشته. »3«داریو-پهلوى
دار -111داریوش و در صفحه -189داریوش، ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه، صفحه -آسور

-»5«، ابو الفرج بن عبرى در مختصر الدول»4«و هوداریوس.) م. یعنى المادى االول(الماهى االول 
سنى ملوك االرض مسعودى در مروج الذهب و حمزه اصفهانى در تاریخ. تسبداریوش بن بش

، مانند سایر نویسندگان قرون »7«و ثعالبى در غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم»6«و االنبیاء
داراب یا داراى اکبر، ولى این اسامى مربوط به -انداسالمى، که از مدارك شرقى استفاده کرده



او را به داریوش دوم داریوش اول در داستانها فراموش شده و بعض کارهاى : این داریوش نیست
.اندیا دیگران نسبت داده

.ذکر شده) 231(شجره نسب او در صفحه . داریوش پسر ویشتاسب بود

و یشتاسب، چنانکه هرودوت گوید، در زمان کوروش و پس از او والى پارس بود، ولى در زمان 
.داریوش والى باختر و پارت گردید

اوضاع ایران

متر شاهى در بدو جلوس خود بتخت بقدر داریوش با مشکالت عدیده از تاریخ معلوم است، که ک
.فرسا مواجه شدهو طاقت

توضیح آنکه غیبت طوالنى کبوجیه از ایران، که چهار سال طول کشید، اخبارى،

______________________________
)1(-�D�a�r�c�i�o�s

)2(-�C�o�r�n�e�l�i�u�s� �N�e�p�o�s.

)3(-�F� �.�J�u�s�t�i� �.�I�r�a�n�i�s�c�h�e�s� �N�a�m�e�n�b�u�c�h�.�M�a�r�b� �.�1�8�9�5� �.�p� �.�7�8.

.1923سیگ چاپ لیپ-)4(

.20طبع بیروت صفحه -)5(

.طبع برلن، مطبعه کاویانى-)6(

.1900طبع پاریس -)7(
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که در غیاب او منتشر میشد، بتخت نشستن بردیاى دروغى و کارهائى، که او در مدت هفت ماه 
از ) مانند معفو داشتن مردم از مالیات و عوارض و خدمت نظامى(کرد، براى جلب مردمان ایاالت 

طلبى و تجزیه را نفوذ مرکز در ممالکى، که تازه جزو ایران شده بودند، کاسته حس استقالل
تحریک کرد و هرکدام از ممالک تابعه درصدد برآمد، که از ایران جدا شده بحال سابق خود 

ئومات مغ بتقلب در مدت هفت ماه تخت را اشغال کرده بود، کسان بعد، که معلوم شد، گ. برگردد
دیگر هم باین صرافت افتادند و هریک از آنها خود را یکى از دودمان شاهان سابق خوانده دعوى 

هاى مورخین یونانى راجع باغتشاشات و یاغیگریهاى بدو سلطنت داریوش نوشته. سلطنت کرد
که آنهم؛ چنانکه بیاید، در بعض کیفیات با تاریخ موافقت مختصر است، باستثناى شورش بابل،

هاى داریوش اطالعات بیشترى میدهد و، هرچند این شاه هم بکیفیات نپرداخته، اما نوشته. ندارد
ها را برده، ماههاى جنگ را معین ولی اغتشاشات مزبوره را یکایک شمرده، اسم اشخاص و محل

که از این جهت بدوا بذکر وقایع، چنان. قایع را روشن کردهو کلّیۀ بیش از مورخین یونانى و
هاى آن در باب دوم توصیف بیستون و حجاریها و کتیبه. داریوش در بیستون نویسانده، میپردازیم

.این کتاب، در فصلى که راجع بآثار نامى ایران قدیم است، بیاید

ش فرسنگى کرمانشاه، در سر راهى قدر گوئیم، که بیستون محلى است، تقریبا در شعجالۀ همین
پا از سطح زمین و داریوش بر تخته 400در اینجا کوهى است ببلندى . که به همدان میرود

.پا دو کتیبه نویسانده100سنگهاى این کوه در بلندى 

.یکى معروف بکتیبه بزرگ است و دیگرى بکتیبه کوچک

مندرجات کتیبه بزرگ بیستون

ستون اول کتیبه 16بشورشهاى داخلى بعد از واقعه بردیاى دروغى است، از بند قسمتى، که راجع 
ترجمه کتیبه بپارسى کنونى از کتاب. شروع میشود
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کتیبه «و نیز از کتابى است، که موزه بریطانیائى بنام »1«هاى پارسى قدیمویسباخ، موسوم بکتیبه
هاى فرهنگ و متن«من موسوم به از کتاب تل. »2«، بطبع رسانیده»داریوش بزرگ در بیستون



فقط نقطه و ممیز، که . اسلوب انشاء از نویسنده کتیبه است. »3«نیز استفاده شده است» پارسى قدیم
.ده، از مؤلف استبراى روشن بودن مطلب استعمال ش

»4«ستون اول

بند شانزدهم

، در )اوپدرم(پس از اینکه من گئومات مغ را کشتم، آترین نامى پسر : گویدداریوش شاه مى«
:خوزستان بر من یاغى شد و بمردم چنین گفت

پس از آن اهالى خوزستان از من برگشته بطرف آترین رفتند و او در . من پادشاه خوزستانم
پسر ) اندتوبل خواندهدیناین اسم را بعضى نى(تبیر بعد یک مرد بابلى، ندى. شاه شدخوزستان

پسر نبونیدم، تمام اهل بابل »5«نیرى، در بابل بر من خروج کرد و گفت، من بخت النصرآئى
.»او سلطنت بابل را تصرّف کرد. بطرف او رفته از من برگشتند

بند هفدهم

لشکرى به شوش فرستادم و آتریناى مغلوب را نزد من آوردند، او را من : داریوش شاه میگوید«
.»کشتم

بند هیجدهم

تبیر، که خود را بخت النصر پس از آن من بطرف بابل رفتم، بقصد ندى: داریوش شاه میگوید«
من لشکر . هائى داشتقشون او در دجله بود، آنطرف دجله را نگاه میداشت و کشتى. نامیدمى

اهورمزد مرا کمک . ها سوار کردمقسمت کرده قسمتى را بر شترها و قسمتى را بر اسبخود را دو 
باراده. کرد

______________________________
)1(-

�W�e�i�s�s�b�a�c�h�.� �F�.� �H�.� �D�i�e� �A�l�t�p�e�r�s�i�s�c�h�e�n� �I�n�s�c�h�r�i�f�t�o�n�.� �L�e�i�p�z�i�g�.� �1�8�9�3.



)2(-

�T�h�e� �I�n�s�c�r�i�p�t�i�o�n� �o�f� �D�a�r�i�u�s� �t�h�e� �G�r�e�a�t� �a�t� �B�e�h�i�s�t�u�n�)� �B�r�i�t�i�s�h�,� �(�1�9�0�7.

)3(-

�T�o�l�m�a�n�,� �A�n�c�i�e�n�t� �P�e�r�s�i�a�n� �L�e�x�i�c�o�n� �a�n�d� �t�e�x�t�s�:� �1�9�0�8.

.تقسیم کتیبه بستونها و بندها از محققّین است-)4(

.این بخت النّصر در تاریخ معروف به بخت النّصر سوم است-)5(
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بود، ) آثریادى(ماه 26. دادمتبیر جنگ کرده آنرا شکست اهورمزد از دجله گذشتم و با لشکر ندى
.»که این جنگ روى داد

بند نوزدهم

هنوز بدانجا نرسیده بودم، که در محلى . پس از آن من بطرف بابل رفتم: داریوش شاه میگوید«
نامید، با قشون خود بجنگ تبیر، که خود را بخت النصر مىموسوم به زازانه، در ساحل فرات، ندى

باراده اهورمزد لشکرى را، که . د یارى خود را بمن اعطاء کردجنگ کردیم و اهورمز. آمد
.دشمن خود را در آب انداخت و آب آنرا برد. تبیر بود، شکست فاحشى دادمفرمانده آن ندى

.»روز دوم ماه انامک بود، که این جنگ روى داد

ستون دوم

بند اول



فورا بابل . ه نسبت باو باوفا بود، ببابل رفتتبیر با کمى سوار، کاز آنجا ندى: داریوش شاه میگوید«
پس از آن او را در . تبیر را گرفتمرا محاصره کرده باراده اهورمزد آنرا تسخیر کردم و این ندى

.»بابل کشتم

بند دوم

پارس، خوزستان، : زمانى که من در بابل بودم، این ایاالت از من برگشتند: داریوش شاه میگوید«
.»، سکائیه»2«گوش، مرو ثت)خراسان(، پارت »1«ماد، آسور، مصر

بند سوم

از اهل محلى »4«چیخرىنام، پسر چین»3«در پارس مردى بود مرتیه: داریوش شاه میگوید«
مانیس پادشاه این مرد بر من یاغى شد و باهالى خوزستان گفت، من اى. »5«نکاموسوم به کوگ

.»خوزستانم

بند چهارم

پس از آن مردم خوزستان بواسطه . من مجبور شدم بطرف خوزستان بروم: شاه میگویدداریوش «
.ترس از من این مرتیه را، که شاه آنها بود، گرفته خودشان کشتند

______________________________
.مصر مشکوك است-)1(

.بنقشه دولت هخامنشى رجوع شود-)2(

)3(-�M�a�r�t�y�a.

)4(-�T�c�h�i�n�t�c�h�i�k�h�r�i.

)5(-�K�u�g�a�n�a�k�a.
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)16ایران قدیم، گراور -فالندن و کست(حجاریهاى برجسته و کتیبه بیستون -)8(
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بند پنجم

، از دودمان »1«فرورتیش نام مادى یاغى شد و بمردم گفت من خشثریتم: داریوش شاه میگوید«
.»مادیها از من برگشته بطرف فرورتیش، رفتند او شاه ماد شدتمام. هووخشتر

بند ششم

با من بود یعنى در ماد (لشکر پارسى و مادى، که با من بود، کم عده بود : داریوش شاه میگوید«
درنه نامى هست پارسى، وى. بدین سبب از اینجا قشونى فرستادم.) م. نسبت بمن وفادار مانده بود

کرده، گفتم بروید و درهم شکنید آن ) یعنى پارسیها و مادیها(او را فرمانده آنها . استکه تابع من 
وقتیکه به ماد . درنه فورا با سپاهیان من حرکت کردوى. قشون مادى را، که خود را از من نمیداند

کسى که در ماد شاه. با مادیها جنگید) »2«من نوشته ماروتل(رسید، در محلى موسوم به مروش 
باراده اهورمزد قشونى، که در تحت . اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد. بود بآنها کمک نکرد

روز ششم ماه انامک بود، که . درنه بود، بر قشونى، که از من برگشته بود، غلبه کردفرماندهى وى
اندند، تا اى از ماد است، م، که ناحیه»3«پس از آن این سپاهیان من در کمپد. این جنگ واقع شد

.».)م. معلوم میشود، که غلبه قطعى نبوده و داریوش گفته منتظر ورود او باشند(من به ماد وارد شوم 

بند هفتم

او را به ارمنستان روانه کرده چنین . نامى بود ارمنى تابع من»4«دادرشیش: داریوش شاه میگوید«
.اند غلبه کنیدگفتم، بر مردمى که از من برگشته

اى، که از من برگشته بودند، ادرشیش حرکت کرد، و وقتى که وارد ارمنستان شد، ارامنهفورا د
. در ارمنستان جدالى واقع شد»5«...در دیهى موسوم به . جمع شدند، تا با دادرشیش جنگ کنند

.اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد



روز ششم ثورواهر این . لب آمدباراده اهورمزد قشون من بر قشونى، که از من برگشته بود، غا
.»جدال روى داد

بند هشتم

اهالى، که از من برگشته بودند، در دفعه دوم: داریوش شاه میگوید«

______________________________
)1(-�K�h�s�h�a�t�h�r�i�t�e.

)2(-�M�a�r�u.

)3(-�K�a�m�p�a�d�a.

)4(-�D�a�d�a�r�s�h�i�c�h�e.

و در نسخه بابلى زوزو خوانده ) زوزا(در نسخه عیالمى . این کلمه درست خوانده نشده-)5(
.میشود
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. نام در ارمنستان جدالى واقع شد»1«اى تیگردر قلعه. جمع شدند، که با دادرشیش جنگ کنند
اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد، باراده اهورمزد، قشون من بر قشونى، که از من برگشته بود، 

.»ثورواهر این جنگ واقع شد18در . مدفایق آ

بند نهم

اهالى که از من برگشته بودند، در دفعه سوم جمع شدند، که با دادرشیش : داریوش شاه میگوید«
اهورمزد یارى . نام، در آنجا جنگى کردند) اوهیا(اى هست در محلى از ارمنستان قلعه. جنگ کنند

.خود را بمن اعطاء کرد

.قشون من بر قشونى، که از من برگشته بود، شکست سختى دادباراده اهورمزد 



باز (پس از آن دادرشیش ماند، تا من به ماد وارد شوم . روز نهم چاى گرسیس این جدال روى داد
.».)م. فتح قطعى نبوده و داریوش امر کرده منتظر ورود او باشند

بند دهم

ى را، که تبعه من است، به ارمنستان فرستادم، نام پارس»2«پس از آن ومیس: داریوش شاه میگوید«
ومیس در . اند و خودشانرا از من نمیدانند، درهم شکنچنین گفتم قشونى را، که از من برگشته

. وقتى که به ارمنستان وارد شد، شورشیان جمع شده خواستند با او جنگ کنند. حال حرکت کرد
اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء . واقع شدنام از مملکت آسور جدالى»3«توشدر محلى ایزى

روز پانزدهم انامک . بفضل اهورمزد سپاه من سپاهى را، که از من برگشته بود، شکست داد. کرد
.»این جدال واقع شد

بند یازدهم

»4«در محلى ائوتیار. باز شورشیان جمع شده خواستند با ومیس جنگ کنند: داریوش شاه میگوید«
باراده اهورمزد . اهورمزد کمک خود را بمن اعطاء کرد. ارمنستان، جدالى واقع شدنام، در مملکت 

ماه ثورواهر بود، که این جدال .... روز . لشکر من قشونى را، که از من بر گشته بود، شکست داد
.واقع شد

.»بعد ومیس در ارمنستان ماند، تا به ماد وارد شوم

______________________________
)1(-�T�i�g�r�a.

)2(-�V�a�u�m�i�s�a.

.اندخوانده) ایزتا(یعضى -)3(

)4(-�A�u�t�i�a�r�a.
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بند دوازدهم

چون وارد ماد شدم، . پس از آن من حرکت کرده از بابل بطرف ماد رفتم: داریوش شاه میگوید«
ماد میخواند، با قشونى بقصد ، فرورتیش، که خود را شاه »1«در محلى از ماد موسوم به کوندورش

باراده اهورمزد قشون فرورتیش . اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد. من آمد و جدالى کردیم
.را شکستى فاحش دادم

.»ادوکانیش این جدال روى داد26روز 

بند سیزدهم

بطرف رى، پس از آن فرورتیش با سواران کمى، که نسبت باو با وفا بودند،: داریوش شاه میگوید«
.که در ماد است رفت، در حال من سپاهى بقصد او فرستادم

ها و بینى و زبان او را بریدم چشمهاى او را گوش. فرورتیش دستگیر شد و او را نزد من آوردند
بعد او را به همدان برده مصلوب کردم و سران همدست هاى او را در همدان در قلعه . درآوردم

.»بدار کشیدم

مبند چهارده

نام ساگارتى بمن یاغى شد و بمردم گفت، من شاه »2«مردى چیترتخم: داریوش شاه میگوید«
. فورا من لشکرى از پارسیها و مادیها بقصد او فرستادم. ساگارت و از دودمان هووخشتر هستم

نام را که مطیع من است، رئیس قشون کرده گفتم، بروید و این قشونرا، که از »3«مردى تخمسپاد
پس از آن تخمسپاد با قشونى حرکت . اند و خود را سپاهیان من نمیدانند، درهم شکنیدمن برگشته

باراده اهورمزد قشون من بر . اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد. تخمه جنگید-کرد و با چیتر
بینى او من گوشها و . قشونى، که از من برگشته بود، فایق آمد و چیترتخمه را گرفته نزد من آورد

او را به درب من در غل و زنجیر داشتند و تمام مردم او را . را بریدم و چشمان او را درآوردم
.»بعد بامر من او را در آربل مصلوب کردند. دیدند



بند پانزدهم

.»این است آنچه من در ماد کردم: داریوش شاه میگوید«

بند شانزدهم

گان بر من شوریده بطرفو گر) خراسان(پارت : داریوش شاه میگوید«

______________________________
.اندبعضى کوندورو خوانده-)1(

)2(-�T�c�h�i�t�r�a�t�a�k�h�m.

)3(-�T�a�k�h�m�a�s�p�a�d�a,
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و ویشتاسپ با قشونى در »1«)مردم شوریدند(ویشتاسپ، پدر من، در پارت بود . فرورتیش رفتند
باراده او . اهورمزد مرا یارى کرد. در پارت با او جنگید»2«پااوزاتمحلى موسوم به ویش

ماه ویخن این جنگ 22روز . پس از آن مملکت مطیع من شد. ویشتاسپ شورشیان را شکست داد
.»رویداد

ستون سوم

بند اول

.را از رى نزد ویشتاسپ فرستادمپس از آن سپاه پارسى: داریوش شاه میگوید«

در »3«گربندر محلى موسوم به پتى. وقتیکه این سپاه به ویشتاسپ رسید، عازم جنگ دشمن شد
اهورمزد مرا یارى کرد و بفضل اهورمزد ویشتاسپ شورشیان . پارت، ویشتاسپ با شورشیان جنگید

.»پد این جنگ واقع شدروز اول گرم. را شکستى سخت داد



دومبند 

پس از آن ایالت پارت مطیع من گردید، این است آنچه من در پارت : داریوش شاه میگوید«
.»کردم

بند سوم

.مملکتى است، که نامش مرو است آنهم بمن شورید: داریوش شاه میگوید«

فورا دادرشیش نامى را، که . بود، از اهل مرو، سردار قشون کردند»4«مردیرا، که نامش فراد
و مطیع من و والى باختر بود، بقصد او فرستاده چنین گفتم، این مردم را، که مرا شاه خود پارسى

اهورمزد مرا یارى کرد . دادرشیش با قشونى فورا عازم شده با مرویها جنگید. نمیدانند، شکست بده
روز بیست و . و بفضل اهورمزد لشکر من قشونى را، که از من برگشته بود، شکست سختى داد

م آثریادیه این جدال واقع شدسو«.

بند چهارم

.»پس از آن ایالت مرو مطیع من گردید این است آنچه من در باختر کردم: داریوش شاه میگوید«

بند پنجم

از اهل محلى، که»5«یزداتمردى بود نامش وهى: داریوش شاه میگوید«

______________________________
.ت خوانده نمیشود، ولى تصور میکنند، مضمون آن همین استاین قسمت کتیبه درس-)1(

)2(-�W�i�s�h�p�a�u�z�a�t.

)3(-�P�a�t�i�g�r�a�b�a�n�a.

)4(-�F�r�a�d�a.



)5(-�V�a�h�y�a�z�d�a�t�a.
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این مرد در دفعه دوم بر من در پارس یاغى شد و . است»2«یاو در ناحیه یوتى»1«موسوم به تاروا
بعد، آن قسمت مردم، که در قصر بودند، از بیعت من . بمردم گفت، من بردى پسر کوروشم

.»او شاه پارس شد. یزدات رفتندسرتافته بطرف وهى

بند ششم

وردیهارته... ودند پس از آن من لشکرى از پارسیها و مادیهائى، که با من ب: داریوش شاه میگوید«
وردیه بحکم من با لشکرى بطرف -سپس ارته. نام پارسى را، که تابع من بود، سردار کردم»3«

یزدات، که خود را بردى مینامید، با لشکرى بقصد پارس رفت و وقتى، که به پارس رسید، وهى
را یارى کرد و اهورمزد م. جنگى رویداد»4«در محلى موسوم به رخا. وردیه حرکت کردارته

ماه ثورواهر این جنگ واقع 12روز . یزدات غالب آمدبفضل اهورمزد لشکر من بر قشون وهى
.»شد

بند هفتم

»5«یااوواداشىبه پى) یعنى از رخا(یزدات با سپاه کمى از آنجا این وهى: داریوش شاه میگوید«
وردیه را کرد کوهى هست نامش پرگ، آنجا جنگى رفت و در آنجا لشکرى جمع کرده قصد ارته

. یزدات را شکست فاحشى داداهورمزد مرا یارى کرد و بفضل اهورمزد لشکر من سپاه وهى. شد
هاى همراهان یزدات را با سردستهپد این جنگ واقع شد و سپاهیان من این وهىروز ششم ماه گرم

.»گیر کردنداو دست

بند هشتم

یزدات و اشخاصى، که سردسته همراهان او بودند در پس از آن این وهى: داریوش شاه میگوید«
.»در پارس بامر من مصلوب شدند»6«ىكمحلى موسوم به هوواداى



بند نهم

.»این است آنچه من در پارس کردم: داریوش شاه میگوید«

بند دهم

یزدات، که خود را بردى مینامید،ن وهىای: داریوش شاه میگوید«

______________________________
)1(-�T�a�r�a�v�a.

)2(-�Y�a�u�t�i�a.

)3(-�A�r�t�a�v�a�r�d�y�a.

)4(-�R�a�k�h�a.

)5(-�P�a�i�s�h�i�y�a�u�v�a�d�a.

)6(-�U�v�a�d�a�i�c�a�y�a.
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رخّج »3«من، که والى، نام پارسى تابع »2«بقصد ویوان»1«)رخّج(لشکرى هم به هرخواتیش 
است، فرستاده و شخصى را بسردارى این سپاه معین کرده گفته بود، برو ویوان و سپاهى را، که 

.مطیع داریوش است و در رخّج اقامت دارد، شکست بده

در آنجا جنگ روى »4«اى هست کاپیشقلعه. پس این سپاه بقصد ویوان و جنگ با او روانه شد
.قشون من سپاه شورشیان را درهم شکستبفضل اهورمزد. داد

.»ماه انامک این جنگ واقع شد13روز 

بند یازدهم



. در دفعه دوم شورشیان جمع شده بقصد ویوان بیرون شدند، که جنگ کنند: داریوش شاه میگوید«
. اهورمزد مرا یارى کرد. در رخّج، در آنجا جنگى واقع شد»5«اى هست موسوم به گندومناحیه

روز هفتم ماه ویخن این جدال وقوع . بفضل اهورمزد لشکر من بقشون یاغى شکستى فاحش داد
.»یافت

بند دوازدهم

یزدات بقصد ویوان پس از آن این مرد، که سردار سپاهى بود، که وهى: داریوش شاه میگوید«
. ان کمى، که با او بودند، بیرون رفته بقلعه ارشادا نام واقع در رخّج درآمدفرستاده بود، با سوار

.»ویوان فورا او را تعقیب کرده او و سران همراهانش را گرفته کشت

بند سیزدهم

.»این است آنچه من در رخّج کردم. پس از آن رخّج ایالت من گردید: داریوش شاه میگوید«

بند چهاردهم

مردى . زمانیکه من در پارس و ماد بودم، در دفعه دوم بابل از من برگشت: میگویدداریوش شاه «
.در بابل بر من یاغى شد»7«دیتنام ارمنى، پسر هل»6«ارخ

.در آنجا یاغى شد و گفت، من بخت النصر پسر نبونیدم»8«محلى هست نامش دو باله

.»ل را گرفت و شاه بابل شداو باب. بعد بابلیها بر من شوریده بطرف او رفتند

______________________________
.در جنوب افغانستان، قندهار کنونى-)1(

)2(-�V�i�v�a�n�a.

)3(-�K�h�s�h�a�t�h�r�a�p�a�v�a.

.نوشته( �K�a�p�i�s�h�k�a�n�aکانکاپیش(من تل-)4(



)5(-�G�a�n�d�u�m.

)6(-�A�r�k�h�a.

)7(-�H�a�l�d�i�t�a.

)8(-�D�u�b�a�l�a.
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بند پانزدهم

ویندفرن نام مادى را، که مطیع من بود، . فورا من لشکرى ببابل فرستادم: داریوش شاه میگوید«
. سردار کرده گفتم بروید، این قشون را، که در بابل است و خود را از من نمیداند، درهم شکنید

ویندفرن بابل را بفضل اهورمزد. اهورمزد مرا یارى کرد. ویندفرن فورا با قشونى عازم بابل شد
بود، که ارخ، که خود را بخت النصر 22زن روز ماه مرگ. گرفت و آنرا باطاعت درآورد

یعنى آنها را در (نامید، دستگیر شد و مردانى، که با او همدست بودند، گرفتار و بسته شدند مى
در بابل مصلوب بعد من چنین فرمودم، که ارخ و همدست هاى عمده او را باید .). م. زنجیر کردند

.»کنند

ستون چهارم

بند اول

.»این است آنچه من در بابل کردم: داریوش شاه میگوید«

بند دوم

از . هرچه کردم بهرگونه بفضل اهورمزد بود. این است آنچه من کردم: داریوش شاه میگوید«
شاه را 9بفضل اهورمزد لشکرشان را درهم شکستم و . زمانیکه شاه شدم، نوزده جنگ کردم



چون . اینجا داریوش اسامى این نه نفر را با عنوانى، که بخود بسته بودند، ذکر میکند. (»....گرفتم 
.).م. باالتر ذکر شده، احتیاجى به تکرار نیست

بند سوم

.»ها دستگیر کردماین نه نفر را در میان این جدال: داریوش شاه میگوید«

بند چهارم

. ممالکى که شوریدند، دروغ آنها را شوراند، زیرا آنها بمردم دروغ گفتند: داریوش شاه میگوید«
اى . پس از آن اهورمزد این اشخاص را بدست من داد و با آنها، چنانکه میخواستم، رفتار کردم

اگر فکر کنى، چه کنم تا مملکت من . آنکه پس از این شاه خواهى بود، با تمام قوا از دروغ بپرهیز
.»روغگو را نابود کنسالم بماند، د

. باقى مطالب آن در جاى خود بیاید. این است مضمون کتیبه بیستون راجع باغتشاشات داخلى ایران
یگانه ایرادى، که میکنند، مکرّرات کتیبه است، ولى . از حیث انشاء، کتیبه روشن و بلیغ است

گمان میرود، که مکرّرات را
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)1گراور -2از راولین سن، مجلّه مجمع آسیائی پادشاهی، جلد (جارى بیستون ح-)9(

داریوش از این جهت جایز یا الزم دانسته، که اگر جاهائى از کتیبه در قرون بعد محو شود، جاهاى 
دیگر آن بتفهیم مطالب کمک کند، زیرا، چنانکه در جاى خود بیاید، داریوش مقید بوده، این 

اکنون باید دید، . نند، مطالب آنرا بدیگران بگویند و آثار بیستون را محفوظ بدارندکتیبه را بخوا
.اندکه یونانیها چه نوشته

هرودوت

):160-150کتاب سوم، بند (مورخ مذکور گوید 



را از راه دریا کردند، اهالى بابل، که قبال تدارکات »1«هنگامى، که پارسیها قصد جزیره سامس
مقصود (در واقع امر آنها در مدت سلطنت مغ و یاغیگرى هفت نفر . ودند، شوریدندکافى دیده ب
معلوم . هاى داخلى خود را براى شورش حاضر میکردندو کشمکش.) م. قسم استهفت نفر هم

هرکدام از : وقتى که شورش علنى گشت، بابلیها چنین کردند. است، که تدارکات در نهان میشد
بابلیها، غیر از

______________________________
)1(-�S�a�m�o�s.
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جا گردآورده مادر، یکى از زنهاى خود را، که دوست میداشت، انتخاب کرده باقى زنها را در یک
یک زن در هر خانه براى تهیه کردن غذا باقى ماند و سایر زنها را کشتند، تا آذوقه کم . خفه کرد

همینکه این خبر به داریوش رسید، قشون خود را جمع کرده قصد بابل را کرد و بمحاصره . نیاید
هاى حصار جمع شده داریوش و آنها لب دندانه. بابلیها را این محاصره نگران نکرد. آن پرداخت

چرا شما پارسیها بیهوده وقت خود «: یکى از بابلیها روزى چنین گفت. قشون او را استهزاء میکردند
.»در اینجا صرف میکنید؟ شما وقتى بابل را تسخیر خواهید کرد، که قاطرى بزایدرا

پس از گذشتن یک سال و هفت ماه . او چنین گفت، چه یقین داشت، که قاطر هرگز نزاید
ها بکار رفته مندى مغموم بودند، و حال آنکه وسائل و خدعهداریوش و تمام قشون او از عدم بهره

شدن قشون ایران از مجراى مقصود هرودوت داخل(گها نیرنگ کوروش بود از جمله نیرن. بود
، ولى چون بابلیها بیدار بودند، این نیرنگ )از قول او ذکر شد393فرات است، که باالتر در صفحه 

یکى از -ماده قاطر زوپیر، که پسر مگابیز. اى روى داددر ماه بیستم محاصره معجزه. هم نگرفت
وقتى که خبر این واقعه را باو دادند، زوپیر باور . اى زائیدبود کرّه-داریوشهفت نفر همدستان 

بعد فکر کرد و . نکرد و بعد، که ماده قاطر را دید، ببندگان خود سپرد، این واقعه را پنهان دارند
بخاطرش آمد، که یک نفر بابلى در ابتداى محاصره گفته بود، وقتى پارسیها بابل را خواهند 

پس از آن او . بنابراین یقین کرد، که بزودى بابل تسخیر خواهد شد. ماده قاطرى بزایدگرفت، که
نزد داریوش رفته پرسید، که آیا گرفتن بابل خیلى الزم است؟ چون جواب شنید، که الزم است، 



در فکر شد، که چگونه آنرا بگیرد و چنان باشد، که این کار را فقط از او بدانند، چه در نزد 
بعد یگانه وسیله را در این دید، که خود را ناقص کرده . ا این نوع کارها پاداشى بزرگ داردپارسیه

نزد دشمن برود و با این قصد دماغ و گوشهاى خود را برید و بشکل بدى زلفهاى خود را چیده و 
براى داریوش بسیار . تن خود را با ضربتهاى شالق کبود کرده، بدین حال نزد داریوش رفت

بود، که یکىناگوار
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کى تو را ناقص کرده و «: از بزرگان پارس را بدین وضع مشاهده کند و از باالى تخت فریاد زد
آیا کسى جز تو میتواند با من چنین کارى کند؟ خودم این کار «: زوپیر جواب داد» براى چه؟

تو چه آدم «: داریوش گفت. »از پارسیها میکنندام و جهت آن استهزائى است، که بابلیها کرده
آیا . انددار میکنى و میگوئى، جهت آن محصورینآور لکهپستى، زیباترین نام را با کردارى ننگ

اى و جهت این تصور میکنى، که دشمن از ناقص شدن تو زودتر تسلیم خواهد شد؟ آیا دیوانه شده
اگر من نقشه خود را قبال بتو میگفتم، تو از «: دزوپیر جواب دا» کار تو همین دیوانگى است؟

اگر معطلى از طرف تو نباشد، ما . این است که از پیش خود این کار کردم. اجراى آن مانع میشدى
اند من بارگ بابل میروم و میگویم، که بحکم تو مرا بدین حال انداخته. بابل را تسخیر خواهیم کرد

ى که آنها باور کردند، من رئیس قشون میشوم، تو هم از طرف وقت. و میخواهم انتقام از تو بکشم
قید هستى، دم شدن آنها بىخود روز دهم، پس از اینکه به ارگ داخل شدم، هزار نفر، که به تلف

اى، که معروف بدروازه سمیرامیس است، بگمار و هفت روز پس از آن دو هزار نفر دم دروازه
اى تمام این سپاهیان نباید اسلحه. ار هزار نفر دم دروازه کلدهدروازه نینوا و پس از بیست روز چه

بیست روز پس از آن بسپاهیان خود حکم یورش عمومى بده و براى من . جز خنجر داشته باشند
من گمان میکنم، که پس از فتوحاتى که . سى جا دهسپاهیان پارسى را دم دروازه بل و کیس

کارهاى بعد در . ن بیابند، که کلید دروازه را هم بمن بدهندها چنان اعتماد بمخواهم کرد، بابلى
پس از آن زوپیر مانند یک نفر فرارى بطرف دروازه رفت و . »ها خواهد بوددست من و پارسى

بانها او را از برجها دیدند، پائین آمده نیمى از وقتى که دیده. چنان وانمود، که با ترس و لرز میرود
ها اى؟ زوپیر خود را نامید و گفت به بابلىیدند، کیستى و براى چه آمدهدروازه را باز کرده پرس



من به «: ها بردند و در مجمع چنین اظهار کردپس از این اظهار، او را بمجمع بابلى. پناه آورده
داریوش گفتم، محاصره بابل را ترك کن، چه گرفتن
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ام، تا جا آمدهحاال من بدین. ازاى این نصیحت مرا بدین روز انداختبابل محال است و او در
ناقص کردن من براى او . بزرگترین خدمت را بشما کرده بزرکترین ضرر را به داریوش برسانم

ها، چون یکى از رجال مهم پارس را بابلى. »هاى او واقفممن بر تمام نقشه. مجازات نخواهد بودبى
نان او را باور کرده و قشونى باو دادند و او، چنانکه با داریوش مواضعه کرده بدین حال دیدند، سخ

ها پس از آن چون بابلى. بود، روز دهم آنها را بیرون برد و هزار نفر اولى را احاطه و معدوم کرد
.دیدند، که کردار او با گفتارش موافقت دارد، آنچه میگفت، میپذیرفتند

سپس . ها غرق شادى شدندبابلى. و دو هزار نفر دوم را شکست دادبعد او منتظر روز بیستم شد
پس از آن او شخص . ها را بیرون برده چهار هزار نفر سوم را شکست دادزوپیر در روز معهود بابلى

در این احوال روز معهود دیگر . اول بابل و سپهساالر کلّ لشکر بابل گردید و ارگ را باو سپردند
ها را بروى پارسى) سىکیس(و ) بل(زوپیر دروازه . ش فرمان یورش عمومى داددر رسید و داریو

پناه ) بل(ها پس از این واقعه فرار کرده به معبد بعض بابلى. گشوده پارسیها را بارگ هدایت کرد
اند و بابل در بردند و برخى از قضیه اطّالع نداشتند، ولى بزودى معلوم شد، که بآنها خیانت کرده

پس از تسخیر بابل داریوش امر کرد، دیوارهاى آنرا خراب . ها درآمدهدوم بتصرّف پارسىدفعه 
.ها را برداشتندکردند و دروازه

بعد سه هزار نفر را از نجباى بابلى، که سر دسته شورش بودند . کوروش چنین کارى در بابل نکرد
.ها اجازه داد، که در شهر بمانندبدار آویخت و بسائر بابلى

: زن نمانند و از عده نفوس نکاهد، از راه مآل اندیشى داریوش چنین کردها بىبراى اینکه بابلى
ها براى کم نیامدن آذوقه خفه کرده بودند، داریوش فرمود، که هاى خودشانرا بابلىچون زن

.هرکدام از قبایل مجاور عده معینى زن به بابل بفرستد

.اندهاى کنونى از این زنانبابلى. رسیدر مىها به پنجاه هزار نفعده همه زن



ها، باستثناى کوروش، کسى از حیث خدمت بر زوپیر برترى بعد داریوش اعالن کرد، که از پارسى
ها را یاراى آن نبود، که خود را با کوروشندارد، چه هیچیک از پارسى
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گفت، من ناقص شدن زوپیر را بر تسخیر د، داریوش مکرّر مىبعد، چنانکه گوین. مساوى بداند
داد، هر سال باو هدایائى مى: او پاداشى بزرگ به زوپیر داد. دادمبیست شهر، مانند بابل ترجیح مى

بعالوه زوپیر را مادام العمر والى بابل کرد و مقرّر . که در پارس بزرگترین افتخار محسوب میشود
این زوپیر پسرى . بعد چیزهاى دیگر نیز باو بخشید. متعلق بخود او باشدداشت، که مالیات بابل

و او .) م. در سلطنت اردشیر اول(ها میجنگید داشت مگابیز نام، که در مصر با مصریها و یونانى
.ها بردپسرى داشت زوپیر نام، که از ایران فرار کرده پناه به آتنى

کشفیات نوین

توضیح . ى هرودوت راجع بشورش بابل، که موافقت با واقع امر نداردهااین بود مضمون نوشته
ماه طول کشیده، و حال آنکه 22رساند، که محاصره بابل تقریبا هاى مورخ مذکور مىآنکه نوشته
باالتر گفته شد، که بانک معتبرى . اند، که این مدت را تکذیب میکندهائى در بابل یافتهاخیرا لوحه

از قراردادهائى، که در این زمان بانک مزبور ترتیب داده، از . »بى و پسراناجى«نام در بابل بود ب
اند و نیز از تاریخى، که در اسناد مزبوره قید شده، معلوم شهودى، که قراردادها را امضا کرده

. گردیده، که سلطنت بخت النصر سوم یعنى شخصى، که بر داریوش یاغى شده، خیلى کوتاه بود
ها برحسب عادت ابتداى سلطنت هر پادشاه بابل را م مطلب باید بخاطر آورد، که بابلىبراى فه

روز دهم، ماه «: مبدأ تاریخ قرار میدادند و در قراردادهائیکه از بانک مزبور بدست آمده نوشته شده
این . »، ماه نهم، سال ابتداى سلطنت بخت النصر21روز «-»هفتم، سال ابتداى سلطنت بخت النصر

.بى رسیدهمردوك باالتو پسر اجىتىدو سند بامضاى ایت

بنابر این سلطنت » سال ابتداى سلطنت داریوش«از بیستم ماه یازدهم در قراردادها نوشته شده 
ولى . یاغى، که خود را بخت النصر مینامید، سه ماه و ده روز طول کشیده) تبیریاندى(توبل دیننى

روز ششم ماه دهم سال «از بابل بدست آورده، که تاریخ آن اىاخیرا یک هیئت آلمانى لوحه



توبل از سه ماه هم دیناست و از اینجا معلوم میشود، که مدت سلطنت نى» ابتداى سلطنت داریوش
اما مدت محاصره بابل معلومست،. کمتر بوده
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بود، تا داریوش بقصد بابل حرکت کرده از دجله که از این هم کمتر میباشد، زیرا مدتى الزم
در اینجا سئوالى . بگذرد و جنگى در زازانه روى دهد و پس از آن داریوش بمحاصره بابل بپردازد

قدر بوده؟پیش میآید، که مدت محاصره واقعا چه

لى و چون در نسخه باب) روز دوم ماه انامک(چون داریوش تاریخ جنگ زازانه را معلوم کرده 
کتیبه بیستون، این روز بتقویم بابلى هم معین گردیده، محققین از مقایسه تاریخ مزبور با تاریخ 

بى و پسران، که تاریخ آن روز ششم ماه دهم سلطنت داریوش است، باین نتیجه قرارداد بانک اجى
ا که ممکن است گفته شود، از کج. »1«میرسند، که محاصره بابل فقط چهار روز دوام داشته

سار یعنى بخت النصر از زمان بخت النصر پسر نبوپاالس» بى و پسراناجى«قراردادهاى بانک 
اند، همان اشخاصى شهودى، که این قراردادها را امضاء کرده: بزرگ نباشد؟ جواب این است

هستند، که قراردادهاى بانک مزبور را در زمان کبوجیه، بردیاى دروغى و داریوش امضاء 
و از ذکر اسم بخت النصر، در زمانیکه بین سلطنت کبوجیه و داریوش است، روشن . اندکرده

توبل است، که یاغى شد و خود را چنین خواند، نه -دینمیباشد، که این بخت النصر همان نى
چون معلوم شد، که . بخت النصر دوم، که مدتها قبل از کوروش بزرگ در بابل سلطنت کرد

هاى دیگر هرودوت، راجع به زوپیر، مبناى خود را روز دوام داشته، گفتهمحاصره بابل فقط چهار 
الواقع، در صورتیکه بابل پس از چهار روز محاصره بتصرّف آمده باشد، دیگر فى. فاقد میشود

هاى نوه بعضى گمان میکنند، که این حکایت هرودوت از گفته. خدعه یا نیرنگى لزوم نداشته
اگر چنین . نام داشت و از ایران مهاجرت کرده در آتن توطن یافته بودزوپیر است، که نیز زوپیر 

بعضى . باشد، باید گفت، که زوپیر نوه زوپیر خواسته است خانواده خود را بدین نحو تجلیل کند
اند، که روایت هرودوت راجع بزمان خشیارشا است، چه در آن زمان هم مانند لمان تصور کرده

نرا تسخیر و سخت مجازات کرد، ولى در آن زمانهم محاصره بابل ممکن بابل شورید و خشیارشا آ
نبوده اینقدرها بطول انجامد، بخصوص اگر موافق گفته هرودوت



______________________________
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خالصه آنکه از هرنظر که بنگریم، . باروى شهر بحکم داریوش خراب شده باشددیوارها و برج و 
روایت هرودوت، که داریوش دیوارهاى بابل را خراب کرد . این گفته هرودوت، درست درنمیآید

اند و در جاى خود نیز درست درنمیآید، زیرا در زمان اسکندر، چنانکه بعض مورخین ذکر کرده
اگر روایت هرودوت را صحیح بدانیم، پس باید . دیوار هاى محکم بودبیاید، این شهر داراى 

اند دیوارهاى شهر مزبور را بسازند و این فرضى معتقد بود، که بعدها شاهان هخامنشى اجازه داده
است بعید، اگر سیاست اقتضاء کرد، که دیوارها خراب شود، در ثانى بچه مالحظه اجازه بناى آنرا 

بهرحال از کتیبه . نویسى غلبه کردهگوئى بر تاریخن روایت هرودوت داستانکلّیۀ در ای. دادند
اند و مقایسه تاریخ پارسى با بابلى معلوم است، که بیستون و اسنادى، که از بابل بدست آورده

.محاصره بابل بیش از سه چهار روز طول نکشیده

زمان شورشها

هائى، که داریوش ذکر کرده ى داده، نظر بتاریخاما اینکه شورشهاى داخلى ایران در چه زمانى رو
ها با تقویم بابلى و نظر بنسخه بابلی کتیبه بیستون، معلوم است، که تقویم پارسى در زمان هخامنشى

باین »1«سونبنابراین دو عالم معروف کینگ و تمپ. موافق و فقط اسامى ماهها پارسى بود
م، یا . ق520تا دهم مارس 522سپتامبر 29یستون از اند، که وقایع مذکوره در کتیبه بعقیده

این حساب هم نوشته . م روى داده. ق520اسفند 19تا 522مهر 9هاى کنونى، از بحساب ماه
ها دو سال و چهار ماه و یازده روز کند، زیرا، زمان فرونشاندن شورشهرودوت را تکذیب مى

ها را، که ماه گذراند، چگونه توانست سایر شورش21بوده و، اگر داریوش در زیر دیوارهاى بابل 
این هم از کتیبه معلوم است، که تا وقتى که . سیزده فقره بود، در مدت چند ماه دیگر بخواباند

داریوش بابل را تسخیر نکرد و قشون ایران از کار بابل فراغت نیافته در ایران بکار نیفتاد، سرداران 
هاى ها، نظر بگفتهمحققین فتح ثانوى بابل را بدست پارسى.مندى قطعى نداشتندشاه بهره

م. ق519هرودوت، در سال 
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.م دانست. ق521یا در اوایل 522میدانستند، ولى اکنون، بنابر حساب مذکور، باید در اواخر 

یگر داریوشکارهاى د

این شاه از سکاها و از جنگى با آنها ذکرى در کتیبه بیستون کرده، ولى این قسمت کتیبه خیلى 
بعضى تصور میکنند، که این قسمت راجع به لشکرکشى . شودآسیب یافته و درست خوانده نمى

در (داریوش بمملکت سکاهاى اروپائى است و برخى مربوط به سکاهاى آسیاى وسطى میدانند 
کارهاى «در بند هشتم ستون چهارم داریوش گوید ). جاى خود باین مطلب باز خواهیم گشت

اینکارها باید اقداماتى باشد، که براى جلوگیرى از » امام که در اینجا ننوشتهدیگر نیز کرده
چون ذکرى از این کارها در کتیبه مزبوره نشده باید. اغتشاشات آسیاى صغیر و مصر و غیره کرده

.هاى مورخین یونانى رجوع کنیمبنوشته

جلوگیرى از شورش در آسیاى صغیر

. نامى را والی سارد کرده بود»1«تسکوروش ارى«): 128-120کتاب سوم، بند (هرودوت گوید 
را، هالك و این »3«جبار جزیره سامس. »2«کراتاین والى خواست مرتکب جنایتى شده پولى

.جزیره را جزو پارس کند

زیرا جبار مذکور اقدامى بر ضد او نکرده و چیزیکه باو برخورده باشد، » مرتکب جنایتى«گوئیم مى
روزى : جهت عداوت او چنانکه غالبا میگویند، این بود. نگفته و حتى با او روبرو هم نشده بود

. دم درب بزرگ قصر نشسته صحبت میکردند»5«لیونکىوالى داس»4«والى مزبور و میتروباتس
تو خود را مرد دانى، و حال «: تس گفتصحبت آنها بمشاجره و دعوا کشید و میتروباتس به ارى

اى جزیره سامس را براى شاه تسخیر کنى، با اینکه اینقدر بایالت تو نزدیک است و آنکه نتوانسته



بومیها حکومت را با پانزده نفر سپاهى سنگین اسلحه تسخیر آن باین اندازه آسان، که یکى از 
این سخن بوالى گران آمد و از. »بدست گرفته
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کرات، این زمان بر خود مخمر کرد انتقام این سخن را بکشد، ولى نه از گوینده آن، بلکه از پولى
تس رسولى به سامس براى کارى فرستاد اند، ارىبعقیده برخى، که در اقلیت. که جبار سامس بود

کرات ول بر او وارد شد، پولىاعتنائى او را پذیرفت، چه، وقتى که رسکرات با بىو پولى
.برنخواست و جوابى باو نداد

کرات یکى از نخستین یونانیهائى بود، که فکر تسلط یافتن بر دریاها و حکومت کردن بر پولى
هاى او اطّالع داشت، رسولى با این تس از تمام نقشهپخت و چون ارىینیانها را در دماغ خود مى

هاى مهم دارى، من میدانم، که تو نقشه«: کرات چنین گویدبه پولىتس ارى: پیغام نزد او فرستاد
اگر تو، چنان کنى که من گویم، نام خود را بلند کرده . ها موافقت نداردولى وسائل تو با آن نقشه
خزائن مرا از اینجا ببر، بعد قسمتى را براى . کبوجیه قصد جان مرا دارد. مرا هم نجات خواهى داد

توانى صاحب اختیار تمام یونان باینوسیله تو مى. قسمت دیگر را براى من بگذارخود نگاهدار و 
. »اگر باور ندارى، که من خزائنى دارم، اشخاصى مطمئن روانه کن، تا آن را نشان دهم. گردى

بعد دبیر خود را . کرات از این پیغام مشعوف شد، چه بسیار مایل بود، گنجى بدست آردپولى
تس میدانست، که مفتش خواهد آمد، هشت جعبه را پر چون ارى. را معاینه کندفرستاد، تا خزائن



ها را کرات آمده جعبهآندریوس دبیر پولىم. از سنگ کرد و سنگها را با مسکوکات طال پوشید
.کرات اطّالع داددید و نتیجه را به پولى

گیرها او را از این لتس شد، و حال آنکه فاکرات عازم مالقات ارىپس از آن بزودى پولى
مسافرت ممانعت کرده بودند و دخترش در خواب دیده بود، که پدرش در هوا اویخته، زوس 

بر اثر این . وشو میکند و آفتاب تن او را روغن میمالد، او را شست)هاخداى بزرگ یونانى(
دختر خود را کرات پدر را از این مسافرت منع کرد و او در ازاى این نصیحت،خواب، دختر پولى

دختر از . شوهر خواهى ماندتهدید کرده گفت، که اگر من سالم از این سفر برگشتم، تو مدتها بى
شوهرى را بر مرگ پدر ترجیحخداها استغاثه میکرد، که تهدید پدر واقع شود، چه بى
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ن خود، وارد ماگنزى گردید، در آنجا با طبیب نامى زما»1«دسکرات با دموكپولى. میداد
تس او را طورى کشت، که من هرودوت گوید ارى. افتضاح کشته شد و نعش او را بدار آویختند

پس از آن، والى همراهان او را مرخص کرد و گفت شما باید . توانم حتى آنرا توصیف کنمنمى
آویختن . نگاه داشته بندگان خود کردممنون باشید، که آزاد شدید، ولى خارجیها و بندگان او را 

وشو بارید زوس او را شستهر زمان که باران مى: کرات تعبیر خواب دخترش بودنعش پولى
میکرد و آفتاب هم نعش او را روغن میمالید، زیرا از شدت حرارت آفتاب از جسد او رطوبت 

.تراویدمى

توضیح آنکه در زمان اغتشاشات . دیدتس جزاى کردار خود را پس از آن طولى نکشید، که ارى
تس را سرزنش کرده بود، با پسرش کشت و این دو نفر از ایران، اومیتروباتس را، که وقتى ارى

بعد مرتکب جنایات دیگر گردید، مثال وقتى که چاپار داریوش از ایالت . رجال مهم پارس بودند
. جسد او و اسبش را پنهان کردندگاهى مورد حمله شد و چاپار را کشتهاو برمیگشت، از کمین

تس را از جهت قتل میتروباتس و پسرش مجازات وقتى که داریوش شاه شد، تصمیم کرد که ارى
کند، ولى صالح ندید، که آشکارا قشونى بر علیه او بفرستد، چه تازه بتخت نشسته بود و 

پارسى مستحفظین او بودند هزار نفر: تس زیاد بودگریها دوام داشت و دیگر اینکه قواى ارىیاغى
بنابراین . و حکومت قسمتهاى دیگر آسیاى صغیر، مانند فریگیه، لیدیه و ینیانها هم با او بود



از شما کى میتواند مأموریتى را، که من خواهم «: ها را طلبیده گفتپارسى. داریوش چنین کرد
قتضاء ندارد، حیله و تردستى الزم داد، با حیله و زرنگى انجام دهد؟ در این مأموریت اعمال قوه ا

.است

تس را مرده یا زنده نزد من آرد؟ چنانکه میدانید، او کارى براى پارس نکرده، کى میتواند ارى
سهل است، که دو نفر از پارسیها را کشته، چاپار مرا اعدام کرده و با این اقدام جسارتى بروز داده، 

که از طرف او جنایتهاى دیگر متوجه پارس شود، ما باید، زودتر از آن. که قابل تحمل نیست
در جواب. »نابودش کنیم

______________________________
)1(-�D�e�m�o�c�e�d�e�s.
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پیشنهاد داریوش، سى نفر از پارسیها حاضر شدند، که این خدمت را انجام دهند و، چون هرکدام 
بتنهائى بعهده بگیرند، منازعه بین آنها درگرفت و داریوش قرعه حاضر شدند، مسئولیت کار را 

.درآمد»2«پسر آرتونت»1«کشید، قرعه بنام باگایا

احکامى راجع بکارهاى مختلف نوشته بمهر داریوش رسانید و عازم : پس از آن باگایا چنین کرد
. ر شاهى داد، که بخواندپس از ورود، نزد والى رفت و نامه را یک بیک درآورده بدبی. سارد شد

مقصود هرودوت دبیرى است، که از مرکز میفرستادند، چنانکه (هر والى یک دبیر شاهى دارد 
وقتى که . منظور باگایا این بود، که بداند، احکام مرکز چه اثرى در مستحفظین میکند.). م. بیاید

مخصوص دارند، حکمى دید آنها مهر داریوش را تعظیم و تکریم کرده بمضامین احکام توجهى
. »تس نباشیدپارسیها، داریوش شاه بشما امر میکند، که دیگر مستحفظ ارى«: بدین مضمون درآورد

هاى خودشانرا فرود آوردند و، چون باگایا فهمید، چه بمحض شنیدن این حکم، مستحفظین نیزه
: ن حکم چنین بودمضمون ای. اثرى در حکم شاه است، حکمى دیگر بیرون آورده بدبیر شاهى داد

بمجرّد شنیدن این حکم، پارسیها » تس را بکشیدپارسیها، داریوش شاه بشما میفرماید، ارى«



تس در ازاى قتل چنین بود مکافات ارى. تس را نابود کردندشمشیرهاى خود را برهنه کرده ارى
.»سامسکراتپولى

تحقیقات در باب اروپا

جا نیست، ولى، چون در حکایت او اگرچه موقع ذکر آن اینبعد مورخ مذکور شرحى نوشته، که 
-129، بند، 3کتاب (هرودوت گوید . جا ذکر میشودتس پیوسته است، ناچار در اینبقضیه ارى

تس را بحکم داریوش به شوش آوردند و طولى نکشید، که شاه در حین شکار دارائى ارى«): 138
باطباى مصرى کرد، چه بحذاقت آنها معتقد بود، ولى در ابتداء او رجوع. افتاد و پایش در رفت

.روز داریوش آرامش نداشتمعالجه آنها نتیجه نداد و درد بقدرى شدت یافت، که هفت شبانه

دس را شنیده بود، از بودن او در شوش داریوشروز هشتم شخصى، که حذاقت دموك

______________________________
)1(-�B�a�g�a�i�a.

)2(-�A�r�t�o�n�t�e.
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در ابتداء . تس یافته نزد داریوش آوردندرا آگاه داشت و او را در غل و زنجیر در میان بندگان ارى
اى از طبابت ندارد، چه میترسید، که دیگر وطن خود یونان را نبیند، او به داریوش گفت، سررشته

عاتى در این فن دارد، داریوش را معالجه کرد و در ازاى ولى بعد از تهدید گفت، که مختصر اطال
آیا این عطاى شاه بدبختى : دس به داریوش گفتدموك. آن داریوش دو جفت زنجیر طال باو داد

. مرا دو برابر نخواهد کرد؟ داریوش را این حرف او خوش آمد و گفت او را باندرون شاه برند
طبیب حیات شاه را نجات داده و زنها، همینکه از قضیه سرایان بزنان شاه گفتند، که اینخواجه

این عطاها بقدرى زیاد . آگاه شدند، هرکدام از جعبه خود یک جام پر از زر بیرون آورده باو دادند
ها هاى طال را، که از لب جام»1«بود، که نوکرى که از عقب طبیب مزبور میرفت و ستاتر

مقصود از ستاتر سکه طال است، که . (خود ذخیره کردمیریخت، برمیداشت اندوخته خوبى براى



. راجع به دریک در باب دوم بمسکوکات هخامنشى رجوع شود. بیشتر معروف به دریک میباشد
دس پس از اینکه داریوش را معالجه کرد، داراى خانه بزرگى در شوش شد، از سفره دموك.). م

سا پس از چندى آتس. هر کار که خواهد بکندشاه غذا میخورد و اجازه داشت، بجز رفتن بیونان،
دختر کوروش، که زن داریوش بود، سخت بیمار گردید، توضیح آنکه در پستان او دملى پیدا شد، 

دس را احضار کرد، تا مگر او را ملکه دموك. که جراحت آن بسایر جاهاى بدن سرایت میکرد
.معالجه کند

میکنم، ولى خواهم، قول دهى، که خواهش مرا انجام کنى و طبیب مزبور گفت، من تو را معالجه 
دس ملکه را معالجه کرد و بعد پس از آن دموك. خواهش من چیزى نیست، که دور از ادب باشد

شاها، تو چنین قویشوکتى و با این حال بیکار «: دس به داریوش چنین گفتروزى او بالقاء دموك
مالک الرّقاب جوان و مقتدرى را مانند . بدست نمیآرىاى و براى پارسیها ممالک جدیدى نشسته

.تو زیبنده است، که فتوحاتى کند، تا پارسیها بدانند، که حکمران آنها مردى است الیق

این رفتار براى تو دو فائده دارد، اوال پارسیها حس خواهند کرد، که بر آنها

______________________________
)1(-�S�t�a�t�e�r�e.
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مردى الیق حکومت میکند و دیگر، چون مشغول جنگ شوند، فرصتى براى کنکاش بر علیه تو 
تا جوانى کارهاى بزرگ کن، بعد که پیرى بر تو مستولى شد، کارى از پیش . نخواهند داشت

فکر خود آنچه تو گفتى،«: چنین گفت ملکه بالقاء دیگرى و شاه چنین جواب داد. »نخواهد رفت
» من است، من درنظر دارم، که پلى از یک قاره به قاره دیگر بسازم و بمملکت سکاها لشکر بکشم

بمملکت سکاها مرو، آنها همیشه از آن تو خواهند بود، «در این وقت ملکه به داریوش گفت 
، مثال از ها برو، من خیلى خوش دارم، که خدمتکارانى از زنان یونانى داشته باشمبمملکت یونانى

هاى خوب بکند و بخصوص که تو کسى را دارى، که میتواند راهنمائى. ها و غیرهها، کرنتىآتنى
کشى بیونان باید داریوش گفت، قبل از قشون. »این همان طبیبى است، که پاى تو را معالجه کرد



. با آنها برودجاسوسانى فرستاد، که از اوضاع انجامرا مطلع دارند و ممکن است، که این طبیب هم
دس فرستاد، تا روز دیگر، او چنانکه گفته بود، کرد و پانزده نفر را از نجباى پارسیها با دموك

دس بخود دموك. دس برگرددتحقیقاتى راجع بسواحل یونان کنند، با این شرط که دموك
نت هدایائى داریوش چنین گفت، هرچه از دارائى منقول دارى، با خود بردار، تا به پدر و برادرا

وقتى که مراجعت کردى، صد برابر آنرا بتو خواهم داد و نیز وعده کرد، که یک کشتى . ببرى
داریوش این سخن . دس ببخشد، تا در دنبال او حرکت کندونقل پر از همه نوع مال به دموكحمل

ماید دس سوءظن حاصل شد، که داریوش میخواهد او را بیازرا صادقانه میگفت، ولى براى دموك
و بنابراین از حمل دارائى خود ابا کرده، گفت دارائى خود را اینجا میگذارم، تا برگردم، ولى یک 

.کشتى حمل و نقل را، که ببرادرانم شاه هدیه میدهد، قبول میکنم

تدارك کرده با »1«رمپس از آن، این هیئت در ابتداء بشهر صیدا درآمد و در آنجا دو کشتى ترى
ها در در این مسافرت پارسى. و نقل، که پر از همه نوع مال بود، عازم یونان شدیک کشتى حمل 

سواحل یونان حرکت میکردند و آنچه

______________________________
در آن زمان کشتى بزرگى بود، که پاروزنهاى آن بسه صف در سه طبقه جا ) رمترى(-)1(

.میگرفتند
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واقع در جنوب ایطالیا در کنار خلیجى (»1«بعد این هیئت بشهر تارانت. قابل مالحظه بود، مینوشتند
از محبتى، که نسبت به »2«در اینجا مدیر یا کالنتر شهر، آریس توفیلد. رفت) به همان اسم

ها را ارسىبرداشتند و پ) یعنى پارسى(هاى مادى ها را از کشتىدس داشت، امر کرد، سکّاندموك
»3«دس بوطن خود کرتنآنها در محبس ماندند، تا دموك. مانند جاسوسان در محبس انداخت

پارسیها در . ها را بآنها رد کردهاى کشتىها را رها و سکانتوفیلد پارسىپس از آن آریس. رسید
اهالى از بعض. دس بشهر کرتن رفتند و او را در میدانى یافته خواستند بگیرندجستجوى دموك

در این . دس را تسلیم کنند، برخى با چوب حمله بآنها بردندها حاضر شدند، دموكترس پارسى
. اى اهالى کرتن، درست فکر کنید، که چه میکنید: ها خطاب باهالى کرده گفتنداحوال پارسى



خواهد شما میخواهید خادم داریوش را از دست مارهائى دهید، آیا داریوش چنین گناهى را تحمل 
کرد؟ اگر چنین کنید، قشونى براى تنبیه شما خواهد آمد و ما شهر شما را زودتر از شهرهاى دیگر 

این سخن در اهالى اثر نکرد، چنانکه پارسیها کشتى حمل و . تسخیر و شما را اسیر خواهیم کرد
قتى که و. نظر کرده بطرف آسیا رهسپار شدندنقل را از دست داده و از داخل شدن بیونان صرف

دس از آنها خواهش کرد، بعرض داریوش برسانند، که او ها مراجعت میکردند، دموكپارسى
لن مبارز را داریوش شنیده بود و این شخص مورد اسم مى. لن را ازدواج خواهد کرددختر مى

دس این ازدواج را تسریع کرد، کنم، دموكدر اینجا هرودوت گوید، من تصور مى. احترام او بود
.تا به داریوش نشان دهد، که او در وطن خود شخص مهمى است

ها اسیر بساحل افتاد و پارسى) گیوسیاپى(هاى پارسى در مراجعت دوچار طوفان شده در کشتى
شاه باو گفت، در . شخصى گیل نام، از اهالى تارانت، آنها را نجات داده نزد داریوش آورد. شدند

او گفت آن خواهم، که بشهر تارانت برگردم و، از ترس . بخواهازاى این خدمت هرچه خواهى 
اینکه مبادا

______________________________
)1(-�T�a�r�e�n�t�e.

)2(-�A�r�i�s�t�o�p�h�i�l�d�e.

)3(-�C�r�o�t�o�n.شهرى بود در ایطالیا، که قوم آخه یونانى بنا کرده بود.
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ن شهر قواى بحرى بفرستد و این اقدام باعث اذیت هموطنان یونانى او داریوش براى رسانیدن او بای
با من همراهى کنند، »1«بشود، گیل گفت براى بازگشت من به تارانت کافى است، که اهالى کنید

.ها خوب استچه مناسبات آنها با تارانتى

را بجا آرند، ولى اهالى داریوش مأمورى به کنید فرستاد، تا چنان کنند و آنها حاضر شدند امر شاه
تارانت راضى نشدند و، چون اهالى کنید نمیتوانستند تارانتى ها را با قوه مجبور بپذیرفتن گیل 



هائى بودند، که از آسیا بیونان براى دیدن آن ها نخستین پارسىاین. کنند، این امر دیگر تعقیب نشد
.رفتند

امور افریقا

در زمان قشون کشى کبوجیه به مصر تابع ایران »2«سیرن و برقهچنانکه باالتر گفته شد، لیبیا، 
زیالس پادشاه آرك، اهالى سیرن)165، بند 4کتاب (در این زمان، چنانکه هرودوت گوید . شدند

تیمامادر او فرى. هاى وى بیرون کردند و او به برقه رفته در آنجا کشته شدخود را از جهت سختى
والى ایران در مصر رفت و از او کمک خواست، تا انتقام از اهالى سیرن و براى دادخواهى نزد »3«

ها برقه بکشد و براى پیشرفت مقاصد خود چنین نمود، که پسرش از جهت دوستى، که با پارسى
بود، که بدین سمت از زمان کبوجیه ایالت »4«والى مصر در آن زمان آریاند. داشت، کشته شده

تیما بسوخت، تمام قشون برّى و بحرى ایران را در ر را دل بحال فرىوالى مزبو. مصر را داشت
.زیالس را کشتهمصر باختیار او گذاشت و کس به برقه فرستاد، تا بداند کى آرك

پس از . ایم و جهت آن آزارهائى است، که او بما کردهاهالى برقه گفتند، که ما همگى او را کشته
که والى مصر ) 167، بند 4کتاب (هرودوت گوید . کردرسیدن این جواب قشون ایران حرکت 

این قضیه را بهانه کرد و در باطن میخواست تمام لیبیا را تسخیر کند، چه قسمتى از لیبیا مطیع پارس 
ها نمیخواستند تمکین کنند، ولى براى فهم مطلب باید بخاطر آورد، که بود و سائر قسمت

لشکرى، که. بغیر از مصر و حبشه لیبیا مینامدهرودوت تمام افریقاى معلوم آن روزى را

______________________________
)1(-�C�n�i�d�e(یکى از شهرهاى یونانى در آسیاى صغیر، که تابع ایران بود.(

)2(-�L�y�b�i�e� �,�C�y�r�e�n�e� �,�B�a�r�c�e.

)3(-�P�h�r�i�t�i�m�a.

)4(-�A�r�i�a�n�d�e�s.
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زیالس بود، به برقه درآمده شهر را محاصره کرد و مقصرین قتل آركآریاند از مصر روانه کرده
ها را رد کردند و را خواست، ولى، چون تمام اهالى تقصیر را بعهده گرفته بودند، تقاضاى پارسى

محاصرین از بیرون شهر به ارگ نقب زدند و یورشهاى سخت بشهر . محاصره نه ماه طول کشید
ا کشف کرد، توضیح آنکه دور دیوار شهر گشته سپر مسین خود را ها ربردند، ولى مسگرى نقب

شنید، ولى همینکه بجائى رسید، که نقب میزدند، مس صدا کرد و بزمین میگذارد و صدائى نمى
بعد یورشها . زدن از سمت مخالف شده به پارسیها رسیدند و آنها را کشتنداهالى برقه مشغول نقب

صره بطول انجامید و از طرفین نفرات زیاد کشته شد، تا اینکه محا. را هم شجاعانه دفع کردند
شبانه بحکم او . آید، باید با حیله برقه را گرفتگفت قوه بکار نمى»1«رئیس پیاده نظام آماسیس

روز دیگر . خندقى کندند، روى آن را پوشانیده خاك ریختند و خاك را با زمین مساوى کردند
آنها با شعف این دعوت را پذیرفتند، چه اشتیاق . ا براى مذاکره طلبیددر طلیعه صبح اهالى برقه ر

اى بقید قسم منعقد شد، بدین مضمون، که اهالى برقه باج روى خندق معاهده. زیاد بصلح داشتند
.خود را بپردازند و ایرانیها کارى با آنها نداشته باشند

پس از این معاهده اهالى برقه . نشودضمنا قرار شد، که تا زمین استوار است، این معاهده نقض
در این . ها را باز کرده بیرون آمدند و از پارسیها هرکس، که خواست، داخل شهر شددروازه

پل را خراب کردند تا بتوانند بگویند، . ها پل خندق را خراب کرده بشهر حمله بردنداحوال پارسى
یها از اهالى برقه کسانى را، که بیشتر مقصر پارس. اند و زمین فرو رفتهکه قول خود را نقض نکرده

زیالس دادند و او آنها را به دار زد و پستانهاى زنان آنان را تیما مادر آركبودند، گرفته به فرى
بوده تقصیرى نداشتند، به پارسیها »2«تاباقى اهالى برقه را، باستثناى آنهائیکه از خانواده بات. برید

سیرن رسیدند، وقتى که بکرسى. برقه را اسیر و بطرف مصر حرکت کردندپارسیها اهالى . واگذارد
.گوئى، آنها را بشهر راه دادنداهالى شهر، موافق گفته غیب

______________________________
)1(-�A�m�a�s�i�s(آیداین اسم مصرى بنظر مى.(

.بود) تیمافرى(پدر ) تابات(-)2(
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ارسیها بنا بتحریک رئیس بحریه میخواستند شهر را تسخیر کنند، ولى رئیس پیاده نظام مانع شده پ
بعد، که پارسیها از شهر خارج شده در تپه . اندگفت، ما را براى گرفتن یک شهر یونانى نفرستاده

را زوس اردو زدند، از عدم تسخیر سیرن پشیمان شده خواستند برگردند، ولى اهالى سیرن آنها
سپس، از طرف آریاند والى مصر قاصدى رسید، با این امر که به مصر مراجعت . دیگر راه ندادند

ها آذوقه از شهر سیرن گرفته به مصر برگشتند، ولى اهالى لیبیا بعض در این احوال پارسى. کنند
).204-202، بند 4کتاب (پارسیها را، که از قشون عقب مانده بودند، میکشتند 

اى بود، که پیش رفت و این دورترین نقطه»1«پریدقشون ایران تا اوس: ذکور گویدمورخ م
اما بندگانى را، که از برقه آورده بودند، پس از ورود به مصر نزد . پارسیها در لیبیا تسخیر کردند

ن وجود این ده را برقه نامیدند و تا زمان م. داریوش فرستادند و او آنها را در دهى در باختر نشانید
از اهالى برقه کشید، ولى او هم زندگانى خود ) تابات(تیما دختر چنین بود انتقامى، که فرى. داشت

انگیزى مرد، توضیح آنکه تن را خوب بآخر نرسانید، چه، وقتى که به مصر برگشت، بطور وحشت
فراط انسان را در چنین است انتقام خدایان، زیرا آنها ا. ها خورده بودنداو را حتى در حیاتش کرم

).205همانجا، بند . (انتقام کشیدن از دشمن دوست ندارند

جلوگیرى از اغتشاش مصر

چنانکه منابع یونانى گوید، پس از وقایع مذکوره، درباره آریاند والى ایران در مصر و هوس 
دخالت او را متّهم کردند، باینکه در کارهاى سیرن . طلبى او اخبارى به داریوش رسیداستقالل

داریوش به . کرده، تا لیبیا را در تحت اقتدار درآورد و بعد در مصر استقالل خود را اعالن کند
هرودوت گوید . اندجهت قتل او را مورخین مختلف نوشته. مصر رفت و والى را گرفته بکشت

عیار بود، هاى طالى داریوش کامل الاى از نقره زد، که مانند سکهآریاند سکه): 166، بند 4کتاب (
ها داریوش را و، اگرچه والت حقّ زدن سکه نقره را داشتند، ولى کامل العیار بودن این سکه

خوش

______________________________
.را بابن غازى امروزى، که در برقه واقع است، تطبیق میکنند) پریداوس(-)1(
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. کارى کرده باشد، که هیچ یک از سالطین قبل از او نکرده بودندنیامد، زیرا او میخواست
ها و ظلم او داشتند گوید، جهت قتل آریاند شکایات زیادى بود، که مصریها از تعدى»1«ینپولى

. تر میآیداین روایت بنظر صحیح. و داریوش براى دلجوئى و استمالت از آنها اعدام او را الزم دید
ود به منفیس، پایتخت مصر، داریوش سیاست خود را چنین تشخیص داد، که بهرحال پس از ور

رویه کبوجیه آنها را از ایران سخت ناراضى و بل مصریها را از خود راضى کند، چه کارهاى بى
. چون طبقه کاهنان و روحانیون مصر خیلى قوى بودند، داریوش آنها را جلب کرد. متنفّر کرده بود

ورود داریوش به مصر، آپیس گاو مقدس مصریها تلف شد و، وقتیکه شاه توضیح آنکه مقارن 
.وارد مصر گردید، دید تمام ملت مصر عزادار است

یکصد و بیست هزار تومان تقریبا (این بود، که در عزادارى عمومى شرکت کرد و یکصد تاالن 
که آپیس جدید شود وعده داد بکسى، که موافق آئین مذهبى مصریها گاوى بیابد، ) بپول حالیه

بعد بمعابد مصریها رفته نسبت بمجسمه ارباب ). عالئم آن باالتر موافق گفته هرودوت ذکر شده(
اند، کاهن بزرگ سائیس را طلبیده او را انواع مصرى احترامات زیاد بجا آورد و، چنانکه نوشته

من خداى بزرگ مبزرگ، بناهائى براى آ) واحه(پس از آن در اآزیس . بمرّمت معابد بگماشت
. مصریها برپا کرد و براههاى تجارتى مصر پرداخته بعضى را مرمت کرد و برخى را از نو بساخت

بکار »2«براى پیدا کردن وجوهى، که بمصارف این کارها برسد، معادن مصر را در حمامات
نفعه، که در دره نیل و ها و تعمیرات و کارهاى عام المشایان توجه است، که در این بنّائى. انداختند

اند، اینها بقدرى مصرى شده بودند، که اند و نوشتهمن میشد، معماران ایرانى نیز کار کردهآم
.»3«هائى، که از آنها بدست آمده، بخطّ مصرى استخدایان مصرى را عبادت میکردند و کتیبه

______________________________
)1(-�P�o�l�y�e�n�e م میالدى است نویسنده نظامىیونانى از قرن دو) 2، 7کتاب.(

هاى سخت و قیمتى براى ساختن مجسمه فراعنه مصر تحصیل میکردند، از این معدن سنگ-)2(
.این محل در سه روز راه از وادى نیل بطرف دریاى سرخ واقع است



.191صفحه 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، جلد -)3(
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داریوش . نیش است، که در واحه الخرقه بنا شده بوداز کارهاى داریوش در مصر یکى هم معبد بى
.در این واحه ترتیب آبیارى ایران را بوسیله کاریزها به مصریها آموخت

هرودوت . مصریها از این کارهاى داریوش راضى شده او را یکى از فراعنه بزرگ خود دانستند
در جلو »1«توس، که داریوش خواست مجسمه خود را در هفس)110، بند2کتاب (گوید 

بگذارد، ولى کاهنان مصرى راضى نشده گفتند، سزوستریس، »2«مجسمه سنگى سزوستریس
فرعون مصر، سکائیه را مطیع کرد و داریوش نتوانست این کار کند و، چون داریوش این بشنید، 

اید درنظر داشت، که موافق اطّالعات تاریخى راجع باین گفته هرودوت ب. گفت صحیح است
گاه به سکائیه لشکر نکشید، این همان فرعون است، که هیچ) رامزس دوم(صحیح سزوستریس یا 

هاى آسیاى صغیر برنیامد و بعد، از در اتحاد و دوستى درآمده از سلسله نوزدهم بود، از عهده هیت
و دیگر این گفته هرودوت با ) 51صفحه (عهدى با آنها بست، که در مدخل ذکر آن گذشت 

تر بیاید و یقینا بدست کاهنان بلند مرتبه مصر با القاب نسخه مصرى کتیبه سوئز، که شرح آن پائین
، بنابراین باید گفت، که کاهنان مصر از غرور »3«و عناوین فراعنه مصر انشاء شده، منافات دارد

که اساس ندارد، کرده، ولى این حکایت، باوجود ایناند و هرودوت آنرا ضبط اى گفتهملى افسانه
محققین تاریخ این سفر . باز میرساند، که داریوش تا چه اندازه نسبت بمصریها با رأفت بوده

شدن گاو دلیلى که این عقیده را تأیید میکند، قضیه تلف. م میدانند. ق517داریوش را بمصر 
هاى این تاریخ هم گفته. داریوش روى دادهمقدس مصریها است، که در سال چهارم سلطنت 

بنابراین، . م بود. ق514کشى داریوش به سکائیه اروپائى در کند، زیرا قشونمصریها را تکذیب مى
سزوستریس سکائیه را تسخیر کرد و داریوش نتوانست اینکار «چگونه مصریها میتوانستند بگویند 

.»کند؟

______________________________
)1(-�H�e�f�a�e�s�t�u�s.



)2(-�S�e�s�o�s�t�r�i�s.

.در این سند اسم سکائیه برده شده-)3(
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اسناد مصرى

اوال سندى : در باب کارهاى داریوش در مصر اسنادى از مصر بدست آمده، که شرحش این است
بمناسبت کارهاى اش باالتراست از اوجاگررسنت یعنى از همان شخصى، که از مجسمه و کتیبه

اعلیحضرت پادشاه مصر علیا و سفلى «: نویسنده مزبور گوید. کبوجیه در مصر ذکرى شد
در اینموقع اعلیحضرت بسمت پادشاه بزرگ تمام . امر کرد، که من به مصر بروم) داریوش(

مأموریت من این بود، که بناهاى . ممالک خارجه و شاه بزرگ مصر در عیالم توقّف داشت
ها مرا از مملکتى بمملکتى آسیائى. را، پس از آنکه آنرا خراب کرده بودند، بسازم»1«خاپرآن

من موافق اراده اعلیحضرت رفتار کرده . »2«بردند، تا به مصر رسانیدند، چنانکه امر آقاى برّین بود
پسران در میان اینها. کتاب دادم و پسران اشخاصى را در آنها داخل کردم) یعنى بمؤسسات(بآنها 

براى هریک از کارهاى آنها ... من آنها را بنظارت اشخاص مجرّب سپردم . مردم فقیر نبودند
من براى . اعلیحضرت فرمود، که چیزهاى خوب بآنها بدهم، تا بکارهاى خودشان مشغول شوند

. آنها چیزهاى مفید و آالت و ادوات، موافق کتابهاى آنها آماده کردم، چنانکه سابقا معمول بود
چنین بود اقدام اعلیحضرت، چه او فائده صنایع را میداند و نیز از این جهت، که هر مریض را شفا 

از این . »داده اسامى خداها، معابد و مراسم قربانى را برقرار کند و اعیاد آنها را الى االبد بگیرند
ب مصر را که کتیبه معلوم است، که داریوش این شخص را مأمور کرده به مصر برود و مدرسه ط

.در سائیس در معبد نیت بوده و، شاید در زمان کبوجیه خراب کرده بودند، از نو دایر کند

از . »3«اسناد دیگرى نیز بدست آمده، که بودن این مدرسه عالى طب را در سائیس ثابت میکند
خوب را منابع یونانى هم معلوم است، که داریوش بعلم طب و ترقى آن اهمیت میداده و اطباى

این . اندایست از داریوش در پنج نسخه، که در نزدیکى کانال سوئز یافتهثانیا کتیبه. کردهتشویق مى
کتیبه راجع به ترعه



______________________________
.قسمتى از معبد نیت-)1(

کر اى را، که شخص مصرى ذگویا مقصود قاره آسیا و افریقا باشد و معلوم میشود قضیه-)2(
.م، واقع شده. ق514کشى داریوش به اروپا، یعنى پیش از میکند، قبل از قشون

.»من از سائیس بیرون آمدم«کاغذ حصیرى ابرس -)3(
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یا کانالى است، که بامر شاه مزبور براى اتصال رود نیل با دریاى سرخ ساخته اند و بسه زبان 
سه زبان آسیائى پارسى . سنگ و زبان مصرى در طرف دیگر آن کنده شدهآسیائى در یک طرف

اند، یعنى در کتیبه مصرى داریوش را مانند فرعون مصر نشانداده. قدیم، عیالمى و آسورى است
) مصر علیا و سفلى(صورت او زیر قرص پردار آفتاب است و خدایان دو نیمه نیل، دو قسمت مصر 

جا موافق مراسمى، که براى فراعنه مقرّر بوده، اند و نیز در اینال دادهرا در زیر اسم او بهم اتص
اند بگویند، که تمام این اسامى مللى، که تابع داریوش بودند، ذکر شده، توضیح آنکه خواسته

در »2«.اند و او باالتر از فراعنه سلسله هیجدهم است»1«)تریوشآن(مردمان تابع فرعون مصر 
کر شده، که اسامى آنها نه قبل از این زمان در خطوط مصرى دیده شده و نه بعد از اینجا ممالکى ذ

آن، ولى بعض اسامى حک گشته و باعث تأسف است، زیرا از تطبیق این اسامى با اسامى کتیبه 
. نقش رستم داریوش ممکن بود، تردیدى، که راجع ببعض ایاالت ایران موجود است، رفع گردد

:صورتها و صورتهاى مردمان تابع در زمان فراعنه مصر دیده میشود، این استتفاوتى، که بین این

اى هایش مقید است و رشتهدر زمان فراعنه مردم تابع را بشکل اسیرى تصویر میکردند، که دست
دار، یعنى قلعه محکم، بسته است، ولى، چون در اینجا نمیتوانستند این اسیر را بشکل بیضى دندانه

دادن مردمان تابع حاصل شده، که چنین نى را باین شکل درآورند، تغییرى در نشانمردمان آریا
قید زانو بزمین زده و هاى او را بسته باشند، بلکه بىمردم تابع مانند اسیرى نیست، که دست: است

: ترتیب مردمان تابع از اینقرار است. در حال خشوع و خضوع در باالى شکل بیضى قرار گرفته



آید، پس از آن سائر ایاالت ذکر شده و در آخر مملکت اند، بعد ماد مىل را به پارس دادهمقام او
.»3«سکاها، با این تصریح، که مملکت سکاها آخر دنیا است

یعنى به پارسى،(هائى، که بخطوط میخى نوشته شده نسخه مصرى کتیبه از نسخه

______________________________
.یعنى داریوش-)1(

.سلسله هیجدهم سلسله باعظمتى بود-)2(

هاى مصریها راجع به سزوستریس و داریوش این اشکال هم روایت هرودوت را در باب گفته-)3(
.تکذیب میکند
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تصور . ، بکلى متمایز است و کامال موافق آداب و رسوم فراعنه انشاء گردیده)عیالمى و آسورى
.ند، که منشى آن همان اوجاگررسنت مذکور بودهمیکن

آنرا انشاء کرده، ولى باعث تأسف است، که ) سائیس(بهرحال معلوم است، که شخصى از معبد 
:متن مزبور خراب شده و فقط این قسمت را میتوان خواند

ا شروع خانم سائیس است، انجام داد تمام چیزهائى را، که خد»1«تریوش، که زاده الهه نیتان«
آقاى همه چیز، که قرص آفتاب را احاطه کرده، وقتى که در شکم مادر قرار داشت و .... کرد 

...هنوز بزمین نیامده بود، نیت او را پسر خود دانست 

دست خود را با کمان بطرف او برد، تا دشمنان او را برافکند، چنانکه از براى پسر ... امر کرد باو 
شاه . و قویشوکت است، او دشمنان خود را در تمام ممالک نابود میکندا.... »2«کرد) را(خود 

. تریوش، که الى االبد پاینده است، شاهنشاه بزرگ، پسر ویشتاسپ هخامنشىمصر علیا و سفلى ان
).یعنى پسر نیت است(او پسر او است 



از . »کنندکار مىتمام خارجیها با هدایاى خود رو باو میآورند و براى او . قوى و جهانگیر است
از مضمون این کلمات . جا ببعد، کتیبه خراب شده و فقط کلماتى جسته گریخته خوانده میشوداین

اسم کوروش ذکر . همینقدر برمیآید، که داریوش حکماى مصر را طلبیده سئواالتى از آنها میکند
) شبا(ه بزبان مصرى اسم مملکتى برده شده، ک. »3«)زیرا شاه مصر نبود(شکل بیضى شده، ولى بى

صحبت از سفائنى شده، که براى تحقیقات . باید سبا باشد، که در عربستان جنوبى بود. مینامیدند
نسخه مصرى این کتیبه مخصوصا از این حیث جالب توجه است، که . بدریاها میخواهند بفرستند

انگى و سایر صفات و یگ) اهورمزد(پرست با آن معتقداتى، که راجع بمجرّد بودن داریوش مزده
، یعنى الهه )را(آن داشته، در اینجا پسر نیت، مادر خدایان مصریها است، در ردیف برادر خود 

.آفتاب درخشنده، قرار گرفته و فرعون صحیح و حقیقى سائیس گردیده

چون داریوش از نظر مصریها فرعون مصر بود، تمام القاب: جهت آن معلوم است

______________________________
.مادر خدایان مصرى بود) نیت(بعقیده مصریها -)1(

.بعقیده مصریها زاده نیت و خداى آفتاب درخشنده بود) را(-)2(

.مصریها اسامى شاهان را در شکل بیضى مینوشتند-)3(
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سم مصریها رفتار کرده قلوب آنان را اند و بعالوه او خواسته موافق مراو عناوین فراعنه را باو داده
:اى، که بخطوط میخى است، بطرز دیگر انشاء شده و مضمون آن چنین استنسخه. جذب کند

بند اول

خداى بزرگى است اهورمزد، که آن آسمان را آفریده، که این زمین را : داریوش شاه میگوید«
داریوش را شاه کرده، داریوش را آفریده، که بشر را آفریده، که خوشى را به بشر داده، که

.»ها و مردان خوب داردبسلطنت مملکتى رسانیده، که بزرگ است و اسب



بند دوم

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که از تمام نژادها : داریوش شاه میگوید«
.»مسکون است، شاه این زمین بزرگ تا آن دورها، پسر ویشتاسپ، هخامنشى

سومبند 

ام، از پارس مصر را تسخیر کردم، امر کردم این کانال را بکنند، من پارسى: داریوش شاه میگوید«
این کانال کنده . ، که در مصر جارى است تا دریائى، که از پارس بدان روند)یعنى نیل(رو از پى

.»1«»ها روانه شدند، چنانکه اراده من بودشد، چنانکه امر کردم و کشتى

م آن را کنده بودند، ولى پس . ق609باین کانال باید گفت، که در زمان نخائو فرعون مصر راجع 
.از آن کانال مزبور پر شده و از میان رفته بود

پس از آن، چون این کانال دریاى . در این زمان بحکم داریوش آنرا پاك و از نو دایر کردند
راه تجارتى مستقیم بین ممالک غربى و هند مغرب را با دریاى سرخ و دریاى عمان اتصال میداد،
.اى کاستگردید و از این ببعد از اهمیت تجارتى بابل تا اندازه

در خاتمه این مبحث الزم است گفته شود، که از اصالحات داریوش در مصر ساخلوى نیرومند 
تقسیم این ساخلو، چنانکه در زمان فسمتیخ معمول بود، بچهار اردو. بود، که در مصر گذاشت

دومى در دافنه. اولى در منفیس پایتخت مصر، که مقرّ والى بود: میشد و در چهار جا اقامت داشت
پلوزیوم، یعنى در طرف»2«

______________________________
.1908، 51هاي پارسى قدیم، صفحه ، فرهنگ و متن�T�o�l�m�a�nتولمن-)1(

)2(-�D�a�p�h�n�e.
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که »1«سومى در مارآ. شمال شرقى مصب نیل، براى حفاظت مصر از طرف عربستان و فلسطین
براى حفاظت مصر از »2«تینچهارمى در جزیره الفان. مصب نیل را از طرف لیبیا حراست میکرد

، که عده این ساخلو بدویست و چهل هزار نفر )30، بند 2کتاب (هرودوت گوید . طرف حبشه
.سید و افراد آن مصرى بودندمیر

این بود کارهاى داریوش . این خبر میرساند، که حکومت ایران امنیت مصر را خوب حفظ میکرده
اى چند در اکنون قبل از اینکه از این مبحث بگذریم، مقتضى است، کلمه. در مصر، که ذکر شد

ته شود، زیرا یک قسمت لیبیا، باب افریقا یا، چنانکه هرودوت گوید، لیبیا از نظر مورخ مزبور گف
بمعنى افریقا، در این زمان، که از وقایع آن صحبت میشود، جزء ایران بود و براى ما مهم است، که 

.اخالق و عادات مردمان تابع ایران آنروزى را بدانیم

لیبیا از نظر هرودوت

تر نزدیکاز تمامى اهالى لیبیا بمصر ): 199-168، بند 4کتاب (مورخ مذکور گوید 
لباس اینها مانند لباس سایر اهالى لیبیا است، ولى اکثر مؤسساتشان مصرى . هستند) آدیرماخیدها(

ها مسکن امتداد یافته در مغرب این مردم گیلیگام»3«این قسمت لیبیا از مصر تا بندر پلین. است
ها بیستغرب آساز این والیت بطرف . ممتد است»4«سیاسدارند و والیت آنها تا آفرودى

. مؤسسات آنها غالبا سیرنى است. اند، ولى ساحل دریا در تصرّف اهالى سیرن استمسکن گزیده
مساکن آنها باالى برقه و در محلى موسوم . هاخیسبعد بطرف غربى مردمى است موسوم به آوس

ینها در تابستان ا. باشنداز این مردم بطرف غرب مردم ناسامن مى. پرید بدریا سراشیب استبه اوس
.حشم خود را در کنار دریا رها کرده بوالیت آوگیل میروند

در آنجا درخت خرما زیاد است، بعالوه ملخ زیاد گرفته میخشگانند و بعد آرد کرده با شیر 
هاها زنان متعدد دارند و آنها مانند زنان ماساژتناسامن. میخورند

______________________________
)1(-�M�a�r�e�a.

)2(-�E�l�e�p�h�a�n�t�i�n�e.



.بندرى بود در لیبیا در نزدیکى رأس حلم امروزى( �P�l�y�n�o�s(پلین -)3(

)4(-�A�p�h�r�o�d�i�s�i�a�s(ایست در نزدیکى لیبیاجزیره.(
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وقتى که ناسامنی در دفعه اول زن گرفت، زن باید : عادت دیگر این مردم چنین است. انداشتراکى
.اى باو بدهدبا تمام میهمانان نزدیکى کند و هریک هدیه

. قسم بنام بهترین اشخاص خود میخورند و هنگام یاد کردن قسم، دست خود را بر قبر او میگذارند
جا میخوابند و موافق خواهند تفأل کنند بسر قبر نیاکان خود رفته بعد از دعاخوانى همانوقتیکه مى

.کنندر مىاند، رفتاخوابى، که دیده

آشامد و، اگر چیز در حین بستن قراردادى هریک از متعاهدین خون دست متعاهد دیگر را مى
ها در سرحد ناسامن. لیسندمایعى نباشد، که خون را در آن بریزند، بر خاك چکانیده خاك را مى

آنها را خشگ ها سکنى داشتند، ولى، چنانکه اهالى لیبیا گویند، بادى وزید و آب انبارهاى پسیل
ها در غضب شده بجنگ باد رفتند و در صحرا به تندبادى گرفتار و در زیر ماسه مدفون این. کرد

.شدند

. ها سکنى دارندها گارامانتباالتر از ناسامن. ها اشغال کردندپس از آن والیت آنها را ناسامن
ها بطرف غرب و در از ناسامنپائین تر. ها از آدمیزاد فرار میکنند و هیچگونه اسلحه ندارنداین

زنان آنها در قوزه پا . هادانها مردمى است موسوم به گینهمجوار ماك. ها هستندکنار دریا ماك
اى هاى چرمى دارند و جهت آنرا چنین گویند، که هر زن، پس از نزدیکى با مرد، چنین حلقهحلقه

بعد هرودوت اسامى چند مردم دیگر را ذکر . ها بیشتر باشد، بهتر استبپا میکند و هرقدر عده حلقه
ها و غیره و میگوید، که این مردمان در سواحل دریا زندگانى فاگها، ماخلىمیکند، مانند لت

بعد از آن . میکنند و باالتر از آنها، یعنى در درون قاره، آن قسمت لیبیا است که وحوش زیاد دارد
جبل (هاى هرقل ده و از شهر تب مصرى تا ستونیک منطقه بلندى است، که از ریگ روان پوشی

ها در این منطقه بفاصله هر ده روز راه جاهائى است، که در آن محل. یابدامتداد مى) طارق کنونى



کند، اند، از قله تپه چشمه آب شیرین و سرد فوران مىاى ساختههاى نمک را جمع کرده تپهپارچه
.کنندىو در اطراف آن اهالى لیبیا زندگانى م

من، که اولین تپه نمکین استدر مسافت ده روز راه از تب محلى است موسوم به آم
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این همان محلى است، که (واقع است ) یعنى خداى مصرى(جا معبد بزرگترین خداى تب و در این
زار را هاى نمکهرودوت محل تپهبعد.) م. کبوجیه، بقول هرودوت پنجاه هزار نفر به آنجا فرستاد

روان سکنى دارند، یکایک ذکر کرده چنین گوید، من میتوانم اسامى مردمانى، که در منطقه ریگ
در این باب . هاى مزبور ببعد اسامى مردمان مجهولستهاى هرقل ذکر کنم، ولى از ستونتا ستون

ند، که ماوراء ستونهاى هرقل سکنى در لیبیا صفحات و مردمانى هست: اهالى قرطاجنه چنین گویند
و اهالى قرطاجنه وقتیکه باین صفحات براى ) امروزیست» گامبیسنه«مقصود هرودوت . (دارند

هاى خود برگشته تجارت میروند، مال التجاره را در ساحل ردیف یکدیگر میچینند، بعد بکشتى
گذارند وى مال التجاره طال مىبومیها همینکه دود را دیدند، بساحل نزدیک شده پهل. دود میکنند

پس از آن تجار قرطاجنه باز بساحل آمده حساب میکنند، که طال بقدر قیمت مال . و دور میشوند
ها نشسته از ساحل دور میشوند و اگر کافى است، طال را برداشته و بکشتى. اند یا نهالتجاره گذارده

بومیها بر مقدار طال میافزایند، تا سوداگران هرگاه کافى نیست، به کشتیها برگشته منتظر میشوند و 
موافق گفته اهالى قرطاجنه، طرفین هیچ گاه یکدیگر را آزار نمیکنند، مثال . قرطاجنه را راضى کنند

سوداگران قرطاجنه طال را تصرّف نمیکنند، تا معادل قیمت مال التجاره نباشد و نیز بومیها وقتى مال 
اینها هستند مردمان لیبیا، که ما میتوانیم ذکر . طال را برداشته باشندالتجاره را برمیدارند، که آنها

.کنیم

و حاال هم ) مقصود از مادیها پارسیها است(گاه مطیع پادشاه مادیها نبودند اکثر این مردمان هیچ
:راجع باین مملکت میتوانیم بگوئیم. اعتنائى بآنها ندارند

اند و دو از این چهار ملت دو مردم بومى. ا اشغال کردهبقدرى که معلوم است، فقط چهار ملّت آنر
ها در شمال و حبشیها در جنوب، دو مردم دیگر، که از اند از لیبیائىبومیها عبارت. دیگر خارجى



، بقدرى )نیپکى(گمان میکنم که اراضى لیبیا، باستثناى . اند، فینیقیها و یونانیها هستندخارج آمده
بعد هرودوت از خوبى. ان طرف مقایسه با آسیا و اروپا قرار دادبد است، که آنرا نمیتو
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تعریف کرده گوید، که در اولى یک تخم سیصد تخم و در ) پریداوس(و ) نیپکى(زمینهاى 
اراضى سیرن هم بقول هرودوت بد نیست و، بواسطه اینکه در . دومى تخمى صد تخم میدهد

واقع شده و ارتفاع بیک میزان نیست، حاصل در سه موعد مختلف میرسد و حصاد هم یکى بلندى 
.اندآورى محصولبنابراین، اهالى هشت ماه مشغول درو کردن و جمع. بعد از دیگرى است

هاى او معلوم است، که افریقاى آن زمان را از نوشته. هاى هرودوت راجع به لیبیااین است گفته
در جاهاى . لیبیا، مصر و حبشه و قسمت اعظم افریقا را لیبیا مینامیدند: اندم میکردهبسه قسمت تقسی

دیگر کتاب خود هرودوت گاهى کلمه لیبیا را بمعنى قاره افریقا استعمال میکند، زیرا میگوید روى 
اهالى بنابراین جاى تعجب نیست، که میگوید اکثر. آسیا، اروپا، لیبیا: زمین عبارت از سه قاره است

هاى معلوم آن، یعنى لیبیا مطیع پارسیها نیستند، چه مستملکات ایران در افریقا شامل بهترین قسمت
مصر علیا و سفلى، نوبى یا سودان کنونى، لیبیاى مجاور مصر، سیرن و برقه بوده و بقول مورخ 

یران بمستملکات در اینجا حدود ا. ها در برقه تا بن غازى امروزى پیش رفته بودندمذکور پارسى
.قرطاجنه میرسید

تشکیالت داریوش-مبحث دوم

داریوش پس از اینکه شورشهاى ایران را فرونشاند و به آسیاى صغیر و مصر سکونت بخشید 
تشکیالتى بایران داد، که بوسیله آن ممالک تابعه ایران با یکدیگر و با مرکز پیوستند و وحدتى در 

.ایجاد شددولت پرعرض و طول هخامنشى 

براى فهم مسئله باید بخاطر . معلوم است، که اصالحات هر زمان را باید با مقتضیات آن سنجید
خالصه این ترتیبات همان است، که . آورد، که قبل از داریوش چه ترتیباتى در آسیا وجود داشت

مدخل این پادشاه آسور، تیگالت پالسر سوم، در دنیاى آنروزى داخل کرده بود و بقدر کافى در
تألیف ذکر شده، خالصه آنکه هروقت که آسوریها مملکت یا والیتى را تسخیر میکردند، پس از 



کشتارهاى زیاد و غارت و خراب کردن مملکت، براى سهولت نگاهداشتن آن هزاران نفر از اهالى 
کوچانیده و به آسور
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در موارد دومى چون . میگماشتند، یا آنها را بوالیتى میفرستادندبرده در پایتخت بکارهاى شاقّه
در واقع . هاى گوناگون از آنها میکرداینها از اهل والیت یا بلد نبودند، حاکم آسورى استفاده

میتوان گفت، که اینها منبع دخل حاکم بودند، اما مملکت مفتوح را، پس از چپاول و خرابى، بیکى 
رویهمرفته سیاست آسور . اینکه تشکیالتى باو داده باشندلحق میکردند، بىاز ممالک همجوار م

براى حفظ ممالک و والیات این بود، که مملکت مفتوح را ضعیف کند، تا مردم رمقى براى 
کوچانیدن اهالى و غارت و خرابى هم از . شورش نداشته باشند و خراج خود را مرتبا بپردازند

، باوجوداین سختیها، مقصود دولت آسور حاصل نمیشد، چه تاریخ نظر بعمل میآمد، ولیکناین
بینیم، تقریبا در بهار هر سال گرى و شورشها در ممالک تابعه، چنانکه مىآسور پر است از یاغى

جهت آن حکامى بودند، که دولت . پادشاه آسور بسمتى براى سرکوبى شورشیان روانه است
ا را تفتیش کند و این حکام خود سر و مطلق العنان آنچه آنکه اعمال آنهآسور معین میکرد، بى

ترتیبات ادارى آسور از زمان تیگالت پالسر سوم در دنیاى آنروز شیوع یافته . خواستند میکردندمى
حال بدین منوال بود، تا اینکه آریانهاى ایرانى روى کار آمدند . کم یا بیش سرمشق دیگران گردید

اعمال او پیداست، طرزى دیگر از حیث رفتار با ملل تابعه پیش و کوروش بزرگ، چنانکه از 
همینقدر . چون در این باب آنچه مقتضى بود، در جاى خود گفته شده، تکرار زیادى است. گرفت

باید بخاطر آورد، که رفتار کوروش طرز نوینى بود، که در عالم آنروزى داخل شد، ولى 
بممالک تابعه بدهد، اگرچه کزنفون، چنانکه ذکر جهانگیریهاى او بوى مجال نداد، تشکیالتى

پس از او کبوجیه بتخت نشسته تمام مدت کوتاه سلطنت خود . شد، بعض تشکیالت را از او دانسته
را باز بجهانگیرى صرف کرد و بعالوه مرضى، که هرودوت باو نسبت میدهد، مانع از آن شد، که 

ش پس از فرونشاندن شورشهاى داخلى باینکار این بود، که داریو. روش کوروش را پیروى کند
منبع . اساسى پرداخته شاهنشاهى ایران را بایاالتى تقسیم کرد و براى هریک تشکیالتى مقرّر داشت

اطّالعات ما



577: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

هاى نوشتهجمشید و نقش رستم و نیز هاى داریوش اول در بیستون و تختراجع باینمسئله کتیبه
مضامین هریک از این اسناد در فصل اول باب دوم کتاب . هرودوت و سایر مورخین یونانى است

معطلى با این دوم این تألیف بیاید، زیرا جایش در آن قسمت است، ولى، اگر خواننده بخواهد بى
.موضوع آشنا شود، ممکن است از همینجا بجائى، که اشاره شده، رجوع کند

لشکرکشى داریوش به اروپا-ممبحث سو

)م. ق514(»1«رفتن داریوش به سکائیه اروپائى-1

اندسکاها چگونه مردمانى بوده

بدوا باید گفت، که مقصود از سکاها مردمانى است، که در ازمنه تاریخى از درون آسیاى وسطى، 
هائى تا ز اینجاها با فاصلهیعنى از ترکستان شرقى یا ترکستان چین، تا دریاى آرال و خود ایران و ا

در قسمتهاى این صفحات وسیع و . منتشر بودند»3«و از این رود تا رود عظیم دانوب»2«رود دن
آنهائى را که از طرف آسیاى وسطى با ایران سروکار . دشتهاى پهناور اسامى آنها مختلف بود

مردمانى، . مینامد) سکا(یا ) سک(اند و داریوش نامیده) ساس(یا ) ساك(داشتند، جغرافیون قدیم 
.که در اروپاى شرقى سکنى داشتند

.در کتب هرودوت موسوم به سکیث میباشند و سیت فرانسوى شده این اسم است

یونانیها این اسم را از این جهت باین مردمان داده بودند، که سکیث در زبان یونانى بمعنى پیاله 
هاى ملل این اسامى، که ذکر شد، از نوشته. ا خود داشتنداى باست و افراد این مردم همیشه پیاله

محققا معلوم نیست، که خود سکاها، بخصوص آنهائیکه با ایران همجوار . مجاور سکاها است
.بودند، خودشان را چگونه مینامیدند



ظنّ قوى میرود، که اسم این مردمان همان سک یا سکا یا چیزى نزدیک بآن بوده، زیرا، اگر غیر 
اما راجع به سکاهاى اروپائى هرودوت گوید . نامیدندبود، ایرانیهاى قدیم آنها را چنین نمىمىاین

سکاها. »5«میگفتند»4«که آنها خودشان را سکلت

______________________________
)1(-�S�c�y�t�h�i�e.

)2(-�D�o�n.

)3(-�D�a�n�u�b�e.

)4(-�S�c�o�l�o�t�e�s.

.ها را هم سک نامیدهداریوش این-)5(
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را اکثرا از نژاد آریانى میدانند، ولى بعضى عقیده دارند، که در میان آنها مردمانى از نژاد اصفر نیز 
راجع به سکاها . معلوم نیست، که این مردمان کى و از کجا باین جاها آمده بودند. اندبوده

اند، ولى اطّالعاتى، که اطّالعاتى دادهاشخاصى مانند بقراط، ارسطو، سترابون و بطلمیوس
م، یا بزمانى است، که با موضوع این مبحث بیشتر . هرودوت داده، مبسوطتر و مربوط بقرن پنجم ق

توضیح . هاى هرودوت اطّالعاتى میآید، که از حفریات بدست آمدهبکمک نوشته. مناسبت دارد
و این قبرها، که غالبا در سنگ کنده شده و در اند هائى از خود گذاشتهآنکه سکاها قبرها و مقبره

ها در این قبور اشیائى بدست از کاوش. جنوب روسیه کنونى واقع است، موسوم به کورگان است
چون اطّالعاتى، که هرودوت میدهد . اى وضع زندگانى آنها را میرساندآمده، که تا اندازه

.هاى او ذکر میشودمبسوطتر است، قبال مضامین نوشته

سکائیه از نظر هرودوت



. پس از تسخیر بابل داریوش قصد سکاها را کرد«): 82-1کتاب چهارم، بند (مورخ مذکور گوید 
چون آسیا پر جمعیت بود و پول زیاد بآن وارد میشد، داریوش در این صدد برآمد، که سکاها را از 

.وتازهائى، که در مملکت ماد کرده بودند، مجازات کندجهت تاخت

مقصود هرودوت از (سال غلبه داشتند 28در آسیاى وسطى، چنانکه من باالتر گفتم، سکاها 
جوار آن است، یعنى آذربایجان، کردستان، ارمنستان و غیره، زیرا آسیاى وسطى ماد و صفحات هم

در تعقیب کیمریها سکاها داخل آسیا شده ) او قسمت غربى آسیاى صغیر را آسیاى سفلى میداند
وقتى که . را درهم شکستند، چه اینها قبل از آمدن سکاها بر تمام آسیا حکومت داشتندمادیها

سال بمملکت خودشان برگشتند، دوچار اشکالى شدند، که کمتر از اشکال 28سکاها پس از 
توضیح آنکه زنان سکائى . اش زیاد بودجنگ با مادیها نبود، زیرا مواجه با دشمنى گشتند، که عده

سکاها از جهت شیرى، که در . بت طوالنى شوهرانشان، با غالمانشان ارتباط یافته بودنداز جهت غی
جزو مشروبات میخورند، غالمان خود را کور میکنند، چه معمول آنها
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ر چنین است، که گاوها را دوشیده شیر آنها را در ظروف چوبین میریزند و بعد آنرا بغالمان کو
خود میدهند، که بزنند، تا قسمت خوب آن باال بیاید و آنرا از شیر جدا کنند، زیرا این قسمت 

باید درنظر داشت، که . با این مقصود هر اسیر را غالم و کور میکنند. تر از خود شیر استگران
بارى از این بندگان جوانانى بوجود ). یعنى حضرى(سکاها مردمان بدوى هستند، نه فالحتى 

.آمدند، که از نژاد خود اطّالع یافته مصمم شدند، مانع از مراجعت سکاها از ماد گردند

این (بود »2«اتیدتا دریاچه م»1«هاى توریداوال آنها خندق عریضى کندند، که طول آن از کوه
ثانیا وقتیکه سکاها ) هاى تورید در قریم استدریاچه را اکنون دریاى آزوو گویند و کوه

.میخواستند داخل شوند، غالمانشان آنها را عقب نشاندند

این چه «: جنگها بطول انجامید و سکاها بهیچوجه نتوانستند غلبه یابند، تا آنکه یکى از سکاها گفت
شود و هرقدر هم از دشمن بکشیم، از عده ؟ از جنگ عده ما کم مىکارى است، که ما میکنیم



پیشنهاد میکنم نیزه و کمان را بیک سو افکنده هرکدام شالقى . بندگان ما در آتیه کم خواهد شد
.برداشته بر آنها حمله کنیم

همینکه مادام، که بندگان اسلحه در دست ما بینند، خودشان را با ما مساوى خواهند دانست، ولى 
هاى ما را دیدند، بخاطرشان خواهد آمد، که ما آقائیم و آنها بندگان و دیگر مقاومت نتوانند شالق

چنین بود حمله سکاها به ماد و مراجعت . سکاها چنین کردند و جوانان روى بهزیمت نهادند. »کرد
.آنها باراضى خودشان و از این جهت بود تصمیم داریوش بر مجازات آنها

آدم اولى «: تراند و در باب نژاد خود چنین گوینداها عقیده دارند، که از تمام ملل جوانخود سک
تاى را آنها پدر تارگى. تاى نام داشتاین مملکت، که در آن زمان خالى از سکنه بود، تارگى

ور دانند، ولى من این قول را بامى) دنیپر کنونى(»4«و مادر او را دختر رود بریستن»3«زوس
تاى سه پسر داشتتارگى. ندارم

______________________________
)1(-�T�a�u�r�i�d�e.

)2(-�M�e�o�t�i�d�e.

.نامد، زیرا در یونان او را چنین مینامیدندهرودوت رب النّوع بزرگ هر ملّت را زوس مى-)3(

)4(-�B�o�r�y�s�t�h�e�n�e.
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.قصر از باال بخطّ مستقیم، زمانى که برپا بودهجمشید، دورنماي تخت-)10(

)پیهنقّاشى شی(
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.گاو آهن، قید، تبر و پیاله: و در زمان آنها از آسمان این اشیاء طال بزمین افتاد



پسر اول کسى بود، که این اشیاء را دید و خواست بردارد، ولى همینکه نزدیک شد، طال آتش 
چون پسر سوم نزدیک شد زر خاموش . پسر دوم نزدیک شد و باز طال محترق گشت. فتگر

بر اثر این قضیه دو پسر دیگر سلطنت این مملکت را به پسر . گردید و او این اشیاء را بخانه برد
سائیس بود، سکاهاى پادشاهى بوجود آمدند و از پسر سوم، که نامش کالك. سوم واگذاردند

اسم عموم سکاها باسم پادشاه آنها سکلت است و یونانیها آنها را . ن را پاراالت نامندها خودشاآن
تاى تا زمان چنین گویند سکاها راجع بنژاد خود و پندارند، که از زمان تارگى. سکیث نامند

اشیاء زرین را پادشاهان آنها با مراقبت حفظ و همه . لشکرکشى داریوش بیش از هزار سال نیست
اگر کسى، که مستحفظ این اشیاء است، در روز عید . راى این اشیاء قربانیهاى زیاد میکنندساله ب

زیر آسمان بخواب رود، بعقیده سکاها یک سال هم زنده نمیماند و از این جهۀ آن اندازه زمینى 
چون مملکت سکاها بزرگ . را، که او بتواند سواره در یک روز طى کند، بعنوان هدیه باو میدهند

سائیس آنرا بین سه پسر خود تقسیم کرد، ولى طالها در بزرگترین قسمت وسیع بود، کالكو 
نیز گویند، که از صفحات شمالى یعنى قسمتهائى، که اهالى باال دست در آن . گانه حفظ میشودسه

جاها زمین و هوا پر است از پر و این سکنى دارند، نه میتوان عبور کرد و نه چیزى دید، چه در آن
در جاى دیگر کتاب خود هرودوت گوید، که مقصود از پر باید برف (پرها مانع از بینائى است 

اند، سکنى گزیده»1«این است چیزیکه سکاها درباره خود گویند، ولى یونانیهائیکه در پنت). باشد
خالصه آن آمیز یونانیها را بیان میکند وهرودوت داستان افسانه. »عقیده دیگر درباره سکاها دارند

اسب خود را گم کرد و در جستجوى آن در مملکتى، که اکنون موسوم »2«این است، که هراکل
این دختر سه پسر آورد و یکى . به سکائیه است، بموجودى برخورد، که نیمى دختر و نیمى مار بود

از اینشخص. از آنها موسوم به سکیث شد

______________________________
.از والیات آسیاى صغیر در کنار دریاي سیاهیکى -)1(

هراکل یا هرقل پهلوان داستانهاى یونانى است، که بعقیده یونانیهاى قدیم پس از مرگ نیم -)2(
.خدا گردید
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ود اى، که هراکل بدختر داده بود سکاها در کمربند خپادشاهان سکائى بوجود آمدند و بیاد پیاله
راجع به سکاها هست «): 12-11، بند 4کتاب (بعد هرودوت گوید . همیشه یک پیاله دارند

.حکایت دیگرى، که بعقیده من بیشتر مورد اعتماد است

موافق این حکایت سکاها در ابتدا در آسیا مسکن داشتند، بعد ماساژتها آنها را بیرون کردند و 
چون عده سکاها زیاد بود، . باراضى کیمریها رفتندگذشته ) یعنى سیحون(سکاها از رود آراکس 

مردم عقیده داشتند، که براى خاك خود را بخطر نیندازند، . کیمریها مشورت کردند، که چه کنند
بین پادشاهانى، که ترجیح میدادند، جنگ کنند تا . پادشاهان بعکس معتقد بودند، که باید پا فشرد

بعد مردم . ه تقسیم گشته باهم جنگیدند و همه کشته شدندکشته شوند، ضدیت افتاد و بدو دست
هنوز . جسد آنها را دفن و اراضى خودشانرا رها کرده بیرون رفتند و سکاها مساکن آنها را گرفتند

هم در مملکت سکاها قالع کیمرى ایستاده، معبر کیمرى و ایالت کیمرى وجود دارند و هنوز 
وى این است، که، چون کیمریها از سکاها بطرف آسیا فرار ظنّ ق. »1«گویند بوسفور کیمرى

و نیز روشن »2«نوپ شهر یونانى واقع استاى رفتند، که حاال در آنجا سىکردند، بشبه جزیره
است، که سکاها در تعقیب کیمریها راه را گم کرده وارد آسیا و مملکت ماد شدند، زیرا کیمریها 

و سکاهائى، که از پى آنها میرفتند، ) ل دریا یعنى از سواحل دریابطو(بطول دریا حرکت میکردند 
این است روایت دیگر، که بین . طرف راست قفقاز را داشتند و بدین ترتیب داخل ماد شدند

.»خیلى شایع است) یعنى خارجیها(یونانیها و بربرها 

شعب مردمان سکائى

از شهر تجارتى بریستن ): 17جا، بند همان(هاى مردمان سکائى چنین نوشته هرودوت راجع بشعبه
، اگر دورتر رویم، اول )مقصود سواحل دریاى سیاه است(که در وسط سکائیه ساحلى واقع است 

پید یا سکاهاى یونانى میرسیم، باالتر از این قوم قوم دیگرى است، که موسوم به به قوم کاللى
این دو قوم از حیث طرز. آالزون میباشد

______________________________
است، که دریاى سیاه را با دریاى آزوو اتّصال داده، این ) کرچ(بوسفور کیمرى همان بوغاز -)1(

.بوغاز و رود دن را در عهد قدیم سرحد اروپا و آسیا میدانستند



.در کنار دریاى سیاه-)2(
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سیر، عدس و ارزن نیز جزو . لى گندم میکارند و آنرا میخورندزندگانى مانند سکاها هستند، و
باالتر از مردم آالزون سکاهاى زارع مسکن دارند و اینها گندم را براى فروش . غذاى آنها است

باالتر از آنها مردمى هستند موسوم به نور، باالتر از صفحه آنها، بقدرى که میدانیم، . میکارند
.صفحات لم یزرع است

چون از رود . ، یعنى در طرف مغرب بریستن مسکن دارند»1«پانیساقوام در کنار رودخانه گىاین 
یا است، لهاى میرسیم، که بدریا از همه صفحات نزدیکتر و موسوم به گىمزبور عبور کنیم، بصفحه

اى را اشغال این مردم صفحه. باالتر از این صفحه سکاهائى هستند، که کارشان فالحت است
میرسد و بطرف شمال، اگر متابعت »2«کاپتىاند، که حدود آن بطرف مشرق تا رود پاندهکر

آن طرف این . جا صفحات لم یزرع استرود بریستن را بکنیم، یازده روز راه است، باالتر از این
ى خوارها اراضباالتر از آدم. سکنى دارند و سکائى نیستند) خوارآدم(»3«صفحات مردم آندروفاژ

کاپ سکاهاى بدوى سکنى دارند، زیرا نه شیار تىبطرف مشرق از رود پان. است، که سکنه ندارد
مملکت سکاهاى بدوى از . جنگل استیا، بىلهمیکنند، نه میکارند و تمام این صفحه، باستثناى گى

زبور وقتى که از رود م. روز راه وسعت آن است14امتداد دارد و »4«طرف مشرق تا رود گرّس
جمعیت این صفحات از جاهاى دیگر بیشتر است و . بگذریم، بمتصرّفات سلطنتى میرسیم

حدود . این سکاها سکاهاى دیگر را بندگان خود میدانند. رشیدترین سکاها در اینجا سکنى دارند
از سمت مشرق تا خندقى، که بندگان . »5«از طرف جنوب تا تورید: این صفحات چنین است

واقع است و موسوم به ) دریاى آزوو(اتید ئى کندند و بازارى، که در کنار دریاچه مهاى سکازاده
باالتر از متصرّفات . میرسد) روددن(متصرفات اینها در بعض جاها تا رود تانائیس . کرمن میباشد

هاها، که از ملت سکائى نیستند، مسکن دارند و باالتر از آنها دریاچهلنخپادشاهى مالن

______________________________
.رود بوگ کنونى-)1(



.کاى کنونى است، که برود سامارا میریزدگویا رود کن-)2(

)3(-�A�n�d�r�o�p�h�a�g�e�s.

)4(-�G�e�r�r�o�s(یکی از شعب رود دنیپر.(

.شبه جزیره قریم-)5(

584: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اقوام سکائى دیگر وجود ) بطرف مشرقیعنى (در آنطرف تانائیس . و نیز صفحات لم یزرع است
اتید بطرف شمال والیت اول در دست ساوروماتها است و مملکت آنها از گوشه دریاچه م. ندارند

.یابدبقدر پانزده روز راه امتداد مى

باالتر از آنها مردمى هستند موسوم به . تمام این صفحات عارى از درختهاى وحشى و مثمر است
باالتر از آنها، بمسافت هفت روز راه، . آنها تماما از جنگلها پوشیده استها و اراضى بودین

اند و اینها پرجمعیت. بیابانهاى لم یزرع است و باالتر بطرف مشرق مردمى است موسوم به تیساگت
.گذران آنها از شکار است

تمام . ندریک، که باز با شکار گذران میکندر همسایگى آنها مردمى سکنى دارند موسوم به اى
هائى است، که خاك سیاه بعمقى زیاد دارد و از اینجا صفحات مذکوره تا متصرّفات سکاها جلگه

اگر قسمت بزرگ این زمینهاى ناهموار را طى کنیم، . ببعد، زمین سنگالخ و ناهموار است
آیند، مىگویند، که این مردمان تماما کل بدنیا . بمردمانى میرسیم، که در دامنه کوهها سکنى دارند

بزبان مخصوصى حرف میزنند، مانند سکاها لباس . دماغشان پهن است و فکّین آنها بزرگ
ها امتداد دارد، صفحاتى، که تا مملکت این کل. هاى درخت استپوشند و گذرانشان از میوهمى

.معروف است، سکاها و بعض تجار یونانى تا این مملکت میروند

. کت درآید، باید هفت مترجم براى هفت زبان با خود برداردآن سکائى، که میخواهد باین ممل
ها صفحات معلوم است، ولى از آن ببعد مجهول و کسى نمیتواند چیز بنابراین، تا مملکت کل



مقصود هرودوت (محققى بگوید، زیرا کوههاى بلند حائل است و کسى نمیتواند از آن عبور کند 
.).م. از کوهها باید کوههاى اورال باشد

ها مردمى مسکن دارند، که پاهایشان ها میگویند، در این کوهاگرچه من باور نمیکنم، ولى کل
این گفته . دورتر از این مردم مردمى هستند، که در سال شش ماه میخوابند. هاى بز استمانند پاى

دن مسکونها صفحاتى از مردم ایسرا من هیچ باور ندارم، ولى محقق است، که در مشرق کل
ها سکنى دارند، هیچ معلوم نیست، مگر اینکه خوددنها و ایساما چه مردمى در شمال کل. است
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، 2دیوالفوا، صنایع ایران قدیم، جلد ) (بزرگ(جمشید، پیشانى قصر داریوش اول تخت-)11(
)22گراور 
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ها در دنهاى هرودوت چنین بنظر میآید، که ایساز نوشته(صفحات حرف میزنند آنها از این
447اند و این مؤید نظرى است، که در صفحه سیبریاى شرقى یا شمال آسیاى وسطى سکنى داشته

هاى هرودوت صریحا میرساند، که مقصود او از در باب لفظ آراکس ذکر شد، زیرا این گفته
ها چنین دنگویند ایس.). م. وروش با ماساژتها رود سیحون استآراکس در واقعه جنگ ک

آورند، بعد حشم اگر پدر کسى بمیرد تمام اقرباى متوفى حشم خود را بخانه او مى: عاداتى دارند
سپس سر متوفى را عارى از مو . را سر بریده و گوشت آنرا با گوشت میت مخلوط کرده میخورند

بیرون کشیده سر را بطال میگیرند و چنین سرى را ظرف مقدس دانسته کرده و از درون آن مغز را 
پسر براى پدر متوفى مانند یونانیها عیدى میگیرد، که بیادبود پدر . در موقع قربان کردن بکار میبرند

ها گویند، باالتر از آنها مردمى هستند دنایس. است، زنان این مردم با مردانشان مساوى میباشند
ها از سکاها بما دنهاى ایسگفته. م دارند و در اینجا عنقاهائى طال را حفظ میکنندکه، یک چش

رسیده و سکاها این مردم را آریماسپ مینامند، زیرا بزبان سکائى آریما بمعنى یک و اسپو بمعنى 
تمام این صفحات، که ذکر کردیم، خیلى سردسیر است و در سال هشت ماه سرماى . چشم است

. ارد، چنانکه اگر آبى بزمین بریزند، خاك را گل نمیکند، مگر آتشى روشن کنندسخت دوام د



بنابراین سکاهائى، که در این طرف خندق . در بوسفور کیمرى نیز چنین است. بندددریا یخ مى
.سکنى دارند، از روى یخ بآن طرف میگذرند

ها اطالعاتى در دن، که ایسگویند. اطالعندپربرى سکاها و مردمان دیگر بىدر باب مردمان هى
این باب دارند، ولى من گمان میکنم، که آنها هم ندارند، و الّا راجع بآنها هم سکاها چیزهائى 

در »2«و نیز همر»1«پربرى را، هسیوداسم هى. گفتند، چنانکه راجع بمردم یک چشم میگویندمى
بعد). 32، بند 4کتاب ... (ها میبرند، اگر این حماسه واقعا متعلق به همر باشد گونحماسه اپى

______________________________
)1(-�H�e�s�i�o�d�e(م. شاعر یونانى از قرن هشتم ق.(

)2(-�H�o�m�e�r�eشاعر حماسى معروف یونان.
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کشى داریوش بمملکت سکاها مالزم شود، که با موضوع یعنى قشونهرودوت وارد مطالبى می
پربرى مردمانى است، که نیست، ولى مقتضى است توضیح دهیم، که مقصود هرودوت از هى

هاى قدیم در شمال اروپا یا قسمتهاى غیر معلوم اروپا، مانند روسیه شمالى و سوئد و بعقیده یونانى
.اندمیزیستهها، در آن زمان نروژ و امثال آن

مذهب

سکاها این ارباب انواع را ): 59، بند 4کتاب (مورخ مذکور راجع بمذهب سکاها چنین گوید 
پاپاى، خداى -2). مینامیدند»1«تیایکى از آلهه یونانى، که در یونان هس(تى تابیت-1: پرستندمى

.آسمان

-5. سر، خداى آفتابتهى-4. آپى، خداى زمین و او را زن خداى آسمان میدانستند-3
سکاها عادت . ماساد، خداى دریاهاتاهیس-6). هاآفرودیت یونانى(پاسا، خداى وجاهت آرهیم

هراکل ). رب النوع جنگ(»2«ندارند معبد یا هیکل آلهه را بسازند، باستثناى معبد و هیکل آرس
کنند و حیوانات قربانى از میان سکاها براى این آلهه قربانى می. هم در نزد آنها مورد پرستش بود



شوند، ولى براى آرس قربانى انسان نیز جایز است، بدین ها انتخاب مىحیوانات اهلى و اسب
ترتیب، که از هر صد نفر اسیر یکى را میکشند و خون او را روى شمشیرى، که عالمت این خدا 

.ندقربان کردن خوك جائز نیست و کلیۀ خوك نگاه نمیدار. است میریزند

عادات

آشامد و سرهاى سکائى خون اول دشمنى را، که میکشد، مى«: عادات جنگى آنها چنین است
مقتولین را براى پادشاه میبرد، زیرا قاعده بر این جارى شده، که تا سر دشمن را نیاورد، سهمى از 

بعضى از . یکنندپوست مقتولین را میکنند و بعد آنرا مانند دستمال استعمال م. غنائم بوى نمیدهند
اى درست میکنند، از سر دشمن، که خیلى مبغوض بوده، کاسه. این پوستها لباس ترتیب میدهند

ها را ها را بطال میگیرند و چون میهمانى بمنزل آنها آید، تمام این کاسهسکاهاى متمول این کاسه
ست، که جنگ کرده و ها جمجمه کدام یک از اقرباى آنها اباو نشان داده گویند هریک از کاسه

هامغلوب شده و هرقدر عده چنین کاسه

______________________________
.رب النّوع اجاق خانواده-)1(

)2(-�A�r�e�s.

588: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اى براى آشامیدن شراب تهیه همه ساله رئیس هر محل کاسه. زیادتر باشد، افتخارشان بیشتر است
اشخاصى، . ین کاسه فقط اشخاصى میتوانند شراب بیاشامند، که دشمنى را کشته باشندمیکند و با ا

بعض سکاها، که . نشینند و این سرشکستگى بزرکى استاند، در کنار مىکه هنوز این کار نکرده
سکاها . آشامند و باید از هر دو در آن واحد بیاشامنداند، از دو کاسه شراب مىدشمنان زیاد کشته

وقتى که پادشاه سکاها مریض میشود، سه نفر . أل عقیده دارند و فالگیر در میان آنها زیاد استبه تف
گیرها را حاضر میکنند و آنها غالبا میگویند، که فالن شخص قسم دروغ به آلهه از معروفترین فال

ادشاهى قسم خانه پادشاه یاد کرده، زیرا عادت سکاها بر این است، که در مواقع مهم به آلهه خانه پ
گیرها او را متهم کشند و فالبر اثر این حرف آن شخص را گرفته بمحاکمه مى. یاد میکنند



گیرها دو برابر عده اولى دعوت میکند و هرگاه آنها اگر متهم انکار کرد، پادشاه از فال. کنندمى
گیرها متهم اگر این فالگیرها میدهند، ولى هم متهم را مقصر دانستند سر او را بریده مالش را بفال

گیرهاى دیگر دعوت میشوند و، در صورتیکه اکثریت این فالگیرها متهم تقصیر دانستند، فالرا بى
.گیرهاى اولى محکوم باعدام میگردندتقصیر دانستند، فالرا بى

بندند،خاروخسک زیاد در عرّابه جمع کرده آنرا بگاوهائى مى: گیرها چنین استطرز اعدام فال
نشانند و آن را گیر را در قید گذارده و دهن او را بسته روى خاروخسک مىوپاى فالبعد دست

فالگیرها در میان آتش میسوزند و گاوها هم بعضى سوخته، برخى . آتش زده گاوها را میرانند
وم گیرها را هم معدقاعده بر این است، که پادشاه اوالد و احفاد چنین فال. باالخره فرار میکنند

هرگاه سکاها با کسى عهدوپیمانى بقید قسم ببندند، چنین . میکند، ولى دست بزنان آنها نمیزند
در کاسه گلى شراب میریزند، بعد با چاقو یا آلت تیزى زخمى ببدن متعاهدین زده خون آنها : کنند

را با شراب مخلوط میکنند، پس از آن شمشیر و تیر و زوبین را در شراب گذارده مشغول 
. آشامندچون این مراسم بآخر رسید، از آن شراب متعاهدین و حضار عمده مى. عاخوانى میشوندد

ترتیب دفن پادشاه
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پس از مرگ او فورا گودال چهارگوشى میکنند، شکم پادشاه متوفى را دریده از : چنین است
را موم میگیرند، بعد این جسد را حرکت داده کندر و ادویه معطر دیگر پر میکنند و بدن او 

بقسمتهاى مختلف مملکت، که تابع پادشاه است، میبرند، تا بانتهاى مملکت، که موسوم به صفحه 
در آنجا جسد را در مقبره پادشاهان سکائى دفن میکنند، بعد یکى از زنان . گرّها است، میرسند

کنند و دمه نزدیک و قاصد او خفه کرده دفن مىدار، آشپز، مهتر، خغیرعقدى پادشاه را با شربت
اى از خاك هاى حشم او را کشته با طالآالت پادشاه دفن و تپهپس از آن اسبها و نخستین زاده

ها حاال معروف به کورگان است این تپه(هرقدر این تپه بزرگتر باشد بهتر است . روى قبر میسازند
ین حکایت بطور معترضه گوید، که سکاها مس و و در آن حفریاتى میشود، هرودوت در ضمن ا

اشخاصى، که باستقبال جسد پادشاه متوفى میآیند، بعالمت عزا قسمتى .). م. نقره استعمال نمیکنند
چینند و بدست راست، پیشانى، دماغ زخمهائى میزنند و ها را مىاز گوش خود را بریده زلف



پنجاه اسب از : کنندال سکاها چنین مىپس از انقضاى یک س. نشانندتیرهائى بدست چپ مى
طویله پادشاه بیرون آورده میکشند، بعد پنجاه نفر از خدمه پادشاه متوفى، که اصال سکائى هستند، 

برگزیده بقتل میرسانند و جسد این پنجاه نفر را بر اسبها استوار کرده بدین ترتیب سواره نظامى 
ها را روى راسم دفن پادشاهان سکائى، ولى سائر مردهاین است م. آراسته دور قبر پادشاه میدارند

اى گذارده نزد اقرباى نزدیک او میبرند، هرکدام از آنها ضیافتى ترتیب میدهد و میت هم عرابه
این حرکت مرده از جائى بجائى چهل روز طول میکشد و . سهمى از مأکوالت و مشروبات میبرد

هاى سکاها توصیفى کرده جا هرودوت از حمامدر این. شویندبعد او را دفن کرده سر و تن را مى
سکاها مانند سائر بربرها از اخذ عادات و آداب سائر ملل، چه «): 76، بند 4کتاب (بعد میگوید 

این . آورندیونانى باشد و چه غیر آن، قویا احتراز میکنند و قضیه آناخارسیس نامى را مثل مى
سیار سیاحت کرده بود، مردى حکیم بشمار میرفت، ولى، شخص، که در یونان و جاهاى دیگر ب

وقتى که بوطن
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را در نهان بگیرد، پادشاه آگاه ) جشن مادر آلهه(خود برگشت و خواست یکى از آداب یونانى 
ا امروز اگر کسى اسم این شخص را در حضور سکاها ببرد گویند، که او ر. شد و او را کشت

کنند و مخصوصا مورخ مذکور گوید، که سکاها بعض عادات یونانى را استهزاء مى. »شناسندنمى
اند و در عید او مجالس شرب با غوغا و میخندند به اینکه یونانیها خداى شراب درست کرده

.هاى مستى ترتیب میدهندعربده

عده نفوس، طرز معیشت

بعضى گویند زیاد است و برخى آنها را . که چیستعده سکاها معلوم نیست، : هرودوت گوید
چیزهاى دیدنى در این مملکت نیست، جز رودهاى عظیم، که از آن ذکرى . قلیل العده میدانند

هاى خود روى اسبها حرکت و غالبا با خانواده. اندبضاعتسکاها مردمان فقیر و بى. »1«باالتر شده
زبان سکائى مختلف است، زیرا سکاهاى غربى با . هرنددر تیراندازى ما. از حشم گذران میکنند

.آخرین سکاهاى شرقى بتوسط مترجم حرف میزنند



هرودوت گوید، که بیش از یک زن . راجع بخانواده سکائى عقائد نویسندگان قدیم متشتّت است
.بقراط گفته، که تعدد زوجات بین آنها معمول بود. نمیگرفتند

راجع بغذاى سکاها باید گفت، . طوائف سکائى زن اشتراکى استسترابون نوشته، در میان بعض
اند، ولى غذاى آنها غالبا شیر گاو و خوار دانستهکه پلین و سترابون بعض طوائف سکائى را آدم

اند، معلوم شده، که گوشت گوسفند و مادیان بوده از حفریاتى، که در بعض قبرهاى سکائى کرده
اند، اشیاء آهنى چیزهائى، که یافته. تر میایدست، یعنى زمان آنها پائیناین قبرها از زمان هرودوت نی

بند، بعد ظروفى از مفرغ، اسباب و ادوات خانه، آینه، گردن. زره، قمه، نیزه و غیره: است مانند
هاى زنانه از شیشه، طال، نقره، کهربا و غیره، که از تجارت با یونان و روم یا از غارت زینت

رویهمرفته حفرّیات در قبرهاى مذکور نشان میدهد، که از حیث تمدن در . ندتحصیل میکرد
.انداى بسیار پست بوده صنایعى نداشتهمرحله

راجع بنژاد آنها باید گفت، از چندى باینطرف این عقیده قوت یافته، که

______________________________
.تر ذکر کردهئینمؤلّف بمناسبت راهى، که داریوش پیموده، پا-)1(
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، 2دیوالفوا، صنایع قدیم، جلد (، منظره درونى )بزرگ(در و پنجره قصر داریوش اول -)12(
)16گراور 
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.سکاها از مردمان مختلف ترکیب شده بودند، ولى عناصر آریانى در میان آنها زیاد بوده

سکائیه از نظر سوق الجیشى

چنین بودند، بقول هرودوت، مردمان سکائى، که در همسایگى یا نزدیک مستعمرات یونانى 
در خاتمه مقتضى است . اى از آن ذکر شداخالق و عادات آنها هم چنان بود، که شمه. میزیستند



بعض صفات خوب را هم، گفته شود، با اینکه این مردمان در درجه بسیار پست تمدن میزیستند، 
شجاعت و : از جمله باید این صفات را دانست. که غالبا در مردم بدوى دیده میشود، دارا بودند

سکاها از . قول و پیمان نشکستنمندى زیاد بآزادى، درستىطلبى و عالقهمردانگى، حس استقالل
ره، چنانکه در عهد عالوه بر صفات مذکو: چند حیث مردمان عربستان قدیم را بخاطر میاورند

قدیم پادشاهى مقتدر نتوانست بدرون عربستان داخل شود، هیچ دولت بزرگى هم نتوانست سکائیه 
کویرهاى بیحد و حصر و آفتاب سوزان در یکى، : جهات در هر دو جا معلوم است. را مطیع کند

ى، زندگانى بدوى، العاده در دیگرى، نبودن شهرها و آبادپایان و سرما و گرماى فوقهاى بىدشت
این شرایط جغرافیائى و اقلیمى هر قشون مهاجم را خسته و . فقر عمومى و فقدان آذوقه در هر دو

این نکته را . نشینى آن با تلفات زیاد منجر میشدفرسوده میکرد و باالخره در بهترین صورتى بعقب
تا فهمید، که سفر کشى داریوش بچنین مملکت پهناورى باید درنظر گرفت،مخصوصا در قشون

اى جنگى او چه کار خطرناکى بوده و، با وجود این، او توانسته است، مقصود خود را تا اندازه
.انجام داده، قسمت بزرگ قشون خود را سالما از این مملکت بیرون برد

لشکرکشى داریوش به سکائیه

ر کتیبه بیستون راجع به چون راجع باین موضوع اسنادى جدیدا بدست نیامده و، اگر ذکرى هم د
سکاها شده، خیلى مختصر و مجمل است و بعالوه جاهائى از این قسمت کتیبه خراب شده، یگانه 

هاى مورخین عهد قدیم و منبع مهم اطالعات ما بر چگونگى این لشکرکشى منحصر است بنوشته
.مخصوصا به کتاب هرودوت، که کیفیات را بتفصیل ذکر کرده

هاى هرودوت ن این قسمت کتیبه بزرگ بیستون را ذکر کرده بعد بگفتهباوجوداین، مضمو
.گذریممى
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نوشته داریوش

دجله ... در سکائیه . داریوش شاه میگوید با لشکرم بمملکت سکاها رفتم«»1«)4ستون پنجم، بند (
....از دریا .... 



گیر کردم آنها را در قید نزد من آوردند سیده قسمتى را دستگذشتم به سکاها ر»2«هادر کشتى
....نامى را دستگیر کردم ) خاسکون.... (و کشتم 

.»بعد آن ایالت از آن من گردید. بکس دیگر، چنانکه اراده من بود، ریاست دادم

هاى هرودوتنوشته

تهیه سفر جنگى وقتى که داریوش در «) 124-83کتاب چهارم، بند (مورخ مذکور گوید 
پل »3«بمملکت سکاها بود، باطراف مأمور فرستاده پیاده و سوار میخواست و در بوسفور تراکیه

پسر هیستاسپ و برادر داریوش باو گفت، بمملکت سکاها مرو، چه ) اردوان(میساختند، آرتابان 
از شوش حرکت آنها فقیراند، ولى داریوش حرف او را نشنید و، همینکه تدارکات او تکمیل شد،

باز نام از داریوش خواستار شد، که یکى از سه پسر او را ىدر این احوال یک نفر پارسى اى. کرد
داریوش در جواب گفت، . با خود نبرد، زیرا پارسى مزبور این پسر را خیلى دوست میداشت

اشت، که باز مشعوف شد، چه پندىاى. خواهش تو چیز زیادى نیست و هر سه پسرت خواهند ماند
داریوش هر سه پسر او را از خدمت نظامى معاف داشته، ولى بزودى دریافت، که اشتباه کرده و 

باز را ىمقصود داریوش این بوده، که جسد آنها بماند، زیرا بر اثر حکم داریوش، هر سه پسر اى
.اعدام کردند

جا در این. است، رسید، که در کنار بوسفور واقع»4«داریوش از شوش حرکت کرده به کالسدون
براى عبور از بوسفور پلى ساخته بودند و داریوش بکشتى نشسته نزد مردم کیانى، که بقول یونانیها 

این دریا واقعا . را تماشا کرد»5«وقتى مساکن معینى نداشتند، رفت و از دماغه آن، دریاى پنت
3000ترین محل در عریضو عرض آن11100طول آن . قشنگ است و از دریاهاى دیگر ممتاز

این معبر). مطر بود185استاد یونانى (استاد است ولى معبر آن چهار استاد میباشد 

______________________________
)1(-

�H�.� �C�.� �T�o�l�m�a�n�.� �A�n�c�i�e�n�t� �P�e�r�s�i�a�n� �L�e�x�i�c�o�n� �a�n�d� �t�e�x�t�s�.� �1�9�0�8�,� �p�.� �3�1.



.معنى این کلمه درست معلوم نیست-)2(

).بوغاز اسالمبول(بوسفور امروزى -)3(

)4(-�C�h�a�l�c�e�d�o�n(کوىقاضى.(

)5(-�P�o�n�t�e(دریاي سیاه.(
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در جائى، که پل را ساخته بودند، طول . مصب دریا یا بوغازى است، که معروف به بوسفور میباشد
، که عرض آن پانصد و امتداد دارد و پروپونتید»1«بوسفور تا پروپونتید. استاد است120بوسفور 

عرض این آخرى هفت و طولش . یابداتصال مى»2«پونتاستاد است، به هلّس1400طول آن 
در اینجا . »است»3«یابد، که نام آن اژهپونت بدریائى اتصال مىهلّس. چهار صد استاد است

، بند 4کتاب (گوید هرودوت شرح میدهد، که چگونه این دریاها و بوغازها را اندازه گرفته و بعد 
87:(

نامى از اهل »4«آن را ماندروکل. داریوش، پس از اینکه دریا را تماشا کرد، بسر پل برگشت
بعد بوسفور را هم تماشا و سپس امر کرد، دو ستون از مرمر سفید در ساحل آن . سامس ساخته بود

نصب کنند و بر آنها اسامى تمام مردمان تابع را، که در قشون او بودند، بزبان آسورى و یونانى 
بحرّیه بهفتصد هزار نفر بىاى از مردمان تابع با او بودند و قشون اودر این سفر جنگى عده. بنویسند

بعدها اهالى بیزانس این ستونها را بشهر خود برده از آن . ها بششصد فروند بالغ بودو عده کشتى
قربانگاهى براى دو خداى خود ساختند و مرمرى را، که بر آن خطوطى بزبان آسورى نوشته 

آن قسمت بوسفور، که سواحلش بحکم . در بیزانس انداختند»5«بودند، در نزدیکى معبد دیونیس
. داریوش باهم اتصال یافته بود، در وسط بیزانس و معبدى است، که در مدخل بوسفور واقع شده

قسمتى را از . داریوش را پل پسند آمد و بسازنده آن هدایاى زیاد داده از هر چیز ده عدد بخشید
نمود، که ه نقاشى کرد، که تمام پل را نشان میداد و مىهدایاى مزبور ماندروکل خرج یک پرد

داد و آن »6«این پرده را او بمعبد هرا. داریوش بر تخت بلندى نشسته و قشون او از پل عبور میکند
پس از اتصال بوسفور، که ماهیهاى زیاد دارد، ماندروکل این را به «: اى داشت بدین مضمونکتیبه



او در ازاى اینکار تاج افتخار بر سر نهاد و نام اهالى سامس را بلند . هرا بیادگار پل تقدیم کرد
داشت، چه کار او

______________________________
)1(-�P�r�o�p�o�n�t�i�d�e(دریاى مرمره.(

)2(-�H�e�l�l�e�s�p�o�n�t�e(بوغاز داردانل.(

)3(-�E�g�e�e(بحر الجزایر.(

)4(-�M�a�n�d�r�o�c�l�e.

)5(-�D�i�o�n�y�s�e(النّوبعقیده یونانى ع شرابها رب.(

.بعقیده یونانیها ربۀ النّوع زمین بود) هرا(-)6(
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چنین بود آثارى، که سازنده پل از خود گذاشت و داریوش پس از دادن . »پسند داریوش شاه شد
دریاى قبل از آن به ینیانها امر کرد، بکشتیها نشسته و. هدایا به ماندروکل از پل به اروپا گذشت

برسند و در آنجا منتظر او باشند، تا بعد پلى روى رود مزبور »1«سیاه را گرفته باال بروند، تا به ایستر
این کشتیها از مردم کیانى گذشته . پونتبحرّیه مرکب بود از ینیانها و االیانها و اهالى هلّس. بنا کنند

در جائى، که رود . راه از دریا دور شدبه ایستر رسید و داخل رود مزبور گردیده بمسافت دو روز 
اما داریوش پس از عبور از بوسفور به تراکیه داخل . هائى تقسیم میشود، یونانیها پلى ساختندبشعبه

بقول . آر رسیده در این محل براى مدت سه روز اردو زدهاى رودتشده و از اینجا بسرچشمه
بر ضد خارش بدن انسان و اسب استعمال ها خواص طبى دارد ووحوش آب این چشمهمردم حول

در اینجا داریوش اردو زده در . است و همه از یک سنگ بیرون میآیند31ها عده چشمه. میشود
از «: بعد فرمود در این محل ستونى برپا کنند و این کتیبه را بنویسند. میان فراوانى استراحت کرد
ترین کس، داریوش پسر نامى. تر استلمآر گواراتر و ساهاى تتمام رودها، آب سرچشمه



بعد داریوش حرکت . »ها آمدهیستاسپ، شاه پارسیها و تمام قاره، با قشون خود بکنار این چشمه
.ها جارى است، رسید) اودریس(کرده برود دیگر موسوم به آرتسک، که از اراضى 

که از آن محل میگذرند، در اینجا محلى را بقشون خود نشان داده امر کرد، هریک از سپاهیان،
هاى بزرگى از سنگ سپاهیان چنین کردند و، وقتى که داریوش حرکت کرد، تل. سنگى بگذارند

اینها مردمى هستند، که . ها را باطاعت درآوردقبل از اینکه داریوش به ایستر برسد، گت. بر جا ماند
»2«پلنىکه باالتر از دو شنر آپدس و آنهائیهاى سالمىتراکى. بجاویدان بودن روح اعتقاد دارند

ها سى خودشان مطیع شدند، اما گتاند بمردم کیرمیان و نیپسکنى دارند و موسوم»3«و مسامبرى
تر بودند، جنگ کردند، ولىها آنان، که رشیدتر و درستو نیز از تراکى

______________________________
.ایستر، دانوب امروزى-)1(

)2(-�A�p�p�o�l�o�n�i�e.

)3(-�M�e�s�a�m�b�r�i�a.
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ها بجاویدان بودن روح چنین است، که اعتقاد گت. زود شکست خورده سر اطاعت پیش آوردند
بنابراین . سس نام دارد، میرودمیگویند انسان با مرگ نمیمیرد، بلکه بسوى خدائى، که سالموك

خود بقرعه انتخاب کرده نزد، او میفرستند و رسول مأمور عقیده در هر پنجسال شخصى را از میان 
سس فرستادن رسول نزد سالموك. ها خیلى الزم دارند، از خدا بخواهداست چیزى را، که گت

:چنین بعمل میآید

عده دیگر از دو طرف دستها و پایهاى رسول را . ایستندها مىها صف کشیده با نیزهاى از گتعده
.دازند، بطورى که او روى نیزه بیفتدگرفته بهوا میان

ها نظر مرحمت دارد و هرگاه نمرد، اگر رسول مرد، مرگ او داللت میکند، که خدا نسبت به گت
اینها عادت دیگرى نیز دارند، . میگویند، که رسول شخصى است فاسد و دیگرى را انتخاب میکنند



ها خدائى گت. خدا را تهدید میکننددر حین رعدوبرق تیرهائى بآسمان انداخته، . که چنین است
اش سس میگوید و خالصهبعد هرودوت شرحى در باب سالموك. را بجز خداى خود نمیپرستند

حکیم »1«این است، که شخصى چنین نامى داشته و بنده بوده، بعد، چنانکه گویند، او فیثاغورس
در . ها منتشر کرده و درگذشتهرا دیده و عقیده او را، پس از مراجعت به تراکیه، در میان گت

ها را باور ندارم، زیرا شخص مزبور من این گفته«: خاتمه مورخ مذکور چنین اظهار عقیده میکند
.»خیلى پیش از فیثاغورس میزیسته

ها، که چنین معتقداتى گت): 97جا، بند همان(سپس هرودوت حکایت خود را دنبال کرده گوید 
.سپاه داریوش را پیروى کردندداشتند، تابع پارسیها شده 

داریوش به ایستر رسیده از آن عبور کرد و به ینیانها گفت، پل را خراب کرده با سپاه بحرى دنبال 
: پسر ارکساندر به داریوش چنین گفت»2«اسوقتیکه میخواستند پل را خراب کنند، ك. من بیائید

پس . عتى خواهى یافت و نه شهرىشاها، تو میخواهى داخل مملکتى شوى، که در آن نه زرا«
اگر به سکاها. اندبگذار این پل باقى بماند و محافظین آنرا از کسانى قرار داده، که آنرا ساخته

______________________________
)1(-�P�h�y�t�h�a�g�o�r�e.

)2(-�C�o�e�s.
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)پیهنقّاشى شى(روپوش دیوارهاى طاالرها -)13(
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مندى کار را انجام دادیم، راه مراجعت خواهیم داشت و اگر نتوانستیم بآنها برسیم، رسیده با بهره
من از آن نمیترسم، که سکاها بما شکست دهند، بیم آن دارم، . الاقل راه بازگشت تأمین شده است

این پیشنهاد من نه براى فائده . تى بزرگ شویمکه آنها را نیابیم و راه را گم کرده دوچار بلیا
داریوش را این سخن . »شخصى است و نه براى اینکه اینجا بمانم، بلکه بنظر من صالح شاه است



) بس بودهاین شخص از جزیره لس(بسى مهربان، لساى«: بسیار خوش آمد و در جواب گفت
اشى بتو در ازاى پیشنهاد خوبى، که کردى وقتى که من سالما برگشتم، البته تو نزد من آى، تا پاد

بعد داریوش یک تسمه چرمى برداشته شصت گره آن زد و جبابره ینیانى را خواسته بآنها . »بدهم
این تسمه را بگیرید و از . ینیانها، آنچه سابقا راجع به پل گفته بودم، نسخ میکنم«: چنین گفت

اگر پس از انقضاى این مدت من . از کنیدروزى، که من داخل سکائیه میشوم، روزى یک گره ب
برنگشتم، پل را خراب کرده باوطان خود برگردید، ولى تا آن زمان سعى و کوشش کنید، که پل 

.داریوش این بگفت و در حال حرکت کرد» سالم بماند

سکائیه از خلیجى شروع میشود، که تراکیه . در جلو سکائیه تراکیه است، که امتدادش تا دریا است
در اینجا رود ایستر داخل سکائیه گردیده، بعد بطرف مشرق برگشته رو بمصب . تشکیل کرده

از این عبارت معلوم است، که (این قسمت، که از ایستر شروع میشود، سکائیه قدیم است . میرود
در اینجا هرودوت شرحى راجع به سکائیه نوشته ) نشین بودهاینطرف رود ایستر نیز اراضى سک

سکائیه از رود ایستر یا : که بعضا باالتر ذکر شده و ماحصلش این است) 101-99ا، بند جهمان(
و ) بوغاز کرچ(یابد و از بوسفور کیمرى امتداد مى) قریم امروزى(دانوب تا مملکت تاورها 

سکائیه مملکت . باز اراضى سکائى است) دن کنونى(تا رود تانائیس ) آزوو امروز(اتید دریاچه م
از ایستر تا بریستن یعنى از دانوب تا . وشى تشکیل میکند، که اضالعش تقریبا مساوى استچهارگ

لن، کهخاتید همانقدر مسافت و از دریا تا مردم مالندنیپر ده روز راه است، از این رود تا دریاچه م
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ز راه را هرودوت دویست استاد میداند، که یک رو. باالتر از سکاها سکنى دارند بیست روز راه
.بمقیاس امروز تقریبا سى و هفت کیلو مطر یا شش فرسخ میشود

عرض سکائیه چهار هزار استاد و طول دو ضلعى، که از کنار دریا بدرون قاره میرود، نیز همانقدر 
.رسخ بودهف130فرسخ در 130بنا بگفته هرودوت وسعت سکائیه اروپائى تقریبا معادل . است

سکاها در مجلس مشورت باین عقیده شدند، که با ): 102همانجا، بند (بعد مورخ مذکور گوید 
قشون عظیم داریوش جنگ کردن نتوانند و بر اثر این عقیده رسوالنى نزد پادشاهان همجوار 



اجتماع پادشاهان مزبور هم، پس از شنیدن خبر ورود داریوش بمملکت سکائیه، درصدد . فرستادند
، )خوارهایا آدم(ها، نورها، آندروفاژها ها پادشاهان تاورها، آگاتیرساین. و مشورت برآمدند

بعد هرودوت اخالق و عادات . بودند) یا سارماتها(ها ها، ساوروماتها، بودینها، گلنلنخمالن
ربۀ : استعادات تاورها چنین«): 103، بند 4کتاب (هریک از اقوام مذکوره را شرح میدهد 

میدانند و »2«نندختر آگامم»1«ژنىفىالنوعى را میپرستند که بعقیده آنها لمس نشده و او را اى
هر یونانى را، که در دریا اسیر کنند، یا کشتى او بشکند و خود او بساحل افتد، براى این ربۀ النوع 

ر او را از بدن جدا کرده و جسدش قربان میکنند، بدین ترتیب، که چماقى بسر او میکوبند و بعد س
هر دشمن، که بچنگ آنها افتد، سرش را . را از کوه بزیر افکنده سرش را بنوك میخ چوبین میزنند

اش نصب اى را بخانه خود برده بدودکش بخارى خانهریزریز میکنند، بعد هریک از آنها قطعه
گذران تاورها از غارت و . داردمیکند و عقیده دارد، که این قطعه در هوا خانه را محفوظ مى

ها بعکس اخالق مالیمى دارند و با کمال میل زینتهائى از طال استعمال آگاتیرس. جنگ است
زن در نزد آنها اشتراکى است، چه عقیده دارند،. میکنند

______________________________
)1(-�I�p�h�i�g�e�n�i�e.

)2(-�A�g�a�m�e�m�n�o�nآرگس، که رئیس پهلوانان یونانى در سن و ، برادر پادشاه داستانى مى
.جنگ ترووا بود
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در سائر . که بدین ترتیب همه باهم برادر و خویش میشوند و بغض و حسد از میان آنها برمیخیزد
یک نسل قبل از سفر جنگى . نورها در اخالق مانند سکاها هستند. اندچیزها مانند اهالى تراکیه

یوش مارهاى زیاد پدید آمده آنها را مستأصل کرد، چنانکه مجبور شدند جالى وطن کرده دار
.ها روندبمملکت بودین

اند، هائى، که در سکائیه بودهسکاها و نیز یونانى. گویند، که در میان این مردم سحره زیاد است
بعد باز بصورت حکایت کنند، که سالى یک دفعه هریک از نورها براى چند روز گرگ میشود و



ها را باور ندارم، ولى چنین میگویند و سوگند بصحت آن یاد من این گفته. آدمى برمیگردد
نه راستى میفهمند و نه قانونى : تر استاخالق آندروفاژها از اخالق تمام مردمان وحشیانه. میکنند

از مردمان این . این مردم بدوى لباس سکائى میپوشند، ولى بزبانى مخصوص حرف میزنند. دارند
ها لباس لنخمالن. صفحات اینها یگانه مردمى هستند، که گوشت انسان در غذا استعمال میکنند

پوش در زبان یونانى این کلمه بمعنى سیاه(اند بهمین جهت آنها را چنین نامیده. سیاه در بر میکنند
. نى است و موهایشان زردچشمانشان برنگ آبى آسما. اندها مردمى پر جمعیتبودین.). م. است

هریک از اضالع دیوار شهر باندازه . یک شهر چوبین در مملکت آنها است، که نامش گلن است
.است) تقریبا یک فرسخ(سى استاد 

در . اندها و معابد را هم از چوب ساختهخانه. دیوارهاى شهر بلند است و تماما از چوب ساخته شده
ها و محرابها و معابد وجود دارد و در هر دو سال جشنى براى ا بتآنجا امکنه مقدسه آلهه یونانى ب

اند، که از شهرهاى تجارتى اهالى اصلى گلن یونانیهائى بوده. ها میگیرنددیونیس با مستى و عربده
ها بزبان سکائى و برخى به یونانى حرف میزنند، ولى شهر گلن بزبان بعض بودین. اندجا رفتهبدان

مملکت بودینها جنگلى . ها فالحتى میباشندها مردم بدوى و گلنىبودین. کندمخصوصى تکلم می
راجع به . ها واقع استایست، که در میان باتالقاست و در بزرگترین جنگل آنها دریاچه

ها با آمازونها یونانى: ها هرودوت داستانى، که شنیده، بیان میکند و مضمونش این استسارمات
، که مانند مردان بشکاریعنى با زنان سکائى(
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بعد . »1«جنگ کرده غالب شدند) بریدند تا بهتر تیر اندازندرفتند و پستان راست را مىو جنگ مى
این آمازونها بمملکت سکاها درآمدند و پس از یکى دو جنگ سکاها فهمیدند، که اینها زنند و 

نشینى پسندیدند، یعنى از خانهچون آمازونها اخالق زنان سکائى را نمىبعد . با آنها ارتباط یافتند
بیزار بوده میل بجنگ و شکار داشتند، شوهرایشان را تحریک کردند، که از دریاى آزوو گذشته 

حاال هم زنان سارماتها . آنها چنین کردند و مردم سارمات بوجود آمد. بماوراء آن مهاجرت کند
اى، که از سارماتها بزبان سکائى حرف میزنند، ولى به لهجه. شکار میروندشوهرانشان بجنگ و بى

راجع . اند زبان سکائى را کامال فرا گیرندزمان قدیم خراب شده، چه زنهاى آمازونى نتوانسته



بعض دخترها پیر میشوند و . دخترى تا دشمنى نکشد شوهر نکند: بزواج رسم آنها چنین است
هاى هرودوت راجع بسکنه این است گفته. نیستند چنین کارى کنندشوهر نمیکنند، چه حاضر 

در حالى، ): 118، بند 4کتاب (بعد مورخ مذکور حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید . سکائیه
گان مردمان سکائى رسیده گفتند، که شاه که پادشاهان در محلى اجتماع کرده بودند، فرستاده

جا در این. د و پلى در بوغاز بوسفور ساخته بقاره اروپا قدم نهادپارسیها تمام آسیا را مسخر کر
اهالى تراکیه را مطیع و پلى در ایستر بنا کرد، با این نیت که صفحات اینطرف رود مزبور را هم 

اگر چنین نکنید، ما باید جالى وطن کنیم . از ما جدا نشوید، تا متفقا با دشمن بجنگیم. تسخیر کند
اگر خودتان را کنار . زیرا اکر شما کمک نکنید، از ما چه کارى ساخته استیا مطیع شویم، 

شاه پارس قصد شما را هم خواهد کرد، چنانکه . گیرید، وضع شما بهتر از وضع ما نخواهد بود
نظر آنکه، اگر شاه پارس میخواستدلیل مهم این. قصد ما را کرده

______________________________
.زیستندها زنان سکائى بودند، که در کاپادوکیه مىاین) 4، بند 2کتاب (ستن بقول ژو-)1(

کشتند کودکان ذکور را هم مى. عادت آنها بر این بود، که مردان سکائى را بکشند یا بیرون کنند
. سوزاندند، تا تیراندازان ماهر شوندداشتند، ولى پستان راست آنها را مىو کودکان اناث را نکاه مى

.پستان نامیدندها این زنان را آمازون یعنى بىاز این جهت یونانى
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)154فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (شاهى ) سرادق(آسمانه -)14(

ما را از جهت تجاوزات سابق مجازات کند، اعالن میکرد، که با مردم دیگر کار ندارد، و حال 
کردن مردمانى، که در سر راه او واقع شده، فورا به مطیع) یعنى اروپا(که داخل قاره ما آنکه از زمانی

.ها را، باطاعت درآوردهاند، پرداخته و تمام اهالى تراکیه و مردم همجوار ما، گتشده

ها و ها، گلنپادشاهان بودین. پادشاهان مشورت کردند و اختالف در آرائشان حاصل شد
لنها و خهمراهى حاضر شدند، ولى پادشاهان آگاتیرسها، نورها، آندروفاژها، مالنها براىسارمات

اگر شما اول: تاورها گفتند
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اینکه ما را پذیرفتیم، ولى شما، بىها نکرده بودید، ما خواهش شما را مىمبادرت بجنگ با پارسى
جا، تا زمانیکه اراده خدایان بود، حکومت حمله برده در آنمطلع داشته باشید، بمملکت آنها 

ایم و حاال هم جنگى ها را آزار نکردهگاه پارسىکردید و بعد باراده آنان رانده شدید، ولى ما هیچ
اگر پارسیها بمملکت ما بیایند، ما هم راحت نخواهیم نشست، ولى عجالۀ ما ساکت . با آنها نداریم

).119جا، بند همان(گمان میکنیم، که طرف پارسیها شما هستید، نه ما . ودمانده ناظر خواهیم ب

سکاها پس از این جواب مصمم شدند، که داخل جنگ نشده با حشم خود عقب نشینند، چاههاى 
.ها را کور و آنچه روئیدنى است نابود کنندعرض راه و چشمه

ها هم ملحق شدند و قرار شد، سارماتها، که ریاست آن با سکوپاسیس پادشاه بود،بیکى از دسته
اتید حرکت کند آنها فرار حمله و بطول دریاچه م) دن کنونى(که اگر شاه پارس برود تانائیس 

آنهائیکه چنین تصمیم کردند، قسمتى از اهالى سکائیه . کنند و اگر عقب نشیند پیش بروند
ر تحت ریاست ایدان تیرس و محسوب میشدند، از دو قسمت دیگر سکاهاى پادشاهى بزرگترین د

ها متحد شده ها و بودینکوچکترین در تحت فرماندهى تاگساکیس باهم اتصال یافتند و با گلن
اوال داخل ممالکى شوند، که از : قرار دادند، که در جلو لشکر پارس موافق این نقشه حرکت کنند

نند، داخل جنگ گردند و، اند، با این مقصود، که آنها را مجبور کدخول بجنگ خوددارى کرده
ثانیا اگر در مجلس مشورت . ها بجنگند، کرها وارد جنگ شوندخواهند با پارسىاگر طوعا نمى

.قرار دادند، بممالک خود برگردند، بمتصرّفات خود برگردند

پس از این تصمیم سکاها باستقبال قشون داریوش شتافته بهترین سوارهاى خود را براى این مقصود 
هایشانرا با زنان و اطفال و تمام حشم بطرف شمال حرکت داده با خود فقط د، و عرابهفرستادن

سوارهاى سکائى ). 121جا، بند همان(آنقدر حشم نگاهداشتند، که براى قوت روزانه الزم داشتند 
این دسته . بود حمله بقشون داریوش کردند) دانوب کنونى(در جائى، که سه روز راه تا ایستر 

بمسافت
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در این حال . یک روز راه از لشکر داریوش اردو زده آنچه روئیدنى در پیش داشت معدوم کرد
ها یک پارسى. پارسیها چون سوارهاى سکائى را دیدند، حمله کردند و سکاها عقب نشستند

وقتى که سکاها از . قسمت از سه قسمت مذکور را تعقیب و بطرف رود تانائیس حرکت کردند
ها ها و بودینها نیز از آن عبور کرده پیش رفتند، تا بمملکت سارماتاین رود گذشتند، پارسى

در تمامى این خطّ پارسیها چیزى نیافتند، که معدوم کنند، چه سکاها قبال نابود کرده . رسیدند
. یافته آن را آتش زدندها رسیدند، یک قلعه چوبین در آنجابودند، ولى وقتى، که باراضى بودین

ها گذشته داخل بیابانهاى خالى از سکنه بعد پارسیها باز سکاها را تعقیب کرده و از اراضى بودین
ها این صفحه خالى بمسافت هفت روز راه امتداد دارد، باالتر از این صفحه تیس ساگت. شدند

سومى دن (انائیس، سیرگیس لیک، اآر، ت: ها چهار رود شروع میشودسکنى دارند و در زمین این
وقتى که .). اند درست تطبیق کنند ماولى و دومى را نتوانسته»1«است و چهارمى دنتس امروزى

بعد هشت . داریوش وارد صفحات خالى از سکنه گردید، توقف کرد و در کنار رود اآر اردو زد
) تقریبا یازده کیلومطر(دیوار عظیم، که مسافت هریک از دیگرى قریب بشصت استاد بود 

در این وقت، که ). 124، بند 4کتاب (من باقى است هاى این دیوارها در زمانخرابه. بساخت
داریوش مشغول ساختن این دیوارها بود، سکاهائى که تعقیب میشدند، از باال دور زده به سکائیه 

در این احوال . بدین ترتیب آنها از نظر دشمن نابود شدند و دیگر کسى آنها را ندید. برگشتند
طرف غرب رفت، چه پنداشت، که سکاها بطرف غرب داریوش دیوارها را نیمه تمام گذاشته ب

با حرکت سریع داریوش مجددا به سکائیه رسید و بدو قسمت دیگر از قشون سکائى . فرار میکنند
برخورده آنها را تعقیب کرد و سکاها بمسافت یک روز راه عقب نشسته بصفحاتى، که داخل 

ها شده آنرا غارت لنخلکت مالنتوضیح آنکه در ابتداء داخل مم. جنگ نشده بودند، رفتند
ها هم بعد از سکاها داخلپارسى. کردند

______________________________
)1(-�D�o�n�e�t�z.
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بعد سکاها داخل خاك آندروفاژها شده آنرا هم غارت کردند و بخاك . شده بغارت پرداختند
اینها رسوالنى نزد سکاها فرستاده تهدید کردند، که . ا شتافتندهسپس بطرف آگاتیرس. نورها رفتند

ها، لنخاگر از حدود آنها بگذرند جنگ خواهند کرد و قشونى بسرحد فرستادند، اما مالن
آندروفاژها و نورها، وقتى، که سکاها و پارسیها داخل خاك آنها شدند، تهدید سابق خود را 

دید این بود، که اگر پارسیها قصد ما را داشته باشند، داخل ته(فراموش کرده رو بهزیمت نهادند 
ها براى جنگ حاضر شدند و بر اثر آن سکاها داخل خاك آنها ولى آگاتیرس) جنگ خواهیم شد

نشینى سکاها و تعقیب چون عقب. نشده بمملکت خودشان گریختند و پارسیها از پى آنها تاختند
زد ایدان تیرس پادشاه سکائى فرستاد، تا این پیغام را پارسیها نهایت نداشت، داریوش سوارى ن

اگر پندارى، که . چرا تو فرار میکنى، و حال آنکه میتوانى یکى از دو شق را اختیار کنى«: برساند
هرگاه خودت را . میتوانى در مقابل لشکر من پافشارى، بایست، سرگردان مباش و جنگ کن

آب و خاك، (» ى مذاکرات نزد آقایت با آب و خاك بیاتر از آن میدانى، باز بایست و براضعیف
:در جواب این پیغام پادشاه مزبور گفت). بقول هرودوت، عالمت اطاعت بود

.ام و حاال هم فرار من از ترس نیستاى پارسى، من هیچگاه از ترس فرار نکرده«

م با تو در جنگ شوم؟ اما چرا عجله نمیکن. کاریکه حاال میکنم، با کار زمان صلح تفاوتى ندارد
بنابراین، . جهت این است، که در مملکت ما نه شهرهائى هست، نه زمینهاى زراعتى و نه باغاتى

اگر میخواهید جنگ را . چون ترس از غارت و خرابى نداریم، عجله هم بجنگ کردن نداریم
خواهید دید، که ما جنگ آنگاه . تسریع کنید، مقبره نیاگان ما را بیابید و بخواهید، که آنرا برافکنید

.میکنیم یا نه

صاحبان من، زوس است، که . زودتر از آن جنگ نخواهیم کرد، چه براى ما جنگ فائده ندارد
، بجاى آب و خاك براى تو هدایائى »1«تیا، که ملکه سکائیه استباشد و هیسجد من مى

د رااما از این بابت، که تو خو. خواهیم فرستاد، که شایان تو باشد

______________________________
.هرودوت اسم یونانى خدایان سکائى را ذکر کرده-)1(
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چنین بود جوابى، که دادند و . »)127همانجا، بند (آقاى من میخوانى، تفریغ حساب خواهیم کرد 
مقصود هرودوت از برده (برده کنند پادشاهان سکائى در غضب شدند، از اینکه میخواهند آنها را

و قسمتى را، که فرمانده آن سکوپاسیس بود، نزد ینیانهائى، که پل را حفظ میکردند، ) مطیع است
قسمتهاى دیگر تصمیم کردند، بر اینکه دیگر عقب . فرستادند، تا با آنها داخل مذاکرات شوند

سوارهاى سکائى . رمیآیند، حمله کنندآورى آذوقه بننشینند و هر زمان، که پارسیها درصدد جمع
بر سواره نظام پارسى برترى داشتند و آنها را هزیمت میدادند، ولى همینکه به پیاده نظام پارس 

.شبها هم سکاها حمله میکردند. میرسیدند، فرار میکردند

ا خیلى غریب بنظر خواهد آمد، اگر بگوئیم، که صداى خرها و منظره قاطرها کمکى براى پارسیه
العاده وجود ندارند و اسبهاى سکائى از بود، چه در مملکت سکاها خر و قاطر بواسطه سرماى فوق

صداى خر و منظره قاطر رم کرده فرار میکردند، ولى باید گفت، که کمک این حیوانات براى 
ود، سکاها براى اینکه پارسیها را بیشتر در سکائیه نگاهدارند و آذوقه آنها تمام ش. مدت کمى بود

هائى متوسل میشدند و حشم خود را در جائى گذارده بجاى دیگر میرفتند و پارسیها گاهى بحیله
باالخره داریوش در موقع مشکلى واقع شد، چه آذوقه کم . حشم را بغنیمت برده شاد میگشتند

د از پادشاهان سکائى این نکته را دریافتند و براى داریوش هدایائى فرستادند، که عبارت بو. آمد
پارسیها معنى این هدایا را پرسیدند و رسوالن جواب . یک پرنده، یک موش، یک وزغ و پنج تیر

اگر شما زیرکید، خودتان معنى این هدایا را . دادند، که ما فقط مأموریم، هدایا را داده برگردیم
و خاك داریوش را عقیده این بود، که سکاها با آب . پارسیها پس از آن شور کردند. دریابید

تر چیز شبیهپرنده باسب از همه. تسلیم میشوند، چه موش در خاك زندگانى کند و وزغ در آب
است و پنج تیر عالمت این است، که سکاها شجاعت خودشانرا هم تسلیم میکنند، ولى گبریاس 

:تعبیر دیگرى کرد و گفت سکاها میخواهند بگویند

نند موش بزمین روید و مثل وزغپارسیها، اگر نتوانید چون پرنده بپرید، ما«
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هاى خودتان دیگر برنخواهید گشت، و از تیرهاى ما خالصى نخواهید ها بجهید، بخانهدر دریاچه
اتید بودند و بعد مأموریت در این احوال قسمتى از سکاها، که مأمور حفظ دریاچه م. »داشت

ینیانها، اگر «: حافظین پل، داخل مذاکرات شوند، به پل رسیده چنین گفتندداشتند با ینیانها، یعنى 
داریوش بشما امر کرده پل را در . ایمحاضرید حرف ما را گوش کنید، ما آزادى براى شما آورده

.هاى خودتان برگردیدبخانه. مدت دو ماه حفظ کنید و، اگر او در این مدت برنگشت

در اینجا مدت معین را بمانید و . یش او مقصر خواهید بود و نه پیش مااگر اکنون چنین کنید، نه پ
از طرف . ینیانها وعده کردند، که چنین کنند و سکاها فورا برگشتند. »بعد بوطن خود برگردید

دیگر سکاهائى، که در مملکت خودشان مانده بودند، پس از فرستادن هدایا پیاده و سوارهاى خود 
در این احوال از میان صفوف آنها خرگوشى دوید و . وش حاضر کردندرا براى جنگ با داری

همهمه و غوغا توجه داریوش را جلب کرد و . سکاها کار جنگ را گذاشته از عقب او دویدند
این مردم بما با نظر «پس از اینکه جهت را فهمید، روى بمصاحبین خود کرده چنین گفت 

بنابراین باید . ن شد، که تعبیر گبریاس صحیح استاهمیتى مینگرند و اکنون براى من روشبى
: گبریاس در اینموقع چنین گفت. »خوب فکر کرد، که راه بازگشت خود را چگونه تأمین کنیم

شاها، فقر این مردم را من سابقا هم شنیده بودم و حاال من در این باب یقین حاصل کردم، چه «
همینکه شب در رسید : کنم، که چنین کنیمتصور مىبنابراین. کنندبینم، که ما را استهزاء مىمى

تواند تحمل سختیها را کنند، در ها را روشن کرده و آن قسمت لشکر را، که کمتر از همه مىآتش
محل گذارده تمام خرها را ببندیم و زود حرکت کرده به ایستر برسیم، قبل از اینکه سکاها براى 

. »ها مبادرت بکارى کرده باشند، که فناى ما در آن استخراب کردن پل باین رود رسیده و ینیان
داریوش، همینکه شب در رسید، موافق این عقیده رفتار کرده ضعفا را از جهت ضعف آنها در 

.ها، حرکت کردمحل گذاشت، یعنى بفناى حتمى سوق داد و، بعد از روشن کردن آتش
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اند، دستهاى خود را روز دیگر ایرانیهاى ضعیف چون دیدند، که آنها را بخودشان واگذارده
اه شده بتعقیب قشون داریوش بطرف سکاها دراز کرده امان خواستند و سکاها از قضیه آگ

اینکه پرداختند، ولى، چون بهتر از پارسیها راهها را میشناختند، از راه نزدیک حرکت کردند و، بى
دو ماه «: پس از آن به ینیانها چنین گفتند. به پارسیها برخورند، زودتر از آنها به ایستر رسیدند

را خراب کرده بوطن خودتان برگردید و از حاال پل. مدتى، که براى شما معین شده بود، سرآمده
آنکس، که آقاى شما بود، حاال دیگر . آزادى خود برخوردار گشته خدایان سکائى را شکر کنید

رئیس دسته خرسونس»1«تیادمیل. ینیانها مجلسى براى مشورت آراستند. از دست ما جان بدر نبرد
در ابتداء ینیانها این . فق نظر سکاها رفتار شودپونت واقع است، عقیده داشت، مواکه در هلّس»2«

ما اگر حاال هرکدام امیر : ، که یکى از جبابره بود، گفت»3«تیههیسعقیده را پسندیدند، ولى
شهرى هستیم از پرتو داریوش است، و الّا در هر قسمتى از یونان حکومت ملى را بر حکومت 

مضمحل شود، بر ضرر ما خواهد بود این نطق باعث بنابراین، اگر داریوش . یکنفر ترجیح میدهند
.تیه همراه شدندشد، که حضار از عقیده اولى برگشته با هیس

پونت و چهار نفر از جبابره ینیانى و یکنفر از جبابره االیانى، که در اینجا شش نفر از جبابره هلّس
قسمتى را از پل، که بساحل : بودند رأى دادند، که بمانند و پل را خراب نکنند، ولى باین شرط

اوال تا سکاها ببینند، که یونانیها . سکائى اتصال دارد، تا یک تیررس با دو مقصود خراب کنند
اند و بقوه جبرّیه متوسل نشوند و دیگر آنکه باینطرف ایستر تجاوز موافق میل آنها رفتار کرده

.نکنند

بینید، که یم، که شما خواهید و خودتان مىتیه به سکاها جواب داد، ما چنان کنپس از آن هیس
حاال شما زود برگردید و پارسیها را معدوم کرده انتقام خود و ما . یک قسمت پل خراب شده است

تیه را باور کرده بقصد حمله به پارسیها شتافتند، ولى آنها را سکاها حرفهاى هیس. را از آنها بکشید
نیافتند، چه قشون پارس

______________________________
)1(-�M�i�l�t�i�a�d�eاین همان کسى است، که بعد در جنگ ماراتن رئیس قشون یونانى بود.

)2(-�C�h�e�r�s�o�n�e�s�e.



)3(-�H�i�s�t�i�e�e.
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راهى را اختیار کرده بود، که سکاها مراتع آنرا خراب کرده بودند و سکاها از راهى حرکت 
پارسیها این راه را از این جهت اختیار کرده بودند، که آثارى از زمان . داشتمیکردند، که مرتع 

آمدنشان به سکائیه در آنجاها باقى بود و سکاها براه دیگر بدین سبب افتادند، که تصور میکردند، 
همینکه پارسیها به ایستر رسیده پل را از طرف . براى مراتع این راه را پارسیها ترجیح خواهند داد

در لشکر داریوش . اندحل خراب شده دیدند، متوحش گشتند، چه تصور کردند، که ینیانها رفتهسا
لت تیه جبار مىبحکم داریوش او بکنار ایستر رفته هیس. یک نفر مصرى بود، که آواز رسا داشت

ها را براى عبور داریوش و قشون او حاضر کرد و پل را صدا کرد و او در حال جواب داده، کشتى
از طرف دیگر سکاها در . بدین ترتیب قشون پارسى نجات یافت. را بساحل رود اتصال داد

جستجوى پارسیها بودند، ولى آنها را نیافتند و بعد، که از قضیه مطلع شدند، این عقیده را راجع به 
نها ینیانها، اگر آزاد باشند، ترسوهاى پستى هستند و، اگر بنظر بندگان بآ«: ینیانها حاصل کردند

، »1«تساز تراکیه داریوش به سس. »اند و خواهند، که همیشه بنده بمانندترین مردمبنگریم، خائن
که در خرسونس است، درآمد و از آنجا به آسیا عبور کرده مگابیز را با هشتاد هزار نفر سپاهى در 

بخورد، انارى روزى، که داریوش میخواست انار : راجع باین مگابیز چنین گویند. اروپا گذاشت
هاى این انار داشته شاها، چه میخواستى بعده دانه«: گفت) اردوان(پاره کرد و برادر او آرتابان 

این مگابیز از خود یادگارى با این سخن در »2«»باین عده مگابیز«: داریوش جواب داد» باشى؟
این ) ى کوى کنونىقاض(روزى در بیزانس باو گفتند، که اهالى کالسدون : پونت گذاردههلّس

یقینا اهالى کالسدون در «: زمینها را هفده سال قبل از بیزانسیها متصرف بودند، او در جواب گفت
اند و الّا اراضى بهترى را متصرف شده اند، که چنین اراضى را اشغال کردهاین مدت کور بوده

مگابیز با لشکر خود مشغول مطیع کردن. »بودند

______________________________
)1(-�S�e�s�t�o�s.



هاى مگابیز، چنانکه در فوق گفته شد، یونانى شده بغابوخش است، که یکى از همدست-)2(
.داریوش در قتل بردیاى دروغى بود
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، که در ساحل آدریاتیک است، »1«هااى، که بر ضد پارسیها بودند، گردید و تا والیت ونتسکنه
مقاومت کردند، ولى »2«هاتمام طوائف تراکیه و مقدونى مطیع گشتند و فقط پرنتى. پیشرفت

بعد هرودوت گوید، وقتى که مگابیز باین ). 144-128، بند 4کتاب (باالخره آنها هم مطیع شدند 
اى را شرحجا قضیهمورخ مذکور در این. کارها مشغول بود، سفر جنگى بزرگى به لیبیا پیش آمد

زیالس پادشاه سیرن و آریاند والى ایران در مصر است و ما باالتر ذکر میدهد، که راجع به آرك
ق م بمصر رفته، 517شدن گاو مقدس مصریها محقق است، که داریوش در ایم، چه از تلفکرده

پس بترتیب . م معطوف میدارند. ق514و حال آنکه سفر جنگى داریوش را بمملکت سکاها به 
.قضایاى سیرن و برقه، و رفتن داریوش بمصر مقدم استتاریخ 

رفتن داریوش بسکائیه آیا راست است؟

هاى مورخ مذکور گفته. هاى هرودوت چنان است، که ذکر شدراجع باین لشکرکشى مفاد نوشته
سرائى است، مانند هدایائى، که پادشاهان سکائى، بقول هرودوت، در جاهاى کمى آمیخته بداستان

اند و نیز اثرى، که دویدن خرگوش از میان صفوف اند و تعبیرى، که کردهداریوش فرستادهبراى 
ها هاى هرودوت این نوع گفتهاین قسمتها اهمیتى ندارد، چه در نوشته. سکائى در داریوش کرده

زیاد و جهتش این است، که در اطراف وقایع مهم همیشه چنین چیزها گفته شده و مورخ مذکور 
مسئله اساسى این است، که آیا اصل واقعه، یعنى لشکر کشى . ا که شنیده ضبط کردهآنچه ر

داریوش بمملکت سکاها، چنانکه هرودوت شرح داده، حقیقت داشته یا نه؟

در این باب از کتب نویسندگان قدیم بجز سترابون دیده نمیشود، که تردیدى در صحت این 
. انداجع باین مسئله دو نظر متضاد اتخاذ کردهموضوع اظهار شده باشد، ولى محققین جدید ر

، پس»4«اند و برخى، مانند نلدکهاین واقعه مهم را ذکر کرده»3«بعضى مانند مسپرو



______________________________
)1(-�V�e�n�e�t�e�s.

)2(-�P�e�r�i�n�t�h�i�e�n�s.

)3(-

�M�a�s�p�e�r�o�.� �H�i�s�t�o�i�r�e� �A�n�c�i�e�n�n�e� �d�e�s� �P�e�u�p�l�e�s� �d�e� �L�'�O�r�i�e�n�t�.� �P�a�r�i�s�.�1�8�7�8.

)4(-

�N�o�l�d�e�k�e�.� �E�t�u�d�e�s� �H�i�s�t�o�r�i�q�u�e�s� �s�u�r� �l�a� �P�e�r�s�e� �A�n�c�i�e�n�n�e�,� �p�.� �5�6�.� �P�a�r�i�s�.� �1�8�9�6.
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اند، که این حکایت هرودوت افسانه است، زیرا داریوش با از اشاره باین موضوع صراحتا نوشته
بگذرد، چه رسد باینکه »1«دنیستربزحمت میتوانست از رود ) نفر700، 000(لشکرى چنین عظیم 

هاى سکائیه با تمامى قشونش، از جهت تا دن رانده و حتى از آن هم گذشته باشد واال در بیابان
هاى سکائیه با تمامى قشونش، از جهت بدى راهها و بدى راهها و فقدان آذوقه، نیست در بیابان

ریوش، چنانکه هرودوت آنرا شرح داده، در اینکه این کار دا. فقدان آذوقه، نیست و نابود میشد
زیرا نه اسکندر داخل (نظیر است العاده و حتى میتوان گفت، که در تاریخ بىکارى بوده فوق

سکائیه شد و نه هیچیک از قیاصره روم و در عهد متوسط و جدید هم بچنین لشکرکشى و دور 
وجوداین نمیتوان باور داشت، که با) هاى لم یزرع برنمیخوریمگاه قشون در بیابانشدن از تکیه

هاى هاى هرودوت، با آن شرح وبسط که ذکر شد، تماما اختراع خود او است، یا مفاد نوشتهنوشته
مرکز ثقل . اند، و او از کتب آنها استفاده کردهاساس نویسندگانى، که قبل از هرودوت بودهبى

است، که میگویند با قشون هفتصد جا تردیدى، که بعض محققین جدید اظهار میدارند، در این
نظر را نمیتوان صحیح ندانست، ولى این. هزار نفرى ممکن نبود داریوش این مسافت را به پیماید

آیا باید ارقامى را، که هرودوت ذکر کرده، حتما صحیح دانست؟ گمان میکنیم جواب منفى 



ر عهد قدیم زیاد است و آنچه هاى هرودوت و مورخین دیگآمیز در نوشتهاست، زیرا ارقام اغراق
بنابراین ظنّ . باشد، مواردش در جاى خود کرارا مشاهده خواهد شدراجع بتاریخ قدیم ایران مى

هاى ایران و یونان در ارقام مبالغه جا هم مانند موارد جنگقوى این است، که هرودوت در این
ثانیا . اد و هشتاد هزار نفر میرسیدهکرده، یعنى قشون داریوش هفتصد هزار نفر نبوده و شاید به هفت

فقط قسمتى از قشون : تمامى این قشون هم سرتاسر سکائیه را نپیموده، زیرا خود هرودوت گوید
»2«ثالثا کتزیاس. رسید و از آن گذشت) دن امروزى(پارس سکاها را تعقیب کرده برود تاناایس 

والى کاپادوکیه امر کرد، تحقیقاتى در »3«قبل از عزیمت به سکائیه، داریوش به آریارمن: گوید
باب سکائیه کند و او

______________________________
)1(-�D�n�i�e�s�t�e�r(جارى است و بدریاى سیاه میریزدرودى، که در بسارا بى.(

)2(-�G�i�l�m�o�r47، بند 30مر، قطعه ژیل.

)3(-�A�r�i�a�r�a�m�n�a.
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تصر بعرض دریاى سیاه با سى کشتى و عده کمى از سپاهیان به سکائیه کرده یک سفر جنگى مخ
نامى برادر یکى از رؤساء سکاها بود و او »1«چند نفر اسیر آورد، که در میان آنان مارساگت
بنابراین قبل از عزیمت به سکائیه، داریوش . اطالعات مهمى به داریوش در باب سکائیه داد

گذاشت، تا در باید داخل این مملکت بشود و در این صورت بهار را نمىمیدانسته، در چه فصل
ها پر از علف در بهار این صفحات، یا چنانکه اکنون گویند، این ستپ. تابستان داخل سکائیه گردد

اما اینکه . است و علف چنان قوت دارد، که گویند، در بعض جاها سوار در آن دیده نمیشود
ها را معدوم کرده باشند، باورکردنى نیست، زیرا این کار از قوه آنان خارج سکاها تمامى روئیدنى

فرسخ در 133مملکتى، که بقول هرودوت و موافق اطالعات جغرافیائى کنونى، وسعتش . بوده
فرسخ است، چگونه ممکن بود عارى از علف شود، مگر اینکه زمین را زیروزبر کرده باشند 133

جا از این. ر مقابل دشمنى نیرومند و مهاجم، که با سرعت پیش میرفتهو این امرى بوده محال د



اما . هاى بنه و حمل آذوقه بقدر کفایت یافت میشدمنطقى است استنباط کنیم، که علوفه براى مال
آذوقه را داریوش براى دو ماه با خود برداشته بود و با بودن آسیاى صغیر و بنادر شمالى آن و نیز 

پس آذوقه . انل در اختیار او، تأمین آذوقه قشون امرى نبوده، که محال بنظر آیدبوسفور و دارد
.قدر پیش رفته، ممکن بوده تأمین گرددیک قسمت قشون داریوش، که این

آید و چون امر دایر است بین اینکه تمامى بنابر آنچه گفته شد این لشکرکشى محال بنظر نمى
مند باشیم، که او در عده نفرات لشکر داریوش مبالغه عقیدههاى هرودوت را تکذیب کنیم یا نوشته

.نه طبیعى است و نه معقول» بیهوده سخن باین درازى«کرده، البته شقّ دوم طبیعى تر است، زیرا 

سکاها از جنک احتراز کرده بداخله . اما نتیجه این سفر جنگى همان است، که هرودوت نوشته
داریوش دیده، این بیابانها را حدى نیست و آذوقه هم دارد تمام اند و بعد، کهمملکت عقب نشسته

شود، تصمیم بمراجعت کرده و البته تلفات لشکرمى

______________________________
)1(-�M�a�r�s�a�g�e�t�e.
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)رمکر135ّفالندن و کست، ایران قدیم، گراور (جمشید، خادمان شاهى تخت-)16(

داریوش کم نبوده، ولى این شاه درس عبرتى هم به سکاها داده، زیرا از این ببعد از سکاها یا 
مردمان شمالى، که به ایران و آسیاى صغیر تجاوز میکردند، دیگر خبرى نیست و اگر تجاوزاتى در 

ار دوره اشکانیان یا ساسانیان به ایران میشود، از طرف آسیاى وسطى است و آنهم در تحت فش
ها و غیره، که بواسطه ساخته شدن دیوار چین، بطرف چىمردمانى زرد پوست، مانند هونها و یوئه

در خاتمه الزم است گفته شود، که این لشکر . مغرب حرکت کردند، چنانکه در جاى خود بیاید
ین کشى را، اگر چنان بدانیم، که هرودوت شرح داده، در تاریخ نظیر ندارد و هرگاه با بعض محقق

جدید هم عقیده شده فرض کنیم، که منتهاى خط سیر لشکر ایران تادنیستر بوده، در تاریخ یکى از 
کارهائى است، که در دفعه اولى روى داده، زیرا، بقدرى که تاریخ یاد دارد، این نخستین 

.ایست، که یک دولت آسیائى باروپا لشکر بردهدفعه



تمه هر لشکرکشى شاهان قدیم ایرانچون ترتیب این تألیف چنان است، که در خا
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اى از اخالق و عادات مردم آن مملکت از قول مورخین و نویسندگان قدیم گفته بمملکتى، شمه
.چه باالتر از قول هرودوت ذکر شده میافزائیمجا هم شرح ذیل را بر آنشود، در اینمى

سکائیه از نظر دیگران

م است و از . هاى هرودوت بود، که مورخ نیمه قرن پنجم قچه تا حال ذکر شد، از نوشتهآن
هاى همجوار سکاها غالبا هاى او بخوبى استنباط میشود، که اطالعات خود را از یونانىگفته

نظر حاصل هاى او روى هم رفته ایناز گفته. هاى یونانى هم تردید کردهتحصیل و در بعض گفته
یابد، هاى وسیعى، که از دانوب تا درون آسیاى وسطى امتداد مىمردمانى مختلف در دشت: ودمیش

ها اغلب این مردمان را ندیده، بسرزمین آنها نرفته بودند و منبع اطالعاتشان سکنى داشتند و یونانى
وپائى حدودى را، که هرودوت براى سکائیه ار. اندنسبت بآنها خود سکاهاى همجوار یونانى بوده

هاى کارپات هاى جنوبى کوهتوان گفت، که موافق جغرافیاى کنونى از رشتهکند مىمعین مى
اگر . یافتهشده، متابعت سواحل شمالى دریاى سیاه را میکرده و تا رود دن امتداد مىشروع مى

: شودهاى اروپاى جنوب شرقى مىچنین بوده، باید گفت، که سکائیه هرودوت شامل این قسمت
گف، یف، چرنىپودولسک، پولتاوا، کى) قریم(سارابى، خرسون، اکاترینوسالو، تورید ب

.عرض شمالى52تا »1«کورسک، ورنژ

. اندعده رودهائى، که هرودوت شمرده، هشت است و بعض این رودها هنوز بطور قطع تطبیق نشده
، بریستن )بوگ(پانید ، هى)دنیستر(، تیرا )دانوب(ایستر : بهرحال رودهاى مزبور از این قرارند

.پاکیر، گرّس، تاناایسکاپ، هىتى، پان)دنیپر(

ها سکنى دارند، ولى از بعقیده هرودوت از رود دن بطرف مشرق سارمات. آخرى دن کنونى است
جغرافیاى (قرن دوم میالدى ببعد جغرافیون بجاى سکائیه لفظ سارماتیه را استعمال میکنند 

اگرچه. تر میگرددو سکائیه آسیائى معروف»2«)بطلمیوس



______________________________
)1(-

�B�e�s�s�a�r�a�b�i�e�,� �C�h�e�r�s�o�n�,� �E�k�a�t�h�e�r�i�n�o�s�l�a�w�,� �T�a�u�r�i�d�e�,� �P�o�d�o�l�s�k�,� �P�o�l�t�a�v�a�,� �K�i�e�v�,

�T�c�h�e�r�n�i�g�o�v�,� �K�o�u�r�s�k�,� �V�o�r�o�n�e�g�e.

)2(-�P�t�o�l�e�m�e�e(م میالدىاز قرن دو.(
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ساکن اصلى سکاها را صفحاتى میداند، که در شمال و شمال و شرق سیحون واقع هرودوت هم م
اند، ولى بطلمیوس بهتر حدود سکائیه آسیائى را معین میکند و گوید، که این مملکت از شده

امتداد یافته و از ) چین(، یعنى ادیل تا مغولستان و تبت و سریک )را(ورود ) آزوو(اتید دریاى م
.غد و هند همجوار استطرف جنوب با س

از . اى از قول هرودوت ذکر شددر باب طرز زندگانى و اخالق و عادات سکاهاى اروپائى شمه
بعضى . اندهاى او چنین استنباط میشود، که مردمان سکائى از حیث تمدن هم مختلف بودهنوشته

حرکت میکنند و برخى ها از جائى بجائى ها و عرابهبدوى هستند و با زنان و اطفالشان روى اسب
نظر حاصل میشود، که سکاها مسکرات زیاد صرف ها کلیۀ اینهاى سایر یونانىاز نوشته. فالحتى

خورده، ولى » باسلوب سکائى«گفتند کردند، حتى اگر کسى شراب خالص میخورد مىمى
سترابون و»1«در باب خانواده باالتر ذکر شد، که بقراط. سترابون این اسناد را تکذیب کرده

. اندگویند، سکاها زنان متعدد داشتند و نویسنده آخرى گوید، زنان بعض مردمان سکائى اشتراکى
گوید، که زندگانى با »2«سولاند، ولى کل آرخخورند و قانعاو نیز گوید، که سکاها کم مى

و روغن از شیر مادیان سرشیر . غذاى سکاها عبارت بوده از گوشت و شیر. اندتجملى داشته
از شلوارهاى بلند، روپوشى، که آسترش از پوست بود، از : یافتهلباسشان ترکیب مى. گرفتندمى

. هائى، که شلوار را بدرون آن داخل میکردندچکمهتیز نمدین و نیمکمربند و کاله نوك
راهن کند، بر اینکه لباس زنان عبارت بوده از پیاطالعاتى، که از حفریات بدست آمده، داللت مى



مردان و زنان سکائى تزئیناتى از . بلندى، که تا قوزه پا میرسیده، از کمربند و نیز روپوشى مانند ردا
.اندبند و گوشواره و غیره داشتهبند و دستگردن

. تیروکمان، زوبین، چاقو، شمشیر، تبر، سپر، زره: اسلحه سکاها این اشیاء است. تزئینات از طال بوده
هاى فلزى، ها، کاسهدیک: اسباب خانه عبارت است از. ساختندو مفرغ و مس مىاسلحه را از آهن 

هاجام. ها و ظروف سفالینظروف چوبین، دیزى

______________________________
)1(-�H�i�p�p�o�c�r�a�t�e(م. قرن چهارم ق.(

)2(-�C�l�e�a�r�q�u�e� �d�e� �S�o�l�e�s(م-از قرن پنجم ق(
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اشیاء زیادى هم بدست آمده، که حاکى از روابط . اند، که از نقره استگلدانهائى نیز یافتهو 
آید، که روابط تجارتى سکاها با مهاجرین تجارتى سکاها با یونان و روم است و چنین بنظر مى

ى ها از دریاپولیب گوید، که یونانى. م شروع شده. یونانى، در کنار دریاى سیاه، از قرن هشتم ق
بنده، حشم، غله، عسل، موم، : کردند و این امتعه را ذکر میکندسیاه مال التجاره زیاد تحصیل مى

ها به سکاها شراب و یونانى. هاى گوناگون، فلزات، معدنیات و کهرباماهى شور، چوب، پوست
.روغن و ظروف گلى و منسوجات و اشیاء صنعتى از طال و فلزات دیگر و سفال میفروختند

هائى، که از آتش توضیح آنکه در چادرى از نمد روى سنگ: هاى آنها خیلى ابتدائى بودهحمام
خاست و با این بخار بدن را پاك پاشیدند و دود و بخار زیادى برمىداغ شده بود، شاه دانه مى

شدند و وتاز سکاها واقع مىشهرهاى یونانى در سواحل دریاى سیاه گاهى مورد تاخت. کردندمى
.عض موارد مجبور بودند، که باجى بآنها بپردازند، تا از حمالت آنها مصون بماننددر ب

راجع بمذهب و بعض عادات و اخالق دیگر سکاها آنچه مقتضى بود از قول هرودوت باالتر ذکر 
اند؟ در توریۀ سکاها را رسیم، که این مردمان از چه نژادى بودهباالخره باین سئوال مى. شده

اکنون این مسئله ). سفر پیدایش، باب دهم(ه و از اعقاب یافث بن نوح دانسته اند مأجوج نامید



بطور قطع حل نشده، ولى ظّن قوى این است، که سارماتها و سکنه سکائیه قدیم، یعنى فالحین 
اند، ولى سکاهاى پادشاهى، که بعدتر باین سرزمین آمده و بر سکائیه قدیم سکائى، آریانى بوده

بقراط راجع به سکاها گوید، که اینها جز . آیندد، از نژاد تورانى آلتائى بشمار مىانمسلط شده
بخودشان بمردمى شباهت ندارند، رنگ پوستشان زرد و تنشان ثمین است و چون ریش ندارند 

محققین تصور میکنند، که این توصیف بقراط راجع به سکاهاى پادشاهى . اندمردانشان شبیه زنان
وتاز و غارت و چپاول پیشه اینها بود، اینان دشمنان ائیه استیال یافته بودند و تاختاست، که بر سک

.م به ماد و ارمنستان و کاپادوکیه ایلغار کردند. ها بودند و اینان نیز در نیمه دوم قرن هفتم قیونانى
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توحش این سکاها از بعض مردمان دیگر . دانندها مىجنگ سکاها را هم با داریوش کار این
در میان مردمان سکائى، چنانکه از قول هرودوت . اندسکائى بیشتر بوده و زندگانى بدوى داشته

هاى سکائى شده دانست، زیرا پید نام داشتند و اینها را باید یونانىگذشت، مردمى بودند، که کاللى
.دانستندى غیر خالص مىها را یونانى هام ببعد این. از قرن سوم ق

در تمجید ) پومپهتروگ(در خاتمه مقتضى است عالوه کنیم، که از مورخین عهد قدیم ژوستن 
):3، بند 2کتاب (سکاها غلو کرده، چنانکه گوید 

.عدالت بوسیله قوانین بر سکاها تحمیل نشده، بل باالطبع در دل آنها نقش بسته«

دانند، طال و نقره را برعکس سایر مردمان دوست ندارند، شیر و مىدزدى را بزرگترین جنایت 
اگر سایر ملل هم این اعتدال و سادگى را . عسل مشروب آنها است و پوست حیوانات لباسشان

زحمت ها بىغریب است، که این وحشى. دادداشتند، آنهمه قتل و غارت و خونریزى روى نمى
ه یونان نتوانستند آنرا به یونانیان بیاموزند و آداب ظریف و اند، که حکماء و فالسفبچیزى رسیده

این مردمان سه دفعه به آسیا حمله کردند، ولى هیچگاه مطیع . زیباى ما، دون نادانى آنها است
ها و شدن کوروش در جنگ ماساژتبعد نویسنده مذکور اشاره بکشته. »خارجى نشدند

سردار اسکندر را شکست داده با تمام »1«رونزوپى«: نشینى داریوش از سکائیه کرده گویدعقب
.»قشونش معدوم کردند و قوت اسلحه روم را دانستند، ولى تابع اقتدار آن نگشتند



هاى هرودوت را، راجع باخالق این مردمان، چنانکه باالتر گذشت، بخاطر آریم، اگر مفاد نوشته
.طرفى استیک) پومپهتروگ(معلوم خواهد بود، که قضاوت ژوستن 

تسخیر تراکیه، مقدونیه و جزایر بحر الجزائر-2

): 27-1کتاب پنجم، بند (راجع بتسخیر تراکیه، مقدونیه و صفحات دیگر هرودوت چنین گوید 
لشکرى، که داریوش در اروپا بسردارى مگابیز گذارده بود،

______________________________
)1(-�Z�o�p�y�r�o�n.
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ها دلیرانه جنگیدند، ولى از جهت کثرت عده این. ها را مطیع کرد) پرنتى(پونت بدوا از اهالى هلّس
بعد مگابیز موافق دستور داریوش داخل تراکیه گردیده مردمان آنرا . پارسیها مغلوب و مطیع گشتند

.یکایک مطیع کرد

ر است و، اگر این مملکت در تحت ریاست یک جا بیشتعده مردم تراکیه بعد از مردم هند از همه
گشتند، ولى نفر بود یا اهالى تراکیه متفق بودند، کسى بر آنها فائق نمیآمد و قویترین مردمان مى

ها و تراوس مردمان تراکیه اسامى مختلف دارند، و باستثناى گت. این امرى است مشکل، بل محال
اند، باقى مردمان تراکیه همه داراى یک نوع ى گزیدهیانها سکنتنو تراکیها، که باالتر از کرس

ها ها مانند اخالق تراکىاخالق تراوس. ها خودشانرا غیرفانى میدانندگت. عادات و اخالق میباشند
خوانى کرده وقتى که طفلى بدنیا میآید، دور او جمع شده و نوحه: است، باستثناى این دو مورد

. ر این دنیا باید تحمل کند، میگویند و تأسف از زادن او میکنندیک بیک مشقات و بلیاتى را، که د
بعکس وقتیکه کسى میمیرد، شادى میکنند از اینکه متوفى از چه بلیاتى رسته و حاال در چه احوال 

یانها سکنى دارند، چند زن میگیرند و عادت تنها، که باالتر از مردم کرستراکى. خوشى است
ردى بمیرد، در میان زنان او در سر این مسئله، که کدام یک را متوفى آنها چنین است، که اگر م

گیرد و، چون محقق شد، که کدام یک بیشتر طرف محبت بیشتر دوست داشت، منازعه درمى
پس از آن . بوده، او را ستایش کرده در سر قبر مرد میکشند و با متوفى در یک وقت دفن میکنند



اخالق سایر . ا ترجیح زن مقتوله را بر خود ننگى بزرگ میدانندزنان دیگر در اندوه میشوند، زیر
.اینها عادت دارند، که اطفال خود را بفروشند: ها چنین استتراکى

بعکس زنان شوهردار را . گذارند، تا با هرکس، که مایل باشند زناشوئى کننددختران را آزاد مى
بریدن پوست عالمت . مت گزاف میخرندمردان، زنان خود را از والدین آنها بقی. حفظ میکنند

کارى باالترین تقوى است بى. نجابت است و اشخاصى، که چنین نکنند، از مردمان پست محسوبند
ترینو فالحت ننگین
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ها از حیث مذهب این آلهه را تراکى. زنى استبهترین وضع زندگانى این مردم جنگ و راه. شغل
پادشاهان تراکیه هرمس را میپرستند، بنام »3«میسو آرته»2«، دیونیس»1«آرس: ایش میکنندست

هاى خود را مرده. »4«او قسم یاد میکنند و عقیده دارند، که خودشان از نژاد هرمس میباشند
.تراکیها سه روز نگاه میدارند و بعد میسوزانند یا دفن میکنند

. ایست مجهول و کسى بتحقیق نمیداندشمال چه مردمانى هستند، مسئلهها از طرف مجاور تراکى
هاى دیگران صفحاتى خالى از سکنه است، ولى یک مردم را من از گفته) دانوب(ماوراء ایستر 

گین میباشند و لباسشان لباس مادیها است و خود آنها گویند، اینها موسوم به سى. میتوانم اسم ببرم
اگرچه بمرور . اندجا مهاجرت کردهستند، ولى معلوم نیست، که چگونه باینکه از نژاد مادیها ه

.اند و تمام بدنشان از مو پوشیدههاى این مردم کوچکاسب. دهور همه چیز ممکن است

ها این اسبها سوارى نمیدهند، ولى ارابه میکشند و از جهت تندروى آنها اهالى این صفحه در ارابه
.حرکت میکنند

تراکیها گویند، که . ، یعنى تا دریاى آدریاتیک، امتداد یافته»5«هامردم تا زمینهاى انتخاك این 
ماوراء ایستر صفحاتى خالى از سکنه است، چه این صفحات پر از زنبور است، ولى من این گفته را 

این صفحات از جهت . باور ندارم، زیرا هواى این صفحات سرد است و زنبور تحمل سرما را ندارد
.سرما باید خالى از سکنه باشد



. پونت گذشته وارد سارد گردیدمگابیز بمطیع کردن تراکیه پرداخت، و داریوش با عجله از هلّس
بخاطرش آمد و آنها را بسارد خواسته گفت »6«استیه و پیشنهاد كدر اینجا خدمات هیس

احتیاجى بخواستن سمت لت بود وتیه جبار مىچون هیس. پاداشتان را خودتان انتخاب کنید
جبارى نداشت، خواهش

______________________________
.رب النّوع جنگ-)1(

.رب النّوع شراب-)2(

خداى شکارچیها-)3(

هرمس بعقیده یونانیها رب النّوع تجارت و اطباء و دواسازها و پیغام بر زوس خداى بزرگ -)4(
.بود

)5(-�E�n�e�t�e�sیا�V�e�n�e�t�e�sه بودندمردمى از اهالى ایلّیری.

)6(-�C�o�e�s.
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.را باو دهند، تا در آنجا شهرى بنا کند»1«کرد، که والیت میرسین

داریوش مسئول هر دو را اجابت کرد و هر دو . کنند»2«لنتىاس خواست، که او را جبار مىك
اى رخ داد، که بر اثر آن داریوش به در این اوان قضیه. بجاهائى، که انتخاب کرده بودند، رفتند

دو : شرح قضیه این است. را هم مطیع کرده از اروپا به آسیا کوچ دهد»3«انیانمگابیز امر کرد پ
خواستند جبار این مردم شوند و با »5«یستىو مان»4«رسان موسوم به پیگنفر از مردم پ

خواهرشان، که قامت رسا داشت و زیبا بود، به سارد آمده منتظر روزى شدند، که داریوش در 
از این عبارت هرودوت معلوم میشود، که داریوش در (نشست حومه پایتخت لیدیه بداورى مى

.).م. میکردهروزهاى معین خودش بعرایض مردم رسیدگى



.خواهر خود را در این روز آراسته عقب آب فرستادند: بعد چنین کردند

فالندن و کست، ایران قدیم، (جمشید، ستون تخت-)17(این دختر سبوئى بر سر داشت و جلو 
75گراور 

______________________________
)1(-�M�y�r�c�i�n�e(ه در ناحیه ادونیانشهرى بود در تراکی.(

)2(-�M�y�t�i�l�e�n�e(بسشهرى بود در جزیره لس.(

)3(-�P�a�e�o�n�i�e�n�s.

)4(-�P�i�g�r�e�s.

)5(-�M�a�n�t�y�e�s.

622: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.اسبى را بدست خود بسته او را میکشید و در همین حال نخى از کتان میرشت

است، وقتى که دختر از نزدیکى داریوش گذشت، توجه او را جلب کرد، زیرا نه در پارس معمول 
.از این جهت. که زنان کار کنند و نه در لیدیه و کلیه آسیا

آنها . داریوش چند نفر از مستحفظین خود را فرستاد، تا ببینند، که این زن با اسب چه خواهد کرد
داریوش . دیدند، که زن، همینکه برود رسید، اول اسب را آب داد و بعد سبو را پر کرد و برگشت

برادران او هم، که انتظار چنین موقعى را داشتند، . را بحضور او آرندتعجب کرد و گفت، زن
.حاضر شدند

ان است و اطالعاتى، که داریوش برادرانش گفتند، که از مردم پ. داریوش پرسید، این زن کیست
پس از . اند، تا بطیب خاطر مطیع شونددر باب این مردم میخواست، داده افزودند، که به سارد آمده

داریوش حکمى به مگابیز . اند؟ جواب دادند، بلىاریوش پرسید، آیا تمام زنان شما چنینآن د



چاپار فورا حرکت کرد و . نوشت، که این مردم را از مساکن خودشان کوچ داده به پارس بفرست
درنگ بلدهائى برداشته عازم پونت گذشته حکم داریوش را به مگابیز رسانید و او بىاز هلّس

ها مطلع شدند، بطرف دریا براى جنگ وقتى که این مردم از آمدن پارسى. ها گردیدناوالیت پ
ها از انبعد، که پ. ها از راه دیگر حمله بشهر خالى از سکنه کرده آنرا گرفتندرفتند، ولى پارسى

فقط قسمتى،. سقوط شهر خود آگاه شدند، بپراکندند و مگابیز این مردم را کوچ داده بآسیا فرستاد
.زندگانى میکردند، آزاد ماندند»1«که در کوهها و روى دریاچه پراسیاس

انیان مگابیز هفت نفر از میان پس از مطیع کردن پ): 22-17، بند 5کتاب (بعد هرودوت گوید 
پادشاه آن فرستاد و براى داریوش آب »2«تاسنجباى سپاه خود انتخاب کرده به مقدونیه نزد آمین

در سر سفره . ها برپا کرده سفرا را دعوت کردتاس جشنى براى پارسىآمین.و خاك خواست
در مملکت ما رسم چنین است، که صاحب خانه زنان و زنان : تاس چنین گفتندرسوالن به آمین

غیرعقدى

______________________________
)1(-�P�r�a�s�i�a�s.

)2(-�A�m�y�n�t�a�s.
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تو، که آب و خاك به داریوش میدهى، موافق عادت . نشاندها سر سفره مىدر جشنخود را
تاس در جواب گفت، عادت ما چنین نیست، مردان از زنان جدا هستند، آمین. ها رفتار کنمملکت

پس از آن عقب زنها فرستاد و آنها وارد شده روبروى . ولى، چون شما میخواهید چنین باشد، باشد
تاس گفتند، که بهتر بود زنها نیامده ها زنان زیبا را دیدند، به آمینبعد، چون پارسى. تندپارسیها نشس

او مجبور شد بزنان . انداند، بجاى اینکه پهلوى ما نشینند، روبروى ما نشستهباشند، چه حاال که آمده
دند و بعضى در بگوید، که پهلوى پارسیها نشینند و، چون چنین کردند، پارسیها دست بسینه آنها بر

تاس در خشم شد، ولى چون از پارسیها سخت آمین. حال مستى میخواستند آنها را ببوسند
، که جوان بود، تاب نیاورده بپدر خود گفت، »1«میترسید، خوددارى کرد، اما پسر او آلکساندر



من برو استراحت کن، . سن تو زیاد است و شایسته نیست، که در این مجلس حضور داشته باشى
پدر فهمید، که پسرش سوء قصدى دارد و به . آنچه که براى میهمانان ما الزم باشد، بآنها میرسانم

خواهى مرا دور کنى، ولى کارى مکن، که مملکت او گفت، تو خیالى دارى و با این مقصود مى
جا ز ایناى، که خواهى دید، خودت را مباز، من هم نظر بعقیده تو اما را بباد فنا دهى، از منظره

دوستان، شما میتوانید آزادانه از این زنان : پس از آن آلکساندر رو به پارسیها کرده گفت. میروم
تمتع بردارید و براى این کار فقط حکم شما کافى است، ولى خیلى از شب گذشته و وقت خواب 

گفت باندرون بعد بزنان. وشو کنند و بعد نزد شما آینداست اجازه دهید، که این زنان رفته شست
ها بروید و خود بچند نفر مرد لباس زنانه پوشانیده و بهر کدام خنجرى داده، آنها را نزد پارسى

ایم، حتى حاضریم، که بینید، که ما براى شما از چیزى فروگذار نکردهمى: آورد و چنین گفت
ار شما بگذاریم، تا گرانبهاترین چیز را براى شما فدا کنیم و مادران و خواهران خودمانرا باختی
بپادشاهى، که شما را فرستاده، بتوانید بگوئید، چگونه والى مقدونیه شما را

______________________________
)1(-�A�l�e�x�a�n�d�r�e ه بود و اسکندرى، که به ایرانل مقدونیاین اسکندر بترتیب تاریخ، اسکندر او

.آمد، اسکندر سوم

624: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

ها نشستند و، وقتى که آنها خواستند، دست بطرف نما پهلوى پارسىپس از آن مردان زن. پذیرفت
پس از کشتن رسوالن تمام خدمه آنها را هم کشتند و بار و بنه . آنان دراز کنند، تماما کشته شدند

.آنها را، که زیاد بود، تصاحب کردند

برآمدند، ولى آلکساندر با تردستى نگذاشت تحقیقات بعد پارسیها جدا در جستجوى رسوالن 
رئیس هیئاتى، که مأمور »2«نام داشت به بوبارس»1«گهتعقیب شود، چه خواهر خود را که گى
تاس پادشاه مقدونى از بعد هرودوت گوید، که آمین. تحقیقات بود، داد و سکوت او را خرید

بدوا آلکساندر را بمسابقه راه نداده »4«زیهاى المپو یونانى بود و در با»3«نواده پردیکّاس
حق ندارند، در این بازیها شرکت کنند، ولى بعد آلکساندر ) هایعنى غیر یونانى(گفتند، بربرها 

هاى چنین است گفته. است و بر اثر آن او را یونانى دانستند»5«ثابت کرد، که او از اهل آرژه



سپاه ایران در تراکیه بمقدونیه فرستاده و از آن صراحتا استنباط هرودوت راجع بسفارتى، که رئیس
میشود، که پادشاه مقدونى پذیرفته خراج بدهد و بسمت پادشاه خراج گذار یا والى ایران در 

مگابیز (اما در باب رفتار هیئتى، که از طرف بغابوخش . مقدونیه حکومت خود را حفظ کرده
تاده شده بود، باید عقیده داشت، که، اگر حکایت هرودوت نزد پادشاه مقدونیه فرس) هرودوت

صحت داشته، بغابوخش، چون دیده، که رفتار این هیئت نکوهیده و بل طورى است، که بپارسیها 
برمیخورد، خودش دنبال کردن تحقیقات را صالح ندانسته و قضیه را خاموش کرده، و الّا 

نظر از تمامى یک هیئت را بهیچ شمرده صرفباورکردنى نیست، که بغابوخش فاتح نابود شدن 
بعدها، وقتى که اسکندر سوم مقدونى به ایران آمد، کرارا بیاد . »6«آمد کرده باشداین پیش

.مقدونیها میآورد، که مقدونیه باج بپارسیها میداد و آن را او و پدرش باین عظمت رسانیدند

______________________________
)1(-�G�y�g�e�e.

)2(-�B�u�b�a�r�e�s.

)3(-�P�e�r�d�i�c�c�a�s.

)4(-�J�e�u�x� �O�l�y�m�p�i�q�u�e�s.

)5(-�A�r�g�i�e�n.

بجاى . زواج بوبارس با دختر پادشاه مقدونیه در داستانهاى ما منعکس شده، ولى بشکلى دیگر-)6(
تاس یا خواهر اسکندر اول را اند و دختر آمینبوبارس داراب پسر اردشیر دراز دست را گذارده

اند و مقصود این بوده، که گفته و مادر اسکندر سوم، که بایران آمد، دانسته) فیلیپ(دختر فیلقوس 
.باشند، یک ایرانى نژاد بر ایران دست یافت
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پونت گذشته ان از هلّسمگابیز با مردم پ): 24، بند 5کتاب (حکایت هرودوت را دنبال میکنیم 
»1«تیهشاها، این چه کارى بود، که کردى؟ به هیس: آنجا به داریوش گفتبه سارد رفت و در 

.اجازه دادى شهرى در تراکیه بنا کند

این شهر در جائى است، که جنگل زیاد و معدن نقره دارد، در اطراف این محل یونانیها و خارجیها 
. داخلى خواهند شداگر در تحت ریاست او این مردم شب و روز کار کنند، باعث جنگ. زیادند

سخنان مگابیز . جا برگردداى او را بخواه و مگذار دیگر بدانآمد، ببهانهبراى احتراز از چنین پیش
تیه، داریوش شاه هیس«: داریوش را پسند آمد و پس از آن او قاصدى به میرسین با این امر فرستاد

وست من نیست و بیش از تو در بینم، که کسى بیش از تو دپس از تفکر من مى: بتو چنین گوید
چون حاال در تدارك . اى نه با حرفاین نکته را تو با عمل ثابت کرده. کارهاى من همراهى ندارد

تیه باور هیس. »کارى بزرگ هستم، الزم است، که تو نزد من آئى، تا طرف شور من واقع شوى
نکه نزد داریوش رفت، شاه باو کرد و مستشارى شاه را مقام ارجمندى دانسته به سارد آمد و، همی

من تو را احضار کردم از این جهت، که دیدم تو شخصى عاقل و نسبت بمن صمیمى «: گفت
تراکیه و شهرى را، که میسازى رها . بهاتر از دوست عاقل و صمیمى نیستهستى و گنجى گران

س از آن داریوش پ. »کن، بیا برویم به شوش و در آنجا در سر سفره من رفیق و مستشار من باش
تیه بطرف ارتافرن برادر صلبى خود را والى سارد و اتانس را حاکم مردمان ساحلى کرده با هیس

در زمان . سامنس نامى بود، که از قضات شاهى بشمار میرفتاین اتانس پسر سى. شوش رفت
ده و از این کبوجیه او رشوه گرفته حکم ناحقى داد و در ازاى این گناه بحکم شاه پوست او را کن

بعد کبوجیه پسر او اتانس را بجاى پدر منصوب . پوست نوارهائى ساخته روى کرسى او گستردند
این شخص، که بجاى پدر بر . داشت و گفت هر زمان، که خواهى داورى کنى، باین مسند بنگر

کرسى او نشسته بود، حاال بجاى مگابیز رئیس قشون شد

______________________________
)1(-�H�i�s�t�i�e�e.
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را »4«و المپونیوس»3«2بعد جزیره آن تاندر. را مطیع کرد»2«و کالسدون»1«و اهالى بیزانس
و ایمبروس»6«نسرا گرفته دو جزیره لم»5«بسهاى اهالى جزیره لسگرفت و پس از آن کشتى

یعنى مردمى، که قبل از (ها بودند سکنه این دو جزیره در آن زمان پالسگى. را تسخیر کرد»7«
از مساکنشان رفتن یونانیها به یونان از مردم بومى این مملکت بشمار میرفتند و یونانیها آنها را

نس دلیرانه جنگیدهاهالى لم.). م. راندند

______________________________
)1(-�B�y�s�a�n�c�e(ه شددر بوسفور تراکیه بود، بعدها قسطنطنی.(

)2(-�C�h�a�l�c�e�d�o�n�e(قاضى کوى کنونى.(

)3(-�A�n�t�a�n�d�r�e.

)4(-�L�a�m�p�o�n�i�u�s.

)5(-�L�e�s�b�o�s.

)6(-�L�e�m�n�o�s.

)7(-�I�m�b�r�o�s.
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جا قرار داد و با مردم نامى را حاکم این»1«اتانس لیکارت. پا فشردند، ولى باالخره مغلوب شدند
کشى داریوش بمملکت سکاها، نس رفتارى سخت داشت، زیرا بعض اهالى، در موقع قشونلم

.شرکت نکرده و برخى در مراجعت قشون مزبور بآن زحمت رسانیده بودند

تسخیر جزیره سامس-3

اى چند در باب جزیره سامس، که در زمان داریوش جزو الزم است قبل از ختم این مبحث کلمه
ممالک ایران گردید، گفته شود، اگرچه در قبال سایر کارهاى داریوش الحاق آن بایران چندان 



تراکیه و مقدونیه مهم نیست و بهمین جهۀ، با وجود آنکه تاریخ الحاق آن مقدم بر تابع کردن 
.است، تا اینجا بتأخیر افتاده

اى از جزائر، که در نزدیکى سواحل آسیاى صغیر واقع و اهالى آنها یونانى بودند، مانند خیوسعده
»3«در زمان کوروش جزو ممالک ایران گردیدند، ولى سامس، که در نزدیکى دماغه میکال»2«

این . رودوت گوید، در اوائل سلطنت داریوش تابع ایران شددر یونیه آن زمان واقع بود، چنانکه ه
وقتى که کبوجیه در مصر ). 149-139، بند 3کتاب (است آنچه در این باب مورخ مذکور نوشته 

و داریوش بعادت نجباى ایران در جزو لشکر ایران بود، روزى او بجوانى برخورد، که باالپوش 
این لباس بسیار خوش آمد و خواست، بهر قیمتى داریوش را . سرخ رنگ قشنگى بدوش داشت

داریوش . فروشد، ولى حاضر است آنرا به داریوش هدیه کندجوان گفت نمى. که باشد، آنرا بخرد
نام داشت و برادر »4«این جوان سیلوسون. هدیه را با امتنان پذیرفت و از داشتن آن خوشحال شد

.جبار سامس بود»5«کراتپولى

ریوش شاه شد، سیلوسون به شوش رفته خواست، داریوش او را بپذیرد و بخدمه شاه وقتى که دا
داریوش این حرف را شنید و با حیرت گفت، تا حال نه . گفت، که او ولى نعمت داریوش است

اند، باوجوداین او را راه یک یونانى بمن خدمتى کرده و نه یونانیها کارى براى پارسیها انجام داده
جوان وارد شد و داریوش.دهید بیاید

______________________________
)1(-�L�y�c�a�r�e�t�e.

)2(-�C�h�i�o�s.

)3(-�M�y�c�a�l�e.

)4(-�S�y�l�o�s�o�n.

)5(-�P�o�l�y�c�r�a�t�e�s.
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سیلوسون » اى، که خودت را ولى نعمت من میخوانى؟تو چه کارى براى من انجام داده«: گفت
اى مرد نجیب، توئى آن کس، که «: بخاطر داریوش آورد و پس از آن شاه گفتقضیه هدیه را 

زمانیکه من اقتدارى نداشتم، بمن آن هدیه را دادى؟

اگرچه هدیه تو چیز قابلى نبود، ولى تشکر من بقدرى است، که گوئى، هدیه گرانبهائى بمن 
ى از اینکه داریوش پسر اکنون بتو آنقدر زر و سیم بدهم، که تو هیچگاه نادم نباش. رسیده

شاها، من براى چنین : جوان مزبور جواب داد. »اىرا مرهون خود کرده) ویشتاسپ(هیستاسپ 
بنده ما »2«آندریوس، م»1«مطلب من این است، که بعد از فوت برادرم. اممقصودى بدینجا نیامده

داریوش پذیرفت و به . کنىخونریزى دفعجبار سامس شده و میخواهم شرّ او را از آن جزیره بى
او . اتانس، رئیس لشکر صفحات دریائى آسیاى صغیر، فرمود خواهش جوان سامسى را بجا آرد

پس از آن . هم اقدام کرد و جبار سامس و هواخواهان او حاضر شدند، که مطیع پارسیها گردند
صفحه باالى قلعه رفته یابد، برؤساى ایرانى، چون دیدند، که کار دارد بصلح و مسالمت خاتمه مى

اى از در این احوال برادر جبار، که شخصى ماجراجو بود، با عده. با کمال اطمینان در آنجا نشستند
اى را بکشت و نزدیک بود تمام رؤساء پارسى را سپاهیان اجیر ناگهان به پارسیها حمله کرده عده

س از آن اتانس در خشم و غضب شده پ. بکشد، که سپاهیان پارسى فرارسیده آنها را نجات دادند
دستور داریوش را، که با اهالى بمالیمت رفتار کند، بکلى فراموش کرد و بجان مردم افتاده از 

که بخود آمد و دید، که برخالف دستور شاه رفتار اى زیاد بکشت، ولى، پس از آناهالى عده
به سیلوسون داد و درصدد کرده، بر اثر ندامت حکومت این جزیره را موافق دستور داریوش

چنین است حکایت هرودوت و او گوید، که سامس نخستین دولت . ازدیاد سکنه این جزیره برآمد
تاریخ الحاق از فحواى کالم مورخ مذکور قبل از . یونانى و بربرى بود، که مطیع پارسیها گشت

در باب جزایر. م است. ق521شورش بابل بوده و بنابراین قبل از 

______________________________
.رجوع شود556کرات، به صفحه تس و پولىبقضیه اروى-)1(

)2(-�M�a�e�a�n�d�r�i�u�s.
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بنا بر آنچه تا حال . دیگر بحر الجزائر، که سکنه یونانى داشت، باالتر بمناسبت موقع ذکرى شد
بس، خیوس، سامس، لس: ور اینها مطیع ایران بودندگفته شده در این زمان از جزایر دریاى مذک

.نس، ایمبروس، ردس، تاسس و بعضى دیگرلم

تسخیر قسمتى از هند-مبحث چهارم

ملتى، که بخط جهانگیرى افتاد، بآسانى از این راه منحرف نمیشود و دولتهاى بزرگ لشکرکشى و 
ها باالخره سستى و رخوت یا دولتجنگ را از شرایط حیاتى خود میدانند، و حال آنکه این 

پارس هم از این قاعده مستثنى . یابنداضمحالل و انقراض خود را در همین توسعه روزافزون مى
نبود، چنانکه داریوش، پس از فراغت از اسکات ایاالت ایران و ایجاد اوضاع ثابتى در حدود آن و 

خود بشاهنشاهى وسیع ایران بیفزاید و بعد از قشون کشى به سکائیه، خواست ممالکى چند در زمان 
ها از رود سند گذشته قسمتى از هند غربى را بایران ضمیمه ایرانى. با این مقصود بهند لشکر کشید

بعد داریوش امر کرد سفائنى ساختند و در تحت فرماندهى یکنفر یونانى ) م. ق512(کردند 
.بدریاى عمان روانه کرد»1«موسوم به اسکیالس

پنجاب و سند براى ایران آنروز مهم بود، زیرا هند از زمانهاى خیلى قدیم مملکت پر ثروت تسخیر
و جمعیت بشمار میرفت و، چنانکه بیاید، بعد از تسخیر این دو قطعه زرخیز، طالى زیاد همه ساله به 

مهم بوده، اى در عهد قدیمها بر قسمتهائى از هند باندازهاهمیت استیالى ایرانى. ایران وارد میشد
چون . »2«اندکه هندیها زمان موعظه بودا و این لشکرکشى را دو مبدء براى تعیین تواریخ دانسته

از اهمیت تجارت بین مغرب و هند از همین راه، که داریوش ) باب دوم این کتاب(در جاى خود 
هرودوت در. ایجاد کرد، ذکرى خواهد شد، عجالۀ بمطالب دیگر میپردازیم

______________________________
)1(-�S�c�y�l�a�s.یا�S�k�y�l�a�x

.1921، طبع 169صفحه 1سرپرستى سایکس، یک تاریخ ایران، جلد -)2(
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قسمت بزرگ آسیا بواسطه داریوش کشف شده و «): 44کتاب چهارم، بند (باب هند چنین نوشته 
این رود پس از نیل . بداند، رود سند در کجا بدریا میریزداین در زمانى بود، که او میخواست 

.یگانه رودى است، که در آن بزمجه یافت میشود

در میان اشخاصى، که داریوش از آنها انتظار اطالعات صحیح داشت و براى کشف این موضوع 
حرکت »1«پاکتیااین هیئت از شهر کاسپاتیر از اراضى . فرستاد، اسکیالس نامى بود از اهل کاریاند

.کرد و سرازیر شده بطرف مشرق و دریا رفت

ام بجائى رسیدند، که پادشاه مصر سابقا، چنانکه من بعد فرستادگان بطرف مغرب رفته در ماه سى
هرودوت، بجز مصر، جاهاى دیگر افریقا را (ها را مأمور کرده بود دور لیبیا بگردند گفتم، فینیقى

لیبیا را دور زدند، داریوش هندیها را .) م. یعنى هیئت ایرانى(نکه آنها پس از آ.). م. لیبیا گوید
بنابراین تحقیقات معلوم شد، که آسیا . باطاعت درآورد و از آن زمان از این دریا استفاده میکرد

مقصود از آسیاى هرودوت آسیاى غربى و قسمتى . »باستثناى قسمت شرقى آن، به لیبیا شبیه است
.اطالع بودندا در آن زمان از چین و سایر جاهاى آسیا بىاز هند است، زیر

سابقا راجع باین نوشته هرودوت تردید داشتند، چه تصور میکردند، که اول کسى، که هیئتى براى 
تحقیقات بدریاها فرستاد، اسکندر بوده، ولى بعدها صحت روایت هرودوت ثابت شد، زیرا معلوم 

سیاست نامه او (سافرت خود را نوشته و ارسطو آنرا دیده بود گردید، که اسکیالس یونانى شرح م
بنابروایت هرودوت باید گفت، که این هیئت از رود سند سرازیر . »2«)2، بند 14، فصل 7کتاب 

شده و سواحل بلوچستان و مکران امروزى را پیموده، بعد بسواحل عربستان گذشته و از باب 
اى، که بحکم داریوش ساخته بودند، از طى آن، از ترعهالمندب داخل بحر احمر گردیده و، پس 

موافق گفته هرودوت، این هیئت تحقیقات . بمصر سفلى وارد شده و از آنجا بدریاى مغرب رفته
خود را دنبال و در سواحل افریقا مشاهداتى

______________________________
)1(-�P�a�k�t�y�a.

)2(-�L�a� �P�o�l�i�t�i�q�u�e� �.�V�I�I� �,�1�4� �,�2.
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که تا کجا این مسافرت امتداد یافته، اطّالع منجزى نیست، غیر از آنکه مورخ مذکور اما این. کرده
اگر این گفته هرودوت صحیح باشد، باید عقیده » پس از اینکه آنها لیبیا را دور زدند«: گوید

د، زیرا در زمان نخائو پادشاه مصر انداشت، که فینیقیها در این مسافرت اکتشافى شرکت داشته
.»1«)م. ق609(فینیقیها در دفعه اول بامر او دور افریقا گردیدند 

خیلى ) م. ق512(کشى داریوش بهند و کارهاى او در این زمان بارى اطّالعات ما در باب قشون
517در داریوش، که : شود زد این استحدسى، که مى. کم است و کیفیات آن هم معلوم نیست

رانى بین دریاى مغرب و دریاى احمر و م در مصر بود، از تحقیقات معلوم کرده، که کشتى. ق
اشکال دارد و، »2«)هاى هرودوت موسوم به دریاى اریترهجمعا در نوشته(پارس عمان و خلیج

کردن دریاى مغرب با داده، بخیال وصلچون بتجارت بین ممالک شرقى و غربى خود اهمیت مى
اند و پس از حر احمر از راه نیل افتاده، بعد کشتیهائى از این راه بسواحل هند رفته اکتشافاتى کردهب

.آن داریوش فکر تسخیر قطعاتى را از هند در مغز خود پرورده

:این حدس از اینجا تأیید میشود. طالى زیاد هند هم البته معد این تصمیم گردیده

کتیبه داریوش، که در نزدیکى ترعه سوئز بدست آمده، معلوم چنانکه گذشت، از نسخه مصرى 
داشته و شاید است، که شاه با حکماى مصر از دریاها و فرستادن هیئتى براى تحقیقات صحبت مى

.بر اثر همین صحبت هیئت مزبوره را از هند براى تحقیقات روانه کرده

توصیف هندیها بقلم هرودوت

اى گفته شد و قسمتى از این کشور عظیم جزو ایران آن د شمهچون از لشکرکشى داریوش به هن
هایش تا زمان ترین مورخ یونانى، که نوشتهزمان بود، مقتضى است ببینیم، که هرودوت، یعنى قدیم

.گویداند، چه مىما باقى است، در باب هندیهائى، که تابع ایران بوده

جمعیت هند«): 94، بند 3کتاب(هاى او چنین است نظر مضامین نوشتهاز این



______________________________
.یر محقّق معروف گوید، که هر دو خبر صحیح استادوارمى-)1(

)2(-�E�r�y�t�h�r�e�e.
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فالندن و کست، ایران قدیم، (3اى، قصر نمره جمشید، جدال شاه با حیوان افسانهتخت-)19(
)125گراور 

بالنسبه ) یعنى بخزانه ایران(نفوس تمام ممالکى، که معروفند، بیشتر است و باجى هم، که میدهند از
.بسایر مردمان خیلى بیشتر است

بعد . »اینها بیستمین ایالت را تشکیل میکنند و سالیانه سیصد و شصت تاالن خاك طال مى پردازند
ا بطال یک به سیزده بدانیم، باج هندیها اگر نسبت نقره ر) 95جا، بند همان(مورخ مذکور گوید 

یعنى تاالن نقره اوبیائى و، چون (شود مى»1«معادل چهار هزار و ششصد و هشتاد تاالن اوبیائى
اند، بنابر این باج هند معادل پنج میلیون و فرانگ طال دانسته5560تاالن اوبیائى را محققین معادل 

.»2«.)م. دویست و چهار هزار تومان بپول کنونى بوده

______________________________
)1(-�T�a�l�e�n�t� �e�u�b�o�i�q�u�e

.درنظر گرفته نشدهترقّى اخیر طال -)2(
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ترین آنها هستند و اراضى، اند، هندیها شرقىاز تمام مردمان آسیا، که معلوم: سپس هرودوت گوید
خیز نیست، زیرا عبارت است از کویرهائى، که از که بطرف مشرق از هندیها واقع است، حاصل

علوم است، که مقصود او از هندیها پنجاب هند بوده زیرا از از این نوشته هرودوت م. (ماسه پوشیده
اند و طوایف هندى پرجمعیت.). م. یافتهاین قسمت هند بیابانهاى لم یزرع بطرف مشرق امتداد مى

اى از آنها عده. نشیناند و برخى شهرى و دهبعض آنها چادرنشین. بزبانهاى مختلف حرف میزنند



اند، هائى، که از نى ساختهصید ماهى در کرجى. وتشان ماهى خام استدر باتالقها مسکن دارند و ق
این هندیها لباسى دارند، که از جگن . ها میسازندتمامى کرجى را از یک بند نى. بعمل میآید

ها را از کنار رودها بدست آورده و خرد کرده از آن لباسى مانند حصیر نى. بافندمى) بوریانى(
.کنندسى را مانند جوشن در بر مىبافند و چنین لبامى

اند و قوت هندیهاى دیگر، که بطرف مشرق از هندیهاى صحراگرد مسکن دارند، به پادى موسوم
:گویند، که اخالق و عادات آنها چنین است. آنها گوشت خام است

مریض اگر کسى از طایفه آنها، مرد یا زن، مریض شود، مردانى، که دوستان مریض بشمار میروند، 
کشند و در این موقع میگویند، که اگر این کار نکنند، از گوشت مریض را، اگر مرد باشد، مى

در این مواقع مریض ناخوشى خود را انکار میکند، ولى . بواسطه مرض همواره خواهد کاست
چنین . پذیرند و بعد از کشتن او گوشتش را بین خودشان تقسیم میکننددوستانش حرف او را نمى

پیرمردان را هم کشته گوشت آنها را تقسیم میکنند، اگرچه . نیز رفتار زنان با زنان ناخوشاست
.کشندعده کسانیکه بسن کهولت رسیده باشند، کم است، زیرا، همینکه ناخوش شدند، آنها را مى

جاندارى را : هندیهاى دیگر عاداتى دیگر دارند) 100جا، بند همان(بعد مورخ مذکور گوید 
.افشانند، مسکن ندارند و قوتشان علف استکشند، تخم نمىنمى

این علف . اش در پوست است، و ببزرگى دانه ارزندر صفحه آنها علفى است، که میوه
.خودروست و این هندیها میوه آن را جمع کرده و پخته با پوست میخورند
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ها است و نه ها منزوى شده میخوابد و کسى نه بفکر مردهلههرکس از آنها ناخوش شود، در بیغو
تمام هندیهائى، که ذکرشان گذشت، قضاى حاجت را مانند حشم . مراقبتى نسبت بمرضى دارد

رنگ پوست این هندیها یکسان است یعنى مانند رنگ پوست اتیوپها است . کنندآشکارا مى
و سواحل هند سکنى داشتند، چنین مینامد پارسهرودوت بعض مردمان را، که در سواحل خلیج(

و گوید، که به اتیوپهاى افریقا شباهت دارند و، چون اتیوپهاى افریقا را حبشى میدانیم، اینجا هم 
تخم مردان، که از آن .). م. البد باید مردمانى را، که هرودوت توصیف میکند، حبشى بنامیم



چنانکه . مردمان، سفید نیست، بل سیاه استبندى میشود، در هندیها، برخالف تخم سایر نطفه
این هندیها در طرف جنوبى و خیلى دور از . تخم اتیوپها هم چنین است. پوست آنها هم سیاه است

هندیهاى دیگر در حدود شهر کاسپاتیر و . اندپارسیها سکنى دارند و هیچگاه تابع شاه پارس نبوده
ظن قوى میرود، که مردم پاکتیا نیاگان (اند ن گزیدهاراضى پاکتیا، یعنى در شمال سایر هندیها مسک

اند و مقصود هرودوت مردمى بوده، که در کنار رود سند بطرف شمال سکنى پختوهاى افغان
در والیت این . ترند و اینها طالى هند را بدست میآورنداینها از همه هندیها جنگى.). م. داشتند

ها حیواناتى هستند، که تقریبا ببزرگى در این ماسهمردم کویرهائى است، که از ماسه پوشیده و
.اند و بزرگتر از روباهسگ

ها زمین را شکافته براى خود النه این جانوران مانند مورچه. شاه از این حیوانات چند رأس دارد
. اند و بآنها هم شباهت دارندهاى یوناناز این حیث مانند مورچه. میسازند و خاك را باال میریزند

.هندیها براى بدست آوردن این خاك بکویر میروند

. شترهاى جنبین نراند و شتر وسطى ماده. بندنداى را بسه شتر مىعرابه: ترتیب این کار چنین است
اى بعد بر چنین شتر ماده. خوار دارد، انتخاب میکنند-از میان شترهاى ماده آن را، که بچه شتر شیر

.شکارچى سوار میشود

ترى آیند، ولى از این حیث، که میتوانند بارهاى سنگینها کوتاه نمىدر تندروى از اسباین شترها
.این است ترتیب رفتن هندیها بکویر. ببرند، بر آنها مزیت دارند
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ر آوردن خاك طال را طورى معین میکنند، که هوا باعلى درجه گرم باشد، زیرا داما وقت بدست
ها را پر از ها کیسهکه بمحل رسیدند، شکارچىهمین. ها زیر زمین پنهان میشونداین موقع مورچه

.هایشان برمیگردندخاك میکنند و بخانه

ها با شامه از ورود آنها آگاه ها، مورچهشتاب آنها در مراجعت از این جهت است، که بقول پارسى
ها نیست و اگر هندیها، تر از این مورچهدویدن سریعحیوانى در. شده شکارچیان را تعقیب میکنند

ها جمع میشوند، فرار نمیکردند، ممکن نبود یک نفر هم از دست آنان نجات در زمانى، که مورچه



شترهاى ماده از شترهاى نر تندتر میروند و بهمین جهت شترهاى نر را از عرابه باز میکنند، . یابد
هایشان هیچگاه از اما شترهاى ماده، براى بازگشت نزد بچه.ولى این کار را یکدفعه نمیکنند

مقدار . آوردن بیشتر طال در هندها ترتیب بدستچنین است بقول پارسى. سرعت دو نمیکاهند
.»کمتر را از معادن استخراج میکنند

. بعد هرودوت شرحى از ممالک گوناگون، که در کنار دنیاى آن روزى واقع بودند ذکرى کرده
شرح بطور روشن میرساند، حدود دنیاى آن زمان را مورخ مذکور، که کتب زیاد خوانده و این 

کنارهاى زمینى، که ) 106، بند 3کتاب (او گوید : سیاحتها کرده بود، چگونه تصور میکرده
هند، . یونان بهترین آب و هوا را داراست: مسکون است، بعقیده من، داراى چیزهاى قیمتى است

است، داراى حیوانات و چهارپایان و طیورى است، که از حیث بزرگى در سایر که شرق اقصى
.تراندپست) مادى(جاها مثل و مانند ندارند، ولى اسبهاى هندى از اسبهاى نیسایه 

در . ها، چنانکه باالتر گفتم، بدست میآورندثانیا در هند طالى زیادى است، که از زمین و رودخانه
درو، که میوه آنها پشم است و از حیث قشنگى و خوبى از پشم گوسفند اینجا درختانى است خو

گویا مقصود هرودوت پنبه است، که در عهد قدیم بهند (هندیها از این پشم لباس تهیه میکنند . بهتر
بعد هرودوت از عربستان سخن میراند و انرا هم یکى از ممالک کنار زمین .). م. اختصاص داشته

.بشمار میآورد

سپس کنار زمین از طرف . اخته، دارچین و الدن بعمل میآیدن مملکت کندر، مرّمکى، زغالدر ای
جا طال فراوان است و ایندر این. جنوب غربى حبشه است

636: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.الجثه و درختان خودروى گوناگون دارد، که از جمله آبنوس استمملکت فیلهاى عظیم

.کیل و داراى قامتى بلند و عمر درازنداهالى این صفحه ش

در باب صفحات غربى اروپا مورخ مذکور گوید، که نمیتواند چیزى بگوید، زیرا اطالعات 
.هاى دیگران را هم نمیتواند باور کندصحیحى در این باب ندارد و گفته



از آن رود دان است و بدریاى شمال میریزد و کهربا رامثال میگویند رودى هست، که نامش ارى
بعد او گوید . آورندنیز گویند، جزائرى هست از سرب و سرب را از آنجا مى. بدست میآورند

، »1«هاالبته در شمال اروپا طال زیاد است، ولى نمیتوانم باور داشته باشم، که طال را آریماسب«
کلیۀ من . میدزدندیعنى مردمى، که در همه چیز شبیه سایر مردمانند ولى یکچشم دارند، از عنقاها 

.»باور ندارم، که مردم یک چشم وجود داشته باشند

م، از این . هاى هرودوت راجع بوسعت دنیاى آن روز، یعنى قرن پنجم قاین است مضامین نوشته
هاى دیگر مورخ مزبور روشن است، که دورترین کنارهاى دنیاى مسکون آنروز ها و نوشتهنوشته

یونان با مستملکات آن در ایطالیا، بعد شمال -در مغرب. هند-ر مشرقد: پنداشتهرا او چنین مى
هاى اگرچه بعض جاهاى نوشته. حبشه-در جنوب. سکائیه-در شمال. افریقا تا جبل طارق

جا ذکر شد، چون شامل هند نبود، خارج از موضوع بود، ولى موافق جریان هرودوت، که در این
زیر بودیم، بخصوص که این اطالعات براى فهم وسعت دولت سخن مورخ مزبور، از ذکر آن ناگ

.هخامنشى هم مفید است

شورش مستعمرات یونانى و کاریه و قبرس-مبحث پنجم

مقدمه

براى فهم وقایعى، که ذکر خواهد شد، الزم است نظرى بطرز سیاست ایران در مستعمرات یونانى 
.داخلى یونان اروپائى بیفکنیمآسیاى صغیر، که تابع ایران بودند، و باوضاع 

______________________________
)1(-�A�r�i�m�a�s�p�e�s(انداین کلمه را سکائى و بمعنى یک چشم دانسته.(
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دولت ایران از زمان کوروش بزرگ این سیاست را اتّخاذ کرده بود، که در مستعمرات یونانى 
بیک نفر میداد، زیرا این طرز حکومت اوال مطابق طرز حکومت ایران حکومت هر شهر را همیشه

بود و بعالوه روابط شهرها را با والت ایرانى در آسیاى صغیر تسهیل میکرد، چه حکّام شهرهاى 



یونانى با این ترتیب مجبور نبودند در مواردى بمجالس ملى رجوع کنند و از این راه تشتّت آراء 
معلوم است، که دولت ایران اشخاصى را از یونانیها براى . رائیات بکاهدروى داده از سرعت اج

:حکومت شهرهاى یونانى معین میکرد، که طرفدار این طرز حکومت بودند

از طرف دیگر، چون جبابره بدولت ایران . نامیدند، که بمعنى جبار استمى) تیران(اینها را یونانیها 
در داخله . نسبت بآنها و بالطبع بدولت ایران کینه میورزیدندمتّکى بودند، هواخواهان حکومت ملى 

یونان اروپائى هم تقریبا همین اوضاع مشاهده میشد، یعنى یک قسمت آن طرفدار حکومت ملى 
بهمین جهت از دو دولت نامى و مهم یونان . بود و قسمت دیگر هواخواه حکومت جبابره یا اشرافى

-قائد حکومت ملى و اسپارت-آتن: مذکوره گردیدهریک طرفدار یکى از دو طرز حکومت 
جبار آتن »2«زیستراتنامى از خانواده پى»1«پیاسمقارن این زمان هیپ. علمدار حکومت اشرافى

ها او را از آنجا خارج کردند و او، براى اینکه بحکومت آتن برگردد، متوسل بود، ولى بعد آتنى
نام، که از »3«ایستندر غیاب او شخصى کله). م. ق510(بوالى ایران در آسیاى صغیر گردید 

بود، طرز حکومت آتن را تغییر داده حکومت ملى در آنجا تأسیس »4«انیدکمخانواده نجیب آل
.کرد

این اقدام باعث خشم طرفداران حکومت اشرافى شد و رسوالنى باسپارت فرستاده کمک آن را 
. ایستن مجبور شد، در مقابل قوه تسلیم شودآتن فرستادند و کلهاسپارتیها لشکرى به . تقاضا کردند
ها قیام کردند و آنها، چون اوضاع را چنین ها در غضب فرو رفته بر ضد اسپارتىایندفعه آتنى

خارج شدند، ولى پس از »5«دیدند، آتن را تخلیه و هواخواهان آتنى خود را رها کرده از آتّیک
هاارتىآن چیزى نگذشت، که اسپ

______________________________
)1(-�H�i�p�p�i�a�s.

)2(-�P�i�s�i�s�t�r�a�t�e.

)3(-�C�l�e�i�s�t�h�e�n�e.

)4(-�A�l�c�m�a�e�o�n�i�d�e�s.



)5(-�A�t�t�i�q�u�e(اى است که آتن در آن واقع استشبه جزیره.(
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ها، چون برگشتند و آتنىبا قشون زیادترى، که از متحدین آنها در پلوپونس ترکیب یافته بود، 
دیدند، که از عهده آنها برنیایند، از راه اضطرار سفیرى نزد والى ایران در لیدیه فرستاده کمک او 

والى گفت کمک میکنم بشرط اینکه آب و خاك دهید، یعنى تابع ایران . را درخواست کردند
ها از گفته خود کرد، آتنىسفیر آتن این شرط را پذیرفت، ولى، وقتى که به آتن مراجعت. گردید

.).م. ق508(برگشتند 

ها آتّیک را غارت کردند و این اوضاع دوام داشت، تا اینکه ها و پلوپونسىپس از آن اسپارتى
ها سفیرى نزد ارتافرن والى م باز آتنى. ق506در . ها خارج شدنداز اتحاد با اسپارتى»1«هاتىکرن

پیاس از آتن و تحریکات او بر هاى هیپکه او گوش به بدگوئىلیدیه فرستاده خواستار شدند،
ها جبار سابق خود را بپذیرند، والى جواب خشنى داده تقاضا کرد، که آتنى. ضد این دولت ندهد

جوابى، که ). 69، بند 5کتاب -هرودوت(و الّا باید براى پذیرائى لشکر ایران در آتن حاضر باشند 
ن داد موافقت با نظر دربار ایران نداشت، چه اکنون اکثر محققین باین والى لیدیه، بسفراى آت

اند، که داریوش درصدد تسخیر یونان نبود و در دربار ایران اشخاصى زیاد داراى این عقیده عقیده
نتیجه، ولى والة ایران در آسیاى صغیر نظرشان غیر از این بودند، که جنگ با یونان امرى است بى

توسعه قلمرو و اقتدارات خود را طالب بودند، از مواقع استفاده میکردند، تا از بود، یعنى چون
این احوال و شورشى، که در . جزائر یونانى یکى را پس از دیگرى در تحت تابعیت ایران درآورند

جهات و . مستعمرات یونانى آسیاى صغیر روى داد، باالخره باعث جنگ داریوش با یونان گردید
.شودمستعمرات یونانى موافق شرحى است که اینک ذکر مىچگونگى شورش 

»2«گرى آریستاگریاغى

کشى داریوش به سکائیه خدماتى لت، که در موقع قشونتیه جبار مىچنانکه باالتر ذکر شد، هیس
در دانوب به داریوش کرده بود، مورد توجه مخصوص این شاه شد و در ازاى خدماتش داریوش 

بود،»4«در تراکیه، که موسوم به میرسین»3«رود ستریمونمحلى را در کنار 



______________________________
)1(-�C�o�r�i�n�t�h�i�e�n�s.
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او در اینجا استحکاماتى بنا کرد و، پس از چندى ). ستریمون را اکنون ستروما نامند(باو اعطا کرد 
چنانکه گذشت، بغابوخش، رئیس قشون ایران در اروپا، داریوش را از خیاالت او آگاه داشت و 

لت و میرسین را به داماد او بر اثر سوءظنى داریوش او را احضار کرد و حکومت شهر مى
ینیانى اهمیت مییافت، برادر در همین اوان داریوش، نظر باینکه امور مستعمرات . آریستاگر داد

والى جدید تازه . را رئیس قشون آنجا»1«نسسامخود ارتافرن را والى لیدیه کرد و اتانس پسر سى
زیسترات نزد او آمده پیاس از خانواده پىوارد سارد شده بود، که چنانکه باالتر گفته شد، هیپ

و تعهد کرد، که اگر این امر انجام شود، خواست، که ارتافرن او را در آتن بحکومت برقرار کند 
مقارن این احوال، چنانکه هرودوت گوید . او آتن را مطیع ایران دانسته باج خود را مرّتبا بپردازد

است متمولین »3«که یکى از جزایر سیکالد»2«، اهالى جزیره ناکس)126-30کتاب پنجم، بند (
در شهر مزبور در این زمان آریستاگر پسر عمو و . دلت آمدنخود را بیرون کردند و آنها به مى

ها به آریستاگر متوسل شده خواهش کردند، که قشونى ناکسى. تیه حکومت داشتداماد هیس
ها بانها بدهد، تا بوطن خود برگردند و او، بطمع اینکه حکومت ناکس را هم بدست آرد، به ناکسى

ها ام، که ناکسىنم شما را بوطنتان برگردانم، چه شنیدهاى ندارم، که بتوامن چنین قوه«: چنین گفت
اى کشتیهاى دراز دارند، ولى سعى خواهم کرد، که هشت هزار نفر سپاهى سنگین اسلحه و عده

ارتافرن دوست من است و چنانکه میدانید، او پسر هیستاسپ و برادر . مقصود شما حاصل گردد
امیدوارم، . لى است، قشون زیاد و بحریه قوى داردداریوش است و، چون والى تمام مردمان ساح

ها گفتند، که اگر ارتافرن بانها کمک کند، هدایاى زیاد ناکسى. »که او مسئول ما را اجابت کند



کشى را هم خواهند پرداخت و اهالى ناکس و جزائر سیکالد نیز مطیع خواهند داد، مخارج قشون
ناکس، اگرچه جزیره کوچکى «: ارتافرن چنین گفتبعد آریستاگر بسارد رفته به . خواهند شد

است،

______________________________
)1(-�S�i�s�a�m�n�e�s.

)2(-�N�a�x�o�s.

بنقشه یونان رجوع شود-)3(
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ها کمک کن، باین ناکسى. خیز و طال و بنده زیاد داردولى آب و هواى خوب، زمینهاى حاصل
مخارج را من میدهم، تو این جزیره و جزائر سیکالد را تابع شاه میکنى و پس از آن . برگردندکه 

. »اوبى از حیث وسعت و استعداد طبیعى کمتر از جزیره قبرس نیست. تسخیر اوبى اشکالى ندارد
راجع . پیشنهاد تو براى خانواده شاه مفید است و آنچه گفتى صحیح«: ارتافرن در جواب گفت

ها هم، من میتوانم در بهار بجاى یکصد فروند، که الزم دارى، دویست فروند باختیار کشتىبعده
بعد ارتافرن این نقشه را . »تو بگذارم، ولى با همه اینها الزم است، که این مطلب بتصویب شاه برسد

بدربار شوش عرضه داشت و، چون داریوش آنرا پسندید، ارتافرن قشونى با دویست کشتى تهیه 
هخامنشى عموزاده خود داده، این قوه را نزد آریستاگر »1«کرده و سردارى آنرا به مگاپات

سردار مزبور آریستاگر و کشتیهاى ینیانى و فراریهاى ناکس را برداشته چنین وانمود، که . فرستاد
پونت میرود، ولى بعد از ورود بجزیره خیوس بطرف کاوکاس رفت، که از آنجا بطرف هلّس

مندى خاتمه اى روى داد، که این سفر جنگى بعدم بهرهبعد قضیه. ق بادبه ناکس روانه شودمواف
روزى که مگاپات به کشتیها سرکشى میکرد، دید در یک کشتى . یافت و شرح آن چنین است

نامى ناخداى این کشتى بود، امر کرد دست و پاى او را ببندند، »2«چون اسکیالك. قراول نیست
در . این خبر به آریستاگر رسید و از دوست خود شفاعت کرد، ولى پذیرفته نشد. شودتا مجازات 

در سر این قضیه بین مگاپات و . نتیجه آریستاگر در خشم شده خودسرانه مقصر را از بند رها کرد



تو را چه باین کارها، مگر ارتافرن بتو «: آریستاگر نزاع درگرفت و آریستاگر باو چنین گفت
مگاپات از این سخن سخت رنجید . »مطیع من باشى و بدانجا روى، که من نشان میدهم؟نگفته، که 

. کشى آریستاگر آگاه کردو، چنانکه هرودوت گوید، شبانه کس فرستاده اهالى ناکس را از قشون
در نتیجه این اقدام، آریستاگر موفّق نشد ناکس را تسخیر کند و، چون میبایست مخارج 

این مسئله و کدورتى، که بین او و مگاپات روى داده بود، باعث وحشت او کشى را بدهد، قشون
لت را همگردید، چه تصور کرد، که حکومت مى

______________________________
.باید یونانى شده بغاپت باشد-)1(
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از طرف . شورشى در مستعمرات یونانى برپا کنداین بود، که مصمم شد. از او خواهند گرفت
تیه، چون از توقّف خود در شوش دلتنگ بود، باالخره مصمم شد آتشى در مستعمرات دیگر هیس

یونانى روشن کرده بگوید، که این شورش از جهۀ غیبت او از محلّ حکمرانیش است، تا مگر 
ینکه داماد خود را بسرکشى تحریک با اینمقصود پرداخت با. داریوش باو اجازه بازگشت بدهد

.کند

ها را تفتیش میکردند، وسیله تحریک چنین بود، که چون مستحفظین دولتى راهها را داشتند و نامه
سر یکى از غالمان خود را تراشیده و بر پوست او کلماتى نوشته غالم را چندان نگاه داشت، تا 

کرد، با این دستور که سر غالم را تراشیده بعد او را نزد داماد خود روانه. موهاى سرش روئید
.هاى او را بخواندنوشته

این احوال تقریبا در یک زمان حاصل شد و آریستاگر همراهان زیاد پیدا کرده شروع بیاغیگرى 
این شخص یکى از مورخین معروف (بود »1«فقط یکنفر از ینیانها، که موسوم به هکاتیوس. کرد

برگه -)20(ه هرودوت چیزهاى زیاد از او اقتباس کرده عده مردمانى یونانى است و گویند، ک
)177فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (عمودى تخت شاهى در نقش رستم 



______________________________
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لیه چنین شاهى نداشت، ولى سخنان او را، که مطیع داریوش بودند، میشمرد و عقیده بشورش بر ع
در اینحال او گفت، حاال که میخواهید بشورید، پس کارى کنید، که دریا در دست . را نشنیدند
را برداشته »1«براى اجراى این امر پیشنهاد کرد، که خزائن و نفائس معبد برانخید. شما باشد

، که کرزوس پادشاه سابق لیدیه بمعبد توضیح آنکه این خزائن هدایائى بود. صرف تهیه قوا کنند
نامى را مأمور کردند، »2«این حرف هگاتیوس هم پذیرفته نشد و یاتراگراس. مزبور داده بود

لنگر انداخته بودند، حمله »3«هائیکه از سفر جنگى به ناکس مراجعت میکردند و در میونتبکشتى
آریستاگر، ). م. ق500(ن شورش آشکار شد او چنین کرد و پس از آ. کرده رؤسا را دستگیر کنند

لت را با خود همراه کند، باین شهر حکومت ملى داد، بشهرهاى دیگر ینیانى براى اینکه مردم مى
کشى رسول فرستاده اهالى را بر ضد جبابره برانگیخت و اشخاصى را، که از جبابره بوده در قشون

هاى مذکور غالبا اهالى محل. جبابره تسلیم کردبر علیه ناکس شرکت داشتند باهالى محلهاى این 
اس جبار خود را از شهر بیرون لن، كتىاز جبابره سابق خود دست باز داشتند، ولى اهالى شهر مى

.برده سنگسار کردند

که آریستاگر به السدمون رفت، تا همراهى دولت اسپارت ) 49، بند 5کتاب (بعد، هرودوت گوید 
.میکرد، که متحدى الزم داردرا تقاضا کند، چه حس

آریستاگر نزد او رفته نقشه عالم را باو . بود»4«نامىامندر این زمان یکى از دو پادشاه اسپارت کل
این نقشه عبارت بود از یک لوحه مسین، که روى آن ممالک، دریاها و رودهاى معلوم . نشان داد

از شتاب من تعجب «: بعد آریستاگر به پادشاه اسپارت چنین گفت. آنزمان را ترسیم کرده بودند
این مسئله براى ما ننگ است و . اندیانها در اسارتین. مکن، اهمیت کار این عجله را تقاضا میکند

.براى شما تحمل آن دشوارتر از سایر یونانیها، چه شما در یونان برترى دارید

اینکار آسان است،. شما را بخداها قسم میدهم، که برادران خودتان را آزاد کنید



______________________________
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هاى کوتاه است، بنابراین شکست دادن آنها بربرها شجاعت ندارند و اسلحه آنها کمان و نیزه
بقدرى تمول و ثروت دارند، که ) یعنى آسیا(این را هم بدانید، که اهالى این قاره . سخت نیست

طال، نقره، مس، لباسهاى رنگارنگ، چهارپایان، : دیگر بآنها نمیرسندهیچکدام از سکنه جاهاى
بعد بنقشه مسین . »اگر بخواهید، تمام این ثروتها از آن شما است. حشم، ماهى و غیره زیاد است

در همسایگى ینیانها لیدیها هستند، «: رجوع کرده یکایک مردمان را چنین بشمرد و در آن نشان داد
در طرف شرقى لیدیه فریگیه است، که از تمام صفحات . پول فراوان دارندکه زمینهاى خوب و

ها اهالى کاپادوکیه میباشند، که همجوار فریگى. اش بیشتر استمعروف حشم و محصوالت زمینى
ها است، که پانصد تاالن بشاه پس از آن مساکن کیلیکى. آنها را سریانى نامیم) هایعنى یونانى(ماها 

بعد از آنها مساکن . انددر همسایگى کیلیکیه ارامنه. جا جزیره قبرس استاین. دخراج میدهن
.است، که در اینجا واقع است»1«یانیانماتى

جارى است، شوش، »3«در سرحد این قوم رود خوآسب. با آنها همجوارند»2«هاسىبعد کیس
اگر این شهر را بدست آرید، . یعنى مقرّ داریوش، این شهر است و خزائن او هم در اینجا است

با امکان تسخیر چنین ممالک زرخیز . دعوى همسرى کنید) الهه بزرگ یونانى(میتوانید با زوس 
. »بپردازید؟و دیگران بجنگهاى خونین »4«سنیانآیا رواست، که براى والیات کوچکى با مس

در روز معهود . »لتى مهربان، جواب تو را سه روز دیگر میدهماى مى«پادشاه اسپارت گفت 
امن رفت و او پرسید، که از دریاى ینیانیها تا قصر شاه پارس آریستاگر براى دانستن جواب نزد کل

ورد حقیقت را آریستاگر، که همواره پادشاه اسپارت را فریب میداد، در این م. چه مسافتى است؟



هرودوت گوید، که آریستاگر، اگر میخواست پادشاه اسپارت (بیان کرده گفت، سه ماه راه است 
را به آسیا ببرد، نمیبایست

______________________________
)1(-�M�a�t�i�a�n�i�e�n�s.

هستند، که ذکرشان در تاریخ عیالم گذشت و ) کوسى(یا ) سوکاس(ها همان مردم سىکیس-)2(
.تر نیز بیاید، اینها در صفحاتی سکنى داشتند، که اکنون به لر بزرگ و کوچک معروف استپائین

.کرخه کنونى-)3(

)4(-�M�e�s�s�e�n�i�e�n�s.
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لتى مى«: همینکه پادشاه اسپارت این بشنید، سخن او را قطع کرده چنین گفت). حقیقت را بگوید
اگر تو خواهى، که اهالى السدمون سه ماه راه از دریا . اب از اسپارت بیرون روعزیز، تا غروب آفت

.»دور شوند، پیشنهاد تو پذیرفتنى نیست

روز دیگر آریستاگر شاخه زیتونى بدست گرفته بخانه . این بگفت و پشت به آریستاگر کرده برفت
نام بسنّ »1«اسپارت گرگاتفاقا دختر پادشاه . امن درآمد، که حمایت او را درخواست کندکل

آریستاگر از پادشاه اسپارت خواهش کرد، که طفل را دور و . هشت یا نه سالگى در آنجا بود
.حرفهاى او را گوش کند

آریستاگر گفت، اگر خواهش . از حضور این طفل باکى نیست. چه خواهىامن گفت، بگو آنکل
.ارت قبول نکردپادشاه اسپ. بتو میدهم»2«مرا بپذیرى، ده تاالن

در این حین دختر پادشاه، که حرفهاى . آریستاگر همواره بر مبلغ افزود، تا به پنجاه تاالن رسید
پدر جان، اگر از اینجا نروى، این خارجى تو را خواهد «: آریستاگر را گوش میکرد، فریاد زد

حال یأس از اسپارت بر اثر این حرف پادشاه برخاست و باطاق دیگر رفت و آریستاگر در . »خرید



در اینجا هرودوت . اینکه مجال داشته باشد اوضاع راه را تا شاه پارس بیان کندبیرون شد، بى
خالصه آن . توصیف این راه را میکند و، چون در جاى خود بیاید، از ذکر آن خوددارى میشود

ت و، چون سى استاد این است، که طول این راه از سارد تا قصر شاه سیزده هزار و پانصد استاد اس
پرسنگ میشود و، اگر روزى یکصد و پنجاه استاد 450یک پرسنگ است، این مسافت معادل 

.راه طى کنند، درست نود روز الزم است) پنج فرسنگ(

.ضمنا هرودوت از خوبى منازل و راه تعریف میکند، چنانکه بیاید

براى پذیرفته شدن پیشنهاد او حاضر در اینجا زمینه. پس از آن آریستاگر از اسپارت به آتن رفت
پیاس داده بود، باعث خشم بود، توضیح آنکه جوابى، که ارتافرن برسوالن آتنى در باب هیپ

آریستاگر در مجلس ملّى نطقهاى با . ها شده و آنها تصمیم کرده بودند، با پارس ضدیت کنندآتنى
حرارت کرد و گفت،

______________________________
)1(-�G�o�r�g�o.

.تقریبا دوازده هزار تومان بپول حالیه-)2(

645: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

سپر و نیزه ندارند و غلبه بر . ها جنگ کنندکه آسیا ثروت زیاد دارد و پارسیها نمیتوانند مانند یونانى
از سایر باالخره گفت، که ینیانها مهاجرین آتنى هستند و، چون آتن زورمندتر. آنها آسان است

.ها است، وظیفه او است، که آنها را حمایت کندیونانى

ها داد و در نتیجه موفق هاى زیاد به آتنىمعلوم است، که براى پذیرفته شدن پیشنهاد خود وعده
در نتیجه معلوم شد، «: در اینجا هرودوت گوید. ها تصمیم کردند، که دخالت کنندشد، چه آتنى

امن را از فریب دادن جمعیتى مشکلتر است، چه آریستاگر نتوانست کلکه یک نفر را فریب دادن 
، ولى مورخ مذکور درنظر نگرفته، که در »فریب دهد، و حال آنکه سى هزار نفر آتنى را اغوا کرد

ها بر ارتافرن زمینه حاضر بود، و حال آنکه اسپارتیها اندك رنجشى از آتن از جهت خشم آتنى



ها در نتیجه تصمیم خود بیست فروند کشتى تجهیز کرده و آتنى. اشتندارتافرن یا پارسیها ند
بعد از ورود باین . لت روانه شددادند و آریستاگر بطرف مى»1«ثیوسفرماندهى آن را به مالن

هائى، که از کنار رود ستریمون بحکم داریوش به فریگیه انیانشهر، آریستاگر چند رسول نزد پ
اگر میخواهید، شما هم آزاد . اندو بآنها پیغام داد، که ینیانها بر داریوش شوریدهرفته بودند، فرستاد

آنها از این . در دریا حفاظت شما با ما خواهد بود. شوید، حرکت کرده خودتانرا بدریا برسانید
العاده مشعوف شده با زنان و اطفال خود حرکت کرده بجزیره خیوس رفتند و سواره پیشنهاد فوق

ایران، که آنها را تعقیب میکرد، از جزیره مزبور آنها را خواست، ولى اهالى خیوس فراریان را نظام 
این اقدام آریستاگر . بس فرستادند و بعد آنها موفق شدند، که بوطن خود برگردندبجزیره لس

.اى براى او نداشت، ولى، چنانکه هرودوت گوید، او میخواست داریوش را سخت بیازاردفائده

رش مستعمرات یونانى، کاریه و قبرسشو

هائى معین کرده قشون برّى و بحرى یاغیان را همینکه کشتیهاى آتنى رسیدند، آریستاگر سرکرده
.بطرف سارد حرکت داد

چون در سارد لشکرى نبود، شورشیان بتسخیر آن موفق شدند، ولى ارگ را نتوانستند تصرّف 
کنند، چه خود ارتافرن

______________________________
)1(-�M�e�l�a�n�t�h�i�u�s.
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اگرچه شهر را ینیانها گرفتند، ولى از غارت آن دست . با عده کمى از سپاهیان بمدافعه آن پرداخت
ى هاها را در سارد از نى ساخته بودند و حتى بامهاى خانهبار داشتند و جهت این بود، که خانه

اى را آتش زد، حریق سرایت بنابراین، وقتى که یکى از سپاهیان خانه. آجرى هم از نى بود
در این حال اهالى شهر و پارسیها، چون خود را در میان . هاى دیگر کرد و شهر آتش گرفتبخانه

تل بود، پناه بردند، این آتش دیدند، مضطرب و متوحش شده بمیدان شهر، که در کنار رود پاك
خاك طال میآورد بعد، چون ینیانها ) 101، بند 5کتاب (د از تمل جارى بود و بقول هرودوت رو



هاى دیگر بکمک آنها میرسند، جنگند و دستهاى از دشمنان از جان گذشته مىدیدند، که دسته
چنین بود آتش زدن این شهر و «: هرودوت گوید. هاى خودشان رفتندشهر را گذارده بکشتى

بعدها پارسیها ببهانه این رفتار ینیانها .) م. یکى از امکنه مقدسه لیدیها(» »1«بلکى«عبد شدن ممعدوم
وقتى که این خبر به پارسیهائى، که در مشرق رود هالیس بودند، . »معابد یونانى را آتش زدند

ر تعقیب رسید، قواى خود را جمع کرده بکمک لیدیها شتافتند و، چون ینیانها را در سارد نیافتند، د
.در آنجا ینیانها جنگى کرده شکست خوردند. آنان به افس درآمدند

پارسیها پس از این فتح جمعى کثیر از ینیانها و مردان نامى آنها کشتند و مابقى فرار کرده 
ها دست از تقویت آنان برداشته بعجز و الحاح پس از شکست ینیانها آتنى. بشهرهاى خود رفتند

د، که دیگر کمکى نخواهند کرد، چه اقدامات ینیانها بر ضد داریوش آریستاگر جواب دادن
پونت رفته بیزانس و باوجوداین ینیانها دست از ضدیت برنداشتند و بطرف هلّس. حاصل استبى

شهرهاى دیگر را در آن صفحه تسخیر کردند و از آنجا بوالیت کاریه دست انداختند و بعد جزیره 
).ها بوداینجا هم شورش اهالى بتحریک یونانى(د قبرس هم با آنها همدست ش

ها بداریوش رسید، او چنانکه هرودوت گوید وقتى که خبر آتش زدن سارد بدست ینیانها و آتنى
اعتنائى به ینیانها نکرد، چه میدانست) 105، بند 5کتاب (

______________________________
)1(-�C�y�b�e�l�e.
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ها چه مردمى هستند و بعد کمانى مجازات نخواهد ماند، ولى پرسید که آتنىکه این کار آنها بى
:خواسته و تیرى به آسمان انداخته گفت

پس از آن بیکى از خدمه خود گفت، هرروز، وقتى که » ها کشیده باداى زوس، انتقام من از آتنى«
:من بر سر سفره نشستم، سه دفعه بگو



ها است، زیرا تیر انداختن بطرف این نوشته هرودوت از نظر آتنى» ها را فراموش مکنآتنىشاها، «
اند، تا اهمیتى بخود داده باشند، و حال ها گفتهاین داستان را آتنى. خدا جزو عادات پارسیها نبوده

مندى آنکه چه قبل و چه بعد از جنگ ماراتن دربار ایران اهمیتى به یونان نمیداد و عدم بهره
جا بود، که یونانیها را، چنانکه میبایست و میشایست، خوب هاى یونان از همینایرانیها در جنگ

اما اینکه آتش زدن سارد و معبد آن نتایجى بسیار وخیم داشت، مورد تردید . »1«شناختندنمى
. ل گرفته بودنداى بود، که ایرانیها بدنیست، چه آتش زدن معابد آتن در زمان خشیارشا بر اثر کینه

داریوش ) 106، بند 5کتاب (بعد هرودوت چنین گوید . تر روشن خواهد بوداین نکته پائین
دیوالفوا، صنایع ایران ) (بزرگ(گان قصر داریوش اول جمشید، پلّهتخت-)21(تیه را احضار هیس

)3گراور 3قدیم، جلد 

______________________________
هاى خود با یونان با وجود اینکه ایرانیهاى قدیم در جنگ: ریخ گویدیکى از علماى تا-)1(

نویساندند نگریستند و براى عالم دستور مىمندى نداشتند، همیشه بیونانیها از باال بپائین مىبهره
مقصود این مصنّف از دستور باید ضمنا فرمان ) 216، 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، ج (

.جاى خود بیایدآنتالسیداس باشد، که در 
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ام، که جانشین تو بر من یاغى شده و بر ضد من سپاهیانى از آن تیه، شنیدههیس«: کرده چنین گفت
قاره آورده و ینیانهائى، که سخت مجازات خواهند شد، با آنها همدست گشته بعد سارد را 

شرکت تو د؟ آیا خوب است و چگونه چنین امرى بىآیبنظر تو این اقدام چگونه مى. اندگرفته
شاها، «: تیه جواب دادهیس. »ممکن بود انجام یابد؟ پس از این هرچه پیش آید، از چشم خود بین

چگونه روا دارى، که چنین گوئى؟ چطور من حاضر میشوم کارى کنم، که باعث مالل خاطر شاه 
اى براى من از این کار متصور است و چه هچه نتیج. گردد؟ چه این مالل بزرگ یا کوچک باشد

مقصودى میتوانم داشته باشم؟

. من افتخار مستشارى تو را دارم، زیرا تو افکار خود را بمن میگوئى. هرچه تو دارى، منهم دارم
پس بدان، که اگر نایب من این کارها را کرده، از پیش خود کرده، ولى باور ندارم، که اهالى 



اگر آنها واقعا . باین مقام برآمده باشند، تا انقالبى در دولت تو برپا کنندلت و نایب من مى
اند، راست است، پس بدان، که آوردن من از کنار دریا به اینجا تا مقصراند و خبرى، که بتو داده

اندیشى بوده، زیرا ینیانها از غیبت من استفاده کرده چیزى را، که مدتها قبل چه اندازه مخالف مآل
پس مرا . اگر من آنجا بودم، یک ینیانى جرئت نداشت بجنبد. انداین میخواستند، بکنند کردهاز

مرخص کن، نزد ینیانها روم و تمام این والیت را بحال قبل برگردانیده نایب خود را، اگر مقصر 
را »1«قسم بخدایان شاهى، که پس از اجراى اراده تو، تا جزیره ساردینى. است، تسلیم تو کنم

داریوش » مطیع تو نگردانم، قبائى را که در آن عازم والیت ینیانها خواهم شد، از تن درنیاورم
. هاى خود را انجام دادى، بشوش برگردسخنان او را باور کرد و گفت، برو، و بعد از اینکه وعده

س از نو در این احوال پارسیها شهرهاى جزیره قبرس را محاصره کرده شورش را فرونشاندند و قبر
:شرح آن چنین است. مطیع گردید

تسخیر قبرس از نو

یکى از (امیر ساالمین »2«در خالل این احوال به انسیلوس) 108، بند 5کتاب (هرودوت گوید 
مشغول بود، خبر دادند،»3«که بمحاصره آماتونت.) م. شهرهاى مهم جزیره قبرس

______________________________
)1(-�S�a�r�d�a�i�g�n�e.

)2(-�O�n�e�s�i�l�u�s.

)3(-�A�m�a�t�h�o�n�t�e.
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بر اثر . ، یکى از نجباى پارس، با لشکرى بزرگ وارد قبرس خواهد شد»1«بیوسکه بزودى آرتى
.این خبر او رسولى نزد ینیانها فرستاده خواهش کرد، بکمک وى بیایند

ها از کیلیکیه باین جزیره وارد قبرس شده بودند، که پارسىدرنگ با بحریه زیاد آمدند و ینیانها بى
در این احوال . قبرس را دور زدند»2«ایدفینیقیها هم دماغه کل. گذشته وارد خاك ساالمین گشتند



: جباران قبرس روساء ینیانى را دعوت کرده بآنها چنین گفتند، شما از دو کار یکى را بکنید
ها را بما بدهید، تا با فینیقیها در دریا بجنگیم، یا جنگ کنید و کشتىخودتان در خشکى با پارسیها

.بهرحال بدانید، که آزادى قبرس و ینیانها بدست شما است. بالعکس خودتان با فینیقیها بجنگید

.اند، تا دریا را حفظ کنیم و با پارسیها بجنگیمینیانها جواب دادند، که ما را فرستاده

یعنى (مان را انجام خواهیم داد، اما شما، بخاطر بدارید، که در زیر قید مادیها بنابراین تکلیف خود
وقتى که لشکر ایران بجلگه ساالمین رسید، پادشاهان قبرس . هستید و دلیرانه جنگ کنید) پارسیها

باید در (بیوس جا گرفت بهترین سربازان را در مقابل پارسیها داشتند و انسیلوس هم در مقابل آرتى
شهر مهم داشت و هر شهر را امیرى اداره میکرد، عزل و نصب این 9ر داشت، که جزیره قبرس نظ

جنگید، بیوس بر اسبى سوار بود، که مانند یکنفر جنگى مىآرتى.) م. امراء بنظر دربار ایران بود
ب یعنى بلند میشد و با دست و دندان مردان مسلح را از پاى درمیآورد، انسیلوس چون از این اس

بیمناك بود، از میراخور خود، پرسید، چه باید کرد و آیا او ترجیح میدهد، که سوار را بکشد یا 
.اسب را

امیر، من حاضرم هر دو کار کنم، ولى این را بدان، که «: میرآخور، که از اهل کاریه بود جواب داد
دشمن را کشتى داراى اگر . بشاه یا سردارى زیبنده است با شاه یا سردارى دست و پنجه نرم کند

اى، اما ما، که نامى بزرگ میشوى و اگر، خدانکرده، کشته شدى، باز بدست نجیبى کشته شده
بیوس همینقدر گویم، که در باب اسب آرتى. خدمه هستیم، باید با خدمه دیگر جنگ کنیم

تشویشى از تربیت آن مدار، چه این اسب دیگر بر ضد کسى بر نخواهد

______________________________
)1(-�A�r�t�y�b�i�u�s.

)2(-�C�l�e�i�d�e�s.
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مندى یافتند و پس از آن جنگ شروع شد و ینیانها نسبت به فینیقیها در دریا بهره. »خاست
وقتى که انسیلوس به : اما مبارزه دو سردار چنین بود. ها نمودندمخصوصا اهالى سامس دالورى

رسید، ضربتى باو وارد کرد و اسب این سردار بلند شده دستهایش را روى سپر بیوس آرتى
انسیلوس گذارد، ولى در این حال میرآخور او با داس پاهاى اسب را قطع کرد و او با سوارش 

و فرمانده، با سپاهیان بسیار »2«، جبار کوریوم»1«سنورهنوز جنگ خاتمه نیافته بود، که سته. افتاد
مندى با پس از آن بهره. ها هم از او تقلید کردندهاى جنگى ساالمینىرسیها رفت و عرابهبطرف پا

.اى زیاد بخاك افتادندها فرار کردند و عدهپارسیها شد، قبرسى

چون انسیلوس شهر آماتونت را در . ها را بشورش اغوا کرده بوداز جمله انسیلوس بود، که قبرسى
شدنش، اهالى شهر مزبور سر او را بریده و بشهرشان برده بیکى از محاصره میداشت، پس از کشته

پس از آن چندى، چون سرخالى بود، النه زنبور گردید و عسل در . ها نصب کردنددروازه
گو پرسیدند، چه باید بکنند؟ او جواب داد، که اگر سر را دفن و اهالى از غیب. جمجمه پدید آمد

اهالى چنین . ، چنانکه براى پهلوانى میکنند، خیرش را خواهید دیدهمه ساله براى او، قربانى کنید
.کردند

به ینیانها خبر رسید، که روزگار انسیلوس تباه است و ) 115، بند 5کتاب (بعد، بقول هرودوت 
تسلیم »3«پارسیها تمامى شهرهاى قبرس را باستثناى ساالمین، که به پادشاه سابق آن گورگوس

بر اثر این خبر جنگ دریائى را رها کرده به یونیه برگشتند و پارسیها . اندردهشده بود، محاصره ک
.قبرس را از نو باطاعت درآوردند

از تمامى شهرها بیشتر مقاومت کرد، ولى پارسیها زیر دیوارهاى شهر نقب زده در ماه »4«شهر سل
انجامید، تا پارسیها از نو بگفته هرودوت شورش قبرس یکسال بطول . پنجم این شهر را هم گرفتند

.این جزیره را مطیع کردند

تسخیر یونیه و کاریه از نو

اتانس و سایر دامادان شاه ینیانها را تعقیب و آنها »6«داماد داریوش، هیمه،»5«پس از آن دوریزس
هایشان برند و شهرهاى ینیانى را یک بیک گرفته بغارترا مجبور کردند، پناه بکشتى



______________________________
)1(-�S�t�e�s�e�n�o�r�e.

)2(-�C�u�r�i�u�m.

)3(-�G�o�r�g�u�s.

)4(-�S�o�l�e�s.

)5(-�D�o�u�r�i�s�e�s.

)6(-�H�y�m�e�e.
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شدن یاغى میشد و پا فشرده در ایران قدیم معمول این بود، که اگر شهرى پس از مطیع(دادند 
در بعض موارد شاهان هخامنشى پس از . غالبا بغارت میرفتجنگ میکرد، پس از تسخیر ثانوى 

شورش اول هم مدارا میکردند و، فقط پس از شورش دوم و تسخیر شهرى در دفعه سوم امر 
بعد .). م. بغارت میدادند، ولى داریوش اول در بابل پس از شورش اول و دوم هم حکم غارت نداد

دوس، پونت داشت و شهرهاى داردانوس، آبىسدوریزس اسلحه خود را متوجه شهرهاى هلّ
در این احوال باو خبر رسید، . فقط یک روز توانستند پا فشارند»1«سوسپرکت المپ ساك و په

بزودى . این بود، که برگشته بطرف کاریه رفت. اندکه کاریها با ینیانها همدست شده و شوریده
تلفات یاغیها ده هزار و . و شکست فاحشى بآنها دادآندر گذشته با یاغیها جنگیدقشون پارس از مه

، که در جنگل چنار بود، پناه بردند )ترژوپى(شورشیها بمعبد زوس . تلفات پارسیها دو هزار نفر بود
در این احوال اهالى . و بشور پرداختند، که تسلیم شوند یا آسیا را ترك کرده بجاى دیگر روند

از شورشیها و بخصوص اهالى . گى شد و پارسیها فاتح گشتندلت بکمک آنها آمدند و باز جنمى
بعد، چنانکه هرودوت گوید، کاریها قشون ایران را شبانه . اى زیاد بخاك افتادندلت عدهمى

دوریزس، : بکمین گاهى کشیده عده زیادى از آنها کشتند و سرداران پارسى، که اینها بودند
.، نیز تلف شدند»2«سماکس و میرسوس پسر ژیگسىآمارگس، سى



را مطیع کرده »4«سیهو مى»3«رفته کیوس) دریاى مرمره(هیمه سردار پارسى بطرف پروپونتید 
سپس، چون شنید، که دوریزس بطرف کاریه رفته، از دریاى مرمره بطرف داردانل راند و . بود

.ها را باطاعت درآورد»6«و گرژیت»5«تمامى االیانهاى ایلیون

بعد به ارتافرن والى ایالت لیدیه حکمى از . پس از این فتوحات ناخوش شد و در ترووا درگذشت
آخرى همجوار اولى (داریوش رسید، که با اتانس، یکى از سه سردار شاه، به یونیه و به االیه برود 

را) کوم(وسیم آنها شهر گالزومن). بود

______________________________
)1(-�D�a�r�d�a�n�u�s� �.�A�b�y�d�o�s� �,�P�e�r�c�o�t�e� �,�L�a�m�p�s�a�q�u�e� �,�P�a�e�s�o�s.

)2(-

�D�o�u�r�i�s�e�s�,� �A�m�a�r�g�e�s�,� �S�i�s�i�m�a�c�e�s�,� �M�y�r�s�a�u�s�,� �G�y�g�e�s.

)3(-�C�i�o�s.

)4(-�M�y�s�i�e.

)5(-�I�l�i�o�n.

)6(-�G�o�r�g�i�t�h�e�s.
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کرد و او مندیهاى پارسیها آریستاگر، محرّك شورش ینیانها و غیره را، مأیوس این بهره. گرفتند
بنابراین همراهان خود را جمع کرده مشورت . اکنون دریافت، که ممکن نیست بر شاه غلبه کند

لت راند یا کرد، که آیا بهتر نیست در فکر پناهگاهى بوده، در صورتى که قشون شاه آنها را از مى
هکاتیوس. اشندخود آنها خواستند جالى وطن کرده به ساردینى یا میرسین بروند، جائى را داشته ب

عقیده داشت، که جالى وطن براى هیچکدام از دو محل مزبور »2«مورخ پسر هژساندر»1«
.صحیح نیست



ساخته در آنجا راحت بنشیند، زیرا بعدها »3«اى در جزیره لرسخوب است، که آریستاگر قلعه
را بیکى از اهالى شهر لتآریستاگر این رأى را نپسندید و حکومت مى. لت برگرددمیتواند به مى

که، شخص ممتازى بود و فیثاغورس نام داشت، سپرده خود به میرسین، شهر تراکیه، رفت و، 
.اى بود، در زیر قلعه کشته شد و سپاهش معدوم گردیدوقتیکه مشغول محاصره قلعه

لتسقوط مى

):48-1کتاب ششم، بند (بعد هرودوت چنین گوید 

ازه داریوش به سارد آمد، نزد ارتافرن والى لیدیه و صفحات دریائى تیه، پس از اینکه باجهیس
ندانم و از تمام این «: او جواب داد» عقیده تو راجع بشورش ینیانها چیست؟«: والى باو گفت. رفت

.»وقایع در حیرتم

چون تو نمیدانى پس من «: تیه را بهتر از داریوش میشناخت، چنین جواب دادارتافرن، که هیس
پس از این جواب . »اى و آریستاگر آنرا پوشیدهاین کفشى است، که تو دوخته. یم، تا بدانىبگو

تیه، چون دانست، که ارتافرن از بطون وقایع آگاه است، متوحش شده و شبانه فرار کرده هیس
داده بود، در ) ساردینى(اى، که به داریوش راجع بتسخیر جزیره بطرف دریا رفت و بجاى وعده

درآمد، اهالى آن در ابتداء پنداشتند، ) خیوس(چون بجزیره . ریاست شورشیانرا بعهده گرفتنهان 
این بود، که او را گرفته در غل و زنجیر کردند، ولى بعد . که بحکم داریوش آمده و بر آنها است

ینیانها از او پرسیدند،. که فهمیدند، دشمن شاه است، او را رها کردند

______________________________
)1(-�H�e�c�a�t�e�e.

)2(-�H�e�g�e�s�a�n�d�r�e.

)3(-�L�e�r�o�s.
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چرا باعث این شورش و مصائب گردیدى؟ گفت، جهت این بود، که داریوش میخواست فینیقیها 
.را کوچ داده بخاك ینیانها برد و ینیانها را بجاى فینیقیها بنشاند

تیه این گفت، چه داریوش چنین قصدى نداشت و مقصود هیستیه دروغ معلوم است، که هیس
هائى چند بپارسیها، که در سارد تیه نامهپس از آن هیس). 3همانجا، بند (بود، که ینیانها را بترساند 

ها را نامه. اندرسانید، که پارسیها راجع باغتشاشات با او مذاکراتى داشتهمکاتبه مى. بودند، نوشت
. ها را بصاحبانشان برسان و جواب آنها را نزد من آرن برد و او بقاصد گفت، نامهقاصد نزد ارتافر

چون . اى کشف گردید و ارتافرن چند نفر پارسى را اعدام کرداو چنین کرد و در نتیجه توطئه
تیه اینجا هم نتیجه نداد، اهالى خیوس خواستند، که او از جزیره آنها خارج شده به نقشه هیس

لت، که تازه از دست آریستاگر خالصى یافته بودند، نخواستند دوچار اهالى مى. ودبر) لتمى(
تیه از شهر خود پس از آن هیس. لت زخمى بران اوزدجبار دیگرى شوند و یکى از اهالى مى

بعد بطرف . هائى بگیردبیرون رفته باز به خیوس برگشت، ولى در آنجا هم موفق نشد، کشتى
بس تحصیل کرده با آنها به بیزانس درآمد و در آنجا ت کشتى از اهالى لسلن رفت و هشتىمى

توضیح آنکه کشتیها را توقیف میکرد و فقط . گردید) دریاى سیاه(مانع از مراوده این محل با پنت 
لت حرکت کرده و در این احوال قشون پارس بطرف مى. آنهائیرا راه میداد، که مطیع او میشدند

بس و خیوس و سامس و فوسه و غیره براى دفاع متحد شده ینیانها و اهالى لسلت با اهالى مى
جنگ پارسیها، چون دیدند بحرّیه آنها قوى است، خواستند بى. کشتى تهیه کردند350اى از بحرّیه

لت خارج شده اى، که بواسطه آریستاگر از مىلت را تسخیر کنند و داخل مذاکره با جبابرهمى
اگر شورشیان متفرق و مطیع شوند، ما کارى با اهالى نخواهیم داشت، : چنین گفتندبودند، گردیده

بر اثر این . و اال پسران آنانرا پس از فتح خواجه کرده دخترانشان را به باختر کوچ خواهیم داد
اى پیش خود گفتند، که بر فرض اینکه ما بواسطه حرف نفاقى در میان شورشیان افتاد، چه عده

ود در این جنگ فاتح شویم، پارسیها دستبحریه خ
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بر اثر این نفاق بعضى براى . اى بدینجا بفرستند، که پنج برابر بحریه ما باشدبرندارند و باز بحریه
ها شد و قشون بعد در جنگ دریائى غلبه با پارسى. جنگ حاضر شدند و برخى خوددارى کردند



گوى هرودوت گوید غیب). م. ق494(لت را محاصره و تسخیر کرد ى و دریا مىپارس از خشگ
لت، در آن زمان، اى مى«: گوئى چنین بودبینى کرده بود و مضمون پیشدلف این واقعه را پیش

زنان تو پاهاى . اى، طعمه اشخاصى زیاد خواهى بود و هدیه اعلى براى آنانها کردهکه جنایت
بعهده ) دیدیم(را، که موهاى دراز دارند، خواهند شست و نگاهدارى معبد ما در مردان کثیر العده 

لت را پارسیها کشتند چنین هم شد، زیرا اکثر مردان مى: مورخ مذکور گوید. »دیگران خواهد بود
قشون پارس موافق نوشته هرودوت . و زنانشان اسراى پارسیان، که موهاى دراز دارند، گردیدند

داریوش نسبت بآنها . اى بکشت و اسراء را بشوش فرستادب کرد و از اهالى عدهمعابد را خرا
. ، که در مصب دجله واقع است، مسکن دهند»1«هیچگونه بدى نکرد و فرمود آنها را در آمپ

لت بقدرى مغموم شدند، که وقتى که در نمایشگاه ها از سقوط مىسپس هرودوت گوید، آتنى
وط را دادند، زمین نمایشگاه از اشکهاى تماشاچیان تر شد، ولى بعد آتن نمایش این سق) طآطر(

جزاى »3«نام داشت، بدادن هزار درهم»2«نیکوسدولت آتن نویسنده این نمایش را، که فرى
جهت مجازات این بود، که چرا . نقدى محکوم کرد و سپرد، که این نمایش را دیگر ندهند

.را بخاطر مردم آوردههاى خانگى نویسنده مزبور بدبختى

سیل رفتند و در آنجا بعض اهالى سامس و بعضى از ینیانها جالى وطن کرده بجزیره سى
ها با سامس رفتار خوشى داشتند و آسیبى باهالى نرسانیدند، چه، قبل پارسى. اى بنا کردندمستعمره

لت قشون پارسى پس از تسخیر مى. لت، اینها از شورشیان جدا شده بودنداز جنگ دریائى مى
.کاریه را هم کامال مطیع کرد

______________________________
)1(-�A�m�p�e.

)2(-�P�h�r�y�n�i�c�h�u�s.

.تقریبا نهصد و سى فرانگ طال یا دویست تومان-)3(
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تیهقتل هیس



لت آگاه شد و از سقوط مىهاى ینیانى بود، تیه، وقتى که در بیزانس مشغول گرفتن کشتىهیس
.حرکت کرده به خیوس آمد

جا به تاس بعد چون او را نمیخواستند راه دهند، زد و خوردى با اهالى کرده مسلط شد و از این
لت بقصد جاهاى دیگر ها از مىسپس باو خبر رسید، که فینیقى. رفته این شهر را محاصره کرد

بس رفت و، چون سپاه او ر را رها کرده با سپاه خود به لسبر اثر این خبر شه. اندینیانى عازم شده
دوچار مجاعه گشت، بقاره براى تحصیل آذوقه درآمد و در آنجا مورد حمله هارپاگ رئیس 

هرودوت گوید، که، . قشون پارس گردیده، پس از جنگى خود او گرفتار و سپاهش معدوم شد
تیه بزبان پارسى خود را معرّفى بکشد، هیسچون یک نفر سپاهى پارسى باو رسید و خواست او را

اگر او را بشوش برده بودند، یقینا داریوش از گناهش میگذشت، ولى . کرد و در نتیجه اسیر شد
تیه زنده مانده بعد باز قوى شود، حکم اعدام آمدهاى دیگر و از اینکه هیسارتافرن، از ترس پیش

وقتیکه داریوش از قضیه آگاه شد، . بشوش فرستاداو را داد و بعد جسد او را بدار زده سرش را
.تیه را زنده نزد او نفرستادندارتافرن و هارپاگ را توبیخ کرد، که چرا هیس

این شخص خدمت بزرگى بمن و «: بعد امر کرد، سرش را شسته بطور شایان دفن کنند و گفت
فر جنگى داریوش تیه در سمقصود مورخ مذکور خدمتى است، که هیس. »بپارس کرده بود

.دانوب را خراب کنندبمملکت سکاهاى اروپائى کرده و نگذاشته بود پل

خاتمه شورشها

لت گذرانیده در بهار بدریا رفت و جزائر خیوس، پس از آن بحریه ایران زمستان را در آبهاى مى
اك ینیانها بطرف را از نو باطاعت ایران درآورد و بعد از اتمام کارها در خ»1«دوسنهبس و تهلس

در اینجا شهرهاى کنار راست این بوغاز قبال بتصرّف پارسیها درآمده بود و حاال . پونت رفتهلّس
بتسخیر محلهائى پرداختند، که در قاره اروپا واقع بود، مانند والیت خرسونس با شهرهاى زیاد آن 

ها و استحکامات سواحلو پرنت و قلعه

______________________________
)1(-�T�e�n�e�d�o�s.
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اهالى بیزانس منتظر ورود بحریه نشده از آنجا به دریاى سیاه . تراکیه و سلیبرى و بیزانس و غیره
سایر شهرها را گرفته »1«بعد بحریه ایران بطرف خرسونس رفت و باستثناى شهر کاردیا. رفتند

کلیۀ مورخ مذکور گوید، که پارسیها و فینیقیها بعد از غلبه بر یاغیان با . بقول هرودوت خراب کرد
پسر »2«تیادجبار خرسونس، که میل. اى زیاد از اهالى کشتندآنها با نهایت سختى رفتار کرده عده

روت خود را در پنج کشتى بار کرده بود، چون از آمدن بحریه فینیقى آگاه شد، ث»3«کیمون
بطرف آتن فرار کرد، در راه بکشتیهاى فینیقى برخورد و خودش جان بدر برده به آتن رفت، ولى 

ها او را بشوش آوردند، با این مقصود، که پاداشى خوب فینیقى. نام گرفتار شد»4«تیوخپسرش م
او را بسیار بنواخت، خانه و زن پارسى باو داریوش نه فقط بدى با وى نکرد، بل. از داریوش ستانند

.داد و اوالد او پارسى شدند

دانوب را خراب کنند، تا داریوش راهى براى میل تیاد همان کس بود، که پیشنهاد میکرد پل(
سال بعد براى ینیانها سال خوبى بود، توضیح آنکه داریوش، پس از .). م. بازگشت نداشته باشد

کردن شهرها و محلهائى، تعمرات یونانى در آسیاى صغیر، و بعد از مطیعفرونشاندن شورشهاى مس
که از جهت این شورش در آسیاى صغیر و تراکیه از پارس مجزّا شده بودند، تصمیم کرد، 

.اصالحاتى در اوضاع ینیانها بکند

اصالحات داریوش در مستعمرات یونانى

داریوش، ارتافرن از شهرهاى ینیانى بر اثر این تصمیم): 42، بند 6کتاب (هرودوت گوید 
برحسب این . نمایندگانى بسارد خواسته آنها را ملزم کرد قراردادى بین خودشان منعقد کنند

قرارداد آنها متعهد شدند، بجاى اینکه بجان یکدیگر افتاده شهرهاى یکدیگر را غارت کنند، 
با این مقصود . بمأخذ مالیاتها بوداصالح دیگر راجع. منازعات خود را بدیوان داورى عرضه بدارند

)استاد مرّبع یونانى900(ارتافرن تمام خاك ینیانها را مساحى کرده براى هریک فرسنگ مرّبع 

______________________________
)1(-�C�a�r�d�i�a.



)2(-�M�i�l�t�i�a�d�e.

)3(-�C�i�m�o�n.

)4(-�M�e�t�i�o�c�h�e�s.
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مورخ مذکور گوید، که این جزو جمع در زمان او هم مجرى بود و ارتافرن .مالیاتى معین کرد
این اصالحات باعث آرامش ینیانها . میزان مالیات را، چنانکه سابقا معمول ینیانها بود، مقرّر داشت

بعد داریوش اصالحات مذکوره را کافى ندیده درصدد برآمد، که اصالحاتى دیگر نیز . گردید
صود در بهار سال دیگر تمام رؤساى قشون را در آسیاى صغیر مرخص کرد، تا بکند و با این مق

را با اختیارات تامه و قشون برّى ) مردونیوس یونانیها(هاى خود رفته استراحت کنند و مردونیه بخانه
او پسر گبریاس و داماد داریوش بود، توضیح آنکه شاه مذکور دختر . کافى به آسیاى صغیر فرستاد

.را باو داده بود»1«زستراخود آرتو

سردار جدید وارد کیلیکیه شد و در آنجا بکشتى نشسته با بحریه بدریا رفت و بقشون برّى امر کرد 
از دریا مردونیه بطول سواحل حرکت کرده و بمحلها سرکشى . پونت برونداز راه خشگى به هلّس

اى روى داد، که در اینجا واقعه«: )43کتاب ششم، بند (هرودوت گوید . کرده بخاك ینیانها درآمد
باعث تعجب آن یونانیها است، که باور ندارند، اتانس در مجلس شور هفت نفر هم قسم طرز 

توضیح آنکه ). شود525رجوع بصفحه (» حکومت ملى را براى پارس پیشنهاد کرده باشد
جهۀ اصالحات . کردمردونیوس حکومت را از جبابره انتزاع و در تمام شهرها حکومت ملى برقرار 

اند، که چون داریوش را، اگرچه هرودوت بیان نمیکند، ولى بعض محققین جدید چنین تعبیر کرده
بینى میکرد، میخواست مستعمرات یونانى را از خود راضى داریوش جنگى را با یونان پیش

ومت ملى بشهرهاى نگاهدارد و با این مقصود مردونیه را مأمور کرده بود، قبل از رفتن به اروپا، حک
.ینیانى بدهد



، 6کتاب (هرودوت گوید که شش سال طول کشید . تاریخ شورشهاى مزبور محققا معلوم نیست
لت بین م بوده و تسخیر مى. ق499و 500ولى نلدکه تصور میکند، که آغاز شورشها بین ) 18بند 

).59تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم، صفحه (روى داده 494و 495

______________________________
)1(-�A�r�t�o�z�o�s�t�r�a.
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)م. ق492(تسخیر تراکیه و مقدونیه از نو 

پونت بعد مردونیه با قشون برّى و بحرى از هلّس«): 45-43، بند 6کتاب (چنانکه هرودوت گوید 
این مقصود بهانه بود و در واقع امر . و آتن برود»1«گذشته بقاره اروپا درآمد، که به ارترى

.اى زیاد از شهر یونانى مطیع کندمردونیه میخواست عده

. را گرفت و مقدونیه را سپاه برّى باطاعت درآورد»2«بنابراین قوه بحرى او جزیره تاسس
.شهرهائى، که در اینطرف مقدونیه بود، قبال باطاعت پارسیها درآمده بود

بطول ساحل حرکت کرد و پس از این »3«سس قشون پارسى باز بقاره درآمده تا آکانتاز تا
محل خواست کوه آتس را دور زند، ولى در این حین باد شمال شرقى وزیدن گرفت و از تالطم 

. ها بدماغه آتس خورد و درهم شکستدریا بحرّیه پارس آسیب یافت، چه عده زیادى از کشتى
این گفته هرودوت را باید درنظر داشت، . (شکست و بیست هزار نفر تلف شدگویند سیصد کشتى 

چون .). م. تر بکار خواهد آمدهزار نفر سپاهى بوده، زیرا پائین20که سیصد کشتى جنگى داراى 
اى از سپاهیان طعمه این حیوانات گشتند و بعض جاى دریا حیوانات دریائى زیاد است، عدهدر این
در این احوال مردونیه در مقدونیه اردو زد و شبانه . ده و برخى از کار افتادندها خراب شکشتى

اى زیاد از پارسیها کشتند و خود مردونیه هم زخم بریگهاى تراکیه شبیخون بقشون او زده عده
باوجوداین مردم مزبور هم از قید پارس خالصى نیافتند، زیرا مردونیه، تا تمام اهالى را . برداشت

پس از آن مردونیه عقب نشست، زیرا قشون برّى او از جهت . نکرد، از این محلها نرفتمطیع 



بنابراین قشون ایران به آسیا . شبیخون بریگها و قوه بحرى بواسطه طوفان دریا آسیب زیاد یافته بود
.»ننگین برگشت

ن او موافقت هاى هرودوت و جمله آخر آن، که نتیجه است، با صغرى و کبراى بیااین است گفته
هاى تراکیه را از نو باطاعت ایران درآورد، پس، از اگر مردونیه تاسس و مقدونیه و بریگ: ندارد

چه جهت ننگین به آسیا برگشت؟ هرگاه مقصود مورخ آسیب یافتن کشتیهاى ایران در دماغه 
آتس بوده، که این نوع سوانح

______________________________
)1(-�E�r�e�t�h�r�i�e.

)2(-�T�n�a�s�o�s(در بحر الجزائر.(

)3(-�A�c�a�n�t�h�e.
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آمد سوئى بوده، ولى چیزى نبوده، که باعث ننگ ها روى داده و البته پیشدر هر زمان براى کشتى
بنابراین باید گفت، که در اینجا هم قلم هرودوت تابع حسیات او شده، چه این مورخ، . باشد

.در مدخل گفته شد، پارس و پارسى را دوست نداردچنانکه 

سال دیگر داریوش مأمورى به تاسس فرستاد با این امر، که اهالى دیوارهاى شهر خود را خراب 
جهت این بود، که این شهر بواسطه داشتن عایدى . اى، که دارند، به آبدر بفرستندکنند و بحرّیه

جوارهاى این شهر به و قوى بنا کرده بود و هماى ترتیب داده دیوارهاى محکمزیاد بحرّیه
هرودوت . داریوش رسانیده بودند، که اهالى شهر مزبور فکر شورش را در مغز خود میپرورند

ها بنا کرده بودند و عایدات آن، بقول مورخ این شهر را فینیقى. گوید، که این حرف تهمت بود
شهزار تومان بپول امروزى بود و بیشتر این پول را از مذکور، معادل هشتاد تاالن یعنى تقریبا نود و ش

اهالى تاسس اطاعت کرده دیوارهاى شهر را خراب کردند و بحرّیه . کردندمعادن آن تحصیل مى
.خود را به آبدر فرستادند



از شرحى، که ذکر شد معلوم است، که تراکیه و مقدونیه بر اثر شورش مستعمرات یونانى و کاریه 
موقع استفاده کرده از اطاعت ایران خارج شده بودند و مردونیه از نو این دو ایالت را و قبرس از

.بانقیاد درآورده

جنگ با یونان-مبحث ششم

قبل از شروع بوقایع این جنگ، که اولین جنگ ایران با یونان بود، مقتضى است حکایتى را، که 
راجع بروابط ایران و یونان ذکر میکند، ) 5-1کتاب اول، بند (هرودوت در جاى دیگر کتاب خود 

درج کنیم، زیرا این حکایت، اگر چه داستان است، ولى در همان حال حاکى از نظرى است، که 
.انددو ملّت مزبور نسبت بیکدیگر داشته

) هاخارجى(علماى پارسى عقیده دارند، که باعث منازعه یونانیها با بربرها : مورخ مذکور گوید
بسواحل دریاى مغرب آمدند و در»1«اینها از اریتره. بودندفینیقیها

______________________________
)1(-�E�r�i�t�h�r�e�e(پارس استجا مقصود خلیجدر این.(
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.زمینى، که حاال از آن فینیقیها است، سکنى گزیده فورا بدریانوردى پرداختند

. درآمدند»1«التجاره مصرى و آسورى بصفحات مختلف رفتند، تا اینکه به آرگسمالبعد با 
روز پنجم ورودشان باین مملکت، پس از اینکه تقریبا . آرگس در این زمان اول دولت یونانى بود

پادشاه آرگس در جزو زنان دیگر ) ناكاى(دختر ) ى(التجاره خود را فروخته بودند، تمام مال
وقت نظر به تبانى، که کرده بودند، زنها مشغول خرید امتعه گردیدند و فینیقیها در این. دبساحل آم

غالب آنها فرار کردند، ولى دختر پادشاه با بعضى از زنان . حمله بزنها کرده خواستند آنها را بربایند
بمصر، ) ى(رفتن چنین بود . بدست فینیقیها افتاد و اینها زنان را در کشتى انداخته بطرف مصر رفتند

بعقیده علماء پارسى این نخستین توهین بود و پس از آن توهین دیگرى . چنانکه پارسیها گویند
نام داشت، »2«وارد شد، توضیح آنکه چند نفر یونانى به صور رفته دختر پادشاه آنرا، که اروپا



ند، اهالى کرت را جا هرودوت گوید، که چون پارسیها قوم یونانى را نمیشناختدر این(ربودند 
.ها کرده بودند، تالفى کردندها بیونانىو توهینى را، که فینیقى) اندیونانى گفته

ها شروع شد، توضیح آنکه در عدالتى تازه از طرف یونانىها یک بىپس از آن بعقیده پارسى
دختر »3«رفته مده) گرجستان غربى امروزى و الزستان قرون بعد(هاى دراز به کلخید کشتى

ها جواب یونانى. پادشاه کلخید رسوالنى بیونان فرستاده ترضیه خواست. پادشاه آنرا دزدیدند
اى براى دزدیدن دختر پادشاه آرگس ندادند، آنها هم نخواهند ها ترضیهدادند، که چون فینیقى

ر آسیاى صغیر که د(، پادشاه ترووا »4«یامدر نسل دیگر، بعقیده پارسیها، آلکساندر پسر پرى. داد
بر این قضیه آگاهى یافت و خواست زنى از یونان برباید، زیرا پنداشت، که چون یونانیها ) بود

زن »5«این بود، که بر اثر تصمیم خود هلن. اند، این عمل مجازاتى نخواهد داشتترضیه نداده
، که رسوالنى فرستاده یونانیها در بدو امر راضى شدند. را ربود»7«سنپادشاه مس»6«ننآگامم

.هلن را استرداد کنند و نیز جزاى نقدى بخواهند

______________________________
)1(-�A�r�g�o�s(در شبه جزیره پلوپونس.(

)2(-�E�u�r�o�p�e.

)3(-�M�e�d�e�e.

)4(-�P�r�i�a�m�e.

)5(-�H�e�l�l�e�n�e.

)6(-�A�g�a�m�e�m�n�o�n.

)7(-�M�e�s�s�e�n�e
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بآنها جواب دادند، شما خودتان مده دختر پادشاه کلخید را ربودید و بعد نه او را رد در ترووا 
ها هر دو طرف تا این زمان بعقیده پارسى. ما هم مانند شما کنیم. اى پرداختیدکردید و نه جریمه

به ها است، چه آنهایعنى یونانى و خارجى اشخاصى را میربودند، ولى از این ببعد تقصیر با یونانى
ها با ترووا است، که همر شاعر حماسى یونانى در مقصود جنگ طوالنى یونانى(آسیا حمله کردند 

کلیۀ پارسیها گویند . قبل از اینکه پارسیها باروپا لشکر کشیده باشند.) م. ایلیاد و ادیسه سروده است
اند، کار دهشرم است و انتقام کشیدن از جهت زنانى، که ربوده شربودن زنان کار اشخاص بى

اشخاص عاقل اعتنائى باین نوع قضایا نمیکنند، زیرا، اگر خود زنان باین امر مایل نبودند، . سفها
بهمین جهت است، که در پارس اهمیتى باین مسائل نمیدهند، و حال آنکه . آنها را نمیدزدیدند

از . را خراب کردندیام یونانیها براى یک زن السدمونى با قشونى زیاد به آسیا آمده مملکت پرى
این زمان پارسیها یونانیها را دشمن خود پنداشته اروپا را با یونانیان مملکت اجنبى و آسیا را با تمام 

شدن ترووا را چنین گویند پارسیها و خراب. مللى، که در آن سکنى دارند، از آن خود میدانند
فینیقیها با ) ى(ولى راجع به دهند،ورزند، جلوه مىها مىجهت خصومتى، که نسبت به یونانى

آنها گویند، که این زن را بزور نیاوردند، بلکه خود او ارتباطى با صاحب . پارسیها موافق نیستند
کشتى یافت و بعد، چون زمانى رسید، که دید والدین نتیجه ارتباط را درخواهند یافت، عازم 

صحت یا سقم اظهارات آنها چیزى چنین است روایات پارسى و فینیقى و من راجع ب. فینیقیه شد
بعد . نخواهم گفت، ولى شخصى را، که در دفعه اولى توهین بیونان وارد کرد، خواهم نامید

هرودوت بتاریخ لیدیه شروع میکند و از بیانات او معلوم است، که کرزوس پادشاه لیدیه اول کسى 
ها یا، بقول اى صغیر مطیع خارجىهاى آسیاست، که یونان را توهین کرد، چه تا آن زمان یونانى

حکایت مذکور هر چند داستانى است، که هرودوت از یونانیها، . هرودوت، بربرها نشده بودند
پارسیها و فینیقیها شنیده و ضبط کرده، ولى بخوبى میرساند، که در دوره هخامنشى ایرانیها آسیا را 

از آن خودشان
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در جاى دیگر کتاب خود هم هرودوت این نظر را تأیید . یت آنرا از وظائفشان میدانستندو حما
یک چیز دیگر، که از این داستان استنباط میشود، خصومت ایرانى با . تر بیایدکرده، چنانکه پائین

هاى در اینکه خصومت ذات البین براى منافع بوده شکى نیست، ولى از گفته. یونانى است



نین استنباط میشود، که پارسیها از پیش خود یا بالقاء فینیقیها و یا یونانیهاى فرارى، که هرودوت چ
همواره در نزد والى لیدیه یا در دربار ایران بودند و میخواستند ایران را در امور یونان داخل کنند، 

کشى شوناند، عالوه بر کدورتهائى، که روى میداده، بیک جهات تاریخى هم براى قسعى داشته
.خود به اروپا متمسک شوند

بعض نویسندگان جدید این داستان و امثال آنرا، که در جاى خود بیاید، از اختراعات هرودوت 
هاى ها از داستانها و افسانهخیلى دور از حقیقت است، تصور کنیم، که پارسى: گوینددانسته مى

کنند، که در دربار ایران و ته را فراموش مىاند، ولى نویسندگان مزبور این نکیونانى اطّالع داشته
اینها . هاى اشرافى یا ماجراجو اقامت داشتنداى از یونانىنزد والى ایران در لیدیه همیشه عده

کردند، که بامور یونان دخالت کنند و براى پیشرفت مقاصد خود ها را همواره تحریک مىایرانى
ها و در مواردى پیشگوئى ها و افسانهن داستاناز جمله همی. شدندبهر وسیله متشبث مى

.هاى خشیارشا ذکر خواهد شد، عجالۀ میگذریمچون موارد آن در جنگ. گوهاى یونانى بودغیب

مقدمات جنگ با یونان

هرچند شورش مستعمرات یونانى فرونشست، ولى تحریکات آتن و اریترى در مستعمرات مزبوره 
شورش این مستعمرات بحریه خود را زیاد کردند و داریوش، که از ها بر اثر آتنى. قطع نشد

ها در آتش زدن معبد مقدس سارد سخت مکدر بود، بعد از فرونشاندن آتش طغیان شرکت آتنى
در آسیاى صغیر، اصالحاتى در شهرهاى ینیانى اجرا کرد و بعد مردونیه را براى سرکشى به تراکیه 

پس از آن چنانکه . جاها برقرار شدن اوضاع قبل از شورش در اینو مقدونیه فرستاد و بر اثر آ
کتاب(هرودوت گوید، 
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هاى اروپا تسلیم خواهند شد یا جنگ داریوش خواست بداند، که یونانى) 50-48ششم، بند 
آب و خاك، که عالمت هاى یونان اروپائى فرستاده با این مقصود رسوالنى بقسمت. خواهند کرد

اطاعت بود، خواست و در همان وقت مأمورى بشهرهاى یونانى در سواحل بحر الجزائر فرستاده 
بعد مورخ . ها بسازند و آنها مشغول اجراى این امر شدندهاى دراز براى حمل اسبامر کرد کشتى



اهالى . دادندمذکور گوید، که اکثر اهالى یونان اروپائى اطاعت کرده برسوالن آب و خاك
همینکه این خبر به آتن . بودند»1«جزائر نیز چنین کردند و از جمله اهالى مزبوره مردم شهر اژین

ها متحد ها برآشفته گفتند، که اهالى اژین از راه عداوت با ما چنین کردند، تا با پارسىرسید، آتنى
اسپارت رسانیدند، که اهالى اژین آمد استفاده کرده بدولتبعد، از این پیش. شده بر ما بتازند
.اندها کردهخیانت به یونانى

در اینوقت . امن به اژین رفت، تا مقصرّین را گرفته تنبیه کندبر اثر این شکایت پادشاه اسپارت کل
نامى بیش از دیگران از راه ضدیت گفت، پادشاه »2«یوسبعض اهالى مقاومت کردند و کرى

ها گرفته، از پیش خود چنین کند، نه برحسب مأموریت از دولت نىاسپارت، چون پول از آت
اسپارت دو پادشاه (اسپارت اگر راست میگوید، چرا تنها آمده و پادشاه دیگر اسپارت با او نیست 

یوس را پرسید و، چون او خود را نامید، پادشاه امن پس از این حرف اسم کرىکل). داشت
توضیح (» یت را مس بگیر، که دشمنى نیرومند در پیش دارىاى میش برو شاخها«: اسپارت گفت

.).م. یوس در زبان یونانى بمعنى میش استآنکه کرى

ها امن در اژین بود و براى یونانىزمانى که کل. پس از آن پادشاه اسپارت از شهر مزبور خارج شد
امن پس از کلاز این جهت. پادشاه اسپارت براى او سعایت میکرد»3«کوشید دماراتمى

در اینجا هرودوت حکایت مفصلى راجع به . مراجعت به اسپارت خواست او را از سلطنت دور کند
امن و دمارات بیان میکند، که هرچند مستقیما مربوط بجنگ داریوش با یونان نیست، ولىکل

______________________________
)1(-�E�g�i�n�e.

)2(-�C�r�i�o�s.

)3(-�D�e�m�a�r�a�t�e.
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اند، میدهد و ها، که با ایرانیها سایش و اصطکاك داشتهاطّالعاتى راجع باخالق و عادات اسپارتى
. دیگر بعض جاهاى این حکایت، چنانکه بیاید با تاریخ ایران در زمان خشیارشا متماس است

کر کرده بعد بذکر وقایع این بنابراین مقتضى است، که حکایت مورخ مذکور را، بطور معترضه، ذ
.جنگ بپردازیم

امن و دماراتکل

. پادشاه سابق اسپارت بود»1«دمارات پسر آریستون): 76-61، بند 6کتاب (هرودوت گوید 
آریستون با وجود اینکه دو زن گرفته بود، اوالدى نداشت و، چون میدانست، که جهت آن مربوط 

»3«پسر آلسید»2«در این وقت دوست او آژتوس. گر بگیردبخود او نیست، مصمم شد باز زنى دی
این زن در کودکى از حیث زشتى . مثل بودزنى داشت، که در تمام اسپارت از حیث وجاهت بى

مانندى نداشت و والدین او از این وضع همواره در غصه و اندوه بوده هرقدر فکر میکردند، 
باالخره دایه دختر تصمیم کرد، عالجى بیابد و دختر را همه روزه . عالجى بنظرشان نمیرسید

روزى، در موقعى که بیرون میآمد، بزنى . س هلن میبرد، تا مگر از زشتى او بکاهدبمکان مقد
برخورد و زن دست خود را بصورت طفل نهاد و بر اثر آن این دختر زیباترین دختر اسپارت 

آریستون، چون میخواست باز زنى . گردید و، پس از اینکه بزرگ شد، بحباله آژتوس درآمد
وست خود شده بود، پس از فکر زیاد براى اجراى مقصود خود بدین اختیار کند و عاشق زن د

روزى به آژتوس گفت بیا عهد و پیمان کنیم، که هرکدام از ما آنچه دارد، . حیله متوسل گردید
بعد . بهترینش را بطرف دیگر بانتخاب او هدیه کند دوست او قبول کرد و عهد بقید قسم بسته شد

. توس عرضه کرد و او از دارائى دوست خود بهترین چیز را برداشتآریستون اموال خود را به آژ
ایم، وقتى که نوبت آریستون رسید، او دست زن دوستش را گرفته گفت موافق عهدى، که کرده

. آژتوس در ابتداء اعتراض کرد، ولى، چون دید قسم خورده، تسلیم شد. این زن از آن من است
داده این زن را گرفت و او قبل از موعد، یعنى قبل از انقضاى پس از آن آریستون زن دوم را طالق 

ده ماه زائید

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�o�n.



)2(-�A�g�e�t�u�s.

)3(-�A�l�c�i�d�e.
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بود، یکى از خدمه او مژده »1«وقتى که آریستون در مجلس افورها). هرودوت چنین گوید(
قسم بخدایان، که این مولود «: د، که زنش پسرى زائیده و او با انگشتها حساب کرده فریاد زدآور

در این موقع رجال مزبور توجهى باین حرف نکردند، ولى بعدها، که پسر . »جدید پسر من نیست
این پسر، که دمارات نام داشت، . بزرگ شد آریستون همواره نادم بود، که چرا چنین حرفى زده

اى در دست دشمنانش بر علیه او از آریستون پادشاه اسپارت گردید، ولى حرف پدرش اسلحهبعد 
.شد

نامى با دمارات خصومت میورزید، چه او نامزد این شخص را غدارانه »2«خیداتىدر این زمان ل
ى امن از موقع استفاده کرده او را محرّك شد، که با دمارات دشمنکل. ربوده ازدواج کرده بود

. ورزیده بگوید، که چون او پسر آریستون نیست، پادشاهى او بر اسپارت برخالف قانون است
دلیلى، که او اقامه کرد، همان حرفى بود، که پدرش، یعنى آریستون، در حضور جمعى از رجال 

در سر این مسئله منازعه درگرفت و . خید آنها را بشهادت میطلبیداتىاسپارت زده بود و حاال ل
گوى معبد دلف رجوع کرده بدانند، که دمارات پسر الخره اسپارتیها تصمیم کردند، بغیببا

نام، که در معبد دلف متنفذ، بود بطرف »3«بنامن شخصى را كکل. آریستون هست یا نیست
تى پى. امن بدهدگو خواست، که جواب را موافق میل کلتى غیبخود جلب کرد و او از پى

اى روى بعد واقعه. خید بجاى او نشستاتىتیجه دمارات از پادشاهى افتاد و لچنین کرد و در ن
داد، که از جهت آن دمارات فرار کرده نزد پارسیها رفت، توضیح آنکه او پس از سلطنت شغلى 

خید بیکى از خدمه خود سپرد از دمارات بپرسد، که اتىقبول کرد، که انتخابى بود و در عیدى ل
دمارات از این توهین سخت بر خود پیچید و گفت . از پادشاهى چطور استشغل جدید او پس

خید هنوز حس نکرده، که این سؤال هزاران بلیه یا هزاران اتىاما ل. اممن هر دو شغل را داشته
ها تدارك خواهدخوشى براى السدمونى



______________________________
.ارت زمام امور دولت را بدست داشتندافورها رجالى بودند، که در اسپ-)1(

)2(-�L�e�o�t�y�c�h�i�d�e.

)3(-�C�o�b�o�n.
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پس از آن کالهش را بر سر گذارده از مجلس بیرون رفت و بخانه برگشته براى خداى . کرد
سپس مادر خود را طلبیده و موافق عادات اسپارتى قسمتى از . بزرگ حیوانى را قربان کرد

:هاى حیوان را بدست او داده چنین گفتروده

.مادر، تو را به زوس، حامى خانواده ما سوگند میدهم، که حقیقت را بگوئى«

خید در حین محاکمه میگفت، وقتى که تو بخانه آریستون آمدى، حامل اتىپدر من کیست؟ ل
را بخداها قسم تو . دیگران حرفهاى دیگر میزنند و گویند، که پدر من خرکچى بوده. بودى

بسیارى از زنان . اىاى، تو تنها نبودهاگر هم چنین کارى کرده. میدهم، که عین حقیقت را بگوئى
.انداز این کارها کرده

در اسپارت خیلى شایع است، که آریستون نمیتوانست اوالدى داشته باشد، واال از زنهاى سابق خود 
ام، چون تو میخواهى بچه«: و چنین جوابدادمادر دمارات، پس از شنیدن حرفهاى ا. »میداشت

حقیقت را بدانى، من آنچه بوده براى تو آشکار میکنم، پس از آنکه من بخانه آریستون آمدم، 
پس از آن آریستون باطاق من آمد . شب سوم شخصى بخوابگاه من آمد و تاج گلى بر سر من نهاد

.چه این شخص کامال شبیه او بودو پرسید، که این تاج گلرا کى بتو داده، گفتم خودت،

پهلوان »1«آریستون انکار کرد و بعد از قسمتهاى من فهمید، که این شخص روح آستراباك
. معروف بوده، چه تاج گلرا از مکان مقدس او برداشته بودند و فالگیرها هم این ظنّ را تأیید کردند

خدا، من نمیدانم، ولى استنادى، که حاال تو پسر آریستون هستى یازاده. حقیقت مطلب این است



بحرف آریستون کرده میگویند، که او گفته، زن زودتر از ده ماه نمیزاید، غلط است و این حساب 
.از اشتباه آریستون حاصل شده، چه زن در ماه نهم یا هفتم میزاید و من تو را در ماه هفتم زائیدم

هاى مردم را بچه من، حرف. قیقت این استح. خود آریستون هم بعدها فهمید، که اشتباه کرده
پس از . »ها بزایندخید و غیره اوالدى از خرکچىاتىباور مدار، بگذار زنها براى دیگران مانند ل

براى . رفت»2«آن دمارات، بعنوان اینکه میخواهد بمعبد دلف برود حرکت کرده به زاسینت
ها سوءظنّالسدمونى

______________________________
)1(-�A�s�t�r�a�b�a�c�u�s.

)2(-�Z�a�c�y�n�t�h�e.

667: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اش را گرفتند، ولى اهالى حاصل شد، که دمارات میخواهد فرار کند و او را تعقیب کرده خدمه
پس از آن او نزد داریوش رفت و شاه او را خیلى گرم پذیرفته امالك و . زاسینت او را فراراندند

امن بر ضد دمارات افشاء شد و او بعدها در اسپارت تحریکات و دسائس کل. باو دادشهرهاى زیاد 
درآمده خواست شورشى »2«رفت و از آنجا به آرکادى»1«از ترس اسپارتیها فرار کرده به تسالى

.در آنجا برپا کند

شت و چیزى نگذشت، او برگ. اسپارتیها چون این بشنیدند، او را طلبیدند، که باز پادشاه آنها باشد
هرودوت گوید، که پیش از آنهم عقل درستى نداشت، چه همینکه یکنفر اسپارتى . که دیوانه شد

روزى در . باالخره اقوام او جمع شده حبسش کردند. را میدید، چوبى بصورت او پرتاب میکرد
ار زیاد شمشیر او را خواسته بعد از اصر. محبس دید، که از مستحفظین بجز یکنفر کسى نیست

یونانیها عقیده . قطعه برید، تا آنکه بشکم رسید و مردگرفت و از پاها شروع کرده بدن خود را قطعه
. تى را اغوا کرد، که افترا به دمارات بزنددارند، که این خودکشى مکافات عمل او بود، زیرا پى

خوارى او را چنین ها گویند، که او از خوردن شراب زیاد بچنین حال افتاد و جهت شرابآتنى
چون سکاها میخواستند با اسپارتیها متحد شده انتقام از داریوش بکشند، سفرائى به . بیان کنند



لشکر بکشند و اسپارتیها از »3«امن فرستاده قرار دادند، که سکاها از طرف رود فازاسپارت نزد کل
در ضمن این . یران حمله کنندافس به آسیاى علیا درآیند و در آنجا قشون متحدین بهم پیوسته با

هرودوت اشاره بروابط ننگینى هم (مذاکرات پادشاه اسپارت روابط بسیار نزدیکى با سکاها یافت 
امن شراب خوردن زیاد را از سکاها آموخت، زیرا مانند سکاها شراب خالص و کل) میکند

ویند، که از آنزمان ببعد اسپارتیها گ. بعدها این عادت باعث شد، که او جنون خمرى یافت. میخورد
بر اثر کشف حقیقت، . »تقلید از سکاها کنیم«هر زمان میخواهند شراب خالص بیاشامند میگویند 

گو هم معزول تى را بافتراء تحریک کرده بود، از معبد اخراج شد و اینزن غیببن که پىك
.گردید

______________________________
)1(-�T�h�e�s�s�a�l�i�e.

)2(-�A�r�c�a�d�i�e.

.ریون امروزى در گرجستان غربى-)3(
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بعد چنانکه بیاید، دمارات در دربار ایران بود، تا خشیارشا . هاى هرودوتاین است مضمون نوشته
تر بیاید، واضح است که هاى هرودوت، که پائیناز گفته. بتخت نشست و با این شاه بیونان رفت

.نشانده آنته، اسپارت تابع ایران گردد و او پادشاه دستدمارات میخواس

جنگ اول ایران با یونان

در خالل این احوال شاه پارس مشغول کارهاى خود بود ): 101-94، بند 6کتاب (بقول هرودوت 
.ها را فراموش نکنداش دائما یادآور میشد، که شاه آتنىو یکى از خدمه

گذشته از تمام این جهات . ها میزدندهمواره افتراء و تهمت به آتنىطرفداران پى زیسترات هم 
خود داریوش هم درصدد بود از موقع استفاده کرده یونانیهائى را، که آب و خاك نداده بودند، 

مندى نداشت، معزول کرده براى با این مقصود او مردونیه را از این جهۀ، که بهره. تنبیه کند



نام مادى و ارتافرن پسر »1«یست با ارترى و آتن جنگ کند، داتیسباسردارى قشونى، که مى
دستور داریوش این بود، که سرداران مزبور اهالى . ارتافرن، یعنى برادرزاده خود را، معین کرد

واقع در کیلیکیه رفته با پیاده نظامى بعده »2«آنها بجلگه آلیانى. ارترى و آتن را گرفته نزد او آرند
اى، که مردمان گوناگون تهیه کرده چون بحرّیه. ه خوب مسلح بود، در آنجا اردو زدندزیاد، ک

از . عازم یونیه شدند»3«رمکشتى ترى600بودند، آماده بود، سپاهیان و اسبها را بکشتیها نشانده با 
ه از طریق پونت و تراکیه متوجه نشدند، بل از جزیره سامس راه را برگردانیداینجا آنها به هلّس

هرودوت »5«)مقصود جزائر سیکالد است(اى رفتند اى به جزیرهاز جزیره»4«دریاى ایکارى
گوید بعقیده من سرداران مزبور این راه را اختیار کردند، تا از دماغه آتس، که باعث آنقدر 

کس پرداخته و پارسیها در ابتداء بجزیره نا. خسارت قشون ایران در سال قبل شده بود، احتراز کنند
بعد، از این جزیره بجزائر دیگر . آنرا گرفته از اهالى، آنهائى را که فرار نکرده بودند، اسیر کردند

رفتند و، وقتى که بجزیره دلس،

______________________________
)1(-�D�a�t�i�s.

)2(-�p�l� �.�A�l�i�e�n�n�e.

)3(-�T�r�i�r�e�m�e�s(کشتیهاى جنگى، که سه صف پاروزن داشت.(

)4(-�I�c�a�r�i�e.

)5(-�C�y�c�l�a�d�e.
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ها در آنجا بود، نزدیک شدند، خبر رسید، که اهالى این جزیره فرار کرده که معبد مقدس یونانى
بر اثر این خبر داتیس، فرمانده قشون، امر کرد کشتیها به دلس نروند . پناهنده میشوند»1«نسبه ته

بعد جارچیهائى نزد اهالى دلس . که در مقابل آن واقع بود، لنگر اندازند»2«و در جزیره رنه
:فرستاد، که جار بزنند



من خودم آنقدر عقل دارم و شاه هم . ایدمردم مقدس، چرا فرار میکنید؟ مرا درست بجا نیاورده«
ردم آنرا ، دست نزنم و این صفحه و م»3«اى، که مولد آپلّن و دیان استبمن امر کرده، بصفحه

»4«پس از آن داتیس سیصد تاالن. »هاى خود برگردید و مزارع را شخم زنیدبخانه. محفوظ بدارم
هرودوت در . کندر در محراب این معبد مقدس سوزانیده بطرف ارترى راند) خروار27تقریبا (

یند، که تا اى در آنجا روى داد و گوپس از رفتن داتیس از جزیره دلس، زمین لرزه«اینجا گوید 
اى بود، یعنى خدا بعقیده من این حادثه معجزه. اى بود، که زلزله واقع شدزمان ما این یگانه دفعه

.»خواست یونانیها را از بلیاتى که، در پیش داشتند، آگاه کند

واقعا در زمان داریوش پسر ویشتاسپ و خشیارشا پسر داریوش و اردشیر پسر خشیارشا، در مدت 
که یکى بعد از دیگرى آمد، یونان بلیاتى دید، که قبل از آن در مدت بیست نسل این سه نسل،

بعض بلیات از پارسیها بود و برخى از اقویاى مردمان یونان، که براى برترى باهم در . ندیده بود
پس جاى حیرت نیست، که دلس دوچار زمین لرزه گردید، و حال آنکه سابقا »5«.جنگ شدند

من آنرا بلرزه درآورم، و حال «: اندگوئى کردهبود و درباره دلس چنین پیشبس متین و محکم
یعنى اسامى سه شاهى، که ذکر (اسامى مذکوره : بعد مورخ مذکور گوید. »آنکه سابقا استوار بود

جنگى، -»7«یعنى رام کننده، کزرکسس»6«داریس: بزبان یونانى داراى این معانى است) شد
اگر شاهان مذکور. جنگى بزرگ-»8«آرتاکزرکسس

______________________________
)1(-�T�e�n�o�s.

)2(-�R�h�e�n�e�e.

.دو رب النّوع یونانى-)3(

.گرام بوزن امروز است26178تاالن آتّیک معادل -)4(

.مقصود هرودوت گویا جنگهاى پلوپونس است، که در ابتداى آن مورخ مذکور زنده بود-)5(

)6(-�D�a�r�e�i�o�s.



)7(-�X�e�r�x�e�s.

)8(-�A�r�t�a�x�e�r�x�e�s.
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پس از آن پارسیها بجزائر دیگر رفته اهالى را مطیع کردند . را در زبان ما چنین مینامیدند، غلط نبود
نخواستند گروى بدهند، یا »1«و قسمتى از اهالى را مانند گروى با خود بردند، ولى اهالى کاریست

.ها جنگ کننداهالى ارترى و آتنىبر ضد 

ها چهار وقتیکه اهالى ارترى از نزدیک شدن پارسیها آگاه شدند، از آتن استمداد کردند و آتنى
هزار نفر بکمک آنها فرستادند، ولى در خود ارترى اتّفاق و اتحادى نبود، چه قسمتى از اهالى 

قسمت دیگر از جهۀ طمع . فرار کنندهاى زیر آب دراوبه استفاده کرده تصمیم کردند، از سنگ
گیلچنانکه کزنفون گوید به گون(ترجیح داد، که شهر را تسلیم شاه پارس کرده پاداشى بگیرد 

دار ایران شده بود، از طرف دربار چهار شهر اعطا شد و اعقاب او این شهرها را نامى که طرف»2«
، چون وضع را چنین »4«پسر نوتون»3«مخین ناشخص اس.). م. در زمان اردشیر دوم هم داشتند

ها گفت، باوطان خود برگردید، چه با اینحال اهالى ارترى باعث فناى خودشان و شما دید، به آتنى
اهالى . بعد قشون ایران به ارترى درآمد. ها نصیحت او را پذیرفته برگشتندآتنى. خواهند شد

. فقط در پشت دیوارهاى شهر بدفاع بپردازندنمیخواستند جنگ کنند، چه تصمیم کرده بودند، 
.اى زیاد از طرفین کشته شدندشش روز جنگ در اطراف دیوارها دوام داشت و عده

. ها واگذاردندکه از معروفین شهر بودند، آنرا بپارسى»6«و فیالگروس»5«روز هفتم افورب
رهائى، که اهالى ارترى در سارد پارسیها بشهر درآمده و آن را غارت کرده معابد را بتالفى کا

ها چند روز در پس از آن پارسى. کرده بودند، سوزانیدند و مردم را موافق امر داریوش اسیر کردند
، 6کتاب (ها دادند راندند و فشارى از نزدیک به آتنى»7«تیکارترى استراحت کرده بطرف آت

ند، که با اهالى ارترى کرده بودند، ولى بعد ، زیرا میخواستند با آنها هم همان معامله کن)102بند 
»8«زیسترات قشون پارسى را بدشت ماراتنپیاس پسر پىهیپ



______________________________
)1(-�C�a�r�y�s�t�e(شهرى در اوبه.(

)2(-�G�o�n�g�y�l�e.

)3(-�E�s�c�h�i�n�e.

)4(-�N�o�t�h�o�n.

)5(-�E�u�p�h�o�r�b�e.

)6(-�P�h�i�l�a�g�r�u�s.

)7(-�A�t�t�i�q�u�e(ه آتن در آن واقع استاى، کجزیرهشبه.(

)8(-�M�a�r�a�t�h�o�n.
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براى عملیات سواره نظام مساعدتر و بعالوه به ) تیکآت(برد، زیرا این دشت از جاهاى دیگر 
پیاس است، که پس از انقالب آتن گریخته نزد ارتافرن والى این همان هیپ(تر بود ارترى نزدیک
و همواره او را بجنگ با آتن تحریک کرده میگفت، که اگر بکمک ایران جبار لیدیه رفته بود 

اى او را مسبب این جنگ بنابراین میتوان تا اندازه. آتن گردد، خود را تابع دانسته باج خواهد داد
.).م. دانست

)م. ق490(جدال ماراتن 

ها چون از آتنى): 103، بند6کتاب (هاى هرودوت راجع باین جدال چنین است مضامین نوشته
لشکر آنها ده سردار داشت و دهمین . جا شتافتندآمدن قشون پارس به ماراتن آگاه شدند، بدان

زیسترات پسر ورزى پىتیاد پسر کیمون بود و کیمون همان کسى، که از ترس کینهسردار میل
که در دانوب میگفت، تیاد است این همان میل(جا جالى وطن کرده بود از این»1«پوکراتهیپ



. باید پل را خراب کرد، تا داریوش راه بازگشت از سکائیه نداشته باشد و با قشون ایران تلف شود
چنانکه گذشت او از طرف ایران سمت جبارى خرسونس را داشت و دو دفعه از خطر بزرگ 

ها تسلیم کنند و ارسىجسته بود یکى، وقتى که فینیقیها در تعقیب او بودند، تا او را بدست آورده بپ
دیگر در زمانى، که پس از مراجعت به آتن دشمنانش، از این جهت، که جبار خرسونس بود، باو 

آتنى را نزد اسپارتیها »2«پیدها فیلیپقبل از حرکت بطرف ماراتن آتنى.). م. حمله میکردند
: ها چنین گفتسدمونىفرستادند، تا کمک بطلبد و رسول تندرو روز دیگر وارد اسپارت شده به ال

ها بر یونان ها میخواهند، که شما آنها را یارى کنید و نگذارید، که خارجىها، آتنىالسدمونى«
اسپارتیها » ارترى در دست آنها است و یونان از گم کردن این والیت ضعیف گشته. دست یابند

ات اسپارتى، تا قرص براى کمک کردن حاضریم، ولى امروز نهم ماه است و موافق عاد«: گفتند
پیاس، که قشون پارسى را به ماراتن در این احوال هیپ. »ماه تمام نباشد، نمیتوانیم حرکت کنیم

بستر است و این خواب راهدایت میکرد، شب در خواب دید با مادرش هم

______________________________
)1(-�H�i�p�p�o�c�r�a�t�e.

)2(-�P�h�i�l�i�p�p�i�d�e.
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چنین تعبیر کرد، که به آتن مراجعت کرده و در آنجا حکومت را بدست گرفته در کمال کهولت 
پیاس را سرفه زیاد عارض روز دیگر هیپ). زیرا یونانیها مادر را وطن تعبیر میکردند(خواهد مرد 

جستجو کرد شد و، چون پیر بود و دندانهایش سست، یکى از دندانهاى او افتاد و هرچند آنرا 
این مملکت از آن ما نیست و ما آنرا «: حال در میان لشکر پارسى آهى کشیده گفتدر این. نیافت

.»بدست نیاوریم، چه آن قسمت از یونان، که میبایست بمن برسد، نصیب دندان من شد

این جهت . مانند یک نفر بکمک آنها آمدند»1«ها در ماراتن بودند، اهالى پالتهوقتى که آتنى
بود، که سابقا پالته در مقابل اهالى تب کمکى از اسپارتیها خواسته بود و آنها جواب داده بودند 

ها بآنها کمک کرده بودند، حاال اهالى ، بعد چون آتنى»ما از شما دوریم، از آتن کمک بخواهید«



. ى مختلف بودقبل از جنگ، عقیده سرکردگان آتن. شناسى خود را نموده باشندپالته خواستند حقّ
بعضى عقیده داشتند، که با قشون زیاد پارس نمیتوان جنگید و باید تسلیم شد، ولى میلتیاد میگفت، 

بنا شد رأى بگیرند و، چون اکثریت حاصل نشد و نزدیک بود بدترین عقیده اکثرّیت . باید جنگید
مین آرخونت از مارك سوپل(انتخاب شود »2«مارکىیابد، میلتیاد پیشنهاد کرد، که پل

.).م. گانه آتن بود و رجال درجه اول آتن را چنین مینامیدندهاى نهآرخونت

بعد، چون موافق یک . مارك گردیدنامى پل»3«ماكپس از آن با عدس رأى گرفتند و کاللى
: مارك با رأى سردارى مساوى بود، میلتیاد رو بوى کرده چنین گفتقاعده قدیمى رأى پل

ك، مقدرات آتن حاال در دست تو است و بسته برأى تو است، که آنرا در زنجیر کنى یا ماکاللى«
ها هیچگاه در چنین از وقتى که آتن بنا شده، آتنى. استقالل آن را تأمین و افتخارى جاوید بیابى

که پیاس تسلیم گردند و عقوبتهائى،اگر از مادیها شکست یابند، باید به هیپ. انداى نبودهمخاطره
اکنون، چگونه . هرگاه فاتح شوند، اول شهر یونان خواهند بود. تحمل خواهند کرد، قطعى است

ما سرداران: سعادت و بدبختى جمهورى در دست تو است، من تشریح میکنم

______________________________
)1(-�P�l�a�t�e�e.

)2(-�P�o�l�e�m�a�r�q�u�e.

)3(-�C�a�l�l�i�m�a�q�u�e.
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اگر این حال دوام یابد، . حسیاتمان یکى نیست، بعضى خواهان جنگند و برخى بر ضد آن میباشند
ها اختالف خواهد افتاد و بر اثر آن بطرف مادیها خواهند رفت، ولى، اگر ما جنگ کنیم بین آتنى

. خواهیم بودها بروز کند، فاتحو خدایان بیطرف بمانند، زودتر از آنکه خیانت در میان آتنى
.تصمیم بر جنگ حاال در اختیار تو است



اگر تو رأى خود را موافق رأى من دهى، استقالل وطن ما محفوظ و جمهورى ما اول جمهورى 
یونان خواهد بود و هرگاه رأى تو برخالف آن باشد، از تمام مزایائى، که شمردم محروم خواهى 

پس از . د و اکثرّیت آراء براى جنگیدن حاصل شدماك رأى بجنگ داپس از این نطق کاللى. ماند
ها در میمنه بسردارى آن سپاهیان یونانى صفوف خود را آراستند، بدین ترتیب، که آتنى

ماك جا گرفتند، بعد از آنها طوائف دیگر، موافق مقامى که داشتند، و در میسره اهالى پالته کاللى
ها مساوى صف جنگ دید، که صف جنگى آتنىوقتى که صفوف آراسته شد، معلوم گر. ایستادند

، ولى قلب صف ضعیف )هرودوت کلمه مادى را بجاى پارسى زیاد استعمال کرده(مادیها است 
ها تفأل زده از نتیجه آن امیدوار شدند و از جا پس از آن آتنى. است و جناح راست و چپ قوى

ها پارسى»1«ن هشت استاد بودمسافت بین دو قشو. حرکت کرده دوان بقشون پارسى حمله کردند
بنابراین پنداشتند، . سواره نظام و با عده قلیل حمله میکردنداز شتاب آنها در حیرت شدند، چه بى

ها، همینکه بخارجیها رسیدند، اند، که رو بمرگ حتمى میروند، ولى آتنىکه یونانیها دیوانه شده
6کتاب (گوید بعد هرودوت. شدنى نیستتنگ بیکدیگر پیوسته کارهائى کردند، که فراموش

ها اول مردم یونان بودند، که دوان حمله بدشمن کرده بقدرى، که بخاطر دارم، آتنى) 112بند، 
نگاه کنند، چه تا آن زمان ) یعنى پارسى(ترس بلباس مادى نگریستند و توانستند بسربازان مادى بى

باالخره پارسیها و . دجنگ سخت بود و بطول انجامی. از اسم مادى یونانیها دوچار وحشت میشدند
مندى خود استفاده سکاها، که در قلب قشون بودند، قلب قشون یونانى را شکافتند و از این بهره

کرده یونانیها را

______________________________
.مطر1472-)1(
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احین قشون پارسى غلبه کردند، در این احوال جناحین قشون یونانى بجن. بطرف خشگى راندند
ولى بتعقیب فراریها نپرداخته قواى خود را جمع کردند، تا متفقا بر ضد پارسیها و سکاها عمل 

پارسیها بطرف دریا فرار کردند، یونانیها آنها را تعقیب : ها شدبر اثر این کمک غلبه با آتنى. کنند
، ولى پارسیها پا فشردند و چند نفر از کرده بکشتیها رسیدند و خواستند آنها را آتش بزنند



آتنیها توانستند فقط هفت کشتى . ماك بود، کشته شدندسرکردگان آتنى، که از جمله کاللى
ترى به آتن ها با سپاهیان پارسى حرکت کرده بدریا رفتند، تا از راه نزدیکبگیرند، باقى کشتى

را دور زده »1«با این مقصود سونیوم. غال کنندها برسند، اشحمله برند و آن را زودتر از اینکه آتنى
.درآمدند و بعد قدرى در آن توقف کرده بآسیا برگشتند»2«به فالرون

ها از رفتن سپاهیان پارسى بدریا، دریافتند، که آنها میخواهند از راه مورخ یونانى گوید، که آتنى
ا به آتن رسانیدند، تا شهر را محفوظ این بود، که با سرعت خود ر. نزدیکترى حمله به آتن کنند

وقتى که پارسیها در کشتى بودند، شخصى از یونانیها در بلندترین : در آن زمان گفته میشد. دارند
بودن آتن را از مدافع بسردار پارسى تیک سپرى بلند کرده بود، تا خالىاى از شبه جزیره آتنقطه

دادند، ولى هرودوت مى»3«بخانواده آلکمنوئیداطالع دهد و بعض یونانیها نسبت این خیانت را
پیاس بود، ممکن نبود، از این نسبت را رد کرده گوید، چون خانواده مزبور بر ضد جبارها و هیپ

ها پس از روز چهاردهم ماه بعده دو هزار نفر حرکت اسپارتى. این خانواده چنین خیانتى سر بزند
رسیدند، که جنگ خاتمه یافته بود و براى تماشاى اجساد تیک شتافتند، ولى وقتى کرده به آت

.پارسیها بماراتن رفتند

و »4«اگرچه هرودوت ساکت است، ولى پلوتارك نوشته، که دو نفر از رجال آتن آریستید
جزو سرداران بودند و آریستید، روزى که نوبت فرماندهى او رسید، حقّ خود را به »5«تمیستوکل

ها کرده بعد، آن دو نفر حمالت سخت بپارسى. و سایر سرداران هم چنین کردندتیاد واگذاردمیل
پس از جنگ. آنها را عقب نشاندند

______________________________
)1(-�S�u�n�i�u�m.

)2(-�P�h�a�l�e�r�o�n(بندر آتن.(

)3(-�A�l�c�m�e�n�o�i�d�e�s.

)4(-�A�r�i�s�t�i�d�e.



)5(-�T�h�e�m�i�s�t�o�c�l�e.
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آریستید را یونانیها در محل گذاردند، تا اشیاء و اسبابى را، که پارسیها جا گذاشته بودند، 
آورى کند و او مقدارى طال و نقره و چند دست یراق اسب و غیره یافت و تمامى اشیاء را، جمع

). 8پلوتارك، زندگانى آریستید، بند. (اینکه چیزى از آن براى خود بردارد، به آتن تسلیم کردبى
.ایندو نفر، چنانکه بیاید، بعدها اشخاص نامى در آتن گشتند

هاى هرودوتچگونگى نوشته

.نفر بود192هرودوت گوید عده مقتولین پارسیها ششهزار و تلفات یونانیها 

ها گفته شود و بدوا دشت ماراتن را باید توصیف اى چند در باب این نوشتهمقتضى است کلمه
در این باب ساکت است، ولى موافق توصیف یکى از نویسندگان جدیداگرچه هرودوت. کرد

ماراتن دریاى باریکى است، که بطرف جنوب امتداد یافته و خلیج: دشت ماراتن چنین است»1«
.اى از طرف شمال بدرون خلیج مزبور دویدهدماغه

). ثلث فرسخ(کیلومطر و بعرض دو ) یک فرسخ و نیم(در مقابل آن دشتى است، بطول نه کیلومطر 
ساحل خلیج . تر میباشددر اطراف این خلیج از هر طرف باتالقهائى است و باتالقهاى شمال عمیق

از ماسه پوشیده و از این جهۀ زمین سخت و محکم، ولى باریک است، چه بفاصله کمى از دریا 
. نرا اشغال کرده بودهائى است از سنگ، که سپاه یونان آدر طرف غرب تپه. باتالقها شروع میشود

هرودوت در این باب ساکت است، ولى مورخین . عده سپاهیان طرفین محققا معلوم نیست چه بوده
نپوس عده پیاده نظام را دویست کرنلیوس: انددیگر عهد قدیم راجع بعده قشون ایران مبالغه کرده

، بند 2کتاب (ششصد هزار دانسته ژوستن عده کلیه نفرات را. هزار و سواره نظام را ده هزار نوشته
کشتى قدیم گنجایش اینهمه 600آمیز است، زیرا ، ولى روشن است، که این ارقام خیلى اغراق)9

بنابراین محققین جدید، . نفرات و اسبهاى سواره نظام و آذوقه و مهمات و لوازم قشونى را نداشت
اند، عده سپاهیان ایران را دادهکه این نکات را درنظر گرفته و بخودشان زحمت حساب کردن 



یرهزار پیاده و هزار سوار، ادوارمى25-»3«رچهل هزار نفر، من-»2«گروندى: اندچنین نوشته
، که در تاریخ عهد قدیم»4«

______________________________
)1(-�G�o�b�i�n�e�a�u� �.�H�i�s�t�o�i�r�e� �d�e�s� �P�e�r�s�e�s� �,�t� �.�I�I.

)2(-�G�r�u�n�d�i.

)3(-�M�u�n�r�o.

)4(-�E�d�.�M�e�y�e�r.
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عده سپاهیان یونانى را هم هرودوت معین . متبحر و متخصص بود، از پیاده و سواره بیست هزار نفر
. پومپه یازده هزار نوشته و پلوتارك هم همین عده را ذکر کردهنکرده، ولى ژوستن از قول تروگ

ایرانیها هم مبادرت . اینکه مبادرت بجنگ کندایستاد بىلشکر یونانى چند روز در مقابل ایرانیها 
پیاس همواره بآنها میگفته، که او طرفداران زیاد در نکردند، زیرا این وضع بنفع آنان بود، چه هیپ

جنگ بتصرّف آنان اند، که نفاق درونى، این شهر را بىآتن دارد و بنابراین ایرانیها منتظر بوده
فت این نکته بود، از عواقب تعلل یونانیها بجنگ نگرانى داشت و، چون تیاد، که ملتمیل. بدهد

شناخت، یونانیها را بجنگ ترغیب کرده میگفت، که سپاهیان ایرانى تیراندازان ماهرى ایرانیها را مى
بنابراین باید چنان کنیم، که آنها از مهارت خودشان . بتن عادت ندارندهستند، ولى بجنگ تن

در زمان . (با حمالت سخت و ضربتهاى شدید سریع آنها را از پاى درآوریمنتیجه نگیرند و 
کوروش، چنانکه گذشت، او اصرار داشت، که ایرانیها از نزدیک جنگ کنند و تیر و زوبین را از 

محابا به بنابراین همینکه اکثریت بجنگ رأى داد، یونانیها از بلندى دوان و بى.). م. آنها میگرفت
آوردند، باوجوداین سپاه ایران پا فشرد و جنگ طول کشید، تا اینکه قلب قشون ایرانیها هجوم

بعد پارسیها و سکاها، که در قلب بودند . ایران قلب قشون یونان را شکافت و آنرا از جا کند
هاى مورخین قدیم روشن است، ولى بعد چه شد، تا اینجا نوشته. یونانیهاى فرارى را دنبال کردند

هرودوت گوید، که . مطلب درست مفهوم نیست. ها شکست خوردران بقول آنکه قشون ای



جناحین یونانى غلبه کرده پس از آن بکمک قلب شتافتند و در نتیجه قلب و جناحین قشون ایران 
پس از آن سپاه یونانى لشکر ایران را تعقیب کرد و آنها بکشتى نشسته بدریا رفتند . شکست خورد

نظم فرار میکردند، چگونه اگر شکست خورده بودند و بى. یونانیها افتادو فقط هفت کشتى بدست 
که توانستند بکشتیها بنشینند؟ میبایست همه کشته شده یا بدریا ریخته باشند، زیرا، بر فرض این

شش هزار نفر از ایرانیها کشته شده بود، باز سه یا چهار
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ها، آنهم در جائیکه بندر داراى اسکله سالم مانده بود و نشانیدن این عده بکشتىبرابر این عده 
اینکار مستلزم فرصت کافى و نظم و تربیت است و . نباشد، چیزى نیست، که فورا انجام شود

قشونى، که در تحت تعقیب دشمن فاتح فرار میکند، کدام یک از شرائط مذکوره را واجد است؟ 
هاى هرودوت و بعض مورخین دیگر عهد قدیم دیده میشود، که در نوشتهاین نوع تناقضاتى، 

:گوید»1«بورباعث شده، که بعض محققین در صحت روایت آنها تردید کنند، چنانکه نى

هاى یونانیها راجع باین جنگ و جنگهاى دیگر ایران با یونان بشعر و افسانه گوئى و نوشته«
اند، ولى مندى داشتهها بطور غیر مترّقب بهرهآتنى. تر استهنویسى شبیسرائى از تاریخداستان

قشون : بنابراین، آنچه، بحقیقتى که نمیدانیم، نزدیکتر بنظر میآید، این است. »کیفیات را نمیدانیم
یکى از نواقص : ایران در ماراتن شکست نخورده، بل عقب نشسته و جهت آن باید چنین بوده باشد

در دوره هخامنشى این بود، که بجز آن قسمت زبده، که بجاویدانها موسوم عمده سپاهیان ایران 
جاویدانها یا سپاهیان زبده . ، مثال سپرهایشان از ترکه بید بافته بود»2«بودند، اسلحه دفاعى نداشتند
اینها دلیرانه جنگیده خیلى پیش میرفتند و گاهى هم، چنانکه در . هم غالبا در قلب جا میگرفتند

شکافتند، ولى چون جناحین لشکر ایران نمیتوانستند، روى داد، قلب قشون طرف را مىماراتن
بواسطه نداشتن اسلحه دفاعى، همانقدر پیش بروند، سپاهیان قلب مجبور میشدند براى مساوى 

داشتن صف خود با صفوف جناحین عقب نشینند، زیرا اگر جز این میکردند، ممکن بود جناحین 
در ابتداء قلب پیش رفته و . در این مورد هم گمان میرود، که چنین شده. طه کننددشمن آنها را احا

بعد، که دیده جناحین قشون نمیتوانند همانقدر پیش روند، عقب نشسته و . قلب دشمن را شکافته
سپس چون سردار ایرانى حس کرده، که از فزونى عده خود، بواسطه باریک بودن عرض میدان 



نشینى ، نمیتواند استفاده کند و سواره نظام هم میدان عمل ندارد، فرمان عقب)دو کیلومطر(جنگ 
داده، تا از

______________________________
)1(-

�N�i�e�b�u�h�r�,� �V�o�r�t�r�a�g�e� �u�b�e�r� �A�l�t�e� �G�e�s�c�h�i�c�h�t�e�,� �t�.� �I�I�,� �p�.� �3�8�5�- �4�1�4.

.کاستگاه نمىگفتند، زیرا از عده نفرات آن هیچاین عده را جاویدان مى-)2(
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طرف بندر آتن بآن شهر، که مدافع ندارد، حمله کند و شاید پیاده شدن قشون ایران در ماراتن از 
هفت کشتى هم، . مدافع هجوم برندنظر بوده، که ساخلو شهر را باینجا بکشانند و بعد بشهر بىهمین

شدن قسمتى از قشون ایران خالى مانده بود ه کشتههائى بوده، که بواسطاند، کشتىکه یونانیها گرفته
. ها را نجات بدهدو آن دسته از قشون ایران، که در آخر بکشتى نشسته، مجال نیافته این کشتى

هرودوت هیچ نمینویسد، که . نظر را تأیید میکندعالوه بر دالئلى که گفته شد، یک چیز هم این
اى اسیر شود، ممکن نیست عدهگى، که بفرار منتهى مىیونانیها اسیر گرفتند، و حال آنکه در جن

نشسته و، چون در تحت فشار این نکته هم داللت میکند بر اینکه قشون ایران عقب مى. نگردند
.دادهیونانیها بوده، زیاد تلفات مى

لیدیه پیاس همواره بوالى اما جهت اینکه داتیس از فالرون به آسیا برگشته باید چنین باشد، که هیپ
کشى بطرف آتن شود، طرفداران او، بواسطه انقالب داخلى در آتن، ها میگفته، اگر قشونو پارسى

هائى خواهند کرد و داتیس نه در ماراتن اثرى از طرفداران او یافته، نه در فالرون و ضمنا کمک
یوش از تنبیه اهالى این نکته و نیز اینکه مقصود دار. پیاس را نمیخواهندفهمیده، که اهالى آتن هیپ

اى بعمل آمده بود، شاید ها، در مورد مردم اولى کامال و نسبت بمردم آخر تا اندازهارترى و آتنى
ها راجع باین جنگ نیست، هاى یونانىچون مدارکى بجز نوشته. باعث برگشتن او به آسیا گشته

اند، سایه به نام ایرانى در تاریخ هحقایق را نمیدانیم، ولى در اینکه این جنگ، چنانکه یونانیها نوشت
افکنده حرفى نیست، چه پارسیها تا این زمان، بهرجا که رفته بودند، فاتح بیرون آمده بودند، 



ها را دوچار وحشت میکرد و در یونانى) یعنى پارسى(چنانکه هرودوت گوید، که تنها نام مادى 
این را هم باید گفت، که داریوش تنبیه . شدهگیر آنهامندى دامناینجا براى اولین دفعه عدم بهره

اهالی ارترى و آتن را کار مهمى نپنداشته، و الّا باین جاها بیست هزار نفر نمیفرستاد و شکى نیست، 
که اگر قشون زیادتر بود و سردار قابلى داشت، در حینى، که قسمتى از سپاهیان ایرانى در ماراتن 

اشغال کند و یقینابودند، قسمت دیگر میتوانست آتن را
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اما . با این حال قشون یونانى در دشت ماراتن جنگ را بیهوده دانسته تسلیم یا بطرفى متفرّق میشد
یر بیش از بیست هزار نفر نبوده و مورخینى مانند ژوستن اینکه قشون ایران موافق عقیده ادوارمى

هرودوت راجع : عالوه بر دالئلى، که ذکر شد، از اینجا نیز تأیید میشوداند، خیلى مبالغه کرده
بلشکرکشى مردونیه و طوفان دریا در دماغه آتس گوید، که سیصد کشتى پارسى در دماغه مزبور 

پس از اینجا روشن است، که این عده . از جهت طوفان آسیب یافت و بیست هزار نفر تلف شد
توانست دویست یا ششصد هزار بنابراین ششصد کشتى چگونه مى. کشتى این عده سپاهى داشته

نفر سپاهى داشته باشد؟ و مافق همان گفته هرودوت، عده سپاهیان میبایست منتها بچهل هزار نفر 
بالغ باشد، آنهم در صورتیکه آذوقه و لوازم و غیره را بحساب نیاوریم، ولى، چون داتیس برخالف 

ه به تراکیه و مقدونى درنیامد و مستقیما بطرف جزائر سیکالد راند، مردونیه سفر دریائى پیش گرفت
وقتى که این نکات را . شکى نیست، که میبایست بقدر کفایت آذوقه و لوازم جنگى با خود بردارد

یر، راجع باینکه سپاه ایران از پیاده و سواره فقط بینیم، که عقیده ادوار مىدرنظر میگیریم، مى
در باب تلفات ایرانى و یونانى بسط مقال زائد . وده، بحقیقت خیلى نزدیک استبیست هزار نفر ب

است، زیرا معلوم است، که هیچکدام بحقیقت نزدیک نیست و در مقابل تلفات ششهزار نفرى از 
نفر تلف شده باشد؟ و حال 192ها فقط ها چگونه میتوان پذیرفت، که از طرف یونانىطرف ایرانى

گوید، طرفین پا فشردند و قلب سپاه ایران قلب قشون یونانى را شکافت و آنرا آنکه خود هرودوت 
. انددادهها بیشتر تلفات مىراست است، که چون اسلحه دفاعى یونانیها بهتر بوده، ایرانى. از جا کند

.تناسب استبا وجود این، ارقامى که هرودوت ذکر کرده بى



است، که داریوش اهمیتى که در خور اوضاع یونان و از آنچه در باب این جنگ گفته شد، روشن 
بایست جز موقع ایران بود، باین سفر جنگى بر ضد یونانیهاى غیر مطیع نداده است، واال نتیجه مى

مندى، که از عدم اطّالع صحیح بر احوال یونانى ناشى بود، دل آنان را این عدم بهره. این بوده باشد
قوى کرد و اثراتى
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.بر آن مترتب شد، که در ازمنه بعد مشاهده میشود

هائى با وجود این تفاوت. اندمورخین عهد قدیم از قرون بعد روایت هرودوت را متابعت کرده
.کنیمهست، که ذکر مى

روایت دیودور

از جمله این قطعه .هاى این مورخ از کتاب دهم گم شده و فقط قطعاتى از آن باقى ماندهنوشته
داتیس سردار سپاه پارسى، که مادى بود، از نیاگان خود شنیده بود که دولت ماد را : است

ها فرستاده پیغام داد، که من بنابراین، او رسولى نزد آتنى. تأسیس کرده و او آتنى بوده) مدوس(
او به آسیا رفته دولتى ها بیرون کردند و مملکت اجداد خود را تقاضا میکنم، زیرا مدوس را آتنى

گذرم، واال ها تسلیم شوند از تقصیرشان، یعنى آتش زدن سارد، درمىاگر آتنى. تأسیس کرد
.امنسبت بآنها کارى خواهیم کرد، که با اهالى ارترى نکرده

میل تیاد پس از شور با ده سردار آتنى جواب داد، که شما بایستى پادشاه ماد باشید نه شهرهاى 
. یرا یکنفر آتنى دولت ماد را تأسیس کرد، ولى هیچگاه آتن متعلق بیک نفر مادى نبودهیونانى، ز

.»1«پس از این جواب داتیس جدال را شروع کرد

معلوم است، که این روایت افسانه است، ولى شاید داتیس در مذاکرات قبل از جدال خواسته است 
.ها را بتسلیم شدن حاضر کندبا معتقدات یونانى آتنى

روایت ژوستن



او گوید . هاى این مورخ در زمینه روایت هرودوت است، اال اینکه در ارقام مبالغه کردهنوشته
هزار نفر تلف 200هزار بود و بواسطه کشتار زیاد 600عده نفرات سپاه پارس ) 9، بند 2کتاب (

.شد

.ستبعد، از طوفان دریا ذکرى کرده و حال آنکه هرودوت در این باب ساکت ا

او . سپس ژوستن از شجاعت جوانى تمیستوکل نام، که بعدها یکى از رجال آتن شد، تمجید کرده
ژیر نام، با وجود اینکه در جنگ دست راست و چپش را قطع کرده ننیز گوید یک نفر آتنى سى

ان عده سپاهی. فشرد، تا اینکه ریزریز شدبودند، با دندان یک کشتى پارسى را گرفته بود و پا مى
آتن را نویسنده مزبور ده هزار و عده

______________________________
)1(-�E�x�c�e�r�p� �,�t� �,�d�e� �V�i�r�t� �.�e�t� �V�i�t� �.�p� �.�5�5�9.
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هاى هرودوت گفته شد، دیگر اطاله کالم پس از آنچه راجع بنوشته. اهالى پالته را هزار نفر نوشته
.زائد استهاى ژوستن در باب نوشته

پس از جدال ماراتن

در »1«کنداتیس در مى«): 118، بند 6کتاب (هرودوت حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید 
موقعى، که بطرف آسیا میرفت، خوابى دید، که کس نداند، چه بود، ولى صبح تفتیشى در کشتیها 

نیقى یافت و معلوم کرد، که را در یکى از کشتیهاى فی) خداى یونانى(کرده هیکل مطالى آپلّن 
ها است و در کنار دریا در مقابل کالسیس، که متعلق به تبى»2«یکى از سپاهیان آنرا از معبد دلیوم

بعد داتیس سوار کشتى خود شده به دلس رفت و مجسمه را در معبد این . واقع است، ربوده»3«
، ولى این تقاضا انجام نشد و فقط بیست جزیره گذارده تقاضا کرد، که آنرا به دلیوم تبى برسانند

این حکایت میرساند، که » گوئى به دلس رفته مجسمه خود را بردندسال بعد اهالى تب بگفته غیب
بعد مورخ مذکور . فرمانده قشون بنا بعقیده خود یا بحکم داریوش مقدسات ملل را محترم میداشته



اى ارترى را با خود به آسیا برده به شوش داتیس و ارتافرن اسر«): 119، بند 6کتاب (گوید 
داریوش قبل از اسارتشان نسبت بانها خشمناك بود، چه میگفت، اینها اولین کسانى . فرستادند

جهت بناى تعدى را گذاردند، ولى، وقتى که آنها را دید، بدى بانها نکرد و گفت بودند، که بى
210راه است و بمسافت »5«یکى از منازلکه»4«کاها رفته در محل آردریکسىبوالیت کیس

40این محل، که متعلق بخود داریوش میباشد، بمسافت . از شوش، توطن کنند) هفت فرسخ(استاد 
. قیر، نمک و روغن: از چاهى است، که سه چیز از آن استخراج میکنند) فرسخ و ثلث(استاد 

مقصود باید چرخ (با آن آب میکشند در آنجا ترازو یا ماشینى است، که : استخراج چنین است
. بجاى سطل نصف خیک را بآن بسته بچاه رها میکنند و آن در مایع فرو رفته پر میشود.). م. باشد

بعد آنرا کشیده مایع را در آب انبارى میریزند و این مایع از آنجا بآب انبار دیگر میرود و سه 
قیر و نمک فورا. صورت مختلف بخود میگیرد

______________________________
)1(-�M�y�c�o�n�e.

)2(-�D�e�l�i�u�m.

)3(-�C�h�a�l�c�i�s.

)4(-�A�r�d�r�i�c�c�a.

)5(-�S�t�a�t�h�m�e.
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نامند و آن چیزى است »1«ناکهاین روغن را بپارسى رادى. میماسند و روغن را در ظروفى میریزند
.). م. مقصود هرودوت از روغن باید نفت باشد و از نصف خیک دلو(سیاه و بوئى دارد زننده 

از این حکایت هرودوت . »انداسراى ارترى تا زمان ما در آنجا هستند و زبان یونانى را حفظ کرده
ثانیا . خراج میکردنداوال در آنزمان هم در خوزستان کنونى نفت است: دو چیز استنباط میشود



ها، که اسمشان در تاریخ عیالم و ایران قدیم اینقدر تکرار میشود و تیراندازان ماهر سىکیس
.بودند، در این نواحى هم سکنى داشتند

مبحث هفتم تدارکات جدید براى جنگ با یونان، شورش مصر، فوت داریوش

مندى پارسیها بسمع داریوش رسید، هرهوقتى که خبر عدم ب«): 1کتاب هفتم، بند (هرودوت گوید 
ها افزود و در حال امر کرد تدارکات بیشترى براى جنگ جدید دیده بر خشم او نسبت به آتنى

با این مقصود مأمورینى بایاالت براى تجهیزات فرستاد و در ظرف سه سال هیجانى در آسیا . شود
پس از آن مصر، که در زمان . میکردندایجاد شد، زیرا بهترین جنگیها را براى جنگ جدید احضار 

راجع بشورش مصر باید گفت، که . »کبوجیه مطیع شده بود، در سال چهارم تدارکات شورید
. خواند) تیگپسام(نامى را بسلطنت انتخاب کردند و او خود را فسمتیخ »2«مصریها خبیش

نگ را تسریع کرد، تا شورش اما داریوش تدارکات ج). م. ق487(بنابراین او فسمتیخ چهارم بود 
.مصر را فرونشاند و هم با یونانیها جنگ کند

جهت شورش مصر

جهۀ این شورش را بعض نویسندگان جدید از زیادى مالیاتهائى، که بر مردم مصر تحمیل میشده، 
اند، ولى اطّالعاتى که راجع باحوال این زمان مصر از منابع قدیمه و کشفیاتدانسته

______________________________
)1(-�C�l�(� �R�h�a�d�i�n�a�c�e را باید)یونانى) ك(خواند، زیرا رومیها بجاى ) ك�Cمینوشتند.(

)2(-�K�h�a�b�i�s�h�a.
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) 91، بند 3کتاب (هاى هرودوت مصر موافق نوشته. کندنظر را تأیید نمىجدیده بدست آمده، این
»1«رن و برقه ایالت ششم مالى را تشکیل میداد و ممالک مذکوره جمعا هفتصد تاالنبا لیبیا و سی

.پرداختندنقره بخزانه ایران و صد هزار کیل غله براى ساخلوهاى ایران در مصر مى



این مالیات براى چنین ایالتى وسیع و غنى، که در سر راههاى تجارت عالم آن روز واقع بود، 
توان گفت گزاف بوده، بخصوص که مصر از زمان الحاق آن رداخت، نمىنسبت بآنچه بابل میپ

بایران با تمام ممالکى، که جزو دولت هخامنشى بودند، دادوستد میکرد و بازارهاى جدید براى 
التجاره سودان و حبشه گردیده امتعه این شهرهاى مصر انبارهاى مال. امتعه آن پیدا شده بود

از طرف دیگر اتّصال دریاى مغرب با . عالم آنروز حمل میکردندممالک و مصر را باقصى بالد
پارس و دریاى عمان رونقى بخشیده دریاى احمر بتجارت مصر و عربستان و فینیقیه با بنادر خلیج

هائى، که سرحدات خود را بروى تبعه دولت دیگر از نظر سیاسى یا جهات بود و فقدان دولت
ات ایجاد کرده باشند و نیز نبودن گمرکات در دولت هخامنشى دیگر بسته یا اشکاالتى در سرحد

و امنیت راهها، که بواسطه برقرارى ساخلوها در نقاط مختلفه حفظ میشد، و توجه مرکز برونق 
زراعت و تجارت، چنانکه در جاى خود بیاید، بتجارت مصر و آبادى آن مملکت کمکهاى 

ام و امتیازات سابق خود را حفظ کرده بودند و نجبا و روحانیون مصر هم مق. کردمعنوى مى
توان گفت، که احوال بس مى. تغییرى در احوال آنها در زمان تسلط ایرانیها بر مصر روى نداده بود

پس از این . »2«مصر در زمان داریوش، اگر بهتر از زمان استقالل آن نبود، بهرحال بدتر هم نبوده
د، که در این صورت جهت شورش چه بود؟ این طغیان و مقدمه بالطبع این سئوال پیش میآی

: شورشهاى دیگر، که در زمان شاهان هخامنشى بعد از داریوش روى داد، دو جهت عمده داشت
هاى مفصلاوال مصریها، چنانکه در مدخل گفته شد، مردمانى بودند، که گذشته

______________________________
.تومان بود1200فرنگ طال یا تقریبا 5675عادل تاالن او بیائى نقره م-)1(

.246. 216و 192، ص 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، ج -)2(
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داشتند و تمدنى پرورده بودند، که یکى از دو تمدن مهم مشرق قدیم بشمار میرود و معلوم است، 
ها را بر مند بود، بخصوص که مصریها تسلط آسیائىعالقهکه چنین ملتى به آزادى و استقالل خود 

اینها . ها بودندمسببین دیگر تحریکات یونانى. دانستنداى بزرگ مىخود در هر دوره و زمان بلیه
اوال از بزرگى و ثروت دولت هخامنشى . کردندبدو جهت در مصر بر ضد ایران همواره دسیسه مى



پر ثروت و آباد آن زمان در حدود دولت مزبوره داخل و یونان ثانیا تمام ممالک. وحشت داشتند
الواقع یونان آن روز با کدام ممالک میتوانست آزادانه تجارت کند؟ فقط با فى. محصور گشته بود

سکاها و یونان بزرگ یا ایطالیاى جنوبى، زیرا ممالک و صفحات دیگر تابع ایران بودند، یا در 
ینیقیها یا دریا نوردان زبردست آنزمان تبعه ایران بشمار میرفتند و بخصوص که ف. منطقه نفوذ آن

شنوى، که از مادر خود، یعنى قرطاجنه هم بواسطه همجوارى با مستملکات ایران در افریقا و حرف
بنابراین طبیعى است، که یونانیها میخواستند . فینیقیه، داشت کمابیش در مدار نفوذ ایران میگردید

.ده این مملکت را مستقل و با خود متحد سازنددر مصر رخنه کر

:سیاستى، که یونان در مصر پیش گرفته بود، منحصر و محدود باین زمان نیست

کشى او بمصر و چه بعد از آن، همواره یونان نظر خاصى بمصر چه در زمان کبوجیه و قشون
تر این نکته کامال ئینتوانست، آنرا بر ضد ایران تحریک میکرد پاداشت و، در هر موقع که مى

از آنچه گفته شد، معلوم است، که جهات اصلى شورشهاى مصر در دوره . روشن خواهد بود
هخامنشى حسیات ملى و مذهبى مصریها و تحریکات یونانیها بود و جهات دیگر را، که بعض 

مالیات، باید دهند و شاید هم بوده، مثال عدم رضایت طبقه زارع از سنگینىمورخین عامل قرار مى
مندى این نکته را هم باید درنظر گرفت، که عدم بهره. معد شورش قرار داد، نه جهات اصلى آن

.اثر در شورش مصریها نبودهداتیس در یونان بى

مسئله والیت عهد، فوت داریوش

. وقتى که داریوش در تهیه جنگ بود، مشکلى پیش آمد) 4-2کتاب هفتم، بند (هرودوت گوید 
ضیح آنکه قبل از حرکت بطرف یونان و مصر داریوش میبایست ولیعهدتو
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شاه از زن اولى خود، دختر گبریاس، سه پسر داشت و بعد از آنکه بتخت . خود را معین کند
.سا دختر کوروش را گرفت و این زن چهار پسر آوردنشست، آتس



اند، نوشته»2«پلوتارك و ژوستن اسم او را آریارمن. (بود»1«بازانارشد اوالد از زن اولى آرت
-و بزرگترین چهار پسر دومى) ضبط شده»3«ولى در بعضى از نسخ کتاب ژوستن آرتمن

بازان میگفت، آرت. چون این پسرها از مادران مختلف بودند، نزاع بین آنها درگرفت. خشیارشا
خشیارشا جواب میداد، که . نین تمام عالم والیت عهد حق من استمن ارشد اوالدم و موافق قوا

منازعه اوالد دوام داشت و داریوش . مادر او دختر کوروش است و کوروش آزادکننده پارس
اسپارتى »4«هنوز تصمیمى در این باب نگرفته بود، که دمارات پسر آریستون بشوش وارد شد

:، نزد خشیارشا رفته باو چنین گفتمذکور، چون از نزاع برادران اطالع یافت

اى، که حقّ بجانب تو است، عالوه بر اینکه مادر تو دختر کوروش است، تو وقتى تولد یافته«
در . بازان در زمانى بدنیا آمده، که داریوش این مقام را نداشتداریوش شاه بود، ولى آرت

ه کرد و داریوش هم او را محق خشیارشا از عقیده دمارات استفاد. اسپارت هم قانون چنین است
هرودوت گوید، که اگر هم دمارات این حرف را نزده بود، . دانسته بوالیت عهد منصوب داشت

پلوتارك و ژوستن گویند، . سا دختر کوروش بیشتر بودباز خشیارشا ولیعهد میشد، چه نفوذ آتس
:قضیه را چنین نوشتهکه نزاع برادران در سر تخت پس از فوت داریوش روى داد و ژوستن شرح

دو برادر یعنى آرتمن و خشیارشا نزاع خودشان را بحکمیت اردوان عمویشان رجوع کردند و او 
روابط بین دو برادر، چه قبل از حکمیت و چه بعد از آن، خیلى دوستانه . خشیارشا را محق دانست

: و نه مغلوب حسد ورزیدبنابراین نه غالب تکبر نمود. بود و براى یکدیگر هدایائى میفرستادند
اعتدال آنها در تقسیم ممالک وسیعه بقدرى بود، که اکنون در سر تقسیم کوچکترین ثروت دیده 

).10، بند 2کتاب (نمیشود 

______________________________
)1(-�A�r�t�o�b�a�z�a�n�e.

)2(-�A�r�i�a�r�a�m�n�e�s.

)3(-�A�r�t�e�m�e�n�e.

.رجوع شود» 668-664«بصفحات -)4(
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)11دیوالفوا، صنایع ایران قدیم، گراور (نقش رستم، مدخل برج مقبره داریوش بزرگ -)22(
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پس از تعیین خشیارشا بوالیت عهد داریوش بتدارکات لشکرکشى مشغول «: بعد هرودوت گوید
سال سلطنت، فوت کرد و این مسرت را نداشت، 36بود، ولى در سال بعد از شورش مصر، پس از 

م معین . ق486سال فوت داریوش را . »ها انتقام بکشدکه شورش مصر را فرونشاند و از آتنى
مقبره این شاه در نقش رستم است ). م. ق486-522(سال بود 36اند بنابراین مدت سلطنتش کرده

در فصلى، که راجع بآثار (شید واقع است جمو این محل تقریبا بمسافت سه ربع فرسخ از تخت
).دوره هخامنشى است، شرح آن بیاید

خصال داریوش

هرچند در بعض موارد شدت عمل . داریوش بزرگ شاهى بود عاقل و داراى اراده قوى و حزم
در انتخاب اشخاص براى . نشان میداد، ولى غالبا رفتارش با مردم و ملل مغلوبه مالیم و معتدل بود

.ا نظرى صائب داشت و بخطا نمیرفتکاره

اگر پس از کبوجیه او بتخت ننشسته بود، شاید دوره هخامنشى هم مانند دوره مادى زود سپرى 
این شاه دولت بزرگ ایران را در واقع امر از نو تأسیس کرد و بآن تشکیالتى داد، که در . شده بود

سکندر و سلوکیها و ساسانیان و حتى، بعد آن زمان و در آن محیط بهتر از آن عملى نبود، چنانکه ا
این . از قرونى اعراب، با تغییرات جزئى، که راجع باساس نبود، همان، گرده را تعقیب کردند

لیاقتى اکثر شاهان این سلسله بعد از داریوش، تقریبا تشکیالت دولت وسیع هخامنشى را با وجود بى
اط آن بحد نهایت رسید، فقط شخصى مانند دویست سال بپاداشت و باالخره، وقتى هم که انحط

در زمان داریوش دولت ایران باعلى درجه وسعت خود . اسکندر توانست آن را از پاى درآورد
.رسید و پس از او دوره شاهان ضعیف النفس هخامنشى شروع شد



حقیقى بمعنى» شاه بزرگ«محققین داریوش را یکى از بزرگترین شاهان ایران دانسته و اکثرا او را 
نلدکه، که خودش گوید از جهت حب یونان درباره ایرانیان چندان مساعد . انداین عنوان خوانده

).مقدمه تتبعات تاریخى در باب ایران قدیم(نیست 

داریوش مهمترین پادشاه هخامنشى و بیشک در میان«: راجع به این شاه چنین نوشته
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بقدریکه اطالع داریم، فقط خسرو اول ساسانى را از . تر از همه آنها استایران نمایانشاهان ملى
و عباس کبیر صفوى را از قرن هفدهم میالدى میتوان با او ) مقصود انوشیروان است(قرن ششم 

او طبیعتا پادشاهى بود مطلق العنان، . اش کم نمیامدمآل بینى او از قوت اراده. مقایسه کرد
باید مخصوصا درنظر . الحظه و حتى سخت، ولى رویهمرفته برحم و مروت تمایل داشتمبى

، با وجود اینکه مانند سایر یونانیها با پارسیها خصومت میورزید و حتى در »1«گرفت، که اشیل
احترامى بزرگ »2«»پارسیها«جدال ماراتن با سربازان داریوش جنگید، در تصنیف خود موسوم به 

هاى بنابراین میتوان گفت، که احترام او بر اثر قضاوتى بوده، که آتنى. داریوش ابراز داشتهنسبت به 
. با معرفت درباره این شاه میکردند، و حال آنکه او باعث بدبختیهاى بزرگ براى آنان گردید

چنین قضاوت بسیار مهم است و آنرا اطالعاتى، که در باب کارها و اقدامات داریوش بما رسیده، 
آید، که او نظرى صائب در انتخاب اشخاص داشته و در موقع مهم تأیید میکند و نیز چنین بنظر مى

ویلیام -یکى از مؤلفین جدید روبرت). 65همانجا، صفحه (میدانسته، که کار را بکى رجوع کند 
ثل و پادشاهان بزرگ آسور، م»4«مس سوماو را با فراعنه نامى مصر، مانند توت»3«راجرس

سارگن دوم و اسور حیدین و با پادشاهان بابل مانند بخت النصر اول مقایسه کرده باین نتیجه 
رسیده، که داریوش اول از آن ازمنه تا زمان ما بزرگترین شاه مشرق است و حتى بر کوروش 

ه یکى سفر جنگى او به سکائیه است، ک: بعضى دو ایراد به داریوش دارند. بزرگ هم برترى دارد
اش از ابهتش کاست و دیگر اینکه یونانیها را نمیشناخته و اهمیت باین مندىمیگویند عدم بهره

.مردم نمیداده



سفر جنگى او به سکائیه اروپائى براى تنبیه سکاها بود، زیرا، چنانکه در مدخل و در تاریخ ماد 
ممالک تابعه را داریوش از گفته شد، آنها به ماد و بنادر دریاى سیاه حمله میکردند و حفظ امنیت 

.عقیده مسپرو هم در همین زمینه است. وظائف خود میدانست

______________________________
)1(-�E�s�c�h�i�l�e(نظیر استادیب و شاعر معروف یونان، که گویند در فنّ خود، مانند هومر، بى.(

)2(-�L�e�s� �P�r�s�e�s -.

)3(-

�R�.� �W�.� �R�o�g�e�r�s�.� �A�.� �H�i�s�t�.� �o�f� �A�n�c�i�e�n�t�P�e�r�s�i�a�,� �p�.� �1�3�9�.� �N�.� �I�.� �1�9�2�9.

)4(-�T�o�t�m�e�s� �I�I�I.
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نقش رستم، مقبره داریوش بزرگ-)23(
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در حیطه : بایست داشتاما اینکه چرا این مملکت پهناور را تسخیر نکرد، چنین انتظارى را هم نمى
. حد و حصر را تسخیر کندیزرع بىاین دشتها و چولهاى کم سکنه و لماقتدار هیچ دولتى نبود 

حتى اسکندر از آنطرف دانوب صرف نظر کرد و، وقتى که در آسیا از رود سیحون گذشت و بعد 
پایان آسیاى وسطى با از زد و خورد و تعقیب سکاها بمسافتى، چون دید که باید در بیابانهاى بى

نظر کرده زود باینطرف رود مزبور از آن طرف رود سیحون صرفاین نوع مردمان طرف شود،
روم و بیزانس هم، چنانکه معلوم است، از طرف شدن با . برگشت و راه باختر و هند را پیش گرفت

اما عدم شناسائى باحوال یونانیها و جنگ را با آنها کارى سهل شمردن . سکاها احتراز داشتند
کلیۀ . ماند، جبران این خطاى خود را نمیکردست، که اگر زنده مىایرادى است وارد، ولى معلوم نی

این نکته در تاریخ محرز است، که، چون ملتى بخط جهانگیرى افتاد، تا پیشانیش بدیوارى محکم 



تاریخ براى ملتى به استثناء قائل نشده و پارسیهاى قدیم هم از این . نخورده، از آن خط برنمیگردد
ها باعث شدند، زیرا شورش مستعمرات یونانى در اما جنگ را با یونان آتنى.قاعده مستثنى نبودند

این نکته هم البته در . آسیاى صغیر به پشتیبانى آنها بود و آنها سارد را با معبد مقدس آن آتش زدند
:تصادم ایران با یونان امرى نبود، که بتوان از آن احتراز کرد: جاى خود روشن و مسلّم است

ا با داشتن مستعمرات یونانى، جزایر بحر الجزائر، تراکیه و مقدونیه با عالم یونانى مواجه هپارسى
ها در آسیاى طرفى میخواست تمام یونانستان را یک کاسه کند، تا از تحریکات یونانى. شده بودند

طرف دیگر، که ملتى جوان، فعال، هوشیار و در همان حال . صغیر و قبرس و مصر ایمن باشد
بنابراین طبیعى است، که این دو طرف دیر . ردمى فقیر بود، میخواست از ثروت آسیا طرفى ببنددم

بنابراین خشیارشا، . آمد دیگرى متصور نبودیا زود میبایست باهم درافتند و چنین هم شد، پیش
، یا ما مطیع یا یونان باید مطیع ما گردد«: تر بیاید، حقیقتى را بیان کرد، وقتى که گفتچنانکه پائین
.»در اینمسئله حد وسط نیست. یونان شویم
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مبحث هشتم وسعت ممالک ایران در زمان داریوش

در خاتمه این فصل، که راجع بسلطنت داریوش اول است، مقتضى است بطور اجمال حدود 
فصل اول از باب (مطلب در جاى خود میگوئیم بطور اجمال، زیرا باین. ممالک ایران را بنمائیم

.مشروحا رجوع خواهیم کرد) دوم کتاب دوم

هاى رود دانوب، کوه-در شمال از مغرب به مشرق: حدود ممالک ایران در این زمان چنین بود
بقول هرودوت -در مغرب. ، رود سیحون)بحر خزر کنونى(قفقاز، دریاى کسپین یا دریاى گرگان 

اى در ساحل دریاى آدریاتیک، جزایر بحر الجزائر، زیره بالکان تا نقطهصفحات غربى شبه ج
هاى وادى سند و، موافق نوشته-در مشرق. و صحراى لیبیا) غازى کنونى در برقهیابن(اوهس پرید 

دریاى عمان با خلیج -در جنوب. گذشت، پنجاب هند) 630صفحه (هرودوت، که ذکرش باالتر 
هاى داریوش هاى هرودوت و کتیبهبنابراین تحدید، که مبنى بر نوشته. پارس و حبشه مجاور مصر



، این ممالک جزو یا تابع ایران »1«جمشید و بالخصوص نقش رستم استدر بیستون و تخت
:اندبوده

: ماد باالخص، که شامل این ایاالت یا والیات کنونى ایران بود-1: از دجله بطرف مشرق-اول
گرّوس، قسمتى از کردستان، کرمانشاهان، نهاوند، عراق، والیات ثالثه، رى، آذربایجان، همدان، 

خوزستان و صفحات (ها سىعیالم قدیم و صفحات کوس-3. پارس با کرمان-2. اصفهان، یزد
ها صفحه آماردها و تپورى-5. والیت کادوسیان یا گیالن-4). لرنشین از لر بزرگ و کوچک

.پارت یا خراسان-7. هرکان یا گرگانو-6). تنکابن و مازندران(

هرخوواتیش یا رخّج قرون بعد -11. زرنک یا سیستان-10. مرگو یا مرو-9. هرایو یا هرات-8
برخى با افغانستان مرکزى تطبیق میکنند، محققا (گوش تث-12). افغانستان جنوبى و قندهار(

.باختر-15. سند-14). افغانستان غربى(گندار -13). معلوم نیست

______________________________
.ها در باب دوم این کتاب بیایدترجمه این کتیبه-)1(
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سک -3). بخارا و سمرقند(سغد -2). خیوه(خوارزم -1: از جیحون یا وخش بطرف شمال-دوم
این ) هاى تیز خودسک(تیگرخئود سک -4). اى، که برگ هومه داردصفحه(ورك یعنى هومه

.دو مردم گویا در ماوراء رود سیحون بطرف مشرق سکنى داشتند

بین (ها »2«پیرو ساس»1«ماتیانیان-1: هاى هرودوتاز رود ارس بطرف شمال موافق نوشته-سوم
-2). ترصفحات مجاور دریاى سیاه و ماد سکنى داشتند، مردم اولى نزدیکتر به ماد و دومى دور

کلخید یا الزستان قرون بعد در کنار شرقى (ها »4«کلخ-3). بومیهاى گرجستان(ها »3«مسخ
در کنار (یان بارنتى-5). بومیهاى مملکت اورارتو یا آرارات(ها »5«آالرودى-4). دریاى سیاه

.»6«رود ترمودون

).مار آوردهداریوش بش19و 18هرودوت این مردمان را جزو ایالت مالى 



موصل، سلیمانیه، (آسور باالخص -2. ارمنستان-1: از ماد باالخص و دجله بطرف مغرب-چهارم
: هاى تاریخى بودآسیاى صغرى، که شامل این قسمت-4. بابل و کلده-3). کرکوك و غیره

فیلیه، کیلیکیه، پامکاپادوکیه، فریگیه علیا، فریگیه سفلى، تروآد، لیدیه، یونیه، کاریه، لیکیه، 
بنقشه آسیاى صغرى (»7«بیهنیه، خالىتىاونیه، پافالگونیه، تراکیه آسیائى یا بى-کاسیه، لىمى

بس، ایمبروس، سامس، خیوس، ردس لس: جزایر دریاى اژه یا بحر الجزائر مانند-5). رجوع شود
نشین شمال عربستان لده و اعراب بادیهسوریه، اعراب مجاور آن تا ک-6. و غیره»8«تاندرآن

هرودوت گوید، که اعراب متحدین ایران بودند و همه ساله مقدار زیادى کندر بدربار (
-12. لیبیا-11. مصر علیا و سفلى-10. جزیره قبرس-9. فلسطین-8. فینیقیه-7). میفرستادند

______________________________
)1(-�M�a�t�i�a�n�i�e�n�s.

)2(-�S�a�s�p�e�i�r�e�s.

)3(-�M�o�s�c�h�e�s.

)4(-�C�o�l�c�h�e�s� �)�L�a�z�i�c�a. )

)5(-�A�l�a�r�o�d�i�e�n�s.

)6(-�T�h�e�r�m�o�d�o�nها رودى را، که بدریاى سیاه میریخت، چنین مینامیدند و عقیده یونانى
).پستان در ابتداء در کنار این رود میزیستندداشتند، که آمازونها، یعنى زنان سکائى بى

)7(-

�C�a�p�p�a�d�o�c�e�,� �P�h�r�y�g�i�e� �S�u�p�e�r�i�e�u�r�e�,� �P�h�r�y�g�i�e� �I�n�f�e�r�i�e�u�r�e�,� �T�r�o�a�d�e�,� �L�y�d�i�e�,

�I�o�n�i�e�,� �C�a�r�i�e�,� �L�y�c�i�e� �P�a�m�p�h�y�l�i�e�,� �C�i�l�i�c�i�e�,� �M�y�s�i�e�,� �L�i�c�a�o�n�i�e�,� �P�a�p�h�l�a�g�o�n�i�e�,

�T�h�r�a�c�e� �A�s�i�a�t�i�q�u�e�)� �B�i�t�h�y�n�i�e� �(�,� �l�e�s� �C�h�a�l�y�b�e�s�,� �l�e�s� �C�h�a�l�d�e�s.

)8(-�S�a�m�o�s� �,�C�h�i�o�s� �,�R�o�d�o�s� �,�L�e�s�b�o�s� �,�I�m�b�r�o�s� �,�A�n�t�a�n�d�r�e� �e�t�c.
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غازى برقه یابن-13. نام داشت»1«ناایکسیرن مستعمره یونانى در افریقا با شهرى، که سیرى
.حبشه مجاور مصر-14. کنونى

الزم است تذکر دهیم، که داریوش در کتیبه نقش . در اروپا تراکیه تا دانوب و مقدونیه-پنجم
هاى ژوستن آورده، ولى، چنانکه از نوشتهرستم کرخا یا قرطاجنه را هم جزو ممالک ایران بشمار 

گذارى بوده دیده میشود، این مملکت تمکین از احکام او داشته، نه اینکه ایالت یا مملکت خراج
در این زمان سفراى «): 1، بند 19کتاب (مورخ مذکور در ضمن وقایع قرطاجنه گوید . باشد

شاه عالوه . گوشت سگ را قدغن کنندداریوش شاه پارس وارد شدند، تا قربانى انسان و خوردن
هاى خودشان را، بجاى اینکه بسوزانند، دفن کنند و کرد، که اهالى قرطاجنه مردهبر آن امر مى

چون اهالى این مملکت . طلبیدکمک قرطاجنه را در جنگى، که با یونان در پیش داشت مى
نقاشى (ول، موزه بریطانیائى مهر داریوش ا-)24(همواره با همسایگان خودشان در جنگ بودند، 

)والّه

از فرستادن کمکى امتناع کردند، ولى براى اینکه بمطالب دیگر جواب رد نداده باشند، سایر 
این است فهرست صفحات ایران و ممالک تابعه آن در زمان داریوش و، چون . »احکام را پذیرفتند

واهیم کرد، عجالۀ باین اجمال اکتفا باین موضوع و تشکیالت و مالیاتها و غیره مشروحا رجوع خ
همینقدر گوئیم، که بعض این ممالک از خود پادشاهانى داشتند یا بواسطه امیران یا . کنیممى

کاهنان بلندمرتبه اداره میشدند و معلوم است، که این پادشاهان و امرا یا کاهنان با تصویب دربار 
ممالکى، که چنین پادشاهان یا مدیرانى . رفتندنشانده بشمار میایران باین مقام میرسیدند و دست

-2. نیه، لیکیه، پافالگونیهتى، کاریه، بى)م. تا قرن چهارم ق(کیلیکیه -1: داشتند، عبارت بودند از
مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر و تراکیه، که بوسیله حکّام یونانى اداره میشدند و آنها را 

هایونانى

______________________________
)1(-�C�y�r�e�n�a�i�q�u�e.
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چنانکه گذشت در زمان داریوش بمستعمرات یونانى در آسیاى صغیر حکومت . نامیدندجبابره مى
در فینیقیه شهرهاى صور و صیدا نیز -4. نشانده داشتمقدونیه که پادشاه دست-3. ملى اعطا شد

در فلسطین تا -6. در جزیره قبرس در هریک از نه شهر آزاد امیرى بود-5. پادشاهانى داشتند
در بعض شهرهاى . نحمیا امیران محلى و بعد از او کاهنان بلند مرتبه این صفحه را اداره میکردند

در سغد -8. سیرن نیز پادشاه یا امیرى از خود داشت-7. چنین بودآسیاى صغیر و سوریه هم
هاى هند نیز چنین در قسمت-9. ده در زمان اسکندر هنوز وجود داشتندنشانپادشاهان دست

این پادشاهان و امراء در امور داخلى مملکتشان استقالل داشتند و امور . پادشاهانى باقى بودند
مدنى، قضائى، اقتصادى و اجتماعى موافق قوانین و عادات و سنن ملى هریک از صفحات مذکوره 

ادشاهان و امراء مذکوره در تحت نظارت والت یا شهربانهائى قطع و فصل میشد، ولى پ
بودند، که از مرکز معین میشدند، دستورهاى آنان را راجع بامنیت عمومى و حفظ ) خشثرپوان(

راهها و سیاست داخلی و خارجى کل مملکت مجرى میداشتند، مالیات یا باج خود را میپرداختند 
در موقع حدوث اختالف بین دو . ى بجاهاى الزم میفرستادندو در موقع مقتضى بتقاضاى والى سپاه

یا چند قسمت پادشاه یا امیرنشین والى دخالت میکرد و گاهى براى رفع اختالف مجلسى از 
ولى قوانین، عادات و ) چنانکه ارتافرن والى لیدیه کرد(پادشاهان یا امراء و جبابره تشکیل میشد 

وظ بود، مثال در کاریه پس از فوت پادشاه زن او بتخت اخالق ملى هریک از این مردمان محف
کلیۀ، ) در باب دوم این کتاب باین مطالب مفصال مراجعه خواهیم کرد(نشست نه پسر بزرگتر مى

چنانکه در مدخل این تألیف گفته شد، در دولت هخامنشى و بخصوص در زمان داریوش اول نه 
ملل مشرق قدیم راه خودشان را . ى قدیم از میان رفتملتى نابود گشت و نه تمدنى از تمدنها

.پیمودندمى

جا بود، که این ممالک طوعا مطیع ایران گردیده جهت ابقاى پادشاهان بعض ملل غالبا از این
بودند و شاهان هخامنشى براى پاس حقوق این نوع مردمان و قدردانى
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.گرىدشاهانشان را ابقا میداشتند، مگر در مورد شورش و یاغىاز حسیات آنها پا



اما بابل با وجود دو شورش و نیز مصر تا آخر سلطنت داریوش دولى بشمار میرفتند، که 
) باب دوم این کتاب(باقى مطالب را راجع بتشکیالت بجاى خود . پادشاهانشان شاهان ایران بودند

دهیم، که از دول کنونى دولت انگلستان از حیث تشکیالت محول کرده فقط این نکته را تذکر می
.هائى بدولت هخامنشى داردامپراطورى شباهت

هاتختپاى

هاى مورخین قدیم استنباط میشود، در سه هاى ایران در دوره هخامنشى، چنانکه از نوشتهتختپاى
که »2«تاركهرچند کلى(اند نامیده»1«پولیستخت جمشید، که یونانیها آنرا پرس-1: شهر بود

رومانهاى تاریخى براى اسکندر نوشته، بمناسبت اینکه پادشاه مقدونیه این شهر را خراب کرد آنرا 
کورث از او نامیده و دیودور، ژوستن، پلوتارك و کنت» کننده شهرخراب«یعنى »3«پولیسپرس

-یعنى شهر پارس بوده»4«پولیسنى همان پرساند، ولى اسم صحیح شهر مزبور بیونامتابعت کرده
).1896، 215نلدکه، تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم، صفحه 

جمشید بپارسى قدیم پارس، بوده، ولى نلدکه این سن و اپر عقیده داشتند، که نام تختراولین
تر بیاید، پائین. ودهچه بو محققا معلوم نیست، که نام آن) 213همانجا، صفحه (عقیده را رد کرده 

که بعض شاهان هخامنشى، مانند اردشیر اول، بیشتر در بابل اقامت داشتند و بنابراین بابل را 
اند، اما داریوش اول بیشتر در پارس اقامت میگزید و ها بشمار آوردهتخت هخامنشىچهارمین پاى

مخصوصا در زمان خشیارشا در اینجا در زمان او و. تخت او استجمشید در واقع امر پاىتخت
معماریها و حجاریهائى شده، که از حیث عظمت نظیر ندارند و معلوم است، که مباشرت بنّائیها در 

در (چون در فصلى، که راجع به آثار هخامنشى است . زمان داریوش هم با خشیارشا پسر او بود
صحبت خواهیم داشت، جمشید و کیفیات آن ، مشروحا از آثار تخت)باب دوم از کتاب دوم

:اطناب را در اینجا زاید دانسته فقط این نکته را تذکر میدهیم

______________________________
)1(-�P�e�r�s�o�p�o�l�i�s.

)2(-�C�l�i�t�a�r�q�u�e.



)3(-�P�e�r�s�e�p�o�l�i�s.

)4(-�P�e�r�s�o�p�l�i�s.
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موافق عکسى، که هوسى برداشته، (نقش رستم، مقبره داریوش بزرگ با چوب بست -)25(
)37دروئى، تاریخ یونانیان جلد دوم صفحه 

697: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

در اینجا اسمى از پاسارگاد برده نشده، زیرا این شهر در زمان کوروش پایتخت بود و بعدها 
اید، محل اجراى هاى پلوتارك دیده میشود و در جاى خود بیپایتخت قدیم یا، چنانکه از نوشته

.مراسم تاجگذارى و آداب ملى و مذهبى محسوب میشد
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سلطنت خشیارشا-فصل پنجم

نام و نسب-مبحث اول

نام

بزبان . »1«هاى خود او و شاهان هخامنشى خشیارشادر کتیبه: انداسم این شاه را چنین نوشته
و در یکى از »3«یرشىخشى-هاى هخامنشىبلى کتیبهدر نسخه با. »2«خشرشا-شوشى
کتاب عزرا و (در توریۀ . »5«یرشخشى-بزبان مصرى. »4«شیاخرشااى-هاى بابلىاستوانه

.»7«سسکسرك-هرودوت و دیودور و بعض مورخین دیگر یونانى. »6«ورشاخش) استرودانیال

و در »8«در فهرست ملوك کلدانى احشیرش) 89صفحه (ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه 
.دارا و هو خسرو االولبن»9«ویرشاخش) 111صفحه (فهرست ملک ملوك کبار فارس 



»12«).15، 652و ص 2، 650ص (بن جاماسپ »11«کیرشبن»10«ورشاخش-طبرى

) از یونانى(بزبان ارمنى . بن داریوش»13«اخشیروش-ابو الفرج عبرى در مختصر الدول
و بعضى »15«سسکزرك-اشدر اروپا این شاه را موافق اسم یونانى شده. »14«سسکسرك

بنابر آنچه گفته شد، . در داستانهاى باستانى اسم این شاه بکلى فراموش شده. نامند»16«کسرسس
.خشیارشا نامیداند،هاى هخامنشى نوشتهاو را باید، چنانگه در کتیبه

اینکه ابو . طبرى نژاد او را درست ضبط نکرده، زیرا این شاه نه پسر کوروش بود و نه نوه جاماسپ
ریحان بیرونى اسم او را در جزو پادشاهان کلده نیز ذکر کرده، از آن جهت است، که او شاه کلده 

در جاى . اندوب داشتههاى فراعنه محسمصریها هم سلسله هخامنشى را یکى از سلسله. هم بوده
.خود این مطالب بیاید

نسب

سا دختر کوروش بزرگ بود و در خشیارشا، چنانکه باالتر گفته شده، پسر داریوش اول از آتس
3)م. ق486(سالگى بتخت نشست 35سن 

______________________________
)1(-�K�h�s�h�i�a�r�s�h�a.

)2(-�K�h�s�h�a�r�s�h�a.

)3(-�K�h�s�h�i�a�r�s�h�i.

)4(-�K�h�a�r�s�h�a�i�s�h�i�a.

)5(-�K�h�s�h�i�a�r�s�h�a.

)6(-�A�k�h�a�s�h�v�e�r�o�s�h.

)7(-�X�e�r�x�e�s.



)8(-�A�h�s�h�i�r�o�s�h.

)9(-�A�K�h�a�s�h�v�e�r�o�s�h.

)10(-�A�k�h�a�s�h�v�e�r�o�s�h.

)11(-�K�i�r�o�s�h.

)12(-�F�e�r�d� �.�J�u�s�t�i� �.�I�r�a�n�i�s�c�h�e�s� �N�a�m�e�n�b�u�c�h� �,�p� �.�1�7�3.

)13(-�A�K�h�s�c�h�i�r�o�s�h.

)14(-�K�s�e�r�k�s�e�s.

)15(-�X�e�r�x�e�s.

)16(-�X�e�r�c�e�s.
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فرونشاندن شورش مصر و بابل-مبحث دوم

اسکات شورش مصر

کیفیات . خشیارشا با لشکرى عازم مصر گردید و، با وجود مقاومت مصریها، شورش را فرونشاند
جنگ را نمیدانیم، همینقدر معلوم است، که خبیش، یعنى کسیکه یاغى شده و خود را فرعون 

پس . مدستان او سخت مجازات شدند و ایرانیها مصب نیل را غارت کردندمیخواند، فرار کرد، ه
از آن خشیارشا برادر خود هخامنش را والى مصر کرد و این مملکت بحال سابق خود برگشت، 

. م. ق484. یعنى نجبا و روحانیون مصرى بحقوق و اختیاراتى، که بآنها داده شده بود، باقى ماندند
).7، بند 7هرودوت، کتاب (

فرونشاندن شورش بابل



. بابل نیز از موقع استفاده کرده علم طغیان برافراشت و وقایع این شورش هم درست معلوم نیست
هرودوت اسم یاغى را ننوشته، ولى از الواحى، که در حفریات بابل بدست آمده، چنین استنباط 

شیماناشیمانى یا بلبل: ماننداند، زیرا چند اسم ذکر شده میشود، که چند نفر ادعاى سلطنت کرده
نام خود »2«ماسوشىبعد کسى آك. انداین دو نفر خود را پادشاه بابل خوانده. کوشتىو شى»1«

هائى، که تاریخ آن سال بعد از جلوس را پادشاه بابل و ممالک دانسته، ولى از این اشخاص لوحه
معامالت تاریخ را باسم خشیارشا، بعنوان هاىخشیارشا باشد، بدست نیامده، بلکه بعکس در لوحه

از طرف ایران والى بابل گشته »3«اند و نیز چنین بنظر میآید، که زوپیرپادشاه بابل و ممالک، نوشته
) مگابیز دوم یونانیها(اند و بعد پسر او بغابوخش و شورش را فرونشانده، ولى چندى بعد او را کشته

. اندها بخشونت رفتار کردهم است، که ایندفعه پارسیها با بابلىبهرحال معلو. بجاى او معین شده
هرودوت گوید، که دیوار و معابد شهر را بحکم شاه خراب کردند و مجسمه مردوك رب النوع 

.بزرگ بابلى را بایران بردند

این هیکل زرین، چنانکه. آریان و سترابون گویند معبد بزرگ اساهیل خراب شد

______________________________
)1(-

�U�n�g�n�a�d�,� �V�o�r�d�e�r�a�s�i�a�t� �i�s�c�h�e� �I�n�c�h�r� �i�f�t�e�n�d�e�n�k�m�a�l�e�r.

)2(-

�U�n�g�n�a�d�,� �V�o�r�d�e�r�a�s�i�a�t� �i�s�c�h�e� �I�n�c�h�r� �i�f�t�e�n�d�e�n�k�m�a�l�e�r.

)3(-�Z�o�p�y�r�e.
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ها خیلى مقدس و مورد پرستش مخصوص بود و هر پادشاه باالتر مکرّر گفته شده، در نزد بابلى
بنابراین با آوردن آن بایران بابل از مقام . قانونى بابل در اول سال بابلى دست آن را میگرفت

هرچند از آنچه در باب تسخیر . »1«پایتختى محروم شده ایالتى از ایاالت شاهنشاهى ایران گردید



یح بابل در زمان کوروش گفته شد، این نکته روشن است، باز براى احتراز از سوء تفاهم توض
میشود، که کوروش، کبوجیه، داریوش و حتى خشیارشا قبل از سومین شورش بابل پادشاهان آن 

رفتند، تخت آن و این شاهان ایران پادشاهان کلده بشمار مىبودند، یعنى کلده دولت بود، بابل پاى
پادشاه «ها چنانکه در تواریخ الواح معامالت، عنوان آنان و حتى خشیارشا را در اول سلطنتش بابلى

شاه پارس و ماد و شاه «اند، ولى در سال چهارم سلطنت شاه مزبور عنوان او نوشته» بابل و ممالک
بعدها هم جانشینان خشیارشا . »شاه ممالک«و از سال پنجم سلطنت او فقط » بابل و ممالک است

ده کاسته بود و درپى از مقام کلبس معلوم است، که بواسطه شورشهاى پى. همین عنوان را دارند
هاى معامالت و غیره، که از این زمان ببعد از عده لوحه. بابل از اینزمان پایتخت بشمار نمیرفت

هاى قبل از آن، نیز روشن است، که بابل رو بانحطاط بدست آمده، و مقایسه آن با عده لوحه
داریوش مصر و اوال ترعه . گذارده، انحطاط عالوه بر جهات سیاسى دو جهت دیگر هم داشت

»2«پورثانیا شهر نیپ. پارس و دریاى عمان و هند مربوط کرددریاى مغرب را مستقیما با خلیج
هائى، که ، که در کنار دجله بود، رو بترقى گذاردند، زیرا این محلها براه»3«قدیم و نیز اپیس

عبارة اخرى بابل جاى ب. آسیاى صغیر و سوریه را با فالت ایران مربوط میداشت، نزدیکتر بودند
از آنچه . خود را بجاهائى میداد، که بعدها سلوکیه و تیسفون و بغداد در آنجاها بنا و بلند شدند

گفته شد این نتیجه حاصل میشود، که خشیارشا مجسمه مردوك را بایران آورد، تا کسى نتواند در 
این نکته را نیز باید . ر نبودبابل دعوى سلطنت کند، زیرا گرفتن دست این خداى بابلى دیگر مقدو

در نظر داشت، که هرچند از اهمیت بابل از اینزمان ببعد کاست، ولى تمدن بابلى از میان نرفت، 
هاى نجومى و غیره در آسیاى بینیم، که زبان بابلى، خطوط میخى، هیئت کلدانى، فهرستزیرا مى

غربى

______________________________
)1(-�I�n�c�o�r�p�o�r�e�e.

)2(-�N�i�p�p�u�r.

)3(-�O�p�i�s.
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.هاى خودشان عالوه میکنندرواج دارد و شاهان هخامنشى نسخه بابلى را بکتیبه

) 550صفحه (اند، که حکایت هرودوت راجع به زوپیر، چنانکه در بعض مؤلفین جدید تصور کرده
اسناد بابلى دیده نمیشود، که محاصره بابل در گذشت، مربوط بسومین شورش بابل است، ولى از 

در باب تاریخ این شورش بعضى عقیده دارند، که اینواقعه بر اثر . ایندفعه هم طول کشیده باشد
کشى خشیارشا بیونان مندى ایران در یونان روى داده، ولى هرودوت آنرا قبل از قشونعدم بهره

ها، چنین مستفاد ن خشیارشا در اسناد معامالت بابلىهاى بابلى، یعنى از عنوااز لوحه. ذکر کرده
میشود، که در سال سوم یا چهارم سلطنت خشیارشا این واقعه رویداده، زیرا در سال پنجم سلطنت 

بس تاریخ این شورش باید . اند و اسمى از بابل نیستنوشته» پادشاه ممالک«او عنوان این شاهرا 
.ز جنگهاى ایران و یونان باشدم و قبل ا. ق481و 482تقریبا بین 

جنگ ایران و یونان-مبحث سوم

تذکّر

قبل از اینکه بشرح وقایع جنگ ایران و یونان در این زمان بپردازیم، الزم است تذکر دهیم، که این 
جنگ بطوریکه هرودوت شرح آنرا نوشته، یکى از وقایع مهم تاریخ بشر بشمار رفته و محقّقین و 

استثنا عقیده دارند، که دوره هخامنشى دوره پارسى مشرق قدیم یا اروپائى بىمورخین جدید 
یافت، باالخره به یونان برخورد، آخرین کلمه آن بود و دولت پارسى، چنانکه همواره بسط مى

جنگ بین دو ملت هند و اروپائى یا آریانى بمعنى اعم در گرفت و باالخره برترى تمدن اروپائى 
ن ببعد شالوده استیالى عنصر یونانى و تمدن آن در مشرق قدیم ریخته شد و این محقق شده از ای

تر میشد، تا در زمان اسکندر استیالى عنصر یونانى تحقق یافت و دوره جدیدى در شالوده محکم
از طرف دیگر این نکته مسلم است، که راجع به وقایع این جنگ . تاریخ مشرق قدیم شروع گردید

، که در دست است از منابع یک طرف است، یعنى چیزهائى است، که هرودوت هائىمهم نوشته
ها را مناط دانسته و اطّالعات را یونانى نوشته و مورخین دیگر عهد قدیم و سایر عهود همان نوشته

بنابراین اطّالعات. انداز این منبع تحصیل کرده
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نظر از اینکه وقایع ى بر چگونگى این جنگ از یکطرف است، زیرا، با صرفآنها و کلیه ملل کنون
هاى قدیم نوشته بودند و بعدها از میان رفته یا اصال ننوشته بودند، اکنون چیزى این جنگ را ایرانى

که مسلّم میباشد این است، که نه در کتب مورخین اسالمى اخبارى از این جنگ مانده و نه الاقّل 
هاى هرودوت نیز از نوشته. هاى باستانى ایران اثراتى از آن بطور روشن دیده میشودندر داستا

بخوبى معلوم است که او اطالعات خود را فقط از السنه و افواه بدست نیاورده و در اکثر موارد از 
ذکر اینکه اسم آنان یا کتب آنها رااند، استفاده کرده، بىهاى اشخاصى، که قبل از او بودهنوشته

کرده باشد، زیرا در جاهائى، چنانکه بیاید، در جزئیاتى داخل شده، که ممکن نبوده در اذهان مردم 
مثال شرح اسلحه دفاعى و تعرّضى هریک از (یا اشخاص مطلع چنین جزئیات محفوظ مانده باشد 

او بچهل و گونه مردمان بقولاند و حال آنکه عده اینمردمان گوناگونى، که در لشکر ایران بوده
در این هم شکى نیست، که ). ها و امثال آنها و صحبتها، نطقرسیده با کیفیات مالقاتنه مى

منابعى که هرودوت از آن استفاده کرده، نیز یونانى بوده، چه از فحواى کالم او و طرز فکر و غیره 
: ست، چنین میشودچه ذکر شد و در آن تردیدى نیبس نتیجه آن. این نکته بخوبى مشاهده میشود

در . کیفیات این جنگ را ما فقط از منابع یک طرف میدانیم و طرف دیگر بکلى ساکت است
:اى طرح میشوداینجا مسئله

هاى طرف مقابل فرض کرد؟ آیا میتوان همین سکوت طرف دیگر را دلیل صحیح بودن نوشته
جا یا در موارد عدم ط در اینجواب مثبت باین سؤال نمیتوان داد، زیرا اگر نظایر این سکوت فق

هاى ایرانیان مشاهده میشد، ممکن بود فرض مذکور را صحیح دانست یا محملى براى مندىبهره
بینیم تاریخ دوره هخامنشى و حتى اشکانى غالبا در کتب مورخین آن قرارداد، ولى چنانکه مى

یونان اثرى در مدارك شرقى شرقى یا در داستانها بسکوت گذشته، مثال، اگر از جنگهاى ایران و
حتى اسامى . هاى کوروش، کبوجیه، داریوش و غیره هم اثرى نیستنیست، از کشور گشائى

بنابراین نمیتوان گفت، که سکوت. ها بکلى فراموش شدهشاهانى از این دوره
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هاى هرودوت، عالوه بر اینکه میبینیم، که نوشتهاز طرف دیگر . مندى بودهدر اینجا از عدم بهره
فقط از منبع یونانى است، حاوى ارقام و کیفیاتى است، که در اغراق بودنش کسى نمیتواند تردید 



). تر خواهد آمد، زاید است، که در اینجا امثالى ذکر کنیمچون هریک از موارد پائین(کند 
تیجه میرساند، که کیفیات این جنگ ایران و یونان را باالخره مالحظاتى، که ذکر شد، ما را باین ن

هاى دانیم، نتیجه قطعى هم روشن نیست و، چون آثارى از این جنگ جز در نوشتهما صحیحا نمى
باید دید، که او ) هاى او استاند، در زمینه نوشتهزیرا دیگران هم، هرچه نوشته(هرودوت نمانده 

هاى او فقط از منبع یونانى است و د در نظر داشت، که نوشتهچه میگوید، ولى این نکته را هم بای
زمان زندگانیش بزمان این جنگها، یعنى بلیاتى، که از طرف ایرانیها دامنگیر یونانیها شده، خیلى 

.نزدیک و بنابراین حسیات ضد پارسى یونانیها در این زمان هنوز در غلیان بوده

این تذکر مبنى بر طرفدارى است، عقیده یکى از بزرگترین براى اینکه خواننده تصور نکند، که 
ناپلئون اول، یعنى یکى از : ذکر میکنیم) ولو اینکه قدرى زود باشد(هاى نظامى را در اینجا خبره

سه بزرگتر سردارى، که تاریخ هنوز چهارمین را براى آنها قائل نشده، در باب این جنگ چنین 
بجنگ پارسى یا مادى گشته، عبارت است از کارهائى، که این جنگ نامى، که معروف«: گوید

خشیارشا به آسیا . نتیجه قطعى نداشته و اینکار ها را هریک از طرفین براى خود فتحى پنداشته
یونانیها فتوحات خودشان را بزرگ . برگشت، راضى از اینکه آتن را گرفت و سوزانید و خرابکرد

اما در باب فتوحاتى، «: بعد ناپلئون گوید. »بکلى نابود نشدند»1«کردند، مغرور از اینکه در ساالمین
اند، نباید هائى، که براى لشکر عظیم خشیارشا قائلکه یونانیها بخود نسبت میدهند و شکست

گوئى و الف زنى آنها هم مسلّم ها تماما از یونانیها است و گزاففراموش کرد، که این گفته
هاى یونانیها ها را با گفتههائى بدست نیامده، تا بتوان این نوشتهوشتهاز طرف پارسیها ن. میباشد

.»»2«مقایسه کرد و نتیجه را مبناى قضاوت قرارداد

______________________________
.جنگ دریائى، که شرحش بیاید-)1(

)2(-�M�e�m�o�i�r�e� �d�e� �S�a�i�n�t�-�H�e�l�e�n�e.
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مات جنگقسمت اولى مقد



تحریکات یونانیهاى فرارى

دمارات پادشاه سابق اسپارت، ): 7، بند 7کتاب (وقایع قبل از جنگ را هرودوت چنین شرح داده 
که در زمان داریوش باو پناهنده شده بود، حاال از نزدیکان خشیارشا گردیده همواره باو میگفت، 

آنجا را تغییر داده دمارات را پادشاه کند و البته که شاه میتواند باسانى پلوپونس را بگیرد، حکومت 
، که در تسالى مقتدر بودند، نیز »1«آدخانواده آله. نشانده ایران خواهد بوددر این صورت او دست

شاه را تحریک میکردند، قشون بیونان بفرستد، با این خیال که از تسلط ایران در یونان مقام 
مندى ایرانیان در زیسترات، که بعد از عدم بهرهنها خانواده پىعالوه بر ای. خودشانرا محکم کنند

اى مأیوس شده بودند، در اینزمان باز امیدوار شدند، که بکمک ایران در آتن ماراتن تا اندازه
حکمران شوند و، چون والى ایران در لیدیه از لجاجت آنها خسته شده بود و دیگر وقعى بحرف 

ان آمده و، با دیدن این و آن از متنفذین دربارى، راهى به خشیارشا یافته نهاد، بدربار ایرآنان نمى
هاى دیگر یونانى، که میخواستند در همین اوان خانواده. او را بجنگ با آتن تحریک میکردند

، که »2«ماکریتگوئى را موسوم به انبحکومت و اقتدارات سابق خودشان برگردند، غیب
، پیدا کرده پیش انداخته بودند و او بکتابهاى خود نگاه کرده میگفت، کتابهاى زیاد با خود داشت

را بهم اتّصال خواهد ) داردانل(پونت نوشته شده، که یکى از پادشاهان پارس هر دو طرف هلّس
داد و بعد با دالئلى ثابت میکرد، که این پادشاه خشیارشا است و او باید یونانرا تسخیر کرده 

االخره تحریکات یونانیها و شاید نیز میل خشیارشا بجهانگیرى باعث شد، که ب. بدوستان خود بدهد
او تمایلى بجنگ یافت و با این مقصود مجلس مشورتى بیار است، تا عقیده بزرگان ایرانرا در باب 

.جنگ بداند و نیز آنها را از نقشه خود آگاه کند

مجلس مشورت

پارسیها، «): 8، بند 7هرودوت، کتاب (نین گفت در این مجلس او بزرگان را مخاطب قرارداده چ
من نمیخواهم در میان

______________________________
)1(-�A�l�e�a�d�e�s



)2(-�O�n�o�m�a�c�r�i�t�e.
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. شما بدعتى گذارم بلکه قصد من این است عاداتى را پیروى کنم، که از نیاگان ما بما رسیده
ستاند ) اژدهاك(ام، از زمانى که کوروش تاج را از آستیاگ مردان سالخورده شنیدهچنانکه من از 

خدائى ما را رهبر است و . ایمو پارسیها حکومت را از مادیها انتزاع کردند، ما هیچگاه بیکار ننشسته
زاید میدانم از کارهاى درخشان کوروش، . مندى دیگر هدایت میکندمندى ببهرهما را از یک بهره

.اند، سخن برانمکبوجیه و پدرم داریوش و ایاالتى، که آنها بدولت ما ضمیمه کرده

خواهم خلف الیق ام، چون مىاما من از روزیکه بتخت نشسته. شما از اینکارها بخوبى آگاهید
اسالف خود باشم، همواره در این فکرم، که چه کنم، تا حکومت و اقتدارى را، که نیاگانم براى 

ام، که پس از فکر زیاد باین نتیجه رسیده. اند، الاقل بهمان شکل براى پارسیها نگهدارممن گذاشته
تر از مملکت ما نیست و بل توانیم ناممان را بیش از پیش بلند کنیم، مملکتى را، که پستما مى

این . حاصلخیزتر است، بدست آریم و ضمنا از جهت توهینى، که بما شده است، انتقام بکشیم
.که شما را دعوت کردم، تا نیات خود را بشما اطّالع دهماست 

پونت ساختم، از اروپا خواهم گذشت، تا بیونان رفته انتقام توهینى را، پس از اینکه پلى در هلّس
البته شما میدانید، که داریوش تصمیم کرده بود . اند، بکشمها بپارسیها و پدرم وارد کردهکه آتنى

بس بعهده من است، که انتقام پدرم و . ام کند، ولى مرگ باو فرصت ندادبر ضد این اقوام اقد
چنانکه . پارسیها را بکشم و من از این کار دست برندارم، تا آنکه آتن را گرفته و آنرا آتش بزنم

اوال با آریستاگر، یکى از بندگان : ها بودمیدانید مبادرت بدشمنى با من و پدرم، اول از طرف آتنى
سارد حمله کرده آتش بمعابد و جنگل مقدس آن زدند و بعد از آن هم خوب میدانید، که، ما، به 

این است چیزهائى، که مرا . وقتیکه با داتیس و ارتافرن بمملکت آنها رفتید، چه با شما کردند
اگر ما آتن و مردم همجوار آنها را، که در اراضى . ها اقدام کنمکند، بر ضد آتنىمجبور مى

»1«فریگیائىپلوپس
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مطیع کنیم، پارس دیگر حدى جز آسمان نخواهد داشت .) م. مقصود پلوپونس است(سکنى دارند 
تمام اروپا عبور من با شما از . و آفتاب بمملکتى خارج از حدود ممالک ما دیگر نخواهد نگریست

.کنمکرده هرچه هست یک کاسه مى

اگر تمام این ممالک و مردمان را تابع کنیم، چنانکه گویند، دیگر شهر یا مردمى باقى نخواهند 
هرکدام از شما باید با : شناس شما خواهم بود اگر چنین کنیدمن حق. ماند، که با ما ستیزه کنند

رد، حاضر شود و هرکس، که با بهترین اسلحه خویش عجله در زمانى، که من معین خواهم ک
این است . آیدحاضر گردد، پاداشى دریافت خواهد کرد، که بهترین هدیه در نزد ما بشمار مى

آنچه شما باید بکنید و براى اینکه این اقدام از شخص من نباشد، پیشنهاد، میکنم، که این مسئله 
.»ما عقیده خود را اظهار کندبمشورت عمومى واگذار شود، تا هرکدام از ش

شاها، تو از تمام پارسیها برترى و نه فقط از آنانى، «: بعد از خشیارشا مردونیه نطق کرده چنین گفت
آنچه گفتى، صحیح است، بخصوص . که بودند و درگذشتند، بل از آنهائى هم، که خواهند آمد

. حقیرى، که ما را استهزاء میکنندآنچه که راجع به ینیانهاى اروپائى گفتى، یعنى راجع بمردم 
ها، آسوریها و مردمان آور است بگوئیم، که ما مللى زیاد مانند سکاها، هندیها، حبشىوحشت

ایم، نه از آن جهت، که بما آزارى کرده باشند، بل براى آنکه بر ثروت نیرومند دیگر مطیع کرده
. کنیماند، تنبیه نمىد اهانتى، که بما وارد کردهخود افزوده باشیم، اما با این حال یونانیها را با وجو

از چه میترسیم، از قشون زیاد یا ثروت هنگفت؟ و حال آنکه از طرز جنگ کردن یونانیها و فقر 
آنها آگاهیم و اوالد آنها را، که موسوم به ینیانها و االیانها و دریانها هستند و در مملکت ما سکنى 

ه بامر پدرت قصد آنها را کردم، من این مردم را آزمودم، چه تا وقتى ک. ایمدارند، مطیع کرده
چنانکه . با این حال جنبشى از طرف آنها ندیدم. مقدونیه پیش رفتم و مسافتى تا آتن نداشتم

ام، نادانى و حماقت یونانیها مانع است از اینکه، در موقع جنگ با یکدیگر، احتیاط را وجهه شنیده
ز اینکه بیکدیگر اعالن جنگ دادند،خود قرار دهند و، پس ا
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فالندن و گست، ایران قدیم، (جمشید، طرف شمال و غرب صفّه، قصر خشیارشا تخت-)26(
)78گراور 
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هم با تلفات از اینجهۀ فاتح. بهتر و هموارترین محلى را انتخاب کرده بعد داخل جنگ میشوند
روند، و حال آنکه، آید، تا چه رسد بمغلوبین، که همگى بدیار نیستى مىزیاد از جنگ بیرون مى

زنند، میبایست سفرائى فرستاده با مذاکره مطالب خودشان را تسویه چون همه بیک زبان حرف مى
طرفین جائى را جنگ منازعه را حل کرد، باید هرکدام ازتوان بىاگر هم نمى. کنند نه با جنگ

اى با وجود ترتیب ابلهانه. انتخاب کند، که بمقصود نزدیکتر باشد و در آنجا طرف خود را بیازماید
شاها، . که دارند، یونانیها براى جنگ با من حاضر نشدند، و حال آنکه من تا مقدونیه پیش رفتم

یه آسیا با تو خواهند کى جرئت خواهد کرد با تو جنگ کند، و حال آنکه تمامى مردمان و بحرّ
ام و بواسطه اگر معلوم شد، که من اشتباه کرده. من گمان میکنم، که یونانیها جنگ نکنند. بود

هرچه . تریمحماقت در مقابل ما ایستادند، بگذار بدانند، که در امور جنگى ما از سایر مردمان قوى
گیرد، اما با امتحان و ت نمىچیزى در دنیا بخودى خود صور. باداباد، باید بخت آزمائى کرد

.»آزمایش انسان بهمه چیز میرسد

در . پس از نطق مردونیه حضار ساکت ماندند، چه کسى نیارست برخالف پیشنهاد شاه حرفى بزند
اگر عقاید موافق و مخالف «: عموى شاه سکوت را قطع کرده چنین گفت) اردوان(اینموقع ارتابان 

یده ممکن نخواهد بود، باید بیک عقیده اکتفا کرد و بعکس اظهار نشود، انتخاب بهترین عق
زر ناب بخودى خود شناخته نمیشود، . انتخاب وقتى ممکن است، که عقاید مختلف اظهار شود

ولى وقتى که ما آنرا بسنگ سائیده و در ردیف زر دیگر گذاردیم، آنگاه میتوانیم بگوئیم که کدام 
در من بود، گفتم بمملکت سکاها مرو، چه این مردم بپدرت داریوش، که برا. یک بهتر است

اى زیاد از سپاهیان رشید خود را فدا نشین و شهرى نیستند، ولى او سخنان مرا نپذیرفت و عدهده
شاها، تو حاال قصد مردمیرا دارى، که از سکاها برتراند و دلیرترین مردم در خشگى و دریا . کرد



تو گوئى، که . ك است، بر من است، که حقیقت را بتو بگویمچون این اقدام خطرنا. بشمار میروند
پونتبر هلّسپلى
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فکر کن، که تو در خشگى یا در دریا و یا در هر دو جا . ساخته از راه اروپا بیونان خواهى رفت
ها از سپاهیان ما تنها آتنىاین مردم دلیرند و دالورى آنها از اینجا ثابت شده، که . شکست خوردى

تصور کن، که در خشگى فایق نیایند، ولى . آنهمه، در موقعى که داخل آتّیک شده بودند، کشتند
این تصورات . پونت رفته پل را خراب کننددر اینصورت میتوانند بطرف هلّس. در دریا برترى یابند

.واهى نیست

وسفور ساخته بطرف ایستر رفت و در آنجا هم پلى من موقعى را بخاطر میاورم، که پدرت پلى در ب
سکاها اصرار داشتند، که ینیانها پل را خراب کرده بروند و، اگر . ساخته بمملکت سکاها گذشت

لت مانع نشده بود و پل را برداشته بودند، قوى شوکتى پارس از بیخ تیه جبار مىدر آن زمان هیس
.بینم، حیات و ممات شاه در دست یکنفر بودکه مىو بن معدوم میشد وحشت انگیز است، وقتى 

مجلس را مرخص کن، بعد . ضرورتى بخطر میندازبنابراین سخنان مرا گوش کن و خود را بى
تصمیم عاقالنه . که مصمم شدى، رأى خود را بفرمادرست در این کار بیندیش و، پس از آن

ف آن روى دهد، موقتى است و از اى برخالبعقیده من بزرگترین نعمت است و، اگر هم حادثه
بعکس شخصى، . اش اتفاقى نیستاعتبار آن نمیکاهد، چه تصمیم عاقالنه بنیان محکم دارد و نتیجه

اى برخورده و تصمیم او همان تصمیم اساسى کرده، اگر هم موفق شود، اتفاقا بدفینهکه تصمیم بى
برق حیواناتى را، که برترى بر دیگران بینى، که خدا چگونه بواسطه تو مى. اساس و پوچ استبى

میجویند، فانى میکند، تا آنها مغرور نشوند و بعکس حیوانات کوچک خشم او را تحریک 
. بینى، که او همیشه ضربت خود را ببلندترین عمارات و درختان فرود میآوردتو مى. نمیکنند

چنان قشون کوچکى میتواند مه. گوئى، که خدا را خوش میآید، چیزهاى فوق العاده را ناقص کند
قشون عظیم را نابود کند، چه اگر خدا از راه حسد قشون عظیمى را دوچار وحشت کند یا برقى بر 

خدا خوش ندارد، که بجز او کسى دعوى بزرگى . آور آن حتمى استآن وارد آرد، فناى شرم
.کند



تانّى. تلفات زیادمندى با مندى توأم است و عدم بهرهشتاب در هر کار با عدم بهره
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شاها، این است نصیحت من بتو، اما . و تأمل بعکس بر شیرین دارد، ولو اینکه در حال بدست نیاید
تو اى مردونیه پسر گبریاس، با حقارت از یونانیها سخن مران، چه آنها در خور این نوع قضاوت 

نى، شاه را بجنگ با آنها تحریک میکنى و تمام جد و سعى تو متوجه با تهمتى، که بآنها میز. نیستند
در افترا دو نفر تقصیر دارند و یک نفر مظلوم است، مفترى . این کار است، ولى این کار نباید بشود

مقصر است نیز کسى، که قبل از تحقیق . مقصر است، زیرا بغایب چیزهاى واهى نسبت میدهد
اما غایب در این مورد دو دفعه مظلوم است، یکى از این جهت، . میکنداساس هاى بىاعتماد بحرف

.که شخصى باو تهمت زده و دیگر اینکه کسى او را آدم بد میداند

اگر با این مردم حتما باید جنگ کرد، بکنیم، ولى شاه باید در مملکت بماند و من و تو اوالد 
، اشخاصى را، که میخواهى انتخاب کن و تو تنها بجنگ برو. جا گروى دهیمخودمان را در این

اگر جنگ، چنانکه تو گوئى، خاتمه یافت، شاه اوالد مرا بکشد و با . هرقدر قشون میخواهى بردار
.آنها مرا هم اعدام کند

. ات برگشتىاگر چنان شود، که من گویم، اوالد تو کشته شوند و خودت نیز، اگر سالمت بخانه
چون بپارسیهائى، : گوئى میکنمکشى بیونان کنى، این را پیشو قشونهرگاه این ترتیب را نپذیرى 

اى و اى بزرگ براى پارسیها گردیده و کشته شدهاند، خبر رسید، که باعث بلیهجا ماندهکه در این
ها و طیور گشته، آنگاه خواهند دانست، که تو شاه جسد تو در خاك آتن یا السدمون طعمه سگ

:بر اثر این نطق خشیارشا در خشم شده چنین گفت. »ى بردىرا بجنگ چگونه مردمان

اردوان، تو برادر پدر منى و نسبت تو را از مجازاتى، که باید در ازاى سخنان توهین آمیزت ببینى، «
باوجوداین من جزائى ننگین براى تو معین میکنم و آن چنین است، که مانند . بخشدنجات مى

تو هم من آن کنم، که بى. کنى و با زنان در اینجا بمانىشخصى ترسو در جنگ یونان شرکت ن
پش و من پسر داریوش و نوه ویشتاسپ و نبیره ارشام و پسر نبیره آریارمنا و از اعقاب چیش. گفتم

هرودوت در(ها را تنبیه نکنم پش و هخامنش نیستم، اگر آتنىکوروش و کبوجیه و چیش
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چه من یقین دارم، که .) م. رجوع شود231بصفحه . نسب خشیارشا و داریوش را معلوم کردهاینجا
اگر ما آنها را آسوده بگذاریم، آنها ما را راحت نگذارند و باز باراضى ما تجاوز کنند، چنانکه 

.ها بآسیا آمده سارد را آتش زدندآتنى

بود، یعنى باید کامال مطیع یونانیها شویم، یا بنابراین نمیتوان عقب نشست، باید عمل کرد یا بردبار
بس عدالت اقتضا میکند، چیزهائى را که بما . حد وسط در این مسئله نیست. آنها مطیع ما گردند

.»وارد شده تالفى کنیم

خوابهاى خشیارشا

پس از آن مجلس خاتمه یافت و، چون شب در رسید، بر اثر نطق اردوان : هرودوت گوید
بعد او . کشى بیونان لزومى نداردنگران گشت و پس از تأمل باین عقیده شد، که قشونخشیارشا 

اى «: بخواب رفت و، چنانکه پارسیها گویند، در خواب دید، مردى شکیل و قوى باو چنین میگوید
پارسى، آیا پس از آنکه بمردم گفتى قشون تهیه کنند، از تصمیم خود برمیگردى و نمیخواهى 

بتصمیم خود، که در . این تصمیم تو عاقالنه نیست و من نمیتوانم آنرا تصویب کنم.بیونان بروى
.»روز نمودى، بایست

: وقتى که روز در رسید، خشیارشا خواب دوشین را فراموش کرد و پارسیها را خواسته گفت
ام و ببخشید از اینکه من تصمیم خود را زود تغییر میدهم، من جوانم و هنوز بحد کمال نرسیده«

.اشخاصیکه مرا بجنگ تحریک میکنند، مرا راحت نمیگذارند

تر است، پرخاش کردم، عقیده اردوان را دانستم و بواسطه جوانى نسبت بشخصى، که از من مسن
جنگى با یونان . ام و تصمیم خود را تغییر دادمام، با او هم عقیدهولى حاال ملتفت خبط خود شده

.»ت باشیدنخواهیم داشت، میتوانید راح

شب باز همان شخص در خواب به خشیارشا . پارسیها با شعف بیان شاه را شنیده تعظیم کردند
پسر داریوش، تو بحرفهاى من اعتنا نکرده تصمیم خود را تغییر دادى، بس الزم است «: گفت



هم بدانى، که اگر تو فورا بجنگ با یونان مبادرت نکنى، چنانکه زود باال رفتى و قوى شدى، زود
: خشیارشا از خواب سراسیمه جست، کس فرستاده اردوان را طلبید و باو چنین گفت. »پائین آئى

اردوان«
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پس از آنکه تأمل کردم، تصمیم خود را . جهت بتو سخت گفتمعقیده تو صحیح بود و من بى
در . تصمیم آخرى مرا تصویب نمیکندتغییر دادم، ولى شخصى در خواب مرا راحت نمیگذارد و

اگر این روحى است، که از طرف خدا اراده او را بمن الهام . دفعه دوم با تهدید از نزد من رفت
گمان میکنم، که این در صورتى، خواهد بود، که تو . میکند، باید همان روح نزد تو هم ظاهر شود

اردوان راضى نمیشد، اینکار کند، . »بخوابىجامه مرا بپوشى، بر تخت من نشینى و بعد در بستر من
چه صحیح نمیدانست بر تخت شاهى نشیند، ولى بعد باصرار خشیارشا پذیرفت، که چنین کند و 

شاها، بعقیده من بیک اندازه مهم است، که شخص عاقل باشد یا برأى عاقالنه دیگرى «: گفت
دریا، با وجود . د تو را گمراه میکنددر تو هر دو هست، ولى ارتباط تو با اشخاص ب. اهمیت بدهد

اینکه از هر چیز نفعش بیشتر است، از جهت بادهاى تند نمیتواند تمام خواص طبیعى خود را بروز 
دهد، من از سخنان خشن تو ملول نشدم، افسردگى من از آن بود، که دو عقیده در مجلس آن روز 

و خواستن چیزهاى زیادترى، اظهار شد، یکى حاکى از غرور و عدم رضایت از حال حاضر
حاال تو گوئى، که از . اى را، که براى تو و پارسیها بد بود، پسندیدىدیگرى از اعتدال، و تو عقیده

تجربه من بیشتر است . اى، ولى روحى تو را از مرخص کردن قشون منع میکندتصمیم خود برگشته
بینیم، که در روز بآن خواب چیزهائى مىعادتا ما در . و میگویم، که این خوابها کار خداوند نیست

اشتغال داریم و، چون در این چند روز همواره بمسئله جنگ مشغول بودیم، از اینجهت است، که 
اگر چنین نباشد و این خوابها الهامى از طرف خدا باشد، بس باید آن . اىتو چنین خوابهائى دیده

بیانرا بکند و، اگر روح بخواهد چنین کند، بشود، که تو گفتى، یعنى روح بمن ظاهر شده و همان
لزومى ندارد، که من رخت تو پوشم و در بستر تو خوابم، چه روحى، که از طرف خدا میآید، 

ام، پندارد، جاهل نیست، که مرا از تو تمییز ندهد، یا فقط از اینجهت، که من رخت تو را پوشیده
و مرا الیق این افتخار نداند،ممکن است، که روح بمن اعتنائى نکند. که من توام
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بهرحال چون میل نو بر این است، که من لباس تو پوشم و در بستر . خواه در لباس تو باشم یا نباشم
پس از آن اردوان جامه خشیارشا را پوشیده در بستر او . »تو خوابم، اطاعت کرده چنین کنم

داشت بزودى واهى بودن عقیده خشیارشا راجع بالهام از طرف خدا ثابت خوابید، در حالیکه یقین
تو رأى خشیارشا را میزنى تا بیونان «: همینکه بخواب رفت، دید شخصى باو میگوید. خواهد شد

. باشد، تا در حال و آتیه از جزاى این عمل، که میخواهى تقدیر را تغییر دهى، محفوظ نمانى. نرود
شخص » .مجازات نخواهد مانده شده، که اگر تصمیم خود را تغییر ندهد، بىبه خشیارشا نیز گفت

.مذکور این بگفت و خواست چشمان اردوان را با آهن سرخ شده بیرون آورد

بعد . اردوان سراسیمه از خواب جست و پهلوى خشیارشا نشسته خوابى را، که دیده بود، بیان کرد
که در مواردى طرف قوى فناى خود را از دست ام،شاها، چون من کرارا دیده: چنین گفت

ضعیف مییابد، خواستم تو را از حرص بداشتن چیزهاى بیشترى باز دارم، چه من سفر جنگى 
ها و لشکرکشى کبوجیه را به حبشه بخاطر دارم و خودم در کوروش را بمملکت ماساژت

.کشى داریوش حاضر بودمقشون

که اگر در خانه بمانى و راحت باشى، از تمام مردم ها تصور میکردم، بواسطه این تجربه
تر خواهى بود، ولى حاال، چون اراده خداوند بر اینقرار گرفته، که یونانیها مضمحل بختخوش

پس . شوند، بمردم بگو، که تصمیم خود را تغییر داده بودى، ولى اراده خدا تو را باین کار میدارد
همینکه روز در رسید، خشیارشا . فر جنگى نداشته باشىاز آن سعى کن، که نواقصى براى این س

اعضاى مجلس را دعوت و مطلب را براى آنها بیان کرد و اردوان، که تا آن وقت بر ضد جنگ 
).19-12، بند 7کتاب (بود، آنرا الزم دانست 

هاى هرودوت و، اگر از شاخ و برگهاى داستانى آن صرف نظر کنیم، این است مضمون نوشته
اند، که در دربار ایران راجع بجنگ با یونان دو عقیده بوده و عقیده اردوان بیشتر طرفدار میرس

کشى کند، ولى مردونیه بمالحظه نام خود خشیارشا هم باطنا نمیخواسته به یونان قشون. داشته
ایران، یا براى اینکه در
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خشیارشا فقط از این جهت، که تازه . مصرا طرفدار جنگ بودهآتیه والى تمام یونانستان گردد، 
بتخت نشسته بود و نمیخواسته بگویند، در زمان او چیزى بر متصرّفات ایران نیفزوده، نیز بلزوم 

جنگ عقیده یافته و بعد در خلوت اردوان را هم با خود همراه کرده و بالنتیجه طرفداران جنگ 
.اندغلبه یافته

اند، تا سوء اثرى، که ممکن بوده از تغییر تصمیم خشیارشا حاصل داخل کردهقضیه خواب را 
.شود، رفع گردد و نیز پارسیها این جنگ را موافق اراده آسمانى بدانند

خشیارشا پس از تصمیم بر جنگ در خواب دید، که تاجى از برگهاى : بعد مورخ مذکور گوید
ها این خواب مغ. بعد این تاج ناپدید شد. را فرو گرفتههاى آن تمام عالم زیتون بر سر دارد و شاخه

.را چنین تعبیر کردند، که خشیارشا بر تمام مردمان زمین حکومت خواهد کرد

حرکت لشکر ایران بطرف داردانل-قسمت دوم تدارکات جنگ

تدارکات

زات جنگى خشیارشا بر اثر تصمیم خود بتدارکات و تجهی): 26-20، بند 7کتاب (هرودوت گوید 
و ) م. ق481-484(پرداخت، تا چهار سال بعد از تسخیر ثانوى مصر این تدارکات طول کشید 

لشکرى، که خشیارشا حرکت داد، . فقط در سال پنجم خشیارشا تهیه حرکت خود را دید
بزرگترین لشکرى بود، که تا آن زمان بحرکت آمده بود و لشکرکشى داریوش بمملکت سکاها 

کجا . نبود مردمى، که در این جنگ شرکت نکرد: آمدکشى حقیر بنظر مىقشوندر ردیف این 
است رودى باستثناى رودهاى عظیم، که آب آن براى رفع عطش این سپاه کافى بود؟ مردمانى 

بعضى بحریه تجهیز کردند، برخى کشتیهاى دراز براى ساختن . پیاده نظام دادند، مللى سواره نظام
چون . هاروهى مأمور تهیه آذوقه شدند، جمعى مشغول تسطیح و تعمیر راهگ. ها و حمل و نقلپل

بحرّیه ایران دوچار طوفان گردیده بود، حاال در مدت سه »1«در دفعه اولى، در حوالى کوه آتس
»4«پسر آرته»3«پسر مگاباس و ارتاخه»2«این کار بعهده بوبارس. سال بحفر کانالى پرداختند

.بود



______________________________
)1(-�A�t�h�o�s.

)2(-�B�u�b�a�r�e�s.

)3(-�A�r�t�a�c�h�e�e.

)4(-�A�r�t�e�e.
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آتس کوه بزرگیست، که دامنه آن بدریا میرسد و برزخى تشکیل میکند، که شبیه شبه جزیره 
در این برزخ شهرهائى ). تقریبا دو هزار و دویست ذرع(عرض این برزخ دوازده استاد است . است

اگرچه هرودوت عرض و (است، که باراده شاه پارس، پس از حفر کانال، مبدل بجزایرى شدند 
. تا هشت پا بوده2و عمق از 90اند، عرض عمق ترعه را معین نمیکند، ولى، چنانکه اندازه گرفته

. از آن کندندکندن این کانال بعهده مردمان مختلف موکول شد و هر مردم قسمتى را.). م
.کارگرها بسه قسمت تقسیم شدند

تر بود، خاك را بدومى میداد و او بسومى و این آخرى خاك را قسمت اول، که از همه پائین
چون پهناى کانال را از باال بپائین بیک اندازه معین کرده بودند و دیواره کانال . بیرون میریخت

ها شروع بریزش کرد، ولى فینیقیها در قسمت خود هبخطّ راست پائین میآمد، خاك باالى دیوار
. بینى کرده عرض کانال را در باال دو مقابل عرض آن در پائین گرفته بودنداى قبال پیشچاره

.بعدها در چمنى، که مجاور این محل است، فینیقیها بازارى براى مال التجاره خود تأسیس کردند

غرور فرمود، این کانال را حفر کنند، تا قدرت خود بعقیده من خشیارشا بواسطه: هرودوت گوید
ها را از خشکى این همه زحمت کشتىرا نشان داده از خود آثارى گذارد، و الّا ممکن بود بى

ها را از دریا بخشکى آورده و از توانستند کشتىمقصود مورخ مذکور این است، که مى(بکشند 
و خواست عرض این کانال بقدرى باشد، که تا دو .) م. این برزخ عبور داده باز بدریا بیندازند

مردمانى را که بکندن کانال گماشته بودند، . بتوانند پهلو به پهلو حرکت کنند»1«رمکشتى ترى



در همین احوال . در تراکیه بسازند.) م. ستروماى کنونى(بعد مأمور کردند، پلى بر رود ستریمون 
یها انبارهائى براى آذوقه ترتیب داده، جاهائى براى این انبارها خشیارشا امر کرد، مصریها و فینیق

هاى بنه انتخاب کنند، که با حوائج قشونى موافقت داشته باشد و در جنگ یونان افراد لشکر و مال
اى مأموراز مردمان آسیا عده: دوچار قحطى نشوند

______________________________
)1(-�T�r�i�r�e�m�e�s(صف . نشستنددر عهد قدیم، که پاروزنان آن بسه صف مىهائى بود کشتى

).دومى الى صف اولى و سومى باالي دومی
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»1«هاى حمل و نقل بدماغه سفید در تراکیه ببرند و دیگران به تیرودیزبودند، گندم را در کشتى
در کنار رود ستریمون و باالخره »3«ى به ایونو برخ»2«ها، بعضى به دوریسکتىدر اراضى پرن

.جمعى به مقدونیه

ثیوسحرکت لشکرها تقدیمى پى

تالدر این احوال که تدارکات دیده میشد، پیاده نظام از کرى) 26، بند 7کتاب (بقول هرودوت 
واقع در کاپادوکیه حرکت کرده به سارد رفت، چه امر شده بود، که تمام لشکرها در این محل »4«

:مورخ مزبور گوید. جمع شده با خشیارشا از آنجا حرکت کنند

اى توانم بگویم، که کدام یک از سرداران مستحقّ جایزه شدند، چه کلیۀ معلوم نیست، سابقهنمى
گذشته داخل فریگیه گردید و بعد .) م. قزل ایرماق کنونى(د هالیس قشون از رو. در کار بود یا نه

، که منتظر ورود »7«نام پسر آتیس»6«یوسثىدر اینجا یک نفر لیدى پى. رسید»5«بشهر سلن
خشیارشا و قشون او بود، باستقبال شتافت و پذیرائى خوبى از شاه و قشون کرده خواست، پولى 

خشیارشا از نزدیکان خود پرسید، که این شخص کى است و چقدر . براى مخارج جنگ بدهد
شاها، این همان کس است، که به پدرت : آنها گفتند. کندپول دارد، که چنین پیشنهادى مى

دانیم، پس از تو از داریوش چنارى از زر و تاکى از همان فلزّ تقدیم کرد و حاال، بقدرى که مى
یوس کرده پرسید، ثىباعث تعجب خشیارشا شد و او رو به پىاین جواب. »8«تر استهمه متمول



دارم و نه شاها، من نه تمول خود را از تو پنهان مى«: تمول تو چقدر است؟ لیدى مزبور جواب داد
میگویم، که نمیدانم، چه مقدار آن را صحیحا میدانم، زیرا، همینکه شنیدم، که تو براى جنگ 

میم کردم مبلغى براى جنگ تقدیم کنم و بنابراین تمول خود را بطرف دریاى یونان میروى، تص
حساب و معلوم کردم، که دو هزار تاالن نقره دارم و چهار میلیون در یک

______________________________
)1(-�T�y�r�o�d�y�s�e.

)2(-�D�o�r�i�s�q�u�e.

)3(-�E�i�o�n.

)4(-�C�r�i�t�a�l�e�s.

)5(-�C�e�l�e�n�e.

)6(-�P�y�t�h�i�u�s.

)7(-�A�t�y�s.

گون، یکى از سرداران اسکندر، تىراجع باین تاك باید گفت، که آنرا به شوش بردند و آن-)8(
.م آنرا از قلعه شوش بر گرفت. ق316در 

717: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

داشت چهار میلیون تمام یعنى اگر هفت هزار در یک طال نیز مى(طال، هفت هزار دریک کم 
قدیم میکنم، چه براى من باز آنقدر زمین و بنده باقى میماند، که براحتى تمام این مبلغ را ت). میشد

میزبان من، از «: یوس خوش آمد و در جواب گفتتىخشیارشا را سخن پى. »1«»زندگانى کنم
وقتى، که از پارس حرکت کردم، تا این زمان کسى را ندیدم، که مانند تو قشون مرا با طیب خاطر 

تو قشون مرا میهمان . بمیل خود نزد من آمده پولى براى جنگ تقدیم کندمیهمان کرده باشد یا 
اوال : چنین مقرّر دارمپاداش این رفتار تو را میخواهم. کردى و چنین مبلغ گزافى هم بمن میدهى



کنم و ثانیا هفت هزار در یک طال از خود میدهم، تا چهار میلیون دارى اعطا مىبتو سمت میهمان
هرچه دارى مال خودت و سعى کن، همیشه چنین باشى، که هستى، . نداشته باشددر یک تو کسر 

پس از آن خشیارشا بوعده خود وفا » زیرا در حال و آتیه از این رفتار خود پشیمان نخواهى شد
گذشته بیک دو راهى رسید، که یکى بطرف کاریه و دیگرى »2«کرده عازم شد و از رود مآندر

.به سارد میرفت

. اه سارد را پیش گرفت و به چنارى برخورد، که از جهت زیبائیش توجه او را جلب کردشاه ر
. خشیارشا گفت آنرا با تزییناتى از زر بیارانید و از سپاهیان جاویدان مستحفظینى براى آن بگماشت
پس از ورود به سارد رسوالنى بشهرهاى یونان باستثناى آتن و السدمون فرستاد، تا آب و خاك 

پس از آن شاه خواست به . ها را با این مقصود فرستاد، که اتمام حجت کرده باشداین. اهندبخو
پونت واقع است، توضیح آنکه این بوغاز بین شهر این محل در کنار هلّس. برود»3«آبیدوس

اى دارد، که در مقابل آبیدوس واقع و بطرف دریا سراشیب دماغه»5«تسو مادى»4«تسسس
ها از ز آبیدوس تا این دماغه بحکم خشیارشا دو پل ساخته بودند، یکى را فینیقىا. است

هائى، که از کاغذ ها از ریسمانهائى، که از کتان سفید بافته شده بود و دیگرى را مصرىطناب
از آبیدوس تا ساحل. حصیرى ساخته بودند

______________________________
یخواسته تقدیم کند، بپول کنونى هشتاد میلیون فرنگ طال یا تقریبا یوس مثیمبلغی، که پى-)1(

.میلیون تومان بوده16

)2(-�M�e�a�n�d�r�e.

)3(-�A�b�i�d�o�s.

)4(-�S�e�s�t�o�s.

)5(-�M�a�d�y�t�o�s.
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).ذرع1150(مقابل هفت استاد است 

ساختن پل جدید در داردانل

وقتى که این خبر به خشیارشا . ها را خراب کردبادى برخاست و پلپس از اینکه پلها ساخته شد، 
رسید، در خشم شده حکم کرد سر مهندسین را ببرند و دریا را تنبیه کنند بدین ترتیب، که سیصد 

اى «: ام، که فرستادگان مأمور بودند در حین اجراى مجازات چنین گویندشنیده. شلّاق بآن بزنند
، که شاه براى تو مقرّر داشته، از این جهت، که تو بد کردى، و حال آب تلخ این مجازاتى است

. خشیارشا از تو عبور خواهد کرد، چه بخواهى و چه نخواهى. آنکه بدى از هیچکس ندیده بودى
برحسب امر شاه دو . »حقّ است که کسى تو، آب شور و کثیف را، نستاید و قربانى براى تو نکند

هائى است، که هرودوت از یونانیها شنیده و ضبط حکایت از افسانهاین (زنجیر در آب افکندند 
ها زیاد است و هرکدام در جاى خود گونه افسانههاى دیگر او هم از اینکرده، چنانکه در نوشته

، که نه کتاب هرودوت را بزبان فرانسه »1«هومبر مدرس مدرسه کن دورسه. ذکر شده و نیز بیاید
:ورد چنین گویدترجمه کرده، در این م

هاى من یقین دارم، که این نسبت. آمیز استاند، اغراقصفاتى، که یونانیها به خشیارشا نسبت داده
. کشى او بیونان میورزیدنداى است، که یونانیها باین شاه از قشونغریب و عجیب از جهت کینه
ت را از پس پرده اینگونه اخبار ها نوشته بودند، ما میتوانستیم حقیقاگر تاریخ ایران را خود ایرانى

.).م. مجعول بدانیم

رم هاى پنجاه پاروئى و ترىکشتى: معماران دیگر مأمور ساختن پل شدند و کارهاى آنها چنین بود
کشتى 314کشتى بود بسمت دریاى سیاه و از طرف دیگر 360را بهم اتصال دادند، از یکطرف 

از سفاین . کشتیها در مقابل جریان آب مقاومت میکردنداین ). بوغازداردانل(پونت بسمت هلّس
لنگرهاى بزرگ و وزین انداخته بودند، تا در مقابل بادهائى، که از دریاى سیاه میوزید، بایستند و 

هائى، که بطرف مغرب و بحر الجزائر بود، چنین کرده بودند، تا در مقابل بادهاى نیز با کشتى
جنوبى و



______________________________
)1(-

�L�.� �H�u�m�b�e�r�t�)� �P�r�o�f�e�n�e�u�r� �a�u� �L�y�c�e�e� �C�o�n�d�o�r�c�e�e� �(�,� �t�.� �I�I�,� �p�.� �1�7�5.
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فالندن و کست، ایران قدیم، (جمشید، رواق شرقى قصر خشیارشا، سرستون و پایه تخت-)28(
)18گراور 

پنجاهدر سه جاى این پل معبرى بین کشتیهاى . جنوب شرقى مقاومت کنند
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پاروئى قرار داده بودند، تا کشتیهاى کوچک بتوانند عبور کرده داخل دریاى سیاه گردند و از آن 
ها را با ماشینهاى چوبى، که در خشکى بود، وقتیکه این کارها انجام شد، طناب. خارج شوند

ودند برخالف دفعه اول ساده نبود، بل هائى، که استعمال کرده بکشیدند و این دفعه طناب
ساخته بودند، چهار »1«هاى کتان را دوبدو و طنابهائى را، که از پوست درخت بیبلوسطناب

هاى آخرى ظریف و داراى یک پهنا بود، ولى طنابهاى کتان خیلى طناب. بچهار تاب داده بودند
همینکه پل حاضر شد، ). من9یبا یعنى تقر(نمود و یک آرش آن یک تاالن وزن داشت ضخیم مى

.چوبهاى بزرگى موافق عرض پل بریده یکى را پهلوى دیگرى روى طنابها نهادند

اینکه درزى پیدا شود، فرش کردند و، چون این کار هم انجام ها را با تخته، بىبعد روى این چوب
.ها خاك ریخته پل را صاف و هموار داشتندشد، بر این تخته

.بنه از دیدن دریا نترسند و رم نکنندکشیدند، تا اسبها و مال»2«هائىرف پل نردهبعد، از دو ط

حادثه آسمانى بقول هرودوت



تر از دفعه اول ساخته پس از آنکه پل جدید خیلى محکم): 37جا، بند همان(مورخ مذکور گوید 
که زمستان را در سارد شد، حفر کانال آتس نیز انجام یافت و خبر آن به خشیارشا رسید، او 

در این وقت آفتاب جاى خود را تغییر . گذرانیده بود، در اول بهار بطرف آبیدوس حرکت کرد
خشیارشا از این . داد و، با وجود اینکه ابرى در آسمان نبود، ناپدید شد و روز بشب مبدل گردید

این حادثه عالمت آنها گفتند، که. حادثه نگران گشته از مغها پرسید، که معنى آن چیست
افسانه (اضمحالل یونان است، چه آیات آینده در نزد یونانیها آفتاب است و در نزد پارسیها ماه 

.).م. است، زیرا چنین کسوفى در این زمان روى نداده

یوسثىمجازات پسر پى

یوس، که از معجزه آسمانى متوحش شده و از هدیه خشیارشا مغرورثىپى: بعد هرودوت گوید
براى. شاها، من درخواست عنایتى از تو دارم: گردیده بود، نزد او رفته چنین گفت

______________________________
)1(-�B�y�b�l�o�s(ه، که اکنون جبل نامندشهرى بود در شمال صیدا در فینیقی.(

.پناهانداز، جاندست-)2(
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. خشیارشا گفت، بگو چه میخواهى. بهاست و براى من خیلى گرانقدر اتو این یک چیز بى
اى شاه بزرگ، من پنج پسر دارم و آنها را تماما براى رفتن «: یوس امیدوار شده چنین گفتثىپى

ام، به پیرى من رحم کن و یکى از پنج پسر مرا شاها، چون من سالخورده. اندبجنگ احضار کرده
پسر بزرگ مرا اجازه ده براى پرستارى من و اداره کردن اموالم در . از خدمت نظامى معاف بدار

اى مرد «: خشیارشا، که هیچ انتظار چنین درخواستى را نداشت، برآشفته چنین گفت. »جا بمانداین
بینى، من خودم با وقتى که مى. پست، این چه جسارتى است، که تو دارى و از پسرت حرف میزنى

و اقارب و دوستانم بجنگ میروم، تو بایستى با تمام خانواده و زنت در پسران و برادران و اقوام
اگر چیزهاى خوب . این را بدان، که روح شخص در گوشهاى او است. عقب من افتاده باشى

هرچند تو خوبى کردى و حاضر بودى، که خوبیهاى . شنود، لذّت میبرد، و اال در خشم میشودمى



حاال، که تغییر کرده . ى بر خود ببالى، که در گذشت باالتر از شاهىدیگر نیز بکنى، ولى تو نمیتوان
اى، باید مجازات شوى، ولى نه بآنچه که تو مستحق آنى بل بآنچه حیائى را باین درجه رسانیدهبى

نوازیت تو و چهار پسرت را نجات میدهد و مجازات تو این است، که مهمان. که کمتر است
یوس را ثىپس از این جواب شاه امر کرد، پسر بزرگ پى. »هد شدترین پسرت اعدام خواگرامى

یافته شقه کنند، نیمى از تن او را در سر راه سپاهیان بیک طرف و نیم دیگر را بطرف دیگر اندازند 
این حکم اجرا شد و لشکر از میان دو نیم تن پسر . و قشون از میان دو نیمه جسد او بگذرد

.دیوس راه خود را پیموثىپى

ترتیب حرکت

گونه بردند و در دنبال آنها لشکرى، که از همهدر پیشاپیش لشکر مالهاى بنه، لوازم قشونى را مى
وقتى، که بیش از نصف قشون گذشت، . ملل ترکیب یافته و باهم مخلوط بودند حرکت میکردند

ز، که از تمام پارس در جلو شاه سواره نظامى ممتا. اى پیدا شد و دبدبه شاهى نمودار گردیدفاصله
آورى شده بود و از عقب آن هزار نفر سپاهى مسلح به نیزه، که نیز از پارسیها انتخاب شده جمع

بعد ده اسب مقدس. آمدندهاى خود را پائین داشتند، مىبودند و نیزه
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آن را مانند مخلوقات خوب آفریده هرمز . اسب نزد پارسیها مقدس نبود(هاى ممتاز نیسایه با یراق
اینها را اسب نیسایه گویند از این جهت، که در ماد .). م. میدانستند، اینجا هم هرودوت اشتباه کرده

ها گردونه پس از اسب. اى هست معروف به نیسایه و در اینجا اسبهاى ممتاز تربیت میکنندجلگه
زمام این اسبها را شخصى . »1«د، حرکت میکردمقدس زوس، که آنرا بهشت اسب سفید بسته بودن

بعد از عرابه زوس . پیمود، چه کسى نمیتواند در عرابه بنشیندبدست گرفته از عقب آنها راه مى
پهلوى او شخصى، که جلو اسبها را . هاى نیسایه بسته بودند، میآمدعرابه خود خشیارشا، که باسب

چنین بود . نام داشت»2«فسرامپسر اتانس بود و پاتىران پارسى این عرابه. داشت، پیاده میرفت
عقب او . نشستمى»3«حرکت خشیارشا از سارد و او موافق میل خود بگردونه یا هارماماکس

هائى، که بلند داشتند، میآمدند، بعد از آنها هزار نفر سوار پارسى و از دار رشید با نیزههزار نفر نیزه
هائى هزار نفر از این عده نیزه. پیمودندار نفر پیاده نظام زبده راه مىعقب این هزار نفر، ده هز



این . داشتند، که انتهاى آن، یعنى قسمتى که بزمین فرو میرود، داراى گوئى از زر و شبیه انار بود
هائى داشتند، که عده، از پس و پیش، نه هزار نفر دیگر را احاطه کرده بود و این نه هزار نفر نیزه

هائى داشت، آمد، نیزهآن قسمت سپاه، که بالفاصله از عقب شاه مى. اى سیمین منتهى میشدبگوه
از عقب ده هزار نفر مذکور سواره نظامى، بعده ده هزار . که هریک به سیبى از طال منتهى میگشت

و بعد از آن )متر368اى بود قریب به دو استاد در عقب این عده فاصله. نفر، حرکت میکرد
.نظم میآمدرى، که مرکب از مردمان مختلف بود، بىلشک

خطّ حرکت از لیدیه به داردانل

سیه گشت و بعد رفته داخل مى»4«پس از آن این سپاه از لیدیه خارج شده بطرف رود کاایک
از این شهر. رهسپار شد»7«، شهر کارن»6«را در طرف چپ داشت به آتارنه»5«که کانهدرحالى

______________________________
.زوس خداى بزرگ یونانیها بود، مقصود هرودوت از این اسم خداى بزرگ است-1

2-Patiramphes.

3-Harmamaxeهائى بود، که از هر اند، گردونههارماماکس، چنانکه یونانیها توصیف کرده
.نشستندطرف پرده داشت و زنان در آن مى

4-Caique.

5-Cane.

6-Atarnee.

7-Carene.
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تاندر، که شهر و آن»1«تىراه افتاده از وسط جلگه تب حرکت کرد و از نزدیکى آدرامیت
را از دست چپ داشته وارد »3«بود، گذشته و کوه ایدا.) م. هاى اولى یونانبومى(ها »2«پالسگ

.).م. بنقشه آسیاى صغیر در این تالیف رجوع شود(شد و در پاى این کوه اردو زد »4«تروآد

در موقع اطراق در زیر شهر ایدا رعدوبرقى روى داد و از این سانحه مردم زیادى تلف گردید 
رسیدند، بعد از حرکت از سارد، این »5«وقتى که برود سکاماندر.) م. معلوم نیست از چه جهت(

اغراق . (بود، که آب آن براى سیراب کردن قشون و احتیاجات آن کفایت نکردنخستین رودى 
را ) یامپرى(»6«جا خواست پرگامخشیارشا در این.) م. بارى بودهاست، مگر اینکه این رود جوى

جا شاعر معروف کشى یونانیها را بدینبود و قشون»7«یام پادشاه داستانى تروواپرى(تماشا کند 
شاه پس از تماشا و تحقیقات امر کرد هزار ) نامیدندارك ترووا را پرگام مى. ومر سرودهیونانى ه

ها شراب زیاد براى پهلوانان جنگ ترووا نثار کردند نرو ترووا قربان کنند و مغگاو براى الهه مى
فقت هاى هرودوت، که باالتر گذشت، موااینکار از طرف پارسیها غریب بنظر میآید، ولى با نوشته(

پارسیها گویند، که اول مغرب با مشرق آغاز خصومت کرد و : میکند، چه مورخ مذکور گوید
هاى ملل پارسیها از گذشته: جنگ ترووا را مثل میآوردند و نیز در جاى دیگر، چنانکه بیاید، گفته

وقتى که .)م. پارسیها تمام آسیا را از آن خود میدانند: دیگر خوب آگاهند و باز در جائى افزوده
در طلیعه صبح شاه .) م. باز معلوم نیست، که جهت چه بود(شب در رسید، اردو در وحشت شد 

.به آبیدوس رسید»8«حرکت کرده، بعد از گذشتن از نزدیکى داردانوس،

پونت، وقایع بعد تا جنگ ترموپیلقسمت سوم عبور لشکر ایران از هلس

صحبت شاه با اردوان سان لشکرها

بحکم او اهالى محل قبال روى تپه . پونت خشیارشا خواست قشون خود را سان بیندهلّسدر کنار 
شاه بر آن قرار گرفته قشون برّى و بحرى. تختى از مرمر سفید ساخته بودند

______________________________
)1(-�A�d�r�a�m�y�t�t�i�e.

)2(-�P�e�l�a�s�g�e�s.



)3(-�I�d�a.

)4(-�T�r�o�a�d�e.

)5(-�S�c�a�m�a�n�d�r�e.

)6(-�P�e�r�g�a�m�e.

)7(-�T�r�o�i�e.

)8(-�D�a�r�d�a�n�u�s.
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بعد خواست، که جنگ دریائى را تماشا کند و جنگى شد، که فینیقیهاى صیدا غلبه . را تماشا کرد
.یافتند و خشیارشا از قشون خود و جدال دریائى راضى ماند

پونت را کشتیها فرو گرفته و هر دو طرف هلّسوقتى که خشیارشا دید تمام سطح : هرودوت گوید
مند دانست، ولى، پس از آن اشگ از ساحل آن پر است از مردان جنگى، خود را سعادت

شاها، جهت آن شادى و این اشگها : اردوان ملتفت شده چنین گفت. چشمانش سرازیر شد
در کوتاه است و صد بینم عمر انسان چقمحزون هستم از اینکه مى: چیست؟ خشیارشا جواب داد

ما در زندگانى بچیزى : اردوان گفت. سال دیگر از این سپاهیان یک نفر باقى نخواهد بود
تر است، زیرا، با وجود کوتاهى عمر انسان، یکنفر برمیخوریم، که از این فکر تو دردناك

ها و دبختىب. مند در میان این انبوه لشکر یا خارج از آن نیست، که باالخره مرگ نخواهدسعادت
بنا بر این مرگ براى . امراض مولم کارى میکنند، که این عمر باین کوتاهى هم بنظر ما دراز میآید

چشاند و بعد بر آن خدا در ابتدا لذّت وجود را بما مى. فرسا استگاهى از تحمالت طاقتما پناه
بهتر است از عمر اردوان، هرچند آنچه گفتى راست است، ولى : خشیارشا گفت. »1«حسد میبرد

بهتر است بمن بگوئى، . ها را بخاطر آوردبختى نباید بدبختىانسان حرف نزنیم، چه در موقع خوش
ها همان میبود یا تغییر ات راجع بجنگ با یونانىکه اگر آن روح براى تو ظاهر نشده بود، آیا عقیده



تعبیر خواب چنان باشد، که ما شاها، خدا کند، که : اردوان گفت. بطور بتّى جواب بده. یافتمى
باوجوداین اکنون هم من متوحش میشوم، وقتى که چیزهاى زیاد بخاطر . هر دو خواهان آنیم

اردوان، تو چه عجیب : خشیارشا جواب داد. بینم، که تو دو دشمن خطرناك دارىآورده مى
ت، یا بحرّیه یونان بر بشرى هستى، آن دو خطر چیست؟ آیا قشون برّى ما از قشون یونانیها کمتر اس

بحرّیه ما فزونى دارد؟ اگر تصور میکنى، که قواء ما کم است، میتوان در مدت کمى قواى 
شاها، هیچ عاقلى قواى برّى و: اردوان گفت. جدیدى جمع کرد

______________________________
ز نظر یونانیها حرف میزند و هرودوت در موارد زیاد ا. این نظر یونانیها بود در باب خدایانشان-)1(

.خدایان یونانى را حسود میخواند
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اند، بحرى ما را کم نمیداند و، اگر قواى جدیدى جمع میکردى، آن دو دشمن، که درنظر من
ر اوال بنظر من چنین میآید، که این دریا د. این دو دشمن خشگى و دریا است. تر میشدندخطرناك

ها را از خرابى گاه بحرّیه تو گردیده کشتىجا بندرى بزرگ ندارد، که در موقع طوفان پناههیچ
کشى بنادر زیاد در طول نظر از اینکه یک بندر کافى نیست و براى چنین قشونبا صرف. ایمن دارد

را اداره چنین بندرهائى نیست و بخاطر آر، که حوادث انسان . پیمائى، الزم استسواحلى، که مى
.ناممچون یکى از دشمنان را نامیدم، دشمن دیگر را هم مى. میکند، نه انسان حوادث را

مانع پیمودى، باز هرقدر پیشتر روى این خشگى دشمن دیگر تو است، زیرا اگر هم این راه را بى
.خیر کامل براى انسان وجود ندارد. تر خواهد گردیددشمن قوى

تر برنخورى، باز زمین براى تو گرسنگى تهیه خواهد کرد و هرقدر پیشبنابراین، اگر هم بموانعى
مرد واقعى آن است، که هنگام گرفتن تصمیم ترسو باشد و تمام . روى، خطر آن بیشتر خواهد بود

.اتفاقات را در ترازوى عقل بکشد، ولى در حین اجرا دلیر

ام چیزها را نمیتوان بیک اندازه اردوان، فکر تو صحیح است، ولى تم: خشیارشا چنین جواب داد
اگر بنا باشد، که در هر مورد هرگونه اتفاق ممکن را درنظر گیرى، هیچگاه نخواهى . درنظر گرفت



بهر کار اقدام کردن و نصف بلیات را تحمل کردن به از آن است، که . توانست کارى انجام دهى
از این نکته گذشته، اگر تو با هر چیز . اى را تحمل کندشخص از هر اتّفاقى بترسد و نخواهد بلیه

که میگویند، ضدیت کنى، ممکن است، که مانند حریفت در اشتباه افتى و نتیجه هر دو یکى 
اشخاصى، که تصمیم . باالخره آیا انسان چیزى را بتحقیق میداند؟ تصور میکنم، که نمیداند. است

سنجند، کندند و که همه چیز را مىکنند، غالبا موفق میگردند و بعکس اشخاصى،بر عمل مى
.بینى، که قویشوکتى پارس تا چه اندازه استتو خودت مى. مندندرتا بهره

اگر اسالف من همه اشخاصى مانند تو بودند، یا خودشان چنین نبودند، ولى مستشارانى مانند تو 
و دولت را باین آنها رو بخطرات رفتند. داشتند، پارس هیچگاه این قویشوکتى را بخود نمیدید

هاى بزرگمندىبهره. اندازه قوى کردند
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فالندن و کست، ایران قدیم، (هاى برجسته چهارچوب طاالر صد ستون جمشید، نقشتخت-)29(
)155گراور 

.با خطرات بزرگ بدست میآید

اروپا را مطیع کرده بخانه خود . ایمافتادهبراى رقابت با نیاگان خودمان در بهترین موسم سال براه 
اوال خودمان آذوقه فراوان داریم، . آنکه به گرسنگى یا بیک بلیه دیگر دوچار شویمبرمیگردیم، بى

ثانیا نان از مردمانى بدست آریم، که از مملکت آنها میگذریم، زیرا ما با ملّتى زارع طرفیم، نه با 
شاها، اگرچه حکم تو این است، که ما از : واب چنین گفتاردوان باز در ج. مردمى صحرا کرد

وقتى که صحبت از مسئله مهمى است، مقتضى است . هیچ چیز نترسیم، باز نصیحت مرا بپذیر
.شخص زیاد حرف بزند

من پیشنهاد میکنم، که ینیانها را . کوروش پسر کبوجیه تمام ینیانها را باستثناى اهالى آتن مطیع کرد
.آنها هم ما توانیم بر دشمن غلبه یابیمشان برنینگیزى، بىبر ضد نیاگان
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ظلم بزرگى را مرتکب شده مملکت مادرى : اگر ینیانها با تو آیند، یکى از دو امر واقع خواهد شد
ل فایده در صورت او. را برده خواهند کرد، یا موافق حقّ رفتار کرده آزادى آنرا خواهند خواست

. بزرگى براى ما نخواهند داشت و در مورد دوم میتوانند زحمتى بزرگ براى قشون تو تهیه کنند
خشیارشا گفت . »آغاز و فرجام کار را باهم نمیتوان دید«اند این مثل قدیمى را بخاطر آر، که گفته

ینیانها را دالیل زیادى صداقت . تر استاردوان این عقیده آخرى تو از تمام عقایدت سخیف
خودت و آنهائیکه با داریوش بمملکت سکاها رفته بودید، میتوانید این نکته . نسبت بما ثابت میکند

را تأیید کنید، چه نجات داریوش و تمام قشون او در دست ینیانها بود و آنها خطایا خیانتى نکردند 
با این حال معقول . ندو، عالوه بر آن، حاال زنان و کودکانشان را در مملکت ما گذارده میرو

از تمام . بنابراین مترس، راحت باش و بخانه و مملکت من سرپرستى کن. نیست، خیانتى کنند
پس از آن خشیارشا اردوان را به شوش فرستاد و بزرگان . پارسیها تنها بتو مملکت خود را میسپارم

ن جنگ دلیر باشید و شما را خواستم، تا بگویم، که باید در ای: پارسى را خواسته چنین گفت
هرکدام از ما باید جد کنیم، زیرا کارى، . دار نکنیدفتوحات سابق ما را، که نامى و بزرگ بود، لکّه

تاکید میکنم، که در این جنگ تمام مساعى خود را . که در پیش داریم، نعمتى است براى همه
غلبه کردیم، دیگر لشکرى جنگیم، که دلیر است و، اگر بر اوبکار ببرید، چه ما با مردمى مى

.ها است، نیایش کنیم و بگذریمبس خدائى را، که حافظ پارسى. نخواهد بود، که با ما بجنگد

عبور از بوغاز داردانل

کتاب (پس از آن بامر شاه عبور از داردانل شروع شد و هرودوت آن را چنین توصیف کرده 
.پونت مشغول بودندعبور از هلّسها بتدارکاتدر آن روز پارسى): 56-54هفتم، بند 

هاى مورت روز دیگر در انتظار طلوع آفتاب روى پلها عطریات بسوختند و راه را با شاخه
در طلیعه خورشید خشیارشا مقدارى شراب در ظرفى از زر بدریا ریخت و آفتاب را . گستردند

اى پیش نیاید، که مانعنیایش کرده از آن خواستار شد، سانحه
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خشیارشا پس از آن یک جام و یک صراحى زرین و یک قبضه . از جهانگیرى او در اروپا گردد
.پونت انداختنامند، به هلّس»1«نانسشمشیر پارسى، که بزبان مزبور آکى

یا از تنبیه توان گفت، که با افکندن این اشیاء خشیارشا میخواست هدایائى بآفتاب نثار کند، نمى
از . ها بعبور شروع کردندپس از این مراسم، پارسى. دریا پشیمان شده میخواست نیازى باو بدهد

بود، ) بحر الجزائر(یکى از پلها پیاده و سواره نظام میگذشت و از دیگرى، که بطرف دریاى اژه 
.کردندچارپایان بارى و خدمه عبور مى

.هائى بر سر داشتندرسى بودند، که بالتمام تاج گلمقدم بر همه عابرین ده هزار نفر پا

.ها روز اول گذشتنداین. از عقب آنها لشکرى مرکب از مردمان مختلف عبور کرد

.هاشان را پائین گرفته بودندهائى گذشتند، که نیزهروز دیگر اول سوارها و جنگى

گردونه مقدس حرکت کردند، بعد اسبهاى مقدس و . افراد این قسمت هم تاج گل بر سر داشتند
ها در همین حین کشتى. هاى قشونها سایر قسمتپس از آن خشیارشا و هزار نفر سوار و بعد از آن

در مدت هفت . بیک روایت خشیارشا بعد از همه عبور کرد. هم بطرف ساحل مقابل روانه شدند
گویند، که بعد از عبور شبانه روز الینقطع لشکر پارس از ترس ضربت شالقها باروپا میگذشت و

چرا تو بشکل ) یعنى اى خداى بزرگ(اى زوس «: پونت گفتخشیارشا یکى از اهالى هلّس
اى؟ چرا براى اضمحالل یونان اینهمه مردمان را دنبال پارسى درآمده و خود را خشیارشا نامیده

.»آنها هم میتوانستى اینکار بکنىخود میبرى؟ تو بى

هاى هرودوتمعجزه

پس از عبور تمام قشون و قبل از حرکت آن از ) 100-56کتاب هفتم، بند (مورخ گوید این
پونت معجزه بزرگى روى داد، ولى خشیارشا اعتنائى بآن نکرد، و حال آنکه تعبیر آن آسان هلّس

معناى این معجزه این بود، که خشیارشا لشکرى بیونان . توضیح آنکه مادیانى خرگوشى زائید. بود
جا با فرار جان خود را از خطر خواهد رهانید ل و حشمت میبرد و در موقع مراجعت در همینبا جال



. اند و هرودوت آنرا باور داشتهایست، که بعد از جنگ ساختهمعلوم است، که این گفته افسانه(
هاىموارد این نوع نوشته

______________________________
)1(-�A�c�i�n�a�n�e�s� �)�A�k�i�n�a�n�e�s. )
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زمانیکه او در سارد بود معجزه .). م. هرودوت، که از نظر مذهبى یونانیها گفته شده، زیاد است
دیگرى رویداد و قاطرى کره قاطرى زائید، که نر و هم ماده بود و آلت رجولیت باالى آلت 

معلوم (نشده اراده خود را دنبال کرد ها متوجه خشیارشا بهیچ کدام از این معجزه. انوثیت داشت
پونت بیرون آمده بطرف بحرّیه از هلّس) هاى بعد از جنگ استاست، که این گفته هم از افسانه
را »1«دنتوضیح آنکه بطرف مغرب حرکت کرده دماغه سارپ. مقابل خط سیر قشون برّى رفت

قشون برّى بطرف مشرق یعنى . ستدحکم شده بود، که بحرّیه در اینجا بای. مقصد خود قرار داد
سیاه و رود سیاه را دور گذشت و بعد خلیج»2«راخرسونس رفته از وسط شهرى موسوم به آگ

بعد قشون بطرف مغرب .). م. باز اغراق است(آب اینرود براى احتیاجات قشونى کفایت نکرد . زد
اى است، که داراى رود دریسک در ساحل تراکیه واقع و جلگه. درآمد»3«رفته به دریسک

اى است موسوم به دریسک و از زمان در این جلگه قلعه. نامند»4«بزرگى میباشد و آنرا هبر
اینجا را خشیارشا براى شمردن . کشى داریوش بمملکت سکاها داراى ساخلو ایرانى استقشون

ها را که کشتىبحرّیه هم باین محل رسید و خشیارشا امر کرد، . نفرات قشون خود مناسب دید
.بساحل کشیده در اینجا استراحت کنند

عده نفرات لشکر

نمیتوانم بگویم، که . در اینجا خشیارشا باحصائیه پرداخت«): 60، بند 7کتاب (هرودوت گوید 
باوجوداین عده . هرکدام از مردمان چقدر سپاهى داده بود، زیرا کسى اطالعى در این باب ندارد

شمردن سپاهیان چنین بود، که بدوا ده هزار نفر . و هفتصد هزار نفر میرسیدقشون برّى بیک میلیون
المقدور بیکدیگر نزدیک داشتند و بعد دور این ده هزار نفر را در یکجا جمع کرده افراد را حتى



بلندى . پس از آن این عده را از محیط بیرون کرده دیوارى روى خط ساختند. خطّى کشیدند
وقتى که این محوطه آماده شد، سپاهیان را . که بناف یک نفر سپاهى میرسیددیوار بحدى بود، 

گروه گروه در آن داخل و از آن خارج کردند، تا انکه تمام سپاهیان از محوطه گذشتند و عده 
نفرات

______________________________
)1(-�S�a�r�p�e�d�o�n.

)2(-�A�g�o�r�a.

)3(-�D�o�r�i�s�q�u�e.

)4(-�l�'�H�e�b�r�e.
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.لشکر معلوم گردید

شرح لباس و اسلحه ملل

: هائى تقسیم کردند و ترتیب چنین بودها را نظر بقومیت آنها بگروهپس از شماره نفرات، جنگى
»1«کالهى نمدین، که خوب مالیده بودند و آن را تیار: ها این لباس و اسلحه را داشتندپارسى-1

هاى هاى آهنین آن بفلسزرهى، که حلقه. دار رنگارنگ، در برقبائى آستین. گفتند، بر سرمى
سپرى از ترکه بید بافته و در زیر . پوشید، در پاشلوارى که ساقها را مى. ماهى شباهت داشت، بر تن

ئى کوتاه هازوبین.) م. گفتندمى»2«هرودوت گوید، که این سپرها را گرهس(آن ترکشى آویخته 
.و کمانى بلند

سپاهیان پارسى را اتانس . اى کوتاه از طرف راست بکمربند بسته بودندتیرهائى از نى داشتند و قمه
.زن خشیارشا فرمان میداد»3«تریسپدر آمس



پارسیها را در «): جاهمان(هاى یونانى چنین معین میکند بعد هرودوت نژاد پارسیها را بنابر افسانه
گفتند و مى»5«ها آنها را آرتیاننامیدند، ولى همسایگان پارسىمى»4«یم یونانیها کفنعهد قد
.خواندندها نیز خود را چنین مىپارسى

»9«پسر بلوس»8«او نزد کفه. بود»7«از دانائه) رب النوع بزرگ یونانیها(پسر زوس »6«پرسه
، که در »11«ین دختر پسرى بدنیا آمد پرسس ناماز ا. را گرفت»10«رفت و دختر وى آندرومد

) پارسى(پرس ) پرسس(بعد، چون کفه اوالد ذکور نداشت، تمام ملت را باسم . نزد کفه بماند
از این افسانه معلوم میشود، که یونانیهاى قدیم پارسیها را از نژاد یونانى و آسورى (نامیدند 

»12«سیوسدانائه بعقیده یونانیها دختر آکرىمیدانستند، چه زوس خداى بزرگ یونانى بود و 
این افسانه . هم نیاگان داستانى آسوریها بودند»13«بلوس و نینوس. پادشاه آرگس و زن زوس

حاکى از حقیقتى است، که قرابت نژادى پارسیها با یونانیها است، چه هر دو از مردمان هند و 
ژادى پارسیها از طرف مادر با آسوریها، باید درنظر راجع به بلوس، یعنى بقرابت ن. اروپائى هستند

اند،داشت، که بعض محققین باین عقیده

______________________________
)1(-�T�i�a�r�e.

)2(-�G�e�r�r�h�e�s.

)3(-�A�m�e�s�t�r�i�s.

)4(-�C�e�p�h�e�n�e�s.

)5(-�A�r�t�e�e�n�s.

)6(-�P�e�r�s�e�e.

)7(-�D�a�n�a�e.

)8(-�C�e�p�h�e�e.



)9(-�B�e�l�u�s.

)10(-�A�n�d�r�o�m�e�d�e.

)11(-�P�e�r�s�e�s.

)12(-�A�c�r�i�s�i�u�s.

)13(-�N�i�n�u�sپدر نینوس.
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که مردمان هند و اروپائى و سامى در عهدى، که معلوم نیست کى بوده، از یک منشاء بشمار 
بنابراین حکایتى را، که هرودوت از قول یونانیهاى قدیم ذکر کرده، اگرچه افسانه است، . رفتندمى

اما اینکه هرودوت گوید، پارسیها را همسایگان آنها . ولى تا یکدرجه حاکى از حقیقتى است
ها را بخاطر داشت، کلیۀ باید این افسانه. آرتیانى مینامیدند، این لفظ شاید مصحف آریانى باشد

ها استفاده هها از این افسانها در روابطشان با یونانىزیرا، چنانکه در جاى خود بیاید، گاهى پارسى
اى، که شکلش را بیان کردیم در شان مانند پارسیها بود، چه اسلحهمادیها اسلحه-2.). م. کردندمى

بنابراین، اطالعى که هرودوت از لباس مادى میدهد، مهم است، (واقع اسلحه مادى است نه پارسى 
فرمانده مادیها تیگران . .)م. اندزیرا سایر مورخین لباس مادى را با این تفصیل توصیف نکرده

کلخیدى »1«دهخامنشى بود، مادیها را در عهد قدیم همه آریانى مینامیدند و فقط، پس از آنکه م
کلخید (چنین گویند مادیها درباره خودشان . از آتن نزد آنها رفت، مادیها را باین اسم نامیدند

هاى د موافق افسانهم. والیتى بود در قسمت غربى قفقازیه در کنار دریاى سیاه، الزستان قرون بعد
ستجوى پشم زرین به وقتى که یونانیها در ج. یونانى دختر یکى از پادشاهان کلخید و جادوگر بود

مند سرکرده یونانیها مربوط شد و بواسطه سحر او یونانیها بهره»2«کلخید رفتند، این ساحره با ژازن
سپس، چون . د با ژازن به یونان رفته در آنجا کارهاى محیر العقول انجام دادبعد م. گردیدند

ر برید و پس از آن به آتن رفته زن شوهرش او را ترك کرد، این زن از راه انتقام اطفال خود را س
د به کلخید برگشته در اواخر عمر خود م. نام»4«گردید و از او پسرى آورد مد»3«پادشاه آن، اژه

این . بروایتى پسر خود مد را بتخت این مملکت نشاند و پس از این مادیها خود را چنین نامیدند



کى از حقیقتى باشد، یعنى از اینکه مادیها از حکایت، اگرچه افسانه است، ولى ممکن است که حا
اند و بعالوه قرابت نژادى، یعنى هند و اروپائى را، با یونانیها طرف قفقازیه و کلخید بایران آمده

شانها اسلحهسىکیس-3.). م. میرساند

______________________________
)1(-�M�e�d�e�e.

)2(-�J�a�s�o�n.

)3(-�E�g�e�e.

)4(-�M�e�d�e.
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میتر کالهى بود دراز و (بر سر داشتند »1«میتر) کاله نمدى(مانند پارسیها بود، ولى بجاى تیار 
ها باالتر مکرّر ها یا کاسىسىاز کیس. (ها آنافس پسر اتانس بودسىفرمانده کیس) تیزنوك

اسلحه پارسیها بود و فرمانده آنها مگاپانشان همان اسلحه) هاگرگانى(هیرکانیها .). م. ذکرى شده
.او بعدها والى بابل گردید. نام داشت»2«

هاى مسین بطرز غریبى، که نمیتوان بیان این کاله خود را از سیم. آسوریها خودى بر سر داشتند-4
این اسلحه، عالوه بر . هاى آنها شبیه این چیزهاى مصرى بودها و قمهسپرها و نیزه. کرد، بافته بودند

آسوریها . لباس اینها جوشنى است از کتان بافته. گرزى داشتند، که میخهاى زیاد بآن کوبیده بودند
کلدانیها هم جزو -5. اندرا یونانیها سریانى نامند، اسم آسورى را مردمان غیر یونانى بآنها داده

کاله خود باختریها خیلى شبیه -6. بود»4«پسر آرتاخه»3«فرمانده هردو اتاسپس. آسوریها بودند
-7. کمان آنها موافق عادات باخترى از نى است و پیکان آنها کوتاه. کاله خود پارسیها است

. ایستدتیز دارند، که راست مىکالههاى نمدین نوك) یعنى سکاها هستند(اند ها، که سکیثساك
تبرزینى داشتند، که موسوم به اى از کمان بومى و قمه کوتاه و اینها شلوارى در پا و اسلحه

»6«هاى آمیرگهاگرچه اینها سکیث.). م. مقصود هرودوت تبریک دمه است(است »5«ساگاریس



جاى کتاب این(ها را ساك گویند نامند، چه پارسیها کلیه سکیث»7«میباشند، ولى آنها را ساك
نویسانده و ) وركهوم(را سک هرودوت مؤید کتیبه نقش رستم داریوش است و شاه مزبور اینها 

.یا، چنانکه یونانیها تلفظ میکردند آمورگه، یونانى شده همین اسم استآمیرگه

مساکن این سکاها را بعض محققین در ماوراء سیحون میدانند و برخى در این طرف رود مزبور 
داریوش از پسر »8«ها هیستاسبفرمانده باختریها و ساك). رجوع شود بنقشه دولت هخامنشى(

هندیها لباسى داشتند از پنبه، تیروکمانى از نى و تیرهایشان بآهن -8. سا دختر کوروش بودآتس
»9«رئیس آنها فرنازاتر. تیز منتهى میشدنوك

______________________________
)1(-�M�i�t�r�e.

)2(-�M�e�g�a�p�a�n�e.

)3(-�O�t�a�s�p�e�s.

)4(-�A�r�t�a�c�h�e�e.

)5(-�S�a�g�a�r�i�s.

)6(-�A�m�y�r�g�i�e�n�s. باید درنظر داشت، که فرانسویها)ك (یونانى را به�C و)ل ) ژ(را به ) گمبد
.اندکرده

)7(-�S�a�k�e�s� �)�S�a�c�e�s. )

)8(-�H�i�s�t�a�s�p�e�s.

)9(-�P�h�a�r�n�a�z�a�t�r�e�s.
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کمانهاى مادى داشتند و اسلحه دیگر آنها باخترى ) یعنى هراتیها(آریانیها -9. بود»1«باتپسر ارته
.دارنس مینامیدندپسر هى»2«نسسامرئیس آنها را سى. بود

ها در موقع جنگ مانند اسلحه »3«کساسلحه پارتیها، خوارزمیها، سغدیها، گنداریها و دادى-10
»5«بود، رئیس سغدیها آزانس»4«خوارزمیها آرتاباز پسر فرناسفرمانده پارتیها و . باختریها بود

ها، ظنّ کسراجع به دادى. فیوس پسر اردوانها آرتىکسپسر آرته و سرهنگ گنداریها و دادى
-15. قوى میرود، که اینها تاجیکهاى قرون بعد بودند، که در بخارا و حدود آن سکنى دارند

برادر »6«رئیس آنها آرى مرد. اىست بز، تیروکمانى از نى و قمهکسپیان ارخالقى داشتند از پو
.فیوس بودآرتى

چکمه بود و کفش آنها بشکل نیم. لباسهاى رنگین در بر داشتند) هایعنى سیستانى(ها سرنگى-16
.کمان و زوبین آنها مانند این اسلحه مادیها است. بزانو میرسید

نیز لباسى داشتند از »8«هاپاکتیک-17. بود) بغابوخش(یز پسر مگاب»7«داترئیس اینها فرن
این مردم را باپختوها یعنى با سکنه قسمت (هاى آنان بشکل بومى بود ها و قمهپوست بز، کمان

، 20-18. نامیدندمى»10«، پسر ایثامتر»9«فرمانده اینها را آرتینت.). م. غربى افغانستان تطبیق کنند
ها مسلح مانند پاکتیک) بنقشه دولت هخامنشى رجوع شود(»11«اوتیان و میکیان و پاریکانیان

پسر »13«پسر داریوش بود و رئیس پاریکانیان سیرومیتر»12«رئیس اینها و میکیانها آرسامن. بودند
.»14«اباز

کمانهاى دراز آنان از شانه راست . بسته بودنداعراب عبائى داشتند، که روى آن کمربندى -21
: مترجم دیگر هرودوت این جمله را طور دیگر ترجمه کرده. (آویخته و بطرف چپ کشیده بود

اى داشتند گشاد و دامنها را بکمر زدهاعراب جامه

______________________________
)1(-�A�r�t�a�b�a�t�e.

)2(-�S�i�s�a�m�n�e�s.



)3(-�D�a�d�i�c�e�s� �)�D�a�d�i�k�e�s )کس در اصل دادیک بوده، اس یونانى است بنابراین بعضى دىدا
اند، زیرا در زبان یونانى مخرج ها، که در بخارا سکنى دارند، تطبیق کردهاین مردم را با تاجیک

).جیم نیست

)4(-�P�h�a�r�n�a�c�e.

)5(-�A�z�a�n�e�s.

)6(-�A�r�i�o�m�a�r�d�e.

)7(-�P�h�r�e�n�d�a�t�e.

)8(-�P�a�c�t�y�c�e�s.

)9(-�A�r�t�y�n�t�e.

)10(-�I�t�h�a�m�a�t�r�e.

)11(-�U�t�i�e�n�s� �,�M�y�c�i�e�n�s� �,�P�a�r�i�c�a�n�i�e

)12(-�A�r�s�a�m�e�n�e�s.

)13(-�S�i�r�o�m�i�t�r�e.

)14(-�O�e�b�a�s�e.
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ها لباسى داشتند از پوست حبشى-22. »1«.)م. بودند، کمانهاى دراز آنان بهر دو طرف کشیده بود
، که الاقل چهار ذراع طول آن بود و تیرهاى هاى درخت خرماپلنک و شیر، کمانهائى از شاخه

ریزه تیزى، یعنى سنگى که با آن مهرشان را هم بلندى از نى، که در نوك آن بجاى آهن سنگ
هائى بعالوه این اسلحه زوبین.) م. این سنگ را اکنون سنباده گویند(میکنند، بکار برده بودند 



اینها، . زى، که بآن میخهاى زیاد کوبیده بودندشد و گرداشتند، که بشاخ تیز شده غزال منتهى مى
. »2«ینمالند و نیم دیگر را ورمىوقتى که بجنگ میروند، قبل از جدال نیمى از تن خود را گج مى

تن دختر فرمانده اعراب و حبشیهائى، که باالى مصر سکنى دارند ارسام پسر داریوش از آرتیس
ز سایر زنانش دوست میداشت، چنانکه بامر او داریوش این زن خود را بیش ا. کوروش بود

.حبشیهاى شرقى با هندیها خدمت میکردند-23. صورت اینزن را از طال ساختند

.هاى شرقى و غربى تفاوتى نبود، مگر از حیث زبان و موهاظاهرا بین حبشى

از بیش) یعنى افریقائى(حبشیهاى شرقى موهایشان راست است، ولى موهاى حبشیهاى لیبیائى 
هاى آسیائى تقریبا مانند هندیها مسلّح بودند و بر سر حبشى. موهاى سایر مردمان پیچ خورده

.پوستى داشتند، که از پیشانى اسب با گوشها و یال او کنده بودند

بجاى سپر، براى دفاع، پوست . گوشهاى اسب راست میایستد و یال اسب جاى پر کاله را میگیرد
نوشته هرودوت صریحا داللت میکند بر اینکه سواحل خلیج دریاى عمان، این (درنا بکار میبردند 

هائى، که اهالى لیبیا لباسى از پوست داشتند و نیزه-24). ها مسکون بودهمثال مکران از حبشى
در (پافالگونیها -25. بود»4«پسر اآریز»3«رئیس آنها ماساگس. انتهاى آنرا سوزانیده بودند

هاى کوتاه و نیز ها بسپرهاى کوچک و نیزهاین. هائى داشتند، که بافته بودندخود) آسیاى صغیر
، لیگیان، ماتیانیان، 29-26. ها تا وسط ساق پا میآمدکفشهاى این. بزوبین و شمشیر مسلح بودند

مردمانى را، که هرودوت(ها مسلح بودند و سریانیها مانند پافالگونى»5«ماریاندینیان

______________________________
)1(-�L� �,�H�u�m�b�e�r�t� �,�P�r�o�f� �.�a�u� �L�y�c�e�e� �C�o�n�d�o�r�c�e�e.

)2(-�V�e�r�m�i�l�l�o�nن ترکیبى است از گوگرد و جیوهورمىی.

)3(-�M�a�s�s�a�g�e�s.

)4(-�O�a�r�i�z�e.

)5(-�L�y�g�i�e�n�s� �,�M�a�t�i�a�n�i�e�n�s� �,�M�a�r�i�a�n�d�y�n�e�n�s.
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آذربایجان سکنى داشتند، بنقشه آسیاى صغیر و دولت نامیده در شمال آسیاى صغیر یا در حوالى 
ها و ماتیانیان رئیس پافالگونى. ها را پارسیها کاپادوکى نامندسریانى.). م. هخامنشى رجوع شود

بود و فرمانده ماریاندینیان و اهالى لیکیه و سریانیها گبریاس پسر »2«پسر مگاسیدر»1«دتوس
اسلحه فریگیها خیلى شبیه اسلحه پافالگونیها بود و - 30. داریوش از آرتیس تن دختر کوروش

مقدونیها گویند، که فریگیها مادامیکه در اروپا سکنى داشتند، خود را . تفاوت کمى با آن داشت
.بریگ مینامیدند و، پس از اینکه به آسیا رفتند، این اسم را تغییر داده خود را فریگى خواندند

ارامنه، که از مهاجرین فریگى میباشند، .). م. اکیه سکنى داشتندها چنانکه گذشت در تربریگ(
مقصود هرودوت از (داماد داریوش بود »3«مانند آنها مسلح بودند، رئیس هر دو مردم ارتخم

بعدها . این است، که ارامنه مدتى در فریگیه بودند و با آنها قرابت نژادى داشتند» مهاجرین فریگى«
اسلحه لیدیها خیلى شبیه اسلحه .). م. وچیده بمملکت وان یا ارارتو رفتنداز مساکن فریگیها ک

نامیدند و بعدها در سلطنت لیدوس پسر آتیس مى»4«)یانانم(در ابتداء لیدیها را . ها استیونانى
اند، تلفظ یونانى هم در توریۀ، چنانکه گذشت، اینها را لود نامیده(این مردم خود را لیدى نامیدند 

هائى خودهاى بومى، سپرهاى کوچک و زوبینکاله»5«سیانهامى-32.). م. ریبا چنین بودهتق
اینها از مهاجرین لیدى میباشند و ). یعنى سخت کرده بودند(داشتند، که انتهاى آنرا سوزانیده بودند 

رتافرن پسر سیانها افرمانده لیدیها و مى. چون در کوه المپ سکنى داشتند خود را المپیائى مینامند
.ارتافرن بود، یعنى پسر همان شخصى، که باداتیس به ماراتن حمله کرد

تراکیهاى آسیائى پوست روباه بر سر، قبائى در بر و از رو ردائى بلند، گشاد و رنگارنگ -33
. کفش آنها از پوست بچه آهو ساخته شده و ساقهاى آنها هم از این پوست پوشیده بود. داشتند

ها در اروپا بودند و تراکى. بارت بود از زوبین و سپرهاى سبک و خنجرهاى کوتاهاسلحه آنها ع
.موسوم شدند»6«نیانثىپس از مهاجرت بآسیا به بى

______________________________
)1(-�D�o�t�u�s.



)2(-�M�e�g�a�s�i�d�r�e.

)3(-�A�r�t�o�k�h�m�e�s.

)4(-�M�e�o�n�i�e�n�s.

)5(-�M�y�s�i�e�n�s.

)6(-�B�i�t�h�y�n�i�e�n�s.
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نامیدند، چه مساکن آنها در کنار رود مى»1«قبل از آن، چنانکه خودشان گویند آنها را ستریمونیان
سیانى آنها را از مساکن اصلى و مى»2«بقول خودشان مردمانى موسوم به توکریانى. ستریمون بود

عبارت بود از »4«اسلحه خالى بیان-34.پسر اردوان فرمان میداد»3«تراکیها را بساکس. راندند
اینها مسلح بودند بدو . ساخته بودند) یعنى دباغى نشده(سپرهاى کوچک، که از پوست خام گاو نر 

اینها بر سر خودى داشتند از مفرغ با . چماق دراز، که مانند چوبهاى لیکیانها بآهن تیز منتهى میشد
هاى هاى این مردم از پارچهساق. ز مفرغ ساخته شده بوداى اگوشها و شاخهاى گاو نر، که با جیقه

که اقامتگاه غیبگوى مارس است »5«خالى بیان جائى دارند موسوم به آره. سرخ رنگ پوشیده
انیان و السونیان؛ لباس و اسلحه کابالیان و م37-35.). م. مارس را یونانیها خداى جنگ میدانستند(
کیان لىتوصیف آنرا محول بجائى میکنم، که از کى. کیان بودلىمانند لباس و اسلحه کى»6«

راجع باین مردمان نیز بنقشه آسیاى صغیر رجوع شود، غالب اینها در شمال و . (ذکرى خواهد شد
هائى داشتند لیان نیزهمى-38.). م. شرق آسیاى صغیر در نزدیکى دریاى سیاه و قفقاز سکنى داشتند

.هاى آن با قزان قفلى وصل میشدتکوتاه و لباسى، که قسم

.کیانى و بر سر خودهائى از پوست داشتندبعض اینها مسلح بودند به کمانهاى لى

) مردمى که در گرجستان میزیستند(ها مسخ-39. فرمانده این ملل بود»8«تانپسر هیس»7«بدرس
-40. ن کوتاه و آهنش بلند بوداى از سپر و نیزه کوتاه، که دسته آخودهاى چوبین داشتند و اسلحه



اینها در طرف شمال شرقى آسیاى صغیر (»9«هانکها و موسىنیان و ماکرونباره، اسلحه تى42
مرد پسر داریوش مینامیدند نیان را آرىبارهها و تىفرمانده مسخ. ها بودمانند اسلحه مسخ) میزیستند

ها را نکها و موسىفرماندهى ماکرون. روش بوددختر سمردیس یا نوه کو»10«و مادر او پارمیس
این شهر در کنار. تس داشتوالى سس»12«میسپسر خراس»11«تسایکارته

______________________________
)1(-�S�t�r�y�m�o�n�i�e�n�s.

)2(-�T�e�u�c�r�i�e�n�s.

)3(-�B�a�s�s�a�c�e�s.

)4(-�C�h�a�l�y�b�i�e�n�s.

)5(-�A�r�e�e.

)6(-�C�a�b�a�l�i�e�n�s� �,�M�e�o�n�i�e�n�s� �,�L�a�s�o�n�i�e�n�s.

)7(-�B�a�d�r�e�s.

)8(-�H�y�s�t�a�n�e.

)9(-�T�h�i�b�a�r�e�n�i�e�n�s� �,�M�a�c�r�o�n�s� �,�M�o�s�y�n�o�e�q�u�e�s.

)10(-�P�a�r�m�y�s.

)11(-�A�r�t�a�y�c�t�e�s.

)12(-�C�h�e�r�a�s�m�i�s.
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.پونت واقع استهلّس



اند و مسلح بودند به خود هائى داشتند، که بعادت والیت آنها مانند زره بافته»1«مارها-43
اهالى کلخید مسلح بودند به خودهاى چوبین و سپرهاى -44. سپرهاى کوچکى از پوست و زوبین

پس آسبر مارها و کلخیدیها فرندات پسر ته. هاى کوتاه و شمشیرکوچک از پوست گاو نر و نیزه
پیرها مانند کلخیدیها مسلح بودند و رئیس آنها ، آالرودیها و ساس46-45. ریاست داشت

آالرودیها، چنانکه باالتر گفته شد از بومیهاى ارمنستان قبل از . (پسر سرومیتر بود»2«ماسیستوس
-47.). م. پیرها در قفقازیه جنوبى سکنى داشتندساس. آرارات-جا بودند، آالرودرفتن ارامنه بدان

تره، که شاه تبعیدشدگان را بدانجا میفرستاد، مانند مادیها مسلح بودند جزایر دریاى ارىاهالى 
پسر »3«رئیس آنها مردونت.). م. تره در اینجا دریاى عمان استمقصود هرودوت از دریاى ارى(

، ها بودند مردمانىاین. بود، که در سال دوم این جنگ در جنگ میکال فرماندهى داشت»4«باگه
جمشید، تخت-)30(فرماندهان این . که از راه خشگى میرفتند و پیاده نظام از اینها تشکیل شده بود

)95فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (حجاریهاى برجسته پى طاالر خشیارشا 

______________________________
)1(-�M�a�r�e�s(در حوالى کلخید سکنى داشتند.(

)2(-�M�a�s�i�s�t�u�s.

)3(-�M�a�r�d�o�n�t�e.

)4(-�B�a�g�e�e.
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رؤساء مزبور سپاه خود را بصف داشته جنگیها را . شان ذکر شدمردمان اشخاصى بودند، که اسامى
» ده هزار نفر«رؤساء . هاى هزار نفرى و ده هزار نفرى را معین کردندشمردند و رؤساء قسمت

. بنابراین هریک از قسمتها رئیسى داشت. را برگزیدندرؤساء تقسیمات صد نفرى و ده نفرى 
فرماندهان عمده و تمام پیاده نظام در تحت اوامر . آنهائى را که من نامیدم، فرماندهان عمده بودند

:این اشخاص واقع شدند



-3. پسر اردوان، که بر ضد جنگ با یونان بود»1«تخمتانترى-2. مردونیوس پسر گبریاس-1
ماسیست -4. پسر اتانس ایندو نفر برادرزاده داریوش و پسر عموى خشیارشا بودند»2«سمردمنس

چون (پسر زوپیر ) بغابوخش(مگابیز -6. »4«پسر آریز»3«گرگیس-5. ساپسر داریوش از آتس
هاى پارسى است، که اشخاص نامى بوجود آورده و همان اسامى مکّرر این عائله یکى از خانواده

:د براى رفع اشتباه مینویسیمذکر میشو

بغابوخش، همدست داریوش در کشتن بردیاى دروغى، پسرى داشت زوپیر نام و این شخص 
.).م. پسرى بغابوخش نام و او پسرى باززوپیر نام، که جالى وطن کرده در آتن سکنى گزید

ناى ده هزار نفر اینها بودند اشخاصى، که آنها را تمام پیاده نظام سرداران خود میدانست، باستث
این سپاهیان را پارسیها جاویدان . دارن بودنددارن پسر هىپارسى زبده، که در تحت ریاست هى

مینامیدند، زیرا اگر کسى از جهت مرگ یا مرض از این عده خارج میشد، فورا بجاى او دیگرى را 
از حیث لباس و . زودمعین میکردند، چنانکه هیچگاه نه از عده مزبور میکاست و نه بر آن میاف

عالوه بر آن . شجاعت، پارسیها بر مردمان دیگر امتیاز داشتند، اسلحه آنها را من توصیف کردم
هاى فاخر اى، که لباسهاى حرم و خدمههاى طال بودند و در عقب آنها عرابهپارسیها داراى زینت

بردند و اینها غیر از مالهائى آذوقه اینها را شترها و چهارپایان دیگر می. داشتند، حرکت میکردند
تمام این مردمان سواره نظام دارند، ولى . هاى قشونى آذوقه میرسانیدندبودند، که براى سایر قسمت

تمام آنها سوار نداده بودند

______________________________
)1(-�T�r�i�t�a�n�t�a�e�c�h�m�e.

)2(-�S�m�e�r�d�o�m�e�n�e�s.

)3(-�G�e�r�g�i�s.

)4(-�A�r�i�z�e.
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اش مانند اسلحه پیاده سواره نظام پارسى اسلحه: و تنها آنهائى داده بودند، که اینک ذکر میکنم
خودى از مفرغ یا آهن داشتند و این خودها را با چکش پارسى بود باستثناى عده قلیلى، که کاله

ستند و بهمان زبان حرف ساگارتیها، که مردمى چادرنشین و از طوایف پارسى ه. ساخته بودند
ها هشت هزار سوار داده ساگارتى. هامیزنند، لباسشان چیزى است بین لباس پارسیها و پاکتیک

اى از مفرغ یا آهن استعمال کنند و فقط خنجرى دارند و در جنگ اینها عادت ندارند اسلحه. بودند
مقصود هرودوت کمند (دواراند اند و خیلى بآن امیهائى استعمال میکنند، که از چرم بافتهطناب
ساگارتى، چون بدشمن رسید، طناب را بطرف او : ترتیب جنگ اینها چنین است.). م. است

ساگارتیها جزو . میاندازد و همینکه اسب یا آدمى را گرفت، او را بطرف خود کشیده میکشد
اسلحه سواره نظام . دهاى آنها مسلّح بودنسى هم مانند پیادهسوارهاى مادى و کیس. پارسیها بودند

هاى جنگى، اینها اسبهاى سوارى داشتند و نیز گردونه. هندى نیز مانند اسلحه پیاده نظام هندى بود
. هاى آنها مسلّح بودندسواره نظام باخترى و کسپى مانند پیاده. که باسب و گورخر بسته بودند

. کانیان و کاسپیرها نیز چنین بودندپاری. هاى جنگى داشتندچنین بودند نیز اهالى لیبیا، که عرابه
فقط این مردمان سواره نظام . ماندنداعراب شترهائى داشتند، که در تندروى از اسبها عقب نمى

جاتى تمام سوارها را بدسته. ها به هشتاد هزار میرسیدعده اسبها غیر از شترها و عرابه. داده بودند
شترها را . اعراب در قسمت آخر بودند. میکردتقسیم کرده بودند و هر ملّت در صف خود حرکت

، که هر دو »2«ثهو تى»1«سواره نظام را هرمامیتر. در آخر جا داده بودند، تا اسبها وحشت نکنند
بسبب مرض در سارد ماند، چه در موقع »3«رفیق آنها فرنوخ. پسر داتیس بودند، فرمان میدادند

داد، توضیح آنکه در راه سگى از زیر پاى اسب او گذشت اى براى او روى حرکت از سارد سانحه
پس از آن . و، چون اسب سگ را ندید وحشت کرده روى دو پا ایستاد و فرنوخ را بزمین افکند

خون

______________________________
)1(-�H�e�r�m�a�m�i�t�h�r�e.

)2(-�T�i�t�h�e�e.

)3(-�P�h�a�r�n�u�c�h�e.
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خدمه فرنوخ برحسب دستور او اسب را . این سردار آمد و مرض او مبدل به سل شداز سینه 
این سانحه باعث شد، که فرنوخ جاى خود را . بجائى، که سوار خود را افکنده بود، برده پى کردند

.در سپاه از دست داد

بحریه

. دویست فروند بودهزار و ) یعنى کشتیهائى، که سه صف پاروزن داشت(رم عده کشتیهاى ترى
. فینیقیها و سریانیهاى فلسطین سیصد فروند«: هاى مزبور را این مردمان آماده کرده بودندکشتى

خودى مانند خود یونانیها بر سر و جوشنى از کتان بر تن، : ها این اسلحه را داشتندسپاهیان کشتى
ه در ابتدا مساکن آنها در کنار فینیقیها گویند، ک. زوبین و نیز سپرهائى، که کنار آن آهنین نبود

این قسمت . ولى بعد بسوریه مهاجرت کردند.) م. پارس استمقصود خلیج(تره بود دریاى ارى
مصریها دویست فروند کشتى . سوریه با صفحاتى، که تا مصر امتداد دارد، موسوم به فلسطین است

دند، سپرهاى محدب آنها کنارهاى هاى مصر خودهائى داشتند، که از نى بافته بوجنگى. داده بودند
اى براى جنگ دریائى و تبرى بزرگ مسلح بودند و اغلب آنها جوشن منى از آهن داشت، به نیزه

اهالى قبرس یکصد و پنجاه فروند آماده کرده بودند و سالح آنها چنین . و شمشیرهاى بلند داشتند
بر تن داشتند و کلیۀ از حیث لباس شبیه پادشاهان این جزیره میترى بر سر و تبعه آنها قبائى: بود

جا بعضى از ساالمین و آتن بدین. سکنه قبرس از مردمان مختلف ترکیب شده. یونانیها بودند
و باالخره گروهى »2«نساى از کیت، عده»1«برخى از آرکادى.) م. یعنى ینیانى بودند(اند آمده

.لیکیه یکصد کشتى داده بودنداهالى کى. ین گویندخود قبرسیها چن. از فینیقیه و جمعى از حبشه

هر سپاهى دو زوبین داشت و . اینها خودهائى داشتند بومى، سپرهائى از چرم گاو و لباسى از پشم
مینامیدند، ولى از زمان »3«پاخیانلیکیها را هىدر ابتداء کى. نیز شمشیرى شبیه شمشیر مصرى

این مردم»5«نرپسر آگ»4«لیکسسلطنت کى



______________________________
آرکادى، کوهستانى بود در قسمت مرکزى پلوپونس یونان و اهالى آن بشبانى اشتغال -)1(

.داشتند

)2(-�C�y�t�h�n�o�s(اى از جزایر سیکالد یونانى، که خوبى پنیرش را پلین ستودهجزیره.(

)3(-�H�y�p�a�c�h�e�e�n�s.

)4(-�C�i�l�i�x.

)5(-�A�g�e�n�o�r.
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. شان مانند اسلحه یونانى بودفیلیان سى کشتى داده بودند و اسلحهپام. لیکیها شدندموسوم به کى
و »1«لخوسفىنیاکان اینها اشخاصى بودند، که از ترووا بپراکندند و در آنجا در تحت ریاست آم

سپاهیان آنان جوشن داشتند، . کرده بودنداهالى لیکیه پنجاه کشتى آماده . بودند»2«کالخاس
ها بزوبین مسلح بودند و بر سر کالهى این. پر بودکمانشان از چوب و تیرهایشان از نى و بى

اسلحه اینها با . ها پوست بز آویخته بودهاى جنگىداشتند، که دور آن با پرهائى آراسته و از شانه
از جزیره کریت میباشند و سابقا اینها را ترمیللیکیها اصال. خنجرى کوتاه و داسى تکمیل میشد

دریانهاى آسیائى سى کشتى . آتنى است»4«اسم کنونى آنها از لیک پسر پاندیون. نامیدندمى»3«
کاریانها هفتاد . شان مانند اسلحه یونانى استاینها اصال از پلوپونس هستند و اسلحه. داده بودند

. بطور کلى مانند اسلحه یونانى بود و شمشیر و داس نیز داشتندشان اسلحه. کشتى آماده کردند
شان مانند اسلحه ینیانها صد کشتى داده بودند و اسلحه. باالتر گفته شد، که اسم اینها سابقا چه بوده

.یونانى بود

اینها مادامیکه در آن قسمت پلوپونس، که اکنون معروف به آخاى میباشد، سکنى داشتند موسوم 
به پلوپونس رفتند این »6«بودند، ولى از زمانیکه دانائوس و کسوتوس»5«یالیوناگى-کبه پالس

) مقصود جزایر یونانى است(اهالى جزایر . پسر کسوتوس ینیان نامیدند»7«مردم را باسم ین



در ابتداء آنها هم از قوم پالسک . شان مانند اسلحه یونانى بود و هفده کشتى داده بودنداسلحه
ها را ینیان نامیدند زیرا ینیانهاى دوازده شهر آسیاى صغیر، یعنى مهاجرین بعدها این. بشمار میرفتند

اینها را هم . آتن خود را چنین مینامیدند، االیانها شصت کشتى دادند و مانند یونانیها مسلح بودند
ستثناى اهالى آبیدوس، پونت بااهالى هلّس. چنانکه یونانیها گویند در عهد قدیم پالسگ مینامیدند

اسلحه آنها . هایشان ماندند، صد فروند کشتى دادندها در خانهکه بحکم شاه براى محافظت پل
در تمام این کشتیها مردان جنگى . این اهالى از مهاجرین ینیانى و دریانى میباشند. یونانى بود

پارسى، مادى و سکائى بودند، بهترین کشتیها از حیث حرکت

______________________________
)1(-�A�m�p�h�i�l�o�c�h�u�s.

)2(-�C�a�l�c�h�a�s.

)3(-�T�e�r�m�i�l�e�s.

)4(-�P�a�n�d�i�o�n.

)5(-�P�e�l�a�s�g�e�s�-�A�e�g�i�a�l�i�o�n�s.

)6(-�D�a�n�a�u�s� �,�X�u�t�h�u�s.

)7(-�I�o�n.

742: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

. بودهاى اهالى صیدا آنهائى بود، که فینیقیها آماده کردند و بهترین کشتیهاى فینیقى کشتى
من . جات سپاهیان پیاده نظام، هرکدام رئیسى از خود داشتندجات سپاهیان بحرى، مانند دستهدسته

الواقع رؤساء مردمان فى. اسامى آنها را ذکر نمیکنم، زیرا جریان حکایت مرا بدان الزام نمیکند
ه اینها در قشون شایان ذکر هم نیستند، چه عده رؤساى هریک از آنان بعده شهرهایشان بود و بعالو



اما اسم آنهائیرا، که . وار در ردیف سپاهیان دیگر حرکت میکردندفرماندهى نداشتند، بلکه بنده
.امفرماندهى داشتند، من باالتر ذکر کرده

پسر داریوش از دختر گبریاس فرمانده سفاین ینیانى و »1«نسآریابیگ: رؤساى بحرّیه اینها بودند
پس پسر پرکساس. برادر تنى خشیارشا فرمانده بحرّیه مصرى) نشهخام(آخمنس . کارى بود

هائى، که سى و عده کشتى. آسپاتن و مگاباز پسر مگابات باقى قسمتهاى بحریه را اداره میکردند
تقریبا بسه هزار »2«پنجاه پاروزن داشت و کشتیهاى دراز براى حمل اسبها و کشتیهاى سرکور

»3«نسرامتت: ترین اشخاص بحرّیه از این قرار بودندن معروفپس از فرماندها. فروند میرسید
پسر ) یعنى اروادى(آرادیانى مربال. »6«رموسصورى پسر سى»5«، ماپن»4«صیدائى پسر آنیسوس

کى، لى»10«کاسپسر سى»9«برنیسکسى. »8«دنتکى پسر ارمکیلى»7«سیسآگیال، سوانّ
که هر دو از قبرس »14«پسر تیماگراکس»13«موناکستى-»12«پسر خرزیس»11«گرگوس

پسر »18«تیمو داماسى»17«دومپسر سل»16«گرسپى-»15«نستیه پسر تیمهیس-بودند
را، »20«میزذکر اسامى سایر رؤساء را الزم نمیدانم، ولى مقتضى است اسم آرت. »19«دولکان

او با وجود اینکه زن بود، براى رفتن بجنگ یونان. ت من شده، ذکر کنمکه باعث حیر

______________________________
)1(-�A�r�i�a�b�i�g�n�e�s.

.ها اختراع کرده بودندیک نوع کشتى بسیار دراز بود، که قبرسى-)2(

)3(-�T�e�t�r�a�m�n�e�s.

)4(-�A�n�y�s�u�s.

)5(-�M�a�p�e�n.

)6(-�S�i�r�o�m�u�s.

)7(-�S�u�e�n�n�e�s�i�s.



)8(-�O�r�o�m�e�d�o�n�t�e.

)9(-�S�y�b�e�r�n�i�s�q�u�e.

)10(-�S�i�c�a�s.

)11(-�G�o�r�g�u�s.

)12(-�C�h�e�r�s�i�s.

)13(-�T�i�m�o�n�a�x�e.

)14(-�T�i�m�a�g�o�r�a�x�e.

)15(-�T�i�m�n�e�s.

)16(-�P�i�g�r�e�s.

)17(-�S�e�l�d�o�m�e.

)18(-�D�a�m�a�s�i�t�h�y�m�e.

)19(-�C�a�n�d�o�u�l�e.

)20(-�A�r�t�e�m�i�s�e.
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از فوت شوهرش، چون پسرش صغیر بود، زمام امور دولت خود را این ملکه بعد . حاضر شد
بدست گرفت و بواسطه مردانگى و شجاعت عازم یونان گردید، و حال آنکه کسى او را بدین 

موطن او را از طرف . میز بودو نامش آرت»1«دامیساین زن دختر لیگ. اقدام مجبور نکرده بود
و »2«ه کریت میدانستند و بر اهالى هالى کارناس و گسکارناس و از طرف مادر جزیرپدر هالى



هاى این ملکه با پنج کشتى، که پس از کشتى. حکومت میکرد»4«و کالیدن»3«رسسىنى
صیدائى بهترین کشتیهاى بحرّیه بود، نزد خشیارشا آمد و در میان متحدین پارس کسى به از او 

میز بود بعقیده من از قوم دریانى بشمار در اداره آرتتمام شهرهائى، که. هائى بشاه ندادنصیحت
دیگر صحبت از . هستند»6«درو سایرین از اپى»5«زنکارناس از محل ترىاهالى هالى. رفتندمى

.»بحریه بس است

: میز مقتضى است گفته شود، که بطلمیوس یکى از نویسندگان عهد قدیم نوشتهراجع به آرت
کشى خشیارشا بیونان شرکت داشت، عاشق داردانوسمیس، که در قشوندامیز دختر لیگآرت

بعد خدایان عشق او را . نامى از آبیدوس گردید و چون مورد توجه او نشد، چشمان او را کند»7«
اى پرت کرده خود را از باالى سنگ خاره»8«زیادتر کردند و باالخره بنصیحت غیبگوئى لوکاس

هاى زیاد در کتاب خود داخل کرده و معلوم ت، که نویسنده مزبور افسانهاین را هم باید گف. مرد
.»9«نیست، که این خبر هم صحیح باشد

این است توصیفى، که هرودوت از قشون خشیارشا کرده و با بحرّیه پنجاه مردم و ملت گوناگون 
. ن بود، شمردهرا، که مساکنشان از ماوراء سیحون تا حبشه و از سواحل اوقیانوس هند تا یونا

چون هرودوت کتابهاى خود را . ها را نامیده و اسلحه مردمان را توصیف کردهفرماندهان قسمت
هاى تقریبا سى یا چهل سال بعد از این جنگ نوشته، معلوم است، که این اطالعات را از نوشته

اشخاص دیگر گرفته،

______________________________
)1(-�L�i�g�d�a�m�i�s.

)2(-�C�o�s.

)3(-�N�i�s�i�r�o�s.

)4(-�C�a�l�y�d�n�e.

)5(-�T�r�e�s�e�n�e.



)6(-�E�p�i�d�a�u�r�e.

)7(-�D�a�r�d�a�n�u�s.

)8(-�L�e�u�c�a�s.

)9(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �a�p� �.�p�h�o�t� �.�4�9�2.
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این نکته مؤید نظرى . (ماندو اال این همه اسامى و کیفیات بعد از این عده سال در خاطرها نمى
هاى متقدمین اطالعاتى اقتباس شد، راجع باینکه مورخین یونانى از نوشتهاست، که در مدخل ذکر 

.).م. اینکه کتاب یا مؤلف آن را نامیده باشندمیکردند، بى

عجالۀ، از توصیفى که . تر عقاید محققین را بیان خواهیم کردراجع بعده سپاهیان ایران پائین
بینیم، سپاه خشیارشا خیلى بد بوده، زیرا مىاسلحه دفاعى: هرودوت کرده، این نتیجه حاصل میشود

آیند و هرودوت در اینجا و جاهاى دیگر گوید از حیث هائى که در رأس قشون او مىپارسى
شجاعت بر سایرین برترى داشتند، سپر هایشان، از ترکه بید بافته و تیرهاشان از نى است با 

. اندوشن ندارند و بعضى با چماقها مسلحعالوه بر آن اغلب مردمان خود یا ج. هائى از آهننوك
پروا بقشون ها براى احتراز از تیراندازان ایرانى خود را بىاین نکته جالب توجه است، زیرا یونانى

تن میکردند و در اینگونه جنگ استحکام اسلحه تعرضى و دفاعى داراى بهایران زده جنگ تن
یشود، که ذکر اسامى ملل مانند فهرست کتیبه از توصیف هرودوت نیز دیده م. اهمیت خاصى است

یعنى اول از دجله بطرف مشرق رفته و تقریبا بهمان ترتیب مردمان را »1«نقش رستم داریوش است
چون هرودوت از مدارکى استفاده کرده، باید . شمرده و بعد از دجله بطرف مغرب متوجه شده

گفت، که در آن مدارك هم ترتیب همین بوده، یعنى ترتیب ذکر موافق جاهائى بوده، که در 
از فهرست مزبور بخوبى دیده میشود، که . اقوام معین شده بودموقع اطراق یا حرکت براى ملل و 

اقوام آریانى بغیر از یکى دو مورد بر اقوام غیر آریانى مقدم و تمام فرماندهان کل تقریبا پارسى یا 
از فهرست مزبور نیز معلوم است، که در میان پارسیها اکثریت با اعضاء . اندمادى و یا سکائى بوده

.ستخانواده هخامنشی



سان سپاه برّى و بحرى صحبت خشیارشا با دمارات

پس از آنکه فرماندهان عده سپاهیان را شمرده و ) 210-100کتاب هفتم، بند (هرودوت گوید 
آنها را بصفوف داشتند، خشیارشا سوار گردونه جنگى شده از پیش لشکرها گذشت، اسم هرکدام 

ها را در آب انداختند بعد وقتیکه کشتى. ثبت کردندها را هاى آناز ملل را پرسید و دبیران جواب
شاه سوار کشتى صیدائى گردیده زیر چتر زرین قرار گرفت و

______________________________
.در باب دوم این کتاب بیاید-)1(
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دادند، که بقدر چهار صد پا از ها فرمان فرماندهان بحریه بکشتى. ها را سان بیندخواست کشتى
ساحل دور شده لنگر اندازند و بعد بخطّ مستقیم صف بستند، چنانکه پیشانى کشتیها بطرف ساحل 

خشیارشا در کشتى صیدائى از پیش . در این موقع تمام سپاهیان بحرى کامال مسلّح بودند. بود
دمارات پسر آریستون را، که در کشتیها گذشته آنها را سان دید و بعد از آن از کشتى پیاده شده

اکنون براى من گواراست، که این سؤال را از تو «: این جنگ شرکت داشت، خواست و بدو گفت
تر از سایر ام، شهر تو کمتر و ضعیفاى و از یونانیهاى دیگر شنیدهچنانکه تو بمن گفته. بکنم

ت مبارزه را با من خواهند داشت؟ حاال تو بمن بگو، که آیا یونانیها جسار. شهرهاى یونانى نیست
اگرچه من تصور میکنم، که تمام یونانیها و مردمان غربى اگر جمع شوند، نتوانند در مقابل حمله 

دمارات در حال جواب داد » من پا فشارند، باوجوداین میخواهم عقیده تو را در این باب بدانم
خشیارشا گفت حقیقت را بگو و » آید؟شاها، حقیقت را میخواهى بگویم یا آنچه که تو را خوش «

شاها، چون میخواهى حقیقت را بدانى «: دمارات. بدان، که از محبت من نسبت بتو نخواهد کاست
و براى اینکه بعدها مرا از جهت دروغگوئى مقصر نکنى، پس میگویم، که یونان همیشه در مکتب 

نتیجه قوانینى است، که معتدل میباشد، ولى فقر پرورش یافته، اما تقواى یونانیها زاده فقر نیست، بل 
. و این تقوى در مقابل فقر و استبداد اسلحه ما است.) م. یعنى استثنا نمیکنند(سخت اجرا میشود 

هائى که در حوالى دریانها سکنى دارند، همگى شایان تمجیداند، ولى از آنها حرف نمیزنم، یونانى
ها تکالیف تو را نخواهند پذیرفت، زیرا این پیشنهادها نفقط در باب السدمونیها گویم، که اوال ای



ثانیا آنها بر تو قیام و با تو جنگ خواهند کرد، ولو اینکه سایر یونانیها . باعث اسارت یونان است
اما اینکه عده آنها چقدر است، شاها، این سؤال را از من مکن، همینقدر بدان، که . مطیع تو شوند

خشیارشا . »نفر یا بیشتر و یا کمتر باشد، باز آنها با تو خواهند جنگیداگر لشکر آنها حتى هزار
دمارات، چه میگوئى؟ هزار نفر میتوانند با این انبوه سپاهیان«خندیده چنین گفت 
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اى، آیا میتوانى با ده نفر از سپاهیان من بجنگى؟جنگ کنند، تو پادشاه این مردم بوده

اى، اند، که تو گوئى و هرکدام با ده نفر مقابلى کنند، تو، که پادشاه آنها بودهاگر مردم تو چنین
آیا ممکن است، که هزار یا ده هزار و یا پنجاه هزار نفر . باید بتوانى با دو برابر این عده جنگ کنى

مقابل هر نفر ما بیش از هزار ها پنج هزار نفر باشند، در در مقابل قشون من بایستند؟ اگر السدمونى
العاده بروز هاى فوقنفر داریم و، چون سپاهیان من مطیع یکنفراند، از ترس ممکن است رشادت

دهند، ولى سپاهیانى، که آزادند، نمیتوانند چنین کنند و من تصور میکنم، که اگر عده سپاهیان ما و 
شجاعتى، که تو . ل تنها پارسیها مقاومت کنندشما مساوى هم بود، باز یونانیها نمیتوانستند در مقاب

.توصیف کردى در میان ماها دیده میشود

دارهاى من هستند اشخاصیکه راست است، که عده این نوع دلیران کم است، ولى در میان نیزه
. »چون تو این چیزها را نمیدانى، این است، که یاوه میگوئى. حاضرند با صد یونانى طرف شوند

شاها، از ابتدا من میدانستم، که سخنان راست من تو را خوش نیاید، «: ب داددمارات جوا
باوجوداین من صفات اسپارتیها را، چنانکه هستند، بیان کردم، زیرا تو خواستى، که حقیقت را 

.بگویم

ام و تا چه اندازه دوست دارم آنهائیرا، که خودت میدانى، که من چقدر از وضع حاضر خود راضى
اما پدرت مرا . از من گرفتند و بر اثر این رفتار مجبور شدم از وطن خود فرار کنمحکومت را

باورکردنى نیست، که شخصى عاقل بر ضد ولى . پذیرفت و معاش مرا مرتّب کرد و خانه بمن داد
من نمیگویم، که حاضرم با ده نفر بجنگم، حتى با دو نفر . نعمت خود باشد و عنایت را قدر نداند

ندارم مبارزه کنم، ولى، اگر الزم میشد یا مهمى الزام میکرد، با کمال میل با یکى از آنها، هم میل 



السدمونیها از حیث شجاعت کمتر از . که با صد نفر یونانى حاضرند جنگ کنند، مبارزه میکردم
ى مردمان دیگر نیستند و، چون باهم متحد شوند، بر دیگران برترى دارند، زیرا هرچند آزادند، ول

از هر حیث آزاد نیستند، چه بر آنها قانون حکومت میکند و ترس آنها از قانون بیش از ترس تبعه 
آنها اجرا. تو از تو است
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:کنند چیزى را، که قانون از آنها بخواهد و قانون همیشه یک چیز از آنها میخواهد

اگر . در صف پا فشارند، تا آنکه فاتح گردند یا کشته شونددر دشت نبرد از عده دشمن نترسند و 
.گو میدانى، حاضرم، که از این ببعد لب بربندمتو مرا یاوه

اینکه از دمارات خشیارشا خندید و بى» شاها، اراده تو مجرى باد. حاال مجبور بودم حرف بزنم
کیه بطرف یونان حرکت داد پس از آن قشون خود را از ترا. برنجد، او را با مالیمت مرخص کرد

را »2«پسر مگادست»1«و حاکم دریسک را، که داریوش معین کرده بود، تغییر داده ماسکام
این شخص یگانه حاکمى بود، که خشیارشا براى او هدایا میفرستاد، زیرا از . بحکومت گماشت

. اردشیر پسر خشیارشا نیز براى او هدایا میفرستاد. حیث شجاعت بر تمام حکّام برترى داشت
پونت بیرون کردند، باستثناى این یونانیها پس از جنگ تمام حکّام پارس را از تراکیه و هلّس

بهمین جهت تمام شاهانى، که بعد . اش برنیامدند، و حال اینکه بسیار کوشیدندشخص، که از عهده
از اشخاصیکه یونانیها بیرون کردند، خشیارشا . از یکدیگر میآیند، براى اعقاب او هدایا میفرستند

این شخص . ردبود، میدانست و پسران او را احترام میک»4«را، که از اهل این»3«تنها قدر بوگس
ها بریاست کیمون پسر میلتیاد او را محاصره کردند، وقتى که آتنى: واقعا شایان تمجید بود

میتوانست موافق قراردادى از شهر خارج شده بآسیا برگردد، ولى او نخواست از این حق استفاده 
ن مقاومت کند، چه پنداشت، که شاه گمان خواهد کرد از جهت ترس تسلیم شده و بنابراین چندا

در این حال امر کرد آتشى روشن کردند و بعد زنان، اطفال و کنیزکان . کرد، تا آذوقه تمام شد
پس از آن هرچه طال و . و خدمه خود را کشته نعش آنها را در آتش انداخت) زنان غیرعقدى(

و نقره در شهر بود از قلعه برود ستریمون افکند و بعد از این کارها خود نیز در آتش رفت
.بسوخت



.بس پارسیها حقا او را ستایش میکنند و اسمش را با احترام میبرند

حرکت خشیارشا بطرف یونان

خشیارشا از دریسک بطرف یونان رفت، این صفحات را تا ) 108، بند 7کتاب (بقول هرودوت 
سکنىمگابیز و بعد مردونیه مطیع کرده بودند و تمام مردمانى، که در این صفحات»5«تسالى

______________________________
)1(-�M�a�s�c�a�m�e.

)2(-�M�e�g�a�d�o�s�t�e.

)3(-�B�o�g�e�s.

)4(-�E�i�o�n.

)5(-�T�h�e�s�s�a�l�i�e.
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»1«بعد خشیارشا از نزدیکى ساموتراس گذشت و پس از آن برود لیسوس. داشتند باج میدادند
پس ) اگر رود بود، که اغراق است(آب آن احتیاجات قشونى را کفایت نکرد و خشگ شد . رسید

، که بدریا »3«توسهاى آبدر گذشته و از رود نسو دریاچه»2«آ، دیسه، آبدراز آن از مارونه
.). م. و نیم یا تقریبا یکفرسخ-پنج کیلومتر(اى رسید، که سى استاد میریزد، عبور کرده بدریاچه

آب این دریاچه را فقط باسبهاى . هاى فراوان داشتمحیط آن و آبش بسیار شور بود، ولى ماهى
هاى هرودوت اغراق است، زیرا اگر معلوم است، که این گفته(بنه دادند و دریاچه خشگ شد 

محیط دریاچه چنان بوده، که او گوید، شعاع آن تقریبا یک کیلومطر میشده و اگر فرض کنیم، که 
این دریاچه بحد وسط یک مطر عمق داشته، و حال آنکه براى چنین شعاعى این اندازه خیلى کم 

است، تقریبا داراى سه میلیون تن یا ده میلیون خروار آب بوده و از اینقرار میبایست عده مالهاى بنه 
بنه را لهرودوت فکر نکرده، که اوال یک چنین عده ما. خشیارشا الاقل یکصد میلیون رأس باشد



از . از کجا میتوانستند تهیه کنند و بر فرض محال پس از تهیه، چگونه میتوانستند علیق آنرا برسانند
ها، که در کتاب هرودوت زیاد است، بخوبى معلوم میشود، که تعصب ملى مورخ این نوع گفته

.) م. ى خود بازداشتههامذکور و میل مفرطى، که به تجلیل یونانیها داشته، او را از دقت در نوشته
بعد هرودوت مردمان این قسمت . دارد»4«تیر نامشهرى، که دریاچه مزبور نزدیک آن است، پیس

مردمانى، که در کنار دریا سکنى داشتند در کشتیها دنبال لشکر خشیارشا : تراکیه را شمرده گوید
فقط یک مردم، که . شدندحرکت کردند و آنهائیکه در درون قاره میزیستند از راه خشکى عازم
اینها در باالى کوههائى، که . موسوم به ساتر بود، مطیع نگشته آزادى خود را تا زمان ما حفظ کرد
گوى دیونیس در غیب. از درختهاى گوناگون و برف پوشیده، مسکن دارند و خیلى شجاعند

ها »5«مى موسوم به بساختیار آنها است، کاهنه مزبوره در بلندترین جاى کوه اقامت دارد و مرد
.هاى او را تعبیر میکنندگفته

______________________________
)1(-�L�i�s�s�u�s.

)2(-�M�a�r�o�n�e�a� �,�D�i�c�e�e� �,�A�b�d�e�r�e.

)3(-�N�e�s�t�u�s.

)4(-�P�i�s�t�y�r�e.

)5(-�B�e�s�s�e�s.
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تىگوئى پىگوئى او مانند پیشپیشگوى معبد دلف جواب میدهد و کاهنه بسئواالت مانند غیب
ژهکه کوه پانها، درحالى»2«یربعد خشیارشا از نزدیکى مساکن پى. گنگ و دو وجهین است»1«
یرها، اودومانتاین کوه معادن طال و نقره دارد و پى. را از طرف دست راست داشت، گذشت»3«
پس از آن او از میان مردمانى، مانند . میکننداین فلزّات را استخراج »5«ها و بخصوص ساترها»4«

حاکم این شهر . گذشته برود ستریمون و شهر این رسید»8«هااپلو پ»7«و دبرها»6«یانانپ



. ها براى رود ستریمون اسبهاى سفید قربان کردندمغ. همان بوگس بود، که باالتر ذکرى از آن شد
بود و، وقتى که پارسیها از پل گذشته دانستند، که این صفحه پلهائى براى عبور از اینرود تهیه شده 

این عادت . نفر از دوشیزگان محل را زنده بگور کردند9نفر از جوانان و 9راهه نام دارد، 9
طفل 14تریس زن خشیارشا، چون بکهولت رسید، امر کرد، چنانکه شنیدم، آمس. پارسیها بود

بگور کنند، تا سپاسگذارى نسبت بخداوندى، که زیر زمین هاى نجیب زندهپارسى را از خانواده
این گفته هرودوت خیلى غریب بنظر میاید، زیرا ژوستن، مورخ رومى، که تاریخ (است کرده باشد 

داریوش اول مأمورینى بقرطاجنه ): 1، بند 19کتاب (را خالصه کرده، گوید ) پومپهتروگ(عمومى 
است و از جمله قدغن کردن قربانى انسان بود با این عقیده فرستاده چهار چیز از آن مملکت خو

.چگونه خود پارسیها چنین کارى را مرتکب میشدند

شاید براى یونانیها اینکار غرابت نداشته، زیرا مقدونیها قربانى انسانرا جایز میدانستند، چنانکه 
تیون راحت روح هفسرا براى»9«اسکندر، بقول مورخین یونانى و غیره، هزاران نفر کوسى

تر از قول و یونانیها هم، چنانکه پائین) در جاى خود بیاید(سردار محبوب خود قربان کرد 
پلوتارك ذکر شده، قبل از جدال ساالمین، سه جوان پارسى را، که اسیر کرده بودند، قربان 

میگفتند، نه »10«پرستش خداى زیرزمین هم جزو معتقدات یونانیها بود، که او را پلوتون. کردند
از هرنظر، که بنگریم، روایت. ایرانیها

______________________________
)1(-�P�y�t�h�i�e(گو در معبد دلفزن غیب(

)2(-�P�i�e�r�e�s.

)3(-�P�a�n�g�e�e.

)4(-�O�d�o�m�a�n�t�e�s.

)5(-�S�a�t�r�e�s.

)6(-�P�a�e�o�n�i�e�n�s.



)7(-�D�o�b�e�r�e�s.

)8(-�P�a�e�o�p�l�e�s.

)9(-�C�o�s�s�i�e�n�s.

)10(-�P�l�u�t�o�n.
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خود مورخ مذکور هم اطمینان بصحت آن نداشته، . هرودوت غریب و دور از حقیقت بنظر میاید
.»شنیدم«که نوشته 

»2«تاتّسالى»1«از آکانت

پس از آن خشیارشا از شهرهاى متعدد یونانى گذشته بشهر آکانت رسید و تمام : هرودوت گوید
راهى را، که خشیارشا ساخت، . اطاعت پیش آورده در دنبال او روانه شدندمردمان عرض راه سر 

بعد از او تراکیهانه برافکندند و نه در آن زراعت کردند، چه با احترام تمام تا زمان ما باین راه 
چون خشیارشا به آکانت درآمد اهالى آنرا میزبانان خود خوانده لباس مادى بآنها اعطا . مینگرند

اند و با اشتیاق بجنگ و گفته بودند، که اهالى این شهر سعى زیاد در حفر کانال کردهکرد، چه با
مهندس حفر کانال از »3«جا آرتاخهدر این) مقصود هرودوت ترعه برزخ آتس است(میروند 

این شخص از تیره هخامنش و از حیث قامت از . خشیارشا او را خیلى احترام میکرد. مرضى مرد
بلندتر بود، چه قد او به پنج ذراع چهار انگشت کم میرسید و صداى بسیار رسائى هاتمام پارسى

خشیارشا از فوت او خیلى مغموم شد و امر کرد جنازه او را با جالل دفن کنند و تمام افراد . داشت
گویشان او را پهلوان دانسته براى او قربانى اهالى آکانت بحکم غیب. قشون بگور او خاك ریختند

هاى پذیرفتند، دوچار فقر شده خانههاى خود مىیونانیهائى، که قشون خشیارشا را در خانه. نندمیک
که از طرف شهرهائى واقع در قاره میزبان قسمتى از »4«پاترتىخود را ترك میکردند، چنانکه آن

تاالن قشون خشیارشا بود، باهالى شهر تاسس صورتى از مخارج نشان داد، که جمع آن بچهار صد 
این نوع صورتها را میزبانان دیگر هم بشهرها ) چهل و هشت هزار تومان تقریبا(نقره بالغ بود 



ترتیب میهمانى . غذاها را قبل از وقت سفارش داده سعى داشتند، که خوب و وافر باشد. میدادند
رها آذوقه ها نزدیک شدن قشون را خبر میدادند، اهالى شههمینکه جارچى: در این موارد چنین بود

شهر را در میان خود تقسیم کرده و همه مشغول تهیه آرد، گندم و جو براى ماههاى زیاد شده 
بعد بهتر و گرانبهاترین. مقدارى، که براى آذوقه قشون الزم بود، تهیه میکردند

______________________________
)1(-�A�c�a�n�t�h�e.

)2(-�T�h�e�s�s�a�l�i�e.

)3(-�A�r�t�a�c�h�e�e.

)4(-�A�n�t�i�p�a�t�e�r.
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ها حشم و نیز طیور باتالق و خشگى را چاق میکردند و با این مقصود طیور را در قفسه ها و دریاچه
ها و ظروف دیگر، که روى میز گذارده ها، کاسهپس از آن از طال و نقره جام. نگاه میداشتند

خوردند، تهیه میشد آنهائى، که با شاه غذا مىاین آالت فقط براى شاه و. میشود، درست میکردند
بهرجا، که لشکر وارد میشد، چادرى براى خشیارشا آماده . و براى قشون فقط غذا تهیه میکردند

چون موقع غذا میرسید، مردمى که پذیرائى قشون . ماندندبود، ولى افراد قشون در زیر آسمان مى
د از غذا سپاهیان شب را در همانجا میگذرانیدند و بع. بر عهده آنان بود، دوچار زحمات میشدند

بردند، چنانکه چیزى صبح روز دیگر چادرها را پاره کرده تمام ظروف و اسباب آن را با خود مى
او باهالى آبدر . نام سخن با مغزى گفت»1«یکى از اهالى آبدر مگاکران. مانددر محل نمى

ها خدایان استغاثه کنند، که آنها را از نصف بدبختىپیشنهاد کرد، که در معابد خود جمع شده از
رهائى دهند و بآنهائى، که متحمل صدمات زیاد شده بودند، گفت بروید، خدایان را شکر کنید، 

روز دو دفعه غذا صرف کند، و الّا اگر باهالى آبدر حکم میشد، که که شاه عادت نداشت، شبانه
هاى خود را گذارده فرار کنید یا بکلى از هستى ساقط انهشامى مانند نهار تهیه کنند، میبایست خ

، بند 7کتاب (با وجود سنگینى این نوع میهمانیها، یونانیها اراده شاه را مجرى میداشتند . گردید



خشیارشا در آکانت فرمانده بحریه را مرخص کرده دستور داد، که با سفاین به ترم). 120-121
باو . خلیجى است معروف بهمین اسم و اسم شهر از این خلیج استاین شهر در کنار . برود»2«

حرکت لشکر چنین . رودترین راهى است، که از دریسک به آکانت مىگفته بودند، این راه کوتاه
خشیارشا آنرا بسه قسمت تقسیم کرد، قسمت اول در تحت فرماندهى مردونیه و ماسیست از : بود

تخم و گرگیس در تاند، قسمت دوم در تحت ریاست ترىسواحل دریا با بحریه حرکت میکر
نظر قسمت آخرى در تحت. درون قاره و قسمت سوم با خود خشیارشا در وسط این دو لشکر

بحرّیه از کانال. و مگابیز بود»3«سمردمنس

______________________________
)1(-�M�e�g�a�c�r�e�o�n.

)2(-�T�h�e�r�m�e(سالونیک امروزى است.(

)3(-�S�m�e�r�d�o�m�e�n�e�s.
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.آتس حرکت کرده و از چند شهر گذشته سپاهى و سفاین از این شهرها گرفت

.لنگر انداخت»1«سیوسترم رانده بدان درآمد و در کنار رود آكبعد بطرف خلیج

این راه شیرها به در . در این احوال خشیارشا از آکانت حرکت کرده از راه خشکى به ترم رسید
ها از جاهاى خود بیرون آمده بردند، حمله کردند، توضیح آنکه شبشترهائى، که آذوقه مى

هرودوت گوید، که براى او این . متعرّض کس یا حیوانى نمیشدند و فقط بشترها حمله میکردند
. موده بودندمسئله باعث حیرت است، و حال آنکه شیرها قبل از آن شتر ندیده و قوت آن را نیاز

بعد مورخ مذکور گوید، که در این صفحات شیر و گاو وحشى زیاد است و مأواى شیرها بین رود 
نستوس و رود آخلواوس میباشد، زیرا در جائى از اروپا، یعنى در مشرق، از آن طرف نستوس و در 

.مغرب از ماوراء آخلواوس، اثرى از شیرها نیست

تسخیر والیات شمالى یونان



»3«تا رود لیدیاس»2«دونىاز ورود به ترم خشیارشا اردو زد و امتداد اردو از این شهر و میگبعد 
تماشا »5«ساهاى بلند تسالى را موسوم به المپ و اساو از این شهر کوه. بود»4«منو هالیاك

.کرد

. ههائى احاطه کردهتسالى در ابتداء دریائى بود، چه این صفحه را از هر طرف کو«هرودوت گوید 
ها باین صفحه جارى است، ولى بعدها بعقیده اهالى این محل، خدایان دریا و پنج رود از کوه

لرزه شکافى در کوه و تنگى از آن بطرف دریا ایجاد کردند، چنانکه حاال آب رودها از این زمین
که تنگ مزبور بر اثر این عقیده باید صحیح باشد، زیرا براى من روشن است، . تنگ بدریا میریزد

چون راه قشون خشیارشا از این معبر باریک بود، چه باو گفته بودند، که » لرزه احداث شدهزمین
خطرتر است، خواست مصب رودها را تماشا کند و در کشتى صیدائى این راه از هر راهى بى
ه پرسید، که آیا بعد مطلعین را خواست. درآمد و از آن در حیرت شد»6«نهنشسته بمصب رود پ

ممکن نیست این رود را برگردانند، تا از راه

______________________________
)1(-�A�x�i�u�s.

)2(-�M�i�g�d�o�n�i�e.

)3(-�L�y�d�i�a�s.

)4(-�H�a�l�i�a�c�m�o�n.

)5(-�O�s�s�a.

)6(-�P�e�n�e�e.
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.هائى احاطه کردهکوهگفتند نه، زیرا تسالى را از هر طرف . دیگر بدریا بریزد



خشیارشا پس از شنیدن این جواب گفت مردم عاقلی هستند تسالیان، که زودتر از همه یونانیها 
اند، که تسخیر مملکتشان و حفظ آن خیلى آسان است، زیرا کافى بینى کردهمطیع شدند، چه پیش

مقصود خشیارشا از این . است، که این رود را برگردانند، تا تمام مملکت آنها زیر آب غرق شود
بود، که زودتر از همه باو تسلیم شده بودند و شاه پنداشته بود، که آنها »1«حرف خانواده آلواس

در تسالى خشیارشا زیاد ماند، چه ثلث قشون او در کوههاى . اندبنام تمام مردم این کار کرده
یکدفعه تمام قشون از این کوه مقدونى مشغول انداختن جنگل بودند، تا راه لشکر او باز شود و

در این اوان سفرائى، که براى خواستن آب و خاك به شهرهاى . بوالیت پرّرب سرازیر گردد
از مردمان یونان آنهائیکه . بعضى با آب و خاك و برخى با دست خالى. یونان رفته بودند، برگشتند

:آب و خاك دادند اینها بودند

و به »3«ها، تبى»2«تیودیتها، ملیان، آخیان فها، لکریان، ماگنتها، انیان، پرّبىتسالیان، دلپى
.»6«و اهالى پالته»5«پیاندیگر، باستثناى تس»4«اسیان

: یونانیهائى، که تصمیم بر جنگ کرده بودند، بدین مضمون قراردادى بین خودشان بقید قسم بستند
اند، باید ده یک اموال خود را براى پارس شدهمندى متحدین، مردمانى که مطیع در صورت بهره«

به آتن و اسپارت خشیارشا سفرائى نفرستاده بود، زیرا سفراى داریوش را . »خداى دلف بدهند
و اسپارتیها بچاهى انداخته گفته بودند، در آنجا براى شاه »7«ها به گودالى موسوم به باراترآتنى

دیم هم سفرا مصونیت شخصى داشتند و هرودوت چون در عهد ق(خاك خواهید یافت و هم آب 
المللى رفتار کرده بودند، بعد بطور ها برخالف قواعد بینها و اسپارتىحس کرده، که آتنى
ها وارد شد از جهت اینکه با اى بر آتنىتوانم بگویم، چه بلیهنمى«.): م. معترضه چنین گوید

الیت و شهر آنها معرضراست است که، و. فرستادگان داریوش چنین کردند

______________________________
)1(-�A�l�e�u�a�s.

)2(-



�T�h�e�s�s�a�l�i�e�n�s�,� �D�o�l�o�p�e�s�,� �A�e�n�i�a�n�e�s�,� �P�e�r�r�h�a�e�b�e�s�,� �L�o�c�r�i�e�n�s�,� �M�a�g�n�e�t�e�s�.

�M�e�l�i�e�n�.� �A�c�h�e�e�n�s� �d�e� �l�a� �P�h�t�i�o�t�i�d�e.

)3(-�T�h�e�b�a�i�n�s.

)4(-�B�e�o�t�i�e�n�s.

)5(-�T�h�e�s�p�i�e�n�s.

)6(-�P�l�a�t�e�e�n�s.

)7(-�B�a�r�a�t�h�r�e.
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بنابراین . غارت و خسارت گردید، ولى بعقیده من جهت خساراتى، که بآنها وارد آمد این نبود
در اسپارت مکان مقدسى است معروف : ها متوجه شدتماما بطرف السدمونى»1«بیوسخشم تالثى
رسوالن و . بیاد، مینامندىبود و اعقاب این شخص را تالث»2«ننبیوس، که رسول آگاممبه نام تالثى

ها شدن رسوالن داریوش، اسپارتىپس از کشته. سفراى اسپارتى از میان آنها انتخاب میشوند
یعنى چیزهائى را که بفال نیک (ها محروم بودند مدتهاى مدید از فالهاى نیک در موقع قربانى

ید و مصمم شدند، که کفاره ها گرداین مسئله باعث حزن و اندوه السدمونى.) میگیرند، نمیدیدند
.بدهند

با این مقصود مردم را مکرّر بمجمع ملّى دعوت و بتوسط جارچیها اعالم کردند، که آیا کسى 
و بولیس»4«ریستپسر آن»3«یسپرثىحاضر است زندگانى خود را براى اسپارت فدا کند؟ اس

ودند، حاضر شدند، نزد خشیارشا رفته مند ب، که از معروفین و اشخاص دولت»6«پسر نیکالاس»5«
.شدن رسوالن داریوش ترضیه بدهنداز جهت کشته

، چنانکه کسانى را )ها استمقصود پارسى(ها این دو نفر را نزد مادیها فرستادند بنابراین، اسپارتى
رشادت اینها و بیانى، که کردند شایان توجه است، چه پس از ورود بآسیا نزد . بمرگ میفرستند



او اینها را گرم . دارنس اصال پارسى و والى شهرهاى ساحلى آسیا بودهى. دارنس رفتندىه
بمن و . السدمونیها، چرا شما دوستى شاه را رد میکنید«: پذیرفت و در موقع صرف غذا گفت

اگر شما هم مطیع . بوضع من نگاه کنید و ببینید، که شاه تا چه اندازه قدر اشخاص الیق را میداند
اسپارتیها . »، هرکدام از شما میتواند والى یونانستان شود، زیرا شاه شما را مردمى رشید میداندشوید

پیشنهاد میکنى چیزى را، که . دارنس سئوالى، که تو از ما میکنى یکطرفى استهى«: جواب دادند
عى، چه میوه اطالبر بندگى واقفى، ولى از آزادى بى. اىاى نه چیزیرا، که لذّتش را نچشیدهآزموده

اگر چشیده بودى بما. اى، تا بدانى خوب است یابدآن را نچشیده

______________________________
)1(-�T�a�l�t�h�y�b�i�o�s.

.، که ترووا را محاصره کرد)آرگس(و ) سنمى(پادشاه داستانى -)2(

)3(-�S�p�e�r�t�h�i�e�s.

)4(-�A�n�e�r�i�s�t�e.

)5(-�B�o�u�l�i�s

)6(-�N�i�c�o�l�a�o�s.
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این دو نفر بعد از ورود بشوش نزد شاه . »ها بلکه با تبرها بجنگیدمیگفتى براى آزادى نه فقط با نیزه
دارها بآنها امر کردند، در مقابل شاه بخاك افتند، آنها اعتراض کرده رفتند و، وقتى که اسلحه

ماز گذارد و براى اینکار بدینجا جواب دادند، که موافق عادات اسپارتى براى کسى نمیتوان ن
اند، تا از شاه مادیها، السدمونیها ما را بدینجا فرستاده«: پس از آن بشاه تقریبا چنین گفتند. اندنیامده

جا که بزرگ منش خشیارشا، از آن. »جهت کشته شدن فرستادگان شما در اسپارت ترضیه بدهیم
آنها با کشتن فرستادگان قواعدى . سدمونیها باشممن نمیخواهم شبیه ال«: بود، در جواب آنها گفت

من، که السدمونیها را از جهت چنین رفتار توبیخ . نقض کردند، که براى تمام ملل اجبارى است



ها را از تقصیرى، که بر آنها وارد است، میکنم، هرگز شما را نیازارم و با مرگ شما اسپارتى
.»خالصى نبخشم

بیوس نسبت به السدمونیها باسپارت مراجعت کردند و خشم تالثىپس از آن دو نفر مذکور 
بعد هرودوت گوید، که این خشم از نو در یک موقع دیگر ). 136، بند 7کتاب (خاموش شد 

شرح آن را، چون خارج از موضوع است کنار گذاشته حکایت مورخ مذکور را . مشتعل گردید
ها حمله کند، باین عنوان بود، که میخواهد به آتنىکشى شاه به یونان ظاهراقشون«: دنبال میکنیم

یونانیها این نکته را مدتى بود دریافته . ولى در واقع امر این جنگ براى تسخیر تمام یونان میشد
آنهائیکه بپارسیها آب و خاك . بودند، ولى همه یونانیها این جنگ را بیک نحو تلقى نمیکردند

که پارسیها متعرّض آنان نخواهند شد، ولیکن اقوامى، که از دادند، راحت بودند، چه میدانستند 
دادن آب و خاك امتناع کرده بودند، در وحشتى بزرگ میزیستند، زیرا سواد مردم طالب جنگ 

اى در یونان یافت نمیشد، که در مقابل نبود، بل بعکس نسبت بپارسیها تمایل داشت و چنان بحرّیه
رودوت رشته ذکر وقایع را از دست داده پیش میافتد، تا تمجید در اینجا ه» حمالت ایران پافشارد

اى اظهار کنم، که اکثریت یونانیها از آن جا مجبورم عقیدهدر این«: ها کند و چنین گویداز آتنى
باوجوداین نمیتوانم در این باب، که بنظر من. تنفّر دارند
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ها از ترس پارسیها مملکتشان را ترك میکردند یا در اگر آتنى. محقیقت است، ساکت بمان
هاى خود مانده مطیع میشدند، احدى در یونان جرئت نمیکرد با شاه در دریا جنگ کند و محل

اگر اهالى پلوپونس . هرگاه جنگ دریائى نمیشد، نتایجى، که از این وضع روى میداد، چنین میبود
دیوار میکشیدند، باز باالخره السدمونیها را متحدین آنها ترك در برزخ کرنت دور خود چندین 

میکردند نه از روى اختیار بل برحسب اضطرار، چه پارسیها با بحرّیه خود شهرى را پس از شهرى 
مردند، ولى کارى انجام ماندند و، اگرچه با افتخار همگى مىمیگرفتند و السدمونیها تنها مى

که در این موقع یا قبل از آن اسپارتیها مجبور میشدند با خشیارشا صلح نتیجه چنین میشد،. نمیدادند
واقعا فایده دیوارهاى تنگه کرنت چه بود، . کنند و در هر دو مورد یونان باطاعت پارسیها درمیآمد

از این جهت است، که میتوان از روى یقین گفت آتنیها . در صورتیکه شاه بر دریا تسلط داشت



، زیرا تصمیم آنها بر اینکه باید یونان آزاد بماند و اقدام جدى آنها در متحد شدن ناجى یونان بودند
» مندى گردید و شاه پارس را دفع کردندبا یونانیهائى، که مطیع پارسیها نشده بودند، باعث بهره

چون ما نمیخواهیم مانند او از وقایع . هاچنین است تمجید هرودوت از آتنى) 139، بند 7کتاب (
ها هم آمدها میپردازیم تا بسر همین مطلب برسیم و معلوم شود، که آتنىیش افتیم، بذکر پیشپ

مندى یونان گردند، اگر ایرانیها بجاى بوغاز ساالمین، که براى جنگ بحرّیه نمیتوانستند باعث بهره
تخاب بزرگى مانند بحرّیه ایران ابدا مناسبت نداشت، دریاى باز را براى این جنگ دریائى ان

.میکردند

احوال یونان

الزم است شرح پیش رفتن قشون ایران را در یونان موقتا معلّق داشته ببینیم احوال یونان مقارن این 
.زمان چه بود

ها بیش از سایر یونانیها دوچار وحشت و وقتى که خبر لشکرکشى خشیارشا بیونان رسید، آتنى
بر اثر این . ایران مستقیما به آتن متوجه خواهد شدهاى اضطراب شدند، زیرا میدانستند، که ضربت

جمعى جنگرا. وحشت افکار و عقاید متشتّت گشت
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فقط عده . نهاد میکردند، که جالى وطن کرده بایطالیا روندنتیجه میدانستند و بعضى پیشامرى بى
آورى شوند و که آتنیها در اطراف آن جمعچون فکرى نبود، . کمى میگفتند، باید مقاومت کرد

اتحاد و اتّفاقى حاصل گردد، در این مورد هم مانند موارد دیگر، اولیاى امور الزم دانستند سؤالى 
گو با تعبیر مقتضى گوى معبد دلف راجع بعواقب اوضاع بکنند، تا شاید از جواب غیباز غیب

بنابراین . و اساسى براى اتحاد و اتّفاق نهاداى براى یکى کردن افکار ایجاد کردبتوان زمینه
نام »1«تونیکتى، که آریسگو سؤالى کردند و پىرسوالنى از آتن بمعبد دلف رفته از غیب

هاى اید؟ خانهاى بدبختان، چرا نشسته«): 145-140، بند 7هرودوت کتاب (داشت، چنین گفت 
آتن زیروزبر و طعمه . هاى بلند ارك را ترك کنید و نجات یابید در کنارهاى زمینخود و نیز تپه

برجها و بر عرابه سریانى نه تنها ) رب النوع جنگ بعقیده یونانیها(آور آتش گردد و مارس وحشت



معابدى را، که از وحشت میلرزند و عرق . قالع شما بل بروج و قالع شهرهاى زیاد را منهدم کند
همین آن از بلندیهاى این معابد خون سیاه جارى است و این آیت مطمئنّى است . میریزند، بسوزانند

ر مقابل این همه ها، از معبد من بیرون روید و دآتنى. هائى، که شما را تهدید میکنداز بدبختى
پایان واندوه بىگوى دلف باعث حزناین جواب غیب. »بدبختى بمردانگى مسلّح گردید

یکى از متنفذین معبد دلف بحال آنها رقت »3«پسر آندروبول»2«فرستادگان شد و، چون تیمون
غاثه گو رفته با حال کسى، که از خدا استآورد، گفت شاخه درختى در دست گرفته و نزد غیب

:گو گفتندآنها چنین کرده در حال تضرّع بغیب. میکند، از او دوباره سئوالى کنید

.بخش باشداى پادشاه ما، چیزى راجع بوطن ما بگو، که قدرى تسلى«

.ایمها، که عالمت نیایش است، بنگر و ببین، که ما با آن نزد تو آمدهباین شاخه

: گو، در جواب چنین گفتغیب. جا بمانیمعمر در اینجا نرویم و تا آخراگر نگوئى، ما از این
را) خداى بزرگ(نمیتواند زوس ) ربۀ النوع عقل و صنایع(»4«پالّاس«

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�o�n�i�c�e.

)2(-�T�i�m�o�n.

)3(-�A�n�d�r�o�b�u�l�e.

.او را آتنه نیز مینامیدند و حامیه آتن بود-)4(
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باوجوداین، اى آتنیها، یک جواب قطعى . با درخواستهاى مبرم یا دالیل بمقام تفضل و عنایت آرد
ترون و در غارهاى مقدس کى»1«چه را، که در والیت ککروپوقتى که دشمن آن. بشما میدهم

اى چوبین خواهد داد، که منهدم نخواهد شد بین به پالّاس قلعهمآلتصاحب کرد، زوس»2«است،
حدوحصر، که منتظر آمدن سواره و پیاده نظام بى. و شما و اطفال شما در آن محفوظ خواهند ماند



روزى بیاید، که شما در . بزمین شما حمله خواهد کرد، نباشید، بل فرار کرده پشت بدشمن کنید
او پافشارید اى ساالمین ربانى، تو پسران زنان را هالك خواهى کرد و این در زمان مقابل 

.»افشانى یا درو خواهد بودتخم

بعد مردم را در . فرستادگان از جواب آخرى قدرى تسلى یافتند و آن را نوشته به آتن برگشتند
.گو را رسانیدندمجمع ملى جمع کرده جواب غیب

بعضى پنداشتند، که مقصود از آن ارك . نظر حاصل شدبیر آن اختالفراجع بقلعه چوبین و تع
با پرچینى محصور »3«رپلها آن را مینامیدند آكاست، چه در زمان قدیم ارك، یا چنانکه آتنى

نهاد کردند، نظر پیشبرخى گفتند، که مقصود از قلعه چوبین کشتیهاى آتن است و بر اثر این. بود
این اشخاص را دو مصراع آخر گفته . را کنار گذاشته بساختن سفاین بپردازندها همه چیزکه آتنى

اى ساالمین ربانى، تو «گو در آخر جواب خود گفته بود چه غیب. گو دوچار تردید میکردغیب
جا استنباط میکردند، که جنگ دریائى در نزدیکى و از این» پسران زنان را معدوم خواهى کرد

اکلنام پسر نه»4«در این موقع شخصى تمیستوکل. ها منتهى خواهد شدساالمین بشکست آتنى
، که بگفته پلوتارك در جنگ ماراتن شرکت داشت و از چندى قبل یکى از رجال معروف »5«

ها است، ولى تعبیرى، که از گو از قلعه چوبین همان کشتىآتن شده بود، گفت، که مقصود غیب
پسران «گو از اگر مقصود غیب. میکنند، صحیح نیست» م خواهى کردتو پسران زنان را معدو«جمله 

اى«بلکه میگفت » اى ساالمین ربانى«پسران زنان آتنى بود، نمیگفت » زنان

______________________________
)1(-�C�e�c�r�o�p�s.

)2(-�C�i�t�h�e�r�o�n.

)3(-�A�c�r�o�p�o�l�e.

)4(-�T�h�e�m�i�s�t�o�c�l�e.

)5(-�N�e�o�c�l�e�s.
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گو پسران زنان دشمن است و باید ببحرّیه پرداخت و در آن بس مقصود غیب» ساالمین بدبخت
.نجات ما است

عقیده او طرفداران زیاد یافت و اشخاصى، که عقیده داشتند هرگونه مقاومت بیهوده است و باید 
.جالى وطن کرده بایطالیا یا جاى دیگر رفت، در اقلیت ماندند

ها کرده بود، توضیح آنکه پول وافرى در خزانه دولت آتن از تمیستوکل پیشنهاد خوبى بآتنىسابقا 
ها خواستند آنرا بین اهالى تقسیم کنند، چنانکه بهر کدام ده جمع شد و آتنى»1«معادن لوریوم

ها تخصیص دهید، چه در درخم برسد، ولى تمیستوکل مانع شده گفت این وجه را بساختن کشتى
ها چنین کرده دویست آتنى. ها در پیش داریم، بحرّیه الزم خواهد شد»2«نتى که با اگىجنگ

فروند کشتى ساختند و، اگرچه این بحریه در جنگ مزبور بکار نیفتاد، ولى دولت آتن را دولت 
. ها بیفزایندحاال این دویست فروند کشتى موجود بود و فقط میبایست بر عده کشتى. دریائى کرد

ها تصمیم کردند، که تماما بکشتیها درآمده در دریا با بحرّیه خشیارشا گو آتنىر نتیجه گفته غیبد
شان بیشتر بود، داخل مذاکره اتحاد شده قسم یاد جنگ کنند و بعد با یونانیهائى، که مردانگى

.کردند، که اختالفات درونى را کنار بگذارند

.ها شدت داشتنتاختالف درونى مخصوصا بین آتنیها و اگى

جاسوسان یونانیها در سارد

ها جاسوسانى بدانجا فرستادند، تا بدانند قوه شاه پس از آن، زمانیکه خشیارشا در سارد بود، آتنى
جبارآن »4«سیل نزد گلنبراى عقد اتّحاد و رسوالنى بجزیره سى»3«چیست و سفرائى به آرگس

فرستاده »6«و کرت»5«سفیرى هم نیز بجزیره کرسیراوانگسیل داشته کمک خواستند و در هین
جاسوسانى، که ) 179-145کتاب هفتم، بند : (ها چنین بودنتیجه این مأموریت. یارى طلبیدند

بسارد براى دانستن قوه پارسیها رفته بودند، گرفتار شدند، و پس از استنطاق حکم اعدام آنها صادر 
شد، ولى چون خبر این



______________________________
)1(-�L�o�u�r�i�u�m.

)2(-�E�g�i�n�e�t�e�s.

.آرگس در پلوپونس واقع بود-)3(

)4(-�G�e�l�o�n.

)5(-�C�o�r�c�y�r�e(این جزیره در دریاى ینیان واقع و موسوم به کرفو است.(

)6(-�C�r�e�t�e.
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که هرگاه حکم مذکور اجرا قضیه به خشیارشا رسید، حکم اعدام را تصویب نکرده خواست،
دارها شتافتند، تا فرمان شاه را ابالغ کنند و جاسوسان را نزد اسلحه. نشده، جاسوسانرا نزد او آرند

او، پس از اینکه از مقصود آنان آگاه شد، امر کرد تمام پیاده و سواره نظام را بآنها نشان . شاه بردند
شاه، در موقعى که حکم . ، که خواهید برویددهند و بعد جاسوسان را مرخص کرده گفت بهرجا

شدن سه نفر چیزى از قوه دشمن از کشته«: آزادى جاسوسانرا داد، این چند کلمه را هم گفت
نمیکاهد، ولى با مراجعت آنها بیونان، یونانیها خواهند دانست، که قوه ما چیست و پس از اطالع 

هرودوت گوید، در . »ا خسته نخواهیم کردبر آن از جنگ منصرف خواهند شد و ما بیهوده خود ر
:نظر را اظهار کردموقع دیگرى هم خشیارشا نظیر این

پونت به یونان از راه هلّس»1«هائى پر از گندم از پونتزمانى که در آبیدوس بود، دید کشتى
را ها از آن دشمن است، میخواستند آنها نزدیکان شاه، چون میدانستند، که این کشتى. میروند

.ها را به خشیارشا دوخته منتظر امر او بودندتوقیف کنند و چشم

.آنها جواب دادند» بکجا میروید؟«: حال شاه از عمله کشتى پرسیددراین

مگر ما هم بهمانجا نمیرویم؟«شاه گفت » شاها، براى دشمن تو گندم حمل میکنیم«



»است؟از اینکه اینها براى ما آذوقه حمل میکنند چه ضررى متصور

استمداد یونانیها از آرگس

ها به آرگس رفتند، ولى موفق نشدند، چه اهالى آرگس با السدمونیها در سر فرستادگان آتنى
حکومت منازعه داشتند و بنابراین گفتند، ما بر ضد پارسیها با شما متحد میشویم، بشرط اینکه 

صلح سر نگرفت، اهالى آرگس چون این . صلحى با السدمونیها بمدت سى سال منعقد شود
مورخ مذکور عالوه کرده . ترجیح دادند، تابع پارس گردند و زیر بار تحکم السدمونیها نروند

: خود اهالى آرگس چنین گویند، ولى روایتى نیز هست، که مفادش این است«): 150همانجا، بند (
شاه ما را مأمور کرده : خشیارشا فرستادگانى به آرگس گسیل داشت و آنها باهالى چنین گفتند

بود و از »4«و نوه دانائه»3«او پسر پرسه. هستیم»2«بشما بگوئیم، که ما پارسیها از اعقاب پرسس
طرف

______________________________
)1(-�P�o�n�t�e.

)2(-�P�e�r�s�e�s.

)3(-�P�e�r�s�e�e.

)4(-�D�a�n�a�e.
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بنابراین ما از اعقاب شما هستیم و نمیزیبد، ) رجوع شود730بصفحه (دختر کفه مادرزاده آندرومد 
پس مقتضى است، که . که ما با نیاگان خود جنگ کنیم یا شما با دیگران بر ضد ما متحد شوید

اگر نقشه من پیش رفت، قدر شما را بیش از سایر مردمان . هاى خودتان بمانیدراحت در خانه
ها وعده ند، که این پیغام شاه را اهالى آرگس در نظر گرفته نه چیزى به آتنىگوی. خواهم دانست

دادند و نه چیزى خواستند و مسئله عقد عهدى با السدمونیها بهانه بود براى اینکه در جنگ شرکت 
بعض . نظر نخواهند کرداى از حکومت صرفنکنند، چه میدانستند، که اهالى السدمون ذره



جا تأیید میشود، که چندین سال بعد، زمانیکه سفارتى از طرف ین حکایت از اینا: یونانیها گویند
به شوش رفت، اهالى آرگس هم سفارتى به شوش فرستادند، »1«لیاسآتن در تحت ریاست کال

»2«تا سئوال کند، که آیا اثرات اتّحاد سابق اهالى آرگس با خشیارشا باقى است یا نه و اردشیر شاه
که این اما این. که کامال باقى است و هیچ شهر یونانى را بقدر آرگس دوست نمیداردجواب داد،

ام، نقل میکنم و حکایت صحیح است یا سقیم، من نمیتوانم چیزى بگویم، من روایتى را که شنیده
این نکته تنها شامل این مورد نیست، بل . مجبور نیستم آنچه را که میگویند، کورکورانه باور دارم

آمیز و نیز هاى افسانهبا این جمله، هرودوت عذر تمام نوشته(مل تمام کتاب من است شا
مندى در جنگ ام، که اهالى آرگس پس از عدم بهرهشنیده.). م. هاى خود را خواستهگوئىاغراق

السدمونیها، شاه پارس را بیونان دعوت کردند و تصور میکنم، که اگر تمام مردمان با معایبى که 
ند، در یکجا جمع میشدند، تا کارهاى خود را با کارهاى همسایگانشان مبادله کنند، پس از دار

هاشان اینکه در معایب همسایگان خوب مینگریستند، ترجیح میدادند، با کارهاى خود بخانه
تر دانست، زیرا این است که رفتار اهالى آرگس را نمیتوان از تمام رفتارها ننگین. برگردند

راجع بروایت هرودوت باید گفت، در ). (152، بند 7کتاب (» ترى هم هستننگینکردارهاى
بادى امر غریب بنظر میآید که، خشیارشا چنین پیغامى باهالى آرگس داده و

______________________________
)1(-�C�a�l�l�i�a�s.

.اردشیر اول، دراز دست-)2(
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نهاد خود ذکر کرده باشد، ولى اگر در اوضاع و احوال آن ونانى را براى تأیید پیشهاى یافسانه
بینیم که چندان هم غرابت ندارد، زیرا در دربار ایران و بخصوص در سارد، زمان دقیق شویم، مى

اى زیاد از یونانیهاى ناراضى اقامت داشتند و آنها چه قبل از این جنگ و چه بعد از آن، همیشه عده
مندى ایران در یونان تمام وسائل ممکنه را بکار میبردند و دور راى پیشرفت خیاالت خود و بهرهب

نیست، که در موقع فرستادن رسولى به آرگس، این نوع یونانیها، چون از عقاید اهالى آرگس 
صود جا که این افسانه مقاند، که رسوالن چنین گویند و شاه هم، از آنمطلع بودند، پیشنهاد کرده



کرده، آن را پسندیده و دیگر باید درنظر داشت، که هرودوت، چنانکه گذشت، او را تأیید مى
.).م. هاى سایر مردمان خوب آگاهندها از گذشتهپارسى: گوید

»1«استمداد از پادشاه سیسیل

سیل فرستادهها به سىسفرائى که یونانى: بعد مورخ مذکور حکایت خود را دنبال کرده گوید
ها ما را السدمونیها و متحدین آن«: رفته باو چنین گفتند»3«جبار سیراکوز»2«بودند نزد گلن

کمک طلبیم، چه یقین است، که تو از ) هایعنى خارجى(اند، تا از تو بر ضد بربرها فرستاده
ه و پونت ساختکه پلى روى هلّساى، که پس از اینکشى شاه پارس بیونان آگاهى و شنیدهقشون

نماید، که هرچند، که او ظاهرا چنین مى. لشکر از آسیا باروپا آورده، میخواهد حمله بیونان کند
تو، که چنین توانائى و صاحب . قصد آتن را کرده، ولى در باطن بخیال تسخیر تمام یونان است

دهندگان بس الزم است، که بنجات. سیل، در یونان هم سهمى بزرگ دارىاختیار جزیره سى
اگر بعضى از ما خیانت کنند، برخى از کمک . یونان کمک کنى، تا ما در مقابل دشمن پافشاریم

کردن دریغ دارند و فقط قسمت کوچکى بیونان باوفا بماند، بیم آن است، که تمام یونان معدوم 
تا وقت هست از این . گمان مکن، که شاه پارس پس از غلبه بر ما بتو نخواهد پرداخت. شود
کارى که با فکر . اىاگر بما کمک کنى، در واقع خودت را دفاع کرده. د برحذر باشآمپیش

.»بشود، عاقبت نیکو دارد

یونانیها، این جسارت است، که مرا باتحاد«: گلن در خشم شده چنین جواب داد

______________________________
)1(-�S�i�c�i�l�e.

)2(-�G�e�l�o�n.

.سیراکوز در سیسیل واقع است-)3(
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)پیهساخته شی(جمشید، زمانى که برپا بوده دهلیز قصر خشیارشا در تخت-)31(
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وقتى که من با اهالى قرطاجنه در جنگ بودم و . کنیددعوت مى) هابیگانه(با خودتان بر ضد بربرها 
د کردم، بکمک من نیامدید و اگر کار در دست شما بود، حاال آنها از شما بر ضد بربرها استمدا

اکنون، که شما گرفتار حمله . فایق آمده بودند، ولى جد کردیم و عاقبت کار براى ما خوب شد
باوجوداین نمیخواهم مانند شما باشم و وعده میکنم، که . ایداید، بیاد گلن افتادهدشمن شده

هى سنگین اسلحه، دو هزار سوار، دو هزار تیرانداز، دو هزار دویست کشتى، بیست هزار سپا
دار و دو هزار سوار سبک اسلحه بشما بدهم، بشرط اینکه من در اینجنگ سپهساالر کل فالخن

.»قشون یونان باشم، و اال یک نفر هم بکمک شما نخواهم فرستاد

نعره میزد، اگر میشنید، که گلن »2«پلوپىآگامم نن«سفیر السدمون جواب داد »1«کیاگروس
اگر میخواهى کمک کنى، باید مطیع . سیراکوزى میخواهد بر السدمونیها فرماندهى کند

: پس از چنین جوابى، گلن گفت» ها باشى و اگر نخواهى مطیع شوى کمک مکنالسدمونى
، زیرا اسپارتى مهربان، اگر شما طالب فرماندهى هستید، حق است، که من هم طالب آن باشم

بینم شرطى، که من پیشنهاد قشون برّى و بحرى که من میدهم، بیش از لشکر شما است و چون مى
من بفرماندهى . فرماندهى برّى از آن شما. میکنم، بشما گران میآید، حاضرم تخفیفى در آن بدهم

نصورت باید در ای. اگر میخواهید فرماندهى بحرى را اختیار کنید، حرفى ندارم. بحرى اکتفا میکنم
پس از این . متحدى از اینجا برویدپس این شرط را قبول کنید یا بى. فرماندهى برّى با من باشد

پادشاه سیراکوزیها، ما را بدینجا : جواب سفیر آتن مجال اظهارى بسفیر اسپارت نداده، چنین گفت
ب ریاستى، الزم است بینم، که تو طالچون مى. اند، تا از تو قشون بخواهیم نه فرماندهفرستاده

ها میتوانستیم راحت بگویم، که مادامى که تو فرماندهى قوه برّى و بحرى را میخواستى، ما آتنى
باشیم، چه میدانستیم، که اسپارت میتواند جواب تو را بدهد،

______________________________
)1(-�C�i�a�g�r�u�s,

او قائد یونانیها در جنگ ترووا بود و ). سالمن(، برادر )آرگس(و ) میسن(پادشاه داستانى -)2(
.این شهر را محاصره کرده گرفت
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اى، پس بدان، که اگر اسپارت باین امر راضى شود، ولى حاال، که تو اکتفا بفرماندهى بحرى کرده
داشته باشد، بعد از او ما در صورتى که اسپارت نخواهد فرماندهى بحریه را . ما راضى نخواهیم شد

توانیم فرماندهى را باهالى سیراکوز رجحان داریم، زیرا ما اول دولت دریائى یونان هستیم و نمى
ترین مردم یونان میباشیم و جاهاى خود را در این مدت عوض که ما قدیمواگذاریم و دیگر این

آتن شخصى بمعسکر یونانیها آمد، بیجهت نیست، که هومر میگوید، در جنگ ترووآ از . ایمنکرده
.که ماهرترین جنگى در فرماندهى قشون و تجهیزات بود

.آتنى مهربان، شما فرماندهانى دارید، ولى تابین ندارید«گلن در جواب گفت 

چون بهیچ نوع گذشتى حاضر نیستید و میخواهید همه چیز در دست خودتان باشد، بس بشتابید، 
.»گوئید، که سال یونانى بهار نداردکه زود بیونان برگردید و ب

هرودوت گوید مقصود گلن از بهار این بود، که چون قشون او بهترین قشون یونانى است، 
شدن یونان از این قشون بهترین سپاه را از دست که بهار بهترین فصل سال است، با محرومچنان

شد، که اگر یونانیها شکست پس از آن سفرا به یونان مراجعت کردند و گلن در اندیشه. میدهد
سیل در تحت از طرف دیگر نمیتوانست خود را حاضر کند، که پادشاه سى. یابند، چه خواهد شد
.ها واقع شودفرماندهى السدمونى

تسنام پسر سى»1«پونت گذشته، شخصى را کادموسباالخره، وقتى که شنید خشیارشا از هلّس
ولى زیاد بمعبد دلف فرستاده دستور داد، که رسول منتظر وقایع با سه کشتى پنجاه پاروئى و پ»2«

اگر یونانیها شکست خوردند، پول را به خشیارشا تقدیم کند و آب و خاك از طرف گلن . شود
خاطر از حکومت بعد با طیب. کادموس سابقا جبار جزیره گس بود. بدهد، واال با پول برگردد

سیل رفته طرف توجه گلن شد و پس از آن بقدرى و به سىنظر کرده آنرا باهالى واگذارد صرف
مندى این شخص، پس از بهره. درستى او مورد توجه گردید، که چنین مأموریتى باو دادند

سیل حمل کرده به گلن رد کرد، و حال آنکه ها و مراجعت خشیارشا به آسیا، پولها را به سىیونانى
گویدبعد هرودوت. میتوانست آن را تصاحب کند



______________________________
)1(-�C�a�d�m�u�s.

)2(-�S�c�y�t�h�e�s.
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فالندن و کست، ایران قدیم، (7جمشید، حجارى برجسته چهارچوب قصر نمره تخت-)32(
)147گراور 

):165، بند 7کتاب (

بیونانیها کمک کند، ولى جنگى براى او با روایتى نیز هست از منبع سیسیلى که گلن میخواست «
این بود، که پولى براى آنها فرستاد و نیز گویند . پادشاه قرطاجنه پیش آمد و مانع شد»1«هامیلکار

. هامیلکار را شکست دادند»2«در همان روز، که جنگ ساالمین روى داد، گلن و برادر او ترن
یعنى (من . اجنه اى و از طرف مادر سیراکوزى بودهامیلکار موافق این روایت از طرف پدر قرط

.شنیدم، که هامیلکار پس از جنگ گم شد و هرقدر گشتند، او را نیافتند) هرودوت

.»ها گویند، که او، چون هزیمت قشون قرطاجنه را دید، خود را در آتش انداختاىقرطاجنه

______________________________
)1(-�H�a�m�i�l�c�a�r.

)2(-�T�h�e�r�o�n.
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سفراى یونان در کرسیر

سیل حرکت کردند بجزیره کرسیر رفته در آنجا ظاهرا موفق سفراى یونان پس از اینکه از سى
شدند، ولى در معنى اینجا هم نتیجه نگرفتند، توضیح آنکه اهالى کرسیر در ابتداء گفتند، که باید 

شکست یابد، استقالل ما هم در خطر خواهد افتاد و شصت کشتى بیونان کمک کرد، چه اگر او 



ها جنگى تهیه کردند، که بآبهاى یونان بفرستند، ولى از ترس شاه ایران بعد فرماندهان کشتى
منتظر وقایع »2«و تنار»1«دستور دادند، که پس از رسیدن بسواحل پلوپونس در محل پیلوس

گویند، که یونانیها از ما کمک خواستند، زیرا بعد از آتن قوه اگر خشیارشا فاتح شد، باو ب. شوند
در . بحرى ما مهم است، ولى، چون ما نخواستیم با تو جنگ کنیم، وقت را بمماطله گذراندیم

مندى یونانیها در جواب توبیخ و شماتت آنها بگویند، ما میخواستیم بشما کمک کنیم صورت بهره
»3«ایم، ولى از جهت طوفان نتوانستیم از دماغه مالههیه کردهبینید، شصت کشتى تو، چنانکه مى

.این بود، که بموقع بجنگ دریائى ساالمین نرسیدیم. بگذریم

امتناع کریتیها از امداد

اهالى کریت، بعد از ورود سفراى دول یونانى باین جزیره و استمداد از آنها، شخصى را بمعبد 
او جوابى داد، که تهدیدآمیز بود و . و در این باب چه میگویدگدلف فرستادند، تا بدانند که غیب
هائى، که چنین بود نتیجه سفارت. کردن بیونان خوددارى کردندبر اثر آن اهالى کریت از کمک

.دول یونانى نزد مردمانى فرستادند، که نیز یونانى بودند و در خارج یونان سکنى داشتند

شدن تسالىتسلیم

، همینکه شنیدند که خشیارشا بقصد یونان حرکت میکند، )یکى از دول شمالى یونان(اهالى تسالى 
شما باید : که محل اجتماع نمایندگان دول یونانى بود، سفرائى فرستاده چنین گفتند»4«به ایستم

معبر المپ را دفاع کنید، تا تسالى و تمام یونان را از خسارات جنگ محفوظ دارید و اگر نکنید، 
توانیم براى دفاعها میشویم، چه ما تنها نمىطیع پارسىما م

______________________________
)1(-�P�y�l�o�s.

)2(-�T�e�n�a�r�e.

)3(-�M�a�l�e�e.

)4(-�I�s�t�h�m�e ایستم بمعنى برزخ است و برزخ)را چنین مینامیدند) کرنت.
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هرگاه نمیخواهید ما را کمک کنید، پس . از شما دوریمیونان معدوم گردیم، و حال آنکه اینقدر 
تر از امر محال نیست و در اینصورت ما نباید الزامى هم نسبت بما داشته باشید، زیرا الزامى قوى

اى براى یونانیها در نتیجه این اظهار تصمیم کردند، که قوه. آزادیم، که فکرى براى خود بکنیم
.دفاع این معبر تنگ بفرستند

این معبر راهى است، که از مقدونیه سفلى به تسالى از دره . بمعبر مزبور رسید»1«ن قوه در تمپهای
جا قوه یونانى، که بده هزار نفر در این. سا واقع استنه میرود و بین کوه المپ و اسرود پ

.میرسید، اردو زد و سواره نظام تسالى هم به آن ملحق شد

. هارئیس آتنى»3«اکلسسرکرده السدمونیها بود و تمیستوکل پسر ن»2«نوستوس پسر کارهاون
تاس پادشاه مقدونى، که جا نماند، زیرا آلکساندر پسر آمیناین قوه چند روزى بیش در این

جا نمانید و زود بروید، چه قوه خشیارشا خیلى زیاد نشانده ایران بود، بآنها گفت، در ایندست
یونانیها پیشنهاد او را صحیح دانستند و از . را از هر طرف احاطه و معدوم کنداست و میتواند شما 

بعقیده من این کار را از ترس کردند، چه «: هرودوت گوید. آنجا حرکت کرده به ایستم رفتند
دانستند، که از مقدونیه به تسالى راه دیگرى نیز هست، که از والیت مردم پرّرب از نزدیکى شهر 

نتیجه همان میشود، که » جا گذشتالواقع قشون خشیارشا از اینمیگذرد و فى»4«نسگن
بینى کرده، که اگر جبهه را نتوانند بشکافند، از پهلوها تاس گفته، چه او پیشآلکساندر پسر آمین

از . سر قشون یونانیها را خواهند گرفت و در این صورت مرگ آنها حتمى استدور زده پشت
که پس از آن. که آلکساندر پادشاه مقدونى مطیع ایران و در باطن با یونانیها بوداینجا واضح است،

قوه یونانى از محل مذکور خارج شد و اهالى تسالى شنیدند، که خشیارشا به آبیدوس رسیده، باو 
.تسلیم شدند

تنگ ترموپیل

ها توجه یونانىوقتى که سپاه یونانى به ایستم برگشت، حرف آلکساندر مورد : هرودوت گوید
گردید و بشور پرداختند، که



______________________________
)1(-�T�e�m�p�e.

)2(-�E�v�e�n�e�t�u�s� �,�f�i�l�s� �d�e� �C�a�r�e�n�'�i�s.

)3(-�T�e�m�i�s�t�o�c�l�e� �f�i�l�s� �d�e� �N�e�o�c�l�e�s.

)4(-�G�o�n�n�o�s.
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باالخره . قشون پارسى محفوظ دارندکدام محل یونان را محکم دفاع کنند، تا بتوانند مملکت را از 
تر از معبرى است، که از تر است، چه باریکعقیده بر این شد، که تنگ یا معبر ترموپیل مناسب

جا باید عالوه کرد، که در این وقت مجتمعین ایستم نمیدانستند، که در این. مقدونیه به تسالى میرود
نتیجه مشورت . سر قوه دفاعیه را گرفتده پشتهم راه باریکى هست و میتوان از آن استفاده کر

بفرستند، زیرا بواسطه نزدیکى »1«میزیوماین شد، که ترموپیل را اشغال کنند و بحریه را به آرت
.این دو محل بیکدیگر قواء بحرى و برّى میتوانستند بیکدیگر کمک برسانند

آن روز، ولى »3«سواحل ماگنزىو »2«یاتوسمیزیوم بوغازى است واقع بین جزیره سىآرت
عبور از طرف مغرب، و دریا و باتالقها از طرف ترموپیل محلى است، که بین کوهى بلند و غیرقابل

»4«نههاى آب گرم دارد و در معبرى واقع است، که از تراخىاین محل چشمه. مشرق واقع شده
یش ترموپیل معبر مزبور تنگ میشد، وپبیونان وسطى میرود و پنجاه پا عرض آن است، ولى در پس

جا اهالى فوسید سابقا دیوارى ساخته در این. تا حدیکه فقط یک ارابه از آن میتوانست بگذرد
.بودند، تا از حمله اهالى تسالى در امان باشند

بنابر کیفیات این محل یونانیهائى، که در ایستم اجتماع کرده بودند، آن را براى دفاع یونان 
میزیوم رفتند، چه تر از هر جاى دیگر دانسته قسمتى به ترموپیل و قسمت دیگر به آرتمناسب

عقیده داشتند، که در ترموپیل بواسطه تنگى جا ایرانیها نخواهند توانست تمام پیاده و سواره نظام 
تى این معبد رجوع اهالى دلف، که از نتیجه جنگ سخت نگران بودند، به پى. خود را بکار برند



دعا به باد کنید، زیرا باد متحد نیرومند «تى جواب داد پى. رده سئوال کردند، که چه خواهد شدک
این جواب را اهالى دلف بیونانیهائى، که تصمیم کرده بودند مطیع نشوند، . »یونانیها خواهد بود

اهى براى قربانگ»5«یارسانیدند و باعث قوت قلب آنها شد، چنانکه بعدها در محلى موسوم به تى
بادها ساختند و در آنجا براى بادها قربانى میکردند و نیاز

______________________________
)1(-�A�r�t�e�m�i�s�i�u�m.

)2(-�S�c�i�a�t�h�o�s.

)3(-�M�a�g�n�e�s�i�e.

)4(-�T�r�a�c�h�i�n�e�e.

)5(-�T�h�y�a.
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وقایعى، که با حرکت قشون ایران از ترم این بود احوال یونان، حاال مقتضى است بذکر . میدادند
.مالزم است بپردازیم

حرکت سفاین از ترم

یاتوس رسید و سه کشتى یونانى، که ده کشتى از بحرّیه ایران از ترم حرکت کرده بجزیره سى
هاى ایران کشتى. براى کشیک بدانجا رفته بود، همینکه کشتیهاى ایران را دید راه فرار پیش گرفت

.یونانى را تعقیب کرده یکى از آنها را گرفتندکشتیهاى 

زیباترین سپاهى آنرا سر بریده و این واقعه را بفال نیک گرفتند، که نخستین اسیر «هرودوت گوید 
و شاید این اسم باعث ) که بمعنى شیر است(اسم این شخص لئون بود . آنها زیباترین سپاهى بود

بود، نیز بدست »1«ه اهالى اگین و بریاست آسونیدکشتى دیگر، که متعلق ب. »شدن او شدکشته
وقتى که او بر اثر زخمهاى . انگیز نشان دادتس نام شجاعتى حیرتپارسیها افتاد، ولى رئیس آن پى



زیاد افتاد و هنوز رمقى داشت، پارسیها خواستند او را از مرگ نجات دهند و با مرّمکّى او را 
هیان نشان داده شجاعت او را هاى نازك بستند و او را بتمام سپامعالجه کرده زخمهایش را با پارچه

»2«کشتى سوم، که رئیس آن فورموس. ستودند، ولى با سایر اسراء مانند بندگان رفتار کردند
ها فورا بساحل جسته از راه تسالى به آتن آتنى. نه بساحل پناه بردآتنى بود، فرار کرده در مصب پ

.برگشتند و کشتى خالى بدست پارسیها افتاد

یاتوس روشن کردند، فورا ببحرّیه یونان در ، که یونانیها در سى»3«هائىقعه بوسیله آتشخبر این وا
میزیوم رسید و یونانیها، که بوحشت و اضطراب افتاده بودند، لنگرها را کشیده و از آرت

بانهائى در اوبهرا حفظ کنند و دیده»5«شدند، تا اوریپ»4«آرتمیزیوم بیرون رفته وارد کالسید
یازده روز پس از حرکت شاه از ترم تمام بحرّیه ایران لنگرها را کشیده بطرف یونان . گذاشتند»6«

در اینجا . تا اینجا و ترموپیل بقشون ایران زیانى وارد نشد. رسید»7«حرکت کرد و به سیپیاس
:هرودوت باز از عده قشون ایران صحبت بمیان آورده چنین گوید

______________________________
)1(-�A�s�o�n�i�d�e.

)2(-�P�h�o�r�m�u�s.

.تلگراف عهد قدیم-)3(

)4(-�C�h�a�l�c�i�d�e.

)5(-�E�u�r�i�p�e.

)6(-�E�u�b�e�e.

)7(-�S�e�p�i�a�s.
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عده نفرات لشکر ایران



در . عده سپاهیان در این زمان برحسب اطالعات من از این قرار بود«) 188-184کتاب هفتم بند، (
نفر 241، 400نفر حساب کنیم، 200هزار و دویست و هفت کشتى، در صورتیکه براى هر کشتى 

سپاهى از مردمان مختلف جا داده بودند و، بعالوه این عده، در هر کشتى غیر از افراد مردمان 
عده این اشخاص به سى و شش هزار و دویست . مختلف سى نفر جنگى پارسى و مادى جا داشتند

بعده اولى و دومى باید عده سپاهیان کشتیهاى پنجاه پاروئى را بیفزائیم و . پاهى بالغ میشدو ده س
ها اگر بحد وسط براى هریک از این کشتیها هشتاد نفر حساب کنیم، چون شماره تمام کشتى

مام بس عده ت. هزار نفر بالغ میشد240چنانکه سابقا گفتم، سه هزار فروند بود، عده این قسمت به 
عده پیاده نظام . سپاه دریائى، که از آسیا آمده بود، بپانصد و هفده هزار و ششصد و ده نفر میرسید

باین عدد باید عالوه کنیم . یک میلیون و هفتصد هزار نفر و شماره سواره نظام هشتاد هزار نفر بود
شان به بیست هزار عدههاى جنگى حرکت میکردند و اعراب شتردار و اهالى لیبیا را، که در ارابه

نفر میرسید، پس عده سپاهیان برّى و بحرى به دو میلیون و سیصد و هفده هزار و ششصد و ده نفر 
هاى این بود عده سپاهیانى، که از آسیا حرکت کردند و در این عدد خدمه و کشتی. بالغ بود

این عده باید مردمانى را، که ب. ونقل آذوقه و مردانى، که در این کشتیها بودند، داخل نیستندحمل
از اروپا در لشکر ایران داخل شدند، عالوه کرد، مثال یونانیهاى تراکیه و جزایر مجاور تراکیه 

در . هزار نفر میرسید24یکصد و بیست فروند کشتى داده بودند و عده سپاهیان این کشتیها به 
یرها، ها، پىها، اهالى کالسید، بریگینبوتى، ااردها،»1«انیانقشون برّى بعقیده من از تراکیها، پ

ها، آخیان و اهالى سواحل تراکیه سیصد هزار نفر ها، ماگنتها، دلپیانها، انىمقدونیها، پرّرب
.این هزاران نفر و قشون آسیائى عده را به دو میلیون و ششصد و یک هزار نفر میرسانیدند. بودند

______________________________
)1(-

�P�a�e�o�n�i�e�n�s�,� �E�o�r�d�e�s�,� �B�o�t�t�i�e�n�s�,� �C�h�a�l�c�y�d�i�e�n�s�,� �B�r�y�g�e�s�,� �P�i�e�r�e�s�,� �A�e�n�i�a�n�s�,

�D�o�l�o�p�e�s�,� �M�a�g�n�e�s�i�e�n�s�,� �A�c�h�e�e�n�s.
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ها و هرچند عده سپاهیان چنین زیاد بود، باوجوداین من گمان میکنم، که عده خدمه قشون و ارابه
گذشت، ى دیگر، که با بحرّیه مالزمت داشت از عدد مزبور مىسفاین حمل و نقل آذوقه و کشتیها

در . یا بهرحال از آن کمتر نبود، ولى من فرض میکنم، که عده اینها با عده سپاهیان مساوى بوده
این صورت خشیارشا به سپیاس و ترموپیل پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و دویست و بیست نفر 

پز و زنان غیر اما عده زنان نان. از دنبال خشیارشا روانه شدنداین بود عده مردمانى، که. آورد
هاى هندى سرایان را کسى نمیتواند معین کند و نیز عدد مالهاى ارابه و بنه و سگعقدى و خواجه

پس براى من باعث حیرت نیست، که در بعض رودها آب براى سیرکردن این عده . معلوم نیست
الواقع، اگر است، که چگونه آذوقه این مردمانرا میرسانیدند فىبعکس باعث حیرت . کافى نبود

گندم میدادند براى کلیه ) خنیک(»1«تصور کنم، که بهریک از افراد روزى الاقل یک شنیس
).لیطر بود51، 79لیطر و مدیمن 1، 07شنیس معادل (گندم الزم بود »2«مدیمن110340قشون 

ها و شترهاى اعراب را در اینجا منظور ها و بنه و سگها و مالهاى ارابهقوت زنان و خواجه»3«
تر از خشیارشا نبود، که در میان این عده کثیر کسى از حیث صباحت منظر و قد رسا الیق. امنکرده

.»چنین قدرتى را دارا باشد

نظر از آمیز است، با صرفر اغراقاین است ارقامى، که هرودوت نوشته و بدیهى است، که بسیا
ونقل هاى او تناقضى هست، مانند اینکه سه هزار کشتى را باالتر کشتى دراز و حملاینکه در نوشته

.قلمداد کرده بود و در اینجا آنها را کشتى جنگى و هرکدام را داراى هشتاد نفر سپاهى دانسته

آمیز میدانستند، باز اغلب آنها بیک میلیون و دو اغراقمورخین قرون بعد، هرچند که این ارقام را 
میلیون قائل بودند، ولى اخیرا و، خصوصا از پنجاه سال باینطرف، که تاریخ مشرق قدیم و ایران 

اند، از این ارقام خیلى کاسته، ولى بیشتر مورد مداقه شده و وسایل دنیاى عهد قدیم را درنظر گرفته
اندچون نتوانسته

______________________________
)1(-�C�h�e�n�i�c�e.

)2(-�M�e�d�i�m�n�e.



.یک لیطر آب مقطّر تقریبا معادل سیزده سیر است-)3(
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اند، که ارقام مدرکى براى تعیین عده صحیح سپاهیان ایران بیابند، باالخره باین عقیده شده
مدرکى هم براى تعیین عده صحیح در دست آمیز است، ولىشک خیلى اغراقهرودوت بى

اند، که موافق آن شماره سپاهیان خشیارشا تا سیصد هزار بعضى هم عقایدى اظهار داشته. نیست
چون معلوم است، که ارقام هرودوت . یابدنفر تنزّل مى»1«)رمن(هزار 180و بلکه تا ) نوگوبى(

میگذریمموافق حقیقت نیست، بسط مقال را بیهوده دانسته 

یافتن قسمتى از بحریهآسیب

بحرّیه پارسى لنگرها را کشیده «) 200-188کتاب هفتم، بند (بعد هرودوت وقایع را چنین نوشته 
.و دماغه سپیاس ایستاد»3«بین کاستانه»2«حرکت کرد و در ساحل اگنزى

ها ساحل عریض نبود، کشتىاى لنگر انداختند و، چون در اینجا کشتیهائى بساحل پیوستند و عده
بصفوفى تقسیم شدند، چنانکه در هر صف هشت کشتى قرار گرفت بحرّیه شب را بدین منوال 

گذارند و، چون صبح در رسید، دریا متالطم گشت، چه تندبادى، که اهالى محل آنرا باد 
دند، از سپاهیان کشتیهائى، که بساحل نزدیک بو. پونت نامند، از طرف مشرق وزیدن گرفتهلّس

آسیب طوفان جلوگیرى کرده کشتیهاى خود را بساحل کشیدند و خودشان و کشتیهاى آنان 
توضیح آنکه بعضى را باد . محفوظ ماندند، ولى کشتیهائى، که در دریا بودند، آسیب زیاد یافتند

اى را به و برخى را بساحل راند، عده.) م. یعنى تنور(»5«موسوم به ایپن»4«بمحلى از کوه پلیون
.سپیاس زد و درهم شکست و قسمتى را به کاستانه انداخت

»6«ها باید برهگوى دیگرى گفته بود، آتنىگوى دلف غیبشایع است، که بعد از پیشگوئى غیب
بره موافق معتقدات یونانیهاى قدیم خداى باد شمال بود و چون زن (داماد خود را بکمک بطلبند 
وقتى، که .) م. آتّیک واقع است، آتنیها او را داماد خودشان میدانستندآتّیکى داشت و آتن هم در

بودند و دیدند، که دریا دارد متالطم میشود، دعا کردند، که بره با زن ) اوبه(ها در کالسید آتنى
طوفانى ایجاد»7«تىخود ارى



______________________________
)1(-�R� �.�m�u�n�r�o� �,�C�a�m�b�r�i�d�j�e� �,�A�n�c�i�e�n�t� �,�H�i�s�t�o�r�y� �,�I�V� �.�p� �.�2�7�1.

)2(-�M�a�g�n�e�s�i�e.

)3(-�C�a�s�t�h�a�n�e.

)4(-�P�l�i�o�n.

)5(-�I�p�n�e�s.

)6(-�B�o�r�e�e.

)7(-�O�r�i�t�h�y�e.
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کرده کشتیهاى دشمن را درهم شکند، چنانکه سابقا در نزدیکى آتس سفاین پارسیها را درهم 
هاى پارسى، وقتى که آنها لنگر انداخته بودند، بکشتىمن نمیتوانم بگویم که آیا حمله بره . شکست

ها گویند، که بره بکمک آنها در حال و در ولى آتنى. ها بود یا از جهت دیگربر اثر دعاى آتنى
سوسبدین سبب پس از مراجعت به آتن براى او قربانگاهى در نزدیکى رود ایلى. گذشته شتافت

اى زیاد از سپاهیان تلف شدند و صد کشتى خراب و عدهدر موقع این طوفان چهار. ساختند»1«
، که از زارعین ماگنزى »2«این سانحه براى آمینکل نامى پسر کرتین. جواهر بسیار از میان رفت

هاى هاى زرین و سیمین زیاد در ساحل یافت و نیز جعبهبود، بسیار مفید افتاد، چه بعدها او جام
بدست آورده مردى توانگر شد، ولى این شخص بدبخت بود، چه زیاد پر از پول و چیزهاى دیگر 

کردند و آسیب یافتند، نیز زیاد عده کشتیهائى، که آذوقه وافر حمل مى. پسرش در حیات او مرد
رؤساء بحرّیه نگران شدند، که مبادا پس از این سانحه اهالى تسالى حمله به آنها کنند و، براى . بود

طوفان سه روز دوام . ها حصارى ساختندى از قطعات شکسته کشتىآمدجلوگیرى از چنین پیش
کردند آرام »4«رایدو نه»3«تیسها براى تداشت و در روز چهارم از جهت قربانیهائى، که مغ

جهت قربانیهاى بربرها این بود، که از ینیانها شنیده بودند، این ربۀ النوع . شد یا بخودى خود خوابید



یونانیهاى (رایدها تعلق داشت این صفحه ربود و تمام سواحل سپیاس باین خدا و نهاز »5«لرا پ
اش چنین قدیم بخداهاى کوچک دریائى اعتقاد داشتند، اما خود حکایت افسانه یونانى و خالصه

:است

تیس با وجود اینکه ربۀ النوع است، زوس رب النوع بزرگ یونانیها بجهتى مقرّر داشته بود، که ته
. خس او را در اینجا ربودل پادشاه داستانى یلیک موجود فانى، یعنى انسان، گردد، ولى پزن 

ها از اختراعات یونانیها است، چه پارسیها معتقد به آلهه یونانى معلوم است، که قربان کردن مغ
هم شاید«خود هرودوت هم این نکته را حس کرده، که میگوید . نبودند، تا براى آنها قربانى کنند

.).م. »باد بخودى خود خوابید

______________________________
)1(-�I�l�i�s�s�u�s.

)2(-�A�m�i�n�o�c�l�e� �F�i�l�s� �d�e� �C�r�e�t�i�n�e.

)3(-�T�h�e�t�i�s.

)4(-�N�e�r�e�i�d�e�s.

)5(-�P�e�l�e�e.
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کشتیهاى پارسى را به یافتن میزیوم بآتن رفته مژده آسیببانهاى آتنى روز دوم طوفان از آرتدیده
وقتى که باد . میزیوم برگشتندبانها بآرتبعد دیده. ها دادند و آنها غرق شادى و شعف شدندآتنى

، که در »1«ها را بدریا انداخته روانه شدند و به پاگاسخوابید و دریا آرام گرفت، پارسیها کشتى
ل چنین اتفاق افتاد، که پانزده کشتى در این احوا. ماگنزى واقع بود، رسیده لنگر انداختندخلیج

هاى یونانى برخورده تصور میزیوم بکشتىها در آرتپارسى قدرى از بحرّیه دور افتاد و پارسى
اند، حاکم رئیس پانزده کشتى مزبور، چنانکه نوشته. کردند که این کشتیها از بحرّیه پارس است

این شخص در زمان داریوش از . بود»4«سپسر تاماسیا»3«دساالیانى و نامش سان»2«سیم



اى، که گرفته بود بحکم شاه محکوم باعدام شد، ولی قضات شاهى بشمار میرفت و از جهت رشوه
بعد که داریوش فکر کرد و دید خدمات او بیش از خیانتى است، که مرتکب شده، فرمود او را 

هاى یونانى یهاى مزبور بکشتىچون کشت. مرخص کنند و گفت، که این قاضى خدماتى نیز کرده
زحمت نزدیک شدند، یونانیها فهمیدند، که این حرکت در نتیجه اشتباه است و حمله کرده بى

کشتیهاى مزبور را گرفتند و پس از استنطاق اطالعاتى، که راجع به خشیارشا الزم داشتند، تحصیل 
.کرده اسرا را در غل و زنجیر بتنگه کرنت فرستادند

فتح ترموپیلقسمت چهارم

مسابقه اسبهاى پارسى و یونانى

»6«در این احوال خشیارشا با قشون برّى از راه تسالى و آخاى. رسید»5«بعد بحرّیه پارسى به آفت
اى بین اسبهاى پارسى و تسالى ترتیب داد، تا اسبهاى درآمد و در تسالی مسابقه»7«بوالیت ملیان

پارسى را بیازماید، چه شنیده بود که سواره نظام تسالى در یونان معروف است در این مسابقه 
رفت، راهنمایان او »8«وقتیکه خشیارشا به آلس). 196، بند 7کتاب (برترى با اسبهاى پارسى شد 

اینکه چیزهاى شنیدنى این والیت را باوبراى 

______________________________
)1(-�P�a�g�a�s�e.

)2(-�C�y�m�e.

)3(-�S�a�n�d�o�c�e.

)4(-�T�h�a�m�a�s�i�a�s.

)5(-�A�p�h�e�t�e�s.

)6(-�A�c�h�a�i�e.

)7(-�M�e�l�i�e�n�s.



)8(-�A�l�o�s.
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.و جنگل آن را حکایت کردند»1«تیانىالفیسگفته باشند، داستان مکان مقدس زوس

شرح این حکایت، اگرچه خارج از موضوع است، ولى چون میرساند، که پارسیها معتقدات (
یونانیها را محترم میداشتند و دیگر مینماید، که در بعض موارد یونانیهاى قدیم قربانى انسان را جایز 

کتاب (این داستان را چنین نوشته مورخ مزبور شرح: هاى هرودوت را ذکر میکنیممیدانستند، گفته
سوءقصدى بحیات ) »3«نواى(با »2«به خشیارشا گفتند، که آتاماس پسر اال«): 197، بند 7

اهالى : گوئى چنین سیاست شدندفریکسوس کرد و در ازاى این جنایت اعقاب او بحکم غیب
که موسوم بخانه مردم بود، »5«انهایعنى خانه پریت»4«تانهدخول بزرگتر این خانواده را به پرىآخه

عده زیادى از . قدغن کردند و اگر بزرگتر باوجوداین قدغن داخل میشد، او را قربان میکردند
بعدها، اگر . خانواده مزبور بممالک دیگر رفتند، زیرا نزدیک بود که آنها را گرفته قربان کنند

به خشیارشا گفتند، . انه برده قربان میکردندکسى از فراریان برمیگشت و توقیف میشد، او را به پریت
که شخص قربانى را باطمطراق و دبدبه بقربانگاه میبردند و او را با نوارهائى، که دور سر حیوان 

»6«سورتیساعقاب سى. پیچند، تزئین میکردند و بعد او را در همین حال سر میبریدندقربانى مى
زیرا او، که از کلخید برگشته بود، خواست آتاماس را پسر فریکسوس نیز چنین مجازات میشدند، 

گوئى از دست اهالى و قربان شدن نجات دهد و در ازاى این اقدام اعقاب او برحسب حکم غیب
سور مورد خشم خدا گشتند تیسبهمین مجازات محکوم شدند، جهت این بود، که اعقاب سى

وقتى که بجنگل این خدا نزدیک شد، خشیارشا پس از شنیدن این حکایت،). 749نظرى بصفحه (
از دخول در آن خوددارى کرد، بلشکریان خود فرمود، که احدى داخل این جنگل نشود و خانه 

.»چنین بود رفتار او در تسالى و در آخه: اعقاب آتاماس را مانند معبدى محترم داشت

بمقدسات یونانىها، که احترام خشیارشا یا سرداران او را موارد دیگر این نوع گفته

______________________________
)1(-�Z�e�u�s� �L�a�p�h�y�s�t�i�e�n.



)2(-�A�t�h�a�m�a�s� �f�i�l�s� �d�e� �E�o�l�e.

)3(-�I�n�o.

)4(-�P�r�y�t�a�n�e�e.(پنجاه نفر سناتورهاى آتن را چنین مینامیدند.(

)5(-�P�r�y�t�a�n�e�s.

)6(-�C�y�t�i�s�s�o�r�e.
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.).م. آمدتر هم خواهد مینماید، پائین

یونانیها در ترموپیل

خشیارشا در والیت ملیان اردو زد و یونانیها تنگ ترموپیل را اشغال کردند، یعنى قواء متخاصم 
:بمسافت کمى از یکدیگر بودند

از : قوه یونانى در اینجا عبارت بود. پارسیها از ترموپیل بطرف شمال و یونانیها از آن بطرف جنوب
»3«مننفر از ارخ120، »2«نیانىتىو مان»1«گین اسلحه، هزار نفر تژآتىسیصد نفر اسپارتى سن

.واقع در آرکادى و هزار نفر از سایر قسمتهاى آرکارى

، هشتاد نفر از »4«یونتچهار صد نفر از کرنت، دویست نفر از فلى: از پلوپونس این عده بود
. ها ملحق شده بودندنفر به پلوپونسى400. تباسى هفتصد نفر تسپیانى و از اهالى ازب. سنمى

را با تمام قواى آنها بکمک طلبیده و هزار نفر هم از فوسید »5«براین قوه لکریان اپنتیانىعالوه
براى اینکه اینها را تشجیع کنند، یونانیها بانها توسط سفراى خود پیغام داده بودند، . خواسته بودند

سر هم پیش قراول قواى یونانى است و از جاهاى دیگر قوائى پشتاى، که در ترموپیل است،قوه
وحشت نداشته «ها بگویند بسفرا گفته بودند براى قوت قلب لکریانها و فوسیدى. خواهد رسید

ها و سایرین حفاظت میکنند و دیگر اینکه شما با بشر خواهید باشید، چه از طرف دریا شما را آتنى



تر باشد اى نشود و هرقدر قوىنیست، که از زمان تولد خود دوچار بلیهجنگید، نه با خدا و بشرى
.کمتر از بلیات محفوظ است

.»بدینجهت دشمن کنونى ما هم ممکن نیست با وجود غرور از سقوط مصون باشد

یونانیهائى، که در ترموپیل . حرکت کردند»6«بر اثر این پیغام لکریانها و فوسیدیها بطرف تراخیس
السدمونى بود، که سمت سردارى »7«ند، رؤساء متعددى داشتند ولى مهمتر از همه لئونیداسبود

در اسپارت او . میرسانید»9«بود و نژاد خود را به هرکول»8«این شخص پسر آناکساندرید. داشت
کور امن مرد و اوالد ذبطور غیر مترقب پادشاه شد چه، دو برادر او بزرگتر بودند، ولى چون کل

»10«یهنداشت و درى

______________________________
)1(-�T�e�g�e�a�t�e�s.

)2(-�M�a�n�t�i�n�i�e�n�s.

)3(-�O�r�c�h�o�m�e�n�e.

)4(-�P�h�l�i�u�n�t�e.

)5(-�L�o�c�r�i�e�n�s� �.�O�p�o�n�t�i�e�n�s.

)6(-�T�r�a�c�h�i�s.

)7(-�L�e�o�n�i�d�a�s.

)8(-�A�n�a�x�a�n�d�r�i�d�e.

)9(-�H�e�r�c�u�l�e( خدا خواندندپهلوان داستانى یونانیها، که پس از مرگش او را نیم.(

)10(-�D�o�r�i�e�e.
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لئونید سیصد نفر اسپارتى با خود برداشت، سیصد نفرى . در سیسیل فوت کرد، پادشاهى باو رسید
که اوالد داشتند، و از اهالى تب فقط سیصد نفر دعوت کرد، تا آنها را بیازماید، چه شهرت داشت، 

اسپارتیها لئونیداس را حرکت دادند، تا سایر یونانیها هم حرکت . بودندکه اهالى تب با پارسیها
روز طول 9که »1«کنند، ولى خیال نداشتند تمام قوه خود را بفرستند، چه منتظر بودند، عید کارنى

سایر یونانیها هم میخواستند اعیاد المپى بگذرد و از این جهت فقط دستجاتى . میکشد، بگذرد
آمدن قشون خشیارشا بیونانیهائى، که در ترموپیل بودند رسید، قتى که خبر پیشو. حرکت دادند

ها مصمم شدند، که عقب تمام پلوپونسى. بوحشت و اضطراب افتاده مشورت کردند، که چه کنند
نشسته ایستم یعنى تنگه کرنت را دفاع کنند، ولى چون لکریها و فوسیدیها این پیشنهاد را با تنفر رد 

ونیداس تصمیم کرد در محل بماند و رسولهائى باطراف فرستاد، تا کمک براى او کردند، لئ
سوار . در این احوال خشیارشا مفتشى فرستاد، تا ببیند دشمن چه میکند و عده آن چیست. بفرستند

ها مزاحمتى باو برسانند و، اینکه یونانىپارسى آمد و باردوى یونانى نزدیک شده تفتیش کرد، بى
اى در جلو دیوار این تنگ و قسمتى از پس دیوار بودند، سوار پارسى فقط عده اولى را چون عده

اى موهاى خود را شانه هاى عادى اشتغال داشتند، و عدهدر این حال یونانیها بورزش. دید
وقتیکه سوار برگشت و آنچه را که دیده بود ) 209کتاب هفتم، بند (هرودوت گوید . کردندمى

. ها میخواهند بمیرند و بقدر قوه از طرف بکشندارشا در حیرت شد، که چرا یونانىبشاه گفت، خشی
این رفتار السدمونیها را مضحک دانسته دمارات پسر آریستون را خواست، تا تحقیقاتى درباره 

شاها، سابقا هم زمانیکه ما بعزم این جنگ حرکت «: دمارات چنین گفت. السدمونیها بکند
دیدم و وقتى که من چیز هائى را از پیش مى. مونیها را براى تو توصیف کردمکردیم، من السدمى
سعى من بر این است، که در پیشگاه تو حقیقت را بگویم، حرف مرا حاال . گفتم، تو میخندیدىمى

عادت این مردم چنین است، . اند، که با ما در سر این تنگ جنگ کنندها آمدهاین. هم گوش کن
که چون مصمم

______________________________
)1(-�C�a�r�n�i�e�s.
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اند، مطیع اگر تو اینها و آنهائى را، که در اسپارت مانده. شدند بمیرند، موهایشان را شانه میکنند
پس تو حاال یک دولت نیرومند یونانى و . کنى دیگر قومى نخواهد بود، که با تو ستیزه کند

این حرف مورد اعتماد خشیارشا واقع نشد و دوباره . »ترین مردم یونان را در پیش دارىشجاع
اگر چنین نشد، که من «: پرسید، چگونه این عده قلیل با من جنگ خواهند کرد؟ دمارات گفت

هاى او را باور باوجوداین خشیارشا حرف. »گویم، با من همان رفتار کن، که با دروغگو میکنند
.نکرد

جدال ترموپیل

پس از آن شاه چهار روز جدال را بتاخیر انداخت، تا «): 239-210، بند 7کتاب (هرودوت گوید 
ها را فرستاد که یونانیها را »1«سىروز پنجم او مادیها و کیس. شاید یونانى ها عقب نشسته بروند

مادیها حمله کردند و هرچند تلفات زیاد میدادند، ولى جاى خالى فورا پر . زنده گرفته نزد او آرند
بهمه کس و مخصوصا بشاه . نشستندبه مادیها آسیب زیاد میرسید و باوجوداین عقب نمى. میشد

: هاى متناقض داردته هرودوت جملهاین نوش(نشان دادند، که سپاهى زیاد است ولى مرد کم است 
نشستند، چگونه میتوان گفت که مرد کم اگر جاى خالى فورا پر میشد و با وجود تلفات عقب نمى

کننده آنهم در تنگى، که فقط یک ارابه میتواند از آن بگذرد، در یک طرف آن کوهى حمله. بود
.یاد میشودبلند و در طرف دیگر دریا یا باتالق است، البته تلفاتش ز

جلو قشون عظیم اسکندر را در چنین ) گیلویهکوه(برزن هم در دربند پارس چنانکه بیاید، آرى
جا جائى گرفت و اسکندر، چون نتوانست تنگ را بشکافد، همان کار کرد، که خشیارشا در این

که موسوم ها، باالخره مادیها نتوانستند تنگ را بشکافند و بجاى آنها پارسى.). م. خواهد کرد
اینها هم نمیتوانستند کارى بکنند، زیرا در . دارنس بودند، آمدندبجاویدانها و در تحت ریاست هى

تر از هاى آنها کوتاهکردند و نمیتوانستند از کثرت خود نتیجه بگیرند و نیزهتنگنائى جنگ مى
، که با اشخاصىالسدمونیها شجاعانه جنگ میکردند و نشان میدادند. ها بودهاى یونانىنیزه



______________________________
.اند، که مکرّر در تاریخ عیالم و جاهاى دیگر این کتاب از آنها ذکرى شدهاینها همان مردم-)1(
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و از جمله مهارت السدمونیها این بود، که فرار میکردند . که مهارت ندارند، ماهرانه جنگ میکنند
در اینمورد پارسیها با فریادهاى شادى آنها را تعقیب میکردند و همینکه نزدیک میشدند، 

آن روز بدین منوال . کشتنداى زیاد از دشمن مىالسدمونیها برگشته دلیرانه میجنگیدند و عده
پارسیها بامید اینکه عده . روز دیگر هم جنگ بهمین نهج گذشت. گذشت و کارى از پیش نرفت

ها کم است و از جهت برداشتن زخم نخواهند توانست مقاومت کنند، حمالت مکرر کردند، یونانی
هائى تقسیم شده بنوبت جنگ میکردند، باستثناى ولى یونانیها از حیث نوع اسلحه و مردم بقسمت

شاه در فکر بود، . اهالى فوسید، که روى کوه قرار گرفته بودند، تا کوره راهى را را محافظت کنند
بطمع پاداش بزرگ نزد »2«دمپسر اورى»1«یالتچه کند، که ناگاه یکنفر یونانى ملیانى افىکه 

این شخص باعث . خشیارشا رفته گفت، راهى است که از آن میتوان پیشرفت و به ترموپیل درآمد
تى بعدها این شخص به تسالى گریخت و یونانیها براى سر او قیم(هالك یونانیهاى ترموپیل گردید 

.).م. معین کردند، ولى بعلّت دیگر کشته شد و در جاى خود گفته آید

. نمائى کرد، ولى من باور ندارمهرودوت گوید روایتى هست، که شخصى دیگر به خشیارشا راه
چون شب . دارنس مأمور شد، از آن راه برودیالت را پذیرفت و هىخشیارشا با شعف پیشنهاد افى

این کوره راه از رود آسپ شروع شده . گشت، پارسیها حرکت کردنددر رسید و چراغها روشن 
ها پس از عبور از آسپ تمام پارسى. شهر اول لکریها میرسد»3«کند و به آلپنمتابعت آن را مى

جا، چنانکه باالتر گفته در این. شب در کوره راه حرکت کرده در طلیعه صبح بقلّه کوه رسیدند
پائین راه قشونى بود، که . اى حفاظت فوسید و پاسبانى راه ایستاده بودندشد، هزار نفر فوسیدى بر

چون کوه از جنگل پوشیده بود، حرکت ) یعنى قشون ترموپیل(ایم باالتر آن را توصیف کرده
پارسیها را فوسیدیها در نیافتند، ولى، وقتى که پارسیها نزدیک شدند، اسلحه برداشته حاضر جنگ 

در ابتداء تصور کرد، کهدارنس گردیدند و هى



______________________________
)1(-�E�p�h�i�a�l�t�e.

)2(-�E�u�r�y�d�e�m�e.
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ها از اهل یالت تحقیقات کرده دانست که اینجا هم السدمونیها هستند، ولى بعد، که از افىاین
تیرهاى زیاد، که بآنها بارید نتوانستند، پافشارند و فوسیدند، حمله کرد و فوسیدیها در مقابل

.دارنس اعتنائى نکرده از کوه سرازیر شدگریختند، ولى هى

هاى قربانى، چنانکه عادت او از روده. نام»1«گوئى بود مژیستیاسدر لشکر لئونیداس غیب
پس از آن . ش دارندگوهاى یونانى بود، تفأل کرده گفته بود، که در طلیعه صبح مرگ در پیغیب

بانها رسیده در طلیعه صبح دیده. فراریهائى در رسیده خبر دادند، که پارسیها از کوره راه میآیند
در اینحال یونانیها مشورت کردند، که بمانند یا بروند و تشتّت آراء حاصل . همان خبر را آوردند

حکایت کنند، : هرودوت گوید. مانداى با لئونیداسدر نتیجه یونانیها متفرق شدند و فقط عده. شد
اى را نگاهداشته باقى سپاهیان یونانى را مرخص کرد و این روایت بیشتر که خود لئونیداس عده

مورد اعتماد است، چه او میدید، که متحدین میل ندارند در محل مانده بمیرند و از طرف دیگر او 
ین افتخار را نصیب خود و سپاهیان در نتیجه حاضر شد ا. نمیتوانست محل را بدشمن واگذارد

گوى دلف پرسیدند، که عاقبت بقول مورخ مذکور در ابتداء جدال اسپارتیها از غیب. اسپارتى کند
:تى جواب دادجنگ چه خواهد بود؟ پى

اهالى اسپارت وسیع، شهر نامى شما بدست اعقاب پرسه خراب خواهد شد یا السدمون براى «
نه قوه گاوهاى نر میتواند . ودمان هرکول است، عزا خواهد گرفتمرگ پادشاه خود، که از د

او قدرت زوس را دارد، چیزى با او مقاومت نکند، . حمله پارسیها را دفع کند و نه زورمندى شیران
من ترجیح «: هرودوت گوید). 220، بند 7کتاب (» تا اینکه او یکى از دو پادشاه را بسهم خود ببرد

تى تفکر کرده مصمم شد، این افتخار را شم، که لئونیداس در جواب پىمیدهم باین عقیده با



نصیب خود و اسپارتیها کند و با این مقصود متحدین را روانه کرد، نه اینکه آنها از ترس او را رها 
.کرده باشند

گو را هم میخواست با دیگران از محل حرکت دهد، ولى او راضى نشد، لئونیداس مژیستیاس غیب
.»نیداس بماند و فقط پسرش را با آنهائى، که خارج میشدند، روانه کردبا لئو

______________________________
)1(-�M�e�g�i�s�t�i�a�s.
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چنین است عقیده هرودوت، ولى چنانکه از اخالق و عادات اسپارتیها در موارد دیگر دیده 
جا بود، که او پادشاه اسپارت بود اه اسپارتى در ترموپیل از اینشود، جهت ماندن لئونیداس با سپمى

مادران . و موافق عادات اسپارتى، مردى که بجنگ میرفت، میبایست فاتح برگردد یا کشته شود
» فرزند، با سبر یا بر سپر«: گفتنداسپارتى، وقتى که اوالد خود را بجنگ مشایعت میکردند، بآنها مى

بعد . شو، که روى سپر با افتخار نعش تو را بخانه آرندپر برگرد یا کشتهیعنى فاتح شو و با س
اهالى تب برخالف . متحدین رفتند و فقط تسپیانها و اهالى تب با لئونیداس ماندند«: هرودوت گوید

میلشان ماندند، زیرا لئونیداس آنها را مانند گروى نگاهداشته بود، چه یونانیها باین عقیده بودند، که 
لى تب باطنا طرفدار شاه پارس میباشند، ولى تسپیانها گفتند، که لئونیداس را تنها نخواهند اها

چون روز شد، بامر خشیارشا قشون ایران حمله کرد و یونانیها از تنگ دور رفته بدفع . گذاشت
توضیح آنکه تا حال یونانیها بدو قسمت شده قسمتى دیوار تنگ را حفظ میکرد . حمالت پرداختند

جنگید، ولى حاال از جاى باریک گذشته جلو رفتند و قسمت دیگر بجاى باریک آن رفته مىو 
باوجوداین سران . کشتارى مهیب درگرفت و عده زیادى از حمله کنندگان بخاك یا بدریا افتادند

هاى زمانى در رسید، که نیزه. سپاه، چنانکه هرودوت گوید، با شلّاق سپاهیان را بپیش میراندند
باالخره لئونیداس و معروفین دیگر اسپارتى بالتمام . انیها تماما شکست و شمشیر بکار بردندیون

این . »2«پرانتو هى»1«دو پسر داریوش آبراکوم: کشته شدند و از بزرگان پارسى هم اینها افتادند
آرتان برادر داریوش و پسر ویشتاسپ . داشت»4«دختر آرتان»3«دو پسر را داریوش از فراتاگون

دو برادر خشیارشا . بود و، چون اوالد دیگرى نداشت، تمام دارائى او با دخترش به داریوش رسید



. در سر نعش لئونیداس جدال درگرفت، تا آنکه باالخره اسپارتیها نعش را ربودند. نیز کشته شدند
مندى با پارسیها شد و شکل جنگ د رسیدند، بهرهچون پارسیهائى، که از کوره راه حرکت میکردن

یونانیها تغییر کرد،

______________________________
)1(-�A�b�r�a�c�o�m�e.
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)پیهشىساخته (جمشید، دورنماى طاالر خشیارشا، زمانیکه برپا بوده تخت-)33(
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ترین جاى معبر پیش رفته بودند، حاال عقب نشسته از دیوار آن توضیح آنکه یونانیها، که از تنگ
.گذشتند، بعد باستثناى سپاهیان تب از تپه باال رفته در آنجا بدفاع پرداختند

بیادگار لئونیداس در اینجا دیده این تپه در مدخل تنگ در جائى بود، که امروز یک شیر سنگى 
بعد مورخ مزبور . ها دیوار را خراب کرده به تپه محله بردندپارسى). قول هرودوت است(میشود 

گوید در اینجا یونانیها با شمشیر و بعد با دست و دندان جنگ کردند، تا همه در زیر تیرهاى 
و »2«، آلفه»1«سسنهیهنمودند، اسم دىالعاده از یونانیهائى، که شجاعت فوق. پارسیها دفن شدند

ثبت »4«رامبتىاز تسپیانها اسم دى. اند و اینها اسپارتى بودندرا مخصوصا ضبط کرده»3«مارون
.شده

نشینى یونانیها بر قبر سپاهیانى، که در اینجا بخاك افتادند و نیز روى قبر آنهائیکه قبل از عقب
در اینجا وقتى چهار هزار «: اى نویساندند بدین مضموندند، کتیبهمتحدین با لئونیداس جنگ کر



اى رهکذر، به السدمونیها «: کتیبه قبور اسپارتیها چنین بود» نفر پلوپونسى با سه میلیون نفر جنگید
ها را بر لوحه چوبین نوشته این کتیبه» ایم، تا بقوانین آن وفادار باشیمجا خوابیدهبگو، که ما در این

ها عبارت بودند از اتّحاد چند طایفه تیونفیکآم(ها تهیه شده بود تیونفیکد و بوسیله آمبودن
این اتّحاد براى گرفتن جشنها و بعض کارهاى . زیستندهمجوار، که در نزدیکى مکان مقدسى مى

.).م. عمومى دیگر منعقد میشد

این قبر مژیستیاس نامى است، که «: دگو براى او نویساناى هم یکى از دوستان مژیستیاس غیبکتیبه
دانست غیبگوئى که، مى. گذشتند، بدست آنها کشته شد»5«زمانیکه مادیها از رود اسپرخیوس

). 227جا، بند همان(» فناى حتمى در پیش است و با وجود این نخواست پادشاه اسپارت را رها کند
نامى بسالمت جان دربرد و جهۀ آن »6«سپس هرودوت گوید از سیصد نفر اسپارتى آریستودم

بروایت دیگر لئونیداس او را بقاصدى باسپارت . بروایتى این بود، که در عقب ماند و کشته نشد
.فرستاد و او در مراجعت مماطله کرد، تا در جنک شرکت نکند

______________________________
)1(-�D�i�e�n�e�c�e�s.

)2(-�A�l�p�h�e�e.

)3(-�M�a�r�o�n.

)4(-�D�i�t�h�y�r�a�m�b�e.

)5(-�S�p�e�r�c�h�i�u�s.

)6(-�A�r�i�s�t�o�d�e�m�e.
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شرف بى. حمیت دانستندشرف و بىبهرحال پس از آنکه او باسپارت برگشت، اسپارتیها او را بى
حمیت دانستند، زیرا او را بى. زدداد و با او حرف نمىدانستند، چه باو کسى از خانه خود آتش نمى



این لکّه را از نام خود ) پالته(چنین بود احوال او، تا آنکه در جنگ . ترسو نامیدندآریستودم
شخصى دیگر هم از سیصد نفر از جهت اینکه او را بقاصدى به تسالى فرستاده بودند زنده . شست

شرف دانستند و نام داشت و، چون باسپارت برگشت، او را بى»1«تستىاین شخص پان. ماند
کردند، سپاهیان تب تا زمانى، که یونانیها حمالت پارسیها را دفع مى. خود را خفه کندمجبور شد

ها به تپه برآمدند، از آنها جدا ها شد و یونانىبا لئونیداس همراه بودند، ولى وقتیکه تفوق با پارسى
هترین شده و دستهاى خود را بطرف پارسیها دراز کرده گفتند، ما مجبور بودیم، جنگ کنیم و ب

تسالى هائى، . دلیل ما این است، که در میان یونانیها ما اول مردمى بودیم، که آب و خاك دادیم
که در قشون خشیارشا بودند، تصدیق کردند و آنها نجات یافتند، ولى هرودوت گوید، که بعض 

و رئیس شدند، کشته شدند و باکثر آنها داغ شاهى زدند آنها، وقتى که بقشون ایران نزدیک مى
آید، زیرا این گفته هرودوت بنظر غریب مى. (اول شخصى بود، که داغ برداشت»2«تیادآنها لئون

معلوم نیست، که . منافع پارسیها اقتضا نمیکرده با دشمنى، که تسلیم میشود، چنین رفتار کنند
پس از . موپیلچنین بود جدال تر«): 234، بند 7کتاب : (مورخ مذکور گوید.). م. مقصود چه بوده

آن خشیارشا دمارات را خواسته، قبل از اینکه سئوالى بکند، باو گفت دمارات، تو مردى درست و 
اى از حاال بمن بگو، که عده السدمونیها چیست و چه عده. آنچه که گفتى، همان شد. راستگوئى

شاها، عده : سان جنگ میکنند؟ دمارات جواب دادآیا تمام آنها بدین. آنها در جنگ ماهرند
در . چیزیکه میخواهى بدانى، خواهى دانست. السدمونیها زیاد است و شهرهاى آنها هم زیاد

اند، که السدمون شهرى است موسوم به اسپارت، که هشت هزار نفر سکنه دارد و تمام آنها چنان
السدمونیهاى. در این محل جنگ کردند

______________________________
)1(-�P�a�n�t�i�t�e�s.

)2(-�L�e�o�n�t�i�a�d�e.
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:خشیارشا گفت. انددیگر مانند اسپارتیها نیستند، ولى باوجوداین باز شجاع



بچه وسیله میتوان با کمترین زحمت آنها را مطیع کرد؟ تو پادشاه آنها بودى و البته تمام فکرها و 
اگر میخواهى بطور جدى با من شور کنى، من شاها،: دمارات جواب داد. خیاالت آنها را میدانى

نزدیک . سیصد کشتى جدا کن و بقصد السدمون بفرست. ترین وسیله را بتو بگویمباید صحیح
نام داشت، »2«ترین مرد اسپارتى، که خیلنعاقل. نامند»1«ترایست، که آنرا کىالسدمون جزیره

زیره در آب فرو میرفت و از سطح دریا بلند براى السدمون بهتر میبود، اگر این ج«روزى گفت 
.اى بود، که من میخواهم بتو بگویمخیلن از این جزیره همواره منتظر حادثه» نمیشد

سبب، که از هر بینى میکرد، بلکه بدیناو چنین میگفت نه از اینجهت، که لشکرکشى تو را پیش
تا اسباب وحشت السدمونیها را از این جزیره کشتیهاى خود را بفرست، . لشکرکشى نگران بود

وقتى که السدمونیها در خانه خود مشغول جنگ شدند، دیگر نگران مباش، که . فراهم سازند
بعد وقتى که . بتوانند بسایر یونانیها کمک کنند، ولو اینکه قشون برّى تو تمام یونان را مطیع کند

:اى باشنکنى، منتظر چنین حادثهاگر اینکار . یونان را تسخیر کردى، السدمونیها ضعیف میشوند

در اینجا باید جدالى کنى، که بمراتب مشکل تر از جدال . به پلوپونس برزخ تنگى اتصال مییابد
اند، ولى، اگر خواهد بود، چه تمام السدمونیها بر ضد تو هم قسم شده) یعنى ترموپیل(این محل 

مقصود از برزخ (تسلیم میشوند چنان کنى، که من گفتم، این برزخ و تمام شهرهاى السدمون
بعد از دمارات هخامنش برادر خشیارشا، .) م. کرنت، است که باالتر مکرّر ذکر شدههمان ایستم

شاها، من میبینم، که تو با «که فرمانده کل بحرّیه بود و در اینجا حضور داشت، چنین گفت 
خیاالت خائنانه نسبت مالطفت گوش میدهى بحرفهاى کسى، که بسعادت تو حسد میبرد و حتى

اگر با . بسعادت دیگران حسد میورزند و از اقویا متنفرند. اندیونانیها معموال چنین. بتو میپرورد
اى، که براى بحریه روى داده و چهارصدوجود سانحه

______________________________
)1(-�C�y�t�h�e�r�e.

)2(-�C�h�i�l�o�n.
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آن آسیب یافته، تو باز سیصد کشتى از آن جدا کرده بفرستى، که پلوپونس را دور زنند، کشتى 
دشمنان تو خواهند توانست با تو جنگ کنند و، اگر تمام کشتیها باهم باشند نمیتوانند بر ما غلبه 

گذشته از این نکته، اگر بحریه با قواى برّى حرکت کند، این بآن و آن باین کمک خواهند. یابند
توانى ببحریه کمک کنى و نه آن بدرد تو خواهد کرد و، اگر جدائى بین آنها اندازى، نه تو مى

.عقیده من چنین است. خورد

خواهى راه صحیح روى، در فکر این مباش، که وضع دشمن چیست، چه عده دارد و چه اگر مى
هرگاه . کار خود باشیمما هم باید در فکر . دانند، که چه کنندآنها بهتر مى. خواهد بکندمى

.»اند تالفى نخواهند کردالسدمونیها با پارسیها داخل جنگ شوند، شکستى را، که خورده

هخامنش، بنظر من عقیده تو صحیح است و من «: خشیارشا بسخنان هخامنش چنین جواب داد
ده بود، اى اظهار کرد، که بنظر او مفیدترین عقیچنان کنم، که تو گفتى، اگرچه دمارات عقیده

باوجوداین پیشنهاد تو برترى دارد، ولى من نمیتوانم باور کنم، که او بدخواه من باشد، چه از 
راست است که انسان میتواند بدیگرى . سخنان و رفتار سابق او این عقیده براى من حاصل نشده

ر اینکه اش را بپرسند، سکوت اختیار کند و آنچه صالح است نگوید، مگحسد ورزد و، اگر عقیده
نوازى آنها را با هاى مهمانانسانى باتقوى باشد و این نوع اشخاص نادرند، ولى مردانى، که رشته

اندیشى ترین اشخاص نسبت بیکدیگر میباشند و بهترین صالحیکدیگر مربوط کرده، خیرخواه
ات احتراز بعد، از بدگوئى نسبت به دماربنابراین من بتو امر میکنم، که من. کنندنسبت بهم مى

خشیارشا این «: بعد مورخ مذکور گوید. »نوازى او را با من الفت دادههاى میهمانکنى، زیرا رشته
وقتى که بنعش لئونیداس رسید و شنید، که او . بگفت و روانه شد، که در میان نعشها گردش کند

این رفتار خشیارشا . پادشاه و سردار السدمونیها بود، امر کرد سر او را بریده بچوبى نصب کنند
میرساند، که نسبت به لئونیداس، زمانیکه او زنده بود، بسیار خشمگین بوده و الّا مرتکب چنین عمل 

نکوهیده
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. ستایندنمیشد، زیرا بقدرى، که من میدانم، پارسیها بیش از هر مردم دیگر مردان شجاعرا مى
.»ر بودند حکم را اجرا کردنداشخاصیکه مأمور این کا



گویند، که او «: هرودوت گوید. اى چند از دمارات گفته شوددر پایان این قسمت الزم است کلمه
نسبت به السدمونیها حسیات خوبى نداشت و این گفته باید راست باشد، ولى از طرف او اقدامى 

وقتى که : ده یا براى توهین آنها؟شد، که نمیتوان گفت از راه خیرخواهى نسبت به السدمونیها بو
خشیارشا در شوش تصمیم کرد، که با یونان جنگ کند، دمارات خواست السدمونیها را از این 

باالخره چنین . تصمیم آگاه دارد، ولى نمیدانست، بچه وسیله این کار کند، تا اقدام او فاش نشود
چوب تصمیم شاه را نوشته بر یک لوحه دوتائى برداشت و موم آنرا تراشید، بعد روى : کرد

ها موم آب شده ریخت، تا اگر در راه بدست مستحفظین شاه افتد، ببینند، که چیزى بر آن نوشته
این لوحه بالسدمون رسید و مدتها السدمونیها نتوانستند معنى آن را . ننوشته و متعرّض نشوند

که موم را دریافت، و پس از آنامن، که زن لئونیداس بود، مقصود را بدانند، تا آنکه دختر کل
هاى او را خواندند و تصمیم خشیارشا بر جنگ در السدمون و بعد در تمام زایل کردند، نوشته

.»چنین بود شیوع این خبر، چنانکه حکایت کنند. یونان منتشر شد

قسمت پنجم جدالهاى آرتمیزیوم، فرار بحریه یونان به ساالمین

عده سفاین یونانى

ها یکصد و بیست کشتى داده آتنى): 1، بند 8هرودوت، کتاب (ونان داراى این قوه بود بحریه ی
ها در دادن نفرات اهالى پالته با وجود اینکه مردان دریائى نبودند، بواسطه رشادت، با آتنى. بودند

.بیست-اهالى مگار. چهل کشتى دادند»1«هاکرنتى. شرکت کردند

.هاى این نفرات آتنى بودبیست کشتى، ولى کشتىنفرات براى -اهالى کالسید

______________________________
)1(-�C�o�r�i�n�t�h�i�e�n�s� �,�M�e�g�a�r�i�e�n�s� �,�C�h�a�l�c�i�d�i�e�n�s,
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)گوتیهالملوور، نقّاشى سن(سرستون قصر شوش -)35(
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-ارتریان. دوریانها هشتاپى. ده-السدمونیها. دوازده-سیونى سىاهال. هیجده-»1«هانتاژى
اهالى . دو کشتى و دو کشتى پنجاه پاروئى-اهالى جزیره سئوس. دو-ستیرنها. پنج-ترزنیان. هفت

میزیوم رفت، هائى، که به آرتجمعا عده کشتى. هفت کشتى پنجاه پاروئى-لکراپنتیانى
»3«کلیداسپارتى پسر اورى»2«بیادریاست بحریه را به اورى. بود271کشتیهاى پنجاه پاروئى، بى

دادند، زیرا متحدین اعالم کردند، که اگر ریاست بحریه با یکنفر آتنى باشد، متفرق خواهند شد و 
ها از ترس اینکه نفاق یونان را بباد فنا دهد، راضى شدند، که یکنفر اسپارتى ریاست کند، و آتنى

هرودوت گوید . از فرستادن سفیر به سیسیل صحبت از ریاست یکنفر آتنى بودحال آنکه قبل
):3، بند 8کتاب (

قدر، که جنگ بدتر از صلح است، بهمان اندازه نزاع داخلى بدتر از حق با آتنیها بود، زیرا همان
این گذشت آتنیها در موقعى بود، که سخت . جنگى است، که با خارجه در سایه اتحاد روى دهد

محتاج متحدین بودند، ولى پس از آنکه پارسیها را دفع کرده جنگ را بخارج یونان بردند، ببهانه 
کتاب هشتم، بند (هاى هرودوت بنابر نوشته. ریاست را از اسپارتیها گرفتند»4«گستاخى پوزانیاس

دیدند، ها و مردان جنگى پارسى رامیزیوم شده عده کشتىوقتى که یونانیها وارد آرت) 4-91
وحشتى بزرگ بآنها دست داد و تصمیم کردند، که گریخته بداخله یونان روند و، چون این خبر به 

مدافع بمانند، اهالى اوبه رسید، از ترس اینکه مبادا این تصمیم را زود بموقع اجرا گذارند و آنها بى
نان و اطفال خود را در از فرمانده بحریه خواستند، که این تصمیم را زود اجرا نکند، تا آنها ز

پناهگاهى جا دهند، فرمانده اسپارتى راضى نشد تعلل کند و، چون اهالى اوبه اوضاع را چنین 
دادند، تا آتنیها را مجبور کند در مقابل اوبه مانده »5«تاالندیدند، نزد تمیستوکل رفته باوسى

:له متوسل شدتمیستوکل پول را گرفت و براى پیشرفت کار خود بدینوسی. بجنگند

زاین پول پنج تاالن به اورى بیاد داده چنین وانمود، که از جیب خود این مبلغرا

______________________________
)1(-

�E�g�i�n�e�t�e�s�,� �S�i�c�y�o�n�i�e�n�s�,� �L�a�c�e�d�e�m�o�n�i�e�n�s�,� �E�p�i�d�a�u�r�i�e�n�s�,� �E�r�e�t�r�i�e�n�s�,

�T�r�e�z�e�n�i�e�n�s�,� �S�t�y�r�e�n�e�s�,� �C�e�o�s.



)2(-�E�u�r�y�b�i�a�d�e.

)3(-�E�u�r�y�c�l�i�d�e.

)4(-�P�a�u�s�a�n�i�a�s.

.سى تاالن تقریبا سى و ششهزار تومان بپول امروزى میشود-)5(
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سردار »2«توسپسر اسى»1«مانتاز سرداران دیگر فقط آدى. میدهد و او را بطرف خود کشید
احوال تمیستوکل در این. میزیوم نخواهد ماندکرنتیها با تمیستوکل ضدیت کرده گفت در آرت

تو ما را ترك نخواهى کرد، بخدایان قسم میخورم، هدایائى که من بتو میدهم، بیش از «: باو گفت
او چنین گفت و فورا بکشتى . آن است، که شاه پارس بتو خواهد داد، براى اینکه ما را ترك کنى

رده تقاضاى اهالى اوبه بدین ترتیب تمیستوکل سرداران را جلب ک. مانت سه تاالن نقره فرستادآدى
. را انجام داد و خودش هم فایده بزرگى برد، چه بقیه پول را در نهان براى خود نگاه داشت
آنهائى، که از تمیستوکل پولى دریافت داشتند، پنداشتند، که این وجوه را از آتن براى او 

).5، بند 8کتاب (اند فرستاده

جدالهاى آرتمیزیوم

.آرتمیزیوم ماندند و جدال دریائى وقوع یافتیونانیها در 

قبل از ورود به این محل . سفاین ایران بعد از ظهر آن روز وارد آفت شدند: شرح آن چنین است
پارسیها شنیده بودند، که قوه دریائى یونانیها کم است و اکنون، چون کمى آن را مشاهده کردند، 

ها را معدوم کنند، ولى نگرانى داشتند از اینکه، اگر ىنهایت اشتیاق را یافتند، که زودتر تمام کشت
مستقیما هجوم آرند، کشتیهاى یونانى فورا فرار کنند و بواسطه تاریکى شب از تعقیب بسالمت 

در عهد قدیم، قبل از اینکه (دار هم جان بدر نبرد جان بدر برند، و حال آنکه میخواستند مشعل
دارها میکردند، توضیح آنکه اعالن شروع جنگ را مشعلشیپور متداول بشود، معمول بود، که 



اى، که حد فاصل بین دو قشون بود، میرسیدند و در ها حرکت کرده پیش میرفتند، تا بمنطقهاین
دارها مصونیت جانى داشتند، چه از خدمه خداى جنگ مشعل. هاى خود را میانداختندآنجا مشعل

بنابراین . دارها را نکشندنى، رسم این بود، که مشعلبشمار میرفتند و حتى، پس از شکست قشو
بعدها این . باین معنى است، که کلیه قشون معدوم شد» دار هم جان درنبردحتى مشعل«: عبارت

المثل گردید و، چنانکه بعضىعبارت ضرب

______________________________
)1(-�A�d�i�m�a�n�t�e.

)2(-�O�c�y�t�u�s.
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.).م. عقیده دارند، اول کسى، که این عبارت را استعمال کرده، هرودوت است

دویست کشتى جدا کرده به : بنابراین پارسیها، موافق منبع یونانى، این حیله را بکار بردند
یاتوس فرستادند، با این مقصود، که پنهان از دشمن این کشتیها اوبه را دور زده به اوریپ داخل سى

بعد از حرکت کشتیهاى مزبور پارسیها . اش کنندو پشت سر بحریه یونان را گرفته محاصرهشوند
هائى، که فرستاده بودند، بمحل رسیده با عالمتى ورود فورا حمله نکردند، چه منتظر بودند، کشتى

ها در موقعیکه پارسیها در انتظار رسیدن خبر مزبور مشغول سرکشى بکشتى. خود را اطالع دهند
نام داشت و از مدتى قبل درصدد فرار »2«لیاسکه سیل»1«یونهبودند، یک نفر یونانى از اهل سى

کردن و رسانیدن خود به یونانیها بود، موفق شد خیال خود را انجام دهد و خود را به اوبه رسانید 
نام در آب فرو رفته و »3«این همان کس بود، که در موقع طوفان دریا درپلیون با دخترش کیانه(

اند که راجع باو گفته. هاى ایرانى را کشیده باعث خسارت بحریه ایران گردیدلنگرهاى کشتى
دخترش هم . پیمودمطر راه مى14720غواصى ماهر بود و در زیر آب مسافت هشتاد استاد یا تقریبا 

تر را ساخته در معبد دلف گذاردند ها مجسمه پدر و دخبعدها یونانى. از پدر این هنر را آموخته بود
هرودوت گوید، که راجع باو چیزهاى .). م. قیصر روم مجسمه دختر را بروم برد»4«و نرون
بهرحال او . اند، ولى عقیده من این است، که او در قایقى به اوبه درآمدآمیز زیاد گفتهافسانه



ى پارس و نیز از اینکه دویست کشتى براى یافتن کشتیهایونانیها را از تالطم دریا درپلیون و آسیب
یونانیها، همینکه از قضیه مطلع شدند، مجلس مشورتى . اند آگاه کردمحاصره یونانیها فرستاده

آن روز در جاهاى خود بمانند و فقط : از پیشنهادات زیاد این پیشنهاد اکثریت آراء یافت. آراستند
. که میخواهند جزیره اوبه را دور زنند بروندپس از نصف شب عقب نشسته باستقبال کشتیهائى، 

اى بآنها نمیشود، شبانه خودشان درصدد حمله بکشتیهاى بعد، چون دیدند از هیچ طرف حمله
با این مقصود،. ایرانى برآمدند

______________________________
)1(-�S�c�i�o�n�e.

)2(-�S�c�y�l�l�i�a�s.

)3(-�C�i�a�n�a.

)4(-�N�e�r�o�n.
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که توانائى جنگى دشمن را بیازمایند و ببینند، که آیا ممکن است از میان کشتیهاى دشمن گذشته 
وقتى که سپاهیان خشیارشا و بخصوص سران سپاه دیدند، که : هرودوت گوید. فرار کنند یا نه

اند و خود دیوانه شدهیونانیها با عده کمى از کشتیها حمله میکنند، یقین حاصل کردند، که یونانیها 
حق هم با آنها بود، چه کشتیهاى پارسى بر کشتیهاى یونانى از . را بفناى حتمى سوق خواهند داد

بنابراین بحرّیه ایران درصدد محاصره کشتیهاى . حیث عده و هم از حیث سرعت سیر برترى داشت
پروردند و سبت بیونانیها مىینیانهائى، که در بحرّیه پارس بودند، حسیات خوب ن. یونانى برآمد

برخالف میل باطنى در جنگ شرکت داشتند، در وضع بدى واقع شدند، چه یقین داشتند، که 
ها بود، از این واقعه خوشوقت یکنفر یونانى جان درنخواهد برد، ولى ینیانهائى که دلشان با پارسى
را گرفته مستحق پاداشى بودند و محاجه میکردند، که کدام یک از آنها اولین کشتى آتّیکى

کشتیهاى . ها بودبزرگ از طرف خشیارشا خواهد شد، زیرا در قشون پارس فقط صحبت از آتنى
جنگى سخت درگرفت و طرفین . یونانى در شیپور اول صف بستند و در شیپور دوم حمله کردند



انى، که یک کشتى یونانیها سى کشتى از طرف گرفتند و اول یون. بیک اندازه شجاعت بروز دادند
. نتیجه ماند، چه هر دو طرف مزایائى داشتندجنگ بى. آتنى بود»1«میددشمن را گرفت لیک

میزیوم و ایرانیها به آفت یونانیها به آرت. چون شب در رسید، طرفین دست از جنگ برداشتند
، )قبرس(مین برادر پادشاه ساال»2«در این جنگ دریائى بقول هرودوت فیالئون. مراجعت کردند

نام، که از تبعه »3«دورتىکه در بحرّیه ایران یکى از متنفذین بود، اسیر گردید و یکنفر یونانى آن
.شاه بود، فرار کرده خود را بیونانیها رسانید و در ازاى این فرار بعدها باو زمینى در ساالمین دادند

شود، که با وجود اینکه میگوید هر دو هاى هرودوت الزم است گفته راجع باین قسمت از نوشته
طرف بیک اندازه شجاعت نشان دادند و بعد افزوده، که

______________________________
)1(-�L�y�c�o�m�i�d�e.

)2(-�P�h�i�l�a�o�n.

)3(-�A�n�t�i�d�o�r�e.
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مندى ى راجع ببهرههر دو طرف مزایائى داشتند، از گرفتن سى کشتى ایرانى ذکرى میکند، ول
-12، بند 8کتاب (مورخ مذکور گوید . بهرحال روایت او را دنبال میکنیم. ایرانیها ساکت است

شب بارانى تند باریدن گرفت و، رعدوبرقى که روى داد، سخت . این وقت تابستان بود«) 22
ى اوبه رویداد اى، که براى کشتیهاى پارسى در نزدیکاسباب نگرانى پارسیها گردید، ولى بلیه

.) م. سر بحرّیه یونانى را بگیرندیعنى کشتیهائیکه مأمور بودند جزیره اوبى را دور زده پشت(
توضیح آنکه رعدوبرقى مهیب باالى کشتیها حادث شد و در موقعى، . انگیزتر بودبمراتب وحشت

ملّاحان ربوده آنها که از پهلوى جزیره اوبه میگذشتند، تندبادى وزید و اختیار کشتیها را از دست 
تمام اینکارها موافق اراده خدایان شد، چه آنها میخواستند . را بسنگهاى ساحل زد و معدوم کرد

کشتى 53وقتى که صبح شد بکمک یونانیها » بحرّیه پارس تفوق بر بحرّیه یونان نداشته باشد
وبه از طوفان و باد کمک مزبور و این خبر، که دویست کشتى ایرانى در نزدیکى ا. آتّیکى رسید



کى کرده و، لىتلف شده، بر قوت قلب آنها افزود و در نتیجه بعد از ظهر حمله به کشتیهاى کى
روز سوم . پس از اینکه شب در رسید، باعدام کشتیهاى مزبور موفق شده بجاهاى خود برگشتند

ا حمله کنند و ما همواره آور است، که یونانیها با قلّت قواى دریائى خود بر مپارسیها گفتند شرم
از این جهت و نیز از ترس محاکمه خشیارشا تصمیم کردند، که منتظر جنگ از . منتظر حمله باشیم

این جدال دریائى با جدال . طرف یونانیها نشده حمله برند و قبل از ظهر حمله را شروع کردند
د معبر ترموپیل را حفظ ترموپیل در یک وقت روى داد و، چنانکه سپاهیان لئونیداس میخواستن

کرده نگذارند، پارسیها بداخله یونان راه یابند، همچنان در اینجا جنگ براى حفظ اوریپ بود، تا 
.راه دریائى بدست پارسیها نیفتد

بحرّیه خشیارشا صفوف خود را آراسته و کشتیها را بخط نیم دائره درآورده حمله را شروع کرد، 
در این جنگ دریائى نیز طرفین بیک اندازه قوى . را محاصره کندمنوال بحرّیه یونانى تا بدین

بودند، توضیح آنکه کشتیهاى پارسى از جهت

795: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

کثرت عده و بزرگى آنها دوچار بعضى اشکاالت میشدند، یعنى یکى بر دیگرى میجست و ترتیب 
هرودوت . ه تلفات زیاد ببحرّیه یونان وارد آوردباوجوداین بحرّیه پارس مقاومت کرد. بهم میخورد

گوید، که تلفات دشمن هم زیاد و بلکه زیادتر بود و باالخره طرفین دست از جنگ برداشته 
در این جنگ در بحرّیه خشیارشا مصریها کارهاى بزرگ کردند و از جمله . بمواقع خود برگشتند

آنروز آتنیها کارهاى نمایان کردند و در میان در میان یونانیها در. پنج کشتى یونانى را گرفتند
معروف شد، چه او بخرج خود دویست نفر سپاهى ترتیب داده »1«بیادنیاس پسر آلسىآتنیها کلى

اگرچه آتنیها اجساد مقتولین و قطعات شکسته کشتیهاى خود را . با کشتى خود بمیدان جنگ رفت
شده و نصف کشتیهاى آتنى از کار افتاده بود، اى، که بانها وارد داشتند، ولى از جهت صدمه

تمیستوکل در این احوال . یونانیها مشورت کردند، که آیا بهتر نیست بداخله یونان فرار کنند
اى طرح میکرد، که ینیان و کاریان را از شاه جدا کند، زیرا پنداشته بود، که پس از اینکار نقشه

بعد بانها گفت، که . را براى رؤسا سپاه یونانى افشا کرداو نقشه خود . یونانیها غلبه خواهند یافت



هرکدام از ما بکوشد، که هرقدر میتواند از حشم اوبیائى بکشد، چه اگر : عجالۀ باید اینکار کنیم
.این حشم نصیب یونانیها گردد، به از آن است، که بدست پارسیها افتد

. ن فکر هستم، که یونانیها سالما برگردنداما در باب مراجعت بیونان او بسرداران گفت، من در ای
چون یونانیها . سرداران حرف او را شنیده آتشها روشن کردند و بکشتن حشم اوبیائى پرداختند

بانهائى گماشته بودند، که نتیجه جنگهاى دریائى را بقشون خشگى و نتیجه جنگهاى خشگى دیده
بود، در این احوال »3«سیکلسنامى، که از اهل آتن و پسر لى»2«خوسرا ببحرّیه برساند، آبرونى

پس از . در رسید و خبر داد، که جنگ ترموپیل بفتح پارسیها خاتمه یافت و لئونیداس کشته شد
رسیدن این خبر یونانیها تصمیم کردند، که دیگر معطل نشده جزیره اوبه را تخلیه کنند و مردمان 

ده و توقفیونانى بهمان ترتیب، که آم

______________________________
)1(-�C�l�i�n�i�a�s� �f�i�l�s� �d�'�A�l�c�i�b�i�a�d�e.

)2(-�A�b�r�o�n�i�c�h�u�s.

)3(-�L�y�c�i�c�l�e�s.
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هم . ها آخرین مردم بودندها اولین و آتنىدر این کار کرنتى. کرده بودند، بوالیات خود برگشتند
هاى آتنى یک کشتى تندروى برگزیده بدان درآمد و جزیره اوبه در این وقت تمیستوکل از کشتى

ینیانها، شما برخالف «: اى گذاشت بدین مضمونرا دور زده، در هر کجا که آب شیرین بود، کتیبه
از هر چیز . کنید، که با پدران خود میجنگید و میخواهید یونان را باسارت دهیدعدالت رفتار مى

آئید و، اگر چنین نتوانید کنید، از حاال کنار روید و کاریان را هم با بهتر این است، که بطرف ما 
خود همراه کنید و، اگر نتوانید نه این کنید و نه آن، یعنى طوق رقیت چنان بگردنهاى شما فشار 

دهد، که قادر نیستید، بر ضد شاه باشید، پس الاقل بخاطر آرید، که ما نیاگان شما هستیم، مى
.»قید بمانیدگ ما با پارسیها براى شما شروع شده است و بنابراین در موقع جدالها بىابتداى این جن



ها باطالع خشیارشا نرسید، اگر مضمون این نوشته: ها چنین بودنقشه تمیستوکل در نوشتن این کتیبه
ینیانها و شاید در مردم ینیان مؤثر افتد و آنها یکى از سه کار را بکنند و، اگر باطالع او رسید، از 

پس از آن از شهر ). 22، بند 8کتاب (کاریان ظنین شده آنها را از جنگ دریائى دور بدارد 
.اندمیزیوم گریختهیکنفر فرارى بطرف بحرّیه ایران رفته خبر داد، که یونانیها از آرت»1«تیههیس

میزیوم تفتیش به آرتپارسیها در ابتداء باور نکردند و این فرارى را توقیف کرده چند کشتى براى
میزیوم کشتیها برگشته قول فرارى را تأیید کردند و پس از آن تمام بحرّیه ایران به آرت. فرستادند

وقتى که بحرّیه در این . تیه رفته این شهر و تمام حوالى آن را تسخیر کرددرآمد و از آنجا به هیس
خواهد به متحدین، هرکس مى: ن فرستادشهر بود، خشیارشا یک جارچى با این پیغام بمیان سپاهیا

از این گفته هرودوت معلوم است، که (ترموپیل برود و محلّ نبرد را تماشا کند، مجاز است 
قدر اشخاص خواهان بر اثر این خبر آن.). م. دانستهخشیارشا یونانیهاى مطیع را متحدین خود مى

.تماشا شدند، که قایق براى همه پیدا نشد

______________________________
)1(-�H�i�s�t�i�e�e.
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هرودوت گوید، که عده مقتولین ایرانى در ترموپیل بیست هزار نفر بود، ولى بحکم خشیارشا 
اجساد مقتولین را دفن کرده روى قبرهاى آنان برگ و خار و خسک ریختند و فقط اجساد هزار 

گذاردند، ولى اجساد مقتولین یونانى را دفن نکردند و چهار هزار نفر را در تنگه ترموپیل باقى
با وجود این اقدام تماشاچیان ملتفت شدند، که اجساد سپاهیان . نعش را بتماشاچیان نشان دادند

.اندپارس را دفن کرده

تسخیر فوسید

که اینها را وقتى. در این احوال از آرکادى فراریانى بقشون ایران آمده درخواست آذوقه کردند
نزد خشیارشا بردند پرسید، که یونانیها مشغول چه کار بودند؟ جواب دادند مشغول بازیها و ورزشها 

هاى دهند؟ گفتند، تاجى از شاخهخشیارشا پرسید، که بفاتح چه جایزه مى»1«هاى المپو مسابقه



رو به مردونیوس کرده . تخم پسر اردوان، عموى شاهتانهرودوت گوید، در این موقع ترى. زیتون
» مسابقه اینها براى افتخار است نه پول. اىواى بر ما، با چه مردمى تو ما را در انداخته«گفت 

چون اهالى تسالى دو دفعه از اهالى فوسید . خشیارشا او را مالمت کرده گفت، ترسو مباش
ائى نزد آنها با این پیغام ورزیدند، در این موقع رسولهشکست خورده بودند و نسبت بآنها کینه مى

فوسیدیها، براى شما اکنون روشن است، که برترى با ما است و از پارسیها چنان قوتى : فرستادند
توانیم، ولى ما داریم، که اگر بخواهیم تمام اراضى شما را انتزاع کرده خودتان را برده کنیم مى

خواهیم، که شما را از این بلیه محفوظ خواهیم کینه بورزیم و فقط پنج تاالن نقره از شما مىنمى
هرودوت گوید فوسیدیها یگانه مردمى بودند از این نواحى یونان، که دلشان با پارسیها نبود . داریم

و جهت آنهم

______________________________
که شد و نسبت تأسیس آنرا بسه نفر میدادند، بازیهاى المپ هر چهار سال یکدفعه منعقد مى-)1(

در اینجا اشخاصى، که در انواع بازیها و ورزشها و . یکى از آنها هراکل نیم خداى یونانى بود
اى داده نمودند و بفاتح جایزهها ماهر بودند، از تمام یونان گرد آمده مهارت خود را مىمسابقه
. نو برقرار کردکورگ قانونگذار اسپارتى آنرا از مدتى این بازیها متروك بود، تا اینکه لى. میشد

م وقوع یافت و در نزد . ق776چنانکه در مدخل گفته شده بازیهاى المپ در دفعه اولى در سنه 
از این تاریخ ببعد اسامى . پس از آن هر چهار سال را المپیاد مینامیدند. یونانیها مبدء تاریخ شد

.اشخاصى، که جایزه میگرفتند، در دفاترى ثبت میشد
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بودند، یقینا ها بر ضد پارسیها مىفقط از اینجا بود، که با اهالى تسالى ضدیت داشتند و، اگر تسالى
خواستند، آنها جواب دادند، که پول نخواهند داد و، اگر مى. شدنداهالى فوسید طرفدار پارسیها مى

پس از شنیدن این . نت نخواهند کردتوانستند طرفدار پارسیها گردند، ولى هیچگاه بیونان خیامى
نه بدوا به پارسیها از تراخى. جواب اهالى تسالى در خشم شده پارسیها را بمملکت آنها وارد کردند

درید رفتند و متعرّض کسى در اینجا نشدند، زیرا اهالى این محل طرفدار پارسیها بودند و دیگر 



بعد، از اینجا به فوسید درآمدند قسمتى از اهالى فرار . ها نمیخواستند آسیبى بآنها برسداینکه تسالى
).32-29، بند 8کتاب (پناه برد و قسمت دیگر متفرق شد »1«کرده با اموال خود بکوه پارناس

تسخیر شهرهاى دیگر

: پارسیها با این والیات چنان رفتار کردند که با والیت دشمن معامله میشود: هرودوت گوید
بعد قشون ایران حرکت کرده شهرهاى دیگر را موسوم به . معابد را آتش زدندوالیت را غارت و 

پلیس، یامته، االته، هىیه، ترىوىان، پهفیسه، نه، خارادرا، اروخوس، تترونیوم، آم»2«موسدرى
دلف، که اشیاء نفیسه و ذخایر در آبس معبدى بود متعلق به آپلّن. تامى و آبس تسخیر کردندپاراپ

بعد پارسیها بدو قسمت تقسیم شدند و قسمت . ذخایر مزبوره بتصرف پارسیها درآمد. د داشتزیا
چون اهالى ان با پارسیها بودند، غارتى در اینجا روى . اسى درآمدندتر با خشیارشا به ببزرگ

نداد، بخصوص که سپاهیان مقدونى بامر آلکساندر پادشاه مقدونیه آن را حفاظت میکردند و 
در از این جهت مقدونیها را بدینجا براى حفاظت فرستاد، که به خشیارشا بفهماند، اهالى آلکسان

هاى هرودوت استنباط میشود، لشکر پارس با مردمان و کلیۀ چنانکه از نوشته. اسى مطیع ایرانندب
شهرهاى مطیع

______________________________
آپلّن آلهه افتاب و موزها داشت، بلندى آن تقریبا کوه پارناس بعقیده یونانیها اختصاص به -)1(

.نامند) لیاکورا(مطر است و امروز آنرا 2500

)2(-

�D�r�y�m�u�s�,� �C�h�a�r�a�d�r�a�,� �E�r�o�c�h�o�s�,� �T�e�t�r�o�n�i�u�m�,� �A�m�p�h�i�c�e�,� �N�e�o�n�,� �P�e�v�i�e�e�,

�T�r�i�t�e�e�,� �E�l�a�t�e�e�,� �H�y�a�m�p�o�l�i�s�,� �P�a�r�a�p�o�t�a�m�i�e� �e�t� �A�b�e�s.
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قسمت دیگر . ل آنها دست نمیزده، ولى شهرهاى غیر مطیع را غارت میکردهکارى نداشته و باموا
گوهاى آن و ذخایر و نفایس زیاد، که این معبد از حیث غیب. قشون ایران بطرف معبد دلف رفت

چنان اطالع در آن جمع شده بود، خیلى معروف بود و بقول هرودوت خشیارشا از اشیاء نفیسه آن
ه معابد پارس آگاه نبود، چه کسانى زیاد از ذخایر آن و از هدایاى داشت، که از اشیاء نفیس

-37، بند 8کتاب (بعد مورخ مذکور گوید . کرزوس باین معبد با خشیارشا صحبت داشته بودند
وقتى که اهالى دلف از پیش آمدن قشون پارس مطلع شدند، متوحش گشته راجع بذخایر و «): 40

پرسیدند، که چه باید .) م. لّن که یکى از ارباب انواع یونانى بودیعنى از آپ(نفایس معبد از خدا 
او جواب داد، که دست بذخایر نزنید، . این ذخایر را دفن کنند یا با خودشان بجاى دیگر برند: کرد

پس از رسیدن چنین جوابى اهالى دلف درصدد . خدا بقدرى قوى هست، که اموالش را حفظ کند
اى بشهر بعضى با اموال خود بکوه پارناس پناه بردند و عده. شان باشندبرآمدند، که فقط بفکر خود

اى نزدیک شد، که بعد چون قشون پارسى باندازه. لکریها»1«ى) سافیسآم(آخاى و گروهى به 
نام دید، در جلو معبد اسلحه مقدسى است، که آنرا از »2«گوئى آسراتوسآن را میدیدند غیب

او اهالى دلف را از این معجزه . اند و کسى نمیتواند بدان نزدیک شوددهدرون معبد بیرون آور
اى، که پس از آن روى داد، از پیدایش اسلحه در جلو معبد مهمتر بود، مسبوق کرد، ولى معجزه

نزدیک شدند، از آسمان برقى در میان آنها »3«آنرواپرنهتوضیح آنکه، چون پارسیها بمعبد مى
. اى را خرد کردافتاد و از قلّه کوه پارناس دو سنگ بزرگ جدا شده بطرف پارسیها غلطید و عده

پارسیها، چون احوال را چنین . در این احوال از معبد مزبور صداها و فریادهاى جنگى شنیده میشد
چنانکه من . پارناس پائین آمده آنها را تعقیب کردنددیدند، متوحش شده گریختند و اهالى از کوه 

شنیدم، پارسیهائى،

______________________________
)1(-�A�m�p�h�i�s�s�a.

)2(-�A�c�e�r�a�t�u�s.

)3(-�M�i�n�e�r�v�a� �P�r�o�n�e�a(ۀ النّوع را یونانىنروا اسم الطینى او استها آثنا مینامیدند، مىاین رب.(
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از جمله دو نفر سوار سنگین . هاى دیگر نیز حکایت میکردندنجات یافته بودند، از معجزهکه 
اهالى دلف حکایت کنند، که این . اسلحه با قدوقامت خارق عادت آنها را تعقیب کرده میکشتند

مینامیدند »2«و دیگرى را اوتونااوس»1«دو سوار از پهلوانان محلّ بودند و یکى را فیالکوس
العاده نشان هلوانان بعقیده یونانیهاى قدیم یعنى اشخاصى، که در زمان حیات شجاعتهاى فوقپ(

سنگهائى، که از قله کوه .). م. داده بودند و روح آنها، بعد از مرگ، این محل را حمایت میکرد
، 8کتاب (» آ است، وجود داردنرواپرنهبطرف پارسیها غلطید، تا زمان ما در زمینى، که وقف مى

).39-36بند 

این حکایت هرودوت میرساند، که پارسیها بمعبد دلف از جهت اینکه در نزد یونانیها خیلى مقدس 
اوال پارسیها نسبت : جهت معلوم است. انداند و درصدد تعرّض هم نبودهبود اصال داخل نشده

گرى متعدد یا مانند یاغىبمقدسات ملل تابعه غالبا با نظر احترام مینگریستند و فقط در موارد نادر 
موارد احترام باالتر از قول هرودوت ذکر شده از جمله . معامله بمثل از این قاعده تجاوز میکردند

ذکر شد و نیز حکایت جنگل ) 681(قضیه داتیس سردار ایران و مجسمه آپلن است، که در صفحه 
بد دلف نزد تمام یونانیها دیگر اینکه مع. گذشت) 776(تیانى، که در صفحه الفیسمقدس زوس

مقدس بود و، چون در قشون ایران یونانیهاى زیاد، چه از مستعمرات یونانى در خارج و چه از خود 
، سیاست اقتضا میکرده، که )771صفحه (هاوب اوسیها و غیره بودند یونان، مانند تسالیها و تبى

. قاومت نکرده فرار کرده بودندحسیات مذهبى آنان را مجروح نکنند، بخصوص که اهالى دلف م
اند، این مصونیت معبد را برب النوع خودشان نسبت داده باشند و این بعدها یونانیها خواسته

اند، اما اینکه هرودوت آن را ذکر کرده، گوها ساختهحکایت را از قول کاهنان معبد مزبور یا غیب
انیها مینوشته و بروایتى، چنانکه در هاى خود را براى یونمورخ مذکور کتاب. جهت معلوم است

مدخل ذکر شد، در یکى از بازیهاى المپ براى جمعى از یونانیهائى، که در آنجا گردآمده بودند، 
ها راکتاب خود را میخوانده و معلوم است، که میبایست حسیات مذهبى یونانى

______________________________
)1(-�P�h�i�l�a�c�u�s.

)2(-�A�u�t�o�n�a�u�s.



801: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

رعایت کرده باشد و اال روشن است، که اگر خشیارشا قصد داخل شدن بمعبد یا غارت کردن آن 
را داشت، از غلطیدن دو سنگ از کوه پارناس یا شنیده شدن صداهاى بلند از درون معبد تصمیم 

.خود را تغییر نمیداد

المینقسمت ششم فتح آتن، وقایع بعد تا جنگ سا

تسخیر آتن

.بحرّیه یونان پس از فرار از آرتمیزیوم به ساالمین درآمد

جا بمانند، تا زنان و اطفال خود را در آن جزیره جا دهند و راجع ها اصرار داشتند، در اینآتنى
اسى توضیح آنکه آتنیها امیدوار بودند، که قشون پلوپونس والیت ب. بکارهاى بعد مشورت کنند

ها چنین قشون پارسى حفظ خواهد کرد، ولى بزودى این امید مبدل بیأس شد، زیرا پلوپونسىرا از 
پس از ورود به . پرداختندنکردند و فقط به فکر خودشان بوده بکشیدن دیوارى در ایستم مى

ها جارچیهائى بشهر آتن فرستاده اعالم کردند، که همه عیال و اطفال خود را برداشته ساالمین آتنى
اى و عده»1«جائى پناهنده شوند و پس از این اعالن، از آتنیها بعضى به ساالمین، برخى به ترزنب

هرودوت گوید، جهت این اقدام دو چیز . مهاجرت کردند و اموال را هم با خود بردند»2«به اژین
ها نکه آتنىها بقلعه چوبین پناه برند و دیگر ایگو، که گفته بود، آتنىیکى پیشگوئى غیب: بود

. مارى است، که حافظ آن است و در معبد آن مأوا داردآتنرپل یا ارگعقیده داشتند، که در آك
در این عقیده چنان راسخ بودند، که همه ماهه نیازى براى این مار میدادند، یعنى قرصهائى از عسل 

.درست کرده در معبد میگذاشتند

رصها صرف نشد و، چون کاهنه معبد این قضیه را و سابقا این قرصها صرف میشد، ولى حاال ق
ها باین عقیده شدند، که خود خدا معبد را ترك کرده و رفته است و بر اثر آن، اعالم کرد، آتنى

.هرکس که میتوانست اموال خود را برداشته برود، از شهر خارج میشد



______________________________
)1(-�T�r�e�z�e�n�e.

)2(-�E�g�i�n�e.
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میزیوم به ساالمین درآمد، کشتیهاى دیگر یونانى هم بآن ملحق وقتى که بحرّیه یونان از آرت
بیاد فرماندهى بحریه را کما فى السابق اورى. ها بودجا از آن آتنىبهترین کشتیها در این. شدند

تمام کشتیهاى متحدین یونانى را هرودوت عده . اسپارتى داشت، اگرچه او از خانواده سلطنتى نبود
پس از آن مجلس مشورتى آراسته . نوشته و میگوید، این عده غیر از سفاین پنجاه پاروئى بود378

چون آتّیک را یونانیها از دست داده . تر استشور کردند، که کجا براى جنگ دریائى مناسب
اکثر ناطقین باین عقیده بودند، . ر یونان افتادبیاد بفکر پیدا کردن جائى در والیات دیگبودند، اورى

که باید به ایستم رفته در جلو پلوپونس براى جنگ دریائى حاضر شد و دلیلى، که اقامه میکردند 
در ساالمین اگر شکست یابند جزیره محاصره و ارتباط محصورین با تمام یونان قطع . چنین بود

ند، در صورت شکست، میتوانند بداخله پلوپونس خواهد شد، ولى در نزدیکى ایستم اگر جنگ کن
در این احوال شخصى در رسید و خبر داد، که قشون ایران داخل آتّیک شده و آن را . عقب نشینند

هاى تسپیانها و پالته را آتش میزدند، هرودوت گوید، پارسیها محل. غارت میکند و آتش میزند
.ها طرفدار پارسیها نیستندمحلچه اهالى تب بآنها گفته بودند، که اهالى این 

پونت تا ورود از زمان حرکت خشیارشا از هلّس. بعد خبر رسید، که قشون ایران وارد آتن شد
.چهار ماه گذشت) که آتن در آن واقع است(قشون او به آتّیک 

یک ماه براى عبور از بوغاز مزبور و توقّف در کنار آن صرف شد و سه ماه براى پیمودن راه از 
وقتى «): 56-52، بند 8کتاب (راجع بتسخیر آتن هرودوت چنین گوید . نار این بوغاز تا آتّیکک

اى از آتنیها، که بمعبد پناهنده شده فقط عده. که پارسیها وارد آتن شدند، آنرا خالى از سکنه یافتند
، در شهر مانده اى از فقرا، که نتوانسته بودند از شهر بیرون روندداران آن و عدهبودند و خزانه

.بودند



.اینها در ارگ جمع شده با تیروتخته سنگرهائى ساختند، تا از خودشان دفاع کنند

ماندن اینها در آتن نه فقط از این جهت بود، که فقیر بودند، بلکه نیز بواسطه
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ها تصور میکردند، ین پناه برند و اینگوى دلف، که گفته بود باید آتنیها بقلعه چوبپیشگوئى غیب
.که مقصود از قلعه چوبین ارگ است، زیرا دیوار آن از چوب بود

مینامیدند، جا گرفته و »1«اپاژاى، که محاذى آن بود و آن را آرهپارسیها براى تسخیر ارگ در تپه
بدین منوال . ختنداز آنجا تیرهاى خود را بنخهاى کتان پیچیده و آن را آتش زده بارگ میاندا

تیروتخته آتش گرفت، استحکامات منهدم شد و محاصره از هر طرف شروع گردید آتنیها بیچاره 
شدند، ولی باوجوداین تسلیم نگشتند، پیشنهاد پیزیسترات را راجع بتسلیم شدن با تنفر رد کردند و 

، این بود، که سنگهاى اى، که بکار بردنددر موقع حمله قشون پارسى به ارگ آتنیها یگانه وسیله
محاصره بطول انجامید، تا آنکه چند . کنندگان خرد شوندغلطانیدند، تا حملهبزرگ از باال بزیر مى

نفر از پارسیها از جائى، که بواسطه استحکام طبیعى مستحفظ نداشت، با وجود صعوبت باال رفته 
اهى، که از آن بارگ وارد ها و رتوضیح آنکه در مقابل ارگ و پشت دروازه. داخل ارگ شدند

چون آتنیها هیچ . میشدند، محلى بود، که دیوار سنگى طبیعى داشت و این دیوار خیلى بلند بود
.جا بتوان باال رفت، مدافعینى براى این محل معین نکرده بودندتصور نمیکردند، که از این

ها پارسیها را در ارگ ، چون آتنىجا باال رفتند واما برخالف انتظار آتنیها، چند نفر پارسى از این
پارسیها اول . دیدند، بعضى خودشان را از باال بزیر انداخته هالك شدند و برخى بمعبد پناه بردند

ها را براى محاصرین باز کردند و بعد معبد را غارت کرده ارگ را کارى، که کردند، دروازه
مندى تاد، که اردوان را از این بهرهپس از تسخیر آتن خشیارشا سوارى به شوش فرس. آتش زدند
چون قبل از تسخیر این . هاى هرودوت در باب تسخیر آتنچنین است مضمون نوشته. »آگاه کند

مندیهائى داشت، مانند تسخیر ترموپیل و محلهاى دیگر و مطیع کردن شهر هم قشون ایران بهره
شیارشا الزم دانسته اردوان را، که مردمان متعددى از یونان، جهت اینکه فقط پس از تسخیر آتن خ

مندىنایب السلطنه بود، از بهره
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کشى درنظر آریم، جهت معلوم خود آگاه سازد، چه بوده؟ اگر مقصود خشیارشا را از این قشون
مقصود او، چنانکه او مکرّر میگفته، تنبیه آتنیها بود، از جهت آتشى، که به سارد، معبد و . است

جا جنگل مقدس آن زده بودند و با تسخیر آتن و کارهائى، که قشون ایران بقول هرودوت در این
.کرد، این مقصود حاصل شد

میآمدند، احضار کرده گفت، بروید روز دیگر خشیارشا آتنیهاى فرارى را، که از عقب قشون او 
هرودوت گوید معلوم نیست، که . بارگ و موافق آداب مذهبى خودتان در آنجا قربانى کنید

خشیارشا چرا چنین امر کرد؟ آیا روحى را در خواب دیده بود؟ یا سوزانیدن معبد وجدان او را 
رخ مزبور گوید، که در بعد مو. بهرحال فراریهاى آتن حکم او را مجرى داشتند. عذاب میکرد

ها معبد ارگ درخت زیتون مقدسى بود و این درخت در موقع حریق بسوخت، ولى وقتى که آتنى
اى ببلندى یک ذراع بحکم شاه براى قربان کردن داخل معبد شدند، دیدند که از تنه درخت شاخه

هرودوت صریحا میرساند، هاىاین گفته(العاده را براى دیگران نقل کردند روئیده و این واقعه فوق
خشیارشا از حس انتقام . که غارت کردن معبد و آتش زدن ارگ مبنى بر تعصب مذهبى نبوده

.).م. بچنین عملى مبادرت کرده

وقایع بعد تا جدال ساالمین

وقتى که خبر تسخیر ارگ به یونانیهائى، که در ساالمین بودند، رسید، بسیار متوحش شدند و 
اینکه منتظر تصمیم مجمع راجع به امور بقدرى بود، که بعض رؤساء یونانى، بىاضطراب آنها 

یونان شوند، در کشتیهاى خود نشسته و بادبانها را کشیده از ساالمین رفتند و برخى، که ماندند، 
.باین عقیده بودند، که باید جنگ دریائى در ایستم بشود

، بند 8کتاب (بعد هرودوت گوید . درآمدندهاى خودباالخره همینکه شب در رسید، همه بکشتى
نام از او »1«فیلچون تمیستوکل بکشتى خود مراجعت کرد، یکنفر آتنى من سى«): 47-76



او گفت، قرار گذاشتند، که در ایستم . پرسید، که باالخره تصمیم مجمع راجع بجنگ چه شد؟
آتنى مذکور. جنگ کنند

______________________________
)1(-�M�n�e�s�i�p�h�i�l�e.

805: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

جواب داد، که اگر چنین شود، تو نخواهى توانست براى وطن خود جنگ کنى، چه یونانیها، 
بیاد خواهد توانست آنها را جمع بعد نه اورى. همینکه از ساالمین بیرون روند، متفرق خواهند شد

بزن، شاید بتوانى او را راضى کنى، که بماند و پس برو با اورى بیاد حرف . کند و نه کس دیگر
سخنان این آتنى تمیستوکل را پسند آمد و . باین وسیله از پراکندن بحرّیه و فناى یونان مانع شود

فیل را سىبیاد را مالقات کند و، چون او را یافت، عقیده منچیزى باو نگفته روانه شد، که اورى
بعد، وقتى که رؤساء یونانى جمع . شد، که او را متقاعد کندعقیده خود جلوه داده باالخره موفق

بیاد سخن بگوید، تمیستوکل شروع بحرف زدن کرد، با این مقصود که شدند، قبل از اینکه اورى
تمیستوکل، «: کرنتى اعتراض کرده چنین گفت»1«مانتدر اینوقت آدى. عقیده خود را بقبوالند

:تمیستوکل براى برائت خود جواب داد. »ز موقع برمیخزد میزنندها شخصى را، که قبل ادر مسابقه

: بیاد کرده چنین گفتبعد رو به اورى. »صحیح است، ولى کسى، که عقب میماند، جایزه نمیگیرد«
حاال نجات یونان در دست تو است بشرطى، که دالیل مرا گوش کرده در اینجا بمانى و گوش «

گوش کن و . دارند، ندهى و از اینجا بطرف ایستم نروىبحرف اشخاصى، که عقیده مخالف 
در ایستم اگر جنگ کنى در دریاى باز جدال خواهى کرد و چنین موقعى براى . دالیل مرا بسنج

تر، خطرناك تر از کشتیهاى دشمن است و از حیث وزن سنگینکشتیهاى ما، که از حیث عده کم
ساالمین و مگار و اژین را از دست خواهى داد، زیرا خواهد بود و، اگر هم ما موفّق شویم، باز تو 

بدین منوال تو دشمن را به پلوپونس داخل . قشون برّى دشمن متابعت قواى بحرى آنرا خواهد کرد
بعکس اگر بعقیده من رفتار کنى، . خواهى کرد و واضح است، که یونان در مخاطره خواهد بود

تنگ با عده کمى از کشتیها با کشتیهاى زیاد جنگ اوال اگر در جاى. این مزایا را خواهى داشت
تر خواهیم بود، چه جاى تنگ براى ما مفید است، چنانکه جاىکنیم، ما قوى
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.ایمن میماندثانیا ساالمین، که پناهگاه زنان و اطفال ما است،. فراخ براى دشمن

چنان باالخره جنگ در اینجا مزیتى دارد، که شما خواهان آنید، زیرا در ساالمین پلوپونس را هم
.دفاع خواهید کرد که، اگر در ایستم جنگ روى میداد

گذشته از این نکته در صورتیکه جنگ در ساالمین بشود، دشمن را به پلوپونس نخواهید کشانید، 
پس از آن دشمن از آتّیک تجاوز نخواهد کرد، . است، ما فاتح خواهیم بودبل، چنانکه عقیده من 

وقتى که مردم . پریشان عقب خواهد نشست و در نتیجه مگار، اژین و ساالمین نجات خواهند یافت
مند میشوند و الّا خدایان هم بتصمیمات آنها کمک فکرشان با عقل سلیم موافق است، معموال بهره

گوید در این مجمع تمیستوکل نگفت، که اگر از ساالمین بروید، بحرّیه هرودوت . »نمیکنند
بیاد مخصوصا تذکر داده متحدین خواهد پراکند، و حال آنکه در شب قبل این نکته را به اورى

. نگفت، زیرا ذکر این مطلب بمتحدین برمیخورد و ممکن بود، با نقشه او جدا مخالفت کنند. بود
مانت کرنتى باز باو حمله کرده چنین یانات خود را بآخر رسانید، آدىپس از اینکه تمیستوکل ب

بیاد نباید اجازه نطق بکسى دهد، شخصى، که وطن ندارد، باید سکوت اختیار کند و اورى«: گفت
هر زمان تمیستوکل شهر خود را نشان داد، اجازه خواهد داشت، . که شهر خود را از دست داده
مانت چنین گفت، زیرا آتن تسخیر شده و در دست پارسیها آدى» دکه در ردیف دیگران نطق کن

مانت، اووکرنتیها را نکوهش کرده گفت، هموطنان من بیش از تمیستوکل در جواب آدى. بود
شما شهر و اراضى دارند، چه آنها داراى دویست کشتى کامل السالح میباشند و در یونان مردمى 

:بیاد رفته باو چنین گفتاز آن تمیستوکل بطرف اورىپس. نیست، که حمله آنها را دفع کند

در اینجا میمانى و خود را مردى شجاع خواهى شناساند یا میروى و یونان را باسارت سوق «
تأخیر عیال و اطفال خود اگر خواهى رفت، بگو تا بى. میدهى؟ زیرا نتیجه جنگ بسته بکشتیها است



نام که از قدیم از آن ما است و »1«نجا شهرى است سیریسدر آ. را برداشته بایطالیا مهاجرت کنیم
گوئى گفته، که بدست ما آبادغیب
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)1(-�S�i�r�i�s.

807: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.»ایدوقتى، که شما ما را فاقد شدید، خواهید دانست، که چه متحدى را از دست داده. خواهد شد

ها یونانیها نتوانند از عهده پارسیها آتنىبیاد اثر کرد، زیرا ترسید، که بىستوکل در اورىتهدید تمی
بر اثر این تصمیم یونانیها در تهیه . این بود، که راضى شد مانده در ساالمین جنگ کند. برآیند

شتند و برگ»1«سپاهیان بحرى ایران، که براى تماشاى ترموپیل رفته بودند، به فالر. جنگ شدند
خشیارشا بطرف بحریه خود رفت، تا با رؤساء سفاین مذاکره کرده عقیده آنان را بداند و، وقتى که 

بعد پادشاهان و رؤساء مردمان مختلف و فرماندهان . بکشتیها رسید، بیک بلندى درآمد و نشست
.کشتیها بحضور رفته موافق مقامى، که در نزد شاه داشتند، نشستند

ها سایر مدعوین بجاهاى جاى دوم را پادشاه صور و پس از آن. پادشاه صیدا گرفتجاى اول را 
سپس خشیارشا مردونیوس را فرستاد، تا عقیده هریک از مدعوین را، راجع . خود قرار گرفتند

.باینکه باید جنگ دریائى کرد یا نه، بداند

این همان (چنین گفت میزفقط آرت. مردونیوس چنین کرد و همه گفتند، که باید جنگ کرد
بشاه بگو، چون در جنگ اوبه نشان دادم، که من ترسوتر از «): ملکه بود، که باالتر ذکرش گذشت

دیگران نیستم و، کارهائى، که از من بروز کرد، کوچک نبود، حق است که حسیات خود را اظهار 
جنگ دریائى مکن و شاها،: این است عقیده من. کنم و آنچه را، که در صالح تو است، بگویم

تر از تر از تواند، که مرد قوىکشتى هاى خود را نگاهدار، چه این مردم در دریا بهمان اندازه قوى
مگر براى تو الزم است جنگ دریائى کنى؟ تو آتن را در تصرف دارى و مقصود از . زن است

مت کردند، بجزاى هاى دیگر یونانرا هم دارى و آنهائى که مقاوتو قسمت. کشى این بودقشون



اگر تو بجنگ دریائى عجله : بینى میکنم، که کار دشمن بکجا خواهد رسیدمن پیش. خود رسیدند
نکنى، کشتیهاى خود را در این ساحل نگاهدارى و با قشون برّى بطرف پلوپونس بروى، تمام

______________________________
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خیاالت تو انجام خواهد یافت، زیرا یونانیها نخواهد توانست مدتى پافشارند و متفرق شده 
بشهرهاى خود خواهند رفت، چه در این جزیره آذوقه ندارند و دیگر اینکه چون بشنوند، که تو 

ئى اى، هرگز باین فکر نخواهند افتاد، که براى آتن جنگ دریابطرف پلوپونس حرکت کرده
هرگاه تو شتابان جنگ دریائى کنى، این خطر هست، که کشتیهاى تو آسیب یابند و بدبختى . کنند

شاها، باالخره این نکته را درنظر دار، که آقاى خوب بندگانى بد . دامنگیر قشون برّى تو هم بشود
که تو که بهترین مردى، مستخدمینى دارى، . دارد و بالعکس آقایان بد بندگانى خوب دارند

چون » اى نیستلیان براى تو فایدهها و پامفىها و قبرسىها و کیلیکىاز مصرى. بندگان بد تواند
میز به مردونیه چنین گفت، دوستان او در اندوه شدند، چه ترسیدند، که خشیارشا نسبت به او آرت

تحدین دیگر غضبناك شود، و حال آنکه او مقام ارجمندى نزد شاه داشت و شاه او را همیشه بر م
دشمنان او بعکس مشعوف شدند، چه منتظر بودند، این عقیده باعث فناى او . داشتمقدم مى

میز را صحیح دانست و بیش از دفعات سابق او گردد، اما خشیارشا، برخالف انتظار همه، رأى آرت
داشت، را ستود، ولى، چون اکثر مدعوین رأى بجنگ داده بودند، بجنگ تصمیم کرد، زیرا میپن

.اندها بواسطه غیبت او، چنانکه میبایست نکوشیدهکه در جنگ اوبه پارسى

)م. ق480(قسمت هفتم جدال ساالمین، مراجعت خشیارشا به آسیا 

حوال یونانیها قبل از جدال

ایست، که در ساالمین جزیره. پس از تصمیم شاه بر جنگ دریائى، بحرّیه ایران به ساالمین درآمد
سکنه این . آتّیک در مقابل الوزین واقع است و از قاره بواسطه بوغاز تنگى جدا میشودنزدیکى 

این (ها بودند و شهر قدیم این قوم در ساحل جنوبى آن جزیره واقع بود جزیره از عهد قدیم اژینى



س بحرّیه ایران پ.). م. ساالمین را نباید با شهرى، که بهمین اسم در جزیره قبرس بود مخلوط کرد
از ورود بساالمین
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.صفوف خود را بیاراست، ولى، چون شب در رسید، بجنگ مبادرت نکرد

.ها، همینکه از نزدیک شدن سفاین ایران آگاه شدند، مضطرب گشتندیونانى

گ میکردند اشخاصى، که از پلوپونس آمده بودند، بیشتر نگرانى داشتند، چه در اینجا براى آن جن
ماند، بخصوص مدافع مىو در صورت شکست راه بازگشت براى آنان مسدود بود و وطنشان بى

.که در همان شب قشون برّى ایران بطرف پلویونس حرکت کرد

شدن لئونیداس را شنیدند، جدا به تهیه استحکامات در تنگ اهالى پلوپونس، از وقتى که خبر کشته
ار پلوپونسى مشغول کشیدن دیوارى در تنگ مزبور گردیده راهى را، ایستم پرداختند و چندین هز

هرودوت . که بداخله پلوپونس هدایت میکرد، کور کردند، تا قشون ایران دوچار موانع گردد
. قید بودندگوید، که فقط بعض پلوپونسیها براى دفاع ایستم رفتند و سایر اهالى نسبت بایرانیها بى

یان، ، آرکادیان، ال»1«السدمونیها) 72، بند 8کتاب : (نین ذکر میکنداسامى مردمان اولى را چ
هاى هرودوت چنین از گفته. یاسیان، ترزنیان، هرمیونیاندوریان، فلىینیان، اپىسىها، سىکرنتى

اند، یکى از آنها ینیانى بود، دیگرى برمیآید، که در پلوپونس در آن زمان هفت تیره مردم میزیسته
.آخاى و سایرین از دریانهااز مردم 

طرف ماندند، زیرا گونه مردم براى دفاع تنگ حاضر شدند و مابقى بىشهر از این هفت9فقط 
هائى، که در اگرچه خبر کشیدن دیوارى در ایستم به پلوپونسى. باطنا طرفدار پارسیها بودند

بر اثر تشتّت و اختالف عقاید باالخره. هاى آنها رفع نشدساالمین بودند، رسید، باوجوداین نگرانى
نقاضت شروع گردید و پلوپونسیها باین عقیده شدند، که بجاى اینکه براى شهرى از دست رفته 

ها با این نىها و مگارها و اژىآتنى. جنگ کنند، بهتر است بدفاع پلوپونس بپردازند) یعنى آتن(
زدیک بود، یونانیها متفرّق شوند، که ها برترى یافت و نعقیده مخالفت کردند، ولى رأى پلوپونسى

توضیح آنکه،. تمیستوکل دخالت کرده جنگ را تسریع کرد



______________________________
1-

Lacedemoniens, Arcadiens, Eleens, Corinthiens, Sicyeniens,
Epidauriens, Phliasiens, Trezeniens, Hermieuneens.

810: ص،1تاریخ ایران باستان، ج

»1«نوسسینها غالب آمده، فورا از مجلس بیرون آمد و شخصى را سىچون دید رأى پلوپونسى
نام، که غالم تمیستوکل و معلم اطفال او بود، در قایقى نشانده بطرف پارسیها روانه کرد، تا در 

.آنجا موافق دستورى، که باو داده بود، رفتار کند

ها مخفیانه فرستاده، که مرا رئیس آتنى«: ارسى رسید، چنین گفتاین غالم، وقتى که بکشتیهاى پ
چون یونانیها میخواهند فرار . او طرفدار شاه است و فتح شما را بیش از فتح آتن طالب: بشما بگویم

کنند، اگر مایل هستید، فتح نمایانى کنید، فرصت بآنها ندهید و مطمئن باشید، که غلبه با شما 
اند، ان یونانیها منازعه و اختالف است و از یونانیها اشخاصى، که با شما همراهخواهد بود، چه در می

پارسیها این حرف غالم را باور . غالم این بگفت و برگشت» با مخالفین شما جنگ خواهند کرد
داشته مقدمات جنگ را شروع کردند و، چون نقشه آنها بر این بود، که نگذارند، یونانیها فرار 

جنگ . ، که بین ساالمین و قاره واقع بود، پیاده کردند»2«تالىاى بجزیره کوچک پسیتکنند، قوه
جا براى اى در اینمیبایست در بوغازى روى دهد، که این جزیره در آن واقع است و داشتن قوه

بعد پارسیها تمام شب را در نهان کار کردند، با این مقصود، که . کشتیهاى آسیب یافته الزم بود
)77، بند 8کتابافتاده گوید جا هرودوت باز از وقایع پیشدر این. االمین را محاصره کنندس

گویان تردید داشته باشم، هاى غیبوقتى که من راجع بوقایع فکر میکنم، نمیتوانم در صحت گفته
:زیرا آنها با این صراحت خبر داده بودند

را با کشتیهاى خود »4«نوزورو سى»3«نسواحل مقدس دیا)یعنى پارسیهاوقتى که آنها «
یعنى خشیارشا بپوشانند و شهر نامى آتن را غارت کنند، انتقام خدایان، اهانت، پسر جسارت را 
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ور شده و میخواهد تمام عالم باسم او باشد، دفع خواهد که در خشم غوطه.)م. پسر داریوش را
النوعربو مارس »5«مفرغ با مفرغ مخلوط شود. کرد

______________________________
1-Sicinnus.

2-Psyttalie.

3-Dianeالنوع ماه بعقیده یونانیهار.

4-Cynosure.

پوشیدند، در این زمان آهن ها را مىمقصود مفرغى است، که با آن دماغه و پیشانى کشتى-5
.کمتر بکار میرفت

811: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

و فتح همایون، فرّخ روز آزادى را براى »1«در این وقت پسر ساتورن. دریا را خونین کند)جنگ
در این احوال یونانیها در منازعه بودند و نمیدانستند، که سفاین پارسى آنها را . »یونانیها بیاورند

»2«صبح، آریستیدبعد از طلیعه . محاصره کرده و فقط وقتى که صبح شد، این نکته را درنیافتند
. ها او را از شهر خود نفى کرده بودند، بمجلس مشورت روانه شد و تمیستوکل را بخواندکه، آتنى

این شخص دشمن خونى تمیستوکل بود، ولى در این احوال دشمنى خود را فراموش کرده 
موقع در هر. خصومت خودمان را بوقتى دیگر بگذاریم«: خواست با او مذاکره کند و چنین گفت

.و بخصوص در این وقت ما باید براى خدمت بوطن مسابقه کنیم

بیاد میتواند از اینجا نه اورى. بنابراین بتو میگویم، که منازعه یونانیها براى رفتن از اینجا بیهوده است
.ایمها، زیرا ما از هر طرف محاصره شدهبرود و نه کسى از کرنتى

. اى است، که تو میدهىاین مژده«: توکل در جواب گفتتمیس. برو مجلس را از قضیه آگاه کن
حاال که چنین . اندآنچه را، که من میخواستم شده و بدان، که پارسیها بر اثر پیغام من چنین کرده
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اى، بهتر است، که خودت بمجلس رفته مطلب را بیان کنى، زیرا، اگر من خبر خوشى آورده
ام و باور نخواهند کرد، ولى اگر تو بگوئى شاید ساختهبگویم، چنان پندارند، که من این خبر را

.باور کنند

آریستید بمجلس درآمده . »ام یا تو، نخواهد بوداگر هم باور نکردند، تفاوتى، بین اینکه من گفته
در . بعد باز منازعه بین یونانیها درگرفت، چه حرف او را باور نمیکردند. مطلب را گفت و رفت

خبر آوردند، که ساالمین »3«رم وارد شد و فراریهاى تنیانىکشتى ترىاین حیص و بیص یک 
پس از آن یونانیها .)م. اسم این اشخاص را بعدها در جزو فاتحین ثبت کردندمحاصره شده 

جا گردآوردند و تمیستوکل خطاب بانها کرده تصمیم بر جنگ کرده رؤساء کشتیها را در یک
موقعى، که دارد، میتواند فاعل کارهاىگفت، که انسان برحسب طبیعت و 

______________________________
1-Saturne بلعید، ولی هاى خود را مىخداى بزرگ یونانى بود، ساتورن بچه)زوسپدر

.هاى یونانىافسانهزوس نجات یافت و پدرش را از آسمان راند 

2-Aristide.

3-Teniens.

812: ، ص1جتاریخ ایران باستان، 

بر شما است، که امروز . خوب و بد گردد و باید در هر موقع کار خو را بر بد ترجیح داد
.بعد برؤساء گفت، بکشتیهاى خود درآیند. کارهاى نامى بکنید

م. ق480جدال ساالمین 

عده کشتیهاى بفاصله کمى پس از آن کشتیهاى یونانى لنگر کشیده بطرف دریا روانه شدند 
پارسیها همینکه حرکت کشتیهاى یونانى را .)م. فروند نوشته380انى را در اینجا هرودوت یون

در ابتداء یونانیها خواستند بطرف ساحل برگردند، ولى در این احوال . دیدند، حمله کردند
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آتنى پیش رفته بیک کشتى ایرانى حمله کرد، این دو کشتى بهم پیوستند، بطوریکه »1«نیاسآمى
.جنگیهاى آنها نمیتوانستند از هم جدا شوند

، 8کتاب (هرودوت گوید . نیاس شتافتند و جنگ شروع شدسایر کشتیهاى یونانى هم بکمک آمى
چون یونانیها خواستند گوینده این روایت آتنى است، ولى روایت دیگرى هست، که «) 84بند 

بساحل برگردند، شکل زنى را مشاهده کردند، که بصداى رسا فرمان میداد و فرمان خود را چنین 
در مقابل کشتیهاى آتنى کشتیهاى فینیقى » اى ترسوها تا کى عقب خواهید نشست؟«: شروع کرد

کشتیهاى ینیانى -نیهادر مقابل السدمو. بودند و این سفاین جناح شمال و غربى را تشکیل میدادند
فقط عده کمى از ینیانها نوشته تمیستوکل را . و از اینها جناح جنوب و شرقى ترکیب یافته بود

میتوانم اسامى اشخاصى را که، . پیروى کرده با اهمال جنگ میکردند، و همه ینیانها چنین نبودند
از ذکر خوددارى کرده فقط رؤساء کشتیها بودند و کشتیهاى یونانى را گرفتند، ذکر کنم، ولى 

بود و »2«تر پسر آندروداماساسم دو نفر ینیانى را، که از اهل سامس بودند، مینویسم یکى تئومس
در ازاى این خدمت نمایان اولى بتوسط پارسیها جبار شد و دومى . تیهدیگرى فیالکوس پسر هیس

.حاکم والیتى بزرگ گردید و او را خدمتگذار شاه خواندند

غالب ): 86، بند 8کتاب (بعد مورخ مذکور گوید . »گویند»3«این عنوان را در پارس ارسانگس
قسمتى از این. کشتیهاى پارسى در جنگ ساالمین معدوم شد

______________________________
)1(-�A�m�i�n�i�a�s.

)2(-�T�h�e�o�m�e�s�t�o�r� �f�i�l�s� �d�'�A�n�d�r�o�d�a�m�a�s.

)3(-�O�r�o�s�a�n�g�e�s.

813: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

ها تلف گردید جهت این احوال از آنجا بود، نىها و قسمت دیگر بدست اژىکشتیها بدست آتنى
که یونانیها صف خود را حفظ کرده در جاهاى خود جنگ میکردند، ولى کشتیهاى پارسى 



یش با وجود این در اینروز پارسیها بمراتب ب. فرصت نیافتند صف خود را ببندند و ترتیبى نداشتند
از جنگ اوبه رشادت کردند، زیرا هریک از جنگیها تصور میکرد، که شاه او را میبیند و از ترس 

.خشیارشا دلیرانه میجنگید

راجع بجنگیهاى یونانى و پارسى دیگر نمیتوانم چیزى بگویم، چه نمیدانم چگونه جنگ میکردند، 
:میز کارى کرد، که بیشتر مورد احترام شاه گردیدولى آرت

. میز را تعقیب کردندتى که جنگ بضرر شاه داشت تمام میشد، چند کشتى آتّیکى کشتى آرتوق
او، چون دید از پیش و پس کشتیهاى یونانى او را در محاصره دارند، فورا حمله بکشتى کالیندیان

.، که جزو بحرّیه پارس بود، برده آنرا غرق کرد»1«

چه او در کشتى (این زن با پادشاه کالیندیان داشت نمیدانم این اقدام از جهت خصومتى بود، که
میز را نجات داد، چه یا از جهتى دیگر، ولى محقق است، که این حمله، کشتى آرت) مزبور بود

که حمله او را بکشتى کالیندیان دیدند، پنداشتند، که او از متحدین یونانى کشتیهاى آتّیکى، همین
پایه ستون قصر بزرگ شوش، که -)36(کنند ونانیها کمک مىاست یا از پارسیهاى فرارى، که به ی

ارتفاع پایه یک مطر و نیم است. دیوالفوا انقاض آن را بموزه لوور پاریس برده

______________________________
)1(-�C�a�l�y�n�d�i�e�n�s.

814: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اول اینکه او : میز دو نتیجه داشتاقدام آرتاین . و از تعقیب سایر کشتیهاى او دست باز داشتند
گویند، وقتى . دشمن خود را نابود ساخت و دیگر توجه خشیارشا را بیش از پیش بخود جلب کرد

میز است، که چنین شاها، این آرت: میز افتاد، یکى از مقرّبین او گفتکه شاه نظرش بکشتى آرت
شاه با حیرت پرسید، واقعا این کار از او است؟ . حمله بکشتى دشمن کرده آن را بقعر دریا فرستاد

اطرافیان شاه تصدیق کردند، زیرا پنداشتند، که او کشتى یونانى را غرق کرده و از سپاهیان کشتى 
یعنى بگوید، که این کشتى از سفاین (کالیندیان کسى نجات نیافته بود، که حقیقت را آشکار کند 

اند مردان من زن شده«صدیق اطرافیان خود را باور کرده، گفت بنابراین خشیارشا ت.). م. پارسى بود



پسر داریوش و برادر خشیارشا کشته شد و از »1«نسدر این جنگ آریابیگ. »و زنان من مرد
اى زیاد تلف شدند، ولى تلفات یونانیها کم بود، زیرا آنها میتوانستند شنا بزرگان پارس و ماد عده
.مند نبودندکثیرى از این هنر بهرهکنند و از بیگانگان عده 

از وقتى که کشتیهاى اولى دشمن رو بفرار گذاشتند، تلفات آنها زیاد بود، زیرا کشتیهائى، که در 
صف اول نبودند، میخواستند دالورى و شجاعتشان را بشاه نشان دهند و سعى میکردند، که پیش 

اى در این گیرودار واقعه. ا میرسانیدندبروند، ولى بکشتیهاى متحدین خود برخورده آسیب بآنه
هایشان آسیب یافته یا معدوم شده بود، نزد خشیارشا رفته گفتند، هائى، که کشتىفینیقى: روى داد

باوجوداین نتیجه چنین شد، که بجاى روساء . از جهت خیانت ینیان کشتیهاى آنها معدوم گردید
این بود، که در این حین یک کشتى جهت. کشتیهاى ینیانى فینیقیها سخت مجازات شدند

ولى ) ساموتراسیها ینیانى بودند(حمله بیک کشتى آتّیکى کرده آن را غرق کرد »2«ساموتراسى
این واقعه باعث . نى حمله بکشتى ساموتراس برده آن را به ته دریا فرستادبالفاصله یک کشتى اژى

ها را دید، در خشم شده گفت سىنجات ینیان گردید، چه همینکه خشیارشا شجاعت ساموترا
ترسوها مردان دلیر را متهم«

______________________________
)1(-�A�r�i�a�b�i�g�n�e�s.

)2(-�S�a�m�o�t�h�r�a�c�e.

815: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

خشیارشا در دامنه کوهى، که موسوم به اگال. و حکم کرد، سر آنها را از تن جدا کنند» میکنند
و محاذى ساالمین است، نشسته جنگ دریائى را تماشا میکرد و، هر زمان رشادتى از یکى از »1«

سپاهیان خود میدید، اسم او را میپرسید و دبیران اسم رئیس کشتى و اسم پدر و موطن او را 
. مندى فینیقیها آریارمن پارسى هم دخیل بود، چه او با ینیان دوستى داشتدر عدم بهره. مینوشتند

کشتیهاى ایرانى، که فرار میکردند، به فالرون پناه . ها پرداختندالصه آنکه جالدها به فینیقىخ
در این جنگ دریائى از طرف یونانیها بیش از همه . بردند، تا در تحت حمایت قشون برّى باشند



از معروف شد و»2«کریتها پولىاز اژینى. هااهالى اژین رشادت کردند و بعد از آنها آتنى
میز بود، و اگر میدانست، او در جستجوى آرت. »4«پالنّىنیاسو آمى»3«رونتآناژىها امنآتنى

فشرد، تا او را اسیر کند یا ملکه در آن کشتى است، که مورد تعقیب او واقع شده، آنقدر پا مى
زار درخم خودش اسیر شود، زیرا رئیس بحریه آتنى چنین حکم کرده بود و عالوه بر آن ده ه

العاده ها فوقمیز را زنده بدست آرد، زیرا آتنىجایزه معین شده بود براى کسى، که آرت
خشمگین بودند از اینکه زنى بر ضد آنها قیام کرده و جنگ میکند، ولى یونانیها بگرفتن او موفق 

کرد و مانت در ابتداء جنگ فرار گویند، که آدى. نشدند، چه او فرار کرده به فالرون رفت
ها، چون دیدند کشتى آمیرال فرار میکند، آنها هم فرار کردند، ولى بعد در نزدیکى معبد کرنتى

بقایق کوچکى برخوردند، که بانها نزدیک شد و ) ربۀالنوع عقل و حکمت(»5«نروسیراسمى
ال مانت، اى خائن یونان، فرار میکنى، و حآدىاى«اشخاصى، که در قایق بودند، فریاد کردند 

.»انداند و بآنچه میخواستند رسیدهآنکه آنها فاتح

ها گروى باشند، تا مانت باور نکرد و آنهائى، که چنین میگفتند، حاضر شدند در نزد کرنتىآدى
مانت برگشت و وقتى رسید، پس از آن آدى. ها صحیح نباشد، کشته شونددر صورتیکه فتح آتنى

آریستید . ن گویند، ولى کرنتیها این روایت را تکذیب میکنندآتنیها چنی. که جنگ خاتمه یافته بود
ها بروز دادهم در این روز رشادت

______________________________
)1(-�A�e�g�a�l�e�e.

)2(-�P�o�l�y�c�r�i�t�e.

)3(-�E�u�m�e�n�e� �A�n�a�g�y�r�o�n�t�e.

)4(-�A�m�i�n�i�a�s� �d�e� �P�a�l�l�e�n�e.

)5(-�S�c�i�r�a�s.
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تالى گردید و پارسیهائى ها سنگین اسلحه با خود برداشته وارد جزیره پسیتاز آتنىاى زیادو عده
.را، که در آن جزیره بودند، ریز ریز کرد

وقتى که جدال بآخر رسید، یونانیها قطعات کشتیهاى خودشان را به ساالمین کشیده در تهیه جنگ 
این خود استفاده کرده باز خواهد مانده سفجدیدى شدند، چه تصور میکردند، که شاه از باقى

جنگید، ولى در این احوال باد غربى قطعات کشتیها را بطرف ساحل آتّیک و کلیاد راند و سخن 
» زنهاى کلیاد روى پاروها غذا سرخ خواهند کرد«: گو، که چند سال قبل گفته بودپیزیسترات غیب

).96ند ، ب8کتاب (مصداق یافت، چه بعد از رفتن شاه پارس چنین شد 

این است آنچه هرودوت راجع باین جنگ نوشته و، چون مدارك غیر یونانى در دست نیست، 
هاى از گفته. ها جهتى دیگر داشتهنمیتوان دانست که حقیقت امر همین بوده یا فاتح نشدن پارسى

اند، ها را مخصوصا در بوغاز تنگ ساالمین بجنگ کشانیدههرودوت مسلم است، که یونانیها ایرانى
تا برترى بحریه ایران از حیث عده و سرعت سیر کشتیها بکار نیاید و کشتیهاى بزرگ نتوانند 

اند، که در دریاى باز بچابکى حرکت کنند، بلکه بعکس، مزاحم یکدیگر شوند، زیرا یقین داشته
بهرحال جنگ مزبور بهمین شکل هم، که مورخ مذکور شرح . غلبه با بحریه ایران خواهد بود

که هرودوت استعمال میکند موافقت با واقع امر » شکست«نتیجه قطعى مانده و کلمه یدهد، بىم
نمیکند، زیرا بحرّیه ایران پس از این جنگ هم وجود داشته و، چون شب در رسیده، دست از 
جنگ کشیده، ولى بواسطه آسیب زیاد، که بآن وارد آمده و از قدرتش کاسته بود، روز دیگر 

این نکته، که بحریه یونان هم روز دیگر از جنگ خوددارى کرده، حاکى . نکردهبجنگ مبادرت
مندى بحریه ایران، بحریه یونانى هم، از جهت تلفات زیاد، در خود آن است، که با وجود عدم بهره

اگر غیر این میبود، یونانیهاى بیدار . توانائى را نمیدیده، که جدال دریائى را از نو شروع کند
باالتر . از دست نداده بحریه ایران را مضمحل میکردند، تا برترى کامل با آنها گرددفرصت را

»1«.عقیده ناپلئون اول راجع باین جدال ذکر شده

______________________________
.رجوع شود» 703«بصفحه -)1(
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مراجعت خشیارشا به آسیا

مندى در جدال ساالمین خشیارشا پس از عدم بهره): 122-97هشتم، بند کتاب(هرودوت گوید 
پونت رفته پل آن را نمائى بعض ینیانها بطرف هلّسنگران شد، که مبادا یونانیها بصرافت طبع یا براه

بنابراین افکارش مشوش . خراب کنند و روابط او با آسیا قطع گردیده در اروپا مضمحل شود
ى اینکه خیال خود را از یونانیها و سپاهیان خود پنهان بدارد، چنین وانمود، که بعد، برا. گردید

میخواهد ساالمین را با قاره اتصال دهد و امر کرد کشتیهاى بارى فینیقى را بهم ببندند، تا بدین 
ترتیب پل و هم دیوارى ایجاد شود و نیز در تدارك جدالى دیگر شد، تا همه تصور کنند، که 

از رفتار خشیارشا همه یقین حاصل کردند، که خشیارشا تصمیم کرده . باز جنگ کندمیخواهد 
. فقط مردونیه، که از همه بهتر باحوال شاه آشنا بود، از ظواهر امر باشتباه نیفتاد. بماند و جنگ کند

در میان موجودات . در این احوال خشیارشا چاپارى بایران فرستاد، تا خبر شکست او را برساند
ى موجودى نیست، که زودتر از چاپار پارسى بمقصد برسد، زیرا پارسیها ترتیب این کار را فان

گویند، راه هرقدر طویل باشد، در آن آنقدر آدمى و اسب نگاه میدارند، که . اندبسیار ماهرانه داده
نه برف و باران ممکن است مانع از . »1«هریک روز راه یک چاپار و یک اسب داشته باشد

چاپار اولى موضوع مأموریت خود را بدومى میدهد و . سریع چاپار گردد و نه شب و گرماحرکت
ها را دست بدست مشعل»2«که یونانیها در عید وولکاندومى به سومى و قس علیهذا، چنان

.مینامند»3«چنین چاپار را، که با اسب بمقصد میرسد، پارسیها آنگارین. میدهند

آگاه شدند، که خشیارشا آتن را تسخیر کرد، شعف مردم بحدى بود، که تمام وقتى که در شوش 
فرش کردند، عطریات زیاد بسوختند و کارها را تعطیل کرده بسور و »4«ها را با مورتکوچه

خبر ثانوى مردم را. ضیافت و عشرت پرداختند

______________________________
.و پنج فرسخ بودیک روز راه تقریبا بین چهار -)1(

)2(-�W�u�l�c�a�i�n النّوع آتش و فلزّات بعقیده یونانیها و رومیهاى قدیم پسر خداى بزرگ و رب
.بود



)3(-�A�n�g�a�r�e�i�o�n.

)4(-�M�y�r�t�h�e.
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لباس خود را دریده بناى نوحه و زارى را گذاشتند و تمام تقصیر را بگردن مردونیه . زده کردماتم
این نگرانى، . شدن سفاین نگرانى داشتندانداختند، ولى باید گفت، که براى شاهشان بیش از معدوم

بعد هرودوت گوید . تا وقتى که شاه غایب بود، دوام داشت و فقط پس از مراجعت او برطرف شد
مردونیوس، که میدید خشیارشا از شکست جنگ دریائى بسیار مغموم است، ) 100، بند 8کتاب (

ست، که شاه در خیال فرار از آتن میباشد و، چون بنابر نصیحت او پارسیها جنگ را بیونان برده دان
در این احوال او صالح . مندى مجازات خواهد شدبودند، خیال میکرد، که بعد از چنین عدم بهره

مه خود را چنین تشخیص داد، که یونان را باید مطیع ایران کند یا بحیات خود شرافتمندانه خات
.دهد

: فکر مطیع کردن یونان بفکر دیگر او غلبه کرد و، پس از تفکر زیاد، به خشیارشا چنین گفت
مندى در این بهره. اى را، که روى داده بدبختى بزرگ مدانقدر غم مخور و حادثهشاها، این«

که تصور جنگ منوط بکشتیهاى تو نیست، بل بسته بسواره نظام و پیاده نظام تو است این یونانیها،
هاى خود بیرون آیند و با سپاه تو جنگ میکنند، کار تمام شده است، جرئت نکردند، از کشتى

آنهائى که چنین کردند، مجازات . کنند و سپاه برّى آنها هم جرئت نخواهد کرد با تو ستیزه کند
.شدند

أخیر اندازى، اگر مایل هستى، هم آالن به پلوپونس هجوم میبریم و، اگر میخواهى ضربت را بت
توانند از اى ندارند، آنها نه مىیونانیها وسیله. اینکه این مسئله باعث یأس ما بشودکنیم، بىچنان مى

بهتر . تابعیت تو خالصى یابند و نه از حسابى، که تو از بابت گذشته و حال از آنها خواهى خواست
ببرى، نصیحت دیگرى دارم، که با است، که بمانى، ولى، اگر خواهى بروى و سپاه را هم با خود 

.چنان مکن، که پارسیها سخرّیه یونانیها گردند. این خیال بیشتر موافقت میکند

.اند و تو نمیتوانى بگوئى، که آنها مردمى ترسو میباشندپارسیها ضررى بتو نرسانیده



ن امر چه ربطى ها، مصریها، اهالى قبرس و کیلیکیه خودشان را ترسو نشان دادند، ایاگر فینیقى
بس آنها تقصیر ندارند و بنابراین نصیحت مرا. بپارسیها دارد
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جا بمانى، با قسمت بیشتر سپاهت برگرد و من تعهد میکنم، که با اگر نمیخواهى در این. گوش کن
ن مردونیه را شنید و خشیارشا با مسرت سخنا. »هزار نفر سپاهى ورزیده یونان را مطیع کنم300

ها ترتیب بعد او مجلس مشورتى از پارسى. گفت این پیشنهاد را سنجیده بعد میگویم، چه باید کرد
میز را بداند، زیرا فهمید که او یگانه کسى، بود، که به داد و پس از آن خواست عقیده آرت

دارها را ها و نیزهمیز حاضر شد، شاه تمام پارسىوقتى که آرت. خشیارشا نصیحت خوبى داد
نهاد میکند، که من در اینجا مانده به پلوپونس مردونیه پیش«: مرخص کرده باین زن چنین گفت

تقصیرى خودشان را با ها و سپاهیان برّى تقصیر ندارند و بىاو عقیده دارد، که پارسى. حمله برم
یونان را با سیصد هزار کند، که من مطیع کردنطیب خاطر ثابت خواهند کرد و نیز پیشنهاد مى

چون تو در باب جدال دریائى بمن پیشنهاد . سپاهى ورزیده باو وا گذارم و خودم بایران برگردم
خوبى کردى و عقیده داشتى، که این جنگ نشود، حاال هم میخواهم بدانم، که بهترین تصمیم 

است دانست، که شاها، در این موقع خیلى مشکل «: میز در جواب گفتآرت. »بنظر تو چیست؟
بهترین تصمیم چیست، ولى چنین تصور میکنم، که بهتر است تو بخانه مراجعت کنى و مردونیه را 

اگر او موفق شد، کار تو پیشرفت یافته، چه او یکى از بندگان تو است و، اگر . جا بگذارىدر این
ات محفوظ نوادهگیر تو نخواهد شد، چه تو و شوکت خامندى نیافت، بدبختى بزرگى دامنبهره

اند و براى حفظ در این صورت یونانیهاى فاتح یکى از بندگان تو را شکست داده. خواهد ماند
ها را تنبیه کنى، تو میخواستى آتنى. هستى خودشان مجبور خواهند شد جنگهاى زیاد با تو کنند

.»آتن را گرفته آتش زدى و حاال بخانه خود برمیگردى

میز در این اظهار عقیده، متابعت هرودوت گوید، آرت. را خوش آمدمیز خشیارشا سخنان آرت
ماند، زیرا بسیار نهاد میکردند، که بماند، نمىمیل شاه را کرد، چه اگر تمام مردان و زنان باو پیش

خشیارشا پسران خود را به این زن سپرد، تا آنها را به سارد ببرد، زیرا چند تن از . ترسیده بود
درانشان غیر عقدىپسرانش، که ما
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.بشمار میرفتند، در این سفر از ملتزمین او بودند

پس از آن خشیارشا مردونیه را خواسته گفت از سپاهیان هرکدام را، که میخواهى انتخاب کن و 
روز بدین منوال گذشت و شب بحکم خشیارشا بحرّیه. بکوش، که کار را خوب انجام دهى

وقتى که صبح شد، یونانیها دیدند سپاه برّى . پونت برسدحرکت کرد، که با سرعت به پل هلّس
پارس همانجا، که بود، هست و تصور کردند، که بحرّیه ایران هم در فالرون است و جدال شروع 

اند و براىبنابراین آماده جنگ شدند، ولى بعد خبر یافتند، که کشتیهاى پارس رفته. خواهد شد
در این حال . تعقیب سفاین مزبور حرکت کردند، اما هرچند راه پیمودند بسفاین ایرانى نرسیدند

تمیستوکل پیشنهاد کرد، که سفاین یونانى از میان جزایر حرکت کرده و زود خود را به 
بیاد با این نقشه مخالفت کرده گفت، براى ما بهتر اورى. پونت رسانیده پل آن را خراب کندهلّس

نشینى او را ببریم، او دیگر چاره ت، که خشیارشا بممالک خود برگردد، چه اگر راه عقباس
نخواهد داشت، جز اینکه در اروپا بماند و در اینصورت معلوم است، که او بیکار نخواهد نشست، 

پس جدا عازم جنگ . چه بدیهى است، که اگر چنین کند، قشون او از گرسنگى خواهد مرد
ز اضمحالل خالصى یابد و ممکن است، که با اینحال در تمام اروپا شهرى پس از خواهد شد، تا ا

شهرى و ملتى پس از ملتى طوعا یا کرها بطرف او روند، یا قبل از آن عقد اتحادى با او ببندند و 
یونانیها هم مجبور خواهند شد آذوقه قشون او را برسانند، ولى اکنون، که او میخواهد بممالک 

رؤساء . ، باید گذاشت برود و آنگاه جنگ را با او براى تسخیر ممالکش شروع کنیمخود برگردد
بیاد است، ولى تمیستوکل، چون دید، که اکثریت آراء با اورى. پلوپونسى با این عقیده همراه شدند

العاده پونت رسیده پل آنرا خراب کنند و فوقها اشتیاق غریبى دارند باینکه به هلّسآتنى
:ها کرده چنین گفتد، که بحرّیه ایران رفته، روى بآتنىانمتأسف

ام، که هرگاه مردمى را، که شکست خورده تعقیب کنند، او من مکرّر دیده و بیش از آن شنیده
.براى دفاع از خود پا میفشارد و شکست اولى را جبران میکند

821: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج



ان را نجات دادیم و اینکار نه از قوت و قدرت ما است، بل ما بطور غیر مترّقب خودمان و یون
که حسودند، نخواستند، آسیا و اروپا در تحت حکومت یکنفر باشد و آنهم »1«خدایان و پهلوانان

حاال موقع آن است، که ما . کار است و معابد را سوزانیده و دریا را تنبیه کردهیکنفرى، که جنایت
هاى خود مانده در مزار عمان تخم افشانیم و، پس از آنکه خارجى را بکلى از یونان در خانه

هرودوت گوید، تمیستوکل چنین میگفت، تا . پونت و یونیه برویمر بطرف هلّسراندیم، سال دیگ
براى خود در آتیه عنایت شاه پارس را ذخیره کرده باشد، زیرا درنظر داشت، که اگر از طرف 

بارى ). چنانکه بیاید(اى براى او روى دهد، پناه بدربار پارس برد و چنین هم شد ها بلیهآتنى
ن سخنان آتنیها را فریب داد و، چون او را سابقا هم مردى عاقل میدانستند و حاال تمیستوکل با ای

همینکه تمیستوکل دید مقصود او حاصل . بینى او معتقد بودند، سخنان او را باور کردندبیشتر بمآل
شده، از اشخاصى، که مورد اعتماد او بودند، پنجنفر انتخاب کرد و، از آنجا که مطمئن بود، این 

»2«سینّوسجنفر پیغامى را، که او بشاه میدهد، در زیر شکنجه هم بروز نخواهند داد، آنها و سىپن
اینها به آتّیک روانه شدند، پس از رسیدن . غالم خود را، مأمور کرد پیغام او را به خشیارشا برسانند

ل، که دلیرتر و مرا تمیستوک«سینّوس نزد خشیارشا رفته چنین گفت بدانجا در کشتى ماندند و سى
تمیستوکل آتنى براى اینکه . ترین سردار یونانى است نزد تو فرستاده، تا این پیغام را برسانمعاقل

پونت رفته پل را خراب کند و حاال تو بتو خدمت کند، مانع شد از اینکه بحرّیه یونان بطرف هلّس
).110، بند 8تاب ک(سینّوس این بگفت و برگشت سى. »میتوانى با راحتى خیال برگردى

پس از آن تمیستوکل، طماع و حریص، درصدد برآمد، که از جزایر وجوهى تحصیل کند و اول 
پرداخته مطالبه پول کرد و، چون اهالى جواب رد دادند، تمیستوکل بانها »3«بجزیره آندروس

بنابراین . ى اجبارخداى اخطار و خدا: ایمها با دو خداى پرزور بدینجا آمدهما آتنى«: چنین گفت
»باید فورا پول بدهید

______________________________
.اندیعنى پهلوانانى، که پس از مرگ بدرجه الوهیت ارتقا یافته-)1(

)2(-�S�i�c�i�n�n�u�s( ذکرش گذشت810این همان کس بود، که در صفحه.(

)3(-�A�n�d�r�o�s.
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آتن البته بزرگ و غنى است، زیرا دو خداى قوى دارد، ولى اهالى آندروس «: اهالى جواب دادند
دست از -خداى فقر و خداى ناتوانى-العاده فقیرند، زیرا دو خداى بیمصرفاز حیث اراضى فوق

ها بر با داشتن چنین خدایانى بهیچوجه پولى نخواهند داد و قدرت آتنى. جزیره آنها برنمیدارند
).111همانجا، بند (» اهد چربیدناتوانى آنها نخو

بعد طمع تمیستوکل غلبه کرده رسوالنى را، . بر اثر این جواب تمیستوکل جزیره را محاصره کرد
که نزد شاه فرستاده بود، بجزایر دیگر فرستاده پول خواست و بعض جزایر پول دادند، چه وقتى که 

اند از ترس بودند، محاصره شده) اپارسیه(دیدند اهالى آندروس از جهت اینکه طرفدار مادیها 
.حاضر شدند مبلغى بپردازند

اسى رفت، تا از همان سپاه خشیارشا چند روز پس از جنگ دریائى در محل مانده بعد بطرف ب
مردونیه هم همراه او بود، زیرا او الزم میدید، که اوال شاه را . راه، که آمده بود، مراجعت کند

را براى جنگ مناسب نمیدید، میخواست در تسالى زمستان را مشایعت کند و دیگر چون موسم
بعد از ورود به تسالى مردونیه از سپاهیان پارسى جاویدانها . گذرانیده سپس به پلوپونس حمله برد

بعد هزار نفر سوار و نیز سپاه مادى و . را برگزید و پس از آنها پارسیهائى را، که جوشن داشتند
از سایر مردمان فقط سپاهیانى، که ظاهر . را از پیاده و سوار انتخاب کردسکائى و باخترى و هندى

.خوبى داشتند یا جالدتى نشان داده بودند، ماندند

اینها اگر از حیث عده کمتر . سپاهیان پارسى بیش از سایرین بودند، بعد از آنها عده مادیها زیاد بود
.نمیرسیدنداز پارسیها نبودند، ولى از حیث زورمندى بانها 

. آمیز میداننداین ارقام هرودوت را نیز اغراق. (عده تمام سپاه مردونیه با سواره نظام سیصد هزار بود
عده سپاهیان ایران، که با مردونیه در یونان ماندند، ممکن بود، که به پنجاه هزار نفر برسد و نیز 

.»1«)خل شده باشندممکن است، ده هزار نفر هم از یونانیهاى متحد در قشون او دا

وقتى که خشیارشا در تسالى اقامت داشت، به السدمونیها: هرودوت گوید



______________________________
)1(-�R� �.�W� �.�R�o�g�e�r�s� �.�A� �H�i�s�t�o�r�y� �o�f� �A�n�c�i�e�n�t� �P�e�r�s�i�a� �P� �.�1�6�2.
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لئونیداس پادشاه خود بخواهند و گوى دلف امر رسید، که از خشیارشا ترضیه براى مرگ از غیب
وقتى که رسول در رسید و پیغام السدمونیها را ابالغ . آنها رسولى با عجله نزد شاه پارس فرستادند

:کرد، شاه بسیار خندید و بعد از سکوت ممتدى گفت

رسوالن این جواب را شنیده برگشتند، » اى، که الیق شما باشد، خواهد دادمردونیه بشما ترضیه«
.گو گفته بود، آنچه را که شاه تکلیف کند، قبول کننده غیبچ

.روز بدانجا رسید45پونت رفت و پس از خشیارشا از تسالى حرکت کرده بطرف هلّس

گى شدند، بهرجا آذوقهسپاهیان خشیارشا دوچار بى): 15، بند 8کتاب (مورخ مذکور گوید 
حاصلى نبود، علف و برگ و پوست درختانرا میرسیدند، حاصل مزارع را غارت میکردند و، اگر 

از این جهت امراض گوناگون از قبیل طاعون و اسهال در لشکر افتاد و، وقتى که . میخوردند
.پونت رسید، عده کمى از لشکرش باقى بودخشیارشا به هلّس

.پونت درآمدبیمارها را شاه در عرض راه در شهرها گذاشت و خود بعجله بساحل هلّس

ها نشسته با این بود، که پارسیها در کشتى. جا معلوم شد، که پل را طوفان دریا خراب کردهندر ای
اى زیاد جا آذوقه وافر یافتند، زیاد خوردند و باز عدهعجله به آبیدوس گذشتند و، چون در این

.ناخوش یا تلف شد

ه بر رود ستریمون است، نشینى شاه را طور دیگر نیز روایت کرده گویند، چون او به این، کعقب
دارن محول کرد و خودش در یک کشتى پونت، بعهده هىرسید بردن قشون پارسى را به هلّس

در راه تندبادى از طرف ستریمون وزیده باعث طوفان خطرناکى . فینیقى نشسته عازم آسیا شد
ن میکردند، هاى زیاد از ملتزمین شاه بر صفحه کشتى بودند و آن را سنگیچون پارسى. گردید

اى براى نجات هست؟خشیارشا از طوفان بوحشت افتاده از ناخداى کشتى پرسید، آیا وسیله



در این . اى نیست، مگر اینکه قسمتى از مالزمان شاه از سنگینى آن بکاهندناخدا جواب داد، وسیله
القمندى حاال بر شما است، که ع«ها کرده گفت، اند، خشیارشا رو بپارسىحال، چنانکه گفته

خودتان را به شاهتان نشان دهید، چه حیات من
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ها بخاك افتاده بعد خودشانرا بدریا گویند که پس از این حرف پارسى» در دست شما است
سپس، کشتى، چون سبک شده بود، سالم به آسیا رسید، و نیز گویند، که شاه، چون . انداختند

از این جهت، که ناخدا حیات شاه را نجات داده بود، تاجى باو بخشید و از این نظر، بساحل رسید، 
.ها گردیده بود، امر کرد، سرش را از بدن جدا کنندکه باعث فناى جمعى از پارسى

این روایت بنظر من باورکردنى نیست، زیرا اگر «بعد از ذکر روایت مذکور هرودوت میگوید 
ها حکم میکرد که از صفحه پیشنهاد میکرد، یقینا خشیارشا بپارسىناخدا سبک کردن کشتى را 

ها تماما از رجال درجه اول دربارى بودند کشتى بانبارهاى آن نزول کنند، بخصوص که این پارسى
. و، اگر هم الزم میشد، کسانى را بدریا بیندازند، از پاروزنهاى فینیقى عده الزم را میانداختند

ت، که خشیارشا از آبدر بآسیا رفته، زیرا محقق است، که خشیارشا از شهر روایت صحیح همان اس
و کالهى زربفت بشهر داد و آبدر به »1«اى از طالآبدر گذشت و مردمان آن را نواخته قمه

اند، که خشیارشا فقط پس از اهالى این شهر گفته. پونت نزدیکتر از ستریمون و شهر این استهلّس
.»جا خود را در مخاطره میدیدخود را باز کرد، زیرا تا این) یعنى شمشیر(بند ورود بدین محل کمر

جدال ساالمین بروایت پلوتارك

روز دیگر در طلیعه «) تمیستوکل، بند هفدهم(پلوتارك جدال ساالمین را چنین توصیف کرده 
یتوانست صبح خشیارشا بر یک بلندى جا گرفت، که از آنجا تمام بحریه خود و ترتیب آنرا م

او بر تخت زرین قرار گرفته بود و در اطرافش چند کاتب براى ثبت وقایع جنگ .... مشاهده کند 
در حالى، که تمیستوکل در کشتى امیر البحر قربانى براى خدایان میکرد، سه نفر . ایستاده بودند

هاى وافر و زینتاین اسرا بسیار شکیل و صبیح بودند و لباس فاخر . اسیر جوان را نزد او آوردند



خواهر خشیارشا »3«و زاده ساندوسه»2«معلوم شد، جوانان مزبور پسران ارتاایکتوس. داشتند
»4«تیدسافران. باشندمى

______________________________
.اى بوده، که غالفش را از زر ساخته بودندمقصود هرودوت قمه-)1(

)2(-�A�r�t�a�y�c�t�o�s.

)3(-�S�a�n�d�a�u�c�e.

)4(-�E�u�p�h�r�a�n�t�i�d�e�s.

825: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

ور شد و ها آتش تندى شعلهکه این جوانان را مشاهده کرد، دید که در میان قربانىگو، همینغیب
اى در طرف راست خود شنید، پس فورا دست تمیستوکل را گرفته باو در همان حال صداى عطسه

قربان کند و ضمنا باو گفت، که یگانه وسیله »1«امستاباکوسامر کرد، که این سه نفر جوان را به 
نهاد غریب غرق حیرت شد، تمیستوکل از چنین پیش. مندى یونانیان در این جنگ همین استبهره

هاى بزرگ نجات خود را، هرقدر هم آمدهاى سخت و مخاطرهولى از آنجا، که جماعت در پیش
شته بعقل کمتر متوسل میشود، در این مورد هم سپاهیان العاده پنداغریب باشد، در وسایل فوق

یونانى مانند یکنفر از خدا استغاثه کردند و اسرا را بپاى محراب برده تمیستوکل را بر آن داشتند، 
بس، که مورخ و فیلسوف بود و از اهل لس»2«این است حکایت فانیاس. که آنها را قربان کند

بعد پلوتارك حکایت خود ). رجوع شود749بصفحه (» مه داشتآگاهى کامل بر وقایع عهود قدی
شاعر، -»3«هاى خارجى اشیلاما در باب عده کشتى«) همانجا، بند هیجدهم(را دنبال کرده گوید 

، که موسوم به )انگیزنمایش حزن(، در تراژدى »4«که خودش اطالعاتى در این باب داشت
هزار کشتى بزرگ حرکت میکرد و دویست و هفت در عقب خشیارشا: است گوید» هاپارسى«

ها یکصد و هشتاد کشتى داشتند و در هرکدام هیجده مرد آتنى. کشتى امواج دریا را میشکافت
تمیستوکل چنانکه در انتخاب محل جنگ مهارت خود را نشان داد در انتخاب موقع .... جنگى بود 

ود، که جدال فقط وقتى شروع شود، که جنگ هم نمود، که ماهر است، توضیح آنکه او مراقب ب



هاى این باد بکشتى. بادهاى تند از طرف دریا بناى وزیدن گذاشته در بوغاز امواجى تولید کند
یونانى، که مسطّح و سبک بود مزاحمتى نداشت، ولیکن به سفاین سنگین بیگانه با پیشانى و مهمیز 

طورى میگردانید، که از طرف پهلو در مقابل هاى خارجى را باد کشتى. بسیار بلند آسیب میرسانید
یونانیها واقع میشدند و اینها ضربتهاى خود را وارد کرده همواره چشم خود را به تمیستوکل 

میدوختند، زیرا او بهتر

______________________________
)1(-�B�a�c�c�h�u�s� �O�m�e�s�t�a(النّوع شراب بودباکوس، چنانکه معلوم است، رب.(

)2(-�P�h�a�n�i�a�s.

)3(-�E�s�c�h�i�l�e.

.اشیل در این جنگ بوده-)4(
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امیر البحر خشیارشا، که رشید و »1«تمیستوکل با آریامن. از سرداران دیگر میدانست، چه باید کرد
امیر البحر مزبور بر یک کشتى بزرگ سوار . تر بود، مصاف دادشجاع و از تمام برادران شاه عادل

در این احوال . که از باالى دیوارى ببارندبود و از آنجا تگرك تیر و زوبین بیونانیها میباراند، چنان
چنان با حرارت باو حمله کردند، که »3«یهدىو سوسیکلس از اهل پ»2«آمیناس از اهل دسل

آریامن بکشتى دشمن جست و پس از جدال ممتدى دو نفر آتنى . دو کشتى بیکدیگر چسبیدند
میز، چون آرت. هاى زوبین آنقدر فشار باو دادند، تا باالخره او را بدریا افکندندمزبور با ضربت

.»آن را بلند کرده به خشیارشا رسانیدنعش او را در میان سایر نعشها در دریا دید، 

جنگ داشت در میگرفت، که کمکى به یونانیها رسید، زیرا یونانیها قبل از «: بعد پلوتارك گوید
آمدن آنها . را با تضرّع طلبیده بودند و آنها حاال داخل جنگ میشدند»4«جدال کمک اآسیدها

رئیس یک کشتى »5«مدكپس از آن لى. دگردى بلند کرد، که بطرف یونانیها آمده آنها را یوشی



»6«فوردافنآتنى حمله بیک کشتى دشمن کرده آنرا گرفت و بیرق آنرا در حال برداشته به آپلّن
.نیاز کرد

بعد جنگ سخت درگرفت و، چون بواسطه تنگى جا کشتیهاى خارجى نمیتوانستند حرکت کند، 
در تنگنائى افتاد و جبهه کشتیهاى یونانى با مگر اینکه یکى پس از دیگرى بیاید، بحرّیه پارس

قدر پا فشردند، تا جنگ پس از آن ادامه داشت و یونانیها آن. کشتیهاى خارجى مساوى گردید
اگر شب در رسید، چگونه میتوان گفت فرار ..... (شب در رسید و کشتیهاى خارجى فرار کرد 

:کرد؟ و دیگر عبارت

پس از جنگ، خشیارشا .). م. تر موهم ضعف یونانیها استبیش» پا فشردند، تا شب در رسید«
خواست مردانه با نکبت مواجه شود و امر کرد بوغاز ساالمین را پر کنند، تا قوه برّى خود را از این 

.راه به ساالمین وارد و معبر را بروى یونانیان سد کند

پونت ا خودشان را به هلّستمیستوکل براى آزمایش آریستید چنین وانمود، که الزم است یونانیه
باید آسیا را در«: رسانیده پل آن را براندازند و باو چنین گفت

______________________________
)1(-�A�r�i�a�m�e�n�e.

)2(-�A�m�i�n�a�s� �d�e� �D�e�c�e�l�e.
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)پیهنقّاشى شى(تخت جمشید، طاالر صد ستون روزهائیکه آباد بوده، منظره درونى آن -)37(

تا حال ما با پادشاهى جنگ میکردیم، که پرورده ناز و نعمت «آریستید جواب داد » اروپا گرفت
بان قرار سایهاست، ولى اگر او را در اروپا حبس کنیم، با این همه قشون، که دارد، دیگر در زیر 

بعکس او بهر وسیله دست خواهد زد، . نخواهد گرفت، تا جنگ را با آسایش خیال تماشا کند
بهرجا، که خطر حضور او را اقتضا کند، خواهد رفت، جاى تلفات خود را پر خواهد کرد و، چون 

.مشاهده کند، که همه چیز او در معرض خطر است، بهترین نصایح را خواهد پذیرفت

تمیستوکل در جواب گفت، . »بنابراین باید پل دیگرى براى او ساخت، تا زودتر از اروپا بیرون رود
. اى متوسل شد، که او هرچه زودتر از یونان بیرون روداگر این رأى را مفید میدانى، بس باید بحیله

در میان خواجه خشیارشا را، که»1«پس از آنکه در این باب تصمیم کردند، تمیستوکل آرناس
یونانیها «: اسرا بود، نزد خود خواند و او را مأمور کرد، نزد خشیارشا رفته از طرف او چنین گوید

چون من منافع شاه را همیشه درنظر دارم، . پونت رفته پل را خراب کنندخواهند بطرف هلّسمى
انى، تا از آنجا هائى، که در اطاعت تو است برسکنم، که هرچه زودتر خود را به آبپیشنهاد مى

ها را در خراب کردن پل به جویم، که نقشه یونانىمن از طرف خودم بهانه هائى مى. به آسیا روى
وقایع بعد نشانداد، که . این پیغام بیگانه را بوحشت انداخت و او با شتاب عقب نشست. تأخیر اندازم

خطرى بزرگ جست، و حال احتیاط تمیستوکل و آریستید بجا بود، چه یونان در جنگ پالته از 
.آنکه خشیارشا قسمت کمى از لشکرش را براى مردونیه گذاشته بود

دارد، ولى، بعد پلوتارك از افتخارات تمیستوکل و پاداشهائى، که به او در یونان دادند، صحبت مى
.چون مربوط بجاى دیگر این تألیف است، میگذریم

قسمت هشتم وقایع بعد تا جدال پالته

ونان پس از جدال ساالمیناحوال ی

، 8کتاب (هائى، که جزیره آندروس را محاصره کرده بودند، بقول هرودوت تمیستوکل و یونانى
به ساالمین رفته»2«نتوانستند آنرا تسخیر کنند و پس از غارت کاریست) 121بند 



______________________________
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.غنائمى را، که بدست آمده بود، تقسیم کردند و سهمى هم براى معبد دلف فرستادند

مجمعى تشکیل و معلوم کنند، ) النوع دریاهارب(بعد بطرف تنگه کرنت راندند، تا در معبد نپتون 
ان براى وقتى که موقع اخذ آراء شد، هریک از سردار. که کى در این جنگ بیشتر خدمت کرده

بدین ترتیب براى جایزه اول هریک از سرداران . خود و بعد از خود براى تمیستوکل راى داد
اگرچه یونانیها از . داراى یک رأى شد و براى جایزه دوم تمیستوکل داراى اکثریت آراء گردید

بشهرهاى جهت حسد نخواستند این جایزه را به تمیستوکل بدهند و، ببهانه اینکه مسئله حل نشده، 
ترین مرد خودشان مراجعت کردند، ولى نام تمیستوکل در تمام یونان ورد زبانها بود و او را عاقل

ها نخواستند حق او را ادا کنند، به السدمون اما تمیستوکل، چون دید که یونانى. یونان میدانستند
بینى و زرنگى او تاجى از العاده او را پذیرفتند و در ازاى مآلرفت و السدمونیها با احترامات فوق

ها، بعالوه اسپارتى. بیاد دادندچنین تاجى نیز به اورى. هاى درخت زیتون به او هدیه کردندبرگ
اى، که در اسپارت بود، به تمیستوکل بخشیدند و هنگام مراجعت او سیصد نفر تاج، بهترین عرابه

از تمام اشخاصى، که ما «: وت گویدهرود. ژه مشایعت کردسوار زبده اسپارتى او را تا سر حد ت
.»میشناسیم، این یگانه کسى بود، که چنین مشایعتى از او شد

باذ پسر فرناس، که در دربار ایران مورد توجه گردیده و خشیارشا را تا در این احوال ارته
»1«دهپونت با شصت هزار نفر مشایعت کرده بود، برگشت و بمطیع کردن اهالى پوتىهلّس

او . اخت، زیرا مردم آن بعد از حرکت خشیارشا از یونان از اطاعت پارس خارج شده بودندپرد
یکى از مدیران شهر با او قرار داد، که شهر را تسلیم »2«موکسنشهر مزبور را محاصره کرد و تى

را باذ بدین نحو بعمل میامد، که مراسالتچنانکه بعدها معلوم شد، مکاتبه این شخص با ارته. کند
تیر باشد و آن را بجائى، که الزم بود، میانداختند) پر(به تیر وصل میکردند، بطوریکه 



______________________________
)1(-�P�o�t�i�d�e�e.

)2(-�T�i�m�o�x�e�n�e.

829: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

مردم .روزى یکى از چنین تیرها منحرف شد و بشانه یکى از اهالى فرود آمده او را مجروح کرد
اى یافتند و آنرا نزد مدیران شهر، که در دور زخمى جمع شدند و، وقتى که تیر را بلند کردند، نامه

موکسن مواضعه با از مضمون نامه معلوم شد، که تى. این موقع در یکجا اجتماع کرده بودند، بردند
صره سه ماه طول کشید و محا. باذ دارد، ولى بمالحظاتى قرار گذاردند، که او را مقصر ندانندارته

هائى از پارسیها، چون دیدند، قسمت. روزى مد شدیدى در دریا روى داد، که مدتى بطول انجامید
دریا، که در زیر آب بود، حاال مبدل بباتالقهائى شده، خواستند بشهر پالّن بروند، ولى پس از اینکه 

ام این اراضى مبدل بدریا شد و از دو خمس راه را پیمودند، جزرى روى داد، که بر اثر آن تم
پارسیها، آنهائیکه نمیتوانستند شناو کنند، در آب غرق شدند و اشخاصیکه میتوانستند، بدست اهالى 

ده بقتل رسیدند، زیرا اهالى، همینکه پارسیها را در آب دیدند، قایقهائى باب انداخته بکشتار پوتى
النوع دریاها پارسیها تون ربهر مزبور میگفتند، نپهرودوت گوید، که اهالى ش. پارسیها پرداختند

را مجازات کرد، زیرا آنها بهیکل او، که در حومه شهر بود، توهین کرده بودند و من تصور میکنم، 
باذ با باقیمانده قشون خود نزد مردونیه، که پس از آن ارته. ده صحیح استکه حسیات اهالى پوتى

.در تسالى بود، رفت

از سفاین ایران آن عده، که در جنگ آسیب یافته بود، بعد از ورود خشیارشا به : گویدبعد او
گذراند و، همینکه بهار در رسید، به سامس رفته در آنجا »1«)کوم(آبیدوس زمستان را درسیم 

این سفاین از جهت آسیبى، که . بیشتر سپاهیان این کشتیها پارسى و مادى بودند. توقف کرد
ببحرّیه پارس رسیده بود، دورتر از سامس نرفتند و نظارت داشتند بر اینکه مستعمرات یونانى در 

پارسیها منتظر نبودند، . با کشتیهاى ینیانى سیصد فروند بودعده این کشتیها. آسیاى صغیر نشورند
که یونانیها حمله بمستعمرات خودشان در آسیاى صغیر کنند، چه میدانستند، که بواسطه بودن



______________________________
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بنابراین . قواى یونانى، آنها توجهى بخارج یونان نخواهند کردمردونیه در یونان و تفوق قواى او بر
بعضى درصدد بودند، که آسیبى بدشمن برسانند و برخى با نهایت مراقبت انتظار خاتمه مأموریت 

قشون برّى . بودن مردونیه در تسالى و رسیدن بهار باعث تشویش یونانیها گردید. مردونیه را داشتند
بود، ولى بحرّیه یونان، که عبارت از یکصد و ده فروند کشتى بود عازم اژین آنها هنوز جمع نشده 

از اینجا معلوم میشود، که بیش از دو ثلث کشتیهاى یونانى در جنگ ساالمین تلف شده بود (شد 
380پاروئى، 50هاى زیرا هرودوت عده کشتیهاى یونانى را قبل از جنگ ساالمین، غیر از کشتى

پس از ورود . »2«تیپبود و فرمانده آتنیها کسان»1«خیداتىرئیس آن ل). م. هفروند قلمداد کرد
اینها . رسیدند) مستعمرات ینیانى در آسیاى صغیر(بحریه یونان به اژین قاصدهائى از طرف ینیان 

قبال به اسپارت رفته کمک اسپارت را براى جدا شدن از پارس خواسته بودند و اکنون نیز همین 
اطالعى با وجود اصرار آنها یونانیها از جزیره دلس دورتر نرفتند، چه بواسطه بى. ا داشتندمقصود ر

. ها از عاقبت کار بیمناك بودند و تصور میکردند، که محلها پر از قشون پارسى استاز محل
هاى زیاد بواسطه نگرانى پارسیها هم بمالحظه یونانیها از سامس حرکت نکردند و بنابراین محل

.رفین از یکدیگر مأمون بودندط

کارهاى مردونیه

زمانیکه یونانیها در جزیره دلس بودند، مردونیه ): 144-133کتاب هشتم، بند (هرودوت گوید 
نامى را، »3«پس از گذرانیدن زمستان در تسالى قشون خود را حرکت داد و قبل از حرکت، میس

مقصود او چه بوده، معلوم . مان بهر طرف فرستادگوهاى آن زکه از مردمان اروپا بود، نزد غیب
این . نیست و کسى هم ندانست، ولى گمان میکنم، که سئواالتى راجع باوضاع آن زمان میکرد

گو، درآمد و غیب»4«شخص مأموریتهاى زیاد انجام داد و از جمله بمعبد آپلّن موسوم به پتواوس
همراهان میس، که از اهل تب بودند، متحیر. همینکه او را دید، بزبان غیر یونانى کلماتى گفت
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گو را نوشت و بعد در دست آنها بود، ربوده سخن غیباى را، که شدند، ولى خود میس لوحه
بعد میس به تسالى برگشت و مردونیه، پس از . معلوم شد، که این کلمات بزبان اهالى کاریه است

را، که پادشاه مقدونى بود، به آتن »1«گو آگاه شد، اسکندر پسر آمینتاسآنکه از جواب غیب
.انتخاب او از دو جهت بود. فرستاد

خواهر اسکندر، یعنى دختر »2«گهوال اسکندر با پارسیها قرابت داشت، توضیح آنکه گىا
آمینتاس، زن یکنفر پارسى بوبارس نام بود و از این ازدواج پسرى داشت آمینتاس نام، که در آسیا 

ندر ثانیا اسک. واقع در فریگیه را باو براى سکنى داده بود»3«میزیست و شاه پارس شهر آالباند
تواند شد و مردونیه تصور میکرد، که بتوسط چنین شخصى بهتر مىها محسوب مىدوست آتنى

مندى پارسیها در دریا از جد آتنیها را بطرف خود جلب کند و، چون شنیده بود، که عدم بهره
و ها رو داد، گمان میکرد، که اگر آنها را با خود همراه کند، در دریا و خشگى برترى با اآتنى

.گوها هم باو پیشنهاد کرده بودند که، آتن را با خود همراه کندشاید غیب. خواهد شد

گوید، حکمى از شاه ها، مردونیه مىآتنى«: ها چنین گفترسول مردونیه بآتن وارد شده به آتنى
مأمور اند عفو و تو را ها را از آنچه بر ضد من کردهمن آتنى«: باو رسیده، که مضمونش این است

توانند کنم، که تمام اراضى آنها را بخودشان رد کنى و، اگر اراضى دیگرى نیز بخواهند، مىمى
ثانیا، اگر حاضرند با من متحد شوند، معابد آنها را، که من آتش . تصاحب و مستقال زندگانى کنند

شما نباشد، چون چنین حکمى رسیده من مأمورم، در صورتیکه ممانعتى از طرف » ام تعمیر کنزده



بنابراین الزم است بشما بگویم، که آیا برخالف عقل نیست، شما باز با شاه جنگ . آنرا اجرا کنم
شما عده سپاهیان او و . توانید فاتح باشید و نمیتوانید دائما با او بجنگیدکنید، زیرا شما نمى

لفرض شما حاال فاتح اگر با. هاى آنها را دیدید و عده سپاهیان من نیز بسمع شما رسیدهشجاعت
بس این خیال را از. آیدشدید، و حال آنکه چنین امیدى نباید داشته باشید، قشون دیگر مى
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اراضى خود را از دست ندهید و دائما خود سر بیرون کنید، که با شاه مساوى باشید و، براى اینکه
.را در خطر مشاهده نکنید، آشتى کرده دست از ستیزه بردارید

.توانید با افتخار از این جنگ بیرون آئید، زیرا اراده شاه چنین استشما مى

. باشدلذا آزاد بمانید و فقط با ما اتحاد رزمى منعقد کنید، ولى اتحادى، که مبنى بر تزویر و تقلّب ن
از شما تمنى دارم، که سخنان . ها، این است آنچه مردونیه بمن گفتهآتنى: بعد اسکندر چنین گفت

اگر . توانید دائما با خشیارشا بجنگیدمردونیه را گوش کنید، چه براى من روشن است، که شما نمى
فوق قدرتهاى قدرت خشیارشا . آمدمبراى من این وضع روشن نبود، با این مأموریت نزد شما نمى

اگر حاال با او متحد نشوید، شما در خطرید، زیرا بیش . اندازه دراز استبشرى است و دست او بى
از سایر یونانیها در وسط راه نظامى واقع شده از متحدین جدا هستید و والیات شما در موقع جنگ 

بدانید، که شاه بس سخنان مردونیه را گوش کنید و قدر. بین اردوهاى متحارب واقع خواهد شد
. »خواهد با شما اتحاد رزمى منعقد کندبخشد و مىقادر از میان تمام یونانیها فقط گناهان شما را مى

ها را بعد از ورود اسکندر مقدونى بآتن، خبر به السدمونیها رسید، که اسکندر بآتن آمده، تا آتنى
گوها گفته ا بخاطرشان آمد، که غیبمتمایل بانعقاد اتحاد نظامى با شاه کند و در این موقع فور



ها همدست شده السدمونیها و سایر مردم دریانى را از با آتنى) یعنى پارسیها(مادیها «: بودند
لذا بر اثر وحشتى، که بر آنها مستولى شد، تصمیم کردند فورا » پلوپونس اخراج خواهند کرد

شوند و چنین پیش آمد، که اظهارات ها با شاه پارسسفرائى بآتن فرستاده مانع از اتحاد آتنى
جهت تصادف . السدمونیها در مجلس ملى آتن با اظهارات اسکندر در همان مجمع تصادف کرد

دانستند، خبر ورود اسکندر بآتن زود به السدمونیها خواهد رسید، ها مىاز اینجا بود، که چون آتنى
ها السدمونیها رسیده احوال روحى آتنىمذاکرات خود را با اسکندر بدرازا کشانیدند، تا رسوالن 

.را مشاهده کنند

ها چنینبنابراین، وقتى که نطق اسکندر خاتمه یافت، سفراى اسپارت به آتنى

833: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اند، تا خواهش کنیم ضرر بیونان نرسانید و تکالیف ما را السدمونیها نزد شما فرستاده«: گفتند
اگر چنین کنید، ظلم و جنگى بزرگ براى یونان و مخصوصا براى خودتان . ریدخارجى را نپذی

در ابتداء . خواستیم جنگ کنیماین جنگ را شما باعث شدید، و حال آنکه ما نمى. ایدروا دانسته
گذشته از این مسئله، بهیچ وجه . منازعه در سر مستعمرات شما بود و حاال در سر تمام یونان است

اند، حاال بخواهند یونانیها را هائى، که باعث این همه بلیات براى یونان شدهست، آتنىقابل تحمل نی
اند از این حیث، که ها کنند و این اقدام از طرف مردمى بشود، که از دیر زمانى معروفاسیر بیگانه

بار شما و اینکه دو سال است از محصول ما از وضع فالکت. اندمردمانى بسیار آزاد کرده
هاى شما مدتى است مخروبه مانده متأسفیم و در ازاى اید و خانههاى خودتان محروم ماندهراعتز

آن السدمونیها و سایر متحدین بشما اعالم میکنند، که حاضرند زنان شما و اقرباى ناتوان آنها را در 
مقدونى، آور شما نباید باعث شود، که بحرفهاى اسکندر احوال اسف. مدت جنگ نگهدارى کنند

او مجبور است چنین کند، زیرا . که میخواهد تکالیف مردونیه را بشما بقبوالند، گوش دهید
خودش جبار است و جبار به جبار کمک میکند، ولى شما، اگر عاقلید، نباید چنین کنید، زیرا البته 

.»نه راستند و نه درست) هایعنى خارجى(میدانید، که بربرها 

:ها باسکندر چنین گفتنددمونیها بپایان رسید، آتنىپس از اینکه نطق الس



اطالع مدان، ولى ما بآزادى خود ما میدانیم، که قشون خشیارشا زیاد است و از این حیث ما را بى«
ها سخن مران، با ما از اتحاد با خارجى. مندیم و در این راه، تا میتوانیم مبارزه خواهیم کردعالقه
.ما نخواهد کردهاى تو هرگز اثرى درحرف

به مردونیه بگو، که تا آفتاب در مدار خود میگردد، ما اتحادى با خشیارشا نخواهیم کرد و با او 
ها را خشیارشا خراب و مجسمه آنان را طعمه آتش کرده، بیارى خدایان و پهلوانانى، که معابد آن

و تصور مکن، که با تحریک ها میاتو هم من بعد با چنین پیشنهاد هائى نزد آتنى. خواهیم جنگید
کردن ما بکار بد، تو در صالح
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این اخطار را بخاطر بسپار، زیرا ما نمیخواهیم به تو، که دوست ما هستى، از ما وهنى . ما میکوشى
:ها چنین گفتندپس از آن برسوالن اسپارتى آتنى. »وارد آید

ها بیمناك بودند، از اینکه مبادا ما با خارجى متحد شویم، ولى تصورى طبیعى است، که السدمونی«
چیزى در عالم . اطالع نبودیدها بىآور است، زیرا شما از احوال روحى آتنىاید شرمکه کرده

اگر هم بخواهیم این کار کنیم، جهات . یافت نمیشود، که ما در ازاى آن یونان را باسارت بیفکنیم
کننده و آتش زننده معابد و مجسمه خدایانمان، اوال از خراب. دارداین اقدام باز مىزیادى ما را از 

ها و یکى ثانیا وحدت خون ما با خون سایر یونانى. باید انتقام بکشیم، نه آنکه با او متحد شویم
فر پس بدانید، که تا یک ن. بودن زبان، امکنه مقدسه، اعیاد، آداب و اخالق مانع از این کار است

هاى تأسفات شما را از بلیات وارده بر ما و خانه. آتنى باقى است، ما با خشیارشا متحد نخواهیم شد
ایم، که هرچه بر خراب خود قدر میدانیم و از اظهار همراهى سپاس گذاریم، ولى ما تصمیم کرده

ین است، که در این موقع بهترین کمک ا. ما وارد آید، تحمل کنیم و بارى بر دوش شما نگذاریم
زودتر قشون بفرستید، چه همینکه خارجى اطالع یافت، که پیشنهاد او قبول نشده است، به آتّیک 

.»اسى در آئیدخواهد تاخت و بر شما است، که براى جلوگیرى به ب

حرکت مردونیه بطرف آتن



ها را به آتنىهمینکه اسکندر برگشت و جواب : «) 20-1کتاب نهم، بند (بعد منبع یونانى گوید 
السابق با پارسیها همراه بودند ها کمافىتسالى. اسى در آمدمردونیه رسانید، او حرکت کرده به ب

ها به مردونیه گفتند، بطرف آتن مرو و اسى حرکت میکرد، تسالىو، وقتى که قشون مردونیه از ب
.جا مانده تمام یونان را تسخیر کندر همین

قتى که آنها متحدند، براى تو مشکل است و، اگر تمام مردمان متحد شوند، کردن یونانیها، ومطیع
این کار صورت نگیرد، ولى اگر در اینجا مانده و اشخاصى را با پول نزد متنفذّین آنها فرستى، 

خواهى دید، که خیاالت آنها چقدر کودکانه است
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ها مردونیه این نصیحت تسالى. ا را از یکدیگر جدا و بعد مطیع کنىو تو موفق خواهى شد، که آنه
را نپذیرفت، چه براى نام خود میخواست بار دیگر وارد آتن شود و از آنجا از راه جزائر بتوسط 

در آن زمان، عالوه بر چاپارهاى (آتش به خشیارشا، که در سارد بود، تسخیر آتن را اطالع دهد 
الک ایران شب و روز در حرکت بودند، چیزى مانند تلگراف امروزى وجود السیر، که در ممسریع

داشته، یعنى بجاى قوه کهربائى، که اکنون معمول است، روشنائى آتش را بکار میبردند و بوسیله 
مردونیه وارد آتن شده شهر را خالى دید، چه سکنه آن .). م. فهماندندعالماتى مطالب خود را مى

. در ده ماه قبل خشیارشا آنرا تسخیر کرده بود(پس از تسخیر آتن در دفعه دوم .در ساالمین بودند
ها در ساالمین فرستاد و او پیغام مردونیه را، وقتى نام نزد آتنى»1«مردونیه باز رسولى موریخید.) م

سیداسها در مجلس مشورت بودند، بآنها رسانید و یکى از اعضاى مجلس مشورت، لىکه آتنى
این حرف باعث تنفر و . نام، گفت صالح است، که این تکلیف مردونیه را بمردم بگوئیم»2«

سار کردند و، سیداس را سنگاعضاى مجلس و مردم بیرون جمع شده لى: ها گردیدهیجان آتنى
سیداس به آتن رسید، سار شدن لىوقتى که خبر سنگ. پس از آن موریخید را از ساالمین راندند

سیداس ریختند و زن و اطفال او را، که در آتن مانده بودند، یجان آمده بخانه لىزنان آتنى به
شود، که در یونانهم تقصیر هاى هرودوت صریحا استنباط مىجاى نوشتهاز این. (سار کردندسنگ

از مرتکب آن بخانواده او سرایت میکرده، در مقدونیه هم، چنانکه در جاى خود بیاید، خانواده 
هائى، که از ترس قشون ایران به جزیره ساالمین آتنى.). م. ر مجازات شرکت میدادندمقصر را د



رفته و اموال خود را نیز بدانجا حمل کرده بودند، در انتظار و رود قشون السدمون روزها 
مشغول بوده توجهى بامور جنگى »3«)یاسینتهى(هاى عید میگذرانیدند، ولى السدمونیها بجشن

سردى آنها از جمله از این جهت بود، که دیوار یا سد برزخ کرنت تمام شده بود و خون. نداشتند
باالخره. هاى آن را میساختنددندانه

______________________________
)1(-�M�u�r�i�c�h�i�d�e.

)2(-�L�y�c�i�d�a�s.

)3(-�H�y�a�c�i�n�t�h�e.
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سفراى مگاریان و اهالى . شده سفرائى به اسپارت فرستادندها از مماطله السدمونیها عصبانىآتنى
که زمام امور را در دست (سفرا بعد از ورود باسپارت به افورها، . پالته نیز همراه آنان روانه شدند

حاضر است اراضى ما را رد کند و با ما اتحادى بر ) یعنى پارس(شاه ماد «: چنین گفتند.) م. داشتند
و هر والیتى را، که بخواهیم بما بدهد، ولى، نظر بمراتب قدس زوس و از این اصل مساوات ببندد 

بینیم، که یونانیها نسبت جهت، که خائنین یونان نباشیم، این پیشنهادها را رد کردیم، اما اکنون مى
اعتراف میکنیم، که متحد شدن با پارسیها براى ما مفیدتر از جنگ با او است، . بما خیانت میکنند

العاده نگران شما زمانى فوق. جوداین ما اتّحادى نخواهیم بست و نسبت بشما صادق هستیمباو
بودید، که ما اتحادى با پارسى منعقد نکنیم، ولى همینکه آمدید و احوال روحى ما را دیدید، یعنى 

ام دانستید، که ما بیونان خیانت نخواهیم کرد و ضمنا دیوارى، که در برزخ کرنت میساختید، باتم
اسى با دشمن رسید، دیگر بما اعتنائى ندارید و، با وجود اینکه وعده کردید باتفاق مادر ب

.بجنگید، کارى نکردید و دشمن آتّیک را اشغال کرد

ها نسبت بشما خشمناك میباشند و تقاضا میکنند، که هرچه زودتر قشون این است، که آتنى
اسى را اشغال نکردیم، حاال ا بموقع والیت بچون م. بفرستید، تا در مقابل خارجى پافشاریم

.»ترین میدان جنگ در والیت ما در جلگه تراس استمناسب



افورها نطق سفراى آتنى را گوش کرده گفتند، که روز دیگر جواب خواهند داد و بعد باز جواب 
تن دیوار ها مشغول ساخده روز گذشت و در این مدت تمام پلوپونسى. را بروز دیگر مجول داشتند

.کرنت بودند و دیوار مزبور ساخته شد

هرودوت گوید، جهت اینکه السدمونیها از شنیدن خبر ورود رسول مردونیه به آتن آنقدر مشوش 
شدند و بعد با خونسردى بوقایع یونان مینگریستند، جز این نیست، که در آنزمان دیوار کرنت 

عاده وحشت داشتند، ولى حاال، چون این کار با الساخته نشده بود و السدمونیها از پارسیها فوق
تمام رسیده بود، تصور میکردند،
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)295کتاب دیوالفوا، در شوش صفحه ) (نقّاشى برکلى(تیراندازان 4شوش، فریز،-)38(
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اوس نام از اهالى تژه، که مقیم اسپارت ره شخصى، خیلباالخ. ها ندارندکه دیگر احتیاجى به آتنى
ها با پارسیها متحد شوند، راه رسیدن قشون پارسى و از متنفذین آن بود، به افورها گفت، اگر آتنى

به پلوپونس با وجود دیوار برزخ کرنت باز خواهد شد، بس سخنان سفرا را بشنوید و زودتر قشون 
ده شبانه قشونى، که مرکب از پنجهزار نفر بود، بسرکردگى افورها حرف او را شنی. بفرستید

روز دیگر، وقتى که قشون اسپارت از حدود . حرکت دادند»2«برتامپسر کل»1«پوزانیاس
اطالعى از حرکت قشون مزبور نزد افورها رفته آندولت خارج شده بود، سفراى آتنى از جهت بى

با . یاسینت صرف و بمتحدین خود خیانت میکنیدگفتند، شما السدمونیها وقت را بجشنهاى هى
حاد خواهیم کرد و در آنصورت او ما را بجنگ هر کس حال ما هرکدام بطرفى رفته با پارس اتاین

بعد خواهید دید، که این مسامحه شما چه . ببرد، خواهیم رفت، زیرا ما متحدین شاه خواهیم بود
افورها بقید قسم سفرا را متقاعد کردند، که قشون شب قبل براى . عاقبتى براى شما خواهد داشت

مقصود ): 11کتاب نهم، بند (ین موقع گوید هرودوت در ا(جنگ با خارجیها حرکت کرده 
السدمونیها از خارجیها بربرها بودند و این تذکر میرساند، که لفظ بربر در یونان بمعنى بیگانه یعنى 

سفرا پس از حصول اطمینان شتابان حرکت کردند و سپاه دیگر .). م. غیر یونانى استعمال میشد



قبال ) قسمتى از پلوپونس(اهالى آرگس . ا آنها عازم شدبعده پنجهزار نفر، که سنگین اسلحه بود، ب
بمردونیه وعده کرده بودند، که از حرکت قشون اسپارتى ممانعت کنند و حاال، چون دیدند، که 

قشون مزبور بطرف تنگ کرنت حرکت کرد، قاصدى را، که بسیار چابک بود، یافته به آتّیک نزد 
مردونیه، اهالى «: خود را بمردونیه رسانیده چنین گفتمردونیه روانه کردند و او با کمال عجله 

ها اند، تا بتو بگویم، که قشون جوانى از السدمون حرکت کرد و آرگسىآرگس مرا فرستاده
.»نتوانستند از حرکت آن مانع شوند، شما در فکر خودتان باشید

______________________________
)1(-�P�a�u�s�a�n�i�a�s.

)2(-�C�l�e�o�m�b�r�o�s�t�e.
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اینکه غارتى مردونیه قبل از رسیدن این خبر هم نمیخواست در آتّیک بماند و در آتن مانده بود، بى
ها چه میشود، ولى حاال، که کند یا ضررى رساند، در انتظار اینکه ببیند، نتیجه مذاکرات با آتنى

از رسیدن آن از آتن خارج شده به تب خبر حرکت سپاه اسپارت را شنید، مصمم شد، که قبل
ثانیا، در صورت شکست، لشکر . برود، چه اوال زمین آتّیک براى عملیات سواره نظام مساعد نبود

نشینى هائى بگذرد و عده کمى از سپاهیان یونان میتوانست از عقبپارس، مجبور میشد از تنگ
بنابراین . اهالى تب از دوستان پارس بودندپارسیها مانع شود، ولى در تب زمین مساعد بود و هم 

مردونیه آنچه را که در آتن از معابد و غیره سالم مانده بود، خراب کرده بیرون رفت و، چون در 
این بود، که . راه شنید، که به مگار هزار نفر السدمونى وارد شده، خواست این عده را اسیر کند

اى در مغرب بود، که قشون پارس و دورترین نقطهاین والیت در مغرب یونان. بطرف مگار راند
بعد، که مردونیه شنید، یونانیها در تنگ کرنت جمع میشوند، باراضى تب رفت . جا پیش رفتتا آن

.قرار داد»1«گاه خود را در کنار رود آسپو توقف

.یدمیگذشت و به پالته میرس»3«سىشروع شده از نزدیکى هى»2«تراردوى او از ارى

.بود) مطر1850(هرکدام از اضالع این اردوگاه تقریبا ده استاد 



. جا، با وجود اینکه اهالى تب دوستان مردونیه بودند، او حکم کرد، جنگل را بیندازنددر این
گاه خود را محکم و براى ضرورت او را بدین عمل مجبور میکرد، چه مردونیه میخواست توقف

هرودوت گوید، در این احوال، که پارسیها مشغول . ه کندخود جائى در صورت شکست تهی
نام مردونیه را با پنجاه نفر از بزرگان »4«آتّاگینوسساختن استحکامات بودند، یکى از اهالی تب

اما اینکه در آن میهمانى، چه . پارس میهمان کرد و پنجاه نفر هم از اهالى تب باین ضیافت طلبید
، که در این میهمانى بود، بمن چنین »6«مناشخاص عمده شهر ارخ، یکى از»5«گذشت ترساندر

در موقع صرف غذا، پارسیها از اهالى تب: حکایت کرد

______________________________
)1(-�A�s�o�p�e.

)2(-�E�r�y�t�h�r�e.

)3(-�H�y�s�i�e.

)4(-�A�t�t�a�g�i�n�u�s.

)5(-�T�h�e�r�s�a�n�d�r�e.

)6(-�O�r�c�h�o�m�e�n�e.
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گویا مقصود هرودوت از بستر (جدا نبودند، بل بر هر بستر یکنفر پارسى و یکنفر تبى باهم بودند 
جا چنین استنباط میشود، که روى آن و از این»1«کت استچیزى باشد، که امروز معروف به نیم

).نشستند و در وقت خواب میخوابیدنددر موقع صرف غذا مى

پارسى رو به ترساندر، که پهلوى او نشسته بود، کرد و بزبان یونانى پس از صرف غذا یک نفر 
بعد پارسى گفت، چون تو با من خوردى . منتو از چه والیتى؟ او جواب داد، از محل ارخ: پرسید

و آشامیدى، میخواهم چیزى بتو بگویم، که بیاد دوستى من نسبت بتو در خاطرت بماند و تو قبال 



جا بعشرت مشغولند و آنهائى این پارسیها را، که در این«: خود دانى بکنىبدانى و آنچه در صالح 
بینى؟ مدتى نخواهد گذشت، که از این مردم عده کمى زنده خواهد را، که در اردو هستند مى

ترساندر در حیرت شد و گفت، آیا بهتر . پارسى این کلمات را میگفت و زار میگریست. »ماند
ه مردونیه و سایر پارسیها، که با او هستند بگوئى؟ پارسى در جواب نیست، که این مطلب را ب

انسان نمیتواند، از آن فرار کند و عادتا انسان . چه مقدر است، خواهد شددوست من، آن«: گفت
.نصایح خوب را هم نمیشنود

ند، که هرچند عده زیادى از پارسیها همین عقیده را دارند، باوجوداین ضرورت آنها را مجبور میک
من این . »بدترین درد انسان این است، که چیزهاى زیاد بفهمد و نتواند کارى کند. بجنگ بروند

مطلب را از خود ترساندر شنیدم و او بعد افزود، که مضمون آن را ببسیارى از اشخاص قبل از 
ها ىاین روایت، اگر صحت داشته باشد، حاکى است از اینکه یونان(جدال پالته نقل کرده بود 

یک جاى این روایت . دادندهائى انتشار مىگوئىها، چنین پیشبراى خالى کردن دل پارسى
گریست، چه کرد، زار مىگوئى مىاگر آن پارسى، که چنین پیش: مخصوصا جلب توجه میکند

اسى توقف زمانیکه مردونیه در ب.). م. باعث بود، که مردونیه و دیگران ملتفّت این حال او نشدند
باستثناى . هاى امدادى براى او فرستادندها بودند، دستهاشت، از مردم یونان، آنهائیکه با پارسىد

اهالى فوسید،

______________________________
)1(-�C�a�n�a�p�e.
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پس از ورود با وجود این . ها بودند، ولى نه از روى رضا و رغبت، بل بواسطه فشارکه با پارسى
نزد »1«مردونیه به تب هزار نفر از اهالى فوسید، که سنگین اسلحه بودند، بسرکردگى هرموسید

آنها چنین . مردونیه آمدند و او گفت در جائى، که جدا از سایر قسمتهاى قشون باشد، اردو بزنند
یونانى مردونیه کردند، ولى فورا پس از آن سواره نظام پارس بطرف آنها تاخت و در تمام سپاه 

در این احوال فوسیدیها براى . این خبر شایع شد، که مردونیه میخواهد فوسیدیها را تیرباران کند
جنگ حاضر شدند و، چون سوارهاى پارس اینحال آنها را دیدند، برگشتند و مردونیه رسولى، نزد 



ندارد، شما نشان فوسیدیها، خاطرتان آسوده باشد، که کسى کارى با شما«آنها فرستاد و گفت 
. جنگى را، که در پیش دارید، دلیرانه بکنید. دادید، که مردان شجاعید نه چنانکه شنیده بودم ترسو

هرودوت گوید، » خدمت شما هرچه باشد، توجه من و شاه نسبت بشما بیش از آن خواهد بود
میخواست مردانگى معلوم نیست، که حمله سواره نظام به فوسیدیها از چه جهت بود؟ آیا مردونیه 

آنها را بیازماید یا آنها را قلع و قمع کند و بعد، که دید جنگ و خون ریزى خواهد شد، دست باز 
).18، بند 9کتاب (داشت 

زد و خوردهاى مختصر

اسى رسید، دید سپاه پارس تر واقع در بجمع شد و، وقتى که به ارى»2«سپاه یونان در الوسیس
ترون صفوف خود را آراست بنابراین بعد از مشورت در کوهپایه سى. بطول رود آسپ اردو زده

و، چون یونانیها کوهپایه را از دست ندادند، زیرا از نزول بجلگه احتراز میکردند، مردونیه تمام 
این . سردار نامى ایران بجنگ فرستاد»3«تیوستحت فرماندهى ماسیسسواره نظام پارس را در

مینامند، بر اسب نسا نشسته بود، دهنه اسب از طال و یراق »4«سیونسردار، که یونانیها او را ماکیس
.نمودآن خیلى عالى مى

زیاد بدشمن هائى تقسیم شده بیونانیها حمله کرد، تلفاتسواره نظام بمحل مذکور تاخت و بدسته
چون اهالى مگار در جائى توقّف داشتند، که حمالت پارسیها . وارد آورد و یونانیها را زن خواند

بآنها بیش از همه متوجه میشد و سخت در فشار

______________________________
)1(-�H�e�r�m�o�c�y�d�e.

)2(-�E�l�e�u�s�i�s.

)3(-�M�a�s�i�s�t�i�u�s.

)4(-�M�a�k�i�s�s�i�o�n.
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:سواره نظام بودند، باالخره رسولى نزد سرداران یونانى فرستادند و او چنین گفت

تا حال . متحدین، ما به تنهائى نمیتوانیم تحمل فشار سواره نظام پارسى را بکنیم«: اهالى مگار گویند
بگیرند ما اینجا ایم، ولى اگر سپاهیان دیگرى نفرستید، که جاى ما را پافشرده در جاهاى خود مانده

بعد از شنیدن این پیغام پوزانیاس، سپهساالر قشون یونان، از سپاهیان یونانى . »را ترك خواهیم کرد
پرسید، که آیا کسانى حاضر هستند بروند و جاى اهالى مگار را بگیرند؟ هیچکدام از سپاهیان 

ه از قشون آتنى جدا حاضر نشدند بروند و، چون آتنیها وضع را چنین دیدند، سیصد سپاهى زبد
.بمحلّ مزبور شتافتند»2«درىپسر الیمپ»1«پنشده در تحت سرکردگى الم

تیوس، از جهت آتنیها چندى جنگ کردند و در آخر جنگ چنین اتفاق افتاد، که اسب ماسیس
. اینکه او در جلو قشون بود، زخم برداشت و از شدت درد بلند شده سوار خود را بزمین افکند

تیوس افتاده، او را احاطه کردند و اسب و بعد نیز خود او را با وجود آتنیها، همینکه دیدند ماسیس
تیوس زرهى از زر بر تن اشکال نبود، زیرا ماسیسدر ابتداء این امر بى. مقاومتهایش گرفته کشتند

ره شخصى ملتفت باالخ. ها مؤثر نبودداشت، قباى ارغوانى بر زره پوشیده بود و بواسطه زره ضربت
اینواقعه را کسى از سواران ایرانى . این نکته شده ضربتى بچشم این سردار زد و او افتاد و بمرد

نشینى افتادن او را کسى ندید، ولى، همینکه بجاى خود ملتفت نشد، زیرا در موقع برگشتن و عقب
، چون بر واقعه تیوس شدند وایستاده دریافتند، که کسى فرمان نمیدهد، در جستجوى ماسیس

وقتى که . آگهى یافتند، یکدیگر را تحریک کرده شتافتند، تا جسد او را از دست آتنیها بربایند
یونانیها دیدند سواره نظام جمعا حمله میکند، سایر یونانیها را بکمک خود طلبیدند و، قبل از اینکه 

سواره نظام ایران عقب ها بواسطه فشار آتنى. کمک برسد، جنگى سخت در اطراف نعش روى داد
.تیوس را از دست بدهند، ولىنشستند و نزدیک بود، که جسد ماسیس

بعد سواره نظام. در این احوال کمک زیاد باتنیها رسید و سواره نظام عقب نشست

______________________________
)1(-�L�a�m�p�o�n.

)2(-�O�l�y�m�p�i�o�d�o�r�e.
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عقب رفته بمشورت پرداخت و، پس از آن چون فرماندهى ) مطر360تقریبا (قدر دو استاد پارسى ب
وقتیکه سواره نظام باردو برگشت، مردونیه و . نداشت، مصلحت را در آن دید، که باردو برگردد

تیوس در غم و اندوه بزرگ شدند و افراد لشکر بعالمت تمام قشون ایران از تلف شدن ماسیس
ا را چیدند و با یال اسبان و چهارپایان بارى همین کار کردند و صداى ضجه و زارى عزادارى موه

تیوس در نظر پارسیها و شاه پس اسى انعکاس یافت، چه ماسیساز قشون ایران برخاسته در تمام ب
مقاومت یونانیها در مقابل سواره نظام ایران دل آنها را قوى کرد و . از مردونیه مهمتر از همه بود

هرودوت . اى نهاده از پیش صفوف لشکر خود گذرانیدندتیوس را بر عرابهیونانیها نعش ماسیس
تیوس از حیث قد و قامت و صباحت شایان آن بود، که همه آنرا تماشا کنند و گوید، جسد ماسیس

پس ). 25-18، بند 9کتاب (شتافتند بنابراین سپاهیان از جاهاى خود حرکت کرده بدیدن جسد مى
تر بهتر ز آن یونانیها تصمیم کردند، که بمحل پالته روند، زیرا این محل بمالحظات نظامى از ارىا

رفتند و بمردمانى »1«بنابراین حرکت کرده بسر چشمه گارگافى. بود و بعالوه آب وافر داشت
.اردو زدند»2«تقسیم شده نزدیک آندروکرات

هر دو میخواستند در همان جناح . ها منازعه درگرفتآتنىاینجا در سر اشغال جاها بین اهالى تژه و 
گفتند، هاى سابق تذکر داده مىهاى خود را در جنگها و مبارزهاهالى تژه شجاعت. قشون بایستند

: دادندها جواب مىآتنى. دانستند، که این جناح را اشغال کنندمتحدین همیشه آنها را الیق مى
ممکن است مردمى در گذشته . اى زمان گذشته کافى نیستاگر در حال کارى نکنیم، کاره«

اگر . قید و عاطل و باطل نشان دهندالعاده کرده باشند، ولى در حال حاضر خود را بىکارهاى فوق
ایم، همین یک کار، یعنى جنگ ما ایم، و حال آنکه کردهالعاده نکردهما در گذشته کارهاى فوق

، که نه فقط این جناح را بما وا گذارید، بل افتخارات دیگر در ماراتن با قشون پارس کافى است
چون با. نیز براى ما قائل شوید

______________________________
)1(-�G�a�r�g�a�p�h�i�e.

)2(-�A�n�d�r�o�c�r�a�t�e.
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ما است اوضاع حاضر منازعه خوب نیست، ما حاضریم بحکمیت السدمونیها در جائیکه شایسته 
اند، ها است و آنها الیقها فریاد زدند، که حق با آتنىالسدمونیها پس از این سخن آتنى. »بایستیم

).27، بند 9کتاب (بدین ترتیب منازعه خاتمه یافت . که این جناح را اشغال کنند

)م. ق479(-قسمت نهم جدال پالته

گوئیهاغیب. نفرات طرفین متخاصمین

: هرودوت عده قشون یونان را چنین نوشته. به آراستن صفوف مشغول شدندپس از آن یونانیها
از این عده پنجهزار نفر اسپارتى بودند، که سى و پنج هزار . میمنه را ده هزار السدمونى اشغال کرد

مردم ایلوت بومیهاى السدمون و مغلوبین (همراه داشتند »1«دار سبک اسلحه ایلوتنفر اسلحه
ودند و اینها با مردم مزبور بقسمى بدرفتارى میکردند، که نظیر آن کمتر در جاهاى دیگر اسپارتیها ب
زیستند و اربابها وار در تحت آقائى مطلق اسپارتیها مىمیتوان گفت، که آنها برده. دیده شده

. مخصوصا سعى داشتند مردم ایلوت را دائما در وحشت نگاهدارند، تا فرصتى براى شورش نیابند
ها خشیارشا یا مردونیه خواسته بودند وارد پلوپونس گردند، تمام مردم ایلوت بر ضد اسپارتىاگر 
. نفر از اهالى تژه، که تماما سنگین اسلحه بودند، جا گرفتند1500پس از آنها .). م. شوریدندمى

آمده »3«لن، که از شبه جزیره پال»2«دیاتىنفر پوتى300نفر کرنتى و پس از آنها 5000بعد، 
ها داده پوزانیاس سپهساالر قشون یونان این جاى پرافتخار را بآنها بواسطه خواهش کرنتى. بودند

نفر 3000نفر آرکادى، سپس 600: بعد، ترتیب مردمان یونان از حیث جاها چنین بود. بود
نفر 200ها نفر ترزیانى، پس از ترزیانى1000دریانى، بعد نفر اپى800سیونى، پس از آنها سى
نفر 7900عده سایر مردمان یونانى را هرودوت . رنتسن و تىنفر از اهل مى400و »4«ریاتىلپ

هاو عده آتنى

______________________________
)1(-�I�l�o�t�e.

)2(-�P�o�t�i�d�e�a�t�e�s.



)3(-�P�a�l�l�e�n�e.

)4(-�L�e�p�r�e�a�t�e�s.
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ماك پسر آریستید در میسره قشون بودند و بدین جهت زىها بسردارى لىآتنى. نفر نوشته800را 
سپاهیان : عده کل قشون یونان چنین بود. بقول هرودوت ابتداء و انتهاى لشکر محسوب میشدند

ها بودند و بالتمام اسلحه خوب داشتند، نفر، عده سپاهیانى، که با اسپارتى35700سنگین اسلحه 
هاى و باالخره عده سپاهیانى، که مانند ایلوت) هفت نفر براى یک اسپارتىاز قرار(نفر 35000

بنابر گفته هرودوت قشون . رسیدنفر مى34500سبک اسلحه همراه السدمونیها و یونانیها بودند، به 
نفر سنگین اسلحه بودند، ولى خود 35700نفر بالغ بود و از این عده 108200یونان در پالته به 

نفر میرسید 110000بعد میگوید، که اگر سپاهیان تسالى را هم حساب کنیم عده نفرات هرودوت 
).30-28، بند 9کتاب (

تیوس، بطرف رود آسپ حرکت داده در مردونیه لشکر ایران را، پس از عزادارى براى ماسیس
ها زیادتر پارسىپارسیها را در مقابل السدمونیها قرارداد و، چون عده : آنجا بدین ترتیب بیاراست

بود، این قسمت چند صف بست و برحسب مشورت با اهالى تب سپاهیان زبده پارسى در مقابل 
پس از پارسیها مادیها جا . تر بود، روبروى اهالى تژه واقع شدنداى، که ضعیفالسدمونیها و عده

پهلوى مادیها . دسیونها ایستادندیاتها و سىها و پوتىگرفتند، بدین ترتیب، که روبروى کرنتى
پس از باختریها هندیها و سکاها در مقابل . دریانها و ترزیانها صف بستندباختریها در مقابل اپى

اسى و لکرى و ملیانى مردمان دیگر یونانى ایستادند و بعد از سکاها سپاهیان یونانى ایران، مانند ب
.و تسالى و فوسیدى صف بستند

عالوه بر آن مردونیه مردم مقدونى را هم در . مگار و پالته ایستادندها و مردماینها در مقابل آتنى
عده قشون . ترتیب پیاده نظام چنین بود و سواره نظام جاهاى جداگانه داشت. ها جا دادمقابل آتنى

ها نوشته و گوید، در میان آن غیر از مردمانى، که من نامیدم، حبشى300000مردونیه را هرودوت 
نظر باینکه در ارقام هرودوت مبالغه زیاد است،. ض مردمان آسیاى صغیر نیز بودندو مصریها و بع
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عده سپاهیان یونانى مردونیه را مورخ مذکور تا پنجاه هزار . توان صحیح دانستاین عده را هم نمى
.نفر تخمین کرده، اگرچه عالوه میکند، که اطالع درستى ندارد

آمیز است، زیرا بنابراین یونان میبایست یکصد و شصت هزار سپاهى تهیه کند و این عدد هم اغراق
هرودوت گوید پس از آنکه طرفین در مقابل یکدیگر . این کار از قوه و استطاعت آن خارج بود

صف بستند در هر دو طرف مراسم قربانى شروع شد و نتیجه جنگ را هر دو طرف از 
سامنگوى معروفى بود موسوم به تىدر قشون یونانى غیب. ه داشتند سئوال کردندگوهائى، کغیب

که فال گرفت و گفت اگر یونانیها جنگ دفاعى پیش گیرند، فاتح و اگر از »2«برادر هژیاس»1«
در طرف دیگر مردونیه میخواست جنگ را شروع کند . رود آسپ بگذرند مغلوب خواهند شد

آنها نیز میگفتند، که مردونیه، اگر جنگ دفاعى کند، غالب . ا مساعد نبودگوهولى تفألهاى غیب
»4«یونانى از اهل اله»3«گوى معروف قشون مردونیه هژزیستراتغیب. خواهد بود و اال مغلوب

گو سابقا اسپارتیها را خیلى آزرده بود و اینها او را گرفته و در کنده و زنجیر کرده این غیب. بود
هژزیسترات، چون دید قبل از مرگ باید تحمل . ند با انواع عقوبتهاى سخت بکشندمیخواست

توضیح آنکه با آهن تیزى، . زجرهاى گوناگون کند، تصمیم بر کارى کرد، که شایان حیرت است
که در محبس اتفاقا بدستش افتاد، پاشنه و کف پاى خود را تا نزدیکى انگشتان بریده پاى را از 

.و بعد دیوار محبس را سوراخ کرده گریختکنده بیرون آورد

.روزها پنهان میشد و شبها راه میرفت، تا خود را شب سوم به تژه رسانید

اسپارتیها، وقتى که نصف پاى او را در کنده دیدند، در حیرت شدند و هرچند تالش کردند، 
پاى چوبین براى خود هژزیسترات در تژه بمعالجه پا پرداخت و بعد یک . نتوانستند او را بیابند

.ها گردیدسفارش داد و دشمن علنى اسپارتى

در . ها بعدها او را بدست آورده کشتند، ولى این قضیه بعد از جنگ پالته روى داداگرچه اسپارتى
.پالته او طرف توجه مردونیه بود و پول زیاد از او میگرفت
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اى، که نسبت با سپارتیها میورزید، و نیز از جهت بخششهاى سرشار مردونیه با این شخص نظر بکینه
در . با وجود این نتیجه براى جنگ مساعد نبود. نهایت جد صمیمانه بقربان کردن و تفأل پرداخت

فال گرفت و بهمان نتیجه »1«پوماكگوى دیگرى موسوم به هیپمردونیه نیز غیبقشون یونانى
وضع بدین منوال بود، و حال آنکه همه روزه بر عده قشون مخاصم یعنى یونانى میافزود و . رسید

هفت . مردونیه از این جهت و نیز بواسطه کمى آذوقه عقیده داشت، که زودتر جنگ را شروع کند
نام به مردونیه »2«ژنیداسمتردید گذراندند و روز هشتم شخصى از اهل تب تروز طرفین در

را بگیرند، چه همینکه یونانیها از این واقعه »3«ترناى بفرستد، تا معبر سىپیشنهاد کرد، که قوه
آگاه شوند، جمعى را براى دفاع معبر حرکت خواهند داد و میتوان عده زیادى از آنها کشت 

.) م. نکه این معبر از خطوط ارتباطیه قشون یونانى بود و آذوقه بآنها از این راه میرسیدتوضیح آ(
اى، که مأمور این کار شد، در موقعى بمعبر مزبور رسید، مردونیه این پیشنهاد را پذیرفت و دسته

.که پانصد رأس چهار پا آذوقه از پلوپونس براى قشون یونانى میآورد

پس از این واقعه . ردانرا کشته و آذوقه را برگرفته باردوى مردونیه برگشتندپارسیها چهارپایان و م
ها تا رود آسپ پیش میرفتند، تا پارسى. آنکه جنگ شروع شده باشددو روز دیگر گذشت، بى

. بدین وسیله یونانیها را بجنگ بکشانند، ولى هیچ کدام از طرفین نمیخواست از رود مزبور بگذرد
هائى تقسیم شده بقشون یونانى همواره زحمت میداد و ارس بدستور مردونیه بدستهاما سواره نظام پ

جنگیدند، همواره بقشون یونانى ها مىاهالى تب، که جدا طرفدار ایران بوده با حرارت براى پارسى
اینکه داخل جنگ گردند و پارسیها و مادیها بکمک آنها آمده کارهاى نمایان نزدیک میشدند، بى



روز یازدهم . از زمانى، که طرفین روبروى هم اردو زدند، ده روز گذشت و جدالى نشد. دکردنمى
باذ پسر بقشون یونانى کمک زیاد رسید و از طرف دیگر مردونیه از تعلل خسته شد و با ارته

یکى از پارسیهاى کمى،-فرناس
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او گفت عقیده من این است که اردو را . مشورت کرد-که مورد توجه و احترام خشیارشا بود
حرکت داده بدیوارهاى تب نزدیک شویم، چه در آن شهر آذوقه براى قشون و علیق براى اسبها و 

ى مسکوك و غیر مسکوك و نقره زیاد داریم، پس از آن چون در آنجا طال. چهارپایان زیاد است
شکى . تمام این فلزّات کریمه و نیز آبخوریها را براى یونانیهائى، که در شهرها نفوذ دارند، بفرستیم

نیست، که یونانیها پس از دیدن این مقدار طال، نقره و اشیاء قیمتى آزادى خودشان را خواهند 
اهالى تب هم باین عقیده بودند، . د خود نایل میشویمجنگ، که خطر دارد، بمقصوفروخت و ما بى

ولى مردونیه این عقیده را نه پسندید و گفت قشون ما بمراتب بیش از قشون یونان است و بهتر این 
. است، که تفألهاى هژزیسترات را کنار نهاده موافق آئین پارسى و عاداتمان جدال را شروع کنیم

باذ مقاومت نکرد و اندهى قشون را خشیارشا باو داده بود، ارتهچنین بود رأى مردونیه و، چون فرم
).43-31، بند 9کتاب (دیگران نیز مخالفت نورزیدند 

آیا : پس از آن او سران سپاه پارس و نیز سرکردگان قشون یونانى را، که با او بودند خواسته گفت
حضار جوابى . عدوم خواهد شدگو گفته باشد، قشون ایران در یونان ماید که یک غیبشما شنیده

گوئى چیست و برخى از ترس مردونیه اى از آنها اصال نمیدانست، که غیبندادند، چه عده
چون شما چیزى نمیدانید یا جرئت : در این حال مردونیه چنین گفت. نمیخواستند چیزى بگویند

گوئى مقدر است، که موافق گفته غیب: ندارید بیان کنید، من مانند شخصى آگاه حرف خواهم زد



ها معبد دلف را خراب کنند و بعد از آن در یونان هالك شوند، ولى چون ما بر این پارسى
این (گوئى آگاهیم، ابدا دست بمعبد نخواهیم زد و بالنتیجه در یونان هالك نخواهیم شد پیش

نیها اصال اظهار شد، راجع باینکه ایرا800نوشته هرودوت هم دلیل نظرى است، که در صفحه 
اند، بنابراین از میان شما آنهائى، که دوست پارس.) م. انددرصدد خراب کردن معبد دلف نبوده

روى سخن، معلوم میشود، بیونانیهائى بوده، (شاد و مشعوف باشند، که ما بر یونانیها برترى داریم 
که در قشون
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پس از این نطق مردونیه امر کرد تدارکات الزم را ببینند و چنان .).م. مردونیه حضور داشتند
بعد شب در رسید و بجاهاى الزم قراول و . پندارند، که فردا در طلیعه صبح جدال شروع خواهدشد

چون پاسى از شب گذشت و در هر دو اردو همه غرق خواب شدند، اسکندر . کشیک گذاشتند
ى از سرداران لشکر پارس بود، سوار اسب شده خود را به تاس پادشاه مقدونى، که یکپسر آمین

خبر . پیش قراول سپاه یونانى رسانید و گفت، میخواهم با سرداران قشون یونان مذاکره کنم
ها، آتنى«: پس از آن اسکندر بآنها چنین گفت. بسرداران دادند و آنها بمحلّ پیش قراول شتافتند

جز پوزانیاس بکسى دیگر بگوئید، باعث فناى من خواهد میخواهم سرّى را بروز دهم، که اگر ب
ام و نیاگان من از زمانى من یونانى. اگر من دوست مهربان نبودم، این سرّ را بروز نمیدادم. شد

پس از این مقدمه بشما میگویم، که . بودند، که خیلى قدیم است، و نمیخواهم یونان را اسیر ببینم
ونیه مساعد نیست و، اگر چنین نبود، تا حال جنگ شده بود، ولی او قربانیها و تفألها نسبت به مرد

ها نکرده فردا در طلیعه صبح جنگ را شروع کند بنابراین تصمیم کرده، که اعتنائى به نتیجه تفأل
اگر احیانا مردونیه جنگ را بتأخیر انداخت، محکم در جاهاى خودتان بمانید، . حاضر جنگ باشید

.راى چند روزى بیش نیستزیرا آذوقه قشون او ب

هرگاه کارها موافق آرزوى شما انجام یافت، عدالت اقتضا میکند در فکر شخصى هم باشید، که 
. خود را بخطر انداخته شما را از مکنونات مردونیه آگاه کرد، تا خارجیها ناگهان بشما حمله نکنند

بقول هرودوت به بوبارس این همان اسکندر است، که خواهرش را(» من اسکندر مقدونى میباشم
پس از آن . اسکندر این بگفت و بجاى خود در اردوى ایران بازگشت.) م. پارسى داده بود



سرداران یونانى به میمنه رفته آن چه را که شنیده بودند، به پوزانیاس سپهساالر قشون یونان گفتند 
جنگ بشود، الزم است، که حاال که بنا است فردا : ها میترسید، چنین گفتو، چون او از پارسى

اسى و یونانیهاى دیگر، که ها بایستید و ما در مقابل سپاهیان بها در مقابل پارسىشما آتنى
جهت این است، که شما پارسیها را. اند، جا گیریمروبروى شما اردو زده
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اید، ولى ما با آنها راتن با آنها نبرد کردهشناسید و میدانید چگونه جنگ میکنند، زیرا در مامى
. ایماسى و تسالى را بهتر از شما میشناسیم، چه با آنها جنگیدهاما ما جنگیان ب. ایمجنگ نکرده

ها در جواب آتنى. پس اسلحه خودتانرا برداشته بمیمنه بروید و ما از میمنه بمیسره خواهیم رفت
.ایست، که ما دریافته بودیم، ولى جرئت نمیکردیم بگوئیمهگفتند، که این نقشه موافق همان نکت

اسى، که در قشون مردونیه یونانیهاى ب. این است، که با مسرّت آنرا پذیرفته اجرا خواهیم کرد
بودند، این نقشه را دریافته در حال آنرا بمردونیه اطالع دادند و، چون او بر این تغییر آگاه شد، 

از طرف دیگر . ها بایستنداز جاهاى خود حرکت کرده در مقابل السدمونىفورا امر کرد پارسیها 
پوزانیاس نیز از نقشه مردونیه مطلع شد و، چون دید، که مردونیه نقشه او را دریافته، مجددا امر کرد 

ها را السدمونیها بجاهاى خودشان برگردند و، همینکه آنها چنین کردند، مردونیه نیز پارسى
.آنها برگردانیدبجاهاى اولى 

پس از آنکه السدمونیها در جاهاى خود قرار گرفتند، مردونیه رسولى نزد اسپارتیها فرستاد، که این 
اسپارتیها، در این مملکت شما را مردان شجاع دانسته، از این جهت، که هرگز از «: پیغام را برساند

د محکم مانده میکشید یا شوید و در جاهاى خوکنید، از صفوف خود خارج نمىجنگ فرار نمى
این است آنچه میگویند، ولى چیزى نیست، که از حقیقت بقدر . میرید، شما را ستایش میکنندمى

این شهرت شما دور باشد، زیرا، قبل از آنکه جدال را شروع کرده دست بگریبان شویم، شما 
ان روبروى بندگان ما ها را در مقابل ما جا داده خودتصفوف خود را ترك کرده میگریزید و آتنى

اند، هائى است، که مطیع ایران بودهاسى و تسالى، یعنى یونانىمقصود سپاهیان ب(ایستید مى
چنین اقدامى درخور مردان بلند همت نیست و معلوم میشود .) م. هرودوت مطیع را غالبا بنده نوشته



لی نزد ما فرستاده پارسیها را ما متوقع بودیم، که رسو. ایمدر عقیده خود نسبت بشما بخطا رفته
بجنگ با خودتان بتنهائى دعوت کنید، ولی انتظار ما برآورده نشد، زیرا شما از ترس
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چرا ما بعده . حاال چون از طرف شما چنین پیشنهادى نشده، آنرا من پیشنهاد میکنم. پنهان میشوید
اگر سپاهیان دیگر هم . طرف یونانیها و ما از طرف خارجیهامساوى باهم جنگ نکنیم؟ شما از

میخواهند بجنگند، میتوانند بعد جنگ کنند و اگر نمیخواهند بجنگند، جنگ ما کافى خواهد بود، 
رسول پس از بیان . »با این شرط، که هر طرف غلبه کرد، تمام سپاه آن طرف غالب محسوب شود

. نید، برگشت و آنچه را، که دیده بود بمردونیه گفتمطلب چندى مکث کرد و، چون جوابى نش
سردار پارسى از سکوت یونانیها مشعوف گردید و سواره نظام خود را مأمور کرد به یونانیها حمله 

سواره نظام، که ماهرانه زوبین پرتاب میکرد و تیر میانداخت تلفات زیاد ). 49، بند 9کتاب (کند 
سواران . من نزدیک میشد و نه میگذاشت دشمن بآن نزدیک شودبیونانیها وارد کرد، زیرا نه بدش

بر اثر این اقدام، چون . پارسى پیش رفتند، تا آنکه بچشمه گارگافى رسیده آن را کور کردند
آب مانده بسرداران خود گذاشتند یونانیها از رود آسپ هم آب ببرند، سپاهیان بىپارسیها نمى

آبى و صدماتى، که از سواره نظام ایرانى دند، تا در باب بىرجوع کردند و آنها در میمنه جمع ش
آبى آذوقه هم نداشتند و کسانى، که براى حمل آذوقه به عالوه بر بى. بآنها وارد میشد، شور کنند

سرداران یونانى باین عقیده شدند، که اگر . توانستند باردو برگردندپلوپونس روانه شده بودند، نمى
اى، که در مقابل پالته واقع و بمسافت ده استاد بتأخیر اندازند، یونانیها بجزیرهپارسیها باز جنگ را

نام دارد، از انشعاب رودى »1«این جزیره، که اورا. از رود آسپ و چشمه گارگافى است، بروند
بنابر عقیده مذکور سرداران یونانى تصمیم کردند، . ترون جارى استبوجود آمده، که از کوه سى

که در پاس دوم شب بآن جزیره بروند، چه میترسیدند، که اگر زودتر حرکت کنند، پارسیها 
.ملتفت شده آنها را تعقیب خواهند کرد

، که بعد از ورود بجزیره، نیمى از قشون خود را بکمک اشخاصى، که بر اثر این تصمیم قرار دادند
عقب آذوقه رفته بودند، بفرستند، زیرا ایرانیها معبر را گرفته



______________________________
)1(-�O�e�r�o�e.
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پارس زحمات زیاد بیونانیها تمام روز سواره نظام. مانع از رسیدن آذوقه باردوى یونانى بودند
.رسانید و، چون شب دررسید، باردوى خود برگشت

اى زیاد از یونانیها در وقت معهود حرکت کردند، ولى نه براى اینکه بجاى مقرر پس از آن عده
بروند، بل با این مقصود، که هزیمت کنند، زیرا همینکه حرکت کردند، باین بهانه، ) یعنى جزیره(

از سواره نظام پارس در امان باشند، راه را بطرف پالته کج کرده فرار کردند و بمعبد که میخواهند 
بعد از . از چشمه گارگافى بود، درآمدند) تقریبا دو ثلث فرسخ(، که بمسافت بیست استاد »1«ژونن

حرکت این یونانیها، پوزانیاس سپهساالر یونانى، چون تصور میکرد، که سپاهیان مذکور بطرف 
اند، به السدمونیها نیز فرمان داد حرکت کنند و آنها میخواستند این امر را ره حرکت کردهجزی

بود، سرپیچیده »3«تانات، که سرکرده دسته پى»2«یادمجرى دارند، ولى آموفارت پسر پولى
شرافتى را براى اسپارت باعث گفت ما از پیش دشمن فرار نخواهیم کرد و حاضر نیستیم، این بى

جهت استنکاف آموفارت از اینجا بود، که در مشورت سرداران حاضر نبود و نمیدانست . ویمش
.براى چه یونانیها حرکت کردند

پوزانیاس از عدم اطاعت سرکرده اسپارتى افسرد، ولى چون نمیتوانست راضى شود، که دسته 
کند، که مخالفت اسپارتى تنها مانده مضمحل گردد، تصمیم کرد بماند و آموفارت را راضى 

.نورزد، چه سرگردگان دیگر السدمونى اشکال در عزیمت نمیکردند

اما آتنیها، چنانکه هرودوت گوید، نگرانى از عدم حرکت السدمونیها نداشتند، چه میدانستند، که 
باالخره زمانى رسید، که تمام قشون یونان برحسب تصمیم . فعل آنها با حرفشان تفاوت دارد

ها رسولى نزد پوزانیاس فرستادند، تا دستور رف جزیره اورا حرکت کرد و آتنىمجلس مشورت بط
این رسول وقتى رسید، که پوزانیاس و . اند یا نهبگیرد و ضمنا بفهمد، که السدمونیها حرکت کرده



در این حال آموفارت سنگى . با آموفارت محاجه میکردند و دعوا شروع شده بود»4«اوریاناکس
با«ت بلند کرده در پیش پاى پوزانیاس گذارد و گفت را با دس

______________________________
)1(-�J�u�n�o�nبعقیده یونانیها و رومیهاى قدیم زن خداى بزرگ بود.

)2(-�A�m�m�o�p�h�a�r�e�t�e� �f�i�l�s� �d�e� �P�o�l�i�a�d�e.

)3(-�P�i�t�a�n�a�t�e�s.

)4(-�E�u�r�y�a�n�a�x�e.
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نقّاشى سن الم گوتیه، از روى عکسى که (مقبره داریوش، سر یک نفر قراول نقش رستم، -)39(
)هوسى برداشته

براى فهم این جمله باید بخاطر آورد، (» ها فرار نکنیماین سنگ من رأى میدهم، که از پیش بیگانه
رها را هرودوت در اینجا نیز گوید، که السدمونیها برب. که السدمونیها با سنگهاى ریز رأى میدادند

و از اینجا صریحا استنباط میشود، که کلمه بربر را بعض یونانیها ) 55، بند 9کتاب (بیگانه میگفتند 
ها بمعنى بیگانه یا غیر یونانى استعمال میکردند و برخى مانند السدمونیها بجاى بربر مانند آتنى

.).م. بیگانه میگفتند
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: و بعد برگشته برسول آتنى گفت» اىتو دیوانه شده«: کرده اسپارتى جواب دادپوزانیاس بسر
ها بگو، که وضع چنین است، الزم است بدینجا بیایند و راجع بحرکت هرچه ما کردیم بآتنى
اینکه رسول برگشت و مشاجره بین پوزانیاس و آموفارت تا سپیده صبح دوام یافت، بى. بکنند

باالخره بنظر پوزانیاس چنین رسید، که اگر السدمونیها حرکت کنند، آموفارت تا . نتیجه داده باشد
بنابر این، فرمان حرکت را داد و السدمونیها براه افتادند و سپاهیان تژه هم دنبال آنها . نخواهد ماند



ترس ها بود، چه السدمونیها از پیمودند، غیر از راه آتنىروانه شدند، ولى راهى، که السدمونیها مى
بعد آموفارت، چون . ها در جلگهترون حرکت میکردند و آتنىسواره نظام ایران در کوهپایه سى

. اند، او هم با دسته خود حرکت کرده آهسته از دنبال آنان روانه شددید السدمونیها بحرکت آمده
ناى تعرض را اند، پیش رفته بسواره نظام پارس، همینکه دید یونانیها جاهاى سابقشانرا ترك کرده

وقتى که بمردونیه خبر رسید، که یونانیها شبانه از اردوگاه خود حرکت : هرودوت گوید. گذارد
پسران «: بود با برادران او خواسته چنین گفت»2«را، که از اهل الریس»1«اند، تراکسکرده

از جنگ فرار گاه هاى السدمونیها هستید، میگفتید، آنها هیچ، شما که همسایه»3«آسآله
السدمونیها، همینکه دیدند با . بینید، چه خواهید گفتحاال که اردوگاه آنان را خالى مى. کنندنمى

ها در این. مردان شجاع طرف خواهند شد، جاهاى خود را در صف تغییر دادند و حاال فرار کردند
. است، که نیز ترسو میباشندواقع امر ترسوهائى هستند و، اگر امتیازى دارند نسبت بر سایر یونانیها

اید، من از تمجیدات شما از السدمونیها بشما ایرادى ها را ندیدهچون شما هنوز شجاعت پارسى
. باذ است، که پیشنهاد میکرد، ما در شهر تب خود را محصور کنیمندارم، ولى تعجب من از ارته
عجالۀ نباید گذاشت که این .بینى او را بعرض شاه خواهم رسانیدمن در موقع خود این صالح

هائى را، که بما کرده اند، در یونانیها از چنگ ما بیرون روند و باید آنها را تعقیب کرده جزاى بدى
).60-49، بند 9کتاب (کنارشان گذاشت 

______________________________
)1(-�T�h�o�r�a�x�e.

)2(-�L�a�r�i�s�s�e.

)3(-�A�l�e�a�s.
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)م. ق479(جدال پالته 

مردونیه پس از این نطق فرمان داد، که قشون ایران از آسپ گذشته ): جاهمان(هرودوت گوید 
یونانیها را تعقیب کند، چه او پنداشته بود، که یونانیها واقعا فرار میکنند و تمام حواس او متوجه 



. ها را در جلگه ببیننده سپاهیان پارس آتنىالسدمونیها و اهالى تژه بود، زیرا کوه مانع بود از اینک
ها را ها را تعقیب میکنند، آنها هم بیرقها یونانىسرداران دیگر قشون ایران همین که دیدند، پارسى

تاختند و قیل و قال موحشى در این حال فریادکنان مى. نظم و ترتیب دنبال پارسیها رفتندبرداشته بى
پوزانیاس، چون دید در تحت فشار سواره نظام . ها را بربایندیونانىمیکردند، مثل اینکه بخواهند 

آتنیها، در چنین جدالى، که آزادى «: ها فرستاده چنین پیغام دادپارسى واقع شده، سوارى نزد آتنى
یا بندگى یونان به آن بسته است، متحدین ما بما و شما خیانت کردند، چه شب گذشته آنها 

و باوجوداین ما براى ) اس آنعده بود، که فرار کرده بمعبد ژونن رفته بودمقصود پوزانی(گریختند 
اگر سواره نظام دشمن بشما حمله میکرد، . دفع دشمن و کمک کردن بیکدیگر استقامت میورزیم
شتافتیم، ولى چون تمام سواره نظام دشمن با ما و اهالى تژه، که نسبت بما باوفایند، بکمک شما مى

اگر نمیتوانید کمک کنید، . ما را خسته کرده، بر شماست که بکمک ما بیائیدما جنگ میکند و 
حرارتى، که شما در این جنگ نشان دادید و از طرف ما شایان . تیراندازانى براى ما بفرستید

.»کند، که شما خواهش ما را خواهید پذیرفتقدردانى است، ما را امیدوار مى

ادند، تا به السدمونیها رسیده آنها را کمک کنند، ولى یونانیهائى، که ها براه افتبر اثر این پیغام آتنى
ها کرده آسیب زیاد وارد کردند و نگذاشتند، که آنها به در قشون شاه بودند، حمله به آتنى

نفر میرسید، مشغول مراسم قربان کردن 53000شان به ها، که عدهالسدمونى. ها برسندالسدمونى
. جواب تفأل مساعد نبود. که اوضاع براى جنگ با مرونیه مساعد است یا نهشدند، تا معلوم شود 

اى بیشتر زخم برمیداشت،افزود و همواره عدهها مىدر این احوال بر تلفات یونانى
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باریدند، مىهاها در پناه سنگرى، که از سپرها ساخته بودند، چنان باران تیر بر اسپارتىچه پارسى
چون مراسم قربانى دوام داشت و عالئم آن براى جنگ مساعد . ها را عاجز کرده بودندکه یونانى

نبود، باالخره پوزانیاس روى خود را بمعبد ژونن کرده استغاثه کرد، که ربۀ النوع مزبوره نگذارد، 
هیان تژه از جا کنده بطرف پوزانیاس مشغول استغاثه بود، که سپا. امید سپاهیان او مبدل بیأس گردد

دعا و استغاثه پوزانیاس هنوز تمام نشده بود، که تفأل عالیم مساعد براى . ها یورش بردندپارسى



ها پافشردند و جدال در ابتداء در نزدیکى سنگر پارسى. ها حمله کردندجنگ نشانداد و السدمونى
.سپرها درگرفت

دوام »1«مدت مدیدى در نزدیکى معبد سرسپس از اینکه این سنگرها خراب شد، جنگى سخت
. ها موفق شدند آنها را از آن مکان خارج کنندها مدتى پافشردند، تا اینکه یونانىداشت و پارسى

) 62کتاب نهم، بند (هرودوت گوید . شکستندها را از دست آنان گرفته مىها نیزه یونانىپارسى
جسارت، ولى چون ها نه از حیث زورمندى کمتر از یونانیها بودند و نه از حیثدر این روز پارسى«

تک، یا ده نفر ده نفر و بل سبک اسلحه بودند و چابکى و احتیاط دشمن خود را نداشتند، تک
).62، بند 9کتاب (شدند کردند و همه ریزریز مىها مىبیشتر، حمله به اسپارتى

دند، شها محکم میبود، فائق مىاز این گفته هرودوت صریحا استنباط میشود، که اگر اسلحه پارسى
اى زیاد از آنها از جهت نداشتن اسلحه کشته میشدند، و حال آنکه جسارتشان بقدرى زیرا عده

) 63همانجا، بند (بعد هرودوت میگوید . بود، که نیزه را از دست دشمن ربوده میشکستند
او سوار اسبى سفید . پارسیهائى، که در اطراف مردونیه بودند، فشارى سخت به یونانیها میدادند«

بود و خود شخصا با هزار نفر سپاهى زبده پارسى میجنگید و تا او زنده بود، پارسیها در مقابل 
اى زیاد از آنها کشتند، ولى پس از کشته شدن سردار السدمونیها پافشرده مردانه جنگیدند و عده

مذکور این

______________________________
.اتورن و ربۀ النّوع زراعت بودبعقیده یونانیها دختر س( �C�e�r�e�s)سرس-)1(
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ها هم رو بفرار هاى دیگر قشون پارسى بود، شکست خورد، سایر قسمتقسمت، که بهتر از قسمت
پارسیها دو منقصت بزرگ داشتند، یکى لبان بلند، که . گذاشتند و فتح نصیب السدمونیها گردید

.دیگر اسلحه سبکپر و پاى آنها را میگرفت و

اهمیت نقص آخرى در این مورد بیشتر بود، چه پارسیها با مردانى جنگ میکردند، که سنگین 
جا بدان اشاره کرده، باید گفت، که راجع بلباس پارسیها، که هرودوت در این(» اسلحه بودند



چنانکه باالتر معلوم نیست لباس پارسیها در ابتداء چه شکلى داشته، ولى پس از غلبه بر مادیها،
بعد هرودوت .). م. ها باین لباس ملبس شدندگذشت، کوروش لباس بلند مادى را پسندید و پارسى

در این روز اسپارتیها با مرگ مردونیه تالفى مرگ «: گویدشرح وقایع جنگ را دنبال کرده مى
ایم تا حال نشنیدهگو گفته بود، کردند و فتح درخشانى، که نظیر آن رالئونیداس را، چنانکه غیب

ما وقتى که . برت و نوه آناکساندرید گردیدامحکایت کرده باشند، نصیب پوزانیاس پسر کل
اسالف پوزانیاس را شمردیم اشاره باسالف لئونیداس نیز کردیم، زیرا نیاگان یکى نیاگان دیگرى 

این شخص چندى . بود»1«توسنسمردونیه را یکنفر اسپارتى ممتاز کشت و نام او آایم. هم بودند
سن کشته ها با سیصد نفر، که در تحت حکم او بودند، در جنگى با اهالى مسبعد از جنگ پارسى

پارسیها پس از شکست فرار کرده و باردوى خود پناه برده در پشت دیوار چوبین، که ساخته . شد
نبردند و نخواستند در من تعجب دارم، از اینکه چرا آنها بجنگل سرس پناه. بودند، پنهان شدند

اگر جایز است، که . نزدیکى معبد این ربۀ النوع بمیرند و در جاى غیر مقدس معدوم گردیدند
شخص حسیات خود را راجع بامور آسمانى ابراز کند، من عقیده دارم، که ربۀ النوع نگذاشت آنها 

.»داخل محلّ او گردند، چه آنها معبد او را در الوزیس سوزانده بودند

).64، بند 9کتاب (

باذ پسر فرناس، که در ابتداء با ماندن مردونیه در یونان موافق نبود، ارته«: بعد مورخ مذکور گوید
پس از اینکه دید مردونیه بدالیل او راجع بجنگ نکردن

______________________________
)1(-�A�i�m�n�e�s�t�u�s.
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اش چون او سردار قسمت مهمى بود، که عده: گوش نمیدهد، مصمم شد، که چنین کندبا یونانیان 
جا که نمیدانست نتیجه جنگ چه نفر میرسید، پس از اینکه جنگ شروع شد، از آن40000به 

خواهد بود، بسپاهیانى که در تحت فرمان او بودند، امر کرد از او پیروى کنند و خودش پیش 
که میخواهد در جنگ شرکت کرده حمله برد، ولى قدرى، که پیش رفت و افتاده چنان وانمود، 



حرکت کرد، تا زودتر خود را »1«دیاندید، که پارسیها فرار میکنند، شتابان بطرف والیت فوسى
جاى کتاب هرودوت صراحتا استنباط میشود، که این سردار از راه از این. »پونت برساندبه هلّس

ضدیت با مردونیه از دخول در جنگ خوددارى کرده و بموقع بجنگ وارد نشده، تا ببیند که فتح 
کند والّا راه فرار را پیش اگر با پارسیها شد، حرکت کرده در جنگ شرکت. با کدام طرف است

گیرد و، وقتى که دیده، پارسیها از طرف السدمونیها سخت در فشارند، حرکت کرده، باین عنوان 
پونت روانه که بکمک آنها میرود، ولى بعد که قدرى پیش رفته، راه را کج کرده و بطرف هلّس

40000گشته یا الاقل با عده بایستى بموقع داخل جنگ) اگر ضدیت با مردونیه نداشت(شده و الّا 
یونانیهاى «منبع یونانى گوید . نفرى راه را بر فراریها بسته آنها را بدشت نبرد برگردانیده باشد

ها جنگ کردند، ولى سایر یونانیها، که هواخواه شاه بودند، عمدا خود اسى مدتى مدید با آتنىب
.را ترسو نشان دادند

ر پارسیها بودند، باحرارت جنگیده بقدرى پافشردند، که سیصد نفر از از اهالى تب، آنهائیکه طرفدا
ها کشته شدند، ولى آنها هم باالخره فرار کرده بشهر تب پناه اعاظم و مردان دلیر آنها بدست آتنى

کلیۀ متحدین یونانى پارسیها، که جمعیتشان بهزاران نفر میرسید، کار درخشانى نکردند و، . بردند
اگر : فرار خارجیها دلیل نفوذ پارسیها نسبت بآنها است. کنند، رو بفرار گذاشتنداینکه جنگ بى

آنها قبل از اینکه داخل جنگ شوند، فرار کردند، از این جهت بود، که لشکر پارسى سرمشق بدى 
اسى تمام نتیجه این شد، که باستثناى سواره نظام و مخصوصا سواره نظام ب. براى آنها گردید

سواران. ردقشون فرار ک

______________________________
)1(-�P�h�o�c�i�d�i�e�n�s.
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توضیح آنکه، چون یونانیها فراریهاى پارسى را میراندند و . اسى بفراریها کمک میکردندب
یونانیها اسى همواره بانها نزدیک شده از دوستان خود، که مورد تعقیب میکشتند، جنگیهاى ب

که خارجیها فرار میکردند، به یونانیهائى، که در اطراف درحالى. واقع شده بودند، حمایت میکردند
معبد ژونن اردو زده و در جنگ شرکت نکرده بودند، خبر رسید، که جنگ روى داد و پوزانیاس 



راه کوهپایه و برخى فرار کرده بعضى از»1«ها، مگارها و فلیاسیانهابر اثر این خبر کرنتى. فاتح شد
از راه جلگه بمعبد سرس رفتند و، چون سواره نظام تب دید، که آنها با صفوف مشوش بطرفى 

اینها . ترون تعقیب کردنفر را از آنها بزمین افکند و مابقى را تا کوه سى600شتابند، حمله کرده مى
.اینکه افتخارى حاصل کرده باشندکشته شدند بى

خارجیها فرار کرده پناه بسنگرهاى خود بردند و، بقدرى که توانستند، باستحکام آن پارسیها و تمام 
حمالت اینان سخت و . بعد، وقتى که السدمونیها نزدیک شدند، حمله بدیوار شروع شد. پرداختند

اى زیاد از اینها کشته شدند، زیرا پارسیها، از دفاع آنان کمتر از حمالت السدمونیها نبود و عده
جهت که السدمونیها از فنون محاصره بهره نداشتند، فایق بودند، ولى وقتى که آتنیها رسیدند، این

باالخره بواسطه شجاعت و استقامت آتنیها قسمتى از . تر گردید و بطول انجامیدحمالت سخت
یونانیهاى تژه اول کسانى بودند، که داخل . دیوار خراب شد و یونانیها داخل اردوگاه گردیدند

در میان اشیاء دیگر آخورهاى اسبهاى او، که از مفرغ ساخته . ده خیمه مردونیه را غارت کردندش
»2«آنروآلهشده و در نهایت زیبائى بود، مخصوصا جلب توجه کرد و این آخورها را بمعبد مى

. ه بودنداما غنایم دیگر را بجائى بردند، که سایر غنائم را یونانیها در آنجا جمع کرد. هدیه کردند
از . وقتى که دیوار خراب شد، خارجیها بپراکندند و کسى شجاعت سابق خود را بخاطر نیاورد

وحشت و اضطرابى، که از محصور شدن یک جمعیت

______________________________
)1(-�P�h�l�i�a�s�i�e�n�s.

)2(-�M�i�n�e�r�v�e� �A�l�e�a.
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شده بود، محصورین بقدرى کم مقاومت نشان دادند که از زیاد در جاى کوچکى حاصل 
» نفر جان بدر بردند3000باذ رفته بودند، فقط نفر، که با ارته40000نفر باستثناى آن 300000

).70، بند 9کتاب (



تلفات السدمونیها فقط نود و یک نفر بود و تلفات اهالى تژه شانزده و «: بعد هرودوت گوید
و حال آنکه چند سطر باالتر گفته، که حمالت السدمونیها شدید بود و، » ه و دوکشتگان آتنى پنجا

.دادندبهره بودند، تلفات زیاد مىچون از فن محاصره بى

.اینهم مسلم است، که محاصرین در موقع حمله خیلى بیش از محصورین تلفات میدهند

آخورهاى مفرغ را ذکر کرده، رباب اشیائى، که یونانیها غارت کردند هرودوت در اینجا همان 
هاى نقره داشته و قمه او سیصد در ولى از منابع دیگر یونانى معلوم است، که صندلى مردونیه پایه

ها گشت و اینها آنرا در خزانه این دو شیئى نصیب آتنى. میارزیده) تومان بپول امروز1200(یک 
.ارگ آتن براى افتخار نگاهداشتند

.»2«نامى بود، این دو شیئى نفیس را بعدها دزدید»1«تسوسدار ارگ، که گلخزانه

موافق منبع یونانى پیاده نظام پارس و سواره نظام سکائى و مردونیه از تمام افراد قشون ایران بهتر 
ها دالورى نشان دادند، ولى السدمونیها از آنها بهتر جنگیدند و در میان یونانیها اهالى تژه و آتنى

از تمام »3«آریستودم«هرودوت گوید . را اینها با بهترین قشون ایران طرف بودندجنگیدند، زی
بعدها، وقتى که از مردان جنگ . یونانیها بهتر نبرد کرد، زیرا او در جنگ ترموپیل فرار کرده بود

پالته مذاکره شد، اسپارتیها، یعنى مردمى که پهلوى او ایستاده بودند، شهادت دادند، که آریستودم
شرافتى مذکور، با این نیت از صف خارج شد، که جنگ کند و کشته شود و براى شستن لکه بى

انگیز هم رشادت هاى حیرت»4«بعد گفتند، که پوسیدونیوس. آور کرد، تا افتادکارهاى حیرت
چنین گویند، ولى. کرد، ولى نیت کشته شدن را نداشت و بنابراین افتخار دومى بیش از اولى است

بالحاصل. شاید حسد در این حرفها بهره زیاد داشته باشد

______________________________
)1(-�G�l�a�u�c�e�t�e�s.

.نطق دموستن، نطّاق معروف یونان، بر ضد تیموکرات-)2(

)3(-�A�r�i�s�t�o�d�e�m�e.



)4(-�P�o�s�i�d�o�n�i�u�s.
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بودند، یونانیها افتخارات زیاد قائل شدند، ولى آریستودم ها کرده براى تمام اشخاصى، که رشادت
. شرفى را از خود پاك کرده باشدرا مستثنى داشته گفتند، که او در جستجوى مرگ بود، تا لکه بى

وقتى رسیدند، که جنگ خاتمه یافته بود و خواستند تالفى حرمان خود را کرده »1«نیانتىمان
هاى خود پس از آن اینها با تأسف بخانه. السدمونیها مانع شدندباذ را تعقیب کنند، ولىارته

اهالى اله هم بعد از آنها آمدند و بعد با تأسف . هاى خود را اخراج کردندبرگشته سرکرده
نامى از اهل اژین نزد پوزانیاس »2«پنالم. هاى خود برگشته سرکردگان خود را بیرون کردندبخانه

اى، که تا حال نصیب هیچیک از افتخارى تو تحصیل کرده«: رفته گفتسپهساالر لشکر یونانى 
یونانیها نشده و باید براى تکمیل آن تالفى کارى را، که خشیارشا با لئونیداس کرده، بکنى و دست 

از عنایتى که نسبت بمن دارى، متشکرم و قدر آن را «: پوزانیاس جواب داد» مردونیه را ببرى
دهى قدر بلند کردى، حاال میخواهى پست کنى، که پند مىنکه مرا اینمیدانم، ولى، پس از ای

.اى را توهین کنممرده

بینى، براى انتقام لئونیداس کافى اینهمه کشته، که مى. ها است نه یونانیهااین کار شایسته خارجى
.»برو و دیگر چنین نصایحى بمن مده و خوشنود باش، که مجازات نمیشوى. است

. اس حکم کرد، که کسى دست بغنائم نزند و دستور داد آنرا در جائى جمع کنندبعد پوزانی
: ها در اردوگاه متفرق شده بجستجوى اشیاء پرداختند و چیزهائى، که یافتند از این قرار بودایلوت
خوریها و ها و آبهائى، که از زر و سیم بافته بودند، تخت خوابهاى مطلّا و مفضّض، کاسهخیمه

هاى طال و نقره، که در یا، که براى آشامیدن آب بکار میبرند و تماما از طال بود، دیکسایر اش
هاى ها و قمهها و یارهها از کشتگان طوقایلوت. ها استوار کرده بودندها جا داده و بر ارابهکیسه

. پنهان کنندتوانستند زرین را خارج کرده نگاه میداشتند و فقط اشیائى را نشان میدادند، که نمى
اشیاء مسروقه را به اهالی اژین فروختند و ثروت



______________________________
)1(-�M�a�n�t�i�n�e�c�n�s.

)2(-�L�a�m�p�o�n.
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اى از چهارچوب در طاالرى، که دیوالفوا آنرا بشکل سابقش از نو ساختهشوش، قطعه-)40(

.بود، که طال را بقیمت برنج میخریدنداهالى مزبوره از این راه

یک ده یک براى خدایان موضوع کرده باقى را، که، بقول هرودوت، : غنائم را چنین تقسیم کردند
عبارت بود از زنان و اسبان و چهارپایان و طال و نقره و اشیاء قیمتى بین یونانیها برحسب لیاقتى، که 

: ده یک اموال مزبوره بود بعد هرودوت گویدنموده بودند، تقسیم کردند و سهم پوزانیاس
گویند، وقتى که خشیارشا از یونان رفت، اثاثیه خود را، که عبارت از ظروف طال و نقره و قالیهاى «

رنگارنگ بود، براى مردونیه گذاشت و، وقتى که پوزانیاس این ثروت را مشاهده کرد، خبازان و 
. غذائى تهیه کنید، چنانکه براى آقاى خودتان میکردیدبراى من : آشپزان مردونیه را خواسته گفت

بعد، پوزانیاس بر اثر این حکم دید، که بسترهائى از زر و سیم آوردند و میزهاى زرین و سیمین 
پوزانیاس با حیرت باین ثروت و تجمل . نهاده تمام اسباب و لوازم ضیافت درخشانى را تهیه کردند

ذائى موافق عادت السدمونیها براى من تهیه کنید و، چون غذا نگاه کرده بعد بخدمه خود گفت، غ
تهیه شد، از تفاوتى، که بین دو نوع غذاى مزبور بود، درشگفت شده امر کرد سرداران یونانى را 

یونانیها، شما را احضار کردم، تا ببینید، که این سردار پارسى : احضار کنند و رو بآنها کرده گفت
جود داشتن چنین میزى، میخواست این میزها را هم، که باین درجه حقیر با و: چقدر دیوانه بوده
از این حکایت و حکایات دیگر هرودوت چنین مستفاد میشود، که ایرانیان . »است، از ما بگیرد

قدیم روى میز غذا
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اب خود این صفف را بستر نشستند اگرچه هرودوت در دو جاى کتهائى مىمیخوردند و بر صفّه
گوید و براى خواننده ممکن است این گمان حاصل شود، که ایرانیهاى قدیم، خوابیده غذا صرف 

اند، ولى تصور میرود، که مقصود او چیزى بوده مانند نیمکت کنونى، باین معنى که هنگام میکرده
.نشستند و در وقت خواب بر آن میخوابیدندصرف غذا روى آن مى

یافتند، که پر از طال، نقره و ها پس از این جدال صندوقهائى مىمدت«: مورخ مذکور گوید
اى یافتند، که از یک هاى دیگر بود و بعدها، چون از کشتگان گوشت زایل شد، جمجمهثروت

این استخوان را اهالى پالته با استخوانهاى دیگر در جاى معین جمع . استخوان ساخته شده بود
و نیز سرى یافتند، که دندانهاى فک اعلى و اسفلش از آسیابى و غیر آن از یک پارچه کردند 

. استخوان ترکیب یافته بود و نیز استخوانهائى مشاهده کردند، که قد صاحب آن پنج ذراع بود
نعش مردونیه را یک روز بعد از جنگ دزدیدند و نمیتوانم بگویم، کى دزدید، ولى شنیدم، که 

ملل مختلفه نعش او را بخاك سپردند و اشخاصى، که این خدمت را کرده بودند، از چند نفر از 
.پسر مردونیه بپاداش رسیدند»1«تسطرف آرتون

اما من نتوانستم از روى یقین بدانم، که کى نعش او را دزدیده آخرین وظیفه را نسبت بآن بجا 
).84، بند 9کتاب (» این کار کردنامى از اهل افس»2«سیوفانشایع است، که دیونى. آورد

ها مجلس مشورتى آراسته قرار دادند، که به تب حمله یونانیها پس از تقسیم غنائم و دفن مرده
بنابراین روز یازدهم پس از جنگ پالته . کرده از اشخاصى، که طرفدار پارس بودند، انتقام بکشند

ص را بآنها تسلیم کنند و مخصوصا تسلیم گونه اشخابه تب رسیده از اهالى تقاضا کردند، که این
اهالی تب جواب رد دادند و یونانیها شروع . را خواستند»4«تاژینوسو آت»3«ژنیداسمهتى

ها ژنیداس به تبىمهسپس تى. هاى آنها کرده بعد بتخریب دیوارهاى تب پرداختندبغارت زمین
:گفت

______________________________
)1(-�A�r�t�o�n�t�e�s.
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کنند، تا پولى بآنها بدهید، بهتر است بدهید، زیرا ما تنها طرفدار پارس نبودیم اگر ما را مطالبه مى«
نیست، ما نزد آنها و جمهورى این تصمیم را اتخاذ کرده بود، ولى هرگاه مقصود یونانیها پول 

ها قبول کرده رسولى نزد پوزانیاس فرستادند، که مطلب را بآنها تبى. میرویم، تا از خود دفاع کنیم
او آنها را مرخص . تاژینوس فرار کرد و اطفال او را نزد پوزانیاس بردندبرساند و پس از آن آت

ها با این ه باشند، اما سایر تبىکرده گفت در این سن آنها نمیتوانستند در این جنایت شرکت داشت
پوزانیاس چون از نیت . امید نزد پوزانیاس رفتند، که بواسطه پول برائت خودشان را حاصل کنند

ها را با آنها مطلع شد، از ترس اینکه مبادا موفق شوند، تمام قشون متحدین را مرخص کرد و تبى
.خود به کرنت برده با شدیدترین زجزها کشت

. چنانکه منبع یونانى گوید، وقتى، که از لشکر مردونیه جدا شد، بطرف بیزانس شتافتباذ،ارته
هنگامى که از تسالى عبور میکرد، اهالى با نهایت گرمى او را پذیرفتند و، چون از واقعه پالته 

باذ دید، که اگر حقیقت را آرته. خبر بودند، احوال سایر قسمتهاى قشون پارس را پرسیدندبى
بنابراین جواب داد من براى انجام امر مهمى بطرف مقصد میشتابم . د، مورد حمله خواهد شدبگوی

این لشکر را خوب پذیرائى . و بزودى قشون مردونیه، که از عقب من حرکت میکند، خواهد رسید
بعد با عجله از تسالى گذشته بمقدونیه درآمد، از . کنید و بدانید، که هیچگاه پشیمان نخواهید شد

پونت بآسیا بر کرده خود را به بیزانس رسانید و از راه هلّسآنجا به تراکیه رفته و راه را میان
اى زیاد از قشون او، چه از گرسنگى و پونت عدهباذ از پالته تا هلّسدر این حرکت ارته. گذشت

).89، بند 9کتاب (چه از حمله اهالى تراکیه، تلف شد 

»2«تسو تسخیر سس»1«قسمت دهم جدال میکال

)م. ق479(جدال میکال 



هرودوت گوید، که این جنگ در همان روز جنگ پالته . تاریخ این جدال محققا معلوم نیست
بهرحال این است شرح. واقع شد، ولى برخى تاریخ آنرا بعدتر از جنگ مزبور میدانند

______________________________
)1(-�M�y�c�a�l�e.

)2(-�S�e�s�t�o�s.
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وقتى که بحرّیه یونان در جزیره ): 107-90کتاب نهم، بند (چنانکه هرودوت نوشته . این جدال
توردلس لنگر انداخته بود، اهالى جزیره سامس، که تابع پارس بودند، پنهان از جبار خودت امس

تادند و در میان رسوالن شخصى بود رئیس بحرّیه یونان فرس»2«خیداتىرسوالنى نزد ل»1«
او رؤساى بحرّیه یونانى را تشجیع کرد، که یونانیهاى سامس و ینیانى را از قید . هژزیسترات نام

در این حین . خید در تردید بود، که پیشنهاد مذکور را قبول کند یا نهاتىل. پارس خالص کنند
ات است و هنوز حرف خود را تمام رسول جواب داد، اسم من هژزیستر. اسم رسول را پرسید

نکرده بود، که رئیس بحرّیه یونان گفت، این تفأل را پذیرفتم، ولى تو و رسوالن دیگر سوگند یاد 
آنها چنین کردند و هژزیسترات در بحرّیه »3«کنید، که اهالى سامس با ما همراهى خواهند کرد

.یونان پذیرفته شد

رسیدند، در -محلى در این جزیره-د و، چون به کاالمپس از آن یونانیها بطرف سامس راندن
حال خبر آمدن در این. نزدیکى معبد ژونن لنگر انداخته قواى خود را براى جنگ آماده کردند

ها رسید و آنها مجلسى براى مشورت آراسته قرار دادند با بحرّیه یونان جنگ یونانیها بپارسى
د و بنابر این بادبانها را کشیده بطرف ساحل آسیا رفتند، تا نکنند، چه عده سفاین یونانى زیادتر بو

براى حفظ والیت ینیانها گذاشته بود، لنگر »4«در حمایت قوه برّى، که خشیارشا در میکال
عده این قوه موافق منبع یونانى بشصت هزار نفر میرسید و رئیس آن تیگران نامى بود، که . اندازند

سران بحرّیه پارس صالح دیدند، . سرآمد پارسیها محسوب میشداز حیث صباحت و قد و قامت 
هاى خود را بخشگى کشند، تا سفاین در پناه قواى برّى بوده و هم سنگرى براى سپاهیان که کشتى



بر اثر این تصمیم کشتیها را بخشگى کشیده دور آن دیوارى از سنگ . بحرى در موقع جنگ باشد
یونانیها، . بعد فاتح خواهند بود، حاضر شدند، محصور گردندو چوب ساختند و با این امید، که 

چون شنیدند،

______________________________
)1(-�T�h�e�o�m�e�s�t�o�r.

)2(-�L�e�o�t�i�c�h�y�d�e.

)3(-�H�e�g�e�s�i�s�t�r�a�t�eخید این معنى را بفال نیک گرفتهاتىبیونانى بمعنى رهبر قشون است و ل.

)4(-�M�y�c�a�l�eکنار دریاى بحر الجزایرایست از آسیاي صغیر در دماغه.
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اند، از اینکه بحرّیه از چنگشان دررفته مغموم شدند و بعد که ایرانیها بطرف قاره یعنى آسیا رفته
خید رسولى اتىپس از اینکه بساحل نزدیک شدند، ل. تصمیم کردند، که بطرف میکال بروند

اگر این : بهمراهى با یونانیها ترغیب کند و مقصود او از این پیغام دو چیز بودفرستاد، که ینیانها را 
پیغام به ینیانها رسید و پارسیها از آن آگاه نشدند، که مقصود او حاصل شده، یعنى ینیانها را بعدم 

ها ىها تحریک کرده و، اگر آگاه شدند، از ینیانها ظنین گشته آنها را بر ضد یونانهمراهى با پارسى
جا همان کار خید در ایناتىبعبارت دیگر ل(رسول پیغام را رسانید و برگشت . بکار نخواهند برد

.).م. کرد، که تمیستوکل در اوبه کرده بود

ها آنها را در این حال دیدند و نیز شنیدند، ها براى جنگ حاضر شدند و، چون پارسىبعد یونانى
ها نسبت بآنها سوءظن پارسى. ا اهالى سامس را خلع اسلحه کردنداند، فورکه پیغامى به ینیانها داده

ها بودند، خریده به یونان ها چندى قبل پانصد نفر آتنى را، که اسراء پارسىصحیح بود، زیرا این
لت را نیز مأمور کردند، ها اهالى مىبعد از خلع اسلحه از اهالى سامس، پارسى. رجعت داده بودند
این بهانه بود براى آنکه آنها را هم از محل جنگ دور . میکال میرفت، حفظ کنندراهى را، که بقله 

جا جمع کردند، تا سنگرى ها سپرهاى خود را در یکپس از این اقدامات پارسى. کرده باشند



در این موقع در ساحل «: هرودوت گوید. ها بناى تعرّض را گذاردنداز طرف دیگر یونانى. بسازند
اسى بر اینکه در بها خبرى منتشر شد، مبنىپدیدآمد و فورا در میان یونانى»1«)کادوسه(یک 

براى فهم این گفته هرودوت باید بخاطر آورد، که بعقیده یونانیها (اند یونانیها بر مردونیه غلبه کرده
النوع تجارت و پیغامبر خداى بزرگ عصائى داشت، که در باال داراى دو پر بود و رب»2«هرمس

و یونانیها چنین عصا را نماینده رسوالن و ) عالمت اتّحاد(ز پائین بباال دو مار بآن پیچیده بودند ا
آید، از عالمات آن پیدا چیزى، که باجازه خدایان پیش مى.) م. نامیدنداتّفاق دانسته کادوسه مى

هاالواقع، روزیکه پارسىفى. است

______________________________
)1(-�C�a�d�u�c�e�e.

)2(-�H�e�r�m�e�s� �)�M�e�r�c�u�r�e. )
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در پالته مغلوب شدند، میبایست در میکال هم مغلوب شوند و شایعه شکست آنها، همینکه بین 
ها با حرارتى بیشتر در میکال با ها انتشار یافت، دل آنها را قوى کرده باعث شد، که یونانىیونانى

جا معلوم است، که جنگ پالته مدن کادوسه از طرف خدایان نیز از اینپدیدآ. خطر مواجه گردند
شایعه فتح پالته خیلى بموقع منتشر گشت، . واقع شد»1«و جنگ میکال در نزدیکى معبد سرس

چه جنگ پالته صبح روى داد و جنگ میکال بعد از ظهر و چندى بعد معلوم شد، که هر دو 
ها از بابت جنگ قبل از اینکه این خبر برسد، یونانى. افتادهجنگ در یک روز و در یکماه اتّفاق 

خارجیها هم . پالته مضطرب بودند، ولى پس از وصول خبر مذکور با دل قوى بجنگ رفتند
، بند 9کتاب (» پونت جایزه فتح فاتح خواهد بودمضطرب بودند، چه میدانستند، که جزایر هلّس

و ملى هرودوت ناشى شده، زیرا، چنانکه در فوق شرح مذکور از حسیات مذهبى). 100-101
گفته شد، محقق نیست، که جنگ پالته و میکال در یک روز واقع شده باشد و بعض محققین 

.عقیده دارند، که جنگ میکال بر اثر فتح یونانیها در پالته وقوع یافته



رجیها در پشت سنگرها ها شروع شد و، مادام که خابارى منبع یونانى گوید، حمله از طرف یونانى
بودند، دلیرانه میجنگیدند، ولى وقتى که السدمونیها جد خود را دو برابر کردند و سنگرها خراب 

ها در مقابل این تصادم سخت پافشرده مدتى دلیرانه جنگ ها هجوم آوردند و پارسىشد، یونانى
ز جناحین قشون یونانى در این احوال یکى ا. کردند، ولى باالخره پناه بسنگرهاى عقب بردند

سى ینیان و ترزنیان ها، سىها، کرنتىآتنى. ها را دنبال کرده با آنها داخل سنگرهایشان شدخارجى
ها ماندند و، با وجود اینکه این. ها فرار کردندها باستثناى پارسىجزو این جناح بودند و خارجى

دو . هاى آنها میشدند، بمبارزه پرداختنددرپى داخل سنگرشان کم بود، با یونانیهائى، که پىعده
، »3«تس و تیگراننام داشتند، گریختند، ولى مردن»2«تامیترستس و اىرئیس بحرّیه، که آرتااین
که فرماندهان قواء بحرى

______________________________
)1(-�C�e�r�e�s� �E�l�e�u�s�i�n�i�e�n�n�e معبد سرس را در میکال معبد)مینامیدند) سرس الوسیانی.

)2(-�A�r�t�a�y�n�t�e�s� �e�t� �I�t�h�a�m�i�t�r�e�s.

)3(-�M�a�r�d�o�n�t�e�s� �e�t� �T�i�g�r�a�n�e.
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شدن آنها پارسیها باز مقاومت کردند، ولى بعد از کشته. قدر پافشردند، تا کشته شدندبودند، آن
ر رسیدند و پارسیها را از دیرى نگذشت، که السدمونیها با یونانیهاى دیگر، که همراه آنها بودند، د

در این محل از یونانیها نیز عده کثیرى کشته شد و از «: هرودوت گوید. دم شمشیر گذرانیدند
از اهالى سامس، آنهائى که در . تلف شدند»1«ینیان با رئیسشان پریالسسىاى از سىجمله عده

لبه با یونانیها خواهد بود، قشون پارس خلع سالح شده بودند، چون از ابتداى جنگ دیدند، که غ
. ها تاختندباقى ینیانها هم مانند اهالى سامس شوریده بپارسى. همه نوع همراهى با یونانیها کردند

لت را بحفظ راهى، که بقله میکال میرفت، مأمور کرده بودند، تا ضمنا آنها را از ها اهالى مىپارسى
ها راریها را بمأمنى هدایت کنند، بطرف یونانىمحل جنگ دور نگهدارند، ولى آنها، بجاى اینکه ف

. ها کردندبعد جسارت را بجائى رسانیدند، که خودشان اقدام بکشتن فرارى. برده بکشتن میدادند



شورش اول، چنانکه باالتر ذکر شده، در زمان داریوش (» هاچنین بود شورش دوم ینیانها بر پارسى
.).م. اول روى داد و خاموش شد

یونانیها پس از غلبه غنائم را . ها از حیث رشادت معروف شدندان یونانیها در این جنگ آتنىاز می
.در ساحل دریا جمع کردند و در میان غنائم نقره زیاد یافتند

بعد کشتیها و سنگرهاى ایرانى را بسوختند و بادبانهاى سفاین خود را کشیده بطرف سامس روانه 
آراسته این مسئله را مورد شور قرار دادند، که آیا بهتر نیست جا مجلس مشورتى در آن. گشتند

ها واگذارند، ولى اهالى آنرا کوچ داده بمملکت دیگر برند و بعد این تمام والیت ینیان را بپارسى
جا بود، جهت شور مزبور از این. مطلب طرح شد، که در کدام قسمت یونان میتوان آنها را جا داد

ها حفظ کنند، و اگر ند، همیشه نخواهند توانست والیت ینیان را از پارسىکه یونانیها حس میکرد
متنفذین پلوپونس باین . اند، پشیمان خواهند شدحمایت نکنند، ینیان، از اینکه بطرف یونانیها رفته

عقیده بودند، که باید مللی را، که طرفدار پارس بودند، از یونان بیرون کرد و بجاى آنها ینیان 
هاآتنى. غیر را نشانیدآسیاى ص

______________________________
)1(-�P�e�r�i�l�a�s.
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شما حق ندارید، در : ها گفتنداز کوچانیدن ینیان بیونان خوشنود نبودند و بنابراین به پلوپونسى
آتنى آباد شده، نه مستعمرات ما، یعنى جاهائیکه بدست مهاجرین (مستعمرات ما دخالت کنید 

اینکه تابع آتن بوده باشد، چه میدانیم که کلیه مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر تابع پارس بود 
.).م

ها اهالى ها دیدند، که آتنیها مخالفت میکنند، با آنها همراه شدند و یونانىباالخره، چون پلوپونسى
ونانیها مساعدت کرده بودند، در اتحاد بس و سایر جزائر را، که با یجزیره سامس و خیوس و لس

. خود پذیرفتند، ولى قبال از آنها بقید قسم قول گرفتند، که هیچگاه بر ضد این اتحاد اقدامى نکنند



پونت حرکت کردند، با این نیت که پل آنرا خراب کنند، چه پس از آن یونانیها بطرف هلّس
.تتصور میکردند، که پل مزبور تا این زمان باقى اس

پونت میرفتند، بقیۀ السیف قشون پارس، که در قله میکال در این وقت که یونانیها بطرف هلّس
پسر داریوش، که شاهد شکست قشون »1«تسمأمنى یافته بود، بطرف سارد روانه شد و ماسیس

بیخ تس سردار پارسى را مورد خطاب و عتاب قرار داده و بسیار او را توپارس بود، در راه آرتااین
تو، با وجود اینکه سردار بودى، خود را ترسوتر از زن نشان دادى و از این «: کرده چنین گفت

هرودوت . »اىجهت مستوجب همه نوع مجازاتى، زیرا تو زیانى بزرگ بخانواده سلطنت رسانیده
گوید، در پارس بزرگترین توهینى، که بکسى میتوان کرد، این است، که آنکسرا ترسوتر از زن 

تس در خشم شده قمه خود را از غالف کشید، تا برادر شاه را بکشد، از این جهت آرتااین. انندبد
تس را سر او بود، آرتاایننامى از اهالى هالیکارناس، که پشت»2«ناگراسولى در این حال کس

یونانى وقتى که خشیارشا از این واقعه مطلع شد، . بلند کرده بزمین زد و بعد قراوالن در رسیدند
مذکور را بسیار نواخت و، بپاداش اینکه برادرش را نجات داده بود، حکومت والیت کیلیکیه را 

.باو اعطا کرد

)107، بند 9کتاب (

______________________________
)1(-�M�a�s�i�s�t�e�s.

)2(-�X�e�n�a�g�o�r�a�s.

870: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

بس و خیوس از اطاعت پارس جزائر سامس و لسجدال میکال اهمیت داشت، زیرا بر اثر آن
گرى بتمام ینیانها سرایت کرد و حکومت پارس در مستعمرات خارج شدند و بعد روح یاغى

این احوال، چنانکه بیاید، . متزلزل گردید) بحر الجزائر(و دریاى ازه ) در آسیاى صغیر(یونانى 
ن مجددا دولت ایران حکومت خود را در چندى دوام داشت، تا آنکه بواسطه نفاق داخلى یونانیا

.شرح این وقایع مربوط بزمان شاهان دیگر هخامنشى است. این صفحات استوار کرد



»1«)م. ق479(تس سس

پونت راندند و، وقتى که به آبیدوس رسیدند، دیدند که پل خراب شده و یونانیها بطرف هلّس
ها تصمیم کردند بیونان برگردند ولى پلوپونسىخید واتىاین بود، که ل. مقصود آنها حاصل گشته

بنابراین به . تیپ ماندند، با این نیت، که به خرسونس حمله برندها با سردار خود کسانآتنى
. پونت واقع بود، محاصره کردندتس را، که در طرف آسیائى بوغاز هلّسآبیدوس درآمده سس
اهالى شهرهاى نزدیک هم، همینکه از ترین شهرهاى این صفحات بود، چون این شهر محکم
سکنه این شهر قوم االیان . تس جمع شدندپونت مطلع گشتند، در سسآمدن یونانیها به هلّس

. نام بود»2«تسحاکم این شهر یک نفر پارسى ارتاایک. اى از پارسیها و متحدین آنها بودندوعده
ا را در اشتباه انداخته چنین وانمود، که دین خوانده میگوید، او خشیارشهرودوت او را سبع و بى

نام با اسلحه بخاك شاه تجاوز کرده و، بر اثر سخنان غلط این »3«سیالسیکنفر یونانى پروت
تس بخشید، زیرا پارسیها عقیده دارند، که تمام حاکم، شاه خانه و اثاثیه و دارائى او را بحاکم سس

کتاب (کسى تجاوز بآسیا کند، بر ضد آنها اقدام کرده آسیا از آن شاه و جانشینان او است و اگر 
تس برد و، به سس»4«انتسیالس را ازالتس تمام دارائى منقول پروتارتاایک) 116نهم، بند 

چون هیچ منتظر نبود، که یونانیها باین شهر حمله کنند، بتدارکات دفاع نپرداخت، ولى در این 
.احوال یونانیها بغتۀ باو حمله کردند

بعد پائیز در رسید و یونانیها بگرفتن شهر موفق نشدند و بر اثر طول محاصره و مقاومت

______________________________
.اندم نوشته. ق478بعضى -)1(

)2(-�A�r�t�a�y�c�t�e�s.

)3(-�P�r�o�t�e�s�i�l�a�s.

)4(-�E�l�e�o�n�t�e.
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سرداران گفتند، . خواستند، که آنها را باوطانشان مراجعت دهندشهر خسته شده از سرداران خود 
.که تا شهر را نگیرند، چنین کارى نکنند، مگر اینکه مردم آتن آنها را بطلبند

از محاصره طوالنى آذوقه شهر تمام شد و محصورین شروع بخوردن چرمهاى بستر هاشان کردند 
رئیس قشون با پارسیها از پشت »1«و ابازوستس و، وقتى که این چرمها هم تمام شد، ارتاایک

شهر، از جائیکه دشمن اشغال نکرده بود، شبانه فرار کردند و روز دیگر اهالى خرسونس با عالماتى 
رئیس قشون به . ها را بروى یونانیها گشودنداند و دروازهبه یونانیها اطالع دادند، که پارسیها رفته

اسم این رب النوع معلوم نیست (رفته براى خدایشان قربان کردند ها گتراکیه رفت و او را تراکى
چه بوده، ولى از قراین چنین بنظر میآید، که او را رب النوع جنگ میدانستند، زیرا بعض مردمان 

تس ارتاایک) وحشى دیگر هم یک قسمت از اسرا را براى رب النوع جنگ قربان میکردند
بدست دشمن افتاد و بیشتر کسان او در موقع دفاع »2«پوتامسباکسان خود در نزدیکى اگس

)گوتیهالمموزه لوور نقّاشى سن(دار کاشى لعاب-)41(کشته شدند، ولى 

______________________________
)1(-�O�e�b�a�s�u�s.

)2(-�A�e�g�o�s� �P�o�t�a�m�o�s.
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سار دند و در آنجا پدر را مصلوب و پسر را سنگتس برتس و پسر او را یونانیها به سسارتاایک
پدر را در جائى، که خشیارشا پل داردانل را بنا کرده بود، کشتند یونانیها : هرودوت گوید. کردند

).م. ق478(پس از آن با غنائم زیاد بیونان مراجعت کردند و در این سال دیگر اتفاقى روى نداد 

مه یافته و مورخ مذکور بآخر کتاب خود این چند جمله نه کتاب هرودوت خاتتسبا تسخیر سس
بود و او نطقى براى »1«بارستس، که مصلوب شد نوه آرتممعترضه را افزوده این ارتاایک

چون خداى بزرگ قدرت «: پارسیها کرد، که مضمون آنرا به کوروش رسانیدند و چنین است
بر ) یعنى کوروش را(خت بزیر آورد، تو را ها بخشید و، پس از اینکه آستیاگس را از تبپارسى

دیگران ترجیح داد، الزم است، مملکت کوچک و کوهستانى خود را ترك کرده در مملکت 



از میان آنها مملکتى . در همسایکى ما ممالکى هست و دورتر ممالکى دیگر. بهترى سکنى گزینیم
.باشیمترتر و غنىرا انتخاب کنیم و در آنجا برقرار شویم، تا نامى

اگر این کار را اکنون، که برترى . این کار در خور ملّتى است، که حکومت ملل را بدست گرفته
» باین همه مردم و بر تمام آسیا داریم نکنیم، دیگر کى چنین موقع مناسبى بدست ما خواهد افتاد؟

حاال که «: فتاما بعد تقاضاى پارسیها را اجابت کرده بآنها گ. کوروش را این سخنان خوش نیامد
میخواهید چنین کنید، آماده باشید بندگان مردمانى شوید، که بر آنها حکومت میکنید، زیرا 

هائى، که بهترین حاصل را اند و زمینصفتپرورد، که سست و زنممالک خوب مردمانى مى
پارسیها تصدیق کردند، که عقیده کوروش صحیح است و . کندمیدهد، مردمان جنگى تربیت نمى

ترجیح دادند در مملکت کوچک خود، که با دولت بزرگ مناسبت نداشت، مانده آقا باشند، تا 
).132کتاب نهم، بند (» خیز رفته و برده گردنداینکه بممالک حاصل

اداء وظیفه نسبت بنام هرودوت

گانه هرودوت9تا اینجا منبع اطّالعات ما راجع بایران قدیم اساسا کتابهاى 

______________________________
)1(-�A�r�t�e�m�b�a�r�e�s.
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سنجیدیم و، اگر کمابیش تفاوتهائى هاى او مىهاى مورخین دیگر عهد قدیم را با نوشتهبود و گفته
اوال زمان حیات : جهت اتخاذ این اسلوب براى خواننده روشن است. شد، ذکر میکردیمدیده مى

رودوت از زمان زندگانى مورخین دیگر عهد قدیم، که کتبشان بما رسیده، بزمان وقایعى که ذکر ه
اند و اگر هم که دیگران با این تفصیل وقایع را ضبط نکردهشد، نزدیکتر است و دیگر این

اند، بجز یکى دو نفر، که اسمشان در جاى خود ذکر شده، کتب هرودوت را دیده چیزهائى نوشته
یابد، منبع هاى هرودوت در اینجا خاتمه مىاما از این ببعد، چون نوشته. اندآن استفاده کردهو از

در این . هاى مورخین دیگر عهد قدیم خواهد بوداطّالعات ما راجع بوقایع ایران قدیم اساسا نوشته
رد، که داگذارى ما را بر آن مىهاى هرودوت فراغت حاصل میشود، حس حقموقع که از کتاب



گانه او، بقدریکه راجع بایران 9مضامین کتب . بر قدردانى از کتب او بگوئیماى چند مبنىکلمه
این . تر خواهد آمد، تماما ذکر شدقدیم بود، باستثناى یکى دو فقره، که بمناسبت مطلب پائین

ودوت شنیده هائى است، که هرها، چنانکه در جاى خود گفته شده، در جاهائى حاوى افسانهنوشته
آمیز است یا حکایت از حسیات ملى و مذهبى مورخ مذکور و ضبط کرده، جاهائى هم اغراق

توان شود، که قلم هرودوت تابع حسیات او شده، ولى، باوجوداین نکات، نمىکند و دیده مىمى
حیط و زمان از روى انصاف باین عقیده بود، که روى همرفته کارى را، که او بعهده گرفته، براى م

شود، که غرضانه وقایع را روشن کرده و دیده مىخود خوب انجام نداده، زیرا در جاهاى زیاد بى
هاى کتزیاس، که هاى او را با نوشتهگوئى داشته، مثال وقتیکه نوشتهمندى هم بحقیقتعالقه

بینیم، کنیم، مىمىخواسته با هرودوت رقابت کند و مستقال تاریخ ایران قدیم را بنویسد، مقایسهمى
تر است و بحقیقت نزدیکتر و هاى هرودوت طبیعىگفته: هاى آنها استچه تفاوتهاى بین بین نوشته
اسامى ایرانى نیز کمتر . هاى او را تأیید میکندهاى داریوش نوشتهبعالوه در موارد زیاد کتیبه

قدر تصحیف هم در بعض موارد از مآخذ بابلىتصحیف شده و این
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.یا مصرى و غیره است، زیرا هرودوت تاریخ ایران را در خارج ایران نوشته

اسم یکى از همدستان داریوش در واقعه بردیاى دروغى : کنیمبراى مثل یک مورد را ذکر مى
گفتند مىها مگابودیسو نوشته، زیرا بابلى»1«بغابوخش است و هرودوت این اسم را مگابوزس

اما . و مگابوز هرودوت بامالء بابلى نزدیکتر است تا بامالء پارسى»2«)نسخه بابلى کتیبه بیستون(
اسامى که کتزیاس ذکر میکند، غالبا موافق حقیقت نیست یا خیلى تصحیف شده و در مواردى هم 

اهاى کتابهاى بعالوه باید بخاطر آورد، که راجع ببعض ج. اسم پدر را بجاى اسم پسر ذکر کرده
ام ذکر کنم، ولى مجبور من مجبورم، آنچه را که شنیده«: خود، هرودوت بعد از روایتى گوید

هاى من تمامى این چیزها را باور داشته باشم و مایلم، که این تذکر را شامل کلیه کتاب. نیستم
این عقیده بالحاصل پس از مطالعه در کتابهاى هرودوت داراى ). 152، بند 7کتاب (» بدانند

قیمت و میشویم، که کتب مذکوره براى تاریخ عهد قدیم و، مخصوصا ایران باستان، حقیقۀ ذى
هائى هم که ذکر کرده، میتوان استنباطهائى حتى باید گفت، که از داستانها و افسانه. بها استگران



را ننوشته بود، با بنابراین، اگر مورخ مذکور این کتابها . کرد و چنین استنباطها نیز مفید است
اند و در ازمنه بعد از میان رفته یا ها یا مجلداتى داشتهنظر از اینکه ایرانیهاى قدیم سالنامهصرف

اند، اطّالعات ما بر وقایع سلطنت شاهان دوره ماد و چهار شاه نامى دوره اول پارسى اصال نداشته
ک این اطّالعات هم بدست میآمد؟ بود و از کتب دیگران راجع بازمنه مذکور آیا صد یچه مى

.هائى از تاریخ ایران قدیم، که چند مورخ داردجواب منفى است، زیرا اگر هست ازمنه یا دوره

مورخ دوره مادى و دوره اول پارسى تا آخر سلطنت خشیارشا با این شرح و بسط منحصر است به 
.هرودوت، بخصوص که کتب بعض مورخین گم شده

هاى هرودوت فارغ میشویم، حس وظیفه شناسى ما را بر آن این موقع، که از کتاببنابراین در 
میدارد، که در سهم خود اظهار قدردانى از زحمات او کنیم و نامش

______________________________
)1(-�M�e�g�a�b�u�z�o�s(اکنون مگابیز گویند.(

)2(-�T�o�l�m�a�n� �.�A�n�c� �.�P�e�r�s� �.�l�e�x�i�c� �.�a�n�d� �t�e�x�t�s� �p� �.�7�1�3.
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.را با ذکر خیر بریم

»1«لىسىهاى ایران و یونان بروایت دیودور سىقسمت یازدهم جنگ

از مورخین دیگر یونانى، کسى که بعد از . هاى هرودوت چنان بود که ذکر شدمضامین نوشته
هاى او بما رسیده، نوشتهتر وقایع جنگهاى خشیارشا را نوشته و هرودوت بالنسبه بدیگران مشروح

هاى مورخین قبل مانند هرودوت لى است، ولى، چون مورخ مذکور غالبا از نوشتهسىدیودور سى
هاى او را ذکر کنیم و غیره استفاده و همان مطالب را تکرار کرده، الزم نیست مضامین تمام نوشته

ودوت ننوشته یا باجمال اما بعض جاهاى کتاب یازدهم او، چون حاوى مطالبى است، که هر
:گذرانده، مقتضى است ذکر شود و چنین است مطالب مذکوره



از حیث »2«مردونیوس پارسى، پسر خاله و داماد خشیارشا) 2-1، بند 11کتاب (دیودور گوید 
خشیارشا در تحت نفوذ او واقع و عازم شد . رشادت و عقل در میان هموطنان خود ممتاز بود

قرار شد، که . کند و با این مقصود همراهى و مساعدت اهالى قرطاجنه را طلبیدیونانیها را نابود
سیل سکنى دارند، خشیارشا بیونان قشون بکشد و اهالى قرطاجنه با یونانیهائى، که در ایطالیا و سى

.جنگ کنند

برحسب معاهده اهالى قرطاجنه پول وافرى را، که جمع کرده بودند، بمصرف گرفتن سپاه از 
اى تجهیز ، لیبیا و قرطاجنه رسانیده در مدت سه سال قوه»5«، ایبرى»4«، گل»3«گورىالیا، لىایط

در اینجا الزم است (کردند، که عده نفراتش به سیصد هزار و عده سفاین آن به دویست میرسید 
تحادى گفته شود، که بعض محققین داخل شدن قرطاجنه را بجنگ ایران و یونان نتیجه قرارداد ا

ها یا پس از آن بین قرطاجنه و ایران وجود داشته، اما در این شدن فینیقىمیدانند، که از زمان مطیع
مورد، که

______________________________
)1(-�D�i�a�d�o�r� �d�e� �S�i�c�i�l�e.

.دختر داریوش را بزنى داشت) زوسترارته(مردونیه پسر گبریاس از خواهر داریوش بود و -)2(

)3(-�L�i�g�u�r�i�e(ژنایالت شمالی ایطالیا در کنار خلیج.(

)4(-�G�a�u�l�e.(فرانسه کنونى.(

)5(-�I�b�e�r�i�e(اسپانیاى امروز.(
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دربار ایران دخول قرطاجنه را بجنگ تقاضا کرده، منافع دولت مزبوره هم بواسطه رقابت با 
، ولى تدارکات خشیارشا مهمتر بود، چه .)م. اقتضا میکردهسیل این جنگ را یونانیهاى ایطالیا و سى

نیه، تىسیه، تروآد، بىسیدیه، لیکیه، کاریه، مىفیلیه، پى، پام»1«در مصر، فینیقیه، قبرس، کیلیکیه
خشیارشا از تدارکاتى، که . پونت کشتیها براى این سفر جنگى میساختندپنت و تمام شهرهاى هلّس



وقتى که کشتیها حاضر شد بامیر البحرها »2«....از فوتش کرده بود، نیز استفاده کرد داریوش قبل 
.........و در فوسه جمع شوند »3«دستور داد در سیم

بند سوم

خوبست اسامى اقوام یونانى را، که طرفدار پارسیها گردیدند ذکر کنم، تا نام آنان مطعون و این «
اسامى اقوام یونانى و (» که بخواهند آزادى عموم را سلب کنندننگ باعث عبرت اشخاصى گردد،

عده سپاهیان خشیارشا را ) ...... اظهارات اهالى آرگس همان است، که هرودوت ذکر کرده
:دیودور چنین نوشته

کشتى دراز و از جمله 1200بحرّیه مرکب بود از . عده سپاهیان برّى بیش از هشتصد هزار بود«
باقى کشتیها را مردمان غیر یونانى از این . نى با سپاهیان یونانى تدارك شده بودکشتى یونا320

ها ، قبرسى40ها فیلى، پام80ها ، کیلیکى300فروند، فینیقیها 200مصریها . قرار تهیه کرده بودند
هالى ، ا40دیان نهبس و ته، االیان با اهالى لس150، ینیان با اهالى خیوس و سامس 40، دریان 150

رم و این بود عده کشتیهاى ترى. 50، اهالى جزایرى، که مطیع شاه بودند 80پونت و پونت هلّس
.»کشتى براى حمل و نقل اسبها و سه هزار قایق نیز موجود بود850بعالوه این کشتیها 

عده متحدین یونانى خشیارشا، که در قشون او داخل «دیودور گوید ) بند پنجم(در جاى دیگر 
هزار نفر بود و بنابراین، عده سپاهیان برّى او به200شدند

______________________________
. پونت قسمتهاى آسیاى صغیر و در کنار دریاها واقع بودندکیلیکیه و غیره تا شهرهاى هلّس-)1(

).بنقشه آسیاى صغیر رجوع شود(ها شده باالتر ذکرى از این قسمت

اى دیودور، که اطّالعاتى بیش از آنچه هرودوت ذکر کرده، نمیدهد، درج هجاهائى از نوشته-)2(
.نمیشود، زیرا مکرّرات است

)3(-�C�y�m�e.
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قدر هم عده سپاهیان بحرى و خدمه حمل آذوقه و غیره را باید یک میلیون نفر میرسید و بهمین
سه هزار قایق براى حمل و نقل آذوقه : اغراق استمعلوم است، که این عده هم » بحساب آورد

کشتى آنروزى حمل 1200بکار میرفته و در این صورت یک میلیون سپاهى را ممکن نبود با 
. رم جنگى، دویست نفر بودکنند، زیرا بقول هرودوت، ظرفیت هر کشتى سه طبقه، یعنى ترى

تر است، زیرا ارقام هرودوت را که کمگوئى دیودور راجع بکل سپاه خشیارشا باوجوداین، اغراق
.پنج میلیون است، تا دو میلیون تنزل داده

بند پنجم

خشیارشا قبل از جنگ ترموپیل به یونانیها تکلیف کرد اسلحه خود را زمین گذارده متحد ایران 
هاى خود برگشته با خاطرى آسوده زندگانى کنندشوند و در ازاى آن آزاد خواهند بود، که بخانه

لئونیداس جواب داد، اگر باید متحدین شاه شویم بهتر . هاى زیاد هم بآنها داده خواهد شدو زمین
زمین . است، که مسلّح باشیم و هرگاه باید جنگ کنیم، با اسلحه بهتر میتوان آزادى را حفظ کرد

پس از این جواب خشیارشا عازم . هم خوب است، در صورتیکه آنرا با شجاعت تحصیل کنیم
باقى . ها، سکاها و جاویدانهاى پارسىاول مادیها بجنگ رفتند و بعد بترتیب کیسى. گ گردیدجن

نام یونانى، که کوره راهى را »1«کیفیات تقریبا همان است، که هرودوت نوشته، ولى اپیالت
آنکه و دیگر »3«بود، نه ملیانى»2«بقشون خشیارشا نشان داد، بروایت دیودور از اهل تراخینى

سر او را گرفته با پانصد نفر اسپارتى و سایر یونانیها شبانه از لئونیداس، چون دید قشون شاه پشت
در تاریکى شب بسیارى از یونانیها رفقاى خود را کشتند . جان گذشته باردوى خشیارشا حمله کرد

یل یونانیها را در طلیعه صبح، چون پارسیها عده قل. و همین اشتباه در قشون پارس نیز روى داد
دیودور در اینجا شجاعت لئونیداس و یونانیها را . دیدند، از هر طرف آنها را احاطه و نابود کردند

و ) 19-12بند (وقایع دیگر جنگ را مورخ مذکور تقریبا مانند هرودوت ذکر کرده . ستایدمى
عرض تنگ کرنت را او چهل استاد نوشته

______________________________
)1(-�E�p�i�a�l�t�e.

)2(-�T�r�a�c�h�i�n�i�e.



)3(-�M�e�l�i�e�n.
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بار یونانیها را پس از جنگ ترموپیل و ، ولى احوال فالکت)تقریبا هفت هزار و چهار صد مطر(
جنگ دریائى آرتمیزیوم و فرار کشتیهاى یونانى به ساالمین و داخل شدن خشیارشا به آتّیک 

وحشت و اضطراب و تشتّت آراء بین یونانیها در ساالمین بقدرى بود، : داده و گفته،تر شرح روشن
بیاد سردار قشون یونان گوش نمیدادند و السدمونیها مقصودى جز مراجعت که بسخنان اورى

.باوطان خود نداشتند

ن کشانید اى بکار برد و ایرانیها را بجنگ دریائى در جاى تنگ ساالمیدر این حال تمیستوکل حیله
.و بعد از ذکر شرح کیفیات جنگ گوید، که تمیستوکل باعث این فتح شد

سیلجنگ قرطاجنه با جبار سى

را بفرماندهى معین »1«قرطاجنه سردار نامى خود آمیلکار): 27-20، بند 11کتاب (دیودور گوید 
نفر و 300000و مرکب از سپاه برّى ا. سیل گردیدکرد و او با سپاه برّى و بحرى نیرومند عازم سى

کشتى هم براى حمل آذوقه تدارك کرده 3000. کشتى دراز بود2000قوه بحرى عبارت از 
طوفان ) لیبیا(، یا چنانکه دیودور گوید، دریاى )ترانهمدى(در موقع عبور از دریاى مغرب . بودند

در بندر . ى از دست رفتندهائآسیب زیاد بکشتیهاى حمل آذوقه رسانید و در نتیجه اسبها و ارابه
در نزدیکى این شهر دو . شد»3«مراو سه روز براى تعمیرات توقف کرده بعد عازم هى»2«پانورم

.اردو زد، کشتیهاى دراز را بساحل کشیده دور آن خندقى کند و حصارى از چوب بساخت

کشتیها را بجزیره ساردین بعد استحکاماتى براى اردوى سپاه برّى بساخت و آذوقه را بساحل برده 
مر کرده اهالى را، که براى پس از این کارها او حمله بشهر هى. فرستاد، تا باز آذوقه حمل کنند

.جنگ بیرون آمده بودند، شکست داد



جا حکومت داشت ، که در این»4«ترون. در این موقع وحشت و اضطرابى در درون شهر ایجاد شد
درنگ سیل فرستاد، که بىولى به سیراکوز نزد گلن جبار سىجا بود، رسو رئیس ساخلو این

بمجرّد وصول این خبر او با پنجاه. بکمک او بیاید

______________________________
)1(-�A�m�i�l�c�a�r.

)2(-�P�a�n�o�r�m�e.

)3(-�H�i�m�e�r�e.

)4(-�T�h�e�r�o�n.
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بیارى شهر مزبور شتافت و در موقع مناسبى اردو زده هزار نفر پیاده و بیش از پنجهزار سوار 
بعد سواره نظام خود را مأمور کرد بسپاهیان قرطاجنه، که در حول . استحکاماتى از چوب بساخت

مر و حوش براى تحصیل آذوقه متفرّق بودند، حمله کند و آنها ده هزار نفر اسیر گرفته به هى
هاى شهر را، که سابقا با ت یافتند و بامر گلن دروازهبر اثر این اقدام اهالى شهر جرئ. آوردند

جنگ بر دشمن غلبه کند و نقشه بعد او خواست، که بى. دیوارى مسدود کرده بودند، گشودند
توضیح آنکه آمیلکار سردار قرطاجنه کمکى از قوم . سوزانیدن کشتیهاى قرطاجنه را ریخت

بنابراین گلن، . بودند، که در فالن روز خواهند آمدخواسته بود و آنها جواب داده»1«تننونلىسه
که از این جواب مسبوق بود، قسمتى از سواره نظام خود را مأمور کرد در طلیعه صبح روز معهود 

ایم و بعد، که داخل اردوگاه باردوى بحرى آمیلکار نزدیک شده بگویند، اینک ما بکمک آمده
آنها چنین کردند و، در موقعى که آمیلکار . ش زنندها را آتشدند، آمیلکار را بکشند و کشتى

او . مشغول مراسم قربانى بود، او را کشتند و با عالمتى، که معهود بود، گلن را از واقعه آگاه کردند
.با قشون خود باردوگاه شتافت و جنگى سخت درگرفت



توحش شده فرار کرد در ابتداء سپاه قرطاجنه پافشرد، ولى بعد، که آتش گرفتن کشتیها را دید، م
هزار 150ها را هم بکشند و بکسى امان ندهند، بقول دیودور، و، چون گلن امر کرده بود، فرارى

نفر از سپاه قرطاجنه کشته شدند و بقیه پناه بجائى بردند، که آب نداشت و بعد مجبور گشتند تسلیم 
اى که اند و گویند، حیلهکردهدیودور و مورخین زیادى این جنگ را با جنگ پالته مقایسه . شوند

اى، که گلن بکار برد و دشمن قوى خود را در یک روز نابود کرد، مساوى است با حیله
. تمیستوکل در جنگ ساالمین کرد و قواى پارسى را در بوغاز تنگ ساالمین بجنگ کشانید

اى رطاجنهتفاوت در این است، که خشیارشا با چندین هزار نفر از یونان رفت، ولى یکنفر ق
نتوانست فرار کند، تا خبر این سانحه را بقرطاجنه ببرد تفاوت

______________________________
)1(-�S�e�l�i�n�o�n�t�i�n�s.
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)گوتیهالملوور، نقّاشى سن(کان اى از زینت پلّهشوش، قطعه-)42(

از دو نفر اولى پوزانیاس . گلن از طرف دیگر استدیگر بین پوزانیاس و تمیستوکل از یکطرف و 
، دومى را از )تر بیایدشرح قضیه او پائین(مورد سوءظن واقع شده بدست هموطنانش کشته شد 

پلوتارك گوید، که بدربار . (تمام یونان راندند و او پناه ببدترین دشمن خود، یعنى خشیارشا برد
، ولى گلن در سریر سلطنت ماند، تا در سنّ پیرى .)م. که بیایداردشیر دراز دست رفت، چنان

جا سیل کرده بود، اقرباى او سه پشت بعد از او در ایندرگذشت و بیادگار خدمتى، که به سى
پس از شکست مزبور چند کشتى، که آمیلکار بمأموریت فرستاده بود، فرار کرده . سلطنت کردند

چار طوفان شدید شدند و سپاهیان باستثناى چند نفر راه قرطاجنه را پیش گرفتند، ولى در دریا دو
این چند نفر خود را بقرطاجنه رسانیده خبر اضمحالل تمام قشون را دادند و تمام . هالك گشتند

بعد دولت قرطاجنه، براى جلوگیرى از حمله گلن به افریقا، داخل مذاکره . اهالى غرق ماتم شدند
شد و قرارداد
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و »1«صلح بدین شرط منعقد گردید، که قرطاجنه دو هزار تاالن نقره براى خسارت جنگ بپردازد
پلوتارك گوید، که گلن عالوه بر این . دو معبد بنا کرده نسخ عهدنامه را در آنجاها حفظ کند

دفعه اولى، در (شرایط از قرطاجنه خواست، قربانى انسان را براى رب النوع ساتورن موقوف بدارد 
): 26، بند 11کتاب (دیودور نوشته .). م. چنانکه باالتر گذشت، داریوش قربانى انسان را قدغن کرد

زن گلن براى انعقاد عهدنامه صلح »2«دولت قرطاجنه این شرایط را پذیرفت و، چون دامارت
زن آن صد وساطت و خیلى کوشش کرده بود، دولت قرطاجنه تاجى از زر براى او فرستاد، که و

هائى زد، که هریک ده در خم آتّیک قیمت بعد، ملکه از طالى این تاج سکه. »3«تاالن طال بود
بعد بقول . راجع بتاریخ این جنگ دیودور گوید، که قبل از جنگ ترموپیل روى داد. »4«داشت

در این ها، که با خشیارشا در جنگ بودند، برود، ولىمورخ مذکور گلن میخواست بکمک یونانى
.اند، پس از آن گلن فسخ عزیمت کردمند گردیدهها در ساالمین بهرهاوان خبر رسید، که یونانى

هاى دیودور در باب این جنگ باید گفت، که بعض جاهاى آن متضاد است، مثال در راجع بنوشته
ده ع20بند اول گوید، که پس از سه سال تدارك قرطاجنه دویست کشتى تهیه کرد و دربند 

دیگر اینکه، اگر براى . کشتیهاى دراز را دو هزار و شماره کشتى حمل و نقل را سه هزار نوشته
حمل آذوقه سیصد هزار نفر سپاهى سه هزار کشتى حمل و نقل الزم بود، بس چگونه عده نفرات 

هم سه قشون خشیارشا را بدو میلیون رسانیده، و حال آنکه عده قایقهاى سى پاروئى بحرّیه ایران را
.هزار نوشته

شرح وقایع جنگ هم شبیه . هزار تجاوز نمیکرده300از این قرار پس عده سپاهیان ایران هم از 
اگر آمیلکار چنان سردار نامى بود، که دیودور گوید، چگونه سواره نظام گلن : گوئى استبداستان

امر معلوم نیست باید رسیدگى و تحقیق باردوى خود در طلیعه صبح راه داد؟ چون حقیقت را بى
.گفت، که کیفیات واقعى را نمیدانیم

______________________________
.دو میلیون و دویست و بیست و شش هزار تومان تقریبا-)1(

)2(-�D�a�m�a�r�e�t�e.



یک میلیون صد و دوازده هزار تومان تقریبا-)3(

.نه فرنگ و ده سانتیم طال-)4(
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هاهاى ژوستن راجع باین جنگقسمت دوازدهم نوشته

هاى ژوستن بطور اجمال همان است، که از قول هرودوت ذکر شد، ولى نویسنده مضامین نوشته
هاى هرودوت و دیودور ها و تکذیب ایرانیها چیزهائى گفته، که در نوشتهمذکور در تمجید یونانى

):14-10، بند 2اب کت(ها این است تفاوت. شوددیده نمى

لئونیداس، چون دید، که بزودى محاصره خواهد شد، شبانه باردوى خشیارشا حمله برد، با این -1
جنگ شبانه درگرفت و تا قسمتى از . قصد که یونانیها خودشان را بخیمه شاه رسانیده او را بکشند

ه نرسیدند باوجوداین ژوستن ها کشتند و کشته شدند، ولى بخیمه شایونانى. روز دیگر امتداد یافت
میگوید، که، چون خشیارشا دو دفعه در خشگى شکست خورد، بفکر جنگ دریائى افتاد و معلوم 

ها در کجا روى داده، زیرا خود ژوستن در این باب چیزى نگفته و از نیست، که این شکست
.د بودندمنجا بهرهروایات هرودوت هم معلوم است، که ایرانیها تا جنگ ساالمین همه

بنابر ) یونانیهاى تبعه ایران(جنگ ساالمین بفتح قطعى منتهى نشده بود که کشتیهاى ینیان -2
بیک خارج شدند و کشتیهاى دیگر هم بآنها تاسى کرده هاى تمیستوکل از میدان جنگ یکنوشته

.راه فرار پیش گرفتند

.خورد فرار کردمردونیوس بقول ژوستن در پالته کشته نشد، او پس از زد و -3

خبر شکست پارسیها در پالته در همان روز از یونان به آسیا رسید و جنگ پالته و جدال میکال -4
.در یک روز واقع شد

کشى بیونان یک میلیون قلمداد کرده و ژوستن عده سپاهیان خشیارشا را در موقع قشون-5
.خشیارشا را بدتر از هرودوت توصیف کرده



گوئى هرودوت در باب عده نفرات لشکر اغراق: نظر میباشد، این استجالبچیزى که مخصوصا 
خشیارشا در قرون بعد جلب توجه کرده و از ارقام مورخ
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اند، چنانکه چهار قرن و نیم بعد از هرودوت پنج میلیون دو میلیون شده و مذکور همواره کاسته
.تربیک میلیون رسیدهتقریبا دو قرن بعد 

مندى ایرانیان موافق روایات یونانىقسمت سیزدهم جهات عدم بهره

مندى ایرانیهاجهات عدم بهره

هاى اوال باید تکرار کرد، که منابعى براى دانستن وقایع جنگ هاى ایران و یونان جز نوشته
نبوده یا بوده و در قرون بعد از مورخین یونانى در دست نیست و باین مسئله هم، که اصال منابعى 

بنابراین آنچه در . میان رفته با مدارکى، که اکنون در دست است، نمیتوان یک جواب قطعى داد
از مورخین یونانى هم کسى، که . هاى یونانى استاند مبنى بر نوشتهباب این جنگها گفته یا نوشته

ها را نوشته ده و مشروحا وقایع این جنگزمان حیاتش بزمان وقایع مزبوره نسبتا خیلى نزدیک بو
اند، تقریبا با مستثنیات کمى، اند و آنچه را هم که نوشتهدیگران باختصار کوشیده. هرودوت است

وقتى که از بعض جاهاى کتاب مورخ مذکور، که . هاى هرودوت میباشددر همان زمینه نوشته
هائیرا که ر کنیم و نیز داستانها و افسانهنظناشى از حسیات مذهبى و تعصب ملى او است، صرف

، »مجبور نیست آنچه را، که شنیده و نوشته باور داشته باشد«ضبط کرده و خودش اقرار میکند که 
بکنار نهیم و خطوط رئیسه حکایات او را باهم بسنجیم باین نتیجه میرسیم، که ایرانیها پس از عبور 

ساالمین، با وجود بادهاى نامساعد دریا، از هر حیث در تا جنگ دریائى) داردانل(پونت -از هلّس
یونان برترى داشتند و قشون ایران موفق شد قسمتهاى شمالى و وسطاى یونان یعنى تسالى، تب، 

. اسى و شبه جزیره آتّیک و بعض والیات دیگر را، که در جاى خود ذکر شده، تسخیر کندب
پس از این کارها نوبت . شت و آتن را تصرف کردخالصه آنکه لشکر ایران از تنگ ترموپیل گذ

ها را رها کرده به السدمونیها بدست و پا افتادند و تمام خیالشان این بود، که آتنى. پلوپونس رسید
ها، برعکس، چون وطنشان را از دست دادهآتنى. پلوپونس براى دفاع مملکت خود بشتابند



884: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

گانه امیدشان ببحرّیه یونان بود و نیز بکمک السدمونیها و یونانیهاى دیگر، که در ساالمین بودند، ی
ها نظر بین آتنیها و السدمونیها با وجود مساعى آتنىاختالف. اقامت گزیده یا بدان جا آمده بودند

ونانیها هم با نتیجه بماند، یعنى السدمونیها بوطنشان برگردند و با حرکت آنها سایر ینزدیک بود بى
اى بکار برد و ایرانیها را کشتیهاى خودشان متفرق شوند، ولى در این موقع باریک تمیستوکل حیله

وقایع بعد نشان داد، که حسابهاى تمیستوکل صحیح بوده، چه . بجنگ دریائى در ساالمین کشانید
میآمد، زیرا سفاین ایرانى، اگر این جنگ دریائى در دریاى باز میشد، یقینا بحرّیه ایران فاتح بیرون 

بواسطه سرعت سیر و فزونى عده، از جناحین بحرّیه یونان دور زده عقب سر آنرا میگرفتند و در 
هاى دریانورد خوب دریافته بودند، که در این نکته را آتنى. این حال بحرّیه یونان محاصره میشد

جا بجنگ ایرانیها را در همینمعبر تنگى مانند ساالمین جمع شده از آنجا حرکت نکردند و 
در نتیجه بحریه ایران تمام مزایائى را، که از کثرت و تندروى سفاین خود داشت، فاقد . کشیدند

اینکه سهل است بزرگى کشتیها و کثرت عده آن باعث . شد و نتوانست تمام قوه خود را بکار برد
گذشته از این . خود را بیارایدضعف بحرّیه گردید و، چنانکه پلوتارك گوید، حتى نتوانست صف

. جستخوردند و یک کشتى بکشتى دیگر مىنکته، بواسطه تنگى جا سفاین ایران بیکدیگر برمى
ها را برگردانید این حادثه باعث شد، که یونانیها از عالوه بر آن تندبادى برخاست و جبهه کشتى

که روز دیگر نتوانست جنگ را از پهلوها حمله کردند و در نتیجه بقدرى تلفات بر آن وارد شد،
مندى را بچه میتوان حمل کرد؟ بهیچ چیز جز غرور، که از عظمت این عدم بهره. نو شروع کند

الواقع، اگر مغرور فى. قواى بحرى و برّى ایران براى خشیارشا و سرداران او حاصل شده بود
طالى ایران در (رى، که داشتند نبودند، میبایست بدى موقع را درنظر گیرند یا بواسطه طالى واف

از اردوى مخالف ) آور داشتیونان در هر زمان، حتى در موقع آمدن اسکندر بایران، اثرات حیرت
خبرهاى صحیح داشته باشند و، اگر میدانستند، یقینا فریب
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.بادرت نمیکردندتمیستوکل را نخورده در جائى مانند ساالمین بجدال دریائى م



در اینصورت قواى یونانى خود بخود متفرق میشد و بعد قواى برّى و بحرى ایران به پلوپونس 
حمله میکرد و، چون دیوار برزخ کرنت در آنزمان هنوز ساخته نشده بود و معبر کرنت بمراتب از 

یداد، یعنى بحرّیه تر است، مزایاى قشون ایران و بحرّیه قوى نتیجه خود را ممعبر ترموپیل عریض
قواى برّى هم از جناحین قشون پلوپونسى . ایران یک بیک شهرهاى پلوپونس را تسخیر میکرد

گشت و گذشته وارد آن شبه جزیره میشد و بالنتیجه تمام شبه جزیره پلوپونس هم مطیع مى
مندى خاتمه هگوئیم با بهرمى. مندى خاتمه مییافتجنگهاى ایران و یونان براى این زمان با بهره

:ها راضى نبودندیافت، زیرا بیشتر اهالى پلوپونس از اسپارتىمى

ها و رغم اسپارتیها دلشان با ایران بود، ثانیا مردم ایلوت، که از تسلط یونانىاوال اهالى آرگس على
تى هاى ایران بسواحل السدمون نزدیک میشد و عملیارفتار آنان بیزار و متنفر بودند، همینکه کشتى

.میکرد، بر ضد اسپارتیها قیام میکردند

بنابر آنچه گفته شد خبط بزرگ ایرانیان در این جنگها جنگ دریائى در بوغاز ساالمین بود، که 
.فتوحات قبل را عقیم گذاشت و باعث ضعف بحریه ایران گردید

ر مراجعت خبط دوم، که از حیث اثرات کمتر از خبط اولى نیست، واهمه خشیارشا و عجله او د
راست است، که پس از جنگ ساالمین برترى ایران در دریاها متزلزل شد ولى بحریه . بآسیا است

ایران وجود داشت و دو ثلث بحریه یونان هم معدوم شده بود و دیگر اینکه برترى قواى ایران در 
رداخته خشکى کماکان منازعى نداشت و خشیارشا میبایست بپر کردن جاهاى تلفات سفاین خود پ

در همانحال آنقسمت قشون خود را، که بیمصرف بود بآسیا مراجعت دهد و با قشون زبده حمله 
مصرف، که به هزاران نفر میرسیده، مسئله آذوقه حل با مراجعت افراد بى. به تنگ کرنت کند

یارشا از اما نگرانى خش. شد و تزلزل برترى ایران در دریاها آنقدر در سپاه برّى مؤثر نمیگردیدمى
بیاد خوب مسئله را شکافت،پونت مورد نداشت، زیرا، چنانکه اورىخراب شدن پل هلّس
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بارى خشیارشا رفت و اتمام . اى از ماندن خشیارشا با قشونى عظیم در یونان نبودبراى یونانیها فایده
شود، هاى هرودوت دیده مىکه از نوشتهاین سردار، چنان. جنگ را به مردونیه محول کرد



منش، ولى سردارى ناالیق، زیرا، اگر لیاقت داشت، اینهمه مماطله شخصى بوده نجیب و بزرگ
نمیکرد، تا السدمونیها دیوار کرنت را بکشند و یونانیها قواى خود را چندین برابر کنند و بعد هم، 

. کرد، که هر روز بر قواى دشمن افزودکه در پالته مصمم شد جنگ کند، باز آنقدر مماطله
مردونیه هرگاه . بنابراین مماطله مردونیه و رفتن بآتن بار دوم و کارهاى دیگر او خبط سوم است

.درنگ به پلوپونس حمله میکردسردارى بود قابل، بى

این اگر شکست میخورد، بدتر از آنچه در پالته شد نمیشد، و اگر فاتح میگردید، جنگ یونان در 
ها در پالته فاتح میشدند، اگر اسلحه دفاعى باوجوداین خبطها باز ایرانى. زمان خاتمه یافته بود

خوب داشتند، زیرا هرودوت گوید، که در رشادت و جسارت پارسیها بهیچوجه کمتر از جنگیهاى 
کستند، ولى گرفتند و میشیونانى در پالته نبودند و متهورانه حمله کرده نیزه را از دست حریف مى
این گفته هرودوت از . باالخره بواسطه فقدان اسلحه دفاعى از شمشیرهاى دشمن ریزریز میشدند

شدن سردارشان باز مقاومت کردند، ولى از بعد از کشته«: جا تائید میشود، که خود او گویداین
جوشن یا هاى نمدین و با نداشتنجهت معلوم است با کاله. »شدت کشتار باالخره عقب نشستند

زره محکم و با سپرهائى، که از ترکه بید بافته بودند، در مقابل سپاهیان سنگین اسلحه یونانى ممکن 
.اى بود جز آنکه حاصل شدنبود، منتظر نتیجه

جهات دیگرى هم میتوان . مندى ایرانیان در این جنگها این بود که ذکر شدجهات عمده عدم بهره
توضیح آنکه گویند، سپاه . بینیم، که چندان مؤثر نبودهیم، مىشمرد، ولى، اگر قدرى دقیق شو

عظیم ایران از ملل مختلف ترکیب شده بود و اکثر این ملل، مانند مصریها و کاریان و ینیان و 
این صحیح است، ولى در یونان هم تمام اقوام. جنگیدندها و غیره از جان و دل نمىکیلیکى

887: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

ها و اهالى آرگس و غیره طرفداران ایران بودند و، اگر یونانى متحد نبودند، چه تسالیان و تبى
از این نکته . اندبعض آنها با جان و دل براى ایران جنگ نکرده باشند به یونانیها هم کمک نکرده

ین عده، اگر و ا» جنگیدندپارسیها و مادیها و سکاها خوب مى«گذشته، هرودوت مکرّر گوید که 
بعد، میگویند یونانیها . مندى خاتمه دهداسلحه خوب میداشت، کافى بود براى اینکه بجنگ با بهره

اینهم . جنگیدند و براى آزادى، ولى ایرانیان جنگ را از ترس شاه میکردنددر خانه خودشان مى



خوب داشتند، بود و ایرانیان اسلحه دفاعىصحیح است، ولى، اگر خبطهاى مذکور در فوق نمى
آیا باز موفق نمیشدند؟ گمان نمیکنیم، که نتیجه همان میشد، زیرا باالخره فزونى عده کار خود را 

تر از نگاهداشتن آن بود، ولى این موضوع دیگرى راست است، که تسخیر یونان آسان. میکرد
جنگ را، باالخره پس از اینکه تمام کیفیات. است و در اینجا بحث از نتیجه این جنگ است

سنجیم، مندى را یک بیک مىاند، درنظر گرفته و جهات عدم بهرهچنانکه مورخین یونانى نوشته
باین نتیجه میرسیم، که با وجود نواقص لشکر ایران و و خبطهائى، که روى داده بود، اگر جنگ 

نان مند از یودریائى در بوغاز تنگ ساالمین نمیشد، ظن قوى این است، که خشیارشا بهره
خالصه آنکه این قشون عظیم . نظر گفته شده، تکرار جایز نیستچون جهات این. برمیگشت

.فرماندهى الیق نداشت

اهمیت این جنگها در تاریخ

وقتى که خشیارشا از بوغار داردانل بطرف اروپا میگذشت و یونانیها خودشان را براى جنگ با 
ها داراى چه اهمیتى در طرفین نمیدانست، که این جنگها آماده میکردند، یقینا هیچیک از پارسى

آور در همان زمان و مخصوصا در قرون بعد، این جنگها در اروپا شهرتى حیرت. تاریخ خواهد شد
بعدها در روم هم این جنگها را بخاطرها . تر ذکرش بیایدیافت و در مصر اثراتى بخشید، که پائین

در دریا ترتیب داد، که تکرار جدال »1«ان روم مانوورىآوردند، چنانکه یکى از امپراطورمى
دریائى ساالمین بود و در این

______________________________
)1(-�M�a�n�o�e�u�v�r�e.
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در عهد جدید، که تاریخ یونان و . مانوور سفاینى، که بحریه ایران را مینمود، شکست خورد
مورد مطالعه گردید و نهضت علمى و ادبى در اروپا شروع شد، بر اهمیت این جنگها ادبیات آن 

ها را افزود و حاال هم در اروپا باین جنگها اهمیت شایانى داده در مدارس کیفیات این جنگ
هاى مورخین قدیم، خاصۀ هرودوت، براى محصلین با آب و تاب بیان میکنند و میل موافق نوشته



معلوم است، که . آمیز او را، صحیح بدانندهاى هرودوت، حتى ارقام اغراقه گفتهدارند که کلی
هاى هرودوت بعض دانشمندان، مانند نیبور راجع به جنگهاى ایرانیان با یونانیان با نظر تردید بنوشته

و ناپلئون اول نظرى در باب ) رجوع شود677بصفحه (اند و مورخین دیگر یونانى نگریسته
و حاصل آن این است ) 703صفحه (خشیارشا با یونان اظهار کرده، که باالتر گذشت جنگهاى

هائى هم از پارسیها در باب این زنى یونانیها معلوم است و نوشتهگوئى و الفکه، چون گزاف
اند، که جنگها بدست نیامده، نمیتوان در این باب قضاوتى کرد، ولى باوجوداین اکثر اروپائیها مایل

ها را انتقاد میکنند، هاى مورخین یونانى را صحیح بدانند و با عقیده علمائى، که این نوشتهنوشته
جهت چیست؟ جهت آن است که مردمان اروپا از حیث تمدن خودشانرا مدیون . همراه نیستند

رد جا باروپا سرایت کیونان میدانند، چه علوم، ادبیات و صنایع یونانى بود، که به روم رفت و از آن
و معلوم است، که با این مقدمه اروپائیها حسیاتى رقیق نسبت بیونانیهاى قدیم میپرورند و اکثرا 

مند میشدند، اساس تمدن یونانى و بالنتیجه رومى ها بهرهعقیده دارند، که اگر ایرانیها در این جنگ
.و اروپائى متزلزل میگشت

. ى فقط در مملکتى آزاد میتوانست نشو و نما کندروح یونان«: نلدکه عالم آلمانى در این باب گوید
. هاى آتیه ذخیره شودثمرات آن فقط در هواى آزاد حکومت ملى میتوانست برسد و براى نسل

آسیائیها میتوانستند از حیث تمدن ظاهرى از یونان بگذرند، ولى تمدن حقیقى آزاد در دفعه اولى 
رور بجا بود، این مورد است، که یونانیهاى متمدن اگر در موردى غ. در میان یونانیها بوجود آمد
یونانیها هرگز نمیتوانستند بدانند، که وقتى که کلیه هستیشان را. غیریونانى را بربر میخواندند
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فع ندر جنگ ساالمین بکفّه ترازو گذارده بودند، تمام انسانیت در نتیجه این جنگ تا چه اندازه ذى
»1«»بود

چنین سطورى از قلم نلدکه طبیعى است، زیرا خود او در مقدمه کتابش گوید، که قضاوتهایش 
ها و بالخصوص براى پارسیها مساعد نیست، زیرا مطالعات شرقى بر حب او براى مشرق زمینى

ر این عالم فرانسوى، که ذکرش در مدخل و در جاهاى دیگ»2«نسبت بیونانیها افزوده، ولى مسپرو
مند میشدند، تمدن یونانى اگر ایرانیها بهره: او گوید. تألیف گذشته، در این باب عقیده دیگر دارد



ها اگر آتنى. از میان نمیرفت، زیرا این تمدن در تحت تسلّط خارجى هم برترى خود را مینمود
.ودندها را بربر میگفتند، در واقع امر که آنها بربر بمعنى حقیقى این لفظ نبپارسى

خشیارشا پس از مراجعت از یونان، حمله یونانیها به آسیاى صغیر و قبرس-مبحث چهارم

احوال خشیارشا

در باب احوال این شاه پس از مراجعت او به آسیا اطالعات زیادى در دست نیست و هرودوت 
):113-108کتاب نهم، بند (اى از احوال او و وضع دربارش نوشته، که چنین است فقط شمه

» 2«تسجا عاشق زن ماسیسخشیارشا از زمانیکه از یونان برگشت در سارد اقامت داشت و در این
برادر خود گردید، ولى هرچند در مهرورزى خود پافشرد، زن روى مساعدى نشان نداد و »3«

.خشیارشا هم بمالحظه برادرش بجبر متوسل نمیشد

تس را از این زن براى پسر خود داریوش دختر ماسیسباالخره بنظر خشیارشا چنین رسید، که اگر 
چنین کرد و بعد از عروسى، که . بگیرد، بزن برادر خود نزدیکتر و مورد توجه او واقع خواهد شد

موافق آداب بعمل آمد، خشیارشا به شوش

______________________________
)1(-�N�o�l�d�e�k�e� �.�E�t� �.�H�i�s� �.�S�u�r� �l�a� �P�e�r�s�e� �A�n�c� �.�p� �.�1�2.

)2(-

�M�a�s�p�e�r�o�.� �H�i�s�t�.� �A�n�c�.� �d�e�s� �p�e�u�p�l�e�s� �d�e� �l�'�O�r�i�e�n�t�.� �e�h�.� �1�4.

)3(-�M�a�s�i�s�t�e�sاین اسم باید یونانى شده مهشت باشد، که بمعنى بزرگترین است.
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)گوتیهالملوور، نقّاشى سن(سازى شوش، زینتى از کاشى-)43(



زن داریوش را بقصر خود احضار کرد، زیرا در این زمان از مادر »1«پس از ورود، آرتااینت. رفت
چیزى نگذشت، که قضیه فاش شد و شرح آن چنین . او منصرف و عاشق عروس خود گردیده بود

هائى رنگارنگ بدست خود بافته لباس زن خشیارشا، که ملکه بود، پارچه»2«تریسآمس: است
شا از داشتن چنین لباسى غرق شعف گردیده و آن را گرانبهائى براى شاه تهیه کرد و خشیار

بعد، در موقعى که فریفته دلربائیهاى این زن بود، بدو گفت، از من . پوشیده بدیدن آرتااینت رفت
شاها، واقعا هرچه خواهم میدهى؟: زن گفت. چیزى بخواه، تا هرآنچه خواهى بدهم

______________________________
)1(-�A�r�t�a�y�n�t�e.

)2(-�A�m�e�s�t�r�i�s.
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خشیارشا قسم یاد کرد، که چنین خواهد کرد و هیچ گمان نمیکرد، که او همین لباس را خواهد 
پس از آنکه آرتااینت از وعده شاه مطمئن گشت، از خشیارشا خواست، که لباس خود را . خواست
تریس از سرّ او آگاه شود، زیرا قبال رسید که آمسشاه در موقع مشکلى واقع شد، چه میت. باو بدهد

.هم ملکه از طرز رفتار شاه ظنین بود

بنابراین بالتماس افتاد و آنچه بنظرش آمد از دهات، نقود طال، جواهر و حتى سردارى لشکرى باو 
هرودوت گوید، که سردارى لشکر بزرگترین . (وعده داد، تا او را از مسئله لباس منصرف دارد

ها زن را راضى نکرد و باالخره ، ولى هیچکدام از این وعده)ایست، که در پارس میدهندهعطی
ملکه بزودى آگاه شد، که لباس شاه را آرتااینت . خشیارشا لباس خود را باو داد و زن آنرا پوشید

در بر میکند و مطلب را فهمید، ولى غضب خود را متوجه مادر او کرد، زیرا پنداشت، که مادر 
هرودوت . بارى انتظار کشید، تا روز جشن و ضیافت در رسید. تااینت باعث این قضیه شدهآر

این . نامند»1«ها بر این است، که روز تولد شاه را جشن میگیرند و آنرا تیکتاعادت پارسى: گوید
ین در ا. ها میدهدیگانه روزى است، که شاه سر خود را با عطرّیات میساید و عطایاى زیاد بپارسى

خشیارشا از چنین خواهشى . تس را باو تسلیم کندتریس از شاه خواست، که زن ماسیسروز آمس



متوحش شد، چه از جهت آن آگاه نبود و بعالوه تسلیم زن برادر خود را بملکه جنایتى بزرگ 
این بود، که در پذیرفتن خواهش ملکه خوددارى . دانست، بخصوص که او تقصیرى نداشتمى

باالخره از این جهت، که قانون پارس . نچه کرد، که او را منصرف کند، مفید نیفتادکرد، ولى آ
تس را تسلیم ملکه اجازه نمیدهد، شاه در جشن تولدش خواهشى را رد کند، خشیارشا زن ماسیس

تو پسر «: تس را خواسته باو چنین گفتکرد و باو گفت، هرچه خواهى، با او بکن و بعد ماسیس
ر منى و مردى هستى نیک، دیگر باین زن نزدیک مشو، من دختر خود را بتو داریوش و براد

.خواهم داد

تسماسیس. »این است اراده من. او را زن خود بدان و این زن را از خود دور کن

______________________________
)1(-�T�y�e�t�a.
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شاها، چه سخنان غریب میگوئى؟ میخواهى از زنى جدا «: داداز این حرف در حیرت شده جواب 
شوم، که میخواهمش و سه پسر جوان و نیز دخترانى از او دارم، که یکى را از آنها براى پسرت 

قدر و قیمت چنین افتخارى را . تو حکم میکنى، او را بیرون کنم و دختر تو را بگیرم. اىبرگزیده
بمن جبر مکن و بگذار من با زن خود . پذیرمنم و نه دخترت را مىمیدانم، ولى نه زنم را رها میک

خشیارشا از این جواب در خشم شده . »تو براى دخترت اشخاصى بهتر از من خواهى یافت. باشم
:گفت

تس، حاال که چنین است، دخترم را اگر هم بخواهى، بتو نخواهم ماسیس. همین است که میگویم«
در این حال . »هى داشت، تا بدانى که حرف مرا نباید رد کردداد و زنت را هم دیگر نخوا

: تس از پیش خشیارشا بیرون رفت و، در حینى که خارج میشد این کلمات را ادا کردماسیس
.»اىشاها، تو مرا هنوز نکشته«



هنگامى که خشیارشا با برادر خود حرف میزد، ملکه قراوالن شاهى را خواسته امر کرد زن 
ناقص کنند و آنها پستانهاى او را بریده پیش سگ انداختند و بعد گوشها و بینى و تس راماسیس

.اش فرستادندلبان او را بریده بدین حال بخانه

شدن زنش اطالع نداشت، ولى چون حس میکرد، که این قضیه شوم نتایجى تس از ناقصماسیس
انه شتافت و، همینکه زن خود را در بد خواهد داشت، وقتى که از پیش شاه بیرون آمد، با عجله بخ

. آن حال دید، با پسران خود شور کرده بطرف باختر روانه شد، تا در آنجا انتقام از برادرش بکشد
هرودوت گوید من یقین دارم، که اگر بباختر و مملکت سکاها میرسید، موفق میشد، زیرا او والى 

شیارشا از نیاتش آگاه شده قشونى براى این ایاالت بود و مردم او را دوست میداشتند، ولى خ
.آوردن او فرستاد و او را با پسرانش و سوارانى، که همراه او بودند، گرفته کشتندبدست

صحت یا سقم آن معلوم نیست، ولى با گفته دیگر . چنین است گفته هرودوت درباره خشیارشا
ه مورخ مذکور گوید، در توضیح آنک). 622صفحه (هرودوت، که باالتر ذکر شد متضاد است 

:پارس و کلیه آسیا رسم نیست زنان کار کنند و دیگر این نکته است

لباس رنگارنگى را، که ملکه براى شوهرش بافته و دوخته بود، چگونه یک زن
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.میتوانست بپوشد، چنانکه بزیبد و مضحک نباشد

ها فینیقى: نیز درباره خشیارشا گوید) 43، بند 4کتاب (خود مورخ مذکور در جاى دیگر کتاب
که از خانواده هخامنشى بود، دختر دوشیزه زوپیر »2«پشنامى پسر چیش»1«پسگویند، ساتاس
سیرت کرد و در ازاى این خیانت محکوم باعدام بى.) م. ذکر هر دو باالتر گذشته(پسر مگابیز را 

، عفو شاه را )مقصود داریوش بزرگ است(س که خواهر داریوش بود پگردید، ولى، مادر ساتاس
. شدن باشدتر از مصلوبخودش مجازاتى براى او معین خواهد کرد، که سخت: تمنّى کرده افزود

یعنى از (عربستان شود مجازات این بود، که پسر او میبایست دور لیبیا بگردد، تا اینکه وارد خلیج
خشیارشا با این شرط او را معفو داشت و .) م. ریاى سرخ بازگشت کنددریاى مغرب روانه شده بد

پس از آن او انتهاى . هاى هرقل پیشرفتپس بمصر درآمده یک کشتى گرفت و تا ستونساتاس



انت نام داشت، دور زده بطرف جنوب راند و در مدت چند ماه لیبیا را از طرف مغرب، که سل
بزرگ پیمود، ولى، چون دانست، که راهى که در پیش دارد، بیش همواره دریا نوردید، تا مسافتى 

در جاهاى دور دریا ما «: از راهى است که آمده، بمصر برگشت و از آنجا نزد شاه رفته گفت
هر زمان که ما . بساحلى رسیدیم، که مردم آن کوتاه قدند و لباس آنها از برگ درختان خرما است

ما هم داخل . هرهاى خودشان را رها کرده بکوهها میگریختندبساحل نزدیک میشدیم، این مردم ش
اما . ها را تصاحب میکردیماینکه آزارى بمردم برسانیم، فقط حشم آنشهرهاى آنان میشدیم، بى

جهت اینکه ما دورتر نرفتیم از این نکته بود، که کشتى ما، چون بگل نشست، قادر نبود دورتر 
ت و، چون مأموریت خود را انجام نداده بود، امر کرد او را خشیارشا عذر او را نپذیرف. »برود

پس، همینکه از مرگ آقایش خواجه ساتاس. مصلوب کنند، یعنى مجازات اولى را مجرى دارند
در آنجا این گنج بدست یک نفر از سکنه . آگاه شد، گنج او را ربوده بجزیره سامس فرار کرد

در این باب سکوت اختیارسامس افتاد، که من اسمش را میدانم، ولى

______________________________
)1(-�S�a�t�a�s�p�e�sاسپ است، که اکنون صد اسب گوئیمیونانى شده ست.

)2(-�T�h�e�a�s�p�e�s.
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البته ها ها نقل قول میکند و فینیقىاین نوشته هرودوت باید صحیح باشد، زیرا اوال از فینیقى. »میکنم
هاى دریائى را آنها خوب میشناختند و، چنانکه در اند، چه راهپس بودهدر این دریانوردى با ساتاس

. اندمدخل این تألیف ذکر شد، از آثارى معلوم شده، که در افریقاى جنوبى هم تجارتخانه داشته
وید، که اسم ثانیا هرودوت در این حکایت اسامى اشخاصى را منجزا ذکر میکند و در آخر هم گ

.شخص سامسى مذکور را میداند، ولى در این باب ساکت خواهد ماند

بهرحال این خبر و تحقیقاتى، که در زمان داریوش راجع بدریاها و اروپا میکردند و موارد آن 
، داللت دارد بر اینکه شاهان هخامنشى درصدد )630و 562-559صفحات (باالتر ذکر شده 



ها و اشخاصى را براى اکتشافات یر معلوم بوده با این مقصود هیئتتحقیقات راجع بممالک غ
.اندمیفرستاده

حمالت یونانیان بمستملکات ایران

هاى هرودوت راجع بجنگهاى ایران و یونان با جدال میکال و چنانکه در فوق گفته شد نوشته
. بمنابع دیگر رجوع کردیابد و براى دانستن وقایع بعد باید خاتمه مى) م. ق478(تس تسخیر سس

) 94کتاب اول، فصل (و توسیدید ) 44کتاب یازدهم، فصل (لى سىهاى دیودور سىبنابر نوشته
یونانیها تصمیم کردند پارسیها را ) م. ق476(در سال دهم سلطنت خشیارشا : وقایع بعد چنین بوده

ن مقصود بحریه بزرگى تجهیز از صفحاتى، که مستعمرات یونانى بشمار میرفت، بیرون کنند و با ای
. دادند-یکى از رجال نامى آتن-کرده ریاستش را به پوزانیاس پادشاه اسپارت و نیز به آریستید

این دو امیر البحر بطرف جزیره قبرس رانده ساخلوهاى ایرانى را از تمام شهرهاى یونانى جزیره 
پونت رفته شهر بیزانس را غاز هلّسپس از آن سفاین یونان از اینجا بطرف بو. مزبور خارج کردند

در اینجا چند نفر پارسى، که در میان آنها بعضى اقرباى خشیارشا بودند، اسیر گشتند و . گرفت
پوزانیاس با آنها داخل مذاکره شده پیشنهادى بدربار ایران کرد و، براى اینکه مطالب او به 

.خشیارشا برسد، اسراى ایرانى را فراراند
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قضیه پوزانیاس

ها هم مندى یافتند، اسپارتىها در دریا و در بعض نقاط از سواحل آسیاى صغیر بهرهوقتى که آتنى
خواستند جاهائى داشته باشند و با این مقصود پوزانیاس، چنانکه باالتر گفته شد، بمحلى موسوم به 

بود، حمله برد و آنرا، چون مدافعى نداشت، تسخیر بیزانس در کنار داردانل، که مستعمره یونانى 
ها و اسپارتیها گفتگوئى در این باب پیش آمد و باالخره این محلّ در پس از آن بین آتنى. کرد

بعد پوزانیاس از اینجا با خشیارشا داخل مذاکره شد، که اسپارت و تمام . ها بمانددست اسپارتى
نامه پوزانیاس در . نکه شاه دختر خود را براى او عقد کندیونان را بتصرّف ایران بدهد، بشرط ای

.باذ مأمور شد، که با پوزانیاس در این باب مذاکره کندنهان بدربار ایران رسید و ارته



براى ) پونت رفتباذ است، که قبل از جنگ پالته مردونیه را گذاشته بطرف هلّساین همان ارته(
»1«ذ را والى فریگیه سفلى کردند و کرسى این ایالت داسکیلیونبااینکه این امر مخفى بماند، ارته

والى مزبور قرارهائى با پوزانیاس داد، ولى راجع باینکه شاه دختر خود را باو خواهد داد، . بود
هرگاه پوزانیاس تعهد خود را انجام کند، والی : بنظر چنین میآید، که وعده کرد. چیزى نگفت

.تمام یونان خواهد شد

پس از آن پوزانیاس لباس ایرانى پوشیده مستحفظین خود را از مادیها و مصریها قرار داد و عادات 
در اسپارت او را متهم و دیگرى را بجاى او معین کردند، ولى . پادشاهان مشرق زمین را اتخاذ کرد

طرفدار ایران »2«-آداز خانواده آله-خید، پادشاه دیگر اسپارتاتىمتعرّض خود او نشدند، زیرا ل
پوزانیاس باز به بیزانس بطور داوطلب . آدها و دربار ایران رفتار میکردشده بود و موافق مقاصد آله

ها رفتار میکرد، از باذ موافقت حاصل کرد، ولى، چون در بعض امور بر ضد آتنىبرگشته با ارته
خود بر علیه یونانیها مداومت برقرار شد و بدسایس »3«تروآدلنآنجا بیرونش کردند و او در ك

نگریست، احضارش کرد باالخره دولت اسپارت، با وجود اینکه با نظر اغماض بکارهاى او مى. داد
و او با پول زیادى، که داشت، در آنجا هم

______________________________
)1(-�D�a�s�k�y�l�i�o�n� �)�D�a�s�c�y�l�i�o�n. )

)2(-�A�l�e�a�d�e�s.

)3(-�C�o�l�o�n�e� �d�e� �t�r�o�a�d�e.
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اش العادهاسپارتیها بواسطه قدرت و نفوذ فوق. این و آنرا خرید و باعث اغتشاش و اختالل شد
توضیح آنکه پوزانیاس . اش بدست آمدجرئت نمیکردند، اقدامى بر ضد او کنند، تا آنکه نامه
اشت و قاصدهائى بطرف او باذ مذکور دزمانى هم، که در اسپارت بود، مکاتبات مرتبى با ارته

این دفعه نامه را بیکى از غالمان امین خود داد و در پنهان داشتن این سرّ اصرارى بلیغ . روانه میکرد
خیلى غریب است، هر قاصد، که آقاى من : غالم، وقتى که بیرون آمد، پیش خود گفت. کرد



باالخره حس کنجکاوى غلبه . داین نکته باعث تفکر او گردی. باینطرف روانه کرده، دیگر برنگشته
باذ باید غالم را بکشد، تا سرّ کرد و سر نامه را گشوده دید، در ابتداى نامه نوشته شده، که ارته

درنگ نامه را بامناى معلوم است، که چه حالى بغالم دست داد و بى. رسانیدن نامه فاش نگردد
براى ایران کار میکند و میخواهد دولت رسانید و معلوم گشت، که پوزانیاس پادشاه اسپارت 

وار در تحت ها، چنانکه باالتر ذکر شد، بردهایلوت(ها را بر دولت اسپارت و نجبا بشوراند ایلوت
. زیستند و حاضر بودند، هر آن که موقع بیابند، شوریده انتقام از آنها بکشندها مىتسلّط اسپارتى
باوجوداین احوال بواسطه نفوذ پوزانیاس قضات )ها معروف استها نسبت بایلوتمظالم اسپارتى

اسپارتى نتوانستند حکمى بر علیه او بدهند، تا اینکه او از حرفهائیکه در مجلس محاکمه زد، خود 
پس از آن باو رسانیدند، که توقیف خواهد شد و بر اثر این خبر فرار کرده بمعبد . را مقصر کرد

در آنجا مخالفین او، که در باطن دوستانش بودند، براى و»2«نار رفتدر دماغه ت»1«توننپ
قوت در معبد بماند، حفظ جان او قرار دادند، در معبد را با دیوارى مسدود کنند، تا پوزانیاس بى

ولى بعد همان مخالفین او گفتند، هتک احترام رب النوع است، که کسى در معبد بمیرد و دیوار را 
پس از آن پوزانیاس مرد و نعش او را در نزدیکى معبد دفن کردند .شکافته او را بیرون آوردند

گوى معبد دلف در این وقت غیب. ، و حال آنکه نعش خائنین را دور میانداختند)م. ق474(
گفت، که این رفتار عادالنه

______________________________
)1(-�N�e�p�t�u�n�e.

.رفتسیوك نرو در کالدیودور گوید بمعبد مى-)2(
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یونانیها چنین کردند، ولى با این اقدام هم . نبوده و باید نعش او را در همانجا، که مرده دفن کنند
خداى عارضین و پناهندگان توهینى »1«سیوسكقضیه خاتمه نیافت، زیرا بعد گفتند، به هى

بعد از گفتگوى زیاد قرار شد بجاى قربانى . کنندبزرگ شده و باید براى کفاره دو نفر را قربان
انسان دو مجسمه برنجى براى رب النوع مزبور بسازند، ولى توسیدید گوید، که مردم از اینکه دو 

باالتر از قول پلوتارك ذکر شد، که تمیستوکل . (قربانى آدمى نکردند، ناراضى و در هیجان بودند



وان پارسى را، که اسیر شده بودند، قبل از جنگ ساالمین بتقاضاى سپاهیان یونانى راضى شد سه ج
نویس یونان، باید چنین هاى دو مورخ درستاینجا هم توسیدید چنین نوشته و از نوشته. قربان کنند

).انداستنباط کرد، که در بعض موارد قربانى انسانرا سواد مردم یونان جایز میدانسته

وریۀدربار خشیارشا بروایت ت-مبحث پنجم

. حکایتى راجع به خشیارشا ذکر شده، که مضمون آنرا درج میکنیم) 10-1باب (در کتاب استر 
اند، سابقا این حکایت را راجع بدربار اردشیر درازدست میدانستند و حاال هم بعضى، که در اقلیت

دقتى تردید دارند در اینکه حکایت مزبور راجع به خشیارشا است یا اردشیر مذکور، ولى اندك 
ثابت میکند، که راجع به خشیارشا است، زیرا در توریۀ اسم اردشیر اول و دوم یعنى اردشیر 

خشثراى اند، که با جزئى تصحیفى همان ارتهخشثتا ضبط کردهدرازدست و با حافظه را ارته
هاى این شاهان است و، اگر این حکایت راجع باردشیر دراز دست بود، همین اسم را کتیبه

وشتند، نه اخشورش، که مصحف خشیارشا میباشد و از خود اسم اخشورش پیدا است، که نمى
از این نکته گذشته . خشثتا میباشدتر از ارتهباوجود اینکه تصحیف شده، به خشیارشا خیلى نزدیک

اند، نه شود، که صفات خشیارشا را توصیف کردهاز رفتار شاه در این حکایت بخوبى دیده مى
در زمان سلطنت اخشورش، این «: بهرحال این است مضمون حکایت مذکور. او رااحوال خلف

این همان. واقعه روى داد

______________________________
)1(-�H�i�k�e�s�i�o�s.
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.اخشورش است، که از هند تا حبش بر صد و بیست و هفت والیت سلطنت میکرد

سال سوم سلطنت خویش، وقتى که بر کرسى دار السلطنه شوش نشسته بود، پادشاه مزبور در 
تمام بزرگان پارس و ماد از امرا و سروران . ضیافتى براى جمیع سروران و خادمان خود برپا کرد

والیات در حضور او بودند و شاه در مدت مدید یکصد و هشتاد روز جالل و عظمت دربار خود 
قضاى آن روزها پادشاه، براى تمام کسانیکه در دارالسلطنه شوش از خرد و بعد از ان. را نشان میداد



ها از کتان سفید و الجورد با پرده. بزرگ بودند، ضیافت هفت روزه در باغ قصر برپا کرد
هاى طال و هاى نقره بر ستونهاى مرمر سفید آویخته و تختریسمانهاى سفید و ارغوان در حلقه

سماق و مرمر سفید و در و مرمر سیاه نهاده و ظروف زرین، که بانواع فرشى از سنگنقره بر سنگ
اشکال ساخته شده بود، از آشامیدنیها مملو و شرابهاى ملوکانه برحسب کرم پادشاه فراوان و 
آشامیدن برحسب قانون معین، تا کسى بر کسى تکلف نکند، زیرا پادشاه درباره همه بزرگان 

بود، که هرکس موافق میل خود رفتار کند و وشتئى ملکه نیز ضیافتى اش چنین امر فرمودهخانه
.براى زنان خانه خسروى اخشورش برپا کرده بود

، »1«در روز هفتم، چون پادشاه از نوشیدن شراب سرخوش شد، هفت خواجه سرا یعنى مهومان
ردند، فرمود، بژ و کرکس را، که در حضور اخشورش خدمت میکبزثا، حربونا، بگشا، ابگشا، زى

که وشتئى ملکه را با تاج ملوکانه بحضور پادشاه آرند، تا زیبائى او را بمردم و سروران نشان دهد، 
.زیرا ملکه نیکو منظر بود

پس پادشاه بسیار خشمناك شد و بهفت نفر سروران . اما وشتئى نخواست بمجلس شاه درآید
انهاى گذشته آگاه بودند، گفت موافق پارس، که بینندگان روى ملک و صدرنشین و بوقایع زم

، که یکى از هفت »2«قوانین با وشتئى، که از فرمان من سرپیچیده، چه باید کرد؟ آنگاه مموکان
نفر مزبور بود، عرض کرد، که وشتئى

______________________________
)1(-�M�e�h�o�u�m�a�n.

)2(-�M�e�m�o�u�k�a�n.
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در پیشگاه شاه مقصر است، بلکه بتمام رؤساء و جمیع طوایفى، که در والیات شاه میباشند، نه فقط 
توهین کرده، زیرا، چون رفتار ملکه نزد زنان شایع شود، بآنها خواهد آموخت، که اطاعت از امر 

بنابراین، اگر شاه صالح بداند، خوب است فرمانى صادر شود، که ملکه وشتئى . شوهرانشان نکنند
این فرمان صادر شد و . یگر حق ندارد در پیشگاه شاه حاضر شود و زنى دیگر تاج او را بر سر نهدد



پس از آن باطراف و اکناف مملکت اشخاصى فرستادند، تا دخترى بیابند، که در زیبائى سرآمد 
سرائى دختران مملکت باشد و دختران زیاد از اطراف مملکت بپاى تخت آورده بدست خواجه

در آنوقت در شوش یک نفر یهودى بود مردخا نام، پسر یائیر و از نژاد . سپردندنام مى»1«جاىهى
اى داشت هدسه نام، که نیکو منظر بود و، چون پدر و مادر دختر مرده این مرد عموزاده. بنیامین

این . داو را هم آورده بدست خواجه سرا سپردن. بودند، مردخا او را بدخترى پذیرفته تربیت میکرد
دختر خواجه را بسیار خوش آمد و هفت کنیز براى خدمت او معین کرده سپرد، آنچه اسباب 

گفت، از کدام مملکت و چه ملتى است، زیرا هدسه بکسى نمى. زینت است براى او مهیا سازند
رّ پس از یکسال تربیت و مالش بدن دختر با م. مردخا باو سپرده بود، که در این باب چیزى نگوید

و عطریات گرانبها، در روز معین او را نزد شاه بردند و شاه وى را بسایر زنان ترجیح داد و تاج بر 
.پس از آن او را استر نامیدند، که بپارسى بمعنى ستاره است. سر او نهاد

سرایان بغتان، و تارس نامان بر ضد شاه مقارن این احوال مردخا کنکاشى را، که دو نفر از خواجه
شاه آن دو نفر را بدار . یب داده بودند، کشف کرده قضیه را توسط استر باطالع شاه رساندترت

در دربار هامان نامى مورد توجه شاه بود و او از این جهت، که مردخا باو تعظیم نمیکرد، . آویخت
کینه او را در دل گرفت و، وقتى که دانست مردخا یهودى است، درصدد برآمد، که او و تمام 

براى اینکه در کدام ماه باین کار مبادرت کند، قرعه انداخت و قرعه. دیها را بکشدیهو

______________________________
.انددر نسخه دیگر توریۀ هیکى نوشته-)1(
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اطراف و بعد هامان بشاه چنین گفت، مردمى هستند در مملکت تو، که در. بماه دوازدهم درآمد
اند، قوانین جدید و آداب مخصوص دارند و فرامین تو را اطاعت نمیکنند، اکناف آن پراکنده

شاه انگشتر خود را از انگشت بیرون . من ده هزار وزنه نقره بتو میدهم. اجازه بده، آنها را بکشند
آن هامان پسر پس از. هرچه خواهى بکن. آورده باو داد و گفت نقره و هم این مردم را بتو دادم

بتمام ایاالت فرمان صادر کرد، که در روز معین تمام یهودیها را از مرد و »1«آگاگىهمدآثاى
بر اثر غم و الم . مردخا از قضیه آگاه و سخت اندوهگین گردید. زن، بزرگ و کوچک بکشند



حال او را استر، چون. اى در بر کرد و خاکستر بر سر ریختزیاد لباسهاى خود را کنده کیسه
او سواد فرمان شاه را براى استر فرستاد و گفت، این است سبب . چنین دید، جهت آنرا پرسید

.کیشان خود بکنحاال آنچه توانى براى نجات هم. واندوه منغم

رسم این است، که هرکس داخل اطاق درونى عمارت شاه شود، محکوم باعدام : استر جواب داد
.ت خود را بطرف او دراز کندمیگردد، مگر اینکه شاه دس

باوجوداین من این کار خواهم کرد، ولى الزم است بیهودیها بگوئى، که سه روز تمام براى نجات 
من دعا کنند و روزه بگیرند روز سوم استر لباسهاى ملوکانه خود را در بر کرده باطاق درونى شاه 

و را چه میشود؟ استر گفت من از استر ت: شاه دست خود را بطرف او دراز کرده گفت. داخل شد
شاه پذیرفت و پس از اینکه در میهمانى ملکه . شاه خواستارم، که امروز با هامان میهمان من باشند

شراب زیاد نوشید، رو به استر کرده گفت، خواهش تو چیست؟ بگو تا بجا آرم، اگر نصف 
همانى روز دیگر بگوید و استر اجازه خواست مطلب خود را در می. مملکتم را بخواهى، میدهم

آرش 50اما هامان سپرده بود، دارى براى بدار آویختن مردخا ببلندى . هامان را باز دعوت کرد
خواننده رسید . هاى سلطنتش را بخوانندشب شاه را خواب نبرد و فرمود، تا سالنامه. تهیه کنند

بجائى، که راجع

______________________________
تر اند و باید آخرى صحیحآگاگى را در نسخه دیگر توریۀ همداناى اجاجى نوشتهيهمدآثا-)1(

.باشد
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)101فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (جمشید، قراوالن تخت-)44(

. دادمشاه پرسید، که چه پاداشى به مردخا در ازاى این خدمت . بکشف کنگاش بغتان و تارس بود
شاه از او پرسید، چه باید کرد درباره . وقت هامان وارد شددر این. خدمه گفتند، پاداشى ندادى

هامان، بتصور اینکه مقصود شاه خود او است، . چنین کسى، که شاه میخواهد سرافرازش کند
گفت چنین کس را باید بفرمائى لباس شاه را بپوشد، بر اسب شاه سوار شود، تاج شاهى بر سر



گذارد و اول مرد دربار در پیش او حرکت کرده بمردم بگوید، چنین کند شاه، چون بخواهد 
. شاه گفت در حال برو و همین چیزهائى که گفتى، درباره مردخا بکن. کسى را سرافراز بدارد

اندازه مهموم و مغمومهامان چنان کرد و بعد بى

902: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.سرایان آمده او را بمیهمانى ملکه بردندپس از آن خواجه. بخانه برگشت

.چه خواهى بخواهشاه بعد از صرف غذا و شراب باز از ملکه پرسید مطلبت چیست؟ آن

رحم اگر من مورد عنایت شاه هستم، حیات من و ملتم را تأمین کن، چه ما دشمنى بى: ملکه گفت
اى بگوید هامان نتوانست کلمه. هامان را نشان دادشاه پرسید، که این دشمن کیست؟ ملکه . داریم

.و چشمان خود را بزیر انداخت

هامان نیز برخاست و از ملکه تمنى کرد او را از . پس از آن شاه غضبناك برخاسته داخل باغ شد
.مرگ نجات دهد، زیرا دانست، که شاه قصد کشتن او را کرده

شاه گفت . ان به بسترى، که استر بر آن بود، افتادهاى چند شاه برگشت و دید، که هامپس از لحظه
.»او در خانه من و در حضور من بملکه زور میگوید! عجب«

.اى پوشیدندهمینکه این سخن از دهان شاه بیرون آمد، روى هامان را با پارچه

سرایان بشاه گفت، چوبه دارى هست، که هامان براى یکى از خواجه. این عالمت حکم اعدام بود
در همین روز مردخا بحضور شاه . االن او را بهمان دار بکشید: شاه جواب داد. مردخا تهیه کرده

پس از آن استر بپاى شاه افتاده با . آمد، چه استر اعتراف کرد، که این مرد از اقرباى او است
چشمان پر از اشک درخواست کرد، که از اجراى فرمانى، که هامان صادره کرده بود، جلوگیرى 

معمول . شاه گفت، حکمى، چنانکه خواهى، خطاب به یهودیها بنویسان و بمهر من برسان. کند
مملکت این بود، که کسى نمیتوانست در مقابل چنین حکمى، که باسم شاه صادر شده و بمهر او 

درنگ دبیران را خواسته گفتند، حکمى به یهودیها و بزرگان و بعد بى. رسیده بود، مقاومت کند



این حکم را بزبانها و خطوط . والیت، که تابع شاه و از هند تا حبشه بودند، بنویسند127حکّام 
سوارانى، که بر اسبهاى ممتاز و قاطر احکام را چاپک. مختلف نوشتند، تا در ایاالت بتوانند بخوانند

شان کردند، بایاالت مختلف رسانیدند و یهودیها انتقام خود را از دشمنانسوار بوده حرکت مى
.اى زیاد از آنها در شوش کشتندکشیده عده

903: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

نظر کنیم، این است مضمون حکایت استر و مردخا و، اگر از شاخ و برگهاى داستانى آن صرف
وسعت مملکت از هند تا حبشه : انداطّالعاتى که میدهد، همان است، که مورخین یونانى هم داده

هفت نفر مشاور مخصوص همان کسانند، که هرودوت هفت نفر قضات شاهى . استموافق تاریخ
ها اشاره در این حکایت بسالنامه. اینها رؤساء هفت خانواده درجه اول پارس و ماد بودند. نامیده

ها را دیفتراى بازیلیکاى، یعنى دفاتر شاهى کتزیاس هم در این باب ذکرى کرده، این سالنامه. شده
هرودوت، چنانکه گذشت، میگوید در جنگ ساالمین دبیران شاه اسامى اشخاصى را، که نامیده و

در باب بسترى، که بر آن نشسته غذا صرف میکردند، نیز در سه . جنگیدند، ثبت میکردندخوب مى
اند، که از منبع یونانى سواران نیز همانچابک. جاى کتاب هرودوت، چنانکه گذشت، ذکرى شده

خود اخشورش هم از حیث صفات ) هاى هرودوت و کزنفون که در جاى خود بیایدتهنوش(میدانیم 
منش و بلند اند، یعنى شخصى است بزرگشبیه همان خشیارشا است که یونانیها توصیف کرده

هاى هرودوت، تقدیمى چندین نظر، که دوازده هزار وزنه نقره را رد میکند، چنانکه موافق نوشته
النفس است، چه از طرف دیگر بوالهوس، کم عقل و ضعیف. را رد کردمیلیونى پاثیوس لیدى

.اختیار امور مملکت را بآسانى باین و آن میدهد

در خاتمه باید گفت، که این . تجمالت دربار و غیره هم همان است، که از منبع یونانى معلوم است
هرودوت هم اشاره به ضیافت قبل از عزیمت خشیارشا، یا اخشورش توریۀ، بجنگ یونان بوده و

گردآمدن بزرگان مرکز و ایاالت در شوش کرده، منتها مورخ مذکور گوید، که براى مشورتى 
.راجع بجنگ یونان این مجلس بزرگ منعقد شده بود

راجع باسم ملکه، که توریۀ او را وشتئى نامیده، ظن قوى این است، که اسم مذکور مصحف 
از اینجا باید حدس زد، که این اسم در . ت یا بهترین باید گفتوهشتیه است، که بزبان کنونى بهش



تریس نوشته، که ممکن است یونانى شده هماشتر هرودوت اسم ملکه را آمس. واقع لقبى بوده
اما تخالفى، که بین حکایت مزبور. یعنى هماى مملکت باشد
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تریس هیچگاه مغضوب نشد و چندان ین است، که آمسهاى هرودوت دیده میشود، او نوشته
هم نمیرساند، که »1«»هاپارسى«انگیز هاى اشیل در نمایش حزننوشته. بزیست، که بکهولت رسید

تریس بوده و بعد زنى بنابراین ممکن است، که وشتئى زنى غیر از آمس. او مغضوب شده باشد
خا، از جهت تقرّب بشاه، وشتئى را ملکه دانسته دیگر جاى او را گرفته و در کتا استر و مرد

.باشند

قتل خشیارشا، خصائل او-مبحث ششم

م. ق466قتل خشیارشا 

مندیهاى متواتر، که در اوایل سلطنتش روى داد، بکلى فاقد اراده شد و خشیارشا از جهت عدم بهره
ین جهت، که در خط بزرگان پارس از ا. وعشرت فرو رفتجهانگیریرا فراموش کرده در عیش

کشورگشائى افتاده و در هر سلطنت ممالکى به ایران ضمیمه کرده بودند، از سستى خشیارشا 
در این احوال اردوان رئیس قراوالن مخصوص شاه . ناراضى گشته با نظر حقارت در او نگریستند

کتزیاس اسم . در آن داخل کرد)مهرداددات اى را میترىکنگاشى بر ضد او ترتیب داده خواجه
گاه اردوان بدستیارى خواجه مذکور شب وارد خوا. نوشته»2«این خواجه را اسپاتامیترس

پس از این واقعه نزد اردشیر، پسر سوم خشیارشا، رفته او را . خشیارشا شده او را در خواب کشت
راى از فوت شاه آگاه کرد و گفت، که قتل شاه کار داریوش پسر بزرگ خشیارشا است، او ب

سخنان اردوان چنان در مزاج اردشیر . رسیدن بتخت اینکار کرده و خود اردشیر هم در خطر است
نوجوان اثر کرد، که او در حال براى کشیدن انتقام پدر و حفظ جان خود بسراى داریوش رفته 

پس از قتل داریوش، تخت به ویشتاسپ پسر . بهمدستى اردوان و چند نفر از قراوالن او را بکشت
دوم خشیارشا میرسید، ولى، چون او ایالت باختر داشت، و غایب بود، اردوان اردشیر را بر تخت 
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نشانید، با این مقصود، که چندى با او مماشات کند، تا موقع قتلش برسد و خودش تخت را 
صاحب

______________________________
1-Eschile .,,Les Perses.

2-Spatamithres ف بایدس است)میثرسپنتمصحمهر، چنانکه . باشد، که بمعنى مهر مقد
.بیاید، مورد پرستش بود
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جا باید دانست، که در زمان خشیارشا اعتبارى زیاد و مندى از اینجهت امیدوارى او را ببهره. شود
ولتى داشتند، ولى اردشیر، همینکه بر اهمیتى یافته بود و هفت پسر او مشاغل مهم در دوائر د

.شرح قضیه در جاى خود بیایددستى کرده نابودش کرد کنگاش او آگهى یافت، پیش

خصائل خشیارشا

اسم این شاه در داستانهاى ما فراموش شده و در بعض کتب قرون اسالمى چنانکه در مبحث اول 
حان بیرونى و ابن عبرى و غیره ذکر این فصل ذکر شد، اسم او را نویسندگانى مانند ابو ری

در . اند بسیار مختصر و مندمج استاند، ولى چیزى راجع باو نگفته یا اگر هم گفتهکرده
هائى، که از این شاه مانده و ذکر آن در جاى خود بیاید، اطالعاتى مندرج نیست، جز اینکه کتیبه

ام، یا فالن سنگ را پدرم داریوش تهیه این شاه خود را معرفى کرده و گفته فالن بنا را من کرده
بنابراین یگانه منبع اطالعات ما بر احوال . کرد و، چون چیزى بر آن ننوشت، اکنون من مینویسم

تر هرودوت باو پرداخته، زیرا نام خشیارشا با جنگهاى اند و از همه مفصلاین شاه مورخین یونانى
یم درباره او چیزى بگوئیم، مبنا را باید تنها مدارك پس، اگر بخواه. مهم ایران و یونان مالزم است

اند، نظر، یعنى، اگر این شاه چنان بوده، که یونانیها او را توصیف کردهاز این. یونانى قرار دهیم
دست . رفتارش نجیبانه است و نظرش بلند. خشیارشا شخصى است شکیل، صبیح و خوش محضر

نشینى او بآن شتا پس از جنگ ساالمین خبطى وال عقبباز دارد و دل جوانمرد، ولى با همین اح
نظرش در انتخاب اشخاص صائب نیست و بخطا . است بزرگ، که ضعف او را آشکار میکند
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مغلوب زنان است و زمام . پسندد، ولى قوت اراده براى اجراى آن نداردرأى صحیح را مى. میرود
خالصه آنکه از . ره اشخاص مفرط است یا مفرّطدربا. سرایان و زنان میسپاردامور را بدست خواجه

سرایان افتاد، او دوره انحطاط در خانواده هخامنشى شروع شد و زمام امور بدست زنان و خواجه
ها او را بدترین دشمن خودولى شایان ذکر است، که با وجود اینکه یونانى

906: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

گذشته . اند، بزرگى روح او را اذعان نکنندمنشى، یا چنانکه نوشتهبزرگاند میدانستند، باز نتوانسته
از هرودوت و مورخین دیگر یونانى، اسکندر نیز این صفت او را ستوده، توضیح آنکه در موقع 

جا، اسکندر بمجسمه خشیارشا جمشید و ازدحام مقدونیها و یونانیها در آنحریق قصور تخت
:ه دید، ایستاد و گفتبرخورد و، چون آنرا افتاد

آیا باید بگذرم و بگذارم تو بزمین افتاده باشى، تا مجازات شوى در ازاى اینکه به یونان لشکر «
اسکندر این . »کشیدى، یا تو را، باحترام آن روح بزرگ و صفات خوبى که داشتى، بلند کنم

.51اسکندر، بند پلوتارك، کتاببگفت، لختى در اندیشه فرو رفت و پس از آن بگذشت 

آخر جلد اول
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:توضیحات

______________________________
، بعض مقادیر عهد قدیم با مقادیر جدید ایران مقایسه شده و مسکوکات طال 166در صفحه -1

قانون مسکوکات جدید ایم، جهت این است، که الیحه اصالح و نقره را با ریال طال مقایسه کرده
از مجلس شوراى ملى گذشت و در این وقت مجلّد اول این تألیف بطبع 1310اسفند 22در 

چون نسبت ریال نقره به ریال طال معلوم است و مقادیر جدید ایران با سلسله مطرى هم . رسیده بود
.توان دریافتمقایسه شده، تفاوت را بآسانى مى
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یکى از مترجمین هرودوت » تاندرجزیره آن«اول نوشته شده است ، در سطر 626در صفحه -2
جاى کتاب مورخ مزبور را چنین ترجمه کرده، ولى در ترجمه مترجم دیگر لفظ جزیره دیده این

.تر استشود و بنابر تحقیقات، که بعد بعمل آمده، ترجمه آخرى صحیحنمى

دارد، استعمال )آ، که صداى aبجاىرا aدر ترجمه خطّى، مطبعه698در ذیل صفحه -3
.ارا aخواند وآرا aبنابراین باید. جهت آن است، که مطبعه حرف مزبور را نداشته. کرده

چون در این مجلّد، مؤلّف بمبحث . نوشته شده است فریز38، در ذیل گراور 837در صفحه -4
:توضیح میشودصنایع نرسید، تا معنى این لفظ را بنویسد، این است که

جا عبارت است از تزیینات برجسته دیوار عمارت، بطوریکه طول فریز چند معنى دارد، ولى در این
.ها بالفاصله یکى پس از دیگرى واقع شدهتزیینات بیش از عرض آن است و صورت
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