
..نگاهی کوتاه به ماراتون  

. 

 

 
هی کوتاه و گذرا به زمان و مکان و محل از آنجا که ممکن است برخی افراد با تاريخ سلسله جنگهای ايران و يونان آشنايی الزم و کافی نداشته باشند، در ابتدا کوشش می کنيم نگا

.وقوع نخستين جنگ ايران و يونان يعنی نبرد ماراتون بپردازيم  
 

ارد که آن زمان زير پيش از ميالد، در پی تحريک آريستاگوراس به شورش و قيام مردم ايونی عليه شاه ايران و شرکت مردم آتن و اريتره در به آتش کشيدن شهر س 490سال در 
واهم داد که اين آريستاگوراس چه کسی بود و چه مأموريتی از بعدها توضيح خ. نقياد شاهنشاهی هخامنشی بود، داريوش تصميم ميگيرد تا به تنبيه عامالن شورش ايونی بپردازد...ا

.طرف داريوش داشت، چگونه به شاه ايران خيانت می کند و چطور آتنی ها را به اميد گرفتن غنيمت و پول به شرکت در اين شورش دعوت ميکند  
 

پادگان ايرانی مستقر در سارد موفق به شکست و فراری دادن چريک های آتنی می شود، اما در اين شورش که با دعوت آريستاگوراس و شرکت سربازان آتن و اريتره همراه بود، 
آنان متهم به شرکت در شورش و تحريک مردم ايونی و به آتش کشيده . شوش که از اين اقدام آتن به خشم آمده بود تصميم ميگيرد به تنبيه و گوشمالی اهالی آتن و ارتريا بپردازد

. ندشدن شهر سارد بود  
 

اين دو فرمانده موفق به شکست شهر اريتره شده و . به همين منظور داريوش، دو تن از فرماندهان خود به نامهای داتيس و آرتافرنس را به منطقه اريتره و آتن گسيل ميدارد
داتيس متوجه می شود که تعداد نسبتا زيادی از آتنی ها در شکل و هيئت . دازدچند هفته بعد ناوگان ايران در ساحل ماراتون لنگر می ان. بازماندگان آن شهر را به شوش تبعيد می کنند

شاه مخلوع (نکته مهم آنکه تعداد زيادی از آتنی ها و نيز خاندان شاهی پيزيسترات...! و در صفوف به هم فشرده منتظر رويارويی با ايرانيان هستند) پياده نظام سنگين اسلحه(هوپليت
اما داتيس در جبهه نبرد چيز ديگری . آنها به داتيس وعده داده بودند که آتنی ها با ديدن او و سپاه ايرانيان مقاومتی نخواهند کرد. اه و راهنمای داتيس بودنددر اين سفر، همر) آتن
داتيس که وضع را به ضرر ...! سمت ايرانيان حمله ور می شونددرگيری آغاز می شود و آتنی ها با فرياد به . آتن با تمام قوا آماده جنگ و رويارويی با نيروهای شاه بزرگ بود! ديد

آتنی ها از اين پيروزی . سربازان ايران در حين نبرد ضمن دفاع از مواضعشان موفق به عقب نشينی می شوند. جبهه ايران می بيند به فرماندهان دستور می دهد عقب نشينی کنند
!اند لشکر شاه بزرگ را شکست دهد سرمست و خرسند شده و خوشحال بودند که توانسته  

 
!کشته يونانی ذکر می کند 192نفر در مقابل  6400هرودوت هاليکارناسی اولين روايتگر ماراتون، تعداد تلفات ايرانيان را   

 
:ارج و مقام آن در نزد اروپا چنين می نويسددر شرح اين نبرد و بزرگداشت آن توسط يونانيان گذشته و " امپراتوی هخامنشی"دان ناردو مورخ مشهور آمريکايی، در کتاب   

 
ت و فولکور تمدن غرب تبديل به افسانه شد؛ در پی عقب نشينی ايرانيان، يونانيان با انواع جشن ها و داستان ها اين پيروزی را گرامی داشتند و چنان که بعدها اين پيروزی در ادبيا"

. برعکس از ديدگاه ايرانيان، شکست ماراتون جز ضربه کوچکی به نيروی زرهی شکست ناپذير امپراتوری آنها تلقی نمی شد. زيرا برای آنها اين پيروزی کرانه هايی حماسی داشت
رک کرده حقير می شمردند، به زودی به سواحلی که ت" گستاخ"، و "پست"، "بی سر و پا"آنها همچنان بی باک و بی هراس از يونانيان، در حالی که آنها را با واژه هايی چون 

."بودند بازگشتند و اين بار با بزرگ ترين نيروی مهاجمی که تاکنون جهان به چشم ديده بود  
 
 

...در نوشتار بعدی نگاهی دقيق و موشکافانه به واقعيت اين نبرد و داليل و زمينه ها و تأثير آن بر آينده روابط شوش و آتن می اندازيم  
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