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تشكر

مرهون زحماتي) مفهوم ثمر كمي اغماض كنيد يدرباره(ها به ثمر رسيدن اين نوشته

تاب را شنيد و اميد دادي كخاني كه اوليني بود كه طرح اوليهاست كه به ديگران داده ام؛ فاطمه بابا

يشفقانه مرا تهييج كرد براي ادامهن آزموده كه ممحس. اشاش  و انگيزه داد به نوشتنبه آينده

- سينا احمديان كه با كمك هاي گاه به گاه برادرانه. خواند و نقد كرد پيش نويس هايم را ،نوشتن

زهرا هالكويي كه. اش در دوران بي كاري و بي پولي و نداري باعث شد تا درمانده نشوم

رومن گريشمن كه وراي درست يا غلط. اب آوردپرداخت نشدن چند ماه اجاره ي آپارتمانم را ت

يوزف ويسهوفر كه ياد داد چطور مي شود. بودن نتيجه هايش، ياد داد چطور مي شود نتيجه گرفت

رونالد جي كنت، ماريا بروسيوس، مري بويس، ريچارد نلسون فراي،. دانشي نگاه كرد به داده ها

شما كه اين كتاب را مي خوانيد تا. يشان بهره برده امجان هينلز و ديويد دبليو باربر كه از نوشته ها

.عاطفه ي عزيز كه روزي روشن اين مكتوب را خواهد خواندو روي دست ناشر نماند 
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گفتار پيش

يعني. يادم هست اول بار كه چيزي به كسي تقديم كردم مربوط مي شود به خيلي قبلترها

د تقديمي هم يك ملخ بزرگ سبز رنگ بود كهمور. زماني كه پنج يا شش سال بيشتر نداشتم

فلسهايش زير نور آفتاب به طرز مسحور كننده اي مي درخشيد و يك تكه چوب كوچك هم با

همين تكنيك باعث مي شد كه وقتي مي خواست. نخ خياطي بسته شده بود به يكي از پاهايش

اين اسباب بازي. تري بشودچند دور توي هوا حول چوب بچرخد و باعث نشاط و ابتهاج بيش ،بپرد

يكي از داشته هاي بزرگ آن موقع هايم بود كه با گشاده دستي بخشيدمش به دختردايي ام كه

نتيجه ي اين بخشندگي اين شد كه دخترك رنگش مثل فلسهاي ملخ. همبازي آن موقع هايم بود

مي له شد و ازسبز شد و چندتايي هم جيغ بنفش كشيد و اسباب بازي مذكور زير پاي پدر گرا

.يك گوشمالي حسابي هم بي نصيب نماندم

توي مدرسه بود كه يك عروسك پارچه اي با پيراهن مخمل قرمز رنگ كه دوم بار

يادگار بازي هاي كودكي ام بود را به عنوان هديه ي تولد بخشيدم به همكالسي ام كه كنار هم

تي كادو را باز كرد بور شد و قهقهه ياما پسرك وق. مي نشستيم و خيلي به ايشان ارادت داشتم

آخر آن موقع ها تازه باالي لبمان سبز شده بود و كلي. بقيه ي بچه ها هم اوضاع را خرابتر كرد
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مذكور جايش را تويمذكر بعد از آن هم دوست . پيش خودمان احساس مردانگي مي كرديم

.كالس عوض كرد و تا مدتها با من سر سنگين بود

آن خوشم مي آمد تقديم ازهم يك جلد كليات عبيد زاكاني را كه خيلي  توي دانشگاه

كردم به يكي از دخترها كه توي يكي از نشريه هاي آن موقع هاي يكي از دانشگاه ها  شعر سپيد

و نهايتا اين قضيه ي خوش آمدن. مي نوشت و من از شعرش ،يا شاعره اش، خيلي خوشم مي آمد

رك بعد از دريافت كردن كتاب و تورقش به اين بسنده كرد كه همانها به آنجا ختم شد كه دخت

از قرار معلوم بايد ياد. مختصر سالم و احوالپرسي را هم با همچو آدم وقيح و بي آبرو قطع كند

يا دست كم تا. بگيرم از چيزهايي خوشم بيايد كه حداقل رابطه ي مختصري با هم داشته باشند

.هر چيزي را كه خوشم آمد به هر كسي كه خوشم آمد تقديم نكنمآنجا كه برايم مقدور است 

گفتن ندارد كه هر بار كه چيزي به كسي تقديم مي كنم روزهاي زيادي اضطراب دارم و شبهاي

اينها را گفتم كه متذكر شده باشم همانطور كه مستحضر شده ايد اين. متمادي كابوس مي بينم

و آنچه قضيه را. ريخ مدرسه ام كه خيلي دوستش مي داشتممكتوب را تقديم كرده ام به معلم تا

بحراني مي كند اين است كه من نوشته هايم را هم دوست مي دارم كه اين مسئله سابقه ي تاريخي

.خوبي ندارد

جداي از اين قضاياي خوش آمدن ها و بخشيدن ها چيزي كه باعث شده بود تا معلم

دادن او بود كه با سيستم آموزشي دهه شصت، تومني دوتاريخم را دوست داشته باشم شكل درس 
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اين بود كه نامهاي عجيب و غريب پادشاهان و اعمال و كردار عجيبترشان الي. ريال توفير داشت

.داستان ها و بازي ها و گاه حتي مسخره بازي هاي توي كالس برايمان دلنشين و پذيرفتني مي شد

سمور آبيشو خيلي دوست مي. داشت!! كه يك سمور آبي هنوز به ياد دارم كه يك حمورابي بود

.يك روز كه آبگوشت بار گذاشته بود سمور آبي پاش گرفت و ديگ رو چپه كرد. داشت

حمورابي كه. سمور آبيش كچل شد. حمورابي يك چوب آبي برداشت و زد تو سر سمور آبي

.سمور آبي داشتدل سوخته بود داد روي يك سنگ بزرگ نوشتند يك حمورابي بود يك 

و هنوز يادم هست تير و تخته هايي را كه... . يك روز كه . سمور آبيشو خيلي دوست مي داشت

.سر درس بهرام چوبين ما لشكريان متخاصم توي سر و كله ي هم مي زديم

هنوز اگر نامهاي ديااكو و هوخشتره و آژيدهاك را به ياد مي آورم نتيجه ي آن روزهاي

اصال شايد همين. نشستن سر كالس هاي كارشناسي ارشد معتبرترين دانشگاه كشورروشن است نه 

خيالهاي كودكانه باعث شد كه عاقبت بخيري مهندسي مكانيك را ناديده بگيرم و پشت پا بزنم به

كار و كارگاه و كارخانه و همپاي جوانترها بنشينم پاي خواندن تاريخ و كتيبه و لوحه و سكه و

ت انسان هاعيتلخ است چون واق. تاريخ ديرهضم است. تاريخ سخت است. تلخ استتاريخ . سفال

ديرهضم است چون پيچيده مي شود به پر و پاي خود. سخت است چون انسان ها پيچيده اند. است

ديرهضم باشد و. سخت باشد و نباشد. خواستم تاريخي نقل كنم كه تلخ باشد و نباشد. ما تا امروز

م مي لرزيد كه خط به خط اين نوشته ها معتبر باشد به اعتبار و استناد به سندهايدست و دل. نباشد
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حاال با اطمينان ادعا مي. معتبر هم هست. پذيرفته شده در محافل آكادميكي كه با آنها آشنا بوده ام

نخواستم با. كنم كه داده اي توي اين مكتوب نيامده مگر كه بزرگي پايش را امضاء كرده باشد

شيرين باشد با. خواستم شيرين باشد. دن ارجاعات متعدد شيريني روايتش را از خواننده بگيرمدا

دست و دلم مي لرزيد باز كه مبادا انگبين اين لحن، صفراي تعصب و. روايتي كه به طنز مي زند

.نسراغ آنجاي تاريخ ايران رفت. جسارت مي خواست سراغ تاريخ ايران رفتن. پيشداوري را بيفزايد

نخواسته اند بنا به مالحظاتي. كاري كه بزرگترها از آن گذشته اند. اينطور سراغ تاريخ ايران رفتن

كه جواني ام باعث شد لحاظشان نكنم يا جسارتا نديده اند بنا به داليلي كه خامي ام باعث شد تا

طنز را نشناسم و كه. دست و دلم مي لرزيد هم از اينكه اندازه ي اين كار نباشم. موجهشان ندانم

مي ترسم كه اين سوژه و ايده را خراب. توي مسخره گي مطلوب اين روزهاي گيشه و بازار بمانم

مي ترسم خراب كرده. مي ترسم كه آينده ام را توي دانشگاه خراب كرده باشم. كرده باشم فقط

.مثل دلقكي كه اول بار روي صحنه رفته است مي ترسم. مي ترسم. باشم
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ضاع طبيعي ايراناو

اين تعبير خاص، مال باستان شناس خوش ذوق. نجد ايران مثلثي است بين دو فرورفتگي

در plateau. فرانسوي گريشمن است و منظورش هم خليج فارس و درياي خزر بوده است

عده اي مترجم كلمه. زبانهاي اروپايي به معني بلندي بسيار بزرگ بر روي كره ي زمين مي باشد

در صورتي كه فالت به. تازي فالت را صرفا به لحاظ شباهت ظاهري براي آن به كار برده اندي 

معني بيابان قفر بي آب و علف است و به جاي اولي در تازي نجد و هضبه به كار مي رود كه

اما اينكه. معادل فارسي اش را هم اگر پيدا كرديد استعمال كنيد. قاعدتا اينجا هم به كار ما آمد

اگر هم به هر. حاال اين منطقه بيابان بي آب وعلف است يا سرزمين بلند هم بحثي است علي حده

به هر حال معني. دوي اينها راضي نمي شويد مي توانيد اقليم ايران را جنگلهاي استوايي بدانيد

plateau اما مثلث مذكور محدود به كوههايي است كه در پيرامون. آن مي شود كه گفتم

و برآمدگي هاي مذكور به صورت يك زره. تگي مركزي طبيعتا برآمده مي باشندفرورف

اما از آنجايي كه. كوهستاني فرورفتگي مذكور را به صورت يك دژ تسخير ناپذير در آورده اند

از مهمترين آن دروز،. هميشه يك جاي كار مي لنگد اين زره از يكي دو جا درزش باز شده است

همين امر باعث شده است كه دژ. ي و آذربايجان در شمال غربي مي باشدخراسان در شمال شرق
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.مذكور آنقدرها هم كه جغرافي دانان خوش ذوق عالقه دارند بقبوالنند تسخير ناپذير نبوده باشد

.بلكه تسخير پذير هم بوده باشد

گرفتهآن گونه كه پيداست در طول تاريخ، اقوام و قبيله هاي مختلفي راست دماغشان را 

باري، همين امر). حاال مثلث و مربعش آنقدرها هم توفير نمي كند. (اند و آمده اند توي اين مثلث

البته. سوژه داده است به دست قوم شناسان خوش ذوق تا اين سرزمين را چهار راه اقوام بنامند

بيشتر به درك اينكه چهار راه محل عبور است يا ايستادن و معركه گرفتن هم  مسئله ايست كه

حال آنكه در دوران باستان مسائل تربيتي به اندازه. تربيت خانوادگي اقوام مذكور مربوط مي شود

.و همين امر باعث شد تا ايران پاتوق اقوام مختلفي بشود. ي دوران معاصر مورد توجه نبوده است

ها، ايسين ها، بابلي ها،از آن جمله اورارتي ها، كاسي ها، عيالمي ها، لولوبي ها، گوتي ها، سيماش 

مادها، سكاها، آشوري ها، پارس ها، مقدوني ها، يوناني ها، پارت ها، رومي ها، كوشان ها، هپتال

كه در زمان هاي متمادي. ها، عرب ها، مغول ها، ترك ها، افغان ها، و قوم و قبيله هايي از اين قبيل

به اين سرزمين سرازير شدند، در و تقريبا به يك شكل و صورت، مثل گدازه هاي آتشفشاني،

با هم ملغمه اي ساختند) البته اين كلمه معني مراوده و همنشيني هم مي دهد(طول قرن ها آميزش 

.كه ماييم

ما به چندتايي از آن ها افتخار) ميان همين قوم و قبيله ها را عرض مي كنم(از اين ميان 

البته واضح است كه افتخار كردن مسئله. مي كنيممي كنيم و طبيعتا به آن چندتاي ديگر افتخار ن
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به عبارتي يك نفري. و اساسا دست و بال آدم در اين خصوص باز است. اي كامال شخصي است

مي تواند به يك چيزي افتخار كند يا به همان چيز افتخار نكند و يا به چيزي ديگر افتخار كند و يا

.، بنده بي اطالعم)افتخار را عرض مي كنم(ي كنيم، اينكه لزوما ما چرا يك چنين كاري م. نكند

براي اغلب) مسئله ي افتخار(اما شواهد جامعه شناختي و روانشناختي نشان مي دهد كه اين مسئله 

و هرچه يك نفري سرش به تنش بيشتر بيارزد. آدم هاي فهيم مسئله اي اساسي محسوب مي شود

ظر خيلي ها از منظر زيبايي شناختي بهتر است آدم به يكاما به ن. افتخاراتش نيز بيشتر خواهد بود

نفر پادشاه هخامنشي چشم روشن كه با دقت ريش و مويش را فرهاي ريز داده است افتخار كند

.آن هم بي دقت. تا به يك نفر فرمانده ي مغول چشم ريز كه ريش و مويش را بافته است
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اوضاع غير طبيعي ايران

كه سراسر اروپا از توده هاي يخ پوشيده شده بود ايران از دوره ي باران در آن موقع ها

اين به اين معني است كه قسمت مركزي ايران و حتي ارتفاعات را درياچه ي عظيمي. مي گذشت

بقاياي ماهي ها و صدفهايي كه حاال در بيابان هاي مركزي و حتي كوهها پيدا مي. فراگرفته بود

البته شخصا قبول دارم كه كنكاش الي فسيل هاي مارماهي و بچه. ت مي كندشود ادعاي ما را ثاب

قورباغه و بزمجه و سوسمار چيز خاصي از هويت تاريخي ما بدستمان نمي دهد اما به جهت رعايت

.وجاهت آكادميك پرداختن به اين بخش از تاريخ الزم بوده است

باراني از بين رفت و عهد خشكسال قبل از ميالد عهد  15.000تا  10.000در حدود 

در اين عهد جريان رودخانه ها كند شد و در مصب آنها ذخاير رسوبي تشكيل. جاي آن را گرفت

قطعه زمين هايي را داد كه به زودي، منظور از به زودي دو سه هزار سال مي باشد، سر از آب

.و حد فاصلي را ميان دشتها و كوهها بوجود آوردند. بيرون آوردند

بود كه نخستين بار در ايران آثار بقاياي انسان عهد مزبور را در حفاري 1949در سال 

ايشان نيز مانند. غاري در تنگ پبده در كوههاي بختياري واقع در شمال شرقي شوشتر پيدا كردند

و براي شكار حيله را بيشتر. خويشاوندان اروپايي خود براي تهيه ي خوراك به شكار مي پرداخت

اعمال قدرت به كار مي برده و به طرز ماهرانه اي از چكش سنگي و تبر و چوبدست تيغه داراز 
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!البته هنوز از شيوه هاي اعمال قدرت وي اطالعات درستي در دست نيست. بهره مي جسته است

اينجور. درفش هاي استخواني و ظروف گلي هم از مصنوعات كشف شده در اين دوره مي باشد

اخهايي كه در جوانب پر درخت كوهها حفر مي شد و به وسيله ي شاخه هايانساني در سور

.يا غالبا پناه گاه هاي سنگي و غارها را اشغال مي كرد. درختان مسقف مي شد  زندگي مي كرده

دانشمندان به يك چنين انساني انسان بدوي مي گويند و به يك چنين جامعه اي جامعه ي

.ثل هر جامعه ي ديگر هر كس وظيفه اي را به عهده گرفته بوددر يك چنين جامعه اي م. بدوي

مردان چنان كه گفتيم صبح علي الطلوع گرز و تبر و پتك خود را بر مي داشتند و تا شب توي

آن موقع ها هنوز بشر. كوه و دشت نعره مي زدند و دنبال گور خر و آهو و استر و االغ مي دويدند

و شب خسته و كوفته با نعش يك گورخر و. ا كشف نكرده بودكاربردهاي جديد استر و االغ ر

يكي دو تا مرد بي دست و پا كه توي گير و دار شكار زير دست و پاي بقيه مي ماندند به قبيله باز

و بدين ترتيب حجم غذاي مورد نياز قبيله كه شامل يك گورخر و دو مرد بود برآورده. مي گشتند

ربري هاي بيشتري از يك آدم آشنا بوده است كه در عصر حاضرآن موقع ها بشر با كا. مي شد

انسانهاي بدوي برخالف امروزي ها هفتاد كيلو گوشت خالص را زير. برخي از آنها منسوخ شده

اينكه از چه موقع بشر به ذهن اش رسيد. خروارها خاك حيف نمي كردند بلكه ميل مي كردند

.را عرض مي كنم، بنده بي اطالعمحيف كردن . كه بايد يك همچين كاري بكند
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باري، اما در اين جامعه بدوي مثل هر جامعه ي غير بدوي تقسيم وظايف بوجود آمده

كه وظايف خاصي هم بر عهده ي زن ها گذاشته بودند كه شامل زاييدن بچه و زاييدن بچه و. بود

به ثمر نرسيدن كسر قابلبه علت بازدهي پايين اين امر، مرگ و مير نوزادان و . زاييدن بچه بود

و اين در حالي است كه اين وظيفه. توجهي از آنها، توجه و تاكيد بيشتري روي اين قضيه داشته اند

در كنار اين مشغله ي جدي. را اگر هم مي خواستند نمي توانستند بر عهده ي مردان قبيله بگذارند

حداقل. كار آساني نبوده استچرا كه در آن زمان روشن كردن آتش . زن نگهبان آتش هم بود

به همين جهت آسانترين راه اين بود كه همان آتشي را. براي انسان هاي بدوي آسان نبوده است

كه اين كار را زنان انجام مي. كه به سختي افروخته بودند را حفظ كنند و نگذارند خاموش بشود

نگهداشتن آتش و به تبع و چون آتش چيز مهمي به حساب مي آمد نقش زنان در روشن. دادند

.آن خود زن چيز مهمي به حساب مي آمد

زنان بخشي از اوقات فراغت خود را هم به گشت و گذار در كوه و دشت و مزه مزه

كردن انواع ميوه ها و گياهان و ريشه هاي مختلف مي پرداختند و البته مقداري از بي مزه ترين ها

ال همين اين سيب زميني پيازهاي اوليه دست نخورده باقيرا هم براي مردها مي آوردند كه احتما

كه بدين ترتيب زن. مي ماندند و روي هم انبار مي شدند و جوانه مي زدند و سبز مي شدند

و از آن موقع به فكر كاشتن و تكثير انواع خوشمزه ي روييدني ها. كشاورزي را هم كشف كرد

د و رشتن و بافتن را هم اختراع كرده بود و تمام اينهازن همچنين مخترع ظروف سفالي نيز بو. افتاد
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در حالي بود كه مردان همچنان در دشتها نعره مي زدند و به كوبيدن چوب توي سر اين و آن مي

و به جاي نعش يك گورخر و دو مرد با. و تنها پيشرفت اندكي در اين زمينه كرده بودند. پرداختند

ز مي گشتند كه اين در نوع خودش پس رفت هم محسوب مينعش يك گورخر بي مرد به خانه با

و باز زنها مجبور بودند فقدان حجم غذايي آن دو مرد را با سيب زميني و پياز جايگزين. شود

.كنند

كه اين كار مهم پديده ي عجيبي هم. در عين حال زن همچنان بچه هم مي زاييد

بدهد كه اين هم در نوع خود كار عجيبيزن مي توانست به بچه شير هم . محسوب مي شده است

در آن زمان خيلي چيزهاي طبيعي براي بشر عجيب به نظر مي آمده و خيلي چيزهاي. بوده است

كار عجيب ديگر زنان اين بود كه در يك دوره ي منظم مي توانستند ناقل يا. عجيب هم طبيعي

ما قصد نداريم خيلي هم وارد در اينجا. و خيلي كارهاي عجيب ديگر. حافظ خون قبيله باشند

به هر حال مردها علي رغم عالقه اي كه جهت انجام اين. مسائل خصوصي انسانهاي اوليه بشويم

همه ي اين مسائل باعث. قسم كارهاي عجيب از خودشان نشان مي دادند هميشه نااميد مي شدند

.و نقش زن پررنگتر بشود. يدشده بود كه يك عدم تعادل در انجام وظايف زنان و مردان بوجود بيا

اين شد كه زن اداره ي امور قبيله را هم در دست گرفت و به مقام معنوي و جادوگري

كار تا جايي باال گرفت كه خدايان آن. او مي توانست چند يا چندين همسر داشته باشد. قبيله رسيد
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دشان را از زير يوغ بندگيبله، مردها قرون متمادي زمان الزم داشتند تا خو. دوران هم زن شدند

.زنان آزاد كنند
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ماقبل تاريخاوضاع 

خشك شدن روز افزون دره ها كه معلول پيشرفت دوره ي آبي و پسرفت دوره ي

درياچه ي عظيم مركزي خشك شد و. يخبندان بود موجب تغييراتي در شرايط زندگي انسان شد

حيوانات چرنده هم از كوهها پايين آمدند و. شيده شدسواحل آن از مراتع و مرغزارهاي وافر پو

انسان هم كه بوسيله ي شكار زندگي مي كرد آنها را تعقيب نمود و در. وارد اين مراتع شدند

.دشت اقامت گزيد

قديمي ترين محل سكونت شناخته. حاال تقريبا رسيديم به پنج هزار سال پيش از ميالد

عاليم اوليه ي انسان در اين. زديك كاشان در جنوب تهرانشده در دشت، سيلك است تپه اي ن

يعني اول كه. البته اينجا از همان اول تپه نبوده است. موضع به دست باستان شناسان آمده است

بعد در طول هزاران سال  زندگي. انسان اوليه اي تصميم گرفت آنجا ساكن شود صاف بوده است

پاشيدن و خانه ساختن هاي جديد روي خانه هاي خرابكردن و خوردن و خوابيدن و ريختن و 

خانه هايشان هم چيزي. پدرجدهايشان، اين محل سانت به سانت باالتر آمده و حاال شده است تپه

شبيه آلونك بوده كه با شاخه هاي درختان درست مي كرده اند يا با سنگ چين هاي ابتدايي و

.توي دستشان به آنها شكل مي داده اندبعدتر ها هم با خشت هاي خام كه شبيه كتلت 
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بساط شكار هم كه بر پا بوده و باغچه هاي كوچكي هم داشته اند كه در آن چيز مي

البته انسانهاي اوليه. كم كم كه جمعيتشان زياد شد به فكر ذخيره كردن غذا هم افتادند. كاشته اند

در دوران. غذا به تدريج تفاوت كردتر هم غذا را ذخيره مي كرده اند اما شيوه ي ذخيره كردن 

هاي هاي اوليه تر به اين صورت غذا را ذخيره مي كردند كه انسان شكارگر يك سري مسائلي را

مثال حيوانات باردار را شكار نمي كرده اند يا. در همين شكاركردنشان رعايت مي كرده است

ل از آنكه خودشان بميرند و جنازه شانبيشتر سعي مي كرده اند پير تر ها را قب. حيوانات جوانتر را

شعوري كه در انسان شكارگر قرن بيست. يك گوشه ي جنگل سهم الشخورها بشود شكار كنند

.و يكم كمتر مشاهده مي شود

بعدتر ها ذخيره ي آذوغه در تمدن دشت به شكل اهلي كردن حيوانات و نگهداري از

به تدريج فن ساختمان سازي هم پيشرفته تر شد.  مدآنها و كاشت و توليد و انبار كردن غالت در آ

آنها حتي مرده هايشان را هم رنگ. و ديوارها را با نوعي رنگ قرمز رنگ آميزي مي كردند

مرده را قرمز مي كردند و به طرز در هم پيچيده اي شبيه جنين در كف همان. آميزي مي كردند

يي كه آنها را هم قرمز كرده بودند دفن مياتاقهايي كه تويش زندگي مي كردند داخل گودالها

اين قرب و همجواري با مردگان، زندگان را از تهيه ي هدايا و خورد و خوراك و وسايل. كردند

مرده با زنده هاي خانه مثل دوران زنده بودنش. آسايش آن دنيا براي مردگان معاف مي كرد
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ي عريض و طويل درست كنند تا وسايلشريك بود و ديگر الزم نبود تا مانند مصري ها بناهاي

.مورد نياز مرده را آنجا پنهان كنند

توي همين دوره بود كه ظروف گلي رنگي و نقشدار پيدا شدند و چرخ سفالگري هم

چرا. دانشمندان علت تاخير در پيشرفت فن سفالگري و اختراع چرخ را زنان مي دانند. اختراع شد

به ساختن ظرف در منزل مي پرداختند و چون كار زيادي هم كه معتقدند زنان قرنها ي زيادي

براي انجام دادن نداشته اند و حواسشان هم پرت گفت و گو و اختالط كردن در جلسات ظرف

اما بعد كه ديدند با اين. سازي مي شده خيلي ذهنشان را درگير باال بردن سرعت كار نمي كرده اند

ور كاركردن برايشان ظرف نمي شود مردها را وارد ميداناوضاع راه به جايي نمي برند و اينط

مردها وقتي به ساختن سفال پرداختند به اين فكر بودند كه چه طور ظرف بيشتري توي. كردند

اين شد كه. زمان كمتري درست كنند و بقيه روز را بروند زير سايه ي درخت استراحت كنند

.چرخ سفالگري را اختراع كردند

چيزي كه همه. شهاي روي ظرفها هم دانشمندان حرفهاي زيادي زده اندباره ي نقدر

درباره ي آن اتفاق نظر دارند اين است كه بر خالف دوران معاصر در دوران باستان هر كار آدم

يعني آن موقع ها آدم براي قشنگي يا از روي تفريح و تفنن ظرفهايش.  دليل موجهي داشته است

بعضي ها معتقدند كه قرار بوده با نقاشي كردن روي ظرفها باعث بشوند. را نقاشي نمي كرده است

يا اينكه اين. تا يك اتفاق ماورايي براي غذاي توي ظرف يا آدمي كه غذا را مي خورد بيافتد
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چنانكه زمان پيدا شدن. نقشها وسيله اي بوده براي اينكه انديشه اي را به واسطه ي آن منتقل كنند

.دشتهاي ايران همزمان است با اختراع خط در دشت بين النهرينظرفهاي منقوش در 

تقريبا در آغاز هزاره ي سوم پيش از ميالد دشت بين النهرين وارد عهد تاريخي مي شود

اما ايران هنوز در دوران پيش از تاريخ خود است و بر اثر متوني كه ساكنان دشت بين النهرين

شته اند نوري نيز به تاريخ ايران تابيده شده است و نام ها ودرباره ي تاريخ مملكت خود باقي گذا

در هزاره ي سوم اقوامي كه در حاشيه. يادهايي در كتبه هايشان از اقوام ايراني به چشم مي خورد

عيالمي ها، كاسي: ي دامنه هاي زاگرس زندگي مي كردند از جنوب به شمال به شرح زير است

زمان كه بين النهرين تحت سلطنت سلسله اي قوي و جديد در ميهر . ها، لولوبي ها و گوتي ها

.آمد فشار بر اقوام ساكن كوهپايه هاي زاگرس نيز بيشتر مي شده

يكي از اين نهرين نهر فرات و آن يكي. اين بين النهرين جايست كه بين نهرين است

بسيار حاصلخيزي داردبه خاطر آب و هوا و شرايط اقليمي، اين منطقه خاك . ديگر هم دجله است

به طوري كه اگر انسانهاي آن زمان يك چوب كبريت را در زمين فرو مي كردند خيلي زود

ماهي و بز و گوسفند و اين قبيل چيزها هم آنجا به وفور. تبديل به يك درخت نخل مي شده است

ن هاي باستانچرا كه در زما. يافت مي شده و كال مملكت خوشبخت و آباد و ثروتمندي داشته اند

اما چون بين النهريني ها متمدن شده. ثروت شامل درخت و بز و اين قبيل چيزها مي شده است

بودند مثل هر آدم متمدن ديگري اين را درك كرده بودند كه مي شود به جاي اينكه خودت كار
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اين بود. كنيبعد تو بروي و سر فرصت از نتيجه ي كار آنها استفاده . كني بگذاري بقيه كار كنند 

كه هر وقت فرصتي پيدا مي كردند به سرزمين هاي همسايه حمله مي كردند و آنها را غارت مي

.كردند

كه جايي توي همين بين Agadeدر آگاده  Sargonبا تشكيل سلسله ي سارگن 

النهرين است، عيالم براي استقالل خودش وارد محاربه شد اما نتيجه اش اين شد كه شوش كه

در زمان نرم سين هم يكي دو بار در عيالم. تخت عيالم بود ضميمه ي بين النهرين باقي ماندپاي

در اين دوران حتي زبان عيالمي مغلوب زبان اكدي. اغتشاش شد اما آن هم به سختي سركوب شد

اكد هم جايي در همين بين. شد و عيالمي ها در نوشتن و گفتن از زبان بيگانه استفاده مي كردند

.لنهرين استا

تاريخ به همين منوال ادامه داشت تا اينكه در عيالم يك آدم پرزور پيدا شد كه اسمش

او شوش پايتخت عيالم را آباد كرد و معابد باشكوه و ابنيه هاي بسيار. پوزور اينشوشيناك بود

كه عيالم كه ديگر براي خودش متمدن شده بود طبيعتا به بابل. ساخت و اعالم استقالل كرد

لولوبي ها و گوتي ها هم كه تازه از تمدن بويي برده. بزرگترين شهر بين النهرين بود حمله كرد

اين لولوبي شامل سراسر جاده ي قديم مي شود كه. بودند تشويق شدند كه به بابل حمله كنند

كه لولوبياما نرم سين همين طور بيكار ننشسته بود . اكنون از بغداد به كرمانشاه و همدان مي رود

ا شكست داد و داد به افتخار اينراين شد كه آنها . ها و گوتي ها بيايند بابل را تسخير كنند
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پيروزي در صخره اي در زور، اينجا هم جايي همان حوالي است، خودش را حكاكي كنند كه

.داسيران لولوبي و گوتي در پايش افتاده اند تا براي هفت نسل بعد آنها هم درس عبرتي بشو

بعدتر ها كه لولوبي ها خودشان را جمع و جور كردند به جاي اينكه اين نقش برجسته

برايشان درس عبرت بشود باز به اينجا و آنجا حمله كردند و شاه لولوبي كه اسمش آنوباني ني بود

در. به تقليد از همان نقش برجسته ي نرم سين داد تا براي او هم يك نقش برجسته در كوه بكنند

آن دوران هر مملكتي كه متمدن مي شد به اين و آن حمله مي كرد و هر پادشاهي هم كه دستش

اين حجاري ها شاه لولوبي را. به دهانش مي رسيد مي داد عكسش را روي كوه كنده كاري كنند

نشان مي دهد كه چند تا اسير لخت و عور پيش پايش افتاده اند و باالي سرشان هم الهه ني ني دارد

بعضي ها اين الهه ني ني را به ايزد نانايه مربوط كرده اند و بعضي هاي. ز شاه حمايت مي كندا

ديگر هم معتقدند كه لفظ ننه كه جوانهاي سيبيلوي پاچه گشاد فيلم هاي دهه ي پنجاه براي

.مادرانشان استفاده مي كرده اند هم بازمانده ي همين الهه است

از مركز شهر يعني چهارراه ميراحمد. ذهاب قرار دارد اين نقش در حال حاضر در سرپل

نقوش در داخل حياط يك دبيرستان دخترانه قرار دارد و. تا نقش برجسته پياده يك ربع راه است

براي ديدن آن آقايان در مواقعي كه مدرسه تعطيل است مي توانند از باباي مدرسه خواهش كنند تا

نوبانيني پادشاه لولو بوم تصويرآ":  به زبان اكدي نوشته شدههم زير نقوش . در را برايشان باز كند

آن كس كه اين لوح را محو كند به نفرين و. خويش و تصوير ني ني را بر كوه بادير نقش كرد
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اين تيم "لعنت آنو، آنونوم، بل، بليت، رامان، ايشتار، سين و شمش گرفتار باد و نسل او بر باد رواد

دايان بين النهريني هستند كه نشان مي دهد لولوبي ها عالوه بر زبان، فرهنگنفرين كننده همگي خ

.بين النهرين را هم پذيرفته بوده اند

با بابل وارد جنگ. چندي بعد سلسله ي سيماش در جبال غرب اصفهان ظهور پيدا كرد

ماش را بيرونكمي بعدتر سلسله ي ايسين در بين النهرين سي. شد و بر عيالم و شوش هم پيروز شد

.راند و خودش عيالم را تصرف كرد

اوضاع تمدن در اين منطقه  از اين قرار بود كه يك سري اقوام بي تمدن كه كه در

دشتهاي اوراسي در روسيه ي جنوبي فعلي براي خودشان ول مي چرخيدند به اين منطقه وارد

جنگ جهاني دوم همه ي آنها رااينها همان هند و اروپايي هاي معروف بودند كه در زمان . شدند

بنا به نظر دانشمندان بر اثر فشار اقوام ديگر يا پيشامد كردن سرمايي. سرجمع آريايي مي ناميدند

آن زمستان سرد بود؛ سرد براي "سخت چنانكه در اسطوره هاي بعضي هايشان مي گويد كه 

شعبه ي غربي. جرت كردنداز سرزمين خودشان مها "انسان، سرد براي حيوان و سرد براي گياه

اينها بعدها شدند هيتي. درياي سياه را دور زدند بعد از عبور از بالكان از آسياي صغير عبور كردند

كه به نوبه ي خود وقتي متمدن شدند طبيعتا به بابل حمله Mitanni و ميتاني ها  Hittites ها 

.كردند
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ردند در مقابل مصري ها قرار گرفتندهم كه بعدترها بويي از تمدن ب  Hurritesهوريان 

در تاريخ. و با گوتي ها درگير شدند و همينطور با آشور و بابل و همينطور همه با هم در گير بودند

مصر ثبت شده كه اين اقوام آنقدر دستشان به دهانشان مي رسيد كه حتي مقتدر ترين فراعنه با

ديگر هند و اروپايي ها كيمرياني يك شعبه. اه ميتاني ازدواج كردنددختران پادش

Cimmeriens  و سكاهاScythes بودند كه آنها هم همان حول و حوالي درياي خزر مستقر

.شده بودند

عيالم سلسله ي ملي. در هزاره دوم قبل ميالد اوضاع عيالم بد نبود كه هيچ، خوب هم بود

رستيده مي شدند كه عبارت بودند ازداشت و به جاي خدايان بين النهريني خدايان محلي در آنجا پ

بعدترها معابد عريض و طويلي هم براي اين خدايانشان ساختند كه االن يك. اينشوشيناك و شاال

عيالمي ها بر ايسين ها هم غلبه كردند و بابل را هم. مقداري از آن در چغازنبيل موجود است

.تصرف كردند

ا به هم ريخت و عيالم تحت سلطه ي بابلجلوس حمورابي شاه عالي قدر بابل، اوضاع ر

اوضاع. اين حمورابي خيلي فهميده بود و خيلي از تمدن و اين قبيل چيزها سرش مي شد. در آمد

همچنين داد. ارتش را سر و سامان داد و كاغذ بازي و بوروكراسي را در كارهاي اداري باب كرد

ها را هم روي يك ستون بلند نوشتند و در چندين تا قانون براي مملكت نوشتند و داد اين قانون

وسط ميدان شهر نصب كردند تا هر كسي بداند كه اگر بزند دندان كسي را بشكند دادگاه مي زند
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دندانش را مي شكند و اگر چشم كسي را در بياورد مي زنند چشمش را در مي آورند و اگر

بكند يا اگر هر كار خالف ديگريدزدي بكند مي زنند دستش را قطع مي كنند و اگر كم فروشي 

بكند بر طبق قانون نامه ي حمورابي مجازات مي شود و نمي تواند بگويد كه قبول نيست و من نمي

.دانستم

كه Kassitesبابل در اين مراحل لوس و مالل آور تمدن به سر مي برد كه كاسي ها 

به بابل حمله كردند و به قول تازه متمدن شده بودند و در مراحل پرشورتر تمدن قرار داشتند

دوران كاسي ها طويلترين فتح خارجي بين النهرين. كارشناسان تمدن بابل را دچار افول كردند

اين. سرزمين اصلي كاسي ها دامنه هاي زاگرس و جبال لرستان بود. سال طول كشيد 576است كه 

تاثير تسلط اين. وپايي فرق داشتندكاسي ها از اقوام بومي منطقه بودند و با آن مهاجران هند و ار

چنانچه يوناني ها به قلع مي. قوم بر منطقه توي زبانها و اسم هاي جاهاي ديگر باقي مانده است

نام قزوين و كاسپين هم. زماني هم اسم همدان اكسايا بوده است. Kassitiros گويند كاسيتيرس 

نت ايشان كاركاسي يا شهر كاسي هادر آشوري هم به محل سكو. از همين قوم گرفته شده است

.مي گفتند

شوتروك ناخونته، كوتير. فتوحات كاسي ها مصادف شده بود با عهد طاليي عيالم

ايشان هم. ناخونته، شيلهك اينشوشيناك و پادشاهاني از اين قبيل در عيالم حكومت مي كردند

س كردند كه بايد به بابل حملهچون وارد عهد طاليي تمدن شده بودند طبيعتا به نوبه ي خود احسا
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مجسمه. اين شد كه با همكاري آشوري ها كاسي ها را شكست دادند و بابل را فتح كردند. كنند

ي مردوك خداي بابل را هم به شوش انتقال دادند تا بابلي ها بدون خدا بمانند و ديگر اينقدر

ند مجسمه ي خدا را هم مانند طالدر آن زمان اقوامي كه به همديگر حمله مي كرد. ثروتمند نشوند

با اين حساب هم آن. و بز و غالت و بقيه ي چيزهايي كه غارت مي كردند با خودشان مي بردند

روال معمول اينطور. قوم شكست خورده بي خدا مي ماند هم خودشان خدايانشان بيشتر مي شد

لي به خودشان مطمئنبود كه مجسمه ي خدا هاي همديگر را خراب نمي كردند مگر اينكه خي

.بودند و نيازي به خداي اضافي نداشتند

شعبه ي. هزاره ي اول پيش از ميالد مهاجمه ي هند و اروپايي ها به منطقه شديدتر شد

شرقي اين سواران بيابانگرد كه از ماوراءالنهر آمده بودند نتوانستند به رخج و پنجاب بروند چون

شان كه هندي هاي آينده شدند اشغال كرده بودند در نتيجه بهآن زمين ها را پسرعموهاي آريايي

در آنسوي دنيا هم شاخه ي ديگر اين اقوام، ايتاليان ها و كلت ها و اسالو ها و. ايران هجوم آوردند

است ها و ژرمن ها و ويزگيت ها و واندال ها و فرانكها و امثالهم اروپا را جاي تاخت و تاز

.خودشان كرده بودند

ي همين دوران دولت جوان اورارتو كه ايشان هم از نژاد بومي بودند و با هندواروپاييتو

ها فرق داشتند حوالي درياچه ي وان تركيه شكل گرفت و بعدها به حكومتي قدرتمند تبديل شد

اين. كه آريايي هاي مهاجر داخل ايران هم شديدا تحت نفوذ فرهنگ و هنر اين قوم قرار داشتند
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هر جا كه. ا هرچند تمدن درست و حسابي نداشتند اما آنقدرها هم بي فرهنگ نبودندآريايي ه

توي هنر اقوام متمدن تر نشانه هايي از اسب و خورشيد و گردونه و چيزهايي از اين دست يافت

.شود دانشمندان مي دانند كه فرهنگ اين مهاجرين روي آن هنر تاثير گذاشته است

م از ماداي نام.ق 844م از پارسوا و در .ق 844سالنامه هايشان در آشوري ها اولين بار در 

توي جايي حوالي كردستان خودمان دولت بومي. كه همان پارس و ماد خودمان بودند. مي برد

پارس ها هم به نوبه ي خود زير. ماناي حكومت مي كرد كه قوم مهاجر ماد تحت تسلط آنها بودند

.سلطه ي اورارتي ها بودند

آشوري ها تا الوند يا دماوند يا يكي از همين. ن سالها دوران شكوه و قدرت آشور بوداي

روساي. نفر از مردان مادي را برده گرفتند 65000كوه هايي كه به چشم مي آيد هم پيش راندند و 

كال هر كسي از. شاه اورارتو هم از آنطرف بر عده اي از بزرگان قبايل ماد غلبه كرد Rusaاول 

براي اولين بار Daiukkuاسم ديااكو . ه مي رسيد يك احوالي از اين قبيله هاي مادي مي پرسيدرا

اما خيلي از. هرودوت اين ديااكو را به وجود آوردنده ي دولت ماد مي داند. اينجا آورده مي شود

ها هم بعضي. عده اي پسرش را بوجود آورنده ي ماد مي دانند. دانشمندان اين را درست نمي دانند

كه عاقلتر هستند كاري به اين كارها ندارند و معتقدند كه نمي شود گفت كه يك حكومتي در

.زندگي بي در و پيكر قبيله اي مادها از كي بوجود آمده است
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نفر اسير بني اسرائيلي روي دستش مانده بود آن 30000سارگن دوم شاه آشور كه 

داد و بقيه شان را هم در زمين هاي قبايل ماد مستقر تعدادشان را كه مي شد در بين النهرين جا

ديااكو كه. سارگن همچنين بيست و هشت تن از روساي قبيله هاي ماد را مطيع خود كرد. كرد

يكي از همين ريش سفيدهاي قبيله بود پسر خود را به عنوان گروگان به دربار اورارتو نزد روسا

سارگن كه شصتش خبردار شده بود پيشدستي كرد و. شودفرستاد تا با آنها بر عليه سارگن متحد 

ديااكو اسير شد و پشت بندش هم چهل و دو نفر ديگر از ريش سفيدهاي مادي را هم تنبيه كرد تا

كيمريان و سكاها هم كه از پسر عموهاي آريايي مادها و پارس ها به. درس عبرتي براي بقيه بشود

يله اي مشابهي داشتند و جايي را حوالي درياچه ي اروميهحساب مي آمدند مانند ايشان زندگي قب

غالبا هم زبانهاي مشابه داشتند و از راه غارت كردن سرزمين هاي ديگر زندگي. اشغال كرده بودند

.شان را مي گذراندند

كه بزرگ مادها شده بود با كيمريان و Kshatrita‐Phraortesخشثريته يا فرااورتس 

و پارس ها را هم تحت سلطه ي خود در آورد و خواست به آشور حمله كندمانايي ها متحد شد 

كه از پشت مورد هجوم سكاها قرار گرفت و شكست خورد و همين شد كه سكاها بيست و هشت

سكاها حتي به مصر هم رسيدند اما فرعون باج سنگيني. سال بر زمين هاي ماد حكومت كردند

با اين حساب سكاها در آسياي صغير به تاخت و تاز خود. كرد بهشان داد و آنها را از سر خود باز

حركت كرده و از مكان.... هالك كننده ي امتها ":كتاب ارميا درباره ي آنها مي گويد. پرداختند
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اينك او مثل ابر مي ايد و ارابه هاي وي مانند گردباد و اسبان وي از... خويش در آمده است 

"زيرا كه از بين رفته ايم! اواي بر م... عقاب تيزروترند

او قشون. پسر و جانشين خشثريته هم ملزم به تبعيت از سكاييان بود Cyaxareكياكزار 

خود را سازمان داد و سواره نظام و كمانداران و پياده نظام را در سپاه خود به وجود آورد و فنون

ين حساب توانست بعد ازبا ا. جنگي سواران سكايي را در جنگ متحرك به سربازانش ياد داد

پارس ها هم تحت. مانايي ها هم او را به رسميت شناختند. چند تا جنگ سكاها را شكست بدهد

او مثل هر مملكت متمدن براي خودش عالوه بر تخت، پايتخت هم درست. سلطه ي او در آمدند

شان دهنده ياين شهر، هگمتانه در همدان بود كه به معني محل اجتماع است كه هنوز ن. كرد

در اين دوران دولت آشور رو به ضعف گذاشت و. فرهنگ و پيشينه ي قبيله اي اقوام مهاجر بود

كه حاكم بابل شده بود به آشور حمله كرد و داشت آنجا را فتح مي Noaboplassarنبوپلسر 

يككياكزار شاه ماد سعي كرد به بابلي ها نزد. كرد كه آشور با وساطت مصر نجات پيدا كرد

وليعهد بابل و Nebuchadrezzarبشود پيماني هم بين آنها منعقد شد كه با ازدواج نبوكدنصر 

م متحدين از شمال و جنوب به.ق 612سال . نوه ي كياكزار آنرا تجديد كردند Amytisآميتيس 

.آشور حمله كردند و نينوا پايتختش را فتح كردند و به كار دولت آشور خاتمه دادند

كه با فتح آشور ثروت و تمدن زيادي براي خود دست و پا كرده بود خواست بهكياكزار 

Lydieاين شد كه به غرب راند و پنج سال با لوديا يا همان ليدي . اقوام متمدن تر هم حمله كند
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اين ليدي كشور ثروتمند و آبادي بود و بر خالف دولتهاي آن موقع كه از. جنگ بي نتيجه كرد

غارت همديگر اموراتشان را مي گذراندند، كشوري تجاري داشتند و با راه جنگ و قتل و

برقراري امنيت و اختراع سكه و پول و فنون تجارت به ثروتي دست پيدا كرده بودند كه در آن

هرودوت مي گويد چيزي كه باعث شد جنگ ماد و ليدي متوقف شود و با. دوران بي سابقه بود

در ميدان جنگ اتفاق افتاد و آن ملتها هم كه تا آن زمان هم صلح كنند وقوع كسوف بود كه

چنين چيزي نديده بودند و حتي نشنيده بودند آن را نشانه ي خشم خدايان دانستند و بيخيال جنگ

بعضي ها هم مي گويند كه جنگ با وساطت بخت النصر كه جانشين پدرش در بابل. كردن شدند

.شده بود پايان گرفت
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رودوتاوضاع ه

پيش 425پيش از ميالد به دنيا آمد و در سال  484اين هرودوت آدمي است كه در سال 

نگار يوناني زبان است، آثارش تا زمان ما باقي او كه اولين تاريخ. رفتاز ميالد هم از دنيا 

بود اروپايي ها هرودوت آسياي صغيرنشين  يوناني، شهر هاليكارناسهرودوت از مردم . است مانده

اما جديدا اين وسط عده اي هم پيدا شده اند كه مي گويند او. و طبيعتا اروپايي. را يوناني مي دانند

رفته به شمار مي ايرانين شهر بخشي از حكومت چون معتقدند در آن هنگام ا. يوناني نبوده است

.اند و گفته اند او ايراني بوده است كردهذكر  ايراناست پس طبيعتا مورخ مذكور را تبعه 

اسم( ،عده اي هم براي اينكه اين غائله را تمام كنند با توجه به اسم پدر و مادر هرودوت

پس بيخودي. پدر و مادر هرودوت را نه شما مي توانيد به خاطر بسپاريد نه من اين كار را كرده ام

كه كمابيش شكل يوناني به خود گرفته است پسگفته اند اينها اسامي شرقي است ) گير ندهيد

از اينجا متوجه مي شويم كه هرودوت آدمي است كه بقيه. طبيعتا او نيمه شرقي و نيمه يوناني است

.مايلند تا به او افتخار كنند

دانشمنداني كه دوست دارند روي اين و آن اسم بگذارند هرودوت را پدر تاريخ ناميده

ست اين است كه هرودوت آدم بزرگي بوده است چرا كه آدم هاي بزرگچيزي كه مسلم ا. اند

او را پدر تاريخ ناميده ولي در روميسخنور نامدار  سيسرون. زيادي درباره ي او نظر داده اند
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آدم خوب است كه هر چند وقت يك بار. (حال گفته است كه او زيادي حرف مي زده عين

ارسطو هم به اشتباهات او در علوم طبيعي اشاره كرده. ) توي آينه ورانداز كندهم خودش را 

هومرنويسد به حماسه هاي شاعران يوناني مانند  جغرافيدان معروف آن موقع هم مي استرابون. است

اوسويوس هم مي گويد كه كتاب. توان اعتماد داشت بيشتر از نوشته هاي هرودوت مي هزيودو 

ريخ نويسان معروفبعضي تا. هرودوت افتخار بزرگي براي آتن و سربلندي شهروندان آن است

يوناني مثل پلوتارك او را بيگانه پرست ناميده اند و گفته اند كه بيشتر طرف ايراني ها را گرفته

ه اند كه بيشتربعضي تاريخ نويسان معروف ايراني هم او را يوناني پرست ناميده اند و گفت. است

به هر حال از همه ي. يگرو خيلي حرف هاي مربوط و نامربوط د. طرف يوناني ها را گرفته است

اينها نتيجه مي گيريم كه آدم اگر عقلش را بدهد دست اين و آن به هيچ كجا نمي رسد و تكليفش

.هم معلوم نمي شود
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آستياگ و كوروش

در صورتي كه. هرودوت پادشاهي كياكسارس يا همان كياكزار را چهل سال نوشته است

ولي بعضي تاريخدانها هم معتقدند كه اصال اين چنين. نداوسيبيوس آن را سي و هشت سال مي دا

اما به عقيده ي من آدم يك چنين. روايتهايي را در منابع تاريخي باستاني نمي توان جدي گرفت

آنها كه محض شوخي. روايتهايي را جدي بگيرد معقولتر است تا اينكه هيچ روايتي را جدي نگيرد

ال تاريخ مسئله اي كامال جدي است و آدم اگر اهل شوخي واص. و مسخره گي تاريخ  ننوشته اند

.خنده باشد في المثل مي رود سراغ فلسفه

البته اين تخت فرق مي كرده با. باري، بعد از كياكزار پسرش آستياگ به تخت نشست

همانطور كه گفتيم اوضاع مادها بهتر شده بود و از آن. آن تختي كه رويش دراز مي كشيده

يالتي در آمده بودند اما اين دليل نمي شود كه آنها رفتار تازه به دوران رسيده ها را داشتهزندگي ا

.آدم كه براي نشستن از تخت استفاده نمي كند حاال هرچقدر هم كه خانه اش بزرگ باشد. باشند

تاناگر اين مسئله را مربوط به قد و هيكل آنها هم بدانيم باز به نظر نمي رسد كه آدم هاي باس

در هر حال دانشمندان بيشتر به. آنقدرها هم رشيد بوده باشند كه الزم باشد روي تخت بنشينند

.مسئله ي نشستن آستياگ  توجه كرده اند تا به تخت اش
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آستياكس يا آژي دهاكه يا اژيدهاك يا ضحاك يا چيزهايي ديگر شبيه اينها هم به او

كي كه روي شانه هايش مار داشت ندارد اما با اژدهاالبته اين ضحاك ربطي با آن ضحا. گفته اند

گو اينكه آن ضحاكي كه مار داشت نيز به واسطه ي اسمش، با اژدها. شايد ربطهايي داشته باشد

اين يكي اما مار. ربط داشت و نيز به واسطه ي ربطش با اژدها، روي شانه هايش مار داشت

.ستانهاي جالب داردبه عوضش به اندازه ي همان ماردارش دا. نداشت

در.  هرودوت مي گويد كه آستياگ پسر نداشت و هر چه كه تالش كرد باز هم نداشت

تا اينكه نتيجه ي. اما او دست از تالش بر نداشت. آن دوران اين امر خيلي باعث نگراني بوده است

.نمي نشيندآدم سالم كه روي تخت . عرض نكردم. همه ي اين تالشها دختري شد به نام ماندانا

.اصال آدمي كه اسمش ضحاك باشد و مار نداشته باشد همين هم از سرش زياد است

خود آستياگ هم انصافا در اين باره خيلي ذهنش را درگير كرده بود و از قضا يك شب

خواب ديد كه گالب به رويتان. كه شام شاهانه اي هم خورده بود درباره ي دخترش خوابي ديد

.آستياگ ترسيد. كرده است و به واسطه ي آن سراسر آسيا را سيل فرا گرفتهبچه خراب كاري 

و طبيعتا وقت. او خوابش را تا وقتي كه دختر بزرگ شد يادش نگه داشت. خب حق هم داشت

شوهر دادن دختر كه شد او را به جاي اينكه به يك آدم مادي بدهد به يك آدم پارسي به نام

گو اينكه بعدها. موقع پارسي ها آدم هاي مهمي به شمار نمي رفتندچرا كه در آن . كمبوجيه داد

كه پارسي ها آدم هاي مهمي به شمار آمدند ، به تالفي اين روزها مادي ها را آدم هاي مهمي به
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در هر صورت، با اين تدبير، آستياگ ديگر خيالش راحت بود كه اگر هم قرار. شمار نياوردند

.تفاق در سرزمين پارس مي افتد نه در ماداست خوابش تعبير شود اين ا

همزمان با به دنيا آمدن پسر. از پيوند زناشويي كمبوجيه با ماندانا كوروش زاده شد

كمبوجيه و در اثناي تالشهاي بي نتيجه ي آستياگ براي داشتن يك وليعهد از تركه ي خود بود

ن دخترش درختي روييده كه بر سراسراين يكي از اين قرار بود كه از زهدا. كه دوباره خواب ديد

به همين جهت منطقا به يكي از معتمدين دربار به. دوباره آستياگ ترسيد. آسيا سايه افكنده است

هارپاك، كه آنقدرها هم كه آستياگ فكر مي كرد. نام هارپاك دستور داد كه آن پسر را بكشد

سد چون اين دختر نمي تواند انتقاممعتمد نبود، فكر كرد اگر سلطنت بعد آستياگ به دخترش بر

فرزند كشته شده اش را از پدر مرده اش بگيرد حتما براي اينكه دلش خنك شود او را مجازات

پس براي اينكه قضيه را فيصله بدهد و براي خودش دردسر درست نكند به جاي اينكه. مي كند

ه نام مهرداد بخشيد تا مال خودشبچه را بكشد او را جاي پرت و دورافتاده اي برد و به چوپاني ب

.باشد

در هر صورت به زبان آن. اين مهرداد سگي هم داشت يا اينكه زني به نام سگ داشت

بعضي. بعضي ها مي گويند اسم زن مهرداد هم اسپاكو بوده است. موقع به سگ مي گفتند اسپاكو

ديگر هم مي گويند آنبعضي . ها هم مي گويند آدم عاقل كه اسم بچه اش را سگ نمي گذارد

چه فرق مي كند با آهو و غزاله و مارال و ماهي و پرستو و. موقع ها همچو اسمهايي  مد بوده است
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سالها بعد. چكاوك و قمري؟ در هر حال اسپاكو هر چه كه بود بچه را شير داد و او را بزرگ كرد

نه آشكار مي شوداينكه اصالت پادشاهي چيست و چگو. اصالت پادشاهي كوروش آشكار شد

مشابه. البد آن موقع ها يك نشانه اي براي يك چنين چيزهايي وجود داشته است. بنده بي اطالعم

همين ماجرا براي ارشك و اردشير و زال و فريدون و روموس و رومولوس و مانربوندها و خيلي

در آن. ستهاي ديگر اتفاق افتاده است و همه ي آنها هم اصالت پادشاهي شان مشخص شده ا

.روزگار اين قبيل امور، مسائل حل شده اي بوده است

اين شد كه آستياك دوباره دست به كار خواب ديدن شد و بدين ترتيب از زنده بودن

من از كجا بدانم چه. كوروش باخبر شد و جاي او را پيدا كرد و در خانواده ي خود پذيرا شد

.سر آسيا را فرا گرفته بوده ديگري كسي سراخوابي ديده؟ حتما توي آن يك چيزي از يك جا

البته من. پس از آشكار شدن سرنوشت كوروش همگان او را نجات يافته به دست سگ شمردند

اگر بجاي كوروش بودم ترجيح مي دادم كه همگان سرشان به كار خودشان مي بود تا اينكه

.بيخودي روي آدم اسمهاي بي ربط بگذارند

جهت تعبير كردن اين خواب. ي هارپاك بيچاره خواب ديده بوداينبار آستياگ برا

خودش راسا دست به كار شد و هرچند از زنده بودن كوروش خوشحال بود اما به تالفي اينكه

اين. هارپاك سالها پيش درست و حسابي به حرف او گوش نداده است خواست او را تنبيه كند

از آنطرف هم پسر هارپاك را فرستاد مطبخ و شد كه برايش يك مهماني مفصل ترتييب داد و
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اگر هارپاك. پوستش را كند و يك كباب حسابي از او درست كرد و دادش به خورد پدرش

قضيه را بيخودي پيچيده نكرده بود و اينقدر مته به خشخاش نگذاشته بود و همان اول مثل بچه ي

وش بريده بود اين سرنوشتآدم كوروش را خوابانده بود كنار جوب و سرش را گوش تا گ

.برايش رقم نمي خورد

باري، احتماال هارپاك داشته دسرش را مي خورده كه آستياگ مثل يك آدم لوس و بي

هارپاك هم وقتي از اين قضيه با خبر شد اول. مزه او را از محتويات شامش باخبر كرده است

يش كوروش كه در آن موقع شاهحسابي باال آورد و بعد هم حتما كلي گريه كرد و سپس رفت پ

هارپاك از كوروش خواست تا از. در آن موقع انشان جايي حوالي خوزستان بوده است. انشان بود

گو اينكه كوروش پسر هارپاك را نمي شناخت اما چون دورادور تعريف او. آستياگ انتقام بگيرد

ول كرد تا آستياگ را خلع كندرا از اين و آن شنيده بود و مي دانست كه پسر خوبي بوده است قب

اين وسط بعضي ها دوست دارند در مورد همدستي هارپاك و كوروش و. و خودش شاه بشود

انگيزه هاي آنها و احتمال شورش و كودتاي درباري و توطئه هايشان زيادي حرف بزنند و قضيه را

.بيخودي پيچيده كنند

آستياگ كه از. سرور خود شوريددر هر حال كوروش كه فرمانروايي فرودست بود بر 

نيت كوروش خبردار شده بود سفيري به پارس فرستاد و به او دستور داد كه هر چه سريعتر جهت

اما كوروش به سفير گفت كه به شاه. آستان بوسي و ابراز ارادت به حضور او شرف ياب بشود
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ياگ كه اين را شنيد تمامآست. بگويد خيلي زودتر از آني كه مايل است همديگر را خواهند ديد

او كه گويي مشاعرش را از دست.  ماد را مسلح كرد تا يك گوشمال حسابي به كوروش بدهد

گويا در آن زمان در ماد قحط الرجال بوده. داده باشد هارپاك را به فرماندهي سپاه منصوب كرد

ته اش انتظار زياديالبته اوضاع مزاجي شاه مملكت كه آن باشد از راعاياي بي جان و جس. است

.نمي رود

وقتي مادها به طرف پارسها پيشروي كردند از آنجايي كه آستياگ افراد معتمدي مثل

هارپاك زياد دور و بر خودش داشت بيشتر سپاه به سوي آنها فرار كردند و فقط يك عده سرباز

از بهره ي هوشيآن عده مادي كه . مشنگ كه از همه جا بي خبر بودند جنگيدند و طبعا مردند

.باالتري برخوردار بودند، خود آستياگ را هم  في الفور دستگير كردند و تحويل كوروش دادند

خزانه ي آن را. در سالنامه ي نبونيد نوشته اند كوروش به سوي هگمتانه ، شهر شاهي، پيش رفت

.خالي كرد و نقره و طال و اموال و دارايي ها را به انشان برد

به گفته ي هرودوت اين بود كه كنار كوروش. ياگ هم چيز مهمي نداردآينده ي آست

در مورد نحوه ي فرا رسيدن مرگ او هم گفته اند كه به. زندگي كرد تا اينكه مرگش فرا رسيد

گزنفون هم در مورد اعدام شدن او چيز خاصي نگفته. زندان انداخته شد و تصادفا در زندان مرد

كتزياس مي گويد كوروش آستياگ را. ا او به نيكي رفتار كرده اندپس مي توان گفت كه ب. است
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به دخترش آموتيس نيز در ابتدا. كمي بعد آزاد كرد و مانند يك پدر با او به احترام رفتار كرد

.و بدين ترتيب با پدرش باجناق شد. مانند يك مادر احترام گذاشت ولي در انتها با او ازدواج كرد
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وروشخود ك

اين وسط شاهان سرزمين هاي ديگر از جمله ليدي و بابل و مصر و ايونيان خيلي از

كوروش هم كه پايبند به اصول اخالقي بود، براي اينكه به. شورش كوروش خوششان نيامده بود

.اين جماعت بي تربيت بفهماند نبايد در مسائل خانوادگي ديگران دخالت كنند دست به كار شد

وزوس پادشاه ليدي پيشنهاد كرد كه سلطنت او را قبول كند و شاه زير دست او بشود واول به كر

در عوض كوروش هم مي گذارد كه يك بخشي از چيزهايي كه مال كروزوس است همچنان مال

پس منطقا. پس اين پيشنهاد را رد كرد. كروزوس خيلي آدم منطقي اي نبود !خودش باشد

كروزوس كه اول كوروش را جدي نگرفته بود خيلي زود.دكوروش به سوي ليدي لشكر كشي

.فهميد كه آدم مبادي آدابي مثل كوروش بي خود و بي جهت با كسي سر شوخي را باز نمي كند

هرودوت مي گويد كروزوس از لوديايي هايي كه قرار بود براي تقديم نذورات به معابد

بروند خواست كه از oropusسدر اوروپوAmphiarausآپولون در دلفي و آمفيارائوس 

غيبگويان آنجا بپرسند آيا بايد عليه پارسيان لشكر بيانگيزد يا مصلحت در اين است كه با آنها متحد

هر دو هاتف پاسخ يكسان. شود؟ او فرستادگاني نيز به غيبگوي آمون در ليبي نيز فرستاده بود

بايد پر. بزرگ را نابود خواهد كردكروزوس يك فرمانروايي "دادند و چنين پيشگويي كردند كه 

."قدرت ترين ها را يافت و با آنها متحد شد
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بنابراين كروزوس با اسپارتيان و بابليان و مصريان متحد شد و تصميم گرفت سواره نظام

كوروش هم در مقابل آنها شتران خود. خود را كه به شكست ناپذيري معروف بود به كار اندازد

هاي لوديايي بيچاره كه تا آن زمان چنين جانوران مضحكي نديده بودندرا رديف كرد و اسب

بعد از آن كروزوس. حواسشان توي ميدان جنگ پرت شد و سپاه كروزوس شكست خورد

كوروش. تصميم گرفت كه در سارد، پايتخت ليدي، كه به تسخيرناپذيري معروف بود پناه بگيرد

يي كه نسبت به ساير شهروندان از بهره ي هوشيشهر را محاصره و با مساعدت عده اي لوديا

پارسيان سارد را گرفتند و كروزوس خود را تسليم. باالتري برخوردار بودند، قلعه را تسخير كرد

.از آن موقع به بعد كروزوس ديگر روي چيزهاي معروف حساب زيادي باز نكرد. كرد

پس از چهارده سال پادشاهيباري، همانطور كه پيشگويان مختلف پيشبيني كرده بودند 

يعني. باشكوه و چهارده روز محاصره كروزوس باالخره فرمانروايي بزرگ را نابود كرد

نكته اينجا بود كه او پيشگويي هاي آنها را اشتباه تفسير كرده بود و منظور. فرمانروايي خودش را

يكي نيست به. يكي بوده نه اينو منظور از متحد قدرتمند آن . آنها اين يكي فرمانروايي بوده نه آن

يك نفر شاه كه. اين پيشگوها بگويد خب مي مرديد اگر همان اول حرفتان را واضح مي زديد

.مسخره ي شما ها نشده است

سالنامه ي نبونيد مي گويد. درباره ي آينده ي كروزوس هم حرف و حديث زياد است

عضي ها گفته اند كه آن واژه به معنيب. كه كوروش كروزوس را كشت و اموال او را غارت كرد
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هرودوت مي. كشتن نيست بلكه مي تواند به معني زدن يا خرد كردن باشد كه از كشتن بهتر است

گويد كه كوروش براي شاه اسير خود هيزم انبوهي فراهم كرد و كروزوس هم تسليم توده هاي

بعضي ها مي گويند كه. دهداما در لحظات آخر خدايگان آپولو او را نجات مي . آتش گرديد

كروزوس خودش خودسوزي كرده است بعضي هاي ديگر هم مي گويند كوروش خودش از اين

و همه ي منابع در اين معني. گزنفون هم هيچ ذكري از هيزم نكرده است. كار پشيمان شده است

كوزه هايمتفقند كه كوروش با كروزوس به نيكي رفتار كرده است و مجلس هاي نگاشته شده بر 

شراب و روغن يونانيان كه كروزوس را در هنگام قرباني شدن نشان مي دهد شايد تنها موضوعي

.هنري باشد

vulciيكي از اين گلدانها در وولچي . نقش كردن وقايع تاريخي در هنر يوناني نادر است

ر موزه لوورنقاش است كه هم اكنون د  myson پيدا شده و منسوب به ميسون etruriaاتروريا 

حواستان را جمع. اين را گفتم كه بر اعتبار علمي اين نوشته ها افزوده باشم. نگهداري مي شود

كنيد كه من اينجا برايتان شعرهاي پاي كرسي يا از اين قبيل چيزها تعريف نمي كنم بلكه اينها همه

.اش اسنادش موجود است

لوديايي را بر  pactyesپاكتئوسپارسي سپرد و  Tabaluكوروش سارد را به تابالوس 

و در راستاي ديدار با مقامات ارشد كشورهاي هم پيمان با. سر طالهاي كروزوس گمارد

چون خودش. كروزوس، برنامه ي حمله كردن به ايونيا را به مازارس، يكي از سرداران خود، سپرد
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بودند تا او بيايد آنجاها را خيلي كار داشت و بابلي ها و باكتريايي ها و سكاها و مصري ها منتظر

به مجرد اينكه كوروش سارد را ترك كرد پاكتئوس، لوديايي ها را به شورش عليه. فتح كند

تابالوس و كوروش  برانگيخت و چون طالهاي سارد نيز در دست وي بود مزدوران زيادي اجير

.سپس به طرف سارد لشكر كشيد و تابالوس را محاصره كرد. كرد

ه قبال گفتيم پارسي ها با سكه آشنايي نداشتند و گاو و گوسفند براي آنهاهمانطور ك

البد كسي. خيلي مهمتر از فلزهاي گردي بود كه حتي به درد اينكه بگذاري سرنيزه هم نمي خورد

از بين آنها حاضر نشده كه سر پرستي همچو امر بي مقداري را بر عهده بگيرد و چون لوديايي ها

ا آدم هاي مهمي به شمار نمي آوردند يكي از آنها را گذاشتند سر خزانه يرا هم مثل ماده

.كروزوس تا بيكار نباشد

او به شهرهاي پر ثروت يوناني كه در. كوروش همچنان به سفرهاي خود ادامه مي داد

سواحل دريا واقع بودند هم مراجعه كرد و پيشنهادي كه به كروزوس داده بود را با آنها هم مطرح

به استثناء پادشاه منطقي شهر ميلتوس، كه از سرگذشت كروزوس درس حسابي گرفته بود،. دكر

بقيه ي دولتشهرها يكي پس از ديگري تسخير شدند يا به زور اسلحه و يا با همكاري سكنه ي

.نخستين فتوحات مازارس، فرستاده ي شاه پارس، شهرهاي پرين و ماگنسيا بودند. منطقي آنها

شهر و اطراف ماگنسيا هم به دست تاراج. به اسارت در آمدند و با مهرباني تبعيد شدنداهالي پرين 
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چون كوروش. به احتمال زياد تاراج نام يكي از سرداران مهربان كوروش بوده است. سپرده شد

.خيلي به مازارس تاكيد كرده بود كه با مهرباني به لشكركشي بپردازد

پس از. ازارس كه جنبه اش كم بود جانش را از دست داددر گير و دار اين مهرباني ها م

آن طرف هم به جز. چون كار نمي شد زمين بماند. مرگ مازارس فرماندهي به هارپاك محول شد

ميلتوس شهرهاي زيادي از جمله كاريا، لوكيه، فوكائه، تئوس، كالزومنا، لولبدوس، كولوفون،

در اين اثنا بسياري از. ي تحت حكومت پارس در آمدندافسوس، ميوس ، ارتريا و اسميرنا با مهربان

.در مورد اسميرنا حتي مدارك باستانشناسي هم وجود دارد. خانه ها و معابد ويران و سوخته شدند

.دانشمندان در مورد اينكه چرا براي اين شهرها همچين اتفاقي افتاده است سكوت كرده اند

ك بخش سفالي آسيا را غارت مي كردهرودوت مي گويد كه به هنگامي كه هارپا

كوروش بر بخشهاي علياي آسيا پيروز مي شد و با كمك هم پيشنهاد خود را به همه ي مردم

كوروش وقتي فتح هاي خودش را در آسياي صغير كرد به سمت شرق. آنجاها اعالم مي كردند

سابي آن كار را انجامچرا كه وقتي آدم يك كاري را انجام مي دهد بايد درست و ح. مراجعه كرد

، زرنگ، رخج، مرو، بلخ و از اين قبيل شهرها يكي پس از ديگري در زمره)گرگان(هيركاني. دهد

.ي اياالت شاهي در مي آمدند

نبونيد شاه بابل در طول اين مدت مدام دور شهر را. اين وسط تنها بابل باقي مانده بود

تر وقتش را مصروف پرستش خداي سين ميديوار مي كشيد و در معبد بست مي نشست و بيش
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امور دفاعي را هم به وليعهد واگذار كرده.  كرد و براي آن دنيايش آجر روي آجر مي گذاشت

يهوديان تبعيد شده به بين النهرين هم كه دل خوشي از نبونيد نداشتند براي اينكه دلشان خنك. بود

را پيشبيني كردند و پيامبر آنها كوروش را شود و ته دل نبونيد را هم خالي كنند حمله ي كوروش

.منجي معرفي كرد

در ستون سوم سالنامه نبونيد آمده است كه در ماه تشريتو يا همين مهر خودمان در سال

قبل از ميالد است و براي 539آن موقع ها بابلي ها نمي دانستند كه آن موقع (قبل از ميالد  539

متعاقب فتح ماد و لوديا كوروش سومين لشكركشي) ري داشتندخودشان سالهاي به درد نخور ديگ

در اولين نبرد عليه شهر اپيس در شرق دجله تقريبا سرنوشت بابل. خود را عليه بابل به راه انداخت

سالنامه حمله ي كوروش را وحشيانه گزارش كرده است و نوشته است كه طي آن. هم معلوم شد

كوروش در. وروش شهر را غارت كرد كه بيخود نوشته استمردم شهر قتل عام شدند و سپاه ك

سالنامه ي بابلي به روشني بي رحم و بي گذشت توصيف شده است كه اين را هم بيخود توصيف

كرده است چرا كه در تضاد شديد است با آن چه خود كوروش از چهره ي مهربان خود گفته

.است

و دروازه هاي. بابل تسليم شدند پس از شكست بابلي ها در اپيس، هم سيپار و هم

با اين كار مردم منطقي سيپار و بابل بين پذيرفتن حاكم. شهرهاي خود را به روي دشمن گشودند

.جديد و كشته شدن، اولي را انتخاب كردند
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باري، بابل تقريبا بدون مدافعه سقوط كرد و فقط محله ي شاهي چند روزي را مقاومت

.بار فرمانرواي گوتيوم ناحيه اي در شمال اپيس پشتيباني مي كردسپاه كوروش را اوگ.  كرد

اوگبار 539آبان . سربازان بالفاصله مامور حفظ آرامش و جلوگيري از شورش در شهر شدند

نبونيد. شهر تسليم شد و سپاه به طور كامل در شهر در شهر مستقر شد. اوضاع را در دست گرفت

بابل آدمهايي به شدت مذهبي بودند اوگبار دستور داد يك چون مردم. هم دستگير و زنداني شد

همه ي اين كارها كه انجام شد كوروش مانند فاتح وارد شهر شد. مراسم مذهبي باشكوه  برپا كنند

كوروش طبق عادت در كمال. و در همان مراسم مذهبي رسمي خود را به عنوان شاه شناساند

نبونيد كه جنبه ي رفتار آزادمنشانه را نداشت سعي كرد فرارآزادمنشي با شاه مغلوب رفتار كرد اما 

.كند اما دستگير شد

كوروش همه ي مجسمه هاي خدايان اقوام مختلف را كه نبونيد بيجهت آنها را به بابل

و طبيعتا طالها و چيزهاي بدردبخور آن را هم به. حمل كرده بود به معابد اصلي آنها باز گرداند

شاه"يل اهميتي كه بابل ثروتمند و متمدن در آن دوران داشت كوروش خود را به دل. پارس برد

.ناميد "بابل و كشورها

پارسها نه(نوشته شود توسط يك كاتب دربار بابلي  دستور داد كوروش در استوانه اي كه

)دندتنها با سكه آشنايي نداشتند بلكه با خط هم آشنايي نداشتند، در كل آنها مردمان ناآشنايي بو

پرستش مردوك،شاه... براي آنها اييني را رايج كرد كه نامناسب بود) نبونيد(او ":  مي گويد

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


...خداياني كه در ميان آنها مي زيستند آنجا را ترك كردند... خدايان، را از قلبش زدود

او دست كوروش ،شاه انشان، را گرفت و او را... به دنبال فرمانروايي عادل گشت...مردوك

مانند دوست. فرمان داد كه به بابل رود و به او اجازه داد كه راه بابل را پيش گيرد... وب كردمنص

تمام مردم بابل، تمام سومر... بابل را از ستم رهانيد) كوروش(او... و همراه در كنارش راه مي رفت

ن ميچهره هايشا. خوشحال از اينكه او شاه شده است...و اكد، شاهزادگان و فرمانروايان

".از بدبختي و ستم رها شدند...درخشيد

بخش اول نظري منفي نسبت به نبونيد. متن اين استوانه ي معروف شامل دو بخش است

دارد و شامل داستان طرفداري كوروش پارسي از مردوك خداي بابلي و طرفداري مردوك

بخش دوم خود را. فتح بابل ماموريتي الهي توصيف مي شود. خداي بابلي از كوروش پارسي است

.حاكمي مهربان نشان مي دهد و درباره ي بازسازي معابد تاكيد مي كند

عده اي مي گويند تصويري كه كوروش از خود به عنوان فاتحي صلح جو نشان مي دهد

كه از حمايت مردوك برخوردار است و با ورود او به بابل هيچ مخالفتي نشده است دستكاري

روايات وقايع نگار بابلي در تضاد با تصوير صيقلي كوروش در استوانه. شده ي وقايع حقيقي است

خودش است و آن را تبليغ و ترفند سياسي دانسته اند تا او خود را به عنوان مصلح بشناساند نه يك

.فاتح جنگي و خيلي چيزهاي بد ديگري هم گفته اند كه همه ي اينها را بيخود گفته اند
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او. بعدي را هم همچنان به برپايي انواع مراسم مذهبي پرداختباري، كوروش چهار ماه 

نبونيد را متهم مي كرد كه به خدايان بابلي بي اعتنايي كرده است و به اندازه ي كافي مراسم

!مذهبي برگزار نكرده است

ق م با اجازه ي كوروش بيش از چهل هزار يهودي بابل را به قصد ارض 537در سال 

بعضي ها گفته اند كه اين رفتار خيرخواهانه در واقع نوعي سياست ورزي. موعود ترك كردند

بوده تا كوروش بتواند فلسطين كه سنگر اصلي دستيابي به مصر بود را تحت كنترل داشته باشد كه

كمي بعد از مهاجرت يهودي ها كوروش كمبوجيه پسر خود را مامور تهيه ي. بيخود گفته اند

.خود او هم در مراجعه به سمت ماساگتها كشته شد. كردمقدمات مراجعه به مصر 

.اسكست ها يا سكاها قبايلي كوچ رو بودند كه از اوكراين و آسياي مركزي آمده بوند

آنها در مرزهاي شمالي شاهنشاهي. همانطور كه گفتيم يك جورهايي با پارسها پسر عمو بودند

كه) هومه ورگه( Amyrgianاي آمورگي و بعضي از آنها يعني سكاه. پارس به سر مي بردند

از رعاياي شاهنشاهي) درياي سياه( كاله نوك تيز مي گذداشتند و سكاهاي آن سوي دريا 

در حين لشكر كشي به سوي ماساگتها 530كوروش به سال . پارسيان در زمان كوروش شده بودند

مي زيستند وفات) زمخوار(كه در ناحيه اي بين سواحل شرقي درياي خزر و درياچه ي آرال 

.يافت
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خودش. از ميان پادشاهان عده ي كمي هستند كه به اندازه ي كوروش خوش نام باشند

ماردوك خداي بابل همه ي سرزمين ها را بازديد كرد تا كسي را كه": در استوانه اش مي گويد

به نام مي بايست پادشاهي كه تابع قلب خويش باشد را پيدا كرد دست او را گرفت و وي را

"كوروش انشاني خواند و پادشاهي همه ي جهان را به نام او كرد

همانطور كه ديديم سفرهاي مختلف اكثر دوره ي پادشاهي كوروش را اشغال كرده بود و

كوروش وقتي حكمران انشان بود شوش را پايتخت. فرصت كمي براي كارهاي ديگر داشته است

تح كرد همانجا را پايتخت كرد و به بابل كه رسيد پايتختشخودش قرار داده بود هگمتانه را كه ف

اما او در پاسارگاد يگ ارگ حكومتي هم بنا كرد كه تركيبي بود از گاوهاي. را آنجا قرار داد

بعضي ها هم معتقدند كه... بالدار آشوري، مجسمه هاي هيتي، رنگارنگي بابلي، عاليم مصري و

.ي است از آنچه در سارد و ارگ معروف كروزوس وجود داردعالمتهاي بناها در اين مكان تقليد

كوروش چند تايي هم ازدواج كرد كه بعضي ها كه مهمتر بوده اند در تاريخ ثبت شده

كه كمبوجيه دوم وليعهد. او با كاساندانه دختر فرناسپس و بنابراين خواهر اتانس ازدواج كرد. است

تيس دختر ديگر استياگ هم ازدواج كرد كه بدينكوروش با آمو. كوروش از همين ازدواج بود

هرودوت مي گويد با خواهر استياگ هم ازدواج كرده. ترتيب با بابايش كمبوجيه اول باجناغ شد

كه به ترتيبي مشابه شوهر عمه ي مادرش شد يا شوهر عمه ي زنش يا به عبارتي بابايش شد

.دامادش و خودش شد داماد دوبله ي استياگ
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كمبوجيه

كمبوجيه از بسياري جهات در تاريخ. پس از مرگ كوروش كمبوجيه جانشين او شد

اول به  خاطر حمله اي كه به مصر كرد و بعد هم به خاطر قضيه ي خواهرش، ماجراي. معروف شد

كمبوجيه پسر. مورخان معتقدند كه غشي هم بوده است.  برادرش، گاو آپيس و چند تا چيز ديگر

در همان زمان. را داشت "شاه بابل"در هشت سال آخر سلطنت پدرش عنوان ارشد كوروش بود و 

.برديا پسر ديگر كوروش هم ايالتهاي شرقي را داشت

به تو اي ": كسنوفون در كتاب معروف خود كوروش نامه از قول كوروش مي نويسد

راپي مادمن سات!) برديا در كوروش نامه تنوكسارس ناميده مي شود( Tanaoxaresتنوكسارس 

و با اعطاي اين مقام فكر مي كنم به برادر بزرگتر. و ارمنستان را مي دهم افزون بر اين كادوسيه را

در عوض به تو شادكامي اي داده ام كه كم تر دردسر. تو قدرت بيشتر و عنوان پادشاه را بدهم

)احتماال آن زمانها هنوز اين جور حرفها كليشه اي نشده بوده( "!دارد

اس مي نويسد كوروش دم مرگ پسر بزرگتر كمبوجيه را شاه كرد و تنوكسارسكتسي

پسر كوچكتر را فرمانرواي بلخ و خوارزم و پارت و كرمان كرد با تاكيد بر اينكه فرمانروايي اين

با اين حساب يك جورهايي برديا مجبور بود براي گذراندن. سرزمين ها بدون خراج باشد

.تو جيبي دريافت كنداموراتش از كمبوجيه پول 
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بعد از مرگ شاه بزرگ اغتشاشاتي در همه ي جوانب بوجود آمد كه شيطنتهاي برادر

كمبوجيه كه سياستمداري مجرب بود همه را سركوب. كوچكتر هم اين وسط چندان بي تاثير نبود

به اوضاعبعد از اينكه خوب . و بعدها هم دستور داد كه برديا را مخفيانه به قتل برسانند. كرد

مي گويند. مملكت سر و سامان داد تصميم گرفت كه به اوضاع خودش هم سر و ساماني بدهد

او كه سياستمداري مجرب و پايبند قانون بود بزرگان. كمبوجيه دلباخته ي خواهرش آتوسا شد

دربار را جمع كرد و پرسيد كه آيا قانوني وجود دارد كه بر اساس آن يك نفر شاه بتواند با

آنها هم در جواب گفتند خير و بالفاصله اضافه كردند كه قانون ديگري. واهرش ازدواج كندخ

و خيال همه از بابت. هست كه مي گويد شاه هر كاري كه دلش خواست مي تواند انجام دهد

.قانونمند ماندن مملكت راحت شد

هم ازدواج مجاري قانوني كه هموار شد كمبوجيه عالوه بر آتوسا با آن يكي خواهرش

همچنين با فايدمه دختر اوتانس كه! كرد كه گفته اند ركسانا يا ارتيستونه بوده است يا هردو

اين اوتانس را يادتان نگه داريد كه بعدا سر قضيه ي برديا با او كار. خواهرش زن كوروش بود

ه نقل است كه زنالبت. ديگري مروئه بود و چندتايي ديگر كه اسمشان در تاريخ نيامده است. داريم

اولش فايدومه دختر اوتانس بوده است كه از ازدواج با او پسر دار نمي شده است و بدين ترتيب

.بهر حال حالل زاده به پدرجدش مي رود. خطر انتقال پادشاهي به برادرش برديا وجود داشته است

تراتژي تالش كردن هايشاس ،اما كمبوجيه به جاي اينكه مانند استياگ به تالشهاي بيهوده بپردازد
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مورخان در. را تغيير داد  با و هر چه دختر توي فاميل و در و همسايه سراغ داشت ازدواج كرد

اما قتل برديا نشان مي دهد كه. مورد اينكه باالخره تالشهاي او به ثمر نشست يا نه چيزي نگفته اند

تالشهاي او چندان هم به ثمرو اين يعني آنكه  بعد كمبوجيه او مدعي اصلي شاهي بوده است

.گفتيم كه حالل زاده به پدرجدش مي رود. ننشسته بوده است

بعد از اينكه كمبوجيه خوب به اوضاع خودش هم سرو سامان داد به فكر اوضاع مصر

مصر در آن موقع ها به طور كلي به دو بخش مصر عليا يعني دره ي نيل و مصر سفلي يعني. افتاد

آن. در آن موقع ها مصر عليا در پايين و مصر سفلي در باال قرار داشت. شده بوددلتاي نيل تقسيم 

اين مصري ها طبيعتا يك نفر فرعون هم. موقع ها انسانها از حقيقت خيلي چيزها بي اطالع بوده اند

.داشتند

آماسيس فرعون مصر كه از نيت كمبوجيه با خير شده بود با پليكراتس سردار يوناني

و وقتي قواي ايران در غره اردو زد سردار يوناني به سوي اردوگاه ايرانيان شتافت و همهمتحد شد 

همانطور كه اشاره كرده بوديم كمبوجيه سياستمدار مجربي. ي اسرار دفاع مصريان را فاش كرد

.كمبوجيه به ياري بدويان از حراي سينا عبور كرد و در مقابل ديوارهاي پلوزيوم رسيد. بوده است

پسر اماسيس كه در اين اثنا وفات كرده بود قواي Psammetiqueنجا كه فسمتيخ سوم آ

اين شد كه بين دو سپاه جنگي خونين درگرفت و سپاه. يونايني مزدور خود را تمركز داده بود 
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پارسيان اين شهر را نيز تصرف كردند و فرعون را با نيك منشي به شوش.  مصر به ممفيس پناه برد

.ادندانتقال د

كمبوجيه در مصر مانند پدرش در بابل به خدايان آنها احترام گذاشت و در عوض طال و

":دركتيبه اورجاهورسنت آمده است. جواهر و چيزهاي به درد بخور زيادي از آنها دريافت كرد

كمبوجيه شاه بزرگ سرزمين هاي خارجي به مصر آمد و خارجيان تمام سرزمين ها با او

كمبوجيه شاه مصر عليا و. ...شاه بزرگ مصر بود شاه بزرگ تمام سرزمين هاي خارجي او ....بودند

شد در پيشگاه الهه ي بزرگ neithآمد اعليحضرت رهسپار معبد نيت saisسفلي به سائيس  

".همانطور كه هر پادشاهي اين كار را مي كند. پيشاني بر خاك ساييد

بود اين الهه حافظ شاه و نماد imetالهه ي مصري شهر ايمت  wadjetواجت 

هري نشان مي دهد كه از توجهات الهه واجتكمبوجيه در م. همبستگي بين مصر عليا و سفلي بود

بهره مند شده است و همانطور كه مردوك پدرش را براي بابل برگزيده بود الهه واجت او را

يك نفر پارسي را برمي اينكه چرا خدايان بابلي و مصري. برگزيده است تا فرعون مصر باشد

و ما بيشتر از اين در كاراما حتما دليل موجهي براي اينكار داشته اند. گزيده اند بنده بي اطالعم

.خدايان بابلي و مصري دخالت نمي كنيم

يكي ضد كارتاژها، ديگري ضد واحه ي. كمبوجيه سه سفر جنگي ديگر نيز ترتيب داد

شد چون فينيقي ها كه يوناني ها را بيشتر دوست داشتند براياولي كه اجرا ن. آمون، و سوم حبشه
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آن پنجاه هزار نفري هم كه به آمون فرستاده شدند زير ريگهاي طوفان. ايراني ها كشتي نساختند

.شن دفن شدند و سپاه حبشه هم به علت نرسيدن آذوقه تلف شدند

لشكر كشي عليه. هرودوت مي گويد كمبوجيه مي خواست سه لشكر كشي انجام بدهد 

، و حبشي هاي Ammonians، آمونيايي ها)كارتاژي ها( Carchedoniansكارخدونيايي ها

او پس از. كه در ليبي و در مزر درياي جنوب مي زيستند Nubians) نوبه اي ها(دراز عمر 

و به. مشورت تصميم گرفت به كارتاژ نيرو ي دريايي و به آمونيا بخشي از پياده نظام را بفرستد

.حبشه نخست در پي آن بود كه جاسوساني گسيل كند

هرودوت همچنين مي گويد سپاه حبشه پيش از آنكه حمله ي پنجم به طور كامل انجام

بعد از آنكه همه ي خوراكي ها تمام شد جانوران. شود تمام آذوقه ي خود را مصرف كرده بود

مي توان پيشبيني كرد كه چه چيزهاييبعد از آن هم . باركش را خوردند تا آنها هم تمام شد

كمبوجيه وقتي از اين موضوع مطلع شد مبهوت از اين آدم خواري،. ممكن است خورده باشند

لشكر كشي به حبشه را متوقف كرد و آن بخش الغر مردني از سپاه كه به درد خوردن نخورده

.بودند را برگرداند

يع، كمبوجيه كه همينطوري هم اعصاببعضي منابع تاريخي مي گويند بعد از اين وقا

درست و حسابي نداشت توي يك معبد مصري به گاو آپيس اهانت مي كند و حتي او را با خنجر

البته آدم هرچقدر هم كه بزرگ منش باشد و مقدسات ديگران را گرامي بدارد. زخمي مي كند
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يك گوساله ي پيزري راباز هم توي همچو اوضاع و احوالي انصافا اعصاب احترام گذاشتن به 

.كه اين موضوع را مصري ها ظاهرا درك نمي كردند. ندارد

با ظهور وي مصريان بهترين لباسهاي. مينامند Epaphusگاو آپيس را يونانيان اپافوس 

اين آپيس گوساله ايست كه از گاوي كه ديگر آبستن نمي. خود را مي پوشند و جشن مي گيرند

گفته ي مصريان گاو مادر از تابش نوري از آسمان مي آيد آبستن مي طبق. شود زاييده مي شود

سياه است و سه لكه ي: نشانه هاي اين گوساله چنين است. شود و بعد آپيس را به دنيا مي آورد

و يك لكه ي سفيد به شكل عقاب روي پشتش. چهار گوش به رنگ سفيد روي پيشاني دارد

.و از اين جور چيزها گره اي هم زير زبانش وجود دارد موهاي زير دمش دو تايي است و. دارد

همانطور كه گفتيم كمبوجيه نيز مانند پدرش سياست تساهل و تسامح را در پيش گرفته

بود و خدايان هركشور را معزز مي داشت ودر احترام گذاشتن به آيين ها و مذاهب محلي سياست

ه گاو آپيس يك سال بعد از فتح مصر بهمستندات هم نشان مي دهد ك. پدر را دنبال مي كرد

كتيبه ي روي سنگ مزار و تابوت سنگي گاو  آپيس نشان مي دهد كه. مرگ طبيعي مرده است

كمبوجيه كه مايل بود شاه عادلي شناخته شود مرگ گاو آپيس را با برگزاري مراسم تشييع تمام

شخصا فكر مي كنم اگر! عيار گرامي داشته است و آپيس را پدر آسماني خود دانسته است

.كوروش زنده بود خيلي هم خوشحال نمي شد كه پسرش تا اين حد به اديان ديگر احترام بگذارد
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تابوت از سنگ گرانيت ساخته اهدا شده ي ": در كتيبه ي سنگ مزار گوساله آمده است

، خوشي،، پسر رع، كمبوجيه كه عمر دراز، دوامmesuti Reشاه مصر عليا و سفلي مسوتي رع 

".تندرستي، قدرت به او داده شده كه تا جاودان شاه مصر عليا و مصر سفلي بماند

نقل قول مصريان درباره ي بد رفتاري كمبوجيه با گاو آپيس شايد به علت اوضاع بد

كمبوجيه درباره ي معابد. اقتصادي و نرسيدن موقوفات به معبد و نارضايتي كاهنان بوده باشد

تظاهر به احترام به معابد در حدي بود كه خرجي براي. سختي در پيش گرفته بودمصريان سياست 

و محدود مي شد به بخاك افتادن و ارادت خشك و خالي كه چندان دردي از. دربار نداشته باشد

وضع سابق اقتصادي معبد در مصر اين طور بود كه ثروت زيادي براي آن.  معابد دوا نمي كرد

سند. مبوجيه كه احساس خطر كرده بود اختيارات روحانيون را كاهش دادك. جمع آوري مي شد

درباره ي ماكيان كه قبال در زمان فرعون آماسيس به معابد داده ":وقايع نامه ي دموتي مي گويد

روحانيون بايد خودشان. ندهيد) روحانيون(ماكيان را به آنها : شده بود كمبوجيه چنين فرمان داد

درباره ي نقره ، چارپا ، قله و چيزهاي ديگر كه در....و به خدايان پيشكش كنندغاز پرورش دهند 

"آنها را به خدايان ندهيد: زمان آماسيس به آنها داده مي شد كمبوجيه فرمود

.كمبوجيه توي آفريقا سخت مشغول اين قبيل چيزها بود كه خبرهايي به گوشش رسيد

او. بر او شورش كرده است و خودش را شاه ناميده استخبر اين بود كه توي ايران برادرش برديا 
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كه از همه ي جهات به همه ي جوانب سر و سامان داده بود يك همچو چيزي را نمي توانست باور

.همچنين او نمي توانست به بقيه بگويد كه خودش سر برادر را زير آب كرده است. كند

بود كاري از دستش بر نمي آمد كمبوجيه كه همينطور گيج و گول وسط آفريقا مانده

وقتي كه شنيد شاه جديد بسيار مقبول است و مردم از او پشتيباني كرده اند. جز اينكه عصباني بشود

نهايتا. و دست به تغييراتي زده است و ماليات سه سال را هم بخشيده است، عصباني تر شد

خيلي خوب است كه آدم. و مرد. كمبوجيه كاري كه از دستش بر مي آمد اين بود كه برود بميرد

.در مواقع بحراني هر كاري كه از دستش بر مي آيد انجام بدهد

آن هم اين است كه او به. در مورد اينكه كمبوجيه چطور مرد حرف و سخن زياد است

.يعني داده برايش بنويسند. داريوش اين را در كتيبه ي بيستون نوشته است. مرگي مرد_خويش

مرگي يعني چه؟ موضوعي است كه بهانه به دست خيلي ها داده تا در موردش_ويشاينكه حاال خ

اينكه خودكشي كرد. اينكه خودش همينطوري بيخود و بي جهت به مرگ طبيعي مرد. حرف بزنند

اينكه همينطور كه عصباني بوده مشت كوبيده به در و ديوار و خودش را زخمي. و طبيعتا مرد

حواسش پرت بوده و وقتي داشته از اسب سوار يا پياده مي شده اينكه. كرده و مرده است

باور بفرماييد همه ي. و چندتايي نظر ديگر. شمشيرش خورده به جايي اش و ناخواسته مرده است

.شرافتا اگر من چيزي به آن اضافه كرده باشم. اينها نظرات دانشمندان بود
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د سرپوش نيامش سر خورد و تيغههرودوت مي نويسد هنگامي كه او بر روي اسبش پري

كتسياس مي گويد هنگامي كه به بابل رسيد با شمشيرش تكه. ي برهنه  به ران پايش اصابت كرد

ولي ران خود را تا عمق عضله مي شكافد و يازده روز بعد هم مي. چوبي بريد تا وقت بگذراند

رش تاريخ رعايت كرده باشمصرفا به خاطر اينكه جنبه ي بي طرفي و بي غرضي را در نگا. ميرد

همه ي روايات را ذكر كرده ام و گرنه هر آدم عاقلي مي داند كه يك نفر پادشاه توي همچو

تازه اگر هم مي خواست كارهاي. شرايطي آنقدر بيكار نيست كه بخواهد وقتش را بگذراند

.جذابتري براي وقت گذراني اش وجود داشته است

و كمبوجيه. ه بودند كه مرگش در اكباتانا اتفاق خواهد افتادپيشگويان كمبوجيه به او گفت

هم خيالش راحت بود كه در پايتخت خواهد مرد و حاال حاال ها هم فكر برگشتن به خانه را

اما وقتي برايش مسجل شد كه زخمش مهلك است نام محلي را كه آنجا در بستر افتاده. نداشت

مقصود پيشگو اين بوده كه مرگش در اكباتاناي سوريه  اتفاق !اكباتانا: بود پرسيد و بقيه هم گفتند

از اين ماجرا و ماجراي كروزوس و خيلي ماجراهاي ديگر درس. خواهد افتاد نه اكباتاناي همدان

مي گيريم كه آدم عاقل يا نزد پيشگو نمي رود يا اگر هم رفت ديگر خودش نمي نشيند بيخودي

پيشگو جماعت كه مسخره ي آدم نشده. ي خواهد تحليل كندپيشگويي هاي آنها را آنطوري كه م

.است
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داريوش اول

در كتيبه ي بيستون كه مهمترين سند تاريخي مربوط به آن دوران است نوشته شده است

پس كمبوجيه برديا را كشت. كمبوجيه برادري داشت برديا  نام   كه از يك پدر و مادر بودند"كه 

در پارس و ماد و. به مصر رفت مردم بر ضد كمبوجيه شورش كردند وقتي. و سپس به مصر رفت

اما عجالتا بايد. درباره ي اين كتيبه ي بيستون بعدا مفصل حرف مي زنيم ".در همه ي سرزمين ها

بپردازيم به جنازه ي برديا كه روي دست تاريخ مانده است و مورخان زيادي حرفهاي با اساس و

.ن زده اندبي اساس زيادي درباره ي آ

.هرودوت مي گويد كمبوجيه قبال اسمرديس را از روي حسادت به پارسه برگردانده بود

چرايش را من هم نمي دانم اما اگر بدانيد كه مورخان. هرودوت به برديا مي گفته اسمرديس

يوناني به اردشير دوم و چهارم مي گفته اند آرسس و به اردشير سوم و داريوش دوم مي گفته اند

هرودوت معتقد است كه. اخوس، ديگر گير بيخود نمي دهيد و بي خيال اين يك مورد مي شويد

علت حسادتش هم اين بود كه برديا تنها كسي بود كه توانسته بود كماني را حبشيان آورده بودند

!شنددر حالي كه بقيه پارسيان نتوانسته بودند آن را بك. را بكشد؛ آن هم به اندازه ي دو بند انگشت

وقتي برديا به ايران بازمي گردد كمبوجيه خواب مي بيند كه برديا بر تخت نشسته است و

بنابراين از خوف اينكه برادرش او را بكشد و به جا ي او به تخت. سرش به آسمان ماليده مي شود
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.، وفادارترين پارسيان را به پارس فرستاد تا برادرش را بكشد prexaspesبنشيند پركساسپس 

عده اي مي گويند با او به شكار رفت و طوري كه. پركساسپس به شوش رفت و برديا را كشت 

ديگران مي گويند او را با خود به درياي خليج فارس برد و. انگار اشتباهي است او را با تير زد

بعضي ها هم احتمال داده اند كه كمبوجيه چون خودش در حال لشكر كشي. همانجا غرقش كرد

.صر بوده برديا را در پارس نايب السلطنه كرده بوده باشد و اصال او را نكشته باشدبه م

اگر اين را پذيرفته باشيم كه برديا به دست كمبوجيه كشته شده باشد داستان به اينجا مي

رسد كه يكي دو تا از آدمهاي دربار كه از قضيه ي كشته شدن برديا خبر داشتند كمبوجيه را دور

كي را به نام برديا به تخت نشاندند و كاري كه بردياي نگون بخت مي خواست انجامزدند و ي

افالطون از ماجراي بردياي دروغين طوري ياد مي كند كه انگار. بدهد را به جاي او انجام دادند

داريوش هم. كوششي بوده است براي برگرداندن مادها بر سر قدرت و برتري آنها بر پارس ها

بيستون مي نويسد كسي كه خود را به جاي برديا جا زده بوده است مغي بوده به نام توي كتيبه ي

بعدها معني اش عوض شد و همينطور هم. آن موقع ها به بزرگان مذهبي مادي ميگفتند مغ. گئوماتا

:عين عبارت بيستون از اين قرار است. در حال عوض شدن است

از كوهي به نام. برخاست Paishiyauvadaوادا از پيسيا او. مردي مغ بود گئوماته نام"

او. روز گذشته بود كه او شورش كرد  14بابلي  522) اسفند(از ماه ويخنه  Arakadri. اركدري

پس از آن مردم بر.  من برديا هستم پسر كوروش، برادر كمبوجيه: به مردم به دروغ چنين گفت
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از. او شاهي را غصب كرد. و ساير سرزمين ها  پارس و ماد. كمبوجيه شوريدند و به سوي او رفتند

بعد كمبوجيه به خويشمرگي. روز گذشته بود كه او شاهي راغصب كرد 9) تير(ماه گرمه پده 

".او شاه شد. سپس گئوماته پارس و ماد و ساير سرزمين ها را از كمبوجيه گرفت .... مرد

ه بوده چون روايت او هم حولاحتماال هرودوت روايتهايي از كتيبه ي بيستون را شنيد

.هسته ي محوري شباهت گئوماتاي مغ با برديا مي گذرد و داستانش از همينجا بسط پيدا مي كند

او مي گويد بعد از مرگ كمبوجيه، آن مغي كه خودش را برديا پسر كوروش جا زده بود در

به. يلي رسيدگي كردامنيت كامل هفت ماه پادشاهي كرد و در اين مدت هم او به مردمان خود خ

چون او اعالم كرد كه ماليات سه سال را. طوري كه تمام مردم آسيا مي خواستند او شاه بماند

.پرداخت نكنند و براي سه سال از خدمت سربازي معاف باشند و خيلي رسيدگي هاي ديگر

و اين وسط اوتانس كه پدر فايدومه بود و فايدومه هم كه به نوبه ي خود زن كمبوجيه

جواب دادن به اين سوالتان كه. سپس زن برديا بود از ماجراي تقلبي بودن برديا با خبر مي شود

چطور با خبر شده فضولي كردن بيش از حد در مسايل خصوصي انسانهاي باستاني محسوب مي

سياوتانس ماجرا را براي دو تا از سران پار. شود و ما اينجا قصد نداريم همچين كاري انجام بدهيم

تعريف كرد و آنها هم كه خودشان از اين جريان بوهايي برده بودند حرفش را قبول كردند و با سه

بعدتر ها هم داريوش به اين. نفر آدم معتمد ديگر هم پيمان شدند تا اوضاع را سر و سامان بدهند

.گروه مي پيوندد و باالخره اين هفت نفر همدست شدند و گئوماتا را كشتند
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ي كه هرودوت براي اين شش نفري كه در ماجراي قتل گئوماتا همراه داريوشاسم هاي

اما اين وسط داريوش توي كتيبه اش. بودند با چيزي كه خودش در بيستون مي گويد مطابقت دارد

گئوماتاي مغ را آدم غاصبي معرفي مي كند كه پادشاهي اش حكومت رعب و وحشت بوده است

كه اين. خراب كرده است و امالك و احشام مردم را ضبط كرده است و اينكه او معابد بسياري را

ما. يكي در تضاد كامل با تصويري كه هرودوت مي دهد است كه مردم از او حمايت مي كردند

هم به خوبي مي دانيم كه عليه اين بردياي دروغين هيچ شورش يا مقاومتي انجام نشد اما عليه خود

خود داريوش هم انگار مجبور شده اعتراف كند. زيادي انجام شد داريوش شورش ها و مقاومتهاي

.اما مي گويد كه بيخود گرايش داشته اند. كه مردم به بردياي دروغين گرايش داشته اند

مغي به نام گئوماتا بر ضد 522اسفند  20آنچه از كتيبه بيستون بر مي آيد اين است كه در 

ست و حتي سرزمين هاي اصلي يعني پارس وماد نيز بركمبوجيه شورش كرد و مدعي شد برديا ا

براي آدم هاي فضولي كه فكر مي. گئوماتا شاه شد 522تير ماه  9ضد كمبوجيه شورش  كردند و 

كنند خيلي باهوش هستند بايد توضيح داد كه اين تاريخ ها بر اساس سالنامه ي بابلي است و سال

در هفتم مهر در قلعه اي به نام سيكيووتيش جايي نزديك نهايتا. نو هم با بهار شروع نمي شده است

.بيستون گئوماتا دستگير و كشته شد

كتيبه ي بيستون به همراه يك نقش برجسته بزرگ در كوه بيستون واقع در شمال غربي

بيستون يا بهيستون. ايران در مسير جاده ي شاهي كه از بابل  به هگمتانه مي رفت كنده شده است
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پارسيان هم مانند عيالمي. مي آيد "جايگاه خدايان "به معني    baga‐stānaت باستاني هم از لغ

ها ي پيش از خود، كوه ها را و رودخانه ها و درختها را مقدس مي شمردند و هر جايي كه همه ي

در بيستون هم تمام اينها وجود داشته. اينها با هم جمع بودند را جاي مقدسي به حساب مي آوردند

.ست كه در حال حاضر فقط كوهش باقي مانده استا

خود نقش برجسته هم. متر باالتر از سطح زمين كنده شده اند 66كتيبه ها و نقش برجسته 

نقش برجسته را با تقليد از نقش برجسته ي آنوباني ني شاه لولوبي كنده. متر است 3متر در  5/5

ادشاه از شورشي ها بزرگتر است و شورشي ها همدر اينجا هم مانند نمونه ي مشابه اش قد پ. اند

مثل نمونه ي مشابه اش گردنهايشان با طناب به هم بسته شده است و پادشاه هم مثل نمونه ي مشابه

پايش را گذاشته روي شكم شاه شكست خورده و مثل نمونه ي مشابه كماني به دست گرفته است

حترامي كند را نفرين كرده است و آرزو كرده كهو مثل نمونه ي مشابه هر كسي كه به كتيبه بي ا

از تخم و تركه بيافتد و خيلي چيزهاي ديگر كه مثل نمونه ي مشابه به خوبي كنده كاري شده

.است

اين. پشت سر داريوش هم دو نفر ايستاده اند كه از همدستان او در قتل شاه پيشين بوده اند

متن فارسي باستان اش را اول بار. باستان نوشته شده است كتيبه به سه زبان عيالمي و بابلي و فارسي

هم 1847نسخه برداري كرد و در سال  1844-1847و  1835-1837راولينسن در سالها ي 

متن بابلي اش چهار سال بعد منتشر شد و كينگ و تامپسن هم متن عيالمي را در. منتشرش كرد
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ي را به دست گرفت و ناآرامي ها را آرام كردداريوش بعد از اينكه شاه. منتشر كردند 1907سال

داد تا اين كتيبه را برايش بكنند و رونوشتهاي زيادي از آن را هم در سراسر شاهنشاهي پخش

ماجراي بردياي دروغين و خويشمرگي كمبوجيه و اين قبيل چيزها به واسطه ي اين كتيبه. كردند

اين كتيبه اصرار دارد كه خود را راستداريوش توي . افتاده است توي دهن مورخان يوناني

.بنماياند و مخالفان را دروغزن مي داند

هرودوت معتقد است داريوش در بيستون آنقدر از دروغ حرف مي زند كه آدم به خود

:براي همين چند جمله اي از كتيبه را اينجا مي آوريم. داريوش شك مي كند

آنچه كرده ي من است باور كني و آن را تو كه اين نوشته را خواهي خواند باشد كه"

"دروغ نپنداري

"مبادا آنچه كرده ام به نظرت دروغ بيايد"

مبادا آنچه من كردم به نظر كسي كه بعدا آن را خواهد خواند زياد بيايد و باور نكند و"

".آن را دروغ بپندارد

."آنچه كردم به راستي نه به دروغ در يك سال كردم"

نشستم بشمارم كه توي اين كتيبه چند مرتبه كلمه ي دروغ آمده اما سرجمعمن شخصا ن

.بايد بيست سي باري بشود
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طرفدارهاي داريوش معتقدند كه منبع اصيل و دست اول را بايد بپذيريم و معتقدند كه

عده اي مي گويند مغي به نام گئوماتا وجود داشته است و بر. بيستون منبع اصيل و دست اول است

بعضي ها هم مي گويند كه اصال گئوماتايي وجود نداشته است و. د كمبوجيه قيام كرده استض

آن كسي كه به دست داريوش كشته شده است بردياي واقعي بوده است و همين چند نفر همدست

بودند كه سر كمبوجيه را هم زير آب كردند و اين مطلب اصال شرافتمندانه نيست و بيخود گفته

حال چه برديا راستين باشد و چه دروغين بسياري از مردم مي پنداشتند كه يك به هر. اند

فرمانرواي به حق توسط داريوش غاصب كشته شده است وكتيبه ي بيستون بزرگترين وسيله ي

.تبليغ داريوش بر ضد اين شايعات بود و يك تبليغ ماهرانه براي موجه جلوه دادن پادشاهي او

تون مي گويد كه پدرش ويشتاسب بوده است و پدر او همداريوش در كتيبه ي بيس

اين ارشامه يك پسر ديگر هم داشت كه اسمش پرنكه بود و بعدها كه آبها از آسياب افتاد. ارشامه

داريوش او را كه عمويش هم بود مهمترين فرد دربار كرد و كلي عزت و اعتبار و چيز هاي ديگر

رشامه هم اريارامنه بود و پدر او هم چيش پيش و پدر او همداريوش مي گويد كه پدر ا. به او داد

اسم هخامنشي ها هم از همين گرفته شده كه داريوش مي گويد جد مشترك او و. هخامنش

.كوروش بوده است و بدين ترتيب چيش پيش او را به خاندان شاهي وصل مي كند

يد كنيم چون هيچ سنديبعضي ها مي گويند كه بايد در وجود فردي به نام هخامنش ترد

تاريخي در دست نداريم كه به ما اجازه بدهد كه فرض كنيم هخامنش شخصيت حقيقي تاريخي
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اين حرفها را. بوده است يا اينكه بين كوروش اول و داريوش نسبت خانوادگي وجود داشته باشد

تاالره اي كه توي هم بعد از اين زدند كه عده اي باستان شناس به اين نتيجه رسيدند كه آن نوشت

جعلي است و مربوط به دوران ". من كوروش شاه هخامنشي هستم": كوروش مي گويد كاخ

اريارامنه و ارشامه هم كه توي آن كتيبه هاي طاليي همدان مي گويند. داريوش است نه كوروش

زمان داريوشكه اهورامزدا آنها را شاه كرده است در واقع آن را خودشان نگفته اند و كتيبه ها در 

نوشته شده است و اساسا چون خط فارسي باستان در زمان دايوش اختراع شده است پيشينيان او

به هر حال اين نكته اي بود كه داريوش به آن دقت نكرده. نمي توانسته اند به آن خط چيز بنويسند

.بود

بر اينكه اجدادش اينها باعث شده تا اضافه كنند كه تبارنامه ي داريوش و ادعاي او مبني

تنها. هيچ يك از اجداد داريوش شاه نبوده باشندهمه شاه بوده اند زبانشان الل دروغ باشد و 

پدرش ويشتاسپ در خدمت كوروش بزرگ بوده و خود داريوش هم آن زمان جوانتر از آن بوده

مصر بوده ودر زمان كمبوجيه هم فقط يكي از نيزه داران او در . كه كوروش كاري دستش بسپارد

سابقه ي او و پدرش مطابق يك نجيب زاده نبوده و از زادگان خاندان شاهي نبوده و رسيدنش به

.سلطنت هم قانوني نبوده است كه بيخود اضافه كرده اند

آنها همه ي اينها را يك ترفند سياسي دانسته اند تا داريوش به سلطنت رسيدن خود را

لوه دادن سلطنت خويش شجره نامه ي خود را به چيش پيشموجه جلوه داده و براي قانوني ج
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يعني هخامنش را خلق رسانده و در راه كوشش براي تاسيس سلسله ي هخامنشي جد مشترك

بي تربيت ديگر بيشتر از اين به عقايد اين جماعت كه همه ي اينها را بيخود گفته اند و كرده است

.ي كنيمنمي پردازيم و همينجا اين غايله را تمام م

بعد از اينكه داريوش خود را شاه ناميد در قلمرو شاهنشاهي مخالفتها و شورش هايي بر پا

را Xšāyaθiyaاين كلمه ي شاه . از مردم عوام الناس تا شاه هاي خرده ريز اينجا و آنجا. شد

از بينمي آيد كه آنرا هم مادها  vazrkaهميشه با صفت بزرگ . پارس ها از زبان مادي گرفته اند

الگوي شاه شاهان هم منشاء بين النهريني دارد ولي پارسها آن را از.  النهريني ها وام گرفته بودند

در حكومت شاهنشاهي، شاه شاهان شاهي است كه از بقيه ي شاهان شاه. اورارتوها وام گرفته اند

.هان هم شاه استبه عبارتي آن شاهان بر يك جماعتي شاه هستند و شاه شاهان بر آن شا. تر است

نوعي حكومت شاه تو شاه كه توي آن يك نفر شاه. شاهنشاهي هم حكومت شاهان شاهي است

.شاهان است

وقتي كه داريوش گفت من شاه شاهان هستم شاهان ديگر گفتند كه نخير قبول نيست و

ل و عيالم واز پارس و ماد و پارت تا باب. اين شد كه آشوب و بلوا در سراسر شاهنشاهي بر پا شد

داريوش هم مرتب از اينجا به آنجا لشكر مي كشيد و با اين شاه و آن شاه و اين شهربان و آن. مرو

شهربان مي جنگيد و هنوز جاي پايش از سرزمين قبلي خشك نشده بود كه باز يك نفر آنجا عيله

نه شاه مهم رااين شد كه در طي دو سال نوزده لشكركشي بزرگ ترتيب داد و . او شورش مي كرد
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كه عكس آنها را داده است توي بيستون نقش كرده اند و شرح نبردها و مكافات آنها را. كشت

:يك نمونه ي آن به شرح زير است. هم در آن نوشته است

من بيني. پس از آن فرورتيش با سواران اندكش گريخت او به ناحيه اي در ماد رفت..."

او به دروازه بسته شد و مردم او را. و يك چشمش را در آوردم .و زبانش را. و گوش او را بريدم

و در دژي نزديك هگمتانه. سپس من در هگمتانه او را به چارميخ كشيدم. مي نگريستند

نان راآنفر بودند اعدام كردم و سرهاي  47نزديكترين ياران او را دار زدم و سردارانش را كه جمعا 

".از كنگره هاي هگمتانه آويختم

تقريبا با تمام مخالفان رفتاري مشابه شده است و پس از در آوردن چشم و بريدن گوش و

واضح است كه داريوش با. بيني و قطع دست و پا و ساير اعضاء و جوارح نهايتا كشته شده اند

حتي گهگاه  به. كسي شوخي نداشته است و كوچكترين مخالفتي را بي پاسخ نمي گذاشته است

كه از طرف Aryandeمثال شهرباني مثل ارياند . الفتي نمي كردند هم پاسخ مي دادآنهايي كه مخ

كمبوجيه در مصر منصوب شده بود و علنا خود را مخالف شاه معرفي نكرده بود اما رفتارش

و يا در آسياي صغير. طوري بود كه ممكن بود به نظر داريوش مخالفت آمده باشد را كشت

كه در فرستادن قواي امدادي انگار سهل انگاري كرده بود را نيز Oroitesشهرباني به اسم اريتس 

.كشت
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داريوش خيلي هاي ديگر را كه فكر مي كرد ممكن است با او مخالفتي داشته باشند را

يكي از آنها اينتافرنس بود كه به اتهام عدم وفاداري كشته شد و خانواده و دودمان او. هم كشت

تافرنس يكي از شش همدست داريوش در قتل برديا بود و يكي از آن دواين اين. قتل عام شدند

نفري است كه عكسش پشت سر داريوش توي بيستون نقش شده است و داريوش قبل از بقيه ي

تو كه بعد از": جانشينان بعد از خودش هم يادآوري مي كند كهدوستانش از او نام مي برد و به 

اما انگار بعدها اين حرفش را فراموش كرده "!را گرامي بدار شد، فرزندان ايشانمن شاه خواهي 

.و ديگر نوبت به گرامي داشتن فرزندان او هم نرسيد بود

اينتافرنس نبوده اند و بخت از آنها اينقدر زود روي ظاهرا آن پنج تاي ديگر به بدشانسي

ترابو درباره ي سلسله مراتباس. بر نگرداند و بعد از كشتن برديا جزو نجيب زادگان به شمار آمدند

بين پارسيان مي گويد وقتي دو نفر كه در يك مرتبه ي اجتماعي هستند به هم مي رسند همديگر

وقتي كسي به نفري كم اهميت تر از خود مي رسد لپ خودش را نزديك مي كند. را مي بوسند

خودش برمي خورد فقط باوقتي هم كسي به نفري خيلي كم اهميت تر از . تا آن نفر آنجا را ببوسد

.سرش جواب سالم او را مي دهد

هرودوت مي گويد متشخص ترين پارسيان همدستان داريوش بودند كه امتيازات خاص

آنها هميشه مي توانستند به ديدار شاه بيايند مگر اينكه شاه با يكي از همسرانش. سلطنتي داشتند

در ميان آنها باالترين. دختران اينان انتخاب كندشاه آينده هم مي بايست همسرش را از ميان . بود
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امتياز به اوتانس تعلق داشت كه به گفته ي هرودوت خودش به اختيار خودش از شاه شدن چشم

او و فرزندانش افتخار گذاشتن تاج شاه بر. پوشي كرده بود و شاهي را به داريوش واگذاشته بود

با گذشت زمان اين امتيازها محدود و محدودتر شد و البته بعدها. سر شاه و فرزندانش را داشتند

.اين خاندانهاي نجيب شده ديگر نجيب به حساب نيامدند و خاندانهاي ديگري نجيب شدند

بعد از اينكه داريوش توانست اوضاع مملكت را آرام كند فرصت پيدا كرد تا به اوضاع

از همدستانش به نام گوبرياس داريوش قبل از قتل برديا با دختر يكي. خودش رسيدگي كند

بعد از شاه شدن با آتوسا. گوبرياس اسم آن نفر همدست است نه اسم دخترش. ازدواج كرده بود

همچنين با ارتيستونه. دختر كوروش كه زن كمبوجيه و بعد از او هم زن برديا شده بود ازدواج كرد

ه بوده است و همسردختر ديگر كوروش كه هرودوت مي گويد بر خالف آن يكي، دوشيز

همچنين با فايدومه. داريوش با پارميس دختر برديا هم ازدواج كرد. سوگلي داريوش هم شد

.و نيز با فراتاگونه دختر برادرش و چندتايي ديگر از  دختران نجيب زادگان پارس. دختر اوتانس

رزندداريوش مي خواست اطمينان حاصل كند كه آنان از نجيب زادگان پارسي داراي ف

چون اگر چنين مي شد اين پسران كه از اعقاب كوروش بودند بيشتر از خود داريوش. نمي شوند

ازدواج با دختر گوبرياس و اوتانس هم به منظور جلب وفاداري ايشان صورت. حق سلطنت داشتند

واجگرفته بود و براي محكم كاري قضيه هم گذاشته بود تا آنها با دو تا از خواهر هاي خودش ازد

بعدها هم خشايارشا پسر داريوش با آميستريس دختر اوتانس ازدواج كرد و ارتوزوستره. كنند
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با اين حساب پيوند خود را بين همديگر تقويت مي. دختر داريوش با مردونيه پسر گوبرياس

.كردند

شاهي كه اوضاع داخلي مملكتش آرام باشد و توي دربارش هم پيوندهاي تقويت شده

داريوش هم در راستاي. ده باشد كار ديگري ندارد جز اينكه به اوضاع خارجي بپردازدبرقرار كر

م عليه سكاها لشكر كشيد و اژه اي ها را تحت.ق 518و  517پرداختن به اوضاع خارجي سال 

اين سكاها همان اقوام پر دردسري بودند كه شمال مملكت را از غرب درياي. فرمان خود درآورد

.رياي خزر را اشغال كرده بودندسياه تا شرق د

سپاه هفتصد هزار. لشكركشي داريوش به غرب باعث حرف و سخن هاي زيادي شد

اين آسياي صغير همين تركيه ي. نفري داريوش تا سواحل غربي آسياي صغير حركت كرد

شرقي اشخودمان است كه باال و پايين اش را دو تا درياي سياه و مديترانه فراگرفته است و انتهاي 

و چون تاريخ و جغرافي و بقيه ي چيزها را اروپايي. هم جايي است كه از آنجا به آسيا مي چسبد

د به آسيا نگاه مي كرده اند و اگر از آنطرف به اينطرفاند و آنها هم از آنطرف داشته انها نوشته 

كبيرتر است منطقي نگاه كنيم اول شبه جزيره ي تركيه را مي بينيم كه صغيرتر از آسيا است كه

آن زمان قسمت غربي تر آسياي صغير بيشتر يوناني نشين بوده. است كه آنرا آسياي صغير بناميم

به اين قسمت مي. تر تركيه بيشتر اروپايي نشين استت همانطور كه اين زمان قسمت غربياس

.گفتند ايونيه
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شد تا در بابپزشك مشهور داريوش با ناوگاني جنگي اعزام  Democedesدموكدس

نيرويي مركب از سي كشتي بخش غربي آبهاي. سواحل يونان اطالعات مقدماتي كسب كند

بديهي است كه. درياي سياه را مورد تفحص قرار دادند تا شرايط جغرافيايي منطقه دستشان بيايد

امپزشك هاي آن زمان هم مانند پزشك هاي اين زمان به جز طبابت كارهاي زياد ديگري نيز انج

بيخود و بيجهت تابعيت ايران را پذيرفت و Byzanceاين وسط هم شهر بوزنطه . مي داده اند

البته هر آدمي اگر ببيند سي تا كشتي جنگي بيخود و بيجهت دور مملكتش رژه مي. تسليم شد

.روند كف دستش را بو نكرده است كه اينها دارند تحقيق مي كنند

.سفر جنگي خود را آغاز كرد Cherosonesداريوش پس از تصرف خرسونس 

عده اي معتقدند كه هدف از اين حمله يونان نبوده بلكه سكاها. عمليات به غرب تنگه ها انجام شد

داريوش مي خواسته از عقب به بالكان حمله كند و يونانيان را از چوبهايي كه به كار. بوده است

اشتند و چوب به منزله ي نبض يونانيونانيان چوب دوست د. كشتي سازي مي آمد محروم كند

كشوري كه بدون چوب نتواند زندگي. ن كشور بدون چوب نمي توانست زندگي كندآو . بود

.كند حقش همين است

ضمنا يونان گندم را هم از مصر و ليبي مي آورد قطع تنگه هايي كه كشتي ها ي حامل

بعضي. ف ديگر داريوش بوده استاز آن مي گذشتند هم شايد هد) بنطيقستي( Pontگندم پنتي 

ها هم مي گويند داريوش مي خواسته از پشت به شبانان سكايي حمله كند و كارشان را براي

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


در هر صورت سپاهيان از تنگه ها يي كه آسيا را به اروپا وصل مي كند بر. هميشه يكسره نمايد

را فتح Getaeو گيتا  Thraceتراكياي شرقي . روي پلهايي كه با قايق ساخته بودند گذشتند

كردند و در تعقيب سكاييان، از دانوب بر روي پلي از قايق، كه به دست ايونيان درست شده بود

.گذشتند

نقشه ي شاه اين بود كه عمليات زميني همراه با عمليات جهازات جنگي كه در طول

ها قشون شاه به زودي اما بر اثر مردابها و رودخانه. ساحل سپاه را همراهي مي كرد صورت بگيرد

سكاييان به همان سرعت كه. تماس خود را با كشتي ها از دست داد و به داخل نا حيه فرو رفت

ظاهر مي شدند به همان سرعت هم ناپديد مي شدند و با جنگ چريكي و حمله هاي ناگهاني و

سرعموهاي سكاهابعدها هم پارتيان كه پ. فرار كردن هايشان حسابي حال سپاه داريوش را گرفتند

.محسوب مي شدند با همين روش جنگ كردن اعصاب خرد كن، حسابي حال رومي ها را گرفتند

اين. سكاها همچنين موقع عقب نشيني كردن خاك سوخته از خود به جا مي گذاشتند

يعني اينكه همينطوري كه داري فرار مي كني هرچه كه توي مملكتت است خراب كني و بسوزاني

اين شد كه داريوش. چيزي شبيه آن ديگي كه براي من نمي جوشد. دشمن نيافتد تا به دست

البته اين لشكر كشي چندان هم. نفر از سربازانش كشته شدند 80.000نخستين بار شكست خورد و 

.اين وسط بعضي شهرهاي يوناني شاه بزرگ را به رسميت شناخته بودند. بي نتيجه نبود
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اوضاع يونان

پارت با ايران دشمن بود و آتني ها هم چون با اسپارتي ها دشمن بودند تصميم گرفتنداس

حزب جوان دموكرات سفيراني به شوش پايتخت ايران فرستاد تا با دربار. با ايران دوست بشوند

هرودوت مي گويد داريوش سفيراني به شهرهاي مختلف يوناني فرستاد. ايران پيمان دوستي ببندد

اينكه يك شهري آب و خاكش را مي داد معني اش اين بود كه. ست آب و خاك كنندتا درخوا

فرستادگاني كه به يونان. تسليم قدرت شاه شده است و او را قبول دارد و خراج به او مي پردازد

در ميان اين. رفته بودند از بسياري ساكنان سرزمين اصلي و جزيره نشينان  آب و خاك گرفتند

.و مقدونيه هم بودند  Aegina) اژين(و آيگينا  Thasusشهرها تاسوس

در اين اثنا اوضاع سياسي آتن به هم ريخت و محافظه كاران دموكراتها و هيپياس را از

توكوديدس مي. آتن با ايران قطع رابطه كرد و با قشون مخالف متحد شد. آتن اخراج كردند

ال چهارم به وسيله ي اسپارتيان و تبعيدياننويسد كه هيپياس سه سال فرماندار آتن بود و در س

م با جواز عبور از سيگيوم.ق 510سرنگون شد و در سال   Alcmeonidsخاندان آلكمئوني ها 

Sigeum  و از به المپساكوسLampsacus رفت و از آنجا روانه ي دربار داريوش گرديد و به

دها شاه ايران تصميم گرفت به يونان حملهبه توصيه و اصرار او بود كه بع. دربار ايران پناهنده شد
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هيپياس وقتي بيست سال بعد در جنگ ماراتن همراه سپاه ايران به. كند و جنگ ماراتن رقم خورد

.يونان برگشت پيرمردي سالخورده بود

، فرماندار ميلتوس شهرهاي Aristagorasم به رهبري اريستاگوراس .ق 499در سال 

ايونيان كه زير سرشان بلند شده بود و از قدرت يونانيان آگاه. كردنديوناني آسياي صغير شورش 

فرمانداراني كه. عصيان ايونيه اغاز شد. بودند و اميد به كمك ايشان داشتند سر به شورش گذاشتند

اسپارت قواي. شكل گرفت "اتحاديه ايوني"از طرف ايران گماشته شده بودند اخراج شدند و 

آتن و ارتريا هم كمك محدودي شامل بيست و پنج كشتي ارسال كمكي فرستاد و شهرهاي

.آنان به سارد مركز ايالت لوديه يا همان ليدي حمله كردند وآن را به آتش كشيدند. كردند

شاه ايران هم اين موضوع. اوضاع از اين قرار بود كه جنگي هم بين آتن و اگينا رخ داد

با اين وجود شش سال طول كشيد تا داريوش. بدهدرا بهانه كرد تا گوشمال حسابي به آتن 

م انجام شد و بعد.ق 498كه در  Salmisجنگ ساالميس. توانست شورش ايونيه را سركوب كند

شهرهاي. م براي متحدان يوناني مصيبت بار بود.ق 497در سال  Marsyas از آن هم  مارسياس

.هاتف آپولون آن هم سوخته شد. ت كرد اين ميان فقط مليطه دو سال مقاوم. يوناني تسخير شدند

اين مجسمه تا. خزانه ي شهر با مجسمه ي آپولون كاناخوسي  به شوش فرستاده شد

.شد م به دستور سولوكوس اول به ميلنزيان تحويل داده.ق 294دويست سال آنجا بود تا در سال 

و لسبوس Chiosخيوس. سكنه ي ملطيه را هم كه مقاومتشان تمام شد به اسارت به شوش بردند 
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Lesbos تسخير شدند و مردان جوانش به خواجه سرايي و دختران جوانش را به حرمسرا بردند و

و كوزيكوس Byzanceبوزنطه . باقي آدمها را هم كه به اينجور دردها نمي خوردند كشتند

Cyzicusدو قرن با وجود فقر مدت. شكيالت شهرباني ايراني شدنديونان مطيع ت. هم سوخته شدند

 .و بينواايي مي بايست خراجي بپردازند كه براي چنين ايالتهاي ويراني خيلي سنگين بود 

پس از اينكه شورش ايونيا سركوب شد داريوش فرمان داد تا به آتن و اريترا هم كه به

هرودوت مي گويد كه سپاه داريوش از پياده نظام. كرده بودند لشكر بكشند شهرهاي ايوني كمك

چون در يونان. انجام شد 490اين لشكر كشي به سال. مقدوني در اين جنگ استفاده كرد

دموكراسي هم وجود داشت و حزب دموكرات هم وجود داشت و اين حزب بيشتر به شاه بزرگ

به. بور را مقتدر كند و كمكهاي زيادي به آنها كردتمايل داشت داريوش ترجيح داد حزب مز

موازات اين اقدام جهازاتي مركب از ششصد كشتي هم از آسياي صغير به سمت جزاير يوناني

.حركت كرد

ايرانيان اميدوار بودند كه پس از اعالم قصد آنان كه تصرف آتن و ارتريا بود و در مقابل

حافظه كاراني را كه قدرت را در دست گرفته بودندتهديد و مانور نظامي، اقوام يوناني م

اما اين وسط بر اثر طوفاني. بركناركنند و ممالك خود را تحت حمايت داريوش درآورند

نفر را از 20.000از بين رفت و داريوش  Athosسهمگين نيمي از كشتي ها نزديك كوه آتس 

ندهي يك نفر مادي به نامبار ديگر عمليات بر ضد آتن و ارتريا تحت فرما. دست داد
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شهر مزبور. وي در يونان پياده شد و ارتريا را در محاصره گرفت. مجددا آغاز شد Datisداتيس

اميرالبحر. تصميم مقاومتي جانانه كرد اما بعد از شش روز بر اثر خيانت شهر به دست ايرانيان افتاد

دار ايران نزديك شود و افكاربه جاي اينكه بكوشد تا با سكنه ي طرف. مادي مرتكب خطا شد

و همه ي سكنه را به بردگي به شوش. عمومي را جلب كند معابد را سوزاند و شهر را خراب كرد

سكنه ي ارتريا در حوالي شوش در محلي به نام اردريكه نزديك محلي كه به گفته ي. فرستاد

)بليناس(آپولونيوس   هنگامي كه. هرودوت نمك، قير و نفت استخراج مي شد اسكان داده شدند

تخم و تركه ي آنها را در قرن اول ميالدي ديد هنوز Apollonyus de Tyanaطوانه يي 

.يوناني حرف مي زدند و اصول معماري خود را داشتند

شهرهاي يوناني كه دانستند اگر تسليم بشوند هم سرنوشتشان چندان توفيري نمي كند و

داريوش نزديك ماراتن با. ند و با تمام توان به دفاع پرداختندقتل عام خواهند شد با هم متحد شد

قواي آتني هم بدون انتظار وصول قواي كمكي كه قرار بود از طرف اسپارت. آتني ها روبرو شد

اعزام شود تن به جنگي تمام عيار دادند و فتحي پر غوغا به دست آوردند و سپاه ايران مجبور به

ماراتن به شهرهاي يوناني. بيشتر جنبه ي معنوي داشت تا مادي شكست ماراتن. عقب نشيني شد

همين امر نظم شاهنشاهي را مختل كرد و انگيزه اي شد براي. فهماند كه شاه بزرگ شكستني است

.شورش هاي ديگر
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.كمي بعد مصر سر برداشت و بعد از آن هم شهرهاي آسياي صغير دوباره شوريدند

او نه در جبران شكست يونان حضور پيدا كرد و نه پايان. تم در گذش.ق486داريوش در سال 

كيلومتري 12جسدش را هم در صخره اي در كوه حسين در نقش رستم، . اغتشاش مصر را ديد

هنگامي كه اورامزدا اين": خودش توي كتيبه ي سنگ مزارش مي گويد. تخت جمشيد قرار دادند

به خواست. من شاه شدم. ، مرا شاه كردسرزمين را در آتش ديد، پس آن را به من بخشيد

."اهورامزدا من آن را فرو نشاندم، آنچه گفتم انجام دادند، آنطور كه خواست من بود

اولي در شوش و دومي هم در دامنه ي كوه رحمت كه. داريوش دو تا كاخ هم ساخت

وند ساختهكتيبه اي از كاخ شوش به دست آمده است كه ر. حاال به آن مي گوييم تخت جمشيد

تكه هاي كم. شدن كاخ را توضيح مي دهد و در حال حاضر در موزه ي لوور نگهداري مي شود

.اهميت تري از آن هم در موزه ي باستان شناسي شوش موجود است

اين كاخ كه در شوش ساختم مصالح آن از ": بخشي از اين كتيبه ي مفصل مي گويد

به خاك سفت رسيد هنگامي كه خاكبرداري شد شندوردستها آورده شد زمين آن كنده شد تا 

.چهل ذراع بيست متر در يك سو و بيست ذراع ده متر در سويي ديگر. در آن انباشته و كوبيدند 

ن ريخته شد همه يآآن زمين كه تا ژرفنا كنده شد و شني كه در . بر آن شن ها كاخ برپا گشت

مردم آشور آن را تا بابل. به نام لبنان آوردندچوب سدر را از كوهي . اينها را بابلي ها كردند

طاليي. چوب جغ از گنداره و كرمان آورده شد. اوردنمد و ايونيا آن را از بابل تا شوش آوردند
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.سنگهاي الجورد و شنگرف از سغد آورده شد. كه در اينجا به كار رفت از سارد و بلخ آوردند

آرايه هايي كه ديوار. ب آبنوس از مصر آورده شدنقره و چو. سنگ فيروزه از خوارزم آورده شد

و از سند و. عاجي كه در اينجا به كار رفت از حبشه آورده شد. با آن تزيين شد از ايونيا آورده شد

سنگ تراشاني كه در اينجا. در عيالم Abiraduستونها ي سنگي از روستايي به نام ابيرادو. رخج

.زرگراني كه طالكاري كردند مادي و مصري بودند. ندسنگ تراشيدند ايونيايي و ساردي بود

مرداني كه آجر را به كار بردند بابلي. مرداني كه چوبها را به كار بردند مصري و ساردي بودند

 ".آنها كه بارو را تزيين كردند مادي و مصري بودند. بودند

اشتند و بردندبعد از كاخ شوش به احتمال زياد همان خدم و حشم و عمله و بنا را برد

متر ارتفاع متوسط 300و عرض  450جايي در دامنه ي كوه رحمت روي صفه اي وسيع به طول 

اين كاخ با بلوكهاي آهكي با ابعاد عظيم بدون مالط مثل يك پازل روي هم. متر در دشت 12

به گفته ي ارنست هرتسفلد. چيده شده است و در نوع خودش اثر باشكوهي به حساب مي آمده

.متر تقريبا ده هزار نفر را در خود جاي مي داده است 25در  60.5استانشناس آپادانا با ابعاد ب

معماري تخت جمشيد بر اساس اصول بابلي، تزيينات ديوارها به شيوه ي بابلي، تاالر بار

سنگ سر دري. عام مطابق معيارهاي معابد مصري، جايگاه شاه شبيه مدخل سال در معابد يوناني

بعضي ها معتقدند كه. الگوي مصري و دروازه ملل كپي دروازه هاي سناخريب آشوري استطبق 

تخت جمشيد در مقايسه با هنر ايراني كه در پاسارگاد نمود پيدا كرده است داراي ارزش هنري
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نازلتري است و آنرا التقاطي افسارگسيخته دانسته اند از داشته هاي هنري سرزمين هاي متمدني كه

مان شاه پارس در آمده اند و آنرا با عصر طاليي يونان و هنر معاصرش در يونان امثالزير فر

.تنديسهاي فيدياس قابل مقايسه ندانسته اند كه اعتقاد بيخودي است

.م هم فرمان تكميل آبراهه اي را از رود نيل به درياي سرخ داد.ق 517داريوش در سال 

.پادشاه مصر آغاز شده بود ولي كامل نشده بود Nechoاين طرح پيشتر در حكومت فرعون نخو

در كنار. كيلومتر را مي پيمود 84متر عمق داشت و مسافتي به طول  5متر عرض و  45اين آبراهه 

سنگ قائم به فرمان داريوش كار گذاشته بودند كه هر كدام سه متر ارتفاع داشت و 12آن الاقل 

من پارسي: داريوش شاه گويد "وشته بودند كه به سه خط ميخي و هيروگليفي مصري بر آن ن

مصر را گرفتم من فرمان حفر اين آبراهه را دادم از رودي به نام نيل كه در مصر. هستم از پارس

.پس اين آبراهه آن طور كه من فرمان دادم حفر شد. جاري است به دريايي كه از پارس مي آيد 

."شتند چنان كه خواست من بودو كشتي ها از مصر به پارس از اين آبراهه گذ

در كنار رود نيل از طريق اسماعيليه ي امروزي تا  bubastisاين كانال از بوباستيس

چهار سنگ قائم پيدا شده است كه سه تا در موزه ي قاهره و يكي هم. خليج سوئز كشيده شده بود

بعضي ها مي گويند. كه متن فارسي اش از همه سالمتر است در موزه ي لوور نگهداري مي شود

ادعاي داريوش مبني بر تصرف مصر نوعي زدودن نام كمبوجيه دوم و دستاوردهاي او از خاطره

.هاست كه بيخود مي گويند
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در هر صورت در مصر اظهار نظرهايي كه درباره ي داريوش كرده اند خالف چيزي

داريوش در قبال مصراست كه در باره ي كمبوجيه كرده اند و اين نشانه ي سياست سنجيده ي 

داريوش همچنين فرمان داد تا در محل اتصال رود كابل و رود سند نزديك شهر كسپاپيرس. است

Caspapyros جهازاتي بسازند و آن را تحت فرماندهي يك نفر يوناني از مردم آسياي صغير به

رود سند راهاو مامور شد تا از .  قرار داد Scylax de Caryandeنام اسكيالكس كارياندي 

تيم ديگري نيز مامور شدند تا از طريق درياي خزر .اين سفر دو سال ونيم طول كشيد. مصر را بيابد

!اما از مدت اين سفر اطالع درستي در دست نيست. راه درياي سياه را پيدا كند

.پيش راند) جبل الطارق(هم با كشتي تا ماوراي ستونهاي هركولوس  Staspesستاسپه 

از آن جمله راه معروف شاهي كه سارد. در آن زمان راههاي خشكي متعددي ايجاد شد همچنين

.را از طريق آسياي صغير و بين النهرين به شوش پيوند مي داد) يا افسوس(

به خاطر سختگيري هايي. داريوش نظام مالياتي مرتبي هم براي سرزمين هاي زير سلطه برقرار كرد

.دادند هرودوت به داريوش لقب چانه زن داده استكه در اخذ ماليات انجام مي 
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خشايارشا

مسلما داريوش فرزندان زيادي داشت كه از سه. خشايارشا پسر داريوش و آتوسا بود

.چهارتايشان بيشتر در تاريخ نام برده نشده است و باقي انگار چيز به درد بخوري از كار در نيامدند

رزند ارشد داريوش نبود اما از اين چندتا گويا داريوش روي خشايارشا بيشتربا اين كه خشايارشا ف

اول به خاطر اينكه او پسر آتوسا بود و آتوسا هم به نوبه ي. مي توانست يا مي بايست حساب كند

در. خود دختر كوروش بود و البته همسر برديا و كمبوجيه و خون شاهي خيلي در او جريان داشت

ايارشا را وقتي باردار شده بود كه داريوش براي خودش كسي شده بود و تاجثاني آتوسا خش

بر خالف آن چندتا پسر. شاهي را بر سرش گذاشته بود و خون او هم كم كم خون شاهي شده بود

بزرگترش كه آن زمانهايي به دنيا آمده بودند كه داريوش هنوز شاه نشده بود و خون شاهي هنوز

.ا نكرده بوددر رگهايش جريان پيد

به هر حال خيلي اهميتي ندارد اگر اين داليل براي شما منطقي به نظر نرسد چون اين

داليل بايد براي برادران خشايارشا منطقي به نظر مي رسيده كه گويا رسيده است و هيچ كدام از

اليل تاكيد كندداريوش براي اينكه به اندازه ي كافي بر اين د. آنها از اين بابت شكايتي نكرده اند

حتي در زمان حيات خودش خشايار شا را به بابل فرستاد كه همانطور كه مي دانيد جاي خيلي
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خشايارشا هم دوازده سال در بابل نايب السلطنه. خوبي بوده است و به او گفت كه بابل مال خودت

.ب كردي داريوش بود و در اين مدت درباره ي فنون پادشاهي تجربه و تخصص الزم را كس

خشايارشا به معني فرمانرواي. خشايارشا از همان اول كه به دنيا آمده بود خشايارشا بود

و خشايارشا درست است يعني خشاي ارشا و. قهرمانان يا شاه مردان يا چيزي شبيه همين چيزهاست

.داردآن شاي آخر خشايار، شاه نيست همان شا است و ربطي هم به شاه ن. خشايارشاه غلط است

اگر بخواهيم براي. شاهش همان خشاي اولش است كه معني شاه مي دهد و شده جزو اول اسم

اين اسم عنوان شاه هم همراه  كنيم بايد بگوييم خشايارشا شاه كه چون سخت و بي مزه مي شود

يعني آن زمان. خشايار خالي هم هيچ معني اي نمي دهد. همان خشايارشاي خالي را بكار مي بريم

اگر كمي. ها اسم خشايار وجود نداشته است گو اينكه در اين زمان اسم خشايار بوجود آمده است

به اين چيزهايي كه توي اين چند خط برايتان گفتم توجه مي كرديد ديگر الزم نبود بپرسيد كه

.چطور در اين زمان اسم خشايار بوجود آمده است

و Sicilyصغير فرمانداران سيكيليكمي پيش از مرگ داريوش توي يونان و آسياي 

ناوگان جنگي عظيمي از كشتي هاي سه رديف پارويي فراهم  Corcyraeansكوركورائيان

اينها آخرين ناوگانهاي شايان توجه بودند كه پيش از لشكر كشي خشايارشا در يونان. كردند

ني كشتي هاياوضاع خوب در يونان هم يع. اوضاع يونان كال خوب بوده است. وجود داشتند

مي گويند ايگينائيان و. اما كم كم به علت جنگها ي زياد اين كشتي ها فرسوده شده بودند. زياد
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آتنيان و بعضي ديگر شايد داراي چند كشتي بودند ولي آنها اغلب كشتي هاي پنجاه پاروي بودند

150د الاقل بايد چرا كه اگر آدم مي خواهد كشتي بساز. كه انگار چيز به درد بخوري نبوده اند

يعني هنگامي كه آتنيان با ايگينائيان مي. اين امر مربوط به همين اواخر مي شود. پارويي باشد

.جنگيدند و انتظار هجوم پارسها را هم داشتند

اينكه چرا دو تا ملتي كه انتظار حمله ي خارجي را دارند باز به جان همديگر افتاده اند

در هر حال. به هم ريخته ي يونان در آن زمان مي شود چيزي است كه مربوط به اوضاع

تميستوكلس، كه آدم مهمي در يونان بوده است يوناني ها را ترغيب به ساختن كشتي ها يي كرد

تميستوكلس مدام در حال تشويق. كه بعدها با آن در نبرد دريايي ساالميس عليه پارسيان جنگيدند

كال كار و زندگي شان را. مدام مشغول ساختن كشتي بودندكردن يوناني ها بود و يوناني ها هم 

.رها كرده بودند و كشتي مي ساختند براي روز مبادا

خشايارشا هم براي اينكه كشتي هاي يوناني به يك دردي خورده باشد و روي دستشان

دا رانمانده باشد و هم براي اينكه يه عنوان نفر شاه در روزگار تاثير گذاشته باشد و روز مبا

فرارسانده باشد خط مشي پدر را ادامه داد و براي هجوم به سرزمين اصلي يونان برنامه ريزي كرد

اما شورش مصر برنامه ريزي هايش را به هم ريخت و مجبور شد در ابتدا شورش مصر را به سال

لياين شد كه خشايارشا سر راه، سري هم به مصر زد و لشكر مفص. م سركوب كند.ق 485و  486
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بعد هم برادرش هخامنش را كه كمي. به مصر كشيد و با خشونتي بي سابقه آنجا را در هم كوبيد

.از خون شاهي در رگهايش جاري بود به فرمانداري آنجا منصوب كرد

دوباره خشايارشا مي خواست برود سراغ خط مشي اما پيش از آنكه بتواند ارتش خود را

راكيه به داخل يونان ببرد و آتن را تصرف كند شورش ديگري دراز راه هلسپونت و ت 480به سال 

در بعضي مدارك. به وقوع پيوست 482احتماال در اوت   Belšimanniبابل به رهبري بلشيماني 

از  اين بلشيماني به عنوان شاه بابل نام برده شده است كه يا عنوان شاه بابل 482بابلي به تاريخ اوت 

مسئله ي اصلي هم اصال همين عنوان بود چرا كه او نبايد چنين عنواني. رزمينهادارد يا شاه بابل و س

مي داشت چون اين عنوان از خيلي قبلتر ها مال خشايارشا بود و همين اقدام او خشايارشا را واردار

عصيان بابل هم با همان. كرد كه قبل از سفرش به يونان اقدام فوري در اين زمينه به عمل آورد

در راستاي اين خشونت خشايارشا دستور داد ديوارهاي شهر را. ضد مصر سركوب شد خشونت

خراب كنند، معابد شهر ويران شود و مجسمه ي زرين بعل را ذوب كنند و بابلي هاي معلوم الحال

از اين به بعد خشايارشا عنوان شاه بابل را ترك گفت و عنوان شاه پارس را. را ببرند براي بردگي

از من نپرسيد كه چرا خشايارشا عنواني را كه سرش اين همه دعوا راه انداخته بود را ترك .برگزيد

حتما مي خواسته به بابلي ها دهن كجي كرده باشد و گفته باشد كه اين بابلتان همچين آش. كرد

.دهن سوزي هم نيست و برويد بميريد و از اين جور چيزها
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ي بابل را چنان سراسر با خاك يكسان كرده بودهينس مي نويسد خشايارشا معبد اساگيال

كه وقتي اسكندر بعدها فرمان داد تا معبد بازسازي شود پس از پانزده سال هنوز نتوانسته بودند

خشايارشا همچنين. خرده ريزها را پاكسازي كنند و ناچار شدند برنامه اي براي بازسازي بريزند

هم كه شش متر بلندي داشت وتماما از طال بود رادستور داده بود تنديس نشسته ي مردوك را 

عده اي مي گويند اين مجسمه همان مجسمه اي بود كه كوروش دستش را لمس. ذوب كنند

اما احترام به عقايد ديگران و آزادي بيان و جامعه ي مدني و. كرده بود و به او احترام گذاشته بود

كه شاه هاي پارس خيلي اعتماد به نفس نداشتهتكثر و چند صدايي مال آن موقع هايي بوده است 

اين. شاهي كه جاي پايش محكم شده باشد دليلي براي انجام اين قسم كارهاي بي معني ندارد. اند

كارهاي خشايارشا و كارهاي ديگرش باعث شد تا هرودوت در روايتهاي خود خشايارشا را جبار

.بنامد

ان پارس خيلي هم فرقي نكرده بوده استعده اي هم معتقدند كه اصول كشورداري شاه

به جهت اثبات اين ادعا بعضي ها ثابت مي. و همچنان به برخي چيزها اهميت داده مي شده است

يا خداي شهر نبوده بلكه Agalmaكنند كه اين مجسمه اي كه خشايارشا خرابش كرد آگالما 

ا بابلي بوده و همچو چيزخداي ديگري بوده يا مجسمه ي شاه آشوري ي  Andriadsآندرياس 

بي اهميتي بوده است و معبد اساگيال هم تا پايان هخامنشيان برقرار بوده است و پرستش مردوك

.هم ادامه داشته
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.در ميان كشورها يكي بود كه در شورش بود": در كتيبه اي خشايارشا خودش مي گويد

من آن معبد... در جايش نشاندم به خواست او من آن كشور را زدم و. اهورامزدا مرا ياري كرد

اين كتيبه ي منحصر به فرد كه به  "...اعالم كردم كه ديو ها پرستش نشوند. ديوها را خراب كردم

ميالدي در پاسارگاد كشف شد و تا همين اواخر 1963كتيبه ي ديو معروف شده است در سال 

!ه اندساكنان محلي از آن براي پوشاندن يك مجراي آب استفاده مي كرد

هرودوت مي گويد شاه هنوز با شورشهاي اينجا و آنجا سرش گرم بوده كه فرستادگاني

به حضور او رسيدند و شاه را به يونان دعوت كردند و گفتند كه  Aleuadaeاز طرف آلئوئادها

از او حمايت كامل مي كنند و افزون بر اين هم پيسيستراتيدهايي كه به شوش آمده بودند همين

اين آلئوئاد ها خانواده هاي سلطنتي تساليا. تازه به شاه اصرار بيشتري هم كردند. ا كردندكار ر

، جبار آتني، وPisistratusبودند و پيسيستراتيدها هم هيپياس ، پسر و چانشين پيسيستراتوس 

نخالصه ي مذاكراتشا. پسرانش بودندكه از آتن بيرونشان كرده بودند و به پارس فرار كرده بودند

هم به اين شرح بود كه چرا يك همچو شاه با عظمتي بلند نمي شود بيايد يونان را فتح كند و آنجا

.كلي آدم منتظرند و داده اند خيابان ها را آب و جارو بكنند و اين جور چيزها

لشكر. م صورت گرفت.ق 479و -480باالخره لشكركشي خشايارشا به يونان به سال 

هواي حمله ي دوباره به يونان را در سر 490داريوش را كه پس از سال  كشي خشايارشا نقشه هاي

در متون تاريخي يونان به اين قبيل جنگ هاي يونان با دربار پارس. داشت به اجرا در آورد
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يونانيان لفظ مادي و پارسي را بدون اينكه فرق آنها را لحاظ كنند به. مي گويند "جنگهاي مادي"

اين هم به اين دليل. فكر مي كردند پارس ها همان مادها هستند و يا بالعكسيعني . كار مي بردند

هر چقدر هم كه. بود كه بر خالف عصر حاضر در عصر باستان مادها مهمتر از پارس ها بوده اند

پارس ها سعي كرده بودند با سياست و تبليغ، خاطره ي مادها را از ذ هن ملت ها بزدايند و خاطره

.در ذهن ملت ها جا بياندازند گويا به خرج يوناني ها نرفته بودي خودشان را 

را اغلب زماني مي دانند كه يونان پيش بيني جنگ با پارس 480و  490مورخان سالهاي 

ولي بعضي ها مي گويند دغدغه. و از اين رو تداركات آن را فراهم كرده بود. را مي كرده است

ا بود و برنامه ي كشتي سازي تميستوكلس ظاهرا به منظوري اصلي آتن در آن زمان جنگ با ايگين

اين كه تعدادي از جزيره ها و ايالت يوناني آماده بودند تا آب و. آن جنگ بود تا جنگ با ايران

خاك به خشايارشا تقديم كنند نشان دهنده ي اين است كه در اين خواست مشترك براي جنگ با

همانند تساليا در جنگ مادي Argosهايي مثل تب و آرگوس چنانكه شهر. پارسيان اتحاد نداشتند

شركت نكردند كه البته بعد از پايان جنگ بقيه ي شهرهاي يوناني كه در جنگ شركت كرده

.بودند مفصال به حساب ايشان رسيدگي كردند

كال در آن زمان مثل بلواي مك كارتيسم در امريكاي دهه پنجاه به حساب كساني كه

.ادند به پارسي ها گرايش دارند رسيدگي مي كردند و از زندگي ساقطشان مي كردنداحتمال مي د

توكوديدس مي. يك از اين آدم هاي ساقط شده پاوسانياس بود كه از فرماندهان سپاه اسپارت بود
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را فراخواندند تا درباره ي گزارشهاي گوناگوني كه در Pausaniasنويسد اسپارتيان پاوسانياس 

متهم بود و "مادگرايي"او بيش از هر چيز ديگري به . شنيدن از وي توضيح بخواهندباب وي مي 

.شواهد به نظر كامال روشن مي رسيدند و از توضيحات خسته كننده ي پاوسانياس هم قانع نشدند

درباره ي ماد گرايي پاوسانياس، اسپارتيان نمايندگاني به سوي آتن فرستادند و با استتناد

باره ي او به دست آورده بودند پاي بقيه را هم وسط كشيدند و اين و آن را مورد به مداركي در

تعقيب و بازجويي قرار دادند و حتي تميستوكلس را نيز به جرم پاوسانياس متهم كردند و

از اينرو آتنيان هم مرداني را همراه سپاه. درخواست كردند تا او را نيز به همانگونه مجازات كنند

ه آماده بودند به تعقيب كنندگان مادگرا ها بپيوندند فرستادند تا او را پيدا كنند واسپارتي ك

.دستگير كنند

تميستوكلس بيچاره كه در تمام اين مدت كلي توي بوق كرده بود كه خطر پارس ها در

ماموران. پيش است و ملت را تشويق كرده بود كه كشتي جنگي بسازند قيافه اش ديدني شده بود

تي كه قيافه ي تميستوكلس را نديده بودند او را به اين جرم مورد تعقيب قرار دادند اما بعد كهامني

او هم كه خوب انگار سر عقل آورده شده. دستگيرش كردند و قيافه اش را ديدند بيخيالش شدند

بود دوباره و بلكه چندباره سوگند وفاداري ايراد كرد و رفت نشست توي خانه اش و ديگر كسي

.را به هيچ چيز تشويق نكرد
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از كساني بود كه به اتهام گرايش به Timocreonپلوتارك مي نويسد كه تيموكريون 

اين تيموكريون شاعر ي. مادها تبعيد شد و تميستوكلس يكي از كساني بود كه برضد وي راي داد

اشاره مي كرداو در دفاعياتش ضمن اينكه با گوشه ي چشم اش  به تميستوكلس . اهل رودس بود

و در اين هنگام دندانهايش را با "تنها من روباه دم بريده نيستم ؛ ديگراني نيز هستند ":چنين گفت

به هر صورت تيموكريون بايد مي دانست كه آدم توي دادگاه با. غيظ به هم فشار داده بوده است

ا كج مي كرد واگر او هم مثل تميستوكل گردنش ر. اين جور كارها راه به جايي نمي برد

چشمهايش را گرد مي كرد و گوشه ي ابرويش را مي داد باال شايد مي توانستند كاري برايش

.بكنند

كه يك تاجر لوديايي است و البته گير دادگاه Pythiusهرودوت درباره ي پوتيوس 

كرد پوتيوس به حضور شاه بزرگ رسيد و عرض": هاي امنيتي يونان نيافتاده بود چنين مي نويسد

به محض آنكه فهميدم به سوي درياي يونان مي آيي خواستم براي هزينه هاي جنگ به تو كمك

برآورد من نشان داد كه دو هزار تاالن نقره دارم و. درباره ي اين موضوع پرس و جو كردم. كنم

خودم براي. تمام اينها را با رغبت به تو مي دهم . چهار ميليون استاتر طال منهاي هفت هزار تا

خشايار شا از آنچه اوگفته بود خشنود شد و پاسخ داد من از. معاش كافي از بردگان و امالك دارم

من عوض تمام اين. موقعي كه پارس را ترك كرده ام كسي به سپاه من مهمان نوازي نكرده است
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ر تو كاملپول ها را به تو مي دهم و تو را دوست خود مي شمارم و براي اينكه چهارميليون استات

"!شود هفت هزار به تو مي دهم كه چهارميليونت هفت هزار كم نداشته باشد

من شخصا با اينكه غرض و مرضي با هرودوت ندارم اما اين روايتش چندان منطقي به

در بانكهاي غير خصوصي چرا كه فقط سود ماهانه ي چهارميليون تاي پوتيوس. نظرم نمي رسد

به هر حال. جلوي گدا بياندازي قهر مي كند صد و بيست هزار تا مي شود و هفت هزار تا را اگر

اگر روايت هرودوت درست باشد آخرش حتما اينطور تمام شده كه پوتيوس برگشته و به شاه

من دارم چهار ميليون بي منت به تو مي بخشم و آنوقت تو با اين شاه! گفته است مرد حسابي

بودنت به خاطر هفت هزار تا سر من منت مي گذاري؟

باري، همه ي اين اتفاق ها افتاد تا اينكه باالخره خشايارشا در راس سپاهي كه چهل و

شش ملت قشون او را تشكيل مي دادند و بيست و نه فرمانده كه همه پارسي بودند بر آنها نظارت

چون كه. كي حمله كند نه از درياشاه تصميم داشت از خش. داشتند به سمت يونان حركت كرد

ش اين است كه يوناني ها در جنگترشرافتمندانه. پارسها در جنگ دريايي مهارت نداشتند

اين شد شاه كه فينيقي ها را مجبور كرد در تنگه پلي ساختند و طي !دريايي بيشتر مهارت داشتند

پاه عريض و طويل شاه راو مقدونيه كه س Thessalieتساليا . هفت روز سپاه از تنگه گذشت

با حساب آسيا و آفريقا بيش از نصف دنياي يوناني رعيت شاه. ديدند هيچ مقاومتي نشان ندادند

.شده بودند
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پيشتر دموكراتهاي آتن تصميم گرفته بودند با ايرانيان متحد شوند و به افسران مي گفتند

اما پيشتر از آنها. تيك مساله را حل كنندكه دخالت نظامي نكنند تا آنها خودشان با مناسبات ديپلما

محافظه كاران مخالفت كرده بودند و اتحاديه اي به رياست اسپارت تشكيل دادند و تصميم

اسپارتي ها همينطور. منتظر دشمن بمانند  Thermopylesگرفتند كه در تنگه ي تروموپيل،

.از حمله بازماندمنتظر بودند كه از قضا كشتي هاي ايراني دچار طوفان شدند و 

محافظه كاران كه هميشه ي تاريخ كارنامه ي مشخصي داشته اند همچنان منتظر بودند و

اين شد كه قشوني كه وارد. پايشان را توي يك كفش كرده بودند كه ما مي خواهيم بجنگيم

خشكي شده بود حمله كرد و همه ي آن سيصد چهارصد نفر يوناني را كه توي تنگه منتظر بودند

آتن. آتيك كه سكنه ي منطقي آن، شهر را ترك كرده و فرار كرده بودند تصرف شد. را كشت

بر اثر ايجاد اين حريق كه در آن مردم. خشايارشا داد تا همه ي شهر را بسوزانند. هم تسخير شد

معابد منازل از بين رفتند كار آتن يكسره شد و اكروپوليس آتن منهدم شد و همه ي آن چيزهايي

.ه تمدن آتن به آنها افتخار مي كرد دود شد و به هوا رفتك

در ساالميس متمركز بودند و به ناوگان سپاه شاه حمله كه اما هنوز كشتي هاي يوناني

كشتي هاي پارس را كه فينيقي. خشايارشا هم بر اريكه خود باالي تپه اي صحنه را مي ديد. كردند

ني را نداشتند و جهازات آنها در هم شكسته شد و شاهها ساخته بودند قدرت مانور كشتي هاي يونا

خشايارشا تصميم به بازگشت گرفت و براي اينكه اميرالبحر. بزرگ ثلث سپاه خود را از دست داد
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خشايارشا به اين نكته. فينيقي كه فرمانده ي نبرد دريايي بود تنبيه شود دستور داد اعدامش كنند

تعليم و تربيت اعدام كردن است حال آنكه سپاه او به فرماندهدقت نكرده بود كه آخرين مرحله ي 

اين شد كه فينيقي ها كه بي فرمانده شده بودند شورش كردند و. ي تعليم ديده  احتياج داشت

.مصري ها هم از آنها ياد گرفتند و آشوبي در سپاه شاه ايجاد شد

ري ممكن است به دليلبعضي ها مي گويند بازگشت خشايارشا به سرزمين هاي امپراتو

بوده باشد كه بايد در اسرع Šamaš eribaآغاز شورش ديگري در بابل به رهبري شمش اريبه 

هر چه بود خشيارشا به پارس برگشت اما مردونيه كه پسر گوبرياس. وقت به آن مي پرداخت

.شوهر ارتوزوستره خواهر خشايارشا بود را همانجا گذاشت

او كه سياستمداري. از نخبگان پارسي زمستان را در تساليا ماند مردونيه به همراه سپاهي

مجرب بود و مانند همه ي سياستمداران مجرب خيلي حال و حوصله ي جنگيدن نداشت با

اين وسط. دموكراتهاي آتن وارد مذاكره شد و پيشنهاد اتحاد و استقالل و پرداخت خسارت كرد

ن چيست و انگار فيلم زياد ديده بودند جواب سرباالمحافظه كاران آتني كه معلوم نبود دردشا

اين شد كه مردونيه دوباره به آتن و آتيك حمله كرد و هر چه از سال گذشته باقي مانده. دادند

.بود و خشايارشا يادش رفته بود آتش بزند را آتش زد

.تيب دادنديونانيان كه درست و حسابي تنبيه نشده بودند از رو نرفتند و دوباره قشوني تر

سياستمداري مجرب بود خود درمردونيه كه . صورت گرفت Plateeتالقي دو سپاه در پالته 
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قشون پارسي. سياستمداري مجرب بوده است صرفامسلما مردونيه . جنگ شركت كرد و كشته شد

در همان روز كشتي هاي يوناني هم به جهازات باقي. كه بي فرمانده مانده بود عقب نشيني كرد

پناه برده بودند حمله كردند و Samosنزديك شامس  Mycaleانده ي ايراني كه به ميكالم

آتن در راس اتحاديه. يوناني ها اما ول كن ماجرا نبودند. جنگ به شكست قطعي ايران منجر شد

در 466سال . دلوس قرار گرفت و هر يك از متحدان هم مبلغي براي تسليحات پرداخت كردند

يونانيان دوباره فتحي تازه به دست آوردند و بر اثر آن پارس ها Eurymedon سواحل اوريمدن

.از تمام متصرفاتي كه داريوش در ماوراي آسياي صغير براي آنها باقي گذاشته بود محروم شدند

و نتيجه ي بي تدبيري سياسي و. به هر حال شكستهاي پارسي ها تقصير خودشان بود

صدها هزار مرد اين سپاه. ليتي شاه نظم و تعصب و انگيزه نداشتارتش چند م. نظامي آنها بود

عظيم را تشكيل مي دادند كه هر دسته بر اساس مباني نظامي خودشان سازمان يافته بودند و

.اشتراكي كه نداشتند هيچ، زبان همديگر را هم به سختي مي فهميدند. اشتراكي با هم نداشتند

نداشت و بايد از نواحي اشغالي احتياجات خود را برآورده خوراك كافي عمال براي آنها وجود

بسياري از ورزيده ترين سربازان سپاه شاه، ايوني و مقدوني و فينيقي بودند كه با لشكر. مي كردند

پس از شكست. دشمن بيشتر وابسته بودند تا سپاه شاه و دست و دلشان به كشتن آنها نمي رفت

بيش از يك قرن هيچ كدام از شاهان پارس خودشان سپاه خود را خشايارشا در برابر يونان مدتي

.رهبري نمي كردند

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


خشايارشا كه به پارس برگشت تا آخر عمر در تخت جمشيد ماند و از ايجاد ساختمانها

يي كه به سبكي خارق العاده تجلي مي كرد و يادآور شاهنشاهي هاي باشكوه آشور و بابل بود

مسائل. را متوجه مسائل داخلي تر كرد و ذهنش مشغول دربار شد لذت برد و بيشتر وقت خود

.داخلي دربار پارس مسائل پيچيده و جذابي بود كه ذهن هر كسي را به خود مشغول مي كرد

مي گويد خشايارشا بعد از بازگشت از يونان درباره ي مسائل داخلي دربار هرودوت

رتئونته دخترخشايارشا ازدواجي ميان پسر خودش داريوش با ا. عاشق همسر برادرش ماسيست شد

گويا دورنماي آن زن خيلي بهتر بوده. او ترتيب داد به اين اميد كه به هدف خودش نزديك شود

است چون خشايارشا كه به هدف اش نزديك شد خيلي زود عشق اش به زن برادر از يادش رفت

باط هنگامياين ارت. خوشبختانه يا متاسفانه ارتئونته نيز پاسخ مثبت داد. و عاشق همين عروسش شد

آشكار شد و اين تشت وقتي صدايش در آمد كه ارتئونته كه خود را محق مي دانست هر چيزي از

شاه بخواهد خواهان جامه ي سلطنتي شد كه ملكه آمستريس بافته بود و نتوانست اين فكر را از مغز

.خود بيرون كند

ه ملكه برايش دوختهشاه جامه اي را ك. آميستريس همسر خشايارشا و مادر وليعهد بود

بود را به معشوقه داد و او نيز مثل هر زن ديگري جلوي بقيه ي زن هاي شاه با غرور آن را پوشيد و

آميستريس كه مثل همه ي زنها باريك بين و هوشيار بود در اين ميان. لج آمستريس را در آورد

اين كه چرا او به اين. بگيردمادر دختر را مقصر اصلي مي دانست و تصميم گرفت تا از او انتقام 
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نتيجه رسيده بود را من نمي توانم جواب بدهم چون اين جور معادالت پيچيده ي انساني را ذهن

.هيچ مردي نمي تواند حالجي كند

آمستريس كه مثل همه ي زن ها صبور و دورانديش بود دندان روي جگر گذاشت تا روز

در آن روز شاه به هر. فراوان بر گزار مي شد فرا رسيدجشن زاد روز شهريار كه هر ساله با شكوه 

يك نفر كه شاه باشد هر چيزي را مي تواند هديه بدهد و يك نفر. كسي يك هديه اي مي دهد

وقتي آن روز رسيد آمستريس هديه اي كه. كه همسر شاه باشد هرچيزي را مي تواند هديه بخواهد

هم ايجاب مي كرد كه مراد هر كسي در آن شگون آن جشن. از شاه خواست زن ماسيست بود

.روز حاصل شود پس شاه به رغم ميل دروني بانو را در اختيار ملكه گذاشت

خشايارشا سعي كرد ماسيست را متقاعد كند كه از همسرش كه حاال براي آمستريس

كادوپيچش كرده بود جدا شود و با يكي از دختران خودش ازدواج كند ولي به خرج برادرش

ماسيست كه از روابط پيچيده ي انساني بي خبر بود وقتي به خانه برگشت همسرش را ديد. رفتن

ماسيست ترسيد و تالش كرد تا به بلخ. كه به دستور آمستريس تا سر حد مرگ مجروح شده است

فرار كند و درآنجا سر به شورش بر دارد اما خشايارشا سپاهي در پي او فرستاد و او و پسرانش و

.مردها هميشه از روابط پيچيده ي انساني بي اطالع بوده اند. اهانش همگي كشته شدندهمر

درباره ي اين روايت هرودوت بعضي ها جداي در نظر گرفتن روابط پيچيده ي انساني از

منظر پژوهشي معتقدند كه آنچه كه ارتئونته خواسته فقط يك جامه ساده نبوده است بلكه جامه ي
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و اين زن جسور با طلب كردن جامه ي شاه سلطنت او. ماد از قدرت سلطنت استشاهي بوده كه ن

آمستريس هم به. را نه تنها از طرف خود بلكه از طرف خانواده ي خود زير سوال برده بوده است

بهرحال اينجا كشوري بوده كه شورش ها و خيانتها. خاطر پسرش طبيعتا بايد از او انتقام مي گرفت

ي و زبان بريدن مجازات مي شده حال آنكه آميستريس فقط زن ماسيست را كتكبا گوش و بين

.ماسيست هم زندگي خود را در راه بلند پروازي براي شاه شدن از دست داد نه چيز ديگر. زده بود

خشايارشا به همين منوال بين درباريان و خواجه سرايان كاخ، زندگي خود را مي گذراند

درباريان و خواجه سرايان هم زندگي خود را به وجه اسف باري به پايانكه طبيعتا توسط همين 

.رسانيد

مرد قدرتمندي كه به خشايارشا نزديك بود Arabanusكتسياس مي گويد ارتبانوس 

خواجه، كه در آن زمان شغل شرافتمندي به حساب مي Aspamithresبا كمك اسپاميترس

و پس از كشتن او كاري كردند كه اردشير باور. تندآمده است، توطئه ي قتل خشايارشا را ريخ

اردشير هم دستور داد تا داريوش را اعدام. كند كه داريوش، پسر ديگر خشايارشا او را كشته است

.كنند

ارسطو در كتاب سياستش ادعا مي كند قصد ارتبانوس از اين كودتاي درباري اين بوده

دانشمندان مي گويند. ياورد و خودش شاه بشودكه شاهي را از چنگ خاندان هخامنشي در ب

.ارسطو حرف بيخود نمي زده است
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و اداره ي شاهنشاهي سازمان

وقتي چيزي در مركز چيزي قرار. شاه پارسيان در مركز حكومت شاهنشاهي قرار داشت

اما. ز آن استداشته باشد به لحاظ تئوريك به اين معناست كه يك چيزي هست كه چيزي در مرك

.نكته اينجاست كه شاهنشاهي هخامنشي يك چيز نبوده است بلكه چند يا چندين چيز بوده است

در هر جايي كه شاه فكر. اين بدان معناست كه شاهنشاهي پارس كامال متمركز و واحد نبوده است

كار مي كرد به صالحش است كه حكومت مركزي آن منطقه را به حال خودش باقي بگذارد اين

البته در صورتي كه حاكم محلي شاه را به رسميت مي شناخت و وفاداري اش را نسبت. را مي كرد

به او اعالم مي كرد و ساالنه هم خراجي بابت دخل و خرج عريض و طويل دربار به او مي

.پرداخت

شاهنشاهي پارس متشكل از تعدادي ساتراپي به فرمانروايي يك ساتراپ بود كه او را شاه

ساتراپ نجيب زاده پارسي يا. نصب مي كرد يا در مواقعي هم خودش خودش را نصب مي كرد

يا نجيب زاده اي بود كه با خانواده ي سلطنتي وصلت كرده. بومي اما اغلب از بستگان شاه بود 

.بود

به جز ساتراپ پستهاي اداري و نظامي ديگري نيز در يك فرمانداري يا ساتراپي وجود

يكيشان فرمانده كل قواي نظامي آن منطقه. ينها مستقيما از طرف شاه منصوب مي شدندداشت كه ا
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اين. بود كه در مواقع جنگ موظف بود از همان آدمهاي توي منطقه براي شاه سپاهي فراهم كند

سپاه شامل مالكان بومي زمين ها يا نجيب زادگان پارسي تا ملت رعيت و كارگرهاي روي زمين ها

به جاي بيل و كلنگ شمشير و نيزه مي دادند دستشان و مي فرستادندشان توي سپاه تا اگربودند كه 

.تا آن موقع توي زمين ها جانشان در نيامده بود اين اتفاق در ميدان جنگ بيافتد

ديگري عامل عالي رتبه ي تحصيل ماليات بود كه خراج و ماليات ساالنه را دريافت مي

اين مامور مالياتي اسما مستقل از شهربان بود و مو را از. را داشت كرد و حساب و كتاب همه اش

اما معموال هر قانوني سوراخ هاي زيادي دارد كه اين امر هم خيلي. ماست بيرون مي كشيده است

اين بود كه گاهي اين مامور عالي رتبه با شهربان. ربطي به باستاني بودن يا مدرن بودن قوانين ندارد

.ي هم مي ريختند و موها آنچنان كه بايد و شايد از ماست بيرون كشيده نمي شدعالي رتبه رو

افراد مهم ديگر سيستم اداري هخامنشي دبيران بودند كه اسما عامل نظات بر امور ديواني

جيره و. و اداري بودند اما رسما مراقب اعمال شهربان ها و روابط بين او و قدرت مركزي بودند

اين بود كه بيشتر مي شد رويشان حساب كرد و. ستقيم از دربار مي گرفتندمواجبشان را هم م

.آمارشان پيش شاه بيشتر اعتبار داشت

عالوه بر اينها مفتشاني هم وجود داشتند كه به آنها گوشهاي شاه مي گفتند و گويا كامال

قيه ي آدم هاي مهممستقل بودند و كال معلوم نبود چه كاره اند و بيشتر موي دماغ شهربان ها و ب

در مواقعي كه مسئوالن كار خالفي انجام مي دادند يا مشكوك به توطئه كردن بر عليه شاه. بودند
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بودند بر آنها ظاهر مي شدند و عالمت مخصوص شاه بزرگ را به آنها نشان مي دادند و آنها را

.ظامي هم را هم داشتندايشان در مواقع لزوم حتي اختيار استفاده از نيروي ن. تنبيه مي كردند

بسياري از سالطين قديم از جمله شارلماني هم از اين روش براي اداره ي مملكتشان

اين امر حتي سوژه داده است به دست فيلم سازان و داستان پردازان زيادي تا آن. استفاده كرده اند

ي مملكت سفربا اين وجود شاه هم خودش هر چند وقت يك بار به همه جا. را هم ملوث كنند

كسنوفون مي گويد. چندتايي هم پايتخت داشت. مي كرد با خدم و حشم و عرض و طول

كوروش هفت ماه زمستان را در بابل سپري مي كرد، در بهار در شوش بود و در ميانه تابستان در

.هگمتانه اقامت داشت

در ساتراپي ها. داداره ي امور مملكت هم با مالياتي كه اياالت مي پرداختند انجام مي ش

مالياتها را به صورت فلزات گرانبها، غالت و احشام جمع آوري مي كردند و صورتحسابها ي

مربوط به امور افتصادي و گزارش هاي ساالنه ي امور اداري ساتراپي را ثبت و نگهداري مي

شته مي شدندماموران خزانه داري مديران و حسابداران در مقام خادمان ساتراپ به كارگما. كردند

.و بر انبارها  و امور اداري نظارت مي كردند

حكام محلي كه بر دولتشهرهايي مانند فينيقيه فرمانروايي ميكردند اغلب شاهان نيمه

بعضي ها هم كال به حال. مستقلي مانند شاهان كاريا در سده ي چهارم پيش از ميالد بودند

زاگرس و قبايل  سكا ها در مرزهاي شماليچنانكه شبانان كوهاي . خودشان رها شده بودند
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شاهنشاهي از موقيت نيمه مستقلي بر خوردار بودند و از آنجا كه روش زندگي آنها نيازي به قوانين

با اين همه گرچه اين مردمان تحت. اداري ثابت نداشت احتماال فاقد هر گونه سند نوشتاري بودند

.تا بخشي از شاهنشاهي پارس به شمار نيايندنظارت مستقيم شاه نبودند اما دليلي نداشت 

پيرامون شاه گروهي از نجيب زادگان پارسي بودند كه درباريان را تشكيل مي دادند و

در پايان سده ي ششم  قبل ميالد. مشاوران و صاحب منصبان عالي رتبه ي حكومت پارسيان بودند

لي تخت جمشيد و پارس بود هرعالي ترين مقام درباري پرنكه عموي داريوش اول بود كه وا

.صاحب منصب ديگر در حكومت تحت نظارت پرنكه بود

در انبارهاي شاهي هر دستوري را ثبت مي كردند و حساب مواد خوراكي را كه از انبار

ماموران حسابداري با وارسي سندهاي انبار و و اطالعاتي كه در حسابها. خارج مي شد را داشتند 

به همين روش اسناد ماليات گيران و. يانه و ساليانه را نگاه مي داشتند مشهود بود حساب ماه

از جيره ي كارگران تخت جمشيد تا جيره ي مقامات عالي رتبه. صورتهاي مالياتي بايگاني مي شد

اسناد مربوط به جيره هاي سفر و ماموريت نشان مي دهد. و مواد غذايي مصرفي خاندان سلطنتي

.ارهايي براي دريافت جيره ي سفرهاي ماموريتي وجود داشته استكه حتي بين راه انب

م توسط لوديايي ها ضرب شد و آنها مخترع.ق  600سكه در . قتصاد هم بد نبوداع ااوض

بعد از آن. دستگاه حقيقي مسكوكات هم توسط كروزوس در ليدي رواج پيدا كرد. سكه بودند

سكه هاي پارسي را كه در زمان. يوش پذيرفته شددر آسياي صغير استفاده شد و بعدها توسط دار
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اين سكه ها توسط حكومت مركزي رواج پيدا. داريوش اول ضرب مي شده دريك مي گفتند

.البته نه در ايالتهاي غربي كه آنجا سكه هاي لوديايي معتبر بود. كرد

از واژه. نام دريك هم آنطور كه عده ي زيادي مي گويند ربطي به داريوش ندارد

daranya روي اين سكه ها را هم يك كماندار نقش مي كردند. فارسي باستان به معني طال ست

بعد از ضرب سكه توسط داريوش سالها طول كشيد تا پارسي ها به استفاده از. با كمان توي دستش

حتي در زمان خشايارشا هنوز دو سوم دستمزدها را جنسي. سكه در مبادالت و تجارت عادت كنند

ماليات ها هم در اياالت شرقي بيشتر با محصوالت و سنگهاي. پرداختند و يك سوم را با پولمي 

هم Talentتاالن . تاالن نقره بود 14560سرجمع همه ي مالياتهاي اياالت . قيمتي پرداخت مي شد

.كيلو بود 26هر تاالن در آتيك  .واحد وزن يوناني است

و بازرگاني در بسياري از شهرهاي بزرگ بين قبل از سلطه ي هخامنشي ها امور تجاري

در شهري مانند بابل حتي. النهرين و آسياي صغير دوران شكوفايي و رونق خود را مي گذراند

كه بعضي ها آن Egibiصنعت بانكداري شكل كرفته بود و بانكهاي خصوصي شبيه بانك اژيبي 

در قرن هفتم ق م تاسيس شده بود ورا با يعقوب، از يهوديان نفي بلد شده، يكي دانسته اند 

.استعمال چك و امور رهني مزارع و غالمان و چارپايان در آن انجام مي شده است

جديدتر از بانك قبلي بود كه قنات Nippurاز مردم نيپور Murashshiبانك موراشي 

ادي راحفر مي كرد وآب را به كشاورزان مي فروخت و انحصاراتي از قبيل انحصار آب جو يا صي
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با الگو گرفتن از مراكز شرقي موسساتي مشابه هم در يونان در معابد. با اخذ منافع واگذار مي كرد

.دلوس و المپيا و دلفس ايجاد شد كه با خشك كردن باتالق ها به توسعه كشاورزي مي پرداختند

وخروس  ،يدا كردن تجارت و البته بروز جنگ هاي ماديپبا ظهور هخامنشيان و ادامه 

.و از اين جور اتفاقات مهم كبوتر سفيد به يونان رفت وكنجد به مصر و برنج به بين النهرين

تن 300تا  200مايل دريايي در روز حركت مي كردند و 80تا  60كشتي هاي تجاري 

.تن در رودهايي مثل نيل و دجله و فرات جابجا مي شدند 200تا  120كشتي هاي . ظرفيت داشتند

.دندبنادر و عاليم دريايي هم استفاده مي كر

سنگ فرش كردن راه ها و ايجاد. جاده سازي اما بيشتر با اهداف سياسي رونق گرفت

شيارگاري روي جاده براي تسهيل حركت و استفاده از كفشك كه از موي اسب و مس ساخته مي

.نعل حقيقي اسب اما در قرن اول و دوم ميالدي اختراع شد. شد براي چارپايان باب شد

تعداد. ها جاده ي شاهي بود كه سارد را به شوش متصل مي كردمعروفترين اين راه 

اگر پرسنگ هاي جاده ي شاهي  را درست برآورد. منزلگاه هاي جاده ي شاهي صد ويازده تا بود

كيلومتر باشد پس بين سارد و كاخ سلطنتي شوش 6تا -5فرالنگ يا  30كرده باشيم و هر پرسنگ 

و اگر هر روز صدو پنجاه فرالنگ 450شمار پرسنگها مايل است و  11600فرالنگ يا 13500

كسنوفون مي گويد كوروش آزمايش كرد ببيند. پيموده شود تعداد روزهاي سفر نود روز مي شود
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يك مرد و يك اسب با سرعت زياد در يك روز چقدر مي پيمايند و هر منزلگاه را در اين مسافت

.داشته است گاهي انتقال اخبار در شب هم جريان. قرار داد

هرودوت مي گويد تعداد اسبان و مردان مستقر در طول راه برابر است با تعداد روزها ي

نه برف نه باران نه گرما و نه تاريكي آنها را از. الزم براي سفر يك مرد و يك اسب براي هر روز

angareion اين دستگاه چابكسواران را به فارسي آنگارئيون. پيمودن مسافت معين باز نمي دارد

Ankara/u(h). انگارئيون نمي دانيم يعني چه؟ اشتقاق خاصي براش پيدا نشده است. مي نامند

كسسي كه چيزي را انجام مي دهد يا كسي كه چيزي را تحويل مي "كه ممكن است به معني 

.باشد "دهد

پيشزبان رسمي آن موقع هم در بسياري از مناطق مركزي و مراكز اداري مانند قرنهاي 

مي گويند. اين زبان آرامي در قسمتهاي وسيعي از شرق و شمال مديترانه رايج بود. زبان آرامي بود

در قرن هشتم قبل از ميالد كه تمدن آشور فراگير. عيسي مسيح هم به آرامي حرف مي زده است

.هخامنشيان هم آرامي را پذيرفتند. شد گويش آشوري آرامي جاي بقيه ي گويش ها را گرفت

.امور اداري و ديواني و مراسالت و بقيه ي كاغذ بازي ها به خط و زبان آرامي انجام مي شده است

جداي از اين زبان بين المللي، براي كارهاي اداري در پارس از زبان و خط عيالمي ها استفاده مي

ي استفادهبقيه ي ملت ها هم كه تمدن و اعتبار درست و حسابي داشتند از زبان و خط محل. كردند

.بابلي در بابل و مصري در مصر و يوناني و ليديايي در يونان و آسياي صغير رايج بود. مي كردند
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شاه به زبان فارسي باستان. خود شاهان و درباريان اما به زبان فارسي باستان سخن مي گفتند

مي كردهدستوراتش را صادر مي كرده و كاتب هم همزمان آن را به عيالمي ترجمه و مكتوب 

روي سنگ قبر شاهان و كتيبه هاي ديوار كاخ ها و يادبودهاي روي كوه ها عالوه بر عيالمي. است

.و بابلي به خط و زبان فارسي باستان هم مي نوشتند

و سياست. اقوام و ملتهاي مختلف عالوه بر زبان بومي، دين محلي خود را هم داشتند

البته اين امر هم رابطه ي مستقيم يا معكوس. تساهل بود هخامنشي ها در اين زمينه سياست تسامح و

اما در هر صورت كال در آن زمانها بيشتر به اعتقادات مذهبي. با قدرت و تسلط شاه داشت

دانشمندان سر اينكه دربار هخامنشي زرتشتي بوده است يا نه خيلي. همديگر احترام مي گذاشتند

كه حاال ما بيشتر از اين وارد اين. دارندبيشتري نه اش توافق  البته بيشتر در مورد يا. بحث كرده اند

جور بحث ها نمي شويم چون باعث مي شود آن عده اي كه معتقدند هخامنشي ها زرتشتي بوده

همانطور كه گفتيم اين جور بحث هاي بدون تعصب بيشتر مال دوران باستان. اند از ما دلخور شوند

!است نه عصر حاضر

بود كه پاي خدايان ميترا و آناهيتا هم به دربار باز شد و نقش كردن در زمان اردشير دوم

بقيه ملت ها هم در داشتن دين محلي خودشان آزاد بودند. نگاره ها و پيكره هاي خدايان باب شد

و كال چون تكيه ي حكومت به ملل مغلوب بود سعي مي كردند تا جايي كه اعتبار دربار زير سوال

.ر اين قبيل امور باز بگذارندنرود دست آنها را د
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ارتش هخامنشي هم مركب از نجيب زادگان پارسي كه در راس سپاه بودند و مزدوران

د در پشت شاه نيزهندرباره ي سپاه خشايارشا مي گوي مورخان يوناني .بومي ايالتهاي مختلف بود

ين و اصيلترين پارسيانهمگي از بهتر. داران بودند كه طبق معمول سالحشان را باال گرفته بودند

سپس پياده نظام ده هزارنفري بود كه از. سپس هزار سوار نخبه ي پارسي حركت مي كردند. بودند

در انتهاي نيزه به جاي. از اين عده هزار نفر داراي سر نيزه هاي زرين نشان بودند. بهترين ها بودند

آنها كه پشت شاه. اي نقره نشان داشتندنه هزار نفر ديگر نيزه ه. يك ميخ، انار زرين نهاده بودند

چون شمار. اين ها را سپاه جاويدان مي گفتند. حركت مي كردند بر نيزه سيب هايي زرين داشتند

.اگر رزمنده اي كشته يا بيمار مي شد جاي خالي او را كسي پر مي كرد. آنان هميشه ثابت بود

.قدرت سپاه هيچ گاه كمتر از ده هزرا نفر نمي شد

ان كه دانشمندان فهميده اند يونانيان باستان و البته خيلي از غير يونانيان امروزيچن

نفهميده اند كه اين سپاه اسمش جاويدان نبوده است و سپاه جاويدان غلطي مصطلح است كه باب

يوناني ها انوشيا به معني مالزمين را با انوشه به معني بي مرگ اشتباه. شد و رواج پيدا كرده است

اين يعني سپاهي كه نزديكترين افراد به شاه توي آن خدمت مي كنند و ربطي به تعداد. رده بودندك

.و شمار آنها نداشته است

بخش ديگر سپاه را هم جمازه رانان و  ارابه هاي داس دار تشكيل مي داده است كه

ي داشتند گويادگار قشون هراس انگيز و باشكوه آشوري بودند و همچنان در سپاه نقش پررنگ
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اما انگار در اين زمينه هم دربار پارس. اينكه در برابر فنون جديد زرمي كارايي چنداني نداشتند

.بيشتر به شكوه توجه مي كرده تا كارايي

سندي بابلي درباه ي تجهيزات يك سرباز سواره نظام مي گويد كه او مي بايست اسبي با

تير در تركش، يك گرز آهني، دو 120سپر مفرغي،  تنگ و افسار ، كالهخود، نيمتنه ي زرهي ،

در عوض اگر زنده مي ماند شاه. نيزه ي آهني و يك مينا نقره به عنوان مستمري پايه داشته باشد

.هم به او زميني به عنوان تيول مي بخشيد

هرودوت مي گويد بعد از مهارت در بكار بردن رزم افزار، باالترين نشانه ي مردانگي در

شاه ساالنه هداياي زيادي به كساني كه تعداد بيشتري. پارسيان داشتن فرزند پسر بسيار است ميان

چرا كه در چشم پارسي ها. ايشان در اين راه تالشهاي زيادي مي كردند. فرزند پسر داشتند مي داد

هرودوت همچنين مي گويد آنان پسران خود را از پنج تا بيست سالگي. قدرت در تعداد است 

سواركاري تيراندازي و: و در اين مدت هم تنها سه چيز به آنها مي آموختند. موزش مي دادندآ

.پدر پسرش را تا سن پنج سالگي نمي ديد و در اين مدت او با زنان زندگي مي كرد. راستگويي

داين دنياي پيچيده ظاهرا خيلي مور. بدين ترتيب او با دنياي پيچيده ي زنان هم آشنا مي شده است

شاهان پارس تعدد زوجات را. آنان زنان پرشمار و متنوعي داشتند. توجه شاهان پارسي بوده است

روا مي داشتند كه اين مسئله براي يونانيان آن زمان و حتي اين زمان خيلي عجيب به نظر مي آمده

ين مسئلهاما طبيعتا هر پادشاه نياز داشت چندين فرزند پسر داشته باشد كه از اين منظر ا. است
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زنان. وليهد را هم از ميان پسران بيشمار زنان پرشمار خود بر مي گزيدند. طبيعي به نظر مي رسد

اين نجيب زاده ها معموال اخالف و تركه ي همان شش. رسمي شاه، دختران نجباي پارس بودند

نظر اما بعدتر ها شاهان بعدي در مورد فاكتوراي نجيب بودن تجديد. همدست داريوش بودند

اين وسط خانواده هايي نجيب شدند و خانواده. كردند و رفته رفته امر نجيب بودن مغشوش شد

.هايي از نجابت افتادند

آدمهاي جور واجور زيادي. در هر صورت توي دنياي آن زمان اوضاع از اين قرار بود

وش تربيتشان درافالطون مي گويد كوروش و داري. درباره ي پارس ها و حكومتشان نظر داده اند

اما باقي شاه هاي پارس توي ناز و. كاخ ها صورت نگرفت و توانستند مملكت را جمع و جور كنند

گزنوفون هم درباره ي تجمالت و تشريفات درباري. نعمت بزرگ مي شدند و لوس بار مي آمدند

وطئه هايكتزياس هم به دسيسه چيني و رقابت بين درباريان و ت. كاخ ها زياد حرف زده است

ايسوكراتس خطيب هم كال شاهان پارس را زن صفت. خواجگان و زنان حرم بدبين بوده است

ما هم از يك خطيب انتظار زيادي نداريم و اوقاتمان را از بابت اين حرف تلخ. خطاب كرده است

تاثير پيشينه ي تربيت قبيله اي و "آبها و هواها و مكان ها"بقراط هم در كتاب . نمي كنيم

چادرنشيني شاهان اوليه را با محيط هاي امن و دغدغه هاي جديدتر دربار پارس مقايسه كرده

آئسخولوس هم در كتاب پارسيان شيوه ي حكومتي پارسيان را فاقد احساس پاسخگويي و. است

بر اساس قدرت نامحدود شخصي و فراقانوني بودن شخص اول مملكت و استبداد كور دانسته
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م در كتاب سوم قوانين مي نويسد اين امپراطوري نظامي داشت كه نظير آتن وافالطون ه. است

اسپارت و كرت رابطه ي متعادلي ميان شعور و آزادي و هماهنگي شهروندانش كه مي توانست

شاهي كه. بلكه به جاي آن به حد افراط بر قدرت شاه افزود. ثبات رژيم را برقرار كند پديد نياورد

.تش محدودانسان است و ظرفي

در هر صورت چنان كه مي دانيم سازمان حكومت پارس ها آنقدرها هم بدون اصول

وجاحت آكادميك و. نبوده است و قطعا مثل هر چيزي بيخ و بنيادي براي خودش داشته است

رعايت اصول بي غرضي و بي طرفي ايجاب مي كرده كه اين حرف و سخن هاي يوناني ها را در

آنچه كرده ام را همه": اال خود داريوش در نقش رستم استدالل مي كند كه  اينجا ذكر كرديم و

اگر.  "آنچه فرمان خداست در نظرت بد نيايد و شورش مكن! اي مرد. به خواست خدا كرده ام

يوناني ها اين را شنيده بودند قطعا بر روي اين اصول بي معني خودشان پافشاري نمي كردند و بر

.نمي كردندعليه شاه هم شورش 
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اردشير اول درازدست

همانطور كه قبال گفتيم ديودوروس سيسيلي گفته كه ارتبانوس شبانگاه با كمك

ميتريداتس يا همان اسپاميترسي كه كتزياس گفته وارد اتاق خواب خشايارشا شد و او را به قتل

آنها را هم به قتل برساند گو اينكه لبته نرفت سراغ پسران شاه تا. رساند و بعد رفت سراغ پسران شاه

اما ارتبانوس آدم با سياستي بود و مي خواست. ته دلش مي خواست كه يك همچين كاري بكند

در ثاني پسران شاه كه يكي دو تا نبودند و ممكن بود. هر كاري را سر وقت خودش انجام بدهد

.كارش خيلي طول بكشد

گري بيشتر پسران شاه آدم هاي بيديشاه پارسي در دربار خشايارشا هم مثل هر دربار 

داريوش، كه برادر. سه نفر از آنها از بقي شان با اهميت تر بودند. اهميتي محسوب مي شدند

بزرگتر بود و گويا قرار بوده بعد از خشايارشا شاه بشود و اردشير كه هر دوي آنها در كاخ زندگي

.شتاسپ بود كه آن موقع غايب بودسومي، وي. مي كردند و كار و بار درست و حسابي نداشتند

.چون شهربان ساتراپي بلخ بود و رفته بود سر فرمانداري خودش

ارتبانوس هنگامي كه هنوز هوا تاريك بود خودش را به اردشير رساند و به او گفت كه

بنابر اين به او توصيه كرد كه. برادرش داريوش پدرشان را كشته است تا بر تاج و تخت دست يابد

از دست يافتن داريوش به تخت شاهي، اردشير پيشدستي كند و او را به جرم قتل پدر پيش
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.مجازات كند و خودش شاه بشود و قول داد كه محافظان شاه در اين كار به او كمك مي كنند

داريوش. اردشير پند او را پذيرفت و فورا با كمك ارتبانوس محافظانش داريوش را دستگير كرد

گفت كه او پدرش را نكشته است و استدالل مي كرد كه وقتي قرار بوده خودش فرياد زنان مي

اردشير كه استدالل هاي ارتبانوس بيشتر به. بعد از پدر شاه بشود دليلي نداشته است كه او را بكشد

ن استدالل هاي بي اساس داريوش بود فورا او رايدلش نشسته بود و تنها مانع شاه شدنش هم هم

.لش راحت شودكشت تا خيا

وقتي ارتبانوس ديد نقشه هايش تا كنون موفق بوده است پسرانش را فرا خواند و در حالي

كه گوشه ي چشمش برق مي زد و نور تند مشعلي توي تاريكي راهرو روي نماي كلوزآپ

اين شد كه. صورتش افتاده بود به آنان گفت كه زمان دستيابي به تاج و تخت فرا رسيده است

در اين توطئه اردشير مجروح شد ولي از سوء قصد. زود توطئه ي قتل اردشير را هم كشيدخيلي 

جان به در برد و نهايتا به اين غائله خاتمه داد و دستور داد تا ارتبانوس را اعدام كنند و نسل اش را

.اين چنين اردشير بر تخت شاهي پارس نشست. از هستي ساقط كنند

او مي گفت من اردشير. ن برادرش كه شهربان بلخ بود آغاز شدجلوس اردشير اما با عصيا

طبيعتا اردشير هم او را قبول نداشت و نهايتا اين اغتشاش به. را قبول ندارم و خودم را قبول دارم

به دنبال. زودي سركوب شد و تا ويشتاسپ آمد به خودش بجنبد اردشير آدم فرستاد و او را كشت

.دشير خيالش راحت شود داد تا همه ي برادران و برادرزادگانش را بكشنداين اتفاق براي اينكه ار
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بعد از آن هم به گفته ي ديودوروس سيسيلي اردشير بدون هيچ اغماضي شروع به كشتن كساني

چون آدم هاي زيادي متهم به توطئه و عدم وفاداري. كرد كه متهم به توطئه و عدم وفاداري بودند

.اما بعد از آن سرگرم رتق و فتق امور مملكت شد. ت اردشير را گرفتبودند اين كار خيلي وق

و در كل چون. "با راستي حكومت مي كند"نام اردشير به معني كسي است كه 

او هم مانند. حكومتش عموما همراه با ماليمت بود احترام عمومي پارسيان را به خود جلب كرد

در تخت "صد ستون"كاخ . ي شاهي ادامه دادپدر و پدر بزرگش به ساخت و ساز بر روي صفه 

داماسپيا و آلوگونه و آنديا و. چند تايي هم ازدواج كرد. جمشيد در زمان او به پايان رسيد

.كوسمارتيدنه و زنان و دختراني از اين دست را به زني گرفت

امور داخلي كه اوضاعش مرتب شد به امور خارجي تر پرداخت و توجه خود را معطوف

او شهربانان و ساتراپ هايي را هم كه مشكوك و. عايدات و تجهيزات و تداركات نظامي كردبه 

.نامتعهد مي دانست بركنار و تنبيه كرد

اردشير در امور خارجي هم مثل امور خارجي پدر و پدربزرگش كمي بعد از به شاهي

اولي كه در بلخ بود ورسيدن عالوه بر آشوبهاي داخلي درگير شورشهاي خارج از دربار هم شد؛ 

تاريخ دقيق شورش بلخ معلوم نيست ولي كتسياس از يك ارتبانوس. شورش مهم ديگر در مصر

در كتيبه اي در 500و 499در سال . ديگر نام مي برد كه ساتراپ بلخ و رهبر شورشيان بوده است

.ام برده شده استبه عنوان ساتراپ باكتريا ن  Irtabanušتخت جمشيد از مردي به نام ايرتبانوش
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ولي طبق. احتمال دارد وي يكي از اجداد اين ارتبانوسي باشد كه در عبارت كتسياس آمده است

گفته ي ديودوروس سيسيلي ساتراپ بلخ درآن زمان پسر دوم خشايارشا به نام ويشتاسپ بوده

دشير كشته شدهاما هركه بود يكي از پسران بي شمار خشايارشا بوده و نهايتا هم به دست ار. است

.است

از مرگ خشايارشا مطلع شدند و از كشمكشي كه بر سر هم هنگامي كه مصري ها

بنابراين بي درنگ. جانشيني او در گرفته بود آگاه شدند تصميم گرفتند براي آزادي خود بجنگند

تيب استافراشتن علم طغيان بدين تر. سپاهي فراهم كردند و بر ضد پارسيان علم طغيان برافراشتند

كه ابتدا به جاي احترام گذاشتن به شاه به او بي احترامي مي كنند، سپس به دستورهايي كه شاه مي

دهد بي توجهي مي كنند و سپس ماموراني را كه مي خواهند اين دستورات را اجرا كنند را

ورنظامي وگوشمالي مي دهند، سپس ماموران و دبيران و بقيه اي را كه مسئول ماليات و خراج و ام

اداري هستند را مي كشند يا اخراج مي كنند و بعد هم يك نفري را از بين خودشان شاه مي كنند

مصري ها هم. و خودشان مي شوند مسئول ماليات و خراج و امور نظامي و اداري و بقيه ي چيزها

.دقيقا همه ي اين كارها را انجام دادند

توكوديدس مي گويد ايناروس پسر. دآنها شخصي به نام ايناروس را شاه كردن

او ابتدا در ليبي شورش. پسامتيخوس كه ليبيايي و شاه ليبيايي ها بود در همسايگي مصر مي زيست

حركت كرد و بخش بزرگتر Pharos، شهري در جنوب فاروس   Mareiaكرد و بعد از ماريا
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حكمران آنجا شد و با آتني بعد هم خودش. مصر را هم تشويق كرد كه بر اردشير شاه طغيان كنند

ايناروس اول سربازان مصري را به خدمت گرفت اما بعد كه اوضاعش بهتر شد. ها متحد شد

بدين ترتيب سپاهش خيلي نيرومند. سربازان مزدور زيادي از سرزمينهاي ديگر توي سپاهش آورد

.شد

ذاكره شود و به آنان قولاو نمايندگاني هم به آتن فرستاد تا درباره ي اتحاد با آنان وارد م

داد در صورتي كه مصر را آزاد كنند آنان را در حكومت شريك كند و پاداشي چندين برابر بيشتر

.از كمكي كه آنان كرده اند را به آنها بدهد

آتن كه ديگر براي شاه پارس تره هم خرد نمي كرد و چشمش دنبال گندمي بود كه از

د و با شور و اشتياق فراوان شروع به تداركات براي لشكر كشريتنگه ها مي رسيد با مصر متحد ش

از قبرس به طرف مصر Cimonكشتي را به فرماندهي كيمون  200اين شد كه آتني ها . كردند

  . حركت دادند 

در اين ميان اردشير چون خبر شورش مصريان به گوشش رسيد مصمم شد قواي نظامي

.اين به سربازگيري از تمام ساتراپي ها و ساختن كشتي پرداختبنا بر. اش را از مصريان بيشتر كند

اردشير هخامنش، پسر داريوش و عموي خود، را به فرماندهي جنگ با مصريان برگزيد و بيش از

ولي چون اين جور فاميل بازي ها فقط. سيصد هزار سرباز پياده و سواره نظام در اختيارش قرار داد

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ني مي خورد سپاه وي شكست خورد و تلفات سنگيني دربه درد دوران صلح و خوشگذرا

.م كشته شد.ق 459لتوپليس متحمل شد و خود وي نيز در سال 

آتني ها به سپاه پارسيان نفوذ كردند و شمار زياد ي از آنان را كشتند و باقي آنها عقب

عه ي سفيد  كه بخشينهايتا پارسيان كه بيشتر قواي خود را از دست داده بودند به قل. نشيني كردند

آتني ها هم كه توي جنگها معموال بي جنبه بودند آنها را تعقيب و. از ممفيس بود پناه بردند

.محاصره كردند

با همين. اردشير چون خبر شكست قواي خود را شنيد خواست به آتني ها رودست بزند

و از آنها خواست كه به آتيكنيت چند تن از دوستان خود را با پول زيادي نزد اسپارتيان فرستاد 

Atica حمله كنند تا به اين ترتيب آتني ها براي دفاع از شهرشان هم كه شده مجبور به بازگشت

اسپارتيان هم كه به نوبه ي خود در دوران بي جنبه گي خود در روابط با پارس به سر مي. شوند

.ي نهادندبردند نه پولها را قبول كردند و نه به در خواست پارسيان وقع

اين بار. اردشير كه از كمك اسپارت نااميد شد در تدارك نيروي تازه نفس برآمد

ارتبازوس و مگابوزوس را كه از سرداران برجسته بودند به فرماندهي منصوب كرد و آنان را به

مگابوزوس دوم پسر زوپوروس اول و نوه ي مگابوزوس اول بود و اين. مصر گسيل داشت

زوپوروس اول هنگام. از نجيب زادگاني بود كه در سرنگوني برديا دست داشت مگابوزوس يكي

شاه هم وي را. وفاداري خود را به داريوش ثابت كرده بود 521سركوبي شورش در بابل به سال 
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پسرش مگابوزوس دوم نيز به همان اندازه. با هدايا و اففتخارات بسيار تا پايان عمر پاداش داده بود

وفاداري خود را نسبت به اردشير نشان داد و اردشير هم به همان اندازه و نه كمتر او راو نه كمتر 

پسر مگابوزوس، اما زوپوروس بود كه خيلي عالقه. با هدايا و افتخارات بسيار پاداش مي داد

نداشت در راستاي اثبات وفاداري خود تالش كند از پارسيان گريخت و به آتن رفت و آنجا

.رش نيامدكوفت هم گي

وقتي فرماندهان پارس به كليكيا و فينيقيه رسيدند به سپاهيانشان استراحت دادند و به

قبرسي ها و فنيقي ها و كليكيايي ها دستور دادند كه در حالي كه آنها دارند استراحت مي كنند

وقتي ناوگان جنگ ي مشتمل بر سيصد. براي حمايت آنها كشتي ها ي جنگي فراهم آوردند

تي جنگي سه رديف پارويي آماده شد آنها را به بهترين دريانوردان سپردند و به سالح و جنگكش

بعد از آن فرماندهان سرگرم تدارك و. افزار و آنچه كه براي جنگ دريايي الزم بود مجهز كردند

آموزش سربازان و آشنا كردن آنان با فنون جنگي شدند و تقريبا يك سال را به اين جور كارها

در اين مدت آتني ها و مصري ها همچنان آن پارسي. به اين مي گويند كار اصولي. گذراندند

به اين هم مي گويند كار. هاي فرار كرده كه در قلعه سفيد پناه جسته بودند را در محاصره داشتند

.غير اصولي

انسپاه پارس از راه سوريه و فينيقيه به سمت مصر حركت كردند و در حالي كه ناوگ

محاصره ي قلعه ي سفيد. دريايي نيز در طول ساحل آنها را همراهي مي كرد به ممفيس رسيدند
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آنگاه با تدبيري دور انديش از حمله مستقيم اجتناب كردند و كوشيدند جنگ را با. شكسته شد

توكوديدس مي گويد مگابوزوس از راه خشكي حمله كرد و مصريان. ترفندهاي نظامي پيش ببرند

يونانيان را از ممفيس بيرون راند و سرانجام آن ها را در. حدانش را در نبرد سختي شكست دادو مت

.جزيره ي پروسوپيتيس در حصار گرفت و او هم به نوبه ي خود محاصره را يك سال نيم ادامه داد

چون كشتي هاي آتنيان در ساحل جزيره ي پروسوپيتيس لنگر انداخته بودند پارسيان يك

با حفر اين آبراهه مسير رودخانه اي راكه به دور جزيره جاري بود را  تغيير دادند و. ندندآبراه ك

كال در زمان هاي. اين شد كه كشتي هاي يوناني به گل نشستند. جزيره را به خشكي متصل كردند

دمصريان كه ديدند دارن. حوصله ي بيشتري هم داشتند. باستان مردم بيكارتر از زمان حاضر بودند

سپاه. شكست مي خورند  وحشت زده آتني ها را ترك كردند و با پارسيان از در صلح بر آمدند

آتن كه ديدند از هم پيمانانشان محروم شده اند و كشتي هايشان بال استفاده مانده است آنها را به

.آش كشيدند تا به دست دشمن نيافتند و عقب نشيني كردند

ايناروس، شاه ليبيايي ها كه مصريان را به شورش. اه درآمدتمام مصر دوباره ريز فرمان ش

.اردشير هم داد او را مصلوب كنند. برانگيخته بود هم بر اثر خيانت دور و بري هايش دستگير شد

تحت فرمان پارسيان 404به طول انجاميد اما مصر تا سال  454تا  464شورش ايناروش از حدود 

مستقل بود اما باز در همان سال اردشير 343شورش كرد و تا سال باقي ماند آن موقع باز دوباره 

.سوم نوه ي اين اردشير، دوباره آن را فتح كرد
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كسنوفون در هلنيكا مي نويسد تميستوكلس يكي از چند يوناني بود كه منفور آتنيها شد و

وقتي هيپياس هم در .او هم به شاه پارس پناهنده شد.  او را از آتن تبعيد كردند 469در حدود سال 

Gongylosگونگولوس. وادار به ترك آتن شد عاقبت به دربار داريوش اول رفته بود 510سال 

ارتريايي و دماراتوس ، شاه اسپارت ، هم به شاهنشاهي پارس پناهنده شده بودند و در عوض

نفري زوپوروس و چند. حكومت كردن در يونان حكومت شهرهايي از ايران را دستخوش گرفتند

.ديگر هم از دربار پارس فرار كرده بودند و به يوناني ها پناهنده شده بودند

اوضاع و احوال بين آتن و شوش به همين منوال ادامه داشت تا  اينكه هيئتي به سر پرستي

اين چند نفر مامور بودند تا وضع موجود بين آتن و پارس را روشن. كالياس به شوش اعزام شد

اين اتفاق كمي بعد از به شاهي. اوضاع و احوال بين پارس و يونان از چه قرار استكنندو ببينند 

بعد از رايزني هاي ديپلوماتيك و البته لشكركشي هاي غير ديپلوماتيك. رسيدن اردشير بوده است

نهايتا پيماني معروف به صلح كالياس بين پارس و يونان منعقد شد كه ممكن است به سال ،بسيار

ديودوروس سيسيلي مي گويد كه شر ط هاي اصلي آن به قرار زير. منعقد شده باشد .م.ق 449

:بود

فاصله هاي ساتراپ هاي پارسي با دريا نبايد. تمام شهرهاي يوناني آسيا خودمختار باشتند

در Phaselisهيچ كشتي پارسي داخل و غرب فاسليس . كمتر از سه روز مسافرت باشد

در بيزانس در مدخل درياي سياه بادبان نيفزايد و اگر Cyaneكوانه  يا صخره هاي  Lyciaلوكيا
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چنانچه شاه و سردارانش اين شرط ها را مراعات كنند آتني ها به سرزمين هايي كه شاه بر آنها

در نتيجه ي صلحي كه به وجود آمد شاه بزرگ ناگزير شد از. حكم مي راند سپاه نمي فرستنند

سربازان پارسي از اين پس نمي توانستند از قزل ايرماق. نظر كندشهرهاي ايوني اتحاديه صرف

Halys تجاوز كنند.

در سالهاي بعد از اين يوناني ها. اوضاع يونان كه آرام شد آنها به فكر مظاهر تمدن افتادند

به اموري مثل تئاتر و موسيقي و نقاشي و مجسمه سازي و فلسفه و اين قبيل چيزها پرداختند كه در

Periclesنيمه ي قرن پنجم پيش از ميالد با ظهور پريكلس  .حاضر به آنها افتخار مي كنند حال

آتن رهبر اتحاديه دلوس هم شده بود و بر اثر تجارت و. يكي از درخشانترين اعصار آتن است

.باجي كه اياالت مي پرداختند قوي و ثروتمند شده بود

اين امر. يم هخامنشي به چشم مي خورددر عوض در پارس عاليم انحطاط در دستگاه عظ

در همين زمان Eurypideاوريپيدس . باعث شده بود تا اعتماد به نفس يوناني ها خيلي باال برود

"آسيا مثل برده ي اروپا ست ": است كه مي نويسد

در شاهنشاهي بزرگ، شهرهايي كه سابقا سعادتمند بودند مانند بابل به صورت ويرانه

در بابل گرچه اجازه ي برپايي. در مصر چند شهر براثر حريق منهدم شده بود. بودند هايي در آمده

مراسم ديني داشتند اما قضات آنجا پارسي بودند و زمين ها بين نجيب زادگان ايراني تقسيم شده

بقيه ي .سكنه ي محلي زير بار ماليات خرد شده بودند و ايالت ها آماده ي عصيان بودند. بود
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شهربان سوريه هم مثل بقيه عصيان كرد اما كمي بعد گرفتار. هم اوضاعشان بهتر از اين نبوداياالت 

.عالوه بر غرب بخشي از سرحدات شرقي نيز از دست شاه خارج شد. شد

اردشير كه مي خواست سنگر دستيابي به مصر را. اين وسط اما اوضاع يهودي ها بد نبود

عزرا كه مامور رسيدگي به امور يهوديان. توجه مي كردحفظ كند كلي به يهودي ها ي فلسطين 

.در دربار شاه بود از طرف اردشير مامور شد تا به اورشليم برود و به امور مذهبي يهوديان بپردازد

اجازه داد به بيت المقدس برود و هزار و پانصد خانواده ي نفي بلد شده را Ezraاردشير به عزرا 

ما اختالفات مهاجران و هم كيشان فلسطيني باعث شد تا اردشير نحمياا. هم با خود به آنجا ببرد

Nehmiah  م به آنجا بفرستد تا به مناقشات خاتمه.ق 445ساقي و معتمد خود را در ماه مارس

اين مناقشات گويا خيلي پيچيده بوده است چرا. دهد و بر كار بازسازي ديوارهاي شهر نظارت كند

عزرا هم براي جامعه ي يهودي قوانيني ترتيب داد. ال به شوش بازگشتكه نحميا پس از دوازده س

م باالخره معبد و ديوارهاي بيت المقدس مجددا ساخته شد.ق 445و در سال 

وراي مناقشات سياسي و درگيري هاي نظامي در اين دوره اما همچنان مبادله ي معارف

يشتر به آن قبيل اموري كه دوست داشتندغرب و شرق ادامه داشت و به يوناني ها اجازه داد كه ب

ذي مقراطيس. خود را نوشت "گردش جهان"هرودوت در همين زمان كتاب .  بپردازند

Democritus اگر با دانشمندان بابلي تماس نداشت نمي توانست فرضيه ي اتم خود را پديد

 Nabuدر زمان داريوش منجمي به نام نبوريمانو . آورد ri mannu  خسوفهاي ماهدرباره ي
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از مردم Kidinnuكيدينو . مطالعاتي كرد كه محاسباتش از بطلميوس و كوپرنيك دقيقتر بود

سيپار تقدم اعتدالين را كشف كرد وتنها با هفت دقيقه و شانزده ثانيه اختالف موفق به محاسبه ي

.دقيق طول سال شد

روز شاهي 45كه فقط بعد از مرگ اردشير وليعهد رسمي ، پسرش، خشايارشاي دوم بود 

به دليل. گديانوس، كشته شدكرد و مثل هر شاه ديگر پارسي به دست برادر ناتني خود، به اسم س

همين كوتاهي زمان شاهي است كه هيچ مدرك بابلي كه اشاره به شاهي خشايارشاي دوم داشته

.باشد به دست نيامده است

خس سرنگون شد و دوره ي حكومتسگديانوس نيز به دست برادر ناتني ديگري به نام ا

نهايتا اخوس به شاهي رسيد و نام. او نيز كوتاه تر از آن بوده كه مدرك تجاري به نام او ثبت شود

اين خشايارشاي دوم پسر داماسپيا يكي از همسران اردشير. سلطنتي داريوش دوم را اختيار كرد

زنش آلوگونه بود كه آن قبلي را سكونديانوس يا سگديانوس يا سغديانه هم پسر آن يكي. بود

داريوش دوم هم پسر يكي ديگر از زنان اردشير به نام كوسمارتيدنه بود كه به نوبه ي خود. كشت

.سغديانه را كشت
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خشايارشا دوم

همانطور كه گفتيم خشايارشاي دوم كه اردشير او را به جانشيني انتخاب كرده بود فقط

توي اين چهل و پنج روز اتفاق خاصي نيافتاد جز اينكه يك. هم كشته شدروز شاه بود و بعد  45

.شاه مملكت كشته شد چند روز بعدش هم يك شاه ديگر همان مملكت كشته شد

كتزياس مي گويد پس از مرگ اردشير يكم وليعهد او خشايارشاي دوم به باگوزاروس

دسته ي. مادرش را به تخت جمشيد ببرندكه مامور عالي رتبه اي بود فرمان داد تا اجساد پدر و 

.سوگواران هنوز حركت نكرده بود كه خشايارشا به دست برادرش سكونديانوس به قتل رسيد

باگوزاروس دستور داد تا استراني كه حامل جسد شاه و ملكه بودند از حركت خودداري كنند تا

ه جرم اينكه باگوزاروس جسدسكونديانوس ب. آنكه جسد خشايارشا نيز در كنار آنها نهاده شد

پدرش را بدون اجازه ي شاه ترك كرده است و حمل جنازه ها را متوقف كرده است او را اعدام

شاهان پارسي با كسي شوخي نداشته. در اينجا منظور سكونديانوس از شاه خودش بوده است. كرد

.اند
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داريوش دوم

اما او نام تخت نشيني. مي شناسند ochusخوس مورخان يوناني داريوش دوم را به نام ا

اين داريوش بعد از .است "دارنده ي نيكي"داريوش به معني . داريوش را براي خود انتخاب كرد

م.ق 424كشمكش با سغديانه براي دستيابي به قدرت باالخره توانست بين ماه هاي دسامبر و فوريه 

.بر تخت شاهي بنشيند

نت ساتراپ هوركانيا يا همين گرگان خودمان بود و با خواهرداريوش دوم پيش از سلط

يعني از. مادر داريوش سوم كوسمارتيدنه زن مهمي نبود. ناتني خود پروساتيس ازدواج كرده بود

براي. مادر پروساتيس آنديا هم چيزي در همين حدود بود. همين زنان دم دستي اردشير بود

ه نه اشراف زاده بود و نه با اشراف زاده ازدواج كرده بودنخستين بار در تاريخ هخامنشي پسري ك

چرا كه به رغم اينكه يك نفر شاه. اين مسئله چندان علت دور از ذهني هم ندارد. بر تخت نشست

هرچقدر هم تالش مي كرد تا نجيب زادگان زيادي از خود به جا بگذارد باز هر كسي كه جانشين

برادرزادگان و خواهر زادگان و خالصه همه ي آنهايي كه مياو مي شد مي زد همه ي برادران و 

بعد هم خودش دوباره سعي. تونستند شاه شوند را مي كشت و نجيب زاده اي باقي نمي گذاشت

مي كرد تا نجيب زادگان زيادي از خودش باقي بگذارد كه خب طبيعتا بعدا به دردي نمي

.خوردند
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ود هيچ، با نجيب زاده ها هم رابطه ي خوبي نداشتاين داريوش دوم اما نجيب زاده كه نب

چرا كه اوضاع. و مثل هر شاه ديگري داد يك گوشمال حسابي به نجيب زاده ها ي دربار بدهند

.دربار با فساد و توطئه همراه بود و نجيب زاده ها قابل اعتماد نبودند

اده ي نجيبداريوش همچنين آتوسا دختر هودارنس را كه به هيچ يك از هفت خانو

در عين حال. زادگان تعلق نداشت به ازدواج پسرش آرسيكس كه بعدها اردشير دوم شد در آورد

قرايني وجود دارد كه. اميستريس خواهر ارسيكس هم با ترتوخمس پسر هودارنس ازدواج كرد

اما توي دربار پارس در. داريوش براي رسيدن به تاج و تخت مديون كمك هاي هودارنس بود

از هنگامي كه داريوش احساس كرد ديگر به كمك هاي. يشه روي يك پاشنه نمي چرخيدهم

تريتوخمس و. هودارنس احتياجي ندارد تمام اعضاي خانواده ي او از مقام هاي خود بركنار شدند

.پسرش و استاتيرا و والدين و خواهران و برادرانش

پسر خود كوروش در برابرملكه پاروساتيس يا پروشات از . وضع مملكت آشفته بود

وليعهد رسمي يعني ارسيكاس حمايت مي كرد و براي او حكومت لوديه فريگياي بزرگ،

كوروش، شاهزاده ي. كاپادوكيه و همچنين فرماندهي همه ي سپاه آسياي صغير را گرفته بود

تيستارك مي گويد پاروساپلو. ت كه مي توانست خطرناك باشدجوان، آنقدر طال و سرباز داش

مادر فرزندان شاه كه كوروش پسر كوچكتر را بر اردشير ترجيح مي داد داليلي اقامه مي كرد كه

او. سابقا خشايارشا بر طبق آن داليل و به راهنمايي دماراتوس به تخت سلطنت جلوس كرده بود
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مي گفت آرسيكاس را قبل از اينكه شوهرش داريوش به مقام شاهي برسد زاييده است ولي

ش را در زماني كه او شاه شده است به دنيا آورده است بنا بر اين كوروش بيشتر خون شاهيكورو

كال شاه با اين نجيب بازي. مع ذلك اين قبيل استدالت شاه را قانع نكرد. در رگهايش وجود دارد

.ها رابطه ي خوبي نداشت

شد و طالي در باب مسائل خارجي هم سراسر شاهي داريوش دوم مصروف توطئه و فساد

در همين اوضاع و احوال، شهربان. ايران براي اقواي يونانيان در جنگهاي پلوپونزي به كار مي رفت

اسپارت هم چون در گير و. سارد عصيان كرد و آتن طرف او را گرفت و از آن حمايت مي كرد

شاه، اغتشاش تيسافرن گماشته ي. دار جنگهاي پلوپونزي با آتن لج بود طرف شاه ايران را گرفت

شاه با اسپارت معاهده اي تنظيم كرد و با آتن به. را با كمك سربازان يوناني مزدور در هم شكست

جنگ پرداخت و شهرهاي يوناني را تصرف كرد و آنها را ملزم كرد پادگانهاي ايراني را بشناسند

يوناني از دست داداسپارت موقعيت ممتاز خود را در شهرهاي . و خراج معوقشان را پرداخت كنند

.اما به جاي آن طال گرفت

آتني ها كه كال ول كن جنگ نبودند مدتي بعد با پارس درگير شدند وكشتي هاي پارس

اما باز دربار جاسوساني به. در جزاير يوناني نشين شكست خورد و آتن در جنگ پيشروي كرد

ه پارس توانست تنگه ها را محاصرهاسپارت فرستاد و با آنها معاهده اي امضا كرد و با كمكشان شا

.كند و آتن را از گندم محروم كند تا اينكه باالخره آتن تسليم شد
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اوضاع مصر هم تعريفي نداشت و آشوب. در همين دوران در ماد هم عصياني به راه افتاد

ود رامصريها زدند و معبد يهوديان را كه كلي وقت و پول پايش رفته ب. تمام مصر را فراگرفته بود

ترتيب داد و Cadusieneداريوش تنها يك سفر جنگي بر ضد كادوسيان  .هم خراب كردند

.اندكي بعد هم در گذشت

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


)آرسس(اردشير دوم

پلوتارك مي گويد چند روزي بعد از مرگ داريوش دوم ارسيكاس يا ارسس به

ت نشيني اردشير دوم راخاو نام ت. پاسارگاد رهسپار شد تا به دست موبدان پارسي تاج بر سر بنهد

پلوتارك مي گويد شاهان در پاسارگاد لباس خود را در مي آوردند،. براي خودش انتخاب كرد

جامه كوروش را مي پوشيدند، خود را متبرك مي ساختند، خوراكي كه از انجير درست شده بود

به. وشيدندمي ن مچو چيز بدمزه ايهمي خوردند و يك جرعه آب ماست  يا دوغ يا شير ترش يا 

دست گرفتن دبوسي در دست راست، شكوفه ي سدر در دست چپ، حمل زوبين و كمان و اين

پذيرش مهر سلطنتي و تصديق امتيازات تاييد يا اعطاي مقامات. قبيل كارها را انجام مي دادند

.جديد هم در طول اين مراسم به راه بود

در هنگام. به جان او سوء قصد شداردشير در پاسارگاد مشغول اين قبيل كارها بود كه 

اجراي مراسم تاجگذاري و جلوي بقيه ي مهمانها و گارد محافظ شاه، كوروش كوچك به او

اردشير بر اثر مداخله ي مادرش. حمله كرد اما شاه از ضربه ي خنجر برادر خود نجات يافت

.التش را داشته باشدپروشات برادر را بخشيد و حتي اجازه داد به آسياي صغير بازگردد و ايا

كوروش ضد اردشير قيام كرد و در راس. م.ق 401اندكي بعد با تحريكات پروشات، در سال 

سپاهي بزرگ براي تصاحب تاج و تخت به سمت پايتخت حركت كرد و حتي در نزديكي بابل
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تاما بر اثر غرور و جواني و بي پروايي درست در لحظه اي كه داش. فتحي قطعي به دست آورد

اردشير فرمان داد جسد كوروش را قطعه. ضربه ي سالحش بر برادرش فرود مي آمد كشته شد

اما به ده هزار سرباز يوناني كه در سپاه كوروش كوچك بودند. قطعه كنند تا دلش خنك شود

گزنوفون هم قاطي همين ده هزار نفر بوده و اناباسيس يا همان. اجازه داد به وطن بازگردند

هزار نفر را مي نويسد و با اين برگشتن اش هم كلي به يوناني ها پز مي دهد و داستانها بازگشت ده

.نقل مي كند

با آغاز پادشاهي اردشير دوم ديگر آدم هاي وفادار به شاه به اندازه ي زمان پدربزرگهايش فراوان

به منظور  جلبوصلت با خانواده هاي سرشناس هم . نبودند و پديده ي وفاداري چندان مطرح نبود

اردشير هم كه. وفاداري نبود بلكه به منزله پاداشي بود كه شاه به خدمت صادقانه ي ايشان مي داد

نه خيلي از وفاداري نزديكانش مطمئن بود نه دليلي براي پاداش دادن به كسي مي ديد با خواهرش

.آتوسا ازدواج كرد

هاي جديد زيادي افتاد كه در سال طول كشيد اتفاق 46در دوره ي اردشير دوم كه 

كيشهاي خورشيد و ميثره و آناهيتا و چيزهاي ديگر توي. دوران پدربزرگهايش سابقه نداشت

دربار باب شد و مجسمه سازان عالوه بر مجسمه ي شاه مجسمه ي اين قبيل خدايان را هم مي

و اردشير از اين بابت بد ايالت ها هم بيشتر از قبل به خدايان محلي خودشان مي پرداختند. ساختند

.به دلش راه نمي داد يا اينكه نمي توانست راه بدهد

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


توي مملكت تقريبا اكثر اياالت علم استقالل طلبي را برافراشته بودند و مدام شورش مي كردند و

اردشير در زمينه ي رتق و فتق امور مملكت هم سياست. از اين بابت شورش را در آورده بودند

عامل مهم سياست خارجي طال بود و براي حفظ حكومت. يدي را در پيش گرفتخارجي جد

شاه مدام توطئه مي كرد و بين مخالفان. مثل فواره  طال سرازير مي كردند براي سركوب شورشيان

.طال خرج مي كرد

آتن كه ضعيف شده بود و خطري محسوب. توي يونان هم اوضاع چندان تعريفي نداشت

رت در اثر مراجعت ده هزارسرباز يوناني كه شاه نتوانسته بود از بازگشت آناننمي شد اما اسپا

.جلوگيري كند قدرت گرفت و با همان سربازها بر ضد شاهنشاهي اسلحه به دست گرفت

شهربان ها كه با هم در گير بودند و. آژزيالس فرمانده بزگ اسپارتي به آسياي صغير حمله برد

اين شد كه شاه به آتن فقير كه احتياج به. نتوانستند جلوي او را بگيرنداشتراك و اتحادي نداشتند 

با همدستي دربار و بر اثر تحريكات آتن و حمالت او به شهرهاي اسپارتي. طال داشت نزديك شد

.اژزيالس مجبور شد به يونان بازگردد

ان ايرانيمي گويند آژزيالس وقتي داشته برمي گشته با ناراحتي  گفته من از كماندار

گفته بوديم كه روي سكه. شكست خوردم كه روي سكه هاي شاه بزرگ بودند نه توي سپاهش

مورخان هم كه عاشق اين جور جمالت اديبانه. هاي هخامنشي عكس كماندار را نقش كرده بودند

.و استعاري هستند فورا اين جمله را در تاريخ ثبت كردند
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دربار پاس يك زمان به. ر با همديگر درگير بودندآتن و اسپارت در اين سال ها همينطو

آتني ها كمك مي كرد كه به اسپارت حمله كنند و زماني ديگر به اسپارتي ها كمك مي كرد تا

هنگامي كه. گويا هر دو شهر هم از اين جهت از شاه ممنون هم بوده اند. حال آتني ها را بگيرند

خوب تحليل رفتند شاه كه در اين فتنه ها نقش اساسيآتن و اسپارت بر اثر جنگهاي مداوم با هم 

همه ي شهرهاي: اين شرايط از اين قرار بود. را اعالم كرد "صلح شاه"داشت در اين زمان شرايط 

ايوني در دست وي باقي خواهند ماند و با كساني كه با او مخالفت كنند در دريا و خشكي محاربه

شاه برابر آنان خوانده شد سر تعظيم فرود آوردند و سفراي يوناني هم كه تصميم. خواهد شد

.برگشتند سر دعواي خودشان

باالخره آنچه را كه داريوش و خشايارشا با دستگاه مهيب جنگي خود نتوانستند به دست

هميشه خوب است كه. آورند سياست اردشير دوم با استعمال مفرط طال و توطئه به انجام رسانيد

يونانيان ايونيه مجددا رعاياي شاه شدند اما مالياتي كه به شاه مي. امتحان كندآدم همه ي راهها را 

هدف شاه فقط اين بود كه. پرداختند بسيار كمتر از مالياتي بود كه به آتن و اسپارت مي پرداختند

.خيلي به سود و زيانش فكر نمي كرد. شهرهاي يوناني را داشته باشد

ادت قديم خود را ديدند و دوباره توانستند به امورشهرهاي يوناني روي فعاليت و سع

هنگامي كه آتن و اسپارت كه اوضاعشان خوب شده بود دشمني  را كنار. تمدن بپردازند

نزديك شد و تحت حمايت او و با تحريكات دربار، Thebesگذاشتند، شاه به دولتمردان تبس 
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قديم به اراده ي  Helladeهالد. تبس ضد آن دو شهر لشكر كشي كرد و آنها را در هم شكست

.هيچ كدام از اين شهر ها ديگر قدرت ايجاد اتحاديه را نداشتند. شاه قطعه قطعه و كوفته شد

سپاهيان. كمي بعد اسپارت كه از شهرهاي يوناني نا اميد شده بود با مصر متحد شد

ا هنوز خيليام. به سوي سوريه حركت كرد Takhosاتحاديه، تحت فرماندهي فرعون تاخس

حركت نكرده بود كه اغتشاش در مصر بر ضد تاخس بوجود آمد كه دربار ايران در آن بي تاثير

.تاخس مجبور شد حمله را متوقف كند و به مصر بازگردد. نبود

اردشير همينطور مشغول جمع كردن شورش هاي مختلف به هر نحوي از انحا بود اما اين

.دوره ي عصيان واليات و شهربانها آغاز شده بود. دو تا بودند نافرماني ها خيلي بيشتر از يكي

چشمها و گوشهاي شاه مثل زمان داريوش درست و حسابي كار نمي كردند و با خود شهربانها

حتي مناصب فرمانداري و اداري. فرمانداران بسيار قدرتمند شده بودند. ريخته بودند روي هم

.ل و نصب آنها دخالتي نمي توانست بكندموروثي شده بود و دولت مركزي در عز

شهربان عاصي با سپاهيانش حتي از فرات گذشت اما درDamates در اين اثنا داماتس 

سربازان ياغي و دسته هاي مسلح كه بي پول شده بودند گاه و بيگاه به. شورش شهربانان كشته شد

عالم استقالل كرد اياليتهاي غربيمصر رسما ا. شهرها هجوم مي آوردند و آنها را غارت مي كردند

بيثينيه، كاريه،. فينيقيه و سوريه مستقل شدند. قبرس هم اعالم استقالل كرد. نيز در خطر سقوط بود

مزدوران فقير اينجا و آنجا شورش مي. لوديا، ميسيه، ليكيه، پيسيديه، پامفيليه و كليكيه هم همينطور
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.حكومت نصف درآمد خود را از دست داده بود .كردند و گاهي هم به سختي سركوب مي شدند

.اردشير دوم در تمام نيم قرن سلطنت خود يك هدف داشت و آن هم حفظ ثغور شاهنشاهي بود

.اما از آنجا كه پيداست تالش وي مافوق قواي او بود
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)اخوس( اردشير سوم

نوبت پادشاه شدن وليعهدشبعد . م با زندگي بدرود گفت.ق 359در سال  دوماردشير 

داريوش شد كه بر اثر همان اتفاقات تكراري دربار در همين اثنا او هم با زندگي بدرود گفت يا

پس اين شد كه پسر ديگرش يعني اخوس با نام اردشير سوم به. اينكه كاري كردند كه بگويد

ويا او مردي شقي وگ. در منابع يوناني صفت ويژه ي او را بي رحمي دانسته اند. تخت نشست

وي مانند پيشينيان خود به منظور. داراي خويي وحشي و اراده ي آهنين و شم سياسي بوده است

تحكيم قدرت خود تعداد بي شماري از اعضاي خاندان خود را به قتل رساند و اين بار تنها به

ده ها تن بودندجلوس وي از خون همه ي برادران و خواهرانش كه . مردان دربار هم اكتفا نكرد

.سيراب شد

.با وجود اين پادشاهي اردشير سوم به لحاظ چند پيروزي نظامي مهم، شايان توجه بود

Sidonصيدون . وي شورش شهرهاي فينيقي به رهبري صيدا يا همان صيدون را سركوب كرد

اي باقي متحد مصر تسخير شد آن ناحيه با هزاران تن از سكنه اش را سوزاند و از آن جز خرابه

اردشير كه خوب شروع كرده بود دنبال قضيه را گرفت و اغتشاش كادوسيان را هم به همان. نماند

م  نيز مصر را كه در.ق 343در سال . عصيان شهربانان به سختي سركوب شد. نحو سركوب كرد

به. فتسال استقالل برخوردار بود را باز پس گر 61م عليه پارسيان شورش كرده بود و .ق 404سال
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فرعون به. آتن هم اعالميه شديد الحني صادر كرد و اين دولتشهر قواي خود را از ايونيه جمع كرد

مصر تسخير شد و شهرهاي آن خراب شد و معابد غارت شد  و روحانيان و. حبشه فرار كرد

.اشراف با پرداخت بهايي گزاف جان خود را خريدند

اين آدم فيليپ. ي زمام امور را در دست داشتتوي مقدونيه اما يكي از اعقاب غير هلن

Philip وجوه مشتركي هم با پارس داشت . مقدونيه در كل كشوري فالحتي بود. يا فيليفوس بود .

سكنه آن مانند پارس به قبايل و خاندانها تقسيم مي شد و آنها تحت فرمان روساي نجيب و مالك

.كه قدرت سياسي و نظامي در دست او بود در راس همه شان هم شاه قرار داشت. زمين بودند

قشون متمركز و واحد ترتيب دهد. فيليپ توانسته بود تشكيالت مقدونيه را ساماني ببخشد

يا گروه سربازان نيزه دار  Phalangeكه بدون آنكه ارتباط خود را با قبايل قطع كنند فاالنژ 

ر هنگام جنگ ديگر نجبا با دسته هايد. سنگين و نجبا، سواره نظام مشهور را تشكيل مي دادند

.خود دخالت نمي كردند، بلكه تحت فرمان صاحب منصب منتخب شاه بودند

فيليفوس خيلي دوست داشت تا نواحي شمال يونان و تراكيه و تساليه مال خودش باشد و

ياط كندآنجا ها را به خاك مقدونيه اضافه كند اما موفقيت اردشير در مصر باعث شد تا فيليپ احت

اما فيليپ نمي توانست. و دندان روي جگرش بگذارد و باب مذاكره و معامله را با ايران باز بگذارد

اين شد كه آتن. پا روي دلش بگذارد و هر چند وقت يك بار به اين شهرها دست درازي مي كرد

هاي يونانيسفيراني به دربار شاه فرستاد و از پارسها كمك خواست تا عليه مقدوني ها به شهر
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فيليپ. شاه هم قشوني به كمك آتن فرستاد تا فيليپ را از شهرهاي يوناني خارج كند. كمك كند

لشكر كشي. كه ديد ديگر با آتن رويشان به هم باز شده است تصميم گرفت كار را يكسره كند

338سال مفصلي به يونان ترتيب داد و به ياري پسرش اسكندر بر آتن و متحدانش غلبه كرد و در 

اردشير مي خواست عكس العملي نشان بدهد و به مقدونيه لشكر. م به استقالل يونان خاتمه داد.ق

.بكشد كه شانس يا دربار با او يار نبود و دچار مسموميت شد و به قتل رسيد
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)آرسس(اردشير چهارم 

كشت و تنها پسرمالزم دربار، اردشير را  Bagoasدر يك كودتاي درباري باگواس 

او دو سال پادشاهي. آرسس با نام اردشير چهارم شاه شد. بازمانده ي او، آرسس را به تخت نشانند

.ديگر چيز مهم بيشتري ندارد .م مجددا به دست باگواس كشته شد.ق 336كرد و طبيعتا به سال 
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اريوش سومد

ت و كشتار اعضاي خاندان شاهي، اوضاعرقابتها و توطئه ها و نزاع هاي حول تاج و تخ

دربار را چنان به هم ريخت كه به عنوان جانشين  شاه فقيد جز خويشاوندي دور يعني داريوش

.براي ادامه ي سلطنت كس ديگري را پيدا نكردند Codomanسوم كدمان 

بود را به artasataباگواس اين منسوب دور خاندان هخامنشي كه اسمش ارته شته 

و بقيه نكرده بودندشاه جديد كه ملقب به داريوش سوم بود همان كاري را كرد كه . نشاند تخت

اين داريوش سوم با چند نسل از شاخه ي ديگر. خيلي عاقالنه خود را از شر باگواس خالص كرد

شجره نامه هخامنشي اش توسط پدرش ارشامه و پدربزرگش استانس مي رسيد به داريوش دوم و

و احتماال از پس. را سركوب كرد kababashاه در مصر شورش خببش اين ش. پروساتيس

براي خاتمه دادن به قائله اي كه فيليپ در يونان به راه. شورشي هم در بابل با موفقيت بر آمد

.انداخته بود هم دست به توطئه زد

فيليپ كه قدرت گرفته بود و اتحاديه اي را  بوجود آورده بود و سپاه مقدوني را به

بعد. جهازات يوناني مجهز كرده بود، با تحريكات دربار پارس و بر اثر دشنه ي ياغيان از پا در آمد

چون اسكندر خيلي مالي نبود داريوش از اين. فيليپ پسر جوان او اسكندر جاي پدر را گرفت

خوناما يوناني ها به اين اسكندر كه . بابت خاطر خود را آزرده نكرد و كاري به كارش نداشت
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هنوز خون خيليالبته آن موقع ها . خيلي از يوناني ها و غير يوناني ها را ريخته بود مي گويند كبير

بعضي ها بين شاه هاي. كبير نبود بعد كم كم كبير شداز يوناني ها و غير يوناني ها را نريخته بود و

به هر حال سر كبير. بعضي ها هم كوروش را كبير مي دانند. آن موقع داريوش را كبير مي داند

ريچارد نلسون فراي كه خيلي ايران را دوست دارد و. بودن اينها بين دانشمندان مختلف دعواست

چند سالي هم هست كه كنار زاينده رود دنبال قبري خوش آب و هوا مي گردد توي كتابش

البد اين. اسكندر را كبير دانسته است و كوروش و داريوش را به همان اسم كوچك خطاب كرده

.ما چه مي دانيم. ي كردهبه لحاظ صميميت زيادي بوده كه با ايراني ها احساس م

دسته اي كه معتقد بودند اطاعت از شاه. در آن موقع يونان بين دو جريان تقسيم شده بود

آسيا به منزله ي توهين و تحقير آنان به شمار مي رود و اگر يونانيان اين قدرت را ندارند كه خود

در نظر گروه ديگر. ين هدف شودرا آزاد كنند اهميتي ندارد اگر كه مقدونيه ي غير يوناني عامل ا

شهرهاي يوناني آسياي صغير هم خوشبخت بودند و. يوغ پارسيان چندان موحش به نظر نمي رسيد

شاه پارس دور بود و تحمل او آسانتر از. كمتر از زماني كه در اتحاديه يوناني بودند رنج مي بردند

موكراتيك بودند مدت زيادي را بهدر هر حال يوناني ها كه خيلي د. تحمل مقدونيان خشن بود

.بحث پيرامون اين مسئله گذراندند و در اين ميان هم اسكندر كبير و كبيرتر مي شد

غالبا از حمله ي اسكندر به عنوان غزوه و جنگي با انگيزه هاي پان هلنسيستي ياد مي

ي داشته بودهحال آنكه اسكندر خودش هلني نبود اما چطور مي شود انگيزه هاي هلنيست. كنند
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البته مي دانيم كه دانشمندان كال. باشد مسئله اي است كه باعث سردرگمي دانشمندان شده است

آدم هاي سردرگمي هستند و اين دليل نمي شود كه ما هم به جهت اين مسئله ذهن خودمان را

هاي آنهادانشمندان فكر مي كنند بيشتر از خود كساني كه جنگيده اند به انگيزه . درگير كنيم

توي قرون وسطي هم چند تا بارون كه زمين هاي بيشتري. واقفند و همين اوضاع را خراب مي كند

مي خواستند لشكركشي هايي كردند كه جنگهاي صليبي را به وجود آورد و بعد هم دانشمندان

ردرباره ي انگيزه ها و علت هاي جنگهاي صليبي و نجات امكنه ي مقدسه كلي حرفهاي مالل آو

.باري، برگرديم سر تاريخ خودمان. و خسته كننده زدند

اما توي يونان. اسكندر اعالميه ي شديدالحني به شهرهاي هلني وفادار به شاه نوشت

مثال مردم تبس فرماندار مقدوني. شهرهاي زيادي بودند كه به حرف هاي اسكندر باج نمي دادند

اسكندر هم دستور داد تبس را بسوزانند و سكنه ي. آنجا را كشتند و بقيه را از شهر بيرون كردند

با اين اقدام و اقدامات مشابه نهايتا اسكندر توانست با يوناني ها متحد. آن را به بردگي بفروشند

سرباز يوناني بود با 7000نتيجه ي اين اتحاد جمعا . يا آنها را مجبور كرد كه با او متحد شوند شود

و هزينه ي نگهداري جهازات مستهلك و درب و داغان آتني كه آنها را هم به دليل فقدان پول

قشون اسكندر با كشتي از داردانل همانجا كه خشايارشا از آن گذشته بود گذشت و. منحل كرد

.براي خدايان قرباني كرد و شروع جنگ بر ضد شاه بزرگ را صحه گذاشت troyدر شهر تروا 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ر فيليپپسگوش داريوش كه اقدام اين جوان را جدي تلقي نكرده بود به شهربان محلي دستور داد 

.را به شوش ببردرا بپيچاند و او 

سپاهي مركب از سربازان بومي آسياي صغير و مزدوران يوناني براي مقابله با اسكندر

فرمانده ي يوناني سپاه ايران كه محتاط تر بود پيشنهاد كرد اسكندر را به داخل خاك. اعزام شد

اسكندر را قيچي ايران بكشانند و از خود خاك سوخته به جا بگذرارند و از عقب، سپاه اندك

شهربانان كه اين نبرد را آسان مي. با آن موافقت نشدچون پيشنهاد بي كالسي بود كنند كه 

روي Granicusنخستين تالقي در گرانيكوس . پنداشتند مستقيما به سمت دشمن يورش بردند

اما جنگ مذكور محاربه اي كوچك بود و نزديك بود اسكندر نيز. داد و سپاه ايران مغلوب شد

سواره نظام. د و تاريخ سوژه ي نان و آب داري را از دست بدهدتوي همين جنگ كشته شو

پارسي گريختند و مزدوران يوناني سپاه ايران به دست اسكندر افتادند و به عنوان خائن همگي به

.قتل رسيدند

شهرهايي هم مانند هاليكارناسوس. شهرهاي يوناني يكي پس از ديگر تسخير شدند

Halicarnassus داريوش. دار ماندند و مقاومت كردند سوزانده و قتل عام شدندكه به شاه وفا

كه تازه فهميده بود بايد قضيه را جدي بگيرد سپاه خود را جمع كرد و به سوي لشكر مقدوني

اسكندر هم در طول ساحل پيشروي كرد و نزديك درواز هاي كليكيه در ايسوس. حركت كرد

Issus م براي اولين بار بعد از.ق 334با ورود اسكندر در سال  .خود را در برابر سپاه داريوش يافت
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م.ق 333ارتش پارسيان به سال . سال شاهنشاهي پارسيان با يك هجوم خارجي روبرو شدند 220

در ايسوس از قشون ورزيده و باانگيزه ي اسكندر شكست خورد و داريوش فرار كرد و دم و

.دستگاه او توسط قشون اسكندر مصادره شد

:ف مورخان اسكندر از ورود ارتش شاه پارس به اين قرار استتوصي

كمي بعد از آنها خويشاوندان شاه مي آمدند كه پانزده هزار نفر مي شدند حدود"

در پشت. دويست نفر از نزديكترين خويشاوندان او در سمت راست و چپ او حركت مي كردند

ظام سپس كجاوه ي سي سي گامبيساين دسته سي هزار سرباز پياده و سپس چهارصد سواره ن

گروهي از زنان خانواده ي ملكه سوار بر. مادر شاه و در كجاوه ي ديگري همسر شاه مي آمدند

و. در پي آنها پانزده ارابه بچه هاي شاه و زنان معلم سرخانه ي آنها را حمل مي كردند. اسب بودند

365در پس آنها . صال مورد تنفر نيستندنيز گروهي از خواجه سرايان بودند كه در بين اين قوم ا

سپس ششصد قاطر و سيصد شتر پول شاه را. كنيز شاه كه همگي جامه هاي شاهانه به تن داشتند

در پي ايشان همسران خويشاوندان و. كه بر سر هر كدام كمانداري نشسته بود. حمل مي كردند

مردان سبك اسلحه و افسران ايشان در. دوستان شاه و واحدهاي آشپزخانه و آشپزها و خدمتكاران 

ظرفها ي طال و لگامهاي زرين و زيوراالت و چادر هاي آراسته همه جا به چشم مي.... عقب

ارابه هايي كه توسط صاحبانشان جا گذاشته بودند انباشته از گنجينه هايي بود كه حتي براي. خورد

".تاراجگران نيز  منظره اي اندوهبار بود
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ين به خود داريوش مربوط مي شود اما به نظر من اگر كمي سبكتر به اينبه هر حال ا

.الاقل راحتتر مي توانست فرار كند. پيك نيك مي آمد خيلي بهتر بود

از دوستان و افسران ارشد اسكندر خود را به Parmenioبعد از اين جنگ پارمنين 

ده ي داريوش و مادر و فرزندان ويدمشق رساند و آنجا را تسخير كرد و محموالت شاهي و خانوا

او نسبت به آنها با احترامي كه شايسته ي يك خانواده ي شاهي بود رفتار. به دست اسكندر افتادند

.پارمنيون در دمشق غنايمي به دست آورد كه براي مقدوني ها چيزي فراتر از رويا بود. كرد

كه توصيف خدمتكاران داريوش كه درآتنائوس نامه اي از پارمنيو به اسكندر را نقل مي كند 

:دمشق به حضور او رسيدند است

نفر، مرداني كه تاج 329كشف كردم تعداد كنيزان شاه كه آالت موسيقي مي نوازند "

نفر، 13نفر، شيريني پز  29نفر، آشپز  277نفر، پيشخدمت و غذا رسان  46گل درست مي كنند 

محققا تشكيالت شوش و تخت ".نفر بود 40عطر ساز نفر و  70نفر، شراب صاف كن  17پياله دار 

.جمشيد عريض و طويلتر از دمشق بوده است

از قضا  سفراي آتن و اسپارت و تبس هم كه براي عقد معاهده با شاه به دمشق آمده بودند

اين امر نشان مي دهد كه جنبه ي يوناني گري و غزوه ي فتوحات. به دست اسكندر اسير شدند

. به هر صورت آسياي صغير از سرزمين هاي شاهي جدا شد . ه حد پررنگ بوده استاسكندر تا چ

اسكندر داريوش را تعقيب نكرد و بعد از نخستين پيروزي هاي خود بر پارس ها مستقيما به سوي
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بلكه به فتوحات در همان نواحي پرداخت و با فتح سوريه و فلسطين و مصر و فينيقيه. پايتخت نراند

به طوري كه پارس را از ثروتمند ترين و. طلبانه اي براي محاصره ي شاه به عمل آورداقدام جاه 

را Marathosو ماراتس . او فينيقيه را در محاصره گرفت. حاصلخيزترين اياالتش جدا كرد

.تصرف كرد

در اين نامه داريوش. همين موقع ها بود كه اولين نامه داريوش به دست اسكندر رسيد

ستي و اتحاد كرده بود و از او خواسته بود تا در قبال مبلغي هنگفت خانواده اش را آزادپيشنهاد دو

چنان "اسكندر به او جواب رد داد و از او خواست كه او را سلطان متبوع خود بداند يا اينكه . كند

سپس به تسخير بقيه ي شهر. به خاطر سلطنت خود بجنگد "كه شايسته ي يك شاه هخامنشي است

مقاومتي سخت نشان داد و Tyreاين وسط شهر تير. و محاصره ي آن بقيه ي ديگر اقدام كرد ها

.هفت ماه اسكندر را زمين گير كرد

در اين نامه عالوه بر پيشنهادات قبلي.  در اين مدت نامه دوم داريوش به اسكندر رسيد

ن هاي تا رود قزل ايرماقمبلغ مورد نظر را هم زيادتر كرده بود و ذكر كرده بود كه از سرزمي

صرفنظر مي كند و دخترش را هم به ازدواج اسكندر  در مي آورد و او را از دوستان به حساب مي

.آورد
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اما. شوراي ياران اسكندر موافق اين پيشنهادات سخاوتمندانه و باورنكردني  شاه بودند

باري، .در خود ثبت مي كندتاريخ هم اصوال آدمهاي متفاوت را . اسكندر با يارانش فرق داشت

.اسكندر با پيشنهادات داريوش موافقت نكرد

در. اسكندر دو ماه را هم پشت ديوارهاي غزه گذراند. شهر تير هم باالخره سقوط كرد

مصري ها. اما نهايتا سپاه مقدوني بدون مقاومت وارد مصر شدند. اين اثنا هم سخت مجروح شد

.هاتف آنجا هم او را پسر خدا دانست. آمون ديدار كرداو از معبد . كلي از او استقبال كردند

بگذاريد خدا: پلوتارك مي گويد زماني كه اسكندر خواست يك خدا باشد پيشگو پاسخ داد 

.مراسم به جا آورد  Karnakاو به عنوان فرعون قانوني در معبد كرنك و بدين ترتيب !باشد

ت مقاومتي از خود نشانبعد از آن اسكندر بدون آنكه داريوش در كرانه هاي دجله و فرا

اسكندر هم دستور داد تشييع جنازه. همين موقع ها بود كه زن داريوش مرد. دهد از آنها عبور كرد

داريوش متاثر از مرگ همسرش و مستاصل از فتوحات اسكندر. ي باشكوهي برايش ترتيب دهند

امه عالوه بر پيشنهاداتدر اين ن. طبق معمول دست به قلم شد و  نامه سوم را براي اسكندر نوشت

قبلي شاه بزرگ فرات را به منزله ي سرحد دو شاهنشاهي شناخته بود و عنوان كرده بود كه اين

همه به عنوان جهاز دخترش است همچنين براي جلب اعتماد اسكندر پسرش را مي فرستد تا به

دختر ديگرش ميتاالن هم بابت آزادي مادر و آن دو  30.000. عنوان گروگان نزد او بماند

.اين نامه ها كه ديگر لوث شده بود باز هم افاقه نكرد. پردازد
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جايي "مرتع شتران "يا  Gaugamelaم در گوگمل .ق 331نهايتا سپاه داريوش به سال 

سپاه پارس كه فنون. نزديك اربيل در دامنه هاي كوهها ي زاگرس با اسكندر رو در رو شدند

ل هيچ پيشرفت چشمگيري نكرده بود مركب از همان سربازان بوميرزمي اش از زمان داريوش او

گردونه ها و فيل هاي سپاه هم كه عمال كارايي نداشتند و جز ايجاد ترس و نشان دادن عظمت. بود

تا پاسي از شب گذشته نبرد ادامه داشت تا اينكه مجددا. سپاه پارسي راهي به جايي نبردند

.داريوش شكست خورد و فرار كرد

با ورود او به بابل برايش گل. با اين پيروزي دروازه هاي بابل براي اسكندر گشوده شد

.او همچنين دستور داد معبد بعل را كه خشايارشا خراب كرده بود بازسازي كنند. نثاركردند

.شوش هم بدون جنگ تسليم شد. شهرهاي بزرگ شاهي يكي بعد از ديگري سقوط مي كردند

حاال حسابي براي خود يك سپاه شده بود غنايم بسيار به دست آورد و خزانهقشون اسكندر كه 

خانواده داريوش هم كه در تمام اين مدت همراه اسكندر بودند در كاخ. شاهي را غارت كرد

اسكندر كه ديگر فاتح كل. شهربان آنجا هم به سمت خود باقي ماند. شوش اسكان داده شدند

جوان ايراني تشكيل داد تا به طرز نظام غربي 30000مركب از  ايران به حساب مي آمد سپاهي

طبيعتا. وي به عنوان جانشين شاه فراري وارد فالت ايران شد. آموزش ببينند و همراه او باشند

درگيري با سپاه والي پارس، همان آريوبرزن معروف، هم امري فرعي. مقاومتي صورت نگرفت

.يد شد و چهار ماه بعدي را آنجا اقامت كرداسكندر وارد تخت جمش. محسوب مي شد

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


استرابون مي گويد اسكندر به پازارگاد رفت و در آنجا آرامگاه كوروش را ديد كه در

سقف و اتاق دفن. بزرگ نبود و در ميان درختان پنهان بود. پرديسي قرار داشت و مانند برجي بود

جيبشان به اندازه ي كافي پر شده. ا غارت كننداسكندر به سربازانش اجازه نداد كه آنجا ر. باال بود

مقدار فلزات گرانبها يي كه هنگام تسخير كاخ ها و مراكز اداري هخامنشيان به دست اسكندر. بود

تن طال برآورد شده است كه اين ميزان ديگر هيچگاه در عهد 468تن نقره يا  4680افتاد حدود 

.باستان ديده نشده است

در مورد اين آتش سوزي مثل هر چيز جالب. تخت جمشيد آتش گرفتدر اين اثنا كاخ 

عده اي معتقدند كه آتش زدن تخت. ديگر دانشمندان حرفهاي خسته كننده ي زيادي زده اند

جمشيد در واقع تالفي كردن آتش سوزي اكروپوليس آتن بوده است و اسكندر به اين ترتيب

حاال بماند كه اسكندر خودش چندتايي از. كند خواسته تا دغ دلي اش را سر ايراني ها خالي

حاال چرا مي خواست آتش زدنهاي خشايارشا را تالفي كند؟. شهرهاي يونانيس را آتش زده بود

.بنده بي اطالعم

بعضي ها مي گويند حمله ي اسكندر به ايران آنقدرها هم كه حاال باب شده است ربطي

هم در اثر  بي احتياطي در يكي از مجالس باده نوشي وحشيانهاين آتش سوزي .  به يوناني ها ندارد

بوده است و مشعلي در دستي لزران و قالي ها و پرده هاي وسيع تخت جمشيد و سقف تمام  چوب

چنانكه كاخ شوش هم در زمان اردشير اول دچار. آن باعث شده تا حريق از كنترل خارج شود
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كه شاه آن را تعمير نكرد و دستور داد يك كاخحريق شد و وسعت خسارات آن به حدي بود 

در ثاني شوش پايتخت جهان بود نه تخت جمشيد و اگر. ديگر برايش نزديك آن درست كنند

قرار بود انتقامي گرفته شود بايد در شوش اين اتفاق مي افتاد و اسكندر بعد چهار ماه اقامت در

آن هم زماني كه مقاومت داريوش نيز محو. تخت جمشيد دليلي نداشته است كه آن را آتش بزند

شده بود و اسكندر ديگر داماد و جانشين او محسوب مي شد و از اين جور حرفها كه ما بيشتر از

.اين به آنها نمي پردازيم چون شر مي شود

اما هر چه باشد آتش سوزي تخت جمشيد يك فايده ي ناخواسته براي ما داشت و آن

الواح خزانه ي تخت جمشيد كه همگي گلي بوده اند در اثر حرارت آتشهم اين بود كه اسناد و 

در حال حاضراين اسناد كه به زبان عيالمي است . پخته شده اند و تا امروز توانستند دوام بياورند

.انه دانشگاه شيكاگو به خوبي نگهداري مي شوددر مركز اسناد كتابخ

كردن بود تا اينكه شهربان بلخ بسوسداريوش هم همينطور براي خودش در حال فرار 

bessos اسكندر كلي براي شاه ابراز تاسف كرد و جسد پادشاه را با جامه ي. او را به قتل رساند

او هماورد مرده ي خويش را گرامي داشت و از او به. ارغواني خود پوشاند و به نزد مادر فرستاد

يكي نبود كه به اسكندر بگويد. او نماياندعنوان سلف خود سپاسگزاري كرد و خود را كينه جوي 

پس اين داريوش بيچاره داشته از دست چه كسي فرار مي كرده است؟ گفتيم كه اسكندر كال آدم

.متفاوتي بود و آدم هاي معمولي خيلي سر از كار آدم هاي خاص سر در نمي آورند
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اريوش را ازبر خالف انتظار بسوس كه خيال خوش خدمتي داشت،  اسكندر انتقام د

اما. اين قبيل اعمال اسكندر در ميان يارانش خيلي قابل قبول نبود !بسوس گرفت و او را كشت

.اسكندر با يارانش فرق داشتگفتيم كه 

اسكندر كه به گفته ي دانشمندان آمده بود تا آداب و رسوم يوناني را به پارس ها ياد

سي را ياد گرفت و سعي كردبدهد انگار كه حواسش پرت شده باشد خودش آداب و رسوم پار

.بود ازدواج كرد  Statiraاو با شاهدخت ايراني كه نامش ستاتيره. آنها را به يوناني ها ياد بدهد

اسكندر همچنين مشاغل و سمت هاي مهمي به اشراف ايراني سپرده بود و اصرار داشت تا شاهي

اند بلكه عظمت دربار پارس را بهپادشاهان پيش از خود را قطع نكند و خود را شاه متفاوتي ننماي

براي همين. رسميت بشناسد و سنت كشور را رعايت كند و اشراف و عوام را نزد خود نگه دارد

.توانست در قلب شاهنشاهي پارس اقامت كند همان جايي كه داريوش از آنجا فرار كرده بود

ي مادي و ياد گرفتن زبان شهربان پارس، پئوكستاس هم مانند اسكندر شروع كرد به پوشيدن جامه

او با. پارسي و آداب و رسوم عمومي و به اين ترتيب توانست نظر و محبت مردم را جلب كند

موفقيتي آشكار با اشراف هم به همكاري پرداخت به خاطر هوشمندي هاي او حتي بعد از مرگ

.اسكندر به رغم شورشهاي اياالت مختلف، ايالت پارس در آرامش به سر برد

سكندر همينطور مشغول ياد گرفتن فنون پادشاهي در سرزمين هاي پارس بود كه بعد ازا

اما او نپذيرفت و. چهار سال و نيم، يوناني ها و مقدوني هاي سپاه اسكندر خواستند برگردند
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اسكندر كه تازه آب و هواي. تا براي بقيه درس عبرت شود چندتايي از ياران خودش را هم كشت

برادر. هم ازدواج كرد  Roxanaتر يكي از نجباي بلخ    اينجا به او خوش آمده بود با رخشانه دخ

خواهر استاتيره را هم به ازدواج. داريوش را هم در حلقه ي نزديكترين ياران خودش در آورد

هفاستيون نزديكترين دوست خود در آورد و باعث شد هشتاد فرمانده و ده هزار سرباز يوناني با

.اين مناسبت جشن هايي برپا كرد كه پنج روز طول كشيد و به. دوشيزگان ايراني ازدواج كردند

اسكندر لزوم اتكا به ملل مغلوب را درك كرده بود و نه فقط با شرايط مشروعيت و

او با ادامه. حقانيت شاهان هخامنشي آشنا بوده بلكه همه كار انجام داد تا خود به اين امر موفق شود

افتادن حتي در مورد يوناني ها، پوشيدن  رداي يا به سجده Proskynosدادن سنت پرسكينس 

ارغواني، گرفتن ژست هاي ايراني، نزديكي به برادر داريوش، همراهي با نجباي ايراني، استفاده از

سي هزار جوان ايراني در ارتش خود، مراقبت و توجه از سربازان و نجيب زادگان و خانواده ي

او كاميابي خود را ناشي از اراده ي. حكم بنا كندسلطنتي سعي كرد بنيانهاي حكومت خود را م

.پروردگار دانست كه منظورش چيزي جز حمايت شاهنشاهي و خانواده ي سلطنتي نبوده است

برگزاري جشن هاي عروسي در شوش و جشن هايي در اوپيس و همچنين اعتراف به اينكه از

.بزرگ در سر داشتسوختن تخت جمشيد متاسف است همه موافق مرامي بود كه فاتح 

اين شد كه فاتح بزرگ به. حتي به فاتحان بزرگ. اما اين دنيا به هيچكس وفا نكرده است

.بعد از مرگش هم اوضاع مملكت به هم ريخت. م در بابل درگذشت.ق 323علت بيماري در سال 
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الحا. مادر داريوش هم دق كرد. استاتيره و خواهرش به دست آن يكي زن اسكندر كشته شدند

.بماند كه بعضي ها مي گويند از دوري اسكندر بوده است و اال پسرش كه خيلي قبلتر مرده بود

و همينطور همه همديگر. كمي بعد هم پسرش و مادرش. برادر و جانشين اسكندر هم كشته شدند

مدت زيادي طول كشيد. پادشاهي بزرگ هم تكه تكه شد و چيز زيادي گير كسي نيامد. را كشتند

يك قوم ديگر خودش را جمع و جور كند و به اقوام ديگر لشكر بكشد و شاهنشاهي برايتا 

خودش دست و پا كند و بعد يك قوم ديگر شاهنشاهي را از دست ايشان بگيرد و بعد يك قوم

ديگري بيايد حمله خارجي كند و شاهنشاهي دوباره تكه تكه بشود و باز يك قوم ديگري پيدا

.سمت از زمين را به همين سياق ادامه بدهدبشود و تاريخ اين ق

!نيكي پايان يافتبه 
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