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  : اردشیر درازدست _بخش ششم 
  :نوك قله شکوه و افتخار 

 پسر جوان خشایارشا بر 1اردشیر، )م. پ465برابر با (شش سال مانده به یکسدمین سالگرد پادشاهی کوروش 
بایست  ولی بر بنیاد قانون موروثی، ولیعهد می. خشایارشا پسر بزرگتري به نام داریوش نیز داشت. تخت پدر نشست

اردشیر از این روي اردشیر که بعدا به . که پدرش شاه است، زاده شده و در بدو تولد به مقام ولیعهدي برسددر زمانی 
  )1ت(.  سرشناس شد، به این مقام رسیددرازدست

هاي پارسی و به ویژه پس از   رسیم که هخامنشیان پس از جنگ با نگاه به آثار تاریخ کالسیک به این نتیجه می
تاریخ مدرن به شکل جدي به این . شان دچار زوال یا انحطاط شده است یبی قرار گرفته و تمدنخشایارشا در سراش

شناسی دانشگاه خرونینگن هلند به   هخامنشیویژه ایرانشناسان باشنده درکارگاهبه . سازد دیدگاه شک وارد می
اي   به نتیجه_اند رداختهپ که در ابعاد گوناگون به بررسی تمدن هخامنشی_ هلن سانسیسی وردنبورخسرپرستی 

  .اند و نه انحطاط تمدن هخامنشی  و نامش را انحطاط منابع دانسته∇.اند وارون آن رسیده
هاي درست باعث تمدید قیومیت ایران بر  از زمان اردشیر درازدست، این پول و طالي ایران بود که با سیاست

و . اردشیر داد» سیاست هویج«یارشا جاي خود را به داریوش و خشا» سیاست چماق«در واقع . شد یونان و اروپا می
شد، بسیار کمتر از مقدار هزینه یک  چراکه مقدار پولی که در این جهت خرج می. انصافا دومی موفقتر هم بود

هاي جانی و  و البته هزینه. لشکرکشی نیم میلیونی نفري، آنچنانکه در زمان داریوش و خشایارشا بیننده بودیم، بود
صلح «، این رسد میولی از یک نقطه نباید غافل شد و آن اینکه وارون آنچه به نظر .  را نیز دربر نداشتانسانی
این تئوري حتا امروز در سده بیست و یکم نیز . »جنگ متداوم«پوساند و نه  است که ارکان قدرت را می» پایدار

 مدام جنگیده بودند، حاال غرق در _خست سال ن50به ویژه در _ سال گذشته 100پارسیان که از . خریدار دارد
. شدها و اخالقشان دگرگون   که به گفته تاریخنگاران حتا آداب و رسوم و ارزش اي به گونه. آسایش و رفاه بودند
کند، این است که حتا مردم عوام پارسی از  آید و کاوشهاي باستانشناسی نیز آنرا تایید می آنچه از تاریخ بر می

 پارسه شهر پلوتاركبه گفته .  ثروت کسب کردند_به ویژه در دوران اردشیر درازدست_دوران داریوش 
خوردند،  و به گفته گزنُفُون پارسیان که پیش از آن روزي یک وعده غذا می. ثروتمندترین شهر در زیر آفتاب بود

ولی از مالیات . داختندپر  سال بود، به گردآوري پول می100چراکه بیش از . کردند حاال مانند اشراف زندگی می
به گفته تاریخنگاران . ترین دوران رفاه و آسایش براي آنان باشیم همین باعث شده بود تا بیننده طالیی. معاف بودند

و حتا . خوابیدند و حتا زیر تخت آنها نیز پوشیده از فرش بود یونانی، پارسیان بر روي میز غذا خورده و بر تخت می

                                                
یونانیان . دشیر تبدیل شدباشد که در زبان پهلوي به ارتَخشیر و در فارسی به ار  می"پادشاه راستی"به شکل باستانی ارتَخشَتره به معناي  1

  .که پیشتر گفتیم خشایارشا را به جهت یورش به یونان زِرکِس به معناي جنگجو نامیده بودند، پسرش را ارتا زِرکِس نامیدند
 فر  مرتضی ثاقب، ترجمهجلد یکم_تاریخ هخامنشیان _نک به هلن سانسیسی وردنبورخ ∇
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توان دوران پادشاهی اردشیر درازدست را نوك قله   می∇!.اي براي خنک کردن هوا داشتند هایشان وسیله در خانه
  .منحنی قدرت هخامنشیان دانست

گذاشتند، توانستند کنترل  ها که پس از درگذشت هر شاهی سر به شورش می در این دوران یکبار دیگر مصري
غیرقانونی مصر براي اینکه از لشکرکشی شاه شوش فرعون .  قرار دهندهوروس ناِمصر را در دستان شخصی به نام 

آتنی که پس از مرگ خشایارشا و فرار تمیستوکلس به ایران، زیر . در امان بماند، دست به همبستگی با آتن زد
مصر .  برتر اروپا تبدیل شده و در برابرش اسپارت به سستی گراییده بودنیروي به کیمونفرماندهی سرداري به نام 

. نان از پشتیبانی آتن و لیبی، تصمیم به همبستگی با اقوام خاورمیانه یعنی یهودیان و فینیقیان گرفتپس از اطمی
ولی با درایت و هوشمندي اردشیر . شد پذیرفت، شاید عمر هخامنشیان بسیار کوتاهتر می اتحادي که اگر صورت می

ولی در میان یهودیان اختالف نظر بروز کرده . شت در آنزمان در یهودیه نفوذ زیادي داعزرا نبی. این اتفاق نیوفتاد
 که شرابدار ویژه او بود، را مامور ویژه خود کرده و او را با نِحِمیابدین ترتیب شاهنشاه یک یهودي به نام . بود

  که بخشی ازنِحِمیا –عزرا کتاب  در توان میشرح این اتفاقات را . اختیار تام و سپاه و پول به یهودیه گسیل داشت
هاي مقدس خود پرداخته و  بدین شکل یهودیان به تدوین و بازنویسی نوشته.  است، به طور کامل خواندعهد عتیق

، زیر تاثیر شدید و نفوذ فرهنگی و دینی رود میاصالحاتی که گمان . اصالحاتی در زمینه شرعی و فلسفی انجام دادند
پژوهشگران     .شت و دوزخ وارد کتب آنها شدهها، شیطان و ب ایران انجام شد و مفاهیمی مانند رستاخیز، روح، فرشته

ها درباره تاریخی بودن یا نبودن عزراي زمان هخامنشیان و  ترین بحث ، در یک سده گذشته به پیچیدهعهد عتیق
ا در ها چنین بوده که عزر برایند بحث. اند شود، پرداخته  و فرمان اردشیر به عزرا خوانده میکتاب عزرااصالت آنچه 

 300بلکه احتماال در سده دوم پیش از میالد یعنی . خوانند ندارد  میکتاب عزراصورت تاریخی بودن پیوندي با آنچه 
هر دو جناح . سال پس از اردشیر یکم هخامنشی، کسی به قصد برجسته کردن عزرا، کتابی برایش نگاشته است

ها و گسترش  سازي یهودیه و تدوین کتاب  که یهودياند راي  هم،هوادار و مخالف اصالت نامه اردشیر به عزرا
مداران   شاهان ایرانی، کاهنان و دین شریعت موسا، با کمک هخامنشیان انجام گرفته و با حذف پشتیبانی

 حال چه بگوییم کار مهم را کاهنی به نام عزرا انجام داده و چه .توانستند یهودیت را در میان عبریان جا بیاندازند نمی
ه مامور مستقیم شاه ایران در ک_ها بعد براي برجسته کردن او در برابر نحمیاي تاریخی   سدهکتاب عزرام بگویی

گمان آفرینش دین و شریعت یهود و تثبیت آن  در کل بی. ، تفاوتی در اصل موضوع ندارد جعل شده_اورشلیم بوده
گرفته و نتیجتا موجودیت قوم یهود به کوروش و در اورشلیم در زمان هخامنشیان و به پشتیبانی شاهان ایران انجام 
  ∇ .موجودیت دین یهود به شاهان دیگر هخامنشی بستگی مستقیم دارد

                                                
 . فصل پایانی_ کوروشنامه _گزنفون  ∇
  .فر  ثاقبی جلد یکم، ترجمه مرتض_تاریخ هخامنشیان _ به قلم لبرام "تاریخ شکل سنتی عزرا"نک به  ∇
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ها به ایران  هاي خاورمیانه هم انجام شد تا هرچه بیشتر این سرزمین ها در دیگر سرزمین همانند همین پروژه
توان   بوده و هرگز نمی_و نه آرمانی مذهبی_ا تنها سیاسی  هرچند به باور ایرانشناسان فرنود این کاره.وابسته گردند

  ∇.از فشار ایرانیان به دیگر مردمان براي پذیرش رنگ و لعاب ایرانی دم زد
زمان آن فرا رسید تا اردشیر سپاه بزرگی را به فرماندهی شاه سوریه با همکاري مردم ) م. پ456 (103 در سال 

 آنرا در نیروي سیاسیها به رهبري پریکلس  ن که توده مردم و دموکراتآت. خاورمیانه به سوي مصر گسیل کند
ولی این نیروها دیر .  کشتی جنگی به سوي مصر فرستاد50 پاتک خبردار شد، از این هنگامی کهدست گرفته بودند، 

ر زندانی فرعون مص. اش، این شورش فرو خوابانده شد با شکست مصر و دستگیري فرعون و مزدوران یونانی. رسیدند
 اردشیر به مانند داریوش دست به اصالحاتی در مصر زده و به مردم این .شد و یونانیان نیز پس از چندي آزاد شدند

  .  دست یافتفرعون مصرکشور خدمت کرد و بدین ترتیب او به مقام 
مان کیمون شدند ها دوباره دست به دا پس از اینکه اردشیر اوضاع خطرناك امپراتوري را سرو سامان داد، آتنی

هایی براي گسترش قلمرو  کیمون که به راستی جنگجویی دالور بود به عملیات. که سالها پیش او را رانده بودند
پریکلِس که حاال خود را در برابر غولی چون ایران تنها . ها کشته گردید دریایی آتن دست زد و در همین جنگ

پریکلِس با این پیمان، در صدد تشکیل یک پادشاهی . ت پرداختدید، به بستن پیمان صلح و دوستی با اسپار می
 که از زمان تمیستوکلس شکل گرفته بود، اکنون ابزاري 1دِلوساتحادیه . قدرتمند در همه اروپا به رهبري آتن بود

ر چراکه آنان با غارت همسایگان خود ثروتمند شده و به خلق آثا. این بهترین دوران آتن بود. در دست او بود
ولی این دوران . اند دوران پریکلس را از دو جهت هنري و دموکراتیک بودن ستوده. هنري بسیار زیبا پرداختند

او سپاهی به سوي اروپا . هاي بخردانه خود را آغاز کرد  یکبار دیگر اردشیر فعالیت. سال به درازا کشید30کمتر از 
دانستند که یونانیان زور   اردشیر و مشاورانش نیک می.هاي طال سپاهی نه از سربازان، بلکه از سکه. فرستاد
 –همین اتفاق هم افتاد و بخش بزرگی از دولت . توان به آسانی با پول آنها را خرید پذیرند ولی در عوض می نمی

ها تالش  آتنی. پیمان شاهنشاه معرفی کردند نشین از جمله اسپارت جلوي آتن ایستاده و خود را هم شهرهاي یونانی
سیاري کردند که با زور و تهدید و دادن شعارهاي ناسیونالیستی دیگر یونانیان را به سمت خود بکشند و این اتفاق ب

 دِلوس و یونان میانی و تراکه به _ به جز تِب_ آتیکتا اندازه زیادي افتاد و بیشتر جزایر دریاي اژه و شبه جزیره 
 نیز به اسپارت و مقدونیه. کرد آن قرار داشت، شدیدا مقاومت می که اسپارت در پلوپونِزفقط شبه جزیره . پیوستند

ها نیز جنگ را در دستور کار قرار  و آتنی.  برابر دلوس قد برافراشت2دمون هکالپس اتحادیه . ایران وفادار بود

                                                
 .فر  ترجمه مرتضی ثاقبتاریخ هخامنشیان در جلد یکم از  درباره تعامل فرهنگی ایرانیان و دیگراننک به بحث مفصل پیر بریان ∇
١ Delosاز جمله آتن در این جزیره پیمان   شهرهاي گوناگون– دولت اي در دریاي اژه که معبد بسیار مقدسی داشت و   جزیره

 .همبستگی بر ضد بیگانگان بسته بودند
٢ Lacedaemon این نام بر اتحادیه حامیان اسپارت و . دمون، نام سرزمینی که مهمترین شهرش اسپارت بود هس الانگلیسی با خوانش

 .دشمنان آتن گذاشته شد
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شته و هم که هم در گذ. باشد ترین رویدادها تاریخ اروپاي باستان می  یکی از سرشناس1هاي پلوپونِزي جنگ. دادند
البته پارسیان در . برخی جنگهاي پلوپونِزي را انتقام ایران از آتن میخوانند. شود امروز بسیار زیاد به آن پرداخته می

چراکه پیروزي آتن . کرد این جنگها حضور نداشت ولی شاهنشاه از اسپارت به شکل مادي و معنوي پشتیبانی می
 اگرچه نزدیکی اسپارت به ایران در نیمه دوم سده پنجم .رچه در اروپابرابر بود با تشکیل یک قدرت یگانه و یکپا

اند ناهمسان  م رویدادي سیاسی بود ولی جالب است که اسپارت آنگونه که نویسندگان یونان باستان آنرا شناسانده.پ
بندي در  ان این قطبپس از پای... پیمانی ایران و اسپارت و افالتون و گزنفون و  هرودوت پیش از هم. به ایران نبود
 که در بسیاري موارد هم به دلیل .م همواره در نوشتارهاي خود ایران و اسپارت را یکی گرفتند.سده چهارم پ

  ∇. ناآگاهی آنان بوده
 تاریخنگار سرشناس دوران باستان که بخش بزرگی هرودوت

هاي خود درباره مادها و هخامنشیان را مدیون او هستیم، در  از دانسته
او اهل . ران اردشیر درازدست به نگاشتن کتاب خود پرداختدو

او در سایه امنیت و آرامش و .  و شهروند دولت ایران بودکاري
اش فراهم بود توانست به نقاط گوناگون آسیا  امکاناتی که در دوره

و مصر سفر کرده و سرانجام به یونان برود و آنگاه بتواند اثر 
نابراین از زمان اردشیر ما تاریخ ب. جاودانه خود را ارائه کند
چند تاریخنگار . و از همین رو آگاهی ما درباره دوران پس از خشایارشا کم است. دهیم هرودوت را از دست می

  .سیاستِکِ و البته 3گِزِنُفون، 2دیدوکتواز جمله . دیگر آثاري درباره این دوران دارند
ولی آنها نه از نظر حجم و . اري و هنري به جاي گذاشته استاردشیر درازدست نیز از خود آثاري در زمینه معم

ها که خود را یگانه  در دوران اردشیر است که آتنی. نه کیفیت شایسته همسنجی با آثار دوران پیشین نیستند
 سال دیرتر از 30 سال دیرتر از ساخت کاخهاي داریوش در شوش و پارسه و 60پنداشتند،  هنرمندان جهان می

البته آکروپولیس پیش از .  زدندآکروپولیسهاي خشایارشا به دلیل رشک و رقابت، دست به ساخت  ساخت کاخ
هخامنشیان نیز داراي معبد بزرگی بود ولی هرگز از نظر هنري اثر چشمگیري نبود و همچنانکه گفتیم در جریان 

با روي کار آمدن . نابود گشتهاي پارسی به شکل غیر عمدي و به دست خود یونانیان به آتش کشیده شده و  جنگ
  . و آغاز دوران طالیی هنر آتن، آنان تصمیم گرفتند تا در زمینه هنري نیز به جنگ با ایران بپردازندپریکلِس

                                                
1 Peloponnesian Wars  سال ادامه داشت27م آغاز شد و . پ431در سال .  
 .فر  جلد دوم، ترجمه مرتضی ثاقب_ تاریخ هخامنشینک به دو جستار نخست از بریان و کالمایر،  ∇

٢ Thucydides دید استواش توک شود ولی اصل یونانی  میده توسیدید خوان فرانسوي- که به انگلیسی.  
٣ Xenophon انگلیسی آن زنفون استخوانش  . 
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اي   و دیگر بخشهاي آکروپولیس دچار وقفهمعبد پارتِنونجنگهاي پلوپونِزي باعث شد تا پایان کار ساخت 
هیچ شکی . اي زیر تاثیر پارسه قرار گرفت ثري باشکوه و زیبا بود که تا اندازهبا اینحال آکروپولیس ا.  ساله شود30

ولی همین انحراف . البته آنها از پارسه تقلید نکردند. هاي سازنده آکروپولیس، پارسه را دیده بودند نیست که آتنی
بدبختانه سالهاست که .  داردآنان به سمت هنر سکوالر و کمی فاصله از هنر مذهبی، نشان از تاثیر ایران بر یونان
 دستاورد شود میها که دیده  راهنمایان گردشگري در آکروپولیس یونان به گردشگران میگویند که این ویرانه

ها و سردیس هاي موزه هاي خود که بخشی از آنها ویران شده را به ایرانیان نسبت  یا تندیس. یورش خشایارشا است
گیرند که بیشتر آثار زیبا و شکوهمند هنري آتن پس از حمله  ریخی را نادیده میآنان به عمد واقعیت تا. دهند می

خشایارشا، یعنی در دوران پریکلس و پس از آن آفریده شده است و اگر به آنها آسیبی رسیده یا کار دیگران است 
  . کنند تقصیر نیز به جرم ناآگاهی این را باور می و شنوندگان بی. و یا نتیجه تخریب طبیعی

   
  :کارنامه اردشیر درازدست 

پرداز که درباره شاهان  حتا تاریخنگاران داستان.  سال با کامیابی و آرامش پادشاهی کرد41اردشیر درازدست 
 او سکوت پیشه کردند و این نشان از فرمانرواییاند، نیز درباره  هاي زیادي از آشوب و کشمکش ساخته دیگر، قصه

همچنانکه دیدیم تنها یک جنگ میان ایران و مصر انجام شد که . باشد اي ملت مییک دوره خوب براي شاه و بر
تر شود و البته چند توطئه که اردشیر با درایت آنها را  زود پایان پذیرفت و حتا باعث شد اردشیر در مصر محبوب

ترین شاهان پارس  او را نیکوزندگی مردان نامی در پلوتارك. اردشیر در میان یونانیان محبوب بود. حل کرد
چراکه . هرچند از دید یک یونانی این نظر بدین معنی است که او کمترین آسیب را به یونان زده است. خواند می

  . بودند  یونان را آزار داده،شاهان پیشین او یعنی داریوش و خشایارشا و شاهان پس از اردشیر یکم
همه صاحب نظران بر این باورند که اردشیر درازدست به .  در دوران او در بابل نیز رویداد ناگواري نیوفتاد

حتا وجود آرامگاه . اند  از شاهان بزرگ و واالمقام تاریخ بشر بوده_خشایارشا و داریوش_همراه پدر و پدربزرگش 
 اردشیر نیز درست مانند )3ت(.  پارس، به نوعی نشاندهنده این موضوع استنقش رستماین سه تن در کنار هم در 

در این میان خشایارشا . اي به حضور در میادین جنگ نداشتند هر دو اینها عالقه. ارشا یک پارسی جنگجو نبودخشای
ولی اردشیر حتا این کار را نیز نکرد و ماموران خود . کم در چند مورد به عنوان تماشاگر به میدان جنگ رفت دست

انند نیاکانش شایسته تخت شاهی جهان و عنوان شاهنشاه  باید اردشیر را نیز ماین همهبا . کرد را به جنگ گسیل می
  . بدانیم

هاي نوشته خود یونانیان  شاید نیک باشد براي سنجش ایرانیان و یونانیان در دوران هخامنشی به یکی از کتاب
  .نگاه کنیم

ا  در بحث بسقراتخوانیم که   گردآوري شده است، می)4ت(افالتون  که به دست رساله آلکیبیادِسدر 
  : گوید   می_پریکلِسبرادرزاده _ آلکیبیادِس
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 ]خداي بزرگ یونانی[ فرزند زئوس 1اند و نژادشان به پرسِئوس پادشاهان ایران از تخمه هخامنش«
درحالیکه ما مردمانی عادي . اند ، همه نیاکان آنان تا زئوس مانند خود ایشان شاه و شاهزاده بودهرسد می

نبودند و اگر تو آلکیبیادِس، نیاکان خود و ساکنان سرزمین خود را در هستیم و پدرانمان نیز جز این 
پس نیک بنگر تا ببینی که ما از حیث تبار و .  نمایش دهی، بر تو خواهند خندید ]یکم[ برابر اردشیر

اي است که  شاه ایران در برتري نسبت به دیگر مردمان بر پایه. تربیت تا چه پایه از آنان کمتریم
از اینرو شهبانوي ایران مراقبی جز بیم و ترس ندارد و همین . کند مانند ولیعهد باشد یشه نمیهیچکس اند

کنند و پس از آن نیز هر  آید، جشنی برپا می که فرزند ارشد شاه که وارث تاج و تخت است به جهان می
 خود را جشن دتولگوید همه ایرانیان  هرودوت می[گیرند  سال در همه آسیا روز تولد شاه را جشن می

 _ از تولد مادرحالیکه. ]کنند و تنگدستان حیوانات کوچک را گیرند، توانگران گاو و شتر کباب می می
هاي  از آن پس نیز فرزند شاه را به خادمه. گردد  همسایه نیز با خبر نمی_به قول آن شاعر کمدي پرداز

گمارند و اینان موظفند که عالوه بر تربیت  سپارند بلکه او را به بهترین کارگزاران دربار می ناالیق نمی
تا کودکان از زیبایی تن هیچ کم . کودك مراقب باشند تا اندام تن او نیک رشد کند و راست به بار آید

همین که به هفت سالگی رسید او را به . نگرند و آن کارگزاران را همه به احترام می. نداشته باشند
م شکار را فرا گیرد و چون چهارده ساله شد، چهار تن که مربیان شاهانه سپارند تا راه و رس سوارکاران می

یکی از آنان که در دانایی بر همگان برتري دارد، اسرار . گردند شوند، عهده دار تربیت او  می خوانده می
 مردمان است، دادگرتریندومی که . آموزد حکمت زرتشت و خداپرستی و آیین کشورداري را به او می

اي دارد، به  سومین مربی که از خویشتنداري بهره. دارد که در همه عمر جز راست نگوید بر آن میاو را 
بلکه به آزادي و آزادگی خوي گیرد و بیش از همه مردمان بر . آموزد که تن به اسارت هوس ندهد او می

ین مردمان است مربی چهارم که دالورتر. نه آنکه به بندگی آنها گردن بنهد.  یابدچیرگیشهوات خود 
فهماند که اگر ترس در دل خود راه دهد، برده خواهد بود و  آورد و به او می او را دالور و بی باك بار می

» سوپیروس«ترین کارگزار خود  دانی پریکلِس، سالخورده ولی آلکیبیادس عزیز، چنانکه می. نه آزاد
هیچ مردي در اندیشه تربیت تو یا . اشتآمد، را به سرپرستی تو گم که به علت پیري به هیچ کاري نمی

گرایی در میان مردان یونان شهره آفاق  همجنس[مگر آنکه عاشق تو یا او باشد . آتنی دیگري نیست
و بوهاي خوش  هاي گران قیمت پندارم اگر به ثروت و شکوه و جالل و قباها و جامه چنانکه می. ]بود

زیرا خواهی دید که تا چه مایه از آنان . سار خواهی شدایرانیان و خدمتکاران آنان نظري بیافکنی شرم
 »کمتري

                                                
با توجه به نسبت پارسیان و پرسئوس از دید یونانیان و جایگاه آتش . پرسئوس همان است که آتش را براي مردمان به ارمغان آورد ١

نک به پیر بریان در مقاله . توان به این نتیجه رسید که این استوره در زمان هخامنشیان در یونان رشد یافته است در میان پارسیان، می
 فر  با ترجمه مرتضی ثاقبجلد یکم_منشیانتاریخ هخاخود در 
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توجه شود که سقرات وارون دیگر یونانیان به دنبال رشوه و پول نبود و هرگز به خدمت ایرانیان در نیامد و 
 او در . استمردمانگوید، نه با هدف پشتیبانی از ایران بلکه به جهت خیرخواهی براي یونان و اصالح  آنچه می
 او با این همه. اش تردیدي نبود دوستی هاي پلوپونزي براي آتن بر ضد ایران و اسپارت جنگید و در میهن جنگ

گفت که همه یونانیان دروغگو هستند و همزمان از  او می.  ببردمیانتالش داشت تا خودبزرگ بینی یونانیان را از 
هاي ایران را نه با مردم عوام  او شاهان و شاهزاده. ح کندگفت تا بتواند یونانیان را اصال راستگویی ایرانیان سخن می

کند تا به آنان بفهماند که دیدشان از جهان تا چه  همسنجی می_  و پریکلسسآلکیبیادِ_ اشراف آتن بایونان، بلکه
ادس  آلکیبی.بعدا خواهد آمد سقرات و آلکیبیادس هر دو سرنوشت تلخی داشتندهمچنانکه . نظرانه است اندازه تنگ

  .شد او، سقرات نیز در آتن اعدام کشتنچند سال پس از و  ∇).م. پ404( شد کشته شبانه فریگیهدر سرزمین 
  

  :تحلیل افزون 
فیلمی به راستی تخیلی .  اکران شد300هنگامی که کار نگارش نسخه نخستین این اثر به پایان رسید، فیلم ) 1(

 که چند داستان و فرانک میلر اثر 300ته از داستان مصور برگرفته از یک کمیک استریپ ویژه کودکان برگرف
نویس به  بیرون از ناپایبندي داستان. ، را نیز در کارنامه داردشهر گناه سستفیلم تخیلی دیگر از جمله اثر بسیار 

چراکه چهره و لباس سربازان . نوشتارهاي تاریخی، ماجراي گریم و آرایش بازیگران بسیار بحث برانگیز بود
پوشی و  شایارشا به بدترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده بود، درحالیکه سربازان اسپارت در خوشخ

البته توهین عوامل فیلم در طراحی آرایش و لباس نه فقط به ایرانیان بلکه به . ها همانند بودند اي به مانکن چهره خوش
 ملت و قوم بود که 40رشا برگرفته از نزدیک به چراکه همچنانکه دیدیم، سپاه خشایا. کل مردمان آسیا برمیگردد

ها و عربها  و حتا در فیلم هم دیدیم که مردمانی زردپوست در کنار هندي.  تا، پارسیان و مادها بودند40دو تا از این 
یقا با بنابراین بربر نشان دادن سپاهیان هخامنشی، بربر نشان دادن دو قاره آسیا و آفر. و سیاهان آفریقا وجود داشتند

آن همه تمدن باستانی شکوهمند بود و الزم بود نه فقط ایرانیان که همه مردمان این دو قاره به این فیلم اعتراض 
همچنین در این بخش خواندیم که چند ده هزار نفر یونانی اروپایی در سپاه هخامنشی وجود داشتند و اگر . کردند می

توجهی عمدي شده  یابیم که در فیلم به آنها نیز بی  عددي بزرگتر دست مییونانیان آسیا را نیز به آنان بیافزاییم به
هاي ظاهري ایرانیان در آندوره نیز آنچه بر همگان روشن است این است که ایرانیان در  درباره ویژگی. است

هاي هندي در جمعیت فراوان بومی هند حل شدند و  چراکه آریایی. ها بودند ترین آریایی آنزمان خالص
هاي ایران به چند  ولی آریایی. هایی که به میانرودان و آسیاي خُرد رفتند نیز به شدت با بومیان آمیخته شدند ریاییآ

سازندگان فیلم از یاد برده بودند که یونانیان خالص . جهت از جمله دین، از آمیختگی با دیگران خودداري کردند
نه اینکه یکی . بودند بایست به همدیگر همانند می ازي این دو ملت میپرد مانند ایرانیان، آریایی بودند و از دید چهره

                                                
    زندگینامه آلکیبیادس_ زندگی مردان نامی _پلوتارك  ∇

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com  بهرام روشن ضمیر: زارش گردآوري و گ  

 

٢١٩

هاي ایران در  با توجه به اینکه پارسیان و مادها و دیگر آریایی. باشد! در منتهاي زیبایی و دیگري در منتهاي زشتی
 نظر فیزیک و هاي سردسیر شمالی آمده بودند، از ها تازه از سرزمین هاي خود غربی آن دوران بر اساس پژوهش

طبیعی بود که پوست و مو و چشمان آنها . داشتند بایست با دیگر مردمان خاورمیانه می چهره هیچ همانندي نمی
شد، آنگاه فضاي کودکانه فیلم که سپاه خیر و شر را در برابر هم قرار  ولی اگر چنین چیزي لحاظ می. تر باشد روشن

پس باید . هاي شرقی بیوفتد ساخته شده بود تا بیننده غربی به یاد تروریستاي  فیلم به گونه. داده بود به هم میریخت
از همه بدتر چهره خشایارشا بود که بازیگري . شد واقعیات تاریخی که وارون این فضاسازي بود کنار گذاشته می

اره خشایارشا در درحالیکه نگ. هاي آدمخوار آمازون نقش آنرا بر عهده داشت برزیلی با آرایشی برگرفته از قبیله
کشند و نوشتارهاي تاریخی نیز او و خاندان هخامنشی را  هاي هخامنشی به روشنی او را به تصویر می نگاره سنگ

 دیدیم که نقش رکسانا دختر داریوش الیور استون ساخته اسکندرپیشتر نیز در فیلم . شناسانند زیباترین مردمان می
و کسی نیست از سازندگان بپرسد که کی و کجا چهره ایرانیان به مردم ! سوم را یک بازیگر سیاهپوست ایفا کرد

ولی تا کی باید بنشینیم تا دیگران . ها تاریخ را تغییر نخواهند داد این فیلم!  آفریقا یا آمازون همانند بوده است؟
 ما را به بدترین شکل درباره ما فیلم بسازند و در عوض خودمان براي دیگران فیلم و سریال تاریخی بسازیم؟ دیگران

  !.کشند و ما دیگران را به بهترین شکل به تصویر می
ترین و پایدارترین حالت ممکن به   خشایارشا درست مانند پدرش داریوش، امپراتوري ایران را در آرام)2(

د، ولی  در این زمان از آتن رانده شده بو_تمیستوکلس_هرچند حاکم دست نشانده خشایارشا در آتن . ارث گذاشت
اسپارت، . قدرت اردشیر در بیرون از آتن بیش از آتن بود. همچنان اردشیر در میان بزرگان شهر آتن نفوذ داشت

مقدونیه و تراکه و شهرهاي کوچک و جزایر دیگر یونانی نشین اروپا زیر تسلط یونانیان مستخدم ایران و یا 
شد تا امنیت در اروپا مستقر  سایه شاهنشاه شوش باعث میچراکه . و آنها از این وضعیت راضی بودند. ایرانیان بود

درحالیکه پیش از . شده و هرکس به چیزي که دارد خرسند و قانع باشد و این به نفع اقتصاد و تجارت و دانش بود
  .  شهرها و آشوب در درون شهرها بود–داریوش اروپا یکسره بیننده جنگ و خونریزي دولت 

آرامگاه داریوش . بینیم ها می  پادشاه هخامنشی را در دل صخره4 آرامگاه _لیسپورونک_ در نقش رستم )3(
برخی . ولی پژوهشگران درباره سه آرامگاه دیگر اختالف دارند. نوشته مشخص است بزرگ به دلیل داشتن سنگ

 آرامگاه سمت .دانند آرامگاه سمت راست که جدا از سه آرامگاه دیگر و در سویی دیگر است را از آن خشایارشا می
آنچه براي من شگفت . دانند چپ داریوش را از آن اردشیر و نزدیکترین آرامگاه به کعبه را از آن داریوش دوم می

انگیز است این است که چرا خشایارشا یا دفن کنندگانش، فضاي خالی کنار آرامگاه داریوش را رها کرده و در 
ند و سپس شاهان دیگر، اردشیر یکم و داریوش دوم اشتباه ا سویی دیگر، آرامگاهی کوچک و نامتناسب ساخته

پیشنهاد من این است ! اند؟ خشایارشا را جبران کرده و در همان فضاي خالی دو طرف آرامگاه داریوش، دفن شده
پس از داریوش بزرگ یعنی خشایارشا و اردشیر را آرمیده در دو آرامگاه نزدیک به کعبه زرتشت  که دو شاه

توان گفت از پیش، آن فضا براي سه آرامگاه در  و می. باشند  می اندازه اکه این سه آرامگاه همسان و همچر. بدانیم
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ولی براي دفن داریوش دوم، به هر زحمتی بود، در آن گوشه که به شکل طبیعی فضایی . نظر گرفته شده بود
  . کوچکتر داشت، آرامگاهی دیگر ساختند

جمهوري یاسی آتن و اسپارت اینکه، آتن بنیانگذار سیستمی است که آنرا  توضیح مختصر درباره سیستم س)4(
و بسیاري از دیگر شهرهاي . آزمودند   ها در شهري بزرگ می  آتنیرا. این ساختار بدوي و ارتجاعی. خوانیم    میدموکراتیک

فرمانروایی از سوي مردم . د نداشتبدین معنی که چیزي به نام خاندان پادشاهی وجو. نشین نیز از آتن تقلید کردند یونانی
کار قانونگذاري نیز به دست خود مردم شهر . داد   خواستند به فرمان راندن ادامه می   شد و تا زمانی که مردم می   برگزیده می

 به نام هرچند مجلسی تشکیل شده از بزرگان. کردند   گیري می آنان در محلی اجتماع کرده و پس از بحث راي. گرفت   انجام می
ریزي  البته این دموکراسی همانندي کمی به دموکراسی مدرن که به دست فیلسوفان عصر جدید پایه. هم وجود داشت» سنا«

 ،شناخته شده و حق راي داشتند» مردم«کردند، ولی شمار کسانی که     هزار نفر زندگی می500 تا 200در آتن آنزمان . شد دارد
گفتند، نه بردگان، نه مهاجران و نه    به مردان آتنی آزاد می» شهروند«دلیل آن این بود که .  هزار نفر بود10چیزي کمتر از 

درحالیکه همین گروه اندك بزرگترین ستم را به دیگر مردمان آتن . گفتند   می» آزادي«خود یونانیان به این وضعیت . زنان
دموکراسی درحالیکه آنچه به نام . هاي حقوق بشر بود، دموکراسی مندموکراسی یونان باستاندر یک کالم . کردند   می

آمد و  نکته اینجاست که همین دموکراسی ناقص هم در آتن به اجرا در نمی. شناسیم بدون حقوق بشر معنایی ندارد    میمدرن
و آشفتگی در شهر افتاد تفرقه و جنگ و جدال    پس از اینکه مدتی ارکان قدرت به دست توده مردم می. سازي نبود قابل پیاده
و چنین . کردند که قدرت را قبضه کند   شد که خود مردم به سوي یک شخصیت کاریزماتیک رفته التماس می   چنان می

در آتن آیین مضحکی وجود داشت به . بزرگان و فرهیختگان آتن کمتر هوادار حاکمیت توده مردم بودند. شد   می
توانستند با راي خود هرکسی    بر اساس آن قانون مردم می.  یونانیان به هم بودکه ارضا کننده حس حسادت» اوستراکسیم«نام
بدین ترتیب هر سیاستمداري که با دیگري رقابت داشت، کافی بود بر موج احساسات مردمی .  سال از شهر تبعید کنند10را 

از آریستیدیس و تمیستوکلس تا کیمون و ها  این تبعید دامن بسیاري از آتنی. سوار شده و این قانون را به تصویب برساند
 سرنوشتدیدند که کسی به اوج شکوه و افتخار رسیده است، او را به این    در یک کالم مردم تا می. را گرفت... آلکیبیادس و 

ره تالش  ایران و اسپارت هموا.به هر رو همواره در این شهر میان دموکراسی خواهان و مخالفان، جنگ بود. کردند   گرفتار می
شد کنار آمد و عهد و   چراکه با دولتی که حاکمیتش لرزان و سست بود، نمی.داشتند تا دموکراسی در آتن برقرار نباشد

 به دست بزرگان توان بیننده دموکراسی بودیم و پس از آن آرام آرام دوران پریکلس به همین جهت فقط در .پیمانی بست
 مورد نظر سامانه.  نفره را بر آتن فرمانروا کردند30ها یک گروه  لوپونزي، اسپارتیافتاد تا اینکه پس از پایان جنگهاي پ

 در .یعنی فرمانروایی نخبگان. اولیگارشی در حالت آرمانی خود به اریستوکراسی خواهد انجامید. اسپارت اولیگارشی بود
 قانونگذاري داشتند و پارلمان اسپارت به بودند که حق» ایفورها«اسپارت اگرچه پادشاه وجود داشت ولی یک گروه به نام 

گذاري داشتند و  نه مانند آتن، توده مردم حق قانون. رسید و بس   و هر قانونی باید فقط در آنجا به تصویب می. آمدند   شمار می
ه درحال پیشروي بینیم آگیسیالس پادشاه اسپارت را درحالیک    می در آیندهبه همین جهت است که. نه مانند ایران، پادشاهان

و . کردند   چراکه جنگ و صلح را گروه بزرگان اسپارت تصویب می. !خوانند در خاك هخامنشیان بود را به اسپارت فرا می
. هاي برجسته آتن چه سیاستمداران و چه فیلسوفان نیز هوادار سامانه اسپارت بودند بیشتر شخصیت. پادشاهان مجري بودند

بدین معنی که مانند اسپارت پادشاه وجود . ایجاد گشت» مشروطه پادشاهی«پارت و آتن، نظریه بعدها با ترکیب سامانه اس

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com  بهرام روشن ضمیر: زارش گردآوري و گ  

 

٢٢١

یعنی مانند آتن حق قانونگذاري به .  و پارلمان تشکیل یافته از نمایندگان مردم بودساخت میداشت ولی قانون را پارلمان 
  .گشت مردم باز می

  

  
بهتر است . آنچه مسلم  است، آرامگاهی که داربست دارد از آن داریوش بزرگ است. بینید در تصویر، نمایی از نقش رستم را می

  . داریوش دوم، داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر :از راست به چپ تصویر: چنین پیشنهاد دهیم 
  

  : خشایارشا دوم _بخش هفتم 
  

ز درگذشت پدر به این مقام پس ا) م. پ424 (135 است که در سال خشایارشا دومترین شاه هخامنشیان  گمنام
که به دلیل هماهنگ نداشتن با سایر . کِتِسیاس درباره این پادشاه نیز داستانهاي درازي بافته است. رسد می

کِتِسیاس حتا کار را به جایی رسانده است که خشایارشا دوم را کشته شده به دست . ها، شایسته استناد نیستند گزارش
هاي بابلی که  این در حالی است که در سالنامه!. داند د و سغدیان را شاه پس از او میکن  معرفی میسغدیانبرادرش 

بر بنیاد اسناد، خشایارشا دوم ولیعهد قانونی . شود میشود نامی از چنین شخصیتی برده ن اسامی شاهان در آن نوشته می
ی رسید و از این روي پس از مدت او در سنین پیري به شاه. اردشیر نبود و پیش از پادشاهی او زاده شده بود

پس شاید  . که ولیعهد قانونی بود، سپردداریوش دومکوتاهی به مرگ طبیعی درگذشت و جایش را به برادرش 
  .  باشد رخ دادهذهن پریشان کِتِسیاس  هخامنشی که در  دربار نه در خونینکشتارهاي و اه ها و آشوب همه جنگ
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  : داریوش دوم _بخش هشتم 
 :نان دشمن یو

 
از این زمان است که شاهان پارسی، پس . داریوش دوم به تخت پادشاهی ایران رسید) م. پ423( 136در سال 

و این کار . گزینند  بر میفرناماز تکه زدن به تخت شاهی براي خود 
نام . دهند را بر بنیاد عالقه خود به یکی از شاهان پیشین انجام می

 به دلیل توجه ویژه به داریوش  بود که∇اوواساصلی داریوش دوم 
توجه کنید که شماره این .  را برگزیدفرنامبزرگ، براي خود این 

شاهان در آینده به دست تاریخنگاران براي تمیز دادن آنها گذاشته 
وگرنه چه در میان بزرگان جهان و چه در میان مردم . شده است

  . شناخت  نمیسوم و دومعوام کسی شاه را با نام 
 در دوران داریوش دوم به اوج هیجان خود کتسیاسفی با قصه

بدین شکل که داریوش دوم همسري داشت به نام . رسد می
 و این زن یکی از پرنفوذترین زنان درباري در دوران 1پروشات
  )1ت (.باشد باستان می

 به پیروزي در این جنگ آتن.  به پایان رسیددور نخست جنگهاي پلوپونِزيدر آغاز پادشاهی داریوش دوم، 
.  شودفرماندارولی این بدین معنا نبود که آتن توانسته است بر همه اروپا . و اسپارت را به صلح وادار ساخت. رسید

 شهر در درون شبه جزیره پلوپونِزي به زیر چیرگی آتن رفتند و البته کنترل دریاها نیز با آتن –بلکه فقط دو دولت 
  . و چندین دولت دیگر ایستاده بودنددونیهمق و تِب و اسپارت ولی همچنان .بود

تیسافِرن از سوي شاهنشاه نوین به .  وزیر مختار ایران در اوضاع اروپا بودتیسافِرندر این زمان فردي به نام 
البته نه جنگ . مقام ساتراپ لیدیا و ایونی برگزیده شد تا در خط مقدم جبهه رسما جنگ بر ضد آتن را راهبري کند

تیسافرن با هوش و استعداد باالي خود و با . وش و خشایارشا، بلکه جنگ به روش اردشیر درازدستبه شیوه داری
 آتن پیروز جنگ است و اسپارت دیگر توان رسید میدرست خرج کردن پول و طالي ایران، در حالیکه به نظر 

 پشتیبانی بیشتر ایران، با  شهرهاي ضد آتن با–اینبار دولت . ادامه جنگ ندارد، دوباره آتش جنگ را روشن کرد
در این زمان . تا یکبار دیگر رویاي وحدت در اروپا به کابوسی آشفته بدل شود. قدرت به جنگ با آتن پرداختند

 به فرماندهی سپاهیان آتنی رسید و پریکلس و برادر زاده حکیم سقرات شاگرد آلکیبیادسسرداري به نام 

                                                
  .فر ترجمه مرتضی ثاقبجلد یکم،  _تاریخ هخامنشی _آملی کورت نک به ∇

  .Parysatisبه یونانی پروساتیس، به التین پریساتیس  1
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ها  هاي دور تا دور دریاي اژه و جزیره مانند کیمون مدام به سرزمیناو . هاي درخشانی نیز بدست آورد پیروزي
یافت   سیاست تیسافرن بدین شکل بود که هرگاه آتن را بسیار قدرتمند می.کرد یورش برده و ثروتها را غارت می
پارت و هرگاه اس. هرگز خواهان پایان جنگ با شکست کامل آتن نبودکرد، ولی  به همه توان به اسپارت کمک می

گشت  شد و باعث می هاي گوناگون پشت آنرا خالی کرده و به آتن متمایل می به بهانهآورد  هاي بدست می پیروزي
 .کم از او دلزده شدند و از آنسو آلکیبیادس به او نزدیک شد ها کم به همین رو اسپارتی. تا جنگ فرسایشی ادامه یابد

آنها بشدت میخواستند تا دل شاه شوش را بدست . ایران نبوددشمن ذاتی ) م. پ429(در کل آتن پس از پریکلس 
بر اساس گزارشهاي خود یونانیان سفیران دو طرف همزمان به . توانستند آورده و دوست ایران گردند ولی نمی

تیسافرن که از سوي شاهنشاه مامور بود که به اسپارت کمک . کردند شوش رفته و درخواست دوستی با ایران می
کرد  ها نزدیک کرد، ولی هربار با گذاشتن شرایطی سخت براي پیمان بستن، کاري می ارها خود را به آتنیرساند، ب

تا نه آنها کامال از ایران ناامید گردند و نه او مجبور شود اسپارت . که آنها خودشان دست از نزدیکی به ایران بکشند
  ∇.را دور بزند

چراکه شاهنشاه، فرزند خام و آتشین . داریوش دوم، به پایان رسیدولی این سیاست در سالهاي پایانی پادشاهی 
ها پیش کوروش رفته و از  اسپارتی. اي به نام تیسافِرن کرد  را جایگزین سیاستمدار فرزانهکوروشمزاج خود به نام 

ستانده و با کوروش هم قدرت را کامال از تیسافرن . تیسافرن شکایت بردند که با آلکیبیادس دوستی به هم زده است
روایتی از پلوتارك داریم که در آن کوروش به . پشتیبانی همه جانبه از اسپارت ورق را به سود آنان برگرداند

اگر پدر من چیزي به تو ندهد، خود من از کیسه خویش تو را کمک خواهم «: گوید   سردار اسپارت میلوساندِر
نشینم را خرد کرده و برایت پول  ین و سیمین که بر رویش میهاي زر نمود و اگر پولی برایم نمانده باشد، صندلی

   ∇.»کنم تهیه می
آنگاه به . م با راي دموکراتیک مردم آتن برکنار شد. پ406آلکیبیادس پس از چند شکست نظامی، در سال 

. فتار گرددرد شتافت و درخواست کرد که با او مانند تمیستوکلس ر سردار سپاهیان ایران در آسیاي خُفرنابازنزد 
. اش به دست ماموران یونانی ترور شد شبانه در خانهخواست به نزد شاهنشاه برود که   ساکن شد و می1فریگیهاو در 

ترسیدند او دل شاه بزرگ را بدست آورده و  چراکه می. گویند که این کار به دستور اسپارت بود تاریخنگاران می
ها بوده باشد که از او کینه به دل گرفته بودند و  م این کار آتنیکن ولی من گمان می. آتن را از شکست برهاند

به هر رو آتن پس از شکستهاي پیاپی به . پنداشتند او مانند تمیستوکلس سوداي خیانت به آتن را در سر دارد می
 را ویران دمونی دیوارهاي دورتادور آتن هکلوساندر فرمانده نیروهاي ال.  درآمده و در پایان اشغال گشت محاصره

ها سوزاند و بدین ترتیب براي همیشه قدرتی سیاسی به نام آتن از صفحه روزگار  هاي آتن را در کرانه کرد و کشتی
                                                

 .11 کتاب _ کتابخانه تاریخی _دیودور  ∇
  زندگی  نامه لوساندر_ندگی مردان نامی  ز_پلوتارك  ∇

  .سرزمینی در آسیاي خُرد در همسایگی کلیکیه و کاپادوکیه 1
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.  شهرهاي بیشتري سرسپرده اسپارت شده و آتن منزوي گشت– بر اساس پیمانی که بسته شد، دولت .پاك گردید
. ها هستند  منفورترین افراد در میان آتنی دوران اوهاي ایرانی به همین جهت است که داریوش دوم و شخصیت

پس دموکراتها شکست خورده و بار دیگر . آورد دموکراسی آتن از نظر سیاسی دستاوردي برایش به ارمغان نمی
  .شود استبداد حاکم می

م ولی جالب است که مرد. م یکبار دیگر فرعونی در مصر هوس فرمانروایی به سرش زد. پ410در حدود سال 
 فرمانرواییدانستند  چراکه می. کنند مصر به هیچ روي از او پشتیبانی نکرده و از دادن مالیات به او چشمپوشی می

 این فرعون مصر به درازا چیرگیبدین ترتیب . هاي ستمگر مصري است  فرعونفرمانرواییشاهنشاه برایشان بهتر از 
  .  شدبرگزیده مصر یک ساتراپ برايي ایران  دوباره از سوه، خود به خود واژگون شددولتشنکشید و 

  
  پوریم، افسانه یا داستان؟

همچنانکه گفتیم یهودیان در .  استپوریمگردد، ماجراي  واپسین موضوعی که به دوران داریوش دوم باز می
که یکی دیگر از کتابهاي یهودیان .  سیاسی ایرانیان بودند-م یکسره زیر چتر فرهنگی .هاي ششم و پنجم پ سده

در این کتاب نام پادشاه ایران . 1کتاب اِستِرکامال به ماجراهاي ایران اختصاص دارد، کتابی است موسوم به 
نخستین تئوریها به دلیل همسانی این نام با خشایارشا بر این اساس داده شد که این .  آورده شده است2احشوریوش

  .ن یک تئوري دلیلی بر اثبات آن نمیباشدولی زیاد گفته شد. باشد رویدادها مربوط به دوران او می
 از دوران خشایارشا را مد نظر قرار دهیم، نیز هیچ هماهنگی با ماجراهاي کِتِسیاسحتا اگر روایات خیالپردازانه 

. کنند تا این رویدادها را مربوط به دوران خشایارشا دوم بدانند گروهی تالش می. شود میآمده در کتاب استر دیده ن
 اَرتَحشَستااردشیر نیز در کتابهاي یهودي . د این رویدادها را دربر بگیردتوان مین شاهی کوتاه مدت او نیز نولی دورا

و البته اسناد تاریخی دوران داریوش بزرگ تقریبا آشکار . پس هیچ پادشاهی نمیماند بجز داریوش. نامیده شده است
توانیم بگوییم که  بنابراین می. ران داریوش بزرگ نیستسازد که اتفاقات مربوط به کتاب اِستِر مربوط به دو می

. کند هاي کِتِسیاس درباره دوران این شاه تطبیق می چون کامال با نوشته.  استداریوش دوم مربوط به دوران پوریم
در یک کالم یهودیان سالها بعد براي جاودانه کردن جشن پوریم، آنرا در کتاب مقدس خود وارد کرده و 

  )2ت (.اند ولی نام شاه را به این شکل نوشته.  آنرا بر بنیاد روایات تاریخی استوار کردندرویدادهاي
هایی داریم مبنی بر اینکه در دوران پادشاهی داریوش دوم، شورشی بر ضد یهودیان با هماهنگی  گزارش

 _ ساخته شده بودکه در زمان کوروش و داریوش_ها برپا شد که به ویرانی معبد دوم سلیمان  مصریان و سوري
ولی اوضاع سرانجام به کنترل دوباره انجامیده و در آینده بیننده بازسازي دوباره معبد با پشتبانی دولت . انجامید

                                                
1 Esther  

2 Ahashurush  
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هاي تاریخنگاران یونانی  هاي یهودیان در کتاب مقدس باید درست مانند نگاه به نوشته نگاه به نوشته. شوش هستیم
با ساختن داستانهایی از ارتباط خود با شاهنشاهان هخامنشی، به خود اعتبار و کردند  هر دو گروه تالش می. باشد

چه برسد که بخواهد پیروز _همچنانکه یونان آنزمان اساسا چیزي نبود که بتواند با ایران بجنگد . اهمیت بدهند
.  دست به کشتار بزنند یهودیان نیز چیزي نبودند که بخواهند دربار ایران را کنترل کرده و در شهرهاي ایران_شود

 هزار 10دست باال _یک اقلیت کوچک یهودي . نه آنقدر داراي جمعیت بودند و نه قدرت سیاسی و نظامی داشتند
.  نیز ساکن بودندهگمتانه و ريهایی در همین اندازه در   ساکن بودند و شاید اقلیتشوش از زمان دانیال در _نفر

هاجر بود بابل بود که چند ده هزار نفر از یهودیان حتا پس از اینکه بیشترین شهري که داراي جمعیت یهودي م
کوروش حق بازگشت به یهودیه را به آنها داد، همچنان در آنجا برجاي ماندند و بیشتر آنان وضع مالی بسیار خوبی 

 نداشتند و از یک سو یهودیان این شهرها بسیار از وضع خود خرسند بودند و هیچ نیازي به شورش و جنگ. داشتند
بنابراین امکان . از سوي دیگر چون حضوري بسیار سازنده داشتند همواره مورد تایید و پشتیبانی شاهنشاهان بودند

ولی ممکن است در خود .  نوشته شده است، اصال در این شهرها وجود نداردکتاب اِستِررخ دادن اتفاقاتی که در 
  . باشدیهودیه دور از چشم شاه، چنین حوادثی رخ داده

. نخست اینکه ماجراي پوریم نه از بنیاد افسانه است و نه مو به مو حقیقت. شود بنابراین دو مورد ثابت می
گیري یک خطر بزرگ بر ضد موجودیت یهودیان در زمان داریوش دوم و سپس  روایات تاریخی، اصل شکل

کسانی که . ربوط به دوران داریوش دوم بدانیمولی به شرطی که این ماجرا را م. کند رهایی و نجات آنان را تایید می
  . زنند کنند، ریشه به تیشه آن می پوریم را به دوران شاهان پیشین منتسب می

دومین مورد این است که کتاب اِسِتر که به ماجراي پوریم اختصاص داده شده است، نه در آنزمان بلکه چندین 
اند تا  هنگامه پوریم را نیز همزمان با نوروز در نظر گرفته. ستدهه و شاید چندین سده بعد نگاشته و تحریف شده ا

  )3ت(. بتوانند آنرا همزمان با ایرانیان جشن بگیرند
  

  :کارنامه داریوش دوم 
ولی او نیز دوران . هاي اردشیر درازدست و خشایارشا و داریوش بزرگ نیست داریوش دوم هرگز در اندازه
او اوضاع .  جدا از سه آرامگاه شاهان پیشین، دفن شدنقش رستمگذشت و در خوبی را گذراند و در سنین باال در

بی هیچ شکی داریوش . ، شکست سختی به آتن وارد کردنآفریقا را خیلی خوب کنترل کرده و با کمک تیسافِر
  .دوم نیز شایسته این مقام بلند بود
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  :تحلیل افزون 
توان گفت این پروشات بود   زیادي بر روي شاه داشت و حتا میها شهبانو پروشات نفوذ  بر بنیاد این داستان)1(

نویسد که بسیاري از افراد خاندان شاهی به دلیل حسادت و کینه  سیاس میتِکِ. !کرد و نه داریوش دوم  میشاهیکه 
سیاس هاي کِتِ شاید تعجب کنید که چرا در هرجایی از تاریخ اشاراتی به نوشته. پروشات به طرز فجیعی کشته شدند

هاي این مرد دروغزن به عنوان بخشی از  دلیلش این است که به هر روي، چه بخواهیم و چه نخواهیم نوشته. کنم می
تاریخ قرار گرفته است و هرچند پراکنده بودن نقل قولهایش در کتابهاي دیگران باعث شده تا سندي دست چندم به 

 نباشد، ولی بدبختانه گِزِنُفون و دیدوتوک و دوتهروشمار آمده و اصال شایسته همسنجی با اسنادي چون 
 به تکرار موهومات جعلی او _اعتباري نامش به دلیل بی_نویسندگان بسیاري در کتابشان بدون اشاره به کِتِسیاس 

 هرچند برخی پژوهشگران غربی .کند که این نیز بخشی انکار ناپذیر از تاریخ است پرداخته و خواننده نیز تصور می
هایی که به دست کِتِسیاس   داستانکردم تالش این کتاب من در ∇.اند  راهی دگر را رفتههلن سانسیسیهمچو 

و آنگاه اگر این . آورده شده است را بیاورم و سپس آنرا با اسناد معتبر همسنجی کنم تا مخاطب خودش داوري کند
هاي دیگران با  تِسیاس و یا خیالپردازيهاي کِ سخنان را در جاي دیگر دید، بداند که برگرفته از خیالپردازي

  .گیري از نام کِتِسیاس است بهره
 خود اصل موضوع یعنی رهایی یافتن یهودیـان از  رسد میولی به گمان . دانند  بسیاري پوریم را از بنیاد خیالی می    )2(

 داستانهاي کتسیاس بـه  منتها با بهره برداري از. نابودي حتمی به دست دشمنانشان در زمان داریوش دوم، صحت دارد         
 در داستان کتسیاس اسـت و  اسـتاتیرا  همان استرمثال . و البته نامها نیز دگرگون شده اند. آن بال و پر داده شده است    

پوریم در صورت صحت موضوعی است مربـوط بـه خاورمیانـه و مـصر و          .  داستان کتسیاس  پروشات همان   وشتی
گیرد و یهودیان با زیرکی و سیاسـت خـود    م به نابودي یهودیان میبدین ترتیب که شاه آن سرزمین تصمی   . یهودیه

دهد تا کـسی بـه یهودیـان       یابند و سرانجام ماجرا به گوش داریوش دوم رسیده و فرمان می             از این نابودي رهایی می    
 دِخـاي مرولی این ماجرا در کتاب یهودیان با مبالغه بسیار زیاد بدین شکل دگرگون شده اسـت کـه      . آزاري نرساند 

 همسر یهودي شاه باعث شدند تا شاه حکمی را امضا کند که طی آن یهودیان در همـه شـهرها،            استروزیر یهودي و    
و بدین ترتیب بر طبق این کتاب، هزاران نفر از دشمنان یهود در همـه امپراتـوري بـه     . هرکه را که خواستند بکشند    

 اساسا معنی ندارد که در همه امپراتوري، مـردم دشـمن     هکدر حالی !! دست یهودیان کشته شدند و اموالشان غارت شد       
مـسائل دیگـري    . و این کار از شاهنشاهان بزرگمنش ایران به دور است         . یهودیان باشند که بایسته باشد کشته شوند      

گفته شده اسـت کـه شـاه در    . نیز در کتاب استر آورده شده است که دور از شان یک شاه به ویژه شاه پارسی است        
ـ  !!. ستی از همسر خود خواست تا در برابر مردان بیگانه عریان شود و برقصد             حالت م   همـه پژوهـشگران     هدر حالیک

این روشن  . پافشاري دارند که هخامنشیان به پوشش همسران خود توجه داشتند و زنان ایران نیز هرگز عریان نبودند                

                                                
  .فر  ترجمه مرتضی ثاقب، تاریخ هخامنشیان  درجستارهاي هلن سانسیسی وردنبورخ ∇
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د در شهرهاي مـصر و یهودیـه و   توان میلی سازد که چنین رویدادهایی مربوط به شاهان هخامنشی شوش نیست، و      می
 سـن  آرتـور کریـستین   و سـاموئل کنـدي ادي  شایان توجه است که    . سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه رخ داده باشد       

 1.که بر اساس آن مردخاي همان مردوك و استر همان ایشتر است. دانند اي برگرفته از باورهاي بابلی می آنرا افسانه

یهودیان نیز مدتها در بابل . گرفتند هاي ایران نوروز را جشن می دانیان بابل و هم آریایی گفتیم که هم کل)3(
پس طبیعی . هاي باشکوه نوروزي بودند و حتا تقویم آنان بابلی بود زیسته بودند و پس از آن نیز از نزدیک بیننده جشن

بود، آنها نیز میخواستند همین جشن را البته با است که در زمانی که در بیشتر نقاط امپراتوري جشن و پایکوبی برقرار 
به طوریکه حتا در . اتفاقا جشن پوریم شادترین جشن یهودیان است. رنگ و بوي مذهبی و ملی خود داشته باشند

هاي  جشنواره. طبیعی است که این مراسم برداشتی از نوروز باشد. گساري میپردازند ها نیز به پایکوبی و می کنیسه
 یهودي پِسح همزمان با مهرگان و Rosh hashana هاشانا روش. کنند ي نیز از همین قانون پیروي میدیگر یهود
شود و این نشان از تأثیرپذیري یهودیان از  ، برگزار میسیزده بدر مسیحیان است، همزمان با عید پاكکه همان 

  .ایرانیان دارد

                                                
 نخستین انسان و نخستین _سن  تور کریستینآر. اي  فریدون بدره ترجمه_ آیین شهریاري در شرق _ ساموئل کندي ادي 1 
  . ترجمه ژاله آموزگار_شهریار 
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   :م. پپنجم سده Timeline –خط زمانی 
                                     

  
  
  
  
  
  

  67 آغاز جنگهاي پارسی، پیروزي داریوش در نبرهاي ساالمین و مارسیاس و میلت در سال  :1
  69 محاصره آتن در کرانه ماراتن به دست نیروهاي لیدیا به فرماندهی داتیس در سال  :2
  )م. پ486برابر با  (73ا در سال  بر تخت نشستن خشایارش_ درگذشت شاهنشاه بزرگ هخامنشی داریوش بزرگ  :3
  79 تصرف آتن در سال _ پیروزي خشایارشا در جنگ با اسپارت در ترموپیل  :4
 جنگ سپاه ایران به فرماندهی ماردونیوس با آتن به فرماندهی تمیستوکلس در پالته و پیمان آتش بس میان دو  :5

  80سو در سال 
 برکناري تمیستوکلس از _ بر تخت نشستن اردشیر درازدست _ درگذشت شاهنشاه بزرگ هخامنشی خشایارشا  :6

 تشکیل اتحادیه ضد ایرانی دلوس به رهبري آتن و اتحادیه السه دمون _) م. پ465برابر با  (94حکومت آتن در سال 
  بر ضد آتن 

   فرستادن نِحِمیا به یهودیه از سوي شاهنشاه _ 98 آغاز دوران پریکلِس در آتن در سال  :7
  )م. پ431برابر با  (128هاي پلوپونِزي میان آتن و اسپارت در سال  غاز جنگ آ :8
 بر تخت _ 135 بر تخت نشستن خشایارشا دوم در سال _ درگذشت شاهنشاه بزرگ هخامنشی اردشیر درازدست  :9

  ) م. پ423برابر با  (136نشستن داریوش دوم برادر خشایارشا دوم در سال 
  138 نخست جنگهاي پلوپونِزي در سال  پیروزي آتن در مرحله :10
 سیاسی تیسافرن – آغاز دوباره جنگهاي پلوپونِزي با پشتیبانی علنی تر ایران از اسپارت، با فرماندهی نظامی  :11

   139وزیر هوشمند شاهنشاه در سال 
   شورش مصر و حادثه پوریم و کنترل دوباره اوضاع به دست شاهنشاه  :12
 404برابر با  (155بزرگ هخامنشی داریوش دوم و بر تخت نشستن اردشیر دوم در سال  درگذشت شاهنشاه  :13
  )  م.پ

  158 جنگ کوناکسا میان شاهزاده کوروش کوچک و اردشیر دوم در در سال  :14
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  : اردشیر دوم _بخش نهم 
  :جنگ درونی ایرانیان 

  
ت و بنابر خواست او، بزرگترین پسرش  شاهنشاه ایران درگذشداریوش دوم) م. پ404برابر با  (155در سال 

 داریوش دوم در کش و پادشاهی، همه کِتِسیاسهاي  همچنانکه گفتیم بر بنیاد خیالپردازي.  بر تخت نشستاَرشک
 معرفی شهبانو پروشاتتناقض جالب در اینجاست که او شاهنشاه را اروسک دست . گذرد هاي خانوادگی می قوس
 جانشین، با وجود همه فشارهاي پروشات براي گزینشیعنی که در مهمترین امر بینیم  کند ولی در پایان می می

گزیند و این   را برمیارشک، شاهنشاه فرزند بزرگتر خود کوروشولیعهد شدن فرزند کوچکتر داریوش دوم یعنی 
تدر بوده و هیچ کند که نوشتارهاي کِتِسیاس سراسر توهم و پندار است و داریوش دوم شاهی مق تناقض ثابت می
 قدرت و نفوذ دارد که حتا قانون نانوشته و سنت دیرپاي  اندازهاو آن. ش نداشته استا پادشاهیمشکلی در اداره 

 را زیر پا گذاشته و _شود نخستین پسر زاده شده در دوران شاهی پادشاه، در بدو زاده شدنش ولیعهد می_هخامنشیان 
  .کند زاده شده بود، را جانشین خود می که پیش از بر تخت نشستن داریوش دوم ارشک

 به دست اِستاتیرا و ارشکدر داستانهاي کِتِسیاس، پروشات یکبار از اعدام پسر بزرگ و همسرش یعنی 
ورزید و  چراکه به اروس خود استاتیرا حسادت می. ولی خواهان پادشاهی ارشک نبود. شاهنشاه جلوگیري کرده بود

 وارون ارشک کوروشدرحالیکه . دهد استاتیرا دربار را زیر نفوذ خود قرار میدانست پس از پادشاهی ارشک،  می
ولی همچنانکه گفتیم . کرد کامال زیر نفوذ مادر قرار داشت و با پادشاهی او، پروشات قدرت خود را حفظ می

اریوش بسیار غیرمنطقی است که بپذیریم د. کتسیاس به دنبال جذاب کردن داستانش بود و نه بازگویی حقیقت
  . دوم، پسري که زمانی قصد اعدامش را داشته را چندي بعد به عنوان جانشین برگزید

ولی وارون عرف رایج و سنت هخامنشی، میخواست بهترین . داشت داریوش دوم هر دو پسرش را دوست می
زمان زاده شدن، برگزیده البته تا پیش از این با اینکه شاه بر بنیاد بخت و اقبال . فرد را به عنوان شاه انتخاب کند

با اینحال داریوش تالش کرد تا بر بنیاد . ولی انصافا تخت شاهی شوش، افراد شایسته را به خود دیده بود 1.شد می
 کوروش بزرگ وارون نام خود، کمترین همسانی با کوروش. بزرگمنشی و شایستگی، شاه آینده را برگزیند

شخصیت کوروش دمدمی مزاج، . شد  رسیدن به آن حاضر به هرکاري میاو تشنه و شیفته قدرت بود و براي. نداشت
 از مدتها پیش داریوش دوم. احساساتی و تندخو بود و البته در داستانهاي کتسیاس، او به شدت زیر تاثیر مادر بود

شتند، گذا ارشک را بر تخت شاهی بابل گذارده بود و بر بنیاد سنت کوروش و داریوش که ولیعهد را در بابل می
منتها همچنان گروهی امیدوار بودند که نظر شاه تا .  همواره ولیعهد ایران بوده استارشکتوانیم پی ببریم که  می

                                                
   . خشایارشا، اردشیر درازدست و داریوش دوم1

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com  بهرام روشن ضمیر: زارش گردآوري و گ  

 

٢٣٠

داریوش دوم، چند سال پیش از درگذشت کوروش را . واپسین لحظات عمرش دگرگون شده و عرف شکسته نشود
هرچند تیسافرن به عنوان فرمانده جنگی آن سرزمین . ، برگزیدتیسافرن و به جاي ایونی و لیدیابه عنوان ساتراپ 

 .ولی چنین نشد. شاه امیدوار بود تا مقام ساتراپی کوروش را قانع کند. باقی ماند

کوروش در مقام پشتیبانی از اسپارت و دیگر یونانیان در جنگ با آتن، بسیار کامیاب بود و همین باعث شده 
  . و ایونی و لیدیا محبوب شودبود تا او به شدت در میان اهالی اسپارت

ها و یونانیان که دوست  به هر روي وارون نظر بسیاري از پارسیان که پیرو سنت بودند و البته هلنی مسلک
کوروش بودند، داریوش دوم تا واپسین دم نظر خود را دگرگون نکرد و ارشک از بابل به پارس آمد تا تاج بر سر 

   1. را براي خود برگزیداردشیر فرنامگذاري پرداخت و رنامفاو نیز به سنت پدرش، به . بگذارد
مراسم تحلیف و سوگند شاهی را به جاي  2پاسارگادبایست در آتشکده مقدس  طبق قانون شاهان هخامنشی، می

شاه نوین رداي داریوش بزرگ یا به روایتی کوروش بزرگ را پوشیده و از شرابی ساخته مغان مینوشید . آوردند می
 عبادت در آتشکده، و سوگند وفاداري در برابر آرامگاه بنیانگذار پادشاهی در پاسارگاد، به پایتخت خود و پس از

که چشم دیدن او را کوروش کوچک و شاهزاده کوروش، سرشناس به پروشاتدر این مراسم .  میرفتشوشدر 
در اینجا کوروش .  نیز آنجا بودندنتیسافِر و شهبانو استاتیرا یعنی ارشکولی حامیان . نداشتند نیز حضور داشتند

ولی در نحوه این توطئه . کوچک، تصمیم داشت در هنگام مراسم، برادر را کشته و همانجا به آرزوي خود برسد
 نگویند کوروش با خنجر به سوي ارشک حمله کرد ولی ارشک با کمک تیسافِر برخی می. تفاوت آرا وجود دارد

ه پیش از آنکه کوروش بتواند کاري بکند، تیسافرن به توطئه پی برده و آنرا گویند ک گروهی نیز می. نجات یافت
   ∇.به گوش ارشک رساند و ارشک برادر را دستگیر کرد

به هر روي هرچه بود، کوروش تصمیم این کار را داشت و تیسافرن نیز به نوعی جان ارشک را نجات داد تا 
گیرد ولی   کِتِسیاس، در این زمان شاه تصمیم به اعدام کوروش میدر داستان. تراژدي بردیا و کمبوجیه تکرار نشود

و بدین شکل شاه . پروشات خود را بر روي کوروش انداخته و با گیسوان بلند خود همه تن کوروش را میپوشاند
ولی باز طبق معمول در اینجا تناقض وجود دارد و آن اینکه، شاه پس از بخشش . شود مجبور به عفو کوروش می

بر ! دهد تا او به ساتراپ خود بازگشته و مقام پیشین خود را در دست بگیرد روش و اعدام نکردن او، اجازه میکو

                                                
ها بعد  نام و آوازه اردشیر درازدست آنقدر گسترده شده بود که دیگر شاهان هخامنشی دست به انتخاب نام او زدند و حتا ساسانیان نیز سده ١

  .پلوتارك نیز او را بهترین شاه پارسیان میدانست. گزاردند میاین نام را بر خود 
و تاجگذاري . فهمیدند، به معبد آناهیتا عالقه نشان میدادند تاریخنگاران یونانی و سپس رمی چون چیستی و چرایی آتشکده را نمی 2

ضمن اینکه خشایارشا رونق معبدها . نشناختی نداردمبعدي که هیچ نشانه باستا. دانستند شاهان هخامنشی را در معبد آناهیتاي پاسارگاد می
  .کردند و شاهان پس از او تا همین اردشیر دوم چنین می. را برانداخت و به نیایشگاهی جز آتشکده اهورا مزدا نپرداخت

   زندگینامه اردشیر دوم_ زندگی مردان نامی _پلوتارك  ∇
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اي  این بنیاد مجبوریم اردشیر را نیز مانند داریوش دوم در داستان کِتِسیاس ، شخصی دمدمی مزاج بدانیم که لحظه
  !. ...اي بعد  تصمیم به اعدام گرفته و لحظه

او اساسا روحیه جنگاوري .  شخصی بزرگوار، متین و باگذشت و بسیار مهربان بود اردشیر دومارشک یا
. کنند نداشت و همه تاریخنگاران او را نقطه رو در روي کوروش کوچک که شخصی جنگ طلب بود، معرفی می

.  در مکان مقدس پاسارگاد آغاز کنداردشیر هرگز تصمیم نداشت تا پادشاهی خود را با ریختن خون برادرش آنهم
پس اردشیر با بزرگواري کوروش را بخشیده و پس از گرفتن پیمان از او، مقام پیشین را به کوروش کوچک باز 

  .گرداند و ماجراي پوشیده شدن کوروش با گیسوان پروشات نیز از ذهن پویاي کِتِسیاس سرچشمه گرفته است
ناگهان . گویند روزي در شکارگاهی درحال شکار بود. اند م را ستودههمگان مرام و سخاوتمندي اردشیر دو

مرد وقتی فهمید که شاهنشاه در جلوي او ایستاده است به نزدیک چشمه آب رفته و کیف خود را . مردي به او رسید
او طعنه احترامی دانستند و به  همراهیان شاه این حرکت مردك را نشانه بی. پر از آب کرده و به سوي شاه آورد

آنچه داشتی دادي و البته که من تشنه «زدند، ولی اردشیر جلو رفته و آب درون دستان مردك را نوشید و گفت تو 
سپس » دهم که بسیار برایت باارزش باشد پس من نیز آنچه دارم به تو می. بودم و هدیه تو براي من باارزش بود
  .مقداري طال و پول به آن مرد بخشید

شاه آنرا . بیند گر یکی از همراهان شاه به او گفت که پارگی کوچکی در لباس شاهنشاه میگویند روزي دی
چراکه . همگان از این حرکت شاه در شگفت شدند. درآورده و به آن فرد بخشید و آن فرد آن لباس را پوشید
  ∇.پیشینه نداشت کسی جرات کند قباي شاهی را بر تن کند

  
  :حمله کوروش کوچک به ایران 

 که با بزرگواري برادر، جان خود و حتا مقام خود را بازستانده بود، به جاي  کوروش کوچکس از چنديپ
. دست کشیدن از رفتار زشت خود، اینبار تصمیم به انجام کاري گرفت که تا آنروز در میان پارسیان پیشینه نداشت

بر بنیاد معتبرترین کتاب تاریخی آنزمان . او تصمیم به لشکرکشی به ایران و فتح پایتخت و شکست شاهنشاه گرفت
، سربازان کوروش کوچک که بیشتر آنان از یونانیان آسیا و گِزِنُفون نوشته سفرنامه یا آناباسیسیعنی کتاب 
دانستند که کوروش قصد دارد تا به جنگ شاهنشاه برود و پادشاهی  ها و بخشی نیز پارسی بودند، اصال نمی اسپارتی
البته همچنانکه گفتیم کوروش در . برد کردند کوروش آنها را به یک ماموریت جنگی می صور میبلکه ت. را بگیرد

شد تا  ولی این دلیل نمی.  اعتبار بیشتري داشتاردشیر دوممیان مردمان آسیاي خُرد و یونان بسیار محبوب بود و از 

                                                
  . همان_پلوتارك  ∇
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 که سالها زیر چتر دمونی السهازان اتحادیه ها و سرب به ویژه اسپارتی. آنها به خود جرات جنگ با شاهنشاه را بدهند
  ∇.پشتیبانی شاهنشاه بودند

 ایران بود، این توطئه را به اردشیر خبر داده و سپس به همه ماموران پادشاهی که هوشیارترین فرد تیسافِرن
ال صداي با اینح. اي حق همکاري با کوروش را ندارند ی در آسیاي خُرد و یونان حکم کرد که در هیچ زمینهدولت
و کوروش با دادن وعده پاداشهاي نقدي بسیار . هاي تیسافِرن در میان هیاهو و غوغاي آن منطقه گم شد پیک

  . گزاف، همه را به سوي خود کشید
 در سفرنامه خود با بیان جزئیات بسیار حرکت سپاه جنگی کوروش از سارد تا نزدیکی بابل را شرح گزنفون

 کلیکیهآوازه کوروش طوري پیچیده بود که حتا همسر پادشاه . شد  کوروش افزوده میدر راه مدام به لشکر. دهد می
شوهر خود را رها کرده و با مقادیري پول به کوروش پیوست و همین باعث شد شاه کلیکیه نیز مجبور به همکاري 

بود نیز به جاي جنگ سپاهیانی که تیسافِرن براي رو در رویی با کوروش در سوریه آماده کرده .  با کوروش گردد
 12اگرچه .  هزار نفر داشت100کوروش سپاهی بسیار بزرگ متشکل از . با کوروش، به او پیوسته و یا گریختند

 حق کوروش بزرگزمانی . ولی سرداران و مشاوران بزرگ کوروش همه از یونان بودند. هزار نفر آن یونانی بودند
 حتا در مسائل دوم داریوش و اردشیر و خشایارشا و داریوشبود و دخالت یونانیان در امور ایونی را سلب کرده 

.  در میانرودان برسندفراتهاي  کردند و حاال یونانیان به خود جرات داده بودند تا به کرانه درونی یونان دخالت می
 وارون شخصی که. توز و مزدور نیز یک ایرانی پارسی، آنهم یک شاهزاده هخامنشی بود رهبر این دشمنان کینه

اصالت خونی خود، تربیتی و مرامی یونانی داشت و کمک از بیگانه براي رسیدن به اهداف شخصی را در تاریخ 
  .ایران پایه گذاري کرد

 رسیدند، صداي اعتراض بابلوقتی سپاهیان کوروش کوچک به نزدیکی ) م. پ401برابر با سال  (158در سال 
باید هدفش . گوشزد کردند که باید آشکار شود که کوروش میخواهد چه کندآنها به فرمانده خود . یونانیان بلند شد

بآلخره بر یونانیان روشن . را روشن اعالم کرده و سپس از ما نظرخواهی کند که با این شرایط موافق هستیم یا خیر
هنشاه خواستند به شا بسیاري نمی. گشت که خواست کوروش جنگ با ارتش شاهنشاهی و گرفتن مقام شاهی است

ترسیدند و برخی هم موافقت خود را به شرط بیشتر شدن دستمزد اعالم  ولی بیشتر آنان از جنگ می. خیانت کنند
هاي شورانگیز، روحیه سپاه خود را فزونی بخشید و بویژه به  کوروش به هر نحوي بود پس از سخنرانی. کردند

انی گفت که کشور هخامنشی چقدر پهناور است و اگر او به او در این سخنر. یونانیان انگیزه داد تا همراه او بجنگند
 بر این کشور بزرگ نیاز به یاران زیادي دارد و البته دوستان پارسی او زیاد نیستند، رمانرواییفشاهی برسد، براي 

 سربازان نیز. دیدند  میرمانرواییفحاال سرداران یونانی خود را آماده . پس حتما به یونانیان پست و مقام خواهد داد
هاي  کردند که با پیروزي کوروش، عالوه بر دستمزد خوب، با افتخار بسیار به یونان بازگشته و از رشادت تصور می

                                                
  . کتاب ششم_ آناباسیس _گزنفون  ∇
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هاي آنان نیز در این اندیشه بودند که کوروش هرچه باشد، به مراتب از اردشیر  و حتا ناسیونالیست. گویند خود می
  . براي یونانیان بهتر است

 و کوروش از هر نظر که خلق
خوي غیرپارسی داشت ولی در یک 
بعد، یک پارسی اصیل و کامل بود و 
آن اینکه همواره در کنار سربازانش 

 کمبوجیه و کوروشویژگی که . بود
 داشتند و پس از آن داریوش جوانو 

ولی کوروش . فراموش شده بود
 100کوچک هنوز به شیوه پارسیان 

مثال وقتی . کرد سال پیش رفتار می
ها فرو رفت،  سپاه او در چالههاي  ارابه

هاي ارابه را به حرکت  کوروش لباس شاهزادگی را از تن برون کرده و به شخصه به درون گل و الي رفت تا چرخ
درحالیکه آنزمان مثَل بود که شاهنشاه شوش، . در جنگ نیز کوروش کوچک در صف نخست میجنگید. در بیاورد

و البته اردشیر دوم تفاوتی با پدر و پدربزرگش نداشت و شاهان !. شیندد روي اسب بنتوان میاردشیر دوم حتا ن
  . ها بود که دیگر جنگاور نبودند هخامنشی مدت

شود، خودش به شوش رفته و کشور را براي  دید هشدارهایش نادیده گرفته می در همین زمان تیسافِرن که می
ات آماده حمله به ایران بود و بسیاري از پارسیان یک شاهزاده هخامنشی در کرانه فر. یک جنگ بزرگ آماده کرد

کرد تا از کیان کشور کوروش و  از درون و بیرون پارس با او همدل و همراه بودند و تیسافرن شب و روز تالش می
  . داریوش پدافند کند

در .  و بابل اردو زدند_کاره_ حرانبه هرحال سپاهیان کوروش از رود فرات گذشته و در سرزمینی میان 
بدین . خواهد به مصر لشکرکشی کند اینزمان به کوروش آگاهی دادند که شاهنشاه از حضور آنها ناآگاه بوده و می

ترتیب کوروش تصمیم گرفت که در غیاب شاهنشاه، ابتدا به بابل و سپس به شوش رفته و تاج و تخت را تصاحب 
در آنجا در اثر کمبود آذوقه بسیاري از . ک باز ایستاداز این روي به جاي حمله به بابل، در همان بیابان خش. کند
.  بود که باعث سرنگون نشدن بابل شدنشاید این هم از نیرنگهاي تیسافِر. ها و امکانات سپاه از میان رفت اسب

جالب اینجاست که کوروش پس از مدتی که در آن بیابان گیر کرده بود، از کاهنان و پیشگوهاي یونانی 
دهد که کوروش حتا باورهاي دینی پارسیان را نیز  این نشان می. ا از خدایان یونانی کمک بخواهنددرخواست کرد ت
ولی . پس او به سمت بابل حرکت کرد. پیشگویی چنین بود که خطري متوجه کوروش نیست. فراموش کرده بود

 سپاهیان کوناکسال در محلی به نام در راه باب. ارتش شاهنشاه پیش از او به بابل رسید. او فرصت را از دست داده بود

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com  بهرام روشن ضمیر: زارش گردآوري و گ  

 

٢٣٤

اي مانند ابر در برابر خود دیدند و سپس متوجه شدند که این ارتش اردشیر است که چشم  کوروش ناگهان توده
بسیاري از لشکریان کوروش از جمله پارسیان، از مدتی پیش با تیسافرن ارتباط پیدا کرده بودند و . انتظار آنهاست

بنابراین . ده بود تا در صورت خودداري از جنگ مورد بخشش شاهنشاه قرار خواهند گرفتتیسافرن به آنها قول دا
ولی هنوز . حاال برتري از همه سو به سود اردشیر بود. در میدان جنگ ناگهان کوروش و یونانیان خود را تنها یافتند

الوري و شجاعت و هایی چون د  به مولفهکوروش بزرگ، مانند کوروش کوچک. کار پایان نپذیرفته بود
چیزي که از . دید در میانه میدان جنگی می» سوار بر اسب«او حاال برادر کاخ نشین خود را . هوشمندي باور داشت

این فرصتی مناسب براي کوروش . او انتظار نمیرفت و چه بسا اردشیر این کار را براي حیثیت خود انجام داده بود
ولی این امکان وجود داشت تا با یک . شد م کوروش مجبور به تسلیم میاگر اردشیر آنجا نبود، به طور حت. بود

 نگاهآ. آسا به قلب ارتش ایران، بتوان شخص شاهنشاه را کشت تاکتیک جنگی مناسب و بر اثر یک یورش برق
  . است که دیگر جنگ معنی ندارد و کوروش، شاه خواهد بود

هایی به  تیسافرن آماده بود تا پیک. سلیم به خود بگیرندشمار او حالت ت پس کوروش دستور داد تا سپاهیان کم
چراکه نه او و نه اردشیر این . سوي کوروش و سرداران یونانی بفرستد و آنها را راضی کند تا از جنگ دست بردارند

  نفري600او یک نیروي زبده . اي دیگر در سر داشت ولی کوروش اندیشه. دانستند جنگ را به سود امپراتوري نمی
 را برداشته و آرام _خود او به شخصه در سارد آنها را آموزش داده بودگویا که _سواره نظام، بیشتر از اهالی لیدیا 

ارتش ایران که . آرام به سوي قلب ارتش ایران پیش رفت و پس از گذر مسافتی ناگهان دستور حمله صادر کرد
اي طوالنی سپاه کوروش را محاصره کرده  در گسترهکرد و البته به شکل خطی  تصور جنگ در کوتاه مدت را نمی

حاال ارتش دویست هزار نفري اردشیر هیچ . باز هم ضعف زیاد بودن نفرات، خود را نشان داد. بود، غافلگیر شد
  جاویدانهنگ سواره نظام 2000و البته .  سوار تندروي کوروش به سد متري شاه رسیده بودند600ارزشی نداشت، 
 با چنین رجزخوانی به جنگ با کوروش 1ارتاگِرس از فرماندهان دالور کادوسی. اطراف شاه بودندطبق معمول در 

  :پرداخت 
باشی، آیا این یونانیان شوم را بر این سفر  اي نامردترین مرد و  نادانترین آنان که ننگ نام نیک کوروش می«

 برادر و سرور خود را که دهها هزار گماشته شوم کشاندي که شهرهاي ایران را تاراج نمایی و آرزوي آن داري که
بهتر از تو دارد را بکشی؟ اکنون سزاي خود را خواهی یافت و پیش از آنکه چشمت به روي شاه افتد سر خود را از 

  .»دست خواهی داد
  

گویند او تنها توانست به کوروش زخمی زند ولی کوروش با ضربتی به  ولی بر اساس آنچه تاریخنگاران می
  . ن او، جانش را گرفتگرد

                                                
 .باشند ها می یا کادوش که به باور بیشتر پژوهشگران نیاکان تالشی ١
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 هنگبه این دلیل که از دید تکنیکی سپاهیانی که کوروش تعلیم داده بود، برتر بودند آنان توانستند سد 
. جاویدان که تا آنروز هرگز شکسته نشده بود را بشکنند و به بدین ترتیب آنچه هیچکس فکرش را نمیکرد رخ داد

شان کشته شدند، توانست  ش با پشتیبانی یک نیروي کوچک که همه هزار نفر، کورو200در میان ارتشی بزرگ با 
کوروش شمشیر خود را به اسب شاهنشاه زد و او را به زمین افکند ولی شاه زخمی کاري بر . به چند گامی شاه برسد

ی از سپس کوروش که هیچ هراس.  که فرماندهی جاودانان را داشت شاه را دوباره بر اسب نشانیدبازو تريو . نداشت
کشید، با یورش همزمان چندین نیزه و  مرگ نداشته و یک تنه در میان برترین سرداران جنگی ایران شمشیر می

وقتی گرد و . گویند شاه نیز توانست ضربتی بر او بزند ضمن اینکه می.  شدروبروزوبین و ضربات پیاپی شمشیر 
اشاچی تبدیل گشته بودند، دیدند که کوروش به خاك خوابید، هزاران نفري که با هدف جنگ گردآمده ولی به تم

  .باشد زمین افتاده و کشته شده است و در برابر، اردشیر سراپا آشفته ولی زنده می
  

  :بازگشت سپاه یونانی 
و لشکري به رهبري تیسافِرن مامور خلع . بدین ترتیب شاهنشاه و بخش بزرگی از ارتش ایران به خانه بازگشتند

آنها وقتی . یونانیان از فرجام آن صحنه شگفت انگیز تاریخی خبر نداشتند.  نفره یونانیان شد هزار10سالح سپاه 
چراکه این . دیدند که ارتش شاهنشاهی بدون حمله به آنها بازگشت، تصور کردند که کوروش پیروز شده است

 از هدر حالیک. اند د که پیروز شدهبردن یافتند، گمان می فروزه یونانیان بود که وقتی پس از هر جنگی خود را زنده می
 همواره زنده ماندن یونانیان به دلیل جوانمردي کوناکسا سال پیش تا همین نبرد 100 در بزرگ داریوشزمان 

. وگرنه آنان هرگز پیروز نشده بودند که این دومین بار آن باشد. اهمیت قلمداد شدن یونانیان بود ایرانیان و البته بی
ما پیش خود گفتیم که اگر شکست خورده بودیم، تا االن یکی از ما «:  مینویسد  آناباسیسیانامه سفر در گِزِنُفون

هاي یونانی، سپاه پیروز پس از پیروزي باید افراد سپاه شکست خورده را   چراکه بر طبق آموزه.»نیز زنده نمانده بود
این کاري بود که سپاهیان . یمت جنگی برداردیا کشته و یا به اسیري و غالمی بگیرد و اموالشان را به عنوان غن

تیسافِرن که مامور خلع سالح . و حاال آنرا از پارسیان انتظار داشتند. کردند یونان با دشمنان خود پس از پیروزي می
لشکر اسپارت بود، خود به نزد آنان رفت و خبر داد که کوروش کشته شده است و شاهنشاه هیچ قصدي براي انتقام 

ید در سپاه او خدمت کرده و دستمزد توان میخواهد به مصر لشکرکشی کند و شما  او می. ز شما را نداردگرفتن ا
با شما . توانید به عنوان سربازان من به ایونی برویم و آنجا در خدمت من باشید و یا اگر بخواهید می. بگیرید

کی از افسران بلندمرتبه پارسی به نام در همین زمان ی. کرد همانگونه برخورد خواهد شد که کوروش کوچک می
دانست این گروه از  چراکه او می.  به یونانیان خبر داد که به او بپیوندند تا او آنها را به لیدیا بازگرداندآریاوئوش
ولی در عوض یونانیان کم خرد به . ند به تیسافِرن اعتماد کنند و هرگز به سپاه او نخواهند پیوستتوان میها ن اسپارتی

آریاوئوش .  بپذیرند و در رکاب او به جنگ با اردشیر بروندشاهآریاوئوش پیغام دادند که حاضرند او را به عنوان 
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فکر بودن آنان بود، پاسخ داد که کشور ما مانند  آور از سوي یونانیان که نشانگر کوته پس از گرفتن این پاسخ خنده
من هرگز . دتواند ادعاي شاهی بکن کشور شما نیست و هرکسی نمی
  . رویاي این مقام را نیز نخواهم دید

یونانیان هزاران کیلومتر دور از میهن در حالت سـردرگمی بودنـد       
 از فن سخنرانی    _فیلسوف سرشناس آتن   _ شاگرد سقرات  گِزِنُفـون که  

خود بهره برده و توانست روحیه از دسـت رفتـه یونانیـان را بـه آنهـا                  
سافرن ما را نکشد، باز هم آنهـا از مـا           حتا اگر تی  «: او گفت   . بازگرداند

در ایـن صـورت   . گیرند که با صلح و آرامش به خانه بازگردیم       قول می 
درحالیکـه مـن   . پس وقتی به خانه برسـیم، هـیچ نخـواهیم داشـت     . باید هرچه پول داریم را خرج آذوقه سفر کنیم        

و به جاي صلح، راه جنگ را پـیش گرفتـه   . دیمدهم ما پیش از آنکه به محاصره تیسافرن در بیاییم بازگر  پیشنهاد می 
ایران کـشوري ثروتمنـد بـا مردمـانی         . و سر راه خود به یونان، به جاي خرج کردن پولهایمان، مردم را تاراج کنیم              

یم هـم  تـوان  مـی مـا  . پس باید حق خود را بگیریم  . اي از این نعمات نداریم      ثروتمند است، درحالیکه ما یونانیان بهره     
هـاي جنگـی خـود      را از ایرانیان بگیریم و هم با پول و افتخار زیاد به شهرهایمان بازگردیم و از پیروزي       انتقام خود 

   .»براي دیگران بگوییم
 . بدین ترتیب او به مقام فرماندهی این نیرو انتخاب شد

ی این رفتار آنها را تیسافرن وقت. به سمت شمال میانرودان به راه افتاد 1لشکر ده هزار نفره پیاده نظام یونانیان
پس در فاصله نزدیکی با آنها . خود تیسافرن نیز تصمیم داشت تا به سارد برود. دید به دنبال کردن آنها پرداخت

هاي سر راه حمله کنند، مورد تنبیه پارسیان قرار  و به آنها هشدار داد که اگر به روستاها و آبادي. حرکت کرد
پس تصمیم گرفتند . رود ن متوجه شدند که با این ترتیب کارشان پیش نمیچندي گذشت و یونانیا. خواهند گرفت

همین باعث شد تا .  بروندکردستان ایرانرفت را رها کرده و به سمت  شبانه مسیر اصلی که به سوي سارد می
ده و آنان خلق و از این زمان این لشکر یونانی، رها ش.  نفره سواره نظام تیسافرن نتواند آنها را دنبال کند2000نیروي 

  . خوي واقعی خود را نشان دادند
زنند  یونانیان در این راه دست به رفتارهایی می. قصه بازگشت یونانیان قصه دزدي و کشتار و تجاوز است و بس

در این کتاب .  بیابند∇نسفرنامه گِزِنُفوند مشروح آنرا در کتاب توان میکه زبان از تکرار آن شرم دارد و همگان 
شود و البته در برابر آن غیرت و شرف و مرام باالي ایرانیان نیز گزارش شده  گري یونانیان نشان داده می حشیاوج و
 گفت هیچ عمل ضد اخالقی و ضد انسانی و وارون عفت و شرفی وجود ندارد که یونانیان آنرا توان میتقریبا . است

کردند و گزنفون براي جاودانه کردن  ود افتخار میدر این سفر خود انجام ندهند و بدتر آنکه به این کارهاي خ
                                                

  .اگرچه مسابقات اسب سواري داشتند. یونانیان همچنان سواره نظام ندارند 1
  . ایران یا بازگشت ده هزار یونانی ترجمه احمد بیرشک یا ترجمه سالور عمادالسلطنهآناباسیس یا سفرنامه ∇
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 در فرهنگ یونانیان اخالقچیزي به نام . البته آنان گناه نداشتند. زند دست به نگارش این سفرنامه می! افتخارات
ند که توان رو در رویی با آنرا نداشتند، به دروغ خود را رسید میآنان وقتی به نیرویی . باستان تعریف شده نبود

دانستند یونانیان بسیاري به عنوان مزدور در سپاهیان  و نیروهاي دولتی نیز که می. کردند ستاده شاهنشاه معرفی میفر
اگرچه . آمیز خود ادامه دهند کردند تا به سفر جنایت کنند، این را باور کرده و به آنها کمک می ایران خدمت می

شود، ولی فراموش  هر انسان باشرف و به ویژه ایرانیان میخواندن این بخش از کتاب گزنفون سبب ناراحتی براي 
و در این . کند نکنیم که این کتاب جزئیات بسیار دقیقی از زندگی مردمان غرب ایران را در آنزمان آشکار می

  .شود میشویم که بسیار کمیاب است و نمونه آن در جاي دیگري یافت ن  میروبروهاي اجتماعی  کتاب با داده
شگفت اینکه آنان به همزبانان و . رسند  نفر از یونانیان زنده به کرانه دریاي سیاه می8600سرانجام 

در این زمان دوباره آن خوي حسادت و تفرقه . دهند هاي خود نیز رحم نکرده و به تاراج و جنایت ادامه می مسلک هم
 هزار نیروي یونانی کوروش، 12از . رود یمگزنفون برکنار شده و هرگروهی به راه خود . کند میان یونانیان بروز می

بسیاري به هموندي نیروي ایران . و دوباره به نیروهاي زیر امر ارتش ایران ملحق شدند.  نفر به اروپا رسیدند7500
 . درآمدند و گروهی از جمله خود گزنفون به ارتش اسپارت پیوستندبیزانسدر 

هاي همه جانبه  ی اسپارت که با پول و امکانات و پشتیبانیول. آتن دیگر توانی براي دشمنی با ایران نداشت
 حکمران_ فرنابازهاي  البته با تالش. بودپونزي به پیروزي رسیده بود، اکنون نیرومند ایران، در جنگهاي پلو

 ها را جبران کند، لوساندر که دهی بیش از اندازه به اسپارتی کرد اشتباهات کوروش در قدرت  که تالش می_ایرانی
ولی لوساندر هم بیکار ننشسته و پس از . رفت حاکم کل یونان گردد، اعتبار خود را در درون اسپارت از دست داد می

هرچند .  او را به یورش به آسیاي خرد و جنگ با فرناباز کشاند1. یکی از پادشاهان اسپارت شدآگیسیالسآنکه 
هاي  ر به اسپارت بازگشت ولی هیچ نیرویی جلودار پیشرويمانند همیشه میان این دو یونانی اختالف افتاد و لوساند

فرناباز در این زمان دیداري با آگیسیالس ترتیب داده و تالش کرد تا از شتاب . آگیسیالس در آسیاي خرد نبود
ها را به یادشان آورد و تاکید کرد که اگر کمک او  او کمک و همراهی ایرانیان با اسپارتی. کشورگشایی او بکاهد

. آگیسیالس چنین پاسخ داد که دشمنی ما نه با تو که با شاهنشاه است. بود، امروز اسپارت در موضع قدرت نبودن
فرناباز چنین پاسخ داد . اگر از فرمان شاهنشاه بیرون شوي، دوست ما خواهی بود و گزندي به قدرت تو نخواهد رسید

آگیسیالس هنگامی که بزرگی منش .  نخواهد کردکه او جز مهر چیزي از شاهنشاه ندیده و هرگز پیمان شکنی
  .»کنم چنین مرد دلیري دوست من بود نه دشمنم آرزو می«: فرناباز را دید گفت 

ایرانیان جنگی میان تِب و اسپارت ترتیب دادند و همین باعث . در این زمان بار دیگر پول کار خویش را کرد
د در برابر رشوه توان میگفت هیچ اسپارتی ن مَثلی بود که می. دها آگیسیالس را به شهر فراخوانن شد تا اسپارتی
  . مقاومت کند

                                                
چراکه قدرت برتر نه در ! گنجیدند و البته دو پادشاه در یک اقلیم می. انه دو خاندان پادشاهی وجود داشتدر اسپارت به جهت یک افس ١

  .دست شاهان که در دست گروه ایفور بود

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com  بهرام روشن ضمیر: زارش گردآوري و گ  

 

٢٣٨

 هزار کماندار پارسی عقب نشینی 10من دربرابر «:  پس از بازگشت به اسپارت به طعنه گفت آگسیالس
  ∇.هاي شاه بزرگ بود منظورش نه سرباز کماندار، بلکه نقش ضرب شده بر روي سکه. »کردم

سرنوشتی که . ها کشته گردید پارت و تِب، لوساندر سردار برجسته یونانی و قهرمان اسپارتیدر جریان جنگ اس
  .دیگر رمقی براي اسپارت نیز باقی نمانده و تب نیرومند شده بود. نمود گویا براي همه سرداران یونانی روي می

  
ف یونانی که شدیدا زیر  حکیم فرزانه و عارسقراتاي که گفتن آن خالی از لطف نیست این است که  نکته

توجهی به خدایان  به جرم بی) م. پ399( بود، در این زمان زرتشتهاي آموزگار نخست بشر  تاثیر حکمت و آموزه
ولی پس از .  از جهان رفتجام شوکرانیونان و به زیر پرسش بردن جامعه آتن به مرگ محکوم شد و با نوشیدن 

  .  دوران طالیی خود را آغاز کردافالتونسقرات، او فلسفه یونان بر بنیاد تالشهاي شاگرد 
میهنانش  پایه هم افالتون نیز در ادامه حرکت انقالبی استادش سقرات، به مبارزه با باورهاي سراسر منحرف و بی

اندازي  کرد، ولی با بهتر شدن اوضاع به آتن بازگشت و با راه او ابتدا در بیرون از یونان فعالیت می. پرداخت
او با نقد سیستم دموکراسی آتن، همه مشکالت .  راه و رسم نوینی در اندیشه مردم کشور خود برپا کردآکادمی،

آل خود قرار  قانونی و هرج و مرج دانسته و همواره ایران را ایده آتن را ناشی از همین عوامزدگی و دموکراسی و بی
  . ستدان  میفرمانروایی یک نیکداد و پادشاهی هخامنشی را نمونه  می

دانیم  براي نمونه می. پیش از این حتا هرودوت نیز تالش کرده بود تا باورهاي خرافی یونانیان را تعدیل کند
از سویی گفتیم که . هاي بسیار متحجر است دانستند و این ویژگی کیش که یونانیان خود را از نژاد خدایان می
 براي اینکه باورهاي پوسیده ملت خود را اصالح کند هرودوت. داشتند یونانیان معابد مصري را بسیار گرامی می

گفت که به معبدي در مصر رفته و در آنجا پیکره انسانهایی را به او نشان دادند که نسل اندر نسل و پشت به پشت از 
   ∇.رسید انسان دیگري بودند و نسب هیچکدام به خدایان نمی

  
  :دگرگونی مذهبی شاهان هخامنشی 

 دست اهورا مزدااو از یکتاپرستی .  که اردشیر دوم انقالبی در زمینه مذهبی در کشور برپا کردبایسته است بدانیم
 را و میترا آناهیتا، اهورا مزداها، سه خداي بزرگ آریایی یعنی  کشیده و براي برپایی همبستگی بیشتر میان همه آریایی

  :در کتیبه او میخوانیم . خدایان رسمی کشور اعالم کرد
 .به آتش سوخت ،] درازدست[  برپا داشت و سپس هنگام پادشاهی اردشیر پدر پدرم]بزرگ[  را داریوشاین کاخ«

  دور بداردآناهیتا و میترا مرا از هر بدي اهورا مزدا، .آناهیتا و میترا فرمان دادم این کاخ را دوباره بسازند به یاري اهورا مزدا،
  » ویران نسازند ونگاه داشتهام از گزند  و آنچه را که ساخته

                                                
  . زندگینامه آگیسیالس_ زندگی مردان نامی _پلوتارك  ∇
  تاریخ مصر_ کتاب دوم _هرودوت  ∇
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نام اصلی اردشیر نیز . ها زرتشتی نبودند دانیم که پارت و می دهند که مادر اردشیر دوم پارتی بوده بسیاري احتمال می

به هر روي حتا اگر اردشیر دوم، خونی پارتی نداشته باشد، باز هم این . اندازد ارشک بود که ما را به یاد پارتهاي اشکانی می
هاي داریوش بزرگ و خشایارشا و  ما این نوع احترام را در کتیبه. هاي غیر زرتشتی بوده است م به آریاییکارش نوعی احترا

آنان درست مانند زرتشت، نام هیچ . گیرند بهره می» دیگر بغان«اردشیر درازدست دیدیم که به شکل تلویحی از اصطالح 
ها آریایی  شیر دوم، آناهیتا و میترا که مورد احترام میلیونولی ارد. آورند خدایی جز اهورا مزدا را به زبان خود نمی

 که پس از زرتشت تدوین شد از جمله ایزدانی اوستاآناهیتا و میترا در . شناساند می دولتغیرزرتشتی بودند را خدایان رسمی 
ها  ولی براي دیگر آریایی.  بودنداز این روي مورد احترام مزداپرستان. باشند و یار و یاور او هستند که آفریده اهورا مزدا می

 دیگر 1.ساختند وارون مزداپرستان که براي اهورا مزدا قربانگاه و معبد نمی. اینان از خدایان بزرگ و شایسته پرستش بودند
م خشایارشا حتا تصمی. گرفت ها، داراي معبد بودند که در آن مراسم قربانی انجام می خدایان آریایی در سراسر قلمرو آریایی

 دینی میان همه –ولی اردشیر دوم تالش کرد یک آشتی ملی .  خواندخانه دیوانبه نابودي این مراکز دینی گرفت و آنها را 
معابد آناهیتا و شاید دیگر ایزدان از آنزمان تا دوران ساسانی در سراسر کشور . ها با احترام به این سه خدا ترتیب دهد آریایی

  .ربري یافتندوجود داشتند و سپس تغییر کا
  

. هاي خود ادامه داد  به خونریزي و دیوانگیپروشاتهاي کِتِسیاس، در دوران اردشیر دوم نیز  در داستانسرایی و حکایت
 به دستور پروشات کوروش کوچککِتِسیاس به تفصیل درباره چگونگی شکنجه و مکافات مسئوالن کشته شدن 

نخست کشته شدن کوروش کوچک، خود شاهنشاه بود، ولی پروشات به او این درحالی است که مسئول . کند پردازي می قصه
و البته کسی هم نیست بپرسد که پروشات چطور در زمان اردشیر نیز از چنین قدرتی در دربار شوش !. رساند آسیبی نمی
را پروشات اینهمه ، قدرت پروشات را محدود نکرد، پس چاستاتیراباشد؟ اگر پادشاهی اردشیر و شهبانو شدن  برخوردار می
  . خوبی هم نبودزپردا گویا کتسیاس حتا داستان! کرد تا کوروش کوچک را بر تخت بنشاند؟ تالش می

آنهم چگونه؟ او مرغی را آلوده به زهر کرده . کشد بینیم که سرانجام پروشات، استاتیرا را نیز می در این حکایات می
البته این سخنان از !. دهد و نیم دیگر را خود میخورد  شده بود را به استاتیرا مینیمی که آلوده. کند آنرا با کارد به دو نیم می

روز در دربار شوش گشته و چشم و گوشش در همه جا کار کرده و بر همه  جناب کِتِسیاس است که مثل یک شبح، شبانه
عد، هیچ مردي به حرمسراي آن راه ، از زمان داریوش بزرگ به بویل دورانتآنهم در درباري که به گفته !. چیز آگاه بود
ویل شگفت اینکه همین . هاي دیگر کاخ بگذارند شد و زنان حرمسرا نیز هرگز حق نداشتند تا پا را به بخش داده نمی
هاي وحشتناك درون دربار  خواهد قصاوت قلب و خشونت و بی رحمی پارسیان را رو کند، مجازات  هنگامی که میدورانت

هاي زنان واقعیت دارد، پس این پروشات و  درحالیکه اگر محدودیت. کند ات کِتِسیاس برداشت میهخامنشی را از روای
حتا سر میز شاهنشاه و _زنند و کِتِسیاس چگونه در همه اتاقها و تاالرهاي دربار  استاتیرا چگونه دست به چنین کارهایی می

                                                
ولی بدبختانه برخی ایرانشناسانی که بدون شناخت فرهنگ ایران، دست به نگارش میزنند، . دندفقط آتشکده داشتند که در آن نماز میخوان 1

  .در حالیکه زرتشتی بودن و معبدي براي ایزدان داشتن تناقض است. از معابد ایزدان زرتشتی سخن میرانند
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هاي یک یونانی به نام کِتِسیاس به دست افرادي تنگ   حضوري به هنگام دارد؟ بدین ترتیب دروغپردازي_مادر و همسرش
  1.اي نادرست از ایران باستان بسازند افتد تا با همکاري هم چهره نظر می

هاي خیالپردازانه خود گفته است، پروشات پس از کشته شدن کوروش کوچک، نقش  وارون آنچه کتسیاس در حکایت
 نبود که بگذارد مادرش یک به یک همه یاران و دوستان و وفادارانش و هآنگوناردشیر نیز . توانست داشته باشد مهمی نمی

  . سرانجام همسرش را بکشد
 استاتیرا با _2پلوتارك_بنابر گفته تاریخنگار یونانی . همسر اردشیر نیز نمونه کامل یک زن پارسی بود
شنید و الگویی خوب براي  را میگفت و مشکالت آنان  درشکه در خیابانها گشته و به شکل مستقیم با مردم سخن می

  .هاي تاریخ بود شهبانو
ها که از انزوا و ایزوله شدن به تنگ آمده بودند و همچنانکه اشاره شد  آتنی) م. پ378برابر  (181در سال 
. شدندهایی در اندیشه بزرگان آنان نیز انجام گرفته بود، سفیرانی را به شوش فرستاده و خواستار صلح با شاهنشاه  دگرگونی

 را به 3صلح شاهانهپس در اینزمان اردشیر دوم پیمانی با نام .  شهرها نیز روابط خوبی با شاهنشاه داشتند–اسپارت و دولت 
پذیرفت و در عوض آتن نیز مانند اسپارت و  جهانیان ابالغ کرد که بر طبق آن، ایران خودمختاري شهرهاي اروپا را می

به . شناخت ذیرفته و ایران را به عنوان داور و منجی همه اختالفات موجود در اروپا میدیگر شهرها، سیادت شاه بزرگ را پ
 اردشیر دوم بدون جنگ و خونریزي و _پژوهشگر فرانسوي_ گیرشمن و همچنین _ آمریکاییایرانشناس_ اومستِدگفته 

در . شین به آن دست نیافته بودندحتا بدون خرج زیاد، به چیزي دست یافت که داریوش و خشایارشا و دیگر شاهنشاهان پی
  . اینزمان به شکل ظاهري هخامنشیان در حالت خوبی قرار داشتند

  
  :کارنامه اردشیر دوم 

و با اینکه داریوش دوم و اردشیر دوم نیز . همچنانکه گفتیم دوران اردشیر یکم نوك قله قدرت سیاسی هخامنشیان بود
هرچه قدر که یونان . داد که عمر این امپراتوري رو به پایان است  گواهی میشاهانی شایسته و مناسب بودند، ولی همه چیز

به . شد رو در روي آنها ایستاد شدند که نمی هاي دیگر هریک قدرتی محسوب می رسید، سرزمین خرد و نابود شده به نظر می
سیستم تفکیک . ها وجود نداشت یدیگر اثري از نظارت شاهنشاه بر ساتراپ. طوریکه حتا عنوان ساتراپ، موروثی شده بود

از چشم و گوش شاهنشاه نیز کاري بر . قواي داریوش کامال از میان رفته و شاهان کشورها به قدرت مطلقه تبدیل شده بودند
کار به جایی رسیده بود که در . کردند او به گرفتن مالیات دلخوش بود و ساتراپها نیز هرچه میخواستند با رعیت می. آمد نمی
چیزي که از . هاي آسیاي خُرد و خاورمیانه با هم همبسته شده و به ضرب سکه پرداختند خر دوره اردشیر دوم، ساتراپیاوا

. رسید از نظر نظامی نیز مدتها بود که سیستم جنگی شاهنشاهی از کار افتاده به نظر می. زمان داریوش منحصر به شاهنشاه بود
                                                

یرانی پان ترکها، از روي موهومات کِتِسیاس که نمک و کتابهایی سراسر دروغ و تحریف مانند آنچه آیت اهللا خلخالی نوشته و یا آثار ضد ا 1
یعنی تحریفی بر مبالغه . گیرند ها افزوده شده، برداشت شده و البته شگفت اینکه حتا همان هم مورد تحریف قرار می فلفلش به دست ویل دورانت

  !!.موهومات تخیلی
  Plutarch. پلوتارخس به یونانی ٢

 .ناسندش  می نیزآنتالکیداسواي اسپارتی این پیمان را به نام فرمانر 3
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ولی . گیري از آن موفق بودند خود داریوش و فرزندش خشایارشا در بهره. دسیستمی که داریوش بزرگ آنرا اختراع کر
اوج نقطه .  بهره بگیرندطالدانستند که تالش کردند به جاي آن، از  اردشیر درازدست و داریوش دوم شاید ضعف آنرا می

سوار با یک حمله  بک چا600 دیدیم که چگونه یک جوان جنگجو به همراه نبرد کوناکساضعف این سیستم جنگی را در 
هاي جنگی  اي براي اصالح سیستم ولی هیچ اراده.  هزار نفره را فلج کند200پارتیزانی به قلب سپاه، چیزي نمانده بود ارتشی 

اردشیر دوم به قدرت سیاسی و مالی خود باورمند بود و بماند که این را نیز مدیون تیسافرن بود که اروپا را . وجود نداشت
  . ولی کسی نبود آفریقا را بازپس گیرد. مغان آوردبرایش به ار

 در بخشی از آن 28 اردشیر دوم سر به شورش برداشته و دودمان پادشاهیمصر بزرگترین مشکل امپراتوري، از ابتداي 
اردشیر تالش داشت تا به هر شکلی مانند پدرانش، .  داد29درنگ جاي خود را به دودمان  این دودمان بی. شکل گرفته بود

جنگ دو .  به ساتراپ سوریه دستور حمله به مصر را داد185شاهنشاه در سال . مصر را به امپراتوري بازگرداند ولی نتوانست
ساتراپ سوریه بازگشت تا در زمانی دیگر دوباره حمله کند .  پایدار برجاي ماندمِمفیسماهه او هیچ فرجامی دربر نداشت و 

ران همزمان با تثبیت چیرگی هخامنشیان بر اروپا، یک دودمان نوین بسیار قوي در همین دو. ولی در اثر پیري درگذشت
هرچند دودمان نو اعالم کرد .  موسوم است_واپسین دودمان مصر_ 30پس از مدتها در مصر راه اندازي شد که به دودمان 

ر واپسین سالهاي زندگی اردشیر دوم، ولی د. که قصد دشمنی با ایران را ندارد و مانند اروپا سیادت معنوي ایران را پذیرفت
اردشیر او را به عنوان مامور خود . مصر تصمیم به اشغال سوریه و یهودیه کرد ولی شکست خورد و فرعون آن اسیر شد

  ∇.که بر حسب اتفاق عمر این فرعون کفاف نداد و خیلی زود درگذشت. برگزید مصر فرمانرواییدوباره به 
ي آنکه مشکالت پیدا شده در زمان اردشیر دوم را فقط به گردن او بیاندازیم، او را بخشی از کند تا به جا انصاف حکم می
  .داد سیستمی که حاال آشکارا بیمار بود و مدام عالئم خطر را از خود بروز می. کل سیستم بشماریم
بدین شکل که او . رود یدر دوران اردشیر دوم م» پیوند با نزدیکان«هاي یونانی سخن از یک مورد دیگر   در تاریخ

، بیننده پیوند از این بهمن شاهنیز در دوران » استوره ملی ایرانیان«شگفت آنکه در . گیرد  را به همسري میآتوسادختر خود 
 اردشیر هخامنشی بود، این فرنامو بیشینه پژوهشگران با توجه به اینکه بهمن گویا .  هستیمهماينوع میان شاه و دخترش 

جالب آنکه مورد پیشین پیوند با نزدیکان در میان ایرانیان نیز . دانند  همزمان با دوران هخامنشی میشاهنامه دوران را در
 در دو جایگاه آتوساو شاید این دو مورد در اصل یکی بوده و وجود نام .  روي نمودکمبوجیه و برادرش آتوسامیان 

  .تاریخی باعث تکرار شده باشد
 سال پس از بر تخت نشستن 201 _اردشیر دومنامور به _ ارشک و دادگر هخامنشی، شاهنشاه بخشنده و مهربان
 80ترین پادشاهی را در میان شاهنشاهان هخامنشی داشته و بیش از   سال پادشاهی بادوام46او با . کوروش بزرگ، درگذشت

اردشیر دوم، لیاقت کمتري .  داشتاز حیث شایستگی تکیه زدن بر تخت شاهنشاهی، همچنان سیر نزولی ادامه. سال عمر کرد
او .  نبود_گفتند آنطور که کوروش و یارانش می_با اینحال به طور کلی او ناشایسته . نسبت به پدر و پدر بزرگش داشت

امپراتوري را در وضع بسیار بدي تحویل گرفت و اگرچه مصر را از دست داد، ولی اروپا را به دست آورد و اگرچه نتوانست 
. ها تثبیت کند، ولی کلیت امپراتوري را حفظ کرده و به شکل کامل تحویل جانشینش داد خت را در ساتراپینفوذ پایت

                                                
 .جلد یکم_تاریخ هخامنشیان _يرِ. د. به قلم ج"مصر، استقالل و عدم استقالل"براي آگاهی بیشتر نک به  ∇

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com  بهرام روشن ضمیر: زارش گردآوري و گ  

 

٢٤٢

ضمن اینکه از . نویسندگان یونانیان در جنگ او با برادرش آشکارا سوي کوروش را گرفته و بر شکست او غصه خوردند
درحالیکه تیسافرن اگر بد بود، براي . زدند  را به او میها وزیر اردشیر یعنی تیسافرن به شدت تنفر داشته و انواع تهمت

با اینکه اردشیر دوم یونان را به چنگال خود درآورده و حتا اسپارت مغرور پس از . ها بد بود، نه براي کشور خودش یونانی
 100 او را جزو  شایسته بود که پلوتاركچنانهاي پلوپونزي با پادشاهی بزرگمرد چون آگیسیالس را خرد کرد، ولی  جنگ

او پس از گزارش لشکرکشی اردشیر براي سرکوب . کند شخصیت برتر کتابش قرار داده و زندگینامه او را جاودانه می
  : نویسد  شورش کادوسیان که گویا شاهنشاه را در دردسر بزرگی انداخت می

وه و اشرافی الزاما ترسویی و نامردي اردشیر در این سفر خود به همه نشان داد که نتیجه واالمقامی و زندگانی پرشک«
ولی اردشیر با آنکه رخت شاهانه در . ترسویی و نامردي نتیجه فرومایگی و برخاسته از بداندیشی و نادانی است. نیست

شد با این همه تجمل و  شک بیش از دوازده هزار تالنت می کردند، بی برداشته و سراپاي او با زر آراسته بود که اگر قیمت می
گذاشت و همیشه تیردان از کمر آویخته و سپر  ا آن عنوان شاهی که داشت، در غیرت و کوشش، گامی از دیگران پس نمیب

همین غیرت و . پیمود ها راه می بر دوش گرفته و اسب خود را نیز رها کرده، پیاده در پیشاپیش سپاهیان در فرازها و نشیب
 داشت سپاهیان را بال و پر بخشیده و آن سفر سنگین را بر آنان چنان سبک مردانگی او و چهره شاداب و خندانی که همیشه

  ∇»پیمودند  میل راه می5گردانیده بود که روزانه بیش از 
  

  .کند خوانیم که او در جایی تبر به دست گرفته و درختان را هیزم می و در همین گزارش می
در خود، عرف را کنار نهاده و فرزند بزرگترش که پیش از اردشیر درست مانند پ.  نام داشتداریوش ولیعهد رسمی او 

ترس اینکه پدر حکمش را  ازبازو  تريولی داریوش با نیرنگ سردار سرشناس . پادشاهی زاده شده بود را ولیعهد کرده بود
بازو در حال  تري. دخبر به گوش شاه رسید و این توطئه نافرجام مان. تغییر دهد، قصد جان پدر را کرد تا زودتر به شاهی برسد
پس از .  سپرده شد که راي همه آنها چیزي جز مرگ ولیعهد نبود1فرار کشته شد و داریوش به دادگاهی با حضور چند دادور

  . پسر کوچکتر اردشیر به ولیعهدي رسیدوهوکهاو 
از نیز پایان  دروغپردکتسیاس حتا همان گزنفون و دیدوتوکاز دوران اردشیر دوم اسناد تاریخی دیگري مانند 

اند که   سال بعد تدوین شده500 – 300اي است که  دانیم، روایات پراکنده آنچه از تاریخ پس از این زمان می. پذیرند می
  .باشند می... پلوتارك، آریان، کورتیوس و ، دیودور سیسیلیهایشان کتابهاي  مهمترین

                                                
   زندگینامه اردشیر دوم_ زندگی مردان نامی _پلوتارك  ∇

  .برابر پارسی قاضی است  دادور1
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نکته اینجاست که این . آفریقا را از دست داده و اروپا را به دست آورداو . دهد نقشه باال بهترین دوران اردشیر دوم را نشان می
ها به جنگ هم میرفتند و  گاهی ساتراپی. امپراتوري در دوران اردشیر فقط یک ظاهر بود و در باطن، هر ساتراپی استقالل کامل داشت

با این حال اردشیر دوم به هر . ند به نام خود سکه بزنندکرد طوریکه حتا جرات می!. دادند گاهی با هم همپیمان شده و ائتالف تشکیل می
  .شکلی بود ظاهر امپراتوري را نگه داشت

  
  :تحلیل افزون 

 اعراب پس از جهانگشایی به دلیل ضعف زبانی و خوي استعماریشان، نامها و واژگانی که به زبانشان راه یافته بود را                     )1(
آنها همچنین براي نگارش این نامها از حـروف  . افالتـون  به پالتول شد و  تبدی سقرات به   سوکراتساز جمله   . معرب کردند 

کننـد   ولی چند گاهی است که ایرانیان تـالش مـی  . و در نگارش فارسی نیز این شیوه تکرار شد      .  بهره بردند  "ط"عربی مانند   
 را اینچنـین    امپراطـوري و   طـوس  و   طهـران از این رو همچنانکه دیگر      . نگارش خود را مستقل از نگارش عربی سامان دهند        

را نیز به دلیل عربی نبودن، نباید بـا حـرف عربـی    ... و تبرستان  و تبري و ارستو و   افالتون و   سقرات و   استورهنمینویسم،  
 . نوشت"ط"
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  : اردشیر سوم _ بخش دهم 
  :دگرگونی چهره هخامنشیان 

او با ). م. پ358( شده است برگزیده پسر دیگر اردشیر دوم، به شاهی ∇ساووابا درگذشت شاه آشکار شد که 
ولی رفتارش نه همسانی به اردشیرهاي پیشین و نه همسانی به شاهان هخامنشی .  به تخت نشستاردشیر سوم فرنام
او . اندازد تا کسی که از نسل کوروش و داریوش است    میانرودان میاو بیشتر ما را به یاد امپراتورهاي. داشت

. ، امپراتوري را از نو فتح کرده و سامان ببخشدداریوش بزرگظاهر تالش داشت تا مانند شخصی انقالبی بود و در 
به زودي از خاندان .  داشتبد اندیشیچراکه به همه . ولی در همان بدو کار دست به کشتار خاندان هخامنشی زد

بدین ترتیب شاه به . ذراندهاي گوناگون از دم تیغ گ زیرا او همه را به بهانه. هخامنشی کسی برجاي نمانده بود
  . ترسیدند    می همه از اوو. ها بدل شد ان بزرگان پارسی و دیگر آریایی میشخصیتی منفور در

 اردشیر سوم . فینیقیه و قبرس نیز یاغی شدند. از دادن مالیات سرپیچی کردباز ارته در همین زمان ساتراپ لیدیا
 در آسیاي کاريبه ساتراپ  سپس پادشاه. پ فراري راهی مقدونیه شد ساترا. جنگیده و او را شکست دادباز ارتهبا 

در این نبرد، یونانیان آسیا که منتظر چنین فرصتی بودند به . تا با همه توان به قبرس یورش برد  فرمان دادخرد
 .گی نبودولی مشکل فینیقیه به این ساد. قبرس ثروتمند یورش برده و آنجا نیز به زیر چیرگی پادشاه شوش در آمد

 بود تا آنکه حاکم 1صیدون و صوربنابراین پادشاه آماده لشکرکشی به فینیقیه و چیرگی بر شهرهاي ثروتمند 
هنگامی که پادشاه به نزدیکی صیدون . تواند شهر را به او تسلیم کند   صیدون با پیکی به اردشیر آگاهی داد که می

اردشیر نیز . اي به نزد پادشاه آورده و آنها را به او تسلیم کرد هانهرسیده بود، حاکم شهر بزرگان شهر را با خود به ب
همه را اعدام کرده و سپس با کمک حاکم، به شهر وارد شده و براي آنکه چهره خود را به دیگر یاغیان نشان دهد، 

ن باعث شد ها را نیز کشت و همی خواست تا کار به همین آسانی پایان نگیرد، پس حاکم و برخی از دیگر شخصیت
، مردم شهر صیدون گوید تاریخ کالسیک میبر اساس آنچه . تا مردم شهر خشمگین شده و به جنگ بپردازند

هایشان پرداختند و در نتیجه شهر یکپارچه آتش  هنگامی که شکست را حتمی دیدند، خودشان به آتش زدن خانه
کارهاي او . ر شهرهاي فینیقیه تسلیم شدندخبر نابودي صیدون چنان هراسناك بود که دیگ. گرفته و نابود شد

هخامنشیان دو .  داشت ولی لکه ننگی در کارنامه هخامنشیان بودبه دورهرچند خاورمیانه را از هرگونه شورش دیگر 
 و دوم _ایران_نشین  نخست دست کشیدن از امپراتوري و رضایت دادن به مناطق آریایی. راه بیشتر نداشتند

 به نوعی در حال عقب نشینی بود و راه نخست را اردشیر دوم. ه بدترین شکل ممکنسرکوب دیگر کشورها ب
  . را برگزیددیگرراه اردشیر سوم برگزیده بود ولی 

                                                
 جلد یکم، ترجمه _تاریخ هخامنشی _آملی کورت به قلم "بررسی منابع مکتوب بابل"به هاي شخصی شاهان هخامنشی نک  درباره نام ∇

 .فر مرتضی ثاقب
 صیدا ١
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 از آغاز پادشاهی اردشیر مصري که چند دهه استقالل را. پس از آن شاه تصمیم به تسفیه حساب با مصر گرفت
 350( 209جنگ در سال . رسیان بر آن براي همیشه به سر آمده است، دوران پارفت    می تجربه کرده و تصوردوم
 دستور داد یونانیان به و. شاه عقب نشینی کرد. آغاز شد و باز هم ارتش بزرگ ولی فرسوده ایران پیروز نشد) م.پ

 دیگر توان و چراکه نه او به نیروهاي ایرانی عالقه و اعتماد داشت و نه نیروهاي ایرانی. تا برایش نیرو گسیل کنند
  . در همین زمان فینیقیه باز شورش کرد. حوصله جنگ داشتند

گزارش این جنگ را مدیون . پس از رایزنی با نیروهاي مزدور یونانی مصر، شاه یکبار دیگر به مصر حمله کرد
 با نتورمِ با سربازانی از آرگوس و نیکوستراتدر این جنگ دو سردار یونانی با نامهاي .  هستیمسیسیلی دیودور

 مشغول بوباست به تسخیر منتور.  مصر یورش بردپلوز و یارانش به شهر نیکوسترات. سربازانی از تِب چهره شدند
تدبیر مصر با   فرعون بینکتانب.  رفتنکتانبشد و شاه نیز با سپاهیان خود به سوي نیروهاي فرعون مصر 

همین باعث شد تا یونانیان مزدور مصري که . فتدان را رها کرده و در ممفیس سنگر گر  کوچکترین شکست، می
سردار یونانی سپاه .  بودند، از مقاومت دلسرد شده و با فرستادن پیکی به سوي نیکوسترات از او امان بخواهندپلوزدر 

ا  به دست ایرانیهپلوزبدین ترتیب . ایران نیز به آنها قول داد که در صورت تسلیم شهر، به آنها آزاري نخواهد رسید
 وزیر پادشاه به شهر وارد شد، به هنگام دیدن یونانیان مزدور مصري با آنها برخورد وئوش بگههنگامی که . افتاد

 رنجیده بود، به سوي یونانیاناحترامی به   که از بینیکوسترات. کرده و اجازه نداد تا اموالشان را برداشته و بروند
به پادشاه اعتراض کرده و رفتار نیکوسترات را  ئوشو بگه هنگامی که. ایرانیها یورش برده و برخی را کشت

و دستور داد تا آندسته از ایرانیانی که به . گزارش نمود، شاه چنین پاسخ داد که جزاي شکستن پیمان همین است
جالب آنکه .  چیزي همانند همین جریان درباره بوباست نیز روي داد. ستم کرده بودند را مجازات کنندیونانیان
کردند و    نگاري می  نامهئوشو بگهمصریان با . کردند   دوران یونانی مصر و مصریان در تسلیم شدن با هم رقابت میمز

 درگیري روي داد ئوشو بگه و بر اثر همین جریان، به هنگام ورود به شهر، میان منتور و. مزدوران یونانی، با منتور
     .ن اردشیر سوم یارانی نزدیک بودندکه البته پس از آن این دو سردار تا پایان دورا

. بدین ترتیب ممفیس به محاصره همه جانبه در آمد و فرعون ترسوي مصر، آنرا رها کرده و به لیبی گریخت
 343( فرمانروایی مصر را برانداخت _30دودمان _ را تصرف کرده و واپسین دودمان ممفیس، اردشیر سومسرانجام 

 پادشاه.  انجام دادبه راستی را کشتن گاو مقدس آپیس یعنیمبوجیه تهمت زدند  به کیونانیاناو آنچه ). م.پ
سپس یک االغ را به جاي او در جایگاه ویژه !. دستور داد این گاو را سربریده و گوشتش را کباب کرده و خوردند

   ∇.!گذاشته و مصریان را مجبور کرد به سوي آن االغ نماز برند

                                                
براي آگاهی . اند پژوهشگران تاریخ مدرن به گفتارهایی اینچنینی شک وارد کرده. کتاب پانزدهم _ کتابخانه تاریخی _ دیودور ∇

  . جلد یکم_تاریخ هخامنشیان _رِي. د. قلم ج به"مصر، استقالل و عدم استقالل"بیشتر نک به 
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مانند گذشته هخامنشیان را یکی از دودمانهاي  رفت و مصریان  میانر مصر ازبدین ترتیب مشروعیت ایران د
. آمدند می به شمار مصر 27 دودمان _از کمبوجیه تا داریوش دوم_ درحالیکه هخامنشیان .فرمانروایی مصر ندانستند

 افتاد، براي ها و سپس اعراب مسلمان با توجه به اینکه مصر پس از هخامنشیان به دست مقدونیان و سپس رمی
   .ها در مصر به پایان رسید همیشه پرونده فرمانروایی فرعون

رد گشته و در مدت نسبتا کوتاهی همه مشکالت آن سرزمین پس از فتوحات مصر فرمانرواي آسیاي خُمنتور 
  . را برطرف کرد

  
  :پادشاهی مقدونیه 

به شمار آن با اینکه از نظر نژادي یونانی مردمان . استجزیره یونان  مقدونیه سرزمینی کوهستانی در شمال شبه
از زمان داریوش بزرگ که . گرفتند    ولی زیر تاثیر همسایه خود، از زبان و فرهنگ و دین یونانی بهره میآمدند، نمی

پیمان ایران بود و در هیچکدام از جنگهاي موسوم به  برخورد میان هخامنشیان و اروپا آغاز شد، مقدونیه همواره هم
. گریخت پس از برکناري از آتن به مقدونیه تمیستوکِلِس اي که به گونه. و دشمن آتن بود. ی، شرکت نکردپارس

 به رهبري آتن و دلوس میان اتحادیه پلوپونِزي که جنگهاي داریوش دوم و سپس یکماردشیر در دوران 
پیمان اسپارت و  ید، مقدونیه هم سال به درازا انجام30 به رهبري اسپارت آغاز شد و حدود دمونی هکالاتحادیه 

پرداختند،    م که آتن و ایران به دشمنی با هم می.بنابراین در یک جمله، در همه سده پنجم پ. نزدیک به ایران بود
خطر بود و زمانیکه سرانجام پیمان سرشناس  در دوران اردشیر دوم مقدونیه کشوري بی. مقدونیه همسوي ایران بود

 و اسپارت 1این کشور وارون آتن دموکراتیک. شد، مقدونیه نیز از دوستان ایران بود برپا صلح شاهانهبه 
همزمان با روي کار آمدن اردشیر سوم، در .  ولی توان نظامی نداشت)1ت(.  سیستم پادشاهی داشت2،اولیگارشیک

وانست براي نخستین بار  بر سر کار آمد که انقالبی در زمینه نظامی انجام داد و تفیلیپمقدونیه پادشاهی به نام 
هاي شمالی و شرقی خود حمله کرده و آنها را به  او سپس به سرزمین. ارتشی منظم و قدرتمند در مقدونیه برپا کند

 سال را به جنگ براي سرکوبی آزادي شهرهاي یونان پرداخت 13، او م. پ346 تا 359 از .زیر کنترل خود در آورد
 جنگی خود را از دست توانآتن و اسپارت سالها بود که . را به دست بگیرد 3ونآمفیکت  اتحادیهتا توانست کنترل 

 اردشیر دوم هستند صلح شاهانههمین باعث شد تا به اردشیر سوم پیغام دادند که حاضر به تمدید قرارداد . داده بودند
هاي  پیروزي. ر بود سخت درگیر جنگ فینیقیه و مصاردشیر سومدر این زمان . تا شاه نوین به آنان کمک کند

 با شتاب هیئتی با هدایاي پس او .پرشتاب و رفتارهاي تالفی جویانه شاه در این کشورها، فیلیپ را به شدت ترساند

                                                
 .ها اجرا نشده و یک فرد یا گروه حاکمیت داشتند فلسفه سیاسی آتن دموکراسی بود ولی در بیشتر زمان 1

  .حکومت یک گروه یا یک حزب 2

3  Amphictyonic League پرداختند گیري می سران قبایل یونانی در آنجا به مشورت و راي کهمعبد مقدس اي در یک  اتحادیه. 
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کارهاي فیلیپ در اینجا پایان نیافت و یک .  را به شوش فرستادباز ارتهفراوان به همراه ساتراپ فراري ایرانی 
نشین به رهبري فیلیپ  هاي یونانی  تشکیل یک پادشاهی فراگیر در همه سرزمین که خواستارهِرمیاسیونانی به نام 

یونانی دیگري . شده بود را به چهارمیخ کشید و خبر آن را در همه جا پخش کرد تا هیچکس نگران مقدونیه نشود
افالتون که رگ  بوده و با مافالتوناو شاگرد .  فیلسوف سرشناس آتنی بودارستواي در سر داشت  که چنین اندیشه

هاي ارستو تقریبا در  ولی افکار و اندیشه. آمد به شمار میبزرگترین فیلسوف ارستو ، همزمان با پایان آزادي یونان
تمدن   سواد و کم  را به مقدونیه آورد تا هم به مردم بیارستو، فیلیپ.  استادش بودوارون درجه 180ها  همه زمینه
 دانش بیاموزد و هم روحیه _∇ جز پرورش گوسفند کاري بلد نبودندکه به اقرار خود اسکندر_مقدونیه 

اعدام . طلبانه فیلیپ شد ولی چهره هراسناك اردشیر سوم، باعث توقف فعالیتهاي توسعه. ناسیونالیستی آنان را باال برد
 همه فت کهر گمان می. پس او فرار را بر قرار ترجیح داده و به آتن بازگشت.  گردیدارستو باعث ترس هرمیاس
در باطن، امپراتوري هخامنشی درست مانند امپراتوري . ولی این فقط ظاهر قضیه بود.  حل شده استها دشواري

ها خود را بخشی از یک امپراتوري جهانی پاسدار  دیگر اقوام و ملت.  شده بودنصر بخت و سناخریب و آشوربانیپال
و البته همچنانکه سرنوشت آشوربانیپال . دیدند   تبد و خونریز میبلکه خود را زیر یوغ یک شاه مس. دانستند  صلح نمی

 )1ت (.دیگران را دیدیم، این شرایط موقتی بود و فقط تا مرگ دیکتاتور ادامه داشت.و 

دلیل این کار .  شاه را با سم از میان برد_وئوش بگه_ از پادشاهی کوروش، وزیر دربار 221در آذرماه سال 
دید و یا او به آرزوي همه بزرگان پارسی براي کنار رفتن    شاید او مقام خود را در خطر می. چندان روشن نیست

پس از درگذشت شاه، مخالفان او براي انتقام از . شاهی خونریز و سختگیر به نام اردشیر سوم جامه عمل پوشاند
 خردسال را به جاي پدر گذاردند ولی او نیز به ارشکنخست . خته بود، همه فرزندان او را کشتندهایی که ری خون

 باعث شد تا هیچ _که همه آبرو و اعتبار شاهی را از میان برد_ دو سال جنگ و خونریزي اسفبار 1.زودي کشته شد
و چون او خودش همه برادران و   پسر اردشیر سوم2 با کشته شدن ارشک.فرزندي از اردشیر سوم، برجاي نماند

چنان قحطی رخ داده .  نیز وجود نداشتاردشیر دومامکان به ارث رسیدن شاهی از . برادرزادگان خود را کشته بود
فرمان که در ارمنستان _ ارتشته به نام داریوش دومبود که بزرگان پارس ناچار یک بازمانده هخامنشی از نسل 

  .بر سرش دیهیم شاهی نهادند را به پارس آورده و _راند می
  

                                                
  آناباسیس_آریان  ∇
  .و بر این اساس باید او را اردشیر چهارم خواند . با نام اردشیر یاد شده است ارشکاین در سالنامه بابل، از  ١
 . جلد یکم_تاریخ هخامنشی _چهارم بنابر اسناد بابلی، آملی کورتاردشیر  ٢
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  :کارنامه اردشیر سوم 
اگر گفتیم که آنچه درباره . اي دیگر از هخامنشیان را به نمایش گذاشت  چهرهاردشیر سومهمچنانکه گفتیم 

شود سراسر وهم و پندار و قصه    رحمی شاهان پارسی و آشفتگی دربارشان گفته می خشونت و تعصب و خونریزي و بی
با اینحال . پذیریم   ، ولی در مورد اردشیر سوم جایی براي پدافند برجاي نمانده و آنچه گفته شده را میپردازي است

 سال بر جهان حکم رانده بودند، را فراموش کرده 201 پادشاه پیش از اردشیر سوم که 7انصاف نیست که کسی عملکرد 
کمی درباره دودمان هخامنشیان و شاهنشاهی پارسیان  سال بر سر کار بود، ح20و از روي عملکرد یک پادشاه که فقط 

  .صادر کند
اردشیر سوم شاهی بود که از بعد سیاسی و نظامی یک . همچنین نباید همه تقصیرات را به گردن این شاه بیاندازیم

 یک روي کار آمدن اردشیر سوم. بدین شکل که شمشیر را جانشین طال کرد.  هخامنشیان برپا کردسامانهانقالب در 
خوبی داشت و آن اینکه ثابت کرد عمر امپراتوري هخامنشی پایان پذیرفته بوده و یک شاه و یک سیاست اشتباه را 

 و به کارگیري پول و طال و زد و بند پرهیز از جنگدیدیم که بر بنیاد تاکتیک . توان دلیل فروپاشی آن دانست  نمی
رامش نسبی در امپراتوري برپا گشت ولی پایدار نبود و در زمان سیاسی که در دوران اردشیر درازدست آغاز شد، یک آ

اردشیر دوم با اینکه اروپا را به دامن ایران انداخت، در عوض آفریقا و خاورمیانه و آسیاي خُرد وضعی فاجعه آمیز 
ه و به شیوه اردشیر سوم به تاکتیک پیشین بازگشت و دوباره به شاهی جنگجو بدل شد و سپاه خود را برداشت. یافتند

. ولی این نیز باعث پایداري اوضاع نگردید.  به اینسو و آنسو لشکرکشی کرد و ظاهرا هم موفق بودداریوش بزرگ
توانستند بیش   ایرانیان نمی. بلکه مشکل، خود هدف بود. ها نبود ها و سیاست شویم که مشکل از تاکتیک   پس متوجه می

حتا اگر . خواست   خوب بوده باشد و یا بد، مهم این بود که جهان آنها را نمیشان نهساماچه . فرمان براننداز این بر جهان 
خواست و خواهان بازگشت   آوردند، باید قبول کنیم که جهان، صلح نمی   بگوییم هخامنشیان صلح جهانی را به ارمغان می

. نادرست بودن این شیوه و آن شیوه نیستبنابراین صحبت از اشتباه این شاه و آن شاه و . به دوران پرآشوب گذشته بود
 را فردي مناسب براي نجات کوروش کوچک انداخته و اردشیر دومحتا آن گروهی که تقصیرات را به گردن 

کسی که به قدرت .  بودکوروش کوچکاي از  ، نسخهاردشیر سومدانند نیز باید توجه کنند که    امپراتوري می
 چه بود؟ اینکه امپراتوري را به اردشیر سومولی دستاورد . تیسافِرن هوشمندانی چون نازید و نه به سیاست   شمشیرش می

شد و گرفتن    درحالیکه اگر او نبود، امپراتوري تکه تکه می. شکل واحد حفظ کرد تا به طور کامل به دیگران ارث برسد
  .  کردفرمانرواییشد همچنان بر ایران     میاي درست،  با شیوه هرچند شاید.آن براي جهانگیر بعدي کاري بود تقریبا محال

مثال همین . منظور اشتباهاتی است که منجر به اشغال ایران شد. رود    سخن از اشتباهات شاهان میهنگامی که
اي که در دل مردم مصر و فینیقیه و خاورمیانه انداخت، نفرت خود ایرانیان را نیز با  اردشیر سوم صرف نظر از کینه

 در آرامگاه موزولوسهاي هفتگانه یعنی  دیگر نکته اینکه یکی از شگفتی . برانگیختکشتارهایش
هرچند . هالیکارناسوس، شهر سرشناس آسیاي خرد که آنزمان بخشی از ایران بزرگ بود، در همین زمان ساخته شد

  .اند اي عمل کرده ال سلیقهاي ندارد و سازندگانش کام هاي هفتگانه هیچ اعتبار ویژه دانیم گزینش شگفتی   که نیک می
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  :تحلیل افزون 
کند که تا    نکته شایان توجه اینجاست که اوضاع شاهنشاهی ایران در دوران اردشیر دوم و سوم، ثابت می) 1( 

هاي موسوم به  هاي یونانی، جنگ آنان که بر بنیاد افسانه. چه اندازه بزرگ و مهم قلمداد کردن یونان اشتباه بوده است
و آنان که به جنگهاي پلوپونزي نه به عنوان یک جنگ درونی در . اند ا جنگهاي بزرگ دوران باستان دانستهپارسی ر

نگرند، وقتی به دوران اردشیر دوم و سوم    یک کشور کوچک، بلکه به عنوان رویدادهایی مهم در جهان آنروز می
م که یکسره .انیم امپراتوري هخامنشی در سده پنجم پد   چراکه بر بنیاد آنچه می. رسند، حرفی براي گفتن ندارند   می

آنگاه در  .اند در اصطکاك با یونان بود، در اوج قدرت و اقتدار بوده و شاهان آن سربلندترین شاهان تاریخ بشر بوده
خواهند که    آید و در زمان اردشیر سوم، آنان از ایرانیان می   م که یونان رسما به زیر چتر امپراتوري می.سده چهارم پ

کشد و نه قدرتی دارد و نه   بینیم که امپراتوري فقط نامی را یدك می   از آنها در برابر مقدونیه پشتیبانی کنند، می
شود این است که یونان   فرجامی که گرفته می. شوند  و شاهان آن هرگز در زمره شاهان بزرگ قلمداد نمی. اعتباري

چه در تاریخ سنتی که به دست خود . آن چیزي است که به آن پرداخته شده استتر از  ارزش از نظر سیاسی بسیار بی
یونانیان نوشته شده و چه در کتابهاي پژوهشگران عصرجدید که از روي روحیه ناسیونالیستی اروپایی دست به 

.  ایران بنامیمیونان و آتن حتا شایسته این نیستند که آنها را دشمن و رقیب. اند بزرگ جلوه دادن نقش یونان زده
بینیم که با همه احترام و خدمات شاهان ایران به آن و با اینکه کاهنان مذهبی آن    آنهم در شرایطی که مصر را می
کردند    پنداشتند، ولی تقریبا با درگذشت هر شاه، سر به شورش گذاشته و تالش می   شاهان ایران را از نسل خدایان می

هاي آسیاي خُرد که به محض کوچکترین نشان ضعفی، از پرداخت مالیات  یا پادشاهی.  ملی داشته باشنددولتیتا 
دهد که وارون آنچه همواره به نظر رسیده و همچنان نیز در کتابهاي تاریخی به    این نشان می. کردند   خودداري می

  . استهکرد رسد، یونان هرگز و در هیچ زمانی نقشی مهم در سیاست جهان، بازي نمی   نظر می
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  : داریوش سوم _بخش یازدهم 
  :اشک و خون 

همچنانکه گفتیم تثبیت قدرت به زور سرنیزه و شمشیر این بدي را دارد که به هنگام مرگ دیکتاتور، همه چیز 
 میان  یکپارچگی ازنگهداشتیعنی همه تالشها براي . گردد    میپاشد و به اوضاع پیش از سرکوب باز    میاز هم
   1.بینیم    میین حالت را امروز در سده بیست و یکم نیزا. رود   می

.  خود را نشان داداردشیر دوم فرمانرواییبیماري که امپراتوري هخامنشیان به آن دچار شده بود، در نیمه 
ولی پس از سر کار آمدن اردشیر سوم، این غده سرطانی بدخیم .  خود مرهمی برآن شدویژهاردشیر دوم با داروي 

. اي دیگر این بیماري را عالج دهد اردشیر سوم تالش کرد تا با شیوه.  در سراسر امپراتوري نمایش دادد رابودن خو
 سال، همه 2ولی با مرگ او و آشفتگی دربار ایران در مدت . اش بودیم  کامیابی نسبیبینندهو البته در دوران خودش، 

تاج ) م. پ236 (223 در سال داریوش سوم  با فرنامتهارتشهنگامی که به شکلی که .  رفت میاندستاوردهاي او از
تقریبا هیچ ساتراپی نبود که با مشکل . شاهی بر سر نهاد، اوضاع به شرایط پیش از سرکوبهاي اردشیر سوم بازگشت

ها،  کردند و در دیگر ساتراپی     میها برخی بزرگان براي تصاحب کنترل تالش در برخی ساتراپی. روبرو نباشد
بودند کسانی . تازه مشکل فقط همین نبود. دید   نمیساتراپ بود که خود را فرمانبر از شاه شوششخص ود مشکل خ

 داریوش سومکردند که      میآنها چنین تبلیغ.  را داشتندداریوش سومقصد ستاندن تاج و تخت که از هخامنشیان 
  .اصال از خاندان هخامنشی نیست و حق شاهی ندارد

یعنی همان کسی که .  بودوشئو بگهنخستین کار او کشتن . نین اوضاعی بر سر کار آمد داریوش سوم در چ
او . دانست که قاتل شاه پیشین این توان را دارد که او را هم بکشد     میداریوش. داریوش، پادشاهی را مدیون او بود

. شخصیت امپراتوري گشتبا عزل و نصب و کشتارهایی که از عناصر مخالف خود انجام داد، در ظاهر یگانه 
  .هرچند همه چیز به تار مویی بسته بود

  
  :فروپاشی امپراتوري و اشغال کشور 

فیلیپ همچنانکه گفتیم . باشد     میماجراي فروپاشی امپراتوري هخامنشیان گره خورده با سرنوشت مقدونیان
. پس به تصفیه حساب با ایران بپردازدکرد تا همه اروپا را زیر کنترل خود یکپارچه کرده و س     می تالشمقدونی

 در مصر و خاورمیانه چنان ترس و وحشتی برپا کرد که فیلیپ صالح دید تا مدتی دست اردشیر سومولی شمشیر 
ولی هنگامی که اردشیر سوم درگذشت، با توجه به کشمکشهاي درونی ایران که دو سال زمان  .به هیچ کاري نزند

تقریبا . و فیلیپ بی هیچ ترسی فعالیتهاي توسعه طلبانه خود را پی گرفت. پا کمرنگ شدبرده بود، سایه ایران بر ارو

                                                
شود که انگار    میرده است، پس از سرنگونی دیکتاتورش به چنان وضعی دچار سال یک امنیت گورستانی را تجربه ک40عراقی که  ١

  .هرگز در این کشور امنیت معنا نداشته است
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 را مجبور به پذیرفتن یونانیان ساده پیروز شده و یهمزمان با به تخت نشستن داریوش سوم بود که فیلیپ در جنگ
 شهرهاي –ي دولت م براي نخستین بار در تاریخ، خودمختار. پ336بدین شکل در سال . پادشاهی خویش کرد

 چشم دیدن آنرا یونانیانآنهم پرچمی مقدونی که .  رفت و همه مردمان یونان به زیر یک پرچم رفتند میانیونان از
   )1ت(. نداشتند

. ولی فیلیپ هرگز او را ولیعهد خود نخواند.  سال داشت20پسر بزرگ فیلیپ  _الکساندر_در این زمان اسکندر 
بایست در زمان پادشاهی پدر      میز عرف پادشاهی هخامنشیان بود که در آن ولیعهدشاید دلیلش پیروي فیلیپ ا

ممکن است دلیل این کار کینه و نفرت فیلیپ . شد و اسکندر کمی پیش از بر تخت نشستن فیلیپ زاده شد     میزاده
 عمر صاحب پایانیلیپ در دانیم که ف     میبه هرشکل.  بوده باشد_که همسر مشروع فیلیپ نبود_از مادر اسکندر 

مسئله دیگر این بود . دید که این نوزاد شاه آینده خواهد بود     میفرزند پسر دیگري شد و شاید اسکندر به چشم خود
این درحالی بود که نیت او از این کار با رویاهاي اسکندر کامال تفاوت . شد     میکه فیلیپ براي حمله به آسیا آماده

 بر فرمانرواییبلکه او خواهان . توانست فکرش را بکند که روزي بر همه جهان حکم براند  می نفیلیپ حتا. داشت
در عین حال او براي . ها بود و هدفش از حمله به آسیا صرفا جداسازي بخش هلنی آسیاي خُرد بود هلنی مسلک

آمد حتا به شهرهاي  ت که بدش نمیتوان گف     میپس. داد     می راایرانیان از یونانیانانتقام کسب مشروعیت شعار 
و با اینکار غرب را به . بزرگ ایران رسیده و آنها را با خاك یکسان کرده و ثروتهاي شرق را غارت کند و برگردد

  .جلو پرتاب کرده و شرق را در بدبختی و فالکت رها سازد
ی با آموزشهاي ارستو، نگرشی ه بود که از کودکآموخت دانشاو وارون فیلیپ، جوانی . ولی اسکندر چنین نبود

هدف .  را مطالعه کرده و تاریخ هخامنشیان را از بر بودوننُفگِزِ و هرودوتاو کتابهاي تاریخی مانند . جهانی داشت
 کسی که. اسکندر خواهان این بود تا یک کوروش یا یک داریوش بشود. او هیچ همسانی با هدف فیلیپ نداشت

  . اي گوناگون از هند تا آفریقا و اروپا او را ستایش کنند و نژادهدینلیونها انسان با می
در تاریخ پاسخ . فیلیپ آماده حمله به آسیا بود که در یک فستیوال عمومی به دست یک مزدور کشته شد

 داریوشنخست . دشمنان او زیاد بودند. قاطعی براي اینکه بگوییم چه کسی توطئه قتل فیلیپ را اجرا کرد نداریم
 که گفتیم یونانیاندوم .  خطر فیلیپ را از سر باز کنداردشیر سومر تخت نشسته بود و قصد داشت مانند که تازه ب
کردند،     درنگ می که اگر کمی اولمپیاس و مادرش اسکندرسوم . اي به فیلیپ و اهداف او نداشتند هیچ عالقه

  .خواستند  ین را نمیو آنان ا. کرد     میفیلیپ آسیا را فتح کرده و اهداف خود را پیاده
 اگرچه از شنیدن یونانیانداریوش سوم و . توانیم حدس بزنیم که قاتل چه کسیست     میبا نگاهی به حوادث بعدي

درنگ یک مقدونی دیگر جاي او  دادند که با مرگ فیلیپ بی     میخبر کشته شدن فیلیپ خوشحال شدند، ولی احتمال
در عوض این اسکندر و مادر بانفوذش . همچنانکه نشد. متوقف نخواهد شدرا خواهد گرفت و ارتش منظم مقدونیه 

هم اطمینان از شاه شدن اسکندر و هم به دست آوردن افتخار فتح آسیا و . هاي خود رسیدند بودند که به همه خواسته
در را با خود به آسیا بینیم که فیلیپ حتا قصد نداشت اسکن    آن هنگام که میبه ویژه . پیاده شدن اهداف رویایی آنها
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توانست زیر تاثیر مادر خود، دست به      میبریم که اسکندر     میخواست او را در اروپا نگه دارد، بیشتر گمان     میببرد و
ولی . همچنانکه پس از به قدرت رسیدن، رضایت داد تا برادر خردسالش و همسر پدرش را بکشند. قتل پدر بزند

  . رسید   نمیقط و فقط به سود اسکندر شد و بدون انجام آن، هرگز اسکندر به شهرت کنونیهرچه هست، قتل فیلیپ، ف
اسکندر یکسال .  توافقات پیشین را کنار گذاشته و اعالم استقالل کردندیونانیانبا روي کار آمدن اسکندر، 

ن بود یا نه؟ و کاري که  هرکس شک دارد که آیا اسکندر منجی یونا. حمله کردتِبپس از رسیدن به پادشاهی، به 
 مقدونیه به سپاهست یا خیر؟ در تاریخ بخواند که یونانیاناو با ایران کرد، انتقام یونان از ایران و مایه سربلندي 

 در زمان خشایارشا معابد خدایان در یانگویند که ایران    یونانیان می. ب آوردندرهبري اسکندر چه بالیی بر سر تِ
ها به معابد خدایان آسیبی نزدند، ولی همه شهر  جالب است بدانید که مقدونی! را نابود کردندشهرهاي یونانی نشین 

 مردانی که زنده گاهآنها همه مردمان را قتل عام کرده و زنده زنده در آتش سوزاندند و آن. به جز معابد را نابود کردند
در اسکندر آتن را شکست داده و خون چندین هزار پیشتر نیز پ ∇. را به بردگی گرفتند_نفرهزار  30 _مانده بودند 

دیگر هرگز نتوانستند بر روي پاي  یونانیانرحمی و خشونتی نشان داده شد که  چنان بی. سرباز آتنی را ریخته بود
صرفا .  کمک شایانی به اسکندر نکردندآنان شد که خونهایی که اسکندر از یونانیان ریخت اینفرجام . خود بایستند

 تا نیروي دریایی خود را به خدمت او در بیاورند و اینهم بسیار کوتاه مدت و محدود بود و پس از چندي ندپذیرفت
سرشناسترین یونانیان سپاه اسکندر سربازانی از تسالی .  از سپاه اسکندر بیرون شدندیونانیان عمال ،به دلیل اختالفات

در ارتش . رسید    می1500ار مقدونی بود و شمارشان به شان نیز با یک سرد در یونان میانی بودند که فرماندهی
  ∇.شود اسکندر هیچ اثري از سربازان یونان جنوبی یعنی شبه جزیره آتیک و پلوپونزي دیده نمی

نکته دیگر اینکه پس از نبرد گرانیکوس، اسکندر یونانیان سپاه هخامنشی که به اسارتش درآمده بودند را به بیگاري 
کشته شده سپاه یونانی هخامنشی، یادبود  سردار منونمِتاد و شگفت آنکه دولت آتن براي در تبعیدگاه فرس

  ∇.ساخت
او .  را هم نداشتیونانیانرسد، اسکندر نه تنها یونانی نبود، بلکه نمایندگی و وکالت      میبنابراین وارون آنچه به نظر

از سر  تاریخنگاران یونانی که تاریخ اسکندر را نگاشته اند ولی. پیش از اینکه ایران را نابود کند، یونان را نابود کرد
 1.ناچاري همه آمال و آرزوهاي یونان درمانده و بیچاره را در او یافته و او را به جهت برانداختن هخامنشیان ستودند

اسکندر را به  و گریختهکنند از این واقعیات      میتالشهم  غربی در عصرجدید نویسندگانو بدبختانه پژوهشگران و 
 یونانی که به عنوان سمبل غرب معرفی شده و بدین شکل اسکندر قهرمان .! یونان جا بزنندقهرمان و سمبلعنوان 

                                                
  زندگینامه الکساندر_ نامی   زندگی مردان_پلوتارك  ∇
  . جلد دوم_ یونانیان و بربرها _امیر مهدي بدیع  ∇
   .فر اقبترجمه مرتضی ث. حلد یکم_تاریخ هخامنشی_دیتر متزلر ∇

چون چیزي از خود ندارند، داشته دیگران را از خود و به سود . زند   میکه از شکست خوردگان سر. گویند مصادره به مطلوب    میبه این 1
 .شمارند    میخود
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 تاریخی، مردم شهرهاي روشنهاي  این در شرایطی است که طبق نوشته. ها در عصرجدید گشته است ملی همه غربی
 عضویت در پادشاهی یکپارچه، آنهم پادشاهی یک مقدونی یونان هرگز حاضر به از دست دادن خودمختاري خود و

ضمن . نبودند و تا آنجا که توانستند پدافند کردند و شکست خوردند و پس از شکست نیز همکاري شایانی نکردند
 اینکه اگر قرار بود حتما سایه یک قدرت برتر بر سرشان باشد، بی هیچ گمان و تردیدي ایران را به مقدونیه ترجیح

داد و نه یک     همبستگی سر میدر غیر اینصورت حتما در این همه سال یک یونانی برخواسته و نداي . دادند    می
  . مقدونی

 با شتاب خود را به آنجا رسانده یونانیانشد در جنگ اسکندر با      میگویند که اگر داریوش موفق     میاز این روي
در . شد     می یونان جلوگیري کند، آنوقت خطر اسکندر از سر ایران کمو به نفع یونان وارد جنگ شود و از سرنگونی

 که بیشتر آنان همراه ایران بودند و مردم این منطقه حتا در رایند هم مقیم آسیا هم که تقریبا همه یونانیانمورد 
از گلیم درازتر کرده و هاي آسیاي خُرد همواره پا را  البته ساتراپی. دوران پرآشوب اردشیر سوم نیز مشکلی نداشتند

این موضوع به ویژه . کردند     میبا پایتخت اختالف داشتند ولی مردم کاري به این مسائل نداشته و زندگی خود را
 سپاه یونانیان سپاه ایران بسیار بیش از یونانیان. ان هخامنشیان و مقدونیان نشان داد میخود را در جنگ نخست

  . اسکندر بودند
ها را به حقیقت تبدیل  سرانجام رویاي مقدونی) م. پ334برابر با  (225 اروپا اسکندر در سال پس از تسلط بر

او به هنگام گذر از هلسپونت مانند . تقلید اسکندر از تاریخ از همینجا آغاز شد. کرده و به آسیا یورش آورد
داریوش  1.دان یونانی مراسم برگزار کردخشایارشا به خدایان قربانی داد و در جایگاه تروا، به یاد آشیل و دیگر شهی

. غرق در مشکالت درونی بود که سپاهیان مقدونی به شهرهاي ایونی حمله کرده و یک به یک آنها را شکست دادند
داریوش سرانجام . برخی از این شهرها از ترس تسلیم شدند و بسیاري مقاومت کرده و تاوان سختی پرداخت کردند

 و سپس گرانیکوسدو نیرو در مناطقی به نام .  را به منطقه گسیل کندیونانیانشتر از موفق شد سپاهی کوچک بی
 داریوش. ها بود کم گرفتن مقدونی دلیل این پیروزي، دست.  به جنگ پرداختند و اسکندر پیروز شدهالیکارناسوس

 .تواند دشمن را شکست دهد     میتوانست سپاهی بزرگتر را به آنجا بفرستد ولی تصور کرد که با نیرویی اندك    می
این درحالی است که در زمان . اند  نفر تخمین زده35000زان سپاهیان ایران و اسکندر را به شکل برابر حدود می

در این جنگ سپاه ایران از امکانات خاصی . شاهان پیشین همواره سپاه امپراتوري ایران چندین برابر سپاه دشمن بود
با این پیروزي . ها و نظم و انضباط بیشتر، آنان پیروز شدند توجه به انگیزه باالتر مقدونیگرفت و با  نیز بهره نمی

 یکی از فرماندهان خود را حکمران پاتر آنتیاسکندر در این زمان .  مقدونیان رفتپايعمال آسیاي خُرد به زیر 
 مدتی که اسکندر درگیر جنگ با شگفت اینکه در همه. یونان و ایونی قرار داده و خود به سوي ایران حرکت کرد

  . درگیر بودندیونانیان و مقدونیان با پاتر آنتیهخامنشیان بود، 

                                                
  . خورده بودیونانیانها از و سوگند و به گرفتن انتقام ترواخشایارشا به یاد شهیدان تروا تشریفات گذارده  ١
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 رسید، تازه داریوش متوجه شد که باید براي نبرد با او همه توان ایسوسوقتی اسکندر به شمال سوریه یعنی 
رسد منطقی باشد که      میبه گمان. اند ردهتاریخنگاران طبق معمول در گزارش رقم سپاه ایران مبالغه ک. خود را بگذارد

با اینحال پیشتر نیز . دید، بزرگتر از سپاه مقدونیه باشد    میسپاه ایران که اینبار شخص داریوش سوم را در کنار خود
. شکست بزرگ نصیب داریوش سوم شد. تاکتیک هخامنشیان را دیده بودیم ضعف سپاه بزرگ ولی نامنظم و بی

 سخن درباره دالوري یا ترسویی داریوش سوم به .فرزندش اسیر اسکندر شدند و خودش فرار کردهمسر، مادر و 
و از سوي . خوانند که همه چیزش را گذارده و فرار کرد   از سویی او را ترسویی بزدل می. شکل متناقض رفته است

پرداخته و زخم ژرفی که در این کنند که در جنگ، داریوش به شک تن به تن به رزم با اسکندر    دیگر روایت می
  .جنگ بر ران اسکندر به جاي مانده و خود او در نوشتاري بدان معترف است، همانا از ضربت داریوش بوده است

اي به اسکندر نوشته و از او خواست تا در قبال مقادیر زیادي پول و طال،  داریوش پس از این شکست نامه
ولی اسکندر که موضع ضعف داریوش را تشخیص داده بود، به این . و صلح کننداش را به او پس داده و دو س خانواده

 در پایان تسلیم ولی ماه مقاومت کرد، 7این شهر .  در فینیقیه حمله برد1رصوتوجهی کرده و به شهر  پیشنهاد بی
 اسکندر به جاي آنکه در اینجا.  بر سر مردم آن نیز آمد،نشین آمده بود شده و همان بالیی که بر سر شهرهاي یونانی

پاشنه آشیل ایران که کینه اردشیر سوم را در دل پرورانده و . جنگ با داریوش سوم را ادامه دهد، به سوي مصر رفت
. ضمن اینکه ایران توانایی کمک رساندن به آن را نداشت. دادند     میمردمش هرکسی را به هخامنشیان ترجیح

داریوش و در مصر نخستین تقلید خود از پارسیان را انجام داده و به سبک ا.  مصر را تصرف کردآسانیاسکندر به 
  .هاي خود نشناختند با این حال مصریان هرگز اسکندر را مانند هخامنشیان دودمانی از فرعون.  رفتار کردبزرگ

ها را  دونی سال، آسیاي خُرد و مصر و سوریه و فینیقیه را گرفته و امپراتوري خود و مق2حاال اسکندر پس از 
 که دوباره دید     میدر برابر، داریوش سوم که نیمی از امپراتوري خود را از دست داده بود، حاال. بنیان نهاده بود

شکست نظامی او باعث شده بود تا سرداران و بزرگان پشت او را خالی کرده و او . مشکالت درونی بروز کرده است
و او نیز پس از .  آمدیزدگرد سوم سال بعد بر سر 1000مان بالیی که یعنی دقیقا ه.  بدانندناشایستهرا شاهی 
 نخستین شکست، دشمنان درونی را روبروي خود دید و باید همزمان با دشمنان بیرونی و درونیطعم چشیدن 

  .جنگید و شکستش منطقی بود    می
هرچند در این زمینـه شـبهاتی       . دهند    می مصر را به اسکندر مقدونی نسبت     _ الکساندریا_ساخت شهر اسکندریه    

البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه          . این دقیقا تقلید سیاست شهرسازي کوروش بـود        آن،   وجود دارد ولی بر فرض درستی     
رهـا را شهرنـشین و متمـدن کـرده و جهـان را                    می کوروش در مرز جهان متمدن و جهان وحشی شهر         رب ساخت تا ب

ترین سرزمین باستان یعنی مصر، آنهـم در         نی و در کهنترین و پیشرفته      ولی اسکندر در قلب تمدن جها      .گسترده کند 

                                                
 .خوانند که اشتباه است   می نیز"تیر"را آن ١
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که نام همـه آنهـا   _ شهر 100در تاریخ سخن از ساخت !.  کرانه مدیترانه شهر ساخت  مانندمنطقه خوش آب و هوایی      
  .!شود که البته امروز هیچ اثري از این شهرها نیست     می در سراسر جهان_اسکندریه بود

.  بازگشت به آسیا و حمله به قلب ایران بود که نامه دیگري از داریوش سوم دریافت کرداسکندر آماده
 و آسیاي _فرات تا مدیترانه_ اسکندر بر خاورمیانه فرمانرواییداریوش در این نامه مبلغ رشوه را افزایش داده و 

پاي شاهنشاهان هخامنشی به ویژه خواست جا      میاو. ولی اسکندر، فیلیپ نبود. خُرد و مصر را به رسمیت شناخت
 نیروهاپس با همه . دانست که تا رسیدن به آرزوي خود فقط یک گام مانده است     میو. کوروش و داریوش بگذارد
  . به سمت شرق حرکت کرد

گفتیم که تا پیش از این .  نفر برپا کرد4500گویند که اسکندر یک نیروي سواره نظام به اندازه     ها میگزارش
شکی نیست که سرداران و . البته نداشتن سواره نظام به معنی نداشتن اسب نیست. روپا نیروي سواره نظام نداشتا

 نفره منظم و هزار یک نیروي چند بینندهولی هرگز . رفتند    میدان جنگ   میبزرگان یونان و مقدونیه سوار بر اسب به
آشکار نیست که اسکندر این نیروي .  اروپاییان نبودیمان  میکارکشته و ثابت که همیشه سوار بر اسب باشند، در

   .با اینحال سپاه سواره اسکندر تشریفاتی بوده و نقشی در جنگهاي بزرگ او نداشت. سواره نظام را از کجا آورد؟
  در کردستان1گائوگَمِلاي موسوم به  ها از فرات عبور کرده و به منطقه  هزار نفره مقدونی50به هر روي سپاه 
براي ما که امروز با . جایی که داریوش سوم دوباره با سپاهی بزرگ به استقبال او آمده بود. عراق امروزین رسید

اندیشید؟ آیا او     می خود چهباخوانیم جاي پرسش است که داریوش سوم پیش از این جنگ      میرا ریزبینی تاریخ
شین را فراموش کرده بود؟ چطور امید داشت که با هاي نظامی شاهان پی  و همچنین شکستایسوسشکست نظامی 

. همان شیوه جنگی پیروز شود؟ به گفته تاریخنگاران سپاه ایران نه از روي سالح و نه از روي ملیت مرتب نشده بود
  .همچنان اتکا فقط به برتري نفري بود

، شد    ختم میها ونیشکست مقداگر به نبردي که . م نبرد بزرگ آغاز شد. پ331در روز یکم اکتبر سال 
در ابتداي نبرد . خورد، کار یکسره بود     میگشت و اگر ایران در آن شکست     میخاورمیانه و حتا مصر به ایران باز

 سوار به سمت راست 1000سپس اسکندر با . جناح چپ سپاه مقدونی به شدت ارتش ایران را به خود مشغول کرد
ها و کمان داران خود  ایران با بهره گیري از فیلهاي جنگی، شترها و ارابهدرحالیکه جناح راست . سپاه خود رفت

زد، جناح چپ ایران شدیدا به دنبال اسکندر بود تا او را نابود کرده و کار را      میها تلفات بسیار سنگینی را به مقدونی
 سوار، مسیر خود 500هانی به همراه ولی اسکندر بر بنیاد نقشه از پیش طراحی شده خود، به شکل ناگ. به پایان رساند

 ایران ادامه داشت سودبدین شکل جنگ در دو جناح به شکلی خونین و البته به .  درجه تغییر داده و بازگشت180را 
درحالیکه این در واقع تکرار همان تاکتیکی بود که . کرد که کار اسکندر پایان پذیرفته است     میو داریوش تصور

، به تقلید آن فوننُزِگِ انجام داده بود و اسکندر با مطالعه کتاب کوناکسارد با اردشیر دوم در کوروش کوچک در نب

                                                
  .اند ال نیز خوانده و گاهی هم به اشتباه گئوگمل و ارابال را دو نبرد دانستهاین نبرد را ارابِ اربیل امروزین، ١
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در حالیکه ارتش غول پیکر ایران به دو بخش شده و . ها یعنی کشتن شاه بدون توجه به فرجام جنگ جناح. پرداخت
دان بازگشته بودند،    میحاال دوباره به مرکز چابکسوارش که 500کرد، اسکندر و      میها را زیر پا خرد داشت مقدونی

اسکندر به راحتی از . تاختند    میگر جنگ بود، در غفلت همگان به سوي قلب سپاه ایران، جاییکه داریوش سوم نظاره
 سال پیش نیز شکسته 70سدي که .  وجود داشت جاویدانهنگولی هنوز سد آهنین . حفره شکل گرفته گذشت
 جاویدانی هنگ.  شکست آن بودیمبینندهپس یکبار دیگر . اي بازسازي آن انجام نگردیده بودشده و هیچ تالشی بر

  منجرامپراتوري به شکست جاودانانو حاال شکست . که کوروش و داریوش با آن جهان را فتح کرده بودند
ولی . گریخته موقع ، بایسوس جنگ مانند اسکندر به هدف خود نرسید و داریوش سوم یکبار دیگر اگرچه. شد    می

خبر فرار شاه نیز در روحیه . مرکز فرماندهی سپاه ایران به جاي اینکه در کنترل شاه باشد، در کنترل دشمن بود
و بدین شکل در مدت . بسیاري از آنان فرار کردند و بسیاري دیگر تسلیم شدند. سربازان تاثیر زیادي گذاشت
رفت به نابودي سپاه مقدونی در هر دو جناح بیانجامد، بر      مینطقیجنگی که به شکل م. کوتاهی جنگ پایان یافت

هاي  آنهم در شرایطی که سپاه مقدونیه چیزي جز نیزه. اثر ضعف تاکتیکی سپاه ایران به شکست هخامنشیان انجامید
  خوداز به نقل آناباسیس در کتاب آریانآنها به نوشته .  اسب نداشتسدهاي عصر حجري و چند  ساده و فالخن

   .، حتا چیزي به نام لباس نداشته و تقریبا عریان بودنداسکندر

 
خبر پیروزي اسکندر از یک سو و خبر برخورد خوب او با مصر که تسلیم شده بود و برخورد وحشیانه او با 

هاي شهر  شهرهایی که مقاومت کرده بودند، به بابل رسید و بدین ترتیب بزرگان شهر بابل تصمیم گرفتند تا دروازه
  . و اسکندر به راحتی توانست بزرگترین شهر جهان را تصاحب کند. را به روي اسکندر بگشایند

کوروش به درخواست .  اشتباهی بزرگ استکوروش اسکندر با فتح بابلتوجه کنیم که همسنجی فتح بابل 
ضمن اینکه کوروش به . شترسمی مردم بابل به آنجا لشکر کشید و این درحالی است که اسکندر کارت دعوتی ندا

که حاال همه _درحالیکه در این زمان مردم بابل . دالیل مذهبی مورد قبول کلدانیان پرستنده مردوك و یهودیان بود
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ها این اواخر دل خوشی از هخامنشیان  رودانی میاناگرچه بسیاري از.  ارادتی مذهبی به اسکندر نداشتند_کلدانی نبودند
پس اساسا اینکه .  همسنجی کردنبونیدتوان این را با دوران پیش از کوروش یعنی زمان  نداشتند، ولی هرگز نمی

بر . ایم اسکندر را یک کوروش دیگر بدانیم که یکبار دیگر بابل را فتح و مردم آنرا نجات داد، کاري نادرست کرده
هم در برابر به مردم بابل احترام ، اسکندر درست مانند کوروش، در بابل مورد احترام قرار گرفت و او تاریخبنیاد 
 مربوط به کوروش گزارشهاي بدانیم و نگوییم که همه اینها کپی برداري از راست را تاریخحتا اگر این . گذاشت

است، باز باید بگوییم که برخوردي که اسکندر با شهرهاي مقاومت کننده کرد، باعث وحشت بزرگان شهر شده 
این درحالی است که کوروش . تا با این کارها، دل امپراتور نوین را به دست آورند اند است و آنها از مردم خواسته

به هر . !هرگز با شهرهایی که با آنها جنگید، برخوردي بد نکرد تا مردم بابل بترسند و از ترس او را گلباران کنند
  .بگذارداي جا پاي هخامنشیان  حال اسکندر توانست در این موضوع هم مانند مصر تا اندازه

ولی . اگرچه بزرگترین شهر امپراتوري تصرف شده بود. درنگ به سمت شوش حرکت کرد  اسکندر بی
در اینجا داریوش سوم که دیگر نیروي شایانی نداشت و دشمنان درونی او نیز قدرتمندتر . پایتخت رسمی، شوش بود

گویند که هدف او برپایی یک      میگروهی. شده بودند، شوش را رها کرده و به پارس و سپس به خراسان رفت
گویند که او      میگروهی دیگر. چراکه در شوش و پارس دیگر نیرویی نداشت. نیروي یکپارچه در شرق ایران بود
. احتمال دوم منطقی است. ها سپرد تا جواهرات آنجا را غارت کرده و بازگردند شوش و پارس را به مقدونی
دانم که داریوش شهرهاي ثروتمند      میولی من دور. کرد     میبود، حتما چنین    میکندرهمچنانکه اگر فیلیپ به جاي اس

و آباد خود را با آنهمه شکوه و زیبایی به این جماعت طال ندیده بسپارد، به این امید که گرسنگان پس از خوردن و 
نیرویی داشت هرگز این سرزمین را رها و اگر .  او توان پدافند از شوش و پارس را نداشتشاید. سیر شدن، برگردند

  .کرد نمی
 آریوبرزناو در راه با یک سردار ایرانی به نام . پس از غارت و ویرانی شوش، اسکندر به سوي پارسه رفت

ولی هرچه هست، او و .  بگوییم که آریوبرزن به داریوش سوم وفادار بود یا خیربا استواري یمتوان نمی.  شدروبرو
تا اینکه . ها جنگیدند و حتا تا مرز پیروزي پیش رفتند ههاي بختیاري تا پاي جان در برابر مقدونیسربازانش در کو

اسکندر شبانه سپاه آریوبرزن را دور زد و روز بعد از دو سو آنها را در منگنه قرار داد و بدین شکل واپسین سد 
» آبادترین شهر زیر آفتاب «ها گزارشاي رفت که بر بنیاد  مقاومتی پارسیان شکست و اسکندر به سوي پارسه

هاي پارسه انجامید، اسکندر به سمت هگمتانه رفت و  پس از غارت گسترده در پارسه که به آتشسوزي کاخ. بود
 که فرمانرواي ماد آتورپاتدر اینجا یکی از بزرگان و رهبران مادي به نام . آنجا را نیز غارت و ویران کرد

دانست، به جاي جنگ و مقاومت در برابر      می کار داریوش را پایان داده شده بود، چون _آذربایجان_کوچک 
اسکندر هم که از این حرکت او بسیار خوشحال شده بود، با حاکمیت او در ماد . اسکندر، با او از در دوستی درآمد

 سپس در تعقیب اسکندر. بدین ترتیب این سرزمین از تجاوز دشمن بی رحم، در امان ماند. کوچک موافقت کرد
 داریوش سوم، راه شاهی را طی کرده و به بلخ رسید و در آنجا با جنازه داریوش سوم که به دست ساتراپ منطقه
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هاي تاریخی، او پس از دیدن جنازه شاه ایران به او احترام کرده و   نوشتهبر اساس.  شدروبرو کشته شده بود، سوسبِ
  ∇. ور داد دفنش کنندرداي خود را بر روي صورت او کشید و دست

  .، دودمان هخامنشیان به پایان رسید)م. پ330( از پادشاهی کوروش 229با مرگ داریوش سوم در سال 
گویند که او خود را شاه ایران خوانده و لقب      می. به جنگ با اسکندر پرداختبِسوسپس از مرگ داریوش، 

اسکندر باقی . یی نبرده و به دست اسکندر کشته گردیدکه البته او نیز ره به جا. را برگزید» اردشیر چهارم«
 باکتریا و هندوکش و خوارزم و سغد به فجیعترین شکل  پارت ومخالفان و مقاومت کنندگان در برابر خود را در

  . که گزارش آن نه ادعاي ایرانیان که همه اعتراف نویسندگان یونانی است.ممکن کشت
  

  :کارنامه داریوش سوم 
کنیم که داریوش سوم به هنگام نشستن بر تخت چه داشت و به هنگام مرگ      میعی وقتی نگاهبه شکل طبی

همچنانکه درباره دیگر . خویش، چه چیزي از خود به ارث گذاشت، مجبوریم او را بدنام ترین شاه هخامنشی بدانیم
 با اینحال منطق و انصاف حکم. شمارند     میدودمانهاي پادشاهی نیز همچنین است و واپسین شاه را بدترین شاه

هخامنشیان از دوران اردشیر درازدست به بیماري دچار . کند که با دیدي بازتر به سرنگونی هخامنشیان نگاه کنیم    می
از آن زمان هرکدام از شاهان ایران با شیوه خود تالش کردند تا عمر پادشاهی را طوالنی کرده و مرگ آنرا . شدند

حتا با وجود شخصیتی انقالبی مثل اردشیر سوم، که آشکارا . لی هرگز این بیماري عالج نیافتو. عقب بیاندازند
سیاست سه شاه پیشین را کنار زده و داریوش وار، تالش کرد با شمشیر امپراتوري را حفظ کند، نیز درمانی قطعی 

همچنانکه پیش از آنها نیز .  کنندفرمانرواییتوانستند بیش از این یکجا بر همه جهان  هخامنشیان نمی. یافت نشد
دادند، بر کینه و نفرت      میاگر چهره خشن خود را نشان. همچنانکه پس از آنها نیز کسی نتوانست. کسی نتوانست

 کردند بدون جنگ و خونریزي کشورها را زیر پرچم خود حفظ کنند، شکست     میافزودند و اگر تالش      میمردم
 ایران باید از مصر و آسیاي خُرد و خاورمیانه دست. ه دست کشیدن از داشتن امپراتوري بودتنها را. خوردند    می
هاي  در این صورت در این کشورها پادشاهی. بخشید     میو در عوض قدرت درون مرزي خود را استحکام. کشید    می

  . بست    میبایست با آنها پیمان صلح و دوستی      میشد و ایران     میمستقل برپا
بایست یک ارتش      میگرفت؟ پس   نمیداشتند؟ آیا از سوي آنها حمله صورت   نمیآیا آنها چشم طمع به ایران

 جاویدان کوروش هنگهخامنشیان هرچه دستاورد نظامی داشتند، از . شد     میمنظم و هوشمند در درون کشور برپا
ولی در . یافت و نه اینکه کاهش یابد    میبایست این گارد افزایش     می. هزار نفره از پارسیان و مادها10سپاهی . بود

ان هخامنشیان و همسایگان  میمدتدرازچون جنگهاي . این صورت هم هیچ تضمینی بر حفظ هخامنشیان نبود
هخامنشیان در این سالها اصال همسایه نداشته و به . قدرتمند خود سرانجام ممکن بود به شکست ایرانیان بیانجامد

 اگر هخامنشیان دست از جهان کشیده و به دوران پیش از جنگ کوروش شاید. ندگی در کنار مرز عادت نداشتندز
                                                

  زندگینامه الکساندر_ زندگی مردان نامی _پلوتارك  ∇
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بابل، کشورهایی . شد     میچراکه چندین کشور در این مناطق ساخته. شد     میتر عمرشان طوالنی. گشتند     میو لیدیا باز
 شهرهاي یونانی –هایی در کاپادوکیه، لیدیا و البته دولت  یرودان، فینیقیه، یهودیه، مصر، پادشاه میاندر شمال

شد تا ایران بتواند با یک سیاست درست، به    میاین باعث. پرداختند   مینشین و این کشورها مدام به جنگ با هم
ر عالم ولی آنچه د. و البته در زمان بایسته نیروي پدافندي خود را به کار گیرد. تماشاي حمام خون منطقه بنشیند

. بود   نمیدر اینصورت دیگر ایران کشور ثروتمندي. هاي روي کاغذ متفاوت است دهد با تئوري   میواقعیت رخ
همچنانکه در . کرد   میهاي درونی نیز بروز پس نارضایتی. شد تا پارسیان از مالیات معاف باشند   نمیدیگر
  .هاي دیگر بروز کرد دودمان

ان از سرنگونی هخامنشیان و حتا اشغال کشور به دست بیگانگان غمگین نبود و اینها را تو   میبینانه، با دیدي واقع
هرکشوري که دوران شکوه بیشتري را تحمل کرده . بدیهیات تاریخ دانست که براي همه کشورها رخ داده است

هاي   و دیگر تمدن...رودان، تاریخ مصر و  میانهمچنین است تاریخ. است، دوران اشغال زیادي را نیز داشته است
  . بزرگ شرق

رحمی اردشیر سوم را نداشت و انسانی پخته و کارآمد بود و  گویند، خشونت و بی   میداریوش سوم بنابر آنچه
توان حکم داد که اگر داریوش سوم نیم سده زودتر     میپس. کرد هر مشکلی را با آسانترین شیوه حل کند   میتالش

 .نابغه هم نبود. چراکه انسانی ناالیق نبود. کردیم   میوز از او به عنوان شاهی موفق یادبه تخت شاهی نشسته بود، امر
نه نبوغ سیاسی برجسته اردشیر درازدست را . او درست مانند یزدگرد سوم ساسانی، مرد روزهاي بسیار سخت نبود

به هر روي دوران داریوش .  داشت تیسافرن را در کنار خودمانند داریوش دوم و اردشیر دوم، کسی مانندداشت و نه 
دورانی که تک تک مردمان پارس . دورانی که از اوج به زیر افتادیم. سوم دوران تلخ و سیاه تاریخ ایران است

  . کردند و ناگهان یک شبه، همه زندگی و ثروت و حتا شرف و حیثیت خود را از دست دادند   میاحساس شاهی
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  :تحلیل افزون 
ها را  آنها مقدونی. ها نبودند در اروپا و چه در آسیا هرگز خرسند به رفتن به زیر کنترل مقدونی یونانیان چه )1(

دانستند که در   آنها زیر سایه امپراتوري هخامنشی، خودمختاري داشتند و می. شماردند  مردمانی با نژاد پست می
 اسپارت چه در سده پنجم که یکسره در آتن و. ها، این امتیاز از دست خواهد رفت صورت روي کار آمدن مقدونی

جنگ با هم و ایران بودند و چه در دوران اردشیر دوم و سوم که بیشتر در حالت صلح قرار داشتند، از آزادي و 
.  باشیم_Golden Era_همین باعث شد تا بیننده عصر طالیی علمی یونان . امنیت و خودمختاري برخوردار بودند

گویند که با توجه به همسانی فرهنگی و دینی میان یونان و مقدونیه، یونانیان   برخی همانند دیاکونوف می
حتما دیدید که وقتی میان اعضاي یک . ولی این نظریه نادرست است. خواستند تا اسکندر بر ایران پیروز شود  می

در .  براي آنان حکم کنددهند یک بیگانه بر مسند داوري نشسته و  کند، آنها ترجیح می  خانواده اختالفی بروز می
کنند،   اي که دو یا چند قومی در آنجا زندگی می  بر سرزمین یا محلهفرمانرواییفلسفه سیاسی نیز، بهترین راه براي 

همچنانکه آتن و . خود مردم نیز به این خرسندترند.  آنجا از هیچکدام از این اقوام نباشدفرمانرواياین است که 
تحمل سایه . ور خود را بر دیگري تحمیل کنند، حکم به داوري ایران در مسائل یونان دادنداسپارت وقتی نتوانستند ز

کردند به    هرگز در مسائل درونی آنها دخالت نمی_ به دلیل بیگانگی تمام و کمال با مردم یونان_ایرانیان که 
  . بوده و خواهان انتقام بودندهایی بود که عمري زیر ستم یونانیان  مراتب آسانتر از تحمل یوغ بردگی مقدونی

براي نمونه مصر و فینیقیه و سوریه به دلیل کارهاي اردشیر سوم . درباره دیگر اقوام کمی مسئله فرق دارد
هرچند دیدیم . دانستند  دلخوري شدیدي از شاهان پارسی داشتند و در نظر خود اسکندر را بدتر از شاهان پارسی نمی

حرکت بابل در تسلیم بی قید و شرط هم . ه چه مقاومت سختی در برابر اسکندر کردندکه برخی از شهرهاي خاورمیان
. آنان دیدند که تسلیم شدن برابر است با نجات شهر و مقاومت برابر با نابودي. یک اقدام از روي تجربه گرایی بود

اي که  وي آوردن به بیگانهها نیز با توجه به هماهنگی فرهنگی، دلیلی براي پشت کردن به شاه بزرگ و ر آریایی
دانیم از زمان اردشیر دوم خدایان آریایی مردمان نازرتشتی   به ویژه که می. آمد نداشتند   سرزمین ناشناخته مقدونیه می
که یکی از بدترین دیدگاهها را نسبت به _ )Olmstead (اومستدبرخی مانند . به رسمیت شناخته شده بود

یش به بحران اقتصادي اقوام تابعه اشاره کرده و دلیل سرنگونی هخامنشیان را در کتاب خو_ هخامنشیان داشته
 Pierre (پیر بریان.  قلمداد کرده استشاه بزرگها دانسته و آنان را ناخشنود و رویگردان از  سنگینی خراج

Briant(،موجب تهی گوید که عصر هخامنشی   می، با رد کردن نظر اومستد در کتاب تاریخ امپراتوري هخامنشی 
هاي گرفته شده از زمان داریوش بزرگ تا داریوش سوم و  او با محاسبه مجموع مالیات. دستی در کشورها نشده است

هاي خود باز  همسنجی آن با ذخایري که اسکندر به غارت برد، بدین نتیجه رسیده است که مالیات دریافتی به جامعه
هاي خود  هاي گردآوري شده را از سراسر جهان به پایتخت ن پول نبوده است که هخامنشیااینگونهو . گشتند  می

گیرد که   بریان در کل نتیجه می. !سرازیر کرده و احتکار کنند تا اقتصاد ملی کشورهاي دیگر به نابودي کشیده شود
ر بیننده وارون نظر اومستد و برخی دیگر، از نظر اقتصادي و اجتماعی هخامنشیان پس از داریوش بزرگ تا پایان کا
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 براي آگاهی بیشتر درباره تباهی .هاي آنان وارد شده باشد هرچند شاید سستی در قابلیت. یک سقوط و تباهی نبودند
هلن  از ، انحطاط شاهنشاهی یا انحطاط منابع؟و زوال هخامنشیان پس از داریوش بزرگ، نگاه کنید به جستار

 هایی چون با خواندن کتاب.فر  با ترجمه مرتضی ثاقبانتاریخ هخامنشی در جلد نخست کتاب سانسیسی وردنبورخ
 در منتهاي بی انصافی نسبت به ایرانیان و غرق در شیفتگی گان که نویسندبینیم می  جان مانوئل کوك  واومستد

د خوشبختانه یک نویسنده ایرانی باسوا. اند ر را قهرمان و سمبل یونان جا زده و بدتر آنکه اسکندبودهنسبت به یونان 
 پاسخ اشتباهات سهوي و عمدي او را با سبکی ، به زبان فرانسويیونانیان و بربرها در کتاب امیر مهدي بدیعبه نام 
 که ادامه راه امیر تاریخ هخامنشیان دانشگاه خرونینگنو البته مجمومه جستارهاي موجود در . تر داده است علمی

  .شیانمهدي بدیع است در نگاهی منصفانه و منطقی به هخامن
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  :  اسکندر مقدونی _بخش دوازهم 
  :دوران سیاه اشغال 

از  به درازا انجامید، چیزیست _از سرنگونی شوش و پارسه تا مرگ اسکندر_دوران اسکندر مقدونی که نه سال 
از هر طریق و بر بنیاد هر سندي که به این .  که در اساتیر ملی ایرانیان وجود دارد1زهاك ماردوش دوران جنس
بر بنیاد دفترهاي پهلوي اسکندر ضربه . بینیم که او با خود به ایران آورد   میران نگاه کنیم، بدبختی و فالکت رادو

  :خوانیم    می»ارداویرافنامه« در کتاب )1ت( .بزرگی به دستاوردهاي دینی ایرانیان زد
دوران ماد و [ان سیصد سال در زم. زرتشت پاك و پرهیزکار یکباره دینی که پذیرفت را در جهان روا کرد« 

پس اهریمن پلید براي بی دین کردن مردمان، اسکندر گجسته رومی را .  همه مردم دین را پذیرفتند]هخامنشی
 را بکشت و پایتخت ]شاه[وي مرزبان ایران . فریفت و با رنج بسیار براي نبرد و ویرانی به ایرانشهر فرستاد

هاي گاو آراسته و به آب زر نوشته شده   دین یعنی اوستا و زند که بر پوستو این. شاهنشاهی را آشفته و ویران کرد
 پتیاره بدبخت بی دین بدکار بدکردار، ،اسکندر رومی. ها نهاده بودند  به گنجینه نوشته]پارسه[و در استخر بابکان 

  »اوستا و زند را بر آورده و بسوخت
  

ن فرستاد تا ترجمه شده و سپس نابود شود و دیگر اي از اوستاي بزرگ را به یونا سکندر نسخههمچنین ا
  هاي را نیز  نسخه

  در دوزرتشتکند که کتاب دینی ایرانیان را    میالدي بازگو می در سده نخست2لینیپمی تاریخنگار ر. نابود کرد
  3.کند که او این کتاب را به دقت خوانده است   میلیون بیت شعر سروده بوده است و اشارهمی

هاي مقدس که مربوط به زرتشت، یارانش،  هایی که خورده بود، به غیر از نوشته  ساسانی با همه زخماوستاي
گفت، داراي    میمغان و روحانیون بوده و راجع به فلسفه، خداپرستی، نیایشها و ستایشها و آداب و رسوم دینی سخن

ها، جغرافیا، پزشکی و  قضاوت، تاریخ و استورهوري و ددانستنیهایی درباره نجوم و ستاره شناسی، حقوق و قانون، دا
هایی درباره  داروسازي، طهارت و پاکیزگی، مردم شناسی، شیوه کشورداري یعنی اقتصاد و سیاست و آموزه

ولی از بد حادثه آسیب بزرگتر در زمان حمله اعراب به ایران رخ داد، که در اثر . کشاورزي و دامداري هم بود

                                                
اي را ضحاك  ه که در ادبیات فارسی پس از اسالم آن پادشاه استورهالبت!. خندد    میضحاك، نامی است عربی به معناي کسی که بسیار 1

دانیم که هزاران سال پیش از یورش عربها،    میولی هنگامی که ما امروز. و چون از اعراب کینه داشتند، او را تازي خواندند. اند نوشته
عربی اي خود را  باه را تکرار کرده و نام پادشاه استورهتوانیم این اشت   میاي را در ذهن داشتند، چطور ایرانیان این شخصیت استوره

  . دهاك و صورت پارسی آن زهاك است شکل اصیل آن آژي! بدانیم؟
  .درست آن پلینیوس 2

 منظور او از کتاب زرتشت، اوستا است که گفتیم بخش کوچکی از آن متعلق به زرتشت است باقی آن دستاوردهاي دیگر ایرانیان  3
  .باشد  می
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چهارم آن به دست ما   رفت و فقط یک میانهارم اوستاي ساسانی ازچ ن در چندین سده، سههاي مداوم آ کتابسوزي
باز هم آسیب اصلی به بخشهاي دانشیک  که البته.  درسد اوستاي هخامنشی10یعنی چیزي حدود . رسیده است

  )2ت( ∇.هاي مقدس تا امروز برجاي مانده اند خورده و بخشهاي دینی و نوشته
 است نیز تفصیل  ...آریان و پلوتارك و دیودورایی که نوشته دست خود یونانیان از جمله ه در تاریخنگاري
 تُنی از 1200 از دستیابی اسکندر به گنج ها گزارش. بینیم   میهایی که مقدونیان در ایران کردند را کشتارها و غارت

در راه شوش به . گویند   مینیه سخندهند و از فرستادن آنها به مقدو   میشمش طال و سکه و جواهرات در شوش خبر
او دستور داد تا همه روستاهاي پارس را به آتش . پارسه، اسکندر بیش از پیش وحشیگري خود را به نمایش گذاشت

همچنانکه گفتیم دو سده صلح باعث شده . خواست انجام داد   میدر شهر پارسه نیز او با مردم بی پدافند هرچه. بکشند
شناسان در شوش هیچ دیوار  باستان  و.شهر پارسه هرگز جنگ ندیده بود. گاوري را فراموش کنندبود تا پارسیان جن

ي  و در نوروز و مهرگان نیز پذیراند بسیار آرام و آسوده بودها در همه سالایرانهرهاي ش .و باروي دفاعی نیافتند
  .ها همانان بزرگ و جشنها و بارعام میشاهنشاهان و

شد که تا آنروز مقدونیان به چشم ندیده    میدر خانه مردم عامی پارسه اشیائی دیده، حتا دیودور بر بنیاد تاریخ 
کردند و نه    میمردم پارس آنزمان روي تخت و صندلی استراحت. ها مبلمان و فرش وجود داشت در همه خانه. بودند

بازان اسکندر را دیدند گویند که مردم وقتی وحشیگري سر   می.آنچه روایت شده بسیار دهشتناك است. روي زمین
انداختند و     میها به پایین براي اینکه مورد تجاوز و هتک حرمت قرار نگیرند، زن و فرزند خود را از روي پشت بام

 فرهنگ هلنی، از بر اساسحتا پسران نیز که . کشیدند    میشان را درحالیکه خودشان درون آن بودند، به آتش یا خانه
بدین شکل . انداختند    میها ی مصون نبودند، براي دوري از چنین ننگی خود را به درون چاهتجاوز و سواستفاده جنس

کاخها .  آریایی ناگهان به یک ویرانه غیرمسکونی تبدیل شدآرمانشهر و مدینه فاضلهشهر پارسه از حالت یک 
 کمترثروتهاي پارسه از شوش  پلوتاركبر بنیاد نوشته . نیز پیش از اینکه آتش گرفته و نابود شوند، غارت شدند

 ثروت دیودور.  هزار شتر نیز بسنده نبود تا همه اموال به مقدونیه فرستاده شود5 هزار قاطر و 20طوریکه . بودن
  برآورد_  سال مالیات کل جهان آنروز9برابر با  _ هزار تالنت 120نقدي پارسه که به دست اسکندر افتاد، را 

جریان «هشگران غربی حتا این کارهاي اسکندر را نیز توجیه کرده و آنرا به شگفت آنکه برخی پژو. کند  می
 نخست اینکه .!!نامند که سبب یک رونق اقتصادي شده است   می»هاي هخامنشی هاي انباشته در کاخ انداختن گنج

هاي  تئوريگویند؟ و دوم اینکه از نظر    میروشن نیست، اینها از کدام رونق اقتصادي پس از هخامنشیان سخن
 نه تنها رونق دهنده _ یعنی سربازان مقدونی _ مردمان  میان و پخش کردن آندولتیاقتصادي خالی کردن ذخایر 

  .باشد    میاقتصاد نیست، بلکه سازنده تورمی ویرانگر

                                                
   اوستا_هاشم رضی   ∇
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 اسکندر در شرق ایران نیز کشتارهاي فراوانی کرد و در یک مورد شگفت انگیز دستور به آتش زدن جنگلی را 
  .اد که مردمان به درون آن گریخته بودندد

  

  
  

گوید این است که    میآنچه تاریخ سنتی. درباره آتش سوزي تخت جمشید سخنان زیادي گفته شده است
 به اسکندر پس از مست شدن،
 به خواست یک روسپی یونانی،

 افتخار خداي شراب
 که خداي مورد ،داینایسوس

عالقه مادرش نیز بود، این بناي 
و گروهی . گ را آتش زدبزر

گویند    نیز این را رد کرده و می
او در حال هوشیاري و به عمد، 
. پارسه را به آتش کشید

 عصرجدید که توان انتاریخنگار
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 برخی آنرا تالفی .اند، هریک به نوعی تالش کردند تا آنرا کمرنگ جلوه دهند پدافند از این عمل اسکندر را نداشته
 سربازان و  میان ولی مشکل اینجاست که اسکندر، یونانی و آتنی نبود و در.یس دانستندبه آتش کشیدن آکروپول

خواست چنین کاري بکند، شوش پایتخت ایران و معادل    میحتا اگر هم. سرداران او نیز کسی آتنی نبود
تر از  ار باشکوه سال پیش از اسکندر بازسازي شده و بسی100ضمن اینکه آکروپولیس . آکروپولیس بود و نه پارسه

او و یارانش توان دیدن بزرگی شرق . مسئله روشن است. مفهوم بود پیشین گشته بود و گرفتن انتقام به این شکل بی
 رشد کرده بود و بدبختانه دید ارستو ارستوهاي  اسکندر با آموزش. را نداشتند و از روي حسادت آنرا نابود کردند

 حتا خود اسکندر پس از دیدن شکوه و زیبایی بابل و اي که گونهه ب.  منفی بودنسبت به شرق وارون استادانش، بسیار
  .شوش و پارسه و هگمتانه از ارستو عصبانی شده و او را نادان خواند

 130هاي خامی شد که   لوحنسوزي هستیم، چراکه هم باعث پخته شد هرچه هست، به نوعی ما مدیون این آتش
 گردآوري _خزانه و باروي تخت جمشید_ هایی ، در اتاقک ریوش بزرگ سال پیش از اسکندر در زمان دا170تا 

 باعث شد تا این همچنین این ویرانی.  سال دیگر گردید2300شده بودند و همین پخته شدن باعث بهتر ماندن آن در 
 کاوشگران در سده هنگامی کهبدین ترتیب . ها پا به آنجا نگذارد منطقه متروکه شده و دیگر هیچکس در این هزاره

. یافتندي دیدند و اشیاء زیادي زسو  را کنار زدند، بناها را مانند همان دوران پس از آتش خروارها خاك20 و 19
  .درحالیکه پاسارگاد و شوش که از آتشسوزي دور ماندند، ویرانی بیشتري را به خود دیده است

هاده و دستور ها، اسکندر به آرامگاه کوروش بزرگ احترام ن این نکته هم خالی از لطف نیست که بر بنیاد نوشته
با .  او لباس هخامنشیان را پوشید.و مقدونیان آنرا غارت کردند. حرمتی نشود که البته این کار شد داد تا به آن بی

د سردارش با ساستاتیرا خواهر داریوش سوم و رکسانا، دختر یکی از بزرگان سغد اروسی کرده و دستور داد تا چند 
اسکندر از این زمان دست به استخدام ایرانیان به عنوان مشاور زده و یک . ندزنان ایرانی به سبک ایرانی اروسی کن
آشکار نیست که این سیاست اسکندر در ادامه سیاستهاي او براي رسیدن به  .لشکر از پارسیان را به ارتش خود افزود

 دگرگون و متحول  بود و یا پس از لمس فرهنگ و تمدن ایران واقعا_همانندي به شاهنشاهان هخامنشی_اهدافش 
  .؟شده بود

 هخامنشی بود و باید آنرا پایانی بر فرمانروایی، اسکندر ادامه برخی جهاتنظرند که از  پژوهشگران هم
و نظام اداري  ظاهر کوچکترین دگرگونی در سامانه چراکه او در. پسینهخامنشیان دانست و نه آغازي بر دوران 

  . توانست بدهد هخامنشی نداد و نمی
کسی که دستور این ترور را داده بود، .  به دست خود مقدونیان ترور نافرجام شدسیستاندر  زرنگاسکندر در 

 وادار 1اي بسیار سخت ش، او را با شکنجه بود که مقدونیان به رسم خویفیلوتوسیکی از سرداران اسکندر به نام 

                                                
  .شد   میطوریکه استخوانها نمایان. ها قیچی کردن گوشتهاي بدن بود شکنجه نظامی مقدونی 1
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 ،اسکندر پس از یک کشتار و تصفیه خونین در سپاه مقدونی، پدر فیلوتوس. کردند تا نام یاران خود را فاش سازد
  ∇. که یکی از بزرگان مقدونی و حاکم هگمتانه بود، را کشتپارمنیون

گفتیم که فقط از شاهان آریایی . دمشکل دیگري که اسکندر به آن دچار شده بود، احساس خدایی بو
اسکندر که به پندار خودش حاال بر تخت . آمد که با همه قدرت هرگز خود را خدا نخوانند   مزداپرست بر می

کوروش و داریوش و خشایارشا و اردشیر نشسته بود و حتا لباس آنها را دربر داشت، نتوانست این بارِ سنگین را 
ها به خود مقامی آسمانی نداد و  داریوش هرگز در میان آریایی. ا به نمایش گذاشتظرفیتی خود ر حمل کرده و کم

وارون ایرانیان، یونانیان عادت داشتند تا شاهان بزرگ و قدرتمندان را مظهري از . این ناشی از فرهنگ ایرانیان بود
 زئوس نیاي شاهنشاهان ایران را و جالب آنکه. دانستند    می1هراکلیوسنیاي بزرگان و شاهان خود را . خدا بدانند

قدرت و شوکت باالي اسکندر . این یونانیان متملق، اسکندر را پسر زئوس خواندند. دانستند   یعنی خداي خدایان می
بدین ترتیب یونانیان . ها را به خود گرفته و رسما خود را پسر زئوس معرفی کند باعث شد تا او این چاپلوسی
ها اگرچه از این  مقدونی!. پذیرفت    او پیشکش کرده و او آنها را به جانشینی از زئوس میهدایاي قربانی خود را به

عمل او شگفت زده شده بودند ولی اعتراضی نکردند تا اینکه اسکندر به یاران مقدونی خود نیز دستور داد تا مانند 
ها به شدت عاشق و شیفته فیلیپ پدر  قدونیاین درحالی بود که م. دیگران به او نماز برده و او را پسر زئوس بخوانند

این فیلیپ بود که این جهانگشایی را . توجهی اسکندر به فیلیپ آنها را بسیار خشمگین کرده بود اسکندر بودند و بی
درحالیکه اسکندر سپاهی . ریزي کرده و البته قول داده بود تا پس از پایان غارت، همه به مقدونیه باز گردند برنامه

کشاند، و همه افتخارات را از خود دانسته و هیچ اعتباري به پدر و یارانش    می2زار نفره را مدام به سوي شرق ه150
 هراکلیوس و 3آشیلاو ابتدا شیفته . شد  شد، او تحمل ناپذیرتر می  هرچه روند خودپرستی اسکندر بیشتر می. داد  نمی
  . باالتر از آنان دانستولی وقتی به قدرت رسید، خود را همطراز و حتا. بود

 که بسیار بانفوذ بود در عالم مستی آغاز به کالیتِسدر یک بزم شبانه در هند، یکی از افسران مقدونی به نام 
اسکندر که به هیچوجه تحمل انتقاد را نداشت، . انتقاد از کارهاي اسکندر کرده و خدا بودن او را به سخره گرفت

گرفتند، در یک لحظه شمشیر خود را به شکم کالیتس   ت از فن سخنوري بهره میبایس  وارون فرهنگ یونانی که می
و این درحالی بود که اسکندر . دیگر سپاهیانش حاضر به فرمانبرداري از او نبودند. فرو کرده و او را کشت

سرانجام در یکی . ترین نقطه جهان را بیابد تک قبایل هند را به فرمانبرداري خویش در آورد و شرقی خواست تک  می
همین باعث شد تا پس از هفت سال سرگردانی در کوهها و جنگلهاي . از این جنگها او شکست خورده و زخمی شد

بخش بزرگی از سپاهیان و غالمان و . بازگشت او نیز تراژیک بود. هند و ایران، تصمیم به بازگشت به بابل را بگیرد

                                                
  دهمف کتاب ه_ کتابخانه تاریخی _دیودور  ∇

 .ها هرکول  رمی میاندر 1

  .به امید یافتن پایان جهان، آنطورکه ارستو گفته بود 2
 ستان هومر در جنگ تروا بر اساس دایونانیانقهرمان  3
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ولی باز هم . م به بابل بازگشت. پ323تا اینکه در . ز ایران، تلف شدندکنیزان او در عبور از بیابانهاي شرق و مرک
نخست اینکه دوست بسیار نزدیکش هفایستون را از دست داد و از غم او چنان . نتوانست احساس خوشبختی کند

نی بر و سپس پیش از آنکه تصمیم خود مب. دیوانه شد که به کشتارهایی فراوان از میان ایرانیان بیچاره دست زد
  . بازگشت به یونان را عملی کند، به طرز بسیار مشکوکی در همان بابل درگذشت

.  سالش بود33چراکه اسکندر در این زمان فقط . ادد او به دست سردارانش شتنک بر توان را می بیشترین احتمال
ا او را شخصی معرفی هرچند گزارشه. هایش، بسیار منفور بزرگان سپاه خویش بود و به دلیل رفتار و کردار و برنامه

 سال پادشاهی 13به هر رو اسکندر پس از . کنند که معتاد به مشروبات شده بود و شاید در اثر بیماري مرده باشد  می
اي از شکوه و بزرگی شاهان هخامنشی را در درون خود حس کند،   سال امپراتوري، بدون آنکه بتوان ذره9و 

او حتا به  .د، به هنگام مرگش پسري نداشت تا او را جانشینش کنندو چون خیلی دیر اروسی کرده بو. درگذشت
دانست و به خادمان دستور داد تا پس از مرگ جسدش را به    هنگام مرگ نیز همچنان خود را فراتر از بشریت می

   1.مردم عوام نشان ندهند و شایع کنند که او به آسمان نزد پدر خود رفته و روزي بازخواهد گشت
اش هنوز روي زمین مانده بود که بزرگان و سرداران مقدونی براي  کت و بدبختی او اینجاست که جنازهاوج فال

هفت سال پس از مرگ داریوش . اش چه آمد طوریکه آشکار نشد بر سر جنازه. جانشینی او به جان یکدیگر افتادند
ها و نه به  نه به دست ایرانی. چه بماندتواند بیش از این یکپار سوم و سرنگونی هخامنشیان، جهان پی برد که نمی

خودش به کشتن  آنتیگونِس یکم. در جنگ میان سرداران مقدونی، سه سردار پیروز بیرون آمدند. ها دست مقدونی
ها را در  بتلَمیوس جایگاه فرعون.  یک پادشاهی دربر گیرنده مقدونیه، یونان، ایونی و لیدیا تشکیل دادولی. رفت

هاي  مناطق میانی نیز در اثر جنگ.  بابل و ایران و هند را به زیر کنترل خویش قرار داد،وسسلوکمصر گرفت و 
 سالگی به همراه 12ولی در . فرزند پسر اسکندر مدتی پس از مرگ او زاده شد. شدند   پایان مدام دست به دست می بی

بدین ترتیب هیچ نسلی از .  شده بودندپیش از این مادر و خواهران اسکندر نیز کشته.  کشته شدرکسانامادر خود 
و این بود داستان زندگی مردي که هم خودش در زمان زندگی، . اسکندر و فیلیپ بر روي زمین برجاي نماند

درحالیکه پژوهشگران منصف، او . بین بود و هم پس از مرگ، به دست دیگران به استوره تبدیل گشت خودبزرگ
  )3ت( .دانند و نه چیزي بیشتر   البته خوش شانس میرا یک فرمانده جنگی خوب و شجاع و 

  : گوید   نگار در کتاب ششم خود درباره فرجام پیروزي اسکندر می  تاریخکوئیتوس کورتیوس
) کهنه سربازان فیلیپ(بیشتر آنان . پیروزي به بهایی بیش از آنچه از جنگ به غنیمت گرفته بودند تمام شد«

اي شده بودند که از نژادي مخالف با نژاد ایشان به  وم به آداب و رسوم بیگانهبودند که در واقع شکست خورده و محک
گشتند؟ با این   هاي خود باز می آنان با چه رو به خانه. با لباسی شبیه به لباس زندانیان در بر. عاریت گرفته شده بود

                                                
  .همانند داستان مسیح 1
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ه به پیروزمندان شبیه باشد، به از آن پس شاه آنان بیش از آنک. اندیشه احساس شرمساري در چهره آنان نفوذ کرد
  ∇».و از صورت رئیس مقدونیه به صورت یکی از شهربانان داریوش در آمده بود. ماند شکست خوردگان می

  
 درباره پایان کار اسکندر پومپه تروگوس به نقل از تاریخهاي فیلیپی دیگر تاریخنگار در کتاب یوستی
که وي چنان از مقام پدرش فیلیپ تنزل یافته بود که حتا نام وطن را لشکریانش از این خشمگین بودند «: نویسد   می

... طرد کرده و راه و رسم پارسیان را پذیرفته بود و البته به سبب همین راه و رسمشان توانسته بود بر آنها پیروز شود
  ∇».رفتار کنداز این پس اسکندر بر آن شد که با هموطنان خود نه مانند یک پادشاه، بلکه مانند یک دشمن 

                                                
  2 یونانیان و بربرها جلد _ عبرگرفته از امیر مهدي بدی ∇
 همان ∇
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   :م. پچهارم سده Timeline –خط زمانی 
  
  

                                          
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  )م. پ399برابر با  (160 محکوم شدن سقرات حکیم فرزانه یونانی به مرگ در آتن در سال  :1
  184سال .  پیمان شاهنشاه ایران شدند که بر بنیاد آن کل یونان از جمله آتن هم"صلح شاهانه" بسته شدن پیمان  :2
  199 حمله ساتراپ سوریه به مصر براي تصرف دوباره آن کشور و ناکامی او در سال  :3
  )م. پ358برابر با  (201 بر تخت نشستن اردشیر سوم در سال _ درگذشت شاهنشاه بزرگمنش هخامنشی اردشیر دوم :4
  )م. پ355برابر با  (204ها در سال  رش قلمروي مقدونی آغاز پادشاهی فیلیپ دوم در مقدونیه و گست :5
  207ها در سال   حمله اردشیر سوم به فینیقیه و قبرس و تصرف دوباره این سرزمین :6
  209 ایران و مصر و عقب نشینی سپاه ایران در سال  میان جنگ :7
نی واپسین دودمان پادشاهی فراعنه مصر موسوم  سرنگو_ 216 کامیابی اردشیر سوم در جنگ با مصر و تصرف آن کشور در سال  :8

  )  م. پ343 (30به دودمان 
   221هاي خونین در دربار پادشاهی در سال   آغاز درگیري_ کشته شدن شاه هخامنشی اردشیر سوم  :9

 بر _خت نشستن او  کشته شدن فیلیپ به دست پسرش اسکندر و بر ت_ با تسلط فیلیپ مقدونی بر یونان یونانیان پایان استقالل  :10
  )م. پ336برابر با  (223تخت نشستن داریوش سوم در سال 

   225ها به آسیا و آغاز جنگهاي اسکندر و ایرانیان در سال   یورش مقدونی :11
 شکست داریوش سوم در جنگ بزرگ گائوگمل و _ 227 تصرف آسیاي خُرد، خاورمیانه و مصر به دست اسکندر در سال  :12

  )  م. پ331برابر با  (228دست اسکندر در سال تصرف بابل به 
 کشته شدن داریوش سوم به دست ساتراپ پارت و پایان _ها   تصرف، غارت و ویرانی شوش، پارسه و هگمتانه به دست مقدونی :13

  ) م. پ330در سال ( سال 229پادشاهی هخامنشی پس از 
  )م. پ322برابر با  (237 سال در سال 9ي کوتاه مدت او پس از تنها  مرگ مشکوك اسکندر مقدونی در بابل و تجزیه امپراتور :14

از  ١۵٩  سال
پادشاھی 
  کوروش

۴٠٠ 
 م.پ

٣۵٩ 
 م.پ

از  ٢٠٠  سال
پادشاھی 

 کوروش

 از ٢٣٧ سال 
پادشاھی 

 کوروش

٣٢٢ 
 م.پ

۵ ٣ ۴ ۶ ١ ٢ ١١ ٩ ٧ 

١٠ 

١ ٨ ١٢۴ ١٣ 
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  :تحلیل افزون 
 به زبان پهلوي ساسانی روان خسرو انوشههایی که در دوران ساسانی به ویژه دوران طالیی  از انبوه کتاب )1(

 جان سالم به در نوشته شد، بخش بزرگی به دست اعراب اشغالگر ایران به آب و آتش ریخته شد و بخش دیگر که
 سال نخست اشغال کشور، به شکل غیرعمدي 150ها در  برده بود، به دلیل نبود هیچ قدرت و دولتی پشتیبان کتابخانه

 مامون و هارون الرشید  با نهضت علمی که به کمک وزراي ایرانی خلفاي عباسی یعنی. پراکنده و نابود گشت
دفترهاي پهلوي که تا . ده و بسیاري از آنها به زبان عربی ترجمه شدندآغاز شد، کتابهاي پراکنده شده، باز تدوین ش

دوستان دست  پس از اسالم است که با تالش و جانفشانی ایران امروز باقی مانده است مربوط به چند سده نخست
 است که امروز بخشی باقی مانده. نویسی شده و البته بخشی از این آثار در حمالت پسین ترك و مغول از بین رفت

  .اگرچه بخش کوچکی از آنچه موجود بوده ولی بینهایت باارزش و غنی است
 تصمیم به بالشپرست اشکانی به نام  هن می سال پس از این حادثه تلخ، یکی از شاهان400خوشبختانه  )2(

از سراسر ایران  گرفت و با پشتیبانی دولت او و تالش مامورانش توانستند اوستا را اوستاگردآوري دانشنامه بزرگ 
 نمونه همین اتفاق .آوري کرده و دوباره تدوین کنند که البته در زمان ساسانیان این اوستا، پاالیش شدگردو جهان 

 با نحمیا و عزرا، در زمان بخت نصر کبیر سال پس از نابودي اورشلیم به دست 150براي یهودیان افتاد و آنان 
 سال 300 نیز انجیل. هاي مقدس پرداخت  تدوین تورات و دیگر نوشته به گردآوري واردشیر درازدستپشتیبانی 

 نیز نیم سده پس از آغاز اسالم، براي نخستین بار قرآنآوري شد و گردپس از نگاشته شدنش، به دست کلیساي رم 
 کتابهاي غیردینی کهن نیز همواره در. هاي بعد به خط نو بازنویسی شد به صورت یک کتاب درآمده و در سده

وري دآو سپس در زمان مناسب تالش شده تا آنها را گراند  جریان جنگها و غارتها ضربه خورده و پراکنده گشته
 21چراکه اوستاي هخامنشی داراي . البته آسیبی که اوستا از اسکندر خورد هرگز به طور کامل جبران نشد. کنند

 فرگرد 348 اوستاي ساسانی نامیده شد، داراي  وبدست آمدولی اوستایی که سپس .  فرگرد بود815 و _جلد_نسک 
.  درسد محتواي آن برجاي ماند42یعنی تنها .  نسک بخشبندي کردند21بود که آنرا براي احترام به اوستاي اصلی، به 

البته به دلیل اینکه مردم و به ویژه موبدان بخشهاي مقدس آنرا حفظ کرده و سینه به سینه به نسلهاي بعدي منتقل 
یکی از بزرگترین .  رفت میانبودند، تقریبا همه بخشهاي مقدس برجاي مانده و بیشتر بخشهاي دانشیک ازکرده 
ها به بخش تاریخی آن، مربوط به تاریخ پادشاهی ایران پیش از اسکندر خورد و باعث شد تا جزئیات مادها و  آسیب

  .هخامنشیان از یاد برود
 از اسکندر به ذهنم رسید، تناقض بزرگ میان این دسته نگاران پس  تاریخ نوشتاراي که هنگام نگاه به نکته )3( 

از هرودوت و هاي یونانیان  نوشته اگر  .هاي یونانیان پیش از اسکندر بود  نوشته ها و تاریخ نوشته از تاریخ
و همچنین  _یعنی آغاز فرمانروایی فیلیپ بر یونان_ م. پمیانه سده چهارم ات م. پ میانه سده پنجمردخولوس  آیس
به   آنرا وهاي پژوهشگران عصرجدید درباره هخامنشیان بدون توجه به اسکندر را جدا کرده کتابهایی از  بخش
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 سپس از او بپرسید که نبرد و رقابت ایران و یونان به کجا ، بدهید ونداردتر  هاي پسین  که آگاهی از تاریخکسی
 :  بر آن، خواهد گفت غربد او با نگاه به تاریخ کالسیک یونانی و تاییدیه نویسندگان عصرجدیانجامید؟
هاي خشایارشا از  ها متوقف شد و سپس با شکست هاي ایرانیان در نبرد ماراتن میان داریوش و آتنی خواهی زیاده

عصر . دیگر جرات رویارویی با یونان را نداشتندده و  ایرانیان با خفت و و خواري عقب رانده ش،اتحادیه یونانیان
  .  به شکوه و افتخار رسیدانحطاط و زوال ایرانیان آغاز شد و یونان

نگاران پس از اسکندر، درباره اسکندر و فتوحاتش و تفسیرهاي پژوهشگران  هاي تاریخ وشتهناگر کنون ا
 بدهیم و سپس نظرشان  پیشین است گاه از تاریخو آنرا به گروهی دیگر که ناآن را جدا کرده عصرجدید غرب بر آ

غفلت شده بود خوش اي پیروزي و افتخار دچار خواب بر بلندایران هخامنشی : را جویا شویم، آنان خواهند گفت 
تاریخی با شکست و نابودي ایرانیان، انتقام ، به پا خواست و که اسکندر کبیر به نمایندگی از یونانیان زخم خورده

  .گري آغاز شد و بدین ترتیب دوران طالیی یونانیان و یونانی یونان از ایران را ستاند
کالسیک نویسنده . بر نویسنده کالسیک نیستناهی گ. دو دیدگاه کامال متناقض و رد کننده یکدیگرنداین 

مرهمی براي از اسکندر، خواننده یونانی پیش . کرد زیست که خواننده یونانی از او چنین طلب می در عصري می
خولوس تا کتسیاس و ارستو  دوره از هرودوت و آیس خواست و نویسنده یونانی آن  شکوه ایرانیان میوتحقیر خود 

 اگرچه فرهنگ هلنی_آنکه نویسنده کالسیک پس از اسکندر ال ح .با نوشتار خود مرهم درد یونانیان آن دوره بود
پردازي زده و  ی آن دوره دست به استوره مردمان یونانبه جهت بدبختی و فالکت_ ظاهرا بر جهان چیرگی یافته بود

ماند براي پژوهشگر  و دریغ و اندوه میتاسف . اي به نام اسکندر کبیر را به عنوان قهرمان یونان پدید آوردند استوره
کند ولی جرات اعتراف  بیند و تناقض را به روشنی درك می ظاهرا مدرن عصرجدید که همزمان هر دو نوشتار را می

  .!کم یکی از این دو گروه را ندارد به دروغ و افسانه بودن دست
اي تحقیرآمیز شکست خوردند و  پیاپی و به گونه... اگر ایرانیان در ماراتن و ساالمیس و پالته و میکال و آخر 

شد  شان بدتر می  نیز وضعشاهان بوده و سال به سال پس از خشایارشا ایرانیان یکسره در بدبختی و بیچارگی ناشی از
هاي پارسی به اوج بزرگی و شکوه  هایشان در جنگ  ناشی از پیروزيغنائم و وحیهر  دلیلو از آن سو یونانیان به

گروه نخست نوشتار !. رسیده بودند، دیگر سخن از اسکندر کبیر که منجی یونان و قهرمان جهان هلنی بود چیست؟
 را از شر شاهان ناشایسته نجات )غیریونانیان=(درست است، باید اسکندر را نکوهید و سرزنش کرد که بربرها 

نانی را از میان برد و نه تنها ایران یو شهرهاي –همچنین آزادي و خودمختاري دولت و !! بخشید و به آنان تمدن داد
نفرین روح و روان قهرمانان یونان باستان  سپ .گرداند مقدونیه یوستپ نکرد، بلکه یونان را یوستپرا به یونان 

نویسندگانی چون  و لوساندر و آگسیالس و پریکلس و کیمون و آریستیدیس ویستوکلس همچو لئونیداس و تم
  .!! نیکو را بر باد دادورانداسکندر باد که آن بر خولوس و ایسوکراتس و کتسیاس و گزنفون  هرودوت و آیس
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 را سرور جهان، پس نان یو، ایرانیان را بدبخت گرداند و انتقام را ستاندهم چنین نیست و اسکندر به راستیاگر 
 بود و نیاز به یک بخت و بنده ایران یونان کوچک و درمانده و گرفتار و بد،پذیرند که پیش از اسکندر  نمیچرا

  .منجی و قهرمان همچو اسکندر داشت؟
 یاد شده را با  دو گروه نوشتهآور است که همچو کودکان لجباز  دهپژوهشگران عصرجدید به راستی خنفتار ر

 پژوهشگران بی غل و  و گیجیهم مخلوط کرده و معجونی سکرآور و افیونی ایجاد کردند که باعث سردرگمی
   .شده استغش امروزین 

با حسرت به ایران و ونانیان  ی. ایران پیش از اسکندر سرور جهانیان و یونانیان بود،پذیرندبآن است که راستی 
صال  ا.کردند ت مینگریستند و براي پیوستن به ایرانیان و آمدن به ایران سر و دست شکسته و با هم رقاب ایرانیان می

هایی پراکنده از  سخن از عملیاتلکه  ب.کشوري به نام یونان وجود نداشت که بخواهد در جنگی بر ایران پیروز شود
هایی براي دو سو  اي یونانی به ویژه آتن بود که پیروزي شهره–هایی از ناوگان ایران در اروپا با دولت  سوي بخش

میان در  .اهمیت بود آنان بسیار مهم ولی براي امپراتوري جهانی هخامنشی بیبراي آن جنگها نتیجه . به همراه داشت
 .کامیاب شد بار 2شاهان هخامنشی فقط یک نفر یعنی خشایارشا هوس کرد که آتن را زیر پاي خود بگیرد که 

بر این و . شاهان از کوروش و داریوش بزرگ تا اردشیر سوم مسائل به مراتب مهمتري از یونان و آتن داشتندیگر د
هاي پس از اسکندر درست است که یونان چشم به یک منجی و قهرمان داشت و بخشی از مردم  نوشته اساس تاریخ

زیر فرمان به ان آنها را همراهی نکرده و در نتیجه به زور آن فیلیپ و سپس اسکندر را برگزیدند ولی بیشینه مردم
 دستاوردهاي درست است که اسکندر آسیا را غارت و ایرانیان را برده ساخت و  و.بیگانه مقدونی درآمدندشاهان 

ها، دستاورد چندانی نصیب  داشت وارون چشمولی .  و فرهنگ هلنی را بر جهان چیرگی بخشیدآنان را به باد داد
 یند دوران طالیی و کالسیک یونانگو یونان و یونانیان نشد و به همین جهت است که به دوران پیش از اسکندر می

  .دهیم به پیش از اسکندر پیوند دارد و بیشینه آنچه به تمدن یونانی نسبت می
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  :ایرانیان بر جهان  فرمانروایی دستاوردهاي _بخش دوازدهم 
. ریم بسنده است تا به خدمات و دستاوردهاي هخامنشیان پی ب به صورتی منصفانهخواندن تاریخ هخامنشیان
نخست خدمات مستقیمی که دولت هخامنشی به قلمرو خویش .  دو بخش استايارددستاوردهاي دوران هخامنشی 

  .، به شکل غیرمستقیم شکل گرفتاي کرد و دوم دستاوردهایی که به دلیل وجود چنین سامانه
بریم که یونانیان اهل حرف و ایرانیان  با خواندن تاریخ باستان پی می. خدمات مستقیم هخامنشیان فراوان است

کرد، درحالیکه ایرانیان  یونانیان از بسیار چیزها سخن گفتند که حتا به ذهن ایرانیان خطور نمی. اهل عمل بودند
کرد  دید، هرگز باور نمی دید و یا اگر رویاي آنرا می  یونانی آنرا در رویاهایش هم نمیکارهایی کردند که یا هیچ

دهد دو تمدن ایران و یونان نه ضد   نشان مییونانیان و بربرها در امیر مهدي بدیعهمچنانکه . که به حقیقت پیوندد
 که دو تمدن یکسره از بدبختانه پژوهشگران پسین چنین وانمود کردند. و دشمن هم که مکمل هم بودند

براي نمونه ایرانیان را نه تنها ناآگاه از دانش که دشمن دانش . خبر یا منزجر بودند هاي دیگري بی ویژگی
و خود . رود هاي شگفت انگیز مغان می جاي نوشتارهاي خود یونانیان سخن از دانش درحالیکه در جاي! شمارند می

اوستا که همه اوستاشناسان برجسته آنرا تدوین شده . اند ز دانش مغان بهره بردهکردند که ا یونانیان با افتخار ادعا می
دانند، نیز مملو از دانش بود ولی بدبختانه امروز بخش کوچکی از آن که بیشتر  در دوران هخامنشی یا پیش از آن می

درحالیکه .  و کالم ناآگاه بودندگویند که ایرانیان از دانش فلسفه یا می. شامل نیایش و نماز است به جاي مانده است
روزي یونانیان  هاي محض شبانه پراکنی گرفتند، نه بحث فلسفی که فلسفه بافی و سخن آنچه ایرانیان آنرا به سخره می

وگرنه به اعتراف خود یونانیان ایرانیان نیز در مسائل مهم هرگز . داشت بود که مردمان را از کار و زندگی دور می
نفره در زمان داریوش پس   سیستم پادشاهی تکهرودوتبه اعتراف  . کردند گیري نمی ور تصمیمپیش از بحث و ش

، گزِنُفون کوروشنامهدر کتاب . نظران و با راي باشندگان انجمن بدست آمد از یک بحث کامل میان صاحب
ر بسیاري موارد به د. داد بینیم که کوروش بزرگ هیچ کاري را پیش از بحث و مشورت با دیگران انجام نمی می

آنچه به نام . پذیرفت کرد و در بسیاري موارد، توجیه شده و نظر آنان را می شکل منطقی زیردستانش را توجیه می
 حتا در میان یونانیان نیز نه با ارستو فلسفه پیش از 1. در پایان دوران هخامنشی پایه گذاردارستوشناسیم را   میمنطق

بنابراین هنگام سخن . هایی بدون برهان استوار بود  و در بسیاري موارد بر پایه ستهیک روش درست منطقی که با سف
و . شمار یونان باستان یادمان باشد که آن فلسفه چیزي جز یک جهانبینی نبود از فلسفه یونان باستان و فیلسوفان بی

ن و بابلیان و یهودیان وجود داشت که در همان زمان شمار زیادي جهانبینی در میان شرقیان به ویژه ایرانیان و هندیا
بنابراین سخن از انحصار فلسفه در میان یونانیان باستان . تاثیري از فلسفه یونان نپذیرفته و اتفاقا بر آن تاثیر نهاده بود

 فیلسوفان به دو بخش _پس از هخامنشیان_پس از ارستو . باشد هاي پژوهشگران عصرجدید می نیز از شیطنت

                                                
 ..شگفتا که ارستو همزمان با اسکندر از جهان رفت تا مردمان پس از هخامنشیان از همه نظر احساس خال کنند ١
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. نه کل فلسفه.  بود که منحصر به غربیان بودمنطق ارستوییالتونی بخشبندي شدند و فلسفه استوار بر ارستویی و اف
  .پردازیم اکنون به تعدادي از مهمترین دستاوردهاي هخامنشیان می. که پس از اسالم این انحصار نیز گسست

 سال 2565ی که نه تنها سکوالریسم.  بزرگترین خدمت هخامنشیان به جهانیان آموزش سکوالریسم بود-1
 سال پیش نیز سخن گفتن از آن در همه جهان جرم بود و اکنون نیز 400پیش براي جهان فهمیدنی نبود بلکه تا 
کوروش و جانشینانش نخستین کسانی بودند که با حکم خداي . شود   میهنوز در بخشهایی از جهان کفر محسوب

جنگیدند    مینشیان خود شدیدا به خدا و دین باورمند بودند ولی اگراگرچه هخام. خود به جنگ خدایان دیگر نرفتند
فلسفه و دلیل . و این تا آنزمان پیشینه نداشت. نه براي خشنودي خداي خود بلکه براي رفاه حال مردمان بود

بار همین فلسفه بود که باعث شد براي نخستین .  هخامنشیان خدمت به مردم بود و نه خدمت به خدایانشاهنشاهی
اگرچه سخن از سختگیري .  ایدئولوژي و دین خود را به مردمان زیر دستش تحمیل نکندیک سامانه سیاسی پرتوان،

 رویه کلی این خاندان تساهل و تسامح دینی و فرهنگی بود و این همهبا . شود   میدر زمان خشایارشا و اردشیر سوم
هاي این دو شاه نیز هرگز به افراطی که از سوي دیگر  تگیريان کل خاندان استثنا بودند و حتا سخ میاین شاهان در

در زمینه جدایی دین از سیاست باقی تنها سکوالریسم هخامنشی . شود   نمیایم، کشیده ها در همه جهان دیده دودمان
.  کردنماند و به حوزه هنر و به ویژه معماري، کشیده شد و براي نخستین بار جهان را با مفهوم هنر سکوالر آشنا

بینیم یکسره در خدمت    می...انرودان و مصر و یونان و  میدرحالیکه تا پیش از آن هرچه دستاورد هنري متعلق به
  )1ت( .دین و خدایان است

 در مصاحبه با _ به او دادایراندوست فرنامکه عالمه دهخدا _، ایرانشناس آمریکایی ریچارد فرايپروفسور 
  : گوید    میاعتمادروزنامه 
قبل از آن قانونها در خاورمیانه . هخامنشیان براي نخستین بار یک سلسله قانونهاي بین المللی درست کردند«

مثال در بابل یک خداي بابل بود به نام خداي . تعلق به دین و مذهب داشتند و به صورت منطقه اي و محلی بودند
اما ایرانیان به علت بزرگی مجبور بودند که . نددر مصر فرعون ها بود. ماردوك که ماردوك قانون محلی بابل بود

یک سلسله قانون هاي بین المللی از یونان تا هند و از آسیاي مرکزي تا سودان امروز داشته باشند که این قانون ها 
 تا امروز در زبان. دادگستري امروز از آن گرفته شده است. نام این قانون بین المللی داد بود. خصلتی سکوالر داشت

البته امپراتوري هخامنشی فرمان . ارمنی داد به معناي قانون است و همین طور در زبان سوریانی که از ایرانیان گرفتند
داد که بابل و مصر و اسرائیل باید قانون محلی و مذهبی جمع آوري کنند که به نظر من این قانون هاي محلی و 

این را در کتاب هاي تاریخ نمی . ها از ایران تقلید کردندبه نظر من رومی . مذهبی اساس قانون هاي رومی بود
اما براي تاریخ بشر خیلی اهمیت دارد که براي اولین بار یک سلسله قانون سکوالر که به مذهب و دین . نویسند

دانید که در پندنامه     می.از آن زمان در ایران همیشه دین و دولت از هم جدا بودند. تعلق نداشت، درست شد
وشیروان، در قابوس نامه، در سیاست نامه نظام الملک و نصیحت الملوك غزالی همه نوشته اند و نصیحت داده اند ان

 .»رکه دین و دولت همیشه جدا است و مثل خواهر و براد
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کوروش از سمت شرق و . باشد    می گسترش قلمرو جهان متمدن نیز یکی از مهمترین خدمات هخامنشیان-2
همچنانکه پیشتر . نانش به سوي غرب و کمی شمال، دست به گسترش جهان متمدن زده بودندداریوش و جانشی

 سال بعد همچنان برجاي ماند و حتا اعراب مسلمان نیز جرات عبور 1100گفتیم مرزهاي شرقی از زمان کوروش تا 
 . رز تا امروز مانده است به مرز جهان اسالم تبدیل گشت و این مسیحونبه طوریکه رود . از آن را به خود ندادند

 و آبادانی و شکوفایی اقتصاد در آسیا و آفریقا از جمله خدمات مستقیم هخامنشیان و به ویژه سازندگی -3
پیش از این به ویژه در بخش داریوش بزرگ به تفصیل شرح دادم که چطور داریوش با . داریوش بزرگ بود

با حذف هخامنشیان، حرکت . را خلق کرد» تجارت جهانی« و یا همان »الملل بازرگانی بین«سیاستهاي خود 
راههاي شاهی و رواج پول و سکه و گسترش بانکها، به ویژه بانکهاي . کند    میاقتصادي جهان چندین سده عقبگرد

خصوصی و کانال داریوش در مصر و راه اندازي خط کشتیرانی از هند به خلیج پارس و از خلیج پارس به مدیترانه و 
ی امنیت در جهان باعث چنان شکوفایی اقتصادي و بازرگانی شد که تا پیش از آن پیشینه نداشت و صحبت برپای

  .درباره جزئیات آن از حوصله بحث ما بیرون است
به دست » خودمختاري اقوام«و » عدالت و دادگستري« نوین که بر دو اصل، سیاسی راه اندازي سامانه -4

در بعد حجم کار دولتی و هم در بعد کیفیت کار تا پیش از آن پیشینه نداشت و داریوش انجام شد، هم کوروش و 
هاي بعدي به جز رم، هرگز نتوانستند به طور کامل این سامانه  بماند که امپراتوري. درسی بزرگ بود براي بشریت

ولی هرگز به یکی از سیاسی را اجرا کنند و امپراتوري رم هم اگرچه به همان اقتدار و شکوفایی هخامنشی رسید 
ها یک  اهمیت نداد و بدین شکل با همه شکوه و جاللش، براي غیر رمی» خودمختاري اقوام«اي یعنی  اصول پایه

ها   امپراتوري انگلیس در عصرجدید هم اگرچه از دید گرامی بودن نزد مردم مستعمره.دستگاه جبار و ستمگر بود
عمارگر بود و هدفش چیزي نبود جز یافتن منابع اولیه و بازار خرید براي همسان با هخامنشیان بود ولی هرچه بود است

  . خودصنعت
ولی ما طبقه . دانیم این است که در ایران طبقات گوناگون اجتماعی وجود داشتند آنچه امروز از ایران باستان می

با . حقوق بودند ه طبقات ذيهاي منحصر به فرد تمدن ایرانی بود که در آن هم و این از ویژگی. حقوق نداشتیم بی
هایی داشتند که ایرانیان  سنجش تمدن یونان و ایران باستان شاید به نظر آید که در یونان شهروندان حقوق و آزادي

ولی این را هم بدانیم که در یونان بردگان هم بودند که از هیچگونه حقوقی برخوردار نبوده و اصال انسان . نداشتند
نامند مربوط به  آنچه شکاف عمیق طبقاتی می.  میدانستابزار جانداراي که ارستو آنها را   گونهبه. شدند شمارده نمی

چراکه در یونان طبقه شهروندان که عبارت بودند از مردان آزاد، حقوق سیاسی و . یونان باستان است و نه ایران
ولی در ایران . وق اجتماعی هم نداشتندبیگانگان و زنان حقوق سیاسی نداشتند و بردگان، حتا حق. اجتماعی داشتند

و هخامنشیان این . اگر حقوق سیاسی به آن معنا، نبود براي همه نبود و اگر حقوق اجتماعی بود، براي همه بود
 .ویژگی تمدن ایرانی را در درازاي دو سده به جهانیان آموزش دادند

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com  بهرام روشن ضمیر: زارش گردآوري و گ  

 

٢٧٦

را از کوروش آموخت و به بهترین  سامانهداریوش این .  سخن گفتیم»تفکیک قوا« پیشتر در خصوص -5
، قوه قضاییه هیچ وابستگی به نهادهاي سامانهبر اساس این . شکل براي نخستین بار در طول تاریخ بشر اجرا کرد

 را نسخ دادورتوانست حکم    نمیبنا به اعتراف بدبین ترین پژوهشگران خاورشناس، حتا شاهنشاه نیز.  نداشتدولتی
ت که حتا در دموکراسی مدرن نیز رئیس جمهور یا نخست وزیر از این حق برخوردار کند و این در شرایطی اس

شد تا    نمیولی این باعث. العمر بودند و کسی حق نداشت آنها را برکنار کند  مادامدادوراندر دوران هخامنشی . است
ا به جرم فساد و نادرستی در  ردادور دستور داد یک خشایارشا گوید   هرودوت میچنانکه . قدرت مطلق داشته باشند

 نشانده و دادوريو سپس پسر او را بر کرسی . امر داوري، کشتند و پوست او را کنده و درون آنرا پر از کاه کردند
  .پوست پر از کاه پدر را در برابر او آویزان کردند تا بداند چه شغل حساسی دارد

ر سپهساالري و کار فرمانداري استانها و شهرها کامال در کارهاي اجرایی نیز همچنانکه گفتیم، کار مالی و کا
 به طوریکه خود کوروش و داریوش حقوق ثابت داشته و آنرا سر موقع از خزانه دار دریافت. از هم استقالل داشتند

ها، سپهبدها و  ساتراپ. ایستاد تا دستمزد خود را بگیرد    میکردند و کوروش حتا در کنار سربازان در صف   می
  سال نخست150البته همه اینها متعلق به . توانستند پا را از گلیم خود فراتر نهاده و به فساد بپردازند   نمیرگان نیزبز
اي به شاهی  ها و سپهبدان و اشراف در هر گوشه  رفت و ساتراپ میان سال پسین این ویژگی از70در . باشد   می

  .دادند    میامخواستند انج    میمستبد تبدیل شده و هر کاري که
 به کوروش ترویج پیام صلح و دوستی و حقوق بشر نیز براي نخستین بار به دست یک شاه هخامنشی یعنی -6

نه اینکه صرفا . کوروش با این کار خود در حال آموزش دادن به بشریت و آیندگان بود. همه جهان ابالغ شد
توان بشر دوست بوده و با همه ملتها     میبت کردند کهشاهان هخامنشی ثا. سیاستی براي وحدت موقت بشر برپا کند

 سال پس 2500این درحالی است که  .پرست و ناسیونالیست بود هن میبه درستی و عدالت رفتار کرد و در عین حال
، به دشمنی پرستی هن میی و گروهی با شعارپرست هن میاز او، در سده بیستم، گروهی با شعار بشر دوستی، به دشمنی با

 جهان تصمیم به  امیدواریمبا بشر پرداختند و البته امروز هر دو ایدئولوژي کمونیسم و فاشیسم شکست خورده و
  .شته باشد داکوروشپیروي از الگوي 
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  )2ت( شود    میدر لندن نگهداري» وزیوم   میبریتیش«بینیم که امروز در     میدر تصویر استوانه کوروش را

 با همکاري و هماهنگی دو قوم ایرانو شاید مهمترین آن بنیانگذاري کشور  دیگر خدمت هخامنشیان -7
 قومی در ایران بودیم و این هاي دولت بینندهچراکه تا پیش از هخامنشیان . مهمتر ایرانی یعنی مادها و پارسیان بود

نشان و هم هخامنشیان بودند که هم شاهانشان از خون مشترك مادي و پارسی بودند، هم سرداران و وزیرا
 _یعنی مادها و پارسیان_ در ایران تشکیل شد که بیشتر جمعیت ساکن ایران دولتیبدین شکل . پایتختهایشان

.  شکل گرفتملتدانستند و بدین ترتیب براي نخستین بار در ایران     میکشور و حاکمیت و دولت را از خود
اي  ولی هیچ شکی نیست که الگوي پیشرفته. ود بسیار ناقص بملت ساسانی در همسنجی با ملت هخامنشیهرچند 

هایش را از هخامنشیان گرفته بود و با حذف   سال پس از کوروش به دست ساسانیان شکل گرفت، پایه770که 
  . بودیم  ساسانیان نیز نمیبینندهکوروش و هخامنشیان، قطعا در آینده 

توجه کنید که بسیاري از . جهان و ایران بوداي کلی از برخی خدمات مستقیم دولت هخامنشیان به  اینها شمه
 کشف آثار بسیار بینندهو شاید با کمک باستانشناسی در آتیه اند  هاي تاریخی ثبت نشده خدمات آنان در نوشته

  . باره باشیم مهمتري در این
 

د چنین چراکه وجو.  خدمات دیگري نیز هستیمبینندهعالوه بر خدمات مستقیم هخامنشیان به ایران و جهان 
خدمات غیرمستقیم «توان آنرا     میسیستمی، باعث و بانی دستاوردهاي بسیار زیادي در سراسر جهان شد که

  .دانست» هخامنشیان
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هنري که به واسطه رقابت و حسادت با ایرانیان به .  استیونانیانیکی از خدمات غیر مستقیم هخامنشیان، هنر 
دوره کالسیک هنر «به طوریکه امروز به آن . ه اوج خود رسیدشدت پیشرفت کرد و در دوران هخامنشیان ب

  .گویند    می»یونان
  

  
  .هایی که همدوره با هخامنشیان ساخته شده و بعدا به دست مسیحیان نابود شدند هاي معابد و کاخ ویرانه. تپه آکروپولیس آتن

 
لیگارشی یا اریستوکراسی همه در زمان  در اروپا شامل سیستم دموکراسی و یا سیستم اوسیاسی نوین هاي سامانه

هخامنشیان و براي رو در رویی با ایرانیان در یونان شکل گرفت و اگرچه سرانجام هیچکدام موفق به مبارزه با ایران 
  .هاي بعد از آن بهره برداري شود ولی بر روي کاغذ حفظ گردید تا در سده. نشد

 
البته درباره .  است»گسترش علم و دانش«یان به جهان، ولی مهمترین بخش از خدمات غیر مستقیم هخامنش

کمک هخامنشیان به گسترش دانش و آموزش در مصر و بابل و شوش تواریخی هست و این جزو خدمات مستقیم 
در بعد خدمات غیرمستقیم، کارهاي آنان بسیار گسترده تر است و بدبختانه کمتر پژوهشگر غربی . هخامنشیان است
 دوران هخامنشیان پرداخته و این درحالی است که همه پژوهشگران معترفند که دوران طالیی علم و به این دستاورد

همچنانکه . باشد    می آتن که تنها دوران طالیی در همه تاریخ باستان اروپا است، همزمان با هخامنشیان–دانش یونان 
 جهانی هخامنشی و با بهره از سامانهبه لطف پیشتر اشاره شد، دانشمندان یونانی و گاهی دانشمندان غیریونانی 

امکانات رفاهی و امنیتی و اقتصادي که دولت ایران فراهم آورده بود، در همه جهان آنروز از هند تا ري و شوش و 
پرداختند و سپس به آتن رفته و آنجا این علوم را     میآوري و یادگیري علوم شرقگرداز بابل تا مصر سفر کرده و به 

  .همچنانکه وارون این فرایند پس از اسالم به دست ایرانیان انجام شد. دادند    میم خود انتشاربه نا
 

 کسی که تعریف و تمجید نویسندگان غربی از علم طالیی یونان باستان و انبوه دانشمندان و فیلسوفان آنرا
 زمان کوروش ظاهر شده و با آغاز به بیند، حق دارد از خود بپرسد که چرا این حجم انبوه دانشمندان درست از   می

کار اسکندر و فروپاشی هخامنشیان دیگر هیچ اثري از این دوران دیده نشد؟ دلیل این عصر طالیی را هرچه بدانیم، 
  . گمان مرتبط با هخامنشیان است بی
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 و 1اقلیدس، پروتاگورس، بقرات، فیساغورس، اودوکسوس، لیوسیپوس، هراکلیتوسدانشمندانی چون 
. گیري از دانش شرق توانستند عصر طالیی علمی را در آتن برپا کنند  در دوران هخامنشی با بهرهوکریتوسدم

او تئوري اتمی خود که انقالبی در دانش فیزیک بود را در بابل .  اهل تراکه بوده و یونانی نیز نبوددموکریتوس
  .آموخته بود

گذراند، همین     میاش بهترین دوران خود را رانان پارسی که با پشتیبانی و کمک حکم2درباره شکوه دانش بابل
تر از   دانشمند بابلی موفق به کشف محاسباتی در زمینه خورشید گرفتگی گردید که دقیقنابوریانوبس که 

 بود که به محاسباتی _تیسفون_ دانشمند دیگري اهل سیپار کیدینو )3ت( . بودکوپرنیک و بتلمیوسمحاسبات 
 ثانیه 16 دقیقه و 7ل بهاري و پاییزي دست یافته و اندازه دقیق سال خورشیدي را با اختالف ناچیز در زمینه اعتدا

   ∇.یافت
 زنند، اهل    می که آنها را به عنوان دانشمندان یونانی جاستالِو  آناکساگوراس، آناکسیمنس ،آناکسیماندر

 داراي دانشگاه بود و این  ایونیلِت میر اینزماند. شدند    می در آسیاي خُرد بوده و شهروند ایران محسوبتلِمی
شناسی را به   آناکساگوراس بود که دانش آسیا در زمینه ستاره.درحالی بود که هنوز آتن به این درجه نرسیده بود

هاي علمی او را وارون پیش  یونانیان دیدگاه. آتن برد و پس از سالها تدریس یونانیان را به این دانش آشنا کرد
او پس از رهایی از دست یونانیان به قلمرو . ایمانی به زندان انداختند هاي خرافاتی خود دانسته و او را به جرم بی فرض

  .هخامنشی بازگشت و تا پایان عمر در آنجا زیست
پژوهشگران همه یکصدا هم .  در آسیاي خُرد و شهروند ایران بودکاري نیز اهل »پدر علم تاریخ«هرودوت 

 پیش از هخامنشیان نبوده و وجود  که هرودوت انجام داد،مکان نوشتن تاریخی به این حجم و بزرگیکه ااند  سخن
 .این سیستم یکپارچه جهانی بود که باعث شد هرودوت و پس از او دیگران بتوانند تاریخ جامع جهان را بنویسند

 ولی به .دانیم   نمی روي آنان را افتخار ایرانیاندانیم که فرهنگ و زبان اینان یونانی و بابلی بود و از این    میما )4ت(
دولت  آنزمان، آنان افتخار دولتیشان از امکانات  گیري ر درون امپراتوري هخامنشی و بهرهدلیل تولدشان د

 .آیند به شمار میهخامنشیان 

 پایانی سال 70ر  تاریخ د درآکادمی فلسفیاندازي نخستین  در زمینه فلسفه نیز دوران طالیی فلسفه آتن و راه
گذاران  پایه. بود شاهنشاه پیمان همیعنی همان دورانی که آتن دست از دشمنی با ایران برداشته و . هخامنشی رخ داد

  .هاي زرتشت و حکمت شرق بودند فلسفه آتن نیز سقرات و افالتون بودند که شدیدا زیر تاثیر آموزه
  

                                                
  .ه عصر طالیی بود در سالهاي پایانی دوره هخامنشی زاده شده و واپسین دانشمند برجست1
  پایتخت علمی هخامنشیان 2
  چهارم فصل _.  ایران از آغاز تا اسالم_گیرشمن  ∇
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 سال به سال کمرنگ ،، نقش آتن در دانش و فلسفه و هنربا سرنگونی هخامنشیان و روي کار آمدن مقدونیان
الد  میدر سده یکم پیش ازامپراتوري رم شد و دانش بشر دیگر پیشرفت شایانی نکرد تا اینکه با روي کار آمدن 

 مصر بود که پایتخت علمی جهان بود و نه اسکندریهبا اینحال این شهر . دوباره شرایط دوران هخامنشی برپا شد
 به  همانش دوران امپراتوري رم پایه و بنیادي برگرفته از عصر طالیی دوران هخامنشی داشت و از هیچ نظريد. آتن

پایه و بنیاد فلسفه اسکندریه نیز برگرفته از حکمت شرقی شامل حکمت زرتشتی، بودایی و یهودي . پاي آن نرسید
هاي ایرانیان در دوران  ندازه زیر تاثیر آموزه مسیحی نیز تا چه ا–دانیم که حکمت یهودي     میو.  مسیحی بود–

  . هخامنشی قرار دارد
باشد، براي  هاي تدوین شده در مجموعه کتاب مقدس یهودیان می در کتاب اشعیا که از جمله واپسین بخش

ه خداي یهود، به شکل یک آفریدگار کامل عرضه اندام کرده می وه گوید که آسمان و زمین و  نخستین بار ی
تر  هاي کهن و این درحالی است که در کتاب) رونوشتی از کتیبه بیستون داریوش و اوستا(اران را آفریده است جاند

  .    شود یهودیان چنین چیزي دیده نمی
هاي ششم تا چهارم   فلسفی سده– با حذف هخامنشیان، دوران پرش علمی از دید دانش و فلسفه، به گمان من

  فلسفی دوم یعنی دوران امپراتوري رم یک مرحله پس–ن ترتیب دوران پرش علمی و بدی. شود    میم نیز حذف.پ
 سرشناس است نیز بر بنیاد دستاوردهاي _ایرانیان مسلمان_دوران پرش سوم که به دوران طالیی مسلمانان . افتد   می

اگر . کل یافته است نیز بر بنیاد سه دوران پیشین شعصر جدیدپیشین بر پا شده است و سرانجام دوران طالیی 
تر بودیم و این واقعیتی است انکار  ه عقب سال500 فلسفی امروز یک مرحله –بودند، از نظر علمی  هخامنشیان نمی

کشید، به احتمال     میدرحالیکه اگر عمر هخامنشیان بیش از این به درازا. شود    میناپذیر که کمتر به آن توجه شده و
 را حفظ و مرمت کانال سوئزهمچنانکه دیدیم پس از هخامنشیان کسی نبود . ي بودیم پیشرفت بیشتربینندهفراوان 

 ارتباط دریایی اروپا و آسیا ،کند و با توجه به کشف نشدن راه دریایی جنوب آفریقا که خشایارشا خواستار آن بود
فق به کشف این راه شد و  دریانورد پرتقالی موواسکودوگاما 1498 سال  تا اینکه در. سال متوقف شد1800 بیش از

اندازي شد تا دوباره همان خط کشتیرانی دوران زمان   سال دوباره راه2200 پس از کانال سوئز سال بعد 400البته 
  .هخامنشی فعال شود

نه با قصد غرق کردن . تاریخ نیاز دارد تا دوباره خوانده شده و اینبار درباره آن اندیشه بیشتري صورت گیرد
  .، بلکه براي ساختن امروز و برنامه ریزي بهتر براي فرداخود در گذشته

 

  :تحلیل افزون 
  گروهی به اشتباه هنر پیکره سازي یونان باستان را دلیلی بر آغاز سکوالریسم هنري در یونان معرفی)1(
 خدایان را هاي یونانی تا پیش از هخامنشیان منحصر به خدایان بود و آنها این درحالی است که پیکره. کنند   می

 اي آنان که پیکره برایشان ساخته حتا قهرمانان استوره. اي از انسان بسازند ساختند و نه اینکه پیکره    میهمسان انسان

http://www.chaldran.com


  از پادشاهی تا امپراتوري_دفتر نخست_تاریخ ایران

 

www.chaldran.com  بهرام روشن ضمیر: زارش گردآوري و گ  

 

٢٨١

هایی که  امروز پیکره. آمدند به شمار میشد، نیز اگرچه خدا نبودند ولی انسانهاي معمولی نیز نبودند و جدا از بشر    می
بینیم همه از زمان هخامنشیان     میچون تمیستوکلس و پریکلس و آلکیبیادس و دیگراناز شخصیتهاي یونانی هم

 در همان زمان  و.تر بود این درحالی است که بر اساس گزارش هرودوت، در مصر چنین رسمی دیرین. است
رتگران به آثار رحمی که غا  منتها.هاي شاهان و شاهزادگان ایرانی کاخهاي شوش و پارسه و بابل پر بود از تندیس
  .هنري یونان کردند، به ایران و میانرودان نکردند

باشد که کپی قالب آن در تاالر ساختمان     می استوانه بابلی کوروش بزرگ نخستین منشور حقوق بشر جهان)2(
 1200که  قانون حمورابیکنند تا     میبسیاري تالش. شود    میاصلی سازمان ملل به عنوان سمبل حقوق بشر نگهداري

 درحالیکه قوانین حمورابی چیزي نیست جز .!سال پیش از کوروش نگاشته شد را نوعی منشور حقوق بشر بدانند
 که آنهم از اقوام دیگر وام گرفته شده بود و بعدها اثر خود را بر روي قوانین شرعی سختگیر بسیار دولتیمقررات 

  !. را منشور آزادي دانست؟دولتیتوان مقررات     میچگونهمعلوم نیست که . ادیان ابراهیمی نیز گذاشت
زیست دانش کیهانشناسی بر پایه فرضیات بیشتر     مینابوریانو سال پس از 650 که بتلمیوس از زمان )3(

 سال پس از نابوریانو، مدل 2000 در سده شانزدهم یعنی حدود کوپرنیکنادرست بتلمیوس قرار گرفت تا اینکه 
شناسی بشر همواره مترادف با نام این  دانش کیهان.  ارائه داده و مدل بتلمیوسی را منسوخ کردنسبتا درستی از کیهان
و » گرد بودن زمین«این درحالی است که ایرانیان و دیگر شرقیان مدتها پیش از بتلمیوس به . دو دانشمند بوده است

 به گرد )یشتها ( اوستا بخشهاي کهندر. پی برده بودند» چرخش زمین به دور خورشید«مدتها پیش از کوپرنیک به 
این درحالی است که . و گوي بودن زمین اشاره رفته و در دفترهاي کهن پهلوي زمین به تخم مرغ همانند شده است

در قرون وسطا دریانوردان اروپایی همچنان تصور میکردند که زمین مسطح است و به همین جهت از دریانوردي در 
، »گنبد گردون«وجود اصطالحات !!. تا مبادا به پایان زمین نرسیده و نیوفتند. کردند یآبهاي ناشناخته پرهیز م

 نه جسمی  رادهد که ایرانیان از دیرباز زمین  در ادبیات ایران نیز نشان میزمینبراي » گنبد تیزرو«و » گنبد دوار«
 که ناشی از .دانستند ش میچرخند بلکه آنرا در حال حرکت و چرخ ساکن که خورشید و ستارگان به دورش می

  .دانش برتر ایرانیان باستان است
. هاي تاریخی ایرانیان بهره برده است کند که در بسیاري از مواقع از نوشته    می خود اعترافهرودوت )4(

گاهی ن. کند که کتابهاي ایرانیان را خوانده    می دروغگو نیز براي اینکه تاریخ خود را درست بنمایاند ادعاکتِسیاس
براي آگاهی بیشتر درباره وجود . اند سازد که ایرانیان با فن تاریخنویسی آشنا بوده    میبه کتیبه بیستون نیز آشکار

» دیباچه شاهنامه«ها، نگاه شود به پیشگفتار کتاب  ان ایرانیان و اختراع نشدن آن به دست غربی میتاریخنویسی در
  . فرداز امید عطایی

  
پایان
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